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 TU5 JP4موتور 

 

 مقدمه

 

تهيه و انتشار كتاب راهنماي تعميرات اين امكان را فراهم مي نمايد تا بتوانند در هر مرحله از عمليات تعمير و نگهدداري  

راهنمداي تعميدرات   »كار را به صورت صحيح و اصولي به انجام رسدانند كتدابي كده در  دي  رو داريدد تحدن عندوان        

و خودروهاي جديد خددمات  دا از    602اداره  لتفرم  ژو  مي باشد كه حاصل تالش همكاران در« TU5-JP4مكانيكي 

فروش بوده و به منظور آشنايي تعميركاران شبكه نمايندگيهاي مجاز سراسر كشور با نحوه انجدام تعميدرات موتدور      

 . تهيه گرديده اسن  602خودروي  ژو 

ن نكات ياد شده در آن   در ارائه خددمات  اميد اسن شما تكنسين ها و تعميركاران عزيز با مطالعه اين كتاب و بكار بست

 . تعميراتي استاندارد   جلب نظر مساعد و كسب رضاين مشتري توفيق يابيد 

 مديريت فني و مهندسي        

 خدمات فروش و پس از فروش ايران خودرو 
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 مشخصات موتور
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 :TU5JP4 معرفي موتور 

 

 : ويژگيهاي خاص اين موتور عبارتند از 

  ميدل    ميل بادامك هدوا )سيلندر خطي   دو ميل بادامك  4

سو اپ   سيستم تزريق انژكتوري چند  62  ( بادامك دود

  دسدته موتدور سدمن     BOSCHنقطه اي ساخن شركن 

 . راسن در وسط سرسيلندر قرار دارد 

با اصالحات انجام شده بر روي مسيرهاي هواي ورودي 

و خروجددي و همينددين كدداه  وزن موتددور   موتددور از  

 .  عملكرد بهتري برخوردار شده اسن

 

 

 

 اطالعات موتور 

كه نزديدك فيلتدر رو دن ن دب      (1)بر روي  الك موتور 

مربددوب بدده كددد موتددور   شددماره  شددده اسددن   اتالعددات

 . ثبن شده اسن ... سفارش ساخن و 

 NFU (N6A)           : د نوع موتور 

 4               : د تعداد سيلندر 

1587cm            : د حجم موتور 
3 

 10.8/1(10.5/1)       : د نسبن تراكم 

 6600RMP  ×110(HP): دور موتور × د ماكزيمم توان 

 da.Nm 14.5         : دور موتور × گشتاور د ماكزيمم 

 : د سيستم سوخن رساني 

 BOSCH ME7.4.4چند نقطه اي      
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 :مجموعه بلوك سيلندر 

 

 (2)د بلوك سيلندر 

د محل ات ال مجموعه فيلتر رو ن و  ايه فيلتر رو ن بده  

 (3)بلوك سيلندر 

 . د بلوك سيلندر از جنا چدن اسن

د  يچ تخليه مايع سيستم خندك كنندده جدداره موتدور در     

 . سمن منيفولد هواي ورودي ن ب شده اسن 

د لوله گيج رو ن توسط چسب به قسمن تحتاني موتور   

مدا بدين دو   . سمن كپي هاي ثابدن   مت دل شدده اسدن     

قسمن لوله گديج رو دن   از يدك اوريندت اسدتفاده شدده       

 . اسن 

فيلتدر رو دن ن دب شدده     د فشنگي رو ن بدر روي  ايده   

 . اسن 

د محل قبلي فشنگي رو ن روي كانال رو ن مسدود شده 

 . اسن 
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 ميل لنگ و شاتون 

 ميل لنت  (4)د 

 1.2mm: ضخامن رينت كمپرس اول  (5)د 

 1.5mm: ضخامن رينت دوم  (6)د 

 2.5mm: ضخامن رينت رو ني  (7)  د

  يستون  (8)د 

گژن  ين   توسط ابزار مخ وص   درون شداتون   (9)د  

 . جا زده مي شود

 شاتون  (10)د 

بغل ياتاقاني هدا   (12)قطعات ياتاقانهاي متحرك    (11)د 

بددا موتددور  TU5JP4در موتددور  (A)و سددورار رو ددن 

TU5J4    مشترك مي باشند . 

وزنه تعدادل بدراي ميدل     8د تعداد  نج عدد ياتاقان ثابن و 

 . گرفته شده اسن لنت در نظر 

د اين موتور بوش ته ميل لنت ندارد ولدي شدافن ورودي   

گيربكا در داخل سوراخي كه در مركدز ميدل لندت قدرار     

 .دارد تكيه داده شده اسن 
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مقددادير و اندددازه هدداي مربددوب بدده در ت ددوير روبددرو   

مقادير فوق فقط . ديده مي شود   سورار انتهاي ميل لنت  

 . معتبر اسن  TU5JP4ميل لنت موتور  براي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي انتخاب ياتاقانها   با اسدتفاده از روش جددولي مدي    

و يدا از   (13)بايسن از باركد حك شده بر روي ميل لنت 

ضخامن ياتاقان متناسب با هر رنت حدك شدده بدر روي    

 . استفاده نمود (14)ميل لنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي استفاده از روش جدولي   مي بايسدن از باركدد يدا    

نيدز اسدتفاده    (15)عالئم حك شده بر روي بلوك سيلندر 

 . كنيد 
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 : مجموعه سرسيلندر

  
سرسيلندر از جدنا آليداآ آلومينيدوم مدي باشدد و قطدر       

داخلي و خارجي نشديمنگاه واشدر فندر سدو ا ها در ايدن      

مقددار بداز   .   متفداوت اسدن    TU5JP4موتور با موتدور  

 . شدن سو ا ها در اين موتور متغير اسن 

  از اسددتكان تا يتهدداي هيدددروليكي  TU5JP4در موتددور 

و  TU5J4در هدددر دو موتدددور . اسدددتفاده شدددده اسدددن 

TU5JP4   بدا افدزاي    . مشترك هسدتند     استكان تا يتها

رو ن موتدور  . دور موتور   فشار رو ن افزاي  مي يابد 

ريق مجدراي مخ دوص در سرسديلندر بده اسدتكان      از ت

ايددن اسددتكان تا يتهددا ماننددد  . تا يتهددا منتقددل مددي شددود  

با ورود رو ن با فشار .  يستونهاي كوچكي عمل مي كنند

زماني كه بادامك بر روي   زياد به درون اين استكاني ها  

استكان تا يتهدا فشدار وارد مدي كندد   مقددار بداز شددن        

حالتي خواهد بود كه فشار رو ن كدم   سو ا ها   بيشتر از

 . اسن 

واشرهاي درب سو اپ توري ساخته شده اند كه  ا از 

 .باز نمودن درب سو اپ   قابل تعويض هستند 

 

 

 

 

 

 

 

 :نصب تسمه تايم 

 
كش  تسمه تايم را با استفاده از تسمه سفن كن و ابزار 

 SEEM105.5مخ وص اندازه گيري كش  تسمه تايم 

 . تنظيم كنيد
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و ميدل بادامدك دود بده چرخدندده      (16)ميل بادامك هوا 

 . وصل مي شوند 

 . ميل بادامكها در قسمن جلو داراي كاسه نمد مي باشند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مشخصات ميل بادامك 

 
حدك شدده    (18)مشخ ات ميل بادامك يدكي در قسمن 

 : اسن كه عبارتند از 

  2تا  6د مشخ ات بادامك از شماره 

 (A-B-C)د مشخ ات گروه 

 ( رقم 3/ رقم  6)د روز و سال توليد 

توري تراحي شده كه براي بداز   TU5قاب دسته موتور 

 . كردن آن مي بايسن دسته موتور سمن راسن باز گردد
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 :روغنكاري 

 
محدل  . فيلتر رو ن بدر روي  ايده اي ن دب شدده اسدن      

ات ال فيلتر بده موتدور درقسدمن جلدو   سدمن منيفولدد       

بدراي محافظدن فيلتدر رو دن   از يدك      . اگزوز مدي باشدد  

 . محافظ حرارتي استفاده شده  اسن

يدا بده   ( معمدولي )تخليه رو ن موتور   به دو روش ثقلدي  

 . وسيله مك    انجام مي شود 

 ن از دو قسدمن  داييني لولده گديج رو دن        لوله گيج رو

مت ل مي شود و با استفاده از ابدزار مخ دوص   عمدل    

 . تخليه انجام مي شود 

 liter 3.25: د ظرفين رو ن موتور با فيلتر 

 liter 3.0: د ظرفين رو ن موتور بدون فيلتر 

  Minو  Maxد مقدار رو ن درون كارتل بين دو عالمن 

 liter 1.5: گيج رو ن 

بددا  TU5JP4رو ددن موتددور  يشددنهادي بددراي موتددور   

  ACEAA3مطابق استاندارد  Euro3استاندارد آلودگي 

 .مي باشد  TOTAL QUARTZ 7000 APSJرو ن 

 bar: 1000 RPM 1.5د فشار رو ن در 

 bar :2000 RPM 3.0د فشار رو ن در 

 bar :4000 RPM 4.0د فشار رو ن در 

 80و دمداي رو دن    مقادير فوق زماني كه موتور روشدن 

 . درجه سانتيگراد   مي باشد معتبر اسن 
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 :سيستم هواي ورودي 

 
 :مدار تغذيه هواي ورودي  

 : قطعات تشكيل دهنده عبارتند از 

 گالري سوخن انژكتورها  (20)

 ( عدد 4)انژكتورها  (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرتومي هواي ورودي  (19)

سو اپ خروجي اضدطراري سدوخن درون گدالري     (21)

 سوخن 

 منيفولد هواي ورودي  (22)

 درييه گاز الكتريكي  (23)

 ( سنسور MAP)سنسور فشار منيفولد  (25)

دور آرام موتور توسط درييه گاز الكتريكي تنظيم : نكته 

 . مي شود
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 : سيستم سوخت رساني

  

قطعات تشكيل دهنده سيستم سوخن رسداني عبارتسدن   

 : از 

 گالري سوخن  (26)

 كنيستر  (27)

 سو اپ خروجي اضطراري سوخن درون گالري  (29)

 لوله هاي برگشن سوخن  (30)

 كانكتورهاي انژكتورها  (31)

 لوله هاي رفن و برگشن بنزين  (32)

 

 

 

 

 

 كنيستر  (27)

 فيلتر سوخن  (28)

 لوله هاي برگشن سوخن  (30)

 رگوالتور فشار سوخن  (34)

  مپ بنزين  وته ور درون باك  (35)

لوله هاي برگشن به ريل سوخن مت ل نمدي باشدد  لد ا    

 . بعد از كنيستر   سوخن اضافي به باك بر مي گردد

درون باك   قرار دارد و فشار را  (34)رگوالتور سوخن 

 . تنظيم مي كند  bar 3.5در 
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 : منيفولد اگزوز

 

بر روي   به منظور حفاظن از لوله هاي هيدروليك فرمان  

. منيفولد اگزوز   محافظ حدرارت گيدر ن دب شدده اسدن     

كاتاليك كانورتور   مستقيماً به زير منيفولد اگزوز وصدل  

براي حفاظن از فيلتر رو ن نيز   يك محدافظ  . شده اسن 

 . حرارت گير ديگري ن ب شده اسن

 

 

 

 

 

 

 :سيستم خنك كننده 

 

 : قطعات تشكيل دهنده اين سيستم عبارتسن از 

  يچ هواگيري (36)

 منبع انبساب مايع سيستم خنك كننده  (37)

 واتر مپ  (38)

 رادياتور بخاري  (39)

 رادياتور  (40)

 هوزينت ترموستات  (41)

 گيربكا  (42)

 موتور  (43)

 خنك كن رو ن گيربكا اتوماتيك  (44)

درجده و دمداي روشدن     88ز شدن ترموسدتات    دماي با

 . درجه سانتيگراد اسن 668شدن چراغ اخطار 
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 تست دينام و لوازم جانبي 
 تسمه سفن كن ديناميكي  (58)

 دينام  (59)

 هرزگرد  (60)

  ولي ميل لنت  (61)

 كمپرسور كولر  (62)

  مپ هيدروليك  (63)

 

 

 

 

 

 :سيستم جرقه 

 

ECU  موتور از نوعBOSCH ME7.4.4 مي باشد . 

و بددر تبددق ترتيددب (  اشدد  انژكتورهددا)تزريددق سددوخن 

 .احتراق اسن 

كويددل از نددوع يددك  ارچدده مددي باشددد و مسددتقيماً بدده     

 . سرسيلندر مت ل اسن و بر روي شمع ها قرار دارد 

 

 

 

 

 

 

 نوع شمع
1- SAGEM EYQUEM RFN58LZ 

2- BOSCH FR7ME 
 0.9mm  0.05فيلتر شمع 

 . اسن 2.8da.Nmگشتاور سفن نمودن  ييهاي كويل   
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 :گشتاور پيچها 

 

 مشخصات تسمه دينام 

 HUTCHINSON     : سازنده 

 1560SK547تسمه شياردار با شماره           : نوع 

 4.0mm 1560               : تول تسمه 

 عدد  2               : تعداد شيارها 

 :  (1) مپ هيدروليك فرمان 

 da.N.M 2.5به مقدار  (3)و  (2) يچ هاي 

 2.2da.N.Mبه مقدار  (4) يچ 

 

 

 

 دينام  (5)

 da.N.M 4.0به مقدار  (6)عدد  يچ هاي  4

 80و  00  20و بدا جريانهداي    6 ,7 ,8دينام در سده مددل   

كه .لكتريكي خودرو   وجود دارد آمپر   متناسب سيستم ا

 7دينددام مدددل  TU3بددا موتددور  NonMUX 206بددراي 

و  TU3با موتور ) MUX 206استفاده مي شود و براي 

TU5 ) مي باشد  8دينام از مدل . 

 

 

 

 

  (7)كمپرسور كولر 

 SD6V12ساندن     : مدل 

 gr  700 20   : مقدار گاز كولر 

 SP10   : رو ن كمپرسور 

 دكانيوتن متر  2.5به مقدار  (8)عدد  يچ هاي  4

 R134a    : نوع گاز 
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 (11)پايه نگهدارنده پمپ هيدروليك و دينام 

دكدانيوتن متدر مجهدز بده      5/6به مقددار   (12)عدد  يچ  4

 كمپرسور كولر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پايه كمپرسور كولر 

دكدانيوتن متددر   5/6را بده مقدددار   (15)و  (14) ديچ هدداي  

 . سفن كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

درمدلهاي كه مجهز به كولر مي باشدند   تسدمه ديندام از    

روي  ولي ديندام    مدپ هيددروليك   كمپرسدور كدولر و      

 .  ولي ميل لنت عبور مي كند 

دكدانيوتن متدر    5/4را به مقدار  (20) يچ تسمه سفن كن 

 . سفن كنيد 

بده مقددار    (22)و  ولي ميل لندت   (21) يچ هاي هرزگرد 

 . دكانيوتن متر   محكم كنيد  5/6
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 : دسته موتور
 

 دسته موتور راست 

بده   (1)ات ال دسته موتور به سرسيلندر ( سرآلن)د  يچ 

 دكانيوتن متر  5/4مقدار 

به  (2)د مهره نگهدارنده الستيك ضربه گير دسته موتور 

 دكانيوتن متر  5/4مقدار 

بده   (3)ات ال دسته موتور به  ايده رابدط   ( سرآلن)د  يچ 

 دكانيوتن متر  5/2مقدار 

 

 

 

 

 دسته موتور چپ 

B  :   دسددته موتددور چددپ بددراي خددودرو داراي گيددربكا

 معمولي 

C  :   دسددته موتددور چددپ بددراي خددودرو داراي گيددربكا

 اتوماتيك 

 5/2بده مقددار    (4)د مهره نگهدارنده دسدته موتدور چدپ    

  دكانيوتن متر

 دكانيوتن متر  5به مقدار  (5)د  يچ دو سر رزوه 

ددد مهددره نگهدارنددده  ايدده دسددته موتددور روي گيددربكا   

 دكانيوتن متر  5/6به مقدار  (5a)معمولي 

ددد  دديچ نگهدارنددده  ايدده دسددته موتددور روي گيددربكا     

 دكانيوتن متر  5/4به مقدار  (5b)اتوماتيك 

 3بده مقددار    (6)د  ييهاي نگهدارنده الستيك ضربه گيدر  

 دكانيوتن متر 

 متر دكانيوتن 5/6به مقدار ( 7)د  ييهاي سيني زير باتري 

 5/6به مقدار  (8)د  ييهاي  ايه وسطي دسته موتور چپ 

 دكانيوتن متر 

بده   (9)د  ييهاي  ايه وسطي دسته موتور چپ بده بدنده   

 دكانيوتن متر  5/6مقدار 
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 دسته موتور پايين 

بده   (10)د  يچ نگهدارنده دو شاخه دسدته موتدور  دايين    

 دكانيوتن متر  4مقدار 

د  يچ ات ال در شاخه دسته موتور به بدوش  ايده رابدط    

 دكانيوتن متر  5به مقدار  (11)

 5/4بده مقددار    (12)د  يچ ات ال دسته موتور به موتدور  

 دكانيوتن متر 

بده   (13)د  يچ ات دال  ايده  داييني دسدته موتدور  دايين       

 دكانيوتن متر  6مقدار 

 

 

 

 

 پيچهاي كپه هاي ثابت و متحرك و ميل لنگ 

 (32)د  ييهاي كپه هاي ثابن 

  دكانيوتن متر  6مرحله اول به اندازه 

  مرحله دوم به اندازه49  

 دكانيوتن متر  4به مقدار  (33)د مهره كپه هاي متحرك 

 

 

 

 

 

 

 

د  يچ دو سر رزوه  ايه نگهدارنده كاسه نمد ته ميدل لندت   

 دكانيوتن متر  6به مقدار  (34)

 دكانيوتن متر  0به مقدار  (35)د  ييهاي فاليويل 

  (36)د  يچ چرخنده تايم سر ميل لنت 

  دكانيوتن متر  4مرحله اول به مقدار 

  مرحله دوم به اندازه45 

بده   (37)ل  ولي سر ميدل لندت بده دندده تدايم      د  يچ ات ا

 دكانيوتن متر  5/6مقدار 
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 : سيستم روغنكاري 
 6بده مقددار    (38)د  يچ نگهدارنده رو ن  اشها  يسدتون  

 دكانيوتن متر 

 دكانيوتن متر  3به مقدار  (39)د  يچ تخليه رو ن 

 8/0بدده مقدددار  (40)ددد  دديچ و مهددره هدداي كددارتر رو ددن 

 دكانيوتن متر 

 6بدده مقدددار  (41)ددد  دديچ  ايدده مجموعدده فيلتددر رو ددن   

 دكانيوتن متر 

 8/0بدده مقدددار  (42)ددد  دديچ نگهدارنددده لولدده گددچ رو ددن 

 دكانيوتن متر 

 دكانيوتن متر  5/3به مقدار  (43)د سنسور فشار رو ن 

 دكانيوتن متر  5/6به مقدار  (X)د در وش فيلتر رو ن 

 

دكدانيوتن   8/0قدار به م (44)د  يچ نگهدارنده  مپ رو ن 

 متر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيستم خنك كننده موتور 

دكدانيوتن   6به مقدار  (45)د  يچ  ايه سه راه ورودي آب 

 متر 

 دكانيوتن متر  6به مقدار  (46)د  يچ واتر  مپ 

 دكانيوتن متر 6به مقدار  (47)د  يچ در وش ترموستات 

 دكانيوتن متر  6به مقدار  (48)د  يچ  وسته ترموستات 

 دكانيوتن متر  5/0به مقدار  (49)د  يچ هواگيري 

 دكانيوتن متر  6به مقدار  (50)د سنسور دماي آب 
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 سرسيلندر 

 دكانيوتن متر  8/0به مقدار  (51)د  ييهاي قالپاق سو اپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكانيوتن متر  5/6به مقدار  (52)د  يچ كوركن 

 دكانيوتن متر  6به مقدار  (53)د  يچ كوركن 

كده مدي بايسدن بده صدورت       (54)د  ييهاي سرسديلندر  

 دكانيوتن متر  6مار ييي بسته شود و به مقدار 

دكدانيوتن   8/6بده مقددار    (55)د ميكروسوئيچ دمداي آب  

 متر 

 

 

 

 

 

 

 

 8/0بده مقددار    (56) يچ سنسور فشدار هدواي ورودي     د

 دكانيوتن متر 

 (57)د مهره ات ال منيفولد هواي ورودي به سرسديلندر  

 دكانيوتن متر  6به مقدار 

ددد مهددره ات ددال منيفولددد هددواي ورودي بدده سرسدديلندر  

(57b)  دكانيوتن متر  6به مقدار 
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  6به مقدار  (58)د مهره ات ال اگزوز به سرسيلندر 

 دكانيوتن متر 
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 باز و بسن موتور
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 :باز و بست موتور و گيربكس از روي خودرو 

 

 ابزار مخصوص 

 42241442كد اختصاصي     :  ابزار جابجايي موتور

 ميله عرضي :  [1]

 زنجير ها :  [2]

 

 

 

 

 

 

 

 ابزار مخ وص اندازه گيري فشار ريل سوخن [3]

 ( 62506062كد اخت اصي )      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابزار جداكننده ات ال اهرم دسته دنده:  [5] 

 ( 65506002كداخت اصي ) 

 

[1] 

[2] 

[3] 

  
[2] 

[1]

 

[3] 

[5] 
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كددد اخت اصددي )كاسدده نمددد  لددوس راسددن   جددازن[6]

65466060) 

 ( 65465006جزء كين با كد اخت اصي )

 

 

 

 

 

كددد اخت اصددي  )كاسدده نمددد  لددوس چددپ   جددازن  [7]

65466066) 

 ( 65465006با كد اخت اصي جزء كين )

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه موتور و گيدربكا از سدمن بداال خدار      : توجه 

 . مي شوند 

ات دال  . ابتدا خودرو را توسط جك   از زمين بلندد كنيدد   

 : باتري را قطع كنيد و قطعات ذيل را باز كنيد 

 د باتري و سيني زير باتري 

 د مجموعه فيلتر هواك  و گلويي ورودي هوا 

د مايع سيستم خنك كننده و رو ن موتدور و گيدربكا را   

 . تخليه كنيد 

ات االت لوله هاي بخاري بده واتر مدپ   منبدع انبسداب       

 .ات ال لوله هاي باال و  ايين رادياتور را باز كنيد 

 .  لوس ها را از محل خود خار  كنيد 

 .تسمه دينام را از محل خود خار  كنيد 

 

[6] 

[7] 
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 مدپ هيددروليك فرمدان را     2و  1با باز نمودن  يچ هاي  

 . بدون باز نمودن لوله هاي هيدروليك از موتور جدا كنيد 

كمپرسور كولر را بدون جدا نمودن لولده هداي كدولر   از    

 . موتور جدا كنيد 

محافظ حرارت گير دينام و  مپ هيدروليك فرمان را بداز  

 . كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 باز نمودن مجموعه اگزوز 

منيفولدد دود را از سرسديلندر    (2)با باز نمودن  يچ هاي 

 . جدا كنيد 

لولدده ميدداني اگددزوز و  4و  3بددا بدداز نمددودن  دديچ هدداي  

 . كاتاليسن كانورتور را جدا كنيد 

 5در هنگام جدا نمودن لوله مياني اگزوز   قطعات ات ال 

باشدد   بدراي    را كه شامل تعدادي فنر    يچ و واشدر مدي  

 . استفاده مجدد   محافظن كنيد 
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ات ال كابل كدال  بده گيدربكا و ات داالت اهدرم دسدته       

                     [5]دنددددده را بددددا اسددددتفاده از ابددددزار مخ ددددوص    

بددراي گيددربكا معمددولي  (  65506002كداخت اصددي ) 

MA5  جدا كنيد  . 

  ات دداالت كابددل   AL4در مددورد گيددربكا اتوماتيددك   

 . گيربكا را از دسته سيم جدا كنيد 

  [3]براي كاه  فشار ريل سوخن   از ابزار مخ وص 

بدراي ايدن   . استفاده نماييدد  ( 62506062كداخت اصي ) 

كار   ابزار فوق را به انتهاي ريل سوخن   مت ل كنيدد و  

در . بنزين اضافي را درون يك ظرف ديگر   تخليه نماييدد  

 ال ابزار مخ وص فوق به انتهاي ريل سوخن هنگام ات

  توجه داشته باشيد كده بده دليدل فشدار زيداد سدوخن         

 . بنزين به بيرون  اشيده مي شود 

 

اتصال برقي سنسورها و قطعاات زيار را از موتاور و    

 : گيربكس جدا كنيد 

 د ات ال استارت و دينام 

 د ات ال فشنگي رو ن 

 د ات ال سنسور ضربه 

 MAP)سنسدور فشدار منيفولدد هدواي ورودي     د ات ال 

 ( سنسور

 د ات ال  تانسيومتر درييه گاز 

 د ات ال انژكتورها 

 د ات ال كويل شمع ها 

 د ات ال بدنه گيربكا و موتور 

از تسدمه   (6)د با جدا نمودن تسمه سدفن كدن دينداميكي    

 . دينام   مي توانيد تسمه دينام را خار  نماييد 
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را باز كنيدد و ديندام    (7)اي ات ال دينام به موتور  يچ ه

 . را از موتور جدا نماييد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به  ايه نگهدارندده آن كده    (8)ات ال دسته موتور زيرين 

 . مت ل به رام زير موتور اسن را آزاد كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را (  64463064كداخت اصدي  )  [2]    [1]ابتدا ابزارهاي 

به محل مخ وص بر روي موتور   مت ل كنيد و توسط 

سدپا بدا بداز    . يك جرثقيل موتور را از باال   نگده داريدد   

دسته موتدور سدمن راسدن     (10)و  (9)نمودن  يچ هاي 

كه به بدنه مت ل مي كنند   را آزاد كنيد ( سمن گيربكا)

 . 
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براي باز نمودن دسته موتور سمن چدپ قطعدات زيدر را    

 : باز كنيد 

 ديچ   (12)مهره ات ال دسته موتدور بده  ايده نگهدارندده     

 يچ هاي ات ال  ايه نگهدارندده   (16)و  (15)   (14)هاي 

 ا از باز نمودن قطعات فوق   مجموعه موتدور  . به بدنه 

 . و گيربكا را از سمن باال خار  كنيد 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه موتور و گيربكس بر روي خودرو  نصب

 . همواره از مهره هاي قفلي نو استفاده كنيد: نكته مهم 

ابتدا كاسه نمدهاي گيربكا را   گريا كاري نماييد و بدا  

استفاده از ابزار مخ وص هاي جا زن كاسه نمد  لدوس  

بددا كددد اخت اصددي جددزء كيددن ) [7]و  [6]چددپ /راسددن

اسدن و چدپ را بدر روي    كاسه نمد هداي ر   ( 65465006

 . گيربكا ن ب كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابتدا  يچ دو سر رزوه مت دل كنندده گيدربكا بده دسدته      

آ شته كنيد  SPAGRAHموتور سمن چپ را به چسب 

 . و بر روي گيربكا   ن ب كنيد 

 

[7] 
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 گشتاور پيچ ها 

 (10)مهره ات ال دسته موتور سمن راسن به گيدربكا  

 ديچ هداي   . دكدانيوتن متدر سدفن كنيدد      5/4را به ميدزان  

 0/2را بدده ميددزان   (9)ات ددال دسددته موتددور بدده بدندده   

 . دكانيوتن متر سفن كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

بده بدنده      (16)براي ن ب  ايه دسته موتور سمن چدپ  

دكانيوتن متر و  يچ هداي   0/6را به ميزان  (14) يچ هاي 

 . متر سفن كنيد دكانيوتن  0/3را به ميزان  (15)

 5/2را بده ميدزان    (12)مهره ات ال دسته موتور به  ايه 

 . دكانيوتن متر محكم كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

بده بدنده  ديچ     (8)دسته موتدور زيدرين   )براي ن ب  ايه 

 ديچ  . دكانيوتن متدر   محكدم كنيدد     5/8را به ميزان  (19)

را  (18)ات ال دسته موتور زيرين به  ايه دسدته موتدور   

 . دكانيوتن متر محكم كنيد  5/4زان به مي
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را بده   (1)براي ن ب  مپ هيدروليك فرمان    ديچ هداي   

 6/6را بدده ميددزان  (2)دكددانيوتن متددر و  دديچ  5/6ميددزان 

 . دكانيوتن متر محكم كنيد 

 0/4بددراي ن ددب دينددام    دديچ هدداي دينددام را بدده ميددزان 

 . دكانيوتن متر محكم كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسمه دينام را ن ب كنيد و  ديچ تسدمه سدفن كدن را بده      

 . دكانيوتن متر محكم كنيد  5/3ميزان 

 لوس ها را در محل خود   ن ب كنيد و رو ن گيدربكا  

 . و رو ن موتور را به ميزان مجاز سرريز نماييد

دكدانيوتن متدر و  ديچ     5/36مهره سر لوس را به ميدزان  

 .   محكم كنيد دكانيوتن  5/8هاي چرر را به مقدار 

ECU  هاي موتور و گيربكا را توسط دستگاه عيب يداب

PPS    يدا ايكوديداب بدا كدد     62006003با كد اخت اصدي

متناسب بدا ندوع خدودرو تجديدد      64803068اخت اصي 

مايع سيستم خنك كننده را به ميزان مجاز . حافظه نماييد 

 .   درون سيستم   اضافه كنيد و هواگيري نماييد
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 باز و بست سرسيلندر 

 ابزار مخصوص 

       

  ين تنظيم تايم ميل سو اپ هوا         :  [1]

 ( 64406066كداخت اصي ) 

   ين تنظيم تايم ميل سو اپ دود :  [2]

 ( 64406066كداخت اصي ) 

    ين تايم فاليويل يا ميل لنت :  [3]

 ( 64466000جزء كين ابزار با كد اخت اصي )

    بكا  يچ سرسيلندر :  [4]

 ( 64408002كداخت اصي )

    ابزار جابجايي سرسيلندر :  [5]

 ( 64408008كداخت اصي )

  ابزار كاه  فشار سوخن ريل سوخن :  [6]

 ( 62506062كداخت اصي ) 

 سو اپ ك  موتور:  [7]

 ( 64462063كد اخت اصي )  

 جازن الستيك ساق سو اپ [8]

 ( 64462060كد اخت اصي )  

   جازن كاسه نمد ميل سو اپ :  [9]

 ( 64465066ابزار با كد اخت اصي )

    

 باز نمودن سرسيلندر 

 . را باز كنيد  (1)در وش باتري 

 . را باز كنيد  (2)مجموعه هواك  و لوله ها 

ات ال باتري را قطع كنيد و مايع سيستم خندك كنندده را   

 . تخليه كنيد 

دينام را باز كنيد و  ولي ميدل لندت را از ميدل لندت     تسمه 

 . جدا كنيد 

ابتدا موتور را از زير توسط يك جك   ثابدن نگده داريدد      

 : سپا قطعات زير را به ترتيب باز كنيد 

 د قاب بااليي تسمه تايم 

 قاب  اييني تسمه تايم   د

 د قسمن بااليي لوله گيج رو ن موتور 

 ز د كاتاليك كانورتور اگزو

 يچ هاي نگهدارنده  مپ هيدروليك فرمدان را بداز كنيدد و    

 مددپ هيدددروليك فرمددان را بدددون قطددع نمددودن مدددار     

 . هيدروليك از موتور جدا كنيد 

[3] 

[7] [8]

[9]
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ميل لنت را با استفاده از ابزار مخ وص تدايم ميدل لندت    

كه در محل خود بر روي فاليويل   ن ب مي شدوند    [3]

جزء كيدن ابدزار   ) [3]سپا ابزار مخ وص . تنظيم كنيد 

را خار  كنيد و ميدل لندت   (  64466000با كد اخت اصي 

را 
4

 . دور در جهن عكا گردش موتور بيرخانيد 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ز كنيدرا با (4)كويل را باز كنيد و قالپاق سو ا ها 

دقن كنيد كه  ديچ هداي سرسديلندر را بطدور حلزوندي از      

 . سمن بيرون به داخل   باز كنيد 

با ثابن نگه داشتن ميل سو اپ توسط يك آچار تخدن در  

 .   يچ دنده ميل سو اپ را باز كنيد  Aنقطه 
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 قطعات زير را به ترتيب باز كنيد 

 د تسمه تايم 

 د تسمه سفن كن 

كددد اخت اصددي  ) [2]و  [1]ددد  ددين هدداي تنظدديم تددايم   

 .را بيرون آوريد ( 64406066

از ميل بادامدك قدرار داده تدا     Aد آچار تخن را در ناحيه 

ميل بادامك قفل شود سپا  ييهاي سردنده تايم را بداز  

 . نماييد 

و كاور زير  (8)و هوا  (7)د چرخنده سرميل بادامك دود 

 . ماييدرا باز ن (2-1)چرخنده ها 

ات ال لوله هاي بخاري و كانكتورهاي اكسيژن سنسدور  

 . باز كنيد( عدد 6)

كددد اخت اصددي  )[6]بددا اسددتفاده از ابددزار مخ ددوص   

فشار سوخن درون ريل سدوخن را كداه    ( 62506062

 . دهيد و سپا قطعات زير را از ريل سوخن جدا كنيد 

 د لوله هاي بنزين

 د كانكتور اصلي انژكتورها 

 رهاي استپ موتور و  تانسيومتر درييه گاز د كانكتو

 د ات ال لوله بخار رو ن 

 د ات ال خالء منيفولد بوستر ترمز 

 . شمعها و قالب موتور را باز نماييد   د ترموستات  

 

 

 

 

را به تدريج و به روش حلزوندي   (9) يچ هاي سرسيلندر 

به سمن داخل شل ( دو ترف سرسيلندر)از سمن بيرون 

 . باز كنيد كنيد و سپا
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سرسددديلندر را بدددا اسدددتفاده از ابدددزار جابجدددا نمدددودن 

  از محددل (64408008كددد اخت اصددي ) [5]سرسدديلندر 

دقددن نماييددد كدده در هنگددام برداشددتن . خددود جدددا نماييددد

. سرسيلندر   به قداب تسدمه تدايم صددمه اي وارد نشدود     

واشر سرسيلندر را جدا نماييد و محدل نشسدن واشدر و    

 . ندر و سرسيلندر را تميز نماييدسيل

 

 

 

 

 

 

 

 

ميدل بادامدك رابده     (5) ييهاي ات ال كپه چددني  : نكته 

به توري كده  ييهدا   . ترتيب از داخل به بيرون باز نماييد 

 . به اندازه چند ميليمتر از سطح تماسشان جدا شود

ميل بادامكها را با ضرباتي كه توسط چك   الستيكي به 

 . انتهاي  ولي ميل بادامك اعمال مي شود بيرون آوريد

كپه چدني ميل بادامك و كاسه نمد لبه دار ميل بادامدك و  

 . ميل بادامك را بيرون آوريد 

 

 

 

 

 

را عالمددن  (6)موقعيددن قرارگيددري تا يتهدداي هيدددروليك 

 . گ اري نماييد و آنها را خار  نماييد
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ابدزار بدا كداخت اصدي    )  [7]توسط سدو اپ جمدع كدن    

 . سو ا ها را خار  نماييد(  64462063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واشدر   (9)  فندر سدو اپ    (8)   ولكي  (7)خار موشكي 

 . را بيرون آوريد (11)و سو اپ  (10)زير فنر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 64303006كد اخت اصي )  [16]از ابزار مخ وص 

براي بيدرون آوردن كاسده نمدد سداق سدو اپ اسدتفاده       

 . نماييد

 

 اقدامات تكميلي 

 .  موتور و سرسيلندر را تميز نماييد

 

[7]

 

[16] 
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 TU5 JP4موتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cylinder head bolt 

 TU5JP4 نوع موتور

 NFU كد موتور

135.8 (D)مقدار استاندارد ارتفاع سرسيلندر  0.01mm 

135.6 (كمترين ارتفاع سرسيلندر)سرسيلندر  (1)مقدار ارتفاع تعميري  0.01mm 

 0.05mm (تاب مجاز)حداكثر ميزان تاب 

 

 . استفاده نماييد 6حتماً از واشر سرسيلندر تعميري  6در زمان استفاده از سرسيلندر تعميري : توجه 

  

 مشخصات فني سرسيلندر  -4
A= 21.0 mm 

B = 14.0 mm 

C = 5.85 mm 
در  (8)و  (3)بدا دو سدوراخي كده     TU5JP4سرسيلندر 

 . سمن اگزوز وجود دارد مشخص مي شود

دومددين نشددانه كدده روي سرسدديلندر قددرار دارد عبددارت  

 . مي باشد TU5JP4برجسته 

سرسيلندري كده مداكزيمم مقددار كدا تدراش بده       : توجه 

كدده روي  Rروي آن انجددام شددده اسددن توسددط حددرف  

خص مدي  سرسيلندر در سمن اگزوز حك مي شدود مشد  

 . شود
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 مشخصات واشر سرسيلندر  -4

(1B)  واشر سرسيلندر استاندارد 

(1C)  واشر سرسيلندر تعميري 

(1D)  مشخ ات سازنده 

 

 

 

 

 NFU  كد موتور 

 TU5JP4 تيپ موتور 

 ندارد  مشخ ات خاص 

 ندارد  ( 1Aگروه )مشخ ات موتور 

 H ( 1Bگروه )ابعاد استاندارد 

 H-M ( 1Cگروه ) 6سايز تعميري 

 H-M-N ( 1Cگروه ) 6سايز تعميري 

 D ( 1Dگروه ) MEILLORسازنده 

 

براي مواقعي استفاده مي شود كه سرسيلندر يا بلدوك سديلندر كدا تراشديده شدده       6واشر سرسيلندر تعميري : نكته 

زماني استفاده مي شود كه هم سرسيلندر و هدم بلدوك سديلندر كدا تدراش شدده        6باشد و واشر سرسيلندر تعميري 

شدده در مشخ دات بلدوك سديلندر و     البته در هر دو مورد مي بايسدن ميدزان تدراش بده انددازه مقددار اعدالم        . باشد 

 . سرسيلندر باشد 

 واشر سرسيلندر

 TU5JP4 تيپ موتور 

 NFU كد موتور

 واشر سرسيلندر فلزي چنداليه  نوع واشر سرسيلندر 

0.66 ضخامن استاندارد  0.04mm 

0.86 ( 6)ضخامن تعميري  0.04mm 

1.06 ( 6)ضخامن تعميري  0.04mm 
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 مشخصات فني پيچ سرسيلندر  -1

(X)  تول  يچ از زير سر يچ 

 

 

 

 

 

 

 

 : اتالعات 

 سرسيلندر  يچ

 TU5JP4 نوع موتور 

 NFU كد موتور

122.0 تول استاندارد  يچ 0.3mm 

 122.6mm ماگزيمم تول قابل قبول  يچ
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 مشخصات فني ميل بادامك  -2

(A)  = ميل بادامك هوا 

(E)  = ميل بادامك دود 

 هر يك از ميل بادامكها داراي مشخ ه خاص خود 

 : مي باشد 

(C)  : قدرار  3-6و  6-6مشخد ه اي كده بين بدادامك 

 باشد ميل بادامك  JP45دارد و اگر عبارت نوشته شده 

 باشد ميل بادامك  JP41مربوب به  ييهاي هواسن واگر 

 . مربوب به سو ا هاي دود مي باشد

 

 : مشخصات فني تسمه تايم  -5

 NFU  كد موتور 

 TU5JP4 نوع موتور 

 25.4 (mm)عرض 

 134 تعداد دندانه 

 HSN مواد استفاده شده 

 GATES شركن سازنده 

 

 : ميزان فلز سو اپ در زمان سرد بودن 

 NFU  كد موتور 

 TU5JP4 نوع موتور 

 خودتنظيم  سو اپ هوا 

 خود تنظيم  سو اپ دود 
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 : گشتاور سفن كردن 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference   دكانيوتن متر 

 8.0  (1) يچ چرخدنده ميل بادامك 

 2.2 (2)مهره تسمه سفن كن 

 2.0  (3) يچ بلبرينت تسمه سفن كن 
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 مشخصات فني فنر سوپاپ  -6

 روي فنر سو اپ عالمن رنگي وجود دارد كه سه رنت 

 رنگهاي سفيد   زرد   )براي قطعات اصلي وجود دارد 

 ( آبي

 به روي يك موتور استفاده فنر سو اپ با رنگهاي: نكته 

 . مختلا مجاز مي باشد

 

 

 

 

 

 مقدار استاندارد  ابعاد به ميليمتر  

020.0A 3.2 

B 23.35 

با  (F1)برحسب ميليمتر براي نيروي  (H1)تول فنر 

 برحسب دكانيوتن متر  6/6تلرانا 
34.2mm / 21.8 da.Nm 

با  (F2)برحسب ميليمتر براي نيروي  (H2)تول فنر 

 برحسب دكانيوتن متر 3/6تلرانا 
26.0mm / 45.0 da.Nm 
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 مشخصات فني سوپاپها  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعاد به ميليمتر سوپاپ هوا سوپاپ دود

5.98 5.98 

A  

0 

-0.015 

24.5 31.3 
B  

0.1 

104.4 103.8 
C 

0.085 

90  90   
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 : مشخصات بلوك سيلندر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . حك شده اسن R1عالمن  (A)در مدل تعميري روي بدنه سيلندر  

 (mm)اندازه  استاندارد  تعمير اول 

78.9 78.5 C +0.03+0 

265.03 265.23 B 0.05 

 

 

 تراشكاري بدنه سيلندر  -4

 جداره داخلي سيلندر  بعد از تراشكاري مجدد  : توجه 

 . بزنيد را با توجه به دستورالعمل برقو با زاويه 

(C) :  موقعيتهاي اندازه گيري قطر داخلي 

(D)  :60  ميليمتر 

(E)  :25  ميليمتر 

(F)  :665  ميليمتر 
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 550': يا زاويه خطوب برقو ( : )

 

 

 اندازه گيري سختي 

K  :50  ميليمتر 

  :60  

 . اندازه گيري كنيد F, E, Dرا در نقاب  Z, Y, X, Vقطرهاي 

518.78,,,5.78 ZYXV 

 مقدار اندازه گيري شده نبايد از  12ماكزيمم اختالف در ميان 

 . ميليمتر بيشتر شود 068/0
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 بستن اجزاي سرسيلندر 

 شرايط و ابعاد و اندازه هاي قطعات زير را بررسي  -4

 : نمايدد 

  سرسيلندر 

 ه نمد ساق سو اپكاس 

  گايد سو اپ 

  سو اپ ها 

   فنر سو اپ و واشر فنري 

  ميل بادامك 

  ياتاقان ميل بادامك 

  سطوح مختلا 

 

 نصب كردن  -4

 ( 64462060كداخت اصي ) [8]توسط ابزار مخ وص 

 . كاسه نمد ساق سو اپ را ن ب نماييد

 

 

 

 

 

 

 با كد  سو اپ جمع كن) [7]توسط ابزار مخ وص 

   واشر زير فنر (5)  سو اپ( 64462063اخت اصي 

 و (1)   ولكي  (3)فنر سو اپ     (4)سو اپ  

 . را ن ب نماييد  (2)خار موشكي  

 اري  دا رو ن موتور رو نكدتايپيتها را قبل از جا زدن   ب

 محلي كه . )اي  ن ب نماييد دج نماييد و هر كدام را سر

 ه دي بايسن بدو تايپيتها م( ن گ اري شده بوددعالم  قبالً

 . آساني در سرجاي  در سرسيلندر بيرخد 

[8] 
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 . بادامكها و ياتاقانها را با رو ن موتور رو نكاري نماييد 

جدا   Bميل بادامك را در سرسديلندر بدا توجده بده شديار      

 . بزنيد

 8hبراي ميل بادامك هوا و ميدل بادامدك    7hميل بادامك 

 . براي ميل بادامك دود استفاده مي شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . وجود داشته باشند  (6)چك كنيد كه  ينهاي راهنماي 

 SILICONEاز واشددددر قالپدددداق جديددددد از نددددوع  

ATOJOINT  ياCATEGORIE2  براي قالپاق سو اپ

  وسدته كپده اصدلي ميدل    . استفاده نماييدد  (C)در قسمن 

 . بادامك را ن ب نماييد

 

 

 

 

 

 

 

 

بده ترتيدب و    (7)سفن كردن  ييهاي كپه ميل بادامك ها 

تبق شكل مي باشد و در دو مرحله عمل سفن كردن انام 

 : مي شود 

دكدانيوتن متدر سدفن     6/0 ييهدا بده انددازه    : مرحله اول 

 .گردد

 . دكانيوتن متر سفن گردد 6 ييها به اندازه : مرحله دوم 
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 توسط ابزار مخ وص جازن كاسده نمدد ميدل سدو اپ     

كاسه نمد ميل سو ا ها  ( 64465066كد اخت اصي ) [9]

 . را جا بزنيد

دكانيوتن متدر   شدمعها را بده     3قالب موتور را به اندازه 

 6دكانيوتن متدر و ترموسدتات را بدا گشدتاور      5/6اندازه 

 . دكانيوتن متر سفن نماييد

 

 

 

 

 

 

 

دكدانيوتن   8/0را بدا گشدتاور    (10)يم كاور زير تسمه تدا 

 . متر سفن نماييد

بدا نگهداشدتن ميدل بادامدك      (9)و  (8) ولي ميل بادامدك  

سددفن نماييددد ميددزان  (A)توسددط آچددار تخددن در نقطدده 

دكدانيوتن متدر مدي     8گشتاور سفن كدردن  ديچ مد كور    

 . باشد

كددد اخت اصددي  [2](و  [1]توسددط ابددزار مخ ددوص   

ولي آن را نسدددبن بددده ميدددل بادامدددك و  ددد( 64406066

 . سرسيلندر ثابن نماييد

 

[2] 

[1] 
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محل رزوه هداي  ديچ هداي سرسديلندر را توسدط سدنبه       

 . روزه دار   تميز نماييد

در محدل خدود قدرار     (9)توجه كنيد كه  ين هداي راهنمدا   

 . داشته باشند 

 .  ا از تعمير   از واشر سرسيلندر نو استفاده كنيد

 

 

 

 

 

سرسدديلندر را در محددل خددود قددرار دهيددد و  دديچ هدداي   

سرسيلندر را ابتدا به رو ن موتور آ شته نمماييد و  ديچ  

ها را به ترتيب ارائده شدده اسدن   بده روش حلزوندي از      

محكم كنيد و سپا بدا  وسط سرسيلندر به سمن خار    

كددد )آچددار واسددط درجدده اي    -اسددتفاده ازابددزار ذيددل 

درجده   620 يچ ها رابده انددازه   -(64408008اخت اصي 

 . محكم نماييد

 
 

 

 

در هنگام مونتاآ دوباره سرسيلندر و ن دب آن بدر روي   

موتور   حتماً استكان تايپين ها را  در ازرو دن نماييدد و    

 . در محل خود قرار دهيد 

. را در محدل خدود ن دب كنيدد     (5)قاب  شتي تسمه تايم 

را در محل خود بدر روي ميدل    (7)دنده هاي ميل سو اپ 

در هنگام ن ب قداب  شدتي تسدمه    . سو ا ها ن ب كنيد 

كده محدل ات دال     Dو  Eتايم   دقن نماييد كه دو قسمن 

مدي باشدد   بطدور صدحيح       قاب  شن دنده ميل سو اپ  

 . د درون يكديگر قرار گيرن

 (64408008كد اخت اصي )درجه درجه 320واسطه درجه اي بازاويه گردشابزار 
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جزء كين ابزار با كدد اخت اصدي   )  [3]ابزار مخ وص 

را در محدددل مخ دددوص خدددود بدددر روي  (  64466000

 . فاليويل   ن ب نماييد و تايم ميل لنت را تنظيم نماييد 

 

     

 

 

 

 

 

در محل خود ن دب    تسمه تايم را تبق روش استاندارد  

ق محدل تمداس قالپدا   . كنيد و قاب تسمه تايم را ن ب كنيد

و سرسيلندر را تميز نماييد و  يچ هدا را بده    (4)سو ا ها 

 0/0ترتيب نشان داده شده در شدكل روبدرو   بده مقددار     

 . دكانيوتن متر محكم نماييد

  عكدا مراحدل بداز     مراحل ن ب موتور بر روي خودرو

در هنگام ن ب   مقدار گشدتاور  ديچ هدا را    . نمودن اسن

تم خندك كنندده     محل ن ب لوله هاي سيسد . رعاين كنيد

سيستم سوخن رساني و دسته سيم موتور   گيدربكا و  

 .ات ال بدنه ها را به دقن كنترل نماييد 

 ECUات ال باتري را وصل نماييد و براي تجديد حافظه 

سيستم خندك  . ثانيه باز كنيد 60سوييچ اصلي را به مدت 

كننده را به مقدار معين از مخلوب آب و ضديخ  ر نماييدد  

 . ات هواگيري را انجام دهيدو عملي
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 :باز و بست تسمه تايم   

 
 ابزار مخصوص  -4

جزء كين ابزار با كداخت اصدي  ) ين تايم ميل لنت :  [1]

64466000 ) 

  ين تايم ميل سو اپ دود :  [2]

 ( 64406066كداخت اصي )

  ين تايم ميل سو اپ هوا :  [3]

 ( 64406066كداخت اصي )

 گيره نگهدارنده تسمه تايم  : [4]

 ( 64468000كداخت اصي ) 

 

 

 

 باز كردن 

 : قطعات زير را باز كنيد 

 د چرر جلو سمن راسن 

 د گلگير چرر جلو سمن راسن 

 د تسمه دينام 

 د  ولي سرميل لنت 

 . موتور را توسط جك   بلند كنيد و آنرا ثابن نگهداريد 

 

 

از موتدور بدر    دسته سديم را از موتدور جددا كنيدد و دور    

 . ن ب كنيد   روي بدنه  

دسته موتور سمن راسن را باز كنيد   سپا قاب بدااليي  

 . را باز كنيد  (2)تسمه تايم 

قدرار گيدرد      TDCدر  1فاليويل را بيرخانيد تا سديلندر  

جزء كين ابزار بدا كدد   )[1]سپا  ين تنظيم تايم ميل لنت 

ميددل  و  ددين هدداي تنظدديم تددايم(  64466000اخت اصددي 

را در ( 64406066كدد اخت اصدي   ) [3]  [2]سو اپ هدا  

 . محلهاي خود قرار دهيد
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را شدل كنيدد   توسدط آچدار آلدن در       (7)تسمه سفن كن 

  تسمه سفن كن را در جهن عقربه هاي ساعن  (A)نقطه 

در ايدن    برسدد    (B)به موقعيدن   (3)بگردانيد تا شاخص 

تسمه سفن كدن را در  . حالن تسمه كامالً شل شده اسن 

 . ثابن كنيد  (B)موقعين 

 . هرگز تسمه سفن كن را يك دور كامل نيرخانيد: ت كر 

 . را خار  كنيد (4)تسمه تايم 

 

 

 

 

 

 

 نصب مجدد  -1

  بررسدي نماييدد كده بلبرينگهداي      قبل از ن ب تسمه تايم

آزادانه و بدون هييگونده ايدرادي    (6)    (5)هرزگردهاي 

 . حركن مي كنند 

مدي باشدد    (E)و  (D)   (C)تسمه تايم داراي سه عالمن 

 . قرار دارند  (72)و  (1) ,(52)كه در مقابل دندانه متناظر 

اين عالمتهدا   سدفيد رندت و در  شدن تسدمه تدايم قدرار        

 .دارند

 

 

 

 

 

 

بدا  روي تسدمه را   (C)براي ن ب تسدمه تدايم   عالمدن    

 . روي دنده سر ميل لنت   تنظيم نماييد  (F)شيار 
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براي ثابن نگهداشتن تسمه تايم بدر روي دندده سدر ميدل     

( 64468000كد اخت اصي ) [4]لنت از ابزار مخ وص 

 .   استفاده نماييد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظيم اوليه  4-1

   لطك تسمه سدفن   (A)با استفاده از آچار آلن در نقطه 

كن را در جهن خالف عقربه هاي سداعن   بيرخانيدد تدا    

 . قرار گيرد  (M)در راستاي  (3)شاخص 

 .را محكم كنيد  (7)در اين حالن  يچ تسمه سفن كن 

 ين هاي تايم ميل لنت و ميل بادامك ها را خدار  كنيدد و   

 . دور در جهن گردش موتور بگردانيد 4موتور را 

 

 

 

 

 

 م كشش مجاز تسمه تايم تنظي 4-1

جزء كين ابزار با كدد  ) [1]با استفاده از ابزار مخ وص 

ميدل لندت را در موقعيدن اصدلي     (64466000اخت اصي 

 . خود تنظيم كنيد 

را باز كنيدد تدا تسدمه سدفن كدن       (7) يچ تسمه سفن كن 

 . كامالً شل شود
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   لطك تسمه سدفن   (A)با استفاده از آچار آلن در نقطه 

كن را در جهن عقربه هاي ساعن بيرخانيد تدا شداخص   

 . برسد  (N)به نقطه  (3)

در صورتي كه تايم موتدور صدحيح انجدام شدده     : توجه 

 . برگردد (M)نبايد به نقطه  (3)باشد   شاخص 

دكدانيوتن متدر      2.2را به ميزان  (7) يچ تسمه سفن كن 

. محكم كنيد و  دين تنظديم تدايم ميدل لندت را خدار  كنيدد       

 . دور در جهن گردش موتور بيرخانيد 6موتور را 

 لطدك بايدد از مدوقعيتي كده     . موقعين  لطك را چك كنيد

ميليمتر فاصدله داشدته    6درآن سفن شده بود   به ميزان 

طه قرار گرفته باشد و از نق Nو  Mيعني بين نقطه )باشد 

N   6 در  ير ايدن صدورت   ( ميليمتر فاصله داشته باشد  

 . مراحل قبل را تكرار كنيد 

تايم موتور را به واسطه جا زدن  ين هاي تايم ميدل لندت   

در صورتي كده تدايم موتدور    . و ميل سو ا ها كنترل كنيد

 . صحيح نباشد   مراحل قبل را تكرار كنيد 

اي تدايم را  در صورت صحيح بودن تايم موتور    دين هد  

 . خار  كنيد 

قاب تسمه تايم را در محل خود ن ب كنيدد و  دولي ميدل    

 5/6لنت را درمحل خود قرار دهيد و  يچ آن را به ميدزان  

 . دكانيوتن متر محكم كنيد

 . تسمه دينام را ن ب كنيد 

 . دسته موتور سمن راسن را ن ب كنيد 

 

دار را بده مقد   (10)و  (9) يچ و مهره هاي دسدته موتدور   

 . دكانيوتن متر محكم كنيد  5/4

 6ترموسددتات را ن ددب كددرده و  دديچ آنددرا بدده اندددازه     

سپا لوله گديج رو دن را بدا    . دكانيوتن متر سفن نماييد 

 ايه فيلتر رو ن را بده  . دكانيوتن متر ببنديد  0/6گشتاور 

 6همراه يك واشر نو ن ب نماييد و  يچ آن را بده انددازه   

 5/6فيلتر رو ن را با گشتاور . يد دكانيوتن متر سفن نماي

 . دكانيوتن متر سفن كرده و گيج رو ن را ن ب نماييد 
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 :  باز و بست منيفولد دود 
 : باز نمودن 

 . ابتدا خودرو را توسط جك از زمين بلند كنيد 

 . ات ال باتري را قطع كنيد و آنرا از محل خود خار  كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

كانكتورهاي الكتريكي مربدوب بده سنسدورهاي اكسديژن     

و ات دال اكسديژن سنسدور     (1)باالي كاتاليك كانورتور 

 . را جدا نماييد (2) ايين كاتاليك كانورتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را  (4)و  (3) يچ هاي نگهدارنده  مدپ هيددروليك فرمدان    

باز كنيد و  مپ هيدروليك را بدون باز نمودن لولده هداي   

 .  مپ و قطع مدار هيدروليك از موتور جدا نماييد 
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را از ديندام و  مدپ هيددروليك     (5)صفحه محافظ ديندام  

 .جدا نماييد 

را از تسمه جدا كنيد و تسمه دينام را  (6)تسمه سفن كن 

 . داز محل خود خار  نمايي

 . را از دينام جدا نماييد (7)كانكتورهاي دينام 

 يچ هاي نگهدارنده دينام به  ايه دينام را باز كنيد و دينام 

 دديچ هدداي ات ددال  ايدده دينددام و  مددپ   . را جدددا نماييددد 

به موتدور را بداز كنيدد و  ايده نگهدارندده       (9)هيدروليك 

 . را جدا نماييد (10)

 

 

 

 

ات ال اگزوز به منيفولد دود  (11) يچ هاي دو سر رزوه 

 . را باز كنيد

 . را باز كنيد (12) يچ ات ال لوله اگزوز به گيربكا 

ات االت مجموعه بسدن ات دال دو قسدمن لولده اگدزوز      

دقدن كنيدد كده قطعدات بدراي اسدتفاده       . را باز كنيد (13)

 . مجدد در دسترس قرار داشته باشند 

 . خار  نماييدكاتاليك كانورتور را نيز از محفظه خود 

 

 

 

 

 . را خار  كنيد  (14)گيج رو ن 

 . را باز كنيد (15) يچ ات ال گيج رو ن به سرسيلندر 

مهره هاي نگهدارنده منيفولد اگزوز را باز كنيد و منيفولدد  

 . اگزوز را جدا كنيد
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 نصب منيفولد 

 . مراحل ن ب   عكا مراحل باز نمودن اسن 

 (16)در هنگام ن ب از اورينت راهنماي لوله گيج رو ن 

 . جديد و استاندارد   استفاده نماييد (17)و واشر منيفولد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گشتاور پيچ ها 

 دكانيوتن متر  0/6: د مهره هاي منيفولد 

:  (11)د مهره هاي ات ال كاتاليك كانورتور بده منيفولدد   

 دكانيوتن متر  0/6

د  يچ هاي ات ال  ايه نگهدارنده دينام و  مپ هيددروليك  

 دكانيوتن متر  0/3:  (9)به موتور 

 دكانيوتن متر   0/4: د  يچ هاي ات ال دينام به  ايه دينام 

 5/6:  (3)ددد  دديچ هدداي ات ددال  مددپ هيدددروليك فرمددان  

 دكانيوتن متر  6/6:  (4)دكانيوتن متر و  يچ 

 دكانيوتن متر  5/3:  (6)د  يچ تسمه سفن كن 
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 : باز و بست ميل سوپاپ 

 
 ابزار مخصوص  -4

  ين تايم ميل سو اپ هوا :  [1]

 ( 64406066كداخت اصي )

  ين تايم ميل سو اپ دود :  [2]

 ( 64406066كداخت اصي )

 كاسه نمد جازن   ميل سو اپ :  [3]

 ( 64465066كداخت اصي ) 

  ين تايم فاليويل :  [4]

 (64466000ابزار با كداخت اصي جزء كين )

 

 باز كردن ميل سوپاپ  -4

 (1). د در وش باتري راباز كنيد 

 . د ات ال باتري را قطع كنيد 

 . د تسمه دينام را باز كنيد

 . د  ولي ميل لنت را باز كنيد

براي نگه داشتن مجموعه موتور يدك  ايده زيدر آن قدرار     

 . دهيد

 : ن كنيد حال به ترتيب زير شروع به باز كرد

. د دسن موتور بااليي سمن راسدن موتدور را بداز كنيدد     
(2)  

 (3). د قاب بااليي تسمه تايم را باز كنيد 

 (4). را باز كنيد( قالپاق سو اپ)د قاب ميل سو اپ 

 

جددزء كيددن ابددزار بددا كداخت اصددي  ) [4]بددا  ددين تددايم  

 . فاليويل را در جاي خود تنظيم كنيد (64466000

جددزء كيددن ابددزار بددا كداخت اصددي     ) [4] ددين تددايم  

 . رادر آوريد (64466000

موتددور را بدده اندددازه 
4

دور در جهددن عكددا چددرخ   1

 . موتور بيرخانيد

را بدده تدددريج بدده روش  (5) دديچ هدداي قدداب سرسدديلندر 

 . حلزوني از بيرون به داخل شل كنيد

 . را باز كنيد ( قالپاق سو اپ)قاب سرسيلندر 
 

 

[3]

[2]
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با ثابن نگه داشتن ميل سو اپ بده كمدك آچدار تخدن در     

.    يچ نگهدارنده دنده ميدل سدو اپ را بداز كنيدد      Aنقطه 
(A) 

 : حال به ترتيب زير شروع به باز كردن كنيد 

 (6). د تسمه تايم را باز كنيد 

 (8). د دنده ميل سو اپ را باز كنيد 

 (7). د قاب تسمه تايم را باز كنيد 

 . د كاسه نمدها را در آوريد

 

 

 

 

 

 دقت كنيد 

 ييهاي كپه هاي ميدل سدو اپ را بده تددريج و بده روش      

 . حلزوني از بيرون به داخل شل كنيد 

كپه هاي ميل سو اپ ها را با زدن ضربات آرامي توسدط  

حال كپه هداي  . چك  به انتهاي ميل سو اپ ها در آوريد 

 . ميل سو اپ ها را در آورده و ميل سو اپ ها را باز كنيد

اگر استكان تايپدن هدا رابخدواهيم درآوريدم قبدل از بداز       

 . كردن موقعين استكان تايپتها راعالمن گ اري كنيد 

ار مك  استكان تايپتهدا بدراي خدار  نمدودن آنهدا      از ابز

و رو دن روي رزوه هداي   ( مطدابق شدكل  . )استفاده كنيد 

 .  يچ كپه هاي ميل سو اپ را تميز كنيد

 

 بستن ميل سوپاپ 

 جا زدن استكان تايپتها 

  بدنه استكان تايپيتها را رو ن كاري كنيد. 

  تايپيتها را در موقعين اوليه خود قرار دهيد . 

    بررسددي كنيددد كدده تايپيتهددا ب ددورت آزاداندده داخددل

 . سرسيلندر خود بيرخند
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ميدل  . بادامك هاي ميل سو اپ ها را رو دن كداري كنيدد    

سو ا ها را در سرسيلندر قدرار دهيدد بطدوري كده زبانده      

 . در جاي خود قرار گيرند  (B)هاي آنها 

 7h  : سمن هوا 

 8h  : سمن دود 

 

 

 

 

 

 

 

 متهاي زير را با دقت تميز كنيد قس

 سطح تماس سرسيلندر با سيلندر 

  ميل سو اپ 

در جداي خدود قدرار    ( 66شدكل  )بررسي كنيدد كده  نيهدا    

 . داشته باشند

 . قرار دهيد  (C)واشر قالپاق سو اپ را در محل خود 

 . بوش هاي ميل سو اپ را در جاي خود جا بزنيد

 

 

 

 

 

 

 يچ هاي سرسديلندر را بده ترتيدب نمداي  داده شدده در      

 . ببنديد 12تا  1شكل از 

  دكانيوتن متر سفن كنيد 6/0 ييها را ابتدا به اندازه . 

  دكانيوتن متر سفن كنيد 8/0سپا به اندازه . 
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كد اخت اصي ) [3]با استفاده از ابزار مخ وص شماره 

را جددا  (12)  كاسدده نمدددهاي ميددل سددو اپ ( 64465066

 . بزنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

قداب تسدمه    (D)زبانده  .  (7)قاب تسمه تايم را جا بزنيدد  

تايم رابا شكاف صفحه عايق زير آن بده درسدتي درگيدر    

 (E). كنيد

 (8). دنده ميل سو اپ را ببنديد 

 

 

 

 

 

 

 

ثابن نگه داشدته   Aميل سو اپ را با آچار تخن در نقطه 

 . دكانيوتن متر سفن كنيد (8)و  يچ آن را به اندازه 

 دقت كنيد

 .ميل سو اپ و دنده آن به راحتي در جاي خود بيرخد 
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كدد  ) [2]  (64406066كدد اخت اصدي   ) [1]با  دين تدايم   

دنده هاي ميل سدو اپ را تنظديم   (64406066اخت اصي 

 ( تايم كنيد. )كنيد

جددزء كيددن ابددزار بددا كددد اخت اصددي ) [4]بددا  ددين تددايم 

 ( تايم كنيد. )  فاليويل را تنظيم كنيد(64466000

 . تسمه تايم را ببنديد

 . قاب تسمه تايم را بياندازيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از تميدز كدردن واشدرها و سدطح تمداس سرسديلندر       

 ييهداي آن را بده انددازه    . )ببنديدد   (5)قالپاق سو اپ را 

 ( . نيددكانيوتن متر سفن ك 0/0
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 :باز و بست واترپمپ 

 باز نمودن 

سپا قداب بيروندي تسدمه    . ابتدا تسمه دينام را باز كنيد 

تايم راباز كنيد و تسمه تايم را خار  كنيدد مدايع سيسدتم    

 . را باز كنيد  (1)خنك كننده را تخليه نماييد و واتر  مپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب مجدد

 . مراحل ن ب عكا مراحل باز نمودن اسن 

  بددراي ن ددب واتددر  مددپ   از يددك اورينددت نددو و جديددد   

 . استفاده كنيد 

دكدانيوتن متدر محكدم     8/6 يچ هاي واتر مپ را به مقدار 

 . كنيد

 . تسمه تايم را تبق استاندارد   ن ب كنيد

سيستم خندك كنندده را  در كنيدد و عمليدات هدواگيري را       

 . انجام دهيد
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 باز و بست اكسيژن سنسور 

حداقل يك ساعت از زمان خاموش كردن خودرو صبر كنيد سپس كار بروي قطعات مجموعه اگزوز را :  هشدار

 .شروع نماييد 

 (ابزار باز و بست سنسور اكسيژن) ابزار مخصوص .4

 (64803066كد اخت اصي  (

 

 

 

 :نصب اكسيژن سنسورمحل  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدا كردن اكسيژن سنسور   .3

 .سر باتري را جدا كنيد  

 نگهدارنده لوله هاي سيستم كولررا در 

 .جدا كنيد ( bو  a)نقاط 
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 .را جدا كنيد بست ها

 

 

 

 

 

 

 .از بست نگهدارنده جدا نماييد  ( e , c)دسته سيم مربوطه را در نقاط 

 .نماييد جدا ( d)كانكتور اكسيژن سنسور در نقطه 

 .اكسيژن سنسور را باز كنيد (42041444كد اختصاصي  )حال با استفاده از ابزار مخصوص

 نصب مجدد  .4

 .هرگز اتصال كانكتوراكسيژن سنسور را به روغن آغشته ننماييد : توجه مهم 

 .استفاده نماييد ( 42041444كد اختصاصي  )جهت بستن اكسيژن سنسور از ابزار مخصوص 

 .را در جاي خود ببنديد ( 4)اكسيژن سنسور 

 .جا بزنيد ( d)كانكتور اكسيژن سنسور را در نقطه 

 .در محل خود محكم نماييد (  e , c)دسته سيم مربوطه را با استفاده از بست هاي نگهدارنده در نقاط  

 .نصب كنيد ( a , b)داكت هاي سيستم كولر را در نقاط 

 .سر باتري را وصل كنيد
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 :جرقه  كوئل باز و بست 
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 :باز و بست شمع

 .نكات ايمني و تميزكاري را رعايت نماييد: مهم

 :باز كردن

 .كابل باتري را جدا نماييد

 .را باز كنيد( 1)پيچهاي 

 .را باز كنيد( 2)اور روي موتور ك

 
 .را جدا كرده و باز كنيد  (a)هاي بخار روغن  لوله

 
 .را باز كنيد 4را جدا كرده و پيچهاي   bكانكتور 
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 .را باز نماييد( 3)كوئل جرقه 

 
 .را باز كنيد( 5)ها  شمع

 
 :بستن

 .را ببنديد( 4)و پيچهاي ( 3)، كوئل جرقه (5)ها  به ترتيب شمع

 .وصل نماييد bكانكتور را در محل 

 .وصل نماييد aلوله هاي بخارهاي روغن را در محل 

 .را ببنديد( 1)و پيچهاي   (2)كاور روي موتور 

.كابل باتري را وصل كنيد
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  باز و بست موتور دريچه گاز / باز و بست فيلتر هوا 

 باز كردن .1

 .سر باتري را جدا كنيد 

 . باز كنيدفيلتر هواي ورودي را محفظه   3پيچهاي  هواكش را باز كرده و.را باز نماييد  13را شل نماييد و پيچ  17بست 

 . خارج كنيد  از هواكش را( 2)فيلتر هواي 

 
 .لوله ورودي هواكش را از جاي خود خارج كنيد 

 

 .جدا نماييد  (b)كانكتور را در نقطه   

 .جدا كنيد ( a)مربوطه را در نقطه دسته سيم 

 ( 2)و صفحه ( 4)و پيچهاي ( 3)پيچهاي  :به ترتيب قطعات زير را جدا كنيد 
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 .موتور دريچه گاز را جدا  كنيد 

 مراحل بستن  -2
 .در هنگام بستن قطعات به گشتاور استاندارد ارائه شده در مستندات فني توجه نماييد 

 .جاي خود ببنديد  موتور دريچه گاز را به دقت در

 :قطعات زير را در جاي خود نصب نماييد 

 .را ببنديد ( 3)و پيچهاي ( 4)، پيچهاي ( 2)صفحه 

 .جا بزنيد ( b)كانكتور دسته سيم را در نقطه 

 .در جاي خود ببنديد  مجموعه فيلتر هواي ورودي را مجدداً

 .سر باتري را وصل كنيد 

 

  منبع رزوناتور هواباز و بست 

 :كردنباز 
چرخانيم و سپس آن را  درجه مي 75را ( 7)ابتدا لوله شماره شماره 

خار رزوناتور را كه بر روي پايه درگير پس از آن . كنيم جدا مي

به صورت كشويي به باال ( 2)رزوناتور باشد را آزاد كرده و  مي

 .گردد شود و از جاي خود خارج مي كشيده مي

 :بستن
ابتدا رزوناتور بصورت . عكس روش باز كردن اقدام كنيدبراي بستن 

را جا ( 7)كشويي در جاي خود قرار گيرد و پس از آن لوله شماره 

چرخانيم تا در جاي  درجه در جهت عكس باز كردن مي 75زده و 

 .خود قفل گردد

  
1 

2 
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 باز و بست هوزينگ ترموستات

در مدلهاي قبلي از هوزينت آلومينيومي با  يچ هداي  

معمولي استفاده شدده بدود كده در مددلهاي جديدد        

هوزينت از نوع مواد م نوعي مخ وص مقاوم در 

برابر حرارت و  ديچ هداي واشدر سدرخود اسدتفاده      

 ( . عدد مي باشد 8تعداد  ييها . )شده اسن

 

 

 

 باز نمودن 

هوزينددت  ددا از بدداز نمددودن  دديچ هدداي ات ددال    

ترموستات به موتور   با استفاده از يك  يچ گوشتي 

 . بلند   هوزينت را از موتور جدا نماييد 

 

 

 

 

 

 

 

 ن ب مجدد 

 . روش ن ب مجدد   عكا باز نمودن اسن 

. دكانيوتن متر اسن  0/6گشتاور  ييهاي هوزينت   

توجه كنيد كه هوزينت در زمان بستن  يچ هدا تدرك   

نخورد   زيرا مايع سيستم خنك كنندده تحدن فشدار    

 . نشن خواهد كرد
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 دريچه گاز  منيفولد هواي ورودي و باز و بست 
باز كردن  -

 .سر باتري را جدا كنيد 

 

 .را باز كنيد  (منبفولد هواي ورودي ) هواك 

 

 .سوكن درييه گاز را جدا كنيد 

 

 (عدد  يچ  3)  يچ هاي سوكن درييه گاز را باز كنيد 

 

 .درييه گاز را جدا كنيد 

 

 .مراحل ن ب   عكا مراحل باز نمودن اسن 

 : (ريل سوخت ) باز و بست گالري سوخت 

مطابق مراحل فوق درييده  ابتدا ات ال باتري را قطع نموده و  

 .گاز را جدا كنيد 

 

سوكن كانكتور هاي سنسور فشدار و دمداي هدواي ورودي     -

(MAP ) سنسور را جدا كنيد. 

 

 .شيلنت خالء بوستر ترمز را جدا كنيد  -

 

 

لوله برگشن بخارات بنزين را از گيره هاي نگهدارنده اش بر  -

 .روي بدنه جدا نمائيد 

بده منيفولدد را بداز كنيدد     (2) يچ هاي ات ال گالري سوخن 

.گالري سوخن را جدا نماييد
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 :باز و بست سنسور پدال گاز
 .نكات ايمني و تميزكاري را رعايت نماييد: مهم

 :باز كردن
 .را باز نماييد dابتدا كانكتور  

 
 .داده شده در شكل زير را باز كنيدپيچهاي نشان  

 
 .سنسور و پدال گاز را جدا كنيد 

 :بستن
دن، پس از وصل كردن سنسور و پدال گاز پيچها را ببنديد و پس از آن كانكتور آن را وصل رعكس مراحل باز ك

 .نماييد
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 (:Knock Sensor)باز و بست سنسور ضربه
 .نكات ايمني و تميزكاري را رعايت نماييد: مهم

 :محل قرارگيري
 (.7)محل قرارگيري سنسور ضربه در عكس زير مشخص شده است

 
 :باز كردن

 .كابل باتري را جدا نماييد

 .مجموعه فيلتر هوا را باز كنيد

 .را باز كنيد( 7)و پس از آن سنسور ضربه ( 2)پيچ 

 .را جدا نماييد aكانكتور 

 
 :بستن
 .ضربه را تميز نماييدسطح تماس بين بلوك موتور و سنسور : توجه

 .نصب كنيد aكانكتور را در محل 

 .و مجموعه فيلتر هوا را ببنديد( 2)، پيچ (7)به ترتيب سنسور ضربه 

 .كابل باتري را مجددا وصل نماييد
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 باز و بست سنسور فشار و دماي هواي ورودي
 .نكات ايمني و تميزكاري را رعايت نماييد: مهم

 :محل نصب
 (7.)ر و دماي هواي ورودي در عكس زير مشخص استمحل نصب سنسور فشا

 
 :باز كردن

 .كابل باتري را جدا نماييد

 .را باز نماييد( 2)را جدا كرده و پيچ  aكانكتور 

 .را جدا نماييد( 7)سنسور فشار و دماي هواي ورودي 

 
 :بستن

 .را با يك واشر جديد ببنديد( 7)سنسور فشار و دماي هواي ورودي 

 .، كابل باتري را وصل نماييدaرا بسته و پس از وصل كردن كانكتور ( 2)پيچ 
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 باز و بست انژكتورها 

 ابزار مخصوص  -4

ابدزار مخ دوص جهدن انددازه گيدري فشدار بنددزين        [1]

 درون ريل سوخن 

 ( 62506062كداخت اصي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 باز نمودن انژكتورها  -4

 سر باتري را جدا كنيد 

 .خودرو را روي جك باال ببريد 

را به انتهاي شير تخليه ريل   [1]ابزار مخ وص 

سوخن مت ل نموده و انتهاي لوله ابزار را داخل يك 

 ا از ات ال فشار سوخن در گالري .ظرف قرار دهيد 

كاه   يدا كرده و اضافه بنزين در ظرف ريخته مي 

 .شود 

ل و لولده خدالء   لوله هاي بنزين   لوله تخليه بخارات كارتد 

 . بوستر ترمز را باز كنيد

  ( سنسدور  MAP)كانكتور سنسور فشار هواي منيفولدد  

كانكتور انژكتورها و كانكتور موتور الكتريكي درييه گاز 

 . را باز كنيد

را بداز كنيدد و    (1)مهره ات ال منيفولد بده سدر سديلندر    

 . منيفولد را جدا نماييد 

[1] 
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به منيفولد را باز كنيد  (2) يچ هاي ات ال گالري سوخن 

 . و گالري سوخن را جدا نماييد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جددا   (4)را از انژكتورهدا   (3)خار نگهدارندده انژكتورهدا   

توجه كنيدد  . كنيد و انژكتورها را از محل خود خار  كنيد 

كه  دا از بداز نمدودن قطعدات   سدوراخهاي موجدود را       

 . مسدود نماييد

 

 

 

 

 

 

 

 بستن انژكتورها  -1

در هنگدام  . مراحل ن ب   عكا مراحل باز نمودن اسدن  

ن ب انژكتورهدا   از اورينگهدا و خدار نگهدارندده جديدد      

 . استفاده كنيد 

 توجه مهم

دكانيوتن  0/6:  (2)د  يچ ات ال منيفولد و گالري سوخن 

 متر 

 0/6:  (1)ددد مهددره هدداي ات ددال منيفولددد بدده سرسدديلندر 

 دكانيوتن متر 

در  ايان  ا از ن ب قطعات   سيستم سوخن رساني را 
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 :باز و بست شير برقي كنيستر 

 :ابزار مخصوص مورد نياز  -4

كد اختصاصي  )مخصوص باز كردن بستانبر  -

42247444 ) 

  ميليمتر 62كوركن شيلنت به قطر   -

( 62206006كد اخت اصي )             

 مراحل باز كردن  -4

 .سر باتري را جدا كنيد  

 

 .كنيد جدا  "a"بسن منبع انبساب آب را در نقطه

 

 .را از جاي خود خار  نمائيد ( 6)منبع انبساب آب

 

شديلنت خروجدي     62206006ابزارمخ دوص  با استفاده از 

 .را مسدود نمائيد ( 6)منبع انبساب 

 

را از روي بدندده بدداز كددرده و   ( 3)مهددره هدداي نگهدارنددده   

 .را باز كنيد ( 4)نگهدارنده منبع انبساب 
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جدا  "c"سوكن كانكتور شير برقي كنيستر را  در نقطه 

 .كنيد 

شيلنت هاي ورودي و خروجي بخارات بنزين را در نقطه 

" d"  جدا كنيد. 

جهن باز كردن شيلنت هاي بخارات بنزين را : توجه 

دچار اشتباه نشانه گ اري نمائيد تا در زمان بستن مجدد 

 .نشويد 

 .جدا كنيد  "c"را در نقطه ( 5)شير برقي كنيستر 

 

 بستن مجدد-3

را بسته سپا ( 4)به ترتيب ابتدا نگهدارنده منبع انبساب 

نگهدارنده را بر روي بدنه ببنديد و منبع ( 3)مهره هاي 

شيلنت زير منبع . انبساب آب را در جاي خود ن ب كنيد 

بسن نگهدارنده منبع انساب را انبساب را وصل كرده  و 

 .ببنديد  

 .سيستم خنك كننده را هواگيري نمائيد 

 .سر باتري را ببنديد 

كليه عمليات فوق را در زمان جدا بودن سر : هشدار 

 .باتري انجام دهيد 
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 :باز و بست مخزن كنيستر

 : باز كردن مخزن كنيستر  

 

 .خودرو را روي جك باال ببريد 

 

 .شل گير چرر جلو سمن راسن را باز كنيد 

 

را جددا  ( 30)دو عدد شيلنت وروردي و خروجدي كنيسدتر   

سپا خودرو را از روي جدك  دائين آورده و درب    .كنيد 

 .موتور را باز كنيد 

 

   ECU  نيدازي بدده جدددا  . ) را از جداي خددود خدار  نمائيددد

 ( .شد نمي با ECUكردن كانكتور 

 

را كده در  شدن    (45)مهره هاي نگهدارنده  مخزن كنيسدتر 

ECU  (عدد  6) روي بدنه قرار گرفته اند را باز كنيد 

 .را از جاي خود خار  نمائيد (60)مخزن كنيستر

 

 

 .مراحل ن ب دقيقاً  بر عكا مراحل باز كردن مي باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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 قطعات موتور 
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 :باز كردن موتور 
 

 ابزار مخصوص
 

  ين تنظيم تايم ميل سو اپ هوا :  [1]

 ( 64406066كداخت اصي )    

   ين تنظيم تايم ميل سو اپ دود :  [2]

 ( 64406066كداخت اصي ) 

    ين تايم فاليويل يا ميل لنت :  [3]

 ( 64466000جزء كين ابزار با كد اخت اصي )

 ابزار جابجايي سرسيلندر :  [4]

 ( 64408008كداخت اصي )

 قفل كن فاليويل:  [5]

 ( 64466000جزء كين ابزار با كد اخت اصي )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4] 

[5] 
[3] 
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 باز كردن موتور 

 مراحل مقدماتي  -4

 . قطعات جانبي موتور را باز نماييد

 . د  ايه آلترناتور و  مپ هيدروليك راباز نماييد

 . د  ايه كمپرسور كولر را باز نماييد 

كاور روي موتور   كويل   محافظ حرارتي منيفولد دود و 

منيفولد و واشر مربوته و منيفولد هدواي ورودي را بداز   

نماييد سپا نداك سنسدور   سنسدور دور موتدور منبدع      

يندت آب و سنسدورهاي   هوز  انبساب و واشدر مربوتده    

دماي مدايع خندك كنندده و بلبريندت تسدمه سدفن كدن و        

 . مجموعه تسمه سفن كن را باز نماييد 

مجاري هدوا و ورودي و دود را روي سرسديلندر   : نكته 

 . ببنديد

 

جدزء كيدن ابدزار    ) [5]ابزار مخ وص قفل كدن فاليويدل   

را ن ددب (  64466000تعميددر موتددور بددا كداخت اصددي 

 . نماييد

 

 

 

 

 

 

 

 

 .راباز نماييد (3)و فاليويل  (2)  صفحه كال   (1)ديسك 

 

[5]
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 .را باز نماييد  (1)فيلتر و  ايه فيلتر 

هوزينت آب روي سرسيلندر رابه دقن باز نماييدد سدپا   

 .  ولي ميل لنت و هوزينت تايمينت را باز نماييد 

وصدل نماييدد تدا موقعيدن     فاليويل را توسط دو عدد  يچ 

مجموعه در حالن تايم قرار گيرد در اين حالن  يچ  دولي  

 .ميل بادامك را باز نماييد 

 

 

 

 

 

 

 

جزء كين ابزار تعمير موتور ) [3]توسط ابزار مخ وص 

 . فاليويل را ثابن كنيد(   64466000با كداخت اصي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را (64406066كداخت اصي )[2,1]ابزار مخ وص هاي 

 . ا بزنيد ج

 .را باز نماييد  (2) يچ 

 .راباز نماييد  (3)تسمه تايم 

 ييها كاور سرسيلندر را به صورت مار ييي باز : توجه 

نماييد شروع بداز كدردن از قسدمن بيدرون باشدد سدپا       

 . كاور سرسيلندر را باز نماييد

 

 

[1]

[2]
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توسط آچار بكا ستاره اي   ييهاي سرسديلندر  : توجه 

را به صورت مار ييي و از بيرون به داخل به ترتيب  (4)

را بيددرون  (4)سددپا  ييهدداي سرسدديلندر   بدداز نماييددد  

 .آوريد 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  64408008كداخت اصي )  [4]توسط ابزار مخ وص 

به دقن سرسيلندر راكج كرده و جدا نماييد دقن كنيد كه    

وته را سرسيلندر و واشر مرب. كاور تايمينت آسيب نبيند

 . باز نماييد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [5]و ابزار مخ وص قفدل كنندده فاليويدل     (5) ين هاي 

را جددا  ( 64466000جزء كين ابزار بدا كدد اخت اصدي    )

 . نماييد

 

[4] 
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جدزء كيدن ابدزار    ) [5]ابزار مخ وص قفدل كدن فاليويدل   

را مطدابق  (  64466000تعميدر موتدور بدا كداخت اصدي     

 . شكل جا بزنيد

 .  يچ چرخنده سرميل لنت را باز نماييد 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  بلبرينت تسمه  (7)  واتر  مپ  (6) لتك تسمه سفن كن 

   ديچ شدماره    (9)  كوركن مجاري رو دن   (8)سفن كن 

 . را باز نماييد  (11)و چرخنده سر ميل لنت  (10)

جدزء كيدن   )قفل كدن فاليويدل   [5]توسط ابزار مخ وص 

   (   64466000ابددزار تعميددر موتددور بددا كداخت اصددي   

تدا  .  يچ فاليويدل را بداز نماييدد     6فاليويل را قفل كرده و 

 . فاليويل باز گردد 

 

 

 

 

 
و سيني نگهدارنده كاسه نمدد سدر ميدل لندت      (12)كارتر 

 . را باز نماييد  (14)

 . را بيرون آوريد  (15)كاسه نمد 

و زنجيددر مربددوب و چرخدنددده  مددپ   (16) مددپ رو ددن 

و گدوه   (17)و  ين هم مركزكنده  مپ رو ن  (13)رو ن 

 . را باز نماييد (18)

 

[5]
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 . را باز نماييد  (19)صفحه نگهدارنده كاسه نمد 

 (19)سده نمددد  لبده كاسده نمدد را ازصددفحه نگهدارندده كا    

 . خار  نماييد

 . در وش كانال رو ن را باز نماييد 

كپه هاي متحدرك ياتاقانهدا را قبدل از بداز كدردن      : توجه 

 . نسبن به هم عالمن گ اري نماييد

 

 

 

 

 

 

 . را باز نماييد  (21)و ثابن  (20)كپه هاي متحرك 

مددي باشددد و  5تددا  6كپدده هدداي ثابددن از شددماره : توجااه 

 . به سمن فاليويل مي باشد 6شماره 

 . ميل لنت و ياتاقانها و بغل ياتاقاني را باز نماييد 

 يستون ها و شاتون را نسبن به هم عالمتگد اري نماييدد   

 .و سپا باز نماييد 

 

 

 

 

 

 

 

 . ببنديد  (20)كپه هاي متحرك را روي شاتون 

 باز كردن رينت  يستون  6-6

در هر بار تعويض رينگهدا  يسدتون   حتمداً مدي بايسدن      

 . شيارهاي رينت  يستون قبلي كامالً تميز گردد 

 باز كردن  يستون از شاتون  6-6
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 جا زدن گژين پين  4-5

 ابزار مخ وص  -6

 مجموعه جازن گژين  ين :  [1]

 ( 64466004كداخت اصي )

 ( 64464003كداخت اصي ) زير  يستوني  : [2]

 ( 64466008كداخت اصي ) جازن گژين  ين :  [3]

 ( 64466008كداخت اصي ) دسته جازن  :  [4]

 ( 64465066كداخت اصي )كاسه نمد جازن :  [5]

 (64466000جزء كين ابزار با كد )قفل كن فاليويل  [6]:

  ين تايم فاليويل يا ميل لنت : [7]

 (64466000ابزار با كد جزء كين )

 نگهدارنده تسمه تايم روي دنده سر ميل لنت: [8]

 (64468000كد اخت اصي )

 (64406006كد اخت اصي ) ايه ساعن : [9]

 

 

 

 

 [2 ,3 ,4]گددژ ين را توسددط  ددرس و ابددزار مخ ددوص 

و  64466008و  64464003كدددددددهاي اخت اصددددددي )

 .بيرون بياوريد ( 64466008

 

[5]

[7]

[8] 

[9] 

[6] 
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 نصب گژين پين درون پيستون  -4

كداخت اصدددي ) [3]گدددژين  دددين را بدددين ابزارهددداي   

قددرار (   64466008كداخت اصددي ) [4]  (   64466008

دهيد و تدا حدد امكدان بدا  ييانددن دو ابدزار فدوق درون        

 .يكديگر   گژين  ين را محكم نگهداريد 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطددابق شددكل روبددرو   ابتدددا  يسددتون را بددر روي زيددر   

قرار دهيد و با (  64464003كداخت اصي ) [2] يستوني 

 64466004كداخت اصي ) [1]استفاده از مجموعه جازن

كداخت اصدددي ) [4]و دسدددته جدددازن گدددژين  دددين    ( 

كداخت اصددي ) [3]و جددازن گددزن  ددين   (   64466008

 .كنيد   يستون را در محل خود تنظيم( 64466008

و محكدم نمدودن گيدره     (E)با استفاده از  يچ هاي تنظديم  

(A)  و ثابن نمودن آن با  ين(D)    يسدتون را در محدل   

 . خود ثابن كنيد

رو بده   (C)در زمان قرار دادن  يستون دقن كنيد كه خار 

 . باال باشد

 

 

 

شداتون    قرار دهيد   (G, F)شاتون را بر روي مهره هاي 

مجموعه گژين  ين و جازن . قرار دهيد را درون  يستون 

را براي هم راسدتا نمدودن شداتون در  يسدتون   مطدابق      

براي تنظيم ارتفداع شداتون و   . شكل روبرو استفاده كنيد 

عمود نمودن آن نسبن به محور گژين  دين   مهدره هداي    

(F) را بيرخانيد . 

ميليمتر  6/0معادل  (J)و شاتون  (F)لقي مجاز بين مهره 

 . مي باشد
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   (G) ا از تنظيم شاتون با محكم نمودن مهره قفل كدن  

 . جلوگيري كنيد (F)از حركن مهره 

به دليل اينكه گژين  ين درون شاتون جا زده مدي شدود     

الزم اسن كه انتهاي شداتون را مطدابق شدكل روبدرو تدا      

در صدورت در  . داغ نماييد     سانتيگراد 650دماي حدوداً 

دسترس نبودن دماسنج يك قطعه قلع كوچك در محلهداي  

و به محدض ذوب شددن   . قرار دهيد  (H)نشان داده شده 

 . قلع دما كافي اسن 

 

 

 

 

قبل از جازدن گژين  ين آنها را رو ن كاري نماييد   دقن 

 . روي  يستون به سمن باال باشد  (DT)كنيد كه حروف 

 .در مقابل هم قرار گيرند  (1)توجه كنيد كه خار ياتاقانها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در شاتونهايي كه سدورار رو دن بدراي رو نكداري زيدر      

دقن كنيد كده ايدن    (K) يستون در آنها تعبيه شده اسن   

 . قرار گيرند   سورار بايد سمن خار ياتاقانها  
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 . يستون را باز نماييد  (22)رو ن  اشهاي 

 اقدامات تكميلي  -1

 .قطعات را قبل از ن ب مجدد تميز نماييد 
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 مشخصات ميل لنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه استاندارد 4تعميري  4تعميري  1تعميري 

- - 84.8 85 A  +0-0.065 

24 23.9 23.8 23.6 B+0.052+0 
- - 44.7 45 C - 0.009 – 0.025 

- - 49.681 49.981 D + 0 – 0.019 
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 انتخاب ياتاقانهاي ثابت 

 : انتخاب ياتاقانهاي ثابن در دو حالن انجام مي شود 

 موتور استاندارد با مشخ ات معلوم ( الا

ميدل لندت   )موتور تعميري   مشخ ات  يرمشدخص  ( ب

 ( تعميري

عالمتهاي مشخ ده اي كده بدر روي ميدل لندت و بلدوك       

سيلندر قرار دارد   مشخص كننده استاندارد يدا تعميدري   

 . بودن   موتور اسن 

 

 

 

 

 

 موتور ( كد مشخصه)مشخصات  -4

كدده  (B)   (A)حدروف و عالئددم در  شدده در دو منطقدده   

روي بلوك سيلندر و ميل لنت حك شده اند   نشان دهنده 

 . سايزبندي ياتاقانهاي ثابن مي باشند 

اولين حرف سمن چپ مربوب به ياتاقان ثابن شماره يك 

به همين ترتيب حروف بعدي مربوب بده سداير   . مي باشد

 . ياتاقانها مي باشد 

فل  نشان داده شده در روي باركد در كارخانه سدازنده  

 . براي موتور استاندارد استفاده مي شود

 

 

 مشخصات نيم ياتاقانها  -4

بددراي تشددخيص ياتاقانهددا   از رنگهدداي موجددود در لبدده   

 . استفاده مي شود  (C)خارجي ياتاقان 
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 جدول انتخاب ياتاقانها  -1

   نشاندهنده ياتاقان آبي رنت  Aد گروه 

   نشاندهنده ياتاقان مشكي  Bد گروه 

 نشاندهنده ياتاقان سبز     Cگروه د 

گروه هاي سه گانه فوق براي نيم ياتاقانهاي سدمن كپدي   

 . هاي ثابن استفاده مي شود 

براي نيم ياتاقانهاي سمن سيلندر   از ياتاقانهداي مشدكي   

 .بطور ثابن استفاده مي شود ( Bگروه )

به عنوان مثال اگر اولين حرف مشخ ه ميل لندت حدرف   

(S) لين حرف مشخ ه بلوك حرف باشد و او(E)   باشدد

 (1)  تبق جدول فوق نيم ياتاقان سمن كپي ثابن شدماره  

 . خواهد بود( Aگروه )  به رنت آبي 
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 4و  2بدون شيار هستند و ياتاقانهداي كپدي هداي ثابدن شدماره هداي        1 ,3 ,5ياتاقانهاي كپي ثابن شماره هاي : تذكر 

 . شياردار هستند 

 سايز استانداردجدول ياتاقانهاي 

 
نيم ياتاقانهاي سمن 

 بلوك سيلندر
 نيم ياتاقانهاي سمن كپي

 نيم ياتاقان مرجع

 مشكي

 شياردار

 بدون شيار

 آبي

 شياردار

 بدون شيار

 مشكي

 شياردار

 بدون شيار

 سبز

 شياردار

 بدون شيار

 B A B C گروه

 1.858 1.844 1.858 1.869 (mm)ضخامن 

 

 تعميريجدول ياتاقانهاي سايز 

 
نيم ياتاقانهاي سمن 

 بلوك سيلندر
 نيم ياتاقانهاي سمن كپي

 نيم ياتاقان مرجع

 مشكي

 شياردار

 بدون شيار

 آبي

 شياردار

 بدون شيار

 مشكي

 شياردار

 بدون شيار

 سبز

 شياردار

 بدون شيار

 Y Z Y X گروه

 2.008 1.994 2.008 2.019 (mm)ضخامن 

 . حك شده اسن *يا عالمن  Rحرف  در  شن ياتاقانهاي تعميري  

  

www.CarGarage.ir



 

 

 

 TU5 JP4موتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بغل ياتاقاني :  (1)

E  : ضخامن ياتاقانهاي ثابن 

F  :ضخامن ياتاقانهاي متحرك 

G  : ضخامن بغل ياتاقاني 

 

 ياتاقان متحرك (mm)استاندارد  (mm)تعميري اول 

1.967 0.003 1.817 F 
 

 بغل ياتاقاني (mm)تعميري اول  (mm)تعميري دوم  (mm)تعميري سوم 

2.60 2.55 2.50 G 
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كاد  )انتخاب ياتاقانهاي ثابت به وسيله پالستيك گايچ  

 (42246444اختصاصي 

از اين روش براي موتور و ميل لنت فاقد كدد مشدخص و   

 . ميل لنت و سيلندر تعميري استفاده مي شود

 . ابتدا ميل لنت   كپي ها و ياتاقانها را تميز كنيد 

براي نيم ياتاقانهداي سدمن بلدوك سديلندر از ياتاقانهداي      

استفاده كنيدد و بدراي نديم ياتاقانهداي سدمن       (B)مشكي 

 . استفاده كنيد (A)كپي ها از نوع ياتاقانهاي آبي 

بددون   1 ,3 ,5دقن كنيد كه ياتاقانهاي ثاب شدماره هداي   

 . شيار دار هستند  2 ,4اره هاي شيار و شم

در صدورتي كده ميدل لندت تعميدري باشدد از نديم        : نكتده  

براي سمن بلوك سديلندر   (Y)ياتاقانهاي مشكي تعميري 

براي نيم ياتاقانهاي سدمن   (Z)و ياتاقانهاي آبي تعميري 

 . كپي ها استفاده كنيد

به اندازه  هناي ياتاقان    الستيكي گيج بريدده و بدر روي   

 0/6لنت قرار دهيد و  يچ هاي كپي هدا را بده ميدزان     ميل

 . درجه محكم كنيد 44دكانيوتن متر بعالوه 

در حين عمليات محكم نمودن  يچ هدا   ميدل لندت حركدن     

 . دوراني نداشته باشد

 

 

 

 

 
اكنددون كپددي هددا را بدداز كنيددد و عددرض  السددتي گدديج                  

لندت  له شدده بدر روي ميدل    ( 64462006كداخت اصي ) 

ياكپي ياتاقان ثابن را با خط ك  رندت بنددي شدده روي    

 . مقايسه كنيد( مطابق شكل روبرو)جلد  الستي گيج 

مقدار خوانده شده   برابر مقدار لقي عمودي موجود اسن 

همواره مي توانيد   لقي عمودي ميل لنت را توسدط روش  

 .  الستي گيج چك كنيد 
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 سايزبندي ياتاقانها 

 مقدار لقي مجاز  رنت  گروه  لقي عمودي ميل لنت 

0.01-0.027 A (Z*)  آبي 

0.01 – 0.36 0.028 – 0.039 B (Y*)  مشكي 

0.04 – 0.054 C (X*)  سبز 

 . مربوب به ياتاقانهاي تعميري اسن  *عالمن 

 

 .نماييد  ا از استفاده از  الستي گيج   اثرات آن را بر روي ميل لنت و كپي ها تميز 

دكدانيوتن متدر بده     0/6 ا از انتخاب ياتاقان مورد نظر   ميل لنت را رو ن كاري نماييد و  يچ هاي كپي ها را به ميزان 

 . درجه محكم كنيد 44عالوه 
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 شرايط بستن و تميز كردن موتور و سرسيلندر 

از ابزار برنده و نوك تيز براي تميز كردن سطوح ات دال  

 .استفاده ننماييد  موتور و سرسيلندر

 .توسط شير آب   مجاري بلوك سيلندر راتميز نماييد 

 . قطعات سالم و تميز را جا بزنيد

در صورت نياز قطعدات را قبدل از جدا زدن   رو نكداري     

 . نماييد 

خدار    هميشه قطعاتي مثل كاسه نمدد يدا اوريندت    ينهدا      

حلقوي   واشر فنري و  يچ و مهره هاي يكبار م رف را 

 . تعويض نماييد 

در هنگام بستن قطعات دقن نماييد كه قطعات ذيل جابجدا  

 : نشوند 

  كپه هاي متحرك شاتون 

  كپه هاي ثابن 

  مجموعه شاتون  يستون سيلندرها مختلا 

  تايپين هيدروليكي سرسيلندر 

  سو ا هاي سرسيلندر 
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 مراحل بستن موتور 

 اقدامات اوليه  -4

زمان بستن مدي بايسدن بده نكداتي مثدل تميدز       در : توجه 

 .بودن و شستشوي قطعات توجه خاص شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستن قطعات  -4

  ( 43ص . )ابعاد بلوك سيلندر را بررسي نماييد 

  ( 08ص . )ابعاد ميل لنت را بررسي نماييد 

  ابعاد  يستون و مجموعه رينت را بررسي نماييد. 
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 پيستون  -4

 مشخ ات  يستون  6-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)  : مرجعي براي ابعاد  يستون تعميري(R1) 

(B)  : ( سمن تسمه تايم)جهن قرارگيري  يستون به سمن جلو موتور 

 

 داده ها  4-4

 ابعاد به ميليمتر  استاندارد  تعميري اول 

50 50 C  0.15 
78.868 78.468 D 0.007 

71.3 70.9 E (1) + 0 – 0.2 

70.9 70.5 E  (2) (3) + 0 – 0.2 

 

 يستونها و گدژ ين هدا را جابجدا      هر  يستون توسط گژ ين به شاتون مت ل مي شود به همين دليل شاتون ها  : نكته 

 . نبنديد 
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 توضيحات  4-4

جهدن خاصدي بدراي ن دب كدردن      )رينت كمپدرس  :  (1)

 ( ندارد

نوشته به سدمن   Topسمتي كه )رينت كمپرس دوم :  (2)

 ( باال باشد

 رينت رو ن :  (3)

داراي نشانه رنگدي   (3)و رينت رو ن  (1)رينت كمپرس 

مي باشد بطوريكه اگدر يدك خدط قهدوه اي داشدته باشدد       

رينت استاندارد و در صدورت داشدتن دو خدط قهدوه اي     

 .رينت م كور مربوب به  يستون تعميري مي باشد 

همينين رينت كمپرس دوم نيدز داراي نشدانه رنگدي مدي     

بدنف  داشدته باشدد    / باشد بطوريكه اگر يك خدط قرمدز   

بدنف  داشدته باشدد    / خط قرمز  6رينت استاندارد و اگر 

 . رينت م كور مربوب به  يستون تعميري مي باشد
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F  : قطر داخلي رينت 

G  : قطر داخلي 

H  : فاصله دهانه رينت 

 قطر تعميري

(mm) 

G 

 قطر تعميري

(mm) 

F 

 قطر استاندارد

(mm) 

G 

 قطر استاندارد

(mm) 

F 

فاصله دهانه 

 (mm)رينگ 

+0.2 

 رينگ پيستون

(6)رينت كمپرس  0.2 78.5 72.3 78.9 72.7  

(6)كمپرس رينت  0.25 78.5 72 78.9 72.4  

(3) رو نرينت  0.25 78.5 71.8 78.9 72.2  
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 . را ببنديد  (1)رو ن  اشهاي  يستون 

آ شدته   LOCTITE ييهاي رو ن  اشها را كه با چسب 

 . دكانيوتن متر سفن نماييد 6شده اسن را با گشتاور 

 . ياتاقانهاي مشكي را در سمن بلوك سيلندر قرار دهيد 

مي بايسن چه سمن بلدوك سديلندر و    1 ,3 ,5ياتاقانهاي 

 2 ,4چه سمن كپه ها ياتاقانها ساده باشدد و ياتاقانهداي   

چه سمن بلوك سيلندر و چه سمن كپده هدا مدي بايسدن     

 . شياردار باشند 

 . مطمئن شويد كه ياتاقانها به درستي جا خورده باشند 

 . كپه ها و ياتاقانها را رو نكاري نماييد 
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 (2)سمن بلوك سيلندر روي كپه شماره  (2)ياتاقان بغل 

 . رو نكاري كرده و سپا ن ب نماييد 

توجه نماييد كه شيار روي بغل ياتاقاني بده سدمن   : نكته 

 . ميل لنت باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ميل لنت را جا بزنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب  84تا  08ياتاقانهاي ثابن را مطابق مطالب صفحه 

 . كرده و ن ب نماييد

روزه ها و ندوك  ديچ كپده ثابدن را رو نكداري نمدوده و       

 . ببنديد 

 ييهاي كپه ثابن را با دسن سفن كنيد و به كا برسانيد 

 . دكانيوتن متر سفن كنيد  6سپا در مرحله اول 
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 ميل لنگ ( محوري)تنظيم لقي طولي  -1

ساعن اندازه گيري را در انتهداي ميدل لندت توسدط  ايده      

 .ببنديد (  64406006كداخت اصي )  [9]ساعن 

 . ميل لنت را به يك سمن فشار دهيد 

 . سپا ساعن اندازه گيري را روي عدد صفر تنظيم كنيد

 . سپا ميل لنت را در سمن ديگر بكشيد 

تدا   00/0مدي بايسدن در محددوده    ( محدوري )لقي تدولي  

 . ميليمتر باشد  60/0

در صورت صحيح نبدودن مقددار فدوق بدا تعدويض بغدل       

ياتاقاني و انتخاب بغل ياتاقاني مناسب   ميزان لقي تولي 

 . را تنظيم نماييد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در داخدل  يسدتون    (3)در زمان جا زدن گژن  دين  : نكته 

 . دن قطعات   آنها را جابجا نبنديددر صورت تعويض نش

تدا   04در زمان تعويض  يستون به نكاتي كده در صدفحه   

 . آمده اسن توجه نماييد  00

بررسي كنيد كه ياتاقان متحرك در سر بزرب شاتون بده  

 . درستي ن ب شده باشد 
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 : ن ب نماييدرينگها را مطابق شكل با ابزار رينت جازن   

رينت رو ن به همراه فنر مربوته كه جهن خاصدي  :  (6)

 . براي ن ب كردن ندارد 

 .به سمن باال باشد Topرينت كمپرس دوم كه كلمه :  (5)

ريندت كمپددرس اول كده جهددن خداص بددراي ن ددب    :  (4)

 . كردن ندارد

دهنه رينت ها مي بايسن بدا دهانده ريندت رو دن زاويده      
120  داشته باشد. 

جهن فل  چاپ شدده روي  يسدتون رابده سدمن     : توجه 

 .قرار دهيد ( سمن تسمه تايم)جلو موتور 

 . رينت  يستون و بوش سيلندر را رو نكاي نماييد 

توسط ريندت جمدع كدن مجموعده  يسدتون و شداتون را       

 .داخل بوش سيلندر قرار دهيد 
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در موقع جازدن كپه متحرك دقن كنيد كده شديار   : توجه 

كپه متحرك را مقابل شيار ياتاقان روي كپده   (D)ياتاقان 

 . شاتون قرار گيرد 

ياتاقانهاي متحرك را رو نكاري نماييد و كپه متحدرك را  

 . ببنديد

دكانيوتن متر  8/3را به اندازه  (7)مهره هاي كپه متحرك 

 .سفن نماييد 

دكددانيوتن متددر  6را بدده اندددازه  (8) دديچ كپدده هدداي ثابددن 

 . سفن نماييد 49بعالوه 

بررسي نماييد كه ميل لنت به راحتي و بدون گيدر  : توجه 

 . بيرخد

 

 . را جا بزنيد  (9) ين راهنماي  مپ رو ن 

 . خار چرخنده ميل لنت را جا بزنيد

 . مپ رو ن و زنجير چرر محرك را ن ب نماييد

دكانيوتن متدر سدفن    8/0 ييهاي  مپ رو ن را به اندازه 

 . نماييد

رابا يك اليده ندازكي از چسدب سديليكوني      Eسطح تماس 

 . بپوشانيد( 6كالس )

 6را بدا گشدتاور    (10)نگهدارنده كاسه نمد ته ميدل لندت   

رابدا   (11)دكانيوتن متر و كدوركن كاندال اصدلي رو دن     

 . دكانيوتن متر سفن نماييد 4گشتاور 
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را با يدك اليده ندازك از چسدب آببنددي       (F)سطح تماس 

 . بپوشانيد ( 6كالس )سيليكون 

 6را جددا بزنيددد و  دديچ آن را بدده اندددازه     (12)صددفحه 

 . دكانيوتن متر سفن نماييد

 يچ هدا  . )واشر كارتر را تعويض كرده و كارتر را ببنديد 

 ( دكانيوتن متر سفن نماييد 8/0و مهره ها را به اندازه 

 

 

 

 

 

 

را ن دب كدرده و  ديچ    ( 13)كوركن مجاري رو ن اصلي 

 . دكانيوتن متر سفن نماييد 3آن را به اندازه 

را توسدط ابدزار مخ دوص     (14)كاسه نمد ته ميل لندت  

(  64465066كداخت اصدددي ) [5]ازن كاسددده نمدددد جددد

ثابدن   (12)تعويض نماييد و كاسه نمد را توسط صدفحه  

 . كنيد 

 

 

 

 

 

 

عددد  ديچ روي ميدل لندت ببنديدد تدا        6فاليويل را توسط 

 .بتوان تايم موتور را تنظيم نمود 

 .  يچ چرخنده ميل بادامك را سفن نماييد

جدزء كيدن ابدزار تعميدر موتدور بدا       ) [6]قفل كن فاليويل 

 .را ن ب نماييد (  64466000كداخت اصي 

را عدوض كدرده و توسدط     (15)كاسه نمد سدرميل لندت   

جا ( 64465066كد اخت اصي) [5]ابزار كاسه نمد جازن 

 . بزنيد 

كددد ) [5]ابددزار مخ ددوص   (16)بددراي ايددن كددار  دديچ   

 را سفن كنيد تا به راحتي كاسده ( 64465066اخت اصي 

 . نمد ن ب گردد

 

[5] 

[6]
[5] 
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 . خار چرخنده تايم را چك كنيد 

 . را جا بزنيد  (17)چرخنده تايم 

 . و واشر مربوب را ببنديد (16) يچ 

دكانيوتن متدر   4 يچ سر چرخدنده تايم را در مرحله اول 

 .سفن نماييد  45و در مرحله دوم 

جزء كين ابزار تعمير ) [6] ابزار مخ وص قفل ميل لنت 

 . را خار  كنيد (  64466000موتور با كد اخت اصي 

 . را با واشر نو جا بزنيد  (18)واتر  مپ 

 . دكانيوتن متر سفن نماييد 6 ييهاي آن را به اندازه 

 

 

 

 

ميل لنت را بيرخانيد تا ابزار مخ دوص تدايم ميدل لندت     

  ( 64466000جددزء كيددن ابددزار بددا كداخت اصددي   ) [7]

 . ن ب گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

را ن ب نماييد دقن كنيد كه كلمده   (21)واشر سرسيلندر 

Top  را ن دب   (20)به سمن باال باشد سپا سرسيلندر

 . كنيد

وقتي كه چرخدنده ميل سو ا ها در حالن تايم مدي  : نكته 

 . باشد سرسيلندر را جا بزنيد

را داخدل شديار صدفحه نگهدارندده      (G)يم انتهاي كاور تا

 . جا بزنيد (H)كاسه نمد ميل لنت 

 يچ هاي سرسيلندر را قبل از بستن توسط رو ن موتدور  

 ( ها رو نكاري روي دنده ها و سر يچ)  رو نكاري نماييد 

 

[7] 
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 .  ييهاي سرسيلندر را مطابق شكل سفن نماييد : نكته 

 6 ييهددداي سرسددديلندر را در مرحلددده اول بددده انددددازه  

 . دكانيوتن متر سفن نماييد

در مرحله دوم با استفاده از ابدزار آجدار واسدطه درجده     

 دديچ  260بدده اندددازه  ( 64408008كددد اخت اصددي  )اي

 . سرسيلندر را سفن نماييد

 
 

 

 

 

 

 

قالپاق سو اپ را با واشر نو مطابق ترتيدب بسدتن  ييهدا    

دكدانيوتن   0/0گشتاور سفن كردن . )در شكل سفن كنيد 

 ( متر مي باشد

 يچ آنرا با دسن . ) لطك تسمه سفن كن را ن ب نماييد 

 ( سفن نماييد تا به كا برسد

 

 

 

 

 

 

  6در مقابل دنده هاي  K, J, Iعالمن  3تسمه تايم داراي 

 . مي باشد 06و  56

اين عاليم بده صدورت يدك خدط سدفيد روي تسدمه تدايم        

 . مقابل دنده ها مي باشد

 

 (42240442كد اختصاصي )درجه 164ابزار واسطه درجه اي با زاويه گردش 
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 . تسمه تايم را ن ب نماييد 

روي چرخندده   (L)روي تسمه را مقابل شيار  (I)عالمن 

 . سرميل لنت هم جهن نماييد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را ( 64468000كداخت اصدددي )  [8]ابددزار مخ دددوص  

روي  ولي ميل لنت قرار دهيد تا تسمه را سدرجاي خدود   

 .نگهدارد 

بيدان گرديدد تدايم      سپا تسمه را مطابق مطالب كده قدبالً  

 . كنيد

 

[8] 
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 بستن تجهيزات جانبي 

فاليويدددل را جدددا بزنيدددد و  ييهددداي ندددو را بدددا چسدددب 

LOCTITE ببنديد . 

جزء كين ابزار تعمير موتور بدا  ) [6] ين قفل كن فاليويل 

را ن دب نماييدد و  ييهداي    (  64466000كد اخت اصي 

 .دكانيوتن متر سفن كنيد  0فاليويل را با گشتاور 

 . صفحه كال  و كال  را جا بزنيد 

 . دكانيوتن متر سفن كنيد 5/6 ييهاي كال  را با گشتاور 

ر بدا  جزء كين ابزار تعمير موتو) [6] ين قفل كن فاليويل 

 . را بيرون آوريد ( 64466000ك داخت اصي 

 . سه راهي آب را ن ب نماييد

از سه راهي آب رنگي همدراه بدا اوريندت مربوتده     : نكته 

 . استفاده نماييد

دكددانيوتن متددر  6منيفولددد هددواي ورودي را بددا گشددتاور 

 . سفن نماييد

 . حتماً از واشر منيفولد استفاده نماييد: نكته 

دكدانيوتن متدر سدفن     6را بدا گشدتاور     يچ ناك سنسور

 . نماييد 

دكددانيوتن متددر  8/0سنسددور دور موتددور را بددا گشددتاور 

سفن نماييد و منيفولد هدواي ورودي را بدا واشدر جديدد     

 . ن ب نماييد

را بده   (2)دكانيوتن متر و مهدره   6را به اندازه  (1)مهره 

 . دكانيوتن متر سفن كنيد  3اندازه 

ندو آندرا جدا بزنيدد و  ديچ آن را بده        منيفولد دود و واشر

 .دكانيوتن متر سفن نماييد  6اندازه 

 . مهره منيفولد را حتماً تعويض نماييد: نكته 

دكدانيوتن   8/0كاور خنك كننده منيفولد دود را به انددازه  

 . متر سفن نماييد

دكانيوتن متر سدفن   5/0سپا  ييهاي كويل را به اندازه 

 5/0در را بدددا گشدددتاور نماييددد و كددداور روي سرسدديلن  

دكانيوتن متر ببنديد و تجهيزات سيسدتم تسدمه ديندام را    

 . جا بزنيد
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 :سيستم خنك كننده 
 هواگيري سيستم  -4

 ابزار مخ وص 

كداخت اصدددي )مخدددزن آب جهتپدددپ هدددواگيري  :  [1]

64468006 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 تخليه مايع سيستم خنك كننده  -4

تخليده مدايع سيسدتم خندك كنندده را زمداني كده        : توجه 

 . انجام دهيد   موتور سرد اسن  

 . ابتدا در وش در مخزن انبساب را برداريد 

 

 

 

 

 

 

 

 .را باز كنيد  (1)براي تخليه رادياتور  يچ تخليه 

بهتددر اسددن در زمددان تخليدده راديدداتور   از يددك شدديلنت  

يدك  اضافي براي جمع آوري مايع سيستم خنك كننده در 

 . ظرف اضافي   استفاده كنيد 

 

[1] 
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براي تخليه مايع خنك كننده موجود در جدداره موتدور و   

 . را نيز باز كنيد  (2)بخاري  يچ هاي هواگيري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پركردن و هواگيري سيستم خنك كننده  -1

مدار را كامالً بدا آب    قبل از  رنمودن سيستم خنك كننده  

 . تميز بشوييد

را مطددابق (  64468006كداخت اصددي )منبددع هددواگيري 

شكل روبرو و بر روي در وش منبع انبساب ن دب كنيدد   

 .و  يچ هاي هواگيري را باز كنيد

 . مدار سيستم خنك كننده را به آرامي  ر نماييد

از  ديچ هداي هدواگيري بددون     هر زمان كه جريدان مدايع   

حباب هوا خار  شدد   مدي توانيدد  ييهداي هدواگيري را      

منبع هواگيري را تا حد عالمدن يدك ليتدر  در     . محكم كنيد

 . نماييد تا مجموعه بخاري نيز كامالً  ر شود 

 6000تدا   6500موتور را روشن كنيدد و در دور موتدور   

يدا دور   دور در دقيقه نگهداريد تا دور كندد فدن دو بدار و   

در اين زمان ارتفاع مدايع  . تند يك بار شروع به كار نمايد 

ثابدن    درون منبع هواگيري را در حدد معدادل يدك ليتدر      

 . نگهداريد 

موتور را خاموش كنيد و منبدع هدواگيري را بداز كنيدد و     

 . سريعاً درب منبع انبساب را محكم كنيد

ب  ا از سرد شدن موتور   در صورت لزوم منبع انبسدا 

 .  ر نماييد  MAXرا تا حد 
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 سنسور دماي مايع خنك كننده/ با زو بست لوله خروجي
 

 .توصيه هاي ايمني و تميزكاري را رعايت كنيد: مهم

 

 بازكردن .7

 .دقيقه جهت باز كردن باتري صبر كنيد 75به مدت سپس  سوئيچ را ببنديد: توجه

 

 

 

 
 .را شل كنيد( 7)كليپ 

 .كنيدرا باز ( 2)اتصال 

 :به ترتيب باز كنيد 

 (3)مجموعه هواكش  

 (4)لوله و واسطه ورودي هواكش  
 

 .سيستم خنك كننده را تخليه كنيد
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 : به ترتيب باز كنيد 

 (5)پيچ هاي  

 (6)پيچ لوله  

 (1)پايه نگهدارنده  

 

 

 

 .را جدا كنيد( 8) سنسوركانكتور 
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از دستتان  سنسورچنانچه . دماي مايع خنك كننده مي شوداستفاده نكنيد سنسوراز ابزاري كه باعث صدمه ديدن : توجه 

 . افتاد يا ضريه نسبتا محكمي بدان وارد شد آن را تعويض كنيد

 

 .را بعنوان تكيه گاه يا پايه مورد استفاده قرار ندهيد سنسورهنگام باز و بست قطعات : هشدار 
 

 : باز كنيد

 (8) سنسور دماي اب 

 (71)لوله : آزاد كنيد: لوله مايع خنك كننده بست نگهدارنده  

 (77)لوله هاي  

 را آزاد كنيد( 73)دسته سيم (: هوزينگ خروجي مايع خنك كننده( )72)پيچ هاي  

 ترموستات 

 بستن .2

 مجموعه هوزينگ خروجي 

 .موقعيت واشر آببندي را در محل آن بررسي كنيد. واشر آب بندي هوزينگ را تعويض كنيد: هشدار

 

 .به هوزينگ خروجي مايع خنك كننده  نصب گردد سنسور دماي اب واشر بايد قبل  از نصب : هشدار

 واشر آببندي بر روي هوزينگ خروجي مايع خنك كننده  نصب گردد 

 daN.m 0,2 ± 0,8با گشتاور ( هوزينگ خروجي( )72)پيچ هاي  

 (77)لوله هاي  

 (71)لوله  

 (9)بست لوله  

 

 .بررسي گردد را دماي مايع خنك كننده سنسورتميزي محل قرارگيري       -    :توجه

 .را كه بطور آشكار صدمه ديده است را نصب نكنيد سنسوري -

 سنسور. را بوسيله كانكتور آن هنگام نصب برروي هوزينگ خروجي مايع خنك كننده نگهداريد سنسور -

 .حرارتي بايد طوري نصب شود كه واشر آن صدمه نبيند

 

 .را نصب كنيد( 8)اي مايع خنك كننده دم سنسور

 .را نصب كنيد  (8)دماي مايع خنك كننده سنسور كانكتور

 :به ترتيب نصب كنيد

 (6)پيچ هاي  

 (1)پايه نگهدارنده  

 (5)پيچ هاي  
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 .سيستم را پر و هواگيري كنيد

 

 :نصب كن

 (3)مجموعه هواكش  

 ( 4)لوله و واسطه ورودي هواكش  

 .را محكم كنيد( 7) گيره نگهدارنده 

 .را جا بزنيد( 2)اتصال 

 .كابل باتري را وصل نماييد
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:رادياتورباز و بست   

 :باز كردن
 .ستون قرار دهيد2خودرو را روي جك 

 .سيني زير موتور را باز كنيد

 .سيستم خنك كننده را تخليه نماييد

 .شل گير و سپر جلو و رزوناتور را باز كنيد

 
 را با استفاده از( 3و  2)و پاييني( 7)بااليي هاي  لوله

 بازو بست شيلنگ هاي سيستم خنك كنندهابزار  

 .باز نماييد 24312113با كد اختصاصي 

 

 

 

 
 

 

 .را باز كنيد( a)لوله انبساط سيستم خنك كننده روي رادياتور

a 
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 .را باز كنيد( 5)قفل درب موتور 

 .را باز كنيد( 6)پيچ  3

 .باز كنيدرا ( 8)پيچ  2

 .را به سمت راست بكشيد( 1)صفحه تقويتي 

 
 .را باز كنيد( 9)پيچ  2

 .را به طرف باال بكشيد و جدا نماييد( 4)رادياتور 

 :بستن
 .را در محل خود قرار دهيد( 4)رادياتور 

 .را ببنديد( 9)پيچ  2

 .صفحه تقويتي خود را به حالت اول برگردانيد

 .قفل درب موتور را ببنديدو ( 6)و ( 8)به ترتيب پيچهاي 

 .رزوناتور، سپر جلو و شل گير را نصب كنيد

 .را در جاي خود چفت نماييد( a)لوله انبساط سيستم خنك كننده روي رادياتور

 .ببنديد 0165را با استفاده از ابزار ( 3و  2)و پاييني( 7)هاي بااليي  لوله

 :توجه
 .گرددبايد حتماً تعويض  3و  2و  7هاي  كليپ لوله

 .سيستم خنك كننده را پر و هواگيري نماييد

 .نشتي آن را چك كرده و پس از بستن سيني زير موتور جك را پايين بياوريد
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 :باز و بست فن رادياتور

 :باز كردن -1
 .دسته سيم موتور فن را آزاد كنيد 

 .كانكتور موتور فن را جدا نماييد 

 سه عدد پيچ اتصال فن به رادياتور را 

 .باز كنيد 

 پروانه فن را از روي پايه نگهدارنده  

 (مطابق شكل.) مقاومت فن جدا كنيد 

 

 . پروانه فن رادياتور را جدا كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نصب مجدد 

 در محل خود ببنديد Nm 25 + 8سه عدد پيچ را با گشتاور 

 . .و كانكتور موتور فن را وصل نماييد 

 

 

 
 

  

3 
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 باز و بست فيلتر روغن 

 در وش :  (1)

 خار آچارگير :  (2)

 اورينت آب بندي :  (3)

 فيلتر كا  ي رو ن :  (4)

 

 

 

 

 

 

 

در هنگام تعويض رو ن در صورتي كه موتور گدرم مدي   

باشد   دقن كنيد كده رو دن موجدود در فيلتدر رو دن در      

هنگام باز نمودن آن به محفظه كاتاليك كدانورتور ريختده   

 ( خطر آت  سوزي) .نشود 

براي باز نمودن در وش فيلتر رو دن   مدي تدوان از يدك     

 . استفاده نمود  ميليمتري   (27)آچار بوكا 

و فيلتدر را  . ابتدا در وش را با استفاده از آچار شل كنيدد  

 . بكشيد    (A)از در وش جدا كنيد و آن را در جهن فل  

 . را جدا كنيد  (3)اورينت آب بندي 

كده شديار اوريندت بدر روي در دوش   خدراب        دقن كنيدد 

 . نشود
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 نصب مجدد 

 . از يك فيلتر و اورينت نو استفاده كنيد 

دكانيوتن متر محكدم   8/6در وش فيلتر رو ن را به مقدار 

 . كنيد 

 ليتر  65/3: د حجم رو ن موتور با فيلتر رو ن 

بر روي  Max   Minد حجم رو ن موتور بين دو عالمن 

 . ليتر مي باشد 4/6گيج رو ن   

ليتدر در   5/0د مقدار مجاز كاه  رو دن موتدور حدداكثر    

 . كيلومتر مي باشد  6000

 1000RPM 5/6فشار رو ن در 

 2000RPM 3فشار رو ن در 

 - 3000RPMفشار رو ن در 

 4000RPM 4فشار رو ن در 

 

درجه  (80)مقادير جدول باال براي رو ن موتور با دماي 

 . سانتيگراد اندازه گيري شده اسن

دكدانيوتن متدر    0/3گشتاور سفن نمودن فشدنگي رو دن   

 . اسن 

 

 

 

 

 

 اندازه گيري فشار روغن 

 ابزار مخ وص  -6

[A]  : كين كامل تسن فشار رو ن 

 ( 65006004كداخت اصي ) 

 :شامل

 فشار سنج :  [1]

 شيلنت انعطاف   ير :  [2]

 ( آدا تور)واسط :  [3]
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 اندازه گيري فشار روغن  -4

براي تسن فشار رو ن موتور بايدد تدا حدد نرمدال گدرم      

 . شود

كده بدر روي    (1)در حالن موتور خاموش فشنگي رو ن 

 .  ايه فيلتر ن ب شده اسن را باز نماييد

 

 

 

 

 

 

 

را در محدل فشدنگي رو دن ن دب      [3]واسط يا آدا تور 

 . كنيد

سددپا بددا اسددتفاده از كيددن ابددزار مخ ددوص بددا كددد     

را توسدددط شددديلنت  [1]گددديج (65006004اخت اصدددي 

را به جاي فشنگي رو ن  [3]و آدا تور  [2]انعطاف   ير 

 . ببنديد

فشار انددازه گيدري     در دوره هاي مختلا مطابق جدول  

 . كنيد

 .  ا از اتمام تسن ابزارها را باز كنيد 

 دن   از يدك واشدر جديدد     براي ن ب فشدنگي فشدار رو  

استفاده كنيد و ات دال برقدي آن را وصدل كنيدد   سدطح      

 . رو ن موتور را كنترل كنيد
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 باز و بست پمپ بنزين        

 
 ابزار مخصوص

 (22551512كد اختصاصي ) [1]ابزار اندازه گيري فشار ريل سوخت  . -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24252554كد اختصاصي ) [2]آچار بازوبست مهره رينگي درجه داخل باك  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به سوپاپ تخليه فشار ريل سوخت و همچنين و جمع آوري سوخت خارج ( 26517176كد اختصاصي ) [1]با اتصال ابزار 

 .شده در يك ظرف، فشار خروجي بنزين را قطع كنيد
 

 

 .برداريدنشيمنگاه صندلي عقب را  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[1]

[2]
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 .را جدا كنيد ( 7)ميليمتر پرج هاي  1.5با استفاده از دريل با مته  

 .ميليمتر تجاوز كند  71، عمق سوراخ ايجاد شده توسط دريل نبايد از ( دريل ) در هنگام  استفاده از مته :  هشدار

 .را جدا كنيد ( 2)صفحه فلزي 
 

 

  

 .را جدا كنيد ( 3)صفحه محافظ 

 :ترتيب قطعات زير را جدا كنيد به 

 را( 4)كانكتور  

 ( 5) لوله ورودي سوخت  

 ( 6) لوله خروجي سوخت 
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 .خارج نماييد (24616114كد اختصاصي ) [2]را با استفاده از ابزار ( 1)رينگ  

 .نبيند آسيب ( 9)حال پمپ بنزين را با احتياط از محل خود خارج نموده و مراقب باشيد ،  بازوي شناور  

 .را تعويض نماييد ( 8)در هر بار باز و بست حتما ً واشرآببندي  : توجه مهم  

 

 : مراحل بستن 

صدمه ( 9)و بازوي شناور ( 18)در هنگام قرار دادن  مجموعه درجه داخل باك به درون باك بنزين ، مراقب باشيد واشر آببندي 

  .نبينند 

 

 .همراستا نماييد ( b)را با نشانه   (a)به داخل باك، جهت پيكان ( پمپ بنزين )  در هنگام قرار دادن درجه داخل باك 

آنقدر محكم (24616114كد اختصاصي ) [2]را مجددا در جاي خود قرار داده و با استفاده از ابزار مخصوص ( 1)رينگ  

 .در يك راستا قرار گيرند ( b)و نشانه ( a)با جهت پيكان ( c)كنيد تا عالمت 
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 .را نصب نماييد ( 6)و لوله خروج سوخت ( 5)مجددا لوله ورودي سوخت  

 .را جا بزنيد ( 4)كانكتور  

 .را  رو به جلوي خودرو نصب كنيد ( 3)|صفحه محافظ  

 .را نصب نماييد ( 2)صفحه فلزي  

 .نشيمن صندلي عقب را نصب كنيد  

 

 سر باتري را ببنديد 

 .الكترونيكي خودرو مطمئن شويد از صحت عملكرد قطعات و تجهيزات 

 

 فيلتر بنزينباز و بست 

 

 .نيداتصال باطري را جدا ك -7

 .فشار سيستم بنزين را تخليه كنيد -2

 .خودرو را توسط جك از زمين بلند كنيد -3

 .شيلنگ را جدا كنيد -4

 اتصال مربوطه را جدا كنيد -5

 .مهره نگهدارنده را شل كنيد -6

 .بيرون كشيدن از نگهدارندة الستيكي جدا كنيدفيلتر را با  -1

 

 سوار كردن

 .مراحل بستن عكس مراحل جداسازي است
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 :باز و بست باك بنزين 

 

 .T1-0141.(-)ابزار مخصوص  -1

 [1]ابزار اندازه گيري فشار ريل سوخت     

 (22551512كد اختصاصي )       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : مراحل باز كردن قطعات 
 .خودرو را توسط جك از زمين بلند كرده و ثابت كنيد

هاي  ECUتا اطالعات مرتبط با ) دقيقه صبر كنيد سپس سر باتري را جدا كنيد  75بعد از خاموش كردن خودرو ،  :توجه مهم 

 (.مختلف خودرو در حافظه ذخيره شود 

 .سر باتري را جدا كنيد 

هاي ورودي  مطابق بخش باز و بست پمپ بنزين، لوله. فشار ريل سوخت را كاهش دهيد 26517176ار مخصوص با استفاده از ابز

 .پمپ بنزين را جدا كرده و پمپ را خارج نماييد

 .باك بنزين را به كمك تجهيزات مربوطه تخليه نماييد 

 

 :باز كردن

 
 .چرخ  عقب راست را باز كنيد 

 .شل گير را باز كنيد 

 ( .گلويي باك)را باز كنيد ( 7)پيچ هاي  

 .گلويي باك را باز كنيد 

[1] 
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 .را بازكنيد( 2)محافظ حرارتي  

 

 

 

 
 

 .كابل ترمز دستي را از باك جدا كنيد

 .را باز كنيد و بدون باز كردن باك آن را پايين بياوريد( 3)پيچ هاي باك  

 .لوله ها متصل به باك و گلويي باك را جدا كنيد  

 .درجه داخل باك را جدا كنيد كانكتور  

 .مجموعه باك و گلويي باك را باز كنيد  

 بستن. 4
  .بستن برعكس مراحل باز كردن مي باشد
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 باز و بست استارت

 :باز كردن

 .قبل از شروع كار صبر كنيد تا لوله اگزوز خنك شود: توجه

 .كابل سر باتري را جدا كنيد

را جدا ( 2)و واسطه گلويي هواكش موتور( 1)جدا نماييد و سپس محفظه فيلتر هوا را   "a"لوله بخارات روغن را از نقطه 

 .نماييد

 .را باز كنيد( 3)پيچ شماره 

 

 
 

 .خودرو را با جك دو ستون باال بريد و سيني دور موتور را باز كنيد
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 .را از زير باز كنيد( 5)و ( 4)هاي شماره  مهره

 
 .بيرون بكشيد( محل قرار گيري باتري) استارت را از باال  را باز كنيد و( 2)پيچهاي شماره 

 

 :نصب مجدد

 .قرار گيرد  "b"دقت كنيد خار مركزي در نقطه 

 :به ترتيب زير اقدام به بستن نماييد

 استارت

 (2)و ( 3)پيچهاي 

 (5)و ( 4)هاي شماره  مهره

 سيني زير موتور

 (2)و واسطه گلويي هواكش موتور ( 1)محفظه فيلتر هوا 

 .ببنديد و كابل باتري را وصل نماييد "a"حال لوله بخارات روغن را در نقطه 
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 ( :دينام )باز و بست آلترناتور

 :باز كردن

 . كابل باتري را جداكنيد و خودرو را روي جك دو ستون قرار دهيد

 :خودرو را باال ببريد و به ترتيب زير اقدام به باز كردن نماييد

 سيني زير موتور 

 جلو سمت راستچرخ  

 شل گير 

 متعلقات تسمه دينام 

 (1)غلطك تسمه سفت كن  

 (2)پيچهاي نگهدارنده پمپ هيدروليك فرمان 

 

 .پمپ هيدروليك فرمان را به يك طرف بكشيد ولي مراقب باشيد لوله هاي روغن تغيير شكل ندهد 

 . را باز كنيد( 3)حال پيچهاي شماره . را جدا كنيد( a)كانكتور كمپرسور كولر 

 .مراقب باشيد مجراي آب قطع نشود. را به يك طرف بكشد و آن را آنجا محكم نگه داريد( 4)كمپرسور كولر 
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 .را شل كنيد( 2)را جدا كرده و پيچهاي شماره ( b)تغذيه آلترناتور 

 .را باز كنيد( 2)و ( 5)پيچهاي شماره 

 (.از زير خودرو)را جدا كنيد ( 7)آلترناتور 

 

 :نصب مجدد 

 :به ترتيب قطعات زير را در جاي خود ببنديد 

 (7)آلترناتور  

 (2)پيچهاي شماره  

 (5)پيچهاي شماره  

 .را وصل كنيد( b)تغذيه آلترناتور 

 . را ببنديد( 3)و پيچهاي شماره ( 4)كمپرسور كولر 

 :ترتيب زير بستن را ادامه دهيدرا وصل كنيد به  (a)كانكتور كمپرسور كولر 

 (1)غلطك تسمه سفت كن  

 (2)پيچهاي پمپ هيدروليك فرمان  

 متعلقات تسمه دينام 

 شل گير 

 چرخ جلو راست 

 سيني زير موتور 

  :گشتاور بستن پيچها

 da.NM 2.2( :  2)پيچ شماره  

 da.NM 2.5( :  3)پيچ شماره  

 da.NM 2.5( :  5)پيچ شماره  

 da.NM 4( :  2)پيچ شماره  

 .خودرو را پايين آوريد و سر باتري را وصل نماييد
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 :باز و بست تسمه دينام

 :باز كردن

 .ابتدا چرخ جلو سمت راست و شل گير را باز نماييد

 .خواهيد تسمه را مجدداً استفاده نماييد جهت چرخش تسمه را نشانه گذاري كنيد اگر مي: توجه

از . )هاي ساعت شل نماييد در خالف جهت عقربه( 2)و پيچ ( 3)را با چرخش غلطك تسمه سفت كن ( 1)تسمه دينام 

 .(استفاده نماييد Z-0188ابزارعمومي 

 
 .قرار دهيد( 3)داخل غلتك تسمه سفت كن  "a"در محل   (ابزار عمومي) Q1-0188 پين شماره

 
 .را باز كنيد( 1)تسمه دينام 

 .كنيد كه غلطك تسمه سفت كن براحتي بچرخدبررسي 

 :بستن

ايد را در نظر  خواهيد تسمه قبلي را مجدداً ببنديد، جهت چرخشي كه موقع بازكردن نشانه گذاري كرده اگر مي: توجه

 .بگيريد
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 .را با درنظر گرفتن جهت صحيح ببنديد( 1)تسمه دينام 

 :هاي زير را مشاهده نماييد دستورالعمل

 گلن پولي ميل 

 پولي كمپرسور كولر 

 پولي آلترناتور 

 هرزگرد  

 پولي پمپ هيدروليك فرمان 

 غلتك تسمه سفت كن 

 . خارج كنيد"a"را از نقطه    (ابزار عمومي) Q1-0188 را فشرده كنيد و و ابزار ( 3)غلطك تسمه سفت كن 

 .را كاهش دهيد( 3)به آرامي نيروي روي غلطك تسمه سفت كن

 .گردش خود بچرخانيد دور در جهت 2ميل لنگ را 

 .ها اطمينان حاصل نماييد از قرارگيري صحيح متعلقات تسمه نسبت به ساير پولي

 .شل گير و چرخ جلو سمت راست را ببنديد

 

 :باز و بست يونيت الكترونيكي موتور

 :باز كردن

ر كنيد تا شبكه دقيقه صب 3پس از باز كردن درب موتور و خاموش كردن خودرو و غيرفعال كردن تمام تجهيزات 

 .به خواب رود و پس از آن كابل باتري را جدا كنيد

را جدا  ECUبه پايه نگهدارنده آن  ECUهاي اتصال  موتور را جدا كرده و با باز كردن پيچ ECUسپس كانكتور 

  .نماييد

 
 :بستن

به پايه نگهدارنده آن با گشتاور   ECUعكس مراحل باز كردن، پس از بستن پيچهاي متصل كننده 

 .و كابل باتري را مجددا وصل نماييد  ECUمتر، كانكتور  دكانيوتن 3 
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 ليست ابزار الكتريكي

 

 رديف
کد اختصاصی 

 پدر

کد 

اختصاصی 

 فرزند

 شکل شرح کد سازنده

1 24053522 ------ ------ IKCO_DIAG 

 

2 22751553 ------ ------ PPS 

 

 

www.CarGarage.ir



شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

12442900224429002C-0132-TU كيف خالي ابزار مخصوص تعمير موتورTU5

22441100724401001C-0132-P پين قفل كن فاليويل

32441100724410004C-0132-QYابزار تايم فاليويل

QY

42441501124415011C-0132-AGجازن كاسه نمد ميل سوپاپ

52441602024416020C-0132-AH جازن كاسه نمد ساق سوپاپ موتورTU5J4

62440101124401011C-0132-AJ پين تايم ميل سوپاپ موتورTU5J4

72442800724428007C-0132-AKابزار نگهدارنده تسمه تايم

82440800924408009
FACOM

D360
درجه360رابط تركمتر زاويه اي 

924402001244020017.0118-EZرابط پايه ساعت

1024413014244130147.0102.ZVابزارجابجائي موتور

TU5مجموعه ابزار مخصوص تعمير موتور 
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

TU5مجموعه ابزار مخصوص تعمير موتور 

112650101626501016C.0141-Tابزار اندازه گيري فشارريل سوخت

122550100625501006C.0216-G2ابزار آزادسازي اهرم بندي كالچ

1324408006244080069769S1206بوكس سرسيلندر پژو

1424408008244080087.0153-Qابزارجابجايي سرسيلندر

152441601324416013Facom U.43LAسوپاپ كش موتور

1624412004244120047.0139-AZپايه اصلي جازن گژنپين

172442400324424003C.0139-V زير پيستونيTU5

18244120092441200970132-D2Z جازن گژن پينXU7 و TU

19244120082441200880139-Bابزارمخصوص دسته جازن گژنپين

(پالستيك گيج)ابزارمخصوص اندازه گيري ياتاقان2024426001244260019769.42
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

TU5مجموعه ابزار مخصوص تعمير موتور 

212441800224418002C.0173/2مخزن آب جهت هواگيري سيستم خنك كننده

222570100425701004C.1503-ZUابزار جانبي براي اندازه گيري فشار روغن و خال

23254150012541201170317-U
 جازن كاسه نمدپلوس

سمت راست(ديفرانسيل)

24254150012541201070317-T
 جازن كاسه نمدپلوس

سمت چپ(ديفرانسيل)
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