آموزشگاه پیشروان صنعت خودروهای دیزل استان اصفهان

کبهیٌس

ػیت یبثی سیستن هَتَر

 TS- 1جدٍل ػیت یبثی ٍ ػلل

صفحِ

*رٍشْب ٍفي ػیت یبثی *
اطالػبت ػوَهی  :یک تجسیِ تحلیل سراسری از هشکالت ٍ گالیِ ّبی هشتریبى کلید هَفمیت در ػیت یبثی هحسَة هی
شَدّ .ر چِ ثیشتر هشکل ٍ گالیِ ّب شٌبختِ شَد سریؼتر ٍ آسبًتر ثِ راُ حل آى ًسدیک هی شَین .جدٍل ػیت یبثی ٍ
ػلل ثرای یبفتي هحل ثرٍز هشکل ٍ رفغ آى تٌظین شدُ است  ،ایٌکبر را ثب آسبًتریي راُ هوکي ٍ لدم ثِ لدم ّوبًطَریکِ از
ثبالی صفحِ ثِ اًتْبی آى هیرٍین اًجبم خَاّین داد .اهکبى ًدارد کِ کلیِ راُ حلْبی احتوبلی را در ًظر داشتِ ثبشین .ثِ ّر
حبل ایي جدٍلْب ثرای دست یبثی ثِ هراحل یبفتي ػلت ٍ ثرطرف کردى ایرادّب طراحی شدُ اًد.
*ایي هراحل ػیت یبثی اصلی را دًجبل کٌید:
*اثتدا توبم حمبیك در هَرد ػیت ٍ گالیِ دارًدُ هَتَر را ثررسی ًوبئید.
*ػیت را کبهالً ٍ اسبسبً تجسیِ ٍ تحلیل ًوبئید.
*ػلل را ثِ هَتَر ٍ لطؼبت اصلی آى رثط ثدّید.
*ثررسی هراحل تؼویر ٍ ًگْداریْبی اخیر کِ ثتَاًد ثِ ثرٍز ػیت رثط داشتِ ثبشد.
*لجل از آغبز اٍراق کردى ٍ یب ثبز کردى ّر سیستوی ثبید ثبزدید دٍثل شَد.
*هشکالت را ثَسیلِ استفبدُ از جدٍل ػیت یبثی ٍ ػلل ٍ ثب اًجبم هراحل آسبًتر شرٍع کٌید.
*ػلت ثرٍز هشکل را تؼییي کٌید ٍ یک تؼویر کبهل اًجبم دّید.
*پس از ایٌکِ تؼویرات اًجبم شدًد  ،هَتَر را ثِ کبر اًدازید کِ هطوئي شَید کِ ػلت ثرٍز هشکل کبهالً تصحیح شدُ ثبشد.

کوپبًی کبهیٌس
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جدٍل ػیت یبثی ٍ ػلل

صفحِ TS-3

سری هَتَرّبی کبهیٌس

کوپرسَر ثبد  ،فشبر ثبد خیلی آّستِ ثبال هیرٍد
علت
احتواالً سیستن فشار تاد ًشتی دارد

1

اصالح
تا قفل کزدى چزخْای خَدرٍ تَسیلِ چَب چزخ ٍ تا آساد ٍ درگیز کزدى تزهش
دستی تِ دفعات سیستن تاد را تزای ًشتی چک کٌیذ .گسکت کوپزسَر  ،لَلِ ّا ٍ
هخاسى ٍ شیزّا را تزای ًشتی چک کٌیذ .تِ دستَرالعول  OEMهزاجعِ شَد.

2

گاٍرًز تاد خزاب شذُ ٍ یا تذرستی تٌظین ًشذُ است.

3

در لَلِ ّای ارسال َّای کوپزسَر دٍدُ ٍ رسَتات سیاد

گاٍر ًز را تزای عولکزد درست چک کٌیذ تِ دستَرالعول اصلی
تعویزات ( )Masterکوپزسَر تاد ( )Holsetهزاجعِ کٌیذ.

تِ ًشیي شذُ  ،شیزّا ٍ سز سیلٌذر را تایذ چک کزد.

اًثاشت کزتي  ،دٍدُ ٍ رسَتات لَلِ اصلی چک شَد در صَرت ًیاس
لَلِ را تعَیط کٌیذً .شت رٍغي تَرتَشارصر را چک کٌیذ .لَلِ
ٍرٍدی را تزای رٍغي چک کٌیذ010-022 .

شیز چٌذ جْتِ ( )Eکِ تِ شکل حزف هذکَر

4

هیثاشذ.تذرستی لَلِ گذاری ًشذُ است.

5

قطعات سیستن تاد خزاب شذُ اًذ.

شیز چٌذ جْتِ ً ًَ Eصة کٌیذ .لَلِ ّای شیز  Eرا چک کٌیذ .تِ
دستَرالعول اصلی ( )Masterهزاجعِ شَد.

عولکزد شیزّای یکطزفِ را چک کٌیذ ّوچٌیي عولکزد تثخیز
کٌٌذُ الکلی  ،خشک کي تاد ٍ سایز تجْیشات ًصة شذُ تَسط
 OEMرا تا راٌّوائیْای ساسًذُ چک کٌیذ.
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6

شیز قطع کي تار کوپزسَر خزاب شذُ (تذٍى فشار کزدى

 012-103چک کٌیذ.

کار کوپزسَر)

7

شز قطع فشار تار رٍی کوپزسَر ٍ آب تٌذی تذًِ را طثق رٍش

شیزّای ٍرٍدی ( ٍ )intakeخزٍجی ( )exhustکوپزسَر را چک

شیز ٍرٍدی ( )Intakeیا خزٍجی (ً )exhustشتی َّا

کٌیذ تِ رٍش  012-014هزاجعِ شَد..

دارد..

جدٍل ػیت یبثی ٍ ػلل

صفحِ TS-4

سری هَتَرّبی گبزسَز CNG

کبهیٌس

*سیکل کوپرسَر ثبد ثسیبر تٌد است
علت

1

سیستن تاد ًشتی خارجی دارد

اصالح

تا قفل کزدى چزخْای خَدرٍ تَسیلِ چَب چزخ ٍ تا آساد ٍ درگیز کزدى تزهش
دستی تِ دفعات سیستن تاد را تزای ًشتی چک کٌیذ .گسکت کوپزسَر  ،لَلِ ّا ٍ
هخاسى ٍ شیزّا را تزای ًشتی چک کٌیذ ،تِ ستَرالعول  OEMهزاجعِ ًوائیذ.

گاٍر ًز َّا خزاب شذُ ٍ یا تذرستی کارکزد السم را ًذارد ٍ

2

تٌظین آى ًادرست است.

3

در لَلِ ّای ارسال َّای کوپزسَر دٍدُ ٍ رسَتات

گاٍرًز را تزای عولکزد هٌاسة چک کٌیذ تِ دستَرالعول اصلی
تعویزات ( )Masterکوپزسَر تاد  Holsetهزاجعِ شَد.

اًثاشت کزتي  ،دٍدُ ٍ رسَتات لَلِ اصلی چک شَد .در صَرت ًیاس

سیادی تِ ًشیي شذُ  ،شیزّا ٍ سز سیلٌذر کوپزسَر تاد تایذ چک

لَلِ را تعَیط کٌیذٍ ًشتی رٍغي اس تَرتَ را چک ًوائیذ .لَلِ

شًَذ.

ٍرٍدی را تزای ٍجَد رٍغي چک کٌیذ.

4

شیز چٌذ جْتِ تِ شکل  Eهوکي است کِ تذرستی لَلِ

کشی ًشذُ تاشذ

شیز چٌذ جْتِ  Eشکل را تعَیط کٌیذ  ،لَلِ ّای شیز هذکَر را
چک کٌیذ  ،تِ دستَرالعول اصلی  masterهزاجعِ شَد.
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در هسیز تخلیِ َّای کوپزسَر دٍدُ ٍ رسَتات سیادی

تشکیل کزتي را چک کٌیذ .لَلِ تخلیِ تاد کوپزسَر تعَیط شَد

تشکیل شذُ اًذ ٍ لَلِ ّا ٍ شیز یک طزفِ ٍ سز سیلٌذر را هسذٍد

تَرتَشارصر را تزای ًشتی رٍغي چک کٌیذ .لَلِ ٍرٍدی ( )intakeرا

کزدُ اًذ

تزای رٍغي چک کٌیذ.

5

6

سهاى کوپزس (پوپ کزدى) کوپزسَر تاد خیلی سیاد است.

کارتزیج رٍی خشک کي تاد را تعَیط کٌیذ .سیکل کار ٍ خاهَشی
کوپزسَر را چک کٌیذ .اگز ًیاس تَد کوپزسَر تشرگتزی ًصة کٌیذ.

7

شیز یک طزفِ خزٍجی َّای خشک کي تاد چسثیذُ ٍ یا

سًگ سدُ است

شیز یکطزفِ خزٍجی َّای  ،خشک کي تاد را رٍغٌکاری کزدُ ٍ یا تعَیط
کٌیذ  ،آًزا تِ صَرت هجوَعِ تایذ عَض کزد .تزای اًجام تعَیط تایذ تِ
راٌّوائیْای ساسًذُ کوپزسَر ٍ خشک کي هزاجعِ کزد.

