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عیب یابي بر اساس عالئم
 )NVH( رفع عیب سر وصدا ، ارتعاش، و ناهنجاري در عملکرد
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عيب یابي بر اساس عالئم

براي تشخیص عالئم از جدول زیر استفاده کنید
1- محل ایجاد سروصدا را تشخيص دهيد.

2- نوع عيب را شناسایي کنيد.
3- شرایط عملياني موتور را تعيين کنيد.

4- منبع سروصدا را کنترل کنيد.
چنانچه الزم است قطعات زیر را تعویض یا تعمير کنيد.

نوع محل سروصدا
سروصدا

شرایط عملياتي موتور

صفحه مربوطهکنترل کردن بخش معيوبمنبع سروصدا
قبل 

از گرم 
کردن 
موتور

بعد از 
گرم 

کردن 
موتور

هنگام 
استارت 

زدن

هنگام 
درجا 
کار 
کردن

هنگام 
مسابقه

هنگام 
رانندگي

باالي موتور 
در سوپاپ
سرسيلندر

صداي تيک 
تيک یا تق 

تق
CA-AB-کليرانس سوپاپتایپيت

یاتاقان ميل CA-ABCخر خر 
لنگي سوپاپ

پولی ميل 
لنگ

بلوک سيلندر 
)سمت 
کارتل(

ضربه یا 
صدای پين -A-BB-کوبش

پيستون

کليرنس روغن پيستون و 
پين خالصی روغن بوش 

شاتون

ضربه یا لق 
صدای ضربه در A--BBAلق کردن

پيستون

خالصی سوراخ سيلندر و 
پيستون خالصی رینگ 
پيستون فاصله انتهایی 
رینگ پيستون خمش و 

پيچش شاتون

نویز یاتاقان ABCBBBکوبش
شاتون

خالصی روغن بوش شاتون 
خالصی روغن شاتون

نویز یاتاقان AB-ABCکوبش
اصلی

خالصی روغن یاتاقان اصلی 
لنگی ميل لنگ

جلوی 
قاب تسمه  
تایمينگ 

موتور

ضربه زدن 
یا تيک 

تيک کردن
AA-BBB

نویز تسمه  و 
سفت کننده 

تسمه  تایمينگ

ترک و سایش تسمه  
تایمينگ عملکرد سفت 
کننده تسمه تایمينگ

جلوی موتور

جير جير یا 
فش فش 

کردن
AB-B-C

تسمه محرک 
)چسبيدن یا 
بکسواد کردن(

عملکرد تسمه محرک

جير جير 
تسمه محرک ABABABکردن

)بکسواد کردن(
عملکرد یاتاقان پولی 

هرزگرد

جير جير 
عملکرد پمپ آبنویز پمپ آبAB-BABشدید

 CO بخش
)پمپ آب : 

نمای انفجاری(

A: کامال مرتبط   B: مرتبط   C: گاهي اوقات مرتبط   -: نامرتبط
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اقدامات احتیاطی 
برف  زیر  بدون سینی  کار  برای مراحل  احتیاطی  اقدامات 

پاک کن
پس از برداشتن سينی زیر برف پاک کن، در زمان انجام مراحل 

کار، انتهای پایينی  شيشه جلو را با اورتان یا غيره بپوشانيد. 

اقدامات احتیاطی
 )SRS( تکمیلی  محافظ  سیستم  برای  احتیاطی  اقدامات 

)کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی(
کشنده  پيش  و  هوا  )کيسه   )SRS( تکميلی  محافظ  سيستم 
کمربند ایمنی(که همراه با کمربند ایمنی جلو استفاده می شد, 
به کاهش ریسک یا شدت جراحات وارده به راننده و مسافر جلو 
در بعضی تصادفات کمک می کند. اطالعات الزم برای سرویس 
ایمنی سيستم در بخش SRS )کيسه هوای و کمربند ایمنی( این 

دستورالعمل سرویس گنجانده شده است.
هشدار :

• برای اجتناب از ارائه SRS غير موثر که ميتواند باعث افزابش 
ریسک جراحات شخصی یا مرگ در حوادثات تصادف که منتج به 
عمل کردن کيسه هوا می شود، باید کليه تعميرات و نگهداری ها 

توسط نمایندگی های مجاز سایپا یدک انجام شود.
تعمير و نگهداری نامناسب، شامل پياده سازی و سوار کردن   •
نادرست SRS، می تواند منجر به جراحات شخصی ایجاد شده 
توسط فعال سازی غير عمدی سيستم شود. برای باز کردن کابل 
مراجعه   "SRS AIRBAG" به  هوا،  کيسه  مجموعه  و  مارپيچ 

کنيد. 
• از تجهيزات تست الکتریکی یا هر مدار مرتبط با SRS استفاده 
راهنمایی شده  دستورالعمل سرویس  این  در  اینکه  مگر  نکنيد, 
باشد. دسته سيم SRS با سيم های زرد و یا نارنجی یا کانکتورهای 

سيم قابل شناسایی می باشد.
صنعتی  ابزارهای  از  استفاده  هنگام  احتیاطی  اقدامات 

)بادی یا الکتریکی( و چکش ها
هشدار:

• هنگامی که نزدیک دستگاه سنسور تشخيص کيسه هوا یا دیگر 
سنسورهای سيستم کيسه هوا با موتور روشن کار می کنيد، از 
نزدیک  چکش  با  ضربه  یا  الکتریکی  یا  بادی  صنعتی  ابزارهای 
کار  به  باعث  تواند  ارتعاش شدید می  نکنيد.  استفاده  سنسورها 
که  شود،  هوا  )های(  کيسه  کردن  عمل  و  سنسورها  انداختن 

ممکن است باعث ایجاد جراحت شود.
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اقدامات احتياطي

• هنگام استفاده از ابزارهای صنعتی بادی یا الکتریکی یا چکش 
ها , هميشه استارت خاموش بوده، باتری را جدا کرده و حداقل 3 

دقيقه قبل از انجام هرگونه سرویسی صبر کنيد.
پس  فرمان  برای چرخش  الزم  احتیاطی  اقدامات 

از قطع باتری
نکته :

•  قبل از پياده سازی و سوار کردن هر واحد کنترل، ابتدا  کليد 
دگمه استارت را به موقعيت LOCK  بچرخانيد و سپس هر دو 

کابل باتری را قطع کنيد.
•  پس از اتمام کار، تایيد کنيد که تمام کانکتورهای واحد کنترل 
به درستی متصل شده اند، سپس  هر دوکابل باتری را مجددا" 

متصل کنيد.
این وسيله نقليه مجهز به یک دگمه استارت و یک قفل فرمان 

است.
اگر باتری قطع و یا تخليه شده باشد، فرمان قفل خواهد شد و 

نمی تواند بچرخد.
اگر چرخش فرمان  با باتری قطع شده و یا تخليه شده مورد نياز 

باشد، قبل از شروع عمليات تعمير مراحل زیر را دنبال نمایيد.
مراحل عمل

1-  هر دو کابل باتری را متصل کنيد.
توجه:

در صورتی که باتری تخليه شده باشد، منبع تغذیه را با استفاده 
از کابل های جامپرتغذیه کنيد.

2-  دگمه استارت  را در موقعيت ACC قرار دهيد.
)در این زمان، قفل فرمان آزاد ميشود.(

3- هر دو کابل باتری را قطع کنيد. قفل فرمان با هر دو کابل 
قطع باتری آزاد باقی خواهد ماند و فرمان می تواند بچرخد.

4-  عمليات تعمير الزم را انجام دهيد.
های  کابل  دو  هر  باشد،  شده  کامل  تعمير  کار  که  هنگامی   -5
باتری را دوباره متصل نمایيد. درحاليکه پدال ترمز رها می باشد،  
دگمه استارت  را از موقعيت ACC به موقعيت ON قرار دهيد، 
سپس به موقعيت LOCK بچرخانيد. ) فرمان زمانی که دگمه 

استارت  در موقعيت LOCK باشد، قفل خواهد شد(

براي تخلیه مایع خنک کننده  اقدامات احتیاطي 
و روغن موتور

هنگامي که موتور خنک است روغن و آب را تخليه نمایيد.
اقدامات احتیاطي جدا کردن لوله هاي سوخت

 قبل از شروع به کار، دقت نمایيد که وسائلي که توليد جرقه یا 
آتش مي کنند در محل کار شما وجود نداشته باشند.

فشار بنزین را قبل از جدا سازي و پياده سازي رها نمایيد.
درپوش  از  اتصال  محل  در  بنزین،  هاي  لوله  کردن  جدا  از  بعد 

استفاده نمایيد تا از نشتي سوخت جلوگيري شود.
اقدامات احتیاطي پیاده سازي و دمونتاژ قطعات

• براي استفاده از از SST، از ابزار تعریف شده استفاده نمایيد. 
همواره دقت نمایيد که با احتياط کار کرده و از عمليات اجباري 

یا توصيه نشده خودداري نمایيد.
• بيشترین احتياط را در ضربه نزدن به سطوح اتصال یا تماس 

انجام دهيد.
• پينهاي راهنما براي همراستا کردن قطعات مختلف به کار مي 
روند. در هنگام تعویض یا مونتاژ مجدد قطعات با پينهاي راهنما، 
دقت نمایيد که پينهاي راهنما در مکان اصلي خود قرار گرفته 

باشند.
• قسمتهاي باز موتور را توسط نوار یا وسيله اي مشابه درزگيري 
نمایيد تا از ورود اجسام خارجي به درون موتور جلوگيري شود. 

• قطعات پياده شده را به نحوي عالمت گذاري نمایيد که رویه 
عيب یابي و تعمير آنها آسان شود. 

• در هنگام شل کردن مهره ها و پيچها، قانون اصلي این است که 
اول دورترین پيچ را شل کرده سپس پيچ در جهت مخالف قطري 
آن را شل نمایيد و به همين ترتيب ادامه دهيد. اگر ميزان لقي 
توصيه شده است، دقيقا مطابق آن عمل نمایيد. در این مرحله 

ميتوان از ابزار مخصوص کمک گرفت.
اقدامات احتیاطي براي بازرسي، تعمیر و تعویض

قبل از تعمير یا تعویض کردن، قطعات را به دقت بازرسي نمایيد. 
قطعات جدید تعویض شده را به همين شيوه بررسي کرده و در 

صورت نياز جایگزین نمایيد.
اقدامات احتیاطي مونتاژ و سوار کردن

از آچار براي سفت کردن پيچها و مهره ها به ميزان گشتاور   •
تعریف شده استفاده نمایيد.

• در هنگام سفت کردن مهره ها و پيچها، قانون اصلي این است 
که اول دورترین پيچ را سفت کرده سپس پيچ در جهت مخالف 
اگر  دهيد.  ادامه  ترتيب  همين  به  و  نمایيد  سفت  را  آن  قطري 
ميزان لقي توصيه شده است، دقيقا مطابق آن عمل نمایيد. در 

این مرحله ميتوان از ابزار مخصوص کمک گرفت.
• درزگير، مجموعه و کاسه نمد و اورینگ را با قطعات نو تعویض 

نمایيد.
• پينهاي راهنما براي همراستا کردن قطعات مختلف به کار مي 
روند. در هنگام تعویض یا مونتاژ مجدد قطعات با پينهاي راهنما، 
دقت نمایيد که پينهاي راهنما در مکان اصلي خود قرار گرفته 

باشند.
هوا  با جریان  و  کرده  تميز  را شسته  قطعات  تمامي  دقت  به   •
خشک نمایيد. مسيرهاي روغن موتور و آب رادیاتور را به دقت 

www.cargarage.ir
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اقدامات احتياطي

کنترل نمایيد که هيچگونه گرفتگي یا سدي بر مسيرشان نداشته 
باشند.

• از خراب کردن سطوح تماس یا لغزش خودداري نمایيد. تمامي 
اجسام خارجي مانند تکه هاي پارچه یا گرد و خاک را به دقت 
تخليه نمایيد. قبل از مونتاژ کردن سطوح را به خوبي روغنکاري 

نمایيد.
• بعد از پرکردن آب رادیاتور، عمليات هواگيري را انجام دهيد.

• بعد از تعميرات، موتور را روشن کرده و سرعت را افزایش دهيد 
تا آب، بنزین، روغن و گازهاي خروجي را از دیدگاه نشتي کنترل 

نمایيد.
اقدامات احتیاطي براي سفت کردن زوایا

اي  زاویه  آچار  از  موتور  از  زیر  قطعات  نهایي  براي سفت کردن 
)SST:KV102112100( استفاده نمایيد:

- پيچهاي سرسيلندر
- پيچ کفي سيلندر

- پيچهاي درپوش شاتون

اقدامات احتیاطي
اقدامات احتیاطي

- پيچ پولي ميل لنگ )در هنگامي که فلنج پيچ براي سفت کردن 
داراي عالمت است، احتياجي به وجود آچار زاویه اي وجود ندارد(

• از یک مقدار گشتاور براي سفت کردن نهایي استفاده نکنيد
• مقدار گشتاور براي این قطعات در مرحله اوليه مي باشند.

• اطمينان حاصل نمایيد که رزوه ها و سطوح تماس تميز بوده و 
به درستي روانکاري شده باشند.

اقدامات احتیاطي براي درزگیر مایع 
پیاده سازي درزگیر آب بندي

بعد از پياده سازي مهره هاي نصب، سطوح تماس را با استفاده 
کاتر )SST:KV10111100( )A( جدا کرده و درزگير قدیمي 

را جدا نمایيد.
احتیاط:

دقت نمایيد که به سطوح تماس آسيب وارد نسازید.
ضربه  آن  به   )SST:KV10111100( کاتر  کردن  وارد  براي 
بزنيد تا وارد شود )B( و سپس مطابق شکل آن را با ضربه زدن 

حرکت دهيد.
در مکانهایي که استفاده ازکاتر )SST:KV10111100(سخت 
مي باشد، از یک چکش پالستيکي استفاده کرده و به آرامي به 

قطعات ضربه بزنيد تا آنها را جدا نمایيد. 
احتیاط:

اگر بعضي ابزارآالت ضروري مانند پيچ گوشتي به  کار مي رود، 
دقت نمایيد که به سطوح تماس آسيب وارد نسازید.
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اقدامات احتياطي

همانند سوراخهاي پيچ، درزگير مایع را به درون سوراخها اعمال 
نمایيد. این درزگير باید د رخارج از سوراخها اعمال گردد. براي 

اطمينان متن این گزارش را مطالعه نمایيد.
در مدت 5 دقيقه از اعمال درزگير مایع، سطوح تماس را سوار 

کنيد.
در صورت اضافه ریختن درزگير مایع آن را به سرعت پاک نمایيد.

مجددا  را  نصب  هاي  مهره  و  نصب  پيچهاي  هرگز  نصب  از  بعد 
سفت نکنيد.

بعد از 30 دقيقه یا بيشتر از نصب، روغن موتور و آب رادیاتور را 
پر کنيد.
احتیاط:

در صورت تعریف دستورالعمل خاص در این راهنما، به آنها توجه 
نمایيد. 

روش کاربرد درزگیر مایع
1- با استفاده از یک خراشنده )A(، درزگير قدیمي چسبيده به 

سطح تماس را جدا نمایيد. 
از از شيارهاي سطح تماس درزگير،  درزگير را به صورت کامل 

پيچهاي نصب و سوراخهاي پيچ جدا نمایيد.
2- براي جدا کردن چسب، گریس و مواد خارجي از سطح تماس 
روشنایي(  و  گرمایش  در  استفاده  )مورد  گازوئيل  از  درزگير، 

استفاده نمایيد.
)ابزارعمومی  بچسبانيد  دهنده  فشار  لوله  به  را  درزگير  لوله   -3

تعميرات(
از درزگيرهاي اصلي یا معادل استفاده نمایيد.

4- درزگير را در جاي مخصوص خود با ابعاد تعریف شده استفاده 
نمایيد.

شيار  در  مایع  درزگير  از  درزگير،  براي  شيار  وجود  صورت  در 
استفاده نمایيد.
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آماده سازي
ابزار مخصوص تعمیرات

شماره ابزار
شرحشکل ابزارنام ابزار

KV10116200
فشارنده فنر سوپاپ

KV10115900 .1
ملحقات

KV10109220 .2
آداپتر

جداسازي مکانيزم سوپاپ
قطعه )1( قسمتي از KV10116200 مي باشد اما 

قطعه )2( نمي باشد

KV10107902
تعویض کاسه نمد سوپاپکشنده کاسه نمد سوپاپ

KV10115600
دریفت کاسه نمد سوپاپ

نصب کاسه نمد سوپاپ
از سمت A استفاده شود

(0.31)8 a: قطر d               (0.79)20: قطر
(0.421)10.7 b: قطر e               (0.51)13: قطر

(0.2)5 c: قطر f          (0.406)10.3: قطر
واحد: ميليمتر

EM03470000
نصب مجموعه پيستون بر روي سوراخ سيلندرفشارنده رینگ پيستون

ST16610001
جداکردن بوش انتهاي فالیویلکشنده بوش فالیویل

KV10111100
کاتر

جدا کردن کارتل )باالیي و پایيني(، پوسته تایمينگ 
عقب و جلو و غيره

www.cargarage.irآماده سازي
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آماده سازي

شماره ابزار
شرحشکل ابزارنام ابزار

KV10112100
ابزار زاویه

پيچهاي سفت کننده براي درپوش یاتاقان شاتون، 
سرسيلندر و غيره تحت زاویه

KV10117100
ابزار سنسور اکسيژن گلویي

شل کردن یا سفت کردن سنسور نسب هوابه سوخت 
شماره 1

براي 22 ميليمتر )0.87 اینچ( مهره 6 وجهي

KV10114400
ابزار سنسور اکسيژن گلویي

ابزار عمومی تعمیرات

شماره ابزار
نام ابزار شکل ابزار شرح

جدا کردن کانکتور ضامن دار

جداکردن کانکتورهاي ضامن دار لوله بنزین در اتاق 
موتور

)موجود در بخش 164 از ليست قطعات: شماره قطعه: 
(6N210 16441)

ابزار تواني لق کردن پيچها و مهره ها

فشارنده لوله  فشار دادن لوله درزگير مایع
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شماره ابزار
شرحشکل ابزارنام ابزار

پياده سازي و سوار کردن موتورميز باالبر دستي

آچار پيچ سرسيلندر

شل کردن و سفت کردن پيچ سرسيلندر، در کنار آچار 
)SST:KV10112100( زاویه اي به کار مي رود

(mm (0.51 in 13 قطر :a
(mm (0.47 in 12 قطر :b
(mm (0.39 in 10 قطر :c

1. تست کننده تراکم
کنترل فشار تراکم2. آداپتر

پياده سازي و سوار کردن شمعآچار شمع
(a: 14 mm (0.55 in

پياده سازي و سوار کردن پولي ميل لنگنگهدارنده پولي

تکميل ابعاد نشيمنگاه سوپاپمجموعه کاتر نشيمنگاه سوپاپ

پياده سازي و سوار کردن رینگ پيستونمنبسط کننده رینگ پيستون

www.cargarage.irآماده سازي
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شماره ابزار
شرحشکل ابزارنام ابزار

پياده سازي و سوار کردن راهنماي سوپاپ
ورودي هوا و اگزوز:

a:  905mm (0.374 in) قطر
b:  905mm (0.374 in) قطر

دریفت راهنماي سوپاپ

)1(: برقوکاري سوارخ داخلي راهنماي سوپاپ
)2(: برقوکاري سوراخ براي راهنماي سوپاپ با 

اندازه زیاد
برقوي سوپاپ

تنظيم مجدد رزوه هاي سيستم اگزوز قبل از 
نصب سنسور هوابه سوخت جدید و سنسور 

جدید اکسيژن گلویي اگزوز )همراه با روانکارهاي 
بي حجم نشان داده شده در زیر به کار روند(

a:  18 mm (0.71 in)قطر
براي سنسور اکسيژن زیرکونيوم و سنسور هوا به 

سوخت
B:  12 mm (0.47 in). قطر
براي سنسور اکسيژن تيتانيومي

تميز کننده رزوه هاي سنسور اکسيژن 
گلویي اگزوز

روانکار بدون حجم )PERMATEX 133AR یا 
)MIL_A_907 معادل آن با خصوصيات MIL

روانکاري سنسور هوا به سوخت و ابزار تميز 
کردن رزوه هاي سنسور اکسيژن در هنگام 

تنظيم مجدد رزوه هاي سيستم اگزوز

استوانه 
پاک 

کننده 
سطوح 
تماس

شيار

آماده سازي www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


17

  EM \ مکانيک موتور

تعمير و نگهداري روی خودرو

1- پولي هرزگرد
2- تسمه محرک

3- پمپ روغن فرمان هيدروليک
4- کشنده اتوماتيک تسمه محرک

5- پولي ميل لنگ
6- پولي هرزگرد

A/C 7- کمپرسور
8- دینام 

تعمیر و نگهداري روی خودرو
تسمه محرک

نماي انفجاري

a. نشانگر
b. محدوده در زمان نصب تسمه محرک جدید

c. محدوده ممکن استفاده

: جهت جلوي خودرو
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تسمه  کشنده  پولي  مرکز  در  را  قطعه  وجهي   6 قسمت   -3
محرک نگه دارید. سپس دسته آچار را در جهت پيکان حرکت 

دهيد)جهت شل کردن تسمه محرک(.

احتیاط:
از قرار دادن دست در مکاني که احتمال فشار وجود دارد و ممکن 
است ابزار به صورت ناگهاني از جاي خود خارج شود خودداري 

نمایيد. 
اتوماتيک تسمه  را در مرکز پولي کشنده  هرگز قطعه 6 وجهي 
محرک )هرگز آن را در خالف جهت عقربه هاي ساعت نچرخانيد( 
شل نکنيد. در صورتي که آن را در خالف جهت حرکت عقربه 
تسمه  اتوماتيک  کشنده  مجموعه  کل  چرخاندید،  ساعت  هاي 

محرک باید به همراه پولي آن کامال تعویض گردد.

تنظیم کشش
به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : تسمه محرک( مراجعه 

نمایيد. 
پیاده سازي و سوار کردن

پیاده سازي
1- چرخ و الستيک جلو )سمت راست( را جدا نمایيد.

 EXT 2- شل گير جلو )سمت راست( را جدا نمایيد. به بخش
)گل جمع کن داخل گلگيرجلو : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد. 

کنترل
هشدار

اطمينان حاصل نمایيد که این مرحله در هنگام خاموش بودن 
موتور انجام شود.

کنترل نمایيد که نشانگرر )A( کشنده اتوماتيک تسمه محرک در 
 .)C( محدوده ممکن باشد

نکته:
وقتي که موتور سرد است نمایش کشنده اتوماتيک تسمه محرک 

را کنترل نمایيد.
هنگامي که تسمه محرک جدید نصب شده است، نشانگر باید در 

محدوده )B( شکل باشد. 
تمامي قسمت هاي تسمه محرک را از لحاظ  سایش، آسيب یا 

ترک به صورت چشمي کنترل نمایيد.
در صورتي که نشانگر در خارج از محدوده ممکن بوده یا تسمه 

آسيب دیده باشد، تسمه محرک را تعویض نمایيد.

تعمير و نگهداري روی خودرو www.cargarage.ir
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4- ميله اي به قطر تقریبي 6 ميليمتر )in 0.24( را مانند پيچ 
گوشتي به درون سوراخ )A( نگهدارنده وارد کرده تا پولي کشنده 

کشنده اتوماتيک تسمه محرک ثابت گردد. 
بعد از جدا کردن تسمه محرک، بازویي پولي کشنده اتوماتيک 

تسمه محرک را در حالت قفل نگه دارید.
5- تسمه محرک را از پمپ آب جدا کرده و آن را جدا نمایيد.

سوار کردن
کشنده  پولي  از  غير  به  پوليهایي  روي  بر  را  محرک  تسمه   -1
اتوماتيک تسمه محرک قالب نمایيد سپس در نهایت این عمليات 

را بر روي پولي کشنده اتوماتيک تسمه محرک انجام دهيد.
احتیاط:

تسمه محرک را کامال بر روي پولي ها سفت نمایيد.
به  تا  نمایيد  کنترل  را  عامل  و سيال  رادیاتور  آب  موتور،  روغن 

تسمه محرک و شيار پولي نچسبيده باشند.
2- کشنده اتوماتيک تسمه محرک را آزاد کرده و بر روي تمسه 

محرک کشش را اعمال نمایيد.
3 پولي ميل لنگ را چندین مرتبه چرخانده تا کشش بين پولي 

برابر گردد.
4- دقت نمایيد که ميزان کشش تسمه محرک، نشان داده شده 
بر روي نشانگر در محدوده ممکن باشد. به بند )تسمه محرک : 

نماي انفجاري( مراجعه نمایيد. 

www.cargarage.irتعمير و نگهداري روی خودرو
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سوار کردن 
پياده  برخالف  براي سوار کردن  و  توجه کرده  زیر  به دستورات 

سازي عمل نمایيد.
فيلتر تصفيه کننده هوا را با همراستات کردن کاسه نمد با شکاف 

محفظه فيلتر هوا نصب نمایيد.

فیلتر هوا
پیاده سازي و سوار کردن

پیاده سازي
باز کرده و  1- بست هاي کناري )پایيني( محفظه فيلتر هوا را 

محفظه )باالیي(را بيرون بياورید. 
2- فيلتر تصفيه کننده هوا را از محفظه فيلتر هوا )پایيني( جدا 

نمایيد.

فيلتر هوا

تعمير و نگهداري روی خودرو www.cargarage.ir
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1- کویل
2- شمع

PCV 3- شلنگ
4- بست

PCV 5- شير
6- اورینگ

)bank1( 7- درب سوپاپ
PCV 8- شيلنگ

)bank1( 9- درزگير درب سوپاپ
10- اورینگ

شمع موتور
نماي انفجاري

)PHASE( )bank1( 11- سنسور موقعيت تایپيت سوپاپ هوا
12- درپوش فيلتر روغن

)bank2( 13- درب سوپاپ
)bank2( 14- درزگير درب سوپاپ

)PHASE( )bank2( 15- سنسور موقعيت تایپيت سوپاپ هوا
PCV 16- شيلنگ

17- بست 
A. به سمت مخزن آرامش  منيفولد ورودي

B. به بند )کویل جرقه، شمع و درب سوپاپ( مراجعه شود
C. سمت براکت ميل سوپاپ

D. براي عالئم درون شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.  
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تعمير و نگهداري روی خودرو

سوار کردن
براي سوار کردن برخالف پياده سازي عمل نمایيد.

بازرسي
بازرسي بعد از پیاده سازي

در شرایط عادي از شمع هاي نوع استاندارد استفاده نمایيد.
اطالعات و مشخصات سرویس:   ( بند  به  استاندارد(:  )نوع  شمع 

شمع( مراجعه نمایيد.

6- بوسيله آچار شمع، شمع را جدا نمایيد )ابزار عمومی تعميرات(
a: 14mm (0.55 in)

پیاده سازي و سوار کردن
پیاده سازي

نمای   : موتور  )درپوش  بند  به  پياده سازید.  را  موتور  1- سيني 
انفجاری( مراجعه شود.

2- محفظه فيلتر هوا )باالیي و پایيني( و مجموعه کانال ورودي 
هوا را جدا نمایيد. به بند )هواکش و مجاری هوا: نمای انفجاری( 

مراجعه شود
3- محرک الکتریکي دریچه گاز را جدا نمایيد.  به بند )مخزن 

آرامش منيفولد هوا: نمای انفجاری( مراجعه شود.
بند  به  نمایيد.  را جدا  ورودي  منيفولد هواي  آرامش  4- مخزن 

)مخزن آرامش منيفولد هواي : نمای انفجاری( مراجعه شود.
5- کویل را جدا نمایيد. به بند )کویل جرقه، شمع و درب سوپاپ: 

نمای انفجاری( مراجعه شود.
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تعمير و نگهداري روی خودرو

بين بازه هاي زماني تعویض کردن نيازي به تنظيم فاصله شمع 
نيست.

محدوده  از  خارج  که  صورتي  در  بگيرید.  اندازه  را  شمع  فاصله 
باشد، شمع را تعویض نمایيد حتي اگر در کيلومتر تعریف شده 
 : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  براي تعویض باشد.  

شمع( مراجعه نمایيد.

احتیاط:
هرگز شمع را بر روي زمين نينداخته یا به آن شوک وارد نسازید.

هرگز از برس سيمي براي تميز کردن شمع استفاده نکنيد.
شمع  کننده  تميز  از  است،  گرفته  دوده  شمع  که  صورتي  در 

استفاده نمایيد.
فشار هواي تميز کننده: کمتر از

 588 kPa (5.88 bar, 6 kg/cm2, 85 psi) 
زمان تميز کردن: کمتر از 20 ثانيه
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تعمير و نگهداري روی خودرو

روي  بر  ورودي  هواي  و  دود  سوپاپ  دماغه  که  نمایيد  کنترل 
سيلندر شماره 1 )سمت جلوي موتور از bank1( در مکان نشان 

داده شده در شکل قرار گرفته باشند. 
در غير این صورت ميل لنگ را یک دور)360 درجه( چرخانده و 

مطابق شکل همراستا نمایيد.

: جهت جلوي خودرو

1- درب سوپاپ را جدا نمایيد )bank1 و bank2(. به بند ) 
"نماي انفجاري" مراجعه نمایيد.

2- خالصی سوپاپ را مطابق زیر اندازه بگيرید:
قرار  تراکم خود  TDC کورس  بر روي  را  a. سيلندر شماره 1 

دهيد.
پولي ميل لنگ را در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده تا عالمت 
تایمينگ با نشانگر تایمينگ همراستا گردد )خط شياردار با رنگ( 

.)←(

خالصی میل سوپاپ 
بازرسي و تنظیم

بازرسي
بعد از پياده سازي، سوار کردن یا تعویض ميل سوپاپ یا قطعات 
به  توجه  با  موتوري  نامتعارف  شرایط  اگر  یا  سوپاپ  با  مرتبط 
خالصی سوپاپ وجود داشته باشد،  بازرسي را مطابق زیر انجام 
و  سوپاپ  ميل  تعویض  یا  سازي/نصب  پياده  موارد  در  دهيد. 
قطعات مرتبط با سوپاپ یا شرایط غير معمول موتوري با توجه به 
تغييرات خالصی سوپاپ )پيدا کردن ایراد در هنگام استارت زدن، 

توقف یا ایجاد صدا( عمليات بازرسي را مطابق زیر انجام دهيد:
جهت جلوي موتور:
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تعمير و نگهداري روی خودرو

b. از یک فيلر براي اندازه گيري کيلرانس بين تایپيت سوپاپ هوا 
و ميل سوپاپ استفاده نمایيد.

 

را در محل عالمت گذاري  با مراجعه به شکل، خالصی سوپاپ 
که در جدول زیر نشان داده شده است )مکانها در  با "×"  شده 

شکل نشان داده شده اند( اندازه گيري نمایيد.
 : جهت جلوي موتور
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TDC سیلندر شماره 1 در تراکم

محل اندازه گیري (bank1 (A))سیلندر شماره 1سیلندر شماره 3سیلندر شماره 5
)B( ×)C(سيلندر شماره 1 در حالت دود

TDC تراکم )E( ×)D(هوا
محل اندازه گیري (bank2 (H))سیلندر شماره 2سیلندر شماره 4سیلندر شماره 6

)F( ×)D(سيلندر شماره 1 در حالت هوا
TDC تراکم )G( ×)C(دود

تعمير و نگهداري روی خودرو www.cargarage.ir
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با مراجعه به شکل، خالصی سوپاپ را در محل نشان داده شده 
که در جدول زیر نيز نشان داده شده است، اندازه  با عالمت "" 

گيري نمایيد )مکانهاي نشان داده شده در شکل(
 : جهت جلوي موتور

c. ميل لنگ را به اندازه 240 درجه در جهت ساعتگرد بچرخانيد 
)وقتي که از جلوي موتور به آن نگاه مي کنيد( تا با سيلندر شماره 

3 در کورس تراکم TDC همراستا گردد.
نکته:

یک مکان 240 درجه اي )b( از گوشه 6 وجهي پيچ نصب پولي 
ميل لنگ به مانند شکل مشخص نمایيد. از قطعه 6 وجهي به 

عنوان راهنما استفاده نمایيد.
1: پولي ميل لنگ

A: عالمت رنگ
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TDC سیلندر شماره 3 در تراکم

محل اندازه گیري (bank1 (A))سیلندر شماره 1سیلندر شماره 3سیلندر شماره 5
)B( ×)C(سيلندر شماره 3 در حالت دود

TDC تراکم )E( ×)D(هوا
محل اندازه گیري (bank2 (H))سیلندر شماره 2سیلندر شماره 4سیلندر شماره 6

)F( ×)D(سيلندر شماره 3 در حالت هوا
TDC تراکم )G( ×)C(دود

تعمير و نگهداري روی خودرو www.cargarage.ir
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با مراجعه به شکل، خالصی سوپاپ را در محل نشان داده شده 
با عالمت "×" که در جدول زیر نيز نشان داده شده است، اندازه 

گيري نمایيد )مکانهاي نشان داده شده در شکل(
 : جهت جلوي موتور

d. ميل لنگ را به اندازه 240 درجه در جهت ساعتگرد بچرخانيد 
)وقتي که از جلوي موتور به آن نگاه مي کنيد( تا با سيلندر شماره 

5 در کورس تراکم TDC همراستا گردد.
نکته:

یک مکان 240 درجه اي )b( از گوشه 6 وجهي پيچ نصب پولي 
ميل لنگ به مانند شکل مشخص نمایيد. از قطعه 6 وجهي به 

عنوان راهنما استفاده نمایيد.
1: پولي ميل لنگ

A: عالمت رنگ
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TDC سیلندر شماره 3 در تراکم

محل اندازه گیري (bank1 (A))سیلندر شماره 1سیلندر شماره 3سیلندر شماره 5
)B( ×)C(سيلندر شماره 5 در حالت دود

TDC تراکم )E( ×)D(هوا
محل اندازه گیري (bank2 (H))سیلندر شماره 2سیلندر شماره 4سیلندر شماره 6

)F( ×)D(سيلندر شماره 5 در حالت هوا
TDC تراکم )G( ×)C(دود

تعمير و نگهداري روی خودرو www.cargarage.ir
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5- از رابطه زیر براي محاسبه ضخامت تایپيت سوپاپ هوا جهت 
تعویض استفاده نمایيد.

)t=t1+)C1-C2 :محاسبه ضخامت ميل سوپاپ
در رابطه فوق:

t: ضخامت تایپيت سوپاپ هوا است که باید تعویض گردد
t1: ضخامت تایپيت سوپاپ هوا جدا شده است.

C1: خالصی سوپاپ اندازه گيري شده است.
C2: خالصی سوپاپ استاندارد است.

ورودي: 
0.30 mm (0.012 in)

اگزوز:
 0.33 mm (0.013 in)

VQ25DE

3- در صورتيکه مقدار اندازه گيري شده خارج از استاندارد باشد، 
تنظيمات را انجام دهيد. به قسمت "تنظيمات" رجوع کنيد.

تنظیمات
انجام تنظيمات به ضخامت تایپيت سوپاپ هوا انتخاب شده دارد.

مراجعه  )بازرسي(  بند  به  بگيرید.  اندازه  را  سوپاپ  خالصی   -1
فرمایيد.

نماي   : سوپاپ  )ميل  بند  به  نمایيد.  جدا  را  سوپاپ  ميل   -2
انفجاري( مراجعه نمایيد.

3- در مکانهایي که تایپيت سوپاپ هوا غير استاندارد مي باشد 
آنها را جدا نمایيد.

4- ضخامت مرکزي ميل سو پاپهاي جدا شده را بوسيله ميکرومتر 
)A( اندازه گيري نمایيد.  

www.cargarage.irتعمير و نگهداري روی خودرو
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ضخامت موجود تایپيت سوپاپ هوا: 27 سایز متفاوت  بامحدوده 
0.3102 to 0.3307 in 7.88 (to 8.40 mm) با اختالف 
(in 0.0008) )وقتي که در کارخانه ساخته  اندازه های 0.02
مي شود(. به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : ميل سوپاپ( 

مراجعه کنيد.
6- تایپيت سوپاپ هواي انتخاب شده را نصب نمایيد.

نمای  سوپاپ:  )ميل  بند  به  نمایيد.  نصب  را  سوپاپ  ميل   -7
انفجاری( مراجعه کنيد.

8- پولي ميل لنگ را با دست چند دور بچرخانيد.
9- کنترل نمایيد که خالصی سوپاپ  در حالتي که موتور سرد 
بند  به  باشد.  داشته  قرار  شده  مشخص  محدوده  در  باید  است 

"بازرسي و تنظيم" مراجعه شود.
جداسازي،  ترتيب  خالف  در  را  شده  جدا  قطعات  تمامي   -10

مونتاژ نمایيد.
را  غيرطبيعي  صداهاي  و  ارتعاشات  و  کرده  گرم  را  موتور   -11

کنترل نمایيد.

احتیاط:
در تمامي   "U" و  "P" پایان قرار دهيد؛ حروف شناسایي را در 
محلهاي صحيح قرار گيرند )دقت نمایيد که بين ورودي هوا و 

خروجی اشتباه انجام نگيرد(.
VQ35DE

آن  پشت  بوسيله عالمتهاي  هوا  تایپيت جدید سوپاپ  ضخامت 
قابل شناسایي است )درون سيلندر(

A: عالمت
B: ضخامت تایپيت سوپاپ هوا

 .mm (0.3102 7.88) 788 نمایشگر ضخامتP عالمت

آن  پشت  بوسيله عالمتهاي  هوا  تایپيت جدید سوپاپ  ضخامت 
قابل شناسایي است )درون سيلندر(

A: عالمت
B: ضخامت تایپيت سوپاپ هوا

 .mm (0.3102  7.88) ضخامت نمایشگر   788P عالمت 
)ورودي هوا(

 .mm (0.2622  6.66) ضخامت نمایشگر   666P عالمت 
)خروجی(

ضخامت موجود تایپيت سوپاپ هوا: 27 سایز متفاوت  با محدوده 
to 8.40 mm (0.3102 to 0.3307 in 7.88) )ورودي( و 
to 7.18 mm (0.2622 to 0.2827 in 6.66) )خروجی( با 
(in 0.0008) )وقتي که در کارخانه  اختالف اندازه های 0.02
ساخته مي شود(. به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : ميل 

سوپاپ( مراجعه کنيد.
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8- در حالتي که پدال گاز به صورت کامل فشار داده شده است، 
دهيد.  قرار  زدن  هندل  براي   "START" حالت  در  را  سوئيچ 
وقتي که نشانگر گيج پایدار مي گردد، فشار تراکم را قرائت کرده 
مقدار دور موتور را بخوانيد. این مراحل را براي کنترل هر سيلندر 

انچام دهيد. 
فشار تراکم: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : مشخصات 

کلي( مراجعه شود.
احتیاط:

همواره از یک باتري کامال شارژ شده براي بدست آوردن سرعت 
موتور تعریف شده استفاده نمایيد.

تعریف شده مي  از محدوده  در صورتي که سرعت موتور خارج 
باشد، آب باتري را از لحاظ گرانروي کنترل نمایيد. مجددا سرعت 

موتور را با آب باتري نرمال کنترل نمایيد.
در صورتي که فشار تراکم کمتر از مقدار کمينه باشد، خالصی 
نشيمنگاه  )سوپاپ،  احتراق  محفظه  با  مرتبط  قطعات  و  سوپاپ 

از آداپتري استفاده نمایيد که قسمت وارد شونده به سوراخ شمع 
داراي قطري کمتر از 20 ميليمتر )0.79 اینچ( باشد. در غير این 

صورت باید درحين جداسازي توسط سرسيلندر گرفته شود.
a: φ20mm (0.79 in)

فشار متراکم سازی
بازرسي

1- موتور را به دقت گرم نمایيد. سپس موتور را متوقف نمایيد.
2- فشار بنزین را آزاد نمایيد. به بخش EC )بازرسي( مراجعه 

شود.
تا از تزریق سوخت در حين  3- فيوز پمپ بنزین را جدا کرده 
اندازه گيري جلوگيري شود. به بخش EC )شرح اجزاء( مراجعه 

شود.
نماي  موتور:  )درپوش  بند  به  نمایيد.  باز  را  موتور  درپوش   -4

انفجاري( مراجعه شود.
5- کویل و شمع را از تمامي سيلندرها جدا نمایيد. به بند )کویل 

جرقه، شمع و درب سوپاپ : نماي انفجاري( مراجعه شود.
6- تاخومتر موتور را متصل نمایيد.

7- گيج فشاري را توسط آداپتر )ابزار عمومی تعميرات( بر روي 
سوراخ شمع نصب نمایيد.
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درزگير  سيلندر،  سوراخ  پيستون،  رینگ  پيستون،  سوپاپ، 
سرسيلندر( را کنترل نمایيد. بعد از کنترل کردن، فشار تراکم را 

مجددا اندازه گيري نمایيد. 
پایين  تراکم  فشار  داراي  سيلندرهاي  از  برخي  که  صورتي  در 
باشند، مقداري از روغن موتور را به درون سوراخ شمع ریخت و 

مجددا تراکم آن را کنترل نمایيد. 
تراکم  که  باعث شود  اضافه شده  روغن  مقدار  که  در صورتي   -
بهبود یابد، رینگهاي پيستون ممکن است دچار سایش یا آسيب 
شوند. رینگهاي پيستون را کنترل کرده و در صورت نياز تعویض 

نمایيد.
- در صورتي که فشار تراکم بعد از اضافه کردن روغن، همچنان 
شوند.  مشکل  دچار  سوپاپها  است  ممکن  بماند،  باقي  پایين 
سوپاپها را از لحاظ آسيب کنترل نمایيد. بر حسب نياز سوپاپ یا 

نشيمنگاه آن را تعویض نمایيد.
در صورتي که دو سيلندر مجاور فشار تراکم پایين داشته و بعد 
بمانند،  باقي  پایين  همچنان  نيز  موتور  روغن  کردن  اضافه  از 
حالت  این  در  باشند.  مي  نشتي  داراي  سرسيلندر  درزگيرهاي 

درزگير سرسيلندر را تعویض نمایيد.

9- بعد از پایان بازرسي، قطعات جدا شده را نصب نمایيد.

10- موتور را روشن کرده و کنترل نمایيد که موتور روان و آرام 
کار مي کند.

 DTC 11- عمليات عيب یابي را انجام دهيد. در صورتي که کد
نمایش داده شود، آن را پاک نمایيد. به قسمت EC-102 "شرح 

قطعات" مراجعه نمایيد. 

تعمير و نگهداري روی خودرو www.cargarage.ir
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تعمير روی خودرو

1- درپوش موتور
براي عالئم درون شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.

 

تعمیر روی خودرو
درپوش موتور
نماي انفجاري
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تعمير روی خودرو

سوار کردن
براي نصب کردن برخالف جداسازي عمل نمایيد. 

پیاده سازي و سوار کردن
پیاده سازي

و  )هواکش  بند  به  نمایيد.  جدا  را  ورودي  هواي  مجراهای   -1
مجراي هوا : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.

2- پيچ هاي نصب )A( و )B( سيني موتور را باز نمایيد.
 )D( و   )C( موتور  نصب سيني  پيچهاي  از  را  موتور  3- سيني 

جدا نمایيد.
احتیاط:

سيني موتور را پيچهاي نصب )D( با دست در مکان )E( به مانند 
شکل جدا نمایيد.

یا  نصب  هنگام  در  موتور  دادهن سيني  و خراش  زدن  از ضربه 
جداسازي پرهيز نمایيد. 

4- پيچهاي نصب سيني موتور )C( و )D( را در صورت نياز جدا 
نمایيد. 

www.cargarage.ir
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تعمير روی خودرو

1- کشنده اتوماتيک تسمه محرک
2- پولي هرزگرد
3- پولي هرزگرد

4- براکت 

براي عالئم درون شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.

کشنده خودکار تسمه محرک و پولي هرزگرد
نماي انفجاري
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تعمير روی خودرو

پیاده سازي
پياده  محرک:  )تسمه  بند  به  نمایيد.  جدا  را  محرک  تسمه   -1

سازي و سوار کردن( مراجعه نمایيد.
بعد از جدا کردن کشنده اتوماتيک، بازویي پولي کشنده اتوماتيک 

را در حالت قفل نگه دارید.
2- کشنده اتوماتيک و پولي هرزگرد را جدا نمایيد.

براي مونتاژ یا جدا سازي کشنده اتوماتيک، بازویي پولي کشنده 
اتوماتيک را در حالت قفل نگه دارید.

سوار کردن
براي مونتاژ بر خالف رویه پياده سازي عمل نمایيد.

احتیاط:
اگر آسيب وارد شده شدیدتر از کنده شدن رنگ باشد، کشنده 

اتوماتيک تسمه محرک را تعویض نمایيد. 

www.cargarage.ir
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تعمير روی خودرو

هواکش و مجراي هوا 
نماي انفجاري

1- سنسور مقدار جریان هوا
2- محفظه باالیي فيلتر هوا

3- فيلتر هوا
4- بست

5- مجموعه مجرای هوا
6- بست

PCV 7- شيلنگ
8- مجرای هوا )ورودي(

9- خار
10- فاصله انداز

11- خار
12- خار

13- براکت
14- براکت

15- فاصله انداز
16- خار

17- محفظه پایيني فيلتر هوا 
a. به سمت محرک الکتریکي موقعيت دریچه گاز

)abank2( به سمت درب سوپاپ .b
c. VQ25DE

براي عالئم درون شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد. 
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تعمير روی خودرو

پیاده سازي و سوار کردن
پیاده سازي

نکته:
سنسور جریان هوا غير قابل جدا شدن در حالت نصب بر روي 

خودرو مي باشد.
1- مجرای هوا )ورودي( را جدا نمایيد.

2- کانکتور دسته سيم را از سنسور جریان هوا جدا نمایيد.
3- شيلنگ PCV را جدا نمایيد.

کردن  جدا  با  را  پایين(  و  )باالیي  هوا  فيلتر  هاي  محفظه   -4
اتصاالت سنسور جریان هوا و مجموعه مجرای هوا جدا نمایيد.

نصب  عالمتهاي  از  نياز  صورت  در  نصب  مراحل  سادگي  براي 
استفاده نمایيد.

هوا  فليتر  از محفظه   را  هوا  نياز سنسور جریان  در صورت   -5
)باالیي( جدا نمایيد. 

احتیاط:
سنسور جریان هوا را با رعایت نکات زیر حمل نمایيد.

هرگز به سنسور جریان هوا شوک وارد نسازید. 
هرگز سنسور جریان هوا را جداسازي نکنيد.

هرگز سنسور جریان هوا را لمس نکنيد.
سوار کردن

به موارد زیر توجه کرده و براي مونتاژ بر خالف پياده سازي عمل 
نمایيد.

عالئم را همراستا نمایيد. تمامي اتصاالت را متصل نمایيد. بست 
ها را به دقت پيچ نمایيد. 

بازرسي
بازرسي بعد از پیاده سازي

بازرسي  پارگي  یا  از دیدگاه وجود ترک  را  مجموعه مجرای هوا 
نمایيد.

در صورت وجود ترک یا پارگي، مجموعه مجرای هوا را تعویض 
نمایيد.
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تعمير روی خودرو

مخزن آرامش منیفولد هواي ورودي
نماي انفجاری

VQ25DE
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تعمير روی خودرو

1- لوله خال
2- بست
3- بست

PCV 4- شلنگ
5- مخزن آرامش منيفولد هواي ورودي

6- درزگير
7- شلنگ خال

VIAS 8- شير سلنوئيدي
9- شلنگ خال

10- براکت
11- شير سلنوئيدي کنترل الکتریکي موتور

12- شلنگ خال
13- شلنگ خال

14- لوله هاي خال منيفولد
15- شلنگ خال

EVAP 16- شير سلنوئيدي تخليه کنيستر
17- بست 

EVAP 18- شلنگ

: جهت جلوي موتور

براي عالئم درون شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.

19- مخزن خال
20- براکت

EVAP 21- شلنگ
EVAP 22- شلنگ

EVAP 23- لوله
EVAP 24- شلنگ

25- بست 
26- شلنگ آب
27- شلنگ آب

28- براکت
29- محرک الکتریکي کنترل دریچه گاز

30- درزگير
A. به سمت بوستر ترمز

)bank1( به سمت درب سوپاپ .B
C. به لوله خال )جلویي(

D. به لوله خال
E. به لوله بخاري
F. به خروجي ّآب
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تعمير روی خودرو

مخزن آرامش منیفولد هواي ورودي
نماي انفجاری

VQ35DE
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1- لوله خال
2- بست
3- بست

PCV 4- شلنگ
5- مخزن آرامش منيفولد هواي ورودي

6- درزگير
7- شلنگ خال

8- براکت
9- شلنگ خال

10- شلنگ خال
11- شلنگ خال
12- شلنگ خال

13- لوله هاي خال منيفولد
14- شلنگ خال
15- شلنگ خال

VIAS 2 16- شير سلنوئيدي شماره
VIAS 1 17- شير سلنوئيدي شماره

EVAP 18- شير سلنوئيدي تخليه کنيستر
19- بست

: جهت جلوي موتور

براي عالئم درون شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.

تعمير روی خودرو

EVAP 20- شلنگ
21- مخزن خال

22- براکت
EVAP 23- لوله

EVAP 24- شلنگ
EVAP 25- شلنگ
 EVAP 26- شلنگ

27- بست
28- شلنگ آب
29- شلنگ آب

30- براکت
31- محرک الکتریکي کنترل دریچه گاز

32- درزگير 
A. به سمت بوستر ترمز

)bank1( به سمت درب سوپاپ .B
C. به لوله خال )جلویي(

D. به لوله خال
E. بهم لوله بخاري
F. به خروجي ّآب
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5- محرک الکتریکي کنترل دریچه گاز را مطابق زیر جدا نمایيد.
a. کانکتور دسته سيم را جدا نمایيد.

را در خالف جهت نشان داده شده در شکل  b. پيچهاي نصب 
شل نمایيد.

احتیاط:
محرک  یه  شوک  هرگونه  ایجاد  از  تا  نمایيد  حمل  احتياط  با 

الکتریکي کنترل دریچه گاز جلوگيري نمایيد.
هرگز پياده سازي نمایيد.

2- محفظه هاي فيلتر هوا )باالیي و پایيني( را با سنسور جریان 
هوا و مجموعه مجرای هوا جدا نمایيد. به بند "نماي انفجاري" 

مراجعه نمایيد.
را جدا  باالیي  تقویت سيني  و  پاک کن جلویي  برف  بازوي   -3
نمایيد. به بند "نماي انفجاري" و به بند "نماي انفجاري" مراجعه 

نمایيد.
به  گاز  دریچه  کنترل  الکتریکي  محرک  از  را  آب  شلنگهاي   -4

شرح زیر جدا نمایيد:
و  رادیاتور  آب  نشت  از  جلوگيري  درپوش  یا  رادیاتور  از  را  آب 
هنگامي که آب موتور تخليه نشده است، خارج نمایيد. به قسمت 

CO-8 "تخليه" مراجعه نمایيد.

 احتیاط:
این مرحله را در هنگامي که موتور سرد است انجام دهيد. 

پیاده سازي و سوار کردن
پیاده سازي

هشدار:
براي کاهش خطر سوختگي، از تخليه آب رادیاتور وقتي که موتور 

گرم است خودداري نمایيد.
1- سيني موتور را جدا نمایيد. به بند "نماي انفجاري" مراجعه 

نمایيد.
احتیاط:

دقت نمایيد که از آسيب زدن یا خراشيدن سيني موتور خودداري 
نمایيد. 

www.cargarage.irتعمير روی خودرو
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سوار کردن
ترتيب  براي مونتاژ کردن در خالف  و  به موارد زیر توجه کرده 

پياده سازي عمل نمایيد.
مخزن آرامش منيفولد هواي ورودي

10. مهره ها و پيچهاي نصب را در خالف جهت نشان داده شده 
در شکل شل نمایيد و درزگير و مخزن آرامش منيفولد را جدا 

نمایيد.
: جلوي موتور

احتیاط:
براي جلوگيري از ورود اجسام خارجي به درون موتور، سوراخهاي 

آن را بپوشانيد. 
شکل مثالي از VQ35DE را نشان مي دهد.

6- قطعات زیر را پياده نمایيد:
شلنگ خال

PCV شلنگ
به  ورودي:  هواي  منيفولد  آرامش  مخزن  از  باال  فشار  هاي  لوله 

قسمت ST-36 "نماي انفجاري" مراجعه نمایيد.
شير سلنوئيدي کنترل الکتریکي موتور

EVAP، کانکتور  از شير سلنوئيدي کنترل تخليه کنيستر   -7
دسته سيم و شلنگهاي EVAP را جدا نمایيد.

و مجموعه   EVAP تخليه کنيستر  کنترل  8- شير سلنوئيدي 
براکت را جدا نمایيد.

9- پيچهاي نصب شير سلنوئيدي کنترل VIAS و لوله هاي خال 
منيفولد جدا کرده و سپس لوله هاي خال منيفولد را جدا نمایيد.

استفاده  کمکي  عالئم  از  مونتاژ،  تسهيل  براي  نياز  صورت  در 
نمایيد.

تعمير روی خودرو www.cargarage.ir
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محرک کنترل الکتریکي دریچه گاز
پيچهاي نصب را در جهت ترتيب عددي نشان داده شده در شکل 

سفت نمایيد.
هنگامي که کانکتور سيم کشي محرک کنترل الکتریکي دریچه 
گاز قطع شده است، به بخش EC )یادگيري در مورد موقعيت 
 "  EC-15 شرح( مراجعه نمایيد. به قسمت : بسته دریچه گاز 
یادگيري در مورد موقعيت بسته دریچه گاز: شرح" مراجعه نمایيد. 
شده  تعویض  گاز  دریچه  الکتریکي  کنترل  محرک  که  هنگامي 
 : ساکن  هواي  حجم  مورد  در  )یادگيري   EC بخش  به  است، 
گاز( مراجعه  بسته دریچه  )یادگيري در مورد موقعيت  و  شرح( 
نمایيد. به بخش EC  )یادگيري در مورد حجم هواي ساکن : 

شرح( مراجعه نمایيد.

پيچها و مهره هاي نصب را در ترتيب عددي نشان داده شده در 
شکل سفت نمایيد.

 : جلوي موتور

نکته:
شکل نشان داده شده مثالي از VQ35DE مي باشد.

www.cargarage.irتعمير روی خودرو
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1- منيفلود ورودي 
2- درزگير

A. به بند )کانال وروی مانيفولد هوا( مراجعه نمایيد.
B. براي عالئم درون شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.

کانال ورودی منیفولد هوا
نماي انفجاري

تعمير روی خودرو www.cargarage.ir
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تمامي مهره ها و پيچهاي نصب را به ميزان گشتاور تعریف شده 
در دو یا چند مرحله به ترتيب عددي نشان داده شده در شکل 

سفت نمایيد.
جهت جلوي موتور

VQ25DE
مرحله اول

7.4 N'm (0.75 kg-m, 5 ft-Ib)
مرحله دوم و بعد از آن

29.0 N'm (3.0 kg-m, 21 ft-Ib)
VQ35DE

مرحله اول
7.4 N'm (0.75 kg-m, 5 ft-Ib)

مرحله دوم و بعد از آن
25.5 N'm (2.6 kg-m, 19 ft-Ib)

5- درزگيرها را جدا نمایيد.
احتیاط:

موتور،  داخل  به  هرگونه جسم خارجي  ورود  از  براي جلوگيري 
تمامي محفظه هاي آن را بپوشانيد.

سوار کردن
به موارد زیر توجه کرده و براي مونتاژ بر خالف رویه پياده سازي 

عمل نمایيد.
منیفولد هواي ورودي

در صورتي که پيچهاي راهنما جدا شوند، آنها را نصب و با گشتاور 
تعریف شده در زیر سفت نمایيد. 

10.8 N.m (1.1 kg-m, 8 ft-lb)

پیاده سازي و سوار کردن
پیاده سازي

1- فشار سوخت را آزاد نمایيد. به بخش EC )بازرسي( مراجعه 
نمایيد.

بند  به  نمایيد.  را جدا  ورودي  منيفولد هواي  آرامش  2- مخزن 
مراجعه  انفجاري(  نماي  ورودي:  هواي  منيفولد  آرامش  )مخزن 

نمایيد.
بند  به  نمایيد.  جدا  را  انژکتور  مجموعه  و  بنزین  هاي  لوله   -3

)انژکتور و لوله سوخت: نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.
4- پيچ و مهره هاي نصب را در خالف جهت نشان داده شده در 
شکل شل نمایيد تا بتوان منيفولد هواي وروردي را توسط ابزار 

تواني جدا نمود.

:  جهت جلوي خودرو
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بازرسي
بازرسي بعد از پیاده سازي

اعوجاج سطوح
اعوجاج سطح سطوح تماس منيفولد هواي ورودي را با یک خط 

کش )A( و فيلر )B( اندازه گيري نمایيد. 
محدوده: به بند)منيفولد هواي ورودي( مراجعه نمایيد. 

در صورتي که خارج از محدوده باشد، منيفولد هواي ورودي را 
تعویض نمایيد. 
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1- درزگير
)bank1( 2- منيفولد اگزوز

)bank1( 3- قاب منيفولد اگزوز
)bank 1( 4- سنسور شماره 1 نسبت هوا به سوخت

5- درزگير رینگي
)bank1( 6- کاتاليست سه راهه

)bank1( 7- نگهدارنده کاتاليست سه راهه
)bank1( 8- سنسور 2 اکسيژن گلویي اگزوز

)bank 2( 9- سنسور شماره 1 نسبت هوا به سوخت

منیفولد خروجي دود و کاتالیست سه راهه
نماي انفجاري

)bank 2( 10- قاب منيفولد اگزوز
 )bank 2( 11- منيفولد اگزوز

12- درزگير رینگي
)bank 2( 13- کاتاليست سه راهه

)bank 2( 14- نگهدارنده کاتاليست سه راهه
)bank 2( 15- سنسور 2 اکسيژن گلویي اگزوز

A. کارتل )باالیي(
B. عالمت باالیي 

براي عالئم درون شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.
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4- کانکتور سيم کشي را جدا کرده و سنسور 2 اکسيژن گلویي 
اگزوز بر روي هردو بانک را با آچار سنسور اکسيژن گلویي اگزوز 

)B( )SST:KV10114400( جدا نمایيد.
A: Bank 1
B: Bank 2

از  اگزوز،  گلویي  اکسيژن   2 نصب سنسور  براي شناسایي محل 
عالمت گذاري استفاده نمایيد.

احتیاط:
دقت نمایيد که به سنسور 2 اکسيژن گلویي اگزوز آسيب وارد 

نسازید.
هرگونه سنسور 2 اکسيژن گلویي اگزوز که بر روي سطوح سختي 
مانند سطح بتوني افتاده است کنار بگذارید. آن قطعه را با یک 

سنسو ر جدید تعویض نمایيد.

3- کانکتور سيم کشي را جدا کرده و سنسور 1 نسبت هوا به 
گلویي  اکسيژن  سنسور  آچار  با  را  بانک  هردو  روي  بر  سوخت 

اگزوز (SST:KV10117100) (B) جدا نمایيد.
از  به سوخت،  هوا  نسبت  براي شناسایي محل نصب سنسور 1 

عالمت گذاري استفاده نمایيد.
احتیاط:

وارد  آسيب  سوخت  به  هوا  نسبت  سنسور  به  که  نمایيد  دقت 
نسازید.

هرگونه سنسور1 نسبت هوا به سوخت که بر روي سطوح سختي 
مانند سطح بتوني افتاده است کنار بگذارید. آن قطعه را با یک 

سنسو ر جدید تعویض نمایيد.
نکته:

شکل نشان داده شده مثالي از بانک A( 2( مي باشد. 

پیاده سازي و سوار کردن
هشدار:

این کار را زماني انجام دهيد که اگزوز و سيستم سرمایش کامال 
خنک شده باشند. 

1- قطعات زیر را پياده نمایيد:
مجرای هوا )ورودي(، محفظه  فيلتر هوا )باالیي( و سنسور جریان 
هوا، و مجموعه مجرای هوا: به بند )هواکش و مجراي هوا : نماي 

انفجاري( مراجعه نمایيد.
ورودي(  هواي  منيفولد   : موتور  )درپوش  بند  به  موتور:  درپوش 

مراجعه نمایيد.
بازوي برف پاک کن جلو : به بخش WW  )بازوي برف پاک کن 

جلو : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
سيني باالیي زیر برف پاک کن: به بخشEXT  )سيني باالیي زیر 

برف پاک کن : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
  EXبخش به  نمایيد.  سازي  پياده  را  اگزوز  جلویي  لوله   -2

)سيستم اگزوز : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
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9- درزگيرها را جدا نمایيد.
احتیاط:

براي جلوگيري از ورود مواد خارجي به درون موتور، سوراخهاي 
آن را بپوشانيد.

سوار کردن
به موارد زیر توجه کرده و براي  سوار کردن بر خالف پياده سازي  

عمل نمایيد.
درزگیر منیفولد اگزوز

در جهت نشان داده شده در شکل مونتاژ نمایيد. 
A: Bank 1
B: فشار مثلثي
C: Bank 2

جهت جلوي خودرو

بر خالف  را  پيچهاي نصب  اگزوز،  منيفولد  براي جدا کردن   -8
جهت نشان داده شده در شکل شل نمایيد )بانک 1 و 2(

A: Bank 1
B: Bank 2

جهت جلوي موتور:

نکته:
در هنگام شل کردن شماره 7 و 8 را نادیده بگيرید.

5- قابهاي منيفولد اگزوز را جدا نمایيد )بانک 1 و بانک 2(.
6- پيچهاي نصب نگهدارنده کاتاليست سه راهه را پياده نمایيد 

)بانک 1 و بانک 2(.
7- با شل کردن پيچها در ابتدا و باز کردن مهره ها، کاتاليستهاي 
سه راهه )بانک 1 و2 ( را پياده نمایيد. )پيچ نوع دو سر رزوه و 

نوع فلنجي(
احتیاط:

از زدن هرگونه شوک به کاتاليست سه  تا  با دقت حمل نمایيد 
راهه جلوگيري شود.
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1. به صورت موقت، پيچهاي نصب نگهدارنده کاتاليست سه راهه 
را سفت نمایيد.

2. پيچهاي نصب نگهدارنده کاتاليست سه راهه را به کارتل سفت 
نمایيد )باالیي( )تحت ميزان گشتاور مشخص شده(

3. پيچهاي نصب نگهدارنده کاتاليست سه راهه را به کاتاليست 
سه راهه سفت نمایيد)تحت ميزان گشتاور مشخص شده(

سنسور 1 نسبت هوا به سوخت و سنسور 2 اکسيژن گلویي اگزوز
سنسور 1 نسبت هوا به سوخت و سنسور 2 اکسيژن گلویي اگزوز 

را در محل مناسب خود نصب نمایيد
با مراجعه به دستورالعمل زیر، و در صورتي که مکان نصب قابل 

شناسایي نمي باشد، مونتاژ را انجام دهيد.

نوع پیچ فلنجي کاتالیست سه راهه )بانک 2(
1- پيچهاي باالیي )B( و پایيني )A( را به صورت موقت به مانند 

آنچه در شکل نشان داده شده است، سفت نمایيد. 
جهت جلوي موتور:

2- پيچهاي باالیي )B( نشان داده شده در شکل را سفت نمایيد 
)با گشتاور تعيين شده(.

3- تمامي پيچهاي پایيني را سفت نمایيد )چهارتاي باقي مانده 
به غير از B( )با گشتاور تعيين شده(

نگهدارنده کاتاليست سه راهه

منیفولد اگزوز
در صورتي که پيچهاي دو سر رزوه پياده شده باشند، آنها را نصب 

کرده و به ميزان گشتاور تعيين شده سفت نمایيد.
15.4 N.m (1.6 kg-m, 11 ft-Ib)

داده شده در شکل  نشان  را در جهات عددي  مهره هاي نصب 
سفت نمایيد.

A: Bank 1
B: Bank 2

جهت جلوي موتور:
نکته:

شماره 7 و 8 به معني سفت کردن دوبرابر مهره هاي شماره 1 
و 2 مي باشد.

لوله شيشه اي
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بازرسي
بازرسي بعد از پیاده سازي

اعوجاج سطوح 
اعوجاج سطح سطوح تماس منيفولد هواي خروجي را با یک خط 

کش  و فيلر اندازه گيري نمایيد. 
محدوده: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : منيفولد هواي 

خروجي( مراجعه نمایيد. 
در صورتي که خارج از محدوده باشد، منيفولد هواي خروجي را 

تعویض نمایيد. 

رنگ لوله شیشه اي
سنسور 1 نسبت هوا به سوخت: خاکستري

سنسور 2 اکسيژن گلویي اگزوز: سفيد
احتیاط:

قبل از نصب سنسور 1 نسبت هوا به سوخت و سنسور 2 اکسيژن 
تعمير  )ابزارآالت  از تميز کننده  استفاده  با  اگزوز جدید،  گلویي 
تجاري( رزوه هاي سنسور اکسيژن، رزوه هاي سيستم اگزوز را 
)ابزارآالت  نمایيد  استفاده  حجم  بدون  روانکار  از  و  کرده  تميز 

تعمير تجاري(
هرگز بر روي سنسور 1 نسبت هوا به سوخت و سنسور 2 اکسيژن 
سبب  امر  این  نسازید.  وارد  حد  از  بيش  گشتاور  اگزوز،  گلویي 
ایجاد آسيب به سنسور نسبت هوا به سوخت و سنسور اکسيژن 

گلویي اگزوز و ایجاد کد خطاي "MIL" مي گردد. 

خط کش

فيلر گيج
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1- کارتل )باالیي(
2- اورینگ

3- درزگير کارتل )جلویي(
4- سوپاپ

5- سوئيچ فشار روغن
6- خنک کننده روغن

7- پيچ کانکتور
8- فيلتر روغن
9- صافي روغن

کارتل و صافي روغن
نماي انفجاري

10- درپوش تخليه
11- درزگير درپوش روغن

12- کارتل )پایيني(
13- قاب صفحه عقبي

)POS( 14- سنسور موقعيت ميل لنگ
15- درزگير کارتل )عقبي(

A. به بخش LU  )فيلتر روغن( مراجعه نمایيد.
B. به سمت پمپ روغن

C. به سمت کارتل
براي عالئم درون شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد. 
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پیاده سازي و سوار کردن
پیاده سازي

احتیاط:
براي جلوگيري از خطر سوختگي روغن موتور را درهنگامي که 

موتور داغ اسمت هرگز خالي نکنيد.
نکته:

در هنگام جدا کردن کارتل )پایيني( یا تنها صافي روغن، مراحل 
1 تا 18 و 19 را انجام دهيد.

1. روغن موتور را تخليه نمایيد. به بخش LU  )روغن موتور : 
تخليه( مراجعه نمایيد.

احتیاط:
هرگز روغن موتور را بر روي تسمه محرک نریزید.

2- آب رادیاتور را خالي نمایيد. به بخش CO )مایع خنک کننده 
موتور : تخليه( مراجعه نمایيد.

احتیاط:
هرگز روغن موتور را بر روي تسمه محرک نریزید.

3- قطعات زیر را پياده نمایيد:
چرخها و الستیکهاي جلو )سمت چپ و راست(

گلگير جلو )سمت چپ و راست(: به بخش EXT )گل جمع کن 
داخل گلگيرجلو : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.

لوله جلویي اگزوز : به بخش EX )سيستم اگزوز : نماي انفجاري( 
مراجعه نمایيد.

تسمه محرک: به بند )تسمه محرک : پياده سازي و سوار کردن( 
مراجعه نمایيد.

4- کمپرسور A/C را با لوله هاي متصل به آن جدا کرده و به 
 HA-40 صورت موقت آن را در گوشه امني قرار دهيد. به بخش

"نماي انفجاري" مراجعه نمایيد.
5- گيج سطح روغن را جدا نمایيد. به بند )سر سيلندر : نماي 

انفجاري( مراجعه نمایيد.
 FAX بخش  به  راست(.  نمایيد)سمت  جدا  را  جلو  پلوس   -6

)پلوس جلو : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد. 
7- کاتاليست سه راهه را )بانک 1 و 2( از منيفولد اگزوز )بانک 
1 و 2( باز نمایيد. به بند )مانيفولد خروجی دود و کاتاليست سه 

راهه: نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.
8- سوئيچ فشاري روغن را جدا نمایيد.

9- فيلتر روغن را جدا نمایيد. به بخش LU )فيلتر روغن : پياده 
سازی و سوار کردن( مراجعه نمایيد.

10- خنک کننده روغن و لوله هاي آب را جدا نمایيد. به بخش 
LU )خنک کننده روغن : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.

11- مجموعه گيربکس کامل را بوسيله جک نگه دارید.
احتیاط:

به  که  نمایيد  دقت  کامل،  گيربکس  جک  دادن  قرار  هنگام  در 
درپوش تخليه برخورد نکند.

12- مجموعه رام جلو را بوسيله یک جک مناسب نگه دارید.
بند  به  عقب(.  )سمت  نمایيد  جدا  را  موتور  نصب  عایق   -13

)مجموعه موتور : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.
14- پيچهاي نصب عایق موتور را )سمت چپ( جدا نمایيد. به 

بند )مجموعه موتور : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.
15- ميله گشتاور را از براکت ميله گشتاور عقب جدا نمایيد. به 
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کارتل  بين  را   (SST:KV10111100) (A) b. کاتر درزگير
باالیي و پایيني قرار دهيد.

احتیاط:
دقت نمایيد که از آسيب زدن به سطوح تماس خودداري نمایيد. 
از داخل کردن پيچ گوشتي خودداري نمایيد، اي امر سبب آسيب 

زدن به سطوح تماس مي گردد.
c. به گوشه کاتر توسط ابزاري مانند چکش ضربه بزنيد و آن را به 

حرکت لغزشي وادار نمایيد. کارتل را جدا نمایيد )پایيني(.
19- صافي روغن را جدا نمایيد.

18- کارتل پایيني را به شيوه زیر جدا نمایيد:
داده شده در شکل  نشان  را در خالف جهت  پيچهاي نصب   .a

شل نمایيد.

بند )مجموعه موتور : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.
16- مهره ها و پيچهاي رام و نشيمنگاه اکسل جلو را جدا نمایيد. 

به بخش FSU )نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.
17- با پایين آوردن جک براي رام جلو، ارتفاع را تنظيم نمایيد. 

جلوی 
موتور

تعمير روی خودرو www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


59

  EM \ مکانيک موتور

22- درزگيرهاي )1( کارتل را جدا نمایيد.
A: شکاف

B: برآمدگي

جهت جلوي موتور:

بلوک سيلندر )1( و پمپ روغن  انتهاي  از  را  اورینگ )2(   -21
)3( خارج نمایيد.

جهت جلوي موتور

20- پيچهاي نصب را در خالف جهت نشان داده شده در شکل 
شل کرده تا باز شوند.

بلوک  و  باالیيي  کارتل  بين  را   (SST:KV10111100) کاتر 
مانند  ابزاري  توسط  کاتر  ضربه ب  زدن  با  نمایيد.  وارد  سيلندر 
را  )باالیي(  کارتل  دهيد.  حرکت  روي سطح  بر  را  کاتر  چکش، 

جدا نمایيد.
احتیاط:

دقت نمایيد که به سطوح تماس آسيب وارد نسازید. 
هرگز از ابزاري مانند پيچ گوشتي بر روي سطوح تماس استفاده 

نکنيد زیرا باعث آسيب زدن به سطوح تماس مي گردد.

جلوی 
موتور
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براي نصب کردن، برآمدگي )B( درزگير کارتل را با شکاف هاي 
)A( جلوي پوسته تسمه تایمينگ و نگهدارنده کاسه نمد عقبي، 

همراستا نمایيد.
جهت جلوي خودرو:

درزگير کارتل )1( داراي قوس کوچکتر را بر روي پوسته جلوي 
تسمه تایمينگ نصب نمایيد. 

درزگير مایع را به درزگيرهاي جدید کارتل مطابق شکل اعمال 
نمایيد. 

C: نقطه درزگيري
a: 15 mm(0.59 in)
b: 5 mm(0.20 in)

از درزگيرهاي مایع اصلي یا معادل آن استفاده نمایيد.

سوار کردن
1- کارتل باالیي را به شيوه زیر مونتاژ نمایيد:

روي  از  را  قدیمي  مایع  درزگير  خراشنده  یک  از  استفاده  با   .a
سطوح تماس پاک نمایيد.

احتیاط:
در هنگام پاک کردن درزگير مایع قدیمي از روي سطوح تماس، از 
آسيب زدن به سطوح تماس و خراشيدگي آنها خودداري نمایيد.

همچنين درزگير مایع قدیمي را از سطوح بلوک سيلندر نيز جدا 
نمایيد.

درزگير مایع قدیمي را از رزوه ها و سوراخها پيچ جدا نمایيد.
b. درزگيرهاي جدید کارتل را نصب نمایيد. 

اسکریپر
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e. کاسه نمد باالیي را نصب نمایيد.
احتیاط:

در هنگام مونتاژ کردن از ایجاد ناهمراستایي بين هردو اورینگ 
جلوگيري نمایيد.

d: نوار پيوسته اي از درزگير مایع را با فشارنده لوله )ابزارآالت 
تعمير تجاري( بر روي سطح تماس بلوک سيلندر از کارتل )باالیي(  

و به ميزان محدود نشان داده شده در شکل اعمال نمایيد.
b: 35 mm (1.38 in)
c: φ3.5-4.5 mm (0.138-0.177 in)

جهت جلوي موتور
از درزگير مایع اصلي یا معادل آن استفاده نمایيد.

احتیاط:
براي سوراخهاي پيچ با عالمت Δ )5 نقطه( از اعمال درزگير مایع 

به خارج سوراخها استفاده نمایيد.
(4.5 تا 0.177 to 0.217 in 5.5) mm به  نواري به ضخامت

سطح )a( اعمال نمایيد.
اتصال باید در فاصله 5 دقيقه بعد از پوشش دهي انجام گردد.

c. اورینگهاي جدید )2( را بر روي انتهاي بلوک سيلندر )1( و 
پمپ روغن )3( نصب نمایيد.

جهت جلوي موتور:
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b. نوار پيوسته اي از درزگير مایع را با فشارنده لوله )ابزارآالت 
تعمير تجاري( )A( بر روي سطح کارتل )پایيني(  که در شکل 

نشان داده شده است را اعمال نمایيد.
)b: 35 mm )1.38 in

)c: φ4.0.0-5 mm )0.157-0.197 in
از درزگيرمایع اصلي یا معادل آن استفاده نمایيد.

احتیاط:
دهي  پوشش  از  دقيه   5 از  کمتر  فاصله  در  باید  نصب  عمليات 

انجام گردد.

2- صافي روغن را بر روي پمپ روغن نصب نمایيد.
3 کارتل پایيني را مانند زیر نصب نمایيد:

از  را  قدیمي  مایع  درزگير   )A( خراشنده  یک  از  استفاده  با   .a
سطوح تماس جدا نمایيد.

درزگيرمایع قدیمي را از رزوه ها و سوراخهاي پيچ جدا نمایيد.
احتیاط:

در هنگام پاک کردن درزگير مایع قدیمي از روي سطوح تماس، 
از آسيب زدن و خراشيدن این سطوح خودداري نمایيد.

پيچهاي نصب را به ترتيب عددي نشان داده شده در شکل سفت 
نمایيد.

سه نوع پيچ نصب وجود دارد. براي یافتن مکان پيچها به ادامه 
مراجعه نمایيد.

M8 × 135 mm (5.31 in) : 11
M8 x 92 mm (3.62 in) : 5,7,8

به استثناي موارد باال
 M8 x 25 mm (0.98 in) : 
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بازرسي
بازرسي بعد از پیاده سازي

صافي روغن را از هرگونه مواد خارجي تميز نمایيد.
بازرسي بعد از سوار کردن

  LU 1- سطح روغن را چک کرده و آن را تنظيم نمایيد. به بخش
)سطح روغن: بازرسي( مراجعه نمایيد.

2- موتور را استارت زده  و کنترل نمایيد که نشتي روغن وجود 
نداشته باشد.

3-  موتور را متوقف کرده و 10 دقيقه صبر کنيد.
  LU بخش  به  نمایيد.  کنترل  مجددا  را  موتور  روغن  4- سطح 

)سطح روغن : بازرسي( مراجعه نمایيد.

c. کارتل پایيني را نصب نمایيد.
پيچهاي نصب را در جهات عددي نشان داده شده در شکل سفت 

نمایيد.
4- درپوش تخليه کارتل را نصب نمایيد.

شکل  به  روغن  درپوش  درزگير  نصب  جهت  کردن  پيدا  براي 
صافی  و  )کارتل  بند  به  نمایيد.  مراجعه  اول  صفحه  در  قطعات 

روغن: نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.
5. بعد از این مرحله در خالف رویه پياده سازي را انجام دهيد.

نکته:
حداقل 30 دقيقيه بعد از نصب کارتل، روغن موتوررا اضافه نمایيد.
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1- شلنگ تغذیه بنزین
2- کانکتور ضامندار درپوش

3- لوله بنزین
4- اورینگ

5- ضربه گير بنزین
6- درپوش ضربه گير بنزین

7- بست
8- اورینگ )سياه(
9- انژکتور بنزین

10- اورینگ )سبز(  
A. به بند )انژکتور و لوله سوخت( مراجعه شود 

براي عالئم درون شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.

انژکتور و لوله هاي سوخت
نماي انفجاري
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احتیاط:
این  در  اینکه  مگر  نکنيد  جدا  یا  سازي  پياده  را  قطعات  هرگز 

راهنما در شکل نشان داده شده باشد.
پیاده سازي و سوار کردن

پیاده سازي
هشدار

اشتعال"  قابل  مواد  "احتياط:  عالمت  با  تابلو  یک  از  کارگاه  در 
استفاده نمایيد. 

مي  کار  مناسب  تهویه  با  مکاني  در  که  نمایيد  اطمينان حاصل 
وجود  کن  خاموش  آتش  کپسول  یک  باید  محل  این  در  کنيد. 

داشته باشد.
سيگار  هرگز  رساني  سوخت  سيستم  با  کردن  کار  هنگام  در 

نکشيد. شعله هاي باز و جرقه را از محل کار خود دور نمایيد.
تخليه  وقتي  را  رادیاتور  آب  سوختگي  خطر  از  جلوگيري  براي 

نمایيد که موتور داغ نباشد.
1- مجرای هواي ورودي، محفظه هاي فيلتر هوا )باالیي و پایيني( 
با سنسور جریان هوا و مجموعه مجرای هوا را جدا نمایيد. به بند 

)هواکش و مجراي هوا : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.
: نماي  2- درپوش موتور را جدا نمایيد. به بند )درپوش موتور 

انفجاري( مراجعه نمایيد.
انفجاري(  )نماي   EC بخش  به  نمایيد.  آزاد  را  بنزین  فشار   -3

مراجعه نمایيد.
4- بازوي برف پاک کن و سيني زیر ان را جدا نمایيد. به بخش 
WW )نماي انفجاري(و به بخش EXT )نماي انفجاري( مراجعه 

نمایيد.
5- آب رادیاتو را تخليه نمایيد یا هنگامي که شلنگهاي آب جدا 
از نشتي به کار بگيرید. به  اند، درپوش را براي جلوگيري  شده 
بخش CO )تخليه( و به بند )مخزن آرامش منيفولد هوا : نماي 

انفجاري( مراجعه نمایيد.

احتیاط:
این مرحله را در زماني انجام دهيد که موتور سرد باشد.

6- مخزن آرامش منيفولد ورودي را جدا نمایيد. به بند )مخزن 
آرامش منيفولد هوا : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.

7- در هنگام جدا کردن شلنگهاي تغذیه بنزین و اتصاالت لوله 
هاي بنزین، کانکتور ضامن دار را به شيوه زیر جدا نمایيد:

a. درپوش کانکتور ضامن دار را از کانکتور ضامن دار جدا نمایيد.
به صورت زیر جدا  بنزین  لوله هاي  از  را  b. کانکتور ضامن دار 

نمایيد:

احتیاط:
ضامن  کانکتور  کننده  آزاد  از  استفاه  با  را  دار  ضامن  کانکتور 
هاي  لبه  کشيدن  بيرون  با  نه  و  تجاري(  تعمير  )ابزارآالت  دار 

نگهدارنده، جدا نمایيد.
i. در حالي که سطح لغزشي وجه آزاد شده کانکتور ضامن دار در 
مقابل کانکتور ضامن دار قرار گرفته است، کانکتور ضامن دار آزاد 

شده را بر روي لوله بنزین قرار دهيد.
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9- پيچهاي نصب را در خالف جهات نشان داده شده در شکل 
شل کرده و لوله هاي بنزین و مجموعه انژکتور را جدا نمایيد.

جهت جلوي موتور
احتیاط:

را تکان ندهيد زیرا ممکن است سوخت  بنزین  لوله هاي  هرگز 
باقي مانده در لوله هاي بنزین به بيرون بریزد.

 )B( را درون کشویي )A( قسمت آزاد شده کانکتور ضامن دار .ii
کانکتور ضامن دار به صورتي قرار دهيد )2( تا بيشتر جلو نرود. 
کانکتور ضامن دار را در آن مکان به صورت آزاد شده نگه دارید.

C: وارد کردن و نگه داشتن
احتیاط:

به سختي وارد کردن کانکتور ضامن دار باعث قطع شدن کانکتور 
نمي گردد. کانکتور ضامن دار باز را در جایي نگه دارید که بيشتر 

از آن جلو نرود.
iii. کانکتور ضامن دار را به صورت مستقيم از لوله بنزین )1( به 

بيرون بکشيد.
احتیاط:

مطابق شکل با نگه داشتن نقطه )D( کانکتور ضامن دار )E( را 
بکشيد. 

صورت  این  در  نسازید.  وارد  اضافي  نيروي  کشيدن  براي  هرگز 
امکان خرابي اورینگ داخل کانکتور ضامندار وجود دارد.

از دستکش استفاده کرده و ظرف را حاضر نمایيد زیرا سوخت به 
بيرون خواهد ریخت.

از آتش و جرقه دوري نمایيد.
هنگام  مخصوصا  دارید.  نگه  دور  گرمایي  منابع  از  را  قطعات 

جوشکاري در اطراف این قطعات بسيار دقت نمایيد. 
هرگز قطعات را در مجاورت آب باتري یا دیگر اسيدها قرار ندهيد.
هرگز اتصاالت بين کانکتور ضامن دار یا شلنگ تغذیه بنزین را در 

هنگام پياده سازي/مونتاژ را خم نکرده یا نپيچانيد.
براي تميز نگه داشتن اتصال و جلوگيري از آسيب و نفوذ اجسام 
را کامال بوسيله محفظه ه هاي پالستيکي )A( و  آنها  خارجي، 

غيره یا اجسام مشابه بپوشانيد. 
8- کانکتور دسته سيم را از انژکتور جدا نمایيد.
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نپيچانده یا نکشيد. در صورتي که اورینگ در هنگامي که نصب 
شده است، کشيده شود، هرگز آن را به سرعت بر روي لوله بنزین 

وارد نسازید. 
نمایيد.  نصب  بنزین  لوله  روي  بر  مستقيمان  را  جدید  اورینگ 

هرگز آن را نپيچانيد.
b. فاصله دهنده )3( را بر روي دمپر سوخت )4( نصب نمایيد.

c. دمپر سوخت را مستقيما بر روي لوله بنزین نصب نمایيد.
احتیاط:

نمایيد که در  اطمينان حاصل  و  نمایيد  وارد  را مستقيما  قطعه 
امتداد محور باشد.

براي جا زدن از فشار و نيروي بيش از حد استفاده نکنيد.
مقدار نيروي مرجع: 

130 N (13.3 kg, 29.2 Ib)
لوله   )A( )B( قسمت  تا جایي که  نمایيد  را وارد  دمپر سوخت 

بنزین را لمس نماید. 
d. پيچها را به نوبت سفت نمایيد.

11- دمپر سوخت را از لوله بنزین جدا نمایيد.
سوار کردن

1- دمپر سوخت را به صورت زیر نصب نمایيد:
a. اورینگ جدید )2( را بر روي لوله بنزین )1( به مانند آنچه در 
شکل نشان داده شده است نصب نمایيد. در هنگام حمل کردن 

اورینگهاي جدید به موارد زیر دقت نمایيد:
احتیاط:

a. اورینگ را با دست خالي حمل نمایيد. هرگز براي این کار از 
دستکش استفاده نکنيد.

اورینگ را با روغن موتور جدید روانکاري نمایيد.
هرگز اورینگ را با حالل تميز نکنيد.

کنترل نمایيد که اورینگ و قطعات متصل آن عاري از هرگونه 
مواد خارجي مي باشند.

به  ناخن  یا  ابزار  با  که  نمایيد  دقت  اورینگ  نصب  درهنگام 
را  اورینگها  که  نمایيد  دقت  همچنين  نسازید.  وارد  خراش  آن 

10- انژکتور بنزین را از لوله هاي بنزین به شيوه زیر  جدا نمایيد:
a. بست را باز و جدا نمایيد )1(.

3: اورینگ )سبز(
4: اورینگ )مشکي(

A: شرایط نصب شده 
B: شيار نصب بست

b. انژکتور )2( را از لوله بنزین )5( با کشيدن آن جدا نمایيد.
احتیاط:

دقت نمایيد که بنزیني که ممکن است از لوله ها خارج شود را 
نگه دارید.

از آسيب زدن به نازل انژکتور در هنگام پياده سازي خودداري 
نمایيد.

هرگز انژکتور را بر روي زمين نينداخته یا به آن ضربه وارد نسازید.
هرگز انژکتور را پياده سازي نکنيد.
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3- انژکتور را بر روي لوله بنزین به صورت زیر نصب نمایيد:
a. بست )3( را به درون شيار نصب بست )F( بر روي انژکتور )5( 

وارد نمایيد. 
2:اورینگ )مشکي(

4: اورینگ )سبز(
بست را به گونه اي وارد نمایيد که برآمدگي )E( انژکتور با مقطع 

بست )C( هماهنگ شود.
احتياط:

با یک بست جدید  را  از یک بست استفاده دوباره نکنيد. بست 
تعویض نمایيد.

دقت نمایيد که بست را از تداخل با اورینگ جدا نگه دارید. در 
تعویض  را  اورینگ  نماید،  برخورد  اورینگ  به  بست  که  صورتي 

نمایيد.
با استفاده از بست قرار  انژکتور را بر روي لوله بنزین )1( و   .b

دهيد. 

به  ناخن  یا  ابزار  با  که  نمایيد  دقت  اورینگ  نصب  درهنگام 
را  اورینگها  که  نمایيد  دقت  همچنين  نسازید.  وارد  خراش  آن 
نپيچانده یا نکشيد. در صورتي که اورینگ در هنگامي که نصب 
شده است، کشيده شود، هرگز آن را به سرعت بر روي لوله بنزین 

وارد نسازید. 
نمایيد.  نصب  بنزین  لوله  روي  بر  مستقيمان  را  جدید  اورینگ 

هرگز آن را نپيچانيد یا ایجاد تغيير شکل ننمایيد.

بين  اي  فاصله  که  نمایيد  کنترل  پيچها،  کردن  سفت  از  بعد 
درپوش دمپر سوخت )5( و لوله بنزین وجود نداشته باشد. 

2- اورینگهاي جدید را بر روي انژکتور با رعایت موارد زیر نصب 
نمایيد. 

احتیاط:
نمایيد که  باشند. دقت  پایيني متفاوت مي  و  باالیي  اورینگهاي 

آنها را اشتباه نگيرید.
لوله بنزین: مشکي

نازل: سبز
از  کار  این  براي  هرگز  نمایيد.  حمل  خالي  دست  با  را  اورینگ 

دستکش استفاده نکنيد.
اورینگ را با روغن موتور جدید روانکاري نمایيد.

هرگز اورینگ را با حالل تميز نکنيد.
کنترل نمایيد که اورینگ و قطعات متصل آن عاري از هرگونه 

مواد خارجي مي باشند.
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5- سيم کشي انژکتور را متصل نمایيد.
6- مخزن آرامش منيفولد هواي ورودي را نصب نمایيد. به بند 
انفجاري( مراجعه  : نماي  )مخزن آرامش منيفولد هواي ورودي 

نمایيد.
7- کانکتور ضامن دار را بين شلنگ تغذیه بنزین و اتصاالت لوله 

بنزین با استفاده از رویه زیر متصل نمایيد:
a. کنترل نمایيد که هيچگونه ماده خارجي درون و اطراف اتصال 
لوله بنزین  و کانکتور ضامن دار قرار نداشته یا رسوب نکرده باشد 

و همچنين بر روي آنها آسيب وجود نداشته باشد.
b. لوله بنزین را با الیه نازکي از روغن موتور بپوشانيد)از نوک تا 

انتهاي قاشقي شکل(.
c. مرکز را همراستا نمایيد تا کانکتور ضامن دار مستقيما بر روي 

لوله بنزین قرار گيرد.
 

4- لوله بنزین و مجموعه انژکتور را بر روي منيفولد هواي ورودي 
نصب نمایيد.

احتیاط:
دقت نمایيد که اجازه ندهيد نازل انژکتور از تماس با دیگر قطعات 

خارج شود.
پيچهاي نصب را در دو مرحله و با ترتيب عددي نشان داده شده 

در شکل سفت نمایيد.
جهت جلوي خودرو

مرحله اول
 10.1 N.m (1.0 kg-m, 7 ft-Ib)

مرحله دوم
22.0 N'm (2.2 kg-m, 16 ft-Ib)

وقتيکه با محور مرکزي همراستا گشت، آن را وارد نمایيد.
انژکتور را به گونه اي وارد نمایيد که برآمدگي )A( لوله بنزین با 

مقطع )B( بست هماهنگ گردد.
سفت  شيار  در  کامال   )G( بنزین  لوله  فلنج  که  نمایيد  کنترل 

کننده فلنج )D( بر روي بست قرار گرفته است.
C. با کنترل کردن اینکه انژکتور نمي چرخد و بيرون نمي آید، از 

نصب صحيح آن اطمينان حاصل نمایيد.
کنترل نمایيد که برآمدگي انژتور و لوله هاي بنزین همراستاي با 

مقطع بست ها بعد از نصب مي باشند.
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8- بعد از این مرجله بر خالف رویه پياده سازي عمل نمایيد.
بازرسي

بازرسي بعد از مونتاژ
کنترل نشتي بنزین

موتور  که  حالي  )در  دهيد  قرار   ON حالت  در  را  سوئيچ   -1
خاموش است(. با اعمال فشار سوخت بر روي لوله هاي بنزین، 

کنترل نمایيد که در نقاط اتصال نشتي وجود نداشته باشد.
نکته:

آینه  از وجود  توان  ندارند مي  نقاطي که دید کافي  براي دیدن 
بهره گرفت.

2- موتور را استارت بزنيد. در حالي که سرعت موتور را افزایش 
بنزین  نشتي  اتصاالت  در  که  نمایيد  کنترل  مجددا  دهيد،  مي 

وجود نداشته باشد. 
احتیاط:

هرگز بالفاصله بعد از خاموش کردن موتور آن را لمس نکنيد زیرا 
در این زمان موتور بسيار داغ مي باشد.

d. کانکتور ضامن دار را با نگه داشتن توسط دست بکشيد. کنترل 
نمایيد که کامال درگير شده اس )متصل است( به گونه اي که از 

لوله بنزین بيرون نمي آید.
e. درپوش )3( کانکتور ضامن دار را بر روي کانکتور ضامن دار 

قرار دهيد.
1: شلنگ تغذیه بنزین

2: لوله بنزین
B: نماي باال

درپوش کانکتور ضامن دار را با پيکان )A( روي سطح مواجه با 
جهت کانکتور ضامن دار نصب نمایيد )شلنگ تغذیه بنزین(.

احتیاط:
نرمي  به  تواند  نمي  دار  ضامن  کانکتور  درپوش  که  صورتي  در 
نصب گردد، احتماال کانکتور ضامن دار درست نصب نشده است. 

اتصاالت را مجددا کنترل نمایيد.
f. شلنگ تغذیه بنزین را با بست بر روي درپوش کانکتور ضامن 

دار سفت نمایيد.

● کانکتور ضامن دار )1( را درون لوله بنزین قرار دهيد تا ماسوره 
دومين  و  گيرد  قرار  دار  ضامن  کانکتور  درون  کامال   )2( باالیي 

سطح ماسوره )3( دقيقا در زیر کانکتور ضامن دار قرار گيرد.
b. شرایط جا زدن

ورود عمودي
احتیاط:

دار،  ضامن  کانکتور  درون  به  بنزین  لوله  کردن  وارد  هنگام  در 
همان گونه که در شکل نشان داده شده است، محل )A( را نگه 

دارید. 
مرکز را با دقت همراستا نمایيد تا از نصب زاویه دار و آسيب زدن 

به اورینگ درون کانکتور ضامن دار جلوگيري شود.
وارد کردن را ادامه دهيد تا صداي کليک شنيده شود و تماس 

را حس نمایيد.
مشابه،  صدایي  با  درگيري  اشتباه  شناسایي  از  جلوگيري  براي 

اطمينان حاصل نمایيد که مرحله بعد را انجام داده اید.
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1- کویل
2- شمع

PCV 3- شلنگ
4- بست

PCV 5- شير
6- اورینگ

7- درب سوپاپ )بانک 1(
PCV 8- شلنگ

9- قاب درب سوپاپ )بانک 1(
10- اورینگ

کویل جرقه، شمع و درب سوپاپ
نماي انفجاري

11- سنسور موقعيت ميل سوپاپ )PHASE( )بانک1 (
12- درپوش روغندان

13- درب سوپاپ )بانک 2(
14- درزگير درب سوپاپ )بانک 2(

15- سنسور موقعيت ميل سوپاپ )PHASE( )بانک2 (
17. بست   PCV 16- شلنگ

A. به مخزن آرامش منيفولد ورودي
B. به بند )کویل جرقه، شمع و درب سوپاپ( مراجعه شود.

C. براکت ميل بادامک
D. به سمت مجموعه مجرای هوا  

براي عالئم درون شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.
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6. کویل را پياده کنيد.
احتياط:

هرگز به کویل شوک وارد نسازید.
7. بستهاي دسته سيم را از روي کاور درب سوپاپ جدا نمایيد.
8. پيچها در خالف جهت نشان داده شده در شکل شل کنيد.

جهت جلوي موتور
9. درزگير درب سوپاپ را از درب سوپاپ جدا نمایيد.

از  را  مایع  درزگير  اثرات  کليه  خراشنده  یک  از  استفاده  با   .10
سرسيلندر و براکت ميل سوپاپ )شماره 1( جدا نمایيد.

احتياط:
در هنگام تميز کردن درزگير مایع ، از آسيب زدن و خراشيدن 

سطوح تماس خودداري نمایيد.

3- سنسور مکان ميل سوپاپ )PHASE( )بانک 1 و 2( را جدا 
نمایيد.

A: از هرگونه ماده مغناطيسي دور نگه داشته شود.
احتياط:

با دقت حمل نمایيد تا از افتادن و وارد شدن شوک جلوگيري 
شود.

هرگز جدا نکنيد.
فلزي نوک سنسور  به قسمت  فلزي  پودر  تا  ندهيد  اجازه  هرگز 

بچسبد.
هرگز سنسورها را در یک مکاني که در معرض مغناطيس قرار 

مي گيرند، نگذارید.
4- شير PCV و اورینگ را از درب سوپاپ در صورت نياز جدا 

نمایيد.
5- درپوش روغندان را از قاب درب سوپاپ در صورت نياز جدا 

نمایيد.

پیاده سازي و سوار کردن
پیاده سازي

1- قطعات زیر را پياده نمایيد.
انفجاري( مراجعه  نماي   : موتور  بند )درپوش  به  موتور:  درپوش 

نمایيد.
محفظه هاي فيلتر هوا )باالیي و پایيني( و مجموعه مجرای هوا: 

به بند )هواکش و مجراي هوا : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.
منيفولد  آرامش  )مخزن  بند  به  ورودي:  منيفولد  آرامش  مخزن 

ورودي : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.
2- شلنگ PCV را از درب سوپاپ جدا نمایيد.
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2- درزگير درب سوپاپ را بر روي قاب درب سوپاپ قرار دهيد.
3- درب سوپاپ را نصب نمایيد.

کنترل نمایيد که درزگير درب سوپاپ از شيار نصب قاب درب 
سوپاپ نيفتاده باشد.

4- پيچها را در دو مرحله مجزا و به ترتيب عددي نشان داده شده 
در شکل سفت نمایيد.

جلوي موتور
مرحله اول

1.96 N.m (0.2 kg-m, 17 in-Ib)
مرحله دوم

8.33 N.m (0.85 kg-m, 74 in-Ib)
5- بعد از این مرحله براي سوارکردن بر خالف رویه پياده سازي 

را انجام دهيد.

سوار کردن
1- با استفاده از رویه نشان داده شده در شکل زیر، درزگير مایع 

را به محل نشان داده شده اعمال نمایيد.
A: محل اعمال درزگير مایع 

F: به قسمت F مراجعه نمایيد
l: سطح انتهایي براکت ميل سوپاپ )شماره 1(

b: 4 mm (0.16 in)
c: φ2.5 - 3.5 mm (0.098 - 0.138 in)
d: 5 mm (0.20 in)
g: 10 mm (0.39 in)

جهت جلوي موتور
از درزگير مایع اصلي یا معادل آن استفاده نمایيد.

a. براي اعمال درزگير مایع به قطعه اتصال براکت ميل سوپاپ 
)شماره 1( )1( و سرسيلندر به شکل E مراجعه نمایيد.

 H شکل  به  درجه   90 زاویه  در  مایع  درزگير  اعمال  براي   .b
مراجعه نمایيد.
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تسمه تایمینگ
نماي انفجاري
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1- کشنده تسمه تایمينگ )ثانویه( )بانک 2(
2- راهنماي داخلي زنجير

3- کشنده تسمه تایمينگ )ثانویه( )بانک 1(
4- سنسور دماي روغن

5- دنده سر ميل سوپاپ )دود( 
6- اورینگ

7- تسمه تایمينگ )ثانویه(
8- تسمه تایمينگ )اوليه(

9- دنده سر ميل سوپاپ )هوا(
10- راهنماي بالشتک زنجير سفت کن

11- کشنده تسمه تایمينگ )اوليه(
12- دنده سر ميل لنگ

13- پوسته تسمه تایمينگ عقبي
14- راهنماي کشش

15- اورینگ
16- اورینگ

براي عالئم درون شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.

تعمير روی خودرو

17- اورینگ
18- پوسته تسمه تایمينگ جلویي

19- درزگير قاب شير کنترل تایمينگ )بانک 1(
20- قاب شير کنترل تایمينگ )بانک 1(

21- شير سلنوئيدي کنترل تایمينگ ورودي )بانک 1(
22- رینگ آب بندي

23- قاب پمپ آب
24- کاسه نمد جلو
25- پولي ميل لنگ

26- پيچ پولي ميل لنگ
27- شير سلنوئيدي کنترل تایمينگ ورودي )بانک 2(

28- قاب شير کنترل تایمينگ )بانک 2(
29- درزگير قاب شير کنترل تایمينگ )بانک 2( 

A. به بند )قاب عقبی تسمه تایمينگ : دمونتاژ و مونتاژ( مراجعه 
نمایيد

B. بند )تسمه تایمينگ( مراجعه نمایيد 
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9-  قاب شير کنترل تایمينگ را جدا نمایيد. 
پيچهاي نصب را در خالف جهت نشان داده شده در شکل شل 

کنيد.
A: بانک 1
B: بانک 2

C: سوراخ پين راهنما
احتیاط:

)هوا(   سوپاپ  ميل  سر  دنده   مرکزي  سوراخ  با  درون  از  شفت 
اتصال دارد. در هنگام جداکردن آن را افقي نگه دارید تا به صورت 

کامل قطع شود.

پیاده سازي و سوار کردن
پیاده سازي

موتور:  )روغن   LU بخش  به  نمایيد.  تخليه  را  موتور  روغن   -1
تخليه( مراجعه نمایيد.

پایه  )تنظيمات  بند  به  نمایيد.  تخليه  موتور  درون  از  را  آب   -2
موتور( مراجعه نمایيد.

3- مخزن آرامش منيفولد ورودي را جدا نمایيد. به بند )مخزن 
آرامش منيفولد ورودي : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.

4- درب سوپاپ )بانک 1 و 2( را جدا نمایيد. به بند )کویل جرقه، 
شمع و درب سوپاپ : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.

5- کارتل )باالیي و پایيني( و صافي روغن را جدا نمایيد. به بند 
)کارتل روغن و صافي روغن : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد

6- تسمه محرک، پولي هرزگرد و براکت را جدا نمایيد. به بند 
)کشنده  بند  به  و  کردن(  سوار  و  سازي  :پياده  محرک  )تسمه 
خودکار تسمه محرک و پولی هرزگرد : نماي انفجاري( مراجعه 

نمایيد
7- پمپ روغن فرمان هيدروليک را به همراه لوله هاي متصل به 
آن جدا کرده و موقتا آنها را در گوشه اي سفت نمایيد. به بخش 
مراجعه  انفجاري(  نماي   : هيدروليک  فرمان  روغن  )پمپ   ST

نمایيد.
قاب  از  آنها  هاي  براکت  کردن  با جدا  را  موتور  دسته سيم   -8

تسمه تایمينگ جدا نمایيد.
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11- پولي ميل لنگ را به صورت زیر جدا نمایيد:
 )A( )ميل لنگ را با نگهدارنده پولي )ابزارآالت تعمير تجاري .a

ثابت نمایيد.
1: پولي ميل لنگ

b. پيچ پولي ميل لنگ را شل کرده و سطح قرار گرفتن پيچ را در 
فاصله MM(0.39 in 10) از محل اصلي آن بيابيد.

احتیاط:
هرگز پولي ميل لنگ را جدا نکنيد زیرا مي تواند به عنوان یک 

نقطه اتکا براي کشنده ها استفاده شود.

روي  بر  و خروجي  ورودي  بادامک  دماغه  که  نمایيد  کنترل   .b
سيلندر شماره 1 )سمت موتور در بانک 1( در مکاني مانند آنچه 

در شکل نشان داده شده است قرار گرفته اند.
جهت جلوي موتور

را یک دور کامل )360 درجه(  ، ميل لنگ  این صورت  در غير 
بچرخانيد و مطابق آنچه در شکل نشان داده شده است، آن را 

همراستا نمایيد. 

TDC -10 سيلندر شماره 1 را در کورس تراکم آن به شرح زیر 
بدست آورید:

تا  بچرخانيد  را در جهت عقربه هاي ساعت  لنگ  پولي ميل   .a
نشانگر  با   )←( رنگ(  بدون  شياردار  )خط  تایمينگ  عالمت 

تایمينگ همراستا گردد. 
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تسمه  قاب  باالي  سوراخ  درون  به   )A( را  مناسب  ابزار  یک   .b
تایمينگ جلویي به مانند شکل وارد نمایيد. 

c. با حرکت دادن ابزار درون شکل، محفظه  را به دقت بررسي 
نمایيد.

از کاتر (SST:KV101111100) براي بریدن درزگير مایع و 
جدا کردن آن استفاده نمایيد. 

توجه:
هرگز از پيچ گوشتي یا ابزارهاي مشابه استفاده نکنيد.

بعد از جدا کردن، قاب جلویی تسمه تایمينگ را به دقت حمل 
کرده تا تحت بار دچار آسيب دیدگي، پارگي یا تغيير شکل نشود. 

12- پوسته تسمه تایمينگ جلو را مطابق زیر جدا نمایيد:
داده شده در شکل  نشان  را در خالف جهت  پيچهاي نصب   .a

شل کنيد.

c. زبانه کشنده مناسب را بر روي سوراخ پولي ميل لنگ انداخته 
و پولي را بکشيد.

هرگز زبانه کشنده را بر روي محيط پولي ميل لنگ قرار ندهيد 
زیرا این امر موجب تخریب دمپر داخلي مي گردد.

پولي ميل لنگ
کشنده مناسب
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جدا  زیر  روش  مطابق  را  تایمينگ  تسمه  )اوليه(  کشنده   -16
نمایيد:

a. پيچهاي نصب پایيني را جدا نمایيد )1(
b. پيچهاي نصب باالیي )2( به آرامي جدا نمایيد و سپس کشنده 
اي  گونه  به  نصب  پيچ  روي  بر  را   )3( )اوليه(  تایمينگ  تسمه 

بچرخانيد که پيستون )4( کامال منبسط شود. 
نکته:

تنها زماني که پيستون کامال منبسط شده است، از بدنه کشنده 
تسمه تایمينگ )اوليه( به بيرون نمي افتد.

تسمه  کشنده  و سپس  نمایيد  جدا  را  باالیي  نصب  پيچهاي   .c
تایمينگ را جدا نمایيد )اوليه(. 

15- اورینگ )1( را از قاب تسمه تایمينگ عقب جدا نمایيد.
A: بانک 1
B: بانک 2

13- قاب پمپ آب را از قاب جلویی تسمه تایمينگ جدا نمایيد. 
و  مایع  درزگير  بریدن  براي   (SST:KV10111100) کاتر  از 

جداسازي آن استفاده نمایيد.
14- کاسه نمد جلو را از قاب تسمه تایمينگ و با استفاده از ابزار 

مناسب جدا نمایيد.
براي جدا کردن از یک پيچ گوشتي استفاده نمایيد.

احتیاط:
دقت نمایيد که به قاب تسمه تایمينگ آسيبي وارد نسازید.
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کردن براکت )شماره 1( ميل سوپاپ دارید(.
b. پيچهاي نصب دنده سير ميل سوپاپ )هوا و دود( را جدا نمایيد.

و شل  آچار  از یک  استفاده  با  را  قسمت 6 وجهي ميل سوپاپ 
کردن پيچهاي نصب، جدا نمایيد.

احتیاط:
هرگز پيچهاي نصب را با استفاده از ابزاري غير از بخش 6 وجهي 

ميل سوپاپ یا با سفت کردن زنجير تایمينگ، شل نکنيد.

18- تسمه تایمينگ )اوليه( و دنده سر ميل لنگ را جدا نمایيد.
احتیاط:

بعد از جدا کردن تسمه تایمينگ )اوليه(، هرگز ميل لنگ و ميل 
سوپاپ را به صورت مجزا نچرخانيد زیرا این کار سبب مي شود 

که سوپاپها به سر پيستون ها ضربه وارد نمایند.
19- تسمه تایمينگ )ثانویه( و دنده سر ميل سوپاپ را به صورت 

زیر جدا نمایيد:
a. به بانک A( 1( و بانک 2 )C( سفت کننده تسمه تایمينگ )1( 

پين مناسب )B( را وصل نمایيد. 
نکته:

mm (0.02 in 0.5) استفاده نمایيد. پين باید  از قطر تقریبي
از جنس فلز سخت باشد.

نکته: 
براي جدا کردن سفت کننده تسمه تایمينگ )ثانویه( به بند )ميل 
سوپاپ : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد. )براي این کار نياز به جدا 

17- راهنماي داخلي زنجير )1(، راهنماي زنجير سفت کن)3( و 
بالشتک زنجير سفت کن )2( را جدا نمایيد. 

نکته:
تسمه  شدن  جدا  از  بعد  تواند  مي  کن  سفت  زنجير  راهنماي 

تایمينگ )اوليه( جدا شود.
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20- در صورت نياز سفت کننده هاي تسمه تایمينگ )ثانویه( را 
از سرسيلندر به روش زیر جدا نمایيد.

سفت کننده تسمه تایمينگ )ثانویه( را به همراه پين متصل به 
آن جدا نمایيد.

21- با استفاده از یک خراشنده اثر درزگير مایع قدیمي را از قاب 
جلویی تسمه تایمينگ و سطوح تماس مقابل جدا نمایيد.

پيستون  که  است  این  امر  این  دليل  باشيد.  آن  پيستون  آمدن 
سفت کننده تسمه تایمينگ )ثانویه( درحين کار کردن حرکت 

کرده و منجر به بيرون آمده پين ثابت شده مي شود.
نکته:

دنده سر ميل سوپاپ )هوا( یک قطعه متصل از یک سر به دنده 
تایمينگ  تسمه  به  دیگر  سر  از  و  )اوليه(  تایمينگ  تسمه  هاي 

)ثانویه( مي باشد.
شکل زیر مثالي از بانک 1 را نشان مي دهد.

به موارد زیر  درهنگام حمل کردن دنده سر ميل سوپاپ )هوا( 
دقت نمایيد:

احتیاط:
 به دقت حمل نمایيد تا از وارد شدن هرگونه شوک به دنده ميل 

سوپاپ جلوگيري شود. 
باز  شکل  مانند  به  را   )A(پيچها )هرگز  نکنيد  جداسازي  هرگز 

نکنيد(.

c. تسمه تایمينگ )ثانویه( را با دنده سر ميل سوپاپ جدا نمایيد. 
ميل سوپاپ را به آرامي چرخانده تا بالشتک تسمه تایمينگ را بر 

روي سفت کننده زنجير )ثانویه( سفت نمایيد.
 mm (0.020 in 0.5( یک فلز یا صفحه پالستيکي به ضخامت
بين تسمه تایمينگ و زنچير سفت کن )راهنما( )E( قرار دهيد. 
به همراه دنده سر ميل سوپاپ  را  )ثانویه( )2(  تایمينگ  تسمه 
به وسيله شل کردن تسمه تایمينگ از شيار راهنما جدا نمایيد. 

1: سفت کننده تسمه تایمينگ )ثانویه(
A: بانک 1
B نماي :B

C: پين
D: صفحه

F: سفت کننده تسمه تایمينگ )بدنه(
احتیاط:

بيرون  مراقب  شود  مي  جدا  )ثانویه(  تایمينگ  تسمه  که  زماني 

اسکریپر

کيس زنجير 
تایمينگ جلویي
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22- با استفاده از خراشنده درزگير مایع قدیمي را از قاب پمپ 
آب جدا نمایيد.

درزگير مایع قدیمي را از سوراخ )B( و رزوه پيچ جدا نمایيد.
A: درزگير مایع قدیمي چسبيده را جدا نمایيد.
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1- سفت کننده داخلي تسمه
2- دنده سر ميل سوپاپ )هوا(

3- تسمه تایمينگ )ثانویه(
4- دنده سر ميل سوپاپ )دود(

5- سفت کننده تسمه تایمينگ )اوليه(
6- بالشتک سفت کننده زنجير تایمينگ

7- تسمه تایمينگ )اوليه(
8- دنده سير ميل سوپاپ

9- پمپ آب

سوار کردن
نکته:

شکل زیر رابطه بين عالمت هاي اتصال را بر روي هریک از زنجيرهاي تایمينگ و دنده مربوطه با قطعات نصب شده را نشان ميدهد. 

10- راهنماي سفت کننده تسمه
11- سفت کننده تسمه تایمينگ )ثانویه(

12- خار ميل لنگ
A. عالمت اتصال )پانچ شدن(

B. عالمت اتصال )لينک صورتي(
C. عالمت اتصال )پانچ شدن(

D. عالمت اتصال )نارنجي(
E. عالمت اتصال )شکافدار( 
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b. تسمه تایمينگ )ثانویه( )1( و دنده سر ميل سوپاپ )هوا و 
دود( را نصب نمایيد. 

A: وجه پشتي دنده سر ميل سوپاپ )هوا(
B: لينک نارنجي 

C: عالمت اتصال )دایره(
D: وجه پشتي دنده سر ميل سوپاپ )دود(

E: عالمت اتصال )دو دایره بر روي وجه جلو(
F: شيار پين راهنما

G: عالمت اتصال )دو بادامي بر روي وجه جلویي(
H: عالمت اتصال )بادامي(

I: سوراخ پين راهنما
نکته:

شکل مقابل بانک 1 را نشان مي دهد )نماي عقب(
)لينک  )ثانویه(  تایمينگ  تسمه  روي  بر  را  اتصال  عالمتهاي 
نارنجي( با قطعات روي دنده هاي سر ميل سوپاپ )هوا و دود( 

خار میل لنگ:
در هر سر سیلندر بانک 1

احتیاط:
هواي  راهنماي  پين  سوراخ  این  و  باشد.  کم  باید  سوراخ  قطر 

ورودي مي باشد. آن را با سوراخ با قطر بزرگتر اشتباه نگيرید.
3- تسمه تایمينگ )ثانویه( و دنده سر ميل سوپاپ )هوا و دود( 

را به شرح زیر نصب نمایيد:
احتیاط:

عالمتهاي اتصال بين تسمه تایمينگ و دنده سر ميل سوپاپ به 
راحتي مي لغزند. تمامي مکانهاي مربوط به عالمتهاي اتصال را 

در هنگام نصب کردن کنترل نمایيد.
a. پيستون سفت کننده تسمه تایمينگ )ثانویه( را فشار داده و 

بوسيله پين )A( آن را در حالت تحت فشار نگه دارید.

1- سفت کننده )ثانویه( تسمه تایمينگ را بر روي سر سيلندر و 
همان گونه که در ادامه توضيح داده شده است نصب نمایيد. به 

بند )ميل سوپاپ : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.
سفت کننده تسمه تایمينگ )ثانویه( را با پين و اورینگ جدید 

نصب نمایيد.
 )1( لنگ  ميل  خار  و   )A( راهنما  پين  که  نمایيد  کنترل   -2
درمکان نشان داده شده در شکل قرار گرفته اند. )سيلندر شماره 

1 در TDC تراکم(
نکته: 

اگرچه ميل سوپاپ در مکان نشان داده شده در شکل توقف نمي 
کند، براي جانمایي دماغه بادامک باید ميل سوپاپ را در همان 

جهت نشان داده شده در شکل قرار دهيد.
پين راهنماي ميل سوپاپ:

در سطح باالیي سرسيلندر در هر بانک
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C. بعد از اطمينان از همراستایي عالمتهاي اتصال، پيچهاي نصب 
دنده سر ميل سوپاپ را سفت نمایيد. 

با استفاده از آچار در قسمت 6 وجهي پيچهاي  ميل سوپاپ را 
نصب سفت نمایيد. 

آنها را نصب نمایيد.
در حالتي که مکان هر عالمت اتصال و پين راهنما بر روي قطعات 
اتصال جانخورده اند، توسط آچار یا ابزاري معادل تنظيمات الزم 
را براي مکان نگهداري بخش 6 وجهي روي ميل سوپاپ انجام 

دهيد.
در مرحله  باید  دنده هاي سر ميل سوپاپ  براي  پيچهاي نصب 
بعدي سفت شوند. سفت کردن آنها توسط دست کافي است تا از 

تغيير مکان پينهاي راهنما جلوگيري شود.
کنترل چشمي تغيير مکان عالمت هاي اتصال در هنگام نصب 
تر کردن جور کردن  براي ساده  باشد.  آن مشکل مي  از  بعد  و 
هاي  دنده  باالیي  روي سطح  بر  را   )A( اتصال  عالمت  قطعات، 
چرخدنده سر ميل لنگ قرار داده و خط آن را توسط رنگ واضح 

تر نمایيد.
B: عالمت اتصال )لينک نارنجي(

)پانچ شده( همراستا کرده و آنها را نصب نمایيد.
نکته:

عالمتهاي اتصال براي دنده هاي سر ميل سوپاپ )هوا( در وجه 
پشتي دنده هاي مذکور )ثانویه( قرار دارند. 

دو نوع عالمت اتصال وجود دارد، دایروي و بادامي شکل
این عالمتها براي بانک 1 و بانک 2 استفاده مي شوند.

بانک 1: نوع دایروي
بانک 2: نوع بادامي شکل

پين راهنما را بر روي ميل سوپاپ با شيار روي دنده هاي سر ميل 
لنگ همراستا کرده و آنها را نصب نمایيد.

با  را  سوپاپ  ميل  جلویي  انتهاي  پين  هوا،  ورودي  قسمت  در 
سوپاپ  ميل  سر  دنده  پشتي  وجه  روي  بر  راهنما  پين  سوراخ 

همراستا کرده و آنها را نصب نمایيد.
در قسمت خروجي؛ پين راهنماي انتهاي جلویي ميل سوپاپ را 
با شيار پين راهنما روي دنده هاي ميل سوپاپ همراستا کرده و 
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b. تسمه تایمينگ را نصب نمایيد)اوليه(.
عالمت  که  نمایيد  نصب  اي  گونه  به  را  )اوليه(  تایمينگ  تسمه 
اتصال )پانچ شده( )B( بر روي دنده سر ميل سوپاپ )هوا( )1( 
در راستاي لينک صورتي )A( بر روي تسمه تایمينگ قرار بگيرد. 
این درحالي است که عالمت اتصال )ناچدار( )C( بر روي دنده 
سر ميل لنگ )2( در راستاي لينک نارنجي )D( بر روي زنجير 

تایمينگ، همان گونه که در شکل نشان داده شده است دارد.
3: پمپ آب

وقتي که همراستایي عالمتهاي اتصال تسمه تایمينگ )اوليه( با 
دنده سر ميل لنگ مشکل است، با استفاده از آچار و قسمت 6 
با عالمتهاي نصب  تا  وجهي، ميل سوپاپ را به آرامي چرخانده 

همراستا گردد.
درهنگام همراستا کردن، دقت نمایيد که از جابجایي عالمتهاي 

اتصال تسمه تایمينگ )ثانویه( جلوگيري شود.

4- راهنماي سفت کننده زنجير را نصب نمایيد.
5- تسمه تایمينگ )اوليه( را به صورت زیر نصب نمایيد.

a. دنده سر ميل لنگ را نصب نمایيد )1(.
A: سمت ميل لنگ

B: سمت جلوي موتور
C: عالمت اتصال )سمت جلو(

کنترل نمایيد که عالمتهاي اتصال روي دنده سر ميل لنگ در 
مقابل جلوي موتور باشند.

d. پين )B( را از سفت کننده تسمه تایمينگ )ثانویه( )1( بيرون 
بکشيد. 

A: بانک 1
C: بانک 2
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7- سفت کننده تسمه تایمينگ )اوليه( را با رویه زیر نصب نمایيد:
a. لبه پيستون )A( را به باال بکشيد )یا دسته را به سمت پایين 
.)D( تا لبه پيستون از اتصال پيستون خارج گردد )حرکت دهيد

نکته:
دسته )C( و لبه پيستون همزمان کار می کنند.

b. پيستون را به درون بدنه سفت کننده تسمه  تایمينگ هدایت 
نمایيد.

c. با استفاده از لبه پيستون و محل اتصال، پيستون را در حالت 
کامال تحت فشار نگه دارید.

d. برای محکم کردن دسته، پين )E( را به درون سوراخ دسته 
که درون سوراخ بدنه )B( سفت کننده تسمه  وجود دارد، وارد 

نمایيد.
دسته و لبه پيستون همزمان کار می کنند. بنابراین پيستون در 

این شرایط در حالت پایداری قرار دارد. 

احتیاط:
نکنيد.  از حد سفت  بيش  را  تسمه  بالشتک سفت کننده  هرگز 
وجود مقداري فاصله )A( زیر محل نشستن پيچ و درهنگام سفت 

کردن استاندارد پيچ نصب امري عادي است.
1: بالشتک سفت کننده تسمه

3: بلوک سيلندر

6- راهنماي داخلي تسمه تایمينگ )1( و بالشتک سفت کننده 
زنجير )2( را نصب نمایيد.

3: راهنماي سفت کردن تسمه
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تایمينگ  تسمه   قاب  بر روی  را  نمد جلویی جدید  10- کاسه 
نصب نمایيد.

روغن موتور جدید را بر روی لبه گرد گير و لبه کاسه نمد بماليد.
قطعه را به گونه ای نصب نمایيد که لبه کاسه نمدها مانند شکل 

قرار بگيرند.
A: لبه کاسه نمد

B: لبه گردگير کاسه نمد
درون موتور
خارج موتور

8- مجددا کنترل نمایيد که عالمت های اتصال بر روی دنده های 
سر ميل لنگ و تسمه  تایمينگ از همراستایی خارج نشده باشند.

نصب  تایمينگ  تسمه   قاب  روی  بر  را   )1( جدید  اورینگ   -9
نمایيد.

A: بانک 1
B: بانک 2

نکته:
 mm 1.2) شکل مقابل مثالی از یک پيچ گوشتی نازک با قطر
in 0.047) را نشان می دهد که به عنوان یک پين از آن استفاده 

شده است. 
e. سفت کننده تسمه  تایمينگ )اوليه( )1( را نصب نمایيد.

سفت  نصب  سطوح  روی  از  را  خراجی  ماده  و  کثيفی  هرگونه 
کننده تسمه  تایمينگ )اوليه( پاک نمایيد.

f. پين )A( را بعد از نصب بيرون بکشيد تا پيستون سفت کننده 
آزاد شود.
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12- قاب تسمه  تایمينگ جلویی را مطابق زیر نصب نمایيد.
a. با استفاده از لوله فشاری )ابزار عمومی تعميرات( بر روی وجه 
پشتی قاب تسمه  تایمينگ جلویی و همان گونه که در تصویر 
نشان داده شده است، نوار نازکی از  درزگير مایع را اعمال نمایيد.

D: سوراخ پيچ
E: برآمدگی

f: ф 2.6 - 3.6 mm (0.102 - 0.142 in)
از درزگير مایع اصلی یا معادل آن استفاده نمایيد.

قاب  روی  بر  تعميرات(  )ابزار عمومی  فشاری  لوله  از  استفاده  با 
پمپ آب )1( و همان گونه که در تصویر نشان داده شده است، 

نوار نازکی از  درزگير مایع را اعمال نمایيد.
a: ф2.3-3.3 mm (0.091 - 0.130 in)

از درزگير مایع اصلی یا معادل آن استفاده نمایيد.

outer diameter: 60 mm) مناسب  سمبه  از  استفاده  با 
in 2.36))) کاسه نمد را تا زمانی که به وجه انتهایی قاب تسمه  

تایمينگ برسد، فشار دهيد.
کنترل نمایيد که فنر گارتر در مکان خود قرار گرفته و لبه کاسه 

نمد برنگشته باشد.
11- قاب پمپ آب را بر روی قاب تسمه  تایمينگ نصب نمایيد.

سمبه
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13- قاب شير کنترل تایمينگ هوای ورودی را مطابق زیر نصب 
نمایيد:

a. رینگهای آب بندی جدید را درون شيارهای شفت قرار دهيد.
نصب جدا  شيارهای  از  بندی  آب  رینگهای  که  نمایيد  دقت   .b
با  را  جلویی  تایمينگ  تسمه   قاب  روی  بر  راهنما  پين  نشوند. 
تایمينگ را  بتوان قاب شير کنترل  تا  سوراخها همراستا نمایيد 

نصب نمود. 
c. پيچهای نصب را به ترتيب عددی نشان داده شده در شکل 

سفت نمایيد. 
A: بانک 1
B: بانک 2

C: سوراخ پين راهنما

احتیاط:
اطمينان حاصل نمایيد که تمامی درزگيرهای مایع قدیمی که بر 
روی سطح تماس با کارتل )باالیی( چسبيده است را جدا کرده 

اید.
e. بعد از نصب قاب تسمه  تایمينگ جلویی، اختالف ارتفاع بين 
قطعات زیر بر روی سطح تماس کارتل )باالیی( را کنترل نمایيد.

استاندارد فاصله بين قاب تسمه  تایمينگ جلویی با قاب تسمه  
تایمينگ عقبی: 

-0.14 to 0.14 mm (-0.006 to 0.006 in)
در صورتی که استاندارد نمی باشد عمليات نصب را مجددا انجام 

دهيد.

b. قاب تسمه  تایمينگ جلویی را با جا زدن سوراخ پين راهنما به 
پين بر روی قاب تسمه  تایمينگ عقبی نصب نمایيد.

c. پيچهای نصب را با گشتاور تعيين شده و درجهات عددی نشان 
داده شده در شکل سفت نمایيد.

به  نصب  پيچهای  جانمایی  برای  دارد.  وجود  نصب  پيچ  نوع  دو 
موارد زیر دقت نمایيد.

پيچهای M8: 1و2
28.4 N.m (2.9 kg-m, 21 ft-Ib)

پيچهای M6: به غير از موارد باال
12.7 N.m (1 .3 kg-m, 9 ft-Ib)

گشتاور  با  مجددا  را  آنها  پيچها،  تمامی  کردن  از سفت  بعد   .d
تعيين شده و به ترتيب عددی نشان داده شده در شکل سفت 

نمایيد.

قاب زنجير تایمينگ جلویی
قاب زنجير تایمينگ عقبی

بلوک سيلندر
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بازرسی
بازرسی بعد از پیاده سازی

تسمه  تایمینگ
از لحاظ وجود  تایمينگ را  لنکهای غلتکی و صفحه ای تسمه  

ترک یا سایش بيش از حد کنترل نمایيد.
ترک  .A

سایش  .B

15- برای کنترل چرخش روان پولی ميل لنگ آن را در جهت 
نرمال )در نمای روبروی موتور باید ساعت گرد باشد( بچرخانيد. 
16- بعد از این مرحله برای نصب کردن بر خالف پياده سازی 

عمل نمایيد.

14- پولی ميل لنگ را به روش زیر نصب نمایيد:
نمد  کاسه  که  کنيد  دقت  نمایيد،  نصب  را  لنگ  ميل  پولی   .a

جلویی آسيبی نبيند
در هنگام فشار دادن برای نصب پولی ميل لنگ از یک چکش 
الستيکی استفاده کرده و به مرکز آن ضربه وارد نمایيد )به محيط 

آن ضربه نزنيد(.
عمومی  )ابزار  نمایيد  ثابت  پولی  نگهدارنده  با  را  لنگ  ميل   .b

تعميرات(
c. پيچ پولی ميل لنگ را سفت نمایيد.

44.1 N.m (4.5 kg-m, 33 ft-Ib)
d. عالمت رنگی )A( بر روی پولی ميل لنگ )1( را با عالمت زاویه 
)B( بر روی پيچ پولی ميل لنگ )2(  همراستا نمایيد. پيچ را به 

ميزان 90 درجه سفت نمایيد )سفت کردن زاویه ای(. 
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بازرسی بعد از مونتاژ
بازرسی نشتی

رویه زیر برای کنترل نشتی سيال یا روغن می باشد.
قبل از استارت زدن موتور، سطح روغن و آب را کنترل نمایيد. در صورتی که کمتر از مقدار مورد نياز است آن را تا سطح تعيين شده پر 

نمایيد. به بخش MA-8 "سيال و روانساز" مراجعه نمایيد. 
از رویه زیر برای کنترل نشتی سيال استفاده نمایيد.

سوئيچ را در حالت ON قرار داده )در حالتی که موتور خاموش است( و فشار سوخت را اعمال نمایيد. کنترل نمایيد که در نقاط اتصال 
نشتی سيال وجود نداشته باشد.

موتور را روشن کرده و با افزایش سرعت موتور وجود نشتی را در اتصاالت بررسی نمایيد.
موتور را به حرکت درآورده تا صداها و ارتعاشات غير عادی را کنترل نمایيد.

نکته:
در صورتی که بعد از نصب/پياده سازی فشار هيدروليک درون سفت کننده تسمه  تایمينگ افت نماید، بالشتک سفت کننده ممکن است 

توليد صدای ناهنجاری نماید. این صدا به معنی وجود عيب نمی باشد. بعد از باال رفتن فشار هيدروليک این نویز تمام می شود.
موتور را گرم کرده تا وجود نشتی در روغن یا آب یا روغن هيدروليک را کنترل نمایيد.

عمليات هواگيری را از خطوط و مسيرهای لوله کشی مانند لوله های سيستم کولر انجام دهيد.
بعد از خنک کردن موتور، مجددا سطح آب و روغن را کنترل نمایيد. در صورت نياز مجددا آب و روغن اضافه نمایيد تا به سطح تعریف 

شده برسد.

جمع بندی از موارد مورد بازرسی:

بعد از خاموش کردن موتور در حالت کار کردن موتور قبل از استارت زدن ردیف
سطح نشتی سطح مایع سردکننده موتور
سطح نشتی سطح روغن موتور
سطح نشتی سطح * دیگر روغن ها وسياالت
نشتی نشتی نشتی بنزین

*: روغن گيربکس، سيستم انتقال قدرت، سيال CVT، روغن هيدروليک، روغن ترمز و غيره
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پياده سازی و سوار کردن

پیاده سازی و سوار کردن
مجموعه موتور

نمای انفجاری
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پياده سازی و سوار کردن

1- ميله گشتاور باالیی
2- عایق موتور )سمت راست(

3- پایه دسته موتور )سمت راست(
4- پایه دسته موتور )سمت جلو(

5- عایق موتور )سمت جلو(
6- شلنگ خال

7- لوله خال )جلو(
8- شلنگ خال

9- عایق موتور )سمت چپ(

: جهت جلوی خودرو

برای نمادهای درون شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد. 

10- شلنگ خال
11- عایق موتور )سمت عقب(

12- پایه دسته موتور )سمت عقب(
13- لوله خال )عقب(

14- نگهدارنده کاتاليست
15- ميله گشتاور عقبی )دسته موتور(

16- براکت ميله گشتاور عقبی )دسته موتور(
A. به گيربکس

VQ25DE به سمت شير سلنوئيدی کنترل الکتریکی موتور .B
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پياده سازی و سوار کردن

پیاده سازی و سوار کردن
هشدار:

خودرو را بر روی سطحی صاف و سفت قرار دهيد.
گوه ها را در سمت جلو و عقب چرخها قرار دهيد.

برای موتورهایی که به قالب موتور مجهز نمی باشند، یک قالب 
موتور ساده و پيچهایی که در کاتالوگ قطعات توضيح داده شده 

است نصب نمایيد.
احتیاط:

از  و  کنيد  کار  ایمنی  نکات  رعایت  با  که  نمایيد  توجه  همواره 
عمليات های با نيروی زیاد و بيش از حد خودداری نمایيد.

اندازه کافی خنک  به  اگزوز و موتور  تا زمانی که سيستم  هرگز 
نشده اند شروع به کار نکنيد.

اگر قطعه ای که باید تعمير شود یا عمليات مورد نياز برای تعمير 
قسمت  به  است،  نشده  داده  توضيح  موتور  راهنمای  قسمت  در 

موارد کاربردی مراجعه نمایيد.
همواره برای بلند کردن خودرو از نقاط مشخص شده برای جک 

زدن استفاده نمایيد.
از باالبر دو قطبی یا نوع مجزا استفاده  برای بلند کردن خودرو 
نمایيد. در صورتی که بنا به دالیلی از نوع آنبورد استفاده ميگردد، 
اکسل عقب را از نقاط گذاشتن جک توسط جک سيستم تعليق 
یا ابزار مشابه نگه دارید تا از حرکت مرکز جرم به سمت عقب 

جلوگيری نمایيد.
برای نگهداری نقاط گذاشتن جک و بلند کردن از سمت اکسل 
دو  باالبر  و  ایمنی  استند  و  تعميرگاه  GI )جک  به بخش  عقب 

ستونه( مراجعه نمایيد.
پیاده سازی

نمای کلی
در ابتدا، موتور را جدا کرده و مجموعه سيستم تعليق را با اعضای 
جدا  هم  از  را  تعليق  سيستم  و  موتور  سپس  نمایيد.  پياده  آن 

نمایيد. 
آماده سازی

 : EC )فشار سوخت  به بخش  نمایيد.  آزاد  را  1- فشار سوخت 
بازرسی( مراجعه نمایيد.

2- آب را تخليه نمایيد. به بخش CO  )تخليه( مراجعه نمایيد.
احتیاط:

این مرحله را در هنگامی که موتور سرد است انجام دهيد.
هرگز آب خارج شده از موتور را بر روی تسمه محرک نریزید.

3- قطعات زیر را خارج نمایيد:
انفجاری( مراجعه  نمای   : موتور  بند )درپوش  به  موتور:  درپوش 

نمایيد.
چرخها و الستیکهای جلو

)گل   EXTبخش به  راست(:  و  چپ  )سمت  جلو  گيرهای  شل 
جمع کن داخل گلگيرجلو : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

با  پایينی(  و  )باالیی  هوا  فيلتر  محفظه  )ورودی(،  هوا  مجرای 
و  )هواکش  بند  به  هوا:  مجرای  مجموعه  و  هوا  جریان  سنسور 

مجراي هوا : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
باتری و سينی زیر باتری: به بخش PG )باتری : نمای انفجاری( 

مراجعه نمایيد.

تسمه محرک: به بند )تسمه محرک : پياده سازی و سوار کردن( 
مراجعه نمایيد.

مخزن رادیاتور: به بخش CO )رادیاتور : نمای انفجاری( مراجعه 
نمایيد.

بازوی برف پاک کن جلو : به بخش WW )بازوی برف پاک کن 
جلو : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

سایر  و   TCM، ECM های  قسمت  از  را  موتور  سيم  دسته 
قسمتها جدا نمایيد.

احتیاط:
برای تميز نگه داشتن کانکتور و جلوگيری از آسيب و ورود مواد 
مشابه  ای  وسيله  یا  پالستيک  وسيله  به  کامال  را  آنها  خارجی، 

بپوشانيد.
5- براکت باتری را با ECM و TCM جدا نمایيد.

 EXT بخش   به  نمایيد.  جدا  را  کن  پاک  برف  زیر  سينی   -6
)سينی زیر برف پاک کن : نمای انفجاری( مراجعه کنيد.

اتاقک موتور
1- شيلنگهای بخاری را جدا نمایيد. به بخش CO )خروجی و 

لوله آب : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
برای جلوگيری از نشتی آب از درپوش استفاده نمایيد.

2- شيلنگ EVAP را جدا نمایيد. به بند )مخزن آرامش منيفولد 
هوا : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

3- کانکتور ضامن دار شلنگ تغذیه بنزین را از لوله بنزین جدا 
نمایيد. به بند )انژکتور و لوله  سوخت : نمای انفجاری( مراجعه 

نمایيد.
برای جلوگيری از نشتی بنزین از درپوش استفاده نمایيد.

4- کابل کنترل تعویض دنده را از قسمت گيربکس جدا نمایيد. 
به بخش TM )کابل کنترل: نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

به  از قسمت موتور جدا نمایيد.  5- شيلنگ خال بوستر ترمز را 
بند )مخزن آرامش منيفولد هوا : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

6- کابل اتصال به زمين را جدا نمایيد.
7- لوله کمپرسور A/C را از سمت کمپرسور A/C جدا نمایيد. 
انفجاری(  نمای   : کننده  خنک  شيلنگ  و  )لوله   HA بخش  به 

مراجعه نمایيد.
8- شيلنگ مکش را از پمپ روغن فرمان هيدروليک در قسمت 
مخزن ذخيره جدا نمایيد. به بخش ST )خط هيدروليک: نمای 

انفجاری( مراجعه نمایيد.
به بخش  نمایيد.  رادیاتور جدا  از  را   CVT 9- شيلنگهای کولر 

CO )رادیاتور : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
10- موتور استارت را جدا نمایيد. به بخش STR  )موتور استارت: 

نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
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سینی زیر موتور
بخش  به  راست(.  و  )سمت چپ  نمایيد  جدا  را  جلو  پلوس   -1

FAX )پلوس جلو  : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
2- لوله جلوی اگزوز را جدا نمایيد. به بخش EX )سيستم اگزوز: 

نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

3- عایق بخاری را جدا نمایيد.
4- سيبک پایينی فرمان را در مجموعه جعبه فرمان جدا کرده و 
شفت پایينی فرمان را آزاد نمایيد. به بخش ST )شفت پایين : 

نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
FSU )ميل  به بخش  نمایيد.  را جدا  تعادل جلو  رابط ميل   -5

تعادل جلو : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
6- مجموعه کمک فنر و مهره های ثابت کننده سگ دست را 
جدا نمایيد. به بخش FSU )کمک فنر جلو : نمای انفجاری( و به 

بخش FAX )نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
7- سنسور چرخ جلو )سمت راست و چپ( سيستم ترمز ضد قفل 
را از سگدست جدا نمایيد. به بخش BRC )سنسور چرخ جلو: 

نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
8- کاليپر ترمز جلو را با پين متصل به آن جدا کرده و موقتا آن را 
در جای امنی از خودرو قرار دهيد. به بخش BR )مجموعه کاليپر 

ترمز: نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
9- لوله های فرمان هيدروليک را از نقطه بين خودرو و موتور جدا 
نمایيد. به بخش ST )خط هيدروليک : نمای انفجاری( مراجعه 

نمایيد.
10- قاب صفحه عقبی را از کارتل )باالیی( جدا نمایيد. سپس 
جدا  گشتاور  مبدل  روی  بر  را  فالیویل  کننده  سفت  پيچهای 
و  انفجاری(  نمای   : روغن  و صافي  روغن  )کارتل  بند  به  نمایيد 
به بخش TM  )مجموعه گيربکس : پياده سازی و سوار کردن( 

مراجعه نمایيد.
11- پيچهای نصب گيربکس را که درون قسمت عقب و پایين 
و  روغن  )کارتل  بند  به  نمایيد.  جدا  دارد،  قرار  )باالیی(  کارتل 

صافي روغن : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
12- سنسور پيستون ميل لنگ )POS( را جدا نمایيد. به بند 

)کارتل روغن و صافي روغن : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
احتیاط:

وارد شدن شوک  یا  افتادن  هرگونه  از  تا  نمایيد  دقت حمل  به 
جلوگيری شود.

هرگز پياده سازی نکنيد.
نوک سنسور  مغناطيسی  های  قسمت  به  فلز  پودر  از چسبيدن 

جلوگيری نمایيد.
هرگز سنسورها را در ميدانهای مغناطيسی قرار ندهيد.
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جداسازی
و   )3(  )1 جلو)بانک  سرسيلندر  روی  بر  را  موتور  قالب   -1

سرسيلندر عقب)بانک 2( )2( نصب نمایيد.
1: قالب موتور عقب

4: قالب موتور جلو )باال(
5: قالب موتور جلو )پایين(

جهت جلوی موتور
براکت  و  فرمان،  های  لوله  هيدروليک،  فرمان  روغن  پمپ   -2
جدا  تعليق  سيستم  مجموعه  و  موتور  از  را  هيدروليک  فرمان 
نمای   : هيدروليک  فرمان  روغن  )پمپ   ST بخش  به  نمایيد. 

انفجاری( مراجعه نمایيد.
3- شلنگهای خال را از عایق موتور )جلو و عقب( جدا نمایيد. 

4- موتور و مجموعه سيستم تعليق و رام زیر سيستم تعليق جلو 
را بلند نمایيد.

احتياط:

)سمت  موتور  دسته  پایه  و  راست(  )سمت  موتور  عایقهای   -2
راست( را جدا نمایيد. 

3- پيچ و مهره های رام زیر سيستم تعليق جلو را جدا نمایيد. 
مراجعه  انفجاری(  نمای   : جلو  تعليق  )سيستم   FSU بخش  به 

نمایيد.
4- به دقت جک را پایين برده یا باالبر را باال ببرید تا موتور و 
جدا  را  جلو  تعليق  سيستم  زیر  رام  و  تعليق  سيستم  مجموعه 

نمایيد. در هنگام کار کردن به نکات زیر توجه نمایيد:
احتیاط:

دقت نمایيد که با بدنه خودرو درگيری وجود نداشته باشد.
دقت نمایيد که تمامی نقاط اتصال جدا شده باشند.

تغييرات مرکز جرم را به خاطر بسپارید. در صورت نياز، با استفاده 
از جک در نقاط مخصوص قرار دادن جک، خودرو را نگه دارید تا 

از افتادن آن از روی باالبر جلوگيری گردد.

پیاده سازی
مانند  آن  معادل  یا  تعميرات(  عمومی  )ابزار  باالبر دستی  از   -1
جک سيستم تعليق استفاده نمایيد. رام زیر سيستم تعليق را به 

دقت نگهدارید.
احتیاط:

قرار  نگهدارنده  عنوان سطح  به  یا جسمی مشابه  ای چوب  تکه 
داده و شرایط پایدار را فراهم سازید.
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a. پيچ شماره 7 را همانگونه که در شکل نشان داده شده است 
سفت نمایيد )موقتا(
جهت جلوی خودرو

سفت  شکل  در  شده  داده  نشان  عددی  ترتيب  به  را  پيچها   .b
نمایيد. )گشتاور تعریف شده برای سفت کردن(

احتیاط:
دقت نمایيد که هرگز عایق موتور آسيب ندیده و روغن موتور بر 

روی آن نریزد.
تمامی عایقها را کنترل نمایيد که به درستی نصب شده باشند، 

سپس پيچ و مهره ها را با دقت سفت نمایيد.
آماده سازی

به  موتور  روی  بر  را  راست(  )سمت  موتور  دسته  های  پایه   -1
صورت زیر نصب نمایيد.

قبل و درهنگام بلند کردن، کنترل نمایيد که دسته سيمی متصل 
باقی نمانده باشد.

موتور  عایق  روی  بر  گریس  و  روغن  ریختن  و  زدن  آسيب  از 
جلوگيری نمایيد.

5- ميله گشتاور عقبی و براکت آن را جدا نمایيد.
6- تمامی عایقهای موتور و پایه دسته موتور، سيستم تعليق و رام 

زیر سيستم تعليق جلو را جدا نمایيد.
7- موتور و مجموعه سيستم تعليق را از رام زیر سيستم تعليق 

جلو جدا نمایيد.
8- مجموعه موتور و مجموعه گيربکس را از یکدیگر جدا نمایيد. 
به بخش TM )مجموعه گيربکس نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

سوار کردن
به موارد زیر دقت کرده و بر خالف مراحل پياده سازی را انجام 

دهيد.
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موتور  روی  بر  را  عقبی  گشتاور  ميله  براکت  زیر  صورت  به   -4
نصب نمایيد.

a. پيچ شماره 3 را همانگونه که در شکل نشان داده شده است 
سفت نمایيد )موقتا(

VQ25DE
جهت جلوی موتور

نگهدارنده  و  )عقبی(  موتور  دسته  های  پایه  زیر  صورت  به   -3
کاتاليست را بر روی موتور نصب نمایيد.

a. پيچ شماره 4 را همانگونه که در شکل نشان داده شده است 
سفت نمایيد )موقتا(

جهت جلوی موتور
سفت  شکل  در  شده  داده  نشان  عددی  ترتيب  به  را  پيچها   .b

نمایيد. )گشتاور تعریف شده برای سفت کردن(

2- به صورت زیر پایه های دسته موتور )جلویی( را بر روی موتور 
نصب نمایيد.

a. پيچ شماره 4 را همانگونه که در شکل نشان داده شده است 
سفت نمایيد )موقتا(

جهت جلوی موتور
سفت  شکل  در  شده  داده  نشان  عددی  ترتيب  به  را  پيچها   .b

نمایيد. )گشتاور تعریف شده برای سفت کردن(

www.cargarage.irپياده سازی و سوار کردن

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


100

 EM  / مکانيک موتور

VQ35DE
جهت جلوی موتور

سفت  شکل  در  شده  داده  نشان  عددی  ترتيب  به  را  پيچها   .b
نمایيد. )گشتاور تعریف شده برای سفت کردن(

زیر  رام جلوی  بر  را  موتور )سمت جلو(  عایق  زیر  به صورت   .6
سيستم تعليق نصب نمایيد.

سفت  شکل  در  شده  داده  نشان  عددی  ترتيب  به  را  پيچها   .b
نمایيد. )گشتاور تعریف شده برای سفت کردن(

بر روی سيستم  را  موتور )سمت چپ(  عایق  زیر  به صورت   -5
تعليق نصب نمایيد.

a. پيچ شماره 3 را همانگونه که در شکل نشان داده شده است 
سفت نمایيد )موقتا(

VQ25DE
جهت جلوی موتور

VQ35DE
جهت جلوی موتور
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8. به صورت زیر ميله گشتاور عقبی را بر رام جلوی زیر سيستم 
تعليق نصب نمایيد.

a. پيچ شماره 3 را همانگونه که در شکل نشان داده شده است 
سفت نمایيد )موقتا(

جهت جلوی موتور
سفت  شکل  در  شده  داده  نشان  عددی  ترتيب  به  را  پيچها   .b

نمایيد. )گشتاور تعریف شده برای سفت کردن(

7- به صورت زیر عایق موتور )سمت عقب( را بر رام جلوی زیر 
سيستم تعليق نصب نمایيد.

a. پيچ شماره 3 را همانگونه که در شکل نشان داده شده است 
سفت نمایيد )موقتا(

جهت جلوی موتور
سفت  شکل  در  شده  داده  نشان  عددی  ترتيب  به  را  پيچها   .b

نمایيد. )گشتاور تعریف شده برای سفت کردن(

a. پيچ شماره 3 را همانگونه که در شکل نشان داده شده است 
سفت نمایيد )موقتا(

جهت جلوی موتور
سفت  شکل  در  شده  داده  نشان  عددی  ترتيب  به  را  پيچها   .b

نمایيد. )گشتاور تعریف شده برای سفت کردن(
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عقبی  گشتاور  ميله  براکت  روی  بر  را  عقبی  گشتاور  ميله   -11
نصب نمایيد.

12- به صورت زیر لوله خال )جلو( را نصب نمایيد.
a. پيچ شماره 3 را همانگونه که در شکل نشان داده شده است 

سفت نمایيد )موقتا(
جهت جلوی موتور

سفت  شکل  در  شده  داده  نشان  عددی  ترتيب  به  را  پيچها   .b
نمایيد. )گشتاور تعریف شده برای سفت کردن(

VQ35DE
جهت جلوی موتور

9- پایه دسته موتور )جلو و عقب( را بر روی عایق موتور)جلو و 
عقب(  نصب نمایيد.

10- عایق موتور )سمت چپ( را بر روی رام جلوی زیر سيستم 
تعليق نصب نمایيد.

پيچها را به ترتيب عددی نشان داده شده در شکل سفت نمایيد.
VQ25DE

جهت جلوی موتور
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2- ميله گشتاور باالیی را به صورت زیر نصب نمایيد:

a. پيچ شماره 2 را همانگونه که در شکل نشان داده شده است 
سفت نمایيد )موقتا(
جهت جلوی خودرو

سفت  شکل  در  شده  داده  نشان  عددی  ترتيب  به  را  پيچها   .b
نمایيد. )گشتاور تعریف شده برای سفت کردن(

مونتاژ کردن
1- عایق موتور )سمت راست( را به صورت زیر نصب نمایيد:

a. پيچ شماره 1 را به مانند آنچه در شکل نشان داده شده است 
سفت نمایيد )به صورت موقت(

جهت جلوی خودرو
b. پيچهای شماره 2 و 3 را به ترتيب عددی نشان داده شده در 

شکل سفت نمایيد. )گشتاور تعریف شده برای سفت کردن(
c. پيچ شماره 1 را به مانند آنچه در شکل نشان داده شده است 

سفت نمایيد )گشتاور تعریف شده برای سفت کردن(
d. پيچهای شماره 4 و 5 و 6 را به ترتيب عددی نشان داده شده 

در شکل سفت نمایيد. )گشتاور تعریف شده برای سفت کردن(

13- به صورت زیر لوله خال )عقب( را نصب نمایيد.
a. پيچ شماره 3 را همانگونه که در شکل نشان داده شده است 

سفت نمایيد )موقتا(
جهت جلوی موتور

سفت  شکل  در  شده  داده  نشان  عددی  ترتيب  به  را  پيچها   .b
نمایيد. )گشتاور تعریف شده برای سفت کردن(
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بازرسی
بازرسی بعد از سوار کردن

بازرسی برای نشتی
رویه زیر برای کنترل نشتی سيال یا روغن یا گازهای خروجی از اگزوز می باشد.

قبل از استارت زدن موتور، سطح روغن و آب را کنترل نمایيد. در صورتی که کمتر از مقدار مورد نياز است آن را تا سطح تعيين شده پر 
نمایيد. به بخش MA )سيال و روانساز( مراجعه نمایيد. 

از رویه زیر برای کنترل نشتی سيال استفاده نمایيد.
سوئيچ را در حالت ON قرار داده )در حالتی که موتور خاموش است( و فشار سوخت را اعمال نمایيد. کنترل نمایيد که در نقاط اتصال 

نشتی سيال وجود نداشته باشد.
موتور را روشن کرده و با افزایش سرعت موتور وجود نشتی را در اتصاالت بررسی نمایيد.

موتور را به حرکت درآورده تا صداها و ارتعاشات غير عادی را کنترل نمایيد.
موتور را گرم کرده تا وجود نشتی در روغن یا آب یا روغن هيدروليک را کنترل نمایيد.

عمليات هواگيری را از خطوط و مسيرهای لوله کشی مانند لوله های سيستم کولر انجام دهيد.
بعد از خنک کردن موتور، مجددا سطح آب و روغن را کنترل نمایيد. در صورت نياز مجددا آب و روغن اضافه نمایيد تا به سطح تعریف 

شده برسد.
جمع بندی از موارد مورد بازرسی:

بعد از خاموش کردن موتور در حالت کار کردن موتور قبل از استارت زدن ردیف
سطح نشتی سطح مایع سردکننده موتور
سطح نشتی سطح روغن موتور
سطح نشتی سطح * دیگر روغن ها وسياالت
نشتی نشتی نشتی بنزین

- نشتی - گازهای اگزوز

*: روغن گيربکس، سيستم انتقال قدرت، سيال CVT، روغن هيدروليک، روغن ترمز و غيره
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3- در صورت نياز با استفاده از ابزار بيرون کشنده بوش انتهای 
فالیویل )SST( آن را بيرون آورید.

دمونتاژ و مونتاژ
تنظیمات پایه موتور

تنظیمات
نکته:

که  موتور  استند  سازی  پياده  به  مربوط  قسمت  این  توضيحات 
سطوح سيستم انتقال قدرت را نگه می دارند می باشد. در مواقع 
دیگر  و  مراحل  تفاوت  به  مختلف،  موتور  استندهای  از  استفاده 

موارد ممکن توجه فرمایيد.
1- مجموعه موتور را از خودرو جدا نمایيد. به بند )مجموعه موتور 

: نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
موتور  نصب  استندهای  برای  است  ممکن  که  قطعاتی   -2

محدودیت ایجاد کنند را جدا نمایيد.
نکته:

این رویه با این فرض طراحی شده است که شما از استندهای 
موتور برای نگهداری سطوح نصب سيستم انتقال قدرت استفاده 

می کنيد.
فالیویل را جدا نمایيد. پولی ميل لنگ را توسط نگهدارنده پولی 
ثابت نمایيد )ابزار عمومی تعميرات( و پيچهای نصب را باز کنيد.

پيچهای نصب را به صورت قطری شل نمایيد.
فالیویل را از لحاظ خرابی یا تغيير شکل کنترل نمایيد.

احتیاط:
هرگز فالیویل را پياده سازی نکنيد.

هرگز فالیویل را بر روی سطح صفحه شاخص سنسور قرار ندهيد.
از  در هنگام جابجایی صفحه شاخص سنسور احتياط کنيد که 

آسيب زدن یا خراش برداشتن آن جلوگيری شود.
صفحه شاخص سنسور را به گونه ای جابجا نمایيد که در ميدان 

مغناطيسی قرار نگيرد.

ST16610001 یا 
دیگر ابزار مناسب
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موتور:  )روغن   LU بخش  به  نمایيد.  خارج  را  موتور  روغن   -5
تخليه( مراجعه نمایيد.

6- مایع خنک کننده موتور را به وسيله جدا کردن درپوش تخليه 
آب )A( و )B( از دو سمت بلوک سيلندر به مانند شکل، تخليه 

نمایيد.
C: درپوش

D: پيچ اتصال
گشتاور سفت کردن: به بند )دمونتاژ و مونتاژ( مراجعه نمایيد.

4- برای قرار دادن موتور بر روی استند، آن را بوسيله باالبر به 
سمت باال بکشيد.

احتیاط:
از یک باالبر موتور با ظرفيت کافیkg (485 lb 220) یا بيشتر  

جهت نگهداری وزن موتور استفاده نمایيد.
از  قبل  باشد،  نمی  کافی  استند  نيروی  ظرفيت  که  صورتی  در 
را  استند  واژگونی  خطر  تا  نمایيد  جدا  را  زیر  قطعات  هرکاری 

کاهش دهيد.
مخزن آرامش منيفولد هوای ورودی را جدا نمایيد. به بند )مخزن 

آرامش منيفولد هوا: نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
انژکتور سوخت و مجموعه لوله های بنزین را جدا نمایيد. به بند 

)انژکتور ولوله سوخت: نمای انفجاری" مراجعه نمایيد.
منيفولد هوای ورودی را جدا نمایيد. به بند )کانال ورودی منيفولد 

هوا: نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
بند )کویل جرقه، شمع و درب  به  نمایيد.  را جدا  کویل جرقه  

سوپاپ: نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
بند )کویل جرقه، شمع و درب  به  نمایيد.  را جدا  درب سوپاپ 

سوپاپ: نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
منيفولد خروجی دود را جدا نمایيد. به بند )منيفولد خروجی دود  

و کاتاليست سه راهه : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
دیگر براکتهای قابل جدایش را جدا نمایيد.

نکته:
شکل مقابل مثالی از یک استند موتور رایج )( را نشان ميدهد 
که می تواند سطوح نصب سيستم انتقال قدرت را در حالی که 

فالیویل جدا شده است، نگه دارد.
احتیاط:

قبل از جدا کردن تسمه های باالبر، کنترل کنيد که استند موتور 
پایدار باشد و خطر واژگونی وجود نداشته باشد.

سمت جلوی موتور

سمت جلوی موتور

همواره و بعد از هرگونه پياده سازی، تعویض نمایيد

واشر

واشر
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واحد موتور
پیاده سازی

بند  به  نمایيد.  را جدا  ورودی  منيفولد هوای  آرامش  1- مخزن 
)مخزن آرامش منيفولد هوا : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

2- انژکتور سوخت و مجموعه لوله های بنزین را جدا نمایيد. به 
بند )انژکتور ولوله سوخت : نمای انفجاری" مراجعه نمایيد.

)کانال ورودی  بند  به  نمایيد.  را جدا  3- منيفولد هوای ورودی 
منيفولد هوا: نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

)کانال ورودی  بند  به  نمایيد.  را جدا  4- منيفولد هوای ورودی 
منيفولد هوا: نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

5- کارتل روغن )باالیی و پایينی( را جدا نمایيد. به بند )کارتل 
روغن و صافي روغن: نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

6- کویل، شمع و درب سوپاپ را جدا نمایيد. به بند )کویل جرقه، 
شمع و درب سوپاپ نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

7- تسمه تایمينگ و قاب عقبی تسمه تایمينگ را جدا نمایيد. 
به بند )تسمه تایمينگ: نمای انفجاری( و بند )قاب عقبی تسمه 

تایمينگ : نمای انفجاری(  مراجعه نمایيد.
نمای   : سوپاپ  )ميل  بند  به  نمایيد.  جدا  را  سوپاپ  ميل   -8

انفجاری( مراجعه نمایيد.
9- سرسيلندر را جدا نمایيد. به بند )سرسيلندر : نمای انفجاری( 

مراجعه نمایيد.
مونتاژ

برای مونتاژ بر خالف رویه دمونتاژ عمل نمایيد.
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قاب عقبی تسمه تایمینگ 
نمای انفجاری
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)bank 2( )1- کشنده تسمه  تایمينگ )ثانویه
2- راهنمای داخلی تسمه  تایمينگ

)Bank 1( )3- کشنده تسمه  تایمينگ )ثانویه
4- سنسور دمای روغن

5- دنده سر ميل سوپاپ دود
6- اورینگ

7- تسمه  تایمينگ ) ثانویه(
8- تسمه  تایمينگ ) اوليه(

9- دنده سر ميل سوپاپ هوای ورودی
10- بالشتک تسمه  سفت کن

11- کشنده تسمه  تایمينگ )ثانویه(
12- دنده سر ميل سوپاپ

13- قاب عقبی تسمه  تایمينگ
14- راهنمای کشنده

15- اورینگ
16- اورینگ

دمونتاژ و مونتاژ 

17- اورینگ
18- قاب عقبی تسمه  تایمينگ

)Bank 1( 19- درزگير قاب شير کنترل تایمينگ
)Bank 1( 20- قاب شير کنترل تایمينگ

)Bank 1(  21- شير ورودی شير برقی کنترل تایمينگ
22- رینگ آب بندی

23- قاب پمپ آب
24- کاسه نمد جلو

25-  پولی ميل لنگ
26- پيچ پولی ميل لنگ

)Bank 2(  27- شير ورودی شير برقی کنترل تایمينگ
)Bank 2( 28- قاب شيرکنترل تایمينگ

 )Bank 2( 29- درزگير قاب شير کنترل تایمينگ
A. به بند )قاب عقبی تسمه تایمينگ ( مراجعه نمایيد

B. به بند )تسمه تایمينگ( مراجعه نمایيد 
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4- اورینگ های )1( را از بلوک سيلندر جدا نمایيد.
سمت جلوی خودرو

احتیاط:
هرگز قاب فلزی )1( مسير روغن را جدا نکنيد.

را حمل  تایمينگ   قاب عقبی تسمه  با دقت  از جداسازی،  بعد 
نمایيد تا تحت نيرو دچار کجی، خم شدن یا تاب نگردد.

برای نشانه های درون شکل به بخش  GI، )اجزا( مراجعه نمایيد.
پیاده سازی و سوار کردن

پیاده سازی
1- قاب جلویی تسمه  تایمينگ و تسمه  تایمينگ را جدا نمایيد. 

به بند )تسمه  تایمينگ : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
نمای   : آب  )پمپ   ،CO به بخش  نمایيد.  را جدا  2- پمپ آب 

انفجاری( مراجعه نمایيد.
3- قاب عقبی تسمه تایمينگ  را به طریق زیر جدا نمایيد:

در  که  معکوس  در جهت  و سپس  را شل  نصب  پيچهای  الف- 
شکل نشان داده شده است، خارج نمایيد.

ب- درزگير را به کمک کاتر ببرید )SST: KV10111100( و 
قاب عقبی تسمه تایمينگ  را جدا نمایيد.
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مونتاژ کردن
1- قاب عقبی تسمه تایمينگ  را به صورت زیر نصب نمایيد:

اورینگهای جدید )1( را بر روی بلوک سيلندر نصب نمایيد.
جهت جلوی خودرو:

6- با استفاده از یک خراشنده  باقی مانده درزگير قدیمی را از 
قاب جلویی و عقبی تسمه  تایمينگ و سطوح تماس جدا نمایيد.

درزگير قدیمی را از سوراخ پيچ )B( و رزوه ها جدا نمایيد.
Aَ: درزگير قدیمی چسبيده شده را جدا نمایيد.

از  را  تایمينگ  تسمه   )ثانویه(  های  نياز کشنده  در صورت   -5
سرسيلندر به طریق زیر جدا نمایيد.

الف- براکت های ميل سوپاپ )شماره 1( را جدا نمایيد. به بند 
)ميل سوپاپ : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

 )B( را به همراه پين )ب- کشنده های تسمه  تایمينگ )ثانویه
متصل به آن جدا نمایيد.

A: Bank 1
C: Bank 2
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دمونتاژ و مونتاژ

الف- همان گونه که در شکل نشان داده شده است، درزگير را به 
وسيله فشار دهنده لوله )ابزار عمومی تعميرات( بر روی قسمت 

پشتی قاب عقبی تسمه تایمينگ  نصب نمایيد.
از درزگير اصلی یا معادل آن استفاده نمایيد.

احتیاط:
روی  بر  که  را  درزگير  امتداد  کامل  به صورت   )A( قطعه  برای 

قسمت تماس با مایع خنک کننده موتور قرار دارد، جدا نمایيد.
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دمونتاژ و مونتاژ

درزگير را به صورت کامل بر روی مکان نصب پمپ آب و سرسيلندر نصب نمایيد.

قاب عقبی تسمه تایمينگ: قسمت پشتی

برسانيد  هم  به  شکل  مطابق  را  انتها  دو 
هم  ناحيه  که  نمایيد  حاصل  اطمينان  و 

پوشانی کمينه شده است

ناحيه محور ميل سوپاپ

قسمت اتصال سرسيلندر و 
براکت ميل سوپاپ

برآمدگی ابتدا و انتهای واشر خط مرکزی درزگير
در امتداد سمت خارجی سوارخ پيچ

برآمدگی در ابتدا و انتهای درزگير

خط مرکزی شيار درزگير قاب عقبی 
تسمه تایمينگ

درزگير را بر روی سطح خميده بين براکت ميل 
سوپاپ)شماره یک( و سرسيلندر قرار دهيد.
از واشر اصلی یا معادل آن استفاده نمایيد

بيشتر از

خالصی
برآمدگی

واحد: ميليمتر )اینچ(
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2- با استفاده از اورینگهای جدید، پمپ آب را نصب نمایيد. به 
بخش  CO، )پمپ آب : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

نصب  را  تایمينگ  تسمه   و  تایمينگ  تسمه   جلویی  قاب   -3
نمایيد. به بند )تسمه تایمينگ : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

ارتفاع  اختالف  تایمينگ،  تسمه   جلویی  قاب  نصب  از  بعد   -4
صفحه بين قطعات زیر را در روی صفحه نصب )باالیی( کارتل 

کنترل نمایيد.
سيلندر: بلوک  روی  بر  تایمينگ  تسمه   جلویی  قاب   استاندارد 
-0.14 to 0.14 mm (-0.006 to 0.006)

در صورت استاندارد نبودن، رویه نصب را مجددا تکرار نمایيد.
5- بعد از این مرحله برای نصب بر خالف جداسازی عمل نمایيد.

 د- بعد از سفت کردن پيچها، آنها را به اندازه گشتاور مشخص 
و به ترتيب عددی نشان داده شده در شکل مجددا سفت نمایيد.

در صورت وجود برآمدگی در درزگيرهای، آنها را به سرعت جدا 
نمایيد.

ه- بعد از نصب قاب عقبی تسمه تایمينگ  )1(، اختالف ارتفاع 
)باالیی(  کارتل  نصب  روی صفحه  در  را  زیر  قطعات  بين  سطح 

اندازه گيری نمایيد.
2: بلوک سيلندر

سيلندر: بلوک  روی  بر  تایمينگ   تسمه  عقبی  قاب   استاندارد 
-0.24 to 0.14 mm (-0.009 to 0.006)

در صورت استاندارد نبودن، رویه نصب را مجددا تکرار نمایيد.

ب- بوسيله پينهای راهنما )bank 1  و bank 2( قاب تسمه  
تایمينگ را بر روی بلوک سيلندر همراستا نمایيد و قاب عقبی 

تسمه تایمينگ  را نصب نمایيد.
درهنگام نصب اورینگ ها بر روی بلوک سيلندر و سرسيلندر، آنها 

را کنترل نمایيد.
ج- با توجه به اعداد نشان داده شده در شکل، به ترتيب، پيچهای 

نصب را سفت نمایيد.
دو نوع پيچ نصب وجود دارد. برای مکان پيچ ها به ادامه مراجعه 

نمایيد. 
طول پيچ:

20 ميليمتر )0.79 اینچ(
16 ميليمتر )0.63 اینچ(

محل پيچ
10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1 :

: به غير از موارد فوق
12.7 N.m (1.3 kg-m, 9 ft-lb)

قاب جلویی تسمه تایمينگ
قاب عقبی تسمه تایمينگ

بلوک سيلندر
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میل سوپاپ
نمای انفجاری
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1- براکت ميل سوپاپ ) شماره 3 و 4(
2- براکت ميل سوپاپ ) شماره 2(

3- درزگير آب بندی
4- براکت ميل سوپاپ )شماره 1(

5- پين راهنما
)bank 1()6- ميل سوپاپ )دود
)bank 1( 7- ميل سوپاپ هوا

8- تایپيت سوپاپ هوا
)bank 1( )9- کشنده تسمه  تایمينگ )ثانویه

10- فنر
11- پيستون

برای نمادهای درون شکل به بخش  GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.

دمونتاژ و مونتاژ

)bank 2( )12- کشنده تسمه  تایمينگ )ثانویه
)bank 2( 13- سرسيلندر

14- پين راهنما
)bank 2( 15- براکت سنسور ميل سوپاپ

)bank 2(16- ميل سوپاپ دود
)bank 2( 17- صفحه شاخص سنسور موقعيت ميل سوپاپ

)bank 2()18- ميل سوپاپ )هوا
)bank 1( 19- سرسيلندر

)bank 1( 20- صفحه شاخص سنسور موقعيت ميل سوپاپ
)bank 1( 21- براکت سنسور ميل سوپاپ

A. به بند )ميل سوپاپ( مراجعه نمایيد.

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


117

  EM \ مکانيک موتور

3- براکتهای ميل سوپاپ را جدا نمایيد.
ای  گونه  به  را  پيچها  و  سوپاپ  ميل  براکت  بادامک،  ميل 

عالمتگذاری نمایيد که در جهت و مکان نصب باشند.
پيچهای براکت ميل سوپاپ را به صورت مساوی در چند مرحله 

در خالف جهت نشان داده شده در شکل شل نمایيد.
جلوی موتور

2- پيچهای براکت سنسور ميل سوپاپ را در خالف جهات نشان 
داده شده در شکل شل نمایيد.

جلوی موتور
نکته:

یکسان   bank 2 و   bank 1 برای  پيچها  نموده  شل  ترتيب 
ميباشد.

پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی 

، دنده سر ميل سوپاپ، تسمه   تایمينگ  1- قاب جلویی تسمه 
به بند  نمایيد.  تایمينگ  را جدا  تایمينگ و قاب جلویی تسمه 
تسمه  عقبی  )قاب  بند  به  و  انفجاری(  نمای   : تایمينگ  )تسمه 

تایمينگ  : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
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2- تایپيتهای سوپاپ را نصب نمایيد.
آن ار در محل اصلی خود نصب نمایيد.

3- ميل سوپاپ را نصب نمایيد.
جهت جلوی موتور:

یا  اید  گذاشته  جداسازی  حين  در  که  را  خود  شناسایی  عالئم 
عالئمی که بر روی ميل سوپاپ جدید برای جهت و مکان یابی 

صحيح قرار گرفته اند را دنبال نمایيد.

سوار کردن
دو سمت  روی  بر  را   )1( )ثانویه(  تایمينگ  تسمه   کشنده   -1

سرسيلندر نصب نمایيد.
A: bank 1
B: bank 2

 )C( آن  پينهای  همراه  به  را  )ثانویه(  تایمينگ  تسمه   کشنده 
نصب نمایيد.

کشنده تسمه  تایمينگ )ثانویه( را به همراه قطعات لغزشی که 
از پایين بر روی سطح سرسيلندر )bank 1( قرار گرفته و از باال 

با با سر سيلندر )bank 2( در تماس می باشند نصب نمایيد. 

4- ميل سوپاپ را جدا نمایيد.
5- تایپيت سوپاپ را جدا نمایيد.

مکان نصب را شناسایی کرده و بدون قاطی کردن آنها را نگهداری 
نمایيد.

از سرسيلندر  را   )1( )ثانویه(  تایمينگ  تسمه   های  6- کشنده 
جدا نمایيد.

A: bank 1
B: bank 2

کشنده تسمه  تایمينگ )ثانویه( را به همراه پينها )C( متصل به 
آن جدا نمایيد.

نکته:
در هنگام جدا سازی تسمه  تایمينگ )ثانویه(، پينها باید به آن 

متصل باشند.

دمونتاژ و مونتاژ www.cargarage.ir
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VQ25DE

Bank ورودی )هوا(/ خروجی
پین راهنما )1()دود(

عالئم رنگی
M1 (D)M2 (E)M3 (C)

1
)B( )آبی کم رنگبنفشخيربلیخروجی )دود
)A(  /)آبی کم رنگخيرزردبلیورودی )هوا

2
)A(  /)آبی کم رنگخيرزردبلیورودی )هوا
)B( )آبی کم رنگبنفشخيربلیخروجی )دود

VQ35DE

Bank ورودی )هوا(/ خروجی
عالئم رنگیپین راهنما )1()دود(

M1 (D)M2 (E)M3 (C)

1
)B( )آبی کم رنگآبی کم رنگخيربلیخروجی )دود
)A(  /)آبی کم رنگخيرصورتیبلیورودی )هوا

2
)A(  /)آبی کم رنگخيرصورتیبلیورودی )هوا
)B( )آبی کم رنگآبی کم رنگخيربلیخروجی )دود
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 )A( را در راستای عالئم )براکتهای ميل سوپاپ )شماره 2 تا 4
نشان داده شده در شکل نصب نمایيد.

Bank1  B
Bank2  C

جلوی موتور  

نکته:
ای  مشخصه  عالمت  سوپاپ  ميل  راست  و  تشخيص چپ  برای 

وجود ندارد )شماره 1(

مواد اضافی را از قسمت پشتی براکت ميل سوپاپ و سطح نصب 
سرسيلندر به صورت کامل جدا نمایيد.

براکت ميل سوپاپ را در جهت اصلی و جهت نشان داده شده در 
شکل نصب نمایيد.
شماره 1  A
شماره 2  B
شماره 3  C
شماره 4  D
Bank1  E

سمت خروجی  F
سمت هوای ورودی  G

Bank2  H
سمت هوای ورودی  I

سمت خروجی  J
جلوی موتور  

 )A( ميل سوپاپ را به گونه ای نصب نمایيد که پين راهنمای
 TDC( بر روی سطح انتهایی جلویی به مانند شکل قرار گيرد

شماره 1 سيلندر در کورس تراکمی آن(.
نکته:

در شکل  شده  داده  نشان  مکان  در  سوپاپ  ميل  که  آنجایی  از 
گرفتن  قرار  بادامک،  دماغه  دادن  قرار  برای  گردد،  نمی  متوقف 
ميل سوپاپ در جهت نشان داده شده در شکل به صورت کلی 

پذیرفته شده است.

4- براکتهای ميل سوپاپ را نصب نمایيد.

دمونتاژ و مونتاژ www.cargarage.ir
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درزگير را بر روی سطح نشان داده شده براکت )شماره 1( ميل 
سوپاپ بر روی Bank 1 و Bank 2 نصب نمایيد.

A 8.5 mm (0.335 in)
B 2 mm (0.08 in)
C 5 لقی mm (0.2 in)
D φ2.0-2.3 mm (0.079-0.091 in)

تایمينگ  نصب  قاب عقبی تسمه  را در قسمت کناری  درزگير 
نمایيد.

از درزگير مایع اصلی یا معادل آن استفاده نمایيد.
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6- پيچهای براکت سنسور ميل سوپاپ را در جهات عددی نشان 
داده شده در شکل سفت نمایيد.

جلوی موتور
نکته:

ترتيب سفت کردن پيچها برای Bank1 و Bank2 یکسان می 
باشد.

احتیاط:
بعد از سفت کردن پيچهای نصب براکتهای ميل سوپاپ )شماره 
1(، اطمينان حاصل نمایيد که درزگير اضافی از ليست قطعات 

زیر حذف شده است.
سطح تماس درب سوپاپ

سطح تماس قاب عقبی تسمه تایمینگ 

5- پيچهای براکت ميل سوپاپ را به ترتيب زیر در جهات شماره 
گذاری شده در شکل نصب نمایيد.

جلوی موتور
الف- همان گونه که نشان داده شده است به ترتيب از شماره 7 

تا 10 را سفت نمایيد.
1.96 N.m (0.20 kg-m, 1 ft-lb)

ب- همان گونه که نشان داده شده است به ترتيب از شماره 1 تا 
6 را سفت نمایيد.

1.96 N.m (0.20 kg-m, 1 ft-lb)
ج- همان گونه که نشان داده شده است به ترتيب از شماره 1 تا 

10 را سفت نمایيد.
5.88 N.m (0.60 kg-m, 4 ft-lb)

د- همان گونه که نشان داده شده است به ترتيب از شماره 1 تا 
10 را سفت نمایيد.

10.4 N.m (1.1kg-m, 8 ft-lb)
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احتیاط:
هرگز یاتاقان شماره 1 )بر روی دنده تایم( را مقيد نکنيد زیرا قطر 

متفاوتی به نسبت سه مکان دیگر دارد.
2- بر روی یاتاقان شماره 3 یک اندیکاتور دیال به صورت عمودی 

قرار دهيد.
3- به وسيله دست، ميل سوپاپ را به یک سمت بچرخانی و بر 
روی اندیکاتور لنگی ميل سوپاپ را اندازه بگيرید )مقدار مجموع 

قرائت شده توسط اندیکاتور(
استاندارد و محدوده: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس: ميل 

سوپاپ( مراجعه نمایيد.
را تعویض  استاندارد ميل سوپاپ  از مقدار  4- در صورت تجاوز 

نمایيد.

8- خالصی سوپاپ را بازرسی و تنظيم نمایيد. به بند )خالصی 
ميل سوپاپ : بازرسی و تنظيم( مراجعه نمایيد.

9- بعد از این مرحله برای نصب برخالف جداسازی عمل نمایيد.
بازرسی

بازرسی بعد از جداسازی
لنگی میل سوپاپ

1- بلوک V برای بر روی یک ميز مسطح قرار داده و یاتاقانهای 
شماره 2 و 4 ميل سوپاپ را نگهدارید.

7- اختالف سطح ببين سطوح انتهایی جلویی براکت ميل سوپاپ 
)شماره 1( و سرسيلندر را اندازه گيری نمایيد.

استاندارد:
 -0.14 to 0.14mm (-0.0055 to 0.0055 in)

دو مکان را برای یک Bank اندازه گيری نمایيد )هر دو سمت 
اگزوز و هوای ورودی(

می  استاندارد  از  خارج  شده  گيری  اندازه  مقدار  که  صورتی  در 
باشد، براکت ميل سوپاپ را مجددا نصب نمایيد )شماره 1(
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قطر داخلی براکت میل سوپاپ
پيچ براکت ميل سوپاپ را با گشتاور مشخص شده سفت نمایيد. 
برای رویه سفت کردن به بند )ميل سوپاپ : پياده سازی و سوار 

کردن( مراجعه نمایيد.
اندازه  بور  گيج  بوسيله  را  سوپاپ  ميل  براکت   )A( داخلی  قطر 

گيری نمایيد.
استاندارد: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : ميل سوپاپ( 

مراجعه نمایيد.

خالصی روغن یاتاقان میل سوپاپ
قطر یاتاقان ژورنال میل سوپاپ

قطر خارجی یاتاقان ميل سوپاپ را بوسيله ميکرومتر )A( اندازه 
گيری نمایيد.

استاندارد و محدوده: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : ميل 
سوپاپ( مراجعه نمایيد.

ارتفاع بادامک میل سوپاپ
-1 بوسيله ميکرومتر ارتفاع بادامک ميل سوپاپ را اندازه گيری 

نمایيد.

استاندارد ارتفاع بادامک به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : 
ميل سوپاپ( مراجعه نمایيد.

محدوده سایش بادامک به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : 
ميل سوپاپ( مراجعه نمایيد.

-2 در صورتی که متجاوز از محدوده باشد، ميل سوپاپ را تعویض 
نمایيد.
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لنگی دنده تایم 
-1 بلوک V را بر روی یک ميز مسطح قرار داده و یاتاقانهای ميل 

سوپاپ شماره 2 و 4 را مقيد نمایيد.
احتیاط:

هرگز یاتاقان شماره 1 ) بر روی دنده تایم( را مقيد نکنيد زیرا 
قطر متفاوتی به نسبت سه مکان دیگر دارد.

-2 لنگی دنده تایم را توسط اندیکاتور دیال اندازه گيری نمایيد. 
)مقدار مجموع قرائت اندیکاتور(

محدوده: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : ميل سوپاپ( 
مراجعه نمایيد.

در صورت تجاوز از محدوده، دنده تایم را تعویض نمایيد.

حرکت می نماید )در جهت محور( اندازه گيری نمایيد.
استاندارد و محدوده: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : ميل 

سوپاپ( مراجعه نمایيد.

قطعات زیر را در صورتيک ه خارج از محدوده می باشند اندازه 
گيری نمایيد.

ابعاد )A( برای یاتاقان شماره 1 سرسيلندر 
استاندارد: 

27.500-27.548 mm (1.0827-1.0846 in)
ابعاد )B( برای یاتاقان شماره 1 سرسيلندر

استاندارد:
 27.360-27.385 mm (1.0772-1.0781 in)

به استاندارد باال مراجعه کرده و سپس ميل سوپاپ و یا سرسيلندر 
را تعویض نمایيد

خالصی روغن یاتاقان میل سوپاپ
)خالصی روغن(= )قطر داخلی براکت میل سوپاپ(-)قطر 

یاتاقان میل سوپاپ(
استاندارد و محدوده: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : ميل 

سوپاپ( مراجعه نمایيد.
در صورتی که مقدار محاسبه شده از محدوده تجاوز نماید، یک یا 

هردوی ميل سوپاپ و سرسيلندر را تعویض نمایيد.
نکته:

تعویض  عنوان یک عضو جدا  به  تواند  نمی  براکت ميل سوپاپ 
گردد زیرا به سرسيلندر ماشين کاری شده است. کل مجموعه 

سرسيلندر را تعویض نمایيد.
لقی انتهایی ميل سوپاپ

در انتهای جلویی ميل سوپاپ در جهت جلو یک اندیکاتور دیال 
قرار دهيد.

عقب  و  جلو  جهات  در  سوپاپ  ميل  که  زمانی  را  انتهایی  لقی 
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قطر سوراخ تایپیت سر سوپاپ
ميکرومتر  وسيله  به  را  سيلندر  سر  تایپيت  سوراخ  داخلی  قطر 

داخلی اندازه گيری نمایيد.

مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  خروجی(:  و  )ورودی  استاندارد 
سرویس : ميل سوپاپ( مراجعه نمایيد.

خالصی تایپیت سر سوپاپ
قطر خارجی تایپیت سر سوپاپ

قطر خارجی را در نصف ارتفاع تایپيت سر سوپاپ و بوسيله یک 
به شکل غالف  تایپيت  زیرا  نمایيد  اندازه گيری   )A( ميکرومتر 

است.
مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  خروجی(:  )ورودی  استاندارد 

سرویس : ميل سوپاپ( مراجعه نمایيد.

تایپیت سر سوپاپ
وجود هرگونه سایش و ترک را در سطوح تایپيت سوپاپ کنترل 

نمایيد.
را  سوپاپ  سر  تایپيت  فوق،  موارد  از  هریک  وجود  صورت  در 
ميل   : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  نمایيد.  تعویض 

سوپاپ( مراجعه نمایيد.
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ب- کویل را جدا کرده و کانکتور دسته سيم انژکتور را نيز جدا 
نمایيد. به بند )کویل جرقه، شمع و درب سوپاپ : نمای انفجاری( 
و به بند )انژکتور و لوله  سوخت : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

3- شيرکنترل برقی سوپاپ ورودی را جدا نمایيد. به بند )قاب 
عقبی تسمه تایمينگ : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

 )A( 4- ميل لنگ را چرخانده و ميزان روغن خارج شده از سوراخ
شير کنترل برقی تایمينگ سوپاپ ورودی را کنترل نمایيد. بعد از 

کنترل کردن چرخاندن را متوقف سازید.
 )bank 2( 1: قاب شير کنترل تایمينگ

سمت جلوی موتور
هشدار

دقت کنيد که قطعات دوار را لمس نکنيد )کمربند ایمنی، پولی 
فالیویل و پولی ميل لنگ و غيره(

می  استاندارد  از  خارج  شده  گيری  اندازه  مقدار  که  صورتی  در 
تایپيت  سوراخ  قطر  و  تایپيت  خارجی  قطر  استاندارد  به  باشد، 
مراجعه کرده و یک یا هر دوی تایپيت و سرسيلندر را تعویض 

نمایيد.

بازرسی بعد از سوار کردن
بازرسی شیار روغن دنده تایم )ورودی هوا( 

احتیاط:
در   DTC P001 خطای  کد  که  هنگامی  تنها  را  بازرسی  این 
EC و در دستگاه عيب یاب نشان  بازرسی بخش  راستای رویه 
یابی(  عيب  )شرح   EC بخش   به  دهيد.  انجام  است  داده شده 

مراجعه نمایيد.
کنترل نمایيد که موتور خاموش باشد تا توسط روغن داغ دچار 

سوختگی نشوید.
)سطح   LU بخش  به  نمایيد.  کنترل  را  موتور  روغن  1- سطح 

روغن موتور : بازرسی( مراجعه نمایيد
در  موتور  ناخواسته  استارت  از  جلوگيری  زیربرای  رویه  از   -2

هنگام کنترل کردن استفاده نمایيد.
الف- فشار سوخت را آزاد سازید. به بخش EC )فشار سوخت : 

بازرسی( مراجعه نمایيد.
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احتیاط: 
برای جلوگيری از کثيف شدن و ایجاد جراحت توسط پاشش روغن از پارچه استفاده نمایيد.

برای جلوگيری از پاشيدن روغن بر روی موتور و خودرو از پارچه استفاده نمایيد. مخصوصا دقت نمایيد که از تماس روغن با قطعات 
پالستيکی نظير کمربند ایمنی، عایق نصب موتور و غيره جلوگيری شود. در صورت پاشيدن روغن به سرعت آن را پاک نمایيد.
5- در صورتيکه روغن موتور از سوراخ روغن شيرکنترل برقی تایمينگ سر سيلندر بيرون نمی آید بازرسی زیر را انجام دهيد.

فيلتر روغن را خارج کرده و آن را تميز نمایيد. به بخشLU )فيلتر روغن : پياده سازی و سوار کردن( مراجعه نمایيد.
شيار روغن بين صافی روغن و شير کنترل برقی تایمينگ سوپاپ ورودی را تميز نمایيد. به بخش  LU-2، "سيستم روغنکاری موتور" 

مراجعه نمایيد.
6- اجزای بين شير کنترل برقی تایمينگ سوپاپ ورودی و تایپيت سوپاپ )ورودی( را جدا کرده و تمامی شيارهای روغن را از لحاظ 

گرفتگی کنترل نمایيد.
در صورت نياز شيار روغن را کنترل نمایيد. به بخشLU )سيستم روغنکاری موتور( مراجعه نمایيد.

7- بعد از بازرسی، قطعات جدا شده را برعکس حالت جدا سازی، نصب نمایيد.
بازرسی نشتی

در ادامه رویه کنترل نشتی روغن و سيال آمده است.
قبل از استارت موتور، سطح سيال/ روغن موتور را که شامل آب و روغن می گردد کنترل نمایيد. در صورتی که کمتر از مقدار مورد نياز 

است، آن را تا سطح تعيين شده پر نمایيد. به بخش  MA )سياالت و روانسازها( مراجعه نمایيد.
از رویه زیر برای کنترل نشتی سوخت استفاده نمایيد.

سوئيچ را در حالت ON قرار داده )در حالی که موتور خاموش است(. با اعمال فشار سوخت بر لوله های سوخت، نشتی سوخت را در 
اتصاالت آن بررسی نمایيد. موتور را روشن کرده و سرعت موتور را باال ببرید و مجددا نشتی سوخت را در اتصاالت آن بررسی نمایيد. موتور 

را به حرکت در آورید تا نویز و ارتعاشات غيرعادی را در آن کنترل نمایيد.
نکته: 

در صورتی که فشار هيدروليک درون کشنده تسمه  تایمينگ بعد از جداسازی/ نصب افت نماید، شل بودن راهنما ممکن است در هنگام 
و بعداز استارت موتور ایجاد نویز نماید. به هر حال این مساله عادی است. بعد از باال رفتن فشار هيدروليک نویز از بين خواهد رفت.

موتور را گرم کرده تا بتوانيد وجود نشتی سوخت یا هرگونه روغن/سيال را به همراه روغن موتور و آب کنترل نمایيد.
عمليات هواگيری را از مسير و لوله های اصلی مانند لوله های سيستم خنک کاری انجام دهيد.

بعد از سرد کردن موتور، مجددا سطح سيال/روغن را به همراه سطح آب و روغن موتور کنترل نمایيد. در صورت نياز آن را تا سطح تعيين 
شده مجددا کنترل نمایيد.

جمع بندی بازرسی های انجام شده:

بعد از توقف موتور در حال کارکردن موتور قبل از استارت زدن موتور ردیف
سطح نشتی سطح آب
سطح نشتی سطح روغن موتور
سطح نشتی سطح *روغنها و سياالت دیگر
نشتی نشتی نشتی سوخت

هيدروليک، ترمز و غيره ،CVT ،روغن گيربکس، سيستم انتقال قدرت :*
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5- نگهدارنده خار سوپاپ و خار سوپاپ را خارج نمایيد.
6- با استفاده از کشنده کاسه نمد سوپاپ، آن را جدا نمایيد.

[SST:KV10107902] )A(

4- خار سوپاپ را جدا نمایيد.
 SST:KV10116200  ( .توسط ابزار خار سوپاپ، آن را فشار دهيد
 )A(, attachments )SST:KV10115900( and the
آچار  یک  توسط   .))adapter )SST:KV10109220( )B

آهنربایی خار سوپاپ را خارج نمایيد.
احتیاط:

در هنگام کار کردن، دقت نمایید که به سوراخهای تایپیت 
صدمه وارد نکنید.

کاسه نمد
کاسه نمد ساق سوپاپ

کاسه نمد ساق سوپاپ: پیاده سازی و سوار کردن
جداسازی

1- ميل سوپاپ مربوط به کاسه نمد ساق سوپاپی که باید جدا 
شود را جدا نمایيد. به بند )ميل سوپاپ : نمای انفجاری( مراجعه 

نمایيد.
 : تایپيتهای سر سوپاپ را جدا نمایيد. به بند )ميل سوپاپ   -2

نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
3- ميل لنگ را تا جایی بچرخانيد که کاسه نمدهای مورد نياز 
سيلندر در TDC قرار گيرند. این امر از افتادن سوپاپ به درون 

سيلندر جلوگيری ميکند.
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3- بعد از این مرحله برای نصب کردن بر خالف جداسازی عمل 
نمایيد.

نصب
1- روغن موتور جدید را بر روی اتصال و لبه کاسه نمد جدید 

بماليد.
 SST:KV10115600]] 2- با استفاده از دریفت کاسه نمد سوپاپ
A((، کاسه نمد را تا ارتفاع )b( نشان داده شده در شکل فشار 

دهيد.
نکته:

ابعاد: ارتفاع اندازه گيری شده قبل از نصب سيت خار سوپاپ
ورودی هوا و خروجی دود : 

14.3-14.9 mm (0.563-0.587 in)
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ارتفاع  تا  دهدید  فشار  را  نمد  کاسه  مناسب،  ابزار  از  استفاده  با 
کاسه نمد با سطوح نصب یکسان گردد.

ابزار مناسب )drift(: قطر خارجی 60 ميليمتر (2.36in( ، قطر 
)1.97in( داخلی 50 ميليمتر

کنترل نمایيد که فنر در محل خود قرار داشته و لبه های کاسه 
نمد برنگشته باشند.

احتیاط:
دقت نمایی که قاب جلویی تسمه  تایمينگ و ميل لنگ را دچار 

آسيب نکنيد.
برای جا زدن کاسه نمد آن را به سمت جلو حرکت داده و دقت 
نمایيد که از خراب کردن لبه ها و کج شدن کاسه نمد جلوگيری 

نمایيد.
را  سازی  پياده  رویه  برعکس  نصب  برای  مرحله  این  از  بعد   -3

انجام دهيد.

نصب
1- روغن موتور جدید را به لبه کاسه نمد و لبه گردگير کاسه 

نمد جدید جلو بماليد.
2- کاسه نمد جلو را نصب نمایيد.

کاسه نمد جلو را به گونه ای نصب نمایيد که لبه های کاسه نمد 
در جهات نشان داده شده در شکل قرار گيرند.

A: لبه کاسه نمد
B: لبه گردگير

درون موتور
خارج موتور

کاسه نمد جلویی
کاسه نمد جلویی: پیاده سازی و سوار کردن

پیاده سازی
1- قطعات زیر را جدا نمایيد.
چرخ و الستيک سمت راست

داخل  )گل جمع کن   EXT بخش  به   : راست  گير سمت  شل 
گلگيرجلو : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.

کمربند ایمنی: به بند )تسمه محرک : پياده سازی و سوار کردن( 
مراجعه نمایيد.

پولی ميل لنگ: به بند )تسمه تایمينگ : نمای انفجاری( مراجعه 
نمایيد.

2- کاسه نمد جلو را با استفاده از ابزار مناسب جدا نمایيد.
احتیاط:

دقت نمایيد که از آسيب زدن به قاب جلویی تسمه  تایمينگ و 
ميل لنگ جلوگيری شود.
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سوار کردن
و  سيلندر  بلوک  تماسی  سطوح  روی  از  را  قدیمی  درزگير   -1

کارتل )باالیی( بوسيله خراشنده جدا نمایيد.
گردگير  و  نمد  کاسه  های  لبه  به  را  جدید  موتور  روغن   -2

نگهدارنده کاسه نمد جدید بماليد.
3- همان گونه که در شکل نشان داده شده است، نيروی پيوسته 
ای را به نگهدارنده کاسه نمد عقبی توسط ابزار فشار دهنده لوله 

)ابزار عمومی تعميرات( وارد نمایيد.
از درزگير اصلی یا معادل آن استفاده نمایيد.

احتیاط:
5 دقيقه بعد از پوشش دهی باید اتصال برقرار گردد.

4- با استفاده از یک کاتر )SST( درزگير را بریده و نگهدارنده 
کاسه نمد عقب را جدا نمایيد.

احتیاط:
دقت نمایيد که از آسيب زدن به سطوح تماسی خودداری نمایيد.

نکته:
هردوی کاسه نمد عقب و نگهدارنده آن را به عنوان یک مجموعه 

در نظر بگيرید.

کاسه نمد عقب
کاسه نمد عقب: پیاده سازی و سوار کردن

1- مجموعه گيربکس را جدا نمایيد. به بخش  TM )مجموعه 
گيربکس : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

2- فالیویل را جدا نمایيد. به بند )بلوک سيلندر : نمای انفجاری( 
مراجعه نمایيد.

3- کارتل روغن )باالیی( را باز کنيد. به بند )کارتل روغن و صافي 
روغن : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

از درزگير اصلی یا معادل استفاده نمایيد

نگهدارنده کاسه نمد عقبی
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نصب  سيلندر  بلوک  روی  بر  را  عقبی  نمد  کاسه  نگهدارنده   -4
نمایيد. به بند )بلوک سيلندر : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

کنترل نمایيد تا خار سوپاپ در محل خود قرار داشته باشد و لبه 
های کاسه نمد برنگشته باشد.

5- بعد از این مرحله برای نصب کردن برخالف پياده سازی عمل 
کنيد.
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1- گيج سطح روغن
)bank 2( 2- مجموعه سرسيلندر

3- پيچ سر سيلندر
)bank 1( 4- مجموعه سرسيلندر
)bank 1( 5- درزگير سرسيلندر
)bank 2( 6- درزگير سرسيلندر

A. به بند )سر سيلندر( مراجعه نمایيد.
برای نمادهای درون شکل به بخش  GI )اجزاء( مراجعه نمایيد..

سرسیلندر
نمای انفجاری

پیاده سازی
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1- تایپيت سر سوپاپ
2- خار سوپاپ

3- نگهدارنده فنر سوپاپ
4- فنر سوپاپ

5- کاسه نمد سوپاپ
6- سيت فنر سوپاپ

7- راهنمای سوپاپ )دود(
8- شمع

دمونتاژ

9- لوله شمع
)bank 1( 10- سر سيلندر

11- سيت سوپاپ )دود(
12- سوپاپ )دود(
13- سوپاپ )هوا(

14- سيت سوپاپ )هوا(
15- راهنمای سوپاپ )هوا(

  )bank 2( 16- سر سيلندر

از درزگيرهای قفل شونده رزوه با استحکام باال و اصلی یا معادل آن استفاده نمایيد.
برای موارد توضيح داده نشده در باال به بخش  GI )اجزاء( مراجعه نمایيد..
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در  داده شده  نشان  در خالف جهت  را  پيچهای سرسيلندر   -2
شکل توسط یک آچار مخصوص پيچهای سرسيلندر)ابزار عمومی 
را جدا  بتوان سرسيلندر  تا  نمایيد  برقی، جدا  ابزار  و  تعميرات( 

)Bank2 و Bank 1(.نمود
A: Bank 1
B: Bank 2
جلوی موتور

پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- قطعات زیر را جدا سازید:
گیج سطح روغن

مخزن آرامش منيفولد هوا. به بند )مخزن آرامش منيفولد هوا: 
نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

نمای  و درب سوپاپ:  )کویل جرقه، شمع  بند  به  درب سوپاپ. 
انفجاری( مراجعه نمایيد.

لوله  سوخت:  )انژکتور و  بند  به  انژکتور:  بنزین و مجموعه  لوله 
نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

کانال ورودی منيفولد هوای ورودی: به بند )کانال وروی مانيفولد 
هوا : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

منيفولد دود: به بند )مانيفولد خروجی دود و کاتاليست سه راهه: 
نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

)مجموعه   CO بخش  به  آب:  ورودی  و  ترموستات  مجموعه 
ترموستات و ورودی آب: نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

خروجی آب، اتصال آب، لوله فرعی آب و  لوله گرم کن: به بخش 
CO )خروجی و لوله آب: نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.

)تسمه   بند  به  تایمينگ:  تسمه  عقبی  قاب  و  تایمينگ  تسمه 
تایمينگ: نمای انفجاری( و به بند )قاب عقبی تسمه تایمينگ: 

نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
ميل سوپاپ: به بند )ميل سوپاپ : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد.
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3- سرسيلندر را نصب کرده و مراحل زیر را برای سفت کردن 
پيچهای سرسيلندر در جهات عددی نشان داده شده در شکل 
تعميرات(  عمومی  ابزار   ( سرسيلندر  پيچهای  آچار  وسيله  به  و 

دنبال نمایيد.
A: Bank 1
B: Bank 2
جلوی موتور

احتیاط:
در صورتی که پيچهای سرسيلندر استفاده شده می باشند، قطر 
خارجی آنها را پيش از نصب کنترل نمایيد. به بند )سر سيلندر : 

بازرسی( مراجعه نمایيد.
قبل از نصب سرسيلندر، اعوجاج سرسيلندر را کنترل نمایيد. به 

بند )سر سيلندر : بازرسی( مراجعه نمایيد.

به رزوه ها و سطوح سيت پيچهای  را  الف- روغن موتور جدید 
سرسيلندر اعمال نمایيد.

ب- تمامی پيچهای سرسيلندر را سفت نمایيد.
98.1 N.m (10 kg-m, 72 ft-lb)

ج- تمامی پيچهای سرسيلندر را به صورت کامل شل نمایيد.
0 N.m (0 kg-m, 0 ft-lb)

احتیاط:
در مرحل ج، پيچها را در خالف جهت نشان داده شده در شکل 

سفت نمایيد.
د- تمامی پيچهيا سرسيلندر را سفت نمایيد.

39.2 N.m (4.0 kg-m, 29 ft-lb)
تمامی پيچهای سرسيلندر را به اندازه زاویه 103 درجه در جهت 

عقربه های ساعت بچرخانيد )زاویه سفت کردن(
احتیاط:

نمایيد.  کنترل  زاویه  آچار  بوسيله  را  کردن  سفت  زاویه 
ابزار  از کنترل چشمی و بدون   .)SST:KV10112100] )A]

خودداری نمایيد.

3- درزگيرهای سرسيلندر را جدا نمایيد.
سوار کردن

1- درزگيرهای جدید سرسيلندر را نصب نمایيد.
 TDC 2- ميل لنگ را چرخانده تا پيستون شماره 1 در وضعيت

قرار گيرد.
خارسر ميل لنگ باید در مسير خط مرکزی سيلندر Bank 1 به 

مانند تصویر قرار گيرد.
1: خار سر ميل لنگ

Bank 1 سمت
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جلویی  انتهایی  بين سطوح  فاصله  نصب سرسيلندر،  از  بعد   -4
 Bank و Bank 1( بلوک سيلندر و سرسيلندر را کنترل نمایيد

)2
استاندارد:

 14.1-14.9 mm (0.5555-0.587 in)
در صورتی که ميزان اندازه گيری شده  خارج از استاندارد باشد، 

سرسيلندر را مجددا نصب نمایيد.
5- بعد از این مرحله برای نصب در خالف مراحل پياده سازی 

عمل نمایيد.

زاویه سفت کردن نشان داده شده بر روی صفحه نمایش آچار 
زاویه را کنترل نمایيد.

های  عقربه  جهت  در  را  سرسيلندر  پيچهای  تمامی  مجددا  ه- 
ساعت به ميزان 103 درجه بچرخانيد )زاویه سفت کردن(
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7- در صورت نياز به تعویض سوپاپ، سيت سوپاپ را جدا نمایيد.
نباید  سوراخکاری  رود.  بين  از  تا  کنيد  سوراخ  را  قدیمی  سيت 
بيشتر از سطح پایينی سيت در سرسيلندر ادامه پيدا نماید. برای 
اطمينان از این قضيه ارتفاع توقف سوراخکاری را تنظيم نمایيد. 
مراجعه  سرسيلندر(   : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به 

نمایيد.
احتیاط:

حد،  از  بيش  سوراخکاری  بوسيله  سرسيلندر  خراشيدن  از 
جلوگيری نمایيد.

8- در صورت نياز به تعویض راهنمای سوپاپ، راهنمای سوپاپ 
را خارج کنيد.

بوسيله  را  راهنمای سوپاپ، سرسيلندر  برای خارج کردن  الف- 
غوطه وری در روغن داغ )A( تا دمای 110 تا 130 درجه سانتی 

گراد )230 تا 266 درجه فارنهایت( گرم نمایيد.

4- نگهدارنده فنر سوپاپ، فنر سوپاپ و سيت فنر سوپاپ را جدا 
نمایيد.

را  سوپاپ  و  داده  فشار  احتراق  محفظه  درون  به  را  سوپاپ   -5
خارج نمایيد. 

نگه  را  آنها  قاطی کردن  بدون  و  کنيد  را شناسایی  نصب  مکان 
دارید.

6- کاسه نمد سوپاپ را بوسيله ابزار خارج کننده کاسه نمد جدا 
.[SST:KV10107902] نمایيد

دمونتاژ و مونتاژ
دمونتاژ 

1- توسط آچار شمع، شمع را جدا نمایيد )ابزار عمومی تعميرات(
2- تایپيت سرسوپاپ را جدا نمایيد.

نگه  را  آنها  قاطی کردن  بدون  و  کنيد  را شناسایی  نصب  مکان 
دارید.

3- خار سوپاپ را جدا نمایيد.
 SST: KV10116200]] بوسيله فشار دهنده فنر، فنر سوپاپ
آداپتر  و   )SST:KV10115900] )C] ملحقات   ،))A
را  سوپاپ  خار  دهيد.  فشار  را   )SST:KV10109220] )B]

بوسيله آچار آهنربایی جدا نمایيد. 
احتیاط:

در هنگام کار کردن، دقت نمایيد که به سوراخ تایپيت سر سوپاپ 
صدمه وارد نسازید.
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مونتاژ
-1 در صورتی که در مرحله 8 راهنمای سوپاپ جدا شده است 

)پياده سازی( آن را نصب نمایيد.
 mm 0.2] .آن را با یک راهنمای سوپاپ بزرگتر تعویض نمایيد

[))0.008 in
الف – با استفاده از قالویز راهنمای سوپاپ )ابزار عمومی تعميرات( 

)A( سوراخ راهنمای سوپاپ سرسيلندر را قالویز نمایيد. 
هوای  سرویس(:  قطعات  )برای  سوپاپ  راهنمای  سوراخ  قطر 

ورودی و خروجی
مراجعه  سرسيلندر(   : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به   :

نمایيد.

9- در صورت لزوم بوش شمع را جدا نمایيد.
بيرون  به  از سرسيلندر  را  بوش شمع  از سيم چين،  استفاده  با 

بکشيد.
احتیاط:

دقت نمایيد که به سرسيلندر آسيب وارد نسازید.
تغيير شکل داده و نمی  بار جدا سازی، بوش شمع  از یک  بعد 
را  آن  مبرم  احتياج  تنها در صورت  استفاده گردد.  تواند مجددا 

جدا نمایيد.

ton, 2.0 2( ب- با استفاده از فشار )تحت نيروی 20 کيلونيوتن
lmpton(( یا یک چکش و ابزار راهنمای سوپاپ )ابزار عمومی 

تعميرات(، راهنمای سوپاپ را بيرون آورید.
هشدار:

سرسيلندر گرم می باشد. در هنگام کار کردن، برای جلوگيری از 
سوختگی از تجهيزات ایمنی استفاده نمایيد.
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  ،)A( )د- با استفاده از قالویز راهنمای سوپاپ )ابزار آالت تجاری
راهنمای سوپاپ را رزوه کنيد.

مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  خروجی(:  و  )ورودی  استاندارد 
سرویس: سرسيلندر( مراجعه نمایيد.

ج- با استفاده از ابزار راهنمای سوپاپ )ابزار عمومی تعميرات(، 
راهنمای سوپاپ را ازسمت ميل سوپاپ به اندازه ابعاد نشان داده 

شده در شکل فشار دهيد.
تصویر )A( ورودی و خروجی

مراجعه  سرسيلندر(  سرویس:  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به 
نمایيد.

هشدار
سرسيلندر گرم می باشد. در هنگام کار کردن، برای جلوگيری از 

سوختگی از تجهيزات ایمنی استفاده نمایيد.

ب- با انداختن سرسيلندر درون روغن داغ )A( آن را تا دمای 
110 تا 130 درجه سانتی گراد )230 تا 266 درجه فارنهایت( 

گرم نمایيد.
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یخ خشک سرد  توسط  کامل  به صورت  را  ج- سيتهای سوپاپ 
نمایيد. سيت سوپاپ را با فشار درون سرسيلندر جا بزنيد.

هشدار:
سرسيلندر گرم می باشد. در هنگام کار کردن، برای جلوگيری از 

سوختگی از تجهيزات ایمنی استفاده نمایيد.
احتیاط:

از لمس کردن مستقيم سيتهای سوپاپ سرد خودداری نمایيد.
گریندر  یا  تعميرات(  عمومی  )ابزار  سوپاپ  سيت  کاتر  از  د- 
بند،  به  نمایيد.  استفاده  اندازه کردن سيت  برای  سيت سوپاپ، 

"سرسيلندر " مراجعه نمایيد.
احتیاط:

در هنگام استفاده  از کاتر سيت سوپاپ، دو سمت دسته آن را 
روی محيط  بر  را  تماس  بگيرید. سپس سطح  در دست  محکم 
فشار  اعمال  یا  ای  مرحله  چندین  بریدن  ببرد.  تا  داده  فشار 

ناصحيح سبب ایجاد سيت سوپاپ  استيج می گردد. 

ب- با انداختن سرسيلندر درون روغن داغ )A( آن را تا دمای 
110 تا 130 درجه سانتی گراد )230 تا 266 درجه فارنهایت( 

گرم نمایيد.

است  شده  جدا   7 مرحله  در  سوپاپ  سيت  که  صورتی  در   -2
)پياده سازی( آن را نصب نمایيد.

آن را با یک سيت سوپاپ بزرگتر تعویض نمایيد.
 [0.5 mm (0.020 in)]

برای   )a( را  قطر سوراخ سرسيلندر  قالویز  از  استفاده  با   – الف 
سيت سوپاپ قالویز نمایيد. 

سایز بزرگتر )ورودی و خروجی(: به بند )اطالعات و مشخصات 
سرویس : سرسيلندر( مراجعه نمایيد.

اطمينان حاصل نمایيد که قالویز در مرکز سوراخ راهنمای سوپاپ 
قرار دارد. این امر سبب جازدن راحت و صحيح سوپاپ می گردد.
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4- سيت فنر سوپاپ را نصب کنيد.
5- سوپاپ را نصب نمایيد.

در جهت اصلی سوپاپ را نصب نمایيد.
نکته:

سوپاپ های با قطر بيشتر برای هوای ورودی می باشند.
6- فنر سوپاپ را نصب نمایيد )فنر نوع انحنای نا مسطح(

روی  بر  را  رنگ(  با  )مشخص شده  انحنا  انتهایی  باریک  قسمت 
سرسيلندر نصب نمایيد )سمت سيت فنر سوپاپ(

A: انحنای عریض
B: انحنای باریک
C: عالمت رنگی
سمت سرسيلندر

الف- روغن موتور جدید را بر روی اتصال کاسه نمد سوپاپ و لبه 
آب بندی اعمال کنيد.

 SST:KV10115600]] ب- با استفاده از ابزار کاسه نمد سوپاپ
  )b( کاسه نمد سوپاپ را تا ارتفاع نشان داده شده در شکل ))A

فشار دهيد.
نکته:

ابعاد: ارتفاع اندازه گيری شده قبل از نصب سيت فنر سوپاپ
ورودی و اگزوز:

 14.3-14.9 mm (0.563-0.587 in)

ه- برای تنظيم جازدن سوپاپ از گریند ترکيبی استفاده نمایيد.
و- تماس عادی را مجددا کنترل نمایيد. به قسمت  )تماس سيت 

سوپاپ( مراجعه نمایيد.
3- کاسه نمدهای جدید سوپاپ را به شيوه زیر نصب نمایيد:
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فشار  ای  گونه  به  را  بوش شمع  مناسب،  ابزار  از  استفاده  با  ج- 
شده  تعریف  شکل  در  آنچه  مانند  به   )A( آن  ارتفاع  که  دهيد 

است باشد.
باال و  استحکام  با  اعمال درزگير قفل شونده در رزوه  ناحيه   :B

اصلی
استاندارد ارتفاع فشار جازنی:

 37.7-38.7 mm (1.484-1.524 in)
احتیاط:

در هنگام فشار دادن برای جا زدن بوش شمع، دقت نمایيد که 
بوش شمع را دچار تغيير شکل نکنيد.

اطراف  از  را  درزگير  آمده  بيرون  های  لبه  دادن،  فشار  از  بعد 
سرسيلندر جدا نمایيد.

11- با استفاده از آچار شمع، شمع را نصب نمایيد )ابزار عمومی 
تعميرات(

9- تایپيت سر سوپاپ را نصب نمایيد.
آن را در جهت اصلی نصب نمایيد.

10- بوش شمع را نصب نمایيد.
برای جا زدن بوش شمع را به طریق زیر فشار دهيد.

الف- درزگير قدیمی چسبيده به سوراخ نصب سرسيلندر را جدا 
نمایيد.

ب- درزگير را به ناحيه حدود 12 ميليمتر )in 0.47( از گوشه 
بوش شمع اعمال نمایيد.

از درزگير قفل شونده در رزوه با استحکام باال و اصلی یا معادل 
آن استفاده نمایيد.

7- نگهدرانده فنر سوپاپ را نصب نمایيد.
خار سوپاپ را نصب کنيد.

 SST: KV10116200]] بوسيله فشار دهنده فنر، فنر سوپاپ
آداپتر  و   )SST:KV10115900] )C] ملحقات   ،))A
را  سوپاپ  خار  دهيد.  فشار  را   )SST:KV10109220] )B]

بوسيله دسته آهنربایی نصب نمایيد. 
احتیاط:

در هنگام کار کردن، دقت نمایيد که به سوراخ تایپيت سر سوپاپ 
صدمه وارد نسازید.

به کناره محور سوپاپ به آرامی و توسط چکش پالستيکی بعد 
را  نصب شدن  بتوان شرایط  تا  نمایيد  وارد  نصب چند ضربه  از 

کنترل نمود.
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2- در هرکدام از مکانهای سطح پایينی سرسيلندر، اعوجاج را در 
شش جهت )A(، )B(، )C(، )D(، )E( و )F( اندازه گيری نمایيد.

سرسيلندر(   : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  محدوده: 
مراجعه نمایيد.

را  سرسيلندر  شده  تعریف  محدوده  از  کردن  تجاوز  صورت  در 
تعویض نمایيد.

باید  نيز  سرسيلندر  اعوجاج  راهنما،  این  از  استفاده  هنگام  در 
کنترل گردد. به بند )بلوک سيلندر : بازرسی( مراجعه نمایيد.

1- با استفاده از خراشنده ، روغن، درزگير، واشر و رسوب کربن 
)دوده( را از سطح سرسيلندر جدا نمایيد. 

احتياط:
هرگز اجازه ندهيد که تکه های درزگير به درون روغن موتور یا 

مسير عبور آب نفوذ کنند.

بازرسی
بازرسی بعد از جدا سازی

قطر خارجی پیچهای سرسیلندر
پيچهای سر سيلندر بوسيله روش سفت کردن ناحيه پالستيک 
سفت می گردند. وقتی که اختالف اندازه بين )B( و )C( متجاوز 

از محدوده باشد، آنها را با پيچهای جدید تعویض نمایيد.
محدود:

 [(C)-(B)]: 0.11 mm (0.0043 in)
A: نقطه اندازه گيری

d: 11 mm (.43 in)
d: 48 mm (1.89 in)

از نقطه )B( دیده  در صورتی که کاهش قطر در نقطه ای غير 
گردد باید آن را به صورت نقطه )( در نظر گرفت.

اعوجاج سرسیلندر
نکته:
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خالصی راهنمای سوپاپ
و  )اطالعات  بند  به  اگزوز(:  و  )ورودی  محدوده  و  استاندارد 

مشخصات سرویس : سرسيلندر( مراجعه نمایيد.
در صورتی که مقدار محاسبه شده خارج از محدوده باشد، سوپاپ 
و یا راهنمای سوپاپ را تعویض نمایيد. در صورتی که راهنمای 
سوپاپ باید تعویض گردد به بند )سرسيلندر : دمونتاژ و مونتاژ( 

مراجعه نمایيد.
تماس سيت سوپاپ

محدوده  در  که  سوپاپها  و  سوپاپ  راهنمای  ابعاد  تعيين  از  بعد 
استاندارد باشند، رویه زیر را اجرا نمایيد.

برای کنترل شرایط تماس سوپاپ با سطح، پراشين آبی )هادی 
سفيد( را به درون سطوح تماسی سيت سوپاپ وارد نمایيد.

کامال  تماس  محيط  اطراف  در  تماس  ناحيه  که  نمایيد  کنترل 
پيوسته باشد.

خالصی راهنمای سوپاپ
قطر محور سوپاپ

اندازه گيری  را  )A( قطر محور سوپاپ  ميکرومتر  از  استفاده  با 
نمایيد.

مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  وخروجی(:  )ورودی  استاندارد 
سرویس : سرسيلندر( مراجعه نمایيد.

قطر داخلی راهنمای سوپاپ
گيری  اندازه  بور  گيج  بوسيله  را  سوپاپ  راهنمای  داخلی  قطر 

نمایيد.
مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  خروجی(:  و  )ورودی  استاندارد 

سرویس : سرسيلندر( مراجعه نمایيد.
خالصی راهنمای سوپاپ: 

)خالصی راهنمای سوپاپ(=)قطر داخلی راهنمای سوپاپ(-)قطر 
محور سوپاپ(

بازرسی بعد از پیاده سازی
ابعاد سوپاپ

و  )اطالعات  بند  به  برای  نمایيد.  را کنترل  تمامی سوپاپها  ابعاد 
مشخصات سرویس : سرسيلندر( مراجعه نمایيد.

در صورتی که ابعاد خارج از استاندارد باشند، سوپاپ را تعویض 
"تماس  قسمت  به  نمایيد.  کنترل  سوپاپ  سيت  تماس  و  کرده 

سيت سوپاپ" مراجعه نمایيد.
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فشار فنر سوپاپ را در ارتفاع مشخص فنر کنترل نمایيد.

استاندارد)هوای ورودی و اگزوز(
ارتفاع آزاد

ارتفاع نصب
نيروی نصب

ارتفاع وقتی که سوپاپ باز ميباشد
نيرو وقتی که سوپاپ باز ميباشد

مراجعه  سرسيلندر(   : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به 
نمایيد.

چهار گوشی فنر سوپاپ
را  فنر  قرار داده و  امتداد کناره فنر  را در   )A( یک مربع تست 
بچرخانيد. بيشينه خالصی بين باالی فنر و مربع را اندازه گيری 

نمایيد.
B: تماس

سرسيلندر(   : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  محدوده: 
مراجعه نمایيد.

.در صورتی که خارج از محدوده می باشد، فنر سوپاپ را تعویض 
نمایيد.

ابعاد فنر سوپاپ و نيروی فشاری فنر سوپاپ

در غير این صورت، جازدن سوپاپ را تنظيم کرده و مجددا کنترل 
کنترل  از  بعد  حتی  تماس،  سطح  هنوز  که  صورتی  در  نمایيد. 
مجدد در وضعيت NG قرار دارد )B( ، سيت سوپاپ را تعویض 

نمایيد. به بند )سرسيلندر : دمونتاژ و مونتاژ( مراجعه نمایيد.
A: OK
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در صورتی که نيروی نصب یا نيرو در حالتی که سوپاپ باز می باشد خارج از استاندارد است، فنر سوپاپ را تعویض نمایيد.
بازرسی بعد از نصب

بازرسی نشتی
رویه زیر جهت کنترل نشتی سيال، نشتی روانساز، نشتی گازهای خروجی اگزوز ميباشد.

قبل از استارت زدن، سطح روغن/سيال را به همراه آب و روغن موتور کنترل نمایيد. در صورتی که کمتر از مقدار الزم ميباشد، تا سرحد 
الزم پر کنيد. به بخش  MA )سياالت و روانسازها( مراجعه نمایيد.

از رویه زیر برای کنترل نشتی سيال استفاده نمایيد.
سوئيچ را در حالت ON قرار داده )درحالی که موتور خاموش است(. با اعمال فشار سوخت به لوله های بنزین، در نقاط اتصال نشتی 

بنزین را بررسی نمایيد.
موتور را روشن نمایيد. با افزایش سرعت موتور، مجددا در نقاط اتصال نشتی بنزین را بررسی نمایيد.

با بکار انداختن موتور، وجود صداهای غيرمعمول و ارتعاشات را کنترل نمایيد.
موتور را گرم کنيد تا بتوانيد عدم نشتی بنزین، گازهای اگزوز، یا هرگونه روغن/ سيال را به همراه روغن موتور و مایع خنک کننده موتور 

کنترل کنيد.
عمليات هواگيری را از مسيرها و شيلنگهای اصلی مانند سيستم خنک کننده انجام دهيد.

بعد از خنک کردن موتور، مجددا سطح روغن/ سيال را به همراه روغن موتور و مایع خنک کننده موتور کنترل نمایيد. در صورت نياز 
مجددا تا سطح الزم آنها را پر کنيد.

جمع بندی موارد بازرسی:

بعد از خاموش کردن موتوردر حال کار کردن موتورقبل از روشن کردن موتورموارد
سطحنشتیسطحمایع خنک کننده موتور

سطحنشتیسطحروغن موتور
سطحنشتیسطحدیگر سياالت و روغن ها*

نشتینشتینشتیسوخت
-نشتی-گازهای اگزوز

* روغن گيربکس، سيستم انتقال قدرت/ CVT )انتقال قدرت متغير پيوسته(، روغن ترمز و غيره
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بلوک سیلندر
نمای انفجاری

VQ25DE
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بلوک سيلندر

1- صفحه تقویت
2- فالیویل

3- نگهدارنده کاسه نمد عقبی
4- بلوک سيلندر
5- سنسور ضربه

6- سيم کشی ثانویه
7- یاتاقان )باالیی(

8- یاتاقان اصلی )باالیی(
9- ميل لنگ

10- خار سر ميل لنگ
11- یاتاقان )پایينی(

12- یاتاقان اصلی )پایينی(
13- درپوش یاتاقان اصلی

14- پيچ کفی سيلندر
15- ميله یاتاقان اصلی

16- صفحه روغن برگردان

 

برای نمادهای درون شکل به به بخش  GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.

VQ35DE

17- پيچ شاتون
18- درپوش یاتاقان شاتون

19- یاتاقان شاتون
20- شاتون

21- خار فنری
22- پين پيستون

23- پيستون
24- رینگ روغن
25- رینگ ثانویه
26- رینگ باالیی

27- بوش انتهای فالیویل
A. کنار ميل لنگ

B. دارای پخ
C. به بند بلوک سيلندر مراجعه نمایيد

D. عالمت جلو 
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1- صفحه تقویت
2- فالیویل

3- نگهدارنده کاسه نمد عقبی
4- سيم کشی ثانویه

5- سنسور ضربه 
6- بلوک سيلندر

7- یاتاقان )باالیی(
8- یاتاقان اصلی )باالیی(

9- ميل لنگ
10- خار سر ميل لنگ

11- یاتاقان )پایينی(
12- یاتاقان اصلی )پایينی(
13- درپوش یاتاقان اصلی

14- پيچ کفی سيلندر
15- ميله یاتاقان اصلی

16- صفحه روغن برگردان
17- پيچ شاتون

 

برای نمادهای درون شکل به بخش  GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.

بلوک سيلندر

18- درپوش یاتاقان شاتون
19- یاتاقان شاتون

20- شاتون
21- خار فنری

22- پين پيستون
23- پيستون

24- رینگ روغن
25- رینگ ثانویه
26- رینگ باالیی

27- بوش انتهای فالیویل
28- جت روغن  

A. کنار ميل لنگ
B. دارای پخ

C. به بند 110 مراجعه نمایيد
D. عالمت جلو 
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احتیاط:
از انداختن یاتاقان شاتون و خراشيده شدن سطح آن جلوگيری 

نمایيد.
الف- پين ميل لنگ را با توجه به شاتون در موقعيتی قرار دهيد 

که قابل جدا شدن به سمت نقطه مرگ پایين باشد.
ب- پيچ کفی سيلندر را جدا نمایيد. 

ج- با استفاده از یک چکش یا ابزاری مشابه، پيستون و مجموعه 
شاتون را به سمت خارج از سرسيلندر فشار دهيد.

احتیاط:
دقت نمایيد که به دیواره سيلندر و پين ميل لنگ، در اثر داخل 

شدن انتهای بزرگ شاتون، صدمه وارد نسازید.

دمونتاژ و مونتاژ
دمونتاژ 

1- قطعات زیر را جدا کنيد:
)مخزن  بند  به  نمایيد.  جدا  را  ورودي  منيفولد  آرامش  مخزن 

آرامش منيفولد ورودي: نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.
ورودی  )کانال  بند  به  نمایيد  را جدا  هوا  منيفولد  ورودی  کانال 

منيفولد هوا : نماي انفجاري( مراجعه نمایيد.
و  روغن  )کارتل  بند  به  پایينی(.  و  نمایيد)باالیی  جدا  را  کارتل 

صافي روغن : نمای انفجاری( مراجعه نمایيد 
قاب عقبی و جلویی تسمه  تایمينگ را جدا نمایيد. به بند )قاب 

عقبی تسمه تایمينگ : نمای انفجاری" مراجعه نمایيد.
انفجاری(  نمای   : )سرسيلندر  بند  به  نمایيد.  جدا  را  سرسيلندر 

مراجعه نمایيد.
2- سنسور ضربه را جدا نمایيد.

احتیاط:
و  شوک  دچار  که  نمایيد  حمل  دقت  با  ای  گونه  به  را  سنسور 

ضربه نگردد.
3- نگهدارنده کاسه نمد عقب را جدا نمایيد.

احتیاط:
در صورت جدا شدن نگهدارنده کاسه نمد عقبی، آن را با کاسه 

نمدی جدید تعویض نمایيد.
نکته:

کل کاسه نمد عقبی و نگهدارنده آن را به عنوان یک مجموعه 
در نظر بگيرید.

4- صفحه روغن برگردان را از ميله یاتاقان اصلی جدا نمایيد.
5- مجموعه پيستون و شاتون را توسط رویه زیر جدا نمایيد.

را کنترل  از جدا کردن پيستون و شاتون، خالصی شاتون  قبل 
نمایيد. به بند )بلوک سر سيلندر : بازرسی( مراجعه نمایيد.
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8- به روش زیر پيستون را از شاتون جدا نمایيد:
الف- با استفاده از سيم چين خارفنری )A(، آنها را جدا نمایيد.

استفاده   )A( تعميرات(  عمومی  )ابزار  پيستون  رینگ  ابزار  از 
نمایيد.

احتیاط:
به  که  نمایيد  دقت  پيستون،  رینگهای  کردن  جدا  هنگام  در 

پيستون آسيب وارد نسازید.
دقت نمایيد که با انبساط بيش از حد رینگهای پيستون به آنها 

آسيب وارد نسازید.

6- یاتاقان شاتون را از شاتون و پيچ کفی سيلندر جدا نمایيد.
احتیاط:

دقت نمایيد که از افتادن یاتاقان شاتون بر روی زمين و خراشيده 
شدن سطوح آن ممانعت به عمل آورید.

مکان نصب را شناسایی کرده و بدون قاطی کردن آنها را نگهداری 
نمایيد.

7- رینگهای پيستون را از پيستون جدا نمایيد.
پيستون  رینگ  خالصی  پيستون،  رینگهای  کردن  جدا  از  قبل 
مراجعه  بازرسی(   : )بلوک سر سيلندر  بند  به  نمایيد.  کنترل  را 

نمایيد.
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9- پيچ کفی سيلندر را جدا نمایيد.
نکته:

قبل از شل کردن پيچهای کفی سيلندر، لقی انتهایی ميل لنگ را 
اندازه گيری نمایيد. به بند )بلوک سر سيلندر : بازرسی( مراجعه 

نمایيد.

 20 ميزان  به  خارجی  قطر  چسباندن  با  را  پيستون  پين  ج- 
ميليمتر (0.79in) به سمت بيرون فشار دهيد.

معادل،  ای  وسيله  یا   )A( صنعتی  سشوار  از  استفاده  با  ب- 
پيستون را در دمای 60 تا 70 درجه سانتی گراد )140 تا 158 

درجه فارنهایت( گرم نمایيد.
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11- درپوش یاتاقان اصلی را جدا نمایيد.
احتیاط:

دقت نمایيد که از افتادن یاتاقان اصلی بر روی زمين و خراشيده 
شدن سطوح آن ممانعت به عمل آورید.

با استفاده از پيچهای کفی سيلندر، درحالی که درپوش یاتاقان 
اصلی را تکان ميدهيد، آن را جدا نمایيد.

10- ميله یاتاقان اصلی را جدا نمایيد.

در چندین مرحله پيچهای کفی سيلندر را در خالف جهت نشان 
داده شده در شکل شل نمایيد.

جهت جلوی موتور

ميله یاتاقان اصلی

عالمت جلویی
جلوی موتور
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هر درپوش و پيچ کانکتور را به صورتی که در زیر تعریف شده 
است، سفت نمایيد. 

گشتاور سفت کردن واشر قطعه
62.0 N.m (6.3 kg-m, 46 ft-lb) بلی A
9.8 N.m (1.0 kg-m, 87 in-lb) خير B
62.0 N.m (6.3 kg-m, 46 ft-lb) بلی C
39.2 N.m (4.0 kg-m, 29 ft-lb) خير D

2- تمامی درپوشها را مطابق شکل بر روی بلوک سيلندر نصب 
نمایيد.

B: درپوش خروجی آب
به رزوه های درپوش سوراخ آب )A( درزگير بزنيد.

از درزگير اصلی یا معادل آن استفاده نمایيد.
به رزوه های پيچ اتصال )D( درزگير بزنيد.

از درزگير اصلی یا معادل آن استفاده نمایيد.
به رزوه های درپوش )C( درزگير بزنيد.

از درزگير قفل شونده رزوه با استحکام باال و اصلی یا معادل آن 
استفاده نمایيد.

درزگيرها را با درزگير نو تعویض نمایيد.

12- ميل لنگ را جدا نمایيد.
13- یاتاقان اصلی و یاتاقانها را از بلوک سيلندر و درپوش یاتاقان 

اصلی جدا نمایيد.
احتیاط:

دقت نمایيد که از افتادن یاتاقان اصلی بر روی زمين و خراشيده 
شدن سطوح آن ممانعت به عمل آورید.

مکان نصب را شناسایی کرده و بدون قاطی کردن آنها را نگهداری 
نمایيد.

)VQ35DE( .14- جت روغن را جدا نمایيد
مونتاژ کردن

بلوک  در  روغن  مسير  از  خارجی  اجسام  کردن  خارج  برای   -1
با جریان هوا تميز  را  سيلندر، سوراخهای سيلندر و کارتل، آن 

نمایيد.
احتیاط:

برای حفاظت از چشمها، از عينک ایمنی استفاده نمایيد.

سمت جلوی موتور

سمت جلوی موتور

همواره بعد از هر پياده سازی تعویض گردد

واشر

واشر
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ژورنال  یاتاقان  هوزینگ  سمت  دو  روی  بر  را   )1( یاتاقانها  ب- 
شماره 3 بر روی بلوک سيلندر و بوش کف سيلندر نصب نمایيد.

A: شماره 1
B: شماره 2
C: شماره 3
D: شماره 4

F: محل نصب یاتاقان
جهت جلوی موتور

لنگ  ميل  بازوی  به  رو  یاتاقانها   )E( روغن  شيار  که  حالتی  در 
)خارجی( ميباشد یاتاقان ها را نصب نمایيد.

یاتاقان را با یک تصویر بر روی یک سمت بلوک  سيلندر و تصویر 
دیگر بر روی مرکز بوش کف سيلندر نصب نمایيد. هر تصویر را با 

ناچ اتصال همراستا نمایيد.

4- یاتاقان اصلی و یاتاقان را به صورت زیر نصب نمایيد:
احتیاط:

دقت نمایيد که یاتاقان اصلی را بر روی زمين نيفتد یا سطوح آن 
خراشيده نگردد.

الف- گرد و خاک، کثيفی و روغن موتور را از روی سطوح تماس 
یاتاقان بلوک سيلندر و بوش کف سيلندر پاک کنيد.

)VQ35DE( 3- نصب کردن جت روغن
پين راهنما )A( را درون سوراخ پين راهنمای بلوک سيلندر قرار 

داده و پيچهای
نصب را سفت کنيد.
جهت جلوی موتور
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زیرا این قطعه به بلوک سيلندر ماشين کاری می گردد.
7- ميله یاتاقان اصلی را نصب نمایيد.

در حالتی که عالمت جلویی رو به پایين قرار گرفته است )سمت 
کارتل(،

ميله یاتاقان اصلی را نصب نمایيد.
در حالتی که عالمت جلویی رو به جلوی موتور قرار گرفته است، 

ميله یاتاقان اصلی را نصب نمایيد.

5- ميل لنگ را بر روی بلوک سيلندر نصب نمایيد.
در هنگام چرخيدن ميل لنگ با دست، چرخش آرام آن را کنترل 

نمایيد.
6- بوش کف سيلندر را نصب نمایيد.

بر  ریخته گری شده  بوسيله عالئم شناسایی  بوش کف سيلندر 
عالمت  کردن،  نصب  برای  باشند.  می  شناسایی  قابل  آنها  روی 

جلویی )E( را بر روی کناره جلو قرار دهيد. 
A: شماره 1
B: شماره 2
C: شماره 3
D: شماره 4

جهت جلوی موتور
نکته:

به عنوان یک قطعه مجزا تعویض  تواند  بوش کف سيلندر نمی 
گردد، 

ج- در هنگام نصب یاتاقان اصلی به جهت نصب دقت نمایيد.
بلوک  روی  بر   )C( شيار  و   )B( روغن  سوراخ  با  اصلی  یاتاقان 
سيلندر قرار می گيرد. یاتاقانی که موارد مذکور را ندارد بر روی 

بوش کف سيلندر نصب ميگردد. 
A: کنار بلوک سيلندر

D: کنار بوش کف سيلندر
جهت جلوی موتور

سطوح  روی  بر  را  موتور  روغن  اصلی،  یاتاقانهای  نصب  از  قبل 
یاتاقان بماليد )سطح درونی(. روغن را به سطح خارجی نماليد و 

سطح خارجی را تميز نگه دارید.
درهنگام نصب، برآمدگی نگهدارنده یاتاقان اصلی را همراستای با 

مقطع بلوک سيلندر و بوش کف سيلندر نمایيد.
اطمينان حاصل نمایيد که سوراخهای روغن بر روی بلوک سيلندر 
و آنهایی که مربوط به یاتاقان می باشند، در یک راستا قرار دارند.

عالمت جلویی جهت جلوی موتور

ميله یاتاقان اصلی
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9- پيستون را به شيوه زیر به شاتون وصل کنيد:
الف- با استفاده از سيم چين خار فنری، خار فنری جدید را بر 

روی شيار عقبی کنار پيستون نصب کنيد.
برای نصب کردن آنرا به صورت کامل درون شيار قرار دهيد.

اندازه 90 درجه در  د- تمامی پيچهای بوش کف سيلندر را به 
جهت عقربه های ساعت بچرخانيد. )زاویه سفت کردن(

احتیاط:
زاویه سفت   [SST:KV10112100] زاویه  آچار  از  استفاده  با 
کردن پيچها را کنترل نمایيد. هرگز زاویه سفت کردن را توسط 

چشم کنترل نکنيد.
بعد از نصب پيچهای بوش کف سيلندر، کنترل نمایيد که ميل 

لنگ توسط دست به آرامی می چرخد.
لقی انتهایی ميل لنگ را کنترل نمایيد به بند )بلوک سر سيلندر 

: بازرسی( مراجعه نمایيد.

8- پيچهای بوش کف سيلندر را به ترتيب عددی نشان داده شده 
در شکل به شرح زیر نصب نمایيد:

جهت جلوی موتور
الف- قطر خارجی پيچ بوش کف سيلندر را بازرسی نمایيد. به بند 

)بلوک سر سيلندر : بازرسی( مراجعه نمایيد.

ب- روغن موتور جدید را به رزوه ها و سطوح سيت پيچهای بوش 
کف سيلندر اعمال نمایيد.

ج- پيچهای بوش کف سيلندر را در چندین مرحله مختلف سفت 
نمایيد.

35.3 N.m (3.6 kg-m, 26 ft-lb)
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در صورتی که عالمتی بر روی رینگ قرار دارد، آن را به گونه ای 
نصب نمایيد که قسمت عالمت دار به سمت باال باشد. گ

نکته:
نصب  برای  ندارد،  وجود  رینگ  روی  بر  عالمتی  که  صورتی  در 

کردن جهت خاصی نياز نمی باشد.

VQ25DE           VQ35DE    :عالمت حک شده
-                        R         )A( رینگ باالیی

2R                       2R       )B( رینگ ثانویه

10- با استفاده از اکسپندر رینگ پيستون )ابزار عمومی تعميرات( 
)A( رینگهای پيستون را نصب نمایيد.

احتیاط:
به پيستون  نمایيد که  رینگهای پيستون، دقت  در هنگام نصب 

آسيب نرسانيد.
دقت نمایيد که با انبساط بيش از حد به رینگهای پيستون آسيب 

وارد نسازید.

ب- پيستون را به شاتون وصل کنيد.
از یک خشک کن صنعتی یا ابزار مشابه برای گرم کردن پيستون 
استفاده نمایيد. پيستون را به گونه ای گرم نمایيد که بتوان آن 
را توسط دست و بدون اعمال نيروی اضافی نصب نمود. )حدودا 
60 تا 70 درجه سانتی گراد )140 تا 158 درجه فارنهایت((. از 
سمت جلو به عقب، پين پيستون را به درون پيستون و شاتون 

وارد کنيد.
مونتاژ را به گونه ای انجام دهيد که عالمت جلویی بر روی تاج 
پيستون و شماره سيلندر بر روی شاتون در مکان نشان داده شده 

در شکل قرار گيرند.
قرار  جلو  پيستون سمت  شيار  روی  بر  را  فنری جدید  خار  ج- 

دهيد.
جهت نصب آن را کامال درون شيار قرار دهيد.

بعد از نصب کردن، حرکت آرام شاتون را کنترل نمایيد.

عالمت جلویی

عالمت جلویی
جهت جلوی موتور

شماره گرید پيستون

شماره سيلندر
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12- مجموعه شاتون و پيستون را بر روی ميل لنگ قرار دهيد.
مرگ  مرکز  روی  بر  باید  شاتون،  با  مرتبط  لنگ  ميل  پين سير 

پایين نصب شود.
به ميزان کافی، روغن موتور را به سوراخ سيلندر، پيستون و پين 

یاتاقان ميل لنگ اعمال نمایيد.
روی  سيلندر  شماره  با  را  سيلندر  پيستون  کردن  نصب  جهت 

شاتون جفت نمایيد.
اطمينان حاصل نمایيد که عالمت جلویی بر روی تاج پيستون رو 

به موتور قرار گرفته است.
 SST:] پيستون  رینگ  دهنده  فشار  ابزار  از  استفاده  با 
در  را  پيستون  مناسب،  ای  وسيله  یا   )EM03470000])A
حالی که عالمت جلویی روی تاج پيستون رو به جلوی موتور قرار 

گرفته است نصب نمایيد.
احتیاط:

دقت نمایيد که از آسيب زدن به دیواره سيلندر و پين ميل لنگ 
توسط برخورد با انتهای بزرگ شاتون جلوگيری شود.

سر  )بلوک  بند  به  نمایيد  کنترل  را  پيستون  رینگهای  خالصی 
سيلندر : بازرسی( مراجعه نمایيد.

11- یاتاقان های شاتون را بر روی دسته شاتون و درپوش یاتاقان 
شاتون نصب نمایيد.

احتیاط:
یا  افتاده  زمين  روی  بر  نباید  شاتون  یاتاقان  که  نمایيد  دقت 

خراشيده شود.
قبل از نصب یاتاقانهای شاتون، روغن موتور را به سطح یاتاقان 
یاتاقان  خارجی  سطح  به  نباید  روغن  )درونی(.  نمایيد  اعمال 

ماليده شود و این سطح باید تميز بماند. 
با  را   )B( شاتون  یاتاقان  نگهدارنده  برآمدگی  نصب،  هنگام  در 

مقطع شاتون )C( و درپوش یاتاقان شاتون، همراستا سازید.
اطمينان حاصل نمایيد که سوراخ روغن )A( بر روی شاتون و 

سوراخی که بر روی یاتاقان آن قرار دارد، همراستا می باشند.

هر رینگ را بوسيله فاصله نسبی با مکان عالمت )D( که در شکل 
نشان داده شده است را نصب نمایيد.

C: فاصله رینگ باالیی
E: رینگ روغن باالیی یا فاصله ریل پایين تر )هر کدام از این دو(

F: رینگ دوم یا فاصله فاصله دهنده رینگ روغن
90 درجه  :A
45 درجه  :b
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د- سپس تمامی پيچهای شاتون را به ميزان 90 درجه در جهت 
ساعت بچرخانيد )زاویه سفت کردن(

احتیاط:
ابزار زاویه [SST:KV10112100] استفاده نمایيد.  همواره از 

برای سفت کردن هرگز تنها از کنترل چشمی استفاده نکنيد.
بعد از سفت کردن پيچهای شاتون کنترل نمایيد که ميل لنگ 

به آرامی بچرخد. 
 : سيلندر  سر  )بلوک  بند  به  نمایيد.  کنترل  را  شاتون  خالصی 

بازرسی( مراجعه نمایيد.

اطمينان حاصل نمایيد که عالمت جلویی )H( بر روی درپوش 
یاتاقان شاتون رو به موتور قرار گرفته است.

14- پيچ شاتون را به طریق زیر سفت نمایيد:
الف- قطر خارجی پيچ شاتون را بازرسی نمایيد. به بند )بلوک سر 

سيلندر : بازرسی( مراجعه نمایيد.
ب- روغن موتور را بر روی رزوه ها و پيچهای سيت شاتون اعمال 

نمایيد.
ج- پيچهای شاتون را سفت نمایيد.

19.6 N.m (2.0 kg-m, 14 ft-lb)

13- درپوش یاتاقان شاتون را نصب نمایيد.
برای نصب کردن عالمت های حک شده شماره سيلندر بر روی 

شاتون را با عالمتهای درپوش یاتاقان شاتون جفت نمایيد.

کدهای نمونه  A
شيار نگهدارنده یاتاقان  B

گرید قطر انتهای کوچک  C
حک استاندارد  D

گرید وزن  E
شماره سيلندر  F

کد مدیریتی  G
کد مدیریتی  I
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18- سنسور ضربه را نصب نمایيد.
VQ25DE

سنسور ضربه را )1( به گونه ای نصب نمایيد که کانکتور در مقابل 
موتور قرار گيرد.

سمت جلوی موتور
بعد از نصب سنسور ضربه ، کانکتور دسته سيم را نصب و آن را 

خارج عقب موتور قرار دهيد.
احتیاط:

اید  داشته  نگه  را  کانکتور  که  حالی  در  را  نصب  پيچهای  هرگز 
سفت نکنيد.

در صورتی ک هرگونه ضربه در اثر افتادن به سنسور ضربه وارد 
گشت، آن را با یک سنسور جدید تعویض نمایيد.

نکته:
کنترل نمایيد که مواد خارجی بر روی سطح نصب بلوک سيلندر 

و سطح عقبی سنسور وجود نداشته باشد.

بوش انتهای فيالویل را به همراه انحنای آن در مقابل ميل لنگ 
به صورت نشان داده شده در شکل قرار دهيد.

سمت ميل لنگ:

15- صفحه روغن برگردان را بر روی یاتاقان اصلی نصب نمایيد.
16- نگهدارنده کاسه نمد عقبی جدید را بر روی بلوک سيلندر 
نصب نمایيد. به بند )کاسه نمد عقبی: پياده سازی و سوار کردن( 

مراجعه نمایيد.
17- بوش انتهای فالیویل را نصب نمایيد.

به وسيله ابزار )drift( )قطر خارجی: حدودا 33 ميليمتر )1.30 
in(( تا جایی که امکان دارد بوش را فشار دهيد تا جا زده شود.
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نداشته  تداخل  با قطعات دیگر  نمایيد که سنسور ضربه  کنترل 
باشد.

VQ35DE
سنسور ضربه را به گونه ای نصب نمایيد که کانکتور در مقابل 

عقب موتور قرار بگيرد.
A: Bank 1
B: Bank 2

جهت جلوی موتور
بعد از نصب سنسور ضربه ، کانکتور دسته سيم را متصل نموده و 

آن را در مقابل عقب موتور قرار دهيد.
احتیاط:

اید  داشته  نگه  را  کانکتور  که  حالی  در  را  نصب  پيچهای  هرگز 
سفت نکنيد.

در صورتی ک هرگونه ضربه در اثر افتادن به سنسور ضربه وارد 
گشت، آن را با یک سنسور جدید تعویض نمایيد.

نکته:
کنترل نمایيد که مواد خارجی بر روی سطح نصب بلوک سيلندر 

و سطح عقبی سنسور وجود نداشته باشد.
نداشته  تداخل  با قطعات دیگر  نمایيد که سنسور ضربه  کنترل 

باشد.
19- به ادامه توجه نمایيد، بعد از این مرحله برای نصب برخالف 

پياده سازی عمل نمایيد.
فالیویل

حاصل  اطمينان  لنگ،  ميل  روی  بر  فالیویل  نصب  هنگام  در 
روی  سوراخ  و  لنگ  ميل  راهنمای  پين  درستی  به  که  نمایيد 

فالیویل همراستا گردد.
در صورتی که به درستی همراستا نشده اند، موتور به سختی کار 

می کند و MIL روشن می گردد.
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خالصی شاتون
خالصی بين شاتون و بازوی ميل لنگ را به وسيله یک گيج فيلر 

)A( اندازه گيری نمایيد.
 : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  محدوده:  و  استاندارد 

بلوک سيلندر( مراجعه نمایيد.
باشد،  از محدوده  بيش  اندازه گيری دشه  مقدار  در صورتی که 
نمایيد. در صورتی که  اندازه گيری  و مجددا  تعویض  را  یاتاقان 
هنوز خارج از محدوده می باشد، ميل لنگ را نيز تعویض نمایيد.

بازرسی
لقی انتهایی میل لنگ

به  که  هنگامی  در  را  لنگ  ميل  بازوی  و  یاتاقان  بين  خالصی 
توسط  کند،  می  حرکت  عقب  یا  جلو  سمت  به  کامل  صورت 

اندیکاتور دیال اندازه گيری نمایيد.
 : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  محدوده:  و  استاندارد 

بلوک سيلندر( مراجعه نمایيد.
باشد،  از محدوده  بيش  اندازه گيری دشه  مقدار  در صورتی که 
نمایيد. در صورتی که  اندازه گيری  و مجددا  تعویض  را  یاتاقان 
هنوز خارج از محدوده می باشد، ميل لنگ را نيز تعویض نمایيد.

نصب  شکل  مانند  به  را   )3( را  تقویتی  صفحه  و   )2( فالیویل 
نمایيد.

1: دنده رینگی
4: بوش انتهای فالیویل

5: ميل لنگ
سمت جلوی موتور

سرویس  )ابزارآالت  نگهدارید  را  پولی  نگهدارنده  و  رینگی  دنده 
تجاری(

در طی چندین مرحله، پيچهای نصب را به صورت متقاطع سفت 
نمایيد
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خالصی پیستون تا پین روغن پیستون
پين  سوارخ  پيستون(=)قطر  روغن  پين  تا  پيستون  )خالصی 

پيستون(-)قطر خارجی پين پيستون(
استاندارد: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : بلوک سيلندر( 

مراجعه نمایيد.
باشد،  می  استاندارد  از  خارج  شده  محاسبه  مقدار  صورت  در 

پيستون و مجموع پين پيستون را عوض نمایيد.
بند  به  پيستون،  پين  و  پيستون  مجموعه  تعویض  هنگام  در 

)اطالعات و مشخصات سرویس : بلوک سيلندر( مراجعه نمایيد.
نکته:

پين و پيستون به صورت یک مجموعه می باشند.
گرید پين پيستون )سوراخ پين پيستون( تنها در مودر قطعات 
نصب شده در کارخانه ایجاد ميشود. برای قطعات سرویس، گرید 
پين پيستون قابل انتخاب شدن نمی باشد )تنها گرید 0 موجود 

می باشد(.

اندازه   )A( بوسيله یک ميکرومتر  را  پيستون  پين  قطر خارجی 
گيری نمایيد.

استاندارد: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : بلوک سيلندر( 
مراجعه نمایيد.

خالصی پیستون تا پین روغن پیستون
قطر سوراخ پين پيستون

قطر داخلی سوراخ پين پيستون را بوسيله یک ميکرومتر داخلی 
)A( اندازه گيری نمایيد.

استاندارد: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : بلوک سيلندر( 
مراجعه نمایيد.

قطر خارجی پين پيستون
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فاصله انتهایی رینگ پیستون
کنترل نمایيد که قطر داخلی سوراخ سيلندر مطابق مشخصات 

باشد. به قسمت قطر داخلی سوراخ سيلندر مراجعه نمایيد.
توسط روغن موتور جدید، پيستون )1( و رینگ پيستون )2( را 
چرب کرده و سپس رینگ پيستون را تا ميانه سيلندر وارد نمایيد 
و فاصله انتهای رینگ پيستون را بوسيله گيج فيلر اندازه گيری 

.)B( نمایيد
A: فشار جازنی

C: نقطه اندازه گيری
 : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  محدوده:  و  استاندارد 

بلوک سيلندر( مراجعه نمایيد.
در صورتی که مقدار اندازه گيری شده از محدوده بيان شده تجاوز 
نماید، رینگ پيستون را تعویض و مجددا اندازه گيری نمایيد. در 
صورتی که هنوز خارج از محدوده است، پيستون را نيز تعویض 

نمایيد.

خالصی رینگ پیستون
خالصی رینگ پيستون )1( و شيار رینگ پيستون را بوسيله یک 

گيج فيلر )C( را اندازه گيری نمایيد.
A: NG
B: OK

 : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  محدوده:  و  استاندارد 
بلوک سيلندر( مراجعه نمایيد.

در صورتی که مقدار اندازه گيری شده از محدوده بيان شده تجاوز 
نماید، رینگ پيستون را تعویض و مجددا اندازه گيری نمایيد. در 
صورتی که هنوز خارج از محدوده است، پيستون را نيز تعویض 

نمایيد.
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خالصی بوش روغن شاتون
قطر داخلی بوش شاتون

 )A( داخلی  ميکرومتر  یک  بوسيله  را  شاتون  بوش  داخلی  قطر 
نصب نمایيد.

استاندارد: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : بلوک سيلندر( 
مراجعه نمایيد.

قطر خارجی پين پيستون

در صورت تجاوز از محدوده، شاتون را تعویض نمایيد.

قطر انتهای بزرگ شاتون
درپوش یاتاقان شاتون را بدون نصب یاتاقان شاتون نصب کرده و 
پيچهای شاتون را با گشتاور توصيه شده سفت نمایيد. برای رویه 
سفت کردن به بند )بلوک سيلندر : پياده سازی و سوار کردن( 

مراجعه نمایيد.
1: شاتون

قطر داخلی انتهای بزرگ شاتون را بوسيله یک ميکرومتر داخلی 
اندازه گيری نمایيد. 

استاندارد: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : بلوک سيلندر( 
مراجعه نمایيد.

اگر خارج از استاندارد باشد مجموعه شاتون را تعویض نمایيد.

خمش و پیچش شاتون
توسط همراستا کننده شاتون، کنترل نمایيد.

A: خمش
B: پيچش

C: گيج فيلر

حد خمش 
حد پیچش 

 : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به 
بلوک سيلندر( مراجعه نمایيد.
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کدهای نمونه  A
شيار نگهدارنده یاتاقان  B

گرید قطر کوچک انتهایی  C
عالمت حک شده استاندارد  D

گرید وزن  E
شماره سيلندر  F

کد مدیریتی  G
عالمت جلویی  H

کد مدیریتی  I

خالصی بوش روغن شاتون
روغن  بوش  داخلی  شاتون(=)قطر  روغن  بوش  )خالصی 

شاتون(-)قطر خارجی بوش روغن شاتون(
استاندارد: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : بلوک سيلندر( 

مراجعه نمایيد.
در صورت تجاوز از محدوده تعریف شده ، مجموعه شاتون و یا 

مجموعه پيستون و پين پيستون را تعویض نمایيد.
اگر نياز به تعویض مجموعه پيستون و پين پيستون وجود دارد، 

به بند )نحوه انتخاب پيستون و یاتاقان : شرح( مراجعه نمایيد.
انتخاب  برای  دارد،  وجود  شاتون  مجموعه  تعویض  به  نياز  اگر 
: یاتاقان  انتخاب پيستون و یاتاقان  یاتاقان شاتون به بند )نحوه 

شاتون( مراجعه نمایيد.

اندازه   )A( بوسيله یک ميکرومتر  را  پيستون  پين  قطر خارجی 
گيری نمایيد.

استاندارد: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس: بلوک سيلندر( 
مراجعه نمایيد.
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VQ35DE

شماره گرید پيستون  A
عالمت جلویی  B

شماره گرید پين پيستون  C
کد شناسایی  D

گرید قطعات نصب شده در کارخانه:
قطعات سرویس تنها گرید 0 دارند

VQ25DE
شماره گرید پيستون  A

عالمت جلویی  B
شماره گرید پين پيستون  C

کد شناسایی  D
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1 0 گرید
22.006 - 22.012

(0.8664 - 0.8666)
22.000 - 22.006

(0.8661 - 0.8664)
*قطر داخلی بوش شاتون

21.993 - 21.999
(0.8661 - 0.8663)

21.993 - 21.999
(0.8659 - 0.8661)

قطر سوارخ پين پيستون

21.989 - 21.995
(0.8659 - 0.8662)

21.989 - 21.995
(0.8657 - 0.8659)

قطر خارجی پين پيستون

* بعد از نصب شاتون

اعوجاج بلوک سیلندر
با استفاده از یک سيم چين، درزگير را از روی سطح بلوک سيلندر جدا نمایيد و همچنين روغن موتور، کربن و دیگر کثيفی ها را نيز 

پاک نمایيد.
احتیاط:

دقت نمایيد از ورود قطعه های درزگير به درون مسير آب موتور یا مسير عبور روغن جلوگيری نمایيد.
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کیلرانس سوراخ سیلندر تا پیستون
قطر داخلی سوراخ سیلندر

از لحاظ سایش،  را  استفاده یک گيج سوراخ، سوراخ سيلندر  با 
مدور نبودن، و باریک شدن در شش نقطه مختلف بر روی سيلندر 
 ))E( و   )C(، )D(در  )B( و   )A( )جهات  نمایيد.  گيری  اندازه 

جهت طولی موتور می باشد. 
f: 10 mm (0.39 in)
g: 60 mm (2.36 in)
h: 120 mm (4.72in)

 : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  محدوده  و  استاندارد 
بلوک سيلندر( مراجعه نمایيد.

قطر داخلی هوزینگ یاتاقان اصلی
درپوشهای یاتاقان اصلی )2( و ميله یاتاقان اصلی را بدون نصب 
یاتاقانهای اصلی نصب کرده و پيچهای درپوش یاتاقان اصلی را تا 
گشتاور تعيين شده سفت نمایيد. برای رویه سفت کردن به بند 

)بلوک سيلندر : پياده سازی و سوار کردن( مراجعه نمایيد.
سوراخ  گيج  یک  بوسيله  را  اصلی  یاتاقان  هوزینگ  داخلی  قطر 

اندازه گيری نمایيد.
بلوک   : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  استاندارد: 

سيلندر( مراجعه نمایيد.
و   )1( سيلندر  بلوک  باشد،  استاندارد  از  خارج  که  صورتی  در 

درپوش یاتاقان اصلی را به عنوان یک مجموعه تعویض نمایيد.
نکته:

بلوک سيلندر نمی تواند به عنوان یک جز تکی تعویض گردد، زیرا 
به درپوش یاتاقان اصلی درپوش شده است.

اعوجاج را در روی سطح باالیی بلوک سيلندر در نقاط مختلفی 
در شش جهت  )C(، )D(، )E( )F(، )G( و )H( بوسيله یک لبه 

صاف )A( و گيج فيلر )B( اندازه گيری نمایيد.
محدوده: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : بلوک سيلندر( 

مراجعه نمایيد.
در صورت تجاوز از محدوده، بلوک سيلندر را تعویض نمایيد.
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خالصی سوراخ بین پیستون و سیلندر
داخلی سوارخ سيلندر  قطر  و  پيستون  دامنه  قطر  از  استفاده  با 

)جهت )B(، پيستون )D(( محاسبه نمایيد.
A جهت :A

C پيستون :C
E پيستون   :E

f: 10 mm (0.39 in)
g: 60 mm(2.36 in)
h: 120 mm (4.72 in)

)خالصی(=)قطر داخلی سوارخ سيلندر(-)قطر دامنه پيستون(
سرویس:  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  محدوده:  و  استاندارد 

بلوک سيلندر( مراجعه نمایيد.
در صورتی که مقدار محاسبه شده متجاوز از محدوده تعيين شده 
باشد، مجموعه پين پيستون و پيستون را تعویض نمایيد. محدوده: 
به بند )نحوه انتخاب پيستون و یاتاقان: پيستون( مراجعه نمایيد.

قطر دامنه پیستون
بوسيله ميکرومتر )A( قطر خارجی دامنه پيستون را اندازه گيری 

نمایيد.
مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  گيری:  اندازه  نقطه  استاندارد 

سرویس : بلوک سيلندر( مراجعه نمایيد.

در صورتی که مقدار اندازه گيری شده متجاوز از محدوده تعيين 
شده باشد یا بر روی دیواره داخلی سيلندر خراشيدگی یا دست 
خوردگی وجود دارد، سيلندر را سنگ زده یا مجددا سوراخکاری 

نمایيد.
از  استفاده  هنگام  در  نمایيد.  تهيه  را  بزرگتر  اندازه  با  پيستون 
پيستون بزرگتر، سيلندر را مجددا سوراخ کرده تا خالصی سوراخ 

سيلندر مطابق استاندارد باشد.
احتیاط:

در هنگام استفاده از پيستون با اندازه بزرگتر، از پيستونهایی با 
رینگهای اندازه بزگتر استفاده نمایيد.

اندازه بزرگتر
 (O/S): 0.2 mm (0.008 in)
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سوراخ کاری مجدد سیلندر
1- اندازه سوراخ سيلندر با جمع کردن خالصی سوراخ پيستون-

سيلندر با قطر دامنه پيستون بدست می آید.
D=A+B-C :محاسبات اندازه سوراخ جدید

که در اینجا
A: قطر دامنه پيستون است که اندازه گيری شده است

B: خالصی سوراخ پيستون- سيلندر است )مقدار استاندارد(
(mm) 0.0008 0.02 مقدار مجاز سنگ زنی است :C

D: قطر سوراخ شده است
2- ميله و درپوش های یاتاقان اصلی را نصب کرده و به اندازه 
گشتاور تعيين شده سفت نمایيد. در غير این صورت سوراخهای 

سيلندر ممکن است در مونتاژ نهایی دچار اعوجاج شوند.
3- سوراخهای سيلندر را ببرید.

نکته:
تمامی سيلندرها  دارد،  به سوارخکاری  نياز  وقتی که سيلندری 

باید سوراخ کاری شوند.
در یک زمان مقدار زیادی از سوراخ سيلندر را برش ندهيد. در 
هر مرتبه تنها mm(0.0020 in 0.05( از قطر را برش دهيد.

4- برای بدست آوردن خالصی مورد نياز سوراخ سيلندر-پيستون، 
سيلندرها را سنگ بزنيد.

5- سوراخ سيلندر را بعد از اتمام سنگ زنی، از لحاظ مدور نبودن 
و زاویه داشتن بررسی نمایيد.

نکته:
اندازه گيری باید بعد از خنک شدن سوراخ سيلندر انجام شود.

قطر یاتاقان ژورنال اصلی ميل لنگ
قطر خارجی یاتاقان ژورنال اصلی ميل لنگ را بوسيله ميکرومتر 

اندازه گيری نمایيد.
بلوک   : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  استاندارد: 

سيلندر( مراجعه نمایيد.
در صورتی که غير استاندارد باشد، خالصی سوراخ روغن یاتاقان 
اندازه  با  یاتاقان  یک  از  سپس  نمایيد.  گيری  اندازه  را  اصلی 
)نحوه  بند  به  محدوده:  و  استاندارد  نمایيد.  استفاده  کوچکتر 

انتخاب پيستون و یاتاقان : یاتاقان اصلی( مراجعه نمایيد.
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لنگی میل لنگ
بلوک V را بر روی یک ميز مسطح قرار داده و یاتاقانها را بر روی 

دو انتهای ميل لنگ مقيد نمایيد.
یک اندیکاتور دیال را مستقيما بر روی یاتاقان ژورنال شماره 3 

قرار دهيد.
در هنگام چرخاندن ميل لنگ، جابجایی نشان گر روی اندیکاتور 

را بخوانيد )مجموع موارد خوانده شده توسط اندیکاتور(.
 : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  محدوده:  و  استاندارد 

بلوک سيلندر( مراجعه نمایيد.
در صورت تجاوز از حد مجاز، ميل لنگ را تعویض نمایيد.

مدور نبودن و شیب میل لنگ
ابعاد را در4 نقطه مختلف نشان داده شده در شکل و بر روی هر 
یاتاقان ژورنال اصلی  و پين یاتاقان، بوسيله یک ميکرومتر اندازه 

گيری نمایيد.
 )b( و )a( در )c( و )d( مدور نبودن بوسيله اختالف در ابعاد بين

بدست می آید.
شيب دار بودن بوسيله اختالف بين ابعاد بدست می آید.

محدوده: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : بلوک سيلندر( 
مراجعه نمایيد.

در صورتی که مقادیر اندازه گيری شده از محدوده تجاوز نماید، 
ميل لنگ را اصالح یا تعویض نمایيد.

در صورت اصالح کردن، خالصی سوراخ روغن یاتاقان اصالح شده 
و یا پين یاتاقان را اندازه گيری نمایيد. سپس یاتاقان اصلی و یا 
انتخاب پيستون  )نحوه  بند  به  نمایيد.  انتخاب  را  یاتاقان شاتون 
و یاتاقان : اصلی( و یا به بند )نحوه انتخاب پيستون و یاتاقان : 

یاتاقان شاتون( مراجعه نمایيد.

قطر پین یاتاقان میل لنگ
 )A( قطر خارجی پين یاتاقان ميل لنگ را بوسيله ی ميکرومتر

اندازه گيری نمایيد.
استاندارد: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : بلوک سيلندر( 

مراجعه نمایيد.
یاتاقان  روغن  سوراخ  خالصی  بودن،  استاندارد  غير  صورت  در 
اندازه  با  یاتاقان  یک  از  سپس  نمایيد.  گيری  اندازه  را  شاتون 
کوچکتر استفاده نمایيد. استاندارد: به بند )نحوه انتخاب پيستون 

و یاتاقان : یاتاقان شاتون( مراجعه نمایيد.
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احتیاط:
هرگز ميل لنگ را نچرخانيد.

با  و  کرده  جدا  را  شاتون  یاتاقانهای  و  شاتون  یاتاقان  درپوش 
استفاده از خط کش بر روی کيسه پالستيگيج، عرض پالستيگيج 

را اندازه بگيرید.
نکته:

باشد،  محدوده  از  متجاوز  شده  گيری  اندازه  مقدار  که  وقتی 
"روش  قسمت  در  شده  داده  توضيح  رویه  مشابه  ای  رویه  باید 

محاسبات" انجام دهيد.

از محدوده مجاز می  مقدار محاسبه شده خارج  در صورتی که 
باشد، مطابق با قطر انتهای بزرگ شاتون و قطر پين یاتاقان ميل 
بتوان خالصی  تا  یاتاقان شاتون مناسب استفاده نمایيد  از  لنگ 
مناسب روغن یاتاقان را بدست آورد. به بند )نحوه انتخاب پيستون 

و یاتاقان : یاتاقان شاتون( مراجعه نمایيد.
روش استفاده از پالستیگیج

روغن و گرد و خاک را از روی پين ژورنال ميل لنگ و سطوح 
یاتاقان به صورت کامل پاک نمایيد.

یک پالستيگيج را به مقداری کوتاهتر از عرض یاتاقان برش زده 
و آن را درجهت طولی ميل لنگ و در مقابل سوراخهای روغن 

قرار دهيد.
یاتاقانهای شاتون را بر روی شاتون و درپوش یاتاقان شاتون نصب 
تا گشتاور تعيين شده سفت نمایيد.  کرده و پيچهای شاتون را 
برای رویه سفت کردن  به بند )بلوک سيلندر : دمونتاژ و مونتاژ( 

مراجعه نمایيد.

خالصی سوراخ روغن یاتاقان شاتون
روش محاسبه

یاتاقان شاتون )1( را بر روی شاتون)2( و درپوش شاتون نصب 
تا گشتاور تعيين شده سفت نمایيد.  کرده و پيچهای شاتون را 
پياده سازی و  )بلوک سيلندر:   بند  به  برای رویه سفت کردن  

سوار کردن( مراجعه نمایيد.
بوسيله یک ميکرومتر داخلی قطر داخلی یاتاقان شاتون را اندازه 

گيری نمایيد.
)خالصی روغن(=)قطر داخلی یاتاقان شاتون(-)قطر پين یاتاقان 

ميل لنگ(
 : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  محدوده:  و  استاندارد 

یاتاقان شاتون( مراجعه نمایيد.
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احتیاط:
هرگز ميل لنگ را نچرخانيد.

درپوش یاتاقان اصلی و یاتاقانهای اصلی را جدا کرده و با استفاده 
از خط کش بر روی کيسه پالستيگيج، عرض پالستيگيج را اندازه 

بگيرید.

انتخاب  )نحوه  بند  به  آورد.  بدست  را  یاتاقان  روغن  مناسب 
پيستون و یاتاقان : یاتاقان اصلی( مراجعه نمایيد.

روش استفاده از پالستی گیج
روغن و گرد و خاک را از روی پين ژورنال ميل لنگ و سطوح 

یاتاقان به صورت کامل پاک نمایيد.
یک پالستيگيج را به مقداری کوتاهتر از عرض یاتاقان برش زده 
و آن را درجهت طولی ميل لنگ و در مقابل سوراخهای روغن 

قرار دهيد.
یاتاقانهای شاتون را بر روی شاتون و درپوش یاتاقان شاتون نصب 
تا گشتاور تعيين شده سفت نمایيد.  کرده و پيچهای شاتون را 
پياده سازی و   : )بلوک سيلندر  بند  به  برای رویه سفت کردن  

سوار کردن( مراجعه نمایيد.

خالصی روغن یاتاقان اصلی
روش محاسبه

یاتاقان اصلی )3( را بر روی بلوک سيلندر )1( و درپوش یاتاقان 
یاتاقان  ميله  با  را  اصلی  یاتاقان  درپوش  پيچهای  و   ،)2( اصلی 
اصلی تا گشتاور تعيين شده نصب نمایيد. برای رویه سفت کردن  

به بند )بلوک سيلندر : دمونتاژ و مونتاژ( مراجعه نمایيد.
گيری  اندازه  بور  گيج  یک  بوسيله  را  اصلی  یاتاقان  داخلی  قطر 

نمایيد. 
)خالصی روغن(=)قطر داخلی یاتاقان اصلی(-)قطر ژورنال اصلی 

ميل لنگ(
 : سرویس  مشخصات  و  )اطالعات  بند  به  محدوده:  و  استاندارد 

یاتاقان اصلی( مراجعه نمایيد.
از محدوده مجاز می  مقدار محاسبه شده خارج  در صورتی که 
باشد، مطابق با قطر داخلی یاتاقان اصلی و قطر یاتاقان اصلی ميل 
بتوان خالصی  تا  نمایيد  استفاده  مناسب  اصلی  یاتاقان  از  لنگ، 
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قطر خارجی پیچ درپوش یاتاقان اصلی
قطرهای خارجی )c( و )d( را در دو مکان نشان داده شده در 

شکل اندازه گيری نمایيد.
a: 20 mm(0.79 in)
b: 30 mm(1.18in)
e: 10 mm(0.39 in)

نظر  در   )c( را  آن  مشاهده گشت،  کاهش   )a( محدوده  در  اگر 
بگيرید.

محدوده:
 ((d)-(c)):  0.11 mm (0.0043 in)

در صورتی که از محدوده متجاوز گردد )اختالف بزرگ در ابعاد(، 
پيچ درپوش یاتاقان اصلی را با یک  پيچ جدید تعویض نمایيد.

قطر خارجی پيچ شاتون

ارتفاع کراش یاتاقان شاتون
وقتی درپوش یاتاقان شاتون بعد از سفت کردن تا گشتاور تعيين 
شده، به همراه یاتاقانهای شاتون )1( نصب شده جدا شده است، 
نوک انتای یاتاقان باید جلوتر رود. انتهای یاتاقان باید جلوتر رود. 
برای رویه سفت کردن  به بند )بلوک سيلندر : دمونتاژ و مونتاژ( 

مراجعه نمایيد.
A: ارتفاع کراش

استاندارد: ارتفاع کراش باید وجود داشته باشد.
یاتاقانهای  باید  نگردد  رعایت  استاندارد  مقادیر  که  صورتی  در 

شاتون را تعویض نمود.

نکته:
باشد،  محدوده  از  متجاوز  شده  گيری  اندازه  مقدار  که  وقتی 
"روش  قسمت  در  شده  داده  توضيح  رویه  مشابه  ای  رویه  باید 

محاسبات" انجام دهيد.
ارتفاع کراش یاتاقان اصلی

هنگامی که درپوش یاتاقان اصلی بعد از سفت شدن تا گشتاور 
تعيين شده، به همراه یاتاقانهای اصلی )1( جدا شده است، انتهای 
)بلوک  بند  به  کردن   رویه سفت  برای  رود.  جلوتر  باید  یاتاقان 

سيلندر : دمونتاژ و مونتاژ( مراجعه نمایيد.
A: ارتفاع کراش

استاندارد: ارتفاع کراش باید وجود داشته باشد.
یاتاقانهای  باید  نگردد  رعایت  استاندارد  مقادیر  که  صورتی  در 

اصلی را تعویض نمود.
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)VQ35DE( سوپاپ جت روغن
از یک چسب پالستيکی تميز استفاده نمایيد، شير کنترل را درب 
سوپاپ جت روغن فشار داده و کنترل نمایيد که سوپاپ به آرامی 

و با نيروی عکس العمل مناسب عمل می نماید.
در صورت مناسب نبودن، سوپاپ جت روغن را تعویض نمایيد.

فالیویل
احتیاط:

هرگز فالیویل را پياده سازی نکنيد.
هرگز فالیویل را در مقابل صفحه سنسور قرار ندهيد.

در هنگام حمل صفحه سنسور، دقت نمایيد که از آسيب زدن به 
آن و خراشيدگی آن جلوگيری شود.

صفحه سنسور را به گونه ای حمل نمایيد که از مغناطيسی شدن 
آن جلوگيری گردد.

در صورت وجود هر گونه مشکل، فالیویل را تعویض نمایيد.
)VQ35DE( جت روغن

نازل را از لحاظ تغيير شکل و آسيب بررسی نمایيد.
هوای فشرده را از ميان نازل عبور داده تا بتوان گرفتگی را بررسی 

نمود.
در صورتی که مطلوب نباشد، آن را تميز یا جت روغن را تعویض 

نمایيد.

اندازه  شکل  در  شده  داده  نشان  مکان  در  را   )d( خارجی  قطر 
گيری نمایيد.

در صورتی که در یک نقطه غير از )d( کاهش مشاهده شد، آن را 
به عنوان )d( در نظر بگيرید.

استاندارد: 
7.9-8.00 mm (0.3110-0.3150 in)

محدوده:
7.75 mm (0.3051 in)

وقتی )d( از محدوده تجاوز نماید )وقتی که الغر می گردد( پيچ 
شاتون را با یک عدد جدید تعویض نمایيد.

بلوک سيلندر www.cargarage.ir
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چگونگی انتخاب پيستون و یاتاقان

نحوه انتخاب پیستون و یاتاقان
شرح

روش انتخاب کردنموارد انتخاب شدهقطعات انتخاب شدهنقاط انتخاب شده

بين بلوک سيلندر و 
گرید یاتاقان اصلی یاتاقان اصلیميل لنگ

)ضخامت یاتاقان(

بوسيله جفت کردن گرید هوزینگ یاتاقان بلوک 
سيلندر )قطر داخلی هوزینگ( و گرید یاتاقان ژورنال 

ميل لنگ )قطر خارجی یاتاقان ژورنال( تعيين می 
گردد

گرید یاتاقان شاتون یاتاقان شاتونبين ميل لنگ و شاتون
)ضخامت یاتاقان(

گریدهای سرویس را برای قطر انتهای بزرگ شاتون 
و قطر خارجی پين ميل لنگ ترکيب شده تا انتخاب 

یاتاقان شاتون مشخص گردد

بين بلوک سيلندر و 
پيستون

مجموعه پين پيستون و 
پيستون )پيستون و پين 

پيستون به صورت یک 
مجموعه موجود می باشند(

گرید پيستون 
)قطر دامنه پيستون(

گرید پيستون= گرید سوراخ سيلندر 
)قطر داخلی سوراخ(

بين پيستون و شاتون 
*---

* برای قطعات سرویس، گرید جازدن نمی تواند بين پين پيستون و شاتون انتخاب گردد. )تنها گرید 0 موجود است(. اطالعات 
مربوط به کارخانه به صورت یک مرجع توضيح داده شده است.

گرید شناسایی که بر روی هر قطعه حک شده است، گریدی برای ابعاد اندازه گيری شده در حاالت جدید می باشد. این گرید نميتواند بر 
روی قطعات مجددا استفاده شده به کار رود.

برای قطعات استفاده شده یا تعمير شده، ابعاد را به دقت اندازه گيری نمایيد. گرید را با مقایسه اندازه گيری با مقادیر جدول انتخاب، 
مشخص نمایيد.

انتخابی به این متن  اندازه گيری قطعات جازنی  اندازه گيری هر قطعه، استانداردهای استفاده مجدد روش  برای جزئيات بيشتر روش 
مراجعه نمایيد.
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چگونگی انتخاب پيستون و یاتاقان

وقتی که از بلوک سیلندر نو استفاده مجدد می گردد
بند  به  نمایيد.  گيری  اندازه  را  سيلندر  سوراخ  داخلی  قطر   -1

)بلوک سيلندر : بازرسی( مراجعه نمایيد.
اندازه گيری شده  مقادیر  با  مقایسه  بوسيله  را  2- گرید سوراخ 
سيلندر  سوراخ  داخلی  قطر  پيستون"  انتخاب  "جدول  تحت 

مشخص نمایيد.

پیستون
وقتی که از بلوک سيلندر جدید استفاده می گردد

سيلندر  بلوک  عقبی  قسمت  روی  بر  را  سيلندر  سوراخ  گرید 
گرید  همان  از  پيستونی  و   )"3" یا   "2"  ،"1"( نمایيد  کنترل 

انتخاب نمایيد.
نکته:

پيستون و پين پيستون به صورت یک مجموعه از قطعات سرویس 
موجود می باشند)تنها گرید صفر پين پيستون موجود است(.

گرید سوراخ سيلندر

گرید هوزینگ یاتاقان

کد مدیریتی

جلو موتور
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چگونگی انتخاب پيستون و یاتاقان

VQ35DE
A: شماره گرید پيستون

B: عالمت جلو
C: گرید پين پيستون

D: کد شناسایی

VQ25DE
A: شماره گرید پيستون

B: عالمت جلو
C: گرید پين پيستون

D: کد شناسایی
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3- پيستونی از همان گرید انتخاب نمایيد.
جدول انتخاب پیستون

VQ25DE

3 2 1 گرید
85.020 - 85.030

(3.3472 - 3.3476)
85.01 0 - 85.020
(3.3468 - 3.3472)

85.000 - 85.010
(3.3465 - 3.3468) قطر داخلی سوراخ سيلندر

85.000 - 85.010
(3.3465 - 3.3466)

84.990 - 85.000
(3.3461 - 3.3465)

84.960 - 84.990
(3.3457 - 3.3461) قطر دامنه پيستون

VQ35DE

3 2 1 گرید
95.520 - 95.530

(3.7606 - 3.7610)
95.510 - 95.520

(3.7602 - 3.7606)
95.500 - 95.510

(3.7596 - 3.7602) قطر داخلی سوراخ سيلندر

95.500 - 95.510
(3.7596 - 3.7602)

95.490 - 95.500
(3.7594 - 3.7596)

95.480 - 95.490
(3.7590 - 3.7594) قطر دامنه پيستون

نکته:
پيستون و پين پيستون به عنوان یک مجموعه موجود می باشند.

گرید پين پيستون)سوراخ پين پيستون( برای قطعات نصب شده در کارخانه تهيه شده است. برای قطعات سرویس، گرید پين پيستون 
قابل انتخاب نمی باشد )تنها گرید صفر موجود ميباشد(.
بر روی پيستون عالمت گرید ثانویه ای موجود نمی باشد

چگونگی انتخاب پيستون و یاتاقان www.cargarage.ir
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یاتاقان شاتون
هنگامی که شاتون و ميل لنگ جدید استفاده می گردد.

"2"( را بر روی ميل لنگ جلویی  یا   "1" گرید قطر پين )"0"، 
کنترل نموده و یاتاقان شاتونی با همان گرید انتخاب نمایيد.

A: گرید قطر یاتاقان ژورنال شماره 1
B: گرید قطر یاتاقان ژورنال شماره 2
C: گرید قطر یاتاقان ژورنال شماره 3
D: گرید قطر یاتاقان ژورنال شماره 4

E: گرید قطر پين شماره 1
F: گرید قطر پين شماره 2
G: گرید قطر پين شماره 3
H: گرید قطر پين شماره 4
I: گرید قطر پين شماره 5
J: گرید قطر پين شماره 6

K: شناسایی

www.cargarage.irچگونگی انتخاب پيستون و یاتاقان
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نکته:  برای قطر انتهای بزرگ شاتون گریدی وجود ندارد.
وقتی که شاتون و ميل لنگ مجددا استفاده شده اند.

1- قطر انتهای بزرگ شاتون را اندازه بگيرید. به بند )بلوک سيلندر : بازرسی( مراجعه نمایيد.
2- کنترل نمایيد که قطر انتهای بزرگ شاتون در محدوده استاندارد قرار داشته باشد.

3- قطر پين ژورنال ميل لنگ را اندازه گيری نمایيد. به بند )بلوک سيلندر : بازرسی( مراجعه نمایيد..
4- گرید قطر پين ميل لنگ را بوسيله گرید مرتبط با ابعاد اندازه گيری شده در "قطر پين ژورنال ميل لنگ" ستون "جدول انتخاب یاتاقان 

شاتون" مشخص نمایيد.
5- یاتاقان شاتونی از همان گرید انتخاب نمایيد.

جدول انتخاب یاتاقان شاتون
VQ25DE

48.000 - 48.013 (1.8898 -1 .8903) قطر انتهای بزرگ شاتون
mm )in( واحد  

میل لنگیاتاقان شاتون

شماره گرید رنگ
گرید ابعاد )محدوده ضخامت یاتاقان(یاتاقان

قطر پین ژورنال میل لنگ)عالمت(

STDO(0.0592 - 0.0591) 1.503 - 1.5000(7706. -1 1.7704) 44.974 - 44.968مشکی

STD 1(0.0593 - 0.0592) 1.506 - 1.5031(1.7704 - 7702. 1) 44.968 - 44.962قهوه ای

STD2(0.0594 - 0.0593) 1.509 - 1.5062(1.7702 - 1.7699) 44.962 - 44.956سبز

VQ35DE

55.000 - 55.013 (2.1654 - 2.1659) قطر انتهای بزرگ شاتون
mm )in( واحد  

میل لنگیاتاقان شاتون

شماره گرید رنگ
گرید ابعاد )محدوده ضخامت یاتاقان(یاتاقان

قطر پین ژورنال میل لنگ)عالمت(

STDO(0.0592 - 0.0591) 1.503 - 1.5000(2.0462 - 2.0460) 974. 51 - 968. 51مشکی

STD 1(0.0593 - 0.0592) 1.506 - 1.5031(2.0460 - 2.0457) 968. 51 - 962. 51قهوه ای

STD2(0.0594 - 0.0593) 1.509 - 1.5062(2.0457 - 2.0455) 962. 51 - 956. 51سبز

جدول گرید یاتاقان شاتون
جدول گرید یاتاقان شاتون: به بند )اطالعات و مشخصات سرویس : یاتاقان شاتون( مراجعه نمایيد.

راهنمای استفاده از یاتاقان با اندازه کوچکتر
 )US( هنگامی که خالصی روغن یاتاقان شاتون با یاتاقان شاتون با اندازه استاندارد، حاصل نمی گردد، از یاتاقان های با اندازه کوچکتر

استفاده نمایيد.

چگونگی انتخاب پيستون و یاتاقان www.cargarage.ir
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2- ستونهای "جدول انتخاب یاتاقان اصلی" مرتبط با گرید قطر 
یاتاقان ژورنال بر روی قسمت جلوی بلوک ميل لنگ ميباشند.

A: گرید قطر یاتاقان ژورنال شماره 1
B: گرید قطر یاتاقان ژورنال شماره 2
C: گرید قطر یاتاقان ژورنال شماره 3
D: گرید قطر یاتاقان ژورنال شماره 4

E: گرید قطر پين شماره 1
F: گرید قطر پين شماره 2
G: گرید قطر پين شماره 3
H: گرید قطر پين شماره 4
I: گرید قطر پين شماره 5
J: گرید قطر پين شماره 6

K: شناسایی

یاتاقان اصلی
هنگامی که از بلوک سيلندر و ميل لنگ جدید استفاده می گردد

گرید  با  مرتبط  اصلی"  یاتاقان  انتخاب  "جدول  سطرهای    -1
هوزینگ یاتاقان بر روی قسمت عقب سمت چپ بلوک سيلندر 

ميباشند. 

در هنگام استفاده از یاتاقان با اندازه کوچکتر )US(، قطر داخلی 
یاتاقان شاتون را به همراه یاتاقان نصب شده و پين گریند شده 
ميل لنگ اندازه گيری نمایيد تا خالصی روغن یاتاقان شاتون در 

محدوده استاندارد باشد.

احتیاط:
برای پين ميل لنگ گریند شده جهت استفاده یاتاقانهای با اندازه 

کوچکتر، فيلت R)A( را حفظ نمایيد. 
(1.5-1.7 mm (0.059-0.067 in))

و مشخصات  )اطالعات  بند  به  کوچکتر:  اندازه  با  یاتاقان  جدول 
سرویس : یاتاقان شاتون( مراجعه نمایيد.

گرید سوراخ سيلندر

گرید هوزینگ یاتاقان

کد مدیریتی

جلو موتور
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3- گرید یاتاقان اصلی را در نقطه ای که سطر و ستون انتخاب 
انتخاب  ميرسند  به هم  اصلی"  یاتاقان  انتخاب  "جدول  در  شده 

نمایيد.
4- در محل تقاطع در مرحله 3 و بر روی "جدول گرید یاتاقان 

اصلی"  عالمت گذاری نمایيد.
نکته:

"جدول گرید یاتاقان اصلی" برای تمامی یاتاقانهای ژورنال قابل 
استفاده می باشد.

قطعات سرویس به صورت یک مجموعه متشکل از قطعات باالیی 
و پایينی موجود می باشند.

وقتی که بلوک سيلندر و ميل لنگ استفاده مجدد می شوند
1- قطر داخلی هوزینگ یاتاقان اصلی بلوک سيلندر و قطر ژورنال 
اصلی ميل لنگ را اندازه گيری نمایيد. به بند )بلوک سيلندر : 

بازرسی( مراجعه نمایيد.
2- ابعاد اندازه گيری شده در "قطر داخی هوزینگ یاتاقان اصلی 
بلوک سيلندر" را با سطر "جدول انتخاب یاتاقان اصلی" مربوط 

نمایيد.

3- ابعاد اندازه گيری شده در "قطر ژورنال اصلی ميل لنگ"  را با 
ستون "جدول انتخاب یاتاقان اصلی" مرتبط سازید.

4- مرحله 3 و ادامه را در "هنگامی که بلوک سيلندر و ميل لنگ 
جدید به کار رفته اند" انجام دهيد. 

چگونگی انتخاب پيستون و یاتاقان www.cargarage.ir
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جدول انتخاب یاتاقان اصلی

قطر داخلی محفظه یاتاقان 
اصلی بلوک سيلندر

)mm )in :واحد

ميل  اصلی  ژورنال  قطر 
لنگ

)mm )in :واحد

عالمت

ت                    
الم

ع

قطر محور

راخ
سو

طر 
ق
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احتیاط:
برای ژورنال اصلی ميل لنگ گریند شده جهت استفاده یاتاقانهای 

با اندازه کوچکتر، فيلت )R)A را حفظ نمایيد.
 (1.5-1.7 mm (0.059-0.067 in))

و مشخصات  )اطالعات  بند  به  کوچکتر:  اندازه  با  یاتاقان  جدول 
سرویس : یاتاقان اصلی( مراجعه نمایيد.

جدول گرید یاتاقان اصلی )تمامی یاتاقانهای ژورنال(
بند  به  یاتاقان های ژورنال(:  )تمامی  یاتاقان اصلی  جدول گرید 

)اطالعات و مشخصات سرویس : یاتاقان اصلی( مراجعه نمایيد.

راهنمای استفاده از یاتاقانهای با اندازه کوچکتر
هنگامی که خالصی روغن یاتاقان اصلی با یاتاقان اصلی با اندازه 
کوچکتر  اندازه  با  های  یاتاقان  از  گردد،  نمی  حاصل  استاندارد، 

)US( استفاده نمایيد.
در هنگام استفاده از یاتاقان با اندازه کوچکتر )US(، قطر داخلی 
یاتاقان اصلی را به همراه یاتاقان نصب شده و ژورنال اصلی گریند 
در  اصلی  یاتاقان  روغن  خالصی  تا  نمایيد  گيری  اندازه  شده 

محدوده استاندارد باشد.

چگونگی انتخاب پيستون و یاتاقان www.cargarage.ir
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)SDS( اطالعات و مشخصات سرویس

)SDS( اطالعات و مشخصات سرویس
مشخصات عمومی

VQ35DE VQ25DE موتور
V-6 آرایش سيلندر

3,496 (213.45) 2.495 (152.24) cm3 )cu in( جابجایی
95.5 x 61.4

(3.760 x 3.205)
65.0 x 73.3

(3.346 x 2.666) mm )in( سوراخ و کورس

DOHC آرایش سوپاپ
1.2.3.4.5.6 ترتيب جرقه زنی

2 تراکم فشار تراکم
kPa(bar, kg/cm2, psi)/300 rpm

1 روغن

4 تعداد یاتاقان های اصلی
10.3 9.8 نسبت تراکم

1.275 (12.8, 13.0,185) استاندارد
فشار تراکم

kPa(bar, kg/cm2, psi)/300 
rpm

981 (9.8, 10.0, 142) کمينه

98 (1 .0, 1.0, 14)  محدوده دیفرانسيل بين
سيلندرها

شماره سيلندر

شير تایمينگ
)OFF -شير کنترل تایمينگ(

mm )in( واحد  
f e d c b a

52 8 58 -6 244 240 VQ25DE
50 10 70 -10 260 240 VQ35DE

ش
رخ

ت چ
جه

باز شدن ورودی هوا

هوا
رودی 

ن و
شد

ته 
بس

بازشدن اگزوز

زوز
 اگ

دن
 ش

سته
ب
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کمربند ایمنی

 کشيدن کمربند ایمنی الزامی نمی باشد، زیرا آن به صورت خودکار توسط کشنده خودکار کمربند
ایمنی تنظيم می گردد

کشش کمربند ایمنی

شمع

DENSO نوع
FXE20HRt1 VQ25DE

FXE22HR11نوع استاندارد VQ35DE
1.1 (0.043) استاندارد

فاصله ) اسمی(
1.4 (0.055) محدوده

منیفولد هوای ورودی

محدوده ردیف
0.1 (0.004) منيفولد هوای ورودی اعوجاج سطح

منیفولد خروجی

محدوده ردیف
0.3 (0.012) منيفولد خروجی اعوجاج سطح

میل سوپاپ

محدوده استاندارد ردیف
VQ35DE VQ25DE

0.15 (0.0059)
0.045 - 0.086 (0.0018 - 0.0034) شماره 1

خالصی روغن ژورنال ميل سوپاپ
0.035 - 0.076 (0.0014 - 0.0030) شماره 2، 3، 4

- 26.000 - 26.021 (1.0236 - 1.0244) شماره 1
قطر داخلی براکت ميل سوپاپ

- 23.500 - 23.521 (0.9252 - 0.9260) شماره 2، 3، 4
- 25.935 - 25.955 (1 .0211 -1 .0218) شماره 1

قطر ژورنال ميل سوپاپ
- 23.445 - 23.465 (0.9230 - 0.9238) شماره 2، 3، 4

0.24 (0.0094) 0.115 - 0.188 (0.0045 - 0.0074) لقی انتهایی ميل سوپاپ

0.2 (0.008).' 45.465 - 45.655
(1.7900 - 1.7974)

(1.7585 -1 .7659)
44.665 - 44.855 هوای ورودی

A ارتفاع بادامک ميل سوپاپ
0.2 (0.008).' 45.475 - 45.665

(1 .7904 -1 .7978)
44.775 - 44.965

(1.7628 - 1.7703) اگزوز

0.05 (0,0020) کمتر از (0.0008) 0.02 )TIR2( لنگی ميل سوپاپ
0.15 (0.0059) - )TIR2( لنگی دنده سر ميل سوپاپ
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1: محدوده سایش بادامک
2: مجموع مقدار خوانده شده توسط اندیکاتور

تایپیت سوپاپ

استاندارد ردیف
VQ35DE VQ25DE

33.980 - 33.990 
(1.3378 - 1.3382)

33.980 - 33.990 (1 .3378 - 1.3382) هوای ورودی
قطر خارجی تایپيت سوپاپ

29.977 - 29.987 (1.1802 - 1.1806) اگزوز
34 .000 - 34.016 

(1 .3386 - 1.3392)
34.000 - 34.016 (1.3386 - 1.3392) هوای ورودی

قطر سوراخ تایپيت سوپاپ
29.997 - 30.013 (1 .1810 - 1.1816) اگزوز

0.010 - 0.036 (0.0004 - 0.0014) خالصی تایپيت سوپاپ

خالصی سوپاپ

)داغ * )اطالعات مرجع سرد ردیف
0.304 - 0.416 (0.012 - 0.016) 0.26 - 0.34 (0.010 - 0.013) هوای ورودی
0.308 - 0.432 (0.012 - 0.017) 0.29 - 0.37 (0.011 - 0.015) اگزوز

  80˚C (176˚ F) ًحدودا *

تایپیت سوپاپ موجود
VQ25DE

اگزوز هوای ورودی
ضخامت عالمت )حک شده( شناسایی ضخامت عالمت )حک شده( شناسایی

6.88 (0.2622) 666U 7.88 (0.3102) 788P
6.68 (0.2630) 668U 7.90 (0.3 11 0) 790P
6.70 (0.2638) 670U 7.92 (0.3118) 792P
6.72 (0.2646) 672U 7.94 (0.3126) 794P
6.74 (0.2654) 674U 7.96 (0.3134) 796P
6.76 (0.2661) 676U 7.98 (0.3142) 798P
6.78 (0.2669) 678U 8.00 (0.3150) 800P
6.80 (0.2677) 680U 8.02 (0.3157) 802P
6.82 (0.2685) 682U 8.04 (0.3165) 804P
6.64 (0.2693) 884U 8.06 (0.3173) 806P
6.86 (0.2701) 686U 8.08 (0.3181) 808P
6.88 (0.2709) 688U 8.10 (0.3189) 810P
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اگزوز هوای ورودی
ضخامت عالمت )حک شده( شناسایی ضخامت عالمت )حک شده( شناسایی

6.90 (0.2717) 690U 8.12 (0.3197) 812P
6.92 (0.2724) 692U 8.14 (0.3205) 814P
6.94 (0.2732) 694U 8.16 (0.3213) 816P
6.96 (0.2740) 696U 8.18 (0.3220) 818P
6.98 (0.2748) 698U 8.20 (0.3228) 820P
7.00 (0.2756) 700U 8.22 (0.3236) 822P
7.02 (0.2764) 702U 8.24 (0.3244) 824P
7.04 (0.2772) 704U 8.26 (0.3252) 826P
7.06 (0.2780) 706U 8.28 (0.3260) 828P
7.08 (0.2787) 708U 8.30 (0.3268) 830P
7.10 (0.2795) 710U 8.32 (0.3276) 832P
7.12 (0.2803) 712U 8.34 (0.3283) 834P
7.14 (0.2811) 714U 8.36 (0.3291) 836P
7.16 (0.2819) 716U 8.38 (0.3299) 838P
7.18 (0.2827) 718U 8.40 (0.3307) 840P

ضخامت عالمت )حک شده( شناسایی
7.88 (0.3102) 788P 
7.90 (0.3110) 790P 
7.92 (0.3118) 792P 
7.94 (0.3126) 794P 
7.96 (0.3134) 796P 
7.98 (0.3142) 798P 
8.00 (0.3150) 800P 
8.02 (0.3157) 802P 
8.04 (0.3165) 804P 
8.06 (0.3173) 806P 
8.08 (0.3181) 808P 
8.10 (0.3189) 810P 
8.12 (0.3197) 812P 
8.14 (0.3205) 814P 

عالمت استاندارد ضخامت تایپيت سوپاپ

)SDS( اطالعات و مشخصات سرویس www.cargarage.ir
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ضخامت عالمت )حک شده( شناسایی
8.16 (0.3213) 816P 
8.18 (0.3220) 818P 
8.20 (0.3228) 820P
8.22 (0.3236) 822P
8.24 (0.3244) 824P
8.26 (0.3252) 826P
8.28 (0.3260) 828P
8.30 (0.3268) 830P
8.32 (0.3276) 832P
8.34 (0.3283) 834P
8.36 (0.329t) 836P
8.38 (0.3299) 838P
8.40 (0.3307) 840P

سر سیلندر

محدوده استاندارد ردیف
(0.004) 0.1 0.03 (0.0012) کمتر از اعوجاج سطح سر سيلندر

- 126.3 - 126.5 (4.97 - 4.98) H ارتفاع نرمال سرسيلندر

عالمت استاندارد ضخامت تایپيت سوپاپ
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ابعاد سوپاپ

VQ35DE VQ25DE موتور
36.6 - 36.9 (1.441 - 1.453) 34.0 - 34.3 (1.339 - 1.350) ورودی

D قطر سر سوپاپ
30.2 - 30.5 (1.189 - 1.201) 29.0 - 29.3 (1.142 - 1.154) خروجی

97.13 (3.8240) 98.06 (3.8606) ورودی
L طول سوپاپ

94.67 (3.7272) 96.81 (3.8114) خروجی
5.965 - 5.980 (0.2348 - 0.2354) 5.965 - 5.980 (0.2348 - 0.2354) ورودی

d قطر محور سوپاپ
5.962 - 5.970 (0.2347 - 0.2350) 5.955 - 5.970 (0.2344 - 0.2350) خروجی

45˚15´ - 45˚45´
ورودی

α زاویه سيت سوپاپ
خروجی

1.1 (0.043) ورودی
T سوپاپ اصلی

1.3 (0.051) خروجی
0.5 (0.020) سوپاپ اصلی T حد
0.2 (0.008) حد گریندینگ سطح انتهایی محور سوپاپ

T)ضخامت اصلی(

)SDS( اطالعات و مشخصات سرویس www.cargarage.ir
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راهنمای سوپاپ

))اندازه بزرگتر )سرویس( (0.008) 0.2 ردیف استاندارد
10.223 - 10.234 (0.4025 - 0.4029) 10.023 - 10.034 (0.3946 - 0.3950) قطر خارجی راهنمای 

(0.2369 - 0.2362) 6.018 - 6.000سوپاپ قطر داخلی )اندازه نهایی(
10.175 - 10.196 (0.4006 - 0.4014) 9.975 - 9.996 (0.3927 - 0.3935) قطر سوراخ راهنمای سوپاپ سر سيلندر

0.027 - 0.059 (0.0011 - 0.0023) تداخل جازنی راهنمای سوپاپ
محدوده استاندارد ردیف

0.08 (0.0031) 0.020 - 0.053 (0.0008 - 0.0021) ورودی  کليرانس 
راهنمای 
(0.0035) 0.09سوپاپ 0.030 - 0.056 (0.0012 - 0.0022) خروجی

12.6 - 12.8 (0.496 - 0.504) L طول تصویر

)SDS( اطالعات و مشخصات سرویسwww.cargarage.ir
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سیت سوپاپ

))اندازه بزرگتر )سرویس( (0.005) 0.2 استاندارد ردیف
35.500 - 35.516 (1.3976 - 1.3983) 35.000 - 35.016 (1.3780 - 1.3786) ورودی  قطر گودی سيت سرسيلندر

D30.500 - 30.516 (1.2008 - 1.2014) 30.000 - 30.016 (1.3780 - 1.3786) خروجی
35.580 - 35.596 (1.4008 - 1.4014) 35.080 - 35.096 (1.3811 - 1.3817) ورودی

قطر خارجی سيت سوپاپ
30.580 - 30.596 (1.2039 - 1.2046) 30.080 - 30.096 (1.1842 - 1.1849) خروجی

0.064 - 0.096 (0.0025 - 0.0038) ورودی
تداخل جازنی سيت سوپاپ

0.064 - 0.096 (0.0025 - 0.0038) خروجی
35.3 (1.390) ورودی

d1"*1" قطر

30.3 (1.193) خروجی
33.3 - 33.8 (1.311 - 1.331) ورودی

d2"*2" قطر

28.1 - 28.6 (1.106 - 1.126) خروجی
60˚ ورودی

a1 زاویه
60˚ خروجی

88˚45´ - 90˚15´ ورودی
a2 زاویه

88˚45´ - 90˚15´ خروجی
120˚ ورودی

a3 زاویه
120˚ خروجی

1.0 - 1.4 (0.039 - 0.055) ورودی
W"*3" عرض تماس

1.2 - 1.6 (0.047 - 0.063) خروجی
5.4 - 5.5 (0.213 - 0.217) 6.2 - 6.3 (0.244 - 0.248) ورودی

h ارتفاع
4.95 - 5.05 (0.244 - 0.248) 5.9 - 6.0 (0.232 - 0.236) خروجی

6.35 (0.2500) ورودی
H عمق

6.0 (0.236) خروجی

a2 و a1 1: قطر ساخته شده از تقاطع زاویه های*
a2 و a3 2: قطر ساخته شده از تقاطع زاویه های*

*3: اطالعات ماشين کاری
VQ35DE

)SDS( اطالعات و مشخصات سرویس www.cargarage.ir
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))اندازه بزرگتر )سرویس( (0.005) 0.2 استاندارد ردیف
38.500 - 38.516 (1.5157 - 1.5164) 38.000 - 38.016 (1.4961 - 1.4967) ورودی  قطر گودی سيت سرسيلندر

D32.100 - 32.116 (1.2638 - 1.2644) 31.600 - 31.616 (1.2441 - 1.2447) خروجی
38.597 - 38.613 (1.5196 - 1.5202) 38.097 - 38.113 (1.4999 - 1.5005) ورودی قطر خارجی سيت سوپاپ
32.180 - 32.196 (1.2669 - 1.2676) 31.680 - 31.696 (1.2472 - 1.2479) خروجی

0.081 - 0.113 (0.0032 - 0.0044) ورودی تداخل جازنی سيت سوپاپ
0.064 - 0.096 (0.0025 - 0.0038) خروجی

34.6 (1.362) ورودی d1"*1" قطر

27.7 (1.091) خروجی
35.9 - 36.4 (1.413 - 1.433) ورودی d2"*2" قطر

29.3 - 29.8 (1.154 - 1.173) خروجی
60˚ ورودی a1 زاویه
60˚ خروجی

88˚45´ - 90˚15´ ورودی a2 زاویه
88˚45´ - 90˚15´ خروجی

120˚ ورودی a3 زاویه
120˚ خروجی

1.0 - 1.4 (0.039 - 0.055) ورودی W"*3" عرض تماس

1.2 - 1.6 (0.047 - 0.063) خروجی
5.0 - 5.1 (0.197 - 0.201) 5.9 - 6.0 (0.232 - 0.236) ورودی h ارتفاع
4.9 - 5.0 (0.193 - 0.197) 5.9 - 6.0 (0.232 - 0.236) خروجی

6.0 (0.2500) H عمق

a2 و a1 1: قطر ساخته شده از تقاطع زاویه های*
a2 و a3 2: قطر ساخته شده از تقاطع زاویه های*

*3: اطالعات ماشين کاری

)SDS( اطالعات و مشخصات سرویسwww.cargarage.ir
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فنر سوپاپ

استاندارد ردیف
47.07 mm (1.8531 in) ارتفاع آزاد
37.00 mm (1.4567 in) ارتفاع نصب

166 - 188 N (16.9 - 19.2 kg, 37 - 42 lb) نيروی نصب
27.20 mm (1.0709 in) ارتفاع در زمان باز بودن سوپاپ

373 - 421 N (38.0 - 42.9 kg, 84 - 95 lb) نيرو در زمان باز بودن سوپاپ

واحد ميليمتر )اینچ(
محدوده ردیف

2.1 (0.083) چهار گوشی

)SDS( اطالعات و مشخصات سرویس www.cargarage.ir
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بلوک سیلندر

VQ35DE VQ25DE موتور
کمتر از (0.0012) 0.03 استاندارد

مسطح بودن سطح
(0.004) 0.1 محدوده

63.993 - 64.017 (2.5194 - 2.5203) استاندارد قطر داخلی محفظه یاتاقان اصلی
95.500 - 95.510 

(3.7598 - 3.7602)
85.000 - 85.010 

(3.3465 - 3.3468) گرید شماره 1

استاندارد قطر 
داخلی سوراخ سيلندر

95.510 - 95.520 
(3.7602 - 3.7606)

85.010 - 85.020 
(3.3468 - 3.3472) گرید شماره 2

95.520 - 95.530 
(3.7606 - 3.7610)

85.020 - 85.030 
(3.3472 - 3.3476) گرید شماره 3

0.2 (0.008) حد سایش
0.015 (0.0006)

محدوده
نا مدور بودن

0.010 (0.0004) شيب دار بودن
63.993 - 63.994 (2.5194 - 2.5194)
63.994 - 63.995 (2.5194 - 2.5195)
63.995 - 63.996 (2.5195 - 2.5195)
63.996 - 63.997 (2.5195 - 2.5196)
63.997 - 63.998 (2.5196 - 2.5196)
63.998 - 63.999 (2.5196 - 2.5196)
63.999 - 64.000 (2.5196 - 2.5197)
64.000 - 64.001 (2.5197 - 2.5197)
64.001 - 64.002 (2.5198 - 2.5198)
64.002 - 64.003 (2.5198 - 2.5198)
64.003 - 64.004 (2.5198 - 2.5198)
64.004 - 64.005 (2.5198 - 2.5199)
64.005 - 64.006 (2.5199 - 2.5199)
64.006 - 64.007 (2.5199 - 2.5200)
64.007 - 64.008 (2.5200 - 2.5200)
64.008 - 64.009 (2.5200 - 2.5200)
64.009 - 64.010 (2.5200 - 2.5201)
64.010 - 64.011 (2.5201 - 2.5201)
64.011 - 64.012 (2.5201 - 2.5202)
64.012 - 64.013 (2.5202 - 2.5202)
64.013 - 64.014 (2.5202 - 2.5202)
64.014 - 64.015 (2.5202 - 2.5203)
64.015 - 64.016 (2.5203 - 2.5203)
64.016 - 64.017 (2.5203 - 2.5203)

A شماره گرید
B شماره گرید
C شماره گرید
D شماره گرید
E شماره گرید
F شماره گرید
G شماره گرید
H شماره گرید
J شماره گرید
K شماره گرید
L شماره گرید
M شماره گرید
N شماره گرید
P شماره گرید
R شماره گرید
S شماره گرید
T شماره گرید
U شماره گرید
V شماره گرید
W شماره گرید
X شماره گرید
Y شماره گرید
شماره گرید 4
شماره گرید 7

گرید قطر داخلی محفظه یاتاقان 
اصلی )بدون یاتاقان(

کمتر از (0.0012) 0.03 استاندارد اختالف در قطر داخلی بين 
سيلندرها

)SDS( اطالعات و مشخصات سرویسwww.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


202

 EM  / مکانيک موتور

پیستون موجود
VQ25DE

))اندازه بزرگتر )سرویس( (0.008) 0.2 استاندارد ردیف
__ 84.980 - 84.990 (3.3457 - 3.3461) گرید شماره 1

قطر دامنه 
A پيستون

__ 84.990 - 85.000 (3.3461 - 3.3465) گرید شماره 2
__ 85.000 - 85.010 (3.3465 - 3.3468) گرید شماره 3

85.180 - 85.210 (3.3535 - 3.3547) __ سرویس
استناندارد محدوده ردیف

__ 38.8 (1.528) a ابعاد
__ 21.993 - 21.999 (0.8659 - 0.8661) گرید شماره 0 قطر سوراخ پين 

__پيستون 21.999 - 22.005 (0.8661 - 0.8663) گرید شماره 1
0.08 (0.0031) 85.000 - 85.010 (3.3465 - 3.3468) کليرانس سوراخ سيلندر به پيستون
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))اندازه بزرگتر )سرویس( (0.008) 0.2 استاندارد ردیف
__ 95.480 - 95.490 (3.7590 - 3.7594) گرید شماره 1

قطر دامنه 
A پيستون

__ 95.490 - 95.500 (3.7594 - 3.7598) گرید شماره 2
__ 95.500 - 95.510 (3.7598 - 3.7602) گرید شماره 3

95.680 - 95.710 (3.7669 - 3.7681) __ سرویس
استاندارد محدوده ردیف

__ 38.8 (1.496) a ابعاد
__ 21.993 - 21.999 (0.8659 - 0.8661) گرید شماره 0 قطر سوراخ پين 

__پيستون 21.999 - 22.005 (0.8661 - 0.8663) گرید شماره 1
0.08 (0.0031) 0.010 - 0.030 (0.0004 - 0.0012) کليرانس سوراخ سيلندر به پيستون
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رینگ پیستون
mm )in( واحد                                                                                                                                VQ25DE

استاندارد محدوده ردیف
0.11 (0.0043) 0.045 - 0.080 (0.0018 - 0.0031) باال

(0.0039) 0.10خالصی کنار 0.030 - 0.070 (0.0012 - 0.0028) دوم
_ 0.045 - 0.125 (0.0018 - 0.0049) اورینگ

0.54 (0.0213) 0.20 - 0.30 (0.0079 - 0.0118) باال 
(0.0264) 0.67فاصله پایانی 0.31 - 0.46 (0.0122 - 0.0181) دوم 

0.95 (0.0374) 0.20 - 0.50 (0.0079 - 0.0197) )روغن )ریل رینگ

mm )in( واحد VQ35DE

استاندارد محدوده ردیف
0.11 (0.0043) 0.045 - 0.080 (0.0018 - 0.0031) باال

(0.0039) 0.10خالصی کنار 0.030 - 0.070 (0.0012 - 0.0028) دوم
_ 0.065 - 0.125 (0.0026 - 0.0049) اورینگ

0.54 (0.0193) 0.23 - 0.28 (0.0091 - 0.0110) باال 
(0.0354) 0.90فاصله پایانی 0.33 - 0.43 (0.0130 - 0.0169) دوم 

0.95 (0.0374) 0.20 - 0.45 (0.0079 - 0.0177) )روغن )ریل رینگ

mm )in( پین پیستون                                                                                                                                                واحد

استاندارد محدوده ردیف
_ 21.989 - 21.995 (0.8657 - 0.8659) شماره گرید 0  قطر خارجی پين

_پيستون 21.995 - 22.001 (0.8659 - 0.8662) شماره گرید 1
_ 0.002 - 0.006 (0.0001 - 0.0002) خالصی روغن پين پيستون به پيستون

0.030 (0.0012) 0.005 - 0.017 (0.0002 - 0.0007) خالصی روغن بوش شاتون
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mm )in( شاتون                                                                                                                                        واحد

استاندارد محدوده ردیف
VQ35DE VQ25DE

_ 144.15 - 144.25 
(5.68 - 5.68)

147.60 - 147.70 
(5.81 - 5.81) فاصله مرکزی

0.15 (0.0059) _ خمش )در 100 )3,94((
0.30 (0.0118) _ پيچش )در 100 )3,94((

_ 22.000 - 22.006 (0.8661 - 0.8664) گرید شماره 0 قطر داخلی بوش 
_شاتون* 22.006 - 22.012 (0.8664 - 0.8666) گرید شماره 1

_ 55.000 - 55.013 
(2.1654 - 2.1659)

48.000 - 48.013 
(1.8898 - 1.8903) قطر انتهای بزرگ شاتون )بدون یاتاقان(

0.40 (0.0157) 0.20 - 0.35 (0.0079 - 0.0138) خالصی کناری

* بعد از نصب در شاتون
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میل لنگ
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VQ35DE VQ25DE موتور
59.975 - 59.974 (2.3612 - 2.3612)
59.974 - 59.973 (2.3612 - 2.3611)
59.973 - 59.972 (2.3611 - 2.3611)
59.972 - 59.971 (2.3611 - 2.3611)
59.971 - 59.970 (2.3611 - 2.3610)
59.970 - 59.969 (2.3610 - 2.3610)
59.969 - 59.968 (2.3610 - 2.3609)
59.968 - 59.967 (2.3609 - 2.3609)
59.967 - 59.966 (2.3609 - 2.3609)
59.966 - 59.965 (2.3609 - 2.3608)
59.965 - 59.964 (2.3608 - 2.3608)
59.964 - 59.963 (2.3608 - 2.3607)
59.963 - 59.962 (2.3607 - 2.3607)
59.962 - 59.961 (2.3607 - 2.3607)
59.961 - 59.960 (2.3607 - 2.3606)
59.960 - 59.959 (2.3606 - 2.3606)
59.959 - 59.958 (2.3606 - 2.3605)
59.958 - 59.957 (2.3605 - 2.3605)
59.957 - 59.956 (2.3605 - 2.3605)
59.956 - 59.955 (2.3605 - 2.3604)
59.955 - 59.954 (2.3604 - 2.3604)
59.954 - 59.953 (2.3604 - 2.3603)
59.953 - 59.952 (2.3603 - 2.3603)
59.952 - 59.951 (2.3603 - 2.3603)

A شماره گرید
B شماره گرید
C شماره گرید
D شماره گرید
E شماره گرید
F شماره گرید
G شماره گرید
H شماره گرید
J شماره گرید
K شماره گرید
L شماره گرید
M شماره گرید
N شماره گرید
P شماره گرید
R شماره گرید
S شماره گرید
T شماره گرید
U شماره گرید
V شماره گرید
W شماره گرید
X شماره گرید
Y شماره گرید
شماره گرید 4
شماره گرید 7

استاندارد Dm قطر ژورنال اصلی. گرید

51.968 - 51.974 
(2.0460 - 2.0462)

44.968 - 44.974 
(1.7704 - 1.7706) شماره گرید  1

استاندارد Dp قطر پين ژورنال. گرید
51.962 - 51.968 

(2.0457 - 2.0460)
44.962 - 44.968 

(1.7702 - 1.7704) شماره گرید  2

51.956 - 51.962 
(2.0455 - 2.0457)

44.956 - 44.962 
(1.7699 - 1.7702) شماره گرید  3

40.66 - 40.74 
(1.6008 - 1.6039)

36.61 - 36.69 
(1.4413 - 1.4445) r فاصله مرکزی

0.002 (0.0001)
محدوده

)B و A شيب )اختالف بين
0.002 (0.0001) )Y و X نامدور بودن )اختالف بين

کمتر از (0.0020) 0.05  استاندارد
*)TIR( لنگی ميل لنگ

0.10 (0.0039) محدوده
0.10 - 0.25 (0.0039 - 0.0098) استاندارد

لقی انتهایی ميل لنگ
0.30 (0.0118) محدوده

* مجموع مقادیر خوانده شده توسط اندیکاتور
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یاتاقان اصلی
)SDS( اطالعات و مشخصات سرویس

mm )in( واحد                                                        ]SDS( VQ25DE, VQ35DE([ اطالعات و مشخصات سرویس

توضیحات رنگ شناسایی عرض ضخامت شماره گرید

 گرید برای یاتاقان
 های باالیی وپایينی

یکی است

مشکی

19.9 - 20.1 
(0.783 - 0.791)

2.000 - 2.003 (0.0787 - 0.0789) 0

قهوه ای 2.003 - 2.006 (0.0789 - 0.0790) 1

سبز 2.006 - 2.009 (0.0790 - 0.0791) 2

زرد 2.009 - 2.012 (0.0791 - 0.0792) 3

آبی 2.012 - 2.015 (0.0792 - 0.0793) 4

صورتی 2.015 - 2.018 (0.0793 - 0.0794) 5

بنفش  2.018 - 2.021 (0.0794 - 0.0796) 6

سفيد 2.021 - 2.024 (0.0796 - 0.0797) 7

 گرید و رنگ برای
 یاتاقانهای باالیی و
پایينی یکی است

قهوه ای 2.003 - 2.006 (0.0789 - 0.0790) UPR
01

مشکی 2.000 - 2.003 (0.0787 - 0.0789) LWR

سبز 2.006 - 2.009 (0.0790 - 0.0791) UPR
12

قهوه ای 2.003 - 2.006 (0.0789 - 0.0790) LWR

زرد 2.009 - 2.012 (0.0791 - 0.0792) UPR
23

سبز 2.006 - 2.009 (0.0790 - 0.0791) LWR

آبی 2.012 - 2.015 (0.0792 - 0.0793) UPR
34

زرد 2.009 - 2.012 (0.0791 - 0.0792) LWR

صورتی 2.015 - 2.018 (0.0793 - 0.0794) UPR
45

آبی 2.012 - 2.015 (0.0792 - 0.0793) LWR

بنفش 2.018 - 2.021 (0.0794 - 0.0796) UPR
56

صورتی 2.015 - 2.018 (0.0793 - 0.0794) LWR

سفيد 2.021 - 2.024 (0.0796 - 0.0797) UPR
67

بنفش 2.018 - 2.021 (0.0794 - 0.0796) LWR
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mm )in( اندازه کوچکتر                                                                                                                               واحد

قطر ژورنال اصلی ضخامت ردیف
 به گونه ای گریند نمایيد که کليرانس یاتاقان مطابق مقدار تعيين

شده باشد
2.132 - 2.140 (0.0839 - 0.0843) 0.25 (0.0098)

mm )in( خالصی روغن یاتاقان اصلی                                                                                                               واحد

محدوده استاندارد ردیف
0.065 (0.0026) 0.035 - 0.045 (0.0014 - 0.0018)* خالصی روغن یاتاقان اصلی

* خالصی واقعی

یاتاقان شاتون
)SDS( اطالعات و مشخصات سرویس

mm )in( واحد                                                              ]SDS( VQ25DE, VQ35DE([ اطالعات و مشخصات سرویس

)رنگ شناسایی )عالمت ضخامت شماره گرید
سياه 1.500 - 1.503 (0.0591 - 0.0592) 0

قهوه ای 1.503 - 1.506 (0.0592 - 0.0593) 1

سبز 1.506 - 1.509 (0.0593 - 0.0594) 2

mm )in( اندازه کوچکتر                                                                                                                               واحد

قطر پین ژورنال میل لنگ ضخامت ردیف
 به گونه ای گریند نمایيد که کليرانس
یاتاقان مطابق مقدار تعيين شده باشد

1.626 - 1.634 (0.0640 - 0.0643) 0.25 (0.0098)

mm )in( خالصی روغن یاتاقان شاتون                                                                                                             واحد

محدوده استاندارد ردیف
0.070 (0.0028) 0.020 - 0.045 (0.0008 - 0.0018)* خالصی روغن یاتاقان شاتون

)SDS( اطالعات و مشخصات سرویسwww.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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



