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 ايراد نوع اساس بر يابی عیب دستورالعمل
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 مقدمه : -9

اين دستور العمل به منظور دست يابي به روشي منسجم جهت عيب يابي ايرادات به وجود آمده در سيستم خودرو تهيه 

به اين منظور که در صورت مشاهده شده است و تمرکز روش عيب يابي در اين دستورالعمل بر پايه نوع ايراد خواهد بود 

هزينه ترين و سريعترين روش براي شناسايي نوع عيب به وجود يک ايراد و بر اساس نوع آن ، از دسترس ترين و کم 

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

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

 ن بيشتري قطعه يا قطعات معيوب شناسايي و ايراد برطرف ايرادات مشاهده شده اجتناب گردد و همچنين با اطمينا

 مي گردد.

حسن انجام اين کار در آن است ، که با برطرف نمودن ايراد موجود به اين روش از هزينه هاي اضافي مشتري کاسته شده 

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

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

 آن نيز به جامعه و در نهايت به خود نمايندگي هاي مجاز برگشت داده مي شود.
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صدای غیر عادی تسمه ها و پولی ها

بررسي وضعيت صدا

آيا 
صدا از ناحيه تسمه ها  

مي باشد 

بله

بررسي صدا از قسمت هاي 
ديگر موتور 

آيا نخ زدگي يا بيرون   
زدگي از روي پولي ها 
مشاهده مي شود 

سيستم مکانيکي

رفع عیب  رديد 

بررسي ظاهري تسمه هاي کولر و 
دينام روي خودرو 

خير

بله

بررسي وضعيت قرار گيري 
8پولي ها مطاب  صفحه 

خير
بررسي وضعيت شل يا 
سفت بودن تسمه را 

9مطاب  صفحه 

آيا 
تسمه شل يا سفت 

مي باشد 

بله

9مطاب  روش صفحه 
.تسمه را رگ ژ نماييد

بررسي وضعيت ظاهري 
10تسمه مطاب  صفحه 

آيا موارد
 کر شده در خ و   

ايرادات تسمه مشاهده 
ميشود 

خير

بررسي وضعيت ظاهري 
11پولي ها مطاب  صفحه 

فق  تسمه معيوب را 
.تعويض نماييد

بله

خير

آيا موارد
 کر شده در خ و   

ايرادات پولي مشاهده 
ميشود 

بله

اقدام   11مطاب  صفحه  
.به تعويض نماييد

خير

آيا 
صداي غير عادي وجود 

دارد 

خير

بله

A

 فلوچارت عیب يابی -2
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.مراحل عیب يابی را ا  ابتدا م ددا ان ا  دهید

آيا 
تابيدگي يا صداي 
غيرعادي وجود 

دارد 

A

بررسي صداي غير عادي از 
مطاب  ) دينام(آلترناتور 
13 و 12صفحه 

بله

  13 و 12مطاب  صفحه  
اقدام به تعويض نماييد

رفع عیب  رديد 

خير

آيا 
تابيدگي يا صداي 
غيرعادي وجود 

دارد 

بررسي صداي غير عادي از 
14واترپمپ مطاب  صفحه 

بله

اقدام   14مطاب  صفحه  
به تعويض نماييد

آيا 
تابيدگي يا صداي 
غيرعادي وجود 

دارد 

بررسي صداي غير عادي از 
پمپ هيدروليک مطاب  

15صفحه 

بله

اقدام   15مطاب  صفحه  
به تعويض نماييد

خير

آيا 
تابيدگي يا صداي 
غيرعادي وجود 

دارد 

بررسي صداي غير عادي از 
کمپرسور کولر مطاب  

16صفحه 

بله

اقدام   16مطاب  صفحه  
به تعويض نماييد

خير

خير
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 نوع ايراد يا اظهار مشتری: -6

  صداي غير عادي از ناحيه موتورايجاد 

  صداي غير عادي )جيغ کشيدن( هنگامي که موتور سرد استايجاد 

 ايجاد صداي غير عادي در هنگام شروع به حرکت 

 سیستم هايی که می تواند موجب به وجود آمدن اين ايراد  ردد عبارتند ا : -4

  مکانيکيسيستم  

قبل از شروع عيب يابي در هر بخش يا سيستمي از خودرو الزم است تعميرات انجام شده قبلي برروي خودرو  تذکر مهم :

 .مورد بررسي قرار گيرد

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

 خش هاي مرتب  با آن ايراد در قسمت تعمير شده را بررسي نموده و سپس اقدام به بررسي بخش هاي ديگر نماييد.ابتدا ب

 سیستم مکانیکی -4-1

 از : عبارتند روش چهار پذيرد اين مي صورت روش چهار به معموال شفت دو بين قدرت انتقال صنعت، در

 کوپلينگ -9

 پولي و تسمه -5

 زنجير چرخ و زنجير -9

 گيربکس -4

 . تسمه و پولي مورد بررسي قرار گرفته است اين دستورالعملکه در 

 توان و داشته هم با زيادي ي فاصله متحرك که شفت يک به محرك شفت يک از حرکت انتقال جهت پولي و تسمه از

 . شود مي ( استفاده9مطاب  شکل شماره )  دهند مي را انتقال محدودي

 
 (9شکل شماره )
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 مي باشد : زير داراي مزاياي گيرد، مي صورت پولي و تسمه بين اصطکاك طري  از که توان انتقال نوع اين     

 است ارزان. 

 است صدا و سر بي. 

 دارد را طوالني فواصل در توان انتقال توانايي. 

 پولی

 آنها روي بر که اي تسمه نوع بر بنا ها پولي  .دارد تسمه نگهداشتن براي شيارهايي خود لبه هاي در که است چرخي

بوسيله تسمه جهت وظيفه پولي انتقال قدرت گردشي موتور خودرو  .دارند متفاوتي هاي شکل با شوند شيارهايي مي ن ب

 خاندن پولي هاي دينام ، کمپرسور کولر و پمپ هيدروليک در خودرو مي باشد .چر

 تسمه

از  . گيرد مي قرار استفاده مورد دوار شفت چند يا دو مکانيکي ات ال براي که تشکيل شده پذير انعطاف مواد ها از تسمه

ميتوان به مقاومت نسبت تغيير بارهاي ناگهاني ، راندمان باالتر نسبت به زنجير ، عدم نياز به روغن کاري ،  مزاياي تسمه ها

 وزن کمتر و مقاومت بيشتر در برابر کشش اشاره کرد .

 

نمايد مي مراجعه به نمايندگي  از ناحيه تسمه و پولي ها تورداخل محفظه مو يعاد ريغ يصداهنگاميکه خودرو با ايراد 

 قطعات  يل را بررسي و کنترل نماييد .اولين گام مي بايست 

 تسمه ها : -4-9-9

 و  (دينام) آلترناتور( شامل : تسمه 5مطاب  شکل شماره ) X200و   X100موتور فضاي خارجي تسمه هاي استفاده شده در 

 مي باشد .تسمه کولر 

 
 (5شکل شماره )
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 براي عيب يابي صداي غير عادي موارد زير را کنترل و بررسي نماييد :

  ( 9مطاب  شکل هاي شماره )و بيرون زدگي از پولي تسمه هاي کولر و دينام را از لحاظ ظاهري مانند نخ زدگي

 تسمه معیوب را تعویض نمایید .فقط می بایست بررسي نماييد که در صورت مشاهده 

یادآوری : در صورتی که یکی از تسمه های کولر یا دینام معیوب می باشد از تعویض هر دو تسمه خودداری 

  نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9شکل هاي شماره )
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  تسمه  ييجابجا زانيمبه اين ورت که بررسي و کنترل نماييد تسمه هاي کولر و دينام را از لحاظ شل يا سفت بودن

مطاب  شکل شماره  هاي پول ودر نقطه وس  تسمه  لوگرميک 90دست ) با انگشت ش ت ( حدود  يرويبا فشار ن را

 تسمه  نو  يانحنا زانيو م متريليم 3 -90تسمه کارکرده  يانحنا و داخل رفتن تسمه برا زانيم . ديينمااعمال ( 4)

  باشد . يم رويپس از اعمال ن  متريليم 8 -3

وده سپس با روشن کردن موتور مجددا صداي غير عادي را نماقدام به تنظيم آن بودن تسمه يا سفت صورت شل  در

  بررسي نماييد .

 

   

  (4شکل شماره )

 مطاب  شکل هاي زير از لحاظ ظاهري تسمه ها را از روي پولي ها جدا نموده و  ، در صورت شنيدن صداي غير عادي

 پارگي ، دفرمگي ، آينه شدگي و خشک شدگي بررسي و کنترل نماييد .: ترك خوردگي ، نخ زدگي ، مانند 

 : پس از تعویض تسمه نو و کارکرد خودرو نیاز به تنظیم مجدد میزان کشش تسمه می باشد . 1 نکته

 شده باشد باعث پارگی تسمه خواهد شد. ( JAM )ور کولر یا پمپ هیدرولیک گیرپاژ : اگر کمپرس 2نکته 

پس از بررسی بصورت صحیح باشد و باز هم تسمه پاره گردد باید  ظاهریاگر همه موارد ذکر شده :  3نکته 

 .را تعویض نمایید معیوب مپرسور کولر یا پمپ هیدرولیک براکت کهای الزم 

  

 اعمال نیرو
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 آينه شدگي  ▲   پوسته شدن و نخ زدگي شديد  ▲

           
 از بين رفتن شيارها ▲  پارگي تسمه در محل قرارگيري شيارهاي پولي ▲

           
 ترك خوردگي ▲     پارگي ▲

 
 کندگي روکش تسمه  ▲                                             

 در صورت مشاهده ايرادات فوق تسمه معيوب را تعويض نماييد .
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 پولي ها : -4-9-5

داخل محفظه موتور به نمايندگي مراجعه مي نمايد درب محفظه موتور را باز  يعاد ريغ يصداهنگاميکه خودرو با ايراد 

 ي دينام ، کمپرسور ، واتر پمپ و ميل لنگ و به صورت چشمي حرکت چرخشي پولي ها کردهنموده سپس خودرو را روشن 

در صورتي که حرکت غير يکنواخت پولي مشاهده شود اثرات تابيدگي را روي  را از لحاظ تابيدگي کنترل و بررسي نماييد.

 بايد پولی معیوب و تسمه را تعويض نمايید . رويت  رددا ر اثرات تسمه مربوطه بررسي نموده که 

، تيز شدن شيارهاي پولي ( از لحاظ 3شماره )هاي بعد از دمونتاژ پولي مشکوك به عيب را به صورت چشمي مطاب  شکل 

کنترل و بررسي نماييد که در چسبيده به پولي در فرآيند توليد دو پهن شدگي شيارها ، وجود پليسه يا جسم خارجي 

باعث خرابی تسمه شده ا ر پولی معیوب صورت مشاهده ايرادات مذکور مي بايست پولي معيوب را تعويض نموده و 

  ض نمايید .تعويهم را تسمه معیوب باشد 

   

   

  (3شکل هاي شماره )
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 رانيه )خودرو( ایط نقليع وساين مشاور صنایشرکت مهندس

 

 X200و X100 نوع خودرو:

 33699 کد پروژه  :
 ها یتسمه ها و پول یعاد ریغ یصدا عیب یابی بر اساس نوع ایراددستورالعمل 

 53/03/9936 تاريخ تهيه

 صفر شماره بازنگري:

95 

 

 برای بررسی صدای غیر عادی از آلترناتور )دینام( به دو روش زیر اقدام نمایید : -4-1-2-1

 روش اول

 ( وضعيت صداي غير عادي آلترناتور 6ابتدا موتور را روشن نموده سپس بوسيله گوشي مطاب  شکل شماره )

  نماييد.را کنترل و بررسي )دينام( 

 

 

 

 

 

 

 (6شکل شماره )

در صورت شنيدن هرگونه صداي غير عادي از خرابي بلبرينگ هاي آلترناتور ، قطعه معيوب بوده و بايستي 

 آلترناتور را تعويض نماييد.

 روش دو 

  وضعيت صداي کرده و  روشنسپس خودرو را از محل خود خارج نموده  (7مطاب  شکل شماره ) را آلترناتورتسمه

 کنترل و بررسي نماييد .غير عادي را 

 

 (7شکل شماره )
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 رانيه )خودرو( ایط نقليع وساين مشاور صنایشرکت مهندس

 

 X200و X100 نوع خودرو:

 33699 کد پروژه  :
 ها یتسمه ها و پول یعاد ریغ یصدا عیب یابی بر اساس نوع ایراددستورالعمل 

 53/03/9936 تاريخ تهيه

 صفر شماره بازنگري:

99 

 

بلبرينگ هاي آلترناتور با اطمينان از اينکه تسمه سالم باشد براي بررسي دقيقتر  در صورت قطع صداي غير عادي،

( با چرخاندن پولي حرکت غير 8مي بايست آلترناتور را از روي خودرو دمونتاژ نماييد سپس مطاب  شکل شماره )

 بايستي آلترناتور را تعويض نماييد.يکنواخت و صداي بلبرينگ ها را بررسي نموده در صورت وجود ايراد 

 

 (8شکل شماره )

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  

 
 رانيه )خودرو( ایط نقليع وساين مشاور صنایشرکت مهندس

 

 X200و X100 نوع خودرو:

 33699 کد پروژه  :
 ها یتسمه ها و پول یعاد ریغ یصدا عیب یابی بر اساس نوع ایراددستورالعمل 

 53/03/9936 تاريخ تهيه

 صفر شماره بازنگري:

94 

 

 برای بررسی تابیدگی و صدای غیر عادی از واتر پمپ به روش زیر اقدام نمایید : -4-1-2-2

با مشاهده تابيدگي پولي واتر پمپ در حالت روشن بودن موتور مي بايست تسمه را از پولي جدا نموده سپس 

کنترل نماييد که ( 3مطاب  شکل شماره )توس  دست تابيدگي پولي و صداي غير عادي در حالت چرخش را 

خودرو نماييد سپس تسمه را  براي اين تست يک نمونه سالم )نو( پولي واتر پمپ را جايگزين پولي مشکوك روي

روي پولي قرار داده و خودرو را روشن کرده و تابيدگي پولي واتر پمپ را کنترل نماييد در صورت مشاهده 

 تابيدگي ايراد از شفت واتر پمپ مي باشد و مي بايست واتر پمپ را تعويض نماييد .

ده باشد تسمه مربوطه را : در صورتی که اثرات تابیدگی پولی باعث معیوب شدن تسمه ش 4نکته 

 فقط تعویض نمایید .

 

 (3شکل شماره )

 

 

 پولی واتر پمپ
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 رانيه )خودرو( ایط نقليع وساين مشاور صنایشرکت مهندس

 

 X200و X100 نوع خودرو:

 33699 کد پروژه  :
 ها یتسمه ها و پول یعاد ریغ یصدا عیب یابی بر اساس نوع ایراددستورالعمل 

 53/03/9936 تاريخ تهيه

 صفر شماره بازنگري:

93 

 

 برای بررسی تابیدگی و صدای غیر عادی از پمپ هیدرولیک به روش زیر اقدام نمایید : -4-1-2-3

براي که فرمان را تا انتها مي چرخانيم و در اين وضعيت صداي غير عادي شنيده مي شود مي بايست هنگامي 

اطمينان ن ب پمپ  هيپا يو براکتها چهايپصداي غير عادي از ناحيه پمپ هيدروليک ابتدا از سفت بودن بررسي 

ميل لنگ نسبت به ولي پپمپ هيدروليک و کمپرسور کولر و ) هم راستايي (  وضعيت قرارگيريحاصل نموده سپس 

تعويض را در صورت عدم رفع ايراد براکت معيوب  کنيدبراکت ابتدا شل و سپس رگ ژ هاي  پيچرا بدين صورت که يکديگر 

سالم بودن نماييد و مجددا وضعيت هم راستايي را کنترل کنيد در صورت مشاهده عدم هم راستايي بعد از مطمئن شدن از 

مطاب  شکل نموده و پولي آن را با پمپ هيدروليک را از روي خودرو دمونتاژ ، پولي کمپرسور کولر و پولي ته ميل لنگ 

و همزمان تابيدگي پولي و صداي غير عادي را کنترل و بررسي نماييد . در صورت مشاهده هر دست بچرخانيد ( 90شماره )

مي بايست آن را تعويض نماييد همچنين اگر اثرات عدم هم راستايي ) يک از ايرادات مذکور پمپ هيدروليک معيوب بوده و 

 . پارگي و... ( بر روي تسمه کولر مشاهده شود مي بايست فق  تسمه کولر را تعويض نماييدنخ زدگي ، 

 

 

 

 (90شکل شماره )

 اولیادآوری : در خصوص آزمون صدای غیر عادی برای پمپ هیدرولیک نیز می توان مطابق روش 

 اقدام نمایید . 12صفحه  ) دینام ( آلترناتور

 پولی پمپ هیدرولیک
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 رانيه )خودرو( ایط نقليع وساين مشاور صنایشرکت مهندس

 

 X200و X100 نوع خودرو:

 33699 کد پروژه  :
 ها یتسمه ها و پول یعاد ریغ یصدا عیب یابی بر اساس نوع ایراددستورالعمل 

 53/03/9936 تاريخ تهيه

 صفر شماره بازنگري:

96 

 

 برای بررسی تابیدگی و صدای غیر عادی از کمپرسور کولر به روش زیر اقدام نمایید : -4-1-2-4

 روش اول :

که هنگام فعال شدن  يدر صورت دييکولر را فشار داده و کولر را روشن نما ACموتور را روشن نموده سپس دکمه 

  . ديينما ميرا تنظ کيشل بودن تسمه هدرول ستيبا يشود م يم دهيشن کيدرولياز تسمه ه يعاد ريغ يکمپرسور ،  صدا

 

 : دومروش 

موتور را روشن کرده و در حالتي که کولر خاموش است وضعيت صداي کمپرسور را کنترل و بررسي نماييد. در صورت عدم 

در صورت تشخيص صدا که از کمپرسور مي باشد يا خير مي توانيد تسمه کولر را در آورده  و وجود صدا را بررسي نماييد. 

 .، بلبرينگ پولي کمپرسور معيوب بوده و بايستي کمپرسور تعويض گردد  قطع شدن صداي غير عادي
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