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 مندرجات

 
 

  فصل اول: راھنمای  خواندن 
 

تعمیرونگھداریروش   ١  (  
 2)  معانی عالئم واختصارات

 
 فصل ٢: بازوبستھ کردن ونگھداری

 
تسمھ تایمینگ)   ١  

 
پولی واتر پمپ)٢  

 
نصب دنده تایمینگ میل لنگ)٣  

 
میل سوپاپ)۴  

 
بازدید سوپاپھا)۵  

 
سر سیلندر) ۶  

 
مونتاژ سرسیلندر)٧  

 
واتر پمپ) ٨  

 
پمپ روغن)٩  

 
میل لنگ و شاتون)١٠  

 
پیستون)١١  

 
میل لنگ)١٢  
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اندنراھنمای  خو:فصل اول  
 
 

)  ١ روش تعمیرونگھداری  
 
 

مطالب کمکی١ .١   
 -  وسائل اندازه گیری  -ابزار مخصوص :اگر برای راھنمای عملیات نیاز بھ ابزاری مثل

  مورد نیاز راازقبل از ھرعملیات مشخص نمایید ابزار لیست بایستی بود روغن گریس
طرح ساختار ١ .٢   

ول ھر فصل بیان شدهنصب در ا ومجموعھ ھاوروشطرح ساختار )  ١  
 

 
:لطفا بھ شکل زیر دقت کنید  

  
اویل پمپ خار فنری  ① 
اویل پمپ درپوش  ② 
اویل پمپ دنده خارجی  ③ 
اویل پمپ یدنده داخل  ④ 
 ⑤پین شکافدار 
 ⑥پایھ فنری سوپاپ کنترل فشار روغن 
سوپاپ کنترل فشارقویفنر  ⑦ 

 ⑧  سوپاپ کنترل فشار روغن
روغن پمپ کاسھ نمد   ⑨ 
اویل پمپ پوستھ  ⑩ 

.فعالیتھای زیر امور عادی میباشند و بطو رمعمول انجام میشوند )١  
کوچک باالبرھایجک و بررسی ربوط بھم عملیات -١  
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پاک کردن وتمیزکردن مجموعھ ھای عمومی -٢  
ھمربوطھای بازدید  -٣  
تعریف ھا١-٤  
یرات وتنظیماتتعمآموزش مقادیر درحدمجازدر بازدیدھای دوره ای  -١  
 تعمیرونگھداری وبازدیداشاره می کند بھ حداکثر وحداقل مقادیری کھ نبایستی در موقع  -٢

  ن شودبیشترازای وتنظیم
 

   در وتغییر باشد می ساده آنھا بھ دسترسی کھ شده مشخص ونشان عالمت با کھ مقادیری -٣  
باشد می آنھاغیرممکن         

 ماخذ
 می د بھ اختالفات بین حداکثر وحداقل مقدار است کھ شما و انتخابات آن مجازاشاره می کن -٤

 باشد 
 اختالف

ود بھ مواقع صدمھ دیدن خودرو وقطعات کھ بایستی بھ شرح عملیات توجھ مربوط می ش-٥
 نمود 

 توجھ
  

 اخطار
مھ ویا آسیب رساندن بھ افراد گرددکھ ممکن است باعث صد یموارد  

ات عالئم ونشانھ ھااختصار معانی و)٣  
یکلمات اصل حروف اختصار  ترجمھ 

RH Right Hand دست راست 
LH Left Hand دست چپ 
FR Front جلو 
RR Rear عقب 
IN Intake ورودی(بنزین(  
EX Exhaust خروجی(دود(  

SAE Society of Automotive 
Engineers 

 انجمن مھندسی خودرو

API American Petroleum Institute موسسھ نفت آمریکا 
SPECIAL 

TOOL 
Special Tool ابزار مخصوص 

T Torque گشتاور(تورک(  
Ay Assembly نصب 
S/A Sub Assembly پیش مونتاژ 
W/ With با 

M/T  Manual Transmission  گیربکس دنده ای 
A/T Automatic Transmission گیربکس اتوماتیک 
T/C Turbo Charger ژشار وتورب  

 
 
 
 
 

 

استانداردمقادیر  

 حدود
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تعمیرات اصی جھتروی پایھ ابزاراختصنصب موتور  
اصی پایھ ابزاراختص واسطھ بین موتور و - A 
وقطعات موتور ھامکانیزم بازکردن اصی جھتپایھ ابزاراختص -  B 

 
 

 فصل ٢:
 
تسمھ تایمینگ)١  

 
طرح ساختار .١  

 
 ①پولی تسمھ واتر پمپ  

 ② قاب  تسمھ تایمینگ
 ③  تسمھ تایمینگ
نگپولی میل ل  ④ 

میل لنگ تایمینگصفحھ راھنمای     ⑤ 
سفت کن تسمھ  ⑥ 
میل لنگ تایمینگ دنده  ⑦ 

 
تعویض) ٢  
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  یا کیلومتر تعیین شده آنرا تعویض نماییدتسمھ تایم را مرتب بازدید نمایید ودر موارد زیر

  خوردگی و خراشیدگی در پشت و روي تسمه
 پارگی و فرسودگی الیه اصلی 

  

تسمھ یر طبیعی کنارخوردگي غ ٢-٨-٤  
 
 

 
 
 
 
 

دددرموقعیت ھای زیر تسمھ بایستی تعویض گر:توجھ  
واتر پمپ چکھ کندونیاز بھ پرکردن مداوم داشتھ :حتی اگر ساییدگی مستقیما مشاھده نشود

د شما بایستی تسمھ باشد ویا تسمھ آلوده بھ روغن شده ویا در اثرکشیدگی صدمھ دیده باش
 راتعویض نمایید

 1007081-372 نیشماره ف
 ２５.3mm عرض تسمھ

بلبرینگ تسمھ سفت کن را بچرخانید در صورت شنیدن صدای غیر عادی وعدم سھولت 
چرخش ومشاھده ھر گونھ صدمات ظاھری برروی سطح تماس تسمھ اقدام بھ تعویض آن 

 .نمایید
 1007030-372 شماره فنی
 ２７.０mm عرض تسمھ
 φ50mm قطر خارجی

سمت خارجی تسمھ تایم صدمھ دیده کھ آیا قچک کنید   
  نوع

  مدل                                                                
ＥＦ 

ＧＬ, ＺＬ, ＧＳ, ＺＳ 
  φ110.7+0.1-0.2 میل سوپاپ تسمھ تایم قطر پولي
  φ54.65+0.7-0.13 میل سوپاپ تسمھ تایم قطر پولي

پیاده کردن پولی واتر پمپ -2  

 خوردگی و خراشیدگی
 در پشت

از بین رفتن 
 دندانھ ھا

خوردگی و 
در  خراشیدگی 
 روي تسمه

پارگی و فرسودگی 
 الیه هاي اصلی

 خوردگی دندانه 

کنده شدن لبه 
 هاي تسمه
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کردن پولی واتر پمپ مطابق شکل بھتر است کھ با ابزار مخصوص پیاده شود پیاده  ٢-١
١.۵± ٢۵ ( N.M   )  ترک  

  

 
 
 

١ ± ۶ N.M     با ترک  قاب تسمھ تایمینگ پیاده کردن ٢- ٢  

  
٣- ٢پیاده وسوار کردن پولی میل لنگ جھت بازکردن پولی میل لنگ با ابزار مخصوص میل 

 براي نمایید میل لنگ بھ فالیویل اتصال پیچ بازکردن اقدام بھ ه وثابت نمود فالیویل با را لنگ
این ابزار مخصوص نیز می توان استفاده کرداز فالیویل پیاده کردن  

  
.خارج نمائید پولی میل لنگپشت  تسمھ تایمینگصفحھ راھنمای ٢-٤  
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تسمھ سفت کن پولی پیاده کردن ٢ -٥ . 
 پیچ تایم قاب تسمھ پیاده کردندھید بعداز قرار باالدر نقطھ مرگ  پیستون سیلندر یک٢ -٥-١

 دنده میل سوپاپت تایم سپس عالموجھت حرکت عقربھ ھای  ساعت بچرخانید را کشیده ودر
ندگیر قرار در یک نقطھ میل سوپاپ قاب روي عالمتو  

Timing Mark 

 
.خارج نمائید را تسمھ سفت کن پیچ٢ -٥-٢ . 

 
تایم تسمھ پیاده کردن ٢-  ۶ . 

.پیچ گوشتي استفاده ننمائید مثلاز ابزار تیز تسمھ بازکردن براي :توجھ  
نمائید توجھ زیر موارد بھ تایم تسمھ بازکردن براي :توجھ  
دکنمی ش تسمھنکنید چون تارا تسمھ  
چون عمر تسمھ کم می شودنکنیدآلوده  وآب بھ روغن را تسمھ  
رخانیدعقربھ ھای  ساعت بچ نصب تسمھ موتور را در جھت پس از  
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میل لنگ تایم دنده پیاده کردن ٢-  ۶  

نمائید بازدیدنظر تغییر شکل دادن پشت تسمھ از را تایم تسمھ  
میل لنگ تایم استاندارد دنده اندازه  

 28.6mm عرض
: نصب دنده تایمینگ میل لنگ -٣  
دنده تایمینگ میل لنگ پولی نصب٣- ١  

 
اول پیستون لندرسی اولین يمرگ باال در نقطھ تایم تسمھ نصب ٣- ٢  
را در قسمت انتھایی میل سوپاپ دود قرار داده وشکاف روی دنده را  میل سوپاپدنده ٣ -٢- ١

:رابا پیچ سفت کنید نیروی ترک  تایم  دنده تراز نموده وسپس با محل پین انتھایی میل سوپاپ  
۵±١٠٠  N.M    

 
دگیر قرار اویل پمپ مقابل عالمت میل لنگ کھ عالمت روی پولینمائیدسعی   

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


 
سپس پیچ  تایم تسمھکردن  سفت وپس ازتنظیم ونمائید نصب را تسمھ هندسفت کن پولی٣ -٣

نمائیدپولی رابا ترک تعریف شده سفت   
 نصب را هندسفت کنرامطابق راھنمایی زیر تنظیم نموده وسپس پولی  تسمھ شل و سفت کردن

 نمائید
ین لبھ چرخ و پوستھ واتر پمپ تقریبٌا   ھمانطوریکھ در شکل مشاھده مي شود فاصلھ ب٣ - ٣- ١
٨mm سپس با شل و .نیوتن متر پیچ را سفت کنید  ٢۵ ±٣مي باشد،  با آچار تورک بھ میزان

.تنظیم نمائید۵mmسفت کردن پیچ تنظیم، تسمھ تایمینگ را بھ میزان کشش   

 
نده د بچرخانید میل لنگ دور ،دودورراھمزمان ودر جھت چرخش موتور میل لنگ٣ - ٣- ٢

 قرار گیرندی مشخص شده میل لنگ ودنده تایمینگ میل سوپاپ برابر عالمت ھا تایمینگ
.نمائید وسپس پیچ ھای پولی تسمھ تایم میل لنگ را سفت  

می mm۵نیروی الزم جھت فشار دادن قسمت انعطاف پذیر تسمھ تایمینگ در حدود  ٣- ٣- ٣
دباش  

شخص شده مطابقت نداشت،  با توجھ بھ در صورتیکھ کشش تسمھ تایمینگ با مقادیر م :توجھ
.مراتب فوق و توسط پیچ تنظیم، کشش تسمھ تایمینگ را میزان کنید  

پس از تنظیم تسمھ تایمینگ،  تورک الزم  براي سفت کردن-  
.                                        نیوتن متر است ٢۵ ±٣پیچ تنظیم   
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 ٤-  ٣نصب فالنچ پشت پولي میل لنگ 

نصب فالنچ پشت پولي میل لنگ بھ صورتیکھ در شکل نشان داده شده است انجام مي : ھتوج
.پذیرد  

. 
نمائید نصب مخصوص مسدود کننده پیچشی رابا ابزار ٣ -٥  
فالیویلبدون ٣ - ٥- ١  

پولي میل لنگ قرار داده و اھرم ابزار  دوررا  TSSتسمھ ابزار مخصوص٣ -٥-١- ١
گیری شودکشیده تااز چرخش پولی جلو مخصوص . 

. 
بانگاھداشتن دستھ ابزار مخصوص از چرخش دندانھ ھای تسمھ جلوگیری نمایید پیچ ٣-٥-١- ٢

دھا را با ترک مخصوص سفت نمایی  

 
با فالیویل٣- ٥- ٢  
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جلوگیری از چرخش دنده توسط ابزار مخصوص٣-٥-٢- ١  

پیچ مسدود کننده را سفت نمایید ٣-٥-٢- ٢  

 
Torque: 6±1N.m 

یمینگنصب قاب تسمھ تا٣  
نوارھای آب بندی را ھمان طورکھ در تصویر سمت راست نشان می دھد نصب نموده 

بایستی  ٣بایستی قبل از نصب سرسیلندر نصب شود ونوار موقعیت  ٢و١ونوارھای موقعیت 
قاب تسمھ تایمینگ را نصب نموده وپیچ رابا دست قبل از سفت کردن واتر پمپ نصب گردد

.بچرخانید  

 
 

ینگ را نصب نموده وپیچ رابا دست چرخانده وبا ترک زیر سفت نمایید قاب تسمھ تایم  
Torque: 6±1N.m 

  نصب پولی واترپمپ باترک٣ -٧
Torque: 6±1N.m 

  
 

میل سوپاپ)٢  
: میل سوپاپ شکل باز شده- ١  
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 ※: 

 
  (1) درب سوپاپ

*واشر آب بندي   (2)  
  (3) دنده تایمینگ میل سوپاپ

میل سوپاپ پوستھ کاسھ نمد  (4)  
*بوش تکیھ گاه میل سوپاپ   (5)  

  (6)کرپي ھاي اتصال میل سوپاپ 
  (7) میل سوپاپ
  (8) میل سوپاپ

  (9) کاسھ نمد میل سوپاپ
*خار فنري رینگي   (10) 
*واشر موجي شکل   (11) 

  (12) دنده کمکي میل سوپاپ
 (13)                                                                 *                                        خار فنري رینگي  

 
  .قطعاتیکھ با عالمت ستاره مشخص گردیده   قابل استفاده مجدد نمي باشند                      * 
)سانتي متر مربع. کیلوگرم بر( واحد تورک نیوتن متر یا  -     

 
 

پیاده کردن میل سوپاپ-٢  
موعھ درب محفظھ سر سیلندر مج             (1)   ٢-١  

درب محفظھ سر سیلندر  پیاده کردن ترتیب     (2)           
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دنده تایمینگ میل سوپاپ رابا ابزار مخصوص بازکنید٢-٢  

 
 

 از ابزار مخصوص جھت جلوگیری از چرخش میل سوپاپ باز کنید

  
درب سوپاپ را خارج سازید٢- ٣  

روی دنده ھای میل سوپاپ نسبت بھ یکدیگر روی خط مرکز چرخ قرار گرفتن عالیم ٢-٣-١
 دنده ھا در شکل نشان داده شده است

  
یدھابروی میل سوپاپ بنزین محکم کندنده اصلی رابا پیچ ٢-٣-٢  

برای حذف فشار مضاعف بروی میل سوپاپ در موقع پیاده کردن میل سوپاپ و:توجھ  
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الت افقی نگاه داریدمیل سوپاپ رادر ح، جلو گیری ازصدمھ دیدن  

  
پیچ ھای کرپی میل سوپاپ را بھ ترتیب شکل باز نمایید٢ -٤  

 کرپی ھای میل سوپاپ را خارج نمایید

  
شمع ھاراباز نمایید ٢-٥  
دنده اصلی میل سوپاپ را باز نمایید٢-۶  
میل سوپاپ رابا گیره محکم نماییداستفاده نمایید واز ابزار مخصوص  ٢-۶-١  

:توجھ  
  .ابت کردن بھ پین داخلی سوراخ دنده اصلی کامال دقت کنبدھنگام ث

 
گر از ابزار مخصوص استفاده نمی کنید مطابق شکل عمل نماییدا  ٢-٦-٢  
را در میل سوپاپ بنزین سفت نموده ھمانطور کھ در شکل می بینید ۶پیچ شماره )١  
مطابق شکل دنده را با با پیچ گوشتی بچرخانید)٢  

ده رااز روی دنده فرعی باز نماییدوپیچ ھای ثابت کنن  
اندازه گیری میل سوپاپ ٢-٧  

مراقب باشید کھ بھ سطح میل سوپاپ صدمھ وارد نشود:توجھ  
وسپس واشرفنری ورینگ گیربکس وغیره را  رینگ محوری نگاھدارنده رابا آچار باز نموده

 جدا سازید
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میل سوپاپ رابا کولیس ریز سنج اندازه گیری نمایید٢-٧-١  
تعیین شده باشد آنرا تعویض نماییدر صورتیکھ پایین از حد د  

                                                  فاصلھ محور مرکزی میل سوپاپ را بازدید کنید٢-٧-٢
             گیری شده بیشتر از استاندارد بودآنرا تعویض نمایید درصورتیکھ تعداد فاصلھ اندازه

0.170mm~0.1                                                         است فاصلھ میل سوپاپ بنزین   
 فاصلھ میل سوپاپ دود0.173mm ~0.1                                                           است

  
تلرانس درگیری دنده ھای میل سوپاپ را بازدید نمایید٢-٧-٣  
نصب میل سوپاپ بھ سر سیلندر)١  
و شماره اکسل برابردقت کنید عالمت ھای روی کربی ھای میل سوپاپ )٢  
گیرندوسپس پیچ ھا را سفت کنید قرار   
ت کندقندارد مطابازین با عالمت استمیل سوپاپ بنفاصلھ درگیری دنده ھای )٣  

نقطھ دایره آن اندازه گیری کنید و سپس میل سوپاپ بنزین رابا ابزار ٤پیستون را در :توجھ
ی میل سوپاپ دنده فرععالمت ھای روی دنده اصلی و کھمخصوص بچرخانید دقت نمایید

 روبروی ھم قرار گیرند

    مدل
 شرح

EF 
ZL、RL GL、GS、ZS 

 φ23.0-0.02 بنزین اندازه استاندارد
-0.033  

 φ23.0-0.02 دود
-0.033 

 φ22.9  بنزین حد مجاز
 φ22.9 دود

 حدود اندازه استاندارد شرح
 0.30 0.13-0.04 هیک دند
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نصب-٣  
ابزار مخصوص استفاده می کنید از ٣-١  
مخصوص نصب نماییددو حفره دنده میل سوپاپ رابا ابزار  ٣-١-١  
دنده میل سوپاپ رابا ابزار مخصوص بطرف راست بچرخانید سوراخ روی دنده  ٣-١-٢

مت دنده روبروی عالمت دنده اصلی قراربگیردویا عالمت ھای دنده فرعی روبروی عال
  دنده سفت کنید میلی متر ٥.٨اصلی قرار  گرفتھ باشد و پیچ ھای دنده میل سوپاپ رابا اندازه 

  
.ھمواره از ابزار مخصوص استفاده کنید ٣-٢  
درجایی کھ در تصویر مشخص شده وارد نمایید اپرادر میل سوپ M ۶پیچ ھای ٣-٢-١  

:توجھ  
قرار داده و سمت راست بچرخانید بطوریکھ ودنده میل سوپاپ  ۶Mپیچ گوشتی را بین پیچ 

دنده داخل ھم قرار گیرند عالمت ھای دو دنده روبروی ھم قرار گیرند ویا دندانھ ھای سردو
دکھ دنده ھا آسیب نبینطوری ببندیدسپس پیچ ھای میل سوپاپ را  

・. 
 
 

میل سوپاپ  بنص ٣-٣  
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انس میل سوپاپ باشیدرلت مراقب  
سر سیلندر روغن بپاشید ومحورروی دنده میل سوپاپ  ٣-٢-١  
تصویر  ھمانطور کھ در بطریقی در مقابل عالمت قرار دھید میل سوپاپ را ٣-٣-٣  

 دیده می شود

 
روغن را بطور کامل روی مجموعھ میل سوپاپ دنده ھا ومحور نشست سر سیلندر  ٣-٣-٤

 بپاشد 
پیچ ھای کرپی نگھدارنده میل سوپاپ را بترتیب سفت کنید ٣-۴  

 
اییدن را خارج نمپیچ ھای محکم کننده مجموعھ میل سوپاپ بنزی ٣-٥  
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نصب در میل سوپاپ ٣-٦  
چسب مخصوص درزگیری را روی شیار ھای درپوش میل سوپاپ ریختھ درزھا را می گیریم 

دیده می شودزیرین ر کھ در شکل ھمان طو  

 
نصب درب میل سوپاپ  ٣-٦-١  

مشاھده نماییدن شکل زیریبی کھ پیچ ھارا بھ ترتی  
دسفت نماییبا نیروی ترک تعیین شده   

 
توسط ابزار مخصوص پس از ریختن روغن روی شیارھای سر سیلندر وبا فشار  ٣-٦-٢

 درپوش را نصب نمایید
درپوش بایستی در جھت ھای نصب شود کھ در تصویر سمت راست نشان می دھد : توجھ

تر از سطح سر سیلندر قرار گیردباال mm ١±١وسپس از فشار دادن در پوش بایستی   

 
 mm ۵٠-۶٠وطول  ١٠Mبا فشار آنرا با پیچ  ،کردن کاسھ نمد با روغن پس از آغشتھ ٣-٧

باشد آنرا  در صورتیکھ کاسھ نمد دست دومآنرا با ابزار مخصوص وارد سر سیلندر نمایید 
)کھ با فشار وارد سر سیلندر نماییدقبل از این (آغشتھ بھ روغن کنید  

ل از اینکھ پیچ را درآورید با دست چک کنید کھ محکم شده باشدقب  
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نصب دنده تایمینگ میل سوپاپ٣-٨  

پس از آغشتھ کردن پیچ بھ روغن پیچ رابا ابزار مخصوص تست نمایید کھ محکم باشد وآنرا با 
محکم کنید M ·N ١٠٠±٥ترک   

 
 

تست نمایید استفاده قبل از ابزار مخصوص ر ا: توجھ  

  
صب درپوش سرسیلندر ن٣-٩  
بوده س ضربھ گیر استفاده شده درپوش تسمھ تایم کھ با در پوش سر سیلندر در تما ٣-٩-١

 بایستی کامال تعویض نمایید
ضربھ گیرجدید را بطور صحیح درجای خود زیر درپوش تسمھ تایم قرار دھید ٣-٩-٢  
نشانداده شده با ترک  پیچ بھ ترتیبی کھ در عکس سمت راست ٨پوش سرسیلندر رابا در ٣-٩-٣

  ± ١N· M مخصوص نصب نمایید
بازدید سوپاپ -٤  
لرانس سوپاپ استاندارد ت ٤-١  

 ٠.١٨±٠.٠٥ بنزین تنظیم دھانھ سوپاپ
  ٠.٢٥±٠.٠٥ دود

خط قرار گیرندمراقب باشید کھ عالمت روی دنده میل سوپاپ در یک  ۴-٢  
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ت نیازتنظیم نماییدرا توسط فیلر اندازه گیری ودر صور دھانھ سوپاپ ٤-٣  

 ٤سیلندر  ٣سیلندر  ٢سیلندر  ١سیلندر 
 خروجي ورودي خروجي ورودي خروجي ورودي خروجي ورودي

O O O — — O — — 

 
ک دور میل سوپاپ یرت نیاز بھ تنظیم مجدد دھانھ سوپاپ می بایست قبل از اقدام ودر ص ٤-٤

 را بچرخانید

 
 
 
 
 
 

 .صب نماییدسرسیلندر را روی سیلندر ن ٤.٥   
.پیچ مربوطھ را بصورت ضربدری ببندید ٨    
  )n.m ٦گشتاور (
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بازدید سوپاپھا.۵  
فاصلھ استاندارد٥.١  

.فاصلھ استاندارد را رعایت کرده و با ابزار مخصوص آنھا را محکم کنید  
  .مرقب باشد ھنگام سفت کردن نچرخند.است  n.m ٥گشتاور

 
.ل سوپاپ روبروی ھم باشندزمان نصب دقت کنید عالمتھای می ٥.٢  

:نحوه فیلرگیری.نماییدموقع نصب فیلر گیری مناسب  ٥.٣ . 
 

١سیلندر ٣سیلندر     ٢سیلندر    ٤سیلندر    
IN EX IN EX IN EX IN EX 

O O O — — O — — 
.میل سوپاپ را یک دور بچرخانیدسپس میزان فاصلھ را اندازه بگیرید٥.٤  

١سیلندر ٣سیلندر     ٢سیلندر    ٤ندرسیل    
IN EX IN EX IN EX IN EX 

— — — O O — O O 
.اگر میزان فاصلھ از استاندارد بیشتر بود آنرا با افزودن واشر تنظیم کنید  

نتیجھ اندازه گیری خود را ثبت کنید: توجھ  
میل سوپاپ را بچرخانید و سر میل سوپاپ کھ اندازه اش از استاندارد بیشتر است را بھ ٥.٤.١

سر میل تایپیت را بھ سمت پایین قرار دھید،سمت باال  
.تایپیت را بھ پایین فشار دھیدمیل لنگ را بچرخانید و ٥.٤.٢  
بھ سمت  با استفاده از ابزار مخصوصمیل لنگ را طوری بچرخانیدکھ تاج میل سوپاپ ٥.٤.٣

  .با کمک ابزار مخصوص میل سوپاپ را فشار دھید و نگھ دارید.باال قرار بگیرد
  واشر را با اھن ربا بیرون بکشید.ن بیاوریداشر تنظیم را باپیچ گوشتی بیروو ٥.٤.٣.١
  اندازه بگیرید) میکرومتر(میزان ضخامت واشر را باکالیپر  ٥.٤.٣.٢
  .واشر استاندارد را انتخاب کنید ٥.٤.٣.٣

  : سوپاپ ھوا 
 mm ٠.٢۵   - فاصلھ مابین +ضخامت

  :سوپاپ دود 
 mm ٠.٢۵   - فاصلھ مابین +ضخامت

 اندازه از نظر ضخامت  بھ شرح زیر ٣٢جدول ضخامت پولک ھاي تنظیمي در 
)برحسب میلي متر:(است  

١٨/٢  ۴٠/٢  ۶٢/٢  
٢٠/٢  ۴٢/٢  ۶۴/٢  
٢٢/٢  ۴۴/٢  ۶۶/٢  
٢۴/٢  ۴٠/٢  ۶٨/٢  
٢۶/٢  ۴٨/٢  ٧٠/٢  
٢٨/٢  ۵٠/٢  ٧٢/٢  
٣٠/٢  ۵٠/٢  ٧۴/٢  
٣٢/٢  ۵۴/٢  ٧۶/٢  
٣۴/٢  ۵۶/٢  ٧٨/٢  
٣۶/٢  ۵٨/٢  ٨٠/٢  
٣٨/٢  ۶٠/٢   
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.براي تنظیم فاصلھ دھانھ سوپاپھا از پولکھاي تنظیمي محاسبھ شده استفاده نمائید- ٥.٤.٣.٤  

 
 .عالمت روي پولکھاي تنظیمي را در محل خود  بھ سمت پائین قرار دھید ٥.٤.٣.٥

.  
.اطمینان پیدا کنید پولکھابار بچرخانید و بار دیگر از فاصلھ  ٣تا  ٢میل لنگ را ٥.٤.٣.٦  

ندرسر سیل) ٦  
ساختار.١  
نیوتن متر ٢٠+١شمع موتور با تورک -١  
سرسیلندر                                       -٢  
نوار جلوگیري ازورود گردو خاک  -٣  
واشر سرسیلندر-۴  
پولک تنظیمي دھانھ سوپاپ-۵  
)استکاني(پیستون باال و پائین آوردنده سوپاپ -۶  
خارقفل کن ساق سوپاپ-٧  
نر کوئليواشر فوقاني ف-٨  
فنر کوئلي-٩  
سوپاپ بنزین- ١٠  
سوپاپ دود- ١١  
کاسھ نمد ساق سوپاپ - ١٢  
واشر تحتاني فنرکوئلي- ١٣  
گاید سوپاپ١۴  

 ٢.جداسازی
شمع ھا را بیرون بیاورید١.۶  
.پیچ روی سر سیلندر وجود دارد انھا را باز کنیدھشت    ٢.۶  
.جھت باز کردن پیچھا برعکس جھت بستن میباشد: توجھ  
.واشر سر سیلندر یکبار مصرف است: توجھ  
.برای خارج کردن پیچ ھا از اچار بوکس استفاده کنید٣.۶  
.پولکھای تنظیمی و پیستونھای محرک سوپاپ را از داخل سرسیلندر خارج کنید ۶.۴  
فنر سوپاپ و واشر تحتانی .ترتیب خارقفل کنساق سوپاپ بوسیلھ ابزارمخصوص بھ۶.۵

.در خارج نماییدسوپاپ و سوپاپ را از سر سیلن  
.ساق سوپاپ را کھ روی گایدھای سوپاپ قرار گرفتھ را خارج سازید کاسھ نمدھای۶.۶   

.واشر سرسیلندر را جدا نمایید ٧.۶  
 ٣- تمیز کاري:

.محل اتصال واشر سرسیلندر روي سرسیلندررا تمیز کنید -١  
.کربن محفظھ احتراق را تمیز نمائید-٢  
. تمیز نمائید مجراھاي آب وروغن و ھوا را -٣  

 توجھ : دقت نمائید در ھنگام تمیز کردن بھ قطعات آسیبي وارد نشود.
     

 ۴- بازدید سرسیلندر:
سیلندربازدید پیچیدگي سطح سر -١  
ک ش مخص وص براب ر ش کل، نق اط پیچی دگي سرس یلندر را توس ط فیل ر بازدی د            بھ وسیلھ خط-١

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


  میلي متر بیشتر نباشد ١/٠از دگي سرسیلندر در نقاط مختلف یحداکثر پیچ. نمائید

 بیشتر نباشدمیلي متر  ١/٠لبھ گاید سوپاپ بنزین تا سطح سرسیلندر ونیز

.با گونیاي قائم زاویھ مخصوص پیچیدگي فنر کوئلي سوپاپ را اندازه گیري نمائید -٢  

 توجھ داشتھ باشید ھنگام اندازه گیري الیھ ھاي جمع شده فنرسوپاپ  بھ سمت پایین قرار گرفتھ

.باشد در صورتیکھ مقدار پیچیدگي بیش از حد مجاز باشد فنر سوپاپ را تعویض نمایید  

اندازه گیري ارتفاع آزاد فنر سوپاپ -٣  
.ارتفاع فنر سوپاپ را بھ کمک کولیس اندازه گیري مي نمائیم   

میلي متر ٩٧/٣۶ارتفاع استاندارد فنر سوپاپ   
 

 ۴- اندازه گیري سوپاپ
.ازنظر خمیدگي، ترک برداشتن و فرسودگي آن ھا: وپاپبازدیدھاي ظاھري س -١  

 جدول اندازه ھاي سوپاپ

اندازه  موقعیت
 حد مجاز استاندارد

۴/١ ورود عرض نوار آبندي ± ٢/٠  ___ 
۴/١ خروج ± ٢/٠  ___ 

ضخامت لبھ  
 باالي سوپاپ

٠/١ ورود ± ٢/٠  ٧۵/٠  
٠/١ خروج ± ٢/٠  ٧۵/٠  

  
 .وپاپ را بازدید نمائیدلقي  بین گاید راھنماي سوپاپ و ساق س--
با یک ابزار ان دازه گی ر م درج ک ھ ق ادر ب ھ ان دازه گی ري قط ر داخل ي گای د راھنم اي س وپاپ              -١

باش  د را م  ورد اس  تفاده ق  رار دھی  د و ب  راي ان  دازه گی  ري قط  ر س  اق س  وپاپ از ک  ولیس اس  تفاده    
 .نمائید

ه، اگ ر خ ارج از ح د معم ول     رابا اندازه ھاي استاندارد مقایسھ نموداختالف اندازه گیري شده -٢
  .بود سوپاپ یا گاید راھنماي سوپاپ را تعویض نمائید

نق  اطي ک  ھ م  ي بایس  ت در س  وپاپ و گای  د راھنم  اي س  وپاپ ان  دازه گی  ري ش  ود در ش  کل  : توج  ھ
اندازه ھاي بدست آمده را با جدول زیر مقایسھ و در صورت لزوم سوپاپ و . نشان داده شده است

  .ا تعویض نمائیدگاید راھنماي سوپاپ  ر
  

 جدول اندازه ھاي سوپاپ وگاید راھنماي سوپاپ
 حد مجاز اندازه استاندارد موقعیت

قطر داخلي گاید راھنماي سوپاپ 
)م م(  ٠/۵ + ٠١٢/٠

 ___ 

)م م(قطرخارجي ساق سوپاپ   ٠/۵ + ٠١٢/٠
 ___ 

)م م(حداکثر لقي   
٠۵۶/٠ ورودي ～ م م٠٢٠/٠  

٠۶۶/٠ خروجي ～ م م٠٣٠/٠  
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سوپاپ )راھنمای (ایدتعویض گ)٥  
 

.درجھ سانتی گراد حرارت دھید ١٠٠-٨٠ب داغ بین آسرسیلندر را با استفاده از-١  
.از ابزار مخصوص جھت تعویض گاید راھنمای سوپاپ استفاده کنید-٢  
.برای نصب گاید راھنمای سوپاپ بایستی برعکس انجام شود-٣  
.دقت کنید سوپاپھای دود و ھوا اشتباه نصب نشود-٤  
تعمیر سیت سوپاپ)٦  

.چک کنید سیت سوپاپ را از نظرخمیدگی و ترک  
.درجھ باشد ٤٥زاویھ تماس باید-١  
.محل تماس سوپاپ را با سیت سوپاپ بازدید نمایید-٢  
درجھ بھ چپ  ٢٠درجھ بھ راست و  ٧٠ابزار سھ نظام تراش را در مرکز سیت قرارداده و-٣  

.بدست اید در حول مرکزی سیت میچرخانیم تا وضعیت صحیح  
.بزار مخصوص اب بندی کنیدا بوسیلھ روغن سمباده محل نشست سیت سوپاپ را با-۴  

 ٧) مونتاژسر سیلندر
:لطفا درھنگام نصب موارد زیر را اضافھ کنید  

 
محل غالف شمع در روی سر سیلندر را آغشتھ بھ چسب سیلیکون کرده و در محل خود -١

  .قرار دھید
اشر استفاده کرده و بعد از اطمینان از صحت اب بندی پیچھای برای تنظیم  اب بندی از و-٢

  .اتصال را محکم کنید
زمانیکھ غالف . از ابزار مخصوص جھت قرار دادن واشر داخل سرسیلندراستفاده نمایید-٣

شمع در داخل سرسیلندر قرار میدھید مطمئن شوید کھ لبھ فوقانی غالف ھم سطح لبھ سر 
  .سیلندر باشد

  .واشر تحتانی و کاسھ نمد را در محل خود قرار دھید ،اسھ نمد گاید سوپاپ برای نصب ک-۴
  .قبل از نصب محور داخلی آغشتھ بھ روغن شود و کاسھ نمد دقیقا در محل خود قرار گیرد

  :توجھ
  .استفاده از عینک ایمنی ھنگام کار الزامی است

  .استفاده نمایید) کردنفنر جمع (جھت جمع کردن فنر سوپاپ و متعلقات از ابزار اختصاصی
بعد از نصب خار سوپاپ .مجموعھ سوپاپ را با ابزار مخصوص در محل خود قرار دھید-۵

  .خل سرسیلندر قرار دھیداپیستون حرکت دھنده و واشر را در محل خود د
واشر سر سیلندر را نصب نموده و دقت کنید کھ غالمت روی واشر سرسیلندر بھ سمت باال -۶

  .باشد
  .دگیر را در محل خود قرار دھیدنوار گر-٧
  .رزوه پیچ سر سیلندر را اغشتھ بھ روغن کرده  و سپس نصب نمایید-٨

  : توجھ
  :پیچھای سرسیلندر باید در سھ مرحلھ توسط ترک متر سفت شود

  نیوتن متر ٣٠:الف
  نیوتن متر ۵٠:ب
  نیوتن متر ٧٠:ج
  
ز اچار ترک متر با فشار برای سفت کردن شمع ھای موتور ا. شمع موتور را نصب کنید-٩

  .نیوتن متراستفاده می کنیم ٢٠
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  :واتر پمپ) ٨
  
  .بدنھ واتر پمپ و گردگیر است ،ارینگ یکبار مصرف: واتر پمپ شامل  -١
  
  ده و سپس پوستھوسھ عدد پیچ اتصال پوستھ شافت را از واتر پمپ بازنم:پیاده سازی: ٢
  
  .واتر پمپ را خارج کنید 
  
  .ھ واتر پمپ را باز نماییدبازویی تنظیم تسم -٣
  
  . گردگیر را خارج کنید-۴
  
  .سطح واتر پمپ را تمیز نمایید-۵
  
  : بازدید ظاھری -۶
  

  با چرخاندن شفت واتر پمپ سھولت گردش آنرا.ھرگونھ خمیدگی و استھالک را برسی کنید
  .کنترل نمایید

  
  :نصب مجدد-٧
  

  .از نوار گردگیر جدید استفاده کنید
  .م تسمھ واتر پمپ را نصب کنیدبازویی تنظی  -
نیوتن متر سفت  ۵+٢۵واتر پمپ را نصب کرده و پیچھای اتصال را با آچار تورک متر  -

  .کنید
  .واشرھای اب بندی را تعویض نمایید -
  
  :پمپ روغن)٩
  

  : نحوه جداسازی -١
  

  .پیچ ھا و مھره ھا راباز کنید سپس با کمک ابزار مخصوص کارتل را بیرون بکشید
  
  .ت کنید لبھ ھای کارتل آسیب نبینددق
  
  .صافی روغن و واشر آب بندی را خارج کنید-
  
  :تمیز کاری-٢
براي تمیز کردن  محل نشست کارتل و پوستھ کاسھ نمد تھ میل لنگ مي توانید از وسیلھ  -

  .ده کنیدااستفکارتک و یا کاتر  و یا ھر وسیلھ مناسب  دیگري 
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  :نصب-٣
  

ر مخصوص در محل خود قرار داده ولی دقت کنید کھ لبھ تیز کاسھ نمد کاسھ نمد را با ابزا
  .حتما اغشتھ بھ روغن شده باشد

  
  .خار قفل کننده مجموعھ را از محل خود خارج کنید-
  
  .فنر و فشنگی کنترل فشار روغن را از داخل اویل پمپ خارج کنید،پایھ فنر-
  
مپ زمانی کھ در محل خود و خارجی اویل پ ی لخاعالمتھای روی دنده د:  توجھ -

 .صب گردیده باید قابل رویت باشندن
  

  :میل لنگ و شاتون) ١٠
  
  :قطعات داخلی -١
  

 -میل لنگ -کپھ یاتاقان ثابت-مجموعھ پیستون و شاتون–یاتاقان متحرک  میل لنگ -کپ شاتون
  -یاتاقان ثابت

  
  گزن پین-شاتون-پیستون-رینگھای کمپرس–نازل - بغل یاتاقانی

  
  
  :دنبازکر-١
  

قبل از بازکردن شاتون حرکت افقی شاتون را روی محور میل لنگ بوسیلھ ساعت اندازه 
  .اندازه بگیرید ،گیری 

  
  میلی متر  ٢۵/٠-١۵/٠: فاصلھ استاندارد

  
  .کپھ شاتونھا را باز کرده و محل نشیمنگاه یاتاقانھا را تمیز کنید-٢
  
  .د کارخانھ استفاده کنیداز یاتاقانھای استاندار ،ھنگام تعویض یاتاقانھا -٣

  :توجھ
  

ھنگام سفت کردن پیچھای اتصال کپھ یاتاقانھا بدفعات میل لنگ را بچرخانید و در صورت 
  .عملیات را متوقف کنید ،سفت شدن  میل لنگ

  
  :پیاده و سوار کردن متعلقات شاتون و پیستون-۴
  
  .سازیدبا استفاده از ابزار رینگ باز کن، رینگھا را از پیستون جدا . ١
مجموعھ رینگھا و پیستونھا در تعمیرات مي بایست در کلی ھ س یلندرھا ب ھ ص ورت مجموع ھ       .٢

  .تعویض شوند و از تعویض کردن قطعات فوق در یک سیلندر خودداري شود
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.با ابزار مخصوص گژن پین را خارج نموده و پیستون را از شاتون جدا سازید .٣  
 

ص شاتون را در داخل پیستون بھ طور صحیح تنظیم براي جازدن کژن پین با ابزار مخصو
)سوراخھاي شاتون وپیستون مقابل یکدیگر قرار گرفتھ باشند. (نمائید  

 
اس تفاده   مخص وص براي خارج کردن گ ژن پ ین، جھ ت ج دا س اختن پیس تون از ش اتون از ابزار       

 . نمائید
:بدنھ سیلندر تمیز کاري-۴  

.استفاده نموده تا بھ چشم شما آسیبي نرسد ایمنیدر زمان تمیز کردن قطعات از عینک  :توجھ  
 

از مواد مخصوص براي تمیزکردن بدنھ سیلندر، سرسیلندر کارتل روغن و اویل پمپ و  -١
.غیره  استفاده نمائید  

 
:میز کردن  پیستونت  
.بھ وسیلھ رینگ کھنھ کربنھاي جمع شده داخل شیار پیستون را تمیز نمائید  -١  
.ده ذرات کربن جمع شده را روي قسمتھاي مختلف پاک کنیدبا مواد تمیز کنن-٢  

 توجھ :از برس فلزي یا وسیلھ تیز دیگر براي تمیز کردن استفاده نکنید.
 

.م م است ٠٠/٧٢- ٠١/٧٢قطر سیلندرھاي استاندارد -٣    
 

:پیستون) ١١  
 

  .لقي بین گژن پین داخل پیستون را بازدید نمائید -١
لي پیستون محل نشست گژن پین را مطابق شکل اندازه گیري با میکرومتر قطر داخ  -٢

                                                                                               .نمائید
 – ٠٠٩/٠حداکثر اختالف بین قطر خارجي گژن پین و قطر داخلي پیستون باید  - -٣

.میلي متر باشد ٠/٠٠۴  
:مپرسرینگ ک -۴  

 
)میلي متر(حداکثر )میلي متر(استاندارد    

١٢/٠  ٠۶/٠٣/٠-٠ رینگ کمپرس  
١ 

١١/٠  ٠۶/٠٣/٠-٠ رینگ کمپرس  
٢ 

:دھانھ رینگ   
 
 

اندازه حداکثر دھانھ 
 رینگھا

اندازه استاندارد دھانھ 
  رینگھا

۶۵/٠  ۴/٢-  ٠۵/٠ ١کمپرس   
۶۵/٠  ۵/٣-٠۵/٠ ٢کمپرس    
٠٠/١  ٢٠/٠-٧٠/٠  رینگ روغن 

  .فاصلھ بین دیواره سیلندر و پیستون را بازدید نمائید : توجھ
پیس تون ب ا بدن ھ    فاص لھ  اندازه گیري قطر داخلي سیلندرو قطر خ ارجي  پیس تون ،اگ ر     ھنگام -۵
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  .سیلندر پس از اندازه گیري خارج از حد مجاز بود با تعویض قطعات رفع عیب نمائید
 

٠١٩/٠   ٠٣/٠فاصلھ استاندارد      
  ١/٠مجاز          حداکثرفاصلھ 

  
فاصلھ بین پیستون و دیواره سیلندر بستگي بھ قطر داخلي سیلندر و  قطرخارجي پیستون : توجھ

  .در جھت عمودي دارد
  

  :میل لنگ) ١٢
 

[1 .تابیدگي میلنگ را اندازه گیري کنید  
 شکل  استفاده نمائید و سپس می ل vبراي اندازه گیري از ساعت اندازه گیرو پایھ مخصوص -١ 

لن  گ را ح  ول مح  ور خ  ود بچرخانی  د و مق  دار تابی  دگي را ان  دازه گی  ري نمائی  د در ص  ورتي ک  ھ     
  .مقدار تابیدگي بیش از حد مجاز بود اقدام بھ رفع آن نمائید

  
  .میلي متر مي باشد ٠٣/٠حداکثر تابیدگي 

  .قطر نشست یاتاقانھاي متحرک روي میل لنگ را با ریزسنج اندازه گیري نمائید -٢
  میلي متر ٠٠۵/٠فرسودگي  حداکثر

  .قطر نشست یاتاقانھاي ثابت روي میل لنگ را با ریزسنج اندازه گیري نمائید-٢
  میلي متر ٠٠۴/٠حداکثر فرسودگي  

  
  نصب مجدد -٣
مح  ور خ  ارجي گ  ژن پ  ین را روغنک  اري نم  وده و ب  ا در نظ  ر داش  تن  عالئ  م روي پیس  تون و     -

صل نمائید بھ ص ورتیکھ مح ورداخلي پیس تون    شاتون مجموعھ را بھ طور صحیح بھ یکدیگر مت
. در ی ک ردی ف منطب ق ب ر یک دیگر ق رار گرفت ھ باش ند        ) محل ق رار گ رفتن گ ژن پ ین    (و شاتون 

در محل خود داخل پیستون و گژن پین قرار دھی د ت ا    مخصوصسپس گژن پین را توسط ابزار 
  .پیستون و شاتون بھ یکدیگر متصل شوند

 توجھ 
دن گ ژن پ ین محورھ اي پیس تون و ش اتون ب ھ روي یک دیگر منطب ق ب وده          دقت نمایید ھنگام جاز

ودقت داشتھ باشید انجام این عملیات در درجھ حرارت  معم ولي  پیس تون  و ش اتون انج ام  م ي      
  .پذیرد

  
 - طریقھ نصب رینگھا روي پیستون:

ب  ا اب  زار مخص  وص رین  گ ب  ازکن، رین  گ اول را روي پیس  تون ب  ھ ص  ورتي ق  رار دھی  د ک  ھ        
ب راي ق رار دادن بقی  ھ رینگھ ا روي پیس تون ب  ھ     . م ت روي رین گ ب ھ س  مت ب اال ق رار گی  رد     عال

  .ھمین روش عمل نمائید
    
  

 قرار گرفتن دھانھ رینگ پیستون:
درجھ دھانھ رینگ  ١٨٠دھانھ رینگ کمپرس اول را بھ سمت لولھ مکش ھوا قرارداده و سپس 

م را نس بت ب ھ دھان ھ رین گ کمپ رس      را تغییر جھت م ي دھ یم و س پس دھان ھ رین گ کمپ رس دو      
درجھ تغییر مي دھیم و ھمچنین دھانھ رینگ روغ ن نس بت ب ھ دھان ھ رین گ کمپ رس        ١٨٠اول 

  .تغییر می دھیمدوم را
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 توجھ:

رینگھ  اي کمک  ي  فوق  اني و تحت  اني رین  گ روغ  ن را در مح  ل خ  ود ب  ھ ط  ور ص  حیح نص  ب و    
س پس دھان ھ ھ ر ک دام را  نس بت ب ھ دھان ھ        دھانھ آنھا را مقابل دھانھ رینگ روغن ي ق رار داده و   

  .درجھ تغییر جھت بدھید  ٩٠رینگ روغني
  
یاتاقانھاي ثابت را در محل خود روي سرسیلندر بھ طور صحیح قرار داده و با توجھ بھ شیار  -

لنگ  سپس میل. و کانال مدار روغن  کھ مي بایست با شیار و کانال  سیلندرموتور منطبق باشد
.روي سرسیلندر بھ طور صحیح قرار دھیدرا در محل خود   

 توجھ : از یاتاقانھایي استفاده نمائید کھ کارخانھ سازنده  آن توصیھ مي نماید.
.قبل از نصب میل لنگ سطح یاتاقانھا را روغنکاري نمائید             

 
   نصب بغل یاتاقاني ھا

کھ داراي  شیار روغنبغل یاتاقاني ھا را بھ صورتي در محل خود نصب نمائید کھ سمتي   
.مي باشد  بھ  طرف  میل لنگ و سمت مسطح آن بھ سمت سیلندر موتور قرار گرفتھ باشد   
یاتاقانھا را روي کپھ ھاي ثابت میل لنگ بھ صورتي قرار دھید کھ شیارھا و کانالھاي روغن  

.مطابق شکل بر یکدیگر منطبق باشند و سپس سطح یاتاقانھا را روغنکاري نمائید  
 
پھ ھاي یاتاقان ثابت را پس از روغنکاري بھ ترتیب صحیح در محل خود قرار داده و پیچ ک

.نیوتن متر سفت نمائید ٧٠+ ۵/٣ھاي آن را توسطتورک متر در دو الي سھ مرحلھ با تورک   
 

ھمزمان با سفت کردن پیچ ھاي کپھ یاتاقان مي بایست میل لنگ را بچرخانید و این چرخش  
.ي انجام پذیردمي بایست بھ راحت  

 
 نصب شاتون و پیستون داخل سیلندر

 
 

یاتاقانھاي متحرک را با توجھ بھ شیارھا و کانالھاي روغن روي یاتاقان روي شاتون و  -١
.روي کپھ ھاي شاتون نصب نمائید  

 
.قرار گرفتن دھانھ رینگھا روي پیستون را بازدید نمائید -١    

 
لي شده میل لنگ ھنگام نصب شاتون پیچ ھاي جھت جلوگیري از صدمھ دیدن سطح صیق - ٢-

. شاتون را مجھز بھ پوشش پالستیکي نمائید  
 

بھ  مخصوصمجموع پیستون وشاتون سیلندریک را روغنکاري نموده بھ کمک ابزار - ٣-
صورتیکھ فالش عالمت حک شده روي پیستون بھ سمت جلوي موتور قرار گرفتھ در محل 

. خود داخل سیلندریک قرار دھید  
 

 توجھ: دقت نمائید مجموعھ ھر شاتون و پیستون در سیلندر مربوطھ خود قرار گیرد.
 

کپھ ھاي شاتون را بھ طور صحیح در محل خود قرار داده و مھره ھاي آن را آغشتھ بھ -٣
.سفت کنیدبھ ترتیب روغن نموده و توسط تورک مترمھره ھاي اتصال آن را   

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


وتن مترنی ۴٠-+٢مھره ھاي یاتاقان       گشتاور  
 توجھ: از شاتون ھایي استفاده نمائید کھ کارخانھ سازنده توصیھ مي نماید.
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