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 ايراد نوع اساس بر يابی عيب دستورالعمل

 

 :نوع ايراد يا اظهار مشتری

 موتور جوش می آورد
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 مقدمه :

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

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

زينه ترين و سريعترين روش براي شناسايي نوع عیب به وجود يک ايراد و بر اساس نوع آن ، از دسترس ترين و کم ه

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

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

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

 گردد.

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

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

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

 آن نیز به جامعه و در نهايت به خود نمايندگي هاي مجاز برگشت داده مي شود.
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هیلوا ياه يسررب و تامادقا

دروآ یم شوج روتوم

 ندوب ملاس تیعضو يسررب
نف هناورپ

 ايآ
 دقاف و ملاس نف هناورپ

 يگتسکش هنوگره
 دشاب يم

ریخ

هلب

 ضيوعت ار نف هناورپ
.دیيامن

 دوجو تیعضو يسررب
مانيد همست

ايآ
 رد و ملاس مانيد همست 

 رارق دوخ لحم
 دراد

ايآ
 هناورپ ندومن ضيوعت زا دعب

 شوج روتوم نف
 دروآ يم

هلب

ریخ

 ديدرگ بیع عفر

 ضيوعت ار مانيد همست
  یحص تروص هب و هدومن
.دیيامن ب ن دوخ لحم رد

هلب

ریخ

 ار هدننک کنخ عيام دوجو
 نز م و روتايدار لخاد
 يسررب و لرتنک  اسبنا

.دیيامن

ايآ
 همست ضيوعت زا دعب
 شوج روتوم مانيد

 دروآ يم

هلبریخ

ايآ
 هدننک کنخ عيام رادقم
 بسانم روتايدار لخاد

 دشاب يم

هلب

 لخاد هدننک کنخ عيام
 و هدومن میظنت ار روتايدار
 روتوم ندروآ شوج تیعضو
دیيامن يسررب و لرتنک ار

ریخ

يکيرتکلا متسیس

ايآ
 شوج روتوم
  دروآ يم

هلب

يکیناکم متسیسيکيرتکلا متسیس
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يکيرتکلا متسیس

 ايآ
 هدش تبث ECU رد يياطخ

 تسا

ریخ

هلب
 هدنروآ دوجو هب تاداريا هیلک عفر

 شوج ددجم يسررب و اطخ
روتوم ندروآ

تیعضو يسررب
 شور  باطم نف زویف 

7 هحفص

 ايآ
دشاب يم بویعم نف زویف

 دشاب يم

ايآ
 شوج روتوم 
 دروآ يم

هلب

ریخ

 ديدرگ بیع عفر

.دیيامن ضيوعت ار زویف

هلب
ریخ

تیعضو يسررب
نف هلر 

9 هحفص شور  باطم 

ايآ
 شوج روتوم
 دروآ يم

ریخ

هلب

 ايآ
دشاب يم بویعم نف هلر

 دشاب يم
هلب

ریخ.دیيامن ضيوعت ار بویعم هلر

 ندوب ملاس تیعضو يسررب
 شور  باطم نف روتوم

9 هحفص
ايآ

 شوج روتوم
 دروآ يم

هلب

ايآ
 بویعم نف روتوم 

 دشاب يم
هلب

.دیيامن ضيوعت ار نف روتوم

ايآ
 شوج روتوم 
 دروآ يم

 هلیسو هب اطخ ياهدک يسررب
 باي بیع هاگتسد

هلب

ریخ

يکیناکم متسیس

 ندوب ملاس تیعضو يسررب
  باطم بآ يامد روسنس

10 هحفص شور

ايآ
 بویعم بآ يامد روسنس 

 دشاب يم
هلب  ضيوعت ار بآ يامد روسنس

.دیيامن

ايآ
 شوج روتوم 
 دروآ يم

ریخ

هلب
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يکیناکم متسیس

 ايآ
 ملاس روتايدار برد

 دشاب يم
ریخ

هلب

 ار بویعم روتايدار برد
.دیيامن ضيوعت

 متسیس تیعضو يسررب
يرا ب و روتوم هدننک کنخ
13 هحفص شور  باطم 

ايآ
بویعم روتايدار

 دشاب يم

ايآ
 شوج روتوم 
 دروآ يم

هلب

ریخ

 ديدرگ بیع عفر

.دیيامن ضيوعت ار روتايدار

هلب

ریخ

 ملاس تیعضو يسررب
  باطم تاتسومرت ندوب

16 هحفص شور

ايآ
 شوج روتوم 
 دروآ يم

ریخ

هلب

 ايآ
بویعم تاتسومرت

هلب دشاب يم 

 ضيوعتار تاتسومرت
.دیيامن

ریخ

 ندوب ملاس تیعضو يسررب
 شور  باطم پمپ رتاو

17 هحفص

ايآ
 شوج روتوم 
 دروآ يم

 ندوب ملاس تیعضو يسررب و لرتنک
11 هحفص شور  باطم روتايدار برد

 ايآ
بویعم پمپ رتاو

 دشاب يم 

هلب

 ضيوعتار پمپ رتاو
.دیيامن

ریخ

 ملاس تیعضو يسررب
 رشاو و ردنلیسرس ندوب
 شور  باطم ردنلیسرس

19 هحفص

ايآ
 شوج روتوم 
 ايآ دروآ يم

 رشاو و ردنلیسرس
بویعم ردنلیسرس

 دشاب يم 

هلب

هلب

هلب

 رشاو و ردنلیسرس
 ضيوعتارردنلیسرس

.دیيامن

ايآ
 شوج روتوم 
 دروآ يم

ریخ

 ماجنا ادتبا زا ار يباي بیع
دیهد

هلب
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 نوع ايراد يا اظهار مشتری:

 موتور جوش مي آورد

 سيستم هايی که می تواند موجب به وجود آمدن اين ايراد گردد عبارتند از:

 سیستم الکتريکي (9

 سیستم مکانیکي (2

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

 .مورد بررسي قرار گیرد

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

 .ا بررسي نموده و سپس اقدام به بررسي ب ش هاي ديگر نمايیدبا آن ايراد در قسمت تعمیر شده رهاي مرتبط  ابتدا ب ش

 اوليهبررسی های اقدامات و 

 الزم استقبل از شروع عیب يابي 

 اطمینان حاصل نمايید صورت چشمي از سالم بودن پروانه فن و عدم شکستگي آن به -9

 و همچنین میزان کشش تسمه مطمئن شويد. قرار گیري صحی  آن در محل خودبودن تسمه دينام و سالم  از -2

 اطمینان حاصل نمايید  به میزان الزم وجود آب داخل رادياتوراز  -4

 در صورت عدم مشاهده ايراد در موارد مذکور مراحل ذيل را بررسي نمايید.

 سيستم الکتريکی : -9

 ، و موتور فن رله فن فيوز 

دستگاه عیب ياب را به خودرو  ودر صورت مشاهده خودرو با ايراد جوش آوردن الزم است ابتدا خودرو را روشن 

را کنترل و بررسي نمايید در صورت مشاهده هرگونه خطا در  ECUنموده و وضعیت خطاهاي ثبت شده در مت ل 

به صورت مستقیم قطعه مربوطه را کنترل و بررسي نمايید در خ وص موتور فن رادياتور و يا رله هاي مربو  به آن 

در خودروي تیبا و  صورتي که آمپر آبدر تا باال آمدن آمپر آب و روشن شدن فن منتظر بمانید.  غیر اين صورت
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X100   درجه رسید پشت آمپر را با دماي  60به دمايECU  در دستگاه عیب ياب مطابقت داده سپس وضعیت

موتور را خاموش نموده و مطاب  شکل  , روشن شدن فن را کنترل و بررسي نمايید. در صورت عدم روشن شدن فن

 کنترل و بررسي نمايید. داخل اتاق فن را از داخل جعبه فیوز آمپري 30 زوضعیت سالم بودن فیو (2و ) (9شماره )

 

 

 

 تیبا خودرو ( فیوز فن9شکل شماره )

 

 X100 خودرو ( فیوز فن2شکل شماره )
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بازديد  (4)رله هاي فن را مطاب  شکل شماره تیبا  يخودرو برايسالم بودن فیوز مربو  به فن الزم است  صورتدر 

 نمايید.

 

 تیبا رله هاي دور کند و دور تند فن رادياتور( 4شکل شماره )

موتور فن را از دسته سیم جدا نموده سپس به وسیله در صورت سالم بودن رله هاي فن الزم است که سوکت مربو  به 

ي یت عملکرد موتور فن را کنترل و بررسو وضعداده به آن برق مستقیم  (3دو سیم از باتري مطاب  شکل شماره )

و بايستي به وسیله تست المپ وضعیت وجود برق را  نمايید. در صورتي که موتور فن روشن شود موتور سالم مي باشد

 در غیر اين صورت موتور فن معیوب بوده و بايستي تعويض گردد. داخل دسته سیم کنترل و بررسي نمايید

          

 (3شکل شماره )
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  سنسور دمای آب 

سنسور در صورت سالم بودن موتور فن الزم است دستگاه عیب ياب را به خودرو مت ل نموده و سپس وضعیت عملکرد 

و يا دماي خارج از  کنترل و بررسي نمايید. در صورت مشاهده اعداد غیر عادي (5شکل شماره )مطاب   دماي آب را

 سنسور دماي آب معیوب بوده و بايستي تعويض گردد. مقدار مربوطه

 

 (5شکل شماره )

را کنترل و بررسي نمايید. در صورتي که فن روشن  ي آب الزم است وضعیت روشن شدن فنبعد از تعويض سنسور دما

 .گرديد و موتور جوش نیاورد ايراد برطرف گرديده است در غیر اين صورت سیستم مکانیکي را کنترل نمايید
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 سيستم مکانيکی -2

سالم بودن سیستم الکتريکي الزم است وضعیت ب ش هاي مکانیکي موتور را که در به وجود آمدن در صورت اطمینان از 

ايراد جوش آوردن موتور تاثیر گذار مي باشند کنترل و بررسي گردد لذا بهتر است جهت عیب يابي سريع تر به روش زير 

 عمل نمايید:

  رادياتور و درب رادياتورمايع خنک کننده , 

از وجود مايع خنک کننده داخل م زن انبسا  و داخل رادياتور  ،ابتدا قبل از بررسي وضعیت سالم بودن رادياتور و درب آن

اطمینان حاصل نمايید. در صورت عدم وجود مايع خنک کننده داخل م زن يا رادياتور به میزان الزم مايع خنک کننده 

وضعیت جوش آوردن موتور را درب م زن انبسا  و رادياتور را بسته و موتور را روشن نمايید سپس و داخل آنها ري ته 

موتور را خاموش نموده  کنترل و بررسي نمايید. در صورتي که موتور جوش نیاورد ايراد برطرف شده است در غیر اين صورت

 را از لحاظ موارد ذيل بررسي نمايید : آنو  و منتظر بمانید تا موتور خنک شود سپس درب رادياتور را بازکرده

 خ وصا در پرچ واشر الستیکي سوپاپ ، پارگي واشر الستیکي ، دفرمگي واشر الستیکي ، رسوب گرفتگي کندگي (

 ، وجود هرگونه پلیسه و مواد خارجي که باعث گرفتگي سوراخ عبور مايع خنک کاري شود . سوپاپ فشار منفي(

                 

 پارگي واشر الستیکي ( 7شکل شماره )                 کندگي پرچ واشر الستیکي سوپاپ  (9شکل شماره ) 
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 در سوپاپ فشار منفي رسوب گرفتگي ( 7شکل شماره )دفرمگي واشر الستیکي                  (9شکل شماره )          

               

 وجود مواد خارجي(  6شکل شماره )      پارگي واشر الستیکي (  8شکل شماره )      

همچنین در صورت در صورت مشاهده هر کدام از موارد فوق درب رادياتور معیوب بوده و بايستي آن را تعويض نمايید. 

سوپاپ عدم مشاهده موارد باال الزم است وضعیت عملکرد درب رادياتور را کنترل و بررسي نمايید براي اين کار ابتدا 

نمايید سوپاپ و دوباره رها و  کمي بیرون بکشید (90مطاب  شکل شماره ) را به وسیله دست) فشار منفي ( خالء 

 لیه خود برگردد در غیر اين صورت درب رادياتور معیوب مي باشد .بدون هیچگونه گیرکردن بايد به محل او
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 (90شکل شماره )

 موتور را روشن کنید بگذاريد دماي آب باال رود. در اثر باال رفتن دماي آب مقداري از آبحال درب رادياتور را ببنديد و 

موتور و خنک شدن آن آب  اثر خاموش بودنشود حاال موتور را خاموش کنید در  رادياتور در م زن انبسا  ت لیه مي

ز کردن هنگام با مشاهده آب. در صورت عدم  شود مي از م زن در اثر خالء به وجود آمده به سمت رادياتور مکش

 درب رادياتور معیوب بوده و بايستي تعويض گردد. ، درب رادياتور و وجود آب در م زن انبسا 

 نمايید :کنترل و بررسي را از لحاظ موارد ذيل  آب دياتورراسالم بودن درب رادياتور ، در صورت 

 ب اريو  عدم وجود نشتي در سیستم خنک کننده موتور 

تا  75/0فشار را به براي تش یص اين ايراد الزم است دستگاه تست فشار را مطاب  شکل زير به رادياتور مت ل نموده و 

ثانیه  90نبايد بعد از ثانیه در همین فشار ثابت نگهداريد .  90کیلوگرم بر سانتیمتر مربع  برسانید سپس به مدت  9/9

نشتي داشته و بايستي  و يا سیستم ب اري افت فشار مشاهده شود در صورت مشاهده افت فشار سیستم خنک کننده

 نشتي آن برطرف گردد.
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 ( دستگاه تست فشار99شکل شماره )

 هاها و لوله، رسوبات ناشي از نشتي در پره ترک خوردگي ، شکستگي 

راديـاتور معیـوب بـوده و     هـا هـا و لولـه  ترک خوردگي، رسوبات ناشي از نشتي در پرهگونه شکستگي ، در صورت مشاهده هر

 بايستي تعويض گردد .

        

 وراخ شدگي پره هاي رادياتورس (  94شکل شماره )    ضربه خوردگي(  92شکل شماره )      
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 شکستگي لوله پلیمري (  95شکل شماره )           لوله ها و پره  دفرمگي ( 93شکل شماره )    
 

 خمیدگي، آسیب ديدگي و يا شکستگي دريچه ورودي و گلويي 

 

 (  99شکل شماره )

  پلیمري بااليي يا پاپپني به رادياتور (نشتي آب از محل کلینچ ) محل ات ال صفحه 

    

 (97شکل شماره )
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  مطاب  شکل  نشتي آب در زير داشبورد جلوي دسته دنده که نشان دهنده نشتي از رادياتور ب اري بودهمشاهده

 نمايید. و بررسي را کنترل ب اري و يا نشتي از شیلنگ هاي ورودي و خروجي به رادياتور (98شماره )

 

 

 (98شکل شماره )

در صورتي که هر کدام از موارد مذکور در خ وص رادياتور مشاهده گرديد رادياتور معیوب بوده و بايستي تعويض گردد 

 در غیر اين صورت بايستي قطعه بعدي را کنترل و بررسي نمايید.

 ترموستات 

وظیفه تنظیم جريان خروجي آب از بلوک سیلندر را بـراي ورود بـه    که( 96مطاب  شکل شماره )ترموستات قطعه اي است 

آب از موتـور بـه    عدم عملکرد صحی  موجب مسـدود شـدن خروجـي   در صورت  رادياتور و خنک شدن آن بر عهده دارد که

 اين امر موجب عدم چرخش صحی  آب داخل رادياتور و در انتها موجب جوش آوردن موتور مي گردد. شده ورادياتور 

 

 (96شکل شماره )
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مطاب  شکل شیلنگ باالي رادياتور را براي تش یص اولیه  ترموستات الزم است لذا جهت تش یص عملکرد صحی 

وضعیت گرماي شیلنگ را به صورت حسي کنترل و در زماني که موتور گرم شده است با دست گرفته و ( 20شماره )

 .بررسي نمايید 

 

 (20شکل شماره )

در صورتي که شیلنگ باالي رادياتور سرد باشد نشان دهنده اين است که ترموستات باز نشده و مانع عبور آب از 

مي گردد موجب جوش در رادياتور  آب داخل موتورعدم چرخش  به همین جهتو  مي شودموتور به داخل رادياتور 

مطاب  . بعد از مشاهده اين امر الزم است ترموستات را از محل خود خارج نموده و سپس آوردن موتور مي گردد 

و تا  داخل يک ظرف داراي آب قرار داده و به همراه يک دما سنج روي حرارت قرار دهیدآن را ( 29شکل شماره )

در اين دما بايستي ترموستات به صورت کامل باز شود در صورت عدم باز  درجه سانتیگراد صبر نمايید. 65دماي 

 شدن صحی  , ترموستات معیوب بوده و بايستي تعويض گردد.

 

 (  29شکل شماره )

 بايستي قطعات ديگر را کنترل و بررسي نمايید.در صورت سالم بودن ترموستات 
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 واتر پمپ 

. واتر پمپ وظیفه (22شکل شماره )مهمي دارد واتر پمپ است  قطعه ديگري که در خنک کردن سیستم موتور نقش

به چرخش درآوردن مايع خنک کننده داخل موتور را بر عهده دارد تا در اثر چرخش مايع خنک کننده و عبور از 

دماي آن کاهش يافته و دوباره جهت کنترل دماي موتور وارد موتور گردد. در صورت عدم عملکرد داخل رادياتور 

 نمي صحی  اين قطعه مايع خنک کننده به درستي داخل سیستم خنک کننده چرخش نکرده و دماي آن کاهش

موجب  ي از واتر پمپرت وجود هرگونه نشت. همچنین در صوو بعد از چند دقیقه کارکرد ، موتور جوش مي آورد ابدي

 مايع خنک کننده داخل موتور شده و اين امر موجب جوش آوردن موتور مي گردد.کاهش 

 

 ( 22شکل شماره )

و در  پمپ الزم است در حالتي که ترموستات ن ب نباشد درب رادياتور را باز کرده ررسي عملکرد صحی  واتربراي ب

اشد که به صورت داخل رادياتور بايد به گونه اي بوشن نموده و وضعیت چرخش آب موتور را ر حالت موتور سرد،

آب داخل رادياتور بايستي اتور ببینید در صورت عدم مشاهده چرخش مناسب يکامال واض  چرخش آب را داخل راد

الزم به ذکر است در اين  بررسي نمايید.( 24مطاب  شکل شماره )واتر پمپ را دمونتاژ کرده و وضعیت پره هاي آن را 

 حالت بايستي آب داخل رادياتور به میزان کافي باشد. 
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 (24شکل شماره )

ژ گردد در غیر اين صورت ادر صورت عدم چرخش مناسب آب داخل رادياتور واتر پمپ معیوب بوده و بايستي دمونت

 نمايید.قطعه بعدي را کنترل و بررسي 

 سرسيلندر و واشر سرسيلندر

فوق الزم است وضعیت سالم بودن واشرسرسیلندر و سرسیلندر را کنترل و  هدر صورت اطمینان از سالم بودن قطع

بررسي نمايید براي اين منظور الزم است براي بررسي وضعیت سالم بودن واشر سرسیلندر در رادياتور را باز نموده و 

  روغن داخل آب موتور را روشن نمايید در صورت مشاهده حالت غیر عادي در داخل آب رادياتور اعم از وجود م لو

يا جهش شديد آب در اثر ورود کمپرس موتور داخل آب رادياتور و جوش آوردن سريع آب به دلیل ورود کمپرس داغ 

موتور داخل آب رادياتور ، واشر سرسیلندر سوخته است و بايستي تعويض گردد. به همین جهت الزم است سرسیلندر 

 کنترل و بررسي نمايید.( 23مطاب  شکل شماره )در را را دمونتاژ نموده و ضعیت سوختگي واشر سر سلن

مطاب  در صورت سوختگي واشر سر سیلندر الزم است کف سرسیلندر و کف بلوک سیلندر را نیز با خط کش کالیبره 

 نمايید.کنترل و بررسي ( 25شکل شماره )
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 (  23شکل شماره )

 

 (  25شکل شماره )

میلیمتر باشد در غیر اين صورت  95/0تیبا کمتر از و  X100الزم است میزان تابیدگي سرسیلندر براي خودروي 

 سرسیلندر معیوب بوده و بايستي تعويض گردد.

 در صورتي که با توجه به عیب يابي هاي فوق ايراد مرتفع نگرديد عیب يابي را مجددا از ابتدا انجام دهید.
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