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گارانتی دوره در تعميرگاهها در قطعات تعويض دستورالعمل  

 

 نام قطعه يا مجموعه:
 

 شيشه جلو و عقب 

 

 X200 و X100مدل خودرو : خانواده 

 شماره قطعه : 

 SM130-63-901B – DN03072710G – DN21072710شيشه جلو :                                             

-DN03079710B-SA14163930B-DH10063930E-SK12C6393XAشيشه عقب :                      

DH16079710E-DH21179720A-DH21079710B 
  --------شماره مجموعه اصلی : 

 گيالن ، شيشه اصفهانشرکتهای سايپا شيشه ، شيشه نام سازندگان قطعه : 

 تنظيم کننده : واحد فنی و مهندسی

 9316ماه  همنبتاريخ تنظيم : 

 صفر شمارة ويرايش :

 

 مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه )خودرو( ايران
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 مقدمه  -9

در  ياحتمال يخطاهااين دستورالعمل جهت افزايش دقت و صحت در تشخيص عيوب قطعات در تعميرگاهها به منظور کاهش 

و تعريف  يتعويض قطعات و همچنين افزايش دقت و صحت در فرآيند تفكيک قطعات تعويض شده با استفاده از يكسان ساز

شده است  يگردد . لذا در اين دستورالعمل سع يتشخيص عيوب تنظيم م رالزم جهت کاهش خطاها د يروشها و آزمونها

 تشريح شود .جلو و عقب  شهيشمربوط به  يوص بروز عيب و عيب يابدر خص يروشها ، آزمونها و نكات ضرور

 جلو و عقب شهيشتشريح روش عملکرد قطعه و پارامترهای مهم و حساس  -2

 :   مي شوند دسته تقسيم دو  خودرو در حال حاضر به يشيشه ها

   Laminated يشيشه ها •

 Tempered ياه شيشه •

 جلو شهیش Laminated : 

، باران ، سنگريزه و ... به داخل خودرو ، تامين ديد راننده و زيبـايي  ري از ورود مواد خارجي مانند برفجلوگي شيشهوظيفه 

شيشه اي است شـامل  ( 9مطابق شكل شماره ). شيشه اليه دار،  نوع شيشه اليه دار مي باشداز شيشه جلو خودرو بوده که 

يكديگر چسبيده شده اند، تا در صورت خرد شـدن شيشـه    ( بهPVBدو اليه شيشه فلوت که توسط ميان الية پالستيكي )

قطعـه بـه   و از نفوذ ( 2مطابق شكل شماره )، از پراکنده شدن بخش بيشتري از خرده شيشه ها  توسط يک نيروي خارجي

( 9مطابق شكل شـماره ) ( Frit)دور تا دور اين شيشه ها، حاشيه اي به صورت يک نوار مشكي  جلوگيري شود.داخل اتاق 

که کاربرد آن محافظت و طول عمر چسب دور شيشه در مقابل نور خورشيد ، پوشش دادن قطعات داخلي اتاق، وجود دارد 

بيشـتر  شيشـه   پـاييني در بخش پوشش سراميكي عرض انتشار تدريجي تمرکز تنش حرارتي به شيشه مي باشد همچنين 

  است.شده متصل ، به آن مخصوصوسيله چسب  بهشيشه نيز در قسمت باال و وسط آينه پايه در شيشه جلو  است.
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 (9شكل شماره )

 

 (2شكل شماره )

 

 

 

  (9شكل شماره )

 آينهمحل نصب پايه 

 (Frit) نوار مشکی
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 ، مــذاب شيشــه پــر از خــروه از کــوره، بــر روي حوضــچه اي از قلــ  مــذاب شــناور         شيشــه   فلــوتبــراي تهيــه  

 مي گردد و عيوب ظاهري آن از قبيل موه، ناهماهنگي ضخامت و غيره نسبت به شيشه هايي کـه بـه روش هـاي ديگـر توليـد      

 . مي شوند، بسيار کمتر است

ويژگي عمده شيشه هاي اليه دار که به عنوان شيشه جلو خودرو به کار مي روند، اين است کـه مقاومـت در برابـر نفـوذ بـااليي      

 . يا واپيچش نور در آنها بسيار کم است و بنابراين براي استفاده به عنوان شيشه جلو، بسيار مناسب مي باشندداشته و انحراف 

. نمايـد  شفافيت شيشه و عدم وجود موه در آن به راننده کمک مي کند که بتواند منظرة جلوي خود را با وضوح کامل مشاهده 

 ه در معرض ديد مستقيم راننـده نيسـت، مشـكلي بـراي ديـد او ايجـاد       عدم شفافيت و يكنواختي سطح شيشه، در منطقه اي ک

 .  نمي کند ولي زيبايي خودرو را تحت تأثير قرار مي دهد

   . بر روي سطح شيشه نيز مي تواند اثرات مذکور را در بر داشته باشدو يا حباب خراش  ،عدم وجود ترک 

 :مناطق شیشه  -2-1

 داده شده است : نشانمناطق مختلف شيشه عقب ( 5جلو و در شكل شماره )شيشه  مناطق مختلف( 4شكل شماره ) در

 : aمنطقه  -

 . مي باشدکه بيشترين ديد راننده از آن ناحيه است منطقه اي از سطح شيشه 

نشـان مشـخص    Lو براي ساير انواع شيشه ها براساس طول شيشه با حـرف   Gبا حرف در اين ناحيه نقطه ديد مستقيم راننده 

 مي گردد .  

 : bمنطقه  -

تري نسبت بـه  و از نظر درجه اهميت در درجه پايين منطقه اي از سطح شيشه که راننده از آن کمتر براي ديد استفاده مي کند

 قرار دارد .    aمنطقه
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 : cمنطقه  -

ميليمتري لبه شيشـه قـرار    95منطقه اي از سطح شيشه که امكان ديد راننده از آن قسمت ها وجو نداشته و عمدتا در حاشيه 

 دارد . همچنين شامل کليه مناطق داراي پوشش سـراميكي و نـواحي پشـت آينـه و هرگونـه اتصـاالت جـانبي بـر روي شيشـه          

 مي باشد .  

 

 لوج مناطق مختلف شيشه( 4شماره )شكل 

 

 ( مناطق مختلف شيشه عقب5شكل شماره )
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  شیشه عقب Tempered :  

 يدر يک سيكل حرارت يشكل دهو  يبرشكارشوند ، پر از  ينيز شناخته م Toughenedاين نوع از شيشه ها که با نام 

 گرم شده و سپر به سرعت سرد سانتيگراد درجه  600-100 يگيرند ، بدين ترتيب که ابتدا شيشه تا دما قرار مي

از  يايجاد شده ناش يبدليل تنش سطح چنيننمايد ، هم يبرابر بيشتر م 90تا  5شود که اين امر استحكام شيشه را  يم

مطابق شكل تيز و برنده  يکوچک و ريز و بدون لبه ها يسرد شدن سري  ، در هنگام شكست اين نوع شيشه ها به ذرات

 دهد ، اما نه بطور صد در صد . يکاهش م يد که اين امر امكان آسيب ديدن سرنشينان را تا حد زيادشون يتبديل م( 6شماره )

 

 (6شماره )شكل 

پر از عمليات تمپر منجر به شكستن اين نوع از شيشه ها  يو خمكار يکه گفته شد هر گونه عمليات برشكار همانگونه 

دسته  تمپر شده در اکثر خودروها ) بجز آن يعمليات ها بايد قبل از تمپر شدن انجام شود . شيشه ها يخواهد شد و تمام

 يشوند . شيشه ها يو عقب استفاده م يجانب يعنوان شيشه هاه شيشه هايشان المينه است ( ب يکه تمام ياز خودروهاي

پوالريزه شده  ي، يک عينک آفتاب ييک روز آفتاب است در يکاف از فواصل دور قابل تشخيص هستند  يتمپر شده به راحت

در حين  کهرا  يمتقارن يبر چشم داشته باشيد  و از مقابل به يک شيشه تمپر شده نگاه کنيد  در اين حالت شكلها

 عمليات تمپر در شيشه پديد آمده ، مشاهده خواهيد کرد .
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 يكيالكترون ستميهنگام روشن بودن س داشته ورا نقش گرمكن ( 1مطابق شكل شماره )عقب   شهيشروي  يها  خط

بهتر  ديباعث دامر  نيا و باعث مه زدايي و ذوب شدن يخ روي شيشه مي شود کردهبرقرار  شهيبرق را در ش انيجر، خودرو

 گردد. يم ياحتمال اتاز خطر يريجلوگو راننده 

 

 

  (1شكل شماره )

 در تعميرگاهها و عقب  شيشه جلواشکاالت منجر به تعويض  -3

 عمده ترين مشكالت مطرح شده از طرف مشتريان به شرح ذيل مي باشد :

 وجود حباب و يا تاول در سطح شيشه  -

 اليه داخلي و اليه خارجي ترک و يا شكستگي -

 موه دار بودن -

 عدم شفافيت شيشه  -

 شخط و خرا -

 نفوذ آب -

 قطعي گرمكن شيشه عقب  -

 گرمكن( کنده شدن پنر )ترمينال -

  شيشه (شكست خودبخوديخود کشي ) -
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 هياول یهاياقدامات و بررس -4

 : قبل از هر آزموني نياز مي باشد که مواردي را بررسي و کنترل نماييد که به شرح ذيل مي باشد 

  در خصوص شكست شيشه جلو بايد با دست کشيدن روي سطح شيشه مشخص شود که اليه شكست

 مربوط به اليه داخلي شيشه است يا اليه بيروني 

  در صورت شكست در اليه خارجي الزم است با چشم و در صورت نياز با استفاده از ذره بين امتداد شكست

 بررسي شده و احتمال وجود اثر ضربه مشخص گردد .

 قبل از دمونتاژ  بيع صيتشخ یبرا ازيمورد ن یآزمونها -5

  یظاهر یبررسآزمون  -5-9

 تجهيزات آزمون -5-9-9

  برابر  90بزرگنمايي حداقل  ذره بين -

 روش آزمون  -5-9-2

   : با چشم غير مسلح تمام سطح شيشه را از لحاظ ظاهري مطابق با موارد ذيل بررسي نماييد 

 در شيشه محبوس شده اند .( 8مطابق شكل شماره )که هاي هوا يا گازي  عدم وجود حباب  

 

 (8شكل شماره )

 

 حباب روی سطح شيشه
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  هاي اطراف شيشه  ترکعدم وجود 

در اليو     یوك  او    در صورری  هو     ؟ است يـا بيرونـي  شيشه  مربوط به اليه داخلينماييد که بررسي ها را ابتدا ترک 

شیهو   شکست ب  دلیل عرامل  م نند سكد و گكم شود  شیهو  مو  ب شود هو  در ايو    لوت        داخل  خردرو ب شد 

اگـر تـرک در   مگر اينكه اثر ضربه يا خراش در آن توسط ذره بين مشاهده شـود .    م  گكدد .ش مل گ رانت  مكبرط  

گيـرد . ايـن   برابر مورد بررسي قـرار   90بايد مسير ترک با دقت توسط ذره بين بزرگنمايي حداقل اليه بيروني باشد ، 

 بررسي براي شناسايي اثر ضربه بوده و مي بايست محل شروع و گسترش ترک مشخص گردد .  

مورارد   ب  دلیل اامیت یهخیص محل ضكب  در اندازه ا   هرچک م  ب شد چوكا هو  در   استف ده از ذره بی  یذهك : 

 قطك اي  نقط  هرچکتك از يک میلیمتك م  ب شد ه  سبب بكوز شکست م  گكدد .

 شو مل گو رانت    شیهو    مشاهده نشـود ،  (1مطابق شكل شماره )ضربه  آثارصورتيكه ترک تک شاخه بوده و  در

  ب شد . م 

 

 (1شكل شماره )

 ( 90در صورتيكه در مسير ترک آثار ضربه مطابق شكل شماره)   ، ب شد . م ن مل گ رانت  یه  ششمشاهده شود   

 

 (90شكل شماره )

 اثر ضربه
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  طه اثر ضربه در واسطه ضربه ايجاد مي شوند و اکثراً نقه هميشه اين ترک ها بدر ترک هاي چند شاخه اي

ترک ها نوع اين در صورت مشاهده مي باشد  (99مطابق شكل شماره )ترک ها  محل چند شاخه شدن

 . ب شد ش مل گ رانت  نم شیه  

      

 (99شكل شماره )

 مطابق شكل شماره هايي هستند که در هر قسمت از شيشه که به لبه نرسيده باشد  ترک هاي شناور ترک

ش مل گ رانت  شیه  ترک ها نوع اين ، در صورت مشاهده ايجاد مي شوند و از لبه شروع نشده اند ( 92)

 . ب شد نم 

 

  (92) شكل شماره
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  اثر که در ( 99قرار گيري دريچه هاي بخاري زير شيشه مطابق شكل شماره ) اطراف محل داخلي وجود ترکعدم

 . ب شد م ش مل گ رانت  شیه  ترک ها نوع اين صورت مشاهده ايجاد مي شود و در سرما و کارکرد بخاري 

 

 ( 99شكل شماره )

  ش بر روي سطح شيشه خط و خعدم وجود هرگونه 

  مطابق برخي از مواد در طبيعت داراي سختي باالتري نسبت به شيشه مي باشند به طوري که ايجاد خط و خراش

مي نمايند . اين خط و خراش ها منجر به بروز شكست هاي ريز در اليه بيروني شيشه مي شود ( 94شكل شماره )

 . شدنم  ب ش مل گ رانت  شیه  در صورت مشاهده ، که 

 

 (94شكل شماره )
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  در مواردي نيز گرد و غبار روي سطح شيشه مي نشيند که کشيدن دستمال بر روي آن يا حرکت برف پاک کن

مي خراشد که همين خراش ها در ( 95شكل شماره ) مطابقخشک همانند سنباده عمل مي کند و سطح شيشه را 

اثر تنش هاي حرارتي ، شرايط آب و هوايي و ارتعاشات حين رانندگي و يا نيروي فشار باد سبب گسترش ترک و بروز 

 . نم  ب شدش مل گ رانت  شیه  در صورت مشاهده ، که شكست مي گردد 

 

 

  (95شكل شماره )

 از خط و خش روي شیشه ، از برف پاک کن بدون استفاده از آب خودداري نمایید . نکته : براي جلوگیري

 شيشه با ....و انگشتر،  فلزي دکمه،  لزي و فلزات سخت مانند دسته کليدخط و خراش ها عمدتاً از برخورد اشيا ف 

 مشاهده قابل شيشه از ناحيه هر در و بوده تيز عمدتا ها خراش و خط اين و شود مي ايجاد( 96شكل شماره ) مطابق

 .نم  ب شد ش مل گ رانت  شیه  در صورت مشاهده ، که  گردد مي شكست يا ترک سبب نيز زمان مرور به که اند

 

 

  (96شكل شماره )

 محل استقرار برف پاک کن
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 اين افتدر ب معموال،  ودن شيشه با دستمال کثيف مي باشدپاره اي ديگر از خط و خراش ها بواسطه تميز نم 

 صورت به و بوده بزرگ طول داراي ها خراش و خط اين،  دارد وجود خارجي ذرات،  زياد استفاده بواسطه ها دستمال

ش مل گ رانت  شیه  که در اينصورت  شود مي مشاهده( 91شكل شماره ) مطابق ناحيه يک در متمرکز و تايي چند

 .نم  ب شد 

 

  (91شكل شماره )

 بیرونی شیشه و در سطح داخلی شامل گارانتی نمی گردد .الزم به ذکر است که هرگونه خط و خراش در سطح 

خردرو بك اثك درست چسب نیده نهد  شیه    امچر  واژگرن  بدلیل خطك پكی ب شد  سكنهین   در انگ م  رادثي دآور  : 

 در انگ م یعريض شیه  جلر رع يت شرد :   بطرر جد ديجلر ، مرارد زيك ب 

 ه مال پ   شرد .   درزگیك و چسب قبل -۱

 بدن  و خرد شیه  ب  مراد شرينده شست  شرد .   محل چسب ند  شیه  رو -۲

 برییل پكایز شرد .   سیلیکر  و نرارا   استف ده هكده و از استف ده از چسبه  Urethane  از چسبه  -۳

 .  ويژه استف ده گكدد Urethane  در خردرو از چسبه   ج نب  در صررت وجرد ايكبگه  -۴

 س عت ، از راند  اي  خردروا  پكایز شرد . ۳ی    ايكبگ ج نب  دارا  خردروا   س عت و بكا ۱  ع د  خردروا   بكا -5

 در صررت استف ده از نرار قبل  الزم است داخل نرار از خكده شیه  پ   شرد . -6
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 بر روي سطح شيشهموه  عدم وجود 

  اختالل در ديد راننده و يـا خسـتگي چشـم راننـده گـردد بـا نظـر        در صورتيكه موه به گونه اي باشد که سبب

  . م  ب شد مل گ رانت  یه  شش ، کارشناس مربوطه

 رنگ زرد کمرنگ يا شيري مي باشد .ه عدم وجود زنگ زدگي يا اثر هاله مانندي شبيه بخارگرفتگي که عمدتاً ب 

 شهيش يانيم هيپارچه در ال افيمانند مو ، ال يعدم وجود هرگونه جسم خارج 

 شهيدر داخل ش کيپالست ي، رگه ها يفي، ذرات گرد و غبار ، کث يعدم وجود ذرات ذوب نشده ، آلودگ 

 شهيفلر مانند در سطح ش يها شهيعدم وجود هرگونه ذرات مانند خرده ش 
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  (98شكل شماره )مطابق  )عدم وجود طلق و يا کوتاه بودن اندازه طلق( مناسبطلق گذاري ناعدم مشاهده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (98شكل شماره )

 بیرون زدگی طلق از لبه هاي شیشه پس از بازشدن شیشه ، جزو ایرادات نمی باشد .    : نکته

 

 

 عدم وجود طلق

کوتاه بودن 

 طلق
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  معيار پذيرش -5-9-3

   ، مطابق با جدول ذيل اقدام نماييد : فوق در صورت مشاهده موارد 

 

 در موارد ذیل هزینه تعویض برعهده مشتري خواهد بود :نکته : 

 علت استفاده ناصحيح )برخورد برف پاک کن و يا سرد و گرم شدن ناگهاني( ه ترک ب ايجاد -

 ترک از وسط و يا از زير پايه آيينه ايجاد  -

 الزم است بررسي کارشناسي گردد. بعد از تميز کردن با مواد مناسبدرصورت پاک نشدن زنگ زدگي از روي شيشه  -

 وجود ترک با مشخص شدن نقطه اثر ضربه -

 )واحدها برحسب ميليمتر( باشد .بيش از حد مجاز تعريف شده مطابق جدول زير نبايد  خط و خراش روي سطح شيشه وجود -
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  عملکرد گرمکن شيشه عقب یبررسآزمون  -5-2

 تجهيزات آزمون -5-2-9

 ذره بين -

 مولتي متر -

 روش آزمون  -5-2-2

  ذيل بررسي نماييد :  را از لحاظ ظاهري مطابق با چشم غير مسلح تمام سطح شيشه 

  : قطعي خطوط گرمكن 

  مي تواند سبب بروز قطعي در خطوط گرمكن و روي سطح شيشه مي شود عواملي که سبب خط و خراش

بايد خطوط را خطوط گرمكن در خصوص مشتري  مراجعهعدم عملكرد خطوط گردد . بنابراين در صورت 

ر روي ب( 91مطابق شكل شماره )نجر به قطعي از وجود خط م عالئميو اگر نماييد بررسي  با ذره بين

  .ب شد ش مل گ رانت  نم  شیه  اين ايراد با وجود در اينصورت  مشاهده شودشيشه 

              

  (91شكل شماره )

 عملكردمكن که منجر به معيوب نمودن ي با غلظت باال و تماس آن با خطوط گرياستفاده از عناصر شيميا 

 . نم  ب شدش مل گ رانت  شیه  ، خطوط گرمكن شيشه عقب شوند 

 : کندگي پنر يا ترمينال خطوط گرمكن 

  کندگي ترمينال نيز مي تواند به سبب وارد آمدن نيروي برشي بر روي ترمينال گرمكن باشد که در

 . نم  ب شدش مل گ رانت  شیه  اينصورت 

  ، در صورت کندگي پنر چنانچه لحيم از روي شيشه کنده شده و تماماً به پنر چسبيده شده باشد

ش مل گ رانت  شیه  در صورتيكه لحيم به شيشه چسبيده باشد ولي  . م  ب شدش مل گ رانت  شیه  

 . نم  ب شد
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 باعث مي شود که  شكسته شدن پنر بعلت تكرار در اعمال نيرو به آن ميباشد . هرگونه شكستگي در پنر 

 . نگكددش مل گ رانت  شیه  

 شود . یمحسوب نم یگارانتاین قطعه عقب  شهیشدن ش ينکته : در صورت دود

  زير از  هايروشمطابق مي بايست مشاهده نشود به صورت چشمي در صورتيكه هيچ اثر قطعي در خطوط گرمكن

 صحت برقراري ارتباط بين خطوط گرمكن اطمينان حاصل نماييد :

 روش اول :

متر  يخطوط گرمكن با استفاده از مولت يتمام نيارتباط بو  شهيدو طرف ش يپنر ها نيتست ارتباط ب يبرا

سپر سلكتور وصل نموده و  شهيدو طرف ش يمتر را به پنر ها يمولت ي( پراب ها20مطابق شكل شماره )

 .  ديينما يارتباط را کنترل و بررس يقرار داده و برقرا زیب تیوضعمتر را در  يمولت

 
 

 

 

 

 

  (20شكل شماره )
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 : دومروش 

متر مطابق شكل  يخطوط گرمكن با استفاده از مولت يتمام نيارتباط بو  شهيدو طرف ش يپنر ها نيتست ارتباط ب يبرا

 تیوضعمتر را در  يمولتسپر سلكتور وصل نموده و  شهيدو طرف ش يمتر را به پنر ها يمولت ي( پراب ها20شماره )

 .  ديينما يرا کنترل و بررسمقدار آن قرار داده و   Ω متر اهم

 

 : سومروش 

را از داخل اتاق خودرو زير شيشه عقب قرار دهيد تا سطح شيشه کامال بخار کردن يک ليوان پر از آب گرم درحال بخار 

 زدايي را کنترل و بررسي نماييد .کند سپر کليد گرمكن شيشه عقب را فعال نموده و عملكرد مه 

  معيار پذيرش -5-2-3

 روش اول :
 

 خطوط گرمكن  يتمام نيو ارتباط ب شهيدو طرف ش يپنر ها نيارتباط بمولتي متر بوق  يصدا دنيدر صورت شن

 . م  ب شدش مل گ رانت  شیه  و  دييمان ضيرا تعومي بايست شيشه عقب  نصورتيا ريباشد در غ يبرقرار م

 : دومروش 

 

  متر مولتي متر در حالت اهمدادن در صورت قرار Ω  مي بايست عدد مشاهده شده روي مولتي متر بين ، 

احتمال  نصورتيا ريدر غباشد   X200 يخودروها يبرا 9/9تا  1/0و بين  X100براي خودروهاي اهم  3/9تا  9/9

 . م  ب شدش مل گ رانت  شیه  و  دييمان ضيرا تعومي بايست شيشه عقب وجود قطعي در مدار نيز مي باشد که 

 : سومروش 

 

  و دسته سيم مربوطه اطمينان حاصل نموده سپر در ن كگرمشيشه ابتدا از صحت عملكرد سيستم الكتريكي کليد

بخارات روي سطح شيشه برطرف نشود احتمال وجود قطعي در مدار نيز مي باشد که مي بايست شيشه صورتي که 

 . م  ب شدش مل گ رانت  شیه  و  دييمان ضيرا تعوعقب 
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  خودکشی شيشه عقب یبررسآزمون  -5-3

 تجهيزات آزمون -5-3-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

 روش آزمون  -5-3-2

  هرساله با تغيير شرايط آب و هوايي مخصوصاً در زمان شروع فصل سرما شاهد پديده خودکشي )خودشكني و يا

 این بدین معنی است که شکست در خودروها هستيم شده شكست خودبخودي( در شيشه هاي تمپر 

اين موضوع با توجه به ذات  شیشه هاي جلو خودرو )لمینیت( جزء خودکشی محسوب نمی گردد.

 براي متعددي داليل و ودشمي  مشاهدهخودروها  تمام در و بوده فرآيند توليد شيشه تمپر)آبديده و يا سكوريت(

 : کاهش مي يابد امل ذيلعولي بطور خالصه مي توان گفت وقوع خودکشي، با کنترل  دارد وجود آن وقوع

 (29صحيح و عدم استفاده بيش از حد ماستيک زني مطابق شكل شماره ) مونتاژ،  خودرو بدنه و سازه در کنترل  

 

  (29شكل شماره )

 شیشه شامل گارانتی نمی گردد .نکته : در صورتیکه خودکشی شیشه در اثر ضربه براي کارشناس مربوطه ثابت شده باشد 

 

ماستيک زنی بيش از 

 حد استاندارد
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

  X200و  X100خانواده  : نوع خودرو

 16699کد پروژه : 

هاي مجاز  در نمایندگیو عقب شیشه جلو دستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 04/99/9916:  تاريخ تهيه

 صفر : شماره بازنگري
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  معيار پذيرش -5-3-3

  ش مل گ رانت  شیه  خودکشي شيشه شود ، منجر به که  استفاده بيش از حد ماستيک زنيمشاهده در صورت 

 . م  ب شد

  در پليسه در فريم بدنه بايد ابتدا پليسه را از بين برده سپر نسبت به نصب شيشه اقدام نماييد مشاهده در صورت

 . م  ب شدش مل گ رانت  شیه  ، اينصورت 

 ي دآور  :

 در نصب مجدد شیه  عقب ، سطح بدن  ب يد ه مالً یمیز گكدد .  -۱

در صررت امک   نرار دور شیه  یعريض گكدد ، در صررت استف ده از نرار قبل  الزم است داخل نرار را از خكده ا    -۲

 شیه  پ   و یمیز نم يید .

 اك خكده شیه  م  یراند منبع اثك شکست مجدد شیه  ب شد .

مهتك  بكا  یعريض شیه  عقب ، الزم است مرارد از طكيق دفتك منطق  ا  ب   ددمجدر صررت مكاجع   -۳

 بكرس  مررد  رشن س هیفیت س يپ  رس نده شرد ی  یرسط ییم ه رشن س  ، بدن  خردرو و قطع ت ج نب ه اطالع

 . گیكد قكار

 

 از دمونتاژ  بعد بيع صيتشخ یبرا ازيمورد ن یآزمونها -6

 آزمون خاصي ندارد . -

 و عقب  شيشه جلو و حمل و نقل درمورد نگهدارینکاتی   -7

 به عدم ارسال داغي شيشه جلو و عقب نكات خاصي وجود ندارد .با توجه  -
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