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 ايراد نوع اساس بر يابی عيب دستورالعمل

 

 :نوع ايراد يا اظهار مشتری

 اختالط آب و روغن

 

 و تيبا  X100خانواده مدل خودرو : 

 تنظيم کننده : واحد فنی و مهندسی

 9463ماهبهمن تاريخ تنظيم : 

 صفر شمارة ويرايش :

 

 مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه )خودرو( ايران
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 مقدمه : -9

روشي منسجم جهت عیب يابي ايرادات به وجود آمده در سیستم خودرو تهیه  دست يابي بهاين دستور العمل به منظور 

که در صورت مشاهده  منظوربه اين شده است و تمرکز روش عیب يابي در اين دستورالعمل بر پايه نوع ايراد خواهد بود 

به وجود  شناسايي نوع عیبکم هزينه ترين و سريعترين روش براي از دسترس ترين و  ، و بر اساس نوع آنيک ايراد 

 آورنده ايراد استفاده نموده و آن را بر طرف مي نمايیم.

جهت برطرف نمودن  استفاده از اين روش عیب يابي موجب مي گردد تا از تعويض قطعات سالم و اعمال هزينه زياد

 گردد. مي قطعه يا قطعات معیوب شناسايي و ايراد برطرف بیشتري مشاهده شده اجتناب گردد و همچنین با اطمینانايرادات 

هزينه هاي اضافي مشتري کاسته شده از  به اين روش ف نمودن ايراد موجودرکه با برط ، حسن انجام اين کار در آن است

و به موجب برطرف شدن ايراد به صورت کامل رضايت مندي مشتريان افزايش قابل توجهي پیدا مي کند. از طرف ديگر با 

عوامل تاثیرگذار عدم تعويض قطعات سالم کمک زيادي به باال بردن عملکرد شرکت سايپا و سازندگان داخلي مي گردد که 

 ه و در نهايت به خود نمايندگي هاي مجاز برگشت داده مي شود.آن نیز به جامع
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 فلوچارت عيب يابی -2

اختالط آب و روغن 

بررسي وضعیت م لو  
شدن آب داخل رو ن

آيا 
آب وارد کارتل رو ن شده 

است 

بله

بررسي وضعیت م لو  
شدن رو ن داخل آب

آيا سوختگي ، 
ترک و يا وجود دوده روي 
واشر سرسیلندر مشاهده 

مي شود 

سیستم مکانیکي

رفع عيب  رديد 

براي رف  اين ايراد الزم است 
سرسیلندر را از روي موتور 

.دمونتاژ نمايید

بله

خیر

آيا 
رو ن وارد آب سیستم 
خنک کاري شده

است  

بله

واشر سرسیلندر را تعويض 
.نمايید

خیر
بررسي وضعیت ظاهري 
سرسیلندر مطاب  

7صفحه 

آيا 
عیوب ظاهري گفته 
شده مشاهده 
مي شود 

بله

سرسیلندر را تعويض 
.نمايید

بررسي وضعیت تابیدگي 
سرسیلندر مطاب  روش 

8صفحه 

آيا 
سرسیلندر داراي تابیدگي 

مي باشد 

خیر

بررسي وضعیت ظاهري 
بلوک سیلندر مطاب  

10صفحه 

در صورت گارانتي بودن، 
سرسیلندر را تعويض نموده 
در  یر اين ورت با ارتفاع 

میلیمتر اقدام به  0.2
) ک  تراشي (سن  زني 

.نمايید

بله

.مراحل عيب يابی را ا  ابتدا م ددا ان ا  د يد

خیر

آيا 
عیوب ظاهري گفته 
شده مشاهده 
مي شود 

بله

بلوک سیلندر را تعويض 
.نمايید

خیر
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 نوع ايراد يا اظهار مشتری: -4

 اختال  آب و رو ن 

 که می تواند موجب به وجود آمدن اين ايراد  ردد عبارتند ا : سيستمی -3

 سیستم مکانیکي 

شروع عیب يابي در هر ب ش يا سیستمي از خودرو الزم است تعمیرات انجام شده قبلي برروي قبل از  :تذکر مهم 

 .خودرو مورد بررسي قرار گیرد

اين بدان معني است که ممکن است در اثر تعمیرات انجام شده، ايراد فعلي بوجود آمده باشد. که با دانستن اين 

تعمیر شده را بررسي نموده و سپس اقدام به بررسي ب ش هاي موضوع ابتدا ب ش هاي مرتبط با آن ايراد در قسمت 

 ديگر نمايید.

 : مکانيکیسيستم  -3-9

  : به دو صورت مشاهده مي گرددتال  آب و رو ن اخ

 نوع اول به اين صورت است که آب وارد کارتر رو ن شده و در اثر ت لیه رو ن و يا خارج نمودن گیج رو ن

 .آب مشاهده گردد شواهدي از وجود

نوع دوم به اين صورت است که رو ن وارد آب سیستم خنک کننده موتور شده و با باز نمودن درب رادياتور 

 م لو  شیري رن  از اختال  آب و رو ن مشاهده گردد.

سوختگي واشر از عوامل به وجود آمدن اين ايرادات مي توان به يا اينکه هر دو مورد مي تواند مشاهده گردد 

که براي رف  اين ايراد الزم  اشاره نمود.وجود مک يا سوراخ در سرسیلندر  وردگي ، پوسیدگي ،سرسیلندر ، ترک خ

 د.است سرسیلندر را از روي موتور دمونتاژ نموده و هر کدام از قطعات را به صورت جداگانه کنترل و بررسي نمايی
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 واشر سر سيلندر  -3-9-9

در صورت مشاهده اختال  آب و رو ن الزم است سرسیلندر را از روي موتور دمونتاژ نموده و وضعیت سوختگي ، ترک 

 ( به صورت چشمي کنترل و بررسي نمايید.1و يا دود زدگي روي واشر سرسیلندر را مطاب  شکل شماره )

 

 (1شکل شماره )

 يا هرگونه ايراد در روي واشر سر سیلندر آن را تعويض نمايید. در صورت مشاهده سوختگي و
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 سرسيلندر -3-9-2

بدنه و شکستگي در ،  ، مک ترک ( هرگونه4و ) (2بعد از دمونتاژ نمودن سر سیلندر الزم است مطاب  شکل شماره )

ها ، اتاقک احتراق ، مجاري آب و رو ن ، مجاري ورودي هوا و خروجي  صفحه نگهدارنده میل سوپاپ ، محفظه اسبک

 را روي سرسیلندر به صورت چشمي کنترل و بررسي نمايید.گاز 

 

 (2شکل شماره )

 

 

 (4شکل شماره )

ها ، اتاقک احتراق ، مجاري آب و  شکستگي در صفحه نگهدارنده میل سوپاپ ، محفظه اسبکدر صورت مشاهده ترک و 

 معیوب بوده و بايستي آن را تعويض نمايید.رو ن ، مجاري ورودي هوا و خروجي گاز ، سرسیلندر 

را وضعیت تابیدگي سطح سرسیلندر  در صورت عدم وجود هر گونه ترک يا شکستگي در روي سرسیلندر الزم است

 کنترل و بررسي نمايید.
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کش م  وص تابیدگي که کالیبره مي باشد در شش جهت مطاب  شکل  را به وسیله خط وضعیت تابیدگي سر سیلندر

 ( کنترل و بررسي نمايید.3شماره )

 

 

 (3شکل شماره )

خط کش را روي سطح سرسیلندر قرار داده و بیشترين فاصله سطح سرسیلندر براي مشاهده میزان تابیدگي الزم است 

 توسط فیلر ، اندازه گیري و کنترل نمايید .( 5از خط کش را مطاب  شکل شماره )

 

 (5شکل شماره )
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در صورتي که خودرو داراي گارانتي بوده مي  مي باشد. میلیمتر 15/8و تیبا  X100حد مجاز تابیدگي در خودروي 

لیمتر می 2/8بايست سرسیلندر به صورت کامل تعويض گردد در  یر اين صورت سرسیلندر هر دو خودرو را مي توان تا 

  .سن  زني نمود

 4/0الـي   7/7بـا   X100الزم به ذکر است بعد از تعويض واشر بايستي پیچ هاي مربو  به سـر سـیلندر را در خـودروي    

که در ذيل بیان شـده اسـت   و در خودروي تیبا الزم است در سه مرحله به روش حلزوني از داخل به خارج کیلوگرم متر 

 .پیچ هاي سرسیلندر را سفت نمايیدبه روش حلزوني از داخل به خارج 

 کیلوگرم متر به صورت حلزوني از داخل به خارج سفت نمايید 2مرحله اول : پیچ ها را در ابتدا با گشتاور 

 کیلوگرم متر سفت نمايید. 5مرحله دوم : سپس مجدد پیچ هاي سرسیلندر را با همان روش با گشتاور 

کیلوگرم متر مجددا از ابتدا آنها را به روش حلزوني از داخـل   5ا با گشتاور مرحله سوم : پس از سفت نمودن کلیه پیچ ه

 کیلوگرم متر سفت نمايید. 6به خارج با گشتاور 
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 بلوکه سيلندر -3-9-4

نموده و بوسیله دستگاه شستشوي  جدا از روي بلوک سیلندر (9مطاب  شکل شماره ) اجزاي مت ل به بلوک را

  :قطعات به صورت کامل شستشو دهید و سپس موارد زير را بررسي نمايید

 

 (9شکل شماره )

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 و تیبا X100 نوع خودرو:

 63949 کد پروژه  :
 عیب یابی بر اساس نوع ایراددستورالعمل 

 80/11/1463 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

11 

 

بر روي ديواره داخلي و خارجي بلوک سیلندر ، سطح  راگري ، شکستگي و  یره  هر گونه ترک ، مک ري ته وجود

 کنترل و بررسي نمايید. (7شماره ) و آب مطاب  شکل هاي مجاري رو ن ، ديواره سیلندرها

 

  
 (7شکل شماره )

گري ، شکستگي و  یره بر روي ديواره داخلي و خارجي بلوک سیلندر ،  در صورت مشاهده هر گونه ترک ، مک ري ته

 هاي مجاري رو ن و آب، بلوک سیلندر را تعويض نمايید سطح سیلندرها ، ديواره

 مشاهده هرگونه ايراد عیب يابي را از ابتدا انجام دهید.در صورت عدم 
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