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هقذهِ  

سٟيٝ ٚ ا٘شٍبـ وشبة ـإٞٙبي سؿٕيفار ايٗ أىبٖ ـا ففاٞٓ ٔي ٕ٘بيؽ سب ثشٛا٘ٙؽ ؼـ ٞف ٔفضّٝ اق ؾّٕيبر سؿٕيف ٚ 

ٕ٘بي ـاٜ»ٍٟ٘ؽاـي وبـ ـا ثٝ ِٛـر ِطيص ٚ اِِٛي ثٝ ا٘دبْ ـوب٘ٙؽ وشبثي وٝ ؼـ ديً ـٚ ؼاـيؽ سطز ؾٙٛاٖ 

غؽٔبر ده اق  ٔؽيفيز ٟٔٙؽوي غٛؼـٚٔي ثبٌؽ وٝ ضبُِ سالي ٕٞىبـاٖ ؼـ « TU5-JP4سؿٕيفار ٔىب٘يىي 

ففٚي ثٛؼٜ ٚ ثٝ ٔٙػٛـ آٌٙبيي سؿٕيفوبـاٖ ٌجىٝ ٕ٘بيٙؽٌيٟبي ٔدبق وفاوف وٍٛـ ثب ٘طٜٛ ا٘دبْ سؿٕيفار 

.  سٟيٝ ٌفؼيؽٜ اوز  ـا٘ب  ٔٛسٛـ ، غٛؼـٚي 

ٔيفوبـاٖ ؾكيك ثب ٔطبِؿٝ ايٗ وشبة ٚ ثىبـ ثىشٗ ٘ىبر يبؼ ٌؽٜ ؼـ آٖ ، ؼـ اـائٝ أيؽ اوز ٌٕب سىٙىيٗ ٞب ٚ سؽ

.  غؽٔبر سؿٕيفاسي اوشب٘ؽاـؼ ، خّت ٘ػف ٔىبؾؽ ٚ وىت ـٔبيز ٍٔشفي سٛفيك يبثيؽ 

هذيزير هٌْذسي خَدرٍ  

 (ايسامَ ) خذهاذ خس اس فزٍش ايزاى خَدرٍ 
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 TU5JP4هعرفي هَتَر 

:  ٚيمٌيٟبي غبَ ايٗ ٔٛسٛـ ؾجبـسٙؽ اق 

، ٔيُ   ٔيُ ثبؼأه ٞٛا)ويّٙؽـ غطي ، ؼٚ ٔيُ ثبؼأه  4
ـيك ا٘موشٛـي وٛدبح ، ويىشٓ سك 16، ( ثبؼأه ؼٚؼ

، ؼوشٝ ٔٛسٛـ  BOSCHزٙؽ ٘مطٝ اي وبغز ٌفوز 
.  وٕز ـاوز ؼـ ٚوط وفويّٙؽـ لفاـ ؼاـؼ 

ثب اِالضبر ا٘دبْ ٌؽٜ ثف ـٚي ٔىيفٞبي ٞٛاي 
ٚـٚؼي ٚ غفٚخي ٚ ٕٞسٙيٗ وبًٞ ٚقٖ ٔٛسٛـ ، 

.   ٔٛسٛـ اق ؾّٕىفؼ ثٟشفي ثفغٛـؼاـ ٌؽٜ اوز
 
 
 

اطالعات هَتَر  
ٜ ٘كؼيه فيّشف ـٚغٗ ّ٘ت ن (1)ثف ـٚي دالن ٔٛسٛـ 

ٌؽٜ اوز ، اطالؾبر ٔفثٛط ثٝ وؽ ٔٛسٛـ ، ٌٕبـٜ 
.  ثجز ٌؽٜ اوز ... وفبـي وبغز ٚ 

 NFU (N6A)         :   ـ ٘ٛؼ ٔٛسٛـ 
 4            :    ـ سؿؽاؼ ويّٙؽـ 

1587cm             :    ـ ضدٓ ٔٛسٛـ 
3 

 10.8/1(10.5/1)    :    ـ ٘ىجز سفاوٓ 
 6600RMP  ×110(HP): ؼٚـ ٔٛسٛـ× ٖ ـ ٔبوكيٕٓ سٛا

 da.Nm 14.5        :  ؼٚـ ٔٛسٛـ× ـ ٔبوكيٕٓ ٌٍشبٚـ 
:  ـ ويىشٓ وٛغز ـوب٘ي 

 BOSCH ME7.4.4زٙؽ ٘مطٝ اي      
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هجوَعِ تلَك سيلٌذر    
 (2)ـ ثّٛن ويّٙؽـ 

ـ ٔطُ اسّبَ ٔدٕٛؾٝ فيّشف ـٚغٗ ٚ دبيٝ فيّشف ـٚغٗ 
 (3)ثٝ ثّٛن ويّٙؽـ 

.  ـ ثّٛن ويّٙؽـ اق خٙه زؽٖ اوز
ـ دير سػّيٝ ٔبيؽ ويىشٓ غٙه وٙٙؽٜ خؽاـٜ ٔٛسٛـ ؼـ 

.  وٕز ٔٙيفِٛؽ ٞٛاي ٚـٚؼي ّ٘ت ٌؽٜ اوز 
ـ ِِٛٝ ٌيح ـٚغٗ سٛوط زىت ثٝ لىٕز سطشب٘ي 

ٔب . ٔٛسٛـ ، وٕز وذي ٞبي ثبثز ، ٔشُّ ٌؽٜ اوز 
ثيٗ ؼٚ لىٕز ِِٛٝ ٌيح ـٚغٗ ، اق يه اٚـيًٙ اوشفبؼٜ 

.  اوز  ٌؽٜ
ـ فٍٍٙي ـٚغٗ ثف ـٚي دبيٝ فيّشف ـٚغٗ ّ٘ت ٌؽٜ 

.  اوز 
ـ ٔطُ لجّي فٍٍٙي ـٚغٗ ـٚي وب٘بَ ـٚغٗ ٔىؽٚؼ 

.  ٌؽٜ اوز 
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هيل لٌگ ٍ شاتَى 

  

ٔيُ ًِٙ   (4)ـ 
 1.2mm: ٔز ـيًٙ وٕذفن اَٚ ٔػب (5)ـ 

 1.5mm: ٔػبٔز ـيًٙ ؼْٚ  (6)ـ 
 2.5mm: ٔػبٔز ـيًٙ ـٚغٙي  (7) ـ 

ديىشٖٛ   (8)ـ 
ٌمٖ ديٗ ، سٛوط اثكاـ ٔػَّٛ ، ؼـٖٚ  (9)ـ  

.  ٌبسٖٛ خب قؼٜ ٔي ٌٛؼ
ٌبسٖٛ   (10)ـ 
ثغُ يبسبلب٘ي  (12)لطؿبر يبسبلبٟ٘بي ٔشطفن ،  (11)ـ 

ثب ٔٛسٛـ  TU5JP4 ؼـ ٔٛسٛـ (A)ٞب ٚ وٛـاظ ـٚغٗ 
TU5J4 ،  ٍٔشفن ٔي ثبٌٙؽ  .

 
ٚق٘ٝ سؿبؼَ ثفاي  8ـ سؿؽاؼ دٙح ؾؽؼ يبسبلبٖ ثبثز ٚ 

.  ٔيُ ًِٙ ؼـ ٘ػف ٌففشٝ ٌؽٜ اوز 
 

ـ ايٗ ٔٛسٛـ ثٛي سٝ ٔيُ ًِٙ ٘ؽاـؼ ِٚي ٌبفز 
ٚـٚؼي ٌيفثىه ؼـ ؼاغُ وٛـاغي وٝ ؼـ ٔفوك ٔيُ 

. ًِٙ لفاـ ؼاـؼ سىيٝ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوز 
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ٔمبؼيف ٚ ا٘ؽاقٜ ٞبي ٔفثٛط ثٝ ؼـ سّٛيف ـٚثفٚ ، 
ٔمبؼيف فٛق . ؼيؽٜ ٔي ٌٛؼ   وٛـاظ ا٘شٟبي ٔيُ ًِٙ ،

.  ٔؿشجف اوز  TU5JP4فمط ثفاي ٔيُ ًِٙ ٔٛسٛـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثفاي ا٘شػبة يبسبلبٟ٘ب ، ثب اوشفبؼٜ اق ـٚي خؽِٚي ٔي 
ٚ يب  (13)ًِٙ ثبيىز اق ثبـوؽ ضه ٌؽٜ ثف ـٚي ٔيُ 

اق ٔػبٔز يبسبلبٖ ٔشٙبوت ثب ٞف ـً٘ ضه ٌؽٜ ثف 
.  اوشفبؼٜ ٕ٘ٛؼ (14)ـٚي ٔيُ ًِٙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثفاي اوشفبؼٜ اق ـٚي خؽِٚي ، ٔي ثبيىز اق ثبـوؽ يب 
٘يك  (15)ؾالئٓ ضه ٌؽٜ ثف ـٚي ثّٛن ويّٙؽـ 

.  اوشفبؼٜ وٙيؽ 
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هجوَعِ سرسيلٌذر   
وفويّٙؽـ اق خٙه آِيبل آِٛٔيٙيْٛ ٔي ثبٌؽ ٚ لطف 

ايٗ ؼاغّي ٚ غبـخي ٍ٘يٍٕٙبٜ ٚاٌف فٙف وٛدبدٟب ؼـ 
ٔمؽاـ ثبق . ، ٔشفبٚر اوز  TU5JP4ٔٛسٛـ ثب ٔٛسٛـ 

.  ٌؽٖ وٛدبدٟب ؼـ ايٗ ٔٛسٛـ ٔشغيف اوز 
، اق اوشىبٖ سبديشٟبي ٞيؽـِٚيىي  TU5JP4ؼـ ٔٛسٛـ 

ٚ  TU5J4ؼـ ٞف ؼٚ ٔٛسٛـ . اوشفبؼٜ ٌؽٜ اوز 
TU5JP4 ، ثب افكايً . ٍٔشفن ٞىشٙؽ  ، اوشىبٖ سبديشٟب

ـٚغٗ . ٔي يبثؽ ؼٚـ ٔٛسٛـ ، فٍبـ ـٚغٗ افكايً 
ٔٛسٛـ اق طفيك ٔدفاي ٔػَّٛ ؼـ وفويّٙؽـ ثٝ 

ايٗ اوشىبٖ سبديشٟب . اوشىبٖ سبديشٟب ٔٙشمُ ٔي ٌٛؼ 
ثب ٚـٚؼ ـٚغٗ . ٔب٘ٙؽ ديىشٟٛ٘بي وٛزىي ؾُٕ ٔي وٙٙؽ
قٔب٘ي وٝ   ثب فٍبـ قيبؼ ثٝ ؼـٖٚ ايٗ اوشىب٘ي ٞب ،

ثبؼأه ثف ـٚي اوشىبٖ سبديشٟب فٍبـ ٚاـؼ ٔي وٙؽ ، 
اق ٌؽٖ وٛدبدٟب ، ثيٍشف اق ضبِشي غٛاٞؽ ثٛؼ ٔمؽاـ ة

.  وٝ فٍبـ ـٚغٗ وٓ اوز 
ٚاٌفٞبي ؼـة وٛدبح طٛـي وبغشٝ ٌؽٜ ا٘ؽ وٝ ده 

. اق ثبق ٕ٘ٛؼٖ ؼـة وٛدبح ، لبثُ سؿٛيٓ ٞىشٙؽ 
 
 
 
 

 

ًصة تسوِ تاين  
وًٍ سىٕٝ سبيٓ ـا ثب اوشفبؼٜ اق سىٕٝ وفز وٗ ٚ 

اثكاـ ٔػَّٛ ا٘ؽاقٜ ٌيفي وًٍ سىٕٝ سبيٓ 
SEEM105.5 

.  سٙػيٓ وٙيؽ
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ٚ ٔيُ ثبؼأه ؼٚؼ ثٝ زفغؽ٘ؽٜ  (16)ٔيُ ثبؼأه ٞٛا 
.  ُِٚ ٔي ٌٛ٘ؽ 

ٔيُ ثبؼأىٟب ؼـ لىٕز خّٛ ؼاـاي وبوٝ ٕ٘ؽ ٔي ثبٌٙؽ 
  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هشخصات هيل تاداهل  
ضه ٌؽٜ  (18)ٍٔػّبر ٔيُ ثبؼأه يؽوي ؼـ لىٕز 

:  اوز وٝ ؾجبـسٙؽ اق 
  6سب  1ـ ٍٔػّبر ثبؼأه اق ٌٕبـٜ 

 (A-B-C)ٌػّبر ٌفٜٚ ـ ْ
(  ـلٓ 3/ ـلٓ  2)ـ ـٚق ٚ وبَ سِٛيؽ 

طٛـي طفاضي ٌؽٜ وٝ ثفاي  TU5لبة ؼوشٝ ٔٛسٛـ 
ثبق وفؼٖ آٖ ٔي ثبيىز ؼوشٝ ٔٛسٛـ وٕز ـاوز ثبق 

.  ٌفؼؼ
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رٍغٌناري  
ٔطُ . فيّشف ـٚغٗ ثف ـٚي دبيٝ اي ّ٘ت ٌؽٜ اوز 

اسّبَ فيّشف ثٝ ٔٛسٛـ ؼـلىٕز خّٛ ، وٕز ٔٙيفِٛؽ 
ثفاي ٔطبفػز فيّشف ـٚغٗ ، اق يه . اٌكٚق ٔي ثبٌؽ

.  ٔطبفع ضفاـسي اوشفبؼٜ ٌؽٜ  اوز
يب ثٝ ( ٔؿِٕٛي)سػّيٝ ـٚغٗ ٔٛسٛـ ، ثٝ ؼٚ ـٚي ثمّي 

.  ٚويّٝ ٔىً ، ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ 
ِِٛٝ ٌيح ـٚغٗ اق ؼٚ لىٕز دبييٙي ِِٛٝ ٌيح ـٚغٗ ، 

ٌٛؼ ٚ ثب اوشفبؼٜ اق اثكاـ ٔػَّٛ ، ؾُٕ  ٔشُّ ٔي
.  سػّيٝ ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ 

 liter 3.25: ـ غففيز ـٚغٗ ٔٛسٛـ ثب فيّشف 
 liter 3.0: ـ غففيز ـٚغٗ ٔٛسٛـ ثؽٖٚ فيّشف 

  Max  ٚMinـ ٔمؽاـ ـٚغٗ ؼـٖٚ وبـسُ ثيٗ ؼٚ ؾالٔز 
 liter 1.5: ٌيح ـٚغٗ 

ثب  TU5JP4ـٚغٗ ٔٛسٛـ ديٍٟٙبؼي ثفاي ٔٛسٛـ 
ٔطبثك اوشب٘ؽاـؼ  Euro3سب٘ؽاـؼ آِٛؼٌي ان

ACEAA3 ٗـٚغ ،TOTAL QUARTZ 7000 

APSJ  ٔي ثبٌؽ .
 bar: 1000 RPM 1.5ـ فٍبـ ـٚغٗ ؼـ 
 bar :2000 RPM 3.0ـ فٍبـ ـٚغٗ ؼـ 
 bar :4000 RPM 4.0ـ فٍبـ ـٚغٗ ؼـ 

 80ٔمبؼيف فٛق قٔب٘ي وٝ ٔٛسٛـ ـٌٚٗ ٚ ؼٔبي ـٚغٗ 
.  ثف اوز ؼـخٝ وب٘شيٍفاؼ ، ٔي ثبٌؽ ٔؿز
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هذار زغذيِ َّاي ٍرٍدي  

سيستن َّاي ٍرٍدي  
:  لطؿبر سٍىيُ ؼٞٙؽٜ ؾجبـسٙؽ اق 

ٌبِفي وٛغز ا٘موشٛـٞب   (20)
(  ؾؽؼ 4)ا٘موشٛـٞب  (21)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٚؼي  غفطٛٔي ٞٛاي ٚـ (19)
وٛدبح غفٚخي أطفاـي وٛغز ؼـٖٚ ٌبِفي  (21)

وٛغز  
ٔٙيفِٛؽ ٞٛاي ٚـٚؼي   (22)
ؼـيسٝ ٌبق اِىشفيىي   (23)
(  وٙىٛـ MAP)وٙىٛـ فٍبـ ٔٙيفِٛؽ  (25)
ؼٚـ آـاْ ٔٛسٛـ سٛوط ؼـيسٝ ٌبق اِىشفيىي : ًنسِ 

.  سٙػيٓ ٔي ٌٛؼ
 



 

 14 
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سيستن سَخت رساًي  
لطؿبر سٍىيُ ؼٞٙؽٜ ويىشٓ وٛغز ـوب٘ي 

:  ؾجبـسىز اق 
ٌبِفي وٛغز   (26)
وٙيىشف   (27)
وٛدبح غفٚخي أطفاـي وٛغز ؼـٖٚ ٌبِفي   (29)
ٌز وٛغز  ِِٛٝ ٞبي ثفي (30)
وب٘ىشٛـٞبي ا٘موشٛـٞب   (31)
ِِٛٝ ٞبي ـفز ٚ ثفٌٍز ثٙكيٗ   (32)

 
 
 
 
 

وٙيىشف   (27)
فيّشف وٛغز   (28)
ِِٛٝ ٞبي ثفٌٍز وٛغز   (30)
ـٌٛالسٛـ فٍبـ وٛغز   (34)
دٕخ ثٙكيٗ غٛطٝ ٚـ ؼـٖٚ ثبن   (35)

ِِٛٝ ٞبي ثفٌٍز ثٝ ـيُ وٛغز ٔشُّ ٕ٘ي ثبٌؽ، ِؿا 
.  ٔبفي ثٝ ثبن ثف ٔي ٌفؼؼثؿؽ اق وٙيىشف ، وٛغز ا

ؼـٖٚ ثبن ، لفاـ ؼاـؼ ٚ فٍبـ ـا  (34)ـٌٛالسٛـ وٛغز 
.  سٙػيٓ ٔي وٙؽ  bar 3.5ؼـ 
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هٌيفَلذ اگسٍز 
ثف   ثٝ ٔٙػٛـ ضفبغز اق ِِٛٝ ٞبي ٞيؽـِٚيه ففٔبٖ ،

ـٚي ٔٙيفِٛؽ اٌكٚق ، ٔطبفع ضفاـر ٌيف ّ٘ت ٌؽٜ 
وبسبِيه وب٘ٛـسٛـ ، ٔىشميٕبً ثٝ قيف ٔٙيفِٛؽ . اوز

ثفاي ضفبغز اق فيّشف ـٚغٗ . اٌكٚق ُِٚ ٌؽٜ اوز 
.  ـي ّ٘ت ٌؽٜ اوز٘يك ، يه ٔطبفع ضفاـر ٌيف ؼيً

 
 
 
 
 
 
 

سيستن خٌل مٌٌذُ  
:  لطؿبر سٍىيُ ؼٞٙؽٜ ايٗ ويىشٓ ؾجبـسىز اق 

دير ٞٛاٌيفي  (36)
ٔٙجؽ ا٘جىبط ٔبيؽ ويىشٓ غٙه وٙٙؽٜ   (37)
ٚاسفدٕخ   (38)
ـاؼيبسٛـ ثػبـي   (39)
ـاؼيبسٛـ   (40)
ٞٛقيًٙ سفٔٛوشبر   (41)
ٌيفثىه   (42)
ٔٛسٛـ   (43)
ثىه اسٛٔبسيه  غٙه وٗ ـٚغٗ ٌيف (44)

ؼـخٝ ٚ ؼٔبي ـٌٚٗ  89ؼٔبي ثبق ٌؽٖ سفٔٛوشبر ، 
.  ؼـخٝ وب٘شيٍفاؼ اوز 118ٌؽٖ زفاـ اغطبـ 
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زسر ديٌام ٍ لَاسم جاًثي  
سىٕٝ وفز وٗ ؼيٙبٔيىي   (58)
ؼيٙبْ   (59)
ٞفقٌفؼ   (60)
دِٛي ٔيُ ًِٙ   (61)
وٕذفوٛـ وِٛف   (62)
دٕخ ٞيؽـِٚيه   (63)

 
 
 
 
 

سيستن جرقِ  
ECU  ٔٛسٛـ اق ٘ٛؼSIEMENS ٔي ثبٌؽ  .

ٚ ثف طجك سفسيت ( دبًٌ ا٘موشٛـٞب)ٚغز سكـيك ن
. اضشفاق اوز 

وٛيُ اق ٘ٛؼ يه دبـزٝ ٔي ثبٌؽ ٚ ٔىشميٕبً ثٝ 
.  وفويّٙؽـ ٔشُّ اوز ٚ ثف ـٚي ٌٕؽ ٞب لفاـ ؼاـؼ 

 
 
 
 
 
 

٘ٛؼ ٌٕؽ 
1- SAGEM EYQUEM RFN58LZ 

2- BOSCH FR7ME 
  0.9mm 0.05فيّشف ٌٕؽ 

.  اوز 2.8da.Nmزٟبي وٛيُ ، ٌٍشبٚـ وفز ٕ٘ٛؼٖ دي
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گشتاٍر خيچْا  

 
هطخصاذ زسوِ ديٌام  

 HUTCHINSON   :   وبق٘ؽٜ 
 1560SK547سىٕٝ ٌيبـؼاـ ثب ٌٕبـٜ          :  ٘ٛؼ 

4.0mm             :   طَٛ سىٕٝ   1560 
ؾؽؼ   6            :    سؿؽاؼ ٌيبـٞب 

:   (1)دٕخ ٞيؽـِٚيه ففٔبٖ 
 da.N.M 2.5ثٝ ٔمؽاـ  (3)ٚ  (2)دير ٞبي 

 2.2da.N.Mثٝ ٔمؽاـ  (4)دير 
 
 
 

ؼيٙبْ   (5)
 da.N.M 4.0ثٝ ٔمؽاـ  (6) ؾؽؼ دير ٞبي 4

ٚ ثب  8ؼيٙبْ اوشفبؼٜ ٌؽٜ ؼـ غٛؼـٚ ـا٘ب والن 
آٔذف ، ٔشٙبوت ثب ويىشٓ اِىشفيىي غٛؼـٚ ،  80خفيبٖ

.  ٔي ثبٌؽ 
 
 
 
 
 

  (7)مودزسَر مَلز 
 SD6V12وب٘ؽٖ :     ٔؽَ 

 gr  700 20:    ٔمؽاـ ٌبق وِٛف 
 SP10:    ـٚغٗ وٕذفوٛـ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   2.5ثٝ ٔمؽاـ  (8)دير ٞبي  ؾؽؼ 4
 R134a:     ٘ٛؼ ٌبق 
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 (11)ك ٍ ديٌام خايِ ًگْذارًذُ خوح ّيذرٍلي
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٔدٟك ثٝ  5/2ثٝ ٔمؽاـ  (12)ؾؽؼ دير  4

وٕذفوٛـ وِٛف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خايِ مودزسَر مَلز  
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  5/2ـا ثٝ ٔمؽاـ  (15)ٚ  (14)دير ٞبي 

.  وفز وٙيؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؼـٔؽِٟبي وٝ ٔدٟك ثٝ وِٛف ٔي ثبٌٙؽ ، سىٕٝ ؼيٙبْ اق 
، وٕذفوٛـ وِٛف ٚ ـٚي دِٛي ؼيٙبْ ، دٕخ ٞيؽـِٚيه 

.  دِٛي ٔيُ ًِٙ ؾجٛـ ٔي وٙؽ 
ؼوب٘يٛسٗ  5/4ـا ثٝ ٔمؽاـ  (20)دير سىٕٝ وفز وٗ 

.  ٔشف وفز وٙيؽ 
ثٝ ٔمؽاـ  (22)ٚ دِٛي ٔيُ ًِٙ  (21)دير ٞبي ٞفقٌفؼ 

.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ، ٔطىٓ وٙيؽ  5/2
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دستِ هَتَر راست  
 (1)اسّبَ ؼوشٝ ٔٛسٛـ ثٝ وفويّٙؽـ ( وفآِٗ)ـ دير 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   5/4ثٝ ٔمؽاـ 
 (2)ـ ٟٔفٜ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ الوشيه ٔفثٝ ٌيف ؼوشٝ ٔٛسٛـ 

٘يٛسٗ ٔشف  ؼوب 5/4ثٝ ٔمؽاـ 
 (3)اسّبَ ؼوشٝ ٔٛسٛـ ثٝ دبيٝ ـاثط ( وفآِٗ)ـ دير 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   5/6ثٝ ٔمؽاـ 
 
 
 
 
 

 

دستِ هَتَر چح  

B  : ؼوشٝ ٔٛسٛـ زخ ثفاي غٛؼـٚ ؼاـاي ٌيفثىه
ٔؿِٕٛي  

C  : ؼوشٝ ٔٛسٛـ زخ ثفاي غٛؼـٚ ؼاـاي ٌيفثىه
اسٛٔبسيه  

 5/6ثٝ ٔمؽاـ  (4)ـ ٟٔفٜ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ؼوشٝ ٔٛسٛـ زخ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   5ثٝ ٔمؽاـ  (5)ـ دير ؼٚ وف ـقٜٚ 
ـ ٟٔفٜ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ دبيٝ ؼوشٝ ٔٛسٛـ ـٚي ٌيفثىه 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   5/2ثٝ ٔمؽاـ  (5a)ٔؿِٕٛي 
ـ دير ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ دبيٝ ؼوشٝ ٔٛسٛـ ـٚي ٌيفثىه 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   5/4ثٝ ٔمؽاـ  (5b)اسٛٔبسيه 
 3ثٝ ٔمؽاـ  (6)ثٝ ٌيف ـ ديسٟبي ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ الوشيه ٔف

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  
 5/2ثٝ ٔمؽاـ ( 7)ـ ديسٟبي ويٙي قيف ثبسفي 

ٔشف  ؼوب٘يٛسٗ
ثٝ ٔمؽاـ  (8)ـ ديسٟبي دبيٝ ٚوطي ؼوشٝ ٔٛسٛـ زخ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   5/2
ثٝ  (9)ـ ديسٟبي دبيٝ ٚوطي ؼوشٝ ٔٛسٛـ زخ ثٝ ثؽ٘ٝ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   5/2ٔمؽاـ 
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دستِ هَتَر خاييي  

ثٝ  (10)ـ دير ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ؼٚ ٌبغٝ ؼوشٝ ٔٛسٛـ دبييٗ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   4ٔمؽاـ 

ـ دير اسّبَ ؼـ ٌبغٝ ؼوشٝ ٔٛسٛـ ثٝ ثٛي دبيٝ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   5ثٝ ٔمؽاـ  (11)ـاثط 

 5/4ثٝ ٔمؽاـ  (12)ـ دير اسّبَ ؼوشٝ ٔٛسٛـ ثٝ ٔٛسٛـ 
ٖ ٔشف  ؼوب٘يٛر

ثٝ  (13)ـ دير اسّبَ دبيٝ دبييٙي ؼوشٝ ٔٛسٛـ دبييٗ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   2ٔمؽاـ 

 
 
 
 

:  ديسٟبي وذٝ ٞبي ثبثز ٚ ٔشطفن ٚ ٔيُ ًِٙ
  

 (32)ـ ديسٟبي وذٝ ٞبي ثبثز 
  ٜؼوب٘يٛسٗ ٔشف   2ٔفضّٝ اَٚ ثٝ ا٘ؽاق

  ٜٔفضّٝ ؼْٚ ثٝ ا٘ؽاق49  
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   4ثٝ ٔمؽاـ  (33) ـ ٟٔفٜ وذٝ ٞبي ٔشطفن

 
 
 
 

ـ دير ؼٚ وف ـقٜٚ دبيٝ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ وبوٝ ٕ٘ؽ سٝ ٔيُ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   1ثٝ ٔمؽاـ  (34)ًِٙ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   7ثٝ ٔمؽاـ  (35)ـ ديسٟبي فاليٛيُ 
  (36)ـ دير زفغٙؽٜ سبيٓ وف ٔيُ ًِٙ 

  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   4ٔفضّٝ اَٚ ثٝ ٔمؽاـ

 ٔفضّٝ ؼْٚ ثٝ ا٘ؽاق ٜ45 
ثٝ  (37)ـ دير اسّبَ دِٛي وف ٔيُ ًِٙ ثٝ ؼ٘ؽٜ سبيٓ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   5/2ٔمؽاـ 
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سيستن رٍغٌناري  

 1ٜ ٔمؽاـ ة (38)ـ دير ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ـٚغٗ دبٌٟب ديىشٖٛ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   3ثٝ ٔمؽاـ  (39)ـ دير سػّيٝ ـٚغٗ 
 8/0ثٝ ٔمؽاـ  (40)ـ دير ٚ ٟٔفٜ ٞبي وبـسف ـٚغٗ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  
 1ثٝ ٔمؽاـ  (41)ـ دير دبيٝ ٔدٕٛؾٝ فيّشف ـٚغٗ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  
 8/0ثٝ ٔمؽاـ  (42)ـ دير ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ِِٛٝ ٌر ـٚغٗ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   5/3ثٝ ٔمؽاـ  (43)ٚـ فٍبـ ـٚغٗ ـ وٙه

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   5/2ثٝ ٔمؽاـ  (X)ـ ؼـدٛي فيّشف ـٚغٗ 
 

 8/0ثٝ ٔمؽاـ  (44)ـ دير ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ دٕخ ـٚغٗ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  

 
 
 
 
 
 
 
 

ويىشٓ غٙه وٙٙؽٜ ٔٛسٛـ  
 1ثٝ ٔمؽاـ  (45)ـ دير دبيٝ وٝ ـاٜ ٚـٚؼي آة 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   2ثٝ ٔمؽاـ  (46)ـ دير ٚاسف دٕخ 

ؼوب٘يٛسٗ 1ثٝ ٔمؽاـ  (47)ـ دير ؼـدٛي سفٔٛوشبر 
ٔشف  

ؼوب٘يٛسٗ  1ثٝ ٔمؽاـ  (48)ـ دير دٛوشٝ سفٔٛوشبر 
ٔشف  

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   5/0ثٝ ٔمؽاـ  (49)ـ دير ٞٛاٌيفي 

 ؼوب٘يٛسٗ ٔشف 2ثٝ ٔمؽاـ  (50)ـ وٙىٛـ ؼٔبي آة 
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: وفويّٙؽـ 
 

ؼوب٘يٛسٗ  8/0ثٝ ٔمؽاـ  (51)ـ ديسٟبي لبِذبق وٛدبح 
ٔشف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   5/1ثٝ ٔمؽاـ  (52)ـ دير وٛـوٗ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   1ثٝ ٔمؽاـ  (53)ـ دير وٛـوٗ 

وٝ ٔي ثبيىز ثٝ ِٛـر  (54)ـ ديسٟبي وفويّٙؽـ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   1ٔبـديسي ثىشٝ ٌٛؼ ٚ ثٝ ٔمؽاـ 

ؼوب٘يٛسٗ  8/1ثٝ ٔمؽاـ  (55)ـ ٔيىفٚوٛئير ؼٔبي آة 
ٔشف  

 
 
 
 
 
 
 
 8/0ثٝ ٔمؽاـ  (56)فٍبـ ٞٛاي ٚـٚؼي دير وٙىٛـ  ـ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  
ـ ٟٔفٜ اسّبَ ٔٙيفِٛؽ ٞٛاي ٚـٚؼي ثٝ وفويّٙؽـ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   1ثٝ ٔمؽاـ  (57)
ـ ٟٔفٜ اسّبَ ٔٙيفِٛؽ ٞٛاي ٚـٚؼي ثٝ وفويّٙؽـ 

(57b)  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   2ثٝ ٔمؽاـ
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  2ثٝ ٔمؽاـ  (58)ـ ٟٔفٜ اسّبَ اٌكٚق ثٝ وفويّٙؽـ 

 ؼوب٘يٛسٗ ٔشف 
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 ثبق ٚ ثىز ٔٛسٛـ



 

 25 
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تاز ٍ تست هَتَر ٍ گيرتنس از رٍي خَدرٍ 

  
اتشار هخصَظ  

 24413014     مذ اخسصاصي:  اتشار جاتجايي هَزَر
ٔيّٝ ؾفٔي  :  [1]
   ٞبق٘ديف:  [2]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اثكاـ ٔػَّٛ ا٘ؽاقٜ ٌيفي فٍبـ ـيُ وٛغز   [3]
(  26501016وؽ اغشّبِي ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قاؼ وبقي اٞفْ والذ  آاثكاـ :  [5] 
(  25501006وؽ اغشّبِي ) 

 
 

[1] [2] 

[3] 

 
[3] 

 

[5] 
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اِي وؽ اغشُ)خبقٖ وبوٝ ٕ٘ؽ دّٛن ـاوز  [6]

 (25412011وؽ اغشّبِي )ٚ دّٛن زخ (25412010
 

 ( 25415001خكء ويز ثب وؽ اغشّبِي )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٔدٕٛؾٝ ٔٛسٛـ ٚ ٌيفثىه اق وٕز ثبال غبـج : زَجِ 
.  ٔي ٌٛ٘ؽ 

اسّبَ . اثشؽا غٛؼـٚ ـا سٛوط خه ، اق قٔيٗ ثّٙؽ وٙيؽ 
:  ثبسفي ـا لطؽ وٙيؽ ٚ لطؿبر ؾيُ ـا ثبق وٙيؽ 

قيف ثبسفي   ـ ثبسفي ٚ ويٙي
ـ ٔدٕٛؾٝ فيّشف ٞٛاوً ٚ ٌّٛيي ٚـٚؼي ٞٛا  

ـ ٔبيؽ ويىشٓ غٙه وٙٙؽٜ ٚ ـٚغٗ ٔٛسٛـ ٚ ٌيفثىه 
.  ـا سػّيٝ وٙيؽ 

اسّبالر ِِٛٝ ٞبي ثػبـي ثٝ ٚاسفدٕخ ، ٔٙجؽ ا٘جىبط ، 
. اسّبَ ِِٛٝ ٞبي ثبال ٚ دبييٗ ـاؼيبسٛـ ـا ثبق وٙيؽ 

.  دّٛن ٞب ـا اق ٔطُ غٛؼ غبـج وٙيؽ 
. يٙبْ ـا اق ٔطُ غٛؼ غبـج وٙيؽ سىٕٝ ؼ

 

[6] 



 

 27 

 رانا TU5راهنماي تعميرات موتور 

دٕخ ٞيؽـِٚيه ففٔبٖ ـا  2ٚ  1ثب ثبق ٕ٘ٛؼٖ دير ٞبي  
ٜ ٞبي ٞيؽـِٚيه اق ٔٛسٛـ خؽا ثؽٖٚ ثبق ٕ٘ٛؼٖ َِٛ

.  وٙيؽ 
وٕذفوٛـ وِٛف ـا ثؽٖٚ خؽا ٕ٘ٛؼٖ ِِٛٝ ٞبي وِٛف ، اق 

.  ٔٛسٛـ خؽا وٙيؽ 
ٔطبفع ضفاـر ٌيف ؼيٙبْ ٚ دٕخ ٞيؽـِٚيه ففٔبٖ ـا 

.  ثبق وٙيؽ 
 
 
 
 

  .
 



 

 28 

 رانا TU5راهنماي تعميرات موتور 

اتصال ماتل مالچ تِ گيرتنس  
ٚ اسّبالر اٞفْ ؼوشٝ ؼ٘ؽٜ ـا ثب اوشفبؼٜ اق اثكاـ 

ثفاي (  25501006وؽاغشّبِي )  [5]ٔػَّٛ  
. ، خؽا وٙيؽ  MA5ٌيفثىه ٔؿِٕٛي 

، اسّبالر وبثُ  AL4ؼـ ٔٛـؼ ٌيفثىه اسٛٔبسيه 
.  ٌيفثىه ـا اق ؼوشٝ ويٓ خؽا وٙيؽ 

  [3]ثفاي وبًٞ فٍبـ ـيُ وٛغز ، اق اثكاـ ٔػَّٛ 
ثفاي ايٗ . اوشفبؼٜ ٕ٘بييؽ ( 26501016وؽاغشّبِي ) 

وبـ ، اثكاـ فٛق ـا ثٝ ا٘شٟبي ـيُ وٛغز ، ٔشُّ وٙيؽ 
ٚ ثٙكيٗ أبفي ـا ؼـٖٚ يه غفف ؼيٍف ، سػّيٝ ٕ٘بييؽ 

ؼـ ٍٞٙبْ اسّبَ اثكاـ ٔػَّٛ فٛق ثٝ ا٘شٟبي ـيُ . 
ٜ ثبٌيؽ وٝ ثٝ ؼِيُ فٍبـ قيبؼ وٛغز ، سٛخٝ ؼاٌز

.  وٛغز ، ثٙكيٗ ثٝ ثيفٖٚ دبٌيؽٜ ٔي ٌٛؼ 
 

اسّبَ ثفلي وٙىٛـٞب ٚ لطؿبر قيف ـا اق ٔٛسٛـ ٚ 
:  ٌيفثىه خؽا وٙيؽ 

ـ اسّبَ اوشبـر ٚ ؼيٙبْ  
ـ اسّبَ فٍٍٙي ـٚغٗ  

ـ اسّبَ وٙىٛـ ٔفثٝ  
 MAP)ـ اسّبَ وٙىٛـ فٍبـ ٔٙيفِٛؽ ٞٛاي ٚـٚؼي 

(  وٙىٛـ
دشب٘ىيٛٔشف ؼـيسٝ ٌبق  ـ اسّبَ 

ـ اسّبَ ا٘موشٛـٞب  
ـ اسّبَ وٛيُ ٌٕؽ ٞب  

ـ اسّبَ ثؽ٘ٝ ٌيفثىه ٚ ٔٛسٛـ  
اق سىٕٝ  (6)ـ ثب خؽا ٕ٘ٛؼٖ سىٕٝ وفز وٗ ؼيٙبٔيىي 

.  ؼيٙبْ ، ٔي سٛا٘يؽ سىٕٝ ؼيٙبْ ـا غبـج ٕ٘بييؽ 
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ـا ثبق وٙيؽ ٚ  (7)دير ٞبي اسّبَ ؼيٙبْ ثٝ ٔٛسٛـ 
.  ؼيٙبْ ـا اق ٔٛسٛـ خؽا ٕ٘بييؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثٝ دبيٝ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ آٖ  (8)اسّبَ ؼوشٝ ٔٛسٛـ قيفيٗ 
.  وٝ ٔشُّ ثٝ ـاْ قيف ٔٛسٛـ اوز ـا آقاؼ وٙيؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـا (  24413014غشّبِي وؽا)  [2]  ، [1]اثشؽا اثكاـٞبي 
ثٝ ٔطُ ٔػَّٛ ثف ـٚي ٔٛسٛـ ، ٔشُّ وٙيؽ ٚ 

وذه . سٛوط يه خفثميُ ٔٛسٛـ ـا اق ثبال ، ٍ٘ٝ ؼاـيؽ 
ؼوشٝ ٔٛسٛـ وٕز  (10)ٚ  (9)ثب ثبق ٕ٘ٛؼٖ دير ٞبي 

وٝ ثٝ ثؽ٘ٝ ٔشُّ ٔي وٙٙؽ ، ـا ( وٕز ٌيفثىه)ـاوز 
.  آقاؼ وٙيؽ 
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ثفاي ثبق ٕ٘ٛؼٖ ؼوشٝ ٔٛسٛـ وٕز زخ لطؿبر قيف ـا 
:  ثبق وٙيؽ 

دير  (12)ٟٔفٜ اسّبَ ؼوشٝ ٔٛسٛـ ثٝ دبيٝ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ 
دير ٞبي اسّبَ دبيٝ  (16)ٚ  (15)،  (14)ٞبي 

ده اق ثبق ٕ٘ٛؼٖ لطؿبر فٛق ، . ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ثٝ ثؽ٘ٝ 
.  ٔدٕٛؾٝ ٔٛسٛـ ٚ ٌيفثىه ـا اق وٕز ثبال غبـج وٙيؽ 

 
 
 
 
 
 

ًصة هجوَعِ هَزَر ٍ گيزتنس تز رٍي خَدرٍ  
.  ٕٞٛاـٜ اق ٟٔفٜ ٞبي لفّي ٘ٛ اوشفبؼٜ وٙيؽ: ٘ىشٝ ٟٔٓ 

ـيه وبـي ٕ٘بييؽ ٚ اثشؽا وبوٝ ٕ٘ؽٞبي ٌيفثىه ـا ، ي
ثب اوشفبؼٜ اق اثكاـٞبي ٔػَّٛ وبوٝ ٕ٘ؽ خبقٖ 

  25415001خكء ويز ثب وؽ اغشّبِي ) [6]زخ /ـاوز
وبوٝ ٕ٘ؽ ٞبي ـاوز ٚ زخ ـا ثف ـٚي ٌيفثىه  ،(

. ّ٘ت وٙيؽ 
 
 
 
 
 
 
 

اثشؽا دير ؼٚ وف ـقٜٚ ٔشُّ وٙٙؽٜ ٌيفثىه ثٝ ؼوشٝ 
آغٍشٝ  SPAGRAHٔٛسٛـ وٕز زخ ـا ثٝ زىت 

.  ٚ ثف ـٚي ٌيفثىه ، ّ٘ت وٙيؽ وٙيؽ 
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: ٌٍشبٚـ دير ٞب 
ٟٔفٜ اسّبَ ؼوشٝ ٔٛسٛـ وٕز ـاوز ثٝ ٌيفثىه 

دير . ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز وٙيؽ  5/4ـا ثٝ ٔيكاٖ  (10)
 0/6ـا ثٝ ٔيكاٖ  (9)ٞبي اسّبَ ؼوشٝ ٔٛسٛـ ثٝ ثؽ٘ٝ 

.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز وٙيؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثٝ ثؽ٘ٝ ،  (16)ح ثفاي ّ٘ت دبيٝ ؼوشٝ ٔٛسٛـ وٕز ذ
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٚ دير  7/2ـا ثٝ ٔيكاٖ  (14)دير ٞبي 

.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز وٙيؽ  0/3ـا ثٝ ٔيكاٖ  (15)ٞبي 
 5/6ـا ثٝ ٔيكاٖ  (12)ٟٔفٜ اسّبَ ؼوشٝ ٔٛسٛـ ثٝ دبيٝ 

.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٔطىٓ وٙيؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثٝ ثؽ٘ٝ دير  (8)ؼوشٝ ٔٛسٛـ قيفيٗ )ثفاي ّ٘ت دبيٝ 
دير . ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ، ٔطىٓ وٙيؽ  5/8ثٝ ٔيكاٖ ـا  (19)

 (18)اسّبَ ؼوشٝ ٔٛسٛـ قيفيٗ ثٝ دبيٝ ؼوشٝ ٔٛسٛـ 
.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٔطىٓ وٙيؽ  5/4ـا ثٝ ٔيكاٖ 
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ـا ثٝ  (1)ثفاي ّ٘ت دٕخ ٞيؽـِٚيه ففٔبٖ ، دير ٞبي 
 2/2ٔيكاٖ ـا ثٝ  (2)ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٚ دير  5/2ٔيكاٖ 

.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٔطىٓ وٙيؽ 
 0/4ثفاي ّ٘ت ؼيٙبْ ، دير ٞبي ؼيٙبْ ـا ثٝ ٔيكاٖ 

.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٔطىٓ وٙيؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 

سىٕٝ ؼيٙبْ ـا ّ٘ت وٙيؽ ٚ دير سىٕٝ وفز وٗ ـا ثٝ 
.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٔطىٓ وٙيؽ  5/3ٔيكاٖ 

دّٛن ٞب ـا ؼـ ٔطُ غٛؼ ، ّ٘ت وٙيؽ ٚ ـٚغٗ 
سٛـ ـا ثٝ ٔيكاٖ ٔدبق وفـيك ٌيفثىه ٚ ـٚغٗ ٔٛ

.  ٕ٘بييؽ
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٚ دير  5/32ٟٔفٜ وفدّٛن ـا ثٝ ٔيكاٖ 

.  ؼوب٘يٛسٗ ، ٔطىٓ وٙيؽ  5/8ٞبي زفظ ـا ثٝ ٔمؽاـ 
ECU ٞبي ٔٛسٛـ ٚ ٌيفثىه ـا سٛوط ؼوشٍبٜ ؾيت

ٔبيؽ ويىشٓ . ، سدؽيؽ ضبفػٝ ٕ٘بييؽ  ايىٛؼيبي يبة
وشٓ ، أبفٝ غٙه وٙٙؽٜ ـا ثٝ ٔيكاٖ ٔدبق ، ؼـٖٚ وي

.  وٙيؽ ٚ ٞٛاٌيفي ٕ٘بييؽ
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 تاز ٍ تست قطعات سيستن  اگسٍز  

 ( ماتاليست) ماتاليسٍر  تاز ٍ تست . 1

  رٍش جذا مردى – 2.1

 .خَدسٍ سا سٍي خه لشاس دادُ ٍ تاال تثشيذ 

 

 : ( هطاتك ضىل)  تِ زشزية لطؼاذ صيش سا خذا وٌيذ

 سيٌي صيش هَزَس -

 (1)ازػاالذ ًگْذاسًذُ لَلِ اگضٍص  -

 (2)چْاي خي -

 (3)چْاس هْشُ ًگْذاسًذُ وازاليضٍس  -

 (4) وازاليضٍس  -

 : ًصة هجذد -2.2

 .ٍ هٌيفَلذ اگضٍص سا زؼَيض ًواييذ ( 4)خس اص تاص وشدى وازاليضٍس ، تايذ ٍاضش اگضٍص ،  تيي وازاليضٍس: ّطذاس

 

 .سا تا ٍاضش اگضٍص ًَ دس خاي خَد تثٌذيذ ( 4)وازاليضٍس 

: دس خاي خَد تثٌذيذ  اًلطؼاذ صيش سا هدذد
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  ُهْش(3a)  

  ُهْش(3b)  

  ُهْش(3c)  

  ُهْش(3d)  

  سا( 2)خيچ ّا 

  (هطاتك ضىل )سا ( 3)هْشُ ّاي 

  (1)ازػاالذ ًگْذاسًذُ لَلِ اگضٍص 

 .خَدسٍ سا اص سٍي خه خاييي تياٍسيذ سيٌي صيش هَزَس سا ًػة ًوَدُ ٍ 

 :      جلَئي اگسٍز  تاز ٍ تست لَلِ 

  دا مردىرٍش ج – 3.1

 .خَدسٍ سا سٍي خه لشاس دادُ ٍ تاال تثشيذ

 

 : خذا وٌيذ اص سٍي خَدسٍ تِ زشزية 

 سيٌي صيش هَزَس 

 سا تاص وٌيذ  هْشُ ًگْذاسًذُ تسر ازػال لَلِ اگضٍص خلَيي تِ هخضى. 

  تاص وشدُ ٍ تسر سا اص خاي خَد خاسج ًواييذ سا( 5)تسر ػوَهي خاس دٌِّ  تا اسسفادُ اص اتضاس . 

  ازػاالذ ًگْذاسًذُ لَلِ اگضٍص سا 

  سا ( 6)لَلِ اگضٍص خلَئي 

 : ًصة هجذد -3.2

.زؼَيض ضًَذ  ًَتا تسر  (5)فلضي  ، تايذ تسر تاص ٍ تسر  تاسخس اص ّش :    1زَخِ  

  سا تثٌذيذ ( 6)لَلِ اگضٍص خلَئي. 

  سا تثٌذيذ ( 1)ازػاالذ ًگْذاسًذُ لَلِ اگضٍص. 
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  ًوَدُ ٍ خا تضًيذ سدس هْشُ تسر سا تثٌذيذ  سا تا تسر ًَ زؼَيض( 5)تسر . 

 .اص تسسِ ضذى دسسر ازػاالذ اطويٌاى حاغل وٌيذ  

 .سيٌي صيش هَزَس سا دس خاي خَد تسسِ ٍ خَدسٍ سا اص سٍي خه خاييي تياٍسيذ 

 

  لَلِ اًتْايي اگسٍز  تاز ٍ تست 

  رٍش جذا مردى – 4.1

 . خَدسٍ سا سٍي خه تاال تشيذ

 

  ُتاص وشدُ ٍ تسر سا اص خاي خَد خاسج ًواييذ سا( 5)تسر ػوَهي دٌِّ  اص اتضاس تا اسسفاد . 

 

 

:تِ زشزية لطؼاذ صيش سا اص سٍي خَدسٍ خذا وٌيذ    

  تاص وشدُ ٍ تسر سا اص خاي خَد خاسج ًواييذ سا( 7)تسر ػوَهي دٌِّ  تا اسسفادُ اص اتضاس . 

  يذ سا تاص وي( 8)تسر السسيىي ًگْذاسًذُ اگضٍص 

  سا تِ سور ػمة وطيذُ ٍ تاص وٌيذ ( 9(  )صيش تذًِ ) لَلِ اًسْايي اگضٍص. 
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 : ًصة هجذد -4.2

.زؼَيض ضًَذ  ًَتا تسر  (7)ٍ ( 5)تايذ تسر ّاي فلضي ، تاص ٍ تسر  تاسخس اص ّش :    1زَخِ  

.يض ًواييذ سا وٌسشل ًوَدُ ٍ دس غَسذ ًياص آًشا زؼَ( 8)ٍضؼير ظاّشي تسر السسيىي اگضٍص :  2زَخِ  

  :تِ زشزية تثٌذيذ 

  ( 9(  )صيش تذًِ ) لَلِ اًسْايي اگضٍص 

  (8)تسر السسيىي اگضٍص 

  سا تثٌذيذ( 5)ٍ ( 7)تسر ّاي. 

. خَدسٍ سا اص سٍي خه خاييي تياٍسيذ ًوَدُ سدسٍضؼير ازػاالذ سا تشسسي   

  هٌثع  اگسٍز قسوت اًتْايي  تاز ٍ تست 

  رٍش جذا مردى – 5.1

 .ٍي خه تاال تثشيذ خَدسٍ سا س

 

   سا خذا وٌيذ ( 7)تسر. 

  سا خذا وٌيذ ( 10)تسسْاي ًگْذاسًذُ اگضٍص. 

  سا خذا وٌيذ ( 11)هٌثغ اًسْايي اگضٍص. 

.زؼَيض ضًَذ  ًَتا تسر  (7)فلضي  ، تايذ تسر تاص ٍ تسر  تاسخس اص ّش :    1زَخِ  

.سل ًوَدُ ٍ دس غَسذ ًياص آًشا زؼَيض ًواييذ سا وٌر( 10)ٍضؼير ظاّشي تسر ًگْذاسًذُ اگضٍص :  2زَخِ  

  سا تثٌذيذ( 11)هٌثغ اًسْايي اگضٍص. 

  سا تثٌذيذ ( 10)تسسْاي ًگْذاسًذُ اگضٍص. 

  سا تثٌذيذ( 7)تسر. 

  خَدسٍ سا اص سٍي خه خاييي تياٍسيذٍضؼير ازػاالذ سا تشسسي ًوَدُ سدس 
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تاز ٍ تست سرسيلٌذر  
      اتشار هخصَظ 

 ديٗ سٙػيٓ سبيٓ ٔيُ وٛدبح ٞٛا         :  [1]
 ( 24401011وؽاغشّبِي ) 

 ديٗ سٙػيٓ سبيٓ ٔيُ وٛدبح ؼٚؼ  :  [2]
 ( 24401011وؽاغشّبِي ) 

 ْ فاليٛيُ يب ٔيُ ًِٙ  ديٗ سبي:  [3]
 ( 24411007خكء ويز اثكاـ ثب وؽ اغشّبِي )

 ثىه دير وفويّٙؽـ    :  [4]
 ( 24408006وؽاغشّبِي )

  اثكاـ خبثدبيي وفويّٙؽـ   :  [5]
 ( 24408008وؽاغشّبِي )

 اثكاـ وبًٞ فٍبـ وٛغز ـيُ وٛغز  :  [6]
 ( 26501016وؽاغشّبِي ) 

 وٛدبح وً ٔٛسٛـ:  [7]
 ( 24416013غشّبِي وؽ ا)  

 خبقٖ الوشيه وبق وٛدبح [8]
 ( 24416020وؽ اغشّبِي )  

 خبقٖ وبوٝ ٕ٘ؽ ٔيُ وٛدبح   :  [9]
 ( 24415011اثكاـ ثب وؽ اغشّبِي )

 
تاس ًوَدى سزسيلٌذر  

.  ـا ثبق وٙيؽ  (1)ؼـدٛي ثبسفي 
.  ـا ثبق وٙيؽ  (2)ٔدٕٛؾٝ ٞٛاوً ٚ ِِٛٝ ٞب 

يؽ ويىشٓ غٙه وٙٙؽٜ اسّبَ ثبسفي ـا لطؽ وٙيؽ ٚ ٔب
.  ـا سػّيٝ وٙيؽ 

سىٕٝ ؼيٙبْ ـا ثبق وٙيؽ ٚ دِٛي ٔيُ ًِٙ ـا اق ٔيُ ًِٙ 
.  خؽا وٙيؽ 

اثشؽا ٔٛسٛـ ـا اق قيف سٛوط يه خه ، ثبثز ٍ٘ٝ ؼاـيؽ ، 
:  وذه لطؿبر قيف ـا ثٝ سفسيت ثبق وٙيؽ 

ـ لبة ثباليي سىٕٝ سبيٓ  
لبة دبييٙي سىٕٝ سبيٓ   ـ 

ٜ ٌيح ـٚغٗ ٔٛسٛـ  ـ لىٕز ثباليي َِٛ
ـ وبسبِيه وب٘ٛـسٛـ اٌكٚق  

دير ٞبي ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ دٕخ ٞيؽـِٚيه ففٔبٖ ـا ثبق وٙيؽ 
ٚ دٕخ ٞيؽـِٚيه ففٔبٖ ـا ثؽٖٚ لطؽ ٕ٘ٛؼٖ ٔؽاـ 

.  ٞيؽـِٚيه اق ٔٛسٛـ خؽا وٙيؽ 
 

[ 3] [9] 

[7] 
[8] 
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ٔيُ ًِٙ ـا ثب اوشفبؼٜ اق اثكاـ ٔػَّٛ سبيٓ ٔيُ ًِٙ 

وٝ ؼـ ٔطُ غٛؼ ثف ـٚي فاليٛيُ ، ّ٘ت ٔي ٌٛ٘ؽ،  [3]
خكء ويز ) [3]وذه اثكاـ ٔػَّٛ . سٙػيٓ وٙيؽ 

ـا غبـج وٙيؽ ٚ (  24411007اِي اثكاـ ثب وؽ اغشُ

ٔيُ ًِٙ ـا 
4

ؼٚـ ؼـ خٟز ؾىه ٌفؼي ٔٛسٛـ  1

.  ثسفغب٘يؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  ـا ثبق وٙيؽ (4)وٛيُ ـا ثبق وٙيؽ ٚ لبِذبق وٛدبدٟب 
ؼلز وٙيؽ وٝ دير ٞبي وفويّٙؽـ ـا ثطٛـ ضّكٚ٘ي اق 

.  وٕز ثيفٖٚ ثٝ ؼاغُ ، ثبق وٙيؽ 
ٌشٗ ٔيُ وٛدبح سٛوط يه آزبـ سػز ثب ثبثز ٍ٘ٝ ؼا

. ، دير ؼ٘ؽٜ ٔيُ وٛدبح ـا ثبق وٙيؽ  Aؼـ ٘مطٝ 
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قطعاذ سيز را تِ زززية تاس مٌيذ  
ـ سىٕٝ سبيٓ  

ـ سىٕٝ وفز وٗ  
وؽ اغشّبِي ) [2]ٚ  [1]ـ ديٗ ٞبي لفُ وٗ 

. ـا ثيفٖٚ آٚـيؽ (24401011
اق ٔيُ ثبؼأه لفاـ ؼاؼٜ سب  Aـ آزبـ سػز ـا ؼـ ٘بضيٝ 

ٔيُ ثبؼأه لفُ ٌٛؼ وذه ديسٟبي وفؼ٘ؽٜ سبيٓ ـا 
.  اييؽ ثبق ٘ٓ

ٚ وبٚـ  (8)ٚ ٞٛا  (7)ـ زفغٙؽٜ وفٔيُ ثبؼأه ؼٚؼ 
.  ـا ثبق ٕ٘بييؽ (2-1)قيف زفغٙؽٜ ٞب 

اسّبَ ِِٛٝ ٞبي ثػبـي ٚ وب٘ىشٛـٞبي اوىيمٖ 
.  ثبق وٙيؽ( ؾؽؼ 2)وٙىٛـ 

وؽ اغشّبِي )[ [6]ثب اوشفبؼٜ اق اثكاـ ٔػَّٛ 
فٍبـ وٛغز ؼـٖٚ ـيُ وٛغز ـا وبًٞ ( 26501016

.  ار قيف ـا اق ـيُ وٛغز خؽا وٙيؽ ؼٞيؽ ٚ وذه لطؽ
ـ ِِٛٝ ٞبي ثٙكيٗ 

ـ وب٘ىشٛـ اِّي ا٘موشٛـٞب  
ـ وب٘ىشٛـٞبي اوشخ ٔٛسٛـ ٚ دشب٘ىيٛٔشف ؼـيسٝ ٌبق  

ـ اسّبَ ِِٛٝ ثػبـ ـٚغٗ  
ـ اسّبَ غالء ٔٙيفِٛؽ ثٛوشف سفٔك  

.  ٌٕؿٟب ٚ لالة ٔٛسٛـ ـا ثبق ٕ٘بييؽ   ـ سفٔٛوشبر ،
 
 
 
 

ـا ثٝ سؽـيح ٚ ثٝ ـٚي  (9)دير ٞبي وفويّٙؽـ 
ثٝ ( ؼٚ طفف وفويّٙؽـ)ضّكٚ٘ي اق وٕز ثيفٖٚ 

.  وٕز ؼاغُ ٌُ وٙيؽ ٚ وذه ثبق وٙيؽ
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وفويّٙؽـ ـا ثب اوشفبؼٜ اق اثكاـ خبثدب ٕ٘ٛؼٖ 
، اق ٔطُ (24408008وؽ اغشّبِي ) [5]وفويّٙؽـ 

ؼلز ٕ٘بييؽ وٝ ؼـ ٍٞٙبْ ثفؼاٌشٗ . غٛؼ خؽا ٕ٘بييؽ
. سىٕٝ سبيٓ ِؽٔٝ اي ٚاـؼ ٍ٘ٛؼ وفويّٙؽـ ، ثٝ لبة

ٚاٌف وفويّٙؽـ ـا خؽا ٕ٘بييؽ ٚ ٔطُ ٍ٘ىز ٚاٌف ٚ 
.  ويّٙؽـ ٚ وفويّٙؽـ ـا سٕيك ٕ٘بييؽ

 
 
 
 
 
 
 
 

ٔيُ ثبؼأه ـاثٝ  (5)ديسٟبي اسّبَ وذٝ زؽ٘ي : ًنسِ 
ثٝ طٛـي وٝ . سفسيت اق ؼاغُ ثٝ ثيفٖٚ ثبق ٕ٘بييؽ 

ٖ خؽا ديسٟب ثٝ ا٘ؽاقٜ زٙؽ ٔيّيٕشف اق وطص سٕبوٍب
.  ٌٛؼ

ٔيُ ثبؼأىٟب ـا ثب ٔفثبسي وٝ سٛوط زىً دالوشيىي 
ثٝ ا٘شٟبي دِٛي ٔيُ ثبؼأه اؾٕبَ ٔي ٌٛؼ ثيفٖٚ 

.  آٚـيؽ
وذٝ زؽ٘ي ٔيُ ثبؼأه ٚ وبوٝ ٕ٘ؽ ِجٝ ؼاـ ٔيُ ثبؼأه 

.  ٚ ٔيُ ثبؼأه ـا ثيفٖٚ آٚـيؽ 
 
 
 
 
 

ـا ؾالٔز  (6)ٔٛلؿيز لفاـٌيفي سبديشٟبي ٞيؽـِٚيه 
.  ؼ ٚ آٟ٘ب ـا غبـج ٕ٘بييؽٌؿاـي ٕ٘بيي
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اثكاـ ثب وؽاغشّبِي )  [7]سٛوط وٛدبح خٕؽ وٗ 
.  وٛدبدٟب ـا غبـج ٕ٘بييؽ(  24416013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ٚاٌف قيف  (9)، فٙف وٛدبح  (8)، دِٛىي  (7)غبـ ٌٔٛىي 
.  ـا ثيفٖٚ آٚـيؽ (11)ٚ وٛدبح  (10)فٙف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  24303001وؽ اغشّبِي )  [16]اق اثكاـ ٔػَّٛ 
اي ثيفٖٚ آٚـؼٖ وبوٝ ٕ٘ؽ وبق وٛدبح اوشفبؼٜ ثف

.  ٕ٘بييؽ
 

اقذاهاذ زنويلي  
.   ٔٛسٛـ ٚ وفويّٙؽـ ـا سٕيك ٕ٘بييؽ

 

[7] 

[16] 
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Cylinder head bolt 
 TU5JP4٘ٛؼ ٔٛسٛـ 

 NFUوؽ ٔٛسٛـ 

135.8 (D)ٔمؽاـ اوشب٘ؽاـؼ اـسفبؼ وفويّٙؽـ   0.01mm 

135.6( وٕشفيٗ اـسفبؼ وفويّٙؽـ)وفويّٙؽـ  (1)ٔمؽاـ اـسفبؼ سؿٕيفي   0.01mm 

 0.05mm( سبة ٔدبق)ضؽاوثف ٔيكاٖ سبة 

 

 . اوشفبؼٜ ٕ٘بييؽ 1ضشٕبً اق ٚاٌف وفويّٙؽـ سؿٕيفي  1ؼـ قٔبٖ اوشفبؼٜ اق وفويّٙؽـ سؿٕيفي : زَجِ 

هطخصاذ فٌي سزسيلٌذر   -1
A= 21.0 mm 

B = 14.0 mm 

C = 5.85 mm 
ؼـ  (8)ٚ  (3)ثب ؼٚ وٛـاغي وٝ  TU5JP4ِٙؽـ وفوي

.  وٕز اٌكٚق ٚخٛؼ ؼاـؼ ٍٔػُ ٔي ٌٛؼ
ؼٚٔيٗ ٍ٘ب٘ٝ وٝ ـٚي وفويّٙؽـ لفاـ ؼاـؼ ؾجبـر 

.  ٔي ثبٌؽ TU5JP4ثفخىشٝ 
وفويّٙؽـي وٝ ٔبوكيٕٓ ٔمؽاـ وف سفاي ثٝ : سٛخٝ 

وٝ ـٚي  Rـٚي آٖ ا٘دبْ ٌؽٜ اوز سٛوط ضفف 
ٚؼ ٍٔػُ ٔي وفويّٙؽـ ؼـ وٕز اٌكٚق ضه ٔي ي

.  ٌٛؼ
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هطخصاذ ٍاضز سزسيلٌذر   -2

(1B)   ٚاٌف وفويّٙؽـ اوشب٘ؽاـؼ

(1C)   ٚاٌف وفويّٙؽـ سؿٕيفي

(1D)   ٍٜٔػّبر وبق٘ؽ

 

 

 

 

 NFU وؽ ٔٛسٛـ  

 TU5JP4سيخ ٔٛسٛـ  

 ٘ؽاـؼ  ٍٔػّبر غبَ 

 ٘ؽاـؼ (  1Aٌفٜٚ )ٍٔػّبر ٔٛسٛـ 

 H(  1Bٌفٜٚ )اثؿبؼ اوشب٘ؽاـؼ 

 H-M(  1Cٌفٜٚ ) 1وبيك سؿٕيفي 

 H-M-N(  1Cٌفٜٚ ) 2وبيك سؿٕيفي 

 D(  1Dٌفٜٚ ) MEILLORوبق٘ؽٜ 
 

وفويّٙؽـ يب ثّٛن ويّٙؽـ وف سفاٌيؽٜ ثفاي ٔٛالؿي اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ وٝ  1ٚاٌف وفويّٙؽـ سؿٕيفي : ًنسِ 

قٔب٘ي اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ وٝ ٞٓ وفويّٙؽـ ٚ ٞٓ ثّٛن ويّٙؽـ وف سفاي  2ٌؽٜ ثبٌؽ ٚ ٚاٌف وفويّٙؽـ سؿٕيفي 

اِجشٝ ؼـ ٞف ؼٚ ٔٛـؼ ٔي ثبيىز ٔيكاٖ سفاي ثٝ ا٘ؽاقٜ ٔمؽاـ اؾالْ ٌؽٜ ؼـ ٍٔػّبر ثّٛن ويّٙؽـ ٚ . ٌؽٜ ثبٌؽ 

.  وفويّٙؽـ ثبٌؽ 

يّٙؽـ ٚاٌف وفن
 TU5JP4سيخ ٔٛسٛـ  

 NFUوؽ ٔٛسٛـ 

 ٚاٌف وفويّٙؽـ فّكي زٙؽاليٝ  ٘ٛؼ ٚاٌف وفويّٙؽـ 
0.66ٔػبٔز اوشب٘ؽاـؼ    0.04mm 

0.86(  1)ٔػبٔز سؿٕيفي   0.04mm 

1.06(  2)ٔػبٔز سؿٕيفي   0.04mm 
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فٙي دير وفويّٙؽـ   ٍٔػّبر -3

(X)   طَٛ دير اق قيف وفدير

 

 

 

 

 

 

 

:  اطالؾبر 

وفويّٙؽـ  دير
 TU5JP4٘ٛؼ ٔٛسٛـ  

 NFUوؽ ٔٛسٛـ 

122.0طَٛ اوشب٘ؽاـؼ دير   0.3mm 

 122.6mmٔبٌكيٕٓ طَٛ لبثُ لجَٛ دير 

 



 

 45 

 رانا TU5راهنماي تعميرات موتور 

 

هشخصات فٌي هيل تاداهل   -4

(A)  ;  ٔيُ ثبؼأه ٞٛا

(E)  ;ْ  يُ ثبؼأه ؼٚؼ

ٞف يه اق ٔيُ ثبؼأىٟب ؼاـاي ٍٔػّٝ غبَ غٛؼ  

:  ٔي ثبٌؽ 

(C)  : لـفاـ   3-1ٚ  2-2ٍٔػـّٝ اي وـٝ ثيٗ ثـبؼأه

ثبٌؽ ٔيُ ثبؼأه   JP45ؼاـؼ ٚ اٌف ؾجبـر ٌ٘ٛشٝ ٌؽٜ 

ثبٌؽ ٔيُ ثبؼأه   JP41ٔفثٛط ثٝ ديسٟبي ٞٛاوز ٚاٌف 

.  ٔفثٛط ثٝ وٛدبدٟبي ؼٚؼ ٔي ثبٌؽ

 

:  ات فٌي تسوِ تاين هشخض -5
 NFU وؽ ٔٛسٛـ  

 TU5JP4٘ٛؼ ٔٛسٛـ  

 25.4 (mm)ؾفْ 
 134سؿؽاؼ ؼ٘ؽا٘ٝ  

 HSNٔٛاؼ اوشفبؼٜ ٌؽٜ  

 GATESٌفوز وبق٘ؽٜ  

 

:  ٔيكاٖ فّك وٛدبح ؼـ قٔبٖ وفؼ ثٛؼٖ 

 NFU وؽ ٔٛسٛـ  

 TU5JP4٘ٛؼ ٔٛسٛـ  

 غٛؼسٙػيٓ وٛدبح ٞٛا  
 غٛؼ سٙػيٓ وٛدبح ؼٚؼ  
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:  اٚـ وفز وفؼٖ ٌٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference   ؼوب٘يٛسٗ ٔشف 

 8.0  (1)دير زفغؽ٘ؽٜ ٔيُ ثبؼأه 

 2.2 (2)ٟٔفٜ سىٕٝ وفز وٗ 

 2.0  (3)دير ثّجفيًٙ سىٕٝ وفز وٗ 
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هطخػاذ فٌي فٌش سَخاج   -6

ـٚي فٙف وٛدبح ؾالٔز ـٍ٘ي ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ وٝ ـً٘  

، قـؼ ،  ـٍٟ٘بي وفيؽ )ثفاي لطؿبر اِّي ٚخٛؼ ؼاـؼ 

(  آثي

ثٝ ـٚي يه ٔٛسٛـ اوشفبؼٜ فٙف وٛدبح ثب ـٍٟ٘بي : ٘ىشٝ 

.  ٔػشّف ٔدبق ٔي ثبٌؽ

 

 

 

 

 

 ٔمؽاـ اوشب٘ؽاـؼ اثؿبؼ ثٝ ٔيّيٕشف   

020.0A 3.2 

B 23.35 

ثب  (F1)ثفضىت ٔيّيٕشف ثفاي ٘يفٚي  (H1)طَٛ فٙف 
 34.2mm / 21.8 da.Nmثفضىت ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   1/1سّفا٘ه 

ثب  (F2)ثفضىت ٔيّيٕشف ثفاي ٘يفٚي  (H2)طَٛ فٙف 
 26.0mm / 45.0 da.Nmثفضىت ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  3/2سّفا٘ه 
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اتعاد تِ هيليوسز سَخاج َّا سَخاج دٍد 

5.98 5.98 

A  

0 

-0.015 

24.5 31.3 
B  

 0.1 

104.4 103.8 
C 

 0.085 

90  90    
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شخصات تلَك سيلٌذر م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  ضه ٌؽٜ اوز R1ؾالٔز  (A)ؼـ ٔؽَ سؿٕيفي ـٚي ثؽ٘ٝ ويّٙؽـ  

 (mm)اًذاسُ اسساًذارد  زعويز اٍل  

78.9 78.5 C +0.03+0 

265.03 265.23 B  0.05 

 

 

ززاضناري تذًِ سيلٌذر   -1

خؽاـٜ ؼاغّي ويّٙؽـ   ثؿؽ اق سفاٌىبـي ٔدؽؼ ،: سٛخٝ 

.  ثك٘يؽ ٚيٝ ـا ثب سٛخٝ ثٝ ؼوشٛـاِؿُٕ ثفلٛ ثب قا

(C)  :  ٔٛلؿيشٟبي ا٘ؽاقٜ ٌيفي لطف ؼاغّي

(D)  :10   ٔيّيٕشف

(E)  :65   ٔيّيٕشف

(F)  :125   ٔيّيٕشف

( : ) ٛ550': يب قاٚيٝ غطٛط ثفل  
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اًذاسُ گيزي سخسي  

K  :50   ٔيّيٕشف

  :60  

.  ا٘ؽاقٜ ٌيفي وٙيؽ F, E, Dـا ؼـ ٘مبط  Z, Y, X, Vلطفٞبي 

518.78,,,5.78  ZYXV 

ٔمؽاـ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٌؽٜ ٘جبيؽ اق   12ٔبوكيٕٓ اغشالف ؼـ ٔيبٖ 

 . ٔيّيٕشف ثيٍشف ٌٛؼ 018/0
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تستي اجساي سرسيلٌذر  
يز را تزرسي  ضزايط ٍ اتعاد ٍ اًذاسُ ّاي قطعاذ س -1

:  ًوايذد 

   وفويّٙؽـ

  وبوٝ ٕ٘ؽ وبق وٛدبح

   ٌبيؽ وٛدبح

   وٛدبح ٞب

    فٙف وٛدبح ٚ ٚاٌف فٙفي

   ٔيُ ثبؼأه

   يبسبلبٖ ٔيُ ثبؼأه

   وطٛش ٔػشّف

 

ًصة مزدى   -2

(  24416020وؽاغشّبِي  ) [8]سٛوط اثكاـ ٔػَّٛ 

.  وبوٝ ٕ٘ؽ وبق وٛدبح ـا ّ٘ت ٕ٘بييؽ

 

 

 

 

 

 

ثب وؽ   وٛدبح خٕؽ وٗ) [7]سٛوط اثكاـ ٔػَّٛ 

، ٚاٌف قيف فٙف  (5)، وٛدبح( 24416013اغشّبِي 

ٚ غبـ ٌٔٛىي  (1)، دِٛىي  (3)فٙف وٛدبح   ، (4)وٛدبح  

.  ـا ّ٘ت ٕ٘بييؽ  (2) 

اـي   ـا ـٚغٗ ٔٛسٛـ ـٚغٙهـسبيذيشٟب ـا لجُ اق خب قؼٖ ، ة

ٔطّي وٝ  . )يؽ ايً ّ٘ت ٕ٘بيـج ٕ٘بييؽ ٚ ٞف وؽاْ ـا وف

ٜ  ـي ثبيىز ةـٚ سبيذيشٟب ْ( ر ٌؿاـي ٌؽٜ ثٛؼـؾالْ  لجالً

 . آوب٘ي ؼـ وفخبيً ؼـ وفويّٙؽـ ثسفغؽ 

[8] 
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ثبؼأىٟب ٚ يبسبلبٟ٘ب ـا ثب ـٚغٗ ٔٛسٛـ ـٚغٙىبـي 
.  ٕ٘بييؽ 

خب  Bٔيُ ثبؼأه ـا ؼـ وفويّٙؽـ ثب سٛخٝ ثٝ ٌيبـ 
.  ثك٘يؽ

 8hثفاي ٔيُ ثبؼأه ٞٛا ٚ ٔيُ ثبؼأه  7hٔيُ ثبؼأه 
.  ؼ اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ ثفاي ٔيُ ثبؼأه ؼٚ

 
 
 
 
 
 
 
 

.  ٚخٛؼ ؼاٌشٝ ثبٌٙؽ  (6)زه وٙيؽ وٝ ديٟٙبي ـإٞٙبي 
 SILICONEاق ٚاٌف لبِذبق خؽيؽ اق ٘ٛؼ 

ATOJOINT  يبCATEGORIE2  ثفاي لبِذبق
دٛوشٝ وذٝ . اوشفبؼٜ ٕ٘بييؽ (C)وٛدبح ؼـ لىٕز 

.  اِّي ٔيُ ثبؼأه ـا ّ٘ت ٕ٘بييؽ
 
 
 
 
 
 

ثٝ سفسيت ٚ  (7)اؼأه ٞب وفز وفؼٖ ديسٟبي وذٝ ٔيُ ة
طجك ٌىُ ٔي ثبٌؽ ٚ ؼـ ؼٚ ٔفضّٝ ؾُٕ وفز وفؼٖ 

:  ا٘بْ ٔي ٌٛؼ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز  2/0ديسٟب ثٝ ا٘ؽاقٜ : ٔفضّٝ اَٚ 

. ٌفؼؼ
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز  1ديسٟب ثٝ ا٘ؽاقٜ : ٔفضّٝ ؼْٚ 

.  ٌفؼؼ
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وؽ ) [9] سٛوط اثكاـ ٔػَّٛ وبوٝ ٕ٘ؽ خبقٖ 
وبوٝ ٕ٘ؽ ٔيُ وٛدبدٟب ـا خب  ( 25415011اغشّبِي 

.  ثك٘يؽ
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ، ٌٕؿٟب ـا ثٝ  3لالة ٔٛسٛـ ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ 

 1ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٚ سفٔٛوشبر ـا ثب ٌٍشبٚـ  5/2ا٘ؽاقٜ 
.  ٕ٘بييؽ ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز

 
 
 
 
 
 
 
 

ؼوب٘يٛسٗ  8/0ـا ثب ٌٍشبٚـ  (10)وبٚـ قيف سىٕٝ سبيٓ 
.  ٔشف وفز ٕ٘بييؽ

ثب ٍٟ٘ؽاٌشٗ ٔيُ ثبؼأه  (9)ٚ  (8)دِٛي ٔيُ ثبؼأه 
وفز ٕ٘بييؽ ٔيكاٖ  (A)سٛوط آزبـ سػز ؼـ ٘مطٝ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٔي  8ٌٍشبٚـ وفز وفؼٖ دير ٔؿوٛـ 
.  ثبٌؽ

ؼ اغشّبِي ن[2](ٚ  [1]سٛوط اثكاـ ٔػَّٛ 
ٔيُ ثبؼأه ٚ دِٛي آٖ ـا ٘ىجز ثٝ (24401011

.  وفويّٙؽـ ثبثز ٕ٘بييؽ
 

[2] 

[1] 



 

 54 

 رانا TU5راهنماي تعميرات موتور 

ٜ ٔطُ ـقٜٚ ٞبي دير ٞبي وفويّٙؽـ ـا سٛوط وٙت
.  ـٚقٜ ؼاـ ، سٕيك ٕ٘بييؽ

ؼـ ٔطُ غٛؼ لفاـ  (9)سٛخٝ وٙيؽ وٝ ديٗ ٞبي ـإٞٙب 
.  ؼاٌشٝ ثبٌٙؽ 

.  ده اق سؿٕيف ، اق ٚاٌف وفويّٙؽـ ٘ٛ اوشفبؼٜ وٙيؽ
 
 
 
 
 
 
 

وفويّٙؽـ ـا ؼـ ٔطُ غٛؼ لفاـ ؼٞيؽ ٚ دير ٞبي 
وفويّٙؽـ ـا اثشؽا ثٝ ـٚغٗ ٔٛسٛـ آغٍشٝ ٕٕ٘بييؽ ٚ 

اـائٝ ٌؽٜ اوز ، ثٝ ـٚي دير ٞب ـا ثٝ سفسيت 
ضّكٚ٘ي اق ٚوط وفويّٙؽـ ثٝ وٕز غبـج ، ٔطىٓ 

وؽ )وٙيؽ ٚ وذه ثب اوشفبؼٜ اق آزبـ ٚاوط ؼـخٝ اي 
ؼـخٝ ٔطىٓ  260ثٝ ا٘ؽاقٜ (24408009اغشّبِي 

.   ٕ٘بييؽ
 
 
 
 
 

ؼـ ٍٞٙبْ ٔٛ٘شبل ؼٚثبـٜ وفويّٙؽـ ٚ ّ٘ت آٖ ثف 
ٚغٗ ـٚي ٔٛسٛـ ، ضشٕبً اوشىبٖ سبيذيز ٞب ـا دف اقـ

.  ٕ٘بييؽ ٚ ؼـ ٔطُ غٛؼ لفاـ ؼٞيؽ 
. ـا ؼـ ٔطُ غٛؼ ّ٘ت وٙيؽ (5)لبة دٍشي سىٕٝ سبيٓ 
ـا ؼـ ٔطُ غٛؼ ثف ـٚي ٔيُ  (7)ؼ٘ؽٜ ٞبي ٔيُ وٛدبح 

ؼـ ٍٞٙبْ ّ٘ت لبة دٍشي سىٕٝ . وٛدبدٟب ّ٘ت وٙيؽ 
وٝ ٔطُ اسّبَ  E  ٚDسبيٓ ، ؼلز ٕ٘بييؽ وٝ ؼٚ لىٕز 

اٌؽ ، ثطٛـ ِطيص ٔي ة  لبة دٍز ؼ٘ؽٜ ٔيُ وٛدبح ،
.  ؼـٖٚ يىؽيٍف لفاـ ٌيف٘ؽ 

 

 (24408009وؽ اغشّبِي )ؼـخٝ ؼـخٝ 360ٚاوطٝ ؼـخٝ اي ثبقاٚيٝ ٌفؼياثكاـ 
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خكء ويز اثكاـ ثب وؽ اغشّبِي )  [3]اثكاـ ٔػَّٛ 
ـ ٔطُ ٔػَّٛ غٛؼ ثف ـٚي فاليٛيُ ـا ؼ(  24411007

.  ، ّ٘ت ٕ٘بييؽ ٚ سبيٓ ٔيُ ًِٙ ـا سٙػيٓ ٕ٘بييؽ 
 

     
 
 
 
 
 

ؼـ ٔطُ غٛؼ ّ٘ت   سىٕٝ سبيٓ ـا طجك ـٚي اوشب٘ؽاـؼ ،
ٔطُ سٕبن لبِذبق . وٙيؽ ٚ لبة سىٕٝ سبيٓ ـا ّ٘ت وٙيؽ

ٚ وفويّٙؽـ ـا سٕيك ٕ٘بييؽ ٚ دير ٞب ـا ثٝ  (4)وٛدبدٟب 
 7/0ٌؽٜ ؼـ ٌىُ ـٚثفٚ ، ثٝ ٔمؽاـ  سفسيت ٍ٘بٖ ؼاؼٜ

.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٔطىٓ ٕ٘بييؽ
، ؾىه ٔفاضُ ثبق  ٔفاضُ ّ٘ت ٔٛسٛـ ثف ـٚي غٛؼـٚ

ؼـ ٍٞٙبْ ّ٘ت ، ٔمؽاـ ٌٍشبٚـ دير ٞب ـا . ٕ٘ٛؼٖ اوز
ٔطُ ّ٘ت ِِٛٝ ٞبي ويىشٓ غٙه وٙٙؽٜ ، . ـؾبيز وٙيؽ

ويىشٓ وٛغز ـوب٘ي ٚ ؼوشٝ ويٓ ٔٛسٛـ ، ٌيفثىه 
. ٞب ـا ثٝ ؼلز وٙشفَ ٕ٘بييؽ  ٚ اسّبَ ثؽ٘ٝ

اسّبَ ثبسفي ـا ُِٚ ٕ٘بييؽ ٚ ثفاي سدؽيؽ ضبفػٝ 
ECU  ثب٘يٝ ثبق وٙيؽ 10وٛيير اِّي ـا ثٝ ٔؽر .

ويىشٓ غٙه وٙٙؽٜ ـا ثٝ ٔمؽاـ ٔؿيٗ اق ٔػّٛط آة ٚ 
.  ٔؽيع دف ٕ٘بييؽ ٚ ؾّٕيبر ٞٛاٌيفي ـا ا٘دبْ ؼٞيؽ
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تاز ٍ تست تسوِ تاين  
اتشار هخصَظ   -1

خكء ويز اثكاـ ثب )ديٗ سبيٓ ٔيُ ًِٙ :  [1]
(  24411007وؽاغشّبِي 

ٔيُ وٛدبح ؼٚؼ   ديٗ سبيٓ:  [2]
(  24401011وؽاغشّبِي )

ديٗ سبيٓ ٔيُ وٛدبح ٞٛا  :  [3]
(  24401011وؽاغشّبِي )

ٌيفٜ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ سىٕٝ سبيٓ  :  [4]
(  24428007وؽاغشّبِي ) 
 
 
 
 
 
 

تاس مزدى  
:  لطؿبر قيف ـا ثبق وٙيؽ 

ـ زفظ خّٛ وٕز ـاوز  
ـ ٌٍّيف زفظ خّٛ وٕز ـاوز  

ـ سىٕٝ ؼيٙبْ  
يُ ًِٙ  ـ دِٛي وفْ

.  ٔٛسٛـ ـا سٛوط خه ، ثّٙؽ وٙيؽ ٚ آ٘فا ثبثز ٍٟ٘ؽاـيؽ 
 
 

ؼوشٝ ويٓ ـا اق ٔٛسٛـ خؽا وٙيؽ ٚ ؼٚـ اق ٔٛسٛـ ثف 
.  ّ٘ت وٙيؽ   ـٚي ثؽ٘ٝ ،

ؼوشٝ ٔٛسٛـ وٕز ـاوز ـا ثبق وٙيؽ ، وذه لبة 
.  ـا ثبق وٙيؽ  (2)ثباليي سىٕٝ سبيٓ 

ٌيفؼ ،  لفاـ TDCؼـ  1فاليٛيُ ـا ثسفغب٘يؽ سب ويّٙؽـ 
خكء ويز اثكاـ ثب )[1]وذه ديٗ سٙػيٓ سبيٓ ٔيُ ًِٙ 

ٚ ديٗ ٞبي سٙػيٓ سبيٓ ٔيُ (  24411007وؽ اغشّبِي 
وؽ ) [3]، ( 24401011وؽ اغشّبِي )[2]وٛدبدٟب 

.  ـا ؼـ ٔطّٟبي غٛؼ لفاـ ؼٞيؽ( 24401011اغشّبِي 
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ـ آِٗ ؼـ ـا ٌُ وٙيؽ ، سٛوط آزب (7)سىٕٝ وفز وٗ 

، سىٕٝ وفز وٗ ـا ؼـ خٟز ؾمفثٝ ٞبي  (A)٘مطٝ 
  ثفوؽ ، (B)ثٝ ٔٛلؿيز  (3)وبؾز ثٍفؼا٘يؽ سب ٌبغُ 

سىٕٝ وفز . ؼـ ايٗ ضبِز سىٕٝ وبٔالً ٌُ ٌؽٜ اوز 
.  ثبثز وٙيؽ  (B)وٗ ـا ؼـ ٔٛلؿيز 

.  ٞفٌك سىٕٝ وفز وٗ ـا يه ؼٚـ وبُٔ ٘سفغب٘يؽ: سؿوف 
  .ـا غبـج وٙيؽ (4)سىٕٝ سبيٓ 

 
 
 
 
 
 
ًصة هجذد   -3

، ثفـوي ٕ٘بييؽ وٝ ثّجفيٍٟٙبي  لجُ اق ّ٘ت سىٕٝ سبيٓ
آقاؼا٘ٝ ٚ ثؽٖٚ ٞيسٍٛ٘ٝ ايفاؼي  (6)،   (5)ٞفقٌفؼٞبي 

.  ضفوز ٔي وٙٙؽ 
ٔي ثبٌؽ  (E)ٚ  (D)،  (C)سىٕٝ سبيٓ ؼاـاي وٝ ؾالٔز 

لفاـ  (72)ٚ  (1) ,(52)وٝ ؼـ ٔمبثُ ؼ٘ؽا٘ٝ ٔشٙبغف 
.  ؼاـ٘ؽ 

، وفيؽ ـً٘ ٚ ؼـ دٍز سىٕٝ سبيٓ لفاـ ايٗ ؾالٔشٟب 
. ؼاـ٘ؽ

 
 
 
 
 
 

ـٚي سىٕٝ ـا ثب  (C)ثفاي ّ٘ت سىٕٝ سبيٓ ، ؾالٔز 
.  ـٚي ؼ٘ؽٜ وف ٔيُ ًِٙ ، سٙػيٓ ٕ٘بييؽ  (F)ٌيبـ 
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ثفاي ثبثز ٍٟ٘ؽاٌشٗ سىٕٝ سبيٓ ثف ـٚي ؼ٘ؽٜ وف ٔيُ 
وؽ اغشّبِي ) [4]ًِٙ اق اثكاـ ٔػَّٛ 

.  ، اوشفبؼٜ ٕ٘بييؽ( 24428007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زٌظين اٍليِ   1-3

، غّطه سىٕٝ  (A)زبـ آِٗ ؼـ ٘مطٝ ثب اوشفبؼٜ اق آ
وفز وٗ ـا ؼـ خٟز غالف ؾمفثٝ ٞبي وبؾز ، 

.  لفاـ ٌيفؼ  (M)ؼـ ـاوشبي  (3)ثسفغب٘يؽ سب ٌبغُ 
. ـا ٔطىٓ وٙيؽ  (7)ؼـ ايٗ ضبِز دير سىٕٝ وفز وٗ 

ديٗ ٞبي سبيٓ ٔيُ ًِٙ ٚ ٔيُ ثبؼأه ٞب ـا غبـج وٙيؽ 
.  ٘يؽؼٚـ ؼـ خٟز ٌفؼي ٔٛسٛـ ثٍفؼا 4ٚ ٔٛسٛـ ـا 

 
 
 
 
 
زٌظين مطص هجاس زسوِ زاين   2-3

خكء ويز اثكاـ ثب ) [1]ثب اوشفبؼٜ اق اثكاـ ٔػَّٛ 
ٔيُ ًِٙ ـا ؼـ ٔٛلؿيز (24411007وؽ اغشّبِي 

.  اِّي غٛؼ سٙػيٓ وٙيؽ 
ـا ثبق وٙيؽ سب سىٕٝ وفز وٗ  (7)دير سىٕٝ وفز وٗ 

ن 
.  أالً ٌُ ٌٛؼ
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، غّطه سىٕٝ  (A)ثب اوشفبؼٜ اق آزبـ آِٗ ؼـ ٘مطٝ 
وفز وٗ ـا ؼـ خٟز ؾمفثٝ ٞبي وبؾز ثسفغب٘يؽ سب 

.  ثفوؽ  (N)ثٝ ٘مطٝ  (3)ٌبغُ 
ؼـ ِٛـسي وٝ سبيٓ ٔٛسٛـ ِطيص ا٘دبْ ٌؽٜ : زَجِ 

.  ثفٌفؼؼ (M)٘جبيؽ ثٝ ٘مطٝ  (3)ثبٌؽ ، ٌبغُ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  2.2ـا ثٝ ٔيكاٖ  (7)دير سىٕٝ وفز وٗ 

. ، ٔطىٓ وٙيؽ ٚ ديٗ سٙػيٓ سبيٓ ٔيُ ًِٙ ـا غبـج وٙيؽ
.  ؼٚـ ؼـ خٟز ٌفؼي ٔٛسٛـ ثسفغب٘يؽ 2ٔٛسٛـ ـا 

غّطه ثبيؽ اق ٔٛلؿيشي وٝ . ٔٛلؿيز غّطه ـا زه وٙيؽ
ٔيّيٕشف فبِّٝ  2ؼـآٖ وفز ٌؽٜ ثٛؼ ، ثٝ ٔيكاٖ 

ٌففشٝ ثبٌؽ لفاـ  M  ٚNيؿٙي ثيٗ ٘مطٝ )ؼاٌشٝ ثبٌؽ 
، ؼـ غيف ( ٔيّيٕشف فبِّٝ ؼاٌشٝ ثبٌؽ N  ،2ٚ اق ٘مطٝ 

.  ايٗ ِٛـر ٔفاضُ لجُ ـا سىفاـ وٙيؽ 
سبيٓ ٔٛسٛـ ـا ثٝ ٚاوطٝ خب قؼٖ ديٗ ٞبي سبيٓ ٔيُ 

ؼـ ِٛـسي وٝ سبيٓ . ًِٙ ٚ ٔيُ وٛدبدٟب وٙشفَ وٙيؽ
.  ٔٛسٛـ ِطيص ٘جبٌؽ ، ٔفاضُ لجُ ـا سىفاـ وٙيؽ 

سبيٓ ٔٛسٛـ ، ديٗ ٞبي سبيٓ ـا ؼـ ِٛـر ِطيص ثٛؼٖ 
.  غبـج وٙيؽ 

لبة سىٕٝ سبيٓ ـا ؼـ ٔطُ غٛؼ ّ٘ت وٙيؽ ٚ دِٛي ٔيُ 
ًِٙ ـا ؼـٔطُ غٛؼ لفاـ ؼٞيؽ ٚ دير آٖ ـا ثٝ ٔيكاٖ 

.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٔطىٓ وٙيؽ 5/2
.  سىٕٝ ؼيٙبْ ـا ّ٘ت وٙيؽ 

.  ؼوشٝ ٔٛسٛـ وٕز ـاوز ـا ّ٘ت وٙيؽ 
 

ـا ثٝ ٔمؽاـ  (10)ٚ  (9)دير ٚ ٟٔفٜ ٞبي ؼوشٝ ٔٛسٛـ 
.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٔطىٓ وٙيؽ  5/4

 1سفٔٛوشبر ـا ّ٘ت وفؼٜ ٚ دير آ٘فا ثٝ ا٘ؽاقٜ 
وذه ِِٛٝ ٌيح ـٚغٗ ـا . ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز ٕ٘بييؽ 

دبيٝ فيّشف ـٚغٗ . ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ثجٙؽيؽ  7/2ثب ٌٍشبٚـ 
ـا ثٝ ٕٞفاٜ يه ٚاٌف ٘ٛ ّ٘ت ٕ٘بييؽ ٚ دير آٖ ـا ثٝ 

فيّشف ـٚغٗ ـا ثب . ٘يٛسٗ ٔشف وفز ٕ٘بييؽ ؼوب 1ا٘ؽاقٜ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز وفؼٜ ٚ ٌيح ـٚغٗ ـا  5/2ٌٍشبٚـ 

.  ّ٘ت ٕ٘بييؽ 
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تاز ٍ تست هٌيفَلذ دٍد  
:  ثبق ٕ٘ٛؼٖ 

.  اثشؽا غٛؼـٚ ـا سٛوط خه اق قٔيٗ ثّٙؽ وٙيؽ 
اسّبَ ثبسفي ـا لطؽ وٙيؽ ٚ آ٘فا اق ٔطُ غٛؼ غبـج 

.  وٙيؽ
 
 
 
 
 
 
 
 

اي اِىشفيىي ٔفثٛط ثٝ وٙىٛـٞبي اوىيمٖ وب٘ىشٛـٜ
ٚ اسّبَ اوىيمٖ وٙىٛـ  (1)ثبالي وبسبِيه وب٘ٛـسٛـ 
.  ـا خؽا ٕ٘بييؽ (2)دبييٗ وبسبِيه وب٘ٛـسٛـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـا  (4)ٚ  (3)دير ٞبي ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ دٕخ ٞيؽـِٚيه ففٔبٖ 
ثبق وٙيؽ ٚ دٕخ ٞيؽـِٚيه ـا ثؽٖٚ ثبق ٕ٘ٛؼٖ ِِٛٝ 

.  ـِٚيه اق ٔٛسٛـ خؽا ٕ٘بييؽ ٞبي دٕخ ٚ لطؽ ٔؽاـ ٞيؽ
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ـا اق ؼيٙبْ ٚ دٕخ ٞيؽـِٚيه  (5)ِفطٝ ٔطبفع ؼيٙبْ 
. خؽا ٕ٘بييؽ 

ـا اق سىٕٝ خؽا وٙيؽ ٚ سىٕٝ ؼيٙبْ  (6)سىٕٝ وفز وٗ 
.  ـا اق ٔطُ غٛؼ غبـج ٕ٘بييؽ

.  ـا اق ؼيٙبْ خؽا ٕ٘بييؽ (7)وب٘ىشٛـٞبي ؼيٙبْ 
ؼيٙبْ ثٝ دبيٝ ؼيٙبْ ـا ثبق وٙيؽ ٚ دير ٞبي ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ 
دير ٞبي اسّبَ دبيٝ ؼيٙبْ ٚ دٕخ . ؼيٙبْ ـا خؽا ٕ٘بييؽ 

ثٝ ٔٛسٛـ ـا ثبق وٙيؽ ٚ دبيٝ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ  (9)ٞيؽـِٚيه 
.  ـا خؽا ٕ٘بييؽ (10)

 
 
 
 

اسّبَ اٌكٚق ثٝ ٔٙيفِٛؽ  (11)دير ٞبي ؼٚ وف ـقٜٚ 
.  ؼٚؼ ـا ثبق وٙيؽ

.  ـا ثبق وٙيؽ (12)وه دير اسّبَ ِِٛٝ اٌكٚق ثٝ ٌيفة
اسّبالر ٔدٕٛؾٝ ثىز اسّبَ ؼٚ لىٕز ِِٛٝ اٌكٚق 

ؼلز وٙيؽ وٝ لطؿبر ثفاي اوشفبؼٜ . ـا ثبق وٙيؽ (13)
.  ٔدؽؼ ؼـ ؼوشفن لفاـ ؼاٌشٝ ثبٌٙؽ 

.  وبسبِيه وب٘ٛـسٛـ ـا ٘يك اق ٔطفػٝ غٛؼ غبـج ٕ٘بييؽ
 
 
 
 
 

.  ـا غبـج وٙيؽ  (14)ٌيح ـٚغٗ 
.  ـا ثبق وٙيؽ (15)وفويّٙؽـ  دير اسّبَ ٌيح ـٚغٗ ثٝ

ٟٔفٜ ٞبي ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ٔٙيفِٛؽ اٌكٚق ـا ثبق وٙيؽ ٚ 
.  ٔٙيفِٛؽ اٌكٚق ـا خؽا وٙيؽ

 



 

 62 

 رانا TU5راهنماي تعميرات موتور 

زي  هٌيفَلذ  تس
.  ٔفاضُ ّ٘ت ، ؾىه ٔفاضُ ثبق ٕ٘ٛؼٖ اوز 

ؼـ ٍٞٙبْ ّ٘ت اق اٚـيًٙ ـإٞٙبي ِِٛٝ ٌيح ـٚغٗ 
خؽيؽ ٚ اوشب٘ؽاـؼ ،  (17)ٚ ٚاٌف ٔٙيفِٛؽ  (16)

.  اوشفبؼٜ ٕ٘بييؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گطساٍر خيچ ّا  
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   0/2: ـ ٟٔفٜ ٞبي ٔٙيفِٛؽ 

 (11)ثٝ ٔٙيفِٛؽ ـ ٟٔفٜ ٞبي اسّبَ وبسبِيه وب٘ٛـسٛـ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   0/1: 

ـ دير ٞبي اسّبَ دبيٝ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ؼيٙبْ ٚ دٕخ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   0/3:  (9)ٞيؽـِٚيه ثٝ ٔٛسٛـ 

ؼوب٘يٛسٗ   0/4: ـ دير ٞبي اسّبَ ؼيٙبْ ثٝ دبيٝ ؼيٙبْ 
ٔشف  

 5/2:  (3)ـ دير ٞبي اسّبَ دٕخ ٞيؽـِٚيه ففٔبٖ 
يٛسٗ ٔشف  ؼوبٖ 2/2:  (4)ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٚ دير 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف   5/3:  (6)ـ دير سىٕٝ وفز وٗ 
 



 

 63 

 رانا TU5راهنماي تعميرات موتور 

تاز ٍ تست هيل سَخاج  

 
اتشار هخصَظ   -1

ديٗ سبيٓ ٔيُ وٛدبح ٞٛا  :  [1]
(  24401011وؽاغشّبِي )

ديٗ سبيٓ ٔيُ وٛدبح ؼٚؼ  :  [2]
(  24401011وؽاغشّبِي )

وبوٝ ٕ٘ؽ خبقٖ ، ٔيُ وٛدبح  :  [3]
(  24415011وؽاغشّبِي ) 

ديٗ سبيٓ فاليٛيُ  :  [4]
(  24411007قاـ ثب وؽاغشّبِي خكء ويز اة)
 
تاس مزدى هيل سَخاج   -2

 (1). ـ ؼـدٛي ثبطفي ـاثبق وٙيؽ 
.  ـ اسّبَ ثبسفي ـا لطؽ وٙيؽ 

.  ـ سىٕٝ ؼيٙبْ ـا ثبق وٙيؽ
.  ـ دِٛي ٔيُ ًِٙ ـا ثبق وٙيؽ

ثفاي ٍ٘ٝ ؼاٌشٗ ٔدٕٛؾٝ ٔٛسٛـ يه دبيٝ قيف آٖ لفاـ 
.  ؼٞيؽ

:  وٙيؽ  ضبَ ثٝ سفسيت قيف ٌفٚؼ ثٝ ثبق وفؼٖ
. ـ ؼوز ٔٛسٛـ ثباليي وٕز ـاوز ٔٛسٛـ ـا ثبق وٙيؽ 

(2)  
 (3). ـ لبة ثباليي سىٕٝ سبيٓ ـا ثبق وٙيؽ 

 (4). ـا ثبق وٙيؽ( لبِذبق وٛدبح)ـ لبة ٔيُ وٛدبح 
 

خكء ويز اثكاـ ثب وؽاغشّبِي ) [4]ثب ديٗ سبيٓ 
.  فاليٛيُ ـا ؼـ خبي غٛؼ سٙػيٓ وٙيؽ ( 24411007

خكء ويز اثكاـ ثب وؽاغشّبِي ) [4]ديٗ سبيٓ 
.  ـاؼـ آٚـيؽ (24411007

ٔٛسٛـ ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ 
4

ؼٚـ ؼـ خٟز ؾىه زفغً  1

.  ٔٛسٛـ ثسفغب٘يؽ
ـا ثٝ سؽـيح ثٝ ـٚي  (5)دير ٞبي لبة وفويّٙؽـ 

.  ضّكٚ٘ي اق ثيفٖٚ ثٝ ؼاغُ ٌُ وٙيؽ
.  ـا ثبق وٙيؽ ( لبِذبق وٛدبح)لبة وفويّٙؽـ 

 

 

[3] 
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ثب ثبثز ٍ٘ٝ ؼاٌشٗ ٔيُ وٛدبح ثٝ وٕه آزبـ سػز ؼـ 
. ، دير ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ؼ٘ؽٜ ٔيُ وٛدبح ـا ثبق وٙيؽ  A٘مطٝ 

(A) 
:  ضبَ ثٝ سفسيت قيف ٌفٚؼ ثٝ ثبق وفؼٖ وٙيؽ 

 (6). ـا ثبق وٙيؽ ـ سىٕٝ سبيٓ 
 (8). ـ ؼ٘ؽٜ ٔيُ وٛدبح ـا ثبق وٙيؽ 

 (7). ـ لبة سىٕٝ سبيٓ ـا ثبق وٙيؽ 
.  ـ وبوٝ ٕ٘ؽٞب ـا ؼـ آٚـيؽ

 
 
 
 
 

دقر مٌيذ  
ديسٟبي وذٝ ٞبي ٔيُ وٛدبح ـا ثٝ سؽـيح ٚ ثٝ ـٚي 

.  ضّكٚ٘ي اق ثيفٖٚ ثٝ ؼاغُ ٌُ وٙيؽ 
وذٝ ٞبي ٔيُ وٛدبح ٞب ـا ثب قؼٖ ٔفثبر آـأي 

ضبَ . ط زىً ثٝ ا٘شٟبي ٔيُ وٛدبح ٞب ؼـ آٚـيؽ سٛن
وذٝ ٞبي ٔيُ وٛدبح ٞب ـا ؼـ آٚـؼٜ ٚ ٔيُ وٛدبح ٞب 

.  ـا ثبق وٙيؽ
اٌف اوشىبٖ سبيذز ٞب ـاثػٛاٞيٓ ؼـآٚـيٓ لجُ اق ثبق 
.  وفؼٖ ٔٛلؿيز اوشىبٖ سبيذشٟب ـاؾالٔز ٌؿاـي وٙيؽ 

اق اثكاـ ٔىً اوشىبٖ سبيذشٟب ثفاي غبـج ٕ٘ٛؼٖ آٟ٘ب 
ٚ ـٚغٗ ـٚي ـقٜٚ ٞبي ( ٔطبثك ٌىُ. )فبؼٜ وٙيؽ اوز

.  دير وذٝ ٞبي ٔيُ وٛدبح ـا سٕيك وٙيؽ
 

تسسي هيل سَخاج  
خب قؼٖ اوشىبٖ سبيذشٟب  

  ثؽ٘ٝ اوشىبٖ سبيذيشٟب ـا ـٚغٗ وبـي وٙيؽ .
  سبيذيشٟب ـا ؼـ ٔٛلؿيز اِٚيٝ غٛؼ لفاـ ؼٞيؽ  .
  ُثفـوي وٙيؽ وٝ سبيذيشٟب ثّٛـر آقاؼا٘ٝ ؼاغ

.  ـويّٙؽـ غٛؼ ثسفغٙؽن
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ٔيُ . ثبؼأه ٞبي ٔيُ وٛدبح ٞب ـا ـٚغٗ وبـي وٙيؽ 
وٛدبدٟب ـا ؼـ وفويّٙؽـ لفاـ ؼٞيؽ ثطٛـي وٝ قثب٘ٝ 

.  ؼـ خبي غٛؼ لفاـ ٌيف٘ؽ  (B)ٞبي آٟ٘ب 
 7h  :  وٕز ٞٛا
 8h  :  وٕز ؼٚؼ
 
 
 
 
 
 
 

قسوسْاي سيز را تا دقر زويش مٌيذ  
 ّٗؼـ ثب ويّٙؽـ وطص سٕبن وفوي
   ٔيُ وٛدبح

ؼـ خبي غٛؼ لفاـ ( 11ٌىُ )ثفـوي وٙيؽ وٝ دٙيٟب 
.  ؼاٌشٝ ثبٌٙؽ

.  لفاـ ؼٞيؽ  (C)ٚاٌف لبِذبق وٛدبح ـا ؼـ ٔطُ غٛؼ 
.  ثٛي ٞبي ٔيُ وٛدبح ـا ؼـ خبي غٛؼ خب ثك٘يؽ

 
 
 
 
 
 

دير ٞبي وفويّٙؽـ ـا ثٝ سفسيت ٕ٘بيً ؼاؼٜ ٌؽٜ ؼـ 
.  ثجٙؽيؽ 12سب  1ٌىُ اق 

  ٜؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز وٙيؽ 2/0ديسٟب ـا اثشؽا ثٝ ا٘ؽاق  .
  ٜؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز وٙيؽ 8/0وذه ثٝ ا٘ؽاق  .
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وؽ ) [3]ثب اوشفبؼٜ اق اثكاـ ٔػَّٛ ٌٕبـٜ 
، وبوٝ ٕ٘ؽٞبي ٔيُ وٛدبح ( 24415011اغشّبِي 

.  ـا خب ثك٘يؽ  (12)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبة سىٕٝ  (D)قثب٘ٝ .  (7)خب ثك٘يؽ  لبة سىٕٝ سبيٓ ـا
سبيٓ ـاثب ٌىبف ِفطٝ ؾبيك قيف آٖ ثٝ ؼـوشي ؼـٌيف 

 (E). وٙيؽ
 (8). ؼ٘ؽٜ ٔيُ وٛدبح ـا ثجٙؽيؽ 

 
 
 
 
 
 
 

ثبثز ٍ٘ٝ  Aٔيُ وٛدبح ـا ثب آزبـ سػز ؼـ ٘مطٝ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز  (8)ؼاٌشٝ ٚ دير آٖ ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ 

.  وٙيؽ
دقر مٌيذ 

. آٖ ثٝ ـاضشي ؼـ خبي غٛؼ ثسفغؽ ٔيُ وٛدبح ٚ ؼ٘ؽٜ 
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وؽ ) [2]، (24401011وؽ اغشّبِي ) [1]ايٓ ثب ديٗ ر
ؼ٘ؽٜ ٞبي ٔيُ وٛدبح ـا (24401011اغشّبِي 
(  سبيٓ وٙيؽ. )سٙػيٓ وٙيؽ
خكء ويز اثكاـ ثب وؽ اغشّبِي ) [4]ثب ديٗ سبيٓ 
(  سبيٓ وٙيؽ. )، فاليٛيُ ـا سٙػيٓ وٙيؽ(24411007

.  سىٕٝ سبيٓ ـا ثجٙؽيؽ
.  لبة سىٕٝ سبيٓ ـا ثيب٘ؽاقيؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ؾؽ اق سٕيك وفؼٖ ٚاٌفٞب ٚ وطص سٕبن وفويّٙؽـ ة
ديسٟبي آٖ ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ . )ثجٙؽيؽ  (5)لبِذبق وٛدبح ـا 

( .  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز وٙيؽ 7/0
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تاز ٍ تست ٍاترخوح  
تاس ًوَدى  

وذه لبة ثيفٚ٘ي . اثشؽا سىٕٝ ؼيٙبْ ـا ثبق وٙيؽ 
سىٕٝ سبيٓ ـاثبق وٙيؽ ٚ سىٕٝ سبيٓ ـا غبـج وٙيؽ ٔبيؽ 

ـا  (1)ويىشٓ غٙه وٙٙؽٜ ـا سػّيٝ ٕ٘بييؽ ٚ ٚاسف دٕخ 
.  ثبق وٙيؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  ًصة هجذد
.  اوز  ٔفاضُ ّ٘ت ؾىه ٔفاضُ ثبق ٕ٘ٛؼٖ

  ثفاي ّ٘ت ٚاسف دٕخ ، اق يه اٚـيًٙ ٘ٛ ٚ خؽيؽ ،
.  اوشفبؼٜ وٙيؽ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٔطىٓ  8/1دير ٞبي ٚاسفدٕخ ـا ثٝ ٔمؽاـ 
.  وٙيؽ

.  سىٕٝ سبيٓ ـا طجك اوشب٘ؽاـؼ ، ّ٘ت وٙيؽ
ويىشٓ غٙه وٙٙؽٜ ـا دف وٙيؽ ٚ ؾّٕيبر ٞٛاٌيفي ـا 

.  ا٘دبْ ؼٞيؽ
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 تاز ٍ تست امسيژى سٌسَر 

يه وبؾز اق قٔبٖ غبٔٛي وفؼٖ غٛؼـٚ ِجف وٙيؽ وذه وبـ ثفٚي لطؿبر ٔدٕٛؾٝ اٌكٚق ـا ضؽالُ :  ّطذاس
 .ٌفٚؼ ٕ٘بييؽ 

 (اثكاـ ثبق ٚ ثىز وٙىٛـ اوىيمٖ) اتسار هخصَص .1

 (24803011وؽ اغشّبِي  )             

 

 

 

 :ًصة امسيژى سٌسَرهحل  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذا مردى امسيژى سٌسَر   .3

 .وف ثبسفي ـا خؽا وٙيؽ  
ٞؽاـ٘ؽٜ ِِٛٝ ٞبي ويىشٓ وِٛفـا ؼـ  ً٘

 .خؽا وٙيؽ ( a  ٚb)٘مبط 
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 .ثىز ٞب ـا خؽا وٙيؽ

 

 

 

 

 

 

 .اق ثىز ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ خؽا ٕ٘بييؽ  ( e , c)ؼوشٝ ويٓ ٔفثٛطٝ ـا ؼـ ٘مبط 

 .خؽا ٕ٘بييؽ ( d)وب٘ىشٛـ اوىيمٖ وٙىٛـ ؼـ ٘مطٝ 

 .لٖ وٙىٛـ ـا ثبق وٙيؽ اوىي(24803011وؽ اغشّبِي  )ضبَ ثب اوشفبؼٜ اق اثكاـ ٔػَّٛ

 ًصة هجذد  .4

 .ٞفٌك اسّبَ وب٘ىشٛـاوىيمٖ وٙىٛـ ـا ثٝ ـٚغٗ آغٍشٝ ٕ٘ٙبييؽ : سٛخٝ ٟٔٓ 

 .اوشفبؼٜ ٕ٘بييؽ  (24803011وؽ اغشّبِي  )خٟز ثىشٗ اوىيمٖ وٙىٛـ اق اثكاـ ٔػَّٛ 

 .ـا ؼـ خبي غٛؼ ثجٙؽيؽ ( 1)اوىيمٖ وٙىٛـ 

 .ا ثك٘يؽ ج( d)وب٘ىشٛـ اوىيمٖ وٙىٛـ ـا ؼـ ٘مطٝ 

 .ؼـ ٔطُ غٛؼ ٔطىٓ ٕ٘بييؽ (  e , c)ؼوشٝ ويٓ ٔفثٛطٝ ـا ثب اوشفبؼٜ اق ثىز ٞبي ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ؼـ ٘مبط  

 .ّ٘ت وٙيؽ ( a , b)ؼاوز ٞبي ويىشٓ وِٛف ـا ؼـ ٘مبط 

 .وف ثبسفي ـا ُِٚ وٙيؽ
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 :مَئل جرقِ  تاز ٍ تست 

 مراحل تاز كردن -1

 .سر تاتري را جذا كىيذ   -

 

 .را جذا كىيذ ( 4)را تاز كردٌ ي درب سًپاج (  71)ج پيچُاي درب سًپا -

 .لًلٍ َاي تخارات ريغه را جذا كىيذ  -

 .كاوكتًر كًيل را جذا وماييذ -

 .پيچ َاي كًيل را تاز وماييذ -

 .كًئل را از جاي خًد خارج وماييذ  -

 مجدد نصب-3

مراحل وصة مجذد ترعكس عمليات تاز كردن مي 

 .سر تاتري را تثىذيذ .  تاشذ  

 .كليٍ عمليات فًق را در زمان جذا تًدن سر تاتري اوجام دَيذ :  هشدار
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 :تاز ٍ تست شوع

 .ًىاذ ايوٌي ٍ زويضواسي سا سػاير ًواييذ: هْن

 :تاز مردى
 .كاتل تاتري را جذا وماييذ

 .را تاز كىيذ( 1)پيچُاي 

 .را تاز كىيذ( 2)كاير ريي مًتًر 

 
 .تاز كىيذ را جذا كردٌ ي  (A)َاي تخار ريغه  لًلٍ

 
 .را تاز كىيذ 4را جذا كردٌ ي پيچُاي   Bكاوكتًر 

 .را تاز وماييذ( 3)كًئل جرقٍ 



 

 73 

 رانا TU5راهنماي تعميرات موتور 

 
 .سا تاص وٌيذ( 5)ّا  ضوغ

 
 :تستي

 .سا تثٌذيذ( 4)ٍ خيچْاي ( 3)، وَئل خشلِ (5)ّا  تِ زشزية ضوغ

 .ٍغل ًواييذ bواًىسَس سا دس هحل 

 .يذٍغل ًواي aلَلِ ّاي تخاسّاي سٍغي سا دس هحل 

 .سا تثٌذيذ( 1)ٍ خيچْاي   (2)واٍس سٍي هَزَس 

.واتل تازشي سا ٍغل وٌيذ
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 تاز ٍ تست فيلتر َّا  

 تاص وشدى .1

 .سش تازشي سا خذا وٌيذ 

 . تاص وٌيذفيلسش َّاي ٍسٍدي سا هحفظِ   3خيچْاي  َّاوص سا تاص وشدُ ٍ.سا تاص وٌيذ  73سا ضل ًواييذ ٍ خيچ  71تسر 

 . خاسج وٌيذ  اص َّاوص سا( 2)فيلسش َّاي 

 

 .لَلِ ٍسٍدي َّاوص سا اص خاي خَد خاسج وٌيذ 

 

 سيوي تاز ٍ تست هَتَر دريچِ گاز

 

  
 .ٞف ؼٚ وب٘ىشٛـٞبي ٔشُّ ثٝ ؼـيسٝ ٌبق  ـا اق آٖ خؽا ٕ٘بييؽ 

 .ثبق وٙيؽ ( 1)دير ٞبي 
 .ـا ثبق وٙيؽ ( 2)ٟٔفٜ 

 .ـا ثبق وٙيؽ ( 3)دير ٞبي 

3 
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 .وٙيؽ ؼـيسٝ ٌبق ـا خؽا  
 ٔفاضُ ثىشٗ  -2

 .ٔفاضُ ّ٘ت وفؼٖ ؾىه ٔفاضُ ديبؼٜ وفؼٖ اوز 
 .ؼـ ٍٞٙبْ ثىشٗ لطؿبر ثٝ ٌٍشبٚـ اوشب٘ؽاـؼ اـائٝ ٌؽٜ ؼـ ٔىشٙؽار فٙي سٛخٝ ٕ٘بييؽ 

 :لطؿبر قيف ـا ؼـ خبي غٛؼ ّ٘ت ٕ٘بييؽ 
 .ٔدٕٛؾٝ فيّشف ٞٛاي ٚـٚؼي ـا ٔدؽؼاً ؼـ خبي غٛؼ ثجٙؽيؽ 

 .وف ثبسفي ـا ُِٚ وٙيؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

َّزيٌگ ترهَستات ترهَستات ٍتاز ٍ تست 
 

تاس ًوَدى  
ؾؽؼ دير ؼـدٛي ـا 2ثفاي ثبق وفؼٖ سفٔٛوشبر، اثشؽا 

.  وٙيٓ ثبق وفؼٜ ٚ سفٔٛوشبر ـا غبـج ٔي
ده اق ثبق ٕ٘ٛؼٖ دير ٞبي ثفاي ثبق ٕ٘ٛؼٖ ٞٛقيًٙ 

، ثب اوشفبؼٜ اق ٚسٛـٔٛوشبر ثٝ ْاسّبَ ٞٛقيًٙ سف
.  ، ٞٛقيًٙ ـا اق ٔٛسٛـ خؽا ٕ٘بييؽيه دير ٌٌٛشي ثّٙؽ 

 
 
 

ّ٘ت ٔدؽؼ  
.  ـٚي ّ٘ت ٔدؽؼ ، ؾىه ثبق ٕ٘ٛؼٖ اوز 

سٛخٝ وٙيؽ وٝ . ؼوب٘يٛسٗ ٔشف اوز  0/1ٌٍشبٚـ ديسٟب 
ٞٛقيًٙ ؼـ قٔبٖ ثىشٗ دير ٞب سفن ٘ػٛـؼ ، قيفا 

.  ٌز غٛاٞؽ وفؼٔبيؽ ويىشٓ غٙه وٙٙؽٜ سطز فٍبـ ٖ
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 تاز ٍ تست دريچِ گاز  
  ثبق وفؼٖ  -    1

 
. وف ثبسفي ـا خؽا وٙيؽ 

 
 .ٞٛاوً ـا ثبق وٙيؽ 

 
 .وٛوز ؼـيسٝ ٌبق ـا خؽا وٙيؽ 

 
 (ؾؽؼ دير  3) ٘يؽ دير ٞبي وٛوز ؼـيسٝ ٌبق ـا ثبق ن

 
. ؼـيسٝ ٌبق ـا خؽا وٙيؽ 

 
 .ٔفاضُ ّ٘ت ، ؾىه ٔفاضُ ثبق ٕ٘ٛؼٖ اوز 

 
 

 

(: ريل سَخت ) تاز ٍ تست گالري سَخت 
 :ثبقوفؼٖ

 
اثشؽا اسّبَ ثبسفي ـا لطؽ ٕ٘ٛؼٜ ٚ  ٔطبثك ٔفاضُ فٛق 

 .ؼـيسٝ ٌبق ـا خؽا وٙيؽ 
 

وٛوز وب٘ىشٛـ ٞبي وٙىٛـ فٍبـ ٚ ؼٔبي ٞٛاي  -
 .وٙىٛـ ـا خؽا وٙيؽ ( MAP)ٚـٚؼي 

 .ٌيًّٙ غالء ثٛوشف سفٔك ـا خؽا وٙيؽ  -
 

ِِٛٝ ثفٌٍز ثػبـار ثٙكيٗ ـا اق ٌيفٜ ٞبي ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ  -
 .اي ثف ـٚي ثؽ٘ٝ خؽا ٕ٘بئيؽ 

 ثٝ ٔٙيفِٛؽ ـا ثبق وٙيؽ (2)دير ٞبي اسّبَ ٌبِفي وٛغز 

  .ٌبِفي وٛغز ـا خؽا ٕ٘بييؽو 

 
 .وز ٔفاضُ ّ٘ت ، ؾىه ٔفاضُ ثبق ٕ٘ٛؼٖ ا
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 :تاز ٍ تست سٌسَر خذال گاز

 .ًىاذ ايوٌي ٍ زويضواسي سا سػاير ًواييذ: هْن

 :تاز مردى
  ابتدا كانكتورd را باز نماييد. 

 
 پيچهاي نشان داده شده در شكل زير را باز كنيد. 

 
 سنسور و پدال گاز را جدا كنيد. 

 تستي: 

ل تاص وذى، خس اص ٍغل وشدى سٌسَس ٍ خذال گاص خيچْا سا تثٌذيذ ٍ خس اص آى واًىسَس آى ػىس هشاح

 .سا ٍغل ًواييذ
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 (:Knock Sensor)تاز ٍ تست سٌسَر ضرتِ

 .ًىاذ ايوٌي ٍ زويضواسي سا سػاير ًواييذ: هْن

 :هحل قرارگيري

 (.1)هحل لشاسگيشي سٌسَس ضشتِ دس ػىس صيش هطخع ضذُ اسر

 
 :تاز مردى

 .اتل تازشي سا خذا ًواييذن

 .هدوَػِ فيلسش َّا سا تاص وٌيذ

 .سا تاص وٌيذ( 1)ٍ خس اص آى سٌسَس ضشتِ ( 2)خيچ 

 .سا خذا ًواييذ aواًىسَس 

 
 :تستي

 .سطح زواس تيي تلَن هَزَس ٍ سٌسَس ضشتِ سا زويض ًواييذ: زَخِ

 .ًػة وٌيذ aواًىسَس سا دس هحل 

 .ٍ هدوَػِ فيلسش َّا سا تثٌذيذ (2)، خيچ (1)تِ زشزية سٌسَس ضشتِ 

 .واتل تازشي سا هدذدا ٍغل ًواييذ
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 تاز ٍ تست سٌسَر فشار ٍ دهاي َّاي ٍرٍدي

 .ًىاذ ايوٌي ٍ زويضواسي سا سػاير ًواييذ: هْن

 :هحل ًصة

 (1.)هحل ًػة سٌسَس فطاس ٍ دهاي َّاي ٍسٍدي دس ػىس صيش هطخع اسر

 
 :تاز مردى

 .واتل تازشي سا خذا ًواييذ

 .سا تاص ًواييذ( 2)سا خذا وشدُ ٍ خيچ  aاًىسَس ن

 .سا خذا ًواييذ( 1)سٌسَس فطاس ٍ دهاي َّاي ٍسٍدي 

 
 :تستي

 .سا تا يه ٍاضش خذيذ تثٌذيذ( 1)سٌسَس فطاس ٍ دهاي َّاي ٍسٍدي 

 .، واتل تازشي سا ٍغل ًواييذaسا تسسِ ٍ خس اص ٍغل وشدى واًىسَس ( 2)خيچ 
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تاز ٍ تست اًژمتَرّا  
اتشار هخصَظ   -1

اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌيفي فٍبـ ـيُ وٛغز   [1]
(  26501016وؽاغشّبِي )
 

اق ايٗ اثكاـ ؼـ ِٛـر ثبق ٕ٘ٛؼٖ ٌيح ثفاي سػّيٝ 
. وٛغز ٘يك ٔي سٛاٖ اوشفبؼٜ ٕ٘ٛؼ 

 
 
 
 
ٍدى اًژمسَرّا  تاس ًن -2

 وف ثبسفي ـا خؽا وٙيؽ 

 .غٛؼـٚ ـا ـٚي خه ثبال ثجفيؽ 
اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌيفي فٍبـ ـيُ  [1]اثكاـ ٔػَّٛ 

ـا ثٝ ا٘شٟبي ٌيف  ( 26501016وؽاغشّبِي )وٛغز
سػّيٝ ـيُ وٛغز ٔشُّ ٕ٘ٛؼٜ ٚ ا٘شٟبي ِِٛٝ اثكاـ ـا 

ده اق اسّبَ فٍبـ وٛغز .ؼاغُ يه غفف لفاـ ؼٞيؽ 
اًٞ ديؽا وفؼٜ ٚ أبفٝ ثٙكيٗ ؼـ غفف ؼـ ٌبِفي ن

 .ـيػشٝ ٔي ٌٛؼ 
ِِٛٝ ٞبي ثٙكيٗ ، ِِٛٝ سػّيٝ ثػبـار وبـسُ ٚ ِِٛٝ 

.  غالء ثٛوشف سفٔك ـا ثبق وٙيؽ
( وٙىٛـ MAP)وب٘ىشٛـ وٙىٛـ فٍبـ ٞٛاي ٔٙيفِٛؽ 

، وب٘ىشٛـ ا٘موشٛـٞب ٚ وب٘ىشٛـ ٔٛسٛـ اِىشفيىي ؼـيسٝ 
.  ٌبق ـا ثبق وٙيؽ

ـا ثبق وٙيؽ ٚ  (1)ِٚؽ ثٝ وف ويّٙؽـ ٟٔفٜ اسّبَ ٔٙيف
.  ٔٙيفِٛؽ ـا خؽا ٕ٘بييؽ 

[1] 
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ثٝ ٔٙيفِٛؽ ـا ثبق  (2)ٚغز دير ٞبي اسّبَ ٌبِفي ن
.  وٙيؽ ٚ ٌبِفي وٛغز ـا خؽا ٕ٘بييؽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

خؽا  (4)ـا اق ا٘موشٛـٞب  (3)غبـ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ا٘موشٛـٞب 
سٛخٝ . وٙيؽ ٚ ا٘موشٛـٞب ـا اق ٔطُ غٛؼ غبـج وٙيؽ 

وٙيؽ وٝ ده اق ثبق ٕ٘ٛؼٖ لطؿبر ، وٛـاغٟبي ٔٛخٛؼ 
.  ـا ٔىؽٚؼ ٕ٘بييؽ

 
 
 
 
 
 
 
ّا  تسسي اًژمسَر -3

ؼـ ٍٞٙبْ . ٔفاضُ ّ٘ت ، ؾىه ٔفاضُ ثبق ٕ٘ٛؼٖ اوز 
ّ٘ت ا٘موشٛـٞب ، اق اٚـيٍٟٙب ٚ غبـ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ خؽيؽ 

.  اوشفبؼٜ وٙيؽ 
زَجِ هْن 

 0/1:  (2)ـ دير اسّبَ ٔٙيفِٛؽ ٚ ٌبِفي وٛغز 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  

 0/1:  (1)ـ ٟٔفٜ ٞبي اسّبَ ٔٙيفِٛؽ ثٝ وفويّٙؽـ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  
ق ّ٘ت لطؿبر ، ويىشٓ وٛغز ـوب٘ي ؼـ دبيبٖ ده ا

.  ـا اق ِطبظ ٍ٘شي ثٙكيٗ وٙشفَ وٙيؽ
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 :تاز ٍ تست شير ترقي مٌيستر 

: اثكاـ ٔػَّٛ ٔٛـؼ ٘يبق  -1

وؽ اغشّبِي  )ٔػَّٛ ثبق وفؼٖ ثىزا٘جف  -
24417002  )

 : ٔيّيٕشف 26وٛـوٗ ٌيًّٙ ثٝ لطف   -

 ( 26601001وؽ اغشّبِي )

 

 

 

 

 

 ٔفاضُ ثبق وفؼٖ  -2

. وف ثبسفي ـا خؽا وٙيؽ  
 

. خؽا وٙيؽ  "a"ثىز ٔٙجؽ ا٘جىبط آة ـا ؼـ ٘مطٝ
 

. ـا اق خبي غٛؼ غبـج ٕ٘بئيؽ ( 1)ٔٙجؽ ا٘جىبط آة
 

ٌيًّٙ غفٚخي   26601001اثكاـٔػَّٛ ثب اوشفبؼٜ اق 
. ـا ٔىؽٚؼ ٕ٘بئيؽ ( 2)ٔٙجؽ ا٘جىبط 

 
اق ـٚي ثؽ٘ٝ ثبق وفؼٜ ٚ ـا ( 3)ٟٔفٜ ٞبي ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ 

 .ـا ثبق وٙيؽ ( 4)ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ٔٙجؽ ا٘جىبط 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 *
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 "c"ٜ وٛوز وب٘ىشٛـ ٌيف ثفلي وٙيىشف ـا  ؼـ ٘مط
. خؽا وٙيؽ 

ٌيًّٙ ٞبي ٚـٚؼي ٚ غفٚخي ثػبـار ثٙكيٗ ـا ؼـ 
. خؽا وٙيؽ  "d "٘مطٝ 

خٟز ثبق وفؼٖ ٌيًّٙ ٞبي ثػبـار ثٙكيٗ ـا : سٛخٝ 
ٍ٘ب٘ٝ ٌؿاـي ٕ٘بئيؽ سب ؼـ قٔبٖ ثىشٗ ٔدؽؼ ؼزبـ 

 .اٌشجبٜ ٍ٘ٛيؽ 

. خؽا وٙيؽ  "c"ـا ؼـ ٘مطٝ ( 5)ٌيف ثفلي وٙيىشف 

 

 تسسي هدذد-3

ـا ثىشٝ ( 4)ثشؽا ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ٔٙجؽ ا٘جىبط ثٝ سفسيت ا
ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ ـا ثف ـٚي ثؽ٘ٝ ثجٙؽيؽ ( 3)وذه ٟٔفٜ ٞبي 

ٌيًّٙ . ٚ ٔٙجؽ ا٘جىبط آة ـا ؼـ خبي غٛؼ ّ٘ت وٙيؽ 
قيف ٔٙجؽ ا٘جىبط ـا ُِٚ وفؼٜ  ٚ ثىز ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ 

. ٔٙجؽ ا٘ىبط ـا ثجٙؽيؽ  

 .ويىشٓ غٙه وٙٙؽٜ ـا ٞٛاٌيفي ٕ٘بئيؽ 

. ؼيؽ وف ثبسفي ـا ثجٗ

وّيٝ ؾّٕيبر فٛق ـا ؼـ قٔبٖ خؽا ثٛؼٖ وف : ٍٞؽاـ 
 .ثبسفي ا٘دبْ ؼٞيؽ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 *
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: تاز ٍ تست هخسى مٌيستر

 
 : ثبق وفؼٖ ٔػكٖ وٙيىشف  -1

 
. غٛؼـٚ ـا ـٚي خه ثبال ثجفيؽ 

 
. ٌيف زفظ خّٛ وٕز ـاوز ـا ثبق وٙيؽ  ٌُ

 
ـا خؽا ( 30)ؼٚ ؾؽؼ ٌيًّٙ ٚـٚـؼي ٚ غفٚخي وٙيىشف 

وذه غٛؼـٚ ـا اق ـٚي خه دبئيٗ آٚـؼٜ ٚ ؼـة  .وٙيؽ 
. ٔٛسٛـ ـا ثبق وٙيؽ 

 
   ECU٘يبقي ثٝ خؽا . ) ـا اق خبي غٛؼ غبـج ٕ٘بئيؽ

 ( .ٕ٘ي ثبٌؽ  ECUوفؼٖ وب٘ىشٛـ 
 

ـا وٝ ؼـ دٍز  (45)وٙيىشف ٟٔفٜ ٞبي ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ  ٔػكٖ
ECU  (ؾؽؼ  2) ـٚي ثؽ٘ٝ لفاـ ٌففشٝ ا٘ؽ ـا ثبق وٙيؽ 

 

 
 .ـا اق خبي غٛؼ غبـج ٕ٘بئيؽ (20)ٔػكٖ وٙيىشف

 
 

 .ٔفاضُ ّ٘ت ؼليمبً  ثف ؾىه ٔفاضُ ثبق وفؼٖ ٔي ثبٌؽ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3* 
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لطؿبر ٔٛسٛـ  
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تاز مردى هَتَر 
 اثكاـ ٔػَّٛ 

ديٗ سٙػيٓ سبيٓ ٔيُ وٛدبح ٞٛا : [1]
 ( 24401011وؽاغشّبِي ) 

ديٗ سٙػيٓ سبيٓ ٔيُ وٛدبح ؼٚؼ : [2]
( 24401011وؽاغشّبِي ) 

 ًِٙ   ديٗ سبيٓ فاليٛيُ يب ٔيُ  : [3]
 ( 24411007خكء ويز اثكاـ ثب وؽ اغشّبِي )

 اثكاـ خبثدبيي وفويّٙؽـ  : [4]
(  24408008وؽاغشّبِي )

 لفُ وٗ فاليٛيُ:  [5]
(  24411007خكء ويز اثكاـ ثب وؽ اغشّبِي )  
 
هزاحل هقذهازي   -1

.  ـ دبيٝ آِشف٘بسٛـ ٚ دٕخ ٞيؽـِٚيه ـاثبق ٕ٘بييؽ
.  ٔبييؽ ـ دبيٝ وٕذفوٛـ وِٛف ـا ثبق ٖ

وبٚـ ـٚي ٔٛسٛـ ، وٛيُ ، ٔطبفع ضفاـسي ٔٙيفِٛؽ ؼٚؼ 
ٚ ٔٙيفِٛؽ ٚ ٚاٌف ٔفثٛطٝ ٚ ٔٙيفِٛؽ ٞٛاي ٚـٚؼي ـا 

ثبق ٕ٘بييؽ وذه ٘بن وٙىٛـ ، وٙىٛـ ؼٚـ ٔٛسٛـ 
ٞٛقيًٙ آة ٚ   ٔٙجؽ ا٘جىبط ٚ ٚاٌف ٔفثٛطٝ ،

وٙىٛـٞبي ؼٔبي ٔبيؽ غٙه وٙٙؽٜ ٚ ثّجفيًٙ سىٕٝ 
.  فز وٗ ـا ثبق ٕ٘بييؽ وفز وٗ ٚ ٔدٕٛؾٝ سىٕٝ ن

ٔدبـي ٞٛا ٚ ٚـٚؼي ٚ ؼٚؼ ـا ـٚي وفويّٙؽـ : ًنسِ 
.  ثجٙؽيؽ

 
خكء ويز اثكاـ ) [5]اثكاـ ٔػَّٛ لفُ وٗ فاليٛيُ 

ـا ّ٘ت (  24411007سؿٕيف ٔٛسٛـ ثب وؽاغشّبِي 
.  ٕ٘بييؽ

 
 

ـاثبق  (3)ٚ فاليٛيُ  (2)، ِفطٝ والذ  (1)ؼيىه 
. ٕ٘بييؽ

 

 

[4] 

[5] 
[3] 

[5] 
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. ـا ثبق ٕ٘بييؽ  (1)ايٝ فيّشف فيّشف ٚ ح
ٞٛقيًٙ آة ـٚي وفويّٙؽـ ـاثٝ ؼلز ثبق ٕ٘بييؽ 

وذه دِٛي ٔيُ ًِٙ ٚ ٞٛقيًٙ سبيٕيًٙ ـا ثبق ٕ٘بييؽ 
  .

فاليٛيُ ـا سٛوط ؼٚ ؾؽؼ دير ُِٚ ٕ٘بييؽ سب ٔٛلؿيز 
ٔدٕٛؾٝ ؼـ ضبِز سبيٓ لفاـ ٌيفؼ ؼـ ايٗ ضبِز دير 

. دِٛي ٔيُ ثبؼأه ـا ثبق ٕ٘بييؽ 
 
 
 
 
 
 
 

خكء ويز اثكاـ سؿٕيف ) [3]سٛوط اثكاـ ٔػَّٛ 
فاليٛيُ ـا ثبثز (   24411007ٔٛسٛـ ثب وؽاغشّبِي 

.  وٙيؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وؽاغشّبِي )[2,1]اثكاـ ٔػَّٛ ٞبي 
.  ـا خب ثك٘يؽ (24401011

. ـا ثبق ٕ٘بييؽ  (2)دير 
. ـاثبق ٕ٘بييؽ  (3)سىٕٝ سبيٓ 

ديسي ديسٟب وبٚـ وفويّٙؽـ ـا ثٝ ِٛـر ٔبـ: زَجِ 
ثبق ٕ٘بييؽ ٌفٚؼ ثبق وفؼٖ اق لىٕز ثيفٖٚ ثبٌؽ 

.  وذه وبٚـ وفويّٙؽـ ـا ثبق ٕ٘بييؽ
 

 

[1] 

[2] 
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سٛوط آزبـ ثىه وشبـٜ اي ديسٟبي وفويّٙؽـ : زَجِ 

ـا ثٝ ِٛـر ٔبـديسي ٚ اق ثيفٖٚ ثٝ ؼاغُ ثٝ  (4)
ـا  (4)وذه ديسٟبي وفويّٙؽـ   سفسيت ثبق ٕ٘بييؽ ،

. ثيفٖٚ آٚـيؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ،(  24408008ِي وؽاغشّب) [4]سٛوط اثكاـ ٔػَّٛ 
ثٝ ؼلز وفويّٙؽـ ـاوح وفؼٜ ٚ خؽا ٕ٘بييؽ ؼلز وٙيؽ وٝ 

وفويّٙؽـ ٚ ٚاٌف ٔفثٛطٝ . وبٚـ سبيٕيًٙ آويت ٘جيٙؽ
.  ـا ثبق ٕ٘بييؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [5]ٚ اثكاـ ٔػَّٛ لفُ وٙٙؽٜ فاليٛيُ  (5)ديٗ ٞبي 
ـا خؽا ( 24411007خكء ويز اثكاـ ثب وؽ اغشّبِي )

.  ٕ٘بييؽ
 

[4] 
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خكء ويز اثكاـ ) [5]اثكاـ ٔػَّٛ لفُ وٗ فاليٛيُ 
ـا ٔطبثك (  24411007سؿٕيف ٔٛسٛـ ثب وؽاغشّبِي 

.  ٌىُ خب ثك٘يؽ
.  دير زفغٙؽٜ وفٔيُ ًِٙ ـا ثبق ٕ٘بييؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

، ثّجفيًٙ  (7)، ٚاسف دٕخ  (6)غّشه سىٕٝ وفز وٗ 
، دير  (9)، وٛـوٗ ٔدبـي ـٚغٗ  (8)سىٕٝ وفز وٗ 

ـا ثبق ٕ٘بييؽ  (11)ٚ زفغٙؽٜ وف ٔيُ ًِٙ  (10)ٌٕبـٜ 
  .

خكء ويز )لفُ وٗ فاليٛيُ [5]سٛوط اثكاـ ٔػَّٛ 
  ،(   24411007ثب وؽاغشّبِي اثكاـ سؿٕيف ٔٛسٛـ 

سب . دير فاليٛيُ ـا ثبق ٕ٘بييؽ  2فاليٛيُ ـا لفُ وفؼٜ ٚ 
.  فاليٛيُ ثبق ٌفؼؼ 

 
 
 
 

 
ٚ ويٙي ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ وبوٝ ٕ٘ؽ وف ٔيُ ًِٙ  (12)وبـسف 

.  ـا ثبق ٕ٘بييؽ  (14)
.  ـا ثيفٖٚ آٚـيؽ  (15)وبوٝ ٕ٘ؽ 

ٚ ق٘ديف ٔفثٛط ٚ زفغؽ٘ؽٜ دٕخ  (16)دٕخ ـٚغٗ 
ٚ  (17)ٚ ديٗ ٞٓ ٔفوكوٙؽٜ دٕخ ـٚغٗ  (13) ـٚغٗ
.  ـا ثبق ٕ٘بييؽ (18)ٌٜٛ 

 

[5] 
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.  ـا ثبق ٕ٘بييؽ  (19)٘ؽٜ وبوٝ ٕ٘ؽ ِفطٝ ٍٟ٘ؽاـ
 (19)ِجٝ وبوٝ ٕ٘ؽ ـا اقِفطٝ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ وبوٝ ٕ٘ؽ 

.  غبـج ٕ٘بييؽ
.  ؼـدٛي وب٘بَ ـٚغٗ ـا ثبق ٕ٘بييؽ 

وذٝ ٞبي ٔشطفن يبسبلبٟ٘ب ـا لجُ اق ثبق وفؼٖ : زَجِ 
.  ٘ىجز ثٝ ٞٓ ؾالٔز ٌؿاـي ٕ٘بييؽ

 
 
 
 
 
 

.  ٕ٘بييؽ ـا ثبق  (21)ٚ ثبثز  (20)وذٝ ٞبي ٔشطفن 
ٔي ثبٌؽ ٚ  5سب  1وذٝ ٞبي ثبثز اق ٌٕبـٜ : زَجِ 

.  ثٝ وٕز فاليٛيُ ٔي ثبٌؽ 1ٌٕبـٜ 
.  ٔيُ ًِٙ ٚ يبسبلبٟ٘ب ٚ ثغُ يبسبلب٘ي ـا ثبق ٕ٘بييؽ 

ديىشٖٛ ٞب ٚ ٌبسٖٛ ـا ٘ىجز ثٝ ٞٓ ؾالٔشٍؿاـي 
. ٕ٘بييؽ ٚ وذه ثبق ٕ٘بييؽ 

 
 
 
 
 
 
 

.  ثجٙؽيؽ  (20)وذٝ ٞبي ٔشطفن ـا ـٚي ٌبسٖٛ 
ثبق وفؼٖ ـيًٙ ديىشٖٛ   2-1

ؼـ ٞف ثبـ سؿٛيٓ ـيٍٟٙب ديىشٖٛ ، ضشٕبً ٔي ثبيىز 
.  ٌيبـٞبي ـيًٙ ديىشٖٛ لجّي وبٔالً سٕيك ٌفؼؼ 

ثبق وفؼٖ ديىشٖٛ اق ٌبسٖٛ   2-2
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جا سدى گژيي خيي   2-5
اثكاـ ٔػَّٛ   -1

ٔدٕٛؾٝ خبقٖ ٌميٗ ديٗ  :  [1]
(  24412004وؽاغشّبِي )

(  24424003وؽاغشّبِي ) قيف ديىشٛ٘ي :  [2]
(  24412009وؽاغشّبِي ) خبقٖ ٌميٗ ديٗ :  [3]
(  24412008وؽاغشّبِي ) ؼوشٝ خبقٖ  :  [4]
(  24415011وؽاغشّبِي )وبوٝ ٕ٘ؽ خبقٖ :  [5]

 (24411007خكء ويز اثكاـ ثب وؽ )لفُ وٗ فاليٛيُ [6]:
 ديٗ سبيٓ فاليٛيُ يب ٔيُ ًِٙ : [7]

 (24411007ء ويز اثكاـ ثب وؽ خك)
 ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ سىٕٝ سبيٓ ـٚي ؼ٘ؽٜ وف ٔيُ ًِٙ: [8]

 (24428007وؽ اغشّبِي )
( 24402001وؽ اغشّبِي )دبيٝ وبؾز : [9]

 
 
 
 

 [2 ,3 ,4]ديٗ ـا سٛوط دفن ٚ اثكاـ ٔػَّٛ ٖ ٌم
ٚ  24412009ٚ  24424003وؽٞبي اغشّبِي )

. ثيفٖٚ ثيبٚـيؽ ( 24412008
 

[7] 

[5] 

[9] 

[6] 

[8] 



 

 92 

 رانا TU5راهنماي تعميرات موتور 

ًصة گژيي خيي درٍى خيسسَى   -2
وؽاغشّبِي ) [3]ثيٗ اثكاـٞبي ٌمٖ ديٗ ـا 
لفاـ (   24412008وؽاغشّبِي ) [4]ٚ (   24412009

ؼٞيؽ ٚ سب ضؽ أىبٖ ثب ديسب٘ؽٖ ؼٚ اثكاـ فٛق ؼـٖٚ 
. يىؽيٍف ، ٌميٗ ديٗ ـا ٔطىٓ ٍٟ٘ؽاـيؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ٔطبثك ٌىُ ـٚثفٚ ، اثشؽا ديىشٖٛ ـا ثف ـٚي قيف 
 لفاـ ؼٞيؽ ٚ( 24424003وؽاغشّبِي ) [2]ديىشٛ٘ي 

وؽاغشّبِي ) [1]ثب اوشفبؼٜ اق ٔدٕٛؾٝ خبقٖ
 [4]ٚ ؼوشٝ خبقٖ ٌميٗ ديٗ (  24412004

 [3]ٚ خبقٖ ٌكٖ ديٗ (   24412008وؽاغشّبِي )
ديىشٖٛ ـا ؼـ ٔطُ غٛؼ ( 24412009وؽاغشّبِي )

. سٙػيٓ وٙيؽ 
ٚ ٔطىٓ ٕ٘ٛؼٖ ٌيفٜ  (E)ثب اوشفبؼٜ اق دير ٞبي سٙػيٓ 

(A)  ٗثبثز ٕ٘ٛؼٖ آٖ ثب دي ٚ(D) ،  ُديىشٖٛ ـا ؼـ ٔط
.  غٛؼ ثبثز وٙيؽ

ـٚ  (C)ؼـ قٔبٖ لفاـ ؼاؼٖ ديىشٖٛ ؼلز وٙيؽ وٝ غبـ 
.  ثٝ ثبال ثبٌؽ

 
 
 

  لفاـ ؼٞيؽ ، (G, F)ٌبسٖٛ ـا ثف ـٚي ٟٔفٜ ٞبي 
ٔدٕٛؾٝ ٌميٗ . ٌبسٖٛ ـا ؼـٖٚ ديىشٖٛ لفاـ ؼٞيؽ 

ديٗ ٚ خبقٖ ـا ثفاي ٞٓ ـاوشب ٕ٘ٛؼٖ ٌبسٖٛ ؼـ 
ثفاي . ٚ اوشفبؼٜ وٙيؽ ديىشٖٛ ، ٔطبثك ٌىُ ـٚثف

سٙػيٓ اـسفبؼ ٌبسٖٛ ٚ ؾٕٛؼ ٕ٘ٛؼٖ آٖ ٘ىجز ثٝ 
.  ـا ثسفغب٘يؽ (F)ٔطٛـ ٌميٗ ديٗ ، ٟٔفٜ ٞبي 

 1/0ٔؿبؼَ  (J)ٚ ٌبسٖٛ  (F)ِمي ٔدبق ثيٗ ٟٔفٜ 
.  ٔيّيٕشف ٔي ثبٌؽ
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 (G)ده اق سٙػيٓ ٌبسٖٛ ثب ٔطىٓ ٕ٘ٛؼٖ ٟٔفٜ لفُ وٗ 
.  خٌّٛيفي وٙيؽ (F)، اق ضفوز ٟٔفٜ 

ثٝ ؼِيُ ايٙىٝ ٌميٗ ديٗ ؼـٖٚ ٌبسٖٛ خب قؼٜ ٔي ٌٛؼ 
، القْ اوز وٝ ا٘شٟبي ٌبسٖٛ ـا ٔطبثك ٌىُ ـٚثفٚ سب 

ؼـ ِٛـر . ؼاـ ٕ٘بييؽ   وب٘شيٍفاؼ ، 250 ؼٔبي ضؽٚؼاً
ؼـ ؼوشفن ٘جٛؼٖ ؼٔبوٙح يه لطؿٝ لّؽ وٛزه ؼـ 

ٚ ثٝ ٔطٓ . لفاـ ؼٞيؽ  (H)ٔطّٟبي ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ 
.  ؾٚة ٌؽٖ لّؽ ؼٔب وبفي اوز 

 
 
 
 

لجُ اق خبقؼٖ ٌميٗ ديٗ آٟ٘ب ـا ـٚغٗ وبـي ٕ٘بييؽ ، 
ـٚي ديىشٖٛ ثٝ وٕز ثبال  (DT)ؼلز وٙيؽ وٝ ضفٚف 

.  ٌؽ ثب
ؼـ ٔمبثُ ٞٓ لفاـ  (1)سٛخٝ وٙيؽ وٝ غبـ يبسبلبٟ٘ب 

. ٌيف٘ؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؼـ ٌبسٟٛ٘بيي وٝ وٛـاظ ـٚغٗ ثفاي ـٚغٙىبـي قيف 
ؼلز وٙيؽ وٝ  (K)ديىشٖٛ ؼـ آٟ٘ب سؿجيٝ ٌؽٜ اوز ، 

.  لفاـ ٌيف٘ؽ   ايٗ وٛـاظ ثبيؽ وٕز غبـ يبسبلبٟ٘ب ،
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. ديىشٖٛ ـا ثبق ٕ٘بييؽ  (22)ـٚغٗ دبٌٟبي 

اقذاهاذ زنويلي   -3

. لطؿبر ـا لجُ اق ّ٘ت ٔدؽؼ سٕيك ٕ٘بييؽ 
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 ت هيل لٌگ هشخصا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اًذاسُ اسساًذارد  1زعويزي  2زعويزي  3زعويزي 

- - 84.8 85 A  +0-0.065 

24 23.9 23.8 23.6 B+0.052+0 
- - 44.7 45 C - 0.009 – 0.025 

- - 49.681 49.981 D + 0 – 0.019 
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اًتخاب ياتاقاًْاي ثاتت  
:  ا٘شػبة يبسبلبٟ٘بي ثبثز ؼـ ؼٚ ضبِز ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ 

ٔٛسٛـ اوشب٘ؽاـؼ ثب ٍٔػّبر ٔؿّْٛ  ( اِف
ٔيُ ًِٙ )ٔٛسٛـ سؿٕيفي ، ٍٔػّبر غيفٍٔػُ ( ة

(  سؿٕيفي
اي وٝ ثف ـٚي ٔيُ ًِٙ ٚ ثّٛن ؾالٔشٟبي ٍٔػّٝ 

ويّٙؽـ لفاـ ؼاـؼ ، ٍٔػُ وٙٙؽٜ اوشب٘ؽاـؼ يب 
.  سؿٕيفي ثٛؼٖ ، ٔٛسٛـ اوز 

 
 
 
 
 
هَزَر  ( مذ هطخصِ)هطخصاذ  -1

وٝ  (B)،  (A)ضفٚف ٚ ؾالئٓ ؼـج ٌؽٜ ؼـ ؼٚ ٔٙطمٝ 
ـٚي ثّٛن ويّٙؽـ ٚ ٔيُ ًِٙ ضه ٌؽٜ ا٘ؽ ، ٍ٘بٖ 

.  اٌٙؽ ؼٞٙؽٜ وبيكثٙؽي يبسبلبٟ٘بي ثبثز ٔي ة
اِٚيٗ ضفف وٕز زخ ٔفثٛط ثٝ يبسبلبٖ ثبثز ٌٕبـٜ 

ثٝ ٕٞيٗ سفسيت ضفٚف ثؿؽي ٔفثٛط ثٝ . يه ٔي ثبٌؽ
.  وبيف يبسبلبٟ٘ب ٔي ثبٌؽ 

فًّ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ ؼـ ـٚي ثبـوؽ ؼـ وبـغب٘ٝ 
.  وبق٘ؽٜ ثفاي ٔٛسٛـ اوشب٘ؽاـؼ اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ

 
 
هطخصاذ ًين يازاقاًْا   -2

ٞب ، اق ـٍٟ٘بي ٔٛخٛؼ ؼـ ِجٝ ثفاي سٍػيُ يبسبلبٖ
.  اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ  (C)غبـخي يبسبلبٖ 
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جذٍل اًسخاب يازاقاًْا   -3
، ٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ يبسبلبٖ آثي ـً٘   Aـ ٌفٜٚ 
، ٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ يبسبلبٖ ٍٔىي   Bـ ٌفٜٚ 
ٍ٘ب٘ؽٞٙؽٜ يبسبلبٖ وجك    ، Cـ ٌفٜٚ 
ي وٝ ٌب٘ٝ فٛق ثفاي ٘يٓ يبسبلبٟ٘بي وٕز ٌفٜٚ ٞب

.  وذي ٞبي ثبثز اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ 
ثفاي ٘يٓ يبسبلبٟ٘بي وٕز ويّٙؽـ ، اق يبسبلبٟ٘بي 

. ثطٛـ ثبثز اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ ( Bٌفٜٚ )ٍٔىي 
ثٝ ؾٙٛاٖ ٔثبَ اٌف اِٚيٗ ضفف ٍٔػّٝ ٔيُ ًِٙ ضفف 

(S)  ثبٌؽ ٚ اِٚيٗ ضفف ٍٔػّٝ ثّٛن ضفف(E) 
َٚ فٛق ٘يٓ يبسبلبٖ وٕز وذي ثبثز ثبٌؽ ، طجك خؽ

 . غٛاٞؽ ثٛؼ( Aٌفٜٚ )، ثٝ ـً٘ آثي  (1)ٌٕبـٜ 
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 4ٚ  2ثؽٖٚ ٌيبـ ٞىشٙؽ ٚ يبسبلبٟ٘بي وذي ٞبي ثبثز ٌٕبـٜ ٞبي  1 ,3 ,5يبسبلبٟ٘بي وذي ثبثز ٌٕبـٜ ٞبي : زذمز 

.  ٌيبـؼاـ ٞىشٙؽ 

خؽَٚ يبسبلبٟ٘بي وبيك اوشب٘ؽاـؼ 

 
٘يٓ يبسبلبٟ٘بي وٕز 

ثّٛن ويّٙؽـ 
٘يٓ يبسبلبٟ٘بي وٕز وذي 

٘يٓ يبسبلبٖ ٔفخؽ 

ٍٔىي 

ٌيبـؼاـ 

ثؽٖٚ ٌيبـ 

آثي 

ـؼاـ ٌيب

ثؽٖٚ ٌيبـ 

ٍٔىي 

ٌيبـؼاـ 

ثؽٖٚ ٌيبـ 

وجك 

ٌيبـؼاـ 

ثؽٖٚ ٌيبـ 

 B A B Cٌفٜٚ 
 1.858 1.844 1.858 1.869 (mm)ٔػبٔز 

 

خؽَٚ يبسبلبٟ٘بي وبيك سؿٕيفي 

 
٘يٓ يبسبلبٟ٘بي وٕز 

ثّٛن ويّٙؽـ 
٘يٓ يبسبلبٟ٘بي وٕز وذي 

٘يٓ يبسبلبٖ ٔفخؽ 

ٍٔىي 

ٌيبـؼاـ 

ثؽٖٚ ٌيبـ 

آثي 

ٌيبـؼاـ 

اـ ثؽٖٚ ٌي

ٍٔىي 

ٌيبـؼاـ 

ثؽٖٚ ٌيبـ 

وجك 

ٌيبـؼاـ 

ثؽٖٚ ٌيبـ 

 Y Z Y Xٌفٜٚ 
 2.008 1.994 2.008 2.019 (mm)ٔػبٔز 

 . ضه ٌؽٜ اوز *يب ؾالٔز  Rضفف  ؼـ دٍز يبسبلبٟ٘بي سؿٕيفي ،
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ثغُ يبسبلب٘ي  :  (1)

E  :  ٔػبٔز يبسبلبٟ٘بي ثبثز

F  : ٔػبٔز يبسبلبٟ٘بي ٔشطفن

G  :ْر ثغُ يبسبلب٘ي  ٔػب

 

يبسبلبٖ ٔشطفن  (mm)اوشب٘ؽاـؼ  (mm)سؿٕيفي اَٚ 

1.967  0.003 1.817 F 
 

ثغُ يبسبلب٘ي  (mm)سؿٕيفي اَٚ  (mm)سؿٕيفي ؼْٚ  (mm)سؿٕيفي وْٛ 

2.60 2.55 2.50 G 
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مذ )زاقاًْاي ثاتر تِ ٍسيلِ خالسسيل گيچ اًسخاب يا
( 24426001اخسصاصي 

اق ايٗ ـٚي ثفاي ٔٛسٛـ ٚ ٔيُ ًِٙ فبلؽ وؽ ٍٔػُ ٚ 
.  ٔيُ ًِٙ ٚ ويّٙؽـ سؿٕيفي اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ

.  اثشؽا ٔيُ ًِٙ ، وذي ٞب ٚ يبسبلبٟ٘ب ـا سٕيك وٙيؽ 
ثفاي ٘يٓ يبسبلبٟ٘بي وٕز ثّٛن ويّٙؽـ اق يبسبلبٟ٘بي 

وشفبؼٜ وٙيؽ ٚ ثفاي ٘يٓ يبسبلبٟ٘بي وٕز ا (B)ٍٔىي 
.  اوشفبؼٜ وٙيؽ (A)وذي ٞب اق ٘ٛؼ يبسبلبٟ٘بي آثي 

ثؽٖٚ  1 ,3 ,5ؼلز وٙيؽ وٝ يبسبلبٟ٘بي ثبة ٌٕبـٜ ٞبي 
.  ٌيبـ ؼاـ ٞىشٙؽ  2 ,4ٌيبـ ٚ ٌٕبـٜ ٞبي 

ؼـ ِٛـسي وٝ ٔيُ ًِٙ سؿٕيفي ثبٌؽ اق ٘يٓ : ٘ىشٝ 
ر ثّٛن ثفاي وٓ (Y)يبسبلبٟ٘بي ٍٔىي سؿٕيفي 

ثفاي ٘يٓ  (Z)ويّٙؽـ ٚ يبسبلبٟ٘بي آثي سؿٕيفي 
.  يبسبلبٟ٘بي وٕز وذي ٞب اوشفبؼٜ وٙيؽ

ثٝ ا٘ؽاقٜ دٟٙبي يبسبلبٖ ، دالوشيىي ٌيح ثفيؽٜ ٚ ثف 
ـٚي ٔيُ ًِٙ لفاـ ؼٞيؽ ٚ دير ٞبي وذي ٞب ـا ثٝ 

.  ؼـخٝ ٔطىٓ وٙيؽ 44ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ثؿالٜٚ  0/2ٔيكاٖ 
ٖ دير ٞب ، ٔيُ ًِٙ ضفوز ؼـ ضيٗ ؾّٕيبر ٔطىٓ ٕ٘ٛؼ

.  ؼٚـا٘ي ٘ؽاٌشٝ ثبٌؽ
 
 
 
 

 
اوٖٙٛ وذي ٞب ـا ثبق وٙيؽ ٚ ؾفْ دالوشيه ٌيح              

ِٝ ٌؽٜ ثف ـٚي ٔيُ ًِٙ  ( 24426001وؽ اغشّبِي ) 
يبوذي يبسبلبٖ ثبثز ـا ثب غط وً ـً٘ ثٙؽي ٌؽٜ ـٚي 

.  ٔمبيىٝ وٙيؽ( ٔطبثك ٌىُ ـٚثفٚ)خّؽ دالوشي ٌيح 
٘ؽٜ ٌؽٜ ، ثفاثف ٔمؽاـ ِمي ؾٕٛؼي ٔٛخٛؼ ٔمؽاـ غٛا

اوز ٕٞٛاـٜ ٔي سٛا٘يؽ ، ِمي ؾٕٛؼي ٔيُ ًِٙ ـا 
.  سٛوط ـٚي دالوشي ٌيح زه وٙيؽ 
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وبيكثٙؽي يبسبلبٟ٘ب  

اق ٔمؽاـ ِمي ٔح ـً٘  ٌفٜٚ  ِمي ؾٕٛؼي ٔيُ ًِٙ   

0.01-0.027 A (Z*)  آثي 

0.01 – 0.36 0.028 – 0.039 B (Y*)  ٍٔىي 

0.04 – 0.054 C (X*)  وجك 

.  ٔفثٛط ثٝ يبسبلبٟ٘بي سؿٕيفي اوز  *ؾالٔز 

 

. ، اثفار آٖ ـا ثف ـٚي ٔيُ ًِٙ ٚ وذي ٞب سٕيك ٕ٘بييؽ  ( 24426001وؽاغشّبِي ) ٌيح نده اق اوشفبؼٜ اق دالوشي

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  0/2يبسبلبٖ ٔٛـؼ ٘ػف ، ٔيُ ًِٙ ـا ـٚغٗ وبـي ٕ٘بييؽ ٚ دير ٞبي وذي ٞب ـا ثٝ ٔيكاٖ  ده اق ا٘شػبة

 . ؼـخٝ ٔطىٓ وٙيؽ 44ثٝ ؾالٜٚ 
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ضزايط تسسي ٍ زويش مزدى هَزَر ٍ سزسيلٌذر  
ثفاي سٕيك وفؼٖ وطٛش  اق اثكاـ ثف٘ؽٜ ٚ ٘ٛن سيك

. اسّبَ ٔٛسٛـ ٚ وفويّٙؽـ اوشفبؼٜ ٕ٘ٙبييؽ 
. سٛوط ٌيف آة ، ٔدبـي ثّٛن ويّٙؽـ ـاسٕيك ٕ٘بييؽ 

.  لطؿبر وبِٓ ٚ سٕيك ـا خب ثك٘يؽ
ؼـ ِٛـر ٘يبق لطؿبر ـا لجُ اق خب قؼٖ ، ـٚغٙىبـي 

.  ٕ٘بييؽ 
غبـ   ٕٞيٍٝ لطؿبسي ٔثُ وبوٝ ٕ٘ؽ يب اٚـيًٙ ، ديٟٙب ،

، ٚاٌف فٙفي ٚ دير ٚ ٟٔفٜ ٞبي يىجبـ ّٔفف ضّمٛي 
.  ـا سؿٛيٓ ٕ٘بييؽ 

ؼـ ٍٞٙبْ ثىشٗ لطؿبر ؼلز ٕ٘بييؽ وٝ لطؿبر ؾيُ 
:  خبثدب ٍ٘ٛ٘ؽ 

   ٖٛوذٝ ٞبي ٔشطفن ٌبس
   وذٝ ٞبي ثبثز
   ٔدٕٛؾٝ ٌبسٖٛ ديىشٖٛ ويّٙؽـٞب ٔػشّف
   سبيذيز ٞيؽـِٚيىي وفويّٙؽـ
   وٛدبدٟبي وفويّٙؽـ
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هراحل تستي هَتَر  
اقذاهاذ اٍليِ   -1

ؼـ قٔبٖ ثىشٗ ٔي ثبيىز ثٝ ٘ىبسي ٔثُ سٕيك : سٛخٝ 
. خٝ غبَ ٌٛؼ ثٛؼٖ ٚ ٌىشٍٛي لطؿبر سٛ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تسسي قطعاذ   -2
  (  43َ . )اثؿبؼ ثّٛن ويّٙؽـ ـا ثفـوي ٕ٘بييؽ
  (  78َ . )اثؿبؼ ٔيُ ًِٙ ـا ثفـوي ٕ٘بييؽ
  اثؿبؼ ديىشٖٛ ٚ ٔدٕٛؾٝ ـيًٙ ـا ثفـوي ٕ٘بييؽ .
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خيسسَى   -1

ٍٔػّبر ديىشٖٛ   1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)  : ٔفخؿي ثفاي اثؿبؼ ديىشٖٛ سؿٕيفي(R1) 

(B)  :ٛ(  وٕز سىٕٝ سبيٓ)ـ خٟز لفاـٌيفي ديىشٖٛ ثٝ وٕز خّٛ ٔٛس

 

دادُ ّا   1-2

اثؿبؼ ثٝ ٔيّيٕشف   اوشب٘ؽاـؼ  سؿٕيفي اَٚ 

50 50 C   0.15 
78.868 78.468 D  0.007 

71.3 70.9 E (1) + 0 – 0.2 

70.9 70.5 E  (2) (3) + 0 – 0.2 

 

ديىشٟٛ٘ب ٚ ٌمديٗ ٞب ـا   ٞف ديىشٖٛ سٛوط ٌمديٗ ثٝ ٌبسٖٛ ٔشُّ ٔي ٌٛؼ ثٝ ٕٞيٗ ؼِيُ ٌبسٖٛ ٞب ،: ًنسِ 

 . خبثدب ٘جٙؽيؽ 
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زَضيحاذ   2-1

خٟز غبِي ثفاي ّ٘ت وفؼٖ )ـيًٙ وٕذفن :  (1)
(  ٘ؽاـؼ

ٜ ثٝ ٌ٘ٛز Topوٕشي وٝ )ـيًٙ وٕذفن ؼْٚ :  (2)
(  وٕز ثبال ثبٌؽ

ـيًٙ ـٚغٗ  :  (3)
ؼاـاي ٍ٘ب٘ٝ  (3)ٚ ـيًٙ ـٚغٗ  (1)ـيًٙ وٕذفن 

ـٍ٘ي ٔي ثبٌؽ ثطٛـيىٝ اٌف يه غط لٟٜٛ اي ؼاٌشٝ 
ثبٌؽ ـيًٙ اوشب٘ؽاـؼ ٚ ؼـ ِٛـر ؼاٌشٗ ؼٚ غط 

لٟٜٛ اي ـيًٙ ٔؿوٛـ ٔفثٛط ثٝ ديىشٖٛ سؿٕيفي ٔي 
. ثبٌؽ 

ٜ ـٍ٘ي ٔي ٕٞسٙيٗ ـيًٙ وٕذفن ؼْٚ ٘يك ؼاـاي ٍ٘بٖ
ثٙفً ؼاٌشٝ ثبٌؽ / ثبٌؽ ثطٛـيىٝ اٌف يه غط لفٔك 

ثٙفً ؼاٌشٝ ثبٌؽ / غط لفٔك  2ـيًٙ اوشب٘ؽاـؼ ٚ اٌف 
.  ـيًٙ ٔؿوٛـ ٔفثٛط ثٝ ديىشٖٛ سؿٕيفي ٔي ثبٌؽ
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F  :  ًٙلطف ؼاغّي ـي

G  :  لطف ؼاغّي

H  :  ًٙفبِّٝ ؼٞب٘ٝ ـي

زعويزي قطز 

(mm) 
G 

قطز زعويزي 

(mm) 
F 

قطز اسساًذارد 

(mm) 
G 

قطز اسساًذارد 

(mm) 
F 

فاصلِ دّاًِ 

 (mm)ريٌگ 

+0.2 

ريٌگ خيسسَى 

72.7 78.9 72.3 78.5 0.2 
ـيًٙ وٕذفن 

(1)  

72.4 78.9 72 78.5 0.25 
ـيًٙ وٕذفن 

(2)  

(3) ـٚغٗـيًٙ  0.25 78.5 71.8 78.9 72.2  
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.  ـا ثجٙؽيؽ  (1)ـٚغٗ دبٌٟبي ديىشٖٛ 

 LOCTITEديسٟبي ـٚغٗ دبٌٟب ـا وٝ ثب زىت 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز  1آغٍشٝ ٌؽٜ اوز ـا ثب ٌٍشبٚـ 

.  ٕ٘بييؽ
.  يبسبلبٟ٘بي ٍٔىي ـا ؼـ وٕز ثّٛن ويّٙؽـ لفاـ ؼٞيؽ 

ٔي ثبيىز زٝ وٕز ثّٛن ويّٙؽـ  1 ,3 ,5يبسبلبٟ٘بي 
 ,4ٚ زٝ وٕز وذٝ ٞب يبسبلبٟ٘ب وبؼٜ ثبٌؽ ٚ يبسبلبٟ٘بي 

زٝ وٕز ثّٛن ويّٙؽـ ٚ زٝ وٕز وذٝ ٞب ٔي  2
.  ثبيىز ٌيبـؼاـ ثبٌٙؽ 

ٔطٕئٗ ٌٛيؽ وٝ يبسبلبٟ٘ب ثٝ ؼـوشي خب غٛـؼٜ ثبٌٙؽ 
  .

.  وذٝ ٞب ٚ يبسبلبٟ٘ب ـا ـٚغٙىبـي ٕ٘بييؽ 
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وٕز ثّٛن ويّٙؽـ ـٚي وذٝ ٌٕبـٜ  (2)ثغُ يبسبلبٖ 
.  ـٚغٙىبـي وفؼٜ ٚ وذه ّ٘ت ٕ٘بييؽ  (2)

سٛخٝ ٕ٘بييؽ وٝ ٌيبـ ـٚي ثغُ يبسبلب٘ي ثٝ : ًنسِ 
.  وٕز ٔيُ ًِٙ ثبٌؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  ٔيُ ًِٙ ـا خب ثك٘يؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 84سب  79يبسبلبٟ٘بي ثبثز ـا ٔطبثك ٔطبِت ِفطٝ 
.  ا٘شػبة وفؼٜ ٚ ّ٘ت ٕ٘بييؽ

ـٚقٜ ٞب ٚ ٘ٛن دير وذٝ ثبثز ـا ـٚغٙىبـي ٕ٘ٛؼٜ ٚ 
.  ثجٙؽيؽ 

ديسٟبي وذٝ ثبثز ـا ثب ؼوز وفز وٙيؽ ٚ ثٝ وف 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز  1ثفوب٘يؽ وذه ؼـ ٔفضّٝ اَٚ 

.  وٙيؽ 
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هيل لٌگ  ( هحَري)زٌظين لقي طَلي  -3
وبؾز ا٘ؽاقٜ ٌيفي ـا ؼـ ا٘شٟبي ٔيُ ًِٙ سٛوط دبيٝ 

. ثجٙؽيؽ (  24402001وؽاغشّبِي )  [9]وبؾز 
.  ثٝ يه وٕز فٍبـ ؼٞيؽ ٔيُ ًِٙ ـا 

وذه وبؾز ا٘ؽاقٜ ٌيفي ـا ـٚي ؾؽؼ ِفف سٙػيٓ 
.  وٙيؽ

.  وذه ٔيُ ًِٙ ـا ؼـ وٕز ؼيٍف ثىٍيؽ 
سب  07/0ٔي ثبيىز ؼـ ٔطؽٚؼٜ ( ٔطٛـي)ِمي طِٛي 

.  ٔيّيٕشف ثبٌؽ  27/0
ؼـ ِٛـر ِطيص ٘جٛؼٖ ٔمؽاـ فٛق ثب سؿٛيٓ ثغُ 

قاٖ ِمي يبسبلب٘ي ٚ ا٘شػبة ثغُ يبسبلب٘ي ٔٙبوت ، ٔي
.  طِٛي ـا سٙػيٓ ٕ٘بييؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ؼـ ؼاغُ ديىشٖٛ  (3)ؼـ قٔبٖ خب قؼٖ ٌمٖ ديٗ : ٘ىشٝ 
ؼـ ِٛـر سؿٛيٓ ٍ٘ؽٖ لطؿبر ، آٟ٘ب ـا خبثدب 

.  ٘جٙؽيؽ
ثػً ؼـ قٔبٖ سؿٛيٓ ديىشٖٛ ثٝ ٘ىبسي وٝ 

.  سٛخٝ ٕ٘بييؽ  ٍٔػّبر ديىشٖٛ أؽٜ، 
 ثفـوي وٙيؽ وٝ يبسبلبٖ ٔشطفن ؼـ وف ثكـي ٌبسٖٛ

.  ثٝ ؼـوشي ّ٘ت ٌؽٜ ثبٌؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؼـ ؼاغُ ديىشٖٛ  (3)ؼـ قٔبٖ خب قؼٖ ٌمٖ ديٗ : ٘ىشٝ 
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ـيٍٟٙب ـا ٔطبثك ٌىُ ثب اثكاـ ـيًٙ خبقٖ ، ّ٘ت 
:  ٕ٘بييؽ

ـيًٙ ـٚغٗ ثٝ ٕٞفاٜ فٙف ٔفثٛطٝ وٝ خٟز :  (6)
.  غبِي ثفاي ّ٘ت وفؼٖ ٘ؽاـؼ 

ثٝ وٕز ثبال  Topوٕذفن ؼْٚ وٝ وّٕٝ ـيًٙ :  (5)
. ثبٌؽ

ـيًٙ وٕذفن اَٚ وٝ خٟز غبَ ثفاي ّ٘ت :  (4)
.  وفؼٖ ٘ؽاـؼ

ؼٞٙٝ ـيًٙ ٞب ٔي ثبيىز ثب ؼٞب٘ٝ ـيًٙ ـٚغٗ قاٚيٝ 
120  ؼاٌشٝ ثبٌؽ .

خٟز فًّ زبح ٌؽٜ ـٚي ديىشٖٛ ـاثٝ وٕز : زَجِ 
.  لفاـ ؼٞيؽ( وٕز سىٕٝ سبيٓ)خّٛ ٔٛسٛـ 

.  ـيًٙ ديىشٖٛ ٚ ثٛي ويّٙؽـ ـا ـٚغٙىبي ٕ٘بييؽ 
سٛوط ـيًٙ خٕؽ وٗ ٔدٕٛؾٝ ديىشٖٛ ٚ ٌبسٖٛ ـا 

. ؼاغُ ثٛي ويّٙؽـ لفاـ ؼٞيؽ 
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ؼـ ٔٛلؽ خبقؼٖ وذٝ ٔشطفن ؼلز وٙيؽ وٝ ٌيبـ : زَجِ 

وذٝ ٔشطفن ـا ٔمبثُ ٌيبـ يبسبلبٖ ـٚي  (D)يبسبلبٖ 
.  وذٝ ٌبسٖٛ لفاـ ٌيفؼ 
ـٚغٙىبـي ٕ٘بييؽ ٚ وذٝ ٔشطفن يبسبلبٟ٘بي ٔشطفن ـا 

.  ـا ثجٙؽيؽ
ؼوب٘يٛسٗ  8/3ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ  (7)ٟٔفٜ ٞبي وذٝ ٔشطفن 

. ٔشف وفز ٕ٘بييؽ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  2ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ  (8)دير وذٝ ٞبي ثبثز 

.  وفز ٕ٘بييؽ 49ثؿالٜٚ 
ثفـوي ٕ٘بييؽ وٝ ٔيُ ًِٙ ثٝ ـاضشي ٚ ثؽٖٚ : زَجِ 

  .ٌيف ثسفغؽ
 

.  ـا خب ثك٘يؽ  (9)ديٗ ـإٞٙبي دٕخ ـٚغٗ 
.  غبـ زفغٙؽٜ ٔيُ ًِٙ ـا خب ثك٘يؽ

. دٕخ ـٚغٗ ٚ ق٘ديف زفظ ٔطفن ـا ّ٘ت ٕ٘بييؽ
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  8/0ديسٟبي دٕخ ـٚغٗ ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ 

.  وفز ٕ٘بييؽ
ـاثب يه اليٝ ٘بقوي اق زىت ويّيىٛ٘ي  Eوطص سٕبن 

.  ثذٌٛب٘يؽ( 2والن )
 1ـا ثب ٌٍشبٚـ  (10)ٕ٘ؽ سٝ ٔيُ ًِٙ  ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ وبوٝ

ـاثب  (11)ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٚ وٛـوٗ وب٘بَ اِّي ـٚغٗ 
.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز ٕ٘بييؽ 4ٌٍشبٚـ 
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وت آثجٙؽي ـا ثب يه اليٝ ٘بقن اق ذ (F)وطص سٕبن 
.  ثذٌٛب٘يؽ ( 2والن )ويّيىٖٛ 

 1ـا خب ثك٘يؽ ٚ دير آٖ ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ  (12)ِفطٝ 
.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز ٕ٘بييؽ

دير . )ٚاٌف وبـسف ـا سؿٛيٓ وفؼٜ ٚ وبـسف ـا ثجٙؽيؽ 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز  8/0ٞب ٚ ٟٔفٜ ٞب ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ 

(  ٕ٘بييؽ
 
 
 
 
 
 

وفؼٜ ٚ دير  ـا ّ٘ت( 13)وٛـوٗ ٔدبـي ـٚغٗ اِّي 
.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز ٕ٘بييؽ 3آٖ ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ 

ـا سٛوط اثكاـ ٔػَّٛ  (14)وبوٝ ٕ٘ؽ سٝ ٔيُ ًِٙ 
(  24415011وؽاغشّبِي ) [5]وبوٝ ٕ٘ؽ خبقٖ  

سؿٛيٓ ٕ٘بييؽ سؿٛيٓ ٕ٘بييؽ ٚ وبوٝ ٕ٘ؽ ـا سٛوط 
.  ثبثز وٙيؽ  (12)ِفطٝ 

 
 
 
 
 
 

٘ؽيؽ سب ؾؽؼ دير ـٚي ٔيُ ًِٙ ثت 2فاليٛيُ ـا سٛوط 
. ثشٛاٖ سبيٓ ٔٛسٛـ ـا سٙػيٓ ٕ٘ٛؼ 

.  دير زفغٙؽٜ ٔيُ ثبؼأه ـا وفز ٕ٘بييؽ
خكء ويز اثكاـ سؿٕيف ٔٛسٛـ ثب ) [6]لفُ وٗ فاليٛيُ 

. ـا ّ٘ت ٕ٘بييؽ (  24411007وؽاغشّبِي 
ـا ؾْٛ وفؼٜ ٚ سٛوط  (15)وبوٝ ٕ٘ؽ وفٔيُ ًِٙ 
 24415011وؽ اغشّبِي )  [5]اثكاـ وبوٝ ٕ٘ؽ خبقٖ 

.  ا ثك٘يؽ ج(
وؽ ) [5]اثكاـ ٔػَّٛ  (16)ثفاي ايٗ وبـ دير 

ـا وفز وٙيؽ سب ثٝ ـاضشي ( 24415011اغشّبِي 
.  وبوٝ ٕ٘ؽ ّ٘ت ٌفؼؼ

 

[5] 

[6] 
[5] 
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.  غبـ زفغٙؽٜ سبيٓ ـا زه وٙيؽ 
.  ـا خب ثك٘يؽ  (17)زفغٙؽٜ سبيٓ 

.  ٚ ٚاٌف ٔفثٛط ـا ثجٙؽيؽ (16)دير 
يٛسٗ ؼوبٖ 4دير وف زفغؽ٘ؽٜ سبيٓ ـا ؼـ ٔفضّٝ اَٚ 

. وفز ٕ٘بييؽ  45ٔشف ٚ ؼـ ٔفضّٝ ؼْٚ 
خكء ويز اثكاـ ) [6] اثكاـ ٔػَّٛ لفُ ٔيُ ًِٙ 

ـا غبـج (  24411007سؿٕيف ٔٛسٛـ ثب وؽ اغشّبِي 
.  وٙيؽ 

.  ـا ثب ٚاٌف ٘ٛ خب ثك٘يؽ  (18)ٚاسف دٕخ 
.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز ٕ٘بييؽ 2ديسٟبي آٖ ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ 

 
 
 
 

ًِٙ ـا ثسفغب٘يؽ سب اثكاـ ٔػَّٛ سبيٓ ٔيُ ًِٙ  ٔيُ
، ( 24411007خكء ويز اثكاـ ثب وؽاغشّبِي ) [7]

.  ّ٘ت ٌفؼؼ
 
 
 
 
 
 
 
 

ـا ّ٘ت ٕ٘بييؽ ؼلز وٙيؽ وٝ  (21)ٚاٌف وفويّٙؽـ 
ـا  (20)ثٝ وٕز ثبال ثبٌؽ وذه وفويّٙؽـ  Topوّٕٝ 

.  ّ٘ت وٙيؽ
يٓ ٚلشي وٝ زفغؽ٘ؽٜ ٔيُ وٛدبدٟب ؼـ ضبِز سب: ًنسِ 

.  ٔي ثبٌؽ وفويّٙؽـ ـا خب ثك٘يؽ
ـا ؼاغُ ٌيبـ ِفطٝ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ  (G)ا٘شٟبي وبٚـ سبيٓ 

.  خب ثك٘يؽ (H)وبوٝ ٕ٘ؽ ٔيُ ًِٙ 
دير ٞبي وفويّٙؽـ ـا لجُ اق ثىشٗ سٛوط ـٚغٗ 

ـٚغٙىبـي ـٚي ؼ٘ؽٜ ٞب ٚ )ٔٛسٛـ ، ـٚغٙىبـي ٕ٘بييؽ 
(  ٞب وفدير

 

[7] 
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.  ديسٟبي وفويّٙؽـ ـا ٔطبثك ٌىُ وفز ٕ٘بييؽ : ًنسِ 
 2ديسٟبي وفويّٙؽـ ـا ؼـ ٔفضّٝ اَٚ ثٝ ا٘ؽاقٜ 

.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز ٕ٘بييؽ
ؼـ ٔفضّٝ ؼْٚ ثب اوشفبؼٜ اق اثكاـ آخبـ ٚاوطٝ ؼـخٝ 

دير  260ثٝ ا٘ؽاقٜ ( 24408009وؽ اغشّبِي )اي
.  وفويّٙؽـ ـا وفز ٕ٘بييؽ

 
 
 
 
 
 
 

لبِذبق وٛدبح ـا ثب ٚاٌف ٘ٛ ٔطبثك سفسيت ثىشٗ 
 7/0ٌٍشبٚـ وفز وفؼٖ . )ديسٟب ؼـ ٌىُ وفز وٙيؽ 

(  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٔي ثبٌؽ
دير آ٘فا ثب . )غّطه سىٕٝ وفز وٗ ـا ّ٘ت ٕ٘بييؽ 

(  ؼوز وفز ٕ٘بييؽ سب ثٝ وف ثفوؽ
 
 
 
 
 
 

ؼـ ٔمبثُ ؼ٘ؽٜ ٞبي  K, J, Iر ؾالْ 3سىٕٝ سبيٓ ؼاـاي 
.  ٔي ثبٌؽ 72ٚ  52، 1

ايٗ ؾاليٓ ثٝ ِٛـر يه غط وفيؽ ـٚي سىٕٝ سبيٓ 
.  ٔمبثُ ؼ٘ؽٜ ٞب ٔي ثبٌؽ

 

 

) 
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.  سىٕٝ سبيٓ ـا ّ٘ت ٕ٘بييؽ 
ـٚي زفغٙؽٜ  (L)ـٚي سىٕٝ ـا ٔمبثُ ٌيبـ  (I)ؾالٔز 

.  وفٔيُ ًِٙ ٞٓ خٟز ٕ٘بييؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـا ( 24428007وؽاغشّبِي )  [8]اثكاـ ٔػَّٛ 
ـٚي دِٛي ٔيُ ًِٙ لفاـ ؼٞيؽ سب سىٕٝ ـا وفخبي غٛؼ 

. ٍٟ٘ؽاـؼ 
ثيبٖ ٌفؼيؽ سبيٓ   لجالًوذه سىٕٝ ـا ٔطبثك ٔطبِت وٝ 

.  وٙيؽ
 

[8] 
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تسسي زجْيشاذ جاًثي  
فاليٛيُ ـا خب ثك٘يؽ ٚ ديسٟبي ٘ٛ ـا ثب زىت 

LOCTITE ثجٙؽيؽ  .
خكء ويز اثكاـ سؿٕيف ٔٛسٛـ ) [6]ديٗ لفُ وٗ فاليٛيُ 

يؽ ٚ ـا ّ٘ت ٕ٘بي(  24411007ثب وؽ اغشّبِي 
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز  7ديسٟبي فاليٛيُ ـا ثب ٌٍشبٚـ 

. وٙيؽ 
.  ِفطٝ والذ ٚ والذ ـا خب ثك٘يؽ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز  5/1ديسٟبي والذ ـا ثب ٌٍشبٚـ 
.  وٙيؽ

خكء ويز اثكاـ سؿٕيف ٔٛسٛـ ) [6]ديٗ لفُ وٗ فاليٛيُ 
.  ـا ثيفٖٚ آٚـيؽ ( 24411007ثب ن ؼاغشّبِي 

.  اييؽوٝ ـاٞي آة ـا ّ٘ت ٘ٓ
اق وٝ ـاٞي آة ـٍ٘ي ٕٞفاٜ ثب اٚـيًٙ ٔفثٛطٝ : ًنسِ 

.  اوشفبؼٜ ٕ٘بييؽ
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  1ٔٙيفِٛؽ ٞٛاي ٚـٚؼي ـا ثب ٌٍشبٚـ 

.  وفز ٕ٘بييؽ
.  ضشٕبً اق ٚاٌف ٔٙيفِٛؽ اوشفبؼٜ ٕ٘بييؽ: ًنسِ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز  2دير ٘بن وٙىٛـ ـا ثب ٌٍشبٚـ 
.  ٕ٘بييؽ 

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  8/0ٌٍشبٚـ  وٙىٛـ ؼٚـ ٔٛسٛـ ـا ثب
وفز ٕ٘بييؽ ٚ ٔٙيفِٛؽ ٞٛاي ٚـٚؼي ـا ثب ٚاٌف خؽيؽ 

.  ّ٘ت ٕ٘بييؽ
ـا ثٝ  (2)ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ٚ ٟٔفٜ  1ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ  (1)ٟٔفٜ 

.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز وٙيؽ  3ا٘ؽاقٜ 
ٔٙيفِٛؽ ؼٚؼ ٚ ٚاٌف ٘ٛ آ٘فا خب ثك٘يؽ ٚ دير آٖ ـا ثٝ 

. ؼ ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز ٕ٘بيي 2ا٘ؽاقٜ 
.  ٟٔفٜ ٔٙيفِٛؽ ـا ضشٕبً سؿٛيٓ ٕ٘بييؽ: ًنسِ 

 8/0وبٚـ غٙه وٙٙؽٜ ٔٙيفِٛؽ ؼٚؼ ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ 
.  ؼوب٘يٛسٗ ٔشف وفز ٕ٘بييؽ

ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  5/0وذه ديسٟبي وٛيُ ـا ثٝ ا٘ؽاقٜ 
 5/0وفز ٕ٘بييؽ ٚ وبٚـ ـٚي وفويّٙؽـ ـا ثب ٌٍشبٚـ 

اْ ؼوب٘يٛسٗ ٔشف ثجٙؽيؽ ٚ سدٟيكار ويىشٓ سىٕٝ ؼيٗ
.  ـا خب ثك٘يؽ
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سيستن خٌل مٌٌذُ  
َّاگيزي سيسسن   -1

اثكاـ ٔػَّٛ  
ٔػكٖ آة خٟز ٞٛاٌيفي ويىشٓ غٙه وٙٙؽٜ :  [1]

(  24418002وؽاغشّبِي )
 
 
 
 
 
 
 
زخليِ هايع سيسسن خٌل مٌٌذُ   -2

سػّيٝ ٔبيؽ ويىشٓ غٙه وٙٙؽٜ ـا قٔب٘ي وٝ : زَجِ 
.  ا٘دبْ ؼٞيؽ   ٔٛسٛـ وفؼ اوز ،

.  ـا ثفؼاـيؽ ( 1)اثشؽا ؼـدٛي ؼـ ٔػكٖ ا٘جىبط 
 
 
 
 
 
 
 

. ـا ثبق وٙيؽ  (1)ثفاي سػّيٝ ـاؼيبسٛـ دير سػّيٝ 
، اق يه ٌيًّٙ ثٟشف اوز ؼـ قٔبٖ سػّيٝ ـاؼيبسٛـ 

أبفي ثفاي خٕؽ آٚـي ٔبيؽ ويىشٓ غٙه وٙٙؽٜ ؼـ 
.  يه غفف أبفي ، اوشفبؼٜ وٙيؽ 

 

 

1 
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 :رادياتَرتاز ٍ تست 

 :تاز مردى -1

 .ضل گيشّاي خلَ سا تاص وٌيذ

 .سا تاص وٌيذ( 1)سدش خلَ 

 
 .سا تاص وٌيذ 4ٍ  3، 2خيچْاي 

 
 سا اص هحل خَد تاص وٌيذ( 5)سدش  ضاسي زمَيسي تااليي

 

. سا تاص وٌيذ( 7)سصًٍازَس، ازػاالذ خالسسيىي 

. سا اص سٍي سيٌي خلَي هَزَس تاص وشدُ ٍ ساديازَس سا سور ػمة وح وشدُ ٍ خاسج وٌيذ ( 8)خيچْاي 

 

1 
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 . لَلِ ٍسٍدي ساديازَس سا تاص ًواييذ 

 
 .صيش ساديازَس لشاس دّيذ ًه وٌٌذُ ،خلَگيشي اص سيخسي هايغ خيه سيٌي تشاي : زَخِ

 

7 

8 
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   .، زخليِ وٌيذ (1)ساديازَس سا تا تاص وشدى دسخَش زخليِ
 

 :تستي -2

 .ساديازَس سا دس هَلؼير ًػة لشاس دّيذ

 .سا خا تضًيذ  (7)ازػاالذ السسيىي 

 .هحىن وٌيذ ( + Nm  .2035سا تا گطساٍس  ( 8)ّاي ًػة ساديازَس   خيچ

 .الذ سا تشسسي ًواييذػذم ًطسي ازػا

 :لطؼاذ صيش سا تِ زشزية خا تضًيذ

  (5)شاسي تقويتي بااليي سپر 

  2و  3، 4پيچهاي 

 سپر جلو 

 شل گيرهاي جلو 

 

 :رادياتَر في تاز ٍ تست

 :تاز مردى -1
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. دسسِ سين هَزَس في سا آصاد وٌيذ 

. واًىسَس هَزَس في سا خذا ًواييذ 

 

ساديازَس سا  سِ ػذد خيچ ازػال في تِ 

. تاص وٌيذ 

خشٍاًِ في سا اص سٍي خايِ ًگْذاسًذُ   

( هطاتك ضىل.) هماٍهر في خذا وٌيذ 

 

. خشٍاًِ في ساديازَس سا خذا وٌيذ 

 

: نصب مجدد 

. دس هحل خَد تثٌذيذ  + Nm 25 8سِ ػذد خيچ سا تا گطساٍس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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سيستن خٌل مٌٌذُ : َّاگيري –تخليِ  -خرمردى
ّاي  هخػَظ اتضاس -1

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

سيستن خٌل مٌٌذُ تخليِ ٍ خرمردى . 2
. ثؽلز ؼـدٛي ٔٙجؽ ا٘جىبط ثبق ٌفؼؼ.  ؾُٕ سػّيٝ ٍٞٙبْ وفؼ ثٛؼٖ ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ: سٛخٝ

 

 

 

  

: ٍالغ دس ضيلٌگ خشٍخي سيسسن خٌه وٌٌذُ ٍ تخاسي سا تاص وٌيذ (2)خيچ  ّاي َّاگيشي 

 

تسر ضيلٌگ   ٍ اًثش تاص [2]

(  24302003وذ اخسػاغي ) 

( 24302003وذ اخسػاغي  )
 

وٌٌذُ   خٌه سيسسن َّاگيشي خْر آب هخضى [1]

 ( 24418002وذ اخسػاغي )

[2] 
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. صيش ساديازَس لشاس دّيذ خلَگيشي اص سيخسي هايغ خٌه وٌٌذُ ،ًي تشاي يه سي: زَخِ

 

 

   .، زخليِ وٌيذ (1)ساديازَس سا تا تاص وشدى دسخَش زخليِ

 

 . ٍاّذ ضذػول زخليِ تْسش ٍ زويض زش اًدام ختا ازػال يه لَلِ تِ خشٍخي   :زَخِ

 

 

 

 

 

 

 

الذام تِ زخليِ ساديازَس  ،  [2]فادُ اص اتضاس هخػَظ تا اسر ساديازَس(2)تا خذاوشدى  ضيلٌگ خاييٌي 

. ًواييذ
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:  ًػة هدذد 

 ِدس خَش زخلي 

 خيچ ّاي َّاگيشي 

 

َّاگيري سيستن خٌل مٌٌذُ . 3

 

. خيص اص خشوشدى، سيسسن خٌه وٌٌذُ سا تا اسسفادُ اص آب خاويضُ ٍ تا فطاس زويض وٌيذ

. ل وٌيذلَلِ خاييٌي سا ٍظسا تثٌذيذ ٍ ( 1)خيچ زخليِ 

 

. آتثٌذي سيسسن سا تشسسي وٌيذ: احسياط
 

. سا تِ اسيفيس خشوٌٌذُ هسػل ًواييذ [1] هخضى َّاگيشي

. خيچ ّاي زخليِ سا تاص ًواييذ

. هذاس سا تِ آّسسگي تا هايغ خٌه وٌٌذُ خش ًواييذ

.  خيچ زخليِ سا صهاًيىِ خشياى تذٍى ٍخَد حثاب يا َّا ضشٍع تِ خاسج ضذى ًوايذ تثٌذيذ

. هَزَس سا سٍضي وٌيذ

زا  1500تيي ( سٍضي ضذى ٍ سدس هسَلف ضذى في) دٍس هَزَسسا زا خاياى سيىل دٍم سيسسن خٌه وٌٌذُ

2500 rpm  ًگْذاسيذ ضوي ايٌىِ سيلٌذس خشوي تِ اًذاصُ يه ليسش خش تالي تواًذ  .

. هَزَس سا خاهَش وٌيذ

. سا خذا ًواييذ  [1] هخضى َّاگيشي

. هٌثغ اًثساط سا تثٌذيذتالفاغلِ دسخَش  

. هيضاى هايغ خٌه وٌٌذُ دس هَلؼير حذاوثش تاضذ: دس ٍضؼير سشد تَدى هَزَس
 

 

لَلِ خرٍجي  َّزيٌگ خرٍجي هايع خٌل مٌٌذُ ٍ زٍ تستتا

 

. زَغيِ ّاي ايوٌي ٍ زويضواسي سا سػاير وٌيذ: هْن

 

 تاصوشدى .1

. تازشي غثش وٌيذدليمِ خْر تاص وشدى  15تِ هذذ سدس  سَئيچ سا تثٌذيذ: زَخِ
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. سا ضل وٌيذ( 1)وليح 

. سا تاص وٌيذ( 2)ازػال 

: تِ زشزية تاص وٌيذ 

  (3)هدوَػِ َّاوص 

  ( 4)لَلِ ٍ ٍاسطِ ٍسٍدي َّاوص
 

 .سيسسن خٌه وٌٌذُ سا زخليِ وٌيذ

 

:  تِ زشزية تاص وٌيذ 

  (5)خيچ ّاي 

  ِ(6)خيچ لَل 



 

 126 

 رانا TU5راهنماي تعميرات موتور 

  ُ(7)خايِ ًگْذاسًذ 

 

 

 

. سا خذا وٌيذ (8) سٌسَسواًىسَس 

 

چٌاًچِ . دهاي هايغ خٌه وٌٌذُ هي ضَداسسفادُ ًىٌيذ سٌسَساص اتضاسي وِ تاػث غذهِ ديذى : زَخِ 

.  اص دسسساى افساد يا ضشيِ ًسثسا هحىوي تذاى ٍاسد ضذ آى سا زؼَيض وٌيذ سٌسَس

 

. ساس ًذّيذسا تؼٌَاى زىيِ گاُ يا خايِ هَسد اسسفادُ ق سٌسَسٌّگام تاص ٍ تسر لطؼاذ : ّطذاس 
 

:  تاص وٌيذ

 (8) سٌسَس دهاي اب 

  ُ(10)لَلِ : آصاد وٌيذ: لَلِ هايغ خٌه وٌٌذُ تسر ًگْذاسًذ 

  (11)لَلِ ّاي 

  سا آصاد وٌيذ( 13)دسسِ سين (: َّصيٌگ خشٍخي هايغ خٌه وٌٌذُ( )12)خيچ ّاي 

 زشهَسساذ 

 تسسي .2

هدوَػِ َّصيٌگ خشٍخي  

. هَلؼير ٍاضش آتثٌذي سا دس هحل آى تشسسي وٌيذ. يذٍاضش آب تٌذي َّصيٌگ سا زؼَيض وي: ّطذاس

. تِ َّصيٌگ خشٍخي هايغ خٌه وٌٌذُ  ًػة گشدد سٌسَس دهاي اب ٍاضش تايذ لثل  اص ًػة : ّطذاس
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 ٍاضش آتثٌذي تش سٍي َّصيٌگ خشٍخي هايغ خٌه وٌٌذُ  ًػة گشدد 

  0,2 ± 0,8تا گطساٍس ( َّصيٌگ خشٍخي( )12)خيچ ّاي daN.m 

  (11)لَلِ ّاي 

  ِ(10)لَل 

  ِ( 9)تسر لَل

 

. تشسسي گشدد سا دهاي هايغ خٌه وٌٌذُ سٌسَسزويضي هحل لشاسگيشي          - :زَخِ

. سا وِ تطَس آضىاس غذهِ ديذُ اسر سا ًػة ًىٌيذ سٌسَسي -

. سا تَسيلِ واًىسَس آى ٌّگام ًػة تشسٍي َّصيٌگ خشٍخي هايغ خٌه وٌٌذُ ًگْذاسيذ سٌسَس -

. سي ًػة ضَد وِ ٍاضش آى غذهِ ًثيٌذحشاسزي تايذ طَ سٌسَس

 

. سا ًػة وٌيذ( 8)دهاي هايغ خٌه وٌٌذُ  سٌسَس

. سا ًػة وٌيذ  (8)دهاي هايغ خٌه وٌٌذُ سٌسَس واًىسَس

: تِ زشزية ًػة وٌيذ

  (6)خيچ ّاي 

  ُ(7)خايِ ًگْذاسًذ 

  (5)خيچ ّاي 

. سيسسن سا خش ٍ َّاگيشي وٌيذ

 

: ًػة وي

  (3)هدوَػِ َّاوص 

 (  4)ُ ٍسٍدي َّاوص لَلِ ٍ ٍاسط

. سا هحىن وٌيذ( 1) گيشُ ًگْذاسًذُ 

. سا خا تضًيذ( 2)ازػال 

. واتل تازشي سا ٍغل ًواييذ
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تاز ٍ تست فيلتر رٍغي  

ؼـدٛي  :  (1)
غبـ آزبـٌيف  :  (2)
اٚـيًٙ آة ثٙؽي  :  (3)
فيّشف وبغؿي ـٚغٗ  :  (4)

 
 
 
 
 
 
 

ٔي ؼـ ٍٞٙبْ سؿٛيٓ ـٚغٗ ؼـ ِٛـسي وٝ ٔٛسٛـ ٌفْ 
ثبٌؽ ، ؼلز وٙيؽ وٝ ـٚغٗ ٔٛخٛؼ ؼـ فيّشف ـٚغٗ ؼـ 

ٍٞٙبْ ثبق ٕ٘ٛؼٖ آٖ ثٝ ٔطفػٝ وبسبِيه وب٘ٛـسٛـ 
(  غطف آسً وٛقي. )ـيػشٝ ٍ٘ٛؼ 

ثفاي ثبق ٕ٘ٛؼٖ ؼـدٛي فيّشف ـٚغٗ ، ٔي سٛاٖ اق يه 
.  اوشفبؼٜ ٕ٘ٛؼ  ٔيّيٕشفي ، (27)آزبـ ثٛوه 

ٚ فيّشف . اثشؽا ؼـدٛي ـا ثب اوشفبؼٜ اق آزبـ ٌُ وٙيؽ 
 (A)ـا اق ؼـدٛي خؽا وٙيؽ ٚ آٖ ـا ؼـ خٟز فًّ 

.  ثىٍيؽ  ،
.  ـا خؽا وٙيؽ  (3)اٚـيًٙ آة ثٙؽي 

ؼلز وٙيؽ وٝ ٌيبـ اٚـيًٙ ثف ـٚي ؼـدٛي ، غفاة 
.  ٍ٘ٛؼ
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ًصة هجذد  
.  اق يه فيّشف ٚ اٚـيًٙ ٘ٛ اوشفبؼٜ وٙيؽ 

ا٘يٛسٗ ٔشف ؼن 8/2ؼـدٛي فيّشف ـٚغٗ ـا ثٝ ٔمؽاـ 
.  ٔطىٓ وٙيؽ 

ِيشف   25/3: ـ ضدٓ ـٚغٗ ٔٛسٛـ ثب فيّشف ـٚغٗ 
ثف  Max ، Minـ ضدٓ ـٚغٗ ٔٛسٛـ ثيٗ ؼٚ ؾالٔز 

.  ِيشف ٔي ثبٌؽ 4/1ـٚي ٌيح ـٚغٗ ، 
ِيشف ؼـ  5/0ـ ٔمؽاـ ٔدبق وبًٞ ـٚغٗ ٔٛسٛـ ضؽاوثف 

.  ويّٛٔشف ٔي ثبٌؽ  1000

 1000RPM 5/1فٍبـ ـٚغٗ ؼـ 

 2000RPM 3فٍبـ ـٚغٗ ؼـ 

-  3000RPMفٍبـ ـٚغٗ ؼـ 

 4000RPM 4فٍبـ ـٚغٗ ؼـ 

 
 (80)ٔمبؼيف خؽَٚ ثبال ثفاي ـٚغٗ ٔٛسٛـ ثب ؼٔبي 

.  ؼـخٝ وب٘شيٍفاؼ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٌؽٜ اوز
ؼوب٘يٛسٗ ٔشف  0/3ٌٍشبٚـ وفز ٕ٘ٛؼٖ فٍٍٙي ـٚغٗ 

.  اوز 
 
 
 
 
 

اًذاسُ گيزي فطار رٍغي  
اثكاـ ٔػَّٛ   -1

[A]  :ر فٍبـ ـٚغٗ  ويز وبُٔ سه
(  25701004وؽاغشّبِي ) 

: ٌبُٔ
 فٍبـ وٙح :  [1]
 ٌيًّٙ ا٘ؿطبف دؿيف :  [2]
 ( آؼادشٛـ)ٚاوط :  [3]

 



 

 130 

 رانا TU5راهنماي تعميرات موتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اًذاسُ گيزي فطار رٍغي   -2
ثفاي سىز فٍبـ ـٚغٗ ٔٛسٛـ ثبيؽ سب ضؽ ٘فٔبَ ٌفْ 

.  ٌٛؼ
وٝ ثف ـٚي  (1)ؼـ ضبِز ٔٛسٛـ غبٔٛي فٍٍٙي ـٚغٗ 

.  ا ثبق ٕ٘بييؽدبيٝ فيّشف ّ٘ت ٌؽٜ اوز ـ
 
 
 
 
 
 
 

ـا ؼـ ٔطُ فٍٍٙي ـٚغٗ ّ٘ت  [3]ٚاوط يب آؼادشٛـ 
.  وٙيؽ

وذه ثب اوشفبؼٜ اق ويز اثكاـ ٔػَّٛ ثب وؽ 
ـا سٛوط ٌيًّٙ  [1]ٌيح (25701004اغشّبِي 

ـا ثٝ خبي فٍٍٙي  [3]ٚ آؼادشٛـ  [2]ا٘ؿطبف دؿيف 
.  ـٚغٗ ثجٙؽيؽ

ٌيفي  فٍبـ ا٘ؽاقٜ  ؼـ ؼٚـٜ ٞبي ٔػشّف ٔطبثك خؽَٚ ،
.  وٙيؽ

.  ده اق اسٕبْ سىز اثكاـٞب ـا ثبق وٙيؽ 
ثفاي ّ٘ت فٍٍٙي فٍبـ ـٚغٗ ، اق يه ٚاٌف خؽيؽ 

اوشفبؼٜ وٙيؽ ٚ اسّبَ ثفلي آٖ ـا ُِٚ وٙيؽ ، وطص 
.  ـٚغٗ ٔٛسٛـ ـا وٙشفَ وٙيؽ
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 :ثبق ٚ ثىز دٕخ ثٙكيٗ        

 
 (26501016وذ اخسػاغي )  اثكاـ ا٘ؽاقٜ ٌيفي فٍبـ ـيُ وٛغز [1]اثكاـ ٔػَّٛ -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24606004وذ اخسػاغي ) [2] آزبـ ثبقٚثىز ٟٔفٜ ـيٍٙي ؼـخٝ ؼاغُ ثبن -2

 

 

 

 

 

 

 

 
ثٝ وٛدبح سػّيٝ فٍبـ ـيُ وٛغز ٚ ٕٞسٙيٗ ٚ خٕؽ آٚـي ( 26501016وؽ اغشّبِي ) [1]ثب اسّبَ اثكاـ 

 .لطؽ وٙيؽوٛغز غبـج ٌؽٜ ؼـ يه غفف، فٍبـ غفٚخي ثٙكيٗ ـا 
 

 ٍ٘يٍٕٙبٜ ِٙؽِي ؾمت ـا ثفؼاـيؽ. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[1] 

[1] 
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  ـا خؽا وٙيؽ ( 3)ِفطٝ ٔطبفع. 
 :ثٝ سفسيت لطؿبر قيف ـا خؽا وٙيؽ 

  ـا( 4)وب٘ىشٛـ 

  ( 5) ِِٛٝ ٚـٚؼي وٛغز 

 ( 6) ِِٛٝ غفٚخي وٛغز 

 

 

  ًٙغبـج ٕ٘بييؽ  (24606004وؽ اغشّبِي ) [2]ـا ثب اوشفبؼٜ اق اثكاـ ( 7)ـي. 

 َآويت ٘جيٙؽ ( 9)دٕخ ثٙكيٗ ـا ثب اضشيبط اق ٔطُ غٛؼ غبـج ٕ٘ٛؼٜ ٚ ٔفالت ثبٌيؽ ،  ثبقٚي ٌٙبٚـ  ضب. 
 .ـا سؿٛيٓ ٕ٘بييؽ ( 8)ؼـ ٞف ثبـ ثبق ٚ ثىز ضشٕب ً ٚاٌفآثجٙؽي  :  سٛخٝ ٟٔٓ
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 : ٔفاضُ ثىشٗ 
ٚ ثبقٚي ( 78)ـ آثجٙؽي ؼـ ٍٞٙبْ لفاـ ؼاؼٖ  ٔدٕٛؾٝ ؼـخٝ ؼاغُ ثبن ثٝ ؼـٖٚ ثبن ثٙكيٗ ، ٔفالت ثبٌيؽ ٚاي

  .ِؽٔٝ ٘جيٙٙؽ ( 9)ٌٙبٚـ 

 

  ثٝ ؼاغُ ثبن، خٟز ديىبٖ ( دٕخ ثٙكيٗ ) ؼـ ٍٞٙبْ لفاـ ؼاؼٖ ؼـخٝ ؼاغُ ثبن(a)   ٝ٘ـا ثب ٍ٘ب(b ) ٕٞفاوشب
 .ٕ٘بييؽ 

  ًٙوؽ اغشّبِي ) [2]ـا ٔدؽؼا ؼـ خبي غٛؼ لفاـ ؼاؼٜ ٚ ثب اوشفبؼٜ اق اثكاـ ٔػَّٛ ( 7)ـي
 .ؼـ يه ـاوشب لفاـ ٌيف٘ؽ ( b)ٚ ٍ٘ب٘ٝ ( a)ثب خٟز ديىبٖ ( c)ؼـ ٔطىٓ وٙيؽ سب ؾالٔز آ٘ك(24606004

 

  ـا ّ٘ت ٕ٘بييؽ ( 6)ٚ ِِٛٝ غفٚج وٛغز ( 5)ٔدؽؼا ِِٛٝ ٚـٚؼي وٛغز. 

  ـا خب ثك٘يؽ ( 4)وب٘ىشٛـ. 

  ـا  ـٚ ثٝ خّٛي غٛؼـٚ ّ٘ت وٙيؽ ( 3)|ِفطٝ ٔطبفع. 

  ـا ّ٘ت ٕ٘بييؽ ( 2)ِفطٝ فّكي. 

 ِٙؽِي ؾمت ـا ّ٘ت وٙيؽ ٍ٘ي ٗٔ. 

  وف ثبسفي ـا ثجٙؽيؽ 

 اق ِطز ؾّٕىفؼ لطؿبر ٚ سدٟيكار اِىشفٚ٘يىي غٛؼـٚ ٔطٕئٗ ٌٛيؽ . 
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فيلتر تٌسيي تاز ٍ تست 
 

. ًيذازػال تاطشي سا خذا ن -1

. فطاس سيسسن تٌضيي سا زخليِ وٌيذ -2

. خَدسٍ سا زَسط خه اص صهيي تلٌذ وٌيذ -3

. ضيلٌگ سا خذا وٌيذ -4

ازػال هشتَطِ سا خذا وٌيذ  -5

. هْشُ ًگْذاسًذُ سا ضل وٌيذ -6

. فيلسش سا تا تيشٍى وطيذى اص ًگْذاسًذٓ السسيىي خذا وٌيذ -7

 

 .هشاحل تسسي ػىس هشاحل خذاساصي اسر
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 :تاص ٍ تسر تان تٌضيي 
 

 اتضاس هخػَظ -1

 [1]اتضاس اًذاصُ گيشي فطاس سيل سَخر     

 (26501016اغي وذ اخسع)       

 

 

 

 

 

 
 [1] 
 

 

:  هشاحل تاص وشدى لطؼاذ 

 

. خَدسٍ سا زَسط خه اص صهيي تلٌذ وشدُ ٍ ثاتر وٌيذ

 

زا اطالػاذ هشزثط تا ) دليمِ غثش وٌيذ سدس سش تازشي سا خذا وٌيذ  15تؼذ اص خاهَش وشدى خَدسٍ ،  :زَخِ هْن 

ECU  ّاي هخسلف خَدسٍ دس حافظِ رخيشُ ضَد.) 

. ازشي سا خذا وٌيذ سش ب

ّاي  هطاتك تخص تاص ٍ تسر خوح تٌضيي، لَلِ. فطاس سيل سَخر سا واّص دّيذ 26501016تا اسسفادُ اص اتضاس هخػَظ 

 .ٍسٍدي خوح تٌضيي سا خذا وشدُ ٍ خوح سا خاسج ًواييذ

 .تان تٌضيي سا تِ ووه زدْيضاذ هشتَطِ زخليِ ًواييذ 

 

 :تاص وشدى

 يذچشخ  ػمة ساسر سا تاص وي. 

 ضل گيش سا تاص وٌيذ. 

 ( .گلَيي تان)سا تاص وٌيذ ( 1)يچ ّاي ج 

 گلَيي تان سا تاص وٌيذ. 
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  سا تاصوٌيذ( 2)هحافظ حشاسزي. 

 

 

 

 
 

 واتل زشهض دسسي سا اص تان خذا وٌيذ. 

  سا تاص وٌيذ ٍ تذٍى تاص وشدى تان آى سا خاييي تياٍسيذ( 3)خيچ ّاي تان. 

 ي تان سا خذا وٌيذ لَلِ ّا هسػل تِ تان ٍ گلَي. 

  واًىسَس دسخِ داخل تان سا خذا وٌيذ. 

  هدوَػِ تان ٍ گلَيي تان سا تاص وٌيذ. 

 

. تسسي تشػىس هشاحل تاص وشدى هي تاضذ        
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 استارتتاز ٍ تست 

 :تاز مردى

 .لثل اص ضشٍع واس غثش وٌيذ زا لَلِ اگضٍص خٌه ضَد: زَخِ

 .واتل سش تازشي سا خذا وٌيذ

سا خذا ( 2)ٍ ٍاسطِ گلَيي َّاوص هَزَس( 1)سا خذا ًواييذ ٍ سدس هحفظِ فيلسش َّا   "a"ذ سٍغي سا اص ًمطِ لَلِ تخاسا

 .ًواييذ

 
 

 .سا تاص وٌيذ( 3)خيچ ضواسُ 

 

 
 

 .خَدسٍ سا تا خه دٍ سسَى تاال تشيذ ٍ سيٌي دٍس هَزَس سا تاص وٌيذ
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 .سا اص صيش تاص وٌيذ( 5)ٍ ( 4)ّاي ضواسُ  هْشُ

 
 .تيشٍى تىطيذ (تازشيلشاس گيشي هحل  )تاال  سا تاص وٌيذ ٍ اسساسذ سا اص( 6)اي ضواسُ خيچِ

 

 :ًصة هجذد

 .لشاس گيشد  "b"دلر وٌيذ خاس هشوضي دس ًمطِ 

 :تِ زشزية صيش الذام تِ تسسي ًواييذ

 اسساسذ

 (6)ٍ ( 3)خيچْاي 

 (5)ٍ ( 4)ّاي ضواسُ  هْشُ

 سيٌي صيش هَزَس

 (2)ٍاسطِ گلَيي َّاوص هَزَس  ٍ (1)هحفظِ فيلسش َّا 

 .تثٌذيذ ٍ واتل تازشي سا ٍغل ًواييذ "a"حال لَلِ تخاساذ سٍغي سا دس ًمطِ 
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 ( :ديٌام )تاز ٍ تست آلترًاتَر

 :تاص وشدى

 . واتل تازشي سا خذاوٌيذ ٍ خَدسٍ سا سٍي خه دٍ سسَى لشاس دّيذ

 :ييذخَدسٍ سا تاال تثشيذ ٍ تِ زشزية صيش الذام تِ تاص وشدى ًوا

 سيٌي صيش هَزَس 

 چشخ خلَ سور ساسر 

 ضل گيش 

 هسؼلماذ زسوِ ديٌام 

  (1)غلطه زسوِ سفر وي 

 (2)خيچْاي ًگْذاسًذُ خوح ّيذسٍليه فشهاى 

 

 .زغييش ضىل ًذّذ سٍغي  لَلِ ّايخوح ّيذسٍليه فشهاى سا تِ يه طشف تىطيذ ٍلي هشالة تاضيذ 

 . سا تاص وٌيذ( 3)اي ضواسُ حال خيچِ. سا خذا وٌيذ( a)واًىسَس وودشسَس وَلش 

 .هشالة تاضيذ هدشاي آب لطغ ًطَد. سا تِ يه طشف تىطذ ٍ آى سا آًدا هحىن ًگِ داسيذ( 4)وودشسَس وَلش 

 
 .سا ضل وٌيذ( 6)سا خذا وشدُ ٍ خيچْاي ضواسُ ( b)زغزيِ آلسشًازَس 
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 .سا تاص وٌيذ( 6)ٍ ( 5)خيچْاي ضواسُ 

 (.خَدسٍ اص صيش)سا خذا وٌيذ ( 7)آلسشًازَس 

 
 :ًصة هجذد 

 :تِ زشزية لطؼاذ صيش سا دس خاي خَد تثٌذيذ 

  (7)آلسشًازَس 

  ُ(6)خيچْاي ضواس 

  ُ(5)خيچْاي ضواس 

 .سا ٍغل وٌيذ( b)زغزيِ آلسشًازَس 

 . سا تثٌذيذ( 3)ٍ خيچْاي ضواسُ ( 4)وودشسَس وَلش 

 :دّيذ سا ٍغل وٌيذ تِ زشزية صيش تسسي سا اداهِ (a)واًىسَس وودشسَس وَلش 

  (1)غلطه زسوِ سفر وي 

  (2)خيچْاي خوح ّيذسٍليه فشهاى 

 هسؼلماذ زسوِ ديٌام 

 ضل گيش 

 چشخ خلَ ساسر 

 سيٌي صيش هَزَس 

  :گطساٍس تسسي خيچْا

  ُ2.2( :  2)خيچ ضواس da.NM 

  ُ2.5( :  3)خيچ ضواس da.NM 

  ُ2.5( :  5)خيچ ضواس da.NM 

  ُ4( :  6)خيچ ضواس da.NM 

. يذ ٍ سش تازشي سا ٍغل ًواييذخَدسٍ سا خاييي آٍس

 

 



 

 141 

 رانا TU5راهنماي تعميرات موتور 

 :تاز ٍ تست تسوِ ديٌام

 :تاص وشدى

 .اتسذا چشخ خلَ سور ساسر ٍ ضل گيش سا تاص ًواييذ

 .خَاّيذ زسوِ سا هدذداً اسسفادُ ًواييذ خْر چشخص زسوِ سا ًطاًِ گزاسي وٌيذ اگش هي: زَخِ

اص . )ّاي ساػر ضل ًواييذ الف خْر ػمشتِدس خ( 2)ٍ خيچ ( 3)ن زسوِ سفر وي غلطسا تا چشخص ( 1)زسوِ ديٌام 

 .(اتضاسػوَهي اسسفادُ ًواييذ

 
 .لشاس دّيذ( 3)داخل غلسه زسوِ سفر وي  "a"دس هحل   (اتضاس ػوَهي) خيي ضواسُ

 
 .سا تاص وٌيذ( 1)زسوِ ديٌام 

 .ن زسوِ سفر وي تشاحسي تچشخذتشسسي وٌيذ وِ غلط

 :تسسي

ايذ سا دس ًظش  هدذداً تثٌذيذ، خْر چشخطي وِ هَلغ تاصوشدى ًطاًِ گزاسي وشدُخَاّيذ زسوِ لثلي سا  اگش هي: زَخِ

 .تگيشيذ

 .سا تا دسًظش گشفسي خْر غحيح تثٌذيذ( 1)زسوِ ديٌام 

 :ّاي صيش سا هطاّذُ ًواييذ دسسَسالؼول
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 لٌگ خَلي هيل 

 خَلي وودشسَس وَلش 

 خَلي آلسشًازَس 

  ّشصگشد 

 خَلي خوح ّيذسٍليه فشهاى 

 فر ويغلسه زسوِ س 

 . خاسج وٌيذ"a"سا اص ًمطِ    (اتضاس ػوَهي) Q1-0188 سا فطشدُ وٌيذ ٍ ٍ اتضاس ( 3)ن زسوِ سفر وي غلط

 .سا واّص دّيذ( 3)ن زسوِ سفر ويتِ آساهي ًيشٍي سٍي غلط

 .دٍس دس خْر گشدش خَد تچشخاًيذ 2هيل لٌگ سا 

 .حاغل ًواييذ ّا اطويٌاى اص لشاسگيشي غحيح هسؼلماذ زسوِ ًسثر تِ سايش خَلي

 .ضل گيش ٍ چشخ خلَ سور ساسر سا تثٌذيذ

 

: تاز ٍ تست يًَيت النترًٍيني هَتَر

: تاز مردى

دليمِ غثش  3خس اص تاص وشدى دسب هَزَس ٍ خاهَش وشدى خَدسٍ ٍ غيشفؼال وشدى زوام زدْيضاذ 

. وٌيذ زا ضثىِ تِ خَاب سٍد ٍ خس اص آى واتل تازشي سا خذا وٌيذ

تِ خايِ ًگْذاسًذُ آى  ECUّاي ازػال  هَزَس سا خذا وشدُ ٍ تا تاص وشدى خيچ ECUسدس واًىسَس 

ECU سا خذا ًواييذ.  

 
: تستي

تِ خايِ ًگْذاسًذُ آى تا گطساٍس   ECUػىس هشاحل تاص وشدى، خس اص تسسي خيچْاي هسػل وٌٌذُ 

 .ٍ واتل تازشي سا هدذدا ٍغل ًواييذ  ECUهسش، واًىسَس  دواًيَزي 3 
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 زار النترينيليست اب

 

سديف 

وذ 

اخسػاغي 

خذس 

وذ 

اخسػاغي 

فشصًذ 

ضىل ضشح وذ ساصًذُ 

1 24803029  ------ ------IKCO_DIAG 
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