
عیب یابی لرزشهای خودرو

RENAULT
5088A  اطالعیه فنی

نوع خودرو در صفحه بعد نشان داده شده است

ویرایش فارسیآوریل 2006 77 11 395 892

تمام حقوق تأليف و نسخه برداري از اين مستند فني متعلق به رنو است.

هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه، حتي جزئي، اين اطالعيه فني و نيز استفاده از سيستم شماره گذاري قطعات يدكي بدون اجازه 
قبلي و كتبي از رنو اكيداً ممنوع مي باشد.

"روش ها و دستورالعمل هاي تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فني خودرو 
كه در زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

درصورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممکن است دستورالعمل هاي اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كنند."
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روش عیب یابی برای لرزشهای مربوط به سرعت خودرو
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B30A-

خودرونوع
X06X            Twingo

Renault 4
X40XRenault 5
X40X             Extra
XCXXKangoo
XCXXKangoo phase II
X57XClio I
XBXXClio II
XBXXClio II Phase II
CB1AClio V6
CB1AClio V6 Phase II
XB1RClio International
XRXXClio III
X53XRenault 19
X47XRenault 21
XPXXModus
LS0XLogan
XAXX        Megan
XMXXMegan II
JAXX  Scenic
JM0XScenic II
X56XLaguna
XGXXLaguna II
XGXXLaguna II Phase II
X29XRenault 25
X54XSafrane
XJXXVel Satis
XJXXVel Satis Phase II
DE0XAvantime
J11XEspace
J63XEspace III
JE0XEspace III
JK0XEspace IV
JK0XEspace IV Phase II

T/P/VXXTrafic
XL0XTrafic II
XL0XTrafic II Phase II
XHXXMaster propulison
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XHXXMaster propulsion Phase II
FB/FCMaster
XL0XMaster

Q/RxxxMaster II
XDXXMaster II Phase II
EF0HSpider
D50XAlpine
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اطالعات عمومی
30A-1                                                مقدمه
30A-2                 اطالعات عمومی در مورد لرزشها
 30A-5                           جزئيات شکايت مشتری
 30A-7                                                  تست
30A-8                       نمودار مرحله ای عيب يابی

 30A-15                                    برگه عيب يابی

اطالعات عمومی

فهرست

30A

صفحه
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30A

130A-

دامنه کاربرد این مدرک
اين مدرک در مورد عيب يابی لرزش های مربوط به سرعت خودرو ، می باشد.

اين مدرک برای تمام خودرو ها بجز 4X4s  قابل اجرا می باشد.  
 روش و جزئياتی كه در اين اطالعيه آمده همگی به ارتعشات و لرزشهای مربوط به سرعت خودرو مربوط می پردازد. برخی از ارتعاشات 
كه توسط موتور توليد می شود ممکن است با ارتعاشات مربوط به سرعت اشتباه گرفته شود. در اين مورد به احتمال زياد ارتعاشات به 

دور موتور يا بار موتور مرتبط است. شما تنها وقتی می توانيد مطمئن شويد كه دوباره شکايت مشتری را بازسازی كنيد.

پیش نیازهای عیب یابی:
• روش عيب يابی )اين مدرک(:

• دستورالعمل تعميرات خودرو مربوطه
ابزار خاص مورد نیاز:

• تجهيزات خاصی نمی خواهد.
روش عیب یابی:

برگه عيب يابی را همراه با مشتری پر كنيد.
از ALPs )نمودار مرحله ای عيب يابی( برای پيدا كردن علت عيب استفاده كنيد.

اگر ايراد همچنان وجود دارد، با واحد پشتيبانی فنی با در دست داشتن برگه عيب يابی تکميل شده تماس بگيريد.
برگه عیب یابی:

توجه
از ابزار و روند عيب يابی متناسب با ايراد سيستم استفاده كنيد. تکميل برگه عيب يابی، طی روند كار، به شما اين امکان را می دهد تا 

مسير عيب يابی را در اختيار داشته باشيد. در زمان ارتباط با سازنده اين اطالعات ضروری ميباشد.

از اين رو ضروری است كه برای هر روش عيب يابی، برگه عيب يابی تکميل شود.
اين برگه در موارد زير هميشه از شما درخواست خواهد شد:

هنگام درخواست خدمات از شبکه پشتيبانی فنی، برای درخواست تأييديه، به هنگام تعويض قطعاتی كه برای آنها داشتن تأييديه 
اجباری است، پيوست برگه روی قطعات تعويضی تحت بررسی. اين برگه برای بازپرداخت هزينه گارانتی الزامی است، ضمن اين كه برای 

بررسی دقيقتر خرابی قطعات نيز مفيد خواهد بود.
در انتهای اين مدرک يک فرم خام موجود است.

دستور العملهای ایمنی
قوانين ايمنی بايد در حين هر كاری بر روی قطعه برای جلوگيری از هرگونه آسيب يا صدمه رعايت شود:

تست های جاده ای كه در اين مدرک به آن اشاره شده بايد مطابق با مقررات ترافيکی جاده انجام شود )محدوديت سرعت بايد رعايت 
شود(.

اطالعات عمومی
مقدمه
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30A

230A-

اطالعات:
لرزشها به دليل يک سری از تکانه ها اتفاق می افتد. در مورد لرزشهای مربوط به سرعت خودرو، اين تکانه ها بدليل عدم تعادل يک جزء 
دوار با چرخ ايجاد می شود كه پس از آن به اكسل منتقل می شود. سرعت خودرو فركانس اين تکانه ها را تغيير می دهد. لرزشها عموما 
توسط ساختار خودرو و تکيه گاه های اكسل جذب می شود، جز در يک فركانس خاص كه به آن "حالت اكسل" می گويند. اين بستگی به 
سختی طولی آن دارد. حالتهای اكسل جلو و عقب به طور كلی بسيار متمايز می باشند )به جز Vel Satis( و می تواند بر حسب سرعت 

خودرو بيان شود چون شعاع چرخش چرخها تغيير نمی كند. 
تعداد تکانه ها بر سرعت دورانی چرخ از طريق رابطه بين حالت اكسل مورد بحث، بيان شده با سرعت ، و سرعت خودرو در لحظه ارتعاشات 

تعيين می شود )به جدول اين اطالعيه برای حالت های اكسل جلو و عقب در اين محدوده مراجعه كنيد(
دو نوع عدم تعادل وجود دارد:

• نا متعادلی)out of balance(:  عدم تعادل وزن ها = فقط يک تکانه در هر حركت دورانی چرخ.
• غير مدور )out of round( : تغيير شکل هندسی = يک يا چند تکانه در هر حركت  دورانی چرخ.

قطعات تحت تاثیر ارتعاشات عبارتند از:
• اجزاء دوار )تايرها ، چرخها ، قالپاق ، ترمزها ، پلوس ها ، چرخ دنده های سوراخ دار جعبه دنده های معمولی باديفرانسيل باز(

• اجزاء نوسان گير )كمک فنر ، ضربه گير و / يا محل نصب اكسل، رام، دنده شانه ای فرمان ، ستون فرمان، صندلی ها، غيره(

اطالعات عمومی
اطالعات عمومی در مورد لرزشها
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30A

330A-

علل احتمالی عدم تعادل:
نا متعادلی اجزاء چرخشی

يک تکانه در هر دوران چرخ
غیر مدور 

يک يا چند تکانه در هر دوران چرخ 

• توزيع غير يکنواخت وزنتاير ها

• ايراد ساختاری )با عدم تحرک طوالنی در 
درجه حرارت باال می تواند ايجاد شود(

• نصب اشتباه تاير
• نقطه مسطح روی آجها

• تايرهای فرسوده يا آسيب ديده
• فشار نامناسب

اجسام طوقه چرخ )وجود  وزن  يکنواخت  غير  توزيع   •
خارجی در داخل چرخ(

• اثر ضربه روی لبه چرخ
• ايراد در ساخت 

• سوراخ بزرگ نسبت به شانه در توپی چرخ 
)چرخ های نامناسب برای خودرو(

قالپاق ها

• توزيع غير يکنواخت وزن: بر حسب وزن 
قالپاق ، يک وزن قابل توجه خارج از مركزی 
باعث ايجاد عدم تعادل می شود كه احتماال 
سوم  يک  )حداقل  كند  می  ارتعاش  توليد 
قالپاق شکسته يا ناخالصی بر روی لبه دارد(.

پلوس
يا جدا  و  بد نصب شده  كه  عايق صوتی   •
شده است.)اين جزء هميشه در پلوس نصب 

نمی شود(

• عيب در سه پايه ها يا قرقره های پلوس 
در  را  مربوطه  )بخش  دنده  جعبه  سمت 

مجموعه اطالعات برسی كنيد(
• گردگير پاره شده سمت جعبه دنده )منجر 
به روغن كاری ضعيف در مفصل پلوس می 

شود(  

تو ديفرانسيل خورشيدی  دنده  چرخ  شيار  در  ايراد   •
خالی

• تاب داشتن ديسکترمز
• خالصی در كاليپر

اطالعات عمومی
اطالعات عمومی در مورد لرزشها
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30A

430A-

تعیین محل لرزشها:
جانمايی و پيدا كردن محل لرزشها ، بخشی از عيب يابی است، اما برای ارتعاشات كمتر هميشه به صورت سيستماتيک نيست. ارتعاشات 
از ميان اكسل، از طريق حامل توپی )مركز چرخش( منتقل می شود. سپس مسير )و يا انتقال( آنها به انرژی ارتعاشی، اتصال بين اجزاء 

)مانند سفتی و وضعيت اجزاء نوسان گير( ، سختی، و يا اجزاء مختلفی كه ممکن است باعث ارتعاش شود، بستگی دارد.
هنگامی كه لرزش در فرمان احساس می شود ، احتمال آن وجود دارد كه آنها  از اكسل جلو و از طريق سيستم فرمان آمده باشند، با 

اين حال هميشه اين چنين نيست. در واقع برخی از عيب ها بر روی تايرهای عقب ممکن است منجر به نوسانات در فرمان شود.
مواردی که باید به یاد داشته باشید:

ارتعاشات بدليل يک سری از تکانه های )ضربات( مرتبط با يک جزء كه با چرخ می چرخد، می باشد. 
دو نوع ارتعاش وجود دارد:

• نا متعادلی)out of balance(:  عدم تعادل وزن
• فقط يک تکانه در هر حركت دورانی چرخ.

• بسيار حساس به تغييرات در بار موتور نمی باشد.
• غير مدور )out of round( : تغيير شکل هندسی

• يک يا چند تکانه در هر حركت  دورانی چرخ.
• گاهی اوقات بسيار حساس به تغييرات بار موتور نمی باشد.

اكسل های عقب و جلو دارای ويژگيهايی است كه می تواند در عيب يابی مورد استفاده قرار گيرد:
• آنها لرزشها را جذب می كنند، بجز وقتی در فركانس "حالت اكسل" باشد

• حالت اكسل بستگی به سفتی طولی دارد
• اين فركانس بر حسب سرعت خودرو قابل بيان می باشد

.) Vel Satisحالت اكسل جلو با حالت اكسل عقب تفاوت دارد )به جز •
اين اطالعيه فنی شما را به شناسايی اكسلی )جلو يا عقب( كه تحت تاثير ارتعاشات گرفته و عالوه بر اين تعداد تکانه ها در هر دوران 

چرخ قادر می سازد. با استفاده از اين اطالعات اوليه ، می توانيد يکی از دو نمودار عيب يابی شرح داده شده در اين اطالعيه فنی را 
دنبال كنيد. بنابر اين ضروری است كه شما يک سری اطالعات از مشتری بدست بياوريد )برگه عيب يابی را با مشتری تکميل كنيد( و 

يا تست 1 را انجام دهيد.
ترتیب اندازه:

ميزان خطاهای عدم تعادل الزم برای ايجاد لرزشهای محسوس، به شرح زير می باشد:
• 20 گرم برای يک چرخ )تايرها روی چرخ 15 اينچ(

• 100 گرم برای يک ديسک يا كفشکی ترمز 
• 500 گرم برای يک توپی چرخ

• 1.16 كيلو گرم برای يک پلوس

مهم
بعضی از لرزشهای ايجاد شده توسط موتور ممکن است با ارتعاشات مربوط به سرعت خودرو اشتباه گرفته شود. در اين مورد ، ارتعاشات 
به احتمال زياد به سرعت موتور يا دور موتور مرتبط است. شما تنها وقتی می توانيد مطمئن شويد كه دوباره شکايت مشتری را بازسازی 

كنيد

اطالعات عمومی
اطالعات عمومی در مورد لرزشها
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30A

530A-

عیب یابی:
روش موجود در اين اطالعيه فنی جزئيات بيشتری را در مورد چگونگی يافتن تعداد تکانه ها در هرحركت دورانی چرخ و همچنين 

.)ALP2 يا ALP1 تعيين اكسلی كه در آن ارتعاشات رخ می دهد را بدست می دهد تا بدانيد چه چيزی را تعمير كنيد )استفاده از
 پس از گرفتن اظهارات مشتری )به برگه عيب يابی تکميل شده  توسط مشتری مراجعه كنيد( و در صورت امکان تائيد آن با ايجاد 
مجدد خطا، سرعتی كه در آن لرزش ها شروع می شود را ثبت كنيد)سعی كنيد تا حد امکان دقيق باشيد(. اين سرعت را با سرعت 

حالت اكسل جلو و عقب در مدل مربوطه مقايسه كنيد)به جدول زير مراجعه كنيد(. دو گزينه وجود دارد:
• اگر لرزش ها در محدوده سرعت متناظر با حالت اكسل )جلو يا عقب( رخ می دهد            ALP1 را دنبال كنيد.

• اگر محدوده لرزش ها متناظر با نصف )2 تکانه در هر دور چرخ( و يا يک سوم )3 تکانه در هر دور چرخ( حالت اكسل )جلو يا عقب( 
باشد            ALP2 را دنبال كنيد.

 
 جدول مورد استفاده در تست 2

خودرو
سرعت حالت اکسل در مایل بر 

ساعت)کیلومتر بر ساعت(
              عقبجلو

Twingo)125( 75)150( 90
Kangoo

Clio II)140( 84)170( 102
Clio III)110( 66)160( 96
Modus)110( 66)140( 84
Logan)130( 78)140( 84

Megane II)110( 66)150( 90
Scenic II)110( 66)160( 96
Laguna II)105( 63)140( 84
Vel satis)140(84)140(84

Espace IV)110(66)170(102
Trafic

Master

مثال ها:
يک مشتری با خودرو Laguna II اظهار می كند در سرعت حدود )84 مايل بر ساعت(140 كيلومتر بر ساعت می لرزد. اين سرعت به 

طور مستقيم متناظر با سرعت حالت اكسل عقب می باشد. بنابر اين در هر دوران چرخ يک تکانه وجود دارد و اكسل عقب تحت تأثير 
قرار می گيرد.              ALP1 را دنبال كنيد. 

 يک مشتری با خودرو Espace IV مراجعه می كند و اظهار می كند كه بين 30 تا 42 مايل بر ساعت )50 تا 70 كيلومتر بر ساعت( 
لرزش دارد. اين سرعت متناظر با نصف سرعت حالت اكسل جلو می باشد. بنابر اين در هر دوران چرخ دو تکانه وجود دارد و اكسل جلو 

تحت تأثير قرار می گيرد.             ALP2 را دنبال كنيد. 

اطالعات عمومی
جزئيات شکايت مشتری

نکاتی در مورد جدول روبرو:
نشده  مشخص  مشتری  توسط  سرعت  اگر   •
باشد، اما خودروهای مذكور در جدول سرعتهای 
حالت اكسل را نشان دهند ، تست 1 را انجام 

دهيد )به تست/تست 1مراجعه كنيد(.
سرعت  جدول  در  مذكور  غير  خودرو  اگر   •
حالت اكسل را نشان دهد تست 1 را انجام داده 
و سپس با استفاده از تست 2 خودرو را مشخص 

كنيد )به تست/تست 1/تست 2 مراجعه شود(
 Mégane II 5, 4 and 3-door  :  *

hatch, estate and cabriolet
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نظرات و موارد خاص:
تایرها:

ارتعاشات ممکن است به علت يک عيب در ساختار داخلی تايرها ايجاد شود.اين عيب نامرئی می باشد. برای پيدا كردن اين عيب شما  
نياز به انجام تست 3 داريد. توجه: اگر يک عيب ساختاری در تاير وجود دارد ناگزير هستيد كه از وزنه های سنگين تعادلی برای چرخ 

استفاده كنيد )50 گرم يا بيشتر برای يک طرف چرخ(
صلبيت سيستم كمک فنر:

امکان ارتعاش در جاده ها به خصوص با سطوح صاف )بزرگراه ها يا جاده های جديد سريع( وجود دارد. اصطکاک در سيستم كمک فنر 
همراه با اكسل "سفت" ممکن است منجر به پديده جهش تبديل شود كه شبيه ارتعاش است. شکايت مشتری زمانی كه سفتی اكسل 

كمتر شد از بين می رود )به عنوان مثال در جاده با سطحی باصافی كمتر، سبقت راحت تر می باشد(.
                  گشتاورهای سفت كردن و شرايط اكسل را چک كنيد. اگر ارتعاشات در يک خودرو جديد و يا قطعه جديد رخ دهد، اين 

پديده با حركت خودرو به مرور از بين می رود. با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيريد.
باد كردن بيش از حد تايرها:

اگر تايرها بيش از حد باد شود ممکن است پديده ای از نوع جهش رخ دهد كه شبيه ارتعاشات است. 
                      فشار باد الستيک را تنظيم كنيد.

اطالعات عمومی
جزئيات شکايت مشتری
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تست 1: تست جاده برای ايجاد نوع شکايت مشتری
تست 2: تست جاده برای ايجاد سرعت های حالت اكسل

تست 3: تست جاده برای بررسی ساختار های تاير
مهم

در هنگام تست های جاده رعايت مقررات راهنمايی و رانندگی به خصوص محدوديت های سرعت الزامی می باشد ، 
تست 1: تست جاده برای ایجاد نوع شکایت مشتری:

• موقعيت تاير بر روی چرخ را عالمت گذاری كنيد )زدن عالمت در داخل چرخ بهتر است(
• اظهارات مشتری را با استفاده از تست جاده دوباره ايجاد كنيد.و اطمينان حاصل كنيد كه لرزشها به خاطر سرعت خودرو می باشد 

)امتحان  اظهارات مشتری در دنده های مختلف(.
• محدوده سرعت هايی كه در آن لرزشها رخ می دهد را يادداشت كنيد.

• برسی كنيد كه ترمز چگونه بر لرزشها تاثير می گذارد:
....  هنگامی كه شما در محدوده سرعتی هستيد كه در آن لرزشها رخ می دهد به آرامی ترمز را فشار دهيد.)به طوری كه لنت با ديسک 

ترمز تماس پيدا كند( و در حاليکه سرعت را ثابت نگه داشته ايد بررسی كنيد كه آيا تغييراتی در لرزشها رخ می دهد يا خير.
• اثر تغييرات در گشتاور موتور )كشيدن/كشيدن به عقب( را بررسی كنيد.

..... بار موتور را در محدوده سرعتهايی كه ارتعاش در آنها رخ می دهد را بررسی كنيد )زمانيکه خودرو كشش و كشش عقب دارد( و 
چک كنيد كه اين امر چگونه بر ارتعاش ها تاثير می گذارد.

• اكسلی كه لرزشها را ايجاد می كند و تعداد تکانه ها در هر دور چرخ را با استفاده از جدول سرعت های حالت محور اكسل تعيين كنيد.
• يافته های خود را با استفاده از نمودار عيب يابی پيگيری كنيد )به  شکايت مشتری/ALP مراجعه كنيد(.

تست 2: تست جاده برای ایجاد سرعت حالت اکسل
اين تست برای تعيين سرعت حالت هر اكسل با ايجاد نامتعادلی )يک تکانه در هر دوران چرخ( بر روی يک چرخ جلو و سپس يک چرخ 

عقب استفاده می شود.
بهتر است از يک خودرو ديگر )همان مدل، اما موتور الزم نيست يکسان باشد( كه شکايت مشتری ندارد استفاده شود.

روش آزمون:
وزنه تعادل 50 گرمی را به چرخ جلو اضافه كرده و آن را عالمت گذاری كنيد )مهم  نيست كه وزنه كجای لبه چرخ قرار گيرد(. از وزنه 

)های( اصلی استفاده كنيد.
تست جاده را انجام داده و محدوده سرعت هايی را كه در آن ارتعاش ها اتفاق می افتد يادداشت كنيد. اين متناظر با سرعت حالت 

اكسل جلو خودرو مورد آزمايش می باشد.
وزنه را از چرخ جلو برداريد.

وزنه را در چرخ عقب نصب كنيد.
-تست جاده را با توجه به محدوده سرعت هايی كه ارتعاش در آن رخ می دهد مجددا انجام دهيد. اين متناظر با سرعت حالت اكسل 

عقب خودرو مورد آزمايش می باشد.
نتايج تست 1 )نوع شکايت مشتری( را با تست 2  )سرعت حالتهای اكسل خودرو( مقايسه كرده و از اين اطالعات اكسلی كه در آن 

ارتعاش اتفاق می افتد و تعداد تکانه ها در هر دوران چرخ را بدست آوريد.
تست 3: تست جاده برای برسی ساختارهای تایر:

لرزشها ممکن است توسط يک ايراد در ساختار داخلی تاير ايجاد شود. اين ايراد نامرئی است. برای مشخص كردن اين ايراد، و پس از 
ثبت محدوده سرعتهايی كه در آن طی تست 1 ارتعاشات رخ می دهد، چرخ های جلو و عقب را معوضه كنيد )چرخهای يک سمت را 
با هم عوض كنيد( و مجددا تست 1 را انجام دهيد. هنگام تکرار تست، اگر محدوده سرعتهايی كه در آن ارتعاشات رخ داده تغيير كند 

و اكنون اين سرعت متناظر با سرعت حالت اكسل ديگر باشد )به جدول سرعتهای حالت محور مراجعه كنيد( ايراد از تايرها و يا باالنس 
چرخ می باشد.

توجه: اگر در تاير ايراد ساختاری وجود دارد، می توان با اضافه كردن وزنه های تعادل بزرگ به چرخ )حداقل50 گرم به يک طرف چرخ( 
اين ايراد را برطرف كرد.

احتیاط: "تست 3" بر اساس تفاوت بین حالتهای اکسل جلو و عقب می باشد. در مورد Vel Satis )حالت های اکسل جلو و 
عقب یکسان است( این تست قابل کاربرد نیست.

اطالعات عمومی
تست
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اطالعات عمومی
نمودار مرحله ای عيب يابی

 لرزش در یک سرعت مشخص:

ALP1

ALP2

لرزشها در اكسل جلو يا عقب با يک تکانه در هر دور چرخاگر يک ارتباط مستقيم 
بين سرعتی كه در آن اين لرزشها اتفاق می افتد و سرعت های حالت اكسل جلو 
يا عقب )برای خودروی موردنظر( باشد فقط از ALP1 استفاده كنيد. فقط از 

ALP1 برای اكسل مورد بحث استفاده كنيد.
است(     يکسان  عقب  و  جلو  اكسل  های  )حالت   Vel Satis خاص  مورد  در 

ALP1 را برای جلو و عقب به كار بريد.  

لرزشها در اكسل جلو يا عقب با چندين تکانه در هر دور چرخاگر سرعتی كه در 
آن اين لرزشها اتفاق می افتد نصف و يا يک سوم سرعت های حالت های اكسل 

جلو و عقب )برای خودروی موردنظر( باشد فقط از ALP2 استفاده كنيد.  
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ALP 1لرزشها در اکسل جلو و یا عقب با یک تکانه در هر دوران چرخ

دستورالعمل ها
 از اين ALP برای مواردی كه يک تکانه در هر دور چرخ وجود دارد و پس از جستجوی بخش مربوطه  

در آرشيو اطالعات استفاده كنيد.
خودرو را روی جک دو ستونه قرار دهيد. 

بازرسی چشمی قالپاق ها
• قالپاق ها را برسی كنيد كه شکستگی نداشته باشد )روی 

حداقل يک سوم از لبه(
• برسی كنيد كه هيچ جسم خارجی به قطعه قالپاق نچسبيده 

باشد )به عنوان مثال گل يا قير(.

بررسی چرخها 
• بررسی كنيد كه جسم خارجی )به عنوان مثال گل يا قير( 

به چرخ نچسبيده باشد )داخل و خارج(.
بررسی كنيد كه چرخ آسيب نديده باشد )ضربه به   •

لبه، لنگی(
• نوع چرخ ها را برسی كنيد )چرخهای توصيه شده رنو، به 

MR خودرو مربوطه مراجعه كنيد(
• تعادل چرخ را بررسی كنيد )به اطالعيه های فنی مربوط به 

باالنس چرخ مراجعه كنيد(
• بررسی كنيد چرخها درست سفت شده باشد.

بررسی چشمی تایرها
فشار باد تايرها را چک كنيد

بررسی كنيد كه تاير پارگی ، بريدگی، سايش ، ضربه ، اثر 
صافی يا تعمير روی عاج يا ديواره تاير وجود نداشته باشد.

 MR نوع تايرها را برسی كنيد )تايرهای توصيه شده رنو ، به 
خودرو مربوطه مراجعه كنيد(

قالپاق ها را تميز كنيد.
قالپاق ها شکسته را تعويض كنيد.

چرخ  باالنس  به  مربوط  فنی  های  اطالعيه  )به 
مراجعه كنيد(

اگر چرخ آسيب ديده يا درست نيست ، چرخها را 
تعويض كنيد و آنها را با هم باالنس كنيد.

باالنس  را  آنها  باشند،  نمی  باالنس  چرخها  اگر   
كنيد.

اگر وزنه مورد نياز برای تعادل 50 گرم و يا بيشتر 
باشد تست 3 را انجام دهيد.

چرخ  باالنس  به  مربوط  فنی  های  اطالعيه  )به 
مراجعه كنيد(

تايرها را تعويض كنيد.
چرخها را باالنس كنيد.

اگر وزنه مورد نياز برای تعادل 50 گرم و يا بيشتر 
باشد تست 3 را انجام دهيد.

A1

اگر ایرادی 
وجود داشت.

اگر ایرادی 
وجود داشت.

اگر ایرادی 
وجود داشت.

قالپاق ها را 
تعویض کنید.

چرخها را 
تعویض کنید.
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ALP 1
ادامه 1

سیستم ترمز را برای اکسل مورد نظر به صورت 
چشمی بررسی کنید

• بررسی كنيد كه كاليپرهای ترمز هيچ خالصی نداشته باشد.
وجود  ديسک  در  توجهی  قابل  لنگی  كه  كنيد  بررسی   •

نداشته باشد.
• شرايط كفشکی ترمز )آنرا بچرخانيد( بررسی كنيد

بررسی کنید که همه پیچهای مجموعه ها روی اکسل 
مورد نظر با گشتاور درست محکم شده باشند. 

• بررسی كنيد كه در مجموعه های پيچ شده روی اكسل جلو 
و يا عقب خالصی وجود نداشته باشد

• شرايط اتصاالت الستيکی  و ياتاقان های ساچمه های در 
اكسل مربوطه را بررسی كنيد    

به بخش 31A  و يا33A  از MR خودروی مربوطه برای 
اطالعات مجموعه ها مراجعه كنيد

اگر پلوس ها باعایق صوتی نصب شده اند آنها را 
بررسی کنید

• عايق صدا را بررسی كرده و ببنيد كه بدرستی محکم شده 
باشد

را  معيوب  اجزای  يا  كنيد  دوباره سفت  كاليپرها 
تعويض كنيد.

خودروی   MR از   33A يا  31Aو  بخش  به 
مربوطه مراجعه كنيد

مجموعه ها را مجددا سفت كنيد.
را  معيوب  ای  ساچمه  های  ياتاقان  و  اتصاالت 

تعويض كنيد. 

پلوس را تعويض كنيد

مشکل حل شده

آيا بررسی هايی كه قبال انجام داده ايد عيب ها را آشکار كرده 
است؟

عيب را بر طرف كنيد. قطعات درآورده شده را دوباره نصب كنيد و برای بررسی عمل تعمير يک تست انجام دهيد )تحت شرايطی كه 
شکايت مشتری ظاهر می شود(

B1

B1

اگر ایرادی 
وجود داشت.

خیر

خیر

خیر بله

اگر ایرادی 
وجود داشت.

اگر ایرادی 
وجود داشت.

A1
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اطالعات عمومی
نمودار مرحله ای عيب يابی

ALP 1
ادامه 2

مکان یابی لرزشها
قطعه )ها( لرزنده را بررسی کنید

• سفت بودن قطعه را بررسی كنيد )به MR مربوطه مراجعه 
كنيد( 

• موقعيت صحيح و يا نصب مناسب را بررسی كنيد.
• مطابقت را چک كنيد )به عنوان مثال اضافه كردن لوازم 

جانبی( 

بررسی ساختار تایر
• تست 3 را انجام  دهيد.

مجموعه ها را مجددا سفت كنيد
قطعات را دوباره در محل قرار دهيد

تعميرات الزم را انجام دهيد

اكسل  روی  به  ابتدا  )در  كنيد  تعويض  را  تايرها 
مورد نظر نصب شده است(

فنی  های  اطالعيه  )به  كنيد  باالنس  را  چرخها 
مربوط به باالنس چرخ مراجعه كنيد(

تعمير)تحت شرايطی  كار  برسی  برای  يک تست 
كه در آن شکايت مشتری ظاهر می شود( انجام 

دهيد.

به واحدپشتيبانی فنی مراجعه كنيد

ايراد برطرف شده

خیر بله

سرعتی كه در آن 
ارتعاشات از هم 

اكنون رخ می دهد 
متناظر با اكسل 

مخالف است )يک 
تکانه در هر دور 

چرخ(.

اگر ایرادی 
وجود داشت.

B1

ارتعاشات رخ می دهد هميشه متناظر  سرعتی كه در آن 
با اكسل اوليه موردنظر است )يک تکانه در هر دور چرخ(.
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اطالعات عمومی
نمودار مرحله ای عيب يابی

ALP 2لرزشها در اکسل جلو و یا عقب با چندین تکانه در هر دور چرخ

دستورالعمل ها
 از اين ALP برای مواردی كه چندين تکانه در هر دور چرخ وجود دارد و پس از جستجوی بخش مربوطه  

در آرشيو اطالعات استفاده كنيد.
خودرو را روی جک دو ستونه قرار دهيد. 

چرخها را باز كنيد

تایرهای جلو و عقب را به صورت چشمی بررسی 
کنید

فشار باد تايرها را چک كنيد
بررسی كنيد كه تاير پارگی ، بريدگی، سايش ، ضربه ، اثر 

صافی يا تعمير روی عاج يا ديواره تاير وجود نداشته باشد.
 MR نوع تايرها را برسی كنيد )تايرهای توصيه شده رنو ، به 

خودرو مربوطه مراجعه كنيد(

پلوس های سمت چپ و راست را به طور چشمی 
بررسی کنید

• بررسی كنيد كه عايق صوتی به درستی محکم شده باشد 
)در صورت نصب(

• وضعيت عمومی پلوس ها را بررسی كنيد )به عنوان مثال : 
نصب، سفت بودن، نشتی(

• وضعيت كاسه نمدهای پلوس ها را بررسی كنيد)به خصوص 
سمت جعبه دنده( وجود نشتی روان كننده ها را بررسی كنيد 

)گردگير سوراخ شده يا نصب بد(
های  بخش  خودرو  اطالعات  آرشيو  در  كه  كنيد  بررسی   •

مربوطه وجود نداشته باشد

چرخ  باالنس  به  مربوط  فنی  های  اطالعيه  )به 
مراجعه كنيد(

تايرها را تعويض كنيد.
چرخها را باالنس كنيد.

اگر وزنه مورد نياز برای تعادل 50 گرم و يا بيشتر 
باشد تست 3 را انجام دهيد )A2 را ببينيد(

پلوس را تعويض كنيد.
 بخش مربوطه در آرشيو اطالعات را بکار بريد.

اگر ایرادی 
وجود داشت.

اگر ایرادی 
وجود داشت.

A2
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اطالعات عمومی
نمودار مرحله ای عيب يابی

بررسی کنید که همه پیچهای مجموعه ها روی اکسل 
مورد نظر با گشتاور درست محکم شده باشند. 

• بررسی كنيد كه در مجموعه های پيچ شده روی اكسل جلو 
و يا عقب خالصی وجود نداشته باشد

• شرايط اتصاالت الستيکی  و ياتاقان های ساچمه های در 
اكسل مربوطه را بررسی كنيد    

به بخش 31A  و يا33A از MR خودروی مربوطه برای 
اطالعات مجموعه ها مراجعه كنيد

دنده خورشیدی توخالی روی جعبه دنده را بررسی 
 MR کنید )بر کلیه جعبه دنده ها تاثیر نمی گذارد، به

مربوطه رجوع کنید( 
• شرايط شيارهای دنده خورشيدی توخالی را برسی كنيد. 

نبايد سائيده شده باشند.
مراقب باشيد كه دنده خورشيدی تو خالی را با اتصال پلوس 
دنده  جعبه   MR )به  نگيريد  اشتباه  دنده(  جعبه  )سمت 

مربوطه مراجعه كنيد(.  

مجموعه ها را مجددا سفت كنيد.
را  معيوب  ای  ساچمه  های  ياتاقان  و  اتصاالت 

تعويض كنيد. 

دستور  و  بگيريد  تماس  فنی  پشتيبانی  واحد  با 
واحد  يا  و  اطالعات  آرشيو  از  مربوطه  العمل 

پشتيبانی فنی را بکار بريد.

آيا بررسی هايی كه قبال انجام داده ايد عيب ها را آشکار كرده 
است؟

ايرادها را تصحيح كنيد، قطعات باز شده را دوباره نصب كنيدو يک تست برای برسی كار تعمير)تحت شرايطی كه در آن شکايت مشتری 
ظاهر می شود( انجام دهيد

ايراد برطرف شده

اگر ایرادی 
وجود داشت.

اگر ایرادی 
وجود داشت.

پلوس سمت چپ را باز کنید )به بخش 29A از 
MR خودروی مربوطه مراجعه کنید(.

B2

A2

B2

ALP 2
ادامه 1

بله

بله

خیر
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ALP 2
ادامه 2

مکان یابی لرزشها
قطعه )ها( لرزنده را بررسی کنید

• سفت بودن قطعه را بررسی كنيد )به MR مربوطه مراجعه 
كنيد( 

• موقعيت صحيح و يا نصب مناسب را بررسی كنيد.
• مطابقت را چک كنيد )به عنوان مثال اضافه كردن لوازم 

جانبی( 

بررسی ساختار تایر
• تست 3 را انجام  دهيد.

مجموعه ها را مجددا سفت كنيد
قطعات را دوباره در محل قرار دهيد

تعميرات الزم را انجام دهيد

اكسل  روی  به  ابتدا  )در  كنيد  تعويض  را  تايرها 
مورد نظر نصب شده است(

فنی  های  اطالعيه  )به  كنيد  باالنس  را  چرخها 
مربوط به باالنس چرخ مراجعه كنيد(

تعمير)تحت شرايطی  كار  برسی  برای  يک تست 
كه در آن شکايت مشتری ظاهر می شود( انجام 

دهيد.

به واحدپشتيبانی فنی مراجعه كنيد

ايراد برطرف شده

خیر بله

سرعتی كه در آن 
ارتعاشات از هم 

اكنون رخ می دهد 
متناظر با اكسل 

مخالف است )يک 
تکانه در هر دور 

چرخ(.

اگر ایرادی 
وجود داشت.

B2

ارتعاشات رخ می دهد هميشه متناظر  سرعتی كه در آن 
با اكسل اوليه موردنظر است )يک تکانه در هر دور چرخ(.
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)XXXX(  برگه عیب یابی مربوط به عیب یابی ارتعاشات اکسل اطالعیه فنی
صفحه 2/1

ليست قطعات تحت نظر: پلوس ها
شناسايی اداری

تاريخ.........................................
فرد تکميل كننده .............................................................................................................................................................................
شماره درخواست تعمير ...................................................................... كد شکايت مشتری ......................................................
خودرو ................................... شماره شاسی ........................................ موتور.................................. جعبه دنده ......................

......................................................VIN 
كيلومتر........................................

شکايت مشتری
چه چيزی لرزش دارد؟

 آينه داخلی ديد عقب                  )صندلی)پشت سری                    فرمان                     كف اطاق
      پدال گاز                                  دسته دنده                پنجره ها
 پدال كالچ                                سانروف                  پدال ترمز

ميزان ارتعاش:      
 زياد      متوسط   كم        

)وزوز/همهمه(                         )لرزش(                                    )تکان/تکان زياد(
تکرار:

 بسيار نامنظم                 اغلب تکرار شونده          )هميشگی)به راحتی تکرار می شود
دفعه اول چه موقع لرزشها رخ داده است؟

در صفر كيلومتر وجود داشته                   در كيلومتر ............. بوجود آمده است
رويدادها از عملکرد  )لطفا مشخص كنيد(................................................................................

آيا لرزشها يه آب و هوا مربوط است؟
 نمی دانم                                     خير                             بله                                     

  گرم                             معتدل                        درجه حرارت         سرد
25 تا 35° °5 <   5  تا 25°   

آيا به سرعت ربط دارد؟
 خير                                                      بله

در سرعت ....................كيلومتر بر ساعت، در دنده ..............  اتفاق می افتد
بين سرعت ............ و   ........كيلومتر بر ساعت، در دنده ..............  اتفاق می افتد

آيا به دنده ربط دارد؟
 مطمئن نيستم                           خير                                        بله

در يک دنده رخ می دهد  بله               كدام دنده  ............................................
بيش از يک دنده           بله         كدام دنده  ............................................                                  
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)XXXX(  برگه عیب یابی مربوط به عیب یابی ارتعاشات اکسل اطالعیه فنی
صفحه 2/2

آيا به بار موتور مربوط است؟ 
 در سرعت ثابت                      هنگام كم كردن سرعت                                 هنگام شتاب گرفتن
رانندگی در سرازيری                  رانندگی در سطح صاف                                رانندگی در سربااليی

آيا به فرمان مربوط است؟
 پر پيچ و خم            )گردش )چپ/راست                       مسيرهای مستقيم

آيا به نوع سطح جاده مربوط است؟
 نمی دانم                    سطح خاص                                      همه انواع

شامل سطح صاف                   
اگه مسير خاص است جزئيات را مشخص كنيد:

 شيار دار                      سنگ فرش                        مسير ناهموار
مسير شنی                           موارد ديگر  )مشخص كنيد(.................

بار خودرو طبيعی است؟                     
                                              تعداد سرنشين ها ............................

 باربند سقف         يدک كشی     صندوق عقب پر است      بار كمی در صندوق عقب است
آيا نحوه رانندگی معمولی است؟

 سريع   معمولی   آرام         
 حالت ترافيکی                              خانوادگی                                 اسپورت

اطالعات اضافی: 

مستندات مورد استفاده در عيب يابی
دستور العمل و يا اطالعيه فنی عيب يابی:    ...............................................................

ديگر مستندات:                                .............................................................
ایراد تشخیص داده شده:

اصالحات انجام شده:

شماره FIC )برگه عيب يابی مشتری يا CIR در بعضی كشورها(: ...........................................................
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