
 

 

 

 

 

 تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده

Bامير سال مت منش نام 

B9/@8/@:تاريخ;A?  

 ءامضا

Bعلي اماني نام 

B9/@8/@: تاريخ;A? 

 ءامضا

Bسيروان زبيري نام 

B9/@8/@: تاريخ;A? 

 ءامضا

  امور مشتريان سايپا-9   سايپاامدادخودرو -8نمايندگيهاي مجاز -7ذيربط مديريتهاي -6معاون بازرگاني -5پس از فروش معاون خدمات -4معاون مهندسي و كيفيت  -3قائم مقام مديرعامل 2-مديرعامل -1 : توزيع نسخ
  Bكد فرمFRS1030 

()سهامي خاصيدكسايپا شركت بازرگاني   

 
(فني و گارانتي)مديريت   

 B :@ /8@/9;A?    NZPDRTN1B/6/1تاريخ 

 9از 9صفحة  A= شمارهB فني  اطالعيه

  Bوانت زاميادنوع خودرو 

 )خودرو زامیاد ( چعیب يابی و رفع ايراد ديسک و صفحه کالدستورالعمل : موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه دهنده خدمات خودرو زامیادقابل توجه کلیه نمایندگی های مجاز 

 

با تَجِ بِ ًتایج بزرسیْای اًجام شذُ تَسط تین هشتزک خَدرٍساس , خذهات پس اس  اػالم شزکت خَدرٍ ساس ٍپیزٍ 

دیسک ٍ صفحِ ػیب یابی صحیح قطؼِ   دستَرالؼول فزٍش ٍ قطؼِ ساس بز رٍی داغی قطؼات دیسک ٍ صفحِ کالچ

 استفادُ هی باشذ . قابلٍ خَدرٍ پادرا ( NI-NIB-NDتْیِ ٍ بزای اًَاع ٍاًت ساهیاد شاهل )  ساهیادخَدرٍّای  کالچ

 

تشخیص اشتباُ در فزایٌذ ػیب یابی )بِ دلیل  در بزخی هَاردکِ  ًتایج بزرسی ّا ًشاى هی دّذالسم بِ تَضیح است 

 تؼَیض سایز یابا تٌظین خَدرٍ ٍ ایزادات  شذُ است  سالن  قطؼاتپیچیذگیْای فزایٌذ تشخیص( هٌجز بِ  تؼَیض 

 قطؼات قابل رفغ هی باشذ .

 

ایي دستَرالؼول با ّذف ػیب یابی صحیح , جلَگیزی اس سؼی ٍ خطا در تؼَیض قطؼات ٍ راّکار تسزیغ در  بذیْی است

 .شٌاسایی ػیب ارائِ شذُ است لذا ًوایٌذگاى هحتزم در فزایٌذ ػیب یابی اس دستَرالؼول هذکَر استفادُ ًوایٌذ 

 

 

 صفحه می باشد 71ضمیمه شامل دستورالعمل 
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) شتاب خودرو با دور موتورهمخوانی ندارد (عدم کشش خودرو -1

لرزش خودرو عمدتاً در وضعیت دنده عقب وشروع حرکت-2
سفتی پدال کالچ-3
عدم جاروي دنده - 4
عدم حرکت خودرو-5
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عوامل بروز ایراد در مجموعه دیسک عوامل بروز ایراد در مجموعه دیسک 
وصفحه کالچوصفحه کالچ
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براي انجام تست برروي خودرو الزم است بررسی در (عوامل ایجاد عدم کشش خودرو
)حالت بنزین انجام گردد

عدم تنظیم موتور-1
عدم تنظیم پدال کالچ-2
کاهش ضریب اصطکاك مجموعه دیسک وصفحه کالچ-3
تمام شدن لنت صفحه کالچ -4
ناشی از عدم تنظیم فنر خورشیدي)کلمپ (اختالف نیروي فنرخورشیدي-5
رینگ داخلی دیسک کالچ لق شده ویا صداي غیر عادي دارد -6
گرفتگی کاتالیست-7
خوردگی بیش از حدفنرخورشیدي دیسک کالچ محل درگیري با بلبرینگ- 8

۴

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 عوامل ایجاد لرزش خودرو:
بار بیش از ظرفیت که میتواند باعث بروز ایرادات زیر شود.1
یا ایینه شدن سطح دیسک  سوختگی -1-1
یا ایینه شدن سطح فالیویل سوختگی -2-1
نیروي کلمپ دیسککاهش -3-1
توازي فنرخورشیديعدم -4-1
بیش از حد صفحه کالچایجادتاب -5-1
فالیویلتاب بیش ازحد ایجاد -6-1
رگالژ پدال کالچ عدم .2
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:عوامل ایجاد لرزش خودرو 
عدم تنظیم دور موتور،مشکالت سیستم سوخت رسانی (ایرادات موتوري .3

)بررسی فقط در حالت بنزین(ویا خودرو در حالت گاز میباشد) وکاتالیست
چرب شدگی لنت صفحه کالچ.4
آیینه شدن سطح لنت ودیسک کالچ.5
تاب داشتن بیش از حد صفحه کالچ .6
فنرهاي ارتعاش گیر صفحه کالچ لق شده .6
لقی رینگ داخل دیسک.7
لقی بیش از حد هزار خاري شفت گیربکس وصفحه کالچ.8
عدم هم سطحی شاخک فنر هاي خورشیدي.9

دسته موتور شل شده ویا الستیک ضربه گیر پارگی دارد.10
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:سفتی پدال کالچ
ایرادات مربوط به بوش وبلبرینگ کالچ  .1
ایرادات فنر خورشیدي. 2
عدم رگالژ پدال -3
ایرادات پمپ باال ویا پایین -4
شفت کالچ-5

جاروي دنده بد 
تمام شدن صفحه کالچ .1
رگالژ نبودن پدال کالچ .2
تاب صفحه کالچ.3
ترك نبودن پیچ دیسک کالچ به فالیویل .4
خرابی پمپ اصلی . 5
خرابی پمپ پایین.6
ساییدگی هزار خاري صفحه .7
خرابی بوش ته میل لنگ.8

:حرکت خودرو عدم 
تمام شدن صفحه کالچ  . 1
متالشی شدن صفحه ناشی از عدم رگالژ ویا باربیش از حد.2
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ترمزبررسیانجام،براينداردهمخوانیخودروسرعتموتوربادورکهمیافتداتفاقزمانیحالتاین:خودروکششعدم
موتورخاموشچنانچهمیکنیمآزاداهستگیبهراکالچوپدالمیدهیمقراریکدندهدرراخودروبنزین،حالتودرکشیدهرادستی
:میکنیمبررسیرازیرمواردنشدخاموشوچنانچهاستصحیحکالچاحتماالًسیستمگردید

:عدم تنظیم موتور.1
سوخت،سیستم)..وگیريفیلر(موتورمکانیکیمشکالتشاملموتورتنظیممشکالترفع

الکترونیکیوسیستم)...وسنسورهاانژکتورها،گاز،دریچهجملهازEMSسیستم(رسانی

عدم رگالژصحیح پدال کالچ. 2
وصفحهدیسکسطحاصالح،عدمدرصورت)2/1B/1NZRM(کالچتعمیراتراهنمايمطابقرگالژ
سطحیشدهوآیینهسوختهنقاطکالچدستورالعملمطابقبایستیشدهآینهویاسوختگیدچار

.شودبرطرفشویندهومادهسمبادهبا

اتمام لنت صفحه کالچ.3
مطابقکردن،کارکالچونیمازحدبیشبارازکاربرناشیاصولیغیرکارکرداثردرمعموالً

باشد،میلیمتر3.0ازکمترهاپرچازلنتضخامت،)2/1B/1NZRM(کالچتعمیراتراهنماي
کالچصفحهتعویض
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:عدم کشش خودرو 
:سطح لنت کالچ ناشی از)آیینه اي شدن (کاهش ضریب اصطکاك .4
ازوصفحهدیسکمجموعهاصالح،عدمصورتدرکالچپدالتنظیمکالچ،پدالرگالژعدم- 1-4

.میگردداصالحسمبادهبا2بندومطابقمیشودبازخودروروي
مجموعهشستشويها،نمدکاسهروغننشتیازناشیلنتسطحیشدگیچرباثردر- 2-4
فنرالیهافزایش:جملهازتغییراتایجادومشاهدهظرفیتازبیشبارکاربر،ناصحیحاستفاده- 3-4

)غیرگارانتی(،...وکالچنیمحالتدر،رانندگیوالستیکرینگسایز،تغییر
راهنمايمطابق)بنزین(شویندهموادباوشستشوزنیسمبادهباشدگیوچربشدنآیینهایراد*

تذکرچنانچهمیشوداصالحوفالیویلدیسک،چدنیلنتسطحروي)2/1B/1NZRM(کالچتعمیرات

.میگرددتعویضباشدشدهوچربروغنیعمقیبصورتکالچصفحه
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:عدم کشش خودرو 
:ارتفاع شاخک فنر ها تنظیم نیست .5

ارتفاع شاخک فنر بررسی میگردد در صورتیکه ارتفاع برخی از شاخک فنرها در یک سطح نباشند ، شاخک 
همچنین ارتفاع فنر خورشیدي مطابق . تنظیم میگردد)12B1NZRM(فنرها مطابق راهنماي تعمیرات کالچ 

میلیمتر میباشدودر صورتیکه سطح کلیه فنر خورشیدي ها کمتر از اندازه 39.5-37.5راهنماي تعمیرات کالچ 
باشدنیروي کلمپ کاهش میابددر این حالت تعویض دیسک کالچ 

:لقی رینگ داخلی دیسک.6
مطابق دستورالعمل تعمیرات کالچ چنانچه باتکان دادن دیسک کالچ ویا ضربه چکش سبک روي پرچ صفحه 

کالچ از رینگ داخلی صداي غیرعادي شنیده شد تعویض دیسک کالچ
:لقی بیش از حد  شفت هزار خاري صفحه کالچ .7

میلی متر باشد تعویض دیسک کالچ4/0، خالصی بیش از )2/1B/1NZRM(مطابق راهنماي تعمیرات کالچ 
:خوردگی محل درگیري بلبرینگ کالچ با فنر خورشیدي دیسک کالچ .8

در این حالت علل بروز از جمله بلبرینگ کالچ (در صورتیکه خوردگی بیش از حد باشد تعویض دیسک کالچ
)بررسی میگردد ودر صورت تشخیص ایراداز ناحیه بلبرینگ ودوشاخه کالچ تعویض میگردد

١٠
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:درحالت بنزین ومسیر هموار بدون باروآزاد بودن پدال کالچ مشاهده شد موارد زیر بررسی میگردد: لرزش خودرو

:سوختگی سطحی ونقطه اي سطح دیسک کالچ ناشی از .ا
تنظیم پدال کالچ: عدم تنظیم پدال کالچ- 1-1
میلی مترباشد تعویض فالیویل وچنانچه صفحه کالچ  0.15چنانچه تاب فالیویل بیش از : تاب فالیویل - 2-1

وفالیویل به صورت نقطه اي وسطحی سوخته شده اصالح با روش سمباده زنی وشستشو سطح دیسک وصفحه 
.)2/1B/1NZRM(راهنماي تعمیرات کالچ و فالیویل مطابق 

:سوختگی عمقی وبنفش شدن رنگ حاشیه کناري چدنی .2
در صورتی که به غیر از سطح دیسک، حاشیه کنار چدنی به رنگ بنفش باشدتعویض کامل دیسک کالچ الزم 

افزایش الیه فنر،تغییر : به ذکر است این ایراد عمدتاً ناشی از بار بیش از حد ودر صورت مشاهده شواهد از جمله
.، غیر گارانتی میباشد...سایز الستیک،اتاق بار غیر استاندارد،کاربري غیر متعارف و

:چرب شدگی سطح لنت کالچ .3
در صورت مشاهده نشتی روغن  از ناحیه کاسه نمد ته میل لنگ یا گیربکس باشد تعویض لنت یا 

سوابق تعمیراتی از لحاظ تعویض کاسه نمدها بررسی گرددشستن با ماده شوینده، 
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لرزش خودرو
)در حالت بنزین قابل قبول استفقط(عدم تنظیم موتور.4

سیستم (،سیستم سوخت رسانی.. )فیلر گیري و(رفع مشکالت تنظیم موتور شامل مشکالت مکانیکی موتور
EMSوسیستم الکترونیکی... از جمله دریچه گاز، انژکتورهاو سنسورها و

:سطح لنت کالچ ناشی از)آیینه اي شدن (ضریب اصطکاك کاهش .5
رگالژ پدال کالچ، در صورت اصالح با سمباده ماده شوینده در غیر اینصورت تعویض صفحه کالچعدم - 1-5
اثر چرب شدگی لنت ناشی از نشتی روغن کاسه نمد ها،در صورتیکه سطحی باشد با ماده شوینده در - 2-5

در غیر اینصورت تعویض صفحه کالچ 
افزایش الیه فنر ،تغییر سایز : ناصحیح کاربر، بار بیش از ظرفیت و ایجاد تغییرات از جملهاستفاده - 3-5

)غیرگارانتی(، ...رینگ والستیک ،رانندگی در حالت نیم کالچ و
) بنزین(آیینه شدن  وچرب شدگی سطحی صفحه کالچ با سمباده زنی وشستشو با مواد شوینده ایراد *

مطابق دستورالعمل کالچ روي سطح لنت ،چدنی دیسک وفالیویل اصالح میشود
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لرزش خودرو
:تاب صفحه کالچ . 6

میلی متر در 0.7حداکثرمجاز(چنانچه تاب صفحه مطابق دستورالعمل کالچ بیش از حد تعریف شده باشد 
تعویض صفحه کالچ)میلی متري115شعاع 

:رینگ داخلی دیسکلقی .7
صدايداخلیرینگازکالچصفحهپرچرويضربهباچنانچهکالچتعمیراتدستورالعملمطابق

کالچدیسکتعویضشدشنیدهغیرعادي
:هم سطحی شاخک فنر خورشیدي عدم .8

ارتفاع شاخک فنر بررسی میگردد در صورتیکه ارتفاع شاخک فنرها در یک سطح نباشد ، شاخک فنرها 
.  مطابق دستورالعمل تعمیرات کالچ تنظیم میگردد

:نیروي فشاري فنر خورشیدي کالچکاهش .9
چنانچه مطابق راهنماي تعمیرات کالچ اندازه کلی فنر خورشیدي با استفاده از ابزار مخصوص کمتر از کالچ 

میلیمتر باشد تعویض دیسک کالچ37.5-39.5
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لرزش خودرو
:سطح شاخک فنرها خوردگی .10

محل تماس بلبرینگ کالچ با فنرخورشیدي بیش از حد خورده شده، دیسک کالچ تعویض میگردد
:لقی فنرهاي ارتعاش گیر صفحه کالچ . 11

چنانچه صفحه کالچ را تکان دهیم صداي غیرعادي دارد ولقی فنرها با آزمایش تک تک فنرپیچشی ها 
مشخص است  تعویض صفحه کالچ 

.دسته موتور شل شده ویا پارگی الستیک ضربه گیر .12
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بد جاروي دنده 
کالچصفحهتعویضکالچصفحهشدنتمام.1

کالچپدالرکالژ:کالچپدالنبودنرگالژ.2

کالچصفحهتعویضمترمیلی0.7بیشتابکالچدستورالعملمطابق:کالچصفحهتاب.3

کالچدستورالعملمطابقپیچترك:فالیویلبهکالچصفحهپیچنبودنسفت.4

)باال(اصلیکالچپمپوتعمیرتعویضدستورالعملمطابقاصلیپمپخرابی.5

پایینکالچپمپتعویضدستورالعملمطابقروغنونشتیپایینپمپخرابی.6

کالچصفحهتعویض:کالچصفحهخاريهزارساییدگی.7

کالچدستورالعملمطابقلنگمیلتهبوشتعویض:لنگمیلتهبوشخرابی.8
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:پدال به نرمی آزاد نمی کند سفتی پدال کالچ ویا 
سطح منحنی بلبرینگ کالچ صاف ودفرمه شده تعویض بلبرینگ کالچ.1
در صورت خوردگی بیش از حدسطح فنر خورشیدي تعویض صفحه کالچ.2
تعویض دیسک کالچ) شکستگی ویا خوردگی(فنر خورشیدي خراب شده. 3
کالچ،رگالژ پدال  پدال عدم تنظیم -4
،تعویض مجموعه مذکورپمپ هیدرولیک باال ویا پایین نشتی دارد -5
خاري ،اصالح و زنگ بري شفت  زنگ زدگی شفت هزار -6
،تعویض بوش بلبرینگ کالچبوش بلبرینگ ساییده وخورده شده -7

:عدم حرکت خودرو 
تعویض صفحه کالچمیلیمتر، 0.3تمام شدن صفحه کالچ مطابق دستورالعمل کمتر از .1
متالشی شدن صفحه کالچ ناشی از عدم رگالژ پدال کالچ وتعویض صفحه.2
تعویض صفحه کالچ حدظرفیت، اعمال باربیش از . 3
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به225mmازکالچوصفحهدیسکمجموعهسایزتغییربهتوجهبا*
240mm)میابدتغییرزیرشرحبهدستورالعملمندرجات)پاترولی:

3.5mm*150*240:ابعاد صفحه کالچ-1

0.7mmحداکثر اختالف ارتفاع فنر خورشیدي -2

از مرکزصفحه115mmدر فاصله 0.7mmحداکثر تاب صفحه کالچ -3
ارتفاع فنرخورشیدي با استفاده ازابزار مخصوص تعریف شده در راهنماي تعمیرات  -4

39.5mm-37.5: کالچ
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