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 مقدمه
 

 

 

 

در  سفید رنگی است که در هنگام تصادف( بالن)کیسه  شکل می گیرد،  افرادآنچه با شنیدن نام کیسه هوای خودرو در ذهن اکثر 

 .مقابل راننده و یا سرنشین جلوی خودرو به سرعت باز شده و مانع برخورد آنها با اجزای مقابل می شود
  

 
 

 

 

 

 

 

از نظر سرعت واکنش و قدرت )هیز ایمنی ای با چنان قابلیتی سال پیش، باور چنین تج 44ولی آیا در زمانی کمتراز حدود 

امکان پذیر بود؟ وسیله ای که در حال حاضر جزء ضروری ترین تجهیزات ایمنی خودروها شده است،تا ( محافظت سرنشینان

و نکته مهم . ه استجایی که در استاندارد جدید خودروها در کشورهای آمریکای شمالی و بخشی از اروپا جزء الزامات قرار گرفت

سقف و حتی پشت سری  خودرو مانند کناره دربها،   استفاده از این کیسه ها در بخشهای مختلف  دیگر گستره رو به رشد

تا جایی که امروزه طرح های زیادی در خصوص استفاده از این تجهیزات بر روی موتور سیکلت ها و . صندلی های جلو می باشد

 .مورد اجرا قرار گرفته است( ظور محافظت از عابر در زمان برخورد ه منب)حتی درب موتور خودرو 
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کیسه های هوا برای اولین بار به عنوان یک وسیله ایمنی مکمل کمربند در هواپیما مورد استفاده قرار گرفت ولی در اندک زمانی 

در سالهای . بر روی خودروها نصب گردید 04دهه ی تاجایی که اولین کیسه هوا در . بعد ایده استفاده آن در خودرو شکل گرفت

جدی در خصوص کارایی بیشتر کمربند ایمنی نسبت به کیسه هوا در بین موافقان و   اولیه نصب کیسه هوا اختالف نظرهایی

سه هوا مخالفان این طرح به وجود آمد و با توجه به گزارشهایی مبنی بر کشته شدن تعدادی از کودکان در هنگام باز شدن کی

امروزه استفاده همزمان از کمربند ایمنی و کیسه هوا بهترین روش کاهش صدمات . یقات جدی در این خصوص شکل گرفتتحق

درصدی آمار تلفات  34ناشی از تصادفات شدید رانندگی اعالم گردیده است و آمار دریافتی از اکثر کشورها حاکی از کاهش 

 .از کیسه هوا در خودروها می باشد تصادفات رو در رو با توجه به استفاده

 

در حالیه که در خودروهای استاندارد ساخته . عدد بوده است 2در دهه گذشته حداکثر تعداد کیسه های نصب شده در خودروها 

 . کیسه رسیده است 6شده در سالهای اخیر این تعداد به 

 

 

 :م می دهد به این شرح است آنچه یک کیسه هوا به زبانی ساده برای محافظت از سرنشینان انجا

متصهل    بهه یکهدیگر  . ...( جوش، پیچ و مهره )اتصاالت متفاوت   هر خودرو شامل تجهیزات مختلف می باشد که با

سرنشینانی می باشد که در هنگام حرکت، سرعت خطی همه این اجزا برابر بها    عالوه بر این خودرو شامل. شده اند

سایر اجزا و سرنشهینان  . یک تصادف، سرعت در کسری از ثانیه کاهش یابد ه درسرعت وسیله نقلیه بوده و زمانی ک

با سرعت اولیهه    در صورتیکه مهار نشده باشند براساس قوانین ابتدایی فیزیک عالقه مند هستند تا به حرکت خود

رفته خواهد شد ار گادامه دهند که این موضوع باعث برخورد شدید آنها با قسمتهایی از خودرو که در مقابل آنها قر

ایهن    و اما چاره ای که تاکنون برای همین موضوع است   و آنچه عامل اصلی صدمات در تصادفات رانندگی می باشد،

خهودرو و همچنهین     ایمنی به منظور اتصال سرنشینان به سهایر اجهزای    موضوع اندیشده شده استفاده از کمربند

که البته این کار با همان فلسهفه  . ن با بخشهای ثابت خودرو استشیناکیسه هوا به منظور جلوگیری از برخورد سرن

البتهه  . استفاده از کمربند، یعنی به صفر رساندن سرعت سرنشینان با کمترین آسیب و یا بدون آسهیب مهی باشهد   

یهرو  امتیاز مهم استفاده از کیسه هوا این است که بر اساس قانون پاسکال هرچه سطح مهورد اسهتفاده در انتقهال ن   

 افزایش یابد شدت صدمات کاهش پیدا می کند
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 تاريخچه ايربگ 

 1444 – استفاده در هواپیما 

 1453 – ایده جان هتریک 

 1464 – ابداع سنسور توسط آلن برید 

 1404 – سدس بنزفروش توسط مر 

 1401 -   ایربگ 1پورشه ، استفاده از 

 1444 – جزء استاندارد در خودروهای فورد 

 1446 – چسب هشدار در استفاده ایربگزدن بر 

 1440 –  اروپائیاجبار در خودروهای آمریکائی و 

 

 

نمودار زیر کاهش درصد صدمه به راننده و سرنشین را در دو حالت استفاده از فقط کمربند و کمربند به همراه 

 .کیسه ایمنی هوا نشان می دهد
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 .کیسه ایمنی هوا در کاهش صدمات وارده به اعضای بدن را نشان می دهدنمودار زیر نقش استفاده از 
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 : قوانين فيزيكي

 

کیلومتر در ساعت چه ضربه ای وارد می شود کافی است تصور کنید  64جهت درک اینکه به یک دستگاه خودرو در سرعت 

 . کنیدبه پایین پرتاب ( طبقه 1ارتفاع یک ساختمان ) متری 16خودرو را از ارتفاع 
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 :عملكرد کيسه هوا نحوه
 

 

کیلومتر بر ساعت از جلو با یک دیوار برخورد نماید در این صورت اتفاقههای زیهر    35درابتدا فرض کنید که یک خودرو با سرعت 

 برای خودرو، سیستم ایربگ، و سرنشینان رخ میدهد

 !ههزارم ثانیهه اتفهاو خواههد افتهاد       124دود درحه  ندرنظرداشته باشید کل فرآینهد تصهادف و انتقهال ضهربه بهه سرنشهینا      

 

 .در حال حرکت هستند( سرعت خطی خودرو)کیلومتر بر ساعت  35راننده و سرنشینان با سرعتی برابر با  -1

 

در لحظه برخورد قسمتهای جلوی خودرو با دیوار مقابل برخورد نموده و به شدت شتاب منفی پیدا میکند این در حالی اسهت   -2

خشهای خودرو و تجهیزات داخلی و سرنشینان هنمچنان با سرعت اولیه در حهال حرکهت هسهتند و اصهطالحاج مهو       که سایر ب

 .تصادف شروع به حرکت به سمت بخشهای داخلی خودرو می کند

 

می  پانزده هزارم ثانیه بعد از برخورد، یک قطعه در سنسور ضربه به جلو پرتاب شده و باعث بسته شدن یک مدار الکتریکی -3

 .شود در این صورت کیسه هوا در آستانه راه اندازی قرار گرفته است

 

سی هزارم ثانیه بعد از برخورد، با بسته شدن مدار الکتریکی و ایجاد یک جرقه در ژنراتور تولید گاز، یک سوخت جامهد کهه    -4

هزارم ثانیه کل سهوخت موجهود    5ود به شدت مشتعل شده و در مدتی در حد( به نام آزید سدیم)عموماج سوخت راکت می باشد 

الزم به ذکر است که به دلیهل گرمها زا   . در ژنراتور، واکنش شیمیایی الزم را انجام داده و حجم زیادی گاز نیتروژن تولید می شود

 .بودن واکنش، گاز تولید شده به شدت داغ خواهد بود

 

 

ود دارای دو خاصیت مهم است که عبارتند از اول تولید حجهم  آزید سدیم که معموالج به عنوان سوخت نوعی راکت استفاده می ش

زیاد گاز بی اثر نیتروژن نسبت به حجم اولیه این سوخت و دوم سرعت بسیار زیاد سوختن این ماده شهیمیایی کهه در کسهری از    

خت در سیستم ایربگ بوده و البته هر دوی این خواص از مهمترین عوامل استفاده از این سو. ثانیه کل حجم آن را در بر می گیرد

 .است
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های خنک کننده گذشته و ضمن کاهش دمای اولیهه   رتنیتروژن تولید شده در ژنراتور از فیل ،چهل هزارم ثانیه پس از برخورد -5

 .کیسه هوا را با سرعت یک انفجار باز می کند!( که می تواند باعث سوختن شدید کیسه و صورت سرنشینان شود)

 

 

با توجه به )این در حالی است که سرنشینان خودرو در اثر تصادف به جلو پرتاب شده و در صورتیکه کمربند بسته باشند، کمربند 

وضعیت کیسه هوای باز شده اندازه حرکت سرنشینان را جهذب   در این. تا حدودی سرعت اولیه آنها را کاهش داده است( نوع آن

 .کرده و کمترین صدمات ممکن به سرنشینان وارد شده است

 

 

 

طمئناج در یک شوک جدی حاصل از صدای تصادف، ترمهز، ضهربه   که م)یکصد وبیست هزارم ثانیه پس از برخورد سرنشینان  -6

به عقب بازگشته و همزمان نیتروژن تولید شده از دریچه های جانبی کیسه هوا ( وارده و همچنین باز شدن ایربگ قرار گرفته اند

 .خالی شده و سرنشینان آزادی عمل بیشتری برای خرو  از خودروی آسیب دیده پیدا می کنند
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ند فرایند تصادف یکی از پیچیده ترین فرایند ها درتکنولوژی ساخت خودرو می باشد و عالوه برتجهیز وسایط نقلیهه بهه   هرچ

، صدها آزمایش و نیهز  ...سیستم های ایمنی جدید همچون انواع ترمزها، ایربگ، سیستم تعلیق، انواع کمربندهای پیش کشنده و 

سایر تجهیزات به منظور کهاهش صهدمات ناشهی از تصهادفات در شهرکتهای      تحقیق جدی درخصوص وضعیت جاسازی موتور و 

خودرو سازی معتبر دنیا به انجام رسیده است لیکن یکی از موارد جالب در زمان باز شدن کیسه های هوای خودرو پاشیده شهدن  

 !!!پودرسفید رنگی درمحفظه اتاو و احیاناج برروی سروصورت سرنشینان می باشد 

 

به پودر ذرت و یا پودر تالک معروف است به منظور محافظت کیسه در مقابل خشک و ضمخت شدن در طی سهالیان  این پودر که 

 .درازی اسههههت کههههه احتمههههاالج خههههودرو دچههههار تصههههادف و بههههاز شههههدن کیسههههه هههههوا نخواهههههد شههههد

 

فاده نادرست بهرای  یک نکته بسیار با اهمیت در زمینه کیسه هوا خطرات و صدمات قطعی است که این سیستم ها در صورت است

سرنشینان ایجاد خواهند کرد از این رو شایسته است صاحبان خودروهای مجهز به این سیسهتمها بهه دقهت در خصهوص روش     

که در دفترچه راهنمهای مشهتری   ... استفاده، وضعیت کودکان، غیر فعال کردن کیسه های هوا، روش استفاده از صندلی کودک و 

 .نمایند مطالعه و کسب آگاهیآمده است 
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 :انواع کيسه ايمني هواي استفاده شده در خودرو
 

 : ایربگهای جلوی سرنشین  و راننده-1

 

 

 
 

 

 : کیسه های هوای جانبی -2
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 : کیسه هوای پرده ای -3

 

 
 C4كیسه هواي پرده اي خودروي سیتروئن 

 

 

 
 

 Opel Vectra –كیسه ایمنی هواي پرده اي 
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 :مخصوص محافظت از زانوهاکیسه ایمنی هوای  -4

 

 
 

 

 :کیسه ایمنی هوای پرده ای عقب -5
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 : کیسه ایمنی هوای مخصوص کمربندهای ایمنی -6
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 :انواع ايربگ استفاده شده در توليدات ايران خودرو شماره فني و معرفي 
ساس شرکتهای سازنده بر روی خودروهای چهار  نوع مجموعه کیسه ایمنی هوا بر ا( 41خرداد -زمان نگارش این مستند)تاکنون 

 : تولیدی ایران خودرو نصب شده است که به شرح زیر می باشد

 ( Takata)مجموعه قطعات ایربگ عماد   -1

 (Jinheng)مجموعه قطعات ایربگ ایمن خودروی شرو  -2

 (Cruse )مجموعه قطعات ایربگ کروز  -3

 

محصهول شهرکت     Autonetایربهگ شهرکت    00الهی   05سهالهای  تولید شده  1بر روی خودروی های سورن فاز  "قبال  :نکته

. این ایربگ هم اکنون دیگر بر روی محصوالت ایران خودرو استفاده نمی شهود . نصب می گردید HAEهیوندای کره با نام تجاری 

 .استفاده شود HAEبرای عیب یابی این گونه خودروها در منوی ایربگ دستگاه ایکودیاگ باید از گزینه 

 عه قطعات ایربگ عماد و ایمن خودروی شرو استفاده شده در خودروی سمند و سورنمجمو 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 و پارس 445استفاده شده در خودروی عماد مجموعه قطعات ایربگ 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 و پارس 445استفاده شده در خودروی ایمن خودروی شرو مجموعه قطعات ایربگ 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 و پارس 445استفاده شده در خودروی کروز مجموعه قطعات ایربگ 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 : اجزاء و قطعات يك مجموعه سيستم ايمني کيسه هوا 
 

گرها حسه  -4 ماژول کیسه هوای سمت مسهافر  -2 ، ی رانندههوا کیسه -1بخش اصلی   هفتسیستم کیسه هوا شامل 

کلید غیر فعال ایربهگ    (Clock Spring)فنر پیچشی  – 6 (   ECU Airbag)واحد کنترل الکترونیکی  -5( سنسور)

 :در ادامه آمده استمی باشد که شرح جزئیات این بخشها سرنشین 

 

 هواایمنی  کیسهوعه مجم : 

کیسه نایلونی هوا ، قاب روی آن و چاشهنی  : مجموعه کیسه ایمنی هوای راننده که با نام مدول ایربگ نیز شناخته می شود شامل 

 .می باشد( Inflator)انفجار 

در بهین فرمهان،   ژه ای بهوده و   کیسه هوا که از نوعی الیاف خاص نایلونی بسیار سبک سهاخته شهده اسهت دارای قابلیتههای وی    

 .جاسازی شده است... داشبورد، کناره درها، صندلی ها و 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 .قاب و کاور روی کیسه ایمنی هوا
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 

 

 

 : ژنراتور تولید گاز

م کیسه هوا می باشد که در آن طی یک فرآیند شیمیایی گاز نیتروژن تولید شده و گاز تولید شده با فشهار بهاال   بخشی از سیست

 .می شود... باعث باد شدن کیسه قبل از برخورد سرنشین با فرمان، داشبورد، درب و 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

  ماژول کیسه هوای سمت مسافر: 

 

 
 ماژول كیسه هواي مسافر خودروي سمند سورن
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 

  حسگرها: 

ارسال می نماید و این فرمان که عمومهاج    ECU Airbagبه  را اطالعات بروز تصادفوسیله ای است که با درک موقعیت تصادف، 

باعث ایجاد یک انفجار در ژنراتور تولید گاز شهده و گهاز حاصهل از ایهن       ECU Airbagپس از خرو  از  لکترونیکی می باشدا

 .هوا می شود انفجار باعث پر شدن کیسه

 

جههت اطمینهان از صهحت     .سنسورها از نوع سنسور ضربه بوده و انواع مکانیکی آن در ابتدا بر روی خودرو ها نصب شهده بهود  

وجود  ECU Airbagاطالعات رخداد تصادف سنسور دیگری که بصورت سیلیکون می باشد در داخل جعبه کنترل الکترونیکی 

 .گام تصادف وارد عمل می شوددارد که وارد شدن شتاب منفی در هن

 

 

 

 

سنسور سیلیکونی روی برد الکترونیکی 

 ECUجعبه 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 

  واحد کنترل الکترونیکی ایربگ– ECU Airbag: 

 

 .ها را ارسال می کند  Pretensionerوظیفه پردازش اطالعات را داشته و فرمان عملکرد ایربگ و  

ایربهگ   ایربگ اطالعات حادث شدن تصادف را به واحد کنترل کننده ECUسنسور سیلیکونی موجود در داخل تراشه 

( بستگی به تعداد کیسه ایمنی استفاده شده در خودرو)سپس فرمان آتش و فعال کردن کیسه های ایمنی هوا . می دهد 

 .ایربگ صادر می شود ECUتوسط 

 

 
 

 :های استفاده شده در محصوالت ایران خودرو از لحاظ تعداد فرمان آتش ECUانواع 

ایربگ این خودروها  ECUط به کیسه ایمنی های سمت راننده مجهز هستند که در خودروهای تولیدی ، برخی خودروها فق-4-1

 .زیرا فقط نیاز به یک ارسال کننده فرمان آتش دارند. دارند  Fire Loopفقط یک 

 

  ECUاستفاده می کنند ،  کمربند ایمنی راننده و مسافر با سیستم پیش کشنده در خودروهای دیگری که فقط از دو  -4-2

ایربگ همزمان با ارسال دو فرمان یکسان از دو  ECUیعنی با بروز تصادف . است Fire Loop 2ارای دو فرمان آتش یا ایربگ د

 . را فعال می کند کمربندخروجی خود هر دو 

 

ایربگ این گونه  ECU. سمت راننده و مسافر هستند(  Pretensioner)برخی از خودروها مجهز به کمربند پیش کشنده  -4-3

فرمان آتش  3یعنی با بروز تصادف . ایستگاه فرمان آتش هستند 3وها اگر فاقد کیسه ایمنی سمت مسافر باشند دارای خودر

 . ، یک کیسه هوای راننده و دو کمربند ایمنی را فعال می کند ECUخروجی  3همزمان از 

 

 Fire 4بند ایمنی پیش کشنده باشند دارای خودروهایی که مجهز به دو کیسه ایمنی هوا سمت راننده و مسافر و دو کمر  -4-4

Loop هستند. 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 

 

ECU  از نظر ظاهری شباهت زیادی با هم دارند ولی رنگ کانکتور ها با هم متفاوت می باشدها . 
 

ECU_1FL  : اینECU     در خودرو پارس استفاده می شود و فقط ایربگ سمت راننده را فعال می کند لهذا نهام یهکFiring 

Loop   آن اختصاص دادند را به. 

ECU_2FL : اینECU  کمربند پیش کشنده را فعال میکند لذا نام دو  2در خودروهائی استفاده میگردد که فقطFiring loop 

 .را به آن اختصاص دادند  

ECU_3FL : اینECU عال در خودروهای سمند مورد استفاده قرار می گیرد و فقط ایربگ راننده و دو کمربند پیش کشنده را ف

 .را به آن اختصاص دادند  Firing Loopمی کند لذا نام سه 

ECU_4FL : اینECU     نیز در خودروهای سمند مورد استفاده قرار می گیرد و دو ایربگ سمت راننهده ، مسهافر و دو کمربنهد

 .را به آن اختصاص دادند Firing loopپیش کشنده را فعال می کند لذا نام چهار 

ههر خهودرو بها توجهه بهه تعهداد        ECUمربوط به خود آن خودرو می باشد ، لذا باید دقت داشت که از  هر خودرو ECU : نکته

Firing Loop مربوط به خود استفاده گردد . 

  

های ایربگ استفاده شده بر روی محصوالت ایران خودرو یک عالمت فلش وجود دارد که الزم است  ECUبر روی : نکته مهم

به یک سمت  ECUلزوم این امر در این است که سنسور شتاب داخل . مت جلوی خودرو باشدهنگام نصب سمت فلش به س

 .در جهت صحیح شتاب منفی وارده نصب شود ECUتغییر شتاب منفی را حس می کند و الزم است 

ر محل فقط در صورت می تواند د ECU Airbagدارای سه پیچ نگهدارنده است لذا  ECUقابل ذکر است بدلیل اینکه جعبه 

 .خود نصب شود
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 

  فنرسيم جمع کن Clock Spring :  

 و مدول ایربگ از طریق این قطعه می باشد ECUارتباط بین 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 :بر روي غربيلك فرمان Clock Springتنظيم  دستورالعمل

ایربگ  مدارتنظیم نگردد ، در اثر چرخش فرمان  بدرستی بر روي غربیلک فرمان  Clock Springدر صورتیکه 

 .در این صورت سیستم ایربگ دیگر عملکرد ندارد و چراغ ایربگ در نمایشگر جلو آمپر روشن می ماند. شود  قطع می

 .باید تنظیم گردد  Clock Springلذا پس از باز كردن غربیلک فرمان 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورتیکه لیبل زرد بر روی آن نصب نشده بود ، ، در صدر  شده است   Clock Springبر روی لیبل هشدار نحوه تنظیم :  نکته

 : جهت تنظیم موارد زیر را انجام دهید 
 

 
 دقت نمایید   Clock Springبر روی  به عالئم هشدار
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 :پس از باز کردن غربیلک فرمان Clock Springنحوه تنظیم 

مراقب . ود و قابل چرخش نباشد قطعه را در جهت عقربه های ساعت تا آخر بچرخانید بطوریکه قطعه در انتها سفت ش -3

 .زیرا باعث آسیب به می شود. باشید بیش از حد متعارف فنر را جمع نکنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دور قطعه را در جهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید به طوریکه دو نشانگر بر روی هم منطبق گردد  2.5سپس  -2

 
 

 
 فنر پیچشی عماد
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

  :دروی شرو تنظیم شاخص ها به قرار زیر استدر فنر پیچشی های ایمن خو

  
 

 

  

 

 .نصب نمایید  ضامن قفل را مجددا در جای خودجهت جلوگیری از خار  شدن تنظیمات، پس از انطباو دو نشانگر ،  -3

یک چسب بر روی استاتور و قرار گاه  در دسترس نداشتید ، برای اینکه تنظیمات بهم نخورد در صورتیکه ضامن قفل 

 .بجسبانید راهنمادسته 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

تجه نمایید که در این حالت باید چرخهای جلوی  .اکنون می توانید مجموعه تنظیم شده را بر روی غربیلک فرمان مونتاژ نمایید -4

 .خودرو در حالت مستقیم و صاف قرار گیرد

بزاری مشابه آن استفاده نمونه ضامن قفل در عکس مشاهده میشود ، در صورتیکه ضامن قفل در دسترس نباشد  از ا: توجه

 . نمایید
 

  
 

 

 :نکات مهم 

   تا هنگام مونتاژ قطعه سعی کنید قطعه از تنظیم خار  نگردد. 

 در صورت خار  شدن از تنظیم به هیچ عنوان قبل از تنظیم بر روی خودرو مونتاژ نگردد . 

 مطابق روش باال تنظیم نمایید  پس از هر بار باز نمودن غربیلک فرمان ، قبل از مونتاژ مجدد آن ، قطعه را. 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 

 کلید غیر فعال کننده ایربگ سمت مسافر Deactivation Switch : 

 یک سوئیچ الکتریکی است و ایربگ سمت مسافر را غیر فعال می کند 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 کروز Pin out ECU AirBagنقشه 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 ليست کدهاي خطا
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 نرم افزار عيب ياب
در صورتی که هیچگونه خطایی . بار چشمک می زند 14روشن می شود و  چ ،چراغ ایربگ در نمایشگر جلو آمپر با باز کردن سوئی

در مدار سیستم ایربگ و یا قطعات  خطااما اگر . در مدار سیستم ایربگ و قطعات نباشد چراغ خاموش می شود و خاموش می ماند

 .می ماندبار چشمک زدن چراغ ایربگ روشن  14بروز نماید پس از 

دراین حالت با استفاده از نرم افزار عیب یاب ایکودیاگ ، با مراجعه به منوی ایربگ می توان اقدام خواندن عیب ثبت شده در 

 .نمود ECU Airbagحافظه 

 :روش عیب یابی

 : با ورود به منوی اصلی ایربگ ، چهار سازنده و نوع مختلف ایربگ را میتوان مشاهد کرد -1

 

 
 

 :ر کدام از سیستمهای ایربگ منوی اصلی آن سیستم ایربگ مشاهده می شودبا انتخاب ه -2
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 :صفحه مانند شکل زیر مشاهده می شود  Identificationورود به منوی  با  -3

در واقع فقط خودروههایی  )یک سری اطالعات غیر قابل تغییر وجود دارد که این اطالعات توسط تولید در  می شوددر این منو ،  

 (در  شده است VINیشان که برا

 
 

 : می توان خطای رخ داده شده را مشاهد نمود  Fault readingدر منوی -4
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

بیشترین ایرادی که در سیستم و مدارات ایربگ ممکن است بروز کند قطعی مدار ایربگ و یا اتصال کوتاه شدن مسیر : 1نکته

ECU Airbag  این ایراد بصورت افزایش مقاومهت مهدار در منهوی    . باشدتا مدول ایربگ و یا کمربندهای پیش کشنده می

Fault Reading نمایش داده می شود. 

در صورتی که ایرادی در اتصاالت و کانکتورها وجود داشته باشد ، شرح  ایراد باز هم بصورت افزایش مقاومهت مهدار   : 2نکته 

(Resistance too high)  ار نیز قطع کامل شده باشد باز هم شهرح ایهراد   در ضمن در صورتی که مد. نمایش داده می شود

مقدار   Parameter Measurementجهت تشخیص نوع ایراد می توان با مراجعه به منوی . افزابش مقاومت مدار می باشد

 .مقاومت مدار را مشاهد کرد

 .نخواهد شد اهم باشد مدار ایرادی ندارد و چراغ ایربگ روشن نخواهد شد و خطایی ثبت 3.0اگر مقاومت زیر 

چراغ ایربگ را روشن می کند و الزم است مدارات، کهانکتور هها و دسهته     ECU Airbagاهم باشد  4تا  4اگر مقاومت بین 

 .سیمها باید بررسی گردد

   5-4ولی برای اطمینان بیشتردر  مقاومهت  . اهم مدول کیسه هوا را فعال کند 5می تواند تا مقاومت  ECU Airbag: 3نکته

 .زایش مدار را ثبت می کند تا هشداری باشد برای مراجعه و رفع ایرادخطای اف

اهم نمایش  14تا مدول ایربگ و کمربندهای پیش کشنده قطع باشد مقدار مقاومت مدار  ECUدر صورتی که ارتباط : 4نکته 

 .داده می شود

 

 : -5نکته 

. تعویض گهردد  ECUقطعه  "الزم است حتما ثبت گردد ECU Airbagدر حافظه   Internal Faultدر صورتی که خطای 

 .در این حالت این خطا قابل پاک کردن نیست و در صورت بروز تصادف ، کیسه های هوای ایمنی باز نخواهند گردید
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 : میتوان مقدار مقاومت مدارها را مشاهده نمود Parameter Measurementبا مراجعه به منوی  -1

 
 

 

   
 ی مدار در سیستم ایربگ ایمن خودروی شرومشاهده مقادیر مقاومتها

 

 

 

 
 

 

 

 

 

این حالت نشان می دهد که 

مدار ایربهگ کیسهه ههوای    

 .راننده قطع می باشد

دهد که  این حالت نشان می

مههدار کمربنههدهای پههیش  

کشنده در حهد مجهاز مهی    

 .باشد و ایرادی ندارد

مقاومت مدار کمربند 

پیش کشنده راننده و 

کیسه هوای سرنشین 

در حالت هشدار قرار 

دارد و الزم است 

مدارات و اتصاالت و 

کانکتورها بررسی 

 .گردد
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 ECU Airbagدستور العمل مونتاژ، دمونتاژ و انبارش 

 
 :ایربگ  ECUنحوه مونتاژ 

  .هیچگونه فرورفتگی و ترکی نداشته باشد ، در هنگام نصب ،  به قطعه هیچگونه ضربه ای نزنید  ECU کنترل نمایید تا -1

2- ECU  قرار دهید به گونه ای که فلش روی را در محل خودECU  به سمت جلوی ماشین باشد. 

 

 

 

 

 

 
 

 .را محکم کنید و سپس دو مهره دیگر ابتدا مهره مربوط به سیم بدنه را در محل خود قرار دهید ،  M6سه عدد مهره  -3

 .می باشد 10NM-8گشتاور مهره ها 
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 .وصل کنید  ECUرا به کانکتور مربوطه از دسته سیم اصلی خودرو  -4

 ضامن قفل سوکت را حتما جا بزنید  -5

 

 

 
 

 

 :تعویض کنترل یونیت کیسه هوا نحوه 

 .( دقیقه اقدام به تعویض ایربگ نمایید 2مثبت باطری را قطع کرده و پس از ). ایربگ را غیر فعال کنید -3
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 قاب کناری کنسول سمت مسافر را باز گردد-2
 

 
 

 را جدا کنید  ECUکانکتور  -3
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 .را خار  نمایید ECUرا با آچار باز نموده و  ECUپیچهای  -4

 

 
 

 نكات ايمني
  از تعمیرECU  ایربگ اکیدا خودداری نمایید و در صورت بروز هر گونه مشکل آن را تعویض نمایید. 

  از ایجاد فشار و ضربه بهECU و شکستگی یا دفرمگی آن را  جدا خودداری نمایید و در صورت بروز هرگونه فرورفتگی

 .تعویض نمایید 

  حتما موقع تعویض قطعه ، سیستم ایربگ را غیر فعال کنید. 

 دقیقه اقدام به تعمیر یا تعویض ایربگ  2ل ایربگ ، مثبت باتری را قطع کنید و پس از دودر هنگام غیر فعال کردن م

 .نمایید 

  در هنگام باز بودن سوئیچ ، کانکتورECU نید را جدا نک. 

  در هنگام حمل یا نصبECU افتادن آن جلوگیری نموده و مانع از افتادن قطعات دیگر بروی آن شوید از ضربه زدن و 

  از تماس هر گونه قطعه فلزی با پینهای کانکتورECU جلوگیری شود. 
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 ایربگ ECUتار غیر صحیح با فاستفاده و ر
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www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

 

 41 

 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 
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 ELXخودروي سورن  تعويض کيسه هواي راننده و نحوه
 .دشوو ماژول كیسه هوا دمونتاژ  باز گرددبراي تعویض كیسه هواي راننده ابتدا پیچهاي پشت غربیلک فرمان  .3

، غربیلک فرمان نیز دمونتاژ شده و از سالم بودن فنر پیچشی Clock Springبراي اطمینان از سالم بودن قطعه  .2

 :گردیدبه صورت زیر مطمئن  (Clock Spring)پشت ماژول ایربگ

  روتورClock spring  را در دو جهت تا انتها می چرخانیم تا محکم شوند، در صورتی كه محکم نشد

 .رشته سیم داخلی آن پاره شده است و باید قطعه تعویض گردد

 چرخانید تا در صورتی كه قطعه سالم باشد، براي تنظیم مجدد آن، روتور را در جهت عقربه هاي ساعت ب

دور بچرخانید تا نشانگرها روبروي هم  2.1“ محکم شود سپس در جهت خالف عقربه هاي ساعت حدودا

 .قرار گیرند
و غربیلک فرمان، سوكت ماژول كیسه هواي جدید را وصل و پیچهاي پشت  clock springپس از نصب قطعه  .3

 .سفت گردد( N.M 10) به میزان ماژول را با ترك پیچشی 

 
 ELXسورن تعويض کيسه هواي سرنشين  نحوه 

 .براي تعویض كیسه هواي سرنشین، ابتدا باید داشبورد خودرو دمونتاژ شود .3
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 

داشبورد متصلل شلده اسلت  دمونتلاژ      substrateپیچ به  8قطعه جانبی سمت راست داشبورد كه توسط  سپس .2

 . گردد

 
 

نصب شده است، دمونتاژ   IP-Beamتوسط آنها بر روي پیچ كه  2ماژول كیسه هواي سرنشین را نیز با باز كردن  .3

 .گردد
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 504پارس و پژو -سورن-سمند ايربگراهنماي تعميرات معرفي و 

 

 .  شودي جدید را بر روي براكت آن نصب ماژول كیسه هوا .4

 .گرددمونتاژ   Substrateپیچ آن بر روي  8قطعه جانبی سمت راست داشبورد نیز با بستن  .1

 .وصل گرددكانکتور كیسه هواي سرنشین  .6
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1  

  
  

  اخطار 
  

   ايربگ و كمربند ايمني به دليل استفاده از مواد قابل انفجـار و عملكـرد سـريع ، خطرنـاك                      هاي سيستم
 مجـاز بـه كـار        ،   لذا فقط افرادي كه دوره هاي آموزشي در اين خـصوص را گذرانـده انـد               . دنمي باش 

  .اين كتاب الزامي مي باشدرعايت كليه نكات ايمني ذكر شده در . برروي اين سيستم ها مي باشند
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2  

  
  اجزاء سيستم ايربگ 

  اين سيستم از سه جزء اصلي ذيل تشكيل شده است 
   ليتري ، چاشني45  شامل كيسه هواي :مدول ايربك  -1

  كه عمل احتراق را انجام داده و باعث پر شدن كيسه هوا ( 
  اين مجموعه برروي . و قاب پالستيكي مي باشد)  مي شود 

  .  نصب مي شودغربيلك فرمان
  
  
  

   ارتباط بين :  Clock spring)(فنر جمع كننده كيسه هوا -2
ECUايربگ و مدول از طريق اين فنر انجام مي شود .  

    
  
     
  
  
    
3- ECU وظيفه پردازش اطالعات را داشته :  ايربگ   

  و پيغام عمل كردن كيسه هوا و كمربند پيش كشنده را ارسال
  . مي كند
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3  
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4  

  منیي و کمربندهای اگربيستم اي ستعميراتند کلی رو
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حه نشانگربررسي چراغ اخطار ايربگ برروي صف

 رعايت نكات ايمني در باره سيستم ايربگ و كمربندهاي ايمني

 IKCO DIAGاستفاده از دستگاه عيب ياب

 بررسي سالمت سيم ها و روكش ها 

 عيب اتصال دستگاه عيب ياب به كانكتور

بــه بخــش تحليــل 
ايــرادات مراجعــه 

 .نمائيد

ســيم ارتبــاط دســتگاه 
تـــست و ســـيم هـــاي 

 را   ايربـگ  ECUتغذيه  
  جك كنيد

سيستم سالم  
 است

ــدم عـــــ
ــراري  برقـ

ارتباط

وجـــــود
خطاي غير  

دائم

جـــــودو
ــاي  خطـــ

دائم

A 

 بله

 بله

 بله

 خير

 خير

 خير
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5  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A 

 قبل از اقدام به تعمير، سيم ايربگ و كمربندهاي ايمني را فعال كنيد

 به تعمير و رفع عيب ايرادات بپردازيد

گ و كمربندهاي ايمني را فعال كنيد بعد از انجام تعميرات، سيستم ايرب

 كدهاي خطا را پاك كرده و سپس آنها را مجدداً  بخوانيد

مراحل فوق را براي سيستم     
 ايربگ و كمربند تكرار كنيد 

آيا هر نوع اشكالي
) اوب  نـ دائم يـا مت   (

وجود دارد

 سيستم سالم است

 خير بله
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6  

  
  نكات ايمني 

 و گ سيـستم ايربـ  ضروريـست  زيـر،  مجموعه هاي برروي انجام هرگونه تعويض و يا تعمير     قبل از -1
  :نماييدل كمربند ايمني را غير فعا

 سيستم ايربگ و كمربند ايمني و هر گونه تعميراتي          - ، سيستم فرمان، صندلي هاي جلو      جلو داشبورد  
  . كه نياز به جوشكاري دارد

 قبل از انجام اندازه گيري بر روي هر يك از قطعات مدول ايربگ و كشنده كمربند با اهم متر يا هـر                -2
  . كنيدوسيله ديگر، حتماً اتصاالت آنها را جدا 

 بـه سـمت    را جهت جلوگيري از خطر عمل كردن مدول ايربگ در حين حمـل و نقـل ، هرگـز مـدول            -3
  . شخص قرار نگيرد

  
  
  
  
  
  
  
  برروي زمـين يـا محـل مـورد نظـر قـرار                هرگز جهت نگهداري مدول ايربگ آن را از سمت مدول          -4

  . ديد به شخص مي شودزيرا در صورتيكه به هر دليل عمل كند حركت آن باعث آسيب ش. ندهيد
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7  

  
يش كـشنده كمربنـد ، از پـيچ گوشـتي جهـت جداسـازي               پـ  در هنگام پياده كردن مـدول ايربـگ يـا            -5

  .و عدم كاركرد مناسبي آنها خواهد شد باعث فرسايش اين قطعات اين امر ننماييدكانكتورها استفاده 
  
  
  
  
  
  ش كشنده كمربند ايمني بسيار خطرناك است  استفاده از مولتي متر جهت تست مدول ايربگ و يا پي-6

  . لذا جهت عيب يابي از دستگاه عيب ياب استفاده كنيد. ممكن است آسيب جدي به شخص برساند
  
  
  
  
  
  
  
   
 را تعـويض    ECU حتمـاً     ،   د ايربگ اكيداً خودداري نماييـد و بهنگـام مـشاهده ايـرا            ECU از تعمير    -7

  . نماييد
در صـورت  .  اكيـدا خـودداري نماييـد       ،    ايربـگ  ECUفشار يا ضربه بـه       از ايجاد ارتعاش و اعمال       -8

  .  نماييدECUسريعا اقدام به تعويض  ،  ECU در تغيير شكل فرورفتگي ، ترك يا مشاهده هرگونه 
 كار نخواهـد كـرد و مـدول         صحيح فرمان بطور     ،    اگر فنر پيچشي ايربگ را به درستي تنظيم نكنيد         -9

  . دسته سيم فنر پيچشي را هنگام نصب فرمان نپيچانيد. ايربگ آسيب خواهد ديد
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  روش غير فعال سازي ايربگ و كمربند ايمني 
 دقيقه بعد سيستم غير 2 بايد كابل مثبت باطري را جدا كرده و      ،   جهت غير فعال سازي اين مدل ايربگ      

  . فعال خواهد شد
  

  عيب يابي سيستم ايربگ 
  . جعه به چراغ اخطار ايربگ برروي جلو آمپر مي باشد مرا ، عيب يابي در اين سيستماساس 

 نشانگر روشـن    ه ثانيه برروي صفح   6چراغ اخطار ايربگ به مدت      .  قرار دهيد  ONسوئيچ را در حالت     
  . اين حالت عملكرد صحيح سيستم ايربگ را نشان مي دهد. شده و سپس خاموش مي شود

  . از مي باشد براي انجام بازرسي سيستم ايربگ مورد نيشرايط زير
  

.a بـه معنـاي وجـود    ثانيه خـاموش شـود ،   6 جراغ اخطار مجدداٌ روشن شود اما بعد از        در صورتيكه 
 ECUبعضي از ايرادات مي توانند بصورت خود كـار توسـط            .  مي باشد  ECUثبت شده در    اي  ايراده

   ECUه  به علت ثبت در حافظگرديد، برطرف ECUبرطرف گردند لذا بعد از اينكه ايراد توسط 
   .  ثانيه روشن و سپس خاموش مي شود6چراغ عيب به مدت 

.b                     چراغ اخطار هميشه روشن مي ماند، اين حالت وجود ايراد در سيستم ايربگ و يا حـالتي را نـشان 
 در سيستم ثبـت شـده        ،    خودكار آن ها را برطرف نموده است       ECU عيب كه      10مي دهد كه بيش از      

  .  عيب يابي نمائيد   مي باشد، سيستم ايربگ را غير فعال نموده وECU لذا نياز به عيب يابي. است 
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  پاك كردن عيوب 

  .  باشدON بايد سوئيچ  ، دقت كنيد در حين عيب يابي سيستم ايربگ با دستگاه عيب ياب
  
  
  
  
  
  
  
  

  فلوچارت اوليه عيب يابي با دستگاه  عيب ياب

  

المپ اخطار ايربگ 
 روشن مي ماند

ياب را به دستگاه عيب 
 سوكت عيب ياب وصل كنيد

 نماييدعيب يابي 

 كد ايراد را پاك كنيد ايراد مورد نظر را رفع نمائيد
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  ) جلو آمپر ( حه نشانگر بازرسي  چراغ ايربگ برروي صف

 6 قرار داده و روشن شدن چراغ اخطار ايربگ و خاموش شدن آن پس از ONسويئچ را در حالت 
  . ثانيه را كنترل نمائيد

  .  خودرو نياز به عيب يابي دارد،اگر شرايط فوق برقرار نبود 
   

    
  
  

  چراغ اخطار ايربگ 
د چراغ اخطار ايربگ را جهت نشان دادن ايراد كنترل           نمي توان   ،    داراي ايراد باشد   ECUدر صورتيكه   

  . نمايد
   :روشن مي ماندچراغ اخطار ايربگ  ، زير در شرايط

  چـراغ بـه علـت بازرسـي و عيـب يـابي داخلـي سيـستم روشـن                   :  قطع باشد    ECU تعذيه باطري به     -
  . مي ماند

- ECUالمپ پيوسته روشن است :  عمل نمي كند  
المـپ پيوسـته بوسـيله اتـصال كوتـاه بـرروي پايـه هـاي                . نشده اسـت   خوب وصل    ECU كانكتور   -

  .  روشن مي ماند ، كانكتور
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  شرايط روشن شدن چراغ اخطار ايربگ بر روي نشانگر
  
  

   ثانيه6              
ON  
Off  

  ONويئچ                                                       س                                     

  ايربگاخطارعملكرد نرمال چراغ    

  
   ثانيه 6          ثانيه 1      

  
  

                                                                                
  ON                                                                                   سوئيچ 

  ECU ≤ ۱ در رادات ثبت شدهيا > ۱۰
  

ON  
      ONسوئيچ                            

  ،)ايربگ عمل كرده است(تصادف 
  يا  دائموجود ايراد

  بارECU < ۱۰ در رادات ثبت شدهي ا
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  :  ايراد رفعمراحل 
ال اتـص . بررسي نماييد  ي قطع را از نظر وجود   پيشنهاد مي شود دسته سيم        زير ،  قبل از انجام مراحل     

  .نماييدصحيح و عدم آسيب از ناحيه پين ها ، ترمينال يا دسته سيم را كنترل 
  : ذيل را انجام دهيدمراحل ،در صورت اطمينان از عدم وجود قطعي در اتصاالت 

  
  عملكرد  بازرسي     / مرحله

   را بازرسي نماييدنور نشانگردسته سيم ها و  -  1
   قرار دهيدON سويئچ را در حالت  -
  ؟ مي شودروشني نشانگر يا چراغ اخطارها آ -

ســوئيچ را ببنديــد و بــه مرحلــه بعــد :  بلــه 
  برويد
 را  اتــصال بدنــه وبــرق جلــوآمپر   :خيــر 

سـپس بـه     )فيـوز بررسـي   (نمـوده  بازرسي
  . برويد5مرحله 

  

  بازرسي چراغ اخطار ايربگ   2
هرگونه عملكرد نادرست بـرروي اجـزاء سيـستم            -

 ايربگ يا انفجار    ردنعمل ك ايربگ ممكن است باعث     
پيش كشنده كمربند شود كه بسيار خطرناك اسـت         

به بخش  ،  هر گونه اقدام بر روي سيستم       لذا قبل از    
  . هشدارهاي ايمني مراجعه نمائيد

 سويئچ را ببنديد  -

 دقيقه صبر كنيـد تـا       2مثبت باطري را جدا نموده و        -
 غيـر فعـال       ،  ايربگ و پيش كـشنده كمربنـد       سيستم

 . دنشو

 اشبور را باز كنيد جلود -

دو پين مربوط بـه چـراغ اخطـار ايربـگ را از نظـر                -
 . ت چك كنيدحص

  سالم هستند ؟آيا  -

 
  

   به مرحله بعد برويد :  بله 
   .نماييدالمپ اخطار را تعويض :خير 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
 

13  

   و نشانگر ECUسيم اتصال بين بازرسي   3
  سويئچ را ببنديد  -
 دقيقـه صـبر     2كابل مثبت باطري را جـدا نمـوده و           -

 كنيد 

 كانكتور جلو آمپر را جدا كنيد  -

مدار چراغ اخطار را چك كنيـد آيـا ارتبـاط برقـرار              -
  است يا خير؟ 

   به مرحله بعد برويد : بلي 
   دسته سيم را تعويض كرده به:خير 

  .  مرحله بعد برويد

  

  داليل ممكن روشن ماندن  چراغ اخطار ايربگ
  چراغ اخطار سيستم ايربگ روشن مي ماند  حالت 

داليل 
  ممكن

  )پايين بودن ولتاژ(دشارژ بودن باطري -
 ECUايراد داخلي  -

    بر روي نشانگرايراد چراغ اخطار ايربگ -

 ECU  كانكتور اتصال نامناسب -

 . يا سوخته است قطعECUفيوز  -

 )شل يا قطع بودن اتصال بدنه(سيم بدنه نا مناسب اتصال   -

  ايرد مدار ايربگ  -
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   ربگيچراغ اخطار ا دن روشن مانعيبرفع 
  مراحل عيب يابي 

 مطـابق ذيـل   ودر صورت عدم برقراري ارتباط  كرده دستگاه عيب ياب را به كانتكتور عيب ياب متصل        
  :نماييدعمل 

  
  نحوه رفع عيب  عيب يابي مرحله 

  بازرسي  باطري  1
  اندازه گيري ولتاژ  -
   ولت است؟9  باالترازآيا ولتاژ باطري -

  برويد بعد  به مرحله –بله 
 را كنترل نماييد شارژ باطري -خير

  . دستگاه عيب ياب را بررسي كنيد ECUرتباط ا سيم  2
  سوئيچ را ببنديد  -
 كابل مثبت باطري را جدا كنيد  -

                             نماييدداج را نشانگركانكتور -
                      كابل مثبت باطري را وصل كنيد  -
 ز كنيد سويئچ را با -

است   ولت12 نشانگر را چك نماييد آيا تاژ تغذيه ول-
  يا خير ؟

  .به مرحله بعد برويد: بله 
 به  ومدار را بررسي نماييد: خير 

   برويد5مرحله 

   ببنديد سويئچ را -  ٣
بر روي دسته سيم ياب   كانكتور عيببين ارتباط -

دو (داشبورد و دستگاه عيب ياب صحيح است يا خير؟ 
   ). را بررسي كنيدk-lineي انتها

  به مرحله بعد برويد: بله 
  نموده دسته سيم را تعويض: خير 

  .و به مرحله بعد برويد

   دقيقه صبر كنيد 2كابل مثبت باطري را جدا نموده و   4
   را جدا كنيد ECUكانكتور  -
  .كانكتور جلو داشبورد را جدا نماييد -

 ECU اينترفيس 9، 7، 5پين هاي ارتباط بين  -
   برقرار مي باشد ؟ دسته سيم داشبوردو

   به مرحله بعد برويد –بله 
نموده   دسته سيم را تعويض-خير

  به مرحله بعد برويد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
 

15  

5  ECU و سالم بودن پين ها و عدم شكستگي  را باز كرده
  .را چك نماييد

   را تعويض كنيد ECU -بله
 را متصل ECU  كانتكتور-خير

  .نموده به مرحله بعد برويد

طمئن شويد بعد از انجام اصالحات ، مجدداً ايرادي در م  6
  تم مشاهده نمي شود سسي

  سوئيچ را ببنديد  -
  دقيقه صبركنيد 2كابل مثبت باطري را جدا كرده و  -
   را وصل كنيد ECUكليه اتصاالت  - 
  . اتصاالت قطعات سيستم ايربگ را برقرار نمائيد -
  كانكتورهاي كمربند ها را وصل كنيد  -
  كانكتور فنر جمع كننده ايربگ را وصل كنيد  -
  كابل مثبت باطري را وصل نمائيد  -
   كنيد ONسويئچ را  -
  آيا چراغ اخطار ايربگ صحيح كار مي كند؟  -

  :بله 
 بعد از پاك كردن عيب ، ايراد را 

  . براي مشتري توضيح دهيد
  

  :خير 
مجدداً عيب يابي كنيد و اگر مجدداً 

 1 از مرحله ،  مشاهده شداداير
  . شروع كنيد

  ايراد داخلي 
   ايربگECUايراد داخلي  B1620كد ايراد 

  ) نحوه رفع عيب( 
  نماييد مراجعه ECU ،  به بخش بازو بست ECUتعويض 

  ايراد تغذيه سيستم 

   ايربگ ECUولتاژ تغذيه كم بودن  B1112كد 
  
  

  شرايط 

  : توجه 
سيب رسيدن به شخص يـا  هنگام بازرسي اين عيب ممكن است باعث آ    •

  . لذا قبل از بازرسي كليه امكانات فراهم باشند. سيستم شود 
  .  باشدولت 9بايد بيشتر از  ايربگ ECU  كانكتور  6 و 5ولتاژ پايه  •

  ولتاژ باطري خيلي كم است  •  ايراد 
  .  ايربگ ايراد داردECUدسته سيم بين باطري و  •
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  مراحل رفع ايراد تغذيه سيستم 

  

  نحوه رفع عيب   عيب يابي  مرحله
  باطري را بازرسي نماييد   1

  ولتاژ باطري را اندازه گيري كنيد 
   ولت است؟9  باالتر از ولتاژ باطري

   به مرحله بعد برويد -بله
ــر ــم اســت -خي ــاژ ك .  ولت

شـــارژ بـــاطري را چـــك 
  .نماييد

فيوز را  سالم بودن و  و جعبه فيوز دسته سيم بين باطري   2
  . كنترل نمائيد

  به مرحله بعد برويد: بله 
ــر  ــيم را  : خيـ ــته سـ دسـ

بررســـي و يـــا تعـــويض 
  .نماييد

 را ECU جعبــه فيــوز و كــانكتور بــيندســته ســيم  -   3
 . نماييدبازرسي 

هرگونه عملكرد نادرست بـرروي اجـزاء سيـستم ايربـگ           
ممكن است باعث عمل كردن ايربگ يا انفجار پيش كشنده          

لـذا قبـل از هـر         ، كمربند شود كه بـسيار خطرنـاك اسـت        
 به بخش هـشدارهاي ايمنـي        ، گونه اقدام بر روي سيستم    

  . مراجعه نمائيد

 2كابــل مثبــت بــاطري را جــدا و . ســوئيچ را ببنديــد -
  . م ايربگ غيرفعال شودتدقيقه صبر كنيد تا سيس

  قاب ستون فرمان را باز كنيد  -
  كانكتور فنر جمع كننده كيسه هوا را باز كنيد  -
 را باز كنيد و كليـه كانكتورهـاي    كنسول قاب سمت چپ   -

ECU ايربگ را جدا كنيد   

   
  
  
  
  : بله

  به مرحله بعد برويد 
  

  :خير
ــويض    ــيم را تع ــته س دس

  كنيد
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 كنيد ONكابل مثبت باطري را وصل كرده و سوئيچ را  -
 .  ايربـگ را انـدازه بگيريـد       ECU 6 و   5ولتاژ پايه هاي     -

   ولت است؟ 9 آيا بيشتر از 
   را ببنديد سوئيچ -  4

 دقيقه صبر كنيد 2كابل مثبت باطري را جدا نموده و  -
 قاب سمت چپ كنسول را باز كنيد  -

  ايربگ را جدا كنيد ECUكانكتور  -

  كنيد ONكابل باطري را وصل نمائيد و سويئچ را  -

 ايربـگ را چـك      ECUمربـوط بـه اتـصال بدنـه         پين   -
    ولت است؟9 آيا ولتاژ بيشتر از  . نماييد

  
  بله 
  يان عيب يابي پا
  

  خير 
ــويض    ــيم را تع ــته س دس

  . نمائيد
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  ايراد سيستم ايربگ راننده 

  

  كدهاي
 B1348-- B1349  

 B1347-B1346 –  

مقاومت خيلي زياد يا خيلي كم است، اتصال كوتاه بـا           ( ايراد ايربگ راننده    
  .... ) بدنه و 

  
  

  
  شرايط

  : توجه
ربگ ممكن اسـت    هرگونه عملكرد نادرست برروي اجزاء سيستم اي       •

باعث عمل كردن ايربگ يا انفجار پـيش كـشنده كمربنـد شـود كـه                
بسيار خطرناك است لذا قبل از هر گونه اقدام بر روي سيستم بـه              

  . بخش هشدارهاي ايمني مراجعه نمائيد
  . دسته سيم سيستم ايربگ باز است يا اتصال كوتاه است •

  
  ايرادات ممكن

  ايراد مدول ايربگ  •
  كننده كيسه هوا عمجنر ايراد داخلي ف •

  ايربگ ECU  وايراد مدار بين فنر جمع كننده •

  ) مدول  ( inflatorبدجاخوردن كانكتور  •
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   ايربگ راننده يابيمراحل عيب

   

  رفع ايراد   عيب يابي  مرحله

   (CS)فنرجمع كننده كيسه هوا بررسي   1
هرگونه عملكرد نادرست برروي اجزاء سيستم      

ث عمل كـردن ايربـگ يـا        ايربگ ممكن است باع   
انفجار پـيش كـشنده كمربنـد شـود كـه بـسيار         
خطرناك است لـذا قبـل از هـر گونـه اقـدام بـر               
ــي     ــشدارهاي ايمن ــش ه ــه بخ ــستم ب روي سي

  . مراجعه نمائيد
  

ــده صــحيح     ــع كنن ــر جم ــا فن ــات ب ــا ارتباط آي
  ؟ پين هاي مربوطه سالم است؟.مي باشد

 يك فنر جمع كننده سـالم را       جهت تست مدار ،     
  جايگزين نماييد 

  : عادي 

  به مرحله بعد برويد

  :غير عادي 

CS )        را ) فنر جمع كننده سيم كيـسه هـوا
  تعويض كنيد 

مراجعــه بــه بخــش بازوبــست فنــر جمــع 
  كننده 

مشخص كنيد ايـراد از مـدول ايربـگ اسـت يـا               2
  .قطعات ديگر 

مدول را تعويض نماييد يا به جاي آن مقاومـت          
   اهم را وصل كنيد 2

ل مثبت باطري را وصل نموده و سـويئچ را          كاب
  . باز كنيد

آيا كد ايراد هنوز وجود دارد ؟ يا مي توانيد آن           
   را پاك كنيد؟

    نماييد  را تعويضمدول ايربگ:  خير 
به بخش بازوبست مدول ايربـگ مراجعـه        

  .نمائيد
  

  .به مرحله بعد برويد: بله 
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 بازرسي كانكتور دسته سيم فنـر جمـع كننـده            3
   :(CS)يسه هوا ك
   سويئچ را ببنديد -
 دقيقـه   2 كابل مثبت بـاطري را جـدا كـرده و            -

  صبركنيد 
   قاب ستون فرمان را بازكنيد -
   كانكتور مدول را جدا نماييد آيا سالم است؟ -

   : عادي

  به مرحله بعد برويد 
   :غيرعادي

  دسته سيم را تعويض كنيد

ــع      4 ــر جمـ ــين فنـ ــيم بـ ــته سـ ــي دسـ  بازرسـ
  :   ايربگ  ECU,( CS(كننده

   سوئيچ را ببنديد -
 دقيقـه   2 كابل مثبت بـاطري را جـدا كـرده و            -

  صبر كنيد
قاب كنسول كنـار پـاي راننـده را بـاز كـرده و              

   ايربگ را جدا كنيد ECUكانكتورهاي 
 ايربـگ را چـك   ECU , CSـ دسته سـيم بـين   

  : كنيد آيا شرايط زير برقرار است
  اتصال بدنه  * 
  ه با باطري اتصال كوتا* 
  مدار باز *
  آيا سيم هاي باال عادي هستند؟ *

  

   :عادي

  پايان عيب يابي 
  قطعات را مجدداً نصب كنيد

  
  
  
  

  :غير عادي 

  دسته سيم را تعويض نمائيد
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  ايراد كمربند با سيستم پيش كشنده

  
  كدهاي ايراد

B1361-B1362-B1363-B1364- B1365-B1366-B1637-B1368-B1369 
  
  
  شرايط               

  : توجه
ـ در صورت عملكرد نادرسـت بـرروي سيـستم ايربـگ كمربنـد ايمنـي                

لـذا حتمـاً قبـل از      . ممكن است آسيب هاي جدي بـه شـخص وارد شـود           
  . شروع به كار هشدارهاي ايمني در مورد سيستم  را مطالعه نماييد

. دارند ايربگ، مقاومت مورد نياز را نECU از 3 و 4 يا 2و1پايه هاي * 
   اتصال كوتاه شده اند يا قطع مي باشند 3و4 يا 2و1پايه هاي * 

  ايراد پيش كشنده كمربند راننده  •  عيوب ممكن
 ند راننده ايراد كانكتور سيستم ايربگ يا پيش كشنده كمرب •

باز بودن يا اتصال كوتاه در مدار سيستم ايربگ و پيش كـشنده            •
  .كمربند
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  يمني با سيستم پيش كشنده  كمربند ا  مراحل عيب يابي
  

  رفع عيب  )عيب يابي( بازرسي   مرحله
  بازرسي كانكتور پيش كشنده سمت راننده  1

هرگونــه عملكــرد نادرســت بــرروي اجــزاء سيــستم 
ايربگ ممكن است باعث عمل كردن ايربگ يا انفجـار          
پيش كشنده كمربند شود كه بـسيار خطرنـاك اسـت     

يـستم بـه بخـش      لذا قبل از هر گونه اقدام بر روي س        
  . هشدارهاي ايمني مراجعه نمائيد

  سويئچ را ببنديد 
   دقيقه صبركنيد2كابل مثبت باطري را جدا نموده و 

  قاب ستون سمت راننده را دمونتاژ كنيد 
  كانكتور پيش كشنده كمربند را جدا كنيد 

  آيا شكستگي يا براده اي روي كانكتور مي بينيد؟

  :بله 
ــ  ــا دســته ســيم را تعــويض نمائي د ي

  كانكتور را تميز كنيد 
  

   :خير
  به مرحله بعدي برويد

مشخص كنيـد كـه آيـا عيـب بـرروي پـيش كـشنده   2
  كمربند راننده است يا قطعات ديگر ؟ 

 كـانكتور پـيش     B,A اهم بين پايه هـا       2يك مقاومت   
  . كشنده كمربند راننده يا شاگرد وصل كنيد

  سوئيچ را باز كنيد 
   پاك كنيد ؟آيا مي توانيد كد عيب را

    :بله
  به مرحله بعدي برويد 

  
   :خير

 كمربند سمت راننده را تعويض كنيد 
  .مراجعه به بازوبست كمربند

  : ECUسيم بين كمربند و  بازرسي   3
  سويئچ را ببنديد 

 دقيقه صبر كنيد تا     2كابل مثبت باطري را جدا كرده       
  سيستم غير فعال شود 

ده و شاگرد را    قاب ستون هاي روي كمربندهاي رانن     
  باز كنيد 

  كانكتور پيش كشنده كمربند راننده را جدا كنيد 
  قاب كنسول وسط سمت راننده را باز كنيد 

  :عادي 
  پايان عيب يابي

  
  :غير عادي 

  .دسته سيم را تعويض نماييد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
 

23  

   را جدا كنيد ECUكانكتور 
  آيا اتصاالت بدنه و برقي برقرار مي باشد؟
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  : ربگ سمت رانندهنحوه جداسازي و نصب اي

   
 دقيقه صبر 2كابل مثبت باطري را جدا كرده و      : ( عمليات غير فعال سازي ايربگ را انجام دهيد        -1

  ) كنيد تا سيستم غير فعال شود
سـپس فرمـان را بچرخانيـد تـا پيچهـا قابـل       .فرمان را بچرخانيد تا چرخ ها مستقيم قرار گيرند    -2

 . دسترسي شود

  .  و مدول ايربگ را به آرامي به سمت خود بكشيدپيچها را مطابق شكل باز كنيد
  
  
  
  
  
  
   

  
  . نگ را مطابق شكل جدا كنيد و مدول ايربگ را خارج نمائيدزرد ر كانكتور -3

  . شتر ، هنگام خارج كردن ايربگ رو به باال قرار گيرديمنظور ايمني ببه * 
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 و غربيلـك را از محـل        نموده  ضربه زدن شل     فرمان را با     كرده ،   را به آرامي باز   مهره فرمان    -4
  . نماييد خارج خود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 را از جاي خود     (CS)م ايربگ   س فنر جمع كننده سي    و  را آزاد  ي فنر   ارهاختوسط پيج گوشتي     -5
  .نماييدخارج 
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  : نحوه نصب مدول ايربگ و فنر جمع كننده سيم ايربگ

  
داشته و قاب باال و پائين آن را به گونه اي بچرخانيد تا  را بر(CS)فنر جمع كننده سيم ايربگ  -1

  . عالمت هاي مشخص شده در مقابل هم قرار گيرند
  

  . دقت كنيد اين تنظيم قبل از نصب حتماً انجام شود
  
  
  
  
  
  
  .  را از سوراخ جداره قاب كنار سوئيچ عبور دهيد(CS) كانكتور سيم فنر جمع كننده -3
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اي مربوطه در ه بعد از قرار دادن كانكتور در مكان خود  با فشار از طريق خار فنر جمع كننده را-4

  محل خود جا بزنيد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  ، كانكتور آن را جا بزنيدCS بعد از جا زدن -5
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  : تعويض كنترل يونيت ايربگ 

   .نماييدايربگ را غير فعال  -1
 . قاب كناري كنسول سمت راننده را باز كنيد -2

  
 
 
  
  
  
  
  
  را جدا كنيد ECUكانكتور  -3

  
  
  
  
 
 .  را خارج نماييدECU را توسط آچار تخت باز نموده و  ECUپيچهاي نصب   -4
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  :نحوه نصب

 1- ECUاز در هنگام نصب .  جديد را كنترل نمائيد كه هيچگونه فرورفتگي يا تركي در آن نباشد
  .ضربه زدن به آن خودداري نماييد

 به آن بايدكانكتور در محل دقيق خود ECUجهت قرارگيري  ( قرار دهيدخود محل  را درECUـ 2
  .) قرار گيرد )راننده(سمت چپ

 را محكم كنيد، ابتدا مهره مربوط به سيم بدنه را در محل خود قرار داده، M6ـ سه عدد مهره 3
  .  استNM 10-8    گشتاور مهره ها

  
  
  
  
  
  
.  ايربگ متصل نمائيدECUته سيم اصلي خودرو را به ـ كانكتور آبي رنگ از دس4

 

 مهره سيم بدنه

 ECUكانكتور

  ضامن قفلي را حتما جا بزنيد
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  .  قاب هاي چپ و راست كنسول را نصب نمائيد-5

بعد از نصب ايربگ راننده، مطمئن شويد كليه كانكتورها بطور صحيح و محكم متصل شـده انـد         : توجه
 ميلـي   100از   نبايد بـيش     بدنه خودرو  و   ECUمقاومت بين بدنه    . و هيچيك از سيم ها آسيب نديده اند       

 در هنگـام     ، نـشان داده شـده اسـت       كـه در شـكل       ECUهرگز به اتصال كوتاه بين دو پايه        . اهم باشد 
  .نصب كانكتور آسيب نرسانيد
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  IKCO – DIAGنحوه کاربرد 
   . را به كانكتور عيب ياب متصل نماييدI KCO DIAG دستگاهـ 1
  .  برروي كامپيوتر آن را فعال نماييدI KCO DIAGـ با كليك برروي آيكن 2
   را انتخاب نموده به مرحله بعد برويد English. ـ صفحه زير نمايان مي شود3
  
  
  
  
  
  
  .  را انتخاب نموده به مرحله بعد برويدSTARTـ 4
  
  
  
  
  
  
  .  را انتخاب كنيدSAMANDـ 5
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   كليك كنيد AIRBAGـ برروي 6
  
  
  
  
  
  
  
  وع ايربگ مشخص شدهـ در كادر زير ن7

  .  كنيدOK ،  است 
  
  
  
  
  
  
  
  
   مطمئن شويد كه قفل سخت افزاري و پورت -8

COM1 , LPTسوئيچ را .  متصل مي باشند  
  .  كليك نماييدOkو برروي ) ON( باز كنيد 
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  .  كليك نماييدOk را انتخاب نموده برروي  Identificationـ جهت مشاهده مشخصات ايربگ كلمه 9
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  .  نماييدok را Fault reading  ،  جهت خواندن ايرادات-10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 fault erasingلذا . ـ بعد از خواندن ايرادات ، اگر ايرادي نمايش داده شد بايد آن عيوب پاك شود11
  . نماييدokرا 
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  . شويد Parameter Measurmentتوانيم وارد ـ جهت اندازه گيري پارامترها بعد از تصادفات مي 12
  
  
  
  
  
  
  

  
  نحوه دمونتاژ کمربند پيش کشنده

  . سيستم ايربگ را غير فعال نمائيد -1
 . قاب ركاب و سپس قاب ستون را جدا نماييد -2

  . كانكتور زردرنگ پيش كشنده كمربند را جدا نماييد -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . نمائيدپيچ هاي كمربند را باز كنيد و كمر بند را جدا  -4
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  پيش كشنده ايربگ و كمربندينقشه هاي الكتريك
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