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 مقدمه : -1

 يکاهش خطاهاها به منظور  این دستورالعمل جهت افزایش دقت و صحت در تشخیص عیوب قطعات در تعمیرگاه

در تعویض قطعات و همچنین افزایش دقت و صحت در فرآیند تفکیک قطعات تعویض شده سالم و معیوب با  یاحتمال

 گردد . یتشخیص عیوب تنظیم م رالزم جهت کاهش خطاها د يها ها و آزمون و تعریف روش ياستفاده از یکسان ساز

 به مربوط یدر خصوص بروز عیب و عیب یاب يها و نکات ضرور آزمون ،ها  شده است روش یالعمل سعرلذا در این دستو

 تشریح شود .بلوك سیلندر 

 

 :بلوك سیلندرتشریح عملکرد و پارامترهاي مهم  -2

بلوك سیلندر بدنه اصلی سیستم موتور خودرو می باشد که اجزاء دیگر موتور اعم از ثابت و متحرك روي آن قرار می گیرد 

کانال عبور  وت حرکت پیستون ها ، کانال عبور روغن جهت روغن کاري اجزاء متحرك بلوك سیلندر شامل سیلندر جه

 دماي موتور می باشد.جهت کنترل آب 

طراحی شده است که محل نصب برخی متعلقات نظیر واتر پمپ ، دینام ، کمپرسور کولر  بلوكهمچنین بخش هایی روي 

 میل لنگ ، سرسیلندر ، کارتل و ... می باشد.

سیلندر به جهت نصب قطعات متحرك با مکانیزم لنگی (پیستون ، شاتون و میل لنگ) روي آن از یک طرف و وجود بلوك 

حرارت و فشار باالي گاز در اثر تراکم و احتراق از طرف دیگر باید داراي مقاومت باال براي تحمل تنش هاي دینامیکی ، 

 ارتعاشی و حرارتی باشد.

در بخش ه نیروي فشرده شدن رینگ ها بر روي دیواره سیلندر تابعی از فشار گاز است سایش سیلندرها به دلیل این ک

دیواه سیلندر در امتداد عمود بر گژن پین بیشتر ساییده می شود. کپه یاتاقان باالیی سیلندر بیشتر می باشد و همچنین 

 اشد.هم محوري آنها حائز اهمیت خاص می ب ،هاي ثابت، نگهدارنده میل لنگ بوده لذا
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 :) عبارتند از1مطابق شکل شماره ( اجزاي تشکیل دهنده بلوك سیلندر
 
 

 
 

 )1شکل شماره (
 

 محل قرارگیري واترپمپ -6 درج شماره موتور محل -1

 پولکی کورکن کانال روغن -7 محفظه سیلندر -2

 کپه یاتاقان -8 کانال عبور روغن از بلوکه به سرسیلندر -3

 محل قرارگیري فیلتر روغن -9 کانال عبور آب  -4

  پولکی کورکن آب -5
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 اشکاالت منجر به تعویض بلوك سیلندر در تعمیرگاه ها -3

 نیشتریب يکه دارا ییها رگاهیاز تعم دی، بازد موتورمگا،  دكی پایتوجه به آمار و اطالعات بدست آمده از گزارشات سا با

 بلوك سیلندر ضیاشکاالت منجر به تعو نیتر عیشا دك،ی پایشده در انبار سا ضیقطعات تعو یبوده اند و بررس ضیتعو

 عبارتند از :

 داخل سیلندرها  ،هاي پیستون بروز خراش عمیق روي سطح حرکت رینگ -

 وجود ترك در کانال روغن یا مجاري آب  -

 شکستن دیواره سیلندر ناشی از برخورد شاتون  -

 بیش از حد سیلندرها  ساییدگی  -

 ساییدگی کپه یاتاقان در اثر چرخش بغل یاتاقانی -

 اقدامات و بررسی هاي اولیه -4

  کنترل و بررسی نماییدو درپوش ترموستات نشتی آب را از واتر پمپ هرگونه. 

  رادیاتور آب و بخاري کنترل و بررسی نمایید.هرگونه پارگی و ترك خوردگی را روي شلنگ هاي 

 روغن از آن اطمینان حاصل نمایید از سفت بودن فیلتر روغن و عدم نشتی. 

 .هرگونه  نشتی روغن را از مجموعه کارتل کنترل و بررسی نمایید 

 .وجود روغن را در داخل موتور کنترل و بررسی نمایید 
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 از دمونتاژ آزمون هاي مورد نیاز براي تشخیص عیب قبل -5

 يظاهر یآزمون بررس -5-1

 آزمون : زاتیتجه -5-1-1

 باشد.  ینم ازیمورد ن یخاص زاتیتجه -

 روش آزمون : -5-1-2

 که  ،بلوکه سیلندر روي شکستگی و ترك خوردگی همچنینروغن و  کورکن هاي آب و نشتی از هر گونه

 بررسی نمایید. کنترل و را به صورت چشمی می شود منجر به روغن ریزي یا نشت آب

 : معیار پذیرش -5-1-3

 از تعویض بلوك سیلندر  روي بلوك سیلندر بایستی هاي آب و روغن کورکن نشتی از در صورت مشاهده

 به روش زیر  را لذا براي از بین بردن نشتی الزم است کورکنی که داراي نشتی می باشد پرهیز گردد

 :نماییدتعویض دمونتاژ و 

بایستی اویل پمپ و اگر کورکن  داشته باشدروغن ریزي  ،کورکن روغن اگر کورکن جلوبراي تعویض 

 .بایستی گیربکس دمونتاژ گردد ،عقب روغن ریزي دارد

آن را  ،8ویز شماره با قال بعد از آنمعیوب را سوراخ نموده مرکز کورکن  7سپس با استفاده از مته شماره 

روي پولکی گذاشته سپس به این صورت که ابتدا بکس را  8Mو پیچ  22وسیله بکس ه ب ،قالویز نمایید

مانند  ابزاراقدام به سفت نمودن پیچ نمایید. در اثر سفت نمودن پیچ این  ،پیچ را از وسط بکس عبور داده

 کش عمل کرده و برنجی را به سمت بیرون می کشد.پولی 

و بوسیله پمپ باد از محل  ز نمودهفشنگی روغن را نیز از جاي خود با ،بعد از خارج نمودن پولکی معیوب

. سپس محل قرارگیري پولکی را بوسیله بنزین شستشو ي باقی مانده را خارج نماییدپریسه هاپولکی ، 

یا  T-962دهید تا از وجود هر گونه چربی عاري گردد دور پولکی جدید را چسب الك تایت به شماره 

THREEBOND1386  یا LOCTITE386 بعد از  زده و بوسیله چکش و سمبه آن را جا بزنید

 ایین تر از بلوك باشد.پ mm1مونتاژ بایستی کورکن هم سطح یا 
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لبه و چکش  نیازي به سوراخکاري نمی باشد. بوسیله پیچ گوشتی ،پولکی هاي آب خارج نمودن براي

محل قرارگیري پولکی را تمیز نموده و بوسیله  خارج نماییدپولکی را خم نموده و  پولکی را از جاي خود 

 آن را در محل خود مونتاژ نمایید. و سمبه چسب الك تایت دور پولکی را چسب زده و بوسیله چکش

 معیوب بوده و  بلوك سیلندر ،سیلندر بلوكروي  یا شکستگی ترك خوردگی در صورت مشاهده هرگونه

 .را تعویض نمایید بایستی آن

 کمپرس موتورآزمون  -5-2

 آزمون : زاتیتجه -5-2-1

 کمپرس سنج -

 روش آزمون : -5-2-2

 رده تا به درجه حرارت نرمال برسد سپس موتور را خاموش نمایید.موتور را روشن ک 

 ها را باز کنید. تمام شمع 

 د.یم مدار اولیه کویل را جدا نماییس 

 باز  قرار داده و در حالتی که دریچه گاز کامالً شمع در محل نصب )2مطابق شکل شماره( سنج را کمپرس

 است به موتور استارت بزنید.

 
 )2شکل شماره(
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   ادامـه  )3شکل شماره ( مطابق خود برسد، حالتسنج به ماکزیمم  عقربه کمپرساین عمل را تا زمانی که 

 .نماییدآزمون را براي بقیه سیلندرها تکرار  نمایید. اینمقدار کمپرس را یادداشت  و سپس داده

  
 )3شکل شماره (

  9.8 در صورتی که میزان فشار تراکم از Kg/cm2139 یا Psi    کمتر بود ، مقدار کمی روغـن موتـور از

 .نماییدسنجی را تکرار  سوراخ جاي شمع داخل سیلندر تزریق نموده و آزمون کمپرس

 

 معیار پذیرش: -5-2-3

  ین بـودن  قابل توجهی داشته باشد مشکل پای افزایشبعد از اضافه نمودن روغن در صورتی که فشار تراکم

   جهـت بایسـت موتـور    و مـی  مـی باشـد  سـیلندر   سـاییدگی  فشار تراکم مربوط به رینگ ها ، پیسـتون و  

افزایش پیـدا نکنـد    همچنین در صورتی که با این عمل کمپرس موتور، بررسی هاي بیشتر دمونتاژ گردد

از روي موتـور بـاز    را بایستی سـر سـیلندر   سرسیلندر می باشد کهدر  دیا ایراها  بندي سوپاپ از آب ایراد

 .روي آن انجام دهیدطه مطابق دستورالعمل مربونموده و بررسی هاي الزم را 
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 تیبا نوع خودرو:
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 در نمایندگیهاي مجاز  بلوك سیلندردستورالعمل تعویض 
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 17/03/1394تاریخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:
 

 آزمون بررسی روغن سوزي -5-3

 آزمون : زاتیتجه -5-3-1

 تجهیزات خاصی مورد نیاز نمی باشد -

 روش آزمون : -5-3-2

 هنگام روشن بودن موتور کنترل و بررسی یا در ابتداي استارت زدن و  ،وضعیت خروج دود آبی را از اگزوز

 نمایید.

 معیار پذیرش: -5-3-3

  از اگزوز اگر دود آبی فقط در لحظه استارت زدن مشاهده شده و سپس قطع  مشاهده دود آبیدر صورت

و اگر دود آبی از زمان روشن شدن  مربوط به کاسه نمدهاي ساق سوپاپ می باشد مذکور شود ایراد

  بررسی گردد.کنترل و نگردد بایستی وضعیت رینگ، پیستون و سیلندر موتور مشاهده شده و قطع 

 :گرفتگی جت روغنآزمون بررسی  -5-4

 آزمون : زاتیتجه -5-4-1

 .تجهیزات خاصی مورد نیاز نمی باشد -

 : روش آزمون -5-4-2

  وجود روغن را در روي سرسیلندر کنترل و بررسی نمایید.درب سوپاپ را باز نموده و وضعیت 

 : معیار پذیرش -5-4-3

  در صورت عدم مشاهده روغن در سرسیلندر در صورت وجود روغن در موتور و اطمینان از عملکرد

نیازي به تعویض  براي رفع این ایرادجت روغن روي بلوك سیلندر گرفته است که  ،صحیح اویل پمپ
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 رانیه (خودرو) ایط نقلیع وساین مشاور صنایشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:
 93612کد پروژه  :

 در نمایندگیهاي مجاز  بلوك سیلندردستورالعمل تعویض 

 سایپاخدمات پس از فروش  
 17/03/1394تاریخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:
 

از روي بلوك سرسیلندر را  براي رفع این ایراد الزم است .صورت کامل نمی باشدبلوك سیلندر به 

آن را قالویز نمایید.  6و باقالویز شماره  روغن را سوراخجت  ،5بوسیله مته شماره و  سیلندر باز نموده

پیچ را روي آن بسته و سفت  و، بکس را روي جت روغن قرار داده 6M و پیچ 12سپس بوسیله بکس 

 جت روغن از جاي خود خارج گردد ادامه دهید.این عمل را تا زمانی که  و کرده

فشنگی روغن را نیز باز کرده و بوسیله باد پریسه هاي موجود را از  ،بعد از خارج شدن جت از جاي خود

 کانال روغن خارج نمایید.

) 4مطابق شکل شماره (جت روغن الزم است  ،ا بوسیله چکش و سمبه مونتاژ نماییدجت روغن جدید ر

 .پایین تر از سطح بلوك سیلندر قرار گیرد mm 1یا حداکثر  mm 5/0حداقل 

 

 )4شکل شماره (
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 رانیه (خودرو) ایط نقلیع وساین مشاور صنایشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:
 93612کد پروژه  :

 در نمایندگیهاي مجاز  بلوك سیلندردستورالعمل تعویض 

 سایپاخدمات پس از فروش  
 17/03/1394تاریخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:
 

 :بغل یاتاقانی وضعیت آزمون بررسی -5-5

 آزمون : زاتیتجه -5-5-1

 .تجهیزات خاصی مورد نیاز نمی باشد -

 : روش آزمون -5-5-2

 چند بار فشار داده و رها کنید.در هنگام روشن بودن موتور پدال کالچ را  موتور را استارت بزنید 

 : معیار پذیرش -5-5-3

  موتور  زمانو یا حرکت میل لنگ به سمت جلو در  میل لنگدر صورت عدم چرخش موتور و قفل شدن

را باز نموده ابتدا کارتل  است الزم ،و ایجاد ضربه )5( شماره شکل فلش مطابق هنگام کالچ گیريروشن 

و پس از حصول اطمینان از  کپه بلوك سیلندر کنترل و بررسی نماییدو وضعیت بغل یاتاقانی را روي 

 بغل یاتاقانی بلوك سیلندر از محل خود موتور دمونتاژ گردد.خارج شدن 

 

 
 )5شکل شماره (
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 رانیه (خودرو) ایط نقلیع وساین مشاور صنایشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:
 93612کد پروژه  :

 در نمایندگیهاي مجاز  بلوك سیلندردستورالعمل تعویض 

 سایپاخدمات پس از فروش  
 17/03/1394تاریخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:
 

 بعد از دمونتاژ  بیع صیتشخ يبرا ازیمورد ن يآزمونها -6

  يظاهر یآزمون بررس -6-1

 آزمون : زاتیتجه -6-1-1

 . دستگاه شستشوي قطعات -

 روش آزمون : -6-1-2

روي بلوك سیلندر باز نموده و بوسیله دستگاه شستشـوي قطعـات بـه صـورت کامـل       از اجزاي متصل به بلوك را

   :شستشو دهید و سپس موارد زیر را بررسی نمایید

 بـر روي دیـواره داخلـی و خـارجی بلـوك       راگري ، شکسـتگی و غیـره    هر گونه ترك ، مک ریخته وجود

 کنترل و بررسی نمایید.هاي مجاري روغن و آب  ، دیواره سیلندر ، سطح سیلندرها

          سطح داخلی سیلندرها را از لحاظ وجـود خراشـهاي عمیـق در امتـداد محـور سـیلندر بررسـی نمـوده و

 ـید.  یها را نیز از نظر شکستگی کنترل نما پیستون و رینگ

 در داخـل نبایـد هیچگونـه حرکتـی     گژن پـین   ـید.ین پین در شاتون را بررسی نمایري گژوضعیت قرارگ

در صورت مشاهده حرکت گژن پین داخل شاتون ، داخل سیلندر مربوطه را از نظر خـراش   داشته باشد و

 ناشی از برخورد با گژن پین مورد بررسی قرار دهید.

 کنترل و بررسی نماییدخصوص در محل تماس با سیلندر ها و مجاري آب را از نظر پوسیدگی ب وضعیت کانال. 

 : معیار پذیرش -6-1-3

 گري ، شکستگی و غیره بر روي دیواره داخلی و خارجی بلوك  در صورت مشاهده هر گونه ترك ، مک ریخته

 سیلندر را تعویض نماییدهاي مجاري روغن و آب، بلوك  یوارهسیلندر ، سطح سیلندرها ، د

  مشخص نموده و پس از بر ابتدا علت بوجود آمدن خراش را در صورت مشاهده خراش در جداره داخلی سیلندر

 .طرف نمودن آن بلوك سیلندر را نیز تعویض نمایید

 .در صورت مشاهده هر گونه پوسیدگی مجاري آب، بلوك سیلندر را تعویض نمایید 
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 رانیه (خودرو) ایط نقلیع وساین مشاور صنایشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:
 93612کد پروژه  :

 در نمایندگیهاي مجاز  بلوك سیلندردستورالعمل تعویض 

 سایپاخدمات پس از فروش  
 17/03/1394تاریخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:
 

 سیلندرها ساییدگی آزمون میزان  -6-2

 آزمون : زاتیتجه -6-2-1

 میکرومتر  -

  mm  01/0گیر داخل سنج با دقت ساعت اندازه -

 روش آزمون : -6-2-2

  ید.خشک نمای بوسیله بادداخل سیلندرها را توسط بنزین شستشو داده و 

 میکرومتر را روي عدد  mm52/75  ثابت نموده و ساعت داخل سنج را داخل دهانه میکرومتر قرار داده و

ساعت داخل سنج را داخل سیلندر قرار داده و در شـش  ید سپس یصفر تنظیم نماصفحه مدرج آنرا روي 

عـدد   )6شـماره( هاي مطابق شکل  ارتفاع مختلف داخل سیلندرشامل دو محور عمود بر هم در سه  نقطه

 ید.  یشده از روي ساعت را یادداشت نما مشاهده

  

 )6شکل شماره (
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 رانیه (خودرو) ایط نقلیع وساین مشاور صنایشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:
 93612کد پروژه  :

 در نمایندگیهاي مجاز  بلوك سیلندردستورالعمل تعویض 

 سایپاخدمات پس از فروش  
 17/03/1394تاریخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:
 

 )7شکل شماره ( مطابق را نوسان ساعت مینیممالزم به ذکر است براي مشاهده قطر دقیق سیلندر بایستی  توجه :

  ید.ییادداشت نما

 
 )7شکل شماره(

 : معیار پذیرش -6-2-3

  در صورتی که قطر سیلندر در هر ناحیه ، ازmm52/75 گیري شده در شـش نقطـه    بیشتر بود یا اختالف قطر اندازه

 ـید.یرا تعویض نما بلوك سیلندر بایستیبود سیلندر معیوب بوده و  mm02/0 بیش از 

 گیري دهانه رینگ  آزمون اندازه -6-3

 آزمون : زاتیتجه -6-3-1

 فیلر تیغه اي -

 روش آزمون : -6-3-2

  دهید.قرار  )8شکل شماره(مطابق  را از باال داخل دهانه سیلندررینگ کمپرس سالم 

 

 )8شکل شماره(
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 رانیه (خودرو) ایط نقلیع وساین مشاور صنایشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:
 93612کد پروژه  :

 در نمایندگیهاي مجاز  بلوك سیلندردستورالعمل تعویض 

 سایپاخدمات پس از فروش  
 17/03/1394تاریخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:
 

 .سیلندر برانیدداخل ه ب )9شکل شماره(مطابق  از باالي سیلندر ٢ cmتوسط پیستون آنرا تا فاصله 

 

 )9شکل شماره(

 .اندازه بگیرید )10شکل شماره(مطابق  اي ، دهانه باز رینگ را فیلر تیغه توسط

 
 )10شکل شماره(

 معیار پذیرش:-6-3-3

  در صورتی که دهانه رینگ از mm 7/0  ید.بلوك سیلندر را تعویض نمای، باشدبیشتر 

 به صورت کامال مستقیم در داخل شیار قرار گیرد.الزم به ذکر است فیلر بایستی توجه: 
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 رانیه (خودرو) ایط نقلیع وساین مشاور صنایشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:
 93612کد پروژه  :

 در نمایندگیهاي مجاز  بلوك سیلندردستورالعمل تعویض 

 سایپاخدمات پس از فروش  
 17/03/1394تاریخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:
 

 ها نکاتی در مورد نحوه نگهداري و انتقال مجموعه از تعمیرگاه -7

  ، نشود .خوردگی دچار ضربه قطعه دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجایی 

  قطعه در انبار به گونه اي باشد که از نظر رطوبت باعث زنگ زدگی نگردد.دقت شود چیدمان این 

  ایراد  الزم استهمچنین  .نمایید که مشخصات آن قابل رویت باشدبر روي قطعه داغی نصب  بصورتیتگ مربوطه

شده در با ایراد درج شده در تگ داغی همخوانی داشته باشد. در صورت عدم وجود ایراد مشاهده موجود در قطعه 

  سیستم ایراد موجود را به صورت دقیق بر روي تگ داغی با خودکار یادداشت نمایید.
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