
 
 

 

  .مي پردازيم)  CG 110يا  ١٢۵( ھوندا ، در اين بخش از سايت به سرويس و تعمیر رايج ترين موتوسیكلت ايران 

( به منظور كاركرد صحیح و بھتر موتوسیكلت الزم است مراقبت ھاي زير را در فواصل معین:سرويس و نگھداري
  :انجام داد) كه در جدول به آن ھا اشاره شده

  :موتور به ازاي مسافت طي شدهجدول سرويس 

 )  Km(  )نو بودن(اولیه ) Km( مراحل بعد
 ◄كاركرد

    شرح موارد

 تعويض روغن موتور ۵٠٠ ۵٠٠٠
 تمیز كردن صافي روغن ۵٠٠ ۵٠٠٠
 تنظیم يا بررسي لقي سو پاپ ھا ۵٠٠ ۵٠٠٠
 تنظیم يا سرويس شمع ھا  -----  ۵٠٠٠
 بررسي و تنظیم پالتین ھا  ۵٠٠ ۵٠٠٠
 تمیز كردن صافي ھوا -----  ٣٠٠٠٠
 تنظیم ترمز ھا  ۵٠٠ ۵٠٠٠
 تنظیم كابل كالچ ۵٠٠ ۵٠٠٠

  :اندازه گیري مقدار روغن و نحوه ي تعويض آن - ١ 

موتور را در حالت ايستاده و در زمیني مسطح قرار دھید و سپس با میله اندازه گیر يادر بعضي از موتور ھا با  - الف
  . توجه به روغن نما، مقدار روغن موتور را مشخص كنید

باز سیال است با قرار دادن تشتك در زير موتور پیچ كارتل روغن را " در حالتي كه موتور، گرم و روغن ، كامال -ب
پیچ كاتل را سر جاي خود بسته و روغن ) دقیقه ۵"حدودا(پس از چند دقیقه . كرده و محتواي آن را خالي كنید

سپس به مدت .تازه را تا حدي كه در روي روغن نما و میله اندازه گیر مشخص شده است، داخل موتور بريزيد
براي اندازه گیري مقدار روغن، نبايد اندازه گیر . ببريدآنگاه میله اندازه گیر را در روغن فرو . سه دقیقه تامل نمايید

روغن مناسب . مقدار روغن موتور بايد بین دو عالمت روي میله باشد). مطابق شكل ( را در محل خود بپیچانید 
مي باشد و در صورت عدم دسترسي به چنین  SAEIOW-30يا  SAEIOW-40براي تمام فصول، روغن اتوماتیك 

  .جدول زير نسبت به استفاده از روغن اقدام نمايیدروغن ھايي طبق 

 جدول نوع روغن بر حسب درجه محیط
SAE30  درجه  ١۵باالتر ازC ١ 
SAE20 يا  SAE20w  درجه  ١۵بین صفر تاC ٢ 
SAE10w  زير صفر درجهC ٣ 

  :شمع موتور - ٢

سپس دھانه الكترود ھاي . ابتدا وضعیت شمع را از نظر داشتن رسوب و سالم بودن الكترود ھا بررسي كنید
ھر گاه الكترود ھا سوختگي داشته . اينچ تنظیم كنید  ٠٢٨/٠تا  ٠٢۴/٠میلیمتر يا  ٧/٠تا  ۶/٠شمع را به اندازه 



 
 

براي تمیز كردن اطاقك ) مطابق شكل ( ود باشند و يا عايق سرامیكي شمع شكسته باشد، بايد آن را تعويض نم
محكم " براي بستن شمع ابتدا با دست آن را كامال. شمع از ابزار مخصوص يا میله فوالدي نازك استفاده كنید

  .ببنديد و سپس فقط به اندازه يك دوم تا سه چھارم دور با آچار سفت نمايید

  

  :تنظیم لقي سوپاپ ھا - ٣

روي فلكه را با عالمت بدنه منطبق نمايید و در اين حالت با دست لقي سوپاپ ھا را آزمايش  Tابتدا عالمت 
به ھم انطباق پیدا نمايد، زيرا " اگر سوپاپ ھا سفت باشند يك دور كامل موتور را بچرخانید تا عالئم مجددا.كنید

لقي سوپاپ ھا را میزان نموده سپس میلیمتر،  ٠٨/٠با فیلر . ممكن است سیلندر در حالت كار قرار نداشته باشد
( میلیمتر كنترل كنید٠٨/٠پس از سفت كردن مھره ضامن يك بار ديگر لقي را با فیلر   .مھره ضامن را سفت كنید

  ).شكل زير

  

  :تايمینگ جرقه و تنظیم پالتین - ۴

تا  ٠١٢/٠میلیمتر يا  ۴/٠ا ت ٣/٠به اين منظور از فیلر . ابتدا الزم است فاصله دھانه پالتین با فیلر تنظیم شود
براي فیلر نمودن ، فیبر پالتین را طوري روي بادامك قرار دھید ). شكل فوق(        .اينچ استفاده مي شود  ٠/٠١۶

چنانچه فاصله . سپس فیلر را در میان فك ھاي پالتین قرار دھید. تا دھانه پالتین ھا به اندازه حد اكثر باز شود
پس       .یچ پايه پالتین ثابت را باز كرده با جا به جا نمودن آن فاصله الزم را به دست آوريدپالتین تنظیم نیست و پ

به اين منظور به . ھم كنترل شود) باز شدن دھانه پالتین ( از تنظیم پالتین ھا الزم است نقطه شروع جرقه زني 
  :روش زير عمل مي كنیم

  . نگ نمايیدروي فلكه را با عالمت ثابت بدنه ھماھ Fعالمت -

  .در مدار پالتین سري قرار دھید) مانند شكل ( فیش سیم ھا را جدا كنید و المپ آزمايش را -

  . روي فلكه از مقابل عالمت ثابت بدنه ، بايد المپ آزمايش خاموش شود Fدر موقع عبور كردن عالمت  -



 
 

گوشتي را در شكاف پايه ثابت قرار داده در آچار پیچ . اگر تايمینگ جرقه غلط است، پیچ پايه پالتین را باز كنید -
حالي كه عالئم تايمینگ را مقابل ھم قرار داده ايد ، آنقدر مكان پالتین ھا را تغییر بدھید تا المپ آزمايش خاموش 

  .شود

دھانه پالتین ھا را آزمايش كنید و اگر "مجددا. پس از تعیین محل دقیق تايمینگ جرقه، پیچ پايه را سفت كنید -
  ) . شكل فوق . ( لر آن به ھم خورده باشد، پالتین ھا را تعويض نمايیدفی

  :تمیز كردن فیلتر روغن - ۵

با پارچه تمیز بدون . روغن موتور را تخلیه كنید و سپس در پوش كارتل سمت راست و در پوش فیلتر را باز كنید
زير كارتل طرف چپ قرار دارد باز كرده،  در پوش فیلتر را كه در  .كرك، رسوبات داخل محفظه فیلتر را پاك كنید

  ) . شكل زير ( توري روغن را در حالل مناسبي بشويید و با باد كمپرسور خشك كنید . توري روغن را خارج كنید

  :شستشوي صافي ھوا - ۶

نت صافي الم  .فیلتر ھوا را با آزاد كردن گیره ي آن در آوريد  .در پوش طرف راست و در پوش صافي ھوا را برداريد
توجه كنید كه بنزين براي شستشو خطرناك است و به سھولت آتش . را با حالل مناسبي شستشو دھید

اشباع " آغشته نمايید تا كامال ٩٠تا  ٨٠المنت صافي را با روغن دنده نمره   ) .شكل زير . (سوزي رخ مي دھد
مي  SAE30  نباشد، با روغن موتور نمرهاگر روغن دنده در اختیار . شود و سپس روغن ھاي اضافي را پاك كنید

  . فیلتر را در محل خود نصب نمايید  .توان اين كار را انجام داد

  

  :تنظیم لقي زنجیر - ٧

پس از آن مھره را سفت . اشپیل را در آورده مھره را شل كنید سپس با پیچ تنظیم لقي زنجیر را میزان نمايید
  ).شكل زير(.كنید و اشپیل را در محل خود قرار دھید

  

  :سرويس كاربراتور موتورسیكلت 

سپس . تخلیه شود تا از ايجاد آتش سوزي جلوگیري گردد" قبل از پیاده كردن كاربراتور الزم است بنزين آن كامال
  . به پیاده كردن كاربراتور و اجزاي آن اقدام شود) و با توجه به شماره ھاي روي شكل ( طبق روش زير 



 
 

  .را جدا نمايید)  ٣( لوله ھواكش   .را باز كنید) ٢(پالنجر كاربراتور   .را از كاربراتور جدا كنید) ١(لوله ورودي بنزين
براي باز . را باز كنید) ۴(پیاله كابراتور    .اتصال بدنه كاربراتور را باز نموده آن را از موتور جدا كنید) ١١(مھره ھاي 

را از بدنه آن بیرون ) ٧(را باز كرده پالنجر ) ۶(در كاربراتور   .اد كنیدرا آز) ۵(كردن پیاله كافي است كه گیره پیاله 
و ژيگلور ) ٩(سوزن   .كنار بگذاريد) ١٢(را از شكاف پالنجر در آورده ھمراه فنر ) ٨(سیم گاز كاربراتور   .بیاوريد

یله اي محور شناور را خارج نموده با وارونه كردن كاربراتور مي توانید به وسیله م  .كاربراتور را با ھم تعويض نمايید
نگھدارنده ژيگلور اصلي را باز كنید سپس ژيگلور را به سمت باال فشار دھید   .را از محل خود در آوريد) ١٠(شناور 

  تا از محل خود خارج شود 

  



 
 

  

  

در صورتي كه . میلیمتر تنظیم كنید ٢۴كاربراتور را مانند شكل نگھداريد و با شابلن ارتفاع شناور را : تنظیم شناور 
انتھاي اھرم شناور بايد . میلیمتري قرار گیرد  ٢۴شناور میزان نباشد اھرم شناور را خم كنید تا شناور در ارتفاع 

  . عمود بر سوپاپ سوزني قرار گیرد

در موقع جمع كردن بايد به روش عكس باز كردن عمل نمود و پس از نصب در روي موتور : اربراتور جمع كردن ك
  . تنظیم كرد



 
 

ببنديد و سپس يك و سه " پیچ سوخت دور آرام را كامال. موتور را در حال گرم میزان كنید:تنظیم سوخت دور آرام 
یچ دريچه ھوا ، سرعت دور آرام را در حد اقل موتور را روشن كنید و سپس به وسیله پ.ھشتم آن را باز كنید

سپس با   .پیچ سوخت دور آرام را ببنديد يا باز كنید تا دور آرام به بیشترين مقدار ممكن برسد. ممكن میزان كنید
پیچش آن در جھت عقربه ھاي ساعت دور موتور را افزايش مي دھد و بر . پیچ دريچه ھوا دور آرام را میزان نمايید

دور   ١٣٠٠  تا   ١١٠٠دور آرام موتور بین   .ش آن در خالف عقربه ھاي ساعت دور موتور را كم مي كندعكس پیچ
  . در دقیقه مي باشد

بازي كم را از طرف فرمان و بازي زياد را از طرف . درجه مي باشد ١۵تا  ١٠بازي دسته گاز بین : تنظیم سیم گاز 
  . اگر نتوان مقدار بازي سیم گاز را میزان نمود الزم است سیم گاز را تعويض كرد . كاربراتور میزان مي كنند

  

   : مدار جرقه موتور و سرويس پالتین ھا 

دن باتري موتور الزم است كه جريان تولیدي متناوب مگنت ، به جريان مستقیم تبديل گردد بدين براي شارژ كر
در شكل مدار جرقه موتور كه شامل . منظور سر راه برق خروجي مگنت يك عدد ديود سیلیكوني قرار مي دھیم 

  . دمگنت ، سويچ، كويل، خازن، پالتین ھا و شمع مي باشد، به صورت شماتیك ديده مي شو

قرار مي دھیم وسیم ھاي آن را به دو سر   ١×Rاھم متر را روي رنج  ) : ديود( آزمايش يكسو كننده سیلیكوني 
ديود متصل مي كنیم اگر عقربه منحرف شد يعني ديود از اين سو جريان عبور مي دھد حال اگر جاي سیم ھاي 

اتصال سیم ھاي اھم متر ،ديودي كه درھر دو نتیجه اينكه با .اھم متر را عوض كنیم نبايد عقربه منحرف شود 
ھنگام :تذكر .(حالت عقربه را منحرف كند وھمچنین ديودي كه درھر دو حالت عقربه را منحرف نكند خراب است 

  .).آزمايش بھتر است يك سر ديود از مدار جدا شود 

ضمن كار موتور ، پالتین . در شكل وضعیت پالتین ھاي مناسب و غلط نشان داده شده است: وضعیت پالتین ھا
به . يا سنباده نرم استفاده مي كنند) سوھان نرم ( خال مي زند كه براي اصالح آن از سوھان مخصوص پالتین 

افقي پرداخت گردد تا مانند شكل بر ھم منطبق شوند در " ھنگام پرداخت بايد دقت شود سطح پالتین ھا كامال
  . ه استشكل وضعیت ھاي نامناسب نیز نشان داده شد



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 .موتور را به ترتیب زير پیاده كنید و به طريق عكس، آن را جمع نمايید:سوار كردن موتور

لوله  -  .باز كنید) اگر در يك كابل واحد به كار رفته باشند ( سیم كالچ و دور سنج را  -  .واير شمع را بر داريد -
در محلي كه لوله به موتور بسته مي شود يك واشر و دو مھره و در طرف شاسي يك پیچ و يك . اگزوز را باز كنید

در پوش  -. پدال تعويض دنده را باز كنید-. ركاب را جدا كنید -. كاربراتور را باز كنید - . مھره به كار رفته است
پیچ  -  .روغن موتور را خالي كنید -. فیش سیم ھا را باز نمايید -. زنجیر را پیاده كنید -. محفظه چپ را باز كنید

  اين پیچ ھا در موقع جمع كردن موتور با گشتاور. و مطابق شكل باز كنید  E,D,C,B,Aھاي بدنه موتور را به ترتیب 
  .سوار كردن موتور عكس پیاده كردن آن است   .نیوتن سانتیمتر سفت شوند ٣٠٠٠تا  ٢٠٠٠

  



 
 

  جدول مشخصات موتور

 رديف شرح اندازه ھا

  ٠۴٧۶/٢تا  ٠۴٧٢/٢میلیمتر يا  ٠١/۵٢تا  ٠٠/۵٢مساوي   CG110درنوع 
در نوع   میلیمتر ١٠/۵٢حد اكثر قطر سیلندر كه نیاز به تعمیر دارد . اينچ

CG125 -  اينچ  ٢٢۴٧/٢تا  ٢٢۴۴/٢میلیمتر يا  ۵١/۵۶تا ۵٠/۵۶مساوي .
 .میلیمتر  ۶٠/۵۶حد اكثر قطر سیلندر كه نیاز به تعمیر دارد 

 ١ دھانه سیلندر

  ٠۴۶٨/٢تا  ٠۴۵٧/٢میلیمتر يا  ٩٩/۵١تا  ٩۶/۵١مساوي  - CG110در نوع 
 - CG125در نوع . میلیمتر ٨٠/۵١حد اقل قطر مورد نیاز براي تعمیر .اينچ 

حد اقل . اينچ  ٢٢٣٧/٢تا  ٢٢٢۵/٢میلیمتر يا  ۴٨/۵۶تا  ۴۵/۵۶مساوي 
 .میلیمتر  ٣۵/۵۶قطر قابل قبول 

 ٢ بزرگترين قطر پیستون

حد اقل قطر قبول .اينچ ۵٩٠۶/٠تا  ۵٩٠٣/٠میلیمتر يا  ٠٠/١۵تا  ٩٩/١۴
 ٣ گژنپین .میلیمتر ١۴/٩۶

حد اكثر قابل قبول . اينچ  ۵٩٠٩/٠تا  ۵٩٠٧/٠میلیمتر يا  ٠١/١۵تا  ٠٠/١۵ 
 ۴ سوراخ تكیه گاه گژنپین .میلیمتر ١۵/٠۴

: دوم رينگ . اينچ ٠٠٢٠/٠تا  ٠٠١٢/٠میلیمتر يا  ٠۵/٠تا  ٠٣/٠:رينگ باال
حد اكثر لقي مورد نیاز براي . اينچ  ٠٠٢٠/٠تا  ٠٠٠٨/٠تا میلیمتر يا  ٠٢/٠

 .میلیمتر ١٠/٠تعمیر 
 ۵ لقي جانبي رينگ پیستون

حد . اينچ  ٠١٣٨/٠تا  ٠٠۵٩/٠میلیمتر يا  ٣۵/٠تا  ١۵/٠: رينگ باال و دوم
 ۶ فاصله دھانه رينگ . میلیمتر ۶٠/٠اكثر فاصله مورد نیاز براي تعمیر 

اينچ حد اقل  ٠۴٧٢/٠میلیمتر يا  ٢٢/١تا  ٢٠/١: رينگ باال CG110در موتور 
 ٢۵/١تا  ٢٠/١: رينگ دوم . میلیمتر  ١۵/١قطر مورد نیاز براي تعمیر 

اينچ حد اقل قطر مورد نیاز براي تعمیر  ٠۴٩٢/٠يا  ٠۴٧٢/٠میلیمتر يا 
 . میلیمتر  ١/١۵

تا  ٠۵٩١/٠میلیمتر يا  ۵٢/١تا  ۵٠/١: رينگ باال و دوم  CG125در موتور 
 .میلیمتر ۴۵/١اينچ حد اقل قطر مورد نیاز براي تعمیر  ٠۵٩٨/٠

 ٧ ضخامت رينگ

اينچ حد اقل طول مورد  ۵۶٨٩/۵تا  ۵۵٧١/۵میلیمتر يا  ۴۵/١۴١تا  ١۴/١۵ 
 ٨ طول میل تاپیت . میلیمتر ٠٠/١۴١نیاز براي تعمیر 

اينچ حد  ۴٧٣١/٠تا  ۴٧٢۴/٠میلیمتر يا  ٠٢/١٢تا  ٠٠/١٢قطر داخلي محور 
 ٩ شكل روي بادامك Lاھرم  میلیمتر  ٠۵/١٢اكثر قطر مورد نیاز براي تعمیر 

اينچ  ۴٧٢٢/٠  تا ۴٧١۵/٠میلیمتر يا  ٩٩/١١تا  ٩٧/١١قطر خارجي محور 
 ١٠ شكل L محور اھرم . میلیمتر ٩۵/١١حد اقل قطر مورد نیاز جھت تعمیر 

 ٠/٣٠اينچ حد اقل طول مورد نیاز براي تعمیر  ٣١٩/١میلیمتر يا  ٣٣/۵
 ١١ طول آزاد فنر داخلي سوپاپ میلیمتر 

 ٨/٣٩حد اقل طول مورد نیاز براي تعمیر . اينچ  ۶١٠/١میلیمتر يا  ۴٠/٩
 ١٢ طول آزاد فنر خارجي سوپاپ . میلیمتر 

اينچ حداكثر لقي مورد نیاز  ٠٠١۴/٠تا  ٠٠٠۴/٠میلیمتر يا ٠٣/٠تا ٠١/٠
 میلیمتر ١٢/٠براي تعمیر 

لقي بین ساق سوپاپ گاز و 
 ١٣ راھنماي آن

اينچ حد اكثر لقي مورد نیاز  ٠٠٢٢/٠تا ٠٠١٢/٠میلیمتر يا ٠۵/٠تا  ٠٣/٠
 میلیمتر ١۴/٠براي تعمیر 

لقي بین ساق سوپاپ دود و 
 ١۴ راھنماي آن

اينچ حد اكثر پھناي مورد نیاز براي  ٠۵٩/٠تا٠۴٧/٠میلیمتر يا ۵/١تا ٢/١
 ١۵ پھناي سیت سوپاپ میلیمتر  ٢تعمیر 

اينچ حد اقل قطر مورد نیاز  ٢١٧۵/٠تا  ٢١۴۶/٠میلیمتر يا ۴۶/۵تا  ۴۵/۵
 ١۶ قطر ساق سوپاپ گاز  میلیمتر  ۴٢/۵براي تعمیر 

اينچ حد اقل قطر مورد نیاز  ٢١۶٧/٠تا  ٢١٣٨/٠میلیمتر يا ۴۴/۵تا ۵/۴٣
 ١٧ قطر ساق سوپاپ دود میلیمتر  ۴٠/۵براي تعمیر 

 ١٨ فشار تراكم PSi  ١٧٠تا  ١۴٢كیلو گرم بر سانتیمتر مربع يا  ١٢تا  ١٠
كیلوگرم )  ٢٨٠تا  ٢٣٠(با گشتاور  M8سر سیلندر به بلوكه سیلندر با پیچ   ١٩ مقادير گشتاور بستن 



 
 

كیلوگرم )  ٢٣٠تا  ١٨٠( شكل  Lپیچ ھاي محور اھرم . سانتیمتر 
 .سانتیمتر 

قطعات زير را .رعايت نكات توصیه شده در شكل زير ، به ھنگام جمع كردن قطعات الزامي است: قطعات موتور 
  .مي توان در موقع سوار بودن موتور ، پیاده و سوار كرد



 
 

  

  :بدون پیاده كردن آن تعمیرات موتور



 
 

-. شكل را با دست نگه داريد Lاھرم  -. میلیمتري روي محور را باز كنید ٨پیچ  -: شكل  Lروش باز كردن اھرم 
  ) . مطابق شكل ( محور آن را در جھت فلش نشان داده شده ، خارج كنید 

، خرابي و تركیدگي محل شكل دستگاه سوپاپ را از نظر سايیدگي  Lاھرم : شكل  Lبر رسي و كنترل اھرم 
  .تماس با بادامك كنترل نمايید 

قطر قابل قبول بین . درجه ، اندازه گیري نمايید ٩٠محور را در دو جھت : شكل Lاندازه گیري قطر محور اھرم 
  . اينچ است ۴٧٢٢/٠تا  ۴٧١۵/٠میلیمتر يا  ٩٩/١١تا  ٩٨/١١

طول . طول قابل قبول  - خمیدگي نداشتن  -:سي مي كنندمیل تايپت را از دو نظر برر: اندازگیري طول میل تايپت
 ٠٠/١۴١: اينچ است حد اقل طول قابل قبول  ۵۶٨٩/۵تا  ۵۵٧١/۵میلیمتر يا  ۴۵/١۴١تا  ١۵/١۴١: قابل قبول بین 

  .میلیمتر 

اينچ  ۴٧٣١/٠تا  ۴٧٢۴/٠میلیمتر يا  ٠٢/١٢تا  ٠٠/١٢قطر داخلي بین :شكل  Lاندازه گیري قطر داخلي اھرم 
  . میلیمتر  ٠۵/١٢: حد اكثر اندازه قابل قبول . است

 ٨میلیمتري روي آن در امتداد پیچ  ٨محور را طوري در محل خود جا بزنید كه سوراخ : شكل  Lروش نصب اھرم 
  . ايیدرا محكم نم M8سپس پیچ . میلیمتري قرار گیرد 

  : روش پیاده كردن پیستون ھا 

پارچه تمیزي زير  -. میل لنگ را بچرخانید تا پیستون از داخل بلوكه خارج شود - : سر سیلندر موتور راباز كنید
پس از خارج  -. آنگاه خار را بیرون آوريد . پیستون پھن كنید تا از افتادن خار گژنپین در داخل موتور جلوگیري شود

  . رينگ ھا را از روي پیستون جدا سازيد  -. ن ، پیستون را از شاتون جدا كنیدنمودن گژنپی

اينچ  ٢/ ٠۴٧۶تا  ٠۴٧٢/٢میلیمتر يا  ٠١/۵٢تا  ٠٠/۵٢قطر دھانه بین  CG110در موتور :اندازه گیري دھانه سیلندر 
 ۵١/۵۶تا  ۵٠/۵۶انه بین قطر دھ CG125اينچ در موتور  ٠۵١٢/٢میلیمتر  ١٠/۵٢: حد اكثر اندازه قابل قبول . است

  . اينچ  ٢٢۴٧/٢تا  ٢٢۴۴/٢میلیمتر يا 

اينچ  ٠۴۶٨/٢تا  ٠۴۵٧/٢میلیمتر يا  ٩٩/۵١تا  ٩۶/۵١بزرگترين قطر بین  CG110در موتور : اندازه گیري قطر پیستون
میلیمتر  ۴٨/۵۶تا  ۴۵/۵۶بزرگترين قطر بین :  CG125میلیمتر در موتور  ٨٠/۵١: حد اكثر اندازه قابل قبول . است

  .میلیمتر  ٣۵/۵۶: حد اكثر اندازه قابل قبول . اينچ است ٢٢٣٧/٢ -٢٢٢۵/٢يا 

میلیمتر  ٢۵/٠و از . در اختیار مي باشد كه افزايش اندازه پیستون ھا مرحله اي است  چھار نوع پیستون اور سايز
  . میلیمتر مي رسد ٠٠/١تا 

حد اقل . اينچ است ۵٩٠۶/٠تا  ۵٩٠٣/٠میلیمتر يا  ٠٠/١۵ا ت ٩٩/١۴قطر گژنپین بین : اندازه گیري قطر گژنپین 
  .میلیمتر  ٩۶/١۴: قطر قابل قبول 

اينچ  ۵٩٠٩/٠تا  ۵٩٠٧/٠میلیمتر يا  ٠١/١۵تا  ٠٠/١۵قطر داخلي تكیه گاه بین : اندازه گیري تكیه گاه گژنپین
  . میلیمتر  ٠۴/١۵: حد اكثر قطر قابل قبول . است

رينگ دوم . اينچ ٠٠٢٠/٠تا  ٠٠١٢/٠میلیمتر يا  ٠۵/٠تا  ٠٣/٠: رينگ باال : گ پیستون اندازه گیري لقي جانبي رين
  . میلیمتر  ١٠/٠: حد اكثر اندازه قابل قبول . اينچ ٠٠٢٠/٠تا  ٠٠٠٨/٠میلیمتر يا  ٠۵/٠تا  ٠٢/٠: 

تا  ٠١٣٨/٠تر يا میلیم ٣۵/٠تا  ١۵/٠: دھانه رينگ باال و دوم  -: اندازه گیري فاصله دھانه رينگ ھاي پیستون
چھار نوع رينگ اور سايز متناسب با پیستون ھاي اور  -میلیمتر  ۶٠/٠: حد اكثر فاصله قابل قبول  -. اينچ ٠٠۵٩/٠

  . میلیمتر افزايش مي يابد ٠٠/١تا  ٢۵/٠سايز به كار رفته است كه اندازه ھاي مرحله اي از 

اينچ  ٠۴٨٠/٠تا  ٠۴٧٢/٠میلیمتر يا  ٢٢/١تا  ٢٠/١بین    CG110در موتور : رينگ باال: اندازه گیري ضخامت رينگ ھا
تا  ٠۵٩١/٠میلیمتر يا  ۵٢/١تا  ۵٠/١بین  CG125در موتور   .میلیمتر ١۵/١: حد اقل اندازه قابل قبول . است
 ٢۵/١تا  ٢٠/١بین  CG110در موتور : رينگ دوم   .میلیمتر ۴۵١/١: حد اقل اندازه قابل قبول . اينچ است ٠۵٩٨/٠

 ۵٠/١بین   CG125در موتور . میلیمتر  ١۵/١: حد اقل اندازه قابل قبول . اينچ است ٠۴٩٢/٠تا  ٠۴٧٢/٠لیمتر يا می
  . میلیمتر  ۴۵/١: حد اقل اندازه قابل قبول . اينچ است ٠۵٩٨/٠تا  ٠۵٩١/٠میلیمتر يا  ۵٢/١تا 



 
 

   

شده است ، اين عاليم بايد به طرف حك  Tو  Rو  Nروي رينگ ھا عاليم : روش سوار كردن پیستون و رينگ ھا
درجه نصب مي شود كه در شكل موقعیت صحیح آن  ١٢٠دھانه رينگ ھا نسبت به ھم با زاويه . باال قرار گیرد

  . نشان داده شده است

به وسیله فنر جمع كن مخصوصي كه در شكل ديده مي شود، مي  : روش باز و بسته كردن دستگاه سوپاپ
فنر جمع كن را زياد تر از اندازه سفت نكنید زيرا راھنماي . نر سوپاپ را خارج نمود توان خار پشت بشقابك ف
قسمت مارپیچ جمع تر را به . مارپیچ فنر خارجي سوپاپ در يك انتھا جمع تر است -. سوپاپ را معیوب مي كند

نصب كردن راھنما ، در موقع . در زير راھنماي سوپاپ دو عدد واشر قرار مي گیرد. طرف سر سیلندر قرار دھید
راھنماي سوپاپ را به وسیله میله تكیه گاھي مخصوص و از طرف داخل رو به خارج ،   .واشر ھا را فراموش نكنید
براي جا زدن راھنما از ابزار مخصوص ديگري استفاده نمايید و از طرف خارج، آن را در   .از سر سیلندر خارج كنید

با توجه به مشخصات و اندازه ھاي داده . از نصب شدن بايد برقو زده شود راھنماي نو، پس. سر سیلندر جا بزنید
  . شده ، برقوي مناسبي انتخاب نمايي و راھنما را برقو بزنید

اينچ  ۶١٠/١میلیمتر يا  ٩/۴٠فنر ھاي بیروني ھر دو سوپاپ گاز و دود ، : اندازه گیري طول آزاد فنر ھاي سوپاپ
 ٣١٩/١میلیمتر يا  ۵/٣٣فنر ھاي داخلي ھر دو سوپاپ گاز و دود ، .میلیمتر  ٨/٣٩: حد اقل اندازه قابل قبول. است

  .میلیمتر ٠/٣٠: حد اقل اندازه قابل قبول . اينچ است



 
 

  

حد . اينچ است  ٠٠١۴/٠تا  ٠٠٠۴/٠میلیمتر يا  ٠٣/٠تا  ٠١/٠: سوپاپ گاز :اندازه گیري لقي راھنماي سوپاپ 
حد . اينچ است ٠٠٢٢/٠تا  ٠٠١٢/٠میلیمتر يا  ٠۵/٠تا  ٠٣/٠: یمتر سوپاپ دود میل ١٢/٠: اكثر اندازه قابل قبول 
  . میلیمتر ١۴/٠: اكثر اندازه قابل قبول 

برش : سیت سوپاپ داراي سه سطح برش است كه زوياي آن ھا عبارتند از : اندازه گیري مقدار نشست سوپاپ
سیت سوپاپ را با   .درجه  ۴۵درجه و برش سوم با زاويه  ۵/۶٣برش دوم با زاويه   درجه ۵/٣٧اول با زاويه 

سايیدگي يكنواخت نداشته موقعي كه سطوح تماس سوپاپ با سیت آن . دستگاه سیت تراش اصالح مي كنند
  . باشد عمل آب بندي سوپاپ رضايت بخش نخواھد بود

: حد اكثر اندازه قابل قبول. اينچ است ٠۵٩/٠تا  ٠۴٧/٠میلیمتر يا  ۵/١تا  ٢/١: عرض نشست سوپاپ دود و گاز 
  . میلیمتر  ٠/٢

حد اقل اندازه . اينچ است ٢١٧۵/٠تا  ٢١۴۶/٠میلیمتر يا  ۴۶/۵تا  ۴۵/۵:سوپاپ گاز: اندازه گیري قطر ساق سوپاپ
حد اقل اندازه . اينچ است ٢١۶٧/٠تا  ٢١٣٨/٠میلیمتر يا  ۴۴/۵تا  ۴٣/۵: سوپاپ دود . میلیمتر  ۴٢/۵: قابل قبول 
  . میلیمتر  ۴٠/۵: قابل قبول

سوپاپ ھا را پس از تعمیر و آب بندي به روش عكس باز كردن آن روي سر سیلندر : روش نصب سیستم سوپاپ
پیچ ھاي سر سیلندر را به طور . ( با لستفاده از واشر نو سر سیلندر را روي سیلندر نصب كنید. كنید نصب

در موقع سفت كردن پیچ ھاي سر سیلندر به مقدار گشتاور مجاز در كاتالوگ موتور توجه .) ضربدري سفت نمايید
   .موتور را براي روشن شدن آماده كنید. كنید

  : شرايط ---موتور اندازه گیري فشار تراكم 

  . موتور بايد در حالت گرم اندازه گیري شود -١

  . باز قرار دھید" ساسات را در حالت كامال -٢



 
 

  . دسته گاز را تا انتھا بپیچانید -٣

  . فشار سنج مناسبي در محل شمع به موتور ببنديد -۴

  . ھندل را به طور كامل به پايین فشار دھید -۵

  . پوند بر اينچ مربع ١۴٢تا  ١٧٠كیلو گرم بر سانتیمتر مربع يا  ٠/١٢تا  ٠/١٠ :اندازه فشار تراكم موتور

سوخته بودن واشر  -  خراب بودن و چسبیده بودن رينگ ھا -  نشتي داشتن سوپاپ ھا : علل كمبود فشار تراكم
  . غلط بودن فیلر سوپاپ ھا  -سر سیلندر 

فشار تراكم ، رسوبات كربن در محفظه احتراق و كف علل اصلي افزايش " غالبا: علل افزايش فشار تراكم 
  . در اين حالت الزم است موتور براي بررسي كامل، مورد توجه قرار گیرد. پیستون مي باشد



 
 

  

الزم است " اين عملیات را مي توان در موتور پیاده نشده انجام داد و قبال: روش پیاده كردن اويل پمپ و كالچ 
    .روغن موتور را تخلیه كرد



 
 

  

. روتور را كه با سه پیچ به محفظه فیلتر بسته مي شود باز كنید) ١(در پوش  -. در پوش طرف راست را باز كنید -
 -. نیوتن سانتیمتر سفت مي شود ۵٠٠٠تا  ۴٠٠٠اين مھره با گشتاور . روي محور را باز كنید) ٢(مھره ضامن  -

 - . را كه چھار عدد پیچ دارد، باز كنید) ۴(صفحه محرك كالچ  .را از پايین محور خارج نمايید) ٣(مجموعه اويل پمپ 
مجموعه صفحات كالچ و ديسك ھاي بین  - . میلیمتر است ٢٠قطر خار . را از روي محور خارج نمايید) ۵(خار فنر 

صب واشر پشت صفحات را كه به منظور ايجاد فاصله نسبت به بدنه كالچ ن -. آن ھا را از بدنه كالچ ، خارج نمايید
بادامك تعويض دنده را با باز كردن پیچ مركزي آن در  -. محور تعويض دنده را خارج نمايید - . مي شود ، در آوريد

  . قطعه ضامن كننده كاسه كالچ را با باز كردن تنھا پیچ آن باز كنید -. آوريد



 
 

  

با ابزار  -: دن موتور انجام مي شودعملیات زير ، بدون پیاده كر:روش پیاده و سوار كردن دستگاه كالچ و روتور فیلتر
میلیمتري ضامن كننده  ١۶مھره  -. نشان داده شده در شكل كالچ را طوري مھار كنید كه حركت چرخشي نكند

  . به روش عكس دستگاه كالچ و روتور را سوار كنید -. سر روتور را با آچار نشان داده شده باز كنید

ده محرك پمپ را طوري قرار دھید كه دو پیچ بدنه پمپ از شكاف بدنه دن -: روش پیاده و سوار كردن اويل پمپ
 -. با آچار چھار سوي دسته بلند دو عدد پیچ چھار سو را باز كنید تا مجموعه اويل پمپ باز شود -. ديده شود

به عالوه درپوش عقب . محور داراي قسمت صافي است كه در ياتاقان در پوش عقب در يك وضعیت جا مي رود
در شكل مجموعه صفحات كالچ و ديسك ھاي فشاري و   .پ و بدنه پمپ با زايده اي به ھم متصل مي شوندپم

ھمچنین مجموعه محور تعويض دنده را در دو حالت پیاده شده و سوار شده نشان مي . بدنه كالچ ديده مي شود
بادامك . را نشان مي دھد شكل زير روش ھاي نصب قطعه ضامن كننده كاسه كالچ و بادامك تعويض دنده. دھد

  . تعويض دنده با كاسه به وسیله پین در گیر مي شود



 
 

سطوح روي روتور داخلي و خارجي را از نظر خط داشتن بر رسي كنید و  -: اندازه گیري روتور پمپ و محفظه آن 
لیمتر يا می ١۵/٠لقي بین برجستگي روتور داخلي و خارجي ،  -. در صورت خراب بودن آن را تعويض نمايید

اينچ تجاوز كند، پمپ قدرت كافي ندارد و بايد آن  ٠٠٨٠/٠میلیمتر يا  ٢٠/٠ھر گاه لقي از . اينچ مي باشد ٠٠۶٠/٠
میلیمتر  ٢۵/٠میلیمتر است و حد اكثر لقي قابل قبول  ١۵/٠لقي بین رينگ پمپ و بدنه آن نیز  -   را تعويض نمود

  . مي باشد

  

میلیمتر و حد اقل طول قابل قبول  ۵٠/٣۵طول آزاد فنر كالچ  -:و قطر صفحه كالچ اندازه گیري طول آزاد فنر كالچ
كیلو گرم و حد اقل نیروي قابل قبول  ٨/٢٣میلیمتر انقباض برابر  ٢٣نیروي فنر در  -. میلیمتر مي باشد ٢٠/٣۴
. میلیمتر  ۶٠/٢ میلیمتر و حد اقل ضخامت قابل قبول ٠٠/٣تا  ٩٠/٢ضخامت صفحه كالچ  -. كیلوگرم است ٨/٢١

  . صفحه كالچ را در صورت خط داشتن زياد و يا تغییر رنگ شديد، بايد تعويض نمايید

در ضمن باز كردن و بستن فالويل و  - ) . مگنت ( پیاده كردن دنده محرك میل سوپاپ و ژنراتور جريان متناوب 
اه نیابد و نیز با چكش به اين مواضع ژنراتور بايد توجه شود كه ھیچ گونه ذره خارجي به داخل اين قسمت ھا ر



 
 

باز كردن و بستن قسمت ھاي زير با نصب بودن موتور بر روي شاسي انجام مي گیرد و به . ضربه وارد نشود
 ۵٠٠٠تا  ۴٠٠٠را كه با گشتاور ) ٢(مھره فالويل  - . طرف چپ موتور را باز كنید) ١(در پوش  - . ترتیب زير مي باشد

)  ۴( محور چرخ دنده  -  .ژنراتور را از بدنه موتور جدا نمايید) ٣( استاتور  -  .باز كنید نیوتن سانتیمتر سفت شده
ژنراتور ھا به دو صورت دو و سه بوبینه مي باشد لذا در موقع تعويض بايد به اين  -   .محرك میل بادامك را در آوريد

  .مساله توجه شود

میلیمتري مركزي فالويل را  ١٢مھره   .به پیاده كردن موتور نداردمراحل زير نیاز : روش پیاده و سوار كردن فالويل
  .ھرگز از چكش براي خارج ساختن فالويل استفاده نكنید. با نگھداشتن فالويل به وسیله آچار مخصوص باز كنید

  .پس از باز كردن مھره وسط فالويل را با ابزار فالويل كش بیرون بكشید

خنثي را با جمع كردن فنر در سوراخ محور قرار دھید و با رھا نمودن فنر  انتھاي سیم: روش نصب سیم خنثي 
  .سیم را روي آن تثبیت نمايید

دو عالمت موجود در روي دنده میل بادامك و دنده تايمینگ را ھماھنگ كرده دنده : روش جا زدن دنده میل بادامك 
  .ھا را در اين حالت نصب نمايید 

  . وضع پالتین ھاي مدار جرقه و عايق بندي آن به وسیله واشر ھا در شكل ديده مي شود: پالتین ھاي مدار جرقه

. اينچ مي باشد ٢٩۶۴/١تا  ٢٩٠٠/٢میلیمتر يا  ٩٢٨/٣٢تا  ٧۶٨/٣٢ارتفاع بادامك بین : اندازه گیري ارتفاع بادامك 
  . میلیمتر است ۶٢٨/٣٢حد اقل فاصله قابل قبول 

 ۴٧٣١/٠تا  ۴٧٢۴/٠میلیمتر يا  ٠٢/١٢تا  ٠٠/١٢قطر داخلي چرخ دنده : قطر داخلي چرخ دنده میل بادامك اندازه 
  . اينچ است

اينچ  ۴٧١٨/٠تا  ۴٧١١/٠میلیمتر يا  ٩٨/١١تا  ٩٧/١١قطر محور چرخ دنده : اندازه قطر محور چرخ دنده میل بادامك 
  . است

میلیمتر يا  ٠۵/٠تا  ٠٢/٠ور و يا تاقان داخلي چرخ دنده بین لقي مح: لقي بین محور و قطر داخلي چرخ دنده
  .میلیمتر است ٠۶/٠حد اقل لقي قابل قبول . اينچ مي باشد ٠٠٢٠/٠تا  ٠/٠٠٠۶



 
 

 


