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   )EF7( موتور ملي مشخصات عمومي 
  

  مقادير  عناوين
 78.6 (mm )  قطر داخلي سيلندر

 72 (mm )  كورس پيستون

 (cm^3) 1397  حجم موتور

 0.25  نسبت شعاع ميل لنگ به طول شاتون

 0.916  نسبت كورس پيستون به قطر داخلي سيلندر

 84 (mm )  فاصله مركز سيلندرها از همديگر

 10.5  نسبت تراكم

 (kg) 140  وزن موتور

 (kw) 70.62  ماكزيمم توان موتور

 (rpm) 6000  ماكزيمم توان موتور در دور

 (N.M) 125/110  ماكزيمم گشتاور موتور

 4500-3500  ماكزيمم گشتاور موتور در دور

 bar 0.3 ± 5.5  عملكرد سوپاپ فشار شكن اويل پمپ

 CC 1645ccحجم موتور به 

 1: 0.2 ±11 نسبت تراكم

 Cyliner 1&3 :190 psi      Cylinder 2&4 :185 psi  ردر وضيعت سفشار كمپرس د
 

       psi 5ماكزيمم تغيير فشار كمپرس بين دو سيلندر در وضعيت سرد
 

                                     Gasoline: 83kw in 6000rpm قدرت اسب بخار بدست آمده
Gas:74kw in 6000rpm 

 cm^3 0.5 ±36.2 حجم محفظه احتراق چقدر است

مقدار دور الزم براي سنجش فشار روغن توسط گيج يا جدول 
 ) RPM(مقدار فشار روغن در دورهاي مختلف 

RPM  =   200  -  250  -  300  -  350  -  400  -  450 
PRES =   270  -  298  -  326  -  355  -  385  -  415  

 NM 2.5 ± 25 قدار گشتاور الزم جهت مونتاژ فشنگي روغنم

 فشار عادي روغن در سيستم 

 
1- T OIL = 84 ±4 [°C] and  P OIL = 310 ±20 [kPa] 

 
2- T OIL = 70 ±4 [°C] and  P OIL = 318 +50 [kPa] 

 
3- T OIL = 62 ±6 [°C] and  P OIL = 360 ±30 [kPa] 

 
 bar 0.5 ± 2.5لتر روغن در آستانه آزاد شدن ميزان فشار روغن در سوپاپ في

 ظرفيت روغن موتور 
min  oil level : 4.25 lit   (without oil filter cap volum oil filter 

volum ≈ 0.5lit) 
max oil level : 5 lit        (without oil filter cap volum oil filter 

volum ≈ 0.5lit) 
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  مقادير  عناوين

 سنسور ميل بادامك Trigger نيروي الزم جهت پرس مقدار
 به ميل بادامك

52.83  N /mm^2 
 

-2000-2500-3000-3500- 4000 – 4500 – 5000 – 5500–6000 دور موتور
1500 

 - 350.4 -353  -357  -363  - 365   – 365   – 369   – 363  – 380 ) ميليمتر۱در شيفت (ه باز بودن سوپاپ هوا زاوي
349 

- -575.4-578-582-582-588- 590 -  590 -  596  -  601  - 606 زاويه بسته بودن سوپاپ هوا
574.9 

 50 - 49 - 47  – 43  – 37  – 35  -  35  -  30  -  24  -  20 زاويه قيچي سوپاپها

 156.8در همه دورها  ) ميليمتر۱در شيفت (ويه باز بودن سوپاپ دود زا

 384.1در همه دورها  پ دودزاويه بسته بودن سوپا

 230 )درجه ( مدت مكش هوا 

 240 )درجه ( مدت خروج دود 

 0.03mm  بيشترين لنگي مجاز ميل لنگ

 mm 0.26-0.076 اندازه لقي محوري ميل لنگ

 mm 2.45-2.40 اندازه ضخامت بغل ياتاقاني ميل لنگ

 mm 0.066-0.026 اندازه لقي ياتاقان ثابت

 mm 0.02 ي فاليويل بر روي ميل لنگگاندازه مجاز لن

 gr 317 وزن پيستون

 mm 29.7 اندازه فاصله مركز سوراخ گژن پين تا تاج پيستون

 gr 565-545 )گرم ( ياتاقان وزن شاتون ها بدون 

 mm 134.5 )از مركز به مركز ( طول هر شاتون 

 mm 0.008 مقدار استوانه اي بودن سيلندر

 RZ 4 صافي سطح سيلندر 

 (0.01 + , 0)  78.6  اندازه قطر داخلي سيلندر
 

 °5 ± 45 اندازه زاويه شيارهاي هونينگ داخل سيلندر
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  فهرست مطالب
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  اطالعاتي در مورد عيوب شمع و علل آن

كـرده انـد فـراهم      در انتخاب شمع بايد حداكثر دقت شود تا شمع موتور بامحدوده گرمائي مناسبي كه كارخانجات سازنده اتومبيل توصـيه                    

بنابراين پـس از مـدتي كـاركردن موتـور ، بايـد شـمع را بوسـيله        . در غير اين صورت شمع بسرعت سائيده شده و كثيف خواهد شد         . گردد

تميز كرده و پس از آزمايش و اطمينان از صحت كار آن ، فاصله دهانه الكترودهاي شمع را فيلرگيري نمائيـد و آنـرا                         دستگاه شمع پاك كن   

  . روي موتور مونتاژ كنيد بر 

  :شكل ظاهري شمع بيانگر وضعيت موتور مي باشد كه در ذيل به بررسي چند نمونه از آن پرداخته شده است 

  : شمع در شرايط معمولي كار كرده است-۱

يد وياخاكـستري    مشاهده مي شود، پس از مدتي كاركردن موتور ، چيني داخل شمع به رنگ خاكستري مايل به سف                  ۲و۱بطوريكه در شكل    

در اين صورت معلوم مي گردد كه موتور در شرايط خوبي كاركرده و محدوده گرمـائي شـمع نيـز مناسـب                      . آيدمي  زرد مايل به قهوه اي در       

در ضمن مخلوط بنزين با هوا به نسبت صحيح بوده و تايمينگ نيز تنظيم مي باشد و رسـوبات سـربي حاصـل از احتـراق مـواد             . بوده است   

  . سوخت ها نيز وجود نداشته و موتور هم داغ نكرده استافزودني

  

   سر شمع ها دوده زده و مواد كربني نيز رسوب كرده است-۲

  )۴و۳شكل هاي (. چيني سر شمع ها ، الكترودها ، پوسته شمع ها با اليه اي از رسوبات سياه پوشيده شده است : تشخيص 

تميز نبودن هواكش موتور و بطور كلي رانندگي در فواصل كوتاه انجام شده اسـت و در                  . تنظيم نبودن نسبت هوا و سوخت مي باشد       : علت  

  .ضمن شمع خيلي سرد بوده و محدوده گرمايي نيز خيلي پائين بوده است

  .شده است  موتور بد كاركرده و در هواي سرد نيز ديرتر روشن مي: نتيجه 

۱ ۲ 
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  .ين فيلتر هواكش نيز بازديد شود  و همچنECUبررسي سنسورهاي مربوطه و : راه حل 

  سر شمع روغن زده است-۳

   )۶ و۵شكل هاي ( .چيني سر شمع ، الكترودها و پوسته شمع با اليه اي از دوده براق يا رسوبات كربن پوشيده شده است : تشخيص 

ون ، سـيلندر هـا و گايـدهاي سـوپاپ     وجود روغن خيلي زياد در اتاقك احتراق كه در نتيجه سائيدگي بيش از حد رينگ هاي پيـست           : علت  

بد كار كردن و دير روشن شدن موتور : نتيجه . مي باشد و باال بودن سطح روغن در كارتل مي تواند از علت هاي اصلي باشد     ) گيت سوپاپ (

  .اتومبيل در هواي سرد است 

  . موتور بايد تعمير اساسي شده و در ضمن شمع هاي موتور نيز تعويض گردند: راه حل 

  

   وجود رسوبات سربي-۴

  )۷،۸،۹،۱۰شكل هاي (. چيني سر شمع برنگ لعاب قهوه اي متمايل به زرد بوده و يا ممكن است به رنگ سبز در آيد : تشخيص 

م اين لعاب در صورت سنگين شدن بار موتور و بعد از اينكه موتور به مدت طوالني بـا بـار كـ                     . مواد افزودني بنزين داراي سرب است       : علت  

  . شود كاركرده باشد ، مشاهده مي

  . تحت بارهاي سنگين ، رسوبات هادي الكتريسيته شده و سبب بد كار كردن موتور مي شود: نتيجه 

۳۴  

۶ ۵
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  .شمع ها بايد عوض شوند زيرا تميز كردن آنها بي نتيجه است : راه حل 

  

  

   تشكيل خاكستر-۵

مواد افزودني سوخت ها و روغن ها بدست آمده بـر روي چينـي سـر شـمع هـا و                     اليه اي ضخيم خاكستري كه در نتيجه احتراق         :تشخيص  

  ) ۱۲و۱۱شكل هاي . (البته اين خاكستر نرم بوده و مانند ذغال نيم سوز است . الكترود كناري آنها تشكيل مي شوند 

   .تركيبات تشكيل دهنده اين روغنها سبب ايجاد خاكستر در اتاقك احتراق و سطح شمع مي گردد:علت 

  .وجود خاكستر سبب پيش جرقه و كاهش قدرت موتور شده و به آن صدمه مي رساند : نتيجه 

  .موتور را تعمير كرده و شمع ها نيز بايد عوض شوند و در صورت امكان از روغن بهتري استفاده گردد : راه حل 

  

۷۸ 

۹۱۰ 

۱۱ ۱۲ 
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   الكترود مياني نيمه ذوب شده است-۶

   )۱۳شكل ( .  مياني ، سر چيني شمع بصورت اسفنج نرم آبله در مي آيد با نيمه ذوب شدن الكترود: طرز تشخيص 

 بات حاصل از احتراق در سيلندرها ،       هم چنين ممكن است در اثر رسو      . آوانس بودن است     زيادداغ شدن موتور در اثر خود سوزي و يا          : علت  

  . نيز باشد ECUگرمائي شمع ها و يا معيوب بودن معيوب بودن سوپاپها ، پائين بودن كيفيت بنزين ويا خيلي كم بودن محدوده 

  .موتور بد كاركرده ، قدرت آن كم شده و صدمه خواهد ديد : نتيجه 

  .بازديد دستگاهاي جرقه زني و سوخت رساني موتور و همچنين تعويض شمع ها با محدوده گرمائي صحيح مي باشد: راه حل 

  

   ذوب شده است الكترود مياني كامال-۷

  )۱۴شكل . (در اين وضعيت الكترود مياني ذوب شده و همچنين الكترود كناري نيز بشدت صدمه ديده شده است : تشخيص 

داغ شدن موتور بدليل خودسوزي ويا خيلي آوانس بودن ، وجود رسوب در اتاقك احتراق ، معيوب بودن سوپاپ ها ، نقـص در توزيـع         : علت  

  . مي باشدECUيا معيوب بودن برق و باالخره پائين بودن كيفيت بنزين و 

همچنين داغ شدن الكترود مياني نيـز  . موتور بد كار كرده و قدرت آن كاهش پيدا نموده و نيز ممكن است موتور صدمه ديده باشد               : نتيجه  

  .سبب تركيدن چيني سر شمع مي گردد

  .روي موتور الزم مي باشدبازديد دستگاههاي جرقه زني و سوخت رساني موتور و نصب شمع هاي نو بر : راه حل 

۱۳ 
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   الكترودهاي شمع نيمه ذوب شده است-۸

  )۱۵شكل . (شكل گل كلمي الكترود ها ممكن است بدليل رسوب مواد خارجي باشد : تشخيص 

قـص  داغ شدن موتور ممكن است بدليل خودسوزي ، زياد آوانس بودن ، وجود رسوبات در اتاقك احتراق ، معيوب بودن سوپاپ ها ، ن                       : علت  

  .در توزيع برق و باالخره پائين بودن كيفيت بنزين باشد

  .كاهش تدريجي قدرت موتور پيش از صدمه ديدن كامل آن: نتيجه 

  .بازديد دستگاه هاي جرقه زني و سوخت رساني موتور و نيز تعويض شمع ها ضروري است: راه حل 

  

   فرسايش شديد الكترود مياني-۹

  ).۱۶شكل ( زماني كه كارخانه سازنده توصيه نموده انجام نشده است تعويض شمع ها در فاصله: علت 

در صورت زياد بودن فاصله الكترودهاي شمع ، ولتاژ جرقه براي مدت طـوالني              (بد كاركردن موتور مخصوصاً به هنگام شتاب گرفتن         : نتيجه  

  .و يا دير روشن شدن موتور در هواي سرد مي باشد) كافي نخواهد بود 

  .شمع هاي نو برروي موتور نصب شود: راه حل 

۱۵ 

۱۴ 
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   سائيدگي شديد الكترود كناري-۱۰

ني خورنده در بنزين و روغن و نيز اثرات نامطلوب تور بوالنس گاز در اتاقك احتراق ، باعـث تـشكيل رسـوب شـده و              دوجود مواد افزو  : علت  

  )۱۷شكل . (ضربه مي زند ، البته بدون اينكه موتور داغ شود 

در صورتي كه فاصله الكترودهاي شمع زيـاد باشـد ، ولتـاژ جرقـه بـراي مـدت                   (كاركردن موتور مخصوصاً به هنگام شتاب گرفتن        بد  : نتيجه

  .و يا دير روشن شدن موتور در هواي سرد مي باشد) طوالني كافي نخواهد بود 

  . اضافه نگردد شمع هاي نو بر روي موتور نصب شود و مواد افزوني خورنده در بنزين و روغن: راه حل 

  

   شكستگي چيني سر شمع-۱۱

البتـه ايـن   . شكستگي چيني سر شمع ها ممكن است بعلت ضربه خوردن و يا افتادن بر زمين و يا فشار وارده بر الكترود مياني باشد                       : علت  

ع ممكـن اسـت بـدليل    اگر شمع مدت خيلي طوالني كاركرده باشد ، چيني سـر شـم        ). ۱۸شكل  (كار هنگام تعويض شمع ها پيش مي آيد         

  .وجود رسوبات و يا خوردگي الكترود مياني ترك برداشته باشد 

  .بد كاركردن موتور ، پرش جرقه در نقاطي كه مخلوط قابل احتراق نرسيده باشد و همچنين برق دزدي : نتيجه

۱۶ 

۱۷ 
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  .شمع هاي نو بر روي موتور نصب شود : راه حل 

 
  

  :ي عملكرد آن  و چگونگ١ CVVTاطالعات مربوط به ساختار 
تنفس موتور بر راندمان حجمي موتور تاثير به سزائي دارد و اين تنفس با توجه به دماي محيط و اختالف ارتفاع از سطح دريا تـاثير زيـادي                   

  .در جرم هواي ورودي در موتور دارد 
  :راندمان حجمي به عواملي چون 

 سرعت موتور  
 زمان بندي سوپاپ 
 وضعيت دريچه گاز  
  ورودي دماي هواي 
 فشار محيط 
  نسبت مخلوط هوا به سوخت  

در سرعت هاي كم ، راندمان از مقدار حداكثر ، كمتر مي باشد كه دليل آن چيزي جز طراحي موتور در محدوده سرعت باال نمي باشد و در                   
 كم شدن زمان تنفس و حرارت  تعريف شده براي موتور هم ، افت راندمان حجمي را خواهيم داشت و آن به دليلmaxسرعت هاي باالتر از     

  .باال مي باشد 
زمان بندي سوپاپ ها مي تواند به نوعي مشكالت باز بودن سوپاپها را حل نمايد تا از اتالف مخلوط سوخت و هوا جلوگيري نمايد و موجـب                  

 افت توان موتـور جلـوگيري   پديد آمدن آالينده ها نگردد و همچنين بلعكس از وارد شدن گازهاي خروجي به داخل مخلوط سوخت و هوا و       
  .كند 

  :زمان بندي سوپاپ ها موجب مي گردد كه 
 .سوپاپ دود زودتر بسته شود و سوپاپ هوا ديرتر باز شود : در سرعت هاي پائين موتور  -١
 .سوپاپ دود ديرتر بسته شود و سوپاپ هوا زودتر باز شود : در سرعت هاي باالي موتور  -٢

اين همپوشاني بهتر صورت پذيرد و اين عمل سبب مي شود كه قدرت و گشتاور در ناحيه وسيعي از                   زمان بندي متغير موجب مي شود كه        
  .سرعت بهينه گردد 

CVVT  انواع مختلف دارد :  

  

                                                 
1 - Continues Variable Valve Timing  

۱۸ 
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)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۱۱: صفحه 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   موجود در روي خودروهاي مختلف CVVTانواع ) : ۱(شكل 
 IPS ( Intake Phaser System: ( نوع اول  

 
  :هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است اين نمونه داراي ويژگي 

 كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام  
 . قوي مي باشد ها    از لحاظ اين عملكرد   استفاده از حداكثر توان و گشتاور موتور     
  مصرف سوخت كم  
 .ي باشد   از لحاظ اين عملكرد ضعيف م                  كنترل آلودگي                         

  
 EPS ( Exhaust Phaser System: ( نوع دوم 

 
  :اين نمونه داراي ويژگي هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است 

 كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام  -۱
 . قوي مي باشد ها       از لحاظ اين عملكرد  مصرف سوخت كم                           -۲
 كنترل آلودگي        -۳
 

 DIPS ( Double Intake Phaser System: (  سوم نوع 
 

  :اين نمونه داراي ويژگي هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است 
 . از لحاظ اين عملكرد خيلي قوي مي باشد             كنترل آلودگي                                      -۱
 كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام  -۲
 . قوي مي باشد ها   از لحاظ اين عملكرد              م                            مصرف سوخت ك -۳
 استفاده از حداكثر توان و گشتاور موتور - ۴

 
 DEPS ( Double Exhaust Phaser System: (نوع چهارم 

  :اين نمونه داراي ويژگي هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است 

١ 

٣ 

٢ 

۴ 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
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  ۱۰۵ از ۱۲: صفحه 

 

 

 .      از لحاظ اين عملكرد قوي مي باشد                            مصرف سوخت كم   -۱

 .           از لحاظ اين عملكرد ضعيف مي باشد   كنترل آلودگي                            -۲

خ  كـه چـر   پره تشكيل شـده اسـت    ۵از چرخ تسمه و يك توپي گردنده به همراه            CVVTمجموعه  نوع اول در موتور ملي بكار رفته است و          

موجب آوانـس و   تسمه و توپي گردنده نسبت به همديگر چند درجه حركت نسبي دارند كه اين سبب اختالف فاز حركتي مي شود و نهايتاً                       

به ايـن  ، مي گردد و اين حركت به سمت چپ يا راست بستگي به اختالف فشار روغن دارد        ) زود باز شدن يا دير باز شدن سوپاپها         ( ريتارد  

و در وسـط دو  ) كه در فوق از آن يـاد شـد   ( است و هر پره فلزي وجود م دو مجراي روغن    CVVTخل مجموعه چرخدنده    ترتيب كه در دا   

 مـي رسـد ،   ECUمجرا واقع شده است و جريان روغن توسط شير برقي كنترل مي شود اين شير برقي هم توسط فرمانهايي كـه از سـمت                      

  .ميل سوپاپ تنظيم مي گردد عمل مي كند و در نتيجه تقدم و تاخر در زاويه 

 به سمت ميل بادامك حركت مـي كنـد و روغـن از               CVVTوارد شود ، پيستون شير       ) ۴مطابق شكل   ) (۳(مثال اگر روغن به حفره شماره       

شود و در نتيجه موجب آوانس در موتور مي گردد و همانطور كه در شـكل                  مي  CVVTوارد چرخدنده    ) ۴مطابق شكل   ) (۱(حفره شماره   

روغـن از سـمت ديگـر چرخدنـده      ) ۵مطـابق شـكل    ) (۲(مشخص است براي آنكه توازن حركت صفحه فلزي حفظ شود از حفـره شـماره                

CVVT شود تا آن قسمتي كه از روغن تخليه شده است را پر نمايد و به همين ترتيب تغييرات پيوسته حاصل مي شود   وارد مي.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ور مليموت در  CVVTمدار ) : ۲(شكل 
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  ۱۰۵ از ۱۳: صفحه 

 

 

          
  موتور ملي در  CVVTچرخ دنده ) : ۳(شكل 

  
  
  
  

  
  
  

  
  موتور ملي در  CVVTبه چرخ دنده ) ۱(مدار ورود روغن از حفره شماره ) : ۴(شكل 

  

  :مرحله يك 
ورود روغن از 

طرف يك

رود روغنمحل و

 روغن وارد شده

صفحات فلزي آببندي 
 ميل بادامك شده با روتور

 روآش CVVTچرخ دنده  
 دار و بدون روآش

  CVVTچرخ دنده 

 ۱حفره 

 ۳حفره 
 CVVTشير برقي
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  ۱۰۵ از ۱۴: صفحه 

 

 

  
  موتور ملي در  CVVTبه چرخ دنده ) ۲(مدار ورود روغن از حفره شماره ) : ۵(شكل 

  :مرحله دو 
ورود روغن از 

 ديگر طرف
 ۲حفره
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  راحل عيب يابياطالعات و م
  

  بازديد كمپرس موتور  -  ۱-۱
  

  : سيلندر را به ترتيب زير چك كنيد ۴كمپرس هر 
 .موتور را روشن كرده و گرم كنيد  
 .موتور ، آن را خاموش كنيد بعد از گرم شدن  
 .نمائيد درپوش مجموعه كوئل و شمع ها را از گيره هايش جدا  

  
 
 .سيم كشي انژكتور و كوئل را جدا كنيد  

  :توجه 
دنده را در حالت خالص قرار        موتور ، دسته   خاموش كردن بعد از   
  . دهيد 

 .پيچ هاي كوئل ها را با زكنيد  
 .را جدا كنيد  ) ۱( كوئل ها  
 .نمائيد شمع ها را از جايشان خارج  

   )۱۶آچار بكس ( 

  
  
  

  

  
  

را در محل شمع    ) گيج كمپرس سنج    ( ابزار مخصوص    
 .قرار دهيد 

  :ابزار مخصوص 
A:   
B:  
C:  

  

  
  
در خودرو با گيربكس معمولي كالچ را بگيريـد تـا بـار              

استارت را كم نمائيد و پدال گاز را تا آخر فشار دهيد تـا دريچـه                
 .باز شود" كامالً

 يك
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زنيـد و بيـشترين     شارژ ، موتور را استارت ب     " كامالًبا باتري    -۱۰
 .كمپرسي را در روي گيج مشاهده نموديد ، يادداشت كنيد 

  : توجه
 ۲۵۰در زمان كمپرس گيري حتما توجه نمائيد كه موتور در دور    

RPM      رژ اباطري شـما بايـد شـ      "  باشد پس در اين خصوص حتما
   .كامل باشد 

  فشار كمپرس 
  :مقدار استاندارد

  :مقدار مجاز 
  :حداكثر اختالف كمپرس بين دو سيلندر 

 . دهيد  سيلندر انجامر را براي چها۹ الي ۱تمام مراحل   -۱۱
بــه انــدازه هــا را شــمع دهانــه ابتــدا بعــد از انجــام شــدن كــار ،  

۰,۷۵mm        كنيـد  در جايگاهـشان مونتـاژ     فيلر نمائيـد و سـپس .         
   )۱۶آچار بكس  ( ) نيوتن متر25گشتاور( 

 عـدد  ۱هر كوئـل  ( نمائيد   ها را در جايگاهشان مونتاژ       كوئل  -۱۲
  ) نيوتن متر۷±۱,۴گشتاور  ( )پيچ 
متعلقاتي را كه جهت انجـام كـار بـاز نمـوده ايـم دو               تمامي    -۱۳

  .كنيد مرتبه  سرجايش مونتاژ 
  

  
 

  :بازديد خالء موتور  - ۲-۱
خالء ايجاد شده در منيفلـد هـوا عالمـت خـوبي بـراي تـشخيص                

  :كه مراحل آن عبارتند از وضعيت موتور است 
 .موتور را روشن كرده و گرم كنيد 
 . نداشته باشدچك كنيد كه دور آرام موتور نوسان

 .بعد از گرم شدن موتور ، آن را خاموش كنيد  

  : توجه
 دنده را در حالت خالص قرار       ه موتور ، دست   خاموش كردن بعد از   
   . دهيد 

 .را ازلوله مربوطه جدا نمائيد) ۱(شيلنگ خالء  -۴
 

  
 
 .ابزار مخصوص را به شيلنگ وصل نمائيد  -۵

  :ابزار مخصوص 
A:   
B:  
C:  

D:  

  
  
روشن نمائيد و در همـان دور آرام كـه موتـور در             موتور را    -۶

 .حال كاركردن مي باشد مقدار خالء را بخوانيد 
  : مقدار خالء 

  :مقدار استاندارد
  :مقدار مجاز 

بعد از انجام شـدن كـار ، شـيلنگ خـالء را در سـرجايش                 -۷
   .كنيد  مونتاژ 

)١( 

 يك
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  ۱۰۵ از ۱۷: صفحه 

 

 

  ا فيلتر هومجموعه بست  و طريقه باز

   :هوا فيلترمونتاژ و دمونتاژ مجموعه  - ۱-۲
 :دمونتاژ   

 .لوله خرطومي را از خروجي فيلتر هوا جدا نمائيد ) ۱(بست  
 

  
  
 خرطومي ورودي هوا را باز نمائيد و لوله را جدالوله ) ۲(پيچ  

 . كنيد 
 را از دو عدد گيره متصل به قاب فيلتر هوا جدا ) ۳(لوله كنيستر  

 .كنيد 
 .ارج نمائيد را از جايگاهش خ) ۴(قاب فيلتر هوا  

  

 :مونتاژ -۲-۱-۲
 قاب فيلتر هوا را در جايگاهش قرار دهيد  -۱

  : توجه
   قاب فيلتر توجه نمائيد كه پايه پيچ قالب موتور دقيقا دردر زمان مونتاژ 

  .جايگاهش بر روي قاب فيلتر قرار گيرد 
  
 لوله كنيستر را به دو عدد گيره متصل به قاب فيلتر هوا وصل  -۲

 .كنيد 
 طومي هواي ورودي به فيلتر را به قاب فيلتر و سيني فنخر لوله -۳

  .خرطومي را بر روي سيني فن ببنديدپيچ لوله  متصل نمائيد و سپس 
 .بست لوله خرطومي را به خروجي فيلتر هوا متصل نمائيد  -۴
  

  لتر هوافيقاب طريقه باز و بست 
  :هوا فيلتر قابمونتاژ و دمونتاژ  - ۲-۲

  : دمونتاژ -۱-۲-۲
  . جدا نمائيد ) ۱( عدد پيچ ۴قاني فيلتر هوا را با بازكردن  قاب فو-۱

  

  
  

  : مونتاژ -۲-۲-۲
  .برعكس مراحل بازكردن صورت مي پذيرد 

  

  بازديد و تميز كردن فيلتر هوا 
  بازديد فيلتر 

  فيلتر را باز كنيد و بازديد نمائيد كه كثيف نشده باشد و در صورت كثيف
  .فشار باد از سمت خروجي هوا آن را تميز كنيد  بودن ، فيلتر را با گرفتن 

  
  
  
  

  

١ 

٢ 

٣ 
٤ 

١ 

 دو
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  ۱۰۵ از ۱۸: صفحه 

 

 

  :شكل اجزاءدريچه گاز و منيفلد ورودي هوا 
  

  
  
  

 سه
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  :ازديد دريچه گاز ، روي خودرو ب
ملكرد دريچـه   عبازديد  ( مجموعه دريچه گاز را چك كنيد ، به         

تحـت  ) بازديد عملكـرد مجموعـه برقـي دريچـه گـاز      ( و  ) گاز  

در ) عـه برقـي دريچـه گـاز روي خـودرو            بازديد مجمو ( عنوان  

   . رجوع كنيد؟؟؟بخش 

  :مونتاژ و دمونتاژ مجموعه برقي دريچه گاز  -۱-۳
  :مونتاژ  د-۱-۱-۳

 .كابل منفي باطري را جدا كنيد  -۱
خروجي فيلتر هوا را از قاب فيلتر هوا        ) ۱(شيلنگ خرطومي    -۲

 .   و مجموعه دريچه گاز جدا كنيد 
را ) د هوا بـه دريچـه گـاز         از منيفل )( ۲(شيلنگ بخار روغن     -۳

  .جدا نمائيد 

  
  
مربوط به دريچه گاز را از روي دريچه گاز جـدا           ) ۳(سوكت   -۴

 .كنيد 

  

مجموعه دريچه گاز را با باز نمودن پيچ هاي دريچـه از روي              -٥
 ) ٥آلن) (  عدد پيچ ٤. ( منيفلد هوا جدا كنيد 

 .واشر دريچه گاز را نيز از روي منيفلد هوا جدا كنيد -٦
 
  :تاژ مون - ۲-۱-۳
 منيفلـد سطوح تماس را تميز كنيد و يك واشر جديد روي            -۱

 .هوا قرار دهيد 

   :نكته 
دقت نمائيد واشر دريچه تراتل گاز دفرمه نباشد و محل نشـست            
واشر در تراتل گاز عاري از هرگونه خط و خش باشـد تـا از هـوا                 

 .كشيدن موتور و بدكاركردن موتور جلوگيري بعمل آيد 
 . را روي منيفلد هوا سوار كنيدگازمجموعه دريچه  -۲
پيچ هاي منيفلد را بطور يكسان بـه كـف برسـانيد سـپس               -۳

     ) ۵آچـار آلـن   ) (  عـدد پـيچ      ۴. ( اقدام به اعمال گشتاور كنيد      
 ) نيوتن متر ۱۰±۲گشتاور ( 
سوكت مربوط به دريچه گاز را بر روي دريچـه گـاز مونتـاژ               -۴

 .كنيد 
ا روي قاب فيلتر    خروجي فيلتر هوا ر   ) ۱(شيلنگ خرطومي    -۵

 .هوا و مجموعه دريچه گاز مونتاژ كنيد 
را ) از منيفلد هوا بـه دريچـه گـاز          )( ۲(شيلنگ بخار روغن     -۶

 .مونتاژ نمائيد

  
 
  .كابل منفي باطري را وصل كنيد - ۷
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ــه - ــاژ مجموع ــاژ و دمونت ــواي مونت ــد ه  منيفل

  :ورودي هوا 
  :دمونتاژ  - ۱-۲-۳

  :توجه  
را تا زمان اطمينان از خرابي اجـزاء        هيچ وقت اجزاء منيفلد هوا      

    مربوطه باز ننمائيد زيرا با ايـن عمـل موجـب خـراب شـدن آن             
  .مي شويد و مي بايست از يك منيفلد جديد استفاده نمائيد 

 .تمام مراحل مربوط به باز نمودن دريچه گاز را انجام دهيد 
 :سيم هاي زير را جدا كنيد  
  سنسورMAPسوكت  
 سوكت هاي انژكتور 
 سوكت دريچه گاز 
 :شيلنگ هاي زير را جدا كنيد  
 شيلنگ بوستر ترمز •
 شيلنگ خالئي رگالتور فشار سوخت •
 شيلنگ سايكلون •
 شيلنگ گازهاي موجود در باك بنزين •
 شيلنگ خالئي •
 شيلنگ ورودي و خروجي هاي بنزين و گاز •

مربوطـه را بـا بـاز       مجموعه ريل سوخت گـاز و انژكتورهـاي          
آچـار  ) (  عـدد پـيچ   ۲. ( نتاژ نمائيـد  نمودن پيچ هاي پايه دمو    

  )۵آلن 
 

  
  منيفلد هوا) : ۱(شماره 
  انژكتور گاز) : ۲(شماره 

  ريل گاز) : ۳(شماره 
  پيچ نگهدارنده پايه ريل گاز) : ۴(شماره 
   دما و فشارسنسور) : ۵(شماره 
  پيچ نگهدارنده سنسور) : ۶(شماره 
  خار نگهدارنده انژكتور) : ۷(شماره 

  
ودن انژكتورها از روي ريل سـوخت بوسـيله جـدا           خارج نم  

 )عدد انژكتور و گيره ۴( نمودن گيره هاي مربوطه 
. ( باز نمائيد گاز   دما و فشار هوا را از روي ريل سوخت           سنسور 
  )۵ آلن آچار) (  عدد پيچ ۲

مربوطه را با بـاز     مجموعه ريل سوخت بنزين و انژكتورهاي        
آچـار  ) (  عـدد پـيچ   ۲. ( د نمودن پيچ هاي پايه دمونتاژ نمائيـ     

  )۵آلن 
 

  
   دما و فشارسنسور) : ۱(شماره 
  پيچ نگهدارنده سنسور) : ۲(شماره 
  ريل سوخت) : ۳(شماره 
  انژكتور بنزين) : ۴(شماره 

  خار نگهدارنده انژكتور) : ۵( شماره 
  پيچ نگهدارنده پايه ريل سوخت) : ۶(شماره 
  منيفلد هوا) : ۷(شماره 

  
نژكتورها از روي ريل سـوخت بوسـيله جـدا          خارج نمودن ا   -۷

 )عدد انژكتور و گيره ۴( نمودن گيره هاي مربوطه 
 ۱. (  دما و فشار هوا را از منيفلد هـوا بـاز نمائيـد               سنسور 

 ) ۵ آلن آچار) ( عدد پيچ 

۱

٢ ٣

٤

٥
٦

٤

٧

٤ ٥
٦

٧

٣

٢

۱
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واسـط  ( ز نمائيـد    منيفلد هوا را با   پائيني  براكت نگهدارنده    
 عـدد   ۱باال و   چك در   كو عدد پيچ    ۲. (  )بين منيفلد و سيلندر     

 ) ۶ و ۵آلن آچار به ترتيب ) ( پائين  بزرگ در پيچ 
 (   .پايه هاي براكت نگهدارنده در باالي منيفلد را باز كنيـد             
  )۵آلن آچار ) (  عدد پيچ ۸

  شكل تغيير كند
 

  
  منيفلد هوا) : ۱(شماره 
  مهره منيفلد هوا) : ۲(شماره 
   هواپايه نگهدارنده منيفلد) : ۳(شماره 
  دو عدد پيچ باالئي پايه نگهدارنده) : ۴(شماره 
  يك عدد پيچ پائيني پايه نگهدارنده) : ۵(شماره 
  واشر منيفلد هوا) : ۶(شماره 

 

  

  
 

آچار ( )  عدد مهره ۷. (اي منيفلد هوا را باز كنيد  همهره 
  )۱۰بكس 

 .منيفلد هوا را خارج كنيد 
 .ارج كنيد خواشر منيفلد را  
 ۷. (بـاز نمائيـد     با ابزار مخـصوص      سر رزوه را     پيچ هاي دو   

  )عدد پيچ دو سر رزوه 

  :ابزار مخصوص 
A:  

.  
   نمايش ابزار مخصوص

  :مونتاژ  - ۲-۲-۳
 عدد پيچ دو سـر رزوه  ۷. (پيچ هاي دو سر رزوه را مونتاژ نمائيد       

 ) نيوتن متر ۱۱±۱گشتاور ) ( 

  :نكته  
اري از  دقت نمائيد واشر و قـسمت نـشيمنگاه آن در منيفلـد عـ             

       هرگونه تـاب و خـط و خـش و دفرمگـي باشـد زيـرا ايـن ايـراد             
زي و يا روغن سـوزي در موتـور         مي تواند موجب پديده روغن ري     

  .گردد
 .واشر منيفلد را تعويض كنيد  

  :نكته  
قبل از مونتاژ منيفلد دقت نمائيد هيچگونه خط و خشي بـر روي     

يراد مي توانـد موجـب      منيفلد هوا وجود نداشته باشد ، زيرا اين ا        
 .هواكشيدن موتور و بدكاركردن آن شود 

 .منيفلد هوا را در جايگاهش قرار دهيد  

٦

٢

١

٤

٣

٥
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  :توجه  
  :قبل از مونتاژ منيفلد 

قسمتي كه بر روي واشر منيفلد    ( از صافي سطح كف منيفلد       
 .اطمينان حاصل نمائيد ) هوا قرار مي گيرد 

رك خـوردگي وجـود     دقت نمائيد در منيفلد هيچگونه آثار تـ        
    نداشته باشد زيـرا موجـب هـوا كـشيدن و بـدكاركردن موتـور               

 .مي گردد 
آچـار   ) ( عـدد مهـره      ۷. (  منيفلد هوا را ببنديـد       مهره هاي  

 ) نيوتن متر ۱۰±۲گشتاور  ) ( ۱۰بكس 
. ( پايه هاي براكت نگهدارنده در باالي منيفلد مونتـاژ كنيـد             
 ) نيوتن متر ۱۰±۲تاور گش) (  ۵آلن آچار ) (  عدد پيچ ۸

واسـط بـين    ( . منيفلد هوا را ببنديد     پائين  براكت نگهدارنده    
 عـدد پـيچ     ۱بـاال و    كوچـك   د پـيچ    عد۲). ( منيفلد و سيلندر    

بـه  گـشتاور   ) (  ۶ و   ۵آلـن   آچـار   بـه ترتيـب     ) ( پائين    بزرگ  
  ) نيوتن متر۲۵ و ۱۲ترتيب 

  :نكته  
رمگـي باشـند زيـرا    دقت شود كه براكت ها عاري از هرگونـه دف  

 نهايتـاً وجود ايراد فوق مي تواند موجب ارتعاشات در خـودرو و            
انتقال ارتعاش به منيفلد هوا و نـشتي سـوخت و آتـش سـوزي               

 .گردد 
 (   . دما و فشار هوا را روي منيفلد هوا مونتاژ نمائيـد      سنسور 
 ) نيوتن متر ۱۰±۲گشتاور  ) (۵آلن آچار ) (  عدد پيچ ۱

آنهـا بـر روي   مونتـاژ نمـودن   گ انژكتـور و  روغنكـاري اورينـ   
بر روي ريل سوخت بوسـيله        مونتاژ انژكتورها    نهايتاًو  انژكتورها  

 )عدد انژكتور و گيره۴(گيره هاي مربوطه 

مجموعه ريل سوخت بنزين و انژكتورهـاي آن را بـا پـيچ بـر       
 ) ۵آلـن   آچـار   ) (  عدد پيچ    ۲. ( كنيد  مونتاژ  روي منيفلد هوا    

 ) نيوتن متر ۱۰±۲گشتاور (
 دما و فشار هوا را روي روي ريل سـوخت گـاز مونتـاژ               سنسور 

گــشتاور مــاكزيمم  ) (۵آلــن آچــار ) (  عــدد پــيچ ۲. ( نمائيــد 
 )نيوتن متر ۲±۱۰

    ســوخت بوســيله مونتــاژ نمــودن انژكتورهــا بــر روي ريــل  
 )عدد انژكتور و گيره۴(هاي مربوطه  گيره
 آن را با پـيچ هـاي        مجموعه ريل سوخت گاز و انژكتورهاي      

آچار ) (  عدد پيچ    ۲. ( مربوطه بر روي منيفلد هوا مونتاژ نمائيد        
 ) نيوتن متر ۱۰±۲گشتاور  ) (۵آلن 
در قسمت دمونتاژ قيـد     ( تمام سوكتها و شلنگهاي مربوطه را        

 .در سر جاي خود ببنديد ) گرديد 
مراحل نصب دريچه گاز را همانطور كـه در قـسمت مونتـاژ و               

 . دريچه گاز قيد گرديد ، انجام دهيد دمونتاژ

  :نكته  
ر جاي خود مونتـاژ     د كامالًكه گيره انژكتورها    دقت نمائيد    •

شده اند زيرا هرگونه اشكال در اين عمل موجب نشتي سـوخت            
 .و آتش سوزي مي گردد 

 سـالم باشـد تـا از        كامالًدقت نمائيد اورينگ انژكتورها نيز       •
 .عمل آيد نشت سوخت و آتش سوزي جلوگيري ب

دقت نمائيد نازل انژكتورها كثيف نشود زيرا موجب از كـار         •
 .افتادن انژكتور و تك كاركردن موتور مي شود 

 دما و فشار سـالم باشـد زيـرا          سنسوردقت نمائيد اورينگ     •
 .ه نشتي سوخت و آتش سوزي گردد بمي تواند منجر 

 دما و فشار را به خـوبي        سنسوردقت نمائيد پيچ پايه هاي       •
  . ديد تا منجر به نشتي سوخت و آتش سوزي نگردد ببن
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  :دود شكل اجزاء منيفلد خروجي 
  
  

  
  

  نماي بزرگ منيفلد ايجاد شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چهار

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۲۵: صفحه 

 

 

  :فلد دود مونتاژ و دمونتاژ مجموعه مني -۴

  : توجه 
در موقع دمونتاژ منيفلد دود توجه داشته باشيد كه موتور خودرو  " حتما

وردي در ارتباط با سوختگي دست و اعضاء مرتبط پيش          سرد باشد تا م   
  .نيايد

  )اول ايمني بعد كار ( 
  :دمونتاژ  - 

  )۵آچار آلن ) (  عدد پيچ ۶. ( حرارتگير منيفلد دود را باز نمائيد  -۱
بكـس  آچار  ) (  عدد مهره    ۷. ( مهره هاي منيفلد دود را باز كنيد         -۲

۱۳(  
 .چدني اگزوز را خارج كنيد  -۳
 .ا خارج نمائيد واشر اگزوز ر -۴
 ) عدد پيچ دو سر رزوه۷. (پيچ هاي دو سر رزوه را باز نمائيد  -۵

  :ابزار مخصوص 
A:  

.  

  :مونتاژ  - 
 ) عدد پيچ دو سر رزوه       ۷. (پيچ هاي دو سر رزوه را مونتاژ نمائيد          -۱
   )۲۵ ±۲گشتاور (  )۱۳آچار بكس ( 
 .واشر منيفلد را تعويض كنيد  -۲
 .دهيد منيفلد هوا را در جايگاهش قرار  -۳
آچـار  ) (  عـدد مهـره   ۷. (مهره هاي منيفلد دود را مونتاژ نمائيـد    -۴

 ) نيوتن متر ۲۵±۲گشتاور  ) ( ۱۳بكس 
آچـار  ) (  عـدد پـيچ   ۶. ( حرارت گير منيفلد دود را مونتاژ كنيـد          -۵

 ) نيوتن متر۱۰ ±۲گشتاور  ) ( ۵آلن 

  : توجه 
  :قبل از مونتاژ منيفلد 

 كه بر روي واشر منيفلد هـوا        قسمتي( از صافي سطح كف منيفلد       
 .اطمينان حاصل نمائيد ) قرار مي گيرد 

دقت نمائيد در منيفلد هيچگونه آثار ترك خوردگي وجود نداشته           
 . باشد 
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  :ت هاي هيدروليكي اطالعات مربوط به استكان تايپي 
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 جلوگيري از افت قـدرت موتـور مـي باشـد و ايـن             نهايتاًيدروليك ، تنظيم خودكار لقي بين تايپيت و سوپاپ و           تايپيت ه هدف از بكارگيري    

پر مي نمايـد  را تنظيم بوسيله فشار روغن داخل تايپيت هيدروليك مي باشد كه با تغييرات طولي فضا را بين سوپاپ و بادامك ميل سوپاپ                   
وغن در قسمت سوپاپ تايپيت هيدروليك از محكم برخـورد نمـودن سـوپاپ موتـور بـا سـيت                  و تايپيت هاي هيدروليك بعلت وجود فشار ر       

  .جلوگيري بعمل آورده و سوپاپ به آرامي در جاي خود مي نشيند 
و شيار موجود در دور تايپيت موجب تـشكيل فـيلم روغـن در اطـراف                سوراخ موجود در بدنه تايپيت ها محل ورود و خروج روغن مي باشد              

  .ي شود تايپيت م
عدم هم محور بودن سطح تايپيت با ميل سوپاپ موجب چرخش تايپيت مي شود كه اين خـود موجـب چـرخش سـوپاپ و يكنـواختي در                            

  .خوردگي سيت سوپاپ مي شود 
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  :دمونتاژ و مونتاژ درب سوپاپ  
  
  :دمونتاژ  -  ۶ -۱
 .كابل منفي باطري را جدا نمائيد  -۱
 مجموعه كوئل و شمع ها را از گيره هايش جـدا             )۱ (درپوش -۲

 .نمائيد 

  
  
  

و لوله مربـوط بـه    CVVT سيم كشي مربوط به كوئل و شير  -۳
 .را جدا كنيد  ٢كلونساي
 .پيچ هاي كوئل ها را بازكنيد  -۴
با باز نمودن پيچ هاي مربوطه از روي قاب نردباني          كوئل ها را     -۵

  )۵آچار آلن  ) (  عدد پيچ۱هر كدام  ( .جدا نمائيد بااليي 

  

                                                 
2 - CYCLONE 

 
   )۱۶آچار بكس  ( .نمائيد شمع ها را نيز جدا  -۶
 .را از جاي خود خارج نمائيد ) ۱(گيج روغن  -۷
 

  
 
  )۴آچار آلن ) (  عدد پيچ ۱ ( .د كني را جدا  CVVTشير  -۸
 

  
  

را ) ۳(و لولـه هـاي رابـط        ) ۲(، شير يكطرفـه     ) ۱(سايكلون   -۹
  )۴ر آلن آچا) (  عدد پيچ ۲ ( .نمائيدجدا مي 

 پيچها

شير 
CVVT 

١

١ 

 شش
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۲۹: صفحه 

 

 

  
  

  
  

  
  

را نيـز جـدا     ) ۱(دو عدد پايه هـاي نگهدارنـده منيفلـد هـوا             -۱۰
 .نمائيد

  
 

 
) (  عـدد پـيچ    ۱ (.نمائيـد   را جـدا    ) ۱( سنسور ميل سوپاپ     

  )۵آچار آلن 

 
)  عـدد پـيچ      ۲۱باز كـردن    (  مي توانيد را  ) ۱( درب سوپاپ    حال

  )۵آچار آلن  ( .كنيد جدا 

  

١

٢

٣ 

 سايكلون

١ 

١ 

١ 

 شش
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۳۰: صفحه 

 

 

 
  

 . د بعد از باز نمودن درب سوپاپ ، آنرا بر گرداني 
 

  
  

بـراي آببنـدي    هـم   كه  ) ۱(واشري فلزي مشاهده مي شود       
جـدا كننـده گردبـادي      نـوان   هـم بع  و  بكـار مـي رود      درب سوپاپ   

)CYCLONE (    بكار مي رود) و سـپس   ) ۲() عدد پـيچ   ۳باز كردن
  )۵ار آلن آچ(  .نمائيد را دمونتاژ آن 

  
را از ) ۱( عدد پايه هاي پالستيكي نگهدارنده كاور كوئل ها ۳ 

 .روي قالپاق سوپاپ دمونتاژ نمائيد 

 
) ۱( ٣يســيمكه شــبقطعــه اي بنــام ،  واشــر فلــزيدر زيــر  

مي توان آنرا تنظيـف      مشاهده مي شود كه در صورت كثيف بودن       
 .نمود

  

  

                                                 
3 - Wire Mesh  

١ 

٢ 

٢ 

١ 

١ 

١ 

٠١
٠٣ ٠٢

٠۴

١٢

١٨

١٩

١٣

٠۵

٠۶ ٠٨ 
٠٩

١۵

١۶

١٧

١١ 

٢١

٢٠ 

١۴

٠٧

١٠

 شش

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
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  ۱۰۵ از ۳۱: صفحه 

 

 

ـ  دو عدد بوش موجود در روي قـاب ن          اني بـااليي ، كـه از       ردب
عمـل مـي آورد را      گيره هاي قاب پالسـتيكي جلـوگيري ب       حركت  
 . برداريد 

   شكل مربوطه
 
  :طريقه مونتاژ  -  ۶ -۲

دو عدد بوش مربوط به گيره هاي قاب پالسـتيكي را مونتـاژ              
 .نمائيد 
بگونه اي نمائيد  را در روي درب سوپاپ مونتاژ       ٤شبكه سيمي  

 .پاق مونتاژ شودكه قسمت محدب آن در روي قال
 

   
  

را ) ۱( عدد پايه هاي پالستيكي نگهدارنده كاور كوئـل هـا            ۳ 
 .روي قالپاق سوپاپ مونتاژ نمائيد 

  
  

                                                 
4 - Wire Mesh  

 عـدد   ۳بـا بـستن     را بر روي درب سوپاپ      ) ۱(واشري فلزي    
  ) نيوتن متر۱۰±۲گشتاور (  ) ۵آچار آلن  ( .نمائيد مونتاژ پيچ 

  
  

 ۲۱بـا بـستن      و   دگردانيـ   بر درب سوپاپ را روي سرسيلندر     
،  به ترتيبي كه در شكل مـشخص گرديـده اسـت          آنهم  پيچ  عدد  

 ۱۰±۲گـشتاور    ) ( ۵آچار آلـن     ( .عمليات مونتاژ را انجام دهيم      
 )نيوتن متر 

 
 

  : توجه 

قسمت 
 محدب

١

٢ 

١ 

۱۷ 
۲۱۲۰ 

۱۶ 

۱۰ 

۰۴ 

۰۳ 

۰۹  

۱۵ 

۱۹ ۱۸ 
۱۳ 

۰۷ 

۰۶ 

۰۵ 

۱۱ 

۰۱ 

٠٢ 

۰۸ 

۱۴ 

۱۲ 

 شش
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۳۲: صفحه 

 

 

     )۱۹(اسـت   نسبت به ساير پيچ ها كمـي بلنـدتر          عدد از پيچ ها      ۱
  ) مي باشد  CVVTشير روبروي ( 

  
را )  نيوتن متر    ۱۰±۲( تمام پيچ ها را به كف رسانده و گشتاور           

 .اعمال نمائيد 
 را در سر جايش بـا بـستن يـك عـدد             )۲ ( سنسور ميل سوپاپ   

  )۵آچار آلن ( . نمائيد پيچ مونتاژ 
  ) نيوتن متر ۱۰±۲گشتاور( 

  :نكته  
يگـاه خـود روي     دقت نمائيد اورينگ سنسور ميل سوپاپ در جا       

  .سنسور قرار داشته باشد 
 

  

 
را نيـز بـر روي   ) ۱(دو عدد پايه هاي نگهدارنده منيفلد هـوا    

آچـار  (  . نمائيـد مونتاژ  ) ۲()  عدد پيچ    ۸بستن  با  ( درب سوپاپ   
 ) نيوتن متر ۱۰±۲گشتاور (  ) ۵آلن 

 

  
  

بـر  و   د آغشته به روغـن نمائيـ      سايكلون را ) ۱(اورينگ  آنگاه   
و  )۲ (نمائيـد  مونتـاژ    ) عدد پـيچ     ۲با بستن   (  روي درب سوپاپ  

گـشتاور  (  .ببنديـد را ) ۴(و سـوپاپ يكطرفـه   ) ۳(لوله هاي رابط  
 )۴آچار آلن ( )نيوتن متر  ۸ماكزيمم 

  
  

 دپيچ بلن

٢ 

  سنسور
چرخ دنده   ميل بادامك

Trigger 

١ 

۲ 

١ 

 شش
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۳۳: صفحه 

 

 

  

  
  

  :نكته  
سوپاپ يكطرفه را به گونه اي مونتاژ كنيـد كـه بخـارات روغـن از                

هـوا وارد شـود يعنـي بـا دميـدن در سـوپاپ              سايكلون به منيفلد    
متوجه شويد كه جهت مونتاژ بايد به گونه اي باشد كـه از سـمت               

  .قابليت باز شدن دريچه وجود داشته باشد ، سايكلون به منيفلد 
 

    .نمائيـد   مونتـاژ   ) ۱()  عدد پـيچ   ۱با بستن   ( را    CVVTشير   
 ) نيوتن متر ۶±۱گشتاور ( 

 
  :نكته  

 محكم بسته شود تـا از احتمـال          CVVTدقت نمائيد پيچ شير     
 آسـيب رسـاندن آن       يـا  بيرون پريـدن و آسـيب ديـدن شـير و          

  .جلوگيري بعمل آيد 
 .مونتاژ كنيد گيج روغن را  

 فيلر نمائيد و سپس mm ۰,۷۵به اندازه   شمع ها را    دهانه  بعد   
 (       )نيـوتن متـر   ۳۰گـشتاور (  .د كنيـ در جايگاهشان مونتـاژ     

  )۱۶آچار بكس 
  عـدد پـيچ    ۱هـر كوئـل     (   .نمائيدرا مونتاژ   ) ۱(كوئل ها    

  )۵آچار آلن ( )  نيوتن متر۱۰±۲گشتاور ( ))۲(
 

  
 

ا كه جهت انجـام كـار بـاز         تمامي متعلقاتي ر  دقت نمائيد    
 .كنيد سرجايش مونتاژ ، دو مرتبه نموده ايد را

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢ 

٣ 

٤ 

٤ 

١ ٢ 
 شش
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
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  ۱۰۵ از ۳۴: صفحه 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :جزاء دسته هاي موتور ا
  

  دسته موتور جلو  
 پايه دسته موتور جلو راست  
 پايه دسته موتور جلو چپ  
 رام عقب نگهدارنده گيربكس  
 دسته موتور عقب 
 سيني زير موتور 
 مهره دسته موتور جلو  
 پيچ رام عقب نگهدارنده گيربكس  
 پيچ پايه دسته موتور جلو  
 ... 
 ... 
 ...  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هفت
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۳۵: صفحه 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :دمونتاژ و مونتاژ مجموعه موتور  -۷

 :دسته موتور سمت راست دمونتاژ  - 
  ابزار مخصوص 

 ........جك نگهدارنده موتور و گيربكس به شماره فني  -۱
 .......پايه هاي جك نگهدارنده موتور به شماره فني   -۲
  

وتور و گيربكس بـه شـماره       موتور را با جك نگهدارنده م      
  .نگه داريد ..... و پايه هاي جك نگهدارنده به شماره فني .... فني 

 .بست باالي پل دسته موتور را باز كنيد  
 .بست تسمه اي و پل باالي دسته موتور را بازكنيد  
پيچ و مهره اتصال پايه آلومينيومي باالي دسته موتور به           

 . كنيد قطعه پالستيكي دسته موتور را باز
چهـار  . پايه آلومينيومي باالي دسته موتور را بـاز كنيـد            

 .پيچ اتصال رابط دسته موتور سمت راست را باز كنيد 
 .صفحه ضربه گير الستيكي را باز كنيد  
 ) .بپيچانيد (پيچ باز كنيد قطعه پالستيكي را از روي  

  

 :دسته موتور سمت راست مونتاژ  - 

هـاي السـتيكي را از نظـر    نصب كردن ، تمام قطعـه  قبل از   
آسيب ديدگي يا سفت شدن بررسي نمائيد و در صورت نياز       

 .تعويض كنيد 
مراحل نصب كردن عكس مراحل باز كـردن اسـت امـا             -۱

  :مقادير گشتاور زير را رعايت كنيد 
   نيوتن متر ۴۰قطعه الستيكي 

   نيوتن متر ۴۵چهار مهره اتصال پايه آلومينيومي 
   نيوتن متر۴۵آلومينيومي به ميزان پيچ و مهره اتصال پايه 

  پيچ و مهره اتصال پايه آلومينيومي با دسته موتور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 هشت
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  ۱۰۵ از ۳۶: صفحه 

 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 :دسته موتور سمت چپ دمونتاژ  - ۳-۷
اتصال باطري را جدا كرده و باطري را بهمراه سيني زيـر             -۱

  ) الكتريكي مراجعه شود  به قسمت اجزا. ( آن برداريد 
و ... هدارنده موتور به شماره فني      موتور را توسط جك نگ     -۲

 .نگه داريد ... پايه هاي آن 
 . مهره اتصال پيچ دو سر رزوه به دسته موتور را باز كنيد  -۳
 .دو مهره دسته موتور سمت چپ را باز كنيد  -۴
پيچ دو سر رزوه را بهمراه واشر آن از روي جعبه دنده را              -۵

 .باز كنيد 
 

  :دسته موتور سمت چپ مونتاژ  -۴-۷
 از نصب موتور قطعه الستيكي دسته موتور را با دقت از            قبل

نظر آسيب ديدگي يـا سـفت شـدگي بررسـي نمائيـد و در               
  .صورت ضرورت تعويض كنيد 

مراحل نصب كردن ، عكس مراحل عمليات باز كـردن            -۱
  .است اما مقادير گشتاور زير را رعايت كنيد 

   نيوتن متر ۵۰پيچ دو سررزوه 
   نيوتن متر ۲۳شاسي مهره هاي دسته موتور به 

   نيوتن متر ۶۵مهره اتصال دسته موتور به پيچ دو سر رزوه 
 
  :دسته موتور عقب مونتاژ د -۵-۷
  . پلوس سمت راست را خارج كنيد -۱
 پيچهاي اتصال دياق دسته موتور عقبي به رام زير موتور           -۲

و قطعه پالستيكي دسته موتور ، متصل به پـشت گيـربكس            
  .را باز كنيد 

يچهاي اتصال پايه دسته موتور به بلوك سيلندر را بـاز            پ -۳
  .كنيد و آن را جدا كنيد 

  

  :دسته موتور عقب مونتاژ د -۶-۷
 مراحل نصب مجدد عكس مراحل عمليات بـازكردن اسـت          

  :مقادير گشتاور زير را رعايت كنيد 
 نيوتن  ۴۵پيچهاي اتصال پايه دسته موتور به بلوك سيلندر         

  متر
   نيوتن متر ۵۰به رام پيچ اتصال دياق 

   نيوتن متر۵۰پيچ دياق به قطعه پالستيكي 
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  :پياده كردن موتور  -۷-۷
پياده كردن كامل موتور تمـام قطعـات موتـور جـدا             در عمليات   

قطعاتي كه از موتور جدا مي شوند طبق مراحل زيـر           . مي شوند   
  :نشان داده شده است 

 اتصال موتور از خودرو  -۱
  گ ها و لوله هاي بخاري شيلن -۲
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  ۱۰۵ از ۳۸: صفحه 

 

 

  
  
.  
.  
.  
.  
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  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۳۹: صفحه 

 

 

   :ايمينگ تاجزاء قاب تسمه 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   ملينماي جلو موتور
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۴۰: صفحه 

 

 

  
   :ايمينگتدمونتاژ و مونتاژ قاب تسمه 

  
  :دمونتاژ  -۱-۸
مونتـاژ و   ( مجموعه موتـور را از روي خـودرو بـاز كنيـد ، بـه                 -۳
 .رجوع كنيد) موعه موتور مونتاژ مجد
را بـه   ) تـسمه اصـلي موتـور       ( ابتدا با آچار ، تسمه سفت كن         -۴

)  صـفحه بعـد      هماننـد شـكل   ( سمت مخالف عقربه هـاي سـاعت        
 و اين موجب آزاد شدن تـسمه اصـلي از دور دينـام ،     دهيدحركت  

 .مي شود ... كمپرسور كولر و 

          

  :توجه
در جهـت مخـالف عقربـه       " فت كن را حتمـا    سراقب باشيد تسمه    م

هاي ساعت بچرخانيد چون در غير اينصورت موجبات شكست پايه          
  .تسمه سفت كن را بوجود خواهيد آورد 

  

  

  
. كنيـد   و آنـرا خـارج      كنيـد    را بـاز     )۱ (پيچ تسمه سفت كـن     
  )۱۶آچار بكس (  )عدد پيچ ۱(

 

       
و آنهـا را خـارج      نمائيـد   پيچهاي پمپ هيدروليك فرمان را باز        

  )۶ آلن  آچار) ()۱ ( عدد بوش۲ و )۲ ( عدد پيچ۳( .  كنيد
 

  
  

  
  

٢ 

٢ 

٢ 

٢ 

١ 

 هشت
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۴۱: صفحه 

 

 

(  . پيچهاي كمپرسور كولر را باز نمائيد و آنها را خارج كنيد             -۸
  )۸آلنآچار ) ( )۲ ( عدد بوش۲و ) ۱( عدد پيچ ۵

  
 

ــاي  -۹ ــامپيچه ــد     رادين ــارج كني ــا را خ ــد و آنه ــاز نمائي               .  ب
  )۸ آلن آچار) ()۲ ( عدد بوش۲و ) ۱( عدد پيچ ۴( 

            
 

    ) عـدد پـيچ      ۲.( نمائيـد   قاب تسمه تايمينگ فوقاني را باز        
  )۵آلن آچار ( 

 
عـدد  ۱. ( نمائيـد    را باز    ) وسط   – باال   ()۱( هرزگرد تسمه    

  )۱۶بكس آچار ) ( پيچ 

  
 

 ۱ . ( كنيـد را بـاز    )  وسـط    –پـائين   ( )۲( گرد تسمه    زهر 
  )۱۶  بكسآچار) ( عدد پيچ 

  

  
  

  :توجه 
مـي باشـد كـه ايـن      اين تسمه سفت كن يك قطعه واسط را دارا     

گـر  خود مي تواند وسيله اي باشـد تـا از جابجـا بـستن آن بـا دي                 
  .هرزگردها جلوگيري شود 

     . كنيـد را بـاز    )  سمت دينـام     –پائين  ()۳( تسمه   هرزگرد -۱۲
  )۱۶بكسآچار ) (  عدد پيچ ۱(

  تصوير مربوطه

  
  

  .دهيدقفل كن فاليويل را در جايگاهش قرار  -۱۳
 

  :نكته  

١ 

٢ 

١ 

٢ 

١ 

١ 

٢ 

١ 

٢  
٣ 

 هشت

 هشت
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۴۲: صفحه 

 

 

 در TU5قفــل كــن فاليويــل ايــن موتــور ، هماننــد موتورهــاي 
ن صورت مي باشد كه با عبـور         مي باشد و به اي     ۲۰۶خودروهاي  

پين مخصوص از منفذ موجـود در سـيلندر موتـور و چرخانـدن              
فاليويل و درگير شدن اين پين با سوراخ موجـود در فاليويـل ،              

مي    TDCموتور قفل شده و نشانگر موقعيت پيستون در نقطه          
  .باشد 

       .نمائيـد   لنـگ  سپس اقـدام بـه بـازنمودن پـيچ پـولي ميـل          -۱۴
  )E20آچار ) ( يچ  عدد پ۱(

  :توجه 
، شل شد قبل از آنكه از جايش خارج شود          " كامالًوقتي پيچ پولي    

 و سپس اقدام به خـارج       دهيدپايه هاي پولي كش را به پولي گير         
  .نمائيد نمودن پولي 

  

 
 ۳ و    عدد مهـره   ۲.( نمائيد  قاب تسمه تايمينگ پائيني را باز        -۱۵

 )۵ و آچار آلن ۱۰آچار بكس )( عدد پيچ 

 
) ۱( بزرگ   عدد پيچ ۴ . (كنيدپايه دسته موتور جلويي را باز        -۱۶
  )۶ و آچار آلن ۸ آلن آچاربه ترتيب )()۲(  عدد پيچ كوچك۳و 

             
  

                
دمونتـاژ  دو عدد پين راهنما را از روي دسته موتور جلـويي             -۱۷

 .نمائيد 
 تصوير پين روي دسته موتور

  

   :ايمينگتمونتاژ قاب تسمه  - 
  
 .نمائيد سطوح تماس با درپوش تسمه تايمينگ را تميز  -۱

١ 

٢ 

 هشت
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۴۳: صفحه 

 

 

دو عدد پين راهنما را روي دسته موتور جلويي بـا چكـش              -۲
 .پالستيكي مونتاژ نمائيد 

 ۳(   . دهيـد پايه دسته موتور جلويي را در جايگاهش قرار           -۳
 ۲۵±۲گـشتاور    ) ( ۶را با آچـار آلـن       ) ۱(كوچك  عدد پيچ   

)  ۸آلـن    آچـار    بـا را  ) ۲( بـزرگ     عدد پيچ  ۴( ) نيوتن متر   
 )  نيوتن متر ۴۵±۴تاور گش(
  :نكته  

 عدد پـيچ    ۴ بعداً عدد پيچ و     ۳ابتدا بستن   ( اگر طبق الگوي باال     
عمل نشود مي تواند منجر به شل شدن پيچ هاي ديگر و          ) ديگر  
 . موتور و بدنه خودرو گردد  لرزشنهايتاً

                           
            

     .دهيـد قاب تسمه تايمينگ پـائيني را در جايگـاهش قـرار             -۴
و آچـار آلـن    ۱۰آچار بكس )( )۲ ( عدد پيچ۳و ) ۱( عدد مهره    ۲(
  )يوتن متر ن ۷±۱ و سه عدد پيچ  دو عدد مهرهگشتاور) (  ۴
 .دهيدقفل كن فاليويل را در جايگاهش قرار  -۵
 عـدد  ۱.(نمائيـد  سپس اقدام به بستن پيچ پولي ميـل لنـگ     -۶

 ) نيوتن متر ۱۷۰گشتاور  ) ( E20آچار ) ( پيچ 
 

  
  . ببنديـد را  )  سمت دينام    –پائين  (  تسمه   هرزگردغلطك   -۷

 نيـوتن   ۴۵ گـشتاور (  )۱۶آچـار بكـس     ) (  عدد پيچ    ۱( 
 )ترم

 
 عدد پيچ ۱() ۳(.ببنديدرا )  وسط ـپائين  (  تسمه هرزگرد 

 ) نيوتن متر۴۵گشتاور (  )۱۶  بكسآچار) ( 

  : نكته  
 .فرق بين دو هرزگرد را با شكل نمايش دهيد 

  :توجه
اين تسمه سفت كن يك قطعه واسط را دارا مي باشد كه اين خود  

تن آن با ديگر هرزگردهـا      مي تواند وسيله اي باشد تا از جابجا بس        
  .جلوگيري شود

  

)۱( 

)۲( 

)۳( 
١ 

٢ 

١ 

٢ 

 هشت
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۴۴: صفحه 

 

 

  
 

) عدد پيچ   ۱. ( ببنديدرا  )  وسط   –باال   ( )۲ (هرزگرد تسمه  
 ) نيوتن متر ۴۵گشتاور ) ( ۱۶آچار بكس ( 

     ))۱( عـدد پـيچ      ۲.( ببنديـد قاب تسمه تايمينگ فوقاني را       
 ) نيوتن متر ۷±۱گشتاور  (  )۵آلن آچار ( 
  

 
 عـدد پـيچ و      ۳( ببنديدپيچهاي پمپ هيدروليك فرمان را       

 ) نيوتن متر ۲۵±۲گشتاور  (  )۶آلن آچار )(  عدد بوش ۲

 
 ۲و  ) ۱( عـدد پـيچ      ۵. ( پيچهاي كمپرسور كولر را ببنديد     

 ) نيوتن متر۴۰گشتاور ) ( ۸آلنآچار ) ()۲(عدد بوش 
 

  
 

  عدد بـوش ۲و ) ۱( عدد پيچ   ۴( .را ببنديد پيچهاي دينام    
 ) نيوتن متر۴۰گشتاور (  ) ۸ آلنآچار) ()۲(

 
آچار ) ( عدد پيچ   ۱. ( ببنديد را   )۱ (پيچ تسمه سفت كن    
 ) نيوتن متر ۴۵±۲گشتاور  (  )۱۶بكس

را بـه   ) تـسمه اصـلي موتـور       ( با آچار ، تسمه سفت كن        
حركـت  ) ذيـل هماننـد شـكل     ( ه هاي ساعت    سمت مخالف عقرب  

 دور   بـه راحتـي بـه      تسمه اصلي مي شود كه     و اين موجب     دهيد
 .قرار بگيرد ... دينام ، كمپرسور كولر و 

 

١ 

١ 

١ 

٢ 

١ 

٢ 

 هشت
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۴۵: صفحه 

 

 

  
 

  :توجه 
در جهـت مخـالف عقربـه       " مراقب باشيد تسمه سفت كن را حتمـا       

هاي ساعت بچرخانيد چون در غير اينصورت موجبات شكست پايه          
  .كن را بوجود خواهيد آورد تسمه سفت 

  :نكته  
بـه دور اجـزاي موتـور قـرار         فـوق   توجه نمائيد تسمه مطابق شكل      

  . بگيرد 
  

اژ مجموعه موتور را بر روي خودرو        مونتاژ ( د ، به     كني مونت
 .رجوع كنيد ) و دمونتاژ مجموعه موتور 

  

   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١ 

 هشت
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۴۶: صفحه 

 

 

    :ايمينگتدمونتاژ و مونتاژ تسمه 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 نه
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۴۷: صفحه 

 

 

  :توجه 
ــور را در   ــه هــيچ عنــوان ســعي نكنيــد كــه موت        جهــت مخــالف ب

بچرخانيـد در غيـر اينـصورت احتمـال برخـورد           عقربه هاي ساعت    
  .پيستون به سرسوپاپ و آسيب ديدن آنها بوجود آيد 

  

  
  

  :دمونتاژ  - 
مونتـاژ و   ( مجموعه موتور را از روي خـودرو بـاز كنيـد ، بـه                

 .رجوع كنيد ) وعه موتور دمونتاژ مجم
تمام اجزايي كه مـانع از بـازكردن تـسمه تـايم مـي شـود را                  

رجـوع  ) موتـور    ايمينگتدمونتاژ و مونتاژ قاب تسمه      (بازكنيد ، به    
 .كنيد 

ميل لنگ را در جهت ساعت گرد بچرخانيـد تـا بـه وضـعيت زيـر                 
  :برسد

 در قسمت عقب سـيلندر داراي       TU5اين موتور همانند موتورهاي     
 و بـا فاليويـل   نمائيـد منفذي است كه اگر پين را در آن منفذ وارد   

 ،  بچرخانيـد ميل لنگ را در جهت سـاعتگرد        " نهايتاتماس دهيم و    
 ايـن   پين مورد نظر با سوراخ موجود در فاليويل درگير مي شـود و            

  نشانگر آن است كـه پيـستون هـا در نقطـه مـرگ بـاال قـرار                  عمل  
وراخ هاي موجـود در چـرخ دنـده ميـل     سانطباق آنگاه  ،  رفته اند   گ

   .  .كنيد چك و سرسيلندر را با پين هاي مخصوص بادامك 
.  نمائيد   )۱(اقدام به شل نمودن پيچ تسمه سفت كن متحرك         -٣

  )۱۳آچار بكس)( عدد مهره ۱(

         
تـسمه سـفت كـن متحـرك        ) ۲(خور  آلن  با چرخاندن قسمت     -۴

 .ئيد اقدام به شل نمودن تسمه تايمينگ نما

  :نكته  
 فلش روي تسمه سـفت كـن متحـرك را           )۱()مخصوص  ( با پين   

   .بگونه اي ثابت كنيد كه تسمه تايمينگ شل باشد 
  

  
  

                   
 
در اين مرحله مي توانيد تسمه تايمينگ را از جاي خود خـارج              -۵

 .نمائيد 

۲

۱

١ 

۱

 نه
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۴۸: صفحه 

 

 

 
خصوص دمونتـاژ   سط ابزار م  را تو ) ۱(چرخ دنده سرميل لنگ      -۶

 . آنرا نيز خارج كنيد ) ۲(نمائيد و خار 
  تصوير ابزار مخصوص

  
  

  
  

  
  

 .نمائيد باز " كامالً را )۱ (تسمه سفت كن متحرك -۷
 

             
 

آچـار  ( )عـدد مهـره   ۱ (. نمائيد را باز    )۱ (تسمه سفت كن ثابت    -۸
۱۳(  

  
  

  
  
را از  ) ۲(همانند شكل ميـل سـوپاپ هـا         ) ۱( ۲۴ار تخت   با آچ  -۹

 .نمائيد و به باز نمودن پيچ چرخدنده ها اقدام  دحركت باز داري
 

۱

۱

۱

۲

۲

۱

 نه
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۴۹: صفحه 

 

 

  

  
 
 ميل سوپاپ دود را نگه داريـد و سـپس بـا             ۲۴با آچار تخت      -۱۰

 اقدام به باز نمودن پيچ چرخ دنـده ميـل سـوپاپ             ۸آچار آلن   
  . دود نمائيد 

سوپاپ هـوا را نگـه داريـد و سـپس بـا       ميل ۲۴با آچار تخت   -۱۱
را باز نمائيد آنگاه با آچار    ) CVVT  )۱ درپوش   ۳۸آچار بكس   

E16         اقدام به باز نمودن پـيچ چـرخ دنـده ميـل سـوپاپ هـوا 
 .نمائيد 

  
  

 

توسـط ابـزار   پيچهاي دو سر رزوه تسمه سفت كن و هرزگرد را      -۱۲
 )عدد پيچ ۲. (نمائيدباز مخصوص 

   ه به همراه ابزار مخصوصتصوير پيچ دو سر رزو
  :شماره فني ابزار مخصوص 

A:  
.  
 . نمائيد  را خارج )۱ (قاب زيرين تسمه تايمينگ -۱۳

  

  
 

 .را دمونتاژ نمائيد ) ۱(خار راهنماي غلطك تسمه سفت كن  -۱۴
 

                     
  

  
 

 

۱

۱۱

۱

۱

۱

۱

 نه
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۵۰: صفحه 

 

 

منيفلـد   ()ت  سمت پوسته ترموستا  ( ند كننده موتور    قالب بل  -۱۵
و ) ۲( ۶آچـار آلـن     ) ( عـدد پـيچ     ۲. ( نمائيد   را باز    )۱()هوا  

 ))۳(۱۳بكس آچار 
 تصوير پيچ هاي مربوطه                     

  
  

 
  

را بـاز   ) سـمت منيفلـد دود      ( ) ۱(قالب بلنـد كننـده موتـور         -۱۶
  )۶آلن آچار ) ( عدد پيچ ۱. ( نمائيد 

 

  
  

   بـه سرسـيلندر متـصل      كـه   زيـرين   ش  بخ( باال  دسته موتور     -۱۷
عدد پيچ سمت منيفلد اگزوز     ۲. ( نمائيد  را باز    )۱()مي گردد   

  )۵آلن آچار ) ( )۳( عددپيچ سمت منيفلد هوا۱و ) ۲(
 

                     
  

  
  

 
 .نمائيد اقدام به خارج نمودن دسته موتور آنگاه  -۱۸
دو عدد پين راهنماي دسته موتور را نيز از روي بلوك سـيلندر              -۱۹

 .نمائيد جدا 
  تصوير بوش ها روي دسته موتور

  :مونتاژ  - ۹ -۲
دو عدد پين راهنماي دسته موتور را با چكش پالستيكي بـر          -۱

  .كنيد  روي بلوك سيلندر نصب 
جايگاهش بر روي سيلندر قرار     را در   ) ۱(زيرين  دسته موتور    -۲

  .دهيد
 

 

۳ 

۲
۱

۱

۲ ۳

۱

۱

۱
۲

۳ 
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)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۵۱: صفحه 

 

 

  
 

عـدد پـيچ    ۲. ( نمائيـد   اقدام به بستن دسته موتور زيـرين         -۳
 عـددپيچ سـمت منيفلـد هـوا        ۱ و   )۱ (سمت منيفلد اگزوز  

  )۲۵±۲گشتاور  ) ( ۵ آلن آچار) ( )۲(

              
  

                                
  
 .ببنديدرا  ) سمت منيفلد دود    ( پيچ قالب بلند كننده موتور       -۴
  )۲۵±۲گشتاور ) (  ۶آلن آچار ) ( عدد پيچ ۱( 
 

  
  

را ) سـمت منيفلـد هـوا       ( )۱(پيچ قـالب بلنـد كننـده موتـور           -۵
 .ببنديد

) ۲ (۶آچار آلن   ) ( عدد پيچ    ۲ ( توجه شود دو نوع پيچ وجود دارد      
    )۲۵±۲گشتاور ) ( )۳(۱۳كس بآچار و 

   تصوير دو نوع پيچ

  
  

  
  

 .راهنماي غلطك تسمه سفت كن را مونتاژ نمائيد ) ۱(خار  -۶
 

۱

۱

۲

۱ 

 

۳

۲ 
۱

۱

۲ ۳ 
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  ۱۰۵ از ۵۲: صفحه 

 

 

  
 

 . كنيد تسمه تايمينگ را نصب )۱ (قاب زيرين -۷
 

  
 

    . ببنديد تسمه سفت كن و هرزگرد را )۱(پيچهاي دو سر رزوه  -۸
  )۲۵±۲گشتاور ) ( ابزار مخصوص ) ( عدد پيچ ۲( 
 

                                       
  

  
  
هر كدام از چرخ دنده هاي ميل سوپاپ را در سر جاي خـود               -۹

 .ببنديد

 

  :توجه 
 است را بايد سمت منيفلـد هـوا و           CVVTچرخ دنده اي كه داراي      

  .ديگري را سمت منيفلد دود ببنديم 
همانند شكل ميل سوپاپ ها را از حركت ) ۱( ۲۴با آچار تخت  -۱۰

 .نمائيد پيچ چرخدنده ها اقدام بستن باز مي داريم و به 
(  ميل سوپاپ هـوا  گشتاور پيچ چرخ دنده ( )E16( )۲بكس  آچار  ( 

گـشتاور پـيچ     ) ۸آلن   آچار( )۳() نيوتن متر    CVVT ()۱۲۰داراي  
   ) نيوتن متر ۸۰ دود ميل سوپاپچرخ دنده 

را در جاي خود قرار دهيد و با آچار         ) CVVT )۱چ   درپوش پي  -۱۱
.  ميل سوپاپ را نگه داريد و اقـدام بـه اعمـال گـشتاور نمائيـد                  ۲۴

 ) نيوتن متر۴۰±۵گشتاور ) (۳۸آچار بكس (
 

  
 

 .نمائيد با ابزار مخصوص ، اقدام به نصب چرخ دنده ميل لنگ  -۱۲
 )مطابق شكل ( 
     )عـدد مهـره     ۱. ( ببنديـد را  ) ۱(تسمه سفت كن ثابـت      غلطك   -۱۳
  )۲۵±۲گشتاور  ) ( ۱۳آچار ( 

۱

۱

۱

۱

۱
۲

۱
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  ۱۰۵ از ۵۳: صفحه 

 

 

 
به گونه اي ببنديد كه     را  ) ۱(تسمه سفت كن متحرك     غلطك   -۱۴

     .  قــرار گيــرد )۲ (شــيار غلطــك تــسمه ســفت كــن بــر روي پــين
  ) ۱۳آچار ) ( عدد مهره ۱(

 

  :توجه 
زيـرا پـس از     نمائيـد   محكم ن " كامالًپيچ اين تسمه سفت كن را       

 و در   نمائيـد  مي بايست كـشش تـسمه را تنظـيم           مونتاژ تسمه 
 كـه خـار     نمائيـد ضمن موقع نصب اين تسمه سفت كـن دقـت           

    . نگهدارنده شاخص تسمه سفت كن درگير با شاخص باشد
    

سوراخ هاي موجود در روي دنده هاي ميـل بادامـك را بـا              
 )با پين  . ( نمائيد سيلندر منطبق سرسوراخ هاي روي 

 
چرخ دنده سرميل لنگ را بطـور كامـل روي          خار راهنماي   

ميــل لنــگ مونتــاژ نمائيــد و چــرخ دنــده را توســط ابــزار 
 .مخصوص مونتاژ نمائيد 

   تصوير مربوطه

 :نكته  
پــين مخــصوص را در ،  TU5ماننــد موتورهــاي هميــل لنــگ را 

سـمت منيفلـد    ( اسـت   يويل  در سيلندر نزديك به فال    كه  منفذي  
  .كنيدير اخ موجود در فاليويل درگوارد نمائيد و با سور) دود 
  :نكته  

قبل از مونتاژ تسمه تايمينگ توجه داشته باشيد كـه پـين چـرخ              
را خارج نموده و به اندازه سـه دندانـه چـرخ             CVVTدنده داراي   

دنده را در جهت خالف عقربه هـاي سـاعت نـسبت بـه موقعيـت        
   . مي چرخانيم ۲۴سوراخ پين در روي سرسيلندر با آچار تخت 

   شكل مربوطه
 .نمائيد آنگاه تسمه تايمينگ را نصب  -۱۵

  
  

  : نكته  
را بـا تـسمه     ) ۱( ۶آلن  آچار  همانطور كه در قبل به آن اشاره شد ،          

و با حركت دادن آن كشش تسمه       نمائيد  سفت كن متحرك درگير     
روي پـيچ  را ) ۲( ۱۳را تنظيم نموده و در همان لحظه بكس شماره      

نمائيـد  و اقدام بـه سـفت نمـودن پـيچ            دهيدتسمه سفت كن قرار     
مـي         ) ۳( كـه شـاخص تـسمه سـفت كـن            باشيد داشته   هتوج

قـرار  ،  مشخص شـده اسـت      ) ۴(بايست بين فاصله اي كه در قطعه        
  .گيرد 
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۲

۱

 نه

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   
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تمامي پين ها را خارج نمائيـد و        ،  حال پس از اتمام عمليات       -۱۶
س با پين هـا     موتور را دو دور كامل جهت ساعتگرد بچرخانيد سپ        

به بررسي وضعيت ميل لنـگ و چـرخ دنـده هـاي ميـل سـوپاپ                 
نمائيد بپردازيد اگر مشكلي مشاهده نگرديد اقدام به مرحله بعدي          

و اگر مشكل وجود داشت مي بايست دوباره مرحله تايم گيـري را             
  .نمائيداجرا 
      دمونتــاژ از بــازكردن تــسمه تــايم قبــلتمــام اجزايــي كــه  -۱۷

دمونتـاژ و مونتـاژ قـاب       ( ، بـه     مونتـاژ نمائيـد   " مجددانموده ايد را    
 .رجوع كنيد ) موتور  ايمينگتتسمه 

مونتـاژ  ( مجموعه موتور را بر روي خودرو مونتاژ كنيد ، به            -۱۸
 .رجوع كنيد ) و دمونتاژ مجموعه موتور 

  :نكته  

 و ميـل سـوپاپ       CVVTتميز نبودن محل نشست چرخ دنده        •
 نهايتـاً ريزي و بهم خوردن تايمينگ و       هوا مي تواند منجر به روغن       

 .از كار افتادن موتور شود 
 موجـب    CVVTصحيح بسته نشدن پيچ اصـلي چـرخ دنـده            •

 .روغن ريزي مي شود 

  
  : ازديد قطعات تايم گيري ب - ۹ -۳

  توضيحات نياز دارد كه در اين راستا تصوير بهتر نياز دارد

                            
  

       
  

  

  
  

  
  
  

۱

۲ 

۳

۴
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  تصوير تسمه تايمينگ بايد بيايد
  
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   
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  :              ب نردباني فوقاني اجزاء ميل بادامك ، تايپيت ها و قا
  
  

  
  

  

  
   انفجاري و تك به تك قطعات تصوير
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 بادامك ، تايپيـت     مونتاژ و دمونتاژ اجزاء ميل     
   :              فوقاني  ها و قاب نردباني

  :توجه 
موقع تعمير اساسي ، ميز كار ، ابزار و دستان خود را تميز نگـه                

 .داريد 
 .براي جابجايي قطعات آلومينيومي دقت بيشتري كنيد  
اك قـرار ندهيـد و      خـ مجـاورت گـرد و       قطعات بـاز شـده را در       

 .هميشه قطعات را تميز نگه داريد 
 

  :دمونتاژ  - ۱۰ -۱
) مونتاژ و دمونتـاژ درب سـوپاپ     ( باز كنيد ، به     درب سوپاپ را     

 .رجوع كنيد 
مجموعـه  مونتـاژ و دمونتـاژ      ( مجموعه موتور را باز كنيـد ، بـه           

 .رجوع كنيد ) موتور 
     ، بـه    رويـي را بازكنيـد      موتور و دسته موتـور      رويي  قاب تسمه    
 .رجوع كنيد  ) قاب تسمهمونتاژ و دمونتاژ ( 

دسته موتـور زيـرين و قـاب تـسمه          مجموعه تسمه تايمينگ و      
رجـوع  ) مونتاژ و دمونتاژ تـسمه تايمينـگ        ( زيرين را بازكنيد ، به      

 .كنيد 
را در مرحله اول از سمت بيـرون        ) ۱(پيچ هاي قاب نردباني باال       

  )۵آلن آچار )( عدد پيچ ۲۴)( مطابق شكل  .( كنيدبه داخل شل 
، آنگاه قاب نردباني    نمائيد  آزاد  " كامالً در مرحله دوم پيچ ها را        

 .را از روي سرسيلندر برداريد 
 آنهـا را    مي توانيد هم اكنون آزاد شده اند و       ) ۲(ميل سوپاپ ها     

  .برداريد) كپه ها ( از روي سرسيلندر 
  مـي باشـد    ) ۳(دنده تنظيم   چرخ  يكي از ميل بادامك ها داراي        
ن كه اين دنده را مي تـوان بـا پـرس بيـرو            ) )۴(ميل سوپاپ هوا    ( 

 .آورد 
 
  
  
  
  
  
  

  

  
 

  
  

                  
  

01  

10  09  

02  03  04  

12  11  

20  24  

19  23  

13  

22  18  
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05  06  07  08  

17  

15  16  14  

۱
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  .كنيد را از ميل سوپاپ ها جدا ) ۱( كاسه نمد ها 
 

      
  

را از سرسيلندر   يكلون  سا )۱ (لوله پالستيكي بخارات روغن   
 .نمائيد جدا 

    
 

          .كنيــد  دو عــدد پــين موجــود در سرســيلندر را خــارج  
 ) بعنوان راهنماي قاب نردباني ( 

   تصوير مربوطه با جايگاهش آورده شود
 

رامـي از جايگـاه      تايپيت هاي هيدروليك را با آهنربـا بـه آ         
 .نمائيد خود خارج 
  تصوير مربوطه

  :توجه 
بـا  " توجه داشته باشيد كه در زمان خروج هر تايپيـت حتمـا           " حتما

رنگ در قسمت لبه داخلي عالمت مربوط به موقعيت تايپيت كه در            
كدام سيلندر است و مربوط به سوپاپ دود اسـت يـا هـوا مـشخص                

در ضـمن فرامـوش      . نـشويد اه  گردد تا در زمان مونتاژ ، دچار اشتب       
آنها را وارونـه بـر      " نكنيد كه در زمان خارج نمودن تايپيت ها حتما        

  .روي ميز كار قرار دهيد 
  

 )سمت تايمينگ   (در سرسيلندر   ) ۱(كانال روغن   دو عدد كوركن     
 .باز نمائيد را 
 

  

  :توجه 
در زير دو عدد كوركن مـذكور ، دو عـدد اوريفـيس وجـود دارد ،           

  .ا خارج نمائيد آنها ر
   تصوير مربوطه

 .را خارج نمائيد  )سمت تايمينگ () ۱(يك عدد پولك  
 

  
  

 .را باز نمائيد ) سمت ترموستات () ۱(دو عدد كوركن  

۴

۱ 

۱

۱

۱ 

۳ 
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 .را باز نمائيد ) سمت منيفلد دود (يك عدد كوركن  

   تصوير مربوطه
  

   :مونتاژ - ۱۰ -۲
دو عدد اوريفيس را به گونه اي كـه سـمت بـر آمـده آن بـه                   

 )سمت تايمينگ . (طرف داخل سيلندر باشد ، مونتاژ نمائيد 
    تصوير مربوطه

را آغـشته بـه چـسب       )سـمت تايمينـگ     (دو عدد كوركن     
 . نموده و سپس آنها را مونتاژ نمائيد ۲۴۳الكتايت 
   تصوير مربوطه

ا آغـشته بـه چـسب        ر )سـمت تايمينـگ     (يك عدد پولك     
 . نموده و سپس آنها را مونتاژ نمائيد ۲۴۳الكتايت 
   تصوير مربوطه

آغـشته بـه چـسب      را  ) سمت ترموستات   (دو عدد كوركن     
 .  نموده و سپس آنها را مونتاژ نمائيد۲۴۳الكتايت 
   تصوير مربوطه

آغشته به چـسب    را  ) سمت منيفلد دود    (يك عدد كوركن     
 .نها را مونتاژ نمائيد  نموده و سپس آ۲۴۳الكتايت 
   تصوير مربوطه

دور تا دور تاپيت ها را روغن بزنيد و سپس آنها را با توجه               
به عالمتهايي كه در لبه داخلي زده ايد در سرسـيلندر جـا             

 .بزنيد 
 

  
 

دو عدد پيني كه بعنوان راهنماي قاب نردباني مي باشد را با            
 . چكش پالستيكي در سرسيلندر قرار دهيد 

   ر مربوطهتصوي
را در سرسـيلندر جـا      سايكلون  لوله پالستيكي بخارات روغن     

 .دقت كنيد به آن ضربه اي وارد ننمائيد "  ضمنا.بزنيد 
   تصوير مربوطه

 
ـ با پـرس    چرخ دنده محرك را      ر روي ميـل سـوپاپ مونتـاژ        ب

  . كنيد  
   تصوير مربوطه

 

  :توجه 
نـده  همانطور كه در شكل مشخص است يك عـدد خـار بـه چـرخ د        

مذكور متصل است كه يـك طـرف آن زاويـه دار و طـرف ديگـر آن                  
تخت مي باشد ، قسمتي كه روي ميل سوپاپ مـي نـشيند ، طـرف                

  .زاويه دار مي باشد 

                                              
روي  ميـل سـوپاپ هـا را بـر           )۹(انجام مرحلـه     پس از    -۱۰        

 .سرسيلندر سوار كنيد 
  

  :توجه 
بايـد تمـام كپـه هـاي        " قبل از سوار نمودن ميل سوپاپ هـا حتمـا         
  .مربوطه را در روي سرسيلندر روغن بزنيد 

۱ 

لبه زاويه دار خار كه 
بر روي ميل سوپاپ 

 مي نشيند  

 ده
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بايد به چسب   ) همانند شكل   ( در ضمن لبه هاي قاب نردباني باال        
  . آغشته شود ۵۹۰۰الكتايت 

   چسب كاري شدهتصوير 
وي سرسيلندر قرار دهيـد و از سـمت         را ر ) ۱( قاب نردباني    -۱۱

مطابق شكل  .(داخل به بيرون پيچ ها را به كف مي رسانيم           
   )۵آلن ) (  عدد پيچ ۲۴) ( 

 

  
  

 ۱۰±۲گـشتاور   ( گشتاور الزم را به پيچ ها اعمال نمائيـد ،            -۱۱
 )نيوتن متر 

را آغشته بـه گـريس نمائيـد و اقـدام بـه             ) ۱(كاسه نمدها    -۱۲
 .دو ميل سوپاپ نمائيد مونتاژ كاسه نمد هاي هر 

  :ابزار مخصوص 
A  
  

  
.  

مجموعه تسمه تايمينگ و دسته موتـور زيـرين و قـاب تـسمه               
رجـوع  ) مونتـاژ و دمونتـاژ تـسمه تايمينـگ          ( زيرين را ببنديد ، به      

 .كنيد
    قاب تسمه رويي موتور و دسته موتـور رويـي را بازكنيـد  ، بـه                  

 .يد رجوع كن) مونتاژ و دمونتاژ قاب تسمه ( 
) مونتاژ و دمونتاژ مجموعه موتور    (ه  بمجموعه موتور را ببنديد ،       

 .رجوع كنيد 
) مونتاژ و دمونتـاژ درب سـوپاپ     ( درب سوپاپ را باز كنيد ، به         

 .رجوع كنيد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

24  

15  16 

23  221  

13  14  

05  01  

06  02  

12  

03  07  

04  

20  19  18  17  

08  

10  09  11  

١

١  ده
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  :  ، تايپيت هيدروليكزديد ميل بادامك با- 
  سائيدگي بادامك - 

را اندازه گيـري    ) ۲(، ارتفاع بادامك    ) ۱(تر  بااستفاده از يك ميكروم   
كنيد ، اگر مقدار اندازه گيري شده كمتر از حد مشخص شده است             

  .، ميل بادامك را تعويض كنيد 
"a"  :  ۴۶+ ۰,۲: ميل سوپاپ هوا  
"a"  : ۴۴,۹+ ۰,۲: ميل سوپاپ دود  

  

  

  

  لنگي ميل بادامك - 
شكل قرار دهيد و توسـط      ) ٢( Vرا بين دو بلوك     ) ۱(ميل بادامك   

  .، لنگي آن را اندازه بگيريد ) ٣(يك ساعت اندازه گير 
  

  
  

  .اگر لنگي از حد مجاز تجاوز كرد ، ميل بادامك را تعويض كنيد 

  :جاز ميزان لنگي م
 mm ٠,٠٢ = ٤ و ٢در كپه 
  ٠,٠٤mm       = ٣در كپه 

 
  سائيدگي ياتاقان ميل بادامك  - 

Min: 0.02    mm 
Max:  0.073 mm  

را از نظـر حفـره حفـره شـدن ،           ) ١(نشيمنگاه هـاي ميـل بادامـك        
اگـر هرگونـه    . خراشيدگي ، سائيدگي يا آسيب ديدگي چك كنيـد          

 سرسـيلندر را بـه همـراه قـاب          ايراد مشاهده شد ، ميل بادامـك يـا        

   .نردباني تعويض كنيد 

  :توجه 
  .هيچگاه سرسيلندر را بدون قاب نردباني آن تعويض ننمائيد 

فاصله ياتاقان و ميل بادامك را توسط پالستيك گيج كـه بـين آنهـا               
  :قرار مي دهيد چك كنيد و مراحل بازديد آن به شرح ذيل است 

  
 .ميز نمائيد نشيمنگاه هاي ميل بادامك را ت 
مطمئن شويد تمام تايپيت ها را از جاي خود خارج نموده ايد و              

 .سپس ميل بادامك ها را ببنديد 
را سرتاسر عرض ياتاقان ميل بادامـك قـرار         ) ١(پالستيك گيج    
 )موازي ميل بادامك .( دهيد
 .قاب نردباني را سوار كنيد  
بنديـد  پيچ هاي مربوطه را به ترتيب نشان داده شده در شكل ب            

 .و گشتاور معين شده را به پيچ ها اعمال نمائيد 

  )mm( حد مجاز  )mm(استاندارد   ارتفاع بادامك

  ۴۵,۸ + ۰,۲  ۴۶ + ۰,۲  بادامك هوا
  ۴۴,۷ + ۰,۲  ۴۴,۹ + ۰,۲  بادامك دود 

١
۲ 

٣ 

۲ 

١ 

 ده 
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  ) نيوتن متر ۱۰±۲گشتاور ( 
  

   :توجه 
وقتي پالستيك گيج را بين نشيمنگاه هـاي ميـل بادامـك و ميـل               

  .بادامك قرار داده ايد ، ميل بادامك را نچرخانيد 
 

يـا شـابلون   ) ٢(قاب نردباني را باز كنيد و با استفاده از خـط كـش          
 در بسته بندي پالستيك گيج ها ، عرض گيج پالستيكي را            موجود

  .در پهن ترين نقطه ، اندازه گيري نمائيد 
  

  
  :ياتاقان شعاعي لقي  - ١٠ -٣

   )mm( استاندارد 
Min  Max  
0.02  0.073  

  
اگر لقي ميل بادامك از حد تعمير بيشتر بـود ، اقـدام بـه تعـويض                 

  .ميل بادامك نمائيد 

  

  مورد اندازه گيري
استاندارد 

)mm(  
حد مجاز 

)mm(  

قطر داخلي كپـه يـك      
  ميل بادامك

۳۰  ۳۰,۰۳۳  

قطر داخلي بقيه كپـه     
  هاي ميل بادامك

۲۷  ۲۷,۰۳۳  

ــل    ــارجي مي ــر خ قط
بادامك در قسمت كپه    

  يك
۲۹,۹۸  ۲۹,۹۶  

ــل    ــارجي مي ــر خ قط
بادامـــك در قـــسمت 

  بقيه كپه ها 
۲۶,۹۸  ۲۶,۹۶  

  سائيدگي تايپيت ها - ۱۰ -۴
حفره حفره شدن ، خراشـيدگي ، سـائيدگي يـا            تايپيت ها را از نظر    

اگر هرگونه ايرادي مشاهده شـد ، اقـدام         . آسيب ديدگي چك كنيد     
  .به تعويض آنها نمائيد 

 و قطــر خــارجي ) محــل تايپيــت ( ) ١(ســوراخ داخــل سرســيلندر 
را اندازه گيري نمائيد و فاصله بين اين دو را مشخص           ) ٢(تايپيت ها   

حـد مجـاز بـود تايپيـت و يـا سرسـيلندر را              نمائيد اگر لقي بيش از      
  .تعويض نمائيد

  

 )mm(استاندارد   مورد اندازه گيري
حد مجاز 

)mm(  
قطـــــر ســـــوراخ 

  سرسيلندر
۳۲  ۳۲,۰۲  

ــارجي   ــر خــ قطــ
  تايپيت

۳۱,۹۸  ۳۱,۹۶  

لقي بين تايپيـت و     
  سوراخ سرسيلندر

۰,۰۲  ۰,۰۶  

  

ــوراخ در     - ۱۰ -۵ ــر س ــت و قط ــارجي تايپي ــر خ قط
  سرسيلندر

١ ٢ 
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  : اندازه گيري لقي محوري نحوه - ۱۰ -۱-۵
ميل سوپاپ را در جايگاه خود قرار دهيد و تمام مراحل مربوط بـه              

  . مونتاژ  قاب نردباني باال را انجام دهيد 

  :توجه 
  .در اين مرحله فقط تايپيت هاي هيدروليك را مونتاژ ننمائيد 

           :ميزان لقي محوري ميل سوپاپ 
 mm ۰,۰۷ :حداقل 
 mm ۰,۲۲  :حداكثر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١

٢
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  :اجزاء سوپاپ ها و سرسيلندر 
  

  
  

   تصوير انفجاري از قطعات
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  :              سوپاپها و سرسيلندر مونتاژ و دمونتاژ  - ۱۱ -۱
  :دمونتاژ  -

) و دمونتاژ درب سـوپاپ    مونتاژ  (درب سوپاپ را باز كنيد ، به         -۱
 .رجوع كنيد 

مونتـاژ و دمونتـاژ مجموعـه      ( مجموعه موتور را باز كنيد ، به         -۲
 .رجوع كنيد ) موتور 

 قاب تسمه رويي موتور و دسته موتور رويي را بازكنيـد  ، بـه                -۳
 .رجوع كنيد ) مونتاژ و دمونتاژ قاب تسمه(
مجموعه تسمه تايمينگ و دسته موتور زيرين و قـاب تـسمه             -۴
رجـوع  ) مونتاژ و دمونتاژ تسمه تايمينـگ       ( يرين را بازكنيد ، به      ز

 .كنيد 
ميل بادامك ، تايپيت ها و قاب نردباني باالئي را بازكنيد ، به              -۵
) مونتاژ و دمونتاژ ميل بادامك ، تايپيت ها و قاب نردباني باالئي             ( 

 .رجوع كنيد 
و مونتـاژ   ( روغن موتور را از طريق كارتل خـارج كنيـد ، بـه               -۶

 . رجوع كنيد ) دمونتاژ كارتل و مجموعه روغنكاري 
مونتـاژ و   ( آب موتور را از طريق راديـاتور خـارج كنيـد ، بـه                -۷

 . رجوع كنيد ) دمونتاژ رادياتور و اجزاء خنك كاري 
 پيچ هاي سرسيلندر را به ترتيب نـشان داده شـده در شـكل              -۸

 E14( )  ۱۰آچـار  . (  شل كنيد و آنها را خـارج كنيـد          صفحه بعد 
 )عدد پيچ 

سرسيلندر از جايگاه خود خارج كنيد و آن را روي ميزكـاري             -۹
اين كار ( بر روي آن يك الستيك قرار داده ايد ، بگذاريد       " كه قبال 

 )موجب عدم صدمه ديدن سرسيلندر مي شود 
 .را نيز از جاي خود خارج نمائيد ) ۱(واشر سرسيلندر  -۱۰
 

 
 ) عدد ۲. ( ارج كنيد را از سيلندر خ) ۲(پين هاي راهنما  -۱۱

شـير مـذكور    . ( را از سـيلندر خـارج نمائيـد       ) ۳(شير يكطرفه    -۱۲
موجب عدم بازگشت روغن از سرسـيلندر بـه كارتـل مـي گـردد و                

     روغن هميشه در سرسيلندر موجود مي باشد و ايـن موجـب            " نهايتاً
مي شود تا روغن با تايپيت ها در ارتباط باشـد و از معيـوب شـدن                 

     جلـوگيري بـه عمـل      ) شـروع كـار موتـور       ( آنها در زمان اسـتارت      
 نيز بـا روغـن       CVVT همچنين به دليل اينكه كاركرد        و )مي آورد 

مي باشد ، وجود روغن از اختالل در كاركرد اين قطعه و همچنـين              
 .ي بعمل مي آورد آسيب نرسيدن به آن جلوگير

 

  
  

  

                              
  

                           

١

٢

٣

٣ 
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اطراف سرسيلندر را بررسي كنيد كه چـه قطعـاتي بايـد از       -۱۳
 .سرسيلندر باز شود ، آنها را جدا كنيد 

) مونتاژ و دمونتاژ منيفلد هوا ( به   منيفلد هوا را بازكنيد ،  -۱۴
  .             رجوع كنيد 

) مونتاژ و دمونتاژ منيفلد دود      ( منيفلد دود را بازكنيد ، به        -۱۵
 . رجوع كنيد 

قرار دارد كه    ) ۱(در پشت سرسيلندر ، هوزينگ ترموستات        -۱۶
 :مي بايست آنرا باز كنيد كه براي اين كار ابتدا 

آنـرا هـم    ) ۳(و سـپس واشـر      را باز كنيـد     ) ۲(فشنگي آب    •
  )۲۲آچار بكس ( خارج كنيد 

)  عدد پيچ  ۳(هوزينگ ترموستات را باز كنيد      ) ۴(پيچ هاي    •
  )٥آلن آچار ( 

ــر  • ــگ و    ) ٥(واش ــين هوزين ــه ب ــتات ، ك ــگ ترموس هوزين
 .سرسيلندر قرار دارد را جدا كنيد 

 

  
  
  

  
 

مونتـاژ و   (  تايپيت هـاي هيـدروليك را خـارج كنيـد ، بـه               -۱۷
 . رجوع كنيد ) دمونتاژ ميل بادامك و قاب نردباني باالئي 

، فنرها  ) ۲(مخصوص  و ابزار    )۱ (با استفاده از فنر جمع كن      -۱۸
. را جمع كنيد و خارها را توسط ابزار مخصوص خارج كنيـد          

 . )يد سوپاپها اينكار را انجام دهبراي تمامي( 
 

  :ابزارهاي مخصوص 
A:  
B:  
C:  

04 

06

09 

08 07

05 

03 

10

02 01 

١ 

٣ ٢ 

٤ 

٥
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۶۷: صفحه 

 

 

  
فنر جمـع كـن را آزاد كنيـد و فنرهـا و نعلبكـي هـا را در                    -۱۹

 .آوريد
 .سوپاپ ها را از سمت اتاق احتراق خارج كنيد  -۲۰
 .را از گايد سوپاپ خارج كنيد ) ۱(الستيك ساق سوپاپها  -۲۱
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :توجه 
يـد ديگـر    را كه يكبـار از گايـد خـارج نمـوده ا           ) ۱(الستيك هايي   

  .استفاده ننمائيد و در زمان مونتاژ از الستيك جديد استفاده شود 
  

گايـدها را از    ) ۱() گايـد درآر  (با اسـتفاده از ابـزار مخـصوص          -۲۲
 . سمت اتاق احتراق به سمت فنرهاي سوپاپ خارج كنيد 

 
  :ابزار مخصوص گايد درآر 

A:  
B:  
C:  

  

  :توجه 
ديگـر اسـتفاده ننمائيـد و در        گايدهايي را كه يكبار خارج نموده ايد        

  .زمان مونتاژ از گايد جديد استفاده شود 
  

مجـدداً  قطعات باز شده به جز گايد و كاسه نمد را مـي تـوان                -٢٣
   .استفاده نمود

  :مونتاژ  - ۱۱ -۲-۱
  

و ) ١(قبل از عمليات مونتاژ بر روي سرسيلندر بايد بـا فيلـر              -١
) جزء ابزار مخصوص مي باشـد       ( ) ٢(خط كش دقيق فلزي     

    قـسمتي كـه بـر روي سـيلندر قـرار           ( كف سرسـيلندر    تاب  
را اندازه گيري نمائيد و اگـر در حـد مجـاز بـود ،             ) گيرد مي

عمليات بر روي آن صورت مي گيرد و اگر تاب كف بـيش از              
 . حد مجاز بود از سرسيلندر جديد استفاده نمائيد

  
 

١ 

١ 

١  

١ 

٢ 
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
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  ۱۰۵ از ۶۸: صفحه 

 

 

اگر سرسيلندر جديد استفاده نگرديـد و گايـد آن مـشكل             -٢
يد پس از خارج كردن گايد معيوب ، سوراخ جـاي           داشت با 

برقـو   ) mm......( گايد را در سرسيلندر توسط يك برقوي        
گـرد باشـد و پليـسه زدايـي نيـز           " كـامالً زد و بايد سوراخ     

 .صورت بگيرد 

  :ابزار مخصوص برقو 
A:  
B:  
C:  

  
گايــد جديــد را در سرســيلندر جــا بزنيــد و بــراي ايــن كــار  -٣

البته تا جـايي    (  سانتيگراد گرم كنيد     .......... سرسيلندر را تا دماي   
جا ( سپس گايد جديد را با ابزار مخصوص        ) كه سرسيلندر نپيچد    

در محل خود جا بزنيد و تا جايي پيش برويد كـه            ) ١() زدن گايد   
ابزار مخصوص با سرسيلندر تماس حاصل نمايد و بعـد از جـازدن             

 از سرسـيلندر    mm..........گايد بررسي نمائيد كه گايـد بـه انـدازه           
 .بيرون باشد 

  
  :ابزار مخصوص 

A:  
B:  
C:  
  

  :توجه 
سوپاپ ها را بـر روي سـيت        ،  قبل از انجام هرگونه عمليات مونتاژ       

  . مربوطه آببندي نمائيد 

 
لبه الستيك ساق سوپاپ جديد و گايد را آغـشته بـه گـريس               -٤

يـد سـوار    ، كاسه نمد جديد را روي گا      )١(نمائيد و با ابزار مخصوص    
كنيد و بعد از عمليات مونتاژ چك كنيد كه كاسه نمدها بـه خـوبي               

 .مونتاژ شده اند 

  :ابزار مخصوص 
A:  
B:  

  

  :توجه 
هيچگاه به ابزار مخصوص كاسه نمد جازن ضربه نزنيد ، سعي كنيد            

هـل دادن ابـزار بـر روي        بـا   كه كاسه نمد را روي ابزار قرار دهيد و          
  .نيد گايد كاسه نمد را جا بز

را روغن بزنيد و سپس در داخل گايد قـرار          ) ۱(ساق سوپاپ ها     -٥
 .دهيد 

 
 . فنر سوپاپ و بشقابك را سوار سوپاپ نمائيد  -٦
  

  :توجه 
مونتـاژ ننمائيـد و بـراي       ) ٢(و تـه    ) ١(مراقب باشيد كه فنـر را سـر         

 بـه هـم     فنـر تشخيص اين موضـوع مـي بايـست قـسمتي كـه لـول               
 . قرار دهيد نزديكترند را در سمت پائين

١ 

١ 
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  ۱۰۵ از ۶۹: صفحه 

 

 

 
، فنـر   ) ١() فنـر جمـع كـن       ( با اسـتفاده از ابـزار مخـصوص          -٧

سوپاپ را جمع كنيد و دو عدد خار آن را داخل شيار ساق سـوپاپ             
 . جا بياندازيد 

  
  :ابزار مخصوص 

A:  
B:  
C:  
 
تايپيت هاي هيدروليك را در سر جاي خود مونتاژ نمائيد ، به             -۸
 . رجوع كنيد )  قاب نردباني باالئي مونتاژ و دمونتاژ ميل بادامك و( 
ــين هوزينــگ و  ) ١(واشــر هوزينــگ ترموســتات   -٩ ــد را ب جدي

 را روي سرســيلندر )٢(سرسـيلندر قــرار دهيــد و سـپس هوزينــگ  
 .مونتاژ نمائيد 

    )  عـدد پـيچ      ۳( هوزينگ ترموستات را ببنديـد      ) ۳(پيچ هاي    -۱۰
 ) نيوتن متر ١٠±٢گشتاور  ) ( ٥ آلن آچار( 
 

  

 
بـر روي هوزينـگ سـوار       ) ۲(را به همراه واشر     ) ۱(ي آب   فشنگ -۱۱

 ) نيوتن متر ١٠±٢گشتاور  (  )۲۲آچار بكس . ( نمائيد 

  
 

سـتات را محكـم   موجود بر روي پوسـته ترمو ) ۱(پيچ هواگيري   -۱۲
 .نمائيد 

 

 
گـشتاور  )(۱۰آچـار بكـس     )(در زمان هواگيري مـورد نيـاز اسـت          ( 

 ) نيوتن متر۱۰حدود 
) ژ منيفلد هوا  مونتاژ و دمونتا  (ا مونتاژ كنيد ، به      منيفلد هوا ر   -۱۳

  .             رجوع كنيد 

١ 

٢ 
١ 

۲  

۳ 
٢ ١ 

١ 

١ 
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۷۰: صفحه 

 

 

ـ       -۱۴ مونتـاژ و دمونتـاژ منيفلـد       (ه  منيفلد دود را مونتاژكنيد ، ب
 . رجوع كنيد ) دود
را محـل خـود در سـيلندر قـرار          ) ۱(روغـن   شير يكطرفـه     -۱۵

 . دهيد
را در محـل خـود در   ) ۲(پين هـاي راهنمـاي سرسـيلندر       -۱۶

 )عدد۲. (ر دهيد سيلندر قرا

  
 

را در جايگاه خود روي بلوك سـيلندر    ) ۱(واشر سرسيلندر    -۱۷
قرار دهيد و توجه نمائيد نوشته هـاي روي واشـر بـه سـمت بـاال                 

 .باشد
 

  
 

 .سرسيلندر را در روي بلوك سيلندر قرار دهيد  -۱۸
پيچ هاي سرسيلندر را روي سرسيلندر سوار كنيد و آنها را      -۱۹

 . ديد به ترتيب مراحل زير ببن
 .تمام پيچها را به كف برسانيد  •
 )  نيوتن متر ۲۰±۲گشتاور مرحله اول (  •
  ) نيوتن متر ۴۵±۲گشتاور مرحله دوم (  •
 Y.Cاعمال نيرو تا مرحله  •

  :توجه 
ترتيب مراحل سفت كردن پيچ مي بايست با توجه به شكل صـورت             

  ) عدد پيچ E14( ) ۱۰آچار  ( .پذيرد 

  
  

مونتـاژ و   ( رادياتور تامين كنيـد ، بـه        آب موتور را از طريق       -٢٠
 .رجوع كنيد ) دمونتاژ رادياتور و اجزاء خنك كاري 

روغن موتور را از طريق درب سرريز روغن ، موجود در درب             -۲۱
مونتــاژ و دمونتــاژ كارتــل و مجموعــه ( ســوپاپ شــارژ كنيــد ، بــه 

 . رجوع كنيد ) روغنكاري 
ئي را مونتـاژ    ميل بادامك ، تايپيت هـا و قـاب نردبـاني بـاال             -۲۲

مونتاژ و دمونتاژ ميل بادامك ، تايپيت ها و قاب نردباني           ( كنيد ، به    
 .رجوع كنيد ) باالئي 

مجموعه تسمه تايمينگ و دسته موتور زيرين و قـاب تـسمه             -۲۳
رجوع ) مونتاژ و دمونتاژ تسمه تايمينگ ( زيرين را مونتاژ كنيد ، به   

 .كنيد 

01 02

03

08 07

0605 

04 

09 10

١ 

٢ 
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۷۱: صفحه 

 

 

ويي را مونتاژ كنيد ،     قاب تسمه رويي موتور و دسته موتور ر        -۲۴
 .رجوع كنيد ) مونتاژ و دمونتاژ قاب تسمه ( به 
مونتــاژ و دمونتــاژ ( مجموعــه موتــور را مونتــاژ كنيــد ، بــه  -۲۵

  .رجوع كنيد) مجموعه موتور 
 دمونتـاژ درب    مونتـاژ و  ( درب سوپاپ را مونتاژ كنيـد ، بـه           -۲۶

 .رجوع كنيد ) سوپاپ 
  

  :بازديد سوپاپها و گايد سوپاپ ها  - 
  :گايد سوپاپ ها  - ۱۱ -۱-۲

نـسبت بـه گايـد     لقي سـاق سـوپاپ     - ۱۱ -۱-۱-۲
  :سوپاپ 

، قطـر   ) ۲(و داخـل سـنج      ) ۱(با استفاده از ميكرومتر خارج سنج       
را انـدازه گيـري كنيـد و        ) B(و سوراخ گايـدها      ) A(ساق سوپاپ   

  .اختالف بين اين دو را چك نمائيد 
بيش از يك نقطه را چك كنيد و اگر اختالف بـيش از حـد               " حتما

  .مجاز بود سوپاپ و گايد را تعويض نمائيد 
  

  :مشخصات ساق و گايد سوپاپ  - ۱۱ -۲-۱-۲
  
  

  
  

انحراف انتهايي ساق سـوپاپ نـسبت بـه          - ۱۱ -۳-۱-۲
  :گايد 

اين كار را مي توان توسط ساعت اندازه گيري انجام داد و با حركت              
مقـدار لقـي را انـدازه       ) ۲(و  ) ۱(انتهاي ساق سوپاپ به جهت هاي       

بگيريد و اگر از اندازه مجاز بيشتر بود مي بايست سوپاپ و گايـد را               
  .تعويض كرد 

  
  

  :ايي ساق سوپاپ حد انحراف انته - ۱۱ -۴-۱-۲
  ٠,٠١ :  )mm(و دود هوا 

  

  :سوپاپ  - ۱۱ -۲-۲
  :بازديدهاي ظاهري 

 .رسوبات دوده روي سوپاپ ها را تميز كنيد 
انتهـاي سـاق    ( سوپاپ ها را از نظر سائيدگي ، سوختگي ، كجـي ،             

بازديد كنيد و در صورت نياز تعويض       ) سوپاپ نسبت به سر سوپاپ      
 .كنيد 
 حفره حفـره شـدن و سـائيدگي         انتهاي ساق سوپاپ را از نظر      

بازديد كنيد اگر حفره و سائيدگي مشاهده شد انتهاي ساق سوپاپ           
بايد ماشين كاري و مسطح شود ولي دقـت شـود ايـن ماشـينكاري           

 .عميق نباشد 

  مورد
  استاندارد

 )mm(   
  حد

 )mm(   

  ۵,۴۷۲  ۵,۴۸۷  هوا

 قطر ساق سوپاپ
  دود

۵,۴۷۸  ۵,۴۶۳  

قطر داخلي گايد 
  سوپاپ

هوا  و 
  دود

۵,۵  ۵,۵۱۲  

  هوا
۰,۰۱۳  ۰,۰۴۰  

لقي بين سوپاپ 
  و گايد

  دود
۰,۰۲۲  ۰,۰۴۹  

١ 

۲ 

 دهياز
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  ۱۰۵ از ۷۲: صفحه 

 

 

  
  
  
  

  )بشقابك ( ضخامت سرسوپاپ - 
را اندازه بگيريد اگر اين ضخامت بيشتر بود ،         ) a(ضخامت بشقابك   

  .عويض سوپاپ نمائيد اقدام به ت" حتما

  
  ضخامت سرسوپاپ

  :سوپاپ هوا 
  ١,٤± ٠,١  ):mm( استاندارد 

  :سوپاپ دود 
  ١,٤± ٠,١   ):mm( استاندارد 

لنگي شعاعي سر هريك از سوپاپ ها را توسط ساعت اندازه گيري            
  . شكل اندازه گيري كنيد Vو بلوك 

 داد و   براي انجام بررسي بايد سوپاپ را روي بلوك مورد نظـر قـرار            
ساعت را همانند شكل ، روي لبه مورد نظر گذاشت و با انگشت به              
آرامي سوپاپ را بچرخانيد اگر از حد مشخص شـده بيـشتر بـود ،               

  .سوپاپ را تعويض كنيد 

  :حد لنگي شعاعي سرسوپاپ  - ١١ -٢-٢-٢
۰,۱ ) mm(   

  
  :عرض سيت سوپاپ  - ١١ -٢-٢-٣

اين كار را مي تـوان بـا كمـك رنـگ انجـام داد و هـر قـسمتي كـه                      
يوستگي مشاهده شد ، مشخص مي شود كه عرض سيت سـوپاپ            ناپ

  .معيوب شده است و بايد سيت سوپاپ تعويض شود 
 كه روي سوپاپ مي بايـست در        " a "عرض استاندارد سيت سوپاپ     

  .اثر چرخش ايجاد شود 
  :در سوپاپ دود و هوا اين اندازه عبارت است از 

  
Min: 2.146 mm 
Max: 2.646 mm  

  
  

  
  : سوپاپ تعمير سيت - ١١ -٢-٣

جفت نشد مـي بايـست سـيت را         " كامالًاگر سيت سوپاپ با سوپاپ      
  .آببندي نمائيد

   :سيت سوپاپ دود - ١١ -٢-٣-١
دو نوع تراش مطـابق شـكل بدهيـد و          ) ۱(با استفاده از سيت تراش      

  .استفاده كنيد ) ابزار برش ( براي اين كار مي بايست از دو نوع كاتر 
  درجه ................ابزار اول داراي زاويه 
  درجه ................ابزار دوم داراي زاويه 

  )ابزار دوم بايد عرض سيت مورد نظر را ايجاد كند ( 

  عرض سيت سوپاپ دود  - 
" a " به mm :   
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۷۳: صفحه 

 

 

سه نوع تراش مطابق شكل بدهيـد و        ) ۱(با استفاده از سيت تراش      
اسـتفاده  ) ابـزار بـرش     ( براي اين كار مي بايست از سه نوع كـاتر           

  .د كني
  درجه ................ابزار اول داراي زاويه 
  درجه ................ابزار دوم داراي زاويه 
  درجه ................ابزار سوم داراي زاويه 

  )ابزار سوم بايد عرض سيت مورد نظر را ايجاد كند ( 
  عرض سيت سوپاپ هوا 

" b " به mm :   
  

 آببندي سوپاپ  - 
در دو مرحلـه بـا السـتيك مخـصوص          سوپاپ را روي سيت آن      

  .آببندي كنيد 
  )مرحله اول روغن سمباده زبر و مرحله دوم روغن سمباده نرم( 
  

  
  

  :بازديد سرسيلندر  - 
 .رسوبات دوده را از اتاق احتراق تميز نمائيد  •
 

 

  :توجه 
براي تميز نمودن اتاق احتراق از ابزارهاي تيز استفاده نشود و بـراي             

را خـط  ... ه هـا ، سـطوح ، سـوپاپها و سـيت هـا و             تميز كـردن دود   
  .نياندازيد 

  
سرسيلندر را از نظر ترك نداشتن در مجاري هـوا و دود در اتـاق                •

 .احتراق و سطح سيلندر چك كنيد 
بـا  ( را حداقل در شش نقطه از نظر تاب داشـتن           ) ۱(سرسيلندر   •

چك كنيد اگر بگونه اي بود كـه        ) فيلر و خط كش مخصوص فلزي       
 ۴۰مباده كشيدن برطرف مي شد اينكـار را بـا سـمباده نمـره               با س 

دقت شود كه سمباده را به يـك        " نفتي ضد آب انجام دهيد و حتما      
و اگـر   .سطح صاف بچسبانيد و سپس اقدام به سمباده كشي نمائيد           

تاب سرسيلندر بيش از حد مجاز بود مي بايست اقـدام بـه تعـويض       
 .سرسيلندر نمائيد 

 
  :كف سرسيلندر  ) پيچيدگي( تاب  - ۱۱ -۱-۳

   ):mm(حد مجاز به 
  ) سطحي كه واشر سرسيلندر تماس دارد ( سطح زيرين سر سيلندر 

   mm = ( ۰,۰۳ in ١٠٠*١٠٠در مساحت ( 
  ) سطحي كه با قالپاق سوپاپ تماس دارد ( سطح بااليي سر سيلندر 

   mm = ( ۰,۰۵ in ١٠٠*١٠٠در مساحت ( 
 

  
ز سمت  سرسيلندر ا ) پيچيدگي  ( تاب   - ۱۱ -۲-۳

  :منيفلد دود و هوا 

١ 

 يازده
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
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  ۱۰۵ از ۷۴: صفحه 

 

 

   ٠,١ ):mm(حد مجاز به 

  
  

  :بازديد فنر سوپاپ  
  

  :طول آزاد و بارگذاري شده فنر سوپاپ  - ١١ -٤-١
در بررسي فنر مي بايست به مشخصات فنر از نظر اندازه فنر سـالم              
در حالت آزاد و بارگذاري شده مراجعـه نمـود و همچنـين بررسـي             

 و ضـعيف شـدگي در آن        كرد كه هيچگونه آثاري از نظر شكستگي      
  . وجود ندارد 

  :توجه 
دقت نمائيد كه ضعيف شدن فنرهـاي سـوپاپ مـي توانـد موجـب               
صداي سوپاپ گردد و همچنين كاهش فـشار نشـستن در سـوپاپ     

كـاهش  " نهايتاًسرجاي خود موجب نشتي مخلوط سوخت با هوا و          
  .قدرت موتور مي شود 

  

   ):mm( طول آزاد فنر سوپاپ  - 
  ٤٢,٧ :استاندارد 

  

  ):mm(طول فشرده شده فنر سوپاپ - ١١ -٤-٣
  ٢٥,٥ :استاندارد 

  
  

  :گونيا بودن فنر سوپاپ  - ۱۱ -۴-۴
با استفاده از گونيا و يك سطح صاف مانند شكل همه فنرها را چك              

فاصله انتهاي فنر تا گونيا را اندازه گيري نمائيد اگر در حـد            ( نمائيد  
  )مشخص شده نبود ، اقدام به تعويض نمائيد 

  :يي بودن فنر گونيا - 
  

 mm: ..............حد 
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  ۱۰۵ از ۷۵: صفحه 

 

 

  :ها و اجزاء سيلندر موتور پيستونها ، رينگ هاي پيستون ، شاتون
  
  

  
  
  

  مربوط به موتور ملي
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  موتور:   فصل 
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خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۷۶: صفحه 

 

 

  

  : سيلندر مونتاژ و دمونتاژ اجزاء داخلي 
  

  :دمونتاژ  - ١٢ -١
  

مونتاژ و دمونتاژ مجموعـه  ( مجموعه موتور را باز كنيد ، به    
 .جوع كنيد ر) موتور 

دمونتاژ اويل پمپ را همراه با صافي و قاب نردباني پائين را            
ــه  ــد ، ب ــه  ( كني ــل پمــپ و مجموع ــاژ اوي ــاژ و دمونت مونت

 .رجوع كنيد) روغنكاري 
مونتاژ و دمونتاژ سرسـيلندر و      ( سرسيلندر را باز كنيد ، به       

 .رجوع كنيد) سوپاپها 
 مشخص  شماره هر سيلندر را روي پيستون مربوط به خود        

 .كنيد 
  تصوير مربوطه

قبل از خارج كردن پيستون از سيلندر ، دوده هـاي بـاالي             
 .سيلندر را تميز نمائيد 

هر سيلندر را با عالمت مشخص نمائيـد و         كپه هاي شاتون    
آچـار بكـس    . ( كنيـد   سپس اقدام به باز نمودن كپـه هـا          

E10(  
  تصوير مربوطه

 .لندر خارج كنيد مجموعه پيستون و شاتون را از باالي سي
 

      
  

  :مونتاژ  - ۱۲ -۲

به پيستون ها ، رينگ ها ، سيلندر ، ياتاقـان هـاي شـاتون و      -۱
 .ياتاقان هاي ميل لنگ روغن بزنيد 

 

 

  :توجه 
  .بين شاتون و ياتاقان آن يا بين كپه و  ياتاقان مربوطه روغن نزنيد

  
 متعلقات توجـه نمائيـد كـه        در موقع مونتاژ مجموعه پيستون و      -۲

 )۱ (روي سطح پيستون به طرف پولي ميـل لنـگ         ) ۳(عالمت فلش   
باشد و با توجه به شماره اي كه در روي هر پيـستون مـي باشـد آن                  

 .پيستون را در سيلندر مربوط به خود قرار دهيد
 

  
 

     در زمان سـوار كـردن مجموعـه پيـستون بـر روي ميـل لنـگ                  -۳
كن ، رينگ ها را جمـع كـرد و بـا دسـته              مي بايست با رينگ جمع      

 .ضربه اي به تاج پيستون وارد نمود ) چوبي يا پالستيكي ( چكش 

 دوازده
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  موتور:   فصل 
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خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
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  ۱۰۵ از ۷۷: صفحه 

 

 

 

  :توجه 
فشار دهيـد تـا     " كامالًدقت نمائيد رينگ جمع كن را روي سيلندر         

  .رينگ ها وارد سيلندر شوند 

  )مع كن رينگ ج( ابزار مخصوص - ۱۲ -۳
A:   
  
 :اژ كنيد كپه هاي شاتون را به روش ذيل مونت -۴

  :توجه 
شود ، مي بايست پـيچ       استفاده مي " اگر از پيچ هاي شاتون مجددا     

ها را از نظر تغييرشكل دادن چك نمود و به تغيير شكل پيچ هاي              
شاتون به قسمت پيستون و رينگ هاي پيستون ، شاتون و سيلندر     

  .رجوع كنيد 
شاتون ها در اين موتور به استثناي موتورهاي ديگر از هـر             •

مت كه بر روي پيستون مونتاژ شود ، فرقي ندارد و فقط            س
 .سمت فلش روي پيستون به سمت جلوي موتور باشد

در قسمت شـاتون بـه شـيوه    ) ۱(به دليل اينكه برش كپه ها     •
شكست ليزري مي باشد هيچ وقت نمي تـوان كپـه هـا را بـه هـر             

در صورت اشتباه مونتـاژ شـدن       . ( طريقي بر روي هم جفت نمود       
صله اي بين كپه با شاتون مبني بر جفت نبودن آنهـا بـاقي              يك فا 

 ) مي ماند 

                            

 
 . به پيچ هاي جديد شاتون روغن موتور بزنيد  -۵
تمام پيچ هاي كپه شاتون را مطابق مراحل ذيل اعمال گشتاور        -۶

  )E10آچار بكس . ( نمائيد 
 . به كف برسانيد تمام پيچها را •
 )  نيوتن متر ۱۰±۲گشتاور مرحله اول (  •
  ) نيوتن متر ۲۵±۲گشتاور مرحله دوم (  •
 Y.Cاعمال نيرو تا مرحله  •
 

  
  

 تصوير مربوط به كپه ها در سيلندرو نحوه بستن پيچ ها
مونتاژ و دمونتـاژ سرسـيلندر و       ( سرسيلندر را سوار كنيد ، به        -۷

 .رجوع كنيد) سوپاپها 
       يل پمپ را همراه بـا صـافي آن مونتـاژ كنيـد ، بـه               كارتل و او   -۸
 .رجوع كنيد) مونتاژ و دمونتاژ اويل پمپ و مجموعه روغنكاري ( 
مونتـاژ و   ( مجموعه موتور را روي خـودرو مونتـاژ كنيـد ، بـه               -۹

 .رجوع كنيد) دمونتاژ مجموعه موتور 
  

ــستون ، شــاتون هــا و      - ۱۲ -۴ ــاژ و دمونتــاژ پي مونت
  :سيلندرهاي موتور

  
) اول و دوم    ( ا رينگ بازكن ، دو عدد رينگ هاي كمپرسي          ب -۱

 .و رينگ روغني را از روي پيستون خارج كنيد 
 .را مطابق شكل خارج نمائيد ) ۱(خار گژن پين پيستون  -۲

۱ 

 دوازده
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  ۱۰۵ از ۷۸: صفحه 

 

 

              .گـژن پـين را از شـاتون خـارج كنيـد       -۳

 
 . گردن پين را فشار دهيد و در آوريد  -۴

  
  :مونتاژ  - ۱۲ -۴

  :توجه 
ين پيـستون و سـيلندر ،      بمينان از وجود فاصله مناسب      براي اط 

را بـدون رينـگ در      به عنوان قطعه يدكي اسـتاندارد ، پيـستون          
بـه  درون سيلندر قرار مي دهيم و با فيلر لقي آنرا مي سنجيم و              

  .روش زير از مناسب بودن پيستون براي سيلندر مطمئن شويد 
  

  
 
 

گــژن پــين پيــستون را روغــن زده و در ســوراخ پيــستون و  
شاتون مونتاژ كنيد ، شاتون را مطـابق شـكل روي پيـستون             

 .مائيد سوار كنيد و خار گژن پين را مونتاژ ن

  :نكته  
 چـپ و    "در اين موتور ، بر خالف موتورهاي ديگر ، شـاتون اصـال            

گردد ، مورد خاصـي بـراي       مي  راست ندارد و به هر طريق مونتاژ        
  .موتور بوجود نمي آيد 

  

  

  :توجه 
خارگژن پين بايد به گونه اي باشد كه دهانه باز خار در محـدوده              

  .نشان داده شده باشد 

  سيلندر  پيستون
  mmبه  اخلقطر د  mmقطر خارجي به   

رينگ 
كمپرس يك 

  )باالترين (
 ۷۸,۶ ) ۰ و ۰,۰۱(   ۷۸,۵۶۴) ± ۰,۰۳۰( 

دامنه 
  پيستون

 ۷۸,۶ ) ۰ و ۰,۰۱(   ۷۸,۱۰۳ بين ۷۸,۰۲۵

 پيستون

 پيستون

 بوش شاتون
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  ۱۰۵ از ۷۹: صفحه 

 

 

  
  

  :نكته  
توجه داشته باشيد كه موقعيت پيستون نسبت به جلوي موتـور بـه      

  .شكل زير باشد تا از جابه جا مونتاژ شدن آن جلوگيري بعمل آيد
  

  
  

 .رينگ هاي پيستون را روي پيستون مونتاژ كنيد  
 
جهت تشخيص رينگ هاي كمپرس اول و دوم مي بايست بـه             

 :نكات ذيل توجه نمائيد 
 اراي رنگ روشن و نازك د: رينگ كمپرس اول 
 داراي رنگ تيره و كلفت: رينگ كمپرس دوم 

  متفاوت "كامالًداراي شكلي : رينگ روغني 
  :نكته  

جهت جلوگيري از سر و ته مونتاژ شدن رينگ هـا در روي             
 قيـد شـده     TOPتمام رينگ هاي كمپرسي و روغني كلمه        

 .است 
  .پله رينگ كمپرس دوم به سمت پائين باشد 

  

  
  

تي قصد داشتيد ، رينگ روغني را مونتاژ كنيد ابتـدا فنـر             وق
 . آن و سپس رينگ مربوط به آن را مونتاژ كنيد 

 درجه  ۱۲۰دهانه هاي رينگ نسبت به هم مي بايست زاويه           
 .داشته باشد 

  
  :نكته  

دقت شود زاويه دهانه رينگ ها نـسبت بـه هـم رعايـت شـود زيـرا                  
  .يندگي مي شود موجب افت توان موتور و افزايش آال

  

تميزكاري و بازديد ، پيـستون ،رينـگ هـاي           - ۱۲ -۵
  پيستون ، شاتون و سيلندر

  
  :بازديد  - ۱۲ -۱-۵

  :سيلندر - 
ديواره هاي سـيلندر را از نظـر خراشـيدگي ، صـيقلي شـدن يـا                  

برآمدگي كه نشان دهنده سايش بيش از حد آن است بازديد كنيد            
 برآمـدگي  اگر سيلندر بيش از حد صاف است يا شيارهاي عميق يـا          

دارد ، سيلندر را تراشـكاري كنيـد و از پيـستون اورسـايز اسـتفاده                
 .نمائيد 

، قطـر سـيلندر را      ) ميكرومتر  ( با استفاده از داخل سنج سيلندر        
اگـر  . در دو جهت و در دو محل مطابق شكل انـدازه گيـري كنيـد                

 .هريك از شرايط زير را داشت ، سيلندر را تراشكاري كنيد 
 .از حد مشخص شده تجاوز كرده باشد قطر سيلندر  )۱
مخروطـي  ( اختالف اندازه هاي گرفته شده در دو نقطه از حد            )۲

 .تجاوز كند ) شدن 
از حـد دو    ) دو پهنـي    ( اختالف انـدازه در دو جهـت مختلـف           )۳

 .پهني تجاوز كند 
  

سمت 
جلوي 
 موتور
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  :قطر سيلندر  - ۱۲ -۲-۱-۵
  ۷۸,۶ ) ۰الي  mm(  :  )۰,۰۱( استاندارد به 
   )۰ الي mm ) : ( ۰,۰۰۸( نه اي بودن ميزان استوا

  

  :توجه 
ي اگر هريك از سيلندرها نياز به تراشكاري دارد ، بايـد سـيلندرها            

 براي همان اورسايز تراشكاري شود ، اين بـراي يكنـواختي            ديگر را 
  .در كار و باالنس موتور الزم است 

  :پيستون  - 
پيستون را از نظـر معيـوب بـودن ، تـرك داشـتن بازديـد                
نمائيد ، اگر پيستون معيوب يـا آسـيب ديـده باشـد بايـد               

 .تعويض شود

  :قطر پيستون  - ١٢ -٥-١-٤
  همانطور كه در شكل نشان داده شده است ، قطر پيستون بايد در 

  
 باالتر از دامنـه پـائين پيـستون و در    mm ١٢يعني "a"  موقعيت 

  .جهت عمود بر گژن پين اندازه گيري شود 
  

  
  

 پيستون ) لقي ( فاصله  - ۱۲ -۵-۱-۵
قطر سيلندر و پيستون را اندازه گيري نمائيد و اختالف آنها لقـي             

  .ب مي شود وحسمپيستون 
اگر لقـي در محـدوده ذيـل نبـود ، سـيلندر را تـراش دهيـد و از          

  .پيستون اور سايز استفاده نمائيد 
    :mmلقي پيستون در سيلندر به 

  
  min max 

  ۰,۰۷۶ ۰,۰۰۶  لقي بين تاج پيستون با سيلندر
  ۰,۵۹  ۰,۵۰   با سيلندردامنه پيستون بين لقي

  

 شيار رينگ) لقي ( فاصله  - 
قبل از بازديد بايد شيارها را تميزكـاري ، دوده زدايـي و خـشك                

  .نمود 
) ۲(را در شيار پيستون قرار دهيد و توسط فيلر          ) ۱(رينگ جديد   

  .لقي بين رينگ و شيار را اندازه گيري نمائيد 
  .بود ، پيستون را تعويض كنيد  اگر لقي بيش از حد مجاز 
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۸۱: صفحه 

 

 

  

  گژن پين پيستون  - ۱۲ -۲-۵
گژن پين ، سوراخ سركوچك شاتون و سـوراخ پيـستون را از نظـر            

كوچـك  چشم  به بوش   . ئيدگي و يا آسيب ديدگي بازديد كنيد        سا
كوچـك شـاتون ،   چـشم  اگـر سـوراخ   . شاتون بيشتر توجه كنيـد   

سوراخ پيستون يا گردن گژن پين زياد سائيده و آسيب ديده بـود             
  .آن را تعويض نمائيد 

  

 :گژن پين ) لقي ( فاصله  - ۱۲ -۱-۲-۵
كوچك چشم  لقي پين را در سركوچك شاتون چك كنيد اگر          

شاتون زياد آسيب ديده و يا لقي گژن پين در آن بيش از حد              
 .مجاز است ، شاتون را تعويض نمائيد 

  
 
  :لقي گژن پين در پيستون  - ۱۲ -۲-۲-۵

   )۰,۰۱۵ الي mm:   )۰,۰۰۴استاندارد به 

  : شاتون در چشم كوچكلقي گژن  - ۱۲ -۳-۲-۵
   )۰,۰۲ اليmm:   )۰,۰۰۶استاندارد به 

  :Bقطر گژن پين 
  ۲۱ ) ۰  الي-mm:  )۰,۰۰۵استاندارد به 

   :) محل نشست گژن پين A(  سوراخ پيستون
  ۲۱ ) ۰,۰۱  اليmm:  )۰,۰۰۴استاندارد به 

  
  
  

  :رينگ هاي پيستون  - 

  
را داخل  ) ۲(اندازه گيري دهانه رينگ ، ابتدا رينگ پيستون         براي  

  .دهانه رينگ را اندازه بگيريد ) ۱(سيلندر قرار دهيد و با فيلر 
  

اگر مقدار بدست آمده ، خارج از محـدوده مـشخص شـده باشـد               
  .رينگ را تعويض نمائيد

  :توجه 
 قبل از قرار دادن رينگ داخل سيلندر ، بـاالي سـيلندر را تميـز               

  .نمائيد 

  :اندازه دهانه رينگ پيستون  - 
  

  "a"محل اندازه گيري دهانه رينگ 
 mm ۰,۱۵ الي ۰,۳: اندازه دهانه رينگ اول كمپرس 
  mm   ۰,۷ الي ۰,۵: اندازه دهانه رينگ دوم كمپرس 

  )mm(حد مجاز )mm(استاندارد  اندازه قطر رينگ 
  ۱,۲۳  ۱,۲۱  )باال(رينگ اول 

  ۱,۵۴  ۱,۵۲  رينگ دوم
  ۲,۵۳  ۲,۵۱  رينگ روغني

اندازه قطر شيار رينگ 
  در پيستون

  )mm(حد مجاز )mm(استاندارد

  ۱,۱۷  ۱,۱۹  )باال(شيار رينگ اول 
  ۱,۴۷  ۱,۴۹  شيار رينگ دوم

  ۲,۴۷  ۲,۴۹  شيار رينگ روغني

  )mm(حد مجاز )mm(استاندارد اندازه ضخامت رينگ 
  ۱,۲۳  ۱,۲۱  )باال(رينگ اول 

  ۱,۵۴  ۱,۵۲  رينگ دوم
  ۲,۵۳  ۲,۵۱  رينگ روغني

اندازه ارتفاع شيار 
  رينگ در پيستون

  )mm(حد مجاز )mm(استاندارد

  ۱,۱۷  ۱,۱۹  )باال(شيار رينگ اول 
  ۱,۴۷  ۱,۴۹  شيار رينگ دوم

  ۲,۴۷  ۲,۴۹  شيار رينگ روغني
لقي مجاز رينگ در 

شيار 
  )درپيستون(رينگ

  )mm(حد مجاز )mm(استاندارد

  ۰,۰۶  ۰,۰۲  )باال(لقي رينگ اول 
  ۰,۰۷  ۰,۰۳  لقي رينگ دوم

  ۰,۰۶  ۰,۰۲  لقي رينگ روغني

حداقل اندازه ژورنال   نام قطعه
) نشست ياتاقان(

)mm(  

حداكثر اندازه  ژورنال 
) نشست ياتاقان(

)mm(  
  ۹۰/۲۲  ۸۵/۲۲  شاتون

  ۳۵/۲۳  ۲۰/۲۳ ميل لنگ
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۸۲: صفحه 

 

 

  mm  ۰,۵ الي۰,۲۵: اندازه دهانه رينگ سوم روغني  
 

  
 

  شاتون  - ۱۲ -۴-۵
 :بزرگ شاتون چشم لقي جانبي  - 

جانبي سربزرگ شاتون را درحالي كه روي ميل لنگ بسته          لقي  
شده را چك كنيد ، اگـر لقـي انـدازه گيـري شـده از محـدوده                  

  .شاتون را تعويض نمائيد "مشخص شده تجاوز كرد حتما
  

 :لقي جانبي شاتون  - 

 
 

مجاز براي شاتون در    شعاعي  ميزان لقي    - 
  :گ روي ميل لن

Min : ٠,٠٢٤mm  
Max : ٠,٠٦٨ mm  

  

 :صاف بودن شاتون  – ۱۲ -۴-۵ -۴
شاتون را روي دسـتگاه بازديـد شـاتون ببنديـد و خميـدگي و               

مـي بايـست كـامالً صـاف و         پيچيدگي شاتون را چك نمائيد ،       
  .بدون پيچيدگي باشد 

  

در قسمت  شفت ميل لنگ    اندازه قطر    – ۱۲ -۴-۵ -۵
  :ياتاقان ثابت و متحرك 

 mmمجاز  mmندارد استا  قطر ناحيه مورد نظر
  ۵۰,۰۰۴  ۵۰  ياتاقان ثابت

  ۴۵,۰۰۴  ۴۵  ياتاقان متحرك
ميل لنگ را از نظر سائيدگي غيـر يكنواخـت و يـا آسـيب ديـدگي                 

ميـل       با يك ميكرومتر دو پهني و مخروطي شدن         . بازديد كنيد   
نگ را بررسي نمائيد و در صورت نياز با تراشكاري ايراد را بر طرف              ل

 .ير اينصورت ميل لنگ را تعويض نمائيد نمائيد و در غ

  :ميل لنگ و ياتاقان شاتون  - ۱۲ -۵-۵
  :دو پهني ميل لنگ  - 

 "A" – "B" :٠,٠٠٤ mm 
  :مخروطي شدن ميل لنگ  

"a" – "b" : ٠,٠٠٤ mm 
و مخروطي شدن ميـل     حد دو پهني     -۱۲ -۳-۵-۵

  mm ٠,٠٠٤ : )mm(لنگ 
  

  
 اطالعات عمومي ياتاقان شاتون  -۱۲ -۶-۵

 ) متحرك ( 

   )mm( حد    )mm( استاندارد 
۰,۳  ۰,۵  
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۸۳: صفحه 

 

 

نظر حفره حفره شدن ، سـوختگي ، داغـي يـا            ياتاقان ها را از     
پوسته پوسته شدن بررسي كنيد و در صورت معيـوب بـودن            

  .اقدام به تعويض نمائيد 
  .در اين موتور يك نوع ياتاقان وجود دارد 

  

  
  
  
  

  ):حرك مت( لقي ياتاقان شاتون  -۱۲ -۱-۶-۵
  

 .قبل از هر كاري ياتاقان و ميل لنگ را تميز نمائيد 
 .و كپه اش قرار دهيد ياتاقان را در شاتون 

را به اندازه عرض ميل لنگ و در جـاي          ) ۱(پالستيك گيج   
 .ياتاقان و موازي با ميل لنگ قرار دهيد 

  )در جلوي سوراخ ميل لنگ قرار نگيرد ( 
  

  
  

 :را بصورت زير مونتاژ كنيد ) ۱(كپه ياتاقان 
 .روغن بزنيد ) ۲(به پيچ هاي شاتون 

 :پيچ هاي شاتون را با گشتاور 
   نيوتن متر ۱۰± ۲: مرحله اول 
  نيوتن متر۲۵± ۲: مرحله دوم 
  Y.C: مرحله سوم 

   ) E10آچار بكس ( 

  

  : توجه 
ــل لنــگ را    ــد ، مي ــرار داده اي ــيج را ق ــه پالســتيك گ در زمانيك

  .نچرخانيد 

  
كپه ياتاقان را باز كنيد و با استفاده از شابلون مربوطه عرض            

 .قطه اندازه گيري نمائيد پالستيك گيج را در پهن ترين ن
به . اگر از حد مجاز تجاوز كرد از ياتاقان جديد استفاده شود         

مونتاژ و دمونتاژ و تميزكاري پيستون و شـاتون و سـيلندر            ( 
 )مراجعه شود 

  :لقي شاتون  -۱۲ -۷-۵
  ) : ميزان لقي شعاعي مجاز شاتون در روي ميل لنگ ( 

  mm ۰,۰۶۸ الي ۰,۲۴
  ) : ن در روي ميل لنگ ميزان لقي جانبي مجاز شاتو( 

 mm ۰,۵ الي ۰,۳
  

  
اگر با تعويض ياتاقان جديد نتوانـستيد ميـزان لقـي را در حـد                

نسبت به تعـويض ميـل لنـگ و يـا شـاتون اقـدام               مجاز قرار دهيد ،     
 . نمائيد 

  : توجه 
توجه شود كـه از تغييـر شـكل پـيچ           " موقع بازديد لقي شاتون حتما    

  .شاتون اطمينان حاصل نموده ايد 
  

۱ 

۲ 
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۸۴: صفحه 

 

 

  :انتخاب ياتاقان شاتون  -۱۲ -۸-۵
  .استاندارد بوده و گريد بندي ندارد قطر داخلي ياتاقان شاتون 

  

 چــشم بــزرگقطــر داخلــي انــدازه  -۱۲ -۱-۸-۵
 :)بدون ياتاقان ( شاتون 

  
 mm ۴۸ ) ۰ الي ۰,۶۵۵( 
  
  
  
  
  

 :پيچ شاتون  -۱۲ -۹-۵
ابتداي قسمتي  ("A"قطر هريك از پيچ هاي شاتون را در محل 

  .گيري كنيد را اندازه ) ود كه قرار است با كپه درگير ش
انتهــاي   ("B"قطــر هريــك از پــيچ هــاي شــاتون را در محــل 

  .را اندازه گيري كنيد ) قسمتي كه با كپه درگير است 
اگـر اخـتالف    ) "A"-"B"(اختالف بين قطرها را محاسبه كنيـد        

  .بيش از حد مجاز بود ، پيچ را تعويض نمائيد 

  
"a"   

مراه رزوه  به ه اختالف قطر پيچ شاتون       -١٢ -٥-١١
:  

  ٧ ) ٠,٢٤ الي ٠,٢٧ (  ) :A"-"B" ) (mm"(حد 
  

  :طول پيچ شاتون 
"a") mm( :) ٤٥ ) -٠,٣الي + ٠,٣  

  

  :تميز كاري 

بـدون آنكـه    ( سطح پيـستون و شـيار رينـگ را بـا ابـزار مناسـبي                
را ) هيچگونه خط و خش يا هـر آسـيب ديگـري بـه آن وارد شـود                  

  .كربن زدايي كنيد 
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۸۵: صفحه 

 

 

  ل لنگ و بلوك سيلندر ، مي) ثابت ( اجزاء ياتاقان هاي اصلي 
  

  
  
  
  
  

   موتور ملي
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  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۸۶: صفحه 

 

 

ي ، ميـل لنـگ و       مونتاژ و دمونتاژ ياتاقان اصل     
  :بلوك سيلندر
  : دمونتاژ 

( مجموعه موتور را از روي خـودرو دمونتـاژ كنيـد ، بـه                
 .رجوع كنيد) مونتاژ و دمونتاژ مجموعه موتور 

مونتاژ و  ( ر را دمونتاژ كنيد ، به       درب سوپاپ و سرسيلند    
 .رجوع كنيد) دمونتاژ مجموعه قالپاق سوپاپ و سرسيلندر 

كارتل و اويل پمپ و قاب نردباني پائين را دمونتاژ كنيـد      
 .رجوع كنيد ) مونتاژ و دمونتاژ مجموعه كارتل و اويل پمپ ( ، به 

مونتـاژ و  ( پيستون ها و شاتون ها را مونتاژ كنيـد  ، بـه               
 .رجوع كنيد ) ونتاژ پيستون و شاتون و سيلندر دم

. پيچ پايه لوله ورودي آب بـه واتـر پمـپ را بـاز نمائيـد                  
  )۵آچار آلن )(عددپيچ ۱(

  شكل شماتيك آن آورده شود
 .لوله ورودي آب را خارج نمائيد  
پيچ هاي اويل ماژول را باز نموده و اويل ماژول را خـارج              

آچـار  ) ( عدد پـيچ     ۴. (جدا نمائيد   نمائيد ، سپس واشر مربوطه را       
  )۶آلن 

  شكل شماتيك آن آورده شود
مونتـاژ و دمونتـاژ     ( دينام و كمپرسور كولر را بازكنيد ، بـه           

 .رجوع كنيد ) قاب تسمه تايمينگ 
دينام و كمپرسـور كـولر را خـارج        پيچ هاي پايه نگهدارنده      

  )٦آچار آلن ) (  عدد پيچ ٦. (كنيد 
  ده شودشكل شماتيك آن آور

 .دينام و كمپرسور كولر را خارج كنيد پايه نگهدارنده  
دينـام و كمپرسـور كـولر را        بوش پيچ هاي پايه نگهدارنده       

 عدد بـوش  ٢ عدد بوش بزرگ و ٥عدد بوش شامل    ٧( خارج كنيد   
 )كوچك 

  شكل شماتيك آن آورده شود
 .دو عدد پين راهنماي گير بكس را هم دمونتاژ كنيد  
 تصوير
 ديـسك و صـفحه كـالچ را ابتـدا شـل نمائيـد و                پيچ هاي  

 ) ۱۳آچار بكس )(عدد پيچ۶.(باز كنيد" كامالًسپس آنها را 
  شكل شماتيك آن آورده شود

 

  : توجه 
در زمان باز نمودن ديسك و صفحه ابتدا قفـل كـن فاليويـل را بـه                 
بلوك سيلندر متصل نمائيد و سپس آنرا با دنـده هـاي اسـتارت در               

  .گير نمائيد روي فاليويل در
 

  
  

 .ديسك و صفحه را خارج نمائيد  
   . و فاليويل را دمونتـاژ كنيـد         پيچ هاي فاليويل را باز نمائيد      

 )۱۷آچار بكس ) ( عدد پيچ ۶( 
عـدد  ۳. ( پين هاي موجود بر روي فاليويل را خـارج كنيـد             

 )پين 
 عدد پـيچ    ۱. ( پيچ صفحه محافظ گرد و خاك را باز نمائيد           

  )۵آچار آلن ) ( اشر  و۱به همراه 
  شكل شماتيك آن آورده شود

 .صفحه محافظ گرد و خاك را خارج نمائيد  
در قسمت جلو و پشت بلوك سيلندر       ( كوركن گالري روغن     

آچـار  )(عدد واشـر    ۲عدد كوركن و    ۲. ( را به همراه واشر باز نمائيد     ) 
  )۷آلن 

  شكل شماتيك آن آورده شود
  )۶آچارآلن ) ( عدد پيچ ۱( . سنسور ضربه را باز نمائيد  

  شكل شماتيك آن آورده شود
پيچ هاي صفحه نگهدارنده كاسه نمد عقب ميل لنـگ را بـه        

ترتيب قيد شده در شكل ، ابتدا شل نمـوده و سـپس اقـدام بـه بـاز                   
 .نمودن آنها نمائيد

   )۵آچار آلن ) (  عدد پيچ ۶( 
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رج صفحه نگهدارنده كاسـه نمـد عقـب ميـل لنـگ را خـا               
 .نمائيد

 )عدد پين ۲. (پين هاي نگهدارنده صفحه را خارج نمائيد  
پيچ هاي اويل پمپ را به ترتيب قيد شده در شكل ، ابتـدا               

 .شل نموده و سپس اقدام به باز نمودن آنها نمائيد
 و آچار بكـس     ۵آچار آلن   ) (  عدد دو سر رزوه      ۲ عدد پيچ و     ۵( 

۱۰(   
  

  

  
 

مونتاژ و دمونتاژ مجموعـه كارتـل و         (.اويل پمپ را خارج نمائيد       
 .رجوع كنيد ) اويل پمپ 

اورينگ مربوط به قسمت خروجي روغن از اويـل پمـپ بـه گـالري               
 .روغن را خارج نمائيد 

 شكل شماتيك آورده شود
پيچ هاي كپه ميل لنگ را به ترتيبي كه در شكل آمده است را بـاز                

قـدام بـه خـارج      نمائيد و سپس كپه هاي ثابت را خـارج نمائيـد و ا            
آچار بكـس   )( عدد پيچ  ۱۰. (نمودن نيمه ياتاقانهاي ثابت آن نمائيد       

قاب نردبـاني پـائين و مجموعـه كارتـل را قـسمت مونتـاژ و                 )( ۱۶
 )دمونتاژ مجموعه كارتل و اويل پمپ توضيح داده شد 

  
 

٠٧

٠۴

٠٣
٠١ ٠٢

٠۵

٠۶ 

٠۵ 

٠ ٠٣۴ 

٠١ 

٠٢ 

٠۶ 
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 .پين هاي كپه ثابت را از كپه هاي ثابت خارج نمائيد  
د و سپس اقدام بـه خـارج نمـودن          ميل لنگ را خارج نمائي     

 .نيمه ياتاقانهاي ثابت و بغل ياتاقاني هاي آن نمائيد 
پين مربوط به درگيري فاليويـل و فالنـچ ميـل لنـگ را از                

 .روي فالنچ ميل لنگ دمونتاژ كنيد 

  : توجه 
   در هر سيلندر قطعه اي بنام نازل خنك كننـده پيـستون ديـده             

  .مي شود 
هرنازل . (ده پيستون را باز نمائيد      پيچ نازل هاي خنك كنن     

  )۵آچار آلن )(يك عدد پيچ 

  
  :مونتاژ  

  : توجه 
 .تميز نمائيد " كامالًتمام قطعاتي كه بايد سوار شوند را  •

محـل  ( مطمئن شويد كه محل هايي مانند ژورنال ميل لنـگ            •
، داخـل ياتاقـان هـا ، بغـل ياتاقانهـا ، ياتاقانهـاي               ) نشست ياتاقان   

يستون ، رينگ هاي پيستون و داخـل سـيلندر را روغـن             شاتون ، پ  
 .زده ايد 

كپـه ياتاقانهـاي    ( ياتاقانهاي ثابت ، پوسته محفظه ميل لنـگ          •
، كپه ياتاقانهـاي    ) شاتون  ( ، شاتون ها ، ياتاقانهاي متحرك       ) ثابت  

متحرك ، پيستون و رينگ هاي پيستون به صورت يك ست كامـل             
تعويض نكنيد و دقـت نمائيـد كـه         اين قطعات را جداگانه     . هستند  

 .هرقطعه سر جاي خود بسته شود 
سطوح تماس بلوك سيلندر و محفظه پائيني ميـل لنـگ را از              •

 .روغن ، چسب هاي باقي مانده و آلودگي تميز كنيد 
 
نازل هاي خنك كننده پيـستون را از لحـاظ ظـاهري بررسـي               -۱

. ائيـد   نمائيد اگر مشكلي نداشت بر روي بلـوك سـيلندر مونتـاژ نم            
 ) نيوتن متر۱۰±۲گشتاور  ) (۵آچارآلن ) ( هرنازل يك عدد پيچ (
 

  :نكته 
به خوبي در   ) كولينگ جتها   ( دقت شود كه نازلهاي خنك كننده       

جاي خود مونتاژ شوند زيرا هرگونه ايراد در ايـن قـسمت موجـب              
  .افت فشار روغن و گريپاژ گژن پين مي شود 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

وي بلوك سيلندر قـرار دهيـد و يكـي از دو    ياتاقانهاي ثابت را ر   -۲
نيمه داراي شيار روغن است و اين نيمـه ياتاقـان را در سـمت               
 بلوك موتور و نيمه اي كـه شـيار نـدارد روي محفظـه پـائيني                

دقـت نمائيـد كـه نيمـه        . قـرار دهيـد     ) كپه ثابت   ( ميل لنگ   
 .پائيني با رنگ مشخص شده است 
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٠٩ ١٠

٠۵ ٠۶ 

٠١ ٠٢ 

٠۴ ٠٣ 

٠٨ ٠٧

 . ئيد ندر مونتاژ نماپين هاي كپه ثابت را در بلوك سيل -۳
از قرار گرفتن پين ها روي بلـوك سـيلندر اطمينـان حاصـل               -۴

 .نمائيد 
ياتاقانهاي شيار دار در روي بلوك سـيلندر را بـا روغـن دان ،                -۵

 .آغشته به روغن نمائيد 
 .ميل لنگ را روي بلوك سيلندر قرار دهيد  -۶

  :نكته 
د دقت نمائيد كه بر روي ميل لنگ هيچگونه خط و خشي وجـو            

 .نداشته باشد 
نمائيـد،  ) بغـل ياتاقـاني     ( اقدام به قرار دادن تراست واشـرها         -۷

 سـمت    ن به آ قرار گيرد و سمت شيار       ۴بگونه اي كه در كپه      
 .لنگ ميل لنگ باشد 

كپه ثابت را روي كپـه مونتـاژ        ) بدون شيار   ( نيمه ياتاقانهاي    -۸
 ه كنيد و سپس ياتاقانها را آغشته به روغـن نمائيـد و بالفاصـل           

 ها را روي ميل لنگ سوار نموده و پيچ هـاي كپـه ثابـت                كپه
 ۱۰.(لنگ را به ترتيبي كه در شكل آمده اسـت ببنديـد              ميل

  )۱۶آچار بكس ) (عدد پيچ 
 

شكل شماتيك كپه براي نشان دادن چپ و راست مونتاژ شـدن            
   كپه

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 :مراحل اعمال گشتاور  •

a:  نيوتن متر ۲۰±۲گشتاور  
b: نيوتن متر ۵۰±۵ گشتاور  

c: Y.C 

  : توجه 
بعد از سفت كردن كپه هاي ثابت ، مطمئن شويد كه ميـل لنـگ               

 .با دست به راحتي مي چرخد 
اورينگ مربوط به قسمت خروجي روغن از اويل پمپ به گالري            -۹

روغن را آغشته به گـريس نمائيـد و آن را روي اويـل پمـپ مونتـاژ         
 .نمائيد 

 ۵۱۸آغشته به چسب الكتايـت      لبه هاي قاب كاسه نمد جلو را         -۱۰
 .نموده و در قسمت جلوي ميل لنگ مونتاژ نمائيد 

  :نكته 
دقت نمائيد كه همه سطوح چسب كاري شـود تـا از روغـن ريـزي                

 .احتمالي جلوگيري بعمل آيد 
 

  
 
پيچ هاي اويل پمپ را به ترتيب قيد شده در شكل ، ابتـدا بـه                  -۱۱

 .كف رسانده سپس اقدام به مونتاژ نمائيد 
 و آچـار بكـس      ۵آچار آلن   ) (  عدد دو سر رزوه      ۲ عدد پيچ و     ۵ (

   )۱۰±۲گشتاور  ) (۱۰
با ابزار مخصوص كاسه نمد جازن ، كاسه نمد سـرميل لنـگ را               -۱۲

 .مونتاژ نمائيد 

  :نكته 
دقت نمائيد هيچگونه خط و خش روي اويل پمپ يـا            - ۱

وجود نداشته باشد زيرا منجر     ) جايگاه نصب   (سيلندر  
 . موتور مي گردد به روغن ريزي

 .دقت نمائيد كاسه نمد هيچگونه ايرادي نداشته باشد - ۲
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دو عدد پين مربوط به صفحه نگهدارنده كاسـه نمـد عقـب را               -۱۳

 .روي بلوك سيلندر مونتاژ نمائيد 
لبه هاي قاب نگهدارنده كاسه نمد عقب را آغشته بـه چـسب              -۱۴

 نمـوده و در قـسمت عقـب ميـل لنـگ مونتـاژ         ۵۱۸الكتايت  
 .مائيد ن

  
 

پيچ هاي صفحه نگهدارنده كاسه نمد عقب را به ترتيب قيد شـده             
     . سـپس اقـدام بـه مونتـاژ نمائيـد            در شكل ، ابتدا به كف رسانده      

   )۱۰±۲گشتاور )(۵آچار آلن )( عدد پيچ ۶(

  
 

با ابزار مخصوص كاسه نمد جازن ، كاسه نمد عقب ميـل لنـگ      -۱۵
 .را مونتاژ نمائيد 

  :ابزار مخصوص 
A :  
  

        . را بـر روي بلـوك سـيلندر مونتـاژ نمائيـد             ) ۱(سنسور ضـربه     -۱۶
  )۲۰±۵گشتاور  ) (۶آچار آلن ) ( عدد پيچ ۱(

 
هر كدام از كوركن هاي گالري روغن را به همراه واشر ابتدا بـه               -۱۷

  آغـشته نمـوده و سـپس بـر روي بلـوك              ۶۰۳چسب الكتايت   
گـشتاور  ) (د واشر عد۲عدد كوركن و ۲. ( سيلندر مونتاژ نمائيد  

 ) نيوتن متر ۳۷ الي ۳۰

 
  صفحه محافظ گرد و خـاك را در قـسمتي كـه فاليويـل قـرار                 -۱۸

. مي گيرد ، بر روي بلوك سيلندر مونتاژ نمائيد و پيچ آنـرا ببنديـد                
  )۱۶±۲گشتاور  ) (۵آچار آلن ) ( عدد پيچ ۱(

  شكل شماتيك
 را روي   مربوط به درگيري فاليويل و فالنچ ميل لنـگ        ) ۱(پين   -۱۹

 .فالنچ ميل لنگ مونتاژ كنيد 

٠٢

٠۴ ٠٣ 

٠۶

٠۵ 

٠١

۱ 
٠١ 

٠۴ 

٠۵ 

٠ ٠٧۶ 

٠٣ 

٠٢ 
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  . مونتاژ نمائيد    پين هاي مربوط به فاليويل را بر روي فاليويل         -۲۰
 )عدد پين ۳( 

فاليويل را بر روي فالنچ ميل لنـگ قـرار دهيـد و پـيچ هـاي                -۲۱
آچـار  ) ( عـدد پـيچ     ۶. ( فاليويل مونتاژ نمائيد    فاليويل را بر روي     

 )متر  نيوتن ۷۰±۴گشتاور  ) ( ۷بكس 
 

  
  

  : توجه 
قبل از اعمال گشتاور به صفحه فاليويل ، ابتدا قفل كن فاليويل را             
به بلوك سيلندر متصل نمائيد و سپس آنرا با دنده هـاي اسـتارت              

 .در روي فاليويل درگير نمائيد 
 
روي ( دو عدد پين راهنماي گيربكس را هـم در جـاي خـود               -۲۲

 .مونتاژ نمائيد ) بلوك سيلندر 
 تصوير 

 .يسك و صفحه را بر روي فاليويل مونتاژ نمائيد د -۲۳
پيچ هاي ديسك و صفحه كالچ را ابتدا به كف برسانيد سپس             -۲۴

) عدد پيچ   ۶.(بر روي آنها مطابق شكل گشتاور الزم را اعمال كنيد         
 ) نيوتن متر ۲۵±۲گشتاور ) ( ۱۳آچار بكس ( 

دينام  و پايه نگهدارنده     دينام و كمپرسور كولر   بوش پيچ هاي     -۲۵
ــد   و  ــاژ نمائي ــده مونت ــه نگهدارن ــر روي پاي ــولر را ب ــور ك           .  كمپرس
 )عدد بوش ٧( 

دينام و كمپرسور كولر را بر روي بلوك سـيلندر          پايه نگهدارنده    -۲۶
 .مونتاژ نمائيد 

 ٦. (دينام و كمپرسور كولر را ببنديـد        پيچ هاي پايه نگهدارنده      -۲۷
  ) نيوتن متر۲۵گشتاور  ) ( ۶ آلن آچار) ( عدد پيچ 

مونتـاژ و دمونتـاژ     ( دينام و كمپرسور كولر را مونتاژ كنيد ، بـه            -۲۸
 .رجوع كنيد ) قاب تسمه تايمينگ 

واشر مربوط به اويل ماژول را روي بلوك سيلندر مونتاژ نمائيـد             -۲۹
سپس اويل ماژول را بر روي بلوك سـيلندر سـوار كنيـد آنگـاه       

 .اقدام به بستن پيچ هاي اويل ماژول نمائيد 
 ) نيوتن متر ۲۵±۲گشتاور ) ( ۶آچار آلن ) (يچ  عدد پ۴ (
 

  
  
  

  :نكته 
دقت نمائيد واشر اويل ماژول خـط و خـش يـا دفرمگـي نداشـته                
      باشد زيـرا در غيـر اينـصورت پديـده آب و روغـن قـاطي بوجـود                 

مي آيد و همچنين وجود خط و خـش و مـك روي سـيلندر نيـز                 
  .منجر به پديده آب و روغن قاطي مي شود 

 

  

۱ 

 سيزده

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۹۲: صفحه 

 

 

 
اورينگ را با مقداري گريس آغشته و سـپس بـر لولـه ورودي               -۳۰

 بر روي اويل ماژول و بلوك سـيلندر سـوار           نهايتاًآب مونتاژ و    
  استفاده از اشكال بهتر. نمائيد 

 

  
 
)  ۵آچار آلن  )(عددپيچ  ۱.(پيچ پايه لوله ورودي آب را ببنديد         -۳۱
 ) نيوتن متر ۱۲گشتاور( 

مونتاژ و دمونتاژ   ( پيستون ها و شاتون ها را مونتاژ كنيد  ، به             -۳۲
 .رجوع كنيد) پيستون و شاتون و سيلندر 

   كارتل و اويل پمپ و قاب نردباني پائين را دمونتاژ كنيد ، بـه              -۳۳
 .رجوع كنيد ) مونتاژ و دمونتاژ مجموعه كارتل و اويل پمپ ( 

مونتـاژ و   ( لندر را دمونتـاژ كنيـد ، بـه          درب سوپاپ و سرسـي     -۳۴
 .رجوع كنيد ) دمونتاژ مجموعه قالپاق سوپاپ و سرسيلندر 

مونتـاژ و   ( مجموعه موتور را از روي خودرو دمونتاژ كنيد ، به            -۳۵
 .رجوع كنيد ) دمونتاژ مجموعه موتور 

 
بازديد ياتاقانهاي ثابت ، ميل لنگ و بلـوك          -۱۳ -۳

  :موتور 
دازه گيـري ، دو پهنـي ميـل لنـگ را            با استفاده از يك ساعت ان     

مطابق شكل اندازه گيري نمائيد اگر دو پهني از حد مجاز تجاوز            
  .كرد ، ميل لنگ را تعويض كنيد 

 : )mm( حد دوپهني ميل لنگ  
۰,۰۰۴ mm  

 mm ۰,۰۳: حد لنگي ميل لنگ 

  
  
  

  :بازي محوري طولي ميل لنگ  
نرمال در  بازي طولي ميل لنگ وقتي كه ميل لنگ را در وضعيت            

بلوك سيلندر قرار داده و بغل ياتاقاني را جا انداخته ايد و كپه ها              
رجوع به مونتاژ و دمونتـاژ ياتاقـان        . ( را بسته ايد ، اندازه بگيريد       

  )اصلي ، ميل لنگ و بلوك سيلندر 
با استفاده از ساعت اندازه گيري حركت طولي ميل لنگ را اندازه            

  .گيري نمائيد 
بغـل  ، از   نگ از حد مشخص تجـاوز كـرده اسـت           اگر بازي ميل ل   
 راستفاده نمائيد تا ايـن بـا      ) استاندارد يا اورسايز    ( ياتاقاني جديد   

  .به حد استاندارد برسد 
  

  ۰,۲۶ الي ٠,٠٧٦ ) : mm() لقي طولي ( بازي محوري حد مجاز 

  
  :ضخامت بغل ياتاقاني ميل لنگ  -۱۳ -۳-۳

  mm ٢٫٤٥ الي ٢٫٤٠
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  ۱۰۵ از ۹۳: صفحه 

 

 

  
  

     ل لنـگ   دو پهني و مخـروط شـدن ميـ         -۱۳ -۳-۴
  ) :سائيدگي غير يكنواخت ( 

گي ميل لنگ يكنواخت نباشد بين دو قطر عمود بر هم           اگر ساييد 
  .ميل لنگ اختالف نشان مي دهد 

  
  

   : طي شدنحد دو پهني يا مخرو -١٣ -٤
  :دو پهني 
"A"-"B"   ٠,٠٠٤ mm 

  :مخروطي شدن 
"a"-"b"    ۰,۰۰۴ mm 

  
  

  :ياتاقانهاي ثابت  -١٣ -٥
  نهاي ثابت اطالعات عمومي ياتاقا -١٣ -٥-١

 .ياتاقان ها در اندازه هاي استاندارد وجود دارد 
نيمه بااليي ياتاقان ، شيار روغن دارد و ايـن نيمـه در بلـوك                

 .سيلندر مونتاژ مي شود 
 .نيمه پائيني ياتاقان شيار روغن ندارد  

  
  :بازديد ياتاقان ثابت  

 ياتاقان ها را از نظر حفره حفره شدن ، خراشيدگي ، سـائيدگي و             
اقدام به  " اگر هر گونه ايرادي مشاهده شد حتما      . بررسي نمائيد   .. 

  .تعويض يك دست ياتاقان بصورت كامل نمائيد 

  :لقي ياتاقان ثابت  
لقي ياتاقان را با استفاده از پالستيك گـيج بـه روش زيـر انـدازه                

  .گيري مي نمايند 
 .كپه ياتاقان ثابت را باز نمائيد  )١
 .نمائيد ياتاقانهاي ثابت را تميز  )٢
) موازي ميل لنـگ     (پالستيك گيج را به اندازه عرض ياتاقان       )٣

بين كپه و ياتاقان قرار دهيد و مواظب باشيد جلوي سـوراخ            
 .روغن ياتاقان قرار نگيرد 

مونتـاژ و   ( كپه ياتاقان را روي ميل لنـگ قـرار دهيـد ، بـه                )٤
مراجعـه  ) دمونتاژ ياتاقان ثابت ، ميل لنـگ و بلـوك موتـور             

 .كنيد 

 
  

  : توجه 
زمانيكه در كپه ميل لنگ ، پالستيك گيج قرار دارد هرگز اقـدام              

 .به چرخاندن ميل لنگ ننمائيد 

 سيزده
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بعد از مونتاژ كامل كپه ها ، اقدام به باز نمودن كپه نمائيـد و               )٥
با استفاده از خط كشي كه در بسته بندي پالستيك گيج موجـود             

 كه در كپه است ، پهن ترين قسمت موجود در پالستيك گيجي را
 .قرار داده ايد ، اندازه گيري نمائيد 

اگر اندازه در حد مجاز نبود ياتاقـان هـا را تعـويض نمائيـد و اگـر                  
ميل لنگ را بـراي     " باياتاقان هاي جديد ايراد برطرف نگرديد حتما      

  .تراش بفرستيد و از ياتاقانهاي آندر سايز استفاده نمائيد 
   :ردلقي ياتاقان ثابت در حالت استاندا

 mm ۰,۰۶۶ الي ۰,۰۲۶

  
  

  :انتخاب ياتاقان هاي ثابت  -١٣ -٦
  :ياتاقان استاندارد  

اگر موتور در شرايط زير قرار دارد ، يك دست ياتاقان استاندارد به             
  ..روش ذيل انتخاب و مونتاژ كنيد

 .ياتاقان ها خراب هستند  
 .لقي ياتاقان ها خارج از حد مجاز است  
 . شده است ميل لنگ يا بلوك سيلندر تعويض 

  
  :قطر ياتاقان  

 
عـرف  ممي باشد كـه     حروفي  پيشاني لنگ ميل لنگ داراي       -١

 . ياتاقان است رنگ

همانطور كه در جدول مشخص مي باشـد در ياتاقـان بنـدي           -٢
بيـشترين  تلرانس هاي مربوط به ميل لنگ       كپه هاي ثابت ،     

 .دارد در رنگ بندي آن را نقش تعيين كننده 
  
  
  
  
  
  
  
  

   : توجه 
انهايي كه بر روي بلوك سيلندر قرار مـي گيـرد فقـط داراي              ياتاق

و تغييرات رنگ فقط    ) ياتاقان هاي شيار دار     ( يك سايز مي باشد     
در ياتاقان هايي كه بر روي كپه هاي ثابت قرار مي گيرد ، لحـاظ               

  .مي شود 
    .يك رنگ مي باشدداراي در ضمن ياتاقان بندي شاتون فقط 

ان بندي مي توان ياتاقان اسـتاندارد       با مراجعه به جدول ياتاق     -٣
 .جديد را مشخص و مونتاژ نمود 

 
  :جدول ياتاقان بندي 

  ) ا(جدول 
  گريد بندي ياتاقانهاي كپه ثابت

Max 
ندازه قطر ا

 mmبه 

Min 
ندازه قطر ا

 mmبه 

قطعه مورد   رنگ
  نظر

۵۳,۷۳۱  ۵۳,۷۱۲  ----  

قطر داخلي 
محل نشست 
ميل لنگ 
  بدون ياتاقان

١,٨٤٥  ١,٨٥٥  ----  
قطر نيم 

ياتاقان شيار 
  )فوقاني(دار 

   )M(بنفش   ٤٩,٩٧٥  ٤٩,٩٨٠
  )Y(زرد   ٤٩,٩٨١  ٤٩,٩٨٦
  )R(قرمز   ٤٩,٩٨٧  ٤٩,٩٩١

قطر شفت 
  ميل لنگ
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   )M(بنفش   ١,٨٤٥  ١,٨٥١

  )Y(زرد   ١,٨٥١  ١,٨٥٧

  )R(قرمز   ١,٨٥٧  ١,٨٦٣

قطر نيم 
ياتاقان بدون 

شيار 
  )تحتاني(

  
  ) ٢(جدول 

  اقان بندي در كپه ثابتتلرانس يات
Max لقي 

موجود به  
mm  

Min لقي 
موجود به 

mm 

قطر نيم 
ياتاقان بدون 

شيار 
  )تحتاني(

قطر شفت 
  ميل لنگ

  )R(قرمز   )R(قرمز   ۰,۰۲۷  ٠,٠٦٦
   )M(بنفش    )M(بنفش   ٠,٠٢٦  ٠,٠٦٦
  )Y(زرد   )Y(زرد   ٠,٠٢٦  ٠,٠٦٦

  

  
 چـك    ) ٢ و   ١ل  جـداو  ( لقي ياتاقان ثابت را با استاندارد جديد      

اگر لقي باز هم از حـد       . كنيد ، به لقي ياتاقان ثابت رجوع كنيد         
مشخص شده تجاوز مـي كنـد ، ياتاقـان بـا ضـخامت بيـشتر را                 

 .لقي را چك نمائيد " انتخاب كنيد و مجددا

  : توجه 
ميـل  اگر به لقي مجاز دست پيدا ننموديد نسبت به تعـويض            

اً با مشكل مواجه شديد     اقدام كنيد و در صورتيكه مجدد     لنگ  
  .حتماً بلوك سيلندر را تعويض نمائيد 

  

  :فاليويل  
اگر دنده استارت فاليويل آسيب ديده يا ترك خورده و يـا             •

 .سائيده شده است ، آن را تعويض نمائيد 
اگر سطح تماس كالچ روي فاليويل آسيب ديده و يا بيش            •

 .از حد سائيده شده است ، فاليويل را تعويض كنيد 

. نگي پيشاني فاليويل را با ساعت اندازه گيري ، چك كنيد            ل •
اگر لنگي از حد مجاز تجاوز كرده است ، فاليويل را تعـويض            

 .نمائيد 
 

 mm ٠,٠٢ : حد لنگي فاليويل

  
  :بلوك موتور  -١٤

 :پيچيدگي سطح بلوك موتور  •
و فيلـر،   ) ابـزار مخـصوص     ( با استفاده از يك خط كش فلزي        

ور را چــك كنيــد ، اگــر ميــزان پيچيــدگي ســطح بلــوك موتــ
 .پيچيدگي بيش از حد مجاز است ، آن را اصالح كنيد 

 
 :حد پيچيدگي سطح بلوك موتور  -١٣ -٨-١

٠,٠٣ mm ۱۰۰*  ۱۰۰( در هر مساحت mm² (  

  
  

  :هونينگ يا داخل تراشي سيلندر  -١٣ -٨-٢
    وقتي يكي از سيلندرها نياز بـه داخـل تراشـي داشـته باشـد           

 .ا را داخل تراشي نمود مي بايست همزمان ديگر سيلندره
  ٤٥ ± º٥º: هونينگ زاويه  مقدار 

  : توجه 
      قبل از اقـدام بـه داخـل تراشـي ، قـاب نردبـاني پـائيني محفظـه              
ميل لنگ را مونتاژ نمائيد و پيچ هاي آنرا با گشتاور توصـيه شـده               
سفت نموده تا از پيچيدگي سـوراخ محـل ياتاقـان هـا جلـوگيري              

  .شود
  . نينگ لقي پيستون را اندازه بگيريدبعد از انجام هو
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  جدول ابزار مخصوص ها  ؟ -١٣ -٩
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  موتور:   فصل 
  

  :  بخش 

خودروي سمند با موتور ملي  : محصول 
)EF7(   

  
  ۱۰۵ از ۹۷: صفحه 

 

 

تعداد پيچ هاي مورد   شرح پيچ يا قطعه مورد استفاده  رديف
  استفاده

نوع پيچ يا مهره مورد 
  استفاده

  )نيوتن متر ( گشتاور 

  ۲۵  -  ۴  شمع  ۱
  M6  ۲±۱۰  ۲۴  پيچهاي كپه ميل سوپاپ  ۲
  M8  ۲±۲۵  ۷  ر رزوه منيفلد اگزوزپيچهاي دو س  ۳
  M6  ۱±۱۱  ۷  پيچهاي دو سر رزوه منيفلد هوا  ۴
  M6  ۲±۱۰  ۴  پيچهاي جت هاي روغن  ۵
  M8  ۵±۲۰  ۱  پيچ ناك سنسور  ۶
 M11 YC+۵۰+۲۰  ۱۰  پيچهاي كپه ثابت سيلندر  ۷
 M8 YC+۲۵+۱۰  ۸  پيچهاي كپه شاتون   ۸
  M6  ۲±۱۰  ۶  پيچهاي قاب نشيمنگاه كاسه نمد عقب  ۹
  M6  ۲±۱۰  ۷  )هر دو نوع ( پيچهاي اويل پمپ   ۱۰
 M6 ۲±۱۰  ۳  پيچهاي لوله مكش روغن  ۱۱

  پيچهاي قاب نردباني پائين  ۱۲
۱۹  
۲  
۴  

M8 
۲±۱۰  
٢±۲۵  
۲±۲۵ 

 M6 ۲±۱۰  ۱۶  پيچهاي كارتل  ۱۳
 M10 YC+۴۵+۲۰  ۱۰  پيچهاي سرسيلندر  ۱۴
   نيوتن مترM5 MAX  ۶  ۲  پيچهاي سايكلون  ۱۵
 M6 ۲±۱۰  ۳  ر قالپاق سوپاپپيچهاي واش  ۱۶
 M6 ۲±۱۰  ۲۱  پيچهاي قالپاق سوپاپ  ۱۷
 CVVT  ۱  M5 ۱±۶پيچ شير   ۱۸
 M6 ۲±۱۰  ۱  پيچ سنسور موقعيت ميل بادامك  ۱۹
 M7 ۲±۱۶  ۲  پيچهاي صفحه محافظ گرد و غبار   ۲۰
 M10 ۴±۷۰  ۶  پيچهاي فاليويل  ۲۱
 M8 ۲±۲۰  ۶  پيچهاي ديسك و صفحه  ۲۲

  ارنده منيفلد هواپيچهاي پايه نگهد  ۲۳
   عدد باال۲
 M8   عدد پائين۱

۲±۱۰  
۲±۲۵  

پيچ دو سررزوه تسمه سفت كن   ۲۴
  )تايمينگ (

۱  
M8 

۲±۲۵ 

 M8 ۲±۲۵  ۱  پيچ دو سررزوه هرزگرد تسمه تايمينگ  ۲۵
 M8 ۲±۲۵  ۱  پيچ قالب موتور سمت منيفلد اگزوز  ۲۶
 M8 ۲±۲۵  ۱  پيچ قالب موتور سمت منيفلد هوا  ۲۷
 M8 ۲±۲۵  ۱  )تايمينگ ( سفت كن مهره تسمه   ۲۸
 M8 ۲±۲۵  ۱  )تايمينگ ( مهره هرزگرد تسمه   ۲۹
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  M12 ۱۲۰  ۱   به ميل بادامك  CVVTپيچ اتصال   ۳۰

  رديف
تعداد پيچ هاي مورد   شرح پيچ يا قطعه مورد استفاده

  استفاده
نوع پيچ يا مهره مورد 

  استفاده
  )نيوتن متر ( گشتاور 

 به ميل پيچ نگهدارنده چرخ دنده  ۳۱
  بادامك

۱  M10 ۸۰  

  پيچهاي دسته موتور زيرين  ۳۲
۴  
۳  

M10 
M8 

۴±۴۵  
۲±۲۵  

 M6 ۱±۷  ۳   پيچهاي قاب تسمه رويي  ۳۳
 M6 ۱±۷  ۲   پيچهاي قاب تسمه بااليي  ۳۴
  M8 ۲±۲۵  ۴  پيچهاي اويل ماژول  ۳۵
 M6 ۲±۱۰  ۳  پيچهاي هوزينگ ترموستات  ۳۶
 M8 ۲±۲۵  ۷  مهره هاي منيفلد اگزوز  ۳۷
 M6 ۲±۱۰  ۱  چ سنسور دما و فشار هواپي  ۳۸
 M6 ۲±۱۰  ۲  )بنزين ( پيچهاي پايه ريل سوخت   ۳۹
 M6 ۲±۱۰  ۲  پيچهاي سنسور دما و فشار گاز  ۴۰
 M6 ۲±۱۰  ۲  )گاز(پيچهاي پايه ريل سوخت   ۴۱
 M8 ۲±۲۵  ۷  مهره هاي منيفلد هوا  ۴۲

۴۳  
پيچهاي دو عدد پايه منيفلد هوا در 

  روي قالپاق سوپاپ
۸  M6 ۲±۱۰ 

 M6 ۲±۱۰  ۴  پيچهاي دريچه گاز   ۴۴
 M6 ۱,۴±۷  ۴  پيچهاي پايه كويل  ۴۵
 M6 ۲±۱۰  ۳  پيچهاي درپوش ترموستات   ۴۶
  CVVT   ۱  M27 ۴۰درپوش   ۴۷
  M8 ۲±۲۵  ۴  پيچهاي صفحه موجگير روغن  ۴۸
 M6 ۲±۱۰  ۳  پيچهاي هوزينگ ترموستات  ۴۹
  M10 ۴±۴۵  ۳  پيچهاي تسمه سفت كن  ۵۰
۲۵±۲,۵  ---  ---  وغن گشتاور فشنگي ر  ۵۱  
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  :اطالعات عمومي سيستم روغنكاري  -١٤
  

اويل پمپ از نوع روتوري مي باشد و با قسمت جلوي ميل لنگ             
درگير مي شود ، روغن از طريق لوله رابطـي كـه صـافي بـه آن                 
متصل مي باشد وارد اويل پمپ شده و از آنجا به داخـل صـافي               

  .روغن فرستاده مي شود 
خنـك  ( روغن فيلتر شده پس از چرخش در داخل اويل ماژول           

  :به دو قسمت ديگر تقسيم مي شود ) كننده روغن 
 از يك طرف وارد كانـال اصـلي روغـن در بلـوك سـيلندر                : الف  

  . مي شود
از طرف ديگر پس از عبور از سوپاپ يكطرفه به دو قـسمت             : ب  

  :ديگر تقسيم مي شود 
   اصلي روغن در سرسيلندر مي شود از يك طرف وارد كانال: ج 
  . مي شود  CVVTاز طرف ديگر وارد شير : د 
  

از قسمت الف روغن براي ياتاقانهاي ثابت و متحـرك مـي رود و      
شـود   مي ) Oil Jet( همچنين از طريق كانال اصلي روغن وارد 
) گژن پين و پيستون     ( و از همان قسمت روغن به زير پيستون         

  .پاشش مي شود 
اپ يكطرفه موجب عدم بازگشت روغن از كانال موجود در          سوپ( 

  .)سرسيلندر مي شود 
از قسمت ج روغن براي ميل سوپاپ و كپه هاي آن و همچنـين      

  .استكان تايپيت ها مي رود و عمل روغنكاري صورت مي گيرد 
 مي گردد كـه مـدار شـير          CVVTاز قسمت د روغن وارد شير       

ه براي حركـت زاويـه اي       فوق الذكر داراي دوقسمت مي باشد ك      
چرخ دنده ميل سوپاپ جهت آوانس و ريتارد استفاده مي شـود            

 با اسـتفاده از داده هـايي كـه در اختيـار دارد بـه شـير                ECUو  
مذكور پالسهايي ارسال مي دارد كه بر اساس آن كاركرد موتـور            

  .كنترل مي گردد " كامالً
در  )  Relief valve(الزم به ذكر آنكـه يـك سـوپاپ اطمينـان     

اويل پمپ پـيش بينـي شـده اسـت ، اگـر فـشار پمـپ از حـد                  

مشخص شده تجاوز كند اين سوپاپ باز شـده و فـشار را تعـديل               
  .مي نمايد 

  
  
  
  

  :مسير رفت روغن در موتور 
  

          
  

  :مسير برگشت روغن در موتور 
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   يابي اطالعات و مراحل عيب 
  :بازديد فشار روغن  -١٤ -١-١

  : توجه 
  :قبل از بازديد فشار روغن ، موارد زير را چك كنيد 

 سطح روغن در كارتل  •
اگر سطح روغن پائين است ، روغن اضافه كنيـد تـا بـه قـسمت      

FULL روي گيج برسد .  
 كيفيت روغن •

عويض كنيـد   اگر روغن تغيير رنگ داده يا فاسد شده است آنرا ت          
و براي اطالع از مشخصات روغن به مرحله تعويض روغن موتـور            

 .و فيلتر روغن مراجعه نمائيد 
 نشتي روغن  •

  . آنرا رفع عيب نمائيد " اگر نشتي روغن وجود داشت حتما
 .سوكت فشنگي روغن را جدا كنيد  -١
 .فشنگي روغن را از اويل ماژول باز كنيد  -٢
 

  
 
 .را جاي فشنگي ببنديد) گيج فشار روغن ( ابزار مخصوص  -٣

  شكل شماتيك مربوطه

  

  :ابزار مخصوص 
A:   
B:   

 .موتور را روشن كنيد تا كار كند و به دماي نرمال كاري برسد -٤

  : توجه 
 .مطمئن شويد كه دسته دنده را در حالت خالص قرار دهيد 

ن مطابق جـدول    مي توا بعد از گرم شدن موتور ، دور موتور را           -٥
 .فشار روغن را اندازه گيري نمائيد ذيل تنظيم نمود و 

 
  جدول اندازه گيري فشار روغن بر اساس دور موتور

٢٠٠  ٢٥٠  ٣٠٠  ٣٥٠  ٤٠٠  ٤٥٠  RPM 

٢٩٨  ٣٢٦  ٣٥٥  ٣٨٥  ٤١٥  ۲۷۰  P OIL 
(Kpa) 

 
بعد از اندازه گيري فشار روغن ، موتور را خاموش كنيد و گيج              -٦

 .روغن را باز نمائيد 
 نيـوتن   ۲۵±۲,۵فشنگي فشار روغن را ببنديد و سپس گشتاور         

 . متر را به آن اعمال نمائيد
 .سوكت فشنگي فشار روغن را وصل كنيد -٧
موتور را روشن كنيد و چك نمائيد كه فـشنگي روغـن نـشتي               -٨

 .نداشته باشد ، اگر نشتي داشت آنرا برطرف نمائيد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فشنگي روغن

چهارده
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  دستور كار تعميرات 
  :و صافي روغن اجزاء كارتل 
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في روغـن و قـاب      مونتاژ و دمونتاژ كارتل و صـا       -١٥
  نردباني پائيني

  :دمونتاژ  -١٥-١
 .گيج روغن را از جايگاه خود خارج نمائيد  -١
 .خودرو را توسط جك باالبر باال ببريد  -٢
 .سيني زير موتور را باز نمائيد  -٣
را باز نمائيد و روغن موتـور را خـالي          ) ١(پيچ تخليه روغن     -٤

 .نيدك
   )٨آچار آلن ( 

  
   

قطعات جلوبندي كه مانع از كارتان در اين مرحله مي شود     -٥
دمونتـاژ و دمونتـاژ جلوبنـدي و ميـل          ( را باز نمائيـد ، بـه        

 .مراجعه كنيد ... ) تعادل و 

  
  
پيچ هاي كارتل را مطابق شكل به ترتيبي كه قيد شده است ،              -٦

 ) ٥آچار آلن ) (  عدد پيچ ١٦. ( باز نمائيد
 .كارتل را دمونتاژ نمائيد  -٧
كه صافي روغـن نيـز بـه        ) ١(پيچ هاي بست لوله مكش روغن        -٨

كـه پايـه لولـه      ) ٢(آن متصل مي باشد را به همراه يك پيچ جانبي           
 عدد پيچ   ٢. ( مذكور را به جايگاهش متصل مي نمايد را باز نمائيد           

 ) ٥آچار آلن  ()  عدد پيچ پايه١بست و 

 
 .خارج نمائيد را ) ٣(بست لوله  -٩

 .لوله مكش روغن را خارج نمائيد  -١٠

٠١  

١١  

١۵  

١٢  

٠٣  
٠٨  

١۶  

١٣  

٠۶  
١٠  

١۴  

٠٢  
٠٧  

٠۴  
٠۵  

٠٩  

١ 

١ 
٢ 

٣ 
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 . پيچ هاي صفحه موجگير را باز نمائيد  -١١
  )  در شكل ٢٥ و ٢٤ و ٢٠ و ١٩شماره پيچ هاي ( 
  )٦آچار آلن ) (  عدد پيچ ٤( 

 .را خارج نمائيد ) ١(صفحه موجگير  -١٢

  
  شكل شماتيك با پيچ ها

   . بـاز نمائيـد      پيچ هاي قاب نردباني پائيني را مطابق شكل        -١٣
 ) ٢٤ و   ٢٣ و   ٢١ الي   ١٧و  ١٤ الي   ١١ و ٨ الي   ١از شماره ( 
 )٥آچار آلن (

 )٦آچار آلن ) ( ١٠ و ٩ و ٢٥ و ٢٢ ١٦و ١٥شماره ( و 
توجه به نوع پيچها و جايگاهشان در قاب نردباني توجه نمائيـد،            

  .كه از جابجا بسته شدن آنها جلوگيري بعمل آيد 
   .نمائيد قاب نردباني را دمونتاژ 

  
 

 .قاب نردباني را دمونتاژ نمائيد  -١٤
لوله پالستيكي مربوط به بخارات روغـن را از قـاب نردبـاني              -١٥

 .خارج نمائيد 
 .واشر مابين قاب نردباني و بلوك سيلندر را جدا نمائيد  -١٦
پين هاي راهنماي مونتاژ قاب نردباني پـائيني را دمونتـاژ            -١٧

 .نمائيد 
  شكل شماتيك پين در جايگاهش

  

  :ونتاژ م -۲-۱۵
پين هاي راهنماي مونتـاژ قـاب نردبـاني پـائيني را بوسـيله               -١

 .چكش پالستيكي مونتاژ نمائيد 
  تصوير پين

 .واشر مابين قاب نردباني و بلوك سيلندر را مونتاژ نمائيد  -٢

  :نكته 

١ 

١۶ 

٠٨ 

٠۴ ٠٣ 

٠٧ 

٢١ 

١١ 

٠٩ 

١٨ 

١٧ 

١٢ 

٢٣ 
٠١

٠۵٠۶ 

٠٢ 

١ ١٣۴ 

٢٠ 

١٩ 

١٠ 

٢۴ 

١۵ 

٢ ٢٢۵ 
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 .دقت نمائيد واشر هيچگونه زدگي يا دفرمگي نداشته باشد 

 
تيكي مربوط به بخارات روغـن را در قـاب نردبـاني            لوله پالس  -٣

 .مونتاژ نمائيد 
 عـدد  ١٩قاب نردباني را مونتاژ نمائيد و مطـابق شـكل ابتـدا        -٤

 . پيچ بيروني را به كف برسانيد 

 
 .صفحه موجگير را مونتاژ نمائيد  -٥

پيچ هاي صفحه موجگير را مونتاژ نمائيد و هماننـد پـيچ هـاي               -٦
  )٦آچار آلن ) ( عدد پيچ ٤. ( ابتدا به كف برسانيد ديگر 

عـدد پـيچ قـاب نردبـاني را بـه           ٢ عدد پيچ صفحه موجگير و       ٤ -٧
آچـار  ) ( مطابق شـكل    : ( ترتيب به صورت ذيل گشتاور وارد نمائيد        

 ) نيوتن متر ٢٥گشتاور  ) ( ٦آلن 
پيچ هاي اطراف قاب نردباني را مطابق شـكل ، اعمـال گـشتاور       -٨

 ) نيوتن متر ١٠±٢گشتاور ) ( ٥آچار آلن ) ( عدد پيچ ١٩( . نمائيد 
 

  

  
  

اورينگ لوله مكش روغن را به گريس آغشته نمائيـد و لولـه              -٩
مكش روغن روي قاب نردباني پائين مونتاژ كنيد و پيچ پايه           

 ١٠±٢گـشتاور    ) ( ٥آچار آلـن    ) (  عدد پيچ    ١. (را ببنديد   
 )نيوتن متر 
   شكل شماتيك

  

   :نكته
دقت نمائيد اورينگ مربوطه هيچگونه صدمه اي نديده باشد زيـرا           
اورينگ نداشتن و يا پاره شـدن آن موجـب افـت فـشار روغـن و                 

 .آسيب ديدگي قطعات موتور مي گردد 
 (   )٥آچار آلن     )(  عدد پيچ    ٢. (بست لوله را مونتاژ نمائيد       -١٠

 ) نيوتن متر ١٠±٢گشتاور 

٠  ٠٣۴  

٠٢  ٠١  

٠۶  ٠۵  

٠٧ 

١١ 

١۵ ١۶

١٢

١٩

٠٨

٠٢ 

٠٣ 

١٨ ١۴ 

٠٩ ١٠

١٣

٠۶ ٠۵

٠۴

٠١

١٧
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  شكل شماتيك
  
 

   :نكته
مائيد كه كارتل و محل نشست آن هيچگونه خط و خـش و          دقت ن 

 خــالي از ذرات و كــامالًضــربه خــوردگي نداشــته باشــد و كارتــل 
  CVVTاضافات باشد زيرا وجود ذرات موجب اختالل در كار شـير         

  . به هم خوردن تايمينگ مي گردد نهايتاًو 
  

بر روي قاب نردباني ، قسمتي كه كارتل بر روي آن مونتـاژ              -١١
) مطـابق شـكل    ( ٥٩٠٠د را بـا چـسب الكتايـت      مي شـو  

 .آغشته به چسب نمائيد 
 

         
 

 .كارتل را بر روي قاب نردباني مونتاژ نمائيد  -١٢
پيچ هاي كارتل را مطابق شكل به ترتيبـي كـه قيـد شـده                -١٣

       ) ٥آچـار آلـن     ) (  عـدد پـيچ      ١٦.( است ، مونتاژ نمائيـد      
 )نيوتن متر ١٠±٢ گشتاور( 

  
دمونتـاژ و دمونتـاژ     ( قطعات جلوبندي را مونتاژ نمائيد ، بـه          -١٤

 .مراجعه كنيد ... ) جلوبندي و ميل تعادل و 
پيچ تخليه روغن را ببنديد و موتور را از لحاظ روغـن موتـور               -١٥

 ٣٠گـشتاور    ) ( ٨آچـار آلـن     ) ( عدد پـيچ     ١.( شارژ نمائيد   
 )نيوتن متر 

) ١٣بكس(  )عدد پيچ    ٥. (ونتاژ نمائيد   سيني زير موتور را م     -١٦
 )نيوتن متر  ١٥ الي ١٧گشتاور( 

 .خودرو را از جك پائين بياورديد  -١٧
 .گيج روغن را در جايگاه خود قرار دهيد  -١٨

  
  
  
  
  

٠١  

١١  

١۵  

١٢  

٠٣  
٠٨  

١۶  

١٣  

٠۶  ١٠  

١۴  

٠٢  
٠٧  

٠۴  
٠۵  

٠٩  
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  اجزاء اويل پمپ 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
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  دستور كار تعميرات 
  :اجزاء سيستم خنك كاري 
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  :اطالعات عمومي سيستم خنك كاري 
در زمانيكه موتور سرد است و ترموستات بسته مي باشد ، آب از طريق لوله پائيني رادياتور وارد اويل ماژول مي شود و از طريق واتر پمـپ ،                             

آب گرم شده وارد هوزينگ ترموستات مي شود و         " نهايتاًه مي شود و پس از گردش آب در داخل بلوك سيلندر             آب به داخل سيلندر فرستاد    
علـت  ( در آنجا آب گرم در ارتباط با ترموستات قرار مي گيرد و هم آب گرم شده از طريق لولـه اي وارد رگالتـور گـاز و بخـاري مـي شـود               

  ) .  هش دماي شديد رگالتور مي باشد واردشدن آب گرم به رگالتور ، جلوگيري از كا
شايان ذكر آنكه آب داخل رگالتور از طريق لوله اي وارد يك لوله اصلي شده كه در حقيقت اين لوله بعنوان لوله برگشت آب از بخاري مـي                            

د تازمانيكه ترموسـتات بـه دمـاي        اين لوله اصلي به لوله ورودي آب به اويل ماژول متصل مي گردد و اين جريان ادامه مي ياب                  " نهايتاًباشد و   
  .مورد نظر برسد و سوپاپ ترموستات باز شود 

  . آنگاه مدار چرخش آب كامل شده و بوسيله لوله اي واسط بين رادياتور و هوزينگ آب داغ جهت خنك شدن وارد رادياتور مي شود 
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   :بازديد سطح مايع خنك كننده -١٦-١
  سواري 

  كردن سيستم خنك كاري بازرسي و تميز  -١٦-٢
  سواري 

  تخليه سيستم خنك كاري  -١٦-٣
  سواري 

  شستشو و پر كردن مجدد سيستم خنك كاري  -١٦-٤
  سواري 

مونتاژ و دمونتاژ نصب لوله ها و شـيلنگ هـاي            -١٦-٥
   آب سيستم خنك كاري

  سواري 

  مونتاژ و دمونتاژ ترموستات  -١٦-٦
  :دمونتاژ  

ه سيـستم   يـ تخل( مايع خنك كننده را تخليـه كنيـد ، بـه             -١
 .رجوع كنيد ) كاري خنك

 شيلنگ خروجي رادياتور را از درپوش ترموستات جدا كنيد  -٢
ــاز    -٣ ــتات ب ــگ ترموس ــتات را از روي هوزين ــوش ترموس درپ

  ) ٥آچار آلن ) (  عدد پيچ ٣. (نمائيد
 .ترموستات را از روي هوزينگ برداريد  -٤
  

  :مونتاژ  -١٦-٦-٢
 .جهت مونتاژ تمام نكات را به عكس انجام دهيد

 ترموستات روي هوزينگ ، دقت نمائيد كه        موقع قرار دادن  
 .مطابق شكل زير در هوزينگ قرار گيرد 

 
 اســتفاده )١ (موقــع نــصب ترموســتات از اورينــگ جديــد

 . نمائيد

 .دقت نمائيد از هيچ اتصالي نشتي نداشته باشند 
را بـر روي پوسـته ترموسـتات قـرار          ) ٢(درپوش ترموستات   

 ) ( ٥آچــار آلــن . (يــد  عــدد پــيچ مربوطــه را ببند٣داده و 
 ) نيوتن متر ١٠±٢گشتاور 

  :بازديد ترموستات  -١٦-٧
از تميز بـودن سـوپاپ هـواكش ترموسـتات اطمينـان حاصـل               •

 .نمائيد 
دقت نمائيـد كـه محـل نشـست درپـوش ترموسـتات از ذرات                •

نـشتي خواهـد    " نهايتاًخارجي كه منجر به عدم نشست كامل آن و          
 .شد ، پاك باشد 

 .مجموعه را چك كنيد ... ب ديدگي و از نظر شكستگي ، آسي •
 :حركت ساچمه ترموستات را به روش ذيل چك كنيد  •
a:                   ترموستات را در آب غوطـه ور كنيـد و آب را بـه تـدريج گـرم

 .نمائيد 
b:               دقت نمائيد كه سوپاپ در دماي مشخص شروع بـه بـاز شـدن

 .نمايد 
c:       در آستانه بازشـدن قـرار       ترموستاتدمايي كه موجب مي شود

  :گيرد 
   درجه سانتيگراد ٨٦لي ا ٨٩

d : بصورت كامل بازشود ترموستات دمايي كه موجب مي شود:  
   درجه سانتيگراد٩٧ الي ١٠٠

e:   بصورت كامل بسته شود ترموستات دمايي كه موجب مي شود:  
   درجه سانتيگراد  ٨٣ الي ٨٦
f: رنج حركت سوپاپ ترموستات :  

  است mm ۷,۵ باز شدن آن min درجه سانتيگراد ١٠٠در 
d:                اگر ترموستات در دمايي پائين تر يـا بـاالتر از دمـاي مـشخص

شده شروع به باز شدن كند ، بايد ترموستات جديـد جـايگزين             
 .شود 

  

  بازديد موتور فن رادياتور ، روي خودرو -١٦-٨
  بازديد رله فن رادياتور -١٦-٨-١ 
 مونتاژ و دمونتاژ مجموعه فن رادياتور  -١٦-٨-٢
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