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انواع روش ها و ابزارهای مورد استفاده در لحیم کاری
عیب یابی ناک سنسور در ایسیو زیمنس

زندگی نامه احمد خیامی
عالئم اختصاری آپشن های خودرو

نشت یابی ، بازیافت گاز و روغن بوسیله دستگاه های نیمه اتوماتیک , شارژ گاز کولر

جهت دانلود رایگان مجله میتوانید
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فهرست مطالب

جهت دریافت رایگان مجله چراغ چک از یکی از راه های زیر اقدام کنید:

من چراغ چک به نشا�ن www.CheraghCheck.ir عضوشوید ج
ن

* در ا�

ل تلگرام چراغ چک به آدرس CheraghCheck@ عضو شوید * در اک�ن

استفاده از مقاله های مجله ، با ذکر مأخذ و رعایت حقوق نویسنده بالمانع است

سردبیر : فرشاد حسین پور
همکاران این شماره : توحید احمدی - داوود اربابی - مهران اکرامی - علی هداوند
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یاد خدا آرامش بخش قلب هاست
سالم

امیدواریم که حالتون خوب باشه.
نزدیــک بــه 2 ســاله کــه در کنــار شــاییم وهــرروز بــا انگیــزه تــر از 

قبــل بــه تالشــان در کار ادامــه میدیــم.
 مهمرتیــن اتفــاق ایــن 2 ســال ، آشــنایی بــا دوســتانی مثــل شــا در 
ــا پیــام هــای پرمحبتشــون بــه مــا  رسارس کشــور بــود کــه هــر روز ب

انــرژی میــدن تــا کار بهــرتی رو ارائــه بدیــم. 
ــه  ــه ب ــود ک ــی ش ــوب م ــودش محس ــوع خ ــه در ن ــن مجل ــن اولی ای
مباحــث آموزشــی خــودرو بــا دیــد تخصصــی پرداختــه و مثــل متامــی 
ــگان در  ــال رای ــورت کام ــن بص ــه انجم ــای دیگ ــل ه ــات و فای اطالع

ــه اســت.  ــدان قرارگرفت ــار عالقمن اختی
دوســتان زیــادی بــرای آمــاده ســازی مجلــه بــدون هیچگونــه چشــم 
ــم چــراغ چــک  ــه از طــرف خــودم و تی داشــتی زحمــت کشــیدن ک

ــم.  ــه ممنونی ازشــون صمیان
مــا بــر ایــن باوریــم کــه بــرای پیرشفــت در کار، تنهــا راه ، اســتفاده از 
همــه ظرفیــت هــا و کار گروهــی و اشــرتاک نتایــج آن بــه متام کســانی 
اســت کــه بــا شــا همــراه هســن، مثــل یــک خانــواده ، هــر چقــدر 

بزرگــرت و همــدل تــر ، همگــی قــوی ترخواهیــم بــود.
خوشــحال میشــیوم تــا بــا ارســال نظراتتــون از کــم و کیــف مجلــه ، مــا 
رو آگاه کنیــد تــا در شــاره هــای بعــدی شــاهد رشــد کمــی و کیفــی 

ــیم. مجله باش

چراغ چک آگاهی می دهد!

ارادمتند

فرشاد حسین پور   



ایــن آپشــن بــر روی کیلومتــر هــای کــروز خودوهــای  پــژو ۴۰۵- روا-  RD- پــارس- پیــکان زیــر مــدل ۸۸ کــه 
چــراغ CNG  ندارنــد قابــل نصــب اســت.

برای اینکار ابتدا قطعات آمپر رو جدا میکنیم:

ــا از  ــر)در اینج ــتگاه پروگرام ــتفاده از دس ــا اس ــت. ب ــاهده هس ــل مش ــرام قاب ــر ic اپی ــه کیلومت ــرد صفح ــر روی ب ب
پروگرامــر TNM  اســتفاده شــده اســت(  و بــا شــماره 93S۵6   اقــدام بــه خوانــدن محتویــات داخــل آیســی میکنیم:

آموزش نصب سوخت سنج کامپیوتر سفری 
صفحه کیلومتر های کروز:
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بعد از خواندن برنامه اطالعات آن در بافر پروگرامر طبق عکس زیر قابل روئت خواهد بود .

در خط 3۰ام این برنامه، بایتc۰ قابل مشاهده است:

برای فعال کردن سوخت سنج الزم است که این بایت به بایت cf  تغییر داده شود که در عکس زیر 
مشخص شده است:

بعد از انجام اینکار فایل مورد نظر را ذخیره و ic را پروگرام میکنیم تا 
برنامه جدید در آن برنامه ریزی شود.
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آموزش نصب سوخت سنج کامپیوتر سفری صفحه کیلومرت های کروز:



در ایــن مرحلــه کار نــرم افــزاری 
ــت و  در  ــیده اس ــان رس ــه پای ب
اخــر کار بایــد یــک رشــته ســیم 
پیــن ۱۴ ســوکت مشــکی  از 
صفحــه کیلومتــر بــه ایســیو 

ــردد.  ــل گ ــودرو وص خ

و اگر ایسیو از نوع زیمنس بود این سیم باید به پین شماره 6۴ ایسیو وصل گردد:

اگرایسیو از نوع s2۰۰۰ بود این سیم باید به پین cp c2 ایسیو وصل گردد:
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آموزش نصب سوخت سنج کامپیوتر سفری صفحه کیلومرت های کروز:



بعد از انجام این تغییرات  به جز آیتم های کارکرد اصلی و تریپ باید سه آیتم دیگر فعال باشند:

آیتم میانگین مصرف در آیتم میانگین سرعت :
۱۰۰ کیلومتر گذشته:

تخمین میزان حداکثر پیمایش 
با توجه به بنزین باقیمانده و 

سبک رانندگی:

نویسنده: علی هداوند
Telegram ID: @Ali91012
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آموزش نصب سوخت سنج کامپیوتر سفری صفحه کیلومرت های کروز:



مــی خواهیــم روشــهای متــدوال لحیــم کاری و ابزارهایــی کــه بــرای لحیــم کاری اســتفاده میشــود را مــورد بررســی 
قــرار دهیــم. 

 انواع روش ها
و ابزارهای مورد استفاده

در لحیم کاری

)SOLDERING WAYS( روش های لحیم کاری

هویه :

هویــه ضــروری تریــن وســیله در لحیــم کاری مــی باشــد و در وات هــا و شــکل هــای مختلــف ارائــه مــی شــود. بــراي 
اتصــال دو قطعــه بایســتي لحیــم ذوب شــده را در محــل مــورد نظــر قــرار دهیــم . ذوب کــردن لحیــم توســط وســیله 
اي بــه نــام هویــه)soldering iron( انجــام مــي شــود. ســاده تریــن هویــه عبارتســت از کــي دســته و کــي نــوك 

مخروطــي تیــز کــه توســط جریــان بــرق (المنــت) داغ مــي شــود 

6 نوع دستگاه برای لحیم کاری معمول می باشد :

1- نوع معمول آن است که قلم )pencil-style soldering iron( می باشد :

 این هویه دارای رنج وات رایج بین ۱۰ تا 6۰  وات می باشد.
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 :  )Soldering gun( 2- نوع تفنگی

ــی شــود.  ــی داغ م ــه صــورت آن ــی باشــد و ب ــای بیشــتر م ــه معمــوال دارای وات ه ک
ــی باشــد. ــوع 2۵۰ وات م ــه ن ــوط ب ــر مرب عکــس زی

3- نوع گازی :

 در مــواردي کــه دسترســی بــه بــرق راحــت نیســت مــي تــوان از ایــن نــوع 
ــرده و  ــک گاز را مشــتعل ک ــاي پیزوالکتری ــه زن ه ــرد. جرق ــتفاده ک ــه اس هوی
حــرارت آن نــوك هویــه را گــرم مــي کنــد. ایــن هویــه معمــوال داراي تــوان ۸۰ تــا 
۱۵۰ وات اســت و مخــزن آن بــا گاز بوتــان پــر مــي شــود. یــک مخــزن گاز مــي توانــد حــدودا تــا 

۱۸۰ دقیقــه کار کنــد

   4- هویه ي ساده : 

کــه بــه وســیله ي حــرارت چــراغ پریمــوس گاز یــا زغــال گــرم 
مــي شــود. کــه در الکترونیــک کاربــردی نــدارد و بــرای بســتن 
در قوطــی حلبــی هــا ماننــد قوطــی هــای حلبــی پنیراســتفاده 

مــی شــود.
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:HOT AIR BLOWER  ۵- هویه با هوای داغ

ایــن مــدل هــا انــواع متنوعــی دارنــد کــه مــی توانــد 
فقــط شــامل دســتگاه دمنــده هــوای داغ باشــد و یــا 
ــه قلمــی هــم داشــته باشــد  ــک هوی ــار آن ی در کن
 Hot Air Soldering کــه در ایــن صــورت بــه آن
Station مــی گوینــد. ایــن ابــزار وقتــی ارائــه شــد 
کــه کار لحیــم کاری بــه واســطه ورود قطعــات 
ــه  ــتگاه ب ــرز کار دس ــد .ط ــر ش ــخت ت SMD س
ایــن صــورت اســت کــه داخــل دســتگاه یــک واحــد 
تولیــد هــوای بــا فشــار هســت تــا بــه جــای انتقــال 

گرمــا بــه جامــد ( المنــت و نــوك هویــه ) اینــکار بــا هــوا انجــام شــود تــا امــکان لحیــم کاری و یــا تعویــض قطعــات 
بــا تعــداد پایــه زیــاد راحــت تــر گــردد. ایــن دســتگاه بــرای هــر دو هویــه اش قســمت کنتــرل دمــا و قســمت کنتــرل 

فشــار هــوای دمیــده شــده را دارد.

 : ) Infrared Soldering Station( 6- هویه اینفرارد

تکنولــوژی ســاخت در نســل جدیــد هیترهــا )مــادون قرمز( 
دچــار تغییــر و تحــوالت گســترده ای شــده اســت. در این 
هیترهــا گزینــه بــاد )جریــان هــوا( بــه کل حــذف شــده و 

بــرای ایجــاد گرمــا از یــک نیمــه هــادی مــادون قرمــز 
ــه معنــای آن اســت  ــن ب اســتفاده شــده اســت. ای

ــط  ــتگاه توس ــی دس ــع گرمای ــه منب ک
ــز  ــادون قرم ــده م ــز ش ــور متمرک ن

تأمیــن مــی شــود.

چیــزی هماننــد لیــزر، البتــه بــا شــدت و قــدرت کمتــر. ایــن نــوع بــرای پکیــج 
هایــی ماننــد BGA کــه پایــه هــا زیــر آی ســی هســت بســیار مناســب مــی باشــد.
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 در بعضــی مــدل هــا قســمت زیریــن دارای آینــه مــی باشــد تــا زیــر آی ســی هــا دیــده شــود. ایــن دســتگاه هــا 
چیــزی در حــدود ۸۰۰ وات تــوان دارنــد. همچنیــن بــرای افزایــش دقــت و ظرافــت کار مــی تــوان ایــن هیترهــا را 
بــه کامپیوتــر ) PC ( وصــل نمــود و کنتــرل المــان هــا و کمیــت هــا را بــه کامپیوتــر ســپرد. در ادامــه وجــود یــک 

پایــه نگهدارنــده بســیار ظریــف و دقیــق باعــث گردیــده کــه نتیجــه کار بینهایــت بــا دقــت 
ــه  ــت کار را ب ــه کیفی ــه نحــوی ک ــراه شــود، ب ــاال هم ــت ب و ظراف

نحــو چشــم گیــری افزایــش مــی دهــد. وجــود چنیــن 
امتیازاتــی بــه تنهایــی موجــب مــی شــود کــه مهندســان 
و تعمیــرکاران حرفــه ای گرایــش روز افزونــی بــه اســتفاده 

از ایــن دســتگاه پیــدا کننــد.

:)SOLDER WIRE ( سیم لحیم

یکــي از موضوعــات مهــم در صنعــت بــرق و الکترونیــک لحیــم کاري اســت مــاده اتصــال دهنــده ، کــه آلیــاژي از 
فلــز قلــع و ســرب اســت را لحیــم مــي نامنــد . چنانچــه بــر روي قرقــره لحیــم 

نــگاه کنیــد دو عــدد بــر روي آن نوشــته شــده اســت بطــور مثــال 6۰ / ۴۰ 
ــع و ۴۰  ــوق داراي 6۰ درصــد قل ــم ف ــه لحی ــا اســت ک ــه آن معن ــن ب ای
درصــد ســرب مــي باشــد. بهتریــن لحیــم بــراي کارهــاي الکتــرون کیي 
لحیمــی اســت کــه 63 ٪ قلــع و ٪37ســرب دارد .ســیم لحیــم دارای 
قطرهــای مختلــف هســت کــه بســته بــه ظرافــت کار شــما تغییــر مــی 
کنــد. متــداول تریــن نــوع آن ۰.۸ میلــی متــر اســت. ســیم لحیــم هــای 

ــرد ســیم  ــر دارای FLUX مــی باشــند. کارب ــرای اتصــال بهت مرغــوب ب
لحیم، در لحیم کاری با هویه های قلمی و تفنگی می باشد.
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:)SOLDER PASTE (  خمیر قلع

ــاده در  ــن م ــر. ای ــم کاری بهت ــرای لحی ــاده FLUX ب ــاوی م ــری خاکســتری و چســبناك و ح خمی
هنــگام لحیــم کاری قطعــات SMD بــه طــرز شــگفت انگیــزی کار را راحــت میــک 

نــد. بــرای اســتفاده از ایــن خمیــر نیــاز بــه دســتگاه HOT AIR خواهیم داشــت 
تــا ایــن خمیــر را ذوب کنــد. ایــن خمیــر در بســته بنــدی هــای مختلــف عرضــه 

مــی شــود :

۱- ارائه شده در ظرف

ــه شــده در پکیــج ســرنگی (توصیــه  -2 ارائ
مــی کنــم از ایــن نــوع اســتفاده نماییــد)

:)SOLDER ROD ( شمش قلع

بــرای اســتفاده در روش حوضچــه ( حمــام ) قلــع اســتفاده 
. د میشو
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 :)FLUX (  فالکس

یــک پــاك کننــده شــیمیایی مــی باشــد کــه از انــواع متــداول آن مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 
کــرد :

 ۱-آمونیم کلراید و ROSIN ( از رزین بدست میاید ) برای لحیم کاری با قلع

2- کلرید روی و هیدروکلریک اسید برای لحیم کاری آهن گالوانیزه و مواد حاوی روی

ــردن  ــن ب ــرای از بی ــری ب ــه گ ــه در ریخت ــد ک ــدیم فلورای ــیم و س ــد پتاس ــدیم و کلری ــد س 3- کلری
ناخالصــی از فلــزات غیــر آهنــی مــذاب ماننــد آلومینیــوم و یــا بــرای اضافــه کــردن عناصــر دلخــواه از 

قبیــل تیتانیــوم اســتفاده مــی شــود.

۴- کاربــرد ایــن مــاده در بــرق بــرای راحــت کــردن لحیــم کاری بــوده و بــه ســه صــورت مایــع ، ژلــه ای 
و خمیــری فروختــه مــی شــود و ســه کارایــی کلــی دارد :

الف - اکسیدهای ایجاد شده در برد را پاك می کند.

ب- باعــث ایجــاد چســبندگی بیــن قطعــه و بــرد میشــود تــا مثــال هنــگام لحیــم کاری یــک آی ســی 
SMD چنــد صــد پایــه ، قطعــه از جایــش تــکان نخــورد.

ج- باعــث مــی شــود تــا قلــع بــه صــورت کــروی دربیــاد و در حوالــی PAD جمــع شــود ایــن عمــل 
باعــث میشــود تــا بیــن PAD هــا اتصالــی ایجــاد نشــود.

فالکس خمیری فالکس مایع      

فالکس ژله ایفالکس ماژیکی      
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 ) Magnifying Lamp( ذره بین با چراغ

ــرا یکنواخــت  ــه اکث ــک عدســی محــدب ک تشــکیل شــده از ی
بزرگنمایــی نیســت یعنــی یــک لنــز محــدب اســت کــه در یــک قســمت دارای ضخامــت  بــرای  بیشــتر 

بیشــتر مــی باشــد. همینطــور بــه خاطــر داشــتن یــک المــپ لولــه ای مهتابــی باعــث بهتر 
شــدن دیــد هنــگام اســتفاده مــی شــود. ایــن ابــزار در هنــگام لحیــم 

ــت. ــد اس ــات smd مفی ــرای قطع ــا ب کاری مخصوص

اگــر پــول کافــی داریــد از نــوع مرغــوب و دارای انعطــاف حرکتــی بیشــتر 
ــتفاده نمایید. اس

ــه  ــوص ب ــای مخص ــکوپ ه ــیو از میکروس ــرکاران ایس  تعمیی
ــه  ــد ک ــی کنن ــتفاده م ــیله اس ــن وس ــای ای ج

ــت. ــر اس ــه گرانت ــر و البت ــاده بهت ــوق الع ف
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)Tweezers( پنس

ابــزاری بســیار مفیــد در لحیــم کاری کــه بــه وســیله آن مــی شــود قطعــات کوچــک را نگــه داشــت یــا برداشــت.
بــرای ایــن ابــزار انــواع مختلفــی وجــود دارد ولــی توصیــه مــی شــود کــه موقــع خریــد نــوع ضــد 

مغناطیســی آن را بخریــد تــا هنــگام کار اذیــت نشــوید.

توجــه خیلــی مهــم : بــه خاطــر تیــزی و ســوزنی بــودن ایــن وســیله هیچ 
گاه بعــد از اســتفاده فرامــوش نکنیــد کــه محافظ پالســتیکی آنــرا روی 

ــرار بدهید. ــزار ق اب

پایه برای هویه :

بــرای جلوگیــری از خطــرات ســوزاندن ســیم ، میــزکار ، دســت و ... توســط 
ــی شــود .  ــه اســتفاده م ــه هوی ــام پای ــه ن ــه معمــوال از وســیله ای ب هوی
ایــن وســیله دارای مفتــول پیــچ فلــزی بــرای قــرار دادن هویــه و معمــوال 
دارای اســفنجی نســوز بــرای تمیــز کــردن نــوك هویــه کــه بایــد قبــل از 
اســتفاده از اســفنج آن را بــا آب خیــس کــرد . در بعضــی مواقــع بــه جــای 
اســفنج محلــی را بــرای قــرار دادن قطعــات و روی  آن همیــن طــور دســته ای بــرای 

قــرار دادن قرقــره ســیم لحیــم ایجــاد کــرده انــد .
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 اسفنج نسوز

)Wire Cutters( سیم چین

ســیم چیــن جــزو ابزارهــای مکانیکــی میباشــد کــه بــرای بریــدن پایــه اضافــی قطعــات مــورد 
اســتفاده قــرار میگیــرد و کاربــرد فراوانــی دارد . در الکترونیــک از ســیم چیــن هــای مینیاتــوری 
و کوچــک اســتفاده مــی شــود . شــما میتوانیــد از یــک ناخــن گیــر کهنــه نیــز اســتفاده کنیــد. 

تقریبــا همــه ســیم چیــن هــا ماننــد شــکل زیــر یــک قســمت مســتطیلی دارند شــما مــی توانیــد از 
ایــن قســمت بــرای لخــت کــردن ســیم هــا اســتفاده کنیــد و واقعــا بهتــر از خریــد ســیم لخــت کــن 

اضافــی هســت البتــه ایــن روش ممکــن اســت بــرای ســیمهای افشــان خــوب نباشــد و 
چندیــن رشــته از ســیم کنــده شــود ولــی بــرای ســیمهای تــک رشــته و مفتولــی مفیــد 

ست ا

*نکته هنگام خرید :

ــن و انبردســت و ... را  ــل ســیم چی ــزاری مث ــودن اب ــن راه تشــخیص خــوب ب ــاده تری ــد س ــی خواهی ــر م اگ
بفهمیــد کافیســت آنــرا بــه طــرف نــور بگیریــد اگــر از لبــه هــای آن نــور رد میشــود نــوع مرغوبــی نبــوده و 

توصیــه نمــی شــود.
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)SOLDER VACUUM (یا )SOLDER SUCKER ( قلع کش

ایــن ابــزار فــوق العــاده مفیــد وقتــی کارایــی خــودش را نشــان مــی دهــد کــه 
ــه هیــچ روشــی نتوانیــد آن را  ــان درســت شــود و ب یــک تــوده قلــع در بردت
بیــرون بیاوریــد ( البتــه بــه جــز بــا SOLDER WICK کــه بعــدا توضیــح 
ــتگاهی  ــت دس ــخص اس ــم آن مش ــه از اس ــور ک ــد). همانط ــد ش داده خواه
مــی باشــد مکنــده کــه بــرای مکــش قلــع مایــع از روی بــرد در موقــع عمــل 
ــه در  ــود ک ــی ش ــتفاده م ــی )DESOLDERING ( اس ــات یعن ــض قطع تعوی
ــازار  شــکلها و جنــس هــای مختلــف موجــود هســت. شــما مــی توانیــد در ب
جنــس هــای غیرمرغــوب چینــی را بــا قیمتهــای خیلــی پاییــن بــه  وفورپیــدا 

کنیــد!

ــری  ــزار فن ــک اب ــول ی ــای معم ــدل ه ــه م ــا در هم ــد تقریب ــی بینی ــه م همانطــور ک
هســت کــه بایــد تــه آن را مثــل خودکارهــای فشــاری بــه داخــل فشــار بدیــد حــاال 
ایــن وســیله آمــاده کار مــی باشــد. بــا نزدیــک کــردن آن بــه هویــه و ذوب قلــع و فشــار 

دادن دکمــه قلــع کــش مــی توانیــد قلــع را جمــع کنیــد. 

ولی سه ایراد موقع کار کردن با این دستگاه پیش می آید:

۱- ضربــه ناشــی از آزاد شــدن فنــر در مــدارات ظریــف مــی توانــد باعــث کنــده شــدن PAD هــا و مســیرهای 
مســی بشــود.

2- با اینکه سر قلع کش نسوز می باشد ولی بعد از یک مدت به دلیل کیفیت کم خراب می شود.

3- قلــع داخــل قلــع کــش گیــر مــی کنــد کــه بایــد آن را بــاز کنیــد و داخــل آنــرا پــاك نماییــد. در صورتــی کــه 
دســتتان موقــع آزاد شــدن فنــر ثابــت بمانــد و تــکان نخــورد ابــزار خوبــی بــرای بیــرون آوردن قطعــات هســت 

وگرنــه بهتــر اســت از دســتگاه هویــه هــوای گــرم و یــا از نــوار جــذب قلــع اســتفاده کنیــد.
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عکس از داخل قلع کش و اجزای آن

  desoldering braid     یا desoldering wick  یا SOLDER WICK

 DESOLDERING و مخصوصــا )SOLDERING( ایــن ابــزار در هنــگام لحیــم کاری
ــوار عرضــه میشــود  ــه صــورت ن ــن مــاده کــه ب ــرد دارد. خاصیــت ای قطعــات SMD کارب
ــزان  ــه می ــد ک ــی باش ــوص 99.99 ٪ م ــا خل ــس ب ــس آن از م ــت و جن ــع اس ــذب قل ج
 Oxygen-free)اکســیژن در آن تــا میــزان ۰.۰۰۱ ٪ پاییــن آمــده کــه اصطالحــا بــه آن
ــس  ــداری فالک ــه آن مق ــد و ب ــی گوین high thermal conductivity( OFHC” م
اضافــه شــده تــا کارایــی بهتــری در هنــگام کار داشــته باشــد. در مصــارف مربــوط بــه لحیــم 

کاری بــه صــورت نــوار متشــکل از الیــاف مســی ســاخته میشــود

کار بــه ایــن صــورت اســت کــه بایــد این 
نــوار را روی قســمت مربوطــه فشــار داده 
و هویــه را نیــز بــر روی آن فشــار دهیــد 
ــرد  ــود. کارب ــام ش ــذب انج ــل ج ــا عم ت
ایــن روش زمانــی آشــکار مــی شــود کــه 

شــما بخواهیــد یــک قطعــه ظریــف و مثــال 2۰۰ پایــه را لحیــم کنیــد حــال 
اگــر در موقــع لحیــم کاری بیــن پایــه هــا اتصالــی بــه وجــود آیــد ایــن نــوار، 
قلــع زایــد را جــذب خــود مــی کنــد تــا قلــع باقیمانــده عمــل لحیــم کاری را 

تمــام کنــد یــا اینکــه بخواهیــد آی ســی مذکــور را از بــرد در بیاریــد.

گردآوری ، تنظیم و ویرایش : تیم مجله چراغ چک
Telegram ID: @CheraghCheck

ECA منبع: سایت
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پک کامل نقشه های سیم کشی ،
 اطالعیه فنی و مستندات آموزشی 

و تعمیراتی محصوالت ایران خودرو 

206 -207 - رانا - سمند - دنا - آریسان - روآ - RD - پارس - پیکان و سوزوکی ویتارا

سیم کشــی  نقشــه های   *
خنک کننــده  سیســتم های 

* روشنایی 
* سوخت رسانی و جرقه 

 ABS *
* تهویه مطبوع 

* ایموبالیزر 
* مالتی پلکس 

و بســیاری مطالــب و فایل هــای * فیوز و رله 
بصــورت  دیگــر  آموزشــی 
ــت . ــده اس ــدی ش ــته بن دس
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هــر قطعــه ای در اثــر افزایش حرارت منبســط میشــود 
کــه ایــن مقــدار انبســاط در همــه ابعــاد از جملــه طول 
قطعــه تاثیــر میگــذارد. یکــی از قطعــات موتــور احتراق 
داخلــی  کــه در اثــر افزایــش حــرارت انبســاط طولــی 

دارد، ســوپاپ هــای هــوا و دود هســتند.

 بــرای اینکــه بعــد از گــرم شــدن موتــور، افزایــش طــول ســوپاپ هــا موجــب بــاز مانــدن ســوپاپ هــا، 
ــوخت و  ــان و ورود س ــن راندم ــود همچنی ــبک و ... نش ــوپاپ، اس ــر س ــون فن ــی همچ ــه قطعات ــار ب فش
خــروج دود بــه  درســتی کنتــرل گــردد، کارخانــه ســازنده مقــداری خالصــی مجــاز مابیــن ســاق ســوپاپ 
و بادامــک در نظــر میگیــرد کــه بــه فیلــر معــروف هســت کــه در واقــع در حالــت ســرد موتــور بایســتی 
ایــن مقــدار فیلــر از بیــن بادامــک و ســاق ســوپاپ بگــذرد. ایــن مقــدار مجــاز خالصــی یــا بــه صــورت 
پیــچ و مهــره )ماننــد موتــور پیــکان و پرایــد( و یــا بــه صــورت شــیم )ماننــد موتــور ایکــس یــو 7 کــه روی 

۴۰۵ و پــارس و ســمند نصــب شــده اســت( تنظیــم میگــردد.

در موتورهایــی کــه از تایپــت هیدرولیــک اســتفاده کــرده انــد بــا 
توجــه بــه فشــار روغــن موتــور پشــت تایپــت هــا و عــدم خرابــی 
تایپــت هیدرولیــک، همیشــه مقــدار لقــی مابیــن میــل بادامــک 
ــا  ــا 2۰۰۰، زانتی ــور زانتی ــی باشــد. موت ــر م ــوپاپ صف ــاق س و س
۱۸۰۰، ریــو ، موتــور ملــی، موتــور روا ســال ، موتــور تــی یــو فایــو، 
موتــور تیبــا، موتــور پرایــد یــورو چهــار و ... از جملــه موتورهــای 
تولیــد داخــل بــا تایپــت هیدرولیــک مــی باشــند کــه از بحــث مــا 

خــارج مــی باشــند.

XU7شیم گیری موتور

www.CheraghCheck.ir 20



مقــدار مجــاز خالصــی بــرای موتــور ایکــس یــو 7 در حالــت ســرد طبــق کاتالــوگ تعمیراتــی شــرکت ایرانخــودرو 
بــرای ســوپاپ هــوا 2۰ صــدم میلیمتــر و ســوپاپ دود ۴۰ صــدم میلیمتــر )بــا پنــج صــدم تلرانــس( مــی باشــد. 
البتــه بــرای سرســیلندرهای نــو بــه دلیــل نشســت ســیت یا همــان نشــیمنگاه ســوپاپ برخــی تراشــکار هــای برای 
ســوپاپ هــوا 3۰ و بــرای دود ۴۵ در نظــر میگیرنــد. بــرای خودروهایــی بــا سرســیلندر کارکــرده کــه بــا گاز طبیعــی 
کار میکننــد نیــز ســوپاپ هــوا 2۵ و ســوپاپ دود ۴۰ در نظــر گرفتــه میشــود و بــرای مشــتریانی کــه بــه صــدای 
شــیم سرســیلندر حســاس هســتند مــی توانیــد مقــدار ســوپاپ هــوا 2۰ و بــرای دود 3۵ در نظــر بگیریــد . )مقادیــر 

غیــر از کاتالــوگ ایرانخــودرو صرفــا تجربــی مــی باشــد(

در تصویر زیر مقدار j خالصی بین بادامک و تایپت ، عدد نه شیم و عدد هشت تایپت را نشان می دهد.

پیــش نیــاز شــیمگذاری سرســیلندر موتــور ایکــس یــو 7، 
آشــنایی بــا مکانیــک موتــور، تایــم گــذاری ایــن موتــور، 

کار کــردن بــا میکرومتــر، اســتفاده از فیلــر مــی باشــد.
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ابتــدا بایســتی اجــازه دهیــم سرســیلندر تــا دمــای محیــط ســرد شــود. باتــری، کویــل هــا، 
پیــچ آلــن خــور پشــت کویــل هــا کــه بــا آلــن شــش بــه کفــه اول میــل ســوپاپ بســته شــده 
اســت، درب ســوپاپ، قــاب باالیــی تســمه تایــم را بــاز کنیــد. تســمه تایمینــگ را در حالــی که 

سرســیلندر در حالــت تایــم قــرار دارد بــاز کنیــد. نــی روغــن را برداریــد. 

 بعد از این مرحله جدولی همانند جدول زیر آماده می کنیم. 

سیلندر چهارمسیلندر سومسیلندر دومسیلندر اول
دودهواهوادوددودهواهوادود

اندازه فیلر
شــیم  انــدازه 

قبلــی
شــیم  انــدازه 

یــد جد

شــمارش کفــه هــای میــل ســوپاپ در ایــن موتــور از ســمت گیربکــس هســت بنابرایــن 
جــدول را طبــق همیــن اصــول آمــاده مــی کنیــم. 

بادامــک هایــی کــه ســوپاپ مربــوط بــه آنهــا بســته اســت )نــوك بادامــک بــه ســمت بــاال 
مــی باشــد( آمــاده انــدازه گیــری مقــدار فیلــر مــی باشــد. 
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بــرای بادامکــی کــه در شــکل بــاال نشــان داده شــده اســت فیلــر 3۵ بــه راحتی 
عبــور مــی کنــد ولــی فیلــر ۴۰ عبــور نمــی کنــد پــس خالصــی مربــوط بــه 
ــه  ــوط ب ــر مــی باشــد کــه مرب ــر 37 صــدم میلیمت ــا براب ــن بادامــک تقریب ای
ــایر  ــرای س ــب ب ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــی باش ــارم م ــیلندر چه ــوپاپ دود س س
ســوپاپ هــا هــم ایــن انــدازه گیــری را انجــام مــی دهیــم و در جــدول در خانــه 

مربوطــه یادداشــت مــی کنیــم.

نکتــه: 
ــری  ــدازه گی ــع ان موق

ــا ســطح تایپــت  ــر ب حتمــا فیل
کامــل ممــاس باشــد و از اهــرم 

ــواره  ــت و دی ــن تایپ ــر بی ــردم فیل ک
سرســیلندر خــودداری کنیــد کــه 

ــدازه  ــت ان ــتباه در قرائ ــث اش باع
ــد. ــد ش خواه

نکته: 
گاهی اوقات در هنگام 

اندازه گیری می بینید هیچ یک 
از فیلرها از مابین تایپت و بادامک عبور 

نمیکند که در واقع این سوپاپ کامال شیم 
سفت کرده است و بایستی بعد از باز کردن کفه 
ها و برداشتن میل سوپاپ، شیم مربوط به این 
سوپاپ را برداشته و یک عدد شیم با اندازه 
خیلی کوچکتر مثال 2.2۰ میلیمتر بگذاریم 

و بعد از بستن میل سوپاپ و کفه ها 
دوباره اندازه گیری کنیم.
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ــه صــورت  ــاز کــردن کفــه هــا و میــل ســوپاپ رســیده اســت. کفــه هــا را ب ــت ب حــاال نوب
حلزونــی و از خــارج بــه داخــل در مرحلــه اول بــا نیــم دور شــل میکنیــم و بعــد از اینکــه همه 
کفــه هــا از فشــار افتادنــد دوبــاره کفــه هــا را شــل مــی کنیــم تــا اینکــه پیــچ هــا کامــال بــاز 

شــوند. کفــه هــا را بــه ترتیــب برداریــد. بــه شــماره گــذاری کفــه هــا توجــه کنیــد. 

نکتــه: در خودروهــای مــدل پاییــن کــه میــل ســوپاپ دارای زائــده بــرای راه انــدازی دلکــو 
مــی باشــد، بــرای درآوردن میــل ســوپاپ بایســتی هوزینــگ ترموســتات کامــل بــاز شــود.

)تصویر فوق مربوط به میل سوپاپ زیمنس می باشد(

ــا و   ــه ه ــویید و کف ــن بش ــا بنزی ــا را ب ــه ه ــوپاپ و کف ــل س ــد. می ــوپاپ را برداری ــل س می
ــرك و ســوختگی و  ــا را از نظرت ــه ه ــل ســوپاپ در کف ــا و محــل نشــیمنگاه می ــک ه بادام

ــد. ــی کنی ــراش و ... بررس ــاییدگی و خ س
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اکنــون اولیــن تایپــت از ســمت راســت را بــه آرامــی بــا آهنربــا برداریــد. 
ممکــن اســت شــیم بــه تــه تایپــت چســبیده باشــد پــس ابتــدا داخــل 
تایپــت را بررســی کنیــد. در غیراینصــورت شــیم موردنظــر بــاالی پولکی 

ســوپاپ قــرار دارد. شــیم را برداشــته و تمیــز کنیــد. 

میکرومتــر را از لحــاظ صحــت انــدازه گیــری کنتــرل کنیــد. بــرای ایــن 
ــت  ــری دق ــدازه گی ــع ان ــد. موق ــی باش ــاز م ــر ۰-2۵ نی ــرو مت کار میک
کنیــد کــه میلــه میکرومتــر دقیقــا در وســط شــیم قــرا گیــرد تــا پلــه 

ایجــاد شــده در اثــر لــه شــدن شــیم شــما را بــه اشــتباه نینــدازد.

ــس 2.۸۵  ــمت گیربک ــک از س ــیلندر ی ــوپاپ دود س ــیم س ــدازه ش ان

میلیمتــر مــی باشــد. انــدازه فیلــر ایــن ســوپاپ 3۰ صــدم میلیمتــر بوده 

اســت. طبــق اســتاندارد بایســتی فیلــر ۴۰ صــدم میلیمتــر از از قســمت 

عبــور کنــد درنتیجــه بایســتی مــا انــدازه شــیم را بــه مقــدار ۱۰ صــدم 

کوچکتــر کنیــم یعنــی از شــیم 2.7۵ میلیمتــر اســتفاده کنیــم.
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ــدازه شــیم ســوپاپ هــوا ســیلندر یــک از ســمت گیربکــس 3.۰2  ان
ــدم  ــا 2۸ ص ــوپاپ تقریب ــن س ــر ای ــدازه فیل ــد. ان ــی باش ــر م میلیمت
میلیمتــر بــوده اســت )فیلــر 2۵ خیلــی روان رد شــده ولــی فیلــر 3۰ 
رد نشــده اســت(. طبــق اســتاندارد بایســتی فیلــر 2۰ صــدم میلیمتــر 
ــه  ــدازه شــیم را ب ــا ان ــور کنــد درنتیجــه بایســتی م از از قســمت عب
مقــدار ۸ صــدم بزرگــت کنیــم یعنــی از شــیم 3.۱۰ میلیمتر اســتفاده 

کنیــم.

نکتــه: موقــع انــدازه گیــری 
ــد کــه  ــت کنی ــر دق ــا فیل ب
زمانــی کــه فیلــر بــه صورت 
مماســی از بیــن بادامــک و 
تایپــت عبــور میکنــد اندازه 
درســت را نشــان مــی دهــد 
و در صورتــی کــه بــا فشــار 
زیــاد یــا بــه صــورت خیلــی 
روان عبــور مــی کنــد اندازه 
درســت نیســت و بایســتی 
ــدازه را  میانگیــن ایــن دو ان

مــالك قــرار دهیــم.
ایــن عمــل را بــرای شــش ســوپاپ بعــدی هــم بــه ترتیــب 
انجــام میدهیــم. بــرای اینکــه در انجــام محاســبات و ترتیــب 
عملیــات اشــتباهی ایجــاد نشــود انــدازه فیلــر و شــیم هــا را 

در جــدول در هــر مرحلــه مــی نویســیم.

خالصی استاندارد 
سیلندر چهارمسیلندر سومسیلندر دومسیلندر اولهوا 20

خالصی استاندارد 
دودهواهوادوددودهواهوادوددود 40

3028اندازه فیلر
2.853.02اندازه شیم قبلی
2.753.10اندازه شیم جدید

نکتــه: تایپــت هــای ســوپاپ هــا را باهــم قاطــی نکنیــد. 
ــود  ــاظ گ ــت را از لح ــا تایپ ــک ب ــورد بادان ــل برخ مح
افتادگــی، ســایش و خــط و خــراش بررســی کنیــد و در 

صــورت معیــوب بــودن تعویــض نماییــد.

نکتــه: هنــگام تعویــض تایپــت و میــل ســوپاپ ســعی 
نماییــد هــر دو قطعــه از یــک نــوع برنــد باشــند.

ــه:  نکت
ــای  همیشــه از شــیم ه

ــای  ــیم ه ــوان ش ــه عن ــو ب ن
کنیــد.  اســتفاده  جایگزیــن 
بــردن شــیم ســنگ  از کار 
خــورده، شــیم ســنباده شــده 
و شــیم مســتعمل خــودداری 
صــدای  کــه  چــرا  کنیــد 
اضافــی در سرســیلندر ایجــاد 

ــرد ــد ک خواه
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نکتــه: هنــگام جاگــذاری شــیم دقــت 
کنیــد کــه ســمت نوشــته دار بــه 
ــه  ــراق ب ــمت ب ــوپاپ و س ــمت س س
ســمت تایپــت باشــد ماننــد شــکل زیر

ــه پنــج  ــا فاصل ــازار ب ــه: شــیم هــا در ب نکت
صــدم از یکدیگــر موجــود مــی باشــند و از شــیم 2.۰۰ شــروع 

شــده و بــه شــیم ۴.۰۰ میلیمتــر ختــم میشــود ولــی شــیم هایــی کــه 
معمــوال بیشــترین اســتفاده را دارنــد شــیم هــای 2.۵۰ تــا 3.۵۰ )البتــه 
از ایــن بیــن هــم شــیم هــای 2.7۰ تــا 3.۱۰ بــاز هــم بیشــترین اســتفاده 
را دارنــد(. شــیم معمــوال در بســته هــای ۱۰ تایــی بــه صــورت عمــده بــه 
فــروش میرســد و اگــر قصــد داریــد ایــن کار را بــه صــورت حرفــه ای دنبال 
کنیــد بســته کامــل شــیم را خریــداری نماییــد و بــه تفکیــک انــدازه بــه 
صــورت منظــم نگــه داری کنیــد. شــیم بــا برنــد معتبــر اســتفاده کنیــد 

تــا در مــدت کوتاهــی دوبــاره سرســیلندر شــما شــیم ســفت نکنــد.
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بعــد از اینکــه شــیم هــای ســایر ســوپاپ هــا را تنظیــم کردیــد، تایپــت هــا را در محــل 
خــود بگذاریــد . کفــه هــای میــل ســوپاپ را روغنکاری کــرده و میــل ســوپاپ را جاگذاری 

کــرده و کفــه هــا را بــه صــورت حلزونــی از داخــل بــه خــارج در چنــد مرحلــه ببندیــد.

گشــتاور  مقــدار  نکتــه: 
ســفت کــردن مهــره هــای 
کفــه هــای میــل بادامــک 
۱۵ نیوتــن متــر و پیــچ 
بادامــک 2۵  ســر میــل 
ــد.  ــی باش ــر م ــن مت نیوت

ــه  ــرای هــر ســوپاپ ب ــاره ب ــد و دوب دو دور میــل ســوپاپ را بچرخانی
تفکیــک هــوا و دود مقــدار فیلــر را انــدازه بگیریــد و در صورتــی کــه 
بــا مقــدار اســتاندارد مطابقــت نداشــت مراحــل قبلــی را تکــرار کنیــد.

نویسنده : توحید احمدی
Telegram ID: @TOHIDSAHAND

)جهــت جلوگیــری از طوالنــی شــدن مطلــب از عنــوان مطالــب مربــوط بــه تایــم گــذاری، بســتن درب ســوپاپ، روغنــکاری، بســتن هوزینــگ 
ترموســتات و مراحــل آمــاده ســازی بــرای روشــن کــردن خــودرو پرهیــز شــده اســت(
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راه با هدیه ای کاربردی
هم

 ECU و یونیت های مالتی پلکسنرم افزار جامع تعمیرات

نرم افزار حرفه ای 
 ECU تعمیرات

ند:
یک

ی م
یبان

شت
ل پ

 کام
این نرم افزار آموزش ایسیو های زیر را بصورت

 )SL96-S2۰۰۰(۱- ساژم

بایفیــول   – )بنزینــی  زیمنــس   -2
 )CGE – CGD – CIX۴۸-

SSAT ایرانخودرو – SSAT 3- سایپا

 m7.۴.۴  –  me7.۴.۴  –  7٫۴٫۵ بــوش   -۴
7.3-  ۵.2  –  7.9.7.۱-

s2۰۰۰ والو J3۴ ۵- ایسیو والو

FCM- BSM – FN – CCN 6-  نود های

7- دیتاشیت و پین اوت تخصصی به زبان فارسی

ــی  ــزر و ب ــتم ایموبالی ــذف سیس ــای ح ۸- روش ه
ــردن ــد ک ک

9- تغییــرات ســخت افزاری 
و نــرم افــزاری جهت تســت ایســیو 

ــودار  های ایم
۱۰- روش پیــدا کــردن کــد ســوییچ در دامپ 

ــیو ها  ایس

۱۱- آموزش الکترونیک پایه

۱2- کار بــا دســتگاه هــای تســتر ایســیو – هیتــر – 
ــر و… پروگرام

ــف از  ــهای مختل ــه روش ــیو ب ــزی ایس ــه ری ۱3- برنام
J-tag ــه جمل

۱۴- بررسی مسیر سنسور ها و عملگر ها

۱۵- آپدیت اینترنتی راحت و رایگان 

۱6- قفل امنیتی عدم کپی نرم افزار

و بــزودی آپدیــت ایســیو هــای بــوش 7٫۴٫9 ، 7٫۴٫۱۱ و تعمیــرات کامــل 
نــود هــای— BCM-BSI-COM2۰۰۰ بــه صــورت رایــگان

تلفن تماس:

همراه : ۰۹۱۰۸۸۴۱۶۳۴

تلفن: ۰۲۶۳۲۲۲۸۹۷۰
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محل قرارگیری:

ناک سنسور یا سنسور ضربه
Knock Sensor(KS)

ایــن سنســور ضربــات ناشــی از احتــراق زودرس ســوخت ویا خودســوزی 
موتــور را بــه صــورت ســیگنالهای بــهECU  ارســال میکنــد تــا آوانــس 
و ریتــارد جرقــه بگونــه ایــی تنظیــم گــردد تــا کمتریــن ضربــه بــه ســر 

پیســتون وارد گــردد و موتــور بــه نرمــی کار کنــد 
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در موتور های ۴ سیلندر در صورتی که یک سنسور داشته باشد بین سیلندر 2 و 3 قرار دارد .

و در صورتی که دو سنسور داشته باشد بین سیلندر های ۱و2 وبین 3 و۴ قرار دارد.

  در موتــور هــای شــش ســیلندر معمــوال بــرای بدســت آوردن ارتعاشــات هــر دو طــرف موتــور 2 عــدد در هــر ســمت 
بلوکه ســیلندر وجــود دارد.

ساختار داخلی : 
ایــن سنســور تشــکیل شــده از یک 
قــاب مرتعــش کــه درون یــک قاب 
ــرار گرفتــه و ضربه هــای  ــی ق چدن
ســیلندر رو توســط پیــزو الکتریــک 
رابــط  کمــک  بــا  و  شناســایی 
الکتریکــی بــه یــک ولتــاژ تبدیــل و 
 ecu از طریق دســته ســیم بــرای

ارســال مــی شــود.

عیب یابی در ایسیو زیمنس:

ســیگنال ایــن سنســور بــا توجه 
ــن ۴2  ــر وارد پی ــکل زی ــه ش ب

ایســیو زیمنــس میشــود.

ــه  ــم از پای ــور ه ــی سنس و منف
ــود. ــی ش ــن م ــیو تامی ۱2 ایس
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و از آنجــا وارد مقاومــت ۱۰۰ کیلــو 
اهــم مــی شــود کــه هــر دو بصــورت 

ــد. ــرار دارن ــدار ق ــری در م س

ــه از  ــور ضرب ــاژی سنس ــیگنال ولت س
طریــق پایــه ۴2 وارد بــرد ایســیو 
زیمنــس مــی شــود و وارد خــازن 

SMD  زیــر مــی گــردد .

ــه منفــی ایســیو را تســت و در  ــه ب ــوق( مولتــی متــر ، اتصــال ایــن پای ــا تســت بازر)ب میتوانیــد ب
ــه ایــن پایــه اعمــال کنیــد. ــودن یــک منفــی ب صــورت قطــع ب
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پین اوت آیسی:

 

و در نهایــت بــه پایــه شــماره ۱6  آی 
ســی TPIC۸۱۰۱DW بــرای تقویــت 
ســیگنال و ارســال آن بــه میکــرو،  

ــردد. متصــل میگ

آی ســی TPIC۸۱۰۱DW  رابــط سنســور ضربــه اســت کــه بــر اســاس پروتــکل SPI  بــا میکــرو در ارتبــاط اســت و 
وظیفــه تقویــت ســیگنالهایی کــه توســط سنســور ضربــه ارســال میگــردد را دارد.

این آی سی میتواند 2 عدد سنسور ضربه را پشتیبانی کند.
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ــق   ــا میکــرو از طری ــن آیســی ب ــد ارتبــاط ای ــاال اشــاره گردی همانطــور کــه در ب
BUS SPI   اســت . در شــکل زیــر پیــن هــای ارتباطــی آن بــرای شــما مشــخص 
گردیــده اســت  )خــط آبــی بــرای ارتبــاط منفــی اســت و بــه پایــه هــای دیگــر 

نیــز متصــل اســت(

گردآوری ، تنظیم و ویرایش : تیم مجله چراغ چک
Telegram ID: @CheraghCheck
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مشهور ترین
مجله های خارجی جهان 

مشهورترین مجله های خودرویی جهان

بررسی جدیدترین خودروهای روز جهان

تصاویر باکیفیت، اخبار خودرو

نقد و بررسی و مقایسه ی خودرو ها

قابلیت ها و جزئیات خودرو های جدید

از سال 2014 تا 2017

8 گیگ

 2 عدد DVD اورجینال
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آموزش بازیافت گاز و روغن و نشت یابی 
و شارژ روغن و گاز بوسیله دستگاه های 

نیمه اتوماتیک شارژ گاز کولر.

مرحله اول نازل های Lp.Hp را به خودرو 
متصل کنید

والو های Lp.Hp مربوط به شیلنگ 
های خروجی دستگاه را ۴/۱دور به 

آرامی جهت خالف عقربه های ساعت 
باز کنید.
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بوسیله کلید میانبر مشخص شده وارد 
تنظیمات این مرحله بشید.

سطر اول میزان گاز مخزن دستگاه 
رو نشون میده و سطر دوم مقدار 
گازی که شما میخواهید باریافت 
کنید رو نشون میده که در اینجا 

روی یک کیلو تنظیم شده

درحال انجام عملیات بازیافت.

37 www.CheraghCheck.ir

آموزش بازیافت گاز و روغن و نشت یابی و شارژ روغن و گاز...



پس از اتمام بازیافت گاز دستگاه با تک آالرم مرحله 
بعد یعنی تخلیه روغن بمدت شصت ثانیه رو اعالم 
میکنه و از کاربر میخواد والو تخلیه روغن رو باز کنه.

مخزن سمت راست مربوط به روغن 
تخیله شده از خودروها است

والو قرمز رنگ سمت راست پایین مربوط 
به تخلیه روغن است،والو را خیلی خیلی 

آهسته بازکنید.
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پس از پایان یک دقیقه دستگاه با آالرم 
ممتد پایان کامل عملیات ریکاوری رو 

اعالم میکنه و میخواد والو روغن بسته شه.

مرحله ایجاد خال درمدار و نشت یابی را توسط کلید 
میانبر مربوطه انتخاب کنید.

مدت زمان وکیوم معموال ۱۰~۱۵دقیقه تنظیم 
میکنیم،نکته اینکه اگر دستگاه باالی 3/۵کیلو 
گاز ذخیره داشته باشه عملیات وکیوم ۵دقیقه 

بیشتر مجاز نیست چون ممکنه گاز زیادتر از حد 
مجاز وارد مدار بشه.
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پس از اتمام زمان درجه های lp.hp زیر صفر 
هستن و درصورت بازگشت به سمت صفر نشتی 

در مدار کولر داریم.

بعد از چنددقیقه دستگاه با آالرم ممتد پایان 
نشت یابی رو اعالم میکنه.

درجه ها ثابت مونده و نشتی در مدار 
نداریم،بهترین روش برای تست نشتی 

کاسه نمد سر کمپرسور وکیوم مدار است.
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حاال نوبت میرسه به شارژ روغن جدید 
جایگزین روغن تخلیه شده،معموال در 
ریکاوری حدود۱۰~2۰ سی سی روغن 

تخلیه میشه که مجدد باید شارژ بشه.والو 
را بطور لحظه ای باز و ببنید

مخزن روغن جدید،شارژ اضافی روغن 
مشکالت زیادی درپی داره پس دقت کنید.

آخرین مرحله شارژ گاز هست که 
توسط میانبر مذکور وارد تنظیمات 

این قسمت میشیم.

41 www.CheraghCheck.ir

آموزش بازیافت گاز و روغن و نشت یابی و شارژ روغن و گاز...



بسته به خودرو مقدار شارژ گاز را در این 
منو به گرم وارد میکنیم،دراینجا خودرو 
پراید هست که 6۰۰گرم رو وارد کردیم، 

اینتر رو میزنیم.

در حال شارژ گاز

پس از اتمام نازل ها رو جدا و کولر 
خودرو را روشن کنید.
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پس از اتمام کار مقداری گاز داخل 
شیلنگ های خروجی باقی می مونه 
که عملیات بازیافت گاز رو مجدد 

بطور کامل انجام دهید.

در آخر شیر های والو را بسته و دستگاه 
را خاموش کنید.
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نکات کلیدی:

در هوای سرد اقدام به شارژ و بازیافت گاز نکنید. ●

هر صدمرتبه ریکاوری سعی کنید درایر )رطوبت گیر( دستگاه را تعویض کنید. ●

برای جابجایی دستگاه سه عدد پیچ زیر دستگاه وجود داره که عمل قفل کردن ترازوی دستگاه رو    ●
انجام میده که حتما باید بسته باشن که به ترازو آسیب وارد نشه.  

موقع عملیات ریکاوری و شارژ دستگاه را تراز کنید و از تکان دادن دستگاه حین کار خودداری کنید. ●

در عملیات بازیافت معموال حدود ۱۰۰~۱۵۰گرم حدررفت گاز وجود دارد. ●

برای تکمیل فرایند شارژگاز کولر میزان گاز ذخیره شده در دستگاه نباید زیر دوکیلو باشد. ●

پیچ های قفل ترازو،مهره های شش را شل کنید 
و پیچ هارو تا جایی که سفت بچرخد با دست 

ببندید سپس با آچار حدود دو دور پیچ هارو سفت 
کنید،در آخر مجدد مهره هارو سفت کنید فقط 

حین سفت کردن مهره پیچ نباید بچرخد.

نویسنده: 
داوود اربابی

Telegram ID: 
@Davood_S_Arbabi
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مشهور ترین
مجله های خارجی جهان 

مشهورترین مجله های خودرویی جهان

بررسی جدیدترین خودروهای روز جهان

تصاویر باکیفیت، اخبار خودرو

نقد و بررسی و مقایسه ی خودرو ها

قابلیت ها و جزئیات خودرو های جدید

از سال 2014 تا 2017

8 گیگ

 2 عدد DVD اورجینال

www.shop.cheraghcheck.ir4545



با عالئم اختصاری آپشن های خودرو 
آشنا شویم

ــامی و  ــا اس ــه ب ــی ک ــا و امکانات ــن ه ــدای از آپش ج
عناوینــی مشــخص و کامــال ملمــوس شــناخته مــی 
ــای  ــتم ه ــرای سیس ــوارد ب ــیاری از م ــوند، در بس ش
ــوان شــان از ترکیــب چنــد کلمــه  ــر کــه عن جدیدت
مختلــف تشــکیل مــی شــود، کلمــه هــای اختصــاری 
در نظــر گرفتــه شــده کــه بیانــی راحــت تــر داشــته 
باشــند. در نوشــتار ذیــل بــه بررســی کوتــاه برخــی از 

ــم پرداخــت. ــم، و عملکردشــان خواهی ــن عالئ ای
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)ABS(Anti- Lock Brake System

سیســتم ABS یــا همــان ترمــز ضدقفــل ایــن روزهــا یکــی از پرکاربردترین سیســتم های 
ــت الکترونیکــی،  ــک کی ــری از ی ــره گی ــا به ــه ب ــدرن اســت ک ــای م ــی در خودروه ایمن
ــا و  ــل شــدن چــرخ ه ــز از قف ــردن ســریع فشــار ترم ــا قطــع و وصــل ک سنســور و...، ب

ســرخوردن خــودرو در ترمزگیــری هــای شــرایط مختلــف جلوگیــری می کنــد. 
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)EBD( Electronic Brakeforce Distribution 

ــان  ــه در زب ــی ABS اســت ک ــای تکمیل ــی از سیســتم ه EBD  یک
فارســی تحــت عنــوان »تقســیم الکترونیکــی نیــروی ترمــز بیــن چــرخ 
هــا« معنــی مــی شــود. بــا بهــره گیــری از ایــن سیســتم شــما در صورت 
ترمزگیــری بــر ســر پیــچ هــا حالــت ناپایــداری نخواهیدداشــت و نیــروی 
ترمــزی بســته بــه شــرایط جــاده در بــی چــرخ هــا تقســیم خواهدشــد.
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)ESC( Electronic Stability Control

 

ایــن سیســتم را تحــت عنــوان ESP )Electronic Stability Program( نیــز مــی 
ــی شــود.  ــی م ــداری الکترونیکــی« معن ــرل پای ــه »کنت ــان فارســی ب ــه در زب شناســیم ک
زمانــی کــه بــر ســر پیــچ هــا یــا حتــی خــط مســتقیم )در شــرایط جــاده لغزنــده( سیســتم 
حــس کنــد کــه خــودرو در حــال منحــرف شــدن اســت؛ ESP. ESC. ASC. VSC یا 
ASP بــا محاســبه دقیــق شــرایط، ترمزهــای چــرخ هــای مختلــف را بــه صــورت جداگانــه 

درگیــر مــی کنــد تــا از تصــادف جلوگیــری شــود.
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)TCS( Traction Control System

 

TCS یــا »سیســتم کنتــرل کشــش« کــه در برخــی از خودروهــا تحــت عنــوان 
ASR. VDC. TCL و... نیــز شــناخته مــی شــود، یکــی از سیســتم هــای بســیار 
ــدرت  ــای پرق ــل ه ــه خصــوص در اتومبی ــرل خــارج نشــدن خــودرو ب ــرای از کنت ــم ب مه
ــت  ــد، وضعی ــته باش ــرخوردن داش ــه ُس ــل ب ــودرو تمای ــر خ ــامانه، اگ ــن س ــت. در ای اس
دریچــه گاز، میــزان تقســیم قــدرت در بیــن چــرخ هــای یــک اکســل، وضعیــت و 
ــوران را  ــای پرخ ــرانه ه ــارژر در پیش ــت توربوش ــی بوس ــوخت و حت ــش س ــدار پاش مق
ــود. ــودرو ش ــی خ ــت دینامیک ــداری در وضعی ــروز ناپای ــع از ب ــا مان ــد ت ــی کن ــرل م  کنت
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)EBA) Emergency Brake Assist

ــود،  ــی ش ــناخته م ــز ش ــا BAS نی ــل BA ی ــری مث ــن دیگ ــت عناوی ــه تح ــورد ک ــن م ای
یکــی دیگــر از سیســتم هــای الکترونیکــی مکمــل ABS اســت کــه بــا بهــره گیــری از 
ــودرو  ــید و خ ــته باش ــدید داش ــری ش ــه ترمزگی ــاز ب ــه نی ــی ک ــراری، زمان ــرایط اضط آن در ش
ــزان  ــترین می ــازدارد، بیش ــت ب ــودرو را از حرک ــریعا خ ــد دارد س ــده قص ــه رانن ــد ک ــس کن ح
ــت.  ــد، خواهیدداش ــبیده باش ــف نچس ــه ک ــل ب ــور کام ــه ط ــز ب ــدال ترم ــر پ ــی اگ ــز را حت  ترم
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)HAC( Hill- Start Assist Control

در خودروهــای مجهــز بــه دنــده اتوماتیــک از 
ــان  ــا هم ــوان HAC ی ــت عن ــتمی تح سیس
ســرباالیی«  در  حرکــت  شــروع  »کنتــرل 
ــری از  ــره گی ــا به ــه ب ــی شــود ک اســتفاده م
ــد  ــیبدار قص ــاده ای ش ــه در ج ــی ک آن، زمان
ــده و  ــد، جعبــه دن ــه حرکــت را داری شــروع ب
ــب  ــه عق ــودرو ب ــت خ ــا از حرک ــه ترمزه البت
جلوگیــری مــی کننــد. ایــن سیســتم در 
ــوص در  ــه خص ــیل ب ــای دو دیفرانس خودروه
ــاده  ــارج از ج ــور خ ــب العب ــیرهای صع مس
کاربــرد بســزایی دارد. از ایــن سیســتم تحــت 

ــود. ــی ش ــاد م ــز ی ــوان HSA نی عن

53 www.CheraghCheck.ir

با عالئم اختصاری آپشن های خودرو آشنا شویم



)EPB( Electronic Park Brake

ترمــز پــارك الکترونیکــی یــا بــه بیان ســاده تــر و عامیانــه تر ترمزدســتی 
الکترونیکــی کــه چنــد ســالی اســت روی خودروهــای نیمــه لوکــس و 
لوکــس خانوادگــی قــرار مــی گیــرد، یکــی دیگــر از امکانــات کاربــردی 
در خودروهــای جدیــد اســت کــه بــا زدن دکمــه کفشــک هــای ترمــزی 
ــاره  ــا فشــردن دوب ــن ی ــرار گرفت ــده ق ــا در دن ــر شــده و ب ــارك درگی پ
ــرای نخســتین  دکمــه EPB، ترمــز آزاد مــی شــود. از ایــن سیســتم ب

ــار در ب ام و ســری 7 مــدل E6۵( 2۰۰2( اســتفاده شــد. ب
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)TPMS( Tire Pressure Monitoring System

ایــن سیســتم بــرای کنتــرل بــاد تایرهــای خــودرو در شــرایط مختلــف طراحــی 
شــده و بســته بــه نــوع خــودرو بــه صــورت درصــد دقیــق، هشــدار کاهــش بــاد 
تایــر و... عمــل مــی کنــد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن سیســتم در برخــی 
خودروهــای ارزان قیمــت چنــدان دقیقــه عمــل نمــی کنــد و ممکــن اســت چراغ 

هشــدار آن خیلــی وقــت هــا روشــن باشــد!
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)BSM( Blind Spot Monitoring

 

سیســتم هشــدار نقطــه کــور کــه در برخــی مواقــع تحــت عنــوان رادار نقطه کــور نیــز از آن 
یــاد مــی شــود، یکــی از آپشــن هــای بســیار کاربــردی و جدیــد در دنیــای اتومبیــل هــای 
پیشــرفته اســت. بــا بهــره گیــری از ایــن امــکان، یــک جفــت سنســور زر آینــه هــای جانبی 
)یــا جــای دیگــری از دو طــرف خــودرو( نصــب مــی شــود و یــک چــراغ هشــداردهنده روی 
آینــه، لچکــی پشــت آینــه و... خواهیــم داشــت. در صورتــی کــه خودرویــی بــه نقطــه کــور 

آینــه هــا نزدیــک شــود، خــودرو از طریــق ایــن چــراغ هــا بــه شــما هشــدار مــی دهــد.
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)HUD) Head Up Display

ــردی تریــن امکاناتــی کــه ایــن روزهــا روی خودروهــای مــدرن نصــب مــی شــود،  یکــی از کارب
»نمایشــگر ســرباال« یــا بــه بیــان دیگــر Head Up Display اســت. ایــن امــکان کــه پیــش تر 
عمدتــا در جــت هــای جنگنــده بــه کار مــی رفــت، ایــن روزهــا حتــی بــه صــورت نــرم افزارهــای 
موبایلــی نیــز در دســترس عمــوم قــرار دارد و در خودروهــای مــدرن و لوکــس بــا بهــره گیــری از 
یــک پروژکتــور بازتــاب کننــده تصویــر کوچــک، اطالعاتی همچــون ســرعت، دور موتــور و... را روی 

شیشــه شــما مــی انــدازد تــا بــا تمرکــز بیشــتری جــاده را بپیماییــد.

گردآوری ، تنظیم و ویرایش : تیم مجله چراغ چک
Telegram ID: @CheraghCheck
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زندگی نامه محمود خیامی
پدر خودروسازی ایران

محمود خیامی

ســید محمود خیامــی )زاده ۱3۰۸ مشــهد، ایران( سرشــناس به پدر 
ــران، از عمده تریــن صاحبــان صنایــع خودروســازی  صنعــت اتومبیــل ای

در ایــران بــود. بــرادر بزرگتــر وی ســید احمــد خیامــی از بنیانگذاران و شــریک 
وی در ایــران ناســیونال بــود. او اکنــون تبعه کشــور فرانســه اســت.

زندگی نامه

ــا  ــت واصالت ــی اس ــر خیام ــید علی اکب ــاج س ــد ح ــی، فرزن ــود خیام محم
ــش  ــود. ارت ــون دار ب ــدر او کامی ــد. پ ــرق( می باش ــه- جاغ ــهدی )طرقب مش

ــود،  ــرده ب ــغال ک ــهد را اش ــی اول مش ــگ جهان ــه در دوران جن ــیه ک روس
ــرد.  ــل ک ــه روســیه منتق ــگ ب ــان جن ــس از پای ــای او را مصــادره و پ کامیون ه

علــی اکبــر خیامــی از آن پــس مــکان توقــف گاه کامیون هــا را تبدیــل بــه تعمیــرگاه 
کامیــون نمــوده بــه کســب و کار ادامــه داد. محمــود کــه در آن زمــان شــاگرد »دبیرســتان 

شــاه رضــا« در مشــهد بــود بخاطــر کمــک بــه پــدر بــه تحصیــل شــبانه در »دبیرســتان رازی« ادامــه داد. محمــود 
ــدم را در راه  ــن ق ــوس ســازی، اولی ــت مجــوز اتوب ــا دریاف ــه و در آنجــا ب ــران رفت ــه ته ــرادرش در ســال ۱32۸ ب و ب

خودروســازی برداشــتند.
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وی شــرکتهای ایــران ناســیونال )ایــران خــودرو فعلــی(، بانک 
ــدس  ــوروش )ق ــره ای ک ــگاه زنجی ــدن و فروش ــت و مع صنع

فعلــی( را پیــش از انقــالب ۵7 در ایــران بنیانگــذاری کــرد.

مدیرعامــل، عــادت داشــت گاهــی بــه کارخانــه ســر مــی زد 
و کارهــا را از نزدیــک ســرك می کشــید. در یکــی از همیــن 
بازدیدهــا، زمانــی کــه ســر ظهــر در حیــاط کارخانــه قــدم 
مــی زد، کارگــری را دیــد کــه بــه جــای حضــور در بوفــه، 
ــر و  ــان و پنی ــوردن »ن ــغول خ ــته و مش ــه ای نشس گوش
انگــور« اســت. نزدیــک شــد و علت ایــن کار را از او پرســید: 
- چــرا بوفــه نمــی روی؟ - غــذای کارخانــه ۱2 ریــال اســت؛ 
ــرای  ــزی ب ــد! اینطــوری چی ــر در می آی ــر ارزانت ــان و پنی ن
خانــواده ام جمــع می کنــم. مدیــر بــا شــنیدن ایــن ســخنان 
دچــار بهــت شــده بــود؛ همیشــه در مقابــل کارمندانــش و 
ــاس  ــد، احس ــاش می کردن ــرار مع ــه از کار او ام ــانی ک کس
مســوولیت می کــرد. قبــاًل هــم ایــن احســاس مســوولیت را 
ثابــت کــرده بــود؛ زمانــی کــه دســتور داد بــرای نخســتین 
بــار در تاریــخ شــرکت ها و موسســه های خصوصــی ایــران، 

شــرکت او بــرای همــه کارمندانــش خانــه بســازد و 
ــد  ــرار ده ــان ق ــدت در اختیارش ــای بلندم ــا وام ه ب
)مجتمــع آپارتمانــی معــروف بــه ۱6 دســتگاه(. 
ــر انداختــه  ــه زی مدیرعامــل در حالیکــه ســرش را ب
ــه  ــد. از هفت ــر دور ش ــدی زد و از کارگ ــود، لبخن ب
ــران در  ــذای کارگ ــل، غ ــتور مدیرعام ــه دس ــد، ب بع
ــگان شــد.  ــه شــرکت او، رای کارخانه هــای وابســته ب
نــام ایــن مرد »حــاج محمــود خیامــی« و شــرکت او 
»ایــران خــودرو« بــود. احمــد و محمــود خیامــی بــه 
همــراه خواهرشــان، کارگاه مونتــاژ خــودروی ایــران 
ــی کــه  ــد. زمان را ســال ۱3۴۱ تأســیس کــرده بودن
ــام رســمی  ــد و ن ــا تشــکیالت جدی ــا ب شــرکت آنه
ــرمایه  ــا س ــال ۱3۴6 و ب ــیونال« در س ــران ناس »ای
ــا می توانســت  ــد، تنه ــت ش ــان ثب ــون توم ۴۰ میلی
روزانــه ۱۰ خــودروی ســبک و 7 خــودروی ســنگین 

)اتوبــوس و کامیــون بنــز( تولیــد کنــد.
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ــی را در راس  ــات یدک ــد قطع ــی در تولی ــه خودکفای ــرد ک ــالم ک ــیونال اع ــران ناس ــال ۱3۵2، ای ــس از آن، در س  پ
ــز،  ــدم تبری ــتون و ای ــگ، پیس ــرکت های بلبرین ــال، ش ــن س ــب، در همی ــن ترتی ــت. بدی ــرار داده اس ــش ق برنامه های
شــرکت ریخته گــری، شــرکت رضــای مشــهد و… توســط ایــن کمپانــی تأســیس شــد. در همیــن ســالها، حــاج محمــود 
خیامــی بــا کمــک گروهــی دیگــر از ســرمایه داران ایــران، بانــک صنعــت و معــدن و فروشــگاه های زنجیــره ای کــوروش 
را نیــز بنیــان نهــاد. ســال ۱3۵6، ایــران ناســیونال اعــالم کــرد کــه می خواهــد »پیــکان« را از خــط تولیــدش خــارج 

کنــد، بــا شــرکت پــژو وارد شــراکت جهانــی شــود و تولیداتــش را بــه کشــورهای دیگــر صــادر کنــد.

ــا  ــودرو ب ــران خ ــد، ای ــال بع ــت س هف
افتخــار اعــالم کــرد که ســرمایه شــرکت 
در همیــن مــدت کوتــاه، بیــش از ۱2 برابر 
ــران ناســیونال از نظــر کیفیــت  شــده و ای
و کمیــت تولیــد، در ردیــف بزرگتریــن 

ــه اســت. ــرار گرفت ــیا ق ــازان آس خودروس
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ــه  ــش مصــادره شــد، هم ــی دســتگیر شــد، اموال ــود خیام ــد، حــاج محم یکســال بع
ــور  ــه از کش ــی محترمان ــد و خیل ــدود ش ــی اش مس ــاب های بانک ــه حس ــا، از جمل دارایی ه
اخــراج شــد. اگــر فکــر می کنیــد بــه آخــر داســتان رســیده اید، بایــد بگویــم کــه داســتان 
تــازه شــروع شــده اســت! حــاج محمــود خیامــی بــه دلیــل ســابقه خوبــی کــه در همــکاری 
بــا شــرکت مرســدس بنــز آلمــان داشــت، از ایــن شــرکت اعتبــار گرفــت و در خــارج از ایران، 
کارش را بــه عنــوان فروشــنده از صفــر آغــاز کــرد. بــه دلیــل نبــوغ اقتصــادی کــه داشــت، 
ایــن بــار هــم موفــق شــد و اکنــون خانــواده او، یکــی از نمایندگی هــای فــروش مرســدس 

در انگلیــس و آمریــکا را دارد.

ــه ســاخت  ــه دســت آورد، شــروع ب ــکا ب ــروش »مرســدس« در آمری ــه از ف ــی ک ــا ثروت او ب
مدرســه در مناطــق روســتایی اســتان خــود )خراســان( کــرد و آنقــدر بــه ایــن کار ادامــه داد 
تــا بــه یکــی از بزرگتریــن مدرســه ســازان تاریــخ کشــور تبدیــل شــد. خیامــی در ســالهای 
ــی )ع( در روســتاهای اســتان خراســان  ــام عل ــام ام ــه ن ــا ۱۱۰ مدرســه ب ــه  تنه گذشــته ن
ســاخته اســت، بلکــه هشــت مجموعــه بــزرگ آموزشــی نیــز بــه نــام ثامن االئمــه در مشــهد 
احــداث کــرده اســت. خیامــی ســاخت هجــده مجموعــه کار و دانش را در اســتان خراســان به 
پایــان رســانده کــه هجــده میلیــارد تومــان هزینــه دربرداشــته اســت.]نیازمند منبــع[ خیامی 
ــرای گفتگــو  بخشــی از ثــروت خــود در انگلســتان را نیــز صــرف برگــزاری همایش هایــی ب
میــان پیــروان اســالم و مســیحیت کــرده اســت بخــش دیگــری از ثــروت خیامــی هــم بــه 
ــه و باالخــره او،  ــی اختصــاص یافت ــی در حراجی هــای بین الملل ــه ایران ــد اشــیای عتیق خری
اکنــون یکــی از یــاری رســانان بــه برنامه هــای فرهنگــی ایرانیــان در خــارج از کشــور اســت
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پس از انقالب ۱3۵7

وی مدیــر بنیــاد خیامــی اســت کــه در ســال 2۰۰۰ میــالدی توســط وی تأســیس شــد. ایــن 
بنیــاد در کنــار فعالیتهــای خیریــه در زمینه هــای بهداشــت، کــودکان و پناهنــدگان، فعالیتهایــی 
ــاد در  ــن بنی ــرار داده اســت. ای ــود ق ــه خ ــز در برنام ــان را نی ــن ادی ــوی بی ــه گفتگ را در زمین
ســال 2۰۰۵ کنفرانــس دو روزه ای تحــت عنــوان »آیــا اســالم خطــری بــرای غــرب محســوب 

می شــود؟« بــه منظــور ایجــاد تفاهــم بیــن اســالم و غــرب برگــزار کــرد.

نشان و لقب های محمود خیامی

خیامــی دارای چنــد نشــان و لقــب از مراجــع غربــی اســت، از جملــه: CBE »فرمانــدهِ رتبــه ی 
ــای  ــم کلیس ــه پنج ــان رتب ــتر« )نش ــنکت سیلوس ــا »س ــان KSS ی ــا«، نش ــوری بریتانی امپرات

 Royal Order of Francis ــن ــک( و همچنی کاتولی

نویسنده : مهران اکرامی
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فروشگاه

فروشگاهی که 24 ساعته و 7 روز هفته بدون وقفه باز است...چراغ چک

 ECU قطعات
محصوالت چراغ چک 

ابزارآالت تعمیر و مونتاژ
تجهیزات تعمیرگاهی خودرو

تحویل اکسپرس
تمامی کاالها در کمترین زمان ارسال می شود

تضمین بهترین قیمت
قیمت کاالها با کمترین سود می باشد

ضمانت اصل بود کاال
تمامی کاالها اصل می باشند

همراه : ۰۹۱۰۸۸4۱۶۳4
تلفن: ۰2۶۳222۸۹7۰

H.Engineer1@Gmail.Com
آدرس : الربز - کرج - میدان آزادگان - خیابان برغان - پالک ۹۴۲ - طبقه سوم



چگونه با مجله چراغ چک همکاری کنیم؟

ــم آموزشــی، کلیــپ هــای  ــا ارســال فیل ــد ب  شــما میتوانی
جــذاب، مقــاالت و آمــوزش هــای گام بــه گام و …. همگی 

میتواننــد در پیشــبرد ایــن مجموعــه مــارا یــاری کننــد. 

تمامــی محتواهــای ارســالی پــس از ویرایــش فنــی توســط تیــم 
ــون در  ــه اســم خودت فنــی و نگارشــی مجموعــه چــراغ چــک ب

مجلــه چــراغ چــک منتشــر خواهنــد شــد.

CheraghCheck@آیدی تلگرام : 


	_GoBack
	_GoBack

