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راهنماي سرويس مدل سري 140 اتاق و شاسي
                                                                 FE بخش

باك بنزين و لوله هاي مربوطه                                                      FE-4 تنظيم
توضيح                                                                                   FE -5سيستم اگزوز

پياده كردن                                                                              FE-5 توضيح
كنترل                                                                                    FE-5 پياده كردن

نصب كردن                                                                               FE-5 كنترل
سيستم كنترل موتور                                                                   FE-6 سوار كردن

توضيح
تنظيم

سيستم اگزوز
توضيح

پياده كردن
كنترل

سوار كردن
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باك بنزين و لوله هاي مربوط 
تشريح:

سيستم سوخت از باك، فيلتر بنزين، پمپ بنزين، كاربراتور و لوله هاي مربوطه تشكيل يافته است. در اتومبيل هاي مجهز به موتور ديزل 
SD-22 سيستم سوخت از باك، فيلتر، پمپ انژكتور تشكيل مي شود. باك بنزين به ظرفيت 45 ليتر در زير انتهاي شاسي نصب شده 
است. باك از ورق فوالدي گالوانيزه جوشكاري شده ساخته شده و يك درجه بنزين در قسمت باالي باك بنزين قرارداده شده است. يك 
لوله فوالدي از باالي باك به فيلتر بنزين متصل مي شود در مدل هاي با موتور ديزل  SD-22 دو لوله به باالي باك متصل است يكي 
براي رساندن گازوئيل به پمپ انژكتور ديگري براي بازگشت سوخت اضافي از فيلتر به باك در هر دو مدل لوله ها به منظور محافظت 

توسط بست به بدنه بسته شده اند.
شكل FE-1 سيستم سوخت
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پياده كردن
1 - با باز كردن مهره تخليه بنزين زير باك تمام بنزين داخل باك تخليه مي شود.

2 - با شل كردن بست ها لوله بنزين را از باالي باك جدا نمائيد.
3 - سيم هاي درجه بنزين را بيرون بكشيد.

4 - لوله بنزين گيري را با شل كردن بست هاي مربوط از باك جدا كنيد.
5 - پيچ هاي محكم كننده تسمه هاي اتصال باك را در نقاط مربوطه شل نمائيد.

6 - قطعه اتصال دهنده عقب باك را با شل كردن پيچ هاي نگه دارنده 2 باز كرده و باك را از جاي خود بيرون بكشيد.

بازرسي
1 - بعد از پياده كردن باك، آزمايش دقيقي بايد به عمل آيد تا مطمئن شويم باك ترك نخورده و يا صدمه نديده است. اگر نشاني از نشتي 

موجود باشد باك را تعمير يا تعويض نمائيد.
توجه:

الف-به هنگام لحيم كاري باك مطمئن باشيد كه باك كامًال خالي و خشك است.
ب-براي تميزكردن باك از آب استفاده نكنيد.

2 -درجه بنزين روي باك به سادگي قابل پياده كردن است.
شكل FE-2 نصب باك
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1 - باك بنزين
2 - صفحه قفل كننده

3 - درجه بنزين
4 - ارينگ

سوار كردن
نصب باك عكس پياده كردن آن است ليكن نكات زير بايد مورد توجه قرارگيرد:

1 - قبل از اتصال تسمه هاي نگه دارنده باك به صفحات بايد مطمئن گرديد كه دندانه هاي تسمه ها در برش هاي صفحات نگه دارنده 
كامًال درگير شده اند.

2 - براي نصب باك حتماً مهره هاي قفلي را كامًال سفت نمائيد.
شكل FE-4 كنترل كابل و پدال گاز براي مدل فرمان سمت راست

شكل FE-3 درجه بنزين باك
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شكل FE-5 كنترل كابل و پدال گاز براي مدل فرمان سمت چپ
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تنظيم 
اتومبيل هاي سري  باال سيستم كنترل گاز موتور را در  تصاوير 
موتورهاي  به  دهنده  شتاب  سيستم  دهند  مي  نشان   140
مدل140 تشكيل شده از يك پدال پاندولي و يك كابل سيمي 

كه دور موتور را كنترل مي نمايد. 

كابل گاز 
1 - مدل بنزيني

وقتي دريچه گاز كامًال بسته است مهره (a) را آنقدر  به داخل 
1 - مدل بنزيني

وقتي دريچه گاز كامًال بسته است مهره (
1 - مدل بنزيني

بپيچانيد تا شل بودن كابل برطرف شود تا جائي كه دريچه گاز 
مي خواهد باز شود در اين حالت مهره (a) را در جهت عكس 1 
الي 1/5دور چرخانده و مهره (a) را كامًال سفت كنيد تا كابل گاز 

تنظيم شود.

نيروي الزم براي سفت كردن:
1/6 تا 2/2 كيلوگرم-متر (12 تا 16 فوت-پوند)

2 - مدل ديزلي
(1)- جهت تنظيم مهره (1) را كامًال به داخل تا انتها بچرخانيد 

2 - مدل ديزلي
(1)- جهت تنظيم مهره (1) را كامًال به داخل تا انتها بچرخانيد 

2 - مدل ديزلي

سپس در جهت عكس يك دوره چرخانده در اين حالت با شل 
كردن مهره (3) مهره (2) به راحتي قابل چرخش مي باشد.

(2)- مهره (2) را آنقدر به داخل بچرخانيد تا زماني كه دريچه 
گاز مي خواهد باز شود سپس مهره (2) را در جهت عكس 1 تا 
2 دور بچرخانيد بعد مهره هاي (1) تا (3) را سفت نمائيد در اين 
حالت خالصي ميله دريچه گاز 1 الي2 ميلي متر خواهد بود و 

كابل كامًال تنظيم مي باشد.
نيروي الزم براي سفت كردن:

 0/3 تا 0/4 كيلوگرم–متر (2/2 تا 2/9 فوت-پوند)

ارتفاع پدال
1 - پس از تنظيم صحيح كابل گاز، ارتفاع پدال ترمز را طوري 
داده مي شود  فشار  پايين  به  كامًال  پدال  وقتي  تا  كنيد  تنظيم 
1 - پس از تنظيم صحيح كابل گاز، ارتفاع پدال ترمز را طوري 
داده مي شود  فشار  پايين  به  كامًال  پدال  وقتي  تا  كنيد  تنظيم 
1 - پس از تنظيم صحيح كابل گاز، ارتفاع پدال ترمز را طوري 

خالصي يك ميلي متر باشد.
تا  را سفت كرده  قفلي  باال، مهره  از كامل شدن عمل  بعد   -  2

تنظيم از بين نرود (فقط نوع فرمان سمت چپ)
توجه: 

الف- قبل از تنظيم، پدال را از نظر كج بودن چك كنيد.
ب- ازگريس مناسب توصيه شده استفاده كنيد.

فرمان سمت راستفرمان سمت چپ
(0/0787) 2

(1/9685) 50

(0/0787) 2

(1/9685) 50

مقدار لقي پدال 
(اينچ)

مقدار حركت پدال مقدار حركت پدال 
(اينچ)

توجه: مشخصات مقابل در مورد هر دو نوع بنزيني و ديزلي صادق 
است.
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سيستم اگزوز 
شكل FE-6 سيستم اگزوز

1 - لوله اگزوز جلو
2 - صفحه نگه دارنده لوله جلو

3 - منبع اگزوز
4 - الستيك منبع اگزوز

5 - لوله اگزوز عقب
6 - تسمه آويز
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عقب  لوله  و  اگزوز  منبع  يك  جلو،  لوله  يك  از  اگزوز  سيستم 
تشكيل شده است. اين قطعات طبق شكل فوق توسط بست هاي 

مخصوص به شكل U به هم متصل شده اند.

پياده كردن
1 - مهره هايي كه لبه لوله اگزوز را توسط بست به منيفولد اگزوز 
محكم مي نمايد را شل كنيد پس از آن پيچي كه بست لوله را به 

گيربكس متصل كرده باز كنيد.
شكل FE-7 پيچ هاي گلويي اگزوز و بست لوله

2 - با استفاده ازيك آچار مناسب پيچي كه لوله اگزوز جلو را به 
منبع متصل مي سازد شل نمائيد. لوله جلو را سپس به آساني 

مي توان بيرون كشيد.
باالي  نگه دارنده  اگزوز، مهره پيچ  پياده كردن منبع  براي   - 3

منبع را باز كنيد.
4 - پيچي كه لوله عقب اگزوز را در جاي خود به منبع متصل 
مي نمايد را باز كنيد. منبع اكنون به آساني قابل بيرون كشيدن 

است.
5 - با استفاده از يك آچار مناسب پيچي كه لوله اگزوز عقب را 

محكم نگه مي دارد شل نموده و لوله عقب را پياده كنيد.

كنترل
1 - انتهايي سمت منيفولد لوله اگزوز از نظر عالئم صدمه ديدن 

بازرسي كنيد. در صورت لزوم تعمير و يا آن را تعويض نمائيد.
2 - براي كسب اطمينان از عدم تغيير شكل يا صدمه وارده به 

منبع اگزوز لوله آنها را چك كنيد.
3 -عايق هاي منبع اگزوز را امتحان نموده و قسمت هاي معيوب 

را تعويض نمائيد.

سوار كردن
سوار كردن منبع اگزوز لوله هاي آن عكس باز كردن است. بعد 
از اتمام نصب موتور را روشن و كل سيستم را از  نظر نشت دود 

چك نمائيد.
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ضميمه راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه 
FE بخش

سيستم كنترل موتور 
FE-2 پدال و سيم گاز        

FE-2 سيم كنترل دريچه هوا (موتور ديزل)      
FE-3 مكانيزم كنترل انژكتور (موتور ديزل)      
FE-3       (D-3       (D-3       ( .P.C كنترل كننده پمپ انژكتور (قطعه
FE-4 سيستم سوخت رساني        
FE-4 پياده كردن         
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تنظيم سيم گاز 
الف – پدال گاز را تا انتها فشار دهيد دريچه گاز كامًال بايد باز بشود و پس از برداشتن پا از روي پدال به حالت خالصي برگردد.

ب – ميزان خالصي پدال گاز را به وسيله مهره مربوطه تنظيم نمائيد.
ج – دقت نمائيد كه قطعات كنترل گاز با قطعات مجاور خود تماس غير صحيح نداشته باشند.

د – هنگام اتصال سيم گاز مواظب باشيد كه بر روي سيم داخل آن تابيدگي و خراشيدگي ايجاد نشود .
ه – مقدار كمي گريس مخصوص به سطوح متحرك و داراي اصطكاك بزنيد ولي به سيم گاز گريس نزنيد.

سيستم كنترل موتور 
پدال و سيم دريچه گاز 
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تنظيم 
پس از تنظيم طول سيم گاز و ارتفاع پدال از كف طول سيم كنترل دريچه هوا را به كمك مهره آن به طريقي تنظيم كنيد كه هنگام فشار 

كامل دكمه كنترل دريچه هوا پدال گاز تغيير وضعيت پيدا نكند .

سيم دريچه گاز (موتور ديزل)   
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مكانيزم كنترل پمپ انژكتور ( موتور ديزل ) 
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شرح مكانيزم
جرقه انجام شود به سيستم كنترل پمپ انژكتور به وسيله سوئيچ جرقه انجام شود به سيستم كنترل پمپ انژكتور به وسيله سوئيچ جرقه انجام شود به 
كردن و خاموش شدن پمپ انژكتور طوري كه شروع به كار عمل كردن و خاموش شدن پمپ انژكتور طوري كه شروع به كار عمل كردن و خاموش شدن پمپ انژكتور 
 (D.P.C) پمپ انژكتور به وسيله (به وضعيت سوئيچ دارد. پمپ انژكتور به وسيله (به وضعيت سوئيچ دارد. پمپ انژكتور به وسيله به وضعيت سوئيچ دارد. بستگي به وضعيت سوئيچ دارد. بستگي 

كننده پمپ انژكتور كنترل مي گردد. قطعه كنترل كننده پمپ انژكتور كنترل مي گردد. قطعه كنترل كننده پمپ انژكتور كنترل مي گردد. 
پمپ  اهرم  انداختن  كار  به  با  را  مقدار سوخت  كه  بدين طريق 
وضعيت  در  جرقه  سوئيچ  كه  موقعي  نماييد.  تنظيم  انژكتور 
استارت قرار مي گيرد اهرم پمپ انژكتور در وضعيت (1) خواهد 
روشن  موجب  و  داده  افزايش  را  سوخت  جريان  مقدار  لذا  بود. 
شدن موتور مي گردد پس از روشن شدن موتور (در حالتي كه 

سوئيچ جرقه در وضعيت روشن است).
اهرم پمپ انژكتور به وضعيت (2) حركت مي كند و موقعي كه 
اهرم  اين  داده مي شود  قرار  سوئيچ جرقه در وضعيت خاموش 
در وضعيت (3) قرار مي گيرد و جريان سوخت را قطع و موتور 

خاموش شود.

بازكردن
1 - ميله رابط را باز كنيد.

2 - كنترل كننده را باز كنيد. 

سواركردن
براي سوار كردن عمل عكس پياده كردن را انجام دهيد قبل از 
و اهرم پمپ در وضعيت كردن دقت كنيد كه كنترل كننده و اهرم پمپ در وضعيت كردن دقت كنيد كه كنترل كننده و اهرم پمپ در وضعيت  كردن دقت كنيد كه كنترل كننده سوار كردن دقت كنيد كه كنترل كننده سوار 

باشند.خاموش باشند.خاموش باشند.

بازرسي
به سيستم كنترل پمپ انژكتور (بخش EL) مراجعه شود.

عيب يابي
براي عيب يابي به قسمت فوق مراجعه شود قطعه كنترل پمپ 
انژكتور (قطعه D.P.C) به  مطالب تحت همين عنوان در بخش 

مراجعه شود.
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سيستم سوخت رساني 

هشدار
هنگام تعويض قطعات و لوله هاي سوخت به موارد زير توجه نمائيد.

الف – عالمات " احتياط و خطر آتش سوزي " را در كارگاه نصب كنيد.
ب – دقت كنيد كه كارگاه مجهز به كپسول اطفاء حريق باشد.

ج – قبل از شروع كار دقت كنيد كه كابل منفي باطري را باز كرده باشيد.
– باقيمانده سوخت را داخل مخزن ضد انفجار ريخته و درب آن را كامَال ببنديد. د

احتياط 
الف – از باز كردن بي دليل لوله ها خودداري كنيد.

ب – دهانه لوله ها را ببنديد تا گرد و خاك وارد آن ها نشود.
ج – قيطاني و بست ها را هنگام باز كردن قطعات هميشه تعويض كنيد.

د- هنگام اتصال لوله ها و شيلنگ ها نبايد در آن ها گره و پيچ خوردگي به وجود آيد.
ه - بست هاي لوله هاي الستيكي را بيش از حد سفت نكنيد.

ف - با روشن كردن موتور از عدم وجود هرگونه نشتي در محل اتصاالت مطمئن شويد.

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ كنترل موتور

9

پياده كردن 

مخزن سوخت 
1 - كابل منفي باتري را بازكنيد. 

2 - سوخت مخزن را تخليه كنيد. 
3 - قطعات زير را باز كنيد. 

- لوله سوخت گيري 
- لوله هواكش 

- لوله شيلنگ خروج سوخت 
- لوله شيلنگ برگشت از پمپ 

- سيم اتصال درجه باك 
- مهره اتصال لوله سوخت گيري  

4 - مهره اتصال به رام مركزي 
5 - مهره اتصال نگه دارنده عقبي مخزن سوخت 
6 - مهره اتصال نگه دارنده جلوئي مخزن بنزين 
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لوله هاي الستيكي سوخت
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ضميمه راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه
EC بخش

EC-2 شرح سيستم        
     EC     EC     -2 2-     سيستم كنترل گاز اگزوز            سيستم كنترل گاز اگزوز      

EC-3 سيستم ( تهويه ) و كنترل بخار روغن درب سوپاپ     
EC-3 شرح         
EC-3 انژكتور        
EC-3 سيستم كنترل گاز اگزوز      
EC-4    (B-4    (B-4    (-4    ( .-4    ( C-4    ( C-4    (-4    ( .-4    ( D-4    ( D-4    ( .D) متعادل كننده هواي كاربراتور نسبت به محيط

3فهرست
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شرح سيستم

سيستم كنترل گاز اگزوز
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سيستم تهويه و كنترل بخار روغن 
شرح 

بخار روغن گازهاي حاصله در سيستم  و كنترل  تهويه  سيستم 
گردش و روغن (گالري هاي موتور) را به چدني ورودي و هواكش 

كاربراتور منتقل مي سازد.
سوپاپ تهويه درب سوپاپ (P.C.V) گازهاي حاصله در زير درب 

سوپاپ را به چدني ورودي (بنزين) موتور هدايت مي كند.

بازرسي
به بخش MA مراجعه كنيد.

سيستم كنترل گاز اگزوز
دستگاه متعال كننده هواي كاربراتور با محيط

 (B.C.D.D)
شرح

عمل دستگاه باعث كاهش خروج گاز هيدروكربن در ارتفاعات كم 
مي شود. مكش زياد منيفولد (چدني) ورودي در هنگام رانندگي 
در جاده هائي كه ارتفاع آن مطابق سطح درياهاي آزاد است باعث 
كمبود گاز بنزين در مخلوط هوا و بنزين شده و احتراق ناقص را 
سبب مي شود اين عمل نتيجتاَ مقدار زيادي گازهاي هيدروكربن 

در فضا منتشر مي سازد.
هنگامي كه مكش منيفولد از مقدار معيني تجاوز نمايد دستگاه 
شده  تعيين  حد  از  بيشتري  مقدار  و  افتاده  كار  به   B.C.D.D

مخلوط گاز بنزين را وارد موتور مي نمايد.
سوخت اضافي وارد شده كمك به احتراق كامل در سيلندر بوده و 

ساعت كاهش مقدار گاز هيدروكربن در اگزوز مي شود.

B.C.D.D مكش چدني ورودي ( بنزين )كار
Kpa(mbar ,mmHg ,inHg)

كمتر از (24/02 ، 610 ، 813) 81/3عمل نمي كند

بيش از (24/02 ، 610 ، 813) 81/3عمل مي كند

Kpa    كيلو پاسكال   mmHg    كيلو پاسكال   mmHg    كيلو پاسكال ميلي متر جيوه     
mbar      متر بار                      inHg       اينچ جيوه

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ كنترل گازهاي موتور

6

تنظيم و بازرسي 
1 - درجه مكش سنج را به دهانه مكش آوانس كاربراتور وصل 

كنيد.
* براي ارتباط دادن درجه از سه راهي استفاده كنيد.

2 - موتور را روشن كرده و با دادن گاز و افزايش دور موتور درجه 
را كنترل كنيد.

3D - اگر دستگاه 3D - اگر دستگاه B.C.D.D در وضعيت خوب و سالم باشد وضعيت 
عقربه درجه مكش مانند منحني سمت چپ خواهد بود.

شده  داده  نشان  بعد  صفحه  چهار  رديف  در  شده  تنظيم  فشار 
است.

نكرد،  عمل  شده  ياد  منحني  مطابق  دستگاه  كه  -درصورتي   4
مقدار فشار را افزايش دهيد.

1) درپوش الستيكي را برداريد.
2) با افزايش دور موتور پيچ تنظيم فشار را بگردانيد تا فشار مورد 

نظر به دست آيد.

B.C.D.D مقدار فشار تنظيم شده دستگاه
( در سطح دريا):

-81/3 ± 0/7 kpa (-813 ± 7 mbr,
 -610 ± 5 mmHg , -24/02 ± 0/20 inHg)
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گردش يك چهارم دور پيچ تنظيم باعث تغييري در حدود – گردش يك چهارم دور پيچ تنظيم باعث تغييري در حدود – گردش يك چهارم دور پيچ تنظيم باعث تغييري در حدود  الف 
i2/7 kpaو يا

 (277mbar ,20 mmHg ,0/79 inHg)
در فشار خواهد بود.

ب – نوك پيچ گوشتي را با فشار در شكاف پيچ فرو نكنيد.
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