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6-2-ياتاقان هاى متحرك:

باز كردن ياتاقان هاى متحرك
ياتاقان ها ى متحرك را به ترتيب زير باز كنيد:

اويل پمپ را باز كنيد.  (1
ميل لنگ را طورى بچرخانيد تا پيستون مورد نظر در نقطه مرگ پايين قرار   (2

گيرد.(كپه شاتون در پايين ترين نقطه بدنه موتورقرار گيرد. ) 

دو عدد پيچ كپه شاتون را باز كنيد.  (3
4) كپه شاتون را همراه با ياتاقان بازوخارج كرده و ياتاقان را از آن جدا كنيد.(در 

صورت نياز عالمت گذارى شوند. )
دو عدد پيچ شاتون را بيرون آوريد.   (5

شكل 71-2-وضعيت ميل لنگ براى باز كردن پيچ هاى شاتون

شكل 72-2- كپه ياتاقان باز شده

شكل 73-2-خارج كردن پيچ شاتون
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از  را  ياتاقان  بتوان  تا  بچرخانيد  را  ميل لنگ  طورى   (6
شاتون بيرون آورد. 

به همين ترتيب ياتاقان ساير شاتون ها خارج كنيد.  (7
سوار كردن ياتاقان هاى متحرك

انجام  مواردزير  از  اطمينان  با  را  بازكردن  مراحل  عكس 
دهيد:

روغن كارى  موتور  روغن  وبا  تميز  دقيقا  قطعات  كليه   (1
شده باشند.

پله هاى ياتاقان در شيار هاى شاتون قرار گرفته باشندو   (2
ياتاقان ها كامال در جايشان نصب شده باشند.

گرفته  قرار  شاتون  شانه هاى  در  پيچ ها  تخت  قسمت   (3
باشند.

داشته  هم خوانى  موجود  عالئم  با  وكالهك  شاتون   (4
باشد. واين عالمت در سمت چپ موتور قرار گرفته باشد.

(در  راهنما  دفترچه  اعداد  طبق  را  شاتون  مهره هاى   (5
تراكتور MF285با گشتاور 129 نيوتن متر) سفت كنيد.

7-2-خارج كردن پيستون از سيلندر:

و شاتون  پيستون ها  پياده كردن  به  نياز  موتور  است  ممكن 
جهت تعويض رينگ ها ى پيستون و ياتاقان هاى متحرك داشته 

باشد. در اين صورت به روش زير عمل مى كنيم: 
سرسيلندر را باز كنيد.  (1

كارتر موتور را بيرون آوريد.  (2
باالنسر موتور را باز كنيد.(درمدل هاى جديد پمپ روغن   (3

موتور را پياده كنيد.
نقطه  در  را  پيستون  تا  بچرخانيد  طورى  را  ميل لنگ   (4
مرگ پايين قراردهيد و سپس مهره هاى پيچ شاتون را باز كنيد.

كپه بزرگ شاتون را همراه با شاتون مربوطه متناسب   (5
با شماره سيلندر، عالمت گذارى كنيد.

 
نكته:   (6

ياتاقان  كپه هاى  جابجاشدن  از  جلوگيرى  براى   (7
عالمت  شود.  زده  عالمت  شاتون  و  كپه  روى  بايد  شاتون ها، 
گذارى از جلوى موتور به ترتيب شماره گذارى سيلندر هاى موتور 
انجام مى شود. لذا توسط سنبه نشان يا سنبه اعداد روى شاتون 

و كپه آن عالمت گذارى مى شود.

شكل 74-2- جازدن شيار ياتاقان در شيار شاتون

شكل 75-2- عالمت روى كپه شاتون و شاتون 
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كپه بزرگ شاتون را همراه ياتاقان باز كنيد. (اگركپه خارج نمى شود، توسط   (8
چكش پالستيكى چند ضربه آرام بزنيد تا كپه باز شود. ) 

پيچ هاى ياتاقان كپه شاتون را بيرون آوريد.   (9
طورى ميل لنگ را بچرخانيد تا همان پيستون در نقطه مرگ باال قرا رگيرد.   (10
با دسته چوبى چكش از پايين به لبه شاتون نيرو واردكرده و با احتياط پيستون   (11

و شاتون را به طرف خارج سيلندر هدايت كنيد.
بعد از خارج شدن پيستون و شاتون كپه را روى شاتون قرار داده پيچ هاى آن   (12

را ببنديد. 
مجوعه پيستون و شاتون را در محل مناسبى قرار دهيد.   (13

مراحل 4 تا 9 را براى ساير ياتاقان ها ى شاتون تكرار كنيد.   (14

نكته:
براى درآوردن و باز كردن پيستون هيچ گاه از اهرم هاى فلزى استفاده نكنيد. 

8-2-خارج كردن رينگ از پيستون:

بايد نسبت به  از داخل سيلندر  از بازكردن مجموعه پيستون و شاتون  پس   (1
عيب يابى مجموعه و رفع عيب آن اقدام نمود. 

براى عيب يابى پيستون و شاتون، ابتدا بايد رينگ ها را از روى پيستون پياده   (2
نمود.

ابتدا مجموعه را به وسيله گيره مهار كنيد.   (3
اگر ابزار رينگ بازكن در اختيار داريد توسط آن رينگ ها را به ترتيب از روى   (4

پيستون خارج كنيد. 

شكل 76-2- شاتون در حال خارج شدن

ب- طرز بازكردن وخارج كردن رينگ با رينگ باز كنالف- طرز قرار گرفتن رينگ باز كن روى رينگ
شكل 77-2- طرز خارج كردن رينگ از روى پيستون با رينگ بازكن
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نكته: 
موقع خارج كردن رينگ مراقب باشيد روى پيستون خط نيفتد.

ابتدا رينگ كمپرس باال، سپس رينگ هاى كمپرس پايين و   (5
در نهايت رينگ روغن را خارج كنيد.

9-2- بازديد پيستون:

رسوبات جمع شده روى كف پيستون را به كمك رينگ شكسته   (1
يا شابر تميز كنيد. 

يا  كهنه  رينگ  وسيله  به  را  پيستون  روى  رينگ هاى  شيار   (2
ابزار مخصوص كربن گيرى كنيد. 

سوراخ هاى روغن كارى پيستون (محل قرارگيرى رينگ روغن)   (3
را تميز كنيد.

پس از تميز كردن پيستون بايد با دقت آن را از نظر ساييدگى،   (4
بريدگى، وجود ترك و سايده شدن رينگ ها و همچنين محل نشستن 
انگشتى روى پيستون مورد بازديد قرار دهيد. در صورت نياز پيستون 

تعويض نمائيد.
مقدار  اين  كنيد.  بررسى  رينگ نو  با  را  پيستون  شيار  لقى   (5
براى رينگ كمپرسى تراكتور MF285 بين 0/04 الى 0/07 ميلى متر 

مى باشد. و براى رينگ روغنى 0/05 الى 0/01 ميلى متر مى باشد.

شكل 78-2- تميز كردن رسوبات كربنى 
كف پيستون به وسيله رينگ شكسته

ب- طرز كار با ايزار تميز كنند ه شيار رينگ هاالف- ابزار تميز كننده شيار رينگ ها

ج- تميز كردن شيار رينگ ها با رينگ شكسته

شكل 79-2- تميز كردن شيار هاى رينگ
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عمق شيار رينگ روى پيستون را بررسى كنيد. اگر عمق كم باشد و اين كم   (6
عمق شدن بر اثر گرفتن كربن و رسوبات در ته شيار باشد، باعث مى شود كه رينگ 
كامًال در جاى خود قرار نگيرد و باعث چسبيدگى رينگ پيستون با سيلندر شود در نتيجه 
باعث سايش سيلندر و شكستن رينگ مى شود. اگر عمق شيار زياد باشد پس از نصب 
به  پيدا نكرده و عملكرد آن نسبت  با جدارسيلندر تماس  رينگ روى پيستون كامال 

نگهدارى كمپرس و عبور روغن به اتاق احتراق كاهش مى يابد.

شكل 80-2- طرز اندازه گيرى لقى رينگ در شيار رينگ ها

شكل 82-2- ابزار اندازه گيرى اندازه و شكل شكل 81-2- طرز تراش شيار رينگ
شيار رينگ

شكل 83-2- نفوذ كمپرس به شيار رينگ

شكل 84-2- نشت كمپرس بر 
اثر سائيدگى شيار رينگ
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اگر محل نشيمنگاه انگشتى داخل پيستون گشاد شده باشد بايد از يك دست   (7
پيستون و انگشتى نو استفاده نماييد.

قطر پيستون را با ميكرومتر اندازه گرفته و قطر سيلندر را نيز اندازه گيرى   (8
 MF285 كنيد. اگر خالصى بين آن ها زياد باشد از پيستون نو استفاده كنيد. (در تراكتور

قطر بوش سيلندر 101/5 ال 101/7 ميلى متر مى باشد.) 
 

 

نكته: 
داخل  بايد  است  شده  مخروطى  يا  شده  ساييده  اندازه  از  بيش  كه  سيلندرهايى 
تراشى(تراكتور MF285) يا بوش آن ها(تراكتور ) تعويض شود، سپس از پيستون 

نو همراه با رينگ تازه استفاده نمود.

نكته: 
اگر ساييدگى و مخروطى شدن و دو پهن شدن سيلندر ها از حد مجاز تجاوز نكرده 

باشد، مى توان با يك دست رينگ نو مشكل را بر طرف نمود.

عيوب پيستون: 
برخى از عيوب پيستون به صورت ظاهرى در آن پديدار مى شود. مهمترين عواملى 

كه موجب بروز عيوب در پيستون مى شوند عبارتند از:
انگشتى و  شكستن رينگ، چسبندگى رينگ، احتراق همراه خودسوزى، كج بودن 
شاتون، سايش پيستون، خارج شدن خارانگشتى، نرسيدن روغن به پيستون، نفوذ ذرات 

ناخالص به موتور و خط و خش برداشتن پيستون، شكستن حد فاصل رينگ ها 
اينك به شرح پاره اى از عيوب ياد شده مى پردازيم:

الف) شكستن رينگ به تخريب قسمت سرپيستون و محل رينگ منجر مى شود. 

شكل 85-2-اندازه گيرى قطر پيستون به وسيله ميكرومتر و قطر سيلندر با ساعت داخل سنج

ب- اندازه گيرى قطر سيلندر با ساعت اندازه گير داخلى الف- اندازه گيرى قطر دامن پيستون
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ب) چسبندگى رينگ باعث سوختن ديواره ى پيستون مى گردد و در 
نهايت شكستن رينگ را موجب مى شود.

 
ج) احتراق همراه خودسوزى موجب شكستن سر پيستون مى گردد.

در  يكنواخت  غير  و شاتون موجب سايش  انگشتى ها  بودن  د) كج 
پيستون مى گردد.

روغن،  اندازه  از  بيش  بودن  كثيف  اثر  بر  است  ممكن  سايش  ه) 
نامناسب بودن روغن، تصفيه نشدن هوا و خرابى فيلتر، داغ شدن بيش 

از حد موتور باشد.

و) نشت آب به داخل سيلندر، كم بودن خالصى ياتاقان هاى متحرك 
كه روغن پاشى را كاهش مى دهد و ديواره هاى سيلندر را از روغن محروم 
مى سازد و نيز مشكالت در پمپ روغن باعث خط و خش برداشتن پيستون 

مى گردد.

شكل 87-2- تخريب شديد جاى رينگ شكل 86-2- شكستن رينگ و تخريب جاى رينگ

شكل 89-2 - سوراخ شدن سرپيستونشكل 88-2- چسبندگى رينگ

شكل 90-2- سايش غير يكنواخت پيستون
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 ز) استفاده بيش از حد از سيال راه اندازى موتور مانند اتر، بنزين و....
بين رينگ و شيار  زياد  لقى جانبى  تعمير،  بد نصب كردن رينگ در هنگام  ح) 

پيستون و وجود آب در سيلندر باعث شكستگى لبه شيار پيستون مى شود.

در فضاى  روغن  ساييده مى شوند  و جدارسيلندر  رينگ ها  پيستون ها،  وقتى  ط) 
باالى رينگ ها باقى مى ماند، تراكم به خوبى انجام نمى شود و گاز هاى ناشى از احتراق 
به محفظه كارتر را مى يابند در نتيجه توان موتور كاهش مى يابد و روغن در محفظه 

احتراق مى سوزد.

نكته: 
وقتى پيستون نو را از داخل جعبه، بيرون مى آوريد، همراه آن نيز انگشتى وجود دارد 
 �MF285 كه قبال با پيستون مربوطه جفت و جور شده است. (لقى مجاز در تراكتور

0/019 الى 0/043 ميلى متر مى باشد. ) 

ج- سائيدگى رينگ هاب- نقاط گرم در سيلندرالف- خط وخش روى پيستون
شكل 91-2- سائيدگى رينگ و پيستون و ايجاد نقاط گرم روى سيلندر

شكل 92-2- وجود لجن روغن 
در رينگ روغن

شكل 94-2- پيستون وانگشتى نو وبدون عيبشكل 93-2- برخورد لبه هاى پيستون به سيلندر
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10-2-پياده كردن شاتون از پيستون:

براى جدا كردن شاتون از پيستون با رعايت نكات ايمنى موارد زير ر ا انجام دهيد:
اگر پيستون شماره ندارد، شماره شاتون را روى پيستون عالمت بزنيد.

خارهاى انگشتى را بيرون آوريد.
پيستون را داخل روغن تميز تا دماى 35 الى 50 درجه سانتى گراد گرم كنيد.

با ابزار مناسب انگشتى را خارج كنيد. 

11-2- عيب يابى شاتون:

بيشترين عيوبى كه در شاتون ايجاد مى شود كشيدگى،خميدگى و پيچيدگى شاتون 
است. 

خميدگى شاتون: اگر شاتون خم شده باشد محور انگشتى با محور ميل لنگ 
موازى كار نكرده و در نتيجه نيروى نا مناسب به انگشتى و محورلنگ وارد خواهد شد 

كه نتيجه ى كار سايش سطح فشار پيستون وسوراخ انگشتى است.

شكل 96-2- خارج كردن انگشتى با ابزار دستىشكل 95-2- خارج كردن انگشتى با پرس هيدروليك

شكل 97-2- برخورد پيستون به سيلندر و شاتون به ميل لنگ بر اثر خميدگى بدنه شاتون
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براى كنترل پيچيدگى وخميدگى شاتون از فيكسچر يا شابلن استفاده مى شود.
شكل 98-2- وضعيت خميدگى شاتون

شكل 99-2- محل هاى سائيدگى بر اثر 
خميدگى شاتون

شكل 100-2- ساختمان وطرز نصب شاتون روى فيكسچر

شكل 102-2- طرز صاف كردن شاتون خميدهشكل 101-2- طرز اندازه گيرى خميدگى شاتون با شابلون

ب- خميدگى بدنه شاتونالف- كجى سر كوچك شاتون
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براى اصالح خميدگى شاتون آن را روى دستگاه پرس قرار دهيد وبابستن دهانه 
پرس نسبت به رفع عيب اقدام كرده ودوباره آزمايش را انجام دهيد.

پيچيدگى شاتون: اگر پيچيدگى در شاتون ايجاد شود محورانگشتى نسبت 
به محورلنگ زاويه دار خواهد بود. در اين حالت نيروى پيچشى به پيستون، انگشتى و 
محورلنگ وارد مى شود و سايش در ناحيه رينگ ها و لبه هاى دامنه پيستون به وجود 

مى آيد.

پيچيدگى و خميدگى شاتون موجب كج كاركردن پيستون و شاتون مى شود و به 
موتور صدمات زيادى وارد مى آورد. خميدگى وپيچيدگى شاتون را به روش سرد اصالح 

مى نمايند ولى تعويض آن بهتر است.
براى اصالح پيچيدگى شاتون آن را بر روى پايه مخصوص نصب كنيد و با آچار 
شالقى پيچيدگى آن را مى توانيد رفع نماييد. پس از اصالح شاتون را دوباره آزمايش 

كنيد.

12-2-عيوب انگشتى

بدليل آنكه شاتون و انگشتى در معرض حرارت، فشار، ضربه و انواع تنش هاى 
مختلف قرار دارند، احتمال بروز عيب در آن ها وجود دارد. بنابر اين بايد آن ها ر ا بررسى 

نمود. وشاتون را از پيستون پياده نمود. 
شاتون داراى يك بازى كنارى مى باشد، مقدار مجاز بازى كنارى شاتون در تراكتور 
يا  خميده  شاتون  صورت  اين  غير  مى باشد.در  متر  ميلى   0/38 الى   0/21  ،MF285
پيچيده است كه بايد آن را رفع عيب يا تعويض نمود. به طور كلى در اكثر موتور ها 
لقى عمودى انگشتى در شاتون مجموعًا 0/03 الى 0/08 ميلى متر است اگر بيشتر از 
اين مقدار باشد، موتور به هنگام روشن بودن سر و صدا مى كند و هر چه موتور گرم تر 
شود اين صدا بيشتر مى شود. لذا بايد نسبت به زدن بوش جديد و يا تعويض پيستون 

و انگشتى نو اقدام نمود.
اگر ميزان لقى كمتر از اين باشد بايد نسبت به برقو زدن بوش برنجى اقدام نمود. 
انجام  يا تراشكار  بايستى توسط مكانيك ماهر  برقو زدن كارى است دقيق كه فقط 

شود. 

شكل 103-2- پيچيدگى سر كوچك شاتون

شكل 104-2-اندازه گيرى قطر انگشتى با 
ميكرومتر
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علل خارج شدن خارانگشتى از محل خود:
درست جا نرفتن خارانگشتى در محل خود   •

را  پيستون  بودن  ناميزان  (علت  پيستون  بودن  ناميزان   •
بايد در كجى شاتون و يا دقيق نبود محور هاى ميل لنگ پيدا نمود. 
اگر لنگ هاى ميل لنگ شيب دار باشند و يا محور هاى ثابت موازى 
مى تواند  كه  مى آيد  بوجود  نوسانى  حركت  پيستون  در  نباشند 

خار انگشتى را از جاى خود بيرون كند) 

زياد بودن خالصى افقى ميل لنگ: 
خارحلقوى انگشتى  به  لنگ  ميل  افقى  زياد  نوسانات   •

منتقل شده و آن را از شيار خود خارج مى كند. 

13-2-سوار كردن شاتون روى پيستون:

اگر از شاتون و پيستون قبلى استفاده مى كنيد شماره آن   (1
دو را كنترل كنيد 

در صورتيكه بوش برنز جديد به شاتون مونتاژ كرده ايد   (2
دقت كنيد كه سوراخ موجود در بوش با سوراخ روغن كارى شاتون 

روى هم قرار گرفته باشد. 
ترك،  پيچيدگى،  خميدگى،  داشتن  لحاظ  به  را  شاتون   (3
را  آن  تغيير  گونه  هر  وجود  صورت  در  كنيد.  كنترل  شكستگى 

تعويض كنيد.
دماى پيستون ها را توسط روغن تميز گرم باال ببريد و   (4

آن ها را به شاتون مربوطه با قرار دادن انگشتى متصل كنيد. 

نكته:
سمت قرارگيرى شاتون مهم است، بنابر اين به عالمت روى 

پيستون و شاتون در هنگام نصب دقت كنيد.

شكل 105-2- خراب شدن جاى خار انگشتى

شكل 106-2- قرار گرفتن سوراخ بوش مقابل 
سوراخ شاتون

شكل 107-2- امتحان كردن انگشتى روى شاتون

شكل 108-2- اتصال شاتون به پيستون 
و جا زدن انگشتى
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نياز اين  ميزان داخل رفتن انگشتى در شاتون را كنترل كنيد و در صورت   (5
مقدار را اصالح كنيد. 

6) دو عدد خار نو را نصب كنيد. 

تمام شاتون ها را به همين ترتيب به پيستون متصل كنيد.  (7
صحت اتصال را كنترل نماييد.  (8

مجموعه پيستون و شاتون رابه صورت افقى بگيريد وشاتون را رها كنيد.   (9

شاتون بايد با تاثير پذيرى از وزن خود، پايين بيايد.  (10
اگر شاتون سفت باشد، انگشتى و يا اتصال آن مناسب نيست بنابر اين آن را   (11

كنترل يا تعويض كنيد.
هرگاه پس از كاركردن موتور ناگزير شويم پيستون را از سيلندر بيرون آوريم.   (12

بايد رينگ هاى آن را عوض كرده و رينگ نو به كار ببريد. 

شكل 110-2- طرز جازدن خار انگشتىشكل 109-2- ميزان داخل شدن انگشتى در پيستون

شكل 112-2- طرز آزمايش لقى شاتون روى انگشتىشكل 111-2- جا افتادن خار انگشتى در شيار پيستون
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14-2-آزمايش دهانه رينگ در سيلندر:

با افزايش حرارت موتور رينگ ها و پيستون ها منبسط 
مى شوند. در اين حالت دهانه رينگ به كم ترين مقدار 
مى رسد. اگر در اين وضعيت دو لبه رينگ به هم برسد، 
شكستن  امكان  و  مى رود  بين  از  رينگ  فنريت  حالت 

رينگ افزايش مى يابد. 
قبل جا زدن رينگ روى پيستون به روش زير آن 

را آزمايش كنيد:
را  نظر  مورد  پيستون  كمپرس  رينگ  ابتدا   (1
باتوجه به جهت صحيح، بدون پيستون داخل سيلندر يا 
بوش كار نكرده گذاشته و به حالت كامال افقى نگهداريد. 

سپس دهانه رينگ را با فيلر اندازه بگيريد.
اندازه دهانه براساس توصيه كاتالوگ فنى تعيين   (2
مى شود. كه در تراكتور MF285 اندازه اين شكاف 0/41 

الى 0/87 ميلى متر است. 

نكته: 
سيلندر  پهنى  دو  علت  به  كرده  كار  موتور  دريك 
اندازه دهانه رينگ يكنواخت نمى باشد. در اين صورت 

بايد سيلندر تراش داده شود.

فرسوده،  سيلندر  باالى  قسمت  در  رينگ   (3
دهانه ى بازترى نسبت به پايين آن دارد. بنابر اين بهتر 
است دهانه رينگ در پايين سيلندر نيز اندازه گيرى شود. 
دست  به  رينگ  دهانه  حداقل  و  حداكثر  عمل  اين  با 
بيشتر  كاتالوگ  ميزان عدد  از  مربوطه  فيلر  اگر  مى آيد. 

بود يكى از حالت هاى ممكن علت آن باشد. 

شكل 113-2- طرز قرار دادن رينگ داخل سيلندر

شكل 114-2-طرز اندازه گيرى دهانه رينگ با فيلر

شكل 115-2 - اندازه دهانه رينگ در محل هاى مختلف سيلندر
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• رينگ كهنه بوده كه نشانه ساييدگى آن است.
• رينگ نو بوده ولى سيلندر فرسوده مى باشد.

• در صورت نو بودن رينگ و بوش سيلندر، احتماًال در اندازه ى رينگ و يا در 
مقدار تراش سيلندر اشتباه رخ داده است. (در موتور هاى بوش خشك يا بوش پرسى 
مانند MF 285 (كه بايد رينگ ها را تعويض و يا مقدار تراش سيلندر رااصالح نمود.

• اگر دهانه رينگ از حد استاندارد كمتر باشد موجب گريپاژ پيستون در سيلندر 
خواهد شد. بنابر اين اختالف ناچيز را مى توان توسط سوهان زدن سر رينگ بر طرف 

نمود. 
خود  به  مربوط  سيلندر هاى  در  كمپرس،  رينگ هاى  تمام  براى  فوق  آزمايش   •

انجام دهيد. 

15-2-سوار كردن رينگ روى پيستون:

رينگ هاى پيستون به صورت يك سرى كامل و بسته بندى شده در بازار موجود 
است. معموال روش و ترتيب نصب رينگ و حالت قرار گرفتن آن روى بسته بندى معين 

شده است. 

براى سواركردن رينگ روى پيستون قواعد كلى زير بايد رعايت گردد: 
• هرگاه لبه داخلى رينگ فرم خاصى داشته باشد اين قسمت به سمت باال قرار 

ميگيرد. 

شكل 116-2- سائيدن دهانه رينگ با 
سوهان

شكل 117-2- بسته هاى رينگ

الف- فرم خاص در لبه داخلى رينگ

ب – فرم خاص در لبه خارجى رينگ

شكل 118-2- فرم هاى 
ايجاد شده در لبه رينگ 
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• اگردر لبه خارجى رينگ فرم خاصى ايجاد شده باشد بايد اين قسمت به سمت 
پايين باشد. 

• اگر در رينگ كمپرسى فرم خاصى وجو نداشته باشد و رينگ داراى فرم ثابت 
باشد، باال و پايين قرار گرفتن آن تفاوتى نمى كند فقط به عالمت top و يا عالمت 
ديگرى كه باالى رينگ را مشخص مى كند توجه كنيد. اين عالمت بايد به سمت باال 

قرار گيرد. 

داخل  جازدن  از  قبل  پيستون  روى  رينگ  16-2-تنظيم 
سيلندر:

دهانه رينگ هاى كمپرسى روى پيستون، نسبت به هم، بايد به نحوى باشد تا در 
يك راستا قرار نگيرند. زيرا باعث عبور كمپرس ويا نفوذ روغن به داخل اتاق احتراق 
وروغن سوزى موتور مى شود. زاويه دهانه رينگ ها نسبت به يكديگر از رابطه ى زير 

محاسبه مى شود:
 تعداد رينگ كمپرسى/360 = زاويه دهانه ى رينگ

به هنگام سوار كردن رينگ ها روى پيستون با رعايت نكات زير توجه كنيد: 
از سالم بودن پيستون و اندازه رينگ ها مطمئن شويد.   (1
از تميز بودن پيستون و قطعات مربوطه مطمئن شويد.   (2

شكل 119-2- عالمت  روى رينگ

شكل 120-2- زاويه قرار گرفتن رينگ ها نسبت به هم

شكل 122-2- طرز بستن شاتون وپيستون به گيرهشكل 121-2- شستشون وشاتون با پيستوله نفت شوى




