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تجربه نشان داده است كه پياده كردن موتور با گيربكس خيلي آسانتر است از اينكه موتور را به تنهايي پياده كنيم.
(H20 موتور مدل) محفظه موتور

كابل باطري را باز كنيد 1- كابل باطري را باز كنيد 1- كابل باطري را باز كنيد (1)
آب رادياتور و روغن موتور را تخليه كنيد2- آب رادياتور و روغن موتور را تخليه كنيد2- آب رادياتور و روغن موتور را تخليه كنيد.

مراجعه شود  مراجعه شود  مراجعه شود) BF كاپوت را از لوال باز كنيد 3- كاپوت را از لوال باز كنيد 3- كاپوت را از لوال باز كنيد (به قسمت 
4- شيلنگ هاي باال و پايين رادياتور (2) را باز كنيد بعد رادياتور 

و بادگير آن را پياده نماييد. 
هواكش كاربراتور را پياده كنيد5- هواكش كاربراتور را پياده كنيد5- هواكش كاربراتور را پياده كنيد.

6- سيم هاي برق متصل به موتور را از قطعات زير جدا نماييد.
- آلترناتور

- شمع فشار روغن 
- شمع درجه آب 

- استارت
- فشنگي دنده عقب

- دلكو
7- شيلنگ هاي بخاري را باز كنيد (اگر نصب شده باشد).

H16,H20 كارهاي زير را انجام دهيد براي موتور 8- كارهاي زير را انجام دهيد براي موتور 8- كارهاي زير را انجام دهيد براي موتور
الف – وايركوئل به دلكو را باز كنيد (3) 

لوله بنزين را كه به پمپ بنزين  وصل شده است جدا كنيد- لوله بنزين را كه به پمپ بنزين  وصل شده است جدا كنيد- لوله بنزين را كه به پمپ بنزين  وصل شده است جدا كنيد. ب
ج- سيم گاز را باز نمائيد (4) سيم ساسات را بازكنيد. 

مراجعه شود).  مراجعه شود).  مراجعه شود). FE (به قسمت 
SD22 براي موتورمدل

تمام سيم هاي كاربراتور را باز كنيد– تمام سيم هاي كاربراتور را باز كنيد– تمام سيم هاي كاربراتور را باز كنيد. الف 
ب- شيلنگ هاي بنزين متصل به فيلتر بنزين و پمپ بنزين را 

باز كنيد.
لوله اگزوز قسمت جلو را باز نمائيد9- لوله اگزوز قسمت جلو را باز نمائيد9- لوله اگزوز قسمت جلو را باز نمائيد.

10- سيم كيلومتر را باز كنيد.
11 - در مدل فرمان سمت راست كابل كالچ در هنگام خالص 

بودن گيربكس باز نمائيد.
در مدل فرمان سمت چپ سيلندر كالچ را از پوسته كالچ جدا 

مي سازيم.
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12 - دسته دنده داخل اتاق را از گيربكس جدا مي سازيم. 
ميل گاردن را از گيربكس جدا سازيد13 - ميل گاردن را از گيربكس جدا سازيد13 - ميل گاردن را از گيربكس جدا سازيد. 

كابل ترمز دستي را از كاسه ترمز دستي جدا كنيد14- كابل ترمز دستي را از كاسه ترمز دستي جدا كنيد14- كابل ترمز دستي را از كاسه ترمز دستي جدا كنيد. 
بازكردن كابل ترمز دستي شكل روبرو

مهره  و  نموده  بلند  قدري  را  گيربكس  جك  از  استفاده  با   -  15
هاي دسته موتور عقب را به گلداني عقب گيربكس وصل مي شود 

بازكنيد.
16- رام شاسي زير گيربكس را پياده كنيد.

ER-3  پياده كردن رام شاسي و دسته موتور عقب شكل
17 - پيچ هاي دسته موتور جلو را باز كنيد.

18- با استفاده از زنجير و سيم بكسل موتور را از محفظه خود بلند 
كنيد.

وقتي كه موتور را بلند مي كنيد با آهستگي جك را كه زير گيربكس قرار
داده ايد پائين بياوريد. (و در موقع مناسب جك را برداريد) و سپس 
موتور را كه به زنجير آويزان است دقت كنيد كه كابل و قفل زنجير 
تا به بدنه برخورد نكند  كامال محكم باشد موتور را كمي كج كنيد 

مطمئن باشيد كه تمام اتصاالت موتور به بدنه جدا شده باشد.

سواركردن موتور
مي  آن  كردن  پياده  روش  عكس  اتومبيل  به  موتور  نصب  ترتيب 

باشد.

ميزان نيروي الزم براي سفت كردن پيچ و مهره هاي اتصال 
سفت كردن پيچ و مهره ها

تا  (43 تا  (43 تا 51) 5/9 تا 7/1 5/9 تا )                     تا )                     پيچ و مهره اتصال دسته موتور جلو به دياق كيلوگرم - متر (فوت - پاوند

پيچ و مهره هاي اتصال دياق به سيلندر موتور
(64 تا 38) 6/4 5/3 تا 5/3 تا)   تا)   H 20 و H 16 تا  (21 تا  (21 تا 26) (براي موتورهاي تا ) 2/9 تا ) 2/9 تا 3/6 متر - متر - متر (فوت - پاوند كيلوگرم 

(SD22) براي موتورهاي) 

تا  (17 تا  (17 تا 21) 2/3 تا 2/9 2/3 تا )    تا )    2/3 فوت - پاوند 2/3 فوت - پاوند)       ( متر - متر - متر ( پيچ و مهره هاي اتصال دسته موتور به شاسي كيلوگرم 
تا  (17 تا  (17 تا 21) 2/3 تا 2/9 2/3 تا )   تا )   2/3 فوت - پاوند 2/3 فوت - پاوند)     ( متر - متر - متر ( پيچ و مهره هاي اتصال دسته موتور عقب به گيربكس كيلوگرم 
تا  (17 تا  (17 تا 21) 2/3 تا 2/9 2/3 تا )  تا )  متر - متر - متر (فوت - پاوند پيچ و مهره هاي اتصال دسته موتور عقب  به رام زير شاسي   كيلوگرم 
تا  (17 تا  (17 تا 21) 2/3 تا 2/9 2/3 تا )    تا )    متر - متر - متر (فوت - پاوند پيچ و مهره هاي اتصال رام به شاسي كيلوگرم 
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 ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ تعمير و نگه داري موتور

ضميمه راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه  
MA بخش

MA-2 برنامه سرويس و نگه داري      
MA-4 سرويس و مراقبت از موتور     

آچاركشي پيچ هاي سرسيلندر، چدني اگزوز، لوله اگزوز 
MA-4                   پيچ هاي كاربراتور
MA-4                   فيلرگيري سوپاپ ها

MA-5                   بازديد تسمه پروانه
MA-5                   تعويض روغن موتور
MA-6                   تعويض فيلتر روغن

            MA-7 تعويض آب رادياتور      
MA-8 بازديد سيستم خنك كننده موتور    

MA-8                  بازديد و تعويض شمع
MA-9                    بازديد واير شمع ها
MA-9                    تعويض فيلتر بنزين

MA-10 بازديد لوله هاي بنزين     
MA-10                                    بازديد و تعويض فيلتر هوا

MA-10 بازديد سيستم تهويه موتور     
MA-11               بازديد اتصاالت و لوله هاي مكش

MA-11                بازديد و تعويض پالتين دلكو
MA-12                بازديد فيلتر اوليه هوا

MA-13               بازديد و تنظيم دور آرام موتور و زمان احتراق و نسبت و تركيب
MA-16                 مشخصات و اطالعات تعمير

MA-16                سرويس و نگه داري موتور
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ابزار مخصوص تعمير

شماره و نام ابزارشرح

 EG17650301نصب ابزار آزمايش درب رادياتور به رادياتور
آداپتور آزمايش درب رادياتور
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برنامه سرويس و نگه داري
فهرست مندرج درجدول زير، برنامه زمان  بندي سرويس و نگه داري الزم جهت اطمينان ازكيفيت مطلوب كار و بازدهي ، موتور و بخش 

هاي  مكانيكي نيسان است .
سرويس اوليه 1000كيلومتر، يكي از مهمترين مراحل سرويس است كه در وضعيت كار موتور نقش اساسي دارد. 

رجوع به رجوع به رجوع به رجوع به رجوع به رجوع به 
صفحه*

فواصل سرويس
شرح عمليات سرويسبه هزاركيلومتر

عمليات سرويس بايستي در فواصل عمليات سرويس بايستي در فواصل عمليات سرويس بايستي در فواصل عمليات سرويس بايستي در فواصل 
مسافت و يا مدت تعيين شده 

انجام شود.

80706050403020101
به هزار مايل4842363024181260/6
به ماه-484236302418126

سرويس و بازدهي موتور
MA-4* مطابق گشتاور تعيين شده پيچ هاي سرسيلندر، چدني و

لوله هاي اگزوز و مهره كاربراتور را آچاركشي كنيد.
MA-4*****.سوپاپ هاي دود و بنزين را فيلرگذاري كنيد
MA-5***** ميزان سفتي تسمه و خوردگي و ترك خوردگي آن را بازديد

كنيد.
MA-7**.ماده خنك كننده موتور را بازديد كنيد
MA-7********(آب خالص) .آب رادياتور را تعويض كنيد
MA-8****.سيستم خنك كننده موتور، رادياتور و لوله ها را بازديد كنيد

MA-10**.لوله هاي بنزين و اتصاالت آن را بازديد كنيد
MA-10******فيلتر هوا را تميز و يا تعويض كنيد. (كاغذي)(1) تميز كنيد
MA-10**(1) تعويض كنيد

فيلتر هوا را تعويض كنيد. (كاغذي، روغني)(1) فيلتر هوا را تعويض كنيد. (كاغذي، روغني)(1) فيلتر هوا را تعويض كنيد. (كاغذي، روغني)**
MA-12**.(1) فيلتر هواي اوليه (سيكلون) را تميز كنيد
MA-5********.(2) روغن موتور را تعويض كنيد
MA-6********.(2) فيلتر روغن را تعويض كنيد

MA-13*********.دور موتور و مخلوط هوا و بنزين را تنظيم كنيد
MA-9**.(3) فيلتر بنزين را تعويض كنيد

MA-11*****.پالتين دلكو را بازديد و تعويض كنيد.بازديد كنيد
MA-11****.تعويض كنيد
MA-13********.آدوانس دلكو را تعويض كنيد
MA-8****.شمع ها را بازديد و تعويض كنيد.بازديد كنيد

MA-8****.تعويض كنيد
MA-9**.سيستم برق رساني دلكو وكويل را بازديد كنيد

MA-10****.سيستم تهويه موتور را بازديد كنيد
MA-11****.لوله هاي مكش و اتصاالت آن را بازديد كنيد

ميزان روغن هاي ترمز، كالچ ،گيربكس ، فرمان و نشتي آن را ********
بازديد كنيد.

(4) روغن ترمز را تعويض كنيد.**
بوسترترمز، لوله هاي مكش و سوپاپ كنترل را بازديد كنيد.**
لوله ها و روغن هاي فرمان هيدروليك را بازديد كنيد.********
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رجوع به رجوع به رجوع به رجوع به رجوع به رجوع به 
صفحه*

فواصل سرويس
شرح عمليات سرويسبه هزار كيلومتر

عمليات سرويس بايستي در فواصل عمليات سرويس بايستي در فواصل عمليات سرويس بايستي در فواصل عمليات سرويس بايستي در فواصل 
مسافت و يا مدت تعيين شده 

انجام شود.

80706050403020101
به هزار مايل4842363024181260/6
به ماه-484236302418126

سرويس و بازديدها زير اتومبيل
سيستم و لوله هاي اگزوز، ترمز، كالچ، بنزين را جهت صحت ********

نصب و اتصال، زنگ زدگي و شكستگي و نشتي كنترل كنيد.
فيلتر بنزين و پمپ برقي را بازديد كنيد.**

روغن گيربكس، كمك و ديفرانسيل ها را بازديد بازديد كنيد. ******
كنيد.

تعويض كنيد.**
(6) رام جلو، ميل فرمان و گاردان را گريس بزنيد.********
(6) اتصاالت رام جلو و بوش هاي سگدست را گريس بزنيد.********
كمك فرمان را بازديد كنيد.****
(5) خرابي، شكستگي، باز شدن پيچ ها و افتادن قطعات جعبه *********

فرمان، ميل فرمان، رام، گاردان را بازديدكنيد.
پيچ مهره هاي نصب اتاق را محكم كنيد.*****

* در مواردي كه شماره صفحه ذكر نشده ، به كتاب راهنماي تعميرات نيسان پاترول مدل160 (كتاب اصلي) مراجعه كنيد.

بازديد سرويس هاي داخل و خارج اتومبيل
وضعيت تايرها را بازديد كنيد.*

ميزان فرمان را كنترل و چرخ ها را باالنس كنيد.****

(6) سائيدگي لقمه و لنت ترمزها و نشتي و خرابي لوله و ساير ********
قطعات ترمز را بازديد كنيد. ( ديسكي)

(7) كاسه ترمزها و ديگر قطعات ترمز را بازديد كنيد. (كاسه اي)****
(8) گريس بلبرينگ چرخ جلو را مجدداً پر كنيد.****
(8) قفل و لوالي كاپوت را روغن بزنيد.********
قفل و بست كمربند ايمني را بازديد كنيد.****
خالصي پدال هاي ترمز، كالچ، ترمز دستي را بازديد كنيد.********
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توضيح:   
(1) تحت شرايط رانندگي در جاده هاي پرگرد و غبار فواصل سرويس را كوتاه تر كنيد.

(2) تحت شرايط رانندگي زير هر5000 كيلومتر يا 3 ماه (هركدام كه زودتر برسد) تعويض كنيد.
*رانندگي كوتاه  * رانندگي در شهر * رانندگي در جاده هاي خاكي

(3) اگر اتومبيل در جاده هاي پرگرد غبار و شرايط بد و يا هواي بسيار گرم و بسيار سرد استفاده مي شود، هر 20000 كيلومتر يا هر 12 
ماه (هر كدام كه زودتر فرا رسد) تعويض كنيد.

بار هر كدام زودتر برسد تعويض  (4) هنگام رانندگي در هواي مرطوب و يا جاده هاي كوهستاني، هر20000 كيلومتر يا 12 ماه يك 
كنيد.

(5) تحت شرايط رانندگي زير هر5000 كيلومتر و يا 3 ماه يك بار (هر كدام كه زودتر برسد) بازديد كنيد.
* رانندگي در محل هاي آغشته به نمك و ساير مواد خورنده * رانندگي در جاده هاي پر گل و الي * رانندگي در صحرا

(6) در جاده هائي كه نمك و ساير مواد خورنده در آن استفاده شده باشد هر5000 كيلومتر يا هر سه ماه يك بار (هر كدام كه زودتر 
برسد) بازديد و روغن كاري نمائيد.

(7) در جادهائي كه نمك و ساير مواد خورنده در آن استفاده شده باشد، هر 10000 كيلومتر و يا هر 6  ماه يك بار (هركدام كه زودتر 
برسد) بازديد كنيد.

(8) هنگام رانندگي مكرر در مسيرهاي آب و گل و الي، گريس بلبرينگ چرخ ها بايستي هر 5000 كيلومتر يا هر سه ماه يك بار (هر 
كدام كه زودتر برسد) بازديد شود.

بازديد: شامل بررسي، اصالح و تعويض.
جدول فوق برنامه زمان بندي شده و سرويس نگه داري معمول است.

بر حسب شرايط متفاوت رانندگي از جهت آب و هوا و جاده و عادت هاي هر شخص در رانندگي و خصوصيات استفاده از اتومبيل، سرويس 
و بازديد هاي بيشتري الزم خواهد بود.
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و  اگزوز  لوله  اگزوز،  چدني  مهره  سرسيلندر،  هاي  پيچ 
مهره هاي كاربراتور را آچاركشي كنيد.

1 - درب سوپاپ را باز كنيد.
تعيين شده محكم  را مطابق گشتاور  پيچ هاي سرسيلندر   -  2

كنيد.

پيچ هاي سرسيلندر:
(فوت- پوند 61-54 كيلوگرم متر 8/5-7/5) نيوتن متر 74-83

* در كار آچاركشي پيچ هاي سرسيلندر رديف نشان داده شده 
در تصوير را رعايت كنيد.

* محكم كردن پيچ ها را هنگام سرد بودن موتور انجام دهيد.
 (تقريباً 20 درجه سانتي گراد يا 68 درجه فارنهايت)

* محكم كردن پيچ ها را هنگام سرد بودن موتور انجام دهيد.
 (تقريباً 20 درجه سانتي گراد يا 68 درجه فارنهايت)

* محكم كردن پيچ ها را هنگام سرد بودن موتور انجام دهيد.

مهره هاي چدني ورودي گاز بنزين:
(فوت- پوند 15-12 كيلوگرم متر 2/1-1/6) نيوتن متر 16-21

چدني اگزوز:
(فوت- پوند 15-12 كيلوگرم متر 2/1-1/6) نيوتن متر 16-21

مهره هاي لوله اگزوز:
(فوت- پوند 27-20 كيلوگرم متر 3/7-2/7) نيوتن متر 26-36

پيچ و مهره هاي كاربراتور:
(فوت- پوند 13-9 كيلوگرم متر 1/8-1/2) نيوتن متر 12-18

تنظيم (فيلرگذاري) سوپاپ هاي دود و بنزين
تنظيم بايستي هنگام گرم بودن موتور و در حال خاموش بودن 

انجام گيرد.
1 - پيستون اول را در وضعيت كمپرس در نقطه مرگ باالي آن 

ثابت نگه داريد و سوپاپ هاي 1،2،4،6 را تنظيم كنيد.
2 - پيستون چهار را در وضعيت كمپرس و در نقطه مرگ باالي 

آن ثابت نگه داريد سوپاپ هاي 3،5،7،8 را تنظيم كنيد.

اندازه فيلر سوپاپ ها
سوپاپ بنزين 1،4،5،8 به اندازه0/30 ميلي متر (0/012 اينچ)

سوپاپ دود 2،3،6،7 به اندازه0/30 ميلي متر (0/012 اينچ)

مهره قفلي پيچ تنظيم:
(فوت-پوند 16-12 كيلوگرم متر 2/2-1/6) نيوتن متر 16-22 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


 ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ تعمير و نگه داري موتور

9

بازديد تسمه پروانه و دينام
بازديد  1 - سائيدگي، ترك، نخ زدگي و روغني شدن تسمه را 

كنيد.
تسمه نبايد با قسمت تحتاني شيار پولي تماس داشته باشد.

2 - ميزان سفتي تسمه را با فشار دادن روي آن در فاصله ميان 
دو پولي آزمايش كنيد.

مقدار بازي در تسمه                        واحد : (اينچ) ميلي متر

تسمه كار كردهتسمه جديد
تسمه  حدتنظيم 

7-8
(0/28-0/31)

8-10
(0/31-0/39)

12
دينام – الف(0/47)

مقدار فشار در بازديد: 98 نيوتن (10 كيلوگرم،22 پوند)
ميزان بازي (سفتي ) تسمه را هنگام سرد بودن موتور آزمايش 

كنيد.
هنگامي كه موتور گرم است، بازديد را بعد از30 دقيقه يا بيشتر 

انجام دهيد.

تعويض روغن موتور
و  قطعات  از  را  روغن  ريزش  و  نشتي  كنيد،  گرم  را  موتور   -  1

اطراف آن كنترل كنيد.
2 - درب ورودي روغن و فيلتر روغن را باز كنيد.

3 - روغن را تخليه كرده و روغن تازه در آن بريزيد.

ظرفيت روغن                            واحد: ليتر
با تعويض فيلتربدون تعويض فيلتر

3/53/9
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تعويض روغن موتور
اخطار:

* هنگام تعويض روغن موتور توجه كنيد روغن داغ موتور را روي 
خود نريزيد.

خود  جاي  در  و  كرده  تميز  را  تخليه  پيچ  كه  كنيد  دقت   *
ببنديد.

پيچ تخليه: 
نيوتن متر 29-39

(فوت-پوند 29-22، كيلوگرم متر 3-4)
GI حتماً از روغن هاي توصيه شده استفاده كنيد. به بخش *

(فوت-پوند 29-22، كيلوگرم متر 3-4)
* حتماً از روغن هاي توصيه شده استفاده كنيد. به بخش 

(فوت-پوند 29-22، كيلوگرم متر 3-4)

مراجعه كنيد.
4 - سطح (ميزان) روغن را بازديد كنيد.

5 - موتور را روشن كنيد. اطراف پيچ تخليه و فيلتر روغن را براي 
امكان نشتي بازديد كنيد.

6 - موتور را براي مدت چند دقيقه روشن كنيد ، سپس آن را 
خاموش كنيد. بعد از چند دقيقه مقدار روغن را بازديد كنيد.

تعويض فيلتر روغن
1 - فيلتر روغن را با آچار مناسب باز كنيد.

اخطار:
روغن موتور در هنگام تعويض داغ است، دقت كنيد خود 

را نسوزانيد.

2 - قبل از نصب فيلتر روغن جديد ، واشر الستيكي فيلتر و سطح 
تماس آن بر روي موتور را روغن بزنيد.
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3 - نصب فيلتر روغن
احساس  اينكه  از  پس  ببنديد،  موتور  روي  بر  را  فيلتر 
مقدار به  را  فيلتر  مجدداً  است،  شده  سفت  كمي  كرديد 
احساس  اينكه  از  پس  ببنديد،  موتور  روي  بر  را  فيلتر 
مقدار به  را  فيلتر  مجدداً  است،  شده  سفت  كمي  كرديد 
احساس  اينكه  از  پس  ببنديد،  موتور  روي  بر  را  فيلتر 

 دور ديگر سفت كنيد.

4 - روغن در موتور بريزيد.
به بخش تعويض روغن مراجعه كنيد.

تعويض مايع خنك كننده موتور (آب رادياتور)
اخطار:

براي جلوگيري از سوختگي ، از تعويض آب رادياتور هنگام 
گرم بودن موتور خودداري كنيد.

قرار  گرم  وضعيت  در  كامًال  را  بخاري  گرماي  كنترل  اهرم   -  1
دهيد.

2 - درب رادياتور را برداشته و شير تخليه آن را باز كنيد.

2
3
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تا  كننده)  (مايع خنك  و ضديخ  آب  مخلوط  با  را  رادياتور   -  9
لبه گلوئي رادياتور پر كنيد. براي تهيه مخلوط آب و ضديخ، از 

دستورات روي ضديخ استفاده كنيد.
ظرفيت مايع خنك كننده (بدون منبع ذخيره)

با بخاري 10/5 ليتر- ( 9 امپريال كوارتز)

منبع ذخيره 1 ليتر ( امپريال كوارتز)

در سيستم خنك  هوا  محبوس شدن  از  جلوگيري  جهت 
رادياتور  در  آرامي  به  را  مايع  آن  كامل  تخليه  و  كننده 

بريزيد.

1
4
7
8

10MAX - منبع ذخيره را تا حد ماكزيمم 10MAX - منبع ذخيره را تا حد ماكزيمم MAX پر كنيد.
11 - موتور را به مدت يك دقيقه يا حدود دو هزار دور در دقيقه 

روشن نگه داريد.
تا سرد شود. سپس  12 - موتور را خاموش كرده و صبر كنيد 

رادياتور و منبع ذخيره را مجدداً پر كنيد.
تا سرد شود. سپس  12 - موتور را خاموش كرده و صبر كنيد 

رادياتور و منبع ذخيره را مجدداً پر كنيد.
تا سرد شود. سپس  12 - موتور را خاموش كرده و صبر كنيد 

بازديد سيستم خنك كننده
بازديد و كنترل شيلنگ ها

ترك  خرابي،  نشتي،  و  چكه  غلط،  نصب  جهت  به  را  ها  لوله 
بريدگي  و  فرم  تغيير  اتصاالت،  و  ها  بست  بودن  خوردگي، شل 

ها كنترل كنيد.
به بخش LC مراجعه كنيد.

3 - پيچ تخليه آب موتور در روي قسمت عقب سمت چپ پوسته 
موتور را باز كنيد.

را  را كامًال تخليه كرده و پيچ ها  4 - مايع خنك كننده (آب) 
محكم در جاي خود ببنديد.

5 - رادياتور را پر كرده و موتور را گرم كنيد.
6 - موتور را خاموش كرده، صبركنيد تا سرد شود.

تكرار  مرتبه  يا سه  دو  در  را  فوق   5 الي   2 رديف  عمليات   -  7
كنيد.

8 - آب را از رادياتور خالي كنيد.
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بازديد درب رادياتور
قرار  فشار  تحت  را  رادياتور  درب  مخصوص  دستگاه  وسيله  به 

دهيد. دقت كنيد سالم  باشد.
مقدار فشار الزم براي باز شدن درب رادياتور

 98-78 كيلو پاسكال
مربع،  متر  سانتي  بر  كيلوگرم   0/8-1 بار،   0/78-0/98)

14-11 پوند بر اينچ مربع)

بازديد امكان نشتي و چكه در سيستم خنك كننده
سيستم  رادياتور  ورودي  طريق   از  آزمايش  دستگاه  وسيله  به 

خنك كننده را تحت فشار قرار دهيد.
فشار آزمايش 

متر  بر سانتي  كيلوگرم  بار 1/6  پاسكال (1/57  كيلو   157
مربع 23 پوند بر اينچ  مربع)

اخطار:
فشار بيش از اندازه معين به رادياتور صدمه  مي زند.

بازديد و تعويض شمع ها
1 - فيلتر هوا را باز كرده و خارج كنيد.

2 - با گرفتن غالف  الستيكي  شمع  واير شمع را از شمع جدا 
كنيد.

3 - شمع ها را به وسيله آچار شمع باز كنيد.
4 - شمع ها را به وسيله دستگاه مخصوص تميز كنيد. (شمع 

پاك كن)
واشر،  شكل  تغيير  و  خرابي  چيني،  پريدگي  لب  و  ترك   -  5
خوردگي و سوختگي، الكترود شمع ها را بازديد كنيد. در صورت 

خرابي شمع ها را تعويض كنيد.
نوع شمع

            BP6ES                                            شمع استاندارد                                            شمع استاندارد
BP5ES,BP4ES                                      شمع سرد

  BP7ES                                                  شمع گرم
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6 - فاصله دهانه الكترودهاي شمع را كنترل كنيد.
فاصله 0/9-0/8 ميلي متر (0/035-0/031 اينچ)

7 - شمع ها را بسته و واير شمع ها را طبق شماره هاي روي 
آن نصب كنيد.

شمع ها:
29-20 نيوتن متر

(3-2 كيلوگرم متر يا 22-14 فوت-پوند)

بازديد و كنترل واير شمع ها
1 - خرابي، ترك خوردگي و سوختگي سر سيم واير شمع ها را 

كنترل كنيد.
2 - مقاومت وايرهاي شمع را كنترل كنيد. واير را تكان داده و 

شكستگي آن ها را كنترل كنيد.

مقاومت واير: كمتر از 30 كيلو اهم

تعويض فيلتر بنزين
بر  بنزين  ريختن  از  براي جلوگيري  بنزين  فيلتر  تعويض  هنگام 

روي موتور از دستمال استفاده كنيد.
استفاده نكرده و تعويض  * بست شيلنگ هاي بنزين را مجدداً 

كنيد.
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بازديد لوله هاي بنزين 
شكستگي،  نشتي،  ناقص،  اتصال  مانند  بنزين  هاي  لوله  خرابي 

صدمات ناشي از ضربات وارده و تغيير شكل را بازديد كنيد.

توجه:
* هنگام تعويض و نصب قطعات آن ها را با هواي فشرده (باد) 

تميز كنيد.
* پس از باز كردن بست لوله هاي بنزين مجدداً از آن ها استفاده 

نكنيد.

تعويض و تميزكردن فيلتر هوا
نوع فيلتر كاغذي روغني

اين نوع فيلتر نيازي به تميز كردن قبل از تعويض ندارد.

فيلتر كاغذي خشك
در صورت استفاده از اتومبيل در جاده ها و محيط هاي پر گرد و 

غبار، فيلتر را زود به زود تميز كرده و يا تعويض نمائيد.
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بازديد سوپاپ تهويه (تخليه) هواي زير درب سوپاپ
كنترل سوپاپ

شيلنگ الستيكي را  از  سوپاپ جدا كرده و انگشت خود را به 
آن نزديك كنيد. با موتور روشن در دور آرام احساس  مكش در 

آن مي شود.

بازديد لوله هاي تهويه (تخليه ) هوا
دقت كنيد شيلنگ ها، شكستگي، ترك و اتصاالت ناقص نداشته 

باشند.

  

بازديد لوله هاي مكش و اتصاالت آن ها
نوع  هر  يا  و  شكل  تغيير  شكستگي،  هوا،  نفوذ  ناقص،  اتصاالت 

خرابي در لوله هاي مكش را كنترل كرده و تعويض نمائيد.

تعويض و بازديد پالتين دلكو
1 - سوختگي و خال زدگي پالتين دلكو را كنترل نمائيد.

2 - با استفاده از سنباده نرم مخصوص پالتين، خال زدگي روي 
پالتين را به دقت برداشته و صاف  نمائيد.

سعي نكنيد كليه بر آمدگي ها را صاف كنيد.
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فاصله دهانه پالتين
1 - موتور را بگردانيد تا پالتين دلكو بر روي يكي از برآمدگي 
ها شفت دلكو قرار گيرد. سپس فاصله ايجاد شده را با فيلر تميز 

اندازه بگيريد.
تعيين شده  اندازه  از محدوده  ايجاد شده خارج  فاصله  اگر   - 2
(پين)  ميخ  وسيله  به  و  كرده  را شل  پالتين  بست  پيچ   باشد، 

تنظيم دهانه، اين فاصله را  تنظيم نمائيد.

زاويه سكون
(مقدار زاويه اي از گردش شفت كه طي آن دهانه پالتين 

بسته مي ماند)
1 - موتور را روشن كرده گرم كنيد.

2 - شيلنگ مكش را از  مكنده (واكيوم) دلكو جدا كرده و سر آن 
را براي جلوگيري از ورود گرد و غبار، درپوش بگذاريد.

3 - موتور را با دور آرام روشن كنيد و به وسيله دستگاه مخصوص 
مقدار زاويه سكون را اندازه بگيريد.

زاويه سكون 55°-49° 
4 - اگر اندازه به دست آمده در محدوده تعيين شده نبود، موتور 

را خاموش كرده و دهانه پالتين را تنظيم نمائيد.
زاويه  پالتين  دهانه  تنظيم صحيح   از  كه پس  در صورتي   -  5
سكون به حالت عادي باز نگردد، در اين حالت سر شفت دلكو 

(چهار گوش) سائيده شده است كه بايستي تعويض گردد.
  

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


 ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ تعمير و نگه داري موتور

18

پالتين دلكو
1 - پس از نصب پالتين جديد دهانه آن و زاويه سكون را تنظيم 

نمائيد.
2 - گريس مخصوص به شفت و سر شفت بزنيد.

بازديد فيلتر هواي (سيلكون) اوليه 
هواي محيط پس از ورود در اين فيلتر به سرعت به گردش در 
آمده و ذرات غبار را از آن جدا مي شود. گردگير را از لوله زير 
فيلتر جدا  كرده و گرد و خاك جمع شده  در آن را تميز كنيد. 

(زمان  دلكو  آوانس  موتور،  آرام   دور  تنظيم  و  بازديد 
احتراق) و نسبت مخلوط هوا و بنزين

دقت:
الف: ميزان مخلوط بنزين و هوا دركارخانه تنظيم گرديده و نيازي 
به تنظيم مجدد ندارد، درصورت لزوم تنظيم مجدد، به روش زير 

عمل نمايد.
ب: سعي كنيد كه پيچ تنظيم دور آرام را تا آخر ببنديد. در غير 
اين صورت نوك پيچ صدمه خواهد ديد كه نتيجتاً باعث خرابي 
ب: سعي كنيد كه پيچ تنظيم دور آرام را تا آخر ببنديد. در غير 
اين صورت نوك پيچ صدمه خواهد ديد كه نتيجتاً باعث خرابي 
ب: سعي كنيد كه پيچ تنظيم دور آرام را تا آخر ببنديد. در غير 

آن و كار بد موتور خواهد شد.
كنترل مقدماتي 

1 - توجه كنيد كه قطعات ذيل در شرايط خوب و كامًال سالم 
كنترل مقدماتي 

1 - توجه كنيد كه قطعات ذيل در شرايط خوب و كامًال سالم 
كنترل مقدماتي 

باشند.
* قطعات سيم جرقه زني

* سطح آب و روغن موتور
* اندازه فيلر سوپاپ ها

* مقدار بنزين موجود در كاربراتور در دور آرام موتور
* لوله هاي مكش

* سيستم ورودي هوا به موتور (درب روغن، ميله درجه روغن 
و غيره)

را  ترمز دستي  قرار دهيد.  را در حالت خالص  2 - دسته دنده 
بكشيد و جلو و عقب چرخ ها را ببنديد.

3 - كولر و چراغ ها را خاموش كنيد.
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بازديد و تنظيم دور آرام موتور، آوانس دلكو و نسبت مخلوط هوا و بنزين 

مقدمات:
موتور را روشن كرده گرم كنيد تا حدي كه عقربه درجه آب در وسط قرار گيرد.

موتور را روشن كنيد.

لوله مكش را از وكيوم دلكو جدا كرده و 
سرلوله را در پوش بگذاريد (كور كنيد)

لوله مكش را از وكيوم دلكو جدا كرده و 

به مدت 2 يا 3 دقيقه موتور را با دور 2 الي 
3 هزار دور روشن نگه داريد. سپس به مدت 

يك دقيقه موتور با دور آرام كار كند.

به مدت 2 يا 3 دقيقه موتور را با دور 2 الي 
3 هزار دور روشن نگه داريد. سپس به مدت 

مقدار دور آرام را كنترل كنيد
دور آرام: كمتر از 800 دور

صحيح است صحيح نيست

دور آرام موتور را با گردش پيچ 
هواي كاربراتور تنظيم كنيد.

(تايمينگ) آوانس دلكو را كنترل كنيد.
مقدار آوانس دلكو قبل از نقطه مرگ 

پيستون3±2

مقدار زاويه آوانس (تايمينگ) را با 
گردش دلكو تنظيم نمائيد.

مقدار زاويه آوانس (تايمينگ) را با 

لوله مكش را به وكيوم دلكو 
متصل نمائيد.متصل نمائيد.

موتور را به مدت 2 تا 3 دقيقه با دور 2 
يا 3 هزار دور روشن نگه داشته، سپس 

اجازه دهيد با دور آرام كار كند.

موتور را به مدت 2 تا 3 دقيقه با دور 2 

صحيح است صحيح نيست

(الف) ادامه در صفحه بعد(ب) ادامه در صفحه بعد(ب) ادامه در صفحه بعد(ج) ادامه در صفحه بعد

لوله مكش را از وكيوم دلكو جدا كرده و لوله مكش را از وكيوم دلكو جدا كرده و 

3 هزار دور روشن نگه داريد. سپس به مدت 
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دور آرام را با گردش پيچ گاز تنظيم كنيد.
ميزان دور آرام در اتومبيل مجهز به گيربكس 

معمولي (غير اتوماتيك) 50±800 دور
ميزان دور آرام در اتومبيل مجهز به گيربكس 

ميزان آوانس را دور آرام تاييد كنيد.
تايمينگ دلكو (آوانس) 5 ± 15

لوله هاي مكش را تميز يا تعويض كنيد.

دلكو و لوله مكش را بازديد كنيد.

دلكو و يا وكيوم (مكنده) دلكو را تعويض كنيد.

پيچ تنظيم دور موتور را تا آخر ببنديد، 
سپس حدود 3 دور آن را باز كنيد.

سرعت گردش موتور را به وسيله پيچ هوا 
تنظيم كنيد.

سرعت گردش موتور (گيربكس غير 
اتوماتيك) 50±900 دور

پيچ دور آرام را بگردانيد تا جائي كه موتور در 
حداكثر دور به نرمي كار كند.

پيچ دور آرام را بگردانيد تا جائي كه موتور در 

آيا دور موتور در هنگام تنظيم پيچ دور آرام 
زياد مي شود؟

دور موتور را با گردش پيچ تنظيم دور آرام 
تنظيم كنيد.

دور آرام: 50±800 دور در دقيقه گيربكس 
غير اتوماتيك

پايان

اخطار:
سعي نكنيد پيچ را محكم 
ببنديد، چون باعث خراب 

شدن نوك آن و در نتيجه بد 
كار كردن موتور مي شود.

شدن نوك آن و در نتيجه بد 

(الف) (ب) (ج)

صحيح است صحيح نيست

تنظيم كنيد.

صحيح است
خير

ميزان دور آرام در اتومبيل مجهز به گيربكس 
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بازديد و تنظيم
تنظيم (فيلر گذاري) سوپاپ ها در حالت گرم

واحد ميلي متر (اينچ)
سوپاپ بنزين                                      0/30  (0/012)
سوپاپ دود                                         0/30  (0/012)

مقدار بازي تسمه

تسمه جديد
تسمه كار كرده

تسمه
حدتنظيم

7-8
(0/28 - 0/31)

8-10
(0/31 - 0/39)

12
(0/47)

دينام

مقدار فشار وارده براي آزمايش بازي (سفتي) تسمه 98 نيوتن مقدار فشار وارده براي آزمايش بازي (سفتي) تسمه 98 نيوتن 
موتور  بودن  در حالت سرد  را  تسمه  پوند)  كيلوگرم 22  موتور (10  بودن  در حالت سرد  را  تسمه  پوند)  كيلوگرم 22   10)

آزمايش كنيد.

بازديد سيستم خنك كننده
واحد: كيلو پاسكال (بار، كيلوگرم بر سانتي متر مربع، پوند بر 

اينچ مربع)
فشار الزم براي باز شدن سوپاپ درب رادياتور

(11-14 ،0/8-1 ،0/78-0/98) 78-98
تست نفوذ آب از سيستم خنك كننده - مقدار فشار

(23 ،1/6 ،1/57) 157
شمع ها

BP6ES نوع استاندارد    

BP4ES نوع گرم    
BP5ES     
BP7ES نوع سرد    

دور آرام موتور و درجه آوانس دلكو (زمان احتراق)
دور در دقيقه     800±50 دور آرام  
درجه آوانس   درجه قبل از نقطه مرگ پيستون       3°±2°

واير شمع ها
مقاومت واير شمع ها    كمتر از 30 كيلو اهم

دلكو
دهانه پالتين    ميلي متر (اينچ) 0/45-0/55 (0/018-0/022)

40°-55° مقدار زاويه سكون دهانه پالتين   
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ضميمه راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه
EM بخش

مقدمات                                                             
EM-4       اجزاء موتور- قطعات خارجي
EM-5       (كمپرس) كنترل فشار تراكم
  EM-6 زنجير موتور      
EM-7       باز كردن زنجير موتور -
EM-10 - بازرسي زنجير موتور     

     EM-11 11-     - نصب زنجير موتور            - نصب زنجير موتور      
    EM-15 15-    سرسيلندر            سرسيلندر       

EM-16 - سرسيلندر- باز كردن از موتور     
EM-18 - سرسيلندر- باز كردن قطعات     

  EM-19 19-  - سرسيلندر- بازرسي         - سرسيلندر- بازرسي      
EM-25 - جمع كردن (مونتاژ قطعات سر سيلندر)    
EM-28 - نصب سر سيلندر روي موتور     

EM-30 كارتل (تشت) روغن  موتور- باز كردن و نصب   
EM-32 واشر كارتل (تعويض)      

  EM-34 34-  تعمير موتور         تعمير موتور      
   EM-35 35-   - باز كردن موتور          - باز كردن موتور      

EM-36 - بازرسي و كنترل قطعات موتور     
EM-43 - جمع كردن و بستن قطعات موتور    

   EM-46 46-   اطالعات تعمير و مشخصات         اطالعات تعمير و مشخصات     
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شماره ابزارابزارنوع موتور
نام ابزار

ذ 24 اس

*

ST0501S000
پايه موتور -  كامل

(1)  ST05011000   
نگه دارنده

(2)  ST05012000
پايه

*
KV10105001

اتصال (نصب) موتور

*

KV101041S0
جدا كن كفي ياتاقان ثابت

(1)  ST16511000 
جدا كن

(2)  ST16512001
واسطه (آداپتور)  واسطه (آداپتور)  ا

(3)  ST16701001
واسطه (آداپتور)  واسطه (آداپتور)  ا

*
ST12070000*

سوپاپ جمع كن

*

KV10107900
كاسه نمد سوپاپ

*

KV101092S0*

فنر سوپاپ جمع كن
(1)  KV10109210   

فنر جمع كن
(2)  KV10109220

رابط

*
ST13030001

پايه جهت خارج كردن گژن پين

ي ا

ي

ابزار مخصوص تعميرات                   * ابزار مخصوص (مشابه تجارتي دارد)
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شماره ابزارابزارنوع موتور
نام ابزار

ذ 24 اس

*

KV101039S0*
برقوي گيت سوپاپ  

(1)  ST11081000  
ابرقوي12/2 ميلي متر(اينچ 0/480 قطر)  ي

(2)  ST11032000
برقوي 8 ميلي متر(اينچ 0/315 قطر) ي  

(3)  ST11320000
سنبه گيت سوپاپ

*
 ST11650001* ST11650001*

ابزار تراش سيت-سوپاپ

*

  ST16610001  ST16610001
بوش كش ميل لنگ

*
  KV10105500  KV10105500

سنبه كاسه نمد عقب ميل لنگ

*
ST19320000*  

آچار فيلتر روغن

*
KV10105800*  

زنجير نگه دار 

*
  EM03470000*  EM03470000*

رينگ جمع كن 

*

  KV10111100  KV10111100
واشر بر (براي جدا كردن واشر كارتل) 

*

  WS39930000  WS39930000
بمب مخصوص چسب زني

ابزار مخصوص تعميرات                   * ابزار مخصوص (مشابه تجارتي دارد)
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اجزاء موتور - قطعات خارجي
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كنترل فشار تراكم (كمپرس)
1 - موتور را گرم كنيد.

2 -  همه شمع ها را باز كنيد.
آچار شمع مناسب استفاده كنيد.

3 - اتصاالت برق دلكو را باز (قطع ) كنيد.

4 - فشار سنج مناسب براي اندازه گيري فشار استفاده كنيد.
5 - پدال گاز را تا آخر فشار دهيد تا دريچه كاربراتوركامَال باز 

شود.
6 - موتور را به وسيله استارت به گردش در آوريد و ميزان تراكم 

(كمپرس) را از روي فشار سنج بخوانيد.

مقدار فشار تراكم (كمپرس)
كيلوگرم  بر سانتي متر مربع، بار) كيلو  (پوند بر اينچ  مربع – 

پاسكال در350 دور در دقيقه
استاندارد (11/96،12/2،173)1196  

حداقل (131 ، 9/2 ، 9/02)902
حداكثر اختالف فشار تراكم بين سيلندرها

 98(0/98 ،1،14) 

7 - اگر مقدار فشار تراكم در يك يا دو سيلندركم است، مقداري 
از طريق سوراخ  شمع در داخل سيلندر ريخته و  روغن موتور 

فشار تراكم را اندازه گيري نمائيد.
* اگر ريختن روغن باعث افزايش فشار شود، امكان خوردگي و يا 

خرابي رينگ ها وجود دارد.
* اگر مقدار فشار تراكم بدون تغيير باقي  بماند، سوپاپ چسبيده 

و يا درست در جاي خود نمي نشيند.
* اگر فشار تراكم در دو سيلندر كنار هم پائين است و افزودن 
روغن نيز كمكي به افزايش آن نمي كند، واشر سرسيلندر بين دو 

سيلندر صدمه ديده است.
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زنجير موتور  
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زنجير موتور- بازكردن
1 - مايع خنك كننده داخل رادياتور را تخليه كنيد.

دقت كنيد مايع رادياتور روي تسمه نريزد.
2 - رادياتور را خارج كنيد.
به بخش LC مراجعه كنيد

3 - پروانه را باز كنيد.
4 - تسمه دينام را در بياوريد.

5 - پيستون شماره يك را درحالت تراكم و نقطه مرگ باال قرار 
دهيد و چكش برق دلكو را در جهت نشان داده شده در تصوير 

ثابت نگه داريد.

6 - قطعات زير را باز كنيد.
* پولي ميل لنگ

* پمپ روغن و ميله محرك آن
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مراجعه  روغن  كارتل  نصب  و  كردن  باز  (به  روغن  كارتل   -  7
كنيد).

باز كنيد. دقت كنيد واشر سرسيلندر  را  8 - سيني جلو موتور 
خراب نشود.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


 ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ مكانيكي موتور

11

9 - قطعات زير را باز كنيد.
* زنجير سفت كن

* راهنما هاي زنجير
* زنجير موتور و دنده ها

* دنده اويل پمپ (پمپ روغن)، دنده سر ميل لنگ و دنده به 
حركت در آورنده پمپ روغن

پس از خارج كردن زنجير موتور، ميل لنگ و ميل سوپاپ را به 
طور جداگانه نگردانيد، زيرا سوپاپ ها به سر پيستون ها ضربه 

مي زنند.
در صورت خرابي و خوردگي بيش از اندازه زنجير آن را تعويض 

نمائيد.

زنجير موتور- بازرسي
در صورت خرابي و خوردگي بيش از اندازه زنجير آن را تعويض نمائيد.

 زنجير موتور- نصب 
1 - دقت كنيد كه پيستون اول در نقطه مرگ باال در وضعيت 

كمپرس قرار داشته باشد.
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2 - دنده ميل لنگ، روغن برگردان و دنده محرك پمپ روغن 
را نصب كنيد.

الف- دقت كنيد عالمت روي دنده ميل لنگ به طرف جلو موتور 
نصب شود.

ب- دنده محرك پمپ روغن را طوري نصب نمائيد كه لبه داخلي 
شيار بزرگ (مطابق تصوير) به طرف عقب موتور باشد.

3 - دنده ميل لنگ و زنجير را نصب كنيد.
الف- زنجير موتور را با تنظيم عالمت روي آن و عالئم روي دنده 

ميل لنگ و دنده ميل سوپاپ جا بزنيد.
اي  ضربه  پين  دادن  قرار  بايستي ضمن  سوپاپ  ميل  دنده  ب- 
(خار) آن در سوراخ شماره 2 نصب شود. عالمت تايمينگ شماره 

2 نيز بايستي استفاده شود.

4 - پيچ دنده ميل لنگ را سفت كنيد.
گشتاور پيچ دنده ميل لنگ 157- 118 نيوتن متر

(فوت- پوند 116-87، كيلوگرم بر متر 12-16)

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


 ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ مكانيكي موتور

13

5 - زنجير سفت كن و راهنماي زنجير را ببنديد.
گشتاور پيچ زنجير سفت كن و راهنماي زنجير:

10-6 نيوتن متر
(فوت- پوند 7/2-4/3، كيلوگرم بر متر0/6-1)

* هنگام نصب راهنماي زنجير، آن را در جهتي كه بر زنجير فشار 
وارد آورد، حركت داده و نصب كنيد.

به  را  زنجير)  بر  مماس  (قسمت  كن  سفت  زنجير  برآمدگي   *
وسيله حركت دادن راهنما در حالت تماس كامل با زنجير تنظيم 

نمائيد.

6 - به قسمت هاي باال و پائين سيني جلوي موتور، سيلر بزنيد. 
سيلرهاي اضافي را پاك كنيد.

7 - به لبه كاسه نمد ميل لنگ گريس ليتيوم بزنيد.
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10 -كارتل روغن را نصب كنيد (به بخش باز كردن و نصب كارتل 
مراجعه كنيد).

گشتاور پيچ هاي كارتل
نيوتن متر 6/3-8/3

 (فوت-پوند 6/1-4/6، كيلوگرم بر متر 0/64-0/85)
11 - پولي ميل لنگ را نصب كنيد.

گشتاور پيچ  پولي ميل لنگ
نيوتن متر 157- 118

(فوت - پوند 116- 87، كيلوگرم بر متر 16- 12)

9 - به محل هاي تعيين شده سيلر بزنيد و درپوش الستيكي را 
نصب كنيد.

8 - سيني جلو موتور را نصب كنيد.
دقت كنيد كه واشر سر سيلندر صدمه نبيند.

گشتاور پيچ هاي سيني جلو موتور
اندازه ام 8

نيوتن متر 10-16
(فوت - پوند 12-7، كيلوگرم بر متر 1-1/6)

اندازه ام 6
نيوتن متر4-10

(فوت- پوند 7/2-2/9، كيلوگرم بر متر 0/4-1)
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موتور  در سيني جلو  را  روغن  پمپ  و  دلكو  ميل محرك   -  12
نصب كنيد.

 نيوتن متر 15- 11
(فوت - پوند 11- 8، كيلوگرم بر متر 1/5- 1/1)

پمپ روغن و ميله محرك آن را با تنظيم عالمت روي دنده در 
مقابل سوراخ روغن بر روي هم نصب نمائيد.

13 - دقت كنيد كه پيستون شماره يك در وضعيت تراكم و در 
نقطه مرگ باال قرار داشته و چكش برق نيز روي شمع يك و در 

حالت جرقه باشد.

و  ها  پيستون  حركت  كامل  هماهنگي  از  اطمينان  براي   -  14
سوپاپ ها ميل لنگ را به آرامي بگردانيد.

* از فشار زياد و گردش سريع ميل لنگ جلوگيري كنيد، زيرا 
ممكن است پيستون ها به سوپاپ ها صدمه بزنند.

15 - قطعات زير را نصب كنيد.
* پروانه و پولي آن

* تسمه ها
* قطعات و متعلقات ديگر

16 - ميزان سفتي تسمه را تنظيم كنيد.
به بخش  MA مراجعه كنيد.
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سرسيلندر

الف - هنگام نصب قطعات لغزنده و متحرك مانند بلبرينگ، دقت كنيد كه قبل از نصب آن مقداري روغن موتور به سطوح لغزنده آن 
بزنيد.

ب- واشرهاي روغن وكاسه نمدهاي جديد استفاده كنيد.
ج- دقت كنيدكاسه نمدها صدمه نبينند.

(فوت پوند - كيلوگرم بر متر) نيوتن متر
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سر سيلندر -  بازكردن   
1 - مايع خنك كننده رادياتور را تخليه نمائيد.

دقت كنيد مايع رادياتور روي تسمه نريزد.
2 - لوله اگزوز را از چدني اگزوز بغل سيلندر باز كنيد.

3 - درب سوپاپ را باز كنيد.
4 - پيستون شماره يك را در نقطه مرگ باالي وضعيت تراكم 
در  شده  داده  نشان  درموقعيت  را  دلكو  برق  دهيد. چكش  قرار 

تصوير قرار دهيد.

5 - پيچ دنده ميل سوپاپ را شل كنيد.
6 - زنجير موتور را با استفاده از ابزار نگه داريد.
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7 - دنده ميل سوپاپ را خارج كنيد.

8 - پيچ هاي سر سيلندر را به ترتيب نشان داده شده در تصوير 
باز كنيد.

تابيدگي  و  خوردگي  ترك  باعث  شده  ياد  ترتيب  رعايت  عدم 
سرسيلندر مي شود.

9 - پيچ هاي سرسيلندر به سيني جلو موتور را باز كنيد.
منيفولدهاي  كردن)  جدا  (بدون  با  همراه  را  سرسيلندر   -  10
و  كرده  باز  موتور  روي  از  بنزين  چدني  و  اگزوز  هاي)  (چدني 

خارج كنيد.
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سرسيلندر- جدا كردن قطعات
و  كاربراتور  همراه  به  را  بنزين  ورودي  (چدني)  منيفولد   -  1

منيفولد (چدني) اگزوز را از بغل سرسيلندر باز كنيد.
2 - ميل انگشتي و انگشتي سوپاپ ها را به همراه پيچ هاي آن 

باز كرده و جدا كنيد.
از محل  را  پنج  و  دارنده هاي شماره يك  نگه  پيچ هاي  الف-  
خود خارج نكنيد، زيرا باعث بيرون پريدن فنرها و نگه دارنده ها 

خواهد شد.
ب-  هنگام باز كردن پيچ ها ، آن ها را به طور يكنواخت شل 

كرده، سپس باز كنيد.

3 - ميل سوپاپ را از محل خود خارج كنيد.
4 - سوپاپ ها، فنر سوپاپ ها و قطعات متعلقه را با استفاده از 

ابزار مناسب باز كنيد.
قطعات باز شده را به ترتيب محل آن روي سرسيلندر نگه داري 

نمائيد.

سرسيلندر- بازرسي
پيچيدگي سرسيلندر

كمتر از 0/1 ميلي متر (0/004اينچ)
در صورتي كه  مقدار پيچيدگي از حد تعيين شده بيشتر باشد، 

آن را تعويض نموده و يا سنگ بزنيد (تراش دهيد).
حد سنگ زني سرسيلندر:

سطح  تراش  بمقدار  سرسيلندر  (تراش)   زني  سنگ  حد 
پوسته موتور بستگي داشته و تعيين ميگردد. 

و  باشد  الف  مقدار  مساوي  سرسيلندر  تراش  مقدار  اگر 
مقدار تراش سطح پوسته موتور مساوي مقدار ب باشد،

(0/008 اينچ) ميلي متر 0/2= ب + الف خواهد بود.
به  آن  در  ميل سوپاپ  كنيد كه  تراش سرسيلندر دقت  از  پس 
راحتي با دست گردش نمايد. اگر مقاومتي در گردش آن ديده 

شد، بايد سرسيلندر را تعويض نمائيد.
ارتفاع سرسيلندر (عادي)

(اينچ 0/008 ± 3/894) ميلي متر 0/2 ± 98/9
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مقدار لقي راهنماي سوپاپ (گيت سوپاپ،گايد)
* لقي گيت سوپاپ ها بايستي به موازات انگشتي سوپاپ اندازه 
گيري شوند (به طور كلي بيشترين مقدار خوردگي در اين حالت 

مشخص مي گردد.)
مقدار لقي بين گيت و ميل سوپاپ 

حداكثر مقدار (اينچ 0/0039) ميلي متر 0/10
حداكثر مقدار جابجايي (اندازه اي كه درجه مشخص مي كند)

(اينچ 0/008) ميلي متر 0/2
* براي تعيين دقيق قطعه قابل تعويض، قطر داخلي گيت سوپاپ 

و قطر خارجي ميل سوپاپ را اندازه گيري نمائيد.
گرديده  ذكر  مشخصات  و  تعمير  اطالعات  قسمت  در  ها  اندازه 

است.
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تعويض گيت سوپاپ (راهنما، سوپاپ ،گايد)
در  سرسيلندر  سوپاپ،  (گايد)  گيت  آوردن  بيرون  براي   -  1
ظرفي پر از روغن قرار داده و آن را در دماي150 الي160 درجه 

سانتيگراد (302 تا 320 فارنهايت) گرم كنيد.

2 -  گيت (گايد) سوپاپ را با فشار (20 كيلو نيوتن، 2 تن) پرس 
و يا با استفاده از ابزار مناسب و ضربات چكش از جاي خود خارج 

كنيد.

3 - سوراخ  محل گيت در سرسيلندر را برقو بزنيد.
قطر داخلي سوراخ  محل گيت

براي قطعات تعميري
(اينچ 0/4802-0/4797) ميلي متر 12/185-12/196
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4 - سرسيلندر را تا دماي150 الي160 درجه سانتي گراد (302-
320 درجه فارنهايت) گرم كنيد. سپس گيت يدك را با فشار در 

جاي خود نصب نمائيد.

5 - گيت سوپاپ را برقو بزنيد.
اندازه  به دست آمده پس از برقو

(اينچ 0/3157 - 0/3150) ميلي متر 8/018 - 8

سيت سوپاپ - (محل نشت سوپاپ در سرسيلندر)
سيت سوپاپ ها روي سرسيلندر را بازديد نمائيد. اگر اين محل 
سوپاپ  گرديد،  مشاهده  رفتگي  فرو  آن  در  و  داده  شكل  تغيير 
مربوطه را آب بندي نموده و با قطعه سيت سوپاپ روي سرسيلندر 

را  تعويض نمائيد.
و  قبال سائيدگي سوپاپ  قطعه سيت سوپاپ،  تعويض  * هنگام 

گيت (راهنما) سوپاپ را كنترل نمائيد.
بر  تراش سيت سوپاپ  يا  و  بندي  آب  نمائيد كه حتماً  * دقت 
روي سرسيلندر را حتماً با دو دست انجام دهيد تا محل به طور 

يكنواخت ترميم گردد.
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تعويض قطعه سيت سوپاپ  
يا  و  رفته  بين  از  كه  آنجائي  تا  را  سوپاپ  داخلي  قسمت   -  1
تراش  دستگاه  دهيد.  تراش  دقت  با  خارج  شده،  از محل خود 
روي  سوپاپ  سيت  محل  عمق  كه  شود  تنظيم  طوري  بايستي 

سرسيلندر را افزايش ندهد.
2 - فرو رفتگي داخل سرسيلندر را برقو بزنيد.

قطر برقو براي تعمير محل سيت سوپاپ
 (اورسايز) تعمير اول (اينچ 0/020) ميلي متر 0/5

سوپاپ بنزين
(اينچ 1/7920-1/7913) ميلي متر 45/500-45/516

سوپاپ دود
(اينچ 1/5951-1/5945) ميلي متر 40/500-40/516

براي صحت عمل برقو زدن، سوراخ گيت (گايد) سوپاپ را مركز 
قرار داده و برقو را با دوركامل بگردانيد. (نيم دور نزنيد)

3 - سرسيلندر را تا دماي150 الي160 درجه سانتي گراد (302 
تا 320 درجه  فارنهايت) گرم كنيد.

4 - قطعه سيت سوپاپ را با فشار در جاي خود پرس كنيد. و 
حداقل چهار نقطه آن را ضربه بزنيد.

5 - سپس با استفاده از ابزار مناسب قطعه جديد را تراشيده و 
يا سنگ بزنيد. اندازه سنگ زني، به اطالعات تعمير و مشخصات 

مراجعه كنيد.
6 - پس از سنگ زني لبه هاي سوپاپ را آب بندي نمائيد.

7 - محل تماس سوپاپ با سيت را بازديد نمائيد.
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بادامك)  (ميل  سوپاپ  ميل  ديدن)  وسيله  (به  بصري  كنترل 
خراشيدگي، چسبيدگي و سائيدگي ميل سوپاپ را كنترل كنيد. 

بازي (لقي) انتهاي ميل سوپاپ (ميل بادامك)
1 - ميل سوپاپ را نصب كرده و آن را در سرسيلندر قرار دهيد.

2 - مقدار بازي طولي ميل سوپاپ را اندازه بگيريد.
بازي طولي ميل سوپاپ (ميل بادامك)

حداكثر (اينچ 0/008) ميلي متر 0/2

لقي بوش ميل سوپاپ (ميل بادامك)
1 -  قطر داخلي بوش ميل سوپاپ را اندازه بگيريد.

قطر داخلي استاندارد:
 (اينچ 1/3002-1/2992) ميلي متر  33-33/025

2 - قطر خارجي محل بوش بر روي ميل سوپاپ (ميل بادامك) 
را اندازه بگيريد.

قطر خارجي استاندارد:
 (اينچ 1/2968-1/2961) ميلي متر 32/920-32/940

در صورتي كه مقدار لقي بيش از مقدار حداكثر باشد، ميل سوپاپ 
(ميل بادامك) و يا سرسيلندر را تعويض نمائيد.

حداكثر مقدار  لقي:
 (اينچ 0/0047) ميلي متر 0/12  
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تابيدگي  ميل سوپاپ (ميل  بادامك )
جمع مقدار مشخص شده  بر روي درجه 

حداكثر (اينچ 0/0008) ميلي متر 0/2 به روي بوش مياني
در صورتي كه مقدار تابيدگي  بيش از حداكثر تعيين شده باشد،  

قطعه را تعويض نمائيد.

ارتفاع بادامك  ميل سوپاپ (ميل بادامك)
ارتفاع  بادامك استاندارد:

(اينچ1/5170-1/5150) ميلي متر38/481-38/531
حداكثر سائيدگي قابل قبول (اينچ 0/0089)

ميل  باشد،  فوق  اندازه  از  بيش  سائيدگي  مقدار  كه  صورتي  در 
سوپاپ را تعويض نمائيد.

تابيدگي  دنده  ميل  سوپاپ (دنده زنجير)
دنده را روي ميل سوپاپ  نصب  كرده و تابيدگي آن را كنترل 

نمائيد.
تعويض  را  دنده  باشد،  مجاز  حد  از  بيش  تابيدگي  مقدار  اگر 

نمائيد.
جمع رقم درجه (مقدار تابيدگي)

حداكثر (اينچ 0/004) ميلي متر 0/1
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حد انحراف فنر سوپاپ
حالت  در  قائمه  زاويه  از  سوپاپ  فنر  انحراف   حداكثر 

ايستاده 
مقدار انحراف از خط قائم 

فنر بيروني
كمتر از 2/2 ميلي متر (0/087 اينچ)

فنر مياني
كمتر از 1/9 ميلي متر (0/075 اينچ)

تحمل فشار فنر سوپاپ 
به جدول اطالعات  تعمير و مشخصات  مراجعه كنيد.

اندازه سوپاپ 
هاي  اندازه  نمائيد.  كنترل  ها  در يك يك سوپاپ  را   ها  اندازه 
صحيح در جدول اطالعات تعمير و مشخصات  ذكر شده است.  
در صورتي كه ضخامت  لبه سوپاپ در اثر خوردگي از 0/5 ميلي 

متر (اينچ 0/020) كمتر شده  باشد، سوپاپ را تعويض نمائيد.
 0/008) متر  ميلي   0/2 ميله سوپاپ  قطر  تراش  مقدار  حداكثر 

اينچ) است.
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ميل و انگشتي سوپاپ
1 -  خراشيدگي، چسبيدگي و خوردگي ميل انگشتي را بازديد 

نمائيد.
2 -  قطرخارجي ميل انگشتي را اندازه گيري كنيد.

اندازه قطر ميل انگشتي
 (اينچ 0/7874 - 0/7866) ميلي متر 20 - 19/979

3 - قطر داخلي سوراخ انگشتي را اندازه گيري نمائيد.
قطر داخلي

(اينچ 0/7885 - 0/7877) ميلي متر 20/028 - 20/007
مقدار لقي انگشتي نسبت به ميل انگشتي

(اينچ 0/0020 - 0/0003) ميلي متر 0/050 - 0/007

سرسيلندر- جمع كردن (مونتاژ)
* كاسه نمدهاي كهنه را دور ريخته و كاسه نمد جديد استفاده 

كنيد. 
لغزنده سطوح  كنيد  كاري  روغن  را  نمدها  كاسه  هاي  لبه   *

 قسمت هاي تماس قطعات متحرك را روغن كاري نمائيد. 
* براي روغن كاري حتماً از روغن موتور استفاده كنيد.

1 - قطعات متعلقه سوپاپ را نصب كنيد.
نصب  را  مياني  فنر  پولك  سوپاپ،  نمد  كاسه  نصب  از  قبل   *  

كنيد.
را نصب كنيد. دقت كنيد كه سمت گام  بيروني سوپاپ  فنر   *

هاي كوتاه فنر به طرف سرسيلندر نصب شود.
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 2 - با توجه به نكات زير پايه ميل انگشتي ، انگشتي ها و فنرها 
روي ميل انگشتي نصب كنيد.

روي  چاك  عالمت  داراي  بنزين   سوپاپ  هاي  انگشتي   -(1)
قسمت جلو هستند ولي انگشتي هاي سوپاپ دود داراي چنين 

عالمتي نيستند.
(2)- ميل انگشتي ها داراي عالمت سنبه نشان روي سطح مقطع 
جلو هستند. بايستي توجه شود كه ميل انگشتي ها طوري نصب 

شوند كه اين عالئم در باال قرار گيرند.

(3)- انگشتي هاي  دود و بنزين سيلندرهاي 2 و 4 مشابه اند و 
با عالمت 2 و 4 مشخص شده اند.

(4)- دقت كنيد كه پايه هاي ميل انگشتي در محل هاي اصلي 
خود نصب شوند.

براي جلوگيري از جا به جا شدن پايه ها روي ميل انگشتي قبل 
از نصب آن بر روي سرسيلندر، از پيچ هاي بست پايه ها روي پايه  

شماره يك و شماره پنج استفاده كنيد.
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3 - ميل بادامك (سوپاپ ) را بر روي سرسيلندر طوري  نصب 
كنيد كه  پين (ميخ) روي سطح جلو آن به سمت باال قرارگيرد. 

4 - ميل انگشتي هاي كامل شده را روي سرسيلندر نصب كنيد. 
پيچ ها را طبق گشتاور تعيين شده محكم كنيد.

گشتاور پيچ هاي پايه ميل انگشتي:
نيوتن متر 25 - 15

(فوت - پوند 18 - 11 كيلوگرم بر متر 2/5 - 1/5)
*پيچ ها را به تدريج و با دو يا سه بار آچار كشي سفت كنيد.

اين عمل حتماً بايستي از پايه مياني شروع و به طرف جلو و عقب 
*پيچ ها را به تدريج و با دو يا سه بار آچار كشي سفت كنيد.

اين عمل حتماً بايستي از پايه مياني شروع و به طرف جلو و عقب 
*پيچ ها را به تدريج و با دو يا سه بار آچار كشي سفت كنيد.

ادامه يابد.
* هنگام سفت كردن پيچ ها زير سرسيلندر را خالي كنيد زيرا 
بعضي از سوپاپ ها باز خواهند شد (دو طرف سرسيلندر را روي 

پايه قرار دهيد).

سرسيلندر- نصب
1 - براي نصب سرسيلندر، واشر جديد استفاده كرده و پيچ ها را 

به ترتيب سفت كنيد.
ترتيب سفت كردن پيچ هاي سرسيلندر

اول: (كليه پيچ ها را به ترتيب تا 29 نيوتن متر سفت كنيد (3 
كيلوگرم بر متر تا 22 فوت- پوند)

دوم: (كليه  پيچ ها را به ترتيب تا 78 نيوتن متر سفت كنيد (8 
كيلوگرم بر متر تا 58  فوت- پوند)

سوم: كليه پيچ ها را  شل كنيد.
چهارم: (كليه پيچ ها را به ترتيب تا 29 نيوتن  متر سفت كنيد 

(3 كيلوگرم بر متر تا 22 فوت - پوند)
پنجم: (كليه پيچ ها را از 74 الي 83 نيوتن متر سفت كنيد (7/5 

تا 8/5 كيلوگرم بر متر يا 54 تا 61 فوت- پوند)
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باالي وضعيت تراكم  2 - سيلندر شماره يك را در نقطه مرگ 
قرار دهيد.

در سمت  حتماَ  سوپاپ  ميل  روي  پين  كه  باشيد  مطمئن   -  3
باالي آن قرار گرفته باشد.

4 - زنجير موتور را روي دنده ميل سوپاپ ضمن قرار دادن عالئم 
روي آن ها در مقابل هم نصب كرده، سپس دنده را روي ميل 

سوپاپ (بادامك) نصب  نمائيد.
در  بايستي  سوپاپ  ميل  دنده  (ميخ)  پين  دنده،  نصب  براي   *
سوراخ شماره 2 دنده قرارگيرد. ضمناَ عالمت شماره 2 تايمينگ 

نيز بايستي استفاده شود.
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گشتاور پيچ دنده ميل سوپاپ:
نيوتن متر 157 - 118 

(فوت - پوند 116-87 كيلوگرم بر متر 12-16)

5 - به محل تعيين شده بر روي سرسيلندر مقداري سيلر بزنيد.
6 - درپوش الستيكي را نصب كنيد.
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7 - سوپاپ ها را تنظيم (فيلرگذاري) كنيد.
(1) سيلندر اول را در نقطه مرگ باالي وضعيت تراكم ثابت  قرار 

دهيد و سوپاپ هاي 1،2،4،6 را  تنظيم كنيد.
(2 ) موتور را يك دور كامل بگردانيد تا اين كه پيستون چهارم 
در محل نقطه مرگ باالي وضعيت تراكم قرارگيرد. سپس سوپاپ 

هاي 3،5،7،8 را  تنظيم كنيد.

تنظيم (فيلر) سوپاپ ها
واحد (اينچ) ميلي متر

سوپاپسرد*گرم 
بنزين(0/008)0/21(0/012)0/3
دود(0/009)0/23(0/012)0/3

* دماي 20 درجه سانتي گراد يا 68 درجه فارنهايت 
تنظيم  مهره قفلي انگشتي 

نيوتن متر 16-22
(فوت-پوند 16-12، كيلوگرم بر متر 1/6-2/2)

8 - درب سوپاپ را نصب كنيد.
9 - چدني اگزوز و لوله اگزوز را نصب كنيد.

كارتل روغن - باز كردن و نصب  
احتياط:

براي نصب كارتل از خمير مخصوص آب بندي استفاده كنيد.
استفاده از واشر پالستيكي و يا چوب پنبه اي توصيه نمي شود.

باز كردن 
پيچ هاي كارتل را باز كنيد.
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(1) ابزار مخصوص سيلربر را در ميان كارتل و پوسته موتور داخل 
كنيد.

گوشتي،  پيچ  مانند  ديگر  ابزارهاي  از  استفاده  در صورت 
لبه كارتل صدمه خواهد ديد.

(2) به وسيله ضربات چكش به كنار ابزار مخصوص سيلربر، آن را 
در طول لبه كارتل حركت دهيد.

نصب 
1 - قبل از نصب كارتل روغن، باقيمانده هاي خمير بر روي لبه 

كارتل را به وسيله تيغه پاك كنيد.
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را  موتور  پوسته  لبه  روي  خمير  هاي  باقيمانده  تيغه  وسيله  به 
پاك كنيد. 

2 - لبه كارتل را به وسيله  ابزار مخصوص سيلر بزنيد.

* دقت كنيد كه پهناي خمير 3/5 الي 4/5 ميلي متر (0/138 
الي 0/177 اينچ ) باشد.
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تعويض كاسه نمد - نصب كاسه نمد

كاسه نمد جلو ميل لنگ 
1 - قطعات زير را باز كنيد. 

* پروانه
* قاب پروانه

* پولي ميل لنگ
2 - كاسه نمد را در بياوريد. دقت كنيد ميل لنگ و محل كاسه 

نمد صدمه نبيند.

گودي  كه  كارتل  پيچ  هاي  سوراخ  اطراف  هاي  محل  در   -  3
لبه  روي  بر  را  خمير  است  نشده  تعبيه  آن  در  سيلر  مخصوص 

داخلي در پشت سوراخ  بزنيد.
نصب  را  روغن  كارتل  سيلر،  زدن  از  پس  دقيقه  پنج   *

كنيد.
موتور  در  روغن  سپس  كنيد،  صبر  دقيقه   30 حداقل   *

بريزيد.
گشتاور پيچ هاي كارتل 

نيوتن متر 6/3-8/3
(فوت-پوند 6/1-4/6، كيلوگرم بر متر 0/64-0/85)
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وسيله   به  و  زده  نمد جديد  كاسه  به  موتور  روغن  مقداري   -  3
ابزارمخصوص آن را در محل خود نصب كنيد.

4 - قطعات زير را نصب كنيد.
* پولي ميل لنگ

* پروانه
* قاب پروانه

كاسه نمد عقب ميل لنگ
1 - گيربكس را باز كنيد.

2 - فاليويل را باز كرده و با استفاده از ابزار مناسب كاسه نمد را 
از روي ميل لنگ بيرون آوريد.

دقت كنيد كه ميل لنگ آسيب  نبيند.

3 - مقداري روغن موتور به كاسه نمد جديد زده و به وسيله  ابزار 
مخصوص آن را در محل خود نصب كنيد.

4 - گيربكس را نصب كنيد.
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4 - اتصال شيلنگ باد (هواي فشرده) را به محل شمع ببنديد، 
سپس هواي فشرده را براي نگه داشتن سوپاپ در جاي خود وارد 
 5 بار،   4/9 پاسكال،  كيلو   490 باد  فشار  (مقدار  كنيد.  سيلندر 

كيلوگرم بر سانتي متر مربع، 71 پوند بر اينچ مربع)
متوقف  باال  مرگ  نقطه  در  سيلندر  كار  اين  انجام  براي 

باشد.
5 - فنر سوپاپ و الستيك سوپاپ را در بياوريد.

6 - الستيك جديد سوپاپ را روغن موتور زده و در جاي خود 
نصب كنيد.

فنر  پولك  از نصب الستيك سوپاپ جديد،  از نصب  قبل 
داخلي سوپاپ را نصب كنيد.

7 - قطعات باز شده را به ترتيب معكوس در جاي خود ببنديد.

الستيك سوپاپ 
1 - درب سوپاپ را برداريد.

2 - انگشتي ها و ميل انگشتي ها را باز كنيد.
3 - تمام شمع ها را باز كنيد.
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قطعات كامل موتور
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پيستون و ميل لنگ 
1 - موتور را روي ميز كار (پايه موتور، ابزارمخصوص) ببنديد.

2 - زنجير موتور را باز كنيد.
3 - آب و روغن موتور را تخليه كنيد.
4 - پمپ آب (واتر پمپ) را باز كنيد.

5 - كارتل و پمپ روغن (اويل پمپ) را باز كنيد.
به بخش كارتل مراجعه كنيد.

6 - سرسيلندر را  پياده كنيد.
7 - پيستون ها را از سرسيلندر جدا  نمائيد.

بيرون  را  لنگ  ميل  و  كرده  باز  را  ثابت  هاي  ياتاقان  كفي   -  8
آوريد.

كفي و ياتاقان ها را مجدداَ در جاي اول خود قرار دهيد.

تعمير كامل موتور - باز كردن

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


 ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ مكانيكي موتور

41

تعمير كامل موتور- بازرسي
لقي بين گژن پين و پيستون

بايستي  * توجه كنيد كه مقدار لقي پين گژن پين و پيستون 
به اندازه اي باشد كه نتوان گژن پين را با فشار انگشت در دماي 

عادي محيط در داخل پيستون جا زد.
مقدار لقي بين گژن پين و پيستون:

(اينچ 0/0005-0/0003) ميلي متر 0/008-0/012
گژن پين را روغن كاري كنيد.

لقي رينگ پيستون در شكاف پيستون (ضخامت رينگ)
لقي در ضخامت:

رينگ فوقاني
(اينچ 0/0029-0/0016) ميلي متر 073 /0/040-0

رينگ دوم
(0/0025-0/0012) ميلي متر 0/030-0/063

حداكثر لقي مجاز ضخامت رينگ (رينگ باال و رينگ دوم) 
(اينچ 0/004 ) ميلي متر 0/1

فاصله رينگ پيستون
فاصله رينگ استاندارد

رينگ بااليي (اينچ) ميلي متر
0/25-0/ 40(0/0098-0/0157)

رينگ دوم
0/15-0/ 30 (0/0059-0/0118)

رينگ روغن
0/30-0/90 (0/0118-0/0354)
حداكثر فاصله  مجاز دهانه رينگ

(اينچ 0/039) ميلي متر 1
لقي ياتاقان ها

لقي (اينچ) ميلي متر
ياتاقان هاي ثابت

0/020-0/062 (0/0008-0/0024)
حد متعادل (0/0047) 0/12

ياتاقان هاي متحرك
0/012-0/054 (0/0005-0/0021)

حد متعادل (0/0047) 0/12
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روش الف- (استفاده از (گيج) فيلر پالستيكي)
احتياط:

* هنگام استفاده از گيج پالستيكي، ميل لنگ و شاتون را حركت 
ندهيد.

* در صورت بيشتر بودن مقدار لقي ياتاقان از حد تعيين شده، 
دقت كنيد كه ياتاقان مناسب و صحيح استفاده شده باشد. اگر 
ياتاقان  و  تر  ضخيم  ثابت  ياتاقان  از  نگرديد  اصالح  لقي  مقدار 
متحرك نازك تر استفاده كنيد. تا جايي كه اندازه مناسب بدست 

آيد.
روش ب - (استفاده از ميكرومتر و گيج مدرج عقربه اي) 

ياتاقان ثابت 
1 - ياتاقان هاي ثابت را در جاي خود روي موتور و كفي ياتاقان 

قرار دهيد.
2 - كفي ياتاقان ثابت را روي موتور ببنديد.

را  آن  هاي  پيچ  مرحله  سه  يا  دو  در  و  صحيح  ترتيب  به 
سفت كنيد.

نيوتن متر44-54
(فوت-پوند 40-33 كيلوگرم بر متر 4/5-5/5)

3 - قطر داخلي ياتاقان ثابت را اندازه گيري كنيد.
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4 - قطر خارجي ميل لنگ را در محل ياتاقان ثابت اندازه گيري 
كنيد.

5 - مقدار لقي درمحل ياتاقان ثابت را محاسبه نمائيد.
لقي ياتاقان ثابت = قطر داخلي ياتاقان – قطر خارجي ميل لنگ

ياتاقان متحرك 
1 - ياتاقان ثابت را به شاتون و كفي ياتاقان نصب كنيد

2 - كفي ياتاقان را به شاتون ببنديد.
دنده پيچ ها و سطح تماس مهره ها را روغن بزنيد.

نيوتن متر44-54
(فوت-پوند40-33 كيلوگرم بر متر 4/5-5/5)

3 - قطر داخلي ياتاقان متحرك را اندازه گيري كنيد.
اندازه  را  متحرك  ياتاقان  در محل  لنگ  ميل  قطر خارجي   -  4

گيري كنيد.
5 - مقدار لقي در محل ياتاقان متحرك را محاسبه نمائيد.

قطر خارجي ميل  لقي ياتاقان متحرك = قطر داخلي ياتاقان – 
لنگ

پيچ و تابيدگي شاتون
مقدار مورد قبول (اينچ 0/0020) ميلي متر 0/05 براي هر 100 

ميلي متر (3/94 اينچ) طول
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ميل لنگ
1 - خط افتادگي، مخروطي شدن، خوردگي و ترك ميل لنگ 

را بازديد كنيد.
اگر بسيار جزيي است آن ها را به وسيله پارچه سنباده بسيار نرم 

اصالح كنيد.
2 - خوردگي يك طرف و دو پهن شدگي محل ياتاقان روي ميل 

لنگ كنترل كنيد.
(x-y) دو پهن شدگي

كمتر از 03 / 0 ميلي متر (0/0012 اينچ)
(A-B) خوردگي يك طرف

كمتر از 0/03 ميلي متر (0/0012 اينچ)

الف- هنگام تراش مجدد ميل لنگ، دقت كنيد كه ضخامت پله 
(محل تماس ياتاقان ميل لنگ از مقدار تعيين شده كمتر نباشد. 
را  لنگ  ميل  است،  شده  تعيين  محدوده  در   L اندازه  اين  اگر 

مجدداً تراش ندهيد.)
(اينچ 0/004) ميلي متر 0/1   بزرگتر از 0/1 ميلي متر

ب- ميل لنگ را بيش از اندازه تراش ندهيد.
ج- جهت آگاهي از اطالعات تراش ميل لنگ و اطالع از قطعات 

تعميري به اطالعات تعمير و مشخصات مراجعه كنيد.

3 - تابيدگي ميل لنگ را بازديد كنيد.
تابيدگي (جمع رقم روي عقربه)

كمتر از 0/05 ميلي متر يا (0/0020 اينچ)
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خوردگي و كجي پوسته موتور
1 - اگر خارج از اندازه تعيين شده است، سطح را تراش دهيد.

اندازه تراش سطح سرسيلندر
مقدار تراش سطح باالي پوسته موتور به مقدار تراش سرسيلندر 

بستگي دارد.
اگر مقدار تراش سرسيلندر را با حرف الف و مقدار تراش سطح  
باالي پوسته موتور را با حرف ب مشخص كنيم، مقدار حداكثر به 

اين ترتيب تعيين مي گردد.
(اينچ 0/008) ميلي متر 0/2= ب + الف

ارتفاع نرمال پوسته موتور از مركز محور ميل لنگ 
(اينچ 0/0020 ± 9/7244) ميلي متر 0/05 ± 247

قطر  داخلي،  قطر  گيري  اندازه  مخصوص  درجه  وسيله  به   -  2
داخلي سيلندر را براي تعيين مقدار خوردگي، مخروطي شدن و 

تغيير شكل اندازه گيري نمائيد.
قطر داخلي استاندارد:

(اينچ 3/5059-3/5039) ميلي متر89-89/050
به بخش اطالعات تعمير و مشخصات  مراجعه كنيد.

(دوپهن) X,Y تغيير اندازه هاي
مقدار قابل قبول (اينچ 0/0006) ميلي متر 0/015

(A,B اختالف بين اندازه هاي) خوردگي كناري
مقدار قابل قبول (اينچ 0/0006) ميلي متر 0/015
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* در صورت تعويض پيستون و يا پوسته موتور دقت نمائيد كه 
سطح  روي  بر  شده  ذكر  هاي  نمره  اساس  بر  پيستون  انتخاب 

فوقاني موتور باشد.

برقوي داخل سيلندر
ساير  كند،  پيدا  برقو  به  نياز  سيلندرها  از  يكي  هرگاه 

سيلندرها نيز بايد برقو زده شوند.
يا  اول  (تعميري  استاندارد  از  بزرگتر  (اورسايز)  سيلندرها   -  1

بيشتر) را متناسب با مقدار خوردگي انتخاب نمائيد.
براي تعيين پيستون (اورسايز) بزرگتر از استاندارد (تعميري) به 

بخش اطالعات تعمير و مشخصات مراجعه كنيد.
و  سيلندر  بين  لقي  مقدار  افزودن  با  سيلندر  برقوي  اندازه   -  2
اندازه قطر خارجي قسمت پايين پيستون A معين پيستون به 

مي گردد.
در  پيستون  انتهاي  از  قطر  گيري  اندازه  محل  ارتفاع    a اندازه 

حدود 20  ميلي متر يا (اينچ 0/79)
محاسبه اندازه قطر داخلي پيستون بعد از برقو

D=A+B-C=A+(0/005 ميلي متر 0/025 تا)
(اينچ 0/0010 تا 0/0002)

D= قطر داخلي پيستون پس از برقو

بازديد  اثر چسبيدگي در داخل سيلندر را    3 - خراشيدگي و 
را  سيلندر  داخل  چسبندگي،  عالمت  يافتن  صورت  در  و  كرده 

برقو بزنيد.
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لقي بين سيلندر و ديواره پيستون
الف- با استفاده از ميكرومتر

1 - قطر سيلندر و قطر پيستون را اندازه بگيريد.
قطر پيستون حرف A (به اطالعات تعمير مراجعه كنيد).
محل اندازه گيري قطر پيستون نقطه a از پايين پيستون 

(اينچ 0/79) ميلي متر 20
2 - دقت نمائيد كه لقي (فاصله ) بين پيستون و سيلندر در حد 

مجاز باشد.
(اينچ 0/0018-0/0010) ميلي متر 0/025-0/045

ب- با استفاده از درجه (گيج) فيلر
نيروي  باال بكشيد و مقدار  به  را مستقيماَ  فيلر  به  درجه متصل 
كشش بر روي شاخص آن را بخوانيد توصيه مي شود براي اين 

تا حدود20 درجه سانتي گراد  را  اندازه گيري سيلندر پيستون 
(68 درجه فارنهايت) گرم كنيد.

ضخامت فيلر (اينچ 0/0016) ميلي متر 0/04
نيروي كشش نيوتن 2-14/7

(پوند 3/3-0/4 ، كيلوگرم 0/2-1/5)

A= قطر خارجي قسمت پايين پيستون
B= مقدار لقي پيستون به ديواره سيلندر

C= مقدار مجاز برقو 0/02 ميلي متر و يا (0/0008 اينچ)
3 - براي جلوگيري از تغيير شكل و پيچيدگي پوسته در مرحله 
در  را  ثابت  هاي  ياتاقان  كفي  موتور،  كردن  (مونتاژ) جمع  آخر 
گفته شده  ميزان  تا  را  ها  آن  هاي  پيچ  و  داده  قرار  جاي خود 

سفت نمائيد.
4 - قطر داخلي سيلندر را برقو بزنيد.

مقدار  از  بيشتر  را  سيلندر  داخل  موتور  تعمير  هر  در   *
تعيين شده برقو نزنيد. مقدار برقو در هر بار تعمير 0/05 

ميلي متر يا (0/0020)
تعمير  اطالعات  به  سيلندر  برقوي  مقدار  از  آگاهي  براي   -  5

مراجعه كنيد.
6 - قطر و طول سيلندر را پس از زدن برقو كنترل كنيد.

* پس از برقو زدن سيلندر گرم مي شود صبر كنيد پس از سرد 
شدن سيلندر اندازه گيري نمائيد.
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تعمير كامل موتور - جمع كردن (مونتاژ)      
پيستون

الف- شماره هاي هر سيلندر بر روي شاتون و كفي ياتاقان مربوطه 
حك شده است. بايستي دقت شود تا تركيب غلط در هنگام جمع 

كردن موتور استفاده نشود.

ب- هنگام نصب گژن پين در داخل پيستون، گژن پين و محل 
پين روي شاتون را با روغن موتور روغن كاري كنيد.

ج- پس از نصب پيستون بر روي شاتون اطمينان حاصل كنيد كه 
پيستون و شاتون نسبت به هم به آساني حركت مي كنند.

تابيدگي فاليول 
مقدار تابيدگي (جمع رقم مشخص شده به وسيله  عقربه)

كمتر از 0/15 ميلي متر (0/0059 اينچ)
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پيستون كامل شده را بر روي موتور نصب كنيد.
رينگ ها را طوري نصب كنيد كه سنبه نشان ها به سمت باال 

قرار گيرند.
الف- رينگ فوقاني داراي لبه هاي خارجي منحني است . 

ب- رينگ دوم داراي لبه زيرين برش خورده است.
ج- رينگ روغن داراي لبه هاي يكسان فوقاني و تحتاني است.
د- قطعات متحرك را به وسيله روغن موتور روغن كاري كنيد.

ه- پيستون را طوري نصب كنيد كه عالمت جلوي روي آن به 
طرف جلوي موتور قرار گيرد.

ميل لنگ
1 - ياتاقان هاي ثابت را در محل خود روي موتور نصب كنيد.

در صورت استفاده  مجدد از پوسته موتور يا ياتاقان ثابت و يا ميل 
لنگ مقدار لقي ياتاقان ثابت را اندازه گيري نمائيد.

الف- فقط ياتاقان ثابت مياني (شماره3) لبه دار است. 
ب- ياتاقان هاي شماره 2 و 4 مشابه اند.

 (5 (شماره  عقب  ياتاقان  مشابه  يك)  (شماره  جلو  ياتاقان  ج- 
است.

د- ياتاقان هاي فوقاني داراي سوراخ عبور روغن هستند.
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2 - پشت وروي ياتاقان را روغن موتور بزنيد و نصب كنيد.
3 - ميل لنگ و كفي ياتاقان ها را نصب كرده و پيچ ها را به اندازه 

تعيين شده سفت كنيد.
نيوتن متر 54-44 (فوت-پوند40-33، كيلوگرم متر 4/5-5/5)

* پيچ ها را دو يا سه مرحله سفت كنيد.
به  لنگ  ميل  كه  نمائيد  كنترل  ها  پيچ  كردن  از سفت  پس   *

راحتي گردش نمايد.   

4 - توجه كنيد كه لقي طولي ميل لنگ در ياتاقان مياني به اندازه 
تعيين شده باشد.

لقي طولي ميل لنگ:
استاندارد (اينچ 0/0071-0/0020) ميلي متر 0/05-0/18

حداكثر
(اينچ 0/0118) ميلي متر 0/30

در صورت تعويض ميل لنگ، پوسته موتور و ياتاقان ها، ضخامت 
(درجه) ياتاقان ها بايستي به روش زير انتخاب گردند.

شده  حك  آن  روي  بر  جديد  پوسته  ثابت  ياتاقان  نمره  الف- 
است.

ب- نمره (ضخامت) صحيح ياتاقان ثابت از روي جدول زير تعيين 
مي گردد.

ياتاقان استاندارد استفاده 
كنيد.

نمره (ضخامت) ياتاقان هاي 1
شماره 1،2،3،4،5 2

ياتاقان هاي ثابت
به بخش اطالعات تعمير و مشخصات مراجعه كنيد.
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5 - مقدار لقي كنار شاتون را اندازه بگيريد.
لقي كناري شاتون:

استاندارد (اينچ 0/0118-0/0079) ميلي متر 0/20-0/30
حداكثر (اينچ 0/0236) ميلي متر 0/60

را  شاتون  يا  لنگ  ميل  باشد،  مجاز  از حد  بيش  لقي  مقدار  اگر 
تعويض نمائيد.

  

6 - پيستون ها و شاتون ها را به ترتيب در سيلندرهاي مربوطه 
نصب كنيد.

را در داخل سيلندر  پيستون ها  ابزار مناسب  از  استفاده  با   (1)
مربوطه نصب كنيد.

* دقت كنيد شاتون ديواره سيلندر را خط نيندازد.
روغن  را  ها  ياتاقان  و  ها  پيستون  سيلندر،  داخلي  ديواره  به   *

موتور بزنيد.
* دقت كنيد كه عالمت جلوي روي پيستون ها به طرف جلوي 

موتور نصب شوند.

(2) كفي ياتاقان هاي متحرك را نصب كنيد.
پيچ هاي كفي ياتاقان هاي متحرك:

نيوتن متر 44-54
(فوت- پوند40-33، كيلوگرم متر 4/5-5/5)
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اطالعات تعمير و مشخصات 
اطالعات كنترل و تنظيم 

سرسيلندر
                                       واحد: (اينچ) ميلي متر

حداكثر
كجي سطح سرسيلندر            

      0/1(0/004)

ارتفاع سرسيلندر                   
   98/9±0/2 (3/894±0/008)

واحد: (اينچ) ميلي متر سوپاپ                          
استانداردحدمجاز

-
   42-42/4

بنزين(1/654-1/661)
قطر سوپاپ

H
-

38-38/2
دود(1/496-1/504)

-
124/9-125/5

طول سوپاپبنزين(4/917-4/929)
L

-
123/6-123/9

دود(4/866-4/878)

-
7/965-7/980

قطر ميله بنزين(0/3136-0/3142)
سوپاپ

D -
7/945-7/960

دود(0/3128-0/3134)

زاويه نشت بنزين3030ااااااا45°-
سوپاپ

a دود

ضخامت لبهبنزين(0/051)1/3(0/010)0/5
M دود(0/020)0/5

0/2(0/008)-
تراش انتهاي تراش انتهاي بنزين

ميله سوپاپ دود
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لقي سوپاپ ها
                                                واحد: (اينچ) ميلي متر

                          سرد*                       گرم
بنزين                  (0/008) 0/21              (0/012) 0/30بنزين                  (0/008) 0/21              (0/012) 0/30

0/30 (0/012)              0/23 (0/009)                         

* دماي محيط 20 درجه سانتي گراد (68 درجه فارنهايت ) در 
بيشتر،  براي اطمينان  صورت تنظيم سوپاپ ها در حالت سرد، 
مجدداً پس از گرم شدن موتور، مطابق اندازه هاي گرم آن ها را 
بيشتر،  براي اطمينان  صورت تنظيم سوپاپ ها در حالت سرد، 
مجدداً پس از گرم شدن موتور، مطابق اندازه هاي گرم آن ها را 
بيشتر،  براي اطمينان  صورت تنظيم سوپاپ ها در حالت سرد، 

كنترل نمائيد. در صورت لزوم مجدداً تنظيم نمائيد.
مجدداً پس از گرم شدن موتور، مطابق اندازه هاي گرم آن ها را 

كنترل نمائيد. در صورت لزوم مجدداً تنظيم نمائيد.
مجدداً پس از گرم شدن موتور، مطابق اندازه هاي گرم آن ها را 

فنر سوپاپ
       

واحد: (اينچ) ميلي متر     

استانداردحد مجاز

بيروني(1/9594)49/77-
طول آزاد

مياني(1/7362)44/10-

40-225/6
23

1/575-50/7

نيوتن- 
ميلي متر
-كيلوگرم
اينچ، پوند

بيروني

مقدار فشار مقدار فشار مقدار فشار مقدار فشار 
در طول 
نصب شده 35-107/9

11
1/378-24/3

نيوتن- 
ميلي متر
- كيلوگرم
اينچ، پوند

مياني

بيروني-(0/087) 2/2 (0/087) 2/2 
انحراف از 

قائم مياني-(0/075) 1/9
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واحد: (اينچ) ميلي متر واحد: (اينچ) ميلي مترگيت (گايد سوپاپ)   واحد: (اينچ) ميلي مترگيت (گايد سوپاپ)     
استانداردتعميري

12/223-12/234
(0/4812-0/4817)

12/023-12/034
(0/4733-0/4738)

گيت سوپاپ
D قطر خارجي

گيت سوپاپ(0/3150-0/3157) 8-8/018
dقطر داخلي

12/185-12/196
(0/4797-0/4802)

11/985-11/996
(0/4718-0/4723)

قطر داخلي سوپاپ قطر داخلي سوپاپ 
a

گيت در سرسيلندر
0/027-0/0499(0/0011-0/0019)a , d اختالف قطر

جا زدن گيت 
سوپاپ

استانداردحد مجاز

0/1 (0/004)

0/020-0/053
بنزين (0/0008-0/0021)

لقي ميله 
سوپاپ 0/040-0/073

دود(0/0016-0/0029)

كجي ميله سوپاپ(0/008) 0/2  

سيت سوپاپ بنزين
اندازه ها                                        واحد: (اينچ) ميلي متر

برش طولي

زاويه محل تماس 45a درجه

عرض محل استاندارد (0/075-0/083)1/9-2/1
W (استاندارد)

45/097-45/113(1/7755-1/7761)45/097-45/113(1/7755-1/7761)”D“ قطرخارجي
استاندارد

تعميري(1/7952-1/7958)45/597-45/613(1/7952-1/7958)45/597-45/613

9
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سيت سوپاپ دود
اندازه ها                                        واحد: (اينچ) ميلي متر

برش طولي

زاويه محل تماس 45a درجه

عرض محل تماس  عرض محل تماس  (0/059-0/075)1/5-1/99
W (استاندارد)

40/080-40/096
(1/5779-1/5776)

D  قطرخارج

استاندارد

تعميري(1/5983-1/5989)40/597-40/613

محل نصب سوپاپ روي سر سيلندر
                                                  واحد: (اينچ) ميلي متر

45-45/016
سيت استاندارد(1/7717-1/7723)

بنزين
45/5-45/516

سيت تعميري(1/7913-1/7920)

40-40/016
سيت استاندارد(1/5748-1/5754)

دود
40/500-40/516

سيت تعميري(1/5945-1/5951)

اختالف قطر سيت و محل آن روي سيلندر- جا زدن

بنزين(0/0032-0/0044) 0/081-0/113

دود(0/0025-0/0038) 0/064-0/096

اندازه هاي تراش سيت تعميري
                                                  واحد: (اينچ) ميلي متر

oD2D1

30°
35/8±0/1

(1/409±0/004)
بنزين(1/50) 38
دود(1/26) 32

انگشتي و ميل انگشتي
                                                  واحد: (اينچ) ميلي متر

استاندارد
(0/0020-0/0003)0/050-0/007  لقي انگشتي به ميل انگشتي(0/0020-0/0003)0/050-0/007  لقي انگشتي به ميل انگشتي
انگشتي ميل  قطر  انگشتي)19/979-20/00  ميل  قطر   19/979-20/00(0/7866-0/7874)
انگشتي سوراخ  قطر  انگشتي(0/7877-0/7885)20/007-20/028  سوراخ  قطر   20/007-20/028(0/7877-0/7885)
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ميل سوپاپ (بادامك) و بوش
ميل سوپاپ                                 واحد: (اينچ) ميلي متر

استاندارد حد مجاز

-32/920-32/940(1/2961-1/2968)
قطرخارجي قطرخارجي 
محل بوش محل بوش 
ميل سوپاپ

0/02
 ( 0/0008) ( 0/0008)----------

تابيدگي 
ميل سوپاپ ميل سوپاپ 
روي بوش روي بوش 
مياني(جمع مياني(جمع 
رقم روي 

عقربه)

0/2
 ( 0/008)  ( 0/008) -----------

لقي طولي لقي طولي 
ميل سوپاپ

0/25(0/0098)38/481-38/531
ارتفاع دود و بنزين (1/5150-1/5170)

بادامك

بوش ميل سوپاپ
                                                واحد: (اينچ) ميلي متر

استانداردحد مجاز

--------33/00-33/025
قطر داخلي(1/2992-0/3002)

0/12
(0/0047)

0/033-0/060
(0/0013-0/0024)

لقي بوش ميل 
سوپاپ (محل 
روغن كاري)
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اطالعات كنترل و تنظيم

بلوك سيلندر (پوسته موتور)                                                        واحد: (اينچ) ميلي متر
استانداردحد مجاز

پيچيدگي-(0/004)0/1

0/2(0/008)*

نمره 1(3/5039-3/5043)89-89/010

قطر داخلي

قطر سيلندر

نمره 2(3/5043-3/5047)89/010-89/020

نمره 3(3/5047-3/5051)890/020-89/030
نمره 4(3/5051-3/5055)89/030-89/040

نمره 5(3/5055-3/5059)89/040-89/050

دو پهن شدگي (x-y)كمتر از (0/0006) 0/015-

-
0/2(0/008)

خوردگي يك طرف (A-B)كمتر از (0/0006) 0/015
اختالف قطر داخلي سيلندرهاكمتر از (0/0020) 0/015

لقي پيستون در داخل سيلندر(0/0010-0/008) 0/025-0/045-
-

2/0-14/7 (0/2-1/5 ، 0/4-3/3)
نيروي الزم كشش فيلر ضخامت فيلر 0/04 ميلي متر 

(0/0016 اينچ) (پوند، كيلوگرم) نيوتن

ارتفاع بلوك سيلندر (از مركز محور ميل لنگ)(9/7244±0/0020) 247/00±0/05

* حداكثر خوردگي (سائيدگي)

اطالعات كنترل و تنظيم
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پستون - رينگ پيستون - گژن پين
پيستون                                      واحد: (اينچ) ميلي متر

AA قطر پايين  پيستون
88/965-88/975

استاندارد نمره 1(3/5026-3/5029)

88/975-88/985
نمره 2(3/5029-3/5033)

88/985-88/995
نمره 3(3/5033-3/5037)

88/995-89/005
نمره 4(3/5037-3/5041)

89/005-89/150
نمره 5(3/5041-3/5045)

89/465-89/515
(3/5222-3/5242)

تعميري (اورسايز) 
بزرگ تر از 0/50

 89/965-90/015
(3/5419-3/5439)

(اورسايز) بزرگتر از 
1/00

لقي رينگ پيستون در شكاف پيستون (ضخامت رينگ)

استانداردحد مجاز

0/1(0/004)

0/040-0/073
رينگ فوقاني(0/0016-0/0029)

0/030-0/063
رينگ دوم(0/0012-0/0025)

رينگ روغن--

فاصله دهانه رينگ                         واحد: (اينچ) ميلي متر
استانداردحد مجاز

1/0(0/039)

0/25-0/040
رينگ فوقاني(0/0098-0/0157)

0/15-0/30
رينگ دوم(0/0059-0/0118)

0/30-0/90
رينگ روغن(0/0118-0/0354)
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گژن پين                                      واحد: (اينچ) ميلي متر
استاندارد

20/993-20/998
قطر خارجي گژن  پين(0/8265-0/8267)

21/001-21/008
قطر سوراخ پين پيستون(0/8268-0/8271)

0/008-0/012
لقي گژن پين در پيستون(0/0003-0/0005)

0/015-0/033
(0/0006-0/0013)

اختالف قطر گژن پين و شاتون 
(جا زدن)

شاتون                                         واحد: (اينچ) ميلي متر

استانداردحد مجاز

0/05(0/0020)0/03 (0/0012)

كجي و يا تابيدگي كجي و يا تابيدگي 
شاتون (براي هر 
100 ميلي متر 

طول

0/6(0/024)0/2-0/3
(0/008-0/012)

بازي سر ياتاقان 
شاتون 

164/97-165/03
(6/4949-6/4972)

فاصله وسط تا 
وسط محورها

20/965-20/978
(0/8254-0/8259)

قطر محل گژن 
پين

ميل لنگ                                     واحد: (اينچ) ميلي متر
59/942-59/955

(2/3599-2/3604)A قطر محل ياتاقان ثابت

49/961-49/974
(1/9670-1/9675)B قطر محل ياتاقان متحرك

47/97-48/03
(1/8886-1/8909)S فاصله مركز تا مركز

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


 ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ مكانيكي موتور

60

استانداردحد مجاز

كمتر از (0/0004)0/01(0/0012)0/03
خوردگي يك 

طرف
A-B

كمتر از (0/0004)0/01(0/0012)0/03
دو پهن  

X-Yشدگي

كمتر از (0/0010)0/025(0/0020)0/05
كجي انحراف ميل كجي انحراف ميل 

لنگ

0/3(0/012)0/05-0/18
(0/0020-0/0071)

لقي طولي ميل 
لنگ

4(0/157)
فاصله جا زدن 

بوش ته ميل لنگ

ضخامت پلهبيشتر از (0/004)0/1

ياتاقان ها 
لقي ياتاقان ها                                 واحد: (اينچ) ميلي متر

استانداردحد مجاز

0/12(0/0047)0/020-0/062
(0/0008-0/0024)

لقي ياتاقان هاي 
ثابت

0/12(0/0047)0/012-0/054
(0/0005-0/0021)

لقي ياتاقان هاي 
متحرك

ياتاقان ثابت (ضخيم تر از استاندارد- آندرسايز)
                                                  واحد: (اينچ) ميلي متر

ضخامت نقطه فوقاني ضخامت نقطه فوقاني قطر داخلي 
ياتاقان

59/942-59/955
(2/3599-2/3604)

1/897-1/735
استاندارد(0/0719-0/0722)

59/692-59/705
(2/3501-2/3506)

1/947-1/960
(0/0767-0/0772)

 0/25(0/0098)
ضخيم تر از 
استاندارد - 

آندرسايز
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ياتاقان  متحرك
(آندرسايز) ضخيم تر از استاندارد    واحد: (اينچ) ميلي متر

قطر داخلي
ضخامت قسمت 
T فوقاني ياتاقان

49/961-49/974
(1/9670-1/9675)

1/493-1/501
استاندارد(0/0588-0/591)

49/901-49/914
(1/9646-1/9651)

1/553-1/561
(0/0611-0/0615)

(آندرسايز)
0/06(0/0024)

49/841-49/854
(1/9622-1/9628)

1/613-1/621
(0/0635-0/0638)

(آندرسايز)
0/12(0/0047)

49/711-49/724
(1/9571-1/9576)

1/618-1/631
(0/0637-9/0642)

(آندرسايز)
0/25(0/0098)

متعلقات متفرقه 
دنده ميل سوپاپ                           واحد: (اينچ) ميلي متر

تابيدگي (جمع ارقام درجه ميكرومتر)حداكثر (0/004)0/1

فاليويل
حداكثر 

تابيدگي (جمع ارقام درجه ميكرومتر)(0/0059)0/15

گشتاورها (ترك) 

فوت 
- پوند

كيلوگرم 
واحدنيوتن مترمتر

       
قسمت هاي جلوي موتور

پيچ هاي سيني ام 8  7-121/0-1/610-16
جلو موتور ام 2/9-7/20/4-1/04-106

پيچ هاي راهنماي زنجير4/3-7/20/6-1/06-10

پيچ هاي زنجير سفت كن4/3-7/20/6-1/06-10
پيچ هاي (واتر پمپ)ام 2/9-7/20/4-1/04-106

پمپ آب ام 8 7-121/0-1/610-16
پيچ پولي ميل لنگ87-11612-16118-167

  

فوت 
- پوند

كيلوگرم 
واحدنيوتن مترمتر

   
سمت راست موتور

پيچ هاي ورودي آب1/0-1/310-13 9 - 7 

پيچ هاي پوسته ترموستات1/0-1/310-13 9 - 7    9 - 7   

12-161/6-2/116-21
پيچ و مهره چدني زير 

كاربراتور 
(چدني ورودي بنزين)

پيچ پايه دينام29-434/0-6/039-59

پيچ تنظيم دينام14-222/0-3/020-29

مهره پمپ بنزين9-131/2-1/812-18

مهره كاربراتور9-131/2-1/812-18
       

سمت چپ موتور 
پيچ پايه دلكو2/9-5/80/4-0/84-8
پيچ و مهره چدني اگزوز12-151/6-2/116-21
پيچ پايه كمپرسور كولر20-252/7-3/526-34
پيچ كمپرسور به پايه33-404/5-5/544-54
مهره چدني به لوله اگزوز20-272/7-3/726-36

       
قسمت باالي موتور

پيچ هاي سرسيلندر54-617/5-8/574-83

4/3-7/20/6-1/06-10
پيچ هاي سرسيلندر به سيني پيچ هاي سرسيلندر به سيني 

جلوي موتور
پيچ هاي پايه ميل انگشتي11-181/5-2/515-25
پيچ هاي دنده ميل سوپاپ 87-11612-16118-157
پيج هاي درب سوپاپ0/7-2/20/1-0/31-3
شمع ها14-222/0-3/020-29
مهره انگشتي12-161/6-2/216-22

       

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
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فوت 
- پوند

كيلوگرم 
واحدنيوتن مترمتر

  
قسمت پايين موتور

پيج هاي كفي33-404/5-5/544-54
 ياتاقان ثابت

مهره هاي كفي33-404/5-5/544-54
 ياتاقان متحرك

پيچ هاي صافي روغن12-151/6-2/116-21

پيچ هاي كارتل4/6-6/10/64-0/856/3-8/3

پيچ تخليه كارتل22-293/0-4/029-39

پيچ هاي پمپ روغن8-111/1-1/511-15
       

قسمت عقب موتور
پيچ هاي فاليويل101-11614-16137-157
پيچ هاي پوسته فاليويل12-151/6-2/116-21
پيچ هاي استارت22-293/0-4/029-39
پيچ هاي پيچ كوتاه22-293/0-4/029-39

گيربكس به 
پوسته فاليول پيچ بلند29-364/0-5/039-49

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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



