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  در دوره گارانتیدر تعمیرگاهها تعویض قطعات  دستورالعمل

  

 :نام قطعه یا مجموعه

  اتوریراد

  پراید:مدل خودرو 

  KK 12T 15 000M :شماره قطعه 

 ___: شماره مجموعه اصلی 

  اتور، آرمکویران، کوشش رادیاتور ایراد: نام سازندگان قطعه 

  واحد تحقیقات و نوآوری:تنظیم کننده 

  1388ر ماهیت: تاریخ تنظیم 

  صفر:شمارۀ ویرایش 

  

  رانیا) خودرو  (ه یط نقلیع وساین مشاور صنایمهندس
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  مقدمه -1

  :هدف اصلی از تهیۀ این دستورالعمل موارد ذیل میباشد

افزایش دقت و صحت فرآیند تفکیک قطعات تعویض شده سالم و معیوب در محل سازنده با استفاده از یکسان سازی و یا تعریف ) الف

  .ها و روشهایی که منجر به کاهش خطا در تشخیص عیوب گردد آزمون

افزایش دقت و صحت تشخیص عیوب قطعات و مجموعه ها در تعمیرگاهها با حصول اطمینان از تأثیر گذاری این دستورالعمل در ) ب

  کاهش خطاهای تعویض و نیز کاهش احتمال مردود شدن قطعات سالم

  

  اتوریراد س و مهمحسا یح عملکرد و پارامترهایتشر -2

  موتور یخنک کار -2-1

ا یـ حـذف   یا د بـه گونـه  یـ با) سـوخت   یانـرژ  25/0باً یتقر( لندر موتور یس یواره هایبه د یجاد شده توسط موتور خودرو و انتقالیحرارت ا

  . شود یط انجام میا آب خنک کننده به محین عمل با انتقال حرارت هوا یا. ل گرددیتعد

 (Water cooling)با آب  یخنک کار

خنک کـن بـا پمـپ     یستمهایدر حال حاضر س. شود یشود از موتور گرفته م یاتور خنک میحرارت تلف شده توسط آب که دوباره در راد

  . شود یآب تنها پر م یکول بجایعموماً مدار خنک کن از مخلوط آب و گل. شوند یز میون تجهیرکوالسیس

  اتور یاندازه راد -2-2

  : باشد یر میر موارد زیحت تاثاتور تیاندازه راد

  ان درجه حرارت آب و هوا یگراد -الف

در نظـر گرفتـه    C°45 ییمنـاطق اسـتوا   یو بـرا  C°35 مناطق معتـدل  یبرا یاعداد طراح. ر قرار دادیتوان تحت تاث یدرجه حرارت هوا را نم

ش یاتور نصب شوند افـزا یراد یک شوند و در جلوز با هوا خنیستم خنک کن نیکه خنک کن روغن و کندانسور مبرد سیدر صورت. شود یم

خنک کن تحت فشار  یستمهاید باال در نظر گرفت سیدرجه حرارت آب را تا حد امکان با. د در نظر گرفتیاز موارد فوق را با یناش یهوا

لرانس قطعات و درجـه حـرارت   تها با تیشود، محدود یکه به موتور مربوط م ییتا آنجا. سازند یرا ممکن م C°120آب تا  یدرجه حرارتها

  . ه گرددیر خال و فشار شکن در آن تعبیمقاوم بوده و ش د در برابر فشاریستم خنک کن بایمجموعه س. گردد ین مییمجاز روغن موتور تع

  خنک کن  یان هوایجر -ب
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ن یید در حـد پـا  یـ اتور باین دست رادییاباال دست و پ یمقاومت هوا. ن کننده داردییاتور نقش تعین ابعاد رادییخنک کن در تع یان هوایجر

  . د نصب گرددیمم بایاپت یان هواینگهداشته شود و فن با جر

  روش فن  -2-3

مصـرف   ، یدر انرژ یباشند عبارتند از صرفه جوئ یفن اثر گذار م یکه رو ییارهایمع یباشند ول یمجهز به ترموستات م یامروز یخودروها

  . کم  ید صدایتول نه ،یسوخت به

چ کـار  ییرد و خـاموش و روشـن کـردن توسـط ترموسـو     یپـذ  یا الکتروموتور انجام مـ ی یسیبا استفاده از فن الکترومغناط یترل دو مرحله اکن

  . شود یع خنک کن کنترل میان مایر جریگذاشته شده در مس

بـه   شـوند  یکه با هوا خنک مـ  ییهادرصد قدرت موتور و در موتور 5زان یبم شوند یکه با آب خنک م ییفن در موتورها یقدرت الزم برا

  . ابدیتواند کاهش  یت موثر هوا بهمراه کنترل سرعت میر با هداین مقادیا.  باشد یم زان ده درصدیم

  خ یضد  -2-4

کـول  یه گلیـ پا یباشـند کـه اکثـراً دارا    یعات قابل حل در آب مـ ینها مایا. کند یحفظ م یخ زدگیع خنک کن را از یخ، مایضد  یهایافزودن

از نسـبت اخـتالط بـا آب     یتـابع آن نقطـه انجمـاد    بوده وو کف کردن  یاز خورندگ یریجهت جلوگ یگرید یهایافزودن یباشد و دارا یم

  . باشد یم

سـتم خنـک کـن    یکـه س  یوقت. ها کنترل شوند ید با آب بطور کامل شسته شده و نشتیستم خنک کن بایخ تمام سیقبل از اضافه کردن ضد 

. گـردد  یقـه روشـن مـ   یچنـد دق  یسپس موتـور بـرا  . شود یاتور اضافه شده و با آب خالص پر میخ به رادیر الزم ضد پمپ است مقدا یدارا

  . پر شود زیر سرریزمتر  یلیم 20د تا حدود یاتور بایراد

  . شود یاتور استفاده میجهت پرکردن رادخ یبا ضد آب خالص مخلوط شود لذا  یر نمیخ خودش تبخینکه ضد یبعلت ا
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  ساختار  -3

  .باشد 1-3  شماره  شکل  ساختار رادیاتور باید طبق 

  
  اجزاء رادیاتور  اسامی -  1- 3  شکل

  

  ینییپامخزن-7 لوله-1

    گلویی-8  پره-2

   ورودیلوله-9  نگهدارنده–3

  تخلیهیارجم-10        ییباالصفحه-4

          پایینصفحه-5

   ییباالخزنم-6
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  :باشد یر میال خنک کننده مطابق شکل زیر حرکت سیمس

  

  

  
  ال خنک کنندهیر حرکت سیمس -2- 3  شکل

  

  رگاههایض قطعه در تعمیاشکاالت منجر به تعو-4

 یانـد و بررسـ  ض بـوده ین تعـو یشـتر یب یکـه دارا  ییرگاههـا ید از تعمی، بازددکیپا یبا توجه به امار و اطالعات بدست آمده از گزارشات سا

  :اتور عبارتند از یض قطعه رادین اشکاالت منجر به تعویع تریدک، شایپا یض شده در انبار سایقطعات تعو

  )ض گرددیتعو ید خارج از گارانتیاتور بایب فوق مجموعه رادیدر صورت بروز ع(.ش از حد موتوریگرم شدن ب -

 .ینییو پا ییاز محل اتصال مخازن باال ینشت -

بـه  .. ر ، تصـادف و یکه در اثر ضربه ، تعم ییها بیه آسیکل(.گرددیم یها که منجر به نشتدر پره ی، ترک خوردگی، خرابیشکستگ -

 )باشد  ینم یاتور وارد شده باشد مشمول گارانتیمجموعه راد
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جـاد  یجـب ا شـده اسـت و هـر گونـه کـاهش فشـار مو       یستم تحت فشار طراحـ یک سیموتور بصورت  یستم خنک کارینکه سیبا توجه به ا

ش از حـد موتـور   یز باعث گرم شـدن بـ  یموتور ن یستم خنک کاریس یا اجزایاتور یاز راد یگردد، لذا وجود نشت یاختالل در عملکرد آن م

آب، ترموسـتات،   یاتور، فـن کندانسـور، فشـنگ   یـ ر فـن راد یـ سـتم نظ ین سیـ ا یراد در عملکـرد اجـزا  یـ ن وجود هرگونـه ا یهمچن. خواهد شد

موتـور   یستم خنک کاریتواند باعث اختالل در س یم... و ستم سوپاپها و موتوریم سی، عدم تنظاتوریاتور، واتر پمپ، رادیچ فن رادییترموسو

  .نان حاصل نمودین اجزاء اطمیح ایاز عملکرد صح یستیض بای، که قبل از تعوگردد

   

  وبیک قطعات سالم و معیاز جهت تفکیمورد ن یآزمون ها-5

ستم خنک کننده، وجود هـر گونـه اشـکال در    یه قطعات در مجموعه سیم کلیل ارتباط مستقیقبل اشاره شد بدل یهمانگونه که در قسمت  ها

م باشـد  یشده و موتور تنظ یستم بررسیهمه اجزاء س است  یلذا مقتض. ستم گرددیتواند منجر به بروز اشکال در کل س یستم مین سیا یاجزا

اتور یـ اداتور مـانع گـردش آب باشـد ر   یـ ص داده شود ، اگر وجـود رسـوب درون راد  یاتور تشخیرادگرم کردن موتور  که علتیو در صورت

  .باشد  ینم یشامل گارانت

  اتوریقبل از باز شدن راد یص خرابیتشخ یآزمون ها-5-1

  یظاهر یآزمون بازرس -5-1-1

  روش آزمون

  :ردیگ یقرار م یمورد بررس یر بصورت چشمیوجود اشکاالت ز 

  ن ییدر اطراف مخزن باال و پا یسطح خارجوجود رسوبات -

ـ راد،  یمـر یپل یگلـوئ  یمخـزن ورود  یا شکسـتگ ی یومینیبدنه آلوم یا شکستگیو  یدگیب دی، آسیدگیخم -  یشـامل گـارانت  اتور ی

  . باشد ینم

  رش یار پذیمع

  .ض گرددید تعویوب بوده و بای، قطعه معن ییدر اطراف مخزن باال و پا یسطح خارجرسوبات در صورت مشاهده 

شامل اتور  یراد،  یمـر یپل یگلوئ یمخزن ورود یا شکستگی یومینیبدنه آلوم یا شکستگیو  یدگیب دی، آسیدگیخم در صورت وجود

  . باشد ینم یگارانت
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ر اسـتاندارد  یـ غ یع خنک کـار یاز ما ، استفادهقطعات مجاور یر ضروریر نامناسب و غیکه صدمات وارده در اثر سانحه، تصادفات، تعمیدر صورت: تذکر 

جـاد گـردد، قطعـه    ی، ا)فـن  یر ضـرور یـ ض غیمانند تعـو (ر گذار باشدیاتور تاثیت و عملکرد رادیفیم در کیکه بطور مستق اتوریکه منجر به رسوب در راد

  .باشد ینم یشامل گارانت

  ینشتآزمون  -5-1-2

  زات آزمونیتجه

   kgf/cm2 6/1ت اعمال فشار تا یدستگاه آزمون با قابل -

 kgf/cm2  05/0فشار سنج با دقت  -

  )یراتیمطابق کتابچه تعم( 49 9200 146با شماره  یرابط آزمون نشت -

  روش آزمون

  دییـ اتور متصـل نما یـ راد یاتور را باز نموده و دستگاه آزمون را توسط رابط مخصوص به دهانـه ورود یکه موتور سرد است درب رادیهنگام

و خـروج آب از   ید و وجـود نشـت  ییـ نما ین حالـت نگهـدار  یه در همقیدق 1باال برده و به مدت  kgf/cm2 6/1تا فشار را  )1-5مطابق شکل (

  .د ییمختلف بدنه را کنترل نما یاتور و نواحیمخازن راد

  
  1- 5شکل 

  رش یار پذیمع

  .ض گرددید تعویوب بوده و بای، قطعه معاتور یاز راد ینشتگونه در صورت مشاهده هر 

  

  اتوریاز باز شدن راد پس یص خرابیتشخ ین هاآزمو-5-2

  یظاهر یآزمون بازرس -5-2-1
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  روش آزمون

  :ردیگیقرار م یمورد بررس یر بصورت چشمیوجود اشکاالت ز

  ن ییدر اطراف مخزن باال و پا یسطح خارجوجود رسوبات -

ـ راد،  یمـر یپل یگلـوئ  یمخـزن ورود  یا شکسـتگ ی یومینیبدنه آلوم یا شکستگیو  یدگیب دی، آسیدگیخم -  یشـامل گـارانت  اتور ی

  . باشد ینم

  .باشد ینم یجاد گردد، قطعه شامل گارانتیا رات در محفظه موتوریاز تعم یا ضربات ناشیمات وارده در اثر سانحه، تصادفات و که صدیدر صورت: تذکر 

  رش یار پذیمع

  .ض گرددید تعویوب بوده و بایمع، قطعه ن ییدر اطراف مخزن باال و پا یسطح خارجرسوبات در صورت مشاهده 

شامل اتور  یراد،  یمـر یپل یگلوئ یمخزن ورود یا شکستگی یومینیبدنه آلوم یا شکستگیو  یدگیب دی، آسیدگیخم در صورت وجود

  . باشد ینم یگارانت

ر اسـتاندارد  یـ غ یع خنک کـار یاده از ما، استفقطعات مجاور یر ضروریر نامناسب و غیکه صدمات وارده در اثر سانحه، تصادفات، تعمیدر صورت: تذکر 

جـاد گـردد، قطعـه    ی، ا)فـن  یر ضـرور یـ ض غیمانند تعـو (ر گذار باشدیاتور تاثیت و عملکرد رادیفیم در کیکه بطور مستق اتوریکه منجر به رسوب در راد

  .باشد ینم یشامل گارانت

  

  یآزمون نشت -5-2-2

  زات آزمونیتجه

  :دباش یر میزات آزمون شامل موارد زیتجه

  .از را داشته باشدین فشار مورد نیکمپرسور هوا که توان تĤم -

  مخزن آب -

  kgf/cm2  05/0فشار سنج با دقت  -

  روش آزمون

د ییـ نمااعمال   یلوله ورودبه  kgf/cm2 6/1~0/1 زانیفشار هوا را به مسپس مسدود کرده و  یورود ر ازلولهیرا غاتور یراد یمجراهاه یکل 

  .دیده قرار یمورد بررسرا هوا  یحبابها یاحتمالو خروج  قرار دادهون ظرف آب اتور را دریرادسپس 

  رشیار پذیمع
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  .ض گرددید تعویباوب بوده و ین قطعه معییج باال و پایکل یاز قسمتها یدر صورت بروز نشت

د و عامـل آن وجـود تـرک و    یـ روز نمان بییج باال و پایر از کلیغ ییاز قسمتها ی، اگر نشت ین آزمون پس از مشخص نمودن مناطق نشتیدر ا

   باشد ینم یباشد ،  قطعه شامل گارانت یشکستگ

  

  روند اجرا-6

باشدکه در اثـر  یم) هاها و لولهپره(از صدمات وارده به شبکه یاتور ناشیاز اشکاالت راد یاریبسقبل اشاره شد  یهمانگونه که در قسمت  ها

حـذف شـده و    یرورضـ ر یـ ن علت الزم است که هر گونه حمل و نقـل غ یبه هم. د شودجایممکن است ا یط نامناسب حمل و نگهداریشرا

وب در یـ اتور معیـ شـود را  یه مـ یتوصـ  .شـوند  یر رفـت و آمـد نگهـدار   یو بدور از مس یاز آلودگ یستاده در محل عارینمونه ها به صورت ا

  .خودرو قرار داده شود یاتور نو نصب شده بر رویکارتن راد

ب شـبکه  یـ انـا ضـربات وارده باعـث تخر   یگر برخورد نداشـته باشـند تـا فشـار و اح    یکدیباشد که قطعات با  ین بگونه ادماین نحوه چیهمچن

 یه هـا یـ شـده و از ال  یهـم خـوددار   یاط عمل نموده و از قـرار دادن قطعـات بـر رو   یز الزم است که با احتین ییحمل و جابجا یبرا.نگردد

   .قطعات استفاده شود یجداساز یبرا ییمقوا

ض بطـور  یل تعویآن اشکاالت و دال یبر رو که شده و تگ مربوط به هر قطعه ید مطابق روش فوق بسته بندیض شده بایقطعات تعو یتمام

  د همراه به قطعه به انبار ارسال شودیق ذکر گردیدق

  

  منابع-7

- ISIRI  3223 

- ISIRI  3224 

- JIS D 1614 

- KES B-M025A 

- PRIDE WORKSHOP MANUAL 

- PRIDE PARTS CATALOGUE 

- DRAWING KK10D 15 200 
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