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 ايراد نوع اساس بر يابی عيب دستورالعمل

 

 :نوع ايراد يا اظهار مشتری

 موتور روغن سوزی دارد

 

  و تيبا X100خانواده  مدل خودرو :
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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  ي نوع عیبشناسايکم 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.

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

      و ايراد برطرفقطعه يا قطعات معیوب شناسايي  بیشتري ايرادات مشاهده شده اجتناب گردد و همچنین با اطمینان

 گردد. مي

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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موتور روغن سوزی دارد

بررسي وضعیت دود خروجي 
از اگزوز

آيا 
دود آبي رنگ از اگزوز خار  

مي شود
خیر

بله

بررسي وضعیت رو ن 
ريزي

بررسي زمان مشاهده خرو  
دود آبي رنگ از اگزوز

آيا دود آبي رنگ 
براي چند لحظه مشاهده 

مي شود 

آيا
رو ن ريزي در اطراف موتور

مشاهده مي گردد 

خیر

رف  عیب گرديد 

بررسي وضعیت کمپرس 
سیلندرها توس  کمپرس 
سن  مطاب  روش صفحات 

10 تا 8

بله

خیر

بررسي وضعیت کاسه نمد 
ساق سوپاپ مطاب  

7صفحه 
 يا مقدارکمپرسها 
م اب  استاندارد 

می باشد 

 يا بعد از 
بازکردن سرسيلندر کاسه 
نمد سا  سوپا  معيو  

می باشد 

بله

خیر

کاسه نمدهاي ساق سوپاپ 
را تعويض نمايید

سیستم مکانیکي

آيا
دود آبي رنگ مشاهده 

مي شود  

بله

بررسي وضعیت آببندي 
سوپاپها يا خرابي در 

سرسیلندر و واشر سرسیلندر 
11 و 10مطاب  صفحات 

 يا 
روی سرسيلندر معايب 

ظا ری مشا ده 
می شود 

بله

بررسي وضعیت تابیدگي 
سرسیلندر مطاب  روش 

12 و 11صفحات 

آيا
سرسیلندر داراي تابیدگي 

مي باشد 

خیر

بله

رفع عيب  رديد 

خیر

بررسي وجود سوختگي يا 
دوده روي واشر سرسیلندر 

12مطاب  روش صفحه 

آيا 
سوختگي يا دوده روي 
واشر سرسیلندر   
وجود دارد  

Aخیر بله

در صورت امکان عیب 
مشاهده شده را رف  نموده 
در  یر اين ورت قطعه 
معیوب را تعويض نمايید

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

میلیمتر اقدام به  0.2
) ک  تراشي(سنگ زني 

.نمايید

خیر

واشر سرسیلندر معیوب را 
13مطاب  روش صفحه 
.تعويض نمايید

قسمتهايي که داراي رو ن ريزي 
هستند را در صورت امکان رف  
عیب نموده در  یر اين ورت 
.قطعه معیوب را تعويض نمايید

بله

 

 فلوچارت عيب يابی -2
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 يا 
رين   ای پي تون 
داخل سيلندر  عي  

شده است 

بله

اقدام به دمونتاژ موتور 
جهت بررسي بلوک سیلندر

آيا 
عیب هاي ظاهري مطاب  

 مشاهده 14 و 13صفحات 
مي شود 

بله

بلوک سیلندر را تعويض 
نمايید

بررسي وضعیت رينگ و 
پیستون در سیلندر

بله

A

رفع عيب  رديد 

خیر
داخل سیلندرها را توس  
بنزين شستشو داده سپ  
بوسیله باد خشک نمايید

توس  ابزار م  و  داخل 
سن  مطاب  روش صفحات 

براي تمام  16 و 15
سیلندرها اقدام نمايید

 يا 
  ر سيلندر ا م اب  

استاندارد 
می باشد 

بلوک سیلندر را تعويض 
نمايید

خیر

بررسي رينگ و پیستون از 
لحا  شکستگي و 
سايیدگي  یر عادي

 يا 
رين   ای پي تون 
دارای عيبهای فو 

می باشد 

بله

خیر

رينگ و پیستون ها را 
تعويض نمايید

خیر.مراحل عيب يابی را از ابتدا م ددا ان ا  د يد
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 نوع ايراد يا اظهار مشتری: -4

  رو ن سوزي داردموتور 

 که می تواند موجب به وجود  مدن اين ايراد  ردد عبارتند از: سي تمی -3

 سیستم مکانیکي 

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

 .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 موضوع 

 ش هاي مرتب  با آن ايراد در قسمت تعمیر شده را بررسي نموده و سپ  اقدام به بررسي ب ش هاي ديگر نمايید.ابتدا ب 

 : مکانيکیسي تم  -3-9

رو ن سوزي ايرادي در خودرو مي باشد که رو ن موتور در اثر معیوب بودن برخي قطعات وارد محفظه احتراق شده و در 

خرو   سطح رو ن موتور و حجم کاهش همراه سوخت مي سوزد و اين امر موجباثر احتراق انجام شده داخل سیلندر به 

مي گردد لذا راه تش یص رو ن سوزي در خودرو مشاهده خرو  دود آبي از  وساير عیوب مرتب  دود آبي رنگ از اگزوز

 :رو ن سوزي در خودرو به دو صورت مي باشدمي باشد. به همراه کاهش سطح رو ن موتور اگزوز 

براي چند لحظه  مي شودروشن  وش بوده و بعد از اين که موتوربه مدت زمان چند ساعت خام خودروهايي که ل :نوع او

 .از اگزوز دود آبي خار  شده و سپ  دود آبي قط  شود

    از اگزوز دود آبي خار  از زمان روشن شدن موتور تا زمان خاموش شدن آن مادامي که موتور روشن استنوع دو  : 

 موتور افزايش مي يابد. دور افزايشمي شود و اين دود نیز با 

باي تی توجه داشته باشيم علت روغن کم کردن موتور صرفا روغن سوزی نمی باشد و در نکته  ابل توجه: 

صورت مراجعه مشتری و اعال  روغن کم کردن موتور ابتدا می باي ت و عيت خروج دود  بی را از ا زوز به 

ترل و بررسی نماييد و در صورت عد  مشا ده خروج  ر  ونه دود  بی از ا زوز الز  است صورت د ي  کن

 و عيت روغن ريزی موتور را به صورت کامل کنترل و بررسی نماييد.
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 کاسه نمد سا  سوپا  -3-9-9

به که موجب عدم عبور رو ن از قسمت سرسیلندر ( 2و ) (1مطاب  شکل شماره ) کاسه نمد ساق سوپاپ قطعه اي است

 .مي گردد  سوپاپ و گايد سوپاپساق از فاصله  محفظه احتراق

 

 ( کاسه نمد ساق سوپاپ پرايد1شکل شماره )

 

 ( کاسه نمد ساق سوپاپ تیبا2شکل شماره )

داکرده و وارد محفظه احتراق خرابي اين قطعه رو ن از داخل سرسیلندر از فاصله بین سوپاپ و گايد نشتي پی در صورت

که در طول روشن بودن موتور از اگزوز دود آبي خار  گردد مي گردد البته الزم به ذکر است اين نشتي به اندازه اي نیست 

لذا در صورت معیوب بودن اين قطعه در طول مدت خاموش بودن موتور رو ن از کاسه نمد به داخل محفظه احتراق نشتي 
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محفظه احتراق جم  مي شود و در لحظه اولیه روشن شدن موتور مي سوزد و در همان لحظه از اگزوز  پیدا کرده و داخل

 بعد از آن ديگر دود آبي از اگزوز خار  نمي گردد. به صورت دود آبي خار  مي گردد و

 ( باشد که باعث رو ن سوزي مي شود .4از اطراف گايد سوپاپ مطاب  شکل شماره ) رو ن ن دارد که نشتيامکاهمچنین 

 

 

 (4شکل شماره )

  درسرسيلن -3-9-2 

 را به دقت انجام دهیددر صورت مشاهده دود آبي در تمام لحظات روشن بودن موتور بايستي اقدامات زير 

 رده تا به درجه حرارت نرمال برسد سپ  موتور را خاموش نمايید.موتور را روشن ک 

  ها را باز کنید. تمام شم 

 د.یم مدار اولیه کويل را جدا نمايیس 

 باز است به  قرار داده و در حالتي که دريچه گاز کامالً ( در محل ن ب شم 3سن  را مطاب  شکل شماره ) کمپرس

 موتور استارت بزنید.
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 (3شکل شماره )

 

   (5شـکل شـماره )  حالت خود برسد و ثابت بمانـد مطـاب    سن  به ماکزيمم  عقربه کمپرساين عمل را تا زماني که 

 .نمايیدآزمون را براي بقیه سیلندرها تکرار  نمايید. اينمقدار کمپرس را يادداشت و سپ   ادامه داده

 

 (5شکل شماره )
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  براي که میزان فشار تراکمدر صورتي X100 9.8 از  تیبا و Kg/cm2139 يا Psi   کمتر بود ، مقدار کمي رو ـن

 .نمايیدسنجي را تکرار  موتور از سوراخ جاي شم  داخل سیلندر تزري  نموده و آزمون کمپرس

 

خودرووع ن لندرهایس نیحداکثر تفاوت ب استاندارد   

X100  15 3يورو bar 1 bar 

 bar 1 bar 14.5 تیبا

 

 

 خرابي در سـر سـیلندر و واشـر   يا ها  بندي سوپاپ از آب کمپرس موتور افزايش پیدا نکند ايراد با اضافه نمودن رو ن اگر

 .انجام دهیدنموده و بررسي هاي الزم را روي آن از روي موتور باز  را بايستي سر سیلندر سرسیلندر مي باشد که

شکستگي در صفحه ،  ، مک ترک هرگونه( 0و ) (9شماره ) هاي سیلندر الزم است مطاب  شکلبعد از دمونتاژ نمودن سر

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

 کنترل و بررسي نمايید. به صورت چشميو بدنه آن  روي سرسیلندر

                                 

 (9شکل شماره )

بدنه وجود سوراخ روی 

 سرسيلندر
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 (0شکل 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 

وجود اثرات سوختگي يا دود زدگي روي  ترک يا شکستگي در روي سرسیلندر الزم استدر صورت عدم وجود هر گونه 

 سطح سرسیلندر و واشر را ب ورت چشمي کنترل و بررسي نمايید.

در صورت مشاهده سوختگي و يا دود زدگي در روي سر سیلندر الزم است وضعیت تابیدگي سر سیلندر را به وسیله 

 ( کنترل و بررسي نمايید.8کالیبره مي باشد در شش جهت مطاب  شکل شماره )کش م  و  تابیدگي که  خ 

 

 

 (8شکل شماره )
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خ  کش را روي سطح سرسیلندر قرار داده و بیشترين فاصله سطح سرسیلندر براي مشاهده میزان تابیدگي الزم است 

 . ( توس  فیلر ، اندازه گیري و کنترل نمايید6از خ  کش را مطاب  شکل شماره )

 

 (6شکل شماره )

در صورتي که خودرو داراي گارانتي بوده مي  مي باشد. میلیمتر 15/7و تیبا  X100حد مجاز تابیدگي در خودروي 

میلیمتر  2/7بايست سرسیلندر به صورت کامل تعويض گردد در  یر اين صورت سرسیلندر هر دو خودرو را مي توان تا 

  .سنگ زني نمود

 

 سيلندرواشر سر -3-9-4

 ( به صورت چشمي کنترل و بررسي نمايید.17روي واشر سرسیلندر را مطاب  شکل شماره ) هسوختگي و يا دودوجود 
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الزم بـه ذکـر اسـت بعـد از تعـويض واشـر        را تعويض نمايیـد. آن سر سیلندر واشر در صورت مشاهده سوختگي در روي 

کیلوگرم متر و در خودروي تیبا الزم است  4/8الي  0/0با  X100بايستي پیچ هاي مربوط به سر سیلندر را در خودروي 

 .پیچ هاي سرسیلندر را سفت نمايیددر سه مرحله 

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

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

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

 فت نمايید.کیلوگرم متر س 6به خار  با گشتاور 

ین بـودن فشـار تـراکم    قابل توجهي داشته باشد مشکل پـاي  افزايشبعد از اضافه نمودن رو ن در صورتي که فشار تراکم 

مي باشد که اين امر از يـک طـرف موجـب فـرار کمپـرس از محفظـه       سیلندر  سايیدگيمربوط به رينگ ها ، پیستون و 

در اثر ضعی  شدن رينـگ هـاي پیسـتون    شود و از طرف ديگر  احتراق به داخل کارتر شده و موجب سوختن رو ن مي

بايسـت   مـي رو ن روي سطح سیلندر جم  نشده و رو ن باقي مانده در اثر احتراق مي سوزد لذا با مشـاهده ايـن مـوارد    

 جهت بررسي هاي بیشتر دمونتاژ گردد.موتور 

 و رين  و پي تون بلوک سيلندر-3-9-3

بلوک سیلندر باز نمـوده و بوسـیله دسـتگاه شستشـوي قطعـات بـه صـورت کامـل         اجزاي مت ل به بلوک را از روي 

   : شستشو دهید و سپ  موارد زير را بررسي نمايید

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

 کنترل و بررسي نمايید.( 12و ) (11اره )و آب مطاب  شکل شم هاي مجاري رو ن ، ديواره سیلندرها
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 (12شکل شماره )

 (14را مطاب  شکل شماره ) سطح داخلي سیلندرها را از لحا  وجود خراشهاي عمی  در امتداد محور سیلندر 

 ـید.  يها را نیز از نظر شکستگي کنترل نما بررسي نموده و پیستون و رينگ

 

 (14شکل شماره )

  در داخل نبايد هیچگونـه حرکتـي داشـته    گژن پین  ن پین در شاتون را بررسي نمايـید.قرارگیري گژوضعیت

در صورت مشاهده حرکت گژن پین داخل شاتون ، داخل سیلندر مربوطـه را از نظـر خـراش ناشـي از      باشد و

 مورد بررسي قرار دهید. (13مطاب  شکل شماره )برخورد با گژن پین 
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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

  از بر طرف در صورت مشاهده خراش در جداره داخلي سیلندر ابتدا علت بوجود آمدن خراش را مش ص نموده و پ

 نمودن آن بلوک سیلندر را نیز تعويض نمايید.

داخل سیلندرها را توسـ  بنـزين شستشـو    ،  گري ، شکستگي و  یره مک ري تهدر صورت عدم مشاهده هرگونه ترک ، 

 ید.بوسیله باد خشک نمايداده و 

نموده و ساعت داخل سن  را داخل ثابت   72/01 روي عدد  X100و براي  mm52/05  عددروي  براي تیبامیکرومتر را 

ساعت داخل سـن  را داخـل سـیلندر قـرار     يید سپ  دهانه میکرومتر قرار داده و صفحه مدر  آنرا روي صفر تنظیم نما

 (15) هـاي شـماره  مطـاب  شـکل    ارتفاع م تل  داخل سیلندرشامل دو محور عمود بر هم در سه  داده و در شش نقطه

 ید.  يشده از روي ساعت را يادداشت نما مشاهدهعدد 

  

 (15شکل شماره )
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 (19شکل شماره ) را مطاب  نوسان ساعت مینیممالزم به ذکر است براي مشاهده قطر دقی  سیلندر بايستي  توجه :

  ید.ييادداشت نما

 

 (19شکل شماره)

 

بیشتر بود يا اختالف قطر  72/01 از ،  X100و براي  mm52/05، از براي تیبا  در صورتي که قطر سیلندر در هر ناحیه

بود سیلندر معیوب بوده و بايستي بلوک سیلندر را  mm72/7 بیش از  X100براي تیبا و  گیري شده در شش نقطه اندازه

 تعويض نمايـید.

ید. براي اين در صورت عدم مشاهده هرگونه ايراد در بلوک سیلندر الزم است پیستون و رينگ هاي پیستون را بازديد نماي

 بـه صـورت چشـمي    شکستگي ، سايیدگي  یر عادي و عیـوب ديگـر  منظور الزم است رينگ و پیستون را از نظر هرگونه 

 کنترل و بررسي نمايید در صورت مشاهده ايرادات مذکور قطعه معیوب را تعويض نمايید.  

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