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 سی سی 1600جدول مشخصات موتور 

 شرح مشخصات محدوده مجاز

شرح عمومی
موتور خطیبا دو عد میل سوپاپ 

 روي سر سیلندر
 نوع

تعداد سیلندر 4
77mm قطر سیلندر 

۸٥٫٤٤mm کورس پیستون 
۱،٥۹۱ cc حجم کل موتور 
 نسبت تراکم 1 : 10,5
ترتیب احتراق1-3-4-2

 سوپاپ  (میزان آوانس و ریتارد )سیستم تایمینگ 
A(B)TDC =  بعد (قبل) از

 نقطه مرگ باال
ATDC ۱۰° / BTDC ٤۰° باز شدن 

 سوپاپ ورودي
ABDC  =   بعد از نقطه مرگ

 پایین
ABDC ٦۳°/ ABDC ۱۳° بسته شدن 

BBDC =   قبل از نقطه مرگ
 پایین

BBDC ٤۰° باز شدن 
 سوپاپ خروجی

ATDC ۳° بسته شدن 
سوپاپمیل   

٤۳٫۸٥mm(۱٫۷۲٦in) ورودي 
ارتفاع بادامک

٤۲٫۸٥mm (۱٫٦۸۷in) خروجی 

۲۲٫۹٦٤ ~ ۲۲٫۹۸۰mm 
(۰٫۹۰٤۱ ~ ۰٫۹۰٤۷in) 

ديورو
قطر یاتاقان اصلی

 خروجی

۰٫۱mm (۰٫۰۰۳۹in)۰٫۰۲۷ ~ ۰٫۰٥۸mm 
(۰٫۰۰۱۱ ~ ۰٫۰۰۲۳in) 

لقی عبور روغن  وروردي
میل  یاتاقان

 بادامک
 خروجی

۰٫۱۰ ~ ۰٫۲۰mm (۰٫۰۰۳۹ ~
۰٫۰۰۷۹in) 

 لقی محوري

گیت سوپاپ
43,8 ~ 44,2mm قطر داخلی وروردي 
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43,8 ~ 44,2mm خروجی 
٤۰٫۳ ~ ٤۰٫۷mm وروردي 

 ارتفاع گیت
٤۰٫۳ ~ ٤۰٫۷mm خروجی 

 سوپاپ

۹۳٫۱٥mm (۳٫٦٦۷۳in ديورو  
ارتفاع سوپاپ

۹۲٫٦mm (۳٫٦٤٥۷in) خروجی 

٥٫٤ ~ ٥٫٤٦٥۸۰mm ديورو  
 قطر ساق سوپاپ

۰٫۸mm (۰٫۰۳۱٥in)٥٫٤٥۸ ~ ٥٫٤۷۰mm خروجی 

۱٫۰mm (۰٫۰۳۹٤in)۱٫۱mm (۰٫۰٤۳۳in) ديورو  
 لبه سوپاپ

۱٫۲٦mm (۰٫۰٤۹٦in) خروجی 

۰٫۱۰mm (۰٫۰۰۳۹in) ۰٫۰۲۰ ~ ۰٫۰٤۷mm ديورو لقی سوپاپ درون  
 خروجی ۰٫۰۳۰ ~ ۰٫۰٥٤mm (۰٫۰۰٥۹in) ۰٫۱٥mm گیت

 زاویه سوپاپ °٤٥٫۷٥ ~ °٤٥٫۲٥

 فنر سوپاپ
٤٤٫۰mm (۱٫۷۳۲۳in) طول آزاد فنر 

Less than 1,5° شیب دادن یا شکم دادن فنر

بلوکه سیلندر
۷۷٫۰۰ ~ ۷۷٫۰۳mm (۳٫۰۳۱٥ 

~ ۳٫۰۳۲۷in) 
قطر سیلندر

پیستون

۷٦٫۹۷ ~ ۷۷٫۰۰mm قطر خارجی پیستون 
۰٫۰۲۰ ~ ۰٫۰٤۰mm لقی پیستون درون سیلندر

۱٫۲٦mm (۰٫۰٤۹٦in) ۱٫۲۲ ~ ۱٫۲٤mm رینگ اول 
 رینگ دوم ۱٫۲۲ ~ ۱٫۲٤mm (۰٫۰٤۹٦in) ۱٫۲٦mm اندازه شکاف رینگ

۲٫۰٥mm (۰٫۰۸۰۷in) ۲٫۰۱ ~ ۲٫۰۳mm رینگ روغن 
 رینگ پیستون

۰٫۱ mm (۰٫۰۰۳۹in) ۰٫۰۳ ~ ۰٫۰۷mm رینگ اول
 رینگ دوم ۰٫۰۳ ~ ۰٫۰۷mm (۰٫۰۰۳۹in) mm ۰٫۱ لقی جانبی رینگ

۰٫۲ mm (۰٫۰۰۷۹in) ۰٫۰٦ ~ ۰٫۱٥mm رینگ روغن 
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۰٫۳۰mm (۰٫۰۱۱۸in) ۰٫۱٤ ~ ۰٫۲۸mm دهانه رینگ رینگ اول 
 ۰٫٥۰mm (۰٫۰۱۹۷in) ۰٫۳۰ ~ ۰٫٤٥mm رینگ دوم 

۰٫۸۰mm (۰٫۰۳۱٥in) ۰٫۲۰ ~ ۰٫۷۰mm رینگ روغن 
 گژن پین

 ۱۸٫۰۰۱ ~ ۱۸٫۰۰٦mm قطر خارجی گژن پین 

 ۱۸٫۰۱٦ ~ ۱۸٫۰۲۱mm قطر داخلی مجراي گژن پین 

 ۰٫۰۱۰ ~ ۰٫۰۲۰mm لقی گژن پین 

 ۱۷٫۹۷٤ ~ ۱۷٫۹۸٥mm قطر داخلی سوراخ گژن پین شاتون 

 شاتون
 ٤٥٫۰۰۰ ~ ٤٥٫۰۱۸mm قطر داخلی کپه شاتون 

۰٫۰٦۰mm (۰٫۰۰۲٤in) ۰٫۰۳۲ ~ ۰٫۰٥۲mm لقی روغن کپه شاتون 
۰٫۳٥m (۰٫۰۱۳۸in) ۰٫۱۰ ~ ۰٫۲٥mm لقی جانبی شاتون 

 میل لنگ
۰٫۰٥mm (۰٫۰۰۲۰in) ۰٫۰۲۱ ~ ۰٫۰٤۲mm لقی یاتاقان هاي ثابت 
۰٫۳mm (۰٫۰۱۱۸in) ۰٫۰٥ ~ ۰٫۲٥mm لقی محوري 

 سیستم خنک کاري
خنک کاري با آب تحت فشار توسط  

 واتر پمپ
 روش خنک کاري

 ٥٫ ~ ٥٫٥۸L مقدار آب خنک کاري 
 نوع ترموستات نوع ساچمه مومی 

 ترموستات
 

 82±1,5°C دماي باز شدن 

 ۱۰۱˚C (۲۱٤˚F)  دماي باز شدن
 کامل

 93,16 ~ 122,58kPa  فشار باز شدن
 سوپاپ فشار

 درب رادیاتور

 6,86 kPa  فشار باز شدن
 سوپاپ خالء

 روغن موتور

 ۳٫۷L حجم کل روغن 

 ۳٫۰L حجم روغن کارتل 
 تخلیه و پر کردن ۳٫۳L شامل فیلتر روغن
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٥W-۲۰/GF٤&SM 

توصیه روغن 
 شده

(به جز 
 خاورمیانه)

 کیفیت روغن
 API SL, SM or above 

ILSAC GF۳, GF٤ or above 
طبقه بندي 

 روغن
به سیستم روغن کاري مراجعه 

 کنید
توصیه شده در جدول  SAEغلظت 

 انتخاب روغن
 SAEغلظت 

 :(oil pan)  دماي روغن کارتل
110±2°C 

۱۰۰kPa (۱٫۰kg/cm², 
۱٤٫٥psi) 

 [at 1،000rpm)فشار روغن 
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 سی سی 2000جدول مشخصات موتور 

 شرح مشخصات محدوده مجاز
 شرح عمومی

موتور خطیبا دو عد میل سوپاپ  
 روي سر سیلندر

 نوع

 تعداد سیلندر 4 
 86mm قطر سیلندر 

 86mm کورس پیستون 
 1998cc حجم کل موتور 

 تراکمنسبت  CVVTتک  1 : ±0,3 10,5
 CVVTدوبل  1 :10,5

 ترتیب احتراق 1-3-4-2 
 سیستم تایمینگ سوپاپ  (میزان آوانس و ریتارد )

A(B)TDC =  (قبل) بعد
 از نقطه مرگ باال

ATDC 7° ~ BTDC 38
° 

 باز شدن

 CVVTتک 

 سوپاپ ورودي

ABDC 63° ~ 18°  بسته
 شدن

ABDC  =   بعد از نقطه
 مرگ پایین

ATDC 7° ~ BTDC 38
° 

 باز شدن

بسته  CVVT ABDC 67° ~ 22°دوبل 
 شدن

BBDC =   قبل از نقطه
 مرگ پایین

BBDC 38° باز شدن 
 CVVTتک 

سوپاپ 
 خروجی

ATDC 6°  بسته
 شدن

 BBDC 44° ~ 4° باز شدن 
بسته  CVVT ATDC 0° ~ 40°دوبل 

 شدن
 )C°20 لقی سوپاپ ها ( در دماي آب 

0,10 ~ 0,30mm(0,0039 ~ 

0,0118in.) 
0,17 ~ 0,23mm(0,0067 ~ 

0,0090in.) 
 سوپاپ ورودي

0,20 ~ 0,40mm (0,0079 ~ 

0,0157in.) 
0,27 ~ 0,33mm (0,0106 ~ 

0,0129in.) 
 سوپاپ خروجی
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 میل سوپاپ
43,8mm (1,7244in.)  تکCVVT ورودي 

ارتفاع بادامک 44,2mm (1,7401in.)  دوبل
CVVT 

45,0mm (1,7716in.) خروجی 
No.1 : ￠30mm (1,1811in.) 

No.2،3،4،5 : ￠24mm 
(0,9449in.) 

 وروردي

قطر یاتاقان اصلی No.1 : ￠40mm (1,5748in.) 
No.2،3،4،5 : ￠24mm (0,9449in.) 

CVVTتک 
 خروجی

No.1 : ￠36mm (1,4173in.) 
No.2،3،4،5 : ￠24mm (0,9449in.) 

CVVTدوبل 

No.1 : 0,090mm 
No.2،3،4،5 : 0,120mm 

No.1 : 0,022 ~ 0,057mm 
No.2،3،4،5 : 0,045 ~

0,082mm 

 وروردي

لقی عبور روغن 
 خروجی CVVTتک  No1,2،3،4،5 : 0,045 ~ 0,082mm یاتاقان

No.1 : 0 ~ 0,032mm 
No.2،3،4،5 : 0,045 ~ 0,082mm 

CVVTدوبل 

0,20mm (0,0078in.) 0,04 ~ 0,16mm (0,0016 ~ 

0,0063in.) 
 لقی محوري

 گیت سوپاپ
43,8 ~ 44,2mm قطر داخلی وروردي 
43,8 ~ 44,2mm خروجی 

5,500 ~ 5,512mm ارتفاع گیت وروردي 
5,500 ~ 5,512mm خروجی 

 سوپاپ
113,18mm (4,4559in.) ارتفاع سوپاپ وروردي 
105,84mm (4,1669in.) خروجی 

5,465 ~ 5,480mm قطر ساق سوپاپ وروردي 

5,458 ~ 5,470mm خروجی 
1,02mm (0,0401in.) لبه سوپاپ وروردي 
1,09mm (0,0429in.) خروجی 

0,070mm (0,00275in.) 0,020 ~ 0,047mm وروردي 
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0,090mm (0,00354in.) 0,030 ~ 0,054mm لقی سوپاپ درون  خروجی
 گیت

 سوپاپزاویه  �45,75 ~ �45,25 

 31,964 ~ 31,980mm قطر خارجی تایپیت مکانیکی 

 32,000 ~ 32,025mm قطر داخلی تایپیت مکانیکی 
0,070mm (0,00275in.) 0,020 ~ 0,061mm لقی تایپیت در محل خود 

 سیت سوپاپ
 1,16 ~ 1,46mm (0,0457 ~ 

0,0575in.) 
 پهناي سیت وروردي

 1,35 ~ 1,65mm (0,0531 ~ 

0,0649in.) 
 خروجی

 زاویه سیت وروردي 45,10° ~ 44,75° 
 خروجی 45,10° ~ 44,75° 

 فنر سوپاپ
 47,44mm (1,8677in.) 

 
 طول آزاد فنر

 Less than 1,5° شیب دادن یا شکم دادن فنر 

 19,0 ±0,6kg/35,0mm 
39,8 ±1,2kg/26,0mm 

 ارتفاع فنر زیر بار

 سر سیلندر
 Less than 0,05mm  for 

total area 
Less than 0,02mm  for a 

section of 
100mm ×100mm 

میزان تاب (صافی سطح) سر 
 سیلندر

 Less than 0,10mm 
(0,0039in.) 

 

مانی فولد 
 گاز

میزان تاب (صافی 
سطح) محل نشستن 

 مانی فولد
 Less than 0,10mm 

(0,0039in.) 
 

مانی فولد 
 دود

 پیستون
 85,975 ~ 86,005mm قطر خارجی پیستون 

 0,015 ~ 0,035mm لقی پیستون درون سیلندر 
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1,260mm (0,04961in.) 1,235 ~ 1,250mm اندازه شکاف رینگ رینگ اول
1,260mm (0,04961in.) 1,230 ~ 1,250mm رینگ دوم 
2,050mm (0,08071in.) 2,010 ~ 2,025mm  رینگ

 روغن
 رینگ پیستون

0,100mm 0,050 ~ 0,080mm لقی جانبی رینگ رینگ اول 
0,100mm 0,040 ~ 0,080mm رینگ دوم 
0,200mm 0,060 ~

0,15mm 
تک 

CVVT 
 رینگ روغن

0,060 ~
0,125mm 

دوبل 
CVVT 

0,60mm 0,15 ~ 0,30mm دهانه رینگ رینگ اول 
0,70mm 0,37 ~ 0,52mm رینگ دوم 
0,80mm 0,20 ~ 0,70mm رینگ روغن 

 پینگژن 
21,001 ~ 21,006mm قطر خارجی گژن پین 
21,019 ~ 21,024mm قطر داخلی مجراي گژن پین 
0,013 ~ 0,023mm لقی گژن پین

20,974 ~ 20,985mm قطر داخلی سوراخ گژن پین شاتون 
0,016 ~ 0,032mm لقی گژن پین درون سوراخ شاتون

 شاتون
51,000 ~ 51,018mm  شاتونقطر داخلی کپه 

0,050mm 0,031 ~ 0,045mm  لقی روغن کپه
 شاتون

 CVVTدوبل 

0,35mm 0,10 ~ 0,25mm لقی جانبی شاتون 
0,05mm (0,0020in.) or less خمیدگی شاتون 

 پیچیدگی شاتون CVVT 0,1mm (0,004in.) or lessتک 
0,027 ~ 0,045mm لقی روغن شاتون

 میل لنگ
51,942 ~ 51,960mm خارجی لنگ ثابت قطر 
47,954 ~ 47,972mm قطر خارجی لنگ متحرك 

0,100mm 0,020 ~ 0,038mm لقی یاتاقان هاي ثابت 
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0,30mm 0,07 ~ 0,25mm لقی محوري 
 بلوکه سیلندر

 86,00 ~ 86,03mm قطر سیلندر 

 Less than 0,05mm  for 
total area 

Less than 0,02mm   for a 
section of 

100mm ×100mm 

 میزان صافی یا تاب سیلندر

 سیستم خنک کاري
خنک کاري با آب تحت فشار  

 توسط واتر پمپ
 روش خنک کاري

 6,7~6,8L 2,0L  مقدار آب خنک
 کاري

 ترموستات نوع ترموستات نوع ساچمه مومی 
  82±1,5°C دماي باز شدن 

 82±1,5°C (179,6±34,7°F)  دماي باز شدن
 کامل

 More than 8mm / 95°C 
(203°F) 

 میزان باز شددگی

83 ~ 110kpa (12 ~ 16psi)  تکCVVT  فشار باز شدن
 سوپاپ فشار

 درب رادیاتور
93,16 ~ 122,58kPa  دوبلCVVT 

-7kpa (-100psi, -0,07kg/cm²) or less  تکCVVT  فشار باز شدن
 CVVTدوبل  kPa 6,86 ~ 0 سوپاپ خالء

 روغن موتور

 4,7L حجم کل روغن 

 3,8L حجم روغن کارتل 
 تخلیه و پر کردن 4,1L شامل فیلتر روغن

5W-20/GF4&SM  تکCVVT  روغن توصیه
 شده

 کیفیت روغن

For Middle East: 5W-30/ACEA A5 
For General: 5W-20/GF4&SM 

 CVVTدوبل 

API SL, SM or above 
ILSAC GF3, GF4 or above  تکCVVT 

طبقه بندي 
 روغن
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For Middle East: ACEA A5 
API SL, SM or above 
ILSAC GF4 or above 

For General: API SL, SM or above 
ILSAC GF4 or above 

 CVVTدوبل 

Oil temperature  (oil 
pan): 110±2°C 

108kPa   or   above  فشار روغن(at 1،000rpm)] 
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 سی سی 2400جدول مشخصات موتور 

 شرح مشخصات محدوده مجاز
 شرح عمومی

با دو میل سوپاپ  موتور خطی 
 روي سر سیلندر

 نوع

 تعداد سیلندر 4 
 86mm    / 88mm  قطر سیلندر[2,0L/2,4L] 

 86mm   / 97mm کورس پیستون[2,0L/2,4L] 
 1998cc   / 2359cc حجم کل موتور[2,0L/2,4L] 
 نسبت تراکم 1 : ±0,3 10,5 
 ترتیب احتراق 1-3-4-2 

 سیستم تایمینگ سوپاپ  (میزان آوانس و ریتارد )
A(B)TDC =  بعد (قبل) از نقطه

 مرگ باال
ATDC 7° ~ BTDC 38° باز شدن 

 سوپاپ ورودي
ABDC  =   بعد از نقطه مرگ

 پایین
ABDC 67° ~ 22° بسته شدن 

BBDC =   قبل از نقطه مرگ
 پایین

BBDC 44° ~ 4° باز شدن 
سوپاپ 
 خروجی

 ATDC 0° ~ 40° بسته شدن 
 )C°20 لقی سوپاپ ها ( در دماي آب 

0,10 ~ 0,30mm(0,0039 ~ 

0,0118in.) 
0,17 ~ 0,23mm(0,0067 ~ 

0,0090in.) 
 سوپاپ ورودي

0,20 ~ 0,40mm (0,0079 ~ 

0,0157in.) 
0,27 ~ 0,33mm (0,0106 ~ 

0,0129in.) 
 سوپاپ خروجی

 میل سوپاپ
 44,2mm (1,7401in.) ورودي 

 ارتفاع بادامک
 45,0mm (1,7716in.) خروجی 

 No.1 : ￠30mm (1,1811in.) 
No.2،3،4،5 : ￠24mm 

(0,9449in.) 

 وروردي

 قطر یاتاقان اصلی

 No.1 : ￠36mm (1,4173in.) خروجی 
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No.2،3،4،5 : ￠24mm 
(0,9449in.) 

No.1 : 0,090mm 
No.2،3،4،5 : 0,120mm 

 

No.1 : 0,022 ~ 0,057mm 
No.2،3،4،5 : 0,045 ~ 

0,082mm 

 وروردي

لقی عبور روغن 
 No.1 : 0 ~ 0,032mm یاتاقان

No.2،3،4،5 : 0,045 ~ 

0,082mm 

 خروجی

0,20mm (0,0078in.) 
0,04 ~ 0,16mm (0,0016 ~ 

0,0063in.) 
 لقی محوري

 گیت سوپاپ
 43,8 ~ 44,2mm قطر داخلی وروردي 
 43,8 ~ 44,2mm خروجی 
 5,500 ~ 5,512mm ارتفاع گیت وروردي 
 5,500 ~ 5,512mm خروجی 

 

 

 

 سوپاپ
 113,18mm (4,4559in.) ارتفاع سوپاپ وروردي 

 105,84mm (4,1669in.) خروجی 

 5,465 ~ 5,480mm قطر ساق سوپاپ وروردي 

 5,458 ~ 5,470mm خروجی 

 1,02mm (0,0401in.) سوپاپلبه  وروردي 
  1,09mm (0,0429in.) خروجی 

0,070mm (0,00275in.) 0,020 ~ 0,047mm لقی سوپاپ درون  وروردي
 خروجی 0,090mm (0,00354in.) 0,030 ~ 0,054mm گیت

 زاویه سوپاپ �45,75 ~ �45,25 

 31,964 ~ 31,980mm قطر خارجی تایپیت مکانیکی 

 32,000 ~ 32,025mm  مکانیکیقطر داخلی تایپیت 
0,070mm (0,00275in.) 0,020 ~ 0,061mm لقی تایپیت در محل خود 
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 سیت سوپاپ
 1,16 ~ 1,46mm (0,0457 ~ 

0,0575in.) 
 پهناي سیت وروردي

 1,35 ~ 1,65mm (0,0531 ~ 

0,0649in.) 
 خروجی

 زاویه سیت وروردي 45,10° ~ 44,75° 
 خروجی 45,10° ~ 44,75° 

 فنر سوپاپ
 47,44mm (1,8677in.) 

 
 طول آزاد فنر

 Less than 1,5° شیب دادن یا شکم دادن فنر 

 19,0 ±0,6kg/35,0mm 
39,8 ±1,2kg/26,0mm 

 ارتفاع فنر زیر بار

 سر سیلندر
 Less than 0,05mm  for 

total area 
Less than 0,02mm  for a 

section of 
100mm ×100mm 

میزان تاب (صافی سطح) سر 
 سیلندر

 Less than 0,10mm 
(0,0039in.) 

 

مانی فولد 
 گاز

میزان تاب (صافی 
سطح) محل 

 نشستن مانی فولد
 Less than 0,10mm 

(0,0039in.) 
 

مانی فولد 
 دود

 پیستون
 85,975 ~ 86,005mm  / 

87,975 ~ 88,005mm 
 قطر خارجی پیستون  

[2,0L/2,4L] 
 

 0,015 ~ 0,035mm  سیلندرلقی پیستون درون 
1,260mm (0,04961in.) 1,235 ~ 1,250mm اندازه شکاف رینگ رینگ اول 

 
 

1,260mm (0,04961in.) 1,230 ~ 1,250mm رینگ دوم 
2,050mm (0,08071in.) 2,010 ~ 2,025mm رینگ روغن 
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 رینگ پیستون
0,100mm 0,050 ~ 0,080mm لقی جانبی رینگ رینگ اول 
0,100mm 0,040 ~ 0,080mm رینگ دوم 
0,200mm 0,060 ~ 0,125mm رینگ روغن 
0,60mm 0,15 ~ 0,30mm دهانه رینگ رینگ اول 
0,70mm 0,37 ~ 0,52mm رینگ دوم 
0,80mm 0,20 ~ 0,70mm رینگ روغن 

 گژن پین
21,001 ~ 21,006mm قطر خارجی گژن پین 
21,019 ~ 21,024mm قطر داخلی مجراي گژن پین 
0,013 ~ 0,023mm لقی گژن پین 

20,974 ~ 20,985mm قطر داخلی سوراخ گژن پین شاتون 
0,016 ~ 0,032mm لقی گژن پین درون سوراخ شاتون

 شاتون
51,000 ~ 51,018mm قطر داخلی کپه شاتون 

0,050mm 0,031 ~ 0,045mm لقی روغن کپه شاتون 
0,35mm 0,10 ~ 0,25mm لقی جانبی شاتون 

 میل لنگ
51,942 ~ 51,960mm قطر خارجی لنگ ثابت 
47,954 ~ 47,972mm قطر خارجی لنگ متحرك 

0,100mm 0,020 ~ 0,038mm لقی یاتاقان هاي ثابت 
0,30mm 0,07 ~ 0,25mm لقی محوري 

 بلوکه سیلندر
86,00 ~ 86,03mm  / 
88,00 ~ 88,03mm 

[2,0L/2,4L]قطر سیلندر  

Less than 0,05mm  for 
total area 

Less than 0,02mm   for a 
section of 

100mm ×100mm 

 میزان صافی یا تاب سیلندر

 سیستم خنک کاري
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خنک کاري با آب تحت فشار  
 توسط واتر پمپ

 روش خنک کاري

 6,7~6,8L 2,0L  مقدار آب خنک
 7,0L 2,4L~6,8  کاري

 ترموستات نوع ترموستات نوع ساچمه مومی 
  82±1,5°C دماي باز شدن 

 82±1,5°C (179,6±34,7°F)  دماي باز شدن
 کامل

 More than 8mm / 95°C 
(203°F) 

 میزان باز شددگی

 93,16 ~ 122,58kPa  فشار باز شدن
 سوپاپ فشار

 درب رادیاتور

 0 ~ 6,86 kPa  فشار باز شدن
 سوپاپ خالء

 

 روغن موتور

 4,7L  / 5,5L  حجم کل روغن [2,0L/2,4L] 

 3,8L  / 4,2L  حجم روغن کارتل[2,0L/2,4L] 
 [2,0L/2,4L]تخلیه و پر کردن  4,1L  / 4,6L شامل فیلتر روغن

 For Middle East: 5W-
30/ACEA A5 

For General: 5W-
20/GF4&SM 

روغن توصیه 
 شده

 For Middle East: ACEA  کیفیت روغن
A5 

API SL, SM or above 
ILSAC GF4 or above 

For General: API SL, SM 
or above 

ILSAC GF4 or above 

طبقه بندي 
 روغن

Oil temperature  (oil pan): 
110±2°C 

108kPa   or   above / 
147kPa 

 (at 1،000rpm)فشار روغن 
[2,0L/2,4L] 
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 سی سی 2700جدول مشخصات موتورهاي 

 شرح مشخصات
 کارنیوال اپتیما اسپورتیج 

 مشخصات عمومی
V   شکلDOHC V   شکلDOHC VشکلDOHC نوع  موتور 

 تعداد سیلندر 6 6 6
86,7mm 86,7mm 86,7mm قطر سیلندر 
75mm 75mm 75mm کورس پیستون 
2،656cc 2،656cc 2،656cc حجم کل موتور 
 نسبت تراکم 1 : 10 1 : 10,4 1 : 10

 احتراقترتیب  2-3-4-5-6-1 2-3-4-5-6-1 1-2-3-4-5-6
 سیستم تایمینگ سوپاپ  (میزان آوانس و ریتارد )

 )BTDCآوانس سوپاپ گاز ( 56°- ~ 4° 56°- ~ 4° �6
 )ABDCریتارد سوپاپ گاز ( 0° ~ 60° 0° ~ 60° 46°
آوانس سوپاپ دود  46° 46° 38°

)BBDC( 
ریتارد سوپاپ دود  10° 10° 14°

)ATDC( 
 میل سوپاپ

مکانیزم حرکتی میل  تسمه دندانه دار دندانه دارتسمه  تسمه دندانه دار
 سوپاپ

43,95 ~ 
44,15mm 

44,5mm 44,5 چپ و راستmm سوپاپ هاي  چپ و راست
 گاز

ارتفاع 
 بادامک

 43,95 ~ 
44,15mm 

44,5mm 44,5 چپوراستmm سوپاپ هاي  چپوراست
 دود

25,964 ~ 
25,980mm 

27,964 ~ 27,980mm 27,964 ~ 
27,980mm 

هاي سوپاپ 
 گاز

قطر یاتاقان 
 اصلی

25,964 ~ 
25,980mm 

27,964 ~ 27,980mm 27,964 ~ 
27,980mm 

سوپاپ هاي 
 دود

0,02 ~ 0,061mm 0,020 ~ 0,057mm 0,020 ~ 0,057mm لقی عبور روغن یاتاقان 
0,1 ~ 0,15mm 0,1 ~ 0,2mm 0,05 ~ 0,15mm لقی محوري 
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 سوپاپ
96,1mm 110,1mm 110,1mm ارتفاع  وروردي

 خروجی 97,15mm 111,1mm 111,1mm سوپاپ
5,965 ~ 

5,980mm 
5,965 ~ 5,980mm 5,965 ~ 5,980mm قطر ساق  وروردي

 سوپاپ
5,95 ~ 5,965mm 5,950 ~ 5,965mm 5,950 ~ 5,965mm خروجی 
0,02 ~ 0,05mm 0,020 ~ 0,050mm 0,020 ~ 0,050mm لقی سوپاپ  وروردي

 ~ 0,030 درون گیت
0,065mm 

0,035 ~ 0,065mm 0,035 ~ 0,065mm خروجی 

1,0mm 1,0mm 1,0mm لبه سوپاپ وروردي 
 1,3mm 1,3mm 1,3mm خروجی 

 0,17 ~ 0,23mm 0,17 ~ 0,23mm فیلر  وروردي
 خروجی 0,33mm 0,27 ~ 0,33mm ~ 0,27  سوپاپ

 زاویه سوپاپ �45,5 ~ �45 �45,5 ~ �45 �45,5 ~ �45
 گیت سوپاپ

 6,000 ~ 6,015mm 6,000 ~ 6,015mm قطر داخلی  وروردي
 خروجی 6,015mm 6,000 ~ 6,015mm ~ 6,000  گیت

 45,8 ~ 46,2mm 45,8 ~ 46,2mm ارتفاع گیت وروردي 
 46,8 ~ 47,2mm 46,8 ~ 47,2mm خروجی 

 

 

 شرح مشخصات
 کارنیوال اپتیما اسپورتیج 

 فنر سوپاپ
42,5 mm 46,8mm 46,8mm طول آزاد فنر 

21kg/35mm 180,5 ~ 199,5N 180,5 ~ 199,5N Height: 
35mm 

ارتفاع فنر 
 زیر بار

21kg/35mm 342 ~ 378N 342 ~ 378N Height: 
26,5mm 

Max. 1,5� 1,5 or less 1,5 or less  شیب دادن یا شکم دادن
 فنر

 بلوك سیلندر

21



86,7mm 
(3,4134in.) 

96,00 ~ 96,03mm 96,00 ~ 96,03mm قطر سیلندر 

Max. 0,03mm Less than 0,05mm 
[Less than 0,02mm 

/ 150x150] 

Less than 0,05mm 
[Less than 0,02mm 

/ 

 میزان صافی یا تاب سیلندر

 پیستون
86,68 ~ 

86,71mm 
86,67 ~ 86,70mm 95,96 ~ 95,99mm (استاندارد )قطر 

0,01 ~ 0,03mm 0,02 ~ 0,04mm 0,03 ~ 0,05mm لقی پیستون درون سیلندر 
0,25mm  ,  
0,50mm 

0,25mm  ,  0,50mm 0,25mm  انداز هاي اورسایز پیستون
 ها

1,230 ~ 
1,250mm 

1,23 ~ 1,25mm 1,22 ~ 1,24mm رینگ اول 

اندازه شکاف 
رینگ

1,220 ~ 
1,250mm 

1,22 ~ 1,24mm 1,22 ~ 1,24mm رینگ دوم 

2,515 ~ 
2,535mm 

2,01 ~ 2,03mm 2,01 ~ 2,03mm  رینگ
 روغن

 رینگ پیستون
0,04 ~ 0,08mm 0,04 ~ 0,08mm 0,04 ~ 0,08mm لقی جانبی  رینگ اول

 رینگ دوم 0,07mm 0,03 ~ 0,07mm 0,03 ~ 0,07mm ~ 0,03 رینگ
0,06 ~ 0,15mm 0,06 ~ 0,15mm  رینگ

 روغن
0,20 ~ 0,35mm 0,15 ~ 0,30mm 0,15 ~ 0,30mm دهانه رینگ رینگ اول 
0,37 ~ 0,52mm 0,30 ~ 0,45mm 0,30 ~ 0,45mm رینگ دوم 

0,20 ~ 0,70mm 0,20 ~ 0,70mm  رینگ
 روغن

0,25mm  ,  
0,50mm 

0,25mm  ,  0,50mm 0,25mm اندازه اي اور سایز رینگها 

 شاتون
51,000 ~ 51,018mm 51,000 ~ 51,018mm قطر داخلی کپه شاتون 

0,018 ~ 
0,036mm 

0,018 ~ 0,036mm 0,018 ~ 0,036mm لقی روغن کپه شاتون 

0,1 ~ 0,25mm 0,1 ~ 0,25mm لقی جانبی شاتون 
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 گژن پین
 21,001 ~ 21,007mm 21,001 ~ 21,007mm قطر خارجی گژن پین 
 21,014 ~ 21,023mm 21,014 ~ 21,023mm  قطر داخلی مجراي گژن

 پین
 0,007 ~ 0,022mm 0,007 ~ 0,022mm لقی گژن پین 
 20,974 ~ 20,985mm 20,974 ~ 20,985mm  قطر داخلی سوراخ گژن

 پین شاتون
 0,016 ~ 0,033mm 0,016 ~ 0,033mm  لقی گژن پین درون سوراخ

 شاتون
 شرح مشخصات

 کارنیوال اپتیما اسپورتیج 
 میل لنگ

61,982 ~ 
62,000mm 

61,982 ~ 62,000mm 61,982 ~ 62,000mm قطر خارجی لنگ ثابت 

47,982 ~ 
48,000mm 

47,982 ~ 48,000mm 47,982 ~ 48,000mm قطر خارجی لنگ متحرك 

0,004 ~ 
0,022mm 

0,004 ~ 0,022mm 0,004 ~ 0,022mm لقی یاتاقان هاي اصلی 

0,070 ~ 
0,250mm 

0,07 ~ 0,25mm 0,07 ~ 0,25mm لقی محوري 

Max. 0,003mm   میزان دوپهنی لنگها 
Max. 0,005mm   میزان گلدانی شدن لنگها 

 پمپ روغن
 490,33 ~ 588,40kPa 490,33 ~ 588,40kPa  فشار باز شدن سوپاپ

 کنترل فشار
 روغن موتور

 4,8 L 4,5L حجم کل روغن 
 4,2L 4,2L حجم روغن کارتل 
  0,3L حجم روغن فیلتر 
 5W-20/GF4&SM  نوع روغن پیشنهادي 
 130kPa130 یا باالترkPa 

[1000rpm,110C] 
 فشار روغن
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 سیستم خنک کاري
 روش خنک کاري با فن برقی -چرخشی با فن برقی -چرخشی با فن برقی -چرخشی

------ 8,2~8,3L 8,2~8,3L مقدار آب خنک کاري 
ترموستات ساچمه 

 مومی با سوپاپ لغزان
نوع  نوع ساچمه مومی نوع ساچمه مومی

 ترموستات

 ترموستات
82 ± 2,0 C 82�2� C 82�2� C  دماي باز

 شدن
95 C 95� C 95� C  دماي باز

 شدن کامل
10mm or more 10mm or more  میزان باز

 شدگی
107,9 ± 
14,7kPa 
(15,65 ± 
2,13psi) 

93,16 ~ 122,58kpa 
(13,51 ~ 17,78psi) 

93,16 ~ 122,58kpa 
(13,51 ~ 17,78psi) 

فشار باز 
شدن 

 سوپاپ فشار
درب 
 رادیاتور

-6,86kPa0,98 ~ 4,90 kpa 
(0,14 ~ 0,71 psi) 

0,98 ~ 4,90 kpa 
(0,14 ~ 0,71 psi) 

فشار باز 
شدن 

 سوپاپ خالء
 نوع مقاومتی مقاومتی

 فشنگی آب
2,31 ~ 

2,59 kΩ 
20 °C 2,31 ~ 

2,59 kΩ 
20 °C  مقاومت

 اهمی
0,3222 
kΩ 

80� C( 0,3222 
kΩ 

80� C 
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 سی سی 3800و  3300موتورهاي جدول مشخصات 

 حد مشخصات شرح
G6DB -3,3 G6DA -3,8 

 
  DOHCشکل  V نوع

  6 تعداد سیلندر
  in( 92 mm )3,7795 in( 96 mm 3,622( قطر سیلندر

 83,3 (in 3,2992) کورس
mm 

(3,4252 in) 87 mm  

 (cu.in 203,86) حجم جابجایی کل موتور
3,342cc 

(230,55 cu.in) 
3,778cc 

 

  10,4 نسبت تراکم
  6-5-4-3-2-1 ترتیب احتراق

 تایمینگ سوپاپ
سوپاپ ورودي 

 (هوا )
  ˚10 ˚14 آوانس
  ˚66 ˚66 ریتارد

سوپاپ خروجی ( 
 دود )

  ˚52 ˚52 آوانس
  ˚0 ˚0 ریتارد

 سرسیلندر
 0,05mmکمتر از  میزان تاب مجازسطح سر سیلندر

 }{mm/150×150 0,02کمتر از 
 

 
میزان تاب مجاز 

 مانیفولد

 0,1mmکمتر از  ورودي
 }{mm/110×110 0,03کمتر از 

 

 0,1mmکمتر از  خروجی
 }{mm/110×110 0,03کمتر از 

 

 میل بادامک
 
 

 ارتفاع بادامک

میل 
بادامک 

 (in 1,8228) ورودي
46,3mm 

(1,8425 in) 
46,8mm 

 

  45,8mm (in 1,8031) خروجی
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سمت 
 چپ
میل 

بادامک 
سمت 
 راست

(in 1,8228) ورودي
46,3mm

(1,8425 in)
46,8mm 

 45,8mm (in 1,8031) خروجی

قطر پایه ثابت  
 میل بادامک

میل 
بادامک 
سمت 

راست و 
 چپ

 mm 27,978 ∼ 27,964: 1شماره  ورودي
23,970mm ∼ 23,954: 4و3، 2شماره 

mm 27,978 ∼ 27,964: 1شماره  خروجی
 23,970mm ∼ 23,954: 4و3، 2شماره 

 حد مشخصات شرح
G6DB -3,3 G6DA -3,8 

لقی 
 یاتاقان

میل 
بادامک 

سمت چپ 
 و راست

NO.1:0,027∽0,057mm(0,0011∽0,0022in) ورودي
NO.2،3،4:0,030∽0,067mm(0,0012∽0,0026in) 

NO.1:0,027∽0,057mm(0,0011∽0,0022in) خروجی
NO.2،3،4:0,030∽0,067mm(0,0012∽0,0026in) 

 لقی طولی
← 0,02 ∽ 0,18 mm

(0,0008 ∽ 0,0071 in)

 سوپاپ
ارتفاع 
 سوپاپ

mm (4,1445 in) 105,27 ورودي

mm (4,1535 in) 105,50 خروجی

قطر ساق 
 سوپاپ

mm (0,2151∽0,2153in) 5,480 ∼ 5,465 ورودي

 mm (0,2149∽0,2153in) 5,470 ∼ 5,458 خروجی
˚45,75 ∼˚45,25 زاویه نشیمنگاه سوپاپ

mm 1,86 ∼ 1,56 ورودي
(0,06142 ∽ 0,07992in)
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ضخامت  
لبه 

 سوپاپ

 2,03mm ∼ 1,73 خروجی
(0,06142 ∽ 0,07992in) 

 

لقی بین 
 گیت

با ساق 
 سوپاپ

 mm 0,047 ∼ 0,020 ورودي
(0,00078 ∽ 0,00185in) 

0,07mm 
(0,00275in) 

 0,054mm ∼ 0,030 خروجی
(0,00118 ∽ 0,00212in) 

0,09mm 
(0,00354in) 

 گیت سوپاپ
قطر 
 داخلی

  5,512mm (0,2165∽0,217in)∼5,500 ورودي
  5,512mm (0,2165∽0,217in)∼5,500 خروجی

  42,2mm(1,6457∽1,6614in)∼41,8 ورودي طول
  42,2mm(1,6457∽1,6614in)∼41,8 خروجی

 سیت سوپاپ
پهناي 
سیت 
 سوپاپ

  1,45mm(0,05118∽0,05709in)∼1,15 ورودي
  1,65mm(0,05315∽0,06496in)∼1,35 خروجی

زاویه 
 سیت

  ˚45,20 ∼ ˚44,75 ورودي
  ˚45,20 ∼ ˚44,75 خروجی

 فنر سوپاپ
  43,86mm(1,7267in) ارتفاع آزاد

  0,8kg/34,0mm(42,7±1,8lb/0,9527in)±19,3 ارتفاع در حالت جمع شده
42,3±1,3kg/24,2mm(93,3±2,9lb/0,9527in)  

  ˚1,5کمتر از  شیب -تختی سطح فنر
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 حد مشخصات شرح
G6DB -3,3 G6DA -3,8 

قطر 
خارجی 
شیم 

 یاتایپیت

 ∼ 34,980mm (1,3765∼34,964 ورودي
1,3772in) 

 

 ∼ 34,980mm (1,3765∼34,964 خروجی
1,3772in) 

 

قطر محل 
قرارگیري  

تایپیت 
روي سر 
 سیلندر

 ∼ 35,025mm (1,3779∼35,000 ورودي
1,3789in) 

 

 ∼ 35,025mm (1,3779∼35,000 خروجی
1,3789in) 

 

لقی بین 
تایپیت با 

محل 
قرارگیري 

 آن

 ∼ 0,061mm (0,0008 ∼ 0,020 ورودي
0,0024in) 

0,07mm 
(0,0027in) 

 ∼ 0,061mm (0,0008 ∼ 0,020 خروجی
0,0024in) 

0,07mm 
(0,0027in) 

 لقی سوپاپ
 0,23mm (0,0067 ∽ 0,0090in) 0,1∽0,3mm ∼ 0,17 ورودي

0,0039∽0,0118in 

 0,33mm (0,0106 ∽ 0,0129in) 0,2∽0,4mm ∼ 0,27 خروجی
0,0078∽0,0157in 

 پیستون
 92,00mm∼91,96 قطر خارجی پیستون

3,6205∽3,6220in 
95,96∽95,99mm 
3,7779∽3,7791in 

 

فاصله بین پیستون و 
 سیلندر

← 0,03∽0,05mm 
0,0012∽0,0020in 

 

 
 

شیار 
رینگ 
 1شماره 

← 1,22 ∽ 1,24mm 
0,0480 ∽ 
0,0488in 

1,26 mm 
(0,0496in) 
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پهناي 
 شیار رینگ

شیار 
رینگ 
 2شماره 

1,22 ∽ 1,24mm(0,0480 ∽ 0,0488in) 1,26 mm 
(0,0496in) 

شیار 
رینگ 
 روغن

2,01∽2,03mm(0,0791∽ 0,0799in) 2,05 mm 
(0,0807in) 

 رینگ پیستون
 
 

 لقی جانبی

رینگ 
 1شماره 

← 0,03∽0,07mm 
0,0012∽0,0027in 

0,1mm 
(0,004 in) 

رینگ 
 2شماره 

0,03 ∽ 0,07 mm (0,0012 ∽ 0,0027in) 0,1mm 
(0,004 in) 

رینگ 
 روغن

0,06∽ 0,15 mm (0,0024∽ 0,0095in) 0,2mm 
(0,008 in) 

 
 

فاصله 
دهانه 
 رینگ

رینگ 
 1شماره 

0,17 ∽ 0,32mm(0,0067 ∽ 0,0126in) 0,6mm 
(0,0236in) 

رینگ 
 2شماره 

0,32 ∽ 0,47mm(0,0126∽0,0185in) 0,7mm 
(0,0275in) 

رینگ 
 روغن

0,32 ∽ 0,47mm(0,0126∽0,0185in) 0,8mm 
(0,0315in) 

 

 حد مشخصات شرح
G6DB -3,3 G6DA -3,8 

 گژن پین
 ∼ 23,001 ← قطر خارجی گژن پین

23,006mm 
0,9055∽0,9057in 

 

 23,021mm∼23,016 ← قطر داخلی مجراي گژن پین
(0,9061∽0,9063in) 

 

 0,02mm∼0,01 ← لقی مجراي گژن پین
(0,0039∽0,0078in) 
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قطر داخلی محل اتصال 
 شاتون به گژن پین

22,974∽22,985mm (0,9045∽0,9049in)

 بلوکه سیلندر
92,03mm∼92,00 قطر سیلندر

(3,6220∽3,6232in)
96,00∽96,03mm

(3,7795∽3,7807in)

تاب سطح نشست واشر سر 
 سیلندر روي بلوکه

 0,05mmکمتر از 
 )0,02mm (0,0008in)/150×150(کمتر از 

شاتون
قطر داخلی محل اتصال 

میل لنگشاتون به 
58,000∽58,018mm(2,2834∽2,2842in)

0,056mm∼0,038 ←لقی یاتاقان شاتون
(0,0015∽0,0022in)

0,25mm(0,0039∽0,0098)∼0,1 لقی جانبی

 میل لنگ
68,960mm(2,7142∽2,7149in)∼68,942 قطر لنگ ثابت

54,972mm(2,1635∽2,1642in)∼54,954 قطر متحرك

0,040mm(0,0008∽0,0016in)∼0,022لقی یاتاقان ثابت

 0,28mm(0,0039∽0,0110in)∼0,10 لقی طولی
 اویل پمپ

فشار باز شدن سوپاپ 
 اطمینان

450∽550kPa
(4,59∽5,61kgf/cm²,65,28∽79,79psi) 

 روغن موتور
6,0l(6,34US qt,5,27lmp qt) مقدار روغن (با فیلتر روغن)

مقدار روغن ( بدون فیلتر 
 روغن )

5,5l(5,81US qt,4,83lmp qt) 

مقدار روغن ( تخلیه کردن و 
پر کردن مجرد بانضمام فیلتر 

 روغن)

5,2l(5,49US qt,4,57lmp qt) 

ABOVE API SJ/SL or SAE 5W-20 کیفیت روغن
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 130kPa(1,32kgf/cm²,18,77psi) فشار روغن
{at 1000rpm,110˚C(230˚F)} 

 

 سیستم خنک کننده
  نیروي چرخشی با فن الکتریکی روش خنک کاري

  9,0L(9,40U.S.qus,7,83lmp.qts) مقدار مایع خنک کننده
 

 

 حد مشخصات شرح
G6DB -3,3 G6DA -3,8 

  Wax pellet type نوع ترموستات
دماي شروع به باز 

 شدن
82±2˚c (179,6±35,6˚F)  

دماي باز شدن 
 کامل

95˚c  

  میلیمتر 10بیشتر از  مقدار کامال باز شده
فشار باز شدن  درپوش رادیاتور

 سوپاپ اصلی
93,16 ∽ 122,58 kpa 

(0,95 ∽ 1,25kg/cm²,13,51 ∽ 
17,78psi) 

 
 

فشار باز شدن 
 سوپاپ خالئی

0,98 ∽ 4,90 kpa 
(0,01 ∽ 0,05 

kg/cm²,0,14∽0,71psi) 

 
 

 سنسور دماي آب
  مقاومت متغیر نوع

  C (68˚F) 2,31 ∽ 2,59 KΩ˚20 مقاومت
80˚C (176˚F) 0,3222 kΩ  
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سی سی 3500جدول مشخصات موتور 

شرح مشخصات محدوده مجاز
 شرح عمومی

V شکل و دو عدد میل سوپاپ روي سر
 سیلندر

 نوع موتور

 تعداد سیلندر 6
92mm(3,6220in.) قطر سیلندر 

87,0mm(3,4252in.) کورس پیستون

3،470cc(211,75cu.in.) حجم کل موتور 

 نسبت تراکم 10,6

 ترتیب احتراق1-2-3-4-5-6

 سیستم تایمینگ سوپاپ  (میزان آوانس و ریتارد )
باز (بعد از نقطه مرگ  ˚10

 باال)
سوپاپ 

 گاز
بسته(بعد از نقطه مرگ  74°

 پایین)
باز  (قبل از نقطه مرگ  52°

 پایین)
سوپاپ 

 دود
بسته (بعد از نقطه مرگ  0°

 باال)
 سر سیلندر

 mm 0,05  کمتر از 
 [150*150در سطح  0,02کمتر از ]

میزان تاب  سر سیلندر

 0,1mmکمتر از 
در سطح  0,03کمتر از ]

110*110] 
مانی فولد گاز

میزان تاب محل نشستن 
 مانی فولد

 0,1mm کمتر از 
فولد مانی 

دود
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در سطح  0,03کمتر از ]
110*110 ] 

 میل سوپاپ
 47,2mm (1,8582in.) میل سوپاپ  ورودي

 چپ
 

ارتفاع 
 خروجی 45,8mm (1,8031in.)  بادامک

 47,2mm (1,8582in.) میل سوپاپ  وروردي
 خروجی 45,8mm (1,8031in.)  راست

 No.1: 27,964 ~ 27,978mm 
No.2،3،4: 23,954 ~ 23,970mm 

میل سوپاپ  وروردي
چپ و 
 راست

 

قطر لنگ 
هاي 
میل 
 سوپاپ

 No.1: 27,964 ~ 27,978mm 
No.2،3،4: 23,954 ~ 23,970mm 

 خروجی

 No.1: 0,027 ~ 0,057mm 
No.2،3،4: 0,030 ~ 0,067mm 

میل سوپاپ  وروردي
چپ و 
 راست

 

لقی عبور 
روغن 
 No.1: 0,027 ~ 0,057mm  یاتاقان

No.2،3،4: 0,030 ~ 0,067mm 
 خروجی

 0,02 ~ 0,18mm لقی طولی میل سوپاپ 

 سوپاپ
 105,27mm ارتفاع سوپاپ وروردي 

 105,50mm خروجی 

 5,465 ~ 5,480mm قطر ساق سوپاپ وروردي 

 5,458 ~ 5,470mm خروجی 

 1,56 ~ 1,86mm لبه سوپاپ وروردي 
  1,73 ~ 2,03mm خروجی 

 0,020 ~ 0,047mm لقی سوپاپ درون  وروردي
 خروجی 0,054mm ~ 0,030  گیت

 زاویه سوپاپ 45,75° ~ 45,25° 
 گیت سوپاپ

 5,500 ~ 5,512mm قطر داخلی وروردي 

 5,500 ~ 5,512mm خروجی 

 41,8 ~ 42,2mm ارتفاع گیت وروردي 
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41,8 ~ 42,2mm خروجی 

 سیت سوپاپ
1,15 ~ 1,45mm پهناي سطح تماس  وروردي

 خروجی 1,65mm ~ 1,35 سیت

 زاویه سیت وروردي 45,20° ~ 44,75°
 خروجی 45,20° ~ 44,75°

 فنر سوپاپ
45,5mm طول آزاد فنر 

19,3±0,8kg/34,0mm Height: 
35mm 

 ارتفاع فنر زیر بار

42,3±1,3kg/23,8mm Height: 
26,5mm 

Less than 1,5° شیب دادن یا شکم دادن فنر 
 تایپیت  مکانیکی
34,964 ~ 34,980mm قطر خارجی  وروردي

 خروجی 34,980mm ~ 34,964 تایپیت
35,000 ~ 35,025mm قطر داخلی  وروردي

مجراي تایپیت 
روي 

 سرسیلندر

35,000 ~ 35,025mm خروجی 

0,07mm 0,020 ~ 0,061mm لقی تایپیت در وروردي 
 سر سیلندر

0,07mm 0,020 ~ 0,061mm خروجی 

 در جه سانتیگراد ) 20در دماي لقی سوپاپ     ( 
0,10 ~ 0,30mm 0,17 ~ 0,23mm وروردي 
0,20 ~ 0,40mm 0,27 ~ 0,33mm خروجی 
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 بلوکه سیلندر
 92,00 ~ 92,03mm قطر سیلندر 

 mm 0,05  کمتر از  
 [150*150در سطح  0,02کمتر از ]

 میزان صافی یا تاب سیلندر

 پیستون
 91,96 ~ 91,99mm  خارجی پیستون ( استاندارد)قطر 

 0,03 ~ 0,05mm لقی پیستون درون سیلندر 

 1,23 ~ 1,25mm 
 

اندازه شکاف رینگ  رینگ اول
 روي پیستون

 
 

 1,23 ~ 1,25mm رینگ دوم 

 2,01 ~ 2,03mm رینگ روغن 
 رینگ پیستون

0,1mm 0,04 ~ 0,08mm لقی جانبی رینگ  رینگ اول
 در شیار رینگ

 
0,1mm 0,04 ~ 0,08mm رینگ دوم 
0,2mm 0,06 ~ 0,15mm رینگ روغن 
0,6mm 0,17 ~ 0,32mm دهانه رینگ رینگ اول 

 0,7mm 0,37 ~ 0,52mm رینگ دوم 
0,8mm 0,20 ~ 0,50mm رینگ روغن 

 گژن پین
 21,097 ~ 22,000mm قطر خارجی گژن پین 

 22,004 ~ 22,010mm قطر داخلی مجراي گژن پین 

 0,004 ~ 0,013mm لقی گژن پین 

 22,005 ~ 22,016mm قطر داخلی سوراخ گژن پین شاتون 

 0,005 ~ 0,019mm لقی گژن پین درون سوراخ شاتون 
 شاتون

 58,000 ~ 58,018mm( قطر داخلی کپه شاتون 

 0,038 ~ 0,056mm لقی روغن کپه شاتون 
 0,1 ~ 0,25mm لقی جانبی شاتون 

 میل لنگ
 68,942 ~ 68,960mm قطر خارجی لنگ ثابت 

 54,954 ~ 54,972mm قطر خارجی لنگ متحرك 

35



0,022 ~ 0,040mm لقی یاتاقان هاي اصلی 
0,10 ~ 0,28mm لقی محوري 

 پمپ روغن
400 ~ 450kPa 

(4,08 ~ 4,59kgf/cm², 58,01 ~ 65,27psi) 
 فشار باز شدن سوپاپ کنترل فشار

 روغن موتور
6,0 L (  لیتر)حجم کل روغن 

5,5 L (  لیتر)حجم روغن کارتل 

 تخلیه و دوباره پر کردن روغن(لیتر  ) L 5,2 به همراه فیلتر روغن

5W-20 / GF4&SM نوع روغن روغن توصیه شده 

API SL, SM or above 
ILSAC GF3, GF4 or above 

طبقه بندي نوع 
 روغن

دماي روغن داخل کارتل  
110±2°C 

130kPa(1,32kgf/cm², 18,77psi) 
[at 1000rpm,110°C(230°F)] 

 )1000فشار روغن ( در دور 

سیستم خنک کاري
چرخش اب تحت فشار توسط پمپ 

آب
 روش خنک کاري

8,6 L (9,1 us.qts, 7,6 lmp.qts) مقدار آب خنک کاري 

 ترموستات نوع ترموستات نوع ساچمه مومی
82±2°C دماي باز شدن 

95°C  دماي باز شدن
 کامل

10mm (0,3937in.) MIN میزان باز شددگی 
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 93,16 ~ 122,58kpa 
(0,95 ~ 1,25kg/cm², 13,51 ~ 

17,78psi) 

فشار باز شدن 
 سوپاپ فشار

 درب رادیاتور

 0 ~ 6,86 kpa 
(0 ~ 0,07kg/cm², 0 ~ 0,99psi) 

فشار باز شدن 
 سوپاپ خالء

 فشنگی آب نوع مقاومتی 

 2,31 ~ 2,59 kΩ 20 °C (68 
°F) 

 مقاومت اهمی

 0,3222 kΩ 80� 
C(176�F) 
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سی سی 4600جدول مشخصات موتور 

 عنوان مشخصات عنوان مشخصات

7,5 L   ( لیتر)موتور  مقدار روغن موتورV  4600شکل 
cc 

 نوع موتور

14 L   (لیتر) تعداد سیلندر 8 مقدار آب خنک کاري 
به علت وجود تایپیت 

هیدرولیکی لقی صفر می 
 باشد

سوپاپ 
 گاز

 نسبت تراکم1 به  10,4 لقی سوپاپ ها
به علت وجود تایپیت 

هیدرولیکی لقی صفر می 
 باشد

سوپاپ 
 دود

156psi فشار کمپرس  فشار مجاز
سیلندر (دور 
موتور بین 

 )250تا  200

1-2-7-8-4-5-6-3 
ترتیب احتراق 

135 psi مینیمم فشار 
14 psi اختالف فشار مجاز  و یا کمتر

 بین سیلندر ها

0,004 ~ 0,022 mm 
لقی یاتاقان ثابت میل 

 لنگ
0,018 ~ 0,036 

لقی یاتاقان متحرك
 میل لنگ
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09108877218گروه آموزشی کارمن   

 موتور:اندازه گیري کمپرس 

: مواردي که منجر  به کمپرس گیري می شود  توجه

 . 

کم بودن قدرت موتور  •
مصرف زیاد روغن  •
 مصرف سوخت زیاد  •
قبل از اقدام به عمل کمپرس گیري از  .1

وجود مقدار روغن کافی در موتور و میزان 
شارژ باتري اطمینان حاصل کنید. موتور 
را روشن کرده تا به دماي نرمال برسد و 

موتور را خاموش کنید.سپس 

)روي موتور را باز کنید. B) و(A. کاور(2

 ) را جدا نمایید.A. کویل هاي جرقه (3

  mm 16. شمع ها را از روي موتور با آچار شمع 4
 باز نمایید.
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. دستگاه کمپرس سنج را در جاي شمع ببندید.5

. دریچه گاز را کامال باز کنید. 6

استارت زدن موتور ، میزان فشار کمپرس را می . با 7
 سنجیم.

: همیشه از باطري کامال شارژ براي رساندن نکته 

 یا بیشتر از آن استفاده کنید. 250دور موتور به دور 

  را براي سیلندر هاي دیگر  3تا  1مراحل
نیز تکرار کنید.  

: کمپرس گیري سیلندر باید در کوتاه ترین  نکته

رد.زمان انجام گی

1225,83kPa/ in 200 ~
250rpm 

فشار استاندارد 
 کمپرس 

1078,73kPa فشار مینیمم 
98kPa or less  اختالف فشار بین

 هر سیلندر 

 اگر فشار یک یا چند سیلندر کم بود
.مقداري روغن از محل شمع به داخل 

را  3تا  1سیلندر بریزید و دوباره مراحل 
 کنید.براي همان سیلندر تکرار 

اگر فشار کمپرس باال رفت . نشانه این  •
است که رینگ روغنی و یا دیواره سیلندر 

ساییده یا اسیب دیده است.
اگر فشار تغییري نکرد .نشانه این است که  •

سوپاپ چسبندگی دارد یا کج می نشیند 
و یا از کنار الستیک گیت نشتی داریم.

 .شمع ها را نصب کنید 
 .کویل جرقه را ببندید 
 .کاور موتور را نصب کنید 

بعد از انجام  کمپرس سنجی ممکن است -10
  GDSتعدادي کد خطا رخ دهد که آنها را با دستگاه  

 پاك نمایید. 
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 شیم گیري





 :1600شیم گیري موتور 

لقی سوپاپ را در حالتی که موتور سرد (دماي نکته : 

) و سرسیلندر بر روي بلوکه  نصب  C 20°آب موتور
 می باشد،کنترل کنید.

کاور موتور را باز کنید. -1

کویل جرقه را باز کنید. -2

 را جدا نمایید.  P.C.V(A)شیلنگ   -3

پیچ هاي درپوش سوپاپ را باز کنید و آن را از -4
 روي سر سیلندر جدا کنید.

توجه : از واشر درپوش نو بعد از جدا سازي آن 
 استفاده نمایید.

را در نقطه مرگ باال قرار دهید. 1پیستون  -5

  پولی میل لنگ را بچرخانید تا شیار
مقابل عالمت موجود بر روي آن در 

تایمینگ روي درپوش زنجیر تایم قرار 
گیرد.
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  کنترل کنید تا عالمت تایمینگ روي دنده سر
)  طبق شکل در یک راستا باشند Aمیل سوپاپ  (

که نشان دهنده قرار گیري سیلندر یک در 
 1انتهاي تراکم است . اگر نه موتور را به اندازه 

درجه بچرخانید.  360دور یا 

سوپاپ ها را مطابق زیر اندازه گیري کنید. لقی -6

  2و1میزان لقی سوپاپ هاي گاز سیلندر 
و همچنین لقی سوپاپ هاي دود سیلندر 

را  بررسی کنید. 3و1
با استفاده از فیلر میزان لقی بین  •

تایپت و دایره مبناي بادامک میل 
سوپاپ را اندازه گیري کنید.

  نمایید . زیرا لقی اندازه گیري شده را یاداشت
بعدا براي بدست آوردن تایپیت نو که باید 

تعویض شود نیاز خواهد شد.

20� C [68 °F]  دماي آب
مشخصات موتور

لقی سوپاپ 
 ها

0,17 ~ 0,23mm گاز 
0,22 ~ 0,28mm دود 

  پولی میل لنگ را یک دور می چرخانیم تا
عالمت شکاف آن مقابل عالمت پوسته زنجیر 

گیردتایم قرار 
  و  4و3میزان لقی سوپاپ هاي گاز سیلندر

را اندازه گیري  4و2سوپاپ هاي دود سیلندر 
کنید.
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لقی سوپاپ هاي دود و گاز را تنظیم کنید.  -7

  را در نقطه مرگ باال قرار دهید. 1سیلندر
  دو عالمت رنگ بر روي لینک هاي زنجیر

تایمینگ در مقابل عالمت هاي روي دنده 
سوپاپ بگذارید. هاي سر میل

 .دنده سر میل سوپاپ خروجی را بازکنید
  کپه هاي یاتاقان میل سوپاپ را به ترتیب

زیر باز کنید.

 .میل سوپاپ دود را جدا کنید
  میل سوپاپ گاز و مجموعهCVVT  را باز
کنید.
  میزان ضخامت تایپت خارج شده را اندازه

گیري کنید.

  خواهید ضخامت تایپیت جدید را که می
به کار ببرید را  طبق جدول زیرمحاسبه 

 نمایید.

N = T+[A- 0,020mm]  
 سوپاپ گاز

ضخامت 
N تایپت نو

ضخامت 
T تایپت کهنه

N = T+[A- 
0,25mm]لقی سوپاپ سوپاپ دود A 

  تایپیت جدید محاسبه شده طبق جدول
باال را انتخاب کنید.

از اندازه     0,015mmسایز  41نکته : تایپیت ها در 
3,00mm  3,690 تا mm  .وجود دارد 

 .تایپیت جدید را نصب کنید
  زنجیر تایم را نگه داشته و میل سوپاپ

را نصب    CVVTورودي و مجموعه 
نمایید. 

  عالیم تایمینگ روي زنجیر تایم و میل
سوپاپ را تنظیم کنید.

  میل سوپاپ ها و دنده سر میل سوپاپ را
نصب کنید.

 ل سوپاپ را مطابق ترتیب زیر کپه هاي می
نصب کنید.

  بعد از نصب کپه ها و میل سوپاپ میزان
لقی را مجددا اندازه می گیریم. 

45



 سی سی: 2400و  2000شیم گیري موتور 

لقی سوپاپ را در حالتی که موتور سرد (دماي نکته : 

) و سرسیلندر نصب می باشد.  °5 ±°20آب موتور 
 کنترل کنید.

 ها  را باز کنید. درپوش سوپاپ 1

قرار دادن پیستون شماره یک  در نقطه مرگ   - 2
 باال 

a(  فولی سر میل لنگ را در جهت عقربه هاي
ساعت چرخانده تا چاك روي فولی روبه روي 

روي پوسته زنجیر تایمینگ قرار    Tعالمت 
گیرد.

b(  کنترل کنید تا عالمت تایمینگ روي دنده سر
در پوش سر )با عالمت روي Aمیل سوپاپ  (

سیلندر  طبق شکل در یک راستا باشند که 
نشان دهنده قرار گیري سیلندر یک در انتهاي 

دور یا  1تراکم است . اگر نه موتور را به اندازه 
درجه بچرخانید.  360

اندازه گیري لقی سوپاپ هاي  ورودي و خروجی 

نکته : با قرار گیري پیستون سیلندر یک در انتهاي 
توان لقی سوپاپ هاي زیر  را طبق شکل تراکم  می

زیر اندازه گیري نمود.

روش اندازه گیري لقی 

  با استفاده از یک فیلر لقی بین تایپیت و
بادامک را اندازه گیري نمایید.

  . لقی اندازه گیري شده را یاداشت نمایید
زیرا بعدا براي بدست آوردن تایپیت نو که 

باید تعویض شود نیاز خواهد شد.
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20� C [68 °F]  دماي آب
مشخصات موتور

لقی سوپاپ
 ها

0,10 ~ 0,30mm گاز 
0,20 ~ 0,40mm دود 

  فولی سر میل لنگ را در جهت عقربه هاي
ساعت یک دور  چرخانده تا چاك آن روبه 

روي پوسته زنجیر    Tروي عالمت 
نایمینگ قرار گیرد.

  در  4با قرا ر گیري پیستون سیلندر
تراکم  میتوان لقی سوپاپ هاي زیر انتهاي 

را طبق شکل زیر اندازه گیري نمود.

اندازه گیري ضخامت شیم سوپاپ هاي ورودي  - 4
 و خروجی 

را در نقطه مرگ باال و  انتهاي  1پیستون  )1
تراکم قرار دهید.

عالمت روي زنجیر تایم را باعالمت روي  )2
میزان   CVVTچرخ زنجیر مجموعه 

نمایید. 

درجه 15سر میل لنگ را به اندازه فولی  )3
در جهت عقربه هایساعت بچرخانید. 

) محل نصب ابزار Aپیچ سوراخ ( )4
مخصوص را از روي کاور زنجیر تایم باز 

کنید. 

نکته :  پیچ مجراي نصب ابزار مخصوص نباید دوباره 
 استفاده گردد .

 2G000-09240ابزار مخصوص شماره )5
را در محل نصب کرده و ضامن را آزاد 

نمایید.
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کپه یاتاقان میل سوپاپ جلو را باز  )6
نمایید. 

کپه میل سوپاپ دود و خود میل سوپاپ  )7
دود را خارج نمایید. 

کپه میل سوپاپ گاز و خود میل سوپاپ  )8
گاز را خارج نمایید. 

زنجیر تایم را به سمت پایین مهار کرده  )9
تا حرکت نکند. 

دقت نمایید تا جسم خارجی وارد قسمت کاور نکته : 
 زنجیر تایم نیفتد. 

ضخامت تایپیت ها را با استفاده از یک  )10
میکرومتر اندازه گیري نمایید.

ضخامت تایپیت جدید را که می خواهید  )11
به کار ببرید را  طبق جدول زیرمحاسبه 

نمایید.

N = T+[A- 0,020mm]  
 گاز 

 -N = T+[Aسوپاپ دود    
0,30mm] 

T ضخامت =
 تایپیت کهنه

N  ضخامت =
 تایپیت نو

A  لقی گرفته =
 شده سوپاپ

تایپیت جدید محاسبه شده طبق جدول  )12
باال را انتخاب  کنید. (روش شیم گیري 
در بخش مقدمه موتور نیز آورده شده 

است)

ازاندازه    0,015mmسایز  47نکته : تایپیت ها در 
3,00mm  3,690 تا mm  وجود دارد. 

تایپیت جدید را نصب کنید. )13
زنجیر تایم را نگه داشته و میل سوپاپ  )14

را نصب    CVVTورودي و مجموعه 
نمایید. 

عالیم تایمینگ روي میل سوپاپ را طبق  )15
شکل زیر میزان نمایید. 
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آن   CVVTمیل سوپاپ دود و مجموعه  )16
را نصب نمایید. 

کپه جلویی را ببندید . )17
پیچ محل نصب ابزار مخصوص را پس از  )18

خارج کردن ابزار مخصوص ببندید . 

11,8 ~ 14,7N.m 
(1,2 ~ 1,5kgf.m) 

گشتاور سفت کردن 
پیچ محل نصب ابزار 

 مخصوص 
میل لنگ را دو دور در جهت عقربه هاي  )19

ساعت بچرخانید و عالیم قرار گیري 
) را TDCدر نقطه مرگ باال ( 1پیستون 

ق شکل زیر رو به روي چک نمایید تا طب
)Aهم قرار گرفته شده باشد. (

لقی سوپاپ ها را دوباره چک نمایید .  )20

Intake : 0,17 ~

0,23mm  
لقی سوپاپ گاز  در 

درجه  20دماي 
 سانتیگراد

Exhaust : 0,27 ~
0,33mm  

لقی سوپاپ دود  در 
درجه  20دماي 
 سانتیگراد

سی  3800و  3300شیم گیري موتورهاي 
سی:

a-  فقط مقدار لقی سوپاپ نشان
 داده شده را اندازه بگیرید.

:در حالت  1[ سیلندر شماره
تراکم ]

بوسیله فیلر ، مقدار لقی بین 
تایپیت و قسمت پایینی بادامک 

 را اندازه بگیرید.
مقدار اندازه گیري شده را لقی سوپاپ 
هارا نگه داري کنید زیرا بعدا براي 

ها الزم تعویض و یا تنظیم تاپیت 
 میشود.

 مشخصات لقی سوپاپ
 20دماي مایع خنک کننده موتور : 

 درجه سانتیگراد
  mm 0,23 ∼ 0,17ورودي : 

 0,33mm ∼ 0,27خروجی : 

b-  360پولی میل بادامک به اندازه˚  
چرخانده تا شیار روي چرخدنده 

) صفحه سینی Tبا عالمت تایم(
جلو موتور منطبق گردد.
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 نکته:
در خالف جهت هرگز موتور را 

 ساعت نچرخانید
c-  فقط مقدار لقی سوپاپ نشان

[  داده شده را اندازه بگیرید.
:در حالت تراکم  4سیلندر شماره 

[
 

مقدار لقی سوپاپ ورودي و خروجی را  -1
تنظیم کنید.

a-  را در حالت  1سیلندر شماره
تراکم قرار دهید.

b-  عالمت روي زنجیر تایم با عالمت
همسان  CVVTروي چرخدنده 

باشند.
c- .زنجیر تایم را دربیاورید
d- کپه هاي میل سوپاپ را

)Aدربیاورید.(

e-  مجموعه میل سوپاپ را
)Aدربیاورید. (

f- .شیم ها را دربیاورید
g-  توسط میکرومتر ضخامت تایپیت

هاي جدا کرده را اندازه بگیرید.

h-  براي قرار دادن خالصی سوپاپ
در حد استاندارد ، ضخامت شیم 

را بدست آورید. جدید

T ضخامت تایپیت جدا شده : 

A  اندازه مقدار خالصی سوپاپ ( دماي مایع :
 ) c˚20خنک کننده موتور : 

N ضخامت تایپیت جدید : 

N = T + { A – 0,20mm }سوپاپ ورودي : 
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N = T + { A – 0,30mm }سوپاپ خروجی : 

i-  تایپیت جدید را با ضخامت
نزدیک به ضخامت حساب شده 

انتخاب کنید.

 نکته:

سایز مختلف  41تایپیت ها در 

روبه  0,015mmبا مقدار 

افزایش میباشد که نازکترین 

و  3,00mmآنها به اندازه 

ضخیمترین آنها به اندازه 

 می باشد. 3,600

j-  تایپیت جدید را بر روي
سرسیلندر نصب کنید.

k-  میل سوپاپ ورودي و خروجی را
نصب کنید.

l- ا نصب کپه هاي میل سوپاپ ر
کنید.

m- .زنجیر تایم را نصب کنید
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n-  میل سوپاپ ها را در جهت
عملکرد ( ساعتگرد ) بچرخانید و 
از تطابق عالمتهاي تایمینگ 
برروي چرخدنده میل سوپاپ و 
میل لنگ اطمینان حاصل کنید.

o-  دوباره میزان خالصی سوپاپ را
بررسی کنید.

خالصی سوپاپ ( دماي مایع
 ) c˚20خنک کننده موتور : 

 مشخصات :
mm 0,23 ∼ 0,17ورودي : 

 mm 0,33 ∼ 0,27خروجی : 

 سی سی: 3500شیم گیري موتور
لقی سوپاپ را در حالتی که موتور سرد (دماي نکته : 

) و سرسیلندر نصب می باشد  °5 ±°20آب موتور 
 کنترل کنید.

 کاور موتور را باز کنید. - 1
 کاور کناري موتور را باز کنید . -2
را باز کنید.هواکش  -3
 مخزن تعدیل منیفولد گاز راباز کنید. - 4
درپوش سر سیلندر را بار کنید. -5
قرار دادن پیستون شماره یک  در نقطه مرگ   - 6

 باال  و انتهاي تراکم 
c(  فولی سر میل لنگ را در جهت عقربه هاي

ساعت چرخانده تا چاك آن روبه روي 
روي پوسته زنجیر نایمینگ    Tعالمت 

ر گیرد.قرا

d( ) کنترل کنید تا عالمت تایمینگA روي(
دنده سر میل سوپاپ با عالمت روي در 
پوش سر سیلندر  طبق شکل در یک 
راستا باشند که نشان دهنده قرار گیري 
سیلندر یک در انتهاي تراکم است . اگر 
عالمت ها میزان نبودند میل لنگ را یک 

دور بچرخانید. 

موتور را در جهت خالف عقربه  نکته :  مراقب باشد تا
هاي ساعت نچرخانید .
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 کنترل لقی سوپاپ ورودي و خروجی  
 در  1با قرا ر گیري پیستون سیلندر ي

انتهاي تراکم  میتوان لقی سوپاپ هاي زیر 
را طبق شکل زیر اندازه گیري نمود.

 روش اندازه گیري لقی 
  با استفاده از یک فیلر لقی بین تایپیت و

ک را اندازه گیري نمایید.بادام
  . لقی اندازه گیري شده را یاداشت نمایید

زیرا بعدا براي بدست آوردن تایپیت نو که 
باید تعویض شود نیاز خواهد شد.

20� C [68 °F]  دماي آب
 موتور

مشخصات 
 لقی

0,10 ~ 0,30mm گاز 
0,20 ~ 0,40 mm دود 

  فولی سر میل لنگ را در جهت عقربه هاي
ساعت یک دور  بچرخانید تا چاك آن 

روي پوسته زنجیر    Tروبه روي عالمت 
نایمینگ قرار گیرد.

  در  4با قرا ر گیري پیستون سیلندر
انتهاي تراکم  میتوان لقی سوپاپ هاي 
دیگر  را طبق شکل زیر اندازه گیري نمود.

 تنظیم لقی سوپاپ هاي گاز و دود   - 8
را در نقطه مرگ باال و  انتهاي  1پیستون  )21

تراکم قرار دهید.
زنجیر تایمینگ راباز کنید. )22

نکته : قبل از باز کردن زنجیر تایم عالمت هاي 
تایمینگ روي میل سوپاپ با زنجیر تایم را عالمت 
گذاري نمایید . زیرا رنگ روي زنجیر ها امکان پاك 

ن دارند. شد
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میل سوپاپ چپ و راست   OCVسوپاپ  )23
را بازنمایید. 

)A, Bکپه هاي میل سوپاپ را باز کنید.( )24
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)  سمت چپ و راست را Aمیل سوپاپ ( )25
خارج کنید.

تایپت ها را خارج کنید. )26
ضخامت تایپیت ها را با استفاده از یک  )27

میکرومتر اندازه گیري نمایید

تایپیت جدید را که می خواهید ضخامت  )28
به کار ببرید را طبق فرمول و جدول زیر 

محاسبه نمایید.

N = T+[A- 0,020mm]  
 گاز 

N = T+[A- 
0,30mm]    سوپاپ دود 

T ضخامت =
 تایپیت کهنه

N  ضخامت =
 تایپیت نو

A لقی سوپاپ = 
ضخامت تایپیت کهنه =تایپیت گاز  

{0,20لقی سوپاپ  -}+
ضخامت تایپیت کهنه =ودتایپیت د

{0,30لقی سوپاپ  -}+

تایپیت جدید محاسبه شده را انتخاب  )29
کنید.

که   0,015mm  سایز ك 41نکته : تایپیت ها در 
 وجود دارد.  mm 3,600 تا  3,00mmازاندازه  

تایپیت جدید را نصب کنید. )30

 نکته : بر روي تایپیت هنگام جا زدن روغن بزنید.

خروجی را ببندید. میل سوپاپ ورودي و )31
کپه ها را ببندید. )32
زنجیر تایمینگ را ببندید. )33
میل لنگ را دو دور در جهت ساعت گرد  )34

بچرخانید و عالمت  تایمینگ روي سر 
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دنده میل لنگ و  عالمت تایمینگ روي 
دنده سر میل سوپاپ را میزان نمایید..

لقی سوپاپ را دوباره چک کنید. )35

20� C [68 °F]  دماي آب
 موتور

مشخصات 
 لقی

0,17 ~ 0,23mm 
(0,0067 ~ 0,0090in.) 

 گاز

0,27 ~ 0,33mm 
(0,0106 ~ 0,0129in.) 

 دود

سی سی: 2700شیم گیري موتور

لقی سوپاپ را در حالتی که موتور سرد (دماي نکته : 

) و سرسیلندر  بر روي بلوکه  °5 ±°20آب موتور 
 نصب می باشد کنترل کنید.

مخزن آرامش منیفولد  -هواکش  -موتور کاور  - 1
 گاز را باز کنید. .

 کانکتور کویل و خود کویل جرقه را باز کنید. - 2

در پوش سر سیلندر (قالپاق سوپاپ ها ) را باز  - 3
 کنید.

قرار دادن پیستون شماره یک  در نقطه مرگ   - 4
 باال 

e(  فولی سر میل لنگ را در جهت عقربه هاي
ساعت چرخانده تا چاك آن روبه روي 

روي پوسته زنجیر نایمینگ    Tعالمت 
قرار گیرد.

f(  کنترل کنید تا عالمت تایمینگ روي دنده
سر میل سوپاپ با عالمت روي در پوش 
سر سیلندر  طبق شکل در یک راستا 
باشند که نشان دهنده قرار گیري سیلندر 
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انتهاي تراکم است .   (اپتیما و  یک در
 کارنیوال)

 کنترل لقی سوپاپ ورودي و خروجی - 5

  در  1با قرا ر گیري پیستون سیلندر
انتهاي تراکم  میتوان لقی سوپاپ هاي زیر 

را طبق شکل زیر اندازه گیري نمود.

  با استفاده از یک فیلر لقی بین تایپیت و
بادامک را اندازه گیري نمایید.

  . لقی اندازه گیري شده را یاداشت نمایید
زیرا بعدا براي محاسبه و بدست آوردن 
تایپیت نو که باید تعویض شود نیاز خواهد 

شد.

فولی سر میل لنگ را در جهت عقربه هاي ساعت  - 2
یک دور دیگر چرخانده تا چاك آن روبه روي عالمت 

T   روي پوسته زنجیر نایمینگ قرار گیرد.با قرا ر
در انتهاي تراکم  میتوان  4ري پیستون سیلندر گی

 لقی سوپاپ هایباقیمانده را  اندازه گیري نمود.

 محاسبه شیم مورد نیاز

را در انتهاي تراکم قرار دهید. 1پیستون  )36
تسمه تایمینگ راباز کنید. )37
)A, Bکپه هاي میل سوپاپ را باز کنید.( )38

میل سوپاپ را خارج کنید. )39
د.تایپت ها را خارج کنی )40
ضخامت تایپیت ها را با استفاده از یک  )41

میکرومتر اندازه گیري نمایید.
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ضخامت تایپیت جدید را که می خواهید  )42
به کار ببرید را محاسبه نمایید.

N = T+[A- 
0,020mm]    گاز

N = T+[A- 0,30mm] 
دود   

T ضخامت =
 تایپیت کهنه

N  ضخامت =
 تایپیت نو

A لقی سوپاپ = 
جدید محاسبه شده را انتخاب تایپیت  )43

کنید.

ازاندازه    0,015mmسایز  41نکته : تایپیت ها در 
3,00mm  3,600 تا mm  .وجود دارد 

تایپیت جدید را نصب کنید. )44

 نکته : بر روي تایپیت هنگام جا زدن روغن بزنید.

میل سوپاپ ورودي و خروجی را ببندید. )45

کپه ها را ببندید. )46
ببندید.تسمه تایمینگ را  )47
میل لنگ را دو دور در جهت ساعت گرد  )48

بچرخانید و عالمت  تایمینگ روي سر 
دنده میل لنگ و  عالمت تایمینگ روي 

دنده سر میل سوپاپ رامیزان نمایید..
لقی سوپاپ را دوباره چک کنید. )49

2700موتور
 سی سی 

20� C [68 °F]  دماي آب
 موتور

مشخصات لقی 
 سوپاپ ها

0,17 ~ 
0,23mm 

 گاز

0,27 ~ 
0,33mm 

 دود
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 موتور یمینگتا  





سی سی 1600 اجزاء سیستم تایمینگ موتور

زنجیر تایمینگ )1
راهنماي زنجیر تایمینگ )2
بازوي زنجیر تایمینگ )3
زنجیر سفت کن  )4
کاور زنجیر تایمینگ )5

پولی هرز گرد )6
واشر واتر پمپ )7
واتر پمپ )8
پولی واتر پمپ )9

پولی سر میل لنگ )10
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اجزاء  سیستم تایمینگجدا سازي 

 کاور روي موتور راباز کنید. - 1

پولی واتر پمپ را بازکنید. -2

را شل  (A)پیچ تنظیم کشش تسمه آلترناتور  -3
 کنید.

 تسمه آلترناتور را باز کنید.– 4

آلترناتور را بر اساس دستورالعمل از روي موتور – 5
 باز کنید.

 کنید.چرخ جلوي سمت راست را باز – 6

را (B)و سیم اتصال بدنه  (A)پایه دسته موتور  -7
 جدا سازید

.
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 را باز کنید. (B)پایه مربوط به آلترناتور -8

 را باز نمایید.(A)پایه نگهدارنده موتور  -9

 ) را باز نمایید.Aپولی واتر پمپ ( -10

 ) را باز کنید.Aواتر پمپ ( -11

پولی هرزگرد را باز کنید. -12

) و  لوله کنار گذر Aکانکتور کویل جرقه ( -13
 ) را باز کنید. Bهوا(

 A(PCV)لوله تخلیه بخارات محفظه میل لنگ  -14
 را باز کنید.) B )PCSVو لوله
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کویل هاي جرقه را باز کنید. -15

(B)را به همراه واشر آن (A)درپوش سوپاپ ها  -16
 باز کنید.

کنید.کاور کناري را باز  -17

میل لنگ را در جهت عقربه هاي ساعت -18
بچرخانید تا شکاف روي پولی مقابل عالمت تایم روي 

 پوسته قرار گیرد. 

پولی سر میل لنگ را باز کنید. -19

پوسته زنجیر تایم را باز کنید. -20
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عالمت دنده هاي سر میل سوپاپ را مقابل هم -21
د تا لندر تنظیم کنیو در راستاي سطح باالیی سر سی

 در موقعیت مرگ باال قرار گیرد. 1سیلندر 

 را باز نمایید. (A)زنجیر سفت کن هیدرولیکی   -22

توجه : قبل از باز کردن زنجیر سفت کن ، پیستون 
) از طریق سوراخ Bزنجیر سفت کن را توسط پین (

 ثابت کنید.

) را B)و راهنماي آن(Aبازوي زنجیر سفت کن ( -23
 باز کنید.

 )Aزنجیر تایم را باز کنید.( -24
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طریقه نصب زنجیر تایمینگ 

عالمت هاي تایمینگ دنده سر میل -1
سوپاپ را مقابل هم و در راستاي سر 

در  1سیلندر قرار می دهیم تا پیستون 
 نقطه مرگ باال قرار گیرد.

راهنماي زنجیر تایم را نصب کنید. -2

9,8 ~ 11,8N.m 
 گشتاور سفت

کردن

توجه : هنگام نصب زنجیر تایم دقت شود 
که عالمت هاي روي زنجیر را با عالمت 

دنده میل سوپاپ تنظیم کنید.

بازوي زنجیر سفت کن را نصب کنید. -3

9,8 ~ 11,8N.m 
گشتاور سفت 

کردن

) را نصب Aزنجیر سفت کن هیدرولیکی ( -4
) را جدا سازید.Bکنید و پین (

9,8 ~ 11,8N.m 
گشتاور سفت 

کردن

) روي میل TDCتوجه : عالمت هاي نقطه مرگ باال (
 لنگ و میل سوپاپ را دوباره چک نمایید.

کاور زنجیر تایم را نصب کنید. -5
  قبل از نصب کاور توجه شود که واشر

قبلی آن از قسمت بلوکه سیلندر جدا شود 
.

3 ~ 5mm پهناي واشر 
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  نصب می بعد از نصب واشر نو ، کاور را
کنید.

18,6 ~
23,5Nm 

گشتاور سفت کردن پیچ 
 میلیمتري 12

9,8 ~ 11,8Nm 
گشتاور سفت کردن پیچ 

میلیمتري 10

  به  (21200-09455)از ابزار مخصوص
منظور نصب کاسه نمد کاور زنجیر تایم 

استفاده کنید.

پولی سر میل لنگ را نصب کنید. -6

127,5 ~
137,3N.m 

گشتاور سفت 
 کردن

توجه : هنگام نصب پولی، موتور استارت را باز کنید 
براي ثابت  (2B100-09231)و از ابزار مخصوص 

 کردن میل لنگ استفاده کنید.
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کاور جانبی را نصب کنید. -7
چرخ جلوي سمت راست را سوار کنید. -8
درپوش سوپاپ ها را به همراه واشر نو -9

نصب کنید.

را به ترتیب شکل  توجه : پیچ هاي درپوش سوپاپ
 زیر سفت کنید.

3,9 ~ 5,9N.m 
گشتاور سفت کردن در 

مرحله اول

7,8 ~ 9,8N.m 
گشتاور سفت کردن در 

 مرحله دوم

کویل هاي جرقه را نصب کنید. -10

9,8 ~ 11,8N.m  گشتاور سفت کردن

و تخلیه بخارات بنزین  pcvلوله سوپاپ  -11
pcsv .را نصب کنید

) و لوله کنار (Aکانکتور کویل هاي جرقه  -12
) را نصب کنید.Bگذر هوا (

) را نصب کنید.Aپولی هرزگرد ( -13

42,2 ~ 53,9N.m گشتاور سفت کردن 
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واتر پمپ را به همراه واشر آن نصب -14
نمایید. 

 توجه : پیچ ها را به ترتیب زیر سفت کنید.

9,8 ~ 11,8N.m گشتاور سفت کردن 

واتر پمپ را روي آن سوار کنید.پولی  -15

9,8 ~ 11,8N.m گشتاور سفت کردن 

پایه دسته موتور را نصب کنید. -16

29,4 ~ 41,2N.m گشتاور سفت کردن 

پایه آلترناتور را نصب کنید. -17
19,6 ~ 26,5N.m گشتاور سفت کردن 

پایه دسته موتور و کابل بدنه را با استفاده -18
زیر موتور نصب کنید.از یک جک 

63,7 ~ 83,4N.m 
گشتاور سفت کردن 

)Cپیچ (

49,0 ~ 58,8N.m 
گشتاور سفت کردن 

D,E)پیچ (

9,8 ~ 11,8N.m 
گشتاور سفت کردن 

)Fپیچ (
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 آلترناتور را نصب کنید. -19
 

19,6 ~ 26,5N.m 
گشتاور سفت کردن 

 میلیمتري 12پیچ 

29,4 ~ 41,2N.m 
گشتاور سفت کردن 

 میلیمتري 14پیچ 
 

 
 

 تسمه دینام را نصب کنید. -20

 
 

میزان کشش تسمه را با استفاده از پیچ  -21
)A.در آلترناتور تنظیم کنید ( 

 
 

882,6 ~ 980,7N میزان کشش تسمه نو 

637,4 ~ 735,5N 
میزان کشش تسمه 

 استفاده شده
 

پیچ هاي ثابت کننده آلترناتور را سفت  -22
 کنید.

19,6 ~ 26,5N.m 
کردن گشتاور سفت 

 میلیمتري 12پیچ 

29,4 ~ 41,2N.m 
گشتاور سفت کردن 

 میلیمتري 14پیچ 
 

 کاور روي موتور را نصب کنید. -23
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 CVVTسی سی، دوبل  2400و  2000اجزاء سیستم تایمینگ موتور 

میل سوپاپ ورودي  )11
میل سوپاپ خروجی  )12
ورودي   CVVTمجموعه  )13
خروجی  CVVTمجموعه  )14
زنجیر سفت کن  )15
راهنماي زنجیر تایم )16
بازوي زنجیر سفت کن  )17
زنجیر سفت کن  )18
جت روغن زنجیر تایم  )19

زنجیر اویل پمپ  )20
بازوي سفت کن مکانیکی زنجیر اویل  )21

پمپ 
راهنماي زنجیر اویل پمپ  )22
کاور زنجیر تایم  )23
مخصوص  سوراخ محل نصب ابزار )24
 کاسه نمد جلوي میل لنگ  )25
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 CVVTسی سی دوبل  2400و  2000تایمینگ موتور

  .  میل لنگ را بچرخانید تا خار روي دنده سر میل لنگ با کپه یاتاقان موتور به صورت افقی قرار گیرد
انتهاي تراکم قرار میگیرد ).در نقطه مرگ باال و   1(در این حالت پیستون شماره 

  میل سوپاپ را بچرخانید تا در موقعیتA  قرار گیرند و همچنین عالمت روي دنده هايCVVT  سر میل
سوپاپ  را با زنجیرهاي رنگی میزان نمائید 

  .پس از میزان کردن عالیم  (طبق شکل ) زنجیر تایم را جا بزنید
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 CVVTسی سی، تک  2000جزاء سیستم تایمینگ موتور 

میل سوپاپ ورودي  .1
ورودي   CVVTمجموعه  .2
میل سوپاپ خروجی  .3
دنده میل سوپاپ خروجی .4
زنجیر تایم  .5
بازوي سفت کن زنجیر تایم  .6
راهنماي سفت کن زنجیر تایم .7
زنجیر سفت کن  .8

راهنماي زنجیر اویل پمپ  .9
زنجیر اویل پمپ  .10
بازوي سفت کن مکانیکی زنجیر اویل  .11

پمپ 
کاور زنجیر تایم  .12
سوراخ محل نصب ابزار مخصوص .13
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 CVVTسی سی تک  2000تایم موتور

  یاتاقان موتور به صورت افقی قرار گیرد  . میل لنگ را بچرخانید تا خار روي دنده سر میل لنگ با کپه
در نقطه مرگ باال و  انتهاي تراکم قرار میگیرد ). 1(در این حالت پیستون شماره 

  میل سوپاپ را بچرخانید تا در موقعیتA  قرار گیرند و همچنین عالمت روي دنده هايCVVT  سر میل
سوپاپ  را با زنجیرهاي رنگی میزان نمائید 

 کردن عالیم  (طبق شکل ) زنجیر تایم را جا بزنید.  پس از میزان
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سی سی 2700اجزاء سیستم تایمینگ موتور 

دسته نگهدارنده موتور .1
تسمه تایمینگ  .2
واشر زیر بازوي تسمه سفت کن  .3
تسمه سفت کن هیدرولیکی  .4
 1کاور باالیی تسمه تایمینگ سمت  .5
بازوي تسمه سفت کن  .6

فولی هرز گرد .7
2کاور باالیی تسمه تایمینگ سمت  .8
چرخ تسمه سر میل لنگ  .9

کاور پایینی تسمه تایمینگ  .10
فولی ارتعاش گیر  .11
 واشر مخصوص  .12
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 سی سی 2700تایمینگ موتور

  عالمت روي دنده سر میل لنگ با شاخص روي سینی در یک راستا  قرار گیرد میل لنگ را بچرخانید تا
در نقطه مرگ باال و  انتهاي تراکم قرار میگیرد ). 1. (در این حالت پیستون شماره 

  .  عالمت روي دنده هاي سر میل سوپاپ  را با عالمت هاي روي درب سوپاپ  دریک راستا قرار دهید
 (طبق شکل ) تسمه تایم را جا بزنید.   پس از میزان کردن عالیم
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 سی سی 3800و  3300مینگ موتورهاي اجزا سیستم تای

زنجیر سفت کن اتومات  -11    کاور زنجیر تایم -1
بازویی زنجیر سفت کن  -12            کاور زنجیر اویل پمپ                       -2
چرخدنده میل لنگ -13                                   چرخدنده اویل روغن -3
زنجیر تایم -14   زنجیر اویل پمپ -4
راهنماي زنجیر تایم -15                                چرخدنده سرمیل لنگ   -5
نگهدارنده زنجیر تایم -16           سفت کن  اتومات                     زنجیر -6
وفق دهنده زنجیر سفت کن -17           بازویی زنجیر سفت کن                      -7
واشر -18    زنجیر تایم -8
راهنماي زنجیر اویل پمپ -19             نگهدارنده زنجیر تایم                      -9

زنجیر سفت کن اویل پمپ  -20                                  راهنماي زنجیر تایم -10
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 نحوه پیاده کردن:

) باید با عالمت Aخار روي میل لنگ ( -1
) بر روي بلوکه موتور تطابق Bتایمینگ (

در نتیجه پیستون سیلندر  داشته باشد.
در نقطه مرگ باال قرار دارد. 1شماره 

مجموعه وفق دهنده تسمه سفت کن را -2
نصب کنید.

)Aچرخدنده سر میل لنگ را نصب کنید.( -3

راهنماي زنجیر تایم سمت چپ را نصب -4
)Aکنید. (

 گشتاور سفت کردن :

19,60 ∽ 24,50 Nm (2,0 ∽ 2,5kgf.m,
14,17 ∽ 18,08lb-ft)
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زنجیر تایم سمت چپ را نصب کنید -5
زنجیر تایم را بدون هیچگونه لقی بین هر یک 
از شفت هاي ( میل لنگ و میل سوپاپ ) با 

 توجه به مراحل زیر نصب کنید:
راهنماي زنجیر  ←) Aچرخدنده  میل لنگ (

چرخدنده میل سوپاپ خروجی  ←) Bتایم (
)C (← ) چرخدنده میل سوپاپ وروديD(

عالمت تایم هر چرخدنده باید با عالمت تایم 
زنجیر تایم هنگام نصب کردن تطابق داشته 

باشد.

بازویی زنجیر سفت کن سمت چپ را نصب -6
)Bکنید. (

 گشتاور سفت کردن :

18,62 ∽ 21,56 Nm (1,9 ∽ 2,2 kgf.m,
13,74 ∽ 15,91 lb-ft) 

کنید. زنجیر سفت کن را نصب -7

 گشتاور سفت کردن :

9,80 ∽ 11,76Nm (1,0 ∽ 1,2kgf.m,
7,23 ∽ 8,68lb-ft) 

نگهدارنده زنجیر سمت چپ را نصب کنید.-8

 گشتاور سفت کردن :

9,80 ∽ 11,76Nm (1,0 ∽ 1,2kgf.m,
7,23 ∽ 8,68lb-ft) 

 )Aچرخدنده میل لنگ را نصب کنید.( -9

اویل  ) و چرخدندهBزنجیر اویل پمپ (-10
 ) را نصب کنید.Aپمپ (
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 گشتاور سفت کردن :

18,62 ∽ 21,56 Nm (1,9 ∽ 2,2 kgf.m,
13,74 ∽ 15,91 lb-ft)

راهنماي زنجیر تایم سمت راست را -11
 نصب کنید.

 گشتاور سفت کردن : 

19,60 ∽ 24,50 Nm (2,0 ∽ 2,5kgf.m,

14,17 ∽ 18,08lb-ft)

زنجیر تایم سمت راست را نصب کنید. -12

زنجیر تایم را بدون هیچگونه لقی بین هر یک 
از شفت هاي ( میل لنگ و میل سوپاپ ) با 

 توجه به مراحل زیر نصب کنید:
چرخدنده میل  ←) Aچرخدنده میل لنگ (

چرخدنده میل  ←) Bسوپاپ ورودي (
 ).Cسوپاپ خروجی (

عالمت تایم هر چرخدنده باید با عالمت تایم 
ه طابق داشتزنجیر تایم هنگام نصب کردن ت

 باشد.

بازویی زنجیر سفت کن سمت راست را -13
نصب کنید.

زنجیر سفت کن هیدرولیک سمت راست -14
 را نصب کنید.
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 گشتاور سفت کردن :
9,80 ∽ 11,76Nm (1,0 ∽ 1,2kgf.m,

7,23 ∽ 8,68lb-ft) 

نگهدارنده زنجیر تایم سمت راست را -15
 نصب کنید.

 گشتاور سفت کردن : 
9,80 ∽ 11,76Nm (1,0 ∽ 1,2kgf.m,

7,23 ∽ 8,68lb-ft) 

راهنماي زنجیر اویل پمپ را نصب کنید. -16

 گشتاور سفت کردن : 
9,80 ∽ 11,76Nm (1,0 ∽ 1,2kgf.m,

7,23 ∽ 8,68lb-ft) 

مجموعه زنجیر سفت کن اویل پمپ را -17
 نصب کنید.

 گشتاور سفت کردن : 
9,80 ∽ 11,76Nm (1,0 ∽ 1,2kgf.m,

7,23 ∽ 8,68lb-ft) 

پین هاي زنجیر سفت کن هیدرولیک -18
سمت راست وچپ را دربیاورید.

کاور زنجیر اویل پمپ را نصب کنید. -19

 گشتاور سفت کردن :
9,80 ∽ 11,76Nm (1,0 ∽ 1,2kgf.m,

7,23 ∽ 8,68lb-ft) 
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دورچرخاندن میل لنگ در 2بعد از  -20
جهت عقربه هاي ساعت ، عالمت هاي تایم 

را تایید کنید.
 نکته :

همواره میل لنگ را در جهت حرکت عقربه 
 هاي ساعت بچرخانید.

کاور زنجیر تایم را نصب کنید. -21
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 سی سی 3500اجزاء سیستم تایمینگ موتور

درپوش زنجیر تایم  )1
درپوش زنجیر پمپ روغن  )2
دنده سر پمپ روغن  )3
زنجیر پمپ روغن  )4
دنده سر میل لنگ  )5
زنجیر سفت کن هیدرولیکی )6
بازوي پالستیکی زنجیر سفت کن  )7
زنجیر تایم  )8
راهنماي پالستیکی زنجیر  )9

زنجیر سفت کن هیدرولیکی )10
بازوي پالستیکی زنجیر سفت کن  )11
دنده سر میل لنگ )12
زنجیرتایم  )13
راهنماي پالستیکی زنجیر )14
پایه راهنماي روغن زنجیر سفت کن  )15
واشر )16
راهنماي پالستیکی رنجیر پمپ روغن )17
 زنجیر پمپ روغن  ,رنجیر سفت کن  )18

83



84

پیاده کردن اجزاء  سیستم تایمینگ 

موتور 3500 سی سی: 

نکته  :

سیم ها و کانکتور ها را عالمت گذاري   
کنید تا هنگام نصب اشتباه وصل نکنید.

 (A) 1 - ترمینال منفی باتري را باز نمایید

(B) .2 - کاور روي موتور راباز کنید

 (C). 3 - مجموعه هواکشرا جدا نمایید

4 - ترمینال مثبت باتري را باز کرده و سپس باتریرا 
ازخودرو پیاده نمایید.  

5 - لوله هوا (A) و کانکتور سنسور فشار  بارومتریک 
(B) را جدا نمایید.  

6 - بست (C) لوله هواکش راباز کرده و سپس 
.مجموعه هواکش (D) را پیاده کنید.  

 (A). 7 - کاور زیر خودرو را باز کنید

.

8 - پیچ تخلیه را باز کنید تا آب خنک کاري به 
بیرون تخلیه شود . براي تخلیه بهتر درب رادیاتور را 

باز کنید  

اخطار !

هنگامیکه موتور گرم میباشد هرگز دربرادیاتور را 
بازنکنید. زیرا باعث سوختگی شدید بر اثر فوران آب 

داغ پر فشار درون رادیاتور می شود. 
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9-  لوله باالیی (A) و پایینی (B) رادیاتور را جدا 
نمایید.  

 (A) 10 - کاور سمت را ست  بدنه راباز کنید

.
11 -  روغن موتور را تخلیه نمایید و سپس پیچ 

تخلیه را با استفاده ازیک واشر نو ببندید   

34,3 ~ 44,1N.m 
(3,5 ~ 4,5kgf.m, 

 25,3 ~ 32,5lb-ft)

گشتاور سفت کردن 
پیچ تخلیه روغن  

(

12 - کارتل روغن پایینی  (A) را جدا نمایید.  براي 
خارج کردن کارتل از ابزار مخصوص  شماره

استفاده نمایید.  09215-3C000)

13- براي نگه داتن موتور جک را زیر کوشه کارتل
پایینی روغن نصب نمایید. 

نکته : بین جک و کارتل پایینی بلوك الستیکی 
استفاده کنید.  

14 - کابل اتصال منفی  را باز کرده و سپس دسته 
موتور (A) را باز کنید. 
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15 - کانکتور ها را باز کرده و سپس مخزن تعدیل 
فشار (A) را خارج نمایید.  

نکته :  مجراي ورودي منیفولد گازرا بپوشانید تا هیچ 
.نوع ماده ناخالصی وارد موتور نشود  

(B) و انژکتورهاي (A) 16 - کانکتور هاي کویل ها
 .بلوك راست را باز نمایید 

17 - کویل هاي بلوك راست و چپ  را خارج نمایید. 
 (A)

18 - در پوش  OCV هاي دود  (A)را باز کرده و 
سپس در پوش سر سیلندر هاي راست و چپ راخارج 

نمایید.  

نکته : رویسر سیلندرها را کامل بپوشانید تا از ورود 
مواد ناخالص به موتور جلو گیري نمایید.  
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19 - براي آزادکردن سفتی تسمه   تسمه سفت کن ,
را کمی در جهت خالف عقربه هاي ساعت بچرخانید 

 (A).و سپس تسمه پروانه را خارج نمایید

.
20 -  موتور را توسط جک کمی باال ببرید تا به کناره 

موتور دسترسی داشته باشید   

(A) .21- کمپرسور کولر را خارج نمایید

(A) .22 - الترناتور را بازکنید

(A) . 23- هرزگرد تسمه تایمینگ راخارج نمایید

 (A). 24 - تسمه سفت کن راخارج نمایید

(A) .25 - فولی پمپ آب را خارج نمایید

26 -  قرار دادن سیلندر یک در انتهاي تراکم 

فولی سر میل لنگ را چرخانده تا چاك   

آن روبه روي عالمت  T  روي پوسته 
زنجیر تایمینگ قرار گیرد.
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(A) کنترل کنید که عالمت تایمینگ  

چرخ دنده سر میل سوپاپ و سر سیلندر 
در یک راستا و به صورت افقی باشند. در 
غیر اینصورت میل لنگ را 360 درجه(1 
دور ) در جهت عقربه هاي ساعت

بچرخانید.

.
نکته :  میل لنگ را درجهت خالف عقربه هاي ساعت 

نچرخانید  

(A) .27 - فولی سرمیل لنگ را بازنمایید

نکته  :

براي باز کردن پیچ سر میل لنگ دو روش براي نگه 
داشتن دنده فالیویل ته میل لنگ از وجود دارد. 

بعد از باز کردن استارت ابزار مخصوص   (1
09231 را براي نگه  2 100 )-B(شماره 

داشتن دنده وصل نمایید. 

(

بعد از باز کردن کاور گردگیر ابزار   (2
مخصوص شماره (2B100-09231  را 

براي نگه داشتن دنده وصل نمایید. 
منبع جلویی اگزوز را باز کنید.   

کاور گردگیر (A) زیر کارتل پایینی را باز   

کرده  و دو عد پیچ هاي اتصال گیربکس 
(B) را شل نمایید. 
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طول مهره هاي نگه دارنده (A) را تنظیم   

نمایید بطوري که صفحه نگهدارنده 
جلویی (B) با دنده هاي فالیویل 

(C)تماس داشته باشد. 
دو عدد پیچ اتصال گیربکس را درون   

سوراخ ها ببندید .

ابزارمخصوص شماره  3D100-09231 را   

در محل پیچ هاي اتصال گیربکس ببندید 
و  مهره هاي آن را محکم سفت نمایید. 

28- پمپ آب و واشر آن را خارج نمایید.

(A) .29 - کاور زنجیر تایم  (سینی جلو )را باز کنید

,توجه :  مراقب باشد تا به سطوح تماس سیلندر  سر 

سیلندر و سینی جلو اسیب نبینند. 

نکته : نکته : قبل از باز کردن زنجیر تایم عالمت هاي 
تایمینگ روي میل سوپاپ با زنجیر تایم را عالمت 
گذاري نمایید . زیرا رنگ روي زنجیر ها امکان پاك 

شدن دارند.  
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(A) .30 - کاور زنجیر پمپ روغن را باز کنید

(A) .31 - زنجیر سفت کن پمپ روغن را باز کنید

32- راهنماي پالستیکی زنجیر پمپ روغن را باز
(A) .کنید

.
33 - زنجیر سفت کن سمت راست را جمع کرده و 
با استفاده از یک پین آن را جمع شده نگه دارید   
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34 - زنجیر سفت کن سمت چپ (A) و بازوي 

پالستیکی (B) زنجیر را خارج نمایید.  

40 - راهنماي زنجیر تایم (A)و خود زنجیر تایم 
(B)بلوك چپ راخارج نمایید.  

41 - چرخ دنده سر میل لنگ  (A)را خارج نمایید. 
 )(دنده محرك میل سوپاپ بلوك چپ 

42 - راهنماي روغن زنجیرسفت کن را خارج نمایید. 
(A)



92

اجزاء سیستم تایمینگ موتور4600 سی سی 

کاور باالیی زنجیر تایم   .1
کاسه نمد کاور باالیی زنجیر تایم   .2

 3.CVVT مجموعه
میل سوپاپ   .4

کاور پایینی زنجیر تایم  .5
واشر کاور پایینی زنجیر تایم   .6
واشر کاور پایینی زنجیر تایم   .7

کاسه نمد کاور پایینی زنجیر تایم   .8
پمپ آب   .9

واشر پمپ آب  .10

راهنماي زنجیر تایم   .11
بازوي محل زنجیر سفت کن  .12

زنجیرتایم   .13
پیچ راهنماي زنجیر تایم   .14

وفق دهنده زنجیر سفت کن   .15
زنجیر پمپ روغن  .16

زنجیر سفت کن زنجیر پمپ روغن  .17
چرخ زنجیر پمپ روغن   .18

مجموعه پمپ روغن  .19
چرخ دنده سر میل لنگ   .20



93

 :تایمینگ موتور 4600 سی سی 

تطبیق کننده زنجیر سفت کن ( A ) و پیچهاي   .1
راهنماي زنجیر تایم ( B )را نصب نمایید.

21,6 ~ 25,5Nm (2,2 ~ 
 2,6kgf.m)

گشتاور سفت کردن 
پیچ هاي تطبیق 
کننده زنجیر سفت 

کن 

21,6 ~ 25,5Nm (2,2 ~ 
 2,6kgf.m)

گشتاور سفت کردن 
پیچ هاي راهنماي 

زنجیر تایم 
2.  چرخ دنده سر میل لنگ ( A ) را  با صفحات 

:اصطکاکی ( B ) آن نصب نمایید  

 :توجه 

دقت کنید چهار گیره صفحات اصطکاکی وشیار چرخ 
دنده کامال" فیکس شوند. 

تو رفتگی صفحه اصطکاکی را با خار سر میل لنگ 
در یک ردیف قرار دهید. 

دقت کنید گیره صفحه اصطکاکی تا نخورد باشند. 

 (
بلوك را قبل از نصب زنجیر تایم وکاور زنجیر تایم 
مانند شکل زیراز پایین به باال (به صورت برعکس 

قرار دهید.  

 :هشدار 

عالمت تایم صفحه اصطکاکی باید به سمت باال 
قرارگیرد.(وقتی موتور از پلیین به باال قرار گرفته است 

 (

3-   زنجیر اویل پمپ ( C ) به همراه چرخدنده آن 

( B ) وزنجیر سفت کن اویل پمپ ( A ) رانصب 
نمایید. 

A : 9,8 ~ 11,8Nm (1,0 
~ 1,2kgf.m, 7,2 ~ 

 8,7lb-ft)

B : 21,6 ~ 25,5Nm 
(2,2 ~ 2,6kgf.m, 15,9 

 ~ 18,8lb-ft)

گشتاور سفت کردن 
پیچها مجموعه اویل 

پمپ 
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4. بعد از قرار دادن سیلندر یک در نقطه مرگ باال 
زنجیر تایم بلوك راست و چپ  را به همراه بازوي 

 ( B ) و راهنماي زنجیر تایم ( A ) زنجیر سفت کن

SST: ) (C ) و ابزار مخصوص قفل کن زنجیر

092312J600 ) مانند شکل نصب نمایید.  

21,6 ~ 25,5Nm 
(2,2 ~ 2,6kgf.m, 

 15,9 ~ 18,8lb-ft)

گشتاور سفت کردن 
پیچهاي بازوي 

زنجیر سفت کن 

 نکته : دقت کنید عالئم زنجیر هاي تایم با عالمت 

 A) .روي صفحه اصطکاکی در یک ردیف قرار گیرند
 (

.

نکته : در ادامه قسمت هاي دیگر سینی جلو موتور 
را می بندیم و سپس شروع به بستن سر سیلندر ها 

می کنیم  
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 .5 - سر سیلندر هایبلوك راست و چپ را ببندید 

.

6 -  عالمت L روي چرخ زنجیر هاي بلوك چپ و 

عالمت  R روي چرخ زنجیر هاي بلوك راست  را با 
سطح باالیی سر سیلندر  در یک راستا قرار دهید   

7-  بعد از میزان کردن زنجیر هاي رنگی با عالمت

 . هاي روي چرخ دنده ها  , زنجیر تایم را ببندید

 :توجه 

←

براي نصب زنجیر تایم بدون شل شدن بین میل لنگ 
و میل سوپاپ به ترتیب  رویه زیر  زنجیر تایم را نصب 

نمایید. 

 بلوك چپ ( LH ) : چرخ دنده میل لنگ  
راهنماي زنجیر تایم ← چرخ دنده میل سوپاپ دود 

 چرخ دنده میل سوپاپ ورودي  ←

بلوك راست ( RH ) : چرخ دنده میل لنگ  ←
راهنماي زنجیر تایم ← چرخ دنده میل سوپاپ 

ورودي ← چرخ دنده میل سوپاپ دود 

عالمت رنگ روي زنجیر ها باید با عالمت تایم هر 
چرخ دنده در هنگام نصب جفت باشد. 





 سرسیلندر





 سی سی 1600اجزاء  سر سیلندر موتور 

درب سوپاپ )1
واشر درب سوپاپ )2
پوسته سرسیلندر )3
واشر سر سیلندر )4
کپه جلویی میل سوپاپ )5
کپه میل سوپاپ )6
 سنسور موقعیت میل سوپاپ )7
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 ) الستیک گیت سوپاپ8   میل سپاپ خروجی )1
 ) فنر سوپاپ9 میل سوپاپ ورودي )2
) نشیمنگاه فنر سوپاپ10   دنده سر میل سوپاپ خروجی )3
 ) سوپاپ وروديCVVT11مجموعه   )4
) سوپاپ خروجی 12 تایپت مکانیکی )5
OCV) سوپاپ 13  خار قفلی )6

بشقابک )7
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CVVTسی سی، دوبل  2400و  2000اجزاء  سر سیلندر موتور 

کپه میل سوپاپ  )1
کپه جلویی میل سوپاپ  )2
میل سوپاپ خروجی  )3
میل سوپاپ ورودي  )4
خروجی   CVVTمجموعه  )5
ورودي   CVVTمجموعه  )6
کپه باالیی میل سوپاپ  خروجی  )7
کپه پایینی  میل سوپاپ  خروجی  )8
تایپیت مکانیکی )9

خار قفلی  )10
بشقابک  )11
فنر سوپاپ )12
الستیک گیت سوپاپ )13
سوپاپ  )14
سر سیلندر  )15
ورودي  OCVسوپاپ  )16
خروجی OCVسوپاپ  )17
 واشر سر سیلندر  )18
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 CVVTتک  2000اجزاء سر سیلندر موتور 

کپه میل سوپاپ  )1
کپه جلویی میل سوپاپ  )2
میل سوپاپ خروجی  )3
میل سوپاپ ورودي  )4
دنده سر میل سوپاپ خروجی  )5
ورودي   CVVTمجموعه  )6
تایپیت مکانیکی  )7

خار قفلی  )8
بشقابک  )9

فنر سوپاپ )10
الستیک گیت سوپاپ )11
سوپاپ  )12
سر سیلندر  )13
 ورودي OCV)سوپاپ 14
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 سی سی 3800و   3300سیلندر موتور اجزا سر

کپه میل سوپاپ -1
میل سوپاپ خروجی -2
میل سوپاپ ورودي -3
سوپاپ خروجی چرخدنده میل -4
CVVTمجموعه  -5

شیم ( تایپیت ) -6

خار نگهدارنده سوپاپ -7
بشقابک نگهدارنده سوپاپ -8
فنر سوپاپ -9

الستیک گیت سوپاپ -10
سوپاپ -11
12- OCV
سر سیلندر -13
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 سی سی 3500اجزاء سر سیلندر موتور 

سرسیلندر راست  .1
واشر سرسیلندر راست   .2
سرسیلندر راست  .3

واشر سرسیلندر چپ  .4
 بلوکه سیلندر  .5
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کپه میل بادامک  .1
کپه میل بادامک   .2
میل بادامک دود  .3
میل بادامک گاز  .4
دود   CVVTمجموعه  .5
گاز   CVVTمجموعه  .6
تایپیت مکانیکی  .7
خار قفلی فنر سوپاپ  .8
بشقابک سوپاپ  .9

فنر سوپاپ  .10

الستیک گیت سوپاپ  .11
سوپاپ  .12
میل بادامک دود بلوك   OCVسوپاپ  .13

راست 
میل بادامک دود  بلوك   OCVسوپاپ  .14

 راست
سر سیلندر  .15
میل بادامک دود  بلوك   OCVسوپاپ  .16

چپ 
میل بادامک گاز بلوك چپ   OCVسوپاپ  .17
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 سی سی ( بلوك راست) 4600اجزاء سر سیلندر موتور 

در پوش سر سیلندر  .1
اورینگ درپوش سر سیلندر  .2
واشر آبندي درپوش سر سیلندر  .3
دود   CVVTمجموعه  .4
میل سوپاپ دود  .5
گاز  CVVTمجموعه  .6
میل سوپاپ گاز  .7
راهنماي زنجیر .8
بغل یاتاقانی کپه  .9

کپه میل سوپاپ  .10
سوپاپ کنترل فشار  .11
زنجیرسفت کن  .12

OCVسوپاپ  .13

OCVفیلتر  .14

انگشتی .15
تایپیت هیدرولیکی  .16
بشقابک سوپاپ  .17
خار قفل کن فنر سوپاپ  .18
فنر سوپاپ  .19
الستیک گیت سوپاپ  .20
سوپاپ  .21
سر سیلندر  .22
واشر سر سیلندر .23
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 سی سی (بلوك چپ ) 4600اجزاء سر سیلندر موتور 

در پوش سر سیلندر  .1
اورینگ درپوش سر سیلندر  .2
واشر آبندي درپوش سر سیلندر  .3
دود   CVVTمجموعه  .4
میل سوپاپ دود  .5
گاز  CVVTمجموعه  .6
میل سوپاپ گاز  .7
راهنماي زنجیر .8
بغل یاتاقانی کپه  .9

کپه میل سوپاپ  .10
سوپاپ کنترل فشار  .11
زنجیرسفت کن  .12

OCVسوپاپ  .13

OCVفیلتر  .14

انگشتی .15
تایپیت هیدرولیکی  .16
بشقابک سوپاپ  .17
خار قفل کن فنر سوپاپ  .18
فنر سوپاپ  .19
الستیک گیت سوپاپ  .20
سوپاپ  .21
سر سیلندر  .22
واشر سر سیلندر  .23
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 سی سی 2700موتور اجزاء سرسیلندر 

درپوش سر سیلندر  .1
واشر زیر درپوش  .2
زنجیر سفت کن اتوماتیک زنجیر تایم  .3
دنده زنجیر میل بادامک خروجی .4
 CVVTمجموعه  .5
کپه یاتاقان میل سوپاپ  .6

زنجیر تایم  .7
دنده سر میل سوپاپ  .8
کاسه نمد میل سوپاپ  .9

میل بادامک خروجی  .10
میل بادامک ورودي .11
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تایپیت  .1
خار قفل کن  .2
بشقابک باال  .3
OCVسوپاپ کنترل روغن  .4
فنر سوپاپ  .5

الستیک گیت سوپاپ  .6
سر سیلندر  .7
سوپاپ  .8
 واشر سر سیلندر  .9
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 بلوك سیلندر 





 سی سی 1600اجزاء بلوکه سیلندر موتور 

بلوکه سیلندر )1
قاب زیرین کپه ها )2
میل لنگ )3
نیمه یاتاقان باالیی )4
نیمه یاتاقان پایینی )5
بغل یاتاقانی )6

کپه یاتاقان اصلی )7
صفحه تطبیق دهنده )8
صفحه محرك )9

صفحه فالیویل )10
دنده سر میل لنگ )11
پولی سر میل لنگ )12
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 سی سی 2400و  2000اجزاء بلوك سیلندر موتور 

 

 رینگ پیستون )13

 پیستون )14

 شاتون )15

 بوش شاتون  )16

 گژن پین )17

 یاتاقان کپه شاتون  )18

 کپه شاتون  )19

  قاب نگهدارنده کپه ها  )20
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یاتاقان باالیی .1
بغل یاتاقانی  .2
میل لنگ  .3
یاتاقان پایینی  .4
کپه یاتاقان ثابت  .5
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 سی سی 2700اجزاء  بلوکه سیلندر موتور 

رینگ پیستون )1
پیستون  )2
گژن پین )3
شاتون  )4
یاتاقان کپه شاتون )5
کپه شاتون )6
کارتل باالیی )7
کارتل پایینی )8
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سی سی 3800و  3300سیلندر موتور  اجزا بلوکه

رینگ پیستون -1
پیستون -2
شاتون -3
یاتاقان محرك (شاتون) -4
گژن پین -5
یاتاقان محرك (شاتون) -6
کپه یاتاقان محرك ( شاتون ) -7
جلوگیري از تالطم روغن صفحه -8
کارتل باالیی -9

بلوکه سیلندر -10
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صفحه کورکن  مدار روغن -1
یاتاقان ثابت -2
بغل یاتاقانی -3
واشر هدایتگر پیچها -4
فالیویل -5
محفظه کاسه نمد روغن -6
میل لنگ -7
یاتاقان ثابت -8
یاتاقان ثابتکپه  -9

واشر صفحه کورکن  مدار روغن -10
کاسه نمد ته میل لنگ -11
واشر هدایتگر پیچها -12
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 سی سی 3500اجزاء بلوکه سیلندر موتور 

رینگ  .1
پیستون .2
شاتون .3
یاتاقان باالیی شاتون  .4
گژن پین  .5
یاتاقان پایینی شاتون  .6

کپه شاتون .7
صفحه موج گیر  .8
کارتل باالیی .9

بلوك سیلندر  .10
 خار گژن پین  .11
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پوسته تخیله روغن  .1
واشر پوسته تخیله روغن  .2
یاتاقان ثابت باالیی  .3
بغل یاتاقانی  .4
صفحه تبدیل  .5
فالیویل  .6
کاسه نمد عقب  .7

پوسته کاسه نمد عقب  .8
میل لنگ  .9

یاتاقان ثابت پایینی .10
کپه ثابت  .11
پوسته روغن  .12
 واشر پوسته روغن  .13
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 سی سی 4600اجزاء بلوکه سیلندر موتور 

درپوش بین دو بلوکه  .1
واشر درپوش بین دو بلوکه  .2
درپوش عقب بلوکه  .3
واشر درپوش عقب بلوکه  .4
جدا کننده  .5
پیچ تخلیه  .6
او رینگ  .7
بلوکه سیلندر  .8
مجموعه کپه هاي ثابت پایینی  .9

خار گژن پین .10
گژن پین .11
پیستون .12
شاتون .13

یاتاقان شاتون  .14
فولی سر میل لنگ  .15
صفحه اصطکاکی  .16
دنده سر میل لنگ  .17
خار  .18
میل لنگ  .19
یاتاقان ثابت میل لنگ  .20
یاتاقان ثابت وسط  .21
نگ واسطه میل ل .22
صفحه محرك(فالیویل) .23
صفحه واسطه .24
کاسه نمد عقب میل لنگ  .25
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یاتاقان بندي





 سی سی: 1600یاتاقان بندي موتور 

یاتاقان بندي لنگ متحرك میل لنگ 

کنترل لقی یا فاصله روغن یاتاقان شاتون  - 2

شماره هاي حک شده روي شاتون و کپه  )1
شاتون را که براي جمع کردن صحیح و 

اصولی مجموعه میباشد را چک کنید.
دو عدد پیچ کپه شاتون را بازکنید. )2
تون و نیم یاتاقان را خارج کنید.کپه شا )3
روي لنگ هاي میل لنگ و یاتاقان ها را  )4

تمیز کنید.
پالستیک گیج را در عرض لنگ قرار  )5

دهید.
کپه ها را نصب کرده وپیچ هاي کپه را با  )6

گشتاور مناسب ببندید.

17,7~21,6Nm 
(1,8~2,2kgf.m, 

13,0~15,9lb-ft) + 88~92° 

گشتاورسفت 
 کردن

 لنگ را نچرخانید .نکته : میل 

کپه شاتون و نیم یاتاقان ان را باز  کنید. )7
اندازه پهن شدگی پالستیک گیج را اندازه  )8

بگیرید.

0,032 ~ 0,052mm 
لقیاستاندارد 
یاتاقان شاتون

اگر اندازه پهن شدگی پالستیک گیج  )9
خیلی پهن یا خیلی نازك باشد یاتاقان ها 

مشابه را با یک یاتاقان جدید هم رنگ و 
تعویض کرده و کپه را بسته و مراحل 
بازدید و اندازه گیري باپالستیک گیچ را 

تکرار کنید.

توجه : ازساییدن یاتاقان ها و کپه یاتاقان هاجهت 
 تنظیم لقی خودداري کنید.

اگر با اندازه گیري دوباره پالستیک گیج  )10
لقی را بیشتر یا کمتر نشان دهد ، سعی 

رگتر یا کوچکتر کنید با یاتاقان هاي بز
امتحان کرده و لقی را دوباره چک کنید.

: اگر با تعویض و استفاده از یاتاقان هاي بزرگتر  نکته
یا کوچکتر لقی بدست نیامد میل لنگ را تعویض 

 کرده و مراحل باال را دوباره تکرارکنید.

: اگر عالیم قابل رویت نیستتند انها را با برس  توجه 
 .دا حالل یا شوینده پاك نماییسیمی  نتراشید بلکه ب

 محل عالمت شاتون
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 جدول قطر داخلی شاتون ها

محل عالئم  لنگ متحرك میل لنگ

جدول طبقه بندي لنگ متحرك میل لنگ

 محل شناسایی رنگ یاتاقان شاتون

 جدول طبقه بندي یاتاقان شاتون

با توجه به عالمت روي شاتو ن و روي  )11
میل لنگ از جدول زیر رنگ یاتاقان مورد 

نظر را انتخاب نمایید. 
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 یاتاقان بندي لنگ ثابت میل لنگ

کنترل لقی یاتاقان ثابت میل لنگ -1

براي کنترل لقی یاتاقان هاي ثابت میل  )1
لنگ .کپه ها و نیمه یاتاقان ها را خارج 

کنید.
یاتاقان ها را تمیز کنید.کپه ها و نیم  )2
یک نوار باریک ازپالستیک گیج رادر  )3

عرض لنگ ثابت قرار دهید.
یاتاقان ها و کپه ها را نصب کرده و پیچ  )4

ها را با گشتاور مناسب سفت کنید.
17,7~21,6Nm 

(1,8~2,2kgf.m, 13,0~15,9lb-
ft) + 88~92° 

گشتاور سفت 
کردن کپه 

 ثابت میل لنگ
 نچرخانید.نکته : میل لنگ را 

کپه و یاتاقان را جدا کرده اندازه پهن  )5
شدگی پالستیک گیج را اندازه بگیرید.

0,021 ~ 0,042mm  میزان لقی استاندارد
 یاتاقان ثابت

اگر اندازه پالستیک گیج خیلی پهن یا  )6
خیلی نازك باشد یاتاقان  را با یک یاتاقان 
جدید هم رنگ و مشابه تعویض کرده و 

را بسته و مراحل بازدید و یاتاقان جدید
اندازه گیري باپالستیک گیچ را تکرار 

کنید.
یاتاقان ها و کپه یاتاقان  -توجه : ازساییدن شیم ها 

 هاجهت تنظیم لقی خوداري کنید.

اگر با اندازه گیري دوباره پالستیک گیج  )7
لقی را بیشتر یا کمتر نشان دهد . سعی 
کنید با یاتاقان هاي بزرگتر یا کوچکتر 
امتحان کرده و لقی را دوباره چک کنید.

نکته : اگر با تعویض و استفاده از یاتاقان هاي بزرگتریا 
کوچکتر لقی بدست نیامد میل لنگ را تعویض کرده 

 و مراحل باال را دوباره تکرارکنید.

توجه : اگر عالیم قابل رویت نیستتند انها را با برس 
 مایید.پاك نسیمی  نتراشید بلکه با حالل یا شوینده 

 محل عالیم قطر لنگ ثابت میل لنگ

حروفی که بر روي سطح جانبی بلوکه سیلندر حک 
یاتاقان ثابت  5شده است مشخص کننده اندازه قطر 

 میل لنگ می باشد.

با استفاده از اعداد یا حروف حک شده روي میل لنگ 
و بلوکهمی توانیم ضخامت یاتاقان مناسب را بدست 

 آوریم.
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 طبقه بندي بلوکه سیلندرجدول 

 محل عالیم لنگ  ثابت میل لنگ

 جدول طبقه بندي ثابت هاي میل لنگ

 محل شناسایی رنگ یاتاقان میل لنگ

جدول طبقه بندي یاتاقان هاي ثابت میل لنگ 

 جدول انتخاب یاتاقان هاي ثابت
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 سی سی: 2400و  2000یاتاقان بندي موتور 
انتخاب یاتاقان متحرك:

عالمت روي شاتون را بخوانید و یاداشت نمایید.  .1
عالمت لنگ متحرك را از روي میل لنگ بخوانید و یادداشت نمایید.  .2
به جدول انتخاب یاتاقان مراجعه نموده و با توجه به عالمت شاتون و لنگ متحرك میل لنگ رنگ یاتاقان  .3

انتخاب نمایید.مورد نظر را 

1. 
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18.  
19. 
20. 

 

 عالمت لنگ متحرك میل لنگ عالمت روي شاتون

 عالمت رنگ یاتاقان 
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 جدول قطر لنگ متحرك میل لنگ جدول اندازه شاتون 

متحرك یاتاقان جدول رنگ  متحرك جدول انتخاب رنگ یاتاقان   

YELLOW = زردBLUE =        آبی
BROWN =  قهوه ايGREEN =   سبز 
NONE =  بدون رنگBLACK =   مشکی
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 سی سی: 3800و  3500، 3300یاتاقان بندي موتور 

 ب یاتاقان متحرك:اانتخ

 محل عالمت شاتون

 جدول سایز بندي شاتون:

عالئم میل لنگ ( قطر لنگ هاي محل 

 متحرك یا شاتون )

جدول عالئم میل لنگ ( قطر لنگ هاي 

 متحرك یا شاتون )

 محل وعالمت شناسایی یاتاقان شاتون

جدول رنگ شناسایی یاتاقان هاي متحرك 

 (شاتون)
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انتخاب یاتاقان ازجدول رنگ بندي  )1
ي متحرك یاتاقان ها

لقی یاتاقان ثابت -1

لقی یاتاقان ثابت میل لنگ را بررسی نمایید.
اقان و هر دو نیم یاتاقان ثابت را تکپه یا )1

جدا نمایید.
آنها راتمیز نمایید. )2
 یک نوار از پالستیک گیج را در عرض )3

یاتاقان ثابت قرار دهید.
کپه ها و یاتاقان را دوباره نصب کرده و  )4

گشتاور زیر سفت کنید.پیچها را مطابق 

˚49,00Nm + 90گشتاور سفت کردن :

19,60Nm + 120˚ 

29,40 ∽ 31,36 Nm 

 نکته : میل لنگ را نچرخانید.

کپه ها را دوباره جدا کنید و عرض نوار  )5
پالستیک گیج را اندازه بگیرید.

mm 0,040∼0,022استاندارد لقی روغن : 

اگر اندازه پالستیک گیج بیش از حد  )6
معمول باریک یا پهن شد ، نیم یاتاقان 
ها را برداشته و یاتاقان جدید را از ستون 
بعدي رنگ بندي یاتاقان ها انتخاب کنید 
و سپس مقدار لقی آنرا دوباره بررسی 

کنید.
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 هشدار:
هرگز براي تنظیم مقدار لقی سطوح یاتاقان و 
شیم از آنها به کمک سوهان الیه برداري 

 نکنید.

پالستیک گیج مقدار صحیح لقی را اگر  )7
نشان ندهد بر روي یاتاقان بزرگتر و 
کوچکتر بعدي (انتخاب رنگ یاتاقان از 
ستون بعدي یا قبلی جدول رنگ بندي 
یاتاقان ) امتحان کنید و مقدار لقی آنها 

را بررسی کنید
درصورتی که با استفاده از یاتاقان هاي  )8

بزرگتر وکوچکتر لقی مناسب ایجاد 
ید.میل لنگ را تعویض نموده نگرد

لقی یاتاقان ها راتنظیم نمایید. "ومجددا

 هشدار :

اگر عالمت هاي قرار گرفته بروي یاتاقان ها بر 
اثر جمع شدن گرد وخاك و روغن قابل 
رویت نبود هرگز با برس سیمی  براي 
پاك کردن آن اقدام نکنید.آنها را فقط با 

 حالل یا شوینده پاك کنید .

عالئم قطر داخلی یاتاقان کپه ثابت محل 

 میل لنگ

حروفی بر روي انتهاي میل لنگ حک شده اند 
که نشان دهنده قطر داخلی یاتاقان کپه 

ثابت میل لنگ می باشد 

جدول عالئم قطر داخلی یاتاقان کپه ثابت 

 میل لنگ روي بلوکه سیلندر
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محل عالئم میل لنگ ( قطر لنگ هاي 

 ثابت )

عالئم میل لنگ (قطر لنگ هاي  جدول

 ثابت)

 محل وعالمت شناسایی یاتاقان ثابت

 ثابتجدول رنگ شناسایی یاتاقان های

انتخاب یاتاقان ازجدول رنگ بندي 

 یاتاقان هاي ثابت

سی  2700موتور انتخاب یاتاقان شاتون در 

 )کارنیوال و اپتیما قدیم  سی (

عالمت روي شاتون را بخوانید و یاداشت  .4
نمایید. 

عالمت لنگ متحرك را از روي میل لنگ  .5
بخوانید و یادداشت نمایید. 
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به جدول انتخاب یاتاقان مراجعه نموده و با توجه به عالمت شاتون و لنگ متحرك میل لنگ رنگ یاتاقان  .6
نمایید.مورد نظر را انتخاب 

21. 
22.  
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36.  
37.  
38. 
39. 
40. 

 عالمت لنگ متحرك میل لنگعالمت روي شاتون

محل عالمت رنگ 
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 )اسپورتیج قدیم سی سی( 2700موتور نتخاب یاتاقان شاتون در 

 جدول قطر لنگ متحرك میل لنگجدول اندازه شاتون 

متحرك یاتاقان جدول رنگ  متحرك جدول انتخاب رنگ یاتاقان   

YELLOW = زردBLUE =        آبی
BROWN =  قهوه ايGREEN =   سبز 
NONE =  رنگ بدون BLACK =   مشکی
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عالمت روي شاتون را بخوانید و یاداشت نمایید.  .1
عالمت لنگ متحرك را از روي میل لنگ بخوانید و یادداشت نمایید.  .2
به جدول انتخاب یاتاقان مراجعه نموده و با توجه به عالمت شاتون و لنگ متحرك میل لنگ رنگ  .3

یاتاقان مورد نظر را انتخاب نمایید.

41.  
42.  
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60.  

 عالمت لنگ متحرك میل لنگعالمت روي شاتون

محل عالمت رنگ 
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 جدول قطر لنگ متحرك میل لنگجدول اندازه شاتون 

متحرك یاتاقان جدول رنگ  متحرك جدول انتخاب رنگ یاتاقان   

YELLOW = زردBLUE =        آبی
BROWN =  قهوه ايGREEN =   سبز 
NONE =  بدونه رنگBLACK =   مشکی
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 سی سی: 4600موتور یاتاقان بندي لنگ هاي متحرك 
عالمت روي شاتون را بخوانید و یاداشت نمایید.  .61
عالمت لنگ متحرك را از روي میل لنگ بخوانید و یادداشت نمایید.  .62
عالمت شاتون و لنگ متحرك میل لنگ به جدول انتخاب یاتاقان مراجعه نموده و با توجه به  .63

رنگ یاتاقان مورد نظر را انتخاب نمایید.

64. 
65.  
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80.  
81.  
82. 
83. 

 عالمت لنگ متحرك میل لنگعالمت روي شاتون

محل عالمت رنگ 
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 جدول قطر لنگ متحرك میل لنگ جدول اندازه شاتون 

متحرك یاتاقان جدول رنگ  متحرك جدول انتخاب رنگ یاتاقان 

YELLOW = زردBLUE =        آبی
BROWN =  قهوه ايGREEN =   سبز 
NONE =  رنگ بدون BLACK =   مشکی
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 سی سی: 4600موتور  یاتاقان بندي لنگ هاي  ثابت
عالمت کپه ثابت را از روي بلوکه موتور بخوانید و یادداشت نمایید .  .1
عالمت لنگ ثابت  را از روي میل لنگ بخوانید و یادداشت نمایید.  .2
به جدول انتخاب یاتاقان مراجعه نموده و با توجه به عالمت بلوکه و لنگ متحرك میل لنگ  .3

رنگ یاتاقان مورد نظر را انتخاب نمایید.

 عالمت لنگ ثابت میل لنگکپه ثابت عالمت 

محل عالمت رنگ 

یاتاقانثابت
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قطر کپه ثابت جدول
 جدول قطر لنگ ثابت میل لنگ

ثابت یاتاقان  جدول رنگ  ثابت جدول انتخاب رنگ یاتاقان   

YELLOW = زردBLUE =        آبی
BROWN =  قهوه ايGREEN =   سبز 
NONE =  رنگ بدون BLACK =   مشکی
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