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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

1-1  نمای خارجی موتور
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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

1-2 مشخصات ساختاری موتور

پارامتر واحد عنوان
BM15L مدل 1

آب خنک، خطی، پاشش چند نقطه ای سوخت نوع 2
4 تعداد سيلندرها 3
75 mm قطر سيلندر 4

84.8 mm کورس پيستون 5
1.498 L حجم جابجايی 6

10.5±0.25 (B) نسبت تراکم 7
15.55 m/s سرعت متوسط پيستون 8

80 bar ماکزيمم فشار داخلی 9
50.40 kW/L توان خروجی به ازای هر ليتر 10
1.62 kg/kW جرم ويژه 11

در خالف جهت گردش ساعت
چرخش ميل لنگ

(نگاه به سمت کالچ) 12

2- 4-3-1 ترتيب احتراق 13

13 درجه قبل از نقطه مرگ باال
73 درجه بعد از نقطه مرگ پايين
43 درجه قبل از نقطه مرگ پايين

5 درجه بعد از نقطه مرگ باال

(ºCA)
(ºCA)
(ºCA)
(ºCA)

زمانبندی سوپاپ ها
باز شدن سوپاپ هوا

بسته شدن سوپاپ هوا
باز شدن سوپاپ دود

بسته شدن سوپاپ دود

14

روانکاری تحت فشار و روغنکاری تزريقی سيستم روانکاری 15

4.2 L
ظرفيت کلی روغن موتور
(پر شده در حالت خشک) 16

خنک کاری با آب در سيستم بسته، سيستم تحت فشار سيستم خنک کاری 17
GB 17930 سوخت بنزين ≤ # 93 مطابق با 18

10W40 SL روغن موتور 19
اتيلن و % 50 آب    50% مايع خنک کن  20

550×627×617 mm
طول کلی 

(طول* عرض* ارتفاع) 21

≥125 kg
 وزن خالص موتور (شامل فاليويل، کالچ،

(استارت و مبدل کاتاليست 22
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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

1-4 قانون باز کردن و بستن دوباره ی موتور

1) برای تعويض و نصب قطعات باز شده بر طبق ليست، 
لوازم يدکی موتور و نگه دارنده ی موتور را آماده کنيد. 
برای جلوگيری از جانمايی نادرست و بی نظمی قطعات 

بايد بر اساس ليست نصب شوند.
2) در هنگام باز کردن و بستن قطعات آلياژ آلومينيومی 
از آسيب های سطحی جلوگيری  تا  بيشتر دقت کنيد 

شود.
3) لوازم جانبی کافی را برای استفاده احتمالی در حين 

باز و نصب موتور آماده کنيد.
4) پيچ ها، مهره ها و ديگر قطعات که بايد بسته شوند 

رابا ابزار مخصوص سفت کنيد.
5) بعد از باز کردن تمامی قطعات دور ريختنی بايد با 

قطعات جديد جايگزين شوند.
و  کردن  باز  برای  بايد  مناسب  کردن  باز  ابزارهای   (6

نصب قطعات در دسترس باشند.
7) تمامی مراحل بايد بر طبق راهنمای تعميرات انجام 

شود.
نمايندگی  به  فنی  مشکل  هرگونه  وقوع  در صورت   (8

های مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

1-3 محل شماره موتور و شماره بلوکه سیلندر
مضمون بر چسب:

*BM 15  T*A  123456

1) شماره سريال محصول
2) سال ساخت: A به معنی B ،2011 به معنی 2012 

و ...
3) شماره خصوصيت ساختاری: T به معنی توربو شارژ، 

L به معنی هوادهی طبيعی
ليتر می  به معنای 1/5  4) حجم جابجايی موتور: 15 

باشد.
5) شرکت برليانس

12345
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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

1-5 موارد الزم برای باز کردن و بستن موتور

موارد زير بايد برای تعميرات موتور و يا استفاده ی آينده آماده شوند. برای شستشوی قطعات و نيز روانکاری نيز روش 
گفته شده بايد مورد استفاده قرار گيرد.
لوازم يدکی مورد نياز برای بستن موتور

مشخصاتعنوان

10W40 SLروغن موتور1

Tianshan 1272چسب الک تايت 2

Tianshan 1590درزگير3

گريس پايه ليتيومیگيريس نسوز4

≤  بنزين 93#بنزين5

%50 اتيلن گليکول و %50 آبمايع خنک کننده6



 باز کردن و بستن موتور

فصل دوم
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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

2-1 گشتاورهای سفت کردن

N.m گشتاور پیش سفت کردنN.m مالحظاتزاویه لبهگشتاور الزم

°5±°2180±240±40پيچ سرسيلندر

°5±°2180±215±15پيچ کپه شاتون

105°±5°(T)2±220±5پيچ شاتون
15±2(L)90°±5°

N/A120±5N/Aپيچ شاتون
قبل از سفت کردن پيچ 
چسب قفل رزوه را اضافه 

کنيد.

پيچ فاليويل و يا فلکس 
N/A260±5(T)N/Aپليت

قبل از سفت کردن پيچ 
چسب قفل رزوه را اضافه 

کنيد.

N/A200±5(L)N/Aپيچ پولی 25-30
N/A36±2N/Aشمع

پيچ نگهدارنده ی دينام 
(M10) (دسته ی 
نگهدارنده ی دينام)

N/A40±2N/A

پيچ ثابت کننده ی مدار 
N/A18±2N/Aچرخش روغن

پيچ سنسور فشار و دمای 
(M5) ورودیN/A 5±1N/A

N/A6±1N/Aپيچ بدنه دريچه گاز
پيچ دو سر رزوه 

N/A25±2N/Aمنيفولدهای دود و هوا

N/A35±2N/Aمهره منيفولد دود
پيچ صفحه ی فيلتر 

VVTN/A44±2N/A

پيچ شير مغناطيسی کنترل 
N/A8±1N/Aزمانبندی سوپاپ ها

پيچ سنسور موقعيت ميل 
N/A8±1N/Aلنگ

چسب قفل رزوهN/A30±2N/Aسنسور دمای آب
چسب قفل رزوهN/A17±2N/Aسنسور فشار روغن موتور

N/A20±2N/Aپيچ سنسور ناک
N/A50±5N/Aسنسور اکسيژن

پيچ پوشش محفظه 
(M10) تسمهN/A40±2N/A
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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

N.m گشتاور پیش سفت کردنN.m مالحظاتزاویه لبهگشتاور الزم

پيچ پوشش محفظه 
(M6) تسمهN/A10±1N/A

پيچ پوشش محفظه 
N/A10±2N/Aسوپاپ

N/A10±2N/Aپيچ کارتل
N/A39±3N/Aدرپوش تخليه روغن
VVT چرخ زنجيریN/A65±2N/A

پيچ چرخ دنده تايمينگ 
N/A88±2N/Aميل سوپاپ دود

پيچ اهرم سفت کن 
N/A10±2N/Aزنجير تايمينگ

پيچ صفحه سيگنال ميل 
N/A10±1N/Aلنگ

پيچ صفحه پشتی 
N/A8±1N/Aگيربکس

پيچ درپوش ياتاقان ميل 
(M6) سوپاپN/A10±2N/A

پيچ درپوش ياتاقان ميل 
(M8) سوپاپN/A20±2N/A

پيچ دو سر رزوه مبدل 
روانکار دما باال را به رزوه N/A25±2کاتاليست

اضافه کنيد
N/A20±2N/Aمهره مبدل کاتاليست

پيچ تو خالی ورودی 
N/A(M10) 20±1روغن سوپرشارژر

 (M12) 28±2N/A

پيچ  لوله ی بازگشت 
N/A(M6)15±1روغن سوپر شارژر

(M20)50±3N/A

پيچ نازل خنک کن 
N/A22-24N/Aپيستون

شاتون خنک کن روغن 
(T) موتورN/A50-55N/A

شاتون پايه فيلتر روغن 
(L) موتورN/A20-25N/A

N/A14±2N/Aفيلتر روغن موتور

N/Aپيچ دو سر رزوه تعليق
 يکی در انتهای جلويی

10±1; 
دو مورد ديگر 15±2

چسب قفل رزوه

درپوش مخزن روغن 
(M20)اصلیN/A50±2N/A

قبل از سفت کردن پيچ 
چسب قفل رزوه را اضافه 

کنيد.
  M12*1.25پيچ

(درپوش سوراخ روغن 
بلوکه سيلندر)

N/A18±2N/A
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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

گشتاور کلی پيچ

)N.m( گشتاور مورد نیاز عنوان
3±0.5 M4
6±1 M5

10±2 M6
25±2 M8
49±2 M10
86±5 M12

نکته:
•تعداد دفعات استفاده از پيچ های قدرت باال  (پيچ سرسيلندر، پيچ درپوش بلبرينگ اصلی، پيچ شاتون، پيچ فلکس 
پليت، پيچ فاليويل، پيچ پولی، پيچ چرخ دنده تايمينگ ميل سوپاپ دود، پيچ سوپرشارژر توربوشارژ، پيچ کالچ) نبايد 

بيشتر از 3 بار باشد. هربار باز شدن پيچ تا گشتاور معين به معنی يکبار استفاده می باشد.
•ترتيب بستن پيچ های درپوش محفظه زنجير، درپوش سرسيلندر، پيچ درپوش بلبرينگ ميل سوپاپ و کارتل به 

صورت حلزونی از داخل به خارج بوده و باز کردن آن عکس بستن می باشد.
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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

2-2 مشخصات باز کردن و بستن
ابعاد و لقی قطعات اصلی موتور بنزينی

ابعاد یا لقی )mm(عنوانقطعه

سرسيلندر

حد تاب برداشتن سطح تماس با 
بلوکه سيلندر

0.08

حد تاب برداشتن سطح تماس با 
منيفولد هوا و دود

0.10

زاويه آببندی نشيمنگاه سوپاپ (هوا 
44و دود)





 0

3.0
44 +

−

31.5قطر خارجی نشيمنگاه سوپاپ هوا 145.0
125.05.31 +

+

28   قطر خارجی نشيمنگاه سوپاپ دود 145.0
125.028 +

+ö

پهنای آببندی رينگ نشيمنگاه 
سوپاپ(هوا و دود)

1.3±0.2

گايد سوپاپ
012.0قطر استاندارد داخلی

05.5+

065.0قطر استاندارد خارجی 
055.010.5+

+

سوپاپ

89.5طول کلی استاندارد سوپاپ هوا

91طول کلی استاندارد سوپاپ دود

'15±'30°44زاويه آببندی سوپاپ

(هوا) 0.007±5.473قطر ساق سوپاپ
(دود)5.463±0.007

0.23-0.15لقی سوپاپ هوا

0.31-0.23لقی سوپاپ دود

فنر سوپاپ
طول آزاد

45(T)
41(L)

1.3حد حالت عمودی

976طولزنجيرتايمينگ

4±1253تسمه پولی

2.0ريل راهنما و بازويی سفت کن زنجير
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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

ابعاد یا لقی )mm(عنوانقطعه

ميل سوپاپ  

0.20-0.07خالصی محوری

لقی شعاعی استاندارد ميل سوپاپ 
هوا و دود

0.02-0.061

0.005تلرانس استوانه ای

بلوکه سيلندر

حد تاب برداشتن سطح تماس با 
سرسيلندر

0.05

75قطر داخلی سيلندر
015.0

075 +
+

50قطر سوراخ بلبرينگ اصلی
015.0

050 +
+

لقی پيستون

لقی پايينی پيستون 
(10mm تا بخش کف پيستون)

0.030-0.060

لقی مرکزی پيستون 
(26mm تا بخش کف پيستون)

0.085-0.135

لقی بااليی پيستون 
(44.1mm تا بخش کف پيستون)

0.565-0.625

شاتون

0.058-0.025لقی شعاعی

0.35-0.1لقی محوری

دسته بندی وزنی و دسته بندی 
بر اساس اندازه قسمت انتهايی

BM15L/16L
214-217
217-220
220-223
223-226

ميل لنگ
0.3-0.1لقی شعاعی

0.05-0.022لقی محوری

1.1-1.0مدل موتور معمولیشمع

1.5-0.5لقیسرعت چرخش

1.8-0.2لقیسنسور موقعيت ميل لنگ
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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

BM15L: قطر ميل لنگ (40mm) به سه گروه تقسيم 
مشخص   3  ،2  ،1 عناوين  با  ترتيب  به  که  شوند  می 
لنگ  زنی ميل  ترتيب سنگ  با  متناسب  می شوند که 
برای باالنس ديناميکی سوم می باشد. ياتاقان متحرک 
به  که  تقسيم می شود  به دسته  نيز  لنگ  ميل  بااليی 
ترتيب سياه، سفيد و سبز می باشد.ياتاقان های متحرک 

پايينی بدون رنگ بوده و تقسيم بندی نمی شوند.

ملزومات نصب بلبرینگ شاتون
ژورنال ياتاقان شاتون (ميل لنگ) به سه بخش تقسيم 
می شود و قطر داخلی شاتون تقسيم بندی نمی شود.

قطر ميل لنگ
ياتاقان شاتون

پايينیبااليی

سياه1

بدون رنگ سفيد2

سبز3

BM15L ،جدول تطابق ياتاقان شاتون
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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

2-3 مراحل باز کردن بخش های مختلف
ابتدا مايع خنک کننده و روغن موتور را تخليه کنيد و 

سپس استارت و گيربکس را باز کنيد.

مراحل باز کردن و بستن
مجموعه فاليويل و يا فلکس پليت، نشيمنگاه کاسه نمد 

را باز کنيد.
تجهيزات نصب فاليويل و يا فلکس پليت را نصب کنيد

پيچ فاليويل يا فلکس پليت را به ترتيب 6 تا1 شل کنيد.
مجموعه فاليويل يا فلکس پليت را باز کنيد.

پيچ نشيمنگاه کاسه نمد عقب را شل کرده و مجموعه 
نشيمنگاه کاسه نمد عقب را باز کنيد.

مجموعه فاليويل يا فلکس پليت را باز کنيد.
قطعات مورد نياز را تميز کرده و سطوح تماس را برای 

هرگونه خرابی بازرسی کنيد.
قسمت  در  را  پليت  فلکس  يا  فاليويل  مجموعه 
فاليويل  پيچ  آنرا  و  داده  قرار  لنگ  ميل  عقب 

.(M12×1.25×23-10.9)ببنديد
به  را   (M12×1.25×18-10.9)پليت فلکس  های  پيچ 

ترتيب 1 تا 6 با گشتاور (5N.m±120) ببنديد.
3 پين پرچی (Ø 18 ×8) را در سوراخ های موقعيت پين 

فاليويل (MT) نصب کنيد.
مبدل گشتاور را به انتهای (AT) ميل لنگ نصب کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    
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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

PLMتعداد در هر واحدنام قطعه
نوع

مالحظات
1.5L

1

√1مجموعه فاليويل3101258

1مجموعه فاليويل3103105

1مجموعه فاليويل3107695

√3پين21095479

√6مجموعه فاليويل33102319

4
1صفحه کالچ3103109

√1صفحه کالچ3101262

5

3103108
مجموعه پوسته و ديسک 

1کالچ

3101261
مجموعه پوسته و ديسک 

√1کالچ

√6پيچ61003196
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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

تعداد در هر واحدنام قطعه

نوع

مالحظات
1.5L

√1مجموعه فلکس پليت1

√6پيچ2
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راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

نصب کردن مجموعه نشيمنگاه کاسه نمد عقب 

قطعات مورد نياز را تميز کرده و سطوح تماس را برای 
هرگونه خرابی بازرسی کنيد.

نصب  را  بلوک سيلندر  عقبی  موقعيت قسمت  پين  دو 
کنيد.

سطح  به   (2.0±0.5mm) کاربردی  قطر  با  را  آببند 
آببندی نشيمنگاه کاسه نمد عقب، بر اساس شکل زير 

اضافه کنيد.
اضافه  از  بعد  دقيقه   10 تا  بايد  مجموعه  بستن  نکته: 

کردن آببند پايان يابد.
ابزارهای  با  را  عقب  نمد  کاسه  نشيمنگاه  مجموعه 
پيچ  کنيد؛  نصب  عقب  نمد  کاسه  نشيمنگاه  راهنمای 
10±1N.mگشتاور با  را   (M6×12-8.8) ثابت  های 

سفت کنيد.
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BM15L -سیستم هوارسانی

تعداد در هر نام قطعه
واحد

نوع

مالحظات
1.5L

√1مجموعه شيلنگ شير PCV  محفظه زنجير  1

2  PCV پايه ی شير

شير برقی3

4PCV 1مجموعه لوله شير برقی

1پايه ی شيلنگ5

1مجموعه شيلنگ ورودی6

1مجموعه شيلنگ خروجی7

1مجموعه لوله گرمکن8
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تعداد در هر واحدنام قطعه

نوع

مالحظات
1.5L

√1لوله N سوپرشارژر1

مجموعه لوله A سوپرشارژر  2

شيرمغناطيسی سوپرشارژر3

1پايه شيرمغناطيسی سوپرشارژر4
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مجموعه لوله شير برقی کنيستر را نصب کنيد.

مجموعه لوله شير مغناطيسی سوپر شارژر را نصب کنيد.

مجموعه سيستم PCV را نصب کنيد.
 3mm بايد  ها  لوله  تمامی  بست  بين  ی  فاصله  نکته: 

باشد.
تسمه ، دينام، مجموعه واتر پمپ، کمپرسور A/C و پايه 

کمپرسور A/C را باز کنيد: 
پيچ شماره 15، 14 و 3 را شل کنيد تا دينام آزاد شود، 
جهت  خالف  در   1 شماره  پيچ  چرخاندن  رابا  لغزنده 
ناودانی بکشيد و  انتهای  تا  گردش عقربه  های ساعت 

تسمه ی پولی را باز کنيد.
دينام را باز کنيد.

مجموعه واتر پمپ را باز کنيد.
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کمپرسور A/C و پايه ی آنرا باز کنيد.

پولی محرک را باز کنيد.
برای  را  تماس  سطوح  و  کرده  تميز  را  الزم  قطعات 

هرگونه خرابی بررسی کنيد.
پايه کمپرسور A/C را در سمت ورودی بلوک سيلندر 

با گشتاور (2Nm±20) به حالت قطری نصب کنيد.
کمپرسور A/C را روی پايه با گشتاور (2Nm±20) به 

حالت قطری نصب کنيد.
در  استارت  که  هنگامی  بايد  پمپ  واتر  نصب مجموعه 
با   (M6×45-8.8) های  پيچ  و  دارد  قرار  خود  مکان 
گشتاور بستن (10Nm±2)به حالت قطری سفت شده 
باشند انجام پذيرد، سپس با چرخاندن پمپ از عدم گير 

کردن آن مطمين شويد.
توجه: بستن وارونه ی استارت ممنوع می باشد.

برای نصب پولی تسمه پمپ، يکی از سوراخ ها را برای 
 (M6×12-8.8) مکان دقيق نگه داشته و3پيچ ديگر را
را با گشتاور (2Nm±10) سفت کنيد (چسب قفل رزوه 

را به صورت اوليه اعمال کنيد.)
پيچ شماره 1 (M8×90) را از پايه دينام گذرانده و به 
اوليه سفت  به صورت  آنرا  و  دينام وصل کنيد،  لغزنده 

کنيد.
پيچ شماره 15 (M8×40) را از سوراخ نگه دارنده دينام 
گذرانده و به لغزنده دينام وصل کنيد، و آنرا به صورت 

اوليه سفت کنيد.
پيچ شماره 14 (M10×35-8.8) را از سوراخ نگه دارنده 
دينام گذرانده و به لغزنده ی آن وصل کنيد، و آنرا به 

صورت اوليه سفت کنيد.
دينام را با پيچ شماره 3 (M10×1.25×90) به بدنه ی 
بلوک سيلندر  متصل کرده و آنرا به صورت اوليه سفت 

کنيد.
به  را  پولی نصب کرده سپس تسمه  را در شيار  تسمه 
پولی واتر پمپ وصل کنيد و مطمئن شويد که تسمه 
را   1 شماره  است؛پيچ  گرفته  قرار  شيار   در  خوبی  به 
در جهت گردش عقربه  های ساعت بچرخانيد تا تنش 
اوليه تسمه به (800N-700 ) برسد، پيچ شماره 15 را 
با گشتاور  را  پيچ شماره 3  و   (20±2N.m) با گشتاور 
 40±2) گشتاور  با  را   14 شماره  پيچ  و   (36±2N.m)

N.m) سفت کنيد.
پيچ نصب آخر پولی پمپ (M6×12-8.8) را با گشتاور 

(2Nm±10) سفت کنيد.
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نشانگر دمای آب
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تعداد در هر واحدنام قطعه
نوع

مالحظات
1.5L

√1پيچ1

√1مجموعه دينام 2

√1پيچ3

√1واشر قابل تنظيم دينام4

5

A/C 1کمپرسور

A/C کمپرسور√

A/C کمپرسور

6

3پيچ

√4پيچ

3پيچ

7

2پيچ

√2پيچ1

√2پيچ2

8

A/C 1پايه کمپرسور

A/C پايه کمپرسور√

A/C پايه کمپرسور
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مراحل نصب:
قطعات مورد نياز و سطوح تماس را تميز کرده و  و از 

لحاظ هرگونه خرابی بررسی کنيد.
واشر منيفولد دود و منيفولد دود را نصب کرده و پيچ 
  35±2N.m را با گشتاور (M8-8.8) و مهره (M8×25)

به ترتيب از وسط به خارج سفت کنيد.
زير مجموعه سوپرشارژر را که شامل لوله رفت/ برگشت 
می  (T) سوپرشارژر  روغن  برگشت  و  رفت  لوله  و  آب 

باشد را جمع کنيد.
سوپرشارژ را با استفاده از يک واشر آببندی روی منيفولد 
دود نصب نماييد، پيچ سوپرشارژر (M8×1.25×52) را 
به صورت اوليه سفت کنيد، روغن روانکاری دمای باال را 
به رزوه ها اضافه کرده، لوله های رفت و برگشت  روغن 

سوپرشارژر را نصب کرده و آنها را سفت کنيد.
پيچ را به ترتيب با 40Nm+135° و پيچ لوله ی ورودی 
(28±2Nm) گشتاور  با  را    (M12×1.5×24) روغن 

با گشتاور  را    (M18x1.5)بازگشت روغن لوله  پيچ  و 
(2Nm±50)سفت کنيد.

با استفاده از بست  لوله رفت/ برگشت آب سوپرشارژر را 
به لوله متناظر آن وصل کنيد؛

پايه ی سوپرشارژر (T) را نصب کنيد؛

کاسه نمد را درمبدل کاتاليست قرار دهيد تا به سوپرشارژر 
متصل شود، پيچ دو سر رزوه (M8×1.25×39) و مهره 

(M8) را با گشتاور (2N.m±20)سفت کنيد.
پايه ی مبدل کاتاليست را به صورت اوليه نصب کنيد.

صفحه عايق بااليی و پايينی را نصب کنيد.

سيستم خروج دود
مراحل باز کردن

پوشش عايق را باز کنيد.
مجموعه کاتاليست را باز کنيد.

لوله رفت/ برگشت آب و نيز لوله رفت/ برگشت روغن 
بلوک سيلندر را  باز کنيد.

مجموعه سوپرشارژر را باز کنيد.
مجموعه منيفولد دود را باز کنيد.

واشر منيفولد دود را باز کنيد.
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تعداد در هر واحدنام قطعه

نوع

مالحظات
1.5L

5پيچ1

1صفحه عايق بااليی2

1واشر منيفولد دود3

1منيفولد دود4

1مجموعه سوپرشارژر توربو5

2پيچ پايه سوپرشارژر 6

1پايه سوپرشارژر7

1پيچ پايه مبدل کاتاليست 8

3پيچ سوپرشارژر9

1صفحه عايق پايينی10

1کاسه نمد منيفولد دود سوپرشارژر11

1کاسه نمد مبدل کاتاليست سوپرشارژر12

3مهره13

3پيچ دو سر رزوه14

1مبدل کاتاليست15

1پايه مبدل کاتاليست 16

√6پيچ17

√1واشر منيفولد دود18

√1پايه منيفولد دود19

√1پيچ L پايه A منيفولد دود20

√1صفحه عايق بااليی منيفولد دود21

√1منيفولد دود22
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مراحل نصب
قطعات مورد نياز و سطوح تماس را تميز کرده و برای 

هرگونه خرابی آنها را بررسی کنيد.
واشر منيفولد هوا و مجموعه منيفولد هوا را نصب کرده 
گشتاور  با  را   (M8-8.8) مهره  و   (M8×30) پيچ  و 

(2Nm±20) به ترتيب از داخل به خارج سفت کنيد.
می  هوا  منيفولد  واشر  فاقد  معمولی  موتور  مدل  نکته: 

باشد.
پايه منيفولد هوا را نصب کنيد.

نصب  روی سر سيلندر  را  روغن  واشر جدايش گردش 
کرده، روغن موتور را به صورت پيرامونی به نازل پاشش 
پيچ  دو  و  کنيد،  اضافه  روغن  گردش  مجموعه  روغن 

(M8×35)  را با گشتاور (2Nm±18)ببنديد.
واشر  و بدنه ی دريچه گاز را نصب کرده و  پيچ های 
مدل  در   (  6±1Nm) گشتاور  با  را   (M6×50-8.8)
توربو  مدل  در   (10±1Nm) گشتاور  و  معمولی  موتور 

سوپر شارژر ببنديد.
می  هوا  منيفولد  واشر  فاقد  معمولی  موتور  مدل  نکته: 

باشد.
روغن روانکاری را به صورت پيرامونی به رينگ آببندی 
سنسور دما و فشار هوای ورودی اضافه کرده و سپس 
با   (  M5×16-8.8) پيچ  کردن  سفت  با  را  رينگ 
گشتاور (1Nm±6) به منيفولد هوا در مدل های موتور 
معمولی و سفت کردن پيچ (M5×15-8.8 ) با گشتاور 
به  مجهز  های  مدل  در  هوا  منيفولد  به   (10±1Nm)

توربو سوپرشارژر نصب کنيد.

سیستم هوای ورودی
مراحل باز کردن

پايه منيفولد هوا را باز کنيد.
بدنه دريچه گاز را باز کنيد.

سنسور دما و فشار هوای ورودی را باز کنيد.
که  کنيد  دقت  و  کرده  باز  را  روغن  گردش  مجموعه 
به نازل پاشش روغن آسيب نزنيد و اورينگ نيز دچار 

خراشيدگی نشود.
منيفولد هوا و واشر آنرا باز کنيد.
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تعداد در هر واحدنام قطعه
نوع

مالحظات
1.5L

√1مجموعه منيفولد هوا پالستيکی 1

√3پيچ2

√2مهره3

√2پيچ4

√1سنسور دما و فشار هوای ورودی 5

√1بدنه دريچه گاز  6

√4پيچ7

√1پايه منيفولد هوا 8

√6پيچ9

√1پايه A منيفولد هوا10
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خنک کن روغن، فيلتر روغن و شيلنگ ورودی/ خروجی واتر 
پمپ را نصب کنيد.

قطعات مورد نياز و سطوح تماس را تميز کرده و آنها را برای 
هرگونه خرابی بررسی کنيد.

واشر آببندی نشيمنگاه فيلتر روغن را بروی نشيمنگاه فيلتر 
با   M8×30-8.8 پيچ  با  را  فيلتر  نشيمنگاه  و  دهيد  قرار 

گشتاور (2Nm±20) برروی بلوک سيلندر نصب کنيد.
بازويی اتصال را به نشيمنگاه فيلتر نصب کنيد.

گشتاور سفت کردن پيچ بازويی اتصال به نشيمنگاه فيلتر در 
(20-25N.m) مدل های موتور معمولی

گشتاور سفت کردن پيچ بازويی اتصال به خنک کن روغن 
 (50-55N.m) در مدل های توربو - سوپرشارژ

مجموعه فيلتر روغن به بازويی اتصال را نصب کنيد.
فيلتر را با گشتاور(2N.m±14) با استفاده از ابزار مخصوص 

سفت کنيد.
با استفاده از بست شيلنگ ورودی/خروجی خنک کن روغن 

را به لوله های متناظر (T) وصل کنيد.

خنک کن روغن، فيلتر روغن و شيلنگ ورودی/خروجی آب 
کن  خنک  از  را  آب  ورودی/خروجی  شيلنگ  کنيد.  باز  را 

روغن جدا کنيد.  
فيلتر روغن را باز کنيد.

خنک کن روغن را باز کنيد.
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تعداد در هر واحدنام قطعه
نوع

مالحظات
1.5L

1شيلنگ ورودی آب خنک کن روغن1

1شيلنگ خروجی آب خنک کن روغن2

√3پيچ3

4بست4

1مجموعه خنک کن روغن 5

1ميل رابط 6

√1فيلتر روغن7

√1آب ورودی پمپ 8

√1بلوک سيلندر9

√1پايه فيلتر روغن10
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لوله های ورودی پمپ  و  ترموستات  پايه ورودی،  مجموعه 
را باز کنيد.

مجموعه پايه ورودی آب را باز کنيد.
ترموستات را باز کنيد.

لوله های ورودی پمپ را باز کنيد.

قطعات مورد نياز وسطوح تماس را تميز کرده و برای هرگونه 
خرابی بررسی کنيد.

سمت  در  آب  ورودی  لوله  برروی  را  ترموستات  مجموعه 
ورودی بلوک سيلندر به صورتی که شير نوسانی به سمت 

باالی سيلندر قرار بگيرد نصب کنيد.
برروی  را  ورودی  پايه   (M6×20) پيچ  دو  از  استفاده   با 
 (10±2Nm) بلوک سيلندر نصب کنيدو پيچ ها را با گشتاور

سفت کنيد.
و مجموعه  واشر   (M6×1.0×20) پيچ  دو  از  استفاده   با 
با  را  ها  پيچ  کنيدو  نصب  سيلندر  بلوک  برروی  را  ورودی 

گشتاور (2Nm±10) سفت کنيد.
با استفاده از يک پيچ (M6×15) براکت لوله ی ورودی را 
برروی قسمت انتهای پشتی بلوک سيلندر ثابت کرده و پيچ 

را با گشتاور(2Nm±10) سفت کنيد.
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PLMتعداد در نام قطعه
هر واحد

نوع

مالحظات
1.5T1.5L1.3L1.6L 1.5T

4چرخ محرک

13102178
مجموعه پايه 
√√√√√1ورودی آب 

√√√√√1مجموعه ترموستات23102177

3
√√1بلوک سيلندر3101141

√√√1بلوک سيلندر3103890
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قالب عقب جابجايی موتور و کنيستر را نصب کنيد.
با استفاده از دو پيچ (M8×20) قالب عقب جابجايی موتور 
  (20±1Nm) با گشتاور  عقب سرسيلندر  قسمت  به  به  را 

سفت کنيد.
با استفاده از يک پيچ براکت کنيستر را برروی قالب عقب 

جابجايی موتور با گشتاور (1Nm±10)  ببنديد.
سنسورهای مختلف را باز کنيد.

سنسورهای دمای آب را باز کنيد.
سنسورهای مختلف موقعيت ميل لنگ را باز کنيد.

سنسور فشار روغن موتور را باز کنيد.
سنسور موقعيت ميل سوپاپ را باز کنيد.

سنسور ناک را باز کنيد.
سنسورهای مختلف را نصب کنيد.

چسب قفل رزوه را به بخش رزوه سنسور دمای آب اضافه 
  (30±2Nm) از آچار و گشتاور  استفاده  با  کنيد و سپس 

آنرا سفت کنيد. 
با استفاده از يک پيچ سنسور موقعيت ميل لنگ را برروی 

بلوک سيلندر موتوربا گشتاور (2Nm±10)  ببنديد.
چسب قفل رزوه را به بخش رزوه سنسور فشار آب اضافه کنيد 
  (17±2Nm) و سنسور را برروی بلوک سيلندر با گشتاور

ببنديد.
با استفاده از يک پيچ سنسور موقعيت ميل سوپاپ را برروی 

سر سيلندر با گشتاور (2Nm±10)  ببنديد.
را  ناک  سنسور   (M8×30-8.8) پيچ  يک  از  استفاده  با 
در  و   (20±2Nm) گشتاور  موتوربا  سيلندر  بلوک  برروی 
به صورتی که سوکت سنسور  توربو سوپرشارژر  های  مدل 
ناک به صورت افقی به سمت انتهای موتور قرار بگيرد و در 

مدل های موتور معمولی به سمت عقب موتور ببنديد.

مجموعه شير برقی کنيستر را باز کنيد.
قالب عقب جابجايی موتور را باز کنيد.
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انتهای  جلويی  قسمت  به  پيچ  يک  با  را   VVT سوپاپ 
(2Nm±10) نصب  با گشتاور  سرسيلندر و سمت ورودی 

کنيد.
و مجموعه صافی روغن  کارتل، صفحه ی پشتی گيربکس 

را باز کنيد.
صفحه ی پشتی گيربکس را باز کنيد.

کارتل را باز کنيد.
مجموعه صافی روغن را باز کنيد.

کارتل، صفحه ی پشتی گيربکس و مجموعه صافی روغن را 
نصب کنيد.

قطعات مورد نياز و سطوح تماس را تميز کرده و آنها را از 
نظر وجود آسيب ديدگی مورد بررسی قرار دهيد.

به   (10±1Nm) گشتاور  با  را  روغن  فيلتر  مجموعه 
گشتاور   با  را  ديگر  و سمت  سوپاپ   ميل  محفظه  درپوش 
(1Nm±10)  به بلوک سيلندر وصل کنيد. (تمامی پيچ ها 

M6×20 می باشند)
ميل  محفظه  درپوش  و  روغن  فيلتر  اتصال  محل  در  نکته: 

سوپاپ اورينگ قرار دهيد.
يکنواخت،  به صورت   (4.0±0.5mm)  قطر به  را  چسب 
پيوسته و بدون قطع کردن در محل های نشان داده شده در 

شکل به مجموعه کارتل اضلفه کنيد.
از اضافه کردن  تا ده دقيقه بعد  بايد  نکته: بستن مجموعه 

چسب پايان يابد.
  (10±1Nm) با گشتاور  را    (M6×12-8.8) کارتل  پيچ 
به صورت ضربدری و داخل و خارج، از وسط به بيرون سفت 

کنيد.
صفحه ی پشتی گيربکس را با دو پيچ (M6×12-8.8) و 

گشتاور (1Nm±10) به بلوک سيلندر محکم کنيد.

نمای پشت کارتل

 کارتل

نکته: سنسور ناک مدل های توربو سوپرشارژر بدون سوکت 
آداپتور و مدل های موتور معمولی دارای سوکت آداپتور می 

باشند.
سوپاپ VVT و مجموعه صافی فيلتر را باز کنيد.

سوپاپ VVT را باز کنيد.
مجموعه صافی فيلتر را باز کنيد.

مجموعه صافی فيلتر را به پيچ سوپاپ VVT وصل نموده 
و واشر را تنظيم کنيد و سپس آنها را به بخش جلويی سر 
  (44±5Nm) سيلندر و سمت ورودی با گشتاور سفت کردن

نصب کنيد.
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تعداد در هر واحدنام قطعه

نوع

مالحظات
1.5L

√1کارتل1

√1صفحه روی کارتل 2

√3سوراخ تخليه روغن3

√4واشر4

√1نشيمنگاه پيچ تخليه روغن 5

M6×12-8.8√14پيچ6

√1مجموعه صافی روغن7

M6×20 (صافی روغن)√3پيچ8
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مجموعه درپوش چرخدنده ميل سوپاپ را نصب کنيد.
قطعات مورد نياز و سطوح تماس را تميز کرده و آنها را برای 

هرگونه آسيب ديدگی بررسی کنيد.
بوش های دو پين را به بلوک سيلندر نصب کنيد.

يکنواخت،  صورت  به   (2.0±0.5mm) قطر  به  را  چسب 
پيوسته و بدون قطع کردن در محل های نشان داده شده در 

شکل به مجموعه کارتل اضافه کنيد.
از اضافه کردن  تا ده دقيقه بعد  بايد  نکته: بستن مجموعه 

چسب پايان يابد.
ابزار راهنمای  با  را  درپوش محفظه چرخدنده ميل سوپاپ 
کاسه نمد نصب کنيد و پيچ ها را در جهت گردش عقربه 
های ساعت و به ترتيب از وسط به خارج با گشتاور سفت 
کردن M6(10±1) Nm و M10(40±2) Nm ببنديد.
نکته: اورينگ را به درپوش محفظه ميل سوپاپ نصب کنيد.

بستن پولی ميل لنگ
پين های جلوی ميل لنگ را نصب کنيد.

به جلوی ميل لنگ نصب کرده و دقت  را  پولی ميل لنگ 
کنيد که سوراخ پين در محل پين ميل لنگ قرار گيرد.

قرار  لنگ  تعادل ميل  وزنه ی  را در کنار  چکش الستيکی 
داده و به ميل لنگ تکيه دهيد، سپس پيچ پولی ميل لنگ 

(M14×1.5×52) را سفت کنيد.
معمولی                موتور  های  مدل  در  کردن  سفت  گشتاور 

(5Nm±200) می باشد.
معمولی                موتور  های  مدل  در  کردن  سفت  گشتاور 

(5Nm±260) می باشد.
درپوش محفظه چرخدنده ميل سوپاپ را باز کنيد.

پيچ درپوش محفظه چرخدنده ميل سوپاپ راشل کنيد.
مجموعه درپوش محفظه چرخدنده ميل سوپاپ را باز کنيد.

محفظه  درپوش  روی  از  را  آلودگی  هرگونه  و  درزگير 
چرخدنده و ديگر سطوح پاک کنيد.

باز کردن پولی ميل لنگ
را در کنار وزنه ی تعادل ميل لنگ قرار  چکش الستيکی 
داده و به ميل لنگ تکيه دهيد، سپس پيچ پولی ميل لنگ 

را شل کرده و پولی را باز کنيد.
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تعداد در هر واحدنام قطعه

نوع

مالحظات
1.5L

√1درپوش پرکن روغن 1

2

در موتورهای مجهز به سوپرشارژر1مجموعه درپوش محفظه ميل سوپاپ و پمپ روغن

در موتورهای مجهز به سوپرشارژر1مجموعه درپوش محفظه ميل سوپاپ و پمپ روغن

در موتورهای مجهز به سوپرشارژر√1مجموعه درپوش محفظه ميل سوپاپ و پمپ روغن

در موتورهای مجهز به سوپرشارژر√1مجموعه درپوش محفظه ميل سوپاپ و پمپ روغن

M6x25-8.8√12پيچ3

M6×30√3پيچ4

√1مجموعه درپوش پمپ روغن 5

M6×12-8.8√1اورينگ6

√1شيلنگ برگشت روغن 7

M6×20 (صافی روغن)√1پيچ8

√1کاسه نمد جلو9

√1جدا کننده روغن از گاز10

M6×12-8.8√4پيچ11

√1پولی واتر پمپ12

M6×45-8.8√4پيچ واتر پمپ13

14

در موتورهای موتور معمولی1مجموعه واتر پمپ

در موتورهای موتور معمولی√1مجموعه واتر پمپ

در موتورهای موتور معمولی√1مجموعه واتر پمپ

M10×90-8.8√2پيچ  مجموعه درپوش محافظ چرخدنده ميل سوپاپ15

M10×50-8.8√2پيچ  مجموعه درپوش محافظ چرخدنده ميل سوپاپ16

M10×1.25×80√3پيچ دو سر رزوه تعليق17
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باز کردن کويل و سرسيلند
کويل را باز کنيد.

سرسيلندر را باز کنيد.

نصب کردن کويل و سرسيلندر
قطعات مورد نياز و ديگر سطوح را تميز کرده و برای هرگونه 

خرابی آنها را بررسی کنيد.
دو بوش پين را به صفحه ی بااليی سر سيلندر نصب کنيد.
رينگ لوله ی شمع را به درپوش سر سيلندر  نصب کنيد.

 mm) با استفاده از دستگاه تزريق چسب، آببند را به قطر
يکنواخت،  صورت  به  سرسيلندر  درپوش  به   (2.0±0.5

پيوسته و بدون قطع کردن اضافه کنيد.
از اضافه کردن  تا ده دقيقه بعد  بايد  نکته: بستن مجموعه 

چسب پايان يابد.
11 پيچ درپوش سرسيلندر (M6×25-8.8)  را با گشتاور 
(1Nm±10) به صورت ضربدری و داخل و خارج، از وسط 

به بيرون سفت کنيد.
از  تا  کنيد  نصب  4سيلندر  برروی  ها  شمع  به  را  کويل   4

اتصال مناسب آنها اطمينان حاصل کنيد.
برای  را   (10±1Nm) گشتاور  با  را    (M6×20) پيچ   4

تثبيت کويل ها نصب کنيد.
با هم متفاوت  نکته: کويل ها در مدل های مختلف موتور 

می باشند.
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باز کردن سيستم زنجير تايمينگ
پين ها را درون سفت کن زنجير قرار دهيد.
اهرم کشش تسمه و ريل راهنما را باز کنيد.

زنجير تايمينگ را باز کنيد.
سفت کن تسمه را باز کنيد.

چرخدنده ميل سوپاپ VVT را در محفظه ی 6 ضلعی ميل 
سوپاپ هوا به وسيله ی آچار يا ابزار مشابه باز کنيد.

چرخدنده ميل سوپاپ دود را در محفظه ی 6 ضلعی ميل 
سوپاپ دود به وسيله ی آچار يا ابزار مشابه باز کنيد.
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نصب کردن سيستم زنجير تايمينگ
قطعات مورد نياز و سطوح تماس را تميز کرده و آنها را برای 

هرگونه خرابی بررسی کنيد.
پين پرچی را برروی انتهای جلويی ميل سوپاپ هوا و دود 

نصب کنيد.
پين موقعيت ريل راهنمای زنجير تايمينگ را برروی انتهای 

جلويی بلوک سيلندر نصب کنيد.
 (M6×1.0×28) ريل راهنمای زنجير تايمينگ را با دو پيچ
و با گشتاور بستن  (1Nm±10)   در جای خود ثابت کنيد.

با گشتاور  و   (M8×36) پيچ  با  را  تايمينگ  زنجير  بازوی 
بستن  (2Nm±25) در جای خود ثابت کنيد.

گشتاور  با  و   (M6×25-8.8) پيچ  با  را  تايمينگ  زنجير 
بستن  (1Nm±10) در جای خود ثابت کنيد.

در نصب زنجير تايمينگ، دو بست مشکی زنجير تايمينگ را 
که به هم نزديک می باشند را باال قرار داده و بست مشکی 
از دو بست ديگر دورتر است را به سمت ميل  ديگر را که 

لنگ قرار دهيد.
تايمينگ  زنجير  ی  چرخدنده  روی  بر  را  تايمينگ  زنجير 
با چرخنده  نصب کرده و بست مشکی سفت کن تسمه را 

تنظيم کنيد.
زنجير تايمينگ را برروی چرخدنده ی  VVT نصب کرده 
و بست مشکی سفت کن تسمه را با چرخنده تنظيم کنيد.

را   (M12×1.25×38-10.9)  VVT چرخدنده پيچ 
ميل  چرخدنده  پيچ  و  بسته   (65±5Nm) گشتاور  با 
بستن         گشتاور  با  را   (M12×1.25×30-10.9) دود  سوپاپ 
با  در محفظه شش گوش ميل سوپاپ دود   (88±5Nm)

استفاده از آچار يا ابزار مشابه سفت کنيد.
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تعداد در هر واحدنام قطعه
نوع

مالحظات
1.5L

√1چرخدنده ميل سوپاپ دود 1

1زنجير تايمينگ 2

√1مجموعه عملگر VVT هوا 3

4VVT 1پبچ ثابت√

√2پيچ ثابت ريل  راهنمای زنجير تايمينگ  5

√1پيچ پرچی ريل  راهنمای زنجير تايمينگ6

√1ريل راهنمای زنجير تايمينگ7

√1نازل زنجير 8

√1چرخدنده ميل لنگ 9

√1سفت کن تسمه تايمينگ 10

√2پيچ ثابت سفت کن تسمه تايمينگ 11

√1پيچ اهرم سفت کن تسمه تايمينگ 12

√1پيچ ثابت چرخدنده ميل سوپاپ13
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ميل  و  سوپاپ  ميل  درپوش  سوپاپ،  ميل  اوليه  درپوش 
سوپاپ را باز کنيد:

پيچ درپوش اوليه ميل سوپاپ را به ترتيب ابتدا از طرفين 
را  اوليه ميل سوپاپ  باز کنيد و درپوش  را  و سپس داخل 

باز کنيد.
به 1 همانطور  از 8  ترتيب  به  را  پيچ درپوش ميل سوپاپ 
که در شکل زير نشان داده است، باز کنيد  و درپوش ميل 

سوپاپ را باز کنيد.
ميل سوپاپ هوا و دود را باز کنيد.

ميل سوپاپ هوا/ دود، درپوش ميل سوپاپ و درپوش اوليه 
ميل سوپاپ را نصب کنيد.

ميل سوپاپ  ياتاقان  سيلندر  درپوش  به  را  روانکاری  روغن 
اضافه کنيد.

پس از نصب ميل سوپاپ های هوا و دود روی حفره های 
آنها، هر کدام را دو تا سه دور بچرخانيد.

ميل  درپوش  عالمت  به  توجه  با  را  سوپاپ  ميل  درپوش 
 "I"باحرف هوا  سوپاپ  ميل  درپوش  کنيد.  نصب  سوپاپ 
دود  ميل سوپاپ  درپوش  و  ميل سوپاپ  درپوش  و شماره 
باحرف"E" و شماره درپوش ميل سوپاپ مشخص شده اند.

گشتاور           با  را   (M6×35) سوپاپ  ميل  درپوش  پيچ 
(1Nm±10) به ترتيبی که در شکل نشان داده شده است 

سفت کنيد. 
گشتاور  با  را   (M8×30-8.8) سوپاپ  ميل  درپوش  پيچ 

(1Nm±20) ابتدا به طرفين و سپس وسط سفت کنيد. 
لقی محوری ميل سوپاپ را با استفاده از وسيله اندازه گيری 
بايد                کردن  سفت  گشتاور  مقدار  کنيد،  گيری  اندازه  فيلر 

(20Nm-7)  باشد.
لقی سوپاپ هوا: 0.15-0.23
لقی سوپاپ دود: 0.23-0.31

شمع را باز کنيد.
شمع را شل کرده و آنرا از درپوش سيلندر خارج کنيد.

شمع را نصب کنيد.
شمع را برای هرگونه خرابی و ترک بررسی کنيد.

مدل شمع را برای هماهنگی با مدل موتور چک کنيد.
در مدل موتور معمولی شمع مدل K6RTM3 می باشد.

 KL7RTPP مدل تنفس توربو- سوپرشارژر  با شمع مدل
می باشد.

جلوی موتور
درپوش جلويی ياتاقان ميل سوپاپ

درپوش ياتاقان ميل سوپاپ

درپوش ياتاقان ميل سوپاپ



54

راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

نکته: واشر سر سيلندر در مدل های موتور معمولی تک اليه 
و در مدل های توربو- سوپرشارژر دو اليه می باشد.

مجموعه درپوش سيلندر را محکم به واشر سرسيلندر وصل 
کنيد(با 2 پين برای جانمايی).

پيچ های درپوش سيلندر (M10×1.25×95) را به صورتی 
که روغن موتور را به رزوه ها اضافه کرده ايد و به ترتيب 1 تا 

10 و با زاويه پيچاندن 40Nm+180° نصب کنيد.
تايپيت را باز کنيد.

16 تايپيت و سنسور مغناطيس سنج را باز کنيدو هر تايپيت 
قرار  پالستيکی جداگانه  های  کيسه  در  به طور جداگانه  را 

داده و عالمت گذاری کنيد.

 Nm) گشتاور  با  و  داده  قرار  سيلندر  درپوش  در  را  شمع 
30-25) ببنديد.

مجموعه درپوش سيلندر و واشر سر سيلندر را باز کنيد.
پيچ های درپوش سيلندر را به ترتيب از 10 به 1 شل کرده 

و آنها را از سنسور مغناطيس سنج بيرون آوريد.
مجموعه درپوش سيلندر را باز کنيد.

واشرسرسيلندر را باز کنيد
مجموعه درپوش سيلندر را به بلوک سيلندر نصب کنيد.

برای  و  کرده  تميز  را  تماس  سطوح  و  نياز  مورد  قطعات 
هرگونه خرابی بررسی کنيد.

2 پين پرچی را به ترتيب در سوراخ های صفحه ی بلوک 
سيلندر نصب کنيد.

واشر سرسيلندر را در صفحه ی بلوک سيلندر نصب کنيد.

تور
 مو

يی
جلو

ی 
تها

ان

اندازه گيری لقی سوپاپ و انتخاب تايپيت ها:
تايپيت های 2.7mm را در سوراخ مخصوص آنها نصب کرده 
و سپس به ترتيب ميل سوپاپ هوا و دود و کفه های آنها را 
در محل خود نصب نماييد. لقی بين تايپيت و پايه حلقوی 
ميل سوپاپ را با استفاده از فيلر اندازه گبر نماييد. بر اساس 
لقی های اندازه گيری شده تايپيت ها را طوری انتخاب کنيد  
که لقی سوپاپ هوا در محدوده (0.04mm±0.19) و لقی 
گيرد. قرار   (0.27±0.04mm) محدوده  در  دود  سوپاپ 

ضخامت تايپيت انتخاب شده برابر است با: 2.70mm به عالوه 
مقدار اندازه گيری شده منهای لقی سوپاپ و بر اين اساس به 
31 دسته تقسيم می شود به گونه ای که کمترين ضخامت 
2.70mm بوده و هر 0.02mm يک دسته می باشد. کل 
سطح را به صورت يکنواخت با مقدار کمی روغن آغشته کرده 

سپس تايپيت ها را در محل مخصوص آن نصب نماييد.
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2- لقی سوپاپ هايی که با فلش در شکل نشان داده شده اند 
را اندازه گيری کرده و در صورتی که لقی در محدوده مجاز 

قرار ندارد آن را ثبت کنيد.
(0.19±0.04mm) : لقی سوپاپ هوا
(0.27±0.04mm) :لقی سوپاپ دود

توضيحات باال برای اندازه گيری لقی سوپاپ  و انتخاب تايپيت 
ها ابتدا با باز کردن موتور و سپس بستن آن می باشد.

روش اندازه گيری و لقی سوپاپ و انتخاب تايپيت ها بدون 
نياز به باز کردن موتور مطابق زير می باشد: 

1- ميل لنگ را در جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانيد 
و همزمان عالمت تايمينگ روی چرخدنده ی ميل سوپاپ 
دود را متناظر با سطح بااليی درپوش سيلندر همانطور که 
در شکل نشان داده شده است قرار دهيد. در همين زمان 
تراکم     در کورس   باال  مرگ  نقطه ی  به   1 سيلندر شماره 

می رسد.

عالمت تايمينگ

سمت 
سوپاپ دود

سمت 
سوپاپ هوا
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4- لقی سوپاپ نشان داده در شکل به وسيله ی فلش را 
مطابق مرحله 4 چک کنيد.

5- اگر لقی سوپاپ مطابق با مقادير مشخص شده نمی 
باشد ميل سوپاپ و تايپيت ها را باز کنيد.

6- ضخامت تايپيت های باز شده را با ميکرومتر اندازه 
گيری کنيد.

7- ضخامت تايپيت برابر است با: 2.70mm به عالوه 
مقدار اندازه گيری شده منهای لقی سوپاپ 

8- مطابق با مرحله 2 تايپيت مناسب را انتخاب کرده و 
به ميل سوپاپ نصب کنيد.

3 -ميل لنگ را 360º در جهت گردش عقربه های ساعت 
بچرخانيد تا عالمت تايمينگ برروی سوپاپ دود در موقعيت 
نشان داده در شکل قرار گيرد. در اين هنگام سيلندر شماره 

عالمت تايمينگ4 -به نقطه ی مرگ باال در کورس  تراکم می رسد.
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ضخامت  
mm

عالمت 
نشانه

عالمت 
نشانه

ضخامت  
mm

عالمت 
نشانه

عالمت 
نشانه

ضخامت  
mm

عالمت 
نشانه

عالمت 
نشانه

2.70702702.92922923.1414314

2.72722722.94942943.1616316

2.74742742.96962963.1818318

2.76762762.98982983.2020320

2.78782783.00003003.2222322

2.80802803.02023023.2424324

2.82822823.04043043.2626326

2.84842843.06063063.2828328

2.86862863.08083083.3030330

2.88882883.1010310

2.90902903.1212312

ضخامت و عالمت تایپیت ها
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و  سوپاپ  فنر  سوپاپ،  فنر  پايينی  و  بااليی  نشمينگاههای 
سوپاپ های هوا و دود را باز کنيد.

هرکدام از قطعات را جداگانه در کيسه های پالستيکی قرار 
داده و با نشانه مناسب عالمت گذاری کنيد.

و  سوپاپ  فنر  سوپاپ،  فنر  پايينی  و  بااليی  نشمينگاههای 
سوپاپ های هوا و دود را نصب کنيد.

خار سوپاپ را باز کنيد.
تمامی خارهای سوپاپ را با استفاده از ابزار مخصوص با دقت 

باز کنيد.
خار سوپاپ را ببنديد.

خار سوپاپ را با استفاده از ابزار مخصوص باز کنيد.
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تعداد در هر واحدنام قطعه

نوع

مالحظات
1.5L

√1مجموعه درپوش سيلندر 1

√8سوپاپ ورودی 2

√16کاسه نمد ساق سوپاپ3

√32خار (قفل کن) سوپاپ4

√16خار فنری پاييني فنر سوپاپ5

6
16فنر سوپاپ

√16فنر سوپاپ

√16نگهدارنده بااليی فنر سوپاپ7

Grouping √16تايپيت 8

√8درپوش ياتاقان ميل سوپاپ 9

M6×35√16پيچ ياتاقان ميل سوپاپ 10

√1درپوش سرسيلندر 11

M6x25-8.8√11پيچ12

13
4کويل جرقه زنی

√4کويل جرقه زنی

M6x20  (کويل √4پيچ14
ثابت جرقه زنی)

√1درپوش اوليه بلبرينگ ميل سوپاپ 15

M8×30-8.8√3پيچ16



61

راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

تعداد در هر واحدنام قطعه
نوع

مالحظات
1.5L

17

1مجموعه ميل سوپاپ هوا 

√1مجموعه ميل سوپاپ هوا 

1مجموعه ميل سوپاپ هوا 

18

1مجموعه ميل سوپاپ دود 

√1مجموعه ميل سوپاپ دود 

1مجموعه ميل سوپاپ دود 

√1چرخدنده ی ميل سوپاپ دود 19

M12×1.25×30-10.9√1پيچ ثابت چرخدنده ی ميل سوپاپ 20

√1مجموعه عملگر VVT ورودی 21

22 VVT 1پيچ ثابت√M12×1.25×38-10.9

√8سوپاپ دود 23

√4لوله شمع 24

25

4شمع 

√4شمع 

4شمع 

26
1واشر سرسيلندر 

√1واشر سرسيلندر 
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مجموعه شاتون را باز کنيد.
پيچ های شاتون را شل کنيد و مجموعه شاتون را باز کرده 

و برروی هرکدام از پيستون و شاتون عالمت گذاری کنيد.
ياتاقان  شاتون،  پيستون،  کنيد،  باز  را  شاتون  مجموعه 
شاتون،رينگ پيستون را باز کنيد و اجسام خارجی و آلودگی 
های روغنی برروی سطح را پاک کنيد و هرکدام از قطعات 
عالمت  و  داده  قرار  پالستيکی  ی  کيسه  درون  جداگانه  را 

گذاری کنيد.

مجموعه شاتون را نصب کنيد.
برای  و  کرده  تميز  را  تماس  سطوح  و  نياز  مورد  قطعات 

هرگونه خرابی بررسی کنيد.
مجموعه بلوک سيلندر را نصب کرده و ميل لنگ را بچرخانيد 
تا پين شماره 1 و 4 سيلندر در نقطه مرگ پايين قرار گيرد.
ديواره سوراخ سيلندر و ياتاقان متحرک را روغنکاری کنيد.
پيچ شاتون را باز کرده و کپه شاتون و پيچ هايش را باز کنيد.

رينگ پيستون و جهت باز شدن آنرا چک کنيد.
روش نصب رينگ روغنی:

با  درجه   45 ی  زاويه  در  را  اول  فشاری  رينگ  ی  دهانه 
برجستگی پين پيستون قرار دهيد زاويه بين دهانه ی رينگ 
باشد. درجه  دوم 180  فشاری  رينگ  دهانه  با  اول  فشاری 

تيغه های هر دو رينگ روغنی را در زاويه ی 45 درجه از 
برجستگی پين پيستون و 90 درجه از دهانه رينگ فشاری 
اول قرار دهيد زاويه بين دهانه دو تيغه رينگ روغنی 180 
درجه باشد. دهانه ی فنر رينگ روغنی را در زاويه ی 90 
و عالمت  قرار دهيد  روغنی  رينگ  تيغه  دهانه ی  با  درجه 

های روی رينگ پيستون به سمت باال می باشد.

نصب رينگ روغنی يک پارچه:
دهانه ی رينگ های سه گانه ی هر سيلندر بايد نسبت به 
يکديگر زاويه ی 120 درجه داشته باشند. دهانه ی رينگ 
 30 ی  زاويه  پيستون  پين  برجستگی  با  بايد  اول  فشاری 
درجه و دهانه ی فنر رينگ روغنی با دهانه ی رينگ زاويه 
ی 180 درجه داشته باشد (نمونه نصب شده توسط سازنده 
در شکل نشان داده شده است). اگر عمليات مونتاژ به صورت 
دستی انجام می شود ابتدا بايد فنر رينگ روغنی و سپس 

بدنه آن نصب شوند.
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به بوش راهنمای نصب شاتون اضافه کرده  را  روغن موتور 
و سپس مجموعه شاتون را در بوش راهنمای شاتون که در 

جای سيلندر شماره 1 قرار دارد نصب کنيد.
محافظ راهنمای شاتون را در سوراخ پيچ شاتون نصب کنيد.

ياتاقان شاتون را در بدنه ی شاتون روغنکاری کنيد و سپس 
بوش راهنمای شاتون را به مجموعه شاتونی که به سيلندر 
شماره 1 وصل است نصب کنيد سپس باالی پيستون را با 
استفاده از ابزار راهنما فشار دهيد تا شاتون با پين ميل لنگ 
متصل شود (توجه کنيد که فلش باالی پيستون به سمت 

انتهای جلويی موتور باشد.)
تکرار  برای نصب شاتون سيلندر شماره 4  را  قبلی  مراحل 

کنيد.
محافظ راهنمای شاتون را باز کرده و سوراخ پيچ شاتون را با 
استفاد از يک دمنده تميز کنيد، سپس پوشش شاتون را به 
شاتون وصل کنيد (سمتی که دارای عالمت دايره می باشد 

بايد به سمت جلوی موتور قرار بگيرد.)
رزوه های پيچ های شاتون را با روغن موتور روغنکاری کرده 

سپس پيچ های شاتون را سفت کنيد:
گشتاور بستن و زاويه پيچ های شاتون 15Nm+90° در 

مدل های موتور معمولی می باشد.
گشتاور بستن و زاويه پيچ های شاتون 20Nm+105°  در 

مدل های توربو-سوپرشارژر می باشد.
مراحل باال را برای سيلندر شماره 2 و 3 تکرار کرده و پيچ 

های متناظر شاتون را سفت کنيد.
ميل لنگ را بچرخانيد و گشتاور فاليويل را چک کنيد که 

(15Nm-5) باشد.
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تعداد در هر واحدنام قطعه

نوع

مالحظات
1.5L

1

1ميل لنگ 
√1ميل لنگ

1ميل لنگ
1ميل لنگ

2
4کپه ياتاقان متحرک
√4کپه ياتاقان متحرک

3

4درپوش ياتاقان متحرک
√درپوش ياتاقان متحرک
درپوش ياتاقان متحرک

4
8پيچ شاتون 
√8پيچ شاتون

√1پين پرچی 5

6

√5ياتاقان ثابت (قرمز)
√ياتاقان ثابت (زرد)
ياتاقان ثابت (آبی)

√1دنده تايمينگ سر ميل لنگ7

کنسلواشر اصطحکاکی 8

√1پولی تايمينگ ميل لنگ 9

√1پولی پمپ روغن 10

11
1پولی ميل لنگ 
√1پولی ميل لنگ

√1واشر پولی ميل لنگ 12
√1پيچ پولی ميل لنگ 13

√1پين پرچی14

√3پيچ15

16

√5ياتاقان اصلي فوقاني (قرمز)

√ياتاقان اصلي فوقاني (زرد)

√ياتاقان اصلي فوقاني (آبي)



66

راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

17

4ياتاقان پايينی شاتون(قرمز)

ياتاقان پايينی شاتون (زرد)

ياتاقان پايينی شاتون (آبي)

√ياتاقان پايينی شاتون (مشکی)

√ياتاقان پايينی شاتون (سفيد)

√ياتاقان پايينی شاتون (سبز)

18

4شاتون

√شاتون

شاتون

19
4گژن پين

√گژن پين

پين فنری20

√4مجموعه رينگ روغن21

√4رينگ تراکم دوم22

√4رينگ تراکم اول23

24

4پيستون

√4پيستون

4پيستون

4پيستون

√2شيم ياتاقان ميل لنگ 25

√1بوش راهنما مبدل گشتاور26
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کپه شاتون، پوسته ياتاقان اصلی، ميل لنگ و شيم  را نصب 
کنيد.

برای  و  کرده  تميز  را  تماس  سطوح  و  نياز  مورد  قطعات 
هرگونه خرابی بررسی کنيد.

 ياتاقان اصلي فوقاني و پايينی را با توجه به رنگ آن به گروه 
سوراخ های مخروطی مناسب روی صفحه ی پايينی بلوک 

سيلندر و گروه وزن تعادل ميل لنگ انتخاب کنيد.

کپه ياتاقان، پوسته ياتاقان اصلی، ميل لنگ و شيم ياتاقان 
ميل لنگ را باز کنيد:

پيچ های کپه ياتاقان را به ترتيب از 10 به 1 همانطور که 
در شکل نشان داده شده است شل کنيد سپس کپه ياتاقان، 
پوسته ياتاقان اصلی، ميل لنگ و شيم ياتاقان ميل لنگ را 

باز کنيد.
برروی هرکدام از قطعات پوسته های بلبرينگ اصلی عالمت 

گذاری کرده و هرکدام را جداگانه بسته بندی کنيد.
کپه شاتون را بدون پوسته ی ياتاقان اصلی به بلوک سيلندر  

نصب کرده و با دست چند دور آنرا بچرخانيد.

ی 
لوي

ی ج
تها

ان
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روغنکاری  موتور  روغن  با  را  لنگ  ميل  اصلی  های  ياتاقان 
کرده و به بلوک سيلندر نصب کنيد.

بيرون  را به صورتی که شيار آن به سمت  شيم ميل لنگ 
باشد نصب کنيد.

لقی محوری را با استفاده ازساعت اندازه گيری اندازه گيری 
.(0.1-0.3mm) کنيد

پوسته ی پايينی ياتاقان اصلی را به درپوش بلبرينگ اصلی 
اضافه کرده و به پوسته ی پايينی ياتاقان اصلی روغن اضافه 

کنيد.
درپوش بلبرينگ اصلی را به بلوک سيلندر نصب کنيد.

با  را   (M10x1.5x80) اصلی  ياتاقان  درپوش  های  پيچ 
روغن موتور روغنکاری کرده و آنها را دستی سفت کنيد؛

با  تا10   1 از  ترتيب  به  را  اصلی  ياتاقان  درپوش  های  پيچ 
گشتاور 15Nm+180° ببنديد.

پيچ ها را تا جايی سفت کنيد که درپوش ياتاقان اصلی در 
تماس با بلوک سيلندر قرار بگيرد.

برعکس  نبايد  اصلی  ياتاقان  درپوش  جهت  و  ترتيب  نکته: 
جلويی  انتهای  سمت  به  بايد  حروف  مثبت  جهت  و  شود 

موتور قرار بگيرد.

اصلی  به نشيمنگاه  را  (با شيار روغن)  بااليی  اصلی  ياتاقان 
بلوک سيلندر نصب کرده و به  ياتاقان اصلی بااليی روغن 

اضافه کنيد.
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نازل های خنک کننده پيستون را باز کنيد.
نازل های خنک کننده 4 پيستون را باز کنيد.

با  را  روغن  مجرای  و  کننده  خنک  نازل  در  خارجی  ذرات 
هوای فشرده پاک کنيد.

آلودگی روغن را از سطح تماس نازل و سوراخ های نگهدارنده 
ی نازل تميز کنيد.

نازل های خنک کننده پيستون را نصب کرده و تا گشتاور 
(24Nm-22) سفت کنيد.

نکته: دو نازل خنک کننده ی پيستون وجود دارد، يکی برای 
سيلندر 1 و 3 و ديگری برای سيلندر 2 . 4

T به همراه نازل های خنک کننده و اتصاالت آن می باشد، 
در حالی که L فاقد آنها می باشد.

شناسه ی قطر 
پيستون

پوسته ی ياتاقان 
اصلی

شناسه ی قطر 
اکسل اصلی

123

بااليیپايينیبااليیپايينیبااليیپايينی

زردزردزردقرمزقرمزقرمز1

آبیزردزردزردزردقرمز2

آبیآبیآبیزردزردزرد3
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تعداد در هر واحدنام قطعه

نوع

مالحظات
1.5L

1بلوک سيلندر 1

√1بلوک سيلندر 2

√2پين3

√1درپوش پيچ 4

√1درپوش پيچ 5

√2درپوش 6

√2بوش 7

کنسل√10پيچ ياتاقان اصلی 8

√5درپوش ياتاقان اصلی9

√10بوش 10

11
نازل خنک کن پيستون

2(منحصرا برای سيلندر1و3)

12
نازل خنک کن پيستون

2(منحصرا برای 2و4)

1اتصال لوله13



72

راهنماي تعميرات و سرويس خودرو های گروه H200 و H300/ موتور    

2-4 بازرسی و نگهداری
2-4-1 بازرسی دينام و سيستم انژکتور

AC، ولتاژنامی  : يکسوساز سيليکونی- دينام  دينام موتور 
 14V :خروجی

105A(1.5T)، 90A(1.5L)  :جريان نامی خروجی
در  سوختگی  و  پوسيدگی  وجود  و  دينام  عادی  عملکرد 
در  کنيد.  بررسی  را  دينام  پشت  سيم  دسته  ی  محفظه 

صورت هرگونه امر غير عادی  آن را تعويض کنيد.
بازوی تحت تنش و ريل راهنما را برای خوردگی   2-4-2
غيرعادی، سائيدگی سطح تماس و تيرگی آن بررسی کنيد. 
را  وابسته  فوق  قطعات  موارد  از  در صورت وجود هر يک 

تعويض کنيد.
2-4-3 تسمه پولی را برای خوردگی غيرعادی، ترک بررسی 

کنيد و در صورت لزوم قطعات را تعويض کنيد.
در  و  کنيد  بررسی  نرمال  عملکرد  برای  را  دنده   4-4-2

صورت لزوم آنها را تعويض کنيد.
2-4-5 اتصال الستيکی پولی ميل لنگ را برای ترک بررسی 

کرده و در صورت لزوم تعويض کنيد.
2-4-6 شيلنگ های مختلف را برای ترک و خرابی بررسی 

کنيد.
کنيد  بررسی  عادی  عملکرد  برای  را  ترموستات   7-4-2

دمای شروع 82º C و باز شدگی کامل 8mm می باشد.
برای  را  ها  چسب  نوار  و  الستيکی  های  رينگ   8-4-2
کهنگی و يا از بين رفتن االستيسيته ی آنها بررسی کنيد و 

در صورت نياز تعويض کنيد.
2-4-9 منيفولد دود را برای عملکرد عادی، سطح تماس را 
برای نشت هوا و تسمه آببندی واشر منيفولد را برای دست 
نخوردگی بررسی کنيد و در صورت لزوم آنرا تعويض نمائيد.

هرگونه  و  آن  عادی  عملکرد  برای  را  کاتاليست   10-4-2
گرفتگی بررسی کرده و در صورت لزوم آنرا تعويض نماييد.

پيچ  و  غيرعادی  امر  هرگونه  برای  را  سوپرشارژر   11-4-2
در  و  کنيد  بررسی  نخوردگی  دست  برای  آنرا  اتصال  های 

صورت لزوم آنرا تعويض نمائيد.
2-4-12 صفحه ی بااليی و پايينی بلوک سيلندر را بررسی 
کنيد و در صورت لزوم تست شناسائی را  با فيلم فشاری 

فوجی انجام دهيد.
ميل  ياتاقان  سوراخ  پيستون  سيلندر،  سوراخ   13-4-2
سوپاپ، پوسته ی ياتاقان اصلی، ياتاقان متحرک، قطر محور 
عادی  غير  خوردگی  برای  را  سوپاپ  ميل  چرخش  قطر  و 

بررسی کرده و در صورت لزوم آنرا تعويض نمائيد.
رسوب  غيرعادی،  امر  هرگونه  برای  را  ها  شمع   14-4-2
پوشش  و  شمع  لقی  نيز  و  غيره  و  ترک  سائيدگی،  کربن، 

شمع را برای ترک، رسوب و غيره بررسی کنيد و در صورت 
لزوم آنرا تعويض نماييد.

2-4-15 ميل لنگ را بررسی کنيد (از انتهای جلوئی موتور 
در خالف جهت گردش عقربه های ساعت) در حين تعميرات 

موتور ممنوع می باشد.
2-4-16 استفاده ی مکرر از لوازم زير ممنوع می باشد.

واشر سر سيلندر، واشر منيفولد ورودی، واشر منيفولد دود، 
واشر سطح مشترک منيفولد دود، واشر آببندی سوراخ شمع 

و اورينگ.
2-4-17 قطعات زير بايد در فواصل منظم تعويض شوند:

 30000 هر  تعويض  کيلومتر،   20000 هر  شمع  بازديد 
 ،(1.5T)  تعويض هر 50000 کيلومتر ،(1.5T) کيلومتر
تسمه پولی تعويض هردوسال يکبار و يا هر 60000 کيلومتر.
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فرم نظرات و پیشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاریخ :   

          نام و کد نمایندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................

  فرم نظرات و پيشنهادات



راهنمای تعمیرات و سرویس  

شاسی
17کیلومتر  جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپایدك

H320-H330
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