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تسمه تایمینگ

تسمه تایمینگ
 اجزا و قطعات

 اجزا و قطعات:

 1- پولی تسمه تایمینگ میل لنگ
 2- خار سر میل لنگ 

 3- تسمه سفت کن تایمینگ 
 4- پیچ تسمه سفت کن تایمینگ

 5- تسمه تایمینگ 
 6- فنر تسمه سفت کن 

 7- الستیک جاذب
 8- مجموعه فنر تسمه سفت کن
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تسمه تایمینگ

پیاده کردن
1- میل لنگ را آن قدر بچرخانید تا نشانه روی پولی 
تسمه تایمینگ مقابل نشانه تایمینگ روی موتور قرار 

بگیرد. 
2- بررسی نمایید که نشان »I« روی پولی میل سوپاپ 

مقابل نشان روی درپوش سر سیلندر قرار بگیرد. 

توجه : وقتی که نشانه های تایمینگ در وضعیت صحیح 
قرار گرفتند میل لنگ و میل سوپاپ را حرکت ندهید.

3- پیچ قفل پولی تسمه سفت کن را شل نمایید.
4- تسمه تایمینگ را با یک تکه پارچه نگه دارید.

5- پولی تسمه سفت کن را باز کنید. 
6- تسمه تایمینگ را باز کنید. 

بازدید
پیچش  تحت  را  تایمینگ  تسمه  زور  با  هرگز  توجه: 
بیرون  به  را  داخلی  قسمت  و  ندهید  قرار  خمش  یا 
نچرخانید. اجازه ندهید روغن یا گریس با سطح تسمه 

تایمینگ تماس پیدا کند.

1- اگر تسمه تایمینگ به روغن با گریس آغشته شده 
آن را تعویض کنید. 

یکنواخت،  غیر  سایش  لحاظ  از  را  تایمینگ  تسمه   -2
بررسی  شدن  سخت  و  ترک  شدن،   پوسته   فرسایش،  
کنید. در صورت نیاز تسمه تایمینگ را تعویض نمایید. 
3- مطابق شکل تسمه تایمینگ را به شکل »U« خم 
نمایید. فاصله »A«  باید حداقل                      باشد.

نظر  از  را  کن  سفت  تسمه  پولی  و  هرزگرد  پولی   -4
سایش غیر یکنواخت و عملکرد آرام و بدون سر و صدای 

بلبرینگ هایشان بازرسی نمایید. 
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راهنمای تعمیرات و سرویس ساینا اتوماتیک / مجموعه موتور

تسمه تایمینگ

5- دنده های سر میل سوپاپ و دنده سر میل لنگ را 
از لحاظ آسیب دیدگی و یا پریدگی دنده بازدید نمایید.

توجه: هر قطعه ای که در آن آسیب،  سایش بیش از 
حد و یا عاملی که باعث خرابی احتمالی میشود،  مشاهده 

گردید تعویض شود.

تسمه تایمینگ
سوار کردن

1- پولی تسمه سفت کن نصب شود.
فنر  شود  می  تعویض  تایمینگ  تسمه  هرموقع  توجه: 

تسمه سفت کن نیز باید تعویض گردد.
2- پولی تسمه سفت کن را تا آخرین حد ممکن کشیده 

و پیچ قفلی آن را سفت نمایید. 

3- دقت نمایید تا عالمت تایمینگ دنده سر میل لنگ 
با  عالمت تنظیم روی بدنه موتور مقابل هم قرار بگیرند. 
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پولی میل  تایمینگ روی  تا عالمت  نمایید  بررسی   -4
هم  مقابل  سیلندر  سر  درپوش  روی  عالمت  با  سوپاپ 

قرار بگیرند.

تا   نمایید  بررسی  و  کرده  نصب  را  تایمینگ  تسمه   -5
تسمه بین پولی هرزگرد و چرخ دنده سر میل سوپاپ   

)هوا یا دود( لقی نداشته باشد. 
جهت  در  تسمه  روی  فلش  جهت  کنید  دقت  توجه: 

حرکت موتور باشد. 
6- پیچ قفل پولی تسمه سفت کن را شل کنید و اجازه 
تسمه  به  کششی  نیروی  کن  سفت  تسمه  فنر  دهید 

تایمینگ اعمال نماید. 
اعمال  تایمینگ  به تسمه  نیروی کشش اضافی  توجه: 

ننمایید.
را مطابق گشتاور  تسمه سفت کن  پولی  قفل  پیچ   -7

مشخص شده محکم نمایید. 
8- تنها در جهت حرکت عقربه های ساعت میل لنگ 
را دو بار کامل بچرخانید و عالمت تایمینگ روی دنده 
سر میل لنگ مقابل عالمت تایمینگ روی بلوک سیلندر 

قرار دهید. 
9- دقت نمایید تا عالمت تایمینگ دنده سر میل سوپاپ  
با عالمت روی درپوش سرسیلندر مقابل هم قرار گیرند. 
نبودند،  تسمه  راستا  یک  در  ها  عالمت  این  اگر   -10
نصب  از  دوباره  را  فوق  مراحل  و  کرده  باز  را  تایمینگ 

تسمه سفت کن انجام دهید. 
11- با اعمال نیروی فشاری متعارف به تسمه در وسط 
فاصله پولی میل سوپاپ و پولی پمپ روغن،  میزان جا 
به جایی تسمه تایمینگ را اندازه گیری کنید. اگر این 
جا به جایی مقدار مناسبی نبود، مراحل فوق را از نصب 

تسمه سفت کن تکرار نمایید. 

تسمه تایمینگ
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درپوش سوپاپ

درپوش سوپاپ
اجزا و قطعات

  اجزا و قطعات:

 1- مجموعه درپوش سوپاپ
 2- پین استقرار محفظه  فیلتر هوا 

 3- شیلنگ تهویه
 4- گیره شیلنگ
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درپوش و تسمه تایمینگ و سینی عقب موتور

درپوش و تسمه تایمینگ و سینی عقب موتور
اجزا و قطعات

              
              

      
8- پولی پمپ آب 

9- پیچ درپوش پایینی

ENG00139

اجزا و قطعات:

1- پیچ صفحه انتهایی
2- صفحه انتهایی

3- سیم فشار قوی
4- مجموعه درپوش پایینی

5- پیچ درپوش باالیی
6- مجموعه درپوش باالیی

7- پیچ تکیه گاه گیج سطح روغن
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