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توضيحات كلى موتورتوضيحات كلى موتور

موتور ترايتك 1,6 ليترى، خطى كه داراى 4سيلندر مى باشد, با تك ميل (يك ميل) سوپاپ و هر سيلندر مجهز به 
4سوپاپ است.موتور 481Q3/LF479Q3  ساختار ميل سوپاپ روى 2 تايى را دارد و هر سيلندر مجهز به 4سوپاپ است.

در هنگام عملكرد,موتور ،براى پمپ آب ، دينام و كولر نيرويى تامين مى كند. 
سيلندر ها از قسمت جلو تا انتهاى موتور شماره گذارى ميشوند و ترتيب جرقه شمع 1-3-4-2مى باشد. 

خط منحنى كارايى موتور1,6 ليترى(tritec)در شكل زير نمايش داده شده است. 

بخش2 :نگهدارى و تعمير موتور ترايتيك ليفان 620
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شماره موتور در روى سطح  بلوك سيلندر و در سمت راست سيلندر حك شده است.( شكل 2-3)

شكل2-3مشخصات موتور1- وضعيت شماره موتور 
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بخشبخش22: عيب يابى و تست موتور: عيب يابى و تست موتور

عيب يابى و تست موتور به شناسايى مشكالتى كه از طريق تعمير عادى مشخص نمى شود ,كمك خواهد كرد.اين 
مشكالت به ايرادهاى مكانيكى برميگردد(مثل صداهاى ناهنجار)و مشكالت مانند(سرعت دور آرام غير يكنواخت). براى 

تشخيص علت ها و بر طرف كردن مشكالت لطفا به جدول نام برده مراجعه كنيد.(تشخيص و تست موتور-مكانيكى,تشخيص 
و تست موتور-اجرا را مالحظه نماييد.) 

براى تشخيص سيستم سوخت رسانى لطفا به فصل  5 : "سيستم سوخت رسانى" مراجعه كنيد . در رابطه با تشخيص و 
تعمير براى مشكالت اختصاصى موتور,روش مخصوص تست و تشخيص به صورت جدول در آمده است.

ابزارهاى براى تست و تشخيص نياز است : 
1) ابزارتست فشار سيلندر 2) ابزارتست نشتى فشار سيلندر 3) ابزارتشخيص مشكالت واشر سيلندر موتور4) ابزار تنظيم 

خالصى سوپاپ

 عاليم دليل برطرف كردن مشكل

 ولتاژ باترى را اندازه گيرى كنيد,باترى را شارژ يا
 تعويض كنيد(باترى-سيستم شارژ-تشخيص و تست را
 نگاه كنيد) 2)اتصال باترى را تميز و محكم كنيد,يك

 اليه ى نازك از روغن وازلين در قسمت انتهايى اتصال
بزنيد 3) سيستم استارت را تست كنيد (سيستم استارت-

 تشخيص  و تست را نگاه كنيد) 4)تست يا تعويض را
 انجام دهيد ( اطالعات تشخيصى مربوطه را نگاه كنيد
 5)خالصى را تنظيم كنيد(كترل فيلر شمع) 6)سيستم را
 تميز كنيد و فيلتر بنزين را تعويض كنيد 7) پمپ بنزين
 را را تست يا تعويض كنيد 8)تست و تشخيص را انجام

 دهيد 9)تسمه تايمرا بررسى كنيد.

 1)ولتاژ باترى بسيار پايين است 2)اتصال باترى
 سولفوته يا شل شده است 3)استارت موتور خراب

 شده است 4)كوئل يا كنترل كننده ى استارت از كار
 افتاده است 5)خالصى شمع خراب است 6)سيستم

بنزين آلوده است 7)پمپ بنزين از كار افتاده است 8)
 مدار پمپ بنزين باز يا شكسته و از كار افتاده است

9)تايمينگ موتور نادرست است.

موتور روشن نمى شود .

 داده هاى تشخيصى مربوطه را نگاه كنيد 2)
 مانيفلد هوا، واشر آن و لوله مكش را بررسى كنيد
 3) كوئل جرقه را تست يا تعويض كنيد,(داده هاى

  تشخيصى مربوطه را نگاه كنيد)

1)نسبت مخلوط سوخت با هوا نادرست است
2)نشتى مانيفلد هوا به موتور

3)كويل جرقه از كار افتاده است

  موتور خاموش ميشود يا دور آرام نامنظم
است
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1)شمع را تميز كنيد و خالصى را تنظيم كنيد 2)
 سيستم سوخت رسانيرا تميز و كنيد و فيلتر بنزين را

 تعويض كنيد3) پمپ بنزين را تست يا تعويض كنيد4)
 زمانبندى سوپاپ را درست كنيد5) واشر سر سيلندر را
 تعويض كنيد 6) فشار كمپرس هوا در هر سيلندر اندازه
 گيرى  كنيد 7) سوپاپ را تعويض  كنيد 8)تستى براى
 مسدود شدن اگزوز انجام دهيد(سيستم اگزوز-تست و

 تشخيص را نگاه كنيد) وقطعه جديدى را نصب كنيد 9)
 كويل جرقه را تست يا تعويض كنيد.

 1)شمع بسيار كثيف است يا خالصى آن
 نادرست است 2)سيستم بنزينآلوده است 3)پمپ

 بنزينخراب است 4)زمان بندى سوپاپ نادرست است
 5) واشر سرسيلندر نشتى دارد 6)فشار هوا بسيار كم
 است 7)سوپاپ ها از آب بندى خارج شده 8)سيستم
 اگزوز مسدود شده است 9)كويل جرقه از كار افتاده

است .

موتور قدرت ندارد .

1)شمع را تميز كنيد و خالصى را تنظيم كنيد 2)
 سيستم بنزين را تميز كنيد و فيلتر سوخت را تعويض

 كنيد 3)سوپاپ را تعويض كنيد 4) كويل جرقه را تعويض
يا تست كنيد (داده هاى تشخيصى مربوطه را نگاه كنيد)

 شمع كثيف يا خالصى دهنده آن درست نمى
 باشد 2)سيستم بنزين آلوده است 3)سوپاپ هااز آب

بندى خارج شده4)كويل جرقه خراب شده است
موتور گاز نمى خورد .

1)شمع را تميز كنيد و خالصى را تنظيم كنيد
2) كويل جرقه را تست و تعويض كنيد
3) انژكتور بنزين راتست يا تعويض كنيد

 4)سيستم سوخت رسانى را تميز كنيد و فيلتر بنزين
را تعويض كنيد .

 1)شمع كثيف است و يا خالصى آن نادرست
 است2)كويل جرقه از كار افتاده است 3)انژكتور

 بنزين بسيار كثيف است 4)سيستم سوخت رسانى
آلوده است .

موتور به دور تند نمى رسد .

 اندازه ى روغن موتور را بررسى و تنظيم كنيد2)
 روغن موتور را با مقدارجديدى از آن كه ويسكوزيته ى
 مناسب داشته باشد تعويض كنيد3)الف) روغن موتور
 يا فيلتر را تعويض كنيد(ب)موتور را به كاربيندازيد تا
 زمانى كه دماى آن باال رود(ج)روغن موتور يا فيلتر را

 دوباره تعويض كنيد4) اندازه ى روغن موتور را  بررسى
 و تصحيح  و كنيد 5)اسبك سوپاپ يا تنظيم كننده
 خالصى را تعويض كنيد6)روغن اسبك سوپاپ را

بررسى كنيد
 7) اسبك سوپاپ / تنظيم كننده خالصى

 هيدروليك را تعويض كنيد 8) گايد سوپاپ را تعويض
 كنيد 9) سيت (seat) سوپاپ را تعويض و آب بندى

(Tappet) كنيد 10) اسبك سوپاپ / يا تايپت  
هيدروليك را تعويض كنيد

 1)سطح روغن موتوربيش از حد باال يا پايين
 است2) روغن موتور بسيار رقيق است 3)روغن موتور

بسيار غليظ است4) فشار روغن بسيار كم است5)
 تتنظيم كننده ى خالصى كثيف است6)اسبك

 سوپاپ فرسوده است8)گيت سوپاپ فرسوده است
 9)سوپاپ خالصى دارد 10) محور تنظيم كننده اى

وجود ندارد

كاركرد سوپاپ ها با صدا .
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ميزان روغن موتور را تنظيم كنيد.
 ميزان روغن موتور،پمپ روغن ،پمپ فشار كاهنده

سوپاپ را بررسى و فنر آن را تنظيم كنيد.
 روغن موتور كه ويسكوزيته مناسب دارد تعويض

كنيد
 الف ) روغن موتور يا فيلتر را تعويض كنيد ب )

 موتور را روشن كنيد تا جاييكه به دماى عملكردى برسد
ج ) روغن موتور يا فيلتر را دوباره تعويض كنيد

 خالصى بقل ياطاقان را اندازه گيرى كنيد يا آن را
تعويض كنيد

 ميل لنگ را تعويض كنيد و يا به تراشكارى
مراجعه شود .

شاتونى را كه خم شده است را تعويض كنيد

ميزان روغن كافى نمى باشد
فشار روغن بسيار كم مى باشد
روغن موتور بسيار رقيق است
روغن موتور بسيار غليظ است

خالصى ياطاقان بسيار زياد است
پوسته شاتون از حالت گردى خارج شده است
 شاتون از تنظيم خارج شده يا تغيير فرم داده

 است.

صدا از شاتون شنيده مى شود .

ميزان روغن موتور را تنظيم كنيد.
 ميزان روغن موتور، سوپاپ فشار روغن را بررسى و

فنر آن را تنظيم كنيد.
 روغن موتور را روغنى كه ويسكوزيته مناسب دارد

تعويض كنيد
         الف ) روغن موتور يا فيلتر را تعويض كنيد

 ب ) موتور را به حركت بياندازيد تا جاييكه به دماى
عملكردى برسد

 ج ) روغن موتور يا فيلتر را دوباره تعويض كنيد
 خالصى ياطاقان را اندازه گيرى كنيد يا آن را

تعويض كنيد
بررسى كنيد آيا بقل ياطاقان فرسوده است يا خير
ميللنگراتعويضكنيدويابه تراشكارى مراجعه شود .
 فاليويل يا توربين گيربكس را طبق اندازه سفت

 كنيد.

ميزان روغن كافى نمى باشد
فشار روغن بسيار كم مى باشد
روغن موتور بسيار رقيق است
روغن موتور بسيار غليظ است

خالصى ياطاقان بسيار زياد است
خالصى طولى ميلنگ بسيار زياد است

 ژرنل ميل لنگ از گردى خارج شده يا فرسوده
است

 فاليويل يا توربين گيربكس اتومات شل شده
است

صدا از ياتاقان ثابت توليد ميشود

 اندازه ى روغن موتور را بررسى كنيد2)فشنگى
 روغن را تعويض كنيد 3)خالصى ياتاقان اصلى را

 بررسى كنيد4)فيلتر روغن را تعويض كنيد 5) بخش
 فرسوده يا پمپ را تعويض كنيد6) روغن موتور را با
 مقدارجديدى از آن كه ويسكوزيته ى مناسب داشته
 باشد تعويض ميكنيم7)سوپاپ پمپ روغن را تعويض

 كنيد 8)كارتل روغن را باز كنيد و لوله ى مكش روغن
 را تعويض كنيد9)پمپ روغن را تعويض كنيد10)خالصى

ياتاقان را اندازه بگيريد

 1)مقدار روغن موتور بسيار كم است2)فشنگى
 فشار روغن از كار افتاده است3)فشار روغن بسيار

 پايين است4)فيلتر روغن مسدود است5)يك قسمت
 از پمپ روغن فرسوده است6)روغن موتور بسيار

 رقيق است7)سوپاپ كاهش فشار پمپ روغن گير
 دارد8)لوله مكش پمپ روغن شل است9) درپوش

پمپ روغن تغيير فرم يا ترك خورده است10)
خالصى ياتاقان بسيار زياد است

فشار روغن افت دارد .
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پوسته كاسه نمد را تعمير يا تعويض كنيد .

 كاسه نمد روغن هم تراز نمى باشد يا فرسوده
است .

 2)پوسته كاسه نمد شل است يا قسمت فلزى
شكسته  يا حاوى هوا مى باشد

 3)درپوش پيچى آن تنظيم نمى باشد و
يافرسوده است

روغن موتور نشتى دارد

سيستم را بررسى و آن را تعمير كنيد(كنترل سوپاپ
PCV/تست و تشخيص را مالحظه كنيد)

 2)لبه داخل سيلندر را بتراشيد و رينگ را تعويض
 كنيد 3) قسمت تعويض را انجام دهيد 4)رينگ

 پيستون را برداريد و شيارها را بررسى كنيد,اگر شيارها به
 اندازه ى كافى پهن شده ,پيستون را تعويض كنيد5)سر
سيلندر را تعويض كنيد6)كاسه نمد روغنرا تعويض كنيد

1)سيستم PCVاز كار افتاده است
2)رينگ پيستون فرسوده يا آسيب ديده و شكسته 

است
3)دوده در شيار رينگ پيستون انباشته شده

4)فاصله قرار گيريرينگ پيستون و شيار بسيار كم 
است

5)گيت سوپاپ فرسوده است6)كاسه نمد گيت 
سوپاپ فرسوده يا خراب است

 مصرف سوخت افزايش پيدا كرده يا
شمع كثيف شده است

نتيجه ى تست فشار سيلندر ممكن است براى تشخيص مشكالت مختلف در موتور به كار برده شود.در مرحله ى اول اطمينان 
حاصل كنيند كه باترى برق كافى دارد,و استارت در وضعيت مناسبى قرار دارد،در غيراينصورتمقدار فشار سيلندر به دست آمده 
ممكن است در تشخيص به درد نخورد.(1)سطح روغن موتور را بررسى كنيد و در حد نياز به آن روغن اضافه كنيد(2)موتور را 

روشن كنيد و اجازه دهيد كار كند تا جاييكه به دماى نرمال برسد.
جاده اى را انتخاب كنيد كه ترافيك ماليمى داردو تحت شرايطى كه قوانين راهنمايى و رانندگى اجازه ميدهد, با سرعت از 

هر دنده چندين بار استفاده كنيد و به خودرو سرعت دهيد. 
هشدار:وقتى شمع را بر ميداريد ابزارسرويس مخصوص 8448(اچار شمع وغالف تنظيم)بايد استفاده شود(شكل 3-2)، در غير 

اينصورت رزوه شمع ورزوهداخل سرسيلندر ممكن است از بين رفته و خراب شود.
شكل 2-3 ابزار مخصوص سرويس 8448(پوشش محافظ)

3) شمع را از موتور باز كنيد.هنگامى كه شمع را جدا ميكنيد وضعيت غير عادى الكترودها را بررسى كنيد,از قبيل : كثيفى, 
فرسايش يا لكه هاى روغن.

4) رله اصلى ( ASD) را از PDC  ( رله جعبه فيوز) جدا كنيد. 
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5) ابزار مخصوص سرويس 8116(اتصال گيج فشار هوا)يا ابزار مشابه آن را در محفظه شمع بر روى سيلندر شماره 1 قرار 
دهيد و سپس 0psi-500 (آبى) گيج فشار را متصل كنيد .براى كسب كردن اطالعات در مورد ابزار سرويس ويژه لطفا به 

بخش هفتم اين قسمت مراجعه كنيد.“موتور, ابزار سرويس ويژه“.
6) موتور را با استارت بچرخانيدتا گيج فشار هوا حداكثر فشار سيلندر را نشان دهد و سپس فشار سيلندرشماره 1 را ضبط 

كنيد.
7) عمليات فوق  را براى سيلندرهاى ديگر تكرار كنيد.

8) فشار هر سيلندر كمتر از 689KP  يا 100PSI نبايد باشد و تفاوت بين هر دو سيلندر از 25درصد تجاوز نكند.
9)اگر فشار سيلندر كمتر از فشار معمولى بود تست فشار را تكرار كنيد.

10)اگر در تست دوم فشار سيلندر هنوز كمتر از فشار نرمال باشد به اين معنى است كه مشكلى در سيلندر ها وجود دارد.
فشار توصيه شده تنها براى تشخيص نقص موتور مورد استفاده مى باشد. براى تشخيص فشار كم از باز كردن موتور 

خوددارى كنيد مگر اينكه مشكلى در موتور اتفاق بياقتد.

تشخيص و تست- تست نشتى فشار احتراق سيلندر
تست نشتى فشار احتراق سيلندر يك روش مناسب براى تعيين وضعيت موتور است.

تست نشتى فشار احتراق ممكن است به داليل ذيل باشد:
-نشت فشار هوا در سوپاپ ورودى/ اگزوز ( آب بندى نامناسب)

-نشت بين سيلندر مجاور و يا ورود هوا به كانال آب
به دليل از دست رفتن فشار احتراق يا فشار سيلندر

خطر:زمانى كه فشار در سيستم خنك كننده وجود دارد الزم است مطمئن شويد درپوش آنرا بر نداريد در غير صورت توسط 
آب داغ دچار سوختگى مى شويد. 

سطح آب را بررسى كنيد و در صورت لزوم آب اضافه كنيد.و درپوش فشار را نصب نكنيد.
موتور را روشن كنيد تا به دماى عملكرد نرمال برسد و پس از آن موتور را خاموش كنيد.

با هواى فشرده گايد گودى جاى نصبشمع را تميز كنيد.
-شمع را برداريد- درپوش فيلتر روغن را برداريد –فيلتر هوا را جدا سازيد. 

تسترا مطابق با دستورالعمل ها و ابزارهاى مشخص كه توسط  كارخانه توليد كنندهبيان شده ، انجام دهيد . منبع هوا براى 
تست بايد داراى فشارى باشد كه اين فشارنبايد كمتر از 483 كيلو پاسكال يا((70psi و باالتر از1379 كيلو پاسكال (200 

p.s.i) باشدو فشار توصيه شده 552 كيلو پاسكال(psi 80 )مى باشد. 
مطابق با دستورالعمل هاى داده شده توسط  كارخانه توليد كننده بادستگاه تست هر سيلندر را آزمايش كنيد.هنگام انجام 

تست,صداى نشتيگاز فشرده  را با گوش دادن به بدنه گاز ،لوله اگزوز و مخزن را بررسى و آب را از لحاظ وجود حباب هوا 
بررسى كنيد.

فشار نشان داده شده توسط هر سيلندر بايد يكسان باشد و هيچ سيلندرى نبايد نشتى بيش از 25درصد داشته باشد.
 (60psi))باشد فشار سيلندر نبايد كمتر از 414 كيلو پاسكال (80psi) براى مثال: وقتى كه فشار ورودى 552 كيلو پاسكال

باشد.

تست وتشخيص-واشر سيلندر
نشتى واشر سر سيلندر ممكن است بين 2سيلندر مجاور يا بين يك سيلندر و كانال آب مجاور رخ دهد.
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نشتى واشر سر سيلندر ، بين 2سيلندر مجاور ممكن است موارد زير را در برگيرد:
_كم بود قدرت موتور
_روشن نشدن موتور

_مصرف سوخت يبش از حد
نشت از واشر سر سيلندر بين يك سيلندر و يا كانال آب مجاور  ممكن  است موارد زير را در بر گيرد:

_داغ شدن بيش از حد موتور 
_كم شدن آب

_ساطع شدن بيش از حد گاز(دود سفيد)
_وجود كف در آبرادياتور

تست نشتى بين 2 سيلندر
به منظور تاييد اينكه ايا واشر سر سيلندر بين 2 سيلندر مجاور نشت كرده است يا نه ، فقط  تست فشار سيلندررا انجام 
دهيد ( موتور – تشخيص و تست را نگاه كنيد ) . نشت از واشر سر سيلندر بين 2سيلندر مجاور ممكن است فشار سيلندررا 

حدود 50 تا 70 در صد كاهش دهد. 
تست نشتى بين سيلندر و كانال آب مجاور

خطر : بسيار دقت كنيد هنگام باز كردندرپوش فشاريآب ، هنگامى كه موتور در حال كار كردن است .
استفاده از روش بصرى(بازرسى چشمى)

هنگام خنك شدن آب موتور، در پوش فشاريآب را برداريد .موتور را به كار بيندازيد و آن را در حال كار كردن نگه داريد 
تا زمانى كه ترموستات باز شود.اگر مقدار زيادى فشار احتراق(فشار سيلندر) از دست رود ،احتمال وجود حباب هوا در آب مى 

باشد.

روش تست كردن سيستم خنك كننده
خطر:بعد از اينكه ابزار تست سيستم خنك كننده نصب شد فشار هوا ممكن است به سرعت افزايش يابد.به دليل اينكه 

(20psi) موتور به طور مستمر كار مى كند نياز به تنظيم فشار هوا در سطح ايمنى مى باشد.  فشار نبايد از 138 كيلوپاسكال
تجاوز كند.

دستگاه سيستم خنك كننده7700 يا دستگاه معادل را در روى مجراى در پوش فشارى نصب كنيد.موتور را راه بيندازيد 
و سپس گيج فشار را روى تست كننده مشاهده كنيد,هنگامى كه نشانگرگيج فشار حركت ناگهانى داشته باشد ،نشتيفشار 

سوخت(احتراق)  وجود دارد .

روش تست شيميايى
A-3685-Block-check kit C يامواد مشابه اى بهآب اضافه كنيد و سپس نشتى گاز احتراق وارد شده به سيستم 

آب را بررسى كنيد. 
تست و تشخيص-تشخيص صدا خالصى تايپت .

صدايى كه توسط تايپيتتوليد ميشود ، تحت شرايط موارد زير رخ مى دهد.
1)سطح روغن موتور زياد و يا بسيار كم است به طورى كه روغن موتورى كه حاوى هوا است ممكن است به تايپت وارد 

شود وسپس تايپت خالى از روغن عمل مى كند. 
2)پس از اينكه سر سيلندر دوباره نصب شد كاركرد دور موتور به اندازه كافى طوالنى نيست(الزم است موتور به مدت يك 

ساعت كار كند)
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3)در طول اين مدت موتور را خاموش كنيد,چند دقيقه صبر كنيد موتور را دوباره راه بيندازيد ,بگذاريد موتور تا زمانى كه به 
درجه حرارت نرمال برسد كار كند.و سپس موتور را خاموش كنيد,اين عمل را چندين بار تكرار كنيد.

4)فشار روغن بسيار كم و پايين است.
5)سوپاپ دريچه گاز كه به مجراى روغن عمودى در سر سيلندر متصل شده با كثيفى مسدود شده است.

6)پمپ روغن خراب شده و بنابراين هوا وارد روغن ميشود.
7)خالصى بيش از حد گيت سوپاپ با ساق سوپاپ .

8)انتهاى اسبك سوپاپ با جايگاه فنرسوپاپدرگير مى شود .
9)اسبك سوپاپكه شل است و تنظيم كننده خالصى قفل شده است و هنوز خالصى در سيستم وجود دارد.

10)تنظيم كننده خالصى از كار افتاده است.
1)پس از نصب تنظيم كننده خالصى ، و لق بودن آن را بررسى كنيد .اسبك سوپاپتنظيم كننده را فشار دهيد.تحت شرايط 
عادى،شما احساس ميكنيد كه تنطيم كننده به طور محكم ثابت است.  براى تنظيم كننده كه لق است، آن را به راحتى ميشود 

به پائين فشار دهيد .
2)اسبك سوپاپ/ مجموعه تنظيم كننده خالصى معيوب را جدا كنيد و آن را تعويض كنيد .

تست و تشخيص- بررسى نشتى روغن
به طور كامل ظاهر موتور را بررسى و بازرسى كنيد به خصوص بخش هايى كه مظنون به نشتى روغن است.اگر محل 

نشت روغن به راحتى قابل شناسايى نميباشد مطابق مراحل زير عمل كنيد:
1) روغن و گريس را از سطح موتور پاك نكنيدبه دليل اينكه بعضى از حالل ها الستيك را متورم مى كنند. و اين موقتًا 

روغن ر يزى موتور را متوقف مى كند.
2) مواد رنگى اى كه در روغن قابل حل مى باشد را اضافه كنيد.موتور را روشن كنيد و آن را با سرعت دور آرام براى حدود 

15 دقيقه روشن نگهداريد. مقدار روغن را چك كنيد ، مطمئن شويد كه مواد رنگى به طور كامل  با روغن  تحت نور سياه ( 
نور نامرئى )مخلوط شده باشد . 

3) از نور سياه براى رد يابى رنگ فلورسانت كل موتور استفاده كنيد (مخصوصًا قسمتهايى كه مشكوك به روغن ريزى 
است) . اگر روغن ريزى مشخص و تآييد شده ، تعمير را انجام دهيد. 

4) اگر هيچ رنگى مشاهده نشد وسيله نقليه را در سرعتهاى مختلف حدود 24 كيلومتر برانيد و سپس دوباره عمل چك 
كردن را انجام دهيد.

5) اگر هنوز محل روغن ريزى معلوم نشده ، روش چك كردن نشتى گاز را انجام دهيد : 
لوله ورودى را از در پوش سر سيلندر جدا كنيد و سپس مجراى هوا را با يك درپوش كور كنيد . 

سوپاپ لوله پى وى سى را از درپوش سر سيلندر جدا كنيد و سپس مجراى آن را با يك درپوش كور كنيد .
لوله هواى مجهز به گيج فشار هوا و تنظيم كننده را به لوله سنجشروغن وارد كنيد.

هشدار :مطمئن شويد كه موتور را تحت فشار باالتر از 20,6kpa( PSI 3 ) مورد آزمايش قرار ندهيد. تدريجًا فشار را 
از 1psi  تا ماكسيمم psi 2,5 افزايش دهيد و در همين زمان آب كف را در محل هايى كه مشكوك به روغن ريزى است 

بريزيد . يك تست فشار را تنظيم كنيد تا حباب هوا از محل روغن ريزى بيرون بيايد. اگر محل روغن ريزى مشخص و تآييد 
شد تعمير را طبق روشى كه در كتاب راهنما نشان داده انجام دهيد.

اگر روغن ريزى از كاسه نمد عقب ميلنگ اتفاق بيفتد قسمت ” بررسى روغن ريزى در قسمت ”كاسه نمد عقب ميلنگ“ 
مراجعه كنيد . 
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6) اگر روغن ريزى پيدا نگرديدتامين كننده هوار ا قطع كنيد . لوله و شير هوار ا جدا كنيد . سوپاپPC V و لوله ورودى را 
نصب كنيد و سپس به مرحله بعد برويد .

از حالل مناسب براى از بين بردن لكه هاى روغن از محل هاى مشكوك به روغن ريزى استفاده كنيد وسيله را با 
سرعتهاى متفاوت حدود 24 كيلومتر برانيد و سپس از نور مشكى براى اثبات روغن ريزى موتور استفاده كنيد . 

نكته: اگر روغن ريزى مابين لوله سنجش روغن و بلوك سيلند رمشخص شد لوله را جدا كرده ، آن را تميز كنيد بوسيله 
يك درزگير((Mopartud & Bearing Mount آن را درزگيرى كنيد و سپس آن را در جا ى اصلى اش فشار دهيد .

بررسى روغن ريزى از كاسه نمد عقب ميلنگ
چون تشخيص محل روغن ريزى دركاسه نمد عقب موتور مشكل است ،بررسى هاى بيشترى بايد انجام شود .مراحل 

بعدى به تشخيص محل روغن ريزى كمك مى كند.
اگر روغن ريزى در قسمت كاسه نمد عقب ميل لنگ اتفاق بيفتد :

1) باترى را جدا كنيد 
2) خودرو را بلند كنيد 

3) توربين گيربكس اتومات را از روى فاليول جدا كنيد قسمت انتهايى بلوك سيلندر را براى روغن ريزى بررسى كنيد. 
از نور سياه براى بررسى استفاده كنيد. اگر روغن ريزى وجود دارد، گيربكس را جدا كنيد و سپس بررسى هاى بعدى را انجام 

دهيد.
(الف) مدل روغن ريزى حلقه مانند نشان مى دهد كه كاسه نمد روغن نشتى دارد،كاسه نمد يا ميل لنگ خراب شده اند.

(ب) اگر روغن ريزى به صورت عمودى رو به پايين گسترش يابد،احتمال دارد كه  بلوك سيلندر ،يا درپوش كانال روغن 
كه  بين صفحه پايه و بلوك سيلندرقرار گرفته نشتى داشته باشد. براى اين نوع روغن ريزى به روش تعمير مربوط به آن رجوع 

كنيد .
4) اگر روغن ريزى مشخص نشد كارتر را همانطور كه در باال به آن اشاره شده تحت فشار قراردهيد.

5) هشدار: فشار تست نبايد از 20,6KPA تجاوز كند.
اگر هيچگونه روغن ريزى مشخص نشد : به آرامى ميل لنگ را به چرخش در بياوريد و مشاهده كنيد كه آيا روغن ريزى 

اتفاق مى افتد يا خير .اگر روغن ريزى بين ميل لنگ و كاسه نمد روغن است احتماًال سطح قرار گيرى كاسهنمد روغن موجود 
در ميل لنگ  آسيب ديده است. خراش كوچك موجود روى سطح قرار گيرى ممكن است با سنباده صيقل داده شود.

هشدار: وقتى نياز به پوليش زدن ميل لنگ براى برطرف كردن خدشه يا خراش مى باشد اين كار را با دقت تمام انجام 
دهيد. قاب كاسه نمد عقب ميل لنگ به طور مخصوص براى آن قسمت طراحى شده است.

6) اگر حباب هوا هنگامى كه ميل لنگ در چرخش است بيرون آمد عمل باز كردن كااسه نمد از ميل لنگ اقدام كنيد.
(7) پس از مشخص شدن علت اصلى روغن ريزى  و اقدامات مناسب، قطعات مورد نياز را تعويض كنيد .
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بخش بخش 33 -   مراحل استاندارد موتور -   مراحل استاندارد موتور

روند استاندارد- تعمير رزوه آسيب ديده يا كهنه

رزوه از كار افتاده يا كهنه (بغير از رزوه هاى روى شمع روى سرسيلندر  و رزوه روى كپى ياطاقانميل سوپاپ) قابل تعمير 
مى باشند. اين تعمير شامل درآوردن رزوه از كار افتاده است، مته زدن يك سوراخ با قالويزمخصوص و داخل كردن بوش به 

سوراخ مته شده مى باشد كه اين سوراخ مته شده با ويژگيهاى رزوه اصلى منطبق مى باشد. 
هشدار: از متحد المركزبودن  بين سوراخ مته شده و اصلى مطمئن باشيد.

ابزار هلى كوئل از مغازه مربوط به لوازم يدكى خودرو خريدارى شود.
روش استاندارد موتور كه هيدروليكى قفل مى شود

وقتى مشكوك به اين هستيد كه موتور به صورت هيدروليكى قفل شده است،مطابق مراحل زير عمل كنيد:
هشدار: از استارت براى چرخش موتور استفاده  نكنيد،در غير اينصورت موتور بصورت جدى آسيب مى بيند .

فيلتر هوا ،سيستم ورودى و مانيفلد وروديرا تست كنيد ، اطمينان حاصل كنيد كه اين سيستم خشك و تميز و عارى از هر 
گونه مواد خارجى باشد .

سيم منفى باترى را جدا كنيد .
وقتى شمع را از موتور جدا مى كنيد يك حوله را نزديك موتورقراردهيد كه بتواند محلولى را كه از سيلند ر تحت فشار 

بيرون مى آيد به خود جذب كند .
وقتيكه شمع از موتور جدا شد، موتور را با دست بچرخانيد.

محلول را در سيلندر شناسايى كنيد(براى مثال آب ، بنزين، روغن موتور و غيره)
همه محلول را از سيلندر تخليه كنيد و سپس موتور را  از لحاظ آسيب (بخش هايى مثل شاتون ، پيستون و سوپاپ)بررسى 

كنيد.
بر اساس وضعيت فعلى، موتور و يا قطعات آن را تعمير كنيد تا مانع رويداد مجدد مشكالت مشابه اى شويد.

هشدار : كمى روغن از جايگاه شمع درون موتور بريزيد موتور را به گردش در بياوريد تا ديواره سيلندر چرب شود تااز آسيب 
موتور در هنگام به راه افتادن، جلوگيرى شود.

شمع جديد را نصب كنيد.
روغن موتور را تخليه كنيد و فيلتر روغن را جدا كنيد .

فيلتر روعن جديدى را نصب كنيد.
موتور را به مقدار مناسب از روغن موتور پر كنيد

كابل منفى باترى را وصل كنيد
موتور را روشن كنيد و در نظر بگيريد كه آيا روغن نشتى دارد يا خير

دستورالعمل استاندارد –چسب آب بندى
در موتور مكان هاى بسيارى هستند كه بايد در آنها مواد درزگيچسبآببندى بكار برده شود .

وقتى از اين مواد استفاده مى كنيد مطمئن شويد كه به نتيجه مطلوب دست يافتيد . 
ويژگيها و پايدارى مواد استفاده شده خيلى مهم است . اگر خيلى كم و رقيق باشد ممكن است به بيرون چكه كند  . اگر 

خيلى غليظ باشد ممكن است سرريز شود و سپس لوله روغن  را مسدود كند. مواد غير منقطع با عرض مناسب ، كليدى براى 
از بين بردن نشتياست . 
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مواد اليه گذارمتفاوتيدر سطح موتور استفاده مى شود. مواد اليه گذار مختلف داراى ويـژگيهاى متفاوتى است كه قابل 
تغيير نيستند .

درزگير: (MOPAR--ENGINE RTV GEN II)(MOPA--ENGINE RTV GEN II) براى قطعاتى 
استفاده مى شود كه در مواجهه با روغن موتور هستند اين مواد نوعى الستيك سيليكونى مشكى با ساختار خاص هستند و مى 

توانند نيروى چسبندگى و درزگيرى را در روغن موتور كنترل كنند. رطوبت موجود در هوا مى تواند اين مواد را متبلور كند . 
قبل از استفاده از اين مواد تاريخ انقضاء را از روى بسته بندى آنها بررسى كنيد.

درزگير(MOPAR——ATF RTV):: اين يك نوع الستيك سيليكونى مشكى با ساختار خاص است . براى قطعاتى 
استفاده مى شود كه در مواجهه با روغن گيربكس ، خنك كننده موتور و آب مى باشند و مى توانند نيروى چسبنده و درزگيرى 

را كنترل كند. قبل از استفاده از اين مواد تاريخ انقضاء را از روى بسته بندى آن بررسى كنيد.
درزگير ناهوازى(MOPAR——GASKET MAKER):: نوعى اليه گذار ناهوازى است. وقتى بين دو سطح 

آهنى فشرده مى شود ميتواند بعلت كمبود هوا متبلور شود. اگر در يك بطرى بدون درپوش قرار بگيرد متبلور نخواهد شد . اين 
مواد ناهوازى براى مهرو موم كردن سطوح ماشينى استفاده مى شود و براى لبه شلنگ آهنى استفاده نمى شود .

درزگير نا هوازى(MOPAR——BED PLATE SEALANT):  : نوعى مواد اليه گذار خاص است از آن براى 
آب بندى بين دو اليه فلزياستفاده مى شود . و اين وقتى دو سطح آهنى برطبق نيروى گردننده ايى محكم مى شوند اين مواد 

بعلت كمبود هوا به آرامى متبلور مى شوند. اگر اين موا د گرم شوند عمل متبلور شدن تسريع مى يابد.
درز گير(MOPAR——GASKET SEALANT):  :نوعى مواد درزگير است كه به آرامى خشك مى شود 

و هميشه نرم است.توصيه شده كه از اين مواد روى قطعات رزوه شده و واشراستفاده شده تا از چكه كردن روغن موتور و 
آبجلوگيرى شود.اين مواد ممكن است در واشرسر سيلندر و همچنين در قطعات رزوه شده در هر دمايى استفاده شود .

كاربرد مواد درزگير:
درزگير ناهوازى(MOPAR——GASKET MAKER):  : بادقت از اين مواد بر روى سطح  استفاده كنيد (  قطر 
اين مواد نبايد از 1 ميلى متر بيشتر باشد)  و مطمئن شويد كه سوراخ نصب با اين مواد احاطه شده است . مواد اضافى را پاك 

كنيد و قطعه را تا 15 دقيقه محكم نگه داريد. وقتى قطعه را نصب مى كنيد توصيه مى شود كه از پين استفاده كنيد و تا از 
سرريز شدن مواد جلوگيرى كند. 

درزگير:(MOPAR——ENGINE RTV GEN II or ATF RTV): اين مواداليه گذار در قسمت غير 
منقطع به قطر حدود 3 ميلى متر استفاده مى شود. تمام منفذهاى نصب بايد به صورت گرد باشد. براى درزگيرى كنج ، از 
موادى به شكل نقطه هاى 3,17 يا 6,35 ميلى متر از مركز سطح استفاده كنيد. مواد درزگير غير جامد با حوله پاك كنيد. 

هنگامى كه مواد درزگير خيس مى باشند ، قسمتهاى مربوطه حدود ( 10 دقيقه ) بايد به طور محكم سفت شود. هنگام نصب 
قسمتها، توصيه مى شود كه از پين استفاده شود تا از سرريزشدن مواد جلوگيرى كند. 

درزگير ناهوازى(MOPAR——GASKET SEALANT): اليه نازكى از اين مواد را به طور صاف بر دو سطح 
استفاده كنيد و سپس عمل نصب را انجام دهيد.از اين مواد حتى در درزگيرى سطح با برس استفاده ميشود . اين مواد موجود 

در اسپرى مى تواند در واشر سيلندر استفاده شود .

روش استاندارد- آمادگى براى سطح واشر موتور
براى مطمئن شدن از كاركرد درزگير واشر موتور و سطح بطور كامل تميز شود . خصوصًا بخشهايى از موتور كه از جنس 

آلومينيوم و واشرسر سيلندر كه از جنس استيل براق است .
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از پاك كردن سطح واشر با استفاده از روشهاى زير جدا خوددارى كنيد:
ليسه آهنى 

كاغذ سنباده – براى پاك كردن انسداد سيلندر و سر سيلندر
ابزارهاى پرسرعت كه مجهز به سنباده ضخيم يا برس سيمى هستند ( شكل 2-4)

شكل 2-4 ابزارهايى براى آمادگى سطح   

چرخ سنباده 2- چرخ - 3M RolocTM mane 3- ليسه چوبى/ پالستيكى
نكته: ضرورى است كه سطوح درزگير واشر سيلندر و سر سيلندر عارى از هر گونه خراش باشند .

از اين روش ها تنها براى پاك كردن سطح واشر استفاده كنيد.
ليسه پالستيكى يا چوبى ( شكل 2-4)

ابزار پوليش برقى مجهز به (    3M RolocTM Bristle Disc     ) چرخ يال دارحالت فرچه (زرد يا سفيد) 
هشدار: فشار باال يا سرعت زياد ( متجاوز از سرعت توصيه شده) سطح انتهايى را آسيب مى زند .توصيه مى شود از چرخ 

يال دار سفيد و خنثى كه سايز بازوى آن 120 است براى پوليش استفاده شود (چرخ يال دار: برسى است كه از موى زبر گردن 
اسب يا خوك درست مى شود)اما مراقبت ويژه ايى در مورد استفاده از اين برس بايد انجام شود.

روش استاندارد-اندازه گيرى خالصى بلبرينگ با گيج خالصى پالستيكى
بررسى وضعيت خالصى ياطاقان ميل لنگ موتور بايد با گيج خالصى پالستيكى يا گيج معادل آن اندازه گيرى شود. 

غشاى روغن را از سطح مورد بررسى، پاك كنيد به دليل اينكه گيج پالستيكى در روغن قابل حل است . 
سپس يك قطعه گيج پالستيكى را از پهلو روى بوش ، حدود 6/35 ميلى متر دورتر از مركز و حفره روغن ( شكل 2-5) 

(بعالوه يك گيج پالستيكى را در محل مشكوك به روغن ريزى در حين بررسى موقعيت قرار دهيد. )
وقتى كه بررسى را پيش مى بريد پيچ هاى بلبرينگ را مطابق موارد فنى محكم كنيد پس از آن كرپى ياطاقان را جدا كنيد 

و از قوانين اندازه گيرى خالصى پالستيك در جعبه براى اندازه گيرى عرض گيج پالستيكى كه مسطح شده، استفاده كنيد . 
(اندازه گيرى با يد در پهن ترين قسمت انجام شود) و سپس مقداراندازه گيرى شده را با عمق گيج پالستيكى مقايسه كنيد، 

تا حدود ازعرض كه به عرض اندازه گيرى شده نزديك تر است مشخص گردد. اين خالصى ايى است كه در واحد يك صدم 
ميلى مترى بيان مى شود. تفاوت بين عرضهاى دو سر انتهايى ،مخروط  فعلى مى باشد. همه مقادير را ثبت كنيد . خالصى 

هاى اندازه گيرى شده با ويژگى هاى فنى موتور را مقايسه كنيد. (موتور –پارامتر فنى را مشاهده كنيد). بطور طبيعى گيج 
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خالصى پالستيك مى تواند با هم با دو قانون استفاده شود يكى براى سيستم انگليسى و ديگرى براى سيستم معيار مترى
شكل 5-2 گيج خالصى پالستيكى كه بر روى بوش پايينى قرار دارد.

 1- گيج خالصى پالستيكى

نكته : گيج خالصى پالستيكى در اندازه هاى مختلف قابل كاربرد است . شما بايد ابزار اندازه گيرى ايى را كه براى بررسى 
فنى مناسب تر است را انتخاب كنيد. 

(3)ياطاقان ميل لنگ مناسب را نصب كنيد تا خالصى بلبرينگ مشخص بدست آيد. 
شكل 2-6تعويض پولك بلوك سيلندر

1. بلوك سيلندر      
2. جدا سازيپولك توسط انبر

3. اين ناحيه را با چكش بكوبيد      
4.سمبه فلزى

5- پولك

پروسه ى استاندارد – هسته ى موتور و درپوش مجراى سيال
قسمت پايينى پوشش در پوشرا توسط ميله ى ضخيم بكوبيد . ( ازقبيل سمبه فلزى) بعد از اين كه پولك بتواند بچرخد ، به 

طور محكم آن را با انبرك نگه داريد ، و سپس آن را جدا كنيد . (تصوير 2-6)
توجه : مطمئن شويد كه پولك به داخل بلوك نيفتد، زيرا اين كار ممكن است باعث بسته شدن گردش سيستم خنك 

كننده شود و بعد از آن آسيب به موتور برساند. 
سوراخ درپوش روى بلوك سيلندر و سرسيلندر را به طور كامل تميز كنيد . سپس يك اليه ى نازك از Mopartud و 

Bearing Mount در هر سوراخ درپوش به كار ببريد . درپوش را توسط يك انبرك مناسب به داخل سوراخ فشار دهيد ، و 
لبه تيز پولك را دسته كم 0,5 ميلى مترداخل تراز باالى زاويه ورودى قرار دهيد . آب در سيستم سرد كننده پرشود و وسيله ى 

نقليه بعد از سفت شدن مواد آب بندى استفاده شود .   
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بخش بخش IVIV باز و بست موتور  باز و بست موتور 

مراحلى براى آزاد سازى فشار در سيستم سوخت رسانى اجرا كنيد ، سپس سيستم بنزين را جدا كنيد . ( مراجعه كنيد به 
سيستم سوخت رسانى )

كابل منفى باترى را جدا كنيد . 
كابل مثبت باترى را جدا كنيد ، سپس باترى و پايه آن را جدا كنيد .

لوله هاى ورودى را از قاب فيلتر هوا و مجموعه دريچه گاز جدا كنيد . 
آب درون سيستم خنك كننده را تخليه كنيد ، سپس سيستم خنك كننده را جدا كنيد . ( مشاهده كنيد “ خنك سازى / 

موتور —— پروسه ى استاندارد ”)
شلنگهاى رادياتور را جدا كنيد . 

شلنگ خنك كننده را از محفظه ترموستات جدا كنيد . 
لوله ى گرم كننده را از قاب ترموستات و از لوله ى گرم كننده ى برگشت جدا كنيد. 

فن رادياتور را جدا كنيد . 
لوله ى خنك كننده ى پايينى رادياتور را جدا كنيد . 

كابل گيربكس و اتصال آن را جدا كنيد . 
شلنگ بوستر ترمز را از مانيفولد ورودى جدا كنيد ، و سپس درپوش اتصال را از بدنه دريچه گازجدا كنيد . 

سيم منفى را از سرسيلندر جدا كنيد . 
اتصاالت قسمت هاى الكتريكى زير را جدا كنيد : 

سنسور اكسيژن 
-سنسور وضعيت ميل سوپاپ

كويل جرقه
رگوالتور انژكتور بنزين

MAP سنسور فشار مانيفولد ورودى
سنسور ضربه 

سنسور روغن موتور 
سنسور وضعيت ميل لنگ 

موتور كنترل دور آرام
سنسور دماى آب

دينام 
استارت

بست هايى را كه براى ثابت نگاه داشتن لوله ى برگشت فرمان هيدروليك و پايه سمت راست موتور استفاده شده اند را 
جدا كنيد ، و بست هايى را كه براى ثابت شدن مخزن روغن فرمان هيدروليك و پايه سمت راست موتور استفاده شده اند را 

جدا كنيد. لوله مخزن را از پمپ فرمان هيدروليك جدا كنيد ، و مخزن را كنار بگذاريد . 
(16)وسيله ى نقليه را باال ببريد .

(17)  روغن موتور را تخليه كنيد . 
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(18) دو چرخ جلو را جدا كنيد .
(19) قابتسمه را جدا كنيد .

(20) تسمه را جدا كنيد . 
(21) ميل نگهدارنده و بست ميله چرخشى پايينى را جدا كنيد. (تصوير 2-7 ) 

تصوير 2-7ميله چرخشى

1. ميل نگهدارنده مداد شكل
2. بست ميله چرخشى         
3. ميله چرخشى پايينى 

(22) پلوس هايچپ و راست را جدا كنيد ( مراجعه شود به“ديفرانسيل و  اكسل حركت / نيم اكسل—— جدا سازى ”)
(23) بست هايى را كه براى ثابت نگاه داشتن لوله اگزوز و مانيفولد اگزوز استفاده شده اند را جدا كنيد . 

(24) بست هاى سيلندرپمپ پايين كالچ و بست ضربه گير را جدا كنيد . (تصوير 8-2) ، آن ها را به ترتيب قرار دهيد ، و 
آن ها را با نوار مناسب ثابت كنيد . 

تصوير 2-8     سيلندرپايينكالچ

1. بست هاى ضربه گير        
2. بست سيلندر پايين كالج 

(25) پيچ هايى را كه براى ثابت نگاه داشتن پمپ آب و فرمان هيدروليك استفاده شده اند را برداريد ، پمپ آب و فرمان 
هيدروليكرا كنار بگذاريد تا فضاى كافى براى جداسازى موتور فراهم شود . 
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(26) بست هايى را كه براى ثابت نگاه داشتن لوله ى فشار فرمان هيدروليكو بلوك سيلندر استفاده شده اند را باز كنيد ، 
سپس لوله  فرمان هيدروليك را از پمپ فرمان هيدروليك جدا كنيد . 

(27) بست هايى را كه براى ثابت نگاه داشتن لوله فرمان هيدروليك و كارتل روغن استفاده شده اند را جدا كنيد، و لوله را 
كنار بگذاريد. 

(28) اتصال الكتريكى كمپرسورA/C را جدا كنيد . 
(29) پيچ هاى ثابت نگه دارنده ى كمپرسورA/C را باز كنيد . 

(30) وسيله ى نقليه را پايين بياوريد. 
(31) لولهبنزين را از ريل آن جدا كنيد . 

(32) وسيله ى نقليه را به اندازه ى مورد نياز باال بكشيد بطوريكه حماله اييكه براى جابجا كردن موتور ، پايه و ابزار 
مخصوص6135 و 6710استفاده مى شود بتوانند به موتور دسترسى پيدا كند. 

(33)دياق ثابت نگاه دارنده ى موتور را آزاد كنيد ، تا موتور روى دستگاه پياده كن سوار شود. وسيله ى نقليه را پايين 
بياوريد ، پايه را تا جاييكه كه موتور به وسيله ى تيرك نگاه داشته شده حركت دهيد. (تصوير 10-2) ، سپس تيرك را بر روى 

قاب پايه ثابت كنيد. در اين حالت، زمانى كه موتور و يا گيربكس حركت كند يا نصب شود ، تيرك حركت نخواهد كرد .
تصوير 2-10    محل موتور- جداسازى / نصب 

1. تسمه ايمنى      2. ابزار خاص تعمير 6710        3. بلوك چوبى          4. ابزار خاص تعمير 6848
5. تيرك عقبى در محل سوراخ

(34) تسمه ايمنى را بر روى موتور و پايه نصب كنيد . (تصوير 10-2) ، و سپس تسمه را به درستى ثابت كنيد .
خطر : از استفاده تسمه ايمنى اطمينان حاصل كنيد ، و مطمئن شويد كه موتور بر روى مجموعهحمالهقرار گرفته گرفته باشد . 

(35) وسيله ى نقليه را باال بكشيد ، و بررسيكنيد كه تسمه ايمنى پايهو موتور را به طور محكم ثابت نگاه داشته باشند . 
(36) وسيله ى نقليه را پايين بياوريد ، و مطمئن شويد كه تنها وزن موتور و گيربكس توسط مجموعهپايهتحمل شود . 

(37) ميله چرخشى بااليى را جدا كنيد . (تصوير 2-9) 
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تصوير 2-9ميله چرخشى بااليى 

1. ميله چرخشى بااليى         
2. بست ميله چرخشى

(38) پيچ هاى ستون چپ / راست موتور و چفت هاى شفت حركتيرا جدا كنيد. 
(39) وسيله ى نقليه را به آرامى باال بكشيد ، تا اجازه دهيد كه پلوس ها از موتور جدا شود. به منظور آسان كردن 

جداسازى لبه هاى روى بدنه ، مى توان از اهرم براى حركت دادن موتور / مجموعه گيربكس استفاده شود . 

قسمت V: نصب موتور 
نصب – مجموعه موتور

موتور و گيربكس  را زير خودرو قرار دهيد. 
وسيله نقليه را پايين بياوريد ‚ موتور و گيربكس را در محل نصب تراز كنيد.

ميله ييچشى بااليى را نصب كنيد  ( تصوير2-9 )
تسمه امنيتى روى موتور/گيربكس را آزاد كنيد ‚ وسيله ى نقليه را آهسته باال برده و سپس پايه ى موتور و حماله را جدا 

كنيد.
خودرو را باالببريد.

پيچ ثابت كننده كمپرسور  C/A  را نصب كنيد و اتصال كمپرسور C/A  را وصل كنيد.
لوله ى فشارى فرمان هيدروليك را به پمپ هيدروليك آن  وصل كنيد و سپس اتصاالت ثابت كننده لوله فشارى فرمان 

هيدروليك ‚ بدنه موتور و مخزن روغن را نصب كنيد. 
اتصاالت ثابت كننده خنك كن روغن هيدروليك را نصب كنيد.

اتصاالت ثابت كننده سيلندر كالج وضربه گير را نصب كنيد. ( شكل 2-8)
لوله ى اگزوز را به مانيفولد اگزوز وصل كنيد ‚ اتصاالت را وصل و سپس آنها را با نيروى Nm28 سفت كنيد.

پلوس چپ و راست را نصب كنيد.( قسمتهاى ديفرانسيل/ نصب پلوس ها را مالحظه كنيد)
ميل نگهدارنده و ميله پيچشى پايين را نصب كنيد.(شكل 2-7)

تسمه را نصب كنيد( قسمت خنك كننده/ يدكى/ نصب تسمه حركتى  را مالحظه كنيد)
قاب تسمه را نصب كنيد. 
دو چرخ جلو را نصب كنيد.

خودرو را پايين بياوريد.
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لوله بنزين را به ريل انژكتور وصل كنيد. 
لوله ى مخزن  روغن فرمان هيدروليك را به پمپ آن نصب كنيد ‚ اتصاالت ثابت كننده لوله ى بازگشت فرمان 

هيدروليك و پايه موتور سمت راست را نصب كنيد و اتصاالت ثابت كننده پايه مخزن روغن فرمان هيدروليك و پايه موتور 
سمت راست را نصب كنيد.

(19) اتصاالت قسمت هاى برقى زير را نصب كنيد :
سنسور اكسيژن 

سنسور  وضعيت ميل سوپاپ
كويل جرقه 

سوپاپ انژكتور بنزين
 MAP  سنسور فشار مانيفولد ورودى

سنسور ضربه
سنسور روغن موتور 

سنسور وضعيت ميل لنگ
موتور سوپاپ دور آرام

سنسوردماى آب
دينام 
استارت

سيم منفى را به سر سيلندر وصل كنيد.
بوستر ترمز و لوله خال الكترو مغناطيسى را به بدنه دريچه گاز وصل كنيد.

سيم دسته دنده را به گيربكس وصل كنيد.
لوله ى آب پايينى را به رادياتور وصل كنيد.

فن رادياتور را نصب كنيد.
شلنگ بخارى را به قاب ترموستات و لوله ى برگشت بخارى نصب كنيد.

شلنگ آب رادياتور را به قاب ترموستات وصل كنيد.
شلنگ مخزن آب رادياتور را به رادياتور وصل كنيد.

قاب فيلتر هوا را به لوله ورودى  بدنه دريچه گاز نصب كنيد.
باطرى و پايه اش و سپس كابل منفى باطرى را نصب كنيد.

كابل منفى باطرى را نصب كنيد.
فيلتر روغن جديد را نصب كنيد و محفظه سيلندر را با روغن موتور خاص تا جاييكه به سطح مشخص برسد پر كنيد.

روغن فرمان هيدروليك درون سيستم فرمان را پر كنيد.
آب رادر سيستم خنك كننده پر كنيد.
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  1600cc   620  
  

- 16      
4  

1600cc  
77 mm  

85.80 mm  
10/5 : 1  

2-4-3-1  
  

1172KPa ~ 1551Kpa    )  (
25%      

 
76.9924 ~ 77.0076 mm   

0.0076 mm    )(
0.051 mm   ) (

76.956 mm ~ 76.974 mm  
0.018 mm ~ 0.52 mm    40.25mm   

219g ~ 224g

0.758 mm ~ 0.790 mm  )(
46.25 mm  

19.008 mm ~ 19.015 mm   
1.215 mm ~ 1.235 mm     )  (
1.215 mm ~ 1.235 mm     )   2(
2.521 mm ~ 2.541 mm     ) (

 
0.008 mm ~ 0.015 mm      

     
18.995 mm ~ 19.000 mm

 
56.50 mm ~ 57.00 mm

 
0.20 mm ~ 0.36 mm    )(

0.8mm    
1.00 mm   

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


26

راهنماى تعميرات ليفان 620
راهنماى تعميرات ليفان 620     26 26 

  1600cc   620  
  

0.20mm ~ 0.58 mm    
1.17 m ~ 1.19 mm  -  

2.354 mm ~ 2.517 mm    )(

0.023 mm ~ 0.067 mm  
0.075 mm    

18.96 mm ~ 18.98 mm    
47.005 mm ~ 46.991 mm   

135.6 mm  
241.32 g   ) (

0.13 mm ~ 0.38 mm  
0.40 mm    )(

 
43.992 mm ~ 44.008 mm     )       (
47.922 mm~ 48.008 mm     

0.006 mm    )(
0.008 mm    ) (

0.09 mm ~ 0.24 mm   
0.37 mm      

0.022 mm ~ 0.062 mm   
0.023 mm ~ 0.067 mm   

  
18.966 mm ~ 18.984 mm  

   / 
19.00 mm ~ 19.02 mm    
0.016 mm ~ 0.054 mm    
11.978 mm ~ 11.966 mm   

2.2 mm      )  (
 

25.359 mm ~ 25.380 mm      
25.290 mm ~ 25.309 mm    ) ( 
0.053 mm ~ 0.093 mm   

0.12 mm   
0.05 mm ~ 0.39 mm  
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  1600cc   620  
  

1.4°      )ATDC(
38.6°      )BBDC(
218.2°   
37.0°      )ABDC(
1.0°      )ATDC(

218.4°

2.4°   )overlap(
 

 
0.60 mm ~ 0.70 mm  

  ) (
45°

31.975 mm ~ 31.950 mm    
25.20 mm ~ 25.175 mm      

0.05 mm  
0.75 mm ~ 1.25 mm      

1.50 mm  
  ) (

5.975 mm ~ 6.000 mm    ) (
13.25 mm ~ 13.75 mm   )      (

45° ~ 45.5°      
30.07 mm ~ 30.33 mm    
23.13 mm ~ 23.39 mm    

 
1.15 mm ~ 1.48 mm   )(

0.95 mm  
1.475 mm ~ 1.805 mm  

1.05 mm  
 

108.72 mm ~ 109.22 mm  )(
117.57 mm ~ 118.07 mm

  
48.62 mm  )(
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  1600cc   620  
  

48.62 mm

  
5.934 mm ~ 5.952 mm  )(
5.906 mm ~ 5.924 mm

     
0.048 mm ~ 0.066 mm  )(

0.076 mm  
0.25 mm  

0.0736 mm ~ 0.094 mm  ) (
0.101 mm  
0.25 mm  

 
50.0 mm   )(

285 Nm ~ 319 Nm 43.00mm   )  (
774 Nm ~ 846 Nm 34.25 mm   )  (

43.00 mm  
   ) (

413.69 kPa      
       

25 kPa      
150 kPa ~ 420kPa     3000 r.p.m

  :           3000r.p.m  
 

10Nm    
10Nm   
115 Nm      
25 Nm     
12 Nm   
28 Nm    
62 Nm      

26 Nm + 1/4    
30 Nm      
61 Nm    
115 Nm   
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  1600cc   620  
  

     
12 Nm   
118 Nm     )    M12(
68 Nm    M10

28 Nm    
23 Nm      
26 Nm       
25 Nm    
28 Nm    
31 Nm    
27 Nm    
12 Nm       

  

به قسمت
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قسمت قسمت VIIVII ابزارهاى مخصوص سرويس موتور ابزارهاى مخصوص سرويس موتور

ابزار نصب چرخ دنده ميل لنگ 8386 ضربگير ميل لنگ /ابزار نصب چرخ دنده 8385  

چكش لغزنده C-3752 بست كشنده اتصال        8539

998306-MD ابزار جدا كردن لوله ى شمع 8447 ابزارنصب واشر درزگير لوله ى شمع

ز ش زچچ ش
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 MD 998772 A ابزار نصب لوله ى شمع 8447   كمپرسور فنر سوپاپ  

پيچ دور سر رزوه/ واشر 8813             آچار هم تراز كننده شمع 8448  

C-3422-D    اتصال كمپرسور فنر 6779    كمپرسور فنر سوپاپ      

   A 6526 اتصال كمپرسور فنر ررآچار نگهدارنده چرخ دنده ميل سوپاپ 8435     وورر پرپر ل پ وپ يل چرخ ر ه ر چ
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گايد ميل تنظيم 8388 تنظيم كننده ى چرخ دنده ميل سوپاپ 8446

ستون پايه موتور 6848 نصب كاسه نمد جلو ميل لنگ 6780

C-3339 گيج ساعتى                            C-4171دستگيره جدا كننده
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    گيج بوش  سيلندر ( سه نقطه اى)   6296-1  و    6926-2                  ابراز نصب كاسه نمد عقب ميل لنگ                                                                 

رابط ابزار فشار سنج 8406 تست كننده ى فنر سوپاپ

  ابزار تشخيص نقص تست كننده فنر سوپاپ
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 سنسورسنجش فشار CH7059 رابط ابزار فشار سنج 8406
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بخش دوم: قسمت هاى مكانيكى موتوربخش دوم: قسمت هاى مكانيكى موتور

قسمت اول: جدا سازى ،بررسى و نصب قسمت هاى اصلى موتور مى باشد.

1.سر سيلندر
جدا سازى _ سر سيلندر

هشدار:وقتى موتور داغ ميباشد اين عمل را انجام ندهيد.در اين هنگام عملكرد كانورتركاتاليزورى اگزوز صدمه مى بيند.
بعد از اين كه مطمئن شديد موتور خنك شده است گيربكس را در وضعيت خنثى قرار دهيد و ترمز دستى را باال بكشيد.

2.رله بنزين را از جعبه رله اصلى بيرون بكشيد.
3.درب باك را باز كنيد كه فشار بخار موجود در باك تخليه شود و سپس درب باك را دوباره نصب كنيد.

4.موتور را روشن كنيد تا بنزين در مدار سوخت مصرف شود.در اين زمان وضعيت مطمئنى براى تعميرمى باشد.
5.بعد از اين كه تعمير تمام شد رله بنزين را در داخل جعبه رله اصلى دوباره نصب كنيد.

1)كابل منفى باطرى را جدا كنيد.
2)مايع خنك كننده را خالى كنيد و سپس سيستم خنك كننده را جدا كنيد.

3)لوله ورودى را از بدنه دريچه گاز جدا كنيد.
4) سيم منفى  را از سر سيلندر جدا كنيد.

5) شلنگ خال را از بدنه دريچه گاز جدا كنيد.
6) قسمت هاى الكتريكى زير را جدا كنيد:

سنسور اكسيژن
سنسور وضعيت ميل سوپاپ

كوئل جرقه
سوپاپ انژكتوربنزين

MAP سنسور فشارى مانيفلد ورودى
سنسور ضربه

موتور كنترل گاز الكتريكى ( بدنه گاز )
سنسور دماى آب

دينام
7.لوله آب بخارى را از قاب ترموستات و لوله برگشتى گرم كن جدا كنيد.

8. بست هاى ثابت كننده لوله برگشتى گرم كن و قاب ترموستات را جدا كنيد. 
9. شلنگ باالى رادياتور را جدا كنيد.

10.وسيله نقليه را باال ببريد.
11.  چرخ جلويى سمت چپ را بيرون بياوريد.

12. گل پخش كن تسمه جدا را كنيد. 
13. ميل پيچشى پايينى را جدا كنيد.

14. پيچ هاى پايه ى ثابت كننده سمت راست موتور را جدا كنيد. 
15. بست هاى ثابت كننده لوله اگزوز و مانيفلد اگزوز را جدا كنيد.
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16. وسيله نقليه را پايين بياوريد.
17. ميله پيچشى بااليى را جدا كنيد.

18. بست هاى ثابت كننده لوله برگشتى فرمان هيدروليك و پايه نصب موتور سمت راست را جدا كنيد.
19. بست هاى ثابت كننده مخزن مايع فرمان هيدروليك و پايه نصب موتور سمت راست را جدا كنيد.

20. كارتل روغن را با جك و اليه چوبى نگه داريد.
21. پيچ دو سر رزوه سمت راست را از موتور جدا كنيد.

22.موتور را با جك باال ببريد .بست هاى باقى مانده ى ثابت كننده موتور سمت راست را جدا كرده  و پايه نصب موتور 
سمت راست را جدا كنيد.

23. سنسور ميل سوپاپ را جدا كنيد.
24. درپوش سر سيلندر را جدا كنيد.

25. ميل لنگ را بچرخانيد تا جاييكه عالمت زمان بندى مثلثى كه روى چرخ دنده ميل سوپاپ قرار دارد در وضعيت 12 
قرار بگيرد.

26.به منظور آسان نصب ، اتصال زنجير تايم را كه منطبق با عالمت تايم ميل سوپاپ است را رنگ كنيد (طبق تصوير 
( 2-11

تصوير 11-2 اتصال تايمينگ

-1 عالمت تايمينگ منطبق با اتصال 
2 عالمت تايمينگ چرخ دنده ميل سوپاپ

27.ميل سوپاپ  را با ابزارمخصوص 8435 نگه داريد و سپس پيچ چرخ دنده  ميل سوپاپ را شل كرده جدا كنيد.            
(طبق تصوير 2-12 )
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ابزار سرويس اختصاصى 8435 آچار نگه دارنده چرخ دنده ميل سوپاپ 
تصوير 12-2ابزار سرويس اختصاصى 8435

28.درپوش پيچ،زنجير سفت كن زنجيرتايم را از بدنه موتور جدا كنيد و در پوش مخزن روغن و زنجير سفت كن زنجير 
تايم را برداريد.(طبق تصوير 2-13 )

تصوير13-2 زنجير سفت كن زنجيره تايم

1.درپوش پيچ با رينگ درزگير  
2.درپوش مخزن روغن  

3.زنجير سفت كن زنجير تايم

تذكر:طرح درپوش زنجيرتايم تضمين ميكند كه زنجيرتايم ميتواند بدون پريدن و جا انداختن دندانه چرخ دنده ميل لنگ 
باقى بماند.

29. چرخ دنده ميل سوپاپ را از ميل سوپاپ جدا كنيد ، به آرامى چرخ دند ه ميل سوپاپ رابه سمت جلو خم كنيد تابتوانيد 
زنجير تايم را از چرخ دنده ميل سوپاپ جدا كنيد و  اجازه دهيد كه زنجير تايم داخل كارتل روغن بيفتد.

30.درپوش سر سيلندر را برداريد بست هاى ثابت كننده صفحه گايد زنجير تايم و سر سيلندر را جدا و بعد صفحه را جدا 
كنيد. (طبق تصوير 2-14)
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تصوير 14-2 نصب صفحه گايد زنجيرتايم

1-صفحه گايد زنجيرتايم راست (متحرك )
2-صفحه گايد زنجيرتايم چپ.(ثابت شده)

3-ثابت كننده
4-درپوش سر سيلندر

هشدار:هنكام جداسازى پيچ سر سيلندر دقت كنيد تا بوش شمع آسيب نبيند. 
31)پيچ هاى سر سيلندر را جدا كنيد.(طبق تصوير2-15)

تصوير 15-2 سر سيلندر و واشر

1. پيچ سر سيلندر M10 ( 10 عدد) 
2- واشر سر سيلندر 

3- سر سيلندر 
4- پيچ سر سيلندر M8 (2عدد)

32) سر سيلندر و واشر را جدا كنيد. 
تميز كردن :

به منظور اطمينان از آب بندى واشر موتور الزم است كه سطوح را كامال پاك كنيد، مخصوصا قسمت آلومينيومى موتور  و 
واشر سيلندر.

تذكر:الزم است كه سطح قسمت سر سيلندر با واشر سر سيلندر هيچ خراشى نداشته باشند.
چسب آب بندى  را ازسطوح سر سيلندر و بلوك سيلندر پاك كنيد.
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اطمينان حاصل كنيد كه سطح آلومينيومى سر سيلندر خراشيده نشود.  
تمام لوله هاى هدايت روغن را تميز كنيد.

بررسى
. (1)ازصاف بودن كف سر سيلندر در 0,1 ميلى متر بايداندازه گيريشود.(طبق تصوير2-16)

شكل 16-2صافى كف سر سيلندر

سر محور ميل سوپاپ را از جهت داشتن خراش بررسى كنيد
از پاك كننده مطمئنى براى پاك كردن كربن انباشته شده دور گايد سوپاپ استفاده كنيد.

از يك گيج كوچك و يك ميكرو كوليس براى اندازه گيرى باال,نسبت ميانى و انتهاى گايد سوپاپ استفاده كنيد(مانند 
شكل 17-2) (”موتور ----- پارامتر هاى فنى“ را ببينيد). اگر مقادير اندازه گيرى شده طبق پارامتر هاى فنى نمى باشد, فقط 

سر سيلندر را تعويض كنيد.
شكل 17-2 بررسى  پوشش گايد سوپاپ – عادى

1-باال 
2-مركز 

3-زير 
4- نمايش قسمتى از وضعيت براى

 اندازى گيرى گايد سوپاپ 
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نصب _ سر سيلندر
تذكر: قبل از استفاده از پيچ هاى سر سيلندر ,آنها رابررسى كنيد. اگر شيار داخل هر پچ نازك بود, آن را عوض كنيد (طبق 
شكل 18-2 ). نازك بودن پيچ را مى توان بدبن گونه بررسى كرد: يك لبه ى راست را در كنار رزوه پيچ قراردهيد, و اگر رزوه 

پيچ با لبه ى راست جفت و جور نشد, آن را تعويض نماييد. 
شكل 18-2 بررسى نازكى پيچ 

1-پيچ  
2- ناصافى رزوه  

3-صاف بودن رزوه  
4-پيچ فرو نرفته

(1 ) سطوح كف سر سيلندر و بلوك سيلندر را تميز كنيد.
(2) واشرسر سيلندر جديد را در محل پيننشيمن گاه قرار دهيد.

(3) سر سيلندر را بر روى بلوك سيلندر قرار دهيد .
هشدار: هنگان نصب و سفت كردن  پيچ سر سيلندر, مراقب باشيد كه به بوش شمع آسيب وارد نكنيد. 

(4) قبل از نصب كردن پيچ سر سيلنر , روغن موتور را به سطح رزوه اش بزنيد.
همان طور كه در شكل 19-2 نشان داده شده, پيچ هاى سر سيلندر را محكم كنيد. از 4 مرحله روش گشتاور استفاده 

كنيد, پيچ را بر اساس گشتاور كه در زير مشخص شده ، محكم كنيد: 
قدم اول:

شكل 19-2 ترتيب سفت كردن پيچ هاى سر سيلندر

 10 پيچM10را با گشتاور20Nm سفت كنيد.   
8 پيچM2 را با گشتاور15Nmسفت كنيد.

مرحله دوم: 
10 پيچM10را با گشتاور41Nm سفت كنيد.   

مرحله سوم:
بررسى كنيد آيا 10 پيچ M 10 با گشتاور 41Nm  بسته شده يا خير؟
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10 پيچM 10را با گشتاور  90Nm سفت كنيد.
2 پيچM 8 را با گشتاور30Nm سفت كنيد. 

6)صفحه گايد زنجير تايم رانصب كرده ،سپس سفت كننده زنجير را با گشتاور 28NM سفت كنيد (شكل 14-2 را نگاه 
كنيد) 

7)براى درآوردن زنجيرتايم ازمحفظه سيلندر از آهن ربا يا مجموعه قالب استفاده كنيد.
8)عالمت روى زنجير تايم را باعالمت مثلثى روى چرخ دنده ى ميل سوپاپ منطبق كنيد، سپس زنجيرتايم را بروى چرخ 

دنده ميل سوپاپ نصب كنيد.( شكل 2-21)
تصوير21-2 تنظيم مجدد زنجير سفت گن زنجيرتايم

9)چرخ دنده ميل سوپاپ رابروى ميله سوپاپ نصب كنيد.
هشدار:درهنگام بستن پيچ هاى چرخ دنده ى ميل سوپاپ مطمين شويدكه ازآچارخودكاراستفاده نكنيد دراين صورت ممكن 

است پين تايم ميل سوپاپ آسيب ببيند.تنها ازآچار دستى استفاده كنيد.
10)پيچ چرخ دنده ميل سوپاپ را نصب كنيد.باابزارويژه 8435 چرخ دنده ميل سوپاپ رانگه داشته سپس باگشتاور 

115نيوتن مترپيچ هاراببنديد.(شكل2-12)
11)زنجير سفت كن ، زنجير تايم را باروشهاى زير دوباره تنظيم كنيد:

الف) درپوش مخزن روغن را از زنجير سفت كن جدا كنيد. (شكل2-20).
شكل0 2-2زنجير سفت كن زنجيرتايم/درپوش مخزن روغن/درپوش پيچ

1-ساچمه دريچه
2-درپوش پيچ باواشر

3-درپوش مخرن روغن
4-زنجير سفت كن  زنجيرتايم
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ب ) زنجير سفت كن رابروى يك سطح تميزوصاف قراردهيد.
ج) زنجير سفت كن راباكف دست تا جاييكه آن در انتها فرو رود فشار دهيد. (شكل 2-21)

د) درپوش مخزن روغن رابروى زنجير سفت كن نصب كنيد.( شكل 2-20)
12)زنجير سفت كن  زنجيرتايم و درپوش مخزن روغن رابا يكديگردرداخل بدنه موتورنصب كنيد.(شكل 2-13)

13)زنجير سفت كن را با ارينگ پيچ كرده و با گشتاور62N.mسفت كنيد.
هشدار: زنجيرتايم رامستقيما به زنجير تايم اهرم نكنيد در اين صورت آسيب مى ببيند.

14)يك پيچ گوشتى بلند و باريك را در قسمت راست(قابل حركت)صفحه گايد زنجيرتايم قراردهيد بطورى كه به 
زنجيرتايم فشار وارد شود.( شكل 2-22)

شكل 22-2راه اندازى زنجير سفت كن زنجير تايم

نكته: از قرارگيرى زنجيرتايم درمكان مناسب داخل شيارصفحه گايد زنجيرتايم اطمينان حاصل كنيد.
15)درپوش پيچى سرسيلندررانصب كرده سپس باگشتاورNm 18 سفت كنيد.(شكل 2-14)

16)درب سوپاپ سرسيلندررا نصب كنيد.
17)سنسور وضعيت ميل سوپاپ رانصب كرده وباگشتاور10نيوتن مترآن راسفت كنيد سپس رابط الكتريكى رامتصل كنيد.

18) پايه اتصال سمت راست موتوررا نصب كنيد.
19)به منظورتسهيل نصب پيچ دو سر رزوه سمت راست ، موتور را پائين تربياوريد.

20)پيچ دو سر رزوه سمت راست موتور را نصب كنيد.
21)جك رااززيرموتوربيرون بكشيد.

22)بست هاى ثابت كنندهلوله برگشتى فرمان هيدروليك وپايه نصب سمت راست موتوررا نصب كنيد.
23)بست هاى ثابت كننده مخزن روغن فرمان هيدروليك و پايه نصب سمت راست موتوررانصب كنيد.

24)ميله پيچشى بااليى رانصب كنيد.
25)خودرو را باال بريد. 

26)بست هاى ثابت كننده لوله اگزوزو مانيفلد اگزوز رانصب كرده سپس آن راباگشتاور28N.mسفت كنيد.
27)اهرم پيچشى پائينى رانصب كنيد.

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماى تعميرات ليفان 620 45

28)قاب تسمه را نصب كنيد.
29)چرخ جلو راست را نصب كنيد.

30) ماشين را پايين آوريد. 
31)شلنگ باالى  رادياتور رامتصل كنيد.

32)بست هاى ثابت كننده لوله برگشتى بخارى و قاب ترموستات رانصب كنيد.
33)شلنگ بخارى رابروى قاب ترموستات ولوله برگشتى بخارى متصل كنيد.

34)قسمت هاى الكتريكى زيررامتصل كنيد:
سنسور اكسيژن

سنسور وضعيت ميل سوپاپ
كوئل جرقه

رگوالتور سوخت
MAP سنسور فشارى مانيفلد ورودى

سنسور ضربه
موتور كنترل گاز الكتريكى ( بدنه گاز )

سنسور دماى آب
دينام

35)شلنگ مكش رابروى بدنه گاز متصل كنيد.
36)سيم منفيرابروى سرسيلندرمتصل كنيد.

37)لوله وروديبدنه گازوصل كنيد.
38)كابل منفى باترى را وصل كنيد.

39)مايع خنك كننده را درداخل سيستم خنك كننده بريزيد.
40)طريقه تنظيم ميل پيچشى را انجام دهيد.

2.درپوش سرسيلندر:جداسازى
1)كابل منفى باترى راجداكنيد.

2) لولهpcv را از لوله ورودى ودرپوش سرسيلندرجداكنيد.( شكل 2-23)
شكل 23-2 وضعيت PCV  سوپاپ
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3)اتصال كويل جرقه راجداكنيد.
4)واير شمع با بوش الستيكى را جدا كنيد.

5)پيچ كويل رابازكرده و كويل جرقه و كابل شمع راجداكنيد.
6)درپوش الكتريكى كويل راجداكنيد.

7)پيچ هاى درپوش سرسيلندررابازكنيد.
8)درپوش سرسيلندررابازكنيد.( شكل 2-24 )

شكل 24-2 در پوش سرسيلندر(درب سوپاپ سر سيلندر)

تميز كردن
براى تميزكردن سطوح بهم پيوسته سرسيلندر وپوشش آن ازمحلول مناسب استفاده كنيد.

بررسى:همواربودن درپوش سرسيلندررابررسى كنيد.
(1)نصب:بوشهاى الستيكى و واشر درب سوپاپ سرسيلندررابررسى كنيد(شكل 25-2)ودرصورت نيازآن را تعويض كنيد.

براى آگاهى ازنحوه ى تعويض بوشهاى الستيكى شمع لطفابه قسمت "جداسازى ونصب-موتور/درپوش سيلندر/رينگ 
درزگيرشمع" مراجعه كنيد.

تصوير 25-2 واشر درپوش سرسيلندر و بوشه اى الستيكى

1 . واشردرپوش سرسيلندر               
2 . رينگ درزگير(بوش الستيكى)              

3. پيچ               
4. بوش الستيكى شمع
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(2) درپوش سر سيلندر و واشر را نصب كنيد . پيچ هاى درپوش سرسيلندر بايستى طى دو مرحله و مطابق روش مخصوص 
پيچ شوند .  براى مرحله  اول ، نيروى گشتاور پيچشى 6Nm  و در مرحله ى دوم نيروى گشتاور پيچشى 12Nm  مى باشد. 

(تصوير 2-26 ) 
تصوير 26-2 ترتيب بستن پيچ ها براى درپوش سرسيلندر 

(3) كويل جرقه را نصب كنيد . 
(4) كويل جرقه و كابل شمع را نصب كنيد و مطمئن شويد كه واشر الستيكى در وضعيت مناسبى بر روى  كويل قرار 

داشته باشد  (تصوير 27-2) . پيچ ها را با نيروى گشتاور پيچشى 12Nm  ببنديد . 
تصوير 27-2  واشر الستيكى و كويل جرقه

1. واشر الستيكى              
2. كويل جرقه

(5) لوله ى ورودى و لوله تهويهPCVمحفظه سيلندررا وصل كنيد . (شكل 2-23)
كويل جرقه را به كانكتور برق متصل نماييد.

كابل منفى باترى را وصل كنيد . 
رينگ الستيكى درزگير لوله شمع 

دستور العمل 
رينگهاى درزگيرلوله شمع بر روى درپوش سرسيلندر قرار دارند . (تصوير 28-2) اين رينگ هاى درزگيرى به منظورپوشش 
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و درزگيرى بخشى از لوله شمع ،داخلدرپوش سرسيلندر فشار داده مى شوند . اگر رينگدرزگير خشك شده يا ترك دارد لطفا آن 
تعويض نماييد . 

تصوير 28-2رينگ درزگيرلوله دشمع

   MD  998306-1. ابزار تعمير ويژه
2. رينگ درزگيرلوله شمع

جداسازى 
درپوش سرسيلندر را جدا كنيد . 

از ابزار مناسب براى جداسازى دقيق رينگدرزگيرلوله شمع استفاده كنيد . ( تصوير 28-2)  و مراقب باشيد كه به سطح 
درزگير درپوش سرسيلندر آسيب نزنيد . 

نصب 
تمام سطوح درزگيرى را تميز كنيد . 

توجه :   در هنگام نصب رينگدرزگير ، مطمئن شويد كه سطح مقعر رينگدرزگير و ابزار مقابل هم هستند .   (تصوير 
 (2-29

شكل 29-2   نصب رينگ درزگير لوله شمع 

1. رينگ درزگيرلوله شمع         
2. درپوش سرسيلندر        

3. لوله شمع 

درپوش سرسيلندر را نصب كنيد . 
جداسازى

درپوش سرسيلندر را جدا كنيد . 
  16Nm ابزار تعمير ويژه8819 را بر باالى لوله شمع قرار دهيد و سپس پيچ نگهدارنده را با نيروى گشتاور چرخشى
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ببنديد . (تصوير 2-30) 
تصوير 30-2 لوله شمع – جداسازى 

   C    3752-1. ابزار تعمير ويژه
2. ابزار تعمير ويژه8819         

3. پيچ نگهدارنده

از ابزار تعمير ويژه-C 3752 كه به ابزار 8819 وصل شده براى بيرون كشيدن لوله از سرسيلندر استفاده كنيد( تصوير 
.(2-30

پيچ را شل كنيد ، ابزار تعمير ويژه را به اندازه ى 1/4 دور بچرخانيد ، ابزار را از لوله جدا كنيد و سپس لوله را دور بياندازيد . 
نصب 

از تميز كننده براى تميز كردن فضاى اطرف شمع استفاده كنيد . 
از درزگيرهاى ناهوازى (Bearing Mountو Mopartud ) يا مواد مشابه  آنها در 3 ميلى مترى (0,118 اينچ ) 

محدوده ى پهنا كه تقريبا از 1ميلى مترى(0,039 اينچ ) نوك لوله شروع مى شود بر روى لوله شمع جديد استفاده كنيد.
شمع را جدا كنيد . 

ابزار تعمير ويژه8447-1 را كه به طور خاص براى لوله شمع طراحى شده را درون سوراخ جاى شمع قرار دهيد. ( شكل 
(2-31

تصوير31- 2 ابزار تعمير ويژه8447-1
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ابزار تعمير ويژه8447-1
انتهاى لوله را داخل سرسيلندر كه در آن قسمت مواد درزگيربكار رفته است، از ابزار تعمير ويژه2-8447 و چكش براى 

نصب لوله استفاده كنيد و از ابزار تعمير ويژه2-8447 براى پشتيبانى از ابزار1- 8447 استفاده كنيد . ( تصوير 2-32) 
تصوير 32-2  نصب لوله شمع 

ابزار تعمير ويژه 8447-2
ابزار تعمير ويژه 1- 8447 را از سوراخ شمع آزاد سازيد و براى جداسازى ابزار تعمير ويژه 2-8447 از يك پيچ بلند 

(8447-3) استفاده نماييد . ( تصوير 2-33 )
تصوير 33-2 جداسازى ابزار تعمير ويژه 8447-1

1. ابزار تعمير ويژه 3-8447 (پيچ)              
2. لوله شمع 

درپوش سرسيلندر را نصب كنيد . 
شمع را نصب كنيد . 

محور اسبك سوپاپ / اسبك سوپاپ/ تنظيم كننده خالصى
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دستورالعمل 
هر دو شفت اسبك سوپاپ بر روى قسمت بااليى كپى ميل سوپاپ نصب شده اند . محور اسبك سوپاپ سمت چپ بعنوان 
پايه براى غلتكى اسبك 8 سوپاپ ورودى استفاده مى شود و محور اسبك سوپاپ سمت راست بعنوان پايه براى غلتك 8 عدد 

سوپاپ دود استفاده مى شود . غلتك اسبك سوپاپ بر روى شفت اسبك سوپاپ نصب شده است و در باالى ميل سوپاپ و 
محور سوپاپ واقع شده است . شفت اسبك سوپاپ از ميان غلتك اسبك سوپاپ عبور مى كند و ثابت نگاه داشته شده است 
و به اين ترتيب غلتك اسبك سوپاپ ، محور اسبك سوپاپ را به عنوانلوالى خود قرار مى دهد. محور سوپاپ كه در انتهاى 

غلتك اسبك سوپاپ قرار دارد به يك تنظيم كننده ى خالصى هيدروليكى مجهز مى باشد كه با استفاده از فشار روغن موتور 
فواصل موجود بين اسبك سوپاپ و ميل سوپاپ / محور سوپاپ را به طور مداوم اصالح و تثبيت مى كند ( به منظور كاهش 
صداى تغ تغ ). بر بادامك ميل سوپاپ واقع شده است . غلتك اسبك سوپاپ ،ميل سوپاپ را ثابت مى كند ، اصطحكاك را 

كاهش مى دهد ،. تنظيم كننده خالصى هيدروليكى به عنوان مجموعه اى مجهز به اسبك سوپاپ بايد تعويض شود . (تصوير 
 (2-34

تصوير 34-2 محور اسبك سوپاپ / تنظيم كننده ى خالصى / ميل سوپاپ 

1. اسبك سوپاپ اگزوز     
2. بوش بين اسبكهاى سوپاپ ورودى

3.شفت محور اسبك سوپاپ ورودى       
4. اسبك سوپاپ  ورودى

5. ميل سوپاپ    
6. پوشش ميل سوپاپ      

7. شفت محور اسبك سوپاپ دود

جداسازى
كابل منفى باترى را جدا كنيد . 
درپوش سرسيلندر را جدا كنيد . 

توجه : شفت اسبك سوپاپ ورودى و خروجى را بر طبق روند ذيل جدا كنيد . 
اخطار : براى جلوگيرى از آسيب زادن به محور اسبك سوپاپ ، پيچ هاى پوشش هرمحور اسبك سوپاپ / ميل سوپاپ را 

به ترتيب زير ، يك دور در هر بار ، باز كنيد.  
پيچ هاى محور اسبك سوپاپ / ميل سوپاپ به ترتيب از وسط به دوتاى آخر  را باز كنيد . 

مجموعه پوشش محور اسبك سوپاپ / ميل سوپاپ را جدا كنيد . 
توجه : . تنظيم كننده ى خالصى هيدروليكى به عنوان مجموعه اى مجهز به اسبك سوپاپ بايد تعويض شود .

نصب 
غلتك اسبك سوپاپ را با روغن موتور تميز روغن كارى كنيد . 
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مجموعه ى محور اسبكسوپاپ / غلتكاسبكسوپاپ را بر پوشش محور اسبكسوپاپ ، محور اسبك سوپاپ و محور سوپاپ 
نصب كنيد. ( تصوير 2-34)  

پيچ هاى كاور محور اسبك سوپاپ / ميل سوپاپ را با دست ببنديد . 
توجه : درهنگام بستن پيچ هاى پوشش محور اسبك سوپاپ / ميل سوپاپ مطمئن شويد كه پوشش ميل سوپاپ به طور 

كامل درزگيرى شده باشد و غلتكاسبكسوپاپ نيز داراى شرايط درزگيرى خوبى باشد . 
به ترتيب و همان گونه كه در تصوير 35-2 نشان داده شده است به تدريج پيچ هاى محور اسبك سوپاپ / پوشش 

بلبرينگ ميل سوپاپ را ببنديد و همچنين آخرين نيروى گشتاور پيچشى براى بستن هر پيچ بايد 25Nm باشد . 
تصوير 35-2  ترتيب بستن محور اسبك سوپاپ 

درپوش سرسيلندر را نصب كنيد . 
كابل منفى باترى را وصل كنيد . 

6. ميل سوپاپ 
جداسازى 

كابل منفى باترى را جدا كنيد .
درپوش سرسيلندر را جدا كنيد . 

اتصال سنسور وضعيت ميل سوپاپ را برداريد ، سپس سنسور وضعيت ميل سوپاپ را جدا كنيد . 
ميل لنگ را به طور مناسب بچرخانيد ، به طورى كه سيلندر شماره TDC 1در حركت متراكمخود باشد .

چرخ دنده هاى ميل سوپاپ را با ابزار تعمير ويژه8435 نگاه داريد و سپس پيچ هاى چرخ دنده ميل سوپاپ را باز كنيد . ( 
تصوير 2-36 ) 

تصوير 36-2  ابزار تعمير ويژه 8435 – ابزار نگهدارنده دنده ميل سوپاپ 
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ابزار تعمير ويژه 8435
همان گونه كه در تصوير 37-2نشان داده شده ابزار تعمير ويژه 8446 را نصب كرده و ابزار را به عنوان پشتيبان ميل 

سوپاپ قرار دهيد و پيچ هاى ثابت نگاه دارنده را ببنديد . 
تصوير 37-2  ابزار تعمير ويژه 8446 – نگهدارنده ى چرخ دنده  ميل سوپاپ 

ابزار تعمير ويژه 8446
چرخ دنده  ميل سوپاپ را در درون ابزار تعمير ويژه 8446 حركت دهيد . ( تصوير 2-37 ) 

توجه : دريچه ى ورودى / خروجى محور اسبك سوپاپ را بر طبق روال ذيل جدا كنيد . 
اخطار : براى جلوگيرى از آسيب ديدن محور اسبك سوپاپ ، پيچ هاى هر محور اسبكسوپاپ / پوشش ميل سوپاپ را به 

ترتيب ، يك دور در هر بار ، باز كنيد . 
پيچ هاى محور اسبك سوپاپ / كاور ميل سوپاپ را به ترتيب از وسط تا دوتايآخر باز كنيد . 

محور انگشته ى اسبكسوپاپ / مجموعه يغليتك اسبك سوپاپ را جدا كنيد . ( تصوير 2-38)
تصوير 38-2  محور اسبك سوپاپ / تنظيم كننده ى خالصى/ ميل سوپاپ 

1. انگشتى سوپاپ دود   
2. بوش بين انگشتى سوپاپ ورودى هوا
3. شفت انگشتى سوپاپ ورودى هوا    

4. انگشتى سوپاپ ورودى هوا
5. ميل سوپاپ

6. پوشش كپى ميل سوپاپ    
7. شفت انگشتى سوپاپ دود
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پوشش هاى كپى هاى  ميل سوپاپ را جدا كنيد و شماره و محل قرار گرفتن آنها را براى تسهيل در نصب دوباره عالمت 
گذارى وبه ذهن بسپاريد . ( تصوير 2-38) 

ميل سوپاپ را از سرسيلندر بيرون بكشيد . ( تصوير 2-38 )
بررسى  

سرمحور ميل سوپاپ را از لحاظ آسيب ديدگى و چسبندگى بررسى كنيد (تصوير 38-2) . اگر بر روى سر محور چسبندگى 
يافت شود ،نشيمنگاه سرسيلندر را بررسى كنيد كه آسيب ديده است يا خير . بعد از آن ، سوراخ سمت راست پوشش سرسيلندر 

را بررسى كنيد كه گرفتگى دارد يا خير . 
تصوير 39-2    بررسى سالم بودن ميل سوپاپ 

1. سطح سالم    
2. مقدار واقعى خرابى
3. نشيمنگاه ياطاقان

4.بادامك    
5. محل آسيب ديده

سطح ياطاقان وبادامكميل سوپاپ را براى خوردگى و آسيب ديدگى غيرعادى بررسى كنيد. در صورت داشتن هرگونه 
اشكال، ميل سوپاپ را تعويض نماييد . 

پوشش كپى هاى ميل سوپاپ را براى خوردگى هاى غيرعادى بررسى كنيد . 
توجه : اگر تعويض ميل سوپاپ به علت پوسيدگى يا آسيب ديدگى لوب ميل سوپاپ باشد ، اسبك سوپاپ را نيز در همان 

زمان تعويض نماييد .
اندازه گيرى مقدار حقيقى پوسيدگى لوب ( تصوير 39-2 ) اگر پوسيدگى بيش از حد باشد ، ميل سوپاپ را تعويض نماييد . 

مقداراستاندارد 0,0254mm  و حد پوسيدگى 0,254mm مى باشد .
نصب 

محورنشيمنگاه ميل سوپاپ را با روغن موتور تميز روغن كارى كنيد .
ميل سوپاپ را به درستى نصب كنيد تا محل پين چرخ دنده ميل سوپاپ در موقعيت 12 قرار گيرد.

پوشش ميل سوپاپ را در وضعيت صحيح نصب كنيد . ( تصوير 2-38) 
خطر : قبل از نصب محور اسبك سوپاپ ، مطمئن شويد كه محل پين چرخ دنده ميل سوپاپ در موقعيت 12 قرار گيرد. 

موقعيت نادرست ميل سوپاپ ممكن است باعث آسيب ديدگى مكانيزم سوپاپها و پيستون شود . 
غلتك اسبكسوپاپ را با روغن موتور تميز روغن كارى كنيد . 

محور اسبك سوپاپ / مجموعه يغلتك اسبك سوپاپ را بر پوشش اسبك سوپاپ ، محور اسبك سوپاپ و محور 
سوپاپنصب كنيد . 

پيچ هاى محور اسبك سوپاپ / پوشش كپى هاى ميل سوپاپ را با دست ببنديد . 
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توجه : در هنگام بستن پيچ هاى محور اسبك سوپاپ / پوشش ميل سوپاپ ،مطمئن شويد كه پوشش بلبرينگ ميل 
سوپاپ به طور كامل درزگيرى شده باشد و غلتكاسبك سوپاپ هم در وضعيت درزگيرى مناسبى باشد. 

به ترتيب همان طور كه درتصوير 40-2 نشان داده شده است ، به تدريج پيچ هاى محور اسبك سوپاپ / پوشش كپيهاى 
ميل سوپاپ را ببنديد وآخرين نيروى گشتاور پيچشى براى هر پيچ بايستى 25Nm باشد . 

تصوير40-2 ترتيب بستن محور اسبك سوپاپ 

توجه : در هنگام نصب چرخ دنده ميل سوپاپ ، اجازه استفاده از آچار دستى در جلوى ميل سوپاپ وجود دارد و مى توان به 
آرامى ميل سوپاپ را چرخاند.

ابزار تعمير ويژه 8446 را از چرخ دنده ميل سوپاپ بيرون بكشيد ، ابزار را در محل نگه داشتن قرار دهيد. ابزار تعمير ويژه 
8446 را از سرسيلندر جدا كنيد . (تصوير 2-37 ) 

اخطار : در هنگام بستن پيچ هاى چرخ دنده ميل سوپاپ مطمئن شويد كه از آچار خودكاراستفاده نمى كنيد ، در صورت 
استفاده پين زمان بندى ميل سوپاپ آسيب مى بيند . تنها از آچار دستى استفاده كنيد . 

پيچ هاى چرخ دنده ميل سوپاپ را نصب كنيد ، چرخ دنده هاى ميل سوپاپ را با ابزار ويژه 8435 نگه داريد ، سپس پيچ را 
با نيروى گشتاور پيچشى 115Nm (ft.lbs 85.) ببنديد . تصوير ( 26) 

سنسور وضعيت ميل سوپاپ را نصب كنيد ، بست را با نيروى گشتاور پيچشى 10Nm ببنديد ، و سپس كانكتور برق را 
وصل كنيد . 

درپوس سرسيلندر را نصب كنيد . 
كابل منفى باترى را متصل كنيد . 
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بخش دوم:  تعمير سيستم ورودى و خروجى موتوربخش دوم:  تعمير سيستم ورودى و خروجى موتور

فنر سوپاپ و كاسه نمد (تعميرو نگهدارى  موتور) 

روند استاندارد- فنر سوپاپ و كاسه نمد
سيم منفى باطرى را جدا كنيد. 

2-سر سيلندر را جداكنيد.  
. 3-مجموعه ورودى و خروجى محوراسبك سوپاپ/ بدنه شاخه اسبك سوپاپ را جدا كندد.

. 4-همانظور كه در تصوير 31 نشان داده شده،ابزار اختصاصى تعمير 8813 را نصب كنيد.(اتصال و پيچ دو سر رزوه /
جداكننده)

5-همانطور كه در تصوير 41-2 نشان داده ،ابزار اختصاصى تعميرMD 998772A(كمپرسور)را با اتصال ابزار اختصاصى 
6779، نصب كنيد.

تصوير41-2 فنر سوپاپ و كاسه نمد (تعميرو نگهدارى موتور)   

MD998772A 1-ابزار اختصاصى تعمير
2-بزار اختصاصى تعمير 6779 (اتصال)  

3-ابزار اختصاصى تعمير 8813 (اتصال و پيچ دو سر رزوه/جداكننده)  
4-لوله هوا

هشدار:هنگامى كه شمع را جدا ميكنيد ،ابزار اختصاصى تعمير 8448 (روكش محافظ ) را باالى قسمت جمع شونده قرار 
دهيد.(طبق تصوير 42-2 )در غير اين صورت گايدشمع آسيب ميبيند. 
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تصوير 42-2 ابزار اختصاصى تعمير 8848 (روكش محافظ)

6-شمع را جدا كنيد.
7- ميل لنگ را به درستى بچرخانيدتا پيستون در TDC  باشد. 

8-لوله هوا را با اتصال داخل سوراخ شمع نصب كنيد و فشارباد به سيلندررا به 90 تا psi- 120 برسانيد.(طبق تصوير 
(2-41

9- فنر سوپاپ را با استفاده از ابزار اختصاصى تعميرMD 998772 A  با ابزار اختصاصى تعمير 6779(اتصال)(طبق 
تصوير 41-2) فشرده كنيد و سپس خارسوپاپ را جدا كنيد.

10-فنر سوپاپ را آزاد كنيد و سپس واشرفنر سوپاپ و فنر سوپاپ را جداكنيد.
11-كاسه نمد سوپاپ /جاى فنر سوپاپ را جدا كنيد.(طبق تصوير 2-43)

تصوير 43-2 جداسازى كاسه نمد گايد سوپاپ 

12-كاسه نمد سوپاپ / جاى فنر سوپاپ را تعويض كنيد.(طبق تصوير 2-45)
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تصوير 45-2 سوپاپ/كاسه نمد/فنر     

1- خار سوپاپ 
2-پولك خار سوپاپ  

3-فنر سوپاپ   
4-كاسه نمد محور سوپاپ/ جاى فنر

5- سر سيلندر
6- سوپاپ ورودى  
7- سوپاپ خروجى

13-فنر سوپاپ وپولك خارسوپاپ را نصب كنيد.  
14-فنر سوپاپ را با استفاده از از ابزار اختصاصى تعمير MD 998772 A  با ابزار اختصاصى تعمير 6779(اتصال)(طبق 

تصوير41-2) فشرده كرده و سپس خار سوپاپ را نصب كنيد.
15-فشار روى  فنر سوپاپ را آزاد كنيد.   

16-عملكردهاى ذكر شده  باال را براى سيلندرهاى ديگر تكرار كنيد.
17-ابزار اختصاصى تعمير MD 998772 A .6779 و 8813 را جدا كنيد.

18- اسبك سوپاپ ورودى و خروجى/مجموعه اسبك را نصب كنيد.
19-در پوش سر سيلندر را نصب كنيد.  

20-شمع ها را نصب كنيد.    
21-سيم منفى  باطرى را وصل كنيد.   

2.فنر سوپاپ و كاسه نمد (جداسازى سرپوش سيلندر)     
روند استاندارد-فنر سوپاپ و كاسه نمد

 6526 A (فنر جمع كن )با ابزار اختصاصى تعمير C -3422-D (1)فنر سوپاپ را با استفاده از ابزار اختصاصى تعمير.
(اتصال) فشرده سازيد.(طبق تصوير 2-44)
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تصوير 44-2 جداسازى و نصب فنر سوپاپ   

1-خار سوپاپ  
2-پولك خار سوپاپ 

(2)پولك خارسوپاپ را جدا كنيد (طبق تصوير 2-45)  
(3)كمپرسور فنر سوپاپ را آزاد كنيد و سپس پولكفنر سوپاپ و فنر سوپاپ را جدا كنيد..

(4)كاسه نمد سوپاپ / محل فنر سوپاپ را جدا كنيد.(طبق تصوير 2-43)
(5)كاسه نمد سوپاپ / محل فنر سوپاپ را تعويض كنيد. 

(6)فنر سوپاپ پولك فنر سوپاپ را نصب كنيد.
 6526 A(كمپرسور فنر) با ابزار اختصاصى تعمير C -3422-D (7)فنر سوپاپ را با استفاده از ابزار اختصاصى تعمير

(اتصال)فشرده سازيد.(طبق تصوير 2-44)
(8)گيره فشنگى سوپاپ را نصب كنيد. 
(9)كمپرسور فنر سوپاپ را آزاد كنيد.   

براى فنر سوپاپ و كاسه نمد ديگرروند باال را تكرار كنيد. 

بررسى  
هنگام جداسازى سوپاپ ها به منظور انجام بررسى ،تعمير يا تعويض، فنر سوپاپ را تست كنيد.(طبق تصوير46-2). براى 
مثال : ارتفاع فنر سوپاپ براى تست 38 ميلى متر ميباشد.اين فنر را روى تيرك دو سر رزوه ى فنر سوپاپ تست كننده قرار 
دهيد.ميله فشار را برداريد وابزار االستيك را تنظيم كنيد. آچار درجه دار را بچرخانيد تا يك صداى كليك شنيده شود.مقدار 

نشان داده شده  توسط آچاردرجه دار را ثبت كنيد و سپس مقدار را در عدد 2 ضرب كنيد .اين بار االستيك براى تست طول 
فنر مى باشد. براى رعايت موارد مربوطه لطفا به قسمت  پارامترهاى تكنيكى موتور رجوع كنيد.(موتور –پارامترهاى تكنيكى را 

ببينيد.)فنر از كار افتاده را عوض كنيد.
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تصوير 46-2 تست فنر سوپاپ   

  647-C 1-ابزار اختصاصى تعمير

3.سوپاپ ورودى و خروجى و كاسه نمد
روند استاندارد -  سوهان زدن سوپاپ و محل سوپاپ 

براى سايز و زاويهاستفاده سوپاپ و محل آن لطفا  به قسمت" موتور – پارامترهاى تكنيكى“ مراجعه كنيد.  
1) سوپاپ را بادستگاه سوپاپ تراش مناسب ،تراش بدهيد.    

(2)بعد ازتراش سوپاپ، لبه هاى مانده را بررسى كنيد ( شكل 47-2) ،اگر لبه يك سوپاپ ورودى كمتر از 0,79 ميلى متر 
يا لبه سوپاپ خروجى از 1,19ميلى متركمترمى باشد ، سوپاپ را تعويض كنيد. 

تصوير 47-2 تراش سوپاپ ورودى و خروجى     

1-صفحه سوپاپ  
2- لبه سوپاپ

براى سيت سوپاپ كه فرسوده يا آسيب ديده است اگر زاويه (كنج) يا عرضش هنوز درست است آن را مى توان تعمير كرد 
. در غير اينصورت سر سيلندر بايد تعويض شود.  

.(4)سيت سوپاپ را با يك دستگاه تراش مناسب ، تراش بدهيد
(5)هنگام تراش سيت سوپاپ خيلى مهم است كه ميله گايد سوپاپ در سايز درست نگه داشته شود. يك سطح درست و 

كامل بايد حاصل شود.
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(6)از گيج درجه دار كه به طور اختصاصى براى اندازه گيرى نوسان شعاعى محل سوپاپ است استفاده كنيد و هم مركزى  
بين محل سوپاپ و گايد سوپاپ را اندازه گيرى كنيد.كل جهش از 0,051 ميلى متر نبايد تجاوز كند.(تمام مقادير با گيج نشان 

داده شده است.)  
(7)پروس آبى را براى بررسى سيت  سوپاپ استفاده كنيد تانشيمن گاه بين سوپاپ و سيت سوپاپ را تعيين كنيد.جزئيات 
روش در زير آمده است:يك اليه نازك از پروسآبى را روى محل سوپاپ قرار دهيد و سپس كمى سوپاپ را بچرخانيد.اگر آبى 

به مركز صفحه سوپاپ منتقل شود.اين به اين معنى است كه كه سوپاپ به طور كامل با محل آن ارتباط دارد.اگر آبى به 
قسمت بااليى صفخه سوپاپ منتقل شود، فقط محل سوپاپ را با استفاده از سنگ سمباده يا برقو 15 درجه ، پايين  بياوريد.اگر 

آبى به قسمت پايينى سوپاپ منتقل شود فقط محل سوپاپ را با استفاده از سنگ سمباده يا برقو 65 درجه،باال ببريد.
(8)بعد از اين كه محل سوپاپ به درستى قرار گرفت ،طول محل سوپاپ ورودى و خروجى بايد بين 0,75 ميلى متر و ا 

1,25 ميلى متر باشد.(طبق تصوير 2-48) 
تصوير 48-2 سطح سوپاپ و محل (سيت)

1-عرض محل 
2- زاويه صفحه  

3-زاويه محل 
4-ارتباط سطح محل

(9)بعد از پردازش محل سوپاپ يا صفحه سوپاپ ،سايز سر سوپاپ و صفحه سيلندر را بررسى كنيد. سر سوپاپ رامطابق با 
پارامترهاى تكنيكى مربوط سنباده بزنيد .هنگامى كه سوپاپ داخل سر سيلندر نصب شود سايز بين باالى سوپاپ و صفحه سر 

سيلندر را اندازه بگيريد.(سايز A)(طبق تصوير 2-49)
تصوير 49-2 ارتفاع سر سوپاپ/ طول نصب فنر سوپاپ

A-ارتفاع سر سوپاپ  
B- ارتفاع نصب فنر سوپاپ

1-طول سر سوپاپ 
2-نصب طول فنر سوپاپ  

فنر گلند  2-محل فنر سوپاپ/باالى درزگير 
روغن

3- صفحه سر سيلندر
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جهت انطباق با پارامترهاى تكنيكى مربوط به سر سوپاپ  لطفا به  قسمت "موتور – پارامترهاى تكنيكى“  مراجعه كنيد.
شيب سر( پخى) سوپاپ دوباره بايد سنباده بخورد تااز آسيب آن در مرحله نصب سوپاپ جلوگيرى شود.

10.ارتفاع نصب فنر( سايز B) را اندازه گيرى كنيد. فاصله بين جاى پايين فنرسوپاپ /كاسه نمد گايد تاپايين پولك خار 
سوپاپ را اندازه گيرى كنيد.جهت انطباق با پارامترهاى تكنيكى مربوط به نصب ارتفاع فنر سوپاپ لطفا به  قسمت "موتور-

پارامترهاى تكنيكى" مراجعه كنيد. 
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بخش بخش IIIIII بررسى و تعمير قطعات اصلى موتور بررسى و تعمير قطعات اصلى موتور

 1. بدنه موتور
دستورالعمل

بدنه فوالدى ريخته گرى شده موتور مجموعه اى متشكل از دو بخش شامل: بلوك سيلندر و سر سيلندر (شكل 50-2) است. 
سر سيلندر با پوشش ياتاقان ثابت و پيچ هايثابت كننده سر سيلندر به بلوك سيلندر مجهز شده است. اين ساختار انتهاى پايينى 

را قوى تر كرده و استحكام بلوك سيلندر را افزايش مى دهد.  قاب كاسه نمد روغن قسمت عقب بلوك سيلندر به بلوك 
سيلندر متصل شده است .سر سيلندر و بلوك سيلندر مجموعه اى را تشكيل مى دهند.

شكل 50-2 بلوك سيلندر /سر سيلندر / ميل لنگ 

1 - پيچ پوشش كپى ياتاقان اصلى 
2 - پيچ سر سيلندر

3 - سر سيلندر
4 - ياتاقان ثابت  باالى ميل لنگ 

5 - ميل لنگ
6 –ياتاقان ثابت پايينى ميل لنگ

7 - بلوك سيلندر

روش استاندارد –صيقل و تيز كردن سيلندر(لبه بردارى بوش سيلندر)
(1) هنگامى صيقل دادن سيلندر، توصيه شود كه از دستگاه  صيقل زن مجهز به سنگ سابيكه اندازه دانه هاى آن معادل 220 

است ، استفاده شود. اين عمليات ، حالت مخروطى را كاهش دهد و همچنين خراش جزئى را از بين مى برد. به طور معمول، 
هر سيلندر بايد صيقل زده شود، و حد مورد نياز بايد باقى بماند.

(2) اگر سيلندر صاف و گرد باشد، سطح سيلندر ماشين صيقل زن مجهز به سنگ سابى كه اندازه دانه آن معادل  280  مى 
باشد را مى توان براى صيقل زدن ديواره سيلندر استفاده كرد. بر اساس شرايط سيلندر، صيقل زدن آنبا 20-60 كورس سطح 

رضايت بخشى را ايجاد مى كند. پس از آن، روغن جال ( صيقل ) روشن استفاده كنيد. از روغن گيربكس يا نفت استفاده نكنيد. 
بعد از هر 20 كورس ، ديواره سيلندر را بررسى كنيد. 

(3) ماشين ساب زنى را به باال و پايين به سرعت حركت دهيد، تا عالمت هاى صيقل زدن شبكه اى ايجاد شود.  هنگامى كه 
عالئم ها با زاويه اى بين 40 ~ 60 درجه همديگر را قطع كردند، بهترين حالت براى رينگ پيستون براى درزگيرى ايجاد شده 
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است ( شكل 2-51)
شكل 51-2 عالمت هاى شبكه اى بر روى سيلندر

1 –عالمتهاى شبكه اى صيقل دادن 2 - 40 ° ~ 60 °

(4) سرعت موتورساب زنى بايد بينr/min ~ 300 تا r/min200 باشد، تاعالمت هاى زاويه مناسب ايجاد شود. 
تعدادكورس هاى  باال به پايين در هر دقيقه بايد تنظيم شود، تا زاويه مطلوب، يعنى 40 درجه ~ 60 درجه حاصل شود.زمانيكه 

سرعت كورس هاى باال و پايين باال باشد ، زاويه ها نيز افزايش مى يابد. 
(5) بعد از ساب زنى، بلوك سيلندر را تميز كنيد، مواد باقى ماده از آسياب كامال پاك شود.

هشدار: بعد از ساب زنى، مواد باقى مانده از ساب را از قسمت موتور كامال پاك كنيد. اين قسمتها را با مايع صابون و آب گرم 
تمييز كنيد، و سپس خشك كنيد. سيلندر ر با يك تكه پارچه سفيدپاك كنيد، و اگر پارچه سفيد بعد از خشك كردن هنوز سفيد 
است ، سيلندر به اندازه كافى تميز شده است . پس از تميز كردن، روغن بر روى سيلندر بزنيد، تا از زنگ زدنسيلندر جلوگيرى 

كند.
تميز كردن

بلوك سيلندر را با مايع تميز كننده مناسب به طور كامل تميز كنيد.
بررسى

بلوك سيلندر
(1) به طور كامل بلوك سيلندر را تميز كنيد و تمام سوراخ  هاى اصلى درپوش را براى نشتى بررسى كنيد.

(2) بررسى كنيد آيا نياز به تعويض درپوش سوراخ اصلى مى باشد يا خير.
(3) سيلندر و بلوك سيلندر را از لحاظ داشتن شكاف بررسى كنيد.

(4) صافى سطح بلوك سيلندر را بررسى كنيد. صافى سطح بلوك سيلندر بايد در حد سرويس (0,01mm) باشد.

سيلندر
توجه: سيلندر بايد در دماى اتاق 21 � (70 �) اندازه گيرى شود.

سطح خارجيو مخروطى سيلندر با استفاده از ابزار مناسب بايد بررسى شود (شكل 52-2) (به قسمت "موتور - پارامترهاى 
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فنى"نگاه كنيد). اگر سيلندر به طور جدى خراش دارد، بلوك سيلندر را تعويض كنيد، و پيستون و رينگ پيستون جديدى را 
نصب كنيد.

شكل 52-2 بررسى سايز سيلندر

سه سطح سيلندر را در جهت A و B (شكل 42) اندازه گيرى كنيد. اندازه گيرى قسمت بااليى بايد در وضعيت 10mm پايين 
تر از باالى سيلندر واندازه گيرى قسمت پايينى در وضعيت 10mmباالى كف سيلندر بايد انجام شود (به ”موتور - پارامترهاى 

فنى نگاه كنيد).

2. ياتاقان ثابت ميل لنگ 
دستورالعمل

توجه: ياتاقانهاى ثابت قسمت باال با پايين قابل جا بجايى نيستند.
ميل لنگ با 5 ياتاقان اصلى پشتيبانى مى شود. تمام بوش هاى باال / پايين ياتاقان اصلى به شيار روغن / سوراخ تامين روغن 

مجهز شده اند، و همه بوش هاى پايينى نصب شده بر روى (صفحه پايه) پوشش ياتاقان اصلى مسطح مى باشند. خالصى 
انتهاى ميل لنگ، توسط ياتاقان كف گرد بر روى سر محور بااليى اصلى شماره 3 ،تنظيم مى شود.( شكل 2-53)

شكل 53-2 ياتاقان ثابت اصلى ميل لنگ 

1 – ياتاقان باالى ثابت ميل لنگ 
2 – ياتاقان با بغل ياتاقن  

3 –ياتاقان پايين ثابت ميل لنگ 
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3. ميل لنگ
دستورالعمل

ميل لنگ از چدن با گرافيت كروى ساخته شده است، و 5 سر محور اصلى و 4 سر محور شاتون (شكل 54-2) دارد. سر محور 
شماره 3 براى نصب ياتاقان كف گرد ، استفاده مى شود . ميل لنگ به چرخ سيگنال قابل تعويض مجهزاست كه براى سنسور 

وضعيت ميل لنگ مى باشد.
شكل 54-2 ميل لنگ

1- ميل لنگ
2 - چرخ سيگنال

روش استاندارد - خالصى انتهاى طولى ميل لنگ
(1) گيج شماره دار را جلوى موتور قرار دهيد، و اندازه گير را  با سر ميل لنگ (شكل 55-2) هم تراز كنيد.

شكل 55-2 بررسى خالصى طولى ميل لنگ - عادى

(2) ميل لنگ به سمت عقب كورس ميل لنگ تا حد ممكن حركت دهيد.
(3) تنظيم صفر را براى گيج شماره دار انجام دهيد.

(4) ميل لنگ به سمت جلوى كورسميل لنگ تا آنجا كه ممكن است حركت دهيد، و مقدار نشان داده شده توسط گيج شماره 
دار رامشاهده كنيدتا پارامترهاى فنى مربوط به ميل لنگ حاصل شود، به "موتور - پارامترهاى فنى" نگاه كنيد.
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جدا سازى
مجموعه موتور را از خودرو جدا كنيد (به "موتور –جدا سازى" نگاه كنيد).

(2) شفت ورودى گيربكس را از موتور جدا كنيد.
(3) ديسك و صفحه كالچ، و سپس فاليويل را جدا كنيد.

(4) كاسه نمد عقب ميل لنگ را جدا كنيد (نگاه كنيد به "موتور / سيلندر بلوك / كاسه نمد عقب ميل لنگ –جدا سازى ").
(5) موتور رابر روى نيمكت تعمير مناسب نصب كنيد.

(6) پايه ثابت نگه دارنده سمت راست موتور را جدا كنيد.
(7) پولى تسمه ميل لنگ را جدا كنيد.

(8) زنجير تايم را جدا كنيد.
(9) منيفولد ورودى را جدا كنيد.

(10) لوله نوارى سنجش روغن را جدا كنيد.
(11) مخزن روغن را جدا كنيد.

(12) لوله مكش پمپ روغن را جدا كنيد (شكل 2-56).
شكل56-2  لوله مكش پمپ روغن

1 - پيچ
2 - لوله مكش پمپ روغن

3 - ارينگ

(13) سنسور وضعيت ميل لنگ را جدا كنيد.
(14) با استفاده از جوهر يا رنگ روى هر پوشش كپى شاتون را شماره گذارى كنيد.

هشدار: از چاپ يا پانچ كردن براى عالمتگذاريروى شاتون استفاده نكنيد، در اين صورت شاتون آسيب مى بيند.
(15) پيچ و پوشش هاى شاتون را جدا كنيد، مراقب باشيد به هر شاتون يا پوشش آن آسيب نزنيد.

توجه: پيچ شاتون2بار استفاده نمى شود.
(16) تمام پيچ هاى پوشش ياتاقان اصلى و پيچ هاى سر سيلندر بلوك سيلندر را جدا كنيد (شكل 2-50).

(17) با چكش چوبى، محل پين بلوك سيلندر را ضربه بزنيد تا سر سيلندر شل شود.
هشدار: يك طرف سر سيلندر را با ديلم بلند نكنيد، در اين صورت ، صاف بودن بلوك سيلندر و سر سيلندر را آسيب مى زنيد.

(18) به آرامى سر سيلندر را از محل پين بلوك سيلندر جدا سازيد.
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(19) كارتل روغن را از بلوك سيلندر جدا كنيد. هنگام جدا سازى ميل لنگ، مراقب باشيد به ياتاقان ثابت و سر محور آسيب 
نزنيد. 
بررسى

سر محور ميل لنگ از لحاظ سايش بيش از حد، و خراش بررسى كنيد. (شكل 2-57).
شكل 57-2 اندازه گيرى سر محور ميل لنگ - عادى

نوك تيزى و مخروطى سر محور ميل لنگ نبايد بيش از 0,025mm باشد. تفاوت بين قطر سر محور پس از ساب زدن و 
قطر استاندارد سر محور از 0,305mm نبايد تجاوز كند. قسمت روى ياتاقان كف گرد شماره 3 نبايد ساب زده شود.پخى پين 

ميل لنگ يا ياتاقان را آسيب نزنيد. پس از ساب زنى، پليسهسوراخ روغن ميل لنگ، و سپس تمام داكتهاى روغن را تميز كنيد. 
هشدار: از آنجا كه ميل لنگ از چدن گرافيتى درست شده است، بسيار مهم است كه آن را با كاغذ مرغوب و يا پارچه ،در جهت 

چرخش نرمال موتور صيقل و پليش نماييد. نيمه بااليى ياتاقان شماره 3 از نوع لبه دار مى باشد، بار جلو برنده ى ( پيشران )
ميل لنگ را تحمل مى كند، و با نيمه ديگر ياطاقان موتور قابل تعويض نمى باشد (شكل 58-2). در هنگام نگهدارى، قبل از 

نصب دوباره ، پوشش پيچ همه ياتاقان ها خارج ، تميز و روغن زده شود.
شكل 58-2 ياتاقان اصلى ميل لنگ 

1 - ياتاقان باالى ثابت ميل لنگ 
2 – ياتاقان كف گرد 

3 –ياتاقان پايين ثابت ميل لنگ 
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نصب
(1) بوش ياتاقان اصلى همراه با شيار روغن را بر روى بلوك سيلندر نصب كنيد (شكل 2-58).

(2) سوراخ روغن در بلوك سيلندر را با سوراخ روغن روى ياتاقان تنظيم كنيد و نافيروى ياتاقان در شيار نافى روى  بلوك 
سيلندر قفل مى شود.

هشدار: دقت كنيد كه روغن موتور را بر روى سطح اتصاالت صفحه پايه اعمال نكنيد، در غير اين صورت عملكرد درزگير سر 
سيلندر ، بلوك سيلندر تحت تاثير واقع مى شود.

(3) روغن موتور را روى ياتاقان و سر محور بزنيد، و سپس ميل لنگ را بر روى بلوك سيلندر نصب كنيد.
هشدار: از مواد درزگير بى هوازى مخصوص،فقط بر روى سر سيلندر استفاده كنيد، در غير اين صورت موتور آسيب مى بيند.

 Bedاز درزگير (2,0 ميلى متر  mm~  1/5) (4) همانطور كه در شكل (59-2) نشان داده شده، در بلوك سيلندر ، يك اليه
Plate SealantMopar (ماده درزگير سر سيلندر) استفاده نماييد.

شكل 59-2 درزگير سر سيلندر

(5) ياتاقان ثابت پايينى را به پوشش آن / سر سيلندر نصب كنيد، و اطمينان حاصل كنيد كه نافى روى ياتاقان در شيار نافى 
روى سر سيلندر قفل شده است. ياتاقان اصلى / سر سيلندر را بر روى بلوك سيلندر نصب كنيد.

(6) قبل از نصب پوشش ياتاقان ثابت / پيچ هاى سر سيلندر، روغن موتور تميزى را بر روى رزوه زده و پس از آن روغن 
زيادى را تميز كنيد.

(7) پيچ هاى پوشش ياتاقان اصلى را نصب و با دست محكم كنيد.
(8 پيچ هاى سر سيلندر  را نصب و آنها را با دست محكم كنيد.

(9) 3 پيچ سر سيلندر  را سفت (11، 17 و 20) در انتهاى محل درست سفت كنيد، تا سر سيلندر با بلوك سيلندر اتصال درستى 
پيدا كند (شكل 2-60)
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شكل 60-2ترتيب سفت كردن پوشش ياتاقان ثابت / سر سيلندر

(10) پوشش ديگر ياتاقان ثابت / پيچ هاى سر سيلندر را به انتها محكم كنيد.
(11) همانطور كه در شكل 60-2“ ترتيب“ نشان داده شده است، پوشش(كپى)ياتاقان ثابت / سر سيلندر را با گشتاور زيرسفت 

كنيد:
61Nm - پيچ هاى  پوشش ياتاقان ثابت •

30Nm - پيچ هاى سر سيلندر •
5,6Nm (12) پس از نصب مناسب ياتاقان ثابت و سر سيلندر، گشتاور چرخش ميل لنگ را بررسى كنيد. گشتاور چرخش از

نبايد تجاوز كند.
(13) خالصى طولى ميل لنگ را بررسى كنيد.

(14) ياتاقان شاتون و كپى را نصب كنيد، پيچ شاتون جديد را نصب كنيد، و آنها را با گشتاور 26Nm سفت و سپس آنها را 
1/4 دور بچرخانيد.

(15) لوله مكش روغن را نصب كنيد (شكل 2-56).
(16) مخزن روغن را نصب كنيد.

(17) لوله اندازه گيرى ميزان روغن را نصب كنيد.
(18) منيفولد ورودى را نصب كنيد.

(19) زنجيرتايم را نصب كنيد.
(20) پايه ثابت كننده موتور را نصب كنيد.

(21) موتور را از نيمكت تعمير جدا كنيد و آن را بر روى ابزار سرويس ويژه 6135 (كالسكه موتور) و 6710 (پايه) سوار كنيد. 
تسمهايمنى را بر روى موتور و پايه سوار كنيد، و سپس آن را ببنديد.

(22) كاسه نمد عقب ميل لنگ را نصب كنيد.
(23) فاليويل و ديسك و صفحه كالچ را نصب كنيد.

(24) شفت حركتى را بر روى موتور نصب كنيد.
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(25) مجموعه موتور را نصب كنيد (به قسمت "موتور - نصب و راه اندازى"نگاه كنيد).

4. كاسه نمد جلو ى ميل لنگ
جدا سازى

(1) پوشش زنجير تايم را جدا كنيد (نگاه كنيد به "موتور / سوپاپ تايم / پوشش زنجير تايمCchain–جداسازى") 
با استفاده از ابزار مناسب ، كاسه نمد جلو ميل لنگ  را از پوشش زنجير تايم جدا كنيد.

نصب
(1) با استفاده از ابزار سرويس ويژه 6780 كاسه نمد جلو ميل لنگ را به پوشش زنجير تايم نصب كنيد.

(2) پوشش زنجير تايم را نصب كنيد (به "موتور / سوپاپ تايم / پوشش زنجير تايم - نصب و راه اندازى"نگاه كنيد).

5. كاسه نمد عقب ميل لنگ
جدا سازى

(1) شفت ورودى گيربكس  را جدا كنيد (شكل 2-61).
شكل 61-2جداسازى كاسه نمد عقب ميل لنگ

1 - كاسه نمد عقب ميل لنگ 
2 - بلوك سيلندر 
3 - بلوك سيلندر

4 - محفظه فلزى كاسه نمد عقب ميل لنگ 
5 – جهت اهرم  زدن

6 - ميل لنگ
7 - پيچ گوشتى

8 - لبه كاسه نمد عقب ميل لنگ
9 - پيچ گوشتى

(2)صفحه كالچ و ديسك كالچ را جدا كنيد.
(3) فالى ويل را جدا كنيد.

(4) يكپيچ گوشتى 3/16 چاك دار  را به فضاى بين لبه گرد گير و قاب فلزى ميل لنگ وارد كنيد، اجازه دهيد كه لبهگرد گيراز 
قاب فلزى حمايت كند، و پيچ گوشتى را كج كنيد ، تا كاسه نمد را بلند كنيد.

هشدار: نوك پيچ گوشتى تماس را به سطح كاسه نمد ميل لنگ نزنيد، در غير اينصورت نوك پيچ گوشتى ممكن است با 
لبه (پخى) ميل لنگ تماس بگيريد.

نصب
(1) ابزار سرويس ويژه 1-6926بر روى ميل لنگ قرار دهيد. اين ابزار يك ابزار گايد مجهز به آهن ربا (شكل 62-2) است.
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شكل 62-2 نصب كاسه نمد عقب ميل لنگ

1 - كاسه نمد عقب ميل لنگ
2 - ابزار سرويس ويژه1- 6926(ميله گايد)

3 - ابزار ويژه سرويس 2-  6926      
4 - ابزار سرويس ويژه C-4171 (دسته حركتى)

(2) كاسه نمد را روى ابزارگايد قرار دهيد. در هنگام نصب كاسه نمد، ابزار گايد بايد باالى ميل لنگ باشد، و لبه كاسه نمد بايد 
مقابل ميل لنگ باشد.

هشدار: اگر كاسه نمد بر رندهبلوك سيلندر نصب شود، نشتى روغن ايجاد مى شود.
(3) از ابزار سرويس ويژه 2-6926و C-4171 (دسته) استفاده كنيد و كاسه نمد را داخل بلوك سيلندر فشار دهيد، تا ابزار با 

بلوك سيلندر تماس پيدا كند (شكل 2-62).
(4) فاليويل را نصب كنيد.

(5) ديسك و صفحه كالچ را را نصب كنيد.
(6) شفت حركتى را نصب كنيد (”گيربكس / رانندگى / شفت حركتى - نصب و راه اندازى“ را نگاه كنيد).

6. پيستون و شاتون
دستورالعمل

توجه: اين موتور با مكانيزم كاراندازى سوپاپ غير بار مجهز نشده است. اين مكانسيم  به اين معنى است ، زمانى كه زنجير 
تايم بريده شود، پيستون با سوپاپ تماس پيدا مى كند.

پيستون از آلياژ آلومينيوم ريخته گرى شده ساخته شده، و به پين جا خوربراى اتصال فلز شاتون مجهز شده است. شاتون ، 
ساختار پوشش شكستى دارد، و قابل تعمير نيست.در اين مجموعه از پيچ درپوش شش ضلعى استفاده مى شود تا صافى و 

دوام را ايجاد كند. پيستون و شاتون در اين مجموعه استفاده مى شود.

روش استاندارد - شاتون و ياتاقان - مجموعه
(1) ا از گيج خالصى پالستيكى براى اندازه گيرى 

خالصى ياتاقان شاتون (شكل 63-2)  استفاده كنيد . 
براى دستورالعمل هاى مربوط به استفاده گيج خالصى 
پالستيكى، به "موتور - روش استاندارد" مراجعه كنيد. 

براى پارامترهاى شاتون، لطفا به بخش "موتور - 
پارامترهاى فنى" مراجعه كنيد.

شكل 63-2 ياتاقان شاتون
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هشدار: ميل لنگ را حركت ندهيد، در اين صورت گيج خالصى پالستيكى خراشيده مى شود.
توجه: از هيچ پيچ ياتاقان شاتون 2بار استفاده نكنيد.

(2) قبل از نصب پيچ جديد، رزوه را روغن كارى كنيد.
(3) پيچ را با دست بپيچانيد، و آنها را در جهت چرخشان سفت كنيد تا پوشش به درستى محكم شود.

(4) هر پيچ  را با گشتاور 26Nm سفت كنيد، و سپس آن را 1/4 دور بچرخانيد. براى مرحله نهايى،  از آچار درجه دار استفاده 
نكنيد.

(5) از گيج فيلر براى بررسى خالصى شاتون جانبى استفاده كنيد (شكل 64-2). براى پارامترهاى شاتون، لطفا به ”موتور - 
پارامترهاى فنى“ مراجعه كنيد.

شكل 64-2 اندازه گيرى خالصى جانبى شاتون

روش استاندارد - سيلندر و پيستون - مجموعه
پيستون و ديواره سيلندر بايد تميز و خشك شود. قطر پيستون بايد در جهت عمودى پين   پيستون در وضعيتى كه 14 ميلى متر 
باالتر از پايين دامن پيستون (شكل 66-2)است، اندازه گيرى شود. سيلندر بايد در جهت عمودى به خط مركزى از ميل لنگ 
در وضعيتى (اندازه گيرى نقطه B) كه در وسط ديواره سيلندر است (شكل 65-2)اندازه گيرى شود. (به ”موتور - پارامترهاى 
فنى“ نگاه كنيد) فاصله خالصى صحيح بين پيستون و سيلندر بايد مشخص شود، تا عملكرد بيصدا و مقرون به صرفه داشته 

باشد.

شكل 65-2 بررسى سيلندر
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شكل 66-2 نقطه اندازه گيرى پيستون

1 - قطر پيستون  
2–14 ميلى متر (اينچ 9/16)

توجه: سيلندر بايد در دماى اتاق 21 0c (700F ) اندازه گيرى شود.

جدا سازى
(1) قبل از خارج كردن پيستون از بلوك سيلندر، نافى فرسوده ى روى انتهاى سيلندر را با برقو كه براى اين منظور طراحى 

شده است، برداريد. هنگام انجام اين عمليات، اطمينان حاصل كنيد كه باالى پيستون به درستى محافظت شده است.
هشدار: از سمبه براى ايجاد عالمت روى شاتون استفاده نكنيد، در اين صورت ممكن است شاتون آسيب ببيند.

(2) از جوهر، رنگ يا قلم كنده كارى تعداد سيلندرها را در كنار و پوشش هر شاتون عالمت گذارى كنيد، تا شناسايى آنها آسان 
شود (شكل 2-67).

شكل 67-2 شناسايى شاتون در سيلندر

(3) پيستون و شاتون را از بلوك سيلندر جدا كنيد و ميل لنگ را بدرستى بچرخانيد تا شاتون در مركز سيلندر قرار گيرد.
(4) پيچ هاى شاتون را جدا كنيد. وقتى دوباره شاتون را نصب كرديد، مطمئن شويد كه از پيچهاى استفاده شده استفاده نكرده 

ايد.
(5)اگر الزم است از سر محور ميل لنگ و سطح شاتون محافظت كنيد، ابزار سرويس ويژه 8388 (گايد شاتون) را به 

شاتون (شكل 68-2 ) وارد كنيد. با دقت پيستون و مجموعه شاتون را به خارج از سيلندر هل دهيد.
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شكل 68-2 نمايش مقطعى از گايد شاتون

1 - ابزار سرويس ويژه 8388 براى(گايد شاتون)
هشدار: مطمئن شويد كه سطوح شاتون و پوشش با يكديگر تماس ندارند، در اين صورت موتور ممكن است آسيب ببيند. 
(6) ابزار سرويس ويژه 8388 (گايد شاتون)، را جدا كنيد و پوشش ياتاقان را به طورى كه با شاتون متقابلش هم تراز شود 

،بچرخانيد.
توجه: از پيستون و شاتون به عنوان يك مجموعه ، استفاده كنيد.

نصب
(1) رينگ پيستون  را روى پيستون نصب كنيد (به "موتور / بلوك سيلندر / رينگ پيستون - نصب و راه اندازى" را نگاه 

كنيد).
(2) ميل لنگ را به درستى بچرخانيد تا سر محور شاتون در مركز سيلندر قرار بگيرد ، و سپس از روغن موتور تميز براى روان 

سازى سر محور شاتون استفاده كنيد.
(3) نصب ياتاقان را بر روى شاتون نصب كنيد.

(4 ابزار سرويس ويژه 8388 (گايد شاتون) را به شاتون (شكل 69-2) متصل كنيد.
شكل 69-2  نصب پيستون / شاتون

1 - عالمت گذارى بر روى پيستون كه رو به جلو موتور است 
2-رينگ جمع كن

3 - ابزار سرويس ويژه 8388 (گايد شاتون)
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(5) قبل از نصب پيستون و شاتون به سيلندر، اطمينان حاصل كنيد كه دهانه هايروى رينگ هاى كمپرسور پيستون به صورت 
متناوب قرار گرفته، و هيچ دهانه اى  در يك خط با دهانه اسكريپررينگ روغن نمى باشد ؛ انتهاى انبساط كنندهرينگ روغن 

بايد به يكديگر متصل شوند، و اسكريپر آنها بايد به صورت متناوب قرار بگيرد.
(6) باالى پيستون و رينگ پيستون  را داخل روغن موتور تميز قرار دهيد، و كمپرسور پيستون را باالى پيستون قرار دهيد. در 

هنگام جا زدن پيستون ، مطمئن شويد كه وضعيت رينگ پيستون تغيير نخواهد كرد.
(7) رينگ پيستون را فشار دهيد.

(8) پيستون را داخل سيلندر نصب كنيد، و اطمينان حاصل كنيد كه عالمت روى پيستون به سمت جلو موتور (شكل 2-69) 
است.

(9) به پيستون داخل سيلندر با دسته چكش ضربه بزنيد، و در عين حال شاتون را به سر محور شاتون هدايت كنيد.
(10) ابزار سرويس ويژه 8388 (گايد شاتون) را جدا كنيد.

(11) نيمه پايينيياتاقان و پوشش شاتون را نصب كنيد، پيچ شاتون جديد را سوار كنيد، و آنها را با گشتاور 26Nm سفت كنيد 
و سپس آنها را 1/4 دور بچرخانيد.

7. رينگ پيستون

روش استاندارد - رينگ پيستون - مجموعه
(1) سيلندر را تميز و رينگ هاى پيستون را سوار كنيد، از پيستون براى هل دادن رينگ هايبه داخل سيلندر استفاده كنيد 

و رينگ پيستون را با يكديگر در داخل سيلندر موازى كنيد. اندازه گيرى خالصى رينگ پيستون را با گيج فيلردر محلى كه 
رينگ پيستون پايين تر از كورسپيستون نرمالدر سيلندر است(شكل 70-2) را انجام دهيد. پارامترهاى فنى مربوط به رينگ 

پيستون را بررسى كنيد، و به قسمت"موتور - پارامترهاى فنى" مراجعه كنيد. 

شكل 70-2 اندازه گيرى فاصله مجاز رينگ پيستون

(2) خالصى جانبى بين رينگ پيستون و شيار  را بررسى كنيد(شكل 71-2). پارامترهاى فنى مربوط به رينگ پيستون 
بررسى، و به قسمت ”موتور - پارامترهاى فنى“ مراجعه كنيد. 
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شكل 71-2 خالصى جانبى رينگ پيستون

1 –گيج فيلر

جداسازى
(1) ازرينگ باز كن پيستون مناسب براى جداسازيرينگ هاى باال و ميانى   پيستون استفاده كنيد (شكل 2-72).

شكل 72-2رينگ پيستون –جداسازى 

(2) اسكريپر باال و پايين رينگ روغن را از پيستون جدا كنيد، و سپس بسط رينگ روغن را جدا كنيد.
(3) كربن انباشته شده دور شيار رينگ پيستون را پاك كنيد.

نصب
رينگ پيستون را درشيار باالى پيستون نصب كنيد، و عالمت گذارى روى رينگ رو به باال بايد باشد (شكل 2-73).
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شكل 73-2 نصب رينگ پيستون

1 – رينگ پيستون شماره 1   
2- رينگ پيستون شماره 2  

3 –رينگ روغن 
4 – مجموعه  رينگ روغن 

5 –فاصله دهنده رينگ روغن

هشدار: رينگ هاى  پيستون را مطابق با روش زير نصب كنيد:
• بسط رينگ روغن؛

• اسكريپر بااليى رينگ روغن؛
• اسكريپر پايينيرينگ روغن؛
• رينگ پيستون شماره 2؛
• رينگ پيستون شماره 1؛

(1) بسط رينگ روغن را نصب كنيد (شكل 2-73).
(2) اسكريپر بااليى را در ابتدا ، و سپس اسكريپر پايينى را نصب كنيد. به منظور نصب اسكريپر، يك انتهاياسكريپر را بين شيار 
رينگ پيستون و بسط رينگروغن قرار دهيد، محكم ،اين انتها را كنترل كنيد و انتهاى ديگر را فشار دهيد تا جاييكه در وضعيت 

درست قرار بگيرد. از ابزار رينگ باز كن پيستون استفاده نكنيد (شكل 2-74).
شكل 74-2 نصب اسكريپر

1 –انتهاى اسكريپر

(3) رينگ پيستون شماره 2، و سپس رينگ پيستون شماره 1 را نصب كنيد (شكل 63).
(4) وضعيت دهانه رينگ پيستون را مشخص كنيد(شكل 2-75).
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جلو موتور
شكل 75-2 وضعيت دهانه رينگ پيستون 

1 –دهانه اسكريپر پايينى
2 –دهانه رينگ پيستون شماره 1

3 –دهانه اسكريپر بااليى
4 –دهانه رينگ پيستون شماره 2 ورينگ فاصله دهنده رينگ 

روغن

(5)رينگ فاصله دهنده رينگ روغن رينگ روغن را حداقل در زاويه 45 درجه نسبت به اسكريپر قرار دهيد، مطمئن شويد كه 
آن را در مركز پين پيستون در جهت پيشران ( جلو برنده)  واقع نشده است. قرار گيرى محل دهانه رينگ پيستون به صورت 

متناوب براى كنترل مصرف روغن موتور بسيار مهم مى باشد. 
8. پولى ميل لنگ 

جداسازى 
كابل منفى باترى را جدا كنيد.

(2) وسيله نقليه را باال ببريد.
(3) چرخ راست و گل پخش كن تسمه محرك را جدا سازيد.

(4) تسمه محرك را جدا كنيد.
(5) پيچ هاى پولى تسمه ميل لنگ را جدا كنيد، با استفاده از ابزار سرويس ويژه 1026 (پولى كش) و ابزار سرويس ويژه 6827 

(ميل مركزى) پولى شماره 3 را جدا كنيد(شكل 2-76).

شكل 76-2 جداسازى پولى تسمه

1 - ابزار ويژه سرويس 1026 (بست كشنده) 
2 - ابزار ويژه سرويس 6827 (ميل مركزى ) 

3 – پولى ميل لنگ
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نصب
(1) با استفاده از ابزار ويژه سرويس 8385 (نصب) پولى تسمه ميل لنگ شماره 2 (شكل 77-2) را نصب كنيد.

شكل 77-2 نصب دمپر پولى ميللنگ

1 - ابزار ويژه سرويس 8385
2- پولى ميللنگ

(2) پيچ پولى ميل لنگ را نصب  با گشتاور 115Nm سفت كنيد.
(3) تسمه محرك را نصب كنيد.

(4) گل پخش كن از تسمه محرك يدكى و چرخ سمت راست را نصب كنيد.
(5) وسيله نقليه را پايين بيا وريد.

(6) كابل منفى باترى را متصل كنيد.
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بخشبخشIVIV دستورالعمل روانكارى موتور دستورالعمل روانكارى موتور

اين سيستم روان كننده فشار فيلتر پر فشار را تامين مى كند. پمپ روغن ،داخل پوشش زنجير تايم قرار دارد، و توسط ميل 
لنگ رانده مى شود. فشار روغن، توسط سوپاپ كاهش فشار كه روى قاب پمپ روغن است (شكل 78-2) كنترل مى شود.

شكل78-2 پمپ روغن

1 –كاسه نمد پوشش زنجير تايم
2 - پمپ روغن

3 - سوپاپ كاهش فشار روغن موتور
4-واشر قاب زنجير تايم موتور

عمل
روغن موتور از لوله ساكشن روغن مكيده ميشود، توسط پمپ روغن مورد فشار واقع ميشود، و سپس از فيلتر روغن عبور كرده 
و به داكت روغن اصلى كه به بلوك سيلندر متصل است ، جريان پيدا مى كند. سوراخ متمايل در هر صفحه جداكننده، روغن 

موتور را به هر ياتاقان ثابت مى فرستد، و سوراخ روى ميل لنگ ؛ روغن داخل  سر محور ياتاقان اصلى را به سر محور شاتون 
مى فرستد . داكت اصلى روغن همچنين ،فشار روغن را به زنجير سفت كن زنجير تايم انتقال مى دهد. سوراخ مستقيم بر روى 
ياتاقان ثابت شماره 3 ، روغن تحت فشار را از طريق سوپاپ گاز به سر سيلندر مى فرستد و سوپاپ گاز كه با واشر سر سيلندر 
يكپارچه است، جريان روغن اضافى را به داكت اصلى مى فرستد. روغن موتور قسمت باالى موتور توسط داكت اصلى روغن 
كه بر روى پوشش ياتاقان ميل سوپاپ شماره 3 است ،تامين مى شود، و پس از آن روغن موتور به قسمتهاى ديگر پوشش 
ياتاقان ميل سوپاپ و اسبك سوپاپ/ تنظيم كننده خالصى هيدروليك از طريق شفت اسبك سوپاپ، جريان مى يابد.روغن 

برگشتى به مخزن روغن از نقاط حاوى فشار، پايه سوپاپ را روغن كارى مى كند. روغن قسمتهاى سيلندر و ميل لنگ از 
سوراخ مستقيم بر غالف محورى شاتون مى آيد (شكل 2-79).
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شكل 79-2  سيستم روغن كارى موتور

تشخيص و تست – بررسى  فشار روغن
در وضعيت سوئيچ فشار روغن، از گيج فشار براى بررسى  فشار روغن ؛ استفاده كنيد.

(1) سنسور فشار را جدا كنيد، كه روى قاب فيلتر روغن (شكل 80-2) قرار گرفته است.
شكل 80-2 قاب فيلتر روغن

1 - پوشش فيلتر روغن
2 - پايه فيلتر روغن 

3 - سوئيچ فشارى روغن 
4 – واشر پايه فيلتر روغن

(2) فشارسنج روغن و همچنين ابزار سرويس ويژه C 3292 با اتصال 8406 را نصب كنيد. براى شناخت ابزار سرويس ويژه، 
لطفا به قسمت ”موتور - ابزار هاى سرويس هاى ويژه“ مراجعه كنيد.

هشدار: اگر فشار روغن صفر است در سرعت دور آرام ، موتور را در سرعت 3000r/min بكار نياندازيد.
(3) موتور را گرم كنيد تا به دماى كاركرد نرمال برسد.

هنگامى كه موتور در حال كاركرد در سرعت دور آرام و 3000r/min مى باشد ، بازرسى مقدار نشان داده شده روى گيج  
فشار هوا را بررسى كنيد. براى پارامترهاى فنى مربوطه، به قسمت“موتور - پارامتر فنى“ مراجعه كنيد.
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1. المنت فيلتر روغن 
جداسازى

پوشش فيلتر روغن را در جهت خالف ساعت براى  2,5 دور بچرخانيد، و سپس يك دقيقه صبر كنيد.
توجه: وقتى كه المنت روغن برداشته ميشود، سوپاپ برگشتى روى قاب فيلتر روغن ، روغن موتور را به محفظه سيلندر بر 

ميگرداند. ( شكل 2-81)
شكل 81-2 المنت فيلتر روغن 

1 - واشر 
2 - المنت فيلتر روغن

3 - لوله ميانى
4 - فنر

5 – ارينگ 
6- پوشش 

7 - سوپاپ برگشت
8 - پايه ميانى

9 - لوله عمودى

(2) چرخاندن پوشش فيلتر روغن را در جهت خالف ساعت ادامه دهيد، و به آرامى پوشش را جدا كنيد، تااز پخش شدن روغن 
موتور ، جلوگيرى كنيد.

(3) المنت فيلتر روغن را از پوشش جدا كنيد.
توجه: وقتى كه لوله ميانى   از پوشش جدا شده و در المنت فيلتر مى ماند، حتما لوله ميانى را از المنت فيلترجدا كنيد، و سپس از 

فنر كربنى براى قفل كردن آن روى پوشش (شكل 81-2) استفاده كنيد.
(4) ارينگ را از پوشش جدا و سپس آن را دور اندازيد.

نصب
(1) ارينگ جديد را روى  پوشش نصب كنيد (شكل 2-81).

(2) المنت فيلتر جديدى  را در روى لوله ميانى پوشش ، قرار دهيد (شكل 2-81).
توجه: قبل از نصب مطمئن شويد كه هيچ واشر فيلتريروى تيرك ميانى قاب فيلتر روغن باقى نمانده است. (شكل 2-81) 

سوراخ واشر روى المنت فيلتر روغن را با تيرك ميانى قاب فيلتر هم تراز كنيد.
(4) فشار دهيد و در جهت عقربه ى ساعت ، پوشش فيلتر روغن را بچرخانيد، و سپس آن را با گشتاور 25N سفت كنيد. لبه 

ى روى پوشش بايد كامال با لبه روى قاب فيت شود.
(5) به مقدار كافى روغن موتور اضافه كنيد.

(6) موتور را استارت زده و نشتى روغن را بررسى كنيد. 
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2. فيلتر روغن
دستورالعمل

قاب فيلتر روغن در سمت كانال روغن  موتور بين قاب و بلوك سيلندر نصب شده است. فيلتر روغن،به المنت فيلتر كه براى 
پاك كردن روغن از مخزن و جريان داخلداكت اصلى روغن ، مجهز شده است. سوئيچ فشارى روغن، براى راننده اطالعات 

مربوط به فشار روغن  را فراهم مى كند(شكل 2-82).
شكل 82-2 قاب فيلتر روغن

1 - سوئيچ فشارى روغن
2 – سوپاپ دو راهه

3 - سوپاپ چك ورودى روغن 
4 - درزگير روغن

5 – سوپاپ برگشتى

بخش هاى ديگر فيلتر هاى روغن (شكل 2-82):
• سوپاپ دو راهه: اگر عنصر فيلتر روغن مسدود شده است، اين سوپاپ باز مى شود، تا روغن موتور فيلتر نشده به داكت اصلى 

روغن جريان يابد.
• سوپاپ چك ورودى روغن: هنگامى كه اين سوپاپ مورد تاثير فشار روغن موتور واقع مى شود ؛ باز مى شود. هنگاميكه 

موتور خاموش مى شود، اين سوپاپ بسته مى شود تا روغن موتور داخل فيلتر روغن بماند.
• سوپاپ برگشتى: بعد از نصب المنت، اين سوپاپ بسته خواهد شد. هنگامى كه درپوش فيلتر روغن و المنت فيلتر جدا 

ميشوند، اين سوپاپ باز خواهد شد، تا اجازه دهد روغن موتور داخل فيلتر روغن به مخزن برگردد. 

جداسازى
وسيله نقليه را باال بريد.

(2) اتصال الكتريكى سوئيچ فشارى روغن را جدا كنيد.
(3) المنت فيلتر روغن را جدا كنيد.

(4) اتصال دهندها ى قاب  فيلتر روغن با بلوك سيلندر را جدا كنيد.
(5) قاب فيلتر روغن را جدا كنيد.

نصب
(1) سطح درزگير فيلتر روغن را تميز و بررسى كنيد.

(2) درزگير روغن قاب فيلتر روغن را تعويض كنيد (شكل 2-83)

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماى تعميرات ليفان 620 87

شكل 83-2 قاب فيلتر روغن

1 - پوشش فيلتر روغن 
2 - قاب فيلتر روغن

 3 - سوئيچ فشارى روغن 
4 – درزگيرپايه فيلتر روغن

(3) بست هاى قاب فيلتر روغن را نصب كنيد ، و پس با گشتاور 28 نيوتن متر آنها را سفت كنيد.
(4) المنت فيلتر را نصب كنيد.

(5) اتصال برق سوئيچ فشارى روغن را نصب كنيد.
(6) وسيله نقليه را پايين بياوريد.

(7) موتور  را استارت زنيد و و نشتى روغن را بررسى كنيد.
(8) موتور را خاموش كنيد، و سطح روغن موتور را بررسى كنيد. روغن موتور را تا حد مناسب اضافه كنيد.

مخزن روغن (كارتل روغن)
جداسازى

(1) كابل منفى باترى را جدا كنيد.
(2) وسيله نقليه را باال ببريد.

(3) چرخ جلو سمت راست را جدا كنيد.
(4 گارد گل پخش كن تسمه را جدا كنيد.

(5) روغن موتور را تخليه كنيد.
(6) پايه پايينى كمپرسور كولر را جدا كنيد (شكل 2-84)

شكل 84-2پايه پايينى كمپرسور كولر
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(7) پيچ هاى مورد استفاده براى ميل پيچشى پايينى و پايه مخزن روغن را جدا كنيد (شكل 2-85).
شكل 85-2 پايه پايينى كمپرسور كولر 

(8) سيلندر پمپ پايين كالچ  را جدا و دوباره نصب كنيد. (شكل 2-86)
شكل 86-2 سيلندر كارى كالچ(پمپ پايين كالچ)

(9) پيچ هاى مخزن روغن را جدا كنيد. 
(10) مخزن روغن را جدا كنيد. 

نصب
(1) مخزن روغن و سطوح درزگيرى را تميز كنيد.

(2) واشر جديدى را روى مخزن روغن نصب كنيد. 
(3) مخزن روغن را نصب كنيد ( شكل 2-87)
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شكل 87-2 مخزن روغن و واشر

(4) پيچهاى مخزن روغن را نصب ، و سپس آنها را همان طور كه در شكل 88-2نشان داده با گشتاور 31Nmسفت كنيد.
شكل 88-2 ترتيب  سفت كردن مخزن روغن 

(5) پمپ پايين كالچ را نصب كنيد (شكل 2-86).
(6) پايه پايينى كمپرسور كولر را نصب كنيد (شكل 2-85).

(7) گل پخش كن تسمه را نصب كنيد. 
(8) چرخ جلو سمت راست را نصب كنيد.

(9) وسيله نقليه را پايين بياوريد.
(10) روغن موتور را تا اندازه مشخص در محفظه سيلندر بريزيد. براى مقدار و تعيين روغن موتور، لطفا به قسمت ”روانكارى و 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


90

راهنماى تعميرات ليفان 620
راهنماى تعميرات ليفان 620     90 90 

تعمير و نگهدارى“ مراجعه كنيد. 
(11) كابل منفى باترى را متصل كنيد.

4. مخزن روغن (كارتل روغن)
جداسازى

(1) پوشش زنجير تايم  را جدا كنيد (به "موتور / سوپاپ تايم / پوشش زنجير تايم  - جدا سازى") مراجعه كنيد.
نصب

(1) پوشش زنجير تايم را نصب كنيد (به "موتور / سوپاپ تايم / پوشش زنجير تايم - نصب ")مراجعه كنيد.
5. لوله مكش روغن  پمپ روغن

جداسازى
مخزن روغن را جدا كنيد (به "موتور / روانكارى / مخزن روغن  - جداسازى")مراجعه كنيد.

(2) پيچ هاى مورد استفاده براى ثابت كردن لوله مكنده روغن پمپ روغن و بلوك سيلندر را جدا كنيد.(شكل 2-89).
شكل 89-2 لوله مكش روغن  پمپ روغن

1 - پيچ 
2 – لوله مكش روغن پمپ روغن 

3 - ارينگ

(3) لوله مكش روغن پمپ روغن را جدا كنيد. 
نصب

(1) سطح درزگير را تميز كنيد.
(2) ارينگ را تعويض كنيد (شكل 2-89).

(3) لوله مكش روغن پمپ روغن را نصب كنيد، پيچ ها را با گشتاور 12Nm سفت كنيد. 
(4) مخزن روغن را نصب كنيد (”موتور / روانكارى / مخزن روغن – نصب")مراجعه كنيد.
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بخش  بخش  VVسيستم هوا/ خروجى موتورسيستم هوا/ خروجى موتور

مانيفلد ورودى هوا
جداسازى 

روند تخليه فشار سوخت را اجرا كنيد.
2)كابل منفى باترى را جدا كنيد0

3)لوله ى ورودى هوا به بدنه دريچه گاز را جدا كنيد.
4)بخش هاى زير را جدا كنيد: 

سوپاپ انژكتور بنزين ( شكل 2-90)
شكل 90-2 اتصال انژكتور بنزين

سنسورMAP( شكل 2-91)
MAP شكل 91-2  سنسور

سنسور وضعيت ميل لنگ ( شكل 2-92)
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شكل 92-2 سنسور وضعيت ميل لنگ

سنسور ضربه
موتور كنترل گاز الكتريكى سوپاپ دور آرام ( بدنه گاز) ( شكل 2-93)

شكل 93-2 بدنه دريچه گاز

دينام
5)ميله سنجش روغن را بيرون بكشيد.

6)لوله ى مكش هوا را از بدنه دريچه گازجدا كنيد.
7)پيچ هاى مانيفلد هوا را شل و مانيفلد را جدا كنيد. 

نصب
1)سطح درزگير مانيفلد را تميز كنيد.  2) مانيفلدهوا را بررسى كنيد و اگر الزم شد آن را تعويض كنيد.

مانيفلد هوا را نصب كنيد و پيچ ها را  با گشتاور Nm 26سفت كنيد همانطور كه در تصوير 94-2 نشان داده است.
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شكل 94-2 ترتيب سفت كردن مانيفلد هوا

4)لوله ى مكش هوا را به بدنه گازمتصل كنيد.   5)ميله سنجش روغن را نصب كنيد.  6)قطعات زير را نصب كنيد:
سوپاپ انژكتور بنزين ( شكل 2-90)

سنسور MAP ( شكل 2-91)
سنسور وضعيت ميل لنگ ( شكل 2-92)

سنسور ضربه
موتور كنترل گاز الكتريكى سوپاپ دور آرام ( بدنه گاز ) ( شكل 2-93)

دينام 
لوله ورودى هوا به  بدنه گاز را نصب كنيد. 

8)كابل منفى باترى را وصل كنيد.

2-مانيفلد اگزوز
كابل منفى را جدا كنيد 2)اتصال هاى برقى كوئل و خازن را جدا كنيد  3)وايرهايكوئل وشمع را جدا كنيد.  4)خودرو را باال 

ببريد  5)لوله ى خروجى را از مانيفلد اگزوز جدا كنيد.  6)پيچ هاى بادگيرحرارتى استارت را جدا كنيد. ( شكل 2-95)
شكل 95-2 پيچ بادگير حرارتى 
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7)خودرو راپايين بياوريد.  8) پيچ هاى پوشش بادگيرحرارتى مانيفلد اگزوز را شل كنيد وبعد پوشش را جدا كنيد. 9)پيچ هاى 
مانيفلد اگزوز را شل و سپس جدا كنيد. 

تميز كردن
واشر را دور انداخته ( درصورت وجود داشتن) و مانيفلد و تمام قسمتهاى متصل به سر سيلندر را تميز كنيد.

بررسى 
با استفاده از وسيله اى مسطح، صاف بودن مانيفلد را بررسى كنيد. براى هر 300 ميلى متر از مانيفلد ، صافى نبايد بيش از 

0,15 ميلى متر باشد. 
ترك يا تغيير فرم دادن مانيفلد را بررسى كنيد، در صورت وجود اينگونه موارد آنرا تعويض كنيد. 

نصب 
سطح قرار گرفتن  واشر را تميز كنيد.

2)مانيفلد اگزوز را با واشرى جديد وصل كنيد ( شكل 96-2). واشر با تيغه (پره)در سوراخ پيچ مجهز شده كه جهت قفل 
شدن پيچ براى فيكس كردن مانيفلد اگزوز استفاده مى شود. 

شكل 96-2 مانيفلد اگزوز، بادگير حرارتى، واشر 

3)به ترتيب از مركز تا 2تاى آخر، پيچهاى مانيفلد اگزوز را با گشتاور Nm 23 ببنديد.
بادگير حرارتى مانيفلد اگزوز را نصب كنيد و پيچ ها را با گشتاورNm 28 ببنديد.   

5) خودرو را باال ببريد.  6)پيچ هاى بادگير حرارتى استارت را محكم كنيد. شكل 95-2)   7) لوله ى اگزوز را به مانيفلد 
اگزوز نصب كنيد و بعد پيچ ها را با گشتاورNm 28 ببنديد.  8) خودرو راپايين  بياوريد. 9) كوئل جرقه وكابل شمع را نصب 

كنيد. 10) كوئل جرقه را به كانكتور برق وصل كنيد. 11) كابل منفى باترى  را وصل كنيد.
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سوپاپ تايم
دستورالعمل: سيسستم محرك تايم بخش هاى زير را شامل مى شود( شكل 2-97): 

شكل 97-2 سيستم محرك تايم

-1عالمت تايم ميل سوپاپ كه با هم تراز شده ساده/ اتصال سينگل مقعر 
2- چرخ دنده ميل سوپاپ 

3-سفت كن زنجير تايم ( متحرك ) 
4- سفتكنزنجير(ثابت)

5- رينگ درزگير با درپوش پيچ
6- درپوش مخزن روغن  

7- سوپاپ زنجير سفت كن زنجير تايم  
8- چرخ دنده ميل لنگ 

9- زنجير تايم  
10- ميل لنگ تراز شده با ساده/ لينگ دوتايى مقعر

زنجيره زمانى تايم، چرخ دنده ميل سوپاپ، چرخ دنده ميل لنگ، صفحه ى گايد زنجيره تايمسمت راست (قابل حركت) ، 
صفحه ى راهنماى زنجير تايم سمت چپ (غير قابل حركت) ، زنجير سفت كن زنجير تايم/ درپوش مخزن روغن/ درپوش پيچ 

با رينگ درزگير
چرخ دنده ميل سوپاپ سر ميل سوپاپ نصب ميشود ،و با زنجيرتايم به چرخ دنده ميل لنگ وصل شده و براى چرخش 

ميل سوپاپ استفاده مى شود .مقياس سنسور وضعيت ميل سوپاپ بخشى از چرخ دنده است كه به سنسور ميل سوپاپ متصل 
شده و PCM  را با اطالعات دريافتى از سوپاپ عملگر ايجاد مى كند.زنجير سفت كن زنجير تايم در قسمت راست بلوك 

سيلندر نصب شده و با استفاده از فشار روغن ، فشارى ثابت در صفحه ى زنجيره تايم سمت راست ايجاد مى كند (قابل 
حركت). صفحه ى گايد متعاقبا“ فشار را به زنجيره تايم منتقل مى كند. مطابق ميزان فشارى كه از سوى سوپاپ زنجير سفت 

كن پديد مى آيد فشردگى ثابت به زنجير تايم وارد مى شود.روغن موجود در سوپاپ زمان روشن شدن خودرو فشار الزم را 
تامين مى كند.

روش استاندارد- تعيين سوپاپ تايم 
1)درپوش سر سيلندر را جدا كنيد. ( قسمت موتور/ سر سيلندر/ درپوش سر سيلندر – جداسازى را نگاه كنيد) 2)شمع 

شماره1 را جدا كنيد. 3)از يك گيج مندرج جهت تعيين TDCكورس كمپرس سيلندر شماره1 استفاده كنيد.  4)مطمئن شوئد 
كه عالمت چرخ دنده ميل سوپاپ با سطح درپوش سر سيلندردر يك راستا باشند. ( شكل 2-98 )
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شكل 98-2 عالمت تايم ميل سوپاپ

-1 سطح درزگير كاور سر سيلندر  
2- عالمت روى چرخ دنده ميل سوپاپ

5)به سوراخ زنجيره تايم محور ميل لنگ ،زير نورى مناسب نگاه كنيد و شماره ى  روى چرخ دنده ى ميل لنگ بايد با لبه 
بلوك سيلندر در يك راستا باشند. ( شكل 2-99) 

شكل 99-2 عالمت تايم ميل لنگ 

-1 عالمت رنگ شده روى چرخ دنده ميل لنگ
2- لبه بلوك سيلندر  

3- چرخ دنده ميل لنگ

6)درپوش سر سيلندر را نصب كنيد.( به قسمت "موتور/ سر سيلندر/ درپوش سر سيلندر- نصب " نگاه كنيد)

4 - درپوش زنجير تايم:
جداسازى

1) كابل منفى باترى  را جدا كنيد.  2)پيچ پايه مخزن روغن فرمان را شل كنيد .  3) آب سيستم خنك كننده را خارج كنيد 
و بعد شلنگ بااليى رادياتور را جدا كنيد.  4)فن رادياتور را جدا كنيد.  5) خودرو را باال ببريد   6)چرخ جلو سمت راست را جدا 

كنيد .  7) گل پخش كن تسمهرا جدا كنيد. 8)تسمه محرك جانبى را جدا كنيد.  9)پولى ميل لنگ را جدا كنيد.  10) سفت 
كن تسمه محرك جانبى را جدا كنيد.11)تسمه محرك هرزگرد جانبى را جدا كنيد.  12)پيچ ثابت كنندهكمپرسور را جدا كنيد 

،كمپرسور را كنار بگذاريد و مطمئن شويد كه كابل را از كمپرسور كولرجدا نكرده ايد. كمپرسور را با يك نوار مناسب ثابت كنيد 
.13) پيچ هاى  ثابت كننده ى پمپ فرمان هيدروليك/ پمپ آب را جدا كنيد و پمپ را كنار بگذاريد.  14) پيچ هاى ثابت كننده 

ى درپوش تايم را جدا كنيد و به مكان پيچ ها توجه نماييد. 15) درپوش تايم را جدا كنيد. ( شكل 2-100)
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شكل 100-2 درپوش زنجير تايم 

1- كاسه نمد روغن جلو براى ميل لنگ
2- درپوش نجير تايم

نصب
1)تمام سطوح درزگير را تميز كنيد.  2) واشر درپوش زنجير تايم را تعويض كنيد ( شكل 2-101) 

شكل 101-2 درزگير روغن درپوش زنجير تايم 

-1 درزگير روغن درپوش زنجير تايم
 2- پمپ روغن

 3- سوپاپ كاهش فشار

RTV شكل 2-102درزكيرى درپوش زنجير تايم - وضعيت

 Mopar Engine RTV GEN) 3)از ماده درزگير
II) به اندازه ىmm 3/2روى خط تقاطع ميان بلوك سيلندر 

و صفحه ى پايه استفاده كنيد.

1 -3.2 ميلى متر (0.125 اينچ ) RTV در خط اتصال 
 2 - خط اتصال بين بلوك سيلندر پايه در پوش
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(4) قبل از نصب، مقدارى روغن موتور به سوراخ دنده روتور بزنيد ، تا پمپ روغن در شرايط آماده باشد.
(5) در هنگام نصب درپوش تايم بر روى بلوك سيلندر، سطح دنده روتور پمپ روغن را با ميل لنگ هم تراز كنيد. همه پيچها 

را با دست سفت كنيد، و پس آنها را با گشتاور 12Nm همان طور كه در شكل 103-2 نشان داده ، محكم كنيد.
شكل 103-2 ترتيب سفت كردن درپوش زنجير تايم

(6) پمپ فرمان هيدروليك / پمپ آب،  را نصب و پيچ ها را با گشتاور 28Nm سفت كنيد.
(7) كمپرسور كولر را نصب ، و پيچ ها را با گشتاور 28Nm سفت كنيد.

(8) هرزگرد تسمهجانبى را وصل كنيد.
(9) زنجير سفت كن جانبى را نصب كنيد.

(10)پولى ميل لنگ را نصب كنيد.
(11) تسمه محرك را نصب كنيد.

(12) گل پخش كن تسمه را متصل كنيد .
(13) چرخ جلو سمت راست را متصل كنيد.

(14) وسيله نقليه را پايين آوريد.
(15 فن رادياتور را نصب كنيد.

(16) لوله بااليى رادياتور را نصب كنيد.
(17) پيچهاى پايه مخزن روغن فرمان هيدروليك را متصل كنيد.

(18) كابل منفى باترى را وصل كنيد.
(19)مايع خنك كننده را در سيستم خنك كننده پر كنيد.

5. زنجير تايم / صفحه گايد / چرخ دنده
جدا سازى

زنجير تايم و صفحه گايد
(1) كابل منفى باترى را جدا كنيد.

(2) درپوشش سر سيلندر را جدا كنيد.
(3) سنسور وضعيت ميل سوپاپ را جدا كنيد.
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(4) درپوش زنجير تايم را جدا كنيد.
(5) ميل لنگ  را بصورت مناسب بچرخانيد، به طورى كه سيلندر شماره 1 در TDCكورس كمپرس باشد. 

(6 چرخ دنده ميل سوپاپ را با ابزار سرويس ويژه 8435 نگه داريد، و پيچ هاى ميل سوپاپ (شكل 104-2) را جدا كنيد.
شكل 104-2 ابزار سرويس ويژه 8435 - آچار نگه دارنده چرخ دنده ميل سوپاپ

1 - ابزار سرويس ويژه  8435
(7) زنجير سفت كن ، زنجير تايم را از بلوك سيلندر جدا كنيد، و پس از آن درپوش مخزن روغن و زنجير سفت كن ، زنجير 

تايم را جدا كنيد (شكل 2-105).
شكل 105-2 زنجير سفت كن زنجير تايم 

1 –  درپوش پيچ همراه با رينگ درزگير
 2 - درپوش مخزن روغن 

 3 – زنجير سفت كن زنجير تايم

(8) پايه ثابت كننده سمت راست موتور را جدا كنيد.
(9) چرخ دنده ميل سوپاپ را از ميل سوپاپ جدا كنيد، و زنجير تايم را از چرخ دنده ميل سوپاپ جدا كنيد.

(10) پيچ سر سيلندر را جدا كرده، و پيچ هاى مورد استفاده براى ثابت كردن صفحه گايدزنجير تايم و سر سيلندر را جدا كرده، 
و صفحهگايد زنجير تايم را جدا كنيد (شكل 2-106).
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شكل 106-2 نصب صفحه گايد زنجير تايم 

1 - صفحه گايد زنجير تايم سمت راست (متحرك) 
2 - صفحه گايد زنجير تايم سمت چپ (ثابت)

3 - پيچ
4 - درپوش سر سيلندر

(11) زنجيره تايم را جدا كنيد (شكل 2-111).
شكل 111-2 سيستم محرك تايم

1 - عالمت تايم بر روى ميل سوپاپ هم تراز شده عالمت روى دنده ميل 
سوپاپ

 2 - چرخ دنده ميل سوپاپ
3 –صفحه گايد زنجير تايم سمت راست (متحرك) 

4 - صفحه گايد زنجير تايم سمت چپ (ثابت) 5
5- درپوش پيچ با حلقه درزگير

6 - درپوش مخزن روغن 
7 – زنجير سفت كن زنجير تايم 

8 - چرخ دنده ميل لنگ

چرخ دنده ميل سوپاپ
(1) كابل منفى باترى را جد كنيد.

(2) درپوش سر سيلندر را جدا كنيد.
(3) سنسور وضعيت ميل سوپاپ را جدا كنيد.
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(4) ميل لنگ  را بطور مناسب بچرخيد، به طورى كه عالمت مثلثى تايم بر روى چرخ دنده ميل سوپاپ در وضعيت 12 قرار 
گيرد.

(5) عالمت روى اتصال زنجير تايم را مطابق با عالمت تايم ميل بادامك كنيد ، تا نصب و راه اندازى تسهيل يابد (شكل 
.(2-107

شكل 107-2 تاييد اتصال زنجير تايم در هنگام نصب 

1 - عالمت روى اتصال زنجير مطابق با عالمت تايم 
2 - عالمت تايم چرخ دنده ميل سوپاپ

(6) چرخ دنده ميل سوپاپ را با ابزار سرويس ويژه 8435 نگه داشته، و سپس پيچ چرخ دنده ميل سوپاپ را جدا كنيد (شكل 
.(103

(7) پيچ زنجير سفت كن زنجير تايم را از بلوك سيلندر جدا كنيد، و پس از آن درپوش مخزن روغن  و زنجير سفت كن زنجير 
تايم را جدا كنيد (شكل 2-105).

(8) چرخ دنده ميل سوپاپرا از ميل سوپاپ، مقدارى پايين تر از چرخ دنده ميل سوپاپ ، جدا كنيد ، و پس از آن زنجير تايم را از 
چرخ دنده ميل سوپاپجدا كنيد.

چرخ دنده ميل لنگ
(1) زنجيرتايم را جدا كنيد.

(2) پيچ هاى دمپر ميل لنگ را ببنديد، و چرخ دنده ميل لنگ را 
جدا كنيد. گريس بر روى پيچ هاى دمپر بزنيد، و ابزار سرويس 
ويژه 1-5048و6-5048 و 8539، را بر روى چرخ دنده انتهاى 

ميل لنگ (شكل 108-2) قرار دهيد.

شكل 108-2 جداسازى چرخ دنده ميل لنگ

1 - ابزار  سرويس ويژه 6-5048 
2  - ابزار سرويس ويژه 8385      

3 - ابزار سرويس ويژه 1-5048
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(3) هنگام جدا سازى چرخ دنده، ميل لنگ را نچرخانيد ( شكل 2-109 ).
نصب

چرخ دنده ميل لنگ
(1) چرخ دنده ميل لنگ  را با ابزار سرويس ويژه 8385 و 8386 (شكل 109-2) نصب كنيد.

شكل 109-2 نصب چرخ دنده ميل لنگ

1 - ابزار سرويس ويژه 5048-6  
2 - ابزار سرويس ويژه براى 8539

(2) در هنگام نصب چرخ دنده، ميل لنگ را نچرخانيد .

چرخ دنده ميل سوپاپ
(1) عالمت مثلثى بر روى ميل سوپاپ را با عالمت گذارى شده زمان جداسازى زنجير تايم هم تراز كنيد و سپس زنجير تايم 

را بر روى چرخ دنده ميل سوپاپ  (شكل 107-2) نصب كنيد.
(2) چرخ دنده ميل سوپاپ را  بر روى ميل سوپاپ نصب كنيد..

(6) درپوش پيچ زنجير سفت كن زنجير تايم را با رينگ درزگير نصب كرده ، و سپس آن را با گشتاور 62Nm محكم كنيد.
هشدار: به طور مستقيم با ديلم يا اهرم زنجير تايم را بلند نكنيد، در غير اين صورت به زنجير تايم آسيب مى رسد.

يك پيچ گوشتى بلند و نازك  را داخل قسمت سمت راست (متحرك) صفحه گايدزنجير تايم نماييد، تا زنجير تايم را 
متراكم شود (شكل 2-110).

شكل 110-2 راه اندازى زنجير سفت كن زنجير تايم
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توجه: اطمينان حاصل كنيد كه زنجير تايم در وضعيت مناسبيروى صفحه گايد زنجير تايم قرار گرفته است.
(8) درپوش سر سيلندر (به "موتور / سر سيلندر / درپوش سر سيلندر - نصب و راه اندازى را نگاه كنيد") را نگاه كنيد.

(9) سنسور وضعيت ميل سوپاپ را نصب كنيد، و سپس پيچ  را با گشتاور 10Nm سفت كنيد. اتصال برقى را وصل كنيد.
(10) كابل منفى باترى را وصل كنيد.

صفحه گايد تايم و زنجير تايم
صفحه گايد زنجير تايم سمت راست را نصب كنيد، و سپس پيچ را با گشتاور 28Nm سفت كنيد.

(2) صفحه گايد زنجير تايم سمت چپ را نصب كنيد ، و سپس پيچ  را با گشتاور 28Nm محكم كنيد.
توجه: در هنگام نصب زنجير تايم، مطمئن شويد كه عالمت ساده يزنجير تايم با عالمت تايم روى چرخ دنده ميل لنگ و ميل 
سوپاپ هم تراز مى باشد. اگر زنجير تايم،مورد استفاده مجدد قرار مى گيرد، اين عالمت ساده پاك خواهد شدو عالئم مكانيكى 

خواهد داشت (شكل 2-111).
(3) از طريق دريچه بر روى سر سيلندر،زنجير تايم را داخل سيلندر كنيد.

(4) زنجير تايم را به چرخ دنده ميل لنگ نصب كنيد، و با عالمت تايم بر روى چرخ دنده ميل لنگ (شكل 111-2) هم تراز 
كنيد.

(5) زنجير تايم را به چرخ دنده ميل لنگ نصب كنيد، و با عالمت تايم  بر روى چرخ دنده ميل لنگ (شكل 111-2) هم تراز 
كنيد.

(6) چرخ دنده ميل سوپاپ را بر روى ميل سوپاپ نصب كنيد.
هشدار: از آچار خودكار ( يا هر ابزار بادى ديگر) براى محكم كردن پيچ هاى چرخ دنده ميل سوپاپ استفاده نكنيد، در اين 

صورت پين تايم ميل سوپاپ ممكن است آسيب ببيند. هنگام نگه داشتن چرخ دنده ميل سوپاپ با ابزار سرويس ويژه، تنها از 
آچار دستى براى سفت كردن پيچ استفاده كنيد. 

(7) پيچ چرخ دنده ميل سوپاپ را نصب كنيد، چرخ دنده ميل سوپاپ را با استفاده از ابزار سرويس ويژه 8435 نگه داريد، و 
سپس پيچ را با گشتاور 115Nm (شكل104-2) محكم كنيد.

(8) زنجير سفت كن زنجير تايم را مطابق با روش زير دوباره تنظيم كنيد:
(الف) درپوش مخزن روغن را از درپوش زنجير سفت كن زنجير تايم  (شكل 112-2) جدا كنيد.

(ب) زنجير سفت كن را بر روى يك سطح صاف و مسطح قرار دهيد.
(ج) زنجير سفت كن را با كف دست خود فشار دهيدتا جاييكه داخل انتها شود (شكل 2-113).

شكل 113-2 تنظيم ازنجير سفت كن زنجير تايم
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(ه) درپوش مخزن روغن را بر روى زنجير سفت كن تايم نصب كنيد (شكل 2-112).
(9) زنجير سفت كن تايم راهمراه با هم با درپوش مخزن روغن داخل بدنه موتور نصب كنيد (شكل2-105).

(10) درپوش پيچ زنجير سفت كن تايم را همراه با رينگ درزگير نصب كنيد، و سپس آن را با گشتاور 62Nm محكم كنيد.
هشدار: هيچ انگشتى را وارد فضاى بين زنجير تايم و صفحه گايد نكنيد.

(11) صفحه گايد زنجير تايم را به سمت زنجير سفت كن فشار دهيد تا صفحه گايد آزاد شود (شكل 2-114).
شكل 114-2  راه اندازى زنجير تايم ،زنجير سفت كن 

(12) درپوش پيچى سر سيلندر را نصب كنيد، و آن را با گشتاور 18N (شكل 106-2) سفت كنيد.
(13) درپوش سر سيلندر را نصب كنيد.

(14) سنسور وضعيت ميل سوپاپ را نصب كنيد.
(15) پايه ثابت كننده سمت راست موتور را نصب كنيد.

(16) كاور زنجير تايم را وصل كنيد.
(17)كابل  منفى باترى را نصب كنيد.
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بخش سوم: سيستم خنك كننده موتوربخش سوم: سيستم خنك كننده موتور

     بخش Iخالصه اى از سيستم خنك كننده 
از طريق نيروى فشارى موتور خنك ميشود، سيستم خنك كننده تضمين مى كند كه موتور هميشه تحت مناسب ترين دما 

(هر دو خنك كننده بيش از حد و خنك كننده  كمبهترينپيامدها را ببار مى آورند) كار مى كنند، تا قدرت نسبتا باال، بهره 
ورى اقتصادى و قابليت اطمينان ، بدست آيد. در موتور اين خودرو، سيستم بسته پرفشار آبى مى باشد. سيستم خنك كننده، 
از طريق باز و بسته شدن ترموستات، به طور خودكار ميزان جريان آب خنك كننده را در گردش بزرگ / كوچك، كنترل مى 
كند، تا به ثبات نسبى دماى آب خنك كننده برسد. در اين سيستم، رادياتور لوله اى گردش پرفشار بسته اتخاذ شده است ، تا 
ازاتالف انرژى جلوگيرى كند. اين رادياتور از جنس آلومينيوم ساخته شده، و شامل مخزن هاى سمت چپ و راست آبى است. 

اين سيستم همچنين به مخزن انبساط مجهز شده است، تا توانايى تخليه گاز را افزايش دهد. پوشش رادياتور از دو مرحله  
پيچ- باز مى باشد ، تا فشارى مناسب در سيستم ايجاد شود. در اين سيستم، هر دو قسمت باال و پايين رادياتور،به دو كوسن پد 
الستيكى مجهز شده، تا از لرزش هاى ناشى از زمين و تغيير شكل بدنه خودرو بخاطر خط لوله بين موتور و رادياتور جلوگيرى 

كند.
در اين سيستم ،لوله هاى الستيكى بكار رفته تا آنها خود را به حركت نسبى بين موتور و رادياتور به جهت به نوسان ، ساز گار 

سازند. اين وسيله نقليه به طور عمده در حمل و نقل شهرى ، و جاده هايى كه در شرايط نسبتا خوبى مى باشند، استفاده مى 
شود.

اين سيستم به دو فن مجهز شده است. با توجه به طرح آنها، يك فن از نوع مكش، در سمت چپ عقب رادياتور، فن ديگرى 
از نوع دميدن ، واقع در سمت راست جلوى رادياتور ، مى باشد. اين دو فن، توسط موتور برقى كار ميكنند، و بر روى محافظ 

فن نصب شده اند. اين دو فنبرقى داراى دو مرحله تنظيم سرعت است : زمانى كه دماى آب كم است، فن با سرعت پايين اجرا 
ميشود، زمانى كه دماى آب باال است، سوئيچ كنترل دما، روشن خواهد شد، تافن با سرعت باال كار كند.

طرح خاص رادياتور، فن و خط لوله مربوطه در شكل 115-2 نشان داده شده است.
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بخش دوم : پارامترهاى اصلى سيستم هاى خنك كننده

1. جدول پارامترهاى سيستم خنك كننده

41.6kW(149600kJ/h) توانايى دفع حرارت

 پارامترهاى رادياتور

672mm×353.4mm×27mm  مشخصات مركزبدنه رادياتور

2.05mm×26mm  سايز لوله آب خنك كننده

0.237 m2 منطقه جلوى رادياتور

10.32m2  منطقه استهالك حرارت رادياتور

D=φ321mm(13 inch) قطر تيغه فن
 پارامترهاى فن

≥1500m3/h ميزان باد فن تكى ( تحت فشار باد 6 ميلى ليترى آب)
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بخش سوم: مشكالت رايج و عيب يابى

لوازم جانبى –نيروى محرك– تشخيص عيب تسمه 

 عالمت داليل احتمالى برطرف كردن مشكل

از بسط دهنده تسمه بكار بريد.
تسمه را تعويض كنيد.

قسمت معيوب را تعويض كنيد.
4. تسمه را تعويض و پولى تسمه را تميز كنيد.

1.لغزش تسمه به دليل فشردگى بسيار كم (تنظيم نبودن)
2. تسمه نادرست

بلبرينگ قسمتى كه بايد تحريك شود ، خراب است
 4. موادر خارجى مانند (پوشش، روغن، اتيلن و گليكول) روى تسمه يا پولى

 تسمه پاشيده و باعث كاهش اصطحكاك مى شود.

 بكسباد تسمه

 1.تسمه را تنظيم كنيد تا لغزندگى آن از بين
رود.

2. تسمه را تعويض كنيد.
تسمه را تعويض كنيد.

4. پولى تسمه را تعويض كنيد.

1.پولى تسمه و تسمه مى لغزد ( ليز مى خورد )
2. مواد خارجى وارد تسمه شده و باعث آسيب آن مى شود.

3.تسمه به طور منظم تنظيم نيست.
 4. پولى تسمه خميده شده يا شيار آن منظم نيست يا از مركز خارج است.

 تسمه سر و
 صدا (جير جير، غژ
غژ) توليد مى كند

1.تسمه را تعويض كنيد.
2.انبساط دهنده محرك تسمه را تعويض كنيد.

3. پولى تسمه را تعويض كنيد.
4. مواد خارجى را از شيار پاك كنيد.

1.تسمه آسيب ديده است.
2.كشيدگى تسمه بسيار زايد يا كم است.

3. پولى تسمه خميده شده يا شيار آن منظم نيست يا از مركز خارج است.
 4.مواد خارجى داخل شيار است.

 تسمه در داخل
 شيار خميده شده يا
 از داخل شيار بيرون

مى پرد
1.آب اضافه كنيد.

2. ترموستات را بررسى يا تعويض كنيد.
3.رادياتور را تميز كنيد.

پمپ خنك كننده را تميز كنيد.
واتر پمپ را تعويض كنيد.

واشر سيلندر را بررسى و تعويض كنيد.
  7. سيستم محرك را بررسى و تعويض كنيد.

1.آب به اندازه كافى نمى باشد.
2.ترموستات خراب است.

3.رادياتور مسدود شده است.
پمپ خنك كننده خراب است.

5.واتر پمپ خراب است.
6.واشر سيلندر آسيب ديده است.

7. مقاومت سيستم محرك بسيار باال است.

 دماى آب بسيار
 باال است يا آب

 داخل موتور جوش
مى آورد.

1.ترموستات را بررسى و تعويض كنيد.
2.پمپ خنك كننده را بررسى و تعويض كنيد.

1.ترموستات خراب است.
2.پمپ خنك كننده دايما كار مى كند.

 دماى آب بسيار
پايين است

 سيستم خنك كننده را بررسى و تعويض كنيد ،
 آب به اندازه سيستم خنك كننده نشتى دارد و سپس آب اضافه كنيد.

كافى نمى باشد
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بخش چهارم: بررسى و تعميرقطعات اصلى

1. بررسى و تعمير واتر پمپ 
(1) بررسى كنيد آياواتر پمپ آسيب ديده يا شكسته شده و يا اينكه نشتى دارد يا خير

(2) بررسى كنيد آيا واترپمپ گردش آرام دارد يا خير، آيا بلبرينگ آن آسيب ديده است، آيا اصطكاكى در آن وجود دارد و آيا 
سر و صداى غير طبيعى شنيده مى شود يا خير؛

(3) بررسى كنيد آيا پروانه واتر پمپ و شفت آن در هنگام عملكرد غير بارلغزش دارد يا خير ، و شفت واتر پمپ خراب است يا 
خير.

(4) بررسى كنيد آيا هر تيغه پروانه واتر پمپ خراب است يا خير. (شكل 2-116)
شكل 116-2 پمپ آب/ مجموعه پمپ هيدروليك

1 – اتصال 
2 – شلنگ اتصال خروجى آب  

3 –ورودى شلنگ برگشتى  
4 - ورودى آب 
5 – واتر پمپ 

6 –پيچهاى اتصال پمپ آب و پمپ هيدروليك فرمان
 7 – پمپ هيدروليك فرمان

 8 –ورودى روغن به پمپ هيدروليك فرمان
9 – خروجى روغن از پمپ هيدروليك فرمان 

مجموعه پمپ هيدروليك واتر پمپ قابل تعميرنمى باشد، و اگر هر يك از مشكالت باال ايجاد شد، فقط آن را تعويض كنيد.

2. بررسى و تعمير ترموستات
(1) بررسى كنيد آيا اجزاى درزگير ارينگ ترموستات تغيير شكل، ترك خورده و يا آسيب ديده اند  و آيا نشتى آب وجود دارد يا 

خير، اگر هر يك از مشكالت فوق يافت شد، آن اجزاى درزگير را تعويض كنيد.
(2) بررسى عملكرد ترموستات: ترموستات را در يك ظرف كه با آب پر شده قرار داده ، آبرا گرم كنيد، و سپس يك دماسنج در 
ظرف قرار بدهيد. ترموستات بايد باز شودوقتيكه كه دما بهC0 85-89 مى رسد، و بايد به طور كامل باز شود زمانى كه دما به

C0 99-105 مى رسد. اگر مقدار اندازه گيرى شده با داده هاى استاندارد، همخوانى نداشته باشد، ترموستات را عوض كنيد.

3. بررسى و تعمير پوشش منبع انبساط
به طور طبيعى، براى فشار پوشش مخزن آب، دو مقدار وجود دارد: 90kPa يا 110kPa. تحت فشار نرمال اتمسفر نقطه 

جوش آبC0 100 است. درحاليكه، پوشش مخزن آب 90kPa ممكن است نقطه جوش آب را در حدودC0 105 كنترل كند، 
و پوشش مخزن آب 110kPa ممكن است نقطه جوش آب  را تا حدودC0 110 را افزايش يابد. فشار در سيستم خنك كننده 

ماشين 110kPa ،Lifan طراحى شده (براى مدل اسپرت، فشار پوشش مخزن آب 130 كيلو پاسكال، كه مى تواند نقطه 
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جوش آب را تاC0 126 افزايش دهد، آب تنها در دماى بيش ازC0 126، جوش خواهد آمد). هنگامى كه آب در مخزن اصلى ، 
پس از گرم شدن منبسط شد،  فنر درپوش آن را در پوشش مخزن باز مى شود و به مخزن آب كمكى مى ريزد.

پوشش مخزن انبساط را از لحاظ  تغيير شكل، ترك و آسيب درزگير ، بررسى كنيد. اگر مشكلى پيدا شد، پوشش را تعويض 
كنيد.

(2) از تست كننده فشار براى اندازه گيرى فشار دريچه پوشش منبع انبساط استفاده كنيد و فشار استاندارد 110kPaمى باشد. 
اگر فشار دريچه با مقدار استاندارد يكسان نباشد، فقط پوشش منبع انبساط را عوض كنيد.

4. بررسى و تعمير سنسور دما
(1) سنسور دماى آب را در يك ظرف كه با آب پر شده قرار دهيد، آب را گرم كنيد، و سپس دماسنج را در ظرف قرار دهيد. 

آب را گرم كنيد تا سنسور به دماهاى مختلف برسد، مقاومت سنسور را در دماهاى مختلف اندازه گيرى كنيد، و پس از آن 
مقدارهاى اندازه گيرى شده را با مقدار جدول زير مقايسه كنيد. اگر مقدار اندازه گيرى شده برابر با جدول زير نباشد، سنسور را 

عوض كنيد.

5. بررسى و تعميررله پمپ خنك كننده
(1) بررسى كنيد آيا كويل رله فن شكسته يا اتصال كرده. اگر مشكل پيدا شد، فقطآن را تعمير و تعويض كنيد

(2) بررسى كنيد آيا رله فن كار مى كند يا خير، يا مقاومت بسيار باال است (مقاومت از 1,5Ωنبايد تجاوز كند). اگر چنين است، 
رله  را بررسى و تعمير كنيد يا فقط رله را تعويض كنيد.

دمامقاومت (كيلو اهم )
336,6-40
32,660
3,6030
2,4950
1,7560

1,25570
0,91580
0,6890
0,51100
0,39120
0,30130
0,23140

0,185150

6. بررسى و تعمير رادياتور
(1) رادياتور را براى وجود نشتيبررسى كنيد و در صورت هر گونه نشتى ، فقط رادياتور را تعمير و تعويض كنيد. 

بررسى كنيد آيا رادياتور تغيير شكل داده وآيا اينكه سطح خارجى آن خاك وجود دارد. اگر چنين است، فقط تغيير شكل را 
درست يا آن را تميز كنيد.

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


110

راهنماى تعميرات ليفان 620
راهنماى تعميرات ليفان 620     110 110 

(3) بررسى كنيد آيا رادياتور مسدود شده است. اگر رادياتور مسدود شده ، لطفا آن را پاك كنيد.
7. تعمير پمپ خنك كننده

(1) بررسى كنيد آيا هر تيغه ى پمپ خنك كننده شكسته يا تغيير شكل داده است. اگر چنين است، فقط تيغه راتعويض و 
تعمير كنيد.

بررسى كنيد آيا سر و صداى غير طبيعى در هنگام اجراى پمپ خنك كننده شنيده مى شود. اگر سر و صداى غير طبيعى 
بر اثر اصطكاك بين تيغه و گارد فن ايجاد شود، عمليات تنظيم را انجام دهيد. اگر سر و صداى غير طبيعى به لحاظ آسيب 

ديدگى موتور مى باشد،  آن را تعويض و تعمير كنيد. 
سرعت چرخش فن را بررسى كنيد. وقتى فن در مرحله  اول فعال مى شود، سرعت 1500r/min خواهد بود، زمانى 

كه فن مرحله II فعال مى شود، سرعت 2800r/minخواهد بود. اگر سرعت با مقدار مشخص ، برابر نيست، فقط تعمير و 
تعويض كنيد.

8. نقشه لوله پمپ آب پالستيكى (شكل 117-2) و ترموستات (شكل 2-118)

شكل 117-2 مجموعه لوله پالستيكى پمپ آب پالستيكى  شكل 118-2 ترموستات       
1- بست 2- لوله پالستيكى   3- گيره 1-درپوش فشارى 2- قاب ترموستات 3- ترموستات   

4- ارينگ   5- خروجى گاز  4- شلنگ    5- ورودى واتر پمپ     
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بخش پنجم:خنك كنندهبخش پنجم:خنك كننده

نقش خنك كننده 
اين وسيله نقليه ازخنك كننده به جاى  آب استفاده مى كند، و دليل آن شرح زير است: در مقايسه با آب، خنك كننده، 

مزاياى بسيار قابل توجهى دارد. به عنوان مثال، خنك كننده باعث سرد شدن و محافظت موتور مى شود، و بهتر نيازهاى موتور 
خودرو مدرن در سردكردن برآورده مى كند. نوع خنك كننده با كيفيت باال ، نقش ضد انجماد در زمستان ، نقش ضد جوش 

در فصل تابستان را بازى مى كند، حتى اگر در طول سال استفاده شود، نقش هاى ضد خوردگى و ضد پوسته شدنرا دارد. اين 
نه تنها يك وسيله خنك كننده، بلكه يك عامل محافظ خوب است. بنابراين، توصيه مى شود از مايع خنك كننده براى موتور 

استفاده شود.

2. نوع و ويژگى هاى اجرايى خنك كننده
خنك كننده از آب مقطر، ضد يخ و افزودنى تشكيل شده است. مطابق با نوع ضد يخ ، خنك كننده به الكل، گليسيرين ، 

گليكول اتيلن تقسيم مى شود. نوع الكلى خنك كننده، اتانول را (معموال الكل ناميده مى شود) به عنوان  ضد يخ مى گيرد، كه 
داراى مزاياى از جمله قيمت پايين، تحرك خوب و مراحل آماده سازى ساده ميباشد. با اين حال، با توجه به معايب آن از جمله 
نقطه جوش نسبتا باال، تبخير زياد، نقطه انجماد نسبتا باال و قابليت اشتعال مى باشد، اين نوع خنك كننده به تدريج انقضا مى 

يابد ؛ نوع گليسيرينياين خنك كننده داراى نقطه جوش باال، نوسانات كم و خاصيت خورندگى كم، و غير قابل اشتعال و غير 
سمى است. با اين حال، داراى عملكرد پايين در كاهش نقطه انجماد، هزينه هاى باال و قيمت باال است، اين نوع خنك كننده 
را اكثر خودروساز ها قبول نمى كنند، و در حال حاضر تنها در چند كشور معدود در شمال اروپا استفاده مى شود، خنك كننده 
از نوع اتيلن گليكول ، اتيلن گليكول را به عنوان ضد يخ مى گيرد، و شامل يك عامل ضد كفى و افزودنى ضد خوردگى مى 
باشد. از آنجا كه اتيلن گليكول در آب آسان حل مى شود، ممكن است كه مايع خنك كننده داراى نقطه انجماد متفاوت در 

سطح هاى مختلف باشد، پايين ترين نقطه انجماد به C68- درجه سانتى گراد مى رسد.  براى وسيله نقليه ليفان، نقطه انجماد 
C37- درجه تنظيم شده است. از آنجا كه اين خنك كننده داراى ويژگى هاى نقطه جوش باال، قابليت كف شدنپايين، عملكرد 

چسبندگى باال، عملكرد ضد خوردگى خوب و عملكرد ضد پوسته شدگى مى باشد، آن يك نوع خنك كننده نسبتا ايده آل 
است. در حال حاضر، تقريبا در تمام موتور خودرو  ليفان از اين خنك كننده نوع اتيلن گليكول استفاده مى شود.

3. دستورالعمل هاى استفاده از خنك كننده
اگر بطور صحيح استفاده شود، خنك كننده مى تواند از خوردگى، فرسايش و نشت، جلوگيرى كند وهمچنين مى تواند رادياتور 

را از جوش اوردن، انباشته شدن پوسته آب و از انجماد سيستم خنك كننده جلوگيرى كند. عالوه بر اين، خنك كننده مى تواند 
سيستم خنك كننده را در وضعيت عملكردى بهينه و دماى عملكرد مناسب نگه دارد، تا موتور در شرايط خوبى فنى باشد. اگر 

مايع خنك كننده در هنگام مصرف خودرو ، ناديده گرفته شود، به سيستم خنك كننده و طول عمر موتور آسيب مى رساند. 
بنابراين، بايد توجه ويژه اى به آن در هنگام مصرف شود.

(1) از خنك كننده به طور مستمر در طول سال استفاده كنيد. اعتقادى كه خنك كننده تنها در فصل زمستان ضرورى است، 
اشتباه مى باشد، بدليل اين خنك كننده ، نه تنها عملكرد ضد انجماد، بلكه ضد خوردگى، ضد جوش و ضد پوسته شدن مى 

باشد.
(2) از خنك كننده صحيح استفاده نماييد براساس، نقطه انجماد دماى جوى منطقه اى كه وسيله نقليه استفاده مى شود. نقطه 

انجماد مايع خنك كننده بايد حداقل 10 � پايين تر از پايين ترين دماى جو باشد، در غير اين صورت عملكرد ضد انجماد 
ايجاد نمى شود.
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(3) از خنك كننده درست بر اساس ويژگى هاى ساختارى خاص موتور استفاده كنيد. موتور با ضريب قدرت باال، خنك كننده 
اى با نقطه جوش باال بايد انتخاب شود، براى موتورى كه  بلوك سيلندر يا رادياتور آن از آلياژ آلومينيوم ساخته شده، خنك 

كننده هاى از نوع سيليكات افزودنى بايد انتخاب شود. عالوه بر اين، براى برخى از وسايل نقليه درجه باال، خنك كننده خاص 
براى موتور آنها تعيين مى شود. بنابراين، خنك كننده اى بر اساس نياز خاص دستور العمل موتور ، انتخاب كنيد. 

(4) از محصول خنك كننده تاييد شده توسط مركزبررسى تعيين شده گروه واجد شرايط ليفان خريدارى كنيد، و اين مراكز نياز 
به ارائه مواردى مانند گزارش بررسى، كيفيت ضمانت نامه، بيمه و استفاده از دستورالعمل مى باشند. از محصول كيفيت پايين 

به خاطر قيمت پايين خريدارى نكنيد، در اين صورت موتور آسيب ديده و ضررهاى مالى بيشترى را به بار مى آورد. 
(5) به طور نرمال، نسبت انبساط خنك كننده باالتر از آب مى باشد. اگر منبع انبساط وجود ندارد، خنك كننده تنها تا 95� از 

ظرفيت سيستم خنك كننده بايد اضافه شود، تا از سرريز شدن مايع خنك كننده جلوگيرى شود.
(6) اگر خنك كننده اصل و اوريجينال به جاى آب در سيستم استفاده مى شود ، قبل از پر كردن از هر نوع خنك كننده بايد 

سيستم را از مايع قبلى تخليه كرد. 
(7) خنك كننده ها براى مصرف ( مخلوط شدن ) با يكديگرنمى باشند، در اين حالت واكنش شيميايى رخ مى دهد و پس از 

آن توانايى ضد خوردگى هر خنك كننده تحت تاثير واقع ميشود. بايد نام هر خنك كننده روى ظرفش نوشته شود تا از استفاده 
نادرست آنها جلوگيرى شود. 

(8) اگر سطح رادياتور به علت نشتى در سيستم خنك كنندهپس از پر كردن خنك كننده ،افت پيدا كرد، سريعا مايع خنك 
كننده اضافه كنيد. اگر افت سطح  به دليل تبخير آب باشد، آب مقطر به جاى آب سخت (مانند آب چاه و يا آب شير) به 

سيستم خنك كننده اضافه كنيد، اگر حالت تعليق يا رسوب ماده در مايع خنك كننده ايجاد شود و يا بويى از آن ساطع شود، 
به اين معنى است كه واكنش شيميايى درمايع خنك كننده ايجاد شده است. در صورتى كه چنين است، سيستم خنك كننده را 

سريعا تميز و مايع را تعويض كنيد.
(9) از نشت مايع خنك كننده جلوگيرى كنيد. نشتى منجر به هدر رفتن مايع خنك كننده، و در شرايط جدى، باعث رقيق 

شدن روغن موتور مى شود، به طورى كه در سيستم روان كننده مشكالتى ايجاد مى شود. اتصاالت پوشش سيلندر را به طور 
منظم بررسى كنيد ، اطمينان حاصل كنيد كه درپوشسيلندر بطور محكم ،واشر سر سيلندر به درستى درزگيرى شده و پيچهاى 

درپوش سيلندر كامال سفت شده اند. 
(10) مايع خنك كننده اتيلن گليكول سمى است و براى كبد مضر مى باشد، آن را استنشاق نكنيد. پس از تماس پوست با اين 
خنك كننده، پوست را بالفاصله با آب بشوييد. عالوه بر اين، نيتريت ،افزودنى ضد خوردگى در اين نوع خنك كننده مى تواند 
سرطان زا باشد، دراينصورت خنك كننده استفاده شده  را نمى توان در هر جايى دور ريخت، چون باعث الودگى محيط زيست 

مى شود. 
(11) هنگامى كه دماى مايع خنك كننده موتور بسيار زياد است، درپوش رادياتور را باز نكنيد، و موتور را بالفاصله خاموش 

نكنيد، در اين صورت ممكن است خنك كننده به دليل افزايش سريع دما، به بيرون بجهد.

4. پر كردن و تخليه خنك كننده

(1) پر كردن خنك كننده
1) قبل از پر كردن خنك كننده، بررسى كنيد آيا تمام اتصاالت لوله در سيستم خنك كننده سفت است و آيا تمام پيچ ها به 

درستى محكم شده اند يا خير.
2) درپوش منبع انبساط را باز كنيد و منبع را از خنك كننده پر كنيد تا جاييكه هواى سيستم تخليه شود ( شكل 2-119)
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شكل 119-2 منبع انبساط

3) به آرامى در مبع انساط آب پر كنيد تا به حد باالترى برسد و سپس درپوش را بطور درست ببنديد.
4) موتور را روشن كنيد و در سرعت دور آرام كار كند تا به دماى برسدكه فن شروع به كار كند، و سپس گيج دماى آب را 

مشاهده كنيد. اگر فن كار كند و دماى آب نرمال مى باسد، موتور را خاموش كنيد.درب منبع انبساط را دوباره باز كنيد.
نرمال بودن سطح آب را بررسى كنيد، و اگر سطح آب خيلى كم است، خنك كننده اضافه كنيد تا جاييكه سطح آن به حد 

باالتر برسد. اگر فن كار نمى كند و دماى آب نسبتا باال است، به اين معنى است كه هوا در سيستم وجود دارد، و مراحل باال 
بايد تكرار شود.

(2) تخليه خنك كننده
1) درپوش فشارى منبع انبساط را باز كنيد.

2) يك ظرف را زير رادياتور قرار دهيد ، و سپس، همانطور كه در شكل 120-2 نشان داده ، درپوش تخليه آب را از رادياتور 
تخليه جدا كنيد.

شكل120-2  قسمت تخليه خنك كننده

1 – درپوش تخليه 
2 – قاب پوشش تخليه
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بخش ششم: نمودار مدار موتور خنك كننده
شكل 121-2 دياگرام مدار فن هاى خنك كننده

5-فن خنك كننده  6-فن خنك كننده   4- سنسور دماى آب   2- رله فن خنك كننده     3- رله فن كولر  1-رله فن خنك كننده 
ECU-7صفحه كامپيوتر  
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بخش چهارم: سيستم موتور و روان كننده ها
كار كرد موثر سيستم روان كننده موتور به طور مستقيم تحت تاثيرعمر موتور است. كاركرد نرمال موتور، نياز به گسترش اليه 

روغن بين قطعات متحرك به منظور كاهش مقاومت در برابر اصطكاك، هدر رفتن توان و استهالك قطعات است. عالوه 
بر اين، جريان روغن موتور ، حرارت توليد شده توسط اصطكاك را كاهش مى دهد، به طورى كه قطعات متحرك به خاطر 

حرارت باال ، حركت نخواهند كرد. روغن موتور، همچنين اليه روغن بين رينگ پيستون و ديواره سيلندر را گسترش داده و به 
عنوان درزگير و افزايش فشار سيلندر عمل مى كند.

I. عملكرد سيستم روان كننده 
عملكرد اصلى سيستم روان كننده ، روانكارى قطعات اصطكاكى اصلى موتور مى باشد.

وقتى كه روغن موتور و روان كننده از سطح هر قسمت عبور مى كند، حرارت توليد شده توسط اصطكاك بين قطعات را از 
بين برده ، و مواد ناخالص امثال (براده فلز توليد شده توسط اصطكاك، گرد و غبار در هوا و گرانول كربن توليد شده توسط 

احتراق)  را از سطح قطعه (اين عملكرد از اهميت خاص براى ديوار سيلندر دارد) مى شويد . اليه روغن بر روى سطح قطعه 
،آنها را در برابر آب، هوا و گاز قابل احتراق محافظت و از خورده شدن توسط مواد شيميايى و اكسيژن جلوگيرى مى كند. روغن 
موتور چسبندگى خاصى دارد، و فاصله جزئى بين ديواره سيلندر و رينگ پيستون را پر مى كند تا نشت گاز را كاهش داده و اثر 

درزگيرى دارد. 
بنابراين، عالوه بر روغن كارى، روغن داراى پنج عملگرد ديگر از جمله ازبين بردن  گرما، تميز كردن و حفاظت، درزگيرى و 

حفاظت از زنگ زدگى را دارد.

II. حالت روانكارى موتور
قدرت روانكارى هر بخش از موتور به محيط عملكرد، سرعت نسبى حركت، بار مكانيكى و بار حرارتى آن بخش بستگى دارد. 

بر اساس قدرت روانكارى، سيستم روان كننده حالت هاى روانكارى زير را تخاذ مى كند:
1. روغن كارى با فشار: از طريق عملكرد پمپ روغن، روغن تحت فشار معينى به طور مداوم به فضاى بين سطوح اصطكاكى 
فرستاده ميشود. بنابراين، اين اليه روغن كه داراى ضخامت معينى است مى تواند بار مكانيكيخاصيرا بدون شكستهشدن بين 

قطعات اصطكاك گسترش دهد، تابتوان به طور كامل دو قطعه اصطكاك  را جداكرد و روغنكارى قابل اعتماد داشت.
2. روانكارى پاششى: اين حالت روانكاريبرايپاشش روغن توسط برخى از بخش هاى در حال حركت (ميل لنگ و ميل سوپاپ)  

استفاده مى شود در زمانى كه موتور در حال كار است سطوح اصطكاك را روان مى كند. روانكارى پاششيمربوط به بخش 
هاى زير است: قطعات، در معرض از قبيل ديواره سيلندر و بادامك، قطعاتى با سرعت حركت نسبتا كم ، از قبيل پين پيستون، 
قطعات تحت بار مكانيكى نسبتا كم، از قبيل تاپيت. روانكارى پاششى ديواره سيلندر همچنين از بدتر شدن شرايط عملكردى 

موتور جلوگيرى مى كند بدليل اينكه ورودى روغن موتور به محفظه احتراق داراى فشار باال و مقدار روغن روانكارى زياد 
ميباشد. 

3. روغن كارى دوره ايى: برخى از بخش ها مهم نمى باشند و به حالت پراكنده قرار گرفته اند، روغنكارى ،با پر شدن 
گريس و روان كننده ها به طور منظم انجام مى شود. به عنوان مثال، مجموعه هاى مانند بلبرينگ واتر پمپ موتور، دينام، 

استارت و سوخت رسانها در اين حالت روغن كارى مى باشند.
با توسعه خودرو، هر دو عامل سرعت و قدرت خاص موتور باال و باالتر مى شود، كه الزامات سختگيرانه ترى راروى روغن 

روانكارى ، تحميل مى كند. بنابراين، الزم است ، دايما موتور حفظ و نگهدارى شود. عملكرد نرمال سيستم روان كننده به طور 
مستقيم بر شرايط عملياتى موتور تاثير مى گذارد. در هنگام استفاده و نگهدارى از سيستم روان كننده ، دستورالعمل هاى زير را 
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دنبال كنيد:
در مرحله اول، روغن موتور ى كه واجد شرايط و با كيفيت باال است را انتخاب كنيد. كيفيت روغن موتور را مطابق با مقررات 
مربوطه، انتخاب و سطح گرانروى روغن موتور را بر اساس شرايط واقعى خودرو و دماى محيط انتخاب كنيد. اگر وسيله نقليه 

قديمى و دماى محيط نسبتا باال است، الزم است روغن موتورى كه ويسكوزيته نسبتا باال دارد را انتخاب كنيد و براى يك 
وسيله نقليه جديد و خودرويى كه تعميرات اساسى شده است ، الزم است روغن موتورى با ويسكوزيته نسبتا پايين انتخاب 

كنيد، به دليل اينكه ويسكوزيته پايين ، براى تميز كردن و از بين بردن حرارت بسيار مفيد است، و براى از بين بردن دانه هاى 
فلزى، و همچنين براى رسيدن روغن به تمام قسمتهاى مورد نياز به روغن كارى بسيار مفيد هستند.

ثانيا، در هنگام استفاده ، حركت نرمال سيستم روان كننده را بررسى كنيد. ميزان سطح روغن را در مخزن روغن هر چند يكبار 
بررسى كنيدتا از سطح نرمال روغن مطمئن شويد. فشار روغن را در حين كار بررسى كنيد. اگر هر وضعيت غير طبيعى يافت 

شود، دليل را شناسايى و مشكل را برطرف سازيد. اگر روغن موتور رنگش تغيير كرد و در مخزن روغن ناخالصى ، آب يا بنزين 
ديده شد ، روغن روان كننده را تعويض كنيد. 

به عالوه ، كيفيت و شرايط عملكرد سيستم روان كننده و لوازم جانبى آن را بررسى كنيد. كيفيت فيلتر روغن، شرايط 
عملياتى   تنظيم سوپاپ فشارروغن موتور، خالصى بوش شفت و وضعيت درزگيرى خط لوله روغن موتور ممكن است برعملكرد 

طبيعى سيستم روان كننده تاثير گذارد. عالوه بر اين، بخش هايى از سيستم روان كننده را به طور منظم تميز كنيد، و از تميز 
بودن سيستم روانكارى اطمينان حاصل كنيد. 

تعيين روغن موتور
تعيين روغن موتور مورد استفاده در اين وسيله نقليه30/10w مى باشد .

10 نشان دهنده ويسكوزيته روغن موتوراست
W نشان دهنده زمستان است

30 نشان دهنده شاخص مقاومت در برابر حرارت روغن موتور است

بررسى سيستم روانكارى
1. مخزن روغن (كارتل روغن موتور)

(1) مخزن روغن را جدا كرده و بررسى كنيد
تحت شرايط زير، مخزن روغن بايد جدا وبررسى شود: نشتى روغن موتور از دو طرف و يا انتهاى جلو و عقب مخزن و آلوه 

كردن موتور ، تغيير شكل دادن مخزن و يا نشتى روغن به سبب تصادف غير منتظره  و يا اختالل در عملكرد نرمال مكانيزم 
شاتون ميل لنگ و يا جمع كننده روغن بر اثر تغيير شكل دادن مخزن روغن ، در اين موراد پمپ روغن و يا ميل لنگ شاتون 

را تعويض كنيد.

(2) درزگيرى مخزن روغن 
قبل از جداسازى، روغن مخزن را تخليه ؛پيچ هاى ثابت كننده روى لبه هاى كنارى را شل و با ديلم درزگير را بلند كرده و 

مخزن را جدا كنيد. 
پس از جداسازى مخزن ، آن را تميز كرده، و در همان زمان باقى مانده درزگير را از لبه و بلوك سيلندر پاك كرده، محل 

نشتى را بررسى ،  لبه ها را پهن كرده، و آن را به شكل اوليه بازگردانيد.
مخزن روغن را به آرامى نصب، پيچ هاى ثابت كننده را با گشتاور 23Nm محكم كنيد.
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2. صافى روغن
صافى روغن  به حالت معلق در مخزن روغن است، و عمليات تصفيه اوليه را براى جريان روغن موتور به پمپ روغن  انجام 

مى دهد، تا برخى از ناخالصى ها كه اندازه آنها نسبتا بزرگ است ، تصفيه شود. بخشى كه نقش فيلتر كردن روغن را دارد 
داراى  150 ~ 200 روزنه روى صفحه صافى است كه در ورودى روغن نصب شده است. براى صافى روغن، مشكل اصلى ، 
مسدود شدن لوله روغن يا صفحه صافى مى باشد. بنابراين، مهمترين بررسى صافى ، تميزى صفحه صافى مى باشد. بعد از 

تميز كردن صفحه صافى آن را با هواى فشرده خشك كرده و تغيير شكل و آسيب صافى را بررسى كنيد. 

3. پمپ روغن
(1) جداسازى و بررسى پمپ روغن : پمپ روغن، نفش مهمى در سيستم روان كننده دارد، و شرايط فنى آن رابطه مستقيم 
با عملكرد نرمال سيستم روان كننده دارد. اگر پمپ روغن پس از استفاده براى مدت طوالنى ، فرسوده گرديده است ، عمل 

روانكارى سيستم كاهش پيدا كرده وميزان پمپ روغن متعاقبا كاهش يافته و ديگر مشكالت فنى ايجاد خواهد شد. 
صافى و لوله روغن را جدا كنيد و سپس با استفاده از گيج فيلرلقى دنده محرك پمپ روغن و خالصى اكسل پمپ روغن را 
بررسى كنيد. حد سايش براى لقيدنده محرك پمپ روغن 0,20mmو 0,15mmحد سايش براى خالصى اكسل پمپ روغن 

مى باشد. 
پيچ هاى ثابت كننده پمپ روغن را جدا كنيد، درپوش پمپ و قاب آن را از هم جدا كنيد ، و واشر و دنده محرك را بيرون 

بياوريد. اگر دنده محرك تعويض شده است، فقط  از يك سوهان براى جدا كردن سر پين جانبى روى دنده محرك استفاده 
كنيد ، پين جانبى را ضربه زده، و سپس دنده محرك را فشار دهيد.

پس از جداسازى، همه قسمت ها را تميز كنيد، تا بررسى اين قسمتها را تسهيل بخشيد.

(2) تعمير بخش هايى از پمپ روغن:
قاب پمپ روغن: بررسى كنيد آيا سوراخ پمپ روغن فرسوده، آيا سوراخ پيچ دو سر رزوه آسيب ديده ، و آيا قاب پمپ روغن 

ترك خورده است يا خير. خالصى محكم كردن  بين سوراخ شفت محرك روى قاب پمپ روغن و شفت محركبايد بين 
0,03 و 0,075 ميلى متر باشدو از 0,20 ميلى متر نبايد تجاوز كند. وقتى كه خالصى بيش از مقدار مشخص شده باشد و يا 

خالصيواضحى با حركت دادن شفت احساس شود ، شفت محرك را تعويض و با استفاده از گالوانيزه شفت محرك را ضخيم 
كنيد . اگر پيچ دو سر رزوه روى پمپ روغن، آسيب ديده ، فقط آن را تعويض كنيد يا قاب را جوشكارى كنيد،  سوراخ  را 

دوباره مته كارى و پيچ دو سر رزوه را قالويز كنيد. اگر قاب پمپ ترك خورده ، فقط آن را تعويض و يا با استفاده از جوشكارى 
تعمير كنيد.

كاور پمپ روغن: وقتى كه پمپ روغن دنده اى ، دنده ها را درگير مى كند، به طور معمول نيروى محورى ايجاد شده به سمت 
پايين اعمال مى شود، و اين نيرو انتهاى دنده و سطح داخلى پمپ را پوشش ميدهد. اگر پوشش پمپ كهنه، يا منحرف شده 
باشد و مقدارش بيش از 0,05ميلى متر باشد، اين پوشش را با استفاده از ماشينكارى و سنباده تعمير كنيد. اگر پوشش پمپ 
به سوپاپ محدودكننده فشار مجهز شده است، نيروى االستيك فنر و بدنهسوپاپ را بررسى كنيد و درصورت نياز سوپاپ را 

تعويض كنيد. 
شفت پمپ روغن: با استفاده از گيج درجه دار،خميدگى شفت پمپ را بررسى كنيد. اگر چرخش سوزن بيش از 0,06mm را 

 0,15mm نشان دهد، شفت بايد تنظيم شود. براى محكم كردن خالصى بين شفت محرك و سوراخ شفت، حد سرويس
است. اگر شفت محرك در يك طرف پوسيده شده، فقط آن را فشار دهيد. طرف پوسيده شده را 180 درجه بچرخانيد و سپس 

آن را براى ادامه استفاده در منفذ فشار دهيد. به طور معمول، خالصى بين چرخ دنده ى محرك در انتهاى فوقانى شفت 
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محرك و قسمت انتهايى قاب پمپ بين 0,025mm تا 0,075mm، است  و نبايد از 0,15mmتجاوز كند. اگر خالصى 
بيش از مقدار ذكر شده در باال باشد، فقط خالصى را توسط واشر جوش و يا قرار دادن واشر بر روى قسمت انتهايى قاب پمپ، 

تنظيم كنيد.
دنده پمپ روغن : براى بررسى لقى دنده محرك ، فقط از يك گيج فيلر براى اندازه گيرى در سه نقطه كه 120 درجه دور 

از يكديگرهستند استفاده كنيد، و براى بررسى خالصى طرف دندانه اى دنده پمپ از يك ميكروكاليپر استفاده كنيد، خالصى 
اكسل دنده پمپ روغن را بررسى كنيد. براى پارامترهاى مربوطه ، لطفا به جدول 1 مراجعه كنيد.

جدول شماره 1 مقدار استاندارد و محدودهسرويسخالصيهاى مختلف پمپ روغن (ميلى متر)

خالصى انتهايى خالصى اكسل  خالصى بين دنده و لقى
خالصى بدنه پمپ

0.02�0.05 0.03�0.09 0.08�0.20 0.03�0.06 مقدار استاندارد
0,15 0,15 0,75 0,02 محدوده سرويس

ايجاد لقى بداليل سايش دنده ، يا اصطكاك بين شفت محرك و قاب پمپ يا اصطكاك بين شفت محرك و سوراخ شفت 
دنده مى باشد. اگر دنده به طور جدى كهنه نشده است، تنها آن را برگردانيد و به استفاده ادامه دهيد، در صورتى كه فرسايش 

آن زياد است ، دنده ها را دوتايى تعويض كنيد. اگر روى دندانه صفحه محرك /دنده هاى محرك  و گيربكس پليسه اى وجود 
دارد تنها آن را با سنگ تيغ تيز كنى سنباده بزنيد.

مونتاژ و تست پمپ روغن. ترتيب مونتاژ پمپ روغن بر خالف مراحل جداسازى آن است. در مونتاژ، از محكم شدن  
اتصال بخش هاى مختلف، از جمله لقى دنده ، محكم شدن اتصال بين شفت محرك و قاب، و اتصال بين شفت محرك و 
سوراخ محور دنده ، اطمينان حاصل كنيد. عالوه بر اين، خالصى بين دنده محرك و كاور پمپ را تنظيم و بررسى كنيد. به 
طور معمول ، خالصى بايد حدود 0,05 ميلى متر باشد و اگر خالصى نبايد بيشتر از اين مقدار باشد.اگر مقدار خالصى  زياد 

باشد ، هنگام كار كردن پمپ ، روغن روان كننده از اين خالصى نشت مى كند تا فشار روغن را كاهش دهد. اين مشكل با 
نازك كردن واشرهاى بين پوشش پمپ و قاب برطرف مى شود. روش بررسى به شرح زير است: سيم پيشرويبين دنده محرك 
و پوشش پمپ قرار دهيد، پوشش پمپ را نصب كنيد، پيچ ها را محكم كنيد، پوشش پمپ را جدا كنيد، و سپس ضخامت سيم 

پيشروى فشرده شده را  كه همان خالصى است را اندازه گيرى كنيد.
بعد از مونتاژپمپ روغن ، براى چك كردن شرايط فنى ، پمپ روغن را تست كنيد.  به طور معمول، بررسى تجربى اتخاذ مى 

شود: بعد از نصب، دنده ى محرك پمپ روغن  را با دست  بچرخانيد و دنده بايد به آرامى  با قفل شدگى ،بچرخد. روغن  
روان كننده در داخل پمپ روغن بريزيد ، با انگشت شصت خود ، سوراخ روغن را مسدود كنيد، شفت پمپ را بچرخانيد و 

روغن بايد با فشار خارج شود و انگشت شما بايد فشار را احساس كند. 
بعد از سوار كردن پمپ روغن در وسيله نقليه ، يك گيج فشار به آن متصل كنيد، و پس از آن فشار روغن موتور را 

مشاهده كنيد. هنگامى كه موتور در حال حركت دور آرام در دماى نرمال مى باشد، فشار روغن روان كننده نبايد كمتر از 
30kPa باشد. هنگامى كه موتور با سرعت باال در حركت است، فشار روغن روان كننده ها نبايد از 200kPa تجاوز كند. اگر 

فشار ، با مقدار استاندارد برابر نيست ، سوپاپ محدود كننده فشار را تنظيم كنيد. روش تنظيم به شرح زير است: اگر فشار روان 
كننده روغن بسيار كم است، فقط واشر به انتهاى سوپاپ محدود كننده فشار اضافه كنيد ، در اين حالت كشش فنر افزايش 

مى يابد و در نتيجه فشار روغن روان كننده نيز افزايش مى يابد؛ اگر فشار روغن بسيار باال است، فقط واشر بين درپوش پيچ 
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سوپاپ محدود كننده و كاور پمپ قرار دهيد تا فشار فنر كاهش يافته و درنتيجه فشار روان كننده نيز كم شود. اگر فشار روغن 
موتور به دليل جا سازى نادرست ساچمه سوپاپ است ،ساچمهرا تعويض كنيد. اگر هر دو پمپ روغن و سوپاپ محدود كننده 

فشار در شرايط خوبى باشند، رقيق بودن روغن ، شرايط مناسب گيج روغن و سنسور ، خالصى  ياطاقان ميل لنگ يا خالصى 
زياد شاتون را بررسى كنيد.  

4. فيلتر روغن
پس از استفاده براى مدت مشخص، سيستم روان كننده موتور حاوى،براده هاى فلزى و ديگر ناخالصى هاى مكانيكى توليد 

شده  توسط اصطكاك بين قطعات موتور و همچنين كلوئيد روغن موتور ،مى شود. اگر اين مواد وارد مدار روان كننده همراه با 
روغن موتور شود، اين ناخالصى ها سايش قطعات موتورراسرعت بخشيده و منجر به مسدود شدن لوله ها و كانالهاى روغن مى 
شوند. به منظور جلوگيرى ورود اين ناخالصى ها به مجراى اصلى روغن، فيلتر روغنى در مخزن روغن موتور نصب شده است. 

تعويض فيلتر روغن
فيلتر روغن در كنار موتور نصب شده است، برروانكارى روغن از پمپ روغن به فيلتر  فشار مى بخشد كه اين از طريق ورودى 

روغن بر روى پايه ثابت كننده مى باشد، و پس از آن جريان به مجراى اصلى روغن ،ازطريق المنت فيلتر و خروجى روغن 
مى شود. المنت فيلتر ناخالصى ها ى روغن موتور را تصفيه مى كند، و اين ناخالصى ها به سطح خارج المنت فيلتر مى چسبد. 

هنگامى كه المنت فيلتر مسدود شده ، زمانى كه روغن روانكارينمى تواند از المنت فيلتر عبور كند، فشار آن افزايش خواهد 
يافت، و پس از آن شير باى پس ( دو طرفه ) باز خواهد شد، و روغن موتور به طور مستقيم به مجراى اصلى روغن از طريق 

سوپاپ باى پس ( دوطرفه )جريان مى يابد، تا از كمبود روغن در سيستم روان كارى جلوگيرى كند. در اين مورد، روغن موتور 
توسط المنت فيلتر (در واقع فيلتر روغن عمل نمى كند) فيلتر نمى شود، احتمال بسيار زياد وجود دارد  كه روغن موتور مخزن  

مسدود شده و سايش موتور را تسريع بخشد. بنابراين، در هنگام استفاده ،فيلتر روغن را بطور متناوب تعويض كنيد تا ازوقوع 
وضعيت ذكر شده در باال ، جلوگيرى كنيد. به طور معمول، روغن موتور بايد يك بار بعد از هر 5000 ~ 7500 كيلومتر مسافت 

تعويض شود، و فيلتر روغن بايد يك بار پس از 2 بار تعويض روغن موتور ، عوض شود. فاصله زمانى تعويض فيلتر روغن 
ممكن است طوالنى و يا كوتاه  باشد كه متناسب با وضعيت استفاده از خودرو است. 

قبل از تعويض فيلتر روغن، روغن موتور را حتما تعويض كنيد. هنگام تعويض روغن موتور، ابتدا فيلتر روغن را جدا و سپس 
روغن موتور را تخليه كنيد. پس از آن، فيلتر روغن را نصب  و سپس روغن موتور را اضافه كنيد، و يا اضافه كردن روغن موتور 
در مرحله اول و نصب فيلتر روغن در مرحله بعدى مى باشد. در هنگام نصب فيلتر روغن، درابتدا سطح نصب، را بررسى كنيد و 
سطح نصب بايد صاف، تميز و عارى از هر گونه آلودگى و يا بقاياى واشر درزگير اصلى باشد. بر روى واشر درزگير فيلتر جديد، 

روغن موتور بزنيد، و سپس فيلتر را پيچ كنيد  تا جاييكه واشر درزگير الستيكى ،با مجموعه اى بلوك سيلندر تماس نزديك 
داشته باشد. پس از آن، فيلتر را يك يا 3/4دور بچرخانيد. بعد از نصب، موتور را راه اندازى كنيد، و سطح تماس را از لحاظ  

نشت يروغن بررسى كنيد.

5. نظارت بر فشار روغن
سنسور فشارروغن  را جدا كنيد و سپس اتصال را همراه با مجموعه گيج فشار روغن نصب كنيد. موتور را در سرعت باال راه 

اندازى كنيد ، تا گرم شود و ترموستات باز شود. فشار روغن بايد الزامات ذكر شده در جدول 2 را رعايت كند.
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جدول شماره 2 موارد مهم در استفاده از سيستم روان كننده

 مى باشد.kPa ، مقدار حداقل r/min200وقتى كه سرعت موتور1000

  مى باشد.kPa ، مقدار حداقل r/min400وقتى سرعت موتور 4000

 فشار روغن موتور در 75 تا 80 درجه

سانتى گراد

3,2 ليتر  تعويض روغن موتور

3,5 ليتر ظرفيت روغن موتور  تعويض روغن و فيلتر موتور

 تفاوت مقدار ماكسيمم و مينمم نشان داده شده توسط ميله نشانگر روغن 1,4 ليتر

 تعويض براى اولين بار وقتى كه به كيلومتر 2000 برسد و تعويض هاى بعدى هر نيم سال

يك بار يا 500-+ 7500 كيلو متر
 تعويض روغن موتور
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بخش بخش VV : سيستم تامين بنزين (سوخت رسانى) : سيستم تامين بنزين (سوخت رسانى)

I.     اصول ساختار و سيستم تامين بنزين

سيستم تامين بنزين متشكل است از باك ، لوله پر كردن بنزين ، پمپ الكتريكى، فيلتر ، ورودى بنزين ، تنظيم كننده فشار ، 
لوله سوخت، زغال  كنيستر براى كنترل مكانيسم بخار و فشار بنزين. اصل عملكرد آن به شرح زير است: هنگامى كه پمپ 
بنزين الكتريكى پر مى شود ، بنزين توسط صافى اوليه و جدا كننده آب و بنزين فيلتر مى شود ، سپس در داخل فيلتر بنزين 
، تحت فشار kPa 380 پمپ مى شود. پس از جريان به فيلتر ، 98 درصد از  8um�10um ناخالصى در بنزين زدوده مى 

شود. بعد، به ريل بنزين جريان مى يابد و سپس به داخل سيلندر تزريق مى شود. در همان زمان، بنزين مازاد به باك بنزين از 
طريق تنظيم كننده فشار سوخت و لوله برگشتى ، باز مى گردد.

II. نوع، ظرفيت و نحوه تامين بنزين
Lifanاز  بنزين بدون سرب 93 # استفاده مى كند، ظرفيت باكآن 51 ليتر است، نحوه تامين بنزين آن چند نقطه كنترل 

الكتريكى انژكتورى است  و كمترين مصرف  خاص بنزين 364g / (كيلو وات - ساعت) است.

III. بررسى باك، درپوش باك و لوله بنزين
1. باك، درپوش و لوله بنزين را از لحاظ آسيب ديدگى و نشتى بررسى كنيد.

2. بررسى كنيد آيا واشر درپوش باك  و سر ريزآن آسيب ديده يا خير.
3. مجموعه انژكتور را بررسى كنيد.

4. قطعات مورد نياز را تعويض كنيد.

IV. پمپ بنزين الكتريكى
پمپ الكتريكى ، يك پمپ محرك توسط موتور DC كوچك است، و نقش آن تامين بنزين، تحت فشار معينى به سيستم 

انژكتور است. مزيت هاى آن سر و صداى كم، احتمال كم شدن حباب هوا، احتمال كم نشتى، و روش نسبتا ساده براى نصب 
خط لوله مى باشد.

كار نكردن پمپ بنزين الكتريكى ،نواقص رايج در راه اندازى موتور است و بطور كلى روش بررسى آن به صورت زير مى باشد:  
1. درپوش باك را باز كنيد، سوئيچ استارت را روشن كنيد (موتور را راه اندازى نكنيد)، و پس از آن به سر و صداى كاركردن 
پمپ بنزين درسرريز باك گوش كنيد. اگر پمپ براى مدت 3-5 ثانيه كار كند و سپس متوقف شود، به اين معنى است كه 
سيستم كنترل به طور نرمال كار مى كند. تنها زمانى كه موتور استارت شده است يا زمانى كه جريان هوا در منيفولد هوادر 
هنگام كاركرد نرمال است، كامپيوتربرق را از مدار الكتريكى پمپ عبور مى كند. براى اين نوع موتور، بررسى زير بايد انجام 

شود.
2. يك قطعه سيم برداشته، بطور كوتاه به جكهاى بررسى پمپ بنزين الكتريكى داخل درپوش بررسى نقص موتور زده ، و پس 

از آن سوئيچ احتراق استارت  را روشن كنيد. اگر پمپ سوخت الكتريكى شروع به كار كند، به اين معنى كه مدار كنترل پمپ 
سوخت خارج از كامپيوتر در شرايط عادى است ، مشكالز كامپيوتر و يا اينكه رله پمپ بنزين الكتريكى خراب مى باشد، بررسى 

و تعمير بايد انجام شود. پس از آن، در صورتى كه پمپ بنزين الكتريكى كار نكند، به اين معنى است كه مدار كنترل خارج از 
كامپيوتر خراب است، و فيوز مدار بايد بررسى شود، اگر همه آنها در شرايط خوب مى باشند، به اين معنى است كه مشكل در 

پمپ بنزين وجود دارد و پمپ بايد بررسى ، تعمير ويا تعويض شود.
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V. فيلتر بنزين
فيلتر در مدار بنزين پر فشار بعد پمپ بنزين نصب شده است، و عملكرد آن براى فيلتر كردن ناخالصى ها و آب در بنزين است 

و از مسدود شدن سيستم بنزين جلوگيرى ، و سايش مكانيكى را كاهش مى دهد، تا عملكرد نرمال موتور ، تضمين شود.
روش بررسى و تعمير:

1. فيلتر بنزين را جدا كنيد، با دهان به ورودى در نزديكى باك را فوت كنيد، و مسدود شدگى آن را بررسى كنيد.
2. دو روشبراى مسدود شدگى فيلتر بنزين وجود دارد: يكى مسدود شدگى كامل لوله، و ديگرى فوت كردن  با فشار مى 

باشد.  امروزه، بسيارى از فيلتر هاى بنزين نصب شده بر روى وسيله نقليه را نمى توان جدا كرد، و صورت مسدود شدگى بايد 
به عنوان يك قطعه كامل تعويض كرد.

3. به طور معمول، فاصله تعويض فيلتر بنزين يك  سال و نيم يا 40،000 كيلومتر است.
4. بدليل ايجاد نشتى در اطراف فيلتر بنزين، محكم و سفت كردن ، عمل مهمى محسوب مى شود.

VI. تنظيم كننده فشار بنزين
مقدار بنزين تزريق شده توسط انژكتور بستگى به سطح مقطع نازل، زمان تزريق بنزين و اختالف فشار تزريق بنزين دارد. در 
سيستم ECU ،EFI مقدار تزريق بنزين را از طريق كنترل بر روى زمان تزريق انژكتور ، تعيين مى كند. بنابراين، به منظور 
كنترل صحيح مقدار تزريق بنزين ، اختالف فشار بنزين تحت قوانين ساختار و اندازه انژكتورهاى بنزين بايد ثابت نگه داشته 

شود. نقش تنظيم كننده فشار ، تنظيم فشار بنزين است، تا اختالف فشار تزريق بنزين را بدون تغيير حفظ كند.
به طور نرمال، تنظيم كننده فشار در يك سر لوله انتقال بنزين نصب شده ، و عمدتا از ديافراگم، فنر و سوپاپ برگشتى 

تشكيل شده است. ديافراگم ، قاب تنظيم كننده را به دو اتاقك تقسيم ميكند، كه آنها اتاقك فنرى و بنزينى ناميده مى شوند. 
فنرباالى ديافراگم از طريق شلنگ به لوله مكش متصل شده، و ديافراگم به سوپاپ بازگشتى متصل شده است. سوپاپ 

بازگشتى، ميزان برگشت بنزين را كنترل مى كند.
هنگامى كه موتور در حال كار است، فشار باالى اعمال شده توسط ديافراگم تنظيم كننده فشار بنزين ،برابر با مجموع نيروى 

االستيك فنر و فشار هوا در لوله ورودى مى باشد، و فشار پايين اعمال شده توسط ديافراگم ،فشار بنزين است. وقتى فشار 
باال با فشار پايين برابر است، ديافراگم در وضعيت تعادلى باقى مى ماند. هنگامى كه فشار هوا در لوله مكش كاهش مى يابد 

(درجه خالء افزايش مى يابد)، ديافراگم به سمت باال حركت خواهد كرد، باز شدن سوپاپبرگشتى، افزايش خواهد يافت، و مقدار 
بنزين برگشتى، افزايش خواهد يافت، تا فشار بنزين در لوله انتقال سوخت نيز كاهش يابد؛ برعكس، هنگامى كه فشار هوا در 

لوله ورودى افزايش مى يابد، ديافراگم سوپاپ برگشتى رو به پايين فشرده شده و  باز شدن سوپاپ برگشتى كاهش مى يابد، و 
و برگشت بنزين نيز كاهش مى يابد، به طورى كه فشار سوخت در لوله انتقالبنزين نيز افزايش يابد. بنابراين، زمانى كه موتور 
در حال كار است، تنظيم كننده فشار بنزين،بنزين را در لوله انتقال با كنترل مقدار بنزينبرگشتى ، تنظيم مى كند، تا اختالف 

فشار تزريق بنزين را بدون تغيير نگه دارد.
هنگام روشن بودن موتور، زمانيكهبنزين تامين شده  توسط پمپ بسيار بيشتر از مصرف آن توسط موتور است، سوپاپ 

برگشتى باز مى شود، تا مقدار مازاد بنزين  از طريق لوله برگشتى به مخزن بنزين برگردد. وقتى كه موتور (پمپ بنزين نيز 
متوقف مى شود) متوقف مى شود، فشار بنزين در لوله انتقاآلن كاهش مى يابد، سوپاپ برگشتى به تدريج تحت عمل فنر، 

بسته خواهد شد، تا فشار خاص در سيستم بنزين باقى بماند.
تنظيم كننده فشار قابل تعمير نمى باشد، و اگر بطور نرمال كار نكند، فقط آن را تعويض كنيد. هنگام جدا سازى تنظيم كننده 

فشار ، حتما فشار را از سيستم بنزين خارج كنيد. 
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VII. بررسى و تعمير سيستم تامين بنزين (سوخت رسانى)

1. آزاد  سازى فشار از سيستم بنزين
به منظور تسهيل در راه اندازى ، موتور انژكتور بنزينى، پس از توقف(خاموش كردن) موتور ، باز هم فشار زياد در سيستم بنزين 

وجود دارد. هنگام جداسازى هر قطعه درسيستم بنزين، در مرحله اول حتما فشار را از سيستم خارج كنيد، در غير اين صورت 
بنزين پر فشار در سيستم به بيرون پريده و باعث صدمه فردى يا آتش سوزى مى شود. روش براى آزاد كردن فشار در سيستم 

بنزين به شرح زير است:
(1) موتور را راه اندازى ، و آن را دردور آرام نگه داريد.

(2) هنگامى كه موتور در حال كار است، رله پمپ بنزين و يا كابل الكتريكى پمپ بنزين را خارج كنيد، تا موتور متوقف شود.
(3) موتور را براى  2 يا 3 بار راه اندازى كنيد، تا فشار به طور كامل از سيستم بنزين خارج شود.

(4) سوييچ جرقه را خاموش كنيد، و رله پمپ بنزينرا نصب كنيد.

2. تست فشار سيستم بنزى
مشكل سيستم سوخت رسانى از طريق تست فشار در سيستم بنزين تشخيص داده مى شود، نوع و محل مشكل بر اساس 
نتايج تستمعين مى شود. در هنگام تست، بايد ازگيج فشار بنزين و اتصال لوله استفاده شود. روش تست به شرح زير است:

(1) بررسى كنيد آيا بنزين به اندازه كافى در مخزن وجود دارد. فشار را در سيستم بنزين خارج سازيد.
(2) بررسى اينكه آيا ولتاژ باترى در حدود 12V (مقدار ولتاژ به طور مستقيم بر فشار تامين بنزين پمپ تاثير مى گذارد) است يا 

خير، و كابل منفى باترى را قطع كنيد.
(3) به سيستم بنزين، يك گيج فشار سوخت مخصوص نصب كنيد.

(4) بنزين پاشيده شده را پاك كنيد، و دوباره كابل منفى باترى را متصل كنيد. موتور را راه اندازى كنيد و آن را در سرعت دور 
آرام اجرا كنيد.

(5) شلنگ خالء را از تنظيم كننده فشار بنزين خارج كنيد، و دريچه سمت لوله ورودى را با انگشت مسدود كنيد. بررسى كنيد  
آيا فشار نشان داده شده توسط گيج مطابق با مقدار استاندارد است يا خير. به طور نرمال، براى سيستم تزريق چند نقطه، فشار 

بايد ب0,25MPa�0,35Mpaو براى سيستم تزريق تك نقطه اى،0,07MPa�0,10Mpa بايد باشد .
اگر فشار سيستم بنزين بسيار پايين است، فقط شلنگ برگشتى را بستهتا خط لوله برگشتى قطع شود، و پس از آن فشار نشان 
داده شده توسط گيج را بررسى كنيد. اگر فشار به سطح نرمال برگشت، به اين معنى است كه تنظيم كننده فشار خراب شده و 
بايد تعويض شود. اگر فشار باز هم  خيلى كم است، نشتى سيستم بنزين را بررسى كنيد و مسدود شدگى صافى پمپ ، فيلتر و 

يا خط لوله بنزين را بررسى كنيد. در صورت عدم نشت يا مسدود شدگى، فقط پمپ بنزين را تعويض كنيد. 
اگر فشار نشان داده شده توسط گيج بيش از حد باال باشد، فقط مسدود شدگى خط لوله برگشتى را بررسى كنيد ، در صورتى 

كه خط لوله برگشتى در شرايط نرمال است، به اين معنى است كه تنظيم كنندهخراب و بايد تعويض شود. 
(6) اگر فشار سيستم مطابق استاندارد است، موتور را كار اندازيد تا به دماى نرمال عملكردى برسد، دوباره شلنگ مكش 

تنظيم كننده فشار را وصل كنيد، و فشار نشان داده شده توسط گيج را بررسى كنيد. در اين زمان، فشار نشان داده شده ، بايد 
به آرامى كاهش يابد (حدود 0,05MPa)، در غير اين صورت، فقط مسدود شدگى لوله خال و نشتيرا بررسى كنيد. اگر لوله 

خالء در شرايط عادى است، به اين معنى است كه تنظيم كننده فشار خراب  و بايد تعويض شود.
(7) موتور و پمپ بنزين را خاموش كنيد، 10 دقيقه صبر كنيد و سپس فشار نشان داده شده توسط گيج را مشاهده كنيد (فشار 
باقى مانده در سيستم بنزين ناميده مى شود)، در سيستم تزريق چند نقطه، فشار نبايد كمتر از 0,20Mpaو در سيستم تزريق 
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تك نقطه اى، فشار نبايد كمتر از 0,05Mpaباشد. اگر فشار خيلى كم باشد، نشتى سيستم پمپ بنزين را بررسى كنيد. در 
صورت عدم نشتى ، به اين معنى است كه سوپاپ تامين بنزين در پمپ ، سوپاپ برگشتى در تنظيم كننده فشار يا انزكتور 

سوخت به خوبى درزگيرى نشده اند. 
(8) پس از كامل شدن بررسى، فشار سيستم را آزاد كنيد، گيج فشار را جدا كنيد، سيستم بنزين را مجددا نصب كنيد، مقدار 

فشار سيستم را تعيين كنيد ، موتور را راه اندازيد و وجود نشتى را بررسى كنيد. 
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بخش ششم : سيستم كنترل گاز خروجى اگزوزبخش ششم : سيستم كنترل گاز خروجى اگزوز

 ،(PCV) به طور عمده از سيستم كنترل انتشار گاز اگزوز، تهويه گاز كارتل Lifan سيستم كنترل گاز خروجى در ماشين
كنترل تبخير (EVAP) بنزين تشكيل شده است.

سيستم كنترل به طور عمده از لوله اگزوز، مبدل كاتاليزورى سه منظوره و انباره اگزوز دو مرحله اى تشكيل شده است. نقش 
مبدل كاتاليزورى ، تبديل هيدروكربن (HC)، مونواكسيد كربن (CO) و (NO) اكسيد نيتريت در گاز اگزوز به دى اكسيد 

كربن (CO2)، نيتروژن (N2) و بخار آب است.
نقش تهويه گاز از كارتل روغن موتور (PCV)، جلوگيرى از تخليه ى مخلوطگاز درون سيلندر به اتمسفر است. در سوپاپ 

PCV يك پيستون شناور فنر سوار نصب شده است. هنگامى كه موتور در حال راه اندازى است، پيستون شناورسوپاپ PCV
باال آمده ، و ميزان افزايش درجه  آن به نسبت درجه خال در مانيفولد هوا مى باشد، تا مخلوط گاز درون سيلندر به طور مستقيم 

داخل مانيفولد هوا مكيده شود.
نقش سيستم كنترل انتشار تبخير (EVAP) براى به حداقل رساندن بخاربنزين تخليه شده به اتمسفر است، تا ميزان 

هيدروكربن منتشر شده توسط خودرو كاهش يابد. اين سيستم به طور عمده شامل:
الف. كنترل (EVAP) كنيستر زغال. اين سيستم به طور موقت بخار بنزين را ذخيره مى سازد تاجاييكه گاز داخل باك به 

وسيله موتور براى احتراق وارد شود.
ب. پاك كننده بخار بنزين و سيستم كنترل. هواى تازه مكيده شدهبه ورودى بدنه دريچه گاز از طريق كنترل كنيستر زغال 
EVAP جريان مى بايد، و پس از آن فرايند پاكسازى توسط كنيستر زغال به اتمام مى رسد. عمليات پاك كردن و كنترل 

سوپاپ توسط ديافراگم سوپاپ سلنوئيد،انجام مى شود.
ج. سيستم كنترل بخار مخزن بنزين . وقتى كه فشار بخار در باك بنزين باالتر از مقدار فشار تعيين شده يسوپاپEVAP دو 

طرفه باشد، سوپاپ دو طرفه EVAP باز مى شود، تا بخار بنزين به كنيستر زغال جريان يابد.

بازرسى و تعمير سيستم كنترل انتشار
بررسى

در مرحله اول، لوله اگزوز، مبدل كاتاليزور، منبع اگزوز و منبع صدا خفه كن را براى داشتن اتصال ترك خورده ، جوش شكسته 
و يا خوردگى كه به دليل نشتى در سيستم اگزوز است را بررسى كنيد، و و همچنين صدمه يا شكسته شدن هر گيره، پايه يا 

واشر عايق حرارتى را بررسى كنيد. 
EVAP جدول 1: بررسى سيستم تميز كننده كنيستر ذغال

نتيجه نرمال (kPa) درجه خال اعمال شده شرايط كاركرد موتور
كاركرد موتور در دور آرام وضعيت موتور

خال نگه داشته شده است 50 كاركرد موتور rpm3000 در دور وضعيت سرد
خال نگه داشته شده است 50  كاركرد موتور در دور آرام

وضعيت گرم

وضعيت خال ناپديد گشته ايجاد خال نماييد موتور براى مدت 3 دقيقه كار كرده 
است و سرعت 3,000r/min مى باشد.

 وضعيت خال براى مدتى حفظ و بعد
 ناپديد گشت. وقتى ارتفاع به 2200 متر
 رسد يا دماى ورودى كمتر از 50 درجه
 سانتى گراد است، خال به كاهش خود

 ادامه مى دهد.

50 موتور براى مدت 3 دقيقه كار كرده 
است و سرعت 3,000r/min مى باشد.
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تنظيم
به طور معمول، سيستم كنترل انتشارهمراه باارتعاش قطعات و صدا ى "قدقد" مى باشد. در برخى موارد، تشخيص اين صداها 
از صداى شاسى بسيار دشوار است. سيستم كنترل را از لحاظ شكسته شدن يا شل شدن گيره، عايق حرارتى رادياتور، واشر يا 

پايه بررسى كنيد آنها را محكم كنيد و قطعات مربوطع را بر اساس شرايط عملكردى تعويض كنيد. 
در هنگام بررسى و تعمير، دستورالعمل هاى زير را بايد دنبال كنيد:

(1) از مواد ضد زنگ و پرايمر بر روى بادگير حرارتى سيستم كنترل انتشار گاز نزنيد. تنها مجاز به زنگ زدن لبه آن با اسپرى 
هستيد. رنگ تا حد زيادى بادگير حرارتب را كاهش مى دهد، به طورى كه كف اطاق دگرم خواهد شد و بويى از آن ساطع مى 

شود.
(2) در هنگام نياز ، هر بخشى از اين سيسنم را تعويض كنيد و از قطعه يدكى اصلى استفاده نماييد.

در هنگام جداسازى / نصب منبع يا واشر لوله اگزوز ، از هر روغن روان كننده استفاده نكنيد به دليل اينكه طول عمر آن را 
كاهش مى دهد. توصيه مى شود فقط از آب صابون استفاده كنيد.

دماى عملكرد سيستم كنترل انتشارگاز بسيار باال است. قبل از سرد شدن اين سيستم، با آن كار نكنيد يا در نزديكى آن 
بمانيد. هنگام انجام هر گونه عمليات در نزديكى مبدل كاتاليزورى، مراقبت هاى ويژه اى انجام دهيد. در مدت زمان كوتاهى 

پس از توقف موتور، دماى مبدل به باالترين نقطه افزايش مى يابد.
1. بررسى و تعمير سيستم كنترل انتشار خروجى گاز محفظه سيلندر

سيستم كنترل انتشار محفظه سيلندر متشكل ازسيستم تهويه محفظه سيلندر (PCV) و مركزاين سيستم PCV  سوپاپ 
است. هنگامى كه سوپاپPCV طور نرمال كار مى كند، كنترل انتشار گازهاى از محفظه سيلندر به طور موثر مى باشد.

(1) نظارت بر شرايط عملكرد  سيستم كنترل انتشار محفظه سيلندر
الف. شلنگ تهويه را از سوپاپPCV جدا كنيد.

ب. سوپاپPCVرا از صفحه درپوش اصلى اسبك سوپاپ جدا كنيد.
ج. شلنگ تهويه را دوباره متصل كنيد.

د. موتور را در سرعت دور آرام اجرا كنيد، دريچه سوپاپPCVرا با انگشت مسدود كنيد، تا از وجود خالء مطمئن شويد. تحت 
شرايط نرمال، درجه خالء بايد احساس  شود (انگشت به درون مكيده مى شود)، در غير اين صورت، به در چنين مواردى، از 

مايع تميز كننده براى تميز كردن سوپاپPCV و شلنگ تهويه استفاده كنيد، و يا صورت لزوم آنها را تعويض كنيد.
PCV(2) بررسى و تعمير سوپاپ

الف. سوپاپPCV را جدا كنيد.
ب. چوبى را داخل سوپاپPCV از انتهاى رزوه كنيد، و بررسى كنيد آيا پيستون شناورسوپاپPCV مى تواند حركت كند يا 
خير. پيستون شناورسوپاپPCV تحت شرايط نرمال، قادر به حركت خواهد بود. اگر پيستون شناورحركت نكند، به اين معنى 
است كه پيستون شناور در PCVسوپاپ قفل شده است. در چنين مواردى، سوپاپPCV را تميز يا تعويض كنيد. توجه: در 

هنگام نصب سوپاپPCV، گشتاور محكم كردن بايد8Nm�12Nmباشد.
2. بررسى و تعمير سيستم كنترل انتشارگاز بخار باك بنزين 

سيستم كنترل انتشار بخار به طور كلى انتشار گازHCرا كنترل مى كند.
(1) بررسىEVAPكنيستر زغال و خط لوله بخار بنزين

الف. بررسى كنيد آيا اتصال خط لوله بخار بنزين شل ، خم ، پيچ خورده، ترك خورده، آسيب ديده و يا نشتى دارد يا خير.
ب. EVAP  كنيستر زغال را جدا كرده و ترك يا آسيب آنرا بررسى كنيد. 
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(2) بررسى EVAPسوپاپ سلنوئيدى كنيستر زغال
الف. شلنگ خالء را از سلونوييد كنيستر زغال EVAPجدا كرده و بر روى شلنگ عالمت گذارى كنيد، تا در هنگام نصب 

دقيقا در همان محل قبلى قرار بگيرد.
ب. كابل اتصال سوپاپ سلنوئيدىEVAPرا جدا كنيد.

ج. پمپ خالء به اتصال لوله به جاى شلنگ مكش را كه با بست قرمز عالمت گذارى شده است را متصل كنيد.
د. خالء  را ايجاد كنيد و بررسى كنيد آيا سوپاپ سلنوئيدى كنيستر EVAP در هنگام وصل برق يا قطع برق در شرايط نرمال 

است يا خير. شرايط عادى اين است كه در هنگام اعمال ولتاژ باترى ، درجه خال بايد باشد، وقتى ولتاژ باترى حذف مى شود، 
خال بايد باقى بماند. 

د. از مولتى متر براى اندازه گيرى مقاومت ترمينال هاى EVAP  سوپاپ سلنوئيدى كنيستر ، استفاده كنيد. به طور نرمال 
مقاومت بين 36 تا 44 اهم مى باشد. 

(3) بررسىEVAPسيستم كنيستر زغالى 
براى EVAP سيستم كنيستر زغالى، روش بررسى زير را انجام دهيد:

بررسى كنيد آيا شرايط مطابق جدول 1 ، زمانى كه موتور در حالت سرد است مى باشد يا خير (دماى مايع خنك كننده موتور 
60 � يا پايين تر است) و حالت گرم (دماى مايع خنك كننده موتور 70 � يا باالتر است).

(4) بررسى درجه خالء در  EVAPكنيستر زغالى
الف. زمانى كه دماى مايع خنك كننده موتور است بين C0 80 ~ 95 است ، شلنگ خالء را از منيفولد هوا جدا و سپس پمپ 

خالء را به اتصال ، وصل كنيد.
ب. راه اندازى موتور، پدال گاز  را فشار داده تا سرعت موتور افزايش يابد، و پس از آن بررسى كنيد آيا درجه خالء ثابت است 

يا خير. اگر هيچ خالء وجود نداشته باشد، به اين معنى است كه EVAPسوراخ روى مانيفولد هوا مسدود شده است و بايد 
تميز شود.
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بخش بخش VIIVII:  سيستم جرقه الكتريكى:  سيستم جرقه الكتريكى 

دستورالعمل: اين سيستم يك سيستم جرقه بدون دلكو است.
عمدتا از بخش هاى زير (شكل122-2) تشكيل شده است:

شكل 2-122

1 - سوئيچ جرقه زنى 2 - رله اصلى ECU - 3    4- كويل جرقه زنى   5 –شمع شماره 1                     6 -  شمع شماره 2           7 –شمع شماره 3        
8 –شمع شماره   4            9   - سنسور وضعيت ميل سوپاپ      10 - سنسور وضعيت ميل لنگ

ECU .1
بر اساس سيگنال هاى ارسال شده توسط سنسور هاى مختلف، ECU وضعيت موتور و خودرو را بررسى مى كند و مناسبترين 

سيگنال و زمان جرقه براى سيم پيچى اوليه كويل را تنظيم مى كند.

2. كويل سيستم جرقه زنى
يك محرك در مجموعه كويل جرقه وجود دارد، و آن بر اساس سيگنال ECU،  جريان را به كويل اصلى وارد و يا قطع 

ميكند و سپس تبديل جريان در آن القا مى شود. 

3. سنسور وضعيت ميل لنگ و سنسور وضعيت ميل سوپاپ
بر اساس سيگنال هاى فرستاده شده توسط سنسورهاى مختلف، ECU سرعت موتور و شرايط عملكرد هر سيلندر را تعيين 

مى كند.

4. دمپر با ولتاژ باال و شمع
اين سيستم از دو كويل جرقه تشكيل شده است، يكى براى كنترل شمع شماره 1 و 4، و ديگرى براى كنترل جرقه شمع 

شماره 2 و 3.

كوئيل جرقه 
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I. رله اصلى
رله اصلى بر روى جعبه كنترل مركزى واقع شده است.

جداسازى:
اين رله در مركز توزيع قدرت برق (PDC) (شكل 123-2) قرار گرفته است، و PDC نزديك به باترى در محفظه موتور 

مى باشد. براى وضعيت رله در PDC، لطفا به قسمت ”پوششPDC.“  مراجعه كنيد. تمام پايانه هاى الكتريكى را از لحاظ 
خوردگى  بررسى كنيد و ترمينال ( هاى ) خورده شده را براساس وضعيت عملكرد ، تعويض كنيد.

(PDC) شكل 123-2 مركز توزيع قدرت

II. سنسوروضعيت  ميل سوپاپ
دستورالعمل

سنسورهاى وضعيت موتور در جلوى سر سيلندر نصب شده است. PCM هم زمانى انژكتور بنزين  را تعيين مى كند و هر 
سيلندر بر اساس سيگنال ورودى از سنسور وضعيت ميل سوپاپ (شكل 124-2) و سنسور وضعيت ميل لنگ شناسايى و 

همچنين وضعيت ميل لنگ را تعيين مى كند.
شكل 124-2 ميل سوپاپ
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عملكرد
 Hall مى فرستد، و اين ولتاژ برايعملكرد چيپ Hall Effect  12را به سنسورV (مدول كنترل قدرت) ولتاژ تقريبا PCM

Effect  و المنت هاى االكتريكى در سنسور، استفاده خواهد شد.اتصال منفى سنسور از طريق مدار سنسور شناسايى مى شود. 
ورودى PCM در مدار 5V اوليه ،توليد مى شود.

نافى روى چرخ دنده بادامك به عنوان هدف تعيين شده است. هنگامى كه سنسور اين نافى را تاييد ميكند، ولتاژ ورودى از 
سنسور به PCM از ولتاژ باال به ولتاژ پايين تبديل مى شود. هنگامى كه اين نافى از سنسوربر مى گردد، ولتاژ ورودى در ولتاژ 

باال ذخيره مى شود.
جداسازى

كابل منفى باترى را جدا كنيد.
(2) لوله بنزين و لوله سرريز رادياتور را جدا كنيد.

(3) اتصال الكتريكى را  سنسور ميل سوپاپ جدا كنيد.
(4) 2 پيچ را مخزن روغن فرمان هيدروليك جدا كرده، و آنها را كنار بگذاريد.

(5) پيچ روى سنسور را جدا كنيد.
(6) سنسور را جدا كنيد (شكل 2-125). 

شكل 125-2 مجموعه سنسور مگنتى

(7) لوله بوستر ترمز و اتصال الكتريكى گيره ثابت كننده 
درپوش سر سيلندر را جدا كنيد (شكل 2-126).

شكل 126-2 محل سنسور وضعيت ميل سوپاپ
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(8) اتصال برق سنسور وضعيت ميل سوپاپ را جدا كنيد (شكل 2-127).
شكل 127-2 ورودى ميل سوپاپ 

1 - آهنربا سوپاپ / هدف
2 - سنسور وضعيت سوپاپ

(9) پيچ هاى ثابت كننده سنسور وضعيت ميل سوپاپ را باز كرده ، و سپس سنسور را جدا كنيد (شكل 128-2).رق 
شكل 128-2 سنسور وضعيت ميل سوپاپ

(10) پيچ ثابت كننده آهنربا پشت ميل سوپاپ را باز كنيد (شكل 2-129).

شكل 129-2 جداسازى و نصب مگنت 

     1 - آهنربا هدف
2 – پيچ ثابت كننده

3 - سر سيلندر قسمت عقب
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نصب
نصب - 1,6ليتر

(1) سنسور را روى سر سيلندر نصب كنيد (شكل 2-128).
(2) پيچها را با گشتاور 9Nm (in. lbs 80.) محكم كنيد.

(3) اتصال الكتريكى را به سنسور نصب كنيد (شكل 2-127).
(4) 2 پيچ سيستم مخزن روغن فرمان هيدروليك را ببنديد.

(5) لوله بنزين و لوله سرريز رادياتور را نصب كنيد.
(6) كابل منفى باترى را وصل كنيد.

III. كويل جرقه زنى
دستورالعمل

تركيب  دو عدد سيم پيچ كوئل يكپارچه با يكديگر تشكيل شده است، و اين تركيب روى كاور سوپاپ نصب شده است. ( 
شكل 2-130)

شكل مجموعه كوئل جرقه

1 –بالشتك عايق پالستيكى
2 - كويل

(توجه: سيستم حريق، ولتاژى در حدود V 40،000، توليدمى كند و لمس كردن اين سيستم باعث شوك الكتريكى مى شود 
سيم كويل با ولتاژ باال  به هر سيلندر متصل مى شود. در هر كورس كارى، كوئيل 2 به شمع برق ميرساند. يك شمع زمان 

كمپرس جرقه مى زند، و شمع ديگر درحين كورس اگزوز سيلندر جرقه مى زند. سيم پيچ شماره 1 ، سيلندر شماره 1 و شماره 
4 را آتش و كوئل شماره 2 ، سيلندر شماره 2 و 3 را آتش مى زند. PCM تعيين مى كند كه كدام كويل بايد شارژ شده و 

زمان صحيح حريق را تعيين مى كند.
(ASD)رله اتوماتيك كويل ولتاژ را براى كويل جرقه فراهم مى سازد، و PCM مدار منفى را براى كوئل فراهم مى سازد. 
هنگامى كه PCMدر تماس وقفه مى اندازد، انرژى از كويل اوليه به كويل ثانويه منتقل مى شود، و پس از آن جرقه ايجاد 
خواهد شد. اگر PCM سيگنال ورودى را از سنسور وضعيت ميل لنگ و ميل سوپاپ دريافت نكند، PCM، رله ASD را 

خاموش مى كند. براى استفاده از رله، لطفا به بخش ”رله خاموش كردن خودكار (ASD) - خروجى از PCM“ مراجعه كنيد. 
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جداسازى
توجه: سيستم يك بالشتك عايق الستيكى وجود دارد. از حفظ تمام قطعات، و نصب مجدد آنها در مراحل جداسازى اطمينان 

حال كنيد. 
تركيب كويل الكتريكى احتراق به طور مستقيم بر روى كاور سوپاپ (شكل 131-2) نصب شده است.

شكل 131-2 تركيب كويل جرقه زنى

(1) كابل منفى باترى را جدا كنيد.
(2) كابل 4 شمع را جدا كنيد.

(3) 4 پيچ را جدا كنيد.
(4) كويل را جدا كنيد.

(5) بالشتك عايق پالستيكى را از پوشش سوپاپ جدا كنيد، اين قطعه براى نصب الزم است.
نصب

اطمينان حاصل كنيد كه بالشتك عايق الستيكى در باال و زير هر پيچ ازكويل جرقه قرار دارد.
(1) كويل و بالشتك عايق الستيكى را نصب كنيد (شكل 2-132).

شكل 132-2 بالشتك عايق پالستيكى و كويل

1 - بالشتك عايق الستيكى   
2- كويل
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(2) پيچ را با گشتاور12Nm (Ibs.in 20±105). سفت كنيد.
(3)  كابل شمع را وصل كنيد.

(4) كابل منفى باترى را وصل كنيد.

IV. شمع
دستورالعمل

1. اين موتور از شمع مقاومتى استفاده مى كند. براى شناسايى و پارامترهاى فنى شمع، به "پارامترهاى فنى" مراجعه كنيد.
شمع، را جدا كرده و بررسى كنيد آيا الكترود آن قطع شده است، آيا كربن انباشته شده، و آيا عايق شكسته و يا در آمده است. 

شمع را به ترتيب جداسازى قرار دهيد. شمع در شرايط غير طبيعى خطايى در كاركرد سيلندر مربوطه نشان مى دهد. 
اگر هيچ مشكلى پيدا نشود، شمع با كاركرد كم را تميز و استفاده مجدد نماييد. به بخش "شرايط شمع مراجعه كنيد." پس از 
تميز كردن شمع، از يك سوهان كوچك براى پهن كردن الكترود مركزى استفاده كنيد، از يك ابزار مناسب ،خالصى بين دو 
قطب (شكل 133-2)را تنظيم كنيد، الكترود كنارى را خم كنيد (در منطقه يجوش)، مقدار خالصى را برابر با مقدار معين شده 

در انتهاى اين بخش نماييد. 
شكل 133-2 بررسى الكترود شمع

گيج مخروطى

2. از اعمال نيرو بين الكترودها استفاده نكنيد، در اين صورت الكترود مركزى آسيب مى بيند.
3. هميشه شمع را با گشتاور مشخص ، سفت كنيد، اگر بيش از حد محكم كنيد، شمع، آسيب و تغيير شكل مى هد. گشتاور 

سفت كردن شمع 28Nm (ft.lbs 20.) است.
توجه: خالصى شمع بين 0,85mm�0,95mm مى باشد.  

طول موثر رزوه 14mm است
مشخصات رزوه 3/4  اينچ است
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جداسازى
اگر كابلهاى شمع به درستى جا نيافتند، سر و صداى جرقه آتش ايجاد مى شود ، شمع به حالت متقاطع آتش گرفته و يا سيم 

منفى اتصال كوتاه مى شود.
در مرحله اول، كابل موجود در كويل را جدا كنيد.

بخش فوقانى غالف عايق شمع را نگه داريد، آن را 1/2 دور بچرخانيد، و پس از آن كابل شمع را باال بكشيد.
(1) از ماسوله با كيفيت باال است كه به غالف الستيك يا فوم و ابزار سرويس ويژه 8448 (شكل 134-2) مجهز شده براى 

جداكردن شمع استفاده كنيد، و مراقب باشيد به لوله شمع و كاور سوپاپ در سر سيلندرآسيب نزنيد.
شكل 134-2 ابزار سرويس ويژه 8448

(2) بررسى شرايط شمع.
توجه: كابل شمع از نوع مقاومتى است كه از ساختار غير فلزى مى باشد، و پارازيت ايجاد شده از سيستم جرقه زنى به راديو 

منتقل نمى شود.
نصب:

اگر كابلهاى شمع جا به جا نصب شود، سر و صداى آتش ايجاد مى شود ، شمع به حالت متقاطع آتش گرفته و يا سيم منفى 
اتصال كوتاه مى شود.

(1) به منظور جلوگيرى ازقرار گيرى نادرست رزوه، پيچ شمع داخل سر سيلندر را با دست بچرخانيد.
 20) 28Nm (2) با استفاده از ابزار سرويس 8448 (شكل 2124-2) شمع را نصب و محكم كنيد. گشتاور سفت كردن شمع

ft. lbs.)مى باشد .
(3) ماسوله الستيكى را باالى شمع قرار دهيد، و اطمينان حاصل كنيد كه قسمت بااليى ماسوله الستيكى، قسمت انتهاى 

بااليى لوله شمع را پوشش مى دهد.
(4) كابل را به كوئل متصل كنيد. 
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V. كابل شمع
دستورالعمل

گاهى اوقات، كابل شمع ، كابل آتش جانبى، ناميده مى شود. آن ، جريان را از تركيب كوئل جرقه به شمع هر سيلندر مى 
فرستد. كابل شمع از نوع مقاومتى و ساختار غير فلزى دارد، و آن تابش هاى راديويى سيستم آتش را كاهش مى دهد.

بررسى كنيد آيا كابل به درستى به كويل و شمع متصل شده است. ترمينال ها بايد به درستى محكم شوند، و به شمع و كويل 
نصب شوند. شمعى كه بوش عايق آن خراب است بايد تعويض شود.

از يك تكه پارچه خيس و محلول غير اشتعال براى پاك كردن كابل شمع استفاده كنيد، و سپس كابل را خشك كنيد. پوشش 
عايق كابل را از لحاظ داشتن ترك بررسى كنيد. كابل شمع و غالف آن از مواد مقاوم در برابر گرما ساخته شده است.

جداسازى
اگر كابلهاى شمع به درستى جا نيافتند، سر و صداى آتش ايجاد مى شود ، شمع به حالت متقاطع آتش گرفته و يا سيم منفى 

اتصال كوتاه مى شود.
در مرحله اول، كابل را از كويل جدا كنيد.

بخش فوقانى غالف عايق شمع را نگه داريد، آن را 1/2 دور بچرخانيد، و پس از آن كابل شمع را باال بكشيد.
نصب

اگر كابلهاى شمع به درستى جا نيافتند، سر و صداى آتش ايجاد مى شود ، شمع به حالت متقاطع آتش گرفته و يا سيم زمين 
اتصال كوتاه مى شود. بوش الستيكى شمع را باالى آن قرار داده و مطمئن شوديد كه قسمت بااليى بوش ، قسمت انتهاى 

بااليى لوله شمع را پوشش مى دهد و انتهاى ديگر را به كابل كوئل متصل كنيد.
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بخش VIII:  سيستم واكنش كاتاليزورى سه منظوره گاز اگزوز

ساختار: مبدل كاتاليزورى سه منظوره مشابه منبع اگزوز مى باشد. قاب آن،  از كارتريج دو اليه ورق فوالدى ضد زنگ مى 
باشد. بين دو اليه ورق فوالد ، مواد عايقحرارتى ---- فيبر آزبست وجود دارد. در مبدل كاتاليزورى سه طرفه، بين صفحات 

وب شبكه مانند جدا كننده، پاك كننده كه كاتاليزور ناميده مى شود ،وجود دارد. 
كاتاليزور: از عامل حمل كننده و تماسى تشكيل شده است . عامل حمل كننده از آلومينيوم سمى ساخته شده، و به شكل 

صفحه جداكننده توپى، منشورى و شبكه اى مى آيد. در واقع، پاك كننده عمل كاتاليزورى را انجام مى دهد، اين فلز نجيب از 
قبيل راديوم، پالتين يا پاالديوم به عنوان كاتاليزور ،مورد استفاده قرار مى گيرد.

اصول عامل مبدل كاتاليزورى سه منظوره به شرح زير است: هنگامى كه گاز اگزوز از طريق لوله اگزوز خارج مى شود، سه نوع 
گاز از جمله HC ،CO و NOxاز اين مبدل كاتاليزورى سه طرفه، عبور مى كند،كه فعاليت هاى اين سه نوع گاز را براى 
واكنش شيميايى اكسيداسيون كاهش مى دهند. در دماى باال، CO را به CO2 كه بى رنگ و غير سمى است اكسيد مى 

كند. در دماى باال ، هيدروكربن را به CO2 و H2O اكسيد مى كند. NOx به N2 و O2تجزيه مى كند. بسيارى از اين 
سه نوع گاز مضر به گاز بى ضرر تبديل مى كند، تا انتشارگاز تميز باشد.

به منظور اجراى نقش بهينه مبدل كاتاليزورى سه منظورهكه كاهش آلودگى مى باشدو جلوگيرى از آسيب ديدگى آن 
دستورالعمل هاى زير را بايد بكار بست:

1. در اين خودروى مجهز به مبدل كاتاليزور سه طرفه نبايد از بنزين سربدار استفاده كنيد، و در هنگام پر كردن بنزين در 
شهرهاى ديگر بايد به اين نكته توجه كرد، زيرا پس از سوختن بنزين سرب دار ، ذرات سرب در هنگام عبور از مبدل ، كاتاليزر 

را با گاز اگزوز مى پوشانند، در نتيجه منطقه فعال كاتاليزور كاهش و از كارآيى مبدل كاسته مى شود كه اين عمل اططالحا 
” مسموميت سرب مبدل سه طرفه ” ناميده مى شود. تجربه نشان ميدهد، اگر فقط يك باك از بنزين سرب دار استفاده شود، 

اين مبدل خراب خواهد شد.
II. از مخلوط گاز سوخته نشدهبه داخل مبدل كاتاليزورى جلوگيرى كنيد. دمايى كه در آن مبدل كاتاليزورى سه طرفه شروع 

به كار مى كند حدودC0 200 است، و دماى عملكردى بهينه بينC0 400 ~ 800. باافزايش دما به بيش ازC0 1000، فلز 
نجيب كه به عنوان كاتاليزور است دچار تغييرات شيميايى شده ، به طورى كه اجزاى كاتاليزورى موثر در مبدل كاتاليزور را 

كاهش مى دهد، و سپس اثر كاتاليزورى نيز كاهش خواهد يافت. 
عملكرد مبدل كاتاليزورى، كاهش غلظت مواد مضر از جمله هيدروكربن (HC) و مونواكسيد كربن (CO) بوسيله احتراق آنها 

و تبديل آنها به آب (H2O) و دى اكسيد كربن (CO2) مى باشد كه اين روندها منجر به توليد گرما مى شود. هنگامى كه 
موتور به طور نرمال كار مى كند، غلظت اين دو مولفه ، متوسط مى باشد و گرماى توليد شده توسط احتراق ، مبدل كاتاليزورى 
را در دماى مطلوب نگه مى دارد. هنگامى كه موتور غير طبيعى كار مى كند، غلظت اين دو مولفه در گاز اگزوز به مراتب بيشتر 

از مقدار نرمال آنها مى باشد. حرارت توليد شده در هنگام احتراق به احتمال بسيار زياد دماى مبدل كاتاليزورى را بيش از حد 
باال مى برد، به طورى كه كاتاليزور تحت تاثير قرار مى گيرد و مبدل كاتاليزورى آسيب مى بيند. بنابراين، در دوره استفاده از 

خودرو، به شرايط زير توجه كنيد: (1) موتور در دور آرام براى مدت طوالنى در حال اجرا باشد؛ (2) زمان احتراق خيلى دير است، 
(3) سيلندر ها كار نمى كنند (4) تزريق سوخت طبيعى است، اما راه اندازى موتور دشوار است (5) مخلوط گاز بيش از حد غليظ 

است؛ (6) موتور ،روغن موتور را مى سوزاند.

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


140

راهنماى تعميرات ليفان 620
راهنماى تعميرات ليفان 620     140 140 

III. در هنگام رانندگى، قسمت پايين خودرو به زمين نبايد برخورد كند، به دليل اينكه در مبدل كاتاليزورى سه طرفه، حامل 
كاتاليزورى از سراميك هاى النه زنبورى ساخته شده ، كه، هنگام برخورد، شكسته و مبدل و اگزوز را مسدود مى كند.  

هنگامى كه سوپاپ انژكتور بنزين به درستى بسته نشود، تنظيم كننده فشار بنزين شكسته مى شود (فشار سوخت بيش از حد 
باال است)، خرابى سنسور اكسيژن و يا سنسور جريان هوا عاملى است كه نسبت مخلوط گازوهوارا غنى تر خواهد كرد. اين 

مخلوط گاز غنى، دود سياه ناشى از لوله اگزوز و افزايش مصرف سوخت را در بر دارد.
IV. دود كربن و قطران زغال سنگ در گاز اگزوز ممكن است ،سطح فعال كاتاليزور را مسدود كند. از ورود مخلوط گاز احتراق 

نيافته به مبدل كاتاليزورى سه طرفه جلوگيرى كنيد، به دليل اينكه مخلوط گاز احتراق نيافته، داراى ماده روغنى است كه 
باعث زنگ زدگى مبدل مى شود  و همچنين حاوى مقدار زيادى از هيدروكربن و مونوكسيدكربن است كه منجر به واكنش 

اكسيداسيون بيش از حد و مقدار زيادى حرارت توليد شده در مبدل كاتاليزورى مى شود، و پس از آن مبدل كاتاليزورى، بيش 
از حد گرم شده و آسيب خواهد ديد. 

V. اگر پديده هاى غير طبيعى مانند جرقه موتور، نوسان شديد ، توقف ناگهانى موتور مشاهده شد، خودرو را متوقف كرده و 
خيلى زود آغاز به بررسى و تعمير كنيد در غير اينصورت مبدل كاتاليزورى بطور دائمى آسيب خواهد ديد. 
VI. در هنگام ذخيره سازى مبدل كاتاليزورى سه طرفه، آن را با بنزين و روغن روان كننده، آلوده نكنيد.

بازرسى و تعمير
اجزاى گاز مبدل كاتاليزورى سه منظوره را بررسى كنيد. با استفاده از اندوسكوپ ،مركز مبدل كات اليزورى را با چشم بررسى 
كنيد. اگر آندوسكوپ در دسترس نمى باشد، از يك المپ فالشى براى بررسيمركز مبدل از لحاظ داشتن ترك و زير اليه 

گداخته استفاده كنيد. 
توجه:

(1) دماى عملكردى سيستم اگزوز بسيار باال است. قبل از سردشدن كامل سيستم اگزوز ، با آن كار نكرده  و يا در نزديكى 
اش اشيايى قرار ندهيد. هنگام انجام هر گونه عمليات نزديك مبدل كاتاليزورى سه طرفه، مراقبت هاى ويژه اى را بكار بنديد. 

در مدت زمان كوتاهى پس از توقف موتور، دماى مبدل به باالترين سطح افزايش مى يابد.
(2) هنگامى كه نياز به تعويض قطعه اى در سيستم اگزوز است، حتما از قطعه يدكى اصلى ( يا معادل قطعه) استفاده كنيد.

(3) قبل از تعويض مبدل كاتاليزورى سه طرفه ، علت اصلى مشكل را شناسايى كنيد. بسيارى از مشكالت مبدل كاتاليزورى 
به دليل ، گاز، بنزين و يا مشكالت مربوط به اشتعال مى باشد.

(4) از آنجايى كه مبدل كاتاليزورى سه طرفهاز نظر لحاظ شبيه به مجموعه منبع اگزوز است، براى تعويض اين قطعات دقت 
كافى نماييد. كارخانجات توليد وسايل نقليه قوانين سختى را بر انتشار آالينده ها داردند و وسايل نقليه توليد شده در مدل هاى 

سالهاى متفاوت، به مبدل كاتاليزورى مختلف نياز دارند. 
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IIII. تشخيص و رفع عيب بر اساس نشانه هاى موتور. تشخيص و رفع عيب بر اساس نشانه هاى موتور

عدم گردش موتور يا گردش سنگين موتور زمان روشن شدن

محل وجود اين مشكل در خودرو:
1. باترى

2. موتور استارتر  
3. سيم كشى يا سوئيچ جرقه 
4. مشكالت مكانيكى موتور

جريان عيب يابى  

(جدول 1-67)

فعاليت     نتايج تست عملكرد رديف
مرحله بعدى بله ولتاز بين دو ترمينال باطرى را با ولت متر چك كنيد. آيا ولتاز بين 8 تا 12 ولت در 

حالت استارتر مى باشد؟ 1
باترى را تعويض كنيد خير

مرحله بعدى بله سوئيچ را روى حالت استارتر نگه داريد. ولتاژ ترمينال مثبت استارتر را با مولتى متر چك 
كنيد. آيا ولتاز بيشتر از 8 ولت مى باشد؟ 2

سيم كشى را تعمير يا تعويض كنيد خير
موتور استارت را تعويض يا تعمير كنيد بله استارتررا باز كنيد. كاركرد آن را به ويژه از لحاظ باز بودن مدار يا قفل شدگى بر اثر 

روغنكارى كم بررسى كنيد. 3
مرحله بعدى  خير

روغن كارى مناسب نماييد بله اگر مشكل در فصل زمستان اتفاق بيافتد، يررسى كنيد آيا استارتر تحت تاثير مقاومت 
روغن نامناسب موتور ويا روغن  نامناسب گيربكس مى باشد. 4

مرحله بعدى خير
مقاومت داخل موتو را برطرف كنيد بله چرخش ضعيف استارت موتور را چك كنيد.كه متاثر ازمقاومت مكانيكى شديد در داخل 

موتور مى باشد؟ 5
مرحله باال را تكرار كنيد خير

روشن نشدن موتور

محل وجود اين مشكل در خودرو:
1. بنزين نداشتن  

2. پمپ بنزين 
3. سنسور سرعت چرخش   

4. كويل جرقه 
5. مشكالت قسمتهاى مكانيكى موتور

جريان تشخيص    
جدول 1-68

فعاليت نتايج تست  عملكرد رديف
مرحله بعدى بله گيج فشار سوخت راكه نقطه اتصال آن(ابتداى  ورودى محل انتشار توزيع سوخت مى 

باشد) وصل كنيد. و استارت بزنيد چك كنيد آيا فشار بنزين موتور تحت كاركرد كامل 
حدود 350kPa است.

1
سيستم تغذيه بنزين را تعمير و چك كنيد خير
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مرحله بعدى بله سيستم عيب ياب سوخت پاش الكترونيكى را وصل كنيدو  سرعت چرخش موتور را 
بررسى كنيد. موتور  را استارت زده، و سيگنال خروجى سرعت چرخش را بررسى كنيد. 2

خط سنسور سرعت را بازديد وتعمير كنيد خير
مرحله بعدى بله وايرشمع يكى از سيلندرها را جدا كنيد، وبه سر آن يك شمع متصل سازيد. الكترود 

شمع را حدود 5mm از موتوردور نگه داريد. موتور را استارت بزنيد، و چك كنيد آيا 
جرقه به رنگ آبى روشن با ولتاژ باال توليد مى شود.

3
سيستم جرقه را تعمير يا چك  كنيد خير

مشكالت مكانيكى موتور را برطرف سازيد بله
فشار هر سيلندر موتور را بررسى كنيد. چك كنيد آيا فشار به اندازه كافى است 4

مرحله بعدى خير
راهنماى تشخيص بله آداپتور سيستم انژكتور الكترونيكى را وصل كنيد. سوييچ  را روشن كنيد. برق پين 

هاى(12 #، 13 #، 44 #، 45 #، 63 #) و اتصال بدنه پين هاى(3 #، 51 #، 53 #، 
61 #، 80 #) را چك كنيد. آيا آنها مناسب هستند؟

5
خط مربوطه را تعمير و چك كنيد خير

3.حركت سخت خودرو بعد از گرم كردن
محل وجود اين مشكل در خودرو:

1. بنزين همراه با آب 
2. پمپ بنزين 

3. سنسور دماى خنك كننده 
4. لوله خال رگوالتور فشار بنزين  

5. كوئل جرقه
جدول 1-69

كاركرد نتايج تست  عملكرد  رديف
مرحله بعدى بله گيج فشار سوخت راكه نقطه اتصال آن(ابتداى ورودى محل انتشار توزيع سوخت 

مى باشد) وصل كنيد. و موتور را استارتر بزنيد چك كنيد آيا فشار بنزين موتور تحت 
كاركرد كامل حدود 350kPa است.

1
سيستم تامين بنزين را تعمير و چك كنيد خير

مرحله بعدى بله واير شمع يكى از سيلندرها را جدا كنيد، و به سر آن يك شمع متصل سازيد. الكترود 
شمع را حدود 5mm از موتوردور نگه داريد. موتور را استارت بزنيد، و چك كنيد  آيا 

جرقه به رنگ آبى روشن با ولتاژ باال توليد مى شود.
2

سيستم جرقه را تعمير يا چك  كنيد خير

سنسور را تعويض كنيد بله سنسور دماى خنك كننده را قطع كرده و موتور را استارت بزنيد. آيا درست استارت 
مى خورد؟ مقاومت 300 اهمى را بطور سرى در نقطه اتصال سنسور دماى خنك 
كننده به جاى آن سنسور گذاشته و موتور را استارت بزنيد. آيا درست استارت مى 

خورد؟

3
مرحله بعدى خير

چك، تعمير يا تعويض كنيد بله
لوله خالئى رگوالتور فشار بنزين را جهت شل بودن يا نشتى چك كنيد. 4

مرحله بعدى خير
بنزين را تعويض كنيد بله

بنزين را براى كاركرد نرمالش چك كنيد. 5
مرحله بعدى خير

راهنماى تشخيص بله آداپتور سيستم انژكتور الكترونيكى را وصل كنيد. سوييچ  را روشن كنيد. برق پين 
هاى (12 #، 13 #، 44 #، 45 #، 63 #)واتصال بدنه پين هاى(3 #، 51 #، 53 #، 

61 #، 80 #) را چك كنيد. آيا آنها مناسب هستند؟
6

4. مشكل استارتر سرد                                                      

محل وجود اين مشكل در خودرو:
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1.همراه بودن آب با بنزين 
2. پمپ بنزين 

3. سنسور دماى خنك كننده
4. انژكتور بنزين
5. كوئل جرقه

 (By- pass Air - Way)  6. مسيركنار گذار هواى دريچه گاز و دور آرام
7. قطعات مكانيكى موتور

جدول 1-70

كاركرد نتايج تست  عملكرد  رديف
مرحله بعدى بله گيج فشار سوخت راكه نقطه اتصال آن(ابتداى  ورودى محل انتشار توزيع سوخت مى 

باشد) وصل كنيد. و موتور را استارتر بزنيد چك كنيد آيا فشار بنزين موتور تحت كاركرد 
كامل حدود 350kPa است.

سيستم تامين بنزين را تعمير و چك 1
كنيد خير

مرحله بعدى بله واير شمع يكى از سيلندرها را جدا كنيد، وبه سر آن يك شمع متصل سازيد. الكترود شمع 
را حدود 5mm از موتوردور نگه داريد. موتور را استارت بزنيد، و چك كنيد  آيا جرقه به 

رنگ آبى روشن با ولتاژ باال توليد مى شود.
2

سيستم جرقه را تعمير يا چك  كنيد خير

سنسور را تعويض كنيد بله سنسور دماى خنك كننده را قطع كرده و موتور را استارت بزنيد. آيا درست استارت مى 
خورد؟ مقاومت 2500 اهمى را بطور سرى در نقطه اتصال سنسور دماى خنك كننده به 

جاى آن سنسور گذاشته و موتور را استارت بزنيد. آيا درست استارت مى خورد؟
3

مرحله بعدى خير

مسيرهواى دريچه گاز سرعت دور آرام 
را بشوئيد بله به آرامى پا را روى پدال گاز گذاشته و گاز دهيد. آيا خودرو به راحتى مى تواند حركت 

كتد؟ 4
مرحله بعدى خير

مشكل را برطرف سازيد بله انژكتورهاى بنزين را خارج كنيد. نشتى و مسدود شدگى را با استفاده از سيستم انژكتور 
شوى تحليل گرچك كنيد. 5

مرحله بعدى خير
بنزين را عوض كنيد بله

بنزين را براى عملكرد نرمالش چك كنيد. 6
مرحله بعدى خير

مشكالت مكانيكى موتور را برطرف 
سازيد بله

فشار هر سيلندر از موتور را بررسى كنيد. آيا فشار به اندازه كافى است. 7
مرحله بعدى خير

راهنماى تشخيص بله آداپتور سيستم انژكتور الكترونيكى را وصل كنيد. سوييچ  را روشن كنيد. برق پين هاى 
(12 #، 13 #، 44 #، 45 #، 63 #) و اتصال بدنه پين هاى(3 #، 51 #، 53 #، 61 #، 

80 #) را چك كنيد. آيا آنها مناسب هستند؟
8

خط مربوطه را تعمير و چك كنيد خير

موتور با سرعت چرخش نرمال موتور به سختى روشن مى شود
محل وجود اين مشكل در خودرو:

1. همراه بودن آب با بنزين 
2. پمپ بنزين 

3. سنسور دماى خنك كننده 
4. انژكتور بنزين 
5. كويل جرقه

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


144

راهنماى تعميرات ليفان 620
راهنماى تعميرات ليفان 620     144 144 

6.مسيركنار گذر هواى دريچه گازودور آرام 
7.ورودى هوا

8. تايمينگ جرقه
9. شمع 

10. قسمتهاى مكانيكى موتور 

جدول 1-71

فعاليت نتايج تست  عملكرد رديف
سيستم هواى ورودى را تعمير و چك 

كنيد بله
فيلتر هوا را از لحاظ مسدود شدگى و مسير هواى ورودى را از لحاظ نشتى بررسى كنيد. 1

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله گيج فشار سوخت راكه نقطه اتصال آن (ابتداى ورودى محل انتشار توزيع سوخت مى 

باشد) وصل كنيد. و موتور را استارتر بزنيد چك كنيد آيا فشار بنزين موتور تحت كاركرد 
كامل حدود 350kPa است.

سيستم تامين بنزين را تعمير و چك 2
كنيد خير

مرحله بعدى بله وايرشمع يكى از سيلندرها را جدا كنيد، و به سر آن يك شمع متصل سازيد. الكترود شمع 
را حدود 5mm از موتوردور نگه داريد. موتور را استارت بزنيد، و چك كنيد  آيا جرقه به 

رنگ آبى روشن با ولتاژ باال توليد مى شود.
3

سيستم جرقه را تعمير يا چك  كنيد خير

مرحله بعدى  بله
شمع هر سيلندر را باز كرده و بررسى كنيد آيا مدل و فيلرآن مطابق با استاندار است يا خير.  4

تنظيم يا تعويض كنيد خير 
سنسور را تعويض كنيد بله سنسور دماى خنك كننده را قطع كرده و موتور را استارت بزنيد. آيا درست استارت مى 

خورد؟ 5
مرحله بعدى خير

دريچه گاز و مسير هواى دور آرام را 
بشوييد بله

به آرامى پا روى پدال گاز گذاشته و گاز دهيد. آيا خودرو به راحتى مى تواند روشن شود؟ 6
مرحله بعدى خير

مشكل را برطرف كنيد بله انژكتورهاى بنزين را خارج كنيد. نشتى و مسدود شدگى را با استفاده از سيستم انژكتور 
شوى تحليل گرچك كنيد. 7

مرحله بعدى خير
بنزين را تعويض كنيد بله

بنزين را براى عملكرد نرمالش چك كنيد. 8
مرحله بعدى خير

مشكالت مكانيكى موتور را برطرف 
سازيد بله

فشار هر سيلندر از موتور را بررسى كنيد. آيا فشار به اندازه كافى است. 9
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

بررسى كنيد ترتيب جرقه و تايمينگ موتور مطابق با استاندارد مى باشد. 10
تايمينگ جرقه را تعمير و چك كنيد خير

راهنماى تشخيص بله آداپتور سيستم انژكتور الكترونيكى را وصل كنيد. سوييچ جرقه را روشن كنيد. برق پين 
هاى (12 #، 13 #، 44 #، 45 #، 63 #)واتصال بدنه پين هاى(3 #، 51 #، 53 #، 61 #، 

80 #) را چك كنيد. آيا آنها مناسب هستند؟
11

خط مربوطه را تعمير و چك كنيد خير

6. استارت نرمال، سرعت دور آرام ناپايدار در هر زمان
محل وجود اين مشكل در خودرو:
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1. همراه بودن آب با بنزين
2. انژكتورسوخت

3. شمع ها 
4. مسير كنار گذردريچه گازو دور آرام 

5. ورودى هوا
6. رگوالتور دور آرام   

7.زمان جرقه 
8.قسمتهاى مكانيكى موتور 

جدول 1-72

كاركرد نتايج تست  عملكرد  رديف
سيستم هواى ورودى را تعمير و چك 

كنيد بله
فيلتر هوا را از لحاظ مسدود شدگى و مسير هواى ورودى را از لحاظ نشتى بررسى كنيد. 1

مرحله بعدى خير
بشوييد و يا تعويض كنيد بله

سوپاپ دور آرام را از لحاظ مسدود شدگى بررسى كنيد. 2
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

شمع هر سيلندر را چك كرده. بررسى كنيد آيا مدل و فيلر آن مطابق با استاندار مى باشد. 3
تنظيم يا تعويض كنيد خير

بشوييد بله
بدنه دريچه گاز ومسير كنار گذر هواى سرعت دور آرام را براى رسوب دوده بررسى كنيد. 4

مرحله بعدى خير
مشكل را برطرف سازيد بله انژكتورهاى بنزين را خارج كنيد. نشتى و مسدود شدگى را با استفاده از سيستم انژكتور 

شوى تحليل گر چك كنيد. 5
مرحله بعدى خير

بنزين را عوض كنيد بله
بنزين را براى كاركرد نرمالش چك كنيد. 6

مرحله بعدى خير
مشكل را برطرف سازيد بله

فشار هر سيلندر موتور را بررسى كنيد. آيا فشار آنها با يكديگر متفاوت است؟ 7
مرحله بعدى خير

بنزين را تعويض كنيد بله
توالى جرقه و تايمنگ موتور را از لحاظ مطابقت با استاندارها بررسى كنيد. 8

مرحله بعدى خير
مراجعه به راهنماى تشخيص بله آداپتور سيستم انژكتور الكترونيكى را وصل كنيد. سوييچ جرقه را روشن كنيد. برق پين هاى 

(12 #، 13 #، 44 #، 45 #، 63 #)واتصال بدنه پين هاى(3 #، 51 #، 53 #، 61 #، 80 
#) را چك كنيد. آيا آنها مناسب هستند؟

9
مسيرهاى مربوطه را چك كنيد خير

7. استارت نرمال، دور آرام ناپايدار در حين گرم شدن
محل وجود اين مشكل در خودرو:  

1. همراه بودن آب با بنزين 
2. سنسور دماى خنك كننده

3. شمع  
4. بدنه دريچه گاز و مسير كنار گذر هواى سرعت دور آرام 
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5. ورودى هوا  
6. رگوالتور تنظيم دور آرام   
7. قسمتهاى مكانيكى موتور

جريان تشخيص   
جدول 1-73

فعاليت نتايج تست عملكرد رديف
سيستم هواى ورودى را تعمير و چك 

كنيد بله
فيلتر هوا را از لحاظ مسدود شدگى و مسير هواى ورودى را از لحاظ نشتى بررسى كنيد. 1

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله شمع هر سيلندر را چك كرده. بررسى كنيد آيا مدل و فيلرآن مطابق با استاندار مى باشد. 2

تعويض يا تنظيم كنيد خير
قسمتهاى مربوطه را بشوئيد بله رگوالتور سرعت دور آرام را خارج سازيد. بدنه دريچه گاز، رگوالتور سرعت دور آرام،مسير 

كنار گذر هواى دور آرام را از لحاظ رسوب دوده بررسى كنيد 3
مرحله بعدى خير

سنسور را تعويض كنيد بله سنسور دماى خنك كننده را جدا كنيدو موتور را استارت بزنيد. موتور را حين گرم كردن 
جهت سرعت آرام ناپايدار چك كنيد. 4

مرحله بعدى خير
مشكل را برطرف سازيد بله انژكتورهاى بنزين را خارج كنيد. نشتى و مسدود شدگى را با استفاده از سيستم انژكتور 

شوى تحليل گرچك كنيد. 5
مرحله بعدى خير

بنزين را تعويض كنيد بله
بنزين را براى كاركرد نرمالش چك كنيد. 6

مرحله بعدى خير
مشكالت مكانيكى موتور را برطرف 

سازيد بله
فشار هر سيلندر موتور را بررسى كنيد. آيا فشار آنها با يكديگر متفاوت است؟ 7

مرحله بعدى خير
راهنماى تشخيص بله آداپتور سيستم انژكتور الكترونيكى را وصل كنيد. سوييچ جرقه را روشن كنيد. برق پين 

هاى (12 #، 13 #، 44 #، 45 #، 63 #)واتصال بدنه پين هاى(3 #، 51 #، 53 #، 61 
#، 80 #) را چك كنيد. آيا آنها مناسب هستند؟

8
خط مربوطه را تعمير يا چك كنيد خير

8. استارت نرمال، سرعت دورآرام ناپايدار بعد از گرم كردن
محل وجود اين مشكل در خودرو:   

1. همراه بودن آب با بنزين 
2. سنسور دماى خنك كننده

3.شمع ها    
4. بدنه دريچه گاز و كنار گذر مسير هوا سرعت دور آرام 

5. مسيرورودى هوا 
6. رگوالتور سرعت دور آرام   

7.قسمتهاى مكانيكى موتور
جريان تشخيص  
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جدول 1-74

فعاليت نتايج تست  عملكرد  رديف
سيستم هواى ورودى را تعمير و چك 

كنيد بله
فيلتر هوا را از لحاظ مسدود شدگى و مسير هواى ورودى را از لحاظ نشتى بررسى كنيد. 1

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

شمع هر سيلندر را چك كرده. بررسى كنيد آيا مدل و فيلرآن مطابق با استاندار مى باشد. 2
تعويض يا تنظيم كنيد خير

قسمتهاى مربوطه را بشوئيد بله رگوالتور سرعت دور آرام را خارج سازيد. بدنه دريچه گاز، رگوالتور سرعت دور آرام، كنار 
گذر مسير هواى دور آرام را از لحاظ رسوب دوده بررسى كنيد 3

مرحله بعدى خير
سنسور را تعويض كنيد بله سنسور دماى خنك كننده را قطع كنيد و موتور را استارت بزنيد. موتور را حين گرم كردن 

جهت سرعت آرام ناپايدار چك كنيد 4
مرحله بعدى خير

مشكل را برطرف سازيد بله انژكتورهاى بنزين را خارج كنيد. نشتى و مسدود شدگى را با استفاده از سيستم انژكتور 
شوى تحليل گرچك كنيد. 5

مرحله بعدى خير
بنزين را تعويض كنيد بله

بنزين را براى كاركرد نرمالش چك كنيد. 6
مرحله بعدى خير

مشكالت مكانيكى موتور را برطرف 
سازيد بله

فشار هر سيلندر موتور را بررسى كنيد. آيا فشار آنها با يكديگر متفاوت است؟ 7
مرحله بعدى خير

راهنماى تشخيص بله آداپتور سيستم انژكتور الكترونيكى را وصل كنيد. سوييچ جرقه را روشن كنيد. برق پين 
هاى (12 #، 13 #، 44 #، 45 #، 63 #)واتصال بدنه پين هاى(3 #، 51 #، 53 #، 61 

#، 80 #) را چك كنيد. آيا آنها مناسب هستند؟
8

خط مربوطه را تعمير يا چك كنيد خير

9.استارت نرمال، سرعت دور آرام ناپايدار و يا خاموش شدن موتور هنگام استفاده از كولر
محل وجود اين مشكل در خودرو:

1. سيستم كولر 
2. رگوالتور دور آرام 

3. انژكتور بنزين
جريان تشخيص  

جدول 1-75

فعاليت نتايج تست  عملكرد  رديف
تنظيم كنيد بله

سفتى بيش از اندازه و گرفتگى كابل گاز را چك كنيد. 1
مرحله بعدى خير

سيستم ورودى هوا را تعمير و چك كنيد بله
سيستم ورودى هوا و لوله خالء متصل به آن را از لحاظ نشتى چك كنيد. 2

مرحله بعدى خير
قسمتهاى مربوطه را بشوئيد بله رگوالتور سرعت دور آرام را خارج سازيد. بدنه دريچه گاز، رگوالتور سرعت دور آرام، كنار 

گذر مسير هواى دور آرام را از لحاظ رسوب دوده بررسى كنيد. 3
مرحله بعدى خير

سنسور را تعويض كنيد بله سنسور دماى خنك كننده را قطع كنيد و موتور را استارت بزنيد. سرعت دور آرام را چك 
كنيد. آيا دور موتور خيلى باال است؟ 4

مرحله بعدى خير
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مرحله بعدى بله
بررسى كنيد كه آيا زمان و ترتيب جرقه مطابق استاندارد باشد. 5

تايمينگ جرقه را تنظيم و چك كنيد خير
راهنماى تشخيص بله آداپتور سيستم انژكتور الكترونيكى را وصل كنيد. سوييچ جرقه را روشن كنيد. برق پين 

هاى (12 #، 13 #، 44 #، 45 #، 63 #)واتصال بدنه پين هاى(3 #، 51 #، 53 #، 61 
#، 80 #) را چك كنيد. آيا آنها مناسب هستند؟

6
خط مربوطه را تعمير يا چك كنيد خير

استارت نرمال، سرعت دور آرام خيلى باال
محل وجود اين مشكل در خودرو: 

1. بدنه دريچه گاز و كنار گذر مسير هوا سرعت دور آرام   
2. لوله خالء

3. رگوالتور سرعت دور آرام 
4. سنسور دماى خنك كننده

5. تايمينگ جرقه
جريان تشخيص  

جدول 1-76

فعاليت نتايج تست  عملكرد  رديف
تنظيم كنيد بله

سفتى بيش از اندازه و گرفتگى كابل گاز را چك كنيد 1
مرحله بعدى خير

سيستم ورودى هوا را تعمير و چك كنيد بله
سيستم هوا ورودى و لوله خالء متصل به آن را از لحاظ نشتى چك كنيد. 2

مرحله بعدى خير
قسمتهاى مربوطه را بشوئيد بله رگوالتور سرعت دور آرام را خارج سازيد. بدنه دريچه گاز، رگوالتور سرعت دور آرام، كنار 

گذر مسير هواى دور آرام را از لحاظ رسوب دوده بررسى كنيد. 3
مرحله بعدى خير

سنسور را تعويض كنيد بله سنسور دماى خنك كننده را قطع كنيدو موتور را استارت بزنيد. سرعت دور آرام را چك 
كنيد. آيا دور موتور خيلى باالست؟ 4

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

بررسى كنيد كه آيا زمان و ترتيب جرقه مطابق استاندارد باشد تايمينگ جرقه را تنظيم و چك كنيد5 خير
مرحله بعدى  خير

راهنماى تشخيص بله آداپتور سيستم انژكتور الكترونيكى را وصل كنيد. سوييچ جرقه را روشن كنيد. برق پين 
هاى(12 #، 13 #، 44 #، 45 #، 63 #)واتصال بدنه پين هاى(3 #، 51 #، 53 #، 61 

#، 80 #) را چك كنيد. آيا آنها مناسب هستند؟
6

خط مربوطه را تعمير يا چك كنيد خير

دور موتور نامطلوب يا خاموش شدن موتور در حين گاز دادن
محل وجود اين مشكل در خودرو:

1. همراه بودن آب با بنزين
2. سنسور فشار هواى ورودى و سنسور وضعيت گاز

3. شمع ها 
4. بدنه گاز و كنار گذر مسير هواى سرعت دور آرام 

5. مسير هواى ورودى  
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6. رگوالتور دور آرام 
7. انژكتور بنزين 

8. تايمينگ جرقه 
9. لوله اگزوز

جريان تشخيص     
جدول 1-77

فعاليت نتايج تست  عملكرد  رديف
سيستم هواى ورودى را تعمير و چك 

كنيد بله
فيلتر هوا را از لحاظ مسدود شدگى بررسى كنيد. 1

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله گيج فشار سوخت راكه نقطه اتصال آن(ابتداى محل انتشار توزيع سوخت مى باشد) وصل 

كنيد. و موتور را استارتر بزنيد چك كنيد آيا فشار بنزين موتور تحت كاركرد كامل حدود 
350kPa است.

سيستم تامين بنزين را تعمير و چك 2
كنيد خير

مرحله بعدى بله
شمع هر سيلندر را چك كرده. بررسى كنيد آيا مدل و فيلرآن مطابق با استاندار مى باشد. 3

تنظيم يا تعويض كنيد خير
قسمتهاى مربوطه رابشوييد بله رگوالتور سرعت دور آرام را برداريد. بدنه دريچه گاز، رگوالتور سرعت دور آرام، و كنار گذر 

مسير هواى سرعت دور آرام را براى رسوب دوده بررسى كنيد 4
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله سنسور فشار هواى ورودى، سنسور وضعيت گاز و مسيرهاى مربوطه را براى كاركرد نرمال 

بررسى كنيد. 5
سنسور را تعويض كنيد خير
مشكل را برطرف سازيد بله انژكتورهاى بنزين را خارج كنيد. نشتى و مسدود شدگى را با استفاده از سيستم انژكتور 

شوى تحليل گرچك كنيد. 6
مرحله بعدى خير

بنزين را تعويض كنيد بله
بنزين را براى كاركرد نرمالش چك كنيد. 7

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

توالى جرقه و تايمنگ موتور را از لحاظ مطابقت با استاندارها بررسى كنيد. 8
تايمينگ جرقه را تنظيم كنيد خير

مرحله بعدى بله
لوله اگزوز را از لحاظ سالمت بررسى كنيد. 9

لوله اگزوز را تعمير يا تعويض كنيد خير
راهنماى تشخيص بله آداپتور سيستم انژكتور الكترونيكى را وصل كنيد. سوييچ جرقه را روشن كنيد. برق پين 

هاى (12 #، 13 #، 44 #، 45 #، 63 #)واتصال بدنه پين هاى(3 #، 51 #، 53 #، 61 
#، 80 #) را چك كنيد. آيا آنها مناسب هستند؟

10
خط مربوطه را تعمير و چك كنيد خير

گاز خور ضعيف مى باشد
محل وجود اين مشكل در خودرو: 

1. همراه بودن آب با بنزين  
2. سنسور فشار هواى ورودى و سنسور وضعيت گاز

3. شمع ها 
4. كوئل جرقه 

5. بدنه گاز و كنار گذر مسير هواى سرعت دور آرام 
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