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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

پيشگفتار

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 
خودروی CERATO  تهیه و تدوین شده است. 

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خودرو را 
با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه 

زمینه ها حاصل گردد. 
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه 
می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود )فرم 

پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایید. 

گروه خودروسازی سایپا
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

اطالعات عمومي
مشخصات

مشخصات شرح قطعه

پمپ ترمز زیرپا 
نوع

قطر داخلي
طول پیستون

حسگر مقدار مایع ترمز

پمپ ترمز دوگانه
20/64   mm )0/813 in(

  45 mm  )1/77 in(
تعبیه شده

بوستر ترمز
نوع

ضریب تقویت

خالء
7/5 :1

ترمز )دیسک(
نوع

قطر خارجي دیسک
قطر داخلي دیسک

ضخامت دیسک
ضخامت لنت

نوع پمپ
قطر داخلي پمپ

شناور با دیسک تهویه
  280 mm )11/02 in(

  172 mm )6/77 in(
 26 mm )1/02 in(
 11 mm )0/43 in(

تک پیستون
  57/15 mm )2/25 in(

ترمز عقب )دیسک(
نوع

قطر خارجي دیسک 
قطر داخلي دیسک

ضخامت دیسک
ضخامت لنت

نوع پمپ
قطر داخلي پمپ

شناور با دیسک یک پارچه
  262 mm )10/31 in(
  185 mm )7/28 in(
  10 mm )0/39 in(
  10 mm )0/39 in(

تک پیستون
  31 mm  )1/22 in(

کاسه ترمز عقب
نوع

قطر داخلي کاسه ترمز
ضخامت لنت ترمز

تنظیم فاصله 

بازوي هدایتي
  203 mm  )0/17 in(
  4/3 mm  )0/17 in(

خودکار

ترمز دستي )نوع دیسکي(
کار
نوع

قطر داخلي کاسه 

DIH )Drum in hat
اهرمی

 168 mm )6/61 in(

توجه
O.D: قطر خارجي

I.D: قطر داخلي

سيستم ترمز 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


9

راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

سيستم ترمز

)ABS( مشخصات 

مقدار استانداردشرحقطعه

HECU

4 کانال 4 سنسور )سولنوئید(سیستم
موتور، شیر رله اي یک پارچهنوع

V 16 - 10 ولتاژ کاري 
)C )-40 ~ 230 ˚F˚110 ~ 40-دمای کاري
W 210توان موتور

چراغ هشدار
V 12 حداقل ولتاژ کاري

حداکثر  100mAحداکثر جریان  مصرفی

سنسور سرعت سنج فعال چرخ 
)ABS(

DC 4/5 -20 Vولتاژ مصرفي 
mA 8/4~ 5/9 جریان خروجي )پایین( 

mA 16/8 ~ 11/8 جریان خروجي )باال( 

Hz 2500  ~1بازه خروجي 

 46 دندانه چرخ دندانه دار
mm  1/5 ~ 0/5 فاصله هوایي   
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

سيستم ترمز 

)ABS( مشخصات 

مالحظاتمقدار استانداردشرحقطعه

HECU

کنترل سراسری4 کانال 4 سنسور )سولنوئید(سیستم
)ABS, EBD, TCS,ESP(

موتور، نوع رله برقي یک پارچهنوع
V 16 ~ 10 ولتاژ کارکرد

)C   )-40 ~ 230°F°110 ~ 40-درجه حرارت کارکرد
W 270قدرت موتور

چراغ هشدار
V 12 ولتاژ کارکرد )حداقل(

حداکثر  100mAمصرف جریان)حداکثر(

)ABC( دورسنج چرخ

DC 4/5 ~ 20vولتاژ مصرفي 

mA 8/4~ 5/9 جریان خروجي )پایین(

mA 16/8 ~ 11/8 جریان خروجي )باال(

Hz 2500  ~1بازه خروجي

 46 دندانه چرخ دندانه دار
V 16 - 10 فاصله هوایي

سنسور زاویه فرمان

V 16 - 8ولتاژ کارکرد
حداکثر  100mAجریان مصرفي

 799/9+ ~ 780-بازه اندازه گیري خروجي
ثانیه / °1500 سرعت زاویه اي

سنسور جهت و شتاب 
زاویه اي

G )CAN TYPE(

10v ~ 16vولتاژ کارکرد

حداکثر 150mAجریان مصرفي
ثانیه / °75 ~ 75-بازه اندازه گیري سنسور جهت

بازه اندازه گیري
Lateral G sensor-1/5 ~ 1/5  gN
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

استاندارد تعمير

استانداردشرح 

3 mm )0/12 in(   ارتفاع پدال ترمزLHD: 190/7  mm )7/51 in(
RHD: 167/5  mm )6/59 in(

)mm )5/31 in  135جابه جایي پدال

)LHD: 1/0 ~ 2/0  mm )0/04 ~ 0/08 inخالصي محفظه خارجي کلید ترمز تا بازدارنده پدال
RHD: 0/5 ~ 1/0  mm )0/02 ~ 0/04 in(

)mm )0/08 ~ 0/20 in  8 ~ 3حرکت آزاد پدال ترمز
)at 500mmHg vacuum( 1/4 ~ 0/6خالصي میله فشاری بوستر تا پیستون پمپ زیرپا

196N )44lb force, kg 20(دنده 8 ~ 6   بازه کشیدگي اهرم ترمز دستي با  نیروی
)mm )0/43 in  11ضخامت لنت ترمز جلو 

)mm )1/02 in 26ضخامت دیسک جلو
)0/35 in( mm 10ضخامت لنت ترمز عقب)دیسکی(

)mm )0/39 in 10ضخامت دیسک ترمز عقب
)mm )0/12 in 3ضخامت لنت ترمز عقب

گشتاورهاي بستن

N.mkgf.mlb- ftشرح

11/6 ~ 1/67/2 ~ 15/71/0 ~ 9/8مهره نصب پمپ ترمز زیرپا به بوستر
11/6 ~ 1/69/4 ~ 15/71/3 ~ 12/7مهره اتصال بوستر ترمز      

9/4 ~ 1/35/1 ~ 12/70/7 ~ 6/9پیچ هواگیري
HECU-ABS 12/3 ~ 1/79/4 ~ 18/01/3 ~ 14/0لوله ترمز به
HECU-ESP 16/6 ~ 2/313/7 ~ 22/61/9 ~ 18/6لوله ترمز به
23/1 ~ 3/215/9 ~ 31/42/2 ~ 21/6پیچ میله راهنمای فک ترمز

72/3 ~ 10/057/9 ~ 98/18/0 ~ 78/5پیچ نصب فک جلو
54/3 ~ 7/547/0 ~ 73/66/5 ~ 63/7پیچ اتصال فک عقب 

21/7 ~ 3/018/1 ~ 29/42/5 ~ 24/5شلنگ ترمز به فک ترمز
18/8 ~ 2/612/8 ~ 25/51/7 ~ 16/7مهره نصب مجموعه پدال

11/6 ~ 1/69/4 ~ 15/71/3 ~ 12/7مهره نصب مجموعه پدال به بوستر ترمز
7/2 ~ 1/05/8 ~ 9/80/8 ~ 7/9مهره نصب کلید چراغ ترمز

8/0 ~ 1/15/1 ~ 10/80/7 ~ 6/9پیچ نصب دورسنج چرخ
HECU 18/8 ~ 2/612/3 ~ 25/51/7 ~ 16/7پیچ پایه نصب

G  5/8 ~ 0/813/7 ~ 8/00/51 ~ 5/0پیچ اتصال سنسور جهت و شتاب جانبی

سيستم ترمز
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

روانساز

مقدارروانساز پيشنهادیشرح

به مقدار الزمDOT 3 یا DOT 4مایع ترمز
به مقدار الزمگریس شاسیپیچ و بوش بندی پدال ترمز 

به مقدار الزمگریس یاتاقانکفشک ترمز دستی و تماس با صفحه پشت
2/0 ~ 0/8گریس AL – 11Pپیچ میله راهنمای فک ترمز و گردگیر

ابزارهای مخصوص

مورد مصرفشکل)نام و کد( ابزار

09581-11000
پس راندن پیستون ترمز دیسکی جلو و عقبپیستون بازکن

سيستم ترمز 
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

رفع عيب
جدول نشانه های عيب

از جدول زیر برای کمک در عیب یابی استفاده کنید. شماره ها الویت احتمال بروز عیب را نشان می دهند. هر قطعه مرتبط را در این 
مورد بررسی کنید و در صورت نیاز آن ها را تعویض نمایید. 

رفع عيبناحيه مشکوکعيب

پایین رفتن پدال یا نرمی زیاد

1- سیستم ترمز )نشتی روغن(
2- سیستم ترمز )هوا دارد(

3- کاسه نمد پیستون )فرسودگی یا خرابی(
4- پمپ زیرپا ترمز )خراب(

تعمیر کنید
هواگیری کنید

تعویض کنید
تعویض کنید

ترمز گیری با فشار انجام 
می شود )چوب شدن ترمز(

1- خالصی پدال )حداقل است(
2- میدان عمل ترمز دستی )تنظیم نیست(

3- سیم ترمز دستی )گیر کرده(
4- لنت ترمز )شکسته یا خورده شده(

5- پیستون )گیر کرده(
6- پیستون )یخ زدگی(

7- فنر برگشت دهنده )خراب(
8- بوستر )نفوذ هوا(

9- پمپ ترمز اصلی )خراب(

تنظیم کنید
تنظیم کنید
تعمیر کنید

تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید 

ترمز می کشد

1. پیستون )چسبندگی(
2. لنت ترمز )روغنی شده(

3. پیستون )قفل شده(
4. دیسک )خط افتاده(

5. لنت ترمز )شکستن یا فرسودگی(

تعویض کنید 
تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید

سفتی پدال اما ترمز ضعیف

1- سیستم ترمز )نشتی(
2- سیستم ترمز )هوا دارد(
3- لنت ترمز )ساییده شده(

4- لنت ترمز )شکسته یا خورده شده(
5- لنت ترمز )چرب شدن(

6- لنت ترمز )سوخته(
7- دیسک )خط افتاده(

8- بوستر)نفوذ هوا(

تعمیر کنید
هواگیری کنید

تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید 
تعویض کنید
تعویض کنید

صدای ترمزگیری

1- لنت ترمز )شکستن یا ترک خوردن(
2- پیچ نصب )باز شده(
3- دیسک )خط افتاده(

4- پین کشوئی )ساییده شده(
5- لنت )کثیف است(

6- لنت )سوخته(
7- فنر برگشت دهنده )خراب(

8- فاصله اندازه کفکش )آسیب دیدگی(
9- فنر پایین کشنده کفکش )آسیب دیده(

تعویض کنید
مجدداً ببندید
تعویض کنید
تعویض کنید

تمیز کنید
تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید

تعویض کنید1- پمپ ترمز زیرپاخالی کردن ترمز

لرزش و دل زدن ترمز

1- دیسک )تغییر ضخامت زیاد(
2- دیسک )لنگی(

3- دیسک )سایش زیاد یا ترک(
4- لنت )ناصافی- ترک- گیر کردن(

5- فک ترمز )خرابی راهنما(

تعویض کنید 
تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید

سيستم ترمز
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

عيب زداييناحيه مشکوکعيب

دل زدن ترمز همراه صدا
)لرزش با صدا(

به دلیل شل شدن یا سایش اجزاء یا سوختن لنت  این عیب معموالً 
ترمزها ایجاد می شود. نقاط سخت روی دیسک های دورانی نیز در 
بودن  تلرانس  از  خارج  توان  می  علل  سایر  از  دارند.  سهم  عیب  این 
ُشل  کفشک،  به  شده  کوبیده  لنت  نادرست  نصب  دوار،  دیسک های 

شدن یاتاقان های توپی چرخ و کثیف بودن لنت اشاره کرد.

سيستم ترمز 
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

سيستم ترمز
بازديد نشتی و عملکرد

بررسی همه موارد زير

رويهقطعه

)A( بوستر ترمز
عملکرد ترمز را در آزمون جاده و ترمزگیری بررسی کنید. چنان چه درست کار نمی کند، 
بوستر را بازدید کنید. در صورت کارنکردن بوستر یا مشاهده نشانه های نشتی، مجموعه 

کامل بوستر را عوض کنید.

بازدید
 Piston cup and pressure cup 

inspection )B(

• عملکرد ترمز را با ترمزگیری بررسی کنید. نشانه های نشتی روغن یا آسیب دیدگی 
را وارسی کنید در صورت کارنکردن پدال یا آسیب دیدگی یا نشتی پمپ ترمز کامل را 

عوض کنید.
• اختالف ترمزگیری آرام و سریع را بررسی کنید. در صورت مشاهده تفاوت پمپ ترمز 

را عوض کنید.
)C( شلنگ ها را از نظر نشتی یا آسیب بررسی کنید، شلنگ های خراب را تعویض کنید.شلنگ های ترمز

)D(کاسه نمد و گردگیر پیستون فک ترمز

عملکرد ترمز را با ترمز گیری وارسی کنید: نشانه های نشتی یا آسیب را بررسی کنید. 
اگر پدال درست کار نمی کند، ترمز ها چوب می شود و نشانه های نشتی و آسیب وجود 
دارد، مجموعه فک ترمز را باز و بررسی کنید. هر بار پس از پیاده کردن فک ترمز کاسه 

نمد و گردگیر را عوض کنید.

سيستم ترمز
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

هواگيری سيستم ترمز
احتياط

• از مایع ترمز تخلیه شده دوباره استفاده نکنید.
• همواره از مایع ترمز اصلی DOT 3 یا DOT 4 استفاده کنید. 
استفاده از مایع ترمز غیر اصلی موجب خوردگی و کم شدن عمر 

مجموعه می شود.
• دقت کنید تا کثیفی و مواد دیگر وارد مایع ترمز نشود.

• مایع ترمز روی بدنه ریخته نشود. باعث آسیب دیدگی به رنگ 
می شود، اگرمایع ترمز با رنگ تماس پیدا کرد بی درنگ محل را 

با آب بشوئید.
• هنگام هواگیری مخزن ذخیره مایع ترمز روی پمپ ترمز اصلی 
باید همواره در حد MAX )حداکثر( پر باشد. پس از هواگیری 

مجدداً اندازه آن را بررسی و در صورت نیاز اضافه نمایید. 
 MAX 1- از پر بودن سطح مایع ترمز در پمپ زیرپا در سطح

اطمینان حاصل کنید.

2- با کمک شخص دیگر به صورت آرام چندبار ترمزگیری کرده 
و سپس فشار وارد آورید.

از  هوا  تا  کنید  باز  را   )A( ترمز  راست  عقب  پیچ هواگیری   -3
سیستم خارج شود و سپس سفت ببندید.

4- رویه را به ترتیب نشان داده شده در شکل برای سایر چرخ ها 
ادامه دهید تا دیگر حبابی مشاهده نشود.

5- مجدداً مخزن ذخیره پمپ زیرپا را در حد MAX پر کنید.

جلو

عقب

جلو راست عقب راست

جلو چپعقب چپ

سيستم ترمز 
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

بوستر ترمز 
قطعات

1- بوستر ترمز
2- پمپ ترمز زیر پا

3- لوله خالء
4- واشر

5- پین چاکدار
6- پین اشپیل خور

سيستم ترمز

گشتاور
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

3- هنگامی که موتور کار می کند پا را روی پدال گذاشته فشار 
ثانیه دیگر  داده و موتور را خاموش کنید. پدال را به مدت 30 
نگه دارید. اگر ارتفاع پدال تغییری نکرد، بوستر در شرایط خوبی 

است. اگر پدال باال آمد بوستر خوب عمل نمی کند. 
نتیجه  توان  می  باشد،  مثبت  شده  گفته  آزمون  سه  پاسخ  اگر 
گرفت که عملکرد ترمز خوب است حتی اگر یکی از سه آزمایش  

پاسخ مثبت نگرفته باشد. 
شیر یک طرفه، شلنگ خالء و بوستر را برای خرابی بررسی کنید.

فشار  پدال  روی  بار  است، چند  موتور خاموش  که  هنگامی   -2
بیاورید سپس حرکت را قطع و موتور را روشن کنید. اگر پدال به 
تدریج پایین برود بوستر در شرایط خوب است. اگر تغییری نکرد، 

بوستر عمل نمی کند.

آزمون عملکردی بوستر ترمز
برای آزمایش ساده عملکرد بوستر ترمز آزمون های زیر را انجام 

دهید.
و سپس خاموش  دقیقه روشن  یا  چند  برای یک  را  موتور   -1
کنید. اگر پدال ترمز در فشار اول پایین رفته و تدریجاً در پدال 
گرفتن های بعد باال آمد، بوستر درست عمل می کند، اگر ارتفاع 

پدال بدون تغییر باقی ماند بوستر عمل نمی کند.

سيستم ترمز 

مناسب نامناسب

وقتی موتور خاموش شده استوقتی موتور روشن شده است

مناسب نامناسب
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

5- پیچ های اتصال را باز کنید.
گشتاوربستن:

12.7~15.7N.m(1.3 ~ 1.6kgf.m, 9.4 ~ 11.6lb-ft)

رجوع  ترمز"  "پمپ  قسمت  )به  سازید.  خارج  را  ترمز  پمپ   -3
کنید(

4- اشپیل )A( و پین اشپیل خور )B( را خارج سازید.

بازکردن
1- سوئیچ  را ببندید و سر باتری )-( را جدا سازید.

2- لوله خالء )A( را از بوستر ترمز باز کنید.

سيستم ترمز
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

نصب 
1- نصب برعکس بازکردن است.

 احتياط 
• قبل از اتصال پین، آن را گریس بزنید.

• در هر باز و بست کردن از اشپیل جدید استفاده کنید.

)به هواگیري  را هواگیري کنید.  ترمز  از نصب سیستم  2- پس 
سیستم ترمز رجوع کنید(

تنظیم  قسمت  )به  کنید.  تنظیم  را  پدال  خالصی  و  ارتفاع   -3
ارتفاع و حرکت آزاد پدال رجوع کنید(

بازرسي 
1- شیر یک طرفه در لوله خالء را بازدید کنید.

 احتياط 
شیر یک طرفه را از لوله خالء جدا نکنید.

2- گردگیر را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید.

  HECU 2( ازEA ( 6- بوستر را پس از باز کردن لوله های ترمز
بازکنید.

سيستم ترمز 
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

پمپ ترمز زيرپا
قطعات

1- در مخزن 
2- مخزن 

3- واشر آب بندي
4- پین سیلندر

5-  خار 
6- مجموعه پیستون اولیه

7- مجموعه پیستون ثانویه
8- تنه پمپ

سيستم ترمز
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

4- با یک ُسرنگ مایع ترمز پمپ ترمز را از مخزن تخلیه کنید.

احتياط 
بپرهیزید. احتمال از بین  از ریختن مایع ترمز روي خودرو جداً 
رفتن رنگ خواهد بود. در صورت بروز اتفاق، سریعاً محل را با آب 

شستشو دهید.

3- اتصال نمایشگر سطح مایع ترمز )A( را جدا کنید.

بازکردن
1- سوئیچ  را ببندید و سر باتری )- ( را خارج سازید.

2- هواکش موتور را جدا سازید)به گروه موتور و مجموعه جعبه 
دنده رجوع کنید(

سيستم ترمز 
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

 )MT6- شلنگ کالچ را خارج سازید. )فقط درجعبه دنده دستی
7- پس از باز کردن پیچ هاي اتصال )A( پمپ ترمز )B( را از 

بوستر ترمز جدا کنید. 
گشتاور بستن:

9.8 ~ 15.7N.m (1.0 ~ 1.6 kgf.m, 7.2 ~ 11.6lb-ft)

5- لوله ترمز )A( را توسط باز کردن مهره الله¬ای از پمپ جدا 
کنید.

گشتاور بستن:
ABS : 12.7 ~ 16.7N.m (1.3 ~ 1.7kgf.m , 9.4 ~ 12.3lb-ft)
ESP : 18.6 ~ 22.6N.m (1.9 ~ 2.3kgf.m, 13.7 ~ 16.6lb-ft)

سيستم ترمز
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

 توجه
پیستون هاي اولیه و ثانویه را باز نکنید

بازرسي
1- داخل سیلندر پمپ را جهت زنگ زدگي و خراشیدگي بررسی 

کنید.
2- پمپ را جهت فرسودگي یا آسیب بررسی نمایید و درصورت 

نیاز آن را تمیز یا تعویض کنید.

احتياط 
ترمز  پمپ  باید  باشد  دیده  آسیب  سیلندر  داخل  چه  چنان   •

تعویض شود.
• قطعات آلوده را با الکل شستشو دهید.

3- با دم باریک حلقه فنری)خار النگویی( )A( را خارج کنید.
4- مجموعه پیستون اولیه )B( را خارج کنید.

پیچ  یک  فشار  با   )C( ثانویه   پیستون  همراه  را   )D( پین   -5
گوشتي از محل خود خارج سازید.

بازکردن
1- در مخزن مایع ترمز را برداشته و روغن را در ظرف مناسبي 

تخلیه کنید.
2- مخزن )C( را پس از باز کردن پیچ اتصال )A( خارج کنید.

سيستم ترمز 
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

نصب
1- نصب برعکس بازکردن است.

2- پس از نصب، سیستم ترمز را هواگیري کنید )به "هواگیري 
سیستم ترمز" رجوع کنید(.

4- خار النگویی )A( را پس از جا زدن پیستون اولیه )B( نصب 
کنید.

5- واشرهاي آب بندي را سوار کنید.
 )A( نصب و پیچ اتصال )B( را روي بدنه سیلندر )C( 6- مخزن

را ببندید.

نصب
1- به قسمت هاي الستیکي پمپ و واشر آب بندي مقداري مایع 

ترمز اصلي بزنید.
2- به دقت پیستون ها و فنرها را وارد سیلندر کنید.

پین  و  داده  فشار  را   )C( ثانویه   پیستون  گوشتي  پیچ  با   -3
سیلندر )D( را جا بزنید.

سيستم ترمز
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

و  متصل  اصلی  های  موقعیت  به  را  ترمز  هاي  لوله  مجدداً   -4
هواگیري کنید.

 توجه
جدول زیر نشان دهنده اعداد شیر تقسیم هم زمان با ازیاد فشار 

است.

 توجه
پس از نصب فشار سنج ها  از انجام هواگیري مطمئن شوید.

3- با عمل ترمزگیري میزان فشار جلو وعقب را اتدازه بگیرید، 
اگر مقدار فشار در بازه تعریف شده در شکل باشد شیر تقسیم 

درست کار مي کند.

جلو
)خروجي پمپ ترمز(

عقب
)خروجي شير تقسيم(

A´: 25kg/cm²
(MPa,356 psi 2/45)

A: 25kg/cm²
(MPa,365 psi 2/75)

B´: 34/5  kg/cm²
(MPa,491 psi 3/83)

B: 60kg/cm²
(MPa, 853 psi 5/88)

B´: 45/3  kg/cm²
(MPa, 644 psi 4/44)

B: 100kg/cm²
(MPa, 1422 psi 9/81)

شير تقسيم 
شرح

شیر تقسیم را بازنکنید. وظیفه شیر تقسیم، توزیع متعادل فشار 
از لغزش ترمزها هنگام  به ترمزهاي جلو و عقب است که  مایع 
قفل شدن ترمز عقب جلوگیري به عمل آورد تا باالترین کارائي 

ترمز در بازه تعریف شده آن حاصل شود.

بازرسي
 )A( را از پمپ ترمز )C( و لوله ترمز عقب )B( 1- لوله ترمز جلو

جدا کنید.
و   )B( جلو  ترمز  خروجي  شیر  به  یکي   )D( فشارسنج  دو   -2

دیگری را به شیر خروجي ترمز عقب )C( ببندید.

سيستم ترمز 

جی
خرو

ار 
فش

فشار ورودی
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

لوله های ترمز 
قطعات

سيستم ترمز

هشدار
 هنگام نصب شلنگ هاي ترمز، مطمئن شوید که مقادیر گشتاورهاي بستن رعایت شده اند تا از تابیدگی شلنگ ها جلوگیري شود.

لوله به شلنگ ترمز

لوله به شلنگ ترمز شلنگ به فک ترمز

شلنگ به فک ترمز

پیچ هواگیري

پیچ هواگیري

گشتاور

لوله به پمپ ترمز زیرپا
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

3- گیره )A( مربوط به شلنگ ترمز را باز کنید.
آزاد  ترمز  از فک   )A( پیچ  باز کردن  توسط  را  ترمز  4- شلنگ 

کنید.

2- پس از باز کردن پیچ سر لوله )B( لوله ترمز را آزاد کنید.

گشتاور بستن
12.7 ~ 16.7N.m (1.3 ~ 1.7kgf.m, 9.4 ~ 12.3lb-ft)

باز کردن
1- چرخ  و تایر را باز کنید.

 

سيستم ترمز 

جلو

جلو

عقب
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

گشتاور بستن
24.5 ~ 29.4N.m (2.5 ~ 3.0kgf.m, 18.1 ~ 21.7lb-ft)

سيستم ترمز

عقب
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

"هواگیري  )به  کنید.  هواگیري  را  سیستم  نصب،  از  پس   -2
سیستم ترمز" رجوع کنید.

3- پاشیده شدن مایع ترمز را بررسی کنید.

نصب 
1- نصب معکوس بازکردن است.

احتياط
از واشر جدید )A( هنگام نصب استفاده کنید.

بازرسي
1- لوله هاي ترمز را براي ترک خوردگي، چین خوردگي و زنگ 

زدگی بازدید کنید.
2- شلنگ هاي ترمز را به لحاظ ترک خوردگي، آسیب و نشتي 

روغن بررسی کنید.
3- مهره های الله ای ترمز را براي نشتي روغن و آسیب دیدگي 

بررسی کنید. 
4- براکت اتصال شلنگ ترمز را براي ترک یا تغییر شکل بررسی 

کنید.
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

پدال ترمز
قطعات

1- مجموعه پدال ترمز
2- کلید چراغ ترمز 

3- پدال ترمز
4- پایه نصب

N.m(kgfm,lb-ft) گشتاور
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

4- پین سنجاقی(A) و پین اشپیل خور (B) را خارج کنید.

3- پیچ نصب پایه (B) را خارج کنید.

گشتاور بستن
16.7 ~ 25.5N.m (1.7 ~ 2.6kgf.m,12.3 ~ 18.8lb-ft)

باز كردن
به  کنید  (رجوع  کنید.  خارج  را  داشبورد  جلو  پایین  1- صفحه 

گروه بدنه جلو داشبورد)
2- اتصال چراغ ترمز (A) را جدا کنید.
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

نصب
1- نصب معکوس بازکردن است.

احتياط 
• قبل از نصب پین آن را گریس بزنید.

• هنگام نصب از واشر جدید استفاده کنید.
• عملکرد پدال ترمز را وارسی کنید.

بازرسي
1- فرسودگي بوش ها را بررسی کنید.

2- خمش یا پیچ خوردگي پدال را بررسی کنید.
3- آسیب دیدگی فنر برگشت پدال را بررسی کنید.

4- کلید چراغ ترمز را بررسی کنید.
1) آزمونگر قطعي را به اتصال کلید چراغ ترمز وصل کنید. هنگام 
قطع و وصل شدن کلید چراغ ترمز وجود اتصالی را بررسی کنید.

ارتباطي  هیچ   (A) کلید  شیطانك  بودن  فشرده  هنگام  اگر   (2
برقرار نباشد کلید چراغ ترمز در شرایط مناسب است. 

5- مهره های نصب مجموعه پدال ترمز را باز و آن را خارج کنید.

گشتاور بستن
12.7 ~ 15.7N.m (1.3 ~ 1.6kgf.m,9.4 ~ 11.6lb-ft)
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

ترمز ديسكی جلو
قطعات

1- پیچ میله راهنما
2- پیچ هواگیري
3- پایه فك ترمز

4- فك ترمز
5- صفحه ارتعاشگیر 

6- لنت ترمز
7- نگهدارنده 

 N.m (kgf.m, lb-ft) :گشتاور
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

تعويض
لنت ترمز جلو

1- پیچ میله راهنما را باز کرده و فك را حول محور به سمت باال 
چرخانده و خارج کنید.

گشتاور بستن
21.6 ~ 31.4N.m (2.2 ~ 3.2kgf.m,15.9 ~ 23.1lb-ft)

3- پیچ ها را باز کرده و دیسك ترمز جلو را خارج سازید.

باز كردن
1- چرخ و تایر جلو را بازکنید.

گشتاور بستن
88.3 ~ 107.9N.m (9.0 ~ 11.0kgf.m, 65.1 ~ 79.6lb-ft)

2- پیچ گوشواره ای شلنگ (B) و پیچ های اتصال فك (C) را باز 
کرده مجموعه فك جلو (A) را خارج سازید.

گشتاور بستن
(B) شلنگ ترمز به فك

24.5 ~ 29.4N.m (2.5 ~ 3.0kgf.m,18.1 ~ 21.7lb-ft)
knuckle مجموعه فك به

78.5 ~ 98.1N.m (8.0 ~ 10.0kgf.m,57.9 ~ 72.3lb-ft)

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


36

راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

كنترل لنت ترمز
1- مقدار سایش لنت ترمز را بررسی کنید.

ضخامت لنت ترمز را اندازه گیري و اگر کمتر از میزان تعیین شده 
باشد تعویض کنید.

ضخامت لنت ترمز 
11 mm (0/43 in)  :مقدار استاندارد
2/0 mm (0/0787 in) :حدسرویس

بازرسي
 بازديد ضخامت ديسك ترمز جلو

1- داغی و سایش لنت ترمزها را بررسی کنید.
2- ترك خوردگي و خرابی دیسك را بررسی کنید.

3- سطح دیسك را از زنگ زدگي و آلودگی پاك کنید و ضخامت 
دیسك را از حداقل 8 نقطه با فواصل یکسان (5 میلی متر) پائین 

تر از لبه خارجي دیسك، اتدازه بگیرید.
ضخامت ديسك ترمز 

 26 mm (1/02 in)  :استاندارد
24/4 mm (0/96 in) :حدمجاز

0/005 mm  (0/0002 in) خطاي اندازه گیري: کمتر از
4- چنانچه مقدار سایش از حد تجاوز کند، دیسك و مجموعه 

لنت هر دو طرف خودرو را عوض کنید.

2- لرزه گیر (B) نگهدارنده (C) و لنت ترمزها را در درون پایه 
فك (A) جایگزین کنید.
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

نصب 
1- نصب معکوس بازکردن است.

ویژه                                       ابزار  از  ترمز  فك  مجموعه  نصب  هنگام   -2
(11000- 09581) استفاده کنید. 

بخش  (به  کنید.  هواگیری  را  ترمز  سیستم  نصب  از  بعد   -3
هواگیري سیستم ترمز رجوع کنید)

2- اگر میزان لنگي از حد مجاز فراتر رود، دیسك را تعویض و 
سپس مجدداً اتدازه بگیرید.

3- چنان چه از حد مجاز ذکر شده تجاوز نکرد آن را بچرخانید 
و مجدداً اتدازه بگیرید.

نکرد،  تغییز  لنگي  مقدار  موقعیت  تغییر  وجود  با  چه  چنان   -4
دیسك ترمز را تعویض کنید.

بررسی لنگی ديسك ترمز جلو
1- مقدار لنگی دیسك را با قرار دادن یك ضخامت سنج عقربه 

اي در 5 میلي متري پایین لبه خارجي اتدازه بگیرید.

لنگي ديسك ترمز 
0/04 mm (0/00157 in) :حدمجاز
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

ديسك ترمز عقب
قطعات

1- پیچ میله راهنما
2- پیچ هواگیري

3- پایه فك
4- تنه فك

5- لنت ترمز
6- لرزگیر لنت داخلي

7- نگهدارنده لنت 

 N.m (kgf.m, lb-ft) :گشتاور
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

تعويض
لنت ترمز عقب

1- پیچ میله راهنما (B) را باز کنید  و فك را به باال چرخانده و 
مهار کنید.

گشتاور بستن
21.6 ~ 31.4N.m (2.2 ~ 3.2kgf.m,15.9 ~ 23.1lb-ft)

3- پیچ هاي (A) دیسك عقب را باز کرده دیسك را خارج کنید.

 باز كردن
1- چرخ عقب را بازکنید.

گشتاور بستن
88.3 ~ 107.9N.m (9.0 ~ 11.0kgf.m,65.1 ~ 79.6lb-ft)

2- پیچ گوشواره ای (B) و پیچ های اتصال فك (C) را باز و سپس 
مجموعه فك عقب را خارج کنید.

گشتاور بستن
(B) شلنگ ترمز به فك

24.5 ~ 29.4N.m (2.5 ~ 3.0kgf.m,18.1 ~ 21.7lb-ft)
knuckle مجموعه فك به

63.7 ~ 73.6N.m (6.5 ~ 7.5kgf.m,47.0 ~ 54.3lb-ft)
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

4- اگر سایش از حد مجاز تجاوز کرد، دیسك و مجموعه لنت 
چپ و راست را تعویض کنید.

بررسی لنت ترمز عقب
1- سایش لنت را بازدید کنید. ضخامت لنت را اندازه بگیرید، اگر 

کمتر از مقدار مشخص است آن را  تعویض کنید.

ضخامت ديسك ترمز 
 10 mm  (0/39 in)  :استاندارد

2/0 mm (0/0787 in) :حد مجاز

2- به کشوئي ها و بخش های فلزی ترمزگریس بزنید

بازرسي 
بررسی ضخامت ديسك ترمز عقب

1- داغی و سایش لنت ها را بررسی کنید.
2- ترك خوردگي و خرابی دیسك را بررسی کنید.

3- سطح دیسك را از آلودگی و زنگ زدگي تمیز کرده و ضخامت 
دیسك را حداقل در 8 نقطه یا فاصله یکسان (5 میلی متر) از لبه 

خارجي دیسك، را اتدازه بگیرید.

ضخامت ديسك ترمز 
 10 mm  (0/39 in)  :استاندارد

8/4 mm (0/33 in) :حد مجاز
0/01 mm (0/00039 in) دقت اندازه گیري: کمتر از

2- لرزه گیر لنت، نگهدارنده (C) و لنت ترمزها (B) را در پایه 
فك (A) تعویض کنید.
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

2- اگر لنگي از مقدار مشخص تجاوز کرد، دیسك را تعویض و 
سپس مجدداً اتدازه بگیرید.

3- اگر از حد مشخص ذکر شده تجاوز نکرد آن را 180 درجه 
بچرخانید و مجدداً اتدازه بگیرید.

4- چنان چه با تغییر موقعیت مقدار لنگي تغییر نکرد، دیسك 
ترمز را تعویض کنید.

نصب
1- نصب معکوس بازکردن است.

 -11000) 2
09581) استفاده کنید. 

بخش  (به  کنید.  هواگیری  را  ترمز  سیستم  نصب،  از  بعد   -3
هواگیري سیستم ترمز رجوع کنید)

كنترل لنگي ديسك ترمز عقب
1- لنگي دیسك را با قرار دادن یك ضخامت سنج عقربه اي در 

5 میلي متري پایین لبه خارجي اتدازه بگیرید.

لنگي ديسك ترمز 
0/05 mm (0/00197 in) :حدمجاز
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

ترمز كفشكي عقب
قطعات

1- پین مهار کفشك
2- کفشك

3- فنر نگهدارنده کفشك
4- فنر برگردان باال
5- تنظیم کفشك

6- اهرم تنظیم
7- فنر دسته تنظیم

8- فنر برگردان پائین 
9- کاسه ترمز (کاسه چرخ)
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

پایین  فنر  و  بکشید،  پائین  را   (A) ترمز  کفشك  مجموعه   -6
کشنده (B) را آزاد کنید. دقت کنید تا آسیبي به گردگیر روي 

سیلندر ترمز نرسد.

4- فنر و پین نگهدارنده کفشك (B) را خارج کنید.
5- فنر باال کشنده (A) را خارج سازید. 

بازكردن

احتياط
• تنفس مکرر گرد لنت ترمز از هر نوع مواد تشکیل دهنده آن، 

براي سالمتي زیان بار است. 
• از تنفس ذرات گرد و خاك خودداري کنید.

ترمز  مجموعه  کردن  تمیز  براي  فرچه  یا  باد  از شلنگ  هرگز   •
استفاده نکنید

1- ترمز دستي را آزاد کنید.
2- تایر عقب را درآورید.

3- کاسه چرخ (A) را خارج سازید.
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

10-  پیچ (C) و سیلندر چرخ (B) را از صفحه پشتی(D) باز 
کنید.

8- مجموعه کفشك ترمز را خارج کنید.
9- لوله هاي ترمز (A) را از سیلندر ترمز (B) جدا کنید.

7- کابل ترمز دستي (A) را از مجموعه ترمز آزاد کنید. 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


45

راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

4- قسمت هاي رزوه دار بوش تنظیم (A) را تمیز کرده و آن را 
داخل مادگي (B) فشار دهید. روي رزوه ها گریس بمالید. براي 

کوتاه کردن دوشاخه، پیچ تنظیم (c) را بچرخانید.

2- لوله هاي ترمز (D) را به سیلندر ترمز متصل کنید.
3- کابل ترمز دستي (A) را به مجموعه ترمز وصل کنید.

نصب

 توجه
• مایع ترمز را روي خودرو نریزید: ممکن است رنگ خودرو آسیب 

ببیند. در صورت تماس محل را فوراً با آب بشوئید. 
• براي جلوگیري از پاشش مایع ترمز، محل هاي اتصال شلنگ را 

با دستمال یا حوله بپوشانید.
• همواره فقط از پیچ اصلي ویژه سیلندر ترمز استفاده کنید.

مقداری   (B)ضربگیر صفحه  و   (A)ترمز سیلندر  بین   -1
درزگیر(C) مالیده، سپس سیلندر ترمز را نصب نمائید.
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

8- به سطوح نمایش داده شده و سیلندر ترمز گریس بزنید. از 
زدن گریس به لنت ترمز خوداري کنید.

7- فنر پائینی برگشت (D) را نصب کنید.

به  را   آن  کنید، سپس  را درگیر   (A) تنظیم کفشك  اهرم   -5
کفشك نصب نمایید.

در  را   (c) باالیی کشنده  فنر  و   (B) تنظیم کننده  6- مجموعه 
گردگیر  به  آسیبي  باشید  مواظب  نمایید.  نصب  درست  مسیر 

سیلندر ترمز نرسد. 

سطح لغزنده
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

12- کاسه چرخ عقب (A) را ببندید.

10- کفشك ترمز (A) را روي صفحه ضربگیر نصب کنید. مراقب 
باشید تا آسیبي به گردگیر سیلندر ترمز نرسد.

 11- پین ها و فنرهای پائین سوراخ کفشك ترمز (B) را نصب 
کنید.

9- به انتهاي کفشك هاي ترمز و لبه هاي مقابل کفشك همان 
به  گریس  مالیدن  از  بمالید.  گریس  شده  داده  نشان  که  گونه 

لبه مخالف کفشك ترمزکفشك ها خودداري کنید.
لبه های کفشك ترمز( انتهای طرفین 
کفشك و سطح تماس صفحه پشتی)
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

را  ها  کفشك  لنت  خوردگي  ترك  و  داغی  سایش،  کثیفي،   -4
بررسی کنید.

5- ضخامت لنت کفشك (C) را اندازه بگیرید.
اندازه گیري شامل ضخامت کفشك نمي شود.

ضخامت ديسك ترمز 
 4/3 mm  (0/17 in)  :استاندارد
1/5 mm (0/039 in) :حد مجاز

بازرسي 
  احتیاط

• تنفس مداوم گرد لنت ترمز، از هر نوع مواد و ترکیبی  مي تواند 
براي سالمتي زیان بار باشد. 

• از تنفس ذرات گرد و خاك پرهیز کنید.
ترمز  مجموعه  کردن  تمیز  براي  فرچه  یا  باد  از شلنگ  هرگز   •

استفاده نکنید.
 توجه 

• لنت ها و کاسه چرخ هاي آلوده و کثیف قدرت ترمزگیري را کم 
مي کنند. 

جلو  چرخ هاي  حرکت  از  عقب  چرخ هاي  زدن  جك  از  قبل   •
جلوگیری کنید.

1. عقب خودرو را بلند کنید و از مهار آن اطمینان حاصل کنید.
2. ترمز دستي را آزاد و کاسه چرخ عقب را خارج سازید.

3. نشتي از سیلندر ترمز (A) را بررسی کنید. 

13- چنانچه سیلندر ترمز باز شده بود، سیستم ترمز را هواگیري 
کنید.

14- پدال ترمز را چند بار فشار دهید تا خود تنظیم ترمز انجام 
شود.

15- ترمزدستي را تنظیم کنید.
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

9- چناچه قطر داخلي کاسه چرخ بیشتر از حد مجاز است. کاسه 
چرخ را تعویض کنید.

10- وجود ترك ها، شیارها و حفره ها در کاسه چرخ را بررسی 
کنید.

بررسی  را  کاسه چرخ  و  ترمز  لنت کفشك  مناسب  تماس   -11
کنید.

12- سایش بیش از حد و خرابی سطح سیلندر ترمز را بررسی 
کنید.

13- فرسودگي و آسیب دیدگي صفحه ضربگیر را بررسی کنید.

8- قطر داخلي کاسه چرخ را با کولیس اتدازه بگیرید.

قطرداخلي كاسه چرخ 
 203/2 mm  (8/0 in)  :استاندارد
205/2 mm (8/08 in) :حد مجاز

ِگردي كاسه چرخ
0/06 mm (0/00236in) :حد مجاز

را   آن  است  مجاز  حد  از  کمتر  کفشك  لنت  ضخامت  اگر   -6
تعویض کنید.

بررسی و در صورت  را  یاتاقان هاي توپي چرخ  7- کارکرد روان 
نیاز تعویض کنید.
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ترمز دستي
مجموعه ترمز دستي

موقعيت قطعه 

1- ترمز دستي عقب
2- اهرم ترمز دستي

3- کابل ترمز دستي  
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

قطعات
ترمز نوع ديسكي

1- بشقابی
2- فنر 

3- تكيه گاه
4- كفشك و لنت

5- راهنماي كفشك
6- فنر كششی

7- تنظيم كننده
8- فنر كششی

9- واشر كالهكي
10- فنر نگهدارنده
11- پين نگهدارنده
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 ترمز کاسه ای)کفشكی( 

1- پين نگهدارنده 
2- كفشك

3- فنر نگهدارنده كفشك
4- فنر كششی باال 

5- تنظيم كننده كفشك
6- اهرم تنظيم

7- فنر اهرم تنظيم
8- فنر كششی پائين

9- كاسه چرخ
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

4- پيچهاي مجموعه اهرم ترمزدستي را باز و آن را خارج سازيد.

3- اتصال )A( را از كليد ترمز دستي جدا كنيد.

بازکردن
دسته ترمز دستي

 توجه
موجب  امر  اين  باشند.  پيچيده  يا  خم  نبايد  دستي  ترمز  سيم 

كاركرد سخت و خرابي زودرس خواهد شد.
"كنسول كف"  بدنه  گروه  )به  سازيد.  خارج  را  كف  كنسول   -1

رجوع كنيد(
2- پيچ تنظيم )A( سيم و كابل هاي ترمزدستي را باز كنيد.
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و  فنر  با فشردن  را   )B( فنر  و   )A( نگهدارنده كفشك  پين   -5
گرداندن پين خارج كنيد.

4- توپي چرخ عقب )A( را درآوريد.

کفشك ترمز دستي )ترمز ديسكي( 
1- خودرو را بلند كرده و از استقرار آن اطمينان حاصل كنيد.

2- تاير و چرخ عقب را باز كنيد سپس فك ترمز را خارج سازيد. 
)به "بستن ديسك ترمز عقب" رجوع كنيد(

3- ديسك ترمز )A( را خارج سازيد.
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8- تكيه گاه )C( و فنر )D( را خارج سازيد.

7- سيم ترمز دستي )B( را از كفشك ترمز)A( جدا كنيد.

را   )B( برگردان  فنر  و   )A( كفشك  تنظيم كننده  مجموعه   -6
درآوريد.
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"كاسه چرخ عقب"  باز كردن  )به  باز كنيد.  را   )A( 3- كفشك 
رجوع كنيد(

کفشك ترمز دستي )نوع کاسه اي(
1- خودرو را بلند كرده و از مهار آن اطمينان حاصل كنيد.

2- تاير و چرخ عقب را باز و سپس كاسه چرخ )A( را درآوريد. 

9- كفشك ترمز را درآوريد.
 )A( را از كابل ترمز دستي )B( 10- بست نگهدارنده ترمز دستي

جدا سازيد.
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4- كابل ترمز دستي )A( و سپس بست نگهدارنده )B( را سوار 
كنيد.

2- با فشردن فنر )D( و پيچاندن پين ها، پين نگهدارنده كفشك 
)C( و فنر )D( را نصب كنيد.

3. پس از نصب دياق )A( و فنر كششي باال )B(، تنظيم كننده 
)C( و فنر كششي پايين)D( را نصب كنيد

نصب
کفشك ترمز دستي )نوع ديسكي(

1- كفشك )A( را به صفحه پشت )B( متصل كنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

5- فك ترمز را نصب كنيد. )به "نصب ترمز عقب" رجوع كنيد(
6- تاير و چرخ را ببنديد.

7- اهرم ترمز دستی را تنظيم كنيد.

6-  ديسك عقب را سوار و سپس فاصله كفشك عقب را تنظيم 
كنيد.

1( در پوش ديسك را خارج سازيد.
2( با پيچ گوشتی چرخ دندانه دار تنظيم را بچرخانيد تا ديسك 
ديگر حركت نكند و سپس به مقدار 3-5 دندانه برعكس بچرخانيد.

5- بخش هاي كشوئي را مطابق شكل گريسكاري كنيد.

مشخصات گريس:
گريس چندکاره:

SAE J310,NLGI No.2
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

3- پدال ترمز را چند بار فشار دهيد تا خود تنظيم ترمز انجام 
شود.

4- اهرم ترمز دستی را تنظيم كنيد.
 

2- كاسه چرخ  )A( را نصب كنيد.

کفشك ترمز دستی )نوع کاسه اي(
1- كفشك ترمز )A( را نصب كنيد. )به "نصب كاسه چرخ عقب" 

رجوع كنيد(
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3- تنظيم كننده كابل ترمز دستی را نصب و سپس ميزان كشش 
اهرم ترمز دستی را با پيچاندن )A( تنظيم كنيد.

ميزان کشش اهرم ترمزدستی:
8- 6 دندانه )ترمز دستی را با 20kg نيرو بكشيد(

توجه
و  تنظيم  را  كفشك  فاصله  دستی،  ترمز  كفشك  تعمير  از  پس 
)به  كنيد.  تنظيم  را  ترمزدستی  دسته  جابه جايي  ميزان  سپس 

"نصب كفشك ترمز دستی" رجوع كنيد(

2-  به قسمت های كشوئی )A( صفحه جغجغه يا چرخ خاردار 
اليه ای از گريس شخص شده ماليده شود.

مشخصات گريس:
گريس چندکاره:

SAE J310,NLGI No.2

اهرم ترمز دستی
1- مجموعه اهرم ترمز دستی را نصب و سپس پيچ های اتصال 

را ببنديد.

گشتاور بستن:
8.8 ~ 13.7N.m (0.9 ~ 1.4kgf.m,6.5 ~ 10.1lb-ft)

با نيروی 44lb ,20kgf( 196N( به باال بكشيد 
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

 توجه
كاركرد كليد ترمزدستی را بازرسی كنيد.

زمانی كه ترمزدستی كشيده می شود: وصل 
زمانی كه ترمز دستی آزاد می شود: قطع 

كف"  "كنسول  بدنه  گروه  )به  كنيد.  نصب  را  كف  كنسول   -7
رجوع كنيد( 

 6- اتصال )A( كليد ترمزدستی را  وصل كنيد.

هنگام  كه  كنيد  بررسي  و  بخوابانيد  كاماًل  را  دستی  ترمز   -4
چرخيدن چرخ های عقب درگيري وجود نداشته باشد. درصورت 

نياز تنظيم مجدد كنيد.
5- از درگيري كامل كفشك ها هنگامي كه ترمز دستی كشيده 

است اطمينان پيدا كنيد. 
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

تنظيم فاصله کفشك ترمزدستی
نوع ترمز کاسه اي

1- پدال ترمز را چند بار فشار دهيد تا خود تنظيم برقرار گردد.

توجه
تنظيم كننده    و  اهرم  توسط  كفشك  فاصله  كاسه اي،  ترمز  در 

خودكار تنظيم می شود.

بچرخانيد  آنقدر  را  تنظيم  دندانه دار  چرخ  گوشتی  پيچ  با   -4
برعكس  در مسير  دندانه  و سپس 3-5  نكند  تا ديسك حركت 

بچرخانيد

تنظيم 
تنظيم فاصله کفشك ترمز دستی

ترمز نوع ديسكی 
1- خودرو را بلند كنيد و از مهار كامل آن مطمئن شويد. 

2- تاير و چرخ عقب را باز كنيد.
3- درپوش ديسك را خارج سازيد.
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4-  ترمز دستی را كاماًل بخوابانيد و درگيري آن را هنگام چرخش 
چرخ های عقب وارسي كنيد. در صورت نياز تنظيم تنظيم مجدد 

نماييد.
5- از درگير كامل كفشك هاي ترمز هنگام كامل كشيدن ترمز 

دستي اطمينان حاصل نمائيد. 
رجوع  كنسول كف"  بدنه"  )به گروه  كنيد.  را نصب  6- كنسول 

كنيد(

تنظيم جابه جايي ترمزدستی 
1- خودرو را بلند كنيد و از مهار آن اطمينان حاصل كنيد.

2- كنسول را خارج سازيد. )به گروه بدنه" كنسول كف" رجوع 
كنيد( 

3- با گرداندن پيچ تنظيم )A( جابه جايي ترمزدستی را تنظيم 
كنيد.

جابه جايي ترمز دستي
8- 6 دندانه )ترمز دستی را با 20kg نيرو بكشيد(

 
توجه

فاصله كفشك و سپس  ابتدا  ترمزدستی،  تعمير كفشك  از  پس 
جابه جايي اهرم را تنظيم كنيد. ) به قسمت " نصب كفشك ترمز 

دستی رجوع شود"( 

با نيروی 44lb ,20kgf( 196N( به باال بكشيد 
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

ABS )ترمز ضد قفل(
قطعات

1- دورسنج چرخ جلو راست
ABS )HECU( 2- واحد كنترل

3- دورسنج چرخ جلو چپ
4- خط لوله هيدروليك 

5- دورسنج چرخ عقب راست
6- دورسنج چرخ عقب چپ
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شرح
 ECU HCU) واحد كنترل هيدروليكی( و  اين مشخصات در 
)واحد كنترل الكترونيكی( از HECU )واحد كنترل الكترونيكی 

و هيدروليكی( كاربرد دارد.

 ABS/ ESP نصب  و  سيم كشي  طراحی  برای  مشخصات  اين 
ECUكاربرد  دارد. 

اين واحد داراي عملكردهاي زير است.
- دريافت پيام از فشارسنج، سنسور زاويه فرمان، سنسور جهت و 

شتاب جانبي G و دورسنج هايي كه به هر چرخ متصل هستند.
- كنترل نيروی ترمز/نيروی حركتي/گشتاور محور قائم 

- ايجاد خرابی ايمن
- ايجاد خود عيب يابی

- ارتباط با آزمونگرهای ديگر عيب زدايي

موقعيت نصب : محفظه موتور
 HECUطول لوله ترمز از خروجی پمپ ترمز زيرپا تا ورودی -

حداكثر بايد 1 متر باشد.
- محل نصب نبايد نزديك تنه موتور يا پائين تر از محور چرخ 

باشد.

عملكرد  
ECU با بازكردن سوئيچ)IGN( شروع به كار مي كند. 

با پايان دوره راه اندازي ECU آماده كار خواهد بود.
در شرايط كاري )دما و ولتاژ(  ECU  بايد آماده پردازش پيام 
ارسالي از سنسورها و كليدهاي مختلف مطابق الگوريتم تعريف 

شده نرم افزار براي كنترل عملگرهاي الكترونيكي باشد. 
پردازش پيام سنسور چرخ

دريافت  چرخ  فعال  دورسنج   4 از  را  چرخ  سرعت  پيام   ECU
می نمايد.

از سنسورهاي چرخ و  الكتريكي  پيام هاي جريان  ارسال  از  پس 
عنوان  به  تصحيح ساز،  مدار  توسط  ولتاژي  پيام هاي  به  تبديل 

ورودي بهECU داده مي شوند.

کنترل شير برقی

ولتاژ  به  رله  از طريق  پيچ شير  از سيم  بخش  هنگامي كه يك 
بدنه  به  هادي  نيمه  طريق  از  ديگر  بخش  و  باشد  وصل  مثبت 

متصل گردد، شير برقي آماده كار خواهد بود.
در شرايط كار عادی عملكرد سيم پيچ ها هميشه توسط آزمون 

ضربان شير كنترل می شود.

محدوديت های ولتاژي 
- ولتاژ باال 

- زمانی كه ولتاژ زياد )باالی V 0/5    17( تشخيص داده  شود 
ECU رله شير را قطع مي كند.

زمانی كه ولتاژ به مقدار كاري بر مي گردد، سيستم پس از طي 
دوره كاري عادي مي شود.

- ولتاژ پائين 
در زمان پائين بودن ولتاژ )زير V 10(، كنترل  ABSمتوقف و 

چراغ هشدار روشن مي شود.
زمانی كه ولتاژ به مقدار كاري بر مي گردد، چراغ هشدار خاموش  

و ECU به شرايط كار عادي باز مي گردد.

کنترل موتور پمپ 
 15 km/h )9 MPH( آزمون موتورپمپ را در سرعت ECU

يك بار پس از باز شدن سوئيچ  IGN انجام مي دهد.

واسطه عيب يابي
در  و  كدگذاري   ECU روي   ECU توسط  شده  آشكار  عيوب 
EEPROM ذخيره مي گردد و توسط دستگاه عيب ياب هنگام 

باز شدن سوئيچ خوانده مي شود.
و  توليد  طي   ECU آزمون  براي  عيب يابي  واسطه  از  همچنين 
فعال سازي HCU در خط توليد سازندگان)خط هواگيري، خط 

آزمايش ترمز يا توان خودرو( مي توان استفاده كرد.
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  ABS 1- چراغ هشدار
   ABSروشن نمايانگر خودآزموني و خطا در  ABS چراغ هشدار

است. 

چراغ هشدارABS  در شرايط زير روشن خواهد شد.
 - پس از باز شدن سوئيچ IGN )تا 3 ثانيه(

 - كارنكردن ABS   به دليل نقص فني
- در طول زمان عيب يابی 

 ECU هنگام جداشدن اتصال برقي از -

 PARKING/EBD 2- چراغ هشدار
چراغ هشدار EBD  نمايانگر خودآزموني و خطا در EBD است 
چراغ هشدار  ترمزدستی،  چراغ  بودن  روشن  هنگام  حال  هر  به 
EBD   صرف نظر از عملكرد  EBD هميشه روشن خواهد بود.   

چراغ هشدار  EBD در شرايط زير روشن خواهد شد.
- پس از باز شدن سوئيچ IGN )تا 3 ثانيه(

- هنگامي كه چراغ ترمز دستي روشن است و يا DN(( سطح 
مايع ترمز پائين باشد.

- زمانی كه عملكرد  EBD مختل باشد.
- در طول زمان عيب يابی 

 ECU هنگام جداشدن اتصال برقي از -

چراغ هشدار

ABS المپ اخطار المپ اخطار ترمز 
EBD پارک يا
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

ABS 1- ترمزگيري عادي بدون
در شرايط عادي، ولتاژي به شير برقي داده نمي شود، شير ورودي باز  و شير خروجي بسته است. هنگام ترمز گرفتن، مايع ترمز از 
طريق شير برقي براي فعال شدن ترمز وارد سيلندر چرخ مي شود. وقتي ترمز رها شود مايع ترمز از طريق شير ورودي و يك طرفه 

به پمپ زيرپا بر مي گردد.

شير برقیوضعيتشيرراهگاهموتورپمپ

خاموش
شير ورودی)NO(خاموشبازسيلندر ترمز»« پمپ ترمز زيرپا

شير خروجی)NC(خاموشبستهمخزن»« سيلندر ترمز

ABS کنترل
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

2. روش عمل 
 در شرايط ترمز اضطراري اگر چرخ ها قفل شوند، HECU پيامی به شير برقی برای كاهش فشار مايع می فرستد و سپس ولتاژ به 
سولنوئيد اعمال می شود. در اين لحظه شير ورودی بسته شده و مايع از پمپ ترمز جدا می شود. برعكس شير خروجی باز  و مايع 

ترمز از طريق سيلندر ترمز به مخزن وارد می گردد در نتيجه فشار كاهش می يابد.

شير برقیوضعيتشيرراهگاهموتورپمپ

خاموش
شير ورودی)NO(خاموشبازسيلندر ترمز»« پمپ ترمز زيرپا

شير خروجی)NC(خاموشبستهانباره »«سيلندر ترمز
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

3- وضعيت ثبات
هنگامی كه فشار مايع ترمز به حداقل برسد، HECU پيامی برای شير برقی می فرستد تا فشار مايع را حفظ كند. ولتاژ به شير 
ورودی اعمال می شود ولی به شير خروجی اعمال نمی شود. در اين لحظه شيرهای ورودی و خروجی بسته هستند و مايع در سيلندر 

ترمز حبس می¬گردد.

شير برقیوضعيتشيرراهگاهموتورپمپ

خاموش
شير ورودی)NO(روشنبستهسيلندر ترمز»« پمپ ترمز زيرپا

شير خروجی)NC(خاموشبستهمخزن»« سيلندر ترمز
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

4- وضعيت افزايش 
چنانچه HECU تشخيص دهد كه قفل چرخ وجود ندارد، ولتاژ اعمالی به شير برقی را قطع مي كند. مايع ترمز از طريق شير ورودی 

به سيلندر ترمز راه يافته در نتيجه فشار افزايش می يابد.

شير برقیوضعيتشيرراهگاهموتورپمپ

خاموش
شير ورودی)NO(خاموشبازسيلندر ترمز»« پمپ ترمز زيرپا

شير خروجی)NC(خاموشبستهانباره »«سيلندر ترمز
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

HECU ABS نمودار بيروني 

)FL( شیر خروجی :A
)RR( شیر خروجی:B
)RL( شیر خروجی :C
)FR( شیر خروجی :D

)FL( شیر ورودی :E
)RR( شیر ورودی :F
)RR( شیر ورودی :G
)FR( شیر ورودی :H

M: اتصال به موتور
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

 نمودار سيستم هيدروليك

MCP : طبقه اول پمپ ترمز زیرپا
MCS: طبقه دوم پمپ ترمز زیرپا

LPA: انباره فشار پایین
M: موتورپمپ

NO: شیر عادی باز
NC: شیر عادی بسته 
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

)1( ABS -نمودار مدار 
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

)2( ABS -نمودار مدار
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

ABS  اتصال ورودي/ خروجي 
ترمینال کانکتور

مشخصات
شرحشماره

سیستم جرقه 1 )+(29

wake up محدوده باالي ولتاژ
4.5v<V<16.0v

wake up محدوده پایین ولتاژ
V<2.4v

I<50mA :ماکزیموم جریان

قطب مثبت باتري 1 )سلنوئید(25

17.0±0.5v :محدوده ولتاژ
دامنه ولتاژ کاري:

10.0±0.5v<V<16.0±0.5v
دامنه ولتاژ پایین:

7.0±0.5v<V<9.5±0.5v
I<25A :ماکزیموم جریان

I<0.25mA :ماکزیموم جریان نشتي

قطب مثبت باتري 2 )موتور(1

دامنه ولتاژ کاري:
10.0±0.5v<V<16.0±0.5v

Rush: I<110A جریان
I<40A :ماکزیموم جریان

I<0.25mA :ماکزیموم جریان نشتي

جریان اسمي: I<550mAاتصال بدنه38
I<25A :ماکزیموم جریان

جریان Rush: I<110Aاتصال بدنه موتور پمپ13
I<40A :ماکزیموم جریان

سوئیچ چراغ ترمز23

V<2v :)ولتاژ ورودي )پایین
V>6v :)ولتاژ ورودي )باال
ماکزیموم جریان ورودي:
I<3mA(@12.8v(
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

ترمینال کانکتور
مشخصات

شرحشماره

مقاومت باالرونده خارجي:1kΩ<Rخروجي سنسور جلو سمت راست28
خروجي الزم: 50±20٪

CAN BUS LINE )پایین(14
I<10mA :ماکزیموم جریان ورودي

CAN BUS LINE )باال(26

تغذیه سنسور جلو سمت چپ18
ولتاژ خروجي:

V-BAT1-0.6v~V-BAT1-1.1v
30mA :جریان خروجي ماکزیموم

تغذیه سنسور جلو سمت راست34
تغذیه سنسور عقب سمت چپ19
تغذیه سنسور عقب سمت راست33
جریان ورودي low: 5.9~8.4mAسیگنال سنسور جلو سمت چپ31

High: 11.8~16.8mA جریان ورودي
2500Hz~1 :دامنه فرکانس
ورودي الزم: 50±10٪

سیگنال سنسور جلو سمت راست21
سیگنال سنسور عقب سمت چپ32
سیگنال سنسور عقب سمت راست20
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

*  با استفاده از برگ فهرست مشکالت مشتری به عنوان مرجع، از مشتري بخواهید تا حد امکان جزئیات مساله را بیان نماید.

نكاتي چند در عيب يابی 
موارد جدول زير غير عادي نيستند

شرحپديده
هنگام روشن کردن موتور بعضاً صداي تپ تپ که از محفظه شنیده مي شود. این به دلیل شروع صداي بررسی سیستم

وارسی عملکرد سیستم است.

ABS هنگام کار.صداي کار کردن ABS 1- صداي زوزه یا تق تق موتور داخل واحد هیدرولیك
2- صداي خراشیدن که با لرزش پدال ترمز ایجاد مي شود.

3- هنگام کار ABS  صدائي در شاسي ایجاد مي شود که ناشي از ترمزگیري مکرر و آزادشدن است. 
)تلپ یا کوبش، صداي تعلیق، جیرجیر، تایرها(

ABS کارکرد
)خط ترمز طوالني( 

در جاده های پوشیده از برف یا خاکی، فاصله ترمز خودروها با ترمز ABS گاهی کمی بلندتر از 
دیگر خودروهاست)بدونABS( بنابر این به خریدار توصیه می شود در جاده های این چنینی با 

سرعت کمتری رانندگی کنند.

شرایط بروز عیوب بسته به نوع کد خطا تغییر می کند. هنگام بررسی نشانه عیب بعد از پاک کردن کد خطا ، از برآورده شدن الزامات 
فهرست شده در توضیحات مطمئن شوید

 روند استاندارد عيب يابی و رفع عيب

جمع آوری اطالعات از مشتري

بررسی کد عیب و پاک کردن بررسی کد عیب و پاک کردن

مشکل موقتی بوده یا تعمیر شده و 
حافظه خطا پاک نشده است

 BR-به عیب یابی
رجوع کنید

بررسی مجدد نشانه عیب

بررسی کد عیب

کد عیب نمایان شده کد عیب نمایان شده

بروز کد عیب

رخداد نامکرر رخداد مکرر

غیرعادي عادي

بدون کد عیب    بدون کد عیب   

خرابی موقت رویه بازرسی برای تشخیص کدهای خطا

بررسی کد عیب یابيبررسی کد عیب یابي
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

ABS برگ وارسي 

نام کاردان: 

شماره پالک

------------

نام مشتري

سال ساخت

شماره شاسي

کیلومتر
مایل

پیمایش
/        /

تاریخ پذیرش خودرو

تاریخ اولین مشاهده عیب  /           /

تکرار عیبروزي          بار )بعضاً(                                           پیوسته

نشانه هاي عیب

بار اول)شماره           ( کد خرابي                  کد عادي
بررسي کد خطاي تشخیصي

بار دوم)شماره           ( کد خرابي                  کد عادي

ABS برگ وارسي 
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

 جدول نشانه های عيب

ناحيه مشكوكنشانه

ABS کار نمي کند.

فقط هنگامی که چهار مورد زیر عادی است و مشکل کماکان وجود 
دارد، HECU را تعویض کنید.

1- بررسی کنید تا DTC مجدداً کد وضعیت عادی را داشته باشد.
2- مدار تغذیه برق

3- مدار سنسور سرعت)دورسنج(
4- بررسی نشتي در مدار هیدرولیك

ABS بعضاً کار نمي کند.

فقط هنگامی که چهار مورد زیر عادی است و مشکل کماکان وجود 
دارد، مجموعه عملگر ABS را تعویض کنید.

1- بررسی کنید تا DTC مجدداً کد وضعیت عادی را داشته باشد.
2- مدار دورسنج چرخ

3- مدار کلید چراغ ترمز
4- بررسی نشتي مدار هیدرولیك

ارتباط با عیب یاب)pro( Hi- scan ممکن نیست 
)ارتباط با هیچ سیستمي ممکن نیست(

1- مدار منبع تغذیه
2- خط عیب یابي

ارتباط با عیب یاب)Hi- scan( pro ممکن نیست)فقط 
ارتباط با ABS ممکن نیست(

1- مدار منبع تغذیه
2- خط عیب یابي

HECU -3

هنگامی که سوئیچ باز )موتور خاموش( است چراغ هشدار 
ABS روشن نمي شود.

ABS 1- مدار چراغ هشدار
HECU -2

1- مدار چراغ هشدار ABSپس از روشن شدن موتور، چراغ هشدار ABS روشن است.
HECU -2

احتياط 
هنگام کارABS، ممکن است پدال ترمز بلرزد یا امکان فشرده شدن نداشته باشد. این پدیده ناشی از تغییر مکرر فشار هیدرولیك در خط 

ترمز برای جلوگیری از قفل شدن چرخ هاست و امری غیر عادی نیست.  
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راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

ABS   كار نمي كند.
شرايط بروز

علت احتمالینشانه های عيب

عملکرد ترمز بسته به شرایط رانندگي و نوع جاده متغیر است، بنابراین ممکن 
است تشخیص عیب دشوار باشد. به هر حال اگر یك DTC عادی نمایان شد، 
علت احتمالي زیر را بررسی کنید. چنانچه کماکان مشکل تکرار مي شود واحد 

کنترل ABS را تعویض کنید.

- خرابی مدار منبع تغذیه
- خرابی مدار دورسنج چرخ

- خرابی مدار هیدرولیك به دلیل نشتي
HECU خرابی -

  B مشخصات:  تقريبًا
3. آیا ولتاژ در بازه مشخصات است؟

آری مدار اتصال بدنه را  بررسی کنید.

خیر اتصال یا سیم کشی بین فیوز )A 10( آمپر در جعبه اتصال 
محفطه موتور و واحد کنترل ABS را بررسی کنید. در صورت 

نیاز تعمیر نمایید.

رويه بازرسي 
  DTC بازرسي

1- دستگاه عیب یاب را وصل و سوئیچ را بازکنید.
2- از کد عادی در خروجی مطمئن شوید. 

3- آیا کد عادی نمایان شد؟

خیر- مدار منبع تغذیه را بررسی کنید.
آری- کد خطا DTC را پاک کرده و با استفاده عیب یاب دوباره 

بررسی کنید.

كنترل مدار تغذيه
1- اتصال واحد کنترل ABS را جدا سازید.

 ABS 2- سوئیچ را باز کنید، ولتاژ بین پایه 3 اتصال واحد کنترل
و بدنه را اتدازه بگیرید.
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بررسی مدار دورسنج چرخ
1- به رویه عیب زدایی DTC رجوع کنید.

2- آیا عادی است؟
آری - نشتي را در مدار هیدرولیك بررسی کنید.

خیر- دورسنج چرخ را تعویض یا تعمیر کنید. 

بررسی نشتي در مدار هيدروليك
1- به خطوط لوله هیدرولیك. رجوع کنید.
2- وجود نشتي در لوله ها را بازرسی کنید.

3- آیا عادی است؟
را   ABS کنترل  واحد  مي شود،  تکرار  کماکان  مشکل   - آری 

تعویض کنید.
خیر - نشتي درخطوط هیدرولیك را تعمیر کنید.

بررسی مدار اتصال بدنه 
1- اتصال واحد کنترل ABS  را جدا سازید.

واحد  اتصال  سیم  روی   26 و   25 های  پایه  بین  پیوستگی   -2
کنترل ABS و بدنه را بررسی کنید.

3- آیا پیوستگی وجود دارد؟
آری - مدار دورسنج چرخ را بررسی کنید.

خیر - قطعی در سیم و بدنه را تعمیر کنید.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


82

راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

1. به رویه عیب زداییDTC رجوع کنید
2. آیا عادی است؟

آری مدار کلید چراغ ترمز را بررسی کنید.

خیر دورسنج چرخ را تعمیر یا تعویض کنید.

رويه بازرسي 
 DTC بازرسي

1- عیب یاب را وصل و سوئیچ را باز کنید.
2- از کد عادی در خروجی مطمئن شوید.

3- آیا کد عادی نمایان شد؟

خیر- مدار دورسنج چرخ را بررسی کنید.
یاب  از دستگاه عیب  استفاده  با  و  نمایید  پاک  را   DTC آری- 

مجدداً بررسی کنید.

بازدید مدار دورسنج چرخ 

ABS   بعضًا عمل نمي كند.
شرايط بروز

علت احتمالینشانه های عيب

عملکرد ترمز بسته به شرایط رانندگي و نوع جاده متغیر است، بنابراین ممکن 
است تشخیص عیب دشوار باشد. به هر حال اگر یك DTC عادی نمایان شد، 
علت احتمالي زیر را بررسی کنید. چنانچه کماکان مشکل تکرار مي شود واحد 

کنترل ABS را تعویض کنید.

- خرابی مدار منبع تغذیه
- خرابی مدار دورسنج چرخ

- خرابی مدار هیدرولیك به دلیل نشتي
HECU خرابی  -
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بررسی نشتي در مدار هيدروليك
1- به خطوط هیدرولیك رجوع کنید 

2- نشتي در خطوط هیدرولیك را بررسی کنید.
3- آیا عادی است؟

آری - مشکل کماکان وجود دارد، واحد کنترل ABS را تعویض 
کنید.

خیر- نشتي لوله هاي هیدرولیك را تعمیر کنید.

بررسی مدار كليد چراغ ترمز
1- روشن شدن چراغ در پدال گیری و خاموش شدنش را پس از 

رهاکردن پدال بررسی کنید. 
2- ولتاژ بین پایه 14 روی سیم انصال واحد کنترل ABS و بدنه 

را هنگامی که پدال گرفته است را اندازه بگیرید.

  B  مشخصه:  تقریب

3- آیا ولتاژ در بازه مشخصات است؟

آری- نشتي در مدار هیدرولیك را بررسی کنید.
خیر-کلید چراغ ترمز را تعمیر کنید. قطعی در سیم بین واحد 

کنترل ABS و کلید چراغ ترمز را تعمیر کنید.
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بازرسی مدار اتصال بدنه براي عيب يابی

را  بدنه  و  ها  داده  تبادل  اتصال  روی   5 پایه  بین  پیوستگی   -1
اندازه بگیرید.

2- آیا پیوستگی وجود دارد؟

خیر- قطعی در سیم بین پایه روی اتصال تبادل داده ها و بدنه 
را اندازه بگیرید.

رويه بازرسي
بازديد مدار تغذيه براي عيب يابي

1- ولتاژ بین ترمینال 9 اتصال تبادل داده ها بدنه را اتدازه بگیرید.
  B  مشخصه:  تقریب

2- آیا ولتاژ در بازه مشخصات است؟

آری - براي عیب یابي مدار اتصال بدنه را بررسی کنید.
جعبه  در   )15A( فیوز  کنید.  تعمیر  را  سیم  در  قطعی   - خیر 

اتصال محفظه موتور را بررسی و تعویض کنید.

ارتباط با دستگاه عيب ياب ممكن نيست
)ارتباط با هيچ سيستمي ممكن نيست(

شرايط بروز

علت احتمالینشانه های عيب

احتمال عیب در منبع تغذیه خط عیب یابي)شامل اتصال بدنه(
- قطعی در سیم

- اتصال بدنه ضعیف
- خرابی منبع تغذیه
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 ABS بررسی منبع تغذيه واحد كنترل
1- اتصال واحد کنترل ABS را جدا سازید.

2- سوئیچ را بازکنید، ولتاژ بین پایه 3 روی اتصال واحد کنترل 
ABS و بدنه را اتدازه بگیرید.

   B ًمشخصات : تقریبا
آیا ولتاژ در بازه مشخصات است؟

آری - وجود اتصال بدنه ضعیف را بررسی کنید.
خیر - قفل یا اتصال بین فیوز )A 10( طرف اتصال سیلندر موتور 

و واحد کنترل ABS کنترل و در صورت لزوم تعمیر کنید.

رويه بازرسي 
بررسی پيوستگی در خط عيب يابی

1- اتصال واحد کنترل ABS را جدا سازید.
2- پیوستگی بین پایه 7 اتصال واحد کنترل ABS و 1 از اتصال 

تبادل داده ها را بررسی کنید.
3- آیا پیوستگی برقرار است؟

آری -  منبع تغذیه واحد کنترل ABS را بررسی کنید.
خیر- قطعی سیم را تعمیر کنید

ارتباط با دستگاه عيب ياب امكان پذير نيست
)فقط ارتباط با ABS ممكن نيست(

شرايط بروز

علت احتمالینشانه های مشكل

هنگامی که ارتباط با برنامه Hi- Scan امکان پذیر نیست، دلیل احتمالي وجود 
قطعی در مدار تغذیه HECU یا در مدار خروجي عیب یاب است

- قطعی در سیم 
HECU خرابی -

- خرابی در مدار منبع تغذیه
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بررسی اتصال بدنه ضعيف
و  اطالعات  ارتباط  اتصال   5 ترمینال  بین  جریان  برقراري   -1

اتصال بدنه را بررسی کنید.
2- آیا ارتباط وجود دارد؟

آری - واحد کنترل ABS را تعویض و مجدداً بررسی کنید. 
خیر - قطعی در سیم یا اتصال ضعیف را تعمیر کنید.
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كنترل سوختگي فيوز
1- برقراري جریان در فیوز )A 10( از محل اتصال سیلندر موتور 

را بررسی کنید
2- آیا جریان وجود دارد؟

اتصال     پایه 18   آری - قطعی در سیم بین فیوز چند شاخه و 
)A2-M01( را بررسی کنید.

خیر -  فیوز سوخته را تعویض کنید.

رويه بازرسي 
تاييد مشكل

1- اتصال واحد کنترل ABS   را جدا کرده و سوئیچ را باز کنید.
2- آیا چراغ ABS  روشن شد؟

آری -  مجدداً پس از تعویض HECU بازرسي کنید.
خیر - تغذیه چراغ هشدار ABS  را بررسی کنید.

  ABS بازديد تغذيه چراغ هشدار
و  سازید   جدا  را  دستگاه   )A2-M01( شاخه  چند  اتصال   -1

سوئیچ را باز کنید.
2-  ولتاژ بین ترمینال  )A2-M01( 18 اتصال چند شاخه طرف 

اتصال قفل دار و اتصال بدنه را اتدازه بگیرید
 B  مشخصات:  تقریب

هنگامي كه سوئيچ باز و موتور خاموش است، چراغ هشدار ABS  روشن نيست.
شرايط بروز

علت احتمالینشانه های مشكل

هنگامی که جریاني وارد HECU مي شود چراغ هشدار ABS  از روشن به 
خاموش تبدیل مي شود. بنابراین اگر المپ روشن نشد، احتماالً به دلیل قطعی 
   ABSدر مدار تغذیه المپ، سوختگي المپ، قطعي بین دو مدار چراغ هشدار

و HECU یا خرابی HECU است.

  ABS خرابی چراغ هشدار -
اتصال   جعبه  در    ABS به  مربوط  فیوز  سوختن   -

داخل محفظه موتور
 ABS خرابی چراغ هشدار -

HECU خرابی  -
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بررسی قطعي در سيم 
1- پیوستگی بین جلوآمپر و واحد کنترل ABS را بررسی کنید.

2- آیا پیوستگی وجود دارد؟
آری - واحد کنترل ABS را تعویض و مجدداً بررسی کنید.

خیر - قطعي بین سیم جلوآمپر و واحد کنترل ABS را تعمیر 
کنید.

رويه بازرسي 
DTC بازديد خروجي

1- دستگاه عیب یاب را به اتصال تبادل داده های 16 پایه روی 
دیواره بغل پای راننده وصل کنید.

بررسی  را   DTC یاب خروجي  عیب  دستگاه  از  استفاده  با   -2
کنید.

3- آیا DTC خروجي دارد؟
آری -  مدار مشخص شده با کد خروجي را تعمیر کنید.

خیر - جلوآمپر را تعویض کنید.

بازديد جلوآمپر
1-  اتصال برقی جلوآمپر را جدا ساخته و سوئیچ را باز کنید.

2- آیا چراغ هشدار ABS هنوز روشن است؟
آری - جلوآمپر را تعویض کنید.

خیر -  قطعي سیم را بررسی کنید.

حتي پس از روشن شدن موتور، چراغ هشدار ABS  روشن باقی می ماند.
شرايط بروز

علت احتمالینشانه های عيب

روشن  را    ABS هشدار  چراغ  دهد،  تشخیص  را  مشکلي   HECU چنانچه 
 DTC یك   HECU مي شود.   ABS کنترل  مانع  حال  عین  در  مي کند 
روشن             هشدار  چراغ  باشد،  نرمال  کد  اگر  حتي  مي کند.  ثبت  اش  حافظه  در 
   ABSمي ماند، پس ممکن است قطعي یا اتصال کوتاه در مدار چراغ هشدار

باشد.

- قطعي در سیم 
- خرابی جلوآمپر.

- خرابی چراغ و لوازم.
 HECU خرابی -
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4( گزینه OK را انتخاب نمایید تا پمپ و شیر سلنوئیدي شروع 
به کار کنند.

توجه
 ABS براي جلوگیري از آتش سوزي، بیشترین زمان کاري موتور

باید توسط GDS لحاظ گردد.
1(نام خودرو را انتخاب نمایید.

2( سیستم ترمز ضد قفل را انتخاب نمایید.
3( حالت هواگیري HCU را انتخاب نمایید.

هواگيري سيستم ترمز
براي اطمینان از هواگیري کامل و پر شدن واحد ESC، شلنگها و 

پمپ ترمز توسط روغن ترمز، باید مراحل زیر انجام شود:
1-درپوش مخزن روغن ترمز را برداشته و مخزن را پر کنید.

توجه
در صورت ریخته شدن روغن ترمز بر روي قسمتهاي داراي رنگ، 

به سرعت آن را بشویید.
تذکر

در هنگام هواگیري، پدال ترمز را فشار ندهید.
روغن ترمز پیشنهادي DOT3 یا DOT4 مي باشد.

به درپوش هواگیر متصل کرده و  تمیز  لوله پالستیکي  2- یك 
انتهاي دیگر آن را درون یك ظرف پالستیکي نیمه پر وارد کنید.

قرار  تیره  اتصال اطالعات که در زیر پنل خط  به  را   GDS  -3
دارد، متصل نمایید.

4- مطابق دستورالعمل صفحه GDS انتخاب و عمل نمایید.

>پيش هواگيری<
1- قطعات عرف را حتماً هواگیری کنید.

2- دکمه Enter را برای فعال سازی موتور 
پمپ و همه شیرهای عادی باز فشار دهید.
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6( عملیات هواگیري را انجام دهید.

صورت  این  غیر  کنید)در  صبر  ثانیه   60 هواگیري،  از  قبل   )5
ممکن است موتور آسیب ببیند(.

موتور  و  باز  عادی  شیرهای  همه  اکنون 
باید  زمان  این  طی  اند.  شده  فعال  پمپ 
ترمز گرفتن تا رسیدن پدال به کف بدون 
واکنش و رهاسازی پدال ادامه پیدا کند تا 

این که پس زدن پایان یابد.

>هواگيری نهايی<
1- قطعات عرف را حتماَ هواگیری کنید.

2- اگر جابه جایی پدال بعد از انجام رویه 
را  باال  رویه  تمام  نیست،  خوب  خیلی  باال 

بیش از چند بار انجام دهید.
به  برگشت  برای  را   Enter دکمه   -3

وضعیت اولین هواگیری تکرار کنید.
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7- پیچ  هواگیری را ببندید.

گشتاور بستن پيچ هواگيری:
9.6 ~ 12.7N.m (0.7 ~ 1.3kgf.m,5.1 ~ 9.4lb-ft(

این که حباب  تا  اجرا کنید  برای هر چهار چرخ  را  6-  گام 5 
هوایی باقی نماند.

5- ترمز را چند بار بگیرید و بعد پیچ هواگیری را باز کنید تا این 
 )A( که روغن بدون حباب هوا خارج شود سپس پیچ  هواگیری

را ببندید

راست جلو

چپ جلو چپ عقب

راست عقب
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ABS واحد كنترل
قطعات

1-  لوله جلو- چپ
2-  لوله عقب- راست
3-  لوله عقب- چپ
4-  لوله جلو- راست

MC1 -5  )پمپ ترمز زیرپا 2(
MC1 -6 )پمپ ترمز زیرپا 1(
 ABS 7-  اتصال واحد کنترل

ABS واحد کنترل  )HECU( -8
9-  پایه نصب
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4- چفت اتصال واحد کنترل ABS را باال بکشید.

عقربه هاي  جهت  در خالف  لوله  سر  مهره هاي  چرخاندن  با   -3
ساعت توسط آچار تخت لوله هاي ترمز را از HECU جدا کنید.

گشتاور بستن: 
ABS: 12.7 ~ 16N.m (1.3 ~ 1.7kgf.m,9.4 ~ 12.3 lb-ft(

ESP: 18.6 ~22.6N.m(1.9 ~ 2.3kgf.m,13.7 ~ 16.6lb-ft(

باز كردن 
1- سوئیچ  را ببندید و سر باتری )- ( منفی را بردارید.

2- مجموعه هواکش را خارج سازید. )به گروه موتور- مجموعه 
جعبه دنده و موتور رجوع کنید( 
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 احتياط
1- هرگز سعی نکنید که HECU را از یکدیگر جدا نمایید.

HECU -2 را داخل کارگاه نگهداری کنید.
3- از وارد شدن ضربه به HECU جلوگیری کنید.

6 - سه عدد پیچ را جدا سازید و پایه را از HECU باز کنید.

گشتاور بستن: 
10.8 ~ 13.7N.m(1.1 ~ 1.4kgf.m,8.0 ~ 10.1lb-ft(

نصب
1- نصب معکوس باز کردن است

شد  داده  گشتاور  مطابق  را   HECU های  مهره  و  پیچ ها   -2
ببندید.

 HECU را باز و پایه HECU  ABS 3( پایه نصبEA( 5- پیچ
را از جای خود خارج سازید.

گشتاور بستن: 
16.7~25.5N.m(1.7 ~ 2.6kgf.m,12.3 ~ 18.8lb-ft(
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دورسنج چرخ 
قطعات

1- سیم دورسنج چرخ جلو
2- دورسنج چرخ جلو
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2- تغییر ولتاژ خروجی دورسنج چرخ نسبت به تغییر عادي ولتاژ 
خروجي را مطابق شکل زیر مقایسه کنید.

 V _0  پایین/V59  - 0/84 V
 V _1  باال/V18  - 1/68 V
Hz 2500-1 : بازه فرکانس

بازرسی
1- ولتاژ خروجی بین پایه دورسنج چرخ و بدنه را اندازه بگیرید.

 
احتياط

براي محافظت از دورسنج چرخ هنگام اندازه گیری یك مقاومت  
Ω 100 باید مطابق شکل در مدار قرار گیرد.

باز كردن 
1. پیچ اتصال )A( دورسنج چرخ جلو را خارج سازید.

گشتاور بستن: 
6.9 ~ 10.8N.m(0.7 ~ 1.1kgf.m,5.1 ~ 8.0lb-ft(

2-  محافظ چرخ جلو را خارج سازید.
3- اتصال دورسنج چرخ جلو را آزاد کنید. دورسنج چرخ جلو را 

خارج سازید.
4- نصب معکوس باز کردن است.

منبع تغذیه

اتصال به زمین
سنسور چرخ

چرخ دنده دار

:فاصلة هوایی
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دورسنج چرخ عقب
قطعات

1- سیم دورسنج چرخ عقب 
2- دورسنج چرخ عقب
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2- تغییر ولتاژ خروجی دورسنج چرخ نسبت به تغییر عادي ولتاژ 
خروجي را مطابق شکل زیر مقایسه کنید.

بازرسی  
1- ولتاژ خروجی بین پایه دورسنج چرخ و بدنه را اندازه  بگیرید.

 احتياط
2- براي محافظت از دورسنج چرخ هنگام اندازه گیری باید یك 

مقاومت   Ω 100 مطابق شکل در مدار قرار گیرد. 

باز كردن
1- پس از باز کردن بست دورسنج چرخ عقب اتصال )A( را جدا 

سازید.
2- دورسنج چرخ عقب را خارج سازید )به گروه اکسل و پلوس- 

مجموعه اکسل عقب رجوع کنید(
3- نصب معکوس بازکردن است.

منبع تغذیه

اتصال زمین
سنسور چرخ

اسیلسکوپ
چرخ دندانه دار

فاصله 
هوایی
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EBD مقایسه بین شیر تقسیم و

EBD )تقسيم الكترونيكی نيروی ترمز(

عملكرد
سیستم  EBD)تقسیم الکترونیکي نیروی ترمز( به عنوان زیر مجموعه ترمز ABS براي بهره برداري موثر از نیروي چسبندگي و کنترل چرخ هاي 

عقب کاربرد دارد. 
عالوه بر این از کارایي باالي توسعه یافته تجهیزات ABS براي کنترل ُسرخوردن چرخ هاي عقب در بازه ترمز جزئي استفاده مي کند. 

نیروی ترمز تا حد بهینه به صورت الکترونیکي پیش مي رود لذا نیاز جدي به شیر تقسیم وجود دارد.  
از آن جا که شیر تقسیم ابزاري مکانیکي است، داراي محدودیت هایي براي دستیابي در تقسیم نیروي ترمزي مطلوب به چرخ هاي عقب است، افزون 

بر این در تقسیم نیروي ترمزي متناسب با بار یا وزن اضافي  قابلیت هاي مورد نیاز را ندارد. در مواقع خراب بودن آن راننده متوجه نخواهد شد.
EBD  توسط واحد کنترل ABS کنترل می شود، همواره نسبت  ُسرخوردن هر چرخ را محاسبه کرده و فشار ترمز چرخ های عقب را مدیریت مي مند 

تا از چرخ های جلو بیشتر نشود.
اگر EBD کار نکند، چراغ هشدار EBD )چراغ ترمز دستی( روشن خواهد شد. 

مزايا
- بهینه سازی عملکرد سیستم ترمز پایه 

- جبران ضرایب اصطکاک مختلف
- حذف شیر تقسیم

- تشخیص خرابی توسط چراغ هشدار

فشار عقب فشار جلو

EBD نقطه شروع

توزیع ایدال
توزیع ثابت

نقطه برش

با

توزیع ایده آل

با

ب
 عق

شار
ف

ب
 عق

شار
ف
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 ESP )سيستم )برنامه تعادل الكترونيكی
قطعات

 HECU 1. واحد
 G 2. سنسور جهت و شتاب جانبي
 EBD3. چراغ ترمز دستي/ هشدار

  ABS 4. چراغ هشدار
ESP 5. چراغ کارکرد

     ESP OFF / 6. چراغ هشدار
7. دورسنج چرخ جلو

8. سنسور زاویه فرمان
9. دورسنج چرخ عقب
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ESP شرح
اکنون ايمني بهینه در رانندگی نامي دارد: ESP، برنامه پايداري الکترونیکی. 

ESP بر اساس سیستم هیدرولیك ABS 40 MGH است.                                   
ESP شرايط بحراني در رانندگی مانند واکنش هاي ناشي از  هراس ناگهاني را تشخیص مي دهد و خودرو را توسط ترمزگیري مستقل هر چرخ  و 

کنترل موتور، بي نیاز از عمل پدال ترمز يا گاز  به تعادل و پايداري مي رساند. 
 ABS/TCS اضافه می نمايد. در حالی که EDC و ABS، TCS، EBD  را به کارهاي )AYC(فعالیت بیشتري با عنوان کنترل فعال جهت ESP
ُسرخوردن چرخ در ترمزگیری و شتاب را کنترل می کند بنابر اين در حرکت طولی خودرو نیز دخالت دارد، کنترل فعال جهت خودرو را حول محور 

عمودي)جهت( مديريت و پايدار مي کند. 
اين کار توسط ترمزگیري تك تك و جداگانه چرخ ها همراه تبديل گشتاور موتور بدون هیچ دخالتي از طرف راننده انجام مي شود.  

ESP اساساً از سه مجموعه تشکیل می شود: سنسورها، واحدکنترل الکترونیکی و عملگرها.
واحد کنترل الکترونیکی تجارب فني حاصل در ارتباط با سیستم MGH40 را در بر دارد اما ذاتاً در بخش هاي ظرفیت و پايش توسعه يافته است 
تا بتواند پیام سنسورهاي اضافي، عملکرد محاسباتي حافظه و تبديل و ارسال به  شیرهاي مرتبط، موتورپمپ، فرمان هاي منترل موتور را پردازش 

و اجرا کند. 
دو پردازشگر 16بیتي و يك پردازشگر 8 بیتي که هر کدام يکديگر را پايش می کنند و براي اجراي اين نیازها مشارکت و همکاري دارند. 

البته ويژگي کنترل پايداري تحت تمام شرايط عملکردي و رانندگی کار می کند. در شرايط مشخص رانندگی عملکرد ABS/TES همزمان با عملکرد 
ESP در پاسخ به واکنش راننده  مي تواند فعال گردد.

هنگام بروز عیبي در عملکرد کنترل پايداري، عملکرد ايمني پايه ABS ادامه پیدا مي کند.

کنترل انحراف به 
ESP بیرون

کنترل انحراف 
ESPکناری

کنترل نیروی راندن

کنترل نیروی ترمز
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 ESP شرح کنترل
سیستم ESP شامل عملکردهاي ABS/EBD، TES و AYC است.

کارECU: ABS/EBD  پیامي که از 4 سنسور چرخ می رسد را تبديل به موج چهارگوش می نمايد. با استفاده از اين داده ها به عنوان 
ورودي، ECU سرعت، شتاب و شتاب منفی 4 چرخ را محاسبه می کند و ECU براي وارد عمل شدن ABS/EBD تصمیم گیري 

مي کند. 

 TCS  .است CAN جلوگیري از لغزش چرخ محرك با افزايش فشار ترمز و کاهش گشتاور موتور از طريق ارتباط  TCS وظیفه
پیام دورسنج چرخ را براي تشخیص ُسرخوردن چرخ تا عملکرد ABS مورد استفاده قرار مي دهد.

وظیفه AYCجلوگیري از مانور ناپايدار خودرو است. براي تعیین مانور خودرو، AYC از سنسورهاي مانور)سنسور جهت، شتاب 
جانبي، زاويه فرمان( استفاده مي کند. اگر مانور خودرو ناپايدار باشد)نافرماني يا خوش فرماني( کار AYC اعمال فشار ترمز روي 

چرخ مشخص و ارسال پیام کاهش گشتاور موتور از طريق CAN است.

 ECU ،پیوسته خرابي سیستم را جستجو مي کند.)خودعیب يابي( اگر خرابي در سیستم آشکار شود ECU ، پس از باز شدن سوئیچ
راننده را از خرابي در سیستم توسط چراغ هشدار BRAKE/ABS/ESP آگاه مي سازد.)هشدار خرابي ايمن( 

سنسور فشار 
سیلندر اصلی سنسور زاويه 

غربیلك فرمان
سیلندر اصلی

سنسور سرعت چرخ سنسور سرعت چرخ

سنسور شتاب 
جابجايی و شرح 
انحراف کناری
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نمودار)گردش کار( ورودی ها و خروجی ها

سنسور سرعت چرخ فعال
واحد هیدرولیك يکپارچه با 

HECU

چراغ هشدار

عیب ياب

ESP چراغ خاموش

ESP کنترل

ABS کنترل

TCS کنترل

ورودیخروجی

سنسور شتاب جابجايی 
و شرح انحراف کناری

سوئیچ ترمز

ESP المپ خاموشی

جلو چپ

سنسور سرعت چرخ فعال

سنسور سرعت چرخ فعال

سنسور سرعت چرخ فعال

خروجی سنسور سرعت چرخ

سنسور زاويه غربیلك فرمان

جلو راست

عقب چپ

عقب راست
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 ESP وضعيت عملکرد
 ESP نمودار سيستم هيدروليک

ESP .1 غیر فعال: ترمزگیری عادی

شير TCموتورپمپشيرپيوستگيشير برقی

NO(   IN(بازخاموش
خاموشخاموش

NC( OUT(بستهخاموش
ESP .2 فعال

شير TCموتور پمپشيرپيوستگيشير برقی

خوش فرماني
 )فقط داخل چرخ- عقب(

IN )ON( روشنروشنبازخاموش

OUT )NC( بستهخاموش

نا فرماني
 )فقط خارج از چرخ جلو(

IN )ON( بازخاموش

OUT )NC( بستهخاموش
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 ABS چراغ هشدار
چراغ هشدار روشن ABS نمايانگر خودآزموني و وضعیت خطا در 

ABS است. اين چراغ در مواقع زير روشن خواهد شد:
- هنگام راه اندازي بعد از باز کردن سوئیچ)3 ثانیه متوالی(

- هنگام توقف کار  ABS به دلیل بروز خطا 
- در وضعیت عیب يابی

- زمانی که اتصال ECU  از ECU جداست. 

EBD / چراغ هشدار ترمز دستی
چراغ هشدار روشن EBD نمايانگر خودآزموني و وضعیت خطا 
ترمز دستی وصل  کلید  که  زمانی  به هر حال  است.   EBD در 
است، چراغ هشدار EBD صرف نظر از عملکرد EBD  روشن 

خواهد بود.
 چراغ EBD در موارد زير روشن خواهد بود: 

-  هنگام راه اندازي بعد از باز کردن سوئیچ )3 ثانیه متوالی(
پايین  ترمز  مايع  يا سطح  وصل  دستی  ترمز  کلید  که  زمانی   -

است.
- زمانی که EBD خراب است. 

- زمانی که اتصال EBD از EBD جداست.

 )ESP OFF( چراغ هشدار ESP سيستم
  ESP نمايانگر خودآزموني و وضعیت خطا در  ESP چراغ هشدار

است.

چراغ هشدار ESP   در شرايط زير روشن خواهد شد:
- هنگام راه اندازي بعد از باز کردن سوئیچ )3 ثانیه متوالی(

- در زمان توقف کار  ESP به دلیل بروز خطا
- زمانی که راننده کلید ESP  را توسط کلید خاموش/ روشن 

خاموش کند. 
- در وضعیت عیب يابی

 ) ESP سيستم(  ESP چراغ فعال بودن
 المپ ESP نمايانگر خودآزموني و وضعیت خطا درESP است.

 چراغ فعالیت ESP در شرايط زير عمل می کند:
- هنگام راه اندازي بعد از باز کردن سوئیچ)3 ثانیه متوالی(

- زمانی که کنترلESP در حال کار باشد )چشمك زن- دو بار 
در ثانیه(

 ESP سيستم ESP ON/OFF کليد
 ON/OFF براي تعويض کار بین ESP ON/OFF کلید اهرمی

براساس خواست راننده، مورد استفاده قرار مي گیرد.
کلید ON/OFF کلیدي لحظه ای و عادي باز است. بسته شدن 

اتصاالت مدار جرقه را موتور برقرار مي سازد.
ESP روشن است و کلید  در دو حالت قرار  اولیه کار   تنظیم 

مي گیرد.

عملکرد ESP/ چراغ اخطار

 /EBD چراغ اخطار
پارکینگ

ABSچراغ اخطار 

ESPچراغ خاموش 
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ESP )1( -دياگرام مدار
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ESP )2( -نمودار مدار
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پايه اتصال
مالحظاتمشخصات

شرحشماره

سیستم جرقه 1 )+(29

wake up محدوده باالي ولتاژ
16.0v<4.5v<V

wake up محدوده پايین ولتاژ
2.4v<V

50mA<I :ماکزيموم جريان

قطب مثبت باتري 1 )سلنوئید(25

0.5v±17.0 :محدوده ولتاژ
دامنه ولتاژ کاري:

0.5v±16.0<0.5v<V±10.0
دامنه ولتاژ پايین:

0.5v±9.5<0.5v<V±7.0
40A<I :ماکزيموم جريان

0.25mA<I :ماکزيموم جريان نشتي

قطب مثبت باتري 2 )موتور(1

دامنه ولتاژ کاري:
0.5v±16.0<0.5v<V±10.0

110A<Rush: I جريان
40A<I :ماکزيموم جريان

0.25mA<I :ماکزيموم جريان نشتي

جريان اسمي: 550mA<Iاتصال بدنه38
40A<I :ماکزيموم جريان

جريان 110A<Rush: Iاتصال بدنه پمپ13
40A<I :ماکزيموم جريان

جريان اسمي: 250mA<Iاتصال بدنه سنسور11

ظرفیت بیشینه جريان: 250mA<Iمنبع تغذيه سنسور4
0.8v_V_BAT :ماکزيموم ولتاژ

ESP سيستم
ESP اتصال ورودی/ خروجی
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 ولتاژ ورودي )پايین(: 2v<Vسوئیچ چراغ ترمز23
6v<V :)ولتاژ ورودي )باال
ماکزيموم جريان ورودي:

)12.8v@(3mA<I
سوئیچ ترمز9

سوئیچ ترمز دستي22

2v<V :)ولتاژ ورودي )پايین
6v<V :)ولتاژ ورودي )باال
ماکزيموم جريان ورودي:

)12.8v@(5mA<I

مقاومت باالرونده خارجي:1kΩ<Rخروجي سنسور جلو سمت راست28
خروجي الزم: ٪20±50

10

ESP سوئیچ خاموش/روشن

2v<V :)ولتاژ ورودي )پايین
6v<V :)ولتاژ ورودي )باال
ماکزيموم جريان ورودي:

)12.8v@(3mA<I

CAN BUS LINE )پايین(14
10mA<I :ماکزيموم جريان ورودي

CAN BUS LINE )باال(26

تغذيه سنسور جلو سمت چپ18
ولتاژ خروجي:

1.1v-0.6v~V-BAT1-V-BAT1
30mA :جريان خروجي ماکزيموم

تغذيه سنسور جلو سمت راست34
تغذيه سنسور عقب سمت چپ19
تغذيه سنسور عقب سمت راست33
جريان ورودي 8.4mA~5.9 :lowسیگنال سنسور جلو سمت چپ31

16.8mA~11.8 :High جريان ورودي
2500Hz~1 :دامنه فرکانس
ورودي الزم: ٪10±50

7mA نوع
14mA نوع

سیگنال سنسور جلو سمت راست21
سیگنال سنسور عقب سمت چپ32
سیگنال سنسور عقب سمت راست20
مسیر سنسور CAN )باال(12

10mA<I :ماکزيموم جريان خروجي
مسیر سنسور CAN )پايین(24
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عيب يابی  
واکنش ها هنگام  بروز خرابی

 
ABS خرابي  زمان  در   TCS و   ESP کنترل های  اصل  در   -1

متوقف هستند.
TCS خراب است، فقط کار واحدي که  ESP و  2- زمانی که 

خراب است اجرا نمی شود.
3- به هر حال هنگام خرابي ESP رله شیر برقي بايد قطع شود، 

به خرابي ايمن رجوع کنید.
در  ايمن  خرابي  به  نسبت  داده ها   ،ABS ايمن  خرابي  در   -4

سیستم هايي که ESP ندارند يکسان است.

حافظه کد خطا
1- کد خطا را تا زماني که برق چراغ پشتیباني برقرار است نگه 

  )O(.مي دارد
2- کد خطا را تا زماني که تغذيه HCU برقرار باشد نگه مي دارد.

 )X(

وارسي کلي خطا
1- وارسي اولیه به محض روشن شدن HECU اجرا مي شود.

2- وارسي رله شیر به محض باز شدن سوئیچ ON IG2 اجرا 
مي شود.

3- در تمام مدتی که سوئیچ باز است ON IG2 وارسي ها انجام 
مي شود. 

1- سیستم را خاموش کنید و با انجام عملیات زير منتظر خاموش 
شدن HECU باشید.

2- رله شیر را قطع کنید.
3- در حین عملیات، بررسي را متوقف و هیچ اقدامی  نکنید تا 

شرايط عادی گردد.

چراغ هشدار روشن 
1- چراغ عملیات ESP پس از 3 ثانیه از باز شدن سوئیچ روشن 

می شود.
2- چراغ ESP هنگام کار ESP چشمك  می زند. 

3- چراغ هشدار ESP /OFF در شرايط زير روشن است.
- کلید ESP خاموش باشد

- خرابی  ESP ON/OFFآشکار شود 
- 3 ثانیه از باز شدن سوئیچ 
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مشخصات

مالحظاتمشخصاتشرح

16V~10ولتاژ کاري

واسطه CANپیام خروجی
C (-40~185°F)°85~40-دماي کاري

سنسور سرعت زاويه ای
ثانیه/°75~75- بازه اندازه گیری
22Hz~18پاسخ فرکانسي

G سنسور شتاب جانبی
1.5g~1.5-بازه اندازه گیری

50Hz ± 60%پاسخ فرکانسي

G سنسور جهت و شتاب زاويه اي
شرح 

سنسور  چرخد  می  خود  عمودی  محور  حول  خودرو  که  زمانی 
سرعت زاويه ای جهت را  به صورت الکترونیکي با تغییر ارتعاش 
دو شاخه داخل سنسور تشخیص می دهد. اگر سرعت زاويه ای 
به حد مشخصي پس از تشخیص برسد کنترل ESP مجدد فعال 

می شود. 
سنسور شتاب جانبي G توسط قطعه کوچك تعبیه شده در اهرم 

ارتجاعي  داخل سنسور مقدار شتاب را مشخص مي کند.
جهت و مقدار G جانبي خودرو با تغییر ظرفیت الکترومتناسب با 

شتاب جانبي شناخته مي شود. 
فقط  که     HECU با    CAN از طريق خط جداگانه  پیام ها 
براي تبادل اطالعات بین HECU و سنسور مورد استفاده قرار 

می گیرد. 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


112

راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

نمودار خارجي

سنسور شتاب جابجايی و 
شرح انحراف کناری

برق سنسور

سنسور شتاب جابجايی 
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6- نصب معکوس بازکردن است.

باز کردن
1- سوئیچ  ببنديد و سر باتري )- ( منفي را جدا سازيد.

2- زير داشبوردي را خارج سازيد. ) به بخش بدنه- جلو داشبورد 
رجوع کنید(

3- بخاري و کولر را خارج کنید. )به گروه بخاري و تهويه رجوع 
کنید(

4- اتصال سنسور سرعت زاويه اي و شتاب جانبيG را جدا سازيد.
5- پیچ هاي اتصال را باز کنید.

گشتاور بستن: 
7.9 ~ 10.8N.m(0.8 ~ 1.1kgf.m,5.8 ~ 8.0lb-ft)
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   OFF 3- پیوستگي بین پايه هاي کلید را هنگام درگیري کلید
ESP  بررسی کنید.

 ESP  OFF   کليد
شرح

1- کلید   OFF   ESPبراي خاموش کردن سیستم ESP  است.
2- چراغ OFF   ESPزماني که کلید OFF ESP   درگیر گردد 

روشن مي شود.
بازرسي 

1- سوئیچ را  ببنديد و سر باتري )-(  منفي  جدا کنید.
2- با يك تیغه مجموعه کلیدهاي پايین جلو داشبورد را خارج و 

اتصال ها را جدا کنید.

ترمینال
وضعیت
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مشخصات

مشخصاتشرح

V 16 ~ 8ولتاژ کاري

C (40~185°F)°85~40-دماي کاري

Max. 100 mAجريان مصرفي

بازه اندازه گیری
°779.9~780-زاويه

ثانیه /°1016سرعت زاويه اي
واسطه CANپیام خروجي

سنسور زاويه فرمان
شرح

تشخیص مي دهد.  را  فرمان جهت گردش خودرو  زاويه  سنسور 
اين گردش آشکار شده توسط سنسور از طريق پیام CAN که 

شامل اطالعاتي از زاويه است با HECU مرتبط مي شود.  
HECU با استفاده از سیگنال CAN سرعت استفاده از فرمان 

و زاويه را تشخیص مي دهد.
 CAN پیام  اين  با  را  زاويه  و  فرمان  غربیلك  HECU سرعت 
تشخیص مي دهد. HECU از اين پیام به عنوان پیام ورودي در 

کنترل پادغلت نیز بهره برداري مي کند.

سنسور زاويه غربیلك

سنسور زاويه 
غربیلك
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اتصال  يا   CAN )خط  کنید.  وصل  را  ياب  عیب  دستگاه   -1
 )OBD

2- سوئیچ را باز کنید.
3- دکمه کالیبراسیون سنسور زاويه چرخ را فشار دهید.

4- رويه کالیبراسیون HECU نمايان مي شود.
5- پس از پايان کالیبراسیون سوئیچ را ببنديد.

6- تايید انجام موفق يا ناموفق کالیبراسیون را مالحظه کنید.
-  چراغ هشدار نبايد هنگام آزمون رانندگي )چپ و راست شدن( 

روشن شود.
- ESP هنگامي که خطايي در مقايسه با مقادير ديگر سنسورها 

تشخیص دهد چراغ هشدار ESP  OFF را روشن مي کند. 

رويه کاليبراسيون
انحراف    ± با 5  راست  را در يك  نموده و خودرو  تنظیم چرخ 

قرار دهید.

کاليبراسيون )تنظيم زاويه روي صفر(                                                                     
سنسور زاويه فرمان نوع زاويه مطلق )نوع CAN ( زاويه را تحت 

استاندارد زاويه صفر اندازه گیري مي کند. 
کالیبراسیون بايد در موارد زير صورت گیرد:

- تعويض سنسور زاويه فرمان
- تعويض يا تعمیر میل فرمان

  DTC آشکار شدن -
(C1260, C1261)

- تعويض قاب سنسور
 HECU  تعويض -

کمتر از

کمتر از

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


117

راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


119

راهنماي تعميرات و سرويس ترمز/سراتو 

فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................
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