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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 : (EF7)روش شناسايي ايرادات در خودرو سمند با موتور ملي
) با عالمت  كندمي  روشنرا چراغ عيب ياب  ي كهابتدا قبل از بيان ايرادات مي بايست بيان نمود كه هريك از ايرادات

 :ايرادات به شرح ذيل مي باشد  وشده مشخص (  *

 :لرزش موتور -1 

 :مشخصات ايراد

  معيوب است شمع -1-1

 . داد مورد بررسي قرار نداشتن برق دزدي و فيلر دهانه ها از لحاظ  شمع بايد  

 ()* معيوب است كويل -1-2

               Misfire ignition …. > no signal                                           :    ايراد مشاهده شده در دياگ 

 . ستم برق رساني آنها خللي ايجاد شده باشدد يا در سينها معيوب شده باش ممكن است هر يك از كويل

 . رگالتور گاز معيوب باشد الزم به ذكر است اگر فقط در حالت گاز موتور دچار لرزش شود ممكن است
 

 پايين بودن كمپرس موتور -1-3

 .معيوب باشد يا  رينگ پيستون  ممكن است از ناحيه سوپاپ

 

  وتور نشتي روغن هيدروليك در روي دسته سيم بلند م  1-4

خودروهاي تحت بررسي قرار گرفته ، خودروهايي هستند كه به دليل ايراد لرزش موتور در حالت گااز ياا بنا ين باه     

ثبت نماي شاود لاجا جهات بررساي       ECUتعميرگاه مرك ي مراجعه داشته اند كه در اين ايراد هيچگونه خطايي در 

ن سنسور مراجعه نمود اگر مقدار اكسيژن سنسور بااال از  بيشتر ايراد مي بايست در دياگ به گ ينه پارامترهاي اكسيژ

ياا   ECUباالتر بود بيانگر اخاتالالت پايآ آماده از ناحياه دساته سايم ،        1و اكسيژن سنسور پائين از عدد  2عدد 

 .اكسيژن سنسورها مي باشد و در ارتباط با اين ايراد مي بايست اقدامات ذيل صورت پجيرد 

ت خود جدا شوند و مورد بررسي قرار گيرند در صورت مشاهده روغن در داخل ساوكت  اكسيژن سنسورها از سوك -1

 .ها آنها را با بن ين شستشو دهيد و با هواي فشرده آنها را خشك نمائيد 

لجا جهت رفع اياراد   ( مطمئن باشيد كه نشتي از فشنگي روغن هيدروليك مي باشد ) مسير نشتي را دنبال كنيد  -2

 .را تعويض نمائيد مي بايست فشنگي 

باا بنا ين و هاواي    ( حتي داخل خرطاومي دساته سايم    ) مسير دسته سيم را از فشنگي تا اكسيژن سنسورها را  -3

 .فشرده تمي  و خشك نمائيد  

در صورت اتصال كانكتورها و مشاهده مجدد ايراد مي بايست نسبت به تعاويض اكسايژن سنساور معياوب اقادام       -4

 .نمائيد

اهده مجدد ايراد نسبت به تعويض دسته سيم بلند خودرو اقدام نمائيد زيرا كه اين نشتي مي تواناد  در صورت مش -5

 .روكآ سيم را معيوب و موجب اتصال كوتاه بين سيمها شود 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

                         
 

                                                                  

 

 

 :خاموش شدن موتور -2
 :مشخصات ايراد

 ( گازيا بن ين فرقي ندارد) idleخاموش شدن در حالت 

 

در اثر براده ها يا ناخالصايهاي معلا     CVVTكه شير برقي ممكن است : CVVT شير كثيف شدن  -2-1

 :نمائيد  ي شيرشستشوو به دمونتاژ اقدام زير  باشد كه در اين صورت به ترتيب شدهدر روغن موتور گيرپاژ 

  (1).  را جدا نموده شكل درپوش توري .2-1-1

 (2) .را باز نمائيد  خار فنري .2-1-2

  (3). ئيد نمارا خارج  بشقابك فنر .2-1-3

 (4). را خارج كنيد فنر .2-1-4

  (5). ي شكل را خارج نمائيد پيستوناستوانه  .2-1-5

  (6). را خارج كنيد  خار مخروطي شكل .2-1-6

و در زمان مونتاژ همه قطعات متحرك را آغشته د را شستشو دهي و قطعات دمونتاژ شده CVVTشير با بن ينسپس 

 .ئيد اقدام به مونتاژ شير مجكور نما( دمونتاژ)به روغن نموده و عكس مراحل قبل 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

           

                                                          
 

 CVVTتصوير انفجاري شير برقي ( : 1)شكل 
 

                              
 

 

 

 

 كنياد به رفع ايراد  ا دياگ اقدامو ببا مولتي متر از طري  دياگرام ( )*:  شدن اتصال دسته سيم عقط-2-2

 .و اگر قطعه مورد نظر وضعيت نامطلوبي دارد در نهايت دسته سيم را تعويض نماييد

از ديگر داليل خاموش شدن موتور در حالت بن ين  ميتوان به معيوب بودن رله پان  پاياه ساوخت     -2-3

 ( واقع شده است ECUپايه مشكي رنگ دسته سيم كه پشت )  . رسان اشاره نمود

 :ت گاز خارج شدن موتور از حال-3
 :مشخصات ايراد

 (تعويض كنيد) كليد تبديل سوخت معيوب است -3-1

1 3 4 2 5 6 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

محرك ها چك شود و در صورت عدم شنيدن صاداي  دياگ در قسمت تست برق رساني به سيستم گاز توسط  -3-2

 . بررسي شوددسته سيم مربوطه (  Shut off valve)، ( CNG Tank valve) عملكرد

 ()* :ذيل نمايآ مي دهد كه دياگ آنرا به صورت  سيستم احتمال وجود نشتي گاز در -3-3
CNG leak from low pressure   (نشتي از ناحيه كم فشار گاز) 

 CNG leak from high pressure (نشتي از ناحيه پر فشار گاز) 

 

4- Limp home: )*( 

مي نمائيم و پس  سته سيمباز نمودن اينتركانكتور داقدام به  كهباال نمي رود موتور دور  وضعيتدر اين  -4-1

چسبيده و يا به هم آ از حد هاي مجكور بياينتركانكتور چك شود به طوريكه دهانه  موجود در  پايه هاياز آن دهانه 

 . و در صورت وجود اين ايراد نسبت به رفع آن اقدام نماييد باشدنباز از هم 

                                Clear error throttle potentiometer:                             ايراد مشاهده شده در دياگ  

D.V.E. failure during spring check 

D.V.E. position deviation  

D.V.E. out put stage  

 
)     الزم به ذكر است در هنگام بستن اينتر كانكتور دسته سيم بايد دقت شود كه نشانگر روي دسته سيم باال و پايين

 .در مقابل يكديگر قرار گرفته باشند( خطوط سفيد رنگ 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

سنساور را باه    ،  نشستن  سنسور پدال ترم  از كاسه پدال و در صورت وجود اين اياراد نوضعيت عقب  بررسي -4-2

 . نماييد طرف باال فشار دهيد تا در نشيمنگاه خود كامالً قرار گيرد و در صورت معيوب بودن سنسور حتماً آنرا تعويض
*() 

 Break pedal sensor > no signal                          :                         ايراد مشاهده شده در دياگ 
 

 
 

 

 

 :روغن ريزي -5

باشد باياد   CVVTالزم به ذكر است پس از بررسي ايراد روغن ري ي در صورتيكه منشاء ايراد از چرخ دنده شير  

 :رد توجه و بررسي قرار گيرد سه نكته زير مو

كه لبه آن ايراد و اشكالي نداشته  شود بررسيكاسه نمد ميل سوپاپ  CVVTپس از دمونتاژ چرخ دنده  -5-1         

 .باشد 

 ( .حتماً در زمان مونتاژ از كاسه نمد جديد استفاده گردد : ) نكته 

 : در هنگام مونتاژ دقت شود كه

 نيوتن  121اصلي  گشتاور پيچ  -5-2         

 نيوتن باشد  41گشتاور درپوش پيچ در حدود   -5-3        

و در صورتيكه منشاء ايراد يكي از پيچهاي كوركن باشد پس از باز نمودن پيچ وتمي  نمودن آن بايد پيچ را به چساب  

 .ائيد آغشته نموده و سپس در محل مورد نظر مونتاژ نم 5365 الكتايت
 . بايست علت را جستجو و رفع ايراد نمود از نقاط ديگر بود مير روغن ري ي در غير اين صورت اگ

 

 

 

 

 

 

 

 

cvvt 

cvvt 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 )*( : روشن شدن چراغ عيب ياب به دليل ايراد سنسور ميل سوپاپ -6

براي رفع اين ايراد سوكت سنسور ميل سوپاپ را از جاي خود خارج نمائيد و بررسي كنيد كه كدام يك از ساه عادد   

ب نشيني نموده است حال جهت برگرداندن رشته سيم از يك ميله نازك جهت قرار دادن پشت رشاته  رشته سيم عق

 .سيم مربوطه و فشار دادن آن به سمت جلو استفاده نمائيد 

 Inlet . Camshaft control locking position                        :         ايراد مشاهده شده در دياگ 

 

 )*( :گاز به مخزن  عدم تزريق -7 

را باه  ( جايگااه گااز  ) در زمانيكه راننده قصد ت ري  گاز را به مخ ن داشته باشد و به محض اينكه اسپيندل ت ري  گاز

گاز را جهت ت ري  آزاد مي نمايد احتمال دارد كاه بار اثار نوساان گااز در      ، مخ ن وصل مي نمايند و اپراتور جايگاه 

ايد و گازي به مخ ن ت ري  نشود ولي نشانگر گاز در جلو آمپر مخ ن را پر نمايآ مي جايگاه ، شير سر مخ ن قفل نم

 .روشن شود دهد و چراغ عيب ياب 

 :عملياتي كه مي بايست صورت پجيرد تا مخ ن جهت ت ري  دوباره آماده شود عبارتند از 

 .دياگ را سوكت عيب ياب خودرو متصل نمائيد  -7-1

 .د شوي EF7وارد برنامه  -7-2

 .وارد قسمت تست محركها شويد -7-3

 .از سمت رگالتور باز نمائيد  14كه كپسول را به رگالتور ارتباط مي دهد را توسط آچار  high pressureلوله -7-4

 
شويد و به محض اجراي اين برنامه صداي تياك   CNG TANK VALVEدر قسمت تست محركها وارد گ ينه -7-5

 (دفعه صدا مي دهد  7الي  5) . گوش مي رسد تيك در قسمت سر مخ ن به 

شويد و به محض اجراي اين برنامه  Shut off valveزمانيكه صدا قطع شد در قسمت تست محركها وارد گ ينه -7-6

 (مي دهد  دفعه صدا 7الي  5) . به گوش مي رسد  رگالتورصداي تيك تيك در قسمت 

high pressure 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

مراقب باشيد بيآ از اندازه به اين شير فشار وارد نكنيد زيارا  ) د ببندي 5ير دستي سر مخ ن را با آچار بكس ش-7-7

شويد و به محاض اجاراي ايان     CNG TANK VALVEسپس در قسمت تست محركها وارد گ ينه ( شكننده است 

 (دفعه صدا مي دهد  7الي  5. ) برنامه صداي تيك تيك در قسمت سر مخ ن به گوش مي رسد 

 
شويد و به محض اجراي اين برنامه  Shut off valveر قسمت تست محركها وارد گ ينه زمانيكه صدا قطع شد د-7-5

 (دفعه صدا مي دهد  7الي  5. ) صداي تيك تيك در قسمت رگالتور به گوش مي رسد 

و سپس اقدام به بستن لولاه  شير دستي مخ ن را كامالً بازنمائيد و يك ربع دور در جهت بستن شير بچرخانيد  -7-9

high pressure  نمائيد. 

مي باشد اگر در زمان ساوخت گياري    CNGدر اين وضعيت مي توان عنوان نمود كه مخ ن آماده ت ري  گاز -7-11

مي بايست نسبت به تعويض  شير سرمخ ن قفل نمود و گاز قادر به ت ري  نبود مطمئناً شير سرمخ ن معيوب است و 

 .د آن در جايگاههاي از پيآ اعالم شده ، اقدام نمو

 

 : ECUبررسي ورژن نرم افزار  -8

(  ECUمشخصاات  )  Identificationابتدا دياگ را از طري  كانكتور عيب ياب به خودرو متصال نمائياد و از مناوي    

را تعاويض كنياد و    ECUبود ماي بايسات    S3HFECيا    S3HFEBورژن برنامه را مشاهده فرمائيد اگر ورژن از نوع

ECU  از نوع ورژنS3JFEF  ياS3KFEF  را جايگ ين نمائيد. 

 

 : شنيدن صداي حباب در داخل رادياتور بخاري  -9
اگر چنين صدايي به گوش رسيد به احتمال زياد هوا در سيستم خنك كاري وجود دارد جهت مشخص شادن محال   

ولاه  ورود هوا به سيستم مي بايست ابتدا بررسي نمائيم كه كدام قسمت از سيستم مجكور نشتي دارد اگار نشاتي از ل  

الستيكي بين رادياتور و اويل ماژول بود مطمئناً پولي اويل ماژول با لوله برخورد داشته و موجبات صدمه ديدن لوله را 

 .فراهم كرده است 

 :راه حل 

پولي برخورد نداشته باشد و در كل اگر نشتي مشااهده نگردياد نسابت باه     پس از تعويض لوله ، آنرا مهار نمائيد تا با 

 .تم اقدام كنيد هواگيري سيس
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 : و روغن ريزي  ايراد مخلوط شدن آب و روغن -11
 :اين ايراد از نواحي مختلفي مي تواند بوجود آيد 

a.  از واشر سرسيلندر ( در اثرOver heat   شدن و در اثر عدم دقت در اعمال گشتاور به پيچها) 

b.  تاب برداشتن سرسيلندر (در اثرOver heat  ال گشتاور به پيچها شدن و در اثر عدم دقت در اعم) 

c.  (در اثر عدم دقت در اعمال گشتاور به پيچها ) معيوب شدن واشر اويل ماژول 

 
d.  تاب برداشتن اويل ماژول ( در اثر عدم دقت در اعمال گشتاور به پيچها و در اثرOver heat   شدن) 

 

 
 :راه حل 

 (مودن ريشه ايراد و تعويض قطعات معيوب پيدا ن) برطرف نمودن اين ايرادات مطاب  موتورهاي ديگر مي باشد 

 

 :ايراد روغن سوزي  -11
a.  معيوب شدن واشر منيفلد هوا (در اثرOver heat  شدن و در اثر عدم دقت در اعمال گشتاور به پيچها) 

b.  تاب برداشتن منيفلد هوا (در اثرOver heat   شدن و در اثر عدم دقت در اعمال گشتاور به پيچها) 

 
 

c.  سرسيلندر  واشر شدنمعيوب (در اثرOver heat   شدن و در اثر عدم دقت در اعمال گشتاور به پيچها) 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 
d.  كاسه نمد سوپاپ  شدنمعيوب 

 

 
 

 

e.  رينگ پيستون  شدنمعيوب 

 

 

 

 

 

 :راه حل 

 (پيدا نمودن ريشه ايراد و تعويض قطعات معيوب ) برطرف نمودن اين ايرادات مطاب  موتورهاي ديگر مي باشد 

 

 :ن ريزي ايراد روغ -12
a.  معيوب شدن واشر منيفلد هوا (در اثرOver heat   شدن و در اثر عدم دقت در اعمال گشتاور به پيچها) 

b.  عدم صحيح چسبكاري نمودن كارتل 

 
c.  شل بودن پيچ هاي كارتل 

d.  شل بودن پيچ اصلي چرخ دندهCVVT 

e.  شل بودن درپوش چرخ دندهCVVT 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 

 

 

 

 

 

f. شل بودن پيچهاي قالپاق سوپاپ 

 

 

 

 

 

 

 
 

g. عدم صحيح چسبكاري نمودن كپه ميل سوپاپ ها 

 

 

 

 

 

 
 

 :راه حل 

 (پيدا نمودن ريشه ايراد و تعويض قطعات معيوب ) برطرف نمودن اين ايرادات مطاب  موتورهاي ديگر مي باشد 

 

 :بيرون پريدن گيج روغن  -13
و منيفلد هوا برعكس (  PCV) ايكلون اين ايراد فقط در يك صورت بوجود مي آيد كه سوپاپ يكطرفه موجود بين س

در غيار اينصاورت   ( جهت فلآ موجود بر روي سوپاپ يكطرفه مي بايست به سمت منيفلد هاوا باشاد   ) مونتاژ شود 

 .موجب بيرون پريدن گي  روغن مي شود  Blow byفشار 

e 
d 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 
 

 :صداي كاتاليست در موتور  -14
رار دارد و جهت رفع آن مي بايست صفحه محافظ حرارتاي  اين صدا در حالت موتور سرد در بيشترين وضعيت خود ق

را دمونتاژ نمود و بست كوچك كه در پائين كاتاليسات قارار دارد را شال نماود و آنگااه بسات با رگ كاه در بااالي          

كاتاليست قرار دارد را شل نمائيد سپس موقعيت دهانه كاتاليست را با دهانه منيفلد اگ وز تنظيم نمائيد سپس بسات  

 .را محكم نمائيد و بعد از اين مرحله اقدام به محكم نمودن بست كوچك كنيد ب رگ 

 

 

 

 

 

 

 

 :زير موتور ايراد برخورد بست كوچك كاتاليست با سيني  -15
شتابگيري داريد در اثر تكان خوردن موتور بوجود مي آيد و بست با سيني زير موتاور برخاورد   اين ايراد زمانيكه قصد 

 را شل نموده و با چرخآ( كه در زير كاتاليست موجود است ) فع ايراد مي بايست بست كوچك مي نمايد لجا جهت ر

آن در جهت كارتل ، پيچ را به حالت عمودي در آورده و سپس اقدام به محكم نمودن آن مي نمائيم و به اين ترتياب  

 .ايراد برطرف مي گردد 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 :صداي خروج گاز اگزوز از سمت ركاب راننده  -16
ين صدا در زماني بوجود مي آيد كه قسمتي از بافت برنجي شكل موجود در لوله اگ وز در اثر ضاربه و ياا فرساايآ    ا 

 .قطعه مجكور ، سوراخ شود لجا جهت رفع اين ايراد مي بايست فقط قطعه برنجي شكل را تعويض نمائيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :موتور به سختي روشن مي شود  -17

ايراد عدم  ECUنمي گردد و بوسيله دياگ در زياد مي خورد ولي به راحتي روشن خودرو در اين وضعيت استارت 

انطباق سنسور ميل سوپاپ با سنسور دور موتور مشاهده مي شود كه در اين حالت مي بايست اقدامات ذيل صورت 

 :پجيرد 

 :راه حل 

 ام شود سنسور ميل سوپاپ تعويض گردد اگر باز هم ايراد مشاهده گرديد مرحله بعدي انج. 

   سنسور ميل سوپاپ دمونتاژ شود و چرخدندهTrigger  در ميل سوپاپ بررسي گردد اگر در جاي خود

 .حركت نمود مي بايست نسبت به تعويض اين قطعه اقدام گردد تا ايراد كامالً رفع شود 

 

 :صداي سوت از داخل موتور  -18

قابل تشخيص است وقتيكه اين ايراد شروع مي شود  كار مي كند كامالً Idleاين ايراد در زمانيكه موتور در حالت 

اپراتور فوراً گي  روغن را از جاي خود خارج كند ، اگر صدا قطع شد ايراد مربوط به قطعه سايكلون مي باشد و اگر 

 . ادامه پيدا كرد ايراد مربوط به قطعه سنسور دور موتور است 

 

 و ايراد برخورد شيلنگ اويل ماژول با پلوس خودر -19

و در ن نيست فقط تنظيمات شايلنگ اويال مااژول الزم اسات     آباشد نيازي به تعويض رنگ لوله ، سب  صورتيكه در 

 .شيلنگ اويل ماژول ني  الزم است مي بايست لوله تعويض گردد و تنظيمات صورتيكه لوله زرد رنگ باشد 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 

 

 :صورت پجيرد براي تعويض لوله و تنظيم شيلنگ مي بايست مراحل ذيل 

 . ابتدا سيني زير موتور را باز نماييد -1

قسمت فوقاني خنك كن )و بدنه اويل ماژول ( سب  رنگ ) رابين لوله فل ي اويل ماژول  42mmشابلوني به عرض  -2

 ( 2تصوير شماره . ) شابلون بايد به راحتي بين اين دو وارد شده و لقي ني  نداشته باشد. قرار دهيد( روغن

 

 

 

 

 

 

نمايياد و در    3بود اقدام به انجاام مراحال   (  42mm) در صورتي كه فاصله لوله خارج از اندازه تعريف شده  :نكته 

 .برويد  4نيازي نبوده و به مرحله  3صورتي كه فاصله در حد مجاز قرار داشت مراحل

 ( 3تصوير شماره )  .د شل كني  E10رابه وسيله آچار بكس  يچ نگهدارنده لوله اويل ماژولپ -3

42mm 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 

 3تصوير شماره                                                                

دقت شود در حين جابجايي لوله ، الستيك جانبي بدون هيچ . ين لوله و اويل ماژول تنظيم كنيد برا  42mmارتفاع 

 .گونه تا شدگي در موقعيت صحيح خود قرار گيرد 

سفت نموده و براي اطمينان از قرار گيري صحيح لوله پاس   Nm 11نظيم، پيچ مربوطه را با گشتاور مجدداً پس از ت

 .از سفت كردن پيچ، فاصله مربوطه را كنترل نماييد 

باياد باه                    ( بساتهاي زيپاي ياا دم موشاي     ) هااي شايلنگ باه بدناه      كنترل گردد كه دو عادد بسات نگهدارناده    -4 

.                  در صورت شل بودن و ياا پاارگي بسات باياد نسابت باه تصاحيح آن اقادام نماود         . نتاژ شده باشدصورت صحيح مو

 ( 4تصوير شماره ) 

 

 

 

 

 . سپس الزم است  فواصل شيلنگ رادياتور تا پولي اويل ماژول ، گردگير پلوس و پيچ رام كنترل شود
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 . باشد ( پهناي يك انگشت )  11mmحدود  فاصله صحيح بين لوله تا پولي مي بايست در( الف

 ( 5تصوير شماره ) 

 

 5تصوير شماره                  
 

( در حالتي كه خودرو روي جك ستوني قارار دارد  ) شيلنگ رادياتور تا گردگير پلوس  فاصله صحيح بين( ب

 ( 6وير شماره تص. ) باشد ( پهناي دو انگشت )  19.5mmدر حدود 

 

 6تصوير شماره                       
 

 ( 7تصوير شماره . ) مي باشد  17mmفاصله صحيح بين شيلنگ تا پيچ رام در حدود ( ج
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 

 7تصوير شماره 
 

الزم است در تمامي مراحل كنترل فواصل ، تمامي سطوح شيلنگ آّب بررساي كامال گاردد و در صاورت رويات       -5

 .گيري و سايآ ، شيلنگ به صورت كامل تعويض شودهرگونه آثار در

 .مخلوط آب و ضد يخ را در رادياتور ريخته و هواگيري هاي الزم را انجام دهيد  -6

 .مجدداً سيني زير موتور را مونتاژ نماييد  -7

نگ و محال  هاا ، شايل   تماامي بسات  .خودرو را روشن نموده و منتظر بمانيد تا فن دور آرام روشن شود ، در پايان  -5

 .اتصال لوله فل ي به اويل ماژول را از لحاظ نداشتن نشتي كنترل نماييد

 

 :در ارتباط با تعويض لوله به مراتب ذيل رعايت گردد  :نكته 

 

 (دقيقه 45حدود )در صورت گرم بودن موتور تا خنك شدن نسبي مايع رادياتور صبر نماييد  -1

الزم است در اين حالت درب رادياتور باز . مايع درون رادياتور را تخليه كنيد با استفاده از پيچ تخليه رادياتور ،  -2

 .براي جلوگيري از هدر رفتن مايع خنك كاري ، مايع خروجي رادياتور را در ظرف تمي ي جمع آوري كنيد. باشد 

. ا از محل دريچه جدا نمودبراي اين كار الزم است ابتدا آكاردئوني ر. جعبه فيلتر هوا را از محل خود خارج نماييد -3

 ( 5تصوير شماره ) 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 

 
 

 ( 9تصوير شماره . ) بست شيلنگ بخاري به رادياتور بخاري را آزاد نموده و شيلنگ را از محل خود خارج كنيد -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل باز هاي پالستيكي نگه دارنده شيلنگ گرم كن رگالتور گاز را از روي لوله اويل ماژول مطاب  تصوير ذي بست -5

 ( . 11تصوير شماره ) كنيد 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را همانند شكل ذيل مونتاژ نمائيد شيلنگ رادياتور بستهاي حال بايد  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

اورينگ لوله را آغشته به كمي روغن نمائيد و .يك عدد اورينگ جديد را بر روي لوله سب  رنگ جديد مونتاژ كنيد  -7

 ( 11تصوير شماره . ) كنيد لوله را بر روي اويل ماژول نصب
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 

 

 

 

 

 

 .هاي مربوطه را مونتاژ نماييد شيلنگ پايين رادياتور و بخاري را در محل خود نصب و بست -5 

 .ستهاي مهار كننده شيلنگ پايين رادياتور به بدنه را نصب و كنترل كنيدب -9

 . ر گردانيدهاي مربوطه مها شيلنگ گرم كن رگالتور را در محل خود توسط بست -11

 .سيستم را از آب و ضديخ شارژ و هواگيري نمائيد  -11
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 ند با موتور مليسمدر اصالح يا تعويض كابل مثبت باطري رويه 

كابلل كلامالب بله صل  ه     مونتاژ شده را بررساي نماياد در صاورتيكه    باطري و دينام اپراتور مي بايست كابل مثبت 

و جاي هيچگوناه حركات و جابجاايي جهات مهاار كاردن را نداشاته باشاد          رارتگير كاتاليست چسبيده باشدح

تصاوير  . ) و كابل جديد را مهار كند  استفاده نمايد، بلندتري مي باشد بايست از كابل اصالح شده كه داراي طول  مي

 ( 1شماره 

 
 1تصوير شماره                                                              

 

گير كاتاليست دياده شاد ،    ر صورتيكه بر روي كابل آثار سوختگي و يا دفرمگي شديد در اتر تماس با صفحه حرارتد

 ( 2تصوير شماره . ) الزم است نسبت به تعويض كابل و مهار كابل جديد اقدام نمود 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 :مراحل تعويض كابل 

 .ي را از ترمينال مثبت باطري دمونتاژ كنيد كابل مثبت باطر( 1

 .د كنيدمونتاژ  13مهره نگهدارنده كابل به استارت را با آچار بكس ( 2

 . سوكت اتصال دهنده دسته سيم دور موتور به دينام را از جاي خود خارج كنيد( 3

 .ريد درپوش الستيكي مهره نگهدارنده كابل كه در تصوير نشان داده شده است را بردا( 4

  

 3تصوير شماره 

 .دمونتاژ كنيد  13مهره نگهدارنده كابل كه در زير درپوش الستيكي قرار دارد را با بكس ( 5

 .ها از جاي خود خارج كنيد  كابل مثبت باطري را با دقت كافي و عبور از ميان ساير سيم( 6

جهت نشست كابل مي باشد اپراتور حتماً  ( bو  a) زمان نصب كابل جديد دقت شود كه دينام داراي دو قسمت ( 7

 ( 7تصوير شماره . ) برجك دينام مونتاژ كند ( به سمت قسمت آلومينيومي دينام )  aكابل را در قسمت 

 

 4تصوير شماره  

 

b 

a 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 .عمليات مونتاژ هم دقيقاً عكس مراحل دمونتاژ مي باشد : نكته 

 .كابل را بست كمربندي نمايش مي دهد  تصوير ذيل ن وه مهار

 

 
       

 5تصوير شماره  

 

 ند با موتور مليبررسي يا تعويض كابل دينام در سمرويه 

اين كابل دقيقاً در كنار كابل مثبت باطري در روي ديناام  ) اپراتور مي بايست كابل دينام مونتاژ شده را بررسي نمايد 

          و آسايب دياده باشاد    امالب بله صل  ه حرارتگيلر كاتاليسلت چسلبيده      كابل كدر صورتيكه ( واقع شده است 

كامالً تعويض گردد ولي در صورتيكه ايراد خاصي در آن بوجاود نياماده باشاد و     دسته سيم بلند موتورمي بايست 

كابل  مي بايست( به گونه اي كه به روكآ سيم آسيبي وارد نشده باشد ) فقط خرطومي سيم كمي ذوب شده باشد 

 ( 1تصوير شماره . ) را مهار كند 

  

 1تصوير شماره 
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 

 
 2تصوير شماره                                                                          

 

 .تصوير ذيل ن وه مهار كابل را بست كمربندي نمايش مي دهد 

 

 
 3تصوير شماره                                                              

       

 EF7رويه كنترل و حذف صداي تايپيت هيدروليك موتور 
 

 :ن وه كنترل صدا .1

 .در ابتدا از مي ان ، نوع و كيفيت روغن موتور اطمينان حاصل نماييد: الف 

 .صبر نماييد( روشن شدن فن دور كند و خاموش شدن آن) پس از روشن نمودن موتور تا گرم شدن كامل آن : ب 

در ايان حالات الزم اسات    . ) ثانيه موتور را در حالت دور آرام قرار داده و مجدداً صدا را كنترل نماييد 31الي  15: ج 

 (درب موتور باال باشد

 .در صورت وجود صداي غير عادي اطمينان حاصل نماييد كه صدا از ناحيه سرسيلندر مي باشد : د
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 (EF7)سمند با موتور ملي روش شناسايي ايرادات 

 

 :يكفرآيند هواگيري تايپيت هيدرول .2

 .دقيقه نگاه داريد  3براي  3111تا  2111پس از اطمينان از وجود صدا و محل آن ، موتور را بدون بار در دور : الف 

 .ثانيه موتور را در حالت دور آرام قرار داده و مجدداً صدا را كنترل نماييد 31الي  15: ب 

 .اييدبار تكرار نم 5در صورت عدم رفع ايراد دو مرحله فوق را تا : ج 

 .بدون بار نگاه داريد 3111تا  2111دقيقه در دور  15در صورت باقي ماندن صدا موتور را به مدت : د 

 .ثانيه موتور را در حالت دور آرام قرار داده و مجدداً صدا را كنترل نماييد 31الي  15: و 

 .در صورت عدم رفع ايراد اقدام به انجام مراحل ذيل نماييد : ه 

 

 :ت تايپيت كنترل وضعي .3

 (قبل از دمونتاژ الزم است موتور تا حد كافي خنك گردد . ) درپوش سوپاپ موتورها را دمونتاژ نماييد: الف 

باه  ( تايپيت بر روي داياره مبنااي باداماك قارار دارد     ) هايي كه سوپاپ آنها كامال بسته مي باشد  تمامي تايپيت: ب 

 .روش ذيل بررسي نماييد

به كف تايپيت به صورت متوالي ( كيلوگرم  11) نيوتن  111كف انگشت دست نيرويي در حدود چندين مرتبه با : ج 

 .بودن تايپيت بيانگر وجود هوا در محفظه پر فشار تايپيت مي باشد( ارتجاعي) در صورت اسفنجي . اعمال نماييد 

ثانياه باه تايپيات اعماال      15لي ا 11در حدود ( براي يك مرتبه ) نيوتن  1511الي  311نيروي ثابتي در حدود : د 

در صورتي كه لقي بين تايپيت و دايره مبناي بادامك طي اعمال بار زياد و پس از حجف بار كاهآ يافت بيانگر .نماييد

 .خرابي تايپيت مي باشد

 .مي ان لقي تايپيت با دايره مبناي بادامك توسط فيلر كنترل شود: و 

 

 :بازرسي مضاعف  .4

هاا و تايپيات    احل باال انجام گرديد و ايراد تايپيت شناسايي نشد اقدام به دمونتاژ ميل ساوپاپ در صورتي كه مر: الف 

 .نماييد

بهتار اسات   ) تايپيت ها را به ترتيب از محل خود خارج نموده و با همان ترتيب در محال مناسابي قارار دهياد     : ب 

 (قرار دهيد  ه سمت زير باشد كف تايپيت ب -تايپيت را جهت جلوگيري از خروج روغن به صورت برعكس 

محل نشت تايپيت در سرسيلندر ، ميل سوپاپ ها،ساق ساوپاپ و فنار ساوپاپ را از لحااظ تارك ، خراشايدگي ،       :ج 

 .بررسي نماييد... كندگي و 

 .در صورت خرابي قطعات مجكور اقدام به تعويض قطعه خراب قبل از تعويض تايپيت نماييد : د 

 

 :ن وه تعويض تايپيت  .5

اطمينان از  ر صورتي كه پس از فرايند هواگيري انجام گرديد و صدا وجود داشت ، پس از بازرسي و كنترل قطعات ود

پاس از  . تعاويض گاردد   ( عاددي   16) ها به صورت دسات   الزم است تايپيت. خرابي تايپيت اقدام به تعويض نماييد

 .مونتاژ كامل مجدداً اقدام به انجام رويه هواگيري نماييد
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 : رويه بررسي ايراد سوئيچ اينرسي 

در خودروها ايراد خاموش شدن موتور مي تواند چندين علت داشته باشد كه يكي از آنها معيوب بودن سوئيچ اينرسي 

مي باشد كه در صورت ايراد ، برق و بن ين كامالً قطع مي شود و اين بدان معني مي باشد كه سوئيچ اينرسي معيوب 

اين ايراد كافي است سوكت اينرسي را از جاي خود خارج نمائيد و با يك عدد رشاته سايم   است براي مشخص شدن 

كه دو سر آن لخت شده است دو عدد پايه سوكت را باه هماديگر ارتبااط دهياد در صاورت روشان شادن خاودرو ،         

 .مشخص مي شود سوئيچ ايراد دارد و مي بايست تعويض گردد 

 

 :فع آن رويه بررسي صدا از كنيستر و ن وه ر

صداي صوت از گلگيار   RPM 3111الي  2111در اين ايراد مالك عنوان مي دارد كه در زمان حركت در دور موتور 

سمت راننده به گوش مي رسد و گاهاً اين صدا آنقدر زياد مي شود كه آزار دهناده ماي باشاد در ايان ماورد اپراتاور       

 :تعميرات مي بايست اقدامات ذيل را انجام دهد 

 .فرمان را تا انتهاي كورس به سمت راننده بچرخاند  غربيلك -1

 .دمونتاژ نمايد ( قاب پالستيكي واقع در گلگير ) شلگير سمت راننده را  -2

 .پس از انجام مرحله دو ، مخ ن كنيستر در اين وضعيت كامالً قابل رويت مي باشد  -3

ه از يك سمت به مخ ن متصل اپراتور بررسي نمايد شيلنگي ك. مخرن كنيستر داراي دو عدد شيلنگ است  -4

 .است و از سوي ديگر به هواي آزاد راه دارد را مشخص كند 

 .بست شيلنگ مشخص شده را از روي مخ ن كنيستر باز نمايد و شيلنگ را خارج كند  -5

ندارد را جايگ ين آن ( حالت آكاردئوني ) اپراتور تعميرات شيلنگ ديگري را كه به صورت شيلنگ قبلي  -6

 .را مونتاژ كند نمايد و بست 

 .مراحل مونتاژ را عكس مراحل دمونتاژ انجام دهد تا خودرو آماده تحويل به مشتري گردد  -7

 

 

 : به همراه لرزش موتور رويه بررسي ايراد سايش پيستون با جداره بلوك سيلندر

 .مالك اظهار مي دارد كه موتور داراي صداي غيرعادي مي باشد ، در زمان مراجعه خودرو 

ور تعميرات در زمان بررسي دقيقاً صدايي شبيه صداي گژن پين مي شانود ولاي باراي جلاوگيري از اشاتباه در      اپرات

 :تشخيص ايراد مراحل ذيل را انجام دهد 

 ملي را انجام دهد در صورت عدم رفع آن  رويه كنترل و حجف صداي تايپيت هيدروليك موتور -1

 .صورت حجف شدن صدا ، ايراد مربوط به گژن پين مي باشد  اپراتور اجازه دهد تا موتور كامالً گرم شود در -2

         در صورت عدم رفع صدا ، ايراد مربوط باه ساايآ پيساتون باا جاداره بلاوك سايلندر ماي باشاد و موتاور            -3

 .مي بايست دمونتاژ شود 

رويات         كامالً برخاورد پيساتون باا جاداره بلاوك      ، پس از دمونتاژ سرسيلندر با حركت پيستون داخل بلوك  -4

 .مي شود و مي بايست اقدامات الزم جهت تعمير موتور صورت پجيرد 
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 :ايراد روغن ريزي از كوركن سرسيلندر و رفع آن 

روغن ري ي از موتور علل فراواني دارد يكي از علل مي تواند مربوط به كوركن موجود در سرسيلندر باشد در صورت 

به دليل وجود چسب ) ر به كوركن هاي موجود در سرسيلندر نمي باشد نيازي به وارد كردن گشتاومشاهده ايراد 

 ( .قبلي بين رزوه هاي كوركن و رزوه هاي محل نشست در سرسيلندر امكان كنده شدن رزوه ها وجود دارد 

لجا اپراتور تعميرات مي بايست كوركن مورد نظر را با بن ين شستشو دهد و آن محل را كامالً خشك نمايد سپس با 

دقيقه منتظر بماند تا چسب كامال محل مورد نظر را  45چسب سيليكون آن محل را كامالً آببندي نمايد و به مدت 

 .سپس خودرو را روشن كند  ،  آببندي كند
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