
  معاونت خدمات فني                                                                                                      صفحه  

 

1 
 

  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  فهرست

  1  ..................................................................................................................................................................................................................................  فهرست

  مقدمه

  صفحه  

  4  روش صحيح پياده و سوار كردن موتور  

  8  تشخيص سيلندر معيوب در اثر عدم رعايت سرويس و نگهداري  

  10  نحوة صحيح بستن اتصاالت لوله هاي هوا  

  11  ظرفيت و فشار روغن و روش صحيح تعويض آن   

  14  باز و بست كارتل  

  16  باز و بست قالپاق سوپاپ  

  17  باز و بست سوزن انژكتور  

  19  باز و بست كاسه احتراق  

  20  باز و بست سرسيلندر  

  26  تعويض كاسه نمد سر ميل لنگ  

  28  اندازه گيري مقدار باال قرار گرفتن بوش از سيلندر  

  31  كنترل بوش سيلندر  

  35  باز و بست پوسته فاليويل  

  36  اندازه گيري ياتاقانهاي ثابت و متحرك  
  40  باز و بست پيستونها و اندازه گيري مقدار باال قرار گرفتن پيستون از بوش سيلندر  

  47  باز و بست روغن پاش زير پيستون  
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  49 باز و بست اويل پمپ و سوپاپ فشارشكن  

  53  باز و بست روغن سردكن  

  55  تعويض كنس سر ميل لنگ  

  56  تعويض كاسه نمد و بلبرينگ ته ميل لنگ  

  58  باز و بست ميل لنگ  

  67  باز و بست پولي سر ميل لنگ  

  68  باز و بست و تعويض دنده فاليويل  

  73  آزمايش كورس و فيلرگيري سوپاپها   

  76  باز و بست سوپاپ خفه كن سرسيلندر  

  78  باز و بست سوپاپها  

  81  باز و بست و كنترل گيت و سيت سوپاپها  

  91  باز و بست اسبك سوپاپها  

  93  باز و بست و كنترل ميل سوپاپ  

  97  باز و بست مبدل حرارتي سوخت  

  PLD    98باز و بست 

  100  باز و بست محل تخليه گازوئيل در بلوك سيلندر  

  101  باز و بست پمپ هاي تكي  

  103  باز و بست لوله هاي گازوئيل و پمپ اوليه  

  105  باز و بست فيلتر گازوئيل  

  106  .باز و بست لوله هواي ورودي و خروجي توربوشارژر  
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  108 كنترل و باز و بست توربوشارژر  

  111  باز و بست اينتركولر  

  112  باز و بست منيفولد هوا و دود  

  115  باز و بست ترمز موتور  

  119  باز و بست تسمه ها  

  121  باز و بست قرقره هرزگرد و تسمه سفت كن  

  122  باز و بست استارت  

  123  باز و بست دينام  

  125  باز و بست واترپمپ  

  128  باز و بست ترموستات  

  130  باز و بست رادياتور  

  132  باز و بست پروانه  

  133  باز و بست پمپ فرمان هيدروليك  

  134  باز و بست فيلتر آبگير گازوئيل   
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  بسمه تعالي                                                              مقدمه
 

اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي با هدف   9952تحت شماره   19/3/1344شركت سهامي خاص گواه در تاريخ 
  .تأمين قطعات يدكي انواع كاميون و اتوبوس مرسدس بنز در تهران به ثبت رسيده است 

سهام شركت متعلق به شركت ايران خودرو ديزل توليـد كننـده انـواع كـاميون ، اتوبـوس و             %  100مالكيت 
  .ميني بوس در ايران مي باشد 

عالوه بر تأمين قطعات يدكي خدمات مشروحه ذيل نيز بعهده شركت سهامي خاص گواه   1/9/1372از تاريخ 
  :   گذارده شده است 

  ـ ارائه سرويس اوليه رايگان به محصوالت شركت ايران خودرو ديزل
  ـ ارائه خدمات گارانتي به محصوالت شركت ايران خودرو ديزل

قطعات اصلي در تعميرگاه مركزي و نمايندگيهاي مجاز و اعزام اكيپهـاي سـيار   ـ ارائه خدمات تعميرگاهي با 
  تعميراتي به اقصي نقاط كشور 

سرويس و نگهداري و تعميرات خودروهاي توليدي شركت ايـران خـودرو   ( ـ ارائه آموزشهاي فني تخصصي 
  )ديزل و دايملر كرايسلر 

  :به جهت اطمينان ، ايمني و قابليت تضمين نمي كنيم 
  

  .ـ اگر قطعات اصلي با قطعات غير اصلي تعويض گردد يا ساير تغييرات در اتوبوس انجام پذيرد 
ـ اگر تجهيزات طبق ضوابط معتبر كارخانه سازنده ساخته و نصب گرديده يـا درصـورت تغييـرات موافقـت     

بعهده نخواهيم گرفت كارخانه سازنده كسب نشده باشد ، مسؤليت خطرات ناشي از عدم اجراي نكات فوق را 
.  

ساير اطالعات را تمامي نمايندگيهاي مجاز شركت سهامي خـاص گـواه در سراسـر ايـران در اختيـار شـما                      
  .قرار مي دهند 

  .در اين ارتباط شبكه گسترده خدماتي شركت سهامي خاص گواه در خدمت شماست 
ل مركز آموزش امور فنّي ترجمه و تنظيم گرديـده  با تالش پرسن   OM 457LAكتاب راهنماي تعمير موتور 

اميد است با ارائه خدمات ياد شده بتوانيم رضايت كامل دارندگان محتـرم انـواع محصـوالت شـركت     . است 
  .ايران خودرو ديزل را در ايران جلب نمائيم 

  
  

  مركز آموزش/ امور فنّي                                                     
  شركت سهامي خاص گواه  
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  روش صحيح پياده و سوار كردن موتور 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  )رفت( بخاري لوله 6)        قرمز(اينتركولرخرطومي هواي ورودي به لوله 1
  ) برگشت( بخاري لوله 7 )سياه(اينتركولرخرطومي هواي خروجي از لوله 2
  PLDسوكت كوچك  8 اينتركولرهاي لوله نگهدارنده پايه 3
  استارت كابل 9 رادياتور بااليي شيلنگ 4
  استارت بست مهرة 10 رادياتور پائيني شيلنگ 5
  )موتور پايهبه( ها لوله بست 26  دينام كابل 11
  ها به پوسته فاليويل لوله بست 27  اگزوز 12
  پمپ كالچ باد لولة 28  واشر 13
  پمپ كالچ روغن لولة 29)                         رفت(فرمانهيدروليك روغنلوله  14
  سيم سنسور دورخوان  30)                    برگشت(فرمانهيدروليك روغنلوله  15
  گيربكسسوپاپ برق سيم 31                                                  )رفت(گازوئيل  لوله 16
    گيربكس باد لوله 32                                             )برگشت(گازوئيل  لوله 17
  گاردان چهارشاخ بست پيچ 33                                        كولر كمپرسور برقسيم  18
  گاردان 34 )رفت( كولر كمپرسور لوله 19
  گير ضربه الستيك به موتوردسته اتصال پيچ 35 )برگشت( كولر كمپرسور لوله 20
  جلو موتوردسته الستيكهاي 36سيلندر ترمز موتور                                       باد لوله 21
   پيچ 37                         خفه كن سرسيلندرسوپاپ  باد لوله 22
  موتوردسته الستيكهاي 38                                                     كمپرسور باد لوله 23
  )كردن بلند براي(موتور جلوي حلقه 39                                               گيربكس روغن لوله 24
  گيربكس پايه 40                                               گيربكس روغن لوله 25
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  پياده و سوار كردن موتور رديف
    . لوله هاي بين توربوشارژر و فيلتر هوا را جدا نمائيد  1
    .مخزن انبساط مايع خنك كننده را بهمراه پايه اش جدا نمائيد  2
هنگام نصب ، وضعيت بست و لولـه هـاي خرطـومي      .شيلنگ هاي رابط را از اينتركولر جدا نمائيد  3

رابط اينتركولر را بررسي نمائيد درصورت نياز آنهـا را  
  )لوله هاي خرطومي را جابجا نكنيد (.تعويض نمائيد

بايـد بـين توربوشـارژر و    ) 1(لولـه خرطـومي قرمـز    
  .اينتركولر نصب گردد 

    .پايه و بست ها را از روي اينتركولر باز نمائيد  4
    .شيلنگهاي باال و پائين واترپمپ را باز نمائيد  5
  .در وسايلي كه به سيستم گرمائي مجهز مي باشند   .لوله بخاري را باز نمائيد  6
    .را باز نمائيد  PLDسوكتهاي  7
    .كابلهاي استارت را جدا نمائيد  8
     
را شل كرده ، پايه نگهدارنده اسـتارت و  ) 10(مهره  مطابق شكل 9

  .سيمهاي بدنه و بست آنها را باز نمائيد 

براي جلوگيري از هرگونه اشتباهي در هنگام نصب ،   .بستها و سيمهاي برق دينام را جدا نمائيد  10
  .سيمها را عالمت بزنيد 

ــزوز ، ســطوح تمــاس را   .منيفولد اگزوز را باز نمائيد  11 ــد اگ قبــل از نصــب منيفول
  .تميز نموده و واشرها را تعويض نمائيد 

بعد از باز كردن ، سـرلوله هـا را بـراي جلـوگيري از       .لوله هاي هيدروليك فرمان را جدا نمائيد  12
  .تخليه روغن ببنديد  

 هشدار
  
13  

هنگام باز و بست لوله هاي گازوئيل هشدارهاي ايمنـي را جـدي   
  .بگيريد 

  .لوله هاي سوخت را از موتور جدا نمائيد 

ــاي    ــه ه ــتباهي لول ــه اش ــوگيري از هرگون ــراي جل ب
  .گازوئيل را عالمت بزنيد 

     
را از كمپرسـور كـولر    )19و20(و لوله هـاي   )18(سيمهاي برق  14

  .جدا نمائيد 
  مجهز به كولردر خودروهاي 

و سوپاپ ترمز خفه كن  )21(لوله هاي باد رابط بين ترمز موتور   15
    .سرسيلندر را باز نمائيد 

    .لوله باد را از كمپرسور هوا جدا نمائيد  16
را بـاز نمـوده و بسـتهاي     )24و25(لوله هـاي روغـن گيـربكس     17

نگهدارنــده آنهــا را از روي پايــه موتــور و پوســته فاليويــل جــدا 
  .نمائيد 

  .در هنگام نصب ، اورينگ هاي آب بندي را      تعويض نمائيد 
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  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

را از روي  )28(باد سيستم را كامالً تخليه نموده سپس لوله بـاد   18
  .پمپ كالچ باز نمائيد 

  

  . هنگام كار با روغن ترمز اقدامات ايمني را به كار بريد  19
  .را از روي پمپ كالچ باز نمائيد ) 29(لوله روغن 

  .روغن ترمز را در يك ظرف مناسب جمع نمائيد 

سيم سنسور دورخوان ، سيم هاي برقي كليدها و لولـه بـاد را از    20
  .روي گيربكس جدا نمائيد 

ســـيمهاي بـــرق را بـــراي جلـــوگيري از اشـــتباه ، 
  .عالمت گذاري نمائيد 

    .گاردان را از روي گيربكس باز نمائيد  21
    .پيچهاي دسته موتور را باز نمائيد  22
براي بيرون كشـيدن موتـور از حلقـه و دسـته موتورهـاي عقـب        23

  .استفاده نمائيد 
) قالب(از سيم بكسل يا زنجير با يك وسيله مناسب 

  .استفاده نمائيد 
موتور را به آرامي بلند كرده و دقت نمائيد به قطعات   .موتور را از روي خودرو پياده نمائيد  24

جانبي خـودرو ضـربه نزنـد ، سـپس آن را در جـاي      
  . مناسبي قرار دهيد 

وضعيت الستيكهاي ضـربه گيـر را بررسـي نمـوده و       .الستيكهاي دسته موتور را باز نمائيد  25
  .نمائيد درصورت نياز تعويض 

    .براي نصب مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  26
  .براي اينكار از پمپ دستي استفاده نمائيد   .سيستم سوخت را هواگيري نمائيد  27
    .مخزن روغن كالچ را پر كرده و هواگيري نمائيد  28

هشدار
29  

  .درهنگام روشن و گرم بودن موتور نكات ايمني را رعايت نمائيد 
  .موتور را روشن نمائيد 

  

  .از خالص بودن گيربكس مطمئن شويد 
لباس كار مناسب پوشيده و مراقب گرمـاي موتـور و   

 . قطعات متحرك باشيد 
اگـر در ايـن   . ثانيه اسـتارت نزنيـد    30بيشتر از   ∴

دقيقه صبر كرده و مجـدداً   1زمان موتور روشن نشد 
  . استارت بزنيد 

حركـت  (تا زمانيكه عقربه فشار سنج بـاال نيامـده    ∴  .دور آرام بررسي نمائيد  فشار روغن موتور را در 30
اين عقربه بايد در مـدت  . است ، گاز ندهيد ) نكرده 

  .ثانيه حركت نمايد   10
  .دراين حالت موتور بايد در دور آرام باشد   . درصورت الزم روغن هيدروليك فرمان را پر نمائيد  31
كرده و آن را از نظر نشتي مايع خنك كننـده و  موتور را خاموش  32

  .روغن بررسي نمائيد 
دقيقه خاموش بودن بررسي  5سطح روغن را پس از 

  .نمائيد 
سطح مايع خنك كننده را بررسي نموده و درصورت لزوم كسري  33

    .آن را جبران نمائيد 
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  : عنوان فصل
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  : عنوان بخش
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  تشخيص سيلندر معيوب در اثر عدم سرويس و نگهداري
  

شكل مقابل يك سيلندر سالم و بدون آسيب ديدگي 
  :را نشان مي دهد 

در تمام سطوح داخلي يك سيلندر سـالم شـيارهايي قابـل    
مشاهده است ، اين شيارها در منطقه حركتـي رينـگ اول   

    .پيستون كم شده و محو مي گردند 
  
  
  
  
  
  

شكل مقابل يك سيلندر معيـوب و آسـيب ديـده را    
  :نشان مي دهد 

حالت شيارهاي سطح داخلي سيلندر كـم بـوده يـا     در اين
   .ديده نمي شوند 

ــين رينــگ    ــي اول در مراحــل پيشــرفته در قســمت حركت
  .پيستون فرسودگي بيشتري مشاهده مي گردد 

  
هواي كثيف كه در اثر پارگي يا شكستگي لولـه هـاي    

هواكش ، كثيفي بيش از حد فيلتر هواكش ، عدم اسـتفاده  
بكارگيري خودرو در مناطق پر گـرد و   از فيلترهاي اصلي و

باعث مي شود تـا گـرد و غبـار    ) شرايط سخت كاري(غبار 
وارد محفظة سيلندر گردد كـه از مهمتـرين عوامـل ايجـاد     

  .خوردگي پيستون ، سيلندر و بوش سيلندرها مي باشد 
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  : عنوان بخش
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شكل مقابل يـك پيسـتون سـالم و بـدون آسـيب      
  :ديدگي را نشان مي دهد 

در اين حالت قسمت هـاي ماشـينكاري شـدة روي سـطح     
پيستون كه بصورت دانه دانه براي روغنكـاري بهتـر ايجـاد    

  . گرديده براحتي قابل مشاهده مي باشد 
  
  
  
  
  

شكل مقابل يك پيستون معيوب و آسـيب ديـده را   
  :نشان مي دهد 

دراين حالت قسمتهاي ماشينكاري شده در اثـر نفـوذ گـرد    
ـ  ين رفتـه و صـاف مـي گـردد ، رنـگ ايـن       وغبار كامالً ازب

  .قسمتها به خاكستري تيره تبديل مي شود 
  

در مراحل پيشرفته لبه رينگهاي پيستون تيز شده و عالئـم  
كوچكي از پيستون گرفتگي روي پيسـتون قابـل مشـاهده    

 .مي باشد 
  
  

  .استهالك طبيعي موتور مي باشد روغن سوزي زياد يا كاهش قدرت موتور معموالً در اثر ورود گرد و غبار يا 
  

    شرح  رديف
    .پيستونها را خارج نمائيد  1
لوله هاي هوا و لوله هاي بين هـواكش و موتـور را از لحـاظ     2

  .وجود گرد و غبار بررسي نمائيد 
تجمع بيش از حد گرد و غبار در خم لوله ها بيانگر مقدار 

  .كثيفي هوايي است كه از هواكش عبور نموده است 
سطح سيلندر و پيستون را از لحاظ سائيدگي ناشي از نفـوذ   3

  .گرد و غبار بررسي نمائيد 
به دستور العمل هاي بررسي خرابي سـيلندر و پيسـتون در   

  .اثر نفوذ گرد و غبار مراجعه نمائيد 

با بررسي سطوح سيلندر و پيستون خرابي هاي ناشـي از  
  . نفوذ گرد و غبار مشخص مي گردد 

ابي پيستون و سـيلندر ، قطعـات مربوطـه را    درصورت خر
  .تعويض نمائيد 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  نحوة صحيح بستن اتصاالت  لوله هاي هوا
  

و كشـيدن  ) 3(نحوة صحيح جا زدن شـيلنگ رابـط   
  )1(روي لوله هاي هواي ) 2(گشتاور بست هاي 

قرار داده و دقـت  ) 1(شيلنگ رابط را روي لوله هاي هواي 
. ميليمتـر باشـد     6مطـابق شـكل    (D)نمائيد كه فاصـله  

در انتهـا  . سپس بستها را با گشتاور مربوطه سـفت نمائيـد   
  . سفت بودن اتصاالت را كنترل نمائيد 

  
نهايـت دقـت را نمـود چراكـه     ) 2(بايد در اتصال بسـتهاي  

ث نفوذ گرد و غبار به داخل سـيلندر و  هرگونه اشتباهي باع
  . پيستون مي گردد 

با گشتاور توصيه شده سـفت نشـوند ، در   ) 2(اگر بستهاي 
  .اثر شل بودن روي لوله حركت خواهند نمود 

  
  
  

تحت هيچ شرايطي بستها را روي ابتداي لوله نبنديد ، زيرا 
باعث مي شود بستهاي مذكور محكم نشده و در اثر حركت 

  .ها ، بستها نيز حركت نمايند شيلنگ 
  
  
  
  
  

) 3(اتصال اشتباه بستها ممكن است باعث بريـدن شـيلنگ   
شــده كــه نفــوذ گــرد وغبــار بــه داخــل موتــور را بــدنبال 

) بست بايد عمود بر محور لوله بسته شود . ( خواهد داشت 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  ظرفيت و فشار روغن و روش صحيح تعويض آن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيچ تخليه روغن  3  گيج روغن  1  گيج روغن  1
      محدوده مجاز مقدار روغن C  درب روغن دان  2

    D حداكثر مقدار مجاز روغن      
    E حداقل مقدار مجاز روغن      

  
    شرح رديف

ابتدا موتور را به درجه حرارت نرمال رسانده سـپس روغـن آن را    1
  . تخليه نمائيد 

  . واشر پيچ تخليه كارتل را تعويض نمائيد 

   .فيلتر روغن را تعويض نمائيد  2

از محل سرريز روغن ، روغن را داخل موتور ريخته تـا بـه سـطح     3
  .حداكثر گيج برسد 

  

4 
  
  

  .مطمئن شويد كه گيربكس خالص است 
موتــور را روشــن نمــوده و در دور آرام ، فشــار روغــن را بررســي 

  . نمائيد 

  
ــ تا زمانيكه عقربه فشار روغن حركت نكـرده اسـت   

عقربه فشار روغن بايـد پـس از   . به موتور گاز ندهيد 
  . ثانيه باال برود  10

درصورتيكه موتـور  . ثانيه استارت نزنيد  10بيشتر از 
 ثانيه صبركرده و مجدداً استارت بزنيد  30روشن نشد

سي سفت بودن پيچ تخليه كارتل و فيلتر روغن را برر
  .نمائيد 

    .موتور را خاموش نمائيد  5
دقيقه پس از خاموش كردن خودرو سطح روغـن موتـور را در    5 6

  .حاليكه خودرو روي سطح صافي قرار دارد كنترل نمائيد 
درصورتيكه نياز به اضافه كردن روغن باشد از همـان  

  .روغن داخل موتور ، به مقدار الزم سرريز نمائيد 
دقت كنيد تحت هيچ شرايطي سطح روغن از عالمت 

  .حداكثر روي گيج تجاوز ننمايد 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول فشار روغن 
 (bar)واحد وضعيت شرح

  5/0  دور آرام       حداقل مجاز فشار روغن موتور
  5/2  حداكثر دور

  
  :جدول روغن موتور 

 )ليتر(واحد  شرح

  26  كارتل  ظرفيت روغن موتور
  5/3  فيلتر

  
  :جدول گشتاور 

 (Nm)واحد شرح
  M   60 20*5/1پيچ تخليه روغن كارتل    

  50  پيچ تخليه روغن روي پوسته فيلتر
  50  پيچ پوسته فيلتر روغن به پايه

  
  

  ـ  باز و بست سوپاپ اطمينان فيلتر روغن
  
  درپوش پيچي -1
  واشر مسي -2
  فنر -3
  پيستون -4
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  

   باز كردن رديف
    . قطب منفي باتري را باز نمائيد  1
    . لوله هواي بين توربوشارژر و فيلتر هوا را باز نمائيد  2
  .هنگام باز نمودن درپوش مراقب فنرها باشيد   .را باز نمائيد ) 1(درپوش پيچي  3

  .هنگام نصب ، واشر مسي را تعويض نمائيد 
 .مي باشد   Nm 60) 1(گشتاور درپوش پيچي   .فنرو پيستون را برداريد  4

 .درصورت خرابي يا سائيدگي آن را تعويض نمائيد   .وضعيت پيستون را بررسي نمائيد  5

   .وضعيت فنر را بررسي نمائيد  6

   .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  7

  
  
  
 

 :جدول اندازه ها 

  (mm)واحد   شرح
  60/53  بدون فشارطول فنر   فنر سوپاپ اطمينان فيلتر روغن

  10/42  نيوتن 81تا  72طول فنر تحت فشار 
  00/31  نيوتن  150طول فنر تحت فشار 

  25/2  قطر مفتول فنر 
  00/18  قطر خارجي فنر
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  

  باز و بست كارتل
  
  كارتل -1
  لوله گيج روغن -2
  بست -3
  واشر كارتل -4
  پيچ كارتل -6و5
  مهرة اتصال -7
  آب بنديواشر  -8
  پيچ تخليه -9
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
   باز و بست  رديف

    .درپوش موتور را باز نمائيد  1
  .هنگام نصب ، واشر پيچ تخليه را تعويض نمائيد   .پيچ تخليه را باز كرده و روغن موتور را تخليه نمائيد  2
    .لوله سرريز روغن را باز نمائيد  3
درصـورت تعـويض   . هنگام نصب لوله را تميز نمائيد   .نموده و لوله آن را باز نمائيد گيج روغن موتور را خارج  4

  .لوله واسطه آن را نيز تعويض نمائيد 
براي نصب كارتل پيچها را مطابق با گشتاور و ترتيب   . پيچ هاي كارتل را باز نمائيد  5

  .داده شده سفت نمائيد 
  .كارتل با بلوك سيلندر را تميز نمائيد سطح تماس   .واشر كارتل را جدا نمائيد  6
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  7
   .موتور را تاسطح عالمت گذاري شده روي گيج ، روغن بريزيد  8

 هشدار
9  

  .نكات ايمني را هنگاميكه موتور روشن يا گرم است به كار بريد 
را در دور آرام كنتـرل  موتور را روشن نموده و فشار روغن موتـور  

  .نمائيد 

  . مطمئن شويد كه موتور خالص است 
اگر در ايـن زمـان   . ثانيه استارت نزنيد  30بيشتر از 

دقيقـه صـبر كـرده و مجـدداً      1موتور روشـن نشـد   
  . استارت بزنيد 

    .موتور را خاموش نمائيد  10
دقيقه خاموش بودن موتور كنترل  5سطح روغن موتور را پس از  11

  .نمائيد 
درصورت نياز بـه روغـن از همـان روغـن موجـود در      

  .كارتل استفاده نمائيد 
سطح روغن بايد هنگاميكه خودرو بطـور افقـي قـرار    

  .گرفته اندازه گيري شود 
  
  
  
  

  .ترتيب بستن پيچها را مطابق شكل زير رعايت نمائيد 
  .سفت نمائيد  21تا  1تمام پيچها را از شماره  -1
  .را سفت نمائيد  4و3و2و1پيچهاي مجدداً  -2
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد  شرح

  M  60 20*5/1  پيچ تخليه روغن كارتل
  35    پيچ كارتل به بلوك سيلندر

  M  50 18*5/1  واسطه گيج به كارتل
  M  20 16*5/1  مهره لوله گيج به واسطه

  
  باز و بست قالپاق سوپاپ

  
  پيچ قالپاق سوپاپ -1
  سوپاپقالپاق  -2
  واشر  -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست  رديف
هنگام نصب ، ابتدا جاي واشر را تميز نموده ، سپس   .پيچهاي قالپاق سوپاپ را باز نمائيد  1

  .واشر را نصب نمائيد 
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس عمل نمائيد  2

  
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  25  پيچ قالپاق سوپاپ
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست سوزن انژكتور
  
  سوزن انژكتور -1
  پيچ -2
  پايه نگهدارنده انژكتور -3
  اورينگ -4
  واشر آب بندي -5
  سوپاپ خفه كن سرسيلندر -6
  اورينگ -7
  واسطه انژكتور -8
  پيچ اتصال -9

  لوله گازوئيل -10
  ابزارمخصوص  -11
  
  
  
  
  سوزن انژكتور -1
  پيچ -2
  پايه نگهدارنده انژكتور -3
  اورينگ -4
  واشر آب بندي -5
  درپوش  -6
  اورينگ -7
  واسطه انژكتور -8

  مهره لوله گازوئيل -10
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

   باز و بست  رديف
    .قالپاق سوپاپ را باز نمائيد  1
    . لوله گازوئيل انژكتور را باز نمائيد  2
ــال   3 ــيچ اتص ــور      9پ ــه انژكت ــطه لول ــرده و واس ــاز ك را   8را ب

  .خارج نمائيد 
  

    . پايه نگهدارنده انژكتور را باز نمائيد  4
را روي سـوزن انژكتـور نصـب    ) 11(ابزارمخصوص سـوزن كـش    5

  .نموده و آن را خارج نمائيد 
هنگام برداشتن سـوزن انژكتـور بـراي جلـوگيري از     

  . خراب شدن ، آن را  نچرخانيد 
را در محل امني قرار داده تا در مقابـل ضـربه    سوزن  .را از سوزن انژكتور جدا نمائيد ) 11(ابزارمخصوص سوزن كش  6

  .مصون باشد 
    .را برداريد ) 5(واشرهاي آب بندي  7
  .درصورت كش آمدن پيچ آن را تعويض نمائيد   .را اندازه گيري نمائيد ) 2(طول پيچ هاي  8
  .اورينگ هاي جديد را كمي روغن بزنيد   .اورينگ هاي جديد را نصب نمائيد  9
بـا  ) 8(سوزن انژكتور نسبت به واسطه لولـه انژكتـور     .واشر آب بندي جديد در سوزن انژكتور نصب نمائيد يك  10

، در وضعيت صـحيح قـرار   ) 3(بستن پايه نگهدارنده 
  . مي گيرد 

    .سوزن انژكتور و پايه نگهدارنده آن را نصب نمائيد  11
  .يد را به روغن موتور آغشته نمائيد اورينگ جد  .اورينگ واسطه انژكتور را تعويض نمائيد  12
واسطه لوله سوخت  سوزن انژكتور را نصب نموده و پـيچ انصـال    13

  .آن را ببنديد 
را فقـط پـس از سـفت كـردن پايـه      ) 9(پيچ اتصال  
  .ببنديد ) 3(نگهدارنده 

    .لوله گازوئيل و قالپاق سوپاپ را ببنديد  14
  
  

  اطالعات سوزن انژكتور
 (mm)واحد  شرح

  M 10  قطر پيچ   پيچ پايه نگهدارنده انژكتور
  90  طول اوليه

  91  حداكثر طول
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  50  پيچ پايه نگهدارنده انژكتور به سرسيلندر
  40  مهره لوله گازوئيل به سرسيلندر
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست كاسه احتراق
  
  سوزن انژكتور -1
  كاسه احتراق -2
  اورينگ -3
  مخصوص كاسه احتراقابزار  -4

  سوزن انژكتور      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
 هشدار

  
  
  
1  

خطر سوختگي بعلت باال بودن درجه حرارت مايع خنـك كننـده   
  .وجود دارد 

  
  

  .دستورالعملهاي مايع خنك كننده را بكار ببريد 
  .مايع خنك كننده را تخليه نمائيد 

را كاهش  قبل از شروع كار ، فشار موجود در سيستم
. با دقت درب رادياتور را يك مرحله باز نمائيد. دهيد 

ــاالي   درجــه  90اگــر دمــاي مــايع خنــك كننــده ب
  .سانتيگراد است آن را باز ننمائيد 

  . درصورت نياز مايع خنك كننده را تعويض نمائيد 

    .واسطه انژكتور را بيرون كشيده و سوزن انژكتور را خارج نمائيد  2
  .كاسه احتراق را تميز كرده و در جايش قرار دهيد   .باز نمائيد ) 4(احتراق را توسط ابزار مخصوص كاسه  3
براي نصـب اورينـگ جديـد آن را بـه روغـن موتـور         .اورينگ را از روي سرسيلندر برداريد  4

  . آغشته نمائيد 
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس عمل نمائيد  5
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

 (Nm)واحد شرح
  45  گشتاور كاسه احتراق به سرسيلندر

  
  
  
  

     904 589 00 07 00  
  باز و بست سرسيلندر

  
  سرسيلندر -1
  ميل تايپيت -2
  پيچ گازوئيل -3
  واشر برنجي -4
  لوله مايع خنك كننده -5
  پيچ سرسيلندر -6
  پيچ -7
  واشر آب بندي -8
  لوله باد ترمز موتور -9

  بوش  -10
  واشر منيفولد دود -11
  دودپيچ منيفولد  -12
  بوش سرسيلندر -13
  اگزوز -14
  واشر سرسيلندر -15
 لوله سوخت -16
L    :  طول پيچ سرسيلندر  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

   باز و بست  رديف
 هشدار

  
  
  
1  

خطر سوختگي بعلت باال بودن درجه حرارت مايع خنـك كننـده   
  .وجود دارد 

  
  

  .دستورالعملهاي مايع خنك كننده را بكار ببريد 
  .خالي نمائيد مايع خنك كننده را 

قبل از شروع كار ، فشار موجود در سيستم را كاهش 
. با دقت درب رادياتور را يك مرحله باز نمائيد. دهيد 

ــاالي   درجــه  90اگــر دمــاي مــايع خنــك كننــده ب
  .سانتيگراد است آن را باز ننمائيد 

  . درصورت نياز مايع خنك كننده را تعويض نمائيد 

    .اسبك ها را باز نمائيد  2
هنگام نصب ، ميـل تايپيـت هـا را بـه روغـن موتـور         .ميل تايپيت ها را خارج نمائيد  3

ــحيح در  ــور ص ــد بط ــت نمائي ــوده و دق ــته نم آغش
  . استكاني ها قرار گيرند 

    .لوله گازوئيل هاي پمپ به سوزن انژكتور را باز نمائيد  4
بـاز  لوله هاي باد مربـوط بـه ترمـز موتـور را از روي سرسـيلندر       5

  .نمائيد 
  .را تعويض نمائيد ) 8(واشرهاي آب بندي 

    .پيچ هاي منيفولد اگزوز را باز نمائيد  6
هنگام بستن پيچهاي سرسيلندر آنها را كمي روغـن    .پيچهاي سرسيلندر را باز نمائيد  7

  .زده و با گشتاور مربوطه سفت نمائيد 
سوزن انژكتور سرسيلندر را براي جلوگيري از خرابي   .سرسيلندر را برداريد  8

  .به پهلو قرار دهيد 
هنگام نصب سرسيلندرها ، از قرارگيري آنها بـر روي  

  .  بوش هاي سيلندر اطمينان حاصل نمائيد 
  .هنگام نصب اگزوز ، واشرها را تعويض نمائيد   .واشرهاي منيفولد اگزوز را خارج نمائيد  9
درصــورت افــزايش طــول غيــر مجــاز پيچهــا را   .نمائيد طول پيچهاي سرسيلندر را اندازه گيري  10

  .تعويض نمائيد 
سرسيلندرها را تميز نمـوده و از نظـر وجـود تـرك و شكسـتگي       11

  .بررسي نمائيد 
  .درصورت وجود هرگونه خرابي آنها را تعويض نمائيد

حد مجـاز سـطح آن را تـا    درصورت انحناي بيش از   .سطح سرسيلندر را از نظر مسطح بودن بررسي نمائيد  12
  .حد مجاز كف تراشي نمائيد 

مقدار باال بودن بوش سيلندر را از سـطح سـيلندر انـدازه گيـري      13
  .نمائيد 

  .اين اندازه گيري را در چهار نقطه انجام دهيد 

    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس عمل نمائيد  14
 هشدار

  
15  

خطرصدمه به شخص و قطعات هنگام استارت زدن موتور وقتيكه 
  . گيربكس در دنده است وجود دارد 

  .موتور را روشن نمائيد 

  . از خالص بودن گيربكس مطمئن شويد 
 

اگر موتـور روشـن   . ثانيه استارت نزنيد  30بيشتر از 
  . دقيقه صبر نموده و مجدداً استارت بزنيد  1نشد 



  معاونت خدمات فني                                                                                                      صفحه  

 

23 
 

  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

تـــا زمانيكـــه عقربـــه فشـــار ســـنج بـــاال نيامـــده   .موتور را در دور آرام بررسي نمائيد فشار روغن  16
اين عقربـه بايـد   . است ، گاز ندهيد ) حركت نكرده (

  .ثانيه حركت نمايد   10در مدت 
    .دقيقه خاموش نمائيد  5موتور را پس از  17
روغـن   موتور را از نظر نشتي هاي احتمالي بررسي نموده و سطح 18

  .دقيقه خاموش بودن بررسي نمائيد  5موتور را پس از 
  

سطح مايع خنك كننده را بررسي نموده و درصورت لزوم كسري  19
  .آن را جبران نمائيد 

  

  
  :جدول اندازه ها 

  (mm)واحد   شرح

  ارتفاع كلي سرسيلندر
 85/113 – 15/114  نرمال 
  5/113  حداقل

  015/0  ميليمتر 150در طول   سرسيلندرحداكثر انحناء مجاز سطح 
  Rz 016/0 - 008/0  زبري سطح سرسيلندر

  1/0   حداكثر اختالف مجاز ارتفاع سرسيلندر
  :جدول گشتاور 

 (Nm)واحد شرح
  50  پيچهاي منيفولد اگزوز به بلوك سيلندر

  
  :جدول گشتاور 

  واحد  مراحل شرح
  Nm  10  1مرحله   پيچهاي سرسيلندر به سيلندر

  Nm  50  2مرحله 
  Nm  100  3مرحله 
  Nm  200  4مرحله 
  درجه  90   5مرحله 
  درجه  90  6مرحله 

  :جدول اندازه ها 
 (mm)واحد  شرح

   M 15*  2  نوع پيچ  پيچهاي سرسيلندر
  210  طول پيچ نو

  212 حداكثر طول مجاز پيچ
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  

  .پيچهاي سرسيلندر را مطابق شكل روبرو ببنديد    
  درمواقعيكه پيچ سرسيلندر بيش از حد معمول كشيده شده است    
  درصورت نياز . (آن را باز كرده ، طول پيچ را اندازه گرفته و ببنديد       
  )  پيچ را تعويض نمائيد      
  .احتياج به كشيدن مجدد نمي باشد    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           422 589 00 09 00  
  آچار بكس پيچهاي سرسيلندر                    
  
  
  
  

  ـ  بررسي صافي سطح سرسيلندر
  

  (mm)واحد   شرح
  015/0  ميليمتر 150درطول   حداكثر انحناء مجاز سطح سرسيلندر

  
  
مسطح بودن سطح سرسـيلندر را بـا خـط كـش مخصـوص در       -1

هنگاميكه خط كش را . جهت هاي طولي و مورب كنترل دهيد 
 .سرسيلندر قرار مي دهيد نبايد نوري از زير آن عبور نمايدروي 

  
درصورت وجود انحناء آن را با فيلر ، اندازه گيـري نمـوده و بـا     -2

  .مقدار حداكثر انحناء مقايسه نمائيد 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  

  ـ  بررسي اندازه هاي سرسيلندر
  

 (Nm)واحد  شرح
  1/0  سطح تحتاني اختالف ارتفاع در تمامي قسمتهاي سرسيلندر از سطح فوقاني تا

  
  
  
  
  
  
  

                                              001 589 53 21 00                        363 589 02 21 00  
  پايه ساعت                                 ساعت اندازه گيري                       
  
، به طوريكه كف سرسيلندر را در يك سطح صاف قرار داده  -1

  .آن به سمت باال باشد 
  

پايه ساعت اندازه گيـري را روي سـطح صـافي قـرار داده و      -2
در اين حالـت  . ساعت اندازه گيري را روي آن نصب نمائيد 

نوك ساعت اندازه گير را روي سرسيلندر قـرار داده و آن را 
  .با پيش فشار يك ميليمتر روي درجـه صفر تنظيم نمائيد 

  

قرار   D، C ، B ، A ازه گيري را در موقعيتهاي ساعت اند -3
  .داده و اختالف آنها را در چهار نقطه كنترل نمائيد 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  

 ـ  ماشينكاري سرسيلندر
 
  سرسيلندر -1
  )هوا(سوپاپ ورودي -2
  )دود(سوپاپ خروجي  -3
  سوپاپ خفه كن سرسيلندر -4
  ساعت اندازه گير -5
  پايه ساعت كوچك -6

 - H ارتفاع سرسيلندر  
 - B  اختالف بين سطح سرسيلندر  
 و سوپاپهاي هوا و دود     
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

 
  
  

  :جدول اندازه ها 
 (mm)واحد    شرح

 7/0-1/1  استاندارد  هوا و دود  (B)فاصله بين سطح سوپاپ و سرسيلندر 
 6/1  حداكثر

  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
    .سوزن انژكتور را باز نمائيد  1
    .سوپاپهاي دود ، هوا و خفه كن سرسيلندر را باز نمائيد  2
    كنترل 
    .سرسيلندر را تميز نمائيد  3
  . به حداكثر مقدار انحناء سرسيلندر دقت نمائيد   .سرسيلندر را بررسي نمائيد ) صافي(انحناء  4
اختالف ارتفاع بين نقاط مختلف سرسيلندر را از سطح فوقاني يا  5

  .تحتاني كنترل نمائيد 
به حداكثر مقدار انحراف موازي بين سطح  فوقاني و 

  .تحتاني سرسيلندر دقت نمائيد 
، كمتر از حداقل مجاز بـود آن را تعـويض    اگر ارتفاع  .ارتفاع كلي سرسيلندر را بررسي نمائيد  6

  .نمائيد 
    ماشينكاري 
ارتفاع كلي سرسـيلندر نبايـد كمتـر از حـد معمـول        . ماشينكاري سطح سرسيلندر را كنترل نمائيد  7

  .باشد 
اختالف ارتفاع بين نقاط مختلف سرسيلندر از سـطح  
فوقاني تا سطح تحتاني نبايد بيشتر از حداكثر مقدار 

  .باشد مجاز 
    .سرسيلندر را تميز نمائيد  10
   نصب 
از ) B(سوپاپهاي دود و هوا را در سرسيلندر نصب كرده و فاصله  11

  .روي سوپاپ تا روي سرسيلندر را اندازه گيري نمائيد 
بـا انـدازه هـاي داده شـده مطابقـت      ) B(اگر انـدازه  

نداشته باشد نسبت بـه تعميـر سـيت هـاي سـوپاپ      
  .اقدام نمائيد 

    .سوپاپهاي هوا ، دود و خفه كن سرسيلندر را نصب نمائيد  12
    .سوزن انژكتور را نصب نمائيد  13
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                              001 589 53 21 00                        343 589 00 40 00  
  پايه ساعت                                 ساعت اندازه گيري                       
  

  تعويض كاسه نمد سر ميل لنگ
  
  پولي سر ميل لنگ  -1
  گردگير  -2
  كاسه نمد -3
  سيني جلو -4
  درپوش سيني جلو -5
  واشر سيني جلو -6
  پين هاي راهنما -7
  واشر كارتل -8
  پيچ  -9

  كارتل -10
  كاسه نمد جازن  -11
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

   باز و بست  رديف
    .پولي سر ميل لنگ و گردگير را باز نمائيد  1
پيچهاي اتصال سيني جلو به سيلندر را باز كرده و بقيـه را شـل    2

  .نمائيد 
  .ضروري است شل كردن پيچهاي كارتل 

از آنجا كه كارتل كمي آزاد مي شود ، دقـت نمائيـد   
  . واشر كارتل آسيب نبيند 

  .كاسه نمد را به هنگام نصب روغنكاري نمائيد   .سيني جلو را با كاسه نمد باز نمائيد  3
با دقت ، لبه بااليي و كناري سيني جلو را جدا نموده 

  .و آن را از پين هاي راهنما باز نمائيد 
ســطوح آب بنــدي را در روي ســيني جلــو و بلــوك    .واشر سيني جلو را برداريد  4

واشـر سـيني جلـو را تعـويض     . سيلندر تميز نمائيد 
نموده و انتهاي دو سر آن را با دقـت بريـده و كمـي    

  .چسب آب بندي به دو سر آن بزنيد 
    .محل تماس ميل لنگ با كاسه نمد را كنترل نمائيد  5
ــد را   6 ــه نم ــو كاس ــيني جل ــوص از روي س ــزار مخص ــط اب توس

  .جدا نمائيد 
مطـابق شـكل روي يـك     هنگام نصب ، سيني جلو را

سطح صاف قـرار داده و كاسـه نمـد را توسـط ابـزار      
طوري نصب نمائيد كـه  ) كاسه نمد جازن(مخصوص 

لبه داخلي كاسه نمد با سـطح تـراش خـورده كاسـه     
  .نمد در تماس باشد 

    .نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس عمل نمائيد  جهت 7
اگـر در ايـن   . ثانيـه اسـتارت نزنيـد     30بيشتر از  ∴  .موتور را روشن نمائيد  8

دقيقه صبر كرده و مجـدداً   1زمان موتور روشن نشد 
  .استارت بزنيد

. موتور گاز ندهيـد   در زمان اندازه گيري فشار روغن  .فشار روغن موتور را در دور آرام كنترل نمائيد  9
ثانيه قابـل انـدازه گيـري     10فشار روغن بايد پس از 

  .باشد 
دقيقه خاموش بودن بررسي  5سطح روغن را پس از   .موتور را خاموش كرده و آن را از لحاظ نشتي ها بررسي نمائيد  10

  .نمائيد 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :چسب آب بندي كننده 
 شماره سفارش گذاري شرح

 Loctite 5900  002 989 73 20 -كاسه نمد 
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  25  پيچ سيني جلو به بلوك سيلندر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                             
  اندازه گيري مقدار باال قرار گرفتن بوش از سيلندر

  
  بلوك سيلندر -1
  سيلندربوش  -2

  صفحة اندازه گيري -3.1
  بوش پيچهاي صفحة اندازه گيري -3.2

  پيچ سرسيلندر -4
  ساعت اندازه گيري  -5
 پايه ساعت  -6

 - C فاصله بوش تا بلوك سيلندر  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

447 589 00 15 00  
  كاسه نمد جازن
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

   باز كردن  رديف
اندازه باال بـودن بـوش سـيلندر از بلـوك سـيلندر را        .سرسيلندر را باز نمائيد  1

زمانيكه سرسيلندر باز مي شـود بايـد انـدازه گيـري     
  . نمود 

اين اندازه گيري بـراي آب بنـدي كامـل هنگاميكـه     
  .سرسيلندر بسته مي شود ضروري است 

    اندازه گيري 
    . صفحه اندازه گيري و محل تماس آن را با سيلندر تميز نمائيد  2
صفحة اندازه گيري را روي سيلندر قرار داده و آن را توسط پـيچ   3

  .و بوشهاي مربوطه ببنديد 
  . سفت نمائيد  Nm  50پيچها را با گشتاور

  
پايه نگهدارنده را روي صـفحه قـرار داده و سـاعت را      .ساعت اندازه گيري را بهمراه پايه روي صفحه قرار دهيد  4

فشار اوليه جزئـي   طوري روي پايه نصب نمائيد كه با
  .روي صفرتنظيم شود 

نقطه انجام داده و بـا مقـادير توصـيه شـده      4اندازه گيريها را در  5
  .مقايسه نمائيد 

  

    .پيچ ابزار مخصوص را باز كرده و صفحه اندازه گير را برداريد  6
    .سرسيلندر را نصب نمائيد  7

  
  

  :اندازه هاي بوش سيلندر 
  (mm)واحد   شرح
  245/0 - 315/0  بوش نصب شده  از روي بوش سيلندر تا روي بلوك سيلندر فاصله

  02/0  حداقل مقدار مجاز  نقطه اندازه گيري  4اختالف بين 
  
  
  
  
  
  
  
  

            001 589 53 21 00         402 589 00 21 00                   343 589 00 40 00  
  ساعت اندازه گيري                                 صفحة اندازه گير                                        پايه ساعت              
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  بوش سيلندر -1
  ساعت اندازه گير -2
  ابزار اندازه گيري قطر داخلي -3
  ميكرومتر -4

B,A    جهت هاي اندازه گيري  
  I     بـاالي  محل انـدازه گيـري محـدوده

  سيلندر بدون سايش
II       محل اندازه گيـري محـدوده بـاالي

  سيلندر با حداكثر سايش
  
  
  
  
  

   بررسي رديف
    .بوش سيلندر را تميز نمائيد  1
  .محل حركت پيستون بر روي سيلندر را بررسي نمائيد  2

به دستورالعملهاي بررسي خرابيهاي ناشي از ورود گرد و غبار در 
  . بوش سيلندر توجه نمائيد 

  

    اندازه گيري 
ساعت اندازه گيري و ابزار انـدازه گيـري قطـر داخلـي را توسـط       3

  .ميكرومتر تنظيم نمائيد 
ميليمتر تحت فشـار   5ساعت اندازه گيري رابه اندازه 

  .اوليه قرار دهيد 
انـدازه گيـري    (I)ابزار اندازه گيري قطر داخلـي را در محـدوده    4

  .نموده و درجه آن را روي صفر تنظيم نمائيد 
 B , A از دو جهــت ) I(ســيلندر را در محــدوده 

  .اندازه گيري نمائيد 
 B , A از دو جهت  (II)قطر سيلندر را در محدوده   .اندازه گيري نمائيد  (II)سائيدگي بوش سيلندر را در محدوده  5

  .اندازه گيري نمائيد 
درصورت سائيدگي بيش از حد بوش ، آن را تعويض 

  . نمائيد 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  (mm)واحد    شرح
  A  995/127 - 990/127حرف   قطر داخلي بوش سيلندر

  B  005/128 - 995/127حرف 
  C  010/128 - 005/128حرف 

  08/0  اولين رينگ پيستون در محدوده حركت  حداكثر سايش در بوش سيلندر
  012/0 حداكثر مقدار مجاز دوپهني  تغيير قطربوش سيلندر به صورت بيضي

  كنترل بوش سيلندر
  

  ـ  بيرون كشيدن بوش سيلندر 
  
  
  
  
  
  

98 449 589 00 33 00   
  بوش كش                                                                                                                                           

  
هميشه براي بيرون كشيدن بوش سيلندر از ابزارمخصوص اسـتفاده   ∴

بـه بـوش   درصورت اسـتفاده از چكـش يـا ابـزار نامناسـب      . نمائيد 
  . سيلندر آسيب وارد خواهد شد 

  
را تا انتها باز نموده ، سـپس مهـرة ) 1(مهره مركزي ابزارمخصوص  -1

  .را شل نمائيد ) 2(پيچهاي دوسر دنده 
  
ابزار بوش كش را در بلوك سيلندر قرار داده تـا صـفحه متحـرك و     -2

  .ميله مركزي روي يكديگر نصب گردد 
  
بطور مورب بسته و مهره هـا را  پيچهاي دوسر دنده را روي سيلندر  -3

  .سفت نمائيد 
 
  

دقت نمائيد صفحة ابزارمخصوص برروي انتهاي بوش سيلندر بطـور   ∴
  .صحيح قرار گرفته باشد 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

با بستن مهرة ميله مركزي ابزارمخصوص ، بوش از سـيلندر بيـرون  -4
  .مي آيد 

  
  .ابزارمخصوص را كنار گذاشته و بوش را از سيلندر خارج نمائيد  -5
  

  
  
  

  ـ  جا زدن بوش سيلندر
  
  
  
  
  
  
  
  

98 449 589 01 33 00   
  ابزار بوش جازن                                                                                  

  
  
ابزارمخصوص فوق را داخل بوش سيلندر قرار داده و مهرة مركـزي   -1

  . آن را سفت نمائيد 
اندازه سـفت ننمائيـد چراكـه بـوش سـيلندر را رابيش از ) 1(مهرة  ∴

  .دوپهن مي نمايد 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
بوش را هنگام جا زدن بچرخانيد تا به اورينگهـاي داخلـي سـيلندر     ∴

  .صدمه نرساند 
  .درجه بچرخانيد  90اگر از بوش كهنه استفاده مي نمائيد آن را  ∴
 
يـدا  بوش را داخل بلوك سيلندر قرار داده تا با اورينگ هـا تمـاس پ   -2

  .نمايد 
درجـه چرخانـده تـا در     180از نقطه تمـاس بـا اورينـگ هـا ، بـوش را      

  .موقعيت نهايي قرار گيرد 
  
  . ابزارمخصوص را از بوش سيلندر جدا نمائيد  -3
  
  

  ـ  كنترل بوش سيلندر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  جازن بوش -7بلوك سيلندر                                                   -1
  ساعت اندازه گير -8بوش سيلندر                                                   -2
  ابزار اندازه گيري قطر داخلي -9رينگ فلزي                                                    -3
  لبه بوش سيلندر -        aاورينگ                                                  -4
  عمق نشيمنگاه بوش در سيلندر -  Aاورينگ                                                        -5
 مقدار باال بودن بوش از سيلندر -  Cابزارمخصوص بوش كش                                   -6
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

   باز كردن  رديف
    .پيستون را خارج نمائيد  1
  .اين كار براي جازدن مجدد بوش الزم مي باشد   .سيلندر را عالمت بزنيد محل قرارگيري بوش نسبت به  2
    .بوش را توسط ابزارمخصوص خارج نمائيد  3
    .رينگ فلزي را خارج نمائيد  4
    .اورينگ هاي داخل سيلندر را خارج نمائيد  5
ــوش و محــل    . بوش و محل قرارگيري آن را در سيلندر تميز نمائيد 6 ــه ب ــدقت لب ــا را ب ــري اورينگه قرارگي

  .تميز نمائيد 
    كنترل  
نقطـه انجـام داده و بـا مقـادير      4اندازه گيريها را در   .بوش ها را از نظر خرابي ، وجود حفره و سوراخ بررسي نمائيد  7

  .توصيه شده مقايسه نمائيد 
بوش و حداكثر تغيير شكل لبه بوش ها ضخامت لبه   .محل قرارگيري بوش ها را روي سيلندر بررسي نمائيد  8

  .را در نقطه تماس باسيلندر كنترل نمائيد 
بوش هاي خراب را تعويض نمائيد چرا كـه غيرقابـل   

  .                         ماشينكاري هستند 
  . عمق نشيمنگاه بوش را در سيلندر كنترل نمائيد 

    نصب 
  .از اورينگ هاي نو و خشك استفاده نمائيد   .اورينگ هاي داخل سيلندر را نصب نمائيد  10
  .از رينگ هاي فلزي نو و خشك استفاده نمائيد   .رينگ فلزي را نصب نمائيد  11
انتهاي بوش سيلندر در محل تمـاس اورينـگ هـا را روغنكـاري      12

  .نمائيد 
ــري آن را روي    ــيلندر و محــل قرارگي ــوش س ــه ب لب

  .سيلندر ، تميز و خشك نمائيد 
ــاس   .سيلندر را با ابزار بوش جازن داخل سيلندر قرار دهيد بوش  13 ــوك و تم ــيلندر در بل ــوش س ــس از نصــب ب پ

درجه چرخانده و اندازه آن  180اورينگ ها ، بوش را 
  .را با اندازه پيستون كنترل نمائيد 

    .مقدار باال بودن بوش از سطح سيلندر را اندازه گيري نمائيد  14
اورينگ ها را داخل بوش سـيلندر در سـه نقطـه بـا     محل تماس  15

  .درجه ساعت بزنيد  60اختالف 
اگر دوپهني غير مجاز در اين نقطه زياد باشد بوش را 
خارج كرده و جاي اورينگ ها را از نظر وجود گـرد و  

  .خاك و خرابي كنترل نمائيد 
    .پيستون را نصب نمائيد  16
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول اندازه ها 
  (mm)واحد   شرح

  10/10 - 12/10    ارتفاع لبه بوش 
محـل  (دوپهني مجاز لبه زيرين بـوش سـيلندر   

  )تماس با رينگ فلزي
  02/0  حداكثر مقدار مجاز

  14/0  - 16/0    ضخامت رينگ فلزي
حداكثر دوپهني مجـاز داخـل بـوش در محـل     

  تماس اورينگ ها
  02/0  هنگاميكه بوش ها نصب هستند

  955/9 - 005/10    سيلندرعمق نشست لبه بوش در 
حــداكثر دوپهنــي مجــاز در محــل قرارگيــري  

  رينگهاي فلزي
  03/0  

  
  
  
  
  
  
  
  

        98 449 589 01 33 00             001 589 53 21 00                       98 449 589 00 33 00  
  ابزار مخصوص بوش كش                                         ابزار بوش جازن                                   ساعت اندازه گير                                         
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست پوسته فاليويل
  
  پيچ هاي پوسته -1
  پوسته فاليويل -2
  پين هاي راهنما -3
  كارتلواشر  -4
  پيچ كارتل -5
  كارتل -6
  كاسه نمد -7
  فاليويل -8
  واشر پوسته -9

B16  سنسور ميل سوپاپ  
  M1 استارت  

  
  
  
  

   بازكردن  رديف
    .فاليويل را باز نمائيد  1
  .اورينگ را تعويض نموده و سنسور را جا بزنيد   .سنسور ميل سوپاپ را باز نمائيد  2
    .استارت را باز نمائيد  3
كارتل به درپوش عقب موتور را باز نموده و بقيـه  پيچهاي اتصال  4

  .پيچهاي كارتل را شل نمائيد 
شل نمودن پيچهاي كارتل جهت جلوگيري از صدمه 

درصورت لزوم واشر را . ديدن واشر ضروري مي باشد 
  .تعويض نمائيد 

    .پيچهاي پوسته عقب موتور را باز نمائيد  5
  .را بادقت وتوسط چكش الستيكي انجام دهيداينكار   .پوسته عقب را جدا نمائيد  6

را روي پـين هـاي راهنمـا    ) 2(پوسته : نحوة نصب 
از صـدمه ديـدن واشـرها جلــوگيري    . نصـب نمائيـد   

  .نمائيد 
را باز نموده و سطح تمـاس آن را بـا بلـوك سـيلندر و     ) 9(واشر  7

  .محفظه تايمينگ را تميز نمائيد 
پوسته عقـب  هنگام نصب واشر روي بلوك سيلندر و 

  .آن را به گريس آغشته نمائيد 
    .كاسه نمد پوسته عقب را تعويض نمائيد  8
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  9
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  70  پيچهاي پوسته فاليويل به بلوك سيلندر

  اندازه گيري ياتاقان هاي ثابت و متحرك
  

  : جدول اندازه ها
  (mm)واحد   شرح

  01/0  بوش شاتون  حداكثر مقدار مجاز دوپهني
  01/0 محل قرارگيري بوش شاتون 

  05/52 - 07/52    قطر داخلي بوش شاتون

  قطر محل بوش شاتون
  000/57 - 030/57  استاندارد

  ـــ  Iتعمير 
  ـــ  IIتعمير 

  قطر خارجي بوش شاتون
  080/57 - 100/57  استاندارد

  ـــ  Iتعمير 
  ـــ  IIتعمير 

  050/0 - 100/0   فاصله بين لبه بوش و محل قرارگيري بوش در شاتون
  
 

بوش شاتون را توسط ابزارمخصوص با نهايت دقـت خـارج نمائيـد تـا بـه       -1
  .محل قرارگيري بوش در شاتون صدمه وارد نگردد 

  
تعـويض   شاتون را درصورت خرابي جاي بوش يا خارج از اندازه بـودن آن  -2

  .نمائيد 
شاتون را در محل مناسبي قرار داده و بوش را توسـط ابزارمخصـوص جـا     -3

  .بزنيد 
بوش شاتون را طوري در شاتون قرار دهيد كه سـوراخهاي روغنكـاري در    ∴

  .بوش با سوراخهاي روي شاتون منطبق گردند 
  
  .داخل بوش را ميتوان تا اندازه توصيه شده ماشينكاري نمود  -4
ا از طرفين كوتاه نموده تـا بـه شـكل ذورنقـه اي شـاتون      لبه هاي بوش ر -5

  .درآيد 
هنگام پرداخت كاري لبه هاي بـوش دقـت نمائيـد كـه ابـزار بـه شـاتون         ∴

  .برخورد ننمايد 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  .شاتون و كپه ها را توسط پارچه هاي بدون پرز تميز نمائيد  -1
  
ياتاقانهاي شاتون و كپه ها را نصـب نمـوده و مطمـئن شـويد روي      -2

  . خارها قرار گرفته است 
  
  
  
  
  
  .كپه را با فشار دست روي شاتون جا بزنيد  -3

  .به شماره كپه ، شاتون و جهت آن دقت نمائيد  ∴
  
. پيچهاي شاتون را كمي روغن زده و با گشتاور توصيه شده ببنديد  -4

  C , B , Aسپس توسط ساعت ، قطر داخلي شاتون را در راسـتاي  
  .اندازه گيري نمائيد ) مطابق شكل(

درصورتيكه از پيچهاي قبلـي اسـتفاده مـي نمائيـد ، طـول آنهـا را  ∴
  . اندازه گيري نمائيد 

  
  
  
  
  
  .ون برداريد كپه را از روي شات -5
  
متحرك ميل لنـگ را توسـط ميكرومتـر انـدازه گرفتـه و يادداشـت        -6

  .نمائيد 
  
  .خالصي عمودي متحركها را بروش زير محاسبه نمائيد  -7

  اندازه خالصي  =قطر داخلي شاتون  -قطر خارجي متحرك          
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  ـ  كنترل شاتون

  
  شاتون -1
  كپه شاتون -2
  ياتاقان  -3
  پيچ -4
  بوش -5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  شاتون  -1
  ياتاقان -3
  بوش -5
  ساعت اندازه گيري -6
  واسطه ساعت اندازه گيري -7

  A  از مركز بوش تا(طول شاتون  
  )  مركز دايره ياتاقانها     
B    حداكثرانحراف مجازخمش)B  (  بين
  مراكز بوش و ياتاقان در فاصله     

  C فاصله اندازه گيري  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
   باز كردن رديف

    .پيستون را خارج نمائيد  1
    كنترل 
  .درصورت وجود هر نوع ايراد شاتون را تعويض نمائيد   .شاتون را از نظر خميدگي ، پيچش و وجود ترك بازديد نمائيد  2
مجـاز  . …صاف نمودن شاتون درصورت وجـود كجـي و     .شاتون را از نظر اندازه هاي تعريف شده كنترل نمائيد  3

  .باشد  نمي
  .درصورت وجود دوپهني در بوش ، آن را تعويض نمائيد   .قطر داخلي بوش را اندازه گيري نمائيد  4
    .ياتاقانهاي شاتون را نصب كرده و آن را اندازه گيري نمائيد  5
   .خالصي عمودي شاتون را اندازه گيري نمائيد  6
    .پيستون را جا بزنيد  7

  
  :جدول اندازه ها 

  (mm)واحد   شرح
  060/90 - 102/90  استاندارد  )نصب شده در شاتون(قطر داخلي ياتاقان 

  I  002/90 - 960/89استاندارد 
  I  852/89 - 810/89تعمير 
  II  602/89 - 560/89تعمير 
  III  352/89 - 310/89تعمير 
  IV  102/89 - 060/89تعمير 

  000/95 - 022/95    )بدون ياتاقان(اندازه داخلي شاتون 
  060/0 - 120/0  عمودي  خالصي شاتون

  130/0 - 292/0  محوري
بين مراكز بوش و ياتاقـان  ) B(حداكثرانحراف مجازخمش

  Cدر فاصله 
  B  030/0انحرف 

  C  50اندازه 
  01/0    حداكثر دوپهني مجاز در ياتاقانها و بوش شاتون

  970/250 - 030/251    شاتون از مركز بوش تا مركز ياتاقانها ) A(طول 
  808/45 - 870/45    پهناي شاتون در محل نصب ياتاقانها 

  05/52 - 07/52    )پس از پرداخت نهائي(قطر داخلي بوش در شاتون 
    16M*5/1  نوع پيچ  پيچهاي شاتون

  0/67 - 5/67  طول پيچ نو
  5/68  )مستعمل(حداكثر طول پيچ 

 Nm  100  مرحله اول  گشتاور پيچهاي كپه شاتون 
  درجه  90  مرحله دوم

  



  معاونت خدمات فني                                                                                                      صفحه  

 

43 
 

  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست پيستونها و اندازه گيري مقدار باال قرار گرفتن پيستون از بوش سيلندر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  پيچ سرسيلندر -11پيچ كپه شاتون                                              -6پيستون                                     -1
  ابزارمخصوص موتورگردان -12ياتاقانهاي متحرك                                          -7                            گژن پين        -2
  طول پيچ شاتون     Lبوش سيلندر                                                -8خار گژن پين                              -3
  ابزارمخصوص جهت ثابت كردن بوش سيلندر  -9                     شاتون                  -4
  واسطه  -10كپه شاتون                                  -5
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  مقدار باال بودن پيستون از سطح سيلندر   Aروغن پاش                                -13پيستون                                          -1
  رينگ جمع كن -14شاتون                                              -4
  
  

   باز كردن  رديف
    .سرسيلندر و كارتل را باز نمائيد  1
    .ابزارمخصوص موتور گردان را نصب نمائيد  2
  .سفت نمائيد  Nm30پيچ هاي ابزارمخصوص را  ثابت نمائيدبوش سيلندر را توسط ابزارمخصوص ها روي سيلندر  3
    .كپه شاتون را باز نمائيد  4
هنگام خارج كردن پيستون و شاتون دقت نمائيد كه   .پيستون و شاتون را خارج نمائيد  5

  .به آنها ضربه وارد نگردد 
ن را بـا شـاتون مربوطـه عالمـت     ياتاقانهاي هر شـاتو   .ياتاقانها را از كپه شاتون و شاتون جدا نمائيد  6

  .بزنيد 
    .خارهاي گژن پين را باز نمائيد  7
در صورتيكه مجدداً از پيستون استفاده مي نمائيد از   .گژن پين را خارج كرده و پيستون را از شاتون جدا نمائيد  8

  .همان گژن پين قبلي استفاده نمائيد 
    كنترل  
خرابـي و سـائيدگي كنتـرل    پيستون و بوش سـيلندر را از نظـر    9

  .نمائيد 
خرابي هاي بوجود آمده در اثر ورود گرد و غبار 

  .را بررسي نمائيد 
پيستونهاي خراب و داراي شيار در اثـر گرفتگـي ، را   

  .تعويض نمائيد 
  .رينگهاي خراب را تعويض نمائيد   .جاي رينگها را از نظر سائيدگي بررسي نمائيد  10
در صورت تعويض بوش پيستون كد حروف را رعايت   .پيستون و سيلندر را بررسي نمائيد انطباق بين بوش  11

  .نمائيد 
    .شاتون را از نظر وجود ترك و شكستگي كنترل نمائيد  12
    .ياتاقانها را از لحاظ ظاهري بررسي نمائيد  13
آنهـا را تعـويض   در صورت افزايش طول غير مجـاز ،    .طول پيچهاي شاتون را كنترل نمائيد  14

  .نمائيد 
    نصب  

پيستون را در شاتون قرار داده ، گژن پين را به وسـيله خارهـاي    15
  . آن در شيارهاي مربوطه ثابت نمائيد 

هنگام نصب پيستون ، دقت نمائيد كه فلـش آن بـه   
سمت جلوي موتور بوده و قسمت بلند شاتون بطرف 

  . پمپ هاي تكي باشد 
به نحوي نصب نمائيد كه زاويـه بـين دهنـة     رينگهاي پيستون را 16

  .درجه باشد  120آنها 
پيستون و رينگ پيستون را به روغن موتـور آغشـته   

  .نمائيد 
    .رينگهاي پيستون را توسط رينگ جمع كن ، جمع نمائيد  17
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  

  :جدول اندازه ها 
  (mm)واحد  شرح

  TDC    715/0 - 224/0فاصله بين سطح پيستون تا سطح روي سيلندر در وضعيت 
  004/52 - 012/52  قطر سوراخ گژن پين 

  995/51 - 998/51  قطر گژن پين
  
  
  
  
  
  

  
 000 589 38 31 00                                                     407 589 00 63 00  

  ابزارمخصوص موتور گردان                         رينگ جمع كن           
  

خارهاي ياتاقان را روي جاي خار شاتون قـرار داده و    .ياتاقانهاي متحرك را نصب نمائيد  18
  .ياتاقان را به روغن آغشته نمائيد سطح 

    .شاتون و پيستون را داخل سيلندر جا بزنيد  19
با دقت پيستون و شاتون را داخل سـيلندر قـرار داده تـا شـاتون      20

  .روي ميل لنگ قرار گيرد 
در هنگام نصب شاتون دقت نمائيد بـه ميـل لنـگ و    

  .سطح بوش سيلندر ضربه وارد نشود 
در هنگام نصب كپه ياتاقان ، به عالمت كپه ها دقـت    .روي كپه متحرك نصب نمائيد ياتاقان را  21

  .نمائيد و سطح روي ياتاقان را روغن بزنيد 
  .در هنگام نصب كپه ها به عالمت آنها دقت نمائيد   .كپه شاتون را نصب نمائيد  22
  . پيچهاي كپه ها را كمي روغن بزنيد  .پيچهاي كپه شاتون را ببنديد  23

از پيچهــاي بــا طــول بيشــتر از حــد مجــاز اســتفاده 
  . ننمائيد 

    .خالصي افقي شاتون را كنترل نمائيد  24
فاصــله بــين ســطح روي پيســتون و روي ســيلندر را هنگاميكــه  25

  .است اندازه گيري نمائيد  (TDC)پيستون در نقطه مرگ باال 
  

  .درپوش آن را ببنديد   . ابزارمخصوص موتورگردان را از روي موتور باز نمائيد  26
    .ابزار مخصوص نگهدارنده بوش سيلندر را باز نمائيد  27
    .كارتل و سرسيلندر را ببنديد  28
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  .مي باشد   TDCاندازه گيري فاصله بين سطح روي پيستون تا روي سيلندر هنگاميكه پيستون در نقطه 

  
  
  
  
  
  
  

                                          001 589 53 21 00                             343 589 00 40 00          
  پايه ساعت                                      ساعت اندازه گيري                             

  
حـال  . موتور را چرخانده تا پيستون در نقطه مرگ بـاال قـرار گيـرد      ∴

  .فاصله بين سطح روي پيستون تا روي سيلندر را اندازه بگيريد 
  
ميليمتر قبـل از   10ـ موتور را در جهت ساعتگرد بچرخانيد تا وقتيكه 1

TDC   قرار گيرد.  
ــد و 2 ــرار دهيـ ــيلندر قـ ــاعت را روي سـ ــده سـ ــه نگهدارنـ ــ پايـ ــ

ساعت اندازه گيري را روي آن نصب نمائيد تا نوك ساعت اندازه گيري با 
پس عقربـه سـاعت را   س. ميليمتر روي آن قرار گيرد  5پيش فشار اوليه 

  .روي صفر قرار دهيد 
  
  
ـ پايه ساعت را روي سيلندر قرار داده تا نوك ساعت روي پيستون قرار 3

  .گيرد 
ـ ميل لنگ را در جهت موتور بچرخانيد تا پيستون در نقطه مرگ بـاال  4

  .قرار گيرد 
ـ مقدار نشان داده شده را روي ساعت اندازه گيري خوانده و بـا مقـدار   5

  . شده مقايسه كنيد  توصيه
  

  .تحت هيچ شرايطي سر پيستون را تراش ندهيد   ∴
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  ـ  اندازه هاي پيستون

  
  :اندازه هاي بوش سيلندر 

  (mm)واحد   شرح
  A  995/127 - 990/127حرف   قطر داخلي بوش سيلندر

  B  005/128 - 995/127حرف 
  C  010/128 - 005/128حرف 

  
  .روي بوش سيلندر و پيستون دقت نمائيد  به عالمت و حروف حك شده -1
  . از پيستون و سيلندرهايي كه خالصي هاي مورد نظر را دارا هستند استفاده نمائيد  -2
  

  .ترتيب انتخاب به شرح زير مي باشد 
  عالمت پيستون                           عالمت بوش

BA                                         A     ياB 
      BC                                   B     ياC  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  ـ  باز و بست رينگ هاي پيستون
  
  ـ رينگ اول 1
  ـ رينگ دوم2
  ـ رينگ سوم3

  فنر رينگ روغني  3.1
  پيستون  ـ 4
  ـ رينگ باز كن5
  فيلر -6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست  رديف
    .پيستون را باز نمائيد  1
با ابزارمخصوص رينگ باز كن ، رينـگ هـا را بـه ترتيـب از بـاال       2

  .خارج نمائيد 
هنگام نصب ، رينگهـاي شكسـته و سـائيده شـده را     

روي رينگ توجه   TOPتعويض نمائيد و به عالمت 
  .نمائيد 

    كنترل 
  .پيستون را از لحاظ سائيدگي در شيار رينگها كنترل نمائيد  3

  .آنها را تميز نمائيد و در صورت استفاده مجدد 
  .پيستونهاي سائيده شده و خراب را تعويض نمائيد 

    اندازه گيري  
براي انجام اين كار رينگ را داخل يك سيلندر بدون   )  2و  1رينگهاي . ( دهنة رينگ پيستون را اندازه گيري نمائيد  4

  .سائيدگي قرار دهيد 
براي انجام اين كار فنر رينگ را خارج كرده و   .اندازه گيري نمائيد را ) رينگ روغني (  3دهنة رينگ پيستون  5

  .مثل حالت قبلي دهانة رينگ را اندازه بگيريد 
جهت نصب فنر رينـگ آنهـا را مقابـل دهنـة رينـگ 

  ) درجه  180يعني با فاصله . ( قرار دهيد 
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  6
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  اندازه هاي رينگ پيستون 
     شرح

  60/0 - 75/0  نو  شيار رينگ اول  اندازه دهانة رينگ
  0/1  حد سائيدگي

  60/0 - 75/0  نو  شيار رينگ دوم
  0/1  حد سائيدگي

  40/0 - 55/0  نو  شيار رينگ سوم
  0/1  حد سائيدگي

  
  
  
  
  
  
  

                                 000 589 37 37 00  
  رينگ بازكن                                    
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست روغن پاش زير پيستون
  
  روغن پاش -1
  پيچ  -2
  ابزارمخصوص موتورگردان -3
  ابزارمخصوص تنظيم روغن پاش -4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست  رديف
    .كارتل را باز نمائيد  1
ــاز    . ابزارمخصوص موتورگردان را روي پوسته فاليويل نصب نمائيد  2 قبــل از روشــن كــردن موتــور ابزارمخصــوص را ب

  .نمائيد
موتور را بگردانيد تا ميل لنگ در وضعيتي قرار گيـرد كـه بتـوان     3

  . روغن پاش ها را باز نمود 
  

ب به محـل قرارگيـري پـين روغـن پـاش هنگام نص  . روغن پاش ها را خارج نمائيد ) 2(با باز كردن پيچ  4
  .دقت نمائيد 

ــرار داده و آن را    . درصورت نياز روغن پاش را تعمير يا تعويض نمائيد  5 ــاش را در ابزارمخصــوص ق روغــن پ
  .تنظيم نمائيد 

    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  6
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  25  پيستون به بلوك سيلندرپيچ روغن پاش زير 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  ـ  تنظيم روغن پاش زير پيستون
  
  
  )با استفاده از لب گيره. (ابزارمخصوص تنظيم را به گيره ببنديد  -1
  
روغن پاش را روي ابزارمخصـوص نصـب نمـوده بطوريكـه پـين آن       -2

  .داخل ابزار قرار گيرد 
 
  .را بسته و كمي سفت نمائيد ) 2.1(پيچ  -3
 
روي ابزارمخصوص طوري تنظيم نمائيد كه تحت هيچ روغن پاش را  -4

  .فشاري نباشد 
  

  .درصورت نياز آن را كمي خم نمائيد   ∴
  
  
  
  
  
  
  
  

           98 457 589 00 23 00                     407 589 00 63 00  
  ابزارمخصوص موتورگردان                ابزارمخصوص تنظيم روغن پاش       
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست اويل پمپ و سوپاپ فشارشكن
  

  ـ  باز و بست اويل پمپ
  
  لوله روغن -1
  پيچ هاي اتصال لوله روغن به بدنه موتور -2
  پيچ هاي اتصال لوله روغن به اويل پمپ -3
  واشر كاغذي -4
  اويل پمپ -5
  پيچ هاي اتصال اويل پمپ -6
  سوپاپ فشارشكن -7
  
  
  
  
  
  

   باز و بست  رديف
    .از اويل پمپ باز نمائيد  سوپاپ فشارشكن را 1
را باز كرده و لوله اتصال روغن را از اويـل پمـپ   ) 3و2(پيچ هاي  2

  . جدا نمائيد 
  .هنگام نصب ، واشركاغذي را تعويض نمائيد 

اويـل پمـپ را از بلـوك سـيلندر جـدا      ) 6(با باز كردن پيچ هاي  3
  .نمائيد 

  

پايه ساعت را روي اويل پمپ قرار داده و نوك ساعت   .نمائيد خالصي دنده هاي اويل پمپ را اندازه گيري  4
اندازه گيري را با مقداري پيش بار اوليه روي انتهـاي  

  .شفت قرار دهيد 
دنده را به يكطرف فشار داده و سـاعت را روي صـفر   
تنظيم كرده سپس با حركـت دادن دنـده ، خالصـي    

  .آن را اندازه گيري نمائيد 
    .فوق را بصورت معكوس انجام دهيد جهت نصب ، مراحل  5
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  واحد  شرح

 mm  050/0 - 128/0  خالصي محوري دنده هاي اويل پمپ
  Nm  35  گشتاور پيچ هاي اويل پمپ به بلوك سيلندر

  Nm  25  گشتاور پيچ هاي لوله روغن به اويل پمپ
  Nm  25  پيچ هاي پايه نگهدارنده لوله روغن به بلوك سيلندرگشتاور 
  هم پاشيدن اويل پمپـ  از 

  
  پيچ درپوش -1
  درپوش  -2
  دنده هرزگرد -3
  دنده محرك -4
  پوسته اويل پمپ -5
  دنده اويل پمپ -6
  ساعت اندازه گير -7
  پايه ساعت آهنربايي -8

A  -   اندازه صحيح شفت نسبت به پوسته  
        

  
  
  
  

   باز كردن رديف
    . اويل پمپ را باز نمائيد  1
  .مي باشد  Nm 25گشتاور بستن پيچ هاي درپوش   . پيچ درپوش اويل پمپ را باز نمائيد  2
    .دنده هرزگرد را خارج نمائيد  3
از ابزارمخصوص پرس دنده استفاده نمـوده يـا دنـده      . دنده اويل پمپ را از شفت محرك اويل پمپ جدا نمائيد  4

ــ  ) 6( ا را روي تكيـه گــاه مناسـب قــرار داده و آن را ب
 . فشار خارج نمائيد 

   . دنده محرك اويل پمپ را باز نمائيد  5

   كنترل 

دنده هاي اويل پمپ ، درپـوش و پوسـته اويـل پمـپ را از نظـر       6
  .سائيدگي و خرابي بررسي نمائيد 

ــا ســائيدگي هــر قســمت آن را   ــي ي درصــورت خراب
  .تعويض نمائيد 

بايد با همديگر ) هرزگرد(دنده هاي محرك و واسطه 
 . تعويض گردند 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

سائيدگي روي شفت هاي دنده و محل نشيمنگاه دنده ها را روي  7
  .درپوش و پوسته اويل پمپ بررسي نمائيد 

 .قطر داخلي نشيمنگاه  شفت را بررسي نمائيد 

دنده هاي اويل پمپ را داخل پوسـته قـرار داده و خالصـي بـين      8
  .دنده ها و خالصي بين دنده و پوسته را بررسي نمائيد 

  .اين دو خالصي را توسط فيلر ، اندازه گيري نمائيد 
 

   نصب 

     .مي باشد   C80° حداكثر درجه حرارت    .دنده اويل پمپ را گرم نمائيد  9

را در پوسته قرار داده و سپس دنده اويل پمـپ  ) 4(دنده محرك  10
  .شفت نصب نمائيد را با فشار روي 

 .توجه نمائيد    Aهنگام نصب دنده ، به مقدار

   .دنده هرزگرد را نصب نمائيد  11

   .درپوش را بهمراه پيچ هايش ببنديد  12

پايه ساعت آهنربايي و ساعت را مطـابق شـكل روي     .خالصي افقي دنده هاي اويل پمپ را اندازه گيري نمائيد  13
اويل پمپ قرار داده بطوريكه نوك ساعت بـا انتهـاي   

شـفت  . شفت با كمي پيش بار اوليه در تماس باشـد  
را به يكطرف فشار داده و ساعت را روي صفر تنظيم 
نمائيد و سـپس آن را بـه طـرف ديگـر فشـار داده و      

 .  مقدار خالصي را از روي ساعت بخوانيد

    .اويل پمپ را نصب نمائيد  14
  
  

  :جدول اندازه ها 
 (mm)واحد شرح

  000/22 - 021/21  قطر شفت اويل پمپ در پوسته و درپوش
  93/21 - 94/21  قطر شفت اويل پمپ

A  - 5/0  اندازه باال بودن شفت از روي دنده  
  030/0 - 122/0  خالصي دنده ها نسبت به پوسته اويل پمپ

  050/0 - 128/0  محوري دنده ها نسبت به پوستهخالصي 
  312/0 - 476/0  خالصي بين دنده ها

  
  :جدول گشتاور 

 (Nm)واحد شرح
  25  پيچ درپوش اويل پمپ 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  ـ  باز و بست سوپاپ فشارشكن
  
  سوپاپ فشارشكن -1
  پيچ -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
    .كارتل را باز نمائيد  1
  .درصورت خرابي سوپاپ آن را تعويض نمائيد   . را باز كرده و سوپاپ فشارشكن را باز نمائيد) 2(پيچ هاي 2

سطح تماس سـوپاپ فشارشـكن و بدنـه سـيلندر را     
  .تميز نمائيد 

    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  3
  
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  35  به اويل پمپپيچ هاي سوپاپ فشارشكن 
  
  
  
  
  
  

  
  

  



  معاونت خدمات فني                                                                                                      صفحه  

 

56 
 

  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست روغن سردكن
  
  پوسته روغن سردكن -1
  واشر -2
  پيچ -3
  كاسه فيلتر و فيلتر روغن -4
  پيچ كاسه فيلتر -5
  درپوش -6
  واشر مسي -7
  پيچ -8
  روغن سردكن -9

  واشر كاغذي -10
  سوپاپ اطمينان -11
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
  .درصورت نياز مايع خنك كننده را تعويض نمائيد  . مايع خنك كننده را از داخل سيستم خنك كاري تخليه نمائيد  1

باشــد  C90° درصــورتيكه درجــه حــرارت بــاال ي 
  .درپوش رادياتور را باز ننمائيد 

    .توربوشارژر را باز نمائيد  2
 .واشر مسي را تعويض نمائيد   .تخليه نمائيد را باز كرده و روغن داخل كاسه فيلتر را ) 4(پيچ  3

اورينگ كاسه فيلتر را بررسي نموده و درصورت نيـاز    .كاسه فيلتر و فيلتر را باز نمائيد  4
 .آن را تعويض نمائيد 

پيچ هاي اتصال پوسته روغن سرد كـن بـه پوسـته موتـور را بـاز       5
  .نمائيد 

 .هنگام نصب به گشتاور پيچ ها دقت نمائيد 

ســطوح تمــاس را تميــز نمــوده و واشــر كاغــذي را    .پايه فيلتر روغن را باز نمائيد  6
 .تعويض نمائيد 

را شل نموده ، روغن سردكن را باز و واشـرهاي آن  ) 8(پيچ هاي  7
  .را خارج نمائيد 

درصورت مشاهده هرگونه براده آهن ، سنگ ريزه در 
 .كارتل ، روغن سردكن را تعويض نمائيد 

 را باز نموده و وضعيت آن را بررسي نمائيد ) 11(اطمينان سوپاپ  8

   .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  9

   .موتور را روشن نمائيد  10
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

تا زمانيكه فشار روغن باال نيامده است به موتـور گـاز     .موتور را در دور آرام روشن نموده و به فشار روغن توجه نمائيد  11
  .ندهيد 

.ثانيه بايد حركت نمايد  10عقربه فشار روغن بعد از 
دقيقه خاموش بودن موتـور   5سطح روغن را پس از   .موتور را خاموش نموده و آن را از لحاظ نشتي بررسي نمائيد  12

 .بررسي نمائيد 
  
  

 :جدول گشتاور 

 (Nm)واحد شرح
  50  پيچ تخليه به كاسه فيلتر
  50  پيچ كاسه فيلتر به پايه

  60  پيچ روغن سردكن به بلوك سيلندر
  25  روغن سردكن به پوسته آن
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  تعويض كنس سر ميل لنگ
  
  ـ  سيني جلو با كاسه نمد 1
  ـ كنس سر ميل لنگ 2
  ـ  ميل لنگ 3
  ـ كنس كش 4

  ـ پيچ  4.1
  ـ رينگ  4.2

  كنس جا زن ـ 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    باز كردن  رديف
    .جلو را باز نمائيد  سيني 1
ــيچ آن را  4.2رينـــگ   .كنس سر ميل لنگ را با ابزارمخصوص بيرون بكشيد  2 ــرارداده و پـ ــزار قـ را روي ابـ

سفت نمائيد و ابزارمخصوص كـنس كـش را طـوري    
نصب نمائيدكه از انتهاي كنس درگيـر شـود سـپس    

  .را ببنديد تا كنس خارج گردد  4.1پيچ 
    نصب  
    .قرار گيري كنس روي ميل لنگ را تميز نمائيد محل  3

 هشدار
4  

ــنس      .كنس جديد را گرم نمائيد  ــردن ك ــرم ك ــاي گ ــداكثر دم ــه  200ح درج
  .سانتيگراد است 

    .كنس را توسط كنس جا زن روي ميل لنگ نصب نمائيد  5
    .صبر نموده تا كنس سرد شده سپس سيني جلو را نصب نمائيد  6

  
  
  
  
  

  



  معاونت خدمات فني                                                                                                      صفحه  

 

59 
 

  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  
  
  

          447 589 01 15 00                               403 589 01 33 00  
  كنس جازن                     كنس كش                        

  تعويض كاسه نمد و بلبرينگ ته ميل لنگ
  ـ  تعويض كاسه نمد

  
  ـ فاليويل1
  ـ كاسه نمد2
  ـ كاسه نمد جا زن3
  ـ بوش محدود كننده 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بازكردن رديف
    .فاليويل را باز نموده و كاسه نمد را خارج نمائيد  1
    كنترل 
در صورت سـائيدگي يـا خرابـي ، كـنس را تعـويض        .سطح تماس كاسه نمد با فاليويل را بررسي نمائيد  2

  .نمائيد 
    نصب 
    . بوش محدود كننده را روي كاسه نمد جا زن قرار دهيد  3
جديد را روي كاسه نمـد جـا زن قـرار داده و مطـابق     كاسه نمد  4

  .شكل جا بزنيد 
  

    .فاليويل را نصب نمائيد  5
  

  

  



  معاونت خدمات فني                                                                                                      صفحه  

 

60 
 

  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  
  
  

                                                                       403 589 04 15 00  
    كاسه نمد جا زن                                                                                 

  ـ تعويض بلبرينگ ته ميل لنگ 
  
  پيچ فاليويل -1
  بلبرينگ -2
  فاليويل -3
  ابزارمخصوص سنتر كننده -4
  بلبرينگ كش -5
  پايه بلبرينگ كش -6
  بلبرينگ جا زن -7

- L  طول پيچ فاليويل  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
    .ابزارمخصوص موتور گردان را روي پوسته فاليويل نصب نمائيد  1
هنگام نصب ، طول پيچها را كنتـرل كـرده و آنهـا را      .پيچهاي فاليويل را باز نمائيد  2

  .كمي روغن بزنيد 
    .ابزارمخصوص سنتر كننده را مقابل همديگر ببنديد  3
براي جلوگيري از خرابي سطح فاليويل زير پايه هاي   .را نصب نمائيد ابزار مخصوص بلبرينگ كش و پايه آن  4

  .ابزار مخصوص مي توان واسطه چوبي قرار داد 
، بلبرينـگ  )  7( با ابزار مخصوص بلبرينـگ جـا زن   

  .ميل لنگ را نصب نمائيد 
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  5
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  
  
  

000 589 33 33 00                           000 589 27 33 00                    403 589 05 15 00        
  پايه بوش كش                              بلبرينگ جا زن                                بوش كش داخلي           

  
  باز و بست ميل لنگ

  
  ـ ميل لنگ1
  ـ نيمه بااليي ياتاقانهاي ثابت 2

  نيمه بااليي ياتاقان لبه دار -2.1
  ـ نيمه پائيني ياتاقانهاي ثابت 3

  ـ نيمه پائيني ياتاقان لبه دار3.1
  )وسط ( ـ كپه ثابت اصلي 4
  ـ كپه هاي ثابت5
  ـ پيچ كپه هاي ثابت6
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ ميل لنگ1
  ياتاقانهاي ثابتـ نيمه بااليي 2

  نيمه بااليي ياتاقان لبه دار -2.1
  ـ نيمه بااليي ياتاقانهاي ثابت3

  نيمه پائيني ياتاقان لبه دار -3.1
  )وسط ( ـ كپه ثابت اصلي 4
  ـ كپه هاي ثابت 5
  ـ پيچ كپه هاي ثابت6

  ـ پايه ساعت آهنربائي7
  ـ ساعت اندازه گيري8
  ـ دنده ميل لنگ9

  ـ دنده ميل بادامك10
  

   بازكردن رديف
    .كارتل و اويل پمپ موتور را باز نمائيد  1
    .پيستونها را خارج نمائيد  2
    .سيني جلو و پوسته دنده تايمينگ را باز نمائيد  3
  .كپه هاي ثابت را به ترتيب شماره باز نمائيد   .پيچ هاي كپه هاي ثابت را باز نمائيد  4
در هر سر ميل لنگ بسته و بوسـيله طنـاب   يك پيچ   .ميل لنگ را باز نمائيد  5

  .آن را با جرثقيل بلند نمائيد 
  .ياتاقان مربوط به هر ثابت را عالمت بزنيد   .ياتاقانها را از روي كپه ها برداريد  6
    كنترل 

    .تمامي قسمتها را تميز نمائيد  7

وجود ترك در ميل لنـگ ، آن را تعـويض   در صورت   .اندازه و وضعيت ميل لنگ و ياتاقانها را بررسي نمائيد  8
  .نمائيد 

    نصب  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

ياتاقانهاي ثابـت را در بلـوك سـيلندر و كپـه هـاي ثابـت نصـب         9
  .نمائيد

در هنگام نصب مجدد ياتاقانها ، به عالمت آنها دقـت  
  .اين ياتاقانها داراي سوراخ روغنكاري هستند. نمائيد 

ياتاقـان  براي به دست آوردن خالصي افقي ، پهنـاي  
لبه دار بايد كنترل شود كه متعلق بـه همـان تعميـر    

  .باشد 
و ميل لنگ را به . روي سطح ياتاقانها را روغن بزنيد   .ميل لنگ و دنده آن را نصب نمائيد  12

همان روش قبلي طوري نصـب نمائيـد كـه عالمـت     
روي دنده ميل لنگ بين عالمتهاي دنده ميل سوپاپ 

  .قرار گيرد 
  .كپه هاي ثابت را به ترتيب شماره نصب نمائيد  ∴  .ياتاقانهاي اصلي كپه را به ترتيب نصب نمائيد  13
قبل از نصب پيچها ، طول آنها را اندازه بگيريـد و در    .پيچهاي كپه هاي ثابت را مطابق گشتاور توصيه شده ببنديد  14

. صورت افزايش طول غير مجاز ،آنها را تعويض نمائيد
  .په را قبل از نصب كمي روغن بزنيد پيچهاي ك

ميل لنگ را بچرخانيد و بـه نحـوه چرخيـدن ميـل لنـگ دقـت        15
  .نمائيد 

اگر ميل لنگ به راحتي نمي چرخد آن را باز نمائيـد  
  .و علت را جويا شويد 

از پايــه ســاعت مغناطيســي و ســاعت انــدازه گيــري   .خالصي افقي ميل لنگ را كنترل نمائيد  16
  .نمائيد استفاده 

    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  17
  
  

  ـ  نصب ياتاقان و بررسي خالصي عمودي
  

  .هنگام نصب ياتاقانهاي ثابت به موارد زير دقت نمائيد  ∴
  .ـ جهت تميزكردن آنها از پارچه مخصوص استفاده نمائيد 

  .بلوك سيلندر نصب نمائيد  ـ ياتاقانهاي سوراخ دار را روي
  .ـ به اندازه ياتاقانها با توجه به تعمير آنها دقت نمائيد 

  
  
  
  

هنگام نصب كپه ها ، دقت نمائيد كـه خـار كپـه هـا روي هـم قـرار        ∴
  .گيرند
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  

  .كپه ها را روي بلوك سيلندر به ترتيب شماره نصب نمائيد  ∴
  .افزايش مي يابد  ـ شماره روي كپه ها از جلوي موتور به ترتيب

ـ بعد از نصب كپه ها قطر داخلي آنها را توسـط سـاعت ، انـدازه گيـري     
  .نمائيد 

  
  
  

داخل كپه ها را در سه جهت نشان داده مطابق شـكل انـدازه گيـري     ∴
  . نمائيد 

ـ در صورتيكه اندازه هاي مورد نظر بدسـت نيامـد ياتاقانهـاي مـذكور را     
  .تعويض نمائيد 

  .ياتاقانها را سنباده نزنيد  تحت هيچ شرايطيـ 
  
  
  

كپه ها را باز كرده و در صورتيكه از پيچهاي قبلي استفاده مي كنيـد   ∴
  .طول آنها را اندازه گيري نمائيد 

  
  
  

  ـ  خالصي ميل لنگ
  

براي بدست آوردن خالصي افقي ميل لنگ اندازه ياتاقان لبه ∴
  .محدوده تعريف شده باشد  دار و پهناي ثابت ميل لنگ بايد در

  
  :روش محاسبه خالصي افقي ميل لنگ 

  .پهناي ثابت لبه دار ميل لنگ را اندازه بگيريد  (C)مقدار  -1
  .پهناي كپه ثابت لبه دار را اندازه بگيريد  ( j )مقدار  -2
  .بدست مي آيد  ( j )از  (C)مقدار خالصي ، از كم كردن مقدار  -3
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  

  :خالصي افقي ميل لنگ  روش اندازه گيري
خالصي افقي ميل لنگ را بعـد از بسـتن كپـه هـاي ثابـت و سـفت       ∴  

  .كردن پيچها با گشتاور توصيه شده به روش زير اندازه گيري نمائيد 
  
پايه ساعت آهنربايي را روي بلوك سيلندر مطابق شكل نصب نمائيد  -4

متـر قـرار   ميلي 5و ساعت اندازه گيري را روي ميل لنگ با پـيش فشـار   
  .دهيد 

ميل لنگ را به طرف مقابل فشار داده و سـاعت را روي درجـه صـفر     -5
  .تنظيم نمائيد 

ميل لنگ را به طرف مخالف حركت داده و مقدار خالصـي را از روي   -6
  .ساعت اندازه گيري بخوانيد 

  
  
  

  :جدول اندازه ها 
 (mm)واحد   شرح

  230/0 - 370/0    خالصي افقي ميل لنگ
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  بررسي ميل لنگ و ياتاقانها
  
  ميل لنگ -1
  ساعت اندازه گيري -2
  پايه ساعت آهنربايي -3

R  - شعاع ميل لنگ  
  G- برآمدگي سطح لنگ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    پهناي ثابت ميل لنگ   D           ميكرو متر -7         ميل لنگ -1
      پهناي متحرك   E         قطر ثابت ميل لنگ    A        كپه ثابت لبه دار -4
      قطر ياتاقانهاي ثابت   H       قطر متحرك ميل لنگ       B        كپه هاي ثابت-5
        پهناي كپه لبه دار    J         پهناي ثابت لبه دار ميل لنگ    C        پيچ كپه ثابت -6
  

R  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

                  
   شرح رديف

    .نمائيد ميل لنگ را باز كرده و تميز  1
محل نشيمن كاسه نمد جلـوي ميـل لنـگ را از نظـر سـائيدگي       2

  .بررسي نمائيد 
  .در صورت خرابي كنس ، آن را تعويض نمائيد 

در صورت وجود ترك و سائيدگي زياد آن را تعـويض    .ميل لنگ را از نظر وجود ترك بررسي نمائيد  3
  .نمائيد 

اگر سختي ميل لنـگ از مقـدار توصـيه شـده كمتـر        .كنترل نمائيد سختي ثابت و متحرك هاي ميل لنگ را  4
  .باشد آن را تعويض نمائيد 

    .تاب ميل لنگ را اندازه گيري نمائيد  5
درجه اي  90ـ قطر ثابت و متحركهاي ميل لنگ را در دو جهت  6

  .اندازه گيري نمائيد 
  . را اندازه بگيريد  (G )ـ مقدار برآمدگي 
  .را اندازه بگيريد  متحركهاي ميل لنگـ پهناي ثابت و 

  .ميل لنگ را اندازه بگيريد  Rـ مقدار 

درصورت صحيح نبودن هر يك از انـدازه هـاي فـوق    
  .آن را با ماشينكاري مجدد اصالح نمائيد 

براي بدست آوردن خالصي عمودي ، اندازه ثابتهـاي    . را اندازه بگيريد  ( H )قطر داخلي كپه هاي ثابت  7
لنگ و ياتاقانهايش بايد مربوط بـه يـك تعميـر    ميل 
  .باشد 

  .را اندازه گيري نمائيد   ( J )پهناي كپه ثابت لبه دار  8
  
  

براي بدست آوردن خالصي افقي ميل لنگ ، پهنـاي  
ياتاقان لبه دار و پهناي ثابت لبه دار ميل لنـگ بايـد   

  .طبق مقادير توصيه شده باشد 
    .ميل لنگ را نصب نمائيد  9

  
  

  :جدول گشتاور 
  واحد   شرح

  Nm  100  مرحله اول  پيچ كپه هاي ثابت ميل لنگ
  Nm  200  مرحله دوم
  Nm  300 - 330   مرحله سوم

  درجه  90  مرحله چهارم
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول اندازه ها 
 (mm)واحد   شرح

   M 18*  2  نوع پيچ  پيچ كپه هاي ثابت
  5/152 - 0/153  طول پيچ نو

  0/156  حداكثر مجاز طول
  230/0 - 370/0  خالصي افقي ميل لنگ

  060/0 - 126/0  خالصي عمودي ميل لنگ
  :جدول اندازه ها 

  (mm)واحد    شرح
  980/103 - 000/104  استاندارد  قطر ثابتهاي ميل لنگ 

  I  900/103 - 880/103استاندارد 
  I  750/103 - 730/103تعمير 
  II  500/103 - 480/103تعمير 
  III  250/103 - 230/103تعمير 
  IV  000/103 - 980/102تعمير 

  980/89 - 000/90  استاندارد  قطر متحرك ميل لنگ
  I  900/89 - 880/89استاندارد 

  I  750/89 - 730/89تعمير 
  II  500/89 - 480/89تعمير 
  III  250/89 - 230/89تعمير 
  IV  000/89 - 980/88تعمير 

  000/46 - 062/46  استاندارد  پهناي ثابت ميل لنگ
  I  562/46 - 500/46تعمير 
  II  062/47 - 000/47تعمير 

  53  -  59  حداقل  HRCسختي ميل لنگ 
  060/104 -  106/104  استاندارد  قطر ثابت با كپه هاي نصب شده

  I  006/104  - 960/103استاندارد 
  I  856/103  - 810/103تعمير 
  II  606/103  - 560/103تعمير 
  III  356/103  - 310/103تعمير 
  IV  106/103  - 060/103تعمير 

  09/0  حداكثر  انحناي ميل لنگ
  0/46 - 1/46    پهناي متحرك ميل لنگ

  R    5/4 - 2/4شعاع ميل لنگ 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  004/0 - 0    (G)برآمدگي سطح لنگ ثابت و متحرك ميل لنگ 
  پهناي ياتاقان لبه دار

  
  74/45 - 81/45  استاندارد

  I  31/46 - 21/46تعمير 
  II  81/46 - 71/46تعمير 

  
  
  
  
  

000 589 20 21 00                  
  سختي سنج         

  ـ  ماشينكاري ميل لنگ
  
  ميل لنگ -1
  وزنه هاي لنگ -2
  پيچ وزنه هاي لنگ -3
  دنده انتهاي ميل لنگ -4
  پين دنده  -5

A- ثابت ميل لنگ  
B- متحرك ميل لنگ  
C- پهناي ثابت لبه دار  
D- پهناي ثابت ميل لنگ  
E- پهناي متحرك ميل لنگ  

   R -     شعاع ميل لنگ  
     -Gبرآمدگي ميل لنگ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

   ماشينكاري رديف
  .اندازه تعمير مورد نياز ميل لنگ را مشخص نمائيد   .ميل لنگ را از نظر ظاهر و نياز به ماشينكاري بررسي نمائيد  1

تعـويض  اگر در ميـل لنـگ تـرك وجـود دارد آن را     
  .نمائيد 

  .درصورت لزوم از چكش پالستيكي استفاده نمائيد   .دنده سر ميل لنگ را باز نمائيد  2
  .وزنه ها را قبل از باز كردن عالمت گذاري نمائيد   .را باز كرده و وزنه هاي لنگ را جدا نمائيد )  3( پيچ هاي  3
ماشينكاري درصورت نياز ميل لنگ را مطابق دستورالعمل روبرو  4

  .نمائيد 
  .قطر همه ثابتهاي ميل لنگ بايد يك اندازه باشد 

و ياتاقـان   (A)ارتباط اندازه هاي ثابـت ميـل لنـگ    
  :به قرار زير است  (C)ثابت لبه دار 

 (A)  استاندارد يا استانداردI  :  (C)  استاندارد 
(A)   تعميرI     يا:   II (C)    تعميرI 
(A)   تعميرIII  ياIV :   (C)  تعميرII   

درصورت نياز متحركهاي ميل لنگ را مطابق دستورالعمل روبـرو   5
  .ماشينكاري نمائيد 

تمام متحركهاي ميل لنگ بايد يك انـدازه و مربـوط   
  .به يك تعمير باشند 

لبه هاي نـوك تيـز سـوراخهاي روغـن را گرفتـه سـپس بلـوك         6
  .سيلندر را تميز نمائيد 

اســتفاده نمــوده و ســوراخهاي از نفــت يــا گازوئيــل 
  .روغنكاري را با برس تميز نمائيد 

اگر سختي كمتر از حد توصيه شده است ، ميل لنگ   .سختي ميل لنگ را اندازه گيري نمائيد  7
  . را تعويض نمائيد 

در صورت افـزايش طـول غيرمجـاز پيچهـا ، آنهـا را        .طول پيچهاي وزنه هاي ميل لنگ را اندازه بگيريد  8
  .تعويض نمائيد 

. وزنه هاي ميل لنگ را بـه ترتيـب عالمـت ببنديـد       .وزنه هاي ميل لنگ را ببنديد  9
  .پيچهاي وزنه ها را سفت نمائيد 

  .اين كار را بدون فاليويل انجام دهيد   .باالنس ميل لنگ را بررسي نمائيد  10
  .تعويض نمائيد  پين دنده سر ميل لنگ را  .ميل لنگ و دنده آن را نصب نمائيد  11

  
  

  :جدول اندازه ها 
  (mm)واحد  شرح

  02/0  كهنه  حداكثر دو پهني شاتون
  01/0  نو

  0015/0(Rt)  حداكثر زبري
  6/0  دور بر دقيقه  Ncm  400حداكثر نا باالنسي 

  95/69 - 00/70  نو  حداكثر طول پيچ وزنه هاي ميل لنگ
  20/71  حداكثر
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول گشتاور 
 واحد   شرح

 Nm  140  اوليه   پيچ وزنه هاي ميل لنگ
  درجه  90  نهايي 

  

  باز و بست پولي سر ميل لنگ 
  
  پيچ  -1
  پولي تسمه فن و كمپرسور كولر  -2
  واسطه  -3
  پيچ  -4
  پولي ضربه گير -5
  روغن برگردان  -6
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست  رديف
    .تسمه ها را باز نمائيد  1
  .ببنديد   25Nmرا با گشتاور ) 1(پيچهاي   .واسطه را خارج نمائيد را باز نموده و  2و پولي  1پيچ هاي  2
  . موتور را توسط ابزارمخصوص قفل نمائيد   .جدا نمائيد   4پولي ضربه گير را با باز كردن پيچ هاي  3

 .سفت نمائيد  200Nmهنگام نصب ، اين پيچ ها را 
لبـه برگشـته آن را بـه     هنگام نصب دقت نموده كـه   .روغن برگردان را باز نمائيد  4

  .طرف موتور بياندازيد 
    كنترل 
پولي ضربه گير را از نظر وجود خرابـي و شكسـتگي و سـائيدگي     5

  .كنترل نمائيد 
وجود خرابي و تغير شـكل در پـولي ، باعـث خرابـي     

  . تسمه پروانه خواهد شد 
موتور ، كاسـه نمـد را   در صورت نشتي روغن از جلو   .وضعيت كاسه نمد را كنترل نمائيد  6

  .تعويض نمائيد 
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  7
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  فاليويلباز و بست و تعويض دنده 
  
  فاليويل -1
  پيچ فاليويل -2
  ابزار مخصوص موتور گردان  -3
  ابزارمخصوص سنتر كننده -4

B15 -  سنسور دورخوان موتور 
   L -   طول پيچ فاليويل  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست  رديف
هنگام نصب ، سنسور دورخوان موتور را بطور كامـل    .سنسور دورخوان موتور را باز نمائيد  1

  .جا بزنيد 
 . هنگام نصب طول پيچهاي فاليويل را كنترل نمائيد   .پيچهاي فاليويل را باز نمائيد  2

  . پيچهاي فاليويل را قبل از نصب روغن بزنيد 
    .كننده فاليويل را روبروي همديگر ببنديد  ابزا رمخصوص سنتر 3
  .هنگام نصب دنده فاليويل را روغنكاري نمائيد   .فاليويل را باز نمائيد  4
    كنترل 
در صورتيكه سطح تماس فاليويـل بـا صـفحه كـالچ       .وضعيت ظاهري فاليويل را بررسي نمائيد  5

آن را بـا رعايـت حـداقل    . خراب يا داراي ترك است 
ــا فاصــله  مجــاز بــين ســطوح اصــطكاك و تمــاس ب

  .ميل لنگ ، سنگ بزنيد 
   .وضعيت دنده فاليويل را بررسي نمائيد  6

   .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  7
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  

  فاليويلـ  بررسي 
  
  فاليويل -1
  دنده فاليويل -2
  خط كش تراز  -3
A - قطر خارجي فاليويل  
B - قطر خارجي سيت دنده فاليويل  

 - Cقطر خارجي فاليويل در تماس با  
  فلنچ ميل لنگ      

D - قطر پوسته كالچ  
E -  فاصله بين سطح اصطكاك فاليويل  

  با ميل لنگ      
F - ضخامت كلي فاليويل  
  
  

   باز و بست رديف
    .فاليويل را باز نمائيد  1
   .نظر و جود ترك بررسي نمائيد فاليويل را تميز نموده و آن را از  2
  . صاف بودن سطح فاليويل را توسط خط كش تراز كنترل نمائيد  3
درصورت نياز فاليويل را مطـابق دسـتورالعمل زيـر ماشـينكاري      4

  :نمائيد 
  (A)ـ قطر خارجي فاليويل 

  (B)ـ قطر خارجي سيت دنده فاليويل 
  (D)ـ قطر خارجي فاليويل در محل ميل لنگ 

اندازه گيري شـده  ( حداكثر مقدار مجاز خارج از مركز فاليويل ـ 
  )در محل سيت دنده 

  ـ ضخامت كلي فاليويل
  ـ حداقل فاصله بين سطح اصطكاك فاليويل با ميل لنگ

  )تاب فاليويل ( ـ حداكثر انحراف مجاز بر روي سطح فاليويل 

قبل از مرحله ماشينكاري ، به انـدازه فاليويـل دقـت    
صورت وجود تركهاي عميـق ، فاليويـل را   در . كنيد 

  .تعويض نمائيد 

    .فاليويل را نصب نمائيد  5
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول گشتاور 
  واحد   شرح

  Nm  200  اوليه  پيچ فاليويل به ميل لنگ
  درجه  90  نهايي

  
  

  (mm)واحد شرح
  60  (E)حداقل فاصله بين سطح فاليويل با ميل لنگ 

  M  75 16*5/1حداكثر طول پيچ فاليويل       
  
  

  :جدول اندازه ها 
  (mm)واحد شرح

  60/486 - 40/487  قطر خارجي فاليويل
  000/432 - 155/432  قطر داخلي دنده فاليويل

  450/432 -  645/432  قطر خارجي جاي سيت دنده فاليويل
  980/114 - 015/115  قطر محل فلنچ ميل لنگ

  000/457 -  063/457  كالچقطر پوسته 
  295/0 - 645/0  مقدار بزرگي قطر نشيمنگاه فاليويل از دنده فاليويل

  25/18 - 75/18  ضخامت دنده فاليويل
  5/0  حداكثر انحناء مجاز سطح فاليويل

  5/0  حداكثر انحناء مجاز شعاعي در نشيمنگاه دنده فاليويل
  حداكثر مقدار مجاز خارج از مركز فاليويل

  2/0  )اندازه گيري شده در محل نشيمن دنده ( 

  Rz  016/0زبري سطح فاليويل 
  70  ضخامت كلي فاليويل

  60  (E)حداقل فاصله بين سطح اصطكاك فاليويل با ميل لنگ 
  1/0  حداكثر انحراف مجاز در روي سطح فاليويل

  
  Ncm   2/0حداكثر ناباالنسي فاليويل بهمراه دنده فاليويل  

  C  ) (  230 - 200°درجه حرارت مورد نياز هنگام نصب فاليويل  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  فاليويلـ  تعويض دنده 
  
  دنده فاليويل -1
  فاليويل -2
A -  1.5جاي پيچهاي كالچ)*(M10   
B - قطر محل نشيمن دنده فاليويل  
  
  
  
  
  

   باز و بست  رديف
    .فاليويل را باز نمائيد  1

 هشدار
2  

هنگام گرم كردن دنده فاليويل از تجهيـزات ايمنـي     .فاليويل آن را گرم نمائيد جهت خارج كردن دنده 
استفاده نموده و از حرارت و شـعله مسـتقيم بمـدت    

  .زياد خودداري نمائيد 
    .قطر محل نشيمن دنده فاليويل را اندازه گيري نمائيد  3
    .قطر داخلي دنده فاليويل را اندازه گيري نمائيد  4
  . دنده را تا درجه حرارت توصيه شده گرم نمائيد   .را گرم نمائيد  دنده جديد 5
براي آنكـه دنـده فاليويـل بطـور كامـل در جــايش         .دنده فاليويل را نصب نمائيد  6

  . بنشيند ازسنبه برنجي استفاده نمائيد 
ــراز  ــط ت ــول را توس ــده و فالي ــاني دن ــطوح فوق س

  .اندازه گيري نمائيد 
  .ف روي دنده فاليويل را اندازه بگيريد حداكثر انحرا

 M10) *(1.5روي دنده فاليويل سـوراخهايي بـه مشخصـات      7
  .براي بستن كالچ ايجاد نمائيد

  

    .فاليويل را نصب نمائيد  8
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  فاليويلـ  باز و بست كنس 
  
  فاليويل -1
  كنس -2
  كاسه نمد -3
  كنس كش -4
  واسطه -5
  كنس جازن -6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
    .فاليويل را باز نمائيد  1
) 5(و واسـطه  ) 4(كنس ته ميل لنگ را توسـط ابـزار مخصـوص     2

  . خارج نمائيد 
  

    . محل نشيمنگاه كنس را روي فاليويل تميز نمائيد  3
ــرارت     .كنس جديد را گرم كنيد  4 ــه ح ــداكثر درج ــانتيگراد  200ح ــه س درج

  .مي باشد 
كـنس جديـد را روي   )  6( جـازن  توسط ابزار مخصـوص كـنس    5

  .فاليويل نصب نمائيد 
هنگام نصب دقت نمائيد كه سطح اريب كـنس بايـد   

  .به سمت فلنچ فاليويل قرار گيرد 
    .كاسه نمد را تعويض نمائيد  6
    .فاليويل را نصب نمائيد  7

  
  
  
  

000 589 45 33 00             312 589 00 15 00                  403 589 03 15 00                        
  كنس كش                        واسطه                     كنس جازن                         
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  آزمايش كورس و فيلرگيري سوپاپها
  
  )دود ( اسبك  -1
  )هوا   (اسبك   -2
  ميل تايپيت -3
  آهنربايي پايه ساعت -4
  ساعت اندازه گيري -5
  پولك سوپاپ دود -6
  پولك سوپاپ هوا -7
 - A  فيلر ( خالصي سوپاپها(  

- B كورس سوپاپ  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست  رديف
    .قالپاق سوپاپها را باز نمائيد  1
    .ابزارمخصوص موتور گردان را نصب نمائيد  2
 توسط ابزار مخصوص موتور گردان ، ميل لنگ را درجهت گردش 3

موتــور چرخانــده تــا پيســتون مــورد نظــر در نقطــه مــرگ بــاال 
  .قرار گيرد ) مرحله احتراق ( 

در اين حالت هر دو سـوپاپ كـامالً بسـته هسـتند و     
  .ميل تايپيت ها به راحتي مي چرخند 

    .خالصي سوپاپها را كنترل نمائيد  4
نوك سـاعت  پايه ساعت آهنربايي را روي سر سيلندر قرار داده و  5

اندازه گير را روي پولـك سـوپاپ هـواي آزاد روي صـفر تنظـيم      
  .نمائيد 

ــاعت  ــوپاپ ، س ــورس س ــري ك ــدازه گي ــل از ان قب
  .تحت فشار اوليه قرار دهيد  15mmاندازه گيري را 

با چرخاندن ميل لنگ در جهت گردش موتـور حـداكثر كـورس     6
  .سوپاپها را از روي ساعت اندازه گيري نمائيد 

  .اين عمل را براي تمام سوپاپها انجام دهيد 

7  
اگر مقادير خوانده شده از روي ساعت انـدازه گيـري     .مقادير بدست آمده را با مقادير جدول زير مقايسه نمائيد 

كمتر از حد اسـتاندارد باشـد ، احتمـال خـوردگي و     
  .سائيدگي در بادامك هاي ميل سوپاپ وجود دارد 

    .گردان را باز نمائيد ابزارمخصوص موتور  8
    .قالپاق سوپاپها را ببنديد  9
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  (mm)واحد   شرح
  546/11  )هوا ( ورودي   )تنظيم شده  با خالصي مجاز ( حداكثر كورس سوپاپ 

  963/11  )دود ( خروجي 
  ـ  فيلرگيري سوپاپها

  
  پيچ تنظيم -1
  مهره قفلي -2

A  - نشيمنگاه سوپاپهاي دود  
E  - نشيمنگاه سوپاپهاي هوا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست  رديف
خالصي سوپاپها را هنگاميكـه موتـور سـرد اسـت انـدازه گيـري        1

دقيقـه صـبر نمـوده تـا      30پس از خاموش كردن موتور . نمائيد 
  .موتور خنك شود 

  

    .قالپاقها را باز نمائيد  2
    .ابزارمخصوص موتور گردان را نصب نمائيد  
ابزار مخصوص موتور گردان ، ميل لنگ را درجهت گردش توسط  3

موتــور چرخانــده تــا پيســتون مــورد نظــر در نقطــه مــرگ بــاال 
  .قرار گيرد ) مرحله احتراق ( 

در اين حالت هر دو سـوپاپ كـامالً بسـته هسـتند و     
  .ميل تايپيت ها به راحتي مي چرخند 

وده و فيلرگيـري را  روش انتخابي را جهت فيلرگيري انتخـاب نمـ   4
    .انجام دهيد 

    .خالصي سوپاپها را كنترل نمائيد  5
   .مي باشد    Nm 25گشتاور پيچهاي درپوش   .ابزارمخصوص موتور گردان را باز نموده و درپوش آن را ببنديد  6
   .مي باشد    Nm 50گشتاور پيچهاي قالپاق  .قالپاقها را نصب نمائيد  7
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  
  
  

  
                        407 589 00 63 00  

  ابزارمخصوص موتور گردان                              
  

  :روش اول فيلرگيري 
  

A  - سوپاپ دود  
E  - سوپاپ هوا  
X  - فاليويل  

  
  
  
  
  
  
  

به ايـن  . رسيده و در انتهاي حالت تراكم قرار گيرد    TDC (OT)ميل لنگ را چرخانده تا پيستون مورد نظر كامالً به نقطه مرگ باال 
معني كه سوپاپ هوا و دود بسته بوده و در طرف مقابل سوپاپ هواي سيلندر باالنس در حال بازكردن و سوپاپ دود آن در حالت بسـته  

  )قيچي(شدن       قرار گيرند 
  

  4  2  6  3  5  1  ترتيب احتراق
  3  5  1  4  2  6  سيلندر باالنس
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  :روش دوم فيلرگيري 

يك بار سيلندر يك را . در اين روش خالصي سوپاپها در دو دور ميل لنگ انجام مي گيرد 
و سيلندر شش را در حالت قيچي قرار داده و سوپاپهايي را كه در   TDC (OT)درحالت 

 TDCشكل نشان داده شده فيلرگيري نمائيد ، براي بـار دوم سـيلندر شـش را درحالـت     
(OT)  و سيلندر يك را در حالت قيچي قرار داده و مابقي سوپاپها را فيلرگيري نمائيد.  

  
  

  6  5  4  3  2  1  شماره سيلندر
 (OT)سيلندر يـك در وضعيت 

TDC E/A  E  A  E  A  ــــ  

 (OT)سيلندر شش در وضعيت 
TDC 

  A  E  A  E  E/A  ــــ
  
  

  (mm)واحد   شرح
  40/0  هوا  خالصي سوپاپها

  60/0  دود
  -10/0+   /   20/0  تلرانس 

  
  باز و بست سوپاپ خفه كن سرسيلندر 

  
  درپوش  -1
  اورينگ -2
  پيستون -3
  كاسه نمد پيستون -4
  خار -5
  بشقابك فنري -6
  فنر -7
  گيت فنر -8
  كاسه نمد ساق سوپاپ -9

  سوپاپ -10
  ) چوبي يا پالستيكي(قطعه نگهدارنده  -11
  
  

  

  

  

  

  

  

x  

E
1  

3  

4  

5  

6  

2  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  پيستون -3
  خار -5
  بشقابك فنري -6
  فنر -7

  خار بازكن -12
  فنر جمع كن -13
  
  
  
  
  
  
  
  
  كاسه نمد ساق سوپاپ -9

  سوپاپ -10
  
  
  
  
  

   باز كردن رديف
    .انژكتور را باز نمائيد سرسيلندر و سوزن  1
    .را باز نمائيد ) 1(درپوش  2
    .پيستون را با استفاده از ابزارمخصوص خارج نمائيد  3
حفاظـت  ) چـوبي (سوپاپ ترمز موتور را توسط قطعه نگهدارنـده   4

  .نمائيد 
ميليمتـر ارتفـاع داشـته و بـين      6قطعه چوبي حدود

  .سوپاپ و سطح صاف كف قرار مي گيرد 
بــا ابزارمخصــوص ، فنــر ســوپاپ را فشــار داده و       .خارها را باز نمائيد  5

  . درصورت لزوم از ميله نازك استفاده نمائيد 
  .فنر فشاري را خارج نمائيد   .بشقابك فنر و تكيه گاه آن را خارج نمائيد  6
  .را عالمت بزنيد  سوپاپ و سرسيلندر و سيت آن  .سرسيلندر را برگردانده و سوپاپ آن را خارج نمائيد  7
جهت برداشـتن كاسـه نمـد از يـك قـالب اسـتفاده         .را خارج نمائيد ) 9(كاسه نمد  8

  .نمائيد 
    بستن 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                    98 449 589 04 63 00  

  ابزارمخصوص باز و بست سوپاپ خفه كن سرسيلندر                                                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قبل از نصب سـوپاپ ، آن را كمـي بـا روغـن موتـور        .سوپاپ ترمز موتور را در سرسيلندر مربوطه نصب نمائيد  9
  .چرب نمائيد 

    .نگهداريد  )چوبي(سوپاپ را با قطعه نگهدارنده  10
. كاسه نمد را با دست روي گيت سوپاپ نصب نمائيد  . كاسه نمد گيت سوپاپ را تعويض نمائيد  11

سپس توسـط ابزارمخصـوص آن را در جـاي خـود ،     
  .نصب نمائيد 

  .به موقعيت قرارگيري بشقابك و گيت دقت نمائيد   .گيت ، فنر ، بشقابك و خارها را نصب نمائيد  12
بشقابك فوقاني را توسط ابزارمخصـوص فشـار داده و     .جا بزنيد  خارها را 13

  .فنر را جمع نمائيد تا بتوان خارها را جا زد 
  .رينگ و پيستون را با روغن موتور روغنكاري نمائيد   .پيستون ترمز موتور را نصب نمائيد  14
  .را تعويض نمائيد ) 2(اورينگ   .را نصب نمائيد ) 1(درپوش  15
    .انژكتور و سرسيلندر را نصب نمائيد سوزن  16
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  سوپاپها باز و بست
  
  خارهاي سوپاپ  -1
  )بشقابك فنر ( پولك  -2
  فنر سوپاپ  -3
  واشر زير فنر -4
  سر سيلندر -5
  )هوا(سوپاپ ورودي  -6
  )دود(سوپاپ خروجي  -7
  فنر جمع كن -8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  سر سيلندر  -5
  )هوا(سوپاپ ورودي  -6
  )دود(سوپاپ خروجي  -7
  كاسه نمد گيت سوپاپ -9

  ساعت اندازه گيري -10
  پايه ساعت  -11
  ابزار اندازه گيري گيت سوپاپ -12
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  

   باز و بست رديف
    .سر سيلندر را باز كرده و سوزنهاي انژكتور را خارج نمائيد  1
فاصله بين سطح سرسـيلندر و كـف سـوپاپ را در سـر سـيلندر       2

  .اندازه بگيريد 
اگرفاصله هاي بدست آمده مطابق با مقادير استاندارد 

  .نباشد سوپاپ يا سيت آن را تعويض نمائيد 
   .قرار دهيد ) گيره سر سيلندر(سر سيلندر را روي ابزار مخصوص  3
بشقابك سوپاپ را با ابزار فنر جمع كن تحـت فشـار قـرار داده و     4

  .خارهاي سوپاپ را از روي آن برداريد 
هنگــام نصــب خارهــا از وضــعيت قــرار گيــري آنهــا 

  .نمائيد اطمينان حاصل 
    .بشقابك ، فنر و واشر زير آن را خارج نمائيد  5
    .  كاسه نمد را از روي ساق سوپاپ خارج نمائيد  6
  .سوپاپها را عالمت بزنيد   .سرسيلندر را بگردانيد و سوپاپها را خارج نمائيد  7

  .هنگام نصب ساق سوپاپ را روغن بزنيد 
در صــورت ســائيدگي بــيش از حــد ، آن را تعــويض   .بگيريد قطر داخلي گيت سوپاپ را اندازه  8

  .نمائيد 
سوپاپها را در صورت سـائيدگي در شـيارهاي خـار ،      . وضعيت و اندازة سوپاپها را كنترل نمائيد  9

خرابي در انتهاي ساق سـوپاپ و سـوختگي تعـويض    
  . نمائيد 

  .در صورت نياز سوپاپها را تعمير نمائيد 
    .سوپاپها و فشار فنرها را كنترل نمائيد وضعيت گيت  10
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  11

  
  :جدول اندازه ها 

  (mm)واحد   شرح
  7/69 طول فنر بدون بار  فنر سوپاپهاي هوا و دود

  49  نيوتن  418تا   382طول فنر تحت نيروي 
  37  نيوتن  706تا   644طول فنر تحت نيروي 

  2/4  قطر مفتول فنر 
  9/28 قطر داخلي فنر
  5/24 - 9/24 قطر خارجي فنر

  7/0 - 1/1  استاندارد  ورودي و خروجي  فاصله بين سطح سوپاپ و سر سيلندر
  6/1  حداكثر 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  
  

       98 442 589 00 31 00                            636 589 00 21 00  
         اندازه گير گيت سوپاپ                                                 فنر جمع كن                                    

  ـ  تعويض كاسه نمد ساق سوپاپ
  
  ابزارمخصوص كاسه نمد جازن -1
  كاسه نمد -2
  ابزارمخصوص راهنماي كاسه نمد -3
  سوپاپ -4
  گيت سوپاپ -5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بستباز و  رديف
خارهاي فنر سوپاپ ، فنر و بشقابك پولكها را از روي سوپاپ بـاز   1

  .نمائيد 
  . سوپاپ ها را خارج ننمائيد 

    .كاسه نمد را از روي ساق سوپاپها خارج نمائيد  2
    .ساق سوپاپ را روغن بزنيد  3
از خراب شدن لبـه كاسـه نمـد در اثـر     اين راهنماها  . ابزارمخصوص راهنماي كاسه نمد را روي ساق سوپاپ قرار دهيد 4

  .تماس با شيار هاي ساق سوپاپ جلو گيري مي كند
كاسه نمد را داخل راهنما قرار داده و آن   )1(با كاسه نمد جا زن  5

  .را روي گيت سوپاپ قرار دهيد 
كاسه نمـد را هـر وقـت سـوپاپ يـا كاسـه نمـد بـاز 

  .مي شود ، تعويض نمائيد 
    .خارهاي سوپاپ را نصب نمائيد  فنر ، پولك و 6
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  
  
  

           98 457 589 01 43 00                           403 589 00 61 00  
    كاسه نمد جازن                              راهنماي بوش                               

  
  باز و بست و كنترل گيت و سيت سوپاپها

  
  بست گيتـ  باز و 

  
  گيت سوپاپ هوا -1
  گيت سوپاپ دود -2
  سر سيلندر -3
  -A  قطر نشيمنگاه گيت  

-A1  قطر خارجي گيت  
 -B  قطر داخلي گيت  
 -C  طول گيت  
 -D  مقدار باال بودن گيت سوپاپ  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  سر سيلندر   -3
  ابزار اندازه گير گيت -4
  پرس گيت -5
  برقو پيشرو -6

  گيت جا زن بهمراه واسطه  -7
  برقو ميان رو -8
  برقو تمام رو -9

  
   شرح رديف

    .سوپاپها را باز نمائيد  1
    .قطر داخلي گيت سوپاپ را كنترل نمائيد  2
گيت سوپاپ را با ابزارمخصوص جا زده و از محفظـه احتـراق در    3

  .جهت مخالف خارج نمائيد 
  

نمائيـد ، درصـورت   را كنتـرل  (A) قطر نشيمنگاه گيت سـوپاپ   4
  .لزوم آن را برقو بزنيد 

  .برقو را فقط در جهت ساعتگرد بچرخانيد 
  . قطر نهايي را اندازه بگيريد 

  .گيت را با روغن موتور  ، روغنكاري نمائيد   . گيت سوپاپ نو را با ابزارمخصوص و واسطه مربوطه جا بزنيد  5
  .قطر خارجي گيت را اندازه بگيريد 

  .برقو را فقط در جهت ساعتگرد بچرخانيد   .ميليمتر برقو بزنيد  95/8را به قطر گيت سوپاپ  6
    .برقو بزنيد   (B)  گيت سوپاپ را تا قطر 7
    .گيت سوپاپ در سر سيلندرها را تميز نمائيد  8
    .سوپاپها را نصب نمائيد  9
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول اندازه ها 
  (mm)واحد وضعيت شرح

  028/15 - 046/15  استاندارد  قطر خارجي گيت سوپاپ
  I  246/15 - 228/15 تعمير 
  II  446/15 - 428/15 تعمير 

  000/15 - 018/15  استاندارد  قطر نشيمنگاه گيت سوپاپ در سرسيلندر
  I  218/15 - 200/15 تعمير 
  II  418/15 - 400/15 تعمير 

  000/9 - 022/9  استاندارد  (B)قطر داخلي گيت سوپاپ 
  050/9  حداكثر

  3/61 - 7/60    (C)طول گيت سوپاپ 
  1/20 - 5/20  ورودي  گيت سوپاپ نصب شده  (D)ارتفاع 

  1/20 - 5/20  خروجي
  
  
  
  
  
  

    000 589 10 53 00             541 589 00 15 00           98 457 589 00 15 00            117 589 03 23 00   
  گيت جازن بهمراه واسطه                          برقو         اندازه گير گيت سوپاپ                      گيت جازن     

    
  

  ـ  باز كردن سيت سوپاپ
  
  
  .ميليمتر روي سيت سوپاپ ايجاد نمائيد  3تا  2شياري به عمق  -1
  

  .دقت نمائيد كه ابزار از روي سرسيلندر باربرداري نكند  ∴
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
بـراي  حفاظـت   . پايه ابزارمخصوص را روي بوش كش نصب نمائيد  -2

از خرابي سـطح سرسيلندر در زير پايه هـا از قطعـات آلومينيـومي    
  .سپس سيت را خارج كنيد . استفاده نمائيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

000 589 34 33 00                    000 589 29 33 00                        000 589 28 33 00  
    بوش كش داخلي                                    بوش كش داخلي                            پايه بوش كش داخلي                       

  
  

  ـ  تعويض سيت سوپاپ
  
  سيت سوپاپ دود -1
  سيت سوپاپ هوا -2
  سرسيلندر -3
  اندازه گير گيت سوپاپ  -4
  سوپاپگيت  -5
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  سيت سوپاپ دود -1
  سيت سوپاپ هوا -2
  

- A  قطر خارجي سيت  
- B   قطر نشيمنگاه سيت 
 - C عمق نشيمنگاه سيت سوپاپ  
 - D ارتفاع سيت سوپاپ  

  
  
  
  

   باز كردن رديف
    .سوپاپ هوا را باز نمائيد  1
اگر طرف بزرگتر گيت سوپاپ در جاي خودش اندازه   .سائيدگي سيت سوپاپ را كنترل نمائيد  2

  . باشد قطر آن را در وسط اندازه گيري نمائيد 
درصورتيكه سائيدگي گيت سوپاپ زيـاد باشـد آن را   

  .تعويض نمائيد 
    .سيت سوپاپ ها را خارج نمائيد  3
    .نشيمنگاه سيت سوپاپ را كنترل نمائيد  4
    نصب  
براي دستيابي به مقدار توصيه شده ، مرحلـه تعميـر     .نمائيد سيت سوپاپ را تعويض  5

  .سيت بايد با نشيمنگاه آن يكسان باشد 
 هشدار

  
6  

بخاطر وجود درجه حرارت پائين مايع نيتروژن احتمال سوختگي 
  .وجود دارد 

  . سيت ها را در قوطي نيتروژن مايع قرار دهيد 

سيت سرد شده را با دستكش و لـوازم ايمنـي ديگـر    
  .حمل نمائيد 

  .دقيقه سرد نمائيد  30تا  20آن را به مدت 
  .باشد  C80°حداكثر دماي آب    .سرسيلندر را در آب گرم قرار داده تا گرم شود  7
توسط انبردست سيت را از داخل مايع نيتروژن خارج كرده و در  8

  .نشيمنگاه آن قرار دهيد 
  .نشيمنگاه سيت بايد تميز و خشك باشد 

نصب سيت سرد شده روي سرسيلندر گرم شده بايد   .ها را توسط سيت جازن روي نشيمنگاه آن جا بزنيد سيت  9
  .به سرعت انجام شود 

    .سيت سوپاپ را ماشينكاري نمائيد  10
    .سوپاپ ها را نصب نمائيد  11
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  : ش
  ميراتي

346 58  
  تروژن

             

عنوان بخش
تعمطالعات 

89 00 63 00 
جعبه مايع نيت 
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اط

 
47  
47  
47  
43  
43  
43  
47  
47  
47  
43  
43  
43  
  
  

 
 
 

                     
                     

 (mm)واحد 
1/1 - 7/0  

6/1  

ي             

  : صل

تعميراتي

 (mm)واحد
3/47 - 385/7
5/47 - 585/7
7/47 - 785/7
0/43 - 080/3
2/43 - 280/3
4/43 - 480/3
32/47 - 300/7
52/47 - 500/7
72/47 - 700/7
02/43 - 000/3
22/43 - 200/3
42/43 - 400/3

095/0 - 060/0
055/0 - 090/0
8/7 - 7/7  
0/8 - 9/7  
2/8 - 1/8  
1/8 - 0/8  
3/8 - 2/8  
5/8 - 4/8  
1/11 - 9/10 
3/11 - 1/11 
5/11 - 3/11 

        
    

و
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ت خدمات فني
 

عنوان فصل

تاطالعات

و
95
95

 95
90
90

 90
25
25

 25
25
25

 25
5
5

 

 

 

         

  در

 
استانداجي 

حداكثر

معاونت       

ا

 مراحل
 استاندارد

 I تعمير 
II تعمير 

 استاندارد
 I تعمير 
II تعمير 

 استاندارد
 I تعمير 
II تعمير 

 استاندارد
 I تعمير 
II تعمير 
  ورودي
  خروجي
 استاندارد

 I تعمير 
II تعمير 

 استاندارد
 I تعمير 
II تعمير 

 استاندارددر
 I تعمير 
II تعمير 

ر سرسيلند

 
ورودي و خرو

  )هوا و دود(

                    

  :صول
O457 

(A  

(A  

  (B)  

  (B)  

  منگاه

ــوا و دود د پ ه

 سوپاپ در

 (B)  ر 

                   

نوع محص
  

7اتوبوس 

 :  

(Aت سوپاپ هوا  

(Aت سوپاپ دود 

يت سوپاپ هوا

يت سوپاپ دود

 نسبت به نشيمن

  (D)پ هوا  

  (D)پ دود  

ــوپاپ ــيت س ه س

يري عمق

پ تا سرسيلندر

             فحه

دول اندازه ها
 رح

سيتطر خارجي

طر خارجي سيت

طر نشيمنگاه سي

طر نشيمنگاه سي

رگي قطر سيت

تفاع سيت سوپاپ

تفاع سيت سوپاپ

ــق ــيمنگاهم نش
  (C)رسيلندر

ـ  اندازه گي

 رح
صله سطح سوپاپ

صف  

 

جد
شر
قط

قط

قط

قط

بزر

ارتف

ارتف

عم
سر

  
  

ـ   
  

شر
فاص
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  
پايــه ســاعت كوچــك را روي ســطح  -1

  .سرسيلندر قرار دهيد 
  
ســاعت را طــوري روي پايــه ســاعت  -2

نصب نمائيدكه پس از تمـاس بـا سـطح    
ميليمتـر تحـت    2سرسيلندر بـه مقـدار   

  . فشار باشد 
  
ــه ســاعت را روي درجــه صــفر   -3 عقرب

  .تنظيم نمائيد 
  
راحركـت داده تـا نـوك    پايه سـاعت   -4

  .ساعت روي سطح سوپاپ قرار گيرد
  

درصورت مغايرت مقدار خوانده شده   ∴
از روي ساعت با مقـادير توصـيه شـده ،    
ــرل و در   ــيت آن را كنتـ ــوپاپ و سـ سـ

  .صورت نياز تعويض نمائيد 
  
  

  ـ  سنگ زدن سوپاپ 
  
  سوپاپ -1
  دستگاه سنگ زني سوپاپ  -2
  

 - A  زاويه نشست سوپاپ  
  - B قطر بشقابك سوپاپ  

C  -  طول سوپاپ  
  - E قطر ساق سوپاپ  

F  -  ضخامت نشست سوپاپ  
  - G  قطر كنترل  

H  -  ارتفاع لبه بشقابك  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
   ماشينكاري رديف

    .سوپاپ را تميز نمائيد  1
براي جلوگيري از لرزش ، بشقابك سوپاپ را تـا حـد     .سوپاپ را به دستگاه تراش ببنديد  2

  .نزديك به گيره ببنديد امكان 
  .به جدول اندازه سوپاپ ها مراجعه شود   .زاويه سيت سوپاپ را روي دستگاه تنظيم نمائيد  3
    . به آرامي سوپاپ رابه سطح سنگ نزديك نمائيد  4
عمليات ماشينكاري را به آرامي انجام داده تا سطح روي سـوپاپ   5

  .بدون هيچ تغيير شكلي تميز گردد 
  .سنگ زدن اندازه هاي زير را كنترل نمائيد پس از 

  قطر بشقابك سوپاپ -
  سوپاپ هوا و دود    (G)قطر كنترل -

    .سوپاپ را از روي دستگاه باز نمائيد  6
را سـنگ  ) محل تماس با اسبك(درصورت لزوم سر ساق سوپاپ  7

  .  بزنيد 
بايــد در محــدوده تعريــف شــده  (C)طــول ســوپاپ 

  .قرار گيرد 
  

  :اندازه ها جدول 
  واحد   شرح

  درجه  30  ورودي  (A)  زاويه نشست سوپاپ 
  درجه  45  خروجي

  mm  4/45 - 6/45  ورودي  (B)  قطر بشقابك سوپاپ 
  mm  9/40 - 3/41  خروجي

  mm  5/3 - 5/4  ورودي  (F)  پهناي نشيمنگاه سوپاپ 
  mm  5/3 - 5/4  خروجي

  mm  0/145  ورودي  (C)  طول سوپاپ 
  mm  0/145  خروجي

  mm  935/8 - 950/8  ورودي  (E)  قطر ساق سوپاپ 
  mm  925/8 - 940/8  خروجي

  G  0/42  mmقطر   سوپاپ هوا (G) قطر كنترل 
  mm  1/3 - 3/3  )نو( Hارتفاع 

  mm  9/2  پس از ماشينكاري Hحداقل ارتفاع 
  G  0/39  mmقطر   سوپاپ دود (G) قطر كنترل 

  mm  8/2 - 1/3  )نو( Hارتفاع 
  mm  3/2  پس از ماشينكاري Hحداقل ارتفاع 

حداكثرمقــدار مجازخــارج از مركــز نشــيمنگاه  
   (F)سوپاپ 

  mm  03/0  ورودي
  mm  03/0  خروجي
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  ـ  ماشينكاري سيت سوپاپ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  زاويه سيت -  Eسيت سوپاپ                                          -4سوپاپ هوا                                       -1
  قطر كنترل -  Gساعت اندازه گيري                                   -5سوپاپ دود                                      -2
  ارتفاع لبه بشقابك -  Hپايه ساعت كوچك                                    -6                   سرسيلندر                    -3

   شرح رديف
فاصله روي سطح سوپاپ تـا سـطح سرسـيلندر را انـدازه گيـري       1

  .نمائيد 
اگر مقدار بدست آمده با مقدار توصيه شده در جدول 

كرده مغايرت داشت سوپاپ و سيت سوپاپ را كنترل 
  .و در صورت نياز تعويض نمائيد 

  .سوپاپ ها را عالمت بزنيد   .سوپاپ هاي دود و هوا را از سرسيلندر جدا نمائيد  2
سائيدگي گيت سـوپاپ هـا را كنتـرل و درصـورت لـزوم آنهـا را        3

  .تعويض نمائيد 
  

سـوپاپ ، سـيت و   درصورت خرابـي نشـيمنگاه خـار      .ابعاد و وضعيت سوپاپ ها را بررسي نمائيد  4
  .سرسوپاپ ، آن را تعويض نمائيد 

درصورت كم بودن تغيير شكل سـيت ميتـوان آن را     .سيت سوپاپ ها را كنترل نمائيد  5
ماشينكاري نمود ، بشرط اينكـه فاصـله سـطح روي    

  .سوپاپ تا سرسيلندر به مقدار مجاز باشد 
    ماشينكاري  
تعداد دفعات ماشينكاري سيت سوپاپ محدود بـوده    .ماشينكاري نمائيد سيت سوپاپ را مطابق جدول اندازه ها  6

  .و بستگي به فاصله سطح سوپاپ از سرسيلندر دارد 
درصورت مغايرت اندازه هاي موارد زير سيت سوپاپ 

  .را تعويض نمائيد 

  



  معاونت خدمات فني                                                                                                      صفحه  

 

95 
 

  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  (E)ـ زاويه سيت 
  سوپاپ هوا و دود (G)ـ قطر كنترل 

  ـ حداكثر خارج از مركز بودن سيت 
    .سطح تماس سوپاپ را با سيت آن كنترل نمائيد  7
    .سوپاپ را نصب نمائيد  8

  
  :جدول اندازه ها 

واحد     شرح
(mm)  

  mm  000/9 - 022/9  استاندارد   (B)  قطرداخلي گيت سوپاپ  
  mm  050/9  حداكثر

  mm  04/0  سوپاپ هوا  حداكثر خارج از مركزي سيت سوپاپ 
  mm  04/0  سوپاپ دود

  درجه  30  سوپاپ هوا   (E)زاويه سيت 
  درجه  45  سوپاپ دود

  01/42 - 99/41  mm  (G)قطر كنترل   (H)مربوط به سيت سوپاپ هوا  (G)قطر كنترل 
  15/4 - 85/4  mm  (H)وضعيت 

مربـوط بـه سـيت سـوپاپ دود      (G)قطر كنتـرل  
(H)  

  01/39 - 99/38  mm  (G)قطر كنترل 
  95/3 - 65/3  mm  (H)وضعيت 

ــيلندر   ــا سرس ورودي و (فاصــله ســطح ســوپاپ ت
    ) خروجي

  mm  7/0 - 1/1  استاندارد
  mm  6/1  حداكثر

  
  
  
  
  
  
  
  

                 366 589 00 69 00   
  سيت تراش دستي                              
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  ـ  كنترل سيت سوپاپ از نظر هم مركز بودن
  
  .تميز نمائيد سيت سوپاپهاي هوا و دود را  -1
  
  .روي سطح سيت سوپاپ را يك اليه روغن سمباده بماليد  -2
  
سوپاپ را داخل گيت سـوپاپ قـرار داده و آن را بـه آرامـي بصـورت       -3

  .حركت دهيد ) رفت و برگشتي(متناوب 
  

تمـام سـطح   . سوپاپ را باز كرده و سيت سوپاپ را مالحظه نمائيد  -4
  .شده باشد  سوپاپ بايد بطوركامل از روغن پوشيده

درصورت عـدم يكنـواختي سـطح روغـن روي سـيت ، آن را مجـدداً        ∴
  .ماشينكاري يا تعويض نمائيد 

  .سوپاپ و سيت آن را بدقت تميز نمائيد  -5

  باز و بست اسبك سوپاپها
  
  قالپاق سوپاپ -1
  پيچ اسبك -2
  اسبك -3
  پل سوپاپهاي هوا -4
  پل سوپاپهاي دود -5
  ميل تايپيت  -6
L -  اسبكحداكثر طول پيچ  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

   باز و بست رديف
    .قالپاق سوپاپ را باز نمائيد  1
طول پيچها را اندازه گيري كرده و در صورت افزايش   .پيچ اسبكها را باز نمائيد  2

  .بيش از حد ، آنها را تعويض نمائيد 
  .اسبكها را از نظر سائيدگي كنترل نمائيد   .اسبكها را خارج نمائيد  3
پلها را از نظـر سـائيدگي كنتـرل كـرده و درصـورت        .سوپاپهاي هوا و دود را باز نمائيد پل  4

  .خرابي و سائيدگي بيش از حد آنها را تعويض نمائيد
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  5
    .خالصي سوپاپ را تنظيم نمائيد  6

  
  

 واحد   شرح
 mm  91    حداكثر طول پيچهاي اسبك

 Nm  60  مرحله اول  گشتاور پيچهاي اسبك به سرسيلندر
  درجه  90  مرحله نهايي

  
  

  ـ  از هم پاشيدن اسبك
  
  خار فنري -1
  واشر -2
  اسبك سوپاپهاي دود -3
  اسبك سوپاپهاي هوا -4
  پيچ تنظيم -5
  مهره قفلي -6
  پايه اسبكها -7
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

   شرح رديف
    . پايه اسبكها را باز نمائيد  1
    .نمائيد  خارهاي فنري را باز 2
3 

  .واشرها و اسبكها را باز نمائيد 
هنگام نصب ، واشرها و اسبكها را بـه روغـن آغشـته    
كرده و به وضعيت قرارگيري اسبكها روي پايه دقـت  

  .  نمائيد 
در صورت سائيدگي و وجود تـرك ، قطعـه مزبـور را      .تمام قطعات را از نظر سائيدگي و خوردگي كنترل نمائيد  4

  .يد تعويض نمائ
  .قطر بوش و شفت پايه اسبك را اندازه بگيريد 

    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  5
  
  

 (mm)واحد شرح
  005/25 - 021/25  )پرداخت نهايي ( قطر داخلي بوش اسبكها 

  967/24 - 980/24  قطر شفت پايه اسبك
  

  باز و بست و كنترل ميل سوپاپ
  
  

دقت نمائيد كه هنگام باز و بسـت ، بوشـهاي ميـل سـوپاپ ∴
  . خراب نشوند 

  
ميل سوپاپ را توسط ابزارمخصوص مطابق شكل از سـيلندر خـارج    -1

  .نمائيد 
  
  .ابزارمخصوص را از روي ميل سوپاپ باز نمائيد  -2
  
  

  .بوشها و بادامكها را روغن بزنيد  ∴
  
ميل سوپاپ هنگام نصب ابزارمخصوص را روي ميل سوپاپ بسته و  -3

را داخل سيلندر جا بزنيـد ، سـپس دنـده هـاي سـر ميـل لنـگ و 
ميل سوپاپ را طوري درگير نمائيد كه عالمت آنهـا مطـابق شـكل    

 .قرار گيرد 
 



  

    99 
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تعميراتي

ت خدمات فني
 

عنوان فصل

تاطالعات

معاونت       

ا

  .مائيد

98 45  
  زن

                    

  :صول
O457 

ل سوپاپ باز نم

57 589 00 1
يل سوپاپ جاز

  

                   

نوع محص
  

7اتوبوس 

ص را از روي ميل

          14 00 
مي               

)بهمراه دنده (  

   كن
  ازوئيل

 
  

             فحه

  
ابزار مخصوص -

                   
    

ميل سوپاپ -
  سيني جلو -
تسمه سفت -
دنده پمپ گا -
  اسبك -
 پل سوپاپها -
ميل تايپيت -
  تايپيت -

صف  

 

4-
  
  
  
  
  
  
  

  
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  )بهمراه دنده ( ميل سوپاپ  -1
  پوسته عقب موتور -9

  كارتل -10
  ميل سوپاپ جازنابزارمخصوص  -11
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 

   بستباز و  رديف
    .روغن موتور را تخليه نمائيد  1
موتور را از روي خودرو پياده نموده و روي پايـه مخصـوص قـرار     2

  .دهيد 
  

    .پمپ هاي تكي را خارج نمائيد  3
    .پولي سر ميل لنگ را باز نمائيد  4
در خودروهاي مجهز به كولر ، تسمه سفت كن   .سيني جلو را باز نمائيد  5

  .نيز باز نمائيد و غلطك آن را 
    .دنده ميل سوپاپ را خارج نمائيد  6
    .اسبكها و پل سوپاپها را باز نمائيد  7
  .هنگام نصب ميل تايپيتها را روغن بزنيد   .ميل تايپيت ها را خارج نمائيد  8
    .موتور را بگردانيد تا كارتل در قسمت باال قرار گيرد  9
    .نمائيد  كارتل و پوسته عقب موتور را باز 10
استكاني تايپيت ها را بعد از باز كردن از نظـر سـائيدگي كنتـرل     11

  . نموده و درصورت نياز آنها را تعويض نمائيد 
  .ثابت ميل سوپاپها را هنگام نصب روغن بزنيد 

 .استكاني تايپيت مربوط به هرسيلندر را عالمت بزنيد  .استكاني تايپيت ها را خارج نمائيد  12
استكاني تايپيت ها را بعد از باز كردن از نظـر سـائيدگي كنتـرل     13

  . نموده و درصورت نياز آنها را تعويض نمائيد 
ــرل  قطــر اســتكاني تايپيــت و نشــيمنگاه آن را كنت

  .نمائيد 
  .قطر داخلي بوشها را اندازه بگيريد   . بوشهاي ميل سوپاپ را كنترل نمائيد  14
    .سوپاپ را كنترل نمائيد وضعيت و اندازه هاي ميل  15
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  

  :جدول اندازه ها 
  (mm)واحد وضعيت شرح

  931/29 - 952/29  استاندارد  قطر خارجي استكاني تايپيت 
  I  452/30 - 431/30 تعمير 

  000/30 - 021/30  استاندارد قطر نشيمنگاه استكاني تايپيت در سيلندر
  I  525/30 - 500/30 تعمير 

  
  

  :جدول گشتاور 
  (Nm)واحد شرح

  50  سيني جلوي ميل سوپاپ به بلوك سيلندر
  60  دنده پمپ گازوئيل به ميل سوپاپ

  
  ـ  بررسي ميل سوپاپ

  
  

  (mm)واحد   شرح
  57 - 63  بادامك و ثابتهاي ميل سوپاپ   HRCسختي سطح 

  020/0  در نشيمنگاه دنده حداكثر انحناء مجاز ثابتهاي ميل سوپاپ 
  050/0  در دايره بادامكها

  050/0  در ثابت ميل سوپاپ 
  3/8  )حداقل ( ورودي   مقدار كورس بادامك سوپاپ ، روي دايره اصلي

  5/8  )حداقل ( خروجي 
  4/17  حداقل  مقدار كورس بادامك پمپ تكي روي دايره اصلي

  893/81 - 928/81  ميل سوپاپ نو  قطر ثابت ميل سوپاپ
  000/82 - 035/82  در حالتي كه بوشها نصب شده اند  قطر بوش ميل سوپاپ

  20/0 - 90/0    خالصي افقي ميل سوپاپ
  
  
  
  
  

    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  16
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
با ابـزار مخصـوص سـختي سـنج مقـدار سـختي        -1

  .بادامك و ثابتها را اندازه بگيريد 
  = A هوابادامك سوپاپهاي  
  = B بادامك پمپ هاي تكي  
  = Cثابت ميل سوپاپ  
  = Dبادامك سوپاپهاي دود  

  
  .قطر ثابتها را اندازه بگيريد  -2
  .ميل سوپاپ را روي دو شاخه قرار دهيد  -3
با ساعت اندازه گيـري كجـي دايـره هـاي اصـلي       -4

  .بادامكها را اندازه بگيريد 
با ساعت انـدازه گيـري ، مقـدار كـورس بادامـك       -5

را  (B)و پمپ تكـي   (E)، دود  (A)سوپاپ هوا 
  .اندازه بگيريد 

  
  

  باز و بست مبدل حرارتي سوخت
  
  مبدل حرارتي -1
  پيچ  -2
  لوله گازوئيل ورودي -3
  لوله گازوئيل خروجي -4
  واشرهاي برنجي -5

A6  -  واحد كنترل(PLD)  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

   باز و بست رديف
    .قطب منفي باتري را باز نمائيد  1
هنگام باز كردن لوله هـاي سـوخت مـوارد ايمنـي را       .لوله هاي گازوئيل را از روي مبدل حرارتي سوخت باز نمائيد  2

  .رعايت نمائيد چرا كه خطر انفجار وجود دارد 
هنگام نصب لوله هـا ، واشـرهاي برنجـي را تعـويض     

  .نمائيد 
  PLDرا بــاز كــرده و مبــدل حرارتــي را از روي ) 2(پيچهــاي  3

  .باز نمائيد 
  

    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  4
جهت هواگيري ، پمپ سه گوش را تـا زمانيكـه زيـر      .مدار سوخت رساني را هواگيري نمائيد  5

  .دست مقاومت زيادي احساس شود به كار ببريد 
موتور را روشن نموده و آب بندي بودن مدار سـوخت را كنتـرل     6

  .نمائيد 
ثانيه استارت نزنيـد ، درصـورت    30موتور را بيش از 

دقيقه صبر كـرده و مجـدداً اسـتارت     1روشن نشدن 
  .بزنيد 

    .موتور را خاموش نمائيد  7
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  PLD  8مبدل حرارتي به 
  50  لوله هاي سوخت به مبدل حرارتي 

  PLDباز و بست  
  

  ـ  باز و بست اتصاالت 
  

  .سوئيچ خودرو بايد بسته باشد   PLDهنگام باز و بست اتصاالت  ∴
  
  PLDضامن سوكت كوچك را بـه سـمت بـاال كشـيده و آن را از      -1

  .جدا نمائيد 
  

متصل نموده و ضـامن آن را    PLDـ جهت نصب ، سوكت كوچك را به 
  .با پائين آوردن قفل نمائيد 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

بست هاي پالستيكي را بريده و كابلها را از پايه نگهدارنـده موتـور جـدا    
  .نمائيد 

  
را مطابق شـكل توسـط بسـت هـاي       PLDـ جهت نصب ، دسته سيم 

  .پالستيكي به بدنه موتور محكم نمائيد 
  
سـمت پـائين آورده و را مطابق شكل بـه  ) 3(ضامن سوكت بزرگ  -2

  .جدا نمائيد   PLDآن را از 
  

اتصـال داده و ضـامن را بـه      PLD سوكت بزرگ را به ـ جهت نصب ، 
  .طرف باال فشار داده تا قفل گردد 

  
  

   PLDـ  باز و بست  
  
  مبدل حرارتي  -1
  پيچ  -2
  سوكت كوچك -3
  سوكت بزرگ -4
  لوله هاي گازوئيل -5
  ضربه گير   -6

  A6   ـPLD  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  
  

   باز و بست  رديف
  .اجزاء داخلي مبدل حرارتي را باز ننمائيد   ∴  . باز نمائيد   PLDپيچ لوله هاي گازوئيل را از   1
 .هنگام باز و بست سوكتها سوئيچ بايد بسته باشد  ∴  .جدا نمائيد   PLDسوكتها را از  2
هنگام نصب ، به جهـت صـحيح ضـربه گيرهـا ،   ∴  .را باز نمائيد ) 2(پيچ هاي  3

  .لوله ها و بستها دقت نمائيد 
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  5

  
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح
PLD  12  سيلندربه بلوك  

  

  باز و بست محل تخليه گازوئيل در بلوك سيلندر
  
  
اتصال مغـزي  لوله گازوئيل را از قسمت  -1

  .باز نمائيد ) 1(
  
پيچ ها ، واشرها و لوله گازوئيـل را بـاز    -2

  .نمائيد 
 
، واشرهاي ) 5(پيچ گازوئيل سوپاپ دار  -3

 . را باز نمائيد ) 7(مسي و لوله گازوئيل 
 
جهت نصب ، مراحـل فـوق را بصـورت     -4

  .معكوس انجام دهيد 
 

  .واشرهاي مسي را تعويض نمائيد  ∴
از فشـار بـاد   براي تخليه بهتـر ميتـوان    ∴

  . استفاده نمود 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  50  )ورودي ـ خروجي(سيلندر بلوك  لوله گازوئيل به
  40  سيلندربلوك  سوپاپ فشار به

  

  باز و بست پمپ هاي تكي 
  
  پمپ تكي -1
  اورينگ -2
  اورينگ -3
  پيچ -4
  لوله گازوئيل -5
  كابلهاي برق -6

  درپوش محافظتي -6.1
  پيچ -6.2
  گردگير  -6.3

  درپوش فيلتر گازوئيل -7
  اورينگ -8
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
   باز كردن  رديف
 هشدار

1  
  .هنگام تماس با گازوئيل موارد ايمني را رعايت نمائيد 

  . درپوش فيلتر گازوئيل را باز نمائيد 
در اين هنگام گازوئيل موجود در فيلتر از لوله مربوط 

  .به تانك گازوئيل بر مي گردد 
را باز كـرده و بـا بـاز كـردن پيچهـاي      ) 6.1(درپوش   .را از روي پمپ هاي تكي باز نمائيد ) 6(الكتريكي سيمهاي  2

  . اتصاالت برقي را جدا نمائيد ) 6.2(
    .لوله گازوئيل را باز نمائيد  3
ســوخت موجــود در مجــراي اصــلي بلــوك ســيلندر را از طريــق  4

  .اتصاالت ورودي و خروجي تخليه نمائيد 
تخليه گازوئيل دقت نمائيد ، گازوئيل با روغن هنگام 

  .موتور مخلوط نگردد 
قبل از باز كردن اين ابزار از محـل نصـب ، موتـور را      .  ابزارمخصوص موتورگردان را نصب نمائيد  5

  .روشن ننمائيد 
از خارج كردن پس (بايد كامالً باز شوند) 4(پيچ هاي   .پمپ انژكتور را از روي نشيمنگاه آن جدا نمائيد  6

  .ميليمتر باز مي شوند  6اين پيچ ها ) . پمپ ها
موتور را گردانده تا بادامك ميل سوپاپ ، پمپ تكـي  

  .را از جايش بلند نمايد 
روشي غير از روش باال منجـر بـه خـراب شـدن       ∴

  .پمپ هاي تكي مي شود 
درصورتيكه پمپ سرجاي خودش گيـر كـرده باشـد    

ارج كردن آن كمـك  ميتوان به كمك يك اهرم به خ
  . كرد 

    .را تا انتها باز نموده ، سپس پمپ را بيرون بكشيد ) 4(پيچ هاي  7
    نصب  
هنگام نصب ، اورينگهـا را بـه روغـن موتـور آغشـته        .را تعويض نمائيد ) 3و  2(اورينگ ها  8

  .نمائيد 
    .موتور را گردانده تا بادامك پمپ تكي زير پمپ قرار گيرد  9
    .تكي را سرجايش قرار داده و آن را با فشار دست جا بزنيد پمپ  10
    .را ببنديد ) 4(پيچهاي  11
را ) 6.2(را بسـته و پيچهـاي   ) 6(اتصـاالت الكتريكـي    .سيم هاي الكتريكي را به پمپ هاي تكي وصل نمائيد  12

بهمراه ) 6.1(سپس درپوش آن را. كمي سفت نمائيد 
  .د ببندي) 6.3(واشر آببندي كننده 

    . ابزار موتورگردان را باز نمائيد  13
    .درپوش فيلتر گازوئيل را ببنديد  14
    .لوله هاي گازوئيل را ببنديد  15
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  60  سيلندرپمپ تكي به بلوك 

  
  باز و بست لوله هاي گازوئيل و پمپ اوليه 

  
  لوله گازوئيل فشار باال -1
  منيفولد هوا  -2
  پيچ رابط -3
  پيچ گازوئيل -4
  واشرهاي مسي -5
  لوله برگشت گازوئيل -6
  
  
  
  
  
  
  

   باز كردن رديف
    .منيفولد هوا را باز نمائيد  1
    .لوله هاي برگشت گازوئيل را باز نمائيد  2

 هشدار
3  

  .هنگام سرريز شدن گازوئيل موارد ايمني را رعايت نمائيد 
  .لوله گازوئيل را باز نمائيد 

  .آسيب ديدن وجود دارد خطر انفجار و 

    نصب 
هنگام بستن حتماً آن را طبق گشتاور توصـيه شـده     .پيچهاي رابط لوله گازوئيل را ببنديد  4

  .سفت نمائيد 
  .هنگام نصب به جهت لوله ها دقت نمائيد   .لوله هاي گازوئيل و منيفولد هوا را نصب نمائيد  5
اگـردر ايـن زمـان    . ثانيه استارت نزنيد  30بيشتر از   .موتور را روشن نمائيد  6

دقيقـه صـبر كـرده و مجـدداً      1موتور روشـن نشـد   
  .استارت بزنيد 

  .درصورت نشتي لوله ها ي معيوب را تعويض نمائيد   .گشتاور لوله هاي گازوئيل را كنترل نمائيد  7
    .موتور را خاموش نمائيد  8
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  30  به پمپ تكي انژكتورلوله گازوئيل 
  40  سيلندرپيچ لوله واسطه انژكتور به سر

  15  سيلندرلوله برگشت گازوئيل به سر
000 589 68 03 00                 000 589 07 03 00    

     17ابزارمخصوص رينگي              17-19ابزارمخصوص رينگي         
  ـ  باز و بست پمپ اوليه 

  
  فيلتر سوخت همراه آبگير -1
  لوله گازوئيل -2
  لوله گازوئيل -3
  واشر مسي -4
  پمپ گازوئيل -5
  پيچ  -6
  واشر -7
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
    .فيلتر آبگير گازوئيل را خالي نمائيد  1
  .نمائيد هنگام نصب واشرهاي مسي را تعويض   .  لوله هاي گازوئيل را از پمپ گازوئيل جدا نمائيد  2
  .راتعويض نمائيد ) 7(هنگام نصب ، واشر كاغذي   .را شل نموده و پمپ گازوئيل را باز نمائيد ) 6(پيچ هاي  3
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  4

  
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  50  پيچ هاي گازوئيل به بلوك سيلندر
  50  گازوئيل پيچ لوله هاي گازوئيل به پمپ
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست فيلتر گازوئيل
  
  درپوش فيلتر -1
  اورينگ -2
  فيلتر گازوئيل -3
  كاسه فيلتر -4
  لوله گازوئيل -5
  واشرهاي مسي -6
  لوله گازوئيل -9و8و7

  واشرهاي مسي -10
  پيچ -11
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
    . كابل منفي باتري را باز نمائيد  1
همراه فيلتر گازوئيـل از بدنـه   را باز كرده و آن را به ) 1(درپوش  2

  .فيلتر خارج نمائيد 
گازوئيـل موجـود در   ) 1(هنگام بـاز كـردن درپـوش    

ــه تانــك   ــه برگشــت ب فيلتــر گازوئيــل از طريــق لول
  .برميگردد 

  .هنگام نصب ، واشرهاي مسي را تعويض نمائيد 
  .را تعويض نمائيد ) 10و4(واشرهاي مسي   .را باز نمائيد ) 5(لوله گازوئيل  3
    .را جدا نمائيد ) 9و8و7(لوله هاي گازوئيل  4
    .را باز نموده و كاسه فيلتر گازوئيل را باز نمائيد ) 11(پيچ  5
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  6
جهت هواگيري ، پمپ سه گوش را تـا زمانيكـه زيـر      .سيستم سوخت رساني را هواگيري نمائيد  7

  .زيادي احساس شود به كار ببريد دست مقاومت 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  25  درپوش فيلتر گازوئيل
  50  پيچ گازوئيل به فيلتر

  25  پايه فيلتر به بلوك سيلندر
  15  پيچ برگشت گازوئيل به فيلتر

  
  باز و بست لوله هاي هواي ورودي و خروجي توربوشارژر

  
  توربوشارژرلوله هواي ورودي به  -1
  لوله خروجي از فيلتر هواكش به توربوشارژر -2
  توربوشارژر -3
  لوله پمپ باد -4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
    .باز نمائيد ) 1(لوله پمپ باد را از لوله هواي ورودي  1
    .را از لوله هواكش جدا نمائيد ) 1(لوله هواي ورودي  2
وضعيت لوله هواي ورودي و تمـام بسـتها را بررسـي      .دهيد جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام  3

  .نموده و درصورت نياز آنها را تعويض نمائيد 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  بست -1
  اورينگ -2
  لوله توربوشارژر -3
  لوله خرطومي  -4
  پيچ -5
  پايه -6
  توربوشارژر -7
  
 
  
  
  
  
  
 

   باز و بست رديف
    . قطب منفي باتري را باز نمائيد  1
    .نمائيد را باز ) 4(شيلنگ و لوله  2
بـه پايـه نگهدارنـده ) 3(كـه اتصـال دهنـده لولـه     ) 5(پيچ هاي  3

  .مي باشد را باز نمائيد 
  

  . جهت نصب ، اورينگها را تعويض نمائيد   .را از توربوشارژر باز نمائيد ) 3(را شل كرده و لوله ) 1(بست  4
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  5

  
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  10  بست لوله هاي ورودي و خروجي
  35  بست لوله روغن توربوشارژر به بلوك سيلندر
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  كنترل و باز و بست توربوشارژر
  

  ـ  بررسي خالصي افقي و عمودي شفت توربوشارژر
  
  
چندين دور ، در ) 2(شفت توربوشارژر را از طريق مهره  -1

چرخانده و نحوه چرخش شفت را بررسـي   هر دو جهت
  .نمائيد 

  
  بررسي خالصي افقي

شفت توربوشارژر را در جهت افقـي بـه چـپ و راسـت      -2
حركت داده و مقدار اصـطكاك شـفت و پوسـته اش را    

  .بررسي نمائيد 
  

درصورت عدم وجود اصطكاك خالصـي افقـي صـحيح  ∴
  . مي باشد 

  
  بررسي خالصي عمودي

عمودي به يكطرف فشار داده  شفت توربوشارژر را بطور -3
در حـين چـرخش بـه    . و  همزمان شفت را بچرخانيـد  

درصورت عدم . اصطكاك بين پره و پوسته دقت نمائيد 
. وجود اصطكاك خالصي عمـودي صـحيح مـي باشـد     

  .درغير اينصورت توربوشارژر را تعويض نمائيد 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  ـ  كنترل توربوشارژر
  
  توربوشارژر -1
  توربوشارژرشفت  -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   شرح رديف
  .مطمئن شويد كه گيربكس خالص است   . موتور را روشن نمائيد  1
صداي غير عادي و لرزش هـا در اثـر خرابـي شـفت       .توربوشارژر را از نظر صداي غير عادي و لرزش بررسي نمائيد  2

توربوشارژر و شل بودن پيچ هاي توربوشـارژر ايجـاد   
  .مي گردد 

سفت بودن پيچ هـاي لولـه فيلتـر هـوا و توربوشـارژر را بررسـي        3
  . نموده و درصورت نياز آن را تصحيح نمائيد 

  

    . سفت بودن لوله هاي توربوشارژر را بررسي نمائيد  4
    .را بررسي نمائيد ) اگزوز(سفتي پيچ هاي منيفولد دود  5
  .شود صبر نمائيد تا موتور خنك   .موتور را خاموش نمائيد  6
    .دريچه و مكانيزم ترمز موتور را باز نمائيد  7
    . لوله ورودي توربوشارژر را باز نمائيد  8
پره هاي توربوشـارژر را از نظـر خرابـي توسـط اجسـام خـارجي        9

  .بررسي نمائيد 
اجسام خارجي كه از راه لوله هوا به توربوشـارژر وارد  

خرابـي  مي شوند باعث سائيدگي و درنهايت بريدن و 
  .شفت توربوشارژر مي گردد 

. شفت توربوشارژر بايد براحتي و يكنواختي بچرخـد    .خالصي افقي و عمودي توربوشارژر را بررسي نمائيد  10
درصورت اصطكاك بيش از حد شفت و پوسته باعث 

  .توليد صداي غير عادي مي گردد 
  .درصورت خرابي توربوشارژر را تعويض نمائيد 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

 

  ـ  باز و بست توربوشارژر
  
  توربوشارژر -1
  لوله هواي خروجي از توربوشارژر -2
  لوله خرطومي هواي ورودي به -3

  توربوشارژر      
  لوله اگزوز  -4
  لوله روغن ورودي -5
  پيچ روغن -6
  واشر مسي -7
  پيچ -8
  صفحه محافظ -9

  واشر كاغذي -10
  لوله برگشت روغن -11
  واشر -12
  پيچ -13
  بست -14
  مهره كاسه نمدي -15
 

   باز و بست  رديف
    . ترمز موتور را باز نمائيد  1
    . لوله هواي خروجي از توربوشارژر را باز نمائيد  2
    .لوله خرطومي هواي ورودي به توربوشارژر را باز نمائيد  3
را شل كرده و لوله برگشت روغن را ) 14(بست و ) 13(پيچ هاي  4

  .باز نمائيد 
  .واشر را تعويض نمائيد 

و لولـه روغـن   ) 9(را شل كـرده ، پايـه   ) 8(و پيچ ) 6(پيچ روغن  5
  .را باز نمائيد ) 5(

را تعــويض ) 10(واشــرهاي مســي و واشــر كاغــذي  
  .نمائيد 

    .مهره هاي كاسه نمدي را باز نمائيد  6
    .توربوشارژر را باز نمائيد  7
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  8

  
  

    .مكانيزم ترمز موتور را نصب نمائيد دريچه و  11
    .لوله ورودي توربوشارژر را نصب نمائيد  12
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  50  توربوشارژر به منيفولد دود
  25  )13(پيچ لوله برگشت روغن از توربوشارژر 
  25  )8(پيچ لوله ورودي روغن به توربوشارژر 

  35  )6(سيلندر پيچ لوله فشار روغن از بلوك 
  

  باز و بست اينتركولر
  
  بست -1
  خرطومي -2
  درپوش -3
  خرطومي -4
  بست -5
  پيچ -6
  واشر -7
  واسطه -8
  واشر فنري -9

  پيچ -10
  واشر -11
  واسطه -12
  
  
  
  
  

   باز و بست  رديف
    . را شل نمائيد  5و  1بستهاي  1
ــاز نمــوده و اتصــاالت ورودي هــوا را جــدا   10و  6پيچهــاي  2 را ب

  .نمائيد
  

را از نظـر خرابـي بررسـي     3هنگام نصـب ، درپـوش     .را باز نموده و اينتركولر را خارج نمائيد  4و  2خرطومي هاي  3
دقـت كنيـد . نموده و درصورت نياز تعويض نمائيـد  

  .  بدرستي نصب گردند  4و  2خرطومي هاي 
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  4
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  هوا و دودباز و بست منيفولد 
  

  ـ  باز و بست لوله هوا
  لوله هواي ورودي -1
  واشر -2
  پيچ -3
  لوله خرطومي -4
  پايه/ اتصاالت  -5
  پمپ دستي -6
  پيچ گازوئيل -7
  لوله گازوئيل -8
  واشر مسي -9
 
  
  
  
  
 

   باز و بست  رديف
    . قطب منفي باتري را باز نمائيد  1
  .تعويض نمائيد هنگام نصب ، واشرهاي مسي را   .را باز نمائيد ) 8(لوله گازوئيل  2
    .و پمپ دستي را باز نمائيد ) 7(پيچ گازوئيل  3
لوله خرطومي بايد بين اينتركولر و لولـه اصـلي هـوا      .لوله خرطومي را باز نمائيد  4

  .نصب گردد 
را بـاز  ) 2(را شل نموده ، لوله اصـلي هـوا و واشـر    ) 3(پيچ هاي  6

  .نمائيد 
  

    .معكوس انجام دهيد جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت  7
جهت هواگيري ، پمپ سه گوش را تـا زمانيكـه زيـر      .سيستم سوخت رساني را هواگيري نمائيد  8

  .دست مقاومت زيادي احساس شود به كار ببريد 
  .گشتاور پيچ لوله هاي گازوئيل را كنترل نمائيد   .موتور را روشن نمائيد  9
    .موتور را خاموش نمائيد  10
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :گشتاور جدول 
 (Nm)واحد شرح

  45  لوله گازوئيل به پمپ دستي
  50  پمپ دستي به پايه

  10  بست هاي لوله خرطومي هوا
  60  ) 3(پيچ اتصال لوله هوا 

  ـ  باز و بست منيفولد هوا
  
  منيفولد هوا -1
  پيچ -2
  واشر -3
  سوكت سنسور فشار و دماي هوا -4
  سنسور دما و فشار -5
  زانويي منيفولد هوا -6
  پيچ -7
  لوله هوابست  -8
  
 
 
  
  
  
  
  
 

   باز و بست  رديف
    . منيفولد هوا را باز نمائيد  1
    .را از سنسور فشار و دماي هوا جدا نمائيد ) 4(سوكت 2
هنگام نصب ، بست روي منيفولد را درحاليكـه لولـه     .را باز نمائيد ) 8(و گيره هاي ) 7(پيچ هاي  4

  .باد در وضعيت صحيحي قرار گرفته ، ببنديد 
ــوده و      .را شل نموده و لوله هوا و واشرها را برداريد ) 2(پيچ هاي  5 ــز نم ــاس را تمي ــطوح تم ــام نصــب ، س هنگ

  .واشرهاي منيفولد هوا را تعويض نمائيد 
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  6
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  30  پيچ هاي منيفولد هوا به سرسيلندر
  
  باز و بست منيفولد دود ـ 
  
  توربوشارژر -1
  منيفولد دود -2
  پيچ -3
  بوش واسطه -4
  واشر -5
  پايه -6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
    .درپوش موتور را باز نمائيد  1
    . توربوشارژر را باز نمائيد  2
بطـور  ) 5(هنگام نصـب ، مطمـئن شـويد واشـرهاي       .پيچ هاي اتصال منيفولد دود را شل نمائيد  3

را از وسـط بـه   ) 3(پـيچ هـاي   . نصب شده اند دقيق 
  .طرفين سفت نمائيد 

ــاي  4 ــيچ ه ــاي ) 3(پ ــوش ه ــه ) 4(و ب ــد دود و )  6(و پاي منيفول
  . را برداريد ) 5(واشرهاي 

  .را تعويض نمائيد ) 5(هنگام نصب ، واشرهاي 
سـرجايش  ) 5(را بعد از نصب واشرهاي ) 2(منيفولد 

. اه بـوش ببنديـد   قرار دهيد ، دو عـدد پـيچ را بهمـر   
  .سپس بقيه پيچ ها را سفت نمائيد 

  . به جهت قرارگيري صحيح بوش ها دقت نمائيد 
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  5
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  :جدول گشتاور 

 (Nm)واحد شرح
  50  )3(پيچ هاي منيفولد دود به سرسيلندر 

  
  
  

  باز و بست ترمز موتور
  
  لوله باد -1
  منيفولد دود بهمراه مكانيزم ترمز موتور -2
  مهره -3
  پيچ -4
  توربوشارژر -5
  صفحه محافظ -6
  مهره -7
  واشر -8
  پيچ -9

  لوله اگزوز -10
  )خفه كن ( سيلندر ترمز موتور  -11
  
  
  
  

   باز و بست رديف
    .قطب منفي باتري را باز نمائيد  1
    .ترمز موتور را باز نمائيد ) 1(لوله هاي  3
    .را شل نمائيد ) 9(هايمربوط به پيچ ) 7(مهره  4
را شل كرده و صـفحه محـافظ و لولـه    ) 4(و پيچ ) 3(مهره هاي  5

  .اگزوز را باز نمائيد 
را تعـويض كـرده و سـطوح    ) 8(جهت نصب ، واشـر  
  .تماس را تميز نمائيد 

    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  6
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح
  50  هاي منيفولد دود و ترمز موتور به توربو شارژرپيچ 

  50  ) 9(پيچ هاي لوله اگزوز به خروجي خفه كن موتور 
  

  ـ  از هم پاشيدن و جمع كردن ترمز موتور
  
  شفت دريچه ترمز موتور -1
  لوله -2
A3- بوش جلو  
B3- بوش عقب  
  دريچه ترمز موتور -4
  پيچ -6و5
  اهرم كنترل شفت -7
  مهره -8
  پيچ -9

  اتصال -10
  خار فنري -11
  مهره -12
  مهره كاسه نمدي -13
  واشر تخت -14
  بوش -15
  سيلندر باد خفه كن موتور -16
  شفت -17
  پايه سيلندر باد  -18
  واشر تخت -19
  مهره -20
  شفت دريچه -1
  منيفولد دود با ترمز موتور -2

A 3- بوش جلو  
B 3- بوش عقب  
  دريچه -4
  پيچ -5

 A -  عموديخالصي  
B - فاصله بين بوش عقب و منيفولد دود  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  منيفولد دود با ترمز موتور -2
  )خفه كن ( دريچه ترمز موتور  -4
  اهرم دريچه -7
  پيچ -9

  اتصال گوه اي -10
  مهره -12
  )جك خفه كن ( سيلندر باد ترمز موتور  -16
  پايه سيلندر -18
  مهره قفلي -20

 - C وضعيت اهرم نسبت به دريچه  
 - D طول سيلندر بسته شده  
 - E وضعيت اوليه 

 
  
  
  

  باز كردن  رديف
  .منيفولد دود و ترمز موتور را باز نمائيد 1
  .را خارج نمائيد ) 14(را باز نموده و واشر ) 13(مهره  2
  .موتور را برداريد سپس سيلندر ترمز . جدا نمائيد ) 7(باز نموده و آن را از اهرم ) 10(را از اتصال گوه اي ) 11(خار  3
  . ترمز موتور را از نظر سائيدگي بررسي نموده و درصورت نياز آن را تعويض نمائيد  4
  .را باال بياوريد ) 7(را باز نموده و اهرم كنترل ) 8(پيچ  5
  .را از سيلندر جدا نمائيد ) 18(پايه  6
  .را برداشته و دريچه اگزوز را جدا نمائيد ) 5(پيچ هاي  7
  .را فشار داده تا بوش جلويي خارج گردد ) 1(با يك سنبه مناسب شفت  8
  .را خارج نمائيد ) B 3(با يك سنبه مناسب بوش انتهايي شفت  9
  بستن  
  .برسد   (B)به اندازه  ) 2(را جا زده تا سطح روي بوش و فلنچ منيفولد ) B 3(با يك سنبه مناسب ، بوش  10
  .بين سطح بوش و فلنچ حاصل شود   (A) شفت را جا بزنيد تا فاصله  11
  .دريچه اگزوز را روي شفت نصب نمائيد  12
  .پايه سيلندر ترمز موتور را نصب نمائيد  15
  .اهرم كنترل را روي هزارخاري شفت نصب نمائيد  16
  .را سفت نمائيد ) 6(پيچ  17
  .نصب نمائيد ) 17(از واشر و مهرة نو ، روي شفت سيلندر ترمز موتور را با استفاده  18
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  :جدول اندازه ها 

  واحد  شرح
 - A  2/84  فاصله بين دوسطح بوشهاي داخلي  mm 
 - B 6/2   برآمدگي بوشهاي داخلي  mm 
 - C  درجه  44  )دريچه(وضعيت ثابت اهرم روي شفت سوپاپ 
 - D 0/173  طول سيلندر جمع شده  mm 
 - E 50/169 - 50/170  طول سيلندر ترمز موتور در حالت آزاد  mm 

 mm  200/0 - 263/0  خالصي عمودي شفت ترمز موتور
 mm  4/0 - 7/0  خالصي افقي شفت ترمز موتور

  
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  20  پايه سيلندر به دريچه ترمز موتور
  25  سيلندر باد خفه كن موتور به پايه

  30  دريچه ترمز موتور به شفت
  15  اهرم كنترل به شفت

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .سيلندر ترمز موتور را روي وضعيت اوليه تنظيم نمائيد  19
  .تنظيم نموده و آن را با خار فنري ثابت نمائيد ) 7(را روي اهرم كنترل ) 10(اتصال  20
  .منيفولد دود و خفه كن را نصب نمائيد  21
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست تسمه ها
  

  واسطه فنـ باز و بست تسمه 
  
  پيچ نگهدارنده -1
  مهره -3و2
  پيچ نگهدارنده -4
  تسمه -6و5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست  رديف
    .را شل نمائيد  1پيچ نگهدارنده  1
    .روي صفحه نگهدارنده را شل نمائيد  2مهره هاي  2
    .را شل نمائيد  4روي پيچ نگهدارنده  3مهره  3
    .به سمت پائين فشار دهيد  4همراه پيچ صفحه نگهدارنده را به  4
تسمه ها را از نظر خرابي بررسي نمـوده و درصـورت     .را خارج نمائيد   6و5تسمه هاي  5

  . نياز تعويض نمائيد 
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  6
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  
  ـ  باز و بست تسمه موتور

  
  تسمه -1
  تسمه سفت كن -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست  رديف
    .تسمه هاي روي ميل لنگ مرتبط با فن را جدا نمائيد  1
اينچ را در محل نشان داده شده قرار داده و   2/1آلن چهارگوش  2

به سمت چپ كشيده و نگه داريد ، سپس تسمه موتور را خـارج  
  .نمائيد 

تسمه موتور را بررسي نموده و درصورت نياز تعويض 
  .نمائيد 

    .نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد جهت  3
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست قرقره هرزگرد و تسمه سفت كن
  
  درپوش -1
  پيچ -2
  قرقره هرزگرد -3

  
  
  
  
  
  

   باز و بست  رديف
    .تسمه ها را باز نمائيد  1
    .را خارج نمائيد  1توسط يك پيچ گوشتي درپوش  2
سـفت     Nm 50هنگام نصب ، پـيچ را بـا گشـتاور      .خارج نمائيد پيچ را باز نموده و قرقره هرزگرد را  3

  .نمائيد 
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  4

  
  پيچ -1
  قرقره -2
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

   باز و بست  رديف
    .تسمه موتور را شل نمائيد  1
  .را خارج نمائيد را باز نموده و قرقره  1پيچ   . تسمه سفت كن را باز نمائيد  2

 .هنگام نصب ، به محل قرارگيري پين ها دقت نمائيد
  .مي باشد    Nm 50گشتاور پيچ   .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  3

  باز و بست استارت
  

M1 - استارت  
  مهره -2
  كابل -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست  رديف
    . قطب منفي باتري را باز نمائيد  1
    .كابل را از استارت جدا نمائيد  2
را باز كنيد ، استارت را به سمت پائين كشـيده و خـارج    2مهره  3

  .نمائيد 
  .عملكرد استارت را بررسي نمائيد 

دنده فاليويـل را از نظـر سـائيدگي بررسـي كـرده و      
  .درصورت نياز آن را تعويض نمائيد 

، دنـده اسـتارت و دنـده فاليويـل را بـا      هنگام نصب 
  .گريس نسوز روغنكاري نمائيد 

    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  4
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  80  مهره استارت به سيلندر
  30  مهره كابل مثبت 
  25  مهره كابل منفي

  
  باز و بست دينام 

  
  لوله ورودي هوا -1
  بست -2
  محفظه هوا -3
  مهره -5و4
  كابل -6
  پيچ -7
  مهره -8
  پيچ -9

G2  - دينام  
  
  
  
  
  

  

   باز و بست  رديف
    .قطب منفي باتري را باز نمائيد  1
    .تسمه دينام را باز نمائيد  2
ــوده و     .جدا نمائيد  2لوله ورودي هوا را با شل كردن بست  3 ــه را بررســي نم ــام نصــب ، بســت و لول هنگ

  .درصورت نياز تعويض نمائيد 
    .را باز كرده و محفظه هوا را جدا نمائيد  4مهره هاي  4
    . را باز نمائيد   6كابل  5
    .را باز نمائيد   8و مهره  7پيچ  6
را خارج نموده و دينام  9دينام را به سمت پائين چرخانده و پيچ  7

  .را جدا نمائيد 
  

    .بصورت معكوس انجام دهيد جهت نصب ، مراحل فوق را  8
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح
  B+  8مهره  

  B-  6مهره   
  50  پيچ اتصال به پايه

  
  

  ـ  باز و بست پولي دينام 
  
  مهره -1
  واشر فنري -2
  پولي -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
  .تسمه را از روي پولي خارج نمائيد   .تسمه دينام را شل نمائيد  1
    . با بازكردن مهره ، پولي دينام را باز نمائيد  2
هنگام نصب ، لبه نازك پولي بايـد بـه سـمت دينـام       .واشر فنري و پولي را خارج نمائيد  3

  . قرار گيرد 
    .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  4

  
  :جدول گشتاور 

 (Nm)واحد شرح
  16M    80*5/1 مهره به دينام  
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست واترپمپ
  
  ترموستات -1
  پايه پروانه رادياتور -2
  پيچ -3
  پولي واترپمپ -4
  پيچ -5
  واترپمپ -6
  واشر -7
  لوله ورودي آب -8
  واشر -9
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
    . ترموستات را باز نمائيد  1
    . تسمه سفت كن را باز نمائيد  2
    .پايه پروانه رادياتور را باز نمائيد  3
   .نموده و پولي واترپمپ را باز نمائيد را شل ) 3(پيچ هاي  4
 .واشر را تعويض نمائيد   .متصل به واترپمپ را باز نمائيد ) 8(لوله آب  5

   .را شل نموده ، واترپمپ و واشر را باز نمائيد ) 5(پيچ هاي  6

   .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  7

  
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح
  30  هاي واترپمپ به بدنه پيچ

  25  پيچ هاي پولي واترپمپ به واترپمپ
  50  )8(پيچ لوله آب به واترپمپ 
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  ـ  از هم پاشيدن واترپمپ
  
  فلنچ -1
  خار فنري -2
  شفت و بلبرينگ -3
  پوسته واترپمپ -4
  فيبروفنر -5
  آب پخش كن -6
  پرس دوشاخه -7
  سنبه -8
  بوش -9

  سنبه -10
  بوش -11
  سنبه -12
  

A  - فاصله بين آب پخش كن و پوسته  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز كردن  رديف
    . واترپمپ را باز نمائيد  1
    . را توسط ابزارمخصوص خارج نمائيد ) 1(فلنچ  2
    .را باز نمائيد ) 2(خار فنري  3
   .شفت و بلبرينگ هاي واترپمپ را خارج نمائيد  4
   .فيبروفنر را خارج نمائيد  5
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

قطعات را از نظر فرسودگي ، سـائيدگي و خرابـي بررسـي    تمامي  6
  .نمائيد 

قطـر خـارجي    -قطر داخلي فلنچ  -قطر شفت فلنچ 
لنگـي   -قطر شفت پروانه آب پخش كـن   -بلبرينگ 

 حداكثر پره

   نصب 

ــه خــارجي     .بلبرينگ را در پوسته نصب نمائيد  7 ــرس و ســنبه ، روي لب ــا اســتفاده از پ ب
 .را زير پوسته قرار دهيد بلبرينگ ، بوش واسطه 

   .را در پوسته نصب نمائيد ) 2(خار فنري  8

 .    مي باشد   C80° حداكثر درجه حرارت    .فلنچ را گرم نمائيد  9

   .فلنچ را با فشار روي شفت نصب نمائيد  10

از قرارگيري فيبروفنر روي شفت واترپمپ اطمينـان    .فيبروفنر نو را با استفاده از سنبه جا بزنيد  11
 .  حاصل نمائيد 

   .را توسط فيلر اندازه گيري نمائيد   Aمقدار   .توسط پرس پروانه واتر پمپ را روي شفت جا بزنيد  12
 

   . وضعيت گردش شفت واترپمپ را بررسي نمائيد  13

   .واترپمپ را روي موتور نصب نمائيد  14

  
  :ها  جدول اندازه

 (mm)واحد شرح
  048/25 - 061/25  قطر شفت

  995/24 - 008/25  قطر داخلي نشيمنگاه شفت در پوسته
  981/54 - 994/54  قطر خارجي بلبرينگ

  940/54 - 970/54  قطر نشيمنگاه بلبرينگ در پوسته
  045/15 - 056/15  قطر شفت در قسمت بلبرينگ

  000/15 - 018/15  داخلي  قطر پروانه آب پخش كن
  135 - 136  خارجي

  15/0  حداكثر لنگي پروانه
  6/0 - 0/1  فاصله پروانه تا پوسته

  
  
  
  
  
  

352 589 08 15 00                     98 355 589 02 43 00                      000 589 89 33 00        
  سنبه                     بلبرينگ جازن                                              پرس دوشاخه            
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست ترموستات 
  
  واترپمپ -1
  ترموستات -2
  اورينگ -3
  درپوش ترموستات -4
  پيچ هاي درپوش -5
  لوله مايع خنك كننده -6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
    . درپوش موتور را باز نمائيد  1
زمانيكــه درجــه حــرارت مــايع خنــك كــاري بــاالي   .مايع خنك كننده را تخليه نمائيد  2

°C 90  است درپوش رادياتور را باز نكنيد .  
وضعيت بست ها و شـيلنگ هـا را بررسـي نمـوده و       .لوله مايع خنك كننده را باز نمائيد  3

  .درصورت نياز تعويض نمائيد 
   .درپوش ترموستات را باز نمائيد  4
 .هنگام نصب اورينگ ها را تعويض نمائيد   .را باز نمائيد ) 3(اورينگ  5

هنگام نصب به جهت قرارگيري ترموستات هـا دقـت     .ترموستات ها را باز نمائيد  6
بايد به سـمت بـاال   ) فلش(حفره خروجي هوا . نمائيد

 .قرار گرفته باشد 

   .اندازه هاي ترموستات را كنترل نمائيد  7
   .انجام دهيد  جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس 8

   .سطح مايع خنك كننده را بررسي نمائيد  9
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

 (Nm)واحد شرح
  25  گشتاور پيچ درپوش ترموستات 
  ـ  آزمايش ترموستات

  
  ترموستات -1
  سوپاپ اصلي -1/1
  سوپاپ مدار كوتاه -2/1
  ظرف -2
  درجه سانتيگراد 150دماسنج تا  -3
  گرمكن -4
  
L -  كورس باز شدن  
  

   كنترل  رديف
    . ترموستات را باز نمائيد  1
ترموستات را توسط يك سيم بسته و آن را داخل ظرف آب قـرار   2

    . دهيد 

  .از وسائل حرارتي متمركز استفاده ننمائيد   .ظرف را بطور يكنواخت گرم نمائيد  3
ــرارت     .درجه حرارت آب را اندازه گيري نمائيد  4 ــه ح ــه درج ــرارت آب ب ــه ح ــه درج هنگاميك

ترموسـتات برســد ترموســتات شــروع بــه بــاز شــدن 
 . مي نمايد 

. بطـور كامـل بـاز شـود     ) 1/1(آب را گرم نموده تا سوپاپ اصلي  5
بايـد كـامالً بـاز باشـد     ) 1/1(دقيقه سوپاپ اصـلي   8تا  6پس از 

  .سپس مقدار باز بودن را اندازه گيري نمائيد 
 

   .ترموستات را نصب نمائيد  6

  
  

  واحد    شرح
 C°  83  ±  2    درجه حرارت
 C°  95  حداكثر باز شدن  سوپاپ اصلي

 mm  8  حداقل كورس
 C°  92  كامالً بسته  سوپاپ مداركوتاه 

 mm  6 - 5/7  كورس
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست رادياتور
  
  اتصال -2و1
  لوله مايع خنك كننده -3
  مهره -4
  اتصال -5
  پايه -6
  صفحه آب بندي -7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
  .درصورت نياز مايع خنك كننده را تعويض نمائيد   .مايع خنك كننده را تخليه نمائيد  1
    .را باز نمائيد  6تسمه ها و پايه هاي  2
    .مخزن خنك كاري و اينتركولر را باز نمائيد  3
    .را جدا نمائيد  6 و پايه هاي 5و 3و2و1اتصاالت  4
    .صفحه آب بندي را به سمت بيرون رادياتور خم نمائيد  5
رادياتور را با دقت باز نموده و مراقـب باشـيد آسـيب      .رادياتور و قاب آن را خارج نمائيد  6

  . نبيند 
 .درصورت خرابي رادياتور ، آن را تعويض نمائيد 

    .انجام دهيد جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس  7
    .سطح مايع خنك كننده را بررسي نمائيد  8
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  ـ  باز و بست لوله هاي مايع خنك كننده
  
  
  .جدا نمائيد  2را از نشيمنگاه  1لوله  -1
  
را بـاز كـرده و دينـام را مطـابق      3پيچ  -2

. فلش به سمت پـائين حركـت دهيـد    
ــه وضــعيت صــحيح   ــام نصــب ، ب هنگ

  .      قرارگيري دينام دقت نمائيد 
  
  .را باز نمائيد  4پيچ  -3
 
ــاي  -4 ــده   5پيچهـ ــه نگهدارنـ ،  6، پايـ

ــه  ــر  2لول ــد   7، و واش ــدا نمائي . را ج
ــدي  ــطح آب بنـ ــام نصـــب ، سـ هنگـ

را  7را تميز كـرده و واشـر    8ترپمپ وا
  . تعويض نمائيد 

  
  
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  60  پايه نگهدارنده پولي به بلوك سيلندر
  50  پايه بااليي دينام به پايه پولي
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست پروانه
  
  سوكت -1
  پايه -2
  مهره -3
  بازوي اتصال -4
  پيچ -5
  واشر -6
  مهره -9و8و7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
    .تسمه را باز نمائيد  1
    .سوكت را جدا نمائيد  2
   .بازوي اتصال را باز نمائيد  3
را باز كرده و با اهرم كـردن بـازو را بهمـراه فـن خـارج       2پايه  4

  .نمائيد 
بين رادياتور و پروانه همواره بايد يـك خالصـي وجـود    

 درصورت عدم وجود خالصـي راديـاتور را  . داشته باشد 
 .تنظيم نمائيد 

   .را باز كرده و پروانه را بهمراه واشرها جدا نمائيد  9پيچ هاي  5

   .را باز كرده و فن را جدا نمائيد  8پيچهاي  6

   .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  7
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست پمپ فرمان هيدروليك
  
  پمپ فرمان -1
  اورينگ -2
  واسطه محرك -3
  واشرهاي مسي -4
  لوله ورودي روغن -5
  پيچ -7و6
  واشر مسي -8
  لوله خروجي روغن  -9

  پيچ -10
  كمپرسور باد -11
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
  .هنگام نصب ، واشرهاي مسي را تعويض نمائيد   .لوله هاي ورودي و خروجي روغن را باز نمائيد  1
. اورينگها را تعويض و قبل از نصب روغنكاري نمائيد   .پمپ فرمان را از كمپرسور باد جدا نمائيد  2
   .واسطه محرك را خارج نمائيد  3

   .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  4

   .سيستم هيدروليك را از روغن پركرده و هواگيري نمائيد  5

  
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  40  پيچ هاي اتصال پمپ فرمان به كمپرسور
  40  پيچ هاي لوله خروجي روغن
  80  پيچ هاي لوله ورودي روغن
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  :نوع محصول 
  

 O457اتوبوس 

  : عنوان فصل

  تعميراتياطالعات
  : عنوان بخش

  تعميراتياطالعات 

  باز و بست فيلتر آبگير گازوئيل
  
  فيلتر آبگير  -1
  پيچ -2
  لوله گازوئيل -3
  لوله گازوئيل -4
  واشر مسي -5
  پايه فيلتر -6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باز و بست رديف
    .قطب منفي باتري را باز نمائيد  1
 .هنگام نصب ، واشرهاي مسي را تعويض نمائيد   .فيلترآبگير جدا نمائيدلوله هاي گازوئيل را از  2

 . از پايه جدا نمائيد) 2(فيلتر آبگير را با باز كردن پيچ هاي اتصال  3
   .جهت نصب ، مراحل فوق را بصورت معكوس انجام دهيد  4
   .سيستم سوخت رساني را هواگيري نمائيد  5

سفت بودن پـيچ هـاي لولـه گازوئيـل را     موتور را روشن نموده و  6
  .بررسي نمائيد 

درصورت شل بودن پيچهاي مـدار سـوخت رسـاني ،    
 .سيستم هوا گرفته و موتور روشن نخواهد شد 

   .موتور را خاموش نمائيد  7

  
  

  :جدول گشتاور 
 (Nm)واحد شرح

  25  پيچ هاي اتصال فيلتر آبگير به پايه
  50  آبگير پيچ لوله هاي گازوئيل به فيلتر

  

  




