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مجموعه را مطابق شكل به گيره وصل نماييد.  (3
4) با در دست داشتن رينگ باز كن نسبت به نصب رينگ ها مطابق با فرم بسته 

بندى اقدام كنيد. 

نكته: 
رينگ ها را به ترتيب از پايين پيستون به سمت باالى آن نصب كنيد.

- رينگ روغن شيار دار - باالى انگشتى (ابتدا فنر مربوطه را با دست در شيار 
پيستون قرار داده و سپس رينگ با دقت روى آن قرار دهيد. ) 

- رينگ كمپرسى لبه داخلى – شيار سوم پيستون
- رينگ كمپرسى لبه داخلى – شيار دوم پيستون 

- رينگ كمپرسى لبه داخلى كرم دار گرد – شيار فوقانى پيستون
رينگ ها را روى پيستون روغن كارى نماييد.   (5

دهانه رينگ ها را تنظيم نماييد.   (6

17-2-روغن سوزى:

هرگاه روغن به داليل مختلف به محفظه احتراق نفوذ پيدا كند و با هواى متراكم 
داخل آن بسوزد، اصطالحًا مى گويند موتور روغن سوزى پيدا كرده است. 

عاليم روغن سوزى:
پيدا  توان موتور كاهش  پيستون ها، رينگ ها و بوش سيلندر ساييده شوند،  وقتى 

كرده و دود آبى از اگزوز خارج مى شود.

نكته: 
در موتور هاى بنزينى قطب هاى شمع روغن زده مى شود. 

شكل 123-2 - جا زدن رينگ با دست

شكل 124-2- ترتيب قرار گرفتن رينگ ها روى شيار پيستون

شكل 126-2- تنظيم جهت قرار گرفتن 
دهانه رينگ ها روى پيستون

شكل 125-2- روغن كارى همه 
رينگ ها وپيستون
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علل روغن سوزى:
از فنريت افتادن رينگ هاى روغن، چسبندگى رينگ روغن، مقابل هم قرار گرفتن 
ترين عوامل  پيستون، گشادى گيت سوپاپ مهم  و  رينگ ها، ساييدگى سيلندر  دهانه 

روغن سوزى موتور مى باشند.

18-2- بوش سيلندر: 

پياده كردن بوش تر: 
پيستون ها و شاتون ها را بيرون آوريد.  (1

پيچ دو سر را از روى سطح سيلندر باز كنيد.   (2
و  كرده  وارد  سيلندر  پايين  ازقسمت  را  بوش  پياده كردن  ابزار   (3

قطعات بااليى ابزار را از باال متصل نماييد.
لبه باالى ابزار كنار لبه بوش روى سيلندر قرار گيرد.   (4

با پيچاندن پيچ ابزار با آچار بوش به آرامى از بدنه سيلندر خارج   (5
مى شود.

نكته:
از جك هيدروليكى 30 تنى نيز مى توان براى خارج كردن بوش استفاده نمود. 

سوار كردن بوش تر: 
اورينگ بوش را به صابون آغشته نموده و در محل خود روى بدنه سيلندر   (1

قرار دهيد.
قطعه چوب يا فلز سرب را روى بوش قرار دهيد.  (2

باضربات چكش سنگين به آرامى بوش را دربدنه سيلندر جا بزنيد.  (3
در موقع جازدن بوش به نكات زير توجه كنيد:

شكل 127-2- محل قرار گرفتن پيچ دو سر روى سيلندر

شكل 128-2- نحوه قرار گرفتن ابزار پياده كردن بوش و استفاده از آن
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يا  ترين صدمه  كنيد. كوچك  دقت  بوش  نقل  و  درحمل   •
بدنه  در  زيادى موقع سوار كردن  تغيير شكل  براده مى تواند سبب 

موتور شود. 
قبل از سوار كردن بوش تازه در بدنه موتور بايستى بوش   •
و جاى آن در بدنه موتور مخصوصًا گودى بدنه موتور براى لبه بوش 

كامال تميز شوند.
واقع  خزينه دار  سوراخ  در  بوش،  لبه  كه  شويد  مطمئن   •

درقسمت فوقانى موتور گير نكند.
اختالف سطح بين بوش و بدنه موتور پس از سوار كردن بوش 
بايستى 0/05 باالتر يا 0/1 ميلى متر پايين تر از سطح بااليى بدنه 

موتور باشد. 

بعد از سوار كردن بوش مدتى صبر كنيد تا بوش در جايش   •
استقرار يابد. سپس قطر داخلى آن را كنترل كنيد. 

هر يك از بوش ها را در مكان كنترل كنيد يعنى قسمت   •
و  موازى  به طور  بايستى  گيرى  (اندازه  تحتانى  و  مركزى  فوقانى، 

عمودى به سطح بدنه موتور باشد. ) 

شكل 129-2- لبه بوش به طور كامل جا افتاده است

شكل 130-2- اندازه گيرى بيرون زدگى بوش از روى سيلندر

شكل 131-2-اندازه گيرى قطر داخلى بوش بعد از جازدن آن
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19-2-عيب يابى سيلندر:

براى ارزيابى وضعيت سيلندر موتور الزم است ابعاد سيلندر اندازه گيرى شود.

وسايل اندازه گيرى سيلندر: 
داخل سيلندر را با وسايل زير اندازه مى گيرند: 

ساعت اندازه گير   •
ميكرومتر داخلى   •

فيلر   •

الف- اندازه گيرى داخل سيلندر با ساعت اندازه گير:
اين اندازه گير پايه هايى دارد كه به ديواره سيلندر تكيه مى كنند و ميله اندازه گير 

آن با ديواره تماس مى گيرد. 

ب- روش اندازه گيرى با ميكرومتر داخلى: 
نقطه  چند  در  در جهت عرضى  را  سيلندر  قطر  داخلى  ميكرومتر  با 
با اين وسيله مقدار بيضى شدن يا موج دار بودن  اندازه گيرى مى كنند 

سيلندر را هم اندازه مى گيرند. 

شكل 132-2- اندازه گيرى قطر داخلى سيلندر با ساعت اندازه گير

شكل 133-2- اندازه گيرى چند نقطه از سيلندر با 
ميكرومتر داخلى
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20-2-معايب سيلندر:

مخروطى شدن سيلندر   •
بيضى شدن سيلندر   •

موج دار شدن سيلندر   •
 

مخروطى شدن سيلندر: مخروطى شكل شدن سيلندر زمانى اتفاق مى افتد 
كه سايش سبب افزايش قطر سيلندر در قسمت فوقانى محدوده حركت رينگ نسبت 

به پايين آن شود. 
هرگاه اختالف اندازه مخروطى بودن بيش از 0/13 ميلى متر باشد بايد نسبت به 

برقو زدن سيلندر و با تعويض بوش اقدام نمود. 
بر  عمود  قطر  سيلندر،  در  اينكه  يعنى  شدن  بيضى  بيضى شدن سيلندر: 
ميل لنگ بزرگ تر از قطر موازى يا آن شود هر گاه اين اختالف قطر سيلندر بيش از 

0/13 ميلى متر باشد نسبت به برقو زن سيلندر و يا تعويض بوش اقدام نمايند. 

 نكته: 
براى تشخيص اينكه آيا مخروطى شدن يا بيضى شدن بيش از اندازه است يا نه 
ازمشخصات ارايه شده از طرف سازنده (كاتالوگ) استفاده مى نمايند به عنوان دستور 
كار كلى هر وقت مخروطى شدن يا بيضى شدن از 0/13 ميلى متر بيشتر باشد، تعويض 

يا تراش مجدد الزم است. 

موج دار شدن سيلندر: به نامنظم ساييده شدن سيلندر موج دار شدن سيلندر 
مى گويند. اگر در ديواره سيلندر لبه، حفره، موج، خط ديده شود با برقو زن اين آثار را از 

سيلندر حذف مى شود.

21-2-پياده كردن ميل لنگ:

براى پياده كردن ميل لنگ به روش زير عمل كنيد: 
روغن موتور را خالى كنيد.   (1

موتور را از روى تراكتور پياده كنيد.  (2
كالچ را از روى فاليويل پياده كنيد.  (3

براى پياده كردن كالچ به روش زير عمل كنيد: 
سه عدد پيچ كمكى را باز كنيد.  •

شش عدد پيچ اتصال پوسته كالچ به فاليويل را باز كنيد.  •
مجموعه كالچ را از فاليويل جدا كنيد.  •

صفحه كالچ را بر داريد.  •
موتور را روى پايه مناسبى قرار دهيد.  (4

فاليويل را باز كنيد.  (5

شكل 134-2- وضعيت بيضى شدن سيلندر
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براى باز كردن چرخ لنگر به روش زير عمل كنيد: 
شش عدد پيچ اتصال چرخ لنگر به فالنچ ميل لنگ را باز   •

كنيد.
چرخ لنگر را از روى ميل لنگ بر داريد.   •

كاسه نمد انتهاى ميل لنگ را بيرون آوريد.  (6
براى خارج كردن كاسه نمد انتهاى ميل لنگ به روش زير

 عمل كنيد: 
پيچ هاى اطراف پوسته كاسه نمد را باز كنيد.   •

پوسته كاسه نمد و كاسه نمد را برداريد.  •
واشر زير پوسته را برداريد.  •

سرسيلندر را پياه كنيد.  (7
كارتر را پياده كنيد.   (8

ياتاقان هاى متحرك را بازكنيد.  (9
پيستون ها وشاتون ها را پياده كنيد.  (10

11)  پيچ كپه ياتاقان هاى ثابت را بازكنيد.
كپه ياتاقان هاى ثابت را همراه با ياتاقان مربوطه برداريد.   (12
(به عالمت و شماره مربوطه توجه كنيد و در صورت نياز آن ها را 

شماره گزارى نماييد. )

شكل 135-2- انتهاى ميل لنگ بدون فاليويل

شكل 136-2- عالمت زدن روى ياتاقان هاى ثابت

شكل 138-2- ضربه زدن به كپه ياتاقان ها با چكش الستيكىشكل 137-2- پياده كردن كپه ياتاقان هاى ثابت 
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ياتاقان هاى هاللى (بغل ياتاقان ها) را بيرون آوريد.  (13
قطعه پل مانند ياتاقان بزرگ عقب و كاسه نمد را خارج كنيد.  (14

چرخ دنده سر ميل لنگ و خار ميل لنگ را خارج كنيد.   (15
ميل لنگ را از سر جايش بلند كنيد.  (16

پنج عدد ياتاقان ثابت زير ميل لنگ را از پوسته موتور بيرون آوريد.   (17

22-2-عيوب ظاهرى ميل لنگ: 

كنترل  خراش  و  سايش  خوردگى،  حفره،  ترك،  وجود  نظر  از  را  محور ها  سطح 
نماييد. 

ترك: در صورتيكه روى محور ها ترك مشاهده شد ميل لنگ را تعويض نمايند. 
وجود ترك را مى توان توسط دستگاه مغناطيسى تشخيص داد. ترك در اثر حمل و 
شاتون،  ناگهانى  ضربات  تعميرات،  هنگام  در  ميل لنگ  غير صحيح  نصب  جابجايى، 
وجود  به  لنگ  ميل  زياد  افقى  لقى  همچنين  و  ميل لنگ  محور  حد  از  بيش  تراش 

مى آيد. 
حفره: حفره يا خوردگى در اثر مواد اسيدى و آثار آن روى ميل لنگ و ياتاقان 

ايجاد مى گردد. در صورت وجود حفره ميل لنگ را تراش مى دهند. 
خراش: در اثر نفوذ ذرات ريز از طريق هواكش به داخل موتور و انتقال به كارتر 
و مواد روغن كارى روى محور ميل لنگ خط مى افتند. در صورتيكه ميل لنگ خط داشته 
باشد با تراش و سنگ زدن آن را برطرف مى نمايند، مگر آنكه عمق شيارهاى ايجاد شده 

زيادتر از عمق تراش ميل لنگ باشد، در اين صورت ميل لنگ را تعويض مى كنند. 
در صورتيكه عيوب فوق مشاهده نشد. ميل لنگ را از نظر تاب داشتن، قطر ياتاقان 

و محور، سايش، بيضى شدن و لقى طولى كنترل مى نمايند. 

شكل 139-2- بلند كردن ميل لنگ

شكل 140-2- خارج كردن ياتاقان هاى ثابت

شكل 141-2- محل هاى ايجاد ترك در 
ميل لنگ

شكل 142-2- حفره هاى روى ميل لنگ

شكل 143-2- خراش روى ميل لنگ
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23-2-عيب يابى ميل لنگ:

الف- بررسى تاب داشتن ميل لنگ:
 چناچه محور ثابت وسطى ميل لنگ نسبت به محور هاى ثابت طرفين آن در يك 

راستا نباشد، تاب ايجاد مى شود. 
علل ايجاد تاب موارد زير مى باشد:

تنظيم نبودن موتور   •
عدم نگهدارى صحيح ميل لنگ در زمان تعمير   •

عدم تعادل فشار داخل سيلندر ها   •
ساعت  مى دهند،  قرار  مناسب  پايه  دو  روى  را  آن  ميل لنگ،  تاب  بررسى  براى 
با  گيرد.  قرار  ميانى  محور  روى  آن  كه شاخص  مى كنند  نصب  را طورى  گير  اندازه 
يك دور چرخش ميل لنگ، مقدار انحراف عقربه را مشخص مى كنند. اين عدد نشان 
دهنده مقدار تاب ميل لنگ است. حد نهايى تاب ميل لنگ 0/02 ميلى متر است. ميزان 

تابديدگى كم را مى توان با تراش ميل لنگ بر طرف نمود. 

در پاره اى از موارد به وسيله دستگاه پرس، خميدگى ميل لنگ را بر طرف مى نمايند. 
در صورتيكه مقدار تاب آن بيش از حد تراش ميل لنگ باشد و نتوان با سنگ زدن و 

تاب گيرى آن را بر طرف نمود. ميل لنگ را عوض مى كنند. 

نكته: 
ممكن است محور ثابت وسط ميل لنگ ويا طرفين آن، دو پهنى داشته باشند كه 

بايد مقدار دو پهنى از مقدار اندازه تاب ديدگى كم شود. 

متحرك  و  ثابت  محورهاى  ميكرومتر  توسط  محور ها:  قطر  اندازه گيرى 
ميل لنگ را در دو جهت و در دو نقطه روى هر محور اندازه گيرى شكل ص 189 ش 
4- 568) و آن ها را با اندازه كاتالوگ مقايسه مى كنند. اختالف اندازه هاى بدست آمده 
با عدد كاتالوگ مقدار سايش را نشان مى دهد شايد مقدار سايش محورها با يكديگر 

متفاوت باشند ولى مالك تراش ميل لنگ، مقدار سائيدگى آن است. 

شكل 144-2- دستگاه اندازه گيرى تاب ميل لنگ
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اعداد  اختالف  ميزان   : پهنى)  (دو  محور  بيضى شدن  مقدار  الف) 
اندازه گيرى شده يك نقطه در دو جهت، نشان دهنده مقدار بيضى شدن محور 
است. مقايسه دو عددد  و  يا  و  مقدار بيضى شدن را نشان مى دهد. براى 
مثال: هرگاه قطر محور در يك جهت 55/86 ميلى متر و در جهت ديگر 55/79 

ميلى متر باشد. ميزان بيضى شدن محور ميل لنگ 0/07 ميلى متر است. 

اختالف اندازه بين د و نقطه تا 0/03 ميلى متر قابل چشم پوشى بوده و بيش 
از آن مقدار دو پهنى (بيضى شدن) بهتر است كليه محورها سنگ زده شود.

نكته: 
وجود  چون  شود  اندازه گيرى  ترتيب  به  متحرك  و  ثابت  محورهاى  تمام 
يكنواخت  به صورت  روغن  فيلم  آمدن  بوجود  از  مانع  محورها  روى  پهنى  دو 

مى گردد.

با  دوم  و  اول  نقطه  در  ياتاقان  قطر  اگر  ب) مخروطى شدن محور: 
يكديگر اختالف داشته باشد ميزان مخروط شدن محور را نشان مى دهد. يعنى 

مقايسه دو عدد  و يا  و  با يكديگر مقدار مخروط شدن محور است. 
پيچيدگى ميل لنگ: در صورت روغن كارى نامناسب، ناميزان بستن 
خرابى  (بدليل  سيلندر ها  از  يكى  در  يكنواخت  غير  تزريق  و  ثابت  ياتاقان هاى 

انژكتور آن سيلندر)، احتمال پيچيدگى در ميل لنگ وجود دارد. 

شكل 145-2- اندازه گيرى قطر محور هاى 
ميل لنگ در دو جهت عمود بر هم

شكل 146-2- اندازه گيرى قطر محور هاى ميل لنگ
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نكته: 
محورهاى قرينه در يك ميل لنگ با هر تعداد لنگ بايد در يك راستا (هم محور) 

باشند. 

24-2-تراش ميل لنگ: 

در اثر كاركرد زياد يا روغن كارى غير صحيح، محورهاى ثابت و متحرك فرسوده 
مى شوند. هر چند كه ياتاقان ها وظيفه دارند از فرسودگى و سايش ميل لنگ جلوگيرى 

نمايند، اما در اثر شرايط نامناسب ميل لنگ معيوب مى گردد.
 

قطر  با  تر  ياتاقان ضخيم  از  و  مى دهند  تراش  را  ميل لنگ  شرايطى  چنين  در   
كوچك تر به نام اندرسايز استفاده مى شود. معموال با هر تراش ميل لنگ 0/25 ميلى متر 
از قطر محور آن كاسته مى شود و تعداد تراش هاى ميل لنگ معموال 4 بار است در 

نتيجه پس از تراش چهارم قطر محور يك ميلى متر كوچك تر خواهد شد.

شكل 147-2- ميل لنگ با محور معيوب

شكل 148-2- دستگاه ميل لنگ تراشى
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در صورت بروز شرايط زير، ميل لنگ بايد تعويض شود: 
دفترچه  طبق  لنگ  محور هاى  حد  از  بيش  سايز شدن  اندر   •

راهنما 
شكستگى و بريدگى ميل لنگ   •

وجود ترك عرضى در محورهاى ميل لنگ (اگر ترك طولى   •
از آن  نبايد  نباشد قابل اغماض است در غير اين صورت  زياد عميق 

چشم پوشى نمود. ) 
در صورتيكه خميدگى (تاب) و پيچيدگى بيش از اندازه مجاز   •

و قابل اصالح نباشد. 
وجود خط و خش عميق (طورى كه با تراش نهايى قابل رفع   •

نباشد. ) 

25-2-ياتاقان ها

 عيوب ياتاقان ها: 
ميل لنگ  محور  از  دارد  وظيفه  ياتاقان  مى دانيد،  كه  همانطور 
محافظت نمايد. زيرا تعويض ياتاقان به مراتب ارزان تر از تعميرات و يا 

تعويض ميل لنگ است، بنابر اين زودتر معيوب مى گردد. 
بسيارى از عيوب ياتاقان را مى توان از روى ظاهر آن تشخيص 

داد: 

خط  ياتاقان  سطح  روى  درشت،  و  ريز  ذرات  نفوذ  اثر  در  الف) 
افتادن روى محور  از خط  ياتاقان نفوذ كند مانع  مى افتد. اگر ذره در 

ميل لنگ مى شود. 

ب) سايش غير يكنواخت در اثر لقى كم، از عيوب ياتاقان است. 

وجود  ياتاقان  شدن  ذوب  احتمال  باشد،  كم  بسيار  لقى  اگر  ج) 
دارد. 

به هر حال اگر روى سطوح ياتاقان آثارى ظاهرى چون سوختگى، 
ترك، سايش غير يكنواخت و خراش مشاهده شد بايد آن ها را تعويض 

نمود. 

شكل 149-2- خط به دليل نفوذ ذرات ريز 
و درشت بين ميل لنگ وياتاقان

شكل 150-2- سايش ياتاقان به دليل 
لقى كم بين ميل لنگ و ياتاقان

شكل 151-2- نقاط ذوب شده روى ياتاقان
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اگر عيوبى ظاهرى مشاهده نشد، بايد ياتاقان و محور را از 
نظر ساييدگى و لقى مورد بررسى قرار داد.

كنترل اندازه ياتاقان:
ياتاقان فرسوده يا صحت  از راه هاى محاسبه سايش  يكى 
سايز ياتاقان جديد اندازه گيرى ضخامت پوسته ياتاقان است، به 
اين منظور بايد ضخامت قسمت ميانى پوسته ياتاقان را به وسيله 
ميكرومترى كه فك متحرك آن داراى ساچمه است اندازه گيرى 

نمود. . اندازه ضخامت را با عدد كاتالوگ مقايسه مى كنند. 

كنترل لقى بين ياتاقان و ميل لنگ:
اگر ميل لنگ موتور تراش داده شود ياتاقان اندرسايز استفاده 
صورت  ياتاقان  لقى  كنترل  زير  حالت  سه  هر  براى  مى شود. 

مى گيرد.

- ميل لنگ بدون تراش و استفاده از ياتاقان قبلى 
- ميل لنگ بدون تراش و استفاده از ياتاقان جديد 

- ميل لنگ تراش خورده و استفاده از ياتاقان اورسايز 

مقرون  باشد،  سالم  لنگ  ميل  اگر  موتور،  تعميراساسى  در 
بصرفه است كه ياتاقان ها تعويض شوند. يعنى حالت اول حذف 

و حالت دوم جايگزين شود.
 براى اندازه گيرى لقى ياتاقان سه روش وجود دارد:

شكل 152-2- وضعيت سائيدگى ياتاقان بدليل كج قرار گرفتن شاتون روى محور ميل لنگ

شكل 153-2- اثرات سوختگى روى ياتاقان

شكل 154-2- اندازه گيرى ضخامت ياتاقان با ميكرومتر
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الف) استفاده از ميكرومتر و ساعت اندازه گير: به روش زير عمل كنيد: 
هر كدام از كپه ها را به همراه ياتاقان، ولى بدون ميل لنگ و مطابق شماره و جهت 

در جاى شاتون خود مى بندند و پيچ هاى آن را تا گشتاور الزم محكم مى كنند. 

سپس قطر ياتاقان را به وسيله ساعت در جهت هاى عمودى و افقى اندازه گيرى 
مى نمايند. 

مى كنند.  مقايسه  ميل لنگ  محور  قطعه  اندازه هاى  با  را  آمده  بدست  اندازه هاى 
اختالف اعداد، ميزان لقى را نشان مى دهد. 

ممكن است لقى ياتاقان به صورت دو عدد حداقل و حداكثر به دست آيد. دراين 
شرايط هر دو عدد را با اندازه مجاز مقايسه مى كنند. 

ب) روش اليه گذارى:
مورد  نيست،  اختيار  در  اندازه گير  وساعت  ميكرومتر  كه  مواقعى  براى  روش  اين 

شكل 155-2- اندازه گيرى قطر ميل لنگ به وسيله ميكرو متر و انتقال آن روى ساعت اندازه گيرى

شكل 156-2- اندازه گيرى قطر داخلى 
ياتاقان با ساعت اندازه گيرى
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استفاده قرار مى گيرد. منظور از اليه گذارى استفاده از ورق هاى 
به  را  ورق  از  مقدارى  است.  برنز  چون  فلزاتى  ازجنس  نازك 
ضخامت 0/05 ميلى متر، به طول1/5 ميلى متر و پهناى كم تر از 
ياتاقان، جدا مى كنند وپس از آغشته كردن با روغن، روى محور 
ميل لنگ مى گذارند. سپس كپه ياتاقان را تا گشتاور الزم محكم 

مى نمايند. 
بچرخد،  مداوم  به طور  ولى  باشد  ميل لنگ كمى سفت  اگر 
جاى  در  ميل لنگ  اگر  بود.  خواهد  متر  ميلى   0/05 ياتاقان  لقى 
خود سفت شود، لقى آن كمتر است و با استفاده از اليه نازك تر، 
مجددا لقى را اندازه مى گيرند. در صورتيكه ميل لنگ در جاى خود 
تكرار  ضخيم تر  اليه  با  را  اندازه گيرى  باشد،  داشته  زيادى  لقى 

مى نمايند. 

ج) استفاده از پالستيك گيج: 
از  استفاده  يافته،  رواج  كه  روش هايى  ساده ترين  از  يكى 

پالسيتك گيج است. 
در اين روش سطح ياتاقان و محور هاى ميل لنگ را كامًال 
به  را  مخصوص  پالستيك  از  قطعه اى  سپس  مى كنند.  خشك 
اندازه پهناى ياتاقان روى محور ميل لنگ قرار مى دهند. آن گاه 

كپه را تا گشتاور مورد نظر محكم مى نمايند. 
دراين حالت ميل لنگ نبايد هيچ حركتى داشته باشد. پس از 
باز كردن و برداشتن كپه ها، پالستيك روى ياتاقان و يا محور، به 

صورت پهن شده باقى مى ماند . 
توسط خط كش مخصوص پالستى گيج، پهناى آن را اندازه 
مى گيرند. عدد نوشته شده روبروى ضخامت مورد نظر، مقدار لقى 

شكل 157-2- بستن كپه ياتاقان اليه گذارى شده

شكل 158-2- قرار دادن اليه با ضخامت مناسب پشت ياتاقان

شكل 160-2- اندازه گيرى دو پهنى پالستى گيج شابلونشكل 159-2- قرار دادن پالستى گيج روى محور
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ياتاقان است. پالستى  گيج در چند رنگ دسته بندى مى شود:
رنگ سبز ----- لقى 0/025 تا 0/075 ميلى متر 
رنگ قرمز ------ لقى 0/05 تا 0/15 ميلى متر 
رنگ آبى ------- لقى 0/1 تا 0/22 ميلى متر 

اگر لقى اندازه گيرى شده با يكى از روش هاى فوق، بيش ازحد الزم باشد، بايد 
ياتاقان تعويض شود يا ميل لنگ تراش داده شود و ياتاقان اورسايز استفاده گردد. 

كنترل لقى طولى ميل لنگ: 
ميل لنگ غير از حركت دورانى، تمايل به حركت محورى يا طولى نيز دارد. براى 
كنترل حركت طولى ميل لنگ از بغل ياتاقانى استفاده مى شود، در صورت داشتن لقى 

بيش از حد، ميل لنگ با لرزش و سر وصدا كار خواهد كرد. 
براى كنترل لقى دو روش وجود دارد:

الف) ساعت اندازه گير: 
در حالى كه ميل لنگ به همراه بغل ياتاقانى روى موتور سوار است، ساعت را روى 
و توسط  را روى ميل لنگ صفر مى كنند  موتور نصب مى كنند. شاخص ساعت  بدنه 
اهرمى ميل لنگ را به طرفين فشار مى دهيم. ساعت اندازه گير لقى طولى ميل لنگ را 
نشان مى دهد. درصورتيكه لقى بيش از اندازه باشد، از بغل ياتاقانى جديد و يا اورسايز 

استفاده مى شود 

ب) استفاده از فيلر:
در حالى كه ميل لنگ همراه بغل ياتاقانى روى بدنه موتور سوار است، توسط اهرم 
ميل لنگ را به يك طرف فشار مى دهند. حال توسط فيلر فضاى بين ميل لنگ و بغل 

ياتاقانى اندازه گيرى مى شود كه نشان دهنده ى لقى طولى ميل لنگ است. 

شكل 161-2- وضعيت پالستى گيج قبل 
وبعد از آزمايش لقى ميل لنگ

شكل 162-2 - اندازه گيرى لقى طولى 
ميل لنگ با ساعت اندازه گيرى

 شكل 164-2- برداشتن كپه ياتاقان داراى بغل ياتاقانى شكل 163-2- اندازه گيرى لقى طولى با فيلر 
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 طريقه تعويض ياتاقان هاللى:
بدون پياده كردن موتور مى توان لقى طولى ميل لنگ را كنترل نموده و بغل ياتاقانى 
را عوض نمود. براى اين كار به شرح زير عمل كنيد:پمپ روغن را بيرون آوريد.ميل لنگ 
را به طرف عقب (به كمك تايليور) فشار دهيد و بازوى انتهاى محور ميل لنگ را بين 
بغل ياتاقان و ميل لنگ را كنترل كنيد. اين لقى بايستى در تراكتور MF285 بين 0/1 

تا 0/38 ميلى متر باشد.

اگر لقى محورى در حدود معين شده فوق نباشد در اين صورت به شرح زير عمل 
كنيد:

دو عدد پيچ كپه ياتاقان ثابت وسطى را باز كنيد.  (1
كپه ياتاقان همراه با دو عدد بغل ياتاقانى را بيرون آوريد.با استفاده از سيم   (2

فلزى دو عدد ياتاقان هاللى فوقانى را فشار داده و از جايش بيرون آوريد. 
كليه قطعات را قبل از نصب روغن كارى كنيد.ياتاقان فوقانى را در حالى كه   (3

قسمت فوالدى به طرف كالهك مى باشد، سر جايش قرار دهيد. 
ياتاقان تحتانى را روى كالهك مركزى قرار داده و كپه را نصب كنيد.   (4

دو عدد پيچ ها را سر جايش بسته و با گشتاور مندرج در دفترچه راهنما (244   (5
نيوتن متر) سفت كنيد. 

مرحله (2) را دو باره تكرار كنيد.  (6
اگر بازى انتهايى محور درست نباشد از بغل ياتاقانى اورسايز استفاده كنيد.  (7

نكته: 
ضخامت بغل ياتاقانى فوقانى و تحتانى بايستى مساوى باشند.

پمپ روغن را سر جايش نصب كنيد.  (8

26-2-نصب ميل لنگ:

پس از اندازه گير لقى ياتاقان هاى اصلى و تاييد درستى ياتاقان ها مى توان ميل لنگ 
را روى موتور نصب كرد. كه به شرح زير عمل مى كنيم:

بدنه سيلندر را كامال تميز نماييد.  (1
ميل لنگ و سوراخ هاى آن را با نفت سفيد شستشو دهيد .  (2

مجارى روغن ميل لنگ را باد بگيريد.   (3
ميز كار، آچار ها و ابزار هاى مورد استفاده كامال تميز كنيد.  (4

محل نشستن ياتاقان ها را روى بدنه موتور تميز كرده و ياتاقان هاى ثابت   (5
روغنكارى شده را در تكيه گاه خود قرار دهيد. 

شكل 165-2- باز كردن كپه ياتاقان ثابت

شكل 166-2- جا زدن ياتاقان هاى ثابت
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ميل لنگ تميز شده را با احتياط روى بدنه بگذاريد.  (6

تمامى كپه هاى ياتاقان ثابت ميل لنگ را كه روغن كارى نموده ايد   (7
MF285 در محل خود قرار دهيد. به جز كپه ياتاقان وسطى در تراكتور

شكل 168-2- روغن كارى ياتاقان هاى ثابتشكل 167-2- ياتاقان ها در محل خود روى بدنه سيلندر

شكل 169-2- قرار دادن ميل لنگ روى 
تكيه گاه ياتاقان هاى بدنه سيلندر

شكل 171-2 - جا زدن بغل ياتاقانىشكل 170-2- جازدن كپه ياتاقان
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نكته: 
به عاليم روى كپه ها دقت شود.

8) پيچ كپه هاى ياتاقان ها را با گشتاور الزم سفت كنيد. پس از سفت كردن هر 
كپه، ميل لنگ را يك دور بچرخانيد، تا معلوم شود كار بدون عيب در حال پيشرفت 

است. 
9) كپه ياتاقان ثابت وسطى را كه حاوى بغل ياتاقانى است ضمن كنترل لقى طولى 

و انتخاب بغل ياتاقان مناسب مانند بقيه سفت مى كنيم. 

نكته: 
كشتاور الزم براى سفت كردن ياتاقان هاى ثابت 

27-2- سوار كردن پيستون و شاتون در داخل سيلندر:

عكس مراحل 3 الى 9 موارد خارج كردن سيلندر از پيستون) با رعايت موارد زير 
انجام دهيد:

مطمئن شويد كه كليه قطعات دقيقًا تميز و با روغن موتور تازه روغن كارى   (1
شده باشند. 

در  كامال  كپه  و  شاتون  درشيار هاى  ياتاقان  گودى هاى  كه  شويد  مطمئن   (2
جايشان نصب شده باشند. 

شكل 172-2- كشيدن پيچ هاى 
ياتاقان هاى ثابت با گشتاور مناسب

شكل 173-2- روغن كار رينگ ها، پيستون و ياتاقان

شكل 174-2- جا افتادن گودى ياتاقان ها در شيار مربوط به آن
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مطمئن شويد كه قسمت تخت پيچ ها درشانه شاتون (جاى اصلى) قرار گرفته باشند.   (3

مطمئن شويد كه شاتون و كپه آن با عاليم موجود هم خوانى داشته باشند.   (4
دهانه رينگ ها را تنظيم نماييد.  (5

پيستون وشاتون را داخل سيلندر قرار دهيد.  (6
با رينگ جمع كن رينگ ها را جمع كنيد.  (7

نكته: 
با توجه به عالمت روى پيستون (در صورت وجود)، عالمت فلش به طرف جلوى موتور باشد. 

شكل 175-2- جا افتادن قسمت تخت پيچ شاتون در محل آن

شكل 177-2- تنظيم كردن دهانه رينگ ها

شكل 179-2- جمع كردن رينگ ها با رينگ جمع كن

شكل 176-2-عاليم روى شاتون

شكل 178-2- قرار دادن پيستون در سيلندر
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رينگ جمع كن وپيستون را به سيلندر بچسبانيد.  (8
به  را  آن  پيستون  سر  به  مناسب  چوب  آرام  باضربه    (9

داخل سيلندر هدايت كنيد.

بعد آزاد شدن رينگ جمع كن آن را برداريد.   (10
ديگرى  فرد  سيلندر  داخل  به  پيستون  هدايت  ضمن   (11

شاتون را به روى محور متحرك ميل لنگ هدايت نمايد.

نكته: 
ميل لنگ  روى  شاتون  گرفتن  قرار  هنگام  در  كنيد  دقت 

پيچ هاى شاتون با سطح ميل لنگ برخورد نكند.

شكل 180-2- چسباندن رينگ 
جمع كن به سيلندر

شكل 181-2-هدايت پيستون به داخل 
سيلندر با ضربات چكش

شكل 182-2- برداشتن رينگ جمع كن 
بعد از داخل شدن پيستون به سيلندر

شكل 183-2-هدايت شاتون روى 
ميل لنگ
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شاتون را كامال روى ميل لنگ جا بزنيد.   (12
كپه ياتاقان متحرك را روى شاتون جا بزنيد و مهره ها را ببنديد .   (13

مطمئن شويد مهره هاى شاتون را در تراكتور MF285 با گشتاور 13 كيلوگرم   (14
متر يا 130 نيوتن متر سفت كنيد. 

ارتفاع پيستون را كنترل كنيد. در تراكتور MF285 پيستون بايد به اندازه 0/41   (15
الى 0/62 ميلى متر باالتر از پيشانى فوقانى سيلندر موتور باشد. 

پمپ روغن، فاليويل، باالنسر و كارتر را نصب كنيد.  (16
سر سيلندر را سوار نماييد.   (17

قطعات اطراف موتور را نصب كنيد.  (18

شكل 185-2-بستن كپه ياتاقان متحركشكل 184-2-جازدن شاتون روى ميل لنگ

شكل 186-2- كنترل ارتفاع پيستون
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