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  مقدمه

  :استخودروي پژو پارس اين راهنماي تعميرات مكانيكي شامل توضيحات مطالب ذيل براي 

  TU5-JP4: موتور

  

اين دستورالعمل بايستي به عنوان راهنماي تعميرات مكانيكي و كتاب كار براي آموزش تعليم دهندگان و                

  .تواند بدون اطالع قبلي تغيير نمايداين مطالب مي. رار گيردها مورد استفاده قتكنيسين
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  معرفي موتور
  

  TU5JP4 EURO 3 (IA) (From TU5J4) : موتور جديد

  

  :هاي خاص اين موتورويژگي

  سوپاپ16 سيلندر خطي، 4 •
 تايمينگدو ميل بادامك كه به وسيله تسمه  •

 .شوددار حركت داده ميدندانه
شركت سيستم انژكتوري ساخت  •

BOSCH 
در ) Engine Suspension(دسته موتور  •

 .مركز چرخدنده تايمينگ قرار گرفته است
  

عملكرد موتور به وسيله عمليات زيـر بهتـر شـده           

  :است

 كاهش وزن قطعات موتور •
 سازي مسيرهاي هواي ورودي و خروجيبهينه •
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  شناسايي اطالعات
  :استاطالعات زير نوشته شده ) 1(بر روي پالك موتور 

 كد موتور •
 ...شماره سفارش ساخت و  •
 

 كد موتور 

  

NFU  

  تعداد سيلندرها 

  

4  

 حجم موتور 

  

3 1587 cm  

  نسبت تراكم 

  
1:8.10  

  حداكثر توان 

  

hp 110  

  حداكثر گشتاور 

  
Nmda. 5.14  

سيستم تزريق انژكتور 

  

اي، قطــــــهچنــــــد ن

BOSCH ، M7.4.4  

  

  

www.CarGarage.ir



  پژو پارس               عنوان كتاب

5 

 

  مجموعه بلوك سيلندر
o )2 (بلوك سيلندر  
o )3 (محل اتصال پايه فيلتر روغن به بلوك سيلندر 
o گري شده مخصوص  اين بلوك سيلندر ريخته

 . استTU5JP4موتور 
o  در خروجي مايع خنك كننده بدنه موتور در 

سمت منيفولد هواي ورودي نصب شده 
 .است

o يزان روغن با استفاده از چسب گيري م لوله اندازه
 .به قسمت زيرين موتور متصل شده است

o است و توسط سه عدد پيچ  جديدفيلتر روغن 
 .بسته شده است

o  شده استكور فشنگي روغن اكنون بر روي پايه فيلتر روغن نصب شده است و محل قبلي آن .  
  

  ها ميل لنگ و شاتون

o )4 (ميل لنگ 
o )5 ( رينگ كمپرس اول )ضخامتmm2.1( 
o )6 ( روغنيرينگ كمپرس 

 )mm5.1ضخامت(
o )7 ( رينگ روغني) ضخامتmm5.2( 
o )8 (پيستون 
o )9  (درون مخصوصگژن پين كه توسط ابزار 

 .شودشاتون جا زده مي
o )10 (شاتون 

  TU5J4 موتور عموميهاي قسمت

o )11 (هاي متحركياتاقان 
o )12(ها  شاتون و بغل ياتاقاني 
o )A (سوراخ روغن براي روغنكاري شاتون 

  .هاي تعادل سبك تروزنه). كاري نشدهسخت(گري شده با سطوح معمولي فوالد ريخته:  ميل لنگجنس
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  5: هاي اصلي ميل لنگ تعداد ياتاقان

  8: هاي تعادل براي ميل لنگتعداد وزنه

  . شده استبنديياتاقان لنگ شفت ورودي گيربكس در داخل سوراخ ميل

  

  :توان با استفاده از قطر سوراخ آنها فهميدتفاوت بين ميل لنگ ها را مي

o  ميل لنگ موتورTU5J4 : قطر سوراخ مركزيmm34است . 
o  ميل لنگ موتورTU5JP4 : قطر سوراخ مركزيmm41است . 
  

  راي ميل لنگ ازبراي انتخاب نوع ياتاقان ب

باركد حك شده بر روي ميل لنگ و ) 13( •
 يا  

ياتاقان با قطر متناسب با رنگ حك ) 14( •
توان شده بر روي ميل لنگ مي

 1ياتاقانهاي اصلي (استفاده نمود 
 ).5تا 
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هاي اصلي بلوك براي انتخاب نوع ياتاقان) 15( •
 سيلندر 

قان ياتا(از عالئم حك شده بر روي ياتاقان  -
  )5 تا 1اصلي 

 . استفاده كرد)15 ( و يا از باركد--
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  مجموعه سر سيلندر
قطر داخلـي و  . جنس سر سيلندر از آلياژ آلومينيوم است     

ــا موتــور    TU5J4خــارجي نــشيمنگاه واشــرفنر ســوپاپها ب

  .متفاوت است

 TU5J4هاي هيدروليكي آن مانند موتور      استكان تاپيت 

  .است

 ،سوپاپ كه در سرسيلندر قـرار دارنـد    هاي ميل دكاسه نم 

تــوان آنهــا را هنگــام و مــيداراي شــكل مشخــصي هــستند 

  .تعميرات تعويض نمود

ها و همچنين نشيمنگاه سوپاپها خاص ايـن موتـور   ها و واشر فنر سوپاپهوزينگها،  سر سيلندرها، سوپاپ  

  IECIE. هستند

ده از يك   تنظيم ميزان كشيدگي تسمه تايمينگ با استفا      

  . شودانجام مي) غلتك كشش ديناميكي(ابزار مخصوص 

  

) 17(و ميل بادامك دود    ) 16(ميل بادامك هواي ورودي     

  .شوندتري وصل ميهاي سبكبه پولي
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  شناسايي ميل بادامك
  : بخش شناسايي پس از فروش شامل)18(

 .6 تا 1شناسايي بادامك شماره  •
 )A-B-C(تيم شماره  •
 )دو شكل/ سه شكل( سال /شماره روز •
  

  

  

  

  .قاب تايمينگ نوع خاصي است  و دسته موتور در سمت تايمينگ قرار گرفته است
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  روانكاري
 منيفولد بـه    ستيگيرد و از گرماي مبدل كاتالي     موتور قرار مي  ) خروجي(اي در سمت اگزوز     فيلتر روي پايه  

  .شودوسيله يك عايق گرمايي محافظت مي

تواند انتهاي گيج روغن طوري است كه مي      . گيرد انجام مي   دستگاه مكنده  استفاده از  غن موتور با  تخليه رو 

  ).Ditto TU5J4(دهد  انجام ميدستگاه مكندهبا استفاده از يك مبدل، عمل تخليه را با استفاده از 

  .پذير استهم امكان) ثقلي( گرانشي شيوه تخليه روغن به روشهمچنين 

  lit25.3: ور با تغيير فيلتر ظرفيت روغن موت

  lit3: فيلترتعويض ظرفيت روغن موتور بدون 

  lit5.1: بين حداقل و حداكثر

  .شود پيشنهاد ميACEA A3هاي  با توجه به استانداردTU5JP4 EURO3 موتور براي موتور روغن

  .جويي كننده در مصرف سوخت مناسب استاي صرفهه براي روغنTU5JP4موتور 

  TOTAL QUARTZ 7000 API SJ: روغن موتور

  فشار روغن

 TU5JP4  موتور

  bar 1,5)( حداقل فشار rpm1000 در دور 1

  bar 3)( حداقل فشار rpm2000 در دور 2

  bar 4)( حداقل فشار rpm4000  در دور3
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 Co80  روغـن  كـه دمـاي  در دورهاي مختلـف در شـرايطي اسـت   ، barمقادير فشار داده شده بر حسب  

  .باشد

  

  مدار تغذيه هواي ورودي
  سيستم هوا

  

  سوختريل ) 3(

  انژكتورها) 4(

  

  

  

  

  

  لوله هواي ورودي) 19(

  .شير تخليه فشار و خروجي سوخت) 21(

  .منيفولد ورودي) 22(

  Motonsend دريچه گاز هوزينگ) 23(

  سنسور فشار) 25(

موتــور (دور آرام موتــور توســط يــك اســتپ موتــور  

  .شودتنظيم مي) ايالكتريكي پله
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  سيستم تغذيه سوخت

  

  سوختريل ) 26(

  كنيستر) 27(

   كاهش فشار و خروجي سوختشير) 29(

  هاي بازگشت سوختلوله) 30(

  كانكتورهاي انژكتور) 31(

  ورود سوخت به ريل سوختهاي لوله) 32(

  

  

  كنيستر) 27(

در بخش گيج پمپ قـرار گرفتـه        (فيلتر سوخت   ) 28(

  ).است

  هاي بازگشت سوختلوله) 30(

  رگوالتور فشار سوخت) 34(

-In (وختور در مخـزن سـ     پمپ سوخت غوطـه   ) 35(

tank(  
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در داخل باك و بعد از فيلتر سـوخت بـه           رگوالتور فشار سوخت    . ريل تغذيه انژكتورها بدون مدار بازگشت     

  . استbar5.3فشار سوخت . قرار گرفته استصورت موازي با مسير ارسال سوخت به ريل سوخت 

  

  منيفولد اگزوز

  

  .منيفولد اگزوز نوع خاصي است

مستقيماً به منيفولد متـصل شـده       تاليستي  كامبدل  

  ).به موازات سطح جلويي موتور(است 

عايق گرمايي جهت محافظـت     به منيفولد اگزوز يك     

  .از فيلتر روغن متصل شده است

  

  سيستم خنك كننده

  پيچ هواگيري) 36(

  محفظه انبساط) 37(

  )واتر پمپ (پمپ مايع خنك كننده) 38(

  رادياتور بخاري) 39(

  دياتوررا) 40(

  هوزينگ ترموستات) 41(

 و دماي روشن شدن چراغ اخطـار       Co89دماي باز شدن ترموستات     . محفظه انبساط جدا از رادياتور است     

Co118است .  
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  سيستم تهويه مطبوع با محرك هيدروليكي

  غلتك تسمه سفت كن ديناميكي) 58(

  دينام) 59(

  گردهرز) 60(

  پولي ميل لنگ) 61(

  كمپرسور تهويه مطبوع) 62(

  پمپ هيدروليكي) 63(

  

  

  سيستم جرقه

  ). كويلهوزينگبا (سيستم جرقه الكترونيكي مجتمع از نوع استاتيكي دوتايي است 

  هاكويل

سـاخت  (كـه بـر روي سرسـيلندر متـصل شـده انـد           ) 64( هستند   هوزينگها به صورت يكپارچه با      كويل

  )SAGEM-ELECTRIFILشركت 
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  هاشمع

  BOSCH-SAGEM:  سازنده شركت

5.09.0: فاصله الكترودها ±mm  

  daNm28.0: هاي كويلگشتاور سفت كننده پيچ

Fat seat plugsاز نوع :  

• SAGEM EYQUEM RFN58LZ 
• BOSCH SUPER BNA RI 3-318  
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   هيدروليكگشتاورهاي سفت كننده پمپ

  هامشخصه

  توليد كننده

HUTCHINSON  
  Polyvee  1 60ُSK547مشخصات        تسمه 

40.1560)(طول     mm±  

  6ها   تعداد ترمينال

  

  ):1(پمپ هيدروليكي 

   سفت كنيدdaNm5.2پيچ را تا 

  

  

  

  :دينام) 5(

253%را تا ) 6(پيچ  ±Nmيد سفت كن  
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  V12: ولتاژ

  A80: آمپر

  

  

  

  

  

  كمپرسور تهويه مطبوع) 7(

  SANDEN SD6V12: مدل

  

  R ،A34  1بار در  •
kg02.07.0      وزن گاز در مدار     است±

 باشد ميSP10روغن كمپرسور  •
  . سفت كنيدdaNm5.2 با گشتاور را) 7(پيچ 

  

  

  

  

  

  

  پايه پمپ هيدروليك و دينام) 11(

  . سفت كنيدdaNm2.2را تا ) 9(و ) 8(هاي پيچ
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 براي نصب پايـه بـر روي بلـوك    daNm2.2را تا ) 9(هاي پمپ هيدروليكي را روي پايه نصب كنيد و پيچ    

  .كنيدموتور سفت 

  

  

  

  

  

  

  

  پايه كمپرسور سيستم تهويه مطبوع

  . سفت كنيدdaNm2.2را تا ) 11(و ) 10(هاي پيچ

  

  

  

  

  

  

  

  

را تــا ) هرزگــرد(پــيچ رولــر ســفت كننــده تــسمه 

daNm5.4محكم كنيد .  

www.CarGarage.ir



  پژو پارس               عنوان كتاب

19 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   )TRAIN MOUNTINGS(هاي گيربكسپيچ

ها را  سيلندر، پيچ سرrhبراي تثبيت پايه واسط  )1(
   سفت كنيدdaNm5.4تا 

 كه در rh براي تثبيت پايه تغييرشكل پذير )2(
-سمت راست باالي موتور قرار گرفته است، پيچ

  سفت كنيدdaNm5.4هاي آن را تا 
براي تثبيت پايه بااليي موتور يا پايه واسط  )3(

 . سفت كنيدdaNm5.6ها را تا ، پيچrhبااليي 
  

  

  

  

  

B .گيربكس دستي  
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ــوك    ــه ســمت چــپ بل ــربكس كــه ب ــوش گي درپ

شــود را تــا  متــصل مــي)ارتجــاعي(تغييرشــكل پــذير

daNm5.6سفت كنيد   

  سفت كنيدdaNm5پين اتصال گيربكس را تا  )4(
پيچ اتصال درپوش روي پايه نگهدارنده واسط را  )5(

  سفت كنيدdaNm0.3تا 
 

  

  

  

  

  پايينپايه نگهدارنده 

پيچ نگهدارنده دوشاخه پايـه نگهدارنـده       ) 10(

   سفت كنيدdaNm0.4پايين را تا 

پــيچ اتــصال دوشــاخه پايــه نگهدارنــده  ) 11(

 سـفت   daNm0.5پايين به بوش پايه رابط را تـا         

  كنيد

 پايــه نگهدارنــده پــايين يــا پــيچ اتــصال) 12(

Power unit را تا daNm5.4سفت كنيد   

  

  

  

  هاي ثابت و متحركهاي اتصال كپهميل لنگ و پيچ
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هاي ثابت را قبل از سفت شدن       هاي كپه پيچ) 32(

 سـفت   o49 و سپس تـا زاويـه        daNm0.2با گشتاور   

  كنيد

ــه م) 33( ــره كپ ــشتاور   ه ــا گ ــرك را ب ــاي متح ه

daNm0.4سفت كنيد   

  

  

  

  

  

   سفت كنيدdaNm0.1هاي پايه نگهدارنده كاسه نمد ته ميل لنگ را با گشتاور پيچ) 34(

   سفت كنيدdaNm0.7هاي فاليويل را با پيچ) 35(

ور اوليه پيچ تسمه تايمينگ را با گشتا    ) 36(

daNm0.4سفت كنيد   

 o45پيچ تسمه تايمينگ را تـا زاويـه         ) 36(

  سفت كنيد

لنگ به سـر    پيچ اتصال پولي سر ميل    ) 37(

   سفت كنيدdaNm5.2دنده تايمينگ را با 
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  سيستم روانكاري

 را بـــا  غـــناقـــشانك روپـــيچ نگهدارنـــده ) 38(

daNm0.1سفت كنيد   

 daNm0.3پيچ تخليه روغن را بـا گـشتاور         ) 39(

  سفت كنيد

ــيچ) 40( ــرهپ ــا و مه ــا  ه ــن را ب ــارتر روغ ــاي ك ه

daNm8.0سفت كنيد   

ــا   ) 41( ــن را ب ــر روغ ــده فيلت ــه نگهدارن ــيچ پاي پ

daNm0.1سفت كنيد   

   سفت كنيدdaNm8.0پيچ راهنماي گيج روغن را با ) 42(

   سفت كنيدdaNm5.3را با گشتاور ) Pressure switch(پيچ سنسور روغن موتور ) 43(

)X  ( فيلتر روغن را با گشتاور هوزينگپيچ daNm5.2ببنديد   
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 daNm8.0تاور  پيچ پمپ روغن را بـا گـش       ) 44(

  سفت كنيد

  

  

  

  

 

  سيستم خنك كننده موتور

   سفت كنيدdaNm0.1پيچ منيفولد آب ورودي به بلوك سيلندر را با گشتاور ) 45(

پيچ پمپ مايع خنـك كننـده را بـا گـشتاور           ) 46(

daNm0.2سفت كنيد   

وجــي از  منيفولــد آب خرهوزينــگپــيچ ) 47(

   ببنديدdaNm0.1گيربكس را با 

 آب خروجـي سرسـيلندر را بـا         هوزينگپيچ  ) 48(

daNm0.1سفت كنيد   

   ببنديدdaNm5.0پيچ هواگيري را  با ) 49(

   ببنديدdaNm0.2پيچ سنسور دماي آب خروجي را با ) 50(
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  ملحقات سرسيلندر

هاي درپـوش سـر سـيلندر را بـا گـشتاور            پيچ) 51(

daNm8.0    با توجه بـا ترتيـب نـشان داده         ( سفت كنيد

  )شده
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 ســفت daNm5.1پـيچ كـوركن را بــه انـدازه    ) 52(

  كنيد

 ســفت daNm0.1پـيچ كـوركن را بــه انـدازه    ) 53(

  كنيد

هاي درپوش ميل بادامك را با توجـه بـه          پيچ)  54(

   سفت كنيدdaNm0.1ترتيب نشان داده شده تا 

ميكروسوئيچ دماي مايع خنك كننده بـر روي    ) 55(

   ببنديدdaNm8.1سرسيلندر را با گشتاور 

  

  

  

پيچ سنسور فشار هواي ورودي به منيفولد را با         ) 56(

   ببنديدdaNm8.0گشتاور 

پيچهــاي منيفولــد هــواي ورودي بــه ســر     ) 57(

 daNm0.1را بـا گـشتاور      ) ×1006هـاي   پـيچ (سيلندر

  سفت كنيد

)57b (   ــر ــه س ــواي ورودي ب ــد ه ــاي منيفول پيچه

ــيلندر ــيچ(س ــاي پ ــج+ ×1258ه ــشتاور  ) فالن ــا گ را ب

daNm0.1سفت كنيد   

  

  

www.CarGarage.ir



  پژو پارس               عنوان كتاب

26 

 

   ببنديدdaNm0.2 به سر سيلندر را با گشتاور دودهاي اتصال منيفولد پيچ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باز و بست موتور
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  باز و بست موتور و گيربكس

  ابزارهاي مخصوص

   ميله عرضي[1]

   زنجير[2]
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 فشار سوخت كاهش لوله با تبديل سر آن براي      [3]

  SHRADER موجود در ريل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جدا كننده اتصال اهرم دسته دنده،        ابزار [4]

  mm10با قطر 

 جدا كننده اتصال اهرم دسته دنده،        ابزار [5]

  mm13با قطر 

  

  
  هاي جازن گيربكس كاسه نمد[6]
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  .باال باز كنيدمجموعه موتور و گيربكس را از : توجه

  .خودرو را بر روي يك جك قرار دهيد

  . باتري را قطع كنيد منفياتصال

  :قطعات زير را جدا كنيد

 باتري و سيني آن •
  فيلتر هواهوزينگ •
 گلويي ورود هوا •
 چرخهاي جلو •
  گلگيرهاي جلو •

    

  :تخليه

 سيستم خنك كننده موتور •
 )اگر الزم باشد(موتور  •

  :قطعات زير را جدا كنيد

  پمپ هيدروليك(1)-(2)اي اتصال هپيچ •
 و آن را كنار بگذاريد) بدون باز كردن مدار(پمپ هيدروليك  •
هاي اتصال كمپرسور تهويه مطبوع را باز كنيد و كمپرسور پيچ •

 را بدون اينكه كل سيستم را باز كنيد، جدا كنيد
 محافظ حرارتي دينام و پمپ هيدروليك  •
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  :باز كردن اگزوز

 را باز كنيد) 3(و ) 2(هاي مهره •
 را باز كنيد) 4(پيچ  •
 مجموعه اتصال اگزوز را باز كنيد •
 را باز كنيد كاتاليستيمبدل  •

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  :قطعات زير را جدا كنيد

 كابل كالچ روي گيربكس •
 كابل كنترل گيربكس •
ل فشار سوخت را با اتصا.  باز كنيد[5]-[4]اتصال توپي كنترل گيربكس را با استفاده از ابزارهاي  •

 [3]هنگام اتصال ابزار : هشدار.  به وسيله شير به درون يك ظرف كاهش دهيد[3]انتهاي ابزار 
 .مواظب پاشيده شدن سوخت باشيد

 
  :اتصال برق قطعات زير را جدا كنيد

 هاي گيربكسسوئيچ •
 اتصاالت برق گيربكس •
  استارت- اتصال دينام •
 )فشنگي روغن(سوئيچ فشار روغن  •
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  )Knock(راتصال سنسورضربه موتو •

  اتصال سنسور فشار منيفولد هواي ورودي •

   موتور دريچه گازهوزينگاتصال  •

  اتصال اصلي برق انژكتورها •

  كابل اتصال به زمين گيربكس را جدا كنيد •

  

  

  

  

  

  

  

  

تسمه سفت كن ديناميكي را باز كنيد و سـپس قطعـات            

  :زير را جدا كنيد

 )7(هاي پيچ •
 دينام •
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  .كنيدرا جدا ) 8(اتصال دوشاخه 

  

  

  

  

  

  

  . را بر روي قالبهاي موتور قرار دهيد تا موتور را بلند كنيد[2] – [1]ابزارهاي باالبرنده 

  .را از دسته موتور سمت راست باالي موتور باز كنيد) 10(هاي و مهره) 9(هاي پيچ

  

  

  

  

براي جدا كردن دسته موتور سمت چپ موتور، قطعات زير را           

  :باز كنيد

را از دسـته    ) 14و15(هـاي   و پيچ ) 12(هـــاي مهـــره

ــور ســـمت    .چپ باز كنيدموتـ
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  : مجموعه موتور و گيربكسبستن

  .برعكس روند باز كردن عمل كنيد

  .هاي قفلي نو استفاده كنيدهمواره از مهره: نكته مهم

كـاري كنيـد و     ابتدا كاسه نمدهاي گيربكس را گريس     

را بـر روي    ، آنهـا    [6]با استفاده از ابزار جازدن كاسه نمد        

  .گيربكس نصب نمائيد

  

  

  

  

  

  

  

ابتدا پيچ دو سر رزوه متصل كننده گيربكس بـه دسـته            

 آغـشته  SPAGRAPHموتور سمت چپ  را بـه گـريس     

  .كنيد و سپس گيربكس را سر جايش قرار دهيد
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  گشتاورهاي سفت كننده

  :براي دسته موتور سمت چپ باالي موتور

  سفت كنيدdaNm5.4را تا گشتاور ) 10(مهره  •
  سفت كنيدdaNm0.6را تا گشتاور ) 9(پيچ  •

  

  

  

  

  ):16(دسته موتور سمت چپ باالي موتور 

  سفت كنيدdaNm7.2را تا ) 14(هاي پيچ •
  سفت كنيدdaNm5.6را تا ) 12(مهره  •
  سفت كنيدdaNm0.3را تا ) 15(پيچ  •

  

  

  

  

  ):8(براي بستن دسته موتور پايين موتور 

  سفت كنيدdaNm5.4را تا گشتاور ) 18(پيچ  •
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  سفت كنيدdaNm5.8را تا گشتاور ) 19(پيچ  •
  

  

  

  

  :براي بستن پمپ هيدروليك

  سفت كنيدdaNm5.2را تا گشتاور ) 1(پيچ  •
  سفت كنيدdaNm2.2را تا گشتاور ) 2(يچ پ •

  

  

  

  

  :براي بستن دينام

 . سفت كنيدdaNm5.3هاي غلتك هرزگرد را تا پيچ •
  :گيربكس

  .هاي محرك را جا بزنيدشفت

  :قطعات زير را قرار دهيد

 گيربكس •
 )در صورت لزوم(موتور  •
 .تسمه دينام را نصب كنيد •

  : ببنديدقطعات زير را

 . سفت كنيدdaNm5.32هاي شفت ورودي را تا پيچ •
 . سفت كنيدdaNm5.8ها را تا چرخ •
• ECUهاي را به كار بيندازيد. 
 .سيستم خنك كننده موتور را پر و خالي كنيد •
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  باز و بسته كردن سرسيلندر

  ابزارهاي مخصوص

  .....: فني شماره   اپ هوا پين تنظيم ميل سوپ[1]

  .....: شماره فني    پين تنظيم ميل سوپاپ دود[2]

  .....: شماره فني    پين تنظيم فاليويل[3]

  .....: شماره فني    بكس پيچ سرسيلندر[4]

  .....: شماره فني   جايي سرسيلندر اهرمهاي جابه[5]

  .....: شماره فني    لوله با تبديل براي سوپاپ[6]
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  :بازكردن سرسيلندر

 )1(درپوش باتري را باز كنيد  •
ها مجموعه فيلتر هوا، گلويي هواي ورودي و لوله •

 .را باز كنيد) 2(
اتصال باتري را قطع كنيد و سيستم خنـك كننـده           

  .موتور را تخليه كنيد

 .تسمه دينام را باز كنيد •
 .پولي ميل لنگ را باز كنيد •
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 يك پايه قرار دهيد، سـپس    ابتدا موتور را بر روي    

  :قطعات زير را باز كنيد

 دسته موتور بااليي و مياني  •
  درپوش بااليي تسمه تايمينگ  •
 درپوش پاييني تسمه تايمينگ •
 قسمت بااليي لوله گيج روغن موتور •
  اگزوزستمبدل كاتالي •
 هاي محكم كننده پمپ هيدروليكپيچ •

بدون اينكه مدار را باز كنيد، پمپ هيـدروليك را          

  .كنار بگذاريد

  

  . محكم نگه داريد[3]فاليويل را با استفاده از ميله 

  . را جدا كنيد[3]ابزار مخصوص 

ميل لنگ را در خالف جهت گردش موتور،         
4
 دور  1

  .بچرخانيد
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 .درپوش موتور را باز كنيد •
هـاي سرسـيلندر را بـه       كويل را باز كنيد و پـيچ      

درپـوش  . ز سمت بيـرون بـاز كنيـد   صورت حلزوني ا  

  .سرسيلندر را جدا كنيد

   

  

  

  

  

  

  

  باز كردن موتور

  . را باز كنيد[3] و [2]هاي تنظيم پين

هـاي ميـل سـوپاپ را شـل         هاي سفت كننده پولي   پيچ

ها را با استفاده از يـك آچـار در انتهـاي    ميل سوپاپ . كنيد

Aقطعات زير را جدا كنيد. ، ثابت نگه داريد:  

 يل سوپاپ اگزوزپولي م •
 )2(پولي ميل سوپاپ هواي ورودي  •
 در پوش تسمه تايمينگ •
 تسمه تايمينگ •
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 ترموستات •
 ها شمع •
 قالب موتور  •

  

  

 

 

با توجه به ترتيب نشان داده شده در شكل، پيچهـاي           

 .سرسيلندر را باز كنيد

  

  

  

  

  

 

 

 و  شل كـرده   [5]سرسيلندر را با استفاده از اهرمهاي       

د كه بـه قـاب تـسمه تايمينـگ          جدا كنيد، مواظب باشي   

سرسيلندر و واشر آن را جدا كنيـد و         . آسيبي وارد نشود  

. محل نشت واشر و سيلندر و سرسيلندر را تميز نماييـد           

  .از ابزارهاي تيز يا زبر براي تميز كردن استفاده نكنيد
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  :هشدار

ميل بادامـك را بـه      ) 5(پيچهاي اتصال كپه چدني     

ـ       بـه طـوري كـه      . از نماييـد  ترتيب از داخل به بيرون ب

پيچها به اندازه چند ميليمتر از سطح تماسـشان جـدا           

  .شوند

هـا را بـا ضـرباتي كـه توسـط چكـش             ميل بادامك 

شـود،  پالستيكي به انتهاي پولي ميل بادامك زده  مي        

  .بيرون بياوريد

  .وريدكپه چدني ميل بادامك و كاسه نمد لبه دار ميل بادامك و خود ميل بادامك را بيرون بيا

  

  

  

-محل قرار گرفتن تاپيتهـاي هيـدروليكي را عالمـت         

  .جا نشوند تا جابهگذاري و آنها را خارج كنيد
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  . سوپاپها را خارج كنيد[15]توسط ابزار 

  

  

  

  

  

  

  :قطعات زير را باز كنيد

  خارهاي دو تكه نگهدارنده ساق سوپاپ •

 )8 (ي فنرها پولكي •
 )9(فنرها  •
 )10(واشر زير فنر  •
 )11(اپها سوپ •

  

  

  

 

 براي باز كردن كاسه نمد ساق [16]از ابزار مخصوص  •
 .سوپاپ استفاده كنيد

  

 

  

  

  عمليات تكميلي

www.CarGarage.ir



  پژو پارس               عنوان كتاب

43 

 

  .سرسيلندر و موتور را تميز كنيد

  

  

  

 شناسايي سرسيلندر .1
  

mmC
mmB
mmA

85.5
0.14
0.21

=
=
=

  

  

 با استفاده از دو سوراخ      TU5JP4IL4سرسيلندر  

د شناسـايي    كه در سمت اگزوز قـرار دار       8 و   3شماره  

  .شودمي

  . استTU5JP4دومين عالمت شناسايي روي سرسيلندر، عالمت برجسته 

 كـه بـر روي آنهـا        R كف تراشي روي آن انجام شده، با عالمـت           جازسرسيلندرهايي كه تا مقدار م     :توجه

  .شوندشناسايي مي) انتهاي فاليويل(حك شده است 

  

 TU5JP4  نوع

 NFU  كد موتور

01.08.135)(  )اندازه اسمي( Dارتفاع سرسيلندر  mm±  

01.06.135)(  )1مقدار تعميري (ارتفاع مينيمم سرسيلندر  mm±  

  mm05.0  حداكثر تاب سرسيلندر
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  روش كنترل ناب سرسيلندر

  كش موييتوسط فيلر و خط - 1

  mm05.0حد مجاز ناب  - 2

  
  

  

 ندرشناسايي واشر سرسيل .2
)1B (ابعاد اسمي  

)C1 (اندازه تعميري  

)D1 (مشخصات سازنده  

بعد از كف تراشي سرسـيلندر يـا موتـور،           :توجه

ضــروري اســت از يــك واشــر سرســيلندر بــا انــدازه 

  .  استفاده شود1تعميري 

  . استفاده شود2بعد از كف تراشي سرسيلندر و موتور از يك واشر سرسيلندر با اندازه تعميري 
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 NFU  كد موتور

 TU5JP4  نوع موتور

  واشر سرسيلندر فلزي چنداليه  نوع واشر سرسيلندر

mm  04.066.0)(ضخامت اسمي  ±  
mm  04.086.0)( 1ضخامت تعميري سايز  ±  
mm  04.006.1)( 2ضخامت تعميري سايز  ±  

 NFU  كد موتور

 TU5JP5  نوع موتور

  ندارد  مشخصات خاص

  ندارد  )1Aگروه (ويژگي موتور 

 1B(  Hگروه (ابعاد اسمي 

 1C(  H-Mگروه  (1اندازه تعميري 

 1C(  H-M-Nگروه  (2اندازه تعميري 

  1D(  0گروه  (MEILLORسازنده 

  هاي سر سيلندرشناسايي پيچ .3
  

  .است Xطول قسمت زير سر پيچ 
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 NFU  كد موتور

 TU5JP4  نوع موتور

mm  3.00.122)(طول اسمي پيچ  ±  
  mm  122,6)(حداكثرطول پيچ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  شناسايي ميل بادامك

(A) = ورودي  

)E = (اگزوز  

Cميل بادامك ها عالئم مشخصه مختلفي دارند :  

A (C) 3-1 و   2-2 شناسايي بين بادامك      ناحيه 

  :اين ناحيه شامل جزئيات زير است. قرار دارد

JP45 :ميل بادامك هوا  

JP41 :ميل بادامك اگزوز  
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 تسمه تايمينگ .4
 

  NFU  كد موتور

 TU5JP4  نوع موتور

  mm  25,4)(پهنا 

  134  تعداد دندانه

 HSN  جنس

 GATES  سازنده 

    اپها در هنگام سرد بودنلرانس سوپتميزان 

  NFU  كد موتور

 TU5JP4  نوع موتور

  قابل تنطيم نيست  mm)(سوپاپ هواي ورودي 

  قابل تنطيم نيست  mm)(سوپاپ دود

  :گشتاورهاي سفت كردن
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  daNmمقدار گشتاور   مرجع

  8,0 )1(پيچ 

  2,2  )1(مهره 

  2,0  )3(پيچ 

 
 ).سفيد، زرد، آبي(ها سه عالمت رنگي اصلي وجود دارد وي فنر سوپاپ .6

  .توانيد رنگهاي مختلفي براي فنر سوپاپها استفاده كنيدشما مي: توجه

  

1)(  mm)(فاصله    mmH1)(براي daNmF )(2 mmH2)(براي daNmF 

  رنگ
Aφ  Bφ  1H  1F  2H  2F  

  آبي

  سفيد

  زرد

3,2  23,35  34,2  21,8  26,0  45,0  
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 مشخصات سوپاپها .7

  

  سوپاپ دود  سوپاپ هوا  mm)(فاصله 

Aφ  

0  

0,015-  

5,98  5,98  

Bφ  

1.0±  

31,3  24,5  

 C  

085.0±  

103,8  104,4  

α  o90  o90  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.CarGarage.ir



  پژو پارس               عنوان كتاب

50 

 

  

  

  شناسايي بلوك موتور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اندازه   اندازه اسمي  اندازه در تعمير اول

005.0 ++Cφ  78,5  78,9  

)(05.0 mmB ±  265,23  265,03  

  .بعد از تراشكاري مجدد، جداره داخلي سيلندر را با توجه به دستورات برقو بزنيد: توجه

)C :(ندازه گيري قطر داخليهاي امحل  

)D :(mm10  

)E :(mm65  
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)F :(mm125  

)(: α 550' زاويه برقو ±o  

  

  

  گيري سختياندازه

  

)J :(محل ساچمه  

)K :(mm50  

)(: α 600  

 D, E, F را در نقـاط  V, X, Y, Zقطرهـاي  

  .گيري كنيداندازه

018.75,,,75:3 ≤≤ ZYXVTU  

518.78,,,5.78:5 ≤≤ ZYXVTU  

 m 0,018= گيري  اندازه12حداكثر تغييرات در ميان 

  بستن دوباره اجزاء سرسيلندر

  

  :وضعيت قطعات زير را بررسي كنيد - 1
  سرسيلندر •

  كاسه نمد ساق سوپاپ •

 گايد سوپاپها •
 سوپاپها •
 فنرهاي سوپاپ و واشر فنري •
 ميل بادامك •

www.CarGarage.ir



  پژو پارس               عنوان كتاب

52 

 

 هاي ميل بادامكياتاقان •
 هاي مختلفقسمت •

  

  

  

  بستن مجدد - 2
  . كاسه نمد ساق سوپاپ را سر جايش قرار دهيد[5]با استفاده از ابزار 

 قطعـات زيـر را نـصب        [15]با اسـتفاده از ابـزار       

  :كنيد

 )5(سوپاپها  •
 )4(واشرهاي زير سوپاپ  •
 )3(فنرها  •
 )1(كي پول •
 )2) (موشكي(خارهاي فنري  •

بادامكها و تاپيتها را بـا اسـتفاده از روغـن موتـور،             

  .روغنكاري كنيد

هـا را بـر روي      ميـل بادامـك     ،)(Bبا تنظـيم شـيارهاي      

  :سرسيلندر نصب كنيد

  

• h 7 :سمت ميل بادامك هوا 
• h8 :سمت ميل بادامك دود 

  

  

  

   .سر جايشان باشند) 6(هاي بررسي كنيد كه پين

www.CarGarage.ir



  پژو پارس               عنوان كتاب

53 

 

  

سـطوح تمـاس   ) C(هـاي   در لبـه SILICONE AUTOJOINT OR CATEGORIEاز عـايق  

  .استفاده كنيد

  

  

  

و . را تعـويض نماييـد    ) 7(هاي چدني ميل بادامـك      كپه

ها را مطابق شكل و به ترتيب زيـر         هاي آن سفت كردن پيچ  

  :انجام دهيد

 daNm2.0سفت كردن اوليه  تا  •
 daNm0.1گشتاور سفت كردن  •

  

  

  :قطعات زير را جا بزنيد

  . جا بزنيد[9]كاسه نمد ميل بادامك را با استفاده از ابزار 

 daNm0.3هاي آن را تا قالب موتور را جا بزنيد و پيچ  •
 .سفت كنيد

 . سفت كنيدdaNm5.2ها را نصب و با شمع •
 سفت daNm0.1هاي آن را با ترموستات را نصب و پيچ •

 .كنيد
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را دوباره نصب و پيچهاي آن را       ) 10(كاور تسمه تايمينگ    

  . سفت كنيدdaNm8.0با گشتاور 

را با ثابت نگه داشتن ميل      ) 9 (-)8(هاي ميل بادامك    پولي

ها را  پيچ( كنيد   سفت،  Aبادامك با استفاده از آچار در انتهاي        

  .سفت كنيد) daNm0.8تا 

، [3]-[2]ها را وارد كنيد تـا بـا اسـتفاده از ابزارهـاي              پين

  .ها را نصب كنيدهاي ميل بادامكپولي

  

  

  

  

هاي سرسيلندر را با استفاده از سنبه       هاي پيچ محل رزوه 

  .دار تميز كنيدرزوه

  .ارنددر محل خود قرار د) 9(هاي بررسي كنيد كه پين

  .واشر سرسيلندرنو را در محل خود بگذاريد
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  .سرسيلندر را دوباره نصب كنيد

هـاي سرسـيلندر را بـا       ها و سطوح تمـاس زيـرپيچ      رزوه

  .استفاده از روغن موتور، روغنكاري كنيد

  

هاي سرسيلندر را با توجه به ترتيـب        دقت كنيد كه پيچ   

  .نشان داده شده ببنديد

 را اعمال كنيد و بـراي سـفت     daNm0.2گشتاور اوليه   

  . را به كار ببريد2600كردن، گشتاور 

  

  

  .ها را پر از روغن بكنيدهنگام بستن سرسيلندر، استكان تاپيت :نكته مهم

  .را نصب كنيد) 7(هاي ميل بادامك پولي

  را با متصل كردن) 5(درپوش تسمه تايمينگ 

، )E(وي لبــه درپــوش تــسمه تايمينــگ ر) D(شــيار 

  .نصب كنيد

  

  

  

  

  . را روي فاليويل قرار داده و تايم موتور را تنظيم كنيد[3]ابزار 
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را پـس از تميـز كـردن سـطوح          ) 4(كاور سرسـيلندر    

  .تماس، دوباره نصب كنيد

هاي درپوش سرسيلندر را با توجه به ترتيب        پيچ: نكته

  . سفت كنيدdaNm7.0نشان داده شده تا 

  .عمليات بستن را خالف عمل باز كردن انجام دهيد

  .به مقادير گشتاورهاي سفت كردن دقت كنيد: هشدار

  .را با دقت انجام دهيد... هاي سيستم خنك كننده، سيستم سوخت رساني و عمل نصب لوله: هشدار

  . ثانيه نگه داريد10باتري را متصل كنيد و آنرا به مدت 

  . پر و هواگيري كنيدسيستم خنك كننده موتور را 

  .روند به كار انداختن بخش كنترل انژكتور را انجام دهيد

   بستن تسمه تايمينگ-باز كردن

   پين تسمه تايمينگ ميل لنگ[1]

   پين تايمينگ ميل سوپاپ دود[2]

   پين تايمينگ ميل سوپاپ هوا[3]

   گيره نگهدارنده تسمه تايمينگ[4]

  

  

  باز كردن

  :قطعات زير را باز كنيد
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  چرخ جلو سمت راست

  گلگير جلو سمت راست

  تسمه دينام

  پولي سر ميل لنگ

  .زير موتور يك پايه قرار دهيد

  ).1(دسته سيم را از موتور جدا كنيد و بر روي بدنه نصب كنيد 

  :قطعات زير را باز كنيد

  دسته موتور سمت راست باالي موتور

  درپوش پايين تسمه تايمينگ

   )2(گ درپوش بااليي تسمه تايمين

  . نگه داريد1 سيلندر TDC فاليويل را در [1]با استفاده از ابزار 

  . ميل سوپاپها را محكم نگه داريد[3]-[2]با استفاده از ابزارهاي 

  

  . غلتك تسمه سفت كن را شل كنيد )7(پيچ 

، غلتك تسمه سـفت     )(Aبا استفاده از آچار آلن، در نقطه        

به ) 3(يد تا شاخص    هاي ساعت بچرخان  كن را در جهت عقربه    

  . برسد تا اينكه تسمه كامالً شل شود(B)نقطه 

  . سفت كنيد(B)تسمه سفت كن را در نقطه 

هيچوقت غلتك تسمه سـفت كـن را يـك دور           : نكته مهم 

  .كامل نچرخانيد

  .را در بياوريد) 4(تسمه تايمينگ 
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  بستن مجدد

را بـه صـورت آزاد      ) 6(و  ) 5(هاي تسمه سفت كـن      غلتك

  .چرخندتا ببينيد كه بدون ايراد خاصي ميبچرخانيد 

است كه بر خـالف     ) C(-)D(-)E(تسمه داراي سه نشانه     

روي تـسمه تايمينـگ     ) 72(-)52(و  ) 1(هـاي   شماره دندانـه  

ها خطوط سفيد رنگ در پشت دندانـه مـورد          اين نشانه . است

  .نظر تسمه تايمينگ هستند

  

  تسمه را نصب كنيد

) F(در موقعيـت    ) F(شـيار    روي تسمه را با      (C)عالمت    

  . همراستا بكنيد ميل لنگ،

  

  

 روي تسمه ميل لنگ قـرار دهيـد         [4]ابـــــزار را 

  .نگه داريدتا آن را ثابت    

  

  

  تنظيم اوليه

، غلتــك تــسمه (A)از آچــار در نقطــه با استفاده  

  .ت شود بياوريد و تسمه كامالً سف(M)را به موقعيت ) 3(سفت كن را پاد ساعتگرد بچرخانيد تا شاخص 

  .در اين حالت پيچ تسمه سفت كن را ببنديد
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هـاي سـاعت    عقربـه  دور در جهـت گـردش        4موتـور را    . هاي ميل سوپاپ را بـاز كنيـد       پين ميل لنگ و پين    

  .بچرخانيد

  

  

  كشش عادي

  .ميل لنگ را ثابت نگه داريد

را باز كنيد تا غلتك تسمه سفت كن، شـل          ) 7(پيچ  

  .شود

  

  

  

  

بـه  ) 3(، غلتك تسمه سفت كن را پاد سـاعتگرد بچرخانيـد تـا شـاخص                (A) نقطه   با استفاده از آچار در    

  . برسد(N)موقعيت نرمال 

  . برگردد(M)نبايد به نقطه ) 3(براي تنظيم تايم موتور شاخص  :نكته مهم

  . سفت كنيدdaNm2.2غلتك تسمه سفت كن ديناميكي را به اندازه 

  .وتور را دو دور در جهت گردش موتور بچرخانيدم. پين ميل لنگ را باز كنيد

.  از موقعيتي كه در آن سفت شده بود، فاصله داشته باشد           mm0.2±بايد  : موقعيت غلتك را بررسي كنيذ    

  .اگر نباشد، روند تنظيم كردن را دوباره تكرار كنيد

اگر درست انجـام نـشده   . ها انجام دهيدهاي ميل لنگ و ميل سوپاپ  تايمينگ موتور را با جا انداختن پين      

  .ها را جا بزنيداگر تنظيم شد، پين. باشد، عمل جازدن را دوباره انجام دهيد
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درپوش تسمه تايمينگ را نصب كنيد و پـولي ميـل           

 محكـم   daNm5.2لنگ را جـا بزنيـد و پـيچ آن را تـا              

  .كنيد

  .تسمه دينام را ببنديد

  .دسته موتور سمت راست باالي موتور را نصب كنيد

هــاي اتــصال دســته موتــور ســمت راســت بــه پــيچ

) 9(سه پـيچ    .  محكم كنيد  daNm5.4سرسيلندر را تا    

دسته موتور سمت راست موتـور را       ) 10(مهره   . محكم كنيد  daNm0.6دسته موتور سمت راست موتور را تا        

ترموسـتات را جـا بزنيـد و پـيچ آن را تـا               . گلگير و چرخ سمت راست را ببنديـد        . سفت كنيد  daNm5.4تا  

daNm0.1لوله گيج روغن را با گشتاور . سفت كنيدdaNm7.2ببنديد .  

فيلتر روغن را تـا     .  سفت كنيد  daNm0.1 واشر نو ببنديد و پيچ آن را با گشتاور           پايه فيلتر روغن را با يك     

daNm5.2سفت كنيد و گيج روغن را نصب كنيد  .  

  

  باز و بسته كردن منيفولد دود

  :باز كردن

  .ابتدا خودرو را با استفاده از يك باالبر بلند كنيد

كنيـد و تـسمه دينـام را بـاز          اتصال باتري را جـدا      

  .كنيد

  

را جدا كنيد   ) 1(كانكتورهاي برق سنسور اكسيژن     

  .و محافظ حرارتي منيفولد دود را باز كنيد
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) 4(-)3(هاي محكم كننده پمپ هيدروليك      پيچ

  .را باز كنيد

پمپ هيدروليك را بدون باز كردن مـدار آن، بـاز     

  .كنيد و آنرا كنار بگذاريد

  

  

  

  

سمه سـفت كـن دينـام را بـاز كنيـد و      غلتـك تـ  

  .كانكتورهاي دينام را جدا كنيد

را باز كنيد و دينام و پايه       ) 9(هاي پايه دينام    پيچ

  .را باز كنيد) 10(پمپ هيدروليكي 

  

  

  

  .را باز كنيدكاتاليستيو مبدل ) 13(، مجموعه نگهدارنده اگزوز )12(هاي ، پيچ)11(هاي مهره
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  .را بيرون بياوريد) 14(گيج روغن 

را ) 15(پيچ اتصال گـيج روغـن بـه سرسـيلندر         

  .بازكنيد

هاي نگهدارنده منيفولد اگزوز را باز كنيـد        مهره

  .و منيفولد اگزوز را خارج نمائيد

  

  

  بستن

  :همواره قطعات زير را تجديد كنيد. بر خالف  روند باز كردن عمل كنيد

  )16(لوله راهنماي گيج روغن 

  )17(زوز واشر منيفولد اگ

  

  

  

  : كنندهسفتگشتاورهاي 
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 daNm0.2: هاي منيفولد اگزوز مهره •
 daNm5.1): 11(هاي مبدل كاتاليتيكي، منيفولد اگزوز مهره •
 daNm0.3 :و پايه پمپ هيدروليكي ) 9(هاي اتصال دينام پيچ •
 daNm5.2): 3(هاي پمپ هيدروليكي پيچ •
 daNm2.2): 4(پيچ  •
  daNm5.3): 6(هاي غلتك پيچ •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باز و بسته كردن ميل سوپاپ

  

 ابزارهاي مخصوص .1
   پين تنظيم ميل سوپاپ هوا[1] 

   ميل سوپاپ دود[2]

   كاسه نمد جا زن، ميل سوپاپ[3]

   پين تايمينگ فاليويل[4]
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  دنباز كر .2
  .را باز كنيد) 1(درپوش باتري 

  .اتصال باتري را قطع كنيد

  .تسمه دينام را باز كنيد

  .پولي ميل لنگ را باز كنيد

  .براي نگه داشتن موتور يك پايه زير آن قرار دهيد

  :قطعات زير را باز كنيد

  )2(دسته موتور سمت راست موتور 

  )3(درپوش بااليي تسمه تايمينگ 

  )3(يمينگ درپوش پائين تسمه تا

  )4(قاب ميل سوپاپ 

  

  

  

  . ثابت نگه داريد[4]فاليويل را با استفاده از ميله 

موتور را به اندازه 
4
  . دور در خالف جهت بچرخانيد1

  

را بـه ترتيـب و بـه روش         ) 5(هـاي قـاب سرسـيلندر       پيچ

  .حلزوني از خارج به داخل شل كنيد
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  .درپوش سرسيلندر را باز كنيد

  

 ثابـت نگـه     (A)ميل سوپاپ را به وسيله آچـار در نقطـه           

  .داريد و پيچ نگهدارنده ميل سوپاپ را شل كنيد

  :قطعات زير را باز كنيد

 (6)تسمه تايمينگ  •
 (8)هاي ميل سوپاپ پولي •
 )7(درپوش تسمه تايمينگ  •
 كاسه نمدها •

  

  :ها را باز كرديدهنگامي كه تاپيت

 .گذاري كنيد باز كردن عالمتها را قبل ازهاي تاپيتموقعيت •
 .از ابزار مكش استكان تاپيتها براي خارج كردن آنها استفاده كنيد •

  .هاي ميل سوپاپ را تميز كنيدهاي پيچ كپهروغن روي رزوه

  بستن دوباره ميل سوپاپ

  هاجازدن دوباره تاپيت

با استفاده از (بدنه تاپيتها را روغنكاري كنيد  •
MOLYDAL GB SP 370G.( 

 .اپيتها را در مكان اصليشان قرار دهيدت •
بررسي كنيد كه آيا تاپييتها به صورت آزادادنه در داخل  •

  .سرسيلندر بچرخد
  

ــاي بادامـــك هــا را ميــل ســوپاپ و ياتاقــان  هـ

  .روغنكاري كنيد
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  . دوباره جا بزنيد(B)ها را در مكان آنها با تنظيم شيارهاي ميل بادامك

• 7h :ميل سوپاپ هوا 
• 8h :پاپ دودميل سو 

  

  

  

  :هاي زير را با دقت تميزكنيدقسمت

 سطوح مشترك روي سرسيلندر و سيلندر  •
سر جاي خود قرار داشته ) 11(بررسي كنيد كه پينها  •

 .باشند
  . قرار دهيد(C)واشر قالپاق سوپاپ را در محل خود 

  

هــاي هــاي چــدني ميــل ســوپاپ را جــا بزنيــد و پــيچ كپــه

  . ببنديد12 تا 1 سرسيلندر را با توجه به شكل از

 . را براي بستن استفاده كنيدdaNm2.0گشتاور اوليه  •
 . را اعمال كنيدdaNm8.0براي سفت كردن گشتاور  •

  

  

  

با استفاده  

را جا  ) 12(كاسه نمدهاي ميل سوپاپ     ، [3]از ابــزار 

  .بزنيد
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شـيار  را بـا درگيـر كـردن        ) 7(درپوش تسمه تايمينگ    

(D)           درپوش تسمه تايمينـگ در لبـه (E)     صـفحه عـايق 

  .دوباره جا بزنيد

  .را جا بزنيد) 8(هاي ميل بادامك پولي

  

  

هـاي پـولي آنـرا تـا        ، پـيچ  Aبا ثابت نگه داشتن انتهاي ميل سوپاپ با اسـتفاده از يـك آچـار در انتهـاي                   

daNm5.4محكم كنيد .  

  

  

  

  

  

  

  

هاي ميل   دنده [2] و   [1]ين تايمينگ   با استفاده از پ   

  .سوپاپ را تنظيم كنيد
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  . تنظيم كنيد[4]فاليويل را با استفاده از پين 

  .تسمه تايمينگ را جا بيندازيد

  .درپوش تسمه تايمينگ را جابيندازيد

  

  

  .را جا بزنيد) 5(پس از تميز كردن سطوح تماس مشترك و واشرها، درپوش سرسيلندر 

  .ا برعكس باز كردن انجام دهيد عمليات پر كردن ر

  باز و بسته كردن واترپمپ

   

  :باز كردن

  ابتدا تسمه تايمينگ را باز كنيدو

را بـاز   ) واترپمـپ (سپس پمپ مـايع خنـك كننـده       

  .كنيد

  

  :بستن

  .پمپ را با استفاده از يك واشر نو، نصب كنيد

  . سفت كنيدdaNm8.1هاي پمپ را تا پيچ

  .گ را دوباره جا بزنيدتسمه تايمين

  .سيستم خنك كننده را پر كنيد و هواگيري نماييد

   ترموستاتهوزينگباز و بسته كردن 
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) 1( آلومينيــومي هوزينــگهــاي قبلــي از در مــدل

 عدد پيچ و واشر نـصب       8شد كه به وسيله     استفاده مي 

هاي جديد از مواد مصنوعي استفاده      در مدل . گرديدمي

ها و واشرها    لنجي جايگزين پيچ  هاي ف شده است و پيچ   

  ). نيستندهوزينگكه قابل جدا كردن از (گرديده است 

  

  

  باز كردن

 را از   هوزينـگ گوشتي   ترموستات به موتور، با استفاده از يك پيچ        هوزينگهاي اتصال   بعد از باز كردن پيچ    

  .موتور جدا كنيد

  

  

  

  نصب مجدد

  .اين مرحله برعكس روند باز كردن است

  :اي بستنگشتاوره

ــراي پيچهــاي  ــه كــار daNm0.1 هوزينــگب  را ب

ها  در هنگام بستن پيچ    هوزينگدقت كنيد كه    . ببريد

  .ترك نخورد
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  باز و بسته كردن انژكتورها

  ابزارهاي مخصوص - 1
 ريـل  ابزار مخصوص براي كاهش فشار بنزين داخـل          [1] 

  SHRADERسوخت 

  

  باز كردن  - 2
  .فاده از يك باالبر از زمين بلند كنيدابتدا خودرو را با است

  .اتصال باتري را جدا كنيد

  . فشار درون بنزين را كاهش دهيد[1] با استفاده از ابزار 

  . دقت كنيد كه لوله بنزين نشت نكند[1]در هنگام اتصال ابزار 

  .هاي بنزين، لوله تخليه بخار كارتل و لوله خال بوستر ترمز را باز نماييدلوله

  .واي ورودي بين فيلتر هوا و منيفولد هواي ورودي را جدا كنيدلوله ه

  

كانكتور سنسور فشار هواي منيفولد، كانكتور انژكتورها و        

  . كانكتور موتور الكتريكي دريچه گاز را باز كنيد

  .را باز كنيد) 1(مهره اتصال منيفولد به سرسيلندر 

  .كانكتورهاي انژكتور را جدا كنيد
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  :را باز كنيداجزاء زير 

  )2( سوخت ريلهاي پيچ

   سوختريل

  )3(گيره نگهدارنده انژكتورها 

  )4(انژكتورهاي سوخت 

  

هـا را   پـس از بـاز نمـودن تمـامي اوريفـيس          : نكته مهـم  

  .مسدود نماييد

  نصب مجدد - 3
  . روند نصب، برعكس روند باز نمودن است

  . جديد استفاده كنيد)3(هاي و گيره) 5(ها هنگام نصب نمودن انژكتورها از اورينگ

  .ازهواي فشرده استفاده نكنيد. انژكتور سوخت را با استفاده از پارچه تميز نكنيد :نكته مهم

 D3 از نـوع  SODIMACعمل تميز كردن را با استفاده از يك بورس و يك پاك كننده ساخت شركت       

  .انجام دهيد

  :بستن

  daNm0.1:  سوختريلپيچ اتصال منيفولد و 

  daNm0.1: به سرسيلندر) 1(مهره اتصال منيفولد 

پس از نصب، سيستم سوخت رساني را از لحـاظ نـشتي            

  .بنزين كنترل كنيد
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  قطعات موتور
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  باز كردن موتور

  :قطعات زير را باز كنيد

  پايه دينام و پمپ هيدروليك

  پايه كمپرسور كولر

  درپوش روي موتور

 محافظ حرارتي منيفولد دود، منيفولد دود و        كويل،

، سنـسور   )نـاك (واشر آن، منيفولد هوا، سنـسور ضـربه       

TDC       آب و سنسورهاي دماي مايع خنك كننده        هوزينگو واشر آن،    ) آب(، منبع ورودي مايع خنك كننده 

  .و بلبرينگ تسمه سفت كن و مجموعه تسمه سفت كن را باز كنيد

  :نكته

  .ود روي سرسيلندر را ببنديدمجاري هواي ورودي و د

  . را نصب كنيد[4]ابزار مخصوص قفل كن فاليويل 

  

  :قطعات زير را باز كنيد

  )1(ديسك 

  )2(صفحه كالچ 

  )3(فاليويل 
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  :قطعات زير را باز كنيد

  ) 1(فيلتر روغن و پايه آن 

  گيج الكتريكي روغن

   خروجي مايع خنك كننده روي سرسيلندرهوزينگ

   تسمه تايمينگهوزينگگ، پولي ميل لن

بــا اســتفاده از دو عــدد پــيچ متــصل كنيــد تــا در حالــت  

تايمينگ قرار گيرد و در اين حالت پيچ پولي ميـل سـوپاپ را              

  .باز كنيد

  .، فاليويل را ثابت نگه داريد[1]با استفاده از ميله 

  .را شل كنيد) 2(پيچ .  را جا بزنيد[2,3]هاي پين

  .تسمه تايمينگ را باز كنيد

  

  

  

  

پيچهــاي درپــوش سرســيلندر را بــه صــورت  : نكتــه مهــم

باز كردن را از سمت بيـرون شـروع كنيـد،           . مارپيچي باز كنيد  

  .سپس كاور سرسيلندر را باز كنيد
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  :نكته مهم

، با شروع از سـمت بيـرون و بـه           [11]با استفاده از ابزار     

را شل كنيد و آنهـا      ) 4(هاي سرسيلندر   صورت حلزوني پيچ  

  .باز كنيدرا 

  

  

  

 سرسيلندر را بچرخانيد و آنرا      [6]با استفاده از اهرمهاي     

مواظب باشيد كه به قاب تسمه تايمينگ آسـيبي         . باز كنيد 

  .سرسيلندر و واشر را جدا كنيد. وارد نشود

 

 

 

 

 

 

 را بـاز    [1]و ميلـه فاليويـل      ) 5(هاي تثبيت كننده    پين

  .كنيد
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را جا بزنيد و پچ دنده ميل        [4]ابزار نگهدارنده فاليويل    

  .لنگ را باز كنيد

  

  

  :قطعات زير را باز كنيد

 )6(غلتك تسمه سفت كن  •
 )7(پمپ مايع خنك كننده  •
 )8(بلبرينگ تسمه سفت كن  •
 )9(كوركن مجاري روغن  •
 )10(پيچ  •
 )11(چرخدنده ميل لنگ  •
 [4]قفل كن فاليويل  •
 دو پيچ فاليويل  •
 فاليويل •

  

  .ده كاسه نمد سر ميل لنگ را باز كنيدو سيني نگهدارن) 12(كارتر 
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  :قطعات زير را باز كنيد

  و زنجير آن) 16(پمپ روغن 

  )13(چرخدنده پمپ روغن 

  )18(و گوه ) 17(پين هم مركز كننده پمپ روغن 

  
  .را باز كنيد) 19(صفحه نگهدارنده كاسه نمد 

لبه كاسه نمد را از صـفحه نگهدارنـده كاسـه نمـد             

  .نيدجدا ك) 19(

  .درپوش كانال روغن را باز كنيد

هـا را پـيش از بـاز        هاي متحـرك ياتاقـان    كپه: نكته

  .كردن، عالمت گذاري كنيد

  

  )21(هاي ثابت ، كپه)20(هاي متحرك كپه

- شـماره  5 تـا    1هاي اصلي از شـماره      ياتاقان: نكته

 در انتهـاي فاليويـل قـرار        1كه شماره   . اندگذاري شده 

  .گيردمي

  : را باز كنيدقطعات زير

هـاي  هـا، كنـاره   ها و بغل ياتاقاني   ميل لنگ، ياتاقان  

  بلوك سيلندر

  .هاي مربوطه جا بزنيدرا روي پين) 20(هاي متحرك كپه
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   باز كردن رينگ پيستونها2-1

در هنگام جايگزيني رينگ پيستونها الزم است كـه         

هاي پيستون را باز كنيد و شيارها را بـا اسـتفاده       رينگ

  .رينگ پيستون قديمي با دقت تميز كنيداز يك 

  

  

  باز كردن پيستون 2- 2
  

  هاجا زدن گژن پين

   ابزارهاي مخصوص-1

   مجموعه جازن گژن پين [1]

   زيرپيستوني[2]

   جازن گژن پين[3]

 TU9موتور :  دسته جازن[4]

   كاسه نمد جازن[5]

  مجموعه نصب كننده پيستون[6]

بزارهـاي  گژن پين را با اسـتفاده از يـك پـرس و ا     

  .، باز كنيد[2-3-4]
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  نصب گژن پين در داخل پيستون

 [3]پيستون اول را بين ابزارهاي      ) 1(گژن پين   

 قرار دهيد و بدون اينكه به آن نيروي اضافي          [4]و  

  .را بپيچانيد) 4(وارد كنيد، دسته 

ــستوني   ــر پي ــر روي زي ــرار [2]پيــستون را ب  ق

  . را باز كنيدAگيره . دهيد

  . را كامالً باز كنيدBار هاي فشپيچ

  

  

  

  . به طرف باال باشدC، دقت كنيد كه خار [2]هنگام قرار دادن پيستون بر روي پايه : نكته مهم

  . را باز كنيد و پيستون را قفل كنيدDپين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.CarGarage.ir



  پژو پارس               عنوان كتاب

80 

 

  

شاتون را در داخل پيستون قرار دهيد و آنرا با مجموعـه            

فاع شاتون وعمـود    براي تنظيم ارت  . گژن پين هم مركز كنيد    

 را (F)هـاي  كردن آن نـسبت بـه محـور گـژن پـين، مهـره           

  .بچرخانيد

  . ميليمتر استJ 0,1 و شاتون Fلقي مجاز بين مهره 

  

  

  

  . را سفت كنيد و شاتون را باز كنيد(G)مهره قفل 

  .ها را روي يك هيتر الكتريكي قرار دهيدشاتون

تا جـايي   در هر انتهاي آن قرار دهيد و     (h) قلعيك تكه   

 درجـه   250در دمـاي    (حرارت دهيـد كـه لحـيم آب شـود           

  ).سانتيگراد

  

  . ها را تميز كنيدگژن پين: نكته مهم

  .پين بايد به يكباره جا زده شود.   موفقيت عمليات بستگي به انجام سريع آن دارد:هشدار
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شاتون جـا   -پين پيستون را دوباره در مجموعه پيستون      

  .ه مجموعه ديگر عمل كنيدبا همان روش س. بزنيد

 روي پيستون بـه طـرف بـاال         DT در حالي كه عالمت     

است، شاتون را در داخل پيستون قرار دهيد طوري كه خار           

همانطور كه در دياگرام نشان داده شده است،        ) I(ها  ياتاقان

  .روبروي هم باشند

  

  

  :براي جا زدن شاتون با يك سوراخ براي روغنكاري

  . در سمت ورودي استKروغنكاري در موتور، سوراخ 

  . قرار داردI در سمت خار ياتاقان Kسوراخ روغنكاري 

  

  

  

  

  

  

  . پيستون را باز كنيدهاي روغن زيرافشانك

  .قبل از جازدن قطعات آنها را تميز كنيد
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  مشخصات ميل لنگ

  

  
  

  

  3تعميري   2تعميري   1تعميري   نرمال  اندازه

065.00−+Aφ  85  84,8  -  -  

0052.0 ++B  23,6  23,8  23,9  24  

025.0009.0 −−Cφ 45  44,7  -  -  

019.00 −+Dφ  49,981  49,681  -  -  
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موتور بـا  مشخـصات      (هاي ثابت   انتخاب ياتاقان 

  )معلوم

  :دو مورد مختلف وجود دارد

  موتور با مشخصات معلوم

  )ميل لنگ تعميري (موتور نامعين يا تعميري

عالمتهايي كه بر روي ميل لنـگ و بلـوك سـيلندر            

  .قرار دارد، تعيين كننده استاندارد و يا تعميري بودن موتور است

  

  شناسايي موتور - 1
 بر روي بلوك سيلندر و ميل لنگ، نشان دهنـده سـايز   B و Aحروف و عالمتهاي ثبت شده در دو ناحيه        

  .باشدهاي ثابت ميبندي ياتاقان

  .ولين حرف سمت چپ مربوط به ياتاقان ثابت شماره يك استا

  .شودفلش نشان داده شده در روي باركد در كارخانه سازنده براي موتور استاندارد استفاده مي

  

 

  

  )نيم ياتاقانها(شناسايي  - 2
براي تشخيص ياتاقانها از رنگهـاي موجـود در لبـه           

  .شوداستفاده مي) C(خارجي آن 
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 اتاقان براي بلوك سيلندر جدول انتخاب ي - 3
  

 ، ياتاقانهاي آبيAگروه  •
 ، ياتاقانهاي مشكيBگروه  •
 ، ياتاقانهاي سبزCگروه  •

ياتاقانهـاي سـمت    هاي گفته شده براي نـيم     گروه

  .شودهاي ثابت استفاده ميكپي

براي نيم ياتاقانهاي سمت سـيلندر از ياتاقانهـاي         

  .شوداستفاده مي) رنگ مشكي (Bدرجه 
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 2هـاي   هاي ثابت شماره   بدون شيار و ياتاقانهاي كپي     5،  3،  1هاي  ياتاقانهاي كپي ثابت با شماره     :توجه

  . شيار دار هستند4و 

  )سايز استاندارد(جدول ياتاقان 

نيم ياتاقانهاي  

  بلوك سيلندر

    نيم ياتاقانهاي سمت كپي

  مشكي

  شيار دار

   بدون شيار

  آبي

  شيار دار

   بدون شيار

  مشكي

  شيار دار

   بدون شيار

  سبز

  شيار دار

   بدون شيار

  نشانه 

B A B C گروه  

ــخامت   1,869  1,858  1,844  1,858 ضـــــ

(mm) 

  

  )سايز تعميري(جدول ياتاقان 

نيم ياتاقانهاي  

  بلوك سيلندر

    نيم ياتاقانهاي سمت كپي

  مشكي

  شيار دار

   بدون شيار

  آبي

  شيار دار

   بدون شيار

  مشكي

  شيار دار

  ر بدون شيا

  سبز

  شيار دار

   بدون شيار

  نشانه 

Y Z Y X گروه  

 (mm)ضخامت   2,019  2,008  1,994  2,008

  

  .درج شده است*  يا عالمت Rپشت ياتاقانهاي تعميري، حرف 
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  هابغل ياتاقاني): 1(

(E) :ضخامت ياتاقانهاي ثابت  

F) :(ضخامت ياتاقانهاي متحرك  

)G :(ضخامت بغل ياتاقاني  

  

عميري اندازه ت 

3) mm(  

اندازه تعميري  

2) mm(  

انــدازه تعميــري 

1) mm(  

ــدازه اســمي  ان

)mm(  

  گروه

-  -  003.0967.1 ± 1,817  F 

2,60  2,55  2,50  -  G  
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  انتخاب ياتاقانهاي ثابت با استفاده از پالستيك گيج

  

  .ك گيج استفاده كنيدهنگامي كه ميل لنگ يا بلوك سيلندر هيچ عالمت شناسايي  ندارد از پالستي

  . و ياتاقانها را تميز كنيد  هاهابتدا ميل لنگ، كپ

را براي نيم ياتاقانهاي سمت بلوك سيلندر استفاده كنيـد و بـراي نـيم ياتاقانهـاي                 ) B(ياتاقانهاي مشكي   

  . استفاده كنيد(A)ها از ياتاقانهاي آبي هسمت كپ

  .كنيدبه محل نيم ياتاقانهاي شياردار و بدون شيار دقت 

  براي بلوك سيلندر و ياتاقانهاي آبـي         (Y)اگر ميل لنگ تعميري باشد، از نيم ياتاقانهاي مشكي تعميري           

  .ها استفاده كنيدهرا براي نيم ياتاقانهاي سمت كپ) Z(تعميري 

 پيچهاي كپي ها را تا گشتاور     . پالستيك گيج را به اندازه پهناي ياتاقان بريده و بر روي ميل لنگ بگذاريد             
o442 +daNmسفت كنيد .  

  .دقت كنيد كه ميل لنگ در حين عمليات محكم كردن پيچها دوران نكند

. كش رنگ بندي شده مقايسه كنيد      شده روي ميل لنگ را با خط       له ها را باز كرده و عرض پالستيك         هكپ

ــده شــده، لقــي عمــودي   مقــدار خوان

شما همـواره   . دهدموجود را نشان مي   

يد لقي عمودي ميل لنگ را بـا        توانمي

  .روش پالستيك گيج بررسي كنيد
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  سايز بندي ياتاقانها

لقي عمـودي ميـل       گروه  رنگ  مقدار لقي مجاز

  لنگ

  A(Z*) 0,027-0,01  آبي

  B(Y*) 0,039-0,028  مشكي

  0,036 تا 0,01

  C(X*) 0,054-0,04  سبز

  .مربوط به ياتاقانهاي تعميري است(*) عالمت 

  

  

  

  .، اثرات آن را از روي ميل لنگ و كپي ها تميز كنيد تست پالستيك گيجزپس ا

o442ها را تا هاي كپيبعد از انتخاب ياتاقانها، ميل لنگ را روغنكاري و پيچ +daNmسفت كنيد .  
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  شرايط بستن و تميز كردن موتور و سرسيلندر

  .ن سطوح تماس موتور و سرسيلندر استفاده نكنيداز ابزار برنده و نوك تيز براي تميز كرد

  .با استفاده از شير آب، بلوك موتور را تميز كنيد

  .قطعات سالم و تميز را جا بزنيد

  .در صورت نياز، قبل از جا زدن، قطعات را روغنكاري كنيد

ها را  يچ و مهره  همواره قطعات يكبار مصرف مانند كاسه نمد يا اورينگ، پينها، خار حلقوي، واشر فنري و پ               

  .تعويض كنيد

  

  

  

  :به محل بسته شدن قطعات ذيل دقت كنيد

 هاي متحرك شاتونكپه •
 هاي ثابتكپه •
 پيستون هر سيلندر- مجموعه شاتون •
  سوپاپهاي سرسيلندر •
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  مراحل بستن دوباره موتور

  

  عمليات اوليه - 1
  .بايد توجه خاصي به تميزكردن و واشرها نمود: توجه

  

  

  

  بستن قطعات - 3
 .ابعاد بلوك سيلندر را بررسي كنيد •
 .ابعاد ميل لنگ را بررسي كنيد •
  .ابعاد پيستون و رينگها را بررسي كنيد •
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  ها پيستون - 1
 شناسايي پيستون 1- 1

  

  
  

)A :( مرجع براي ابعاد پيستون تعميري(R1)  

)B :(جهت قرارگيري پيستون به سمت جلو موتور  

 هاداده 2- 1
  )mm(ابعاد    اسمياندازه  اندازه تعميري اول

50  50  15.0±C 

78,868  78,468  007.0±Dφ  

71,3  70,9  2.00)1( −+Eφ  

70,9  70,5  2.00)3)(2( −+Eφ  

  

بنـابراين شـاتونها، پيـستونها و گـژن         . شودهر پيستون با استفاده از گژن پين به شاتون متصل مي          : توجه

  .ا را جابه جا نبنديدپينه
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  هارينگ پيستون - 2
  

جهت خاصي براي جا انداختن     (رينگ كمپرس    )1(
  )ندارد

 نوشـته   TOPطرفـي كـه     (رينگ كمپرس دوم     )2(
 )شده به سمت باال باشد

 رينگ روغن )3(
  

  

  

 

هاي نشان دهنـده رينـگ      داشتن يك خط قهوه   . نشانه رنگي دارند  ) 3(و رينگ روغن    ) 1(رينگ كمپرس   

  .دهداي رينگ مربوط به پيستون تعميري را نشان ميقهوهاستاندارد و دو خط 

بنفش داشته باشـد،    -به اين صورت كه اگر يك خط قرمز       . رينگ كمپرس دوم نيز داراي نشانه رنگي است       

  .بنفش داشته باشد، رينگ مورد نظر مربوط به پيستون تعميري است- خط قرمز2رينگ استاندارد و اگر 
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Fφ :قطر داخلي رينگ  

  

Gφ :قطر داخلي رينگ  

H :فاصله دهانه رينگ  
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  .را ببنديد) 1( پيستون اويل جت

 سـفت   daNm0.1 آغـشته شـده اسـت را تـا گـشتاور             LOCTITEرا كه با چسب     ها  اويل جت پيچهاي  

  .كنيد

  .ك سيلندر قرار دهيدياتاقانهاي مشكي را در سمت بلو

 سـمت بلـوك     4 و   2ها بايد ساده باشـد و ياتاقانهـاي          سمت بلوك سيلندرو سمت كپه     5،  3،  1ياتاقانهاي  

  .ها بايد شياردار باشدسيلندر و سمت كپه

  .ها و ياتاقانها را روغنكاري كنيدكپه. مطمئن شويد كه ياتاقانها درست جا خورده باشد
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سمت بلوك سيلندر روي كپـه شـماره        ) 2(ان  بغل ياتاق 

  .را روغنكاري كرده و سپس جا بزنيد) 2(

  

دقت كنيد كه شيار روي بغل ياتاقاني بـه سـمت           : توجه

  .ميل لنگ باشد

  

  

  .ميل لنگ را جا بزنيد

  

  

  

 تا  79ياتاقانهاي ثابت ميل لنگ را مطابق مطالب صفحه         

  . انتخاب و نصب كنيد84

  . ثابت را روغنكاري و ببنديدها و نوك پيچ كپهرزوه

  

  

 سـفت  daNm0.1هاي كپه ثابت را با دست سفت كنيد و به كف برسـانيد سـپس در مرحلـه اول تـا                 پيچ

  .كنيد
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  تنظيم لقي محوري ميل لنگ - 3
  

گيري را در انتهاي ميل لنـگ توسـط پايـه           ساعت اندازه 

  .ببنديد) 12(ساعت 

  .ر دهيدميل لنگ را به يك طرف فشا

  .گيري را روي عدد صفر تنظيم كنيدساعت اندازه

ــا 0,07لقــي محــوري بايــد در محــدوده   mm 0,27 ت

  .باشد

  

اگر مقدار فوق درست نباشد، با تعويض بغل ياتاقاني و انتخاب بغل ياتاقاني مناسب، ميزان لقـي طـولي را                    

  .تنظيم كنيد

  

  

در صورت تعويض نشدن قطعات، آنها را جابـه جـا           در داخل پيستون    ) 3(هنگام  جازدن گژن پين      : توجه

  . نبنديد

هنگام تعويض پيستون به نكات گفته شده در صـفحات          

  . توجه كنيد77 تا 74

بررسي كنيد كه ياتاقان متحرك در سـر بـزرگ شـاتون            

  .درست نصب شده باشد
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  :رينگها را مطابق شكل با ابزار رينگ جازن، نصب نماييد

  .اه فنر مربوطه كه جهت خاصي براي نصب كردن نداردرينگ روغن به همر): 6(

  . به سمت باال باشدTopرينگ كمپرس دوم كه كلمه ): 5(

  .رينگ كمپرس اول كه جهت خاص براي نصب كردن ندارد): 4(

  . داشته باشدo120ها بايد با دهانه رينگ روغن زاويه دهانه رينگ

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  . شده روي پيستون را به سمت جلو موتور قرار دهيد جهت فلش چاپ:توجه

  . رينگ پيستون و بوش سيلندر را روغنكاري كنيد

  .با استفاده از رينگ جمع كن مجموعه پيستون و شاتون را داخل بوش سيلندر قرار دهيد
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هنگام جازدن كپه متحرك دقت كنيد كه شيار        : توجه

اقـان روي كپـه    كپه متحرك مقابل شـيار يات     ) D(ياتاقان  

  .شاتون قرار گيرد

ياتاقانهاي متحرك را روغنكاري كنيد و كپه متحـرك         

  .را ببنديد

 daNm8.3را تـا    ) 7(هـاي متحـرك     هـاي كپـه   مهره

  .سفت كنيد

daNmo490.2را به اندازه ) 8(هاي ثابت پيچ كپه   . سفت كنيد+

  

  .حتي و بدون گير كردن بچرخدبررسي كنيد كه ميل لنگ به را: توجه

  

  .را جا بزنيد) 9(پين راهنماي پمپ روغن 

  .خار چرخدنده ميل لنگ را جا بزنيد

  .پمپ روغن و زنجير چرخ محرك را نصب كنيد

 سـفت   daNm8.0هاي پمپ روغـن را بـه انـدازه          پيچ

  .كنيد

 را با اليه نازكي از چـسب سـيليكوني          Eسطح تماس   

  .پوشانيدب) 2كالس(

را بـا   ) 11( و كوركن كانال اصلي روغـن        daNm0.1را با گشتاور    ) 10(نگهدارنده كاسه نمد ته ميل لنگ       

  . سفت كنيدdaNm0.4گشتاور 
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بنـدي   را با يك اليه نازك چـسب آب        Fسطح تماس     

  .بپوشانيد) 2كالس (سيليكون 

چ آن را بــه انــدازه را نــصب كنيــد و پــي) 12(صــفحه 

daNm0.1سفت كنيد .  

پـيچ  . (واشر كارتر را تعويض كنيد و كـارتر را ببنديـد          

  ) سفت كنيدdaNm8.0ها را به اندازهومهره

    

  

  

  

  . سفت كنيدdaNm0.3 را نصب كرده و پيچ آن را به اندازه  )13(كوركن مجاري روغن اصلي 

 تعويض نماييد و كاسه نمد را       [8]را توسط  ابزار مخصوص كاسه نمد جازن         ) 14(كاسه نمد ته ميل لنگ      

  .تثبيت نماييد) 12(توسط صفحه 

  

فاليويل را توسط دو عدد پيچ روي ميل لنـگ ببنديـد            

  .تا بتوان تايم موتور را تنظيم نمود

  .پيچ چرخدنده ميل بادامك را سفت كنيد

  . را نصب كنيد[4]قفل كن فاليويل 
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  .جابزنيد) 7(را عوض كرده و توسط ابزار كاسه نمد جازن ) 15(كاسه نمد سر ميل لنگ 

  . را سفت كنيد[7]ابزار مخصوص ) 16(براي اين كار پيچ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .خار چرخدنده تايمينگ را بررسي كنيد

  .را جا بزنيد) 17(چرخدنده تايم 

  .ديدو واشر مربوطه را ببن) 16(پيچ 

پـــيچ ســـر چرخدنـــده تـــايم را در مرحلـــه اول  

daNm0.4 و در مرحله دوم o45نماييد سفت  .  

  . را خارج كنيد[4]ابزار مخصوص قفل ميل لنگ 

را با واشر نو جا بزنيد و پيچهاي آن         ) 18(واترپمپ  

  . سفت كنيدdaNm0.2را به اندازه 
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  . نصب گردد[1]ميل لنگ را بچرخانيد تا ابزار مخصوص تايم ميل لنگ 

  

  

دقـت نماييـد كـه      . را نصب كنيد  ) 21(واشر سرسيلندر   

را ) 20(سپس سرسـيلندر    .  به سمت باال باشد    TOPكلمه  

  .نصب كنيد

هنگامي كه چرخدنـده ميـل سـوپاپها در حالـت            :نكته

  .باشند، سرسيلندر را جا بزنيدتايم مي

  .جابزنيد) H(را داخل شيار صفحه نگهدارنده كاسه نمد ميل لنگ ) G( كاور تايم انتهاي

  

  

  

  .هاي سرسيلندر را قبل از بستن توسط روغن موتور روغنكاري نماييدپيچ
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هاي سرسيلندر را مطـابق شـكل سـفت         پيچ: توجه

  .نماييد

 [11]پيچهاي سرسيلندر را توسط ابزار مخـصوص        

  . سفت كنيدdaNm0.2 اندازه در مرحله اول به

  

-11]در مرحلــه دوم توســط ابزارهــاي مخــصوص 

  . پيچ سرسيلندر را سفت كنيدo260 به اندازه [14

  

  

  

گـشتاور سـفت كـردن      . (هـا در شـكل سـفت كنيـد        قالپاق سوپاپ را با واشر نو مطابق ترتيب بستن پـيچ          

daNm7.0 است (.  

  .غلتك تسمه سفت كن را نصب كنيد
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  . است72 و 52، 1هاي  در مقابل دندهK و I ،J عالمت 3تسمه تايم داراي 

  .باشدها مياين عالئم به صورت يك خط سفيد روي تسمه تايم مقابل دنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تسمه تايم را نصب كنيد

 روي (L) روي تــسمه را مقابــل شــيار (I)عالمــت 

  .جهت نماييدچرخدنده سر ميل لنگ هم 
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  . را روي پولي ميل لنگ قرار دهيد تا تسمه را سر جاي خود نگه دارد[6]ابزار مخصوص 

  .سپس تسمه را مطابق مطالب گفته شده تايم كنيد
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  بستن تجهيزات جانبي موتور

  

ــيچ  ــد و پ ــا بزني ــل را ج ــا چــسب  فاليوي ــو را ب ــاي ن ه

LOCTITEببنديد .  

 daNm0.7 را بـا گـشتاور       [4]پين قفل كـن فاليويـل       

  .سفت كنيد

  .صفحه كالچ و كالچ را جا بزنيد

  . سفت كنيدdaNm5.1هاي كالچ را با گشتاور پيچ

  . را بيرون آوريد[4]پين قفل كن فاليويل 

  .سه راهي آب را نصب كنيد

  .ب رنگي همراه با اورينگ مربوطه استفاده كنيد از سه راهي آ:نكته

  . سفت كنيدdaNm0.1منيفولد هواي ورودي را با گشتاور 

  .حتماً از واشر منيفولد استفاده كنيد :نكته

  . سفت كنيدdaNm0.2پيچ ناك سنسور را با گشتاور 

 سفت كنيد و منيفولد هواي ورودي را بـا واشـر جديـد نـصب                daNm8.0سنسور دور موتور را با گشتاور       

  .  سفت كنيدdaNm0.3را به اندازه ) 2( و مهره daNm0.1را به اندازه ) 1(مهره  .كنيد

  .ت كنيد سفdaNm0.2منيفولد دود و واشر نو آن را جا بزنيد و پيچ آن را به اندازه 

  .مهره منيفولد را حتماً تعويص نماييد :نكته

  . سفت كنيدdaNm8.0كاور خنك كننده منيفولد دود را به اندازه 

 daNm5.0 سفت كنيد و كاور روي سرسيلندر را با گـشتاور   daNm5.0سپس پيچهاي كويل را به اندازه       

  .ات سيستم تسمه دينام را جا بزنيدتجهيز. ببنديد
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  سيستم خنك كننده

  هواگيري سيستم - 1
  ابزار مخصوص

   منبع هواگيري[1]

  

  

  

  

  

  

  

  تخليه مايع سيستم خنك كننده - 2
  . انجام دهيد تخليه مايع سيستم خنك كننده را زماني كه موتور سرد است،: توجه

  .ابتدا درپوش در مخزن انبساط را برداريد
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  .را باز كنيد) 1(خليه رادياتور پيچ تخليه براي ت

بهتر است در زمان تخليه رادياتور، از يـك شـيلنگ           

اضافي براي جمـع آوري مـايع خنـك كننـده در يـك              

  .ظرف اضافي استفاده كنيد

  

  

  

  

  

  

  

  

براي تخليه مايع خنـك كننـده موجـود در جـداره            

  .را نيز باز كنيد) 2(هاي هواگيري موتور و بخاري پيچ
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  پركردن و هواگيري سيستم خنك كننده - 3
  .قبل از پرنمودن سيستم خنك كننده مدار را كامالً با آب تميز بشوييد

هاي هواگيري را باز منبع هواگيري را مطابق شكل روبرو و بر روي درپوش منبع انبساط نصب كنيد و پيچ    

  .مدار سيستم خنك كننده را به آرامي پر نماييد. كنيد

توانيد پيچهـاي هـواگيري را      هاي هواگيري بدون حباب هوا خارج شد، مي       جريان مايع از پيچ   هر وقت كه    

  .منبع هواگيري را تا حد عالمت يك ليتر پر نماييد تا مجموعه بخاري نيز كامالً پر شود. محكم كنيد

  

 دور  2000 تا   1500موتور را روشن كنيد و در دور        

 تنـد بار و يا دور   در دقيقه نگه داريد تا دور كند فن دو          

در اين هنگام ارتفـاع مـايع       . يك بار شروع به كارنمايد    

درون منبع هواگيري را درحد معادل يـك ليتـر ثابـت            

  .نگه داريد

موتور را خـاموش كنيـد و منبـع هـواگيري را بـاز              

  .كنيد و سريعاً درب انبساط منبع را محكم ببنديد

  . پر نماييدMAXرا تا حد پس از سرد شدن موتور، در صورت لزوم منبع انبساط 
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  باز و بسته كردن فيلتر روغن

  درپوش) : 1(

  خار آچارگير): 2(

  اورينگ آب بندي): 3(

  فيلتر كاغذي روغن): 4(

  

در هنگام تعويض روغن در صـورتي كـه موتـور           

گرم باشد، دقت كنيد كه روغـن موجـود در فيلتـر            

  .انورتور ريخته نشود كستروغن درهنگام باز نمودن آن به محفظه كاتالي

  .ميليمتري استفاده نمود) 27(توان از يك آچار بوكس براي باز نمودن درپوش فيلتر روغن، مي

  

ابتدا درپوش را با استفاده از آچار شل كنيد و          

فيلتر را از درپوش جـدا كنيـد و آن را در جهـت       

را جـدا   ) 3(بندي  اورينگ آب .  بكشيد (A)فلش  

  .كنيد

 اورينگ بر روي درپـوش      دقت كنيد كه شيار   

  .خراب نشود
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  نصب مجدد

  .از يك فيلتر و اورينگ نو استفاده كنيد

  . سفت كنيدdaNm8.2درپوش فيلتر روغن را به مقدار 

  mm 3,25: حجم روغن موتور با فيلتر روغن -
 .باشد ليتر مي1,4 بر روي گيج روغن Min و Maxحجم روغن بين دو عالمت  -
 . كيلومتر است1000 ليتر در 0,5 مجاز كاهش روغن موتور حداكثر مقدار -

  

  
  

  . درجه سانتيگراد است80مقادير جدول باال براي روغن موتور با دماي 

  . استdaNm0.3گشتاور سفت نمودن فشنگي روغن 

  

  گيري فشار روغناندازه

  ابزار مخصوص - 1
[A]كيت كامل تست فشار روغن   

  سنج فشار [1]

   شيلنگ انعطاف پذير[2]

   آداپتور[3]

   پين[4]
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  گيري فشار روغناندازه - 2
براي تست فشار روغن موتور بايد تا حد نرمـال          

  .گرم شود

كـه  ) 1(در حالت موتور خاموش فشنگي روغن       

  .بر روي پايه فيلتر نصب شده است را باز كنيد

  

  

  

  

  . را در محل فشنگي روغن نصب كنيد[3]واسط يا آداپتور 

  . را به جاي فشنگي روغن ببنديد[3] و آداپتور [2]پذير  را توسط شيلنگ انعطاف[1]سپس گيج 

  .گيري كنيدهاي مختلف مطابق جدول، فشار را اندازهدر دوره

  .پس از اتمام تست، ابزارها را باز كنيد

سـطح  . ا وصل كنيـد   براي نصب فشنگي فشار روغن، از يك واشر جديد استفاده كنيد و اتصال برقي آن ر               

  .روغن موتور را كنترل كنيد
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