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  سازي   پيش هشدارها و آماده

٢  

  پیش هشدارها و آماده سازي
  ائی دارند قطعاتی که نیاز به سفت کردن با آچار زاویه

طعـات  ق(ائي براي سفت كردن نهائي قطعاتي كـه در زيـر نـام بـرده شـده       از آچار سفت كردن زاويه •
  . استفاده كنيد) موتور

  پيچهاي سر سيلندر  )١
  هاي كپه شاتون  مهره )٢

  .استفاده نكنيد) تورك متر(براي بستن كامل، از ميزان گشتاور   •
  . گردند مقادير گشتاور براي اين قطعات تنها در مراحل اوليه بستن، رعايت مي  •
ه و آنها را بـا روغـن موتـور تميـز     هاي تماس آنها اطمينان حاصل نمود ها و محل از تميز بودن رزوه  •

  . چرب نمائيد
  
  

  واشر چسبی ) زدن(روش بکار بردن 
a. هاي واشر چسبی قدیمی را از سطوح تماس  از یک کاردك استفاده کرده و تمام باقیمانده

  . همچنین بطور کامل این سطوح را از هرگونه چربی و روغن تمیز کنید. و شیارها بتراشید
b.  از واشـر چسـبی   . (واخت از واشر چسبی را به سطوح تماس بزنیـد نواري پیوسته و یکن

  .)اصلی یا مشابه استفاده کنید
  در مورد کارتل روغن مطمئن شوید که قطر الیه واشر چسبی  •

          in) 3.5-4.5 mm(0.138-0.177 باشد.  
  براي سطوحی بجز کارتل روغن مطمئن شوید که قطر الیه واشر چسبی  •

          2.0-3.0 mm(0.079-0.118 in) باشد.  
c.  مگر اینکـه بنحـو دیگـري    (واشر چسبی را در سمت داخل  سوراخهاي پیچها بکار برید

  ).توصیه شده باشد
d.   دقیقه پس از چسب زدن انجام گیرد 5قطعات حدوداً بایستی ) بستن(سوار کردن .  
e.   ـ   30حداقل ده موتـور  دقیقه صبر کنید، سپس اقدام به ریختن روغن و مایع خنک کنن

  . نمائید
  
  
  

  











  قطعات خارجي موتور 

٧  

  قطعات خارجی موتور



  قطعات خارجي موتور 

٨  



  قطعات خارجي موتور 

٩  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صفحه حرارت گير مانيفولد دود                   حسگر حرارتي اكسيژن            شمع   
  پيچ تخليه آب       مانيفولد دود            واير شمع   
      )تعبيه شده در دلكو(ميل سوپاپ  حسگر موقعيت  

  

  



  قطعات خارجي موتور 

١٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  فشار كمپرس موتور

١١  

  فشار کمپرس موتور
  اندازه گیري مقدار کمپرس موتور                 

  . موتور را گرم كنيد .١
  .سويچ را ببنديد  .٢
  . فشار بنزين را آزاد كنيد  .٣

  . كنيدمراجعه ) »روش اساسي سرويس» «آزاد كردن فشار بنزين«( ECبه بخش         
  . تمام شمعها را پياده كنيد  .٤
  . قبل از باز کردن شمعها اطراف شمعها را با فشار هوا تمیز کنید •

  
  

  . سوكت سيمهاي حسگر موقعيت ميل سوپاپ را از دلكو جدا كنيد  .٥
  . سوكت دسته سيمهاي تمام انژكتورها را جدا كنيد  .٦
  
  
  
  
  
  
  .دوصل كني 1دستگاه كمپرس سنج را به سيلندر شماره   .٧
  . پدال گاز را كامالً فشار داده و پائين نگهداريد تا دريچه گاز كامالً باز بماند  .٨
  . موتور را استارت زده و حداكثر مقدار فشار نشانداده شده دستگاه را يادداشت كنيد  .٩

  . اين عمل را براي تك تك سيلندرها انجام دهيد  .١٠
) مشخص شده(ور به دور الزم همیشه از باطري کامالً شارژ شده استفاده کنید تا موت •

  . براي انجام این آزمایش دست یابد
   kpa(bar, kg/cm2, psi)/ rpm: فشار کمپرس موتور 

  استاندارد  
     1,226 (12.26,12.5,178) /300    
  حداقل   
    1,030 (10.30,10,50,149) /300   

  :حداکثر اختالف مجاز بین فشار کمپرس سیلندرها
    98 (0.98,1.0,14) /300  

  :اگر فشار كمپرس در يكي يا تعدادي از سيلندرها كم باشد  .١١
a. ها، اندكي روغن داخل سيلندر بريزيد هاي محل بستن شمع از طريق سوراخ.  
b.  را اندازه بگيريد  مجدداً فشار كمپرس .  

هاي پیسـتون ممکـن اسـت     ، کمپرس بیشتر شد، رینگ)روغن اضافی(اگر بااین روش   •
  . پس از چک پیستون رینگها را تعویض نمائید. فرسوده یا صدمه دیده باشند

اگر فشار تا میزان قابل قبول افزایش نیافت، ممکن است آب بندي سیت و سوپاپ بـه    •
آب بندي سیت و سوپاپ را کنترل و در صورت نیاز سیت و سوپاپ  . نحو مناسبی نباشد

  .)عه کنیدمراج  EM-52به اطالعات سرویس و مشخصات در صفحات .(را تعمیر نمایید
  :اگر فشار کمپرس در دو سیلندر مجاور هم پائین باشد  •

a.  ممکن است نشت فشار در اثر خرابی واشر سرسیلندر باشد و یا اینکه  
b.   بازرسـی را  . هر دو سیلندر ممکن است مشکل وضعیت سوپاپها را داشته باشـند

  .انجام داده و برحسب نیاز تعمیر نمائید
چهار انژكتور و سوكت سيمهاي حسگر موقعيت ميـل سـوپاپ در   هاي هر  فيوز پمپ بنزين، سوكت .١٢

  .محل دلكو را جا بزنيد، سپس شمها را ببنديد

  

  



  كارتل روغن

١٢  

  کارتل روغن                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  پیاده کردن 
  . قرار دهيد) سه پايه ايمني(خودرو را بلند كرده، و براي رعايت ايمني در زير آن خرك  .١
  . پياده كنيد كاور زير موتور را  .٢
  . روغن موتور را خالي كنيد  .٣
پياده و سوار «( PDبه بخش . ديفرانسيل جلو را همراه با رام نگهدارنده ديفرانسيل پياده كنيد  .٤

  . مراجعه كنيد)  4WDهاي  فقط مدل) (»ديفرانسيل جلو» «كردن
  . رام جلوبندي جلو را پياده كنيد  .٥
  
  
  .پيچهاي كارتل روغن را پياده كنيد  .٦
  
  
  
  
  

  
  .  كارتل روغن را پياده كنيد  .٧

a   .كاتر واشر چسبي را بين بلوك سيلندر و كارتل قرار دهيد .  
  . از صدمه دیدن سطوح تماس آلمینیومی جلوگیري کنید •
در  غیر اینصورت جاي پیچهاي کارتل . از پیچ گوشتی براي جدا کردن استفاده نکنید •

  . صدمه خواهند دید
      .b   كناره  كاتر ضربه زده و كاتر را در سطح تماس حركت دهيدبا چكش  به .  

  . كارتل روغن را از سمت جلو بيرون بكشيد  .٨
  
  

  

  

  

  



  كارتل روغن

١٣  

  سوار کردن 
از يك كاردك براي جدا كردن و تراشيدن واشر چسبي قـديمي از سـطح تمـاس كارتـل روغـن       .١

  . استفاده كنيد
ك سیلندر تراشـیده و  هاي واشر چسبی را از سطح تماس بلو همچنین تمام باقیمانده  •

  . جدا کنید
  
  

  
  
  . نواري پيوسته و يكنواخت از واشر چسبي را به سطح تماس كارتل روغن بزنيد  .٢

  . از واشر چسبی اصلی یا مشابه استفاده کنید  •
  . واشر چسبی را در شیار سطح تماس بمالید   •
  . از پیچها بکار ببرید  mm (0.28 in) 7واشر چسبی را با فاصله   •
  
  
  
  
  
  . باشد 4.5mm (0.138-0.177 in)-3.5قطر واشر چسبی باید   •
  . دقیقه پس از چسب زدن انجام گیرد 5حدوداً باید ) بستن(سوار کردن   •
  
  
  
  
  
  
  . كارتل روغن را سوار كنيد  .٣

  . پیچهاي کارتل روغن را بترتیب شماره گذاري شده ببندید  •
: 5.9-6.9 N.m (0.6-0.7 kg-m, 52-61 in- Ib)  

  . دقیقه صبر کنید 30روغن حداقل ) ریختن(از اضافه کردن  قبل  •
  . قطعات را بترتيب عكس پياده كردن سوار كنيد  .٤
  
  
  

  

  

  

  



  زنجير تايم

١٤  

زنجیر تایم                      

  



  زنجير تايم

١٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واشر چسبی) زدن(محل بکار بردن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واشر چسبی ) زدن(دن هاي بکار بر محل         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  



  زنجير تايم

١٦  

  پیاده کردن
   احتیاط

پس از پیاده کردن زنجیر تایم، میل سوپاپ و میل لنگ را جداگانـه نچرخانیـد چـون      •
  . ها برخورد خواهند کرد سوپاپها با سر پیستون

 دیگر سطوح تماس) لغزاندنی(هنگام سوار کردن زنجیر سفت کن یا هر قطعه جا زدنی  •
  . را با روغن موتور نو روغن کاري کنید

هـا و   هـاي پـیچ   هاي دنده میل سوپاپ و پولی میـل لنـگ بـه رزوه    هنگام بستن پیچ  •
  . هاي جاي پیچها جدا گانه روغن موتور نو بزنید رزوه

  . ها نریزید مایع خنک کننده موتور را ناخواسته روي تسمه  •
  زنجیر تایم باال 

  . كنيد مجموعه كانال هوا را پياده .١
هـاي دسـته سـيمها را     هاي دسته سيمهاي الكتريكي و بست ، سوكت)وكيوم(هاي مكش  شلنگ  .٢

  .  جدا يا پياده كنيد
  . تسمه هيدروليك فرمان را باز كنيد  .٣
  . پمپ هيدروليك فرمان را پياده كرده و آنرا به يكطرف بلغزانيد  .٤
  . پايه نگهدارنده پمپ هيدروليك فرمان را پياده كنيد  .٥
  . مين ترتيب پولي واسطه و پايه آنرا پياده كنيدبه  .٦
  . واير شمعها و شمعها را باز كنيد  .٧

  
  
  .را در وضعيت نقطه مرگ باال و حالت كمپرس قرار دهيد 1پيستون شماره   .٨
  
  
  
  
  

  
  
  . در سوپاپ را پياده كنيد  .٩

  . به ترتیب شماره گذاري شده در شکل باز و پیاده کنید         
  
  
  
  
  
  

  . نجير تايم باال را پياده كنيدقاب ز  .١٠
  
  
  

  

  

  



  زنجير تايم

١٧  

  ادامه پیاده کردن 
  . زنجير سفت كن باال را پياده كنيد .١١

  .)پيستون را فشار داده و پيني مناسب در سوراخ پين جا بزنيد(       
  .ها را تميز كنيد هاي زنجير نزديك به عالئم تايم روي دنده دانه  .١٢

پ و دنده واسطه ميل سوپاپ روي زنجيرها با رنـگ عالمـت   در مقابل عالئم تايم دنده ميل سوپا       
  . بزنيد

  . هاي دنده ميل سوپاپ و دنده واسطه ميل سوپاپ، همچنين زنجير تايم باال را پياده كنيد پيچ  .١٣
  
  
  
  

  
  

  
  

  دنده واسطه میل سوپاپ 
  . زنجير تايم باال را پياده كنيد .١

  .مراجعه كنيد  EM-15    » زنجير تايم باال» «پياده كردن«به       
زنجير تايم پائين را بوسيله ابزار مناسب مهـار كنيـد تـا از بيـرون زدن فنـر زنجيـر سـفت كـن           .٢

  . جلوگيري گردد
شود که قاب پائینی زنجیر تایم را نخواهیم پیـاده   این مرحله فقط در زمانی اعمال می •

  . کنیم
  .دنده واسطه ميل سوپاپ را پياده كنيد  .٣

  زنجیر تایم پائین 
،    مايع خنك كننده موتور را بوسيله باز كردن پيچ تخليه پوسته موتور و شير تخليه رادياتور، ١      

  .مراجعه كنيد MAبه بخش . تخليه كنيد
  . روغن موتور را بوسيله باز كردن پيچ تخليه روغن، تخليه كنيد    ٢
  . قطعه هاي زير را پياده كنيد  ٣

  )آلترناتور(تسمه دينام   •
  )ايركانديشن(ركولر تسمه كمپرسو  •
  پروانه با كالچ پروانه   •
  رادياتور   •
را پياده كرده و آنرا به يكطرف بلغزانيـد و بهمـين ترتيـب پـولي     ) كولر(كمپرسور ايركانديشن     .٤

  . واسطه و پايه نگهدارنده را نيز پياده كنيد
  . را در وضعيت نقطه مرگ باال و حالت كمپرس قرار دهيد 1پيستون شماره    .٥
  . و را پياده كنيددلك  .٦
  .  پولي ميل لنگ را پياده كنيد  .٧

  

  

  



  زنجير تايم

١٨  

  ادامه پیاده کردن 
  . كارتل روغن را پياده كنيد .٨

  .مراجعه کنید EM-11» کارتل روغن» «پیاده کردن «به   •
  . اويل پمپ و شفت دلكو را پياده كنيد، سپس صافي جمع كننده روغن را پياده كنيد  .٩

  . يدقاب زنجير تايم پائين را پياده كن  .١٠
  احتیاط       
  . مواظب پاره شدن یا صدمه دیدن واشر سرسیلندر باشید     

  
  

  . قطعات زير را پياده كنيد .١١
پيستون را فشار داده و پيني مناسب در سـوراخ پـين جـا    (تسمه سفت كن زنجير تايم پائين   •

  .)بزنيد
  بازوئي راهنماي زنجير سفت كن   •
  زنجير تايم پائين ) غالف(گايد   •
  . ير تايم باال و دنده واسطه ميل سوپاپ را پياده كنيدزنج  .١٢
پیـاده  «در  EM-16» دنده واسـطه میـل سـوپاپ   «و  EM-15» زنجیر تایم باال«به   •

  .مراجعه کنید» کردن
هـاي   در مقابل عالئم تايم دنـده . ها را تميز كنيد هاي زنجير نزديك به عالئم تايم روي دنده دانه  .١٣

  . يل سوپاپ روي زنجير تايم با رنگ عالمت بزنيدميل سوپاپ و دنده واسطه م
  . زنجير تايم پائين و دنده واسطه ميل سوپاپ را پياده كنيد  .١٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بازرسی 
زنجیر را از نظر وجود ترك و سائیدگی زیاد مورد بازرسی قرار دهید و در صورت نیاز زنجیر  

  . را تعویض کنید
  

  

  

  

  



  زنجير تايم

١٩  

  سوار کردن 
  زنجیر تایم پائین

  . دنده سر ميل لنگ، دنده اويل پمپ و روغن برگردان را سوار كنيد .١
  . از مطابقت کردن عالمت دنده سر میل لنگ با جلو موتور اطمینان حاصل نمائید  •
دنده واسطه ميل سوپاپ و زنجير تايم پائين را با توجه به عالمت دنـده واسـطه ميـل سـوپاپ و       .٢

  . ايد، سوار كنيد دن عالمت گذاري كردهعالمت رنگي زنجير كه در هنگام پياده كر
  احتیاط 

  . با مواظبت از پاره شدن یا صدمه دیدن واشر سرسیلندر جلوگیري کنید
  . زنجير تايم و بازوئي راهنماي زنجير سفت كن را سوار كنيد) غالف(گايد   .٣
پيـاده   زنجير سفت كن پائين را سوار كرده و پين نگهدارنده پيستون زنجير سفت كن را جـدا و   .٤

  . كنيد
  
  
  

  

  



  زنجير تايم

٢٠  

  ادامه سوار کردن 
  .قاب زنجير تايم پائين را سوار كنيد    .٥

هـاي واشـر چسـبي را از بلـوك      با استفاده از كاردك يا وسيله مناسب ديگـر تمـام باقيمانـده     •
  . سيلندر و سطوح تماس قاب زنجير تايم پائين جدا و تميز كنيد

  . يض كنيدكاسه نمد سر ميل لنگ را با كاسه نمد نو تعو  •
 EM-14    واشر چسبی را بصورت نوار در قاب زنجیر تایم پـائین بکـار ببریـد بـه       •

  .مراجعه کنید
  . از واشر چسبی اصلی یا مشابه استفاده کنید  •
 EM-21بـه  . از کاسه نمد سر میل لنگ نو استفاده و از نو بودن آن مطمـئن شـوید    •

  . مراجعه کنید
  . ، واشر چسبي بزنيدهمچنين به سطوح باالي واشر قاب  •
  . قاب زنجير تايم جلو را روي موتور سوار كنيد  •
»    كارتـل روغـن  «در » سـوار كـردن  «به . صافي جمع كننده روغن و كارتل روغن را سوار كنيد     .٦

  . مراجعه كنيد
  
  
  
  . اويل پمپ و شفت دلكو را سوار كنيد   .٧

رد، عدم انجام چنین مطمئن شوید که سمت صاف شفت دلکو به سمت موتور قرار گی •
  . شود عملی باعث بهم خوردن تایم موتور می

  . قطعات زير را سوار كنيد   .٨
  پولي ميل لنگ  •
  . و پايه پولي واسطه آن ) كولر(كمپرسور ايركانديشن  •

  
  
  

  دنده واسطه میل سوپاپ 
  .زنجير تايم پائين را سوار كنيد .١
  .کنید مراجعه» سوار کردن«  EM-18»  زنجیر تایم پائین«به   •

  .  دنده واسطه ميل سوپاپ و پيچ آنرا سوار كنيد.     ٢
  
  
  
  

  زنجیر تایم باال 
  .زنجير تايم پائين و دنده واسطه ميل سوپاپ را سوار كنيد .١
سـوار  «در  EM-19» دنده واسطه میـل سـوپاپ  «و  EM-18» زنجیر تایم پائین«به  •

  .مراجعه کنید» کردن
ا را با توجه به عالئم رنگي زده شده در هنگام پياده كـردن  زنجير تايم باال و دنده ميل سوپاپه  .٢

  . سوار كنيد
پين نگهدارنده پيستون زنجير سفت كن داخل سوراخ پيستون . زنجير سفت كن را سوار كنيد  .٣

  . را جدا و پياده كنيد
  

  

  

  

  

  



  زنجير تايم

٢١  

  ادامه سوار کردن 
  . قاب زنجير تايم باال را سوار كنيد  .٤
هاي واشر چسبي در سطوح تمـاس بلـوك موتـور و قـاب      ماندهبا استفاده از كاردك تمام باقي  •

  . زنجير تايم باال را تراشيده و تميز كنيد
  . مراجعه كنيد EM-14   به . واشر چسبي را بصورت نوار در قاب زنجير تايم باال بكار ببريد  •
  . همچنين به سطوح باالي واشرقاب، واشر چسبي بزنيد  •
  . تفاده کنیداز واشر چسبی اصلی یا مشابه اس  •

  احتیاط 
  . با مواظبت از پاره شدن یا صدمه دیدن واشر سرسیلندر جلوگیري کنید  •
در هنگام سوار کردن قاب زنجیر تایم باال، مواظب لغزش یا  از جا درآمدن ناخواسته   •

  . زنجیر تایم باال باشید
  . واشر در سوپاپ را سوار كنيد  .٥
  . مراجعه كنيد  EM-14   به.  شر چسبي بزنيدبه سرسيلندر و قاب زنجير تايم باال، وا  •

  
  
  
  .پيچها را بترتيب شماره گذاري شده سفت كنيد. در سوپاپ را سوار كنيد  .٦

: 8-11 N.m (0.8-1.1 kg.m , 69-95 in-Ib)  
  
  
  
  
  
  

  . دلكو را سوار كرده و مطابق شكل نشانداده شده تنظيم كنيد  .٧
  . مها و بست دسته سيمها را سوار كنيدهاي دسته سي ، سوكت)وكيوم(هاي مكش  لوله  .٨
  . برعكس ترتيب پياده كردن، سوار كنيد  .٩
  
  

  

  

  



  تعويض كاسه نمد 

٢٢  

  تعویض کاسه نمد           
  الستیک ساق سوپاپ 

  . در سوپاپ را باز كنيد  .١
  . مراجعه كنيد EM-13  » زنجير تايم«به . ميل سوپاپ را پياده كنيد  .٢
  . ص يا ابزار مناسب پياده كنيدفنر سوپاپ و الستيك ساق سوپاپ را با ابزار مخصو  .٣

پیستون مورد نظر باید در وضعیت نقطه مرگ باال قرار داشته باشد تا از افتـادن سـوپاپ   
  . جلوگیري شود

  
  
  . الستيك ساق سوپاپ نو را با روغن موتور چرب كنيد، سپس با ابزار آنرا سوار كنيد  .٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سمت سوار کردن کاسه نمد 
  . ا در جهت نشان داده شده سوار كنيدكاسه نمد ر •

  
  
  
  
  
  

  کاسه نمد سر میل لنگ    
  . رادياتور و پولي سر ميل لنگ را پياده كنيد .١
  . كاسه نمد سر ميل لنگ را پياده كنيد  .٢
  . با مواظبت از خراش برداشتن درپوش زنجیر تایم جلو جلوگیري کنید •

  
  

  

  

  

  



  تعويض كاسه نمد 

٢٣  

  . كرده و باابزار مناسب سوار كنيدكاسه نمد نو سر ميل لنگ را با روغن موتور چرب  .٣
  
  
  
  
  
  
  
  

  کاسه نمد ته میل لنگ 
  . را پياده كنيد) در گيربكس اتوماتيك(فاليويل يا درايو پليت  .١
  . پوسته كاسه نمد ته ميل لنگ را پياده كنيد  .٢
  . كاسه نمد ته ميل لنگ را از پوسته جدا كنيد  .٣
  . لنگ جلوگیري کنید با مواظبت از خراشیده شدن پوسته کاسه نمد ته میل •

  
  
  

  . كاسه نمد ته ميل لنگ نو را با روغن موتور چرب كرده و بوسيله ابزار مناسب سوار كنيد  .٤
  . کاسه نمد را در جهت نشانداده شده سوار کنید   •
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . پوسته كاسه نمد ته ميل لنگ را سوار كنيد  .٥
a. ،هاي واشر چسبي را بوسيله  تمام باقيمانده قبل از سوار كردن پوسته كاسه نمد ته ميل لنگ

  . كاردك جدا و تميز كنيد
هاي واشر چسبی را از سطوح تماس بلوك سیلندر جدا و تمیز  همچنین تمام باقیمانده •

  . کنید
  

  

  

  

  

  



  تعويض كاسه نمد 

٢٤  

b. بصورت نوار يكنواخت.(به سطح تماس پوسته كاسه نمد ته ميل لنگ واشر چسبي بزنيد(  
  . ستفاده کنیداز واشر چسبی اصلی یا مشابه ا    •
  . در اطراف و سمت داخل نسبت به سوراخ پیچها بکار ببرید  •

  
  
  

  



  سرسيلندر

٢٥  

سرسیلندر                   

  



  سرسيلندر

٢٦  

   احتیاط
یـا  ) کاسه نمـد (هاي روغنی  در هنگام سوار کردن، میل سوپاپ، زنجیر سفت کن، سیل •

  . یدسطوح تماس را با روغن موتور نو روغنکاري کن) لغزاندنی(قطعات جا زدنی دیگر 
هاي میل  در هنگام سوار کردن سرسیلندر، دنده میل سوپاپ ، پولی سر میل لنگ و کپه •

  . ها را با روغن نو روغن کاري کنید ها و جاي رزوه سوپاپ سطوح رزوه
تایپیت ها را با برچسب زدن از یکدیگر مشخص نمائید تا در هنگام نصب با هم اشـتباه   •

  . نشوند
سوپاپ و دنده واسطه میل سوپاپ با رنگ آنها را عالمـت   قبل از پیاده کردن دنده میل •

  . گذاري کنید تا در تایم کردن مجدد دچار مشکل نشوید
  

  پیاده کردن 
تعويض مايع خنك «( MAبه بخش . مايع خنك كننده رادياتور و بلوك سيلندر را تخليه كنيد .١

  . مراجعه كنيد) »نگهداري موتور» « كننده موتور 
  .و دنده واسطه ميل سوپاپ را پياده كنيد زنجير تايم باال  .٢
، »پیاده کردن« EM-16» دنده واسطه میل سوپاپ«و  EM-15» زنجیر تایم باال«به  •

  . مراجعه کنید» زنجیر تایم«
هاي میل  سوار کردن، با رنگ دنده/ براي تایم کردن مجدد در هنگام پیاده کردن •

دنده واسطه میل سوپاپ را عالمت گذاري ها، زنجیر تایم باال، زنجیر تایم پائین و  سوپاپ
  . کنید

  . ها را پياده كنيد كپه هاي ميل سوپاپ و ميل سوپاپ  .٣
  . محل قرار گرفتن اولیه این قطعات را براي سوار کردن مجدد درجاي قبلی عالمت بزنید •

  
  
  
  
  
  
  

  . پيچهاي سرسيلندر را به ترتيب شماره گذاري شده باز كنيد  .٤
رتیب ناصحیح ممکن است منجر به تاب برداشتن یا ترك برداشتن باز کردن پیچها به ت •

  .سرسیلندر شود
  .  پیچهاي سرسیلندر را در دو یا سه مرحله شل کنید  •
  . سرسيلندر و واشر سرسيلندر را پياده كنيد  .٥
  

  
  سوار کردن 

  . پيچهاي سرسيلندر را به ترتيب شماره گذاري شده با روش زير سفت كنيد .١
a. 29ه مقدار تمام پيچها را ب N.m (3.0 kg-m,22 ft-Ib) سفت كنيد .  
b.   79تمام پيچها را به مقدار N.m (8.1 kg-m,59 ft-Ib) سفت كنيد .  
  

  

  

  



  سرسيلندر

٢٧  

  ادامه سوار کردن 
c  .تمام پيچها را كامالً شل كنيد.  

 d 34-25تمام پيچها را به مقدار N.m (2.5-3.5 kg-m , 18-25 ft-Ib) سفت كنيد.  
e . در صورتيكه آچار سفت كن . هاي ساعت سفت كنيد در جهت حركت عقربه °91-86تمام پيچها را

اي در دسترس نباشد، تمام پيچهاي سر سيلندر را در سمت رو به جلوي موتور عالمت بزنيد،  زاويه
  . هاي ساعت سفت كنيد در جهت حركت عقربه  °91-86سپس هر پيچ را 

  
  
  . تيب نشانداده شده به روش زير سوار كنيدها را بتر هاي ميل سوپاپ ميل سوپاپها و كپه .٢
a  .هاي ميل سوپاپ ها را در جاهاي خودشان قرار دهيد ميل سوپاپها و كپه .  
b . 2تمام پيچها راN.m (0.2 kg-m, 17 in-Ib) سفت كنيد.  
c . 11.7-9.1تمام پيچها را N.m (0.92-1:2 kg-m, 80-104 in-Ib) سفت كنيد .  
  . پيچها را با روغن موتور نو چرب كنيدهاي پيچها و جاي  رزوه  •
  . زنجير تايم باال و دنده واسطه ميل سوپاپ را سواركنيد .٣
زنجير «، »سوار كردن« EM-19» دنده واسطه ميل سوپاپ«و  EM-19» زنجير تايم باال«به   •

  .مراجعه كنيد» تايم
مايع خنك كننده  تعويض«( MA-7به بخش . مايع خنك كننده موتور را مجدداً در موتور بريزيد .٤

  .مراجعه كنيد) »نگهداري موتور» «موتور
  )جدا، جدا کردن(باز کردن 

  . مراجعه كنيد EM» قطعات خارجي موتور«به . مانيفولد هوا و مانيفولد دود را پياده كنيد .١
  . قطعات مربوط به سوپاپها را پياده كنيد  .٢
  . الستيك ساق سوپاپ را با ابزار مناسب پياده كنيد  .٣
  
  
  
  زرسی با

  تاب سرسیلندر
  . سطح سرسيلندر را تميز كنيد

) تاب نداشتن(از يك خط كش صاف و قابل اطمينان، همچنين يك فيلر گيج براي بازرسي تراز بودن 
  . سطح سرسيلندر استفاده كنيد

  . سطح سرسيلندر را از شش جهت همانند آنچه در شكل نشانداده شده چك كنيد
  )نداشتن تاب(تراز بودن سطح سرسیلندر 

   mm (0.0012 in) 0.03کمتر از       استاندارد
   0.1mm (0.004 in)      حداکثر مجاز 

  . اگر از حد مجاز مشخص شده بیشتر بود، آنرا تعویض یا کف تراشی کنید
  : حد مجاز کف تراشی

  شود حد مجاز کف تراشی سر سیلندر بوسیله مقدار کف تراشی بلوك سیلندر معین می
»A « =راشی سرسیلندر مقدار کف ت  
»B « = مقدار کف تراشی بلوك سیلندر  

  حداکثر مجاز کف تراشی 
A + B = 0.2 mm (0.008 in)   

پس از كف تراشي سرسيلندر، حركت و چرخيدن آزادانه ميل سوپاپ را با دست آزمايش كنيد، اگر 
  .مقاومت يا سفتي احساس شد، سرسيلندر بايستي تعويض شود

  :لندرمقدار ارتفاع اسمی سرسی
126.3-126.5 mm (4.972-4.980 in)   

  

  

  

  



  سرسيلندر

٢٨  

  ادامه بازرسی 
  بازرسی چشمی میل سوپاپ 

  . و ساييدگي چك كنيد) بريدگي(ميل سوپاپ را از نظر خش خوردگي، قيچي شدن 
  
  
  
  

  میل سوپاپ ) تاب(لنگی 
  . بگيريد ميل سوپاپ را در محل نشست وسط اندازه) تاب(لنگي  .١
  ):در مجموع) (تاب(لنگی    

   mm (0.008 in) 0.02ستاندارد کمتر از ا
   mm (0.0016 in) 0.04:حداکثر مجاز 

  . از حد مجاز بيشتر بود، ميل سوپاپ راتعويض كنيد) تاب(اگر  .٢
  
  

  ارتفاع بادامک میل سوپاپ 
  . ارتفاع بادامك ميل سوپاپ را اندازه بگيريد .١
  :ارتفاع استاندارد بادامک میل سوپاپ    

   mm (1.673-1.681 in) 42,695 – 505-42هوا   
   mm (1.610-1.618 in) 41.095 – 40,905دود   
  :بادامک) فرسودگی(حداکثر سائیدگی   
  هوا و دود    
    0.2 mm (0.008 in)    

  . بيشتر از حد مجاز بود، ميل سوپاپ را تعويض كنيد) فرسودگي(اگر سائيدگي  .٢
  

  خالصی میل سوپاپ 
  .سفت كنيد) گشتاور(چهاي آنها را بمقدار مشخص شده هاي ميل سوپاپ را سواركرده و پي كپه .١
  . هاي ميل سوپاپ را اندازه بگيريد قطر فضاي داخلي كپه  .٢

  :قطر داخلی استاندارد
   5تا  1هاي  کپه  

28.000-28.025 mm (1.1024-1.1033 in)   
  
  
  . قطر خارجي ميل سوپاپ را اندازه بگيريد .٣

  :قطر خارجی استاندارد
   5ا ت 1هاي نشست  محل  

27.935-27.955 mm (1.0998-1.1006 in)   
  . اگر خالصي ميل سوپاپ بيشتر از حد مجاز بود، ميل سوپاپ و يا سر سيلندر را تعويض كنيد .٤

  :هاي آن خالصی بین میل سوپاپ و کپه
   mm (0.0018-0.0035 in) 090-0.045استاندارد 

                 mm (0.0047 in) 0.12حداکثر مجاز 
  

  

  

  

  



  سرسيلندر

٢٩  

  ه بازرسی ادام
  طولی میل سوپاپ ) بازي(خالصی 

  . ميل سوپاپ را  روي سرسيلندر سوار كنيد  .١
  . طولي انتهاي ميل سوپاپ را اندازه بگيريد) بازي(خالصي   .٢

  :طولی انتهاي میل سوپاپ) بازي(خالصی 
   mm (0.0028-0.0058 in) 0.148-0.070استاندارد 

  mm (0.008 in) 0.2حداکثر مجاز 
)   بازي(طولي از حد مجاز بيشتر بود ميل سوپاپ را تعويض كرده و خالصي ) بازي( اگر خالصي  .٣

  . طولي آنرا اندازه بگيريد
طولي همچنان از حد مجاز بيشتر بود، پس از تعويض ميل سوپاپ، سرسيلندر ) بازي(اگر خالصي   .٤

  . را تعويض كنيد
  
  

  دنده میل سوپاپ ) تاب(لنگی 
  . ل سوپاپ سوار كنيددنده ميل سوپاپ را روي مي  .١
  . دنده ميل سوپاپ را اندازه بگيريد) تاب(لنگي   .٢

  ):در مجموع) (تاب(لنگی 
  mm(0.0059 in) 0.15:  حداکثر مجاز

  . اگر از حد مجاز بيشتر بود، دنده ميل سوپاپ را تعويض كنيد  .٣
  
  

  خالصی گاید سوپاپ 
سوپاپ و گايد سوپاپ بيشتر در . (دبگيري  لقي سوپاپ را همچنانكه در شكل نشانداده شده اندازه .١

  . )شوند اين جهت ساييده مي
مقدار نشانداده شده توسط ) (خم شدن به یک سمت (حداکثر مجاز لقی سوپاپ 

  ):گیج ساعتی
  هوا و دود 

0.2 mm (0.008 in)  
  

  

  

  



  سرسيلندر

٣٠  

  ادامه بازرسی 
  . ريدبگي اگر از حداكثر مجاز بيشتر بود، خالصي بين سوپاپ و گايد سوپاپ را اندازه .٢
a. قطر ساق سوپاپ و قطر داخلي گايد سوپاپ را اندازه بگيريد .  
b.  در حد مجاز بودن خالصي را چك كنيد .  

قطر داخلی گاید سوپاپ منهاي قطر خارجی ساق = خالصی بین سوپاپ و گاید سوپاپ 
  واحد:  mm(in)              سوپاپ 

  حداكثر حد مجاز  استاندارد  
 0.053-0.20  هوا

0.0008-0.0021  0.08 (0.0031)  

 0.013-0.040  دود
(0.0016-0.0029)  0.10 (0.004)  

c. اگر از حد مجاز بيشتر بود، سوپاپ را تعويض كرده و خالصي را اندازه بگيريد .  
اگر خالصي همچنان از حد مجاز بيشتر بود، پس از تعويض سوپاپ، گايد سوپاپ را نيز تعويض  •

  . كنيد
  

  
  تعویض گاید سوپاپ 

-120ور كرده و درجه حرارت آنرا تا  يد سوپاپ، سرسيلندر را در روغن داغ غوطهبراي درآوردن گا .١
140°C (248-284°F) باال ببريد .  

  
  
  
  
  
  
و يا بوسيله  20KN (2ton, 2.2 US ton, 2.0 imp ton)]تحت فشار  [گايد سوپاپ را با پرس   .٢

  . چكش و ابزار مناسب بيرون برانيد
  
  
  
  
  
  
  . سيلندر را برقو بزنيدسوراخ گايد سوپاپ در سر  .٣

  قطر سوراخ گاید سوپاپ 
  : براي قطعات یدکی 

  هوا و دود  
11.175-11,196 mm (0.4400-0.4408 in)   

  

  

  

  



  سرسيلندر

٣١  

  ادامه بازرسی 
  . گرم كرده و گايد سوپاپ يدكي را در آن جا بزنيد C (248-284°F)°140-120سرسيلندر را تا  .٤

  »L«مقدار بیرون زدن 
13.3-13.9 mm (0.524-0.547 in)  

  
  
  
  
  

  .گايد سوپاپ را برقو بزنيد  .٥
  :سایز یااندازه تمام شده

  دود و هوا
7.000-7.018 mm (0.2756-0.2763 in)   

  
  
  
  
  

در صورت فرسودگي زياد آنها را . ائي شدن چك كنيد محل تماس سوپاپ با سيت سوپاپ را از نظر حفره
  . تراشيده يا تعويض كنيد

. سوپاپ و گاید سوپاپ را از نظر ساییدگی چک کنید هاي سوپاپ، قبل از تعمیر سیت  •
هاي سوپاپ را تعمیر یا  در صورت ساییده شدن، آنها را تعویض کرده سپس سیت

  . تعویض کنید
  . براي یکنواختی تراش از هر دو دست استفاده کنید  •

  
  

  تعویض سیت سوپاپ با سیت یدکی
يشتر از محل نشست سيت در سرسيلندر تراش نبايد ب. سيت قديمي را تا جدا شدن آن بتراشيد .١

  . براي اطمينان ارتفاع تراش ماشين تراش را تنظيم كنيد. ادامه يابد
  . محل نشست سيت در سرسيلندر را بتراشيد  .٢

  تراش محل سیت براي سیت یدکی 
   [ mm (0.020 in) 0.5]  اور سایز

   mm (1.4961-1.4967 in) 38.016-38.000هوا 
   mm (1.2874-1.2880 in) 32716-32.700دود 

براي اطمینان از نشست کامل و اندازه صحیح سیت سوپاپ در هنگام تـراش از مرکـز گایـد    
  . سوپاپ بعنوان الگو استفاده کنید

  . گرم كنيد C (248-284°F)°140-120سرسيلندر را تا  .٣
  . سيت سوپاپ يدكي را با فشار تا انتهاي محل نشست جا بزنيد  .٤

  
  

  

  

  

  

  



  سرسيلندر

٣٢  

  ادامه بازرسی
هاي نشانداده شده در اطالعات سـرويس و   ها را به اندازه با وسيله تراش مناسب يا سنگ زدن، سيت.   ٥

  .، بتراشيدSDSمشخصات 
  . هاي سيت را با مواد ساينده ساب بزنيد پس از تراش لبه.   ٦
  . شرايط و حالت نشست سوپاپ را چك كنيد.   ٧

α« زاویه تماس سیت       «:  
 ´45°45 - ´15°45درجه    
  :» W« پهناي تماس  
  هوا    

    1.48 – 1.63 mm (0.0583 – 0.0642 in) 
  دود    
    1.8 – 2.0 mm (0.071 – 0.079 in) 
در (از سـطح سـيت فنـر سـوپاپ     ) پس از نشست كامل(با استفاده از كوليس ارتفاع ساق سوپاپ را    .٨

اگر كمتر از مقدار مشخص شده بـود، مرحلـه   . زه بگيريداندا) سر كوچك(تا انتهاي ساق ) سرسيلندر
اگر مقدار زيادتر يا بعبارتي بلندتر بود، سيت سـوپاپ را  . در باال را مجدداً جهت تنظيم تكرار كنيد 5

  . با سيت نو سوپاپ تعويض كنيد
  :»  L«حد مجاز سیت سوپاپ تراشیده شده     
     mm (1.6543 – 1.6740 in) 42.52 – 42.02هوا       
    mm (1.6547 – 1.6744 in) 42.53 – 42.03دود    

 
  ابعاد سوپاپ 

براي اندازه و ابعـاد بـه اطالعـات سـرويس و مشخصـات      . اندازه و ابعاد هريك از سوپاپ ها را چك كنيد
SDS EM-49 , مراجعه كنيد .  

  . پ را تعويض كنيددر لبه رسيده باشد، سوپا 0.5 mm (in 0.020)اگر ضخامت لبه سوپاپ به كمتر از 
  . باشد یا کمتر می mm(0.008 in) 0.2حد مجاز کوتاه کردن انتهاي نازك ساق سوپاپ 

  
  فنر سوپاپ 
  تاب فنر

  . را اندازه بگيريد»  S«مقدار  .١
  » S«مقدار تاب 
  mm (0.087 in) 2.2کمتر از   

  . اگر بيشتر از حد مجاز بود، فنر را تعويض كنيد  .٢
  
  
  

  فشار 
  . هاي مشخص شده اندازه بگيريد اپ را در طولفشار فنر سوپ

 mm (in)در طول      N(kg,Ib): فشار   
  استاندارد  
  (1.1484) 29.17 درطول  (93.9 ,42.6) 418.0  
  حد مجاز  
 (1.1484) 29.17در طول   (40.1,88.4) 393.0  

  . اگر از حد مجاز تجاوز كرد، فنر سوپاپ را تعويض كنيد
  
  
  

  

  

  

  

  



  سرسيلندر

٣٣  

  ادامه بازرسی 
  تایپیت و شیم تایپیت

  . وضعيت ظاهري سطوح تماس و سطوح متحرك را از نظر سائيدگي و خش خوردگي چك كنيد .١
  
  
  
  
  
  
  . قطر تايپيت و قطر سوراخ جاي تايپيت را چك كنيد  .٢

  :قطر خارجی تایپیت 
  33.960 – 33.975 mm (1.3370 – 1.3376 in) 

 
  
  
  
 
  

  :قطر سوارخ جاي تایپیت   
    34.000 – 34.021 mm (1.3386 0 1.3394 in) 
  :خالصی بین تایپیت و سوراخ جاي تایپیت  
    0.025 – 0.61 mm(0.0010-0.0024 in)  

  
  . گيري شده از مقادير مجاز بيشتر بودند، تايپيت يا سرسيلندر را تعويض كنيد اگر مقادير اندازه

  
  
  

  جمع کردن
  . قطعات مربوطه به سوپاپ را جمع کنید .1

 EM-21» تعويض الستيك ساق سوپاپ«به . تيك ساق سوپاپ نو استفاده كنيدهميشه از الس  •
  . مراجعه كنيد

  . را سوار كنيد) سيت(قبل از سوار كردن الستيك ساق سوپاپ، زير فنري سوپاپ   •
را در وضعيتي كه سمت دنده ريزتر آن به سمت سرسيلندر باشد ) نوع فاصله متغير(فنر سوپاپ   •

  . قرار دهيد
ع كردن قطعات مربوطه به سوپاپ، با چكش پالستيكي به سر باريك ساق سوپاپ پس از جم  •

  . ضربه بزنيد تا قطعات بطور مناسب در جاي خود قرار گيرند
  ها  خالصی سوپاپ

  بازدید کردن 
  . خالصی سوپاپها را در حالیکه موتور گرم ولی خاموش است چک کنید

  . در سوپاپ و تمام شمعها را پياده كنيد  .١
  . را در وضعيت نقطه مرگ باال و حالت كمپرس قرار دهيد 1لندر شماره سي  .٢

  .نوك فالش را باعالمت نقطه مرگ باال در روي پولي سرميل لنگ تنظيم كنيد  •
  . را چك كنيد 4 هاي سيلندر شماره  و سفت بودن تايپيت 1هاي سيلندر شماره  شل بودن تايپيت  •

  .چرخانيده و مانند باال تنظيم كنيد (°360)ور اگر چنين نبود، ميل لنگ را يكد        
  
  

  

  

  

  

  



  سرسيلندر

٣٤  

  ادامه خالصی سوپاپها 
  . فقط سوپاپهائي را كه در شكل نشانداده شده است را چك كنيد   .٣
  
  
  
  
  
  
  
  . خالصي بين تايپيت و بادامك ميل سوپاپ را با فيلر گيج چك كنيد   .٤

  . باشد، يادداشت كنيدمقادير خالصي سوپاپهائي را كه خالصي آنها بيش از حد مجا ز  •
  . گيرد هاي تنظيم مورد استفاده قرار مي اين مقادير بعداً در تعيين اندازه شيم         

  )موتور گرم(خالصی سوپاپها   
  mm (0.012 – 0.015 in) 0.39 – 0.31هوا     
  mm (0.013 – 0.016 in) 0.41 – 0.33دود   

  
  
ت روي پولي سرميل لنگ را با نوك فالش تنظيم و عالم (°360)ميل لنگ را يكدور بگردانيد   .٥

  . كنيد
  . اند را چك كنيد سوپاپهائي كه در شكل نشان داده شده  .٦

  . پيروي كنيد 4از روش ذكر شده در مرحله   •
   . هاي تمام سوپاپها در حد مجاز مشخص شده باشند، قطعات زير را سوار كنيد اگر خالصي  .٧

  در سوپاپ  •
  تمام شمعها  •
  

  تنظیم 
  . صی سوپاپها را در زمانیکه موتور سرد است تنظیم کنیدخال

ميل لنگ را به وضعيتي بگردانيد كه بادامك ميل سوپاپي كه سوپاپ آن بايد تنظيم شود بسمت  .١
  . باال قرار گيرد

  . را دور ميل سوپاپ به نحوي كه در شكل نشان داده شده قرار دهيد (A)ابزار  .٢
  . يپيت به پائين فشرده شودرا بچرخانيد تا اينكه تا (A)ابزار  .٣

بچرخانید ) به شکل نگاه کنید(شکاف را بسمت وسط سرسیلندر  (A)قبل از قرار دادن ابزار 
  . تا بعداً بیرون آوردن شیم آسانتر گردد

  : احتیاط 
  . با مواظبت از صدمه دیدن سطح میل سوپاپ توسط ابزار جلوگیري کنید

  .  به تايپيت قرار دهيد تا  تايپيت را در جاي خود نگهداردرا مابين ميل سوپاپ و ل (B)ابزار .  ٤
  احتیاط 

  .بایستی در حد ممکن نزدیک کپه نگهدارنده میل سوپاپ قرار گیرد (B)ابزار   •
  . با مواظبت از صدمه دیدن سطح بادامک توسط ابزار جلوگیري کنید  •
  . را پياده كنيد Aابزار .   ٥

  

  

  

  

  



  سرسيلندر

٣٥  

  ادامه خالصی سوپاپها 
هواي تحت فشار را بسـمت سـوراخ    . تنظيم را بنحوي بچرخانيد كه سوراخ آن مشاهده شود شيم.   ٦

  . بگيريد تا بتوانيد شيم تنظيم را از تايپيت جدا كنيد
  
  
  
  
  
  
  .شيم تنظيم را توسط يك پيچ گوشتي كوچك و ابزار مغناطيسي بيرون آوريد.      ٧ 
  
  
  
  
  
  
  
  . ا به روش زير تعيين كنيدضخامت شيم تنظيم مورد نياز ر.      ٨ 
a. با استفاده از ميكرومتر ضخامت شيم پياده شده را اندازه بگيريد .  
b.        ضخامت شيم تنظيم جديد را بنحوي محاسبه و تعيين كنيد كه خالصي سوپاپ با مقدار

  . خالصي مشخص شده تطبيق نمايد
 R  = ضخامت شيم قديمي پياده شده  
N  =ضخامت شيم جديد .  
M  =دار خالصي تعيين شده سوپاپ مق  

  :هوا و دود 
  N = R + [M – 0.37 mm (0.0146 in)]  

 
 mm 0.02با اختالف  mm (0.1055 in) 2.68تا  mm (0.0772 in) 1.96شیمها  از ضخامت 

 (0.0008 in) باشند قابل تهیه می .  
c.   كنيداندازه شيم جديد را تا حد ممكن نزديك به اندازه شيم محاسبه شده انتخاب .  

  . مراجعه كنيد EM-50 , SDSبه اطالعات سرويس و مشخصات 
  
  
  
   

  . با استفاده از ابزار مناسب شيم جديد را سوار كنيد.      ٩
شیمها را بنحوي جا گذاري کنید که شماره حک شده روي سطح آن به سمت داخل قرار  •

  . گیرد
  . است مورد استفاده قرار دهيدذكر شده   3و  2را بنحوي كه در مرحله  (A)ابزار .    ١٠
  . را پياده كنيد (B)ابزار .    ١١
  . را پياده كنيد (A)ابزار .    ١٢
  . خالصي سوپاپ را مجدداً چك كنيد.    ١٣

  .  مراجعه كنيد EM-32» بازديد كردن«به       

  

  

  

  

  



  كردن موتور پياده

٣٦  

  پیاده کردن موتور           

  



  كردن موتور پياده

٣٧  

  هشدار
   .خودرو را روي سطحی صاف و سفت قرار دهید •
  .چرخهاي عقب را از جلو و عقب یا چوب چرخ یا بلوك مهار کنید •
و در غیر اینصورت ممکن اسـت  . موتور را تا سرد شدن کامل سیستم اگزوز پیاده نکنید •

  . هاي بنزین دچار آتش سوزي شوند دچار سوختگی شده و یا لوله
آزاد «( EC بـه بخـش  . قبل از پیاده کردن شلنگهاي بنزین، فشار بنـزین را آزاد کنیـد   •

  . مراجعه کنید) »روش اساسی سرویس«،»نمودن فشار بنزین
  . از روشهاي مناسب براي مهار کردن موتور و گیربکس استفاده کنید  •
هـاي مناسـب و    اند، از مهار کننـده  در موتورهائی که به وسایل مهار کردن مجهز نشده •

   .هائیکه در کتاب قطعات شرح داده شده است، استفاده کنید پیچ
  احتیاط

هنگام بلند کردن موتور مواظب قطعات اطراف موتور بوده و از درگیر نشدن آنها اطمینان  •
هاي بنـزین و   هاي آن، لوله مواظبت الزم را در اطراف مجموعه گاز و سیم. حاصل نمائید

  . سیلندر اصلی ترمز بکار گیرید
  . ئن بکار گیریدهنگام بلند کردن موتور، همیشه وسائل مهار کننده را بنحو مطم  •
. از واشر چسبی در بین موتور گیربکس استفاده کنید 4WDهاي دو دیفرانسیل  در مدل  •

  . مراجعه کنید) »پیاده کردن و سوار کردن«( MTبه بخش 
  پیاده کردن 

تعويض مايع «( MAبه بخش . مايع خنك كننده موتور را از بلوك موتور و رادياتور تخليه كنيد     ،١
  . مراجعه كنيد) »نگهداري موتور»«موتورخنك كننده 

) »روش اساسي سرويس»«آزاد نمودن فشار بنزين«( ECبه بخش . فشار بنزين را تخليه كنيد.     ٢
  .مراجعه كنيد

  . كابل منفي باطري را جدا كنيد.     ٣
  .مراجعه كنيد BTبه بخش . در موتور را پياده كنيد.     ٤
  . ه كنيدفيلتر هوا و كانال هوا را پياد .٥
  . تسمه هيدروليك فرمان  را پياده كنيد  .٦
  . مراجعه  كنيد) »سيستم خنك كننده موتور»«رادياتور«( LCبه بخش . رادياتور را پياده كنيد  .٧
  . گير مانيفولد دود را پياده كنيد صفحه حرارت  .٨
  . سيستم اگزوز را از مانيفولد دود جدا كنيد  .٩

» هاي كمپرسور پايه«( HAبه بخش . يه آن جداكنيدرا از پا) كولر(كمپرسور ايركانديشن   .١٠
  . مراجعه كنيد) »هاي سرويس روش«

  هاي بخاري، و شلنگ شلنگ) ها سوكت(، اتصاالت الكتريكي )وكيوم(هاي مكش  سيم گاز، شلنگ  .١١
  . را جدا كنيد) وكيوم(مكش بوستر 



  كردن موتور پياده

٣٨  

  ادامه پیاده کردن 
  . يدپمپ هيدروليك فرمان را از موتور جدا و پياده كن .١٢
)  »پياده كردن و سوار كردن»«پياده كردن«( ATيا  MTبه بخش . گيربكس را پياده كنيد .١٣

  . مراجعه كنيد
  . دسته موتورهاي سمت چپ و سمت راست را پياده كنيد  .١٤
  . موتور را  پياده كنيد  .١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سوار کردن 
  سوار کردن 

  . شود مي سوار كردن، برعكس ترتيب پياده كردن انجام  •

  



  بلوك سيلندر

٣٩  

  بلوك سیلندر

  



  بلوك سيلندر

٤٠  

  احتیاط
، سطوح تماس را )یاتاقان، پیستون، غیرو) (لغزاندنی(هنگام سوار کردن قطعات جازدنی   •

  .با روغن موتور نو روغنکاري کنید
ها را بترتیب صحیح قرار گرفتن و  هاي یاتاقان ها و کپه قطعات پیاده شده مانند یاتاقان  •

  . سمت صحیح محل قرار منظم کنید
هاي ثابت، با روغن موتور نو  ها و پیچهاي یاتاقان هاي شاتون هنگام سوار کردن مهره  •

  . ها و سطوح تماس را روغنکاري کنید رزوه
هاي  هاي فالیویل یا دنده از تماس هر نوع شیئی که خاصیت آهنرباي داشته باشد با دنده  •

  . جلوگیري کنید) گیربکس اتوماتیک(درایو پلیت 
  

   باز کردن
  پیستون و میل لنگ 

  . موتور را روي ميز كار قرار دهيد  .١
  . مايع خنك كننده موتور و روغن موتور را تخليه كنيد  .٢
  . كارتل روغن را پياده كنيد  .٣
  . مراجعه كنيد EM-15» زنجير تايم«در » پياده كردن«به . زنجير تايم را پياده كنيد  .٤
  . واتر پمپ را پياده كنيد  .٥
  . كنيد سرسيلندر را پياده  .٦
  . ها را پياده كنيد ها و شاتون پيستون  .٧
  . ها و ميل لنگ را پياده كنيد هاي ياتاقان كپه  .٨

انتهاي میل لنگ را ) خالصی طولی(ها، لقی  هاي یاتاقان قبل از پیاده کردن کپه •
  . مراجعه کنید EM-46به . گیري کنید اندازه

  . پیچها باید طی دو یا سه مرحله شل شوند •
  
  
  
  
  

  سی بازر
  خالصی پیستون و گژن پین 

  . گيري كنيد را ا ندازه» dp«قطر داخلي سوراخ گژن پين  .١
 :»dp«قطر استاندارد 

 0.8267 in)  20.993تا  20.999 0.8265)تا 
 
  
  

  .گيري كنيد را اندازه» Dp«قطر خارجي گژن پين  .٢
  : »Dp«قطر استاندارد 

  20.989 – 21.001 mm (0.8263 – 0.8268 in)  
  .  گيري كنيد گژن پين را اندازه خالصي  .٣

0.0004 in)  0.01 0.0001-)تا mm  تاdp-DP = -0.002  
  . اگر از مقادير باال بيشتر شد، مجموعه پيستون و گژن پين را تعويض كنيد 

  

  

  

  



  بلوك سيلندر

٤١  

  ادامه بازرسی 
  ها در پیستون  لقی جاي رینگ

  : لقی
   mm (0.0016-0.0031 in) 0.08-0.04: رینگ باالئی

  mm (0.0012-0.0028 in) 0.07-0.03 :م رینگ دو  
   :حداکثر لقی  
    0.1 mm (0.004 in)  

  . اگر لقي از حدود مشخصات مجاز تجاوز كرد، رينگ را تعويض كنيد
  . اگر بعد از سوار كردن رينگ نو باز هم لقي از حدود مجاز تجاوز كرد پيستون را تعويض كنيد

  
  فاصله دهانه رینگ 

  :فاصله دهانه
  :االئیرینگ ب  
    0.28-0.52 mm (0.0110-0.0205 in)  
  :رینگ دوم  
    0.45-0.69 mm (0.0177-0.0272 in)   
  )R  یاT  روي رینگ حک شده است(  
    0.55-0.70 mm (0.0217-0.0276 in)   
  )N روي رینگ حک شده است(  
  رینگ روغنی  
   0.20-0.69 mm (0.0079-0.0272 in)   

  :غنیحداکثر مجاز فاصله دهانه رینگ رو
  . مراجعه کنید EM-54 , SDSبه اطالعات سرویس و مشخصات 

اگـر فاصـله دهانـه رينـگ پـس از      . رينگ را تعويض كنيـد . اگر از حدود مجاز مشخصات تجاوز كرد
تعويض رينگ نو ازحداكثر حد مجاز تجاوز كرد، سيلندر را تراش داده و از پيستون و رينگ اورسـايز  

  . مراجعه كنيد EM -54 ,SDSيس و مشخصات به اطالعات سرو. استفاده كنيد
اگر . هنگام تعويض پيستون، سطح سيلندر رااز نظر خراشيدگي يا خط افتادگي چك كنيد  •

  . خراش يا خط افتادگي مشاهده شد سيلندر را سنگ زده يا بلوك سيلندر را تعويض كنيد
  
  

  خمیدگی و تاب شاتون 
  :خمیدگی  
   mm (0.0059 in) 0.15حد مجاز      
  . باشد می  mm (3.94 in) 100هر     
  :تاب  
  در طول mm (0.0118 in) 0.30حد مجاز     
  . می باشد mm (3.94 in) 100هر     

  . اگر از حدود مجاز تجاوز كرد، مجموعه شاتون را تعويض كنيد

  

  

  

  



  بلوك سيلندر

٤٢  

  ادامه بازرسی 
  تاب و فرسودگی بلوك سیلندر

  . سطح باالي بلوك سيلندر را تميز كنيد .١
راي چك كردن تاب بلوك سيلندر را از يك خط كش قابل اطمينان و يكعدد فيلر گـيج اسـتفاده   ب       

  . از شش جهت نشانداده شده در شكل، تابيدگي را چك كنيد. كنيد
  :حد مجاز    
      0.1 mm (0.004 in)  

  . اگر از حد مجاز تجاوز كرد، سطح بلوك سيلندر را كف تراشي كنيد  .٢
  . شود ي سطح بلوك سيلندربا توجه به كف تراشي سرسيلندر تعيين ميحد مجاز كف تراش        

  »A«مقدار کف تراشی سرسیلندر 
  »B«مقدار کف تراشی سطح بلوك سیلندر 

  . شود حداکثر حد مجاز بشرح زیر محاسبه می  
    A + B = 0.2 mm (0.008 in) 

  :مقدار ارتفاع اسمی بلوك سیلندر از وسط میل لنگ
    246.95-247.05 mm (9.7224-9.7264 in)  

  . در صورت نياز  بلوك سيلندر را تعويض كنيد  .٣
  
  

  خالصی بین پیستون و سیلندر
) بيضوي شدن(گير قطر داخلي، سيلندر را از نظر فرسودگي، دو پهن شدن  با استفاده از گيج اندازه .١

  .و انحناي طولي، چك كنيد
  :قطر داخلی استاندارد

  . مراجعه کنید EM-54 ,SDSبه اطالعات سرویس و مشخصات 
   mm (0.008 in) 0.2): فرسودگی(حد مجاز سائیدگی 
    mm (0.0006) : (X-Y) 0.015: دوپهنی استاندارد

   0.010 mm (0.00041 in): (A-B)انحناي طولی استاندارد 
در صورت نياز، بلوك سـيلندر  . ها را سيلندر تراشي كنيد اگر از حد مجاز تجاوز كرد، تمام سيلندر

  .  ا تعويض كنيدر
اگـر خـط افتـادگي مشـاهده شـد،      . سيلندر را از نظر خش خوردگي، و خط افتادگي چك كنيـد   .٢

  .سيلندر را سنگ بزنيد
اگر ناچار به تعویض بلوك سیلندر و پیستون هستید، سایز پیستون را با سایز مشـخص    •

  . شده روي سطح باالي بلوك سیلندر هماهنگ کنید
  
  
  
  . گيري كنيد تون را اندازهپيس) كمر(قطر دامن   .٣

  :» A«قطر پیستون 
  . مراجعه کنید EM-54 ,SDSبه اطالعات سرویس و مشخصات   

  ):فاصله از باالي پیستون(» a«گیري  محل اندازه
  mm (1.89 in) 48 حدوداً   

  . خالصي بين پيستون وسيلندر را با حد مجاز مقايسه كنيد  .٤
  :» B«خالصی بین پیستون و سیلندر 

  0.020-0.040 mm(0.0008-0.0016 in)  
  . سيلندر تعيين كنيد) فرسودگي(اندازه پيستون اورسايز را برحسب مقدار سائيدگي   .٥

به اطالعات سرویس . باشد هاي اورسایز براي سرویس و تعویض در دسترس می پیستون
  . مراجعه کنید EM-54 ,SDSو مشخصات 

  

  

  

  



  بلوك سيلندر

٤٣  

  ادامه بازرسی 
اضافه كردن مقدار خالصي بين پيستون و سـيلندر بـه قطـر پيسـتون     سايز داخلي سيلندر بوسيله  .٦

»A «شود تعيين مي .  
  محاسبه سایز سیلندر تراشیده شده

  D = A + B – C   
  درحالیکه 

D : قطر سیلندر تراشیده شده  
A :گیري شده پیستون  قطر اندازه  
B :خالصی بین پیستون و سیلندر  
C : 0.02حد مجاز سنگ زدن که mm (0.0008 in) باشد می .  

ايـن  . سـفت كنيـد  ) تـورك (هاي ثابت را سوار كرده و پيچها را مطابق مشخصات  هاي ياتاقان كپه  .٧
  . كند هاي سيلندر جلوگيري مي عمل از تاب برداشتن حفره

  . ها را تراش دهيد سيلندر  .٨
ش زمانیکه هر یک از سیلندرها نیاز به تراش داشته باشد، بقیه سیلندرها نیز باید تـرا   •

  . داده شوند
در هر بار تراش هر سیلندر مقدار کمی از تراش را انجام داده و یکباره مقدار زیـادي از    •

  . از تراش را  انجام دهید mm (0.0020 in) 0.05هربار حدود  . تراش را انجام ندهید
  . سنگ بزنيد) مشخص شده(ها را براي بدست آمدن خالصي الزم  سيلندر  .٩

 . گيري كنيد ه را از نظر دو پهني و انحناي طولي اندازهسيلندرهاي تعمير شد  .١٠
  . گیري باید پس از سرد شدن سیلندر انجام گیرد اندازه  •

  
  میل لنگ 

يـا تـرك چـك    ) سائيدگي(فرسودگي  هاي ثابت و متحرك ميل لنگ را از نظر، خش خوردگي، لنگ .١
  . كنيد

  . چك كنيد) ضوي بودنبي(ها را از نظر انحناي طولي و دو پهني  با ميكرومتر لنگ  .٢
  : (X-Y)دو پهنی 

   mm (0.0004 in) 0.01لنگ ثابت کمتر از   
   mm (0.0002 in) 0.005لنگ متحرك کمتر از   

  : (A-B)دوپهنی 
   mm (0.0004 in) 0.01لنگ ثابت کمتر از   
   mm (0.0002 in) 0.005لنگ متحرك کمتر از   

  . گيري كنيد تاب ميل لنگ را اندازه  .٣
  ):گیري شده مجموع تاب اندازه(گ تاب میل لن
   mm (0.0039 in) 0.10کمتر از   

  
  
  

  ها  خالصی یاتاقان
  . شود بعلت دقت بيشتر ترجيح داده مي Aروش . استفاده كنيد Bيا  Aاز يكي از دو روش   •

  )با استفاده از قطرسنج داخلی و میکرومتر( Aروش       
  یاتاقان ثابت   

  . مربوطه را به ترتيب مناسب و صحيح روي بلوك سيلندر قرار دهيدهاي  ياتاقان هاي ثابت و كپه .١
  

  

  

  



  بلوك سيلندر

٤٤  

  ادامه بازرسی 
  .هاي ثابت راسواركنيد هاي ياتاقان كپه .٢
  . تمام پیچها را بترتیب صحیح در دو یا سه مرحله سفت کنید  •

  . مراجعه کنید EM-38به 
  .گيري كنيد هاي ثابت را اندازه هريك از ياتاقان» A«قطر داخلي   .٣
  
  
   
  . گيري كنيد هاي  ثابت را اندازه هريك از لنگ» Dm«قطر خارجي   .٤
  .هاي ثابت را محاسبه كنيد خالصي لنگ  .٥

   A-Dm=هاي ثابت  خالصی لنگ
  : استاندارد
 0.020-0.047 mm (0.0008-0.0019 in)   
  :حد مجاز

 0.1 mm (0.004 in)   
  . اگر از حد مجاز تجاوز كرد، ياتاقان را تعويض كنيد  .٦
لنگ را تراش  ها تنظيم نمود، ثابت ميل اگر خالصي را نتوان در حد استاندارد در هر يك از لنگ  .٧

  .استفاده كنيد) ضخيم تر(داده و از ياتاقان اندر سايز 
  
a. هاي میل لنگ، از بیشتر بودن اندازه  هنگام تراش ثابت»L « : از مقدار مشخص شده

  . مطمئن شوید
0.1 mm (0.004 in)  :»L«  

b.  اطالعات سرویس و مشخصات  بهEM-56 ,SDS   براي اطالع از قطعات یدکی قابل
  . دسترس براي میل لنگ تراش داده شده مراجعه کنید

  
  
هاي  هاي ميل لنگ و ضخامت ياتاقان در صورت استفاده از ميل لنگ تعمير شده خالصي ثابت  .٨

  . گيري كنيد ثابت را اندازه
هاي ثابت را بشرح زير  يا بلوك سيلندر تعمير شده، ضخامت ياتاقان در صورت استفاده از ميل لنگ       

  : انتخاب كنيد
a. هاي ميل لنگ هر بلوك سيلندر در روي سطح بلوك سيلندر حك شده  شماره تعميراتي ثابت

  . اند ها به عربي يا التين حك شده اين شماره. است
  
  
  
b.  ها به عربي يا  اين شماره. ده استهاي ميل لنگ در روي ميل لنگ حك ش شماره تعميراتي ثابت

  .اند التين حك شده
c.  ياتاقان هاي ثابت را با قطر مناسب با توجه به مثال با جدول زير انتخاب كنيد .  

   1: شماره تعميراتي ثابت ميل لنگ در بلوك سيلندر 
 2: شماره تعميراتي ثابت ميل لنگ 

   2 + 1 3 =) زرد(شماره يا سايز ياتاقان ثابت   
       

  

  

  

  

  



  بلوك سيلندر

٤٥  

  ادامه بازرسی 
   :آنها) رنگ(شماره یا سایز یاتاقان هاي ثابت و مشخصات 

  شماره ياسايز تعميراتي ثابت بلوك سيلندر  
0  1  2  

شماره يا سايز تعميراتي 
  لنگ هاي ميل ثابت 

  )سبز( 2  )ايي قهوه( 1  )سياه(  0  0
  )زرد(  3  )سبز(     2  )ايي قهوه( I  1يا   1
  )آبي( 4  )زرد(   3  )زسب(   II  2يا  2

  
  )سر بزرگ(هاي متحرك شاتون  یاتاقان

  . هاي متحرك را روي شاتون و كپه آن سوار كنيد ياتاقان .١
  . هاي متحرك را روي شاتون سوار كنيد هاي ياتاقان كپه  .٢
  .سفت كنيد) تورك(ها را به مقدار مشخص شده  پيچ  •
  . گيري كنيد هر ياتاقان را اندازه» C«قطر داخلي   .٣
  
  
  
  
  . هاي ميل لنگ را اندازه گيري كنيد هريك از متحرك» DP«قطر خارجي   .٤
  . هاي متحرك را محاسبه كنيد خالصي ياتاقان   .٥

  : C-DP= هاي متحرك  خالصی یاتاقان
  استاندارد  
  0.010-0.035 mm (0.0004-0.0014 in)   
  حد مجاز   
  0.09 mm (0.0035 in)  

  . ها را تعويض كنيد ناگر از حد مجاز تجاوز كرد، ياتاقا  .٦
ها را نتوان در حد استاندارد تنظيم نمود، ميل لنگ را تراش داده و از  اگر خالصي هريك از ياتاقان  .٧

  . استفاده كنيد) تر ضخيم(ياتاقان اندرسايز 
  .مراجعه كنيد EM-42» ها خالصي ياتاقان«از  5به مرحله 

  . ل زير انتخاب كنيدها را برحسب جدو در صورت تعويض ميل لنگ، ياتاقان  .٨
  :هاي میل لنگ شماره یا سایز یاتاقان

  . اند ها به عربي يا التين حك شده اين شماره
  شماره يا سايز ياتاقان  متحرك  لنگ شماره يا سايز تعميراتي متحرك ميل

0  0  
  I  1يا  1
  II  2يا  2

  
  ) »پالستی گیج«گیر پالستیکی  استفاده از گیج اندازه( Bروش 

   :احتیاط
  . در زمان استفاده از پالستی گیج از چرخانیدن میل لنگ یا شاتون خودداري کنید  •
هاي مورد استفاده  ها از حد مجاز تجاوز کرد، از مناسب بودن یاتاقان اگر خالصی یاتاقان  •

تر یا  ها، از یاتاقان ضخیم سپس در صورت وجود خالصی زیاد یاتاقان. مطمئن شوید
  . بطوریکه خالصی مشخص شده یاتاقان  رعایت قرار گردد .اندرسایز استفاده کنید

  

  

  

  

  



  بلوك سيلندر

٤٦  

  ادامه بازرسی 
  )سرکوچک(خالصی بوش شاتون 

  .گيري كنيد را اندازه» C«قطر داخلي بوش سركوچك شاتون  .١
  . گيري كنيد قطر خارجي گژن پين پيستون را اندازه  .٢
  . خالصي بوش شاتون را محاسبه كنيد  .٣

C – Dp =  
   mm (0.0002-0.0007 in) 0.017-0.005     ) استاندارد(

        mm (0.0009 in) 0.023)حد مجاز(             
يا مجموعه پيستون و پين را / اگر از حدود مشخص شده تجاوز كرد، مجموعه شاتون را تعويض كرده و 

  . تعويض كنيد
  

  )سرکوچک(تعویض بوش شاتون 
  .ا شاتون هم سطح شودبوش سر باريك شاتون را جا بزنيد بنحوي كه ب .١

   . از تنظیم کردن و تنظیم بودن سوراخهاي روغن مطمئن شوید        
  .سطح سوراخ بوش را تا حد خالصي مجاز بين بوش و گژن پين تراشيده يا سنگ بزنيد  .٢

  :خالصی بین بوش شاتون و گژن پین 
  0.005-0.017 mm(0.0002-0.0007 in)  

  
   درایو پلیت/ فالیویل ) تاب(لنگی 

  ):گیري شده مجموع تاب اندازه) (تاب(لنگی   
  )مدل گیربکس معمولی(فالیویل     
   mm (0.006 in) 0.15کمتر از   
  )مدل گیربکس اتوماتیک(درایو پلیت     
   mm (0.006 in) 0.15کمتر از   

  احتیاط
  . درایو پلیت  جلوگیري کنید/ هاي فالیویل  با مواظبت از صدمه دیدن دنده  •
  . ا از نظر تغییر شکل و ترك بازرسی کنیددرایو پلیت ر  •
درایو / هاي فالیویل از تماس هر نوع شیئی که خاصیت آهنربائی داشته باشد با دنده  •

  . پلیت جلوگیري کنید
  . در صورت نیاز آنرا تعویض کنید. فالیویل را صفحه تراشی نکنید  •

  )سرهم کردن(جمع کردن 
  پیستون 

حرارت دهيد سپس پيستون، پين پيستون و شاتون را جمع  C(140-158° F) °70پيستون را تا  .١
  . كنيد) سرهم(

  . سمت پیستون و شاتون را با هم تنظیم کنید  •
  . شماره مربوط به هر سیلندر روي شاتون و کپه آن حک شده است  •
  . کردن، از حرکت چرخشی نرم و آرام شاتون مطمئن شوید) سرهم(پس از جمع   •

  

  

  

  

  



  بلوك سيلندر

٤٧  

  )م کردنسره(ادامه جمع کردن 
  . هاي پيستون را بنحو نشانداده شده تنظيم كنيد رينگ .٢
  احتیاط  

اید حتماً از نحوه قرار گرفتن رینگها  هاي پیستون ننموده حتی اگر اقدام به تعویض رینگ  •
  . به ترتیب اولیه مطمئن شوید

شود،  اي دیده نمی اگر نیاز به تعویض رینگهاي پیستون بوده ولی هیچ عالمت حک شده  •
  . توانید به سمت باال  قرار دهید هاي رینگ را می ریک از سمته

  
   
  .ها به نحو نشانداده شده قرار گيرند هاي رينگ رينگها را به نحوي تنظيم كنيد كه دهانه  .٣
  
  
  
  
  
  

  میل لنگ 
ها منظم  هاي ياتاقان هاي ثابت ميل لنگ را به ترتيب محل قرار آنها در سرسيلندر و كپه ياتاقان .١

  .كنيد
  . مراجعه کنید EM-42به . از مناسب بودن یاتاقانها اطمینان حاصل کنید  •
  . سطوح یاتاقانها را با روغن موتور نو چرب کنید  •
  
  
  
هاي ثابت را سوار كرده و پيچهاي آنها را به مقدار مشخص شده  هاي ياتاقان ميل لنگ و كپه  .٢

  . مراجعه كنيد EM-38به . سفت كنيد) گشتاور(
  . ها و جاي آنها را با روغن موتور نو چرب کنیدهاي پیچ رزوه  •
ها را با تکان دادن طولی میل لنگ  هاي یاتاقانها ، کپه قبل از سفت کردن پیچهاي کپه  •

  . جابجا کنید تا در محل نشست مناسب خود قرار گیرند
از یاتاقان وسط . هاي یاتاقانها را کم کم طی دو یا سه مرحله سفت کنید پیچهاي کپه  •

  . کرده و بترتیب نشانداده شده به سمت بیرون ادامه دهید شروع
هاي یاتاقانها، میل لنگ را با دست چرخانیده و از  پس از سفت کردن پیچهاي کپه  •

  . حرکت نرم آن مطمئن شوید
  . گيري كنيد لقي طولي ميل لنگ را اندازه  .٣

  :لقی طولی میل لنگ
  استاندارد
  0.05-0.18 mm (0.0020-0.0071 in)   

  :د مجاز ح
 0.3 mm (0.012 in)   

   .را  با نو تعویض کنید 3اگر از حد مجاز تجاوز کرد، یاتاقان شماره 

  

  

  

  

  



  بلوك سيلندر
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  )سرهم کردن(ادامه جمع کردن 
  .هاي آنها سوار كنيد ها راروي شاتونها و كپه ياتاقانهاي شاتون .٤
  . از مناسب بودن یاتاقانهاي مورد استفاده مطمئن شوید  •
که سوراخ روغن شاتون با سوراخ روغن یاتاقان تنظیم . ي سوار کنیدیاتاقانها را بنحو  •

  . باشد
  . سطح تماس یاتاقانها، رزوه پیچها و جاي آنها را با روغن موتور نو چرب کنید •

  
  
  .ها را سوار كنيد ها و شاتون پيستون  .٥
a. آنها را در سيلندرهاي مربوطه به وسيله ابزار مناسب جا بزنيد .  
  . ید که عالمت جلو سرپیستون به سمت جلو موتور قرار گیردترتیبی اتخاذ کن  •
  . از عدم برخورد شاتون با دیواره سیلندر و خراشیده شدن آن مطمئن شوید  •
  . ها مطمئن شوید از عدم تماس و خراشیده شدن میل لنگ توسط پیچهاي شاتون  •
  . دها و سطوح تماس لغزشی را با روغن موتور نو چرب کنی رینگهاي پیستون  •

  
b. هاي ياتاقانها را سوار كنيد كپه .  

  . هاي كپه ياتاقانها را با استفاده از روش زير سفت كنيد  مهره    
  :ها هاي شاتون مهره    
   N.m 16-14تا          (1)      

 (1.4-1.6 kg-m , 10-12 ft-Ib) سفت کنید .  
60پیچها را           (2)      5

0
+
هاي ساعت با آچار  کت عقربهدرجه درجهت حر −

  . ائی، سفت کنید سفت کردن زاویه
 ائی در دسترس نبود آنها را  اگر آچار سفت کردن زاویه

38-44 N.m (3.9-4.5kg-m, 28-33ft-Ib) سفت کنید.  
  

  .گيري كنيد ها را اندازه خالصي جنبي شاتون  .٦
  :ها خالصی جنبی شاتون

  استاندارد  
    0.2-0.4 mm(0.008-0.016 in) 
  حد مجاز   
    0.6 mm (0.024 in)   

  . اگر ازحد مجاز تجاوز كرد، شاتون و يا ميل لنگ را تعويض كنيد
  
  

  تعویض بوش راهنما 
  . بوش راهنما را پياده كنيد .١
  

  

  

  

  

  



  بلوك سيلندر
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  )سرهم کردن(ادامه جمع کردن 
  . پين راهنما را سوار كنيد .٢
  
  
  

  



  (SDS)اطالعات سرويس و مشخصات 

٥٠  

  اطالعات سرویس و مشخصات
  مشخصات عمومی 

  
  ترتيب سيلندر

       
  قطر و كورس سيلندر

  نوع سوپاپها      
  ترتيب احتراق      
  تعداد رينگهاي پيستون       

  سيلندر 4خطي               

2,389(145.78)     cm3(cu in)           
3.78)    mm(in)     ×3.50 (96  ×89    

  دو ميل سوپاپ، روي سرسيلندر       
1-3-4-2                    

  
  2  رينگهاي كمپرس

  1  رينگ روغني
  5  تعداد ياتاقانهاي ثابت

  9.2  نسبت تراكم
  

  فشار کمپرس موتور 
 ,kg/cm2,psi)/300 rpm bar (kPa  :واحد  

    فشار كمپرس موتور
 (178 ,12.26,12.5) 1,226  استاندارد    
 (149 ,10.5 ,10.30) 1,030  كمترين مقدار قابل قبول   
 (14 ,1.0 ,0.98) 98  بين سيلندرها حداكثر اختالف   

  ها  بازرسی و تنظیم
  واحد: mm(in)سرسیلندر                                                               

  استاندارد                                حد مجاز                                      
  (0.004) 0.1             (0.0012)0.03 تاب سطح سرسيلندر      كمتر از

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  واحد:  mm(in)سوپاپ                                                                   
  
  
  
  
  
  
  

  »D«قطر سرپهن سوپاپ 
  هوا     
  دود     

  
36.5-36.7 (1.437-1.445)  
31.2-31.4 (1.228-1.236)  

  »L«طول سوپاپ 
  هوا     

  
  دود     

  
101.02-102.65 

(3.9772-4.0413) 
  

98.52-99.12 
(3.8787-3.9024)  

  »d«قطر ساق سوپاپ 
  هوا     
  دود     

  
6.965-6.980 (0.2742-0.2748) 
6.945-6.960 (0.2734-0.2740)  

α «زاويه نشست سوپاپ   «  
  هوا و دود    

  
45° 15´-45° 45´  

  »T«اپ ضخامت لبه سوپ
  هوا     
  دود     

  
1.15-1.45 (0.0453-0.0571) 
1.44-1.75 (0.0567-0.0689)  

  (0.020) 0.5بيشتر از   »T«حد مجاز ضخامت لبه سوپاپ
  حداكثر تراش سطح انتهايي ساق

  (0.008) 0.2كمتر از   سوپاپ
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  (SDS)اطالعات سرويس و مشخصات 

٥١  

    
  ادامه بازرسی و تنظیم ها 

  فنر سوپاپ 
  mm(in)  50.37 (1.9831)    ارتفاع آزاد                 

  فشار 
   N(kg,Ib)  در ارتفاعmm(in)  

  استاندارد

  
 

418.0 (42.6,93.9) 
  (1.1484) 29.17در 

 (40.1,88.4) 393.0  حد مجاز 
  (1.1484) 29.17در 

       (0.087) 2.2كمتر از   mm(in)انحناي طولي      
  واحد :  mm(in)                                             گاید سوپاپ

  
  
  
  
  
  

  )قابل قبول(سرويس  استاندارد  

  گايد سوپاپ
  هوا                  

  قطر خارجي
  دود                 

  
11.023-11.034 

(0.4340-0.4344) 
 

11.023-11.034 
(0.4340-0.4344)  

  
11.223-11.234 

(0.4418-0.4423) 
 

11.223-11.234 
(0.4418-0.3323)  

  پ  گايد سوپا
  قطر داخلي     هوا

  دود)   اندازه نهايي(

  
7.000-7.018(0.2756-0.2763) 
7.000-7.018(0.2756-0.2763)  

  قطر سوراخ گايد
  سوپاپ در سرسيلندر  هوا

  دود                           

 
10.975-10.996 
(0.4321-0.4329)  
10.975-10.996 

(0.4321-0.4329)  

  
11.175-11.196 

(0.4400-0.4408) 
11.175-11.196 

(0.4400-0.4408)  
  0.027-0.059(0.0011-0.0023)  
  حد مجاز  استاندارد  

  خالصي بين گايد و  
  ساق سوپاپ             هوا

  دود                           

  
0.020-0.053 

0.0008-0.0021) 
0.040-0.073 

(0.0016-0.0029)  

 
 

0.08 (0.0031) 
 

0.1 (0.004)  
  (0.008) 0.2  ي سوپاپحد مجاز لق

  (0.547-0.524) 13.9-13.3  مقدار طول بيروني سوپاپ 
  واحد:  mm(in)          تایپیت 

  33.975-33.960قطر خارجي تايپيت                                              
                                                                    (1.3370-1.3376)  
     34.021-34.000قطر داخلی سوراخ گاید تایپیت                             

(1.338601.3394)                                                                       
 0.061-0.025خالصی بین تایپیت و گاید تایپیت                         

                                                                        (0.0010-0.0024)   
  

  واحد :  mm (in)تنظیم خالصی سوپاپ                                       
  )گرم در حالت(خالصي سوپاپ 

  هوا     
  دود    

  
0.31-0.39 (0.012-0.015)  

 
0.33-0.41 (0.013-0.016)  

  )در دسترس(شیمهاي موجود 
  شماره شناسائي  mm (in)خامت                 ض

1.96 (0.0772) 
1.98 (0.0780) 
2.00 (0.0787) 
2.02 (0.0795) 
2.04 (0.0803) 
2.06 (0.0811) 
2.08 (0.0819) 
2.10 (0.0827) 
2.12 (0.0835) 
2.14 (0.0843) 
2.16 (0.0850) 
2.18 (0.0858) 
2.20 (0.0866) 
2.22 (0.0874) 
2.24 (0.0882) 
2.26 (0.0890) 
2.28 (0.0898) 
2.30 (0.0906) 
2.32 (0.0913) 
2.34 (0.0921) 
2.36 (0.0929) 
2.38 (0.0937) 
2.40 (0.0945) 
2.42 (0.0953) 
2.44 (0.0961) 
2.46 (0.0969) 
2.48 (0.0976) 
2.50 (0.0984) 
2.52 (0.0992) 
2.54 (0.1000) 
2.56 (0.1008) 
2.58 (0.1016) 
2.60 (0.1024) 
2.62 (0.1031) 
2.64 (0.1039) 
2.66 (0.1047) 
2.68 (0.1055)  

196 
198 
200 
202 
204 
206 
208 
210 
212 
214 
216 
218 
220 
222 
224 
226 
228 
230 
232 
234 
236 
238 
240 
242 
244 
246 
248 
250 
252 
254 
256 
258 
260 
262 
264 
266 
268  
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  (SDS)اطالعات سرويس و مشخصات 
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  ها ادامه بازرسی و تنظیم
  بلوك سیلندر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mm(in)  :واحد  
  حداكثر مجاز  استاندارد  

  (0.004) 0.1  ــــــ  تاب

  سوراخ سيلندر
  قطر داخلي سيلندر

  (3.5043-3.5039) 89.010-89.000  1تعمير 
  (3.5047-3.5043) 89.020-89.010  2تعمير   *(0.008) 0.2

  (3.5051-3.5047) 89.030-89.020  3تعمير 
  ــــــ  (0.0006) 0.015كمتر از   (X-Y)) دو پهني(بيضوي بودن 
  ــــــ  (0.0004) 0.010كمتر از   (A-B)) انحناي طولي(گلداني بودن 

  (0.008) 0.2  (0.0012) 0.03كمتر از   تفاوت در قطر داخلي سيلندرها
  ــــــ  (0.0016-0.0008) 0.040-0.020  خالصي بين پيستون و سيلندر

  **(0.008) 0.2  (9.7264-9.7224) 247.05-246.95  )لنگ از مركز ميل(ارتفاع بلوك سيلندر 
  حد مجاز  سائيدگي   *

  مجموع كف تراشي سرسيلندر و بلوك سيلندر  **
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  ها  ادامه بازرسی و تنظیم
  واحد:  mm(in)                       سیت سوپاپ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجاز سرويس  استاندارد  
  قطر محل نشست سيت                            هوا

  دود                                (D)در سرسيلندر  
37.500-37.516 (1.4764-1.4770) 
32.200-32.216 (1.2677-1.2683)  

38.000-38.016 (1.4961-1.4967) 
32.700-32.716 (1.2874-1.2880)  

  سيت سوپاپ  هوا) تداخل(ولرانس پرسي ميزان ت
  دود                                                       

0.064-0.096 (0.0025-0.0038) 
0.064-0.096 (0.0025-0.0038)  

  هوا                   (d)قطر خارجي سيت سوپاپ 
  دود                                                       

37.580-37.596 (1.4795-1.4802) 
32.280-32.296 (1.2709-1.2715)  

38.080-38.096 (1.4992-1.4998) 
32.780-32.796 (1.2905-1.2912)  

  هوا                                           (H)عمق 
  دود                                                       

6.1-6.3 (0.240-0.248) 
6.1-6.3 (0.240-0.248)  

  هوا                                         (h1)ارتفاع 
  دود                                                       

5.8-6.0 (0.228-0.236) 
5.9-6.0 (0.232-0.236)  

5.3-5.5 (0.209-0.217) 
5.32-5.42 (0.209-0.213)  

  هوا                                         (h2)ارتفاع 
  دود                                                       

0.24-0.64 (0.0094-0.0252) 
0.43-0.73 (0.0169-0.0287)  

  هوا                                            (L)عمق 
  دود                                                       

42.02-42.52 
42.03-42.53  
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  (SDS)اطالعات سرويس و مشخصات 
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  ها  ادامه بازرسی و تنظیم
  میل سوپاپ و بوش میل سوپاپ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

mm(in)  :واحد  
  حداكثر مجاز  استاندارد  

  (A)ارتفاع بادامك 
  ــــــ  (1.681-1.673) 42.695-42.505  هوا
  ــــــ  (1.618-1.610) 41.095-40.905  دود

  (0.008) 0.2  ــــــ  ادامك حد مجاز سائيدگي ارتفاع ب
  (0.0047) 0.12  (0.0035-0.0018) 0.090-0.045  هاي آن  خالصي ميل سوپاپ و ياتاقان

  ــــــ  (1.1033-1.1024) 28.025-28.000  1تا  5شماره   هاي ميل سوپاپ  قطر داخلي ياتاقان
  ــــــ  (1.1006-1.0998) 27.955-27.935  1تا  5شماره    (D)قطر خارجي ميل سوپاپ 

  (0.0016) 0.04  (0.0008) 0.02كمتر از     *ميل سوپاپ ) تاب(لنگي 
  (0.008) 0.2  (0.0058-0.0028) 0.148-0.070  خالصي طولي ميل سوپاپ 

  )به درجه روي حركت ميل لنگ(تايم سوپاپ 

a  216  ــــــ  
b  232  ــــــ  
c  -1  ــــــ  
d  53  ــــــ  
e  4  ــــــ  
f  32  ــــــ  

  مجموع مقادير نشان داده شده بوسيله گيج *
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  (SDS)اطالعات سرويس و مشخصات 

٥٥  

  ها  ادامه بازرسی و تنظیم
  پیستون، رینگ پیستون و گژن پین 

  پیستون 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

mmm(in)  
) كمر(قطر دامن 
  (A)پيستون  

  استاندارد

 88.980-88.970   1تعمير 
(0.5027-3.5031)  

 88.990-88.980  2تعمير 
(3.5031-3.5035)  

 89.000-88.990  3تعمير 
(3.5035-3.5039)  

مجاز 
اور(سرويس

  )سايز

0.5 
(0.020)  

89.470-89.500 
(3.5224-3.5236)  

1.0 
(0.039)  

89.970-90.000 
(3.5421-3.5433)  

  (1.89) 48تقريباً    (a)ابعاد 
  20.993-20.999 (0.8265-0.8267)  (d)قطر سوراخ پيستون 

  (0.0016-0.0008) 0.040-0.020  خالصي پيستون و داخل سيلندر
  

  واحد:  mm(in)          گژن پین
  حداكثر مجاز  استاندارد  

 21.001-20.989  قطر خارجي گژن پين
  ــــــ  (0.8263-0.8268)

ميزان تولرانس پرسي 
بين گژن پين و ) تداخل(

سوراخ گژن پين در 
  پيستون

   0.002-تا  0.01
  ــــــ  )0.0001–تا  (0.0004

و  خالصي بين گژن پين
  بوش شاتون 

0.005-0.017 
(0.0002-0.0007)  

0.023 
(0.0009)  

  

  واحد :: mm(in)                          رینگ پیستون
  حداكثر مجاز  استاندارد  

خالصي جنبي 
  )لقي(

 0.080-0.040  باال 
(0.0016-0.0031)  0.1 (0.004)  

 0.070-0.030  دوم
(0.0012-0.0028)  0.1 (0.004)  

  دهانه رينگ

 0.52-0.28  البا
(0.0110-0.0205)  1.0 (0.039)  

 0.69-0.45  دوم
(0.0177-0.0272)  1.0 (0.039)  

 0.69-0.20  )شياردار(روغن 
(0.0079-0.0272)  1.0 (0.039)  

  شاتون 

mm(in)  :واحد  
  حداكثر مجاز  استاندارد  

 164.95-165.05  (s)فاصله مركز تا مركز
  ــــــ  (6.4941-6.4980)

  درخميدگي  
 100mm (3.94 in)  

 0.15  ــــــ
(0.0059)  

  پيچش 
 0.30  ــــــ  mm(3.441 in) 100در 

(0.0118)  
قطر داخلي سر كوچك 

  *(d)شاتون 
23.987-24.000 

(0.9444-0.9449)  _____  

 21.012-21.000  قطر داخلي بوش شاتون
  ـــــــ  (0.8268-0.8272)

قطر داخلي سر بزرگ شاتون 
(D)*  

53.000-53.013 
  ـــــــ  (2.0866-2.0871)

 0.4-0.2  خالصي  جنبي
(0.008-0.016)  

0.6 
(0.024)  

  بدون بوش و ياتاقان *
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  (SDS)اطالعات سرويس و مشخصات 

٥٦  

  ادامه بازرسی و تنظیم ها                                                                                       
  میل لنگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          mm(in)  :واحد  
  0تعمير                                                                        

   1درجه تعميراتي                  تعمير  (Dm)قطر ثابت ميل لنگ 
  2تعمير                                                                        

59.967-59.975 (2.3609-2.3612)  
59.959-59.967 (2.3606-2.3609)  
59.951-59.959 (2.3603-2.3606)  

   0تعمير                                                                        
   1درجه تعميراتي          تعمير  (Dp)هاي ميل لنگ  قطر متحرك

  2تعمير                                                                        

49.968-49.974 (1.9672-1.9675)  
49.962-49.968 (1.9670-1.9672)  
49.956-49.962 (1.9668-1.9670)  

  (1.8917-1.8878) 48.05-47.95  ميل لنگ  (r)شعاع مركزي گردش 
  حداكثر مجاز   استاندارد  

  ثابت ثابت و متحرك                 ) انحناي طولي(گلداني بودن 
  متحرك                                                [A-B]ميل لنگ 

  ـــــــ
  ـــــــ

0.01 (0.0004) 
0.005 (0.0002)  

  ثابت و متحرك ميل لنگ         ثابت ) دو پهني(بيضوي بودن 
[X-Y]                                                           متحرك  

  ــــــ
  ــــــ

0.01 (0.0004) 
0.005 (0.0002)  

  (0.0039) 0.10  ــــــ  [TIR]*) تاب(لنگي 
  (0012) 0.3  (0.0071-0.0020) 0.18-0.05  خالصي طولي ميل لنگ

  (0.004) 0.1بيشتر از   هم زدن
  مجموع مقادير نشان داده شده بوسيله گيج *
  

  مقياس: mm(in)                        خالصی یاتاقان ها 
  داكثر مجازح  استاندارد  

 0.047-0.020  خالصي ياتاقان هاي ثابت
(0.0008-0.0019)  0.1 (0.004)  

 0.035-0.010  خالصي ياتاقان هاي متحرك
(0.0004-0.0014)  0.09 (0.0035)  
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  (SDS)اطالعات سرويس و مشخصات 

٥٧  

  ادامه بازرسی و تنظیم ها 
  )موجود(یاتاقان هاي ثابت در دسترس 

  استاندارد
درجه 
  تعميراتي

  ضخامت
mm(in)  

  رنگ شناسائي

0   1.821-1.825 
  سياه  (0.0717-0.0719)

1 1.825-1.829) 
  ايي قهوه (0.0719-0.0720)

2 1.829-1.833 
(0.0720-0.0722) 

  سبز

3 1.833-1.837) 
(0.0722-0.0723) 

  زرد

4 1.837-1.841 
(0.0723-0.0725) 

  آبي

  واحد: mm(in)  )اندر سایز(هاي استاندارد  کمتر از اندازه
ل لنگ قطر متحرك مي  ضخامت  

»Dm«  

0.25 
(0.0098)  

1.952-1.960 
(0.0769-0.0772)  

بنحوي سنگ زده شود 
كه خالصي ياتاقان در 
حد مشخص شده قرار 

  . گيرد
  

  )موجود(یاتاقانهاي متحرك در دسترس 
  استاندارد

  رنگ شناسائي               mm(in) ضخامت   درجه تعميراتي

0  1.505-1.508 
  ــــــ  (0.0593-0.0594)

1  1.508-1.511 
  قهوه اي  (0.0594-0.0595)

2  1.511-1.514 
  سبز  (0.0595-0.0596)

  
  واحد:  mm(in)  )اندر سایز(هاي استاندارد  کمتر از اندازه

قطر متحرك ميل لنگ   ضخامت  
»Dp«  

0.08 (0.0031)  1.540-1.548 
(0.0606-0.0609)  

بنحوي سنگ زن شود 
كه خالصي ياتاقان در 
حد مشخص شده قرار 

  .گيرد
0.12 (0.0047)  1.560-1.568 

(0.0614-0.0617)  
0.25 (0.0098)  1.625-1.633 

(0.0640-0.0643)  
  

  واحد: mm(in)         قطعات متفرقه
دنده ميل سوپاپ  ) تاب(لنگي 

[TIR]*  
     (0.0059) 0.15كمتر از      

  (0.006) 0.15كمتر از         *[TIR]فاليويل ) تاب(لنگي 
  (0.006) 0.15كمتر از         *[TIR]درايوپليت ) تاب(لنگي 

 مجموعه مقادير نشان داده شده به كمك گيج  *
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