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6A تعمريات عمومي موتور  

١ 

 سرسيلندر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توجه
در مدت پياده كردن سرسيلندر بايد دقت داشت درگيري  •

هاي تايمينگ سوپاپ حفظ شده و از حالت اتصال اوليه  دنده
 .خارج نگردد) تنظيم(

بعد از سوار كردن اجزاء دستگاه سوپاپ و نصب سرسيلندر  •
روي موتور، تست كمپرس را انجام داده و نتايج را يادداشت 

 .كنيد
 

 
 ه كردن سرسيلندرپياد

 .،    كنكتور شمع گرم كن را جدا كنيد1
 .شمع گرم كن را از محل خود خارج كنيد.    2
 مجموعه انژكتور و نگهدارنده.   3

بعد از خارج كردن هر انژكتور شماره سيلندر مربوطه را روي نگهدارنده آن  
 .مشخص كنيد
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6A تعمريات عمومي موتور  

٢ 

 مجموعه اسبكها و ميل اسبك.   4
 پايه ميل اسبك را بترتيب و بتدريج باز هاي ها و مهره پيچ )1

 .سپس مجموعه را از محل خود خارج كنيد كرده  
در موقع باز كردن همانطوريكه در شكل نشان داده شده از  )2

شروع كرده و مسير فالش را جهت سفت كردن       نقطه
 .دنبال كنيد

 :توجه
ه ميل هاي پاي ه ها و مهر در صورت باز كردن بترتيب و بتدريج پيچ

وارد ) توسط فنر سوپاپها(اسبك به ميل اسبك نيروي مخالف 
 .گردد نمي

 كالهك سوپاپ.     5
 :توجه

اي وجود ندارد دقت كنيد اين  چون براي كالهك سوپاپها هيچ نگهدارنده
هاي تايمينگ يا مجراي برگشت روغن  قطعات در داخل محفظه دنده

 .نيفتد
 .رداريدكپه ياتاقان ميل سوپاپ را ب.    6
 .ياتاقان بااليي ميل سوپاپ را برداريد.    7
 .ميل سوپاپ را از محل خود خارج كنيد.    8
 .ياتاقان پاييني ميل سوپاپ را برداريد.    9

خواهيد استفاده  اگر ياتاقانهاي ميل سوپاپ را در موقع نصب، دوباره مي
 آنها را بترتيب سيلندر شماره بزنيد. كنيد

 
 
 درسرسيلن.   10

 .هاي سرسيلندر را بترتيب كه در شكل آمده و بتدريج باز كنيد پيچ
 :احتياط

در صورت باز كردن سرسيلندر به ترتيبي كه در باال آمده، انجام پذيرد 
 .دارد تاب بر نمي) كف(سطح پايين 

 .مراجعه نماييد» سرسيلندر «6A3به قسمت  •
 
 

 تميز كردن
 .هاي سرسيلندر را تميز كنيد پيچ •
 .لندر را تميز كنيدسرسي •

. بدقت تمام سطوح فلزي را از روغن، در دما و كربن پاك كنيد
شوند را با برس سيمي  سطوحي كه توسط واشر آب بندي مي

 .تميز نكنيد
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6A تعمريات عمومي موتور  

٣ 

 بازرسي و تعمير
هاي الزم را انجام دهيد و قطعات معيوب و يا نهايي كه بيش  بدقت بازرسي

گيريهاي مورد  كرده، تعميرات و اندازهاند را تعويض  از اندازه  فرسوده شده
 .لزوم را انجام دهيد

) سوختگي(سطح واشر سرسيلندر را از نظر خوردگي و يا اثر نشتي •
 .بررسي كنيد

 نصب نادرست سرسيلندر -
 شل بودن يا بد نشستن سرسيلندر -
 سفت كردن پيچهاي سرسيلندر با گشتاور نامناسب -
 تاب داشتن سطح بااليي سيلندر -

ها، كشيدگي و خرابي  لندر را براي خرابي رزوهپيچهاي سرسي )1
 .محل آچار گير بررسي كنيد

 احتياط      
 .پيچهاي معيوب را تعويض كنيد

سرسيلندر را از نظر ترك داشتن، بويژه اطراف سوپاپها و راهگاه  )2
 .خروجي دود بررسي كنيد

 .سرسيلندر را از نظر خوردگي يا تخلخل بررسي كنيد )3
 احتياط          

 .براي رفع عيب سرسيلندر از جوشكاري استفاده نكنيد بلكه آنرا عوض نماييد
 

 تاب داشتن كف سرسيلندر
با استفاده از فيلر و خط كش مقدار تاب داشتن سرسيلندر را  )1

 .گيري كنيد مطابق شكل از چهار طرف و دو قطر اندازه
اگر مقدار تاب داشتن از حد مجاز بيشتر شده سرسيلندر را  )2

 . نماييدتعويض
 توجه

 .سرسيلندر را كف تراشي نكنيد
 mm(in)     مقدار تاب داشتن سرسيلندر 
 حد نهائي استاندارد
 (0.008) 0.2  يا كمتر(0.002) 0.05

 تاب داشتن محل تماس با مانيفولد             
با استفاده از فيلر و خط كش مقدار تاب داشتن محل تماس با مانيفولد 

در صورتيكه مقدار تاب داشتن در حد مجاز . ي نماييدگير را اندازه
 .باشد با روش سنگ زدن آنرا اصالح كنيد

 mm(in)     مقدار تاب داشتن سرسيلندر 
 حد نهائي استاندارد
 (0.008) 0.2  يا كمتر(0.002) 0.05
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6A تعمريات عمومي موتور  

٤ 

 تاب برداشتن مانيفولد
گيري  اندازهبا استفاده از فيلر و خط كش مقدار تاب داشتن مانيفولد را 

 .نماييد
در صورتيكه مقدار بدست آمده بيشتر از حد مجاز باشد مانيفولد را 

 .تعويض نماييد
 مقدار تاب داشتن سرسيلندر

mm(in) 
 حد نهائي استاندارد
 (0.008) 0.24  يا كمتر(0.002) 0.05

 
 نصب كردن

واشر سرسيلندر را طوري نصب كنيد كه شماره فني آن بسمت باال و 
 .ت چپ موتور قرار گيردسم

 احتياط         
 .واشر سرسيلندر بكار رفته را مجدداً استفاده نكنيد

 .براي اطالعات بيشتر به قسمت بلوكه سيلندر اين كتاب راهنما مراجعه كنيد
 

 ـ   سرسيلندر10
پين روي بدنه موتور را در مقابل سوراخ روي سرسيلندر قرار  )1

 .دهيد
 .وي سيلندر قرار دهيدبا دقت سرسيلندر را ر )2
 سرسيلندر را به M14ها و سطح تماس پيچهاي  رزوه )3

ها و سطح  گيربكس دي سولفيد موليبديوم آغشته و رزوه
 سرسيلندر را به روغن موتور آغشته M10تماس پيچهاي 

 .نماييد
همانطوريكه در شكل آمده بترتيب شماره و در سه مرحله  )4

اور مناسب سفت  با گشت(M14)طبق جدول زير پيچهاي 
 .كنيد

) (    (M14)گشتاور پيچهاي سرسيلندر  ~   
      N.m (kg.m/lb.ft) 

 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول
98 (10/72) 147 (15/108) 30º-60º 

 
 را با (M10)پيچهاي اتصال سرسيلندر به محفظه فاليويل )  5

 .گشتاور مناسب    سفت كنيد
   (   ~   ) (M10)گشتاور پيچهاي سرسيلندر 

     N.m (kg.m/lb.ft) 
38 (3.9/28) 
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6A تعمريات عمومي موتور  
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 .ياتاقانهاي كفي ميل سوپاپ را نصب كنيد.    9
 مجموعه ميل سوپاپ.    8

 TDCميل لنگ را در جهت دوران موتور بچرخانيد تا عالمت  )1
. روي پولي ارتعاش گير با عالمت بدنه در يك راستا قرار گيرد

 )مان تراكمسيلندر يك در انتهاي ز(
 .روي ياتاقانها و محل تماس ميل سوپاپ با آنها را روغن بزنيد )2
 آمده عالمت روي دنده ميل سوپاپ را  همانطوريكه در شكل )3

 .با لبه سرسيلندر بدقت تنظيم كنيد
 .ياتاقانهاي باالئي ميل سوپاپ را نصب كنيد.    7
 .كپه ياتاقانهاي باالئي ميل سوپاپ را نصب كنيد.    6

كپه ياتاقانها را طوري نصب كنيد كه عالمت روي آنها بسمت  )1
 .جلو باشد

به پيچهاي كپه ياتاقانها كمي روغن موتور زده آنها را سوار  )2
 .كنيد

 
 
 
 
 .پيچهاي كپه ياتاقانها را با گشتاور مناسب سفت كنيد )3

    ها  گشتاور سفت كردن پيچها و مهره
      N.m (kg.m/lb.ft) 

27 (2.8/20) 
 
 
 
 
 
 كالهك سوپاپ.    5

مقداري روغن موتور بداخل كالهك زده و سپس آنرا روي انتهاي ساق          
 .سوپاپ نصب كنيد

 :توجه        
ا ي وجود ندارد دقت كنيد اين قطعات  چون براي كالهك سوپاپها هيچ نگهدارنده

هاي تايمينگ يا مجراي برگشت روغن  در داخل محفظه دنده
 .نيفتد

 
 مجموعه ميل اسبك و اسبكها.    4

براي سفت كردن پيچها از محلي كه در روي شكل با فلش  )1
 .مشخص شده شروع كنيد

پيچهاي تنظيم لقي سوپاپ را شل كرده به راهگاه غلطكها  )2
 .روغن موتور بزنيد

 .مجموعه ميل اسبك و اسبكها را روي سرسيلندر قرار دهيد )3
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6A تعمريات عمومي موتور  
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      بترتيب و بتدريج        هاي پايه ميل اسبك را  پيچها و مهره )4
همانطوريكه در شكل نشان داده شده با گشتاور مناسب  

 .سفت كنيد
 N.m (kg.m/lb.ft)     گشتاور مجاز

 (2.8/20) 27 مهره
 (5.7/41) 56 پيچ
 (2.8/20) 27 پيچ
 

      و پيچهاي كه با عالمت «     » هاي كه با عالمت  به مهره)      5
 مشخص شده روغن موتور زده و با گشتاور مجاز  لدر شك 
 .آنها را سفت كنيد          

 
 تنظيم فاصله سوپاپ اسبك                 

 mm (in)       فاصله
 (0.016) 0.4 در حالت سرد موتور

و يا » اطالعات سرويس«توانيد به قسمتهاي  براي اطالع از چگونگي كار مي
 .ييدمراجعه نما» تنظيم سوپاپ«

 
 
 

    مجموعه انژكتور و نگهدارنده آن-3
هاي فالنج انژكتور را با گشتاور مناسب و بترتيبي كه در شكل نشان  مهره

 .داده شده سفت كنيد
 N.m (kg.m/lb.ft)    گشتاور مجاز 

19 (1.9/14) 
 .شمع گرم كن را نصب كنيد -2

 N.m (kg.m/lb.ft)    گشتاور مجاز 
23 (2.3/17) 

 .تور شمع گرم كن را نصب كنيد    كنك-1
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 فنر سوپاپ، كاسه نمد گايد سوپاپ، سوپاپ، گايد سوپاپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن سوپاپها
 اقدام اوليه

براي اطالع از . (مجموعه سرسيلندر و متعلقات آن را باز كنيد •
» سرسيلندر« قسمت 6A3توانيد به بخش  چگونگي انجام مي

 .ماييدمراجعه ن
 خار سوپاپ .1

 .سرسيلندر را روي سطح چوبي قرار دهيد )1
بوسيله فنر جمع كن سوپاپ فنرها را جمع و خار سوپاپ را  )2

    . خارج كنيد
         .                        سوپاپها را از روي سرسيلندر خارج نكنيد

 0-2228-8840-5  شماره فني فنر سوپاپ جمع كن
 .بشقابك فنر را برداريد .2
 .فنر سوپاپ را از محل خود خارج كنيد .3
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 سوپاپهاي هوا و دود .4
بعد از خارج كردن هر سوپاپ از محل خود آنرا مطابق شكل با نام سيلندر 

اگر . مربوطه مشخص كنيد تا در نصب مجدد در محل قبلي قرار گيرد
كنيد، گايد سوپاپ هم بايد تعويض  سوپاپ دود يا هوا را تعويض مي

 .گردد
 
 
 
 . نمد گايد را ازمحل خود خارج كنيدكاسه .5
 .بشقابك زير فنر را از محل خود خارج كنيد .6
 
 
 
 
 
 
 

 بازرسي و تعمير
هاي الزم را انجام دهيد و قطعات معيوب و يا آنهايي كه  بدقت بازرسي

اند را تعويض كرده، تعميرات و  بيش از اندازه فرسوده شده
 .گيريهاي مورد لزوم را انجام دهيد اندازه

 گيري طول فنر سوپاپ اندازه
اگر مقدار . گيري نماييد طول فنر در حالت آزاد را با كوليس اندازه

 . گيري شده كمتر از حد مجاز باشد فنر را تعويض كنيد اندازه
  mm (in)                              4HE1-T: 4HE1-TC 

 حد مجاز اندازه نرمال 
قطر داخلي سوپاپ 

 (1.972) 50.1 (2.094) 53.2 هوا

 (2.067) 52.5 (2.189) 55.6 سوپاپ هوا فنر خارجي
فنر داخلي سوپاپ 

 (2.185) 55.5 (2.307) 58.6 دود

فنرخارجي سوپاپ 
 (2.319) 58.9 (2.441) 62.0 دود
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 نحراف فنر از حالت عمود         ا ا
شود اگر  ميگيري  مقدار انحراف فنر با بكارگيري صفحه صافي و گونيا اندازه

 .مقدار بدست آمده خارج از حد مجاز باشد فنر سوپاپ را تعويض كنيد
 mm (in)      حرافمقدار ان

 (0.04) 1.0 حد مجاز
 
 

 نيروي فنر
اگر مقدار نيروي . گيري شود با بكارگيري نيروسنج مقدار نيروي فنر اندازه

 .بدست آمده خارج از حد مجاز باشد فنر سوپاپ را تعويض كنيد
 N(kg/lb)      مقدار نيروي فنر 

طول فنر 
mm(in) 

 حد مجاز استاندارد

47.0 (1.85) 414-477 
(42.2-48.6/93-107) 401 (40.9/98) 

 
 گايد سوپاپ

 :احتياط
. در موقع كربن زدايي سر سوپاپ از سطوح تماس سوپاپ مراقبت نماييد

در صورت ساق سوپاپ را از نظر كشيدگي و سايش بدقت بررسي نماييد، 
 .وجود هريك از اين حالتها سوپاپ و گايد آن بايد تعويض گردد

 
 .خالصي بين ساق سوپاپ و گايد

 )گيري نوع اول روش اندازه(
 .گير را مطابق شكل به ساق سوپاپ اتصال دهيد ساعت اندازه )1
 .      انتهاي ساق سوپاپ را به دو طرف حركت دهيد )2

                                   . خوانيدگير را ب  ساعت اندازه             
                    . گيري شده را يادداشت كنيد مقدار اندازه

        اگر مقدار بدست آمده خارج از حد مجاز باشد سوپاپ و گايد بايد 
 .تعويض گردند

 mm (in)     مقدار خالصي ساق سوپاپ و گايد
 حد مجاز استاندارد سوپاپ
 0.071-0.038 اسوپاپ هو

(0.0015-0.0028) 0.20 (0.0079) 

 0.096-0.064 سوپاپ دود
(0.0025-0.0038) 0.25 (0.0098) 
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١٠ 

 )گيري نوع دوم روش اندازه(
                   .گيري كنيد قطر ساق سوپاپ را اندازه )1

 .گيري قطر سوپاپ مراجعه كنيد                 به قسمت اندازه
گير داخلي يا گيج داخل سنج مطابق شكل قطر  ندازهبوسيله ساعت ا )2

 .گيري كنيد داخلي گايد را اندازه
اگر مقدار . خالصي بين ساق سوپاپ و قطر داخلي گايد را بدست آوريد )3

 .بدست آمده بيش از حد مجاز باشد سوپاپ و گايد را تعويض كنيد
 قطر خارجي ساق سوپاپ

  . ري كنيدگي قطر ساق سوپاپ را از سه نقطه اندازه
   اگر مقدار بدست آمده بيش از حد مجاز باشد سوپاپ و گايد را تعويض 

 .كنيد
 mm (in)     قطر خارجي ساق سوپاپ 

 حد مجاز استاندارد سوپاپ
 8.962-8.946 سوپاپ هوا

(0.3522-0.3528) 
8.88 

(0.350) 
 8.936-8.921 سوپاپ دود

(0.3512-0.3529) 
8.80 

(0.346) 
 

 سوپاپتعويض گايد 
 بيرون آوردن گايد سوپاپ

بوسيله ابزار مخصوص و چكش با وارد آوردن ضربه از سمت كف سرسيلندر 
 .گايد را از محل خود خارج كنيد) مطابق شكل(

 0-2227-8840-5 : شماره فني ابزار مخصوص
 نصب گايد سوپاپ

 .محيط خارجي گايد سوپاپ را به روغن موتور آغشته كنيد )1
.          در محل نصب روي سرسيلندر بگذاريدگايد سوپاپ را )2

 0-2227-8840-5شماره فني ابزار مخصوص       
كه از ) مطابق شكل(با بكارگيري ابزار مخصوص و ضربات چكش  )3

گردد، گايد سوپاپ را نصب  طرف سطح بااليي سرسيلندر وارد مي
 .كنيد
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6A تعمريات عمومي موتور  

١١ 

 از طرف باالي سرسيلندر (H)مقدار بيرون زدن گايد سوپاپ  )4
 .گيري كنيد دازهان

 mm(in)     مقدار بيرون زدن گايد
14.1)±.008  (0.555   ±   0.20 

 :نكته
اگر گايد سوپاپ احتياج به تعويض داشت، سوپاپ و گايد را همراه هم 

 .تعويض كنيد
 
 

 سوپاپ و سيت سوپاپ
 لندرلبه سوپاپ و فرو رفتگي سوپاپ در سرسي

        . گيري كنيد مقدار لبه سوپاپ را اندازه )1
                    اگر مقدار بدست آمده كمتر از حد مجاز باشد سوپاپ و 

 .سيت آن را تعويض كنيد
 mm (in)     لبه سوپاپهاي دود و هوا

 حد مجاز اندازه نرمال سوپاپ
 (0.051) 1.3 (0.071) 1.8 هوا
 (0.051) 1.3 (0.069) 1.75 دود

 
 . قرار دهيددر سرسيلندريك سوپاپ نو  )2
با  بكاري عمق سنج مقدار فرورفتگي سوپاپ را از كف سرسيلندر  )3

اگر مقدار بدست آمده خارج از حد مجاز باشد . گيري كنيد اندازه
 .سيت سوپاپ و يا سوپاپ بايد تعويض گردد

 mm (in)   مقدار فرورفتگي سوپاپهاي هوا و دود
  مجازحد استاندارد

0.7 –1.2 (0.028-0.047) 2.5 (0.098) 
 پهناي سطح نشت سوپاپ

سطح نشت سوپاپ از نظر متخلخل بودن و خط داشتن بررسي  )1
 .كنيد

 .پهناي سطح نشست سوپاپ بايد يكنواخت باشد
       . گيري كنيد پهناي سطح نشت را اندازه )2

 سيت سوپاپ را. اگر مقدار بدست آمده خارج از حد مجاز باشد
 .اصالح و يا تعويض كنيد

 mm (in)     پهناي سطح نشست
 حد مجاز اندازه نرمال سوپاپ
 (0.118) 3.0 (0.098) 2.5 هوا
 (0.098) 2.5 (0.079) 2.0 دود
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6A تعمريات عمومي موتور  

١٢ 

 سطح آب بندي سوپاپ و سيت           
 .گيري نماييد زاويه نشست سوپاپ را روي سيت اندازه )1
د مجاز باشد سوپاپ، گايد و اگر مقدار بدست آمده خارج از ح )2

 .سيت آنرا تعويض كنيد
       استاندارد

 درجه 
45º 

 
 

 تعويض سيت سوپاپ
 جدا كردن سيت سوپاپ        

 متصل  سيت سوپاپ دستگاه مخصوص را به محيط داخلي   )1
 .كنيد

     . سيت سوپاپ را براي چند دقيقه سرد كنيد )2
 .گردد دا شدن آسان سيت مي              اين انتقال حرارت باعث ج )3
 و اهرم كردن سيت را از محل خود با بكارگيري پيچ گوشتي  )4

 .گردد در صورت عدم دقت سرسيلندر معيوب مي. خارج كنيد
محل سيت سوپاپ روي سرسيلندر را از مواد خارجي و كربن  )5

 .كامالً پاك كنيد
 نصب سيت سوپاپ

ر خارجي كه قطر خارجي آن كوچكتر از قط (با دقت سنبه  )1
 . قرار دهيدروي سيت سوپاپ ) سيت سوپاپ است

 :نكته
 .سطح سنبه و سيت بايد كامالً با هم در تماس باشند

 و وارد آوردن فشار تدريجي به سنبه سيت با بكارگيري پرس  )2
 .سوپاپ را بداخل هدايت كنيد

 :احتياط
نيروي زيادي توسط پرس براي جا زدن سيت استفاده نكنيد چون كه 

 .شود ث معيوب شدن سيت ميباع
آب بندي سوپاپ بعد از پايان عمليات براده برداري از روي لبه  )3

اصالح «براي ادامه كار به قسمت . گردد داخلي سيت انجام مي
 .مراجعه نماييد» سيت سوپاپ
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6A تعمريات عمومي موتور  

١٣ 

 اصالح سيت سوپاپ
 .سطح داخلي سيت سوپاپ را كربن زدايي كنيد )1
راي براده برداري سطوح  ب75º و 45º و 15ºبترتيب برقوهاي  )2

اين كار موجب بدست آمدن پهناي محل تماس . استفاده كنيد
اين عمل فقط براي تراش و زبر كردن . گردد بصورت استاندارد  مي

مراقب باشيد تا . باشد و نبايد آنرا به مقدار زياد انجام داد سطح مي
در موقع برقوكاري سطح نشست سوپاپ غير يكنواخت و لكه دار 

 .ه برداري نگرددبراد
 درجه      زاويه نشست سوپاپ 

45º 
 :نكته

از ميل راهنماي برقو استفاده نماييد كه در غير اين صورت برقو از محور 
 .آورد گايد منحرف شده و سطح نامنظمي بوجود مي

 
 
 
 .به سطح داخلي سيت سوپاپ روغن سنباده بزنيد )3
 .سوپاپ را در گايد قرار دهيد )4
 .پ را به سيت بچسبانيددر موقع چرخش سوپا )5
 .درستي پهناي سطح تماس سوپاپ را بررسي كنيد )6
 .بررسي كنيد كه سطح تماس در محيط داخلي سيت سوپاپ باشد )7

 
 

 مراحل جمع كردن قطعات
 .بشقابك پايين فنر را نصب كنيد)   6
 .كاسه نمد گايد سوپاپ را نصب كنيد)   5

 .ن موتور كنيدآغشته به روغ قسمت داخلي كاسه نمد گايد را  )1
با بكارگيري ابزار مخصوص كاسه نمد گايد را روي گايد نصب  )2

                   . كنيد
 0-6815-9439-8:          شماره فني ابزار كاسه نمد جاز گايد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A تعمريات عمومي موتور  

١٤ 

 سوپاپ هوا و دود.    4
 .ساق سوپاپها را به روغن موتور آغشته كنيد )1
 .سوپاپهاي هوا و دود را نصب كنيد )2
لندر براي نصب فنرها برگردانيد و مراقب باشيد چون سرسي )3

 .سوپاپها آزاد هستند از محل خود خارج نشوند
 
 

 فنر سوپاپ .3
 .فنر سوپاپ را از سمتي كه در شكل نشان داده شده نصب كنيد

 .بشقابك باالي سوپاپ را بگذاريد .2
 
 
 
 

 خارهاي سوپاپ.    1
   . كنيدبا استفاده از فنر جمع كن سوپاپ، فنر را جمع  )1

 0-2228-8840-5 شماره فني فنر جمع كن
 .خارها را روي ساق سوپاپ نصب كنيد )2
از استقرار خارها با ضربه زدن آرام روي انتهاي ساق سوپاپ  )3

 .بوسيله چكش الستيكي اطمينان حاصل نماييد
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6A تعمريات عمومي موتور  

١٥ 

 )ميل سوپاپ(ميل بادامك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن قطعات          
 بكها ميل اسبكمجموعه اس .1
 هاي سوپاپ كالهك .2
 كپه ياتاقانهاي ميل سوپاپ .3
 ياتاقانهاي بااليي ميل سوپاپ .4
 مجموعه ميل سوپاپ .5
ياتاقانهاي پاييني ميل سوپاپ براي چگونگي انجام به قسمت  .6

 .اين كتاب راهنما مراجعه نماييد» سرسيلندر«
 دنده ميل سوپاپ .7

  . نيدكش دنده را از محل خود خارج ك با بكارگيري پولي
 (0-0086-8840-5) /0-2027-8840-5   شماره فني پولي كش 

 خار دنده ميل سوپاپ .8
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6A تعمريات عمومي موتور  

١٦ 

 بازرسي و تعمير
بدقت بازرسي هاي الزم را انجام دهيد و قطعات معيوب و آنهائي كه بيش از 

گيرهاي مورد لزوم  اند را تعويض كرده، تعميرات و اندازه اندازه فرسوده شده
 .را انجام دهيد

  طولي ميل سوپاپلقي
گيري   را اندازه و پايه ميل سوپاپ خالصي بين دنده ميل سوپاپ 

 .نماييد
اگر مقدار بدست آمده خارج از حد مجاز بود بايد دنده ميل سوپاپ يا ميل 

 .سوپاپ را تعويض نمود
 mm (in)       لقي طولي 

 حد مجاز استاندارد
0.085-0.205 

(0.0033-0.0081) 0.25 (0.0098) 
 قطر محور ميل سوپاپ            

و ) و(با بكارگيري ميكرومتر قطر محور را در دو جهت عمود برهم 
اگر مقدار بدست آمده خارج از حد مجاز باشد بايد ميل . گيري كنيد اندازه

 .سوپاپ را تعويض كنيد
 mm (in)     قطر محور ميل سوپاپ 
 حد مجاز استاندارد

39.950-39.975 
(1.5728-1.5738) 39.850 (1.569) 

 
 ارتفاع بادامك

اگر مقدار بدست . گيري كنيد را با يك ميكرومتر اندازه» H«مقدار ارتفاع بادامك 
 .آمده كمتر از حد مجاز باشد، ميل سوپاپ را تعويض كنيد

 mm (in)      ارتفاع بادامك
 حد مجاز استاندارد نوع موتور

4HE1-TC 53.6 (2.110) 52.6 (2.071) 
 

 تاب داشتن ميل سوپاپ               
 . شكل قرار دهيدVهاي  ميل سوپاپ را روي پايه )1
مقدار تاب داشتن ميل ) مطابق شكل(گير  بوسيله ساعت اندازه )2

   اگر مقدار بدست آمده خارج از حد  .گيري كنيد سوپاپ را اندازه
 .مجاز باشد، ميل سوپاپ را تعويض كنيد

 mm (in)     مقدار تاب داشتن 
 (0.002) 0.05 حد مجاز
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6A تعمريات عمومي موتور  

١٧ 

 خالصي بين محور و ياتاقان ميل سوپاپ            
) مطابق شكل(گير قطر داخلي ياتاقان ميل سوپاپ را  با بكارگرفتن ساعت اندازه

 .گيري نماييد اندازه
 mm (in)      قطر داخلي ياتاقان 
 (1.5763-1.5748) 40.037-40.000 استاندارد

له بين محور و ياتاقان ميل سوپاپ خارج از حد مجاز باشد ياتاقانها را تعويض اگر فاص
 .كنيد

 mm (in)      مقدار خالصي ياتاقان 
 حد مجاز استاندارد

0.025 – 0.087 
(0.00098-0.00343) 

0.15 
(0.0059) 

 مراحل جمع كردن قطعات            
 خار ميل سوپاپ.   8
 دنده ميل سوپاپ.    7

 ميل سوپاپ را روي پيشاني ميل سوپاپ قرار داده و پيچ آنرا دنده •
 .با گشتاور مناسب سفت كنيد

 N.m (kg.m/lb.ft)        گشتاور مجاز سفت كردن 
142 (14.5/105) 

 
 ياتاقان پاييني ميل سوپاپ.     6
 مجموعه ميل سوپاپ.     5
 ياتاقان بااليي ميل سوپاپ.     4
 سوپاپكپه ياتاقان ميل .     3

 كالهك سوپاپها .2
 مجموعه ميل اسبك و اسبكها .1

 .اين كتاب راهنما مراجعه نماييد» سرسيلندر«براي چگونگي انجام به قسمت 
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6A تعمريات عمومي موتور  

١٨ 

 مجمومه اسبكها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن قطعات          
 مجموعه محور اسبكها .1

رده هاي پايه ميل اسبك را بترتيب و تدريجاً باز ك ها و مهره پيچ )1
 .سپس مجموعه را از محل خود خارج كنيد

در موقع باز كردن همانطوريكه در شكل نشان داده شده از نقطه          )2
 .شروع و مسير فالش را جهت سفت كردن دنبال كنيد

 :احتياط
هاي پايه ميل اسبك به  ها و مهره درصورت باز كردن بترتيب و تدريجاً پيچ

 .گردد وارد نمي) نر سوپاپهاتوسط ف(ميل اسبك نيروي مخالف 
 كالهك سوپاپ .2

 :توجه    
اي وجود ندارد دقت كنيد اين قطعات  چون براي كالهك سوپاپها هيچ نگهدارنده

 .هاي تايمينگ يا مجراي برگشت روغن نيفتد در داخل محفظه دنده
 هاي ميل سوپاپ پايه .3
 اسبك .4
 فنر .5
 پايه ميل اسبك .6
 پايه ميل سوپاپ .7
 ميل اسبك .8
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 ميربازرسي و تع
هاي الزم را انجام دهيد و قطعات معيوب و يا آنهايي كه بيش از اندازه  بدقت بازرسي

هاي مورد لزوم را انجام  گيري اند را تعويض كرده، تعميرات و اندازه فرسوده شده
 .دهيد

 تاب ميل اسبك           
 . شكل قرار دهيدVميل اسبك را روي پايه  )1
گيرد  كه در وسط ميل اسبك قرار ميگير  با بكارگيري ساعت اندازه )2

اگر مقدار تاب خيلي كم باشد، ميل اسبك . مقدار تاب را بدست آوريد
در موقع عمل تاب گيري ميل اسبك . را بوسيله پرس اصالح نماييد

اگر مقدار بدست آمده خارج از حد مجاز باشد، ميل . باشد سرد مي
 .اسبك را تعويض نماييد

 mm (in)     مقدار تاب داشتن 
 (0.012) 0.3 حد مجاز

 قطر خارجي ميل اسبك          
اگر مقدار بدست . گيري كنيد با بكارگيري ميكرومتر قطر محل تماس اسبكها را اندازه

 .آمده كمتر از حد مجاز باشد، ميل اسبك را تعويض كنيد
 mm (in)      قطر خارجي ميل اسبك

 حد مجاز استاندارد
21.979-22.000 

(0.8653-0.8661) 
21.85 

(0.8602) 
 

 قطر داخلي بوش اسبك           
گيري  گير قطر داخلي بوش اسبكها را اندازه  ساعت اندازه   با استفاده از كوليس يا

 .كنيد
 mm (in)      قطر داخلي بوش اسبكها 

 حد مجاز استاندارد
22.010-22.035 

(0.8665-0.8675) 
22.15 

(0.8720) 
 mm (in) بين ميل اسبك و اسبكها ) خالصي(فاصله 

 حد مجاز استاندارد
0.010-0.056 

(0.0004-0.0022) 
0.2 

(0.0079) 
در صورت . مجراي عبور روغن پايه ميل اسبك را از نظر گرفتگي بررسي كنيد         

 .لزوم با هواي فشرده مجراي عبور روغن را تميز كنيد
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 غلطك و پين اسبك          
 

ني را از پشت غلطك مطابق شكل عبور داده و آنرا ازدوانتها ريسما )1
مقدار بيرون زدن . آيد بكشيد و در اين حالت غلطك به بيرون مي

 .گيري كنيد غلطك را با عمق سنج كوليس اندازه
. گيري شده را يادداشت كرده سپس ريسمان را خارج كنيد مقدار اندازه )2

گيري   آن بداخل اندازهمقدار بيرون زدن غلطك را در حالت فشردن
 .كنيد

گيري را محاسبه و با مقدار استاندارد مقايسه كنيد در  اختالف دو اندازه )3
صورتيكه اندازه بدست آمده خارج از حد مجاز باشد غلطك و اسبك را 

 .تعويض كنيد
 خالصي غلطك و پين اسبك
 حد مجاز استاندارد

0.040 – 0.084 
(0.0016 – 0.0033) 

0.5 
(0.02) 

 
 سايش تايپيت         

بررسي كنيد محل تماس تايپيت يا اسبك چه مقدار ساييده شده اگر مقدار بدست 
 .آمده خارج از حد مجاز باشد يك تايپيت جديد استفاده كنيد

 mm (in)       مقدار سايش 
 (0.004) 0.1 حد مجاز

 
 

 مراحل جمع كردن قطعات          
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6A تعمريات عمومي موتور  

٢١ 

 ميل اسبك .1
 . فشرده مجاري عبور روغن ميل اسبك را تميز كنيدبا هواي )1
 .ميل اسبك را به روغن موتور آغشته كنيد )2
ميل اسبك را بصورتي كه عالمت آن بسمت جلو و باال باشد قرار  )3

 .دهيد
 پايه ميل اسبك .2

پايه ميل سوپاپ را روي ميل اسبك نصب و همانطوريكه در شكل نشان داده 
 .پيچ آنرا سفت كنيد

 
 
 
 
 
 بكاس .3

بوش و غلطك اسبكها را به روغن موتور آغشته كرده سپس آنرا روي ميل 
 .اسبك نصب نماييد

 
 
 
 
 
 فنر .4

 .فنر را روي ميل اسبك سوار كرده و دنباله فنر را به اسبك متصل كنيد
 
 
 
 
 
 
 پايه ميل اسبك .5
 پايه ميل سوپاپ .6

 .هاي ميل سوپاپ بترتيب سفت كنيد پيچ پايه
 
 
 
 

 كالهك سوپاپ.    8
 مجموعه ميل اسبك و اسبكها.     7

 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» سرسيلندر«براي چگونگي انجام كار به قسمت 
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6A تعمريات عمومي موتور  

٢٢ 

 پمپ روغن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن قطعات           
 

 درپوش دنده پمپ فرمان هيدروليك .1
 دنده پمپ فرمان هيدروليك .2
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6A تعمريات عمومي موتور  

٢٣ 

 محفظه فاليويل .3
 :نكته

 .دقت كنيد و باز كردن پيچها كه در شكل نشان داده شده فراموش نگرددكامالً 
 
 
 
 
 
 
 Aدنده واسطه  .4

 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه پمپ روغن .5
 
 
 
 
 
 
 

 دنده محرك و شفت آن .6
 
 
 
 
 
 
 
 

 اشپيل .7
 نشيمنگاه فنر .8
 فنر سوپاپ كنترل فشار .9

 سوپاپ كنترل فشار .10
 پوسته پمپ .11
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6A تعمريات عمومي موتور  

٢٤ 

 بازرسي و تعمير
جام دهيد و قطعات معيوب و آنهايي كه بيش از هاي الزم را ان بدقت بازرسي

هايي مورد لزوم را  گيري اند را تعويض كرده، تعميرات و اندازه اندازه فرسوده شده
 .انجام دهيد

 
 فاصله بين دنده و ديواره داخلي پمپ

اگر . گيري كنيد با بكارگيري فيلر فاصله بين دنده و ديواره داخلي پمپ را اندازه
ده بيشتر از حد مجاز باشد، مجموعه پمپ روغن بايد تعويض فاصله بدست آم

 .گردد
 

 mm (in)    فاصله بين دنده و ديواره داخلي پمپ 
 حد مجاز استاندارد

0.125-0.220 
(0.0049-0.0087) 

0.3 
(0.012) 

 فاصله بين پوسته و سطح دنده
 .گيري كنيد با بكارگيري فيلر و خط كش فاصله بين پوسته و سطح دنده را اندازه

اگر فاصله بدست آمده بيشتر از حد مجاز باشد مجموعه پمپ روغن بايد تعويض 
 .گردد

 mm (in)     فاصله پوسته تا سطح دنده 
 حد مجاز استاندارد

0.064-0.109 
(0.0025-0.0043) 

0.2 
(0.008) 

 
 فاصله بين شفت دنده محرك و بوش

گيري  ه محرك را اندازهبا بكار گيري ميكرومتر قطر خارجي شفت دند )1
 .نماييد

 mm (in)     قطر خارجي دنده محرك
 حد مجاز استاندارد

15.989-16.000 
(0.6295-0.6299) 

15.9 
(0.626) 

 
 
با استفاده از ميكرومتر داخل سنج قطر داخلي بوش روي پوسته پمپ و  )2

 .گيري كنيد بدنه سيلندر اندازه
ز حد مجاز باشد مجموعه پمپ اگر فاصله بين شفت دنده و بوش بيشتر ا

 .روغن بايد تعويض گردد
 mm (in)     فاصله بين شفت و بوش 
 حد مجاز استاندارد

0.04 – 0.07 
(0.0016-0.0028) 

0.2 
(0.012) 
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6A تعمريات عمومي موتور  

٢٥ 

 مراحل جمع كردن قطعات
 پوسته پمپ.    11
 سوپاپ كنترل فشار روغن.    10
 فنر سوپاپ كنترل فشار روغن.     9
 گاه فنرنشيمن.    8
 اشپيل.     7
 
 
 
 
 
 دنده محرك  و شفت آن.     6

 .شفت دنده محرك را به روغن موتور آغشته كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 مجموعه پمپ روغن.     5

 .سطح تماس پمپ روغن با بدنه سيلندر را كامالً تميز كنيد )1
 يا مشابه (Three Bond 1141E)با استفاده از چسب آب بندي  )2

 .شكل بپوشانيدآن سطح را  مطابق 
 
 
 
 
 

 :احتياط           
كامالً دقت كنيد چسب به مجاري روغن كه با فالش در شكل مشخص شده و همچنين 

 .بداخل پوسته پمپ وارد نگردد
 .پمپ را روي بدنه نصب كنيد )3
 .پيچهاي پمپ را با گشتاور مجاز سفت كنيد )4

 N.m (kg.m/lb.ft)   گشتاور سفت كردن پيچها 
31 (3.2/23) 

 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A تعمريات عمومي موتور  

٢٦ 

 Aدنده واسطه .    4
ميل لنگ را در جهت عقربه ساعت بچرخانيد تا سيلندر يك را در  )1

 و عالمت روي دنده ميل لنگ در (TDC)حالت نقطه مرگ باال 
 . قرار گيردAراستاي محور دنده 

در صورتيكه از تنظيم بودن عالئم مطابق شكل اطمينان پيدا كرديد،  )2
 .دنده واسطه را جا بزنيد

 A   N.m (kg.m/lb.ft)شتاور سفت كردن پيچ دنده واسطه گ
133 (13.6/98) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محفظه فاليويل.     3
 .سطح تماس محفظه فاليويل و بدنه سيلندر را كامالً تميز كنيد )1
 يا مشابه (Three Bond 1207C)با استفاده از چسب آب بندي  )2

 .آن، سطوح مطابق شكل را بپوشانيد
 
 
 
 
هاي روي محفظه فاليويل  اي روي بدنه سيلندر را مقابل سوراخه پين )3

 .قرار دهيد
 .پيچهاي محفظه فاليويل را با گشتاور مجاز مطابق شكل سفت كنيد )4

 N.m (kg.m/lb.ft)  گشتاور سفت كردن پيچ محفظه فاليويل
                                                         :   96 (9.8/71) 

                                                           :  48 (4.9/35) 
                                                        :     94 (9.6/69) 

                                                       :     25 (2.6/19) 
                                                           :    76 (7.7/56) 

                                                        :    38 (3.9/28) 
اند از سمت پمپ     مشخص شده   يا  »     « پيچهايي كه با عالئم  •

از سمت بدنه . اند ه    مشخص گرديد    انژكتور و آنهايي كه با عالمت
 .شوند سيلندر سفت مي

 N.m (kg.m/lb.ft)  گشتاور سفت كردن پيچ محفظه فاليويل
      :96 (9.8/71) 
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6A تعمريات عمومي موتور  

٢٧ 

 دنده پمپ فرمان هيدروليك.    2
 . آغشته كنيددنده را به روغن موتور )1
 در (1) را روي شفت (2)همانطوريكه نشان داده شده دنده  )2

 .نصب كنيد» A«محل 
 N.m (kg.m/lb.ft)   گشتاور سفت كردن پيچ             

133 (13.6/98) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درپوش دنده پمپ فرمان هيدروليك .1
 .درپوش را با اورينگ روي پوسته نصب كنيد

 N.m (kg.m/lb.ft)  درپوشگشتاور سفت كردن پيچهاي 
19 (1.9/14) 
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6A تعمريات عمومي موتور  

٢٨ 

 ميل لنگ
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6A تعمريات عمومي موتور  

٢٩ 

 مراحل باز كردن قطعات
 مجموعه سرسيلندر .1

 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» سرسيلندر«براي چگونگي انجام به قسمت 
 واشر سرسيلندر .2

 :احتياط
 .واشر سرسيلندر بكار رفته را مجدداً استفاده نكنيد

  كالچديسك .3
 صفحه كالچ .4
 سيم گاز .5
 مجموعه اهرم گاز .6
 لوله روغن .7
 مجموعه فيلتر روغن .8
  لوله روغن پمپ خالء .9

  شيلنگ پمپ خالء .10
 تسمه پروانه .11
 ژنراتور .12
 پايه دسته موتور .13
 مجموعه پمپ انژكتور .14
 بازوي تنظيم تسمه پروانه .15
 )دينام(پايه ژنراتور .16

 .نما مراجعه كنيداين كتاب راه» بلوكه سيلندر«براي چگونگي انجام به قسمت 
 

 پولي ارتعاش گير ميل لنگ .17
 شماره  . با بكارگيري قفل كن فاليويل از چرخش آن جلوگيري كنيد )1

 0-2230-8840-5  : فني قفل كن فاليويل
 .پيچهاي پولي را باز كرده و آن را از محل خود خارج كنيد )2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كاسه نمد جلو ميل لنگ .18
 :احتياط

 .اس كاسه نمد  روي ميل لنگ صدمه نبيندكامالً دقت كنيد محل تم
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6A تعمريات عمومي موتور  

٣٠ 

 روغن برگردان جلو ميل لنگ .19
شماره . با استفاده از ابزار مخصوص روغن برگردان را از محل خود خارج كنيد

 0-2360-8840-5     :فني ابزار مخصوص
 :نكته

در صورت تعويض كاسه نمد، بايد روغن برگردان و كاسه نمد هر دو را تعويض 
 .كرد

 
 

 عه فاليويلمجمو .20
     .با بكارگيري قفل كن فاليويل، از چرخش آن جلوگيري كنيد )1

 0-2230-8840-5:        شماره فني قفل كن فاليويل
پيچهاي فاليويل را همانطور كه در شكل نشان داده شده بترتيب و  )2

 .تدريجاً شل كنيد
 .قفل كن فاليويل را باز كرده و سپس فاليويل را پياده كنيد )3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كاسه نمد عقب ميل لنگ .21
 :توجه

 .كامالً دقت كنيد محل تماس كاسه نمد روي ميل لنگ صدمه نبيند
 
 
 
 
 
 

 روغن برگردان عقب ميل لنگ .22
  . با بكارگيري ابزار مخصوص روغن برگردان را خارج كنيد

 0-2360-8840-5   :      شماره فني ابزار مخصوص
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6A تعمريات عمومي موتور  

٣١ 

 كارتل .23
 

 فيلتر پمپ روغن .24
  پمپپولي واتر .25
 واتر پمپ .26

 
 
 
 
 

 سيني جلو موتور .27
هايي كه در محلهاي مشخص شده روي شكل و سفت كردن  با نصب پيچ

 .آنها سيني جلو موتور را از محل خود خارج كنيد
 
 
 
 

 (4HE1-T, 4HE1-TC)) ترموستات روغن(سوپاپ باي پس  .28
 .سوپاپ را از محل نصب شده روي سيلندر خارج كنيد

 
 
 
 
 
 
 

  فرمان هيدروليكدرپوش پمپ روغن .29
 دنده پمپ فرمان هيدروليك .30
 محفظه فاليويل .31
 دنده واسطه .32
 مجموعه پمپ روغن .33

 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» پمپ روغن«براي چگونگي انجام به قسمت 
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6A تعمريات عمومي موتور  

٣٢ 

 كپه ياتاقان متحرك .34
 

  متحرك پايين ياتاقان .35
از پيچهاي اتصال كپه ياتاقان را باز كرده و كپه ياتاقان و ياتاقان پايين  )1

 .محل خود خارج كنيد
بعد از خارج كردن هريك از ياتاقانهاي متحرك مطابق شكل بنا به  )2

 .شماره سيلندر آنرا مشخص كنيد
 
 

 مجموعه پيستون و شاتون .36
براي خارج كردن آسان و راحت پيستون كربنهاي باالي ديواره  )1

 .سيلندر را با بكارگيري شابر يا ابزار مشابه تميز كنيد
 و شاتون را از طريق وارد آوردن فشار به لبه شاتون مجموعه پيستون )2

 .توسط دسته چكش يا ابزار مشابه به باال هدايت كنيد
اگر ياتاقانهاي متحرك را از محل خود خارج شدند بنا به شماره  )3

تا در صورت نياز به نصب مجدد در محل . سيلندر آنرا مشخص كنيد
 .خود قرار بگيرد

 :توجه
 . وارد نگرددها صدمه به روغن پاش

 :نكته
در موقع خارج كردن پيستون و شاتون، شاتون بصورت موازي با سيلندر 

 .قرار گرفته و سپس به آن نيرو وارد كنيد
 

 محفظه ميل لنگ .37
هاي شكل  پيچهاي محفظه سيلندر را بترتيب و مطابق با شماره )1

 .تدريجاً باز كنيد
نشان داده  عدد پيچ در محلهايي كه در شكل با فالش 3با بستن  )2

شده و سفت كردن تدريجي آنها محفظه را از بلوكه سيلندر جدا 
 .كنيد

 :نكته
كنيد ابتدا پمپ روغن و پايه  وقتي اقدام به باز كردن محفظه ميل لنگ مي

 .ژنراتور را باز كنيد
 بغل ياتاقاني پايين .38
 ياتاقانهاي ثابت پايين ميل لنگ .39
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6A تعمريات عمومي موتور  

٣٣ 

 مجموعه ميل لنگ .40
 

 
 بغل ياتاقانهاي باال .41
 اتاقانهاي ثابت باالييي .42

 
 
 
 
 
 
 

 دنده ميل لنگ .43
  . با بكارگيري ابزار مخصوص دنده سر ميل لنگ را خارج كنيد )1

 0-6818-9439-8شماره فني ابزار مخصوص         
 .خار دنده ميل لنگ را خارج كنيد )2

 ميل لنگ .44
 
 
 

 بازرسي و تعمير
 آنهايي كه بيش از هاي الزم را انجام داده و قطعات معيوب و يا بدقت بازرسي

گيريهاي مورد لزوم را  اند را تعويض كرده، تعميرات و اندازه اندازه فرسوده شده
 .انجام دهيد

 لقي طولي ميل لنگ
گير و نصب آن روي انتهاي ميل لنگ و حركت  با بكارگيري ساعت اندازه )1

 .گيري كنيد طولي ميل لنگ لقي كلي را اندازه
ها را بايد  بغل ياتاقاني.  مجاز باشداگر مقدار بدست آمده بيش از حد )2

 .تعويض گردند
 mm (in)       لقي طولي 

 حد مجاز استاندارد
0.104-0.205 

(0.0041-0.0081) 0.35 (0.014) 
 ميل لنگ و ياتاقانها

محورهاي ثابت و متحرك ميل لنگ را از نظر سايش و معيوب بودن بررسي 
 .كنيد

 .ز نظر سايش و معيوب بودن بررسي كنيدلنگ را ا محل تماس كاسه نمد و ميل
 .مجاري روغن را از نظر مسدود بودن بررسي كنيد
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6A تعمريات عمومي موتور  

٣٤ 

 تاب داشتن ميل لنگ
 .گيري را در وسط ميل لنگ روي محور ثابت قرار دهيد ساعت اندازه )1
 .ميل لنگ را به آرامي بچرخانيد )2

ت آمده در صورتيكه مقدار بدس. از روي ساعت مقدار تاب داشتن را بخوانيد
 .بيش از حد مجاز باشد ميل لنگ بايد تعويض گردد

 mm (in)      مقدار تاب داشتن 
 حد مجاز استاندارد
 (0.012) 0.30  يا كمتر(0.002) 0.05

 كشيدگي يا فشردگي ياتاقان
اگر مقدار بدست . گيري كنيد با بكارگيري كوليس طول دهانه ياتاقان را اندازه

 .باشد ياتاقان باال و پايين را تعويض كنيدآمده كمتر از حد مجاز 
 mm (in)        مقدار 

 (3.43) 87 حد مجاز
 
 
 

 قطر محورهاي ثابت و متحرك
و )  1(و )  1(با بكارگيري ميكرومتر قطر محورهاي متحرك را در راستاي  )1

 .گيري كنيد اندازه) 2(و ) 2(
) 4(و ) 3(با بكارگيري ميكرومتر قطر محورهاي متحرك را در نقاط  )2

 .گيري كنيد اندازه
اگر مقدار . گيري محورهاي ثابت نيز انجام دهيد  را براي اندازه2 و 1مراحل  )3

 .بدست آمده كمتر از حد مجاز باشد، بايد ميل لنگ را اصالح يا تعويض كرد
 mm (in)     قطر محورهاي ثابت و متحرك

 حد مجاز استاندارد  مدل موتور

 تمام مدلها
محورهاي 

رك     متح
5, 4, 2, 1 

81.905-81.925 
(3.2246-3.2254) 

81.85 
(3.2224) 

 تمام مدلها
 محور

متحرك 
 3شماره 

81.891-81.911 
(3.2240-3.2248) 

81.85 
(3.2224) 

4HE1-T 
4HE1-TC 

محورهاي 
 ثابت

72.902-72.922 
(2.8702-2.8433) 

72.85 
(2.8681) 
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6A تعمريات عمومي موتور  

٣٥ 

 mm (in) مقدار در پهني محورهاي ثابت و متحرك
4HE1-T, 4HE1-TC (0.0002) 0.0050 حد مجاز 

 فاصله خالصي بين محورها و ياتاقانها        
ياتاقانها و محل استقرار آنها را روي بلوكه سيلندر و محفظه ميل لنگ و  )1

 .همچنين سطح تماس بلوكه با محفظه را كامالً تميز كنيد
 .ه ميل لنگ قرار دهيدياتاقانها را در محل مربوطه در بلوكه و محفظ )2
 .محفظه ميل لنگ را روي بلوكه قرار دهيد )3

 
 

پيچهاي اتصال محفظه ميل لنگ را بترتيب شماره مطابق شكل روبرو و با  )4
 .گشتاور مجاز سفت كنيد

 
 N.m (kg.m/lb.ft)    (M14: 1~10)گشتاور پيچهاي 

 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول
98 (10/72) 132 (13.5/98) 30º - 60º 

 
 N.m (kg.m/lb.ft)    (M10: (1) ~ (17))گشتاور پيچهاي 

37 (3.8/27) 
 
 

 .گيري نماييد گيري قطر داخلي ياتاقانها را اندازه با بكارگيري ساعت اندازه )5
اگر مقدار فاصله بين محورها و ياتاقانها بيشتر از حد مجاز باشد، ميل لنگ  )6

 .را اصالح يا تعويض نماييد
 mm (in)    بين محورها و ياتاقانها) خالصي(فاصله 

 حد مجاز استاندارد 
 0.072-0.037 5,4,2,1محورهاي 

(0.0015-0.0028) 
0.11 

(0.0043) 
 0.086-0.051 3محور شماره 

(0.0020-0.0034) 
0.11 

(0.0043) 
 .محفظه ميل لنگ و ياتاقانها را پياده كنيد )7

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A تعمريات عمومي موتور  

٣٦ 

 انتخاب ياتاقانهاي ثابت
انتخاب . قانها با ميل لنگ به جدول راهنما مراجعه كنيدبعد از جداسازي ياتا

گيري قطر محورهاي ميل لنگ و ياتاقانها  لنگ بر مبناي اندازه ياتاقانهاي ميل
 .گيرد انجام مي

توان سايز  با مقايسه عالئم روي محفظه ميل لنگ و ميل لنگ با جداول زير مي
 .ها را بدست آورد صحيح ياتاقان

 فظه ميل لنگمحل عالمت نوع مح
براي تمام سيلندرها در روي كف ) 2 يا 1(عالمتهاي نوع محفظه به دو صورت 
 :براي مثال) مطابق شكل(قسمت باالي سمت چپ حك شده 

2                      1     1             2                            1 
 

   ياتاقان        ياتاقان         ياتاقان       ياتاقان        ياتاقان     
 1  شماره         2  شماره        3     شماره4        شماره 5شماره

 
 محل عالمت نوع ميل لنگ

براي تمام سيلندرها در روي ) 2 يا 1(عالمتهاي نوع ميل لنگ به دو صورت 
فاصله بين محورها و ياتاقانهاي ميل .  حك شده1قسمت جلو بازوي لنگ شماره 

 بايد مطابق با هر كدام از وضعيتهاي جدول بوده سپس ميل لنگ و لنگ
 .ها را نصب كرد ياتاقان

 :بطور مثال
1                    2     2           1                            2 
 

      محور      محور           محور          محور              محور      
 1     شماره          2   شماره     3  شماره    4    شماره   5شماره     

 
 mm (in)     دسته بندي ياتاقانهاي ميل لنگ 
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6A تعمريات عمومي موتور  

٣٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فاصله خالصي محورهاي ميل لنگ با ياتاقانهاي متحرك         
 .ميل لنگ، شاتون، كپه ياتاقان متحرك و ياتاقانها را تميز كنيد )1
 .ا در شاتون و كپه آن نصب كنيدياتاقانهاي متحرك ر )2
هاي شاتون را به گريس دي سولفيد موليبديوم  ها و سطح تماس پيچ رزوه )3

 .آغشته كنيد
 .شاتون را ثابت كنيد )4
 .پيچهاي شاتون را با گشتاور مجاز سفت كنيد )5

 N.m (kg.m/lb.ft)    گشتاور مجاز پيچهاي شاتون 
 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

39 (4.0/29) 60º 30º 
 
گيري  گير قطر داخلي ياتاقانهاي متحرك را اندازه با بكارگيري ساعت اندازه )6

 .كنيد
 mm (in)  فاصله محور تا ياتاقان متحرك
 حد مجاز استاندارد

0.036 – 0.077 (0.0014-0.0030) 0.10 (0.004) 
 
لنگ بيشتر از  گيري شده بين داخل ياتاقان و محور ميل اگر فاصله اندازه )7

 .لنگ را تعويض نماييد حد مجاز باشد بايد ياتاقان ميل
 .كپه ياتاقان متحرك را باز كنيد )8
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6A تعمريات عمومي موتور  

٣٨ 

 انتخاب ياتاقانهاي متحرك
براي مشخص . بعد از جداسازي ياتاقانهاي متحرك به جدول راهنما مراجعه كنيد

عالمت سايز ياتاقان را با . شدن سايز ياتاقان به سربزرگ شاتون توجه كنيد
 )مطابق شكل. (يلندر روي سربزرگ شاتون اشتباه نكنيدشماره س

 mm (in)  تقسيم بندي ياتاقانهاي متحرك
 

 
 با پالستيك گيج) خالصي(گيري فاصله  اندازه

 فاصله بين محورها و ياتاقانهاي ثابت
ياتاقانها و محل استقرار آنها را روي بلوكه سيلندر و محفظه ميل لنگ و  )1

 .كه با محفظه ميل لنگ را كامالً تميز كنيدهمچنين سطح تماس بلو
 .ياتاقانها را در محل مربوطه در بلوكه و محفظه ميل لنگ قرار دهيد )2
 .با دقت و احتياط ميل لنگ را روي ياتاقانها قرار دهيد )3
 . درجه روي ياتاقانها بچرخانيد30ميل لنگ را تقريباً  )4

 
 
 
 
 
 
 
 

ميل لنگ در جهت عرضي پالستيك گيج را سرتاسر روي محورهاي ثابت  )5
 .قرار دهيد) مطابق فالش(ياتاقان 
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6A تعمريات عمومي موتور  

٣٩ 

 .محفظه ميل لنگ را روي بلوكه نصب كنيد )6
 
 
 
 
 
 
 
 

پيچهاي محفظه ميل لنگ را بترتيب شماره همانطوريكه در شكل نشان  )7
 .داده شده با گشتاور مجاز سفت كنيد

 
 N.m (kg.m/lb.ft)          (M14: 1~10)گشتاور مجاز پيچهاي 

 مرحله سوم مرحله دوم رحله اولم
98 (10/72) 132 (13.5/98) 30º - 60º 

 
 N.m (kg.m/lb.ft)     (M10: 1 ~ 17)گشتاور مجاز پيچهاي 

37(3.8  /  27) 
در موقع نصب محفظه ميل لنگ و سفت كردن پيچها از چرخاندن ميل لنگ 

 .خودداري كنيد
 .از محل خود خارج كنيدپيچها را باز محفظه ميل لنگ و ياتاقانها را  )8
گيري مقايسه و  پهناي پالستيك گيج را با درجه بندي خط كش اندازه )9

 .مقدار فاصله را بدست آوريد
 mm (in)     فاصله بين محور و ياتاقانهاي ثابت 

 حد مجاز استاندارد 
محورهاي شماره 

5,4,2,1 
0.037 – 0.072 

(0.0015-0.0028) 
0.11 

(0.0043) 
 0.086-0.051 3محور شماره 

(0.0020-0.0034) 
0.11 

(0.0043) 
 

 .اگر مقدار بدست آمده بيشتر از حد مجاز باشد مراحل زير را انجام دهيد )10
گيري  لنگ را اندازه با بكارگيري ميكرومتر قطر خارجي محورهاي ميل •

 .كنيد
اگر . گيري بدست آوريد قطر داخلي ياتاقانها را بوسيله ساعت اندازه •

رها ميل لنگ و ياتاقانها بيشتر از حد مجاز باشد ميل فاصله بين محو
 .لنگ يا ياتاقانها را تعويض كنيد

 .ميل لنگ و ياتاقانها را از محل خود خارج كنيد )11
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6A تعمريات عمومي موتور  

٤٠ 

 فاصله بين ياتاقان متحرك و ميل لنگ
 .ميل لنگ، شاتون، كپه ياتاقانها متحرك و ياتاقانها را تميز كنيد )1
  . و كپه آن نصب كنيدياتاقانهاي متحرك را در شاتون  )2

 .لنگ خودداري كنيد   بعد از اتصال شاتون روي ميل لنگ از حركت دادن ميل
 .شاتون را ثابت كنيد )3
پالستيك گيج را روي محور ميل لنگ قرار دهيد براي جلوگيري از افتادن  )4

 .پالستيك گيج مقداري روغن موتور به آن بزنيد
 
 
 
 
 
 
 

سولفيد موليبدينيوم  ون را به گريس ديها و سطح تماس پيچهاي شات رزوه )5
 .آغشته كنيد

در موقع . كپه ياتاقانها را نصب و پيچهاي آنرا با گشتاور مجاز سفت كنيد )6
لنگ جلوگيري  نصب و سفت كردن پيچهاي شاتون از حركت كردن ميل

 .كنيد
 N.m (kg.m/lb.ft)  گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي شاتون 

 ه سوممرحل مرحله دوم مرحله اول
39 (4.0/29) 60º 30º 

 .كپه ياتاقانها را باز كنيد )7
گير مقايسه و مقدار   پهناي پالستيك گيج را با درجه بندي خط كش اندازه )8

 .فاصله را بدست آوريد
 mm (in)    فاصله بين محور و ياتاقانهاي متحرك 

 حد مجاز استاندارد
0.036 – 0.077 (0.0014-0.0030) 0.10 (0.004) 

 
 .گر مقدار بدست آمده بيشتر از حد مجاز باشد مراحل زير را انجام دهيدا )9

با بكارگيري ميكرومتر قطر خارجي محورهاي ميل لنگ را  •
 .گيري كنيد اندازه

 . گيري بدست آوريد قطر داخلي ياتاقانها را بوسيله ساعت اندازه •
اگر فاصله بين محورهاي ميل لنگ و ياتاقانها بيشتر از حد مجاز  
 .شد ميل لنگ و ياتاقانها را تعويض كنيدبا
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6A تعمريات عمومي موتور  

٤١ 

   روش بررسي ميل لنگ سخت كاري شده
 (4HE1-T, 4HE1-T)براي مدلهاي  (  

 .ميل لنگ را طبق مراحل زير بررسي كنيد .1
سطح محورهاي متحرك را از نظر فرسايش و معيوب بودن  -

 .بررسي كنيد
سطح محورهاي ثابت را از نظر فرسايش و معيوب بودن بررسي  -

 .كنيد
سطح تماس ميل لنگ و كاسه نمد را از نظر فرسايش و معيوب  -

 .بودن بررسي كنيد
 .مسيرهاي عبور روغن را از نظر مسدود بودن بررسي كنيد -

بررسي سختي سطحي ميل لنگ  براي افزايش سختي سطحي ميل  .2
با انجام اين كار سطح ميل لنگ قابل . كنند لنگ آنرا نيتريده مي

 .كاري نيست ماشين
 راحل بررسيم 2-1
 .سطوح مورد آزمايش را از روغن و ديگر مواد كامالً تميز كنيد -
قسمت مورد بررسي بايد كامالً افقي قرار بگيرد تا محلول  -

 .آزمايش روي آن جاري نگردد
 (2) مجاري روغن mm 10محلول آزمايش را تا فاصله تقريباً  -

 .روي سطح بكار ببريد
      روش بررسي  2-2

و تمام . بكارگيري مواد آلي سرتاسر ميل را تميز كنيد         با       
 .سطوح بايد عاري از روغن باشد

 . درصد از كلريد مس آمونيوم با آب بسازيد10 تا 5يك محلول  -
و . را قرار دهيد) 1(با بكارگيري سرنگ روي سطح محور محلول  -

دقت كنيد تا محور كامالً افقي قرار گرفته تا محلول جاري 
 .نگردد

 ه آزمايشنتيج 2-3
اگر تغيير رنگي حاصل نگردد .  ثانيه صبر كنيد40 الي 30براي  -

ميل لنگ قابل استفاده بوده و اگر محل آزمايش سطح به رنگ 
 .مسي در آمد ميل لنگ بايد تعويض گردد

بالفاصله بعد از آزمايش سطح ميل لنگ را با   آب شستشو  -
 .نماييد

 :توجه
گي زيادي بوده براي همين محلول كلريد مس آمونيوم داراي خورند

 .الزم است سطح بعد از آزمايش بالفاصله كامالً تميز گردد
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6A تعمريات عمومي موتور  

٤٢ 

 
 مراحل جمع كردن قطعات         

 ميل لنگ.    45
 دنده ميل لنگ.    44

با بكارگيري گرم كن پيستون، دنده سرميل لنگ را تا درجه حرارت  )1
170ºC - 250ºC (338º-482ºF)گرم كنيد . 

 دنده بسمت خارج و شيار خار دنده در راستاي روي» S«عالمت  )2
لنگ قرار گرفته سپس بوسيله ابزار مخصوص و چكش با  خار ميل

 .ضربه زدن دنده را تا كف جا بزنيد
 :احتياط

در موقع وارد آوردن ضربه با چكش دنده نبايد كج قرار گرفته و در 
                 . لنگ باشد و به دنده ضربه نخورد راستاي محور ميل

 .ضربه چكش را به محور ابزار مخصوص وارد كرده تا دنده كج جا نرود
 0-6819-9439-8    :  شماره فني ابزار مخصوص

 ياتاقانهاي ثابت بااليي ميل لنگ.    43
كنيد براي مشخص كردن نوع ياتاقان  زمانيكه ميل لنگ يا ياتاقانهاي آن را تعويض مي

 . بلوكه سيلندر مراجعه كنيدجديد به عالئم روي ميل لنگ و
 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» ميل لنگ«براي چگونگي انجام به قسمت 

 .تمام ياتاقانهاي باالئي داراي مجراي روغن هستند
 .ياتاقانها را كامالً تميز كنيد )1

 :احتياط
سطح خارجي ياتاقانها و محل آنها روي بلوكه سيلندر را به روغن آغشته 

 .نكنيد
 
كنيد به شماره و محل قرار گرفتن  ر از ياتاقانهاي قبلي استفاده مياگ )2

 .آن توجه كنيد
 بغل ياتاقاني باال .42

بغل ياتاقاني بااليي را در قسمت جلوي بلوكه سيلندر روي ياتاقان  )1
براي جلوگيري از افتادن بغل ياتاقاني به محل .  قرار دهيد5شماره 

ها را پاك  اضافه گريستماس آن با سيلندر مقداري گريس بزنيد و 
 .كنيد

 .شيارهاي روغن بغل ياتاقاني بايد به سمت ميل لنگ باشد )2
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6A تعمريات عمومي موتور  

٤٣ 

 مجموعه ميل لنگ .41
 

تمام سطوح ياتاقانها و محورهاي ثابت را به روغن موتور آغشته كرده  )1
 .و بعد ميل لنگ همراه دنده را روي بلوكه قرار دهيد

االيي در قسمت ميل لنگ را بسمت عقب فشار داده و بغل ياتاقاني ب )2
 . نصب كنيد5عقب ياتاقان شماره 

 .شيارهاي روغن بغل ياتاقاني بايد بسمت ميل لنگ باشد )3
 

 ياتاقانهاي ثابت پاييني ميل لنگ.   40
 .تمام ياتاقانهاي پاييني بدون شيار روغن هستند

 .ياتاقانها را كامالً تميز كنيد )1
 :احتياط

لوكه سيلندر را به روغن آغشته سطح خارجي ياتاقانها و محل آنها روي ب
 .نكنيد

در صورت بكارگيري ياتاقانهاي قبلي آنها را برحسب شماره در محل  )2
 .مربوطه قرار دهيد

 بغل ياتاقاني پاييني.   39
لنگ در كنار  بغل ياتاقاني پايين را در قسمت داخلي محفظه ميل )1

 . قرار دهيد5ياتاقان شماره 
 .بسمت ميل لنگ باشدشيارهاي روغن بغل ياتاقان بايد  )2
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 محفظه ميل لنگ.    38
  همانطوريكه در شكل نشان داده شده چسب آببندي )1

(Three Bond 1207C)يا مشابه آن را با عرض     
(0.1 inch) 3mmلنگ قرار دهيد  روي سطح بااليي محفظه ميل. 

 .محفظه ميل لنگ را با دقت روي بلوكه سيلندر قرار دهيد )2
نصب محفظه بعد از بكارگيري چسب فرصت  دقيقه وقت براي 20 •

 .داريد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هايي كه در شكل آمده با  پيچهاي محفظه ميل لنگ مطابق شماره )3
 .گشتاور مجاز سفت كنيد

 
 N.m (kg.m/lb.ft)   (M14: 1~10)گشتاور مجاز پيچهاي 

 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول
98 (10/72) 132 (13.5/98) 30º - 60º 

 
 N.m (kg.m/lb.ft)    (M10: (1) ~ (17))گشتاور مجاز پيچهاي 

37 (3.8/27) 
 0-0266-8840-5شماره فني زاويه سنج            

 مجموعه پيستون و شاتون.    37
 ياتاقانهاي متحرك.    36
 كپه ياتاقانهاي متحرك .35

اين كتاب راهنما مراجعه » پيستون و شاتون«براي چگونگي انجام به قسمت 
 .كنيد

 مجموعه پمپ روغن.     34
 Aدنده واسطه .     33
 محفظه فاليويل.     32

 دنده پمپ روغن فرمان هيدروليك.     31
 درپوش دنده پمپ روغن فرمان هيدروليك.     30

 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» پمپ روغن«براي چگونگي انجام به قسمت 
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 (4HE1-T, 4HE1-TC)) ترموستات روغن(سوپاپ باي پس .    29
 .سوپاپ را داخل بلوكه سيلندر نصب كنيد

 
 
 
 
 
 
 

 سيني جلو موتور.   28
 .سطح تماس بلوكه سيلندر و سيني جلو را كامالً تميز كنيد )1
  همانطوريكه در شكل نشان داده شده چسب آب بندي )2

(Three Bond 1207C) متر   ميلي3 يا 2.5 يا مشابه آن را با عرض
 . سطح سيني جلو موتور قرار دهيددر شيار روي

 .دو اُرينگ سيني جلو را در محل خود قرار دهيد )3
 دقيقه وقت براي نصب سيني جلو بعد از بكارگيري چسب 7 •

 .فرصت داريد
 .براي تعيين موقعيت چسب روي سيني به شكل مراجعه كنيد •

سوراخها سيني جلو را در راستاي پين راهنما روي بلوك سيلندر  )4
 . و سپس آنرا نصب و پيچهاي آنرا سفت كنيدقرار داد

 N.m (kg.m/lb.ft)    گشتاور پيچهاي سيني جلو            
24 (2.4/17) 

 
 
 
 
 

 مجموعه واتر پمپ.    27
 پولي واتر پمپ.    26
 صافي پمپ روغن.   25
 كارتل.   24
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 روغن برگردان عقب.    22
 .صوص نصب كنيدروغن برگردان را با استفاده از ابزار مخ

سوار كرده و آن را روي ) 2(را در انتهاي آداپتور )  1(روغن برگردان  )1
 .ميل لنگ قرار دهيد

 
 
 
 
 

را روي آدابتور قرار داده و پيچ مركزي را سفت ) 3(اي  غالف لوله )2
 .كنيد تا روغن برگردان به محل استقرار خود برسد

 
 
 
 
 

گيري و   بدقت اندازهاي كه در شكل مشخص شده بايد مقدار فاصله )3
 .گردد تنظيم گردد در غير اينصورت روغن برگردان كج نصب مي

)A(  :0.3 mm    ± 17.3 
)B( :   0.1mm  ±10.8  

 
 
 
 

 :نكته
 0-2431-8840--5كاسه نمد تعويض روغن برگردان و 

شماره فني مجموعه ابزار تعويض كاسه نمد ابزارهاي مخصوص روغن 
 برگردان عقب و كاسه نمد

 كاسه نمد برگردان روغن عالمت نام قطعه
 ○ ○ RR آداپتور
 ○ ○ RR اي غالف لوله

 ○  RR رينگ آداپتور
 ○ ○ ـــ پيچ مركزي
 ○ ○ ـــ پيچ آداپتور

 ○ ○ RR بوش پيچ آداپتور
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 كاسه نمد عقب ميل لنگ.   21
 .لبه داخلي كاسه نمد به روغن موتور آغشته كنيد )1
 .گردد كاسه نمد بوسيله ابزار مخصوص نصب مي )2
 .نصب كنيد) 2(را روي آداپتور )  5(كاسه نمد  )3
 .اي سوار كنيد رينگ آداپتور داخل غالف لوله )4
يچ مركزي را سفت كنيد قرار داده و پ)  2(را روي آداپتور )  6(غالف  )5

 .برسد) 7(تا غالف به استوپر 
 .مطابق شكل كاسه نمد بايد به اندازه كافي به داخل هدايت گردد )6

(C)  :7.8±0.3 mm (0.307±0.012 in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه فاليويل.    20
صال فاليويل به گريس دي هاي پيچهاي ات سطح تماس و رزوه )1

 .سولفيد موليبدنيوم آغشته كنيد
پين راهنما روي ميل لنگ را در راستاي محل آن روي فاليويل قرار  )2

 .دهيد، فاليويل را نصب و پيچهاي آن را موقتاُ سفت كنيد
.  با ابزار قفل كننده فاليويل از چرخش فاليويل جلوگيري كنيد )3

 0-2230-8840-5    : يلشماره فني ابزار قفل كننده فاليو
هاي كه در شكل  واشر را نصب و پيچهاي فاليويل مطابق با شماره )4

 .آمده و بترتيب با گشتاور مجاز سفت كنيد
 N.m (kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز پيچهاي فاليويل

 مرحله دوم مرحله اول
78 (8.0/58) 90º - 120º 

 
 .قفل كننده فاليويل را باز كنيد )5
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 رگردان جلوروغن ب.    19
 .ابزار مخصوص را نصب كنيد
 0-2431-8840-5     :شماره فني ابزار مخصوص

 لنگ و كاسه نمد ابزارهاي مخصوص روغن برگردان جلوي ميل
 كاسه نمد برگردان روغن عالمت نام قطعه
 ○ ○ FT آداپتور

 ○ ○ FT اي غالف لوله
 ○  FT رينگ آداپتور
 ○ ○ ـــ پيچ مركزي
 ○ ○ ـــ رپيچ آداپتو

 قرار داده و سپس آدابتور را (2) را روي آدابتور (1)روغن برگردان  )1
 .روي ميل لنگ نصب كنيد

 
 
 
 
 

 را روي آدابتور قرار داده و با سفت كردن پيچ (3)اي  غالف لوله )2
 (4)مركزي روغن برگردان را بداخل هدايت كرده تا غالف به استوپر 

 .برسد
 
 
 
 
 

رار گرفتن روغن برگردان مطابق شكل براي جلوگيري از كج ق )3
 .هاي داده شده را بررسي و رعايت كنيد اندازه

(A)  :40.5 ±0.3 mm (1.594 ±0.012 in) 
(B)  :34.0 ±0.1 mm (1.339 ±0.004 in) 
 :توجه

حد فاصل . ض كاسه نمد و روغن برگردان كامالً دقت كنيددر موقع تعوي
 استفاده 5mmاي و پيچ مركزي از يك واشر تخت به ضخامت  غالف لوله

 .كنيد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A تعمريات عمومي موتور  

٤٩ 

 كاسه نمد جلو ميل لنگ .18
 

 .موتور آغشته كنيد لبه كاسه نمد را به روغن  )1
 .گردد كاسه نمد بوسيله ابزار مخصوص نصب مي )2
 . قرار دهيد(2) را روي آداپتور (5)كاسه نمد  )3
 .رينگ آداپتور را داخل غالف سوار كنيد )4
 قرار داده و پيچ مركزي را سفت كنيد تا (2) را روي آدابتور (6)غالف  )5

 . برسد(7)غالف به استوپر 
 
 

 .مطابق شكل كاسه نمد بايد به اندازه كافي بداخل هدايت گردد )6
(C)  :31±0.3 mm (1.220±0.012 in) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پولي ارتعاش گير ميل لنگ.    17
 .به پيچهاي پولي روغن موتور بزنيد )1
پين راهنماي روي فاليويل را در راستاي محل آن روي پولي قرار داده  )2

و پيچهاي آن را بترتيب شماره كه در شكل آمده با گشتاور مجاز 
 .سفت كنيد

 N.m (kg.m.lb/ft)    گشتاور مجاز پيچهاي
200 (20.4/147) 

 )دينام(پايه ژنراتور .   16
 صفحه تنظيم تسمه پروانه.   15
 مجموعه پمپ انژكتور.   14
 دسته موتور.   13
 )دينام(ژنراتور .    12
 تسمه پروانه.    11
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 تنظيم تسمه پروانه
 شيلنگ پمپ خالء.    10
 لوله روغن پمپ خالء.     9
 فيلتر روغنمجموعه .    8
 لوله روغن.    7
 مجموعه اهرم گاز.     6
 سيم گاز.     5
 صفحه كالچ.     4
 ديسك كالچ.     3
 واشر سرسيلندر.      2

 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» بلوكه سيلندر«براي چگونگي انجام به قسمت 
 مجموعه سرسيلندر.      1

 .كتاب راهنما مراجعه كنيداين » سرسيلندر«براي چگونگي انجام به قسمت 
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 پيستون و شاتون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل باز كردن قطعات           
 مجموعه سرسيلندر .1

 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» سرسيلندر«براي چگونگي انجام به قسمت 
 واشر سرسيلندر .2

 :احتياط
 .از واشر سرسيلندر كاركرده مجدداً استفاده نكنيد

   كارتل.  4
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 صافي پمپ روغن.     5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 كپه ياتاقان متحرك.     6

پيچهاي كپه ياتاقانهاي متحرك را باز كرده و ياتاقان و كپه آنها را از  )1
 .محل خود خارج كنيد

مطابق شكل ياتاقان . خواهيد ياتاقان را مجدد  استفاده كنيد اگر مي )2
 در نصب مجدد در محل را بنابر شماره سيلندر عالمت گذاري كرده تا

 .خود قرار بگيرد
 
 
 

 مجموعه پيستون و شاتون.    7
براي خارج كردن آسان و راحت پيستون كربنهاي باالي ديواره  )1

 .سيلندر را با بكارگيري شابر يا ابزار مشابه تميز كنيد
مجموعه پيستون و شاتون را از طريق وارد آوردن فشار به لبه شاتون  )2

 .بزار مشابه به باال هدايت كنيدتوسط دسته چكش يا ا
اگر ياتاقانهاي متحرك را از محل خود خارج شدند بنا به شماره  )3

سيلندر آنرا مشخص كنيد تا در صورت نياز به نصب مجدد در محل 
 .خود قرار بگيرند

 :احتياط
 .ها صدمه وارد نگردد به روغن پاش

 :نكته
 موازي با سيلندر در موقع خارج كردن پيستون و شاتون، شاتون بصورت

 .قرار گرفته و سپس به آن نيرو وارد كنيد
            ياتاقانهاي متحرك .    8

 اگر ياتاقانهاي متحرك از محل خود خارج شدند بنا به شماره سيلندر آنرا          
     تا در صورت نياز به نصب مجدد در محل ) مطابق شكل. (مشخص كنيد        
 .يرندخود قرار بگ      
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 رينگهاي پيستون .9
 

 .دقت كنيد تا شاتون آسيب نبيند. شاتون را بين فكهاي گيره ببنديد )1
براي . با بكارگيري رينگ باز كن رينگها را از محل خود خارج كنيد )2

چون موجب . خارج كردن رينگها از ابزارهاي ديگري استفاده نكنيد
 .گردد ايجاد تنش در رينگ مي

 
 خار گژن پين.    10
 .استفاده از خار جمع كن يكي از خار را خارج كنيدبا 
 
 گژن پين.   11
 شاتون.   12
 پيستون.   13

 .گژن پين را با استفاده از ميله برنجي و ضربات چكش از محل خود خارج   كنيد
كنيد بنا به شماره سيلندر آنرا مشخص  اگر پيستون را از محل خود خارج مي
 .مجدد در سيلندر مربوطه قرار بگيردكرده تا در صورت نياز به نصب 

 بازرسي و تعمير
هاي الزم را انجام دهيد و قطعات معيوب و يا آنهائي كه بيش از   بازرسي بدقت

گيريهاي مورد لزوم را  اند را تعويض كرده، تعميرات و اندازه اندازه فرسوده شده
 .انجام دهيد

 
 تعيين سايز پيستون و سيلندر

گيري قطر بوش  اندازه«قسمت » بلوكه سيلندر« به بخش براي چگونگي انجام
 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» سيلندر

 
 رينگهاي پيستون

در داخل ) با استفاده از پيستون مطابق شكل(رينگ پيستون را بصورت افقي  )1
 .سيلندر قرار دهيد
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 برسد در (1)رينگ بداخل سيلندر توسط پيستون فشار دهيد تا به نقطه  )2
دهانه رينگ به هر سمت قرار . نقطه سيلندر كوچكترين قطر را دارداين 

 .بگيرند فرقي ندارد ولي رينگ بايد بحالت افقي مستقر گردد
 mm (in)     گيري  ارتفاع نقطه اندازه

  حدود(6) 150
اگر مقدار . گيري نماييد با بكارگيري فيلر فاصله دهانه رينگ را اندازه )3

 .مجاز باشد رينگ بايد تعويض گرددبدست آمده بيشتر از حد 
 4HE1-T       mm (in)دهانه رينگ 

 حد مجاز استاندارد 
 0.40-0.24 رينگ كمپرس اول

(0.0094-0.0157) 
 0.71-0.56 رينگ كمپرس دوم

(0.0220-0.0279) 
 0.40-0.20 رينگ روغن

(0.0078-0.0157) 

1.50 
(0.0591) 

 4HE1-TC   mm (in)دهانه رينگ 
 حد مجاز دارداستان 

 0.40-0.24 رينگ كمپرس اول
(0.0094-0.0157) 

 0.450-0.30 رينگ كمپرس دوم و سوم
(0.0118-0.0177) 

 0.40-0.20 رينگ روغن
(0.0078-0.0157) 

1.50 
(0.0591) 
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 فاصله جانبي رينگ با شيار رينگ پيستون            

 
 رينگ روي پيستون را از ها و شيار با بكارگيري فيلر فاصله جانبي رينگ )1

 .گيري كنيد چندين نقطه در محيط پيستون اندازه
 4HE1-TC     mm (in) و4HE1-Tفاصله جانبي 

 حد مجاز استاندارد 
 0.13-0.09 رينگ كمپرس اول

(0.0035-0.0051) 
رينگ كمپرس دوم و 

 سوم
0.09-0.13 

(0.0035-0.0051) 

0.20 
(0.0078) 

 0.07-0.03 رينگ روغن
(0.0012-0.0028) 

0.15 
(0.0059) 

 
اگر شيار رينگها . تمام شيارهاي رينگ روي پيستون را بررسي كنيد )2

 .معيوب شده و يا تغيير شكل پيدا كرده باشند پيستون بايد تعويض گردد
 گژن پين

 قطر گژن پين          
) مطابق شكل(با بكارگيري ميكرومتر قطر خارجي گژن پين را از چندين نقطه 

 .گيري نماييد دازهان
 .اگر مقدار بدست آمده بيشتر از حد مجاز باشد گژن پين بايد تعويض گردد

 mm (in)      قطر خارجي گژنپين 
 حد مجاز استاندارد مدل موتور
4HE1-T 

4HE1-TC 
39.995-40.000 

(1.5746-1.5748) 
39.970 

(1.5736) 
 بين گژنپين و محل آن روي پيستون) خالصي(فاصله 

گيري   بكارگيري ميكرومتر قطر داخلي محل گژنپين روي پيستون را اندازهبا
 .نماييد

 mm (in)     فاصله بين گژنپين و محل آن 
 حد مجاز استاندارد

0.004-0.017 
(0.00016 – 0.00067) 

0.04 
(0.0016) 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A تعمريات عمومي موتور  

٥٦ 

توان فاصله بين گژنپين  گير در دسترس نباشد به روش زير مي اگر ساعت اندازه
 .ستون را بررسي نمودو پي

تا درجه حرارت آن . مخصوص پيستون را گرم كنيد) گرم كن(بوسيله هيتر  )1
 . برسد100ºC (176-212ºF)-80به حدود 

در اين حالت گژنپين بايد به . با فشار انگشت شصت گژن پين را جا بزنيد )2
 .نرمي و بدون مقاومت جا برود

 
 شاتون

 تغيير فرم شاتون
گيري مقدار پيچش و خميدگي شاتون بين سركوچك  اه اندازهبا بكارگيري دستگ

 .و سربزرگ بدست آوريد
اگر مقدار بدست آمده پيچيدگي و خميدگي شاتون بيشتر از حد مجاز باشد 

 .شاتون بايد تعويض گردد
 mm (in)      تغيير فرم شاتون 

  طول(3.94) 100به ازاء هر 
 حد مجاز استاندارد 

 پيچيدگي
 0.20  يا كمتر(0.002) 0.05 خميدگي

(0.008) 
 خالصي بين گژنپين و بوش شاتون

قطر خارجي گژنپين و ) مطابق شكل(گير  با بكارگيري ميكرومتر و ساعت اندازه
گيري و با مقايسه آنها مقدار خالصي بين دو قطعه را  قطر داخلي بوش را اندازه

 .بدست آوريد
تون بيشتر از حد مجاز باشد گژنپين يا اگر مقدار خالصي بين گژنپين و بوش شا

 .بوش شاتون بايد تعويض گردد
 mm (in)   بين گژنپين يا بوش شاتون) فاصله(خالصي 

 حد مجاز استاندارد
0.012 – 0.027 

(0.0005-0.0011) 
0.05 

(0.002) 
 

 تعويض بوش شاتون
 بيرون آوردن بوش

 (4)ا نصب و سپس ميله  ر(3) داخل شاتون قرار داده و بعد طوقه (1)طوقه  )1
         .        ها عبور دهيد از داخل طوقه

 0-2340-8840-5: شماره فني ابزار مخصوص تعويض بوش شاتون
 .ها زياد باز نگردد  را با دست سفت كنيد ولي شكاف طوقه(5)مهره  )2
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 . را روي پرس سوار كنيد(6)تكيه گاه مخصوص تعويض بوش شاتون  )3
 .اه قرار دهيدگ شاتون را روي تكيه )4
 . را سفت كنيد(7)پيچ  )5
 .با بكارگيري پرس و اعمال نيرو بوش شاتون را خارج كنيد )6
 
 
 
 

 نصب بوش شاتون
   .   را روي پرس سوار كنيد(6)گاه مخصوص تعويض بوش  تكيه )1

 0-2340-8840-5    :  شماره فني ابزار مخصوص تعويض بوش شاتون
 .اتون بايد كامالً افقي قرار بگيردش. گاه قرار دهيد شاتون را روي تكيه )2
 . براي نگهداشتن سركوچك شاتون سفت كنيد(7)پيچ  )3
 .  قرار دهيد(4) را روي ميله (8) بهمراه بوش جديد (3) و (1)هاي  طوقه )4

 بوش در راستاي محل عالمت گذاري شده روي طوقه    
 . را سفت كنيد(5)مهره . قرار گيرد

بررسي كنيد . وي شاتون نصب كنيدبا بكارگيري پرس بوش جديد را ر )5
 .سوراخ روغن كاري بوش در راستاي مجاري روغن شاتون باشد

 .با بكارگيري بوش تراش قطر داخلي مناسب را ايجاد كنيد )6
 mm (in)      قطرداخلي بوش شاتون 

4HE1-T 
4HE1-TC 40.012 – 40.022 (1.5753-1.5767) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل جمع كردن قطعات
  پيستون.  13
 خار گژن پين.    10

 .با بكارگيري خارجمع كن يكي از خارها گژنپين را روي پيستون نصب كنيد
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٥٨ 

 شاتون.    12
         . شاتون را بين فكهاي گيره ببنديد )1

 .دقت نماييد تا شاتون آسيب نبيند
 روي (1)پيستون را روي شاتون بصورتي نصب كنيد كه عالمت  )2

 .روي شاتون در يك سمت قرار گيرند (2)سرپيستون و عالمت 
 
 
 
 

 گژنپين.     11
 :گژنپين را بروش زير نصب نماييد

پيستون را گرم كرده تا درجه ) گرم كن(با بكارگيري هيتر مخصوص  )1
 . برسد100ºC (176-212ºF)-80   حرارت آن به

 .گژنپين را به روغن موتور آغشته كنيد )2
ن روي پيستون و شاتون جا گژنپين را با استفاده از نيروي انگشتا )3

 .بزنيد تا به خار گژنپين نصب شده برسد
 . آن حركت كند بعد از نصب گژنپين، شاتون بايد به راحتي روي )4

 خار گژنپين.     10
 رينگهاي پيستون.      9

رينگهاي . با بكاري ابزار مخصوص رينگهاي پيستون را نصب كنيد )1
 .ه شده نصب نماييدپيستون را به طريقي كه در شكل نمايش داد

 رينگ كمپرس اول )1(
 رينگ كمپرس دوم )2(
 4HE1-TC)براي مدل (رينگ كمپرس سوم  )3(
 رينگ روغن )4(

 :نكته
رينگ انبساطي را داخل شيار رينگ روغن قرار داده و سپس رينگ روغن را نصب 

 .كنيد
 .رينگهاي كمپرسي را بصورتيكه عالمت آنها را به باال باشد نصب كنيد

 . موتور آغشته كنيدرينگها را به روغن )2
 
بررسي كنيد كه رينگها در داخل شيار رينگ روي پيستون به راحتي  )3

 .بچرخند
 ياتاقانهاي متحرك.              8

 .سطح خارجي ياتاقان و محل آن روي شاتون از روغن و ديگر مواد كامالً تميز كنيد
 مجموعه پيستون و شاتون.     7

 :نكته
براي چگونگي انجام . ان جديد به جدول راهنما  مراجعه كنيدبراي نصب شاتون يا ياتاق

 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» ميل لنگ«به قسمت 
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 .منطقه رينگها روي پيستون و رينگها را به روغن موتور آغشته كنيد )1
 
 .دهانه رينگها را همانطوريكه در شكل نمايش داده شده قرار دهيد )2

 رينگ كمپرس اول )1(
 مرينگ كمپرس دو )2(
 4HE1-TC)فقط مدل (رينگ كمپرس سوم  )3(
 رينگ كمپرس روغن )4(
 رينگ انبساطي )5(

. دو طرف دامنه پيستون را به گريس دي سولفيد موليبدينيوم آغشته كنيد )3
شود بعد از جمع كردن موتور و در استارت اول و قبل از  اين كار باعث مي

 .رسيدن روغن به پيستون درگيري و ا صطكاك به حداقل برسد
 .اتاقان متحرك شاتون را به روغن موتورآغشته كنيدسطح ي )4
 .ديواره سيلندر را به روغن موتور آغشته كنيد )5
 .عالمت روي سرپيستون را بطرف جلوي موتور قرار دهيد )6
        .        با بكارگيري رينگ جمع رينگها جمع كنيد )7

 0-9018-8840-5: شماره فني رينگ جمع كن
گ چرخانده شده و لنگ مربوط در نقطه مرگ قبل از اين مرحله ميل لن )8

پايين قرار داده و سپس با بكارگيري دسته چكش و فشار آوردن به سر 
 .پيستون آنرا به داخل هدايت كرده تا شاتون با ميل لنگ تماس پيدا كند

 احتياط
 .در موقع نصب روغن پاشها آسيب نبينند

 
 كپه ياتاقان متحرك.    6

 .ا نصب كنيدكپه ياتاقان متحرك ر )1
 .شماره سيلندر روي كپه ياتاقان و شاتون در يك راستا قرار گيرند )2
ها و سطح تماس پيچهاي شاتون را به گريس دي سولفيد  رزوه )3

 .وليبدينيوم آغشته كنيد
 
 

 .پيچهاي شاتون را با گشتاور مجاز سفت كنيد )4
 N.m (kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز پيچهاي شاتون

 مرحله سوم وممرحله د مرحله اول
39 (4.0/29) 60º 30º 

 0-0266-8840-5: شماره فني زاويه سنج
   صافي پمپ روغن.5
 كارتل.    4
 واشر سرسيلندر.    2

 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» بلوكه سيلندر«براي چگونگي انجام به قسمت 
 مجموعه سرسيلندر.      1

 .تاب راهنما مراجعه كنيداين ك» سرسيلندر«براي چگونگي انجام به قسمت 
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 بلوكه سيلندر
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 مراحل باز كردن قطعات          
 سرسيلندر .1

 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» سرسيلندر«براي چگونگي انجام به قسمت 
 واشر سرسيلندر .2

 :توجه
 .از واشر سرسيلندر كاركرده استفاده نكنيد

 
 الچمجموعه ديسك ك .3

   .         ميله راهنما صفحه كالچ را نصب كنيد )1
 0-2240-8840-5:    شماره فني ميله راهنما 

هايي كه  پيچهاي نگهدارنده ديسك كالچ را تدريجاً و بترتيب شماره )2
 .در شكل نمايش داده شده باز كنيد

 .مجموعه ديسك را از محل خود خارج كنيد )3
 
 
 
 

 صفحه كالچ .4
 .هنما را از محل خود خارج كنيدصفحه كالچ و ميله را

 ميله راهنما )1(
 مجموعه ديسك كالچ )2(
 صفحه كالچ )3(

 
 
 
 

 سيم كنترل گاز .5
 اهرم كنترل گاز .6
 لوله روغن .7

 
 
 
 
 
 

 مجموعه فيلتر روغن .8
 سنسور دور سنج .9

 پايه لوله سنج .10
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  لوله روغن پمپ خالء .11
  لوله الستيكي پمپ خالء .12
 تسمه پروانه .13
 )دينام(ژنراتور  .14

 
 
 
 
 
 

 دسته موتور .15
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه پمپ انژكتور .16
 .پيچهاي فالنچ جلو و پايه عقب پمپ انژكتور را باز كنيد )1
 .مجموعه پمپ انژكتور از محل خود خارج كنيد )2

 سد حرارتي پمپ انژكتور .17
 
 
 

 A/C)در مدلها مجهز به پمپ كولر (پايه پولي  .18
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوله گرم كن .19
 لوله مكش آب .20
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 )كولر روغن(مجموعه خنك كن روغن  .21
 .پيچهاي خنك كن روغن را باز كنيد )1
با بستن يك پيچ در محلي كه در شكل مشخص شده و سفت كردن  )2

 .تدريجي آن و خنك كن روغن را از محل خود خارج كنيد
 
 
 
 
 

 صفحه تنظيم تسمه پروانه .22
 
 
 
 
 
 
 
 

 )دينام(پايه ژنراتور  .23
 
 
 
 
 
 
 

 درپوش .24
 
 
 
 
 
 

 پولي ارتعاش گير ميل لنگ .25
 نگكاسه نمد جلو ميل ل .26
 روغن برگردان جلو ميل لنگ .27
 مجموعه فاليويل .28
 كاسه نمد عقب ميل لنگ .29
 روغن برگردان عقب ميل لنگ .30
 كارتل.  32
 صافي پمپ روغن.   33

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


6A تعمريات عمومي موتور  

٦٤ 

 پولي واتر پمپ.  34
 واتر پمپ.   35

 سيني جلو.   36
 سوپاپ باي پس.  37
 درپوش دنده واسطه پمپ روغن فرمان هيدروليك.  38
 وغن فرمان هيدروليكدنده واسطه پمپ ر.  39
 محفظه فاليويل.   40
 Aدنده واسطه .  41
 Bدنده واسطه . 42
 Bشفت دنده واسطه . 43
 مجموعه پمپ روغن. 44
 كپه ياتاقان متحرك. 45
 ياتاقان پايين متحرك. 46
 مجموعه پيستون و شاتون. 47
 محفظه ميل لنگ. 48
 بغل ياتاقاني پايين. 49
 ل لنگياتاقانهاي ثابت پايين مي. 50
 مجموعه ميل لنگ. 51
 بغل ياتاقاني بااليي. 52
 ياتاقانهاي ثابت باالي ميل لنگ. 53

 .اين كتاب راهنما مراجعه نماييد» ميل لنگ«براي چگونگي انجام به قسمت 
 روغن پاش. 54

ها را از محل خود خارج  ها و سوپاپ سوپاپهاي كنترل را شل كرده و روغن پاش
                . كنيد

 . دقت كنيد به روغن پاش آسيب نرسد  
 بلوكه سيلندر. 55

 
 

 بازرسي و تعمير     
هاي الزم را انجام دهيد و قطعات معيوب و يا آنهايي كه بيش از اندازه  بدقت بازرسي

هاي مورد لزوم را انجام  گيري تعميرات و اندازه اند را تعويض كرده، فرسوده شده
 .دهيد

 سطح بااليي سيلندر چسبيده شده را از آن جدا واشر و ديگر موادي كه به )1
.    دقت كنيد هيچ ماده به داخل كانالها و مجراي سيلندر نريزد. كنيد

 .خيلي دقت كنيد به بلوكه سيلندر آسيب نرسد
سطح تماس پمپ روغن، كاسه نمد عقب و كارتل را با سيلندر كامالً پاك  )2

 .كنيد
 .كل بلوكه سيلندر را تميز كنيد )3
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 برداشتن سطح باال بدنه سيلندرتاب 
 .پينهاي راهنما را از محل خود خارج كنيد )1
هاي  تعويض بوش«به قسمت . بوشهاي سيلندر را از محل خود خارج كنيد )2

 .مراجعه كنيد» سيلندر
 
 
 
 
 

با بكارگيري فيلر و خط كش چهار طرف و دو قطر سطح بااليي سيلندر  )3
 )مطابق شكل. (گيري كنيد اندازه

مقدار بدست آمده بيشتر از حد مجاز باشد بلوكه سيلندر بايد تعويض اگر  )4
 .گردد

 :احتياط
 .نكنيد) زني سنگ(سطح باالي سيلندر را ماشين كاري 

 mm (in)      مقدار تاب سيلندر 
 مجاز استاندارد
 (0.008) 0.20  يا كمتر(0.002) 0.05

 mm (in)     (H)ارتفاع بلوكه سيلندر 
279.965-280.035 (11.022 – 11.025) 

 .بوش سيلندر را نصب كنيد )5
 .مراجعه نماييد» گيري قطر سيلندر اندازه«به قسمت 

 .پينهاي راهنماي سيلندر را نصب كنيد )6
 

 گيري قطر داخلي سيلندر اندازه
 در (3) و (2) و (1)گيري قطر داخلي سيلند را از نقاط  با بكارگيري ساعت اندازه

 .گيري كنيد  اندازه(B) – (B)و  (A) – (A)هاي  جهت
 گيري هاي اندازه محل

20 mm (0.79 in)     (1) 
(2)    90 mm (3.54 in) 

160 mm (6.30 in)     (3) 
 .اگر مقدار بدست آمده بيشتر از حد مجاز باشد بوش سيلندر بايد تعويض گردد

 mm (in)       قطر داخلي بوش 
 حد مجاز استاندارد 

4HE1-TC (4.3323–4.3338) (4.340) 
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 :نكته
توان آنها را  اند و نمي سيلندرها با بوشهاي خشك از جنس چدن ساخته شده

 .كرد) تراشكاري و سنگ زني(ماشينكاري 
 .اگر سطح داخل بوش سيلندر سوخته و يا خط افتاده بود بوش بايد تعويض گردد

 
 بررسي مقدار بيرون زدگي بوش سيلندر از بلوكه      
 .گيري كنيد گير مقدار بيرون زدگي بوش را اندازه كارگيري ساعت اندازهبا ب

 mm (in)      بيرون زدگي بوش 
 استاندارد

0.09 – 0.14 (0.0035 – 0.0055) 
 mm 0.03اختالف ارتفاع بيرون زدگي بوش بين دو سيلندر مجاور نبايد بيشتر از 

(0.0012 in)باشد . 
 
 
 
 

 تعويض بوش سيلندر
 ارج كردن بوش سيلندرخ     

 :براي تعويض بوشهاي سيلندر به روش زير عمل كنيد
 . قرار دهيد(3) را روي سيلندر (1)بوش كش  )1
 . را روي قسمت انتهايي بوش سيلندر قرار دهيد(2)فك بوش كش  )2
 را در جهت عقربه ساعت بچرخش در آورده تا بوش (4)به آرامي فلكه  )3

 .خارج گردد
 0-1169-8523-9  :شماره فني بوش كش

 0-2220-8840-5  :شماره فني فك بوش كش
 :احتياط

 .دقت نماييد تا در موقع خارج كردن بوش سطح باالي سيلندر آسيب نبيند
 

 انتخاب نوع بوش سيلندر و ميزان انطباق آن
 .باشد نهايت مهم مي انتخاب مناسب ميزان انطباق و نوع بوش بي

كاري موتور كاهش  الزم باشد، قدرت خنكاگر ميزان انطباق بوش كمتر از ميزان 
 .يابد مي

اگر ميزان انطباق بوش بيشتر از ميزان الزم باشد، بوش به سختي داخل بلوكه 
 .گردد سيلندر نصب مي
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6A تعمريات عمومي موتور  

٦٧ 

هاي توليد شده براي هر سيلندر يك عالمت حك  در قسمت سمت چپ بلوكه
 با عالئم نوع بوش) مطابق شكل. (باشد گرديده كه نشان دهنده نوع بوش مي

(i,e,1,2,3)روي بلوكه مشخص و حك گرديده . 
 4HE1-TC , نوع بوش 
نوع  قطر داخلي بوش نوع بوش

 سرويس
قطر خارجي بوش 

mm (in) 

1 115.001-115.010 
(4.5276-4.5279) 1X 115.021-115.030 

(4.5284-4.5287) 
2 115.011-115.020 

(4.5280-4.5283) 

3 115.021-115.030 
(4.5284-4.5287) 

3X 115.031-115.040 
(4.5289-4.5291) 

 نوع عالمت بوش روي سطح خارجي بوشها حك گرديده
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6A تعمريات عمومي موتور  

٦٨ 

 4HE1-TC)براي موتور (نصب بوش سيلندر 
 .نصب بوش سيلندر با بكارگيري ابزار مخصوص امكان پذير است )1

 .بوش و سيلندر را با بكارگيري نفت يا گازوئيل كامالً تميز كنيد •
 .بوش و داخل سيلندر را با هواي فشرده خشك كنيدسطح خارجي  •

 :احتياط
سطح داخلي سيلندر و سطح خارجي بوش بايد عاري از هر نوع ماده 

 .باشد
 . داخل بلوكه قرار دهيد(2) از قسمت باالي سيلندر (1)بوش  •
 . را روي قسمت باالي بوش قرار دهيد(3)ابزار مخصوص  •

 0-2337-8840-5: شماره فني ابزار مخصوص
 در (4)بلوكه سيلندر را زير پرس طوري قرار دهيد كه ميله پرس  •

 . قرار گيرد(3)راستاي محور ابزار 
 :احتياط

ميله پرس بايد بطور عمودي با سيلندر قرار گيرد تا در موقع اعمال نيرو از 
 .لغزيدن آن جلوگيري شود

 توسط پرس N (500kg/1, 102.5 lb) 4,900حدود  با اعمال نيرو •
 .وش را بسمت داخل هدايت كنيدب

         در موقعيكه نيرو اعمال شده به مقدار •
24,500 N (2,500 kg/5, 512.5 lb) رسيد نشست بوش داخل 

بعد از نصب بوش مقدار بيرون زدگي آنرا از . گردد بلوكه كامل مي
     .گيري نماييد باالي سيلندر اندازه

 . مراجعه نماييد»بررسي بيرون زدگي بوش سيلندر«به قسمت 
نصب بوش با استفاده از يخ خشك اگر بوش سيلندر داراي روكش كروم  )2

.       باشد نصب آن با بكارگيري يخ خشك بروش زير امكان پذير است
خنك كردن بوش بوسيله يخ خشك باعث انقباض آن شده و عمل نصب 

 .گردد بوش آسانتر مي
 :احتياط

 . بعد از خنك كردن سريعاً نصب نماييداين خيلي مهم است كه بوش سيلندر را
 :اخطار

لمس يخ خشك باعث سرما . در موقع بكارگيري يخ خشك كامالً احتياط كنيد
 .گردد زدگي شديد مي
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6A تعمريات عمومي موتور  

٦٩ 

 انتخاب نوع پيستون
گيري كنيد و  سپس نوع  بعد از نصب بوش سيلندر قطر داخلي آنرا اندازه

 .پيستون را متناسب با بوش انتخاب نماييد
 گيري قطر داخلي بوش سيلندر ازهاند )1

 .گيري قطر داخلي بوش سيلندر مراجعه نماييد به قسمت اندازه
 mm (0.79 in) 20: (1)گيري  محل اندازه
 mm (3.54 in) 90:  (2)گيري  محل اندازه
 160mm (6.30 in):   (3)گيري  محل اندازه

 mm (in)       قطر داخلي بوش 
 حد مجاز استاندارد 

4HE1-TC (4.3323-4.3338) (4.340) 
 :احتياط

عدم دقت در انتخاب . باشد بكارگيري صحيح نوع پيستون بسيار مهم مي
هميشه ابتدا قطر داخلي بوش را . گردد پيستون باعث افت قدرت موتور مي

 .گيري نموده و سپس پيستون را انتخاب كنيد اندازه
 
گيري  محل اندازه) ق شكلمطاب(گيري نماييد  قطر خارجي پيستون را اندازه )2

 mm (3.23 in) 82 : (4)پيستون 
 mm (in)    بين بوش و پيستون) خالصي(فاصله 

4HE1-TC /  4HE1-T :  0.091 – 0.131 (0.0036 – 0.0052) 
 
 
 

 . روي قسمت سر پيستون حك شده(i, e, A, B, C)نوع پيستون 
 نوع پيستون
قطر داخلي بوش  مدل موتور

 سيلندر
نوع 
 نپيستو

قطر خارجي 
 پيستون

110.066-110.075 
(4.3333-4.3337) AX 

109.944-
109.959 

(4.3285-4.3291) 4HE1-TC 
110.076-110.085 
(4.3337-4.3340) CX 

109.960-
109.975 

(4.3291-4.3297) 
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6A تعمريات عمومي موتور  

٧٠ 

 :احتياط      
   . خالصي بوشهاي سيلندر قبالً تنظيم گرديد

  . آورد كاهش خالصي مجاز بوش را بوجود مي               عمل نصب امكان  
گيري كرده و از درستي آن  هميشه بعد از نصب قطر داخلي سيلندر اندازه

 .اطمينان حاصل نماييد
 مراحل جمع كردن قطعات      

 بلوكه سيلندر.    55
با هواي فشرده سطح داخلي بلوكه سيلندر، مجاري روغن و كانالهاي آب را 

 .تميز كنيد
 

    روغن پاش. 54
دقت كنيد تا نازل . روغن پاشها را بهمراه سوپاپهاي كنترل نصب كنيد )1

 .روغن پاش آسيب نبيند
 .ها را با گشتاور مجاز سفت كنيد سوپاپ كنترل و روغن پاش )2

 N.m (kg.m/lb.ft)     گشتاور مجاز 
21 (2.1/15) 

 
 

 ياتاقانهاي ثابت باالي ميل لنگ.    53
  باالبغل ياتاقاني.    52
 مجموعه ميل لنگ.    51
 ياتاقانها ثابت پايين ميل لنگ.    50
 بغل ياتاقاني پايين.   49
 محفظه ميل لنگ.   48

 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» لنگ ميل«براي چگونگي انجام به قسمت 
 مجموعه پيستون و شاتون.   47
 ياتاقانهاي متحرك.   46
 كپه ياتاقانهاي متحرك.    45

اين كتاب راهنما » پيستون و شاتون«ي چگونگي انجام به قسمت برا
 .مراجعه كنيد

 مجموعه پمپ روغن.    44
 Bشفت دنده واسطه .    43

 B  N.m (kg.m/lb.ft)هاي دنده واسطه  گشتاور مجاز سفت كردن پيچ
31 (3.2/23) 

 .بعد از نصب شفت دنده واسطه آنرا به روغن موتور آغشته كنيد
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6A تعمريات عمومي موتور  

٧١ 

 Bنده واسطه د.    42
باشد همانطوريكه در شكل   كه داراي برآمدگي ميBسطح دنده واسطه 

 .گيرد نشان داده شده بطرف جلو قرار مي
 B    N.m (kg.m/lb.ft)گشتاور مجاز و پيچ دنده واسطه 

110 (11.2/81) 
 
 
 

 Aدنده واسطه .    41
 محفظه فاليويل.    40
 ليكدنده واسطه پمپ فرمان هيدرو.    39
 درپوش واسطه پمپ فرمان هيدروليك.   38

اين كتاب راهنما مراجعه » پمپ روغن«براي چگونگي انجام به قسمت 
 .كنيد

 سوپاپ باي پس.  37
 سيني جلو.    36

 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» ميل لنگ«براي چگونگي انجام به قسمت 
 مجموعه واتر پمپ.   35

 يا مشابه آن را به (Three Bond 1207C)چسب آب بندي  )1
 .  روي سطح واتر پمپ قرار دهيد3mm – 4mmضخامت 

 .واتر پمپ را روي سيني جلو نصب كنيد )2
 N.m (kg.m/lb.ft)     گشتاور پيچهاي واتر پمپ

24 (2.4/17) 
 دقيقه براي نصب واتر پمپ وقت 7بعد از بكارگيري چسب آب بندي  •

 .داريد
 .ندي به شكل مراجعه كنيدبراي چگونگي قرار گرفتن چسب آب ب •

 :توجه
چون بالفاصله بعد از نصب . بعد از نصب واتر پمپ پيچهاي آنرا سفت كنيد

 .كند چسب آب بندي شروع به خشك شدن مي
 پولي واتر پمپ.    34

 N.m (kg.m.lb/ft)   گشتاور مجاز پيچهاي پولي واتر پمپ 
24 (2.4/17) 
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6A تعمريات عمومي موتور  

٧٢ 

 صافي پمپ روغن.    33
روي لوله صافي قرار د اده و لوله را مطابق شكل روي بلوكه  (1)اُرينگ 

 .نصب كنيد
 N.m (kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز پيچهاي صافي 

24 (2.4/17) 
 
 
 

 كارتل.    32
 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» كارتل«براي چگونگي انجام به قسمت 

 
 

 روغن برگردان عقب ميل لنگ.    30
 ب ميل لنگكاسه نمد عق.    29
 مجموعه فاليويل.    28
 لنگ روغن برگردان جلو ميل.   27
 كاسه نمد جلو ميل لنگ.    26
 پولي ارتعاش گير ميل لنگ.    25

 .اين كتاب راهنما مراجعه كنيد» ميل لنگ«براي چگونگي انجام به قسمت 
 درپوش.    24

 N.m (kg.m/lb.ft)      پيچهاي درپوش 
13(1.3/9) 
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 پايه ژنراتور.    23
 N.m (kg.m/lb.ft)           گشتاور پيچهاي پايه ژنراتور

48 (4.9/35) 
 
 
 
 
 

 صفحه تنظيم پروانه.    22
 .صفحه تنظيم را نصب و پيچ آنرا موقتاً سفت كنيد

 
 
 
 
 
 
 

 )كولر روغن(مجموعه خنك كن روغن .   21
به ضخامت  يا مشابه آنرا (Three Bond 1207C)چسب آب بندي  )1

3mm – 2 mmروي سطح خنك كن روغن قرار دهيد . 
كن روغن نصب  اُرينگها را به روغن موتور آغشته كرده و روي خنك )2

 .كنيد
 
 
 

 :نكته
 .اورينگها نبايد به چسب آب بندي آغشته شوند

 دقيقه فرصت براي نصب وجود 7بعد از بكارگيري چسب آب بندي  •
 .دارد

 .بندي به شكل مراجعه كنيدبراي قرار گرفتن صحيح چسب آب  •
هايي كه در شكل  پيچهاي خنك كن روغن را تدريجاً و بترتيب شماره )3

 .نشان داده شده با گشتاور مجاز سفت كنيد
  هاي خنك كن روغن  گشتاور مجاز براي سفت كردن پيچها و مهره

       N.m (kg.m/lb.ft) 
24 (2.4/17) 
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 لوله مكش آب.   20
   يا مشابه آنرا به ضخامت(Three Bond 1207C)چسب آب بندي  )1

3 mm – 2mmدر شيار سطح تماس قرار  دهيد . 
 .لوله مكش آب را روي خنك كن روغن قرار دهيد )2
 .بندي به شكل مراجعه كنيد  آب براي قرارگرفتن صحيح چسب •

 
 
 
 

 N.m (kg.m/lb.ft)  ها  گشتاور مجاز سفت كردن پيچها و مهره      
24 (2.4/17) 

 
 :نكته

هاي  لوله مكش آب را بالفاصله بعد از نصب خنك كن روغن نصب و پيچ و مهره
 .آنرا سفت كنيد

 
 

 لوله گرم كن.    19
 .اُرينگ را روي لوله گرم كن نصب كنيد )1
 .لوله گرم كن را روي خنك كن روغن نصب كنيد )2

 N.m (kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز پيچهاي گرم كن
24 (2.4/17) 

 
 

 )A/Cبراي مدلهاي مجهز به (   پايه پولي . 18
 N.m (kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز پيچهاي پايه پولي        

48 (4.9/35) 
 
 
 
 
 

 سد حرارتي پمپ انژكتور.    17
با فشار آوردن به سد حرارتي آنرا در موقعيتي كه در شكل نشان داده شده 

 .نصب كنيد
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 مجموعه پمپ انژكتور.    16
 13ºنگ را بچرخانيد تا عالمت روي پولي در راستاي عالمت ميل ل )1

      .قرار گيرد
 زاويه عالمت براي نصب اوليه پمپ 13ºعالمت :           نكته  

 .بوده و براي تايمينگ پمپ كاربرد ندارد
 .درپوش بررسي را از روي سيلندر باز كنيد )2
 .اُرينگ را روي فالنج پمپ انژكتور نصب كنيد )3
 .فالنج را در راستاي شكاف تنظيم قرار دهيدشكاف روي  )4
 .مجموعه پمپ انژكتور را روي بلوكه سيلندر نصب كنيد )5

 :نكته
وقتي هنوز درگيري دنده پمپ انژكتور كامل نشده و پمپ روي بلوكه 

 گوشتي داخل شكاف فالنج و  سيلندر جا نرفته است، با قرار دادن يك پيچ
و در حين جا زدن پمپ پيچ . ار دهيدشكاف تنظيم آنها را در يك راستا قر
 .گوشتي را به باال و پايين حركت دهيد

 
 
 
 
بعد از نصب پمپ، تايمينگ پاشش سوخت را از داخل دريچه روي  )6

                . فالنج پمپ كنترل كنيد
زمان پاشش را بنابر مدل موتور  (BTDCسيلندر يك را در وضعيت 

وقتي به داخل دريچه نگاه . يدانتهاي تراكم قرار ده) تنظيم كنيد
كنيد عالمت روي فالنج همانطوريكه در شكل نشان داده شده در  مي

بعد از بررسي كامل تايمينگ . گيرد راستاي عالمت تايمينگ قرار مي
 .پاشش دريچه را با گشتاور مجاز سفت كنيد

 درجه       تايمينگ پاشش 
4HE1-TC BTDC 8 
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٧٦ 

كه عالمت تايمينگ روي پولي ميل لنگ ميل لنگ را بچرخانيد تا اين )7
 . قرار گيرد8º  «(EURO2)«در راستاي 

 .موتور را در جهت دوران بچرخانيد:  اخطار
 4HE1-TC)فقط براي مدل  (
 
 
 
 

تنظيم پاشش پمپ همانطوريكه در  با نگاه كردن از دريچه روي فالنج، )8
.  است را بررسي نماييد8º «(EURO2)«شكل نشان داده شده 

 4HE1-TC)ط براي مدل فق(
 :نكته

. شود زمان پاشش سوخت بايد تنظيم گردد هر وقت پمپ باز و بسته مي
بررسي و تنظيم :  سرويس و نگهداري 00(براي چگونگي انجام قسمت 

 .مراجعه كنيد) زمان پاشش
 :نكته

هاي پولي دو عالمت وجود  همانطوريكه در شكل نشان داده شده روي لبه
 روي BTDC 49º(1)ز جلو موتور به آن نگاه كنيد عالمت دارد، زمانيكه ا

اگر روي يك لبه . ( روي لبه سوم قرار دارندTDC (2)لبه دوم و عالمت 
دو عالمت وجود داشته باشد در جهت گردش موتور اولين عالمت رويت 

 وقتي پمپ (1)عالمت )  است(2) و دومين عالمت شماره (1)شده شماره 
 . را نصب كنيم كاربرد دارد4HF1-2انژكتورموتور مدل 

 
 
 .هاي فالنج پمپ انژكتور را با گشتاور مجاز سفت كنيد پيچها و مهره )9

10(  
 N.m (kg.m/lb.ft)  هاي فالنج گشتاور مجاز پيچها و مهره

48 (4.9/35) 
 .پايه عقب پمپ انژكتور را نصب كنيد )11

 N.m (kg.m/lb.ft) گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي پايه عقب
48 (4.9/35) 

 
 . دريچه بررسي تايمينگ را نصب كنيد )12

 N.m (kg.m/lb.ft)   گشتاور مجاز سفت كردن دريچه
48 (4.9/35) 
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 دسته موتور.    15
 N.m (kg.m/lb.ft)  تاور سفت كردن پيچهاي دسته موتورگش        

51 (5.2/38) 
 
 
 
 
 
 

 )دينام(ژنراتور .    14
 :نكته

اده شده پيچ پايه ژنراتور را از قسمت عقب وارد و مهره همانطوريكه در شكل نشان د
آنرا از سمت جلو موقتاً روي پيچ ببنديد، تسمه پروانه را سوار كرده و بعد از 

 .هاي ژنراتور را محكم كنيد تنظيم پيچها و مهره
 
 
 
 
 

 تسمه پروانه.    13
 10سمت وسط با نيرويپروانه را از ق. مقدار كشش تسمه پروانه را بررسي كنيد         

kg (22 lb/98 N)فشار دهيد . 
 mm (in)      مقدار انحراف تسمه

 براي تسمه نو.……  (0.47 – 0.31) 12 – 8
 براي تسمه كاركرده.……… (0.55 – 0.39) 14 – 10

 .تسمه را از نظر ترك داشتن و معيوب بودن بررسي كنيد
 

 تنظيم تسمه پروانه         
 .گردد  دادن آلترناتور تنظيم ميكشش تسمه با حركت

 N.m (kg.m/lb.ft)       گشتاور          
(1) 40 (4.1/30) 
(2) 24 (2.4/17) 
(3) 46 (4.7/34) 

 
 
 

  لوله الستيكي پمپ خالء.    12
 لوله روغن پمپ خالء.    11

 N.m (kg.m/lb.ft)    سمت بلوكه سيلندر
41 (4.2/30) 

 N.m (kg.m/lb.ft)    )دينام(سمت ژنراتور 
23 (2.3/17) 

 پايه لوله سوخت.    10
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 سنسور دورسنج.    9
 N.m (kg.m/lb.ft)  گشتاور مجاز سفت كردن پيچ دورسنج

8 (0.8/6) 
 
 
 
 
 
 
 مجموعه فيلتر روغن.    8

 N.m (kg.m/lb.ft) گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي پايه فيلتر
48 (4.9/35) 

 
 لوله روغن.    7

 N.m (kg.m/lb.ft)  گشتاور مجاز سفت كردن پيچ لوله روغن
17 (1.7/12) 

 
 
 اهرم كنترل گاز.     6

   گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي اهرم كنترل گاز
       N.m (kg.m/lb.ft) 

24 (2.4/17) 
 سيم كنترل گاز.    5
 
 
 
 صفحه كالچ.    4

 .نصب كنيدبا بكارگيري ميله راهنما صفحه كالچ را      
 0-2240-8840-5شماره فني ميله راهنما صفحه كالچ 

 ميله راهنما صفحه كالچ .  1
 مجموعه ديسك كالچ.   2
 صفحه كالچ.   3

 
 

 صفحه ديسك كالچ
هاي راهنماي فاليويل قرار دهيد و  سوراخهاي روي ديسك را مقابل پين )1

 .آنرا نصب كنيد
 ديسك كالچ را با گشتاور هايي كه در شكل آمده پيچهاي مطابق شماره )2

 .مجاز سفت كنيد
 گشتاور مجاز سفت كردن پيچهاي ديسك كالچ

N.m (kg.m/lb.ft)                                                                             
40 (4.1/30) 
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 واشر سرسيلندر.   2
ون، ياتاقانهاي هر وقت بلوكه سيلندر، ميل لنگ، ياتاقانهاي ثابت، شات )1

متحرك و پيستون تعويض ميگردد و قطعه جديد جايگزين آنها 
 .شود واشر سرسيلندر بايد تعويض گردد مي

 1وقتي واشر سرسيلندر را به تنهاي و بدون قطعاتي كه در باال قسمت  )2
 .ذكرشده تعويض شود بايد نوع آن با واشر قبلي يكسان باشد

نصب . باشد فته شده مهم ميدرستي ضخامت واشر سرسيلندر بكار گر )3
  واشر سرسيلندر با ضخامت اشتباه باعث افت قدرت موتور و خرابي

 .گردد آن مي
 .باشد سه نوع واشر سرسيلندر موجود مي )4

 گيري بيرون زدگي سرپيستون از سيلندر اندازه
 .نوع واشر سرسيلندر را انتخاب كنيد •
 .كنيدسطح بااليي سيلندر و سرپيستونها را كامالً تميز  •

 
 
 
 
 

گير از دو  مقدار بيرون زدن پيستون از سيلندر را بوسيله ساعت اندازه •
 .گيري كنيد نقطه اندازه

گيري روي سرپيستون و نقاط مبنا روي سيلندر در شكل  نقاط اندازه •
 اند سمت چپ مشخص شده

  روي سرپيستونG2 و G1نقاط : گيري نقاط اندازه
 لوكه سيلندر روي سطح باالي بRنقطه : نقاط مبنا

 :نكته
باشد كه در جدول  اي كه اينجا وجود دارد سه نوع واشر سرسيلندر مي نكته

صفحه بعد نشان داده شده و همه آنها براي بيرون زدگي پيستون از 
 .سيلندر كاربرد دارد

 . بيرون زدگي را محاسبه كنيد(Ti)براي هريك از سيلندرها ميانگين  •
 هريك از سيلندرها (Ti)يانگين  از م(Timax)بزرگترين ميانگين  •

 .پيدا كنيد
 بدست آمده را مبناي انتخاب واشر (Timax)بزرگترين ميانگين  •

 .سرسيلندر قرار دهيد
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4HE1-TC 
 

 mm (in)      انتخاب واشر سرسيلندر 

بزرگترين ميانگين  نوع واشر
(Ti max) 

 )مبنا(ضخامت واشر 

A 0.529-0.609 
(0.0208-0.0240) 1.70(0.0669) 

B 0.609-0.679 
(0.0240-0.0267) 1.75(0.0689) 

C 0.679-0.759 
(0.0267-0.0300) 1.80(0.0708) 

 
 
روي قسمتهاي هاشور خورده شكل را با چسب آب بندي يا مشابه آن به  •

 . بپوشانيدmm (0.1 inch) 3پهناي 
 
 
 
 
 
 
ت چپ آن رو به باال و سم) شماره فني(واشر سرسيلندر را بصورتيكه  •

 .موتور قرار گيرد نصب نماييد
 :احتياط

 .از واشر سرسيلندر كاركرده استفاده نكنيد
 
 مجموعه سرسيلندر .1

 اين كتاب راهنما 6A3بخش » سرسيلندر«براي چگونگي انجام به قسمت 
 .مراجعه كنيد
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