
 «بسمه تعالــي » 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

گارانتی دوره در تعميرگاهها در قطعات تعويض دستورالعمل  

 

 نام قطعه يا مجموعه:

 سرسيلندرمجموعه 

 

 تيبامدل خودرو : 

 TN030 110 41 – TN034 110 41شماره قطعه : 

  --------شماره مجموعه اصلی : 

 بالين تکشرکت  –شرکت صنعت پژوهان کيا نام سازندگان قطعه : 

 تنظيم کننده : واحد فنی و مهندسی

 3124 ماه خرداد تاريخ تنظيم :

 صفر شمارة ويرايش :

 

 )خودرو( ايرانمهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

Usr851009
Typewritten Text
TBATI1A/2/1



 فهرست مندرجات
 صفحه                                        عنوان  

 3             مقدمه  -1

 3        مهم آنو پارامترهاي  قطعه تشريح عملكرد -6

 5      در تعمیرگاهها سرسیلندرمجموعه  اشكاالت منجر به تعويض -3

 5         اقدامات و بررسي هاي اولیه -4

 2       ب قبل از دمونتاژمون هاي مورد نیاز براي تشخیص عیآز -5

 2        میزان کمپرس موتورآزمون بررسي -5-1

 2         تجهیزات آزمون -5-1-1

 2         روش آزمون -5-1-6

 8         معیار پذيرش -5-1-3

 8       ب بعد از دمونتاژمون هاي مورد نیاز براي تشخیص عیآز -2

 8         آزمون بررسي ظاهري-2-1

 8         تجهیزات آزمون -2-1-1

 8         روش آزمون -2-1-6

 9         معیار پذيرش -2-1-3

 9        تابیدگي سرسیلندرآزمون بررسي -2-6

 9         تجهیزات آزمون -2-6-1

 9         روش آزمون -2-6-6

 13         معیار پذيرش -2-6-3

 13     لندریسرس يهوا و دود رو فولدیمان منگاهیسطح نش يدگیتابآزمون -2-3

 13         تجهیزات آزمون -2-3-1

 13         روش آزمون -2-3-6

 11         پذيرش معیار -2-3-3

 16      لندریسرس يسوپاپ رو لیم يمحورآزمون بررسي لقي -2-4

 16         تجهیزات آزمون -2-4-1

 16         روش آزمون -2-4-6

 13         معیار پذيرش -2-4-3

 13      ها از تعمیرگاه مجموعهنكاتي در مورد نحوه نگهداري و انتقال  -7

  

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 مقدمه : -3

در  ياحتمال يدستورالعمل جهت افزايش دقت و صحت در تشخیص عیوب قطعات در تعمیرگاهها به منظور کاهش خطاهااين 

 يتعويض قطعات و همچنین افزايش دقت و صحت در فرآيند تفكیک قطعات تعويض شده سالم و معیوب با استفاده از يكسان ساز

شده  يالعمل سعرلذا در اين دستو گردد . يتشخیص عیوب تنظیم م رالزم جهت کاهش خطاها د يو تعريف روشها و آزمونها

 تشريح شود. سرسیلندرمجموعه به مربوط  يدر خصوص بروز عیب و عیب ياب يآزمونها و نكات ضرور ،است روشها 

 

 :سرسيلندر تشريح عملکرد و پارامترهای مهم  -9

ل کلي سرسیلندر شود. شكيا آلومینیم ساخته مي چدنگري شده است که معموال از جنس سرسیلندر يک قطعه ريخته

هاي آنها بر يكديگر منطبق باشند. سرسیلندر  بايست تمام قسمتبه نحوي که مي سیلندر  بلوکسب است با شكل انمت

بايست با قسمت فوقاني سیلندر تطابق کامل داشته باشد تا بتواند از نشست گازهاي محبوس در سیلندر يا گاز محترق  مي

داراي مجاري در امتداد مجاري سیلندر داشته باشد تا جريان آب و روغن بايد سرسیلندر   .جلوگیري کند احتراقدر اتاقک 

پس از انجام وظايف روغن کاري و خنک کاري دوباره به سیلندر برگردد. البته و انتقال يافته به سرسیلندر  سیلندر لوکباز 

 شود. براي انجام آب بندي کامل میان سیلندر و سرسیلندر از يک واشر استفاده مي

پرداخت  داراي يک سطح بسیار صاف ونیز بايد شود. سرسیلندر مي سیلندر متصل لوکببه  سرسیلندر به وسیله پیچ کامالً

هاي در قسمت تحتاني باشد. البته اين حالت براي سطح فوقاني سیلندر نیز الزامي است. تاب برداشتگي يا وجود خراششده 

ورت که در ص تواند مانع آب بندي کامل گردديو يا قسمت تحتاني سرسیلندر م سیلندر لوکب فوقانيعمیق در قسمت 

  .رفع نمودتوان با صفحه تراشي آنها را ي بودن اين نقايص مييجز

 .( مي باشد1یبا مطابق شكل شماره )سرسیلندر استفاده شده در خودروي ت
 

 
 

 (1شكل شماره )
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 عبارتند از: سرسيلندرمجموعه اجزاء تشکيل دهنده 

 ( از دو قسمت تشكیل شده که عبارتند از :6مجموعه سرسیلندر تیبا مطابق شكل شماره )

 سرسیلندر -1

  صفحه نگهدارنده میل سوپاپ -6

 
 (6شكل شماره )

 که در ذيل به آنها اشاره شده است : باشدندر داراي مجاري متعددي ميسرسیل

 جهت آب و روغن تعبیه شده اند.  مجاري 

  اندعبیه شدهداخل اتاقک احتراق ت بههوا مجاري جهت ورود. 

 شده اند. تعبیهاقک احتراق ات از احتراق که درجهت خارج کردن گازهاي ناشي  مجاري 

، هاامل سوپاپ ، میل سوپاپ ، اسبککه ش مي باشد هاسوپاپمكانیزم شود ، نصب مييگري که بر روي سرسیلندر د نیزممكا

ها از ها در سرسیلندر نیز به شكل متناسب با سوپاپباشد. البته محل قرار گیري سوپاپفنرها و ديگر تجهیزات مربوطه مي

  .بندي آنها ، عملیات ماشین کاري بر روي آنها انجام شده است قبل تعبیه شده است و براي آب

 اتاقک احتراق 

 .  گیرداين مخلوط در آنجا صورت ميعمل تراکم مخلوط هوا و سوخت و نیز عمل انفجار در اين محفظه 

  . فراواني است هايبعاد داراي گونهاست که از لحاظ شكل و ا در بدنه سرسیلندر تعبیه شده محفظه اتاقک احتراق نیز

 طرز کار 

 بايست بصورت بسیار دقیق و متناسبباشد که ميهاي سرسیلندر ميقطعات عمده سرسیلندر که تحرک دارند همان سوپاپ

ها و نیز زمان بندي آن )تعیین مدت زمان بسته بودن باز و بسته شوند. عمل باز و بسته شدن اين سوپاپ پیستونبا حرکات 

 هاي ديگر سرسیلندر که فاقد تحرک هستندپذيرد. قسمتانجام مي (بادامکسوپاپ )میل ها( بوسیله میل يا باز بودن سوپاپ

هاي بوجود آمده در اثر انفجار سوخت شده در اثر احتراق و نیز در برابر شوکهاي باالي ايجاد کافیست که در برابر حرارت

  .باز بودن مجاري عبور آب و روغن نیز ضروري است شايان ذکر است کهپايداري داشته باشند. 
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  ها در تعميرگاه سرسيلندرمجموعه اشکاالت منجر به تعويض  -1

 نيشتریب يکه دارا ييها رگاهیاز تعم دي، بازد مگا موتور،  دکي پايتوجه به آمار و اطالعات بدست آمده از گزارشات سا با

 بارتند از :ع سرسیلندر ضياشكاالت منجر به تعو نيتر عيشا دک،ي پايشده در انبار سا ضيقطعات تعو يبوده اند و بررس ضيتعو

 شدن آب و روغنسیلندر و مخلوط د ترک در سروجو -

 خنک کاري مدار داخل کمپرس مايع خنک کننده موتور به علت وارد شدن جوش آوردن  -

 احتراق و روغن سوزي سبک به داخل اتاقکنفوذ روغن از محفظه ا -

  تاب برداشتن سرسیلندر -

  به علت افزايش دماي موتور 

 ل از رسیدن دماي آن به دماي محیط،دمونتاژ سرسیلندر قب) اتعملكرد نامناسب تعمیرکاران در حین تعمیر 

 و غیره()بصورت حلزوني( هاي سرسیلندر  و عدم رعايت روش و ترتیب بستن پیچ رکرنجعدم استفاده از ت

  روغن ريزي بروزو ل سوپاپ ژورنالهاي میو نشیمنگاه میل اسبک وجود ترک در  -

 صداي غیر عادي  -

  اسبک میل (پاپ ،خوردگي ژورنالهاي )نشیمنگاهل سومي تواند از خوردگي ژورنالهاي میعلت :  سرسیلندراز ، 

 . باشد.. و سوپاپ سیت هاي پخ نامناسب ماشینكاري ، سوپاپ سیت روي بر سوپاپ نامناسب نشست

 تابیدگي غیر مجاز در ناحیه اتصال مانیفولد دود و يا هوا با سرسیلندر: علت مي تواند از  از مانیفولد هوا يا دود 

 که منجر به هوا کشیدن از ناحیه هوا و خروج دود از ناحیه اتصال مانیفولد دود مي گردد.

 اقدامات و بررسی های اوليه -4

 وجود اشكال در قطعات يو حرارت يكیمكان يو قرار گرفتن آن بطور مداوم در معرض تنشها لندریقطعه سرس تیبا توجه به ماه

 مي تواند موجب خرابي سرسیلندر گردد. (رهیواتر پمپ و غ ،سنسور دماي آب خنک کننده )ترموستات، فن،  ستمیس يمانند اجزا يجانب

 وک بل اي لندریاز وجود ترک در سر س يتواند ناش يمرا کنترل نمايید که کارتل )محفظه روغن(  ينفوذ آب به فضا

عالئم که عبارتند از شیري شدن روغن که با اين  باشد لندریسسوخت واشر سر ايو  لندریتاب داشتن سرس لندر،یس

موتور و بخصوص درب پر کردن روغن روي درپوش محفظه اسبک، کاهش توان موتور، داغ کردن متوالي موتور، کاهش 

 آب سیستم خنک کننده عیب مشخص مي شود.

و  لندریرطوبت موجود در هوا در داخل س ریموجب تقط یبصورت محدود زیزمستان نسرد کار کردن موتور در تذکر : 

 گردد. یبروز عالئم مشابه م

  صحت عملكرد فن رادياتور ، ترموستات ، واتر پمپ ، رادياتور و درب رادياتور را مطابق دستورالعمل مربوطه و عدم

 نشتي در مدار سیستم خنک کنندگي را کنترل و بررسي نمايید .
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  روغن سوزي اگر ناشي از خرابي کاسه نمد ساق سوپاپ يا گیت خروج دود از اگزوز را کنترل نمايید در صورت وجود

 دقیقه و روشن شدن مجدد دود آبي بیشتري از اگزوز خارج خواهد شد. 13باشد پس از خاموش ماندن موتور بمدت حدود 

 را که باعث کاهش قدرت موتور مي شود را کنترل نمايید . و جرقه زني رساني تنظیم بودن سیستم سوخت 

نیفولد از ناحیه اتصال به سرسیلندر مي توان با ريختن آب روي اين محل و کنترل جهت بررسي عدم هوا کشیدن ما

درها نرفتار موتور از اين مسئله اطمینان حاصل نمود. جهت بررسي نحوه آببندي سوپاپها با سیت ها بايستي از سیل

 تشريح شده است.( 1-5کمپرس گرفته شود که در آزمون )

  آزمون های مورد نياز برای تشخيص عيب قبل از دمونتاژ -5

 ی ميزان کمپرس موتورآزمون بررس -5-3

 آزمون : زاتيتجه -5-3-3

 100004و شماره سريال  030T1005با شماره فني کمپرس سنج  -

 آچار شمع -

 روش آزمون : -5-3-9

  ن بلوک بیندي سوپاپها روي سیت، آببندي مستقیم به نحوه آبب فشار تراکم داخل سیلندر که رابطهجهت بررسي

 فاده نمود.است گیج فشارمي بايست از دارد سیلندر و سرسیلندر، آببندي بین پیستون، رينگها و ديواره سیلندر 

  نمايید.روشن کرده تا به درجه حرارت نرمال برسد سپس موتور را خاموش موتور را 

  توسط آچار شمع باز نمايید .را واير شمع ها را جدا نموده سپس شمع ها 

  را از جعبه فیوز جدا نمايید.( 3مطابق شكل شماره )آمپري پمپ بنزين  13فیوز 

 

  (3شكل شماره )

آمپری مربوط  31فيوز 

 به پمپ بنزين
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 ديیرا جدا نما ليکو هیمدار اول میس. 

 ( نصب نمايید .1شماره )شمع سیلندر  ( به محل4شكل شماره )مطابق را  کمپرس سنج 

 

 (4شكل شماره )

  زدن نمايید . استارتشود سپس شروع به دريچه گاز کامالً باز پدال گاز را بطور کامل فشرده تا 

  و سپس  ، ادامه دادهثابت شود  (5شكل شماره )مطابق سنج را تا زماني که عقربه کمپرساستارت زدن عمل

 مقدار کمپرس را يادداشت نمايید. 

    

 (5شكل شماره )

 . بقیه سیلندرها را به همین روش کنترل و بررسي نمايید 
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 معيار پذيرش: -5-3-1

 .میزان فشار تراکم مي بايست مطابق با جدول ذيل باشد 

kpa  46/14 1415 استاندارد kg/cm²  635 psi 

لندرهایس نیحداکثر تفاوت ب  98 kpa  99/3 kg/cm²  14 psi 

kpa  34/13 985 حداقل kg/cm²  143 psi 

 

در يک يا تعداد بیشتري از سیلندرها کم باشد ، مقدار کمي روغن موتور درون سیلندر اضافه نموده و اگر فشار 

 میزان کمپرس موتور را کنترل نمايید که :مجدداً 

  و يا ديواره سیلندر سايیده شده و معیوب مي باشد.اگر میزان کمپرس افزايش يافت : پیستون ، رينگ پیستون 

 سیت آببندي نشده است. سوپاپ گیر کرده يا بصورت صحیح با کمپرس پايین ماند : میزان اگر 

  میزان کمپرس در سیلندر مجاور پايین ماند : واشر سرسیلندر آسیب ديده و يا در سرسیلندر تابیدگي اگر

 بوجود آمده است .

 بعد از دمونتاژ  بيع صيتشخ یبرا ازين مورد یآزمونها -6

  یظاهر یآزمون بررس -6-3

 آزمون : زاتيتجه -6-3-3

 باشد .  ينم ازیمورد ن يخاص زاتیتجه -

 روش آزمون : -6-3-9

 کقاشكستگي در محفظه اسبكها، اتترک و از لحاظ  اژ نموده وتنومطابق با راهنماي تعمیراتي دم را سرسیلندر 

 بصورت چشمي کنترل و بررسي نمايید.و روغن ، مجاري ورودي هوا و خروجي گاز را مجاري آب  ،احتراق 

  بصورت چشمي کنترل و بررسي نمايید.را و واشر وجود اثرات سوختگي يا دود زدگي روي سطح سرسیلندر 
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 : معيار پذيرش -6-3-1

  احتراق  کاق، ات اسبكهامحفظه صفحه نگهدارنده میل سوپاپ ، شكستگي در ترک و در صورت مشاهده، 

 .وده و بايستي آن را تعويض نمايیدمعیوب بو روغن ، مجاري ورودي هوا و خروجي گاز ، سرسیلندر مجاري آب 

 و واشر که بیانگر سوختن واشر يا تاب  اثرات سوختگي يا دود زدگي روي سطح سرسیلندر در صورت مشاهده

 . بررسي نمايیدرا کنترل و (  6-2)ن آزمو سرسیلندر مي باشد

 تابيدگی سرسيلندربررسی آزمون  -6-9

 آزمون : زاتيتجه -6-9-3

 خط کش -

  فیلر -

 روش آزمون : -6-9-9

  سطح نشیمن سرسیلندر روي بلوک سیلندر را از هرگونه آلودگي ، تكه هاي واشر ، دوده ، روغن و ساير مواد خارجي

 تمیز نمايید .

  (  قرار دهید .2مطابق شكل شماره )با خطوط قرمز رنگ خط کش را در شش جهت مشخص شده  

 
 

  (2شكل شماره )
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  خط کش را روي سطح سرسیلندر قرار داده و بیشترين فاصله سطح سرسیلندر از خط کش را مطابق شكل شماره

 ( توسط فیلر ، اندازه گیري و کنترل نمايید .7)

     
 (7) شمارهشكل 

 : رشيپذ اريمع -6-9-1

  معیوب بوده و بايستي آن را تعويض نمايید .میلیمتر سرسیلندر  15/3تابیدگي بیشتر از در صورت مشاهده 

 روی سرسيلندر مانيفولد هوا و دودنشيمنگاه تابيدگی سطح آزمون  -6-1

 آزمون : زاتيتجه -6-1-3

 خط کش -

  فیلر -

 روش آزمون : -6-1-9

  را از هرگونه آلودگي ، تكه هاي واشر ، دوده ، روغن و ساير مواد سطح نشیمن مانیفولد دود و هوا روي سرسیلندر

 خارجي تمیز نمايید .

  (  قرار دهید .8مطابق شكل شماره )با خطوط قرمز رنگ خط کش را در دو جهت مشخص شده 

 
 (8شكل شماره )
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 یفولد از گیري مان خط کش را روي سطح قرار گیري مانیفولد روي سرسیلندر گذاشته و بیشترين فاصله سطح قرار

 توسط فیلر ، اندازه گیري و کنترل نمايید .( 13و )( 9خط کش را مطابق شكل شماره )

       
 (9شكل شماره )

    

 (13شكل شماره )

 : رشيپذ اريمع -6-1-1

  میلیمتر سرسیلندر معیوب بوده و بايستي آن را تعويض نمايید . 15/3در صورت مشاهده تابیدگي بیشتر از 
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 لقی محوری ميل سوپاپ روی سرسيلندربررسی آزمون  -6-4

 آزمون : زاتيتجه -6-4-3

 میلیمتر 31/3ساعت اندازه گیري با پايه مگنتي و دقت   -

 روش آزمون : -6-4-9

  قرار دهید (11ل شماره )مطابق شكساعت اندازه گیري را در انتهاي میل سوپاپ.  

 

 (11شكل شماره )

  تا حد امكان میل سوپاپ را به جلو حرکت دهید.( 16مطابق شكل شماره )با استفاده از اهرم 

 

 (16شكل شماره )
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  صفر نمايید .( 13مطابق شكل شماره )ساعت اندازه گیري را 

 

 (13شكل شماره )

  حرکت دهید. تا حد امكان میل سوپاپ را به عقب استفاده از اهرمبا 

  ثبت و با مقدار لقي استاندارد و مجاز کنترل و بررسي نمايید .مقدار نشان داده روي ساعت اندازه گیري را 

 : رشيپذ اريمع -6-4-1

  در غیر اين میلیمتر مي باشد  66/3میلیمتر و حداکثر لقي مجاز  37/3لقي استاندارد محوري میل سوپاپ میزان

 آن را تعويض نمايید. معیوب بوده و بايستيسرسیلندر صورت 

 

 ها نگهداری و انتقال مجموعه از تعميرگاهنکاتی در مورد نحوه  -7

  ، نشود .خوردگي دچار ضربه قطعه دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجايي 

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

 عه داغي بر روي قط بصورتيد همچنین تگ مربوطه نايلون قرار داده و بسته بندي نمايیتعويضي را داخل  سرسیلندر

 . نمايید که مشخصات آن قابل رويت باشدنصب 

 قطعه معیوب همخواني داشته باشد دقت نمايید اطالعات مندرج در تگ نصب شده با. 
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