
 
 
 
 
 

  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
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)سهامی خاص( سایپا یدكشرکت بازرگانی   

 
)مدیریت فنی و مهندسی(  

   12/11/1390  :تاریخ
  2از 1  صفحۀ  13 :شماره  فنی  اطالعیه

   زامیادوانت : نوع خودرو  

    د از روي دود اگزوز در خودروهاي وانت زامیاد دیزلنحوه تشخیص ایرا :موضوع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 

  
ملـه  فني قبلي و در راستاي عيب يابي خودروهاي وانت زامياد ديزل، به اطالع مي رسـاند از ج  هاي پيرو اطالعيه

  . بررسي دود خروجي از اگزوز به شرح ذيل مي باشدروش هايي عيب يابي موتور ديزل 
     ر قرار گرفتن موتوركه موتور ديزل در وضعيت كاركرد مناسب باشد رنگ دود اگزوز در حالت تحت بادر شرايطي 

غير از موارد ذكر شده در صورتيكه . مي باشدبي رنگ و شفاف و در برخي موارد آبي روشن و يا خاكستري روشن 
باشد نشانه وجود ايراد در موتور ديزل بوده كه الزم است مطـابق شـرح   تيره رنگ دود اگزوز سياه، سفيد و يا آبي 

  .ذيل اقدام به عيب يابي موتور شود
  

 ایرادات مرتبط با خروج دود سیاه از اگزوز  -

 بار بيش از حد روي موتور  -١

 )٧مطابق اطالعيه فني شماره (ايراد در سيستم تغذيه سوخت  -٢

 )ايراد در سيستم دبي جريان هواي ورودي/ مسدود بودن فيلتر هوا (عدم ورود هوا به ميزان كافي در موتور  -٣

 ) ٥بند  ٨اطالعيه فني شماره / ا لوله وكيوم رگوالتور خالء و ي( EGRايراد در سيستم  -٤

 مايع خنك كننده موتور ايراد در سيگنال ارسالي سنسور دماي  -٥

 ايراد در عملكرد توربو شارژر  -٦

 )٧در اطالعيه شماره  ٦بند / عملكرد انژكتورها (در ميزان پاشش سوخت ايراد  -٧

 
 ایرادات مرتبط با خروج دود سفید از اگزوز  -

 لندر و يا داخل سوخت مصرفي خودرو وجود آب داخل سي -١

 عدم احتراق مناسب سوخت ديزل در زمان ابتداي استارت  -٢

 ايراد در سيستم تغذيه سوخت  -٣

 ايراد در سيستم پيش گرمكن موتور  -٤

 خرابي واشر سرسيلندر  -٥

  

  قابل توجه کلیه نمایندگی هاي مجاز منتخب زامیاد
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)سهامی خاص( سایپا یدكشرکت بازرگانی 

)مدیریت فنی و مهندسی(

   12/11/1390  :تاریخ
  2از 2  صفحۀ 13 :شمارهفنی  اطالعیه

   زامیادوانت : نوع خودرو

 د از روي دود اگزوز در خودروهاي وانت زامیاد دیزلنحوه تشخیص ایرا :موضوع 

از اگزوزتیره  آبیایرادات مرتبط با خروج دود -
)ن به داخل محفظه احتراقنفوذ روغ(قفل شدن يا فرسوده شدن رينگ هاي موتور  -١
نفوذ روغن به داخل محفظه احتراق به دليل لقي بيش از حد پيستون و سيلندر  -٢
زياد بودن مقدار روغن در موتور -٣
ايراد در كاسه نمد هاي ساق سوپاپ  -٤

شناسايي ناحيه ايراد بوده و پس از مشخص شدن ناحيه ايراد و بـهدر انتها الزم به ذكر است كه موارد عنوان شده فوق فقط جهت 
موجود در بخـش فنـي و مهندسـي پورتـال(جهت بررسي هاي تكميلي و نحوه باز و بست قطعات الزم است به راهنماي تعميرات 

ي و تعميركـارهمچنين تشخيص طيف رنگ هاي عنوان شده تا حدود زيادي بـه تجربـه كارشـناس فنـ    . مراجعه شود) سايپا يدك
  .نمايندگي مرتبط مي باشد

  ٦١٦١١٦١٥و  ٦١٦١١٦١٠: تماس واحد پشتيباني فني بخش زامياد هاي شماره 

NZTN1A/5/1

i


