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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

پيشگفتار

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 
خودروی CERATO  تهیه و تدوین شده است. 

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خودرو را 
با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه 

زمینه ها حاصل گردد. 
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه 
می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود )فرم 

پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایید. 

گروه خودروسازی سایپا
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

اطالعات عمومي
مشخصات

حدمشخصاتتوضيح
عمومي

خطي- دو میل بادامک باالنوع
4تعداد سیلندر
 in 3.385(  mm86 (قطر پیستون

 in 3.385(  mm86 (کورس پیستون
cu.in 121.92( cc 1998(جابجایي کلي
10.5نسبت تراکم

2-4-3-1ترتیب احتراق

زمان بندي سوپاپ
سوپاپ هوا

)ATDC/BTDC( 38بازشدن° BTDC ~ 7° ATDC

)ABDC( 18 ~ °63بسته شدن° ABDC

دود
)BBDC( 38بازشدن° BBDC 

)ATDC( 6بسته شدن° ATDC

سوپاپ
طول سوپاپ

 in 4.4559(  mm113.18 ) in 4.4460(  mm112.93 (هوا
 in 4.1669(  mm105.84 ) in 4.1629(  mm105.74 (دود

قطر ساق سوپاپ
 in 0.2151 ~ 0.2157(  mm5.465 ~ 5.480 (هوا
 in 0.2149 ~ 0.2153(  mm5.458 ~ 5.470 (دود

°45.75 ~ °45.25زاویه نشیمن

حدود
 in 0.0401(  mm1.02 (هوا
 in 0.0429(  mm1.09 (دود

لقي بين ساق سوپاپ و گيت سوپاپ
in 0.00078 ~ 0.00185(  mm0.020 ~ 0.047 ) in 0.00275(  mm0.07 (هوا
 in 0.00118 ~ 0.00212(  mm0.030 ~ 0.054 ) in 0.00354(  mm0.09 (دود

گیت سوپاپ
طول
 in 1.7244 ~ 1.7401(  mm43.8 ~ 44.2 (هوا

 in 1.7244 ~ 1.7401(  mm43.8 ~ 44.2 (دود
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

حدمشخصاتتوضيح
نشيمنگاه سوپاپ

پهناي تماس نشیمنگاه
 in 0.0457 ~ 0.0575(  mm1.16 ~ 1.46 (هوا
 in 0.0531 ~ 0.0649(  mm1.35 ~ 1.65 (دود

°45.10 ~ °44.75زاویه نشیمنگاه

فنر سوپاپ
) mm47.44  )1.8677 in طول آزاد

بار
19.0±kg0.6/35.0 mm )41.88±lb1.32/1.3779 in(
39.8±kg1.2/26.0 mm )87.74±lb2.64/1.0236 in(

حداکثر °1.5تعامد

لقي سوپاپ
)oC20 [68]oF( سرد

 in 0.0067 ~ 0.0090(  mm0.17 ~ 0.23 ) in 0.0039 ~ 0.0118(  mm0.10~0.30 (هوا
 in 0.0106 ~ 0.0129(  mm0.27 ~ 0.33 ) in 0.0078 ~ 0.0157(  mm0.20~0.40 (دود

سرسیلندر
 in 0.0019(  mm0.05 ( حداکثرتختي واشر سرسیلندر

 in 0.0039(  mm0.10 ( حداکثرتختي سطح تماس منیفلد

تنه موتور
 in 3.3858 ~ 3.3870(  mm86.00 ~ 86.03 (قطر سیلندر

in 0.0019(  mm0.05 ( کمتر ازدوپهني و مخروطي بودن سیلندر
فاصله لقي تا پیستون )حد 

in 0.0005 ~ 0.0013(  mm0.015 ~ 0.035 (قطعات نو(

پيستون
 in 3.3848 ~ 3.3860(  mm85.975 ~ 86.0050 (قطر خارجي )حد قطعات نو(

پهناي شیار رینگ
in 0.0486 ~ 0.0492(  mm1.235 ~ 1.250) in 0.0496(  mm1.26 (شماره 1
in 0.0484 ~ 0.0492(  mm1.230 ~ 1.250) in 0.0496(  mm1.26 (شماره 2

in 0.0791 ~ 0.0799(  mm2.01 ~ 2.03) in 0.0807(  mm2.05 (رینگ روغن

رينگ پيستون
 لقي جانبي

in 0.0019 ~ 0.0031(  mm0.05 ~ 0.08) in 0.004(  mm0.1 (شماره 1
in 0.0019 ~ 0.0031(  mm0.05 ~ 0.08) in 0.004(  mm0.1 (شماره 2

in 0.0023 ~ 0.0059(  mm0.06 ~ 0.15) in 0.008(  mm0.2 (رینگ روغن
فضاي انتهایي
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

حدمشخصاتتوضيح
in 0.0059 ~ 0.0118(  mm0.15 ~ 0.30) in 0.0236(  mm0.6 (شماره 1
in 0.0145 ~ 0.0204(  mm0.37 ~ 0.52) in 0.0275(  mm0.7 (شماره 2

in 0.0078 ~ 0.0275(  mm0.20 ~ 0.70) in 0.0315(  mm0.8 (ریل جانبي رینگ روغن

شاتون
0.05 یا کمترin 0.0020(  mm (خمش شاتون
0.1 یا کمترin 0.004(  mm (پیچش شاتون

in 0.0039 ~ 0.010(  mm0.100 ~ 0.250) in 0.0138(  mm0.35 (لقي سمت بزرگ شاتون با میل لنگ

ياتاقان شاتون
in 0.0010 ~ 0.017(  mm0.027 ~ 0.045) in 0.0078(  mm0.05 (لقي روغن )حد قطعات نو(

ميل بادامك

ارتفاع بادامک
in 1.7244(  mm43.8 (هوا
in 1.7716(  mm45.00 (دود

هوا
  in 1.1811(  mm30 (شماره 1

  in 0.9449(  mm24 (شماره 2، 3، 4، 5

دود
 in 1.5748(  mm40 (شماره 1

شماره 2، 3، 
5 ،4) in 0.9449(  mm24 

لقي روغن 
یاتاقان

هوا
in 0.0008 ~ 0.0022(  mm0.022 ~ 0.057) in 0.0035(  mm0.09 (شماره 1

in 0.0017 ~ 0.0032(  mm0.045 ~ 0.082) in 0.0047(  mm0.12 (شماره 2، 3، 4، 5

شماره 1، 2، 3، دود
5 ،4) in 0.0017 ~ 0.0032(  mm0.045 ~ 0.082) in 0.0047(  mm0.12

in 0.0015 ~ 0.0062(  mm0.04 ~ 0.16) in 0.0078(  mm0.20 (بازي انتها

ميل لنگ
 in 1.8879 ~ 1.8886(  mm47.954 ~ 47.972 (قطر خارجي پین

 in 2.0449 ~ 2.0456(  mm51.942 ~ 51.960 (قطر خارجي یاتاقان
in 0.0027 ~ 0.0098(  mm0.07 ~ 0.25 (بازي انتها

ياتاقان ميل لنگ
in 0.0007 ~ 0.0014(  mm0.020 ~ 0.038 (لقي روغن

رادياتور
فین موج دار تحت فشارنوع 

آب- خنک، تحت فشار. گردش آب اجباري با واترپمپروش خنک کاري

در رادياتور
kg/cm0.83 ~ 1.1 2، psi 12 ~16(  kpa83 ~ 110 (فشار بازشدن شیر اصلي
7- یا کمترkg/cm-0.07 2 ، psi -100(  kpa (فشار بازشدن شیر خالء

ترموستات
مومي با شیر حرکت آهستهنوع
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

حدمشخصاتتوضيح
)C )177 °F° 82دماي بازشدن شیر

)C )201 °F° 95دماي بازشدن کامل
پروانه اي گریز از مرکزپمپ مایع خنک کن

روغن موتور

مقدار 
روغن

هنگام تعویض یک موتور کوچک یا سرهم کردن )L )4.97 US qt ، 4.13 lmp qt 4.7کلي
تنه موتور

)L )4.01 US qt ، 3.34 lmp qt 3.8کارتر
با درنظرگرفتن فیلتر روغن)L )4.33 US qt ، 3.60 lmp qt 4.1تخلیه و پرکردن

نوع روغن

توصیه
اگر موجود نباشد، به طبقه API یا ILSAC و SM&GF4/20-5W)به استثناء خاورمیانه(

عدد لزجت SAE مراجعه کنید.

API SL. SM یا باالترطبقه بندي
ارضاء نیازهاي طبقه API یا GF4 .ILSAC GF3ILSAC یا باالتر

SAE درجه لزجتSAE به "سیستم روانکاري" مراجعه کنید.پیشنهاد عدد لزجت روغن

)1000 rpm در دور موتور( یا باالترفشار روغن kpa108  )15.6 psi ، 1.1 kg/cm2 (:دماي روغن در کارتر
110±2 °C )230±36 °F( 
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

N.mKgf.mlb-ftمورد
)55×M8( 20.2 ~ 2.817.4 ~ 27.42.4 ~ 23.5پیچ قاب نردباني

)103×M8( 20.2 ~ 2.817.4 ~ 27.42.4 ~ 23.5پیچ قاب نردباني
18.8 + 12.3 + 2.66.5 + 1.7 + 25.50.9 + 16.7 + 8.8پیچ پمپ روغن

)M8( 16.6 ~ 2.313.7 ~ 22.51.9 ~ 18.6پیچ قاب زنجیر موتور
)M6( 7.2 ~ 1.05.8 ~ 9.80.8 ~ 7.8پیچ قاب زنجیر موتور

)10×M6( 8.7 ~ 1.27.2 ~ 11.81.0 ~ 9.8پیچ کارتر
)103×M8( 22.4 ~3.119.5 ~ 26.52.7 ~ 30.4پیچ کارتر

)30×M8(18.1 ~2.514.5 ~ 24.52.0 ~ 19.6پیچ پایه دسته موتور
)40×M10(32.5 ~ 4.528.9 ~ 39.24.0 ~ 44.1پیچ پایه دسته موتور
)45×M10(32.5 ~ 4.528.9 ~ 39.24.0 ~ 44.1پیچ پایه دسته موتور

)M6(9.4 ~ 1.37.9 ~ 12.71.1 ~ 10.8پیچ مجموعه یاتاقان میل بادامک
)M8(23.1 ~3.220.3 ~ 31.42.8 ~ 27.4پیچ مجموعه یاتاقان میل بادامک

 )°95 ~ 90(+)36.3 ~ 32.4(پیچ سرسیلندر
+)90 ~ 95°(

)3.3 ~ 3.7(+)90 ~ 95°( 
+)90 ~ 95°(

)23.9 ~ 26.8(+)90 ~ 95°(
+)90 ~ 95°(

23.1 ~3.220.3 ~ 31.42.8 ~ 27.5پیچ قالب موتور
7.2 ~ 1.05.8 ~ 9.80.8 ~ 7.8پیچ درسوپاپ

130.1 ~ 18.0122.9 ~ 176.417.0 ~ 166.6پیچ پولي میل لنگ
)°92 ~ 88(+)15.9 ~ 13.0()°92 ~ 88(+)2.2 ~ 1.8()°92 ~ 88(+)21.6 ~ 17.7(پیچ یاتاقان شاتون

)°125 ~ 120(+)23.1 ~ )°125 ~ 120(+)3.2 ~ 2.8()°125 ~ 120(+)31.4 ~ 27.5(پیچ یاتاقان ثابت
)20.3

93.9 ~ 13.086.8 ~ 127.412.0 ~ 117.6پیچ چرخ لنگر
93.9 ~ 13.086.8 ~ 127.412.0 ~ 117.6پیچ صفحه محرک

8.7 ~ 1.27.2 ~ 11.81.0 ~ 9.8پیچ زنجیر سفت کن موتور
8.7 ~ 1.27.2 ~ 11.81.0 ~ 9.8پیچ بازوي زنجیر سفت کن موتور

8.7 ~ 1.27.2 ~ 11.81.0 ~ 9.8پیچ راهنماي زنجیر موتور
OCV 8.7 ~ 1.27.2 ~ 11.81.0 ~ 9.8پیچ

CVVT 47.0 ~ 6.539.7 ~ 63.75.5 ~ 53.9پیچ
47.0 ~ 6.539.7 ~ 63.75.5 ~ 53.9پیچ دنده میل بادامک دود

8.7 ~ 1.27.2 ~ 11.81.0 ~ 9.8پیچ بازوي زنجیر سفت کن پمپ روغن
8.7 ~ 1.27.2 ~ 11.81.0 ~ 9.8پیچ راهنماي زنجیر پمپ روغن
8.7 ~ 1.27.2 ~ 11.81.0 ~ 9.8پیچ زنجیر سفت کن پمپ روغن

17.4 ~ 2.413.7 ~ 23.51.9 ~ 18.6پیچ واترپمپ
A/C 17.4 ~ 2.414.5 ~ 23.52.0 ~ 19.6پیچ پایه کمپرسور

P/S 39.8 ~ 5.532.5 ~ 53.94.5 ~ 44.1پیچ پایه پمپ
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

N.mKgf.mlb-ftمورد
32.5 ~ 4.528.9 ~ 44.14.0 ~ 39.2پیچ پایه یکپارچه مجموعه سفت کننده

17.4 ~ 2.413.7 ~ 23.51.9 ~ 18.6مهره مجموعه کنترل دماي آب
14.5 ~ 2.010.8 ~ 19.61.5 ~ 14.7پیچ مجموعه کنترل دماي آب

17.4 ~ 2.413.7 ~ 23.51.9 ~ 18.6مهره لوله ورودي آب 
8.7 ~ 1.25.8 ~ 11.80.8 ~ 7.8پیچ مجموعه میله شاخص روغن

4.3 ~ 0.62.9 ~ 5.90.4 ~ 3.9پیچ کویل جرقه
17.4 ~ 2.413.7 ~ 23.51.9 ~ 18.6پیچ منیفلد هواي ورودي 

17.4 ~ 2.413.7 ~ 23.51.9 ~ 18.6مهره منیفلد هواي ورودي 
17.4 ~ 2.413.7 ~ 23.51.9 ~ 18.6پیچ پایه منیفلد هواي ورودي
8.7 ~ 1.25.8 ~ 7.80.8 ~ 11.8پیچ عایق حرارتي منیفلد دود

39.7 ~ 5.536.2 ~ 53.95.0 ~ 49.0مهره منیفلد دود
)M8( 20.3 ~ 2.813.7 ~ 27.51.9 ~ 18.6پیچ پایه منیفلد دود

)M10( 42.6 ~ 5.938.3 ~ 57.85.3 ~ 51.9پیچ پایه منیفلد دود
43.4 ~ 6.028.9 ~ 58.84.0 ~ 39.2پیچ انباره

8.7 ~ 1.27.2 ~ 11.81.0 ~ 9.8پیچ پایه نگهدارنده درپوش موتور 
4.3 ~ 0.62.9 ~ 5.90.4 ~ 3.9پیچ سنسور موقعیت میل لنگ

32.5 ~ 4.525.3 ~ 34.33.5 ~ 44.1سنسور اکسیژن
18.8 ~ 2.612.3 ~ 16.71.7 ~ 25.5سنسور کوبش

4.3 ~ 0.62.9 ~ 5.90.4 ~ 3.9سنسور موقعیت میل بادامک
8.7 ~ 1.25.8 ~ 11.80.8 ~ 7.8فشنگي فشار روغن

11.6 ~ 1.68.7 ~ 15.71.2 ~ 11.8فیلتر روغن
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

فشار تراكم
1283 kPa  )13.0 kgf/cm2 ، 185 psi(

فشار حداقل:
1135 kPa  )11.5 kgf/cm2 ، 164 psi(

اختالف بين هر سيلندر:
)kPa  )1.0 kgf/cm2 ،15 psi 100 یا کمتر

و- اگر فشار تراکم در یک یا چند سیلندر پایین باشد، مقدار کمي 
روغن از طریق سوراخ شمع به داخل سیلندر بریزید و مراحل الف 

تا پ را براي سیلندرهاي با فشار پایین تکرار نمایید.
• اگر افزودن روغن به تراکم کمک نماید، احتماالً مشکل مربوط 
به ساییدگي یا آسیب دیدگي رینگ هاي پیستون و/یا سطح داخلي 

سیلندر است.

از یک جغجغه 16 میلي متري استفاده کنید و 4 شمع را باز کنید.
5- فشار تراکم سیلندر را بررسي کنید.

الف- نمایشگر فشار را در محل سوراخ شمع قرار دهید.
ب- دریچه گاز را به طور کامل باز کنید.

پ- در حالي که موتور را مي گردانید، فشار تراکم را اندازه  بگیرید.

توجه
همیشه از یک باتري با شارژ کافي براي دستیابي به دور موتور 

rpm 200 یا بیشتر استفاده کنید.

 ه- مراحل الف تا پ را براي سه سیلندر دیگر تکرار نمایید.

توجه
اندازه گیري باید در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.

بررسي فشار تراكم

توجه
باالي  مصرف  یا  روغن  زیاد  مصرف  قدرت،  کاهش  هنگام  در 

سوخت، فشار تراکم را بررسي نمایید.

1- موتور را ابتدا گرم کرده و سپس خاموش نمایید.
در این حالت اجازه دهید موتور تا رسیدن به دماي عادي کارکرد 

گرم شود.
2-  اتصاالت انژکتور )A( و کویل جرقه )B( را جدا کنید.

3- کویل هاي جرقه را جدا کنید.
4- شمع ها را جدا کنید.
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

2- سیلندر 1 را در TDC / تراکم قرار دهید.
نشانه  با  را  آن  روي  شیار  و  چرخانده  را  میل لنگ  پولي  الف- 
 زمان بندي "T" روي قاب پاییني زنجیر موتور در یک ردیف قرار 

دهید.  

بازديد لقي سوپاپ و تنظيم

توجه
لقي سوپاپ را زماني که موتور سرد )دماي مایع خنک کن موتور: 
)C )68°F°20( و سرسیلندر روي تنه موتور نصب است، بررسي 

کرده و تنظیم نمایید.

1- درسوپاپ )A( را بردارید. )به قسمت سیستم زمان بندي در 
همین گروه مراجعه نمایید(

دچار  سوپاپ  است  ممکن  باشد،  پایین  همچنان  فشار  اگر   •
چسبیدگي یا قرارگیري نادرست در جایش شده باشد، یا نشتي از 

از طریق واشر صورت گرفته باشد.

6- شمع ها را دوباره نصب نمایید.
7- کویل هاي جرقه را ببندید.

8- اتصاالت انژکتور و کویل را وصل نمایید.

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


15

راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

میل بادامک ها  دنده  روي   )A( عالمت  آیا  که  کنید  بررسي  ب- 
در یک خط مستقیم روي سطح سرسیلندر مطابق شکل توضیح 

قرار دارد یا خیر.
اگر این طور نیست، میل لنگ را یک دور )°360( بچرخانید.

• با استفاده از یک ضخامت سنج، لقي بین تایپیت و دایره مبناي 
میل بادامک را اندازه بگیرید.

• مقادیر لقي سوپاپ خارج از بازه را ثبت نمایید. این مقادیر بعداً 
براي تعیین تعویض تایپیت تنظیم استفاده خواهد شد.

لقي سوپاپ

مشخصات
20°C -68°F :دماي مایع خنک کن

حد
0.10~0.30mm  )0.0039 ~ 0.0118 in ( :هوا
0.20~0.40mm  )0.0079 ~ 0.0157 in ( :دود

3- لقي سوپاپ را بررسي کنید.
نمایید. بررسي  را  شکل  در  شده  داده  نشان  سوپاپ  تنها  الف- 

تخلیه)سیلندر 1: تراکم / TDC( لقي سوپاپ را اندازه بگیرید.

مکش

تراکم/ TDC سیلندر 1 
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

احتياط
این پیچ پس از استفاده نباید مجدداً استفاده شود.

تعمیر  سوراخ  داخل  را   )2G000-09240(  SST A ابزار  ت- 
روي قاب زنجیر موتور قرار داده و ضامن را آزاد کنید.

4- لقي سوپاپ هوا و دود را تنظیم کنید.
الف- سیلندر 1 را در TDC / تراکم قرار دهید.

ب- روي زنجیر موتور و دنده میل بادامک ها عالمت گذاري نمایید.

پ- پیچ سوراخ تعمیر )A( روي قاب زنجیر موتور را خارج کنید.

با  را  و شیار  بچرخانید   )360°( دور  را یک  میل لنگ  پولي  ب- 
نشانه زمان بندي "T" روي قاب پاییني زنجیر موتور در یک ردیف 

قرار دهید.
پ- فقط سوپاپ هاي نشان داده شده در شکل را بررسي کنید. 

)سیلندر شماره 4: تراکم/TDC(. لقي سوپاپ را اندازه  بگیرید.

تخلیه

مکش
تراکم/ TDC سیلندر 4 
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

ث- کپه یاتاقان جلویي میل بادامک را جدا کنید.

A+N=T -mm0.20  )0.0079 in ( :هوا
A+N=T -mm0.30  )0.0118 in ( :دود

محاسباتي  مقدار  به  نزدیک  ضخامتي  با  جدید  تایپیت  یک  ذ- 
انتخاب کنید.

توجه
الیي فلزي ها در 47 اندازه با گام )mm0.015 )0.0006 in از 
)0.118 in( mm3.00  تا )mm3.690 )0.1452 in موجود 

است.
ر- تایپیت جدید را روي سرسیلندر قرار دهید.

ز- زنجیر موتور را نگه دارید، و مجموعه میل بادامک هوا و دنده 
میل بادامک را در جایش قراردهید.

ژ- عالیم انطباق روي زنجیر موتور و دنده میل بادامک را در یک 
ردیف قرار دهید.

ج- کپه یاتاقان میل بادامک دود و میل بادامک دود را جدا کنید.
چ- کپه یاتاقان میل بادامک هوا و میل بادامک هوا را جدا کنید.

احتياط
وقتي زنجیر موتور را از دنده میل بادامک جدا مي کنید، زنجیرموتور 

را آویزان نگهدارید.
ح- زنجیر موتور را آویزان نمایید تا تکان نخورد.

احتياط
مراقب باشید چیزي داخل قاب زنجیر موتور نیفتد.

خ- با استفاده از ریزسنج ضخامت تایپیت باز شده را اندازه  بگیرید.
)20°C : لقي سوپاپ )دماي مایع خنک کن

T: ضخامت تایپیت باز شده
A: لقي سوپاپ اندازه گیري شده

N: ضخامت تایپیت جدید
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

س- میل بادامک دود و هوا را نصب نمایید.
ش- کپه یاتاقان جلویي را نصب نمایید.

ص- پیچ سوراخ تعمیر را ببندید.
  

گشتاور بستن:
11.8~14.7 N.m )1.2~1.5 kgf.m ، 8.7~10.8 lb-ft( 

ض- میل لنگ را در جهت حرکت کاري موتور دو دور بگردانید 
را   )A( میل بادامک  دنده  و  میل بادامک  زمان بندي  نشانه هاي  و 

مجدداً در یک ردیف قرار دهید.
ط- لقي سوپاپ را دوباره بررسي کنید.

)20°C : لقي سوپاپ )دماي مایع خنک کن
مشخصات

0.17~mm0.23  )0.0067 ~ 0.0090 in ( :هوا
0.27~mm0.33  )0.0106 ~ 0.0129 in ( :دود
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

رفع عيب

رفع عيبعلتعيب

احتراق ناقص موتور به 
همراه صداي ناهنجار تنه 

موتور

سايیدگي ياتاقان هاي میل لنگ
نصب نادرست يا شل بودن چرخ لنگر

تعويض میل لنگ و ياتاقا ن ها در صورت نیاز
تعمیر يا تعويض چرخ لنگر در صورت نیاز

سايیدگي رينگ هاي پیستون
)ممکن است مصرف روغن باعث احتراق ناقص 

موتور بشود يا ممکن است نشود(

بازديد سیلندر جهت كاهش فشار تراكم
تعمیر يا تعويض در صورت نیاز 

تعويض میل لنگ و ياتاقا ن ها در صورت نیازسايیدگي ياتاقان هاي طولي میل لنگ

احتراق ناقص موتور به 
همراه صداي ناهنجار 

مجموعه سوپاپ ها

چسبیدگي سوپاپ ها
تعمیر يا تعويض در صورت نیاز)انباشتگي كربن روي ساق سوپاپ(

سايیدگي بیش از اندازه يا عدم انطباق زنجیر 
موتور

تعويض زنجیر موتور و دنده میل بادامك در صورت 
نیاز

تعمیر میل بادامك و باالبر هاي سوپاپسايیدگي بادامك ها

احتراق ناقص به همراه 
مصرف مايع خنك كن

• واشر سرسیلندر خراب يا آسیب هاي ديگر مدار 
 خنك كاري سرسیلندر و تنه موتور.

• ممکن است مصرف مايع خنك كن باعث گرم 
شدن بیش از حد موتور بشود يا ممکن است نشود.

• بازديد سرسیلندر و تنه موتور جهت آسیب ديدگي 
مسیرهاي عبور مايع خنك كن

• تعمیر يا تعويض در صورت نیاز

احتراق ناقص به همراه 
مصرف بیش از اندازه 

روغن

سايیدگي كاسه نمدهاي روغن سوپاپ ها، گیت و/
تعمیر يا تعويض در صورت نیازيا ساق سوپاپ

سايیدگي رينگ هاي  پیستون.
)ممکن است مصرف روغن باعث احتراق ناقص 

موتور بشود يا ممکن است نشود(

• بازديد سیلندر جهت كاهش فشار تراكم
• تعمیر يا تعويض در صورت نیاز

صداي ناهنجار موتور در 
زمان روشن شدن، اما 

كوتاه تنها براي چند ثانیه

• تخلیه روغنلزجت نامناسب روغن
• استفاده از روغن با لزجت مناسب

• بازديد ياتاقان محوري میل لنگ و میل لنگسايیدگي ياتاقان محوري میل لنگ
• تعمیر يا تعويض در صورت نیاز
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رفع عيبعلتعيب

صداي ناهنجار سرسیلندر، 
موتور دور  صداي  از  غیر 

تعمیر يا تعويض در صورت نیازفشار پايین روغن
تعويض فنر سوپاپشکستگي فنر سوپاپ

تعويض باالبرهاي سوپاپسايیدگي يا كثیفي باالبرهاي سوپاپ
شکستگي يا گشادشدن زنجیر موتور و/يا 
تعويض زنجیر موتور و دنده میل بادامكآسیب ديدگي دندانه هاي دنده میل بادامك

سايیدگي زنجیر سفت كن موتور، در صورت 
تعويض زنجیر سفت كن موتور در صورت نیازكاربرد

• بازديد  بادامك هاسايیدگي بادامك ها
• تعويض میل  بادامك و باالبرهاي سوپاپ در صورت نیاز

بازديد سوپاپ ها و گیت سوپاپ، سپس تعمیر يا سايیدگي گیت سوپاپ يا ساق سوپاپ
تعويض در صورت نیاز

سايیدگي تسمه موتور، هرزگرد، سفت كننده و 
تعويض در صورت نیازياتاقان

صداي ناهنجار تنه موتور، 
موتور دور  صداي  از  غیر 

تعمیر در صورت نیازفشار پايین روغن
تعمیر يا تعويض چرخ لنگرشل بودن يا آسیب ديدگي چرخ لنگر

آسیب ديدگي كارتر، تماس با صافي پمپ روغن
• بازديد كارتر

• بازديد صافي پمپ روغن
• تعمیر يا تعويض در صورت نیاز

شل بودن، آسیب ديدگي يا محدوديت صافي 
پمپ روغن

• بازديد صافي پمپ روغن
• تعمیر يا تعويض در صورت نیاز

• بازديد پیستون، گژن پین و جدار داخلي سیلندرلقي بیش از اندازه پیستون تا سیلندر
• تعمیر يا تعويض در صورت نیاز

• بازديد پیستون، گژن پین و شاتونلقي بیش از اندازه پیستون تا پین پیستون
• تعمیر يا تعويض در صورت نیاز

لقي بیش از اندازه ياتاقان شاتون

بازديد موارد ذيل و تعمیر يا تعويض در صورت نیاز.
• ياتاقان هاي شاتون

• شاتون ها
• ياتاقان هاي میل لنگ

لقي بیش از اندازه ياتاقان میل لنگ

بازديد موارد ذيل و تعمیر يا تعويض در صورت نیاز.
• ياتاقان هاي میل لنگ

• ياتاقان هاي ثابت میل لنگ
• تنه موتور

نصب نادرست پیستون، گژن پین و شاتون
• حصول اطمینان از درستي نصب گژن پین ها و 

شاتون ها
• تعمیر در صورت نیاز
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رفع عيبعلتعيب

صداي ناهنجار موتور تحت بار

تعمیر يا تعويض در صورت نیازفشار پايین روغن

لقي بیش از اندازه ياتاقان شاتون

بازديد موارد ذيل و تعمیر يا تعويض در صورت 
نیاز.

• ياتاقان هاي شاتون
• شاتون ها
• میل لنگ

لقي بیش از اندازه ياتاقان میل لنگ

بازديد موارد ذيل و تعمیر يا تعويض در صورت 
نیاز.

• ياتاقان هاي میل لنگ
• ياتاقان هاي ثابت میل لنگ

• تنه موتور

عدم گردش موتور، عدم گردش میل لنگ

قفل شدن هیدرولیکي سیلندر
• مايع خنك كن/ضديخ داخل سیلندر

• روغن داخل سیلندر
•  سوخت داخل سیلندر

1- جدا كردن شمع ها و بررسي اثر سیال روي 
آن

2- بازديد شکستگي واشر سرسیلندر
3- بازديد ترك روي تنه موتور يا سرسیلندر

4- بازديد چسبیدگي انژكتور سوخت و/يا نشتي 
رگالتور سوخت

شکستگي زنجیر موتور و/يا دنده هاي 
زنجیر موتور

1- بازديد زنجیر موتور و دندانه ها
2- تعمیر در صورت نیاز

مواد داخل سیلندر
• شکستگي سوپاپ

• مواد پیستون
• مواد خارجي

1- بازديد سیلندر به منظور آسیب ديدگي اجزاء 
و/يا مواد خارجي

2- تعمیر يا تعويض در صورت نیاز

گیر كردن ياتاقان هاي میل لنگ يا 
شاتون

1- بازديد ياتاقان میل لنگ و شاتون
2- تعمیر در صورت نیاز

1- بازديد شاتون هاخمیدگي يا شکستگي شاتون
2- تعمیر در صورت نیاز

1- بازديد میل لنگشکستگي میل لنگ
2- تعمیر در صورت نیاز
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ابزار مخصوص تعمير

استفادهتصويرابزار )شماره و نام(

جازن کاسه نمد جلویي میل  لنگ
)09214-3K000(
)09231-H1100(

نصب کاسه نمد جلو
A: 09214-3K000
B: 09231-H1100

نگهدارنده چرخ لنگر
)09231-3K000(

نگهداري چرخ لنگر جهت ممانعت از 
گردش/حرکت

تنظیم کننده زاویه گشتاور
)09221-4A000(

نصب پیچ ها و مهره ها با روش تنظیم 
زاویه اي 

جازن کاسه نمد ساق سوپاپ
)09222-4A000(نصب کاسه نمد ساق سوپاپ

سوپاپ جمع کن
)09222-3K000( 
)09222-3K100(

باز و بست کردن سوپاپ هوا و دود
3K100-09222 )نگهدارنده(

جازن کاسه نمد عقبي میل  لنگ
نصب کاسه نمد عقب

A: 09214-3K100
B: 09231-H1100

نگهدارنده ضامن زنجیر سفت کن موتور
)09240-2G000(

رها کننده کشش زنجیر موتور
در بازدید خودرو و تنظیم لقي سوپاپ
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

مجموعه موتور و جعبه دنده
نصب موتور

اجزاء

1- پایه دسته موتور
2- پایه دسته موتور روي جعبه دنده 

3- پایه پادغلت جلو
4- پایه پادغلت عقب

)N.m)kgfm.lb-ft گشتاور

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


24

راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

.)A( 6- سیني زیري را جدا کنید
  

گشتاور بستن:
9.8~11.8 N.m )1.0~1.2 kgf.m ، 7.2~8.7 lb-ft(

گشتاور بستن:
7.8~9.8 N.m )0.8~1.0 kgf.m ، 5.8~7.2 lb-ft( 

فشار  و  باال  فشار  لوله هاي  سپس  کرده  جمع آوري  را  مبرد   -5
پایین را جدا کنید. )به گروه HA مراجعه کنید(

مجموعه موتور و جعبه دنده
بازكردن
احتياط

از آسیب دیدن سطوح رنگ  براي جلوگیري  از پوشش ضربه   •
شده استفاده کنید.

در  را  دسته سیم  اتصاالت  آسیب دیدن،  از  جلوگیري  جهت   •
حالي که با دقت نگه داشته اید، جدا کنید.  

توجه
تمام سیم کشي ها و شلنگ ها را جهت جلوگیري از اتصال اشتباه، 

عالمت گذاري کنید.
1- پایه هاي باتري )A(  راجدا کرده و باتري را بردارید.

.)B( 2- درپوش موتور را بردارید
.)C( را جدا کنید ECM 3- اتصال

4- شلنگ هوا را جدا کرده، سپس لوله هوا )D( و مجموعه فیلتر 
هوا )E( را باز کنید.
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

جدا  را  موتور  سیم کشي  بست هاي  و  دسته سیم  اتصاالت   -11
کنید.

1( اتصال ETC A( و سنسور کوبش )B( را جدا کنید.
2( اتصال PCSV C( را جدا کنید.
3( اتصال ECT D( را جدا کنید.

4( اتصال کندانسور )E( را جدا کنید.
5( اتصال سنسور CKP F( را جدا کنید.

6( اتصال سنسور اکسیژن )G( را جدا کنید.

8- شلنگ باالیي )A( و پاییني )B( رادیاتور را باز کنید. 
9- شلنگ هاي بخاري )C( را باز کنید.

10- شلنگ خالء بوستر ترمز را جدا کنید.

7- پیچ تخلیه را شل کرده )A(، سپس مایع خنک کن موتور را 
تخلیه نمایید.

احتياط
هرگز در رادیاتور را زماني که موتور گرم است باز نکنید. سوختگي 
فشار  تحت  و  داغ  مایع  توسط  است  ممکن  تاول زدگي جدي  و 

خروجي از رادیاتور به وجود آید.

(
(
(

(
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

اتصال سنسور CMP  A  و شلنگ سوخت )B( را جدا کنید.

12(  اتصال OCV هوا )A( را جدا کنید.

7( اتصال فشنگي فشار روغن سیستم فرمان هیدرولیک )A( را 
جدا کنید.

8( اتصال سنسور MAP B( را جدا کنید.
9( اتصال OPS C( را جدا کنید.

10( اتصال آلترناتور )D( و سیم پایه ‘B’ را از آلترناتور جدا کنید.
11(  اتصال سوییچ A/C  را از کمپرسور جدا کنید.

(

(

 )
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

12- اتصاالت سیم کشي و کابل کنترل جعبه دنده )سیم کالچ( 
اتوماتیک  و  دستی  گیربکس  تعمیرات  کتاب  )به  کنید.  جدا  را 

رجوع کنید(
13- بازوي پاییني )B( و پیچ )C( اتصال پنجه )A( را جدا کنید. 

)به گروه SS مراجعه کنید(
  

گشتاور بستن:
)lb-ft101.3~115.7،kgf.m14.0~16.0(N.m 
137.3~156.9

15( اتصال استارتر موتور )A( و کابل خروجي )B( از آن را جدا 
کنید.

14( اتصال انژکتورها )A( و کویل هاي جرقه )B( را جدا کنید.
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

16- اشپیل و مهره تاجدار را باز کرده و انتهاي میله افقي فرمان 
فرمان  تعمیرات سیستم  کتاب  )به  کنید.  انگشت جدا  بند  با  را 

مراجعه شود(
  

گشتاور بستن:
23.5~33.3 N.m )2.4~3.4 kgf.m ، 17.4~24.6 lb-ft( 

15- مهره نصب اهرم میله موجگیر )A( را جدا کنید. )به کتاب 
تعمیرات سیستم تعلیق مراجعه شود (

  
گشتاور بستن:

)lb-ft 72.3~86.8، kgf.m 10.0~12.0( N.m 98.1~117.7

14- پیچ هاي اتصال مفصل کروي بازوي پایین )A( را باز کنید. 
)به کتاب تعمیرات سیستم تعلیق مراجعه شود(

  
گشتاور بستن:

)lb-ft 72.3~86.8، kgf.m 10.0~12.0( N.m 98.1~117.7
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

20- انباره جلویي )A( را باز کنید.
  

گشتاور بستن:
39.2~58.8 N.m )4.0~6.0 kgf.m ، 28.9~43.4 lb-ft( 

)به  کنید.  باز  را   )A( فرمان   u-joint مفصل  نصب  پیچ    -19
کتاب تعمیرات فرمان مراجعه شود(

  
گشتاور بستن:

29.4~34.3 N.m )3.0~3.5 kgf.m ، 21.7~25.3 lb-ft( 

17- میله محرک پلوس را از توپي جدا کنید.
18- شلنگ بازگشت روغن سیستم فرمان هیدرولیک )A( را جدا 

و روغن را تخلیه کنید.
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

22- اتصال بدنه را جدا کرده و سپس پایه دسته موتور )A( را 
باز کنید.

  
گشتاور بستن:

63.7~83.4 N.m )8.5~6.5 kgf.m ، 47.0~61.5 lb-ft( 

گشتاور بستن:
44.1~58.8 N.m )4.5~6.0 kgf.m ، 32.5~43.4 lb-ft( 

و  نگهداشته  را   )A( زیر  سیني  کفي،  یک جک  کمک  به   -21
سپس نگهدارنده )B( و پیچ هاي سیني زیر را باز کنید.

  
گشتاور بستن:

 N.m  )14.0~16.0  kgf.m  ،  101.3~115.7  lb-ft(  
137.3~156.9
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

نصب
نصب مجموعه موتور و جعبه دنده معکوس باز کردن است.

موارد ذیل را انجام دهید:
• سیم کالچ را تنظیم کنید.

• سیم گاز را تنظیم کنید.
• موتور را از روغن موتور پر کنید.

• جعبه دنده را از روغن مخصوص خود پر کنید.
• روغن سیستم فرمان هیدرولیک را دوباره بریزید.

• رادیاتور و مخزن انبساط را از مایع خنک کن پر کنید.
• گردونه کنترل بخاري را در موقعیت گرم "HOT" قرار دهید.

• مدار سیستم خنک کاري را هواگیري کنید.
- موتور را روشن کرده و اجازه دهید گرم شود. )تا زماني که فن 

رادیاتور 3 یا 4 مرتبه کار کند(
- موتور را خاموش کنید. سطح مایع خنک کن رادیاتور را بررسي 
باعث  کار  این  کنید.  اضافه  مایع  آن  به  نیاز  در صورت  و  کنید 

هواگیري سیستم خنک کاري مي شود.
- در رادیاتور را محکم ببندید، سپس دوباره موتور را روشن کنید 

و نشتي را بررسي کنید.
• سرباتري ها و اتصال کابل باتري را تمیز کرده و ببندید.

• نشتي سوخت را بررسي کنید.
- پس از نصب مسیر سوخت رساني، سوییچ را باز کنید )موتور کار 
نکند( تا این که پمپ سوخت براي حدود 2 ثانیه کار کند و مسیر 

سوخت تحت فشار قرار گیرد.
- این رویه را دو یا سه مرتبه انجام دهید، سپس در تمام نقاط 

سیستم سوخت رساني نشتي را بررسي کنید.

23- اتصال بدنه را جدا کرده و پایه دسته موتور روي جعبه دنده 
)A( را باز کنید.

  
گشتاور بستن:

88.3~107.9 N.m )9.0~11.0 kgf.m ، 65.1~79.6 lb-ft( 

24- خودرو را باال برده و موتور و جعبه دنده را از قسمت پایین 
خودرو خارج کنید.

احتياط
هنگام خارج کردن مجموعه موتور و جعبه دنده مراقب باشید تا 

قسمت هاي بیروني یا اجزاي بدنه آسیب نبیند.
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

سيستم زمان بندي
زنجير موتور

اجزاء

1- میل بادامک هوا
2- مجموعه CVVT هوا

3- میل بادامک دود
4- دنده میل بادامک دود

5- زنجیر موتور
6- بازوي زنجیر سفت کن موتور 

7- راهنماي زنجیر سفت کن موتور
8- زنجیر سفت کن موتور

9- راهنماي زنجیر پمپ روغن
10- زنجیر پمپ روغن

11- بازوي زنجیر سفت کن پمپ روغن
12- قاب زنجیر موتور

)N.m)kgfm.lb-ft گشتاور
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

6- روغن موتور را تخلیه کرده و جک را زیر کارتر قرار دهید.

توجه
از یک بلوک چوبي بین کارتر و جک استفاده کنید.

3- چرخ جلو راست را باز کنید.
4- آستر گل گیر راست باز کنید.

5- سیلندر 1 را در وضعیت TDC/تراکم قرار دهید.

بازكردن
1- کابل منفي باتري )A(  راجدا کنید.

.)B( 2- درپوش موتور را بردارید
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

9- هرزگرد )A( و سفت کننده تسمه موتور را جدا کنید.

8- تسمه موتور )A( را باز کنید.

7- اتصال بدنه را جدا کرده و سپس پایه دسته موتور )A( را باز 
کنید.
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

2- فاصله مهره هاي نگهدارنده )A( را به گونه اي تنظیم کنید 
که صفحه جلویي نگهدارنده )B( بر روي دندانه هاي چرخدنده 

رینگي )C( قرار گیرد.
3- زاویه لینکهاي )D( را به گونه اي تنظیم کنید که دو پیچ 
نصب  سوراخهاي  روي  بر  بتوانند  قدرت،  انتقال  سیستم  اتصال 

اولیه بسته شوند.

قاب گردگیر،  از جدا کردن  بعد  رینگي،  دنده  داشتن  نگه  براي 
3D100-09231(SST( را نصب کنید.

1- گردگیر )A( را از زیر شاسي جدا کرده و دو پیچ )B( نصب 
سیستم انتقال قدرت را باز کنید.

احتياط
پیچ پولي سفت کننده چپ گرد است.

10- پولي واترپمپ )A(، پولي میل لنگ )B( و پایه دسته موتور 
)C( را باز کنید، 

توجه
از ابزار SST )نگهدارنده چرخ لنگر، 3K000-09231 ( براي 
موتور  استارتر  کردن  باز  از  پس  میل لنگ  پولي  پیچ  کردن  باز 

استفاده کنید.
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

4- توسط پیچهاي نصب سیستم انتقال قدرت )2 پیچ( و فاصله 
دهنده ها، 3D100-09231(SST( را نصب کنید. سپس پیچ ها 

و مهره هاي نگهدارنده و لینک ها را به دقت سفت نمایید.

11- اتصاالت کویل جرقه )A( را باز و کویل ها را جدا کنید.

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


37

راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

14- پایه کمپرسور را جدا کنید.
15- کارتر را باز کنید.

 
احتياط

مراقب باشید سطوح تماس تنه موتور و کارتر آسیب نبیند.

16- قاب زنجیر موتور )A( را به آرامي با اهرم کردن اجزاي بین 
سرسیلندر و تنه موتور باز کند.

احتياط
مراقب باشید سطوح تماس تنه موتور، سرسیلندر و قاب زنجیر 

موتور آسیب نبیند.

13- پیچ هاي زیر کمپرسور را باز کنید.

12- درسوپاپ )A( را باز کنید.
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

18- یک پین نگهدارنده پس از فشردن زنجیر سفت کن موتور در 
محل مورد نظر قرار دهید.

توجه
قبل از جدا کردن زنجیر موتور، به دلیل امکان پاک شدن عالمت 
تشخیص TDC )نقطه مرگ باال( روي زنجیر موتور، زنجیر را بر 

اساس موقعیت دنده عالمت گذاري کنید.

کپه  روي  متناظر  عالمت  با  باید  میل لنگ  راهنماي  نشان   -17
پیستون  صورت  این  در  گیرد.  قرار  ردیف  یک  در  ثابت  یاتاقان 

نشانسیلندر 1 در نقطه مرگ باالي مرحله تراکم قرار مي گیرد.

نشان
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

22- افشانه روغن زنجیر موتور )A( را باز کنید.
23- دنده میل لنگ )B( را باز کنید.

20- زنجیر موتور را باز کنید.
21- راهنماي زنجیر موتور )A( را جدا کنید.

19- زنجیر سفت کن موتور )A( و بازوي زنجیر سفت کن موتور 
)B( را جدا کنید.
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

تسمه موتور، هرزگرد، پولي
یا  ارتعاش  حد،  از  بیش  روغن  نشتي  لحاظ  به  را  هرزگرد   -1
گردش غیرعادي بررسي کنید. در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

غیرعادي  ساییدگي  وجود  و  نگهداري  لحاظ  به  را  تسمه   -2
نیاز آن را  نمایید. در صورت  V شکل بررسي  قسمت دندانه اي 

تعویض کنید.
ارتعاش در حال گردش، وجود روغن یا  3- پولي ها را به لحاظ 
گرد و غبار روي قسمت V شکل بررسي نمایید. در صورت نیاز 

آن را تعویض کنید.

بازديد
بازوي سفت کننده  زنجیر،  راهنماي  زنجیر،  دنده ها، سفت کننده 

زنجیر
1- دنده میل بادامک و دنده میل لنگ را به لحاظ ساییدگي غیر 
عادي، وجود ترک، یا آسیب بررسي کنید. در صورت نیاز آن ها 

را تعویض کنید.  
لحاظ  به  را  موتور  زنجیر  راهنماي  و  سفت کننده  بازوي   -2

ساییدگي غیر عادي، وجود ترک، یا آسیب بررسي کنید.
در صورت نیاز آن ها را تعویض کنید.

3- بررسي کنید که آیا زماني که گیره ضامن آن با میله نازک 
آزاد شده، پیستون سفت کننده به طور روان حرکت مي کند. 

24- زنجیر پمپ روغن را باز کنید.
)به سیستم روانکاري در همین گروه مراجعه کنید.(
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

5- راهنماي زنجیر موتور )A( را نصب کنید.
  

گشتاور بستن:
9.8~11.6 N.m )1.0~1.2 kgf.m ، 7.2~8.7 lb-ft( 

4- میل لنگ را طوري قرار دهید که نشان راهنماي آن با عالمت 
متناظر روي کپه یاتاقان ثابت در یک ردیف قرار گیرد. مجموعه 
که  دهید  قرار  جایش  در  طوري  را  دود  و  هوا  میل بادامک هاي 
در  دود  میل بادامک  دنده  و  هوا   CVVT دنده   TDC عالمت 
بنابراین،  گیرند.  قرار  ردیف  یک  در  سرسیلندر  فوقاني  سطح 
قرار  تراکم  مرحله  باالي  مرگ  نقطه  در   را   1 سیلندر  پیستون 

خواهد گرفت.

نصب
1- زنجیر پمپ روغن را ببندید.

)به سیستم روانکاري در همین گروه مراجعه کنید(
2- دنده میل لنگ را نصب کنید.

3- افشانه روغن زنجیر موتور )A( را ببندید.
  

گشتاور بستن:
7.8~9.8 N.m )0.8~1.0 kgf.m ، 5.8~7.2 lb-ft( 
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

7- بازوي زنجیر سفت کن موتور )B( را ببندید.
 

گشتاور بستن:
9.8~11.8 N.m )1.0~1.2 kgf.m ، 7.2~8.7 lb-ft(

توجه
با  باید عالیم زمان بندي روي دنده ها  هنگام نصب زنجیر موتور 
موتور  زنجیر  روي  زنجیر(  رنگي  )حلقه هاي  زمان بندي  عالیم 

منطبق باشند.

6- زنجیر موتور را ببندید.
براي نصب زنجیر موتور، بدون از جا در رفتگي بین میل بادامک 

و میل لنگ، از رویه زیر تبعیت کنید.
دنده میل لنگ )A(  راهنماي زنجیر موتور )B(  دنده 

.)D( دنده میل بادامک دود  )C( هوا CVVT
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

10-  قاب زنجیر موتور را ببندید.
1( با استفاده از یک کاردک تمام مواد باقي مانده از واشر قبلي 

را بردارید.
مقابل  اجزاي  و  موتور  زنجیر  قاب  روي  درزگیر  محل هاي   )2
روغن  از  عاري  بایستي  نردباني(  قاب  و  موتور  تنه  )سرسیلندر، 

موتور و غیره باشد. 
3( قبل از نصب قاب زنجیر موتور، باید از درزگیر مایع الکتایت 
5900H یا 1217H THREEBOND در فضاي خالي بین 

سرسیلندر و تنه موتور استفاده شود.
قطعه باید ظرف 5 دقیقه پس از استفاده از درزگیر بسته شود.

 
2.5 mm )0.1 in(  :پهناي لبه

9- پس از گرداندن 2 دور میل لنگ در جهت کاري )ساعت گرد از 
نگاه جلو(، از درستي قرارگیري عالیم زمان بندي مطمئن شوید.

پین  و  بسته  را   )A( موتور  زنجیر  خودکار  سفت کننده   -8
نگهدارنده را خارج کنید.

 
گشتاور بستن:

9.8~11.8 N.m )1.0~1.2 kgf.m ، 7.2~8.7 lb-ft(
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

11- کارتر را ببندید.
1( با استفاده از یک کاردک تمام مواد باقي مانده از واشر قبلي 

را بردارید.
2( قبل از نصب کارتر، باید درزگیر مایع الکتایت 5900H روي 

کارتر مورد استفاده قرار گیرد.
قطعه باید ظرف 5 دقیقه پس از استفاده از درزگیر بسته شود.

 
درزگير: الکتایت 5900H یا معادل آن

از پین هاي برجسته روي تنه موتور و سوراخ هاي روي قاب   )5
قاب  دقیق  نصب  براي  مرجع  نقاط  عنوان  به  باید  موتور  زنجیر 

زنجیر موتور در محل صحیح استفاده شود.
 

گشتاور بستن:
7.84~9.8 N.m )0.8~1.0 kgf.m ، 5.8~7.2 lb-ft (  : M6

 N.m  )1.9~2.3  kgf.m  ،  13.7~16.6  lb-ft(   :  M8
18.6~22.5

احتياط
دقیقه  نباید ظرف 30   blow out )تراکم(  و/یا  احتراق  آزمون 

پس از نصب قاب زنجیر موتور انجام گیرد.

قاب  روي   5900H الکتایت  مایع  درزگیر  استعمال  از  پس   )4
زنجیر موتور.

قطعه باید ظرف 5 دقیقه پس از استفاده از درزگیر بسته شود.
درزگیر بایستي به صورت یکنواخت و بدون انقطاع مورد استفاده 

قرار گیرد.
 

2.5 mm )0.1 in( :پهناي لبه

درزگیر
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

14- درسوپاپ را ببندید.
و  موتور  زنجیر  قاب  بین  فوقاني  قسمت  درزگیر سخت شده   )1

سرسیلندر باید قبل از نصب درسوپاپ برداشته شود. 
2( پس از استعمال درزگیر، باید ظرف 5 دقیقه قطعه بسته شود.

 
2.5 mm )0.1 in( :پهناي لبه

احتياط
پس از نصب، حداقل 30 دقیقه تا زمان پرکردن موتور از روغن، 

صبر کنید.
12- پایه کمپرسور هوا را نصب کنید.

 
گشتاور بستن:

19.6~23.5 N.m )2.0~2.4 kgf.m ، 13.7~14.5 lb-ft(

13- پیچ هاي زیر کمپرسور را سفت کنید.
 

گشتاور بستن:
19.6~24.5 N.m )2.0~2.5 kgf.m ، 13.7~18.1 lb-ft(

احتياط
هنگام استعمال واشر آب بند، درزگیر نباید به سمت داخل کارتر 

بیرون زدگي داشته باشد.
جهت جلوگیري از نشتي روغن، واشر آب بند را روي شیار داخلي 

سوراخ هاي بستن پیچ قرار دهید.

3( کارتر را ببندید.
پیچ ها را به طور یکنواخت در چندین مرحله )پاس( ببندید.

 
گشتاور بستن:
: M8 پیچ هاي

26.5~30.4 N.m )2.7~3.1 kgf.m ، 19.5~22.4 lb-ft(   
: M6 پیچ هاي

9.8~11.8 N.m )1.0~1.2 kgf.m ، 7.2~8.7 lb-ft(   
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

16- پایه دسته موتور )A( را نصب کنید.

گشتاور بستن:
: M10

39.2~44.1 N.m )4.0~4.5 kgf.m ، 28.9~32.5 lb-ft(   
 : M8  

19.6~24.5 N.m )2.0~2.5 kgf.m ، 14.5~18.1 lb-ft(  
17- پولي میل لنگ )B( را ببندید.

گشتاور بستن:
 N.m  )17.0~18.0  kgf.m  ،  122.9~130.1  lb-ft(

166.6~176.4
گردگیر،  قاب  برداشتن  از  بعد  رینگي  دنده  داشتن  نگه  براي 

3D100-09231(SST( را نصب کنید.
1- گردگیر )A( را از زیر شاسي جدا کرده و دو پیچ )B( نصب 

سیستم انتقال قدرت را باز کنید.

احتياط
از واشر درسوپاپ استفاده دوباره نکنید.

دقیقه  نباید ظرف 30   blow out )تراکم(  و/یا  احتراق  آزمون 
پس از نصب قاب زنجیر موتور انجام گیرد.

15-  کویل هاي جرقه و اتصاالت کویل )A( را ببندید.

3( پیچ هاي درسوپاپ را به ترتیب شکل روبرو ببندید.
 

گشتاور بستن:
3.9~5.9 N.m )0.4~0.6 kgf.m ، 2.9~4.3 lb-ft(   :گام اول

 N.m  )0.8~1.0  kgf.m  ،  5.8~7.2  lb-ft( دوم:    گام 
7.8~9.8
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

4- توسط پیچهاي نصب سیستم انتقال قدرت )2 پیچ( و فاصله 
دهنده ها، 3D100-09231(SST( را نصب کنید. سپس پیچ ها 

و مهره هاي نگهدارنده و لینک ها را به دقت سفت نمایید.

3- زاویه لینکهاي )D( را به گونه اي تنظیم کنید که دو پیچ 
نصب  سوراخهاي  روي  بر  بتوانند  قدرت،  انتقال  سیستم  اتصال 

اولیه بسته شوند.

2- فاصله مهره هاي نگهدارنده )A( را به گونه اي تنظیم کنید 
که صفحه جلویي نگهدارنده )B( بر روي دندانه هاي چرخدنده 

رینگي )C( قرار گیرد.
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

20- پولي هرزگرد )A( را نصب کنید.
 

گشتاور بستن:
53.9~63.7 N.m )5.5~6.5 kgf.m ، 39.7~47.0 lb-ft(

سفت کننده تسمه موتور )B( و پولي سفت کننده را ببندید.
 

گشتاور بستن:
53.9~63.7 N.m )5.5~6.5 kgf.m ، 39.7~47.0 lb-ft(

توجه
پیچ پولي سفت کننده چپ گرد است.

توجه
براي   )  3K000-09231 لنگر،  چرخ  )نگهدارنده   SST ابزار  از 
بستن پیچ پولي میل لنگ پس از باز کردن استارتر موتور استفاده 

کنید.

18- پولي واترپمپ )A( را ببندید. 
 

گشتاور بستن:
7.8~9.8 N.m )0.8~1.0 kgf.m ، 5.8~7.2 lb-ft(
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

23- آستر گل گیر سمت راست را ببندید.
 

گشتاور بستن:
8.8~10.8 N.m )0.9~1.1 kgf.m ، 6.5~7.9 lb-ft(

24- چرخ جلو راست را ببندید.
 

گشتاور بستن:
88.3~107.9 N.m )9.0~11.0 kgf.m ، 65.1~79.6 lb-ft(

25- درپوش موتور را )B( ببندید.
26- کابل منفي باتري )A( را وصل کنید.

22- پایه دسته موتور )A( را بسته و کابل اتصال بدنه را وصل 
نمایید.

 
گشتاور بستن:

63.7~83.4 N.m )6.5~8.5 kgf.m ، 47.0~61.5 lb-ft(

21- تسمه موتور )A( را ببندید.
پولي میل لنگ  پولي A/C  پولي آلترناتور  پولي 
پولي  هرزگرد   پولي    P/S پمپ  پولي  هرزگرد  

واترپمپ  پولي سفت کننده.
بازوي سفت کننده خودکار را در جهت پاد ساعت گرد با چرخش 
پیچ پولي سفت کننده خودکار با آچار بچرخانید. پس از قرار دادن 
تسمه روي پولي سفت کننده خودکار، پولي را به آرامي رها کنید.
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

مجموعه سرسيلندر
سرسيلندر

اجزاء

1- یاتاقان میل بادامک
2- یاتاقان جلویي میل بادامک

3- میل بادامک دود
4- میل بادامک هوا

5- دنده میل بادامک دود
6- مجموعه CVVT هوا

 MLA -7

8- قفل کن فنرسوپاپ
9- نعلبکي

10- فنر سوپاپ
11- کاسه نمد ساق سوپاپ

12- سوپاپ
13- سرسیلندر

OCV -14 هوا

)N.m)kgfm.lb-ft گشتاور

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


51

راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

5- سیني زیري )A( را جدا کنید.
  

گشتاور بستن:
9.8~11.8 N.m )1.0~1.2 kgf.m ، 7.2~8.7 lb-ft( 

1- پایه هاي باتري )A(  راجدا کنید.
.)B( 2- درپوش موتور را بردارید

.)C( را جدا کنید ECM 3- اتصال
4- شلنگ هوا را جدا کرده، سپس لوله هوا )D( و مجموعه فیلتر 

هوا )E( را باز کنید.
  

گشتاور بستن:
9.8~9.8 N.m )0.8~1.0 kgf.m ، 5.8~7.2 lb-ft( 

بازكردن
در این رویه نیازي به باز کردن موتور نیست.

احتياط
از یک محافظ گلگیر براي جلوگیري از آسیب دیدگي سطوح   •

رنگ شده اسفاده کنید.
آن  کردن  باز  از  قبل  سرسیلندر،  آسیب  از  جلوگیري  جهت   •

منتظر بمانید تا دماي مایع خنک کن زیر دماي عادي برسد.
• هنگام جابجایي واشر فلزي، مراقب باشید تا واشر تا نخورده و 

سطح تماس آن آسیب نبیند.
در  را  دسته سیم  اتصاالت  آسیب دیدن،  از  جلوگیري  جهت   •

حالي که با دقت نگه داشته اید، جدا کنید.

توجه
تمام سیم کشي ها و شلنگ ها را جهت جلوگیري از اتصال اشتباه، 

عالمت گذاري کنید.
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

جدا  را  موتور  سیم کشي  بست هاي  و  دسته سیم  اتصاالت   -10
کنید.

1( اتصال ETC )A( و سنسور کوبش )B( را جدا کنید.
2( اتصال PCSV )C( را جدا کنید.
3( اتصال ECT )D( را جدا کنید.

4( اتصال کندانسور )E( را جدا کنید.
5( اتصال سنسور CKP )F( را جدا کنید.

6( اتصال سنسور اکسیژن )G( را جدا کنید.

7- شلنگ باالیي )A( و پاییني )B( رادیاتور را باز کنید. 
8- شلنگ هاي بخاري )C( را باز کنید.

9- شلنگ خالء بوستر ترمز )D( را جدا کنید.

6- پیچ تخلیه را )A( شل کرده، سپس مایع خنک کن موتور را 
تخلیه نمایید.
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راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

را جدا   )B( و شلنگ سوخت   )CMP )A اتصال سنسور   )13
کنید.

12( اتصال OCV هوا )A( از کمپرسور را جدا کنید.

7( اتصال فشنگي فشار روغن سیستم فرمان هیدرولیک )A( را 
جدا کنید.

8( اتصال سنسور MAP )B( را جدا کنید.
9( اتصال OPS )C( را جدا کنید.

آلترناتور جدا  از  را   ’B‘ پایه  و سیم   )D( آلترناتور  اتصال    )10
کنید.

11(  اتصال سوییچ A/C از کمپرسور را جدا کنید.
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 )B( و دنده میل بادامک دود )A( هوا CVVT 14-  مجموعه
را جدا کنید.

11-  زنجیر موتور را باز کنید. )به سیستم زمان بندي در همین 
گروه مراجعه کنید(

12-  منیفلدهاي هوا و دود را باز کنید. )به سیستم هوا و دود در 
همین گروه مراجعه کنید(

13-  مجموعه کنترل دماي آب )A( را باز کنید.

14(  اتصال انژکتورها )A( و کویل جرقه)B( را جدا کنید.
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2( یاتاقان هاي میل بادامک )A( را به ترتیب نشان داده شده باز 
کنید.

15-  میل بادامک را جدا کنید.
1( یاتاقان جلویي میل بادامک )A( را باز کنید.

توجه
 ،CVVT هنگام باز کردن پیچ دنده میل بادامک یا پیچ مجموعه

میل بادامک را توسط آچاري در موقعیت A ثابت کنید.
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17- پیچ هاي سرسیلندر را باز کرده و سرسیلندر را جدا کنید.
1( با استفاده از یک آچار بکس رینگي، به طور یکنواخت و در 
چند مرحله )پاس( 10 پیچ سرسیلندر را به ترتیب شکل شل و 

باز کنید. 10 پیچ سرسیلندر و واشر صفحه اي را بردارید.

احتياط
ترک  موجب  است  ممکن  نادرست،  ترتیب  به  پیچ ها  کردن  باز 

برداشتن و تابیدگي سرسیلندر گردد.
2( سرسیلندر را از پین هاي روي تنه موتور برداشته و روي تخته 

چوب هاي قرار گرفته روي میز کار بگذارید.

احتياط
مراقب باشید سطوح تماس سرسیلندر و تنه موتور آسیب نبیند.

18-  واشر سرسیلندر را بردارید.

16- از یک آچار شش پر استفاده کنید و OCV هوا )A( را باز 
کنید.

3( میل بادامک ها را جدا کنید.
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2- سوپاپ ها را بیرون بیاورید.
 )3K100-09222 .3K000-09222(SST با استفاده از ابزار )1

فنر سوپاپ را جمع کرده و قفل کن فنر سوپاپ را بردارید.
2( نعلبکي را بردارید.

3( فنرسوپاپ را جدا کنید.
4( سوپاپ را بردارید.

5( با استفاده از یک انبر سوزني، کاسه نمد ساق سوپاپ را جدا 
کنید.

بازكردن اجزاء
توجه

فنرسوپاپ ها  سوپاپ ها،  مکانیکي(،  لقي  )تنظیم کننده   MLA
در  بتوان  که  کنید  شناسایي  گونه اي  به  کردن  باز  محض  به  را 

موقعیت اصلي خود نصب کرد.
1- تایپیت ها )A( را درآورید.
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سوپاپ و فنرسوپاپ
1- گیت سوپاپ و ساق سوپاپ را بازدید نمایید.

1( با استفاده از کولیس، قطر داخلي گیت سوپاپ را اندازه بگیرید.
  

قطر داخلي گيت سوپاپ:
5.500~mm5.512 )0.216~in0.217 ( :هوا/دود

2- بازدید ترک
محفظه احتراق، راه گاههاي هوا، دود و سطح تنه موتور را به لحاظ 
وجود ترک بررسي نمایید. اگر ترکي مشاهده شد، سرسیلندر را 

تعویض نمایید.

بازديد
سرسيلندر

1- به کمک یک لبه صاف دقیق و فیلر، سطح تماس تنه موتور و 
منیفلد ها را به لحاظ تاب داشتن اندازه بگیرید.

  
صافي سطح واشر سرسيلندر:

0.05 mm) 0.002 in( استاندارد:  کمتر از
)mm0.02 )in0.0008(/100100׳(
صافي سطح قسمت تماس منيفلد:

0.1 mm) 0.0039 in( استاندارد:  کمتر از
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2( سطح سوپاپ را به منظور ساییدگي بررسي کنید.
اگر سطح سوپاپ ساییده شده باشد، آن را تعویض نمایید.

3( حدود ضخامت پیشاني سوپاپ را بررسي کنید.
 

لبه
استاندارد

mm1.02 )in0.0401( :هوا
mm1.09 )in0.0429( :دود

کم  سوپاپ  گیت  داخلي  قطر  از  را  سوپاپ  ساق  قطر  اندازه   )3
کنید.

  
لقي ساق سوپاپ تا گيت سوپاپ:

استاندارد
0.020~mm0.047 )0.0008~in0.0018 ( :هوا
0.030~mm0.054 )0.0012~in0.0021 ( :دود

حد
mm0.07 )in0.0027( :هوا
mm0.09 )in0.0035( :دود

اگر لقي بیش از حد باشد، سوپاپ و گیت سوپاپ را عوض کنید.
2- سوپاپ ها را بازدید نمایید.

1( بررسي کنید که آیا زاویه سطح سوپاپ به طور صحیح شکل 
گرفته است یا خیر.

2( با استفاده از یک ریزسنج، قطر ساق سوپاپ را اندازه بگیرید.
  

قطر ساق سوپاپ:
5.465~mm5.480 )0.2151~in0.2157 ( :هوا
5.458~mm5.470 )0.2149~in0.2153 ( :دود

لبه
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 فنر سوپاپ
استاندارد

mm47.44 )in1.8677( :ارتفاع آزاد
میزان کج بودن: 1.5°

5( سطح انتهایي ساق سوپاپ را از نظر ساییدگي بررسي کنید. 
در صورت وجود ساییدگي قطعه را تعویض کنید.

3- نشمینگاه سوپاپ را بازدید نمایید.
نشیمنگاه سوپاپ را جهت وجود نشانه هاي گرم شدن بیش از حد 

و نیز تماس نامناسب آن با سوپاپ بررسي کنید. 
در صورت نیاز قطعه را تعویض نمایید.

قبل از رفع عیب نشمینگاه، گیت سوپاپ را به لحاظ ساییدگي 
بررسي کنید. در صورت ساییدگي آن را عوض کرده، سپس ایراد 
نشیمنگاه را رفع کنید. رفع عیب را از طریق دستگاه تیزکن یا 
برش نشمین انجام دهید. پهناي نشیمنگاه سوپاپ باید داخل بازه 

مشخصات بوده و هم مرکز با سطح تماس سوپاپ باشد.
4- فنرسوپاپ را مورد بازدید قرار دهید.

1( با استفاده از یک گونیاي فوالدي، مقدار چهارگوشه اي نبودن 
)کج بودن( فنر را اندازه بگیرید.

2( با کمک یک کولیس، طول آزاد فنر را اندازه بگیرید.

4( طول سوپاپ را بازدید نمایید.
  

طول سوپاپ:
استاندارد

mm113.18 )in4.4559 ( :هوا
mm105.89 )in4.1689 ( :دود

حد
mm112.93 )in4.4461 ( :هوا
mm105.74 )in4.1630 ( :دود

اگر طول آزاد مطابق مشخصات نباشد، فنر را تعویض نمایید.
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تايپیت  داخلي  قطر  مقدار  از  را   MLA خارجي  قطر  اندازه   -3
كم كنید.

  
لقي MLA تا سطح داخلي تايپيت

استاندارد
0.020~mm0.061 )0.0008~in0.0024 (  :هوا/دود

حد
mm0.07 )in0.0027 (  :هوا/دود

MLA
MLA -1 را بازديد نمايید.

با استفاده از يك ريزسنج، قطر خارجي MLA را اندازه بگیريد.
 

MLA قطر خارجي
هوا/دود:

31.964~mm31.980 )1.2584~in1.2590(

2- به كمك يك كولیس قطر داخلي تايپت MLA سرسیلندر 
را اندازه بگیريد.

  
قطر داخلي تايپيت

هوا/دود:
32.000~mm32.025 )1.2598~in1.2608 (
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4( كپه هاي ياتاقان را نصب كنید.
احتياط

میل بادامك را نچرخانید.
5( كپه هاي ياتاقان را برداريد.

6( اندازه نوار پالستیکي مدرج را در بیشترين پهناي خود بخوانید.
لقي ياتاقان روغن

مقدار استاندارد
هوا:

ياتاقان شماره 1:
0.022~mm0.057 )0.00087~in0.00224(   

شماره 2،3،4،5:
0.045~mm0.082 )0.00177~in0.00323(    

دود:
شماره 1،2،3،4،5:

0.045~mm0.082 )0.00177~in0.00323(    

اگر ارتفاع بادامك كمتر از مقدار مشخصات باشد، آن را تعويض 
كنید.

2- لقي ياتاقان هاي میل بادامك را مورد بررسي قرار دهید.
1( كپه هاي ياتاقان و ياتاقان هاي میل بادامك را تمیز كنید.

2( میل بادامك ها را در سرسیلندر قرار دهید.
3( يك نوار پالستیکي مدرج سراسر هر ياتاقان عبور دهید.

ميل بادامك
1- ارتفاع بادامك را تحت بررسي قرار دهید.

به كمك يك ريزسنج، ارتفاع بادامك را اندازه بگیريد.
  

ارتفاع بادامك
استاندارد

43.70~mm43.90 )1.7204~in1.7283 (  :هوا
44.90~mm45.10 )1.7677~in1.7756 (  :دود
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3- بازي محوري میل بادامك را بررسي نمايید.
1( میل بادامك ها را نصب كنید.

محوري  بازي  اندازه گیري  مدرج  ساعت  يك  كمك  به   )2
جلو حركت  و  عقب  به  را  میل بادامك  كه  زماني  را  میل بادامك 

مي دهید، اندازه بگیريد.
 

بازي محوري ميل بادامك
0.04~mm0.16 )0.0016~in0.0062 (    :مقدار استاندارد

mm0.18 )in0.0071 (    :حد

باشد،  مشخصات  مقدار  از  بیشتر  میل بادامك  محوري  بازي  اگر 
نیز  را  سرسیلندر  نیاز  صورت  در  كنید.  تعويض  را  میل بادامك 

تعويض كنید.
3( میل بادامك ها را باز كنید.

اگر لقي بیش از حد مجاز باشد، میل بادامك را تعويض نمايید. در 
صورت نیاز سرسیلندر را نیز تعويض نمايید.

7( نوار پالستیکي مدرج را به طور كامل خارج كنید.
8( میل بادامك ها را برداريد.

حد
هوا:

mm0.09 )in0.0035 (  :1 ياتاقان شماره
mm0.12 )in0.0047 (  :2،3،4،5 شماره

دود:
mm0.12 )in0.0047 (    :1،2،3،4،5 شماره

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


64

راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

است،  تأخیر  زاويه  حداكثر  توقف  نقطه  كه  نقطه اي  از  غیر   )5
بگذاريد مجموعه CVVT به جلو و عقب بچرخد و بازه حركت 

و رواني آن را بررسي كنید.
 

استاندارد:
حركت يکنواخت در بازه اي در حدود 22.5°

زاويه  در حداكثر  و  با دست چرخانده  را   CVVT 6( مجموعه 
تأخیر آن  قفل كنید. )پاد ساعت گرد(

بادپیچانده و فشار هوايي در  را دور نوك دستگاه فشار  نوار   )3
حد )kpa )kgf/cm21.5 ، psi21 150 به مسیر ورودي روي 

میل بادامك اعمال كنید.
)اين رويه را براي آزاد كردن پین قفل كننده حداكثر زاويه تأخیر 

به كار بريد.(

4( تحت شرايط بند )3( مجموعه CVVT را با دست به سمت 
تصوير(  در  شده  داده  نشان  پیکان  )جهت  زاويه  پیش اندازي 

بچرخانید.
بسته به مقدار فشار هوا، مجموعه CVVT مي تواند بدون اعمال 
بچرخد. همچنین، در  زاويه  به سمت پیش اندازي  نیروي دست 
شرايطي كه به دلیل وجود نشتي هوا، اعمال فشار هوا به سختي 

صورت گیرد، ممکن است پین قفل كننده به سختي آزاد شود.

CVVT مجموعه
1- مجموعه CVVT را مورد بازديد قرار دهید.

1( بررسي كنید مجموعه CVVT نچرخد.
 )A( از يك نوار چسب براي پوشاندن سوراخ هاي تأخیر انداز )2

بجز سوراخي كه توسط پیکان در تصوير مشخص شده، 

توجه
هنگامي كه روغن به بیرون مي پاشد، از يك دستمال يا چیزي 

تاخیر اندازشبیه آن براي تمیز كردن استفاده كنید.

تاخیر انداز
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SST)09222-3K000, 09222- S 3
3K100( فنر را جمع كرده و قفل كن فنر سوپاپ را نصب كنید. 
پس از نصب سوپاپ ها و قبل از رها كردن فنر، مطمئن شويد كه 

قفل كن فنر سوپاپ به درستي در جايش قرار گرفته باشد.

2( سوپاپ، فنر سوپاپ و نعلبکي را نصب كنید.

توجه
نعلبکي  به  رو  شده  لعاب كاري  سمت  كه  طوري  را  سوپاپ  فنر 

است، قرار داده سپس نعلبکي را نصب كنید.

جمع کردن مجموعه و سوار نمودن
توجه

تمام قطعاتي را كه بايد مجموعه شوند تمیز كنید.
قبل از نصب قطعات، از روغن تازه بر روي سطح لغزنده و متحرك 

استفاده كنید.
كاسه  نمدهاي كاركرده را با كاسه  نمدهاي نو تعويض نمايید.

1- سوپاپ ها را نصب كنید.
1( با استفاده از ابزار SST)09222-4A000 كاسه نمدهاي نو 

را در جايشان قرار دهید.

توجه
از كاسه نمدهاي كاركرده ساق سوپاپ استفاده دوباره نکنید.

به  روغن  نشتي  به  منجر  است  قطعه ممکن  اين  نادرست  نصب 
گیت سوپاپ شود.

(
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2- واشر سرسیلندر )A( را روي تنه موتور نصب كنید.

توجه
• در خصوص جهت نصب خیلي مراقب باشید.

• درزگیر مايع )الكتايت 5900H( را روي دو سمت باال و پايین 
)’B‘ واشر سرسیلندر بمالید. )در موقعیت

 5 حداكثر  مدت  طي  را  سرسیلندر  درزگیر،  استفاده  از  پس   •
دقیقه ببنديد.

3- سرسیلندر را طوري با احتیاط روي واشر قرار دهید كه انتهاي 
قطعه به واشر آسیب نرساند.

نصب
توجه

• تمام قطعات كه بايد مجموعه شوند را تمیز كنید.
• همیشه از واشر سرسیلندر و واشر منیفلد نو استفاده كنید.

• واشر سرسیلندر يك واشر فلزي است. مراقب باشید تاب برندارد.
• میل لنگ را بچرخانید و سیلندر 1 را در موقعیت TDC قرار 

دهید.

1- فیلتر OCV را نصب كنید.
 

احتياط
فیلتر OCV را تمیز نگه داريد.

4( با انتهاي چوبي چکش به آهستگي دو يا سه ضربه به انتهاي 
به  سوپاپ  فنر  قفل كن  و  سوپاپ  شويد  مطمئن  تا  زده  سوپاپ 

درستي در جايشان نشسته اند.
MLA -2 )تايپیت( ها را نصب كنید.

گردش يکنواخت MLA را با دست بررسي كنید.

توجه
MLA قابل نصب دوباره در موقعیت اصلي و اولیه خودش است
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احتياط
• در صورت افتادن OCV ديگر از آن استفاده نکنید.

• فیلتر OCV را تمیز نگه داريد.
• روكش OCV را حین تعمیرات نگه نداريد.

 OCV روي موتور، موتو را از طريق پايه OCV پس از نصب •
تکان ندهید.

6- میل بادامك ها را ببنديد.

توجه
يك اليه نازك از روغن موتور روي ياتاقان هاي میل بادامك بمالید.

OCV -5 هوا )A( را نصب كنید.
  

گشتاور بستن:
9.8~11.8 N.m )1.0~1.2 kgf.m ، 7.2~8.7 lb-ft( 

4- پیچ هاي سرسیلندر را ببنديد.
از روغن موتور روي رزوه ها و سر پیچ هاي  نازك  الف. يك اليه 

سرسیلندر بمالید.
پیچ هاي   ،SST)09221-4A000 ابزار  از  استفاده  با  ب- 
سرسیلندر و واشرها را در چند مرحله )پاس( مطابق ترتیب نشان 

داده شده در شکل ببنديد.
 

گشتاور بستن:
)3.3~3.7 kgf.m ، 23.9~26.8 lb-ft( +90~o95

32.4~36.3 N.m +90~o95 

احتياط
همیشه از پیچ هاي نو براي سرسیلندر استفاده كنید.

(
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توجه
 ،CVVT مجموعه  پیچ  يا  میل بادامك  دنده  پیچ  بستن  هنگام 

میل بادامك را با آچاري در نقطه A، ثابت نگه داريد. 

8- مجموعه CVVT )A( و دنده میل بادامك دود )B( را نصب 
كنید.

7- ياتاقان هاي میل بادامك را در جاي صحیح خود قرار دهید.
ترتیب بستن.

.C گروه B   گروه  A گروه
 

گشتاور بستن:
  :M6

10.8~12.7 N.m)1.1~1.3 kgf.m ، 7.9~9.3 lb-ft(
 :M8

27.4~31.4 N.m)2.8~3.2 kgf.m ، 20.2~23.1 lb-ft( 
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همین  در  زمان بندي  سیستم  )به  ببنديد.  را  موتور  زنجیر   -10
گروه مراجعه كنید(

11- منیفلدهاي هوا و دود را نصب كنید. )به سیستم هوا و دود 
در همین گروه مراجعه كنید(

12- لقي سوپاپ را بررسي و تنظیم كنید. )به اطالعات عمومي 
در همین گروه مراجعه كنید(

13- درسوپاپ را ببنديد.
1(درزگیر سخت شده روي سطح بااليي بین قاب زنجیر موتور و 

سرسیلندر بايد قبل از نصب درسوپاپ، جدا شود.
دقیقه   5 ظرف  بايستي  را  قطعه  درزگیر،  استعمال  از  2(پس 

ببنديد.
 

2.5 mm )0.1 in(  :پهناي لبه

توجه
• قبل از سفت كردن مهره هاي لوله ورودي آب، مجموعه كنترل 

دماي آب و لوله ورودي آب به واترپمپ را نصب كنید.
• از  واشر ضدآب روي سطح داخلي محفظه ترموستات استفاده 

كنید.
• همیشه از واشر هاي نو استفاده كنید.

9- مجموعه كنترل دماي آب )A( را ببنديد.
  

گشتاور بستن:
پيچ:

14.7~19.6 N.m )1.5~2.0 kgf.m ، 10.8~14.5 lb-ft(  
مهره:

18.6~23.5 N.m )1.9~2.4 kgf.m ، 13.7~17.4 lb-ft( 
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• رادياتور و مخزن انبساط را از مايع خنك كن موتور پر كنید.
• مدار سیستم خنك كاري را هواگیري كنید.

- موتور را روشن كرده و اجازه دهید گرم شود.)تا زماني كه فن 
رادياتور 3 يا 4 مرتبه كار كند(

- موتور را خاموش كنید. سطح مايع خنك كن رادياتور را بررسي 
باعث  كار  اين  كنید.  اضافه  مايع  آن  به  نیاز  در صورت  و  كنید 

هواگیري سیستم خنك كاري مي شود.
- در رادياتور را محکم ببنديد، سپس دوباره موتور را روشن كنید 

و نشتي را بررسي كنید.

احتياط
• از واشر درسوپاپ كاركرده دوباره استفاده نکنید.

• آزمون احتراق و/يا )تراكم( blow out نبايد ظرف 30 دقیقه 
پس از نصب درسوپاپ انجام گیرد.

14-  نصب بقیه قطعات معکوس بازكردن است.
توجه

• محفظه روغن موتور را از روغن پركنید.
• سرباتري ها و اتصال كابل ها را با كاغذ سنباده تمیز كرده سپس 
اتصاالت را بسته و براي جلوگیري از خوردگي كمي گريس بمالید.

• نشتي سوخت را بررسي كنید.
- پس از نصب مسیر سوخت رساني، سويیچ را باز كنید )موتور كار 
نکند( تا اين كه پمپ سوخت براي حدود 2 ثانیه كار كند و مسیر 

سوخت تحت فشار قرار گیرد.
- اين رويه را دو يا سه مرتبه انجام دهید، سپس در تمام نقاط 

سیستم سوخت رساني نشتي را بررسي كنید.

3(پیچ هاي درسوپاپ را به روش زير ببنديد.
 

گشتاور بستن:
اولین مرحله:

3.9~5.9 N.m)0.4~0.6 kgf.m ، 2.9~4.3 lb-ft(  
دومین مرحله: 

7.8~9.8 N.m)0.8~1.0 kgf.m ، 5.8~7.2 lb-ft( 
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تنه موتور
تنه موتور

اجزاء

1- رينگ پیستون
2- پیستون
3- شاتون

4- ياتاقان بااليي شاتون
5- گژن پین

6- ياتاقان پايیني شاتون
7- كپه ياتاقان شاتون

8- قاب نردباني

N.m(kgfm,lb-ft) :گشتاور
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1- ياتاقان بااليي میل لنگ
2- ياتاقان محوري

3- میل لنگ
4- ياتاقان پايیني میل لنگ

5- كپه ياتاقان ثابت

N.m(kgfm,lb-ft) :گشتاور
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10- پمپ روغن سیستم فرمان هیدرولیك و پايه آن را باز كنید. 
(به كتاب تعمیرات فرمان رجوع شود)

نگهدارنده  پايه هاي  روي  اجزاء  بازكردن  منظور  به  را  موتور   -2
قرار دهید.

3- منیفلدهاي هوا و دود را باز كنید. (به سیستم هوا و دود در 
همین گروه مراجعه نمايید)

در همین  زمان بندي  (به سیستم  كنید.  باز  را  موتور  زنجیر   -4
گروه مراجعه نمايید)

در  سرسیلندر  بخش  (به  كنید.  باز  را  سرسیلندر  مجموعه   -5
همین گروه مراجعه نمايید )

يا  خودكار)  دنده  تعويض  خودروي  در  (تنها  محرك  6- صفحه 
چرخ لنگر (تنها در خودروي تعويض دنده دستي) را باز كنید.

7- پمپ روغن را باز كنید. (به سیستم روان كاري در همین گروه 
مراجعه نمايید)

8- كمپرسور كولر را جدا كنید. (به گروه HA مراجعه نمايید)
9- آلترناتور(A) را باز كنید.

بازكردن
احتياط

از يك محافظ گلگیر براي جلوگیري از آسیب ديدگي سطوح   •
رنگ شده اسفاده كنید.

در  را  دسته سیم  اتصاالت  آسیب ديدن،  از  جلوگیري  جهت   •
حالي كه با دقت نگه داشته ايد، جدا كنید.

توجه
اتصال  از  جلوگیري  جهت  را  شلنگ ها  و  سیم كشي ها  تمام   •

اشتباه، عالمت گذاري كنید.
• پولي میل لنگ را چرخانده تا پیستون سیلندر 1 در نقطه مرگ 

باال TDC قرار گیرد.
• در اين رويه، باز كردن اجزاء موتور ضروري است.

1- مجموعه موتور را از بدنه خودرو جدا كنید. (به مجموعه موتور 
و جعبه دنده در همین گروه مراجعه نمايید)
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13- لوله میله روغن را (A) جدا كنید.

12-  مجموعه سفت كن را كه با پايه (A) يکپارچه شده باز كنید.

11- واترپمپ (A) و واشر واترپمپ را باز كنید.
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16- سنسور موقعیت میل لنگ CKP A) را باز كنید.

15- سنسور فشار روغن (A) را باز كنید.

14- سنسور كوبش (A) را باز كنید.

)
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23- میل لنگ (A) را از تنه موتور باال بکشید و دقت كنید به 
ياتاقان ها آسیبي نرسد.

توجه
ياتاقان هاي ثابت و ياتاقان هاي طولي را به ترتیب درست بچینید.

24-  تناسب اندازه بین پیستون و گژن پین را بررسي كنید.
اگر  كنید.  جلو  و  عقب  پین  گژن  روي  را  پیستون  كنید  سعي 
حركتي حس شود، مجموعه پیستون و گژن پین را تعويض كنید.

25- رينگ هاي پیستون را خارج كنید.
1) با استفاده از يك رينگ بازكن، دو رينگ تراكم را خارج كنید.

2) دو ريل رينگ روغن و جدا كننده را با دست خارج كنید.

توجه
رينگ هاي پیستون را به ترتیب درست بچینید.

26-  شاتون را از پیستون جدا كنید.

18- بازي محوري شاتون را بررسي كنید.
19- ياتاقان هاي شاتون را باز كرده و مقدار لقي روغن را بررسي 

كنید.
20- مجموعه هاي پیستون و شاتون را جدا كنید.

1) با استفاده از يك جدارتراش، كربن موجود در باالي سیلندر 
را پاك كنید.

2) پیستون، مجموعه شاتون و ياتاقان باال را به سمت باالي بدنه 
موتور فشار دهید.

توجه
• يلتاقان ها، شاتون و كپه ياتاقان را با هم نگه داريد.

• مجموعه هاي پیستون و شاتون را به ترتیب درست بچینید.
21- ياتاقان میل لنگ را باز كرده و مقدار لقي روغن را بررسي 

كنید.
22- بازي محوري میل لنگ را بررسي كنید.

17- قاب نردباني (A) را جدا كنید.
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توجه
میل لنگ را نچرخانید.

7) دو پیچ، كپه شاتون و نیم ياتاقان را باز كنید.
8) مقدار نوار پالستیکي اندازه گیري را در پهن  ترين نقطه اندازه 

بگیريد.
 

مقدار لقي روغن استاندارد
0,027~mm0,045 (0,0010~in0,0017 )

• در صورت خارج از بازه بودن، يك شاتون نو نصب كنید.
• اگر هنوز خارج از بازه است، میل لنگ را تعويض كنید.

2- مقدار لقي روغن ياتاقان شاتون را بررسي كنید.
1) برهم نهي عاليم انطباق روي شاتون و كپه ياتاقان را جهت 

نصب دوباره صحیح، بررسي كنید.

2) دو پیچ كپه شاتون را باز كنید.
3) كپه شاتون و نیم ياتاقان را باز كنید.

4) ياتاقان و پین لنگ را تمیز كنید.
5) نوار پالستیکي اندازه گیري را دور پین لنگ بپیچید.

6) كپه شاتون و نیم ياتاقان را دوباره نصب كرده، و پیچ ها را به 
گشتاور بستن برسانید.

 
گشتاور بستن:

 N.m  (1,8~2,2  kgf.m  ،  13,0~15,9  lb-ft)+88~o92
17,7~21,6

بازديد
شاتون و ميل لنگ

1- بازي محوري شاتون را بررسي كنید.
بازي  مي دهید  حركت  جلو  و  عقب  به  را  شاتون  كه  حالي  در 

محوري را با يك اندازه بگیريد. 
 

0,1~mm0,25 (0,004~in0,010 )    :مقدار استاندارد لقي
mm0,35 (in0,0138 )    :حداكثر مقدار
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توجه
اگر با ياتاقان هاي كوچکتر و يا بزرگتر، لقي مناسب حاصل نشود 

بايد میل لنگ تعويض و كلیه مراحل قبلي را تکرار كنید.

احتياط
قابل  غبار  و  آلودگي  تجمع  دلیل  به  قطعات  روي  عاليم  اگر 
كردن  تمیز  براي  كاردك  يا  سیمي  برس  از  نباشد،  شناسايي 

استفاده نکنید. آن ها را تنها با حالل يا شوينده تمیز كنید.

9) اگر مقدار اندازه گیري شده نشان دهنده خیلي عريض يا خیلي 
باريك بودن ياتاقان باشد، نیم ياتاقان باال را جدا كرده و نمونه 
رنگي  نشان  همان  با  را  ياتاقان  سپس  دهید،  قرار  آن  جاي  نو 
كامل كرده (رنگ را مطابق آن چه در ستون بعد نشان داده شده 

انتخاب كنید)، و لقي را دوباره بررسي كنید.

احتياط
براي تنظیم لقي هیچ گاه از سوهان زدن، اليي فلزي، يا تراشیدن 

استفاده نکنید.

لقي  هنوز  كه  دهد  نشان  اندازه گیري  پالستیکي  نوار  اگر   (10
باال  در  (رنگ  ديگري  يا كوچکتر  بزرگتر  ياتاقان  است،  نادرست 
يا پايین آن فهرست شده) استفاده كرده و لقي را دوباره بررسي 

كنید.
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موقعيت عالمت شناسايي )ياتاقان شاتون(
 فرق گذاري ياتاقان شاتون

قطر داخليعالمترده

AA1,517آبي~mm1,520
(0,0597~in0,0598 )

A1,514سیاه~mm1,517
(0,0596~in0,0597 )

B1,511بي رنگ~mm1,514
(0,0595~in0,0596 )

C1,508سبز~mm1,511
(0,0594~in0,0595 )

D1,505زرد~mm1,508
(0,0593~in0,0594 )

موقعيت عالمت پين ميل لنگ
فرق گذاري ميل لنگ 

توجه
از شماره  را  ترتیب عاليم حك شده  پیکان شکل،  مطابق جهت 

1بخوانید.
فرق گذاري ميل لنگ

قطر داخليعالمترده

I147,966~mm47,972
(1,8884~in1,8886 )

II247,960~mm47,966
(1,8881~in1,8884 )

III347,954~mm47,960
(1,8879~in1,8881 )

موقعيت عالمت شاتون
فرق گذاري شاتون

قطر داخليعالمترده

aA51,000~mm51,006
(2,0079~in2,0081 )

BB51,006~mm51,012
(2,0081~in2,0083 )

CC51,012~mm51,018
(2,0083~in2,0085 )

رنگ
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نوار  قسمت  پهن ترين  و  كرده  خارج  دوباره  را  ياتاقان  كپه و   (5
پالستیکي را اندازه بگیريد.

 
مقدار استاندارد لقي روغن

0,020~0,038 mm (0,0008~0,0015 in)

3- مقدار لقي روغن ياتاقان میل لنگ را بررسي كنید.
1) براي بررسي لقي محوري ياتاقان ثابت، كپه ها و ياتاقان ها را 

باز كنید.
2) هر ياتاقان ثابت و بخش پايیني ياتاقان را با حوله تمیز كنید.
3) يك نوار پالستیکي اندازه گیري دور هر ياتاقان ثابت بپیچید.

4) كپه ها و ياتاقان ها را دوباره نصب كرده و پیچ ها را سفت كنید.
 

گشتاور بستن:
 N.m (2,8~3,2 kgf.m ، 20,3~23,1 lb-ft)+120~o125

27,5~31,4

توجه
میل لنگ را نچرخانید.

11) انتخاب

عالمت شناسايي 
میل لنگ

عالمت شناسايي 
شاتون

رده بندي 
مجموعه سازي 

ياتاقان ها

(1)  I
a (A)D (زرد)
b (B)C (سبز)
c (C)B (بي رنگ)

(2)  II

a (A)C (سبز)
b (B)B (بي رنگ)
c (C)A (سیاه)

(3)  III

a (A)B (بي رنگ)
b (B)A (سیاه)
c (C)AA (آبي)
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توجه
اگر با ياتاقان هاي كوچکتر و يا بزرگتر، لقي مناسب حاصل نشود 

بايد میل لنگ تعويض و كلیه مراحل قبلي را تکرار كنید.
 

احتياط
اگر عاليم به داليل تجمع آلودگي و غبار قابل شناسايي نباشد، از 
برس سیمي يا كاردك براي تمیز كردن استفاده نکنید. آن ها را 

تنها با حالل يا شوينده تمیز كنید.

6) اگر مقدار اندازه گیري شده نشان دهنده خیلي عريض يا خیلي 
باريك بودن ياتاقان باشد، نیمه بااليي ياتاقان را جدا كرده و يك 
رنگي  نشان  همان  با  را  ياتاقان  سپس  دهید،  قرار  تازه  ياتاقان 
كامل كرده (رنگ را مطابق آن چه در ستون بعد نشان داده شده 

انتخاب كنید)، و لقي را دوباره بررسي كنید.

احتياط
براي تنظیم لقي هیچ گاه از سوهان زدن، اليي فلزي، يا تراشیدن 

استفاده نکنید.

لقي  هنوز  كه  دهد  نشان  اندازه گیري  پالستیکي  نوار  اگر    (7
باال  در  (رنگ  ديگري  يا كوچکتر  بزرگتر  ياتاقان  است،  نادرست 
يا پايین آن فهرست شده) استفاده كرده و لقي را دوباره بررسي 

كنید.
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فرق گذاري تنه موتور

قطر داخليعالمترده

aA56,000~mm56,006
(2,2047~in2,2049 )

bB56,006~mm56,012
(2,2049~in2,2052 )

cC56,012~mm56,018
(2,2052~in2,2054 )

خمش مجاز شاتون:
mm/100 mm (0,0020 in/in3,94 ) 0,05  يا كمتر

پيچش مجاز شاتون:
mm/100 mm (0,0039 in/in3,94 ) 0,1  يا كمتر

موقعيت نشانه قطر نشيمنگاه ميل لنگ
حروف به رنگ سیاه جهت بیان قطر هر يك از 5 ياتاقان ثابت 

حك شده اند.
به كمك اين حروف و نیز شماره ها يا خطوط حك شده روي لنگ 
(عالمت گذاري شده براي اندازه ياتاقان ثابت)، ياتاقان هاي مناسب 

را انخاب كنید.

شاتون ها
1- هنگام نصب دوباره، مطمئن شويد شماره سیلندرهاي نوشته 
باشند.  متناسب  بازكردن،  عملیات  در  كپه  و  شاتون  روي  شده 
هنگام نصب شاتون تازه، مطمئن شويد شیار روي ياتاقان به طور 

صحیح در سمت اصلي خود قرار گیرد. 
را  قطعه  شاتون،  جانبي  سطح  دو  آسیب ديدن  صورت  در   -2
ناصافي شديد در  يا  پله اي  اگر، سايش  تعويض كنید. همچنین 
قطعه  بايد  بخورد،  چشم  به  شاتون  كوچك  سمت  داخلي  قطر 

تعويض شود.
را  قطعه  پیچش  و  شاتون، خمش  ابزار مخصوص  وسیله  به   -3
تعمیر  به حد  نزديك  اندازه گیري شده  مقدار  اگر  بررسي كنید. 
باشد، با فشار قطعه را اصالح نمايید. اما نمونه هاي داراي خمش 

يا كجي زياد بايد عوض شوند.
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موقعيت عالمت شناسايي )ياتاقان ميل لنگ(
 فرق گذاري ياتاقان ميل لنگ

ضخامت ياتاقانعالمترده

AA2,026آبي~mm2,029
(0,0797~in0,0798 )

A2,023سیاه~mm2,026
(0,0796~in0,0797 )

B2,020بي رنگ~mm2,023
(0,0795~in0,0796 )

C2,017سبز~mm2,020
(0,0794~in0,0795 )

D2,014زرد~mm2,017
(0,0793~in0,0794 )

فرق گذاري ميل لنگ

قطر خارجي ياتاقان ثابتعالمترده

I151,954~mm51,960
(2,0454~in2,0456 )

II251,948~mm51,954
(2,0452~in2,0454 )

III351,942~mm51,948
(2,0449~in2,0452 )

موقعيت عالمت ياتاقان ثابت ميل لنگ
فرق گذاري ميل لنگ

توجه
از شماره  را  ترتیب عاليم حك شده  پیکان شکل،  مطابق جهت 

1بخوانید.
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اگر بازي محوري بیشتر از مقدار حداكثر باشد، مجموعه ياتاقان 
محوري را تعويض كنید.

 
ضخامت ياتاقان محوري

1,925~mm1,965 (0,0758~in0,07736 )

4- بازي محوري انتهاي میل لنگ را بررسي كنید.
به كمك يك كمك يك ساعت مدرج اندازه گیري بازي محوري 
میل لنگ را زماني كه توسط پیچ گوشتي به عقب و جلو حركت 

مي دهید، اندازه بگیريد.
 

بازي محوري  استاندارد
0,07~mm0,25 (0,0027~in0,0098 )

mm0,30 (in0,0118 ) :حد

انتخاب
عالمت شناسايي 

میل لنگ
عالمت شناسايي قطر 

نشیمنگاه میل لنگ
رده بندي 

مجموعه سازي ياتاقان 

(1)  I
a (A)D (زرد)
b (B)C (سبز)
c (C)B (بي رنگ)

(2)  II

a (A)C (سبز)
b (B)B (بي رنگ)
c (C)A (سیاه)

(3)  III

a (A)B (بي رنگ)
b (B)A (سیاه)
c (C)AA (آبي)
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4- قطر سیلندر را بازديد كنید.
به صورت چشمي سیلندر را جهت وجود خراش عمودي بررسي 
تنه  بايد  شود،  ديده  سیلندر  روي  عمیق  خراش هاي  اگر  كنید. 

موتور تعويض شود.

تنه موتور
1- مواد واشر قبلي را پاك كنید.

با استفاده از يك كاردك، تمام مواد باقي مانده روي سطح بااليي 
تنه موتور را پاك كنید.

2- تنه موتور را تمیز كنید.
با استفاده از يك برس نرم و حالل، تمام تنه موتور را تمیز كنید.

بررسي  تختي  از  اطمینان  را جهت  موتور  تنه  بااليي  3- سطح 
كنید.

واشر  با  تماس  فیلر، سطح  و  دقیق  لبه صاف  از يك  استفاده  با 
سرسیلندر را جهت وجود اعوجاج اندازه بگیريد.

  
صافي سطح واشر تنه موتور:

0,05 mm( 0,002 in) استاندارد:  كمتر از

پین هاي لنگ و ياتاقان هاي ثابت را بازديد كنید.  .5
با كمك ريزسنج، قطر هر ياتاقان ثابت و پین لنگ را اندازه بگیريد.

 
قطر ياتاقان ثابت

51,942~mm51,960 (2,0449~in2,0456 )
قطر پین لنگ

47,954~mm47,972 (1,8879~in1,8886 )
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قطر داخلي سيلندر

قطر داخليكد اندازه
A86,00~mm86,01 (3,3858~in3,3862 ) 
B86,01~mm86,02 (3,3862~in3,3866 ) 
C86,02~mm86,03 (3,3866~in3,3870 ) 

5- كد اندازه قطر سیلندر را روي تنه موتور بررسي كنید.

4- قطر سیلندر را بازديد كنید.
با استفاده از نمايشگر قطر سیلندر، قطر سیلندر را جهات محوري 

و طولي موتور اندازه بگیريد.
 

قطر استاندارد
86,00~mm86,03 (3,3858~in3,3870)

توجه
موقعیت را اندازه بگیريد (از پايین تنه موتور): 

(in4,3582)/mm160(in6,2992)/mm210(8,2677.in)
mm110,7
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4- لقي سمت رينگ پیستون را بررسي كنید.
ديواره شیار  و  تازه  پیستون  رينگ  بین  لقي  فیلر،  از  استفاده  با 

رينگ را اندازه بگیريد.
 

لقي سمت رينگ پيستون:
استاندارد

0,05~mm0,08 (0,0019~in0,0031 )  :1 شماره
0,04~mm0,08 (0,0015~in0,0031 )  :2 شماره

0,06~mm0,15 (0,0023~in0,0059 )  :رينگ روغن
حد

mm0,1 (in0,004 )  :1 شماره
mm0,1 (in0,004 )  :2 شماره

mm0,2 (in0,008 )  :رينگ روغن
اگر لقي بیشتر از مقدار حداكثر باشد، پیستون را تعويض كنید

پيستون و رينگ ها
1- پیستون را تمیز كنید.

1) به كمك يك كاردك كربن روي سطح پیستون را پاك كنید.
شیارهاي  شکسته،  رينگ  يك  يا  شیار  كننده  تمیز  ابزار  با   (2

رينگ پیستون را تمیز كنید.
3) با كمك حالل و برس تمام پیستون را تمیز كنید.

توجه
از برس سیمي استفاده نکنید.

 (in1,35) 2- اندازه گیري صحیح قطر خارجي پیستون از فاصله
mm34,5 از باالي سطح پیستون است.

3- اختالف بین قطر داخلي سیلندر و قطر پیستون را محاسبه 
كنید.

لقي پيستون تا سيلندر:
0,015~mm0,035 (0,00059~in0,00137 ) 

6- كد اندازه پیستون را در سطح بااليي آن بررسي كنید.

توجه
عالمت درجه قطر پايه را با مهره الستیکي حك كنید. 

قطر خارجي پیستون

قطر داخليكد اندازه
A85,975~mm85,985 (3,3848~in3,3852 ) 
B85,985~mm85,995 (3,3852~in3,3856 ) 
C85,995~mm86,005 (3,3856~in3,3860 ) 

7- پیستون متناسب با رده قطر سیلندر را انتخاب كنید.
 

0,015~mm0,035 (0,00059~in0,00137 )  :لقي
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فاصله هوايي انتهاي رينگ:
استاندارد

0,15~mm0,30 (0,0059~in0,0118 )  :1 شماره
0,37~mm0,52 (0,0145~in0,0204 )  :2 شماره

0,20~mm0,70 (0,0079~in0,0275 )  :رينگ روغن
حد

mm0,6 (in0,0236 )  :1 شماره
mm0,7 (in0,0275 )  :2 شماره

mm0,8 (in0,0315 )  :رينگ روغن

5- فاصله هوايي انتهاي رينگ را بررسي كنید.
براي اندازه گیري فاصله هوايي انتهاي رينگ، يك رينگ را داخل 
سیلندر بگذاريد. رينگ را با فشار آرام پیستون، در زواياي درست 
فیلر  يك  با  را  فاصله  حاال  دهید.  قرار  سیلندر  ديواره  به  نسبت 
اندازه بگیريد. اگر اين فاصله بیش از حد تعمبر باشد، رينگ را 
عوض كنید. اگر اين فاصلي خیلي زياد باشد، قطر داخل سیلندر 
اندازه قطر  اين  اگر  و  بررسي كنید  با احتساب سايش دوباره  را 

بیش از حد تعمیر باشد، بايستي سیلندر برقوزني شود.
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فشنگي فشار روغن
1- اتصال بین پايه و بدنه سويیچ را با اهم متر بررسي كنید.

را  روغن  فشار  فشنگي  باشد،  داشته  وجود  مسیر  در  قطعي  اگر 
تعويض كنید.

2- لقي بین گژن پین و پیستون را اندازه بگیريد.
 

قطر گژن پين:
0,013~mm0,023 (0,0005~in0,0009 ) 

را  3- اختالف بین قطر گژن پین و قطر سمت كوچك شاتون 
مورد بازديد قرار دهید.

 
فاصله گژن پين- شاتون

0,016~mm0,032 (0,00063~in0,00126 ) 

گژن پين ها
1- قطر گژن پین را اندازه بگیريد.

 
قطر گژن پين:

21,001~mm21,006 (0,8268~in0,8270 ) 
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2- رينگ هاي پیستون را نصب كنید.
1) جداكننده و دو ريل رينگ روغن را با دست نصب كنید.

2) با استفاده از يك رينگ بازكن، دو رينگ تراكم را در حالتي 
كه كدهاي نشانه به سمت باال هستند نصب كنید.

به صورت  انتهاي آن ها  را در حالتي كه  3) رينگ هاي پیستون 
شکل نشان داده شده هستند قرار دهید.

مجموعه سازي دوباره
توجه

• كلیه قطعاتي را كه بايد مجموعه شوند، تمیز كنید.
و  لغزنده  سطح  روي  بر  تازه  روغن  از  قطعات،  نصب  از  قبل   •

متحرك استفاده كنید.
نو  انواع  با  را  كاركرده  آب بندهاي  و  اورينگ ها  كاسه  نمدهاي،   •

عوض نمايید.

1- پیستون و شاتون را نصب كنید.
1) از يك پرس هیدرولیك براي نصب استفاده كنید.

تسمه  سمت  به  بايستي  شاتون  و  پیستون  جلوي  عاليم   (2
زمان بندي موتور باشد.

2- اتصال بین پايه و بدنه فشنگی را زماني كه با سیم نرمي را 
مطابق شکل مي فشاريد، بررسي كنید. اگر با وجود فشار، اتصال 

برقرار باشد فشنگی را عوض كنید.
3- اگر فشار kpa50 (psi7) از طريق سوراخ روغن به فشنگي 
اعمال شود و ارتباط قطع شود، بدين معني است كه فشنگي به 

طور صحیح عمل مي كند.
جهت وجود نشتي هوا، قطعه را بررسي كنید. اگر نشتي وجود 

داشته باشد، ديافراگم شکسته است پس آن را تعويض كنید.   
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2) برجستگي ياتاقان را روي شیار كپه ياتاقان ثابت منطبق كرده، 
و 5 ياتاقان پايیني را با فشار در جايشان قرار دهید.

5- ياتاقان هاي محوري را نصب كنید.
دو ياتاقان محوري (A) را در حالي كه شیار روغن به سمت بیرون 

است زير موقعیت ياتاقان شماره 3 تنه موتور نصب كنید.

4- ياتاقان هاي ثابت را نصب كنید.

توجه
ياتاقان هاي باال يك شیار روغن دارند كه ياتاقان هاي پايین فاقد 

آن هستند.
1) برجستگي ياتاقان را روي شیار تنه موتور منطبق كرده، و 5 

ياتاقان بااليي (A) را با فشار در جايشان قرار دهید.

3- ياتاقان هاي شاتون را نصب كنید.
1) برجستگي ياتاقان را روي شیار شاتون يا كپه شاتون منطبق 

كنید.
2) ياتاقان هاي (A) را داخل شاتون و كپه شاتون (B) نصب كنید
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3) پیچ هاي كپه ياتاقان را با زاويه 120 درجه به ترتیب عددي 
نشان داده شده دوباره ببنديد.

4) چرخش يکنواخت میل لنگ را بررسي كنید.
9- بازي محوري میل لنگ را بررسي كنید.

10-  مجموعه هاي پیستون و شاتون را نصب كنید.
توجه

شیار  داخل  موتور  روغن  از  اليه  يك  پیستون ها،  نصب  از  قبل 
رينگ ها و ديواره داخلي سیلندر بمالید.

1) كپه هاي شاتون را جدا كرده، و تکه هاي كوچك يك شلنگ 
الستیکي را روي انتهاي پیچ هاي شاتون بکشید.

به  اتکاء  سطح  كه  كنید  بررسي  و  بسته  را  جمع كن  رينگ   (2
شکلي مطمئن در جايش قرار گرفته باشد. سپس پیستون را در 

سیلندر قرار داده و با دسته جوبي چکش آن را فرو دهید.

احتياط
همیشه از پیچ هاي نو براي كپه ياتاقان ثابت استفاده كنید.

توجه
بسته  وقفه  بدون  مرحله  دو  در  ثابت  ياتاقان  كپه  پیچ هاي   •

مي شوند.
• اگر هريك از پیچ هاي كپه ياتاقان ثابت شکسته يا تغییر شکل 

داده باشد، آن را عوض كنید.
كپه  پیچ هاي  سر  و  رزوه ها  روي  موتور  روغن  از  نازكي  اليه   (1

ياتاقان ثابت بمالید.
2) قطعات را نصب كرده و به طور يکنواخت 10 پیچ كپه ياتاقان 

(A) را چندين مرحله (پاس) به ترتیب شکل سفت كنید.
 

گشتاور بستن
29,4 Nm  (kgf.m3,0 ، lb-ft21,7 )

6- میل لنگ (A) را روي تنه موتور قرار دهید
7- كپه هاي ياتاقان ثابت را روي تنه موتور قرار دهید.

8- پیچ هاي كپه ياتاقان ثابت را محکم كنید.
گشتاور بستن

 Nm  (2,8~kgf.m3,2 ، 20,3~lb-ft23,1 ) +120~o125
27,5~31,4
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(پاس)  پیچ در چندين مرحله  با 10  را   (A) نردباني  قاب   -12
مطابق ترتیب شکل ببنديد.

 
گشتاور بستن

مرحله 1:
7,8~8,8 Nm  (0,8~kgf.m0,9 ، 5,8~lb-f6,5 ) 

مرحله 2:
15,7~18,6 Nm  (1,6~kgf.m1,9 ، 11,6~lb-f13,7 ) 

مرحله 3:
23,5~27,5 Nm  (2,4~kgf.m2,8 ، 17,4~lb-f20,3 ) 

مايع  نردباني درزگیر  قاب  موتور روي  تنه  مقابل  به سطح   -11
بمالید.
توجه

 5900H قبل از نصب قاب نردباني، بايد از درزگیر مايع الكتايت •
يا 1217H THREEBOND روي قاب نردباني استفاده شود.

•  قطعه ظرف مدت 5 دقیقه پس از استعمال درزگیر بايد بسته 
شود.

• درزگیر را به رزوه هاي محل بستن پیچ نیز بمالید.

و درستي  از خالص كردن رينگ جمع كن مکث كرده  3) پس 
براي  پیستون  دادن  فشار  از  قبل  را  شاتون  ياتاقان  قرارگیري 

استقرار در محل خود، بررسي كنید.
با  را  كپه ها  بزنید.  پیچ  رزوه هاي  روي  بر  موتور  روغن  كمي   (4

ياتاقان نصب كرده و پیچ ها را سفت كنید.
 

گشتاور بستن
 Nm   (1,8~kgf.m2,2  ،  13,0~lb-ft15,9  )  +88~o92

17,7~21,6

احتياط
همیشه از پیچ هاي نو براي كپه شاتون استفاده كنید.

توجه
همیشه يك نیروي رو به پايین به رينگ جمع كن وارد كنید تا 

رينگ ها قبل از وارد شدن به سیلندر در نروند.

درزگیر
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15-  سنسور فشار روغن را نصب كنید.

1) مقداري چسب به 2 يا 3 رزوه بزنید.
چسب: 39-721 MS(B) يا معادل آن
2) سنسور فشار روغن (A) را ببنديد.

 
گشتاور بستن

7,8~11,8 Nm  (0,8~kgf.m1,2 ، 5,8~lb-ft8,7 )

13- كاسه نمد روغن عقب را ببنديد.
1) به دهانه كاسه نمد تازه كم روغن موتور بمالید.

-09214  ,H1100-09231)SST S 2
3K100) و يك چکش، كاسه نمد را به داخل فشار دهید تا جايي 

كه سطح آن با لبه قفل كن كاسه نمد عقب تراز شود.
14- سنسور موقعیت میل لنگ CKP (A) و محافظ سنسور را 

نصب كنید.
 

گشتاور بستن
3,9~5,9 Nm (0,4~kgf.m0,6 ، 2,9~lb-ft4,3 )
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18-  مجموعه سفت كن را كه با پايه (A) يکپارچه است ببنديد.

گشتاور بستن
39,2~44,1 Nm (4,0~kgf.m4,5 ، 28,9~lb-ft32,5 )

17- مجموعه میله روغن را نصب كنید.
1) از يك اورينگ نو براي میله روغن استفاده كنید.

2) كمي روغن موتور روي اورينگ بريزيد.
3) مجموعه میله روغن (A) را با پیچ نصب كنید.

 
گشتاور بستن

7,8~11,8 Nm (0,8~kgf.m1,2 ، 5,8~lb-ft8,7 )

16- سنسور كوبش (A) را ببنديد.

گشتاور بستن
16,7~25,5 Nm  (1,7~kgf.m2,6 ، 12,3~lb-f18,8 ) 
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21- آلترناتور (A) را ببنديد.

گشتاور بستن
49,0~63,7 Nm  (5,0~kgf.m6,5 ، 36,2~lb-f47,0 ) 

20- پمپ سیستم فرمان هیدرولیك را نصب كنید. 
(به گروهST مراجعه كنید)

19- واترپمپ (A) را با يك واشر نو نصب كنید.
  

گشتاور بستن:
18,6~23,5 Nm  (1,9~kgf.m2,4 ، 13,7~lb-ft17,4 )
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توجه
شیار  روي  را  مايع  درزگیر  روغن،  نشتي  از  جلوگیري  جهت   •

داخلي سوراخ هاي بستن پیچ قرار دهید.
• اگر از زمان استعمال درزگیر 5 دقیقه گذشته باشد ديگر قطعات 
قبلي دوباره  مواد  پاك كردن  از  نکنید. در عوض، پس  را نصب 

درزگیر را استفاده كنید.
• پس از مجموعه سازي حداقل 30 دقیقه تا زمان پركردن محفظه 

روغن صبر كنید.

توجه
مطمئن شويد كه سطح مقابل نیز پیش از استفاده از درگیر مايع 

تمیز و خشك شده است.
2) درزگیر مايع را به شکل يك نوار يکنواخت بین لبه هاي سطوح 

تماس بزنید.
 THREEBOND يا   5900H الكتايت  مايع  درزگیر  از 

1217H معادل (MS721-40) استفاده كنید.

22- پمپ روغن را نصب كنید. (به سیستم روان كاري در همین 
گروه مراجعه كنید)

23- مجموعه سرسیلندر را نصب كنید. (به بخش سرسیلندر در 
همین گروه مراجعه كنید)

همین  در  زمان بندي  سیستم  (به  ببنديد.  را  موتور  زنجیر   -24
گروه مراجعه كنید)

25- كارتر را نصب كنید.
1) با استفاده از يك تیغه تیز و كاردك، تمام مواد واشر قبلي را 

از سطح قرارگیري واشر پاك كنید.
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توجه
(صفحه  لنگر  چرخ  بستن  براي   (C) نو  پیچ هاي  از  همیشه   •

محرك) استفاده كنید.
لنگر مقداري  براي بستن چرخ  نو  از پیچ هاي  استفاده  هنگام   •

درزگیر به پیچ (mm8 از انتهاي پیچ) بزنید.

2403 THREEBOND  ، 400 درزگیر:  الكتايت 200 يا

29- مجموعه موتور را روي خودرو نصب كنید.
(به مجموعه موتور و جعبه دنده در همین گروه مراجعه كنید)

خودكار) يا چرخ لنگر (تنها در خودروي تعويض دنده دستي) را 
نصب كنید.

گشتاور بستن
117,7~127,5 Nm  (12~kgf.m13 ، 86,8~lb-f94,0 ) 

3) كارتر را نصب كنید.
پیچ ها را به طور يکنواخت و در چند مرحله (پاس) و محکم كنید.

گشتاور بستن
 :M8 پیچ هاي

26,5~30,4 Nm  (2,7~kgf.m3,1 ، 19,5~lb-f22,4 ) 
 :M6 پیچ هاي

9,8~11,8 Nm  (1,0~kgf.m1,2 ، 7,2~lb-f8,7 ) 

26- كمپرسور A/C را نصب كنید.(به گروه HA مراجعه كنید)
27-  منیفلدهاي هوا و دود را نصب كنید.

(به سیستم هوا و دود در همین گروه مراجعه كنید)

دنده  تعويض  خودروي  در  (تنها  محرك  صفحه    .28
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مناطق   4  :  6)  (5  :  5) را  خنك كن  مايع  و  آب  مخلوط   -10
گرمسیري) به آرامي از طريق ورودي رادياتور داخل آن بريزيد. 
فشار  بهتر  هواگیري  جهت  را  رادياتور  پايین  و  باال  شلنگ هاي 

دهید.
توجه

• فقط از ضديخ/مايع خنك كن اصلي استفاده كنید.
• براي جلوگیري بهتر از خوردگي، بايد غلظت مايع خنك كن در 

طول سال حداقل ٪35 باشد.
كافي  توانايي  است  ممکن   35٪ از  كمتر  مايع خنك كن  غلظت 

محافظت در برابر خوردگي و يخ زدن را نداشته باشد.
را  خنك كاري  بازدهي   ،60٪ از  بیش  خنك كن  مايع  غلظت   •

پايین خواهد آورد. لذا پیشنهاد نمي شود.

تمیز  را  مخزن  انبساط،  منبع  مايع خنك كن  تخلیه  از  پس   -5
كنید.

6- رادياتور را از آب پر كرده و در آن را محکم ببنديد.

توجه
براي هواگیري بهتر، آب را به آرامي ريخته و شلنگ هاي باال و 

پايین رادياتور را فشار دهید.
7- موتور را روشن كرده و اجازه دهید موتور به دماي كاري برسد. 
دهید  اجازه  كند.  كار  مرتبه  فن خنك كاري چند  تا  كنید  صبر 
موتور با دور بیشتري كار كند تا به تخلیه هواي محبوس كمك 

شود. موتور را خاموش كنید.
8- منتظر بمانید تا موتور خنك شود. 

تا زماني كه آب تخلیه شده تمیز به نظر  تا 8 را  9- مراحل 1 
برسد، تکرار كنید.

مايع خنك كن
تعويض و هواگيري

هشدار
هرگز در رادياتور را زماني كه موتور گرم است باز نکنید. سوختگي 
فشار  تحت  و  داغ  مايع  توسط  است  ممکن  تاول زدگي جدي  و 

خروجي از رادياتور به وجود آيد.
احتياط

محفظه  درپوش  باشید  مطمئن  خنك كن،  مايع  ريختن  هنگام 
روي  خنك كن  مايع  باشید  مراقب  همچنین  باشد.  بسته  رله ها 
با  بالفاصله  بیفتد،  اتفاق  اين  اگر  نريزد.  الکتريکي  اجزاء  و  رنگ 

آب آن را بشويید.
1- مطمئن باشید رادياتور و موتور هنگام تماس خنك باشد.

2- در رادياتور را برداريد.
3- پیچ تخلیه را شل كرده و مايع خنك كن را تخلیه كنید.

4- پیچ تخلیه را دوباره ببنديد.

سيستم خنك كاري

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


100

راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

16- مراحل 10 تا 15 را تا زماني كه ديگر سطح مايع خنك كن 
كم نشود ادامه دهید، سیستم خنك كاري را هواگیري كنید.

توجه
را هواگیري مي كنید و هنگام  همچنان كه سیستم خنك كاري 
منبع  مايع  سطح  مي كنید،  پر  خنك كن  مايع  از  خنك شدن  

انبساط را تا 2 الي 3 روز بعد نیز بازديد كنید.

6,3 L (US6,6 ، 5,4 lmp qt) :ظرفیت مايع خنك كن

احتياط
• انواع مختلف ضديخ/مايع خنك كن را با هم مخلوط نکنید.

از مواد ضدزنگ اضافه استفاده نکنید؛ چرا كه ممکن است با   •
مايع خنك كن سازگاري نداشته باشد.

11- موتور را روشن كرده تا مايع خنك كن جريان پیدا كند.
طريق  از  است،  جريان  در  مايع  و  مي كند  كار  فن  كه  هنگامي 

ورودي رادياتور مايع خنك كن داخل رادياتور بريزيد.
12- مرحله 11 را تا زماني كه فن 3 تا 5 بار كار كند، تکرار كنید 

تا سیستم خنك كاري هواگیري شود. 
13- در رادياتور را بسته و منبع انبساط را تا خط "MAX" از 

مايع خنك كن پر كنید.
14- موتور را تحت شرايط دورآرام راه اندازيد تا زماني كه فن 2 

تا 3 مرتبه كار كند.
مايع   خنك كن  تا  بمانید  منتظر  و  كرده  خاموش  را  موتور   -15

خنك شود.
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واترپمپ
اجزاء

1- واترپمپ
2- واشر

3- مجموعه كنترل دماي آب

N.m(kgfm,lb-ft) گشتاور
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3- مهره لوله ورودي آب را باز كنید.
4- واترپمپ (A) و واشر آن را باز كنید.

گشتاور بستن
18,6~23,5 Nm  (1,9~kgf.m2,4 ، 13,7~lb-f17,4 ) 

2- تسمه موتور (A) را باز كنید.

بازكردن
1- پیچ تخلیه (A) را باز كرده و مايع خنك كن موتور را تخلیه 

كنید.

احتياط
هرگز در رادياتور را زماني كه موتور گرم است باز نکنید. سوختگي 
فشار  تحت  و  داغ  مايع  توسط  است  ممکن  تاول زدگي جدي  و 

خروجي از رادياتور به وجود آيد.
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نو  واترپمپ  واشر  از يك  استفاده  با  بازكردن  5- نصب معکوس 
است.

بازديد
1- هر قطعه را به لحاظ وجود ترك، آسیب ديدگي يا سايیدگي 

بررسي كرده، و در صورت نیاز پمپ را تعويض نمايید.
كند  چرخش  غیرعادي،  صداي  آسیب،  لحاظ  به  را  ياتاقان   -2

بررسي كنید. در صورت نیاز پمپ را تعويض نمايید.
سوراخ  از  نشتي  اگر  كنید.  بررسي  را  مايع خنك كن  نشتي   -3

باشد، آب بند معیوب است. مجموعه پمپ را تعويض كنید.

توجه
مقدار نشتي جزيي از راه سوراخ اشکي طبیعي است.
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رفع عيب
واترپمپ

راه حلعوامل بروزنشانه

كن
ك 

خن
ع 

ماي
ي 

شت
ن

• از سوراخ 
اشکي واترپمپ

بازديد چشمي

• نشتي را پس از 10 دقیقه بعد از 
گرم شدن موتور بررسي كنید.

• در صورت ادامه نشتي، واترپمپ را تعويض كنید.

• در صورت توقف نشتي واترپمپ را دوباره استفاده 
كنید. (واترپمپ را تعويض نکنید)

• از واشر يا 
پیچ ها

اتصال  پیچ هاي  بسته شدن   •
• پیچ ها را دوباره محکم كنید.واترپمپ را بررسي كنید.

• آسیب ديدگي واشر يا ورود ذرات 
• واشر را عوض كرده و ذرات را تمیز كنید.را بررسي كنید.

• از سطح 
بیروني واترپمپ

• جنس ماده يا هرگونه ترك روي 
واترپمپ را بررسي كنید.

بايد  شود  مشاهده  ترك  اگر  ضعیف.  جنس   •
واترپمپ را عوض كنید.

دي
رعا

 غی
اي

• از ياتاقان هاصد
• از آب بندهاي 

مکانیکي
• موانع پروانه

بازديد به كمك 
يك استتوسکوپ

• پس از روشن شدن موتور، صدا را 
با يك استتوسکوپ بررسي نمايید.

• اگر صداي غیرعادي وجود نداشته باشد، واترپمپ 
را دوباره استفاده كنید. (آن را تعويض نکنید)

• اگر صدايي غیرعادي از واترپمپ به گوش برسد، 
تسمه را جدا كرده و دوباره بررسي كنید.

بازديد پس از جدا 
كردن تسمه موتور

• پس از باز كردن واترپمپ و تسمه 
موتور، صدا را دوباره بررسي كنید.

• اگر صداي غیرعادي وجود داشته باشد، واترپمپ 
را دوباره استفاده كنید. ديگر قطعات مدار محرك 

را بررسي كنید.
• اگر صداي غیرعادي وجود نداشته باشد، واترپمپ 

را با نوع تازه تعويض كنید.
بازديد پس از جدا 

كردن واترپمپ
• پس از باز كردن واترپمپ و تسمه 

موتور، صدا را دوباره بررسي كنید.
• اگر تداخلي بین آن ها وجود داشته باشد، واترپمپ 

را با نوع تازه تعويض كنید.

ازه
اند

از 
ش 

 بی
دن

 ش
رم

گ

• پروانه آسیب  
ديده

• پروانه شل 
شده

پروانه شل شده

• مايع خنك كن موتور را بررسي كنید.• خوردگي بال پروانه
• كیفیت پايین مايع/بررسي وضعیت نگهداري

• واترپمپ را تعويض كنید.• جدايش پروانه از محور
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باز  را   (C) ترموستات  و   (B) واشر   ،(A) ورودي  آب  اتصال   -7
كنید.

گشتاور بستن
7,8~11,8 Nm  (0,8~kgf.m1,2 ، 5,8~lb-f8,7 ) 

5- مايع خنك كن موتور را تخلیه كنید تا سطح آن زير ترموستات 
برسد.

6- شلنگ پايیني رادياتور (A) را باز كنید.

ترموستات
بازكردن

توجه
سیستم  بازدهي  آمدن  پايین  دلیل  به  ترموستات  كردن  جدا 
نکنید  جدا  را  ترموستات  دارد.  بر  در  نامطلوبي  اثر  خنك كاري 

حتي اگر موتور تمايل به گرم شد بیش از حد داشته باشد.
1- اتصاالت باتري را باز كرده و باتري (A) را جدا كنید.

2- درپوش موتور (B) را باز كنید.
3- اتصال ECM C) را جدا كنید.

4- شلنگ هوا را جدا كرده، سپس لوله هوا (D) و مجموعه فیلتر 
هوا (E) را باز كنید.

  
گشتاور بستن:

7,8~9,8 N.m (0,8~1,0 kgf.m ، 5,8~7,2 lb-ft) 

)
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2- دماي بازشدن شیر ترموستات را بررسي كنید.
  

82°C (177°F) :دماي بازشدن شیر
95°C (205°F) :دماي بازشدن كامل

اگر دماي باز شدن شیر مطابق مشخصات نباشد، ترموستات را 
عوض كنید.

3- مقدار جابجايي شیر را بررسي كنید.
  

 (205°F) 8 يا بیشتر در دماي mm (0,3 in)  :جابجايي شیر
95°C

اگر جابجايي شیر مطابق مشخصات نباشد، ترموستات را عوض 
كنید

بررسي
1- ترموستات را در آب غرق كرده و آب را به تدريج گرم كنید.

8- برای بستن عکس روش باز كردن عمل كنید.
توجه

است  باال  به  رو  آن  متحرك  شیر  كه  حالتي  در  را   ترموستات 
نصب كنید.

9- رادياتور را از مايع خنك كن پر كنید.
10- موتور را روشن كرده و نشتي را بررسي كنید.
11- سطح مايع خنك كن را دوباره بررسي كنید.
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رفع عيب

راه حلعوامل بروزنشانه

كن
ك 

خن
ع 

ماي
ي 

شت
ن

• از واشر 
ترموستات

پیچ هاي اتصال را بررسي 
• پیچ ها را دوباره محکم كرده و نشتي • گشتاور پیچ هاي اتصال را بررسي كنید.كنید.

را بررسي كنید.

واشر را به لحاظ 
آسیب ديدگي بررسي 

كنید.

• واشر يا درزگیر را به لحاظ آسیب ديدگي 
بررسي كنید.

• واشرها را تعويض كرده و از ترموستات 
دوباره استفاده كنید.

ياد
ن ز

شد
رد 

س

• عملکرد 
پايین گرم كن 

(وزش به 
بیرون هواي 
خنك كاري)

•نمايش 
 "LOW"

نمايشگر دما

پس از برداشتن در 
رادياتور به طور چشمي 

بازديد كنید.
• پس از پر كردن مجدد مايع خنك كن • مايع خنك كن ناكافي يا وجود نشتي

دوباره بررسي كنید.

روشن كردن موتور و 
GDS بررسي با

• DTC ها را بررسي كنید.
را  موتورفن  يا  فن  كالچ  برقي  اتصاالت   •

بررسي كنید.
باشد،  درگیر  همیشه  فن  كالچ  اگر   -
صدايي غیر عادي در حالت دئورآرام وجود 

خواهد داشت.

موتور،  خنك كن  مايع  سنسور   •
سیم كشي و اتصاالت را بررسي كنید.

• اجزاء را تعويض كنید.

ترموستات را برداشته و 
بررسي

شیر  در  را  تراشه ها  يا  ذرات  وجود   •
ترموستات بررسي كنید.

• چسبیدگي ترموستات را بررسي كنید.

• شیر ترموستات را تمیز كرده و دوباره 
از ترموستات استفاده كنید.

• اگر درست كار نمي كند آن را عوض 
كنید.

ياد
ن ز

شد
رم 

گ
• گرم شدن 

زياد موتور
• نمايش 

 "HI"
نمايشگر دما 

پس لز برداشتن در 
رادياتور به طور چشمي 

بازديد كنید.

• مايع خنك كن ناكافي يا وجود نشتي
گرم  موتور  رادياتور  در  بازكردن  هنگام   -

شده مراقب باشید.
خنك كاري  سیستم  در  را  هوا  وجود   •

بررسي كنید.

• پس از پر كردن مجدد مايع خنك كن 
دوباره بررسي كنید.

لحاظ  به  را  سرسیلندر  واشر   •
پیچ ها  بستن  گشتاور  و  آسیب ديدگي 

بررسي كنید.

روشن كردن موتور و 
GDS بررسي با

• DTC ها را بررسي كنید.
• به محض تغییرات دما، عملکرد موتورفن 

را بررسي كنید.
• لغزش كالچ فن را بررسي كنید.

آسیب ديدگي  يا  واترپمپ  چسبیدگي   •
پروانه  را بررسي كنید.

موتور،  خنك كن  مايع  سنسور   •
سیم كشي و اتصاالت را بررسي كنید.

• موتورفن، رله و اتصال برقي را بررسي 
كنید.

كار  صحیح  طور  به  كالچ  فن  اگر   •
نمي كند آن را عوض كنید.

كار  صحیح  طور  به  واترپمپ  اگر   •
نمي كند آن را عوض كنید.

ترموستات را در آب در 
حال جوش گذاشته و 

بررسي كنید.

عملکرد  ترموستات،  كردن  باز  از  پس   •
صحیح آن را بررسي كنید.

بازشدن  دماي  در  ترموستات  بازشدن   -
شیر ترموستات را بررسي كنید.

كار  صحیح  طور  به  ترموستات  اگر   •
نمي كند آن را عوض كنید.
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منبع  شلنگ  و  رادياتور   (B) پايیني  و   (A) بااليي  شلنگ   -3
انبساط را باز كنید.

2- پیچ تخلیه (A) را شل كرده و مايع خنك كن موتور را تخلیه 
كنید.

احتياط
هرگز در رادياتور را زماني كه موتور گرم است باز نکنید. سوختگي 
فشار  تحت  و  داغ  مايع  توسط  است  ممکن  تاول زدگي جدي  و 

خروجي از رادياتور به وجود آيد.

رادياتور
بازكردن

1- سیني زيري (A) را باز كنید.
  

گشتاور بستن:
9,8~11,8 N.m (1,0~1,2 kgf.m ، 7,2~8,7 lb-ft) 
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كوپه
3) پس از كشیدن پايه كندانسور رو به عقب، مجموعه رادياتور 

را بیرون بیاوريد.
5- نصب معکوس بازكردن است.

توجه
• مدار سیستم خنك كاري را هواگیري كنید.

- موتور را روشن كرده و اجازه دهید گرم شود.(تا زماني كه فن 
رادياتور 3 يا 4 مرتبه كار كند)

- موتور را خاموش كنید. سطح مايع خنك كن رادياتور را بررسي 
باعث  كار  اين  كنید.  اضافه  مايع  آن  به  نیاز  در صورت  و  كنید 

هواگیري سیستم خنك كاري مي شود.
- در رادياتور را محکم ببنديد، سپس دوباره موتور را روشن كنید 

و نشتي را بررسي كنید.

4- رادياتور را باز كنید.
1) اتصال فن (A) را جدا كرده و مجموعه فن (B) را باز كنید.

گشتاور بستن
8,8~10,8 Nm  (0,9~kgf.m1,1 ، 6,5~lb-f7,9 ) 

2) پايه هاي بااليي اتصال رادياتور (C) را باز كنید. 

گشتاور بستن
8,8~10,8 Nm  (0,9~kgf.m1,1 ، 6,5~lb-f7,9 ) 
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توجه
وجود روغن موتور در مايع خنك كن و/يا مايع خنك كن در روغن 

موتور را بررسي كنید.

بازديد
آزمون در رادياتور

1- در رادياتور را باز كرده، آب بند را با مايع خنك كن مرطوب 
كرده و آن را به دستگاه آزمون گر فشار ببنديد.

 ~17,78 psi  ،0,95  ~  1,25 kgf/cm2 ) 2- فشاري معادل
kpa122,58  (13,51 ~ 93,16 را اعمال كنید.

3- افت فشار را بررسي كنید.
4- اگر فشار افت كند، در رادياتور را بايد تعويض كنید.

آزمون نشتي رادياتور
1- تا خنك شدن موتور صبر كنید. سپس در رادياتور را با دقت 
باز كرده و رادياتور را از مايع خنك كن پر كنید. بعد از آن دستگاه 

آزمون گر فشار را به رادياتور متصل كنید.
 ~17,78 psi  ،0,95  ~  1,25 kgf/cm2 ) 2- فشاري معادل

kpa122,58  (13,51 ~ 93,16  را به رادياتور اعمال كنید.
3- نشتي مايع خنك كن موتور و افت فشار را بررسي كنید.

4- دستگاه آزمون گر را جدا كرده و در رادياتور را دوباره ببنديد.
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سيستم روان كاري
كارتر
اجزاء

1- پمپ روغن
2- زنجیر پمپ روغن
3- دنده پمپ روغن

4- راهنماي زنجیر پمپ روغن
5- بازوي زنجیر سفت كن پمپ روغن

N.m(kgfm,lb-ft) :گشتاور
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نصب
ياتاقان  كپه  روي  متناظر  عالمت  با  بايد  میل لنگ  راهنماي   -1
ثابت در يك رديف قرار گیرد. در اين صورت پیستون سیلندر 1 

در نقطه مرگ باالي مرحله تراكم قرار مي گیرد.
كه  كنید  نصب  گونه اي  به  میل لنگ  روي  را  میل لنگ  دنده   -2

عالمت جلويي روي دنده میل لنگ رو به باال قرار گیرد.
پیچ  نردباني،  قاب  پین  روي  فنر سفت كن  دادن  از جا  3- پس 
سفت كن پمپ روغن (A) را ببنديد. سپس پین قفل كن را جهت 

ثابت كردن سفت كن (B) جا بزنید.

گشتاور بستن
9,8~11,8 Nm  (1,0~kgf.m1,2 ، 7,2~lb-f8,7 ) 

4- زنجیر پمپ روغن را روي دنده میل لنگ سوار كنید.

4- پمپ روغن (A) و زنجیر پمپ روغن را باز كنید.

بازكردن
در همین  زمان بندي  (به سیستم  كنید.  باز  را  موتور  زنجیر   -1

گروه مراجعه كنید)
2- سفت كن مکانیکي پمپ روغن (B) را باز كنید.

3- راهنماي زنجیر پمپ روغن (D) را باز كنید.
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ترتيب بستن پيچ ها
الف- پیچ ها را به ترتیب شماره هاي نشان داده شده در شکل با 
گشتاور نشستن Nm  (kgf.m2,6 ، lb-f18,8 ) 25,5 ببنديد.

ب- پیچ ها را معکوس بستن، بازكنید. (3-2-1)
پ- در ادامه نیز پیچ ها را به ترتیب گفته شده سفت كنید.

6- راهنماي زنجیر پمپ روغن (D) را نصب كرده، سپس پین 
قفل كن را برداريد.

گشتاور بستن
9,8~11,8 Nm  (1,0~kgf.m1,2 ، 7,2~lb-f8,7 ) 

5- مجموعه پمپ روغن (C) را هنگامي كه دنده پمپ روغن را 
داخل پمپ روغن قرار مي دهید، روي قاب نردباني نصب كنید.

گشتاور بستن
 Nm   (0,9+1,7+kgf.m2,6  ،  6,5+12,3+lb-f18,8  )  

8,8+16,7+25,5
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6) با گشتاور زير آن را محکم كنید.
گشتاور بستن:

11,8~15,7 Nm  (1,2~kgf.m1,6 ، 8,7~lb-f11,6 ) 

1- خودرو را در يك سطح تراز پارك كنید.
موتور را روشن كرده و اجازه دهید گرم شود.

2- روغن موتور را تخلیه كنید.
1) در فیلتر روغن را باز كنید.

2) پس از باال بردن خودرو، پیچ تخلیه روغن (A) را باز كرده و 
روغن را داخل محفظه تخلیه كنید.

3- فیلتر روغن (B) را تعويض كنید.
1) درپوش فیلتر روغن را باز كنید.

2) سطح تماس فیلتر روغن را بررسي و تمیز كنید.
3) شماره قطعه فیلتر روغن جديد را بررسي كنید كه عیناً مشابه 

شماره فیلتر قبلي باشد.
4) كمي روغن موتور تمیز روي واشر فیلتر روغن نو بريزيد.

5) به آرامي فیلتر روغن را در محل خود بپیچانید، تا زماني كه 
واشر با نشیمنگاه تماس پیدا كند.

روغن موتور
تعويض روغن و فيلتر روغن

احتياط
• تماس طوالني و مداوم پوست با روغن معدني باعث از بین رفتن 
چربي طبیعي پوست شده و منجر به خشکي، سوزش و آماس 
پوست مي شود. به عالوه روغن موتور مصرف شده داراي ناخالصي 

مضري است كه ممکن است باعث سرطان پوست گردد.
• جهت به حداقل رساندن دفعات و زمان تماس پپوست با روغن 
موتور مصرف شده هشدار فوق را به كار به كار گیريد. لباس و 
دستکش محافظ بپوشید. جهت دفع روغن موتور مصرف شده از 
محل تماس، پوست خود را با آب و صابون به طور كامل بشويید، 
بنزين،  از  استفاده كنید.  بدون آب  تمیز كننده هاي دست  از  يا 

تینر يا حالل ها استفاده نکنید.
• به منظور حفظ محیط زيست فیلتر و روغن موتور مصرف شده 

را بايد تنها در محل هاي طراحي شده بدين منظور دفع كرد. 

سيستم روان كاري
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توجه
روغن را تا بیش از اندازه "F"پر نکنید.

6- در پوش فیلتر روغن را ببنديد.
7- موتور را روشن كرده و نشتي را بررسي كنید. همچنین میله 

روغن يا چراغ فشار روغن جلوآمپر را بررسي كنید.
8- مقدار روغن موتور را دوباره بررسي كنید.

بازديد
1- كیفیت روغن موتور را بررسي كنید.

ناخالصي روغن، وجود آب و تغییر رنگ به دلیل رقیق شدن روغن 
را بررسي كنید.

2- مقدار روغن موتور را بررسي كنید.
پس از گرم شدن موتور، آن را خاموش كرده و پس از 5 دقیقه 
مقدار روغن را بررسي كنید. سطح روغن روي میله اندازه گیري 
باشد. اگر روغن كم   "F"و  "L"مقدار روغن بايد بین عالمت هاي
روغن   "F" سطح  به  رسیدن  تا  و  كرده  بررسي  را  نشتي  باشد 

بريزيد.

4- پیچ تخلیه روغن را با يك واشر نو ببنديد.

گشتاور بستن:
34,3~44,1 Nm  (3,5~kgf.m4,5 ، 25,3~lb-f32,5 ) 

5- پس از برداشتن میله روغن، موتور را از روغن تازه پر كنید.

ظرفيت:
4,7 L (4,97 US qt ، 4,13 lmp qt)  :كلي 
3,8 L (4,01 US qt ، 3,34 lmp qt) :كارتر

تخلیه و پر كردن با احتساب فیلتر روغن:
4,1 L (4,33 US qt ، 3,60 lmp qt)
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انتخاب روغن موتور
توصیه )به جز منطقه خاورمیانه(: SM&GF4/20-5W )اگر در دسترس نیست به روغن پیشنهاد شده در رده بندي API يا 

ILSAC و عدد لزجت SAE مراجعه كنید.(
رده بندي API : SL ، SM يا باالتر

رده بندي GF4 ، ILSAC : GF3 يا باالتر
درجه لزجت SAE : به عدد لزجت SAE مراجعه كنید.

عدد ویزکوزیته SAE توصیه شده
محدوده دمایی پیش بینی 
شده قبل از تعویض روغن

*1    اگر روغن موتور GF4/20-5W در دسترس نباشد، 5W-30 يا پیشنهاد دوم روغن موتور براي بازه دمايي 
متناظر، قابل استفاده است.

*2   در منطقه خاورمیانه، روغن موتور با درجه لزجت 5W SAE-20 استفاده نکنید.
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توجه:
براي كاركرد بهتر و بیشترين محافظت از هر گونه عملکردي، تنها 

آن دسته از روان كارهايي را انتخاب كنید كه :
1- نیازهاي رده API يا ILSAC را برآورده كند.

2- درجه لزجت SAE مناسبي براي بازه دمايي محیطي مورد 
اننتظار داشته باشد.

3- روان كارهايي كه هم عدد درجه لزجت SAE و هم رده بندي 
تعمیر  API يا ILSAC را ندارند نبايد مورد استفاده قرار گیرند.

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


118

راهنماي تعمیرات سیستم مکانیکی موتور 2000/ سراتو 

سيستم هوا و دود
منيفلد هوا

اجزاء

1- مجموعه منیفلد هوا
2- دريچه گاز الکترونیکي
3- نگهدارنده منیفلد هوا

N.m(kgfm,lb-ft) :گشتاور
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4) اتصال فشنگي فشار روغن سیستم فرمان هیدرولیك (A) را 
جدا كنید.

5) اتصال سنسور MAP (B) را جدا كنید.
6) اتصال OPS (C) را جدا كنید.

7)  اتصال آلترناتور (D) را جدا كنید.
8)  اتصال سويیچ A/C را از كمپرسور جدا كنید.

5- اتصاالت و بست هاي سیم كشي را از منیفلد هوا جدا كنید.
1) اتصال ETC (A) و اتصال سنسور كوبش (B) را جدا كنید.

2) اتصاالت انژكتور (C) را جدا كنید.
3) پیچ هاي استقرار دسته سیم (D) را باز كنید.

بازكردن
1- اتصاالت باتري را باز كرده و باتري (A) را جدا كنید.

2- درپوش موتور (B) را باز كنید.
3- اتصال ECM (C) را جدا كنید.

4- شلنگ هوا را جدا كرده، سپس لوله هوا (D) و مجموعه فیلتر 
هوا (E) را باز كنید.

  
گشتاور بستن:

7,8~9,8 N.m (0,8~1,0 kgf.m ، 5,8~7,2 lb-ft) 
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6- نگهدارنده منیفلد هوا (A) را باز كنید.
  

گشتاور بستن:
18,6~23,5 N.m (1,9~2,4 kgf.m ، 13,7~17,4 lb-ft) 

را جدا   (B) و شلنگ سوخت   (CMP (A اتصال سنسور   (10
كنید.

9) اتصال OCV هوا (A) را جدا كنید.
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7- مجموعه منیفلد هوا را باز كنید.
1) شلنگ PCV (A) را جدا كنید.

2) شلنگ PCSV (B) و شلنگ خالء ترمز (C) را باز كنید.
3) شلنگ هاي مايع خنك كن (D) را از دريچه گاز جدا كنید.

4) مجموعه منیفلد هوا (E) را جدا كنید.
  

گشتاور بستن:
18,6~23,5 N.m (1,9~2,4 kgf.m ، 13,7~17,4 lb-ft) 

8- نصب معکوس بازكردن است.
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منيفلد دود
اجزاء

1- عايق حرارتي
2- منیفلد دود

3- واشر منیفلد دود
4- نگهدارنده منیفلد هوا

N.m(kgfm,lb-ft) :گشتاور
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3- عايق حرارتي (A) را باز كنید.
  

گشتاور بستن:
~11,8 N.m (0,8~1,2 kgf.m ، 5,8~8,7 lb-ft) 

2- انباره جلويي (A) را باز كنید.
  

گشتاور بستن:
39~58,8 N.m (4,0~6,0 kgf.m ، 28,9~43,4 lb-ft) 

بازكردن

1- اتصال سنسور اكسیژن (A) را جدا كنید.

سيستم مكش و تخليه
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4- نگهدارنده منیفلد دود (A) را جدا كنید.
 

گشتاور بستن:
 : M8 پیچ هاي

18,6~27,5 N.m (1,9~2,8 kgf.m ، 13,7~20,3 lb-ft)  
: M10پیچ هاي

51,9~57,8 N.m (5,3~5,9 kgf.m ، 38,3~42,6 lb-ft)  

5- منیفلد دود (B) را جدا كنید.
 

گشتاور بستن:
49,0~53,9 N.m (5,0~5,5 kgf.m ، 36,2~39,7 lb-ft) 

6- نصب، معکوس بازكردن است.
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فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و كد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................
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