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   OHVG2معرفي موتور 
وهمچنين تغيير بر اساس سوخت گاز طبيعي، موتور مصرف سوخت و آاليندگي  سازي به منظور بهينه

OHVG2كليه قطعات موتور اين  در .است شدهدر نظر گرفته   آريساني وانت برروي خودرو جهت نصب
بهبود مصرف سوخت و ميزان آاليندگي ) توان و گشتاور(از لحاظ عملكرد و اصلي موتور بهينه شده 

 :تغييرات كلي اين موتور به شرح زير ميباشد . چشمگيري يافته است 
 يافته ايشافز 8/10به  6/9تراكم موتور از نسبت. 
  اسب بخار افزايش يافته  87حداكثر توان موتور به. 
  مكانيزم سوپاپ براي كاربرد گاز طبيعيCNG بهينه شده است 
 تغييرات مواد سيت و سوپاپ به منظور كاهش خوردگي در شرايط گاز  
 از نمونه هاي تپت هيدروليكي استفاده شده است . 
 گرفته  در بهينه ترين حالت ممكن قرار و زواياي باز و بسته شدن سوپاپها تايمنيگ. 
  

 RD-ROAمشخصات فني 

 CC 1696  حجم موتور

 Gasoline 64KW-5000rpm /CNG ماكزيمم توان موتور 
56.5KW-  5000rpm

 Gasoline 138Nm-3200rpm / CNG ماكزيمم گشتاور در دور موتور 
128Nm-3200rpm 

 Injector –Sequential سيستم سوخت رساني 

(siemens) 
گاز +  89بنزين بدون سرب با حداقل اكتان  نوع سوخت مصرفي 

 CNGطبيعي 

 BOSCH FR7DE نوع شمع 

  mm – 0.9 1.0 فيلر شمع

  w 40 – 20 w 50 10 روغن موتور 

  psi – 195 205 )كمپرس موتور(فشار تراكم 

 lit 4.53 حجم روغن موتور با فيلتر 

 mm 70.8 كورس پيستون 
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  :اجزاء موتور  
  

  
1  
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان
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  فشنگي روغن -4
  پولك بغل و عقب سيلندر  -5
  پولك جلوي سيلندر -6
  بادامكميل  ايتهانصفحه يا پولك  -7
  پيچ اتصال كپه ياتاقان ثابت -8
  ر واش -9

  شير يكطرفه روغن -10
  كوركن گالري روغن به تپتها-11
  اتصال فيلتر روغن به بدنه    محل  -12
  قاب زنجير -13
  پين راهنما قاب زنجير -14
  نمد جلو ميل لنگ كاسه  -15
  واشر اتصال قاب زنجير -16
  پيچ كوتاه     -17
  پيچ بلند     -18
  پيچ متوسط   -19
  واشر     -20
  كارتل -21
  پيچ تخليه كارتل     -22
  واشر -23
     گيج روغن -24

  
  
  
  

  لوله گيج روغن    - 25  
  بست لوله گيج روغن    -26
  مهره بست لوله گيج روغن         -27
  واشر مهره بست لوله گيج    -28
  سرسيلندر     -29
سيلندر       سر مجراي عبور آب ازسيلندر به -30
  پولك بغل سرسيلندر        -31
  ري   بخاورود آب به لوله  -32
  واشر سرسيلندر     -33
   )عدد  8( هاي سرسيلندر و مهره پيچ  -34
  )عدد  2( پيچ دوسر رزوه  -35
  واشر    -36
    پيچ دو سر رزوه سر سيلندرمهره  -37
         سوپاپ ) قالپاق ( ب در -38
  روغن موتور      محل سر ريز -39
      ب سوپاپ واشر در -40
     درب سوپاپپيچ  -41
  شيرتخليه آب بلوك سيلندر     -42
  دسته موتور   ضربه گير  -43
  پيچ دسته موتور   -44
  واشر      -45
  واشر       -46
  مهره اتصال دسته موتور به رام -47
  سنسور ميل بادامك    -48
  سنسور ضربه    -49
  كوركن گالري روغن -50
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  :قطعات مجموعه نصب شده برروي سرسيلندر  واجزا
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  ميل بادامك - 1
  بوش ميل بادامك    - 2
  چرخ دنده سرميل بادامك      - 3
  پين تنظيم كننده       - 4
  پيچ چرخ دنده سرميل بادامك        - 5
  واشر   - 6
     دامك ميل با صفحه محدود كننده حركت طولي - 7
  پيچ صفحه محدود كننده     - 8
  واشر   - 9
  زنجير-10

 زنجيرسفت كن    -11
  قسمت الستيكي زنجير سفت كن     -12
  زنجير سفت كن     پيچ -13
  واشر -14
  صفحه پشت زنجير سفت كن -15
  سوپاپ هوا      -16

  سوپاپ دود -17
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فنرسوپاپ      -18
  كاسه نمد سوپاپ    -19
  پاپ بشقابك سو -20
     خار سوپاپ -21
  نگهدارنده تپت هيدروليك -22
    تپت هيدروليكي -23
  ميل تايپيت     -24

  پايه نگهدارنده اسبك ها  -25 
  پيچ پايه نگهدارنده اسبك ها  -26
  واشر  -27
  داول  -28
  محوراسبكها    -29
     پولك -30
  فنرداخلي محور اسبكها    -31
  فنرخارجي محور اسبكها     -32
  اشپيل    -33
  اسبكها    -34
  سوپاپ    ) فيلر (  پيچ تنظيم لقي -35
  32مهره مربوط به آيتم  -36
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  :قطعات متصل به ميل لنگ  اجزا
  
  

  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 پيچ پولي سرميل لنگ      - 1
 پولي سرميل لنگ    - 2
 چرخ دنده سرميل لنگ      - 3
 ميل لنگ  - 4
 ميل لنگ  خارپولي  - 5
 ياتاقان متحرك    - 6
 شاتون    - 7
 پيچ شاتون  - 8
 بوش داخل شاتون    - 9

  خارگژين پين         -10
 گژين پين             -11
 پيستون     -12
 رينگ روغني      -13

 رينگ كمپرس دوم     -14
 رينگ كمپرس اول     -15
 كپه شاتون -16
 مهره شاتون           -17
 5و4، 2، 1ياتاقان ثابت  -18
 ياتاقان ثابت سوم -19
 بغل ياتاقاني    -20
 كاسه نمد عقب ميل لنگ    -21
پين راهنماي اتصال فاليويل با  -22

 ميل لنگ   
 فاليويل     -23
پيچ اتصال فاليويل به ميل لنگ      -24
  بوش ته ميل لنگ       -25
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  معرفي ، باز وبست  و عملكرد اجزاي موتور
سي سي مي باشد كه بصورت خطي قرار گرفته  1700با حجم تقريبي  سيلندر چهار موتوراين خودرو داراي 

ها حركت خود را از طريق ميل بادامك و ميل تايپيت و اسبك  اين موتور چهار زمانه است و سوپاپ. است 
         . مي گيرند

  

  كردن موتور از روي خودروباز 
 )سر باطري ( اتصاالت باطري را جدا كنيد - 1

 .كنيد زكابل منفي متصل به موتور و گيربكس  را با - 2

 اينتر كانكتور دسته انژكتور  با موتور را باز كنيد  - 3

 كانكتور قطعات سنسور دماي آب ، سنسور دماي هوا ،  -4

  سنسور فشار هوا ،ناك سنسور ، سنسور موقعيت
  اپ ،سنسور دور موتور ، سنسور سرعت ميل سوپ 

 خودرو ،كويل ،سنسور اكسيژن،

 كانكتور مسير سوخت  به موتور را جداكنيد  - 5

 .لوله هاي مايع خنك كننده موتور را جدا كنيد  -6

 .اهرم تعويض دنده را ار روي گير بكس باز كنيد -7

  كابل كالچ را باز كنيد  - 8

 .كنيد پيچ هاي اتصال گلداني گيربكس به موتور را باز - 9

 پيچ هاي دسته موتور را باز كنيد  -10

 .موتور را از محفظه موتور خارج كنيد -11

  

  بستن موتور برروي خودرو 
  جهت بستن موتور برروي خودرو عكس موارد باز كردن را انجام دهيد 
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  تعويض واشرسوپاپ و  درباز و بست   
  باز كردن

مي  زيرا روغن به بيرون پاشيده, باز نكنيد  درب سوپاپ را, در زمان روشن بودن موتور :  نكته
  .     شود 

به كتاب سيستم سوخت (  .جدا كنيد و شيلنگهاي گازهاي برگشت كارتل روغن محل ورود ابتدا درب  - 1
   .) رساني و جرقه مراجعه شود 

  
  

      
   

  
واشر آن از پيچ هاي متصل كننده درب سوپاپ به سرسيلندر را بازكنيد و درب سوپاپ را به همراه   - 2

  سرسيلندر جدا نماييد 
  

  بستن درب سوپاپ 
 .واشر درب سوپاپ را در شيار روي درب سوپاپ قرار دهيد - 1

 .درب سوپاپ را برروي سرسيلندر قرار دهيد - 2

نيوتن  12تا  7در مرحله دوم 7تا 4درمرحله اول عدد پيچ درب سوپاپ را با گشتاور6  - 3
 .سفت نمائيد  طبق شكل صفحه بعد متر
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  
  )ميل انگشتي ( و بست اسبك باز 

  باز كردن 
 پيچ هاي قالپاق سوپاپ را باز كنبد  - 1
 قالپاق سو پاپ را جدا كنيد  - 2
 عدد پيچ هاي اسبك را باز كنيد 8 - 3
 مجموعه  اسبك را جدا كنيد  - 4
  بستن 
 .مجموعه اسبك را در جاي خود قرار دهيد  - 1

 عدد پيچ مجموعه اسبك ها را بصورت شكل زير با 8 - 2

 نيوتن متر و در 11تا  5حله اول گشتاور در مر

  نيوتن متر محكم كنيد  27 تا  22مرحله دوم  
  
  
  
  

در  7تا 4پيچ قالپاق سوپاپ گشتاوردرمرحله اول -1
    12تا  7مرحله دوم 

   قالپاق سوپاپ -2
 واشر قالپاق سوپاپ -3

 اسبك -1
نيوتن متر و در مرحله دوم 11تا  5پيچ در مرحله اول  -2

 نيوتن متر  27تا  22
 واشر  -3
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١٠ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  سيلندرسر باز و بست 
  باز نمودن 
  .   اتصاالت باتري را قطع كنيد  -1
      .فقط شيلنگ رفت وجود دارد  روآ  در موتور: توجه .دشيلنگهاي رفت و برگشت بنزين را باز كني - 2
     .توجه نماييد در موتور روآ فقط شيلنگ رفت وجود دارد .به دريچه گاز را بازكنيدلوله هواي ورودي   - 3
  . فولد هوا را بازكنيد  و مني سر سيلندر الكتريكيتمامي اتصاالت  - 4
 .سيم گاز را از دريچه گاز جدا كنيد - 5
 .ا كنيد فولد هوا و لوله هواي ورودي را جد اتصال شيلنگهاي برگشت گازهاي كارتل به مني - 6
  . فولد هواي ورودي را از سرسيلندر جدا نماييد  مني - 7
   . )به كتاب سيستم سوخت رساني و جرقه  مراجعه كنيد  7الي  2براي موارد ( 
  .مايع سيستم خنك كننده را تخليه نماييد - 8
       .فولد اگزوز را بازكنيد اتصال اگزوز به مني - 9

به   10الي  8براي موارد . (  رادياتور را بازكنيد هآب از سرسيلندر بلوله هاي بخاري و شيلنگ خروجي  -10
     . )كتاب سيستم خنك كننده و اگزوز مراجعه كنيد 

  .    درب سوپاپها را باز كنيد   -11
  . جموعه اسبكها را از سرسيلندر جدا نماييد وميل تايپيتها را خارج كنيدم -12
  .آن را از موتور جدا نماييدچ هاي سرسيلندر را بازكنيد و پي -13

  
  .قرار گرفته است  باالي موتورو در  از آلومينيوم بوده در اين موتور جنس سرسيلندر

 تعبيه محفظه احتراق و مجراي ورودي و خروجي هوا در آن , محل قرار گيري سوپاپهادرون سر سيلندر 
  .شده است 

A  : ترميليم  83.6 – 83.2ارتفاع استاندارد سر سيلندر  
  
  
  
  
  

  اندازه گيري تاب سر سيلندر
ميايمتري با كد فيلر دسته و  29501001با كد اختصاصي مطابق شكل زير با استفاده از يك خط كش فلزي 

در صورتي كه مقدار اندازه گيري .  مقدار تاب كف سر سيلندر را اندازه گيري كنيد  3041003اختصاصي 
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

ارتفاع , اگر مشخص شود پس از تراشكاري . را تراشكاري نماييد  سر سيلندر, شده بيشتر از حد مجاز باشد 
  . اقدام به تعويض آن نماييد, سر سيلندر از حد مجازكمتر خواهد شد 

   ميليمتر  0.05 : مقدار تاب مجاز
  ميليمتر    0.2:  حداكثر مقدار تراش 

  
  
  
  
  
  

  نصب سرسيلندر
  

) بخش آب بندي سوپاپها مراجعه كنيدبه (  نشيمنگاه سوپاپهاسوپاپها و ابتدا سرسيلندر را از نظر سالم بودن 
  .مورد بازرسي قرار دهيد , و تاب نداشتن سرسيلندر 

  .     اقدام الزم را جهت رفع ايراد انجام دهيد , درصورت نياز 
  . نو استفاده نماييد  فلزي از يك واشر سرسيلندر

پين  از, در هنگام نصب واشر سرسيلندر . باشد  سه اليه ميواشر سرسيلندر در اين موتور از نوع فلزي : توضيح
  .استفاده نماييد هاي راهنما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 20تا  15با گشتاور  مطابق تصوير روبرو پيچ هاي آن را سرسيلندر را نصب كنيد و, س از قرار دادن واشرپ

    .محكم كنيد  نيوتن متر
  .را وصل كنيد  تعات و اتصاالمراحل باز نمودن را بطور عكس انجام دهيد و قط

 واشر سر سيلندر -1
 نيوتن متر20تا  15پيچ دو سر رزوه با گشتاور  -2
 پيچ واتر پمپ  -3
  نيوتن متر 20تا  15پيچ دو سر رزوه با گشتاور  -۴
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  .صورت نشان داده شده در شكل سفت نماييد   سرسيلندر را در موتور روآ
  

 سرسيلندر -1
 پيچ دو سر رزوه جهت اتصال منيفولد -2

  
  نيوتن متر  14تا  9برار است با ) 2(گشتاور پيچ دو سر رزوه 

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  

 وتن متر ني 20تا  15پيچ سر سيلند  -1
 واشر  -2
 نيوتن متر 20تا  15مهره سر سيلندر -3
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  

  سوپاپ و قطعات مربوطه 
  .پ  تعبيه شده است در هر سيلندر دو عدد سوپا

  . جريان مخلوط هوا و سوخت ورودي به محفظه احتراق را كنترل نمايد سوپاپ هوا وظيفه دارد 
   .مي باشد  سيلندراز  از احتراقسوخته شده حاصل گازهاي  كنترل جريان خروجي سوپاپ دود وظيفه 

ا بزرگتر از سوپاپ دود مي سطح مقطع سوپاپ هو .وسايش است  حرارت جنس سوپاپها از فوالد مقاوم به
  . شودمحفظه احتراق  و سوخت سريع تر وارد هوا  تا مخلوطباشد 

  .سوپاپ  - 1
  مقدار لقي سوپاپ در گايد 
 0.0012 - 0.0029   in 

 0.03 – 0.074    mm  
بر , وظيفه برگرداندن سوپاپ به حالت اوليه را پس از عبوربادامك  از زير استكان تايپيت , فنر سوپاپ  - 2

  .داراي دو گام بوده و متفاوت با موتور روآ است OHVGاين قطعه در موتور . عهده دارد
   mm  35.4:طول فنر نصب شده 

  mm    41.8 : رطول آزاد فن
در اين . از نشت روغن از كنار ساق سوپاپها به درون مجاري سرسيلندر جلوگيري مي كند , كاسه نمد  - 3

ده در قسمت پاييني است كه به راحتي بر روي گايد قرار گرفته و از بيرون موتور كاسه نمد داراي يك زائ
  .كند آمدن آن جلوگيري مي

، در اين موتور با توجه به تغيير در خار و فنر سوپاپ از نمونه جديدي استفاده شده ) پولك ( بشقابك  - 4
  .است

  . تفاوت از موتور روآ استخار سوپاپ، در اين موتور خار سوپاپ داراي سه شيار مي باشد و م - 5
  .بشقابك بر روي فنر سوپاپ قرار مي گيرد و توسط خار فنر به سوپاپ متصل مي شود 
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خار سوپاپ - 1
 واشر  - 2
  فنر سوپاپ  - 3

  
  
  
  
  
  

  سوپاپ  وبستباز 
  بازكردن

  . اتصال باتري را قطع نماييد  - 1
  . )وبست سرسلندر مراجعه نماييد  به بخش باز.( سر سيلندر را باز نماييد  - 2
) مطابق تصوير روبرو (  , 24416013سوپاپ كش موتور با كد اختصاصي بااستفاده از ابزار مخصوص  - 3

سوپاپ ها را از ,  ،واشر فنرنگهدارندهفنر سوپاپ ها را جمع نماييد و با خارج نمودن خار سوپاپ
 .سرسيلندر خارج نماييد 

  
  
  

  
  
  
 

 

 

 

نماي برش خورده از نحوه اتصال 
الستيك ساق سوپاپ با گايد 

 سوپاپ

 نمائي از خار سوپاپ 

 الستيك ساق سوپاپ

 نمائي از قطعات مرتبط با سوپاپ
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بستن سوپاپ 
 .سوپاپ را در محل مربوطه برروي سرسيلندر قرار دهيد  - 1

 .قرار دهيد ) ساق سوپاپ ( واشر و فنر سوپاپ را برروي سوپاپ  - 2

 .با استفاده از سوپاپ جمع كن فنر سوپاپ را فشرده نمائيد  - 3

 .بشقابك را روي آن قرار دهيد - 4

 .يرد خار سوپاپ را در جاي خود قرار دهيد تا خار به پله روي سوپاپ قرار گ - 5

  سوپاپ جمع كن را به آرامي آزاد كنيد -6
 

  

  

  

  

  

  

  

 خار سوپاپ - 1
 واشر سوپاپ - 2
 سرسيلندر - 3
 ساق سوپاپ  - 4
 سوپاپ هوا - 5
 دود  سوپاپ  - 6
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  كنترل سوپاپ از نظر سوختگي 
ابتدا سوپاپ  را ازهرگونه دوده و آلودگي تميز نماييد و سپس  براي نداشتن هرگونه عالمت اعوجاج و 

  . سوختگي بخصوص در اطراف لبه هاي خارجي آن در محل تماس با سيت سوپاپ مورد بررسي قرار دهيد

  كنترل ساييدگي گيت سوپاپ
ساده ترين روش امتحان يك سوپاپ نو استاندارد بجاي سوپاپ , براي تست قطر داخلي گيت سوپاپ 

نياز ,  كم مي باشد , مورد استفاده با گيت سوپاپ ، در صورتي كه لقي بين ساق سوپاپ نو.كاركرده مي باشد 
  . به تعمير گيت سوپاپ نمي باشد 

سرسيلندر بايد  , سوپاپ با سرسيلندر يكپارچه مي باشد  در صورت نياز به تعمير گيت  به دليل اينكه گيت
  .مورد تراشكاري قرار گيرد 

  .)به بخش سوپاپ مراجعه شود( 
  .در اين موتور بايستي گيت به همراه سوپاپ و سيت سوپاپ به طور همزمان تراشكاري گردند 

  

  تكنترل پهناي سيت محل نشست سوپاپ بر روي سي
اگرمقدار اندازه گيري شده  .مطابق شكل زير مقدار پهناي نشست سوپاپ بر روي سيت را اندازه گيري نماييد 

الزم است كه سيت سوپاپ تعويض شود و دوباره عمليات آب , ميليمتر باشد  1.8اينچ  يا  0.07بيشتر از 
  .بندي سوپاپ انجام شود 
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  آب بندي سوپاپ 
الزم است كه  سوپاپ ها دوباره آب , گونه عمليات بازو بست بر روي سوپاپ  انجام شود در صورتي كه هر

  . بندي شوند 
ابتدا از خميرسنباده زبر براي صيقلي . براي آب بندي سوپاپ ها از دونوع خمير سنباده استفاده مي شود 

بندي نمودن سطح  سپس از خمير سنباده نرم براي آب, نمودن سطح تماس بين سوپاپ و سيت سوپاپ 
  .استفاده مي شود , تماس 

آب بندي سوپاپ ها بدين صورت است كه با استفاده از ابزار مخصوص  سوپاپ را با فشار درون سيت سوپاپ 
  .به گردش در مي آورند و بدين صورت آب بندي انجام مي شود 

چند خط مستقيم , نوك نرم  توسط يك مداد با, براي آزمايش و اطمينان از انجام صحيح عمليات آب بندي 
سپس سوپاپ را در جاي خود يك دور .در چند نقطه از محل تماس سوپاپ با سيت سوپاپ بكشيد 

نشاندهنده آب بندي مناسب مي , بطور يكنواخت پاك شده باشند , اگر خطوط ترسيم شده . بچرخانيد 
 .پاپ را آب بندي نماييد در غير اين صورت با استفاده از خمير سنباده نرم دوباره سو. باشد 

  

  بازو بست ترموستات 
  باز كردن 

 عدد پيچ درپوش ترموستات 2باز كردن  - 1

 جدا كردن درپوش ترموستات به همراه واشر مربوطه - 2

 جداكردن ترموستات - 3

  بستن 
 قرار دادن ترموستات در محل مربوطه  - 1

 واشر درپوش ترموستات را در محل خود قرار دهيد - 2

 رمحل خود قرارداده و پيچ هاي در پوش ترموستات را د - 3

  ببنديد نيوتن متر  26تا  20با گشتاور  آن را
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مهره - 1
 نيوتن متر 26تا  20پيچ با گشتاور  - 2
 در پوپ ترموستات  - 3
 واشر درپوپ ترموستات - 4
 ترموستات - 5
     B-Bچسب سيليكوني  - 6
  نيوتن متر  23تا  18سر شيلنگي لوله بخاري با گشتاور  - 7
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  باز و بست نازل آب برروي سرسيلندر 
  باز كردن 

 سر سيلندر را باز كنبد  - 1

ناز ل آب ها را از مجراي مشخص شده در شكل زير خارج ) دم باريك (با استفاده از ابزار عمومي  - 2
 .كنيد 

  بستن
 .ي آب را تميز نمائيدمجرا ها - 1
در ناز ل هاي كوچك شيار آب را به سمت سوپاپ دود و ( نازل آب را طبق شكل زير نصب كنيد  - 2

 ) هوا  ودر نازل هاي بزرگتر شيار آب به سمت سوپاپ قرار گيرد

  
  

  

  

  

  

  

  بلوكه سيلندر 
  بلوكه سيلندر در اين خودرو از نوع چدن مي باشد 

  مشخص شده است  1وي شكل با شماره شماره موتور درمحلي كه برر
  .حك مي گردد 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 نازل كوچك آب - 1
 نازل بزرگ آب  - 2
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  فرعي روغن اصلي و باز و بست شير يكطرفه روغن و درپوش مجراي 
  بازكردن

 . درپوش مجراي فرعي روغن را باز كنيد - 1
 .شير يكطرفه روغن را با استفاده از ابزار دم باريك بيرون بكشيد - 2
  آچار آلنده از درپوش مجراي اصلي با استفاجهت باز كردن  - 3

  آنرا باز كنبد 
  بستن
 مجراي روغن را كامال تميز كنيد  - 1
 .طبق شكل زير با فشار در محل خود قرار دهيد شير يكطرفه را  - 2
 رزوه درپوش مجراي فرعي روغن را به چسب - 3

  30با گشتاور آغشته ودر محل خود 275الكتايت  
 ببنديد  نيوتن متر  39تا 

 ن را به چسب الكتايترزوه درپوش مجراي فرعي روغ - 4
 ببنديد نيوتن متر 54تا 47با گشتاور  آغشته ودر محل خود 275 

  باز و بست درپوش مجراي روغن زنجير سفت كن
  باز كردن

  . درپوش مربوطه را باز كنيد  آچار آلنبا استفاده از  - 1

  بستن

  .مجراي روغن را تميز نمائيد  - 1
  فت كنيد نيوتن متر س16تا11در پوش مربوطه را با گشتاور  - 2

  
 
 
 
 

 
 
  
  
  
  

 

 شير يكطرفه - 1
 درپوش مجراي فرعي روغن - 2
  275كردن چسب الكتايت  محل آغشته - 3
 بلوكه  - 4
 275محل آغشته كردن چسب الكتايت  - 5
 درپوش مجراي فرعي روغن - 6
 درپوش مجراي اصلي روغن  - 7

 

 نيوتن متر  16تا 11در پوش مجراي روغن تسمه سفت كن با گشتاور  -1
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  

  با زو بست پولك هاي مجراي آب
  باز كردن

 بيرون آوردن پولكي مجراي آب بوسيله پيچ گوشتي - 1

   بستن
 تميز كردن محل قرار گيري پولك  - 1

  275آغشته كردن لبه پولك نو به چسب الكتايت  - 2
 جازدن پولك در محل خود  - 3

  در صورت خارج كردن  پولك حتما زا پولك نو:نكته 
  .ستفاده گردد ا 

  
  

  

  كوركن بلوكه پيچ باز و بست 
  باز كردن

  را باز كنيد)طبق شكل زير ( پيچ كوركن بلوكه  - 1
  بستن
 تميز كردن محل قرار گيري پيچ كور كن  - 1

 .آغشته نمائيدبي  –رزوه هاي پيچ به چسب الكتايت يا سيليكوني بي  - 2
   .محكم كنيدنيوتن متر 7تا 4پيچ كوركن با گشتاور   - 3

  

 بلوكه -1
 پولك مجراي آب  -2
 275محل آغشته كردن پولك به چسب الكتايت  -3
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  

  

  

  

  زنجير تايم  بقا

  با زكردن قاب زنجير تايم 
و شيلنگهاي رادياتور و بخاري متصل به واتر  ) در صورت نياز روغن موتور (مايع سيستم خنك كننده  - 1

  .پمپ را باز كنيد 
  .واتر پمپ را بازكنيد و قاب زنجير جدا كنيد  - 2
  .)ه كنيد به بخش بازوبست پولي ميل لنگ مراجع. ( پولي ميل لنگ را نيز باز كنيد  - 3
 . پيچ هاي اتصال قاب زنجير به بلوك سيلندر را باز كنيد و  آنرا جدا نماييد -4

محل نشست آن را بروي بلوك , واشر آب بندي را جدا كنيد و با استفاده از يك كاردك نوك تيز  - 5
  .تميز نماييد , سيلندر و قاب زنجير 

 
نترل كنيد  روغن از محل واشر و كاسه نمد سر موتور را روشن كنيد و ك, پس از نصب قطعات  :توجه  :نكته

ميل لنگ و همچنين نشتي مايع سيستم خنك كننده از محل اتصال شيلنگ هاي رادياتور و بخاري به واتر 
  .پمپ وجود نداشته باشد

  
  

  بستن قاب زنجير تايم 
 .قاب زنجير تايم را در محل خود قرار دهيد - 1
 .ر را باز كنيد پيچ هاي اتصال قاب زنجير به بلوك سيلند - 2
 .با چسب محل قرار گيري قاب زنجير برروي بلوك سيلندرآب بندي نمائيد - 3
 .پولي ميل لنگ را نصب نمائيد - 4
 ببنديدنيوتن متر  20تا15پيچ هاي قاب زنجير را با گشتاور - 5

  .واشر واتر پمپ  را قرار داده و واتر پمپ را نصب نمائيد - 6
 .سفت نمائيدنيوتن متر  20تا 15پيچ هاي واتر پمپ  را با گشتاور 

 .شيلنگ هاي بخاري و رادياتور متصل به واتر پمپ را نصب كنيد  - 7
 .سيستم خنك كننده را از مايع خنك كننده موتور پر كنيد - 8

 275كتايت محل استاده از چسپ ال -1
 1در صورت عدم استفاده از چسب رديف -2

ميتنوان محل نشان داده شده از چسب 
 بي استفاده كرد  –سليكوني بي 

 نيوتن متر7تا4پيچ كوركن  با گشتاور -3
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  
  
  
  
  
  

 

  واتر پمپ باز وبست 
  باز كردن

 )رجوع به قسمت باز كردن تسمه دينام( تسمه دينام را باز كنيد  - 1
 و پولي را جدا كنيد كنيد پولي واتر پمپ را باز  پيچعدد4 - 2

 پيچ هاي واتر پمپ  را باز كنيد  - 3

 واتر پمپ را جدا كنيد  - 4

  بستن
 واشر واتر پمپ را در محل خود قرار دهيد  -1
 واتر پمپ را روي واشر مربوطه قرار دهيد  -2
 محكم كنيد نيوتن متر  19تا 13پيچ هاي واتر پمپ را با گشتاور  -3
 .محكم كنيد 12تا 7گشتاور ه و پيچ هاي آن رادر جاي خود قرار دادپولي واتر پمپ را  -4

  
  

 عدد2پين راهنما  -1

 واشر قاب زنجير -2

 قاب زنجير -3

 واشرقاب زنجير    -4

 نيوتن متر 20تا  15گشتاور بستن پيچ قاب زنجير  -5

 مد جلوي ميل لنگكاسه ن -6

 پيچ قاب زنجير -7

 نيوتن متر 20تا 15مهره زنجير   گشتاور بستن  -8
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  

  باز وبست پولي واتر پمپ 
   بازكردن

 رجوع به قسمت باز كردن( تسمه دينام را باز كنيد  - 1

 )تسمه دينام 
 عددپيچ پولي واتر پمپ را باز كنيد و پولي را 4 - 2

  .جدا كنيد 
  بستن

  پولي را در محل خود قرار دهيد  - 1
  تا7پمپ رابا گشتاور  عدد پيچ پولي واتر4- 2

  .نيتون متر  ببنديد 12

  
  
  
  
  
  
  

 واشر آب بندي -1
 واتر پمپ  -2
 واشر  -3
 نيوتن متر  19تا 13پيچ با طول كوتاه با گشتاور  -4
 نيوتن متر  19تا 13طول بلند با گشتاور پيچ با -5
 واشر -6
 خار راهنما -7
  نيوتن متر4تا  3بست لوله آب ورودي با گشتاور  -8
  شيلنگ آب ورودي  -9

 پولي سر ميل لنگ -1
 صفحه نگهدارنده -2
 نيوتن متر 12تا 7پيچ با گشتاور  -3
 واشر -4
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  ميل بادامك
ميل بادامك از تعدادي بادامك با زوايه و ارتفاع معين براي باز و بسته نمودن سوپاپها و يك چرخ دنده براي 

  . باشد چدن ريخته گري مياز جنس ميل بادامك  . به حركت در آوردن اويل پمپ ساخته شده است 
  .به حركت در مي آيد ,  متصل است  , زنجير تايمينگ كه به چرخ دنده روي ميل لنگ توسط  ميل بادامك

قطر بوش ها از . دوران مي كند , عدد بوش كه درون بلوك سيلندر جازده مي شوند  3ميل بادامك درون 
  .به ترتيب كم مي شود , سمت جلو موتور به عقب 

  .راي استفاده سنسور ميل بادامك مي باشددر مقطعي از ميل  بادامك داراي شكل خاص ب
  

 خار راهنما - 1
 واشر  - 2
 نيوتن متر  51تا41پيچ چرخ دنده ميل سوپاپ - 3
 چرخ دنده ميل سوپاپ  - 4
  بادامك ميل  - 5

   

  ميل بادامكباز وبست 
  بازكردن ميل با دامك 

  .جدا نماييد ابتدا اتصال باتري را  - 1
  .سنسور ميل سوپاپ را باز نماييد  - 2
  . )باز وبست سرسيلندر مراجعه كنيدبه بخش ( د سرسيلندر را بازكني - 3
  . )باز و بست قاب زنجير مراجعه نماييد  به بخش( قاب زنجير را باز نماييد  - 4
  .     استكان تايپيت ها و ميل تايپيت را خارج نماييد  - 5
  .زنجير سفت كن را باز نماييد  - 6
  .چرخ دنده ميل بادامك را باز نماييد  - 7
   . نماييد بازنگهدارنده ميل بادامك را  - 8
 .   ميل بادامك را از درون بلوك سيلندر خارج كنيد  - 9

  ميل بادامك  بستن 
 .ميل بادامك را درون بلوك سيلندر قرار دهيد  -1
 دو عدد پيچ نگهدارنده ميل بادامك را ببنديد  -2
 .پيچ چرخ دنده ميل بادامك را سفت نمائيد  -3
 .ببنديد تن مترنيو 12تا  8 دو عدد پيچ زنجير سفت كن را با گشتاور  -4
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

 .استكان تايپيت و ميل تائپيت را در محل خود نصب كنيد -5
 قاب زنجير را در محل خود قرار داده و پيچ هاي آن را ببنديد -6
 ).به بخش باز و بست سر سيلندر مراجعه كنيد( سرسيلندر را ببنديد  -7
 .سفت كنيد نيوتن متر16تا12پيچ سنسور ميل سوپاپ را با گشتاور   -8
 . را نصب نمائيد اتصال باتري -9

  
  تايم موتور 

ابتدا ميل لنگ را بگردانيد تا عالمت روي چرخ دنده ميل لنگ در نزديك شاخص بلوكه قرار  - 1
 .گيرد

شاخص روي چرخ دنده ميل سوپاپ در امتداد شاخص بلوك سيلندر ميل سوپاپ را چرخانده تا  - 2
 قرار گيرد 

گ در امتداد شاخص بلوك موتور قرار ميل لنگ را چرخانده تا عالمت روي چرخ دنده ميل لن - 3
 .گيرد 

در اين حالت عالمت هاي روي چرخ نده ميل لنگ و ميل سوپاپ در امتداد يكديگر قرار خواهد  - 4
 . داشت

 .مي بايست در حال قيچي باشند  4و 1با بررسي سوپاپ هاي سيلند  - 5
 .زنجير را برروي چرخ دنده هاي ميل لنگ و سوپاپ نصب كنيد - 6
 .ا در محل خود نصب و پيچ هاي آن را ببنديدزنجير سفت كن ر - 7
 .قاب زنجير را نصب كرده و پيچ هاي آن را سفت نمائيد - 8

 خار عينكي - 1
 نيوتن متر  12تا  8پيچ هاي خار عينكي با گشتاور  - 2
 چرخ دنده ميل لنگ - 3
 زنجير - 4
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عالمت برروي چرخ دنده ميل سوپاپ - 1
 عالمت برروي چرخ دنده ميل لنگ - 2

 

1 

2 

 

 زنجير سفت كن - 1
 شروا - 2
 نيوتن متر  12تا 8پيچ با گشتاور  - 3
 روغن برگردان  - 4
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  تايپيت هيدرو ليك 
با توجه به استفاده از تپت هيدروليكي فرآيند فيلرگيري حذف شده است و نيازي به  OHVGدر موتور 
موتور و يا مجموعه اسبك بايد مراحلي را به صورت زير مد نظر قرار اما در صورت باز شده . باشد آن نمي
  داد تا 

  هيدروليك تپت در موقعيت صحيح خود قرار گيرد
  
  
 مجموعه استكان تايپيت و تايپيت هيدرو ليكي - 1
 تايپيت هيدروليك  - 2
  استكان تايپيت  - 3
  

  نحوه تنظيم تايپيت هيدرو ليك
 باشد در ابتدا كليه پيچهاي فيلرگيري بايد آزاد - 1
در ايـن حالـت اسـبكهاي    (ميل لنگ را بچرخانيد تا سيلندر اول را در وضـعيت تـراكم قرارگيـرد      - 2

 )  در حالت قيچي است 4سيلندر 
  دهيم ميل اسبكهاي اين سيلندر را در جاي خود قرار مي - 3
 .پيچ فيلرگيري را با دست كامال سفت مي كنيم طوري كه هيچ نوع لقي وجود نداشته باشد  - 4

  
 
  
  
 

) ميانـه بـازه كـاركرد   (دور بيشتر سفت مي كنيم تا تپت در وضعيت صحيح  25/1پيچ را به اندازه  - 5
 .قرار گيرد

 ميل تايپيت  - 1
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  
  

  اين مراحل را براي ساير سيلندرها تكرار مي كنيم - 6
نمونه ميل تايپيت در اين موتور متفاوت با موتور روآ بوده و در دوسـمت داراي فرورفتگـي كاسـه اي     :توجه

  .رگيري آن از هر دو سمت امكان پذير استلذا قرا. شكل است
  .در اين موتور تغيير كرده است نيز همچنين پيچ فيلرگيري 

  فاليويل
  .جذب مي كند , لحظه اي بر ميل لنگ وارد مي شود    فاليويل نيروهاي حاصل از احتراق را كه به صورت

با دنده استارات در زمان استارت  بر روي فاليويل دو عدد چرخ دنده وجود دارد كه اولي براي درگير شدن
زدن مي باشد و دومي كه داراي تعداد دندانه هاي كمتري نسبت به اولي مي باشد و جاي تعداد دو دندانه 

چرخدنده اولي قابل تعويض است ولي چرخدنده دومي با . براي سنسور دور موتور مي باشد , آن خالي است 
  . گري است چدن ريختهجنس فاليويل از . فاليويل يكپارچه است 

  
  

  .نمائيدفاليويل را خارج  و عدد پيچ را باز كرده5جهت باز كردن فاليويل 
  .قبل از نصب فاليويل آن را كامال تميز نماييد تا اثرات چربي و غبار موجود بر روي آن بر طرف شود - 1

مرحله دوم  ن متر ونيوت 8تا 5مرحله اول سپس پيچهاي فاليويل را به همراه واشرها ي نو با گشتاور 
  .محكم كنيد طبق شكل زير  نيوتن متر  57تا  51
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

 كاسه نمد  انتهاي ميل لنگ - 1

 فاليويل  - 2

 پيچ فاليويل با گشتاور  - 3

  نيوتن متر  8تا  5مرحله اول
  نيوتن متر  57تا 51مرحله دوم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اندازه گيري تاب فاليويل 
ميزان تاب فاليويل را در چند )30410003(دسته فيلر ميليمتري و ) 29501001( با استفاده از خط كش فلزي 

 .جهت متفاوت اندازه گيري كنيد
  .ميليمتر است   0.075ميزان تاب مجاز فاليويل  

  .نسبت به تعويض آن اقدام نماييد , در صورت تشخيص خرابي فاليويل 
  
  
 

  كارتل
محل جمع شدن روغن موتور مي  قرار دارد وور در پايين ترين قسمت موتآلومينيومي است كه  محفظه اي 

  باشد 
اويل پمپ درون كارتل قرار دارد و پيچ هاي پايه كمپرسور كولر نيز بر روي آن واقع شده 

  .است 
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

    بازوبست كارتل
  كارتلبازنمودن 

  .  روغن موتور را تخليه كنيد  ابتدا سيني زير موتور را باز كنيد و 
  .  سيلندر را بازكنيد و كارتل را جدا نماييد  پيچ هاي اتصال كارتل به

  
  
 

  
 

ت واشر و چسب آب بندي را روي لبه هاي كارتل و بلوك سمحل نش, با استفاده از يك كاردك نوك تيز 
 تميز نماييد  , سيلندر 

  

  بستن كارتل
 .  استفاده نماييد  طبق شكل زير از چسب مخصوص براي اتصال كارتل به بلوك سيلندر - 1

  
  .     پيچ هاي اتصال كارتل به سيلندر را  محكم كنيد , از نصب كارتل پس  - 2
     . به ميزان مجاز روغن درون موتور بريزيد و پيچ تخليه روغن كارتل را محكم كنيد  - 3
  .   موتور را روشن كنيد تا به دماي نرمال برسد  - 4
پيچ , فيلتر روغن ال محل اتص: كنترل كنيد كه نشتي روغن از قسمتهاي مختلف موتور مانند  - 5

  .   وجود نداشته باشد . .  لبه هاي كارتل و      ن،تخليه روغ
 .فشار روغن موتور را كنترل كنيد - 6

  

 مسير چسب - 1
 گرم 0,4تري باند به ميزان 125چسب درزگير 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 
 
 

٣١ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

  )   اويل پمپ ( پمپ روغن 
روغن از كارتل كه . توسط پمپ روغن انجام مي شود  ,  ل روغن از كارتل به تمام اجزاي متحرك موتورنتقاا  

بـراي  پس از تصفيه در صـافي روغـن   ن قسمت موتور است توسط پمپ روغن مكش مي شود و در پايين تري
  .      تمام قطعات موتور ارسال مي گردد

  
      
  
  
  
  
  

  بازو بست اويل پمپ
 اويل پمپ كردنباز 

  . )به بخش باز وبست كارتل مراجعه كنيد . ( كارتل را باز كنيد  - 1
را از ) اويل پمپ  (پمپ روغن  و مجموعه) عدد  3( زكنيد را با ) اويل پمپ( پمپ روغن  پيچ هاي  - 2

  .    جدا نماييد , بلوك سيلندر 
را اندازه گيري كنيد ودر صورت نياز تعميرات ) تعمير پمپ روغن ( مقادير لقي درج شده در  بخش  - 3

  . الزم را انجام دهيد 
  

 كارتل - 1
 نيو تن متر  19تا 13پيچ با گشتاور  - 2
 واشر پيچ تخليه  - 3
 نيوتن متر  38تا  30پيچ تخليه با گشتاور  - 4
 نيوتن متر 38تا  30پيچ با گشتاور  - 5
 نيوتن متر  12تا 7پيچ با گشتاور  - 6
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٣٢ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

    بستن اويل پمپ
بطور صحيح ,  ا باز كنيد و پس از تميز نمودن صافي آن ر, ) اويل پمپ ( قبل از نصب پمپ روغن  - 1

 در محل خود نصب كنيد 
 .را بطور صحيح در محل خود نصب كنيد ) اويل پمپ ( پمپ روغن   - 2
  .را محكم كنيد  سه عدد پيچ اويل پمپ - 3

. بطور صحيح انجام گيرد , دقت كنيد درگيري دنده انتهاي اويل پمپ و چرخ دنده ميل بادامك   :توجه 
و افت فشار  پمپ روغن قرار نگرفته و باعث خرابياينصورت اويل پمپ بطور صحيح در محلدر غير 

  .روغن ميگردد 
  

  

  بازنمودن قطعات اويل پمپ
و را بازكنيد و آن را جدا كنيد ) عدد  3( پيچ هاي اتصال پوسته پاييني پمپ , ابتدا پمپ را برگردانيد    

   .مجموعه روتور ها را خارج كنيد 
زيرا هرگونه خراشيدگي يا ديدگي نشود  آسيب دچار دقت كنيد , درهنگام خارج نمودن رينگ خارجي  : توجه 

  .       باعث اخالل در كاركرد پمپ و كاهش فشار روغن مي شود , تغيير شكل 
  . روغن هاي باقي مانده درون پمپ و رينگ خارجي را تميز نماييد 

  .تميز كنيد و آنها را دوباره در محل خود به طور صحيح قرار دهيد روتور ها وپوسته اصلي پمپ را كامال   
   : عمل كنيد زير به روش  ,براي كنترل لقي هاي بين قطعات متحرك 

سـپس  . را بر روي كف پوسـته قـرار دهيـد     )29501001( ابتدا يك عدد خط كش فلزي, مطابق شكل روبرو 
 كش روتور وخطانتهاي ا لقي محوري بين مقدار خالصي ي )30410003(توسط فيلرهاي مختلف 
  را اندازه گيري نماييد    

     .مي باشد    0.075mm(0.001-0.003in)-0.025مقدار لقي مجاز
  : زير را اندازه گيري كنيد ريدامق, مطابق شكل روبرو 

 اويل پمپ -1
 نيوتن متر 13تا  8پيچ اويل پمپ گشتاور  -2
 واشر  -3
 چرخ دنده اويل پمپ -4
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٣٣ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

 A  -      لقي بين رينگ خارجي و دنده داخلي  
  0.006in (0.025-0.15mm)-0.001         مقدارمجاز
  . مي باشد 

B  -  پمپلقي بين رينگ خارجي و پوسته  
 .   ميليمتر مي باشد  in 0.006-0.001    مقدارمجاز

  .   مي بايست تعويض گردد   پوسته پمپ , در صورت خارج بودن از محدوده فوق  
ظيم فشار صحيح عمل نكردن سوپاپ تن, تواند  مي  يكي از علتها, درصورتي كه فشار روغن پايين  باشد 

  .   باشد 
درصورت تشخيص خرابي سوپاپ فشار شكن به روش زير ميتوانيد آن را بازكنيد و قطعات معيوب را تعويض 

  .نماييد

  سوپاپ تنظيم فشار اويل پمپ         
فنر آزاد , همانطور كه در تصوير روبرو مشاهده مي شود با خارج نمودن خار قفلي كه در پشت فنر قرار دارد 

 . د و به راحتي ميتوان ساچمه و پيستون را خارج نمود مي شو
  .     عكس روش بازنمودن ميتوانيد قطعات را نصب كنيد , پس از رفع ايراد و تعويض قطعه معيوب 

  .آن را تعويض كنيد  "حتما, درصورتي كه فنر ضعيف شده است 
   . ده كنيدخار قفلي را نيز تعويض كنيد و از يك خار نو استفا, براي اطمينان 

  
  نصب مجدد    

  , عكس روش بازنمودن, تعميرات الزم پس از انجام 
  .    قطعات را نصب كنيد و تست فشار روغن را انجام دهيد 

  

  )    فشنگي روغن ( سنسور فشار روغن 

  باز و بست سنسور فشار روغن
    باز كردن  

 .كنيد  را جدا سنسوركانكتور ابتدا اتصال  - 1

  .     جدا نماييد , ك سيلندر سنسور را از بلو - 2
 , كه نياز به تعويض سنسور مي باشد درصورتي - 3

 .   نسبت به تعويض آن اقدام نماييد 
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٣۴ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  بستن سنسو فشار روغن 
 .سفت نمائيدوسنسور را در محل در نظر گرفته شده برروي بلوكه سيلندر قرار داده  - 1

 . كانكتور مربوطه را به سنسور متصل نمائيد - 2

 .نماييد و عملكرد سنسور را مورد بررسي قرار دهيد  موتور را روشن - 3

  
  
  
  

  
  
  

  فيلتر روغنباز وبست 
  باز كردن 

  .   ابتدا  سيني زير موتور را بازكنيد  - 1
  . فيلتر روغن را باز كنيد ,  عموميبا استفاده از ابزار - 2

  روغن موجود, دقت كنيد درهنگام باز نمودن فيلتر : توجه    
  .  و لباستان نريزد  در فيلتر بر روي دست 

  بستن فيلتر روغن 
  . چرب نماييد , ابتدا واشر پالستيكي فيلتر را توسط روغن  - 1
  .محكم نمائيد نيوتن متر 27تا  23و سپس با گشتاور  ببنديدسپس فيلتر را توسط دست  - 2
 .تا از عدم وجود نشتي اطمينان حاصل نمائيد موتور را روشن نماييد - 3

  
  
  
  
  
  

 اورينگ فيلتر روغن   -1
 ماسوره واسط فيلتر        -2
 نيوتن متر 4تا  3سنسور فشار روغن  با گشتاور  -3
 فيلتر روغن  -4

 

 اورينگ فيلتر   - 1
 واسطه فيلتر  - 2
 روغنسنسور فشار  - 3
 نيو تن متر27تا23فيلتر با گشتاور - 4
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٣۵ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  ميل لنگپولي باز و بست 
  كردنباز 

  .  )به كتاب تجهيزات الكتريكي مراجعه كنيد . ( را باز كنيد  تسمه دينام  -1
    . ) به بخش بازو بست و تعويض تسمه كولر مراجعه كنيد ( . كولر را بازكنيد تسمه  -2
  .  پيچ اتصال پولي ميل لنگ به ميل لنگ را در جهت نشان داده شده باز كنيد  - 3
 

الزم است رادياتور , ر فعاليت فوق را در حالي انجام مي دهيد كه  موتور بر روي  خودرو نصب است اگ: توجه 
   . براي باز نمودن رادياتور به كتاب سيستم خنك كننده واگزوز مراجعه كنيد. نيز باز شود 

به در صورت نياز نسبت  .پولي ميل لنگ را با استفاده از پولي كش از محل خود خارج نماييد  -4
   .تعويض يا تعمير آن اقدام نماييد 

  
  
  
  
  
  
  
  

از روي ميل , براي استفاده مجدد ,  را ميل لنگ خار ثابت كننده پولي, درهنگام خارج نمودن پولي  - 5
  .       لنگ برداريد

  
  
  
  
  

  بستن 
  
از ردان پـس از نصـب روغـن برگـ     خارج كنيد و, ابتدا كاسه نمد را از محل خود بر روي سيني جلو موتور  -1

  .  استاندارد استفاده نماييد و  يك كاسه نمد جديد
  زيرا باعـث , دقت كنيد كه لبه هاي داخلي كاسه نمد صدمه نبيند , درهنگام جازدن كاسه نمد :   1 توجه   

  . روغن ريزي مي شود 
در يك  پس از جازدن كاسه نمد بايد سطح لبه خارجي كاسه نمد با لبه سيني جلودقت كنيد :   2توجه 

  .راستا باشند 
  .  بر روي ميل لنگ قرار دهيد و پولي را جا بزنيد , خار ثابت كننده پولي را در محل خود  - 3
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٣۶ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

    
  .پيچ سر ميل لنگ را محكم كنيد  - 3
  تسمه دينام و تسمه كولر و رادياتور را نصب كنيد- 4
  

  
  
  

                                       
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

 پولي ميل لنگ - 1
 واشر پولي ميل لنگ - 2
  پيچ پولي ميل لنگ با گشتاور  - 3
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٣٧ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  ميل لنگ 
جمع آوري نيروي تبديل حركت رفت و برگشتي پيستون به حركت دوراني و, مهم ترين وظيفه ميل لنگ 
الد فورج مي باشد وميل لنگ از نوع ف  جنس.  مي باشد آن به گيربكس  انتقالحاصل از احتراق سيلندرها و

  . مي باشد  داراي مقاومت زيادي در برابر پيچش و خمش كه
  
  
  
  
  

  :ميل لنگ ابعاد
  
  

  ميليمتر 45: قطر لنگ متحرك 
  ميليمتر 53.97: قطر لنگ ثابت     

  ميليمتر 0.25 – 0.05: لقي افقي ميل لنگ 
  :خالصي مجاز بين ميل لنگ و ياتاقان ثابت 

   0.0008 - 0.0028 in 
   0.020 - 0.070   mm  

  بازو بست ميل لنگ 
  بازكردن ميل لنگ

  .يد ابتدا اتصال باتري را قطع كن - 1
  ) .شود  مراجعه رسيلندرسبست  و قسمت باز به (  كنيد باز سرسيلندررا - 2
سپس اقدام به باز نمودن قطعات , موتور را از روي خودرو پياده كنيد , در صورتي كه امكان دارد :  نكته

  .داخلي آن نماييد 
 كارتل را باز كنيد  - 3
 .)به بخش باز نمودن پمپ روغن مراجعه كنيد ( را جدانماييد  ) اويل پمپ ( پمپ روغن  - 4
 .ميل تايپيت و استكاني ها را خارج كنيد  - 5
 را باز كنيد  ) پيچ هاي كپي ياتاقانهاي متحرك ( پيچهاي اتصال شاتون به ميل لنگ  - 6
  . رج كنيداز سمت باالي موتور خا ,ياتاقانهاي متحرك  به همراهرا  هاشاتون  -7

براي خارج نمودن شاتون وپيستون از درون سيلندر ميتوانيد يك قطعه چوب ضخيم را در زير :   توجه
دقت كنيد كه به پيچ هاي شاتون . پيستون را خارج نماييد , شاتون قرار دهيد و با ضربه زدن به آن 

  .زيرا باعث كج شدن يا خراب شدن رزوه هاي پيچ مي شود , ضربه وارد نشود 
  

 

 خار ميل لنگ - 1
 ميل لنگ - 2
 بوش ته ميل لنگ - 3
 پين راهنماي فاليويل - 4
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٣٨ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

, آنها را به منظور جلوگيري از اشتباه در زمان نصب , پس از خارج نمودن هر پيستون وشاتون :  توجه
  . )عالمتي كه به قطعه آسيب نرساند . (عالمت گذاري كنيد 

 .باز كنيد بصورت شكل زير  پيچهاي كپه هاي ثابت ميل لنگ را  - 8
 .كپه ها را جدا كنيد  - 9

 .نمائيدميل لنگ را ار روي بلوكه خارج  -10
  

  بستن ميل لنگ 
توجه داشته باشيد كه جار ياتاقان در محل ( .ياتاقان هاي كپه هاي ثابت را برروي بلوكه نصب كنيد - 1

دو عدد الستيك چكمه اي را نصب و كپه ها را برروي ميل لنگ  5در كپه شماره  )خود قرار گيرد
  .نصب كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .از چكش پالستيكي استفاده شود 4تا  1اي ياتاقان براي جا زدن كپه ه: نكته
 .سفت نمائيد  راپيچ هاي كپه ياتاقان ها را طبق شكل زير  - 2
 .با استفاده از ابزار رينگ جمع كن ، مجموعه پيستون ، شاتون را در داخل سيلند جا بزنيد - 3
 .پيچ كپه هاي متحرك را بعداز جاگذاري ياتاقان ببنديد - 4
 .ا در محل خود قرار دهيدميل تايپيت واستكاني ر - 5
 . .محكم كنيدسه عدد پيچ آن را اويل پمپ را جا زده و  - 6

 بغل ياتاقاني -1
 ياتاقان ثابت -2
 3ياتاقان ثابت شماره -3
 5و4و2و1ياتاقان ثابت شماره  -4
 يك چكمه اي الست -5

۵
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٣٩ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

 .كارتل را ببنديد - 7
 

 .اتصال باتري را ببنديد - 8
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اندازه گيري ميزان لقي افقي ميل لنگ

  .ياتاقان هاي ثابت را برروي بلوكه قرار دهيد -١
  . ميل لنگ را در محل خود قرار دهيد - 2
  .اني را در محل خود قرار دهيدبغل ياتاق- 3
  كپه هاي ثابت را در محل خود قرار دهيد و پيچ هاي  - 4

  . آنرا با گشتاور تعيين شده سفت كنيد    
    24402001 پايه ساعت با كد اختصاصيابزار مخصوص - 5

  . را در قسمت  جلوي بلوكه نصب كنيد
  .ميل لنگ را به سمت فاليويل حركت دهيد - 6
  ت اندازه گيري را روي قسمت نشان دادهشيطانك ساع - 7

  شده قرار دهيد و عقربه آن را برروي عدد صفر تنظيم     
  نمائيد 

  ميل لنگ را به سمت زنجير تايم حركت دهيد و ميزان  - 8
  . حركت ميل لنگ را مشاهده نمائيد  
  ميليمتر 0.25 – 0.05: لقي افقي ميل لنگ : نكته  

  تعيين لقي افقي از  جهت بستن ميل لنگ جهت: 2نكته
  .روغن استفاده نگردد

  محاسبه لقي شعاعي  لنگ ثابت ميل لنگ
  mm   0.070 - 0.020لقي شعاعي ميل نگ با ياتاقان ثابت 
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۴٠ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  مي باشد لذا جهت بدست آوردن لقي شعاعي ابتدا قطرياتاقان 
  ثابت ميل لنگ را اندازه گيري كرده ، اندازه قطر كپه ياتاقان

  حال از فرمول زير . را اندازه گيري نمائيد و ضخامت ياتاقان 
  . مقدار لقي شعاعي را بدست آوريد

  لقي شعاعي=قطر كپه ثابت +ضخامت ياتاقان -قطر ميل لنگ
    4اين خودرو داراي يكسايز ياتاقان استاندارد و  ميل لنگ 

  مشخص است كه اندازه ياتاقان 04تا 01ياتاقان تعميري كه با 
  ميليمتر اختالف مي باشد 0,1زه هاي تعميري با اندا 

  

  كاسه نمد جلو ميل لنگبازو بست 
  باز كردن

پولي ميل لنگ بازو بست به بخش ( پولي سر ميل لنگ را باز كنيد -1
  ) .     كنيدمراجعه 

  . كاسه نمد معيوب را  از محل خود خارج كنيد - 2

  

  بستن
  .س كاسه نمد نو را در محل خود جا بزنيد براي نصب كاسه نمد ابتدا محل آن را تميز نماييد و سپ -1
  . پولي ميل لنگ را  نصب كنيد - 2
  .روغن برگردان را در صورت عدم وجود نصب نماييد  - 3

خودداري نماييد در غير اينصورت  "از خارج نمودن دوباره آن جدا, پس از نصب پولي ميل لنگ : توجه 
  . ن مي شود باعث نشت روغ ,ه كاسه نمد از حالت طبيعي خارج شد

  . مورد بررسي قرار دهيد, روغن  يموتور را روشن كنيد و از نظر نشت- 3
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۴١ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  روغن برگردان باز و بست 
قطعه روغن برگردان جهت جلوگيري از روغن ريزي از كاسه نمد قاب زنجير جلو ميل لنگ در 

در كارتل  ناحيح پشت كاسه نمد برروي ميل لنگ قرار دارد تا در هنگام افزايش فشار روغن
  .امكان نشت از كاسه نمد وجود نداشته باشد 

  باز كردن
 باز كردن پولي واتر پمپ  -1
 باز كردن پولي ميل لنگ -2
 باز نمودن پيچهاي قاب زنجير -3
 باز كردن پيچهاي كارتر متصل به قاب زنجيرجهت در آوردن قاب زنجير  -4
 روغن برگردان بيرون آوردن -5
  بستن
 جازدن روغن برگردان  -1
 جير نصب قاب زن -2
 بستن پيچاي قاب زنجير با گشتاور  -3
 نصب پولي ميل لنگ -4
 نصب پولي واتر پمپ  -5

در هنگام تعويض كاسه نمد جلوي ميل لنگ براي جلو گري از روغن ريزي مجدد ضروري است از : نكته
  .روغن برگردان استفاده گردد

  كاسه نمد انتهاي ميل لنگ بازو بست 

  بازكردن
ه بخش باز وبست كارتل مراجعه ب. ( كارتل را باز كنيد  -1

  . )كنيد 
به بخش بازوبست فاليويل . ( فاليويل را باز كنيد  -2

  .)مراجعه كنيد 
 . كاسه نمد عقب ميل لنگ را از محل خود خارج كنيد -3
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۴٢ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

   بستن
ابتدا كاسه نمد بر روي . براي جا زدن كاسه نمد بايست از ابزارهاي راهنما استفاده كرد -1

گيرد و سپس با قرار دادن آن مقابل ميل لنگ با  ل به آرامي قرار ميقطعه مخروطي شك
 .قسمت دوم ابزار به آهستگي جا زده خواهد شد

 كنيد سفت فاليويل را در محل خود قرار دهيد و پيچ هاي آن را  -2
 .كنيد د و پيچ هاي آنرا محكمكارتل را در محل خود قرار دهي -3

  

  ياتاقان ها
ياتاقانهاي سابز بندي    , اينچ مي باشد   0.01قدار تراش ميل لنگ كه در هرنوبت در اين موتور متناسب با م
مي بايست با مضارب , لذا در صورتي كه ميل لنگ احتياج به تراش داشته باشد . شده اي  موجود مي باشد 

  .اينچ تراش داده شود  0.01
است و ياتاقانهاي سايز بندي شده اي  مجاز دانسته شده, اينچ تراش  0.040بدين منظور براي ميل لنگ تا 

  . در نظر گرفته شده است   0.040 - 0.030 - 0.020 - 0.010با اندازه هاي 

  . باشند ياتاقانهاي متحرك تنها داراي يك سايز مي

 بغل ياتاقاني ها

 5ماره براي جلوگيري از لقي طولي ميل لنگ از دوعدد بغل ياتاقاني هاللي شكل در طرفين ياتاقان ثابت ش
  .استفاده مي شود 
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

 پيستون

وظيفه دارد كه هواي ورودي به محفظه احتراق سيلندر را متراكم نموده و پس از احتراق نيروي آن را به 
  .    شاتون منتقل نمايد 

  
 باشد مي از آلياژ آلومينيوم مقاوم به حرارت پيستونجنس 

  گريد )                  ميليمتر ( اندازه       
A                87.287-87.297 mm 
B                87.297-87.307 mm 
C                87.307-87.318 mm  
D                87.318-87.328 mm 
E                87.328-87.338 mm  

 لقي بين پيستون وسيلندر 
 Min 0.050mm (0.0020 in )     

  جهت فلش معرف جهت جلو موتور -
    Bپيستون استفاده شده در اين  موتور از گريد :  نكته

  .استفاده گردد  Cمي باشد و پس از تعمير بايستي از گريد 
  

  رينگ هاي پيستون
  .عدد رينگ قرار دارد  3بر روي هر پيستون 

به محفظه گازهاي محترق شده در محفظه احتراق نشت از كه ) :  كمپرسي ( رينگ اول  -1
  .  ايد نممي جلوگيري كارتل 

اين رينگ عالوه بر حفظ كمپرس موتور به جمع آوري ) : روغن  –كمپرس ( رينگ دوم  -2
  .روغن توسط رينگ روغن نيز كمك مي كند 

وظيفه روغنكاري جداره سيلندر و جمع آوري روغنهاي كه ) : روغن(سوم  رينگ -4
  . بر عهده دارد باقيمانده بر سطوح مذكور را 
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۴۴ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  
  
  
  
  
  

  جهت نصب رينگ در پيستون از ابزارعمومي جازن رينگ:نكته 
  استفاده كنيد 

  

  
  

  جهت جازدن پيستون داخل سيلنر از ابزار عمومي رينگ جمع كن
  استفاده نمائيد  

  

  :فيلر دهانه رينگها 
   mm (0.0088-0.016 in) 0.4-0.2رينگ كمپرس اول

  رينگ كمپرس دوم و رينگ روغن
0.35-0.55 mm (0 .014-0.022 in ) 

   لقي رينگ درون پيستون
1st ring 0.04-0.08 ( 0.0015-0.003 in ) 
2nd ring 0.03-0.07 (0.0012-0.0028 in) 
3th ring 0.02-0.08 (0.0008 – 0.0032 in) 

  
  .ستفاده نمائيدهاي پيستون از ابزار عمومي زيرا جهت خارج كردن رينگ

  

  

 

 دهانه رينگ روغن 

 دهانه رينگ اول

 دهانه رينگ دوم 

 فلش جهت مونتاژ پيستون 
 پيستون - 1
 رينگ و سيلندر  - 2

در زمان نصب پيستون توجه : نكته 
گردد فلش روي پيستون به سمت 

 .جلو باشد
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

   شاتون
نيروي ايجاد اين قطعه وظيفه دارد كه . شود  متصل ميبه ميل لنگ پيستون توسط شاتون  

  .     پيستون ناشي از احتراق را به ميل لنگ منتقل نمايد  شده بر روي 

 .      از فوالد فورج مي باشد جنس شاتون

  باز و بست شاتون 
  ازكردن ب

  .ابتدا اتصال باتري را قطع كنيد   -1
  ) .شود  مراجعه رسيلندرست بس و قسمت باز به (  كنيد باز سرسيلندررا -2

سپس اقدام به باز , موتور را از روي خودرو پياده كنيد , در صورتي كه امكان دارد :  نكته
  .نمودن قطعات داخلي آن نماييد 

 .كارتل را باز كنيد  -3
 

 .)به بخش باز نمودن پمپ روغن مراجعه كنيد ( را جدانماييد  ) اويل پمپ ( پمپ روغن  -4
 . كاني ها را خارج كنيدميل تايپيت و است -5
 را باز كنيد  ) پيچ هاي كپي ياتاقانهاي متحرك ( پيچهاي اتصال شاتون به ميل لنگ  - 6
 . از سمت باالي موتور خارج كنيد ,ياتاقانهاي متحرك  به همراهرا  هاشاتون  -7
خار فنري نگهدارنده گژين پين را از درون پيسـتون آزاد  , با استفاده از ابزار خار جمع كن  -8

 نيد و گژين پين را خارج نماييدك
 .با خارج كردن گژنپن شاتون از پيستون جدا خواهد شد   -9

  
  
  

 سوراخ پاشش روغن به پيستون 
 به سمت منيفولد اگزوز 
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  
  

  بستن 
 .پيستون و شاتون را توسط گژنپين متصل كنيد و خار فنري عينكي را در محل خود قرار دهيد  - 1

  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .ا بزنيد توسط رينگ جمع كن مجموعه شاتون و پيستون  را در داخل سيلند ج - 2
فلش روي پيستون به سمت جلو موتور و سوراخ پاشش روغن برروي گژنپين به سمت اگزوز : نكته

 باشد 
كپه متحرك با ياتاقان مربوطه را در محل خود قرار دهيد بطوري كه برروي ياتاقان متحرك ميل  - 3

 .لنگ قرار گيرد 
نيوتن متر در مرحله دوم  40-+5مرحله اول  ،مهره كپه هاي متحرك را طبق شكل زير  با گشتاور - 4

   درجه سفت مي كنيم 135نيوتن مترو در مرحله سوم زاويه  25-+2باز كردن و بستن با گشتاور 
  .گرم مجاز است 5حداكثر تفاوت وزني پيستون و گژنپين در موتور : نكته 

  
  

 تونپيس - 1
 رينگ ها  - 2
فنري خار - 3

 عينكي
 گژنپين - 4
 پيچ شاتون - 5
 مهره شاتون - 6
 بوش شاتون - 7
 شاتون - 8
 ياتاقان - 9

 

 ابزار جاز زدن پيستون داخل سيلندر 
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  ياتاقان متحرك ميل لنگ  - 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  با زو بست گژنپين
   باز كردن 
  .اتري را قطع كنيد ابتدا اتصال ب - 1
  ) .شود  مراجعه رسيلندرسبست  و قسمت باز به (  كنيد باز سرسيلندررا - 2

سپس اقدام به باز نمودن , موتور را از روي خودرو پياده كنيد , در صورتي كه امكان دارد :  نكته          
    قطعات 
  .داخلي آن نماييد           

 كارتل را باز كنيد  - 3
 .)به بخش باز نمودن پمپ روغن مراجعه كنيد ( را جدانماييد  ) پمپ اويل ( پمپ روغن  - 4
 .ميل تايپيت و استكاني ها را خارج كنيد  - 5

 
 را باز كنيد  ) پيچ هاي كپي ياتاقانهاي متحرك ( پيچهاي اتصال شاتون به ميل لنگ  - 6
 . از سمت باالي موتور خارج كنيد ,ياتاقانهاي متحرك  به همراهرا  هاشاتون  -7

خار فنري نگهدارنده گژين پين را از درون پيستون آزاد كنيـد  , تفاده از ابزار خار جمع كن با اس - 8
  و گژين پين را خارج نماييد

         .شاتون و پيستون را از هم جدا كنيد  با جدا كردن گژنپين ،  - 9
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  بستن گژنپين
 .بوسيله گژنپين شاتون و پيستون را به هم متصل كنيد - 1

 .شاتون به محل قرار گيري سوراخ پاشش روغن و پيستون دقت كنيدجهت مونتاژ : نكته
خار فنري نگهدارنده گژين پين را از درون پيستون قرار دهيد , با استفاده از ابزار خار جمع كن  - 2

.  
 . از سمت باالي موتور داخل سيلندركنيد ,ياتاقانهاي متحرك  به همراهرا  هاشاتون -3

را بـا گشـتاور        ) پـيچ هـاي كپـي ياتاقانهـاي متحـرك       (پيچهاي اتصال شاتون بـه ميـل لنـگ     - 4
 محكم كنيد  

  .كنيدنصب ميل تايپيت و استكاني ها را  - 5
 .)به بخش بستن  پمپ روغن مراجعه كنيد ( را نصب نماييد  ) اويل پمپ ( پمپ روغن  - 6
 كارتل را نصب كنيد   - 7
  ) .شود  مراجعه رسيلندرسبست  و قسمت باز به (  كنيدبا گشتاور محكم   سرسيلندررا - 8
 .باتري را وصل كنيداتصال  - 9

 .بوسيله گژنپين شاتون و پيستون را به هم متصل كنيد -10
 .جهت مونتاژ شاتون به محل قرار گيري سوراخ پاشش روغن و پيستون دقت كنيد: نكته

خار فنري نگهدارنده گژين پين را از درون پيسـتون قـرار   , با استفاده از ابزار خار جمع كن  -11
  .دهيد 

 . از سمت باالي موتور داخل سيلندركنيد ,ياتاقانهاي متحرك  به همراهرا  هاشاتون -12

 بـا گشـتاور     را ) پيچ هـاي كپـي ياتاقانهـاي متحـرك     ( پيچهاي اتصال شاتون به ميل لنگ  -13
 .محكم كنيد 

  
 .كنيدنصب ميل تايپيت و استكاني ها را  -14
 .)پمپ روغن مراجعه كنيد   به بخش بستن( را نصب نماييد  ) اويل پمپ ( پمپ روغن  -15
 كارتل را نصب كنيد   -16
  ) .شود  مراجعه رسيلندرسبست  و قسمت باز به (  كنيدبا گشتاور محكم   سرسيلندررا -17
 .باتري را وصل كنيداتصال  -18
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

 مواردي الزم جهت بررسي قبل از جازدن پيستون در سيلندر 

  اندازه گيري قطر داخلي سيلندر 
پايين و وسط سيلندر در دو راستاي موازي وعمود بر ميل , در سه نقطه باال قطر داخلي سيلندر را 

 0.127( اينچ  0.005 اندازه گيري كنيد و در صورتي كه اختالف اندازه ها بيشتر از,      لنگ 
  .سيلندر احتياج به تراش دارد , باشد ) ميليمتر

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  اندازه گيري فيلر دهانه رينگهاي پيستون    
ميليمتر از باالي سيلندر به طور يكنواخت  در داخل آن  5اينچ يا  2نگ اول پيستون را به فاصله ري

با دسته فيلر فاصله بين  دو انتهاي  رينگ را , قرار دهيد و با استفاده از فيلر مطابق شكل روبرو 
كر شده در در صورتي كه مقدار اندازه گيري شده در محدوده  ذ. اندازه گيري كنيد ) 3041003(

نسبت به اندازه گيري قطر داخلي سيلندر يا تعويض رينگهاي , قسمت رينگهاي پيستون نمي باشد 
  .تر اقدام نماييد  و يا پيستون با گريد پايين, پيستون 

  
  
  
  
  

  

  اندازه گيري قطر پيستون  
  .  ميليمتر استفاده نماييد 0.01براي اندازه گيري قطر پيستون از يك ميكرومتر با دقت 

 16مناسبترين مكان براي اندازه گيري قطر پيستون در امتداد عمود بر گژين پين و به فاصله 
مقدار اندازه گيري شده براي .  اينچ پايين تر از لبه پاييني پيستون مي باشد  5/8ميليمتر يا 
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

ورتي كه مقايسه نماييد و در ص, پيستون را با مقادير اندازه گيري شده براي قطر داخلي سيلندر 
جهت رفع ايراد اقدام , از مقدار مجاز عنوان شده براي لقي بين پيستون و سيلندر بيشتر باشد 

  . الزم را انجام دهيد 
  

  مدار روغنكاري
  .طبق شكل زير مي باشد OHVG2مسير روغن كاري در موتور 

  

  
  مسير ارسال روغن به اسبك ها از درون سر سيلندر  - 1
, روغن به قسمت هاي مختلف موتور از جمله ياتاقان هاي ميل لنگ توزيع ( كانال اصلي روغن   - 2

سر سيلندر واز انتهاي آن براي روغن كاري زنجير سفت كن زنجير , بوش هاي ميل بادامك 
 )   تايمينگ 

  فيلتر روغن  - 3
  اويل پمپ  - 4
  سوپاپ فشار شكن   - 5
 مسير روغن رساني به تايپيت هيدروليكي  - 6
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  روغنكاري اسبك و ميل تايپيت 
  

, روغن با فشار از داخل ميل اسبك از طريق سوراخ باريكي وارد اسبك مي شود و با خروج از اسبك 
  .ميل تايپيت و انگشتي ها نيز روغنكاري مي شوند 

  
  
  
  
  
  

  روغنكاري زنجير سفت كن 
همانطور كه در تصوير مشخص است از انتهاي كانال روغن مسير خاصي براي روغنكاري زنجير سفت كن 

  .ه شده استتعبي
  
  
  
  
  

  مسير انتقال روغن به ميل اسبك
ابتدا روغن با فشار  از كانال روغن به بوش جلويي ميل بادامك ارسال مي , براي انتقال روغن به ميل اسبك 

از طريق مجاري , شود و با توجه به موقعيت سوراخهاي موجود بر روي ميل بادامك و چرخش ميل بادامك 
  .روغن بصورت منقطع براي ميل اسبك ارسال مي شود ,و سر سيلندر موجود در بلوك سيلندر 

  
  
  
  
  
  

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 
 
 

۵٢ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  ت هايمسير روغن به تايپ
براي انتقال روغن به تايپت هاي هيدروليك، ابتدا روغن با فشار از كانال اصلي روغن به كانال جديد ايجاد 

گرفته شده است به  شده در بلوك سيلندر رسيده و از آنجا توسط مسيري كه براي هر تايپيت در نظر
  .رسد تايپيت ها مي

  
  

  

  اندازه گيري فشار روغن
فشار سنج به  25701004ابزار اندازه گيري فشار روغن موتور با كد اختصاصي راي اندازه گيري فشار روغن از ب

  .استفاده مي شود , بسته مي شوند , حل نصب فشنگي روغن مرابط كه در   همراه

  
  
  
  
  
  

فيلتر روغن تميز و روغن به  .يري فشار روغن بايد دماي موتور به حد نرمال رسيده باشد در اندازه گ:توجه 
  .رخ ندهد, كنترل كنيد كه نشتي روغن از محل اتصال . مقدار كافي درون موتور وجود داشته باشد 
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  
  
  

  : مطابق اعداد زير مي باشد  فشار روغن

  ( bar )فشار روغن  ( RPM )دور موتور
1500 - 5000 3 - 3.5 

  
  . ليتر مي باشد 2/4ليتر و با احتساب فيلتر  7/3حجم روغن درون موتور بدون فيلتر    

  تسمه دينام 
  .  براي باز وبست وتنظيم تسمه دينام به كتاب تجهيزات الكتريكي مراجعه كنيد 

  تسمه كولرباز و بست 
  باز نمودن 

پمپ هيدروليك و كمپرسور كولر استفاده , دن دينام در اين خودرو از دو تسمه مجزا براي به حركت در آور
  .شده است 

شكل مي باشد و تسمه مورد استفاده براي  V  تسمه مورد استفاده براي دينام ازنوع تسمه هاي معمولي
  .    راهه است 6پمپ هيدروليك  و كمپرسور كولر از نوع شياردار 

   
  .ام وتسمه كولر تعبيه شده است بر روي پولي ميل لنگ دو شيار مجزا براي تسمه دين

  .همانطور كه در تصويرزير مشخص است براي بازنمودن تسمه كولر ابتدا بايد تسمه دينام باز شود  - 1
  . تسمه را خارج كنيد , با شل نمودن پيچ  تنظيم كشش تسمه كولر  - 2
  . آن را تعويض نماييد  در صورت نياز, تسمه را از نظر پارگي و ترك خوردگي مورد بررسي قرار داده  - 3
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  بستن تسمه كولر
 .در محل مورد نظر قرار دهيدتسمه را  - 1

 .پيچ كشش تسمه كولر را سفت كنيد تا مقدار زير در رابطه با كشش تسمه تامين گردد - 2

 .تسمه دينام را در محل مورد نظر قرار دهيد - 3

      .تنظيم كشش تسمه نكنيد  ياتعويض و  اقدام به, ر وهيچ گاه در زمان روشن بودن موت: اخطار  
   

ميزان جابجايي  .در محل نشان داده شده اعمال كنيد  KN 10براي تنظيم كشش تسمه نيرويي معادل 
 .تسمه مطابق جدول زير مي باشد 

  
  تسمه  نو بازرسي

7.7 -12.3 جابجايي 7.3 - 6.3
  .واحد ها ميليمتر است 

  

  

   
  

  :ز كمپرس سنج تست نشتي كمپرس موتور با استفاده ا
به بخش اندازه گيري فشار تراكم .( با استفاده از كمپرس سنج مقدار فشار تراكم موتور را اندازه گيري نماييد 

در صورتي كه اين مقدار كمتر از حد استاندارد باشد و يا پس از مدتي افت زيادي مشاهده . ) مراجعه نماييد 
  . را بررسي نماييد علت نشتي , با استفاده از روش زير , گرديد 

  

  :روش يافتن علت نشتي 
در اين حالت  از يك رابط كه به كمپرسور هوا متصل مي . را در حالت كمپرس قرار دهيد  1سيلندر شماره   

  .استفاده كنيد , باشد وقادر است هواي فشرده را از محل شمع وارد سيلندر نمايد 
  :روش تست به اين صورت مي باشد 

  .ودي به دريچه گاز را باز نماييد و دريچه گاز را باز نگهداريد لوله هواي ور -
براي موارد باال به كتاب سيستم سوخت رساني و .(درب محل ورود روغن به درب سوپاپ را جدا نماييد  -

  ) جرقه مراجعه نماييد 
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

حالت هواي  در اين. هر دو سوپاپ هوا و دود بسته است , در تراكم مي باشد  1در زماني كه سيلندر  -
  . فشرده را از طريق رابط وارد سيلندر نماييد 

  
نشاندهنده ايراد در سوپاپ هوا , شنيده شود ) يا دريچه گاز ( اگر صداي نشت هوا از داخل مني فولد هوا  -

  مي باشد 
       . نشاندهنده ايراد در سوپاپ دود مي باشد , اگر صداي نشت هوا از داخل مني فولد اگزوز شنيده شود  -
نشاندهنده ايراد , شنيده شود ) محل ورود روغن به درب سوپاپ ( اگر صداي نشت هوا از درب روغن دان  -

  .  در رينگهاي پيستون مي باشد 

   كمپرساندازه گيري فشار      
د   با انجام اين تست مقدار فشار تراكم موتور اندازه گيري مي شود و در صورتي كه از حد استاندارد كمتر باش

  .بايست  علت فرار كمپرس موتور مشخص شود  مي
  : شرايط انجام تست 

  .سپس موتور را خاموش كنيد , ابتدا موتور را روشن كنيد تا به دماي نرمال برسد  - 1
كانكتور رله دوبل را كه در باالي رادياتور    , براي جلوگيري از ايجاد جرقه و پاشش سوخت از  انژكتورها  - 2

  .) به كتاب سيستم سوخت رساني وجرقه مراجعه كنيد . ( جدا كنيد  ,قرار دارد 
  . شمع ها ي سيلندر ها را باز كنيد  - 3
  . در تمام طول انجام تست دريچه گاز را كامال باز  نگه داريد  - 4
عمل استارت موتور را تا . كمپرس سنج را در محل نصب شمع سيلندر ببنديد و موتور را استارت كنيد  - 5

در اين حالت مقدار نشان داده شده را . ادامه دهيد , ني كه عقربه كمپرس سنج مقدار ثابتي را نشان دهد زما
  . بخوانيد 

در صورتي كه از حد استاندارد كمتر باشد ممكن است  .عدد فوق را با مقدار استاندارد مقايسه نماييد  - 6
  . ) ش    عيب يابي مرا جعه كنيد به بخ. ( ايراد از رينگها يا سوپاپ هاي هوا و دود باشد 

 را براي ساير سيلندرها نيز تكرار كنيد 6و5عمليات بند  - 7

  باز و بست لوله گيج روغن 
  باز كردن

 .گيج روغن را از لوله روغن خارج كنيد  - 1
 پايه نگهدرانده هيدرو ليك را باز كنيد  - 2
 .پيچ نگهدارنده لوله گيج را باز كنيد  - 3
  بستن 
 نشان داده شده در شكل با 6مت لوله گيج را در قس - 1

  و در بدنه موتور نصب. آغشته نمائيد  80شمارهچسب  
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

 .كنيد  
 پايه نگهدارنده هيدرو ليك را نصب كنيد  - 2
 پيچ لوله گيج همراه مهره مربوطه را با  - 3

 نيوتن متر سفت كنيد  7/25تا  3/20گشتاور 
  .گيج روغن را در لوله گيج روغن قرار دهيد - 4

  
  
  

  

  

  بست منيفولد اگزوزباز و 
  باز كردن

 )به قسمت مربوطه مراجعه گردد( بازكردن سپر حرارتي منيفولد هوا  - 1
 عدد پيچ منيفولد اگزوز4عدد مهره و 2باز كردن  - 2
 جدا كردن منيفولد اگزوز - 3

  واشر منيفلد دود و هوا در موتور  (:  1نكتهOHVG  وPU1  بصورت يك تكه است(  
  نتاژ و دمونتاژ منيفلد دود و هوا حتما واشر تعويض گردد دقت شود در زمان مو (:  2نكته(.  

 
   بستن
 قرار دادن منيفولد در محل خود  - 1
 نيوتن متر   25الي  24عدد پيچ به همراه واشر هاي مربوطه با گشتاور 4عدد مهره و 2بستن  - 2

  
  

 پيچ لوله گيج روغن -1
 مهره گيج روغن -2
 پيچ پايه نگهدارنده هيدرو ليك -3
 مهره نگهدارنده هيدرو ليك  -4
 پايه نگهدارنده هديرو ليك  -5
  سب محل استفاده از چ -6

 

6 
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  باز و بست منيفولد هوا 
  باز كردن

 عدد مهره منيفولد 3بازكردن  - 1
 منيفولد عدد پيچ 3باز كردن  - 2
 جدا كردن منيفولد هوا  - 3

  واشر منيفلد دود و هوا در موتور  (:  1نكتهOHVG  وPU1  بصورت يك تكه است(  
  دقت شود در زمان مونتاژ و دمونتاژ منيفلد دود و هوا حتما واشر تعويض گردد  (:  2نكته(.  

  بستن
 .منيفولد هوا را در محل خود نصب كنيد  - 1
 . نيوتن متر را اعمال نماييد  25الي  24اه واشر مربوطه مونتاژ نماييد و گشتاور مهره هاي منيفولد را به همر -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 منيفولد هوا - 1
 واشر  - 2
 نيوتن متر 24تا  19با گشتاور  مهره منيفولد - 3
 نيوتن متر 24تا  19با گشتاور  پيچ منيفولد - 4
 واشر  - 5
 مهره - 6
واشر-7
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  نكته:  
  در موتور وانت آريسان دو عدد براكت به منيفلد هوا اضافه شده است كه مي بايست قبل از مونتاژ منيفلد هوا بر روي 

  .منيفلد هوا مونتاژ نماييد سرسيلندر آنها را روي 

  )نيوتن متر  10الي  8گشتاور اعمالي به هر پيچ ( هر براكت داراي يك پيچ  -1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  باز و بست سپرحرارتي منيفولد هوا
  باز كردن

 عدد پيچ برروي منيفولد هوا4باز كردن  - 1
 خارج كردن سپر از محل خود - 2
  بستن
 هوا نصبسپر حراتي در محل خود روي منيفولد  - 1

 .كنيد  
 عدد پيچ سپر حرارتي برروي منيفولد را با گشتاور4 - 2

 .محكم كنيد 7تا  4 
  
 سپر حرارتي - 1
 پيچ - 2
  واشر - 3

 براكت

 براكت
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  باز و بست سپر حرارتي منيفلد دود 
  باز كردن

 عدد پيچ برروي منيفولد دود3باز كردن  -1

 خارج كردن سپر از محل خود -2

  بستن -3

 . سپر حراتي در محل خود روي منيفولد دود نصب كنيد -4

  .نيوتن متر محكم كنيد  10تا  8عدد پيچ سپر حرارتي برروي منيفولد را با گشتاور  3 -5

  سپر حرارتي -6

  واشر سر خود پيچ -7

                                                                                 
  ر رزوه به منيفلد دود مي باشد كه جهت مونتاژ عدد پيچ دوس 4منيفلد دود وانت آريسان داراي : نكته 

  )نيوتن متر مي باشد  12الي  10گشتاور مورد نياز . ( كاتاليست به موتور استفاده مي شود 
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  باز و بست پايه مثلثي منيفولد هوا  

  بازكردن
 باز كردن سه عدد پيچ پايه منيفولد هوا - 1
 .ا را از محل خود خارج كنيدپايه نگهدارنده منيفولد هو - 2
  بستن - 3
 .)بصورت كشويي در پيچ بلند دينام قرار مي گيرد  (.پايه نگهدارنده را در محل خود قرار دهيد - 4
 نيوتن متر 22تا  16را با گشتاور) روي منيفولد هوا ( دو عدد پيچ باالئي - 5
تاور مورد نياز به قسمت دينام مراجعهجهت اطالع از گش) روي پيچ پشتي دينام مونتاژ مي شود  ( يك عدد پيچ پائين -6

  
  
  
  
  
  
  

  

 پايه نگهدارنده  - 1
 واشر - 2
 نيوتن متر 22تا  16دو عدد پيچ هاي نگهدارنده گشتاور - 3
جهت اطالع از گشتاور يك عدد پيچ پشتي دينام  گشتاور  - 4

 .مراجعه شود  ناميبه قسمت د ازيمورد ن
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  نكته:  
در موتور وانت آريسان دو عدد براكت به منيفلد هوا اضافه شده است كه مي بايست قبل از مونتاژ منيفلد هوا بر روي 

  . سرسيلندر آنها را روي منيفلد هوا مونتاژ نماييد
  

  ) نيوتن متر 10الي  8پيچ  گشتاور اعمالي به هر( هر براكت داراي يك پيچ  -2
  

                                                       

  باز و بست سپرحرارتي منيفولد هوا
  باز كردن

 عدد پيچ برروي منيفولد هوا4باز كردن  - 1
 خارج كردن سپر از محل خود - 2

  بستن
 .سپر حراتي در محل خود روي منيفولد هوا نصب كنيد  - 1

 .محكم كنيد 7تا  4عدد پيچ سپر حرارتي برروي منيفولد را با گشتاور 2-4    
  

 سپر حرارتي -1

 پيچ -2

  واشر -3
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۶٢ 
 

  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  باز و بست سپر حرارتي منيفلد دود 
  باز كردن

 عدد پيچ برروي منيفولد دود3باز كردن  - 1
 خارج كردن سپر از محل خود - 2

  بستن
 .سپر حراتي در محل خود روي منيفولد دود نصب كنيد  - 1

  . نيوتن متر محكم كنيد 10تا  8د پيچ سپر حرارتي برروي منيفولد را با گشتاور عد 3 - 2

     

  سپر حرارتي -8

  واشر سر خود پيچ -9

                                                                                 
  
  

  رزوه به منيفلد دود مي باشد كه جهت مونتاژ  عدد پيچ دوسر 4منيفلد دود وانت آريسان داراي  :نكته
  )نيوتن متر مي باشد  12الي  10گشتاور مورد نياز . ( كاتاليست به موتور استفاده مي شود 
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

                                                               
  باز و بست پايه مثلثي منيفولد هوا

  بازكردن
 ن سه عدد پيچ پايه منيفولد هواباز كرد - 1
 .پايه نگهدارنده منيفولد هوا را از محل خود خارج كنيد - 2

  بستن
 .)بصورت كشويي در پيچ بلند دينام قرار مي گيرد  (.پايه نگهدارنده را در محل خود قرار دهيد - 1
 نيوتن متر 22تا  16را با گشتاور) روي منيفولد هوا ( دو عدد پيچ باالئي - 2
جهت اطالع از گشـتاور مـورد نيـاز بـه قسـمت      ) روي پيچ پشتي دينام مونتاژ مي شود  ( ينيك عدد پيچ پائ - 3

 . دينام مراجعه شود

  
  
  
  
  
  
  
     
  

 پايه نگهدارنده  -1
 واشر -2
 نيوتن متر 22تا  16گهدارنده گشتاوردو عدد پيچ هاي ن -3
 ناميبه قسمت د ازيجهت اطالع از گشتاور مورد نيك عدد پيچ پشتي دينام  گشتاور  - 4

 . مراجعه شود
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  
  كاتاليست به همراه لوله اگزوز باز و بست 

  بازكردن
  مهره برنجي عدد چهار باز كردن -1
  كاتاليست پايه نگهدارندهباز كردن پيچ - 2

  بستن
 . تاليست را در محل خود بر روي منيفلد اگزوز با چهار عدد مهره هاي برتجي مونتاژ نماييد كا - 1

  )نيوتن متر 40الي 34با گشتاور( 
  )نيوتن متر 27 الي 22با گشتاور( اتصال كاتاليست به پايه نگهدارنده را مونتاژ كنيد پيچ يك عدد  - 2
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  
  
  
  

 نكته :  
مهـار   طرف به دو عدد پيچ دسته موتور و از طرف ديگر با يك عدد پيچ بـه كاتاليسـت    پايه كاتاليست از يك

  . شده است
  

    ستيكاتالمحافظ حرارتي باز و بست 
  

  جهت سهولت در مونتاژ و دمونتاژ محافظ حرارتي بهتر است ابتدا كاتاليست دمونتـاژ شـود و    :نكته
   .سپس اقدام نمود 

  نبازكرد
 )عدد پيچ  8( باز كردن پيچهاي محافظ حرارتي كاتاليست  - 1
  .محافظ هاي كاتاليست را دمونتاژ كنيد  - 2

  
  بستن

 .محافظهاي كاتاليست را بر روي كاتاليست قرار دهيد  - 1
  . نيوتن متر را اعمال كنيد 10-8پيچهاي محافظ را روي كاتاليست مونتاژ كنيد و گشتاور  -2
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  باز و بست پايه منيفولد هوا
  ازكردنب

 باز كردن سه عدد پيچ پايه منيفولد هوا - 1

 .پايه نگهدارنده منيفولد هوا را از محل خود خارج كنيد - 2

  بستن
 .پايه نگهدارنده را در محل خود قرار دهيد - 1
 نيوتن متر 22 تا 16را با گشتاور )روي منيفولد هوا ( دو عدد پيچ باالئي - 2
 نيوتن متر 27تا  22ور را با گشتا )روي دسته موتورچپ ( دو عدد پيچ پائين - 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 پايه نگهدارنده  -5
 واشر -6
 نيوتن متر 22تا  16پيچ هاي نگهدارنده گشتاور -7
 نيوتن متر 27تا  22پيچ هاي نگهدارنده گشتاور  -8
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  بازو بست قالب موتور
  باز كردن

 باز كردن مهره قالب موتور - 1
 خارج كردن قالب موتور - 2

  بستن
 قالب هاي موتور را در محل خود قرار دهيد - 1
  . مهره هريك از قالب ها را محكم كنيد - 2

  
  
  

  

  

  بازوبست دسته موتور
  )سمت منيفولد ( دسته موتور باز كردن

 )دو عدد از پيچ هاي پايه نگهدارنده روي ديته موتور است ( پايه نگهدارنده منيفولد هوا را باز كنيد - 1
 .عدد پيچ ديگر دسته موتور را باز كنيد 2 - 2
 دسته موتور را جدا كنيد - 3

  )سمت فيلتر روغن ( باز كردن دسته موتور
 عدد پيچ دسته موتور را باز كنيد4 - 1
 .دسته موتور را جدا كنيد - 2

  )سمت منيفولد ( دسته موتوربستن 
 .دسته موتوررا در محل خود قرار دهيد - 1
 پايه نگهدارنده موتور را نصب كنيد و پيچ هاي آن را با گشتاور بيان شده در قسمت مربوطه سفت كنيد - 2
 . نيوتن متر سفت كنيد 27تا  22عدد پيچ موتور را به همراه واشر موبوطه با گشتاور 2 - 3

  
  
  
  

 

بامهره هاي قالب هاي موتور -1
 نيوتن متر  55تا45گشتاور 

 قالب هاي موتور  -2
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  
  
  
  
 

  
  
  
  

  )سمت فيلتر روغن( موتور بستن دسته
 دسته موتور را در جاي خود نصب كنيد - 1
 نيوتن متر سفت 27تا  22عدد پيچ مربوطه را با گشتاور 4 - 2

 .كنيد
  

  
  
  
  

  

  

  پايه سيم كالچاز و بست ب
  باز كردن

 روي دسته موتور  سمت منيفولد هوا2وواشر  1باز كردن مهره  - 1
 جدا كردن پايه سيم كالچ - 2

  بستن
 2و واشر 1باز كردن مهره  - 1
 پايه سيم كالچ را در محل خود قرار دهيد - 2
 نيوتن متر محكم 30تا  24را با گشتاور 1و مهره  2واشر - 3

  .كنيد 

 عدد2مهره  -١

 نيوتن متر 27تا  22با گشتاور پيچ دسته موتور  -٢
 دسته موتور  -٣

 مهره -1
 نيوتن متر 27تا  22با گشتاور پيچ دسته موتور  -2
 دسته موتور  -3
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  

  

  

  فرمان هيدروليك پمپ بازو بست پايه
  باز كردن

 3عدد پيچ 2باز كردن  - 1
 1باز كردن يك عدد پيچ  - 2
 جدا كردن پايه هيدرو ليك - 3

  بستن
 ر دهيدپايه هيدرو ليك را در محل خود قرا - 1
 را به همراه واشر در محل خود 3و1پيچ هاي  - 2

  نيوتن متر 26تا  20قرار دهيد و با گشتاور 
  .محكم نمائيد

  
  
  
  
  
  

  بازو بست صفحه كالچ
  باز كردن

 با زكردن پيچ هاي صفحه كالچ از روي فاليويل - 1
 جدا كردن صفحه كالچ از فاليويل - 2

 بستن

 )در صورت جداشدن هنگام باز كردن ( ويل جا زدن پين هاي راهنماي صفحه كالچ برروي فالي - 1
قرار  دادن صفه كالچ با درپوش آن در محل خود بصورتي كـه پـين هـاي راهنمـا در محـل تعيـين شـده در         - 2

 )درپوش قرار گيرد 
 19و در مرحلـه دوم   4تا 3بستن پيچ هاي مجموعه صفحه كالچ بصورت شكل زير و با گشتاور در مرحله اول  - 3

 مهره پايه كالچ  -1
 نيوتن متر  30تا  24ا گشتاور بواشر پايه كالچ  -2
 پايه كالچ  -3

 نيوتن متر  26تا  20پيچ پايه هيدرو ليك با گشتاور  -1
 واشر -2
 نيوتن متر  26تا  20پيچ پايه هيدرو ليك با گشتاور  -3
 واشر -4
 پايه هيدرو ليك  -5
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  نيوتن متر 24تا 

  زو بست لوله بخارات روغنبا 
  باز كردن

 روغـن   باز كردن لوله الستيكي بخارات روغن به منيفولد هوا و لوله الستيكي بخارات روغن به درپوش قيفـي   - 1
 ريز

 باز كردن در روغن ريز - 2
 باز كردن فيلترجدا كننده بخارات روغن - 3

  بستن
 نصب فيلتر جدا كننده بخارات روغن - 1
بخارات روغن به منيفولد و لوله الستيك بخارات روغن بـه درپـوش قيفـي     اتصال و آب بندي لوله الستيكي - 2

 سرريز روغن
  نصب مجموعه درپوش شيلنگهاي در ورودي روغن - 3

  
  
  
  
  
  
  
  

  بازو بست سيني زير موتور
  باز كردن

 .خودرو را روي جك قرار دهيد  - 1
 .پيچ هاي سيني را باز كنيد - 2
 .مهره هاي سيني را باز كنيد  - 3
 .د سيني را جدا كني - 4

  بستن
 .سيني را در محل خود قرار دهيد - 1
 پيچ هاي سيني را ببنديد - 2

 

 لوله الستيكي تخليه بخارات روغن به منيفولد هوا  -1
 درپوش قيفي روغن ريز  -2
 ده روغنفيلتر جداكنن -3
 لوله الستيك تخليه بخارات روغن  -4
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

 مهره هاي سيني را ببنديد - 3
  .نيوتن متر محكم كنيد26تا 18مهره ها و پيچ ها را با گشتاور  - 4

  
  

  يب يابيع
موتور توسط استارت با سرعت نرمال مي چرخد ولي روشن نشده و به كـار خـود ادامـه نمـي      :    عنوان عيب -1

  .دهد 
, سيستم جرقه وسوخت رساني را طبق روش عيب يابي كتاب سيستم سوخت رساني وجرقه :  رفع عيب     
  .بررسي كنيد 

  
  .موتور روشن مي شود اما بطور غير يكنواخت وبه همراه لرزش كار مي كند :   عنوان عيب    - 2

  :رفع علت       
وجرقه بررسي سيستم جرقه وسوخت رساني را طبق كتاب سيستم سوخت رساني  - 1

 .كنيد 
 عملكرد سنسور ميل بادامك و نيز سنسور ضربه را برسي كنيد - 2
  .بررسي كنيد , سوپاپ ها را از نظر سوختگي وخرابي  - 3
  .فيلر سوپاپ ها را كنترل كنيد  - 4
 .بررسي كنيد , واشر سر سيلندر را از نظر سوختگي وخرابي  - 5
  

  )د موتور كشش ندار( قدرت موتور كم است : عنوان عيب   - 3
  :رفع عيب       
سيستم جرقه وسوخت رساني را طبق كتاب سيستم سوخت رساني وجرقه بررسي  - 1

 .كنيد 

  .عملكرد سنسور ميل بادامك را بررسي نماييد  - 2
  .بررسي كنيد , سوپاپ ها را از نظر سوختگي وخرابي  - 3
 .فيلر سوپاپ ها را كنترل كنيد  - 4
 .رينگهاي پيستون و جداره سيلندر را بررسي كنيد  - 5
 .بررسي  كنيد , وضعيت ميل بادامك را از نظر ساييدگي سطح بادامك ها  - 6

  موتور بيش از حد روغن كم مي كند: عنوان عيب    -4
  :رفع عيب      

  نشتي روغن از موتور را بررسي كنيد - 1
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

 .فرسودگي رينگها پيستون و جداره سيلندر را  بررسي كنيد  - 2
  .گيت هاي سوپاپ ها را كنترل كنيد  - 3

  صداي غير عادي مكانيكي در موتور توليد شده است: ن عيب   عنوا -5
  :رفع عيب     

  .فيلر سوپاپ ها را كنترل كنيد  - 1
  .بررسي كنيد , ياتاقانهاي موتور را از نظر ساييدگي  - 2
قطر داخلي . جداره سيلندر ساييده شده است و پيستون درون سيلندر لرزش دارد  - 3

  .نياز تعمير الزم را انجام دهيد  سيلندر را اندازه گيري كنيد و در صورت
  .زنجير سفت كن و زنجير تايمينگ موتور را بررسي كنيد  - 4

  فشار روغن كم است: عنوان عيب    -6
  :رفع عيب     

  سطح روغن را كنترل كنيد - 1
  سنسور فشار روغن را كننرل كنيد - 2
 .فيلتر روغن را تعويض كنيد  - 3
 .اويل پمپ و سوپاپ فشار شكن را كنترل كنيد  - 4
 .ي ياتاقانهاي ثابت ومتحرك را كنترل نماييد لق - 5
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  
  

  

  شتاور پيچ هاگ
  

  )نيوتن متر(مقدار گشتاور  مشخصات  رديف
 14- 9  پيچ دو سر رزوه منيفولد هوا و دود  1
 26-20  پيچ در پوش ترموستات  2
 23-18  سر شيلنگي لوله بخاري  3
 27-22  سنسور دماي آب  4
 4- 3  آب بست لوله خروجي  5
 39-30  درپوش مجراي فرعي روغن  6
 54-47  درپوش مجراي اصلي روغن  7
 11- 6  درپوش مجراي روغن زنجير سفت كن  8
 7- 4  كوركن بدنه  9

  پيچ كپه هاي ثابت  10
  27-20مرحله اول
  81-68مرحله دوم 
 درجه 135مرحله سوم 

  40مرحله اول   مهره هاي كپه متحرك  11
 34مرحله دو پس از شل كردن

 52-41  پيچ چرخ زنجير ميل بادامك  12
 12- 8  پيچ هاي گواره ميل سوپاپ  13
 12- 8  پيچ هاي زنجير سفت كن  14
  20-15  پيچ هاي قاب زنجير  15

  8- 5مرحله اول  پيچ هاي فاليويل  16
  57-52مرحله دوم

  4- 3مرحله اول   پيچ هاي صفحه كالچ  17
  24-19مرحله دوم

  19-14  پيچ هاي واتر پمپ  18
  4- 3  بست لوله ورودي آب برروي قاب زنجير  19
  14- 8  پيچ هاي اويل پمپ  20
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  12- 7  پيچ هاي كارتل  21
  19-14  پيچ كارتل از قسمت پايه  22
  38-30  پيچ تخليه روغن  23
  11- 5  واسطه ماسوره اي فيلتر روغن  24
  27-23  فيلتر روغن  25
  4- 3  سنسور فشار روغن  26
  26-20  پيچ لوله گيج روغن  27

  11- 5مرحله اول  پيچ هاي اسبك  28
  27-22مرحله دوم

  7- 4مرحله اول   پيچ هاي قالپاق سوپاپ  29
  12-7مرحله دوم 

  20-15  پيچ دو سر رزوه سرسيلندر روي بلوكه  30

  34-27مرحله اول   پيچ هاي سر سيلندر  31
  95-81مرحله دوم

  23-18  پيچ هاي دو سر رزوه روي منيفولد اگزوز  32
 24-19  منيفولد اگزوزپيچ هاي   33

 7-4  پيچ هاي سپر حرارتي منيفولد هوا  34

 7-4  پيچ هاي ريل سوخت  35

 7-4  پيچ هاي ريل گاز  36

 7-4  سنسور فشار هواي ورودي  37

 24- 19  پيچ هاي منيفولد هوا  38

  22-16  پيچ پايه منيفولد هوا  39
  27-22  پيچ پايه منيفولد هوا به دسته موتور  40
  22-16  ريل گاز روي منيفولد هواپيچ هاي   41
  27-22  پيچ هاي دسته موتور  42
  19-14  شمع  43
  16-12  پيچ سنسور ميل بادامك  44
  19-11  سنسور ضربه  45
  64-58  پيچ هاي پولي سر ميل لنگ  46
  12- 7  پيچ هاي پولي واتر پمپ  47
  26-20  پيچ هاي پايه هيدروليك  48
  30-24  تورمهره پايه سيم كالچ روي دسته مو  49
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

  45-55  مهره قالب موتور  50
  

  
  
  
  

  ليست ابزارهاي مخصوص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رديف
كد 

اختصاصي 
  پدر

كد 
اختصاصي 

  فرزند

كد 
  شكل  شرح  سازنده

1  29501001 29501001 G23003 خط كش فلزي  

 

2  30410003  30410003  1708/20 دسته  
  فيلرميليمتري

  

3  24416013 24416013 9776G5 سوپاپ كش موتور  

 

4  25701004 25701004 9769AX 

ابزارجانبي براي 
اندازه گيري فشار 

  روغن موتور
 

  پايه ساعت 976216  24402001  24402001  5
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  وانت آريسان: نوع خودرو   موتور:عنوان

 رديف
كد اختصاصي 

  پدر

كد 

اختصاصي 

  فرزند

  شكل  شرح  كد سازنده

1  24803029  ------  ------ IKCO_DIAG 
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