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 پيشگفتار       
  

  اداره كل تعميرات ناجا-معاونت آماد وپشتيباني  :  كارفرما

  كميته تعميرات-مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني ومهندسي ناجا :   پيمانكار

مهندس خدا خواست جوكار:        ناظر  

مهندس محمد تقي خالصي:    مجري  

 
 

:تقدير و تشكر   

مدير كل ، ايان از مسئول محترم  مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني ومهندسي            در پ

و كليه مشاوران ، ناظر محترم پروژه ، مديريت  محترم كميته تعميرات  ناجا ،  محترم تعميرات  

و كارشناسان  مربوطه كه  با راهنمائيهاي  ارزنده  خود  بنحوي در انجام اين  پروژه ما را ياري 

.قدرداني و تشكر مي شود ، د فرمودن  

 با تشكر و سپاس فراوان 

                                                                                           

 خالصي
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 :مقدمه

 C240وE240 بنز سواري خودرو٤و٣هدف از تهيه كتاب دستورالعمل تعميرات رده          

 با كنترل و نظارت بر وضعيت خودرو      كه.باشد  مي  داري و ارائه روش درست تعميرات        نگه ،

  پيشگيري .شود  مي هاي بيشتر اي تعميرات و زمان توقف ناشي از خرابي        ه سـبب كاهش هزينه   

با استفاده از بكارگيري دستورالعملهاي فوق باعث حفظ قدرت، كارائي و            و تعمـير مناسـب    

 .گردد دقت در عملكرد خودرو مي

 در موارديكه تكنسينهاي  .كـتاب حاضر جهت استفاده تكنسينها و متخصصان ماهر مي باشد  

تعمـير و سـرويس را بدون استفاده از اين كتاب يا بدون تجهيزات              ،نـاوارد و غيرمتخصـص    

ممكـن است باعث آسيبهاي شديد به شما و ديگر افراد           ، مناسـب انجـام مـي دهـند       وابـزار   

 .اطرافتان ويا به وسيله نقليه شود 

 

 :از دستورالعملهاي زير به دقت پيروي كنيد ، به منظورجلوگيري از آسيبهاي خطرناك
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 .كتاب حاضر را به دقت مطالعه كنيد   •

. براي انجام تعمير و سرويس بسيار موثر است         روش سـرويس نوشته شده در اين كتاب           •

 . نماييد   استفاده  مناسب از ابزار مشخص شده و توصيه شده،  هنگام انجام تعمير و سرويس

 قطعه را با همان   بايد ، ضروري به نظر مي رسد  اگـر در بعضي از موارد تعويض قطعه   •

 اي با كيفيت پايين تر استفاده نكنيد هرگز از قطعه .  آن تعويض كنيد شماره قطعه و يا معادل

 اخطارات و هشدارهاي متعددي است كه بايد به   شامل نـياز به يادآوري است كه اين كتاب 

 .منظور كاهش خطر آسيب ديدگي شخصي و يا آسيب ديدگي وسيله نقليه به آنها توجه كرد 

توصيه  مي ز بروز  نقص در خود  لذا بمنظور جلوگيري  دستورالعملها گردد حتماً به رو

 .هاي مندرج در اين كتاب عمل نمائيده و توصي

ا         
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  فارسي-واژه نامه انگليسي 
 

 واژه انگليسي معادل فارسي
 ABS  ضد قفل ترمز سيستم

 A/C تهويه هوا
 AAP پمپ كمكي شتاب دهنده 

 AC جريان تناوبي
 ACC لوازم يدكي

 ACIS سيستم القايي كنترل صوتي
 ACSD ساسات اتوماتيك

 .A.D.D ديفرانسيل قطع كن اتوماتيك
 AHC كنترل گرماي تعليق

 ALR جمع كننده قفل اتوماتيك
 ALT دينام

)آمپلي فاير(تقويت كننده   AMP 
 ANT آنتن
"تقريبا  APPROX. 

 A/T گيربكس اتوماتيك
 ATF روغن جعبه دنده اتوماتيك

 AUTO اتوماتيك
 BA ترمز دستي

 BACS سيستم افزايش ارتفاع 
 BAT باتري

 B/L دو سطحي
")اپ خالسوپ(سوپاپ كليد مكش دو فلزي  BVSV 

 BTDC قبل از نقطه مرگ باال
)قطع كننده مدار(فيوز  CB 

 CD سي دي
 CH كانال

 CKD ضربه كامل پايين
 .COMB تركيب

)كابين(كوپه  CPE 
 CRS سيستم ايمني كودك

 CTR مركز
 CO منواكسيد كربن
 CO ساسات قطع كن
 DC جريان مستقيم
 .DIFF ديفرانسيل
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انگليسيواژه  معادل فارسي  
 DIFF.LOCK قفل بند ديفرانسيل
 DLC كانكتور رابط داده ها

 DSP پردازشگر سيگنال ديجيتالي
 DTC كد عيب يابي

 ECT كنترل الكتريكي گيربكس
 ECU واحد كنترل الكتريكي
 EDU واحد محرك الكتريكي

)انژكتوري(سوخت رساني الكتريكي  EFI 
 E/G موتور

 ELR جمع كننده قفل اضطراري
)اگزوز(خروجي  EX 

 EVAP آالينده هاي تبخيري
 E-VRV سوپاپ رگالژي مكش الكتريكي

 FF محرك جلو
 FIPG چسب آببند واشر 

)فيوز(اتصال ذوب شدني  FL 
 Fr جلو

 FR محرك عقب
 FWD چرخ جلو محرك

 (GULF)انجمن همكاري گالف  G.C.C 
 GEN   كشورهاي بجز G.C.C و استراليا و آفريقاي جنوبي

)اتصال بدنه(زمين   GND 
 H/B اتومبيل هاچ بك

 HI باال
 HID چراغ سو باال

 HWS سيستم گرمكن شيشه جلو
 H-FUSE فيوز جريان باال

 IAC كنترل هواي دور آرام
 IFS تعليق جلو
 IG احتراق
 INT متناوب
 I/P داشبورد

 IRS تعليق عقب
 IIA مجموعه احتراق كامل

 ISC كنترل دور آرام
 J/B جعبه اتصال
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 واژه انگليسي معادل فارسي
 J/C كانكتور اتصال

 LAN شبكه منطقي محلي
)نوعي نمايشگر صفحه تخت( نمايشگر مايعي كريستالي  LCD 

 LED ديود پخش نور
 LH سمت چپ

 LHD خودروهاي فرمان سمت چپ
 LO  پايين– سو پايين 

)ديفرانسيل كالچ دار(ديفرانسيل ضد لغزش  LSD 
 LSP & PV شير تنظيم حساسيت بار و شير ميانبر 

 LSPV شير تنظيم حساسيت بار
 MAP فشار مطلق منيفولد 

 .MAX ماكزيمم
 MIC ميكروفن

 MIL المپ نشانگر خرابي
 .MIN مينيمم

 MP جند منظوره
 MPI انژكتور چند نقطه اي

 MPX سيستم ارتباطات چندگانه
 MS فرمان غير هيدروليك

)دستي(يربكس غير اتوماتيكگ  M/T 
 M-FUSE فيوز جريان متوسط

 N خنثي
 .NO شماره

 O2S سنسور اكسيژن
 O/D سرعت باال
 OPT انتخاب

 O/S تلرانس مثبت
 OVCV سوپاپ كنترل دريچه خروجي

 P & BV شير ميانبر و تناسبي
 PCS سيستم كنترل نيرو

 PKB ترمز دستي
 PPS فرمان هيدروليك مرحله اي

 PS فرمان هيدروليك
 PTO نيروي حركت

)رم(حافظه دسترسي رندمي  RAM 
 R/B جعبه رله
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 واژه انگليسي معادل فارسي
 R/F تقويت

 RFS تعليق جلو صلب
 RH سمت راست

 RHD اتومبيلهاي فرمان سمت راست
 RLY رله

 ROM حافظه فقط خواندني
 Rr عقب

 RR محرك عقب
 RRS تعليق عقب صلب

)ديفرانسيل عقب( عقب محرك چرخ  RWD 
 SA آفريقاي جنوبي
 SDN خودرو سواري

 SEN سنسور
 SICS سيستم كنترل استارت

 SPEC مشخصات فني
 SRS سيستم ايمني كمكي
 SSM مواد مخصوص سرويس

 SST ابزار مخصوص
 STD استاندارد 

)كليد(سوئيچ   SW 
 SYS سيستم

 T/A محور انتقال
)دورسنج(سرعت سنج  TACH 

 TDC نقطه مرگ باال پيستون
 .TEMP دما

 TEMS فركانسهاي الكتريكي تويوتا
 TFT بازار آزاد تويوتا

 T/M گيربكس
 TMC شركت تويوتا موتور

 TRC سيستم كنترل كششي
 U/D محرك زيرين
 U/S تلرانس منفي

 VENT هواكش
 VIN پالك اتومبيل

 VSC كنترل پايداري و لغزشي اتومبيل
وپاپ كنترل مكشس  VCV 
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 واژه انگليسي معادل فارسي
 VSV سوپاپ كليد مكش

 /W با
 W/O بدون
 WGN كابين

 W/H سيم اتصاالت
 1ST اولين 
 2nd دومين

)تك ديفرانسيل(اتومبيلهاي دو چرخ محرك  2WD 
)دو ديفرانسيل(اتومبيلهاي چهار چرخ محرك  4WD 
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 سيستم تعليقواژه نامه-هد مقم-پيشگفتار
 
 
 
 
 
سيستم برق وسوخت رساني سيستم موتور   
 
 
 
 
 
سيستم تجهيزات داخل اطاق    سيستم ترمزوفرمان
 

 سيستم رنگ كاري سيستم بدنه و اطاق

 بنز سواري
C240 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   فهرست                                       مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا                                                                                                   
 

 C 240برتسواري 

  گــروه رديف نــام سـيـستـم كد گــروه

 ١ كليات ٠٠

 ٢ مجموعه موتور ٠١

 ٣ مجموعه ميل لنگ ٠٣

 ٤ تايمينگ موتور ٠٥

 ٥ سوخت و هواي ورودي ٠٧

 ٦ ورودي هوا ـ سوپر شارژ ٠٩

 ٧ تسمه موتور ١٣

 ٨ سيستم كنترل گاز خروجي ١٤

 ٩ )برق موتور(سيستم الكتريكي موتور ١٥

 ١٠ سيستم روانكاري موتور ١٨

 ١١ خنك كاري موتور ٢٠

 ١٢ تعليق موتور ٢٢

ور
موت

 

 ١٣ سيستم كالچ ٢٥

 ١٤ )يربكسگ(دسته دنده  ٢٦

 ١٥ مجموعه پدال ٢٩

 ١٦ )گازكنترل (پدال گاز ٣٠

 ١٧ قالب يدك كش ٣١

 ١٨ سيستم تعليق ٣٢

 ١٩ اكسل جلو ٣٣

 ٢٠ اكسل عقب ٣٥

يق
تعل

 

 ٢١ چرخ ها ٤٠

 ٢٢ ميل گاردان ٤١

 ٢٣ )هيدروليك(ترمز ها  ٤٢

 ٢٤ )زبوستر ترم(ترمز ها  ٤٣

 ٢٥ فرمان ٤٦

رم
ت

 ز
ان
رم
وف
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   فهرست                                       مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا                                                                                                   
 

 C 240برتسواري 

 
 

 گــروه رديف نــام سـيـستـم كد گــروه

 ٢٦ سيستم اگزوز ٤٩

 ٢٧ )ات برقي زتجهي(سيستم الكتريكي ٥٤

و برق 

سوخت 

 رساني

 ٢٨ شماره بدنه ٦٠

 ٢٩ حفاظ حرارتي ٦١

 ٣٠ عايق محفظه موتور ٦٢

 ٣١  جانبيهديوار ٦٣

 ٣٢ ديواره عقب خودرو ٦٤

 ٣٣ سقف خودرو ٦٥

 ٣٤ شيشه هاي خودرو ٦٧

 ٣٥ تجهيزات داخلي ٦٨

 ٣٦ درب ها ٧٢

 ٣٧ سقف كشويي ٧٧
دب

نه 
اق
 اط
و

 
 ٣٨ يهاي رفاهيگژ و ويقفل مركزي ٨٠

 ٣٩ سيستم الكتريكي و تجهيزات برفي ٨٢

 ٤٠ سيستم كنترل هواي داخل خودرو ٨٣

 ٤١ ) بدنهقطعات (جزاي بدنها ٨٨

 ٤٢ صندلي ها ٩١

هي
تج

ز
ت 

ا
د

اق
 اط
خل

ا
 

 ٤٣ )بنديعايق  (آب بندي بدنه ٩٧

 ٤٤ رنگ كاري ٩٨

رنگ 

 كاري
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 ٠٠ گروه                         فهرست بخش اني و مهندسي ناجا                                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                          

١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )کليات (۰۰:  گروه 
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 ٠٠ گروه                          فهرست اصلي                          فهرست بخش اني و مهندسي ناجا                                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب

٢ C 240برتسواري 

 كليات

 تست قدرت خروجي موتور -

 روش تعمير سيم كشي خودرو -

 راهنماي چراغ هاي صفحه نمايش -

 دكمه هاي چند كاره فرمان خودرو -

 بازكردن اتصاالت و سوكت ها -

 جك زدن خودرو -

 نكات ايمني -

 راهنمای کا ر و نکات ايمنی  -

  دياگنوساستار، اه عيب ياب گدست -

 نكات ايمني  -

 نکاتی درباره مهره ها و پيچ های دارای قفل خودکار  -

 درجه بندی های ويسکوزيته روغن های موتور -

  نکاتی در مورد کانکتورها -

 گروه اتصاالت تايمر تغزيه بزرگ -

 اتصاالت كانكتور تايمر تغذيه  -

  ٣اتصاالت ميكرو تايمر  -

  چهار پينهJPT ، MPTاتصاالت  -

 E95  اتصاال ت ، -

 MQS, MCPمجموعه اتصاالت  -

 خانواده اتصاالت سيستم ميکرو -

 خانواده اتصاالت ، اتصال اليه ای سنسوری -

 خانواده اتصاالت اتصال ورقه ای سنسور -

 ELO شش پينه اتصاالت JPT ، LSCکانکتور  -

 ۲,۵خانواده اتصاالت اتصال لحيمی اتصال کانکتور مداری  -
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 ٠٠ گروه                          فهرست اصلي                          فهرست بخش اني و مهندسي ناجا                                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب

 ۱,۵ خانواده اتصاالت سيستم اتصال ورقه ای -

 )کريمپينگ(ابزار تعمير سيم کشی به وسيله ابزار شياردهی  -

 جداول تصحيح اندازه گيری ميزان عملکرد واقعی -

 جداول تصحيح اندازه گيری ميزان عملکرد واقعی -

 نکاتی در مورد تصحيح عمليات -

 نکاتی در مورد تعويض قطعات خاص و ايمنی -

 ارزيابی آسيب سيم کشی -

 جدول عيب يابي -

 رد دو شاخه های رابط نکاتی در مو -

 نكاتي درباره شياردهي -

 نکات ايمنی -

 تعمير سيم كشي از طريق لحيم كاري -

 نكاتي راجع به لحيم نرم -

 تجهيزات لحيم كاري -

 نكاتي راجع به لحيم كاري -

 IPCDابزار تعمير سيم كشي با استفاده از روش  -

 كنترل ابزار سيم كشي -

 اقدامات و دستوالعمل هاي ايمني -
 

 

 

 

 

 

 

 
١ C 240برتسواري 
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 ٠٠ گروه                          فهرست اصلي                          فهرست بخش اني و مهندسي ناجا                                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب

٤ C 240برتسواري 

 درت خروجي تست ق

به قطعات داغ   .در هـنگام اسـتارت زدن يـا كـار كـردن موتـور دست خود را هرگز داخل آن نكنيد                       : احتـياط  

 .ودوارهرگزدست نزنيد

مواظب باشيد كه به سيستم جرقه آسيب وارد        .بـه قطعاتـي كه در آنها ولتاژ باال جريان دارد دست نزنيد            : احتـياط 

دارند نبايد به سيستم جرقه     ) مانند قلب مصنوعي    (  الكترونيكي پيوندي    ـــ  اشخاصي كه از دستگاه هاي       .نشـود   

 . كار كنند 

 . اشت كنيد د در موقع تست خروجي گاز اگزوز و شرايط انجام تست را ياد :توجه 

  )براي جلوگيري از حركت خودرو(.  چرخ هاي جلو را قفل كنيد ـ ١

 .  دينامومتر غلطكي را روشن كنيد _ ٢

 هدايت كنيد  ) كارتل روغن ، اگزوز ، مبدل كاتاليزور ( ن هوا را در رادياتور و زير خودرو  جرياـ ٣

  متر باشد ١ فاصله بين دمنده و خودروتقريباً  :توجه 

 .  موتور را روشن كنيد  ـ٤

  درجه سانتيگراد گرم كنيد٨٠  موتور را تا دماي كاري نرمال حدود  :توجه 

مقادير نمايش داده شده    . تست را تنها در صورتي انجام دهيد كه الزم باشد           .  كنيد    خروجـي موتور را تست     ـ ٥

اشت دمقدار فشار سنج ، دماي ماده خنك كننده و دماي هواي ورودي را ياد             . بـا مقادير خروجي مقايسه كنيد       را  

 .  كنيد 

 .  بعد از تست دينامومتر غلطكي را خاموش كنيد _ ٦

 )خاموش كنيد روشن دينامومتر را ( د و سپس آنرا پاك كنيد  را بخوانيDTC حافظه ـ ٧

 مقادير استاندارد خروجي موتور 

 : ـ مقادير استاندارد قدرت خروجي خودرو ٨

 3500 (rpm)                       موتور ر دو

 3   دنده                           : وضعيت دنده

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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٥ C 240برتسواري 

  KW 67                 مقدار قدرت خروجي 

  و تنظيم عملكرد هاورشرايط تست موت

 شرايط كلي آزمايش

 .هر گونه نشتي وصداهاي احتمالي را مورد توجه قرار دهيد . موقعيت بيروني موتور را كنترول كنيد - 

در غير اين صورت    .  كيلو متر گذشته باشد      ١٠٠٠٠از آخريـن تعويـض روغن موتور نبايد بيشتر از يك سال ويا              

 . را تعويض كنيد روغن وفيلتر

 .  در جه باشد ٨٠دماي روغن موتور حدود  -

 . مصرف كنندگان برقي اضافي را خاموش كنيد  -

در صورت بروز هر گونه ايراد در مرحله شروع يا آغاز كار موتور آن را در وضعيت مناسب دماي   :توجـه  

 .عملكردي قرار دهيد 

 .سطح مايع خنك كننده را تصحيح كنيد  -

 .وتور را تصحيح كنيد  سطح روغن م -

 .نشتي روغن گيربكس را با چشم بررسي كنيد  -
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٦ C 240برتسواري 

  خودروروش تعمير سيم كشي
تعمير سيم كشي خودرو براساس

 روش مشخص

روش هاي ويژه تعمير 
 مثل كيسه هوا

روش  هاي عمومي 
 تعمير

 
 نكات مهم

طرز كار و شيوه هاي 
عمومي تعمير سيم كشي

قطع اتصاالت و كوپلينگ 
 ها جدول راهنما

تركيب شمع ها و اتصاالت
 فهرست شماره قطعه

پين هاهاي تماس وتركيب بوش 
 )تصاوير و شرح پين ها(

 

بوش هاي اتصال را برداريد
 

پين هاي اتصال را برداريد
ت مرتبط و اتصاالت شماره قطعا

 را براساس قطعه فهرست كنيد
گروه تماس با كنتاكت ها 

تصاوير و شرح كوپلينگ (
اال )ا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . كوپلينگ و اتصاالتي كه نبايد تعمير شوند دقت شود. تركيب سيم ها  :توجه 

تي كه داراي رنگ زرد ، نارنجي و قرمز مي باشند در شيم هاي مهار كمكي       شمع ها يا فيش و اتصاال  :توجه 
(SRS) به كار مي روند و با ويژگي هاي تعميراتي هماهنگ هستند   . 

 .  روند تعويض قطعات ويژه و مرتبط با ايمني را بررسي كنيد– ١

 . بررسي آسيب ديدگي سيم هاي خودرو – ٢

  سيستم جرقه و شمع  بررسي اتصاالت مربوط به– ٣

 .   در صفحه داخلي ساختار و نمودار نوشته شده است تا بهتر درك شود – ٤

 . هنگام تست يا تعمير كيسه هوا ووسايل اضطراري امكان بروز سانحه وجود دارد :  احتياط

 درجه ١٠٠التر ازكيسـه هوا را طوري قرار دهيد كه قسمت تخليه آن رو به باال باشد و نبايد در دماي با   : احتـياط   
 . قطع كنيد سانتيگراد قرار گيرد هنگام كار با اين قسمت ها برق آنها را

 . را تعمير كنيد (SRS ) سيم كشي داخلي كمر بند ايمني ـ ٥

 . سيم كشي بدنه موتور را تعمير كنيد ـ ٦

 .  سيم كشي موتور را تعمير كنيد _ ٧
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٧ C 240برتسواري 

 . سيم كشي جلو سمت چپ را تعمير كنيد ـ   ٨

 . سيم كشي جلو سمت راست را تعمير كنيد ـ ٩

 . سيم كشي عقب سمت چپ را تعمير كنيد ـ ١٠

 . سمت راست را تعمير كنيد عقب سيم كشي ـ ١١

 .  بعد از تعمير عملكرد آن را كنترل كنيد – ١٢

 

 

 

 

 

 

 

  

 پولك -١

 كوپلينگ ماده گي -٢

 اتصال ماده گي پين -٣

 اتصال پين -٤

 واشر آبندي -٥

 كابل -٦

 شناسه اتصال -٧

 :  ابزار مخصوص – ١٣

                                            

 
 
 
 
 

220 589 01 99 10 
 

 چين داركننده دستي

 
 
 
 
 

220 589 01 99 40 
 

 سيم چين

 
 
 
 
 

129 589 01 98 00 
 

 حائل ترك جوش كاري
 
 
 
 

 
 

220 589 01 99 00 
 

 كيت تعمير كابل

 
 
 
 
 
 

129 589 00 21 00 
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٨ C 240برتسواري 

 اهنماي چراغ هاي صفحه نمايشر

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A1  - جلو داشبورت                                      
A1E1  - şŨ ǠȶȺȽرا ȟاȀŨ  
A1E2 -چراغ راهنما راست  

A1E60 – چراغ كاركرد DTR 
A1P2 –عقربه نشان دهنده بنزين  
A1P6 -ساعت  
A1P8 –رعت سنج الكتريكي س 

A1P12 –نشانگر دنده  
A1P13 –صفحه نشان دهنده  

A1r1 –تنظيم كننده نور صفحه داشبورد  
A1S3 –دكمه تنظيم كيلومتر  

H –عالمت وجود عيب  
I –حد مجاز سرعت  
P -فتوترانزيستور  
 

A1E3 –چراغ نور باال  
A1E4 –چراغ اخطار بنزين  
A1E7 –چراغ ترمز دستي  
A1E9 –چراغ كمر بند ايمني  

A1E15 –شمك زن كيسه هوا چراغ چ 
A1E17 –چراغ سيستم ABS    
A1E33 –چراغ تنظيم سرعت  
A1E41 – چراغ اخطار ESP 
A1E58 –چراغ چشمك زن عيب ياب  
A1E59 -چراغ چشمك زن كنترول موتور  
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٩ C 240برتسواري 

 دكمه هاي چند كاره فرمان خودرو

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

S11OS1 –دكمه جلو وعقب برنده  
S11OS3 –م دكمه انتخاب سيست 
S111S1 -  تنظيم عملكرد وكنترول صدا-+  دكمه  
S111S1 –دكمه تلفن  

 .چهار دكمه بوق زير صفحه قرار گرفتهاند  :توجه 
 روشن كردن دينامومتر چرخشي

در مدل دينامومتر چرخشي سرعت هاي چرخ محور متحرك روي محور غير محرك تاثير مگذارد براي روشن 
 .كردن به روش زير عمل كنيد 

 .  را روشن كنيد 15Rينال ترم -
 . عماكرد اصلي را انتخاب كنيد  -

 .را فشار دهيد تا عالمت صوتي توليد شود  (A1S3 ) ثانيه دكمه تنظيم مجدد ٢٠ براي  -

 . پاييني را براي سيستم به كار اندازيد (S110S3 )  دكمه -

صفحه مدل دينامومتر ظاهر  . به كار اندازيد) فلش (  جلو وعقب برنده را يكبار در جهت (S110S1 ) دكمه  -
 .مدل را انتخاب كنيد (+ ) مي شود با دكمه

 . خاموش شده باشد  15Rدينامومتر چرخشي فعال باقي مي ماند حتي اگر ترمينال مدل  :توجه 

 .دينامومتر چرخشي را خاموش كنيد ( + ) براي خاموش كردن دكمه 
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 باز كردن اتصاالت وسوكت ها

 . ا و اتصاالتي كه نبايد تعمير شوند دقت شود مجموعه كابل هتوجه 

 از (SRS)اتصـاالتي كـه داراي رنگ زرد ، نارنجي و قرمزند ودر سيستم هاي ايمني استفاده مي شوند         توجـه   
 .                    دستورالعمل هاي تعميراتي مربوطه استفاده كنيد 

 
 
 
 . كانكتورها را بررسي كنيدـ ١

 .                               را قطع كنيد (MQS) وط به سيستم اتصاالت مربـ ٢

 .  را باز كنيد (E95)اتصاالت كانكتور مربوط به سيستم ـ  ٣

 .  را باز كنيد (JPT) اتصاالت كانكتور مربوط به سيستم ـ ٤

 .  را باز كنيد (SLK  2.8) اتصاالت كانكتورسيستم سنسور هيترـ ٥

 .  را باز كنيد (SPT)به زمان سنج سيستم  اتصاالت مربوط ـ ٦
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 .  را باز كنيد (LSK8) اتصاالت مربوط به سنسور سيستم ـ ٧

 .  را باز كنيد (MPT) اتصاالت مربوط به زمان سنج حداكثر سيستم ـ ٨

 )  اتصال لحيمي( را باز كنيد(RK2.5) سيستم( 2.5) اتصاالت دايره اييـ ٩

 .  را باز كنيد (LKS)سيستم اتصال دما  اتصاالت مربوط به ـ ١٠

 .  را باز كنيد (MT3) اتصاالت مربوط به تايمر ـ١١

 .  را باز كنيد (E10) اتصاالت  مربوط به سيستم ـ ١٢

 .  را باز كنيد (MCP 2.8)اتصاالت چند نقطه اي مربوط به سيستم ـ  ١٣

 

١١
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 ٠٠ گروه                         فهرست بخش اني و مهندسي ناجا                                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                          

١٢ C 240برتسواري 

 :  ابزار مخصوص ـ ١٤

 

 
 

 
 

                                                     

 
 
 
 
 
 

220 589 01 99 04 
 

 mcp 2.8مجموعه موجداركننده 

 
 
 
 

220 589 01 99 01 
 

 mcp 2.8 مجموعه موجداركننده

 
 
 
 

220 589 01 99 03 
 

 FL.6.3/2.8ه مجموعه موجداركنند

 
 

 

                                  

 
 
 
 
 
 
 

 
220 589 01 99 42 

 

 تبديل يا آداپتور

 
 
 
 
 
 

 
129 589 00 21 00 

 

  پيني١٢٦جعبه سوكت 

 
 
 
 
 

 
220 589 00 99 00 

 

 مجموعه رابط هاي الكتريكي

 
 
 

                                  

 
 
 
 
 
 
 

 
220 589 01 99 41 

 

 رفلكتور

 
 
 
 
 
 

 
220 589 01 99 06 

 

 RK 2.5وعه موجداركننده مجم

 
 
 
 
 
 

 
220 589 01 99 05 

 

 JPTمجموعه موجداركننده 

 
 

 

                        

 
 
 
 
 
 

 
220 589 01 99  08 

 SLK 2.8مجموعه موجداركننده 

 
 
 
 
 

 
220 589 01 99 07 

 

 SLK 2.8موعه موجداركننده مج
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220 589 01 99 00 

 

 كيت تعمير سيم كشي

 

 
 
 
 

 
220 589 01 99 20 

 

 RK 2.5ابزار بازكننده 

 

 
 
 
 
 

 
220 589 01 99 50 

 

 پايه تيغه با انبردست

 

 
 
 
 
 
 

220 589 01 99 54 
                                                    

 
 
 
 
 

 
220 589 01 99 51 

 

 MPTتيغه 

 

 

220 589 01 99 55 
 

  E 95تيغه 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  MT3تيغه 

 

 
 
 
 
 
 

                                                             

 
 
 
 
 
 

 
220 589 01 99 63 

 

  SLK 97 _ 2.8تيغه 

 

 
 
 
 
 

 
220 589 01 99 59 

 

  MCP2.8/ FI.2.8 تيغه 

 

 
 
 
 
 

 
220 589 01 99 53 

 

  RK 2.5اتصال لحيمي تيغه 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                        

 
 
 
 
 

 
220 589 01 99 61 

 

  JPT/SPTتيغه 

 

 

220 589 01 99 30 
 

  RK 2.5وسيله بازكننده 

 
 
 
 
 
 

 
220 589 01 99 62 

 

  SLK/2.8تيغه 
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١٤ C 240برتسواري 

 جك زدن 

 

         
 

 . خودرورا روي چهار پايه باال بر ميزان كنيد پايه را در نقاطي كه در تصوير نشان داده شده است قرار دهيد 

 
 . مطمئن شويد كه پايه هاي جك ثابت و مطمئن هستند. مواظب سر خوردن خودرو باشيد : احتياط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اطمينان ازآن مي توانيد كليد باالبر را روشن         با كه در خودرو مشخص شده است        بعـد از قـرار گرفتن پايه ها در نقاطي         

 .كنيد 
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١٥ C 240برتسواري 

در هنگام بازديد و بازو بسته كردن قطعات زير ماشين دقت كافي داشته باشيد كه فشار زياد وارد نشود                   : احتـياط   

 . كه احتمال كج شدن و افتادن خودرومي باشد 
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  ٠٠   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
٠٠ 

 C 240رتسواري    ب
 

٢٠

 نكات ايمني

  خطرات احتمالي 

از لباسهاي کار تنگ و پوشيده استفاده       .خودرو را درشرايط مطمئنی قراردهيد که خودبه خود روشن نشود           .١

 .به قطعات داغ يا دوار دست نزنيد.کنيد 

. خطر تصادف هنگامی رخ می دهد که خودرو خود به خود باموتور روشن ، شروع به حرکت کند                      .٢

م کار روی موتور در مدت شروع کاريا در خاللی که موتور روشن است                  خطر آسيب ديدگی هنگا   

 .ممکن است به کبود شدگی و يا سوختگی منجر شود

 

به طور مثال ،هنگام تست تراکم       (خطر تصادف در صورت به حرکت درآمدن خودرو هنگام شروع کار                .٣

نده اتوماتيک ، در نتيجه      در نتيجه تعويض دنده، يا هنگام روشن بودن موتور، يا خودروهای د                ) فشار

بعضی از خودروها نشانگر اهرم در       : استثنا  ( .  در موقعيت مناسب نباشد     "P" يا   "N"نشانگر اهرم   

 . ) را ندارند "P"موقعيت 

خطر آسيب ديدگی و جراحات سختی ممکن است براثر کار با قطعات دوار بدون محافظ در اطراف                    .٤

 گرمای حاصل   س با قطعات مجزا و بدون محافظ موتور ،        در صورت تما  . موتور روشن ، به وجود آيد     

 .از موتور روشن می تواند باعث سوختگی های جدی شود

 کمک های اوليه در صورت بروز سوختگی  .٥

a.                      پوست نواحی سوختگی را بماليد، آن را با مقدار فراوانی آب سرد بشوييد و پوست آن را

 باباند استريل بپوشانيد 

b.  مشورت کنيدبدون تاخير با يک دکتر. 
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 راهنمای کا ر و نکات ايمنی 

هنگام انجام کار يا هنگام شروع شدن موتور را هنگامی که موتور روشن است ، به هيچيک از قطعات گرم                      -

 يا دوار دست نزنيد

به عنوان يک قاعده کلی به ياد داشته باشيد ، فقط در صورتی روی موتور روشن کارکنيد که اين عمل                      -

 .اشدبه راستی ضروری ب

 .مثل روشن کردن موتور ، ترمز دستی را بکشيد -

 .درمدل های دارای دنده دستی ، اهرم تعويض دنده را روی دنده خالص قرار دهيد -

بعضی از  : استثنا.(قرار دهيد " N"يا  " P"در خودروهای دنده اتوماتيک ، نشانگر اهرم را در موقعيت              -

 .)ندارند" P"خودروهای نشانگر اهرم در موقعيت 

ندارند ، اهرم راقفل کنيد تا خود به خود شروع به              " P"مدل هايی که نشانگر اهرم در موقعيت          در -

 .کارکند

 .از لباسهای کار تنگ و چسبان استفاده کنيد -

 .از جواهرات مانند زنجير و يا حلقه استفاده نکنيد -

 .توسط يک محافظ سرمناسب ، موی بلند خود را بپوشانيد -

 . موتور روشن ، قطعات داغ را شناسايی کنيدپيش از شروع به هرکاری با -

 استار دياگنوس راوصل کرده و حافظه عيب را دوباره بخوانيد، اه عيب ياب گدست :   توجه 

، اه عيب ياب    گدستسيستم فشرده   )نگاه کنيدبه راهنمای تجهيزات کارگاهی       ( کارگاهی   MB/تسترهای تجهيزات   

 ر،شماره سفارش استار دياگنوس مربوطه به خودروهای مساف
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 استار دياگنوس، اه عيب ياب گدست

 

 را به اتصال انتقال) ۰۱۰۰(استار دياگنوس ، اه عيب ياب گ دست-۱

  . وصل  کنيد) X11/4( ديتا 

  . سوئيچ خودرو را ببنديد -۲

۳- DASراشروع کنيد . 

درمنول مدل ، سری های مدل اضافی را انتخاب           -۴

 .کنيد

 .صفحه را دنبال کنيددستورالعمل های روی  -۵

a( ورژن ماژول را کنترل کنيد. 

b(  حافظهDICحذف کنيد/  را بخوانيد. 

c( مقادير واقعی را بخوانيد  . 

d( تنظيمات را انجام دهيد. 

e( تنطيمات ماژول را کنترل کنيد. 

 .استار دياگنوس را وصل کنيد، اه عيب ياب گ دست-۶

 را وصل   )۱۶ تا   ۳۸بين  (x11/4 )   ( كانكتور اگوسيتگاستار دياگنوس اتصال انتقال ديتا دين      ، اه عيب ياب    گدست

 . كنيد  
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رابه ) ۰۱۰۰(استار دياگنوس    دستگاه   -۱

 .وصل کنيد) x11/4 (كانكتور

 . را بزنيدماشين سوئيچ  -۲

۳- DASرا شروع کنيد . 

 درمنوی مدل ، سری های مدل اضافی -۴

 . را انتخاب کنيد

 دستورالعمل های روی صفحه را انجام       -۵

 .دهيد

a( مازول را کنترل کنيدصفحه . 

b(   حافظهDIC  يا حذف  /  را بخوانيد

 .کنيد

c( مقادير واقعی را بخوانيد. 

d( تنظيمات ماژول را کنترل کنيد. 

 .  را وصل كنيد )۱۶-پين(X11/4اتصال انتقال ديتا دياگنوستيک . استار دياگنوس را وصل کنيددستگاه  -۶

توانند در خالل انجام تست به عنوان پيامد جدا کردن کابل ها يا يک              اشتباهات ذخيره شده ای که می        :   توجه  

 . حذف شوندDICشبيه سازی به وجود آيند ، بايد پس از کامل شدن کار ، از حافظه 
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 نكات ايمني 

خودرو را ميان خط های باالبر هيدروليکی تنظيم کنيد و صفحه محافظ را زير نقاط محافظ باالبر که توسط کارخانه                    

 .سازنده مشخص شده قرار دهيد

 .خطر بروز سانحه مرگبار در صورتی که خودرو از سکوی باالتر به پايين بلغزد 

 خطرات

 . بی توجهی به اعمالی که منجر به سانحه می شود می تواند باعث ايجاد جراحات مرگبار برای افراد شود-۱

 خطر بروز سانحه 

ی سکوی باالبر و شاسی مونتاژ آنها ، و همچنين بستن يا باالبردن                کج بودن يا نادرست بودن موقعيت بازوها        -۲

 .قطعات در خودرو می تواند باعث بروز يک سانحه گردد

 خطر برهم خوردن تعادل 

 با توزيع نامناسب و نا هماهنگ بارپس از برداشتن قطعات و محورها ، خطر برهم خوردن تعادل و وارونه شدن                     -۳

 .خودرو افزايش می يابد

 يارها و راهنماهای محافظ مع

 . تعادل خودرو را روی نشانه های افقی و طولی ميان ستون های سکوی باالبر برقرار کنيد-۴

 .هنگام بستن قطعات ، اطمينان يابيد که خودرو از شاسی مونتاژ سکو ی باالبر ، باالتر نمی رود :   توجه 

 .ظ باالبر قرار داشته باشندشاسی های مونتاژ را در سطح مشابه روی نقاط سخت محاف
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٢٥

درستی قرار گرفتن شاسی های مونتاژ      ) به گونه ای که  چرخها روی زمين باقی بمانند          (خودرو به آرامی باالببريد     

 .روی نقاط سخت خودرو را بررسی کنيد سپس خودرو را به طور کامل باال ببريد

قفل کنيد و يا کيسه های شنی را در محل های           قبل از جدا کردن محورها و قطعات ، خودرورا روی سکوی باالبر              

 .مناسب قرار دهيد تاتوزيع وزن به گونه ای مناسب انجام شود
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 :نکاتی درباره مهره ها و پيچ های دارای قفل خودکار 

    :   توجه 

 .پيچ های قفل همواره بايستی پس از يک بار استفاده تعويض شوند •

 . دقت کنيدجديد های هنگام باز کردن پيچ  •

 .احتمال خطر بسيار زيادی برای آسيب ديدگی براثر جدايی ناگهانی ترک وجوددارد •

پيش از آنکه پيچ های جديد پيچ شوند ، دنده پيچ ملحق بايد دوباره برش بخورد تا کليه مابقی اجزای پيچ                       •

 .قفل قديمی برداشته شود
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 ه روغن های موتوردرجه بندی های ويسکوزيت
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ر به تغييرات مکرر در ج مناي محيطبر حسب دم  ) SAE(   كاربرد دقيق از درجه بندی های :   توجه 

 .روغن موتور  می شود 

 ، بايد به عنوان يک راهنما در نظر گرفته شود که در دوره های  )SAE  (بنابراين حدود دمای درجه بندی های

 .  کوتاه مدت ، باالتر يا پايين تر نرود زمانی
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 نکاتی در مورد کانکتورها

 
پالک ها و اتصاالت با محفظه های زرد ، .ترکيب کابل های ، اتصاالت و پالک ها نبايد هرگز تعمير مجدد شود

 .نيددستورالعملهای تعميررارعايت ک.نارنجی و قرمز برای کيسه هوا و ميله برگردان ذخيره می شوند
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

P54.18-2194-01 
(JPT) socket 

P54.18-2204-01           
(JPT) 

 
 

                                       
                                       

   
 
 
 
 
 
 

 
(MT 3) socket 

P54.18-2198-01 
 (SPT) socket  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P54.18-2197-01 

(MPT) socket 

P54.18-2193-01
E 95 socket     
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٢٩

 
 

System (MQS) female 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MCP) socket

 

Contact (SLC) pin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact (SLC) pin  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contact (SLC) pin Contact (SLC) pin 
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٣٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Siemens ELO pin 
System 1.5- (LCS) pin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact 2.5- (CC 2.5-) 

 Contact 2.5- (CC 2.5-)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siemens ELO socket 

 
Contact 2.5 (CC 2.5)  

 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٠٠   گروه                                     فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
٠٠ 

 C 240رتسواري    ب
 

٣١

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Contact 2.5 (CC 2.5) System 1.5- (LCS) pin  

 

 
 
 
 

 
 

 
 System 1.5- (LCS) pin 1 

Siemens ELO socket  
 

 
 
 
 
 

 .ترکيب کابل های ، اتصاالت و پالک ها نبايد هرگز تعمير مجدد شود :    توجه

پالک ها و اتصاالت با محفظه های زرد ، نارنجی و پالک ها و اتصاالت با محفظه های زرد ،  :    توجه
 .دستورالعملهای تعميررارعايت کنيد.وندنارنجی و قرمز برای کيسه هوا و ميله برگردان ذخيره می ش
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 گروه اتصاالت تايمر تغزيه بزرگ

پالک ها ، رابط هايی که محفظه زرد ، .شودرترکيب کابل ها ، پالک ها و رابط ها نبايد هرگز تعمي :    توجه

العمل های تعميررا دستور.و ميله معکوس به کار می روند) SRS(قرمز و نارنجی دارند برای سيستم کيسه هوا 

 .رعايت کنيد

 
  ، نه پينه JPTکانکتور       ، نه پينه JPTکانکتور       پينهJPT ، ۴کانکتور          

 

 
  ، هشت پينه JPTکانکتور   ، چهار پينه JPTکانکتور         ، سه پينه JPTکانکتور          

 
 
 

  پنج پينه JPTکانکتور   پبنهJPT ۴تور پالک کانک      نه پينهE95 ،JPTکانکتور        
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٣٣

 
 

 
  هفت پينهSPT،JPTکانکتور   چهارپينهLSC، JPTکانکتور  چهارپينهMPT، JPTکانکتور 

 

 
 
  سی وهشت پينهMQS،JPTکانکتور         شصت ويک پينه JPT،E95 کانکتور              هفت پينه JPT، E95کانکتور  

 يض قطعات خاص و مربوط به ايمنینکاتی در مورد تعو

 را جدا کنيد) JPT(اتصاالت رابط تايمر تغذيه کوچک  - ١

 . را جدا کنيدE95اتصاالت رابط  - ٢

 .را جدا کنيد) SPT(اتصاالت تايمر تغذيه استاندارد - ٣

 .را جدا کنيد) LSC(اتصاالت رابط اتصال سنسور اليه ای  -٤

 .را جدا کنيد) MPT(اتصاالت رابط تايمر تغذيه بزرگ  -٥

 .را جدا کنيد) MQS(اتصاالت رابط سيستم ميکرو چهار قفله  - ٦
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 اتصاالت كانكتور تايمر تغذيه 

پالک ها ، رابط هايی که محفظه زرد ، .شودرترکيب کابل ها ، پالک ها و رابط ها نبايد هرگز تعمي :    توجه

دستورالعمل های تعميررا . و ميله معکوس به کار می روند)SRS(قرمز و نارنجی دارند برای سيستم کيسه هوا 

 .رعايت کنيد

 .  را رعايت كنيد کات راجع تعويض قطعات خاص و مربوط به ايمنین

 . جدا کنيد)JPT(اتصاالت را از تايمر تغذيه ستاندارد

 . جدا کنيد)SPT(اتصاالت را از تايمر تغذيه ستاندارد

  چهار پينه  SPTاتصال     پيج ينه SPTاتصال         هفت پينهJPT ، SPTاتصال 

  
 

  ، شش پينهSPTاتصا ل 
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  ٣اتصاالت ميكرو تايمر 
 
 

 چهار پينه  ، کانکتور                                              شانزده پينه رابط                        

 

     :   توجه 

 .ترکيب کابل ها و پالک ها و رابط هايی که نبايد هرگز تعمير شوند .١

و ميله معکوس ) SRS(پالک ها و رابط هايی که محفظه زرد ، قرمز و نارنجی دارند برای سيستم کيسه هوا .٢

 .درنظر گرفته شده اند

 .دستورالعمل های تعميررارعايت کنيد .٣

 .را جدا کنيد) MT3(۳اتصاالت کانکتور ريز تايمر  .٤

 .جدا کنيد) JPT(اتصاالت را از کانکتور تايمر تغذيه کوچگ  .٥

 

JPTMT3 MT3
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٣٦

  چهار پينه JPT ، MPTاتصاالت 
 
 

     :   توجه 

 .ترکيب کابل ها و پالک ها و رابط هايی که نبايد هرگز تعمير شوند .١

و ميله ) SRS(اپالک ها و رابط هايی که محفظه زرد ، قرمز و نارنجی دارند برای سيستم کيسه هو .٢

 .معکوس درنظر گرفته شده اند

 .دستورالعمل های تعميررارعايت کنيد .٣

 اتصاالت کانکتور تايمر تغذيه بزرگ را جدا کنيد .٤

 .اتصاالت کانکتور تايمر تغذيه را جدا کنيد .٥
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٣٧

 E95  اتصاال ت ،

 
 

 
  بيست و نه پينه E95       اتصال   بيست وهقت پينهE95   اتصال  نه پينهJPT،   E95   اتصال 

 
 

  چهار پينه E95       اتصال  ، شش پينه E95   اتصال   شصت ويک پينهJPT ، E95اتصال 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   پنجاه و هفت پينهJPT  ، E95اتصال 

 
     :   توجه 

 .ترکيب کابل ها و پالک ها و رابط هايی که نبايد هرگز تعمير شوند .١
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٣٨

و ميله معکوس ) SRS(يی که محفظه زرد ، قرمز و نارنجی دارند برای سيستم کيسه هواپالک ها و رابط ها .٢

 .درنظر گرفته شده اند

 .دستورالعمل های تعميررارعايت کنيد .٣

 . را جدا کنيدE95اتصاالت اتصاالت کانکتور  .٤

 .جدا کنيد) JPT(اتصاالت را از کانکتور تايمر تغذيه کوچك  .٥
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٣٩

 MQS, MCPمجموعه اتصاالت 
 

 
  چهل و هفت پينه MCP ، MQSکانکتور   چهل و هفت پينه MCP ، MQS چهل وهفت پينه       کانکتور MCP ، MQSکانکتور 

 
 
 

     :   توجه  .١

 .ترکيب کابل ها و پالک ها و رابط هايی که نبايد هرگز تعمير شوند .٢

و ميله ) SRS( و نارنجی دارند برای سيستم کيسه هواپالک ها و رابط هايی که محفظه زرد ، قرمز .٣

 .معکوس درنظر گرفته شده اند

 .دستورالعمل های تعميررارعايت کنيد .٤

 را جدا کنيد) MCP(اتصاالت کانکتور اتصال چند نقطه ای  .٥

 را جدا کنيد) MQS(اتصاالت کانکتور سيستم ميکرو چهار قفله  .٦
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٤٠

24-pin MQS connector 

20-pin MQS connector 

18-pin MQS connector 28-pin MQS connector 

24-pin MQS connector 

2x26-pin MQS connector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14-pin MQS connector 

18-pin MQS connector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2x20-pin MQS connector
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٤١

2-pin MQS connector 

8-pin MQS connector 

6-pin MQS connector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-pin MQS connector 

6-pin MQS connector 8-pin MQS connector 

25-pin MQS connector 

12-pin MQS connector 

32-pin MQS connector 
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٤٢

10-pin MQS connector 4-pin MQS connector 

3-pin MQS connector 
10-pin MQS connector 

2x7-pin MQS connector12+4-pin MQS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5-pin MQS connector 

8-pin MQS connector 

10-pin MQS-connector (yellow 
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٤٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-pin MQS connector 4-pin MQS connector 

2-pin MQS connector 10-pin MQS connector 8-pin MQS connector 

6-pin MQS connector 8-pin MQS connector 3-pin MQS connector 
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٤٤

20-pin MQS plug connector 

3-pin MQS plug connector 

4-pin MQS connector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-pin MQS connector 

4-pin MQS plug connector 

40-pin MQS connector 

4-pin MQS connector 

4-pin MQS connector 

2-pin MQS plug connector 
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٤٥

2-pin MQS plug connector 18-pin MQS plug connector 

6-pin MQS plug connector 

3-pin MQS plug connector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

2-pin MQS plug connector 

4-pin MQS plug connector 10-pin MQS plug connector 

28-pin MQS plug connector 6-pin MQS plug connector 
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     :   توجه 

 .ترکيب کابل ها و پالک ها و رابط هايی که نبايد هرگز تعمير شوند •

و ميله ) SRS(پالک ها و رابط هايی که محفظه زرد ، قرمز و نارنجی دارند برای سيستم کيسه هوا •

 .معکوس درنظر گرفته شده اند

 .دستورالعمل های تعميررارعايت کنيد •

 را جدا کنيد) MCP(ای اتصاالت کانکتور اتصال چند نقطه  •

 را جدا کنيد) MQS(اتصاالت کانکتور سيستم ميکرو چهار قفله  •

 
 خانواده اتصاالت سيستم ميکرو

  ۲ مدل –خانواده اتصاالت سيستم ميکرو چهار نقطه 

 
 
 
 
 
 
 
 

  چهل و هفت پينهMQS،  MCP     کانکتور          وهفت پينه                              چهلMCP ، MQSکانکتور             
 
 

  
 
 
 
 
 

 وهفت پينه    چهلMCP ، MQSکانکتور                وهفت پينه    چهلJPT ، MQSکانکتور             

     :   توجه 

 .ترکيب کابل ها و پالک ها و رابط هايی که نبايد هرگز تعمير شوند •

و ميله ) SRS(دارند برای سيستم کيسه هواپالک ها و رابط هايی که محفظه زرد ، قرمز و نارنجی  •

 .معکوس درنظر گرفته شده اند
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٤٧

 .دستورالعمل های تعميررارعايت کنيد •

 .اتصاالت را از سيستم ميکرو چهار قفله جدا کنيد •

 جدا کنيد) JPT(اتصاالت را از کانکتور تايمر تغذيه کوچک  •

 .اتصاالت کانکتور اتصال جند نقطه ای جدا کنيد •

 

 الت ، اتصال اليه ای سنسوری خانواده اتصا
   خانواده اتصاالت اتصال اليه سنسور۹۷طراحی 

 
 
 
 
 
 

                    شش پينهslcکانکتور 

 
 
 

  سه پينهslc                                                                   کانکتور   چهار پينهslcکانکتور             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دو پينه slc  کانکتور پالک                                                         دو پينه        slcکانکتور              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   پنج پينهslc                                     کانکتور                         
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٤٨

 

  
  سه  پينه slc           کانکتور پالک  شش پينه slcکانکتور پالک            

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

  پينهlsc ،slc ۸+۲ر   کانکتو                                                                   پينه    slc   ۲*۲کانکتور پالک 

  پينه     slc ، ۳*۲کانکتور                     
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  slc         کانکتور پالک 

  پينهlsc ،slc ۸+۲کانکتور
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٤٩

 
 
 
 

 

پينه  slc سه پينه                                                                           کانکتور slcکانکتور     چها

 

 چهارده پينهكانكتور                       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رده 
                                                               

 

 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٠٠   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥١ C 240رتسواري ب

 خانواده اتصاالت اتصال ورقه ای سنسور

 .ترکيب کابل ها و پالک ها و کانکتورهايی که  نبايد هرگز تعمير شوند :   توجه 

و ) SRS(پالک ها وکانکتور هايی که محفظه زرد ، قرمز و نارنجی دارند برای سيستم کيسه هوا :   توجه 

 .ميله برگردان درنظر گرفته می شود

 .ی تعمير توجه کنيدبه دستورالعمل ها

 نکاتی راجع به  کانکتورها •

 نکاتی راجع به قطعات خاص و ايمنی   •

 اتصاالت کانکتور پالک اتصال اليه سنسور را جدا کنيد •

 اتصاالت در کانکتور اتصال ورقه ای سنسور را جدا کنيد •

 .اتصاالت را از کانکتور اتصال سنسور اليه ای جدا کنيد •

 ۲ مدل –ه ای سنسور خانواده اتصاالت اتصال ورق

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  دوپينه       SLC دو پينه                                                      کانکتور SLCکانکتور                 

 
 
 
 
 
 
 
 

  دو پينه SLC دو پينه                                                کانکتور پالک SLCکانکتور پالک                
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  شش پينهSLCکانکتور   دو پينه SLCکانکتور              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دو پينه SLC سه پينه                                                            کانکتور پالک SLCکانکتور            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  پنج پينه SLCکانکتور                                                   پينه SLC ۳*۲کانکتور      
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 خانواده اتصاالت اتصال سنسور ورقه ای 

 .ترکيب کابل ها و پالک ها و کانکتورهايی که  نبايد هرگز تعمير شوند :   توجه  

و ) SRS(سيستم کيسه هواپالک ها وکانکتور هايی که محفظه زرد ، قرمز و نارنجی دارند برای  :   توجه 

 .ميله برگردان درنظر گرفته می شود

 .به دستورالعمل های تعمير توجه کنيد

 کاتی راجع به قطعات خاص و ايمنی  ن

 .را جدا کنيد) SLC(اتصاالت کانکتور پالک اتصال ورقه ای سنسور  •
 

 .را جدا کنيد) SLC(اتصاالت کانکتور اتصال ورقه ای سنسور  •
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  چهار پينه JPT،LSC          کانکتور   دو پينهLSC   کانکتور پالک                 دو پينه     LSCتور پالک کانک

 
 
 
 
 
 
 
 

      
  پينه         SLC ، LSC ۸+۲ کانکتور                     پينه                       SLC ، LSC ۸+۲کانکتور               
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 ELO شش پينه اتصاالت JPT ، LSCکانکتور 

 .ترکيب کابل ها و پالک ها و کانکتورهايی که  نبايد هرگز تعمير شوند :   توجه 

و ) SRS(پالک ها وکانکتور هايی که محفظه زرد ، قرمز و نارنجی دارند برای سيستم کيسه هوا :   توجه 

 .ميله برگردان درنظر گرفته می شود

 .وجه کنيدبه دستورالعمل های تعمير ت

 کاتی راجع به قطعات خاص و ايمنی  ن

 .را جدا کنيد) SLC(اتصاالت کانکتور پالک اتصال ورقه ای سنسور  •

 .اتصاالت کانکتور اتصال سنسور ورقه ای را جدا کنيد •

 .را جدا کنيد) JPT(اتصاالت کانکتور تايمر تغذيه کوچک •

 اتصاالت کانکتور اتصال ورقه ای •

 .جدا کنيدسنسور را  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
  زيمنس دوپينه ELO       کانکتور   زيمنس ده پينه ELOکانکتور   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  زيمنس ده پينهELO  کانکتور پالک   زيمنس دو پينه ELOکانکتور پالک          
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 ۲,۵ی ر اتصال کانکتور مدا۱خانواده اتصاالت مدل 

 .کابل ها و پالک ها و کانکتورهايی که  نبايد هرگز تعمير شوندترکيب  :   توجه 

و ) SRS(پالک ها وکانکتور هايی که محفظه زرد ، قرمز و نارنجی دارند برای سيستم کيسه هوا :   توجه 

 .ميله برگردان درنظر گرفته می شود

 .به دستورالعمل های تعمير توجه کنيد

 کاتی راجع به قطعات خاص و ايمنی  ن

 . زيمنس را جدا کنيدELOاتصاالت کانکتور  •

 . زيمنس را جدا کنيدELOاتصاالت را از کانکتور  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  يک پينه ۲,۵    کانکتور اتصال کانکتور مداری                 کانکتور پالک اتصال کانکتور مداری دو پينه                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دو پينه۲,۵ کانکتوراتصال کانکتور مداری                       يک پينه              ۲,۵کتور مداری کانکتور پالک اتصال کان
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    کانکتور اتصال کانکتور مداری دو پينه                        دو پينه                       ۲,۵کانکتور اتصال کانکتور مداری 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  کانکتور اتصال کانکتور مداری سه پينه                       پالک اتصال کانکتور مداری چهار پينه                       کانکتور

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کانکتور اتصال کانکتور مداری هشت پينه          کانکتور اتصال کانکتور مداری سه پينه
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 کانکتور اتصال کانکتور مداری چهار پينه      مداری شش پينهکانکتور پالک اتصال کانکتور 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  کانکتور پالک اتصال کانکتور مداری دوازده پينه                دوازده پينه                    ۲,۵کانکتور اتصال کانکتور مداری 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  پانزده پينه۲,۵ کانکتور اتصال کانکتور مداری                                   هشت پينه        ۲,۵کانکتور اتصال کانکتور مداری 
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 ۲,۵خانواده اتصاالت اتصال لحيمی اتصال کانکتور مداری 

 .ترکيب کابل ها و پالک ها و کانکتورهايی که  نبايد هرگز تعمير شوند :   توجه 

و ) SRS(د ، قرمز و نارنجی دارند برای سيستم کيسه هواپالک ها وکانکتور هايی که محفظه زر :   توجه 

 .ميله برگردان درنظر گرفته می شود

 .به دستورالعمل های تعمير توجه کنيد

 کاتی راجع به قطعات خاص و ايمنی  ن

 .اتصال کانکتور مداری را از کانکتور جدا کنيد •
 .اتصال کانکتور مداری را از کانکتور پالک جدا کنيد •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  دو پينه ي  کانکتور اتصال لحيمی اتصال کانکتور مدار                      کانکتور پالک اتصال لحيمی اتصال کانکتور مداری چهار پينه          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   لحيمی اتصال کانکتور مداری هشت پينهانکتور پالک اتصال لحيمی اتصال کانکتور مداری دو پينه                            کانکتور پالک اتصالك
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  کانکتور اتصال لحيمی اتصال کانکتور مداری چهار پينه                          کانکتور اتصال لحيمی اتصال کانکتور مداری شش پينه     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     کانکتور اتصال لحيمی اتصال کانکتور مداری هشت پينه                    کانکتور اتصال لحيمی اتصال کانکتور مداری دوازده پينه      
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 ۱,۵خانواده اتصاالت سيستم اتصال ورقه ای 

 .ترکيب کابل ها و پالک ها و کانکتورهايی که  نبايد هرگز تعمير شوند :   توجه 

و ) SRS(مز و نارنجی دارند برای سيستم کيسه هواپالک ها وکانکتور هايی که محفظه زرد ، قر :   توجه 

 .ميله برگردان درنظر گرفته می شود

 .به دستورالعمل های تعمير توجه کنيد

 کاتی راجع به قطعات خاص و ايمنی  ن

 .اتصال کانکتور مداری را از کانکتورلحيمی جدا کنيد •

 اتصال کانکتور مداری را از کانکتور پالک لحيمی جدا کنيد •
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  چهار پينه LCS ۱,۵ چهار پينه                                                                            کانکتور پالک LCS ۱,۵کانکتور         
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 )کريمپينگ(ابزار تعمير سيم کشی به وسيله ابزار شياردهی 

 .تورهايی که  نبايد هرگز تعمير شوندترکيب کابل ها و پالک ها و کانک :   توجه 

و ) SRS(پالک ها وکانکتور هايی که محفظه زرد ، قرمز و نارنجی دارند برای سيستم کيسه هوا :   توجه 

 .ميله برگردان درنظر گرفته می شود

 .به دستورالعمل های تعمير توجه کنيد

 کاتی راجع به قطعات خاص و ايمنی  ن

 .جدا کنيد) LCS ۱,۵(ک سيستم اتصال ورقه ای اتصاالت را از کانکتور پال •

 .جدا کنيد) LCS ۱,۵(اتصاالت را از کانکتور سيستم اتصال ورقه ای  •

 
 

   
 مجموعه شياردهی                                سيم لخت کن                    ابزار راهنمای شياردهی                      

 

  
 

 JPT                 مجموعه شياردهی RK ۲,۵ه شياردهی مجموع ابزار تعميرسيم کشی                 مجموع              
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 MCP            مجموعه شياردهی                                                          MCP ۲,۸ مجموعه شيار دهی 

 
 
 

  
 

    MCP ۴,۸ دهی مجموعه شيار                                                             MCPمجموعه شيار دهی    
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 جداول تصحيح اندازه گيری ميزان عملکرد واقعی

 
 
 

 Neo = Ne * KH            :    فرمول تصحيح عملکرد                        

 

 Neo  = سطح دريا ، دما (ميزان عملکردکه در ارتباط با شرايط کارکرد نرمال استc۲۵ ( بهkw 

 Ne= ملکرد که براساس دينامومتر خروجی محاسبه می شود به  ميزان عkw 

Kw =  عامل تصحيح  

 )KH (  تصحيحضريب

 .فشار هوا و ارتفاع مکان آزمايش را معين کنيد •

 .با استفاده از جدول تعيين ارتفاع زير ، فشار هوارا تصحيح کنيد •

 . معين کنيدار دمای هوا •

 .کرد زير ، فاکتور تصحيح را محاسبه کنيدبا استفاده از اين مقادير و جدول تصحيح عمل •
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 تصحيح ارتفاع 

فشار هوای ذيل در جدول تصحيح .محاسبه می شود) ايستگاه هواشناسی(چنانچه فشار هوا با توجه سطح دريا 

 .بايد تفريق شود

m hPa m hPa m hPa m hPa m hPa 

0 0 300 36 600 69 900 104 2000 221 

50 6 350 41 650 75 950 109 2100 230 

100 12 400 46 700 81 1000 115 2200 239 

150 18 450 52 750 86 1100 126 2300 250 

200 24 500 58 800 92 1200 137 2400 259 

250 30 550 63 850 98 1300 148 2500 268 

 
 

 جدول تصحيح عملکرد

 

hPa (mbar) 0 °C 5 °C 
10 
°C 

15 
°C 

20 
°C 

25 
°C 

30 
°C 

35 
°C 

40 
°C 

45 
°C 

50 
°C 

1040 0.9111 0.9194 0.9277 0.9358 0.9439 0.9519 0.9599 0.9678 0.9756 0.9833 0.991 

1035 0.9155 0.9239 0.9321 0.9403 0.9485 0.9565 0.9645 0.9724 0.9803 0.9881 0.9958 

1030 0.92 0.9284 0.9367 ` 0.9531 0.9612 0.9692 0.9772 0.9851 0.9929 1.0007 

1025 0.9245 0.9329 ` 0.9495 0.9577 0.9659 0.9739 0.9819 0.9899 0.9977 1.0056 

1020 0.929 0.9375 0.9458 0.9542 0.9624 0.9706 0.9787 0.9867 0.9947 1.0026 1.0105 

1015 0.9336 0.9421 0.9505 0.9589 0.9672 0.9754 0.9835 0.9916 0.9996 1.0076 1.0155 

1010 0.9382 0.9467 0.9552 0.9636 0.9719 0.9802 0.9884 0.9965 1.0046 1.0126 1.0205 

1005 0.9428 0.9514 0.96 0.9684 0.9768 0.9851 0.9933 1.0015 1.0096 1.0176 1.0256 

1000 0.9476 0.9562 0.9648 0.9732 0.9817 0.99 0.9983 1.0065 1.0146 1.0227 1.0307 

995 0.9523 0.961 0.9696 0.9781 0.9866 0.995 1.0033 1.0115 1.0197 1.0278 1.0359 
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990 0.9571 0.9659 0.9745 0.9831 0.9916 1 1.0084 1.0166 1.0249 1.033 1.0411 

985 0.962 0.9708 0.9795 0.9881 0.9966 1.0051 1.0135 1.0218 1.0301 1.0383 1.0464 

900 0.9669 0.9757 0.9845 0.9931 1.0017 1.0102 1.0186 1.027 1.0353 1.0436 1.0517 

975 0.9719 0.9807 0.9895 0.9982 1.0068 1.0154 1.0239 1.0323 1.0406 1.0489 1.0571 

970 0.9769 0.9858 0.9946 1.0033 1.012 1.0206 1.0291 1.0376 1.046 1.0543 1.0626 

965 0.9819 0.9909 0.9998 1.0085 1.0173 1.0259 1.0345 1.043 1.0514 1.0598 1.0681 

960 0.987 0.996 1.005 1.0138 1.0226 1.0313 1.0399 1.0484 1.0569 1.0653 1.0736 

955 0.9922 1.0013 1.0102 1.0191 1.0279 1.0366 1.0453 1.0539 1.068 1.0709 1.0793 

950 0.9974 1.0065 1.0155 1.0245 1.0333 1.0421 1.0508 1.0594 1.0624 1.0765 1.0849 

945 1.0027 1.0119 1.0209 1.0299 1.0388 1.0476 1.0564 1.0651 1.0737 1.0822 1.0907 

940 1.008 1.0172 1.0263 1.0354 1.0443 1.0532 1.062 1.0707 1.0794 1.088 1.0965 

935 1.0134 1.0227 1.0318 1.0409 1.0499 1.0588 1.0677 1.0764 1.0851 1.0938 1.1023 

930 1.0189 1.0282 1.0374 1.0465 1.0555 1.0645 1.0734 1.0822 1.091 1.0997 1.1083 

925 1.0244 1.0337 1.043 1.0522 1.0613 1.0703 1.0792 1.0881 1.0969 1.1056 1.1143 

920 1.03 1.0393 1.0487 1.0579 1.067 1.0761 1.0851 1.094 1.1028 1.1116 1.1203 

915 1.0356 1.045 1.0544 1.0637 1.0729 1.082 1.091 1.1 1.1089 1.1177 1.1264 

910 1.0413 1.0508 1.0602 1.0695 1.0787 1.0879 1.097 1.106 1.115 1.1238 1.1326 

905 1.047 1.0566 1.066 1.0754 1.0847 1.0939 1.1031 1.1121 1.1211 1.13 1.1389 

900 1.0528 1.0624 1.072 1.0814 1.0907 1.1 1.1092 1.1183 1.1273 1.1363 1.1452 

895 1.0587 1.0684 1.0779 1.0874 1.0968 1.1061 1.1154 1.1246 1.1336 1.1427 1.1516 

890 1.0647 1.0744 1.084 1.0935 1.103 1.1124 1.1217 1.1309 1.14 1.1491 1.1581 

885 1.0707 1.0805 1.0901 1.0997 1.1092 1.1186 1.128 1.1373 1.1465 1.1556 1.1646 

880 1.0768 1.0855 1.0963 1.106 1.1155 1.125 1.1344 1.1437 1.153 1.1621 1.1712 

875 1.0829 1.0928 1.1026 1.1123 1.1219 1.1314 1.1409 1.1503 1.1596 1.1688 1.1779 

870 1.0892 1.0991 1.1089 1.1187 1.1283 1.1379 1.1474 1.1569 1.1662 1.1755 1.1847 

865 1.0954 1.1054 1.1153 1.1251 1.1349 1.1445 1.1541 1.1636 1.173 1.1823 1.1915 

860 1.1018 1.1119 1.1218 1.1317 1.1415 1.1512 1.1608 1.1703 1.1798 1.1892 1.1985 
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855 1.1083 1.1184 1.1284 1.1383 1.1481 1.1579 1.1676 1.1772 1.1867 1.1961 1.2055 

850 1.1148 1.1249 1.135 1.145 1.1549 1.1647 1.1744 1.1841 1.1937 1.2032 1.2126 

845 1.1214 1.1316 1.1417 1.1518 1.1617 1.1716 1.1814 1.1811 1.2007 1.2103 1.2198 

840 1.1281 1.1383 1.1485 1.1586 1.1686 1.1786 1.1884 1.1982 1.2079 1.2175 1.227 

835 1.1348 1.1452 1.1554 1.1656 1.1756 1.1856 1.1955 1.2054 1.2151 1.2248 1.2344 

830 1.1416 1.1521 1.1624 1.1726 1.1827 1.1928 1.2027 1.2126 1.2224 1.2321 1.2418 

825 1.1486 1.159 1.1694 1.1797 1.1899 1.2 1.21 1.22 1.2298 1.2396 1.2493 

820 1.1556 1.1661 1.1765 1.1869 1.1971 1.2073 1.2174 1.2274 1.2373 1.2472 1.2569 

815 1.1627 1.1733 1.1838 1.1942 1.2045 1.2147 1.2249 1.2349 1.2449 1.2548 1.2647 

810 1.1698 1.1805 1.1911 1.2015 1.2119 1.2222 1.2324 1.2426 1.2526 1.2626 1.2725 

805 1.1771 1.1878 1.1985 1.209 1.2195 1.2298 1.2401 1.2503 1.2604 1.2704 1.2804 

800 1.1845 1.1953 1.206 1.2166 1.2271 1.2375 1.2478 1.2581 1.2683 1.2784 1.2884 

795 1.192 1.2028 1.2135 1.2242 1.2348 1.2453 1.2557 1.266 1.2762 1.2864 1.2956 

790 1.1994 1.2104 1.2212 1.232 1.2426 1.2532 1.2636 1.274 1.2843 1.2945 1.3047 

785 1.2071 1.2181 1.229 1.2398 1.2505 1.2611 1.2717 1.2821 1.2925 1.3028 1.313 

780 1.2148 1.2259 1.2369 1.2478 1.2585 1.2692 1.2798 1.2904 1.3008 1.3111 1.3214 
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 نکاتی در مورد تصحيح عمليات

 قاعده کلی 

ستگاه هواشناسی بايد با فشار هوا که توسط دفتر هواشناسی محلی مشخص شده ، تنظيم شود ميزان بارومتر اي

 .سنجيده شده عمليات بايد با فاکتورهای تصحيح ، اصالح شود

 .فاکتور اصالح وجود دارد۲

  صحيح ارتفاع رفاکتو •

 فاکتور تصحيح عمليات  •

 يک مثال برای محاسبه 

 .رودی مکان آزمايش را در ايستگاه هواشناسی محاسبه کنيدفشارهوا، ارتفاع ودمای هوای و -١

 در مثال داريم 

  hpa 955                                    = فشار هوای مکان آزمايش 

  m                                      400= ارتفاع هوا ی مکان آزمايش 

 C° 20+                            = دمای هوای ورودی مکان آزمايش 

 kw 100        =عمليات روی دينامومتر خروجی را تعيين کنيد -٢

، مساوی با فاکتور تصحيح ارتفاع به m 400= در جدول تعيين ارتفاع ، ميزان ارتفاع مکان آزمايش  -٣

 .استhpa  4ميزان 

 :زان فاکتور تصحيح ارتفاع مساوی است با ميزان فشارهوای يفشارهوای مکان آزمايش م -٤

) mbr(hpa  ۹۰۹ = )  mbr(  hpa۴۶   – )  mbar( hpa ۹۵۵ 
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در اين مثال برابر است با  . برای آنکه بتوان فشار هوا را در جدول قرار داد ، اين ميزان بايد گرد شود

hpa٩١٠ 

 از جدول تصحيح عمليات با دمای ۱,۰۷۸۷ ، فاکتورهوايی برابر ب pha۹۱۰با توجه به فشار هوابرابر -۵

 . خواهيم داشتC° 20رودی هوای و

 

 Neo = Ne  *  KH   : فرمول تصحيح عملکرد 

 

 Neo=  ميزان عملکرد مربوط به شرايط نرمال عملکرد به KW 

  Ne=  ميزان عملکرد محاسبه شده در دينامومتر خروجی به KH 

 KH  =تصحيح دمای هوای ورودی ، سطح بارومتر و ارتفاع مکان آزمايش مربوطه 

 :رد مربوط به شرايط نرمال کارکرد برابر است با داده عملک -٦

  KH*    Ne= Neo 

Kw   ۱۰۸ =  ۱,۰۷۸۷ * kw ۱۰۰=Neo 

  KW ۱۰۰=Ne :                                    خروجی دينامومتر

 mbar ۹۵۵ ( hpa ۹۵۵ = p  (          : ميزان فشار هوای مکان آزمايش 

  C=t° 20+                                   : دمای هوای مکان تست 

  متر باالی سطح دريا۴۰۰                        : ارتفاع مکان آزمايش

 هکتوپاسکال= hpa                                            :واحدها

mbar   ۱  = hpa ۱                              mbar ۰,۰۱=pa ۱ 
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 ت خاص و ايمنینکاتی در مورد تعويض قطعا
 

اتصاالت و کوبلينگ ها با محفظه زرد،نارنجی و قرمز برای سيستم ايمنی محافظ ، ميله های چرخشی   :احتياط  

 .در نظر گرفته می شود

 :  هنگام تعميرکوپلينگ هاي احتراق ، توجه به موارد زير مهم است :احتياط  

کابل هايی که تاکنون تعمير شده اند بايد با .حتراق باشدعقب تر از ميله ا  mm۸۰۰ و mm۱۰۰نقطه تعميربايد بين 

اين مسئله بايد به ترتيب روی کابل های تعمير شده با عالمت بی رنگ ، مشخص . عالمت زرد مشخص شوند 

 .شود

 .تا آنجا که ممکن است اولين تعمير را هر جه بيشتر به اتصال نزديک کنيد

در صورت .يمی را جدا کنيد و نمونه جديد را به پشت آن وصل کنيدهنگام تعميرات متوالی اتصال لحيم شده قد

 .لزوم ابزارآالت سيمکشی بايد تعويض شوند

پين ها را به .با استفاده ازنمودار سيم کشی ، قبل از قطع کابل ها، سيم های پين های مربوط رامشخص کنيد

 .معکوس وصل نکنيد

سيم ها با پوشش محافظ و .فاوت با سيم کشی اصلی باشدرنگ سيم های روی سيم کشی تعميرشده ممکن است مت

 .کابل ها ی روکش دار پالستيکی نبايد تعمير شوند

 .قوانين کلی زير هنگام تعمير سيم کشی اجرا می شود

 . سيم در هر خط بدون انشعاب آسيب ديده باشد ، ماژول سيم کشی بايد تعويض شود۱۰چنانچه بيش از 
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 )االت اتص/ کابل ها (خالصه 

 
 

 حوزه آسيب ديده

 کابل اتصال
 )کارکرد(اتصاالت/ کابل ها

 
 کابل های آنتن راديو کابل/ تعويض سيم کشی  کابل/ تعويض سيم کشی 

 کابل های آنتن ناوبری  کابل/ تعويض سيم کشی  کابل/ تعويض سيم کشی 

 ماشينpanic callکابل های سيستم  کابل/ تعويض سيم کشی  کابل/ تعويض سيم کشی 

 کابل های آنتن تلفن  کابل/ تعويض سيم کشی  کابل/ تعويض سيم کشی 

 کابل های آنتن راديو کابل/ تعويض سيم کشی  کابل/ تعويض سيم کشی 

 )کابل فيبرنوری  (D2B کابل/ تعويض سيم کشی  کابل/ تعويض سيم کشی 

  دستی کابل های تلفن کابل/ تعويض سيم کشی  کابل/ تعويض سيم کشی 

 کوپلينگ ماژول کنترل کيسه هوا تعويض ابزار سيم کشی تعويض ابزار سيم کشی

SRSسيستم(کوپلينگ فتيله احتراق نصب ابزار سيم کشی تعمير شده نصب ابزار سيم کشی تعمير شده

( 
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 ارزيابی آسيب سيم کشی

 
 

 . ارزيابی شودميزان آسيب ديدگی بايد پيش ازتعمير سيم کشی به طور جدی

 :بايد درخصوص موارد زير دقت شود

 نوع آسيب ديدگی 

گرمای شديد ، سائيدگی ، فشار ،خردشدگی ، پارگی ، / بروز آسيب ديدگی دراثر سوختن تدريجی  •

 پوسيدگی ، زنگ زدگی ، اشتباهات مونتاژ

 علت آسيب ديدگی 

ت آسيب ديدگی بايد کامال مشخص به منظور اطمينان عدم بروز مجدد آسيب ديدگی پس از تعمير ، عل •

 .شود

 حوزه آسيب ديدگی 

 کدام قطعات آسيب ديده است و آيا آسيب را می توان به طور دقيق مشخص کرد ؟ •

 آيا می توان اطمينان يافت که ديگر قطعات آسيب ديده است ؟ •

 گزينش های تعمير

 چه راههای تعميری در نظر گرفته می شود؟ •

 وجود است؟چه راه حل های قطعات يدکی م •
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 خالصه کار تعمير ابزار سيم کشی مجاز

گستره احتمال آسيب ديدگی  انواع آسيب ديدگی علل احتمال آسيب ديدگی
عايق بندی وکابل بندی  •

 آسيب ديده

محفظه اتصال تغييرشکل  •
 يافته

 کابل مدار باز  •

عايق بندی سفت  •
  وشکننده

تماس با قطعات ايجاد شده به واسطه گرمای شديد بيروني به واسطه  •
،به واسطه جوشکاری ،لحيم کاری )به طور مثال سيستم اگزوز(داغ 

 ،رنگ کاری و خشک شدن

 آتش  •

ايجاد شده توسط گرمای شديد و اصلی مربوط به جريان الکتريکی قوی به واسطه 
مدارهای کوتاه باقطعات يا سيم کشی آسيب ديده به واسطه استفاده کامل بابرش 

 )نصب ياتعمير غير حرفه ای ( واسطه قفل نادرست عرضی بسيارکوچک ،به

گرم  /يسوختن تدريج
 شدن شديد

 عايق بندی و کابل بندی آسيب -
 ديده

 سيم ها بدون اتصاالت به نقطه -
 اتصال

  مقاومت قوی سيم کشی -

 مدارهای کوتاه به زمين و قطب -
 مثبت

 کابل بندی و اتصال نادرست •

 آسيب ديدگی به واسطه تصادف •

ديدگی کابل بر اثر ايجاد حفره يا پيچ های آسيب  •
 خود قالويز در بدنه کار 

به واسطه سيم ها گرفته شده درگير و قطعات  •
 منظم 

 سائيدگی •

 فشار •

 خردشدگی •

 پارگی •

  کابل بندی و اتصا ل نادرست- کابل مدار باز 

  بارگيری بيش از حد-

ترک های (پوسيدگی 
 )خستگی 

لی  مدار باز سيم کشی ، روج اتصا-
 .که ديگر رسانا نيست

 عايق بندی و کابل بندی آسيب -
 ديده

سيم ها بدون اتصاالت به نقاط -
 اتصال

  مقاومت قوی سيم کشی -

  قطعات با لبه های تيز-

   زنگ زدگی-

به طورمثال ( به واسطه تماس با اسيد يا مايعات ساينده -
روغن ترمز،مايع چسبندگی ، افزودنی های مايع خنک 

، ورود آب به علت )نزين ها ، موارد روغنکاریکننده، ب
عايق بندی آسيب ديده ، استفاده از تجهيزات پاک کننده 

 فشارقوی 

  پوشاندن بارنگ پس ازتعمير رنگ-

 سفت شدن عايق بندی با توجه به تماس بايک ماده -
 )به طورمثال حالل(ناسازگار 

 زنگ زدگی 

 کاهش تماس در اتصاالت -

 دار نادرست  اتصاالت کنگره -

  مقاومت اتصال غير مجاز-

 مدارکوتاه/  کابل مدار باز-
  عايق بندی آسيب ديده-

استفاده از ابزار نادرست به طور مثال ابزار کنگره دار نادرست -
 يا ابزار قفل بازکن

کابل ها يا اتصاالت آسيب ديده مربوط به استفاده نامناسب از -
 )به طورمثال سوندتست(ابزار آزمايش 

 گير کردن کابل ها بر اثر گيره ها يا پيچ ها

 آسيب مونتاژ
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 جدول عيب يابي 
 انواع عيب اقدامات اصالحی

 يافته  تغيير شکل-اشتباه-گمشده-قطعه اتصال قطعه اتصال را تعويض نماييد

قطعه اتصال را جا بياندازيد ، درصورت لزوم آن را آزمايش وتعويض 
 نماييد

 ست قطعه اتصال جا نيفتاده ا

 بعضی از سيم ها متصل شده اند قطعه اتصال را قطع کرده و تعويض نماييد

 عايق بندی چين خورده است  قطعه اتصال را قطع کرده و تعويض نماييد

 قطعه اتصال دور نشده است زا رسانا به ميزان کافی  قطعه اتصال را قطع کرده و تعويض نماييد

 قطعه اتصال حلبی نيست  اييدقطعه اتصال را قطع کرده و تعويض نم

 جوش ، اکسيد شده ، نادرست قطعه اتصال را قطع کرده و تعويض نماييد

قطعه اتصال را به صورت درست لحيم کاری کنيد و درصورت لزوم 
 تعويض نماييد

 الحاق لحيم خشک/يم کاری نادرست حل

  لحيم کاری زمينه دو شاخه ای پر از .قطعه اتصال را قطع کرده و تعويض نماييد

بااستفاده از پيچ گوشتی تنظيم ديناموتور درست ، اتصاالت را سفت کنيد ، 
 .درصورت لزوم تعويض نماييد

 شل شدگی اتصاالت را سفت کنيد

 آسيب ديده-اشتباه-اتصاالت پيچ شونده )سيم های رابط.(اتصاالت پيچی را تعويض نماييد 

 کوپلينگ يا محفظه را تعويض نماييد

 را کنترل کرده در صورت لزوم تعويض نماييداتصال 

 کوپلينگ يا محفظه اتصال آسيب ديده

 .کوپلينگ يا محفظه کانکتور به درستی بسته شده است .کوپلينگ يا محفظه را به صورت درست ببنديد

 شل شدن-هرز شدن-شيار دستی پيچ کاله دار پيچ کالهدار را سفت کنيد يا در صورت لزوم تعويض نماييد
 خطای سيم کشی 

 لوله عايق بندی آسيب ديده است   آن را بپوشانيدPCVبا نوار 

اتصال کابل در نقطه آسيب ديده را قطع کرده و با روش راشيم آن را تعمير 
 کنيد

 عايق بندی آسيب ديده

اتصال کابل در نقطه آسيب ديده را قطع کنيد و بااستفاده از روش راشيم آن 
 .را تعميير نمائيد

 يق بندی گسترش يافته عا

 سيم کشی معيوب  سيم پيچی را مجددا انجام دهيد

 روی سيم کشی ) سفيد(نقاط قلعی با ابزار لکه گير مناسب ، نقاط قلعی رابادقت جداکنيد

 هرزرفته  -بست ضامن .بست ضامن راسفت کرده ، در صورت لزوم  آن را به درستی نصب نمائيد

 اشتباه -

 نصب نادرست -

 هآسيب ديد -
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 نکاتی در مورد دو شاخه های رابط
 
 

 :اصالحات دوشاخه های رابط

 کوپلينگ و دو شاخه يک دوشاخه رابط

 اتصال مادگی و پين اتصال از زوج اتصال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )نرينه(دوشاخه  -١

 )مادگی(کوپلينگ  -٢

 اتصال مادگی  -٣

 )نرينه(پين اتصال  -٤

عايق بندی تک سيم فقط  -٥
 بندیروی اتصاالت آب 

 کابل  -٦

دکمه رمز گذاری  -٧
 )شناسايی(

 
 A با رمز SLK:  نشان داده شده روی 
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 دوشاخه ها و کوپلينگ ها

 
به همان روش که گروه های اتصال در . دسته بندی می شود" خانواده ها"ودوشاخه ، به اصطالح در کوپلينگ ها

 دوشاخه نر در محفظه مهمترين ويژگی نوع و شکل حفره های) SLKJPT(چند خانواده قرار می گيرند مانند 

نيز ممکن است دريک خانواده مشابه ) C،B،Aمانند(عالوه بر اين ، رمز گذاری متفاوت . تفاوتی ميزان آنها است 

رمزگذاری ها،برش های مخصوص يا دندانه هايی روی محفظه های .اتصاالت وجود داشته باشد/ دوشاخه 

به طورمثال سياه ، سفيد، (توسط رنگ های گوناگون قابل شناسايی باشندکوپلينگ و دوشاخه است که ممکن است 

 )بنفش

برای سهولت شناسايی ) کيسه هوا ، قفل جمع کن کمربند ايمنی ، ميله چرخشی (سيستم های امنيتی و محافظ 

 .اتصاالت دوشاخه با رنگ های گوناگون از قبيل زرد ، نارنجی ، يا قرمز دارند

 

 وظايف شماره قطعه 

محفظه هايی که از  چندين قطعه مختلف . محفظه ها باتوجه به شماره قطعات روی محفظه ها مشخص می شوند

هنگام سفارش کليه شماره قطعات مجزا . (تشکيل شده اند ، شماره روی محفظه خارجی ، مهمترين شماره است

م رجوع به بروشور مورد استفاده شيوه شناسايی به وسيله شماره قطعات ممکن است هنگا.) بايد تعيين شده باشد

 .قرارگيرد

 مواد اتصال 

. ترکيبات قلع است / اتصاالتی که در قسمت های داخلی خودرو مورد استفاده قرارگرفته اند ، از جنس قلع 

 نقره / اتصاالتی که در قسمت های خارجی و در محدوده ای که آب خور است ، استفاده شده اند ، عموما نقره 

 .طال  استفاده می کنند/ يا اتصاالت طال ) به خصوص کيسه هوا(ستم های امنيتی سي. هستند 

 .برای کار تعمير مجاز است" يکسان"فقط استفاده از زوج های اتصال :  توجه  
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 :اتصاالت 

هر پين اتصال و هر اتصال مادگی می تواند به صورت کامال . ميان پين اتصال و اتصال مادگی تفاوت وجود دارد 

دراين خانواده ها تفاوت ) SKL/JPTمانند (قرارگيرد " خانواده"خص در يک شخص در يک به اصطالح مش

. توسط کابل کشی متقاطع و چنانچه عايق بندی تک سيم برای اتصاالت آب بندی باشد ، مشخص می شوند

 .قابل تشخيص هستند) قلع ، طال ، نقره (اتصاالت همچنين توسط روکش هايشان 

 .سط شيار دهی ، به کابل ها محکم بسته می شونداتصاالت تو

 

 :اتصاالت کنگره دار

 .از اين اتصاالت برای وصل اتصاالت مادگی و پين های اتصال به کابل استفاده می شود

 .هرنوع اتصا ل بايد با استفاده از يک سيم چين به صورت شبکه های ويژه چين خورده شود

 ل ، اندازه کابل متقاطع ، بودن يا نبودن يک عايق بندی تک سيم خانواده اتصا : متغيرهای تاثير گذار

 

 :جداسازی 

اين مسئله نيازمند يک ابزار جداسازی مناسب خانواده اتصال به منظور برداشتن اتصاالت مادگی و پين های اتصال 

لی پين ها ، بايد با روی بعضی از پالک ها و کوپلينگ ها ، قبل از جدا سازی اص. از پالک ها و کوپلينگ ها است 

 )باز کردن ثانويه(توجه به دستورالعمل ها ، ابتدا محفظه ها باز و جدا شوند
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٧٩

   فنياطالعات

 

 تعمير ابزار سيم کشی 

 . مهمترين مزيت تعمير ابزار سيم کشی ، کاهش هزينه تعميراست-

چنانچه تعميرات به طور مناسب انجام شود ، زيان های کارکردی يا کيفيتی حتی در مقايسه با شرايط اصلی 

 .تجهيزات ، وجود نخواهد داشت

 .د انجام تعميرات از منابع محافظت خواهد کر-

 .  با کاهش هزينه های نصب و بازکردن ، مواجه می شود-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٠٠   گروه                                     فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
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٨٠

 ابزار سيم كشي شيوه های تعمير

 .شيوه های زير توسط دياملرکريسلر برای تعمير ابزار سيم کشی در خودرو های مرسدس بنز مورد تاييدقرار گرفته است

 :شيوه های تعمير

 شياردهی  •

 )رايشيم(کانکتورهای لحيم کاری  •

 رايشيم ترکيب شده با دنباله کابل  •

 لحيم کاری  •

 شيوه مشبک عايق بندی •

 روش تعمير شياردهی 

 هنگام کاربرد روش شياردهی ، با استفاده از

  ماتريکس های از قبل طراحی شده در انبردست

  مخصوص ، کابلی که روکش آن جدا شده است

 .محکم ثابت می شود ) پين(به اتصال " a" به ميزان 

 اردهی کاری آسان است و به سرعت انجام شي

 . می شودو محتاج به انبردست مخصوص شياردهی است
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 روش تعمير رايشيم 

کانکتورهای لحيمی شامل لحيم کاری و مواد عايق بندی . در اين شيوه از کانکتورهای لحيمی ويژه ای استفاده می شود 

ی و انقباض مواد عايق بندی از يک دمنده هوای گرم ويژه بايک باز گرمای مورد نياز برای لحيم کار. وآب بندی هستند

 .است C° 400حداقل دمای مورد نياز برای اين شيوه اين شيوه تعمير .تابنده ويژه که به آن متصل است ، حاصل می شود

 .رايشيم سازنده کانکتورهای لحيمی است که در هنگام استفاده از اين شيوه مورد نياز هستند! 

 )دنباله های کابل (ه تعميررايشيم اساسا هنگام بلفيق ابزار سيم کشی تعمير شده مورد استفاده قرار می گيردشيو

 کاربرد

کابل ها (با انجام ارزيابی های دقيق هر يک از موارد ، بايد در نظر گرفته شود که کدام شيوه تعمير ابزار سيم کشی 

 .، قابل استفاده است) اتصاالت و کانکتورها

 

 ترکيب روش تعمير رايشيم وتعمير دنباله کامل 

 دنباله های کابل قطعات پيش ساخته ابزار سيم کشی

  هستند که به عنوان قطعات يدکی مرسدس

 . نيز قابل دسترس هستند

 آنها دارای کابل بابرش عرضی مربوطه و

 .  اتصاالت شيارخورده هستند

 .کابل به ابزار سيم کشی ، مورد استفاده قرار گيردروش تعمير رايشيم بايد برای تلفيق دنباله های 
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 اتصال لحيمی.  به يکديگر متصل می شوند

  ٠٠   گروه                                     
 

 C 240رتسواري ب
 

٨٢

 :روش تعمير لحيم کاری 

 

 )مدل محوری يا شعاعی(واتصال لحيمی ) ۱(هسته های کابل 

 )هويه( با لحيم کردن آنها توسط يک لحيم کننده ۲ 

 

  با استفاده از لحيم تجاری موجود ساخته

 اين روش فقط برای انجام. د می شو

  تعميرات پالک کردن کانکتورها

 . مورد استفاده قرار می گيرد

 :روش تعمير مشبک عايق بندی 

 

مدل های دو ، چهار ، و شش پينه مورد تاييد مرسدس بنز . مخصوص نياز است " کانکتورهای نهفته"در اين روش به 

هستند که با استفاده از يک انبردست به يکديگر ) حلبی( ورق قلعی اين مدل ها شامل اتصاالت مشبک عايق بندی. است 

از اين . کابل ها نبايد قطع شوند و روکش آنها نبايد جدا شود. محکم می چسبند تا بانوارهای کابل ها تماس  پيدا کنند

 .روش می توان برای اتصال کابل های دنباله دار و ساخت ترمينال اتصاالت کابل استفاده کرد

 روش عايق بندی مشبک بايد فقط در نواحی صندوق عقب و داخلی خودرو مورد استفاده قرار گيرد چرا که !: تياط  اح

 .عايق بندی در اين نواحی کمتر است
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 مقايسه روش تعمير
 

روش عايق بندی 
 مشبک

روش تعمير / رايشيم  لحيم کاری 
 دنباله کابل

  شيار دهی 

سيم کشی تعمير می 
 .شود

  کابل اضافی اتصال

اتصال کابل انتهای 
 کابل

تعويض اتصاالت لحيم 
نواحی کاربرد (شده 
 )ويژه

سيم کشی تعمير می 
گسترش سيم .شود

كشي تلفيق کابل های 
دنباله های کابل (تعمير

باابزار )تعويض کابل ها
 سيم کشی

 .سيم کشی تعمير می شود

 تعويض اتصاالت آسيب ديده

 .کانکتور تعمير می شود

 ابل اضافی اتصال ک

 کاربرد 

 انبردست جلوبر

 انبردست پمپ آب
 

انبردست پهلوبرسيم 
لخت کن لحيم 

با تجهيزات ) هويه(کننده
يدکی تشک محافظ گرما 

به عنوان محافظ ريزش 
 آب 

انبردست جلو بر سيم 
لخت کندمنده هوای داغ 

باباز تابنده مخصوص 
کانکتورهای رايشيم 

دنباله های کابل تشک 
 محافظ گرما

 )برش جانبی(نبردست پهلو برا

 سيم لخت کن

 شيارزن با شبکه های مخصوص
 

ابزار 
ووسايل 
 مورد نياز

 نوع تماس به هم فشرد شده  لحيم شده  لحيم شده  به هم فشرده شده

 )هويه(لحيم کننده ندارد

)400 °C( 

دمنده هوای داغ يا باز 
 400(تابنده مخصوص 

°C( 

 منبع گرما ندارد

 قطع به لخت کردن يا
 سيم نياز نيست

 زمان تنظيم نسبتا کوتاه

به ابزار ويژه ای نياز 
 .نيست

تعويض اتصاالت لحيم 
نواحی کاربرد (شده 
 )ويژه

 عايق بندی اتوماتيک است

آب بندی اتوماتيک انجام 
پرهيز از کابل های .می شود

کشيده به وسيله به 
 کارگيری کابل های اضافی

 تعمير سريع ، بدون نياز به اتصال
جريان اصلی ، برجسته کاری کششی 
به وسيله به هم فشردن عايق بندی ، 

 بازديد چشمی آسان از اتصال 

 فوايد

فقط مدل های بدون آب 
بندی در نواحی داخلی و 
صندوق عقب استفاده می 

 .شوند

استفاده محدود از سيم 
  کشی برش عرضی

آمادگی های بيشتر و 
عمليات تلميکی اضافی 

 .بايد انجام شود

اتصال جريان اصلی 
 .نيازاست

دسترسی به دمنده بايد 
 .ضمانت شده باشد

اقدامات محافظ گرما بايد 
 .انجام شود

 مضرات به قطعات شياردهی ويژه نياز است
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 درجه قرار ۱۰۰آنها در جوار دمای باالتر از . کيسه های هوا را به صورت مبنی و رو به باال نگهداری کنيد!: احتياط  

احتمال بروز آسيب ديدگی هنگام انجام . منبع جريان برق را هنگام کارروي کار روی چين قطعاتی قطع کنيدندهيد، 

 آزمايش يا تعمير کيسه هوا يا ريتراکتور برگشتن اضطراری

  :خطر مجروحيت

بر اثر نگهداری  بر اثر عدم کنترل به کارگيری کيسه هوا يا قفل جمع کننده کمربند ايمنی و پرتاب قطعات به اطراف يا 

همچنين احتمال بروز خطر وجود دارد در جائيکه توسط يک مشعل برش يا هر : محل تخليه رو به پايين به وجود می آيد

وسيله برش و جداسازی ديگر ، خراشيدگی يا پارگی به وجود می آيد و نيز هنگام ذوب يا آتش گرفتن يا سوختن 

 .قطعات گداخته نشده در محل دورريزی زباله 

 

 اقدامات حفاظتی / راهنمايی ها 

 . کيسه های هوا که از سيستم جدا شده اند را طوری نگهداری کنيد که محل تخليه شان رو به باال باشد-

 . خريد ، جابجايی ، آزمايش و مونتاژ بايد فقط توسط افراد مجرب انجام شده يا با نظارت آنها صورت گيرد-

 .ند ايمنی بايد بال فاصله پس از خروج از محل نگهدار بايد نصب شوند  کيسه هوا ياقفل جمع کننده کمرب-

  کيسه هوا و قفل جمع کننده کمربند ايمنی بايد در مقابل هرگونه جرقه يا آتش بدون مراقبت يا دماهای باالتر از -

100 °C  درجه ، مورد محافظت قرار گيرند.  

ه سازی قطعات نصب شده ، روی کيسه هوا ، يا قفل جمع کننده کمربند قبل از شروع هرگونه کار روی بدنه يا پس از بهين

ايمنی کار کنيد و همين طور کار روی قطعاتی را شروع کنيد که مربوط به کيسه هوا وقفل جمع کننده کمربند ايمنی ، 

 )به طور مثال هنگام برداشتن فرمان خودرو (هستند يا نيازمند کار روی مدارهایشان هستند 

 .را بيرون بکشيد) کليد احتراق (چ خودرو  سوئي-
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 کيسه هوا و قفل جمع کننده کمربند ايمنی نبايد در قسمت مسافر جابجا شوند ، آنها با دقت در قسمت تعويض اصلی -

 .در قسمت بار خودرو قرار دهيد

ت شوينده جلوگيری  از تماس کيسه هوا و دستگاههای قفل جمع کننده کمربند ايمنی با گريس ، روغن ، يا محصوال-

 .کنيد

در محيط داخلی بدون ) مانند تستر دستی ( آزمايش سيستم را فقط با تجهيزات تاييد شده برای چندين منظورهايی -

 .حضور سرنشين ؛ انجام دهيد

 . اولين اتصال منبع جريان خارجی يا باتری بايد با کليد احتراق خاموش و بدون حضور سرنشين انجام شود-

 .متر می افتند بايد همواره تعويض شوند/. ۵ا و دستگاههای قفل جمع کنند ايمنی که از شعاع بيش از  کيسه هو-

- A  ،CH ، D کيسه هوا و دستگاههای قفل جمع کننده کمربند ايمنی بايد به طور مناسب و دريک حالت مطابق با  

 . دور ريخته شود)کمپانی رنز  (MeRsyمحيط زيست در بسته بندی اصلی ، از طريق کانال 

 ، دورريزی زباله مناسب و مطابق با اصول محيط زيست مربوط به اصول قانونی A  ،CH ، D در کليه کشورها به جز -

 .معتبر آن کشورها است 

 .را وصل کنيد) مانند وسايل شازژ( منبع جريان برق خارجی - 

 .تصال را از ماژول کنترل جدا کنيد هنگام کار روی قسمت داخلی يا جائيکه جوش کاری انجام شده ، ا-

 . اطمينان يابيد که هيچ مداری روشن نيست-
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 اقدامات حفاظتي 

 خطر بروز مجروحيت در نواحی پوست و چشم ها براثر حمل اشياء داغ بسيار گداخته از دستکش با لباس !: احتياط  

 .يدمحافظ استفاده کنيد، ودر صورت لزوم از عينک ايمنی استفاده کن

 :خطر مجروحيت 

حمل اشيا داغ يا گداخته بدون استفاده از لباس ايمنی مناسب ، ممکن است به سوختگی های جدی در نواحی پوست و 

در صورتيکه اشياء داغ و گداخته در معرض تماس با آب يا نشت آب داغ قرار گيرند، بخار آب داغ . چشم ها منجر شود

 .های جدی در پوست و چشم ها شودتوليد شده ، ممکن است باعث سوختگی 

 .خطر ايجاد آتش در صورتيکه اشياء گداخته با مواد قابل اشتعال تماس پيدا کنند! : احتياط  

 راهنمايی/ اقدامات حفاظتی 

 . از لباس ايمنی ، عينک محافظ و دستکش ضد حرارت استفاده کنيد-

 . اشياء داغ يا گداخته را فقط در ظروف مخصوص حمل کنيد-

 . هنگام حمل اشياء گداخته ، از ايجاد جرقه و تماس با مواد قابل اشتعال خودداری کنيد-

 :کمک های اوليه

 . روی محل آسيب ديدگی مقدار فراوانی آب پاکيزه و سرد بريزيد و آن را با باند استريل بپوشانيد-

 . فورا با يک پزشک تماس بگيريد-

 

 اقدامات حفاظتي 

مجروحيت در نواحی پوست و چشم ها براثر حمل اشياء داغ بسيار گداخته از دستکش با لباس  خطر بروز !: احتياط  

 .محافظ استفاده کنيد، ودر صورت لزوم از عينک ايمنی استفاده کنيد
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 خطر بروز مجروحيت 

 .لنگ های مواد مذاب ، حرارت ممکن است باعث سوختگی پوست و چشم ها شوديهنگام کار با ش

 :يت خطر بروز مسموم

ممکن است باعث بيماری يا مسموميت هايی از قبيل .هنگام کار با شيلنگ های مواد مذاب ، بخاری که توليد می شود

 .عالوه براين ، ممکن است ناراحتی تنفسی و چشمی نيز به وجود آيد. سرفه ، سردرد ، سرگيجه و حالت تهوع شود 

 

 دستورالعمل ها و نکات ايمنی 

 .رای تهويه مناسب کار کنيد فقط در محل های دا-

 . از گرم شدن بيش از حد لوله انقباض پرهيز کنيد-

 در صورتيکه لوله انقباض شروع به تاول زدن يا سوختن کرد يا هر گونه نشانه آسيب ديدگی ديگری مشاهده شد ، -

 .بالفاصله انقباض بر اثر گرما را متوقف کنيد

 .يدن بخارها را استنشاق نک-

 . لوله انقباض مواد ذوب شده خودداری کنيد از تماس با-

 . ازدستکش و عينک محافظ با محافظ های جانبی استفاده کنيد-

 

 : اقدامات کمک های اوليه 

 در صورت تماس پوست يا چشم بالوله ذوب شده 

 . دقيقه بشوييد۱۵ محل آسيب ديده رابالفاصله با مقدار فراوانی آب حدودا -

 .سوختگی های را خودتان نکنيد.  يک سوختگی درمان کنيد محل آسيب ديده رامانند-

 . با يک پزشک يا خدمات پزشکی تماس بگيريد-
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 استنشاق بخار

 

 . فرد مصدوم را در هوای آزاد قرار دهيد-

 . فرد مصدوم را آرام کرده و اورا با پتو بپوشانيد-

 . به سرعت با يک پزشک يا خدمات پزشکی تماس بگيريد-

 ظتی آتش سوزی اقدامات محاف

 عوامل مناسب خاموش کردن آتش 

  بخار آب ، اسفنج همه کاره ، پودر ، دی اکسيد کربن ، تجهيزات محافظ آتش نشانان-

  هوای فشرده و -

  لباس محافظ و ضد مواد شيميايی -
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 C 240رتسواري ب
 

٨٩

 ابزار تعمير سيم كشي كانكتور لحيمي

 

 

 

 

 

   

 

 .  آسيب ديده را دسترس قرار دهيد و آن را قطع کنيد  )کانکتور( کابل يا کوپلينگ  - ١

  .  جدا کنيدmm ۴۰سيم کشی با آفت ست  سيم ها را در ابزا ر :   توجه 

 .کابل جديد را مساوی با اندازه کابل قديمی ببريد - ٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 )برجسته زنی(ر بگيريد اضافی نيز در اندازه کابل در نظ )  mm ۵۰  ( قطع برش ، برای شکل يک حلقه!: احتياط  

 . از عايق بندی قسمتهای پايانی کابل را جدا کنيد 15mm حدودا - ۳

 . از جدول زير بوش لحيم کاری را انتخاب کنيد- ۴ 
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 C 240رتسواري ب
 

٩٠

 جدول انتخاب کانکتور لحيم کاری

 سرب برش مقطعی مجموع طول عايق بندی طول نوار عايق بندی کدرنگ

 mm 3.3 mm 0.7-2.4 mm2 15 سبز

رمزق  15 mm 4.5 mm 2.0-4.0 mm2 

 mm 7.0 mm 3.5-8.0 mm2 15 ابي

 mm 9.0 mm 7.5-12 mm2 15 ز رد

 

 .بيش از هفت سيم مجزا نبايد در هر کانکتور لحيم کاری قرار گيرد  :   توجه 

 .سيم ها را در کانکتور لحيم کاری مناسب باتوجه کل برش عرضی کابل قراردهيد - ٥

 . را تاوقتی که کل کانکتور باالی سيم ها قرار گيرد ، بپيچانيدکانکتور لحيمی - ٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 بااستفاده از دمنده هوای گرم ، کانکتور - ٧

 )C° 400حدود( لحيمی را گرم کنيد

 از سر مخروطی شروع کنيد تا وقتی که حلقه!: احتياط  

  لحيمی باز شود و پوشش به دقت روبروی کابل قرار گيرد
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٩١

 . را کنترل کنيدمحل لحيم - ٨

پوشش بايد به دقت روبروی کابل ها قرار . نبايد قابل رويت باشند) ۱(حلقه لحيمی )  Z (کانکتور لحيمی !: احتياط  

 .گيرد

 

 

 

A:  درست  

: Bغلط  

 

 

 

 

 .کانکتور لحيمی را روبروی کابل قرار دهيد ونواحی تعمير شده را در نوار اصل بپوشانيد - ٩ 

 

 

 

 انکتورهای لحيمی نبايدک!: احتياط  

 . دقيقا باالی يکديگر قرار گيرند

 

 : تجهيزات کارگاهی   - ١٠ 

 پمپ ىستي هواي داغ  •
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 C 240رتسواري ب
 

٩٢

 :  ابزار مخصوص -١١

 

 
 سيم لخت کن           بازتابنده             آداپتور                       
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 C 240رتسواري ب
 

٩٣

 حفاظت از نواحی تعميرشده پس از تعميرات کابل

 محافظت از محل های تعمير شده يا لوله انقباض

 .لوله انقباض را باالی نقطه تعميری قرار دهيد - ١

 .لوله انقباض رابا دمنده هوای گرم ، حرارت دهيد تا به طور يکدست مقابل نقطه تعميری قرار گيرد - ٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محفاظت از محل  تعميری  پس از تعمير کابل

 محافظت از محل های تعمير با استفاده از لوله شياردار 

 .لوله شياردار را باالی نقطه تعمير قرار دهيد - ١

 .نوار عايق بندی رادور دوقسمت انتهايی لوله شياردار بپيچيد - ٢

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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 C 240رتسواري ب
 

٩٤

 ابلهای   تعميرشده پس از تعمير ک محفاظت از محل

 محافظت از محل تعمير شده با پوشاندن نوار فابريک 

 .محل تعمير شده را با نوار فابريک مانند حالت اصلی بپوشانيد

 نوار فابريک اصوال برای بهبود ظاهر چشمی محل تعمير و نيز برای جلوگيری از سائيدگی به کار می رود  :   توجه 

است ، نوار فابريک بايد فقط در پيوند با ديگر ) مانند قسمت خودرو(وی در آن نواحی از خودرو که مربوط به فشار ق. 

 .مورد استفاده قرار گيرد) ضدآب(اقدامات ايمنی 

 نکاتی راجع به حفاظ کابل

 :قواعد کلی 

در نواحی که به . همواره سعی کنيد که حالت اصلی حفاظ کابل را پس از هر تعمير روی وسايل سيم کشی حفظ کنيد

 .ممکن است اقدامات ايمنی اضافی نياز باشد) رطوبت ، سايش(معرض تنش های قوی ويژه در  

 .اقدامات زير با توجه به کاربرد توصيه می شود

 :محافظت از محل تعمير شده از طريق 

 لوله انقباض  •

 لوله شياردار •

 پوشاندن با نوار فابريک  •

 شيلنگ •
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 C 240رتسواري ب
 

٩٥

 جدا کردن اتصاالت از سوکت سيستم ميکرو چهار قفله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )MQS(باز کردن قفل ثانویه در مدل دارای کالهک پوشش 

 .باالی قفل در جهت فلش فشار دهيد) ۲(را از کالهک پوشش ) ۱(پوشش  -١

 .در جهت فلش جدا کنيد) ۲(را از کالهک پوشش ) ۳(محفظه کانکتور  -٢

  پينه دارای محفظه کانکتور MQS ۱۴نشان داده شده روی کوپلنگ 

 

 

 

 ) MQS(ل ثانويه در مدل دارای محافظ اتصا ل دوم بازکردن قف

 

 .مکانيزم محافظ اتصال را با استفاده از ابزار مناسب باز کنيد -١

 .محافظ اتصال را در جهت فلش باال بياوريد -٢
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٩٦

 

   شش پينه  MQSنشان داده شده در کوپلينگ 

 

 ) MQS(بازکردن قفل ثانویه در مدل دارای نوار قفل 

 .بگذاريد) ۱(ر نوارهای قفل ابزار مناسب رازي -١

 .نوارهای قفل را درجهت فلش باال بکشيد -٢

  هشت پينه MQSنشان داده شده در کوپلينگ 

 )MQS(جدا کردن اتصاالت مادگی از کوپلينگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رار از باال ق) ۱(از ميان باز محفظه کانکتور بدون پوشش ) ۲(ابزار قفل بازکن را روی نوار فنری اتصال مادگی  -١

 .دهيد
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 C 240رتسواري ب
 

٩٧

در همين . نوار فنری اتصال مادگی را به پايين فشار دهيد و اتصال مادگی را از اتاقک محفظه کانکتور خارج کنيد -٢

 .يدنحال توسط کشيدن کابل مربوطه ، به روند جاسازی کمک ک

 

ر مناسب در محفظه قرار کنترل کنيد که با انجام فشار آرام روی کابل ، اتصال مادگی به طو: نصب در هنكام  !: احتياط  

 .گرفته باشد

 :  ابزار مخصوص - ٣

 

 

 

 

 

 

  
مجموعه ابزار تعمير سيم کشی پايه نگهدارنده تيغه  گيره ای
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 C 240رتسواري ب
 

٩٨

 جدا کردن اتصاالت از کانکتور سيستم اتصال چند اليی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پين های اتصال را از کانکتور جدا کنيد

 ابزار قفل بازکن را از جلو به اتاقک اتصال کانکتور داخل کنيد  - ۱

    خطر شکستگی برجستگی های روی كانكتور اتصال!: احتياط  

 .  با استفاده از ابزار قفل باز کن ، زايده های فنری پين اتصال درهم فشرده می شوند :   توجه 

 

 .نيدپين اتصال را با استفاده از پيستون ابزار قفل بازکن ، برخالف نيروی فنری ابزار ، از محل محفظه با فشار خارج ک) ۲

 .  پين اتصال برابر آرايی از کانکتور وی کابل مربوط بيرون بکشيد و آن را جدا کنيد-۲
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 C 240رتسواري ب
 

٩٩

اطمينان يابيد که باکشش آرام روی کابل ، پين اتصال به طور مناسب در محفظه جفت شده :  در هنطام نصب !: احتياط  

 .باشد

 :  ابزار مخصوص – ٣

 

 

 PRقفل با اژکتور ابزار 

 
 

 

 

  
مجموعه ابزار تعمير سيم 
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 C 240رتسواري ب
 

١٠٠

 يان برقرتصاالت از سوکت تايمر ججدا کردن ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )Jpt   (باز کردن قفل نوع ثانویه در مدل با کالهک پوششی

 .باال بياوريد) ۱(را با استفاده ابزار مناسب ) ۲(خا ر قفل ) ۴(کالهک پوششی  - ١

 )در جهت فلش( محفظه کوپلينگ را از کالهک پوششی با فشار بيرون بکشيد - ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هشت پينه JPT داده شده در کوپلينگ نشان

 )JPT (بازکردن قفل نوع ثانویه در مدل دارای ميله قفل
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 C 240رتسواري ب
 

١٠١

 . قفل را درجهت فلش فشار دهيد ) ٢ ( بااستفاده از ابزار مناسب ميله - ١ 

 .شود) ۳(ممکن است باعث آسيب به عايق بندی ) ۱(  فشاردادن بيش از حد ابزار !: احتياط  

 .را از بين ببرد) ۲(ل روی نقطه توقف می تواند ميله قفل فشار دادن ميله قف

 . هنگام حداکثر کردن اتصاالت مادگی ، ميله قفل ، قفل شده باقی می ماند :   توجه 

  JPTبازکردن قفل نوع ثانويه در مدل با صفحه کشويی 

 .لش ها فشار دهيدهر دو صفحات کشويی د محيط باالی بست را با استفاده از ابزار مناسب ، در جهت ف

   پينه JPT ، MQS  ۳۸نشان داده شده روی کوپلينگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باز کردن قفل نوع ثانويه در مدل با مکانيزم حفظ اتصال 

 با استفاده از ابزار مناسب ضامن اتصال را از دست در جهت فلش ها 

 .فشار داده و خارج کنيد
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 C 240رتسواري ب
 

١٠٢

 

  نه پينه JPTنشان داده شده در کوپلینگ 

 

 

 )JPT(بازکردن قفل نوع ثانويه در مدل دارای ميله 

 

 با استفاده از ابزار مناسب ميله را درجهت

 . فلش فشار داده و از بست جداکنيد

 

  چهار پينه JPTنشان داده شده در کوپلينگ 

 

 

 )JPT(باز کردن قفل مدل ثانویه در مدل دارای فنر 

 

 .ر دهيد و فنر را با فشار خارج کنيدو محفظه قرا) ۱(ابزار مناسب را ميان فنر 

  هفت پينه SPT ، JPTنشان داده شده در کوپلينگ 

 

 )JPT(باز کردن قفل مدل ثانویه در مدل دارای اساليدر 

 

 .اساليدر را درجهت فلش فشار داده و از محل قفل جدا کنيد

  شش پينه JPT ، LSKنشان داده شده در کوپلينگ 
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١٠٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )JPT(دن قفل در مدل دارای رينگ ضامن در کوپلينگ داخلی بازکر

 .خارهای قفل کالهک ضامن را بااستفاده ار يک ابزار مناسب فشار دهيد و کالهک ضامن را با فشار بيرون بکشيد -١

 استفاده از ابزار مناسب ، فنرهای روی محفظه کوپلينگ راباال بياوريد  -٢

 . داخلی را بيرون بکشيدJPTکوپلينگ  -٣

 .های رينگ ضامن را از شکاف با فشار داده و خارج کنيدخار -٤

 .رينگ ضامن را باز کنيد -٥

  چهار پينه MPT ، JPTنشان داده شده روی کوپلينگ 
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١٠٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )JPT(جداسازی اتصاالت مادگی از کوپلينگ 

 .ابزار قفل بازکن را از جلو واز طريق سوراخها وارد اتاقک اتصال کوپلينگ کنيد -١

 .ين وسيله خارجی فنری را به يکباره از اتصال مادگی بيرون می راندا -٢

 .با کشش آرام روی کابل مربوط ، اتصال مادگی را از کوپلينگ جدا کنید -٣

 

اطمينان يابيد که پين اتصال به طور مناسب در محفظه ، باکشش آرام روی کابل ، جفت :  در هنكام نصب  :   توجه 

 .شده است
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١٠٥

 )ورقه ايی(االت از سوکت سيستم اتصال چند اليی جدا کردن اتص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدا کردن اتصاالت مادگی از کوپلينگ 

 

 .ابزار قفل بازکن را از خود وارد اتاقک اتصال کوپلينگ کنيد)۱

 .خارهای فنری اتصال مادگی با استفاده از بوش ابزار مثل بازکن به يکديگر فشرده می شوند)۲

 . پيستون ابزار قفل بازکن ، پين اتصال را برخالف نيروی فنری ابزار از محل محفظه با فشار خارج کنيدبا استفاده از)۳

 )۴(  خطر شکستگی خارهای فنر !: احتياط  

اطمينان يابيد که باکشش آرام روی کابل پين اتصال به طور مناسب در محفظه جفت شده : در هنكام نصب !: احتياط  

 .باشد
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١٠٦

 ت از کوپلينگ جداکردن اتصاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باز کردن پين اتصاالت مادگی از کوپلينگ 

 . ابزار آزاد کننده را از جلو وارد اتاقک اتصال کوپلينگ کنيد-۱

  هردوخارن فنری روی اتصال مادگی به يکديگر فشرده می شود و به طور :   توجه 

 .همزمان ، خارک بست روی کوپلينگ باال می آيد

 

 .صال مادگی را باکشش آرام روی کابل مربوطه ، از کوپلينگ جدا کنيد ات-۲

 تکان دادن اتصال مادگی به جلو وعقب و استفاده از تعادل :  در موقع جداسازی  :   توجه 
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١٠٧

 .کامل محفظه ممکن است به باز کردن پين اتصال کمک کند

 

 .ور مناسب در محفظه جفت شده باشدکنترل کنيد که اتصال مادگی به ط:   در موقع نصب !: احتياط  

 :  ابزار مخصوص – ٣

 

 

 PRابزار قفل با اژکتور 

 
 

 

 

  
مجموعه ابزار تعمير سيم   
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 E95جدا کردن اتصاالت از سوکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )E95(بازکردن قفل نوع ثانويه درمدل داری خارک 

 

 . با استفاده از ابزار مناسب خار را درجهت فلش از موقعيت قفل به آرامی بلغزانيد و خارج کنيد-۱

 

  بيست و هفت پينه E95کوپلينگ 

  

 )E95(بازکردن قفل نوع دوم در مدل دارای اساليد

 اساليد را با استفاده از ابزار مناسب در جهت

 . فلش به موقعيت پيش قفل با فشار برانيد

 

 

 نشان داده شده در کوپلينگ بيست ونه پينه 
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١٠٩

 )E95(باز کردن قفل نوع ثانويه در مدل دارای زينگ ضامن 

 با استفاده از يک ابزار مناسب و درجهت فلش رينگ

  . ضامن را از موقعيت قفل خارج کنيد

 فشار بيش ار حد ابزار ممکن است باعث

 .  آسيب ديدگی آب بندی شود

  چهار پينه  E95نشان داده شده در کوپلينگ 

 

 )E95(بازکردن قفل نوع ثانویه در مدل دارای ضامن اتصال 

 .ميان اتاقک های اتصال وصل کنيدخارهای ضامن را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ضامن اتصا ل را باز کنيد )۳,۵ يا ۴,۶(بااستفاده از ابزار مناسب آن ها را فشار دهيد

  شش پينه E95نشان داده شده روی کوپلينگ 

  )E95(جدا کردن اتصال مادگی از کوپلينگ 

 .کوپلينگ کنيد تصا لاز جلو ابزار قفل بازکن را از طريق سوراخها وارد اتاقک ا)۱

 .سعی کنيد به علت استفاده از ابزار قفل باز کن به رينگ های ميان اتاقک اتصا ل آسيبی وارد نکنيد
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١١٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .با هم فشار داده می شوند) ۱(   بدين ترتيب خارهای فنری در اتصال مادگی !: احتياط  

 .بل مربوطه ، جدا کنيداتصال مادگی را از کوپلينگ ، با کشش ماليم روی کا)۲

 کنترل کنيد که اتصال مادگی به طور مناسب در محفظه ، با کشش ماليم :   در موقع نصب !: احتياط  

 .روی کابل ، جا افتاده باشد

 :  ابزار مخصوص – ٣

 

 

 PRابزار قفل با اژکتور 

 
 

 

 

 
مجموعه ابزار تعمير سيم 
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C - 240 ١١٥

 نكاتي درباره شياردهي

 

 

 

 .ـ  با توجه به جدول شياري را انتخاب كنيد۱

 . لخت كنيدaـ  طبق جدول راهنما با استفاده از سيم لخت كن كابل را به اندازه ۲

 .هنگام لخت كردن سيم ها به رشته هاي كابل آسيب نرسانيد و يا آن ها را از هم نكشيد 

 .ر دهي دستي را انتخاب كنيد از ابزار شيا ) ٢و١(ـ  كريمپنيگ ۳

 .مجموعه كريمپنگ را با توجه به اتصال كريمپگ استفاده شده انتخاب كنيد به جدول راهنما نگاه كنيد : توجه  

 .ـ  كريمپنگ را وارد ابزار كريمپنگ دستي كنيد۴

 )فلش . (ـ  را در ابزار كريمپنگ دستي پيچ كنيد ۵

 ) ٥و٤( ماتريسي positionerكن است در جايگاه كريمپينگ ودر ودر ـ  اتصال كريمپنگ را تا حدي كه مم ۶

 . وارد كنيد

اتصال كريمپينگ بايد در حالت . جايگاه كريمپينگ را با توجه به برش عرضي كابل انتخاب كنيد  : توجه  

 .قرار گيرد  ) ٥و٤(عمودي بين ماتريس ها 
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  در محل كريمپينگ ثابت نگه داشته شود ٢تا آن كه اتصال كريمپينگ  ابزار كريمپينگ دستي را ببنديد  : توجه  

 .اتصال كريمپينگ نبايد تغيير شكل يابد

 )فلش .(  قرار دهيد ٢ كابل رادر اتصال كريمپينگ وارد شده  - ٧

 . پس از خاتمه حالت دهي ابزار كريمپينگ دستي را ببنديد واتصال كريمپينگ شده را جدا كنيد - ٨

 .يابي به حالت نهايي ابزار كريمپينگ دستي را نبايد باز نمودبه منظور دست
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 )برش عرضي كابل ( براي حصول تغيير شكل صحيح و پر شدن مناسب اتصال كريمپينگ را كنترل كنيد  

Aاتصال كريمپينگ صحيح  

 .واخت پيچيده شده اند-

 .ته است

 .رست دارددي نا-

 

 

١-

 

مراكز كابل به طور يك ن 

افخار كريمپينگ به طور يك نواخت تغيير شكل ي -

Bاتصال كريمپينگ نادرست  

خار كريمپينگ برش عرض 

.خار كريمپينگ به ميزان كافي پر نشده است -

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٠٠   گروه                                            فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي              

C - 240 ١١٨

 

 

Cستر اتصال كريمپينگ ناد: 

 .سيم هاي مجزا خارج از كابل كريمپينگ قرار گرفته اند  -

 .خار بيش از حد پر شده است -

Dستر اتصال كريمپينگ ناد 

 .ماس پيدا كرده اندت با كف كريمپينگ قالبهاي كريمپينگ -

 .خار بيش از حد پر شده است -

 .ست تغيير يافته و در نتيجه آسيب ديده استرخار به شكل ناد -

 )جايگاه مخصوص كابل (  ـ اتصال كريمپينگ را كنترل كنيد
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Aاتصال كريمپينگ صحيح : 

 .رشته ها به درستي در خار كريمپينگ قرار گرفته اند -

 . عايق بندي را به طور كامل در بر گرفته است١ خار كريمپينگ -

 

Bاتصال كريمپينگ نادرست  

 .خار كريمپينگ كه به شكل نادرست تغيير شكل يافته باعث آسيب ديدگي رشته ها شده است

C اتصال كريمپينگ نارست  

 .خار كريمپينگ كه به شكل نادرست تغيير يافته باعث فشردگي وآسيب ديدگي عايق بندي مي شود 

 )هت كنترل طول درست رشته ها و عايق بندي مناسب ( كنترل اتصال كريمپينگ 

Aاتصال كريمپينگ درست : 

 .عايق بندي كابل در خار از طول مناسب برخوردار مي باشد

 .درست مي باشد ) ٢(طول رشته ها در خار 

Bاتصال كريمپينگ نادرست : 

 .قرار گرفته است ) ١(عايق بندي بسيار كوتاه و به شكل نادرست در خار  -

 .در نتيجه عايق بندي نمي تواند فشار مورد نياز را تحمل نمايد -

Cاتصال كريمپينگ نادرست : 

  )٣(طول بسيار زياد رشته ها 

Dاتصال كريكپينگ نادرست : 

 .رشته ها بسيار كوتاه مي باشند
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 نکات ايمنی

 

•

•

•

•

•

•

•

•

 .عث بروز سوختگي در پوست وچشم ها شود تماس با اشياء داغ بدون استفاده از السبه ايمني ممكن است با 

 ريزش وچكيدن قلع لحيم كاري ممكن است باعث آسيب ديدگي در پوست وچشمها شود 

سوزاندن يا قطع كردن سيم ها و كابل هاي ولتاژ قوي با استفاده از اشياء تيز ممكن باعث بروز شك هاي  

 .الكتريكي خطر ناك شود

 

 ز مواد لحيم كاري در روغن هاي لحيم خاص ناشي از استشمام گا: خطر مسموميت 

 ناشي از احتراغ مواد و اشياء قابل اشتعال در مجاورت تجهيزات لحيم كاري : خطر آتش سوزي 

محل كار . از وسايل ايمني از قبيل دستكش لباس ايمني و عينك محافظ استفاده كنيد : دستورات و اقدامات ايمني

در محل كار از روشن كردن .باشد كابل هاي اصلي را به دقت محافظت كنيدميبايست از تهويه مناسب برخوردار 

خطر آسيب ديدگي ناشي از سوختگي پوست وچشمها ؛ خطر مسموميت ناشي از . آتش جدا خودداري كنيد

 استشمام گاز در حين لحيم كاري نرم

 :اقدامات كمك هاي اوليه 

ار فراواني آب ولرم بريزيد و محل را با باند هاي پوست محل آسيب ديده را نماليد ؛ رو ي محل آسيب مقد 

 .استريل به طور كامل بپوشانيد

 .افراد بيهوش را بالفاصله به هواي آزاد منتقل كرده ودر صورت لزوم تنفس مصنوعي بدهيد 

 .در خصوص جراحات جدي بالفاصله به يك دكتر اطالع دهيد 

 .از دستكش و لباس ايمني مناسب استفاده كنيد 

 .ك ايمني استفاده كنيداز عين 
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 .كابل هاي برق را در برابر گرما و لبه هاي تيز محافظت كنيد  

 .اشياء و ابزار داغ را در محل مناسبي قرار دهيد 

 .ابزار لحيم كاري را در محيط هاي خيس يا مرطوب استفاده نكنيد 

 .از عمليات تصادفي پرهيز كنيد 

 .پس از استفاده تجهيزات را خاموش كنيد 

 .عات متصل به جريان برق كار نكنيدبا قط 

 .براي دفع گازهاي لحيم كاري از تهويه هاي موجود و مناسب استفاده كنيد 

 .عمليات لحيم كاري را فقط در محل هاي داراي تهويه مناسب انجام دهيد 

 .اشياء قابل اشتعال از محل كار دور نماييد 

از غذا . يگار كشيدن و بو كردن اشياء خودداري كنيدهنگام كار با مواد لحيم كاري از خوردن ؛ آشاميدن ؛ س 

 .خوردن جدا خودداري كنيد
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 تعمير سيم كشي از طريق لحيم كاري 

 

 

 

 .جداكنيد ) ٢( ازكابل aباستفاده از سيم لخت كن عايق بندي را به اندازه  -١

 .آنهارا خم يا كج نكنيد. به سيم ها آسيب نرسانيد  : توجه  

 .يم كانكتور لحيم درمحل لحيم كاري را پر كنيد باخميرلح -٢

 

A :  كانكتورلحيم شعاعي  

B :  كانكتورلحيم محوري  

 .وارد كنيد ) ٢(كابل رادر كانكتورلحيم  -٣

 . رابه كانكتور لحيم واردكنيد واتصاالت لحيم را باتوجه به اشكال زير انجام دهيد ) ٣(لحيم  -٤

 .چفت لحيم كاري پا ك كنيد باقي مانده هاي لحيم را از روي اتصال و -٥
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 :ابزار مخصوص 

 

                                صفحه درز جوشكاري                                              سيم لخت كن                         مجموعه تعمير سيم كشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٠٠   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

C - 240 ١٢٤

 :نكاتي راجع به لحيم نرم 

 

 :نكات عمومي  

اتصال تكنيك ناپذيري ميان ) مانند قلع لحيم كاري ( فرايندي است كه درآن با استفاده از فلزات اضافي لحيم نرم 

نقطه ذوب لحيم زير نقطه ذوبفلزاتي كه بايد به هم متصل شود وكمتر از . دو يا چند قطعه فلزي به وجود مي آيد

 .  درجه سانتي گراد ميباشد٤٥٠

م با محل هاي وصله بدون ذوب شدن قطعاتي كه بايد هم متصل شوند به وصله لحيم از طريق تماس محكم لحي

در روش لتصال از يك جوهر لحيم نيز مي توان استفاده كرد كه اكسيد هاي سطح قطعات را پاك . وجود مي آيد

 ) مانند گريس ها ( مي كند و قشر نازك سطح را بر طرف مي كند 

 :مواد لحيم نرم 

مواد . تعيين كننده نقطه ذوب و در نتيجه دماي كار در لحيم كاري نرم مي باشد)  و قلع اقلب از سرب( آلياژ لحيم 

 .به طور مثال نقره سبب بهبود سطح و خواص اتصال مي شود. افزودني ؛ خواص آن را تغيير مي دهد 

 . انجام مي گرددDIU 1707شناسايي لحيمهاي نرم باتوجه 

 :به طور مثال 

lsn60pbcu2  

نقطه ذوب در  ) .  pb(و مابقي سرب  ) ٢cu(مس % ٢حداكثر  )  ٦٠sn( قلع % ٦٠شكيل شده از اين لحيم ت

 .درجه سانتي گراد مي باشد١٩٠ درجه سانتي گرادتا ١٨٣فاصله 

 درجه سانتي ٢٠٠ تا ١٨٠در بخش الكتريكي خودرو ها استفاده از لحيم هاي سريع با نقطه ذوب در فاصله تقريبي 

اين لحيم ها به شكل سيم هاي داراي جوهر حاصل از رزين هاي غير .ستفاده قرار مي گيردگراد بيشتر مورد ا

 .در مركز حفره موجود مي باشد) مانند     ( محلول در الكل 
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 :تجهيزات لحيم كاري 

ر تعميراي پيش  درجه سانتي گراد مي رسد براي امو٣٠٠ تا ٢٥٠تجهيزات  لحيم كاري با سر لحيمي كه به دماي 

مانند محل ( هدف آن است كه از تجهيزات لحيم كاري با دماي تنظيم شده اتوماتيك . بيني شده مناسب مي باشد 

 .اسفاده شود) هاي لحيم كاري 

 :تداركات عمومي 

 استفاده از لباس كار مناسب  -

 استفاده از عينك ايمني  -

 استفاده از هر نوع تهويه گاز لحيم موجود ؛ هواكش  -

 ائيد وسايل اتصال و سطوح كار ت -

 تميز كردن نوك لحيم با اسفنج كوچك خيس  -

 محافظت محيط اطراف در برابر خسارات گرمايي  -

 :پيش نياز هاي لحيم كاري 

 .نقاط لحيم كاري بايد تميز شده و گريس ها و اكسيدها از روي نقاط بايد برطرف شود -
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 نكاتي راجع به لحيم كاري

 

 

 

 .قطعاتي كه مي بايست به هم لحيم شوند نبايد به طور يكنواخت گرما داده شوند  : توجه  

 ٤ تا ٢با توجه به برش عرضي لحيم كاري بين . از قالب ها وپايه هايي كه باعث افت حرارتي مي شوند پرهيز كنيد

 .ثانيه براي اتصال سيمها و اتصال قطعات به طول مي انجامد

 سطح وصله لحيم

A  :   لحيم صحيح وصله 

 .سطح لحيم؛ صاف ؛ براق؛ بدون لبه تيز گ بدون ناهمواري گ انعطاف پذير وبدون پس مانده واكسيد مي باشد

B  :  وصله لحيم نادست  

 .سطح لحيم؛ كدر؛ ناهمواري ؛ داراي لبه هاي تيز؛ ناموزون ؛ انعطاف ناپذير وپوشيده از پس مانده مي باشد
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 كابل-١

 كاريكانكتور لحيم -٢

 سطوح لحيم -١

 حالت سيم ووضعيت وصله لحيم

Aوصله لحيم صحيح  

قطعات مورد نظر نبايد از .  مي باشدmm١ ميان كانكتور لحيم و عايق بندي سيم در حدود a فاصله : توجه  

 .باالي اتصال كانكتور لحيم بيرون بيايند

قل دو سوم مس خارج از كانكتور لحيم در يك شعاع در جهت عايق بندي سيم جريان مي يابد و حد ا ) ٣(لحيم 

 .در محل لحيم كاري نبايد هيچ سيم سربي لختي در معرض ديد باشد. را در بر مي گيرد

از گرماي باال و غير ضروري و آسيب هاي مربوطه به . همين مدت نيز براي سخت شدن سيم مورد نياز است

 .قطعات جدا خودداري كنيد
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 .مينان يابيد كه نوك لحيم همچنان آغشته به قلع مي باشددر حال توقف بين لحيم كاري اط

 اتصال لحيم نادست

. لحيم از اتصال بيرون آمده است .  ميلي متر باشد سيم به طور نادرست قرار گرفته است٢ بيش از aچنانچه فاصله 

طاف ناپذير سطح لحيم انع. چنانچه لحيم در جهت نادرست قرار يافته حركت لحيم به سوي سرب ناهموار است

 .است و در نتيجه يك اتصال لحيم خشك به وجود آمده است

 فاصله بين كانكتور لحيم و عايق  -١

 سيم رابط از اتصال كانكتور لحيم -٢

 سطح لحيم -٣

 پوشش لحيم ومقدار لحيم جهت يك اتصال لحيم كاري 

A  :  اتصال لحيم صحيح : 

 .مقدار لحيم مناسب ميباشد 

 .شده استسرب سيم به طور كامل پوشيده 

 .كانكتور لحيم در اطراف اتصال با لحيم پوشيده نشده است

B  :  اتصال لحيم نادست  

 .مقدار لحيم كافي نمي باشد

 .سرب سيم به طور كامل پوشيده نشده است

 .سيم هاي مجزا با لحيم نيز به هم ملحق نشده اند

 كابل -١

 كانكتور لحيم -٢

 سطح لحيم -٣
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  IPCD روش ابزار تعمير سيم كشي با استفاده از

 

 

 

كانكتور ها را مي توان فقط يك بار .  كانكتور ها را فقط مي توان در قسمت داخلي استفاده كرد  : توجه  

 .مورد استفاده قرار داد

 . تائيد شده اند استفاده كنيدMB كه توسط١٠و٦و٤و٢فقط از كانكتور هاي نوع  : توجه  

 . استفاده كرد ٧٥/٠ تا ٣٠/٠راي يك برش عرضي كابل بين كانكتور هاي تائيد شده را فقط مي توان ب

 .كانكتور ها رابا توجه به برش عرضي كابل و شماره كابل ها انتخاب كنيد -١

 )فلش ها. ( كابل ها را يكي پس از ديگري در مكان هاي از پيش تعيين شده قرار دهيد -٢

قرار دارد واندازه كوتاه يا )فلش ( لبه جلويي محفظه  از aبا تعيين كابل ها اطمينان يابيد كه انتهاي كابل در فاصله 

 .بلند نمي باشد

 .اين تنها راهي است كه مي توان از بست محكم و فاصله مناسب كابل ها از لبه محفظه اطمينان يافت

 a mm٢فاصله تقريبي 
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محكم فشار دهيدتا صداي چفت با استفاده از انبر دست كانكتور را با فشار توام بر بخش هاي بااليي و پايييني  -٣

 شدن آنها شنيده شود

 .كنترل كنيد كه كانكتور به طور كامل جفت شده باشد -٤

 .نصب صحيح كانكتور ها موجب جلوگيري از افزايش سر وصدا در خودرو مي شود
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 كنترل ابزار سيم كشي

 .با استفاده از كابل آزمايش مجموعه ابزار اتصال الكتريكي را وصل كنيد -١

با استفاده ماژول . با توجه به نمودار سيم كشي مقاومت كابل ها را با دستگاه اندازه گيري جريان آزمايش كنيد -٢

 .كنترل شروع كنيد

 . اهم باشد٥/٠مقاومت بايد متر از  : توجه  

 .هنگام آزمايش  ماژول هاي كيسه هوا از يك كابل آزمايش با يك جعبه سوكت بايد استفاده شود : توجه  

 .آزمايش سيستم را با توجه به مشخصات عيب يابي انجام دهيد -٣

 :ابزار مخصوص  - ۴

 

  پينه                                               مجموعه ابزار اتصال الكتريكي١٢٦                                  جعبه سوكت 
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 اقدامات و دستوالعمل هاي ايمني 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ز در زمان هاي مشخص شده در برنامه ريزي عمليات مي توانندبه منطقه خطر خودرو وارد فقط افراد مجا 

 .براي انجام كار در محفظه مخصوص قرار گيرد. شوند

 .در حين عمليات خودرو را از زمين بلند كنيد به گونه اي كه چرخ ها از زمين فاصله بگيرند 

 خودرو مسلط بوده و بتواند اقدامات مناسب را به اجرا در فردي كه در اتاقك قرار مي گيرد بايد به كنترل هاي 

 .آورد

 .هنگام بلند كردن خودرو اطمينان يابيد كه سكو هاي جك روي زمين محكم قرار گرفته وقفل مي باشند  

خودرو مي بايست روي سطوح حامل به طور مطمئني قرار گيرند در صورت لزوم پايه هاي ضد لغزيدن را  

 .دروي سطح قرار دهي

 .از لباس كار تنگ وبسته استفاده كنيد 

 .از هيچ گونه اقالم جواهري مانند زنجير وحلقه ها استفاده نكنيد 

 

 كمك هاي اوليه براي آسيب هاي سوختگي 

باندها . محل آسيب ديده را با مقدار فراواني آب سرد بشوييد و پوست را با باندهاي استريل سوختگي بپوشانيد 

 .ها را تقريبا شل ببنديدآن . را محكم نبنديد

 .استفاده نكيد) مانند پارچه لباس هاي قديمي ( از باندهاي پوسيده و كهنه  

 .محل آسيب ديده را نماليد 

 .بالفاصله با يك پزشك مشورت كنيد 
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 خطر بروز حادثه

) ايشات د طي آزم( ناشي لز حركت خود به خود خودرو با موتور روشن و جا افتادن دنده ها در خالل عمليات

 .خطري كه در طي آن ممكن است خودرو از روي سكو هاي جك سقوط كند

 خطر آسيب ديدگي

•

•

•

•

 ممكن است باعث drive trainتماس با قطعات چرخان در مجاورت موتور روشن يا در اطراف  

در صورت تماس با قطعات مجزا و بي محافظ گرماي حاصله از موتور . بروز جراحت جديشود 

 .وجب بروز سوختگي هاي جدي شود روشن ممكن است م

 .موهاي بلند را زير يك سر پوش مناسب ببنديد 

 .پيش از شروع هر گونه عملياتي روي موتور روشن محل قطعات داغ را كامال شناسايي كنيد 

 .هنگام كار روي موتور روشن به هيچ عنوان قطعات داغ وچرخان را لمس نكنيد 
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 خطر 

 . صادفي زير ممكن است باعث بروز مجروحيت هاي مرگباري شود عدم توجه به عوامل ت

 خطر تصادف

قرار گيري ناصاف يا غير دقيق بازوهاي سكو هاي باالبر و يا صفحات مونتاژ و همچنين محكم بستن تا افتادن 

 .قطعات درون خودرو ممكن است باعث بروز حادثه شود

 خطر بر هم خوردن تعادل 

 .س از برداشتن قطعات و محورها خطر وارونه گشتن خودرو افزايش مي يابدبا توزيع نامناسب بار پ

 اقدامات ودستورالعمل هاي ايمني

 .خودرو را در حالت تعادل قرار دهيد و آن را ميان ستون هاي سكوي باالبر روي فلش ها قرار دهيد

ي توليد كنندگان سكو هاي باالبر در آلمان انجمن بيمه مسئوليت كارگران در برابر سكوي باالبر و دستور عمل ها

 .همواره برشي ميشود

•

•

•

•

•

ـ مشروط به وجود اين قوانين كليه مقررات ملي بيمه حوادث يا مقررات محلي قابل اجرا نيز بايد  

 .در خارج رعايت شوند

ـ هنگام محكم كردن قطعات اطمينان يابيد كه خودرو از روي صفحه مونتاژ سكوي باالبر به پايين  

 .ودپرتاب نمي ش

 .ـ صفحات مونتاژ را در سطح مشابه روي نقاط قوت باالبر قرار دهيد 

كنترل كنيد صفحات مونتاژ روي .چرخ ها روي زمين باقي بمانند( ـ خودرو را كمي باال ببريد  

 .نقاط قوت خودرو به درستي  قرار دارند و سپس خودرو را به طور كامل باال ببريد

ا خودرو را روي سكوي باال بر قفل كنيد و يا كيسه هاي ـ پيش از جدا كردن قطعات واكسل ه 

 .شني را در محل هاي مناسب جهت توزيع وزن قرار دهيد
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Ɂبرت سوار C 240  ١

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )مجموعه موتور (۰۱:  گروه     
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 مجموعه موتور

 باز و بسته كردن سيم كشي موتور -

 تست فشار تراكم -

 بررسي نشتي سيلندرها -

 بررسي وضعيت سيلندرها -

 اندازه گيري تراكم با دستگاه استارتر -

 پياده و سوار كردن موتور -

 باز و بسته كردن درپوش سر سيلندر -

  سر سيلندرباز و بسته كردن روكش -

 تعمير رزوه شمع -

 باز و بسته كردن سر سيلندر -

 باز و بسته كردن درپوش تايمينگ -

 باز و بسته كردن درپوش انتهايي -

 اندازه گيري قطر سيلندر -

 اطالعات كلي در باره معاينه ديواره های سيلندر -

 استفاده مجدد از جعبه ميل لنگ -
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 نمودار پيچ تشتك روغن -

 سيلندرنمودار شل كردن پيچ هاي سر  -

 طريقه سفت كردن پيچ هاي سر سيلندر -

 اطالعات اجرای آب بندی واشر سر سيلندر -

 نكاتي در مورد سطح تماس سرسيلندر -

 نكاتي درباره و ظايف واشر آب بندی سرسيلندر -

 كنترل پيچ های سرسيلندر -

 نمودار پيچ كاور تسمه تايم -

   انتهایكاورنکاتی در مورد اجرای آب بندی برای  -

 ن پيج  شمع و پيچ كردن مغزیبيرون كشيد -

 مغزی درزگيری -

 کنترل مکان صحيح واشر پوشش سرسيلندر -

 تستر تراکم  -
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 .  را درآورده و كنار بگذاريد (3) و كابل مثبت (5) درپوش پالستيكي - ٦

 ٠١ گروه                                     
 

Ɂبرت سوار C 240  ٤

 باز وبسته كردن سيم كشي موتور 

 
  

      
  ـ درپوش٥                ـ ترمينال مثبت١

  ـ جعبه فيوزر له٦                     ـ كانكتور٢

  ـ رينگ پالستيكي٧                  ـ كابل مثبت٣

              ـ رينگ الستيكي٤

  
 
 
 
 
 .  كابل اتصال بدنه باتري را قطع كنيد -١

 . باتري را قطع كنيد (1) ترمينال مثبت -٢

  . را باز كنيد (2) درپوش رابط كابل - ٣

 .  قطع كنيد (2) را در بلوك ترمينال (3) كابل مثبت - ٤

 . را برداريد (4)ندي الستيكي  ب واشر آب- ٥

 . و جعبه رله را برداريد (6) درپوش فيوز - ٧

 . قطع كنيد  موجود در فيوز و جعبه رله را(N 3/10) رابط هاي -٨
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 .  را در فيوز و جعبه رله قطع كنيد (K 40/4 ) اتصاالت شمع - ٩

 . را در فيوز و جعبه رله قطع كنيد (X35/26) اتصاالت - ١٠

 . را درآوريد (7) سيل الستيكي - ١١

 .  را با سيم بيرون بكشيد (8) درپوش پالستيكي - ١٢

 . جعبه رله درآوريد  سيم ها را از فيوز و -١٣

 .  قاب محفظه موتور را برداريد - ١٤

 .  را برداريد (02)از سنسور  ) G3/4 *١ وG3/3 *١( اتصاالت - ١٥

 . را برداريد ) G3/5 *١ وG3/6 *١( رابط هاي سنسور اكسيژن - ١٦

 (X22/2) رابط جعبه دنده را برداريد  (11) محافظ - ١٧
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 (X22/2). كنيد  رابط جعبه دنده را پياده - ١٨

 .  را قطع كنيد (W11/5) كابل اتصال بدنه - ١٩

 .   كليد چراغ عقب را جدا كنيد (X49/L) رابط - ٢٠

 . عكس فرايند باز كردن را اجراء كنيد ،  براي نصب و يا بستن - ٢١

 .  حافظه پيش فرض را پاك كنيد - ٢٢

 
 

              X49/1ـ سوكت چراغ عقب  
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 ر تراكم موتور تست  فشا

             

  

٠١ȴŮǟȀǩ Ǩǭ ø  

 
 
 

 .تست فشار تراكم بهتر است در دماي نرمال انجام شود 
 .يد ر فيلتر هوا را بردا- ١

 )شمع دارد فقط يك شمع را باز كنيد  ٢اگر (  شمع را باز كنيد - ٢

 . شن و خاموش كنيد  موتور را با استارت روشن كنيد براي حذف پسماندهاي احتراق در سيلندر چندين بار رو- ٣

 .  دستگاه فشار سنج تراكم را در محل شمع قرار دهيد ـ ٤

 .  موتور را با تك استارت بچرخانيد و مقدار فشار آن را ثبت كنيد ـ ٥

 . اندازه فشار بدست آمده را با هم مقايسه كنيد .  همين كار را براي سيلندرهاي ديگر تكرار كنيد ـ ٦

 . آمده از فشار مينيمم كمتر بود اختالف مجاز بين سيلندرها بايد زيادتر شود اگر فشار تراكم بدستـ ٧

  : ـ مقادير استاندارد فشار تراكم ٨

 bar ٥/١ واختالف بين سيلندرها  bar ١٤ تا ١٢ و تراكم استاندارد  bar ١٢ تا ١٠ تراكم پائين -
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 بررسي نشتي سيلندرها 

 

     

  ـ مخزن١

  ـ درپوش٢

  ـ ذرپوش روغن٣

  ـ شمع١٩

 ǿǼȺȲɆȅ ـ دستگاه نشتي٠٤
  

 
 .  درجه سانتيگراد قرار دهيد٨٠اري  دماي موتور را در دماي كـ ١

 .  درب مخزن را به آرامي باز كنيد تا فشار كم شود ـ ٢

 مـرحله مي باشد در جهت عكس عقربه ساعت نيم دور بگردانيد فشار را رها كرده                 )٢( درب مخـزن     :  توجـه   
 .  سپس درب آن را باز كنيد 

 ) يك شمع از هر سيلندر (  شمع ها را برداريد _ ٣

 . لنگ رابط در محل شمع پيچ كنيد يرا با ش (04) پيستوني كه بايد مورد تست قرار گيرد دستگاه تست ـ ٤

 . بخوانيد اگر افت فشار زياد باشد علت آن را تعيين كنيد  (04) افت فشار را از روي دستگاه تست _ ٥

 . سيلندرهاي درگير را به ترتيب جرقه موتور تست كنيدـ ٦

 .روش فوق عمل كنيد ـ براي نصب عكس ٧

 : ـ تلفات مجاز استاندارد ٨

  درصد ٢٥                         ازتلفات مجازآب بندي سيلندر كمتر●   

  درصد١٠                     ازتلفات مجازآب بندي در سوپاپها كمتر  ●

  درصد٢٠          ازتلفات مجازآب بندي در رينگ و پيستونها كمتر   ●
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 ت سيلندرها يبررسي وضع

 

        
 
 .  شمع ها را باز كنيد - ١

 . در هر سيلندر يك شمع باقي بماند : توجه 

 . قرار دهيد(BDC) پيستون سيلندرشماره يك را در وضعيت نقطه مرگ پائين - ٢

 .قرار گيرد )  (BDCدر صورت نياز ميل لنگ را در جهت حركت موتور بگردانيد تا در وضعيت : توجه 

 .  را در محل شمع نصب كرده و وضعيت سيلندر را بررسي كنيد (05) بررسي وضعيت سيلندر دستگاه - ٣

 .  اطالعات محكي مربوط به ديواره هاي سيلندر و وضعيت خراش آن را مي توانيد بررسي كنيد - ٤

 . اگروضعيت ديواره سيلندر مشكل داشت ومشخص نبود سر سيلندررا باز كنيد : توجه 

 . همين طريق بررسي كنيد هبرا ندرهاي ديگر  سيل- ٥

 . عكس روش فوق عمل كنيد ،  براي نصب - ٦

  ميليمتري ٥٦٠ تا ٢٠٠ با پرابهاي لنزي MBموتوسكوپ :  تجهيزات - ٧
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  با دستگاه استارتر اندازه گيري تراكم

 
 

    

 سوئيچ ـ ١

  ـ ثبت كننده٢

  ـ سوئچ٣

Aـ قفل فرمان  
 

 
 . داخل آن نكنيد در هنگام استارت زدن يا كار كردن موتور دست خود را هرگز  : احتياط

 . براي جلوگيري از حركت خودرو آن را قفل كنيد و از لباس كار مناسب استفاده كنيد   :توجه 

 .  بگردانيدO تا موقعيت (A) را در قفل فرمان از وضعيت (1)سوئيچ .  سوئيچ را در وضعيت خاموش قرار دهيد - ١

  .  را وصل كنيد(2) دستگاه اندازه گيري ميزان تراكم - ٢

 . را فشار دهيد (2) ثبت كننده تراكم (3)دراين مرحله كليد اتصال .  موتور را روشن كنيد - ٣

 .  روشن نكنيد (A)موتور را در هنگام بسته بودن سوئيچ :  احتياط

 .  عكس فرايند فوق را انجام دهيد ، براي بستنـ ٤

 .  حافظه كامپيوتر را خوانده و در صورت نياز پاك كنيد - ٥

پـيش فـرض هايي كه در اثر قطع كابل و يا شبيه سازي در هنگام قطع و يا عمليات تعمير و بازرسي     :وجـه  ت

 . ايجاد شده اند بايد بعد از اتمام كار از حافظه كامپيوتر پاك كرد 
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 پياده وسوار كردن موتور 

 
 

          

  ـ فيلتر هوا١
  ـ لوله ورودي هوا٢
  ـ پروانه٣
  ـ تسمه٤
  ـ لوله خالء٥
  ـ لوله خالء٦
  ـ رابط٧
  ـ لوله سوخت٨
  ـ مخزن روغن فرمان٩
 

 
 
 
 

         

  ـ پمپ فرمان١٠
  ـ لوله برگشت١١
 لوله فشار فرمان ـ ١٢
  ـ كابل پمپ فرمان١٣
  ـ اگزوز١٤
  ـ پايه اگزوز١٥
  ـ صفحات تخليه١٦
  ـ ميل گاردان١٧
  ـ رام شاسي١٨
  ـ ميل ماهك١٩
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  ـ فيوز٢٠
  ـ شيلنگ٢١
  ـ لوله روغن٢٢
  ـ اتصاالت٢٣
  ـ پيچ٢٤
  ـ دسته موتور٢٥
  ـ لوله رادياتور٢٦
  ـ ترموستات٢٧
  ـ لوله٢٨
  ـ مخزن انبساط٢٩
 

 
 
 
 

            

  ـ لوله واتر پمپ٣٠
  ـ لوله رادياتور٣١
  ـ پمپ٣٢
  ـ لوله مبدل٣٣
  ـ گيره٣٤
  ـ اتصال كمپرسور٣٥
  ـ كمپرسور٣٦
  ـ درپوش٣٧
  ـ پيچ اتصال٣٨
  ـ پايه٣٩
  ـ بازو٤٠
  ـ پين اتصال٤١
  ـ گيره٤٢
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 امكان بروز حادثه در اثر سر خوردن خودرو ، خودرو را روي جك هيدروليكي ميزان كنيد و چهار صفحه                     :احتياط

 .نگهدارنده را در حفاظ مشخص شده بدرستي قرار دهيد

 .  كابل اتصال بدنه باطري را قطع كنيد  ـ ١

ته فيلترهوا را به صورت عمودي از درپوش هاي         پوس( را بازكنيد    (2) ودولوله ورودي هوا     (1) پوسـته فيلـتر هـوا      ـ ٢

 )سر سيلندر باز كنيد

 . را باز كنيد (3) مجموعه فن و پروانه ـ ٣

 .  را باز كنيد (4) شكل V فولي -٤

 .  را باز كنيد (B2/5) سنسور هواي ورودي ـ ٥

 .   در عقب مني فولد ورودي را جدا كنيد (5) لوله خالء ـ ٦

 .  رابيرون بكشيد (6)ود  لوله خالء سوپاپ دـ ٧

 .  جدا كنيد  (7) لوله خالء بوستر قرمز را از رابط مني فولد هوا ـ ٨

 .براي باز كردن گيره ها را فشار داده و لوله ها را بيرون آوريد   :توجه 

 .  سيم كشي موتور را قطع كنيد ـ ٩

 .  را جدا كنيد (8) لوله سوخت ـ ١٠

 .  را خالي كنيد (9)خزن آن  و م(10) روغن پمپ فرمان ـ ١١

 . جدا كنيد (10) پمپ فرمان (9) روغن را از مخزن (11) لوله برگشت جريان ـ ١٢

 . را از پمپ فرمان جدا كنيد (12) لوله فشار ـ ١٣

 .  جدا كنيد (10) را از پمپ فرمان (16) اتصال برق ـ ١٤

 .  قاب محفظه موتور را برداريد ـ ١٥

 . را از رادياتور خالي كنيد ) ب آ( مايع خنك كننده -١٦

 .  روغن موتور را خالي كنيد _ ١٧
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 .  را از مني فولد دود در سمت چپ و راست باز كنيد (14) اگزوز دود ـ ١٨

 .  را باز كنيد (15) پايه اگزوز ـ ١٩

 .  جدا كنيد )گيربكس( را از جعبه دنده (17) ميل گاردان ـ ٢٠

 . از آن جدا كنيد را(19) ميل رابط گيربكس ـ ٢١

 اگـر جرقه زده شود خط انفجار وجود دارد نبايد هيچ گونه آتش ، جرقه ، شعله و يا سيگار وجود داشته                        :احتـياط 

باشند مواد نفتي و سوختي و اسيدها را در ظرف مارك دار مناسب بريزيد در موقع كار از لباس كار مناسب استفاده                      

  .كنيد

 . از كنيد  را ب(18) رام زير موتور ـ ٢٢

 . را جدا كنيد ) گيربكس ( جعبه دنده (37) سيم دسته ماهك ـ ٢٣

 ) با جك نگهداريد  راجعبه دنده( را به آرامي پائين بياوريد ) گيربكس ( جعبه دنده ـ ٢٤

 .  را باز كنيد (39) و ميله مركزي (41) پين قفلي ـ ٢٥

 . را باز كنيد (40)ميل ماهك ـ   ٢٦

 .   و پايه اش را نصب كنيد (18)ور  رام عرضي موتـ ٢٧

 . هنگام بستن سيستم كالچ را هواگيري كنيد .  را باز كنيد (43) لوله كالچ هيدروليكي ـ ٢٨

 . تماس بدن ودست به مايع ترمز و كالچ خطرناك است لباس ودستكش و عينك محافظ استفاده كنيد  : احتياط

 هنگام  (23) جدا كرده به كمك اتصاالت به هم وصل كنيد           (12)وغن   را در لوله هاي ر     (21)لنگ هاي اتصال    ي ش ـ ٢٩

 . اتصاالت را آب بندي كنيد، نصب 

 .  موتور را در قسمت اكسل جلو باز كنيد (25) پايه (24)  پيچ هاي - ٣٠

 .  را باز كنيد (36) كمپرسور ـ ٣١

 .   را باز كنيد (36) كمپرسور (35) پولي ـ ٣٢

لنگ و لوله ها را بررسي در صورت        يدر هنگام نصب ش   . ( جدا كنيد    (27) را از ترموستات     (26) لوـله هاي كولر      ـ ٣٣

 )نياز تعويض كنيد 
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لنگ و لوله ها را يدر هنگام نصب ش. (  مسير مايع خنك كننده باز كنيد (29) را از مخزن  (28) لوـله هـاي كولر       - ٣٤

 )در صورت نياز تعويض كنيد ، بررسي 

 .  باز كنيد (32) را از پمپ خنك كننده (30,31) لوله هاي ـ ٣٥

  فشار دهيد  (33) را هنگام درگير شدن با لوله        (34)گيره  ( را از مخزن رادياتور جدا كنيد        (33) لوـله خـنك كننده       ـ ٣٦

   .                             واشر لوله ها را تعويض كنيد . هنگام نصب لوله را بررسي در صورت نياز تعويض كنيد 

 . رادياتور كندانسور را وصل كنيد  صفحه محافظـ ٣٧

 . را با جك نگهداريد ) گيربكس ( جعبه دنده _ ٣٨

 .  را باز كنيد (18) رام عرضي موتور ـ ٣٩

 . با سوراخ هاي آن منطبق كنيد را پايه هاي موتور ـ   ٤٠

 . موتور را از قسمت عقب پائين آوريدـ   ٤١

 .   روند بستن را انجام دهيد  ،ردن بر عكس فرآيند باز كـ ٤٢

 .  موتور را تا دماي كار گرم كنيد دماي گرمكن را تنظيم كنيد -٤٣

 .  نشتي سيستم خنك كاري را بررسي كنيد ـ ٤٤

 .  سطح روغن موتور را بررسي كنيد در صورت نياز تنظيم كنيد ـ ٤٥

 .  تنظيم كنيد را كنترل و در صورت نياز) گيربكس ( سطح روغن جعبه دنده ـ ٤٦

 .  موتور را روشن و نشتي آن را كنترل كنيد ـ ٤٧

 .  كدهاي عيوب را در حافظه خودرو پاك كنيد (STAR) با دستگاه تشخيص ـ ٤٨

 درجه سانتيگراد نباشد سيستم خنك كننده را باز نكنيد درپوش را به             ٩٠ تـا هنگامـيكه دماي خنك كننده          :احتـياط 

 كم و ماده خنك كننده را در بطرهاي نوشابه نريزيد ، از دستكش، لباس و عينك محافظ                  آرامـي باز و فشار تراكم را      

 .استفاده كنيد
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 : ـ گشتاور ٤٩

 M14                                                                                    30 Nmپيچ تخليه روغن پيچ   ●

 Nm 30                                                                                                        پيچ لوله سوخت ●

 Nm 30                                                                                   پيچ مني فولد دود به اگزوز   ●

 Nm 30                                    پيچ پايه به اكسل جلو                       ●

 Nm 30   پيچ رام شاسي                                                                ●

 Nm 30پيچ پايه موتور به گيربكس                                                     ●

 M10                                      30 Nmپيچ جعبه دنده به ميل گاردان پيچ   ●

 M12                                                             30 Nm پيچ جعبه دنده به ميل گاردان پيچ    ●

 
 : ـ ابزار مخصوص ٥٠

 

                            
112 589 00 72 00 

 پمپ دستي
129 589 00 91 00 

 مجموعه توپي ها
 119 589 04 63 00 

 شيلنگ فشار
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 باز وبسته كردن درپوش سر سيلندر 

 

     

  ـ فيلتر هوا١

  ـ درپوش سرسيلندر راست٢

  ـ درپوش سرسيلندر چپ٣

 رقه راست ـ كويل هاي ج٤

  ـ كويل هاي جرقه چپ٥

  ـ رابط راست٦

  ـ اتصال چپ٧

  ـ اتصال چپ٨
 
 
 

 
 
 .  را باز كنيد (1) فيلتر هوا ـ ١

 .  كنيد  جدا لوله هاي گيج روغن را از گيربكسـ ٢

 . را از درپوش سر سيلندر درآوريد (4,5) كويل هاي ـ ٣

 ) به عالمت هاي روي رابط شمع و درپوش هاي سر سيلندر و كويل ها توجه كنيد (  رابط شمع را درآوريد ـ ٤

 . ر روي درپوش سر سيلندر را باز كنيد  ب(6,7) شيلنگ هاي اتصاالت ـ ٥

 .  درپوش سر سيلندر را باز كنيد (8) شيلنگ بخار روغن كارتل در اتصال ـ ٦

 ) فشار سوخت را از طريق يك شير مناسب تخليه كنيد .(  لولة سوخت را از مسيرش جدا كنيد -٧

 )ستيكي آن اطمينان حاصل كنيد براي نصب از واشر ال(  را برداريد  ( 2,3) درپوش هاي سر سيلندر ـ ٨
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 .  عكس روند باز كردن عمل كنيد  ، براي نصبـ ٩

 . موتور را روشن كرده و نشتي را كنترل كنيد ـ ١٠

  :  گشتاور ـ ١١

                  10Nmپيچ درپوش سر سيلندر  ●       

                                               Nm 8    اتصال كويل ●  

       Nm 38          پيچ لوله ورودي سوخت   ●  

 

 : وص  ابزار مخصـ ١٢

 

              
 001 589 79 09 00 

 مجموعه ستاره اي خارجي
110 589 01 01 00 

 آچار سرباز دوبل 
000 589 01 01 00 
 مجموعه سر مته ستاره اي 

119 589 04 63 00 
  شيلنگ فشار
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  سر سيلندر روكشباز وبسته كردن 

   

        

  ـ فيلتر هوا١

  ـ درپوش سرسيلندر راست٢

  ـ درپوش سرسيلندر چپ٣

  ـ كويل هاي جرقه راست٤

 ل هاي جرقه چپ ـ كوي٥

  ـ رابط راست٦

  ـ اتصال چپ٧

  ـ اتصال چپ٨
 
 
 

 
باال كشيدن آن   وبا  . براي اين كار گيره هاي درپوش در جلوي موتور را باز كنيد             . محفظـه فيلـتر هوا را باز كنيد          ـ ١

 . را جدا كنيد 

 .  لولة هادي گيج روغن را از گيربكس جدا كنيد ـ ٢

 .  را از درپوش سر سيلندر باز كنيد  (4,5) كويل هاي شمع ـ ٣

 .  كانكتور هاي شمع را باز كنيد ـ ٤

 . به عالمت هاي روي كانكتورهاي شمع در درپوشهاي سر سيلندر و كويل ها توجه كنيد   :توجه 

 .  را باز كنيد (6,7) شيلنگ هاي خالء درپوش سر سيلندر ـ ٥

 .  درپوش سر سيلندر را باز كنيد (8) شيلنگ تهويه كارتل روغن در اتصال ـ ٦

 .  لوله سوخت را از مسيرش جدا كنيد -٧

 . فشار سوخت را از طريق شير فشار شكن تخليه كنيد   :توجه 

 .از كنيد را ب (2,3) درپوش هاي سر سيلندر ـ ٨
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 خط انفجار در اثر جرقه نبايد هيچ گونه جرقه ، آتش،شعله ويا آتش سيگار وجود داشته باشد، سوخت ها                  : احتياط  

 .را تنها در ظروف مارك دار مناسب نگهداري كنيد

 .  در هنگام نصب از واشر نو و نصب صحيح درپوش سر سيلندر اطمينان حاصل كنيد   :توجه 

 .  روش فوق عمل كنيد عكس،  براي نصب ـ ٩

 .  موتور را روشن كرده و نشتي آن را كنترل كنيد ـ ١٠

 . براي جلوگيري از حركت خودروچرخ ها را قفل كنيد   :توجه 

  : گشتاور ـ ١١

                             Nm 10پيچ هاي درپوش سر سيلندر     ●     

                                        Nm 10پيچ هاي اتصال كويل        ● 

                          Nm  38پيچ اتصال لوله سوخت به مسير     ● 
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 تعمير رزوه شمع 

 
 

         
 
 
 .  درپوش سر سيلندر را برداريد – ١

 .  شمع را درآوريد – ٢

 . رار دهيد  قTDC درجه قبل از ٢٠ – ٣٠ پيستون سيلندر مربوطه را در – ٣

 . سوپاپ ورودي وخروجي سيلندر مربوطه بايستي بسته شود   :توجه 

 . در صورت محدوديت فضا جهت استفاده از قالويز ، سر سيلندر را برداريد . سر سيلندر را برداريد– ٤

 . رزوه هاي قالويز را گريسكاري كنيد.  سوراخ قرار گيري شمع را با قالويز رزوه بزنيد– ٥

 . شمع در موقعيت خود با كمپرسور هوا آنجا را تمييز نمائيد بستن از  قبل -

 .  موتور را با استارت روشن كنيد – ٦

 
 . اگر سر سيلندر تعويض نشده باشد ، موتور بايد چندين بار بوسيله استارت روشن شود   :توجه 

 .  جهت نصب مجدد عكس فرآيند فوق را انجام دهيد – ٧
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 :  ابزار مخصوص – ٨

 

                                                                                                               
 HELi - Coilكيت تعميراتي                                                                     

                                                                       10  2 589 00 99 00                                                                       
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  كردن سر سيلندر باز و بسته

 

    
  سنسور موقعيت ميل بادامك – ١٤     پروانه     – ١   

  لولة خنك كن– ١٥   محافظ پروانه با پروانه الكتريكي -٢   

  چرخ دندة خورشيدي ميل بادامك – ١٦    شكل V پولي تسمه -٣   

 هاي ياتاقان ميل بادامك  رابط – ١٧               موتور با فيلتر هوا روكش -٤   

  محفظة فيلتر روغن – ١٨    اليه داغ MAF سنسور-٥   

                                     M 8 *50 پيچ هاي – a لوله ورودي هوا                                      -٦   

     M 8 *30پيچ هاي   -  b               درپوش سر سيلندر سمت راست -٧   

                           كويل جرقة سمت راست -٨   

                       درپوش سر سيلندر سمت چپ-٩   

                            كويل جرقه سمت چپ -١٠   

                                                  دينام -١١   

                                           زنجير كشش-١٢   

  منيفولد ورودي -١٣   
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  واشر سر سيلندر– -٢٤                             پيچ هاي اتصال سر سيلندر– ٢٠             

  واشر سر سيلندر– ٢٥             سر سيلندرM11 *  141.5  پيچ هاي – ٢١                

  اشپيل-٢٦                                  ر سيلندر سمت چپ س– ٢٢                

 

 .  پيچ ومهره هاي خو قفل را كنترل كنيد   : توجه 

باطري وجود  ) اسيد(خطـر نشـت گـاز سمي و انفجاري وايجاد سوختگي در اثر تماس دست با مايع                   :  احتـياط   

ته باشد ،از دستكش ، لباس و عينك ، مناسب استفاده           دارد ، نـبايد هـيچگونه جرقه ، شعله ، دود يا آتش وجود داش              

 . كنيد

 . را قطع كنيد ) اتصال بدنه (  كابل منفي – ١

 .  درپوش محفظه موتور را برداريد – ٢

 .  درجه سانتيگراد باز نكنيد ٩٠ از باالتر را در دماي كاري سيستم خنك : احتياط

 .  سيال خنك كن داخل رادياتور را تخليه كنيد– ٣

 . به همراه فيلتر هوا را برداريد  (4) موتور روكش – ٤
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 .  را دراوريد (2) الكتريكي فنمحافظ پروانه و پايه و  – ٥

 .  قبل از درآوردن محافظ پروانه اتصال توپي پروانه مكشي را قطع كنيد -

 . كندانسور را نصب كنيد   صفحة محافظ رادياتور– ٦

  (5.6) ( HFM – Sfi). اريد  سنسور جريان هواي داغ را برد– ٧

 .  لولة سوخت را قطع كنيد – ٨

 . ريق شير ورودي تخليه كنيد وسوخت را جمع كنيد طفشار سوخت را از   : توجه 

  )15،8.( كويل هاي جرقه را برداريد – ٩

 )9،7.  ( درپوش سر سيلندر ها را برداريد – ١٠

 .  پمپ هوا را برداريد – ١١

 )منيفولد ورودي ومسير سوخت را با هم برداريد . ( را برداريد (13)  منيفولد ورودي– ١٢

 .سيستم منيفولد ورودي نبايد باز شود   : توجه 

 .   هنگام نصب منيفولد بايستي منيفولد ورودي از لحاظ خراش كنترل و رفع عيب شود -

 . را برداريد (14) سنسور موقعيت ميل بادامك – ١٣

 .  را برداريد (3) شكل V پولي تسمة – ١٤

 .  ميليمتر قفل كنيد ٥ به قطر با پين و يا سنبهابزار كششي را   : توجه 

 .  كمپرسور را برداريد – ١٥

 .  سمت چپ سر سيلندر در ديواره را باز كنيد (15) لولة خنك كن – ١٦

 ، شيلنگ خنك كننده براي قفل كردن خار فنري در قسمت هاشورخورده از پيچ گوشتي استفاده كنيد  : توجـه  

 . را جدا كنيد 

 .  قبل از نصب شيلنگ خنك كن ، خار فنري را جا بياندازيد -

 .  سيستم اگزوز را از منيفولد جدا كنيد– ١٧

 
 .  قبل از نصب اگزوز خراش ها در صورت وجود بايستي رفع گردند -
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 . در يك قرار دهيد  جرقة سيلن(TDC) درجه بعد از نقطه مرگ باال ٤٠ ميل بادامك را – ١٨

 . موتور نبايد دوباره استارت زده شود   : توجه 

 درجه روي دمپر ارتعاش پولي تسمه با        ٤٠ مـيل لـنگ را در جهـت چـرخش موتـور بگردانـيد تا وقتيكه عالمت                   -

 .عالمت روي درپوش محفظه تايمينگ جفت شود

 .  ميل لنگ را با صفحات موجود قفل كنيد – ١٩

 .  را باز كنيد (8) روغني روي بدنة فيلتر روغن –دل حرارتي اب  پيچ هاي مب– ٢٠

 .  را باز كنيد (12) سفت كن زنجير – ٢١

 .  فقط پيچ باالي دينام را باز كرده وپيچ پايين را مقداري شل كنيد و دينام را برداريد -

 .   ميل بادامك را باز كنيد(16) چرخدنده خورشيدي – ٢٢

هاي ميل بادامك برداشته شده اند ، موتور بايد آنقدر گردانده شود كه به زنجير تايمينگ اگر خورشيد   : توجـه  

 . گير كند 

 .  در خورشيدي راست ميل بادامك زنجير تايمينگ را با يك كابل محكم به خورشيدي ميل بادامك ببنديد -

ري كرده  و خورشيدي را       در خورشـيدي چـپ مـيل بادامك خورشيدي را نسبت به زنجير تايمينگ عالمت گذا                -

 . برداريد ، رنجير تايمينگ روي ميل لنگ حركت نمي كند و شفت باالنس مي شود 

 . جهت نصب ميل بادامك محل قرار گيري آنرا بررسي كرده و بعد از كنترل آن ميل بادامك را جا بياندازيد -

 .  را برداريد (17) رابط هاي ياتاقان ميل بادامك – ٢٣

 .  اتصال سر سيلندر به درپوش محفظه تايمينگ را برداريد (20)  پيچ هاي– ٢٤

 .  سر سيلندر را به آرامي باز كنيد (21) پيچ هاي – ٢٥

 .پيچ هاي سر سيلندر را بعد از خنك شدن موتور ، به آرامي شل نمائيد   : توجه 

تماس پيچ هاي سر سيلندر را بـه دسـتور العمـل سفت كردن پيچ هاي سر سيلندر توجه نموده و رزوه ها و سطوح         

 . روغنكاري كنيد 
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Ɂبرت سوار C 240  ٢٧

 . سر سيلندر را برداريد – ٢٦

 و در صورت وجود چنين مواضعي كنيدراست وچپ توجه سمت بايسـتي به نقاط خلل وفرج دار سر سيلندر هاي   

 . كنيداز درزگير استفاده 

اشته باشيم ، همچنين درزگير بايستي در بايد در مورد چگونگي استفاده از واشر سر سيلندر اطالعاتي د  : توجه 

 .  دقيقه استفاده شود ١٠كمتر از 

 .  سر سيلندر را كنترل كنيد (21) پيچ هاي – ٢٧

 .  سطوحي كه بايد آب بندي شوند و سوراخ هاي رزوه دار را تميز كرده و خلل و فرج ها را پر كنيد – ٢٨

در حالت استاندارد داراي يك اليه سيليكاتي به ضخامت سطوح آب بندي شونده كارتل و سر سيلندر   : توجه 

 .  ميليمتر مي باشند ، درزگير سيليكاتي فقط هنگامي استفاده مي شود كه سوراخها مشهود باشند ٨/٠

 .  جهت نصب عكس فرآيند فوق را تكرار كنيد – ٢٩

 .  موتور را روشن ونشتي روغن را بررسي كنيد– ٣٠

 .موتور را گرم و سپس دماي بخاري را تنظيم كنيد . ه جريان درآوريد  سيستم خنك كاري را ب– ٣١

 .  نشتي در سيستم خنك كاري را بررسي كنيد – ٣٢

 .  كد عيب را از روي حافظه خوانده و سپس آنرا پاك كنيد – ٣٣

 :   گشتاور – ٣٤

  سيلندر كارتل به  پيچ 

                                                         Nm  0 2مرحله اول    

                                                          Nm  0 5مرحله دوم    

                            درجه مي چرخانيم٦٥    مرحله سوم  

   درجه مي چرخانيم٦٥مرحله چهارم   

  Nm  0   2                          پيچ سر سيلندر با درپوش محفظه تايمينگ

  ):M12*  45(پيچ خورشيدي ميل بادامك 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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                                                                                                                            Nm 50مرحله اول   

  درجه مي چرخانيم٩٠ مرحله دوم    

   Nm  8     3                                                       لولة سوخت پيچ

           Nm    0  2                                                    اگزوزبه منيفولد پيچ 

  اقالم مورد نياز جهت تعميرات – ٣٥

 10 20 989 002 ميلي ليتر به شماره سفارش ٥٠لولة  / Loctite5900درزگير 

 : ار مخصوص  ابز– ٣٥

 

                           
 
 

                        

119 589 04 6300 
 

 لوله فشاري

112 589 00 32 00 
 

 )شابلون(صفحه موقعيت 

112 589 01 32 00 
 

 )شابلون(صفحه موقعيت 

 

                                             

001 589 72 21 00 
 

 ترك متر

112 589 01 03 00 
 

 ابزار جاگذاري
112 589 00 01 00 

 
 آچار تخت

000 589 03 01 00 
 

 سر پيچ گوشتي
000 589 04 01 00 

 
 سر پيچ گوشتي
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Ɂبرت سوار C 240  ٢٩

  كردن درپوش تايمينگ  باز و بسته

 

   
 

 )جريان ده ( پمپ مسير كوالتور – ١٢         پروانه – ١    

  پوستة ترموستات – ١٣         شكل پولي V تسمة – ٢    

  زنجير كشش – ١٤        محافظ پروانه با پروانه برقي – ٣    

  پولي هادي – ١٥         دمپر ارتعاشي – ٤    

  لولة خنك كن – ١٦        دستگاه كشنده – ٥    

  لولة خنك كن- ١٧        درپوشهاي سر سيلندر – ٦    

  لولة خنك كن- ١٨        پوسته فيلتر روغن – ٧    

  ميل هاي محفظه تايمينگ – ١٩          دينام – ٨    

  پمپ هوا– ٢٠       تشتك روغن زير موتور – ٩    

  پيچ هاي اتصال سر سيلندر – ٢١         AC كمپرسور – ١٠   

  قسمت باالي تشتك روغن – ٢٢        پمپ فرمان هيدروليك – ١١    
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Ɂبرت سوار C 240  ٣٠

اس بـا الكتروليت باطري به دليل ابعاد سوختگي ومسموميت خودداري فرمائيد وانرا در ظرف بر         از تمـ   : احتـياط   

 .چسب دار مناسب بريزيد ، جهت اين كار از دستكش هاي ضد اسيد ، لباس و عينك مناسب استفاده كنيد 

 . باطري را قطع كنيد ) اتصال بدنه ( كابل منفي – ١

 درجه سانتيگراد نباشد ، سيستم را باز نكنيد ، درپوش آنرا به ٩٠زير ك كاري مايع خنتـا وقتيكه دماي    : توجه 

مـايع خنك كننده را داخل شيشه هاي نوشابه نريزيد ، لباس ، دستكش و عينك                . آرامـي بـاز و فشـار را كـم كنـيد             

  . استفاده كنيدمناسب 

 .  رادياتور را خالي كنيد )سيال خنك كاري(آب  – ٢

 .  را باز كنيد (2) شكل V تسمه – ٣

 .  سر سيلندر را برداريد (6) درپوش هاي – ٤

 . پمپ جدا كنيد واتر را از (18 ,17) رادياتور لوله هاي – ٥

 .  را از بدنة ترموستات جدا كنيد (16) رادياتور لوله هاي –  ٦

 . بازوي كنترل سنسور تنظيم المپ ، روي اكسل جلو را جدا نمائيد – ٧

 . را باز كنيد (22) روغن كارتل قسمت باالي – ٨

 .  را باز كنيد (10) كمپرسور مبرد – ٩

 .  اكسل جلو را برداريد – ١٠

 .  حامل اكسل جلو را باال اوريد – ١١

 .  هنگام باال آوردن اكسل جلومطمئن شويد كه قسمت زيرين ستون فرمان به زير خودرو گير نمي كند   : توجه 

 )اين پيچها را فقط با دست سفت كنيد . ( ل جلو را سفت كنيد  حامل اكس(8) پيچ هاي – ١٢

 .  را برداريد (5)شكل V دستگاه كشنده تسمه – ١٣

 . را برداريد (4) دمپر ارتعاش – ١٤

 .  را برداريد (14) زنجير كشش ١٥

 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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Ɂبرت سوار C 240  ٣١

 . ارتي آب و روغن باز كنيد ر را همراه با مبدل ح(7) پوستة فيلتر – ١٦

 )لوله ها را قطع نكنيد . ( را با مخن مربوطه باز كنيد (11) پمپ فرمان – ١٧

 .  پمپ خنك كن را درآوريد (15) پولي هاي – ١٨

 . را برداريد (20) پمپ هوا – ١٩

 .  كمپرسور را برداريد – ٢٠

 . جدا كنيد )A/C( كولر  كابل الكتريكي را از سنسور دما و فشار كمپرسور– ٢١

 . يلندر با درپوش محفظه تايمينگ در چپ و راست را باز كنيد  اتصال سر س(21) پيچ هاي – ٢٢

 . پيچ هاي درپوش محفظه تايمينگ را باز كنيد – ٢٣

 .  هنگام نصب از درزگير براي پيچها استفاده كنيد -

 .  درپوش محفظة تايمينگ را درآوريد – ٢٤

ابزار و پمپ واتروه هاي اتصال در هـنگام نصـب اگـر درپـوش محفظه تايمينگ جديد مي باشد ، رز      : توجـه  

كشـش تسـمه وپمـپ فـرمان قالويز نشده اند ، به همين دليل از پيچ هاي خودكار جديد در درپوش محفظه جديد                

 .  پمپ ، ابزار كشش تسمه و پمپ فرمان را نصب كنيدواترتايمينگ استفاده كنيد و 

رزوه هايي كه از پيش قالويزدار شده اند توجه         بـه اخـتالف گشـتاور سفت كردن رزوه هايي از قبل قالويزند و نيز                

 . كنيد 

 بـه روش اسـتفاده از درزگـير درپوش محفظه تايمينگ توجه فرمائيد، در ضمن دقت كنيد كه درزگير وارد روغن                      -

 . به واشر سر سيلندر آسيب نرسانيد . نشود 

 .  را تعويض نمائيد (19)يل هاي محفظه تايمينگ س -

 . لنگ را تعويض كنيد  ميل شعاعي ميل – ٢٥

 .  جهت نصب عكس روش فوق را عمل كنيد – ٢٦

 .  موتور را روشن ونشتي ها را كنترل كنيد – ٢٧

 .  سيستم خنك كاري را هواگيري كنيد – ٢٨
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 .  پس از گرم شدن موتور ، دماي بخاري را تنظيم كنيد -

 .  نشتي سيستم خنك كاري را كنترل كنيد – ٢٩

 .  انجام هر كاري موتور را تا دماي مناسب گرم كنيد قبل از  : توجه 

 .  كدهاي مربوط به عيوب را خوانده و سپس حافظه را پاك كنيد – ٣٠

 :  مقادير گشتاور – ٣١

                           Nm 0 2 درپوش تايمينگ به كارتل              پيچ

                       Nm 0 2پيچ اتصال سر سيلندر به درپوش تايمينگ    

 : پيچ خودكار تسمه كشي به درپوش محفظة تايمينگ  

   Nm 5   3                                     رزوه بدون پيش قالويز   

 Nm 5    2                                         رزوه با پيش قالويز   

 : مينگ گشتاور پيچ خودكار پمپ خنك كن به محفظة تاي

 Nm 4   1                                  رزوه بدون پيش قالويز      

 Nm 5    3                                  رزوه با پيش قالويز          

 Nm 0    1                                     رزوه بدون پيش قالويز   

 Nm 5    2                                   رزوه با پيش قالويز         

 : مقادير گشتاور پمپ فرمان 

 Nm 0    2                                     پيچ پايه پمپ فرمان       

 Nm 0  2                       پيچ اتصال كمپرسور مبرد به پايه       

  ـ ابزار و تجهيزات كارگاهي٣٢

 (WH58.30–Z–1001– 06A)متري شافت انعطاف پذيرجهت بستن شيلنگ به لوله مارپيچ ميلي٦سوكت شش گوش 

  ميليمتري شافت انعطاف پذير جهت بستن گيره هاي شيلنگ به لوله مارپيچ ٧سوكت شش گوش  

(WH58.30–Z–1001– 06A) 
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 :  اقالم مورد نياز جهت تعمير – ٣٣

  (BR00.45 –Z – 1015- 0IA ) ميلي ليتر ٥٠لولة  / Loctite 5900درزگير 

  Loctite 5203 ( BR00.45 –Z – 1017- 0IA)درزگير 

 
 :  ابزار مخصوص – ٣٤

 

                                    
001 589 01 1000 
 مجموعه سرهاي ستاره اي

001 589 76 09 00 
 رجي ستاره ايمجموعه سرهاي خا
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  كردن درپوش انتهاييباز و بسته

 

        
 درپوش انتهايي– ١     

  اشپيل ها – ٢     

 ل لنگ سيل شعاعي مي– ٣     

 
  . باز كنيدرا گيربكس  جعبه دنده دستي – ١

 . باز كنيد فاليويل را – ٢

 . باز كنيد انتهايي را (1) درپوش – ٣

 . درپوش انتهايي را به كمك پيچ گوشتي زاويه دار و از دونقطه مشخص شده درآوريد  : توجه 

 . ميل لنگ در موقع تعويض درپوش انتهايي بايد عوض شود كاسه نمد 

 .دقت شود به آن آسيبي نرسد.  درپوش انتهايي از جنس آلياژ منيزيم است -

 .  را تعويض كنيد (3)جلو ميل لنگ كاسه نمد  – ٤
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 . عقب ميل لنگ تنها وقتي بايد درآورده شود كه درپوش انتهايي را درآورده باشيم كاسه نمد  : توجه 

 .تماس با ميل لنگ بايد عاري از روغن وگريس باشد  ميل لنگ ونيز سطح كاسه نمدلبه هاي سيل و اطراف 

 ٢± ٥/٠سطوح سيل پاراپاك كرده ودرزگيرراروي سطوح معين شده بزنيد ، عرض اين اليه بايد 

 .   درزگير بايستي در كمتراز ده دقيقه استفاده شده و اليه سيليكون نبايد پخش شود . ميليمتر باشد 

 . ر وارد مجراي روغني نشده اند  اطمينان حاصل كنيد كه مواد درزگي-

 .  عملكرد موتور را تست كنيد – ٥

پهناي چسب 
 درزگير

2.0+0.5 
mm 

 .  نشتي روغن را كنترل كنيد  گيربكس قبل از نصب-

 .  جهت نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

 :  مقادير گشتاور – ٧

   Nm 10 پيچ هاي درپوش انتهايي     

 :  اقالم مورد نياز جهت تعمير  ـ ٨

  (BR00.45 –Z – 1015- 0IA ) ميلي ليتر ٥٠لولة  / Loctite 5900درزگير 

 
 :  ابزار مخصوص – ٩

                                                                                                
001 589 76 09 00 

 مجموعه سرهاي خارجي ستاره اي
 
 
 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٠١ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

Ɂبرت سوار C 240  ٣٦

 
  قطر سيلندراندازه گيري 

 
 

       
  نقطه بااليي رينگ پيستون اول -                         a نقاط اندازه گيري قطر سيلندر ٣و٢و١     

 A     - سمت طولي b                                            -مركز مرگ پايين پيستون  

B      - سمت عرضي c                                           -                   نقطة زير رينگ روغن  

 

 

 :كردن پياده و سوار 

 .  قطر سيلندر را اندازه گيري كنيد – ١

 .  سيلندر را اندازه گيري كنيد قطر كورس  : توجه 

 .  اندازه گيري كنيد (A,B) در جهات طولي و عرضي (1,2,3) سيلندر را تميز كرده ودر سه نقطه -

 .  از ميكرومتر استفاده نمائيد -

 . يه آماده كنيد  ماشين سنگ زني را براي براده برداري اول– ٢
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Ɂبرت سوار C 240  ٣٧

 .  سرعت موتور ، ميزان براده برداري را انجام دهيد،تنظيمات مربوطه از جمله كورس   : توجه 

 )از روغن سنگ زني استفاده كنيد . (  سيلندر را از قبل سنگ بزنيد قطر – ٣

 .  سيلندر را اندازه گيري كنيد قطر – ٤

 ميليمتري ايجاد مي شود كه ناشي از گرماي توليد شده است  + ) ٠٢/٠( بعد از سنگ زني يك سايز متعارف -

 .  ماشين سنگ زني را براي كار با دقت باال آماده كنيد – ٥

تنظـيمات مربوطه از جمله كورس ، سرعت موتور ، ميزان براده برداري و گرمايش سنگ زن را انجام    : توجـه  

 . دهيد 

 )غن جهت انجام اين كار را آماده كنيد رو( سنگ زني با دقت باال را انجام دهيد – ٦

 .  قطر سيلندر را اندازه گيري كنيد – ٧

 .  ميليمتر در اثر گرما ايجاد مي شود  +) ٠١/٠(بعد از سنگ زني يك سايز تعريف شده   : توجه 

 .  سوراخ سيلندر را پخ بزنيد – ٨

 .  ماشين سنگ زن را براي پرداخت آماده كنيد – ٩

 )مطابق تنظيمات آخر اين مبحث . ( مات مربوطه را مانند مراحل قبل انجام دهيد تنظي  : توجه 

 )تا مرحله اتمام كار از روغن استفاده نمائيد .(  عمل پرداخت را بر روي سوراخ سيلندر انجام دهيد – ١٠

  ( WH58  . 30 – Z – 1004 – 21A). قطر سيلندر را اندازه گيري كنيد – ١١

 .  سانتيگراد خنك نمائيد ٢٠گيري قطر سيلندر كارتل را تا دماي  قبل از اندازه -

 .  سوراخ سيلندر را خشك و تميز نمائيد – ١٢

 .  دادن ، تنظيم كنيد سيقل ماشين سنگ زني را جهت – ١٣

 .  بايدبعداز پرداخت نهايي ثابت بماند قطر  :  توجه  
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مـد سر تا سري ، سرعت موتور ، تغذيه دستگاه ، كورس و               تنظـيمات مـربوطه را همانـند كـورس ، قـرار دادن ن              -

 . صفحه نمايش را مطابق مقادير آخر اين مبحث انجام دهيد 

 . اليه نمدي را نصب كنيد -

 CK3130 مجموعه پايه اليه نمدي -

 CK - 3035 پايه سنگ براي اليه نمدي -

 . ئيد   سوراخ سيلندر وبوش را به چسب كاربيد سيليكوني آغشته نما- ١٤

 . ديواره سيلندر بايد خشك بوده وفقط از چسب كاربيد سيليكوني استفاده نمائيد   : توجه 

 )بدون روغن سنگ زني اين كارراانجام دهيد( سوراخ سيلندررا صيقل داده كريستالهاي سيليكوني ظاهر شوند– ١٥

 .  اليه نمدي را بار ديگر با چسب كاربيد سيليكوني آغشته نمائيد– ١٦

 )بدون استفاده از روغن سنگ زني. (سيلندر را صيقل داده وكريستالهاي سيليكوني را ظاهرنمائيد   : وجه ت

 .  سوراخ سيلندر را تميز وخشك كنيد – ١٧

 .چسبهاي آغشته به كارتل را به دقت پاك و در صورت امكان از ماشين قطعه شور استفاده نمائيد   : توجه 

 ) سانتيگراد خنك كنيد ٢٠قبل از بررسي كارتل را تا دماي . ( رسي نمائيد  سوراخ سيلندر را بر– ١٨

 .  سايز اصالح شده است قطر -

 :  سوراخ سيلندر – ١٩

 )0.001 – 0. 0045 mm(                                   (RZ) سطح تماس باال تا پايين -

 ≥ mm 0.03          رينگ پيستون اول  ) TDC(و )  BDC( حد سايش در -

                           mm 014 .  0 تغييرات مجاز شكل سيلندر                  -

 :مقادير تست سوراخ سيلندر 

 : سيلندر ) Ø(قطر

 )  mm (83.215 – 83.200                         *        عالمت استاندارد -

 )mm (83.265 – 3.250  8                             عالمت مرحله كمكي-
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Ɂبرت سوار C 240  ٣٩

 )mm (83.465 – 3.450  8                                سايز اصالح شده -

  +) : ٢٥/٠( سيلندر براي سايز اصالح شده قطر 

 mm 200  .3    8                                    )  سنگ زني ( براده برداري اوليه -

                                                                    mm 380. 83 سنگ زني دقيق-

                                               mm  430. 83    پرداخت -

 :سيلندر بعد ار مرحله ماشين كاري قطر 

                         mm 83.380                               سنگ زني اوليه 

                                    mm  83.430             دقيق  سنگ زني -

 )mm (83.465 – 450 .83                                            پرداخت -

                                      mm  129.5   :  طول سيلندر – ٢٠

                                       mm   12    ): گودي (شيار 

 mm 0 3 1 ميليمتر در مقياس كورس ماشين       ٧٠تنظيم كورس با طول سنگ 

 mm 9.5       گردش سنگ در باال و پائين 

 :  سرعت موتور – ٢١

 rpm 125        سنگ زني اوليه 

 rpm 125        سنگ زني دقيق  

 rpm 230       ) پرداخت (صيقل دادن 

 ): اده برداريبر( تغذيه دستگاه – ٢٢

 rpm 4         سنگ زني اوليه 

 rpm 3         سنگ زني دقيق 

 rpm 2         پرداخت  

 rpm 1        صيقل دادن  
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 : كورس دستگاه – ٢٣

 rpm 57       سنگ زني اوليه 

 rpm 57       سنگ زني دقيق 

 rpm 57       پرداخت كردن  

 rpm 80       صيقل دادن  

 :يش دستگاه  نما-  ٢٤

 % (30– 20)       سنگ زني اوليه 

 % (30 – 20)       سنگ زني دقيق 

 % (30 – 20)       پرداخت كردن  

 % (30 – 20)       صيقل دادن  

          mm 115 ميليمتر روي مقياس كورس ماشين  ٧٠تنظيم كورس با طول نمد 

       mm 4-2    چرخش اليي نمدي در باال و پايين 

        sec  40     زمان كار ماشين سنگ زني 

 :  اقالم مورد نياز تعميرات – ٢٥

   BR00.45 – Z – 1057 – 06A چسب سنگ زني شماره -

 :  ابزار آالت عمومي – ٢٦

 (WH58 .30 –Z- 1003 – 21A)   ماشين اتوماتيك تعمير سيلندر -

  ونقطه آزادي بارmm 0.01 ،بادقت mm Ø 150 -50 وسيلة اندازه گيري داخل سنج-

( WH58 .30 – Z - 1004 – 21A ) 
 

 200mm – 50 تنظيم نج بار رG RM 2125 مجموعه ميكرومتر جهت اندازه گيري داخلي -

( WH58 .30 – Z - 1005 – 21A ) 
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 CK - 2600 يا mm Ø 127 – 76 براي قطر CK- 3000 سر سنگ زن -

( WH58 .30 – Z - 1038 – 04A ) 
  ميليمتر ٧٠ با طول C30 J 64 يا C 30 – A 53 اوليه ، مجموعه سنگ هاي سنگ زني  سنگ زني-

( WH58 .30 – Z - 1039 – 04A ) 
  ميليمتر ٧٠ با طول C3 0 J 84 سنگ زني دقيق ، مجموعه سنگ هاي سنگ زني -

( WH58 .30 – Z - 1040 – 04A ) 
 يليمتر  م٧٠ با طول C 30 – C 03 – 81 مجموعه پرداخت سنگ زني -

( WH58 .30 – Z - 1041 – 04A ) 
 CK – 30 35سنگ اليه نمدي ) پايه ( نگهدارنده -

( WH58 .30 – Z - 1042 – 04A ) 
 CK – 31 30 نگهدارنده  اليه نمدي                -

( WH58 .30 – Z - 1043 – 04A ) 
  C 30 – F 85)                   بوش ( اليه نمدي -

 ( WH58 .30 – Z - 1044 – 04A ) 
 : ابزار مخصوص – - ٢٧

 

001 589 53 21 00  
ɁȀɆŲ ȻȁǟǼȹǟ ǨȝǠȅ 
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 )كارتل(تشتك روغن 

 

 پياده وسوار كردن تشتك روغن  -

 پياده و سوار كردن تشتك زيرين روغن  -
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  كردن كارتلباز و بسته 

 
 

       

 
  پيچ ها – ٨      پيچ – ١    

 يه  پا– ٩      ميل فرمان – ٢    

  راست ATF لولة – ١٠     صفحه قفل كننده – ٣    

  چپATF لولة - a١٠     پيچ هاي اتصال موتور – ٤    

  ATF اتصاالت لوله هاي  – ١١                 حامل اكسل جلو – ٥    

  پيچ بانجو– ١٢      پايه– ٦    

  پايه – ١٣     لوله فشار پمپ فرمان – ٧   

  راست02رايط سنسور    

  راست02رايط سنسور   
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 فهرست اصلي                     

    
  مهره ها – ٢٠     پيچ ها– ١٤    

  رينگ آب بندي – ٢١   مبدل تحريك كنندة راست – ١٥    

  كابل مثبت – ٢٢     پاية اگزوز – ١٦    

  لوله هاي گيج روغن – ٢٣      نوار رزوه دار – ١٧    

 مت باالي تشتك روغن      قس– ٢٤                 مهره ها– ١٨    

  پيچ ها – ١٩    
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  كردن كارتل باز و بسته

 .  قسمت پايين كارتل را برداريد – ١

 .  قفل ستوني فرمان را باز كرده و ستون را كامالً بيرون آورده و قفل را ببنديد – ٢

 .  را باز كنيد (2) محل فرمان (1) پيچ – ٣

 را تعويض كنيد و صفحه را به اندازه كافي بكشيد تا با (3) وصفحة قفلي (1)در هـنگام نصـب پـيچ      : توجـه  

 . مفصل فرمان درگير شود 

 .  فرمان را تا مركز بگردانيد – ٤

 . فلش صفحه پالستيكي بايد با لبه فلش جفت شود   : توجه 

 .  چرخ فرمان را قفل كنيد – ٥

مفصل ، چرخ فرمان نبايد بگردد چون در غير اينصورت نقطة اتصال فنر ساعت خراب بعد از برداشتن   : توجه 

 . مي شود 

 .  درآوريد (5)) ترم ( پمپ فرمان را از حامل اكسل جلو (7) لولة پر فشار (6) پايه – ٦

 .  را نگه داريد(5) ترم اكسل جلو – ٧

 .  را باز كنيد(5) ترم اكسل جلو  (8) پيچ هاي – ٨

 .  نكات زير را در نظر داشته باشيد ) خود قالويز كاري مي كنند( با توجه به اينكه پيچ ها خود روند  : توجه 

 .پيچ ها را تعويض كنيد .  هيچگاه رزوة طولي را مجدداً قالويز نزنيد -

 .موقع پيچ كردن پيچ ها را كج جا نزنيد .  استفاده كنيد (4ca) فقط از پيچ هاي اصلي -

 .طبق گشتاور اعالم شده پيچها را سفت كنيد . ندة ضربه اي براي پيچ ها استفاده نكنيد  از سفت كن-

 .  اكسل جلو را پايين بياوريد (5) ترم – ٩

جلـو مطمئن شويد كه ستون فرمان پايين به ستون فرمان باال نرسيده ومتوقف شده                م اكسـل  ا موقـع بـاال آوردن ر      -

 . است 

 .  پايين بايد جفت شوند  سوراخهاي ستون فرمان باال و-
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 . را در باالي كارتل درآوريد ) 10 و ATF) 10a لوله هاي  (9) پايه هاي – ١٠

 . را درآوريد ) 10 و ATF) 10a دو لولة  (11) اتصالت – ١١

 . را از جعبه دنده درآوريد )  10a( چپATF لولة – ١٢

 )پيچ بانجوت پيچ با مجراي روغن .(كنيد  را تعويض (12)در هنگام نصب سيل هاي پيچ بانجو   : توجه 

 ) G3/6 ، 1*  G3/4*  (1. اتصاالت سنسورهاي اكسيژن را جدا كنيد – ١٣

 .  اتصاالت سنسورهاي اكسيژن را در باالي كارتل درآورده و كنار بگذاريد (13) پاية – ١٤

 .) را تعويض كنيد (14)پيچ هاي . (  را از منيفولد اگزوز باز كنيد (15) كاتاليست راست (14) پيچ هاي – ١٥

 .  مهره هاي پرچي مني فولد اگزوز را بررسي و در صورت نياز تعويض كنيد -

 .  را درآوريد (15) را در كاتاليست (16) پايه اگزوز – ١٦

 .  راست را از سيستم اگزوز عقب جدا كنيد (15) كاتاليست – ١٧

  . را تعويض كنيد (20) و مهره هاي (19)پيچ هاي 

 .  را برداريد (15) كاتاليست راست – ١٨

 را از لحاظ آسيب ديدگي كنترل وجهت تميز كردن نقاط اتصال و زدودن (21)در هـنگام نصب سيل    : توجـه  

 . آثار احتراق وخوردگي از كاغذ سنباده استفاده كنيد 

 . را كنار بگذاريد ) ١٠ و ١٠ ATF ) a لوله هاي – ١٩

 . ا از پايه درآوريد  ر(22) كابل مثبت – ٢٠

 .  را درآوريد  (23) نوار كابل لولة هادي گيج روغن – ٢١

 . را باز كنيد(24) قطعة باالي كارتل – ٢٢

 )نمودار پيچ كارتل. (در هنگام نصب طول وقطر پيچ هاي مختلف را كنترل كنيد   : توجه 

 .  را برداريد (24) قسمت باالي كارتل – ٢٣

 .  عقب بكشيد (23) را با لوله هاي گيج روغن (24) قسمت باالي كارتل -
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نحوة استفاده از ماده درزگير در قسمت . را تعويض كنيد (23)در هـنگام نصـب سـيل لوله هاي گيج      : توجـه  

 .باالي كارتل را كنترل كنيد 

 .  آب بندي كنيد )Loctite 5900( قسمت باالي كارتل را با ميل -

 . عمل كنيد  جهت نصب عكس روش فوق – ٢٤

 .  كد عيوب را از حافظه خوانده و پاك كنيد – ٢٥

 .   سطح روغن موتور را كنترل كنيد – ٢٦

 .  موتور را روشن ونشتي ها را بررسي كنيد – ٢٧
 :  مقادير گشتاور – ٢٨
   Nm 10    پيچ اتصال كارتل به محفظه لنگ   گشتاور  

 Nm 20      گشتاور پيچ اتصال كارتل به محفظه لنگ   
 Nm 20   گشتاور اتصال فلنچي مني فولد اگزوز يا لوله هاي اگزوز جلو 

 Nm 100       پيچ رم اكسل جلو در انتها 
 Nm 30      پيچ اتصال كوپلينگ فرمان با ميل فرمان 

 Nm 20      مهرة خود قفل لولة اگزوز جلو 
 Nm 20     پيچ اتصال فلنچ به لوله هاي اگزوز يا مني فولد 

  اقالم مورد نياز تعميراتي – ٢٩

  mL 50لولة  /   Loctite  5900درزگير

 : ابزار مخصوص– ٣٠

                                                                             
 

129 589 01 21 00 
  ابزار نگهدارنده
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 ٠١ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

Ɂبرت سوار C 240  ٤٨

 باز و بسته كردن كارتل زيرين

 

           
  چپ ATF لولة – a٥                                     پايه – ١     
  قسمت زيرين كارتل – ٦                            گيج روغن – ٢     
  راست ATF پيچ بانجو لوله – ٧            شير گردش گاز خروجي – ٣    
  سنسور جريان– B ٥/٢                                    پايه – ٤    
  سنسور سطح روغن – B ٤٠                   راست ATF لولة – ٥    
 

 
 .  پوستة فيلتر هوا را باز كنيد – ١

 . فيلتر هوا را به صورت عمودي از درپوشهاي سر سيلندر درآوريد   : توجه 

ل سنسورجريان جرمي هواي داغ در فيلتر هوا را با سي السـتيك نگهدارنـدة روي درپوشـهاي سر سيلندر و رينگ             -

 . ك روغن چرب كنيد يك اليه ناز

 (B 2/5).  سنسور جريان جرمي هواي داغ را برداريد – ٢

 
 .  جدا كنيد (3) را از شير گردش گاز خروجي (2) لوله هاي گيج روغن (1) پاية – ٣
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 ٠١ گروه                                       فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

Ɂبرت سوار C 240  ٤٩

 .  را به آرامي بيرون بكشيد (2) لوله هاي گيج روغن – ٤

 .  درپوش موتور را باز كنيد – ٥

 .  جمع كنيد  روغن موتور را تخليه و– ٦

 . ل شير تخليه روغن را تعويض كنيد سي  : توجه 

 . م اكسل جلو را باز كنيد ا پيچ هاي پايه موتور ر– ٧

 .  پايه موتور را نصب كنيد– ٨

 .  موتور را باال بياوريد – ٩

 . يده نشوند هنگام باال و پايين كردن موتور ، دقت كنيد كه عقب موتور به بدنه برخورد نكرده و كش : احتياط

 .  را برداريد (B40) سنسور سطح روغن – ١٠

 .  اورينگ سنسور سطح روغن را تعويض كنيد -

 .  را باز كنيد (6) پيچ هاي قسمت پايين كارتل – ١١

 . را از عقب درآوريد (6) قسمت پايين كارتل – ١٢

 لولة سيال اتوماتيك (4)ده و پاية  را كمي به سمت باال لغزان(2)جهـت انجـام ايـن كار ، گيج روغن      : توجـه  

(5a) را به آرامي به بغل فشار دهيد  . 

 .  در قسمت باالي كارتل مطمئن شويد (2) از جاگيري صحيح واشر گيج روغن -

 . توجه داشته باشيد ) سيل ( ضمناً به طرز استفاده درزگير -

 .  جهت نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٣

 . وانده و سپس پاك نمائيد  كد عيوب حافظه را خ– ١٤

 .  سطح روغن موتور را كنترل كنيد – ١٥

 .  موتور را روشن و نشتي ها را كنترل كنيد – ١٦
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Ɂبرت سوار C 240  ٥٠

 :  گشتاور   ـ ١٧

 :  پيچ خودكار اتصال كارتل  

 Nm 14                         رزوه قالويز نشده 

 Nm 10                      رزوه از قبل قالويز شده 

 M 14                  30 Nm شير تخليه روغن در كارتل  

  Nm 35           پيچ اتصال پاية جلو موتور به رم جلو    

  : ظرفيت روغن موتور – ١٨

      ليتر ٨   ظرفيت با فيلتر روغن    -

    ليتر ٥/٧ ظرفيت بدون فيلتر روغن  -

 :  اقالم مورد نياز تعميراتي – ١٩

 mL 50لولة  / Loctite 5900      سيل

 

  -+)2.0(0.2 محل چسب آبندي به پهناي - ٢
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 ٠١ گروه                                       فهرست اصلي                     فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 لندريواره های سياطالعات د

   در جداره سيلندرکه بصورت نقاط درخشان ،-1

  در اثر گرمای زياد ناشی از احتراق   ديده می شوددينقاط سف

با شستشوی توسط . در سيلندر بوجود آمده است ودوده 

 . بنزين تميز خواهد شد 

 

 

 

 

ن ي شعاعهای نور قابل مشاهده ، نشانه های اصطكاك از اول-2

لی يم ٣٠ج پس از حدود يستون شروع می شود و به تدريحلقه پ

 ستنديدن نيخشک که قابل د متر محو می شود اثرهای اصطکاک

 جاد شده وتوسطي ، توسط پوشش نازک روغن ا

  .می شوند   محو تميز و ني بنز

به طورمثال در خالل استارت خشك متعدد در رانندگی در  . 

جاد می شوند و روی قسمت يلندر اي های سرسلبهطكاك اغلب در محدوده ن اثرات اصيا. مسافت كوتاه 

 . جاد نمی كند و محو خواهند شدي وجود دارندمشكلي ا )محدوده محفظه احتراق( فشار

 

 

 

 

 

 

 C 240رتسواري ب
 

٥١
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ی ين اثرات که در قسمت بااليا  اثرات حلقه ای شکل-٣

  قابل مشاهدهسيلندرف معکوس حلقه های ينی ردييو پا

 .اد نخواهدکردجي هستندمشکلی ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 لندر که همهيد سيقلی و سفي سطوح ص-٤

 .ده می شودي جا د

 ستون ، در قسمتي پرينگن يمعموال از اول

 ندگی ناقص قابليک ساي لندر ، باي باال س

 در اين صورت  . لندر شروع می شودي مالحظه س

 . و نياز به تعمير دارد ر قابل استفاده يلندر غيواره سيد

 

 

 

 

 C 240رتسواري ب
 

٥٢
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 ٠١ گروه                                       فهرست اصلي                     فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

ی يتون شروع می شود و  در قسمت انتهاسين حلقه پين و دومياز اولر وناصاف باثرات روی سطح ز -٥

 . ج محو می شونديلندر به تدريس

 ه شد براثرر به آنها اشا٢تم يی که درآيلکه ها

  استممكن. وافته يش يپاژ کردن افزاي گر

 . دگی شده باشديب ديستون دچار آسي پرينگ های 

 دگی قابل لمس باشد،يب ديآسن يکه ايدرصورت

و نياز به تعمير  . لندر قابل استفاده نخواهد بوديواره سي د

 .دارد 

 

 به طور مثال براثر ذرات  .نديجرم گرفتگی بوجود می آدر اثر ن ياء  دگی ممتد و مجزاي اثرات خراش-٦

 . باعث بوجود آمدن اين اثر خواهد شد . دوده که از اگزوز خارج شده اند

. ده می شود يلندر معموال به طور محسوسی خراشيواره سيد  ، سيلندرستون سراسر طوليل کردن پ قف-٧

 .باقی می ماند ستون يلندر و در کناره پيواره سيپاژ روی ديرسوب مواد وآثار محسوس گر

لندر يواره سيروغن جال روی سطوح گسترده ای از د  ء لندريی سير رنگ قهوه ای سطح رويي تغ-٨

 به حرکت درآمده  کار کرده ویيی باالين مطلب است که موتور در دمايامی شود و نشان دهنده آشکار 

 .است 

 

 

 
 

 

 C 240رتسواري ب
 

٥٣
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 نمودار پيچ قطعه بااليی آچار ترکس -١

 ٠١ گروه                                      
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٥٤

  روغنك نمودار پيچ تشت

 
 

 

 

 

 نمودار پيچ قطعه بااليی آچار ترکس -٢

 نمودار پيچ قطعه بااليی آچار ترکس -٣

  ترکسنمودار پيچ قطعه بااليی آچار -٤

 نمودار پيچ قطعه بااليی آچار ترکس -٥

 

 

 

                                                                    

 نمودار پيچ قطعه بااليی تشتک روغن    

 

 

) ١(نکاتی در مورد آب بندی تشتگ روغن آب بندی درقسمت بااليی تشتگ روغن خط:   : توجه 

 . آب بندی رامشخص می کندکه درتصوير آمده ،اجرای
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 C 240رتسوارɁ ب
 

٥٥

سطوح آب بندی راتميز کنيد و :   : توجه  

فقط تا سطوح مشخص شده با  ی راآب بند

 . دقيقه اجرا شود١٠آب بندی بايد در خالل 

ليست 

 

 .درزگيراجرا کنيد

 

 درزگير سيليکونی نبايد بخش:   : توجه 

فقط از آب بندی سيليکونی که در . شود

 .ده،استفاده شودمحصوالت تعميراتی آم

 آب بندی در بخش انتهايی تشتگ روغن

که تصوير نشان داده ) ٢(خط :  : توجه 

 شده ، اجرای اب بندی را مشخص می کند

 سطوح آب بندی را تمييز کنيد، آب بندی را فقط

 .راجرا کنيد

. ش شود

 .حصوالت تعميراتی آورده، استفاده شود

 

 

 در سطوح مشخص شده ، بايک درزگي

 . دقيقه اجرا شود١٠آب بندی بايد در 

ز گير سيليکونی نبايد پخدر:   : توجه 

 فقط از آب بندی سيليکونی که در ليست

 م
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 C 240رتسوارɁ ب
 

٥٦

  هاي سر سيلندر

 و

 . را همانگونه که در نمودار شل کردن مشخص شده ، شل وجدا کنيد سر سيلندر) ١-٨(پيچ های 

 

 : ابزار مخصوص 

 

 

 

 نمودار شل كردن پيچ

 سر سيلندر راست چپ

 .روی پوشش جعبه زمان سنج را شل کنيد وآنها را جدا کنيد )a,b(پيچ و واشرهای 
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 C 240رتسوارɁ ب
 

٥٧

 پيچ هاي سر سيلندر 

 سرسيلندر راست و چپ

 

m 11ش  8-

( m 8 ×50

ي

امال كو دوباره ) در صورت لزوم پيچ را تعويض نماييد(نيدكرل 

 .پيچ های سرسيلندر نبايد بيش از حد سفت شود:   : توجه 

طريقه سفت كردن 

 الگوی سفت کردن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيچ بو1  

 - aن سنج در پوشش جعبه زما( با واشرهای جانبی ( پيچ هاي( 

 - b پيچ ها( m 8 ×30 ) در پوشش جعبه زمان سنج (  با واشرهای جانبی( 

نيد و طول ك پيچ سر سيلندر افزايش يابد ،پيچ سرسيلندر را باز يكچنانچه ترک بستن در :   : توجه 

نتك ميله پيچ سر سيلندر مورد نظر را - ١

 .نيدكنيد از مرحله نخست شروع كسفت 
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 C 240رتسوارɁ ب
 

٥٨

 

طريقه :   : توجه 
 

سفت کردن سرسيلندرهای چپ و راست بااستفاده از آچار مخصوص پيچ های سر 

 کنيدتيب را رعايت کرده و برالگوی سفت کردن توجه 

پيچ سر 

   درجه ٦٥                   

 :  ابزار مخصوص -

 

 

 .سيلندررا سفت کنيد

تر:   : توجه 

 :  گشتاور  - ٢

 سيلندر در کارتل

  Nm 20مرحله اول                       •

  Nm 50مرحله دوم                       •

   درجه ٦٥مرحله سوم                       •

مرحله چهارم •

٣ 
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 ٠١ گروه                                       فهرست اصلي                     فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٥٩

 ی واشر سر سيلندر اطالعات اجرای آب بند

 

 .اجرا شود) ٥mm+-  2.0mm.( درزگيريكآب بندی بايد فقط با: تعميرقطهن:   : توجه 

 . دقيقه انجام شود١٠آب بندی بايد در عرض :  :   : توجه 

 .ونی نبايد پخش کنيديكدزدگير سيل:   : توجه 

سطح آب بندی شده واشر چنانچه منافذی روی سرسيلندر يا در عقب موتور اطراف :   : توجه 

 .نيدكآب بندی سرسيلندر ، قابل مشاهده باشد، بين نقاط را آب بندی 
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 ٠١ گروه                                       فهرست اصلي                     فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٦٠

  در مورد سطح تماس سرسيلندرنكاتي

 

 .يده شود

وجود دارد، ) کجی(سيلندر در جهت طولی و عرضی صاف سطح تماس سر

 .شود ) mm 3( ارتل موتور نبايد در مجموع بيش ازكدسته جداسازی در سرسيلندر و در 

چنانجه سطح آب بندی سر سيلندر با ماشين تراشيده شده ، نشيمنگاه ها سوپاپ نبايد :   : توجه 

 .دوباره سرجای خود قرار گيرند

 

 

 

در صورت ظهور خودبه خود نقاط آسيب ديده ، سطح تماس سرسيلندر بايد فقط با ماشين تراش

چنانچه تغييری در سطح 

 .اری شودكسطح تماس سرسيلندر نبايد دست

ه سرسيلندر دوباره جاسازی می شود، اين کجي توسط بستن پيچ های كهنگامی :   : توجه 

 .سرسيلندر ، پر می شود
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 C 240رتسوارɁ ب
 

٦١

  درباره و ظايف واشر آب بندی سرسيلندرنكاتي

 

ه سرسيلندرها در شيار قوس دار قابل مشاهده بين سرسيلندر كماهنگی است 

 .ارتل نصب شوندكو جلوی 

 

 

 

واشر آب بندی سرسيلندر مربوطه روی سمت راست و چپ جهت هماهنگی موتور :   : توجه 

اين ه.ن است تغيير يابدكمم
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 ٠١ گروه                                      فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٦٢

 ، باعث A به جای Bنصب نادرست واشرهای آب بندی سرسيلندر به طور مثال در محل   :   : توجه 

پيستونها با برآمدگی واشر آب بندی سر ه كصدای تق تق موتور به ويژه در دوره های بسيار آرام ، 

 .درصورت بروز عيب ، واشر آب بندی سر سيلندر را تعويض نماييد.ند ، می شودكتماس پيدا  سيلندر

 

 و 

 ، باعث A به جای Bنصب نادرست واشرهای آب بندی سرسيلندر به طور مثال در محل :   : توجه 

ه پيستون ها با برآمدگی واشر آب بندی كر دوره های بسيار آرام 

 . می شودند،كسرسيلندر تماس پيدا 

 

 

واشر آب بندی سرسيلندر مربوطه روی سمت راست و چپ ، جهت هماهنگی موتور  :   : توجه 

 شيار قوسی قابل مشاهده بين سر سيلندرن است تغييريابد، اين هنگامی است که سرسيلندر دركمم

 .جلوی کارتل نصب شوند

صدای تق تق در موتور به ويژه د
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 ٠١ گروه                                      فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٦٣

 نترل پيچ های سرسيلندرك

چنانچه طول از بيشتر از حداکثر اندازه مجاز باشد، از پيچ           . طـول پـيچ هـای سرسـيلندر را اندازه بگيريد            

  .های سرسيلندر جديدی استفاده کنيد

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
م 

            mm 11قطر دنده هاي پيچ          •

   ١٤١,٥   mm        ( L )و طول پيچ ن •

   ١٤٤,٥   mm          ( L )طول پيچ •
 

 

 

 

 

 
 

 شخصات پيچ های سرسيلندر
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 ٠١ گروه                                      فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٦٤

 چ كاور تسمه تايم

 
 

پيچ های عالمت گذاری شده راآ

 )فلش ها(

 

 
 
 
 
 
 
 

m8×34       -  6 
m8×70       -  7 
m8×80       -  8 
m8×90       -  9 
m8×100   -  10 
m8×110   -  11 
m8×1 
m12× 

 

 
 

نمودار پي

 .ب بندی کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m6 ×19        -  1 
m6×23        -  2 
m6×43        -  3 
m8×30       -  4 

40   -  12
1.5  -  13
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 ٠١ گروه                                      فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٦٥

  انتهای كاورنکاتی در مورد اجرای آب بندی برای 

ندی برای  ب ب  انتهایی كاوراجرای آ

 . دهداجرای آب بندی را نشان می

 بندی را تمييز کنيد،

ی ر

درزگيرانجام

 .درزگير سيليکونی نبايد بخش شود :   : توجه 

 .ت تعميراتی آمده است،استفاده شودفقط بايد از آب بندی سيليکونی که در ليست محصوال:   : توجه 

 

 

 

 ، D و فلش Eو Gخطوط نشان داده شده 

سطوح آب :   : توجه 

افقط در سطوح مشخص شده   آب بند

 . دهيد بايک 

ام   دفيفه انج۱۰آب بندی بايد در عرض :   : توجه 

 .شود
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 ٠١ گروه                                      فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٦٦

 بيرون كشيدن پيج  شمع و پيچ كردن مغزی 

 

.را از قالويز پيچی خارج کنيد)١( بوش راهنمای- ١  

.راباگريس پرکنيدتا تراشه سفت شود) ٤(يچی ÷ خياره های تراشه قطعه قالويز - ٢  

.به پيچ شمع موردنظر داخل کنيد)٤(قطعه قالويز پيچی   

به رينگ ترمز کامال بچسبد و به شکل يک قالب )٣(پيچ کردن قطعه قالويز پيچی ادامه دهيدتالوله راهنما  به - ٣

.درآيد  
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 ٠١ گروه                                      فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٦٧

 

 يچ آن را بازکنيد، ÷ دور بچرخانيد، سپس ۵را ) ۴(بوسيله پاک کننده سرسيلندر ، قطعه قالويز پيچی:   : توجه 

 . دوباره آن را با گريس پر کرده و برش پيچ را تمام کنيدخياره های تراشه را از تراشه  و گريس پاک کنيد، سپس 

 .سپس از برش ، بوسيله هوای فشرده ، شمع و سيلندر را کامال تمييز کنيد

 

 باقالب با در) ۸(مغزی پيچی هلی کويل  - ٤

 . ميلی متر را انتخاب کنيد۱۰,۲ ازای 

 با نوار حامل که روبروی کارتريج پيش - ٥

 )۸(مغزی پيچیشده است، ) ۱۶( شده

 )فلش. (قراردهيد) ۱۳( را در ابزار جاسازی 

 را بپيچيد تا دقيقا هم) ۸(مغزی پيچی  - ٦

 )فلش.(قرارگيرد) ۱۶( سطح کارتريج پيش تنيده 

 

 

 

 . را در سوراخ پيچش قرار دهيدHCابزار جاسازی   -٧  

 .پوشش بوش را نگه داريد - ٨ 

 .نگ ترمز با پوشش بوش برخورد کندرا بچرخانيد تا ري) ۶(فيله قالويز  - ٩ 
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 ٠١ گروه                                      فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٦٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .اگر هنگام چرخش ، پوشش بوش گير کند ، به آرامی پيچ آن را باز کنيد:   : توجه 

 .رابرروی نوار حامل مغزی هلی کويل قراردهيد) ۹( بوش - ١٠
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 ٠١ گروه                                      فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٦٩

 .ر حامل راتعيين کنيدتا نقطه مشخص شده داخل کنيد و نوا) ۹( انبردست باز را در بوش  - ١١

 .انبردست را ببنديد ، دندانه های انبردست بايد درهم جفت شوند - ١٢

 .بوش را به سمت چپ بچرخانيد تامتوقف شود و گير کند - ١٣ 

 .نوار حامل جدا کنيد و انبردست را به آرامی به جلو و عقب حرکت دهيد - ١٤ 

 .ن بيافتد ، بايد با يک آهن را با بيرون کشيده شوداگر يک نوار حامل را به داخل پيستو:   : توجه 

 

 

  :  ابزار مخصوص – ١٥

 مجموعه تعمير هلی کويل
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 ٠١ گروه                                      فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٧٠

 مغزی درزگيری

 مغزی درزگيری پيچش راگريس بزنيدو در مغزی جاسازی شده هل کويل پيچ کنيد و با يک ترک

  . سفت کنيدنيوتن متر ) ٣٠-٢٥ ( حدودا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يچ آن را بازکنيد، ÷ دور بچرخانيد، سپس ۵را ) ۴( کننده سرسيلندر ، قطعه قالويز پيچیبوسيله پاک:   : توجه 

 . خياره های تراشه را از تراشه  و گريس پاک کنيد، سپس دوباره آن را با گريس پر کرده و برش پيچ را تمام کنيد

 .سپس از برش ، بوسيله هوای فشرده ، شمع و سيلندر را کامال تمييز کنيد

 : ار مخصوص ابز
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 ٠١ گروه                                      فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٧١

 کنترل مکان صحيح واشر پوشش سرسيلندر 

کنـترل کنـيد کـه واشر پوشش سرسيلندر به طور صحيح در شيار عايق بندی پوشش سر سيلندر ، به ويژه در عقب                        

 .ميسر می شود) فلش ها(اين امر بالمس کردن سرسيلندر با انگشت و کنترل واشر . سرسيلندر ، قرار گرفته باشد 
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 ٠١ گروه                                      فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٧٢

 تستر تراکم 

 

را از جعـبه فيوز يدکی جلو را باز      ) ۱(پوشـش    -١

 .کنيد

از ) ۲(از ثبت کننده تراکم را به دنبال        ) ۳(گيره   -٢

 .جعبه فيوز يدکی جلو را باز کنيد

 

 .فيوز يدکی جلو متصل کنيد -٣

 

 

 

 جلويی را با    SAMپوشـش ماژول کنترل     )۳ -٤

 .يددر بياور) N10.1(فيوز و ماژول رله 

 

 

 . عايق بندی الستيکی پوشش را بررسی کرده ودرصورت لزوم تعويض نماييد -٥

ــی پوشــش بايســتی -٦ ــتهای شــيار در حال در ان

 .مناسب قرار گرفته باشد

 را به بيرون بکشيد) ۵( استارتر تقويت کننده  -٧
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 ٠١ گروه                                      فهرست بخش                            مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 C 240رتسوارɁ ب
 

٧٣

 

  )Sموقعيت تقويت کننده( -٨

  تقويت Sرا داخل موقعيت ) ۶(کابل آداپتور )۵( -٩

 .دهيدکننده قرار 

 را به کابل ثبت کننده) ۶(کابل آداپتور  -١٠

 .تراکم متصل کنيد -١١
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  ٠٣گروه                                   فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     

ɁبرتسوارC 240 ١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

)مجموعه ميل لنگ (۰۳:  گروه     
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  ٠٣گروه                                     فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

ɁبرتسوارC 240 ٢

 مجموعه ميل لنگ
 
 

 باز و بسته كردن شاتون و پيستونها -

 باز و بسته كردن رينگ و پيستونها -

 )شافت تعادل(باز و بسته كردن باالنسر  -

 باز و بسته كردن كاسه نمد جلو ميل لنگ -

 بررسي موقعيت باالنس موتور -

 باز و بسته كردن ميل لنگ -

  و بسته كردن دمپر ارتعاشباز -

 باز و بسته كردن ضامن ميل لنگ -

 باز و بسته كردن فاليول -
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  فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 . تكة بااليي كارتل را باز كنيد – ٣

  ٠٣گروه                                   

ɁبرتسوارC 240 ٣

 باز و بسته كردن  شاتون و پيستونها 

 
 
 
 

   
  پيچ هاي شاتون  – ٦    خار فنري– ١     

  پوستة ياتاقان – ٧    گژن پين – ٢     

 ي  گيره ضد پيچش– ٨    پيستون ها– ٣     

  شيار – ٩    شاتون – ٤     

   نوار فلزي كششي– ١٠    كپة شاتون– ٥     

 
 .  موتور را باز كنيد – ١

 )فقط مدلهاي قديمي . (  جعبه دنده را از روي موتور پياده كنيد – ٢

 .  سر سيلندر را درآوريد – ٤

 .سته سيم درآوريد  مني فولد ورودي را به همراه د-

 .  اويل پمپ را باز كنيد – ٥
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  ٠٣گروه                                     فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

ɁبرتسوارC 240 ٤

 . كپة شاتون را درآوريد – ٦

 .  كپة  شاتون را روي هم منطبق وعالمت گذاري كرده تا بعداً در جا گذاري مشكلي پيش نيايد   : توجه 

 .  را درآوريد (3) و پيستون (4) شاتون – ٨

شان دهند و اگر در اثر دوده قابل رويت نباشند دوده هاي فلش هاي روي پيستونها جهت حركت را ن  : توجـه  

 . روي پيستونها را پاك كرده ودر صورت نياز فلش ها را روي آنها ايجاد كنيد 

 .  را درآوريد (2) وگژن پين (1) خار فنري – ٩

 . با يك پارچه تميز با پيستون كار كرده و مراقب باشيد به آن آسيبي نرسانيد -

 .  را به بيرون فشار دهيد (2) گژن پين – ١٠

 .  پيستونها را در سيلندر ها قرار دهيد – ١١

 .  و بوش شاتون را روغنكاري كنيد(2) گژن پين – ١٢

 .  شاتون را به پيستون وصل نمائيد– ١٣

 . هنگام نصب جهت حركت پيستون را در نظر بگيريد   : توجه 

 .  را با دست فشار دهيد (2) گژن پين – ١٤

 .   را در شيار پيستون قرار دهيد (2) گژن پين (1) خار فنري – ١٥

 . از پارچه تميز استفاده كرده ومراقب باشيد به پيستون آسيبي نرسد   : توجه 

 .  سوراخ سيلندر ، ياتاقان شاتون ، بيرينگ شاتون و پيستون ها را تميز و روغنكاري كنيد – ١٦

 . ئيد  را نصب نما(10) نوار فلزي كششي – ١٧

 .    درجه باشد ١٢٠فاصله رينگ پيستون ها بايد  : توجه 

 .  را در جهت حركت نصب نمائيد (3) پيستون – ١٨

ميل لنگ را به  اندازه اي چرخانده كه شاتون با كپه ياتاقان شاتون هنگام قرار گيري پيستون در سيلندر   : توجه 

 . ، تماس پيدا نكنيد 
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  ٠٣گروه                                     فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

ɁبرتسوارC 240 ٥

 )طول رزوه و ساق پيچ . (  را بررسي كنيد (6) پيچ هاي شاتون – ١٩

 .  را نصب كنيد(5) بيرينگ هاي شاتون و كپة شاتون – ٢٠

بايد طوري روي شاتون قرار گيرد كه گژن پين روغنكاري ) فلش( و سوراخ روغن (7)بيريـنگ شاتون    : توجه 

 . نشود 

 .  قرار بگيرند(5) شاتون وكپة شاتون (9)ي  ياتاقان شاتون بايد در شكافها(8)گيره هاي ضد پيچش   : توجه 

 . دقت كرد) فلش( هنگام نصب شاتون و كپه هاي آن بايستي به شيار روي آنها -

 .  را سفت كنيد (6) پيچ هاي شاتون – ٢١

 )جهت بررسي ورواني عملكرد آن. ( ميل لنگ را بچرخانيد – ٢٢

 .  اويل پمپ را نصب كنيد – ٢٣

 . كه شير جريان درست نصب شده است مطمئن شويد   : توجه 

 .  فيلتر اويل پمپ را تميز كنيد -

 .  اويل پمپ را قبل از نصب با روغن پر نمائيد طوري كه به راحتي شروع به كار كند -

 . سر سيلندر را سوار كنيد – ٢٤

 .  قطعة فوقاني كارتل را ببنديد – ٢٥

 .  جعبه دنده را نصب نمائيد – ٢٧

 . نصب نمائيد  موتور را– ٢٨

 (BE03.10 – P – 1001 – 03A ) مشخصات پيچ هاي شاتون – ٢٩

 طول ساق پيچ    ●

       mm  47    نو-

      mm   47.6   ماكزيمم -
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ɁبرتسوارC 240 ٦

 : گشتاور – ٣٠

    پيچ شاتون ●

 Nm    5   ١ مرحله -

 Nm    25  ٢ مرحله -

 deg    90   ٣ مرحله -

 
 :  ابزار مخصوص – ٣١

 

                        
001 589 74 09 00                000 589 01 10 00                          000 589 04 14 00              

     رينگ جمع كن                                      كيت ستاره اي                                  كيت ستاره اي دافي               
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 باز و بسته كردن رينگ پيستونها 

 
 

     
 رينگ روغني پيستون = ٣  رينگ تراكمي  = ١    

 پيستون = ٤             رينگ كمپرسي  = ٢    

 تاج پيستون  = ٥                                                

 
 

 .  رينگها ي تمام پيستون ها را درآوريد – ١

 .  رينگ روغني پيستون را در نياوريد – ٢

 .  بايد با دست باز و بسته شود (3) رينگ روغني – ٣

 را با دقت (1,2) وموقعيت نصب رينگهاي كمپرسي (1,2)عـرض ريـنگهاي كمپرس را اندازه بگيريد     : توجـه  

 . باشد  يا هر نوع عالمت ديگر بايستي به سمت تاج پيستون TOPعالمت. مورد توجه قرار دهيد 

 

  )  2 , 1 رينگهاي . (  لقي انتهايي رينگهاي  كمپرسي و شكاف بين آنها را اندازه بگيريد – ٤
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 رينگ وپيستونها را كنترل اندازه  : توجه 

      ميليمتر ٢/٨٣ * ٥/١ * ١/٣ ابعاد رينگ كمپرسي ساده – ٥

    ميليمتر ٢/٨٣ * ٥/٣ * ٥/٣ ابعاد رينگ روغني كنگره دار  – ٦

 

 : ابزار مخصوص – ٧

 

 

                                                                                 
000 589 51 37 00                                                                                                                

    رينگ جمع كن                                                                                                                   
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 )شافت تعادل (باز و بسته كردن  باالنسر 

 

    
  زنجير كش– ١١   پروانة ويسكوز– ١    

  بدنةفيلتر هوا – ١٢               محافظ پروانه– ٢    

  كويل هاي جرقة راست – ١٣   شكل V تسمة – ٣    

  كويل هاي جرقة چپ- ١٤    دمپر – ٤     

  درپوش سر سيلندر راست – ١٥  AC كمپرسور – ٥     

  درپوش سر سيلندر چپ – ١٦    پمپ فرمان – ٦    

  لولة رزونانس با بدنة رزونانس – ١٧   پمپ خنك كن – ٧    

  قسمت زيرين كارتل – ١٨               پولي پمپ خنك كن– ٨    

  قسمت باالي كارتل– ١٩              واشر پمپ خنك كن – ٩    

  دينام – ١٠   
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  خورشيدي ميل بادامك – ٢٧    وزنه تعادل عقب– ٢٠    

    باالنس – ٢٨     پيچ بست – ٢١    

 االنس  قفل صفحه اي ب– ٢٩    عالمت ميل بادامك – ٢٢    

  پيچ قفل صفحه اي – ٣٠    سوراخ موقعيتي– ٢٣    

  درپوش پوستة تايمينگ – ٣١    عالئم باالنس – ٢٤    

    ميل لنگ – ٣٢    عالئم ميل لنگ– ٢٥    

  خورشيدي ميل بادامك چپ– ٣٣   سنسور موقعيت ميل بادامك – ٢٦    

 
 

 .نيد باالنسر را باز و درصورت نياز تعويض ك  : توجه 

 .  موتور را باز كنيد – ١

 .  جعبه دنده را پياده كنيد – ٢

 .  فاليويل را باز كنيد – ٣
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 .  درپوش انتهايي را باز كنيد – ٤

 . كاسه نمد ميل لنگ عقب را تعويض كنيد   : توجه 

 .فيلتر هوا را نصب كنيد .  را باز كنيد (16, 15) درپوشهاي سر سيلندر – ٥

 .  جرقة سيلندر يك قرار دهيد TDC)( درجه از موقعيت در نقطه مرگ باال٤٠  ميل لنگ را– ٦

 .  موتور نبايد به سمت عقب بگردد-

 .  جدا كنيد (18) را از قسمت زيرين (19) تكه بااليي كارتل – ٧

 .  را از بدنة لنگ جدا كنيد (19) تكه بااليي كارتل – ٨

 . ا كنيد  را از محفظة لنگ جد(31) پوستة تايمينگ – ٩

 . دقت كنيد به واشر سر سيلندر آسيب نرسانيد   : توجه 

 .  را برداريد (26) سنسور موقعيت ميل بادامك – ١٠

 .  را برداريد (27) خورشيدي ميل بادامك راست – ١١

 . بعد از نصب تايمينگ موتور را كنترل كنيد   : توجه 

 . عين كنيد  در صورت نياز موقعيت اصلي ميل بادامك ها را م-

 .  را درآوريد (20) وزنة تعادل عقب – ١٢

در محفظه لنگ قرار )   ميليمتر ٤٠/٨ – ٥٥/٨قطر (  وزنـة عقـب را بـا يـك پين يا يك سنبة مناسب       : توجـه  

 . دهيد 

 .  باالنس را فقط مي توان از سمت جلو خارج كرد -

 . ل ماكزيمم بيشتر بود ، پيچ ها بايد تعويض شوندطول ساق ورزوة پيچ را بررسي كنيد ، اگر از طو  : توجه 

 .  درآوريد(28) را از جلو باالنس (29) صفحة قفلي – ١٣

 .  باالنس را به جلو بكشيد – ١٤

 .  هنگام نصب باالنس به نحوة نصب ان در موتور توجه كنيد -
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 .  هنگام نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٥

 .ا كنترل كنيد  موتور را روشن ونشتي ها ر– ١٦

 .  نشتي سيستم خنك كاري را كنترل كنيد – ١٧

 :  گشتاور – ١٨

  Nm 15    صفحة قفلي به محفظة لنگM7 * 16.5   پيچ 

 :    پيچ وزنة تعادل به باالنس 

                                    Nm 20              مرحلة اول   

  درجه ٩٠                                        مرحلة دوم   

 ) طول ≥ ٧/٥٠( ميليمتر ٧/٥٠ طول كوچكتر از -

 : گشتاور ميل بادامك 

  : M12*  45خورشيدي ميل بادامك  

                                                Nm 50   مرحله اول   

  درجه ٩٠                                       مرحله دوم   

 :  ابزار مخصوص – ١٩

          
001 589 01 10 00 

 
ɂȲǹǟǻ Ɂǟ ȻǿǠǪȅ ɁǠȽǿǠŨǓ ǨɆŮ

112 589 00 32 00 
 

ɂȲȦȩ ȼǶȦȍ 

112 589 00 01 00 
 

ǨơǿǠŨǓ 

112 589 01 32 00 
 

ɂȲȦȩ ȼǶȦȍ 

 
 

                                      

                       001 589 72 21 00 
 

 آچار گشتاور
112 589 01 03 00 

 
 ابزار جاگذاري
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 باز و بسته كردن كاسه نمد جلو ميل لنگ 

 
 

      
  دمپر  – ٥    فن الكتريكي– ١    

  بوش جا گذاري – ٦   شكل پولي V تسمه – ٢    

  نمد ميل لنگ  كاسه– ٧    حفاظ فن – ٣    

  پيچ مركزي – ٤    

 
 .  پانل محفظة موتور را باز كنيد – ١

 . را باز كنيد (2) شكل پولي V تسمه – ٢

 .  ميليمتر قفل كنيد ٥به منظور نصب ابزار كشنده را با سنبه يا پين قطر   : توجه 

 .  را باز كنيد (5) دمپر – ٣

 .  ميل لنگ را برداريد (7) كاسه نمد – ٤

 . جهت انجام اين كار از يك پيچ گوشتي استفاده كنيد   : جه تو

 . به ميل لنگ و سوراخ محل نصب اتصال كاسه نمد ميل لنگ آسيب نرسانيد  : توجه 
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 .  ونيز سطح تماس دمپر بايد عاري از هر نوع روغن وگريس باشد (1) اطراف و روي لبة كاسه نمد ميل لنگ -

 . نصب كنيد  كاسه نمد جلو ميل لنگ را -

 .  كاسه نمد  را با مادة آب بندي كننده نپوشانيد -

 .  جهت نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥

 .  موتور را روشن ووجود نشتي را كنترل كنيد – ٦

 .  روي سطوح خشك و تميز محل نشتي روغن را تعيين كنيد MBبا پاشش مادة سفيد   : توجه 

 :  اقالم مورد نياز تعميراتي – ٧

  جهت تعيين نشتي MBاسپري 

 
 : ابزار مخصوص – ٨

 
 
  

                                                        
 611 589 00  14 00 

 
 ابزار جاگذاري

119 589 01 14  00 
 
   بوش
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 تعويض كاسه نمد ميل لنگ

  

          
  واشر  – ٤   درپوش انتهايي– ١    

  پيچ هاي فاليويل – ٥         كاسه نمد ميل لنگ – ٢    

 فاليويل - ٣    

 
 ) كالچ برداشته شده است .(كاسه نمد ميل لنگ ، قسمت خروجي موتور را تعويض كنيد :   توجه 

 .  جعبه دنده را باز كنيد – ١

 . را درآوريد (3) فاليويل – ٢

 .  را درآوريد (1) درپوش انتهايي – ٣

 .  را درآوريد (2) كاسه نمد ميل لنگ – ٤
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گ درپوش انتهايي فابريك را نمي توان تعويض كرد ، به همين دليل درپوش انتهايي                كاسـه نمد ميل لن     : توجـه   

 .  بايد تعويض شود 

 .  هنگام نصب درپوش انتهايي نبايد كاسه نمد ميل لنگ را با پيچ گوشتي بيرون آورد -

 .  ابتدا درپوش انتهايي را نصب و سپس كاسه نمد ميل لنگ را نصب كنيد -

 . مراحل فوق را انجام دهيد  براي نصب عكس – ٥
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 بررسي موقعيت باالنس موتور

 
 

   
  وزنة تعادل عقب– ٤    شيار ميل بادامك – ١    

  پين محفظة لنگ – A   شابلون موقعيت ميل بادامك– ٢    

  شكاف وزنة تعادل جلو – B    سوراخ وزنة تعادل عقب– ٣    

 
 . پياده كنيد  جعبه دنده را– ١

 .  كالچ را باز كنيد – ٢
 .  فاليويل را باز كنيد – ٣
 .  درپوشهاي سر سيلندر را برداريد – ٤

 . فيلتر هوا در كنار خودرو نصب شده است  : توجه 

 .  شير چند كاره در سمت راست را باز كنيد – ٥

 . سيل شير چند كاره را تعويض كنيد : توجه 

 .  سيلندر يك قرار دهيد TDC درجه بعد از جرقة ٤٠يت  موتور را در موقع– ٦

پولي تسمه با   /  درجه روي دمپر ارتعاش      ٤٠مـيل لنگ را در جهت دوران آنقدر بچرخانيد كه عالمت             : توجـه   
 .  باشند V روي ميل بادامك ها بايد در جهت قسمت داخلي (1)عالمت روي پوستة تايمينگ جفت شود، شيارهاي 

 .  به عقب بگردد موتور نبايد-

 .  موقعيت ميل بادامكها را كنترل كنيد – ٧
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 ميل بادامك   (1) را روي سر سيلندر سمت راست وچپ نصب و در شيارهاي             (2)صـفحات موقعيت    :  توجـه   

 . قرار دهيد

 .  اگر به اين حالت نباشد آنگاه موقعيت ميل بادامك ها را تنظيم كنيد  : توجه 

 . رسي كنيد  موقعيت باالنس را بر– ٨

 بايد با سوراخ محفظة لنگ هماهنگ باشد اين سوراخ را با يك (4) در وزنة تعادل عقب (3)سوراخ  :   توجـه  

 .  در جاي خود تثبيت كنيد mm (8.55 – 8.4)پين يا گوة مناسب 

 و (A)گ  با سوراخ ميل لنگ جفت شوند ، عالئم موجود در جلو ميل لن        (4) عقـب وزنـة تعادل       (3) اگـر سـوراخ      -

 .  بايد رو بروي هم باشند (B)انتهاي قسمت جلو وزنة تعادل 

 سانتيمتر از سطح تماس سر سيلندر بايد ديده ٢٢ داخـل محفظـه تايميـنگ چپ ودر عمق تقريباً    (A , B) عالئـم  -

 . شوند 

 .  اگر عالئم باالنس در جلو و عقب روبروي هم نباشند، باالنس بايستي عوض شود-

 .  تعويض وجاگذاري آن دقت كنيد باالنس را -

 .  براي نصب عكس مراحل فوق را انجام دهيد – ٩

 :  مقادير گشتاور – ١٠

   Nm 20             پيچ اتصال مني فولد ورودي به سر سيلندر

 : ابزار مخصوص – ١١

                                                   
 112 589 00 32 00 

 
 صفحه موقعيتي

112 589 01 32 00 
 

  صفحه موقعيتي
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  ٠٣گروه                                   فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     

ɁبرتسوارC 240 ١٩

 باز و بسته ميل لنگ 

 

     
  پيچ هاي ياتاقان ميل لنگ كناري –  ٩      ميل لنگ – ١    

  كپة ياتاقان ميل لنگ – ١٠   ياتاقان ميل لنگ – ٢    

  شاتون ها – ١١   ياتاقان ميل لنگ – ٣    

  پيچ هاي شاتون– ١٢   كپه ياتاقان ميل لنگ – ٤    

  پوستة ياتاقان شاتون– ١٣   اتصال ياتاقان – ٥    

  گيره ضد پيچش – ١٤                واشرهاي فشار گير– ٦    

  شيار – ١٥  پيچ هاي ياتاقان ميل لنگ – ٧    

  كپة ياتاقان شاتون– ١٦  پيچ هاي ياتاقان ميل لنگ–  ٨    

 
 .  موتور را باز كنيد – ١

 .  جعبه دنده را از موتور جدا كنيد – ٢

  . قسمت فوقاني كارتل را پياده كنيد– ٣

 .  اويل پمپ را باز كنيد – ٤

 .به كمك زنجير كش ، زنجير را درآوريد : توجه 

 .  دمپر ارتعاش پولي تسمه را باز كنيد – ٥

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٠٣گروه                                     فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

ɁبرتسوارC 240 ٢٠

 .  فاليويل را پياده كنيد – ٦

 .  درپوش انتهايي را درآوريد – ٧

 . درپوش محفظة تايمينگ را درآوريد – ٨

 .  را باز كنيد (16) كپة ياتاقان شاتون – ٩

 . موقع چرخش ميل لنگ ، از عدم چرخش شاتون ها حاصل نمائيد  : توجه 

.  را طوري در كنار هم قرار دهيد كه جاگذاري راحت انجام گيرد              (16) وكپة ياتاقان شاتون     (11)شاتون   : توجه  

 . )نيدبه گشتاور سفت كردن كپه هاي ، ميل لنگ توجه ك. (  كپه هاي ياتاقان ميل لنگ را باز كنيد – ١٠

 .  ميل لنگ را باز كنيد (4,5,10) كپه ياتاقانهاي -١١

 .  ميل لنگ آنها را عالمت گذاري و با دقت درآوريد (4,5,10)قبل از درآوردن كپه ياتاقان هاي 

 .  را از محفظه اش خارج كنيد (1) ميل لنگ – ١٢

 . نگ درآوريد را از محفظة ل(6) پوسته هاي ياتاقان ميل لنگ و واشر هاي فشاري – ١٣

 .  ميل لنگ را سوار كنيد – ١٤

 .  ياتاقانهاي ميل لنگ و پوسته هاي آنها را روغنكاري كنيد-

 .  كپه ياتاقانهاي ميل لنگ را سفت كنيد– ١٥

 . بايد تعويض شوند)M 10 *  90 و M8 * (75پيچ هاي كپة ياتاقان ميل لنگ  :  توجه 

هم زمان و براساس گشتاور هاي مشخص شده درآخرهر بخش سفت  بايد (M10 ,M8)تمـام پيچ ها   :  توجـه  

 .  شوند 

 .  در صورت تعويض ميل لنگ لقي محوري ميل لنگ را كنترل كنيد – ١٦

 
 )طول رزوه و ساق پيچ ها را بررسي كنيد . ( را كنترل كنيد (12) پيچ هاي شاتون – ١٧

 .  را جا گذاري كنيد(16) ياتاقانهاي شاتون را نصب وكپة ياتاقان هاي شاتون – ١٨

 قرار نگيرند ياتاقانهاي (11)بطور مناسب در شاتون ) فلش( و سوراخ روغن (13)اگـر ياتاقان شاتون   :  توجـه  

 . شاتون روغنكاري نخواهند شد
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  ٠٣گروه                                     فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

ɁبرتسوارC 240 ٢١

 .  شاتون وكپة ياتاقانهايا آن داراي شيار هستند در نصب آنها دقت كنيد  :  توجه 

 .  سفت كنيد  را(12) پيچ هاي شاتون – ١٩

 )جهت كنترل عملكرد راحت آن( ميل لنگ را بچرخانيد – ٢٠

 . درپوش را نصب كنيد – ٢١

 .  لبة كاسه نمد  نبايد آغشته به روغن ويا گريس شوند . كاسه نمد را تعويض كنيد  : توجه 

 .   هنگام فشار به درپوش ، مراقب خارهاي بوشها باشيد -

 .  فاليويل را نصب كنيد – ٢٢

 .سيل واورينگ ها را تعويض كنيد .  درپوش تايمينگ را نصب كنيد – ٢٣

 .  دمپر ارتعاش را نصب كنيد – ٢٤

 . اويل پمپ را نصب كنيد – ٢٥

 . از نصب صحيح شير برگشت روغن مطمئن شده و فيلتر اويل پمپ را تميز كنيد  :  توجه 

 . وريكه در استارت اول روغن را پمپاژ كند اويل پمپ را قبل از نصب موتور پر كنيد به ط :  توجه 

 .  قطعة فوقاني كارتل را نصب كنيد – ٢٦

 .  تايمينگ موتور را چك كنيد – ٢٧

 .  جعبه دنده را نصب كنيد – ٢٨

 .  موتور را نصب كنيد – ٢٩

 :  شرايط پيچ هاي شاتون – ٣٠

 :طول ساق 

   ميليمتر ٤٧   نو -

   ميليمتر ٦/٤٧  ماكزيمم -

 :  گشتاور – ٣١

  پيچ شاتون  
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  ٠٣گروه                                   فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     

ɁبرتسوارC 240 ٢٢

   Nm  5                                                      مرحله اول-

                                                                     Nm  25  مرحله دوم -

 رجه  د٩٠                                                        مرحله سوم -

 :   گشتاور كپة ياتاقاني ميل لنگ 

                                                         Nm  20   مرحله اول -

  درجه ٩٠                                                مرحله دوم-

      Nm  25                     كپة ياتاقان كناري ميل لنگ M8  پيچ 

 :  كپة ياتاقان ميل لنگ  M10چ پي 

                                                        Nm  30   مرحله اول -

  درجه ٩٠                                               مرحله دوم-

 : ـ ابزار مخصوص ٣٢

 

                                                   
001 589 01 10 00 

 
 كيت آچارهاي ستاره اي داخلي

 
001 589 76 09 00 

 
 كيت آچارهاي ستاره اي خارجي
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  ٠٣گروه                                   فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     

ɁبرتسوارC 240 ٢٣

 باز وبسته كردن دمپر ارتعاش 

 

          
  پيچ شاتون – ٤   فن– ١     

  دمپر ارتعاش – ٥   تسمه – ٢     

  حفاظ پروانه – ٣     

 
 .  و فن را باز كنيد (3) حفاظ پروانه – ١

 . قبل از باز كردن حفاظ پروانه ، اتصاالت فن مكنده را باز كنيد  : توجه 

 . باز كنيد  شكل را V تسمه – ٢

 .   ميليمتر قفل كنيد ٥ ابزار كشنده را با پين يا سنبه اي به قطر -

 .  قفل ضامن را جا بزنيد – ٤

 .  را باز كنيد  (4) پيچ هاي مركزي – ٥

جهت باز كردن پيچ وسط ، به دنده رينگي فشار نياوريد ، به علت باال بودن گشتاور به ميله هاي دمپر  : توجـه  

 .  مي آيد ارتعاش فشار
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  ٠٣گروه                                   فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     

ɁبرتسوارC 240 ٢٤

 .  رزوه پيچ وسط را روانكاري كنيد -

 .سايش سطوح كردان توپي را كنترل كنيد. را درآوريد(5) دمپر – ٦

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٨

 :   گشتاور – ٩

 :  پيچ وسطي دمپر ارتعاش  

                                                                        Nm  20   مرحله اول -

    درجه ٩٥                                                             مرحله دوم -

 :  ابزار مخصوص – ١٠

 
 

                     

 

                           
 112 589 00 40 00 

 001 589 76 09 00 
 

 كيت آچارهاي ستاره اي خارجي
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  ٠٣گروه                                   فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     

ɁبرتسوارC 240 ٢٥

 ده رينگي دن/ باز و بسته كردن قفل ضامن ميل لنگ 

 

       
  قفل ضامن  ـ١        

 
 .  استارت را باز كرده و پياده كنيد – ١

 .  قفل ضامن را در جاي خود قرار دهيد – ٢
قفل ضامن را در دريچة استارت قرار دهيد و آنرا در دنده رينگي قفل كرده و در صورت نياز ميل لنگ را در جهت                        

 . چرخش بگردانيد 
 . س روش فوق عمل كنيد  براي نصب عك– ٣
 :  ابزار مخصوص – ٤

                            001 589 01 10 00 
 

 كيت آچارهاي ستاره اي داخلي

112 589 03 40 00 
 

  قفل ضامن
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  ٠٣گروه                                   فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     

ɁبرتسوارC 240 ٢٦

 باز و بسته كردن فاليويل 

   

  پين مستقيم  – ٤   فاليويل با دنده رينگي استارتر– ١     

  ميل لنگ – ٥     واشر – ٢     

  قفل ضامن – ٦    پيچ هاي فالويل – ٣     

 
 .را باز كنيد ) دهجعبه دن( گيربكس – ١

 .  را باز كنيد (6) قفل ضامن – ٢

 .  مجموعه كالچ را باز كنيد – ٣

 .  را درآوريد (1) فاليويل – ٤

 . هنگام نصب پيچ ها را تعويض كرده و پين موقعيت نصب را مشخص كنيد : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥
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  ٠٣گروه                                   فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     

ɁبرتسوارC 240 ٢٧

 . يول را كنترل كنيد  موتور را روشن كرده و عملكرد فال– ٦

 : گشتاور – ٧

   پيچ فاليول  

                                         Nm  45    مرحله اول-

     درجه ٩٠                                  مرحله دوم -

 
 : ابزار مخصوص – ٨

 

                                                                                                     

 

 001 589 01 10 00 
 

  كيت آچارهاي ستاره اي داخلي
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ١

 
 

 
 
 

 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )تايمينگ موتور( ۰۵:  گروه     
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 ٠٥ گروه                                       ليفهرست اص                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

   Ɂبرت سوارC 240   ٢

 تايمينگ موتور

 
 كنترل تايمينگ -

 تعويض زنجير تايمينگ -

 باز و بسته كردن زنجيركش -

 باز و بسته كردن كشويي تايمينگ -

 باز و بسته كردن اسبكها -

 باز و بسته كردن شافت اسبكها -

 تنظيم ميل بادامك -

 باز و بسته كردن ميل بادامك -

 اي ياتاقانباز و بسته كردن كفه ه -

 باز و بسته كردن واشر سوپاپ -

 تعويض گايد سوپاپ -

 تعويض رينگ هاي سوپاپ -
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 ٠٥ گروه                                       ليفهرست اص                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

   Ɂبرت سوارC 240   ٣

 شماره وكد ميل بادامك -

 كليات زنجير موتور -

 نقشه زنجير موتور  -

 پرچ كاري زنجير تايم موتور -

 نقشه زنجير سفت كن  -

 چك لقي محوري ميل لنگ  -

 اطالعات در باره نصب كفه ياتاقان  -

 تعويض واشر ساق سوپاپ  -

 ك كردن مسير ساق سوپاپ چ -

 خارج كردن كيت سوپاپ  -

 برقو زدن قطر داخلي كيت سوپاپ  -

 نصب وچك حركت ساق سوپاپ  -

 چك وماشين كاري نشيمنگاه سوپاپ  -

 بازرسي وماشين كاري سوپاپ  -

 اندازه سوپاپ از سر سيلندر  -

 نكاتي در خصوص بهينه سازيها  -
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ٤

 كنترل تايمينگ موتور 

    
 تصال موقعيت ميل لنگ راست  صفحة ا– ٢     

   شيار ميل بادامك– ٦     

 
 

                   
A                                                                                               - پين روي پوستة ميل لنگ   

B                                                                                               – شكاف وزنة تعادل  
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 ٠٥ گروه                                       ليفهرست اص                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

   Ɂبرت سوارC 240   ٥

 . موقعيت باالنس را كنترل كنيد 

 .  درپوشهاي سر سيلندرها را برداريد – ١

 )تنها در موتور هايي كه داراي پمپ هوا هستند . ( را باز كنيد ) راست ( شير چند كاره – ٢

 . ض كنيد هنگام نصب واشر شير چند كاره را تعوي : توجه 

 .  تايمينگ موتور را كنترل كنيد – ٣

 .  كد ميل بادامك و انطباق مربوطه را كنترل كنيد -

 .  بچرخانيد )TDC(  نقطه مرگ باال  درجه بعد از٤٠موتور را تا ،  در سيلندر يك – ٤

تعاش با عالمت  درجه روي دمپر ار٤٠ مـيل لـنگ را در جهـت دوران آن بچرخانيد تا هنگاميكه عالمت     : توجـه  

 .  باشند Vروي محفظة تايمينگ منطبق شود ، شيارهاي روي ميل بادامك ها بايد به سمت داخل 

 .  موتور نبايد به عقب چرخانده شود -

 .  موقعيت اصلي ميل بادامك ها را كنترل كنيد – ٥

دهيد ، اين صفحات بايد  را در روي سر سيلندر هاي چپ و راست قرار (2)  صفحهات اتصال موقعيتي  : توجـه  

 .  ميل بادامك ها نصب شوند (6)در شيارهاي 

 .  اگر اين امر ممكن نباشد ، موقعيت اصلي ميل بادامك ها را تنظيم كنيد -

 .  را كنترل كنيد ر موقعيت باالنس– ٦
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ٦

وبروي   در شكل مشخص شده است كه دو عالمت روي قسمت جلو محفظة لنگ و انتهاي وزنة تعادل ر : توجه 

 سانتيمتر از سطح اتصال     ٢٢هـم هسـتند ، ايـندو عالمـت را مـي توان از داخل مجراي محفظة تايمينگ چپ در عمق                      

 .  درپوش سر سيلندر مشاهده كرد 

 . براي نصب عكس شيوة فوق را انجام دهيد – ٧

 :  پذير است  تايمينگ سوپاپ ورودي با خالصي دو ميليمتر و در آستانة حركت زنجير تايمينگ امكان– ٨

 ºKW  28.5) موتور راست  ( -    ºKW  26.9 ) موتور چپ : (  باز مي شود )TDC( نقطه مرگ باال  بعد از -

 ºKW  24.8) موتور راست  ( -    ºKW 23.2 ) موتور چپ : (  بسته مي شود )BDC(  نقطه مرگ پايين  بعد از-

 . ستانة حركت زنجير تايمينگ امكان پذير است  تايمينگ سوپاپ خروجي با خالصي دوميليمتر و درآ– ٩

 ºKW  27.5   )موتوررست  (-  ºKW 29.1 ) موتور چپ : (  باز مي شود )BDC(  نقطه مرگ پايين  قبل-

 ºKW  12.5   )موتوررست  (-  ºKW 14.1 ) موتور چپ : (  باز مي شود )TDC(  از نقطه مرگ باال  قبل-

 : گشتاور  – ١٠

                   Nm   0  2اتصال مني فولد ورودي به سر سيلندر      گشتاور پيچ 

 
 :  ابزار مخصوص – ١١

                                                      
 112 589 01 32 00 

 
 صفحه موقعيتي

112 589 00 32 00 
 

 صفحه موقعيتي
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ٧

 تعويض زنجير تايمينگ

 

   
   
 )راست ( ياتاقان ميل بادامك – ٣  راست پاية زنجير تايمينگ – ١  

  پيچ هاي ستاره اي – ٤  چپر تايمينگ  پاية زنجي– ٢     

 
 

 )درپوش سر سيلندر ومحفظة تايمينگ برداشته شده است (عويض زنجير تايمينگ در هنگام ت : توجه 

خطـر انفجـار گاز الكتروليت وجود دارد همچنين تماس الكتروليت باطري سوختگي ومسموميت به دنبال                :  احتـياط 

 . دستكش هاي مخصوص استفاده كنيداز ) باطري را بررسي كنيد. ( دارد 

 .  را قطع كنيد باطري) اتصال بدنه(منفي  كابل – ١

 . شمع ها را جايگزين كنيد .  شمع ها را برداريد– ٢

 . فيلتر هوا در كنار خودرويا موتور نصب شده است .  درپوشهاي سر سيلندر ها را برداريد– ٣
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 ٠٥ گروه                                       ليفهرست اص                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

   Ɂبرت سوارC 240   ٨

 .  حفاظ فن را درآوريد – ٤

 . ا درآوريد  فن الكتريكي ر– ٥

 .  سيلندر اول بچرخانيد )TDC(  از نقطه مرگ پايين  درجه بعد٤٠ موتور را تا – ٦

 باشد دو صفحة Vموتور نبايد به سمت عقب بچرخد ، شكافهاي روي ميل بادامك بايد به سمت داخلي  :  توجـه  

 . مك را تنظيم كنيد اتصال موقعيتي بايستي راحت وصل شوند در غير اينصورت موقعيت اصلي ميل بادا

  زبانه هاي مسي روي زنجير تايمينگ بايد با عالمت روي خورشيدي هاي ميل بادامك جفت شود -

 به خاطر وجود فواصل خاص نابرابر در زنجير تايمينگ شايد الزم شود كه موتور قبل از جفت شدن زبانه هاي مسي                      -

 .  بار بچرخد ١٤با عالئم خورشيدي هاي ميل بادامك 

  در خودروهايـي كه داراي پمپ هوا هستند ، شير چند راهه بايد قبل از فشار به صفحة اتصال موقعيتي   : جـه  تو

 . هنگام نصب واشر شير چند راهه را تعويض كنيد .  راست باز شود 

 .  زنجير كش را باز كنيد – ٧

 .  سنسور موقعيت ميل بادامك را باز كنيد – ٨

 . بچرخانيد تا بتوان به حلقة زنجير تايمينگ به راحتي دسترسي پيدا كرد  جهت دوراندر موتور را – ٩

 . زنجيرتايمينگ جديد را بررسي كنيد.جداست) راست (زنجير تايمينگ به اندازه يك حلقه از زبانه مسي :توجه 

 .  رابط ياتاقان ميل بادامك راست را برداريد – ١٠

 پيچ ها را نصب اما سفت نكنيد .  بادامك راست نصب كنيد را در روي ميل(3) ياتاقان نگهدارندة – ١١
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 ٠٥ گروه                                       ليفهرست اص                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

   Ɂبرت سوارC 240   ٩

 .  پايه هاي زنجير را روي سر سيلندر هاي چپ و راست پيچ كنيد – ١٢

 .   زنجير تايمينگ را جدا كنيد – ١٣

بـراي محفظة تايمينگ را با يك پارچة تميز بپوشانيد ، قطعاتي كه در داخل محفظه افتاده اند بايد بيرون    : توجـه  

 . براي درآوردن زنجير قديمي ، زنجير قديمي را به زنجير جديد متصل كنيد . آورده شوند 

 .  زنجير تايمينگ جديد را بكشيد – ١٤

 .   براي نصب و راه اندازي زنجير جديد ، موتور و ميل لنگ را در جهت دوران بچرخانيد  : توجه 

 . هاي راست وچپ را باز كنيد  زنجير تايمينگ سر سيلندر (1,2) پيچ پايه هاي – ١٥

 .  زنجير جديد را پرچ كنيد – ١٦

 .  موتور را در جهت دوران بچرخانيد – ١٧

 .  تايمينگ موتور را كنترل كنيد – ١٨

 .  جدا كنيد (3) را از ميل بادامك راست (3) ياتاقان نگهدارندة – ١٩

 .  رابط ياتاقان ميل بادامك راست را نصب كنيد – ٢٠

 . ور موقعيت ميل بادامك را نصب كنيد  سنس– ٢١

 .  زنجير كش را نصب كنيد – ٢٢

 .  حفاظ فن و فن الكتريكي را نصب كنيد – ٢٣

 .  درپوشهاي سر سيلندر را نصب كنيد – ٢٤
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ١٠

 . شمع ها را تعويض كنيد .  شمع ها را نصب كنيد – ٢٥

 .  را وصل كنيد باطري) اتصال بدنه(منفي  كابل – ٢٦

 . عملكرد موتور نشتي ها را كنترل كنيد  هنگام – ٢٧

 : گشتاور  – ٢٨

                    Nm 0 2 اتصال مني فولد ورودي به سر سيلندر   M8    پيچ

 :  ابزار مخصوص – ٣٠

 

                          
 
 

                             

112 589 04 40 00 
 
ȼɅǠŠ 

112 589 00 32 00 
 

ɂǪɆȞȩɀȵ ȼǶȦȍ 

112 589 01 32 00 
 

ɂǪɆȞȩɀȵ ȼǶȦȍ 

 112 602 589 05 40 00 
 

ȻǼȹǿǟǼȾųȹ ȷǠȩǠǩǠɅ 

112 602 589 02 40 00 
 

ǢȎȹ ɁǠȽ ȼȪȲǵ 

112 589 00 98 00 
 

ǢȎȹ ɁǠȽ ȼȪȲǵ  
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ١١

 باز و بسته كردن زنجير كش

 

        
  دينام – ٤   فن برقي – ١     

  درپوش – ٥  محافظ پروانه – ٢     

 جير كش زن– ٦   تسمه پروانه – ٣     

   سيل رينگ– ٧   

 
 
 .  را برداريد (2) فن برقي – ١

 .  را درآوريد (4) دينام – ٢

 .  درآوريد (5) را از درپوش محفظه تايمينگ (6) زنجير كش – ٣
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ١٢

 .  را تعويض كنيد (7)صب سيل   هنگام ن : توجه 

 .  جهت نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤

 :  مقادير گشتاور – ٥

 Nm  0 8گشتاور زنجير كش درپوش محفظه تايمينگ                  

  
 :  ابزار مخصوص – ٦

                                                                        
001 589 76 09 00 

 
 كيت آچارهاي ستاره اي خارجي
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ١٣

 كشويي تايمينگ ه كردن ز و بستبا

 

           
 M 112 شافت باالنس   – ٣   كشويي راهنما – ١       

         ميل لنگ – ٢       

 
 

 .  قاب روي موتور را باز كنيد – ١

 .  روغن موتور را خالي وجمع كنيد – ٢

 .  سر سيلندر ها را برداريد – ٣

 . ريد  درآو باز كرده و قسمت زيرين كارتل را– ٤

  .را در آوريد درپوش تايمينگ – ٥
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 ٠٥ گروه                                       ليفهرست اص                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

   Ɂبرت سوارC 240   ١٤

 )كشويي ها را از پين ها درآوريد . (  را درآوريد (1) كشويي ها – ٦

 . فوق را انجام دهيد  روش  براي نصب عكس– ٧

 :  مقادير گشتاور – ٨

  Nm  30              ورود روغن به كارتل پيچ●    

 :  روغنكاري موتور – ١١

  ليتر ٨               وغن موتور با فيلتر روغن ظرفيت ر●    

  ليتر٥/٧ ظرفيت روغن موتور بدون  فيلتر روغن           ●
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ١٥

  اسبكهاي ه كردنباز و بست

 

       
  شافت اسبك سوپاپ – ٣   مجراي مكنده – ١     

  ياتاقان ميل بادامك – ٤   اسبك سوپاپ – ٢     

 

 

 

 . ن ميل بادامك را باز كنيد  رابط ياتاقا– ١

 .  را برداريد (3) شافت اسبك سوپاپ – ٢

 .  اگر حركت دادن اسبك در ياتاقان سخت است ، رابط ياتاقان ميل بادامك بايد گرم شود  : توجه 

 . ميليمتري را درآوريد ١٥مجراي مكندة .  را برداريد (2) اسبك سوپاپ – ٣
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 ٠٥ گروه                                       ليفهرست اص                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

   Ɂبرت سوارC 240   ١٦

 . پها را كنترل كنيد  سطوح ياتاقانهاي اسبك سوپا– ٤

 خراشـهايي كـه در اثـر بـيرون آوردن شافت اسبك سوپاپها ايجاد مي شوند را كنترل كرده و در صورت      : توجـه  

 . وجود آسيب ديدگي اسبكها را تعويض كنيد 

 .  شافت هادي را در رابط ياتاقان ميل بادامك قرار دهيد – ٥

 . د قبالً در روي شافت نصب كرده باشيد   در اينحالت ، اسبك سوپاپ را باي : توجه 

 .  را نصب كنيد (3) شافت اسبك سوپاپ – ٦

 .   اگر وارد كردن اسبك سوپاپ در ياتاقانها مشكل است بايد رابط ياتاقان بادامك را گرم كرد  : توجه 

 .   مطمئن شويد كه اسبكها كج نشده اند  : توجه 

 . صب كنيد  رابط ياتاقانهاي ميل بادامك را ن– ٧

 : گشتاور – ٨

   )M7 * 5 4(   پيچ اتصال رابط ياتاقان ميل بادامك به سر سيلندر ●

        Nm  15     مرحله اول -

     درجه 5  4   مرحله دوم                      -

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ١٧

 

   )M7 * 84( پيچ اتصال رابط ياتاقان ميل بادامك به سر سيلندر  ●

         Nm 10     مرحله اول -

         Nm 90     مرحله دوم -

 

 :  ابزار مخصوص – ٩

                                          
 
 

                                             

112 589 00 15 00  
 

 ميله يا مجراي مكش
112 589 00 15 00  

 
 ميله يا مجراي مكش

112 589 03 31 00  
 

 شافت هادي

112 589 10 59 00  
 
 صفحه
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ١٨

   ها شافت اسبكه كردنباز و بست

 

       
  ميليمتر  ١٥ لولة مكش با قطر – ١      

  اسبك سوپاپ شافت– ٣      

   صفحه رابط ياتاقان بادامك– ٤      

 
 
 .  پل ياتاقان ميل بادامك را درآوريد – ١

 .   به قطعات و اشيائ داغ دست نزنيد  : توجه 

 .  درجه سانتيگراد گرم كنيد ١٥٠ پل ياتاقان ميل بادامك را تا – ٢

 .  درجه سانتيگراد گرم گردد١٦٠تا  پل ياتاقان بايستي بصورت يكنواخت گرم شده و حداكثر  : توجه 

 .   قرار دهيد(4) پل ياتاقان ميل بادامك را در روي صفحه – ٣
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 ٠٥ گروه                                       ليفهرست اص                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

   Ɂبرت سوارC 240   ١٩

 .  را درآوريد (3) شافت اسبك سوپاپ – ٤

 بـه آرامـي و بـا يك چكش چوبي ميلة مكش را درآوريد ، اگر اين ضربات محكم باشد ممكن است پل     :توجـه  

 . فت تو خالي اسبك سوپاپ معيوب گرددياتاقان ميل بادامك آسيب ببيند و شا

 .  درجه سانتيگراد گرم كنيد ١٥٠ پل ياتاقان ميل بادامك را تقريباً تا – ٥

 .  شافت اسبك سوپاپ را خنك كنيد – ٦

 .  قرار دهيد (4) پل گرم شده ياتاقان ميل بادامك را در روي صفحة – ٧

 .  را نصب كنيد (3) شافت اسبك سوپاپ – ٨

شـافت اسـبك سـوپاپ را بـا ضـربات آرام چكش چوبي در داخل پل ياتاقان ميل بادامك قرار دهيد و        : توجـه  

 .  همزمان شافت هادي را درآورده و مطمئن شويد كه اسبكهاي سوپاپ ضربه نمي بينند 

 .  را جا بياندازيد وچفت كنيد (3) شافت اسبك سوپاپ – ٩

امك را در داخل سوراخهاي اتصال پل قرار داده و آنها را جفت نموده   پيچهاي اتصال پل ياتاقان ميل باد : توجـه  

 . شافت اسبك سوپاپ را جا بزنيد 

 )به سمت سر سيلندر ها . (   مجراي ورودروغن به شافت اسبك سوپاپ بايد رو به پايين باشند  : توجه 

 .  پل ياتاقاني ميل بادامك را نصب كنيد – ١٠

 :  گشتاور – ١١

  ) M7 *  45( تصال پل ياتاقاني به سر سيلندر پيچ ا●    
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ٢٠

  Nm   5  1                                 مرحله اول -

  Nm   5  1                                 مرحله دوم -

  ) M7 *  84(  پيچ اتصال پل ياتاقاني به سر سيلندر  ●

  Nm 0  1                                   مرحله اول -

  درجه  ٩٠                                 مرحله دوم -

 
 :  ابزار مخصوص – ١٢ 

 

                                     
 
 

                                       

112 589 00 15 00  
 

 ميله يا مجراي مكش

112 589 00 15 00  
 

 ميله يا مجراي مكش

112 589 03 31 00  
 

 شافت هادي

 112 589 10 59 00  
 
  صفحه
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ٢١

 تنظيم ميل بادامك
 
 
 

 
 
 
 
 

   عالمت روي چرخدنده خورشيدي بادامك راست ـ٣

 عالمت روي خورشيدي بادامك چپ ـ ٤

 شكاف ميل بادامك ـ ٥

 حلقه آبكاري شدهـ ١

 صال ميل بادامك راستصفحه اتـ ٢

 
 

 :بازكردن 

 . ـ درپوش سر سيلندر را برداريد١  

  TDC  بعد از  °40 ـ موقعيت ميل بادامك ها را بررسي كنيد اگر موقعيت آن صحيح نبود ميل لنگ را تا ٢  

 .بگردانيد) نقطه مرگ باال (

 .دقت شود موتور نبايد به سمت عقب برگردد: توجه 

 . ـ زنجير سفت كن را بازكنيد٣  

 . ـ سنسور ميل بادامك را بازكنيد٤  

 .سپس زنجير را جدا كنيد.  چرخ دنده خورشيدي سمت راست را درآوريد  ـ ميل بادامك با٥  
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 ٠٥ گروه                                       ليفهرست اص                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

   Ɂبرت سوارC 240   ٢٢

 .سپس زنجير را جدا كنيد.  ـ ميل بادامك با چرخ دنده خورشيدي سمت چپ را درآوريد ٦  

 :  ابزار مخصوص   - ۷

 ١١٢ ٥٨٩ ٠٠ ٠١ ٠٠آچار تخت با شماره فني                ●

 ١١٢ ٥٨٩ ٠١ ٠٣ ٠٠        ابزار جاگذاري با شماره فني         ●

   ٠٠١ ٥٨٩ ٧٢ ٢١ ٠٠ ترك متر با شماره فني                 ●

 :بستن  

 . ـ ميل بادامك را به سمت چپ و به طرف موقعيت اصلي آن برگردانيد و صفحه اتصال را در ميل بادامك جا بزنيد١  

 . شكل باشدV در جهت داخل  بايد به سمت سطح تماس سرسيلندر و(6) ـ مركز شكاف ميل بادامك ٢  

 . كنيد (6) را در سر سيلندر چپ جا بزنيد و آنرا شكاف ميل بادامك (2) ـ صفحه اتصال ٣

 . درجه بعد از نقطه مرگ باال سيلندر اول بدون تماس سوپاپ ها برگردد٤٠ميل بادامك مي تواند : توجه 

 . صفحه اتصال را در ميل بادامك جابزنيد ـ ميل بادامك سمت راست را در موقعيت اصلي برگردانيد و٤  

 . شكل باشدV بايد به سمت سطح تماس سرسيلندر در جهت داخل (6) ـ مركز شكاف ميل بادامك ٥  

 . قرار دهيد (6 ) را در سرسيلندر سمت راست جا بزنيد و انرا در شكاف ميل بادامك (2) ـ صفحه اتصال ٦  

 ١١٢ ٥٨٩ ٠٠ ٠١ ٠٠:   ابزار مخصوص   ●

 . درجه بعد از نقطه مرگ باال سيلندر اول بدون تماس سوپاپ ها برگردد٤٠ميل بادامك مي تواند : توجه   

 .سپس زنجير را در چرخ خورشيدي ميل بادامك نصب كنيد.  ـ خورشيدي ميل بادامك چپ را نصب كنيد ٧  
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 ٠٥ گروه                                       ليفهرست اص                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

   Ɂبرت سوارC 240   ٢٣

 ١١٢٥٨٩٠٠٠١٠٠:   ابزار مخصوص   ●

 : گشتاور  

 . درجه سفت كنيد٩٠    و سپس Nm  0  5  در مرحله اول          

 .سپس زنجير را در چرخ خورشيدي ميل بادامك نصب كنيد.  ـ خورشيدي ميل بادامك راست را نصب كنيد ٨  

 ١١٢ ٥٨٩ ٠٠ ٠١ ٠٠:   ابزار مخصوص ●   

 :  گشتاور   - ۹

 . درجه سفت كنيد٩٠        و سپس Nm  0 5 در مرحله اول       

 . بادامك را نصب كنيد  ـ سنسور ميل۱۰  

 :گشتاور  

 .Nm  8  ميزان             

 . ـ زنجير سفت كن را نصب كنيد۱۱  

 .سوپاپ را كنترل كنيد) تايمينگ(عالئم مربوط به زمانبندي : توجه 

 . درپوش سرسيلندرها را نصب كنيد– ۱۲ 
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ٢٤

 باز و بسته كردن ميل بادامك
 
 
 

 صفحه اتصال ميل بادامك    - ٣ 

   رابط ميل بادامك- ٤

 )نگه دارنده زنجير( نوار اتصال - ٥

  سنسورهاي ميل بادامك-١

  زنجيرسفت كن– ٢ 
 
 
 
 
 
 

  باز كردن –الف 

 .رپوش سرسيلندر را برداريد د– ١  

 . قراردهيدTDC درجه بعد از ٤٠ پيستون سيلندر شماره يك را – ٢  

  روي باالنسر پولي تسمه با  ˚40 ميل لنگ را در جهت چرخش موتور بگردانيد تا عالمت – ٣  

 .دشكل باش V  تسمه عالمت روي پولي ميزان شود شيارهاي روي ميل با دامك ها  بايد به سمت داخل

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٠٥ گروه                                       ليفهرست اص                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

   Ɂبرت سوارC 240   ٢٥

 .را بازكنيد (2) زنجير سفت كن – ٤  

 را بازكنيد (1) سنسور ميل بادامك – ٥  

 ١١٢  ٥٨٩  ٠٠  ٠١  ٠٠ابزار مخصوص .  چرخ دنده خورشيدي با ميل بادامك را در آوريد– ٦  

 . به هم ببنديد(5) چرخ دنده خورشيدي ميل بادامك و زنجير توسط نوار شماره – ٧  

 . را درآوريد(4)ان بادامك  كفه هاي ياتاق– ٨  

 . ميل بادامك را برداريد– ٩  

  بستن-ب 

 .در موقع قراردادن به عالئم آن توجه كنيد.  ميل بادامك را در محل خود قرار دهيد – ١  

 . سطوح ياتاقانها را روانكاري كنيد– ٢  

 .ته باشددقت شود كه درپوش انتهايي به درستي در جلوي ميل بادامك قرارگرف: توجه   

 . را ببنديد(4) ـ كفه ياتاقان ميل بادامك ٣  

 . ـ  ميل بادامك را در موقعيت اصلي قراردهيد٤  

 . را باز كنيد(5)نوار شماره .  ـ  چرخ دنده خورشـيدي ميل بادامك را نصب كنيـد ٥  

  محكم وNm 0 5  در مرحله اول ٠٠١  ٥٨٩  ٧٢  ٢١  ٠٠  با ابزار  مخصوص شماره      

 . درجه سفت كنيد٩٠ سپس 
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ٢٦

 . محكم كنيدNm 8  به ميزان ٠٠١  ٥٨٩  ٧٢  ٢١  ٠٠ ـ  سنسور ميل بادامك را نصب كرده و با ابزار مخصوص ٦ 

 . را ببنديد(2) ـ زنجير سفت كن ٧  

 .موتور را بررسي كنيد) تايمينگ( زمانبندي – ٨  

 : ـ ابزار مخصوص ٩ 

 

                           
 

                                                       

112 589 01 32 00 
 صفحه اتصال

112 589 01 03 00 
 00 32 00 589 112 ابزار جاگذاري

 صفحه اتصال

001 589 72 21 00 
 )ترك متر(آچار درجه 

112 589 00 01 00 
  ر تختآچا
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ٢٧

 بازوبسته كردن كفه هاي ياتاقان

 
  كفه هاي ياتاقانهاي ميل بادامك به ترتيب شماره تصوير باال به صورت مرحله اي عكس گشتاور– ١

 . محكم كردن آنها را شل كنيد

 .شتاور زير بصورت مرحله اي ببنديد براي بستن عكس روش فوق به ميزان گ– ٢

 . درجه محكم كنيد٤٥ و مرحله بعدي    Nm 15 مرحله اول    M7 *  45 پيچ 

 . درجه محكم كنيد٩٠   و مرحله بعدي Nm 10 مرحله اول    M7  * 84 پيچ 

  
 

112 589 72 21 00
 )ترك متر(آچار درجه 

112 589 00 32 00
 صالصفحه ات

112 589 01 32 00
 صفحه اتصال

112 589 00 01 00
 آچار تخت

112 589 01 03 00
 ابزار جا گذاري
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ٢٨

 
 

 سوپاپهاواشر باز و بسته كردن 
 
 

 
 پروانه الكتريكي ـ ١ 

  محافظ پروانه ـ٢

  تسمه پروانه ـ ٣

  دينام ـ٤

  زنجير سفت كن ـ٥

 درپوش هاي سرسيلندر ـ ٦

 ولد ورودي مني فـ٧

  شمع ها ـ٨

 ياتاقانهاي ميل بادامك ـ ٩

  خورشيدي هاي ميل بادامكـ١٠

   سنسور موقعيت ميل بادامك ـ١١
 
 
 

 

 

 .با باال و پايين كردن آن مي توانيد در آوريد. ا را بازكنيد ـ صفحه تراز موتور با فيلتر هو١ 

  را باز كنيد(2) ـ نگهدارنده فن ٢ 

 . ـ فن برقي را جدا كنيد٣ 

 . را در آوريد(3) ـ تسمه ٤ 
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ٢٩

 . را برداريد(6) ـ درپوش هاي سرسيلندر ٥ 

 )تنها يك شمع در هرسيلندر. ( را درآوريد(8) ـ شمع ها ٦ 

 . را در آوريد(7)رودي هوا  ـ مني فولد و٧ 

 

 تست نشتي سيلندردستگاه  ـ١٢

  سيل ميل سوپاپـ١٣

  گيره هاي سيل ميل سوپاپـ١٤

 سنبه مونتاژ) ٢٢(

 شلنگ رابط) ٢٣(

 

 

 . در سيلندر يك قرار دهيدTDCبعداز نقطه  °40وضعيت  ـ ميل لنگ را در٨

 .دقت شود موتور به عقب برنگردد: توجه 

 . را درآوريد(5) ـ زنجير سفت كن ٩ 

 . را در آوريد(11)ـ سنسور ميل بادامك ١٠ 

 .وريد را در آ(10) ـ چرخ دنده خورشيدي ميل بادامك ١١ 

 .ميل بادامك هاي چپ و راست را با ابزار مخصوص صفحه اتصال قفل كنيد: توجه 
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 ٠٥ گروه                                       ليفهرست اص                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

   Ɂبرت سوارC 240   ٣٠

 .يد ـ تايمينگ موتور را بررسي كنيد در صورت نياز موقيت اصلي ميل بادامك را تنظيم كن١٢ 

 موتور را به كمك ابزار مخصوص توسط (ظيم كنيد

 .ميل لنگ را نصب كنيد

 .بط كمپرس سنج را در محل شمع ببنديد

 .سوپاپ را توسط انبرك مغناطيسي برداريد

 .ض كنيد

 ر سوپاپ را بررسي كرده وهمچنين فن. ها را بررسي كنيد

 

 

 

 

 . را در آوريد(9) ـ ياتاقانهاي ميل بادامك ١٣ 

 تنTDC ـ موقعيت پيستون سيلندر بر اساس ١٤ 

 .) ميل لنگ بچرخانيد

 (13) ـ قفل ضامن ١٥ 

شلنگ را.  را وصل كنيد(12) ـ كمپرس سنج ١٦ 

 . تحت فشار قرار دهيدbar 5 ـ سيلندر مورد نظر را به مقدار ١٧ 

نر سوپاپ را فشرده كرده و ضامن  ـ توسط ابزار مخصوص ف١٨ 

 .سوپاپ دود و هوا مشابه اند: توجه 

 را تعوي(18) ـ سيل هاي ميل سوپاپ ١٩ 

 . را برداريد(19) ـ پايه فنر سوپاپ زيرين ٢٠ 

 ـ برآمدگي و خراشيدگي در سطح سوپاپ ٢١ 

 . در صورت لزوم آن را تعويض كنيد
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ٣١

 . را بررسي كنيد(16,19) ـ پايه فنرهاي سوپاپ ها باال و پايين ٢٢ 

. ـ براي نصب عكس فرايند باز كردن را انجام دهيد٢٣ 

 : ـ ابزار مخصوص ٢٤

 

 

 

  

 

112 589 01 03 00
 ابزار جا گذاري

112 589 00 01 00
 آچار تخت

112 589 01 32 00
 صفحه اتصال

112 589 00 32 00
 صفحه اتصال

112 589 72 21 00 
 )ترك متر(آچار درجه 
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ٣٢

 تعويض كايد سوپاپ

 

 سوپاپ ورودي) كايد(هادي ـ ١

 سوپاپ خروجي) كايد( هادي ـ٢

A  - سوپاپ) كايد( عمق هادي 

L - سوپاپ) كايد( طول كل هادي 

 

 

 . ـ سوپاپها را درآوريد١

 . را بررسي كنيد(1,2) ـ كايدهاي سوپاپهاي ٢

 . را درآوريد(1,2) ـ كايد سوپاپهاي ٣

 .كايدهاي سوپاپ ورودي و خروجي مشابه اند: توجه 

 . ـ قطر كايد سوپاپ را اندازه گيري كنيد براي اندازه گيري از ميكرومتر استفاده كنيد٤

 : ـ استاندارد تعمير كايد سوپاپ ٥

 ميليمتر)          ٥٤٠/١٢-٥٥١/١٢(ارد                 قطر خارجي كايد            سري استاند-  

 ميليمتر)          ٥٦٠/١٢-٥٧١/١٢  (   سري استاندارد رنگ آبي      قطر خارجي كايد        -  

 ترميليم)           ٧٤٠/١٢-٧٥١/١٢(  تعمير اول رنگ قرمز          قطر خارجي كايد           -  
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 ٠٥ گروه                                       ليفهرست اص                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

   Ɂبرت سوارC 240   ٣٣

 ميليمتر)           ١٤٠/١٣-١٥١/١٣(  تعمير دوم رنگ زرد           قطر خارجي كايد           -  

 ميليمتر)           ٥٠٠/١٢-٥١١/١٢(  سري استاندارد                 قطر داخلي سرسيلندر      -  

 ميليمتر)           ٥٢٠/١٢-٥٣١/١٢ (   سري استاندارد رنگ آبي      قطر داخلي سرسيلندر     -  

 ميليمتر)           ٧٠٠/١٢-٧١١/١٢(  تعمير اول رنگ قرمز          قطر داخلي سرسيلندر       -  

 ميليمتر)          ١٠٠/١٢-١١١/١٢   (   تعمير دوم رنگ زرد           قطر داخلي سرسيلندر   -  

 ميليمتر )             ٠٢٩/٠-٠٥١/٠                (  تلرانس                                       -  

L   :                                                      ميليمتر٥٠طول كايد سوپاپ                  

A    :                                       ميليمتر)          ٣/١٤ ±   ٢/٠(عمق نصب كايد سوپاپ 
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ٣٤

 :عويض رينگهاي سوپاپ ت

 

D1 _Ɂǻȿǿȿ ŞǠŠɀȅ ȻǠųȺȶɆȊȹ űȺɅǿ ɂȲȍǟ Ƿǟǿɀȅ  
D2 _ɂǱȿȀǹ ŞǠŠɀȅ ȻǠųȺȶɆȊȹ űȺɅǿ ɂȲȍǟ Ƿǟǿɀȅ  

 

 . سوپاپها را باز كنيدـ١

 .اگر در حد تلرانس خارج است كايد سوپاپ را عوض كنيد.  ـ سايش داخلي كايد سوپاپ را بررسي كنيد٢

 . ـ رينگ نشيمنگاه سوپاپ را با ابزار مخصوص خارج كنيد٣

 .دستورالعمل كار با ابزار مخصوص را مورد توجه قرار دهيد: توجه 

 . را در سيلندر اندازه گيري كنيد(D2,D1)ـ قطر رينگ نشيمنگاه سوپاپ  ٤

در صورت نياز نشيمنگاه سوپاپها را ماشين . از همپوشـاني رينگ و نشيمنگاه سوپاپ اطمينان حاصل كنيد  : توجـه  

 .كاري كنيد

 . داغ حرارت دهيد درجه سانتيگراد با هواي٨٠ ـ بعد از ماشين كاري براي جا زدن سرسيلندر را تا دماي ٥
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 ٠٥ گروه                                       ليفهرست اص                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

   Ɂبرت سوارC 240   ٣٥

 . ـ براي خارج كردن رينگ نشيمنگاه سوپاپ از يك سمبه مناسب استفاده كنيد٦

 . ـ رينگهاي نشيمنگاه سوپاپ را ماشين كاري كنيد٧

 .دقت شود بعد از ماشين كاري و نصب رينگ جديد سوپاپ نيز بايد عوض شود: توجه 

 . ـ براي نصب از عكس اين روش عمل مي كنيم٨

 ازه هاي تعمير رينگهاي نشيمنگاه  ـ اند٩

 قطر نشيمنگاه سوپاپ هوا

 ميليمتر)           ٠٠٠/٣١-٠١٦/٣١( ـ استاندارد        ١  

 ميليمتر)           ٠٠٠/٣٢-٠١٦/٣٢( ـ تعهد اول       ٢  

 قطر نشيمنگاه سوپاپ دود

 ميليمتر)           ٠٠٠/٣٥-٠١٦/٣٥( ـ استاندارد        ١  

 ميليمتر)           ٢٠٠/٣٦-٢١٦/٣٦(ير اول        ـ تعم٢  
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 ٠٥ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    ليفهرست اص                     

   Ɂبرت سوارC 240   ٣٦

 
 

 اختالف قطر رينگ نشيمنگاه و با قطر نشيمنگاه در سرسيلندر

        ميليمتر   )    ٠٨٤/٠-١١٥/٠( سوپاپ دود    – ١  

      ميليمتر   )       ٠٨٤/٠-١١٠/٠( سوپاپ هوا    – ٢  
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٣٧ C240بنز سواری 

 

 شماره و كد ميل بادامك

   B E05.20-N-1001-01A                 ١٦ شماره كد ميل سوپاپ هوا نو   - ١

   B   E05.20-N-1001-01A               ٢٤ شماره كد ميل سوپاپ دود  نو   - ٢

   B  E05.20-N-1002-01A             ١٩ شماره كد ميل سوپاپ تعمير شده - ٣

  B  E05.20-N-1002-01A            ٢٥ل سوپاپ تعمير شده   شماره كد مي- ٤

 

  

 )محل فلش(شماره كد ميل سوپاپ در محل قرار گرفتن چرخ دنده ميل سوپاپ نوشته شده است    :توجه 
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٣٨ C240بنز سواری 

 كليات، زنجير موتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عالمت روي چرخ دنده ميل سوپاپ سمت چپ-  - ٥                     اتصال زنجير با رويه مسي-١

 عالمت روي چرخ دنده ميل سوپاپ سمت راست -٦                              شيار ميل بادامك-٢

 ١١٢عالمت روي چرخ دنده شفت تعادل موتور -٣

 ورعالمت روي چرخدنده راهنما در موت-٤

 شيار روي ميل سوپاپ-٧

 

 

 

 

 

 نحوه تنظيم موتور

 ٦در اين حالت شيارهاي .درجه از نقطعه مرگ باال عبور كرده باشد      ٤٠ستون  بهتريـن زمـان تنظيم وقتي است كه پي        

داخلي قرار گرفته و در مركز سطح پوشش سر سيلندر قرارمي           ٧در روي مـيل بادامكهاي چپ و راست در جهت           

 .گيرد

 . روي ميل سوپاپ كامالً در مقابل هم قرار مي گيرند٥و٤ و عالئم ١در همين حال اتصال مسي زنجير 

 در روي چرخدنده شفت تعادل در روي هم و در سمت مقابل اتصالهاي              ٣ در روي مـيل لـنگ و عالمت          ٢يار  شـ 

  قرار گيرند١مسي زنجيرهاي 
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 

 ٠٥ گروه                                      
 

٣٩ C240بنز سواری 

 چرخدنده ها با پوشش الستيكي

 به منظور كاهش صداي داخل پوسته زنجير تايم موتور،چرخدنده هاي سر ميل لنگ سرشفت و سر ميل بادامكها

 .هستندداراي پوشش الستيكي 

 در روي وزنه تعادل عقب (a)ميليمتري ٦سوراخهاي 

  نصب شده و در روي عقب پوسته موتور وجود

 ).براي تنظيم استفاده مي شوند( دارد كه بر هم منطبق مي شوند

 نكته تعميراتي

 بدليل اختالفاتي كه در مسير زنجير وجود دارد ممكن

 .ا عالئم روي ميل سوپاپها دوباره منطبق شوند بار بچرخانيد ت١٤ است الزم شود موتور را تا 

 .چك شفت تعادل در حاليكه موتور جمع شده است

دو عالمـت يكـي در جلوي پوسته موتور و ديگري در انتهاي وزنه تعادل در مقابل هم قرار مي گيرند و مي توان                        

وقتيكه پوشش باز   (يلندر سانت زير سطح پوشش سر س      ٢٢ايـن عالئـم را در محل پوسته شفت تنظيم چپ،تقريباً            

 .ديد) شده باشد
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٤٠ C240بنز سواری 

 موتور) تنظيم(جدا كردن زنجير تايم 

  : ابزار مخصوص  – ١

 

 

 

 

 
 

 

 602 589 02 33 00 
 ابزار باز كننده قفل زنجير       

 602 589 05 63 00 
 پيچ پرس كننده             

 
602 589 05 63 01 

 نجير زپين هاي جداكننده اتصال قفل   

 

 

602 589 00 98 00 
       كيف 

 
 
 
 
 

 

              

 

 . را سر هم كنيد )٢(و پيچ پرس كننده)  ١(ابزار باز كردن اتصال زنجير -٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).زنجير تايم جديد( قرار دهيد٤زنجير تايم)  راستسمت( را روي اتصال كنار قفل مسي١ابزار -٢
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٤١ C240بنز سواری 

جلو بچرخانيد و مطمئن شويد كه ميله   را داخل اتصال زنجير كرده و تا حدي كه متوقف شود به٣ راهنماي-٣

 .راهنما درست روي پين اتصال زنجير قرار گرفته باشد

 . را چرخانده و زنجير تايم را جدا كنيد٢پيچ پرس كننده-٤

 .د كه پين ها و يا اتصاالت مسي در داخل پوسته موتور نيفتندمراقب باشي

  . را برداريد١ را باز كرده و ابزار جدا كننده اتصال زنجير٢پيچ پرس كننده-٥
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٤٢ C240بنز سواری 

 نقشه زنجير تنظيم موتور

به هم وصل ) شمحل فل( درست بعد از اتصال مسي٣ را با استفاده از قفلهاي  ٢و زنجـير قديمي   ١زنجـير جديـد   -١

 .كنيد

مستقل كننده ها بايستي در مسير ريلهاي زنجير حركت الزم را داشته و            .قفـل هـا و متصـل كننده ها را ثابت نكنيد           

 .زمانيكه زنجير به داخل كشيده مي شود حالت فنري به بيرون داشته باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قابل وصل   ١ كه انتهاي ديگر زنجير جديد     مـيل لـنگ را بـه آرامـي در جهـت چرخش موتور آنقدر بچرخانيد                -٢

 .باشد

 . را همواره با چرخدنده سرميل سوپاپ درگير نگهداريد١زنجير تايم جديد  :توجه 

درمحل ( به هم قابل وصل باشند١ را بـه بـيرون كشيده تا حدي كه دو سر زنجير جديد           ٤سـر آزاد زنجـير قديمـي      

 )فلش

 .يمي را به كناري بگذاريد را باز كرده و زنجير قد٣قفلهاي اتصال -٣
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٤٣ C240بنز سواری 

 .روي كانال تنظيم را با پارچه اي تميز بپوشانيد -٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افتاده است بايد بيرون آورده شوند) پوسته زنجير(قطعاتيكه در كانال  :توجه 

  را داخل٥زمانيكه ميخ پرچ اتصال. هر دو انتهاي زنجير جديد را با استفاده از پرچ اتصال به هم وصل كنيد-٥

 . نيز نصب شده باشند٦ مي كنيد مطمئن شويد كه صفحات مياني

 :  ابزار مخصوص  – ٦

 

602 589 00 98 00 
        كيف

602 589 02 40 00 
      قفل اتصال زنجير
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٤٤ C240بنز سواری 

 پرچ كاري زنجير تايم موتور

 :  گشتاور  – ١

 
•                    N m   0  5    ١چرخدنده ميل سوپاپ مرحله  پيچ 

         Nm   0  9    ٢چرخدنده ميل سوپاپ مرحله پيچ  •
 
 :  ابزار مخصوص   – ٢ 

 
 

602 589 00 39 00 
 ابزار پرس ميخ پرچ

 
 103 589 01 63 00 

مغزي هاي سرهم كردن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Error!

 

001 589 72 21 00 
          آچار ترك متر  

602 589 00 98 00 
              كيف 

 112 589 00 01 00 
         آچار مخصوص 
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٤٥ C240بنز سواری 

 .آن را سفت كنيد )  ٣ ( قرار داده و توسط پيچ )٢ ( را در داخل ابزار پرچكاريF1)شماره ( ١مغزي -٣
 

(Dرا در داخل ابزار پرچكاري  )قرار دهيد  )٢ . 

 .قرار دهيد)  ٤ (را در روي مغزي) ٥( زنجير

 .آهنربائي در محل مربوطه نگهداشته مي شود

 . و زنجير تايم را با رنگ در يك نقطه عالمت بگذاريد

 .را جدا كنيد)  ٦ ( پ
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5شماره ( ٤مغزي متحرك  -٤
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بيروني اتصال) صفحه(واشر -٥

واشر مذكور به خاطر خاصيت 

روي چرخدنده ميل سوپاپ-٦

 چرخ دنده روي ميل سوپا-٧

 

 

 

 

 

 

ir

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


 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٤٦ C240بنز سواری 

 .در اطراف زنجير پارچه قرار دهيد - ٨

 ).مثل عالمت فلش( را طوري قرار دهيد كه زنجير را بين فك هاي آن قرار گيرد )٢( ابزار پرس ميخ پرچ - ٩

 . را تا آنجا كه سفت مي شود ببنديد )٧( پيچ -١٠ 

ال زنجير درست وارد    را سـفت مـي كنـيد مطمئن شويد كه پين هاي اتص            )  ٧( در موقعـي كـه پـيچ        :توجـه   

 .بيروني اتصال مي شوند) صفحه(سوراخهاي واشر

 .را برداريد)  ٢( ابزار پرس ميخ پرچ -١١

 

   را طوري قرار دهيد كه سطح مقطع مربوط به ميخ پرچ آن در مقابل مغزي ثابتD5)ماره 

 ).فلش.(رد

 ).فلش.(را مستقيماً روي مركز پين قرار دهيد)  ٢
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ش( ٤مغز متحرك -١٢

 قرار گيF1)شماره ( 

 (ابزار پرس پرچ -١٣
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٤٧ C240بنز سواری 

 

 

 راسفت كنيد)  ٢( ر روي ابزار پرس پرچ

 . است( N m  ) نيوتن متر٣٥ تا ٣٠بين)  ٧( برايسفت كردن پيچ) گشتاور(ترك
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را د)  ٧( پيچ -١٤

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار   :توجه 
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٤٨ C240بنز سواری 

 . پرچ كنيدهر كدام از پين هاي اتصال را جداگانه -١٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در صورت لزوم مجدداً پرچ را انجام دهيد) محل فلش( پرچهاي انجام شده را چك كنيد-١٤.

 . چرخدنده سر ميل سوپاپ را نصب كنيد-١٥

 .به گشتاور كشنده چرخ دنده ميل سوپاپ توجه نماييد  :توجه 

 .پ مي بايست كامالً روبروي هم قرار گيرنددر روي زنجير و چرخ دنده ميل سوپا)  ٨( عالئم رنگي  :توجه 
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٤٩ C240بنز سواری 

 
 )كشش دهنده زجير(نقشه زنجيرسفت كن 

 
 .پين جلو رونده-١
 فنر-٢
 پين پر كننده-٣
 مجراي ورود روغن-٤
 واشر-٥
 مجموعه سوپاپ-٦
 پوسته-٧
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٥٠ C240بنز سواری 

 ميل لنگ ياتاقان تنظيم) طولي(چك لقي محوري

به فلش   (١و٠بر اساس شماره هاي     ) با اشاره به جدول   (رتيب واشرهاي الئي در روي محل هاي اتصال شاتون        ت-١

 .مي باشد) توجه كنيد

 .اين شماره ها روي شفت ميل لنگ حك شده اند  :توجه 

 .واشرالئي هاي نصب شده بايستي داراي مشخصات يكسان باشند در هنگام نصب  :توجه 

 .در روي واشرالئي ها بايستي به طرف ميل لنگ باشدشيار روغنكاري  -۲

 ترتيب واشرهاي الئي ميل لنگ موتورها

•           mm        ( 0.266 – 0.10 )پوسته بدون كالسه بندي  

 mm        ( 0.266 – 0.10 )         پوسته بدون كالسه بندي  •

 : ابزار مخصوص   - ۳

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

116 589 06 63 00 
 00 63 06 589 116     ساعت اندازه يري

        رابط 

 
 

 
116 589 06 63 00 

    پايه ساعت 
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٥١ C240بنز سواری 

 اقان تباره نصب پل يااطالعاتي در

 
 :به نكات ذيل پلهاي ياتاقان ميل بادامك توجه كنيد  :توجه 

 .ياتاقان هاي ميل بادامك را روغنكاري كنيد -

 .چنانچه پل ياتاقان ميل سوپاپ صدمه ديده است،سرسيلندر را همراه با پل ياتاقان ميل بادامك تعويض كنيد -

 .ض گردندهميشه بايستي تعوي M7  * ٨٤پيچ هاي -

 .مجاز نمي باشدM7   *84استفاده مجدد از پيچ هاي  -

 .،دياگرامهاي مربوط به شل و سفت كردن پيچ هاي توجه كامل نمائيد)ترك(به مقادير مربوط به ميزان گشتاور -
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٥٢ C240بنز سواری 

 )واشر گيت سوپاپ(تعويض واشر ساق سوپاپ 
 
 .را بيرون آوريد)  ٨٦( ر گيت سوپاپ گيت سوپاپواش)  ١(با استفاده از انبردست -١

 .ساق سوپاپ را از جهت زبر بودن و يا تشكيل رسوب با چشم و يا با ناخن چك كنيد -٢

 سوپاپ هائي كه ساق آنها داراي زبري و يا روي آن رسوبات شكل گرفته تعويض نماييد   :توجه 

 .غن بزنيدرا رو) واشر گيت(را روي ساق سوپاپ)  ٢(بوش محافظ -٣

 .را براي قرار گرفتن در محل مربوط به جلو فشار دهيد)  ٨٦( واشر گيت سوپاپ) ،٣( با استفاده از جلو برنده -۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــا  -١ ــتفاده ب اسـ

 .را بيرون آوريد)  ٨٦( واشر گيت سوپاپ گيت سوپاپ)  ١(از انبردست

 

 .شم و يا با ناخن چك كنيدساق سوپاپ را از جهت زبر بودن و يا تشكيل رسوب با چ -٢

 سوپاپ هائي كه ساق آنها داراي زبري و يا روي آن رسوبات شكل گرفته تعويض نماييد   :توجه 
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٥٣ C240بنز سواری 

 .را روغن بزنيد) واشر گيت(را روي ساق سوپاپ)  ٢( بوش محافظ -٣

 .به جلو فشار دهيدرا براي قرار گرفتن در محل مربوط )  ٨٦( واشر گيت سوپاپ)،٣( با استفاده از جلو برنده -۴

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  ابزار مخصوص  – ٦

 

112 589 00 01 00 
        انبر دست 

112 589 00 01 00 
    ابزار جلو برنده
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 ٠٥ گروه                                       فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥٤ C240بنز سواری 

 )گيت سوپاپ(چك كردن مسير ساق سوپاپ
 

 چك و اطالعات مربوط به تنظيم مسير حركت ساق سوپاپ

  )mm  (  12.551 – 540. 2   1     ) رنگ آبي (دشماره قطر خارجي گيت سوپاپ هاي هوا و دود سري استاندار -

 ) mm  (  12.571 – 560. 2   1        ) رنگ قرمز (رماره قطر خارجي گيت سوپاپ هاي هوا و دود سايز تعميش - 

  )mm  (  12.751 – 740. 2   1     ) رنگ زرد (دشماره قطر خارجي گيت سوپاپ هاي هوا و دود سري استاندار - 

 ) mm  (  13.151 – 140. 3   1        استاندارد شماره قطر داخلي سرسيلندر براي گيت سوپاپهاي هواودود سري  -

 )mm  (  12.551 – 500. 2 1    )رنگ آبي(Iد شماره قطرداخلي سرسيلندر گيت سوپاپهاي هواودودسري استاندار -

 )mm  (  12.531 – 520. 2   1  )  رنگ قرمز(Iي شماره قطرداخلي سرسيلندر  گيت سوپاپهاي هواودودسايز تعمير -

 )     mm  (  12.551 – 540. 2  1 )رنگ زرد( قطرداخلي درسرسيلندر گيت سوپاپهاي هواودود سايز تعميري شماره -

  ) mm  (  0.051 – 0.029 شماره هم پوشاني در سر سيلندر     -

                                     mm                                         50  شماره طول  -

                             mm 0.2 - +4.3  1                     ره ابعاد      شما -

 .از وسايل سخت استفاده نكنيد  را تميز كنيد١داخل مسير حركت ساق سوپاپ-١

 .را از جهت سائيدگي يا خراش بازرسي كنيد)گيت سوپاپ(سطح داخلي مسير سوپاپ-٢
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٥٥ C240بنز سواری 

 

ي وجود دارد،گيت سوپاپ بايستي تعويض شود و ساق سوپاپ مربوطه هم بايستي             ا   

اگر ساق سوپاپ هم صدمه ديده است،سوپاپ وگيت آن هر دو بايد تعويض             .ك شود        

در داخل گيت  )  ميليمتر ٥يعني بطول (مشخص شده،بطور كامل  + ٢٢٠ي كه با عالمت       

 ).گشاد شده است(پ بايد عوض شود

سـير حركـت سوپاپ را هم در جهت طولي و هم در جهت مورب چك و بازرسي                      

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.i
 

 

 

 

 

 

چـنانچه صدمه    :توجه  

از جهـت ناصـاف بـودن چ

 .شوند

 از سمت٣اگـر قطـر سـنج      -٣

اپ فرو رود،گيت سوپاسوپ

قطـر داخلـي م   :توجـه   

 .كنيد
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٥٦ C240بنز سواری 

چـنانچه صدمه اي وجود دارد،گيت سوپاپ بايستي تعويض شود و ساق سوپاپ مربوطه هم بايستي                   :توجه  

اگر ساق سوپاپ هم صدمه ديده است،سوپاپ وگيت آن هر دو بايد تعويض             .وداز جهـت ناصـاف بـودن چك ش        

 .شوند

 
 
 :  ابزار مخصوص – ٤
 
 
 

 
 

112 589 01 32 00 
 ȼǤȺȅ          112 589 01 32 00 

 ȼɅǠŠ            
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٥٧ C240بنز سواری 

 خارج كردن كيت سوپاپ 

 .قرار دهيد)  ١(رسيلندر را روي دو پايه س- ١

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .بيرون آمدن به آنها برخورد نكندرا طوري قرار دهيد كه گيت سوپاپ در موقع )  ١(پايه هاي   :توجه 

از سمت محفظه احتراق ضربه     ) لوله مسير حركت ساق سوپاپ    (بـه گيت سوپاپ   )  ٣( اسـتفاده از سـنبه     - ٢

 .زده و آن را بيرون آورديد
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٥٨ C240بنز سواری 

 Iبرقو زدن  قطر داخلي محل قرار گرفتن گيت تا تعميرسازي
 

 اپاطالعات بازرسي و تعمير گيت هاي سوپ
  )mm  (  12.551 – 540. 2   1   ) رنگ آبي (دشماره قطر خارجي گيت سوپاپ هاي هوا و دود سري استاندار -

 ) mm  (  12.571 – 560. 2   1      ) رنگ قرمز (رشماره قطر خارجي گيت سوپاپ هاي هوا و دود سايز تعمي - 

  )mm  (  12.751 – 740. 2   1    ) رنگ زرد (دشماره قطر خارجي گيت سوپاپ هاي هوا و دود سري استاندار - 

 ) mm  (  13.151 – 140. 3   1    شماره قطر داخلي سرسيلندر براي گيت سوپاپهاي هواودود سري استاندارد  -

 )mm  (  12.551 – 500. 2 1  )رنگ آبي(Iد شماره قطرداخلي سرسيلندر گيت سوپاپهاي هواودودسري استاندار -

 )mm  (  12.531 – 520. 2   1 رنگ قرمز(Iي خلي سرسيلندر  گيت سوپاپهاي هواودودسايز تعميرشماره قطردا -

 )   mm  (  12.551 – 540. 2  1 )رنگ زرد(شماره قطرداخلي درسرسيلندر گيت سوپاپهاي هواودود سايز تعميري  -

  ) mm  (  0.051 – 0.029 شماره هم پوشاني در سر سيلندر     -

 .قرار دهيد)  ١( ر را روي پايه هاي نگهدارندهسر سيلند -١

در موقعي كه به داخل فرستاده مي شود به آنها برخورد           )برقو( پايه ها را طوري قرار دهيد كه ابزار           :توجـه     

 .نكند

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ).گيت سوپاپ قبالً بيرون آورده شده است.(را داخل محل گيت سوپاپ قرار دهيد)  ٢(برقوي -٢

 .را داخل مسير فشار دهيد)  ٢(برقوي -٣
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٥٩ C240بنز سواری 

رابا هواي فشرده ويا يك برس      )  ٢(ابزار. درايـن مـرحله مسـيروابزاررا باسـوخت آغشـته كنـيد               :توجـه   

 .پالستيكي درهربارتميزكنيد

رسيد از يك   )  ٣(به قسمت بوش راهنمايي   ) برقو( موقعـيكه انـتهاي ابـزار گشاد نمودن سوراخ            :توجـه   

 . راندن آن به داخل استفاده كنيدسنبه آلومينيومي جهت
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٦٠ C240بنز سواری 

 : ابزار مخصوص  -١
 
 

 
606 589 00 31 00 

        پايه نگهدارنه 

 
 119 589 01 53 00 

       ابزار برقو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
113 589 02 63 00 

        بوش راهنما

 

000 589 10 68 00 
       برس سيلندر
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٦١ C240بنز سواری 

 )گيت سوپاپ(نصب و چك لوله مسير حركت ساق سوپاپ
 

 اطالعات مربوط به تنظيم مسير حركت ساق سوپاپ

  )mm  (  12.551 – 540. 2   1   ) رنگ آبي (دوا و دود سري استاندارشماره قطر خارجي گيت سوپاپ هاي ه -

 ) mm  (  12.571 – 560. 2   1      ) رنگ قرمز (رشماره قطر خارجي گيت سوپاپ هاي هوا و دود سايز تعمي - 

  )mm  (  12.751 – 740. 2   1    ) رنگ زرد (دشماره قطر خارجي گيت سوپاپ هاي هوا و دود سري استاندار - 

 ) mm  (  13.151 – 140. 3   1    شماره قطر داخلي سرسيلندر براي گيت سوپاپهاي هواودود سري استاندارد  -

 )mm  (  12.551 – 500. 2 1  )رنگ آبي(Iد شماره قطرداخلي سرسيلندر گيت سوپاپهاي هواودودسري استاندار -

 )mm  (  12.531 – 520. 2   1 رنگ قرمز(Iي يز تعميرشماره قطرداخلي سرسيلندر  گيت سوپاپهاي هواودودسا -

 )   mm  (  12.551 – 540. 2  1 )رنگ زرد(شماره قطرداخلي درسرسيلندر گيت سوپاپهاي هواودود سايز تعميري  -

  ) mm  (  0.051 – 0.029 شماره هم پوشاني در سر سيلندر     -

                                     mm                                         50  شماره طول  -

 ) mm ( 0.2 - +4.3   1                            شماره ابعاد  -
 .قرار دهيد)  ١ (سر سيلندر را روي پايه هاي -١
 .را روغن بزنيد) گيت سوپاپ( سطح بيروني لوله مسير حركت ساق سوپاپ -٢
 
 

به جلو  )  ٣(  محـل مربوطه در روي سر سيلندر قرار داده و تا آنجا كه سنبه جلو برنده                 را در  

 .ل بفرستيد

www.cargeek.ir
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٥ گيـت سـوپاپ      -٣

مي رود آن را به داخ
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٦٢ C240بنز سواری 

عمق نصب گيت سوپاپ توسط ميزان حركت سنبه جلو         . نصب محكم گيت سوپاپ را چك كنيد          :توجـه     

 .ثابت مي گردد)  ٣ (برنده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .چك كنيد)  ٤( را بوسيله قطر سنج) گيت سوپاپ(ير حركت ساق سوپاپلوله مس -٤

چنانچه .است بايد بطور كامل داخل گيت سوپاپ شود)   o(  سمتي از قطر سنج كه داراي عالمت   :توجـه  

بدليل آنكه گيت سوپاپ از     .ايـن سـمت بطـور كـامل نـتواند وارد گيـت سوپاپ شود،گيت بايد تعويض گردد                 

 .شده است امكان برقو زدن داخل آن وجود نداردساخته .....فلز
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٦٣ C240بنز سواری 

 

Error!

 
 

606 589 00 31 00 
    پايه نگهدارنده 

113 589 0

 
 

102 589 01 23 00 
          قطر سنج 
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 :  ابزار مخصوص   – ٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

0 15 00 
           سنبه 
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 ٠٥ گروه                                       فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦٤ C240بنز سواری 

 چك و ماشين كاري ابعاد نشيمن گاه سوپاپ 

 
 داده هاي مربوط به به تست نشيمن گاه سوپاپ

                     mm   ٧,١     ٣ورود هوا استاندارد                                   شماره قطر خارجي نشيمن گاه سوپاپ -

 ٣  mm   ٣. شماره قطر خارجي نشيمن گاه سوپاپ ورود هوا سايز تعمير                                -

 mm   ٢,١      ٤                                    ٢ شماره قطر خارجي نشيمن گاه سوپاپ دود استاندارد - 

                     mm   ٣,٣     ٤                                 ١ شماره قطر خارجي نشيمن گاه سوپاپ دود سايز تعمير-

           mm  )   ٠,٠٨ – ٩ . ٥(                                 ١ شماره ارتفاع نشيمن گاه سوپاپ ورودي استاندارد سايز تعمير-

  mm  )   ٠,٠٨ – ٩ . ٥                                   ( ١ شماره ارتفاع نشيمن گاه سوپاپ دود استاندارد سايز تعمير-

                 mm ) ٠,٠٨ – ٧,٩(  شماره هم پوشاني نشيمن گاه سوپاپ در سرسيلندر ورودي                                     -

  )mm ) ٠,٠٨ – ٧,٩(   ه هم پوشاني نشيمن گاه سوپاپ در سرسيلندر دود                                        شمار-

  mm )   ٠,١١٥ – ٠,٠٨٤(  شماره  بين محل تماس سوپاپ باسرسيلندرو انتهاي نشيمن گاه سوپاپ هوا                   -

                         mm )   ٠,١١٥ – ٠,٠٨٤( هاي نشيمن گاه سوپاپ دود شماره  بين محل تماس سوپاپ باسرسيلندرو انت-

  )      mm )    ٥,٣٠ – ٨,٢٢(   شماره قطرداخلي اصلي رينگ نشيمنگاه سوپاپ هوا درسرسيلندراستاندارد                 -

   )  mm )    ٩,٢٠ – ٩,١٢(              ١  شماره قطرداخلي اصلي رينگ نشيمنگاه سوپاپ هوا درسرسيلندرسايز تعمير- 

   )  mm )   ٣٧,٠١٦-٣٧,٠٠٠(   شماره قطرداخلي اصلي رينگ نشيمنگاه سوپاپ دود درسرسيلندراستاندارد                 - 

  )mm )   ٣٨,٢١٦-٣٨,٢٠٠               ( ١  شماره قطرداخلي اصلي رينگ نشيمنگاه سوپاپ دود درسرسيلندرسايز تعمير- 

          mm   ٤,١٢   ١  شماره عمق داخلي رينگ نشيمنگاه سوپاپها در سرسيلندر هوا استاندارد                      - 

           mm    ٧,٠٢ ١ شماره عمق داخلي رينگ نشيمنگاه سوپاپها در سرسيلندر دود استاندارد                    -

 )            mm ) ٠,٦٥-٠,٦٠                                                      (  شماره سر سوپاپهاي هوا و دود عرض  -

  )٤٥ -  ٠,٥(  شماره  زاويه سر سوپاپهاي هوا و دود زاويه  آلفا                            درجه    -
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٦٥ C240بنز سواری 

  )              ٥٥  ±     ١٥(  درجه    شماره  زاويه سر سوپاپهاي هوا و دود اصالحيه زاويه بتا                    -

   )               ٣٢  ±     ١٥( شماره  زاويه سر سوپاپهاي هوا و دود اصالحيه زاويه گاما                   درجه   -

D-فاصله بين نقطه تماس سوپاپ با سطح سرسيلندر با انتهاي رينگ نشيمنگاه سوپاپ  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-سيلندر ي اصلي رينگ نشيمن گاه سوپاپ در سر قطر داخل 
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 ٠٥ گروه                                           فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                
 

٦٦ C240بنز سواری 

 ا بازرسي و ماشين كاري ابعاد سر سوپاپه

 اطالعات مربوط به تست رينگ نشيمن گاه سوپاپها

   ȀǪȶɆȲɆȵ )   ٠,٦٥ – ٠,٦٠(  شماره پخي سر سوپاپهاي هوا ودود عرضي                                  -

  )٤٥ -  ٠,٥( يه سر سوپاپهاي هوا و دود زاويه  آلفا                            درجه     شماره  زاو-

 )                                ٥٥  ±     ١٥(   شماره  زاويه سر سوپاپهاي هوا و دود اصالحيه زاويه بتا                    درجه   -

   )٣٢  ±     ١٥(الحيه زاويه گاما                   درجه    شماره  زاويه سر سوپاپهاي هوا و دود اص-

 نشان داده شده در روي نشيمن گاه سوپاپ دود

 
 
  زاويه سر سوپاپ-آلفا

  حداكثر زاويه اصالحي-بتا

  حداقل زاويه اصالحي-گاما

A-عرض محل نشيمن سوپاپ  
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٦٧ C240بنز سواری 

 )بازشود(له بگيرداندازه هايي كه سوپاپ بايد از سرسيلندر فاص
 

 اطالعات مربوط به بازرسي و تعمير سرسيلندر

   m  m  )      ٨,٤٥ – ٨,٠٥(  ميزان عقب نشيني سوپاپ باسوپاپهاي جديدوازرينگ نشيمنگاه سوپاپ دود       -

         m m )  ٧,٦٠ – ٧,٢٠(  ميزان عقب نشيني سوپاپ باسوپاپهاي جديدوازرينگ نشيمنگاه سوپاپ هوا        -

  ابزاري وتجهيزات كارگاهي - ١ 

 ميليمتر                      ) ٠-٢٠٠( كوليس عمق سنج با محدوده اندازه گيري 

 ٦٠٦نشان داده شده بر روي موتور 

 . را با با استفاده از يك كوليس عمق سنج اندازه بگيريدa مقدار عقب نشيني -٢
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٦٨ C240بنز سواری 

 هينه سازيهانكاتي در خصوص ب

 .تطبيق داده شده است)يا متون استاندارد و معيارهاي ثابت(شرح و شماره كارها با متون و واحدهاي كاري

 كليات-١

تست گازهاي  (آزمـايش وتايـيديه ويژگـيهاي گـاز خروجي از وسيله نقليه كه در مسيرهاي عمومي تردد مي كنند                  

 )منتشره

وسايل . اجباري گرديده است   ١/٤/١٩٨٥ از خودرو از مورخه      در جمهـوري فـدرال آلمـان تسـت گازهـاي منتشره           

 .نقليه اي كه اين تست بايستي در باره آنها اعمال شود در روش انجام اين تست بطور خالصه آورده شده است

هميشـه بـراي سفارشـات تعمـيري بـه مـيكرو فيلم متون كاري و واحدكاري يا متون استاندارد و معيارهاي ثابت                       

 .مراجعه شود

 .براي روش تعمير به ميكرو فيلم تعميراتي مراجعه شود

با مدار باز ) Twc( نبوده و نيز خودروهايي كه داراي) Tw c( اطالعـات تست و تنظيم خودروهايي كه مجهز به 

 .آورده شده است )I( هستند در ميكرو فيلم تست گازهاي خروجي

 به به موتور ديزلي مي باشند در خصوص آنها          بـا مـدار بسـته هستند و يا مجهز         ) Twc( خودروهايـي كـه داراي    

 .انجام مي گيرد ودر اين مورد بايد به ميكرو فيلم مربوطه مراجعه نمود ) II(تست گازهاي خروجي

 شرح روشهاي تست-٢

 )بنزيني) (Twc(موتورهاي جرقه اي بدون -١

 مواد آالينده)ظاهري( بازرسي چشمي-١-١
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٦٩ C240بنز سواری 

 آالينده ها بازرسي اطالعات مربوط به تنظيم -١-٢

 .)CO درصد ٥/٣حداكثر( اندازه گيري مقدار منواكسيد كربن-١-٣

 

 ) بنزيني( بازTwc موتورهاي جرقه اي با سيكل -٢

  بازرسي ظاهري در خصوص آالينده ها-

  لحاظ كردن بازرسي اطالعات مربوط به آالينده ها در محل ورودي باك بنزين-

 .)C  O% ٥/٣حداكثر (ر گازهاي خروجي و هواي ثانويه لحاظ كردن عملكرد صحيح سيستمهاي انتشا-

  ميالدي١/١/٩٤زمان شروع تست

 از زمان قرار دادن سريع موتور در دور آرام ) CO(  كارآمدي مبدل كاتاليزوري بوسيله اندازه گيري مقدار-

 )بنزيني ) (Twc(  موتورهاي جرقه اي با مدار بسته-٣

  ميالدي١/١٢/٩٣زمان شروع تست

-سـي ظاهري مواد آالينده لحاظ كردن بازرسي پارامترهاي مربوط به آالينده ها در محل ورودي باك بنزين                  بازر -

در )COحداكثر مقدار   (براساس سرب منواكسيد كربن     ) Twc( و ارزيابي ) lambda(تسـت عملـي مدار المي       

 .است% ٣/٠و موقعي كه موتور سزيع به دور آرام آورده شود  % ٥/٠دور آرام 

)aماه يكبار٢٤تست هاي بيشتر هر . ماه پس از اولين بار كه نمره مي شوند٣٦دروهاي شخصي  خو 

)bماه يكبار١٢ خودروهايي كه مسافر جابجا مي نمايند هر  

)c ساير خودروهائيكه در گروه a يا bماه يكبار٢٤ نيستند هر  
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٧٠ C240بنز سواری 

 )ديزل( موتورهاي -٤

  ميالدي١/١٢/٩٣زمان شروع تست

حداكثر .نده هـا از جملـه در حالت توقف با بار تمام بازرسي دور آرام يا دور كنترل شده    بازرسـي ظاهـري آاليـ      -

حداكثر تيرگي و ناشفاهي براساس آنچه كه       (مقادير اندازه هاي مربوط به تيرگي به روش ذره در جريان با گاز آزاد             

 .)سازنده مشخص كرده است

  كيلوگرم وزن مجاز ٣٥٠٠تا ٠

)aماه يكبار ٢٤تستهاي بيشتر هر.  ماه پس از اولين نمره شدن٣٦ولين بار خودروهاي شخصي براي ا 

)bماه يكبار ١٢ خودروهائيكه مسافر جابجا مي نمايند هر 

)c ساير خودروهائيكه در گروه a يا bماه يكبار٢٤ نيستند هر 

 .موارد ذيل از تست معاف هستند

 :وسابل موتوري با-١

 كيلوگرم بوده يا    ٤٠٠وسايلي كه وزن آنها از      .هار چرخ كمتر دارند   كه از چ  )بنزينـي ( موتـور جـرقه اي       -الـف   

 ١٩٦٩ كيلومتر در ساعت باشد ويا اولين نمره شدن آنها قبل از اول جوالي    ٥٠حداكـثر سـرعت آنهـا كمتر از         

 .باشد

 ٢٥كـه داراي كمـتر از چهـار چرخ هستند،يا حداكثر سرعت آنها از             ) ديـزل ( موتـور جـرقه كمپرسـوري      -ب  

 . باشد١٩٧٧ در ساعت كمتر است ويا تاريخ اولين نمره شدن آنها از اول ژانويه كيلومتر

  خودروهاي داراي پالك قرمز-ج 
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٧١ C240بنز سواری 

  تراكتورهاي كشاورزي يا جنگلداري-٢

  ماشين هاي خودكششي كه در سرويسهاي تعمير و نگهداري لحاظ نشده اند-٣

  موارد مورد بازرسي در تست-

بسته مبدل كاتاليزور   ) لوپ(هـاي خروجـي بـراي خودروهائيكه مجهز به مدار         مـوارد موردبازرسـي در تسـت گاز       

به همين دليل .هسـتند و همچنيـن بـراي موتورهـاي ديزلـي در سرويس تعمير و نگهداري قبلي لحاظ نشده است            

 .تست گازهاي خروجي بعنوان بخشي از سرويس و نگهداري لحاظ نشده است

نيستند و يا داراي مبدل كاتاليزوري با مدار باز هستند و قبالً هرساله             خودروهائـيكه بـه مـبدل كاتالـيزوري مجهـز           

مـورد بازرسـي هـاي سـاليانه قـرار گرفته اند بايستي هم چنان اين تست را بعنوان بخشي از سرويسهاي تعمير و                        

 .نگهداري ادامه دهند

 . داده هاي مربوط به بازرسي و تنظيمات-

و با مدار بسته  )Tw c( مربوط به بازرسي و تنظيمات خودروهائيست كه بهايـن ميكرو فيلم دربرگيرنده اطالعات  

 .مجهز نيستند

 .كاري كه مربوط به مدل خاصي است با ليست كردن مدل ها در ابتدا،به سادگي معلوم گرديده است
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 ɁبرتسوارC 240 ١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سوخت و هواي ورودي

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( عميراتدستورالعمل ت

 )ورودي سوخت و هواي (۰۷:  گروه   
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 ɁبرتسوارC 240 ٢

 باز و بسته كردن انژكتور  -

 دبي سنج هواي هواي ورودي -

 باز و بسته كردن واحد كنترل تزريق سوخت -

 نكاتي در خصوص بهينه سازيها -

 نكاتي در خصوص شرايط تست موتور و تنظيم عملكرد ها  -

 تست قدرت موتور و گاز خروجينكاتي در خصوص شرايط تست در زمان  -
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 ɁبرتسوارC 240 ٣

 باز و بسته كردن انژكتور 

 

 شير اصلي) ١/١(

 پيچ) ٤/١(

 پوسته ) ١/٢(

 مسير سوخت) ١٧(

 پيچ ها) ١/١٧(

 لوله تغذيه) ٢/١٧(

(Y62)انژكتور سوخت  

 
 .  ـ درپوش موتور را برداريد ١

 .  ـ درپوش سيلندر با فيلتر هوا برداريد با باال كشيدن جدا خواهد شد ٢

 ) ت تنها در خودروهايي كه فيلتر  هواي انها در كنار خودرو اس( را درآوريد  ) 2/1(  ـ محفظه شماره ٣

 . را بازكنيد )  4 / 1پيچ (  ـ صفحه تراز پالستيكي را درآوريد ٤

 ) بنزين ريخته شده را جمع آوري كنيد . (  تخليه كنيد  ( 1 / 1 ) ـ فشار سوخت را از طريق شير اصلي ٥

 .  را باز كنيد  ( 17/2 ) ـ لوله تغذيه ٦

   (  y62 ).  ـ سوكت هاي انژكتور را باز كنيد ٧

 . را همراه با تمام انژكتورها از مني فولد ورودي خارج كنيد  (17) را درآوريد مسير سوخت  ( 17/1 ) هاي  ـ پيچ٨

 .  را تست كنيد در صورت نياز تعويض كنيد  ( y 62 ) ـ انژكتورها ٩

 قبل ازنصب انژكتور اورينگ ها را روانكاري كنيد .  ـ براي نصب  عكس روش فوق عمل كنيد ١٠

 :ر  ـ گشتاو١١

  Nm  8 3پيچ لوله تغذيه سوخت                           ●
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 دبي سنج هواي ورودي 

 

 بدنه فيلتر هوا 1- 

 رابط  2-

 هواكش 3-

  ـ لولههواكش 4- 

 گيره5- 

 گيره6- 

رابط ورودي هوا7- 
 گيره8- 

 واشر9- 

(B2/5)       سنسور 
      دبي 

 
 
 

 .  با باال كشيدن  درپوش هاي سر سيلندر  را درآوريد.  را باز كنيد  (1) ـ محفظه فيلتر هوا ١

هوا را با روغن     ـ جهـت نصـب پايـه پالسـتيكي روي درپوش و نيز سيل سنسور دبي سنج  هوا در محفظه فيلتر                        ٢

 . روانكاري كنيد كه براحتي نصب شود 

 . را باز كنيد  ( B2/5) سنسور دبي سنج (2) ـ رابط  ٣

 . سنسور دبي سنج  را باز كنيد (3) ـ هواكش  ٤

 . جدا  كنيد  ( B2/5)را از پايه سنسور دبي سنج  (4) ـ هواكش  ٥

 .كنيد  را باز  ( B2/5) باالي  سنسور دبي سنج (5) ـ گيره ٦
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 .  از يك قالب استفاده كنيد  (7) در باالي رابط ورودي هوا  (6) ـ براي بيرون كشيدن گيره ٧

 .  درگير نشود (6)را به اندازه كافي پائين آورده تا گيره )  ( B2/5براي اينكار سسور دبي سنج : توجه 

 . نيد  ازيك پيچ گوشي استفاده ك (7)رابط ورودي هوا   ـ براي پياده كردن ٨

 . درگير نشود (8)را به اندازه كافي پائين آورده تا گيره  ) ( B2/5براي اينكار سنسور دبي سنج  : توجه 

 .  ـ سنسور دبي سنج هواي ورودي را درآوريد ٩

 .  ـ براي نصب عكس شيوه فوق را دنبال كنيد ١٠

  (7)همچنين سيل بين رابط ورودي هوا .  را بررسي و در صورت نيازتعويض كنيد  (9) ـ در هنگام نصب سيل ١١

 .  را در صورت نيازتعويض كنيد  ( B2/5)و سنسور دبي سنج 

 .  را در صورت نياز تعويض كنيد  (7) و رابط ورودي هوا  (5) را بررسي و گيره  ( 5,6,8) ـ گيره هاي ١٢
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 باز وبسته كردن واحد كنترل تزريق سوخت 

 

 جعبه واحد كنترل1- 

 درپوش2-

 رابط ها4- 

 محافظ آب5-

كابل گرمكن نازل 6-
 شوينده

  واشر نازل گرمكن7-

(N3/9)  واحد كنترلCDI 

(N3/10)  واحد كنترل ME 

(N10/2) واحد كنترل SAM 
 احد رلهجلو با فيوز و و

 

 . اي شيشه جلو را به سمت موقعيت عمودي حركت دهيد  ـ برف پاك كن ه١

 .  ـ دستگاه حفظ جريان را متصل كنيد ٢

 .  ـ كابل باطري اتصال به زمين را قطع كنيد ٣

 . جدا كرده و كنار بگذاريد  (5) را از محافظ اب  (7) و شلنگ نازل  (6) ـ كابل برق گرمكن نازل شوينده ٤

  . را باز كنيد  (2) ـ درپوش ٥

 .  درآوريد  (1) را از پاكن واحد CDI ـ واحد كنترل ٦
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 .  درآوريد  (1) را از جعبه  ( N3 110) با  ME – SFI ـ واحد و نازل كنترل ٧

 .  را درآوريد  (4)  ـ رابط٨

 . درآوريد  (1) را از جعبه واحد   ( N3 /9) شماره CDI ـ واحد كنترل ٩

 . مل كنيد  ـ براي نصب عكس روش فوق را ع١٠

 . ـ كد ايرادها حافظه را خوانده و ازحافظه پاك كنيد ١١
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 نكاتي در خصوص بهينه سازيها 

تطبيق داده شده   )يا متون استاندارد و معيارهاي ثابت     (شـرح و شـماره كارهـا بـا مـتون و واحدهاي كاري             

 .است

 كليات-١

تست (قليه كه در مسيرهاي عمومي تردد مي كنند       آزمـايش وتايـيديه ويژگـيهاي گـاز خروجي از وسيله ن           

 )گازهاي منتشره

 اجـباري گرديده    ١/٤/١٩٨٥در جمهـوري فـدرال آلمـان تسـت گازهـاي منتشـره از خـودرو از مورخـه                    

وسـايل نقلـيه اي كـه ايـن تسـت بايسـتي در باره آنها اعمال شود در روش انجام اين تست بطور                        .اسـت 

 .خالصه آورده شده است

سفارشـات تعميري به ميكرو فيلم متون كاري و واحدكاري يا متون استاندارد و معيارهاي               هميشـه بـراي     

 .ثابت مراجعه شود

 .براي روش تعمير به ميكرو فيلم تعميراتي مراجعه شود

با ) Twc( نبوده و نيز خودروهايي كه داراي) Tw c( اطالعـات تست و تنظيم خودروهايي كه مجهز به 

 .آورده شده است )I( و فيلم تست گازهاي خروجيمدار باز هستند در ميكر

با مدار بسته هستند و يا مجهز به به موتور ديزلي مي باشند در خصوص               ) Twc( خودروهايـي كه داراي   

 .انجام مي گيرد ودر اين مورد بايد به ميكرو فيلم مربوطه مراجعه نمود ) II( آنها تست گازهاي خروجي
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 شرح روشهاي تست-٢

 )بنزيني) (Twc(قه اي بدون موتورهاي جر-١

 مواد آالينده)ظاهري( بازرسي چشمي-١-١

  بازرسي اطالعات مربوط به تنظيم آالينده ها-١-٢

 .)CO درصد ٥/٣حداكثر( اندازه گيري مقدار منواكسيد كربن-١-٣

 ) بنزيني( بازTwc موتورهاي جرقه اي با سيكل -٢

  بازرسي ظاهري در خصوص آالينده ها-

 بازرسي اطالعات مربوط به آالينده ها در محل ورودي باك بنزين لحاظ كردن -

 .)C  O% ٥/٣حداكثر ( لحاظ كردن عملكرد صحيح سيستمهاي انتشار گازهاي خروجي و هواي ثانويه-

  ميالدي١/١/٩٤زمان شروع تست

 در دور   از زمان قرار دادن سريع موتور      ) CO(  كـارآمدي مـبدل كاتاليزوري بوسيله اندازه گيري مقدار         -

 آرام

 )بنزيني ) (Twc(  موتورهاي جرقه اي با مدار بسته-٣

  ميالدي١/١٢/٩٣زمان شروع تست
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 بازرسي ظاهري مواد آالينده لحاظ كردن بازرسي پارامترهاي مربوط به آالينده ها در محل ورودي باك                 -

حداكثر (ن  براساس سرب منواكسيد كرب   ) Twc( و ارزيابي ) lambda(تسـت عملي مدار المي      -بنزيـن 

 .است% ٣/٠و موقعي كه موتور سزيع به دور آرام آورده شود  % ٥/٠در دور آرام )COمقدار 

)a ماه يكبار٢٤تست هاي بيشتر هر . ماه پس از اولين بار كه نمره مي شوند٣٦ خودروهاي شخصي 

)bماه يكبار١٢ خودروهايي كه مسافر جابجا مي نمايند هر  

)cساير خودروهائيكه در گروه  a يا bماه يكبار٢٤ نيستند هر  

 )ديزل( موتورهاي -٤

  ميالدي١/١٢/٩٣زمان شروع تست

 بازرسـي ظاهـري آاليـنده هـا از جملـه در حالـت توقـف بـا بـار تمام بازرسي دور آرام يا دور كنترل                            -

حداكثر تيرگي و   (حداكـثر مقاديـر انـدازه هـاي مربوط به تيرگي به روش ذره در جريان با گاز آزاد                  .شـده 

 .)ناشفاهي براساس آنچه كه سازنده مشخص كرده است

  كيلوگرم وزن مجاز ٣٥٠٠تا ٠

)aماه يكبار ٢٤تستهاي بيشتر هر.  ماه پس از اولين نمره شدن٣٦ خودروهاي شخصي براي اولين بار 

)bماه يكبار ١٢ خودروهائيكه مسافر جابجا مي نمايند هر 

)c ساير خودروهائيكه در گروه a يا bماه يكبار٢٤ر نيستند ه 

 .موارد ذيل از تست معاف هستند
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 :وسابل موتوري با-١

 كيلوگرم  ٤٠٠وسايلي كه وزن آنها از      .كه از چهار چرخ كمتر دارند     )بنزيني( موتـور جـرقه اي       -الـف   

 كيلومتر در ساعت باشد ويا اولين نمره شدن آنها قبل از اول             ٥٠بـوده يا حداكثر سرعت آنها كمتر از         

 . باشد١٩٦٩جوالي 

كه داراي كمتر از چهار چرخ هستند،يا حداكثر سرعت آنها از     ) ديزل( موتـور جـرقه كمپرسوري     -ب  

 . باشد١٩٧٧ كيلومتر در ساعت كمتر است ويا تاريخ اولين نمره شدن آنها از اول ژانويه ٢٥

  خودروهاي داراي پالك قرمز-ج 

  تراكتورهاي كشاورزي يا جنگلداري-٢

 در سرويسهاي تعمير و نگهداري لحاظ نشده اند ماشين هاي خودكششي كه -٣

  موارد مورد بازرسي در تست-

بسته مبدل  ) لوپ(مـوارد موردبازرسـي در تسـت گازهـاي خروجـي بـراي خودروهائـيكه مجهز به مدار                 

كاتالـيزور هسـتند و همچنيـن بـراي موتورهـاي ديزلـي در سرويس تعمير و نگهداري قبلي لحاظ نشده                     

 . گازهاي خروجي بعنوان بخشي از سرويس و نگهداري لحاظ نشده استبه همين دليل تست.است

خودروهائـيكه بـه مـبدل كاتالـيزوري مجهز نيستند و يا داراي مبدل كاتاليزوري با مدار باز هستند و قبالً                     

هرسـاله مـورد بازرسـي هـاي سـاليانه قـرار گرفـته انـد بايسـتي هم چنان اين تست را بعنوان بخشي از                          

 .ر و نگهداري ادامه دهندسرويسهاي تعمي
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 . داده هاي مربوط به بازرسي و تنظيمات-

و با  )Tw c( ايـن مـيكرو فيلم دربرگيرنده اطالعات مربوط به بازرسي و تنظيمات خودروهائيست كه به  

 .مدار بسته مجهز نيستند

 .استكاري كه مربوط به مدل خاصي است با ليست كردن مدل ها در ابتدا،به سادگي معلوم گرديده 
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 نكاتي در خصوص شرايط تست موتور و تنظيم عملكرد ها 

 شرايط كلي 

 .هر گونه نشتي و صداهاي احتمالي را مورد توجه قرار دهيد . موقعيت بيروني موتور را كنترل كنيد 

 خودروها از تاريخ     (٠٠٠/١٥٠ يا   ١٠ /٠٠٠از آخريـن تعويـض روغن موتور نبايد بيشتر از يك سال يا                  

در غـير ايـن صـورت تعويض روغن و فيلتر موتور تحت يك شرايط    . گذشـته باشـد    )  1993تولـيد  

 .خاص بايد انجام شود 

 فقط در صورتي كه تعويض روغن موتور اشاره شده باشد ، تعويض             ١١٢بـراي موتورهـاي     : توجـه   

 .روغن الزامي است 

 يگراد درجه سانت٨٠  دماي روغن موتور حدود ●

 .مصرف كنندگان كمكي خاموش است ●  

در صـورت بـروز هـر گونه ايراد در مرحله شروع يا آغاز كار موتور ، موتور را در وضعيت                     : توجـه   

 :مناسب دماي عملكرد قرار ندهيد بلكه با يك حالت مربوط به ايراد كار را ادامه دهيد 

 . سطح مايع خنك كننده موتور تنظيم باشد ●  

 .وغن موتورتنظيم باشد سطح ر●  

 )بازديد چشمي ( سطح انتقال مايع تنظيم و نشت نمي كند ●  

 . سطح باك سوخت  تنظيم باشد   ●

 

  

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٠٧ گروه                                       فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC 240 ١٤

 نكاتي در خصوص شرايط تست در زمان تست قدرت موتور و گاز خروجي 

 شرايط آزمايش

ه تست در حداكثر    بـه جـز در مـواردي كـه يـك ايراد كاركردي آشكار به وجود آمده باشد كافي است ك                    

 . كيلومتر انجام شود ١٢٠ يا   ١٠٠سرعت 

 . )ميليمتري در جلوي چرخ هاي قرار دهيد ١٠ ٠قفل هاي محافظ. (  چرخ هاي جلو را قفل كنيد - ١

 . فشار تاير چرخ عقب را كنترل كنيد و فشار آن را تنظيم كنيد – ٢

 .به گرما وسنگين را خارج كنيد  ظرفيت صندوق عقب را كنترل كنيد و هرگونه شيء حساس – ٣

جريان هوا  ) متر مكعب در ساعت     ١٥٠٠٠حداقل خروجي   . ( خـودرو را با دستگاه دمنده خنك كنيد          – ٤

، اگزوز ، مبدل واسطه سه راهه ،        ) كارتل  ( تشتك روغن   (را بـه سوي رادياتور و قسمت زيرين خودرو            

 .تگاه دمنده و خودرو وجود داشته باشد حدودا يك متر فاصله ميان دس. هدايت كنيد ) تايرها 

 ثانيه براي ٥حدود . ( دوره ي نمـايش صـرفا محدود به زمان مورد نياز براي خواندن اطالعات است             – ٥

 ) ثانيه براي تست خروجي اگزوز ٢٠خروجي دينامومتر ؛ 

ر صورت  در خـودرو هايي كه يك مبدل سه راهه گاتاليست در آن ها قرار داده شده است د                 : توجـه   

بـروز هـر گونـه نشـانه ي اخـتالل در محفظـه ي احـتراق روند كار بايد فورا متوقف شود ، در غير اين                           

 .صورت  مبدل سه راهه گاتاليست احتماال آسيب مي بيند 

 :مشخصات آزمايش و ترتيب زير را رعايت كنيد 
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 ٠٧ گروه                                       فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC 240 ١٥

 )روشن كردن موتور (  گرم شدن موتور - ١

 بد فقط براي آزمايش خروجي اگزوز  آزمايش قدرت موتور ادامه يا- ٢

  تست خروجي اگزوز در دريچه ي گاز بسيار باز ،دريچه ي گاز بااليي ، دريچه ي گاز پاييني - ٣

  دور آرام- ٤

  تست خروجي اگزوز در دور آرام- ٥

كه بالفاصله بعد از گرم شدن موتور ، تا زماني          ) قدرت موتور ، اگزوز     ( آزمايش هاي دريچه ي گاز تمام       

 .فشار تايز كم است انجام  شود تا در طي اين اقدامات دما به صورت سيار آشكاري افزايش يابد 

 دقيقه اي بايد    ٤٥يك وقفه   . ممكن است دو بار اندازه گيري مكرر پس از عمليات هاي تنظيم انجام شود               

 .پيش از انجام ادامه  اندازه گيري ها در نظر گرفته شود تا كل دستگاه خنك شود 
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 ٠٩ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ١

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )ورودي هوا (۰۹:  گروه   
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 ٠٩ گروه                                       فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٢

 
 
 

 ورودي هوا

 
 باز و بسته كردن مني فولد هوا -

 دياگرام اتصال مني فولد ورودي هوا -
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 .  را درآوريد  (EIS) ـ سوئيچ جرقه الكتريك ١

 ٠٩ گروه                                      
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٣

 
 باز وبسته كردن مني فولد هوا  

 
 

  پيچ درپوش سرسيلندر2/1-
  سوپاپ چندكاره6 -

 )تغذيه( لوله ورودي 17/2-
   مني فولد ورودي19-

   پيچ19/1-
   كاسكت19/3-

   سوپاپ گردش گاز خروجي89-
 سوپاپ گردش گاز خروجي لوله 89/2- 

 سوراخ سوپاپ چند كاره:  فلش 

 

 . ر را برداريد  ـ درپوش كنار جلو موتو٢

 .   ـ درپوش و فيلتر هوا را برداريد ٣

 . را درآوريد ) هواكش (  ـ سنسور دبي سنج و لوله ورودي هوا ٤

 .  ـ مسير سوخت رساني را با سوپاپهاي هاي تزريق درآوريد ٥

 .  را باز كنيد  ( 17/2) ـ فشار سوخت را از طريق شير اصلي تخليه و لوله تغذيه ٦

 .  درپوش سر سيلندر را باز كنيد  ( 2/1) ـ پيچ ٧

 .  را باز كنيد  (19) ـ لوله هاي خالء ورودي ٨

 .  ـ سوكت هاي الكتريكي را قطع كنيد ٩

 .  را باز كنيد  (89) به شير گاز خروجي  ( 89/2) ـ پيچ و مهره درپوش لوله ١٠

 . را باز كنيد  (6) ـ شير چند منظوره ١١
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 ٠٩ گروه                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٤

 .را باز كنيد   (19) ـ مني فولد هوا ١٢

 . را تعويض كنيد   (19/3)واشرهاي .  ـ براي نصب ، عكس شيوه فوق را انجام دهيد ١٣

 :  ـ گشتاور  ١٤

                              Nm  0 2 پيچ مني فولد هوا به سر سيلندر                  

                        Nm  0 1  پيچ درپوش سر سيلندر                                

      Nm  38      لوله ورودي سوخت                                           

     Nm  23        مهره اتصال لوله گاز خروجي                                           

 
 : ـ ابزار مخصوص ١٥

  
119 589 04 63 00 

 شيلنگ فشار
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 ٠٩ گروه                                       فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 رودي هوادياگرام اتصال مني فولد و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اهرم الكترونيكي گاز– M  16.1مخزن خال دريچه كنترول مني فولد                      – 3.2

 پمپ هواي الكتريكي            – M    33 دريچه تعويض مني فولد                                  – 3.3

  سوپاپ پمپ هوا      – Y     32                    سوپاپ كنترول                          – 3.4

  دريچه – Y   58.1 دريچه هاي تزريق هواي ثانويه                             – 6

  مني فولد ورودي- 19

  سوپاپ گردشي گاز خروجي– 89

B2.5 –سنسور جريان هواي داغ  

١ C - 240برتسواري 
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  ١٣ گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ١

 
 

 
 
 
 
 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات 

 )تسمه موتور (۱۳:  گروه   
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  ١٣ گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٢

 تسمه موتور

 

 بازو بسته كردن پولي تسمه -

 بازو بسته كردن  تسمه -

 بازو بسته كردن ابزار كشش تسمه -

  شكل چند كارهVدياگرام چرخش تسمه پروانه  -

  شكلVچك و بازرسي تسمه پروانه -
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  ١٣ گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٣

 باز وبسته كردن پولي تسمه 

 

  شكلVتسمه  1- 

 پيچ دوسردنده2- 

 پولي كشنده3- 

 پيچ نقطه اي 4- 

(A)نوع قديمي  
(B)نوع جديد  

 
 
 در جهت عقربه هاي ساعت  (3) را در پولي (4)پيچ شش گوش .  را شل كرده و درآوريد  (1) شكل V ـ تسـمه  ١

 .  ميلي متر قفل كنيد ٥پولي را باپين قطر . بگردانيد 

 .   ـ مقاطع پولي را بازرسي و آسيب ديدگي آن را كنترل كنيد ٢

 .  را بازرسي كنيد  (3) شكل V تسمه _ ٣

 .  را جا بياندازيد و آن را سفت كنيد  (3) شكل V بازرسي تسمه  بعد از_ ٤
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 باز و بسته كردن تسمه

  ١٣ گروه                                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٤

 

  شكلVتسمه 1-

 پيچ ستاره اي2-

 پولي كشنده3- 

 
 
 . ـ تسمه را شل و سپس آن را درآوريد١

 را در جهت عكس عقربه ها بگردانيد و پولي را با پين و يا تسمه (3) درپولي كشنده (2)پـيچ ستاره اي   : توجه 

 .د ميلي متر قفل كني٥با قطر 

 . ـ مقاطع پولي تسمه و وسيله كشش را براي آسيب ديدگي و آلودگي بررسي و كنترل كنيد٢

  را بازرسي كنيد از نظر پرگي و ترك(1) شكل را V ـ تسمه ٣

 . را نصب كرده و سفت كنيد(1) شكل را V ـ تسمه ٤

 .از واكس يا مواد مشابه استفاده نكنيد : توجه 
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  ١٣ گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٥

 ش تسمه باز وبسته كردن ابزار كش

 
 

 پروانه الكتريكي1- 

 تسمه 2- 

 محافظ پروانه3- 

 وسيله كشنده4- 

 پيچ هاي وسيله كشنده5- 

 سمبه پايين6- 

 ضربه گير7- 

 ضربه گيرپيچ هاي 8- 

 
 .  را درآوريد  (3) پايه و محافظ پروانه – ١

 .  فن برقي را درآوريد – ٢

 .  را باز كنيد  (2) تسمه – ٣

 .  پولي اصلي را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد و آن را قفل كنيد – ٤

 .  پمپ را باز كنيد  (7) ضربه گير – ٥

 .  را باز كنيد  (4) سفت كن تسمه – ٦

 .  را جدا كنيد  (7) ضربه گير – ٧

 .  براي بستن عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 : گشتاور  – ٩

                         Nm  5 پيچ سفت كن تسمه           ●

   Nm  25             پيچ ضربه گير                         ●

     Nm  35       پيچ ضربه گير به پمپ                        ●
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  ١٣ گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٦

 
  شكل چند كارهVدياگرام چرخش تسمه پروانه 

 
 )تهويه( شياري،بدون كمپرسور كولر٦گردنده تسمه تكي 

 
 
  ميل لنگ-١

 )تهويه(ر

www.carge

www.CarGeek.ir

www.carg
 ٢پولي راهنما-٢
 پمپ هيدروليك فرمان-٣
 ١پولي راهنما-٤
 )دينام(ژنراتور-٥
 پمپ و فن سيستم خنك ساز-٦
 پولي شش دهنده به تسمه-٧
 
 
 

 ،همراه با كمپرسور كولشياري٦گردنده تسمه تكي 
 
 
  ميل لنگ-١

  كمپرسور كولر-٢
 پمپ هيدروليك فرمان-٣
 ١پولي راهنما-٤
 )دينام(ژنراتور-٥
 پمپ و فن سيستم خنك كننده-٦
  پولي كشش دهنده به تسمه-٧
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  ١٣ گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٧

  شكل بوسيله چرخش مرحله به مرحله موتورVچك و بازرسي تسمه پروانه
 
 )فلش(را در نقطه اي كه به راحتي ديده مي شود عالمت بزنيد) ٢٧( شكلVتسمه پروانه -١

 موتور را بوسيله استارت هر بار كمي بچرخانيد-٢

 را از نظر هر گونه صدمه ديدگي چك كنيد)  ٢٧(تسمه پروانه-٣

بازرسـي و چـك زمانـي تمـام مـي شـود كـه محـل عالمـت زده مجدداً در همان محل اوليه مشاهده                          -٤

 )دور كامل تسمهبهد از يك .(شود
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  ١٤وه گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC – 240 ١

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )كنترل گاز خروجي (۱۴:  گروه   
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  ١٤وه گر                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC – 240 ٢

 
 

 سيستم كنترل گاز خروجي

 O2 گاز)سنسور(باز و بسته كردن حسگر -

 (O2)باز و بسته كردن سنسور اكسيژن  -

 باز و بسته كردن مني فولد دود -

 باز و بسته كردن سوپاپ گردش گاز -

 باز و بسته كردن پمپ هوا -
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  ١٤وه گر                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC – 240 

 O2از گ)سنسور(باز و بسته كردن حسگر
 

 )شكل سمت چپ (Twc قبل از o2 گازG3-3حسگر 
 

 )شكل سمت راست (Twc قبل از o2 گازG3-4حسگر 
 

 

www

www.CarGeek.ir

www.car
٣

*٣-٣G اتصال حسگر سمت چپ گاز O2 قبل از Twc 

*٣-٤G اتصال حسگر سمت راست گاز O2 قبل از Twc

.cargeek.ir

geek.ir
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
١

١
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  ١٤وه گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC – 240 ٤

٣-٥×١Gاتصال حسگر تشخيص سمت چپ  

٣-٦×١G  سمت راست) تشخيص عيب(اتصال حسگر تشخيصي. 

٣-٣*١G اتصال حسگر سمت چپ گاز O2 قبل از Twc 

٣-٤*١G اتصال حسگر سمت راست گاز O2 قبل از Twc 

٣-٥×١Gاتصال حسگر تشخيص سمت چپ  

٣-٦×١G سمت راست) تشخيص عيب( اتصال حسگر تشخيصي.  

 
 

Gحسگر تشخيصي سمت چپ  

Gحسگر تشخيصي سمت راست  

-٣Gاتصال حسگر تشخيصي سمت چپ  

-٣Gاتصال حسگر تشخيصي سمت راست . 

www.cargeek.ir
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٣-٥
٣-٦

٥×١

٦×١

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


  ١٤وه گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC – 240 ٥

 
G3-3حسگر سمت چپ گاز  o2 قبل از Twc) شكل سمت چپ( 

G3-4 حسگر سمت راست اكسيژن قبل از  Twc) شكل سمت راست( 
 
 
 

×G3-3اتصال حسگر سمت چپ گاز o2 قبل از Twc  

×G3-4ل حسگر سمت راست گاز اتصاo2 قبل از Twc  

×G3-4اتصال حسگر سمت راست گاز o2 قبل از Twc) شكلA( 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

1
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  ١٤وه گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC – 240 ٦

1×G3-3اتصال حسگر سمت چپ گاز o2 قبل از Twc) شكلB( 

 
 

 )كانكتور( دستورلعمل كاري اتصال برقيجهتG3-4×١،G3-4×1ل 

 .ه هاي حسگر اكسيژن را اليه اي نازك مادهروانكار بماليدرزو: نصب(حسگر اكسيژن G3/4، G3/3ل

 مانيفولد دود                       - متصل به لوله اگزوزO2گر گاز 

 000 589 71 03 00 
     سر آچار رينگي
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  ١٤وه گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC – 240 ٧

 (O2)باز وبسته كردن سنسور اكسيژن 

 

G3/3 : رابط اتصال سنسور 

  چپ 02

G3/4 : رابط اتصال سنسور 

  راست 02

G3/5 : رابط اتصال سنسور 

  چپ 02

G3/6 : رابط اتصال سنسور 

  راست 02

 

G3/3*1 : چپ 02 رابط اتصال سنسور  

G3/4*1 : راست 02 رابط اتصال سنسور  
G3/5*1 : چپ 02 رابط اتصال سنسور  

G3/6*1 : راست 02 رابط اتصال سنسور  

 

 
 .  قاب بندي روي محفظه موتور را برداريد – ١

 .  را از پايه خارج كنيد O2سور  با سن (G3/a *1 )و (G3/3X) اتصاالت رابط – ٢

 .  جدا كنيد )  TWC( را از باالي  O2 سنسورهاي – ٣

 .  پائين مبدل كاناليزور را درآوريد  ( G3/5 , G3/6) با  O2 سنسورهاي – ٤

  .  از چسب مايع استفاده كنيدo2براي نصب  سنسور  : توجه 
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  ١٤وه گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC – 240 ٨

 
 

 
 
 
 
 . يد  براي بستن عكس روش فوق را انجام ده– ٥

G3/3*1 :  02رابط سنسور  

G3/4*1 :  راست 02رابط سنسور  
G3/5*1 : رابط سنسور تشخيص چپ 

G3/6*1 : رابط سنسور تشخيص راست 
 

G3/5 : سنسور تشخيص چپ 

G3/6 : سنسور تشخيص راست 
G3/5*1 : رابط سنسور تشخيص چپ 

G3/6*1 : رابط سنسور تشخيص راست 

 : گشتاور– ٦

   Nm     5 5 به لوله اگزوز                    O2 سنسور   

 Nm    5 5 به اگزوز                     O2   پيچ سنسور 

 : ابزار مخصوص – ٧

000 589 71 03 00 
 

 آچار رينگي
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  ١٤وه گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC – 240 ٩

 . باز و بسته كردن مني فولد دود 

 

 ي مني فولد خروج(156)

   مهره ها(156/1)

   واشر(156/5)

 
 
 .  را جدا كنيد  O2 ـ رابط اتصال سنسورهاي ١

 . دود را برداريد  ـ مني فولد اگزوز ٢

 .  ـ فيلتر هوا را درآوريد ٣

 . ـ كويل هاي جرقه را درآوريد ٤

 . آن را به سمت پائين آورده و بيرون بكشيد .  را باز كنيد  ( 156) ـ مني فولد دود ٥

 .  ـ براي بستن از عكس روش باز كردن استفاده كنيد ٦

 : ـ گشتاور  ٧

                         Nm  6 1 مهره مني فولد دود            

     Nm   0 2 اتصال مني فولد با لوله اگزوز           
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  ١٤وه گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC – 240 ١٠

 باز و بسته كردن سوپاپ گردش گاز 

 

  مني فولد ورودي(19)

 شير گردش گاز خروجي  (89)

 لوله شير گردش گاز خروجي(89/1)
  مخزن خالء(89/2)

  مهره ماسوره(89/3)

(Y31/L) ترانسديوسر خالء  

(a)  تامين خالء لوله 

(b)  خالء كنترل شده لوله 
 

 
 

 .  گيره هاي جلو درپوش موتور را باز كنيد _ ١

 .  درپوش سر سيلندر با فيلتر هوا را با باال كشيدن آن را از سرسيلندر جدا كنيد _ ٢

 .  سنسور دبي جرمي را همراه با لوله هواكش درآوريد _ ٣

 . ه هاي رابط بخار روغن را جدا كنيد  لول_ ٤

 .  پايه لوله رابط را برداريد _ ٥

 . را باز كنيد  (89) و شير گردش بخار خروجي  ( 89/3) مهره درپوش _ ٦

  . جداكنيد  (19) را از لولة ورودي  (89/1) لوله گردش گاز خروجي _ ٧

 .  را از سر سيلندر جدا كنيد  (89) لوله گردش گاز خروجي _ ٨
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  ١٤وه گر                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC – 240 ١١

 .  را قطع كنيد  (EGR) ـ رابط ترانسيور ٩

 .  را درآوريد  (89) شير گردش گاز خروجي _ ١٠

 .  براي بستن عكس روش باز كردن عمل كنيد _ ١١

 :   ـ گشتاور  ١٢

                                     Nm   20پيچ اتصال شير گردش گاز      

              Nm  3 2   اتصال مهره درپوش لوله گردش گاز            

 Nm    8   پيچ لوله گردش گاز خروجي به لوله ورودي             
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  ١٤وه گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC – 240 ١٢

 باز و بسته كردن پمپ هوا 

 
 

 
 

  پيچ(5)

  شلنگ هوا(5/1)

(M33)پمپ هوا   

رابط اتصال الكتريكي: فلش 

 
 
 
 

 .  درپوش سر سيلندر موتور با فيلتر هوا را درآوريد _ ١

 . را باز كنيد   (5) پيچ _ ٢

 .  را جدا كرده درآوريد  (5/1) ـ لوله پالستيكي ٣

 . به كابل اتصال بدنه توجه كنيد . را قطع كنيد ) فلش (  ـ رابط الكتريكي ٤

 .  پمپ  هوا را درآوريد _ ٥

 :  گشتاور _ ٦

  Nm   12 پيچ اتصال پايه پمپ هوا به محفظه           

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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 ɁبرتسوارC - 240 ١

 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )برق موتور (۱۵:  گروه   
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   ١٥ ه گرو                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٢

 برق موتورسيستم 

 نكات ايمني -

 باز و بسته كردن سنسور ميل بادامك -

 باز و بسته كردن سنسور ضربه -

 باز و بسته كردن سنسور ميل لنگ -

 باز و بسته كردن كويل هاي موتور -

 باز و بسته كردن استارت -

 تست مدار ولتاژ دينام -

 تست مدار جريان دينام -

 ز پشتيبان دينامتست مدار فيو -

 باز و بسته كردن دينام -

 باز و بسته كردن پولي تسمه دينام -

 باز و بسته كردن رگالتور دينام -

 
 
 
 

 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ١٥ ه گرو                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٣

 نكات ايمني

خطر آسيب ديدگي هاي بسيار جدي در اثرولتاژ قوي در سيستم جرقه سيستم هاي الكتريكي جرقه                :  احتياط    

با دامنه قدرت خطر ناك     ) مدار ولتاژ ثانويه    (لتاژ قوي   وو) مدار جريان اوليه    (در دو صـورت ولـتاژ ضـعيف         

 .دست زدن به اين قطعات باعث برق گرفتگي خواهد شد .عمل مي كند 

 اقدامات حفاظتي

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 . افرادي كه قطعات پيوندي در بدنشان وجود دارد نبايد با سيستم جرقه واحتراق كار كند -

 .ببنديد   در هنگام كار با سيستم جرقه سوئيچ را -

  هـنگام روشـن بودن موتور حتي در دور آرام اوليه به هيچيك از قطعات سيستم احتراق دست نزنيدو آنرا                      - 

 .جدا نكنيد 

 كفشهايي با كف پالستيكي.(  از كفش ايمني استفاده كنيد -

 . اتصال سنسور موقعيت ميل لنگ در ماژول كنترول را جدا كنيد - 

 .  ه رساناي الكتريكي يا سنسور را در كابل جرقه نصب نكنيد   هيچ قطعه واسط عايق نشد- 
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   ١٥ ه گرو                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٤

 نكاتي در مورد سيستم احتراق 

 كنترل نبايد قطع يا وصل گردند به جز در          ماژول كنترل ، دو سوكت ماژول      به منظور جلوگيري از آسيب رساندن به         – ١

 .مواقعي كه سيستم كنترل خاموش است 

  احتراق نبايد به زمين متصل باشند مثال به صورت يك دزدگيراز سيم پيچ هاي) ١( ـ ترمينال ٢

 . ـ فقط قطعات سيم احتراق اصل را نصب نماييد ٣

 ـ سيسـتم احتراق را در سرعت اوليه به كار نيندازيد مگر آن كه كليه كابل هاي سيم احتراق وصل                      ٤

 .باشند 

ش از قبيل نگه داشتن كابل چهار سيستم احتراق          ـ در سرعت اوليه و يا هنگامي كه موتور روشن است ، آزمايشات             ٥

 .از سيم پيچ احتراق را انجام ندهيد  ) ٤( در فاصله معيني از زمين ، قطع اتصال شمع يا جدا كردن كابل

 )اتصال شمع (  كيلو اهم  باشد ٢ ـ ظرفيت هر يك از مدارهاي ولتاژ قوي بايد حداقل ٦

ل و نقصي به وجود آمده ، الزم و ضروري است ، اين مسئله نبايد               ـ چـنانچه آزمايش احتراق هنگامي كه اختال        ١

 .تنها با يك شمع در كابل احتراق سيلندر انجام شود 

 ـ قـبل از انجـام هـر كاري در سرعت صفر ، مانند آزمايش كمپرسور فشار ، سيستم احتراق را خاموش كنيد و               ٢

 .در ماژول كنترل را قطع كنيد  ) ٢( سوكت

 . داراي دو تزريق كننده سوخت و سيستم احتراق است ١٢٠ موتور : توجه 
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   ١٥ ه گرو                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٥

خطـر آسيب ديدگي هاي بسيار جدي در اثرولتاژ قوي در سيستم جرقه سيستم هاي الكتريكي جرقه در                  :  احتـياط     

كند با دامنه قدرت خطر ناك عمل مي        ) مدار ولتاژ ثانويه    (وولتاژ قوي   ) مدار جريان اوليه    (دو صورت ولتاژ ضعيف     

 .ست زدن به اين قطعات باعث برق گرفتگي خواهد شد د.

  ـ پـيكاپ ثانويـه متصـل بـه كـابل هاي احتراق مربوطه را قطع و وصل نماييد مگر آن كه موتور روشن نباشد و                            ٩

 .سيستم احتراق خاموش باشد 

 امكان انجام   به كار افتد و موتور متوقف شود ،       ) كمپرسـيون سـيلندر     (  ـ در صـورتي كـه محـافظ مـدار كوتـاه              ١٠

 .آزمايش با اين نمونه وجود ندارد 

 .   از سيم پيچ هاي احتراق وصل نكنيد  ) ١٥( و ) ١( ـ يك المپ آزمايشي را به ترمينال ١١
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 ɁبرتسوارC - 240 ٦

 
 از و بسته كردن سنسورهاي ميل بادامك ب

 
 

 
 
 
 
 . را باز كنيد (B6/1) ـ سنسور ميل بادامك١

 . بادامك اورينگ آن را عوض كنيد  براي بستن سنسور ميل _ ٢

 :  گشتاور _ ٣

  Nm   8                   سنسور ميل بادامك به سر سيلندر   ●

(B6/1)سنسور هال بادامك   
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 ɁبرتسوارC - 240 ٧

 
 سنسور ضربه 

 
 

 
 
 
 .  مني فولد ورودي هوا را باز كنيد _ ١

  نشان داده شده در شكل را باز كنيد (A16) سنسور ضربه_ ٢

 :  ـ گشتاور ٣

 Nm  0 2              ه بدنه سيلندر  پيچ اتصال سنسور ضربه ب ●

 
 

A16سنسور ضربه   
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 ɁبرتسوارC - 240 ٨

 سنسور ميل لنگ باز و بسته كردن 

 

 
 
 
 ) در كنار موتور (  فيلتر هوا را باز كنيد _ ١

 . را باز كنيد   (L5)  ـ سنسور ميل لنگ٢

  اگر سنسور ميل لنگ تعويض شده با دستگاه.را دوبـاره راه انـدازي كنـيد    ) ME( ـ بعـد از نصـب واحـد كنـترل     ٣

(STAR) عيب ياب كد حافظه را بخوانيد و اصالح كنيد. 

 : ـ گشتاور ٤

   Nm 8         پيچ سنسور ميل لنگ به بدنه موتور●

 

(L5)سنسور ميل لنگ   
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   ١٥ ه گرو                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٩

 كويل هاي موتور باز و بسته كردن 

 

 

 

 .  ـ درپوش روي موتور را باز كنيد ١

  . به قطعاتي كه در آنها ولتاژ باال جريان دارد دست نزنيد : احتياط 

دارند نبايد به سيستم جرقه كار      ) مانند قلب مصنوعي    ( اشخاصي كه از دستگاه هاي الكترونيكي پيوندي        : احتـياط   

 . كنند 

 . مواظب باشيد كه به سيستم جرقه آسيب وارد نشود : احتياط 

 .  ـ قطعات محافظ موتور و فيلتر هوا را باز كنيد ٢

 .را باز كنيد  ( 5/3 )  ـ پيچ ٣

 .  را باز كنيد  (5/1) ـ رابط شمع ٤

  .را در نظر داشته باشيد   (5/2)عالئم روي درپوش سيلندر را براي نصب رابط شمع : توجه 

  رابط شمع(5/1)

  پيچ(5/3)

(T1/4)كويل جرقه  

 ت رابطعالم: فلش 
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   ١٥ ه گرو                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ١٠

 

خطر آسيب ديدگي هاي بسيار جدي در اثرولتاژ قوي در سيستم جرقه سيستم هاي الكتريكي جرقه در  : احتياط 

با دامنه قدرت خطر ناك عمل مي ) لتاژ ثانويه مدار و(وولتاژ قوي ) مدار جريان اوليه (دو صورت ولتاژ ضعيف 

 .دست زدن به اين قطعات باعث برق گرفتگي خواهد شد .كند 

 . در هنگام نصب كابل را تعويض كنيد .  را جدا كنيد  (T1/4) ـ اتصال الكتريكي كويل جرقه ٥

 . را جدا كنيد  ( T1/4) ـ كويل جرقه ٦

 . يد  ـ براي بستن عكس روش باز كردن عمل كن٧

 :  ـ گشتاور ٨

   8Nm پيچ كويل جرقه به سر سيلندر  ●

  : ـ ابزار مخصوص٩
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 آچار تخت دو سر
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   ١٥ ه گرو                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ١١

 بازو بسته كردن استارت

 
 
 

        
                                            

 
 

 ديدگي هاي بسيار جدي در اثرولتاژ قوي در سيستم جرقه سيستم هاي الكتريكي جرقه در خطر آسيب : احتياط 

با دامنه قدرت خطر ناك عمل مي ) مدار ولتاژ ثانويه (وولتاژ قوي ) مدار جريان اوليه (دو صورت ولتاژ ضعيف 

 .دست زدن به اين قطعات باعث برق گرفتگي خواهد شد .كند 

 . را قطع كنيد طري با) منفي ( ـ كابل اتصال ١

 .  ـ قاب بندي موتور را درآوريد ٢

 .  ـ مني فولد اگزوز دود را بازكنيد ٣

 .  را قطع كنيد  (2) ترمينال ٣٠ ـ كابل نمره ٤

 .  را قطع كنيد  (3) ترمينال ٥٠ ـ كابل نمره ٥

 كابل برق  )١(

 كابل برق  )٢(

 سيم كشي )٣(

 پايه )٤(

 پيچ ها )٥(

(M1)استارتر  
M1 
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 ɁبرتسوارC - 240 ١٢

 .  را باز كنيد  (6) ـ پيچ هاي ٦

 .  را باز كنيد  (4) و كابل  (5) ـ پايه ٧

 .  را باز كنيد  (M1)استارت  ـ ٨

 .  ـ براي بستن عكس روش باز كردن عمل كنيد ٩

 .  ـ سيستم الكتريكي را آماده كار كنيد ١٠

 :  ـ گشتاور ١١

                         Nm 14  ٣٠ مهر اتصال مدار   ●

                     Nm 6    ٥٠ مهره اتصال مدار   ●

  Nm 42          نه    پيچ اتصال استارت به بد●
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 ɁبرتسوارC - 240 ١٣

 ولتاژ دينام مدار تست 

 

 
 
 
 . چگالي اسيد را اندازه گيري كنيد .  باتري را بررسي كنيد – ١

 .  اگر چگالي اسيد كمتر از مقدار مينيمم بود باتري را شارژ كنيد – ٢

 ) نمودار را مالحظه كنيد (  را وصل كنيد  ( 003) مولتي متر – ٣

 .  كنيد  موتور را روشن– ٤

 .  ولتاژ مجاز را كنترل كنيد – ٥

  .تنها بايد مصرف كننده هاي دائمي مثل كوئل به باتري وصل باشند : توجه 

 .  ولت باشد ٥/١٤ ولتاژ مجاز بايد – ٦

 .  نوسانات انتقالي از سيستم شارژ در اتصاالت الكتريكي را حذف كنيد – ٧

 .  كنيد كنترل ديودهاي دينام را – ٨

 فيوز پشتيبان )٣(
  مولتي متر(003)
((G1)باتري  
(G2)دينام  
(M1)استارتر  

(W10) اتصال بدنه
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 . موتور را خاموش كنيد – ٩

 .  را قطع كنيد  (003) مولتي متر – ١٠

  مقادير استاندارد ولتاژ بر حسب آمپر ساعت – ١١

 
 

100 92 74 72 66 62 46 30 

1/24 

0/04 
1/24 

0/04 
1/24 

0/04 
1/24 

0/04 
1/24 

0/04 
1/24 

0/04 
1/24 

0/04 
1/24 

0/04 

Ah/dm  

 

Kg 

Dm3 

ــن    ــاز بي ــي   مج چگال

 سلول هاي باطري  

300 280 280 265 200 190 140 90 A  مقدار جريان بار 

10 10 10 10 10 10 10 10 S  زمان بار 

10 10 10 10 10 10 10 10 V  ولتاژ 
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 مدار جريان دينام تست 

 

 
 
 
 
 .  شرايط تست دينام طبق نمودار اتصال آماده كنيد ـ ١

 .  مولتي متر را وصل كنيد ـ ٢

 . و مقاومت بار را وصل كنيد ) آمپر/ولت(تر  تسـ ٣

 .  را بخوانيد  ( G2) مقدار جريان بار دينام ـ ٤

 .  موتور را روشن كنيد ـ ٥

 .  جريان بار را تست كنيد ـ ٦

 . اگر بيشتر بود ديودهاي دينام را بررسي كنيد .  ولت باشد ٧/١٢ولتاژ در اين حالت نبايد كمتر از  : توجه 

 فيوز پشتيبان )٢(

  مولتي متر(003)

 D.C گيره (065)

 مقاومت بار آمپربا – تسترولت (079)

(G1)باتري  

(G2)دينام  

(M1)استارتر  

(W10)اتصال بدنه  
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 ɁبرتسوارC - 240 ١٦

 . را خاموش كنيد  موتور ـ ٧

 .  تستر جريان و ولتاژ را قطع كنيد ـ ٨

  جريان بار دينام مقدار ـ ٩

 j = 2/53 نسبت   A =  150 مقدار آمپر rpm 2500جريان بار دينام در 

 
 

100 92 74 72 66 62 46 30 

1/24 

0/04 
1/24 

0/04 
1/24 

0/04 
1/24 

0/04 
1/24 

0/04 
1/24 

0/04 
1/24 

0/04 
1/24 

0/04 

Ah/dm  

 

Kg 

Dm3 

ــن    ــاز بي ــي   مج چگال

 سلول هاي باطري  

300 280 280 265 200 190 140 90 A  مقدار جريان بار 

10 10 10 10 10 10 10 10 S  زمان بار 

10 10 10 10 10 10 10 10 V  ولتاژ 
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 ɁبرتسوارC - 240 ١٧

 تست مدار فيوز پشتيبان دينام

 

 

 

 اثرولتاژ قوي در سيستم جرقه سيستم هاي الكتريكي جرقه در دو خطر آسيب ديدگي هاي بسيار جدي در: احتياط 

با دامنه قدرت خطر ناك عمل مي كند ) مدار ولتاژ ثانويه (وولتاژ قوي ) مدار جريان اوليه (صورت ولتاژ ضعيف 

 .دست زدن به اين قطعات باعث برق گرفتگي خواهد شد .

 .كنيدرا قطع ) منفي( ـ باطري را چك و كابل اتصال بدنه ١

 . ـ درپوش ترمينال مثبت را برداريد٢

 . اطري را قطع كنيد(G1) ـ كابل مثبت ٣

 . را قطع كنيد(G2) دينام (+B) ـ كابل ٤

 فيوز پشتيبان )١(

  مولتي متر(003)

 D.C گيره (065)

 آمپربا – تسترولت (079)
 مقاومت بار

(G1)باتري  

(G2)دينام  

(M1)استارتر  

(W10)اتصال بدنه  
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 ɁبرتسوارC - 240 ١٨

 

 . را در مدار وصل كنيد(003) ـ مولتي متر ٥

 . را چك كنيد(1) ـ فيوز مدار پشتيبان ٦

 .وب است بايد تعويض كنيد اهم كمتر بود مدار سيم كشي معي١ مقاومتا زاگر مقدار  : توجه 

 . ـ براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد٧

 .  ـ سيستم برقي را كنترل و بررسي كنيد٨
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 ɁبرتسوارC - 240 ١٩

 تست مدار ديود دينام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ( A 200/300 ) برگشت فيوز – ١

 اسيلسكوپ با تستر موتور  – 030
065 D.C   -  بست 

G1  - باطري  
G2  - دينام  
M1  - استارت  

W10  - اتصال بدنه  
 . را وصل كنيد  ( 030 ) كانكتور  تستر موتور با اسيلسكوپ – ١

 .  موتور را روشن كنيد – ٢

 .  سوئيچ را در جريان قرار دهيد – ٣
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 ɁبرتسوارC - 240 ٢٠

 . ديويد باطري سالم مي باشد 

 . اين تست وآزمايش ممكن است  باعث تحرك ديويد شود 

 چك كنيد ( RPM )  دور در دقيقه٣٠٠٠نوسانات ديويد  را در دور – ٤

 

 

 

 

 

 

 .                               وقتي كه ديويد سالم مي باشد 

 

 

 

 

 

  

 . مي باشد ٠خراب باشد خط صفر   ) (  1 )                 وقتي كه فيوز برگشت 
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 ɁبرتسوارC - 240 ٢١

 

 

 

 

 

 

 

 .  د                 وقتي كه نمودار بصورت هارمونيك مثبت مي باشد ديويد مثبت وزياد شارژ مي كن

 

 

 

 

 

 

 

 .  وقتي كه نمودار بصورت هارمونيك منفي مي باشد ديويد منفي وكم شارژ مي كند 
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   ١٥ ه گرو                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٢٢

 باز و بسته كردن دينام 

 

                                 
 
 
 
 
 
 

خطر آسيب ديدگي هاي بسيار جدي در اثرولتاژ قوي در سيستم جرقه سيستم هاي الكتريكي جرقه در دو : احتياط 

با دامنه قدرت خطر ناك عمل مي كند ) مدار ولتاژ ثانويه (وولتاژ قوي ) مدار جريان اوليه (ورت ولتاژ ضعيف ص

 .دست زدن به اين قطعات باعث برق گرفتگي خواهد شد .

 

 .  باتري را قطع كنيد )منفي ( كابل اتصال بدنهـ ١

 .  درپوش موتور و دربچه هواكش ورودي را درآوريد ـ ٢

 .  شكل پروانه و دينام را درآوريد V  تسمهـ ٣

 .  را قطع كنيد  ( 1) ترمينال ٣٠ كابل نمره ـ ٤

 .  را درآوريد (2) 61كابل برق مدار ) رابط (  سوكت ـ ٥

  غالف پيچ)٤(             30 ترمينال كابل )١(

   دينامG2            61ترمينال كابل  )٢(

ها)٣( پيچ
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 ɁبرتسوارC - 240 ٢٣

 .  را باز كنيد  (3) پيچ هاي دينام ـ ٦

 .  را باز كنيد (a ) مغزي ـ ٧

 .  را درآوريد  ( G2) دينام ـ ٨

 . وق را عمل كنيد  براي نصب عكس شيوه فـ ٩

 . و برنامه ريزي اصلي را انجام دهيد .  سيستم الكتريكي را به كار بياندازيد ـ ١٠

 : گشتاور ـ  ١١

                Nm 18 مهره اتصال مدار دينام     ●

       Nm 5             دينام   مهره اتصال مدار  ●

                         Nm 42 پيچ پايه دينام     ●
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 باز وبسته كردن پولي تسمه دينام 

 
 

 
 
 
 

 .  دينام را باز كنيد – ١
 .  را درآوريد  (4)كالهك   – ٢
 .  استفاده كنيد  (3)  از آچار بكس  (D) براي باز كردن قرقره تسمه – ٣

  .كالهك آسيبي ديده آن را تعويض كنيد اگر در هنگام نصب  :توجه 

 . كيلومتر تسمه را نيز تعويض كنيد ١٠٠٠٠٠بيشتر از كاركرد گام تعويض دينام و در هن  : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق استفاده كنيد – ٤
 :  گشتاور پيچ ها – ٥
 Nm   80         مهره به قرقرة تسمه    ●
  : ابزار مخصوص-

                                                                          
 
 
 

 
V قرقره شياردار تسمه) ١(

 شفت دينام)  ٢(

 آچار بكس)  ٣(

 كالهك)  ٤(

110 589 01 01 00 
 آچار تخت دو سر
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 باز وبسته كردن رگالتور دينام 

 
 

   
 
 . درآوريد باز كرده و  را  ( G2) دينام – ١

 .  را باز كنيد  (2) مهره – ٢

 . را باز كنيد  (3) مهره - ٣

 .   را باز كنيد  (4) پيچ درپوش – ٤

 .  را درآوريد  (1) درپوش – ٥

 . را باز كنيد  (6) پيچ هاي رگالتور - ٦

 .  را از كنار درآوريد  (5) رگالتور – ٧

 .  براي نصب عكس شيوه فوق عمل كنيد – ٨

  .دقت شود آسيب نرسانيد ) ذغالي دينام ( ك هاي بدر هنگام نصب به جارو  : توجه 

 شدرپو)  ١(

 مهره)  ٢(

 مهره)  ٣(

 پيچ درپوش) ٤(

 كلكتور)  ٥(

 پيچ هاي كلكتور)  ٦(

(G2)دينام   
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 ɁبرتسوارC - 240 ١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( راتدستورالعمل تعمي

 )روانكاري موتور (۱۸:  گروه   
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 ɁبرتسوارC - 240 ٢

 
 سيستم روانكاري موتور

 تست فشار روغن موتور -

 باز و بسته كردن نازل روغن در سيلندر -

 تعويض زنجير اويل پمپ -

 باز و بسته كردن شير فشار شكن روغن -

 باز و بسته كردن اويل پپ -

 باز و بسته كردن فيلتر روغن -

 باز و بسته كردن خنك كن روغن -

 ز و بسته كردن لوله گيج روغن با -

 باز و بسته كردن  سنسور سطح روغن -

 :اندازه گيري مصرف روغن -

 تعويض فيلتر روغن موتور  -

 تعويض المنت فيلتر ؛ تخليه فيلتر روغن -

 تخليه روغن موتور با استفاده از پمپ تخليه -

 )اويل پمپ(جدا كردن زنجيره پمپ روغن  -

 پرچ كردن زنجير پمپ روغن -
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  ١٨ هو گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٣

 يري مصرف روغن اندازه گ

  

 
 
 
 
 
 
 
 

دماي . جهـت اندازه گيري سطح روغن خودرو بايد در سطح صاف بدون شيب پارك شده باشد   : توجـه  

تا بتوان براحتي سطح روعن را روي گيج بدون هيچ          .  درجه سانتيگراد باشد     ٢٠روغـن نـبايد بيشتر وكمتر از        

 .اشتباهي بررسي كرد 

 .  كنيد  روغن ريزي موتور را بررسي– ١

 .  فيلتر روغن را تعويض كنيد – ٢

 .  تست اندازه گيري روغن را شروع كنيد – ٣

 . متصل كنيد  ( 087 ) را به كابل  HHTاز   ( star .diagnostic ) سوكت دستگاه – ٤

 .  مقدار واقعي را از دستگاه بخوانيد – ٥

 .  مقدار مصرف روغن را محاسبه كنيد – ٦
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 

  ١٨ هو گر                                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٤

 
 :  روغن  نحوه محاسبه مصرف

 ١٠٠٠×                             اختالف مقدار روغن در ليتر 
 = روغن مصرفي 

                           مقدار مسافت طي شده بر حسب كيلو متر 

  كيلومتر ١٠٠٠ليتر بر = 
 

             ٧/٠ × ١٠٠٠ 
  كيلومتر                         ١٠٠٠ ليتر بر ٦٢/٠=                                       = 

                 ١١٢٣  
 .  با توجه به گيج روغن در صورت نياز روغن را اضافه ويا كم كنيد – ٧

 
 .موتور را روشن و فشار روغن را توسط تستر اندازه گيري كنيد  - ٨
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  ١٨ هو گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٥

 تست فشار روغن

 
 
 

   

 فشار سنج روعن )١(

 اتصاالت )٢(

 رينگ آب بندي  )٣(

 توپي )٤(

 رينگ آب بندي )٥(

 دماسنج ريموت )٦(

 گيج روغن )٧(

 پروانه الكتريكي )٨(

 محافظ پروانه )٩(

 
 
 . يد  گيره درپوش موتور را باز كن– ١

 .  قاب بندي و فيلتر هواي موتور را باز كنيد – ٢

 .  و فن الكتريكي را درآوريد  (9) قاب پروانه – ٣

 .  را همراه با واشر محفظه زمانبندي را باز كنيد  (4) پيچ – ٤

  .در هنگام نصب واشر را تعويض كنيد : توجه 

 . انبندي نصب كنيد  را در محفظه زم (2) واتصاالت  (1) تستر فشار روغن – ٥

 .  سطح روغن را بررسي و در صورت نياز سطح روغن را صحيح و تنظيم كنيد – ٦

 .  را وصل كنيد  (6) دماسنج ريموت – ٧
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  ١٨ هو گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٦

 .  سنسور دما را از طريق لوله گژ روغن وارد موتور كنيد – ٨

 .  موتور را روشن و فشار روغن را توسط تستر اندازه گيري كنيد – ٩

   .تي كه گاز داده مي شود بايد فشار روغن سريعاً باال برود وق: توجه 

 .  براي نصب عكس شيوه فوق را انجام دهيد– ١٠

 فشار روغن  – ١١

  bar 0.7   بيشتر از    (rpm  700) فشار روغن در دور آرام –الف 

  bar 0.3  بيشتر از  (rpm  3000) فشار روغن در دور بار    –ب 

   : گشتاور پيچ– ١٢

  Nm  0  2پيچ توپي محفظه لنگ                                   

 
 : ابزار مخصوص – ١٣

 

                    
103 589 00 21 00 

 
 )تست كن(تستر 

166 589 00 63 00 
 

 اتصال دوگانه

124 589 07 21 00 
 

 دماسنج ريموت
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  ١٨ هو گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٧

 كنترل سطح روغن 

 ميليمرتمقدار روغن بر حسب ليرت              نشانگر گيج 
 روغن برحسب 

 
١٤٨ 
١٤٩ 
١٥٠ 
١٥١ 
١٥٢ 
١٥٣ 
١٥٤ 
١٥٥ 
١٥٦ 
١٥٧ 
١٥٨ 
١٥٩ 
١٦٠ 
١٦١ 
١٦٢ 
١٦٣ 
١٦٤ 
١٦٥ 
١٦٦ 
١٦٧ 
١٦٨ 
١٦٩ 

١١٧٠ 
١٧١ 
١٧٢ 
١٧٣ 
١٧٤ 
١٧٥ 
١٧٦ 
١٧٧ 

 
 
 

٦٫٠٠ 
٦٫٠٨ 
٦٫١٥ 
٦٫٢٣ 
٦٫٣١ 
٦٫٣٨ 
٦٫٤٦ 
٦٫٥٤ 
٦٫٦٢ 
٦٫٦٩ 
٦٫٧٧ 
٦٫٨٥ 
٦٫٩٢ 
٧٫٠٠ 
٧٫٠٧ 
٧٫١٤ 
٧٫٢١ 
٧٫٢٩ 
٧٫٣٦ 
٧٫٤٣ 
٧٫٥٠ 
٧٫٥٧ 
٧٫٦٤ 
٧٫٧١ 
٧٫٧٩ 
٧٫٨٦ 
٧٫٩٣ 
٨٫٠٠ 
٨٫٠٦ 
٨٫١٣ 
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  ١٨ هو گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٨

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

دماي . جهـت اندازه گيري سطح روغن خودرو بايد در سطح صاف بدون شيب پارك شده باشد    : توجـه  

تا بتوان براحتي سطح روعن را روي گيج بدون هيچ          .  درجه سانتيگراد باشد     ٢٠نـبايد بيشتر وكمتر از      روغـن   

 .اشتباهي بررسي كرد 

 .  را باز كنيد( 2 ) را از لوله گيج روغن ( 1 ) در – ١

 . كنيد ( 2 ) ابزارگيج اندازه گيري روغن را در داخل لوله گيج روغن – ٢

 ثانيه در اين ٣ه گـيري روغـن رابطـور كامل در داخل لوله گيج روغن كرده وحداقل    ابزارگـيج انـداز    : توجـه  

 .حالت نگهداريد 

 . سطح روغن را روي روي گيج بخوانيد وبا استفاده از جدول آن را تبديل كنيد – ٣

 . هر گونه اختالف در سطح روغن را اصالح كنيد – ٤
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  ١٨ هو گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٩

 
 باز وبسته كردن نازل روغن در سيلندر

 
 
 

      

 اي روغننازل ه )١(

 پيچ ستاره اي )٢(

 لوله تزريق )٣(

 
 .  كارتل روغن را باز كنيد – ١

 .  قسمت فوقاني كارتل روغن را درآوريد – ٢

 .  اويل پمپ را باز كنيد – ٣

فيلتر اويل پمپ را تميز .  در هـنگام نصـب از جاگـيري صحيح شير جريان برگشتي روغن اطمينان حاصل كنيد        – ٤

 . يكه در استارت اوليه روغن را پمپ كند  اويل پمپ را با روغن موتور پر كنيد بطور،قبل از نصب. كنيد 

 . در صورت نياز ميل لنگ موتور را برگردانيد .  را درآوريد  (1) نازل هاي اسپري دوغن – ٥

 اطمينان  نازل هاي روغن (3) در هـنگام نصـب نـازل هـاي اسـپري روغـن از عدم خميدگي لوله هاي اسپري       – ٦

  .حاصل كنيد

 . ميز كنيد  منافذ روغن را بررسي و ت– ٧

 .  براي بستن عكس شيوه فوق عمل كنيد – ٨
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  ١٨ هو گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ١٠

 

 . از هواي متراكم در منافذ روغن و در جهت جريان روغن استفاده كنيد : توجه 

  . براي تميز كاري از اشياء زبر و سخت استفاده نكنيد : احتياط

 :  گشتاور – ٩

                   Nm 15پيچ اتصال نازل روغن به محفظه لنگ      

 

 : ابزار مخصوص -١٠

                                                                                    
                                                                                     000 589 76 09 00 

 گيت آچارهاي ستاره اي                                                                                      
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  ١٨ هو گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ١١

 تعويض زنجير اويل پمپ 

 

 

    

 كارتل روغن )١(

 اويل پمپ )٢(

شير كنترل جريان )٣(
 برگشت روغن

پيچ هاي اويل  )٤(
 پمپ

 
 
 
 .  را باز كنيد  (1) كارتل – ١

 . را درآوريد   (2) اويل پمپ – ٢

كنيد ، فيلتر اطمينان حاصل   (3)از جاگيري صحيح شير كنترل جريان برگشتي روغن  در هنگام نصب : توجـه  

قبل از نصب پمپ روغن را با روغن موتور پر كنيد طوريكه اولين استارت روغن پمپ                . پمـپ روغن را تميز كنيد       

  .شود

 .  زنجير پمپ روغن را جدا كنيد – ٣

 .  زنجير اويل پمپ را به داخل بكشيد – ٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥

 . ا كنترل كنيد  موتور را روشن و نشتي ها ر– ٦
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  ١٨ هو گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ١٢

 باز و بسته كردن شير فشار شكن روغن 

 

 

   

 كارتل روغن )١(

اويل پمپ و شير  )٢(
 فشارشكن

شير كنترل جريان  )٣(
 برگشت روغن

پيچ هاي اويل پمپ )٤(

 
 
 .  را باز كنيد  (1) كارتل روغن – ١

 .  را باز كنيد  (2) اويل پمپ – ٢

 اطمينان حاصل كنيد ، فيلتر اويل  (3)از جاگيري صحيح شير كنترل جريان برگشتي  در هـنگام نصب  : توجـه  

 ويل پمپ را با روغن  موتور پركنيد بطوريكه دراولين استارت روغن راپمپ كندقبل از نصب ا. پمپ را تميز كنيد 

 .  شير فشار شكن روغن را باز كنيد – ٣

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤

 . شير فشار شكن براي تعمير به همراه اويل پمپ خواهد بود و نبايد آنها را جدا كرد : توجه 

 .  نشتي ها را بررسي كنيد  موتور را روشن كرده و– ٥
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  ١٨ هو گر                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ١٣

 باز و بسته كردن اويل پمپ 
 
 

   

 زنجيركش )١(

 نجير اويل پمپز )٢(

 چرخدنده اويل پمپ )٣(

 پيچ ها )٤(

 لوله روغن )٥(

 پيچ ها )٦(

 اويل پمپ )٧(

شير كنترل جريان برگشتي  )٨(
 روغن

 پيچ ها )٩(

 درپوش )١٠(

 
 

 

 .  كارتل روغن را باز كنيد – ١

 .   بيرون بكشيد  (9) را از چرخدنده اويل پمپ  ( 2) را عقب بكشيد و زنجيرپمپ روغن  (1) زنجير سفت كن – ٢

 .  را درآوريد  (5) پيچ هاي لولة روغن – ٣

 .  را باز كنيد  (7)،   (6) پيچ هاي مهره – ٤

 . را باز كنيد  (7) اويل پمپ – ٥

 . در موقع نصب اويل پمپ را با روغن موتور پر كنيد تا هنگام استارت روغن پمپ شود : توجه 

 .  را تميز كنيد  (7)  فيلتر روغن – ٦
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  ١٨ هو گر                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ١٤

 

 وريدآ در (7)ز اويل پمپ  را ا (5) و لوله روغن (10)  را ببنديد و درپوش (9)در اين مرحله پيچ ها   :توجه 

 .  قبل از نصب اويل پمپ از جايگيري صحيح شير كنترل جريان برگشتي روغن اطمينان حاصل كنيد – ٧

 .  براي بستن عكس روش فوق را انجام دهيد – ٨

 :  گشتاور ها – ٩

   Nm  18 پيچ ستاره اي           Nm 25پيچ اتصال اويل پمپ به محفظ پيچ شش گوش     

                                                       Nm  7.6پيچ اتصال لوله روغن اويل پمپ      

                           Nm  5 . 9  پيچ اتصال درپوش اويل پمپ                                         
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 ɁبرتسوارC - 240 ١٥

 پرچ كردن زنجير اويل پمپ 

متصل  ) ٢( را با زنجير پمپ روغن نو        ) ١( زنجير پمپ روغن معيوب      ) ٣( ابـزار مخصوص     بـا اسـتفاده از    – ١

 . كنيد 

  
 
 
 
 
 
 . كامآل متصل شود  ) ٢(  ميل لنگ موتور را به آرامي بچرخانيد تا زنجير اويل پمپ – ٢

  .را در آوريد  ) ١(  زنجير اويل پمپ قديمي – ٣

 . متصل كنيد  ) ٤(  حلقه اتصال را با ) ٢(  زنجير اويل پمپ جديد – ٤
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 ɁبرتسوارC - 240 ١٦

 . را از جلو داخل كنيد  ) ٤(  حلقه اتصال  :توجه 

 .  پيچ كنيد )  (28وپيچ ) فلش( را با ابزار پرس F2 قطعه راهنماي شماره – ٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) فلش. ( را داخل كرده وبا ابزار فشار آن را نصب كنيد  ( 2 ) قطعه شماره – ٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) فلش. ( داخل كنيد ( 2 )فحه بيروني قطعه در ابزار مونتاژ  ص– ٧
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 . را بررسي كنيد ) فلش( وموقعيت غلطك وابزار پرس ( 4 ) فاصله حلقه هاي زنجير را با حلقه اتصال – ٨

 .  را به اندازه الزم سفت كنيد ( 6 )  پيچ - ٩

  . ابزار پرس را باز كنيد – ١٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )فلش. ( را داخل حلقه اتصال حركت دهيد ( 2 )زار مونتاژ شماره  اب– ١١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . ابزار مونتاژ را فشار داده وسپس پين را در داخل مركز بلوك قرار دهيد – ١٢
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 .  را ببنديد  ( 6 ) پيچ – ١٣

 .  سر پين هاي حلقه را پر چ كنيد – ١٤

 . در صورت نياز دو باره پرچ كنيد . نيد  سر پين هاي پرچ شده را بررسي ك– ١٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  ابزار مخصوص – ١٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

602 589 02 40 00 
    حلقه زبجير 

103 589 01 63 00 
      ابزار مونتاژ 

602 589 00 39 00 
         ابزار پرس 

602 589 00 98 00 
           كيف 
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 باز وبسته كردن فيلتر روغن 

 

 

 پروانه برقيـ ١

  پايه پروانهـ٢

 ـ مبدل حرارتي ٣

 ـ كالهك فيلتر روغن٤

 ـ فيلتر روغن٥

 ـ سيل فيلتر روغن٦

 ـ فيلتر روغن٧

 ـ پيچ فيلتر ٨

 ـ پيچ هاي مبدل حرارتي ٩

 
 .  درپوش موتور را باز كنيد – ١

 .  قاب بندي و فيلتر هواي موتور را برداريد – ٢

 .  و فن برقي را باز كنيد  (2) پايه پروانه – ٣

 .   را باز كنيد  (5) و بدنه فيلتر روغن  (4)كالهك  – ٤

 .  باز كنيد  (5)را در بدنه فيلتر روغن ) مبدل حرارتي (  خنك كن روغن  (9) پيچ هاي – ٥

  .به لوله هاي خنك كننده آسيب نرسد  : احتياط

 .  را باز كنيد  (5) بدنه فيلتر روغن  (8) پيچ – ٦

 . رآوريد  را د (5) بدنه فيلتر روغن – ٧

  . را تعويض كنيد  (6)در هنگام نصب سيل : توجه 

 .  براي بستن عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 .  سطح روغن موتور را كنترل كنيد – ٩

 :  گشتاور  – ١٠

                            Nm  5 2درپوش فيلتر روغن      

        Nm 0 7پيچ اتصال بدنه فيلتر روغن به محفظه      
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 باز و بسته كردن خنك كن روغن
  

     

 رقيـ پروانه ب١

 ـ پايه پروانه٢

 ـ محفظه فيلتر روغن٣

 ـ لوله خنك كن٤

 ـ لوله خنك كن٥

 ـ مبدل حرارتي ٦

 ـ سيل ها٧

 
 

 .  درپوش جلو موتور را باز كنيد – ١

 ) با باال كشيدن مي توانيد آن را باز كنيد . (  قاب بندي موتور و فيلتر هوا را باز كنيد – ٢

 .  را درآوريد  (2) پايه پروانه فن برقي – ٣

  0900 02 589 103ابزار مخصوص  .  محفظه فيلتر روغن را باز كنيد  (3) درپوش – ٤

 .  رادياتور خنك كن روغن را تخليه كنيد – ٥

 .  را باز كنيد  (6) رادياتور روغن  ( 4,5) لوله هاي خنك كن – ٦

 .  در محفظه فيلتر روغن را درآوريد  (6) مبدل حرارتي آب روغن– ٧

 .  را تعويض كنيد  (7)در هنگام نصب واشر ها: توجه 

 . صب عكس روش فوق عمل كنيد  براي ن– ٨

 .  سيستم خنك كن روغن را براي نشتي بررسي و كنترل كنيد – ٩

 :  گشتاور – ١٠

   Nm  25پيچ درپوش فيلتر روغن                         

           Nm  11  مبدل حرارتي خنك كن روغنپيچ    
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 وغن رگيجباز و بسته كردن لوله 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ـ لوله هادي گيژ١

 هادي گيژ ـ پيچ لوله ٢

  ـ گيژ٣

  ـ اورينگ گيژ٤

  ـ سيل لوله هادي گيژ٥

  ـ نوار كابل٧
 

 
 
 

 .ـ محفظه و روكش موتور را باز كرده و در آوريد ١

 . ـ قاب بندي موتور و فيلتر هوا را در آوريد٢
 . باز كنيد(1) را از درپوش سر سيلندر (2) ـ پيچ لوله هاي گيج ٣
 . باز كنيد(1) را از لوله گيج روغن (7) ـ نوار نگهدارنده كابل ٤
 .يد را باال كشيده و در آور(1) ـ لوله گيج روغن ٥
 . ـ براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد٦
 . ـ موتور را روشن و نشتي روغن را كنترل كنيد٧
 : ـ گشتاور ٨

 

 Nm    10    پيچ درپوش سر سيلندر          

 : ـ ابزار مخصوص ٩
 
 

001 589 76 09 00 
  مجموعه ستاره اي خارجي
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 باز و بسته كردن سنسور سطح روغن

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـ كارتل ، قسمت پايين١

  ـ پيچ هاي سنسور سطح روغن٢

  ـ تولپ سنسور سطح روغن٣
B40سنسور سطح روغن  

 

 
 . ـ روغن موتور را خالي كنيد١

 تر ـ قسمت پايين كار ٢

 . را باز كنيد(1)روغن 

 . را باز كنيد(3) ـ سوكت سنسور سطح روغن ٣

 . را باز كنيد(2) ـ پيچ ها ٤

 . را باز كنيد(B40) ـ سنسور سطح روغن ٥

 . ـ براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد٦

 : ـ گشتاور ٧

 Nm  30                  پيچ توپي خروجي روغن از كارتل          

  Nm   10                    طح روغن                    سنسور س    
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C - 240 ٢٣

 :اندازه گيري مصرف روغن

 

                         

 
 ١١٣و١١٢موتور 

 ) سيستم تشخيص عيب(هستند  star diagnosisفقط براي مدلهايي كه فاقد 

 ١١٣ مجهز به موتور ٢٠٨نشان داده شده روي مدل 

 )Diagnosis (سيستم تشخيص عيب) اتصال(در پوش انتهايي سوكت -١

 )087(كابل اتصال

 كار متن كاري يا متون استاندارد ومعيارهاي ثابتشماره 

 ٠ موتور را براي نشتي روغن بررسي كنيد ىر صورت لزوم نشتي را بر طرف كنيد– ٢

 . روغن وفيلتر را تعويض كنيد – ٣

با يست فقط زماني انجام شود كه روغن موتور به تازگي عوض شده باشد به  تست مصرف روغن مي : توجـه  

 از انجام تس مصرف روغن نسبت به تعويض روغن اقدام كنيد اين اقدام موجب خواهد شد از                  هميـن خاطـر قـبل     

 نتايج اندازه گيريهاي غلط جلو گيري شد به عنوان مثال درباره وجود سوخت در روغن اشتباه رخ نخواهد داد

 د براي انجام  كيلومتر راه رفته باش١٠٠٠  چنانچه از زمانيكه روغن موتور تعويض شده خودرو كمتر از

 تست مصرف روغن نيازي به تعويض روغن نيست
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 در صورتيكه اندازه گيري هاي مورد نياز تست توسط پرسنل كارگاه انجام ميگيرد تست را  : توجه 

 كيلومتري انجام دهيد اگر اندازه گيري ها        ١٠٠٠ كيلومـتري يـا      ٢٥٠در يـك فاصـله مشـخص شـده          

در نظر داشته   ) مالك(ايط كاري خودرو را در نزد مشتري      توسـط پرسـنل كارگـاه انجـام مي شود شر          

 .باشيد 

 . وصل كنيد  HHTرا به سوكت دستكاه  ) ٠٨٧( كابل اتصال – ٤

در زمان اناليز مقدار حقيقي خودرو بايد در همان مكاني پارك شود كه روغن ان تعويض شده است در  : توجه 

  ود خواهد امدغير اين صورت در تعيين مقادير حقيقي خطا به وج

 .  مقادير حقيقي را بخوانيد – ٥

 را باز كنيد) بدنه(در دستور كاركرد گروههاي اصلي دستوري كه نوشته 

 را باز كنيد ) مجموعه االت دقيق( KIدستور) بدنه(در زير دستور 

 دستور مقادير حقيقي را باز كنيد ) االت دقيق (KIدر زير دستور 

 ستور سيستم سرئيس فعال از زمان اخرين تعويض روغن را باز نماييد در زير دستور مقادير حقيقي د

در زير دستور سيستم فعال دستور فاصله طي شده از اخرين تعويض روغن را باز كرده وفاصله طي شده را قراعت                     

  كيلومتر ١١٢٣كرده و يادداشت نماييد مثال 

ه در تعويض روغن را باز كنيد مقدار روغن   در زيـر دسـتور سيسـتم سـرويس فعـال دستور مقدار روغن اضافه شد               

  ليتر٣/٦اضافه شده را قراعت و يادداشت كنيد مثال 

در زيـر دسـتور سيسـتم سـرويس فعـال دسـتور اخريـن مقـدار حقيقـي روغـن ثبـت شـده به همراه مسافت شده                

خرين مقدار ثبت شده    و مقدار يكي به اخر مانده را روغن ومسافت طي شده وباز كرده وا             ) كيلومتر يا مايل  (مـربوطه 

  ليتر ٦/٥را ققرائت و يادداشت نماييد مثال 
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C - 240 ٢٥

 ȼǱوǩ : چنانچه در بين دو تعويض روغن ؛ روغن سر ريز به موتور اضافه شده ان را هم در محاسبه لحاظ كنيد 

  مي باشد اين مقدار را منهاي مقدار روغن تعويض شده قبلي ٣/٦مقدار روغن در موتور ريخته شده : مثال

 ليتر ميباشد بدون لحاظ مقاديري كه احتماال        ٧/٠ ليتر بوده مي نماييم كه اختالف اين دو رقم           ٦/٥كـه مثال    ) خـري ا(

 به عنوان سرريز اضافه شده است

 )ليتر (مقدار اختالف بين دو تعويض * ١٠٠٠
 )كيلومتر ليتر در هزار (مصرف روغن                                                         =  

 )بر حسب كيلومتر (   مسافت طي شده 
  

 ٠,٧ * ١٠٠٠  
 مصرف روغن ليتر در هزار كيلومتر     =                                   = ٠,٦٢               

١١٢٣ 
 

 ويا هر اقدام تعميري الزم اقدام     ) اضافه كردن روغن  (بـر حسـب مـيزان ميزان روغن نسب به سر ريز نمودن روغن               

 نماييد

 

 كيلومتر باشد اقدامات تعميري فقط      ١٠٠٠  ميتواند تا يك ليتر     ١١٢M -١١٣مـيزان مصـرف روغـن براي موتورهاي         

 بايد زماني صور گيرد كه مقدار مصرف از اين مقدار بيشتر باشد 
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C - 240 ٢٦

 تعويض فيلتر روغن موتور 

 باز و بسته كردن و تعويض

  خودرو از روي جكخطر مرگ ناشي از سر خوردن:   احتياط  

خطـر حادثـه از انجـا كـه ممكـن است خودرويي كه در حال كار كردن است به خودي خود خاموش             : احتـياط     

شـودلذا خطـر جراحت به دليل كار در اطراف موتوري كه در حال استارت است ويا كار ميكند وجود دارد وممكن                      

 است موجب سوختگي و يا كوفتگي گردد 

 وض كنيد فيلتر روغن را از روي روغن تخليه نماييد المنت فيلتر را ع - ١

 روغن موتور را پمپ تخليه بيرون بكشيد - ٢ 

 پانل زير موتور را باز كنيد - ٣

قرار داده و چهار صفحه نگهدارنده را در زير نقاط ) جك(خـودرو را بيـن بـتونهاي سـكوي باال بر     :   : توجـه  

 ر دهيدجك كه توسط كارخانه سازنده مشخص شده قرا

خـودرو را طـوري در جاي خود مهار كنيد كه به خودي خود سر نخورد لباس كار چسبان و مناسب                     :  احتـياط     

 اندازه بدن بپوشيد به قطعات داغ ويا در حال حركت دست نزنيد

 پيچ كارتل را باز وروغن را  تخليه كنيد  - ٤

 پيچ كارتل را ببنديد  - ٥

 غلظت روغن موتور) گريد(گانه افزايش دوره تعويض روغندرجاتروغن هاي موتور با غلظت هاي چند 

 موتوررا خاموش كنيد

 .  در داخل موتور روغن بريزيد – ٦

 فقط در صورتيكه تخليه روغن از پيچ كارتل صورت مي گيرد :   : توجه 
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C - 240 ٢٧

 فقط در صورتيكه تخليه روغن از طريق باز كردن پيچ كارتل صورت گيرد :   : توجه 

دوره تعويـض روغن ميتواند افزايش يابد در صورتيكه روغن مصرف شده داراي ويژگيهاي تعريف  :   : توجـه  

كه از سپتامبر   ( كـتابچه محصوالت مورد استفاده در سرويس بوده و فيلتر روغن بهينه شده               ٥/٢٢٩شـده در صـفحه      

 روي خودرو نسب شده باشد )  به بعد قابل تهيه است٢٠٠٢

 ٢٠٠٠٠كيلومتر به١٥٠٠٠نيستند دوره تعويض از   ASSYST PLOUSيا  ASSYST به  در خـودرو هايـي كه مجهز  

 كيلومتر افزايش مي يابد 

 بايستي با ٣/١ هستند مقدار افزايش به وسيله ضريب ASSYST PLUSيا ASSYST در خـودرو هايي كه مجهز به  

ن صورت به طور خود كار دوره  بعد از هر تعويض روغن ذخيره گردد در غير ايSTAR DIAGNOSISاستفاده از 

 هاي تعويض روغن كوتاه تري ذخيره خواهد شد 

 تعريف شده و درجه كيفيت تاييد شده و نيز دسته بندي غلظت روغن براي هر درجه حرار SAE بـه :   : توجه 

 محيطي توجه نماييد

 .  موتور را روشن كنيد وأنرا از نظر نشتي روغن بررسي كنيد – ٧

 .اموش كنيد  موتور را خ– ٨

 .  بانل زير موتور را نصب كنيد - ٩ 

 .   سطح روغن را بررسي كنيد – ١٠

ماشـين را استارت زده گرم كنيد و سپس ان را خاموش كنيد دو دقيقه صبر كنيد و انگاه سطح روغن را چك                        - ١١

 ودر صور لزوم تا حد صحيح ان را پر كنيد 

 صبر كنيد انوقت سطح روغن را چك نماييد در صورت لزوم تا پـس از خـاموش كـردن موتور گرم شده پنج دقيقه          

 سطح صحيح ان را پر كنيد 
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C - 240 ٢٨

 اين كار فقط زماني الزم است كه تخليه روغن از پيچ كارتل صورت گرفته باشد :   : توجه 

 خودرو بايستي افقي وروي چرخ هاي خودش باشد 

 خودرو بايستي روي سطح افقي وروي چرخ هاي خود باشد 

 ) انگاه انها را چك كنيد(گيج روغن را به طور كامل داخل كرده و سه ثانيه صبر كنيد :   : ه توج

 سطح روغن را در صفحه نمايش چند كاره اصالح نماييد 

  ليتر ٨ ظرفيت روغن با فيلتر       – ١٢

 :  كشتاور – ١٣

 Nm           30 تخليه روغن در سيني روغن   پيچ•   

  Nm     25 روغن فياتر روغن            در بوش پيچ   •

 :  ابؤار كاركاهي – ١٤

     وسيله كشنده روغن •

 : ابزار مخصوص - ١٥
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C - 240 ٢٩

 تعويض المنت فيلتر ؛ تخليه فيلتر روغن 

 

                                 

 
 
 يد پانل دسترسي به موتور يا صافي هوا را باز كن -١

 بيرون اوريد )  ٤ (را باز كرده وان را همراه با المن فيلتر)  ٢ ( با استفاده از اچار بكس در پوش فيلتر -٢

با اعمال فشار ارام به ميله مياني از در ) مثل سيني جمع اوري روغن (را در يك ظرف مناسب      )  ٤ (المنـت فيلتر   -٣

 .جدا كنيد )  ٢ (پوش

  .را عوض كنيد)  ٣ (واشر ابندي -٤

  . قرار دهيد)  ٥ (را داخل محفظه فيلتر ) ٤ (ن فيلتر جديدالم -٥

 با استفاده ازاچار بكس در پوش فيلتر را ببنديد -٦
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C - 240 ٣٠

 تخليه روغن موتور با استفاده از پمپ تخليه

 

                                  

 
 ١٠٤نشان داده بر روي موتور 

 )بيرون بكشيد)پمپ تخليهبوسيله (روغن موتور را از طريق لوله گيج روغن  -١

 تخليه روغن را زماني انجام دهيد كه درجه حرارت موتور در حد درجه نرمال كاري باشد  :  : توجه 

 : ابزار مخصوص- ٢
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  ١٨  گروه                                         فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                 
 

C - 240 ٣١

 )اويل پمپ(جدا كردن زنجيره پمپ روغن 

 

                               

 
  قرار دهيد ٠٣ را در داخل ابزار a٠٢  و پيچ جدا كننده قفل زنجير٠٢پيچ پرس كننده  -١

 ابزار جدا كننده زنجير پمپ روغن -٢

  را روي قفل زنجير پمپ قرار دهيد ٠٣ 

 پيچ پرس كننده را انقدر سفت كنيد -٣

 )فلش( با پين زنجير a٠٢ كه پين 

  تماس پيدا كند 

  راa٠٢پين جدا كننده قفل زنجير  -٤

  به داخل داده تا پين زنجير پمپ

  روغن را بيرون بزند 

  را باز كرده وابزار٠٢پيچ پرس كننده  -٥

  را برداريد ٠٣ جدا كننده قفل زنجير 
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C - 240 ٣٢

  برداريد٠٣ را از روي ابزار ١پين زنجير پمپ روغن  -٦

 

 : ابزار مخصوص- ٧
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  ١٨  گروه                                         فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                 
 

C - 240 ٣٣

 پرچ كردن زنجير پمپ روغن 

 

                 

 
  به هم وصل كنيد ٣ را با استفاده از قفلهاي ١ و زنجير قديمي ٢زنجير جديد پمپ  -١

مـيل لـنگ را در جهـت حركـت موتور به ارامي بچرخانيد تا حدي كه سرهاي زنجير جديد قابل وصل به هم                         -٢

 باشند 

  را جدا كنيد ١زنجير قديمي  -٣

 با استفاده از ميخ پرچ اتصال  -٤

  را به هم متصل كنيد ٢ديد  سرهاي زنجير ج٤

  را از جلو داخل محل بزنيد ٤ميخ پرچ 

 را در داخل ابزار پرس ٢Fمغزي شماره -٥

 قرار داده وبا استفاده از) فلش ( كننده 

  ان را در محل محكم كنيد ٢٨ پيچ 
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C - 240 ٣٤

 را) فلش (٢ مغزي متحرك شماره -٦ 

  در داخل ابزار پرس كننده قرار دهيد 

 

 ي قفل زنجير را رويواشر خارج -٧ 

 قرار دهيد ) فلش (٢ مغزي شماره 

 

 ابزار پرس كننده را طور يقرا ردهيد -٨

  كه غلطك هاي روي ميخ پرچ اتصال

 .قرار گيرد) فلش ( در فضاي بين مغزي ها 

 

  را تا حدي كه كا مال سفت شود ببنديد ٦ پيچ -٩

  را سفت مي كنيد مطئن شويد٦ وقتي كه پيچ 

  درست در داخل سوراخ٤چهاي  كه ميخ پر

  قرار بگيرند ٥ واشر خارجي 

 

  ابزار پرس كننده را بر داريد -١٠

 

 

  قرار گيردF2در روبروي مغزي شماره ) فلش ( را طوري قرار دهيد كه مقطع مر بوط به پرچ ٢ مغزي شماره -١١
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C - 240 ٣٥

       

  را تا حدي كه كا مال سفت شود ببنديد ٦ پيچ -٩

  را سفت مي كنيد مطئن شويد٦  وقتي كه پيچ

  درست در داخل سوراخ٤ كه ميخ پرچهاي 

 . قرار بگيرند٥ واشر خارجي 

      

  ابزار پرس كننده را بر داريد -١٠

  را طوري قرار دهيد٢ مغزي شماره -١١

 در) فلش ( كه مقطع مر بوط به پرچ 

 قرار گيرد )  F2 ( روبروي مغزي شماره

 

 را طور يقرار دهيد ابزار پرس كننده -١٢

 درست در وسط بلوك) پرچ( كه پين 

 قرار گيرد ) فلش( مغزي 
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C - 240 ٣٦

  را سفت كنيد ٦ پيچ جلو برنده -١٣

  نيوتن٣٠-٣٥ را تا اندازه ٦پيچ شماره 

 ) مقدار شاخص(بزنيد ) گشتاور(  متر ترك 

 

  هر كدام از پينهاي اتصال را جدا گانه پرچ نماييد -١٤

 

 را چك) فلش (پرچ شدن پينها  نحوه -١٥

  كنيد در صورت لزوم مجددا ان ها را پرچ كنيد 

 

 : ابزار مخصوص- ١٦
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 ɁبرتسوارC240 ١

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )خنك كاري (۲۰:  گروه   
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 ɁبرتسوارC240 ٢

 سيستم خنك كاري

 
 تخليه و پركردن سيال خنك كاري -

 كنترل نشتي سيستم خنك كاري   -

 بررسي نشتي سيستم خنك كاري  -

 باز و بسته كردن واتر پمپ  -

 تست ترموستات  -

 باز و بسته كردن رادياتور  -

 تست درب رادياتور  -

 باز و بسته كردن پروانه برقي  -

 راحت پوست و چشمهاخطر ج -

 تركيبات مايع خنك ساز -

 نكاتي درباره سطح مايع خنك ساز موتور -
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 ɁبرتسوارC240 ٣

 تخليه و پر كردن سيال خنك كاري 
 

  اتصال بدنه موتور  – 5   اتصال به رادياتور– 3   سيستم خنك كن–           1

  توپي رادياتور – 4   مخزن انبساط –          2

 
 .  درجه سانتي گراد باشد ٩٠خنك كننده را باز نكنيد مگر اينكه دماي موتور زير سيستم  : احتياط

 . سيال خنك كننده را در بطري هاي نوشيدني نريزيد  : احتياط

 .  باز كنيد (2) را از مخزن مايع خنك كننده (1) درب – ١

ه و سپس درپوش را برداريد  درپوش رانيم دور در جهت عكس عقربه ها برگردانيد و فشار را كم كرد :توجه 

 .  قاب روكش موتور را بطور كامل باز كنيد – ٢

 .  مايع خنك كننده را از رادياتور خالي كنيد – ٣

 .  را باز كنيد (4)سپس پيچ .  وصل كنيد (5)  و يا در بلوك سيلندر (3)شلنگ را به رادياتور  :توجه 

 .خنك كننده از نظر محيط زيست توجه كنيد  به شرايط قانوني در هنگام دور ريختن سيال – ٤
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  ٢٠  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC240 ٤

 .  را ببنديد (5) رادياتور و بلوك سيلندر (4) پيچ توپي – ٥

 . را بررسي كنيد) ضد يخ+ آب (  مايع خنك كاري – ٦

 .  نشتي سيستم خنك كاري را بررسي كنيد – ٨

 : گشتاور – ٩

  Nm 12  پيچ توپي در بلوك سيلندر                  ●

 :رفيت  ظ– ١٠

  ليتر ٥/١٠             ظرفيت كل مايع خنك كاري   ●

  ليتر ٢٥/٥  درجه – ٣٧  ميزان ضد يخ در دماي    ●

  ليتر ٧٥/٥  درجه – ٤٥  ميزان ضد يخ در دماي    ●
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  ٢٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC240 ٥

 كنترل نشتي سيستم خنك كاري 
 

  تستر – 4 رحله اي  درپوش دو م– 2a  مخزن انبساط –           1

  درپوش تستر – 3   درپوش –            2

 
 .  درجه سانتي گراد باشد ٩٠سيستم خنك كننده را باز نكنيد مگر اينكه دماي موتور زير  : احتياط

 . سيال خنك كننده را در بطري هاي نوشيدني نريزيد  : احتياط

  .  باز كنيد(2) را از مخزن مايع خنك كننده (1) درب – ١

 درپوش رانيم دور در جهت عكس عقربه ها برگردانيد و فشار را كم كرده و سپس درپوش را برداريد :توجه 

 .  سوئيچ هاي سيستم گرمايش را در ماكزيمم ظرفيت گرمايش تنظيم كنيد – ٢

 .  سطح مايع خنك كاري را بررسي و در صورت نياز تصحيح كنيد – ٣

 .  را نصب كنيد (3)ر  درب مخزن انبساط و رادياتو– ٤

 .  تستر نشتي سيستم خنك كاري را وصل كنيد – ٥

 .  نشتي سيستم خنك كاري را كنترل كنيد – ٦
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  ٢٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC240 ٦

 .  شلنگ ها و اتصاالت را بررسي و در صورت افت فشار سيال خنك كاري شلنگ ها را تعويض كنيد – ٧

 .ا تعويض كنيد گيره هاي شلنگ ها را كنترل و در صورت لزوم آنها را سفت و ي– ٨

 

 : ابزار مخصوص – ٩

 

     210 589 00 91 00    163 589 01 91 00           124 589 00 91 00    124 589 24 21 00     
      تستر                                                 درپوش آزمايشي            درپوش آزمايشي  درپوش آزمايشي 
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  ٢٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC240 ٧

 بررسي نشتي سيستم خنك كاري

 
 
 

  تستر – 3            درپوش -                                                1

     مخزن انبساط –                                                2

 
 .  درجه سانتي گراد باشد ٩٠موتور زير سيستم خنك كننده را باز نكنيد مگر اينكه دماي  : احتياط

 . سيال خنك كننده را در بطري هاي نوشيدني نريزيد  : احتياط

 .  باز كنيد (2) را از مخزن مايع خنك كننده (1) درب – ١

 درپوش رانيم دور در جهت عكس عقربه ها برگردانيد و فشار را كم كرده و سپس درپوش را برداريد :توجه 

 .  سيستم گرمايش را در ماكزيمم ظرفيت گرمايش تنظيم كنيد  سوئيچ هاي– ٢

 .  ببنديد(2) تستر آزمايشي را روي مخزن انبساط (1) درپوش – ٣

 .  را وصل كنيد (3) دستگاه تستر نشتي سيستم خنك كاري – ٤

 .  سيستم خنك كاري را تحت فشار قرار دهيد – ٥

 . باشد  بار بيشتر ٤/١فشار آزمايش نبايد از  :توجه 
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  ٢٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC240 ٨

 

 .   اتصاالت و گيره هاي شلنگ را بررسي در صورت لزوم آنها را سفت و يا تعويض كنيد – ٦

 افت فشار سيستم خنك كاري را بررسي در صورت افت فشار سيستم را بررسي و در صورت نياز شلنگ ها را – ٧

 .تعويض كنيد 

 :  ابزار مخصوص – ٨

 

                           124 589 24 21 00                                                                          210 589 00 91 00 
                           درپوش آزمايش      تستر                                                                
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  ٢٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC240 ٩

 
 ردن واتر پمپباز و بسته ك

 
 

  پيچ هاي كمك فنر – 11   واتر پمپ  – 8  شلنگ– 4,5   پروانه –               1

  گاسكت واتر پمپ – 9  شلنگ – 6   تسمه–              2

  كمك فنر -  10   پولي – 7  محافظ پروانه –             3

 
 
 
 .  گيره درپوش سر جلو موتور را باز كنيد – ١

 .  قاب بندي موتور با فيلتر هوا را باز كنيد  صفحه– ٢

 .  واتر پمپ را باز كنيد (1) پروانه– ٣

 .  پروانه الكتريكي را باز كنيد (3) حفاظ پوانه – ٤

 . را ازرادياتور تخليه كنيد ) آب و ضد يخ ( مايع خنك كاري – ٥

 .  را درآوريد (2) تسمه پروانه – ٦
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  ٢٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC240 ١٠

 
 .  را درآوريد (10) ابزار كشنده تسمه وكمك – ٧

 .  را باز كنيد (4,5) شلنگ هاي ورودي وخروجي رادياتور – ٨

 .  شلنگ هاي بررسي و در صورت نياز آنها را تعويض كنيد  :  توجه  

 .   شلنگ مبدل حرارتي روغن به آب را جدا كنيد – ٩

 .  را از واتر پمپ باز كرده و جدا كنيد (7) پولي – ١٠

 . در هنگام نصب واشر را تعويض كنيد .  باز كرده ودرآوريد  را(8) واتر پمپ – ١١

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٢

 .  نشتي سيستم خنك كاري بررسي كنيد– ١٣

 :  گشتاور – ١٤

  Nm 25   پيچ ابزار كشش تسمه پروانه    ●

  Nm 35  پيچ ابزار كشش تسمه به واتر پمپ     ●

 Nm 42     پيچ دينام ●     

 M6     14 Nmپيچ واتر پمپ     ●

 M8     35 Nmپيچ واتر پمپ    ●

  Nm 10   پيچ پولي به واتر پمپ   ●

 : ابزار عمومي – ١٥

  ميلي متري ٧ و ٦بوكس شش گوش   ●

 :  ابزار مخصوص – ١٦

001 589 76 09 00 
 مجموعة ستاره اي خاري 
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  ٢٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC240 ١١

 تست ترموستات 
 
 
 

  سوپاپ – 2   ترموستات –                         1

 
 

 . نكات ايمني مربوط به تعمير موتور ودرجه حرارت موتور را رعايت كنيد  : احتياط

 . ترموستات واتر پمپ را باز كرده و درآوريد – ١

ترموستات نبايد از پوسته جدا شود زيرا ممكن است ضربه . در هنگام نصب واشر را تعويض كنيد  :توجه 
 . بيندبراي تعمير با هم ديگر ارسال شوند بخورد و اسيب ب

براي اين كار آن را به يك سيم وصل كرده و در داخل ظرف پر از آب آويزان كرده و .  ترموستات را گرم كنيد – ٢
 . آن را گرم كنيد

 . تحت هيچ شرايطي با شعله مستقيم مثل مشعل براي گرم كردن ترموستات استفاده نكنيد  : احتياط

 . اب را اندازه گيري كنيد  دماي – ٣

اگر به اندازه .  اب را تا باز شدن كامل سوپاپ گرم كنيد و سپس ميزان باز شدن سوپاپ را اندازه بگيريد – ٤
 . مشخص شده باز نشد آن را تعويض كنيد 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥

 .  نشتي در سيستم خنك كاري را بررسي و كنترل كنيد – ٦

 : مقادير استاندارد  – ٧

   درجه سانتي گراد 89-85             نقطه باز شدن دريچه    ●

  درجه سانتي گراد 102  ماكزيمم درجه حرارت ●   

   ميلي متر 8           ماكزيمم باز شدن دريچه ●   
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  ٢٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC240 ١٢

 باز و بسته كردن رادياتور 
 
 

  خازن  - 14                 گيره– 11  اورينگ– 7  اورينگ – 4  لولة خنك كن               –               1

  پايه- 15                 پايه– 12   لوله – 9  لولة خنك كن   – 5              رادياتور –                2

 گيره- 13   لوله– 10               گيره – 6               گيره –               3

 
 

 . ت ايمني مربوط به تعمير موتور ودرجه حرارت موتور را رعايت كنيد نكا : احتياط

 .  مجموعه پروانه و فن برقي را باز كنيد – ١

 . را تخليه كنيد ) آب و ضد يخ ( مايع خنك كاري – ٢

 . براي درآوردن گيره از يك پيچ گوشتي استفاده كنيد .  باز كنيد (2) را از رادياتور (1) لوله – ٣

 . در هنگام نصب واشر آن را تعويض كنيد  :توجه 

 .  باز كرده و جدا كنيد (2) را از رادياتور (5) لوله رادياتور – ٤

 .  را باز كرده و جدا كنيد ATF (10 , 9) لوله هاي (8) پايه – ٥

 .  را از رادياتور باز كرده و جدا كنيد ATF (10 , 9) لوله هاي (8) لوله هاي – ٦

 .  جدا كنيد (12) را از پايه ATF (10) لوله – ٧
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  ٢٠  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC240 ١٣

 

باالي رادياتور را به جلو كشيده و .  را باز كرده و درآوريد (2)  در رادياتور (13) گيره هاي سمت راست و چپ – ٨

 . از زير درآوريد

. در هنگام نصب مطمئن شويد كه كندانسور در سمت چپ و راست روي پايه ها قرار گرفته باشد  :  توجه 

 .  بايد در جاي خود قفل شوند وگيره ها

 .  را باال كشيده و درآوريد (2) رادياتور – ٩

 . در موقع نصب مطمئن شويد كه پيچ هاي رادياتور در زير روي پايه هاي الستيكي قرار گرفته باشند  :توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 .  نشتي سيستم خنك كاري بررسي كنيد – ١١
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  ٢٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC240 ١٤

 تست درب رادياتور 
 
 

  درب دو مرحله ايي – 5a   درب ضامن دار– 5   تستر –               2

  درب رادياتور – 6  درب تستر –               3

  درب تستر – 3a  مهره ماسوره –              4

 
 
 

 .  را رعايت كنيد نكات ايمني مربوط به تعمير موتور ودرجه حرارت موتور : احتياط

و درب . تا فشار آن آزاد و سپس بپيچانيد . درب را ابتدا نصف دور بگردانيد .  را باز كنيد (5,5a) درب رادياتور – ١

 . اگر درپوش خوردگي داشته باشد بايد آن را تعويض كنيد .  را باز كنيد(5)

 .  كنيد  وصل(2) دوبل را به تستر (4) ومهره ماسوره (3) درپوش تستر – ٢

 .  پيچ كنيد (4) را به مهره ماسوره دوبل (5) درب ضامن دار – ٣

 .   شير فشار شكن را بررسي كنيد – ٤
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  ٢٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC240 ١٥

سوپاپ بايد روي واشر الستيكي قرار گيرد و امكان باال آمدن آن وجود داشته باشد و بعد از رها شدن  :توجه 

 . دن مشخص كنيد ودر صورت نياز درب را تعويض كنيد  را با پمپ كر(5)فشار باز شدن درب . به فنر برخورد كند

 .  وصل كنيد (2) را به تستر (3a) درپوش آزمايشي – ٥

 .  آزمايشي تست كنيد (3a) درپوش يك ودو مرحله اي در درپوش – ٦

 . فشار باز شدن درپوش را با پمپ كردن تعيين كنيد و در صورت نياز درپوش را تعويض كنيد  :توجه 

 . اپ فشار شكن را بررسي كنيد  سوپ– ٧

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 : فشار استاندارد درب رادياتور – ٩

    بار ٤/١ + ١/٠      فشار باز شدن شير فشار شكن نو    ●

    بار ٤/١ + ١/٠     فشار باز شدن شير فشار شكن استفاده شده     ●

     بار ١/٠                 فشار باز شدن شير خالء    ●

    بار ٤/١                 فشار تست سيستم خنك كاري  ●

 
 : ابزار مخصوص – ١٠
 

 
210 589 00 91 00                 124 589 24 21 00   124 589 00 91 00      000 589 77 63 00 
     تبديل           درپوش آزمايشي           تستر            درپوش آزمايشي 
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  ٢٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC240 ١٦

 باز و بسته كردن پروانه برقي
 
 

   لولة خنك كن – 13 پيچ ها          – 10  حامل قفل– 7       ابزار اخطار صوتي – 4   لوله هاي ورودي هوا       –             1

 ابل كاپوت  ك– 11  پيچ ها – 8 لولة هيدروليك فرمان هيدروليك    – 5   بدنة فيلتر هوا –             2

  گيره ها – 12  پين حايل – 9          پيچ - 6   توپي پروانه برقي –            3

 
 
 
 .  را درآوريد (2) را به بدنه فيلتر هوا (1) لوله هاي ورودي هوا– ١

 .  را درآوريد (M 4/7) پروانه (3) كانكتور برقي – ٢

 .  را باز كنيد (4) بوق – ٣

 .  را باز كنيد (6)پيچ .  را باز كنيد (7) را در سر عضو عرضي جلو (5)ان  لوله هيدروليك فرم– ٤

 .  را باز كنيد (8)پيچ هاي .  را باز كنيد (7) عضو عرضي جلو – ٥

 .  را باز كنيد (7) عضو عرضي جلو در سمت چپ و راست (10) پيچ هاي – ٦

 .  را باز كرده و درآوريد (11) سيم كاپوت – ٧

 .  هادي هوا ورودي را درآوريد (12) گيره هاي – ٨
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  ٢٠  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC240 ١٧

 .  را باز كرده و درآوريد(13) لوله خنك كاري – ٩

 .  را درآوريد (7) نوارهاي كابل عضو عرضي جلو – ١٠

 .  را باز كرده و درآوريد (15) توپي قفل كاپوت – ١١

 .  حامل قفل و سيم كاپوت را باز كنيد – ١٢

ر برخورد مي كند سر جلو عضو عرضي را باال نكشيد بلكه پين سمت اگر پايه الستيكي به رادياتو :توجه 

 .  راست و چپ را باز كنيد و پايه نگهداري را در سمت چپ و راست بفشاريد و سر جلو عضو عرضي را درآوريد 

  .  را باال كشيده و دراوريد( M 4/7) گيره هاي پروانه در سمت راست و چپ را همزمان فشار دهيد و پروانه – ١٣

در هنگام نصب مطمئن شويد كه صفحات پروانه برقي در پايه هاي رادياتور و در سمت چپ و راست  :توجه 

 . آن قرار دارند

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٤

 .  قفل كاپوت و شكافهاي كاپوت را بررسي و كنترل كنيد – ١٥
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  ٢٠  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC240 ١٨

 
 خطر جراحت پوست و چشمها

 
 خطر مسموميت ناشي از خوردن مايع خنك ساز موتور)خنك ساز( اثر تماس با آب داغ موتور  در

 
 درجه ٩٠موتور را قبل از انكه درجه حرارت ان پايين ر از )رادياتور(هيچ گاه درب مايع خنك ساز  :توجه 

مايع خنك ساز را شيشه . وددرب را به ارامي كمي باز كنيد و اجازه دهيد فشار داخل ان ازاد ش. نباشد باز نكنيد

 . از دستكش محافظ لباس ايمني وعينك محافظ چشم استفاده كنيد. نوشابه نريزيد

 

 خطر جراحت 

هرگونه باز كردن ناگهاني . زماني كه موور كار كرده و گرم است مايع خنك ساز موتور تحت فشار قرار ميگيرد

 .ه پاشيدن مايع داغ داخل سيستم خواهد شدبوسيل)دستها وبدن(درب مخزن در اين موقع موجب سوختن 

 خطر مسموميت 

نوشيدن مايع خنك ساز موتور ميتواند موجب مسموميت هايي مثل سر درد ؛سر گيجه ؛درد هاي شكمي ؛ 

 .مشكالت تنفسي ؛ از دست دادن هوشياري ؛ اسفراغ و انقباض عضالت گردد

 :راهنمايي هايي درباره روش كار/نكات ايمني

 . درجه سانتي گراد كاهش يابد٩٠ درجه حرارت مايع خنك ساز به زير اجازه دهيد

دربهايي كه . دربهاي متعارف بايستي تا حالت اوليه باز شوند.(درب سيستم خنك ساز را به ارامي كمي باز كنيد

 .و فشار داخل سيستم را ازاد كنيد.) پيچي هستند يك دوم دور باز شوند

 .؛ دستكش وعينك حفاظتي استفاده نماييدبراي محافظت از لباس:  :توجه 

 .  مايع خنك ساز را در ظرف نوشابه نريزيد  : احتياط
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  ٢٠  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC240 ١٩

 : كمكها واقدامات اوليه

را با اب سرد فراوان بشوييد ) سوختگي پيدا كرده(ان قسمت از پوستي كه با مايع خنك ساز داغ بر قرار كرده 

 وروي ان را باند استريل قرار د

 . اسيب ديده مقدار زيادي اب همراه با يك افزودني كربني دارويي بخورانيدبه شخص:  :توجه 

 .در مواردي كه سوختگي شديد باشد ويا مايع خنك ساز حورده شده باشد به پزشك مراجعه شود
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 ɁبرتسوارC240 ٢٠

 تركيبات مايع خنك ساز

 حجم ضد يخوضد زنگ% ٥٠ ؛ حجم اب% ٥٠) موارد استاندارد( cvموتور خودروهاي سواري و موتورهاي 

 . تركيب مايع خنك ساز متفاوت استcvبراي موتورهاي 

 .كه در سرويس ها استفاده ميشود MB مراجعه شده به كتابچه مشخصات محصوالت

 :وظايف ماده ضد زنگ وضد يخ

 .حفاظت كله قطعات سيستم خنك ساز در برابر زنگ زدگي وخوردگي

 )دنحفاظت در يخ ز(جلوگيري از يخ زدگي

اين امر همچنين مانع پاشيدن مايع خنك .افزايش نقطه جوش كه به اين دليل مايع خنك ساز سريع تبخير نميشود

 .ساز در درجه حرارت هاي باال ميشود

 :حفاظت از يخ زدگي

 درجه -٣٧حجم مايع خنك ساز را مايع ضد يخ و ضد زنگ تشكيل دهد درجه انجماد مايع را تقريبا تا % ٥٠اگر 

 -٣٧افزودن مقدار بيشتر ضد يخ فقط در زماني ضرورت پيدا ميكند كه دماي محيط از . گراد پايين مي اودسانتي

حجم مايع خنك ساز را ضد يخ وضد زنگ تشكيل دهددماي انجماد % ٥٥اگر . درجه سانتي گراد پايين تر باشد

 . درجه سانتي گراد پايين مي اورد-٤٥مايع خنك ساز راتقريباتا 

كه مايع خنك ساز جديد را در سيستم بريزيد ابتدا مايع قبلي را تخليه نماييد اگر كثيفي شديد است ويا قبل از ان

 رگه هاي روغن در مايع تخليه شده وجود دارد سيستم خنك ساز موتور را تميز نماييد 

 

 

 صورت افزايش مايع خنك ساز بيشتر باشد چرا كه اين حجم حد اكثر بوده ودر%٥٥نبايد حجم مايع ضد يخ از 

 .دادن ان اثر يخ زدگي ان كاهش يافته و به تبادل حرارت صدمه وارد مي كند
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  ٢٠  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC240 ٢١

) اما نه هميشه(از آبي استفاده كنيد كه تميز بوده وسختي ان زياد نباشد از اب اشاميدني ميتوان مكرر استفاده كرد 

ت باشند اگر در مورد اين مواد محتوي مواد حل نشدني موجود در اب ممكن است از نظر تشكيل زنگ حايز اهمي

 MBرديد وجود دارد اب را تجزيه نماييد براي مشخصات اب تازه مراجه شود به كتابچه مشخصات محصوالت 

 كه در سرويسها مورد استفاده قرار ميگيرد 

 نظارت كاري بر مايع خنك ساز

از رسي كنيد در كشور هايي كه قبل از شروع فصل سرما مايع ضد يخ و ضد زنگ موجود در سيستم خنك ساز را ب

داراي درجه حرارت محيطي باال هستند ؛ محتوي ضد يخ و ضد زنگ مايع خنك ساز را سالي يك بار چك نماييد 

ماده ضد زنگ در اثر كار كرد موتور خاصيت خود را از دست مي دهد و لذا در اين حالت مايع داراي اثرات ايجاد 

 CVستفاده از مايع خنك ساز براي موتور خودرو هاي سواري و موتورهاي زنگ فراوان مي باشد حد اكثر مدت ا

سه سال ميباشد مدت استفاده از مايع خنك ساز كه داراي تركيبات مختلفي هستند و در ) موارد استاندارد(

استفاده مي شوند متفاوت مي باشد براي اين موارد مراجعه شود به كتابچه مشخصات محصوالت  CVموتورهاي 

MB  كه در سرويسها استفاده مي شود 

 :نحوه دفع مايع خنك ساز 

 در دفع مايع خنك ساز استفاده شده به مقررات قانوني و قوانين محلي دفع فاضالب توجه فرماييد 

  فرانكفورتVDAمنتشر از سوي ) كتابچه حفاظت محيط براي تعميرگاههاي خودروي  (
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 ɁبرتسوارC240 ٢٢

 نكاتي درباره سطح مايع خنك ساز موتور

 

                                

 
 ١١٢ با موتور ٢٠٣نشان داده شده بر روي مدل 

روي مخزن انبساط باشد وقتيكه مايع خنك ساز ) فلش(زمانيكه موتور سرد است سطح مايع بايستي تا حد عالمت 

 .خواهد بود) فلش( سانتي متر باالتر از عالمت ١گرم است سطح ان تقريبا 

 

٥٠مقدار مطلوب (مقدار مايع ضد يخ كه بايستي در اثر كمبود مقدار الزم به سيستم افزوده شود نحوه محاسبه 

 .)حجم مايع خنك ساز مي باشد%
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 ɁبرتسوارE 240 ١

 
 
 
 
 
 
 
 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات 

 )تعليق موتور (۲۲:  گروه 
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 ɁبرتسوارE 240 ٢

 تعليق موتور

 

 باز و بسته كردن پايه موتور -

 باز و بسته كردن پايه عقب موتور -

 باز و بسته كردن پايه موتور سمت چپ و راست -
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   ٢٢  گروه                                         فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                 
 

 ɁبرتسوارE 240 ٣

 باز و بسته كردن پايه موتور

  

      
 خارهاي ضد پيچش) ٨( 

 پايه چپ موتور )٩(

 پايه راست موتور )١٠(

 يچش خارهاي ضد پ )١١(

 ـ فيلتر هوا٤

 ـ پيچ دسته موتور٥

 ـ پايه موتور٦

 ـ حفاظ پايه موتور٧

 ـ درپوش موتور١

 ـ ضربه گير چپ٢

 ـ ضربه گير راست٣
 
 
 
 
 
 .  باتري را قطع كنيد )منفي ( كابل اتصال بدنه– ١

   (1) قاب بندي و محفظه فيلتر هوا را درآوريد – ٢

 . با باال كشيدن جدا خواهد شد 

  را در (3) پايه هاي موتور  (2) پيچ هاي – ٣

 .  رام اكسل جلو باز كنيد 

 . ت چپ و راست را باز كنيد سم د مني فولد دو– ٤

  در هنگام نصب پيچ و مهر ه ها را بررسي كرده – ٥

 .  كنيد در صورت نياز تعويض
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 

   ٢٢  گروه                                     
 

 ɁبرتسوارE 240 ٤

 .  لوله اگزوز خروجي دود را نگهداريد – ٦

  ابزار تنطيم چپو راست– ١

 براي اينكار.  انباره اگزوز را جدا كنيد – ٧

 .  را باز كنيد  (4a) پيچ ها 

 .  پايه را به كمپرسور پيچ كنيد – ٨

  آنوي موتور جهت بلند كردن بر ر– ٩

 .  نصب كنيد  را پايه مخصوص

 .  موتور را باال بكشيد -١٠

ر هنگام باال آوردن موتور مطمئن شويد كه عقب آن به بدنه نخورد و لوله ها هيدروليك و لوله هاي د  :توجـه  

  .كمپرسور زياد كشيده نشوند 

 .  را باز كنيد  (3) باالي پايه هاي موتور (5) پيچ هاي – ١١

 .  را با هم جدا كنيد  ( 6,7) و نگهدارنده آن  (3) پايه موتور – ١٢

 پايه شاسي بايد در مسير پايه هاي موتور درسمت چپ و راست  (8)صب خارهاي ضد چرخش  در هـنگام ن – ١٣

 ).فلس ها( ميزان بودن  موتور از سمت چپ وراست كنترل كنيد ( 1 )با استفاده ابزار .  باشد  (9,10)

. باشد   ( 7,6) بايد در مسير سپرها  (9,10) پايـه هـاي چـپ و راست موتور     (11) خارهـاي ضـد چـرخش    – ١٤

 .منطبق بودن عقب موتور را با چشم تنظيم كنيد

 . باز كردن را انجام دهيد  روش  براي بستن عكس– ١٥

 :  گشتاور– ١٦

            Nm  0 2 پيچ فالنج مني فولد اگزوز            ●

 Nm 0 3  پيچ شاسي جلو موتور به اكسل جلو        ●

  Nm 5 5           پيچ شاسي موتور به پايه             ●

   Nm 0 2 پيچ اتصال پايه اگزوز                         ●
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 ɁبرتسوارE 240 ٥

 باز و بسته كردن پايه عقب موتور

 )ي

 جعبه دنده )١(

 پيچ ها نگهدارنده )٢(

 پيچ ها )٣(

شاسي زير موتور   )٤(
رام شاس(

  
    
 .  توسط پايه نگهداريد  (1) جعبه دنده – ١

 .  راباز كنيد  (2) پيچ هاي – ٢

 .  را باز كنيد  (3) پيچ هاي – ٣

 .  را كمي باال بكشيد  (1)ن مرحله جعبه دنده دراي.  را درآوريد  (4) پايه موتور – ٤

 .  براي بستن عكس روش باال عمل كنيد – ٥

 :  گشتاور– ٦

      Nm 0 3   پيچ اتصال پايه موتور به شاسي                 ●

      Nm 0 5 پيچ و مهره اتصال شاسي به جعبه دنده           ●
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 ɁبرتسوارE 240 ٦

 چپ و راستباز وبسته كردن پايه موتور سمت 

  

    
 

 ـ پيچ ها٣ 

 ـ  پايه موتور چپ٤      

 ـ پيچ دسته موتور١

  ـ پايه موتور راست٢
 
 
 
 .  موتور از خودرو جدا شده است – ١

 .  را درآوريد  (1) تسمه – ٢

 .) لوله هاي كمپرسور را برروي موتور ببنديد . ( را باز كنيد  (2) كمپرسور كولر – ٣

 .  را تعويض كنيد  (3)براي نصب پيچ ها .  را باز كنيد  (4) پايه موتور  (3) پيچ هاي – ٤

 .   را از روي موتور درآوريد (4)ايه موتور  پ– ٥

 .  براي بستن عكس روش باال استفاده كنيد – ٦

 :  گشتاور – ٧

 .  درجه٩٠         مرحله دوم  Nm 20 پيچ پايه موتور به بدنه مرحله اول      ●

       Nm 20   پيچ كمپرسور كولر به بدنه موتور ●
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 ɁبرتسوارE 240 ٧

 باز وبسته كردن دسته موتور سمت چپ
 

  موتور پيچ دسته– ٣ تسمه پروانه          – ١

  كمپرسور- 9A دسته موتر چپ      – ٤

 
 .  موتور از خودرو جدا شده است – ١

 .  را درآوريد  (1) تسمه – ٢

 .) لوله هاي كمپرسور را برروي موتور ببنديد . ( را باز كنيد  (2) كمپرسور كولر – ٣

 .  را تعويض كنيد  (3)براي نصب پيچ ها .  را باز كنيد  (4) پايه موتور  (3) پيچ هاي – ٤

 .  از روي موتور درآوريد را  (4) پايه موتور – ٥

 .  براي بستن عكس روش باال استفاده كنيد – ٦

 :  گشتاور – ٧

 .  درجه٩٠         مرحله دوم  Nm 20 پيچ پايه موتور به بدنه مرحله اول      ●

       Nm 20   پيچ كمپرسور كولر به بدنه موتور ●
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 Ɂبرتسوار E240 ١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )سيستم كالچ (۲۵:  گروه 
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 Ɂبرتسوار E240 ٢

 
 سيستم كالچ

 

 باز و بسته كردن كالچ -

 هواگيري كالچ -

 باز و بسته كردن سيلندر كالچ -

 باز و بسته كردن بوستر سيلندر -

 باز و بسته كردن كليد استوپ جراغ -

 بررسي فشار ديسك كالچ -
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 Ɂبرتسوار E240 ٣

 باز و بسته كردن كالچ 

 
 

           

 ـ گيربكس١

 ـ پيچ هاي آلن٢

 ـ صفحه خورشيدي٣

 ـ ديسك كالچ٤

  ـ بلبرينگ كالچ٥
 
 

  باز كردن –الف 

 .  را درآوريد  (1) گيربكس – ١

 .  را باز كنيد  (2) پيچ هاي آلن – ٢

 به ترتيب هر يك حدود يك ونيم دور باز كنيد تا صفحه خورشيدي كج  (2)بـراي باز كردن پيچ هاي    :توجه 

 . و يا خم نشود 

 . آن را بررسي و كنترل كنيد و.  را درآوريد  (4) و ديسك كالچ  (3) خورشيدي ه صفح– ٣

 . اينكار در هنگام تعويض ديسك كالچ انجام دهيد.  رينگ تنظيم را جاگذاري و تنظيم كنيد – ٤

 . آن را از نظر سايش و خوردگي بررسي كرده درصورت نياز تعويض كنيد .  را كنترل كنيد  (5) بلبرينگ كالچ – ٥

 . كنترل كنيد  فاليويل را از نظر سايش و ترك بررسي و– ٦
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 .  فاليويل را با سمباده نرم جرم گيري كنيد– ١

  ٢٥  گروه                                     
 

 Ɂبرتسوار E240 ٤

  بستن –ب 

 .  را با سمباده نرم تميز كنيد  (3) صفحه ديسك – ٢

از جايگيري صحيح اطمينان حاصل كنيد به       .  صـفحه ديسـك و صـفحه كالچ را در پوسته فاليويل نصب كنيد                – ٣

 . عالئم روي ديسك كالچ توجه كنيد 

 .  را جا بزنيد  (3)رشيدي  صفحه خو– ٤

  .  بطور يكنواخت و بصورت يك دور ببنديد (2)براي بستن پيچ هاي الن  :توجه 

 .  رادرمحل خود قرار دهيد  (4) ديسك كالچ – ٥

     00 31 47 589  000.  براي نصب ديسك كالچ از ابزار مخصوص استفاده كنيد – ٦

 .يكنواخت سفت كنيد را بصورت مساوي و   (2) پيچ هاي آلن – ٧

 .  ابزار مخصوص هم محور كننده را برداريد – ٨

 .  را نصب كنيد  (1) جعبه دنده – ٩

 :   گشتاور– ١٠

                  Nm  5 2پيچ ها آلن اتصال صفحه به فاليويل   

  :  ابزار مخصوص – ١٢

 
 
 
 
 
 
 

 ابزار هم محور كننده
000 589 47 31 100 

 ابزار متمركز كننده
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  ٢٥  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 Ɂبرتسوار E240 ٥

 هواگيري كالچ

  

               
 
 

 . مواظب باشيد . جاد مسموميت مي كند و ممكن است به چشم و پوست آسيب برساند  روغن كالچ اي: احتياط 

 .هنگام كاراز لباس كار وعينك محافظ استفاده كنيد . روغن كالچ را در ظرف مناسب و مارك دار نگهداري كنيد  -

 .  درپوش مخزن روغن كالچ را باز كنيد – ١

 . د  ابزار تعويض روغن كالچ به مخزن وصل كني– ٢

 .  درپوش محفظه روغن كالچ را برداريد – ٣
 .  باز كنيد  00 09 03 589 140 شير هواگيري كالچ مركزي را با آچار بوكس – ٤
 .  امكان حركت جريان روغن ترمز را فراهم كنيد – ٥

 . روغن كالچ بايد شفاف و بدون حباب باشد : توجه 

 .  شير هواگيري كالچ مركزي را ببنديد – ٦
 .  پر كننده كالچ يا هواگيري را قطع كنيد – ٧
 .  سطح روغن كالچ در مخزن را تصحيح كند – ٨
 .  درپوش مخزن را ببنديد – ٩
 .  كاركرد كالچ را كنترل كنيد – ١٠
 .  نشتي در مسير و لوله ها را كنترل كنيد -١١
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  ٢٥  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 Ɂبرتسوار E240 ٦

 باز و بسته كردن سيلندر كالچ 

 
 
 

 

سيلندر اصلي پين )١(
 اتصال )٢(

 شلنگ )٣(

 رابط )٤(

  مجموعه پدال )٥(

 
 
 
 . را از شلنگ رابط وارد مخزن كنيد  ) روغن ترمز(  روغن كالچ – ١

 . را باز كنيد   (S9/1) كليد چراغ ترمز – ٢

 . را بيرون بكشيد  (2)  گيره اتصال سيلندر اصلي – ٣

 .   پين ها را درآوريد– ٤

 آسـيب ديدگـي و سـايش پيـن هـا را بررسـي كنـيد در صـورت نـياز تعويض كنيد در هنگام بستن پين ها را                              – ٥

 . يد گريسكاري كن

 .  خارج كنيد  (5) رااز مجموعه پدال  (1) سيلندر اصلي كالچ – ٦

  . فراهم شود  (3)سيلندر اصلي را بكشيد تا امكان دسترسي به شلنگ ميان مخزن و سيلندر اصلي  : توجه 

 .  را از سيلندر اصلي باز كنيد  (3) شلنگ رابط – ٧

  .  در صورت نياز تعويض كنيد را بررسي كنيد و (4)آسيب ديدگي رابط  :توجه 

 .  را درآوريد  (1) سيلندر اصلي – ٨

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٢٥  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 Ɂبرتسوار E240 ٧

 .  براي بستن عكس روش فوق عمل كنيد – ٩

 .  سيستم كالچ را هواگيري كنيد – ١٠

 . كنترل كنيد را نشتي در سيستم كالچ – ١١

  : مواد مصرفي– ١٢
 6351 989 000 با شماره فني        MBگريس 

 
                                                مجموعه توپي ها:  ابزار مخصوص – ١٣

 
 

 
 

129 589 00 91 00 
 مجموعه توپي ها
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  ٢٥  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 Ɂبرتسوار E240 ٨

 
 
 
 

 باز و بسته كردن بوستر سيلندر
 

  كاور-٢ پيچ                                                     -١         

             S9/1 –                                كليد تامپ تو قف S40/3 – كليد پدال كالچ  

 
 . مواظب باشيد .  روغن كالچ ايجاد مسموميت مي كند و ممكن است به چشم و پوست آسيب برساند : احتياط 

 .ظ استفاده كنيد هنگام كاراز لباس كار وعينك محاف. روغن كالچ را در ظرف مناسب و مارك دار نگهداري كنيد 

 .عايق صدا قسمت زير را باز كنيد -١

 .پانل داخل كاپوت موتور باز كنيد -٢

 . عمل كننده كالچ را باز كنيد (9)پيچ  -٣

 . چند بار پدال گالچ فشار دهيد -٤

 . كاور زير داشبورد را باز كنيد -٥

 . را باز كنيد (S9/1) كليدالمپ توقف  -٦
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  ٢٥  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 Ɂبرتسوار E240 ٩

 .   را باز كنيد (S40/3)كليد پدال كالچ  -٧

 . را باز كنيد (2)بست كاور جلو   - ٨
 
 .را باز كنيد  ( 3 )   پين –  ٩

 .را باز كنيد ( 4) مهره – ١٠

 . را باز كنيد( 6 ) را از بوست كالچ ( 5 ) مهره – ١١

 

 
 
 .را باز كنيد ( 7A ) خار – ١٢

 .را باز كنيد ( 6 )را از سيلندر اصلي  ( 7 ) دسته فشار دهنده – ١٣

 .را باز كنيد  ( 8 ) بست – ١٤

 .را باز كنيد ( 6 )سيلندر اصلي را از  ( 8 ) شيلنگ – ١٥

 .را باز كنيد ( 6 )سيلندر اصلي  - ١٦
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  ٢٥  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 Ɂبرتسوار E240 ١٠

 .  براي بستن عكس روش فوق عمل كنيد - ١٧

 
 . عملكرد سيستم گالچ بررسي كنيد– ١٨

 . پدال گالچ تنظيم كنيد– ١٩

 : گشتاور – ٢٠

  NM    6                  پيچ گلويي گالچ                   - 

  NM  13سيلندر اصلي                                 مهره - 

 : ابزار مخصوص – ٢١

 
140 589 03 09 00 

 پانچ سوكت
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  ٢٥  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 Ɂبرتسوار E240 ١١

 
 
 
 

 باز و بسته كردن كليد استوپ جراغ

 
 

 
 

 . پانل روكش زيري سمت چپ را بز كنيد– ١

 . را از كانكتور برق جدا كنيد( S9/1 ) كليد المپ استوپ – ٢

  گيره – ٣
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  ٢٥  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 Ɂبرتسوار E240 ١٢

 
 
 

 بررسي فشار ديسك كالچ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. را از نظر گرم شدن زياد ، ترك داشتن ، عالمت وخط وخشي بررسي و كنترول كنيد  ) ٦( صفحه ديسك  – ١

 .يد را از نظر شكستگي بررسي كن) فلش تصوير چپ ( فنرهاي تخت ديسك كالچ 

 .بررسي وكنترول كنيد ) فلش ها تصوير راست (  پره هاي فنر صفحه كالچ را از نظر سايش و دفرمه شدن – ٢

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٢٦  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ١

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )گيربكس (۲۶:  گروه 
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  ٢٦  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٢

 گيربكس

 بازوبسته كردن گيربكس -

 ٦/٧١٦بازوبسته كردن گيربكس مدل  -

 نصب گيربكس برروي استند -

 بازوبسته كردن سنسورموقعيت -

 بازوبسته كردن سنسور سرعت -

 بازوبسته كردن سنسور فشار -

 بازوبسته كردن پوسته جلويي گيربكس -

 بازوبسته كردن هيدروليك گيربكس -

 بازوبسته كردن پوسته گيربكس -

 بازوبسته كردن كسه نمد شافت ورودي -

 بازوبسته كردن سيستم آزاد كننده كالچ -

 مونتاژ ودمونتاژ گيربكس -

 بازوبسته كردن كابل تعويض دنده -

 بازوبسته كردن سيل شافت -

 بازوبسته كردن مجموعه دسته دنده  -
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  ٢٦  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٣

 بازوبسته كردن مكانيزم تعويض دنده -

  وروديبازوبسته كردن شافت -

 بازوبسته كردن شافت رابط دنده -

 بازوبسته كردن كاسه نمد شافت خروجي -

 بازوبسته كردن پمپ هيدروليك -

 كنترل و تصحيح سطح روغن هيدروليك -

 بازوبسته كردن مخزن فشار -

 بازوبسته كردن صفحه فشار -

 بازوبسته كردن واحد هيدروليك -

 بازوبسته كردن مخزن روغن  -
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   ٢٦  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٤٢

 روغن جعبه دنده -

 تنظيم كابل ها  -

 باز و بسته كردن محور هرزگرد عقب با دنده عقب -

 سوئيچ دنده عقب در جعبه دنده -

 باز و بسته كردن پين خاردار  -

 باز كردن محور اصلي و ميل هرزگرد -

 نصب كردن شفت اصلي -

 باز كردن شفت اصلي  -

 سوار كردن محور اصلي -

 باز كردن ميل هرزگرد -

 بستن محور هرزگرد -

 تخليه مخزن تحت فشار -

 باز كردن دستگاه هيدروليك -

 نصب كردن دستگاه هيدوليك -

 تخليه و پر كردن روغن هيدروليك -

 باز كردن و بستن دسته دنده -

 باز و بسته كردن رام شاسي ميل گاردان -
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 فهرست اصلي                     

 

  ٢٦  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٤

 ردن گيربكس باز و بسته ك

 
 

G3/2x1 :  02سوكت سنسور 

X22/17 : سوكت گيربكس 
X22/18 : سوكت گيربكس 

  شاسي موتور– ٨
  گاردان– ٩
  كوپلينگ- ١٠

  درپوش پمپ هيدروليك– ١
   كابل بدنه- ٢
 ور پيچ اتصال گيربكس به موت– ٣
  پيچ اتصال گيربكس به موتور– ٤
  درپوش رابط– ٥
  گيربكس– ٦
  پايه موتور– ٧

 
 
 

 

 
 

 .  قرار دهيد  (N) دنده را در وضعيت خالص - ١

 .  كابل اتصال بدنه باتري را قطع كنيد - ٢

 . از موتور و كابل گيربكس را باز كنيد  ) G312 *1( و گيره  (D2) سوكت سنسور - ٣

 .  را باز كنيد  (4) پايه اگزوز - ٤

 . اه با پايه كابل سنسور اكسيژن در زير گيربكس باز كنيد  پيچ اتصال گيربكس به موتور را همر- ٥

 .  پيچ اتصال گيربكس به موتور را همراه با پايه لوله روغن هيدروليك در زير گيربكس باز كنيد - ٦

 .  كاور پمپ هيدروليك واقع در قسمت چپ گيربكس را درآوريد - ٧

 . يد را از سمت راست گيربكس را باز كن (5) كاور رابط - ٨
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  ٢٦  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٥

 . در موقع نصب خار كاور را به سمت باال قرار دهيد: توجه 

 .  پيني گيربكس را درآوريد ١/١ پيني و ٢ سوكت هاي - ٩

 .  قرار دهيد  (6) پايه نگهدارنده گيربكس را در زير گيربكس - ١٠

 .  عقب موتور را باز كنيد  (8) رام شاسي -١١

 . را باز كنيد  (9) گاردان - ١٢

 .  را باز كنيد  (10)وپلينگ گاردان  ك- ١٣

 .  گيربكس را اندكي پائين آورده و درگير كنيد- ١٤

در موقـع بسـتن گـيربكس در فالنـج آنرا كامالً جفت كنيد در غير اينصورت بلبرينگ فاليويل خراب                    : توجـه   
 . خواهد شد 

 . ده كنيد  گيربكس را با زاويه روبه پائين و با استفاده از جك درآورده و پيا- ١٥
 .  بلبرينگ ميل لنگ را كنترل كنيد- ١٦

 . نشتي ، صدا و سايش بلبرينگ را بررسي كرده و در صورت نياز تعويض كنيد : توجه 
 .  سطح روغن گيربكس را بررسي كنيد -١٧

 . مخزن فشار روغن بايد برداشته شود تا روغن گيربكس كنترل شود   :توجه 
 . ميلي متر از لبه سوراخ پائين تر باشد ١٠سطح روغن بايد   :توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد -١٨
 .  سطح روغن را كنترل و اصالح كنيد -١٩
 .  دسته دنده را در دنده هاي مختلف كنترل كنيد -٢٠
 :  گشتاور -٢١
   Nm   0 4                     پيچ گيربكس به موتور                                                 ●
                                                                                             Nm   0 6پيچ تخليه روغن       ●
                                                                                          Nm    0 5پيچ توپي روغن          ●

    Nm    0    4 اتصال گاردان به گيربكس                                             M10 پيچ●   
   Nm    0     6 اتصال گاردان به گيربكس                                            M12 پيچ   ●

  ليتر ٢/١: ظرفيت روغن گيربكس - ٢٢
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  ٢٦  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٦

 ند نصب گيربكس بر روي است

 
   

  گيربكس-  1
  پايه– 070
  صفحه پايه– 071

    
 
 
 
 
 .   پيچ هاي دو سر را از قسمت جلو پوسته گيربكس را باز كنيد- ١

 .  گيربكس طبق عكس فوق بر روي استند گيربكس قرار دهيد- ٢

 .  به كمك پيچ ها مربوط گيربكس را به پايه پيچ كنيد- ٣

 :  ابزار مخصوص - ٤

 

140 589 34 63 00 
 

 صفحه پايه
116 589 06 59 00 

 
 پايه
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  ٢٦  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٧

 باز و بسته كردن سنسور 

 
 
 

  سوكت– ١

  پيچ– ٢

  سنسور- ٣

 
 
 
 
 . ربكس را از روي ماشين پياده كنيد  گي- ١

 .  عدد پيچ سنسور موقعيت كالچ را باز كنيد٢ - ٢

 .  سوكت و سنسور را باز كنيد - ٣

 .  رابط سنسور را با كابل جدا كنيد- ٤

 :  گشتاور -٥

 Nm    3پيچ اتصال سنسود به بدنه                             ●
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  ٢٦  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٨

 باز و بسته كردن سنسور سرعت 

 

  ـ رابط سنسور١

  ـ پيچ٢

  ـ پيچ سنسور٣

  ـ اورينگ٤

 
 
 .  كابل اتصال بدنه باتري را قطع كنيد - ١

 .  را باز كنيد  (1) توپي سنسور در شفت خروجي - ٢

 .  را باز كنيد (2) پيچ نگهدارنده سنسور - ٣

 . در هنگام نصب رزوه هاي روي گيربكس را بررسي كنيد و از پيچ نو استفاده كنيد : توجه 

 .  را باز كنيد  (3)ر دور  سنسو- ٤

در موقـع درآوردن سنسـور ممكـن اسـت اورينگ روي گيربكس بماند در هنگام نصب از اورينگ نو                    : توجـه   

 . استفاده كنيد

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد- ٥

 :  گشتاور - ٦

 Nm   8پيچ اتصال سنسور به گيربكس                            ●
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  ٢٦  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ٩

 دن سنسور فشار باز و بسته كر

 
 

  ـ مخزن فشار١

  فشارسنسور ـ ٢

  ـ اورينگ٣
 
 
 . را باز كنيد (1) مخزن فشار - ١

 .  را باز كنيد  (2) سنسور فشار - ٢

 .  را بررسي و درصورت نياز تعويض كنيد  (3) اورينگ - ٣

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ٤

 :  گشتاور - ٥

 Nm  3سنسور فشار روي اكوموالتور                        ●
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  ٢٦  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ١٠

 ز وبسته كردن پوسته جلويي گيربكسبا

 
 
 

  ـ ياتاقان شفت تعويض دنده١

  ـ بلبرينگ شفت ورودي٢

  ـ پبلبرينگ ميل رابط دنده ها٣

  ـ پيچ٤

  ـ صفحه قفلي٥

  ـ بوش هادي٦

 
 

  باز كردن ـالف 

 . پوسته گيربكس را باز كنيد - ١

 .  را باز كنيد (5) صفحه قفل كننده - ٢

 .  را درآوريد (2) بلبرينگ شفت ورودي - ٣

 .  بلبرينگ شفت زيرين را درآوريد - ٤

 .  ميل تعويض دنده را درآوريد (1) بلبرينگ - ٥

 .  را باز كنيد (6) هادي  پين هاي- ٦

  بستن -ب 

 .  رزوه هاي صفحه قفل كننده را بررسي كنيد در صورت نياز ايجاد كنيد - ١

 .  هادي را نصب كنيد (6) پين هاي - ٢

 .  شفت ورودي را تعويض كنيد(2) در صورت نياز بلبرينگ - ٣

 . بلبرينگ ها را با ابزار مخصوص با فشار جا بزنيد  -٤
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  ٢٦  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ١١

 . قفل كننده را بسته و سفت كنيد  صفحه - ٥

 . پيچ ها را تعويض كنيد : توجه 

 .  پوسته گيربكس را در محل خود ببنديد - ٦

 : گشتاور - ٧

 Nm 9پيچ اتصال پوسته به گيربكس                  ●

 :  ابزار مخصوص - ٨

 
 

168 589 00 14 00 
 

 بوش هادي

716 589 02 15 00 
 

 سمبه

711 589 04 15 00 
 

 سمبه

 
716 589 00 15 00 

 

  سمبه
 

000 589 25 33 00 
 

 درآورنده خارجي
 000 589 33 33 00 

 

  پايه مخالف
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  ٢٦  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ɁبرتسوارC - 240 ١٢

 

 باز و بسته كردن هيدروليك كالچ 

 

  ـ فيوز١

  ـ لوله كالچ٢

  ـ كانكتور سنسور٣

  ـ پيچ٤

  ـ هيدروليك كالچ٥

 
 
 
 
 
 .  را باز كنيد  گيربكس- ١

 .  فيوز را جدا كنيد - ٢

 .  لوله روغن كالچ را باز كنيد - ٣

 .  كانكتور سنسور را باز كنيد - ٤

 .  سيستم فشار كالچ را باز كنيد  (4) پيچ هاي - ٥

 .  سيستم فشار دهنده كالچ را درآوريد - ٦

 .  براي بستن عكس روش فوق عمل كنيد - ٧

 :  گشتاور - ٨

     Nm 9فشار دهنده كالچ  پيچ ●    
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ١٣

 باز و بسته كردن پوسته گيربكس               

 

  ـ پيچ١

  ـ ميل هرزگرد معكوس٢

  ـ بلبرينگ٣ 

  ـ دنده معكوس٤

  ـ واشر٥

  ـ پوسته ياتاقان٦

  ـ پيچ٧

  ـ صفحه قفلي٨

 ط ـ ببيرنيگ ميل راب٩

  ـ بيرنيگ شافت اصلي١٠

  ـ بيرنيگ شافت تعويض دنده١١

  ـ كاسه نمد 1/2

 
 

  باز كردن ـالف 

 .  پيچ هاي پوسته گيربكس را باز كنيد - ١

 .  عقب را باز كنيد  (4) و چرخ دنده  (2) هرزگرد - ٢

 .  را باز كنيد (8) صفحه قفل پيچ ها - ٣

 .  درآوريد (12) كاسه نمد شفت خروجي را - ٤

 .  را درآوريد (10)صلي  بلبرينگ شافت ا- ٥

  را درآوريد(9)  بلبرينگ شافت  -٦

 

 .  تعويض دنده اصلي را درآوريد (11) بلبرينگ شافت  - ٧
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   ٢٦  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC 240 ١٤

  بستن -ب 

 .  رزوه قفل كننده بر روي صفحه ايجاد كنيد - ١

 . بلبرينگ و چرخ دنده ها را قبل از نصب تميز و روغنكاري كنيد - ٢

 . ي بايد به سمت جلو باشد شيار روي پوسته خارج  :توجه 

 .  را با ابزار مخصوص پرس كنيد10) ( بلبرينگ شافت اصلي- ٣

 . بلبرينگ ميل رابط را جا بزنيد - ٤

 .  بلبرينگ شافت تعويض دنده را جا بزنيد - ٥

 .  را جاذ بزنيد (4) و دنده عقب (2) ميل دنده هرزگرد و - ٦

 . پوسته گيربكس را ببنديد- ٧

 :  گشتاور - ٨

 Nm  20            .               پيچ نگهدارنده دنده هرز گرد   ●
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ١٥

 :  ابزار مخصوص - ٩

 
 

 
000 589 25 33 00 

 

  درآورنده داخلي
 

000 589 33 33 00 
 

 پايه مخالف
716 589 00 15 00 

 

 سمبه

716 589 03 15 00 
 

 سمبه

716 589 01 33 00 
  بوش هادي

 

716 589 05 33 00 
 

 درآورنده داخلي دوپايه

711 589 04 15 00 
 

 درآورنده داخلي 
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 

   ٢٦  گروه                                     
 

 ɁبرتسوارC 240 ١٦

 باز و بسته كردن كاسه نمد شافت ورودي 

 
 

  ـ گيربكس١

  ـ سيل شافت٢

  ـ درپوش سيل٣

  ـ راه انداز كالچ٩

  ـ پيچ 9/3

  ـ گوه010

 

 
  ـ درپوش سيل١

  ـ گوه020
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ١٧

 .  گيربكس را پياده كنيد - ١

 .  روغن گيربكس را خالي كنيد - ٢

 . را بر روي استند قرار دهيد گيربكس- ٣

 .  هيدروليك و عمل كننده كالچ را بازكنيد - ٤

 .  را درآوريد (2) با استفاده از ابزار مناسب كاسه نمد - ٥

 .  با استفاده از ابزار مناسب درآوريد (3) كاور كاسه نمد - ٦

 .  براي بستن عكس روش فوق عمل كنيد - ٧

 . روغن گيربكس را پر كنيد - ٨

 .  ميلي متر پائين از سوراخ پر كن باشد ١٠سطح روغن بايد : وجه ت

 .  ميزان روغن گيربكس را اصالح كنيد - ٩

 :  گشتاور - ١٠

               Nm  40پيچ اتصال گيربكس به موتور   ●     

     Nm  0 6پيچ تخليه روغن گيربكس              ●    

    Nm  0 5     پيچ روغن زيري گيربكس             ●

 :  ابزار مخصوص - ١١

 
 

210 589 04 15 00 
 

 گوه

 124 589 05 15 00 
 

  گوه
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ١٨

 باز وبسته كردن سيستم آزاد كننده كالچ 

 

  ـ گيربكس١

  ـ راه انداز كالچ مركزي9

  ـ لوله روغني هيدروليك9/1

 ه تخليه ـ لول9/2

  ـ پيچ ها9/3

 
 
 .  گيربكس را پياده كنيد- ١

 .  ببنديد(1) گيربكس را بر روي استند - ٢

 . سيستم راه انداز كالچ را باز كنيد - ٣

 . صورت نياز تعويض كنيدصدا، كاركردنامنظم ،نشتي و سايش بلبرينگ را بررسي در : توجه  

 .  را باز كنيد  (9/3 )پيچ هاي  -٤

 .  براي بستن عكس روش فوق عمل كنيد - ٥

 :  گشتاور - ٦

                                 Nm   8پيچ مكانيسم آزاد كننده كالچ     ●
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ١٩

 مونتاژ و دمونتاژ گيربكس 

 

  دمونتاژ –الف 

 . طع كنيد  كابل اتصال بدنه باتري را ق- ١

 .  روغن گيربكس را خالي كنيد  (3) با باز كردن پيچ - ٢

 .  گيربكس را پياده كنيد- ٣

 .  پين هاي فالنج قسمت جلو پوسته گيربكس را درآوريد - ٤

 .  گيربكس را بر روي استند پيچ كنيد - ٥

 .  عمل كننده كالچ را بازكنيد - ٦

 . جايش خارج كنيد  كاسه نمد شافت ورودي و ميل را از سر - ٧

 .  خار فنري را با انبردست باز كنيد - ٨

 .  ميل رابط را باز كنيد  (9) پيچ - ٩

 .   دنده هرزگرد را باز كنيد (6) پين نگهدارنده - ١٠

 .  را بازكنيد (14) پايه تعويض دنده  (15) با كشيدن پين - ١١
 

 .  را باز كنيد (2) پايه شافت خروجي - ١٢
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   ٢٦  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC 240 ٢٠

 .  را باز كنيد (7) را افقي كرده و پيچ ها  گيربكس- ١٣
 .  عدد پيچ را ببنديد ٢ همانطور كه در شكل نشان داده شده است - ١٤
 .  گيربكس را به حالت عمودي قرار دهيد - ١٥
 .  با استفاده از چكش پالستيكي درآوريد (12) ميل رابط - ١٦
 . هدارنده كه بسته بوديد باز كنيد  گيربكس را طوري قرار داده تا بتوانيد پيچ هاي نگ- ١٧
 .  پوسته عقب گيربكس را به همراه مجموعه دنده ها و شافت را درآوريد - ١٨
 .  شافت اصلي وميل ماهك را همراه با مجموعه تعويض دنده درآوريد - ١٩
 .  شافت ورودي را با فشار خارج كنيد -٢٠

  مونتاژ -ب 
 . ه مجموعه تعويض دنده نصب كنيد  شافت اصلي و ميل ماهك را به همرا- ١
 .  مجموعه چرخ دنده ها و شافت را داخل پوسته گيربكس قرار دهيد - ٢
 .  پين نگهدارنده شافت دنده هرزگرد را جا بزنيد - ٣
 .  نگهدارنده پايه را جا بزنيد(15) را در محل خود نصب كرده و پين (14) پايه تعويض دنده - ٤
 . چ را نصب كنيد  سيستم عمل كننده كال- ٥
 . پيچ تخليه روغن را ببنديد - ٦
 .  روغن داخل گيربكس بريزيد - ٧

 .  ميلي متر پائين تر از سوراخ شارژ روغن مي باشد ١٠سطح روغن : توجه 
 .  پيچ محل ريختن روغن را ببنديد - ٨
 . باز كنيد ) استند ( گيربكس را از پايه - ٩
 .جلو پوسته گيربكس جا بزنيد  پين ها را در فالنچ قسمت - ١٠
 .  كابل اتصال بدنه باتري را وصل كنيد - ١١
  عيب هاي مربوط به گيربكس در كامپيوتر را اصالح كنيد - ١٢
 .  ليتر ٢/١ ظرفيت روغن گيربكس - ١٣
 :  گشتاور - ١٤
                                              Nm   60 پيچ تخليه روغن     ●
                                         Nm    0 5چ ورودي روغن   پي   ●

  Nm    0 6 1پيچ نگهدارنده فالنچ                           ●   
  Nm    0   9پيچ پايه ماهك                                     ●
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ٢١

  ابزار مخصوص - ١٥

000 589 52 37 00 
 

 انبردست

716 589 04 33 00 
 

 ابزار جاگذاري

716 589 01 15 00 
 

 گوه

210 589 04 15 00 
 

 گوه

 210 589 03 15 00 
 

  گوه

 000 589 87 33 00 
 

 فك فولي

602 589 00 33 00 
 

  خارج كننده
 

716 589 03 33 00 
 

 گيره

 
 

210 589 06 33 00 
 

 ابزار نصب و درآوردن

126 589 02 09 00 
 

 آچار بكس

210 589 01 31 00 
 

 صفحه مونتاژ

716 589 00 09 00 
 

 آچار

 
 
 
 
 
 

 
000 589 65 33 00 

 

 فولي

129 589 01 07 00 
 

 آچار خاردار

 
 
 
 
 

716 589 00 33 00 
 

 بوش هاي ورودي
210 589 01 31 00 

 

 صفحه مونتاژ
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ٢٢

 باز وبسته كردن كابل تعويض دنده 

 

  ـ كابل سلكتور١

  ـ گردگير داخلي٢

  ـ گردگيرخارجي٣

  ـ فنر٤

  ـ واشر٥

  ـ پين قفلي٦

 ـ كابل سلكتور گيربكس ٧
  ـ پايه٨

  ـ مهره٩

  ـ فنر فاصله١٠

  ـ اهرم تعويض دنده١١

  ـ كابل سلكتور١٢

  ـ ضد صوت١٣ 

  ـ خار فنري١٤
 

 
 
 
 
 
 .  دسته دنده را در وضعيت خالص قرار دهيد - ١

 .  اهرم بندي تعويض دنده را باز كنيد - ٢

 .  درپوش دسته دنده را باز كنيد - ٣

 .  را باز كنيد (6) و قفل كننده (4) و فنر  (5) واشر - ٤

 .  را باز كنيد (11) و دسته دنده (3)) گردگير ( كالهك دسته دنده - ٥

 .  را باز كنيد (2) گردگير دسته دنده - ٦

 .  را با استفاده از ابزار مخصوص از سلكتور باز كنيد (1) دسته دنده و كابل انتخاب - ٧

 .  را به كمك ابزار مخصوص درآوريد (14) خار فنري -٨
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ٢٣

 . نيد  را خارج ك(8) كپه درپوش را از حايل -٩

 . مواظب باشيد به ساچمه و اهرم تعويض دهنده آسيب نرسانيد : ∆ احتياط

 . در هنگام نصب ساچمه و مفصل ساچمه اي را گريسكاري كنيد: توجه 

 .  كابل سلكتور را به حايل آويزان كنيد - ١٠

در صورت نياز تنظيم را     . يد  بعد از تنظيم راحتي كاركرد دنده را كنترل كن        . كابل سلكتور را تنظيم كنيد      : توجـه   

 . تكرار كنيد 

 .  را درآوريد(7) را در جهت عقربه هاي ساعت بگردانيد و كابل سلكتور (9) مهره - ١١

 .  مفصل را گريسكاري و از جايگيري صحيح رينگ اطمينان حاصل كنيد: توجه 

 .  جدا كنيد (13) كابل سلكتور را به سمت خارج كشيده و از ضد صوت - ١٢

 . به ضد صوت ضربه وارد نشود و مواظب باشيد آسيبي به آن نرسد : ∆  حتياطا

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ١٣

 
 

  ماهك دنده معكوس ـ ميل١

 ٢ و ١ ـ ميل ماهك دنده ٢
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ٢٤

 باز و بسته كردن سيل شافت 

 

  ـ گيربكس١

  ـ پين غلطكي٢

  ـ قطعات اتصال٣

  ـ سيل شافت شعاعي٤

  ـ گوه010

 

 . را باز كنيد (1) گيربكس - ١
 . گيربكس را به استند گيربكس وصل كنيد - ٢
 .  را بيرون بكشيد (2) پين نگهدارنده - ٣

 . از ابزار حساس مثل چكش پالستكي استفاده كنيد تا صدمه وارد نشود  :  ∆احتياط
 .  را باز كنيد (3) رابط اتصال - ٤
 .  از ابزار مناسب استفاده كنيد و آنرا درآوريد (4) براي درآوردن سيل شافت - ٥
 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ٦
 . در صورت نياز تصحيح كنيد  سطح روغن گيربكس را بررسي كنيد - ٧
 :  گشتاور - ٨

                                 Nm    0 6پيچ تخليه روغن   ●   
                              Nm   0 5پيچ سرريز روغن       ●
 
 :  ابزار مخصوص - ٩

210 589 06 33 00 
 

 ابزار باز و بسته كردن
210 589 02 15 00 

 

 گوه
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ٢٥

 باز و بسته كردن مجموعه دسته دنده 

 
 

  ـ درپوش دسته دنده١
  ـ سر دنده٢

  ـ پنل٣
  ـ سوكت٤

  ـ پايه دسته دنده٥

 
 . ا باز كنيد  ر(1) درپوش دسته دنده - ١

 .  را باز كنيد (3) كاور - ٢

 . زير سيگاري روي نپل را باز كنيد  - ٣

 .  را باز كنيد (2) دسته دنده  - ٤

 .  را درآوريد (4) سوكت اتصال  - ٥

 .  را باز كنيد(5) پايه دنده - ٦

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ٧
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ٢٦

 نده باز و بسته كردن مكانيزم تعويض د

 
 

  ـ فنر شيم١٠

  ـ اهرم تعويض دنده١١

  ـ اهرم تعويض دنده١٢

 اتصال گيربكس/ ي  ـ تعويض دنده كف١٣

  ـ پيچ ايمني١٤

  ـ گيربكس١٥

  ـ گاردان١٦

  ـ كپه١٧

  ـ اهرم تعويض١

  ـ سيل داخلي٢

  ـ سيل خارجي٣

  ـ فنر كالهك٤

  ـ واشر٥

  ـ پين قفلي٦

  ـ كابل سلكتور٧

  ـ پايه٨

  ـ مهره٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 .  دنده را به حالت خالص قرار دهيد -١

 .  دسته دنده را باز كنيد - ٢

 .  درپوش دسته دنده را باز كنيد - ٣

 .  را باز كنيد (6) و فنر با پين قفل كننده (5) واشر - ٤

 .  را باز كنيد(11) و دسته دنده (3) كالهك دسته دنده - ٥

 . ا باز كنيد ر(2) گردگير دسته دنده - ٦

 .  را درآوريد (16) ميل گاردان - ٧
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   ٢٦  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC 240 ٢٧

 .  را باز كنيد (14) پين و قفل ايمني - ٨

 .  با استفاده از ابزار مناسب از سرساچمه باز كنيد (12) اهرم تعويض دنده - ٩

 .مواظب باشيد به ساچمه واهرم تعويض دنده آسيبي نرسد  : ∆ احتياط

 . ل آن را گريسكاري كنيد در هنگام نصب ساچمه و مفص: توجه 

 . را باز كنيد (8) روي پايه (17) كپه - ١٠

 .  جدا كنيد (8) را از پايه (7) كابل سلكتور - ١١

 .هنگام نصب مفصل ساچمه اي را گريسكاري كنيد : توجه 

 . را باز كنيد (7) را در جهت عكس عقربه ساعت بگردانيد و كابل سلكتور (9) مهره - ١٢

 . ام نصب مفصل را گريسكاري و از جاگيري فنر اطمينان حاصل كنيد هنگ: توجه 

 .اگر كالهك گردگير ضربه ديده آن را تعويض كنيد: توجه 

 . سيستم اگزوز جلو را به آرامي پائين آوريد - ١٣

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ١٤

 .  راحتي حركت دسته دنده را كنترل كنيد - ١٥

 . ور را تنظيم كنيد  كابل سلكت- ١٦
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ٢٨

 باز و بسته كردن شافت ورودي

 

      
 
 .  كنيد باز پوسته گيربكس را - ١
 . كنيد اصلي ورودي را باز  شافت - ٢

كنـيد تا قاطي نشوند بوش ها رينگ ها و دنده هاي            يادداشـت   را بـه دقـت      رتـباط وموقعيـت نصـب       ا: توجـه   
 .مخروطي و كشويي ها نبايد قاطي شوند

 . سايش و آسيب ديدگي كنترل كنيد تمام قطعات و چرخ دنده ها را از نظر  – ٣
 . كاري كنيد انتمام قطعات را تميز و روقبل از بستن و نصب  – ٤
 . بزنيدراجاشافت ورودي  – ٥

 .خار فنري ها و مجموعه هاي هماهنگ ساز بايد تعويض شوند: توجه 
 . يد را ببند پوسته گيربكس - ٦
 :ار مخصوص  ـ ابز٧

 
                           
 

 
 716 589 01 33 00 

 بوش
000 589 65 33 00 

 كشنده
000 589 87 33 00 

 فك
716 589 02 33 00 

  بوش
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ٢٩

 باز و بسته كردن شافت رابط دنده ها

 

        
 
 . ه كنيد باز و پياد گيربكس را - ١

 .كنيد و پياده را باز  دنده رابط  شافت– ٢
 . ارتباط و موقعيت نصب را ياداشت و در موقع نصب مشكلي ايجاد نشود : توجه 

 . عات وچرخ دنده ها را بررسي و اسيب ديدگي و سايش ان را كنترل كنيد  تمام قط- ٣
 .  تميز و روانكاري كنيدو چرخ دنده را قبل از نصب تمام قطعات - ٤
 .شافت دنده رابط را ببنديد – ٥

 .خار فنري ها و مجموعه هاي هماهنگ ساز بايد تعويض شوند: توجه 
 . ببنديد را  پوسته گيربكس - ٦
 : زار مخصوص  اب- ٥

 

                           
716 589 02 33 00 

 بوش
168 589 00 14 00 

 بوش
 000 589 65 33 00 

 كشنده
000 589 87 33 00 

  فك
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ٣٠

 باز و بسته كردن كاسه نمد شافت خروجي

  

   

   716.601 گيربكس – 1

  سيل شافت– 2
  فالنج خروجي– 3
  لمهره مالقه اي– 4
 

         

 سيل شافت شعاعي – 1

 گوه – 2

 

 
 . ميل گاردان را باز كنيد - ١

  .و گيره را در آوريد ازقسمت فالنچ گيربكس جدا  ـ گاردان را ٢

 .كرده و درآوريد را باز (3)  فالنچ خروجي- ٣

 .  را با يك وسيله مناسب درآوريد (2)  كاسه نمد- ٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد -٥
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ٣١

 :  گشتاور - ٦

                              Nm  160         مهره اتصال فنلچ●    

                                  Nm  60 تخليه روغن     توپي●   

                                  Nm  50   روغن  پركردن  توپي  ●

 :  ظرفيت روغن – ٧

  ليتر ٢/١ روغن دنده            

 : ابزار مخصوص – ٨

 

                                       

 
 
 
 
 

716 589 01 15 00 
 گوه

 
 
 
 
 

129 589 01 07 00 
 آچار خاردار

 
 
 
 
 

210 589 03 15 00 
  گوه

 

 

 

 
 

 
126 589 02 09 00 

 آچاربوكس
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ٣٢

 
 

 باز وبسته كردن پمپ هيدروليك گيربكس 

 

    

 

 ت پمپ هيدروليك سوك– 1

  لوله فشار– 2

  پمپ هيدروليك– 3

 لوله مكش – 4

 پيچ – 5
 

 
 .  سمت راست گيربكس را باز كنيدرابط درپوش - ١

 .  در هنگام نصب دقت شود زبانه آن روبه باال باشد   :جه تو

 .  كاور پمپ هيدروليك سمت چپ گيربكس را درآوريد - ٢

 .  را باز كنيد (1) توپي پمپ هيدروليك - ٣

 .  سوئيچ را باز كنيد وتمامدنده ها را عوض كنيد تا گيربكس فاقد فشار شود - ٤

 .  استارت دياكتوس خوانده و كنترل كنيد فشار هيدروليك را با دستگاه  :توجه 

 .  كابل اتصال بدنه را قطع كنيد  - ٥

 .  درجه بچرخانيد وآن را باز كنيد ٤٥ را  (1) پيچ هاي - ٦

 .  را از هم جدا كنيد (1) سوكت - ٧
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   ٢٦  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC 240 ٣٣

 .  پمپهيدروليك را شل كرده ودرآوريد (6)كابل  - ٨

 .  جدا كنيد  (3) را از پمپ هيدروليك (2) لوله پمپ فشار - ٩

 .  را باز كنيد (3) پمپ هيدروليك -١٠

 .  را باز كنيد (4)لوله ورودي  - ١١

 .  براي نصب عكس روش فوق استفاده كنيد - ١٢

 .   سطح روغن هيدروليك را كنترل و اصالح كنيد - ١٣

 .  زمان و كد هاي عيب ياب را اصالح كنيد - ١٤

 :  گشتاور - ١٥

 Nm   7.5ه گيربكس              پيچ اتصال پمپ ب   ●

                 Nm   16 پيچ لوله پمپ هيدروليك ●   
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ٣٤

 كنترل و تصحيح سطح روغن هيدروليك 

 
 
 

     

 

  پپيچ بررسي روغن– 1

  پيچ ورود روغن– 2
 

X22/18 –گيربكس دستي رابط  
 

 
 .  را قطع كنيد  ( X22/18) سوكت گيربكس- ١

 . س فاقد فشار شود  سوئيچ را باز كرده و تمام دنده ها را عوض كنيد تا گيربك- ٢

 . فشار هيدروليك را با دستگاه استارت دياگنوس خوانده و كنترل كنيد - ٣

 . سيستم بايد بدون فشار باشد : توجه 

 .  روغن را باز كنيد (1) پيچ كنترل سطح - ٤

 روغن را با اين وجود سطح.در هنگام كار ممكن است روغن بيرون بريزد كه در لوله ها باقمانده است             : توجـه   

 . كنترل و تصحيح كنيد 

 . را باز كنيد  (2) پيچ ورودي روغن - ٥

 . قطعات اتصالي را در اريفس ورودي روغن را باز تا وقتيكه روغن اريفس از پيچ سطح روغن بيرون آيد - ٦
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ٣٥

 

 .  را باز وپيچ ورودي روغن را پيچ كنيد (2) قطعه پائيني - ٧

 . ببنديد  را (1) پيچ باز ديد سطح روغن - ٨

 .  را تا وقتيكه كامالً جفت شود فشار دهيد  (x 22 /18) سوكت - ٩

 .  سوئيچ را باز كرده تمام دنده هارا عوض كنيد - ١٠

  ليتر ٥/٠ ظرفيت روغن - ١١

 :  ابزار مخصوص - ١٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210 589 00 71 00 
 پمپ دستي
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 ɁبرتسوارC 240 ٣٦

 مخزن فشار هيدروليك باز و بسته كردن 

 

 فشار  ـ لوله ١

  ـ لوله تخليه٢

  ـ اتصال خروجي٣

  ـ اورينگ٤

  ـ رابط سنسور فشار٥

  ـ گيره٦

  ـ پيچ٧

  ـ پيچ ٨

  ـ مخزن فشار٩

 

  باز كردن ـالف 

 . سمت راست گيربكس را باز كنيدرابط  درپوش - ١

 .  اتصال توپي پمپ هيدروليك را جدا كنيد- ٢

 .  پايه اگزوز را باز كنيد - ٣

 . پايه اگزوز بين گيربكس و اگزوز است : توجه 

 .  گيربكس را توسط تجهيزات باالبر باال نگهداريد - ٤

 .  رام شاسي عقب موتور را باز كنيد - ٥

 .  گاردان جلو را از گيربكس جدا كنيد - ٦

 . لرزه گير روي گاردان باقي مي ماند : توجه 

 .  گيربكس را پائين آوريد - ٧
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   ٢٦  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ɁبرتسوارC 240 ٣٧

 .  سوئيچ را باز كرده و با تعويض دنده فشار را خالي كنيد - ٨

  .فشار هيدروليك را با دستگاه كنترل كنيد   :توجه 

 .  را از مخزن فشار جدا كنيد (2) لوله فشار - ٩

 . كابل اتصال بدنه باتري را جدا كنيد - ١٠

 .  را از اتصال خروجي باز كنيد(2) لوله فشار - ١١

 .  درجه چرخانده وآنرا درآوريد ٤٥ را (3) اتصال خروجي - ١٢

 .  سوكت سنسور كناري را باز كنيد - ١٣

 .  باز كنيد (6)ا پايه  پيچ پايه مخزن فشار ب- ١٤

در هنگام كار از عينك استفاده      .هـيچ گـاه مجموعه  گاز را سوراخ نكنيد خط آسيب ديدگي وجود دارد                 :  احتـياط 

 . كنيد 

 .  را درآوريد (9) را باز كرده ومخزن (5) پيچ - ١٦

  بستن -ب 

 .  پيچ و مهره هاي خود قفل را تعويض كنيد - ١

 . را ببنديد (8) نصب و پيچ  در محل خود(9) مخزن - ٢

 .  نگهدارنده مخزن را سفت كنيد (8) پيچ - ٣

 . سوكت سنسور فشار را ببنديد- ٤

 . را در محل خود ببنديد (6) سيت نگهدارنده - ٥

 . جا بزنيد (3) را در محل خودش (2) لوله تخليه  - ٦

 . را ببنديد (1) لوله فشار - ٧

 . استفاده از باالبر آن را باال بياوريدگيربكس را تا موقعيت نصب با  - ٨

 .  شافت جلو را به گيربكس وصل كنيد - ٩

 
 .  رام شاسي عقب موتور را نصب كنيد - ١٠
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 ɁبرتسوارC 240 ٣٨

 .  پايه اگزوز را نصب كنيد - ١١

 . پايه اگزوز بين گيربكس و اگزوز قرار دارد : توجه 

 .  سوكت را در پمپ هيدروليك جا بزنيد - ١٢

 . بدنه را وصل كنيد  كابل اتصال - ١٣

 .  سطح روغن را كنترل و در صورت نياز اصالح كنيد - ١٤

 .  زمان و كدهاي عيب يابي را تنظيم كنيد - ١٥

 : گشتاور - ١٦

                              Nm    15پيچ اتصال مخزن به گيربكس  ●     

 Nm    15پيچ گيره مخزن به گيربكس                           ●

                        Nm    16پيچ لوله فشار هيدروليك               ●
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 ɁبرتسوارC 240 ٣٩

 باز و بسته كردن واحد هيدروليك 

 

  ـ گيره نگهدارنده١

  ـ پيچ٢

  ـ واحد هيدروليك٣

 
 .  درپوش رابط سمت راست گيربكس را باز كنيد- ١

 .  اتصال توپي پمپ هيدروليك را باز كنيد-٢

 . گيربكس را كم كنيد سوئيچ را از كرده و با تعويض دنده فشار  - ٣

 .  كابل اتصال بدنه باتري را جدا كنيد - ٤

 .  را باز كنيد (1) گيره نگهدارنده ميل گاردان - ٥

 .  رام شاسي عقب موتور را باز كنيد - ٦

 .  سنسور زاويه گردش را باز كنيد - ٧

 .  صفحه سنسور را باز كنيد - ٨

 .  را باز كنيد(3) واحد هيدروليك - ٩

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد  - ١٠

 . سطح روغن راكنترل و در صورت نياز تصحيح كنيد - ١١

 .  كد مربوط به عيب و ساعت را تنظيم كنيد - ١٢
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 ɁبرتسوارC 240 ٤٠

 
 : گشتاور  - ١٣

                                                                                          Nm  16پيچ لوله فشار هيدروليك  ●     

       Nm  5 .9          پيچ قسمت زير هيدروليك به گيربكس            ●

 Nm  6   1               لوله كالچ به هيدروليك                           ●

  Nm  11.5                پيچ بوش اتصال به اهرم تعويض دنده مركزي ●

 Nm   5 .  7                             پيچ باالي هيدروليك به گيربكس●    

 Nm       6                 پايه شلنگ اتصال به هيدروليك                ●

 Nm   0    1                        پيچ اتصال پايه به كف شاسي            ●
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   ٢٦  گروه                                              فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي            
 

 ɁبرتسوارC 240 ٤١

 باز و بسته كردن مخزن روغن 

 

  ـ مخزن روغن١

  ـ پيچ٢

  ـ لوله مكش٣

  ـ لوله برگشت٤

 
 
 .  هيدروليك را خالي كنيد  روغن - ١

 .  را باز كنيد (2) پيچ هاي مخزن - ٢

 .  را از مخزن باز كنيد (3) لوله مكش - ٣

 .  لوله برگشت جريان روغن هيدروليك را باز كنيد - ٤
 .  مخزن روغن هيدروليك را باز كنيد- ٥
 .  براي بستن عكس روش فوق عمل كنيد - ٦
 . ل و در صورت نياز تصحيح كنيد  سطح روغن هيدروليك را كنتر- ٧
                         Nm     9.5پيچ اتصال مخزن به پوسته  :  گشتاور - ٨
 . ليتر ٥/٠ ظرفيت روغن هيدروليك - ٩
 :  ابزار مخصوص - ١٠
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 پمپ دستي
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   ٢٦  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٤٣

   روغن جعبه دنده 

     716/6: جعبه دنده  نوع جعبه 

 

 .  كاهش پيدا كرده است ٧١٦نده حجم پر كننده براي جعبه د/ ١/٢از تاريخ حدود 

 . تهسيالت حجم پر كننده روغن از ولين و دومين دنده تعويض مي شود . زماني كه موتور سرد است 

  :٧١٦ / ٦٢/٦٠جعبه دنده 

  تغير يافته است ٢/١ ليتر به ٥/١حجم پر كننده قبلي از 

  : ٧١٦/ ٦٤/ ٦٦جعبه دنده 

 .  ليتر تغير يافته است ٥/١ ليتر به ٨/١حجم پر كننده قبلي از 
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C - 240 ٤٤

 تنظيم كابل ها 

 
 . چفت فنري را فشار دهيد – ١

 )با فالش نشان داده شده  ( 

 

  اهرم انتقال را براي ايمن سازي– ٢

 جهت وضعيت اصلي در

 .  عرضي حركت دهيد 

 

 شويد كه فنر برگشت    : توجه 

 .  دهنده روي سگدست بلبرينگ قرار گيرد 

 

 ه ازاد سازه را فشار دهيد دكم– ٣

 ) . با فالش نشان داده شده است  ( 
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 

   ٢٦  گروه                                     
 

C - 240 ٤٥

 باز و بسته كردن محور هرزگرد عقب با دنده عقب 

 

 

 

 

  باز كردن –الف 

 .  را باز كنيد  ) ١ (  پيچ ها– ١

 . يد  قسمت عقب خارجي پوسته جعبه دنده را ب تفنگ گرما دهنده در محدوده پوسته ياتاقان گرم كن– ٢

 .  پوسته ياتاقان را چرخانده تا باز شود – ٣

 . و واشر ها را باز كنيد ) 4( دنده عقب ) 3( محور هرزگرد عقب بلبرينگ چرخنده سيلندر – ٤

 

  بستن –ب 

 ) با روغن( محور هرزگرد عقب و واشرها را چرب كنيد (6)بلبرينگ چرخنده سيلندر  : توجه 

 . دنده عقب و واشر را روي محور هرزگرد عقب قرار دهيد  بلبرينگ چرخنده سيلندرهو – ٥
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C - 240 ٤٦

 به محل سوراخ شده روي محور : توجه 

  هرزگرد عقب توجه كنيد

 )با فالش نشان داده شده  (

 

  پوسته بلبرينگ با محور هرزگرد عقب– ٦

 .  و دنده عقب را نصب كنيد 

 

 . پوسته بلبرينگ با پيچ تنظيم كنيد  : توجه 

  هرزگرد عقب را با چكش محور– ٧

 .  الستيكي جا بزنيد 

 

  محور هرزگرد عقب را تنظيم كرده– ٨

 .  و با پيچ ها آنها را محكم كنيد 

 

 :  گشتاور – ٩

 Nm 20   مهره نگهدارنده هرزگرد ●
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C - 240 ٤٧

 سوئيچ دنده عقب در جعبه دنده

 

 . بكار مي افتد المپ دنده عقب از طريق استوانه ماژول كنترل جعبه دنده  : توجه 

 S و  C  Lحاصـل انـدازه گـيري هاي ثبت شده اين بود كه سوئيچ المپ دنده عقب در جعبه دنده براي سري هاي    

 .  حذف مي شود ١/٢٠٠٦ از تاريخ   W 203 و براي سري هاي ٢٠٠٣/ ١ از تاريخ 203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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C - 240 ٤٨

 باز و بسته كردن پين خاردار 

 
  باز كردن –الف 

  ميل ماهك اصلي را بيرون مي كشيم– ١

 ) سه عدد بلبرينگ در گير هستد  (

  ابزار مخصوص بيرون كشيدن در قطعه– ٢

  اتصال ميل ماهك مركزي وار كرده و

 .   آنرا با پيچ محكم مي كنيم 

 ابزار مخصوص بيرون كشيدن بايد : توجه 

  و روي سرگرد نقطه(3) روي پيچ ايمني 

 ) ش نشان داده شده با فال( اتصال گيرد 

  پين تثبيت خاردار را از ميل ماهك– ٣

 .  بوسيله ابزار مخصوص بيرون بكشيد 

  ابزار مخصوص بيرون كشيدن ٠٧٣ – ٤

  بستن –ب 

 ابـزار مخصـوص بـيرون كشـيدن را با بوش راهنما در قطعه اتصال محور مهار مركزي سوار كرده و آنرا با پيچ                         – ٤

 . محكم كنيد 
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C - 240 ٤٩

با فالش نشان (  و روي سر گرد نقطه قرار گيرد (3)ابـزار مخصوص بيرون كشيدن بايد روي پيچ ايمني   : توجه 

 )داده شده 

 .  پين تثبيت خاردار را از ريل مهار بوسيله ابزار مخصوص و بوش راهنما بيرون بكشيد – ٥

 . ا كند تماس پيد) هادي( مار پيچ ميل ماهك را فشار داده تا با بوش راهنما : توجه 

  ابزار بيرون كشيدن ٦٧٣

  بوش راهنما ٥٧٤

 :  ابزار مخصوص – ٦

                                                                                                      ابزار جدا سازي و نصب كردن
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C - 240 ٥٠

 باز كردن محور اصلي و ميل هرزگرد 

 .  اصلي را خارج كنيد  محور ماهك– ١

 فقط خودروي ون با گيربكس : توجه 

  و خودروي سواري با٧١٦/ ٦٤٣ 

 ٤٣٤ كد ٦/٧١٦ گيربكس 

 

  پيچ نگهدارندة دستگاه انتقال٤ – ٢

 . را باز كنيد ) ماهك (

 

 . محور ورودي را روي محور اصلي قرار دهيد – ٣

  

  صفحه اتصال را روي محور ورودي و ميل– ٤

  ميليمتر محور هاي٢٥.  قرار دهيد  هرزگرد

  ورودي ابزار مخصوص صفحه اتصال 

 . استفاده شود ٢١٠/ ٠٠/٣١/٠١/٥٨٩ 

  ميليمتر محور هاي ورودي ابزار مخصوص٣٢  

 . استفاده شود ٧١٦/ ٠٠/٣١/٠٠/٥٨٩ صفحه اتصال  

 . ره ، ده محافظ قرار دهيد بين محورهاو دم گي.  محور ورودي و محور هرزگرد را در داخل گيره قرار دهيد – ٥
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C - 240 ٥١

 . براي جدا كردن قسمت عقب پوسته جعبه دنده از ابزار مخصوص محور اصلي از پولي كش استفاده كنيد– ٦

   

 
 . قالب شود ) ماهك(شاخه هاي دم گير بايد روي دستگاه انتقال  : توجه 

 .  دستگاه انتقال را جدا كنيد – ٧

 .  سقف اصلي را جدا كنيد  محور هرزگرد و محور ورودي و– ٨

 :  ابزار مخصوص – ٩

   000 589 87 33 00             000 589 65 33 00        210 589 01 31 00 
          صفحه مونتاژ       پولي كش                              دم گيره 

                    716 589 00 31 00                          
               صفحه مونتاژ                      
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C - 240 ٥٢

 نصب كردن شفت اصلي 

 

 

 را روي محور اصلي و (1) محـور ورودي ، محـور اصـلي و محـور هرزگـرد با هم سوار كرده و صفحه اتصال           – ١

 . محور هرزگرد قرار دهيد 

 .  ميليمتر محور هرزگرد ابزار مخصوص صفحه اتصال استفاده كنيد ٢٥

 . ميليمتر محور ورودي ابزار مخصوص صفحه اتصال استفاده كنيد  ٣٢

 .  محور هاي جعبه دنده با صفحه اتصال را در جهت عكس با دم گيره محكم كنيد – ٢

 .  را در وضعيت خودش قرار دهيد (2) دستگاه انتقال – ٣

 )ان داده شده فالش نش. (دو شاخه تعويض بايد در بوش ها ماهك مربوطه درگير كنيد  : توجه 

  (3).  بلبرينگ محور هرزگرد در قسمت عقب پوسته جعبه دنده روغن كاري كنيد – ٤
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 .  را روي محور اصلي و محور هرزگرد قرار دهيد (3) قسمت عقب پوسته جعبه دنده – ٥

 ميل مهار را با دنده عقب در جهت عكس محور اصلي موقع باز بودن سنسور در پوسته

 بنابراين)الش نشان داده شده ف( فشار دهيد 

 .  ميل مهار در قطر داخلي بلبرينگ وارد مي شود 

 ٢٤ با كد ٦/٧١٦ و خودروي سواري با گيربكس ٦٤٣/٧١٦فقط خودروي ون با جعبه دنده 

سپس با آچار   . محـور اصلي ، محور هرزگرد و دو محور مهار بايد داخل قطر بلبرينگ مربوطه قرار گيرد                   : احتياط

 (6).  و در دندانه هاي محور هرزگرد درگير مي باشد (5)ي كنترل كنيد كه آيا دنده عقب در دنده هرزگرد گشتاور

و . مهره گلويي قديمي را در جاي خود قرار دهيد          .  بـوش هـاي فشـاري را در انـتهاي محور اصلي قرار دهيد                – ٦

 . تاانتهاي مار پيچ محور اصلي بپيچانيد 
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 الستيكي محور اصلي وبا گوه پ : توجه 

  محور هرزگرد را قفل كنيد بوش هاي مياني

  مختلف را استفاده كرده تا قسمت عقب

  جعبه دنده كامالًدر سر جاي خود در

 .  محور اصلي قرار گيرد 

 

  مهره گلويي قديمي را باز كرده– ٧

 .  بوش هاي نصب شده را خارج كنيد 

 

 

 

 . ورها را از ميز كار جدا مي كنيم  قسمت عقب پوسته جعبه دنده و مح– ٨

 .  پيچ محكم مي كنيم ٤ دستگاه انتقال را با – ٩
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 . مطمئن باشيد كه بوش ها در جاي خود درست قرار گرفته باشد  : توجه 

 .  صفحه اتصال را جدا كنيد – ١٠

 .  ميل مهار اصلي را در دستگاه انتقال قرار دهيد – ١١

 ٤٢٤ با كد ٦/٧١٦ و خودروي سواري با جعبه دنده  ٦٤٣/٧١٦ا جعبه دنده فقط خودروهاي ون ب : توجه 

 

 :  ابزار مخصوص – ١٢

   716 589 00 33 00              210 589 01 31 00  716 589 00 31 00 
 صفحه اتصال    صفحه اتصال                  بوش هاي مياني 
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 سوار كردن پوسته جعبه دنده 

 

 
 

 . سطح آب بندي بايد عاري از روغن و گريس باشد  : توجه 

 .  ماده آب بندي ذكر شده را روي سطح تماس قسمت جلوي پوسته جعبه دنده بماليد – ١

 .  سطح آب بندي قسمت عقب پوسته جعبه دندهاطراف سوراخ درپوش را با ماده مركب معين بپوشانيد – ٢

 ه دندهسوار كردن قسمت عقب پوسته جعب

 با محور هاي جعبه دنده در داخل قسمت جلويي پوسته جعبه دنده وارد              (6) قسـمت عقـب پوسـته جعبه دنده          – ٣

 .  كنيد 

بلبرينگ غلطكي استوانه اي را در محل ميل گاردان روغن كاري . جلـوي محـور هرزگرد را باال ببريد    : توجـه  

 . كنيد 

 . ر مهاري اصلي و ريل هاي دستگاه انتقال به داخل هم فرو روند محو.  محور هرزگرد – ميل گاردان :احتياط 
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 ميليمتر در داخل سوراخ ها      ٦٠ عدد پيچ بلند     ٢ قسمت عقبي پوسته جعبه دنده به بوش هاي مياني توسط مياني             – ٤

 . قسمت جلو پوسته جعبه دنده را با پيچ خروسكي سفت كنيد . سوار كنيد 

 ته جعبه دندهسوار كردن قسمت عقب پوس

 .  جعبه دنده را از پايه موناژ باز كرده و روي ميز كار قرار دهيد – ٥

 متصل كرده و با مهره      (20)براي اين مرحله ، اهرم مهار را به به دو شاخه تعويض             .  اهـرم مهـار را سـوار كنـيد           – ٦

 . قمت تاشو را روي دو شاخه تعويض فشار دهيد . هاآنرا محكم ببنديد

 را با الشه هاي مغزي      ASG قرار دهيد در صورت نياز اهرم مهار         (6)عقـب پوسـته جعبه دنده را از قطر           قسـمت    – ٧

 .تنظيم كنيد

 .  روي قسمت جلو پوسته جعبه دنده فشار دهيد – ٨

 محور مهار اصلي و ريل هاي دستگاه انتقال در داخل يكديگر بايد فرو – محور هرزگرد –ميل گاردان  : توجـه  

 . روند 

 ميليمتردر داخل سوراخ ها سوار      ٦٠ عددپيچ   ٢ را به بوش هاي مياني توسط        (6) قسمت عقب پوسته جعبه دنده       – ٩

 .قسمت جلو پوسته جعبه دنه را با پيچ دنده نرم سفت كنيد )فالش . (كنيد 
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 .  جعبه دنده را روي پايه مونتاژ سوار كنيد – ١٠

 .  قرار دهيد  مهره و پيچ را در محل پيچ خروسكي– ١١

 .   ابزار مغزي گذاري را به ميل گاردان وصل كرده مهره ها را تا پائين ترين موقعيت بچرخانيد – ١٢

 .  گوه ها را وارد كنيد – ١٣

 .  مهره ها را به سمت باال چرخانده تا به گوه ها برسند – ١٤

 .  آچار حائل را روي مهره قرار دهيد – ١٥

پيچ و ميل گاردان را با استفاده از آچار حائل متناوباًو يكنواخت تا زماني كه آچار حائل ،                   محـور هرزگرد را با       – ١٦

 . اين عمل تاموقعي كه محور هرزگرد پايين برود ادامه دهيد . بچرخد نصب نمائيد 

 . از آچار بادي و برقياستفاده نكنيد 

 .  بوسيله ابزار مخصوص آچار حائل مهره را سفت كنيد – ١٧

 . بوسيله آچار ابزار مخصوص حائل مهره ها را دوباره شل كنيد و آچار مغزي گذار را جدا كنيد  – ١٨

 .  با پيچ هاي جديد قسمت جلو پوسته جعبه دنده را محكم كنيد – ١٩

  را در جهت عكس فشار دهيد ASG قسمت تا شو اهرم مهار – ٢٠
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  پيچ ها را با استفاده از– ٢١

 . نيد  پيچ گوشتي سفت ك

 .   را خارج كنيد ASG اهرم هاي – ٢٢

  بوسيله سنبه كاسه نمد محور– ٢٣

  چرخشي را فرو مي كنيم 

 .  روي لبه خروجي كشويي حركت دهيد – ٢٤

 نمونه هاي جعبه دنده براي خودروهاي

 .  بازو مي باشند ٣ سواري داراي فلنج هاي 

 با آچار ميخ محور مهره پيچ دار –  ٢٥

 . يد  را سفت كن

  سعبه كوتاه را براي مهره– ٢٦

 .  پيچ دار استفاده مي كنيم 

 .  را سفت كنيد (12) پيچ – ٢٧

 (13)آچار حاشل را بكا مي بريم  : توجه 
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 .  ضخامت خار فنري را تعيين كنيد – ٢٨

   خار فنري آزمايشي وارد : توجه 

 و تمتم سطح ) ٥/٢٢١ضخامت ( مي كنيم 

 )به سمت انتهاي خروجي (ي دهيم  آن را فشار م

 

  شكاف سنج را براي اندازه گيري : توجه 

  فاصله بين خار فنري آزمايشي و لبه بااليي

 . بوش ميل گاردان استفاده مي كنيم 

 

 )خار فنري آزمايشي ( مم ٥/١+ فاصله اندازه گيريشده = ضخامت خار فنري 

 . خار آزمايشي را خارج مي كنيم 
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 .  با ضخامت تعيين شده از انبر دست استفاده مي كنيم  ا جا زدن خار فنري جديد بري– ٢٩

 مطمئن شويد كه خار فنري :  : توجه 

Ş  كامالًدر جاي خود قرار دارد  . 

  بوسيله سمبه كاسه نمد محور– ٣٠

 .  چرخشي را نصب مي كنيم 

  بوسيله سمبه پوشش كاسه نمد– ٣١

  . ميل هرزگرد را نصب مي كنيم 

 

 :  گشتاور – ٣٢

 Nm 160  محور اصلي  M12  *1.5پيچ 

 Nm 90  پيچ محور هرزگرد 

 
 :  ابزر و تجهيزات و مواد مصرفي – ٣٣

  WH58.30 – Z – 1033 – 02Aانبر دست خار فنري 

 BR00.45 – Z – 147 – 01Aمواد آبندي 
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 :  ابزار مخصوص – ٣٤

 
 901 589 00 07 00                        210 589 03 15 00         716 589 00 09 00            

  آچار حائل     سنبه        آچار ميخ محور                                 

 716 589 04 33 00                              210 589 04 15 00       716 5898 01 15 00 
     سنبه          سنبه      ابزار مغزي گذاري                               

126 589 02 09 00                                                129 589 01 07 00 
                آچار ميخ محور         آچار بكس                                       
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 باز كردن شفت اصلي 

 

 

 . بالشتك محافظ استفاده كرده و محور ورودي را روي گيره مي بنديم  از – ١

 .  را رها محور ورودي قرار مي دهيم (27) محور اصلي – ٢

 .  و دو شاخه براي خارج كردن چرخ دندانه دار اول استفاده مي كنيم (53) قالويز كش – ٣

 (50) دنده برنجي دنده عقب را جدا مي كنيم – ٤

 (7).  و دنده هرزگرد دنده عقب را جدا مي كنيم (6)برنجي  حلقه دنده – ٥

 . را جدا مي كنيم )(9 با بوش (8) بلبرينگ سوزني دنده عقب – ٦

 .  دنده هرزگرد دنده اول و بلبرينگ غلتكي سوزني دنده اول را جدا مي كنيم (10) صفحه فشار گير – ٧

 . جعبه دنده را باز مي كنيم  دنده برنجي(14) حلقه مخروطي (13) حلقه اصطحكاكي – ٨
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 .  خار فنري را با انبردست جدا مي كنيم – ٩

 .  بوسيله پولي كش دنده برنجي دنده اول داررا بيرون مي كشيم – ١٠

 .  را جدا مي كنيم (24) حلقه اصطحكاكي (23) حلقه مخروطي (22) حلقه برنجي – ١١

 .  غلتكي سوزني دنده دوم را جدا مي كنيم  و بلبرينگ(25) دنده هرزگرد دنده دوم – ١٢

 .  محور اصلي را از محور ورودي جدا مي كنيم – ١٣

 .  حلقه برنجي و حلقه كالچ را جدا مي كنيم – ١٤

 .  بلبرينگ غلتكي برنجي را از محور ورودي جدا مي كنيم – ١٥

 .  محور ورودي را از گيره روميزي آزاد مي كنيم – ١٦
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ر اصـلي را از قسمت باال بچرخانيد و آنرا روي گيره ميز با دم گيره محكم مي كنيم ورودي از باال پايان                        محـو  – ١٧

 . مي يابد 

 .  با انبر دست خار فنري را بيرون مي كشيم – ١٨

با قالويز كش قبلي دنده برنجي پنجم و ششم ) فالش نشان داده شده (  حلقـه مخروطي پرنچي و حلقه كالچ        – ١٩

 )52(رون مي كشيم را بي

 (30).  و حلقه كالچ را جدا مي كنيم (31) حلقه برنجي – ٢٠
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 (28) و بلبرينگ سوزني را جدا مي كنيم (29) چرخ دندانه دار – ٢١

 .  محور ورودي را از گيره روميزي رها مي كنيم – ٢٢

 :  ـ ابزار مخصوص ٢٣

 انبر دست خارفنري را براي خارفنري خارجي

 :خصوص  ـ ابزار م٢٤

 

   000 589 87 33 00                                                                000 589 65 33 00    
                              پولي كش             دم گيره                                                           
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 ر اصلي سوار كردن محو

 
بـه اسـتثناء دنـده اول و عقـب ، دنده هاي مختلف در جعبه دنده خودروهاي اتوماتيك بنزيني و ديزل      : توجـه  

به منظور تشخيص اين چرخهاي دندانه دار و آنهايي كه در خودروهاي ديزل هست وجود شيار          . نصـب مـي شوند      

 )  ول و عقب به جزء چرخهاي دندانه دار ا. (روي دندانه هاي چرخ مي باشد 

ممكن است تراشه ايجاد شده و بايد ان را . هنگامـي كه روي يك حلقه برنجي جديد فشار مي آوريم   : توجـه  

 . تعويض مي كنيم 

 بوسيله فشار هواي فشرده محور اصلي را بيرون مي كشيم 

  .  ماده محافظ در دم گير استفاده مي كنيم(27) محور اصلي را روي ميز كار مي بنديم – ١

 .  ورودي در باال پايان مي يابد  : توجه 
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 .  دنده سوزني دنده ششم را نصب كنيد – ٢

 .  دنده هرزگرد دنده ششم را نصب كنيد – ٣

 )به سمت انتهاي ورودي ( دندانه مستقيم بايد رو به باال باشد 

 . حلقه كالچ را نصب كنيد – ٤

 )  سمت انتهاي خروجي به( دندانه خارجي بايد رو به پايين باشد 

 (31).  حلقه برنجي را نصب كنيد – ٥

 )به سمت انتهاي خروجي . ( دندانه مي بايد رو به پايين باشد  : توجه 

 )دنده برنجي جديد در صورت نياز مونتاژ كنيد (فقط هنگامي كه الزم است  : توجه 

 : نصب كردن دنده برنجي جديد 

 (32).  برنجي دنده پنجم و ششم را فشار دهيد  را روي دنده(36) بوش كشويي – ٦
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 كه در شيار مركزي دندانه هاي (35) مطمئن باشيد كه ساچمه ها (36)هـنگام فشـار دادن بوش كشويي    : توجـه  

 ) فالش.(بوش كشويي درگير شده باشد 

 . ب كنيد  در حلقه دنده برنجي پنجم و شششم نص(35) و ساچمه ها (33)فنر فشاري .  كشويي باريك – ٧

 : ضخامت كشويي ها كه در حلقه هاي دنده برنجي مشخص استفاده مي شوند متغير مي باشند  : توجه 

 ٢٢١٥با پهناي كشويي : دنده برنجي دنده اول و دنده دوم 

 ٢٢١٥با پهناي كشويي : دنده برنجي دنده سوم و دنده چهارم

 ٢٢٩با عرض كشويي : دنده برنجي دنده پنجم و ششم 

 ٢٢٩با عرض كشويي :   برنجي دنده عقب دنده

 . از بوش براي فشار آوردن روي دنده برنجي پنجم و ششم استفاده مي كنيم – ٨

دنده ها گردان روي حلقه ) . به سمت ورودي ( نوشته روي بدنه دنده برنجي مي بايد رو به باال باشد  : توجـه  

 .    رگير باشند بايد در شيار ها روي بدنه دنده برنجي د) 31(برنجي 

 .  ضخامت خار فنري تعيين كنيد – ٩

فاصله بين خار   )به سمت خروجي    ( خار فنري آزمايشي با انبردست وارد كرده و كامالً به سمت پايين فشار دهيد                -

 .  فنري آزمايشي و لبه بااليي شيار در محور اصلي با شكاف سنج اندازه گيري كنيد 

 )خار فنري آزمايشي ( م م٥/١+ ازه گيري شده فاصله اند=  ضخامت خار فنري -

 . بوسيله انبر دست خار فنري آزمايشي را جدا كنيد 

 ) م م٠٥/٠: با پله روي لبه (  انبر دست را براي جا زدن خار فنري جديد با ضخامت معين استفاده مي كنيم – ١٠

 )صحيح در جاي خود قرار گرفته باشدمطمئن باشيد كه خار فنري بصورت . بيش از حد خار فنري را باز نكنيد 
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 .  حلقه دنده برنجي را نصب كنيد – 

 . دنده هاي گدان حلقه دنده برنجي مي بايد در شيار هاي دنده برنجي پنجم و ششم در گير شود : توجه 

 .  دنده كالچ را نصب كنيد – ١٢

 ) انتهاي ورودي به سمت. (دنده خارجي به سمت باال بايد باشد  : توجه 

 .   بلبرينگ غلطكي سيلندري را روغن كاري كنيد و در محور ورودي جا بزنيد – ١٣

.  را روي محور اصلي قرار دهيد  محور ورودي  ١٤

آن را بچرخانيد و محور ورودي را روي گيره    .  محـور اصـلي و محـور ورودي را از گـيره روميزي جدا كنيد                 – ١٥

.د بالشتك محافظ را بين محور و دم گيره ها قرار دهيدموا. روميزي ببنديد

 
 
١١

 

–(41) 
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 (26).  را جا بزنيد ٢ بلبرينگ سوزني دنده –

 

١٦ 

 (25). را جا بزنيد ٢ بلبرينگ هرزگرد دنده – ١٧

 )به سمت انتهاي خروجي 

قه 

 )ت انتهاي خروجي 

 . شيار دنده دوم هرزگرد قرار گيرد 

قه 

 )سمت انتهاي ورودي 

( طوقه بايد به سمت باال باشد  : توجه 

اسطحكاكي را جا بزنيد – ١٨  (24).  حل

به سم( ايد رو به باال باشد برآمدگي ب

 .  حلقه دنده برنجي مخروطي را جا بزنيد – ١٩

 بايد با (23)برآمدگي حلقه مخروطي  : توجه 

دنده برنجي را جا بزنيد – ٢٠  .  حل

به ( دندانه ها بايد به سمت باال باشد 
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دنده برنجي (فقط زماني كه نياز است . برآمدگي در حلقه كششي بايد در شيار دنده برنجي در گير شود  : توجه 

 .  جديد كامل را مونتاژ كنيد 

 مونتاژ كردن دنده برنجي جديد كامل 

 .  بوش كشويي را روي دنده برنجي دنده اول و دوم را فشار مي دهيم – ٢١

 .  در بدنه حلقه برنجي اول و دوم را جا بزنيد (21) و ساچمه ها (19)نر كششي  ف(20) كشويي پهن – ٢٢

روي بوش كشويي بايد به ) فالش باال(شيار جهت دار . نوشـته روي دنده برنجي بايد رو به باال باشد   : توجـه  

 با مركز شيار  آنرا بصورتي تنظيم كنيد كه ساچمه(17)زمـان فشـار آوردن روي بوش كشويي   . سـمت پاييـن باشـد     

 )فالش پايين . (دندانه بوش كشويي درگير شود 

 .  را جا زده و روي آن با سمبه فشار دهيد(51) حلقه برنجي دنده اول و دوم جديد – ٢٣

شيار جهت دار روي بوش ) به سمت خروجي ( نوشـته روي بدنـه دنـده فلـزي بـايد روي باال باشد       : توجـه  

برآمدگي در حلقه برنجي بايد با شيار در بدنه دنده برنجي           )به سمت ورودي     (كشـويي بـايد بـه سـمت پايين باشد         

 . دنده اول و دوم درگير باشد
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 .  ضخامت خار فنري را تعيين كنيد – ٢٤

با انبردست جا زده و به سمت پايين بصورت كامل فشار مي دهيم )  م م  ٥/١با ضخامت   (  خـار فـنري آزمايشـي        -

 )به سمت ورودي (

 .  فاصله بين خار فنري و لبه بااليي شكاف در محور اصلي را با شكاف سنج اندازه گيري كنيد -

 )خار فنري ازمايش(  م م ٥/١+ فاصله اندازه گيري شده =  ضخامت خار فنري -

  با انبر دست خار فنري آزمايشي را جدا مي كنيم -

 )م م% ٥با لبه ( زنيم  با انبر دست خار فنري جديد را با ضخامت مشخص جا مي– ٢٥

 .مطمئن شويد كه خار فنري در جاي خود بصورت صحيح قرار دارد. خار فنري را زياد باز نكنيد  -
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 (26) حلقه دنده برنجي را جا مي زنيم – ٢٦

 )به سمت انتهاي خروجي (دندانه بايد رو به باال باشد 

 )به سمت انتهاي خروجي (ي ها بايد به سمت باال باشد  برآمدگ(14) حلقه مخروطي برنجي را جا مي زنيم – ٢٧

 (13).  حلقه اصطحكاكي را جا بزنيد – ٢٨

 . برآمدگي روي حلقه اصطحكاكي بايد با شيار روي حلقه برنجي درگير باشد 

 (12).  بلبرينگ سوزني دنده يك را جا بزنيد – ٢٩

 (11).  دنده هرزگرد را روي دنده يك جا بزنيد – ٣٠
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 )به سمت انتهاي خروجي (بايد به سمت باال باشد   :توجه 

 (11)          . در حلقه دنده برنجي بايد با شيار دنده هرزگرد دنده اول درگير شود ) فالش(مخروط برآمدگي 

 .  را جا زده و با بوش آن را فشار دهيد (15) واشر كششي – ٣١

 .  بوش را با سمبه به سمت پايين فشار دهيد – ٣٢

 .  سوئيچ دنده عقب را جا بزنيد – ٣٣

 (4).  چرخ دنده عقب را جا بزنيد – ٣٤

 )به سمت انتهاي خروجي (برآمدگي بايد به سمت باال باشد 

  (6).  حلقه دنده برنجي را جا بزنيد – ٣٥

 )به سمت انتهاي ورودي (دندانه ها بايد به سمت پايين باشد 

 )جي كامل را جهت مونتاژ استفاده كنيد دنده رن(فقط زماني كه نياز است  : توجه 

 . دنده برنجي جديد را مونتاژ مي كنيم 

 .  بوش كشويي را روي دنده برنجي دنه عقب فشار دهيد – ٣٦

 . لبه بسته شيارها در دنده برنجي دندهه عقب بايد به سمت پايين باشد  : توجه 

 باال فشار دهيد بنابراين ساچمه ها با مركز شيار           بـا طرف نشان دار دندانه هاي جناحي به سمت          (1)بـوش كشـويي     

 . دندانه هاي بوش كشويي درگير مي شود 

 .  در دنده برنجي دنده عقب جا بزنيد (5) و ساچمه ها (3) فنر كششي (4) كشويي باريك – ٣٧

 .  دنده برنجي دنده عقب كامل را جا بزنيد و با بوش آن را جا مي زنيم – ٣٨

 .برنجي بايد در شيارهاي روي برنجي دنده عقب درگير باشد برآمدگي روي دنده 

 .  محور ورودي و محور اصلي را با هم از گيره روميزي باز مي كنيم – ٣٩
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 :  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ٤٠

  انبر دست خار فنري براي خار فنري خارجي -

 :  ابزار مخصوص – ٤١

711 589 07 15 00                              716 589 01 33 00             716 589 02 33 00 
         بوش          بوش                           سمبه 
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 باز كردن ميل هرزگرد 

 

 

 

 (1) خار فنري را جدا مي كنيم – ١

 (2) بلبرينگ درگير را با فشار باز مي كنيم – ٢

  (3).  را با فشار باز مي كنيم ٦ بلبرينگ ثابت دنده – ٣

 .  ميل هرزگرد را روي ميز كار با دم گير ببنديد – ٤

 . انتهاي خروجي به سمت باال باشد  : توجه 

 .  و بلبرينگ غلطان سوزني دنده سوم را باز كنيد (4)دنده هرزگرد دنده سوم  – ٥

 . و حلقه استحكاكي را جدا كنيد(6) دنده كالچ – ٦
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 .  حلقه مخروطي دنده برنجي و دنده برنجي را جدا كنيد – ٧ 

 .  خار فنري را با انبر دست جدا مي كنيم – ٨

 .  را با دنده برنجي دنده چهارم و سوم خارج كنيد (19)چهارم  با قالويز و خار كش چرخ دنده – ٩

 .  دنده برنجي سوم و چهارم را باز كنيد – ١٠

 .  حلقه مخروطي و حلقه استحكاكي را باز كنيد (17) حلقه دنده برنجي – ١١

 .  و چرخ دنده چهارم را باز كنيد (20) حلقه كالچ – ١٢

 . م باز كنيد  بلبرينگ غلطان سوزني دنده چهار– ١٣

 .  محور هرزگرد را از گيره روميزي جدا كنيد – ١٤
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 :  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ١٥

 انبر دست خار فنري براي خار فنري خارجي   : توجه  -

 

 :  ابزار مخصوص – ١٦

 
000 589 87 33 00                                                000 589 65 33 00 

             پولي كش                                              دم گيره        
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 بستن محور هرزگرد 

 

 

بـه جـزء دنـده اول و عقـب ، دنـده هـاي مختلف در جعبه دنده براي موتور هاي ديزل و موتورهاي        : توجـه  

 دنه اين خودروها و آن خودروهاي ديزل داشتن         به منضور تشخيص بين چرخ    . اتوماتـيك بنزينـي نصب شده است        

 )به جزء چرخ دنده اول و دنده عقب . ( شكاف روي دندانه ها مي باشد 

 .   ميل هرزگرد را روي گيره روي ميزي با دم گير محكم مي كنيم – ١

 ورودي در انتهاي باالترين  : توجه 

 .  بلبرينگ غلطكي سوزني دنده چهارم را نصب كنيد – ٢

 .  دنده هرزگرد دنده چهارم را نصب كنيد – ٣

 ٣خطر درهم شدن قطعات حلقه كالچ براي دنده هاي . قسمت صاف دندانه ها بايد به سمت باال باشد  : توجه 

 )فالش( در جهت دندانه ها تفاوت دارند ٤و 
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 .در حلقه كالش درگير باشد) فالش(برآمدگي بايد با شيارها 

   ٢٦  گروه                                     
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 . طرف بلندتر در سمت چپ واقع است : حلقه كالچ دنده چهارم  ● 

 .طرف بلندتر در سمت راست واقع است : ده سوم حلقه كالچ دن ●

 .  حلقه كالچ دنده چهارم را نصب كنيد – ٤

 )به سمت انتهاي خروجي (دندانه خارجي بايد به سمت پايين باشد  : توجه 

 .  حلقه استحكاكي را نصب كنيد – ٥

 )به سمت انتهاي ورودي ( برآمدگي بايد به سمت باال باشد  : توجه 

 . مخروطي دنده برنجي را نصب مي كنيم  حلقه – ٦
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 .  حلقه دنده برنجي را نصب كنيد – ٧

برآمدگي روي حلقه اصتحكاكي بايد ) به سمت انتهاي خروجي ( دندانه ها مي بايد به سمت باال باشند  : توجه 

 . نجي درگير شود در شيارهاي حلقه دنده بر

 )دنده برنجي كامل را به عنوان يك حلقه تك استفاده كنيد (فقط زماني كه الزم است  : توجه 

 .  دنده برنجي كامل جديد را نصب كنيد – ٨

 .  در بوش كشويي نصب كنيد (10) با گريس روغن كاري كنيد و سه عددخار ناخني – ١/٨

 . ه داخل باشد شكاف هاي در قطعه حديده شده بايد رو ب

 .  روي حلقه دنده برنجي دنده سوم و چهارم را فشار دهيد (11) بوش كشويي – ٢/٨

مطمئن شويد كه ساچمه ها با شيار مركزي روي .  فشار مي دهيد(11)هنگامـي كـه روي بوش كشويي    : توجـه  

 .دندانه بوش كشويي درگير شود 
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 در حلقه دنده برنجي دنده سوم و چهارم نصب          (15) و ساچمه ها     (13) فنر كششي    (14) كشـويي هـاي پهـن        – ٣/٨ 

 . كنيد 

 . پهناي كشويي براي حلقه هاي دنده برنجي قابل تغيير است   : توجه 

  ميليمترميليمتر ١٥پهناي كشويي  :  حلقه برنجي دنده اول و دوم 

 ميليمتر ١٥پهناي كشويي  :  حلقه برنجي دنده سوم و چهارم 

 ميليمتر  ٩عرض كشويي  :  ي دنده پنجم و ششم حلقه برنج

 ميليمتر  ٩ عرض كشويي   : حلقه برنجي دنده عقب  

 .  را نصب مي كنيم و با بوش آن را به سمت پايين فشار مي دهيم (30) حلقه كامل جديد دنده سوم و چهارم – ٩

 .  باشد روي بوش كشويي بايد به سمت باال) فالش باال (شكاف جهت دار   : توجه 

 .  برآمدگي هاي بلند در حلقه دنده برنجي بايد در شيار بدنه دنده برنجي درگير باشد ٣ ●

تراشه ممكن است توليد شود و بايد تراشه را         . زمانـي كـه برنجي جديد به سمت پايين فشار مي دهيد              : احتـياط 

 . ه از محور هرزگرد استفاده كنيد براي اينكار مي توانيد از فشار باد براي بر طرف كردن تراش. پاك كنيد 

 (12).  ضخامت خار فنري را تعيين كنيد – ١٠
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را با انبر دست نصب كرده و كامالًبه سمت پاين فشار )  ميليمتر٥/١با ضخامت (  خار فنري آزمايشي  : توجـه  

 )به سمت خارج ( دهيد 

 . د را اندازه بگيريد  با شكاف سنج فاصله بين خار فنري آزمايشي و لبه شيار ميل هرزگر-

 )خار فنري آزمايشي (  ميليمتر٥/١+ اندازه گرفته شده =  ضخامت خار فنري -

 .  خار فنري ازمايشي را با انبر دست بيرون بكشيد -

 ) ميليمتر٠٥/٠   با لبه . ( با استفاده از انبر دست خار فنري جديد را با ضخامت تشخيص نصب مي كنيم – ١١

 . ار فنري در جاي خود قرار گرفته باشد مطمئن باشيد كه خ

 .  حلقه دنده برنجي را نصب كنيد – ١٢

 عدد برآمدگي بلند حلقه دنده برنجي بايد ٣) به سمت انتهاي ورودي (دندانه بايد به سمت باال باشد   : توجـه  

 . با شيار در بدنه دنده برنجي درگير باشد 

  .  حلقه مخروطي دنده برنجي را نصب كنيد– ١٣

 )به سمت انتهاي ورودي . ( برآمدگي بايد رو به باال باشد   : توجه 

 .  حلقه استحكاكي را نصب كنيد – ١٤

 . برآمدگي روي حلقه استحكاكي بايد در شيار حلقه دنده برنجي درگير باشد   : توجه 

 (6).  حلقه كالچ را نصب كنيد – ١٥

 (6).  بايد با شيارهاي روي حلقه كالچ درگير باشد برآمدگي هاي روي حلقه دنده برنجي  : توجه 

 (5).  بلبرينگ سوزني دنده سوم را نصب كنيد – ١٦

 (3).  بلبرينگ هرزگرد دنده سوم را نصب كنيد – ١٧

 )به سمت انتهاي خروجي ( قسمت صاف دندانه ها بايد رو به پائين باشد   : توجه 
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 .   درجه گرم كرده و با بوش آن را فشار دهيد ١٢٠ت  دنده ثابت دنده ششم را با حرار– ١٨

 ) . به سمت انتهاي ورودي ( برآمدگي بايد رو به باال باشد 

در هـنگام فشـار دادن چـرخ دنده سوم را در جاي خود به منظور جلوگيري از اينكه حلقه كالچ دنده سوم از جاي                         
 . خود در حلقه دنده برنجي بيرون آيد آنرا نگه مي داريم 

برآمدگي بايد به .  درجه حرارت داده و با بوش آنرا محكم فشار دهيد ١٢٠ دنـده قفـل شـده ثابـت را حـدود           – ١٩
 )به سمت انتهاي خروجي ( سمت پايين باشد 

 .  خار فنري جديد را نصب كنيد – ٢٠

 .  ميل هرزگرد را از گيره ميز كار باز مي كنيم – ٢١

 :  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ٢٢

 انبر دست خار فنري براي خار فنري خارجي  -

 :  ابزار مخصوص – ٢٣

    168 589 00 14 00                               716 589 02 33 00 
    بوش                                    بوش                                      
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 تخليه مخزن تحت فشار 

 

 

 

گاز به خودي   (سوراخ كاري مخزن هاي پر گاز جراحت مهلك را دربر خواهد داشت             ! هلك   جراحت م  :احتـياط   

 . از عينك ايمني و ماسك استفاده كنيد )  خود قابل استفاده نيست 

 .  اجازه دهيد روغن هيدروليك مخزن تحت فشار خارج شود – ١

 .به قوانين تخليه روغن هيدروليك توجه داشته باشيد   : توجه 

 . مخزن تحت فشار را بسيار محكم روي گيره ميز كار ببنديد  – ٢

 ميليمترسوراخ كنيد ٢از لبه جوش كاري شده با قطر  ) A  محدوده ( ميليمتر١٥ مخـزن تحـت فشار را با فاصله   – ٣

 )گاز به بيرون نشست مي كند .(

 )قطعات كهنه . ( مخزن تحت فشار را تخليه كنيد – ٤
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 يدروليك باز كردن دستگاه ه

 

 

 

 .  لوله فشار را از مخزن تحت فشار باز كنيد – ١

 .  پيچ ها را با پيچ گوشتي باز كنيد – ٢

 . اجازه ندهيد كه پيچ ها به داخل پوسته جعبه دنده بيافتد   : توجه 

 .  زاويه متغير سنولو ئيد را تغيير دهيد – ٣

در صورت نياز اول دستتان را . اطيسي فلزي دست نزنيد بـه زاويـه متغير سنولوئيد در نگهدارنده مغن    : توجـه  

 .  بشوئيد 

 (11).  را از محور اصلي جدا كنيد (10) را باز كرده و بوش رابط (9) پيچ هاي رابط – ٤

 (5).  فالچ را از دستگاه هيدروليك باز كنيد (4) خط لوله – ٥

 )يد بيرون بكش. ( را از دريچه سونولوئيد جدا كنيد (6) رابط – ٦

 (5).  دستگاه هيدروليك را بيرون بكشيد (7) لوله برگشت – ٧

 (5).  را از دستگاه هيدروليك باز كنيد (8) لوله فشار – ٨

 (12,13).  پيچ ها را باز كنيد – ٩
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 .  با اهرم در محدوده ترمز ماهك به آرامي دستگاه هيدروليك را خارج مي سازم – ١٠
 . از دستگاه هيدروليك جدا كنيد  را (14) لوله فشار – ١١
 :  ابزار مخصوص – ١٢

716 589 00 11 00                                                                                    
   پيچ گوشتي                                                                                                    
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 نصب كردن دستگاه هيدوليك 

 

 

 .  به دستگاه هيدروليك وصل كنيد (14) لوله فشار – ١

 . لوله فشار مي بايد روي لبه قالب و در طول آن قرار گيرد   : توجه 

 .  سطح پوسته جعبه دنده را با ماده آب بندي مشخص بپوشانيد – ٢

 . ي از روغن و گريس باشد سطح فوق بايد عار  : توجه 

 .  دستگاه هيدروليك را روي پوسته جعبه دنده قرار دهيد و لوله فشار را با مهره خروسكي سفت مي كنيم – ٣

 .  بوش رابط روي محور مهار اصلي فشار مي دهيم – ٤

 . بايد رو به باال باشد ) فالش(شكاف در روي بوش   : توجه 

 . كرده و مهره اتصال جديد سفت مي كنيم  دستگاه هيدروليك را وارد – ٥

تكه پارچه زير ميل ماهك اصلي و بوش ماهك قرار داده بنابراين مهره هاي اتصال داخل پوسته جعبه   : توجـه  

 .دنده نخواهد افتاد
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 .  دستگاه هيدروليك با پيچ ترتيب مشخص شده سفت كنيد – ٦

 D_ C_ B_ Aترتيب سفت كردن   : توجه 

 .  محكم كنيد (5) را در دستگاه هيدروليك (8)وله تحت فشار  ل– ٧

 .  را روي دريچه سونولوئيد محكم كنيد (6) درپوش رابط – ٨

 . خط لوله نبايد روي پوسته جعبه دنده فراپانيده شود ! 

 .  وصل كنيد (5) را به دستگاه هيدروليك (7) لوله برگشت – ٩

 .  محكم كنيد (5)دروليك  را روي دستگاه هي(4) لوله كالچ – ١٠

 .  را به انباره تحت فشار محكم كنيد (3) لوله تحت فشار – ١١

 . (2) روي زاويه متغير سونولوئيد بست بزنيد – ١٢
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 . به نگه دارنده مغناطيسي فلزي سونولوئيد دست نزنيد در صورت ضرورت ابتدا دستتان را بشوئيد   : توجه 

 .  را سفت كنيد (1)ا  با پيچ گوشتي پيچ ه– ١٣

 . اجازه ندهيد كه پيچ ها در درون جعبه دنده بيافتد   : توجه 
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 :  گشتاور – ١٤

                          Nm 16 لوله فشار دستگاه هيدروليك ●

             Nm 6 1لوله فشار پمپ هيدروليك              ●

                    Nm 9.5پيچ در پائين دستگاه هيدروليك  ●

 Nm 16        لوله كالچ به دستگاه هيدروليك     ●

 Nm 11.5      پيچ بوش اتصال به محور ماهك مركزي ●

 Nm 7.5پيچ در باالي دستگاه هيدروليك به جعبه دنده  ●

 Nm 6   بست شلنگ رابط به دستگاه هيدروليك ●

  Nm 3   پيچ ، زاويه متغير سونولوئيد به بوش اتصالي  ●

 :  ابزار مخصوص – ١٥

716 589 00 11 00                                                                                    
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 تخليه و پر كردن روغن هيدروليك 

 

   درپوش بازديد روغن - 3  درپوش فيلتر روغن – 2  درپوش تخليه روغن–                1

  حلقه آب بندي– 5   حلقه آب بندي –              4 
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 تخليه روغن هيدروليك 

 .  رابط دو پين قابل انتقال جعبه دنده دستي را قطع كنيد – ١

 .  درپوش فيلتر روغن و درپوش درجه روغن را تميز كنيد (1) محوطه اطراف درپوش تخليه روغن – ٢

 .  روغن را خالي كنيد  درپوش تخليه روغن را باز كرده و– ٣

 .  درپوش تخليه روغن را ببنديد – ٤

 . حلقه آب بندي را تعويض كنيد   : توجه 

 . با روغن هيدروليك پر كنيد 

 .  درپوش فيلتر روغن را باز كنيد – ٥

 .  رابط جفتي را در دهانه فيلتر روغن ببنديد – ٦

 . قطعه رابط را جفت كنيد   : توجه 

 .  ميلي ليتر را در داخل هيدروليك بريزيد ٤٢٠روليكي و بوسيله رابط جفتي  با پمپ هيد– ٧

 .  رابط جفت را باز كرده و درپوش فيلتر روغن را ببنديد – ٨

 .  رابط جفت پين جعبه دنده دستي را فشار داده تا قفل شود – ٩

 . چ را ببنديد سوئي. دسته دنده را در تمام دنده ها قرار دهيد .  سوئيچ را باز كنيد – ١٠

 .  رابط جفت پين جعبه دنده دستي را قطع كنيد – ١١

 .  درپوش بازديد روغن را باز كنيد – ١٢

 .  باز كنيد و رابط دو تايي را در دهانه فيلتر قرار دهيد (9) درپوش فيلتر روغن – ١٣

وغن شروع به بيرون آمدن از  از پمـپ دستي براي پر كردن روغن توسط رابط جفت استفاده كرده تا زمانيكه ر       – ١٤
 . دهانه بكند 

 .  رابط جفتي را باز كرده و درپوش فيلتر روغن را ببنديد – ١٥

 . كاسه نمد آب بندي را عوض كنيد    : توجه 

 .  درپوش بازديد روغن را ببنديد– ١٦
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C - 240 ٩٥

 . حلقه اب بندي را روي درپوش بازديد روغن تعويض كنيد   : توجه 

 .  جعبه دنده دستي را فشار داده تا قفل شود  رابط جفت پين– ١٧

  ليتر ٥/٠ ظرفيت روغن هيدروليك – ١٨

 :  ابزار مخصوص – ١٩

 210 589 00 71 00                                                                                      
  پمپ دستس                                                                                                        
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   ٢٦  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

C - 240 ٩٦

 

 باز كردن و بستن دسته دنده 

 

 
  باز كردن –الف 

 استاندارد كردن  نصب دسته دنده 

 . پوشش دسته دنده را از قاب تزئيني باز كرده و دسته دنده را به سمت بيرون بچرخانيد – ١

 .  با چرخاندن خالف عقربه ساعت بست ها را باز كنيد – ٢

 . اهرم دسته دنده را از دسته دنده بيرون بكشيد – ٣

  بستن  –ب 

 .  دسته دنده با پوشش را روي اهرم فشار دهيد– ٤

 .  با چرخاندن موافق عقربه هاي ساعت بست آنرا محكم كنيد – ٥

  . پوشش را روي قاب مركزي قرار دهيد – ٦
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C - 240 ٩٧

 باز و بسته كردن رام شاسي ميل گاردان 

 

  رام شاسي را از ميل گاردان جدا مي كنيم –

 

ايم

 . رگير باشد 

ه ق

 . 

و جدا

به كف 

 

١ 

. به گشتاور سفت كردن توجه كنيد   : توجه 

ني را باديلم از تكيه گاه جدا كنيد – ٢  .  پيچ 

پيچ ايمني بايد در سوراخ تكيه گاه د  : توجه 

فلي راست ر– ٣  . ا جدا كنيد  حلق

قب بگردانيد  تكيه گاه سمت چپ را به سمت ع– ٤

  23 NM 

 . كنيد  رام شاسي را از پيچ نگهدارنده سمت راست كشيده – ٥

 .  در جهت معكوس مي توانيد نصب نمائيد – ٦

 :  گشتاور – ٧

پيچ رام شاسي ●
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١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 واريخودروي بنز س)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )مجموعه پدال ها (۲۹:  گروه 
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٢ C 240برتسواري 

 مجموعه پدال ها
 
 

 باز و بسته كردن مجموعه پدال  -

 باز و بسته كردن پدال ترمز  -

 باز و بسته كردن پدال كالچ -
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 .  درآوريد (3) را از غالف آن (2) پين – ٤

   ٢٩   گروه                                     
 

٣ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن مجموعه پدال 
 

  پين - 3             سوكت–                                                              1

  مهره – 4   پايه–                                                              2

 
 

لباس . خطر مسموميت و آسيب ناشي از سيال ترمز سيال ترمز را در ظروف مارك دار و مناسب بريزيد  : احتياط

 . و عينك محافظ استفاده كنيد 

 .  بيرون قابل مشاهده نيست آن را بررسي كنيد  اگر سيال ترمز از– ١

 . سيال ترمز را كثيف نكنيد . سيلندر اصلي ترمز را باز كنيد – ٢

 .  را باز كرده وجدا كنيد (240/3) را از سوئيچ (1) كوپلينگ – ٣

در هنگام نصب آن .  كنترل و در صورت نياز تعويض كنيد  را باز كرده و سايش و آسيب ديدگي آن را(3) پين – ٥

 . را گريسكاري كنيد 

 .  طوقه اي را باز كنيد (4) مهره هاي – ٦

 .  مجموعه پدال را درآوريد – ٧
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   ٢٩   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤ C 240برتسواري 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 :  گشتاور – ٩

  Nm  20              مهره بوستر ترمز     ●

 :  مواد مصرفي – ١٠

 MBگريس با دوام                                  ●
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   ٢٩   گروه                                       فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                   
 

٥ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن پدال ترمز 
 
 

  كفشك پدال  – 5   مادگي پين – 3   فنر پدال–                               1

  پدال – 4   پين –                              2

 
 
 

لباس .  از سيال ترمز سيال ترمز را در ظروف مارك دار و مناسب بريزيد خطر مسموميت و آسيب ناشي : احتياط

 . و عينك محافظ استفاده كنيد 

 .  اگر سيال ترمز از بيرون قابل مشاهده نيست آن را بررسي كنيد – ١

 . سيال ترمز را كثيف نكنيد .  مجموعه پدال را باز كرده و درآوريد – ٢

  . را باز كنيد (1) فنر پدال – ٣

 .  را باز كنيد (2) پين – ٤

 .  را باز كنيد (S40 /3) كليد پدال كالچ – ٥

 . در موقع نصب پين را گريسكاري كنيد .  را ازپايه پدال جدا كرده و درآوريد (3) پين – ٦
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   ٢٩   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦ C 240برتسواري 

 .  را باز كنيد (4) پدال ترمز – ٧

 .  سايش آن بررسي و در صورت نياز تعويض كنيد .  را درآوريد (5) كفشك پالستيكي – ٨

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩

 :  مواد مصرفي – ١٠

 MB               گريس بادوام   ●
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   ٢٩   گروه                                       فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                   
 

٧ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن پدال كالچ 
 
 

  پدال كالچ  – 5   نگهدارنده پين– 3                 نگهدارنده پين–                           1

  كفشك كالچ – 6   فنر كالچ – 4    پين –                          2

 
 
 

لباس . خطر مسموميت و آسيب ناشي از سيال ترمز سيال ترمز را در ظروف مارك دار و مناسب بريزيد  : احتياط

 . و عينك محافظ استفاده كنيد 

 .  . سايش و آسيب ديدگي كنترل و در صورت نياز تعويض كنيد  تمام پين ها را در مقابل – ١

 .   مجموعه پدال را درآوريد – ٢

 .   باز كرده و درآوريد (5) را ازپدال (4)  فنر مركزي (1) پين – ٣

 . در موقع نصب پين را گريسكاري كنيد .  را درآوريد (2) پين  نگهدارنده – ٤

 . در موقع نصب پين را گريسكاري كنيد .  پايه پدال را درآوريد (3) پين – ٥
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   ٢٩   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٨ C 240برتسواري 

 .  در موقع نصب  سايش آن بررسي و در صورت نياز تعويض كنيد .  را درآوريد (6) كفشك پدال كالچ – ٦

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩

 :  مواد مصرفي – ١٠

 BM            گريس بادوام    ●
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١  C 240برتسواري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 C240 ريخودروي بنز سوا)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )كنترل گاز (۳۰:  گروه 
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٢  C 240برتسواري

 سيستم كنترل گاز
 

 باز و بسته كردن پدال گاز -

 باز و بسته كرد ن راه انداز گاز -
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    ٣٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣  C 240برتسواري

 باز و بسته كردن پدال گاز

 

  

  ـ توپي١

  ـ مهره٢

  ـ پدال گاز٣

B37سنسور پدال  
S16/6سويچ عقب  

 .را در آوريد (1) ـ توپي ١

 .در موقع نصب مهره را تعويض كنيد.  را باز كنيد(2) ـ مهره ٢

 . را در آوريد(9)  ـ پدال گاز٣

 . قرارگيري پدال گاز در پايه زير پا بسيار مهم است مطمئن شويد درست قرار گرفته باشد : توجه 

 . پدال را جدا كنيد(B37) ـ اتصال توپي سنسور٤

 . دنده معكوس را جدا كنيد(S16/6) ـ اتصال توپي سوئيچ ٥

 . را در آوريد(3) ـ پدال گاز ٦

 .روش فوق عمل كنيد ـ براي نصب ، عكس ٧

 .را خوانده و آن را پاك كنيد DTC ـ حافظه ٨
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 Nm 9پيچ اتصال راه انداز به مني فولد               

    ٣٠  گروه                                     
 

٤  C 240برتسواري

 باز و بسته كرد ن راه انداز گاز

    

  ـ لوله تهويه محفظه 1/2

  ـ پيچ ها 8/1

  ـ اورينگ 8/2

  مني فولد ورودي19
M16/1راه انداز گاز برقي  

 فلش ـ اتصال توپي

 .با باال كشيدن آن را درآوريد.  ـ صفحه و درپوش سرسيلندر با فيلتر هوا را باز كنيد١

اي درپوش هاي سر سيلندر و واشر  در هنگام نصب اليه نازكي از ماده روانكار را به الستيك ه : توجه 

 .سنسور جريان هوا در بدنه فيلتر هوا بزنيد

 . هم باز كنيدراب ا ـ سنسور جريان هوا و لوله ورودي هوا ٢

 . را در آوريد(1/2) ـ لوله تهويه كارتل ٣

 .را قطع كنيد) فلش( ـ كانكتور برقي ٤

 . در هنگام نصب اورنيك را تعويض كنيد(M16/2). را باز كرده و راه انداز گاز برقي را در آوريد(8/1) ـ پيچ ها ٥

 . ـ براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد٦

 : ـ گشتاور ٧
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 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )شقالب يدك ك (۳۱:  گروه 

C - 240 ١
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 قالب يدك كش

 
 باز و بسته كردن قالب يدك كش -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C - 240 ٢
www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ٣١   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 باز و بسته كردن قالب يدك كش

 

 
 
 

 . ـ پوشش نيم شاسي بدنه در قسمت عقب را در آوريد١

 . ـ صفحه هاي بدنه عقب را درآوريد٢

  ـ درب كاپوت عقب را باز كنيد٣

 . درآوريد ـ سيستم اگزوز را٤

 . تريلر را از عضو عرضي شاسي باز كنيد(x58)سوكت اتصال  ـ ٥

تنها پيچ هاي در نيامده را .  عضو عرضي شاسي كوپلينگ تريلر را شل كنيد        (11) ـ پـيچ هاي سمت چپ و راست          ٦

 .شل كنيد

C - 240 ٣
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 . تقويت هاي عضو جانبي را باز كنيد(8) ـ  ـ پيچ هاي سمت چپ و راست ٧

 ها را مي توان از زير بدنه باز كرد و در هنگام نصب پيچ هاي جديد همراه با واشر استفاده تمـام پيچ   :توجـه  

 .كنيد

 .در هنگام نصب از پيچ هاي نو استفاده كنيد.  را باز كنيد(2) را از كوپلينگ (10) ـ پيچ هاي خاردار ٨

 .د ـ مهره هاي خود قفلي و دو مهره چپ و راست محفظه جانبي بدنه را باز كني٩

 .در هنگام نصب از مهره هاي جديد استفاده كنيد. عضو عرضي كوپلينگ تريلر را نگهداريد  :توجه 

دقت شود به رنگ آسيبي    .  ـ عضـو عرضـي كوپليـنگ تريلر را همراه با تقويت عضو جانبي جدا و كنار بگذاريد                  ١٠

 .نرسد

 . را باز كنيد(2) و دو پيچ سمت چپ و راست عضو عرضي شاسي (11) ـ پيچ هاي كوچك ١١

  تريلر خارج كنيد(2) ـ تقويت كننده هاي عضو جانبي در سمت چپ و راست را از عضو عرضي كوپلينگ ١٢

 . ـ براي نصب ، عكس روش فوق عمل كنيد١٣

 : ـ گشتاور ١٤

 Nm  5 4مهره اتصال كوپلينگ به مجموعه مركزي عقب                       ●

 Nm  5 4 به تقويت كننده عضو عرضي         پيچ اتصال كوپلينگ تريلر   ●

 Nm  5  4پيچ اتصال عضو كناري به مقر جانبي                                 ●

 Nm  5   4                    پيچ خاردار اتصال كوپلينگ تريلر                 ●
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١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( ل تعميراتدستورالعم

 )سيستم تعليق (۳۲:  گروه 
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٢ C 240برتسواري 

 سيستم تعليق

 
 باز و بسته كردن كمك فنر جلو -

 باز و بسته كردن كمك فنر عقب -

 باز و بسته كردن ميل تعادل اكسل جلو -

 باز و بسته كردن ميل تعادل اكسل عقب -

 باز و بسته كردن كمك فنر -

 بررسي و كنترل كمك فنر -

 باز و بسته كردن مجموعه سيستم تعليق -

 ه كردن متعلقات سيستم تعليقباز و بست -

 فشرده كردن و رها كردن فنر عقب و جلو -

 سوار كردن و جدا كردن ميله موج گير -

 تخليه كمك فنر -
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           عات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطال

 

   ٣٢   گروه                                     
 

٣ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن فنر جلو 

 

  ـ كمك فنر١١              

a ـ مهره١١  

bـ واشر١١  

cـ ضربه گير١١  

  ـ فنرلول١٢

  

 
 
 
 

 .  مهره هاي خود قفل و پيچ ها را تعويض كنيد  : توجه 

 . درآوريد باز كرده و  چرخ ها را – ١

 .  ببنديد كرده و آن  ميل فنر را باز – ٢

 .  فنر چرخ جلو را باز كنيد – ٣
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٤ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن فنر عقب 

 

 
 
 )غالف بازو( را درآوريد (72c) حفاظ بازوي كنترل – ١

 .  رانصب كنيد (01b, 01c) صفحات گيره اي – ٢

 . را نصب كنيد(01a) فنر جمع كن – ٣

ار با فنرها مواظب باشيد باز شدن ناگهاني آنها خطرناك است وازابزارهاي مخصوص اينكار              در موقـع ك    : احتـياط 

 . استفاده كنيد 

 . فنر پشت را فشرده كنيد– ٤

در هـنگام نصب ، هنگام باز شدن كششي فنر ، صفحات گيره اي را طوري نصب كنيد كه دوحلقه در   : توجـه  

 . بيرون باقي بماند 
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٥ C 240برتسواري 

جهت فشار دادن بازوي كنترلي از اهرم استفاده        . ترل و اتصال آن به زير شاسي عقب را باز كنيد             پـيچ بازوي كن    – ٥

 .كنيد 

 .  درآوريد(74) را با بوش الستيكي (73) فنر پشت – ٦

 .  بعد از تعويض فنر عقب يا بوش الستيكي ، المپ جلو را تنظيم و تصحيح نمائيد -

  . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧

 : گشتاور – ٨

    Nm 70    مهرة خود قفل بازوي كنترل ●  

 :   ابزار مخصوص – ٩

 

                                                           
202 589 02 31 00          202 589 14 63 00 

 صفحات كششي          كشنده         
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٦ C 240برتسواري 

  اكسل جلو باز و بسته كردن ميل تعادل

       

 

 
 .  زير خودرو جك بزنيد و آن را باال آوريد– ١

 . درآوريد  ) 2d(  را از ميل رابط هاي (10) ميل تعادل جلو – ٢

 .  پوشش الستيكي را نپيچانيد و به آن آسيب نرسانيد  پيچ هاي ميل رابط را درآوريد  : توجه 

 .درآوريد  را از ترم اكسل جلو (10) ميل تعادل جلو – ٣

 .  از گريس استفاده نكنيد .پايه الستيكي را درآورده و كنترل نمائيد و در صورت نياز تعويض كنيد  : توجه 

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤

 :  گشتاور – ٥

  Nm 45    مهرة خود قفل ميل رابط به ميل تعادل    ●

  Nm 40   مهرة خود قفل پايه به رم اكسل جلو       ●
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٧ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن ميل تعادل اكسل عقب 

   

 

 
 

 .  مهره هاي خود قفل و پيچ ها را تعويض كنيد  : توجه 

 .  در چپ و راست خارج كنيد (78) را از ميل رابط (77) ميل تعادل – ١

 .  را باز كنيد (77d) در نگهدارندة ميل تعادل در رام اكسل عقب (77b) پايه – ٢

 .  را درآوريد (77)ل  ميل تعاد– ٣

 )از گريس استفاده نكنيد . (  پايه الستيكي را درآورده و كنترل و در صورت نياز تعويض نمائيد  : توجه 

 .  ميل رابط ، ميل تعادل را درآوريد – ٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل نمائيد – ٥

 :  گشتاور – ٦

  Nm 40            مهرة ميل رابط به ميل تعادل  ●

  Nm 40  پيچ ميل رابط به رم چرخ          ●

  Nm 30  شكل به پايه  ميل تعادل U پيچ  ●
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٨ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن كمك فنر ..

    

 

 
 

 . خودرو در هنگام باز كردن اتصاالت كمك فنر باال بايد روي چرخ هايش باشد  : توجه 

 .  اتصاالت كمك فنر باال را درآوريد – ١

 .  را درآوريد (75c)و پاية الستيكي   75b)( صفحة – ٢

 .  خودرو را جك بزنيد و آن را باال آوريد– ٣

 .   شاسي ميلة غلتشي اكسل عقب را درآوريد – ٤

 .  اتصال فنري را درآوريد (72c) درپوش – ٥

 .  را از اتصال فنري درآوريد(75) كمك فنر – ٦

 .  را درآوريد(75) كنيد متعلقات متصل به كمك فنر  را تعويض(75I)در هنگام نصب مهرة خود قفل  : توجه 

 .  كمك فنر را كنترل كنيد – ٨

 
 .مهره هاي خود قفل را تعويض كنيد.  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩
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٩ C 240برتسواري 

 :  گشتاور – ١٠

  Nm 18               مهرة خود قفل كمك فنر به كف    ●

  Nm 0 3             مهرة خود قفل كمك فنر به حلقة فنري       ●

  Nm 55                   مهرة ضامن دار كمك فنر به كف    ●

 
 :  ابزار مخصوص – ١١

                                                                             
02 589 00 09 00 

  آچار بكس     
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١٠ C 240برتسواري 

 بررسي و كنترل كمك فنر 

 

                                     
 
 
 .   آسيب ديدگي سطح شاتون يا خميدگي آن را بررسي ونيز عملكرد يكنواخت آنرا كنترل كنيد – ١

 .  پاية الستيكي را با چشم در روي بدنه كنترل كنيد – ٢

يب ديده باشند در غير پايـه هـاي السـتيكي بـايد كـامالً در بدنه قرار گيرند و نبايد ترك خورده يا آس      :توجـه  

 . اينصورت ايجاد سر و صدا مي كنند 

 .  نشتي داخلي كمك فنر را كنترل كنيد – ٣

 .  شاتون مشخص مي شود (a) حجم روغن كمك فنر به كمك طول عملكردي -

شد  تـا حـد امكان شاتون را به داخل فشار داده و سپس آنرا طوري عمود نگه داريد كه شاتون به سمت پايين با        – ٤

 .  شاتون را اندازه بگيريد (a)و طول عملكردي 

 .  نشتي روغن كمك فنر را كنترل كنيد ، يك الية نازك روغن روي كمك فنر بايد باشد – ٥
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١١ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن مجموعه  تعليق 

   

 

 
 .  چرخ را باز كرده و درآوريد – ١

 .  نگهدارندة شيلنگ ترمز را در ميل فنر باز كنيد – ٢

 .   بست كابلها را درآورده و حد االمكان نگهدارنده شيلنگ ترمز را به باال فشار داده و سفت كنيد : توجه 

 .  بازوي رابط ميل تعادل در ميل فنر را باز كنيد – ٣

 .  ميل فنر رام چرخ را باز كنيد – ٤

 .  مهره نگهدارندة فنري در ميلة برنجي را باز كنيد – ٥

 . ن ميل فنر شويد  مانع از افتاد-

 .  ميل فنر را درآوريد – ٦

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧

 :  گشتاور – ٨

 Nm 60       مهرة توقف فنري به شاتون  ●

  Nm 200   مهرة خود قفل ميل فنر به حامل باالي چرخ    ●

  Nm 110   مهرة خود قفل ميل فنر به حامل پايين چرخ    ●

   Nm 45 فل ميل رابط به ميل تعادل اكسل جلو          مهرة خود ق   ●
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١٢ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن متعلقات سيستم تعليق 

        

 

    
 
 
 .  جلو را درآوريد (11) ميل فنر – ١

 .  كشنده را در گيره جا بزنيد و صفحات كششي را نصب كنيد – ٢
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١٣ C 240برتسواري 

 .  را در كشنده جا بزنيد (11) ميل فنر – ٣

 .  جمع شوند (12)را طوري نصب كنيد كه حداقل سه حلقه فنر  صفحات كشنده -

 . )موقعيت نصب را كنترل كنيد . (  را تا جايي فشرده نمائيد كه كپه فنر بااليي آزاد شود (12) فنر – ٤

 .  را درآوريد (11d) مهرة شياردار – ٥

 .   شاتون را با آچار آلن نگه داريد -

 . يد  را درآور(11c) پايةميل فنر – ٦

 .  را درآوريد (11) اليي ميل فنر – ٧

 .  را درآورده وكپه فنر بااليي را باز كنيد (12) كشنده را رها كرده و فنر – ٨

 .  فنر را قبل ازبيرون آوردن عالمتگذاري نمائيد -

وغن روي اليي  را كنترل كرده ، در ضمن يك فيلم نازك ر(11) را كنترل كنيد اليي ميل فنر (12) اليـي ميل فنر   – ٩

 . ميل فنر موردي ندارد 

 .  فشرده كنيد (01) را با كشنده (12) كپه فنر باال و فنر – ١٠

 .  را طوري نصب كنيد كه حداقل سه حلقه فنر فشرده شده باشد (01b) صفحات كشنده  : توجه 

 .  را جمع كنيد (12) فنر – ١١

 .  را جا بزنيد (11) اليي ميل فنر – ١٢

 .  را دركپه فنر باال جا بزنيد (11c) ميل فنر  پاية– ١٣

 .  روي خط فرضي قرار گيرد (11c) پاية ميل فنر را طوري نصب كنيد كه باالترين نقطة پاية ميل فنر -

 . شاتون را با آچار آلن نگه داريد .  را نصب كنيد (11d) مهرة شيار دار – ١٤

 . د  ميل فنر را عوض كنيد  فنر را آزاد و ميل فنر را از كشنده برداري– ١٥

 .  ميل فنر جلو را نصب كنيد – ١٦

 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ٣٢   گروه                                     فهرست بخش                           عات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطال فهرست اصلي                     
 

١٤ C 240برتسواري 

 .  جفت شدگي شاسي را كنترل كنيد – ١٧

 . اين كار فقط بعد از تعميرات تصادف انجام مي پذيرد -

 :  گشتاور – ١٨ 

  Nm 20  مهرة چاكدار  اتصال به شاتون     ●

 
 : ابزار مخصوص – ١٩

  

             
203 589 00 07 00          001 589 66 21 00     203 589 01 63 00     203 589 01 31 00 

    كشنده                                           صفحات كشنده    آچار گشتاور                            آچار بكس 
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١٥ C 240برتسواري 

 فشرده كردن و رها كردن فنر عقب و جلو 

 

 .  صفحه هاي كشش را در باال و پائين فنر قرار دهيد – ١

 .  صفحه هاي كشش وارد مي كنيم مثل هم فنرها كه تا حد ممكن فشرده مي شوند   : توجه 

 .  شيار صفحه هاي كشش را به سمت داخل خودرو مي چرخانيم – ٢

 . مي كنيم  فنر كش را در داخل صفحه كشش قرار داده و در قسمت باال آنرا قفل – ٣

 . قالب نگه دارنده بايد در شيار صفحه بااليي قفل شود   : توجه 

 .  فنر را فشرده كنيد از آچار استفاده نكنيد – ٤

 .  وضعيت صفحه كشش را روي مار پيچ فنر بوسيله گچ عالمت گذاري كنيد – ٥

 .  فنر را رها كنيد – ٦
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١٦ C 240برتسواري 

انتهاي جلويي نصب شده باشد و انتهاي مارپيچ فنر مطمئـن باشـيد كـه بسـت السـتيكي درسـت در         : توجـه  

 )فالش(بصورت صحيح در شيار صفحه قرار گفته باشد 

 فنر عقب 

 ٣انتهاي فنر را با قطر .سـوراخ روي شـيار ضـامن فنرمـي بـايد بـراي آزاد سـازي فنردردسـته باشد           : توجـه  

 . ميليمتربازديد فرمائيد 

ستفاده كنيد عالوه بر ان در صورت نياز حفاظ محل هاي خطر ناك را               تجهـيزات كششي پيشرفته فقط ا      :احتـياط   

از دستكش  )بازديد بصري   (بـاز كنـيد ابـزار آالت مخصـوص را براي صدمه ديدگي و عملكرد صحيح بازديد كنيد                   

 . محافظ استفاده كنيد 

 . ري خطر جراحت از فشردگي يا ضربه ديدن در هنگام كار با فنر ها يا پايه هاي فن : احتياط

 :  ابزار مخصوص – ٧

 202 589 14 63 00                        202 589 02 31 00         202 589 13 63 00 
 صفحه كشش                  فنر كش  

202 589 01 31 00                          203 589 01 63 00                      203 589 01 31 00 
                    فنر كش    صفحه كشش              فنر كش         
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   ٣٢   گروه                                     فهرست بخش                           عات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطال فهرست اصلي                     
 

١٧ C 240برتسواري 

 سوار كردن و جدا كردن ميله موج گير 

 

 

 .  پيچ ميله اتصال موج گير عقب را از محور چرخ باز مي كنيم –

 Nm 40 ردن ميله اتصال به موج گير   

40 Nm        

 

١ 

 .  پيچ اتصال ميله متصل به موج گير عقب را باز مي كنيم – ٢

 .  در جهت بر عكس نصب كنيد – ٣

 : ر  گشتاو– ٤

 مهره سوار ك●

             پيچ ، ميل اتصال به محور چخ ها  ●
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   ٣٢   گروه                                     فهرست بخش                           عات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطال فهرست اصلي                     
 

١٨ C 240برتسواري 

 تخليه كمك فنر 

 

 

از عينك ) گاز پر شده قابل انفجار نيست  (خطر جراحت از سوراخ كردن اجزاء يا اجزاء كمكي پر از گاز              : احتياط

 . ه كنيد ايمني و ماسك استفاد

 ميليمترسوراخ  ٥از قسمت پائين كمك فنر با قطر         ) Aنقطه  (  ميليمتر ٤٥ لوـله كمـك فـنر را سوراخ كنيد حدوداً          – ١

 )گاز خارج شود (مي كنيم 

 .  پيستون را به سمت داخل فشار داده و سپس بيرون بكشيد – ٢

 .  لوله محافظ را از كمك فنر جدا مي كنيم – ٣

 .  ميليمترسوراخ مي كنيم ٥را از قسمت بااليي كمك فنر با قطر  ) Bنقطه ( ميليمتر٣٠ حدود  لوله كمك فنر را– ٤

 .  چندين مرتبه پيستون كمك فنر را فشرده كرده تا كمك فنر تخليه گردد – ٥

 . به قوانين تخليه روغن هيدروليك توجه داشته باشيد   : توجه 

 )قطعه قديمي ( تخليه كمك فنر – ٦
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )اكسل جلو (۳۳:  گروه 
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   ٣٣   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢ C 240برتسواري 

 اكسل جلو

 
 باز و بسته كردن اكسل جلو  -

 باز و بسته كردن نيم اكسل جلو  -

 باز و بسته كردن ميله كششي  اكسل جلو  -

 باز و بسته كردن ميله عرضي اكسل جلو  -

 تنظيم خالص بلبرينگ چرخ  -

 باز و بسته كردن توپي چرخ جلو  -

 باز و بسته كردن توپي چرخ جلو  -

 بسته كردن شغالدست فرمان باز و  -

 )فانوسي ( كنترل وتعويض گردگير  -

 تطبيق دادن قاب نگهدارنده موتور -

 باز و بسته كردن بوش الستيكي اهرم پيچشي -

 باز و بسته كردن بوش الستيكي اهرم عرضي -

 بيرون كشيدن پولي چرخ جلو -
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن اكسل جلو 

 

 
يد اگر آسيب ديدگي بصورت ترك يا تغيير شكل رام اكسل جلو مشخص  اكسـل جلـو را بررسـي كن    : توجـه  

 .)پيچ ومهره هاي خود قفل را تعويض كنيد . ( باشد ، بايستي اين قطعات را تعويض كرد 

 .  كاپوت را گشوده و باال بياوريد – ١

 .  پاية موتور را باز كرده وموتور را پياده كنيد– ٢

 .  چرخهاي جلو را باز كنيد– ٣

 .  براي محافظت ركاب ترمز در برابر گرد وغبار صفحات گرد گير نصب كنيد – ٤

 .  پيچ هاي عقبي ميله هاي پايه را درآوريد – ٥

 )پيچ اتصال پايه موتور جلو به رام اكسل جلو . (  پيچ هاي پايه موتور را باز كنيد – ٦

 .  حفاظ حرارتي را از رام اكسل جلو باز كنيد – ٧

 . بساط فشار قوي و لولة برگشت را از دندة فرمان جدا كنيد  شيلنگ ان– ٨

 ) به عالئم توجه داشته باشيد . (  كوپلينگ فرمان را از ميل فرمان جدا كنيد – ٩

 )لوله هاي ترمز را آب بندي كنيد .(  شيلنگ هاي ترمز را از لوله هاي ترمز جدا كنيد – ١٠
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 .  سنسور تماس نشانگر سايش لنت ترمز را كنترل كنيد -

   ٣٣   گروه                                     
 

٤ C 240برتسواري 

 . ال ترمزي را كنترل كنيد  در نصب شيلنگ هاي ترمز دقت و سي : توجه 

 .  جدا كنيد S10/1)* (1 سنسور تماس را از كانكتور – ١١

 .  كانكتور سنسور تماس را از ركاب شناور ترمز جدا كنيد – ١٢

 .  ميل تعادل را درآوريد – ١٣

 .  اكسل جلو را نگه داريد – ١٤

 )مهرة خود قفل اتصال ميل فنر به رام بااليي چرخ . ( فنر چپ و راست را از شغالدست فرمان باز كنيد  ميل – ١٥

 . كانكتور هاي سنسور سرعت چرخ چپ و راست را جدا كنيد– ١٦

 . پيچ هاي نگهدارندة اكسل جلو را باز كنيد– ١٧

 :رد  با توجه به قالويز شدن پيچ ها بايد به نكات زير توجه ك : توجه 

 . پيچ ها را تعويض كنيد .  هيچگاه رزوة طولي را مجدداً قالويز نزنيد-

 .   استفاده كنيد (4ea) تنها از پيچ هاي اصلي -

 .  هنگام جا انداختن پيچ ها ، از سفت شدن آنها اطمينان حاصل كنيد -

 . جه كنيد  از آچار ضربه اي استفاده نكنيد وبه گشتاورهاي مربوط به سفت كردن پيچ ها تو-

 . به گشتاورهاي مربوط به سفت كردن پيچ ها توجه كنيد  -

 .براي محافظت اكسل جلو از افتادن مطابق شكل  با پايه نگهداريد    : توجه 

  اكسل جلو را پايين آورده و از افتادن– ١٨

 .  آن جلو گيري كنيد 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٩

  بودن رام اكسل  در صورت لزوم جفت– ٢٠

 . جلو را كنترل كنيد 

 .  پمپ فرمان را پر كنيد – ٢١

 .  سيستم ترمز اكسل جلو را هواگيري كنيد – ٢٢
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٥ C 240برتسواري 

 . )بعد از تعمرات جهت تصادف اين كار را انجام دهيد . (  تنظيم بودن شاسي را كنترل كنيد – ٢٣

 :گشتاور – ٢٤

  Nm 100                                  پيچ اتصال رام اكسل جلو به انتهاي جلو    ●

  Nm 14                                             اتصال لوله به شيلنگ ترمز    ●

  Nm 200                                 مهرة خود قفل اتصال ميل فرمان به رام باالي چرخ    ●

  Nm 110                                   چرخ مهرة خود قفل اتصال ميل فرمان به رام پايين   ●

 8Nm  خود قفل اتصال سنسور سايشي لنت ترمز به ركاب شناور اكسل جلو               M6 پيچ   ●

  Nm 30         پيچ اتصال كوپلينگ فرمان به ميل فرمان    ●

 Nm 20      اي فرمان پيچ اتصال صفحة نگهدارندة لولة روغن به چرخ دنده پيستون و شانه   ●

  ليتر ١ ظرفيت مخزن روغن دنده فرمان هيدروليك   

  ابزار آالت عمومي – ٢٥

 صفحة دنده   ●

 (M/S -  Class)پاية نگهدارندة موتور ، قطعه جانبي    ●

 
 :  ابزار مخصوص – ٢٦

     
140 589 01 31 00 

  صفحة محافظ
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٦ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن نيم اكسل جلو 

 

 
 
 .  پيچ ومهره هاي خود قفل را تعويض كنيد  : جه تو

 . چرخ را باز كرده درآوريد– ١

 .  پايه شيلنگ ترمز در ميل فنر را باز كنيد – ٢

 .  كانكتور سنسور دور در روي چرخ را قطع كنيد – ٣

 .  خارج كنيد S10/1) * (1 را از كانكتور(S10/1) سنسور تماس – ٤

 . رمز به مقدار سايش لنت از روي سنسور تماس توجه كنيد  هنگام نصب لنت ت : توجه 

 .  توپي سنسور تماس را از روي ركاب شناور ترمز باز كنيد – ٥

 . لولة ترمز را قطع نكنيد و ركاب شناور ترمز را به بدنه ببنديد . ركاب شناور ترمز را درآوريد– ٦

 .  بازوي اتصال ميل تعادل در ميل فنر را باز كنيد – ٧

 .  ميلة عرضي در رام اكسل جلو را درآوريد – ٨

 .  بازوي تعادل در رام اكسل جلو را درآوريد – ٩

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٧ C 240برتسواري 

 .  بازويي در شغادست فرمان را باز كنيد – ١٠

 . را باز كنيد ) فنري( نگهدارندة ارتجاعي – ١١

 )اي تصادفي در خودرو ه. (  آسيب ديدگي يا تغيير شكل ميله عرضي و بازوي تعادل را چك كنيد – ١٢

 .  نشتي يا آسيب ديدگي ميل فنر ريل كنترل كنيد – ١٣

 .  آسيب ديدگي ميل فرمان را كنترل كنيد – ١٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٥

 :گشتاور – ١٦

 Nm 115     پيچ خود قفل اتصال پايه ركاب به شغالدست فرمان    ●

                Nm 8 رمز به ركاب شناور ترمز                پيچ خود قفل اتصال سنسور تماس سايش ت   ●

 Nm 45       مهرة خود قفل اتصال ميل رابط به ميل تعادل    ●

 Nm 45       مهرة خود قفل اتصال ميل رابط به ميل فنر     ●

 Nm 55       مهرة اتصال ميل مهار به شغالدست فرمان    ●

 Nm 150      عرضي به رام اكسل جلو مهرة خود قفل اتصال ميلة    ●

 Nm 150       خود قفل اتصال ميله لواليي به رام اكسل جلو    ●

 : ابزار مخصوص – ١٧

  
                                                        201 589 01 33 00                     210 589 04 63 00 

   M10 *1.5    قطعة فشار                                                كشنده                             
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٨ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن ميله كششي اكسل جلو 

 

 
 . تمام پيچ و مهره هاي خود قفل را تعويض كنيد  : توجه  

 .  چرخ را باز كرده درآوريد – ١

 . وريد  را از مجموعة شغالدست فرمان درآ(18) ميلة شعاعي – ٢

 .  از سنبه پرچ براي به حركت درآوردن نگهدارندة مخروطي از حامل چرخ استفاده كنيد -

 .  پاية ميل تعادل را درآوريد – ٣

 . جدا كنيد (1) را از شاسي جلو (18) ميلة شعاعي – ٤

 . براي درآوردن ميلة شعاعي از شاسي جلو ، از اهرم استفاده كنيد -

 .  درآوريد  را(18) ميلة شعاعي – ٥

 .  را بررسي كنيد (18) آسيب ديدگي يا تغيير شكل ميلة شعاعي – ٦

 .  در خودرو هاي تصادفي ابعاد و هنرسه ميلة شعاعي را كنترل كنيد -
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٩ C 240برتسواري 

 .  را كنترل كنيد  (18) بوش الستيكي ميلة شعاعي – ٧

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 : گشتاور – ٩

 Nm 40     اتصال پايه به شاسي جلو مهرة خود قفل ●    

 Nm 80            مهرة خود قفل اتصال ميلة شعاعي به مجموعة شغالدست فرمان    ●

                                     Nm 150 مهرة خود قفل اتصال ميلة شعاعي به زير شاسي جلو   ●

 :  تجهيزات كارگاهي – ١٠

  تن ٦٥       وپرس كارگاهي MBتسترهاي ●    

 
 :  ابزار مخصوص – ١١

220 589 06 43 00 
    ابزار نصب و درآوردن 
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٠ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن ميله عرضي اكسل جلو 

 
 

 
 . پيچ و مهره هاي خود قفل را تعويض كنيد  : توجه 

 .  چرخ را باز كرده در آوريد – ١

از يك سنبه پرچ براي گرداندن پين ساچمه اي شغالدست          .نيد را از شغالدست فرمان جدا ك      (29) رابـط عرضـي      – ٢

 . استفاده كنيد 

 .  پيچ نگهدارنده رابط عرضي در شاسي جلو را درآوريد – ٣

 . از اهرم مناسب براي درآوردن رابط عرضي را استفاده كنيد.  را درآوريد(29) رابط عرضي – ٤

 . نيد  آسيب ديدگي و تغيير شكل رابط عرضي را كنترل ك– ٥

 .  در خودرو هاي تصادفي ، هندسه ميلة عرضي را كنترل كنيد -

 .  بوش الستيكي رابط عرضي را كنترل كنيد – ٦

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١١ C 240برتسواري 

 
 : گشتاور – ٨

  Nm  80     مهرة خود قفل اتصال رابط عرضي به شغالدست فرمان     ●

 Nm  150     ه زير شاسي جلو  مهرة خود قفل اتصال رابط عرضي ب  ●

  تجهيزات كارگاهي – ٩

  تن ٦٥  پرس          - MBتسترهاي    ●

 
 :  ابزار مخصوص – ١٠

 
 

220 589 06 43 00 
   ابزار باز و بسته كردن
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٢ C 240برتسواري 

 تنظيم خالصي بلبرينگ چرخ 

 

9d         –9   مهرة گيره دارI –ازه گيري    پايه و ميله اند– 015   پيچ شش گوش 

9e         –48   درپوش توپيa – شابلون مدرج – 022   پيچ چرخ  

 
 

هـنگام تعمير مجموعه جلو ، مراقب باشيد به قطعات آلومينيومي آسيب نرسانيد و گرنه باعث كاهش   : توجـه  

 . عمر اين قطعات خواهد شد 

 .  چرخ جلو را باز كرده و درآوريد – ١

 . تور ترمز پيچ كنيد را روي رو(48a) پيچ – ٢

 .  لنت ها را به داخل ركاب ترمز فشار دهيد – ٣

 .  را درآوريد (9e) درپوش توپي – ٤

 .  ياتاقان چرخ را تنظيم كنيد – ٥
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٣ C 240برتسواري 

 (9d)مهرة .  را سفت كرده و در اينحال توپي را نيزبچرخانيد (9d) را شل ومهرة گيره دار (9i) پيچ آلن  : توجه 

 .  تا خالصي تمام شود را به عقب بچرخانيد 

 .وصل كنيد  ) (015 را به پايه  (022) شابلون مدرج – ٦

 . شناوري انتهاي ياتاقان چرخ را با چرخاندن مهره تنظيم كرده و روتور ترمز را با قدرت فشار داده و بكشيد – ٧

 .  هنگام اندازه گيري توپي چرخ را نچرخانيد -

 .  تهاي شناور ياتاقان چرخ را كنترل كنيد  را سفت ومجدداً ان(9i) پيچ آلن – ٨

 .  را با پايه اش درآوريد (022) شابلون مدرج عقربه اي – ٩

 .  را نصب كنيد (9e) درپوش توپي – ١٠

 قـبل از راه انـدازي خـودرو چنديـن باربـا پدال ترمز بازي كنيد تا فشار آن مجدداً احيا و در سيستم       : توجـه  

 .ترمزحفظ شود 

 . ن بار پدال ترمز را فشار دهيد  چندي– ١١

 :  مفادير تست موقعيت چرخ وتوپي چرخ – ١٢

 mm ( 0/02 – 0/01 )                               خالصي ياتاقان چرخ در اكسل جلو     ●

 : گشتاور – ١٣

  Nm 11   پيچ مهرة گيره دار براي تنظيم شناور انتهاي ياتاقان چرخ جلو    ●

 :ر مخصوص  ابزا– ١٤

  
            001  589 53 21 00           363 589 02 21 00    116 589 22 33 00 

      ابزار باز و بسته كردن                                              پاية گيژ                      گيژ
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٤ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن توپي چرخ جلو 

 

 
 . د قفل را تعويض كنيد پيچ و مهره هاي خو : توجه 

 .  چرخ را باز كرده و درآوريد – ١

 .  روتور ترمز را درآوريد – ٢

 .  را درآوريد (9e) درپوش توپي – ٣

 .  ياتاقان غلتكي مخروطي خارجي را درآوريد – ٤

 .  را درآوريد (9m) را باز و ياتاقان (9d) را رها ، مهرة (9I) پيچ آلن -

 . ن چرخ را تنظيم كنيد  شناور انتهايي ياتاقا-

 )در صورت معيوب بودن . ( درپوش توپي چرخ جلو را درآوريد – ٥

 .   مواظب باشيد كه به سيل شعاعي روغن آسيب نرسانيد  : توجه 

در هـنگام نصب توپي چرخ جلو را با گريس پر كنيد همچنين سيل شعاعي را نيز گريسكاري كرده و   : توجـه  

 . ده و ياتاقان را با گريس پر كنيد فضاي بين سيل لبة برآم
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٥ C 240برتسواري 

 .  را بررسي كنيد (35) صفحة روپوش ترمز – ٦

 .  را كنترل كنيد (5a) تغيير رنگ و سايش اكسل – ٧

 .  تغييررنگ ممكن است در اثرگرم شدن بيش ازحد انتهاي ياتاقان شناور باشد، در اينصورت آنرا تعويض كنيد -

 ) اسيب ديدگي سوكت هاي رزوه دار را كنترل كنيد . ( توپي چرخ جلو را چك كنيد – ٨

 .  ياتاقان مخروطي و كايه هاي انرا كنترل كنيد – ٩

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 .  چندين بار پدال ترمز را فشار دهيد – ١١

 :  مقادير گشتاور – ١٢

  Nm 11 پيچ تنظيم شناور انتهايي ياتاقان چرخ جلو          ●

 :  ابزار مخصوص – ١٣

 

                       
201 589 03 34 00                                  01 589 10 33 00                        001 589 50 33  00             

      كشنده                                             كشنده ضربه اي               گيره هاي كششي                   

    

                                  
116 589 22 33 00                           202 589 00 15 00 

 سنبه پرچ      ابزار باز و بسته كردن                  
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٦ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن توپي چرخ جلو 

 

        
 

     
05a     – 9                  سنبهa –سيل شافت شعاعي  

06a     –  9   01 ابزار باز و بسته كردن ، قطعةb – كاسة خارجي در ياتاقان غلتكي داخلي مخروطي  

06b     – 9    02 ابزار باز و بسته كردن ، قطعةc - –كاسة خارجي در ياتاقان غلتكي خارجي مخروطي  

06c     – 9    03 ابزار باز و بسته كردن ، قطعةI – ياتاقان غلتكي داخلي مخروطي  

06d     – 10 ابزار باز و بسته كردن ، قطعة  

 
 
 .  توپي چرخ جلو را درآوريد – ١

 .  را چرخانده و دراوريد (9a) و رينگ سيل شعاعي (91) ياتاقان غلتكي مخروطي داخلي – ٢

 . تعويض شود  رينگ محرك سنسور سرعت داخل رينگ سيل شعاعي قرار دارد و بايد -

 .   استفاده كنيد (9a)  و رينگ سيل شعاعي (9I) براي درآوردن ياتاقان غلتكي (05) ازيك سنبه -

 .) استفاده كنيد 05از سنبه . ( درآوريد (9b) كاسه ياتاقان را از ياتاقان غلتكي – ٣

 . خارج كنيد (9b) كاسه ياتاقان را از ياتاقان غلتكي - ٤
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٧ C 240برتسواري 

 .  توپي چرخ جلو را تميز كنيد  ياتاقان غلتكي و– ٥

 .  ياتاقان غلتكي و كاسة آن را بررسي كنيد – ٦

 .  توپي چرخ جلو را بررسي كنيد – ٧

 .  آسيب ديدگي سوراخهاي رزوه دار را بررسي كنيد -

 .  را نصب كنيد (9b,9c) كاسه ياتاقان هاي – ٨

 .    نصب كنيد (06b, 06c ) كاسه ياتاقان هاي توپي چرخ جلو را به كمك ابزارهاي -

 .  رينگهاي برنزي اصطكاكي به عنوان سطوح تماس عمل كنيد و بايد در برابر رينگ اصطكاكي ثانويه قرار گيرند-

 ) ياتاقان را قبل از نصب ، گريسكاري كنيد . (  ياتاقان را در توپي چرخ جلو قرار دهيد – ٩

 .  رينگ سيل شعاعي را نصب كنيد -١٠

 . ور سرعت در سيل شافت شعاعي قرار دارد و نبايد با ابزار هاي فلزي با آن كاركرد رينگ محرك سنس

 .   به كمك ابزارهاي باز و بست ، رينگ سيل شعاعي را در توپي چرخ جلو نصب كنيد -

 .  سطوح تماس سيل شعاعي و لبة آن با لبة گردگير را با گريس پر كنيد -

  . توپي چرخ را با گريس پر كنيد – ١١

 گرم   ١٥     )قالپاق(ظرفيت توپي چرخ      ●

 گرم  ٦٠     ظرفيت كل توپي چرخ     ●

 :  ابزار مخصوص – ١٢

 

                                              
202 589 00 15 00                                                          203 589 02 43 00 

  ابزار نصب                                            سنبه                                  
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٨ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن شغالدست فرمان 

 

         
 

 . پيچ و مهره هاي خود قفل را تعويض كنيد  : توجه 

  چرخ را درآوريد– ١

 .  ديسك ترمز را درآوريد – ٢

 .  توپي چرخ جلو را درآوريد – ٣

 .  را درآوريد (35)حفاظ نشتي ترمز  – ٤

 .  را دراوريد (L6/1) سنسور سرعت – ٥

 .  ميلة باريك شغالدست را درآوريد – ٦

 .  ميلة عرضي شغالدست را درآوريد – ٧

 .  پيچ سر توپي را به كمك سنبة مناسب درآوريد -

 .  بازوي كششي شغالدست را درآوريد – ٨
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٩ C 240برتسواري 

 . از كنيد  شغالدست را از ميلة فنري ب– ٩

 .  را درآوريد (5) شغالدست – ١٠

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١١

 :  مقادير گشتاور – ١٢

  Nm 25                      مهرة خود قفل اتصال سنسور سرعت     ●

 Nm 10                       پيچ اتصال حفاظ نشتي به شغالدست   ●

  Nm 55                      ه شغالدست فرمان مهرة اتصال ميله باريك ب   ●

  Nm 80           مهرة خود قفل اتصال بازوي كششي به شغالدست فرمان    ●

  Nm 80 مهرة خود قفل اتصال ميله عرضي به شغالدست فرمان                 ●

                                               Nm 200  مهرة خود قفل اتصال ميلة فنري    ●

                                    Nm 110 گشتاور گشتاور مهرة خود قفل اتصال ميلة فنري  ●

 
 :  ابزار مخصوص – ١٣ 

 

                                                   
201 589 01 33 00     210 589 04 63 00 

 M10  *1.5قطعه فشاري      كشنده          
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٠ C 240برتسواري 

 )فانوسي(كنترل و تعويض گردگير 

 

      
  گيرة داخلي  – 11a    ميل مهار–         10

10f        –11   مهره ضامن دارb – گيرة خارجي  

   اورينگ– 23k )خرطومي (فانوسك ها –        11

 
 .  را كنترل كنيد (11) گردگيرها – ١

ت عملكرد صحيح چرخ دنده پيستون و شانه اي فرمان ضروري مي آب بـندي كـامل گردگير ها جه   :  توجـه  

باشد و براي اين كار از اكسل جلو به خودرو جك زده و با چرخاندن فرمان به چپ و راست خرطومي را كشيده و                        

 . آسيب ديدگي آنرا كنترل ودر صورت نياز آنرا تعويض نمائيد 

طرفين كنترل نكنيد ،چون اين كار سبب پنهان ماندن عيوب هرگـز گردگـير هـا را با فشار به داخل يا     : توجـه  

 . گردگير هاي پالستيكي ونشتي طوالني مدت آنها مي شود 

 .  درپوش محفظة موتور پايين را درآوريد – ٢

 
 .  را درآوريد (10) ميل مهار – ٣

 .  را باز كنيد (10f) مهرة ضامن دار – ٤

 .  را باز كنيد (11b) گيرة خارجي – ٥
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   ٣٣   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢١ C 240برتسواري 

 .  را باز كنيد (11a) گيرة داخلي – ٦

 .  را بكشيد (11) گردگيرها – ٧

 .  را تعويض كنيد (23k) اورينگ – ٨

 .  ميل دندة فرمان و مفصل محوري ميل مهار داخلي را از جهت لقي و خوردگي كنترل كنيد – ٩

 دندة پينيون و شانه اي فرمان اگر ميل دندة فرمان سائيده شده باشد در فرمان نشتي داريم و بايد چرخ : توجـه  

 . را بطور كامل تعويض كرد 

 .  اگر مفصل محوري سائيده شده باشد ، ميل مهار داخلي را تعويض كنيد  : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٢ C 240برتسواري 

 تطبيق دادن قاب نگهدارنده موتور 

 

 

 

 .  نگهدارنده در داخل گلگير سمت چپ و راست تطبيق داده شود  با(1) قاب نگهدارنده موتور – ١

 .  مراقبت كنيد كه رنگ گلگير ها خط نيافتد  : احتياط

 .  موتور را از قالب گير عقب و جلو موتور بلند كنيد – ٢
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٣ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن بوش الستيكي اهرم پيچشي 

 

 06 ابزار بيرون كشيدن و جازدن قطعه – 06  05 جا زدن قطعه  ابزار بيرون كشيدن و– 05                

 
 خارج كردن بوش الستيكي 

 .  و ميله شعاعي را عالمت گذاري كنيد (18d) وضعيت نسبي بوش الستيكي – ١

 .  با ابزار مخصوص بوش الستيكي را بيرزون مي كشيم – ٢

 نصب بوش الستيكي 

 . د منتقل مي كنيم  عالمت تنظيمي را به بوش الستيكي جدي– ٣

 .  پخ را روي بوش الستيكي ايجاد كرده و آنرا با اهرم شعاعي منطبق مي كنيم – ٤
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٤ C 240برتسواري 

 .شكاف روي بوش الستيكي مي بايد با محور طولي اهرم شعاعي منطبق گردد  : توجه 

 

 

ي ابزار مخصوص بر    تا زماني ادامه مي دهيم كه پله رو       .  بـوش السـتيكي را با ابزار مخصوص بيرون مي كشيم             – ٥

 . در جهت مخالف اهرم شعاعي قرار گيرد 

 .  در هنگام نصب دقت كنيد كه بوش الستيكي نپيچيده و نچرخد   : توجه 

 :  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ٦

  تن براي مثال ٦٥ دستگاه پرس ثابت كارگاهي ●

 :  ابزار مخصوص – ٧

 220 589 06 43 00                                                                                                        
                                                                                                   ابزار بيرون كشيدن و مغذي گذاري 
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٢٥ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن بوش الستيكي اهرم عرضي

 

 
 ٣ ابزار بيرون كشيدن و جا زدن قطعه – 09  ٢ ابزار بيرون كشيدن و جا زدن قطعه -  08            

 

 . بوش الستيكي را بيرون بكشيد 

 .  موقعيت نسبي بوش الستيكي و رابط عرضي را عالمت گذاري كنيد – ١

 .ستفاده كنيد  ابزار مخصوص بيرون كشيدن و جا زدن را براي بيرون كشيدن بوش الستيكي ا– ٢

 بوش الستيكي را جا مي زنيم  

  عالمت تطبيق را روي بوش الستيكي جديد منتقل مي كنيم – ٣

 .  بوش الستيكي را پخ زده و با رابط عرضي تطبيق مي كنيم  – ٤

 . شيار روي بوش الستيك مي بايد با محور طولي عرضي تطبيق داشته باشد   : توجه 
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٢٦ C 240برتسواري 

 

 
 

 

را بـا ابزار مخصوص فشار داده و تا زماني كه لبه ابزار مخصوص با رابط عرضي در داخل هم   بـوش السـتيكي     – ٥

 . ديگر قرار گرفته ادامه مي دهيم 

 . در طول نصب مراقب باشيد كه بوش الستيكي نچرخيده و نپيچد   : توجه 

 :  ابزار  و تجهيزات كارگاهي – ٦

  تن كارگاهي ثابت ٦٥پرس  -

 :  ابزار مخصوص – ٧

220 589 06 43 00                                                                                                              

 بوش الستيكي رابط عرضي – 29d                     ط عرضي  بازوي راب-                    29

 بيرون كشيدن و جا زدن                                                                                                                          ابزار 
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   ٣٣   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٧ C 240برتسواري 

 بيرون كشيدن پولي چرخ جلو 

5a         –9      شاه ميخa –    9  حلقه آب بندي شعاعيb – پوسته روغني ترمز – 35        حلقه داخلي بلبرينگ غلطكي مخروطي  

  انبر دست قيد كننده – 014a  پولي كش     –        01

 

 (9)كشيم  پولي چرخ جلو را بيرون مي – ١

 (07). از خارج كننده استفاده مي كنيم . اگر پولي چرخ جلو محكم چسبيده باشد   : توجه 

را ) (014aو انبر دست قيد كننده  )(014اگـر بلبرينگ غلطكي مخوطي محكم چسبيده باشد پولي كش    : توجـه  

 . استفاده كنيد 

 : ابزار مخصوص – ٢

    201 589 01 34 00                     001 589 50 33 00           201 589 10 33 00 
 آچار ضربه اي              پولي كش                   انبر دست قيد كننده 
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١  C240 برتسواري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )اكسل عقب (۳۵:  گروه 
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   ٣٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           هشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژو
 

٢  C240 برتسواري

 اكسل عقب

 
 باز و بسته كردن اكسل عقب  -

 باز و بسته كردن بوش هاي الستيكي اكسل عقب  -

 باز و بسته كردن پايه الستيكي رام اكسل عقب  -

 باز و بسته كردن ميله زاويه كمبر  -

 باز و بسته كردن بازوي گشتاور  -

 باز و بسته كردن ميل فرمان و اتصال الستيكي   -

  و بسته كردن بازوي گشتاور  باز -

 باز و بسته كردن ميله فنري و تعويض پايه الستيكي   -

 باز و بسته كردن توپي چرخ   -

 باز و بسته كردن تقويت كننده مفصل  -

 باز و بسته كردن شافت اكسل عقب  -

 باز و بسته كردن مفصل الستيكي پلوس عقب  -

 باز و بسته كردن مجموعه مركزي اكسل عقب  -

 )ديفرانسيل ( ه نمد پيتيون تعويض كاس -

 باز و بسته كردن كاسه نمد شافت اكسل عقب در پوسته   -

 باز و بسته كردن ديفرانسيل عقب  -

 مونتاژ ودمونتاژ ديفرانسيل  -
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٣  C240 برتسواري

  باز و بسته كردن اكسل عقب 

 

     
6j                             –131                  كمك فنرa –ميل گاردان  – 106               صفحه نگهدارنده  

6I                             – 111      فنرe – صفحه زير اكسل -  131   شلنگ ترمز  

106a                             – 105                 پايهc –1                 پنلd – پيچ  

 

 

ودرو را بين ستون هاي جك جفت كنيد وچهار صفحه خ.  خطر در اثر ليزخوردن خودرو از روي جك :احتياط 

 . پشتبان را در نقاط پايه جك قرار دهيد 

 . مهره هاي خود قفلي و پيچ ها را تعويض كنيد  : توجه 

نوارهاي نگهدارنده صندلي عقب را باز .  صندلي عقب را باال آوريد و درپوش زير صندلي عقب را باز كنيد – ١

 . كنيد 

 .  جدا كنيد  (110c) و بدنه اههرزگرد (110d) هاي عقب را از اهم هرزگرد  كابل ترمز– ٢
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           هشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژو

 

   ٣٥   گروه                                     
 

٤  C240 برتسواري

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  چرخها را باز كنيد – ٣

 .  را از اتصال فالنج جدا كنيد (105) اگزوز – ٤

 . قسمت جلو را باال آورده و قسمت عقب را درآوريد .  را باز كرده و درآوريد (105c) حفاظ حرارتي اگزوز – ٥

 .  است باز كنيد (a 106)پيچ هاي  نگهدارنده ميل گاردان را را كه بعد از بلبرينگ  – ٦

كوپلينگ فابل انعطاف روي گاردان را باز كرده كنار .  را از مجموعه  مركزي اكسل عقب درآوريد (106) گاردان – ٧

 . بگذاريد 

 .  را باز كنيد (6r) ميله پيچشي – ٨

 . ي مي ماند ميل رابط ها روي حامل چرخ باق

 . سر لوله ها را درپوش بگذاريد .  را از لوله ترمز جدا كنيد (111e) شيلنگ هاي ترمز – ٩

 سمت چپ و راست .  را از كف خودرو جدا كنيد L6/2)* (1 رابط هاي سنسور سرعت اكسل عقب – ١٠

 .  را پايه باز كرده و جدا كنيد (6j) فنر عقب – ١١

 .  جدا كنيد  (131)فحات زير بدنه  را ازص(31a) مهره هاي –١٢

  (1c , 1b).  پيچ هاي نگهدارنده اكسل عقب و جلو را باز كنيد – ١٣

 .  اكسل عقب را به كمك جك نگهداريد – ١٤
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                           هشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژو فهرست اصلي                     
 

٥  C240 برتسواري

 .  هنگام فشار همزمان به عقب اكسل عقب را پائين آوريد – ١٥

موقع پايين آوردن مواظب باشيد به در . نبايد صفحات درپوش عضو جانبي بيش از حد الزم خم شوند  :توجه 

 . واحد كنترل تعليق ضربه نخورد 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٦

 .  سيستم ترمز را هوا گيري كنيد – ١٧

 .  المپ هاي جلو را تنظيم وكنترل كنيد – ١٨

 .  نشتي سيستم ترمز را كنترل كنيد – ١٩

 :  گشتاور – ٢٠

 Nm 30                    ردان به كف  پيچ ياتاقان متوسط گا  ●

  Nm 110                       پيچ چرخ ها    ●

 Nm 40           خود قفل كوپلينگ به گاردان M10مهره    ●

 Nm 60           خود قفل كوپلينگ به گاردان M12مهره    ●

 Nm 14                      لوله ترمز به شيلنگ ترمز    ●

 Nm 55                      ه خود قفلي كمك فنر مهر   ●

 Nm 95                    پيچ خود قفل اكسل عقب به كف   ●

 :  ابزار مخصوص – ٢١

                                                                                        

 

 
129 589 11 63 00 

 ابزار اسنپ     
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٦  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن بوش هاي الستيكي اكسل عقب 

 

   

 . پيچ و مهره هاي خود قفل را تعويض كنيد : توجه 

 .  چرخهاي عقب را باز كنيد – ١

 .  را باز كنيد (131) پانل زير بدنه – ٢

 را باز و (131a)ري صفحات پوششي كناري را زياد خم نكنيد و چهار پيچ عقبي صفحات پوششي كنا :توجه 

 . صفحه را پايين آوريد

 .  را باز كنيد (6) ميل تعادل – ٣

 . ميل رابط هاي زير ميل تعادل را باز كنيد  :توجه 

 (115).  فيلتر سوخت را از پايه باز كنيد – ٤

 .  را درآوريد (C 105) حفاظ حرارتي اگزوز – ٥

 . درآوريد قسمت جلو را باال آورده و قسمت عقب را  :توجه 

 .  پيچ هاي ياتاقان وسطي گاردان را درآوريد – ٦
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٧  C240 برتسواري

 .  را از مجموعة مركزي اكسل عقب جدا كنيد (106) گاردان – ٧

 . كوپلينگ انعطاف پذير روي گاردان باقي مي ماند و گاردان را كنار بگذاريد  :توجه 

 .  مجموعة مركزي اكسل عقب را نگهداريد – ٨

 .  كناري را باز كنيد (1C ,1d)ل عقب وجلو  پيچ هاي اتصال اكس– ٩

 .  به كمك قالويز  كف شاسي را مجدداً رزوه بزنيد :نصب 

 .  را درآوريد(6b) پاية ميل تعادل – ١٠

 .  اطمينان حاصل كنيد (6C)از جا رفتن واشر  : نصب

 .  اكسل عقب را پايين آوريد – ١١

كمك اهرم از باك دور كرده واكسل را تا جايي پايين آوريد كه هنگام پايين آوردن ، اكسل عقب را به  : توجه 

 . امكان باز و بست بوش هاي الستيكي با استفاده از ابزار مخصوص ممكن شود 

 .  درآوريد (1a) بوش الستيكي جلو را از پاية اكسل عقب – ١٢

 .  درآوريد(1b) بوش الستيكي عقب را از پاية اكسل عقب – ١٣

 . س فوق عمل كنيد  براي نصب عك– ١٤

 :  گشتاور – ١٥

 Nm 40     مهرة اتصال ميل رابط به ميل تعادل ●

 Nm 30    پيچ اتصال پايه به پاية ميل تعادل ●

 

  Nm 30   پيچ طوقه دار ونوك خود مركز اتصال ياتاقان مياني گاردان به كف ●

 Nm 40 ب    اتصال كوپلينگ به گاردان عقب يا مجموعة مركزي اكسل عقM10مهرة  ●

 Nm 60   اتصال كوپلينگ به گاردان عقب يا مجموعة مركزي اكسل عقب M12مهرة  ●
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٨  C240 برتسواري

 Nm 95   پيچ خود قفل اتصال پاية الستيكي جلو اكسل عقب به كف  ●

 Nm 95    پيچ خود قفل پاية الستيكي عقب اكسل عقب به كف  ●

 : اقالم تعميراتي – ١٦

  )Hنفتالين  (مايع روانكار 

 : زار مخصوص  اب– ١٧

 

                                                       
140 589 01 6200      203 589 00 43 00 

 ابزار باز و بست      اتصاالت مجموعه
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٩  C240 برتسواري

 باز وبسته كردن الستيكي جلو از تعليق اكسل عقب

  باز آردن–الف 
  الستيكي ( 01c , 01d . 01e ) با ابزار مخصوص – ١

( 1b )خارج كنيد  را با فشار از اكسل عقب . 

 صورتدر  ( 01e ) قبل از جازدن پايه : توجه 

 . نياز پايين اكسل عقب را باابزار مناسب با فشار جابزنيد 

 با استفاده از گهنه مناسب آغشته به  : توجه 

 .روغن روكش الستيكي را در داخل بماليد 

 ردن نصب ك–ب 

 . را چرب كنيد ( 1b ) با گريس ،اطراف الستيكي – ٢

  ( 01c , 01d . 01e )با ابزار مخصوص  - ٣

 . را جابزنيد ( 1b )الستيكي 

 : مواد مصرفي – ٤
 BR00.45-Z1003-06A    گريس         ●
 :  ابزار خمصوص – ٥

 

203 589 00 43 00 
    ابزار باز وبسته كردن
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١٠  C240 برتسواري

 باز وبسته كردن الستيكي عقب از تعليق اكسل عقب

  باز آردن–لف ا
  الستيكي (  01a , 01c ) با ابزار مخصوص – ١

( 1b )خارج كنيد  را با فشار از اكسل عقب . 

  نصب كردن–ب 

 . را چرب كنيد ( 1b ) با گريس ،اطراف الستيكي – ٢

  ( 01c , 01f . 01g )با ابزار مخصوص  - ٣

 . را جابزنيد ( 1b )الستيكي 

  در ( 01g )نصب ابزار  موقعيت پايين قطعات : توجه 

 . دقت شود آسيب نرسد ( 1b ) هنگام نصب الستيكي

 : مواد مصرفي – ٤

 BR00.45-Z1003-06A    گريس           ●

 :  ابزار مخصوص – ٥

 

203 589 00 43 00 
ȷǻȀȭ ȼǪȆǣȿ ȁǠǣ ǿǟȂǣǟ    
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١١  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن پايه هاي الستيكي رام اكسل عقب 

 

    

 

 . پيچ ها و مهره هاي خود قفل را تعويض كنيد  :  توجه 

 .  چرخها را باز كنيد – ١

 .  را درآوريد (105) سيستم اگزوز – ٢

 .  را درآوريد (c 105) حفاظ اگزوز – ٣

 .  را درآوريد (106a) پيچ هاي ياتاقان مياني گاردان – ٤

 .  مجموعه مركزي اكسل عقب را از فلنچ جدا كنيد  ( 106) گاردان – ٥

 . نداشته باشيد و حداالمكان گاردان را با سيم ببنديد با كوپلينگ هاي روي گاردان كاري  :توجه 

 . در مواردي كه كوپلينگ از فلنچ گاردان در نيامده است بوشهاي كوپلينگ را درآوريد  :توجه 

 . )رابط ميل تعادل روي حامل چرخها باقي مي ماند . (  را درآوريد (6)  ميل تعادل - ٦

 . ته و از افتادن آن ممانعت كنيد  مجموعة مركزي اكسل عقب را نگه داش– ٧
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١٢  C240 برتسواري

 

 .  پيچ شش گوش مجموعه مركزي جلو را درآوريد – ٨

 .  پيچ شش گوش اتصاالت مركزي را درآوريد – ٩

 .  مجموعة مركزي اكسل عقب را پايين آوريد – ١٠

كه به مانع خمش زياد اكسل هاي عقب شده و مجموعه مركزي اكسل عقب را تا جايي پايين آوريد  :  توجه 

 . اتصاالت دسترسي داشته باشيد 

 .  اتصاالت الستيكي عقب سيستم تعليق اكسل عقب را درآوريد – ١١

 .  براي نصب عكس فوق عمل كنيد – ١٢

 :  گشتاور – ١٣

    Nm 45    مهرة  اتصال مجموعة مركزي اكسل عقب به اكسل عقب  ●

  Nm 110              پيچ اتصال مجموعة مركزي اكسل عقب به اكسل عقب   ●

  Nm 30    پيچ طوقه دار با نقطه مركزي اتصال ياتاقان مياني گاردان به كف   ●

  Nm 40    ديسك انعطاف پذير در گاردان يا مجموعه مركزي اكسل عقب M10مهرة   ●

  Nm 60    ديسك انعطاف پذير در گاردان يا مجموعه مركزي اكسل عقب M12مهرة   ●

 :وص  ابزار مخص– ١٤

                                                                            
140 589 01 62 00                                                                                            

                                                                     مجموعه اتصاالت                                                                  
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١٣  C240 برتسواري

 نصب تعليق مركزي جلو

  ميليمتر١٤ وديسك كوتاه ( 60b ) الستيكي – ١

 ( 60a ) نصب كنيد ( 1 ) در سر حامل اكسل عقب . 

  وديسك كوتاه ( 60c ) حلقه راهنماي الستيكي – ٢

  درنشيمنگاه( 60d ) ميليمتر١7

 . ياتاقان بطورصحيح نصب كنيد 

  ومركز اكسل( 60d ) بين ديسك ( 60e ) شيم – ٣

 . را نصب كنيد ( 50 ) عقب 

 ( 50 ) ومركز اكسل عقب ( 52 ) مهره شش كوش – ٤

 . تعويض كنيد ( 1 ) در حامل اكسل عقب 

  ( 60a )مهره شش كوش و يامهره ديسك :  توجه 

 . در مركز اكسل عقب تعويض كنيد ( 60e ) شيم ٢و١در بند 

  حامل اكسل عقب– 1

  مونتاژ اكسل عقب – 50

  مهره شش كوش– 53

60a –ديسك كوتاه  

60b –بوش الستيكي  

60c -بوش الستيكي   

60d –ديسك بلند  

60e – شيم  
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١٤  C240 برتسواري

 

 : گشتاور – ٦

  Nm 45     مهرة  بازوي كششي به اكسل عقب  ●
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١٥  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن الستيكي فنر اكسل عقب

 
 ( 62 ) با استفاده از كوليس عمق الستيكي – ١

 . فنر سيستم تعليق اكسل جلو اندازه بگيريد 

 
 
 
  وميله ( 061I ) با استفاده از ابزار مخصوص- ٢

  ميليمتر فنر سيستم١١٦  به طول (026q )راست

 

 . تعليق اكسل جلورا باز كنيد 

  در اكسل( 62 ) موقعيت حلقه الستيكي : توجه 

 

  .را سوراخ كنيد) فلش (  عقب به سمت جلو محل 

 
 

 

   بوسيله ابزار مخصوص( 62 ) حلقه الستيكي - ٣

 p) ( 062 و واشر ( 061I)با مهره ها و پيچ به  
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١٦  C240 برتسواري

  ميليمتر در اكسل عقب بسته وسپس ١١٦ طول 

 .در اندازه مشخص شده فشاردهيد 

   را بر سي ودر صورت نياز( 62 ) حلقه الستيكي - ٤

 . را براي تنظيم تكرار كنيد ٣مرحله 

 

 :  ابزار مخصوص – ٥

 

210 589 02 43 00 
 ابزار باز وبسته كردن
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١٧  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن زاويه ميله كمبر 

 

       

 

 .  چرخ را باز كنيد – ١

ه ها ، شافت هاي اكسل پيچ و مهره هاي خود قفل را تعويض كرده و هنگام سفت كردن پيچ و مهر : توجه 

 . عقب را بصورت افقي درآوريد 

 .  در چرخ را باز كنيد (3) پيچ بازوي كششي – ٢

 .  در اكسل عقب را باز كنيد (2a) پيچ ميله كمبر – ٣

 . ميلة كمبر را به پايين فشار دهيد  : توجه 

 .  در چرخ را باز كنيد (2) ميله كمبر – ٤

 . ل كنيد  براي نصب عكس روش فوق عم– ٥
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١٨  C240 برتسواري

 : گشتاور – ٦

  Nm 70      مهرة خود قفل اتصال بازوي كششي به چرخ   ●

 Nm 70               مهرة خود قفل اتصال ميله كمبر به اكسل عقب   ●

  Nm 70        خود قفل اتصال ميله كمبر به رام چرخ(M12)مهرة  ●

 :  ابزار مخصوص – ٧

 

 

                                                 
129 589 01 03 00                                                                                      202 589 00 10 00 

 آچار       آچار بكس                                                                             
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١٩  C240 برتسواري

  بازوي گشتاور باز و بسته كردن

 

   

 

 . پيچ ومهره هاي خود قفل را تعويض كنيد  :  توجه 

 .  چرخ هاي عقب را باز كنيد – ١

 .  را درآوريد (6r) ميل تعادل – ٢

 . ميل رابط ها روي چرخ ها مي مانند  :  توجه 

 .  زير بدنه را جدا كنيد (131) صفحة – ٣

ضمناًصفحات . رين را درآورده و صفحه را به پايين فشار دهيد  زي(131)چهار پيچ عقبي صفحة  :  توجه 

 . پوششي جانبي را بيش از حد نياز خم نكنيد 

 . لوله هاي سوخت را قطع نكنيدبا فيلتر سوخت  كنار بگذاريد .  را از پايه جدا كنيد (115) فيلتر سوخت – ٤

 . اگزوز را درآوريد (c 105) حفاظ حرارتي – ٥
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   ٣٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           هشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژو
 

٢٠  C240 برتسواري

 .  را باز كنيد (a 106)اتاقان مياني گاردان  پيچ هاي ي– ٦

 .  را از مجموعه مركزي اكسل عقب باز كنيد (106) گاردان – ٧

كوپلينگ انعطاف پذير روي گاردان مي ماند و حتي االمكان شافت گاردان را سفت كرده و اگر شافت  :  توجه 

 .  ا آزاد كنيد گاردان از فلنچ جدا نشود بوش هاي هادي كوپلينگ انعطاف پذير ر

 .  براي آزاد كردن بوشهاي هادي كوپلينگ ها از سنبه استفاده كنيد -

 .  اكل عقب را در مجموعه اكسل عقب نگه داشته و مانع از افتادن آن شويد – ٨

 .  را باز كنيد (1c) پيچ هاي اتصال اكسل عقب – ٩

  .  با استفاده از قالويز ، د صفحة زيرين رزوه ايجاد كنيد:نصب 

 .  اكسل عقب را پايين آوريد – ١٠

موقع پايين آوردن اكسل عقب را به كمك اهرم از باك دور نگه داشته و اكسل عقب را تا جايي پايين  :  توجه 

 .  آوريد كه پيچ بازوي گشتاور اكسل عقب درآيد 

 .  چرخ و اكسل عقب را باز كنيد (3) پيچ هاي بازوي گشتاور – ١١

 . كس روش فوق عمل كنيد  براي نصب ع– ١٢

 :  گشتاور – ١٣

 Nm 40             مهرة اتصال ميل تعادل به ميل رابط ●     

 Nm 30     پيچ اتصال پايه به پاية ميل تعادل     ●

 Nm 70  مهرة خود قفل اتصال بازوي گشتاور به اكسل عقب     ●

 Nm 70    مهرة خود قفل اتصال بازوي گشتاور به چرخ●      

  Nm 95                      پيچ خود قفل اتصال پاية الستيكي جلو اكسل عقب به كف    ●
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٢١  C240 برتسواري

  Nm 95                      پيچ خود قفل اتصال پاية الستيكي جلو اكسل عقب به كف ●    

 Nm 30 )            پيچ طوقه دار مركز دار (پيچ اتصال ياتاقان مياني گاردان به كف   ●

 Nm 40   اتصال كوپلينگ به گاردان عقبي مجموعة مركزي اكسل عقبM10مهرة    ●

 Nm 60   خود كوپلينگ به گاردان عقبي مجموعة مركزي اكسل عقبM12مهرة ●     

 :  ابزار مخصوص – ١٤

 

 

                                                        
202 589  00 10 00                                                                                     140 589 01 62 00 

 اتصاالت مجموعه               آچار                                                             
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٢٢  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن ميل فرمان اتصال الستيكي 

 

     

 

 .هره هاي خود قفل را تعويض كرده و در صورت نياز انگشتي عقب را كنترل و تنظيم نمائيد پيچ وم :  توجه 

 .  ميل فرمان را باز كرده و درآوريد – ١

 . هنگام درآوردن ميل فرمان مواظب باشيد كه به بوش الستيكي آسيب نرسانيد  :  توجه 

سل عقب را به حالت افقي درآورده وگريس  هنگام سفت كردن مهره هاي ميل فرمان در اكسل عقب شافت اك-

 . روي پيچ ها و مقر مخروطي چرخ را تميز نمائيد 

 .  پيچ سر گردرا به داخل مخروط فشار داده و در صورت نياز با آچار آلن نگه داريد – ٢

 . عالمت گذاري كنيد )فلش( هنگام نصب پيچ بادامكي ، ديسك خارج از مركز را نسبت به اكسل عقب – ٣

 .  پايه الستيكي ميل فرمان را بازو بست نمائيد – ٤
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٢٣  C240 برتسواري

 :  گشتاور – ٥

 Nm 70     مهرة خود قفل اتصال ميل فرمان به اكسل عقب    ●

 M10(   30 Nm  *105آبي يا نقره اي (مهرة خود قفل ميل فرمان به چرخ     ●

 Nm 40      مهرة اتصال ميل رابط به ميل تعادل    ●

 Nm 40       رابط به چرخ پيچ اتصال ميل   ●

 :  ابزار مخصوص – ٦

 

 

                                                      
201 589 01 33 00            210 589 04 63 00 

 M10 * 1.5قطعة فشاري    كشنده         
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٢٤  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن الستيكي بازوي گشتاور 

 

 الستيكي ) ( 04e, 04fبزار مخصوص با استفاده از ا– ١

 . را با فشار بيرون آوريد ( 4b ) بازوي گشتاور 

                        4     –ǿȿǠǪȊŲ ɃȿȁǠǣ  
                           4b –ɄȮɆǪȅɍ  
                          04e -ȋɀȎƯ ǿǟȂǣǟ ɄɅɍǠǣ ȼȞȖȩ  
                          04b  - ȼȞȖȩ ȋɀȎƯ ǿǟȂǣǟ ƗɆɅǠŠ 

 

 الستيكي ) ( 04e, 04fبا استفاده از ابزار مخصوص - ٢

   را در محل خودش قرار داده( 4b ) بازوي گشتاور 

 
 بيرون آوريد. با فشارآن را داخل بازوي گشتاور كنيد  

 
  :ابزار مخصوص - ٣

203 589 01 43 00 
         ابزار باز وبسته كردن
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٢٥  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن بازوي گشتاور 

 

         

 

 .  قفل را تعويض كنيد مهره هاي خود :  توجه 

 .  در موقع سفت كردن مهره هاي بازوي گشتاور ، شافت اكسل عقب را بصورت افقي نگه داريد – ١

 .  موقعيت نصب درپوش بازوي گشتاور را مالحظه كنيد – ٢

  گشتاور – ٣

 Nm 70  مهرة خود قفل اتصال بازوي گشتاور به اكسل عقب     ●

 Nm 70    بازوي گشتاور به چرخ خود قفل اتصال(M12)مهرة   ●
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٢٦  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن ميلة فنري و تعويض پايه الستيكي

   

 باز و بسته كردن ميلة فنري و تعويض پايه الستيكي :  توجه 

 .پيچ ومهره هاي خود قفل را تعويض كنيد 

 .   هنگام سفت كردن مهره هاي ميلة فنري شافت اكسل عقب را درحالت افقي قرار دهيد -١

 .  پاية الستيكي ميلة فنري را باز و بست نمائيد – ٢

 .  درپوش ميلة فنري را باز و بست نمائيد – ٣

 .  ميلة اتصال سنسور را تراز كنيد – ٤

 :  مقادير گشتاور – ٥

     Nm 70              )مرحلة اول(  مهرة اتصال ميلة فنري به اكسل عقب   ●

                                             Nm 120     مهرة اتصال ميلة فنري چرخ   ●

   Nm 55               مهرةخود قفل اتصال كمك فنر به ميلة فنري    ●

 :  ابزار مخصوص – ٦

                                                                                             
129 589 01 43 00 

 ار باز و بستابز
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٢٧  C240 برتسواري

 

 باز وبسته كردن الستيكي فنر

 
  ( 06a , 06b ) با استفاده از ابزار مخصوص – ١
 
 
 

 . را با فشار بيرون آوريد ( 6b )الستيكي فنر 
 

  مناسب( 6b )درصورتي كه لبه الستيكي  :  توجه 

 
 . استفاده كنيد ( 06x ) نبود از يك مهره ماسوره مناسب 

 
 
  ( 06a , 06b )ز ابزار مخصوص  با استفاده ا- ٢
 

  را در محل خودش قرار داده ( 6b )الستيكي فنر 
 

  با فشارآن را نصب كرده و فاصله حلقه الستيكي
 

  . فنر را تنظيم كنيد 
 
 
 
 

129 589 01 43 00 
      ابزار باز وبسته كرد

  : ابزار مخصوص – ٣
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                           هشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژو فهرست اصلي                     
 

٢٨  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن توپي چرخ 

 

  
    سنسور سرعت چرخ– L6/1               ديسك ترمز– 61    نري  ميلة ف– 6                 )خميده(  ميلة كمبر –       2

  لنتهاي ترمز دستي – 103a     )رام(  حامل چرخ – 7                 ميلة كششي –       3

  كاليپر ترمز – 111               ظرفيت هاي ميل پلوس كوتاه اكسل عقب- 37                 ميله فنر –       4

  بازوي فرمان ميل تعادل– 6k                   مهرة رو شده نقطه اي-  60  فشاري (  ميلة قابل تنظيم –       5
 
  شافت اكسل عقب (40) باز و بست مهرة دوازده نقطه اي – ١

 .  چرخ را باز كنيد – ٢

 .  را باز كرده درآوريد (61) ديسك ترمز – ٣

 . يد  را درآور(103) انتهاي ترمز دستي – ٤

 .  را درآوريد (6K) بازوي فرمان ميل تعادل – ٥

 .  سيم كنترل ترمز به چرخ را باز كنيد – ٦

 .  را باز كنيد (L6/1) پيچ اتصال سنسور سرعت چرخ به چرخ – ٧
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   ٣٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           هشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژو
 

٢٩  C240 برتسواري

هنگام نصب و سفت كردن پيچ و مهره هاي ميلة كمبر ، ميلة كششي ، ميلة تنظيم و ميله فرمان بند در  :  توجه 

 .  عقب حتي االمكان بايست افقي باشند شافت

 .  ميلة كمبر رچرخ را درآوريد – ٨

 . ابتدا پيچ ميلة كمبر چرخ را درآوريد : نصب 

 . چرخ را درآوريد (3) ميلة كششي – ٩

 . چرخ را درآوريد (5) ميلة تنظيم فشاري – ١٠

 .  چرخ را درآوريد (4) ميلة فرمان بند  – ١١

 .  را از فلنچ شافت اكسل عقب خارج كنيد (37) شافت اكسل عقب – ١٢

 .  شافت اكسل عقب را دراورده و بكشيد -

 .  پيچ اتصال ميلة فنري به چرخ را درآوريد – ١٣

 .  خارج كنيد (6) چرخ را از ميلة فنري – ١٤

 . در موقع كار با چرخ مواظب باشيد كه به طوقة مفصل آسيب نرسانيد  :  توجه 

 . س روش فوق عمل كنيد  براي نصب عك– ١٥

 .  ترمز دستي را تنظيم كنيد – ١٦

 :  گشتاور – ١٧

    Nm 70      مهرة خود قفل اتصال ميلة كمبر به چرخ   ●

   Nm 70     مهرة خود قفل اتصال ميلة كششي به چرخ    ●

   Nm 70    مهرة خود قفل اتصال ميلة تنظيم فشاري به چرخ    ●

   Nm 220            اكسل عقب به فلنچ شافت اكسل عقب مهرة  اتصال شافت    ●

   Nm 30   )نقره اي يا آبي (مهرة خود قفل اتصال ميل مهار به چرخ    ●
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                           هشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژو فهرست اصلي                     
 

٣٠  C240 برتسواري

 

   Nm 20             پيچ خود قفل اتصال سيم كنترل تدستي در چرخ عقب   ●

   Nm 8    پيچ خود قفالتصال سنسور سرعت اكسل عقب چرخ    ●

 : مخصوص ابزار – ١٨

 

                                                                                         
202 589 00 10 00 

 آچار نگهدارنده
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                           هشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژو فهرست اصلي                     
 

٣١  C240 برتسواري

 خارج وجا زدن فلنج شفت عقب

 
  ميليمتري فلنج را سوراخ٦,٤با مته  – ١

  . آن را رزوه كنيدM6 كرده وبا قالويز 

 
 با استفاده از ابزار مخصوص باز و – ٢
 

 بسته كردن فلنج شفت اكسل عقب

 

 . را با فشار بيرون آوريد 

 
  .سفت اكسل عقب را بيرون بكشيد – ٣
 
 : ابزار مخصوص  – ٤

 

 

140 589 03 61 00 
       ابزار بز وبسته كردن

210 589 03 43 00 
       ابزار بز وبسته كردن
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                           هشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژو فهرست اصلي                     
 

٣٢  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن تقويت كننده مفصل 

 

       
 

 . مهره هاي خود قفل را تعويض كنيد : توجه 

 .  را درآوريد (7) در چرخ (6)  ميلة فنري– ١

 . هنگام سفت كردن مهره هاحتي االمكان اكسل عقب بايد افقي باشد : توجه 

 .  خارج كنيد (6) را از ميله فنري (7) چرخ – ٢

 .  به طوقة الستيكي مفصل آسيب نزنيد :نصب 

 .  چرخ را درآوريد (7a) تقويت كنندة مفصل – ٣

 . ل كنيد براي نصب عكس روش فوق عم– ٤
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                           هشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژو فهرست اصلي                     
 

٣٣  C240 برتسواري

 : گشتاور – ٥

 Nm 120            مهرة خود قفل اتصال ميلة فنري به چرخ   ●

 :  ابزار مخصوص – ٦

 

 

                                                                                    
202 589 0043 00 

 ابزار بيرون انداز وجانداز 
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٣٥  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن تقويتي مفصل 

 ( 06C , 06h , 06I ) با استفاده از ابزار مخصوص – ١

  چرخ را ازحامل چرخ (7a) تقويت كنندة مفصل 

 . درآوريد ( 7 )

                06c –ȻǼȺȽǻ ǿǠȊȥ ȻȀȾȵ  
                06h –ȼȞȖȩ 04  ɃǿɀƮ  
               06I  -ȻǿɀȅǠȵ ȻȀȾȵ ǿɀǪȺȭ  

7  - ǷȀŨ ȰȵǠǵ  
7a –    ȰȎȦȵ ƔɅɀȪǩ  
 

  ( 06C , 06h , 06I )   با استفاده از ابزار مخصوص - ٢

  چرخ (7)باز وبسته كردن    تقويت كنندة مفصل 

 .   را باحامل چرخ متصل كنيد 

 

  ( 06C , 06h , 06I ) با استفاده از ابزار مخصوص - ٣

 . چرخ را نصب كنيد (7a)تقويت كنندة مفصل 

 

  (7a) فاصله تقويت كنندة مفصل : وجه ت

 .چرخ در هر دو طرف بايد يكسان باشد 

 :  ابزار مخصوص – ٤

202 589 00 43 00 
 ابزار باز وبسته كردن
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٣٦  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن شافت اكسل عقب وبلبرينگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . شافت اكسل عقب را باز كنيد – ١

 . ديسك ترمز را باز كنيد – ٢

 . كفشك هاي ترمز دستي را باز كنيد – ٣

 NM 40براي اين كار از ابزار فشار هيدروليكي با فشار ماكزيمم . را بيرون بكشيد (10 ) فلنج شافت اكسل عقب – ٤

 .استفاده كنيد 

 . ميليمتري استفاده كنيد ١٦٥ -٨٥با انبر خار كش .  را باز كنيد ( 9 ) خار فنري – ٥

 .چرخ كيپ شود در هنگام نصب خار فنري دقت كنيد بايد كامالبا توپي : توجه 

 . بلبرينك را توپي چرخ بيرون بكشيد – ٦

 . فلنج شافت اكسل عقب را از بلبرينگداخلي جدا كنيد – ٧

 . را از نظر لقي طولي و شعاعي بررسي كرده ودر صورت لزوم آن را تنظيم كنيد (10 ) فلنج شافت اكسل عقب - ٨

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩

 : مقدار لقي – ١٠

  MM  0.03 لقي مجاز طولي فلنج اكسل عقب                                  -
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي

 

   ٣٥   گروه                                     
 

٣٧  C240 برتسواري

 MM  0.03  لقي مجاز طولي فلنج اكسل عقب  با توپي چرخ               -

 : ابزار مخصوص – ١١

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201 589 00 34 00 
 00 43 05 589 124 ابزار نگهدارنده           

         ابزار باز وبسته كردن
124 589 02 34 00 

            ابزار كمكي

202 589 04 43 11 
                ابزار فشار     

140 589 08 43 00 
         ابزار باز وبسته كردن

140 589 03 61 00 
      ابزار باز وبسته كردن

001 589 50 33 00 
              بيرون كشنده  

202 589 04 43 00 
          ابزار بيرون كشيدن 

140 589 01 34 00 
          ابزار نگهدارنده
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٣٨  C240 برتسواري

 بيرون كشيدن فلنج شافت اكسل عقب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  را ببنديد ( 010g) قرار داده وواز داخل پيچ پايه ( 10 ) اكسل عقب  را بين فلنج( 03 ) از قسمت ( 010J ) پيچ – ١

 . مطابق روش پايه چرخ عقب ببنديد ( 010d )صفحه پشتباني  – ٢

  . قرار دهيد( 010d ) بين پايه و مخالف صفحه تقويتي ( 010b ) را با پيچ فشار ( 010f ) صفحه فشار – ٣

 از ( 010k )پيچ فشار . قرار دهيد ( 010g ) وپايه (010f) بين واشر ( 010h)ي اضطراري موقعيت فشار هيدروليك– ٤

فشار هيدروليكي اضطراري را باز وسپس پيچ شش كوش از پايه در يك ويا دو مرحله محكم كنيد تاسيلندر فشار 

 .هيدروليكي اضطراري جمع شود 

 محكم كرده وفلنج اكسل عقب را بيرون NM  40داكثر تا  درفشار هيدروليكي اضطراري را ح( 010k ) پيچ فشار – ٥

 .بكشيد 
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٣٩  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن شافت اكسل عقب 

 

         

 

 

 نقطه اي  برداشته ١٢براي جلو گيري از آسيب  رسيدن به ياتاقانهاي  چرخ ، هنگامي كه  مهره هاي  : توجه 

 .  مي شوند ، خودرو را روي چرخها نغلتانيد 

 )هنگام نصب مهره را تعويض كنيد . ( دوازده نقطه اي شافت عقب را درآوريد  مهرة – ١

 . چرخ را باز كنيد – ٢

 )كاليبر را به بدنه ببنديد . (  اكسل عقب را درآوريد(111) كاليبر ثابت – ٣

  . (6k) ميل رابط ميلة تعادل را درآوريد – ٤

 .  را از چرخ جدا كنيد (L6/1) سنسور سرعت – ٥

قبل از سفت كردن مهره هاي ميل شعاعي ، ميل كمبر ، بازو هاي فشاري و ميل فرمان از افقي بودن : توجه 

 .  تقريبي پلوس عقب اطمينان حاصل كنيد 
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   ٣٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي
 

٤٠  C240 برتسواري

 (3).  ميلة شعاعي چرخ را باز كنيد – ٦

 .  ميلة كمبرچرخ را باز كنيد -٧

 .  چرخ را باز كنيد (4) ميلة فرمان – ٨

 . را درآوريد ) چرخ(حامل چرخ  (5) بازوي فشاري – ٩

 .  چرخ را به جلو خم كرده و همزمان پلوس عقب را از فلنچ دور كنيد – ١٠

سيم ترمز را زياد نكشيد و به بوشهاي الستيكي شافت اكسل عقب يا رينگ محرك سنسور سرعت : توجه 

 .  چرخ را به عقب بگردانيد و در جاي خود سفت كنيد . آسيب نرسانيد 

 .  را از مجموعه مركزي اكسل عقب خارج كنيد(37)افت اكسل عقب  ش– ١١

 . به سيل شعاعي پوستة اكسل عقب آسيب نرسانيد  : احتياط

 .  وضعيت سيل شعاعي پوستة اكسل عقب را كنترل كنيد – ١٢

اگرريـنگ سيل شعاعي آسيب ديـده بـاشديا سفت نباشد، سيـل شعاعي شافت اكسل عقب را  : توجه 

 . ته اش نعويض كنيد درپـوس

 .  براي نصب عكس وش فوق عمل كنيد – ١٣

 .  سطح روغن اكسل عقب را كنترل ودر صورت نياز تصحيح كنيد – ١٤

 :  گشتاور – ١٥

 Nm 220   مهره طوقه اي اتصال اكسل عقب به فلنچ آن     ●

 Nm 110       پيچ چرخ     ●

 Nm 55    پيچ خود قفل اتصال كاليپر به چرخ     ●

 Nm 8 پيچ خود قفل اتصال سنسور سرعت چرخ عقب به چرخ   ●
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٤١  C240 برتسواري

 Nm 40  مهرة اتصال ميل رابط به ميل تعادل اكسل عقب    ●

 Nm 40   پيچ اتصال ميل رابط به چرخ اكسل عقب     ●

 Nm 70   مهرة خود قفل اتصال ميلة كمبر به چرخ     ●

 Nm 70   مهرة خود قفل اتصال بازوي گشتاور به چرخ     ●

 Nm 30  مهرة خود قفل اتصال ميل فرمان به چرخ در ميل مهار    ●

 70 Nm  (M12)مهرة خود قفل اتصال بازوي گشتاور به چرخ     ●

 Nm 50      پيچ ورودي روغن در مجموعة مركزي اكسل عقب●

   ليتر 1/1    ظرفيت واحد محرك اصلي اكسل عقب – ١٦

 :  ابزار مخصوص – ١٧

 

                 
210 589 04 63 00          201 589 01 33 00    210 589 01 40 00   210 589 03 43 00 

 ابزار باز و بست              پايه             كشنده          M10 *1.5قطعة فشاري  
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٤٢  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن مفصل الستيكي پلوس عقب 

   

 
37a      – 37   شافت اكسل عقبd – 37                  توري مفصلI –37   سيل كاسه n –اورينگ ها  

37 b      – 37   رينگ مفصل خارجيe – 37  )ساچمه ( توپيk – گيرة شيلنگ  

37c      – 37   رينگ مفصل داخليf – 37   نگهدارندة توپيI – روپوش الستيكي  

 

 .  شافت اكسل عقب را درآوريد – ١

 . گ ها را درآوريد  گيره هاي شيلن– ٢

 . گيره هاي شيلنگ ها را تعويض و عرض گيره ها را بررسي كنيد  : توجه 

 .  را درآوريد (37b , 37 c) در رينگ مفصلي  (I 37) روشوش الستيكي – ٣

 . اورينگ ها را روغن كاري نكنيد  : احتياط

 )ايش بررسي كنيد مفصل سرعت ثابت را از لحاظ س. (  مفصل سرعت ثابت را باز كنيد – ٤

 .  را از پلوس درآوريد (37d) توپي مفصل – ٥

با لغزاندن روپوش از روي پلوس . (  در صورت نياز روپوش الستيكي مفصل سرعت ثابت مقابل را درآوريد – ٦

 )درمي آيد 

 .  سايش مفصل سرعت ثابت را بررسي كنيد – ٧

 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٤٣  C240 برتسواري

گر مفصل سرعت ثابت خارجي معيوب باشد بايد پلوس مفصل را باز و سايش آنرا كنترل كنيد ، ا : توجه 

 . عقب تعويض شود 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

    گنجايش اكسل عقب – ٩

 گ 100 ظرفيت مفصل داخلي سرعت ثابت          ●

 گ 100 ظرفيت مفصل خارجي سرعت ثابت           ●

 انبردست   : اقالم تعميراتي– ١٠

 : وص  ابزار مخص– ١١

 

 

                    
116 589 15 15 00                                116 589 10 31 00    116 589 11 31 00 

 گيره ها         گيره ها          سنبه                               
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٤٤  C240 برتسواري

 باز و بسته كردن مجموعه مركزي اكسل عقب 

 

             

 

 . پيچ ومهره هاي خود قفل را تعويض كنيد  : توجه 

 )ناحيه اي كه بايد تعمير شود(  تمام قطعات باقي مانده را بپوشانيد – ١

 .  را درآوريد (C 105) حفاظ حرارتي اگزوز – ٢

 )پيچ اتصال ياتاقان مياني گاردان به كف.(  را باز كنيد (106a) پيچ هاي ياتاقان مياني گاردان – ٣

 )كوپلينگ انعطاف پذير روي گاردان مي ماند . ( را درآوريد (50) محرك واحد محرك اصلي  شافت– ٤

قسمت باز بوش مركزي را باگريس پر كنيد ، اگر گاردان نتواند ازفلنچ گاردان جدا شود ، بوشهاي هدايت  : نصب

 . كننده كوپلينگ انعطاف پذير را آزاد كنيد 

 ) ميليمتر ١٨٥كرانويل با فطر  . (آوريد  را در(37) پلوس عقب سمت راست -١-٥
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   ٣٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي
 

٤٥  C240 برتسواري

 ) ميليمتر١٩٨كرانويل با قطر  . ( بلوسهاي چپ و راست فلنچ هاي پلوس عقب را درآوريد -٢-٥

 .  مجموعه مركزي اكسل عقب را نگهداشته ومانع از افتادن آن شويد – ٦

 را باز كنيد  ) (50a پيچ هاي تعليق مجموعه مركزي عقب – ٧

 . اتصال مركزي جلو را باز كنيد  پيچ هاي – ٨

 . اتصاالت قسمت مركزي جلو را نصب كنيد  : توجه 

 .  واحد محرك اصلي ررا پايين آوريد – ٩

پلوس را از واحد . مجموعه مركزي اكسل عقب را به راست كشيده و از شافت عقب خارج كنيد   : توجه 

 . انسيل مانع بيرون آمدن روغن هيبوئيد مي شود محرك نهايي درآورده وجا بزنيد ، هنگام درآوردن ديفر

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 .  خروجي جديد را نصب كنيد – ١١

 .  سطح روغن مجموعه مركزي اكسل عقب را كنترل ودر صورت نياز تصحيح كنيد – ١٢

 :  گشتاور – ١٣

 40Nm          كسل عقب   كوپلينگ  به گاردان عقب يا مجموعة مركزي اM10 مهرة   ●

 60Nm             كوپلينگ به گاردان عقب يا مجموعة مركزي اكسل عقب M12مهرة    ●

 45Nm   مهرةخود قفل اتصال مجموعة مركزي اكسل عقبدر جلو ، به اكسل عقب    ●

 Nm 110   پيچ خود قفل اتصال مجموعه مركزي اكسل عقب به اكسل عقب   ●

 Nm 30  )پيچ طوقه دار با سر مركزي ( ان مياني گاردان به كف پيچ اتصال ياتاق   ●

 Nm 50  پيچ ورودي روغن پوسته مجموعةمركزي اكسل عقب واحد محرك نهايي   ●

 Nm 25      هواكش مجموعه مركزي اكسل عقب    ●
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٤٦  C240 برتسواري

          گنجايش واحد محرك نهايي عقب– ١٤

 ظرفيت مجموعه مركزي اكسل عقب 

 ليتر  ١/١ 

 :  ابزار مخصوص – ١٥

 

                                                                                            
140 589 01 62 00 
 اتصاالت مجموعه 
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٤٧  C240 برتسواري

 )ديفرانسيل ( تعويض كاسه نمد پيتيون 

 

            
  گاردان عقب – 106   رينگ سيل شعاعي – 42                  شافت اكسل عقب –                 37

  ياتاقان وسطي گاردان – 106a    سيستم اگزوز – 105   مهرة طوقه دار شش گوش –                40

  گاردان جلو – C 106   صفحة محافظ اگزوز – 105C    فلنچ مفصلي –               41

 

فلنچ مفصل جديد يا (دا و جا زده مي شود ، اگر يكي از دو قطعه سيل شعاعي با استفاده از سنبه ج : توجه 

براي اولين بازر عوض م شوند ، در آن صورت ه دو بايد با هم عوض شوند ، تنها در ) سيل را شعاعي جديد 

 )اينصورت اب ببندي مطمئن خواهد بود 

 . پيچ ها و مهره هاي خود قفل را تعويض كنيد  : توجه 

 . را باز كنيد  چرخهاي عقب – ١

 )از لقي ديسكهاي ترمز اطمينان حاصل كنيد . ( لنتهاي ترمز اكسل عقب را درآوريد – ٢

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ٣٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي
 

٤٨  C240 برتسواري

 .  روغن اكسل عقب را خالي كنيد – ٣

 )به مبحث مربوط به باز و بست كامل سيستم اگزوز رجوع كنيد . (  را از فلنچ جدا كنيد (105) سيستم اگزوز – ٤

 .  را درآوريد (105C) صفحة محافظ اگزوز – ٥

 .  را باز كنيد (a 106) پيچ هاي ياتاقان مياني گاردان – ٦

كوپلينگ انعطاف پذير مجموعه مركزي اكسل عقب را قبل از سفت كردن پيچ ها در ياتاقان مياني گاردان  : نصب

 . سفت كنيد 

اف پذير روي گاردان باقي مي كوپلينگ انعط. ( را از مجموعه مركزي اكسل عقب جدا كنيد (106) گاردان عقب – ٧

 )ماند 

 )از سنبه براي آزاد كردن بوشها استفاده كنيد . (  بوشهاي كوپلينگ ها را آزاد كنيد – ٨

 . گاردان عقب را از گاردان جلو درآوريد  : توجه 

 .  گشتاور كل پينيون را اندازه گيري و ثبت كنيد – ٩

فقي قرار دهيد و در صورت نياز فنرهاي عقب وجمع كنندة شافت هاي اكسل عقب را در موقعيت ا : توجه 

 . فنرها را قبالً مقداري بكشيد 

 )حفاظ طوقه را در نياوريد . (  مهرة دوازده نقطه اي را مقداري شل كرده و سپس باز كنيد – ١٠

بالص اندازه مهرة دوازده نقطه اي را تعويض و بصورت تدريجي آنرا سفت كنيد تا گشتاور اصطكاكي كه ق : نصب

 . گيري شده است ، بدست آيد 
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   ٣٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي
 

٤٩  C240 برتسواري

در صورت نياز گشتاور سفت كنندگي حداقل را ببنديد و اگر گشتاور مورد نظر حاصل نشده آنگاه  : توجه 

بوش الستيك را تعويض كرده و مجموعة مركزي اكسل عقب را باز و بست نمائيد ومجموعه دنده ها را تنظيم 

 .) دار در فلنچ از سيل استفاده كنيد براي نصب مهرة طوقه .(كنيد 

 )به كمك ابزار كشنده. (  را درآوريد (41) فلنچ مفصلي – ١١

 . سيل شعاعي وفلنچ مفصلي در پيستون تعمير مي شوند  : توجه 

 .  سيل شعاعي را با استفاده از يك ابزار مناسب درآوريد – ١٢

 . ميليمتر ، از سنبه استفاده كنيد  ١٨٥جهت جا زدن سيل شعاعي در مجموعه مركزي با قطر 

 .  براي نصب عكس فوق عمل كنيد – ١٣

 .  هواكش مجموعه مركزي اكسل عقب را در صورت نياز تعويض كنيد – ١٤

 .  سطح روغن مجموعة مركزي اكسل عقب را كنترل و در صورت نياز تصحيح كنيد – ١٥

 :  گشتاور – ١٦

 Nm 50       عقب  ورودي روغن در مجموعه مركزي اكسل   ●

 Nm 50      خروجي روغن در مجموعه مركزي اكسل عقب    ●

 Nm 25        هواكش مجموعة مركزي اكسل عقب    ●

 Nm 30    )پيچ طوقه دار با سر مركزي ( پيچ اتصال ياتاقان مياني گاردان به كف    ●

 Nm 40                       عقب  اتصال كوپلينگ  به گاردان عقب يا مجموعه مركزي اكسلM10مهرة    ●

 Nm 60                        اتصال كوپلينگ به گاردان عقب يا مجموعه مركزي اكسل عقب M12مهرة    ●

 Nm 180       مهرة طوقه اي اتصال فلنچ مفصلي به پينيون محرك    ●
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٥٠  C240 برتسواري

   گنجايش مجموعه مركزي اكسل عقب – ١٧

 ليتر   ١/١ 

 : ص  ابزار مخصو ـ١٨

 

 

            
208 589 00 15 00                      129 589 01 33 00                 126 589 02 09 00   129 589 01 07 00  

 آچار            آچار بكس              كشنده                  سنبه                

 

         
126 589 02 09 00           100 589 02 59 00               001 589 49 21 00   140 589 14 15 00 

 سنبه          گشتاور سنج              قطعة رابط      آچار بكس           
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٥١  C240 برتسواري

 باز وبسته كردن كاسه نمد شافت اكسل عقب در پوسته

               

 .  با ابزار مناسب كاسه نمد را درآوريد – ١

 .رينگ قفلي را تعويض كنيد .  اكسل عقب را باز و بسته نمائيد – ٢

 .  لبه هاي كاسه نمد را با روغن دندة هيپوئيد بپوشانيد – ٣

 .  سطح روغن مجموعه مركزي اكسل عقب را كنترل و در صورت نياز تصحيح كنيد – ٤

 :  گشتاور – ٥

 Nm 50   ورودي روغن مجموعه مركزي اكسل عقب ●

 ليتر   ١/١   ايش روغن مجموعه مركزي اكسل عقب  گنج– ٦

 :  ابزار مخصوص – ٧

                                                                                         
126 589 00 15 00                                                                                                                                                                                 

 سنبه                                                                                                                                                           
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٥٢  C240 برتسواري

  و بسته كردن ديفرانسيل عقب باز

 

     

 

  باز كردن –الف 

 .  را درآوريد (50)اكسل عقب ) ديفرانسيل (  مجموعه مركزي – ١

 . اكسل عقب را به استند ببنديد ) ديفرانسيل ( مجموعه مركزي – ٢

 .  را باز كنيد (54) درپوش انتهايي – ٣

 . و آن را درآوريد .   را باز كنيد (33a  ,  33b  ,    33) را از فالنچ ها (30) رينگ قفلي ها – ٤

 .  كاسه نمد را به سمت چپ و راست فشار دهيد – ٥

 .  را درآوريد (701) لوله هيدروليك – ٦

 .  را باز كنيد (70) مسير لوله هيدروليك و سيلندر رينگ – ٧

 .  را باز كنيد (71) صفحه بافل روغن – ٨
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   ٣٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي
 

٥٣  C240 برتسواري

 .  را با استفاده ازابزار مخصوص از پوسته اكسل عقب خارج كنيد (29) رينگ قفلي سمت راست – ٩

 .  را از پوسته اكسل عقب بازكنيد (29) رينگ قفلي سمت چپ – ١٠

 .  از پوسته اكسل عقب باز كنيد (11a) كاسه نمد خارجي ياتاقان مخروطي – ١١

 .  از پوسته اكسل عقب باز كنيد (13) ديفرانسيل – ١٢

 .  درآوريد (13) را از ديفرانسيل (11b) خارجي ياتاقان مخروطي  هر دو كاسه– ١٣

 .  را از كرانويل باز كنيد (13a) پيچ هاي – ١٤

 . موقعيت كرانويل نسبت به ديفرانسيل را عالمت گذاري كنيد   : توجه 

 .  خارج كنيد (13) را به دقت از ديفرانسيل (47a) كرانويل – ١٥

 .  را درآوريد (41) را از فالنچ (40) مهره دوازده نقطه اي – ١٦

 .  را باز كنيد (41) فالنچ اتصال – ١٧

 .   را از پوسته اكسل عقب خارج كنيد (47) پينيون – ١٨

 .  با استفاده از پيچ گوشتي مناسب كاسه نمد را از پوسته خارج كنيد – ١٩

 .  باز كنيد  را(43a) را با واشر فشاري (43d) كاسه داخلي ياتاقان مخروطي – ٢٠

 .  را از پوسته جدا كنيد (45) و شيم (46b , 43 e) كاسه خارجي – ٢١

 .   از پينيون جدا كنيد (48) را با واشر هاي ياتاقان (44) بوش – ٢٢

 .  خارج كنيد (47) را از پتيون ABS (49) چرخ دنده – ٢٣

 .  كاسه داخلي را از پينيون خارج كنيد – ٢٤
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   ٣٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي
 

٥٤  C240 برتسواري

  كنترل و نصب –ب 

 .  قابليت استفاده دوباره تمام قطعات را كنترل كنيد و در صورت نياز تعويض كنيد – ١

 . سائيده شده است بايد فالنج ها را تعويض كنيد ) كاسه نمد (اگر سطوح تماس فالنج ها با سيل   :توجه

 .  و كرانويل را كنترل كنيد (47) پينيون – ٢

 چرخ دنده كنترل شود وهر دو قطعه با شماره درگيرهاي متوالي صداي حركت ناشي از هر مجموعه : توجه 

 . عالمت گذاري مي شود 

 .  جا بزنيد (47) را در پينيون (46a) كاسه داخلي – ٣

 .  بوش كاسه داخلي را جا بزنيد – ٤

 .  درآوريد (47) را از پينيون ABC چرخ دنده – ٥

 . قب نصب كنيد  را محاسبه و در پوسته اكسل ع(45) ضخامت شيم – ٦

 .  را در پوسته نصب كنيد (46e, 43 b) كاسه خارجي – ٧

 .  را با واشرهاي ياتاقان در كناره هاي پينيون نصب كنيد (44) بوش – ٨

 .  نصب كنيد (50) را در پوسته اكسل عقب (47) پينيون – ٩

 .  جا بزنيد (43d) را در كاسه داخلي (43a) واشر فشاري – ١٠

 .  را در پينيون نصب و با رينگ كاسه نمد را جا بزنيد (43d)خلي  كاسه دا– ١١

 .  را در پينيون جا بزنيد (41) فالنج – ١٢

 . عاليم را مالحظه كنيد و سطح تماس را با روغن ، روغنكاري كنيد  : توجه 

 . مهره را تعويض كنيد.  را پيچ كنيد (40) مهره هاي دوازده نقطه ايي– ١٣

 

 . صطكاك ياتاقان پينيون را تنظيم كنيد  گشتاور ا– ١٤
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   ٣٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي
 

٥٥  C240 برتسواري

 .  ابعاد تنظيم پينيون را كنترل كنيد – ١٥

 .  فالنج را نگهداريد (40) مهره دوازده نقطه ايي – ١٦

 .  را روي ديفرانسيل نصب كنيد (47a) كرانويل – ١٧

 . عالئم روي كرانويل و ديفرانسيل را كنترل كنيد  : توجه 

 . ا در ديفرانسيل جا بزنيد  كاسه هاي داخلي ر– ١٨

 .  را در پوسته اكسل عقب نصب كنيد (13) ديفرانسيل – ١٩

 .  را در پوسته اكسل عقب نصب كنيد (11a) كاسه خارجي سمت چپ – ٢٠

 .  را نصب كنيد (29) رينگ قفلي سمت چپ – ٢١

 . عالمت گذاري كنيد رينگ قفلي را درآورده وبراي دستيابي به موقعيت پوسته اكسل عقب را  : توجه 

 .  محور راست ديفرانسل را درآوريد – ٢٢

 .  را در پوسته نصب كنيد (11a) كاسه خارجي سمت راست – ٢٣

 .  پوسته ديفرانسيل عقب را با پخش كننده باز كنيد – ٢٤

 .  را نصب كنيد (29) رينگ قفلي راست – ٢٥

 .  پوسته اكسل عقب را رها كنيد – ٢٦

 . شدن پوسته را اندازه بگيريد  ميزان باز – ٢٧

 .  در صورت نياز به لقي بين كرانويل و پينيون را اندازه بگيريد و تصحيح كنيد – ٢٨

 .  جاگيري كامل رينگ قفلي را كنترل كنيد – ٢٩

 .  را نصب كنيد (71) صفحه بافل روغن – ٣٠

  را وصل كنيد (70) سيلندر رينگ – ٣١

 . وصل كنيد  را (701) لوله هيدروليك – ٣٢
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   ٣٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي
 

٥٦  C240 برتسواري

 . كاسه نمد را تعويض و لبه ان را روغنكاري كنيد . را در پوسته جا بزنيد  ) 32  و يا ( 32a , 70 j كاسه نمد – ٣٣

 .  را به داخل فالنچ ها بلغزانيد (31) رينگ – ٣٤

 .  فالنج ها را در ديفرانسيل نصب كنيد – ٣٥

 . ينگ ها را تعويض كنيدر.  را در فالنج ها نصب كنيد (30) رينگ قفلي – ٣٦

 .  خالصي محوري فالنج را كنترل و تنظيم كنيد – ٣٧

 . از واشر جديد ومناسب استفاده كنيد .  را نصب كنيد (54) درپوش انتهايي – ٢٨

 .  را تعويض كنيد (54) هواكش اكسل عقب در درپوش – ٣٩

 .  مجموعه مركزي را از پايه جدا كنيد – ٤٠

 . روغن اكسل عقب را پر كنيد.  را نصب كنيد (50) مجموعه مركزي – ٤١

 .  را هواگيري كنيد ASDسيستم هيدروليك – ٤٢

 :  مقادير گشتاور و اصطكاك مجموعه – ٤٣

 Nm ( 150 – 125)             گشتاور اصطكاكي ياتاقان پينيون نو   ●

 mm ( 0.01 + / 0.02-)   انحراف مجاز در انتهاي پينيون    ●

 mm (0.14 – 0.08)             ين پينيون و كرانويل لقي ب   ●

 C  ˚ (85 – 75)               دماي نصب كرانويل    ●

 mm  0.2  خيز پوسسته در موقع درآوردن رينگ قفلي         ●

 mm  0.3             خيز پوسسته در موقع نصب رينگ قفلي    ●

 mm (0.17 – 0.11)               تنظيم خيز پوسته    ●

 

 mm (0.3 – 0.03)             خالصي بين فالنج و پوسته ديفرانسيل    ●
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٥٧  C240 برتسواري

 :  گشتاور – ٤٥

 Nm 50            پيچ اتصال درپوش انتهايي مرحله اول    ●

    درجه 45            پيچ اتصال درپوش انتهايي مرحله دوم    ●

 Nm 50               پيچ ورودي روغن    ●

 Nm 50               يچ خروجي روغن پ   ●

 Nm 85   پيچ اتصال كرانويل به پوسته ديفرانسيل    ●

  ظرفيت روغن – ٤٦

   ليتر ١/١   مجموعه ديفرانسيل اكسل عقب 

 :  ابزار مخصوص – ٤٧

              
116 589 18 61 00          126 589 08 21 00    126 589 00 31 00   129 589 00 31 00 

 پاية مجموعه      باز كن          بازوي تماس     شاه ميله             

 

       
129 589 01 33 00               126 589 02 09 00       129 589 01 07 00  123 589 08 33 00 

 كشنده        آچار   اچار بكس       كشنده                 
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي
 

٥٨  C240 برتسواري

 فهرست اصلي                     

 

         
000 589 63 34 00           001 589 50 33 00    000 589 88 33 00  201 589 02 43 00 

 ابزار باز و بسته كن  كشنده دو بازو      كشنده           لولة فرعي           

 

        
124 589 14 21 00          601 589 00 23 00   363 589 02 21 00   000 589 34 34 00 

 گيره        پاية گير         صفحة اندازه گير    ابزار اندازه گير          

 

       
124589 02 15 00             116 589 11 61 00    000 589 38 19 00   126 589 00 21 00 

 ابزار اندازه گيري    گيژ عقربه اي        ابزار كشنده        سمبه           

 

         
126 589 00 15 00            115 589 04 61 00   001 589 49 21 00   208 589 00 15 00 

 سمبه           گشتاور سنج  محور مجموعه          سمبه            
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٥٩  C240 برتسواري

 

         
116 589 01 62 00             100 589 02 59 00  201 589 03 21 00    126 589 04 15 00 

 سمبه                       ابزار اندازه گيري لقي   رابط                               زار باز و بسته كن اب 

 

           
129 589 02 33 00           124 589 07 21 00   000 589 65 33 00  140 589 00 01 00 

 آچار تخت                    كشنده        دوردماسنج راه                 ابزار درآورنده             

 

                
140 589 14 15 00                        112 589 00 25 00       124 589 01 15 00 

 سمبه             )سيل پاش(آب بند پاش                   سمبه                   
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٦٠  C240 برتسواري

 يل مونتاژ ودمونتاژ ديفرانس

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  باز كردن –الف 

 .  را بر روي پايه ببنديد (13) پوسته ديفرانسيل – ١

 .  را باز كنيد (16))دنده هرزگرد ( و پين ديفرانسيل (19) پين غلتشي – ٢

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                            ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي فهرست اصلي                     
 

٦١  C240 برتسواري

راوريد  د(18) ديفرانسيل وواشرهاي فشاري (14) هرزگرد را با واشرهاي جانبي (15) دنده هاي اريب ديفرانسيل – ٣

 . در صورت نياز آنها را تعويض كنيد .  براي كاربرد مجدد قطعات آنها را كنترل كنيد – ٤

  بستن –ب 

 .  وواشرهاي آن نصب كنيد (15) وچرخ دنده هرزگرد (18) را به همراه واشرهاي فشاري (17) چرخ دنده پينيون – ١

 .  ميزان گشتاور اصطكاكي ديفرانسيل را كنترل كنيد– ٢

 .  را نصب كنيد (19) وپين غلطكي (16) پين نگهدارنده چرخ دنده هرزگرد – ٣

 .  را از پايه باز كنيد (13) پوسته ديفرانسيل – ٤

  مقادير گشتاور اصطكاكي – ٥

 Nm ( 30 -5)   در موقع چرخش كامل   ●

 Nm (40 – 90 )            مجموعه مركزي اكسل عقب ●     

 Nm ( 30  - 5)           ديفرانسيل در موقع چرخش كامل ●     

 :  ابزار مخصوص – ٦

 

           
116 589 18 61 00          126 589 02 15 00   123 589 06 15 00  201 589 02 31 00 

 صفحه         شاه ميله        شاه ميله        شاه ميله          
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   ٣٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٦٢

  )حمل كننده رينگ چرخ نصب باشد(بيرون آوردن ونصب فالنج شفت محور عقب  -

 جا زدن فالنج شفت محور عقب  -

 بيرون آوردن فالنج شفت محور عقب  -

 جا زدن فالنج شفت محور عقب -

  نحوه بيرون آوردن بلبرينگ زاويه اي -

 نحوه نصب بلبرينگ زاويه دار -

  محور عقببيرون آوردن كنس داخلي بلبرينگ از فالنج شفت -

 پياده ونصب كردن شفت محور عقب -

 جدا كردن ونصب پلوس محور عقب -

 ) مفصلي(باز وبسته كردن الستيك گرد گير اتصال -

 باز كردن اجزاء اتصال وبازرسي آن جهت -

 جدا وسوار  كردن توپي از شفت -

 اطالعات فني  -

 اندازه گيري مقدار نيروي اصطحكاك پينيون -

 بستن ديفرانسيل استند -

 ردن ونصب كاسه نمند هاي ديفرانسيل بيرون آو -
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   ٣٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٦٣

 باز كردن رينگ قفل كننده -

 جدا كردن كنس بيروني بلبرينگ ديفرانسيل عقب -

 جدا كردن مجموعه ديفرانسيل از داخل پوسته -

 جدا كردن كنس داخلي بلبرينگ از ديفرانسيل  -

 باز كردن پيچ دوازده گوش فالنج اتصال  -

 جدا كردن فالنج اتصال -

 تصال بهينه شدهكاسه نمد وفالنج ا -

 جدا كردن چرخ دنده پينيون از مجموعه كله گاوي -

 بيرون آوردن كاسه نمد وپينيون از كله گاوي عقب -

 بيرون آوردن كنس بيروني بلبرينگها از كله گاوي -

 جدا كردن بلبرينگ غلطكي مخروطي از پينيون  -

 )ديفرانسيل (محاسبه ضخامت الئي ونصب در كله گاوي  -

 ن و واشر ها برروي پينيوننصب بوش فاصله پر ك -

 بلبرينگ برروي كله گاوي ) كنس بيروني ( نصب  -

 نصب پينيون بر روي ديفرانسيل -

 نصب رينگ داخلي بلبرينگ بر روي پينيون -

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ٣٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٦٤

  )حمل كننده رينگ چرخ نصب باشد(بيرون آوردن ونصب فالنج شفت محور عقب  -

 تنظيم گشتاور اصطحكاكي بلبرينگ پينيون -

 تنظيم اندازه پينيون -

 بستن محفظه ديفرانسيل  -

 )سر پلس( پياده كردن چرخ دنده هاي ديفرانسيلي وچرخ دنده هاي  -

 نصب چرخ دنده هاي سر پلس و چرخ دنده هاي مارپيچي ديفرانسيلي -

 نصب چرخ دنده كرانويل -

 نصب رينگ داخلي بلبرينگ بر روي مجموعه ديفرانسيلي -

 نگهدارنده سمت چپ) رينگ ( نصب خار  -

 ه انداز در ديفرانسيلنصب واشر فاصل -

 نگهدارنده سمت راست) خار ( نصب رينگ  -

 اندازه گيري مقدار لقي ديفرانسيل -

 اندازه گيري مقدار لقي كرانويل وپينيون -

  چك خار نگهدارنده براي نصب  صحيح -

 نصب در پوش ديفرانسيل -
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

C - 240 ٦٥

 شفت محور عقب) طوقه(بيرون آوردن فالنج 
 

ـ     : توجـه    داراي يك پيچ فشار دهنده همراه با يك پين برشي ٢٠٢٥٨٩٠٤٤٣٠٠ده نمونـه نـوع دوم بـيرون آورن

پيج فشار دهنده به عنوان  . با اين ترتيب كار اين ابزار ايمن تر شده است         . جهـت پـرس كمكي هيدروليك مي باشد         

 .يك قطعه تعويضي  با درخواست شماره ابزار مخصوص آن قابل تهيه مي باشد 

 شفت محور عقب ) طوقه(بيرون آوردن فالنج 

 

 

 

  از سمت داخل وارد نموده و به پايه ١٠ را از طريق فالنج شفت محور عقب ٠٣ قسمت (010j)پـيچ رزوه دار   -١

(010g)پيچ نماييد. 
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

)  نيوتن متر است   ٤٠حداكثرمقدار ترك به پيچ     ( روي پرس هيدروليكي را سفت كنيد        (010k)ـ پـيچ فشار دهنده      ٥

 .شفت محور عقب به بيرون رانده شود) طرقه( تا آنجا كه فالنج 

   ٣٥   گروه                                     
 

C - 240 ٦٦

 .  را مطابق مدل در جلوي نگهدارنده رينگ چرخ قرار دهيد(010d)ـ صفحه نگهدارنده ٢

 

 

 

از طريق پايه نگهدارنده در مقابل صفحه (010b) دهنده را بـه وسيله پيچ فشار   (010R)ـ صـفحه فشـار دهـنده   ٣

 . قرار دهيد(010d)نگهدارنده 

پيچ فشار دهنده   .  قرار دهيد  (010g) وپايه   (010f)را بين صفحه فشار دهنده      ) 010h(ـ پرس هيدروليكي كمكي     ٤

(010k)                 يا فلكه دستي    ) ١نوع( را از پـرس هيدروليكـي كمكـي باز كنيد وبعد پيچ شش گوش در(010i)   در نوع 

 .دوم مربوط به پايه را تا آنجا ببنديد كه سيلندر فشار پرس هيدروليكي را لمس نماييد

اگر بعد از اولين پرس . وارد نماييد) محل فلش (به نگهدارنده ) ٢٠ N M(اده از يك چكش ضربه محكمي بـا اسـتف  

(010i)يا فلكه دستي ) ١در نوع( را باز كرده وپيچ شش گوش (010k)گـذاري مسير حركت كافي نبود پيچ فشار      

 .در نوع دوم را روي پايه تنظيم نماييد
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 جا زدن فالنج شفت محور عقب 

 ؛ پيچ فشار دهنده پرس هيدروليكي كمكي به يك پين           ٢٠٢٥٨٩٠٤٤٣٠٠ استفاده ايمن تر از ابزار بيرون آورنده         براي

 بريده مي شود واين عمل مانع       nm٤٠در نيروي ترك باالتر از      ) پين ايمني (اين پين برشي    . برشي مجهز شده است     

 .از اعمال فشار بيشتر توسط پرس هيدروليكي كمكي ميگردد 

به عنوان يك قطعه يدكي وبا شماره ابزار مخصوص         ) پين ايمني (شـار دهـنده بهيـنه شده مجهز به پين برشي            پـيچ ف  

 . قابل تهيه ميباشد٢٠٢٥٨٩٠٤٤٣١١

 
 

 
 
 
 
 رينگ چرخ) نگهدارنده(حمل كننده            - ٧
 بلبرينگ دورديفه زاويه اي         - ٨
  واشر قفل كننده       - ٩
  محور عقب فالنج شفت     - ١٠

- 08a يچ شش گوش با مهره لبه دار 
08b  -  ١قسمت( بوش بيرون آورنده وداخل كننده( 

 - 08c ٣قسمت ) كوچك(صفحه فشار دهنده 
08e  - بلبرينگ فشار دهنده  
08i  - مهره شش گوش لبه دار  

 ) نوع دوم(پيچ فشار دهنده پرس هيدروليكي كمكي مجهز به پين برشي   : توجه 
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  فالنج شفت محور عقب را داخل بلبرينگ دورديفي وزاويه اي) 08a-08c,08e,08I(ستفاده از ابزار نصب بااـ ١

 

 

 .قرار دهيد 8

 كامال در حين جا زدن فالنج بر روي ٠٣قسمت ) كوچك08c(مطمئـن شـويد كه صفحه فشار دهنده    : توجـه  

 )فلش(داخلي بلبرينگ قرار بگيرد ) كنس(پوسته 

 nm٤٠ را حداكثر تا (010k  )پيچ فشار )نوع اول(پرس هيدروليكي كمكي بدون پين برشي پـيچ فشـار دهنده   ـ ٢

اگر اين نيروي كششي كافي نباشد كل مجموعه نگهدارنده         ) .  تن ١٣-١٢معـادل يـك نيروي كششي       (سـفت كنـيد     

ت از هم جدا    ريـنگ چرخ وفالنج شف محور عقب بايستي با هم پياده شده وبا استفاده از يك پرس هيدروليكي ثاب                  

اعمـال نـيروي تـرك بـيش از حداكـثر گفته شده موجب صدمه رساندن به ابزار وپرس هيدروليكي كمكي                     . شـوند 

 . خواهد شد

 :ـ ابزار مخصوص ٦
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)  آورندهبيرون( ويك سنبه  (010b,010d,010f)  را بااستفاده از  بيرون آورنده هاي١٠فالنـج شـفت محـور عقب     

 بيرون آوردن فالنج شفت محور عقب زمانيكه گير كرده باشد

نگهدارنده .  باشدتو

كنن

رينگ) نگهدارنده( حمل كننده 

 

١-

 . مناسب و يك پرس هيدروليكي ثاب بيرون آوريد 

 محور عقب كوچكتراز قطر فالنج شفتدو ميليمتر بايستي تقريبا ) 010x(قطـر سنبه    : جه 

خ فال

  چرخ

ده (  نج شفت محور عقب پين فشار آورنده قسمت ) حمل   دارنده  صفحه نگه٠٥رينگ چر

 
٧ -
 بلبرينگ دورديفه زاويه اي - ٨

 وش با مهره لبه دار
 )١قسمت(اخل كننده 

 ٣ت 

  واشر قفل كننده- ٩
  فالنج شفت محور عقب- ١٠

- 08a پيچ شش گ
08b  -بوش بيرون آورنده ود 

- 08c قسم) كوچك(صفحه فشار دهنده
08e  -بلبرينگ فشار دهنده  
08i  -مهره شش گوش لبه دار  
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 ) حمل كننده( نگهدارنده - ٧
  چرخ فالنج شفت محور عقب- ١٠

 پين فشار دهنده 
 صفحه نگهدارنده 

 ٠٧ قسمت ١٦٣مدل 
 صفحه فشار آورنده 

 
 :ابزار مخصوص 
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 جا زدن فالنج شفت محور عقب 

 
 رينگ چرخ) نگهدارنده( حمل كننده - ٧
 فه زاويه ايبلبرينگ دوردي - ٨
  واشر قفل كننده- ٩
  فالنج شفت محور عقب- ١٠

- 08a پيچ شش گوش با مهره لبه دار 
08b  - ١قسمت( بوش بيرون آورنده وداخل كننده( 

- 08c ٣قسمت ) كوچك(صفحه فشار دهنده 
08e  -بلبرينگ فشار دهنده  
08i  -مهره شش گوش لبه دار  

 
فالنج شف محور عقب را داخل بلبرينگ دو رديفه زاويه اي  ) 8a - 08c- 08e- 8I 0(با استفاده از ابزار جا زدن 

 . نماييد٨

در حين جا زدن فالنج كامال بر روي رينگ داخلي ) كوچك08c(مطمئن شويد كه صفحه فشار دهنده  : توجـه  

 )محل فلش(بلبرينگ باشد ) كنس داخلي(

 بيرون آوردن و نصب بلبرينگ 
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 رينگ زاويه اي نحوه بيرون آوردن بلب

 
 رينگ چرخ) نگهدارنده( حمل كننده - ٧
 بلبرينگ دورديفه زاويه اي - ٨
  واشر قفل كننده- ٩
  فالنج شفت محور عقب- ١٠

- 08a پيچ شش گوش با مهره لبه دار 
08b  - ١قسمت( بوش بيرون آورنده وداخل كننده( 

- 08c ٣قسمت ) كوچك(صفحه فشار دهنده 
08e  -هنده بلبرينگ فشار د 
08i  -مهره شش گوش لبه دار  

 
 را از نگهدارنده    ٨بلبرينگ دو رديفه زاويه دار      ) 08a-08c-08e(بـا اسـتفاده از ابـزار بـيرون آورنـده و نصب               -١

 . رينگ چرخ جدا كنيد 
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 نحوه نصب بلبرينگ زاويه دار 

 

 
 رينگ چرخ) نگهدارنده( حمل كننده - ٧
 بلبرينگ دورديفه زاويه اي - ٨
 واشر قفل كننده - ٩
  فالنج شفت محور عقب- ١٠

- 08a پيچ شش گوش با مهره لبه دار 
08b  - ١قسمت( بوش بيرون آورنده وداخل كننده( 

- 08c ٣قسمت ) كوچك(صفحه فشار دهنده 
08e  -بلبرينگ فشار دهنده  
08i  -مهره شش گوش لبه دار  

بلبرينگ دو رديفه زاويه اي را تا آنجا به ) 08a,08b, 08d, 08e(   بااسـتفاده از ابـزار بـيرون آورنـده ونصب    - ٢
 .بنشيند) فلش(داخل نگهدارنده رينگ چرخ بكشيد كه كامال روي شانه محل نصب 

 ابزار بيرون آوردن و سوار نمودن: ابزار مخصوص - ٣
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 بيرون آوردن كنس داخلي بلبرينگ از فالنج شفت محور عقب

 
 . آن را محكم كنيدانبر كلمپي را به كشنده وصل و -١

 .فالنج شفت محور عقب را به گيره اي كه داراي فك آلومينيومي است ببنديد -٢

 . رااز سمتي كه قطر آن بزرگتر است روي فالنج شفت محور عقب نصب كنيد(010e)قطعه جلو برنده  -٣

 .ابزار كشنده را كامال بر روي رينگ داخلي بلبرينگ قرار دهيد -٤

 .رينگ داخلي بلبرينگ را از فالنج شفت محور عقب بيرون آوريد) بيرون آورنده(با اسفاده از ابزار كشنده  -٥

 :ابزار مخصوص 
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 پياده ونصب كردن شفت محور عقب 

 

 

 )بدون سوراخكاري سر شفت ( شفت محور عقب با مركز آهنگري شده 

 پياده سازي: الف

 .مهره شش گوش را بر روي پيچ رزوه شده ببنديد -١

 .بسته وآن را سفت كنيد) بيرون آورنده(را در محل مربوطه برروي ابزار كشنده ) ه داررزو( پيچ رزوه شده -٢

 .با استفاده از ابزار بيرون آورنده ونصب شفت محور عقب را به بيرون فشار داده و آن را جدا كنيد -٣

 نصب: ب

خاري شفت و ابتدا قبل از نصب قسمت هزار ) گير مي كند(چـنانچه شـفت محـور عقـب جا نميرود      : توجـه  

 .فالنج شفت را تميز نماييد

  در انتهاي شفت M8اگر باز جا نرفت يك سوراخ 

  به وجود آورده آن سوراخ را رزوه كنيد وبعد با

 .عقب را در جاي خود نصب كنيد) نيم شفت( استفاده از ابزار بيرون آوردن ونصب شفت
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 را در روي قسمت) ٠٣٩(ابزار سوراخ كاري  -٤

  بسته وابزا٣٧ انتهاي شفت محور عقب 

 . را به گيره ببنديد

 شفت محور عقب كه بر روي آن سوراخ

  ايجاد شده است M24X1.5 رزوه دار 

 

 

039a          039) قابل جدا شدن  ( ميليمـتر    ٤ بـوش سـوراخكاري بـا قطـرb        ٨ بوش سوراخكاري ورزوه كاري با قطر 

  M  24X1.5براي ايجاد رزوه ) ثابت(ميليمتر 

 ر شفت محور عقبد

 را برروي ابزار) 039a(بوش سوراخكاري -٥

  سوراخكاري نصب وبا استفاده از پيچ

 .آنرا محكم كنيد) 039c( نگهدارنده 

039a جدا شونده (  ميليمتر٤ بوش سوراخكاري با قطر( 

  ميليمتر٨بوش سوراخكاري ورزوه كاري باقطر 

  M   2 6X1.5براي ايجاد رزوه ) ثابت (

 محور عقب در شفت 

  ميليمتر وبه عمق تقريبا ٤سوراخي به قطر ـ ٦

  ميليمتر در سر شفت ايجاد كنيد مته٢٠
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 . را خنك كرده و روغن بزنيد

  039aبوش سوراخكاري ـ ٧

 را برداريد  ) 039c(وپيچ نگهدارنده آن 

 

 

 

 

مته را خنك كرده و     . تر بزرگتر كنيد   ميليم ٢٠ ميليمتري تا عمق تقريبي      ٨/٦قطر سوراخ فوق را با استفاده از مته         ـ   ٨

 .روغن بزنيد

 .  ايجاد كنيدM8 در سوراخ ايجاد شده رزوه ٢ ومرحله ١با استفاده از قالويز مرحله ـ ٩

 . را از شفت محور عقب جدا كرده وشفت را به گيره ببنديد٠٣٩بزار سوراخكاري ـ ١٠

 . سر شفت را پرداخت نماييددر M8 رزوه ايجاد شده ٣ با استفاده از قالويز مرحله ـ ١١

نيم )  مي باشد  ١٤٠٥٨٩٠٣٦١٠٠ جاگزين   ٢١٠٥٨٩٠٣٤٣٠٠ابزار جديد   ( بـا اسـتفاده از بـيرون آوردن ونصـب           ـ  ١٢

 )شفت را در فالنج نصب كنيد(شفت محور عقب را به داخل فالنج مربوطه بكشيد 
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 جدا كردن ونصب پلوس محور عقب 

 
 قب بيرون آوردن پلوس محور ع-الف

 .را از مجموعه مركزي محور عقب بيرون آوريد  ) ٣٧(شفت محور عقب  -١

 در هنگام پياده كردن و جا زدن شفت محور عقب در مجموعه مركزي محور عقب مواظب باشيد واشر                    : احتـياط 
 .راديال شفت محور عقب صدمه نبيند

  بايد عوض شوند شفتهاي محور عقب كه اتصاالت يا بوشهاي آنها صدمه ديده باشند:  احتياط

توسط يك سنبه مناسب شفت محور  ) 7c 3(  در صـورت لـزوم با ضربه زدن به رينگ بيروني اتصال   : توجـه  
 . عقب را شل كنيد

 نصب پلوس محور عقب : ب

  )7g   3( كه قسمت صاف انتهاي شفت) فشار دهيد( را طوري به داخل پرس نماييد ٣٧( شفت محور عقبـ ١

 .ددر جاي خود گير شو

 . رينگ اتصال بايستي كامال با پوسته محور عقب هم سطح باشد:  احتياط

) زاويه دار(رينگ اتصال را به طور افقي قرار دهيد تا قسمت هزار خار شفت در موقع جا زدن منحرف  : توجه 

 .نشود
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 ) مفصلي(باز وبسته كردن الستيك گرد گير اتصال

 
 با استفاده از لب گيره مناسب شفت -١

 .عقب را به گيره ببنديدمحور 

 با استفاده از يك كمان اره معمولي  -٢

 ٤٥كاسه گرد گير را با يك زاويه تقريبا 

 .ايجاد شود) بريدگي( درجه ببريد به طوري كه يك شكاف 

 

 .صدمه نرسد) 37c(مواظب باشيد به رينگ اتصال :  احتياط

 قسمت بريده شده كاسه گرد گير را بايك -٣

 .يدپيچ گوشتي بلند كن

 با شروع از قسمت بلند شده واستفاده از يك  -٣

 را آنقدر) 37I(انبر دست مناسب كاسه گردگير  -٤

 . بچرخانيد كه بتوان آن را از رينگ اتصال بلند كنيد  -٥

 

 را مي چرخانيد نبايد اجازه دهيد قبل از آنكه وضعيت) 37I( موقعي كه كاسه گرد گير  : توجه 

 .ري شوند آن از اتصال جدا گرددعالمت گذا) نيم شفت( قطعات شفت 
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 را باز كنيد  ) 37k(بستهاي گرد گير ـ ٥

 

 

 از روي) 37I(گرد گير را همراه با كاسه گرد گير ـ ٦

 كشيده ونيم شفت عقب ) 37c( رينگ اتصال 

 )جدا كنيد .(  را به پايين حركت دهيد

  اگر هر دو گرد گير تعويض ميشوند : توجه 

 تواند روي شفت گرداننده كشاينده شود  گرد گير مقابل مي 

 روي رينگ ) واشر آبندي (واشر او رينگ ـ ٧

 .را عوض كنيد ) 37c(اتصال 

 

 به واشر او رينگ گريس يا روغن نزنيد:  احتياط

  زيرا اين كار موجب چرخش كاسه گردگير

) 3 7I  ( بر روي رينگ اتصال)37c ( خواهد شد. 

 بوطه بر روي رينگ كاسه گرد گير را در محل مرـ ٨

 اتصال قرار داده طوري كه كامال روي نشيمن گاه

 در صورت لزوم از يك. قرار گيرد  ) 37c( خود 
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 . چكش الستيكي براي اين كار استفاده كنيد 

 

 در چهار نقطه از محيط كاسه گردگير با فاصلهـ ٩

  درجه يك ضربه وارد كنيد تا كاسه٩٠ هر كدام 

 حيط رينگ اتصال مذكور در شيار روي م

 . كامال جا گيرد 

 در صورتي كه كاسه گردگير در شيار رويـ ١٠

  رينگ اتصال جا نگرفته وبيرون است با استفاده

  از يك چكش مناسب و اعمال ضربه الزم آن

 . را در شيار روي رينگ اتصال قرار دهيد

  )37I( مراقب باشيد كه كاسه گردگير  : توجه 

 .قرار گرفته باشد) داخل شيار ( ر جاي خود حتما به طور صحيح د

 با استفاده از ابزار مناسب وحتي ضربات چكشـ ١١

 را در شيار )  37I( پالستيكي كاسه گردگير 

 . روي رينگ محكم كنيد
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 .اتصال را از گريس جديد پر كنيدـ ١٢

 را به روي انتهاي ) 37I( گريس -١٣

 . كاسه گردگير بكشيد

 

 

در بين دو برجستگي روي محيط كاسه       )فلش (37Iد كـه قسـمت برجسـتگي لبه گردگير          مطمئـن شـوي   : احتـياط 

 .قرار گرفته باشد )  37I(گردگير 

بر روي كاسه گردگير كشيده شد نبايد هيچ شياري از نيم شفت عقب در  ) ٣٧١( پـس از آنكه گردگير   : توجه  

 .سمتي از گردگير كه قطرش كوچكتر است مشاهده شود

 ن سمت شياري از شفت مشاهده شود اگر در آ

  نشان دهنده آن است كه برجستگي روي لبه گرد گير

 . در روي شيار اول كاسه گرد گير قرار گرفته است٣٧١ 

 .راببنديد ) 37k(بست هاي ـ  ١٤

 .بيشتر يا كمتر نشود) a(مراقب باشيد كه اندازه : احتياط

A=اندازه داخلي ( ميليمتر ٢ تا ٥/٢ ( 
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 ء اتصال وبازرسي آن جهتباز كردن اجزا

 

 

 باز كردن اجزاء اتصال مفصلي سرعت ثابت: الف

 توپي ) 37c(وضعيت هاي رينگ اتصال  -١

 را )  37f(و نگهدارنده ساچمه )  37d( اتصال 

  )37d, 37f( نسبت به اتصال سرعت ثابت 

 . عالمت بزنيد

 

 رابه طرفي كج كرده به ) 37a(نيم شفت  -٢

  )37d( ي  طوري كه شانه باريك توپ

 .به طرف باال بيايد) فلش  ( 

 

 با استفاده از ابزار مناسب دو ساچمه اي كه در -٣

 . باال قرار گرفته اند را از جاي خود بيرون آوريد

 به نيم شفت عقب قدري زاويه بدهيد -٤

 و مقداري آن را بچرخانيد) كج كنيد  (  -٥
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  ) 37c(  تا از رينگ مربوطه  -٦

 يرون در آوردهساچمه هايي كه ب:  : توجه 

  نشده اند را در زمان جدا كردن شفت 

 ).بيرون نياوريد ( همچنان در جاي خود نگهداريد 

 .ساچمه هاي باقي مانده را از رينگ اتصال جدا كنيد -٧

 چك وبازرسي اتصال سرعت ثابت: ب

 

 .رينگ نگهدارنده ساچمه ها را از توپي جدا كنيد -٨

 

 

 

ممكن . ائيدگي عمده باشند كل مجموعه نيم شفت عقب بايد عوض شود چنانچه قطعات فوق داراي س : توجه 

ناشي از حركت ساچمه ها مشاهده شود اين عالئم موجب تعويض           ) ونرمي  ( اسـت در برخـي نقـاط عالئم جزئي          

 .نيم شفت عقب نميشود

 . اگر اتصال ثابت بيروني معيوب باشد نيم شفت عقب بايستي عوض شود:احتياط
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 اجزاء اتصال سرعت ثابتسر هم كردن : ج

 .تمام قطعات را تميز كنيد -٩

 )37d(توپي اتصال  ) 37c(رينگ اتصال  -١٠

 و خود ساچمه ها) 37f(  ونگهدارنده ساچمه هاي 

  را از نظر خوردگي وهر گونه عالئم سائيدگي 

 .چك كنيد) محل فلش ها (

  )37d( راهمراه با  ) 37a( نيم شفت عقب  -١١

طوري قرار دهيد كه ساچمه ها بتواند در  ) 37c(را در ريـنگ اتصال  )   37f (  وريـنگ نگهدارنـده سـاچمه هـاي    

 .جاي خود داخل شوند

 . به عالمت گذاري هايي كه قبال صورت گرفته توجه نماييد : توجه 

چـنانچه ريـنگ نگهدارنـده سـاچمه ها عالمت گذاري نشده باشد در موقع نصب بايد اينگونه عمل شود كه رينگ                      

سـاچمه طـوري روي توپـي اتصـال قـرار گـيرد كه شانه پهن توپي هميشه در مقابل شانه باريك رينگ            نگهدارنـده   

 .نگهدارنده ساچمه قرار گيرد 

 .ساچمه را يكي بعد از ديگري در جاي خود قرار دهيدـ ١٢
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 جدا وسوار  كردن توپي از شفت

 

 را با پرس ) 37d( توپي اتصال  -١

  از نيم شفت عقب جدا كنيد

  )37a( ونيم شفت  ) 37d(وپي اتصال ت -٢

 .: را از محل هزار خار و جهت صدمه ديدگي چك كنيد

  

  چنانچه هزار خار داخلي توپي اتصال  : توجه 

  ميليمتر٦بيشتر از سه دندانه خراب نداشته باشد وعمق خرابي نيز حد اكثر بيشتر از ) در هر برجستگي ( 

 .فاده خواهد بود نباشد توپي اتصال مجددا قا بل است

  جا زدن توپي بر روي شفت 

 فك هاي گيره را براي نيم شفت عقبـ ٣

  ميليمتر باز كنيد با استفاده٣٢ يا ٢٧و٢٥ به اندازه 

 را آنقدر با پرس  ) 37d( از ابزار مناسب توپي 

  b=Mm٢/٤      . به دست آيدbفشار دهيد كه اندازه 
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 همحكم كردن توپي اتصال در محل مربوط: ج

  نيم شفت عقب را طوري روي گيره قرار- ٤

 كامال روي فك هاي  ) ٣٧d( دهيد كه توپي 

 گيره قرار گيرند

  در حدفاصل نقاطي كه قبال توپي در جايش- ٥

  محكم شده بوده است كه حركتي براي جدا شدن

 توپي) در محل فلش ها (  از شفت نداشته باشد 

 .در جايش محكم كنيد) با ابزار مناسب (  را 

نقاط محكم سازي توپي    ) مثل شكستگي   (   بـراي جلوگـيري از هـر گونـه صـدمه به رينگ بلبرينگ                 :  توجـه   

 .بايستي تا آنجا كه ممكن است نزديك به هزار خار داخل توپي باشد

بيشتر از سه دندانه خراب نداشته باشد ) در هر برجستگي (  چـنانچه هـزار خـار داخلي توپي اتصال     : توجـه  

 . ميليمتر نباشد توپي اتصال مجددا قا بل استفاده خواهد بود٦مق خرابي نيز حد اكثر بيشتر از وع

 : ابزار مخصوص - ٦
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 اطالعات فني 

 ٢٤٠:   مدل   

   ١١٢,٩١٢: موتور 

  ٧١٦,٦٢٣: كيربكس  

  ٣,٤٦:  نسبت دنده كرانويل به يينيوم  

  ٤٥:  تعداد دندانه هاي كرانويل   

  ١٣: تعداد دندانه هاي يينيوم   

   ميليمتر ١٨٥: قطر جرخ دنده كرانويل     
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 ينيوناندازه گيري مقدار نيروي اصطحكاك پ

 
(اصطحكاكي را در محل مهره دوازده گوش لبه دار با استفاده از آچار بكس               ) ترك  ( مقـدار كـل گشـتاور        -١

040a (  رابط)040c (  وابزار اندازه گيري ترك)040b  (اندازه گيري نموده آن را يادداشت نماييد. 

فت كردن مهره دوازده گوش و بعد از س ) s laking(  ضـريب مقـدار اصطحكاك قبل از محكم سازي   :احتـياط 

 .بايستي يك مقدار باشد 

 : ابزار مخصوص - ٢ 
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 بستن ديفرانسيل استند

 
 را بر روي استند) كله گاوي (مجموعه ديفرانسيل ـ ١

 )54g 0( قرار داده و سپس پيچ هاي آلن ٠٥٤ مونتاژ 

 را سفت نماييد در  ) 054f( و پيچ هاي شش گوش 

 هايي كه به طور تجاري قابلصورت لزوم از الئي 

  تامين هستند جهت پر كردن اختالف ارتفاع

 .وپوسته محور عقب استفاده نماييد  ) 54I 0(بين پيچ )  ميليمتر ٥/١٣تقريبا  (

 .قرار گرفته است) محل فلش (  مطمئن شويد كه مجموعه ديفرانسيل محكم در فريم سر هم كردن  : توجه 

 )فلش ( چپ پايه سر هم كردن جلو سمت

 . فقط براي نگهداشتن كافي است

 را بر روي) كله گاوي (مجموعه ديفرانسيل ـ ٢

  قرار داده و آن را به وسيله٠٥٤ استند 

  و١٥قسمت  ) 054a( نگهدارنده هاي 

) 054b (  ميليمتر ١٩٨مجموعه ديفرانسيل با قطر چرخ دنده . محكم كنيد٠٩قسمت  
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 را برروي استند) وي كله گا(ـ مجموعه ديفرانسيل ٣

  قرار داده آن را به وسيله نگهدارنده هاي ٠٥٤ 

 )054d( و پاييني ٦قسمت ) 054c(بااليي 

 . محكم كنيد٠١ قسمت 

 

 ) همراه با پوشش هاي بلبرينگ گذاري ( ميليمتر ٢١٠مجموعه ديفرانسيل با قطر چرخ دنده 

 

 را برروي استند) كله گاوي (مجموعه ديفرانسيل ـ ٤

  )054a( قرار داده وآن را به وسيله نگهدارنده ٠٥٤ 

 . سفت كنيد١٠قسمت  ) 054e( و الئي ١٥ قسمت 

 

 

  ميليمتر ٢١٠مجموعه ديفرانسيل تقويت شده با چرخ دنده قطر 

 را بر روي استند) كله گاوي ( مجموعه ديفرانسيل ـ ٥

  )054a( قرار داده و آن را به وسيله نگهدارنده ٠٥٤ 

 .در جاي مربوطه ببنديد) ش ها فل (١٥ قسمت 
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 ) مجهز به پوشش هاي بلبرينگ كناري (ميليمتري ٢١٠ 

   ٣٥   گروه                                     
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  با چرخ دنده قطر210eمجموعه ديفرانسيل 

 را برروي استند) كله گاوي( جموعه ديفرانسيل ـ م٦

  قرار داده آن را به وسيله پين سر هم كردن ٠٥٤ 

)054k (    نگهدارنده باالئي    ٠١قسـمت )054l (  ونگهدارنده پاييني    ٠٣قسمت )054m (   در محل مربوط    ٠٢قسم 

 .ببنديد

 : ابزار مخصوص - ٧
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 بيرون آوردن ونصب كاسه نمند هاي ديفرانسيل 

 
 

 بيرون آوردن كاسه نمند: الف

  را با استفاده از يك٣٢كاسه نمد  -١

 . پيچ گوشتي منا سب بيرون آوريد -٢

 نصب كاسه نمند: ب

 .چرب نماييد) hypoid(ا با استفاده از روغن گير بكس يونيورسال لبه كاسه نمد رـ ١

 .كاسه نمد رادر جاي خود قرار دهيد) 049b(با استفاده از سنبه ـ ٢

 :ابزار مخصوص 
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C - 240 ٩٥

 باز كردن رينگ قفل كننده

 
 

  را به وسيله٠٥٨) انبساط دهنده ( آزاد كننده  -١

 )فلش ( گوش ٦ سفت كردن پيچ هاي 

 . عقب ببنديد ديفرانسيل

  را جهت اندازه گيري مقدار٠٥٩بازوي اتصال  -٢

 . انبساط بر روي ابزار انبساط دهنده نصب كنيد

  ميليمتر پايه ساعت اندازه گيري را به داخل فشار

 . داده بعد صفحه آن را روي صفر تنظيم كنيد

 

 )فلش (   پين تغيير وضعيت بازوي اتصال  : توجه 

  ديفرانسيل عقب كامال تماس داشته  بايستي با سطح مقابل

 . باشد
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C - 240 ٩٦

 

 قسمت تخت جلو برنده ابزار را به -٣

  بچرخانيد ٢٩ طرف سوراخ خار نگهدارنده 

 ابزار آزاد كننده خار را با دست آن) 058a(پيچ -٤

  قدر سفت كنيد كه قطعه جلوبرنده ابزار با رينگ

 .تماس بگيرد) غلطكي مخروطي( بيروني بلبرينگ 

 را آن قدر سفت كنيد كه عدد ) 058a(پيچ  -٥

 . ميليمتر را نشان دهد٢٠/٠ روي ساعت اندازه گيري  -٦

 

 

 ميليمتر  ٢٠/٠مواظب باشيد مقدار انبساط از مقدار گفته شده         ) 058a( در موقـع سـفت كردن پيچ         :احتـياط 

 . را جدا كنيد٠٥٩بازوي اتصال .بيشر نشود

 . از ديفرانسيل عقب جدا كنيد٠٦٤ را به وسيله انبر خار جمع كن ٢٩خار سمت راست -٧

 . خار را عالمت بزنيد : توجه 
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C - 240 ٩٧

 .را جدا كنيد) آزاد كننده( ديفرانسيل را آزاد و ابزار انبساط دهنده - ٨

 : ابزار مخصوص - ٩
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C - 240 ٩٨

 جدا كردن كنس بيروني بلبرينگ ديفرانسيل عقب

 
 
 
 
 

 

چرخ دنده هاي ديفرانسيلي كرده كل مجموعه ديفرانسيلي را آن قدر            را از سمت چپ داخل مجموعه        ٠٤٦مـيله   ـ  ١

 .به سمت راست فشار دهيد كه به بدنه كله گاوي بچسبد

را ) كه از نوع غلطكي مخروطي هستند       ) (11a( ريـنگ هـاي بيروني بلبرينگ هاي سمت چپ وراست            - ٢

 .بيرون آوريد

 .كنيد  رينگ هاي بيرون آورده شده را عالم گذاري  : توجه 

 : ابزار مخصوص - ٣
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C - 240 ٩٩

 جدا كردن مجموعه ديفرانسيل از داخل پوسته

 

 
 

 را بـه وضـعيتي كـه نشان داده شده حركت داده آن گاه آن را از پوسته بيرون آورده ويا آن را داخل                         ١٤ديفرانسـيل   

 .پوسته نماييد
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C - 240 ١٠٠

 جدا كردن كنس داخلي بلبرينگ از ديفرانسيل 

 

 
  قرار دهيد ٠٤٦ل رابر روي ميله ديفرانسي -١

 .را جدا كنيد  ) 11b( رينگ داخلي بلبرينگ هاي ٠٤١با استفاده از پولي كش  -٢

 .را عالمت گذاري كنيد) رينگ ها (  بلبرينگ هاي جدا شده  : توجه 

 : ابزار مخصوص - ٣
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C - 240 ١٠١

 باز كردن پيچ دوازده گوش فالنج اتصال 

 

 
 

  قرار داده مهره دوازده گوش لبه دار را با استفاده ازآچار بكس٤١ي فالنج اتصال  را بررو٠٤٠آچار پين دار  -١

 ) 040a ( شل وآن را جدا كنيد. 

 .را جدا نكنيد) طوقه ( مهره دوازده گوش لبه دار محافظ لبه ) شل كردن (  در موقع باز كردن  : توجه 

 : ابزار مخصوص - ٣
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C - 240 ١٠٢

 جدا كردن فالنج اتصال

 
 . استفاده كنيد٠٦٢اتصال را از پينيون جدا كنيد در صورت لزوم از ابزار بيرون آورنده فالنج  -١

  در صورت لزوم وضعيت فالنج را نسبت به پنييون عالمت بزنيد : توجه 

 : ابزار مخصوص - ٢
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C - 240 ١٠٣

 كاسه نمد وفالنج اتصال بهينه شده

 

 . به بعد به كار گرفته شده است٢٠٠٢ /١٥/١ از تاريخ يك كاسه نمد وفالنج اتصال جديد همراه با رينگ محافظـ ١

  مهره دوازده گوش لبه دار - ٤٠
41k - رينگ محافظ فالنج اتصال  
  كاسه نمند - ٤٢
  يينيوم – ٤٧
  ديفرانسيل عقب – ٥٠

تعويض براي اولين بار ) فالنج اتصال جديد يا كاسه نمد ( اگر بنا گرديد در تعميرات يكي از دوقطعه  : توجـه  

 گردد قطعه ديگر هم بايد با آن تعويض شود فقط

 . در اين صورت است كه آبندي صحيح تنظيم ميگردد

 ٤٧پينيون 
 محور عقب) كله گاوي ( ديفرانسيل 

  با مكانيزم آبندي دورديفه١٥/١/٢٠٠٢نوع از تاريخ 
  مهره دوازده گوش لبه دار - ٤٠

  فالنج اتصال - ٤١ 
 41k -اتصال  رينگ محافظ فالنج  

  كاسه نمد - ٤٢
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C - 240 ١٠٤

 جدا كردن چرخ دنده پينيون از مجموعه كله گاوي

 

 

 . پينيون را از كله گاوي بيرون كشيده ؛ جدا نماييد٠٦٥با استفاده از پولي كش  -١

 . در موقعي كه در حال اعمال فشار براي بيرون آوردن هستيد پولي كش و پينيون را نگهداريد:احتياط

 : ابزار مخصوص - ٢
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C - 240 ١٠٥

 بيرون آوردن كاسه نمد وپينيون از كله گاوي عقب

 

 
 

 . را محل خود در روي كله گاوي عقب بيرون آوريد٤٢با استفاده از يك پيچ گوشتي مناسب كاسه نمد 
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C - 240 ١٠٦

 بيرون آوردن كنس بيروني بلبرينگها از كله گاوي

 

 

  را بر٠٣٨ابزار جدا سازي ونصب  -١

 .يد روي كله گاوي عقب نصب كن

 قسمت) 038a(با استفاده از قطعه جلو برنده  -٢

  رينگ بيروني بلبرينگ مخروطي بزرگ ١٥ 

 )46b ( را فشار داده و آن را همراه با الئي 

 . مربوطه بيرون آورده جدا كنيد

  )038b(با استفاده از قطعه جلو برنده  -٣

  رينگ بيروني بلبرينگ مخروطي١٦ قسمت 

 .دا نماييد را فشار داده ج ) 43e( كوچك 

 .ابزار جدا سازي ونصب را جدا كنيد -٤

 : ابزار مخصوص - ٥
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C - 240 ١٠٧

 جدا كردن بلبرينگ غلطكي مخروطي از پينيون 

 

 

 
را سوار كرده آن ها را سفت كنيد        )  024a(و گيره    ) 024c( رابط   ٠٢٤بر روي قطعه اصلي ابزار بيرون آورنده         -١

 .دن رابط استفاده نماييددر صورت لزوم از آچار تخت براي پياده و سوار كر

داخلي بلبرينگ مخروطي فشار    ) كنس  (بر روي رينگ     ) 024a( را با استفاده از گيره       ٠٢٤ ابـزار بيرون آورنده      -٢

بر روي   ) 024b(داده و گـيره مذكـور را در قسـمت پشت چرخ دنده پينيون با استفاده از قسمت سفت كننده                     

 )فلش.(رينگ بلبرينگ ببنديد

 رينگ داخلي بلبرينگ مخروطي را از روي پينيون بيرون كشيده وجدا            ٠٢٤ابـزار بـيرون آورنـده       بـا اسـتفاده از       -٣

 .نماييد

 : ابزار مخصوص - ٤

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

C - 240 ١٠٨

 )ديفرانسيل (محاسبه ضخامت الئي ونصب در كله گاوي 

 
 ساعت اندازه گيري كه در بازار موجود استـ ١

  )٣٦٣٥٨٩٠٢٢١٠٠شماره ( را بر روي پايه مربوطه 

 ر كرده آنرا بر روي صفحه اندازه گيري سوا

 . قرار دهيد٦٠١٥٩٠٠٢٣٠٠ 

 شماره ) 051b(بر روي قطعه اندازه گيري ـ ٢

  ساعت اندازه گيري٠١ قسمت ١٢٤٥٨٩١٤٢١٠٠ 

  ميليمتر به داخل٣ را پس از آن كه ميله آن را حدود 

 . فشار داده و بر روي صفر تنظيم نموده قرار دهيد

 . به دست خواهد آمدB1ه گيري با مقدار  ارتفاع قطعه انداز

  )46b(رينگ بيروني بلبرينگ مخروطي ـ ٣

  را برروي رينگ داخلي

 فشار داده صفحه مغناطيسي)  است ٤٧كه روي پينيون  ( 

) 052c  ( ١٦ قسمت ١٢٦٥٨٩٠٠٢١٠٠به شماره 

 .نصب كنيد) بر روي قطعه اندازه گيري ( را 

 زه گيري قرار پينيون را در داخل صفحه انداـ ٤

 داده وارتفاع مابين سطح صفحه مغناطيسي تا 

 .را اندازه بگيريد ) Bارتفاع (بلبرينگ مخروطي 
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C - 240 ١٠٩

 برگه اطالعات   ١ را به دست آورده و در رديف         B,B1 برگه اطالعات اختالف مابين دو اندازه        ١پر كردن رديف    ـ  ٥

 ) ميليمتر ٣٠/١مثال ( بنويسيد

چه مثبت باشد يا منفي قرائت       ) aمقدار( مقدار ضخامت الئي اوليه پينيون      . عات   برگه اطال  ٢پـر كـردن رديف      ـ  ٦

 اين مقدار بر روي+ ) . ٢٧/٠مثال .(  نوشته شده بود بنويسيد١ زير عددي كه در رديف ٢كرده و در رديف 

 . چرخ دنده پينيون نوشه شده است

 .محاسبه جمع اعداد نوشته شده تا كنون ـ ٧

 مت جبري اعداد نوشه شده با توجه به عال

 آن ها را با )   -يا  (+ ٢و١ در رديفهاي 

 . هم جمع يا منها كنيد

 )٠١(قسمت  ) 051b(قطعه اندازه گيري ـ ٨

  از وسيله اندازه گيري در داخل كله گاوي

 .بنديدگوش را به هم ب ) ٦(و پيچ ) ٠٢( عقب نموده قطعه اندازه گيري ؛ قطعه نگهدارنده قسمت) ديفرانسيل  ( 

 را همراه با پين اندازه گيري در داخل وسيله اندازه گيري قرار دهيد )  a 052(ساعت اندازه گيري ـ ٩

 .به داخل پيچ مي شود ) 052b(  پين اندازه گيري ساعت اندازه گيري در محل قطعه تنظيم كننده  : توجه 

 قسمت  )  052b(قطعه نظيم كننده ـ ١٠

 دازه گيري فشاررا به طرف وسيله ان) ١٠(

  داده  و ساعت اندازه گيري را در حال روي

  ميليمتر به٢ صفر تنظيم كنيد كه قبال ميله آن 

 پيچ نگهدارنده .  داخل فشار داده شده باشد 

 در زماني كه اين.  قطعه تنظيم را سفت كنيد 
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C - 240 ١١٠

 .را تنظيم كنيد  كار را ميكنيد مراقب باشيد ساعت اندازه گيري روي صفر باشد اگر الزم شد آن 

 . را سوراخ سمت چپ داخل كله گاوي كنيد٠٥٢وليله اندازه گيري ـ ١١

  در موقعيكه وليله اندازه گيري :احتياط

  را داخل كله گاوي ميكنيد مطمئن٠٥٢

  شويد كه پين اندازه گيري ساعت 

 اندازه گيري در موقع عبور از سوراخ

 . كله گاوي صدمه نبيند

 .  برگه اطالعات ٣پر كردن رديف ـ ١٢

  كه اختالف اندازه نشان دادهA1اندازه 

  شده در روي ساعت اندازه گيري با طول

 است را به ) 051b( قطعه اندازه گيري 

  برگه اطالعات ٣ دست آورده و در رديف 

  باشد–يا + اين اندازه ممكن است . بنويسيد

 )  ميليمتر -١٥/٠مثال  (

 .بودن اعداد بر روي ساعت اندازه گيري بستگي به جهت چرخ عقربه آن دارد ) -(يا منفي (+ )  مثبت  : توجه 

واگر  ) -(چنانچه عقربه از حالت ايستاده در جه خالف حركت عقربه هاي ساعت باشد اعداد نشان داده شده منفي                   

 .در جهت حركت عقربه هاي ساعت با شد اعداد آن مثبت خواهد بود

 برگه اطالعات رابا    ٣ در روي بـرگه اطالعـات مقدار نوشته شده در رديف             S محاسـبه ضـخامت واشـر الئـي       ـ  ١٣

يعني به مثبت يا منفي بودن اعداد توجه        .  جمع جبري نماييد     ٢و١حاصـل جمع دو عدد نوشته شده د ررديف هاي           
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حاصل .  جمع ميشودواگر منفي باشد از آن كم ميشود        ٢و١اگـر عـدد مثبـت باشد باحاصل جمع رديف هاي            . شـود 

به دست آمده نشان دهنده ضخامت واثر الئي    ) ٣ باعدد رديف    ٢و١جمـع حاصـل جمـع رديفهاي        ( جمـع جـبري     

 .مورد نياز است

  را از كله گاوي ٠٥٢وليله اندازه گيري ـ ١٤

  را051bجدا كرده وقطعه اندازه گيري 

 . نيز بيرون بياوريد

  از واشر الئي با ضخامت محاسبه شدهـ ١٥

 Sه كله گاوي استفاده كنيد در محل مربوط. 

   فقط از الئي هاي سخت شده : توجه 

 الئي هايي در ضخامت هاي.  استفاده كنيد 

در صورت لزوم براي به دست آوردن ضخامت مورد         ) مراجعه شود به ميكروفيش قطعات      (  مختلفي موجود هستند  

 .نياز الئي را سنگ بزنيد

 : ابزار مخصوص - ١٦
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 بلبرينگ برروي كله گاوي ) روني كنس بي( نصب 

 

 
 

060a – رزوه دار) مرغك ( جلوبرنده 

060c – ٠٣ صفحه نصب كننده قسمت كوچك 

060d – ٠٢ صفحه نصب كننده قسمت بزرگ 

43e –رينگ بيروني بلبرينگ غلطكي جلو  

  واشر الئي– 45

  رينگ بيروني بلبرينگ غلطكي عقب– 46

 
(را با استفاده از وسيله فشار دهنده         ) 46b( وعقب   ) 43e( طي جلو   ريـنگ هاي بيروني بلبرينگ هاي مخرو       -١

060a,060c,060d ( را به طور كامل در محل هاي مربوطه در روي كله گاوي عقب قرار دهيد. 

  نصب شده باشد ٤٥ مطمئن شويد كه الئي :احتياط

 .در موقعي كه رينگ بيروني را نصب مي كنيد حالت زاويه دار به آن ندهيد 
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 نصب بوش فاصله پر كن و واشر ها برروي پينيون

 

  بوش فاصله ير كن – ٤٤

  واشر ياتاقاني – ٤٨

  جرخ دنده – ٤٩

 
قرار داده آنها را بر روي محور پينيون فشار دهيد ا در          ) ٤٤(را در دو طـرف بوش فاصله پر كن           ) ٤٨( واشـر هـاي   

 .جاي خود قرار گيرند

 .پر كن و واشر هاي دو طرف آن را تعويض نماييد  هميشه بوش فاصله  : توجه 
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 نصب پينيون بر روي ديفرانسيل

 
 
براي اين  .  مهار كنيد  ٠٣٨ را در داخـل كله گاوي قرار داده وآن را به كمك ابزار نصب وپياده سازي                  ٤٧پينـيون    -١

 .كار دسته ابزار را مقداري با دست بچرخانيد

 : ابزار مخصوص - ٢
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  داخلي بلبرينگ بر روي پينيوننصب رينگ

 
 .را برروي كله گاوي قرار دهيد )  43d (رينگ داخلي بلبرينگ غلطكي مخروطي  -١

 به داخل فشار    ٠٣٥ و پولي كش     ٠٣٦را با استفاده از سنبه       ) 43d(ريـنگ داخلـي بلبريـنگ غلطكـي مخروطي           -٢
 .دهيد

 .سنبه وپولي كش را از روي كله گاوي برداريد -٣

 چرب كرده وبا hypoid را بااستفاده از روغن گير بكس يو نيورسال    ٤٢كاسـه نمـد جديـد       لـبه آبـندي كنـنده        -٤
 . آن را به داخل فشار دهيد٠٤٣استفاده از سنبه 

 .داخل تر قرار گيرد) تا شيار (  ميليمتر از لبه انتهايي كله گاوي ٢ بايستي حدود ٤٢كاغذ نمد :  : توجه 

 .سنبه را بر داريد -٥

 :صوص  ابزار مخ- ٦
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 تنظيم گشتاور اصطحكاكي بلبرينگ پينيون

 

             

           

 نصب كرده و به دقت پيچ دوازده گوش لبه دار را آنقدر             ٤١ را بر روي فالنج اتصال       ٠٤٠آچار پين دار     -١

 .سفت كنيد كه مقدار ترك اصطحكاكي مورد نظر به دست آيد

 

  مهره دوازده كوش ابه دار – ٤٠

   فلنج اتصال– ٤١

  كاسه نمد – ٤٢

  بلبرينگ مخروطي غلطكي– ٤٣

  بوش فاصله پر كن – ٤٤

  واشر اليي – ٤٥

  بلبرينگ مخروطي غلطكي- ٤٦

  پينيون  – ٤٧

  واشر هاي ياتاقاني – ٤٨

 ABS چرخ دنده – ٤٩

  كله گاوي ديفرانسيل– ٥٠
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رتبه بچرخانيد ومطمئن شويد كه در هـنگام سـف كـردن مهـره دوازده گـوش لـبه دار پينيئن را چند م       : توجـه  

براي اين منظور چند ضربه آرام به كله گاوي     . بلبريـنگ هـاي مخروطـي در جـاي خود به درستي قرار گرفته باشند              

 . ميليمتر نشان داده شده است١٨٥بزنيددر تصوير مجموعه ديفرانسيل با قطر چرخ دنده 

روي مهره ( قرار داده ) 040a(برروي آچار بكس  ) 040c (را بارابط  ) 040b(ـ بـراي چكوسيله ترك متر  ٢

 . دور در دقيقه بچرخانيد٦٠وپينيون را تقريبا با دور ) بگذاريد 

چـنانچه مقـدار رك اصطكاكي از مقدار تعيين شده بيشتر شده باشد پينيون را مجددا باز كرده ويك بوش فاصله پر                      

 .كن جديد استفاده كنيد

 روي پينيون بايستي تحت يك نيروي مشخص قرار داشته باشند اين ٤٦و٤٣بلبريـنگ هـاي مخروطي    : توجـه  

 كه با پين رينگ داخلي بلبرينگ مخروطي        ٤٤نـيروي اعمـال شـده قبلـي موجـب مـي شود كه بوش فاصله پر كن                   

 سفت ميشود كامال به پينيون پرس شود ٤٠وپينـيون قـرار گرفـته اسـت در موقعـي كـه مهـره دوازده گوش لبه دار                   

اگـر تـرك اصـطكاكي در موقـع چرخاندن پينيون خيلي كم باشد و يا به عبارت ديگر نيروي وارده به                       . )بچسـبد   (

 .  را كمي سفت كنيد٤٠بلبرينگ خيلي كم باشد مهره دوازده گوش لبه دار 

 را عوض ٤٤ و اگـر مقـدار تـرك اصطكاكي از مقدار مورد نظر بيشتر باشد پينيون را پياده كرده بوش فاصله پر كن            

كنيد مقدار ترك اصطكاكي نبايستي با شل كردن مهره دوازده گوش لبه دار كم شود در غير اين صورت نيروي الزم                     

بـراي اعمـال بر بلبرينگ مخروطي خيلي كم خواهد بود و اين موضوع باعث ايجاد لقي پينيون شده و وقتي خودرو     

 .حركت ميكند مجموعه ديفرانسيل محور عقب صدا خواهد داد
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 . ميليمتر نشان داده شده است ١٨٥ ديفرانسيل عقب با قطر چرخ دنده مجموعه

 :  ابزار مخصوص - ٣
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 رست اصليفه                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

  تنظيم بر روي صفر به هم نخورد در صورتيكه

   ٣٥   گروه                                     
 

C - 240 ١١٩

 تنظيم اندازه پينيون

 

 به شماره ) 052c( صفحه مغناطيسي  -١

  را در روي١٦ قسمت ١٢٦٥٨٩٠٠٢١٠٠ 

 ه دست آورنده اندازه جه ب٤٧ انتهاي پينيون 

 . قرار دهيد A تنظيمي 

 را همراه ) 052a( ساعت اندازه گيري -٢

  با پين اندازه گيري برروي وسيله

 قرار دهيد )  ٠٥٢ ( اندازه گيري

  پين اندازه گيري ساعت اندازه  :توجه 

 .پيچ مي شود  ) 052b( گيري بر روي قطعه تنظيم 

  طرف را به١٠قسمت  ) 052b(قطعه تنظيمي  -٣

  وسيله اندازه گيري فشار داده و در حالي كه

  ميليمتر به داخل٢ پين ساعت اندازه گيري 

 . رفته است آن را بر روي صفر تنظيم كنيد 

  پيچ نگهدارنده راسفت كنيد و مراقب باشيد

  از تنظيم صفر خارج شد آن را مجددا بر

 .نظيم كنيد روي صفر ت

 . را از سوراخ سمت چپ كله گاوي داخل نماييد ٠٥٢وسيله اندازه گيري  -٤
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  در موقع داخل نمودن وسيله اندازه گيري:احتياط

  به كله گاوي مطمئن شويد كه پين اندازه گيري٠٥٢ 

  ساعت اندازه گيري در موقع عبور از سوراخ

 . كله گاوي صدمه نديده باشد

 .ازه گرفته و قرائت كنيد را اندAفاصله تنظيمي  -٥

 .فاصله مورد نظر بايستي در محدوده تعيين شده باشد 

  تنظيم اوليه پينيون استA فاصله تنظيمي  : توجه 

 مقدار انحراف اوليه.  كه توسط طراح تعيين شده است 

 a بايستي در محدوده مجاز باشد خواه كوتاهتر )-(  

  برروي انتهايa مقدار انحراف اوليه(+ ) .  يا بلند تر 

 . پينيون نوشته شده است

  چنانچه اندازه به دست آمده در محدوده قابل:احتياط

  را سنگ بزنيد ويا واشر الئيS قبول نباشد واشر الئي 

يك بوش فاصله پر كن جديد بايستي براي بلبرينگ غلطكي استفاده           .  ديگري را با ضخامت مناسب جايگزين كنيد        

 .شود

-aنظيم اوليه  انحراف از ت 

-A تعيين شده توسط طراح – اندازه اوليه  

-B اندازه طول چرخ دنده مار پيچي پينيون به عالوه ارتفاع بلبرينگ غلطكي مخروطي  

-Sضخامت واشر الئي  

-Mمركز چرخ دنده كرانويل  
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 . وسيله اندازه گيري و صفحه مغناطيسي را از كله گاوي خارج كنيد -٦

 

 : ابزار مخصوص - ٧
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  گوش بر روي فالنج پينيون ٦و١٢مهار مهره هاي لبه دار 

 
 

                              

 

گوش را در يكي از دو شيار روي پينيون طوري مهار كنيد كه بين    )  ١٢ (گوش يا )  ٦ (مهـره هـاي لـبه دار       -١

 .چ فاصله ولقي نباشدشيار وپين مهار كننده هي

 . از ضربات محكم كناري پرهيز شود:احتياط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    رست اصليفه                     
 

C - 240 ١٢٣

 بستن محفظه ديفرانسيل 

  
  را بر روي١٣محفظه ديفرانسيل 

 . بسته صفحه را به گيره ببنديد٠١٢ صفحه 

 

  براي بستن ديفرانسيل به : توجه 

 .  استفاده كنيد١٠M×٣٠ صفحه از مهره و پيچ هاي 

 فرانسيل با قطر چرخ دندهدر تصوير دي

 

 mmنشان داده مي شود١٨٥ . 

 

 در تصوير ديفرانسيل با قطر چرخ

 . ميليمتر نشان داده ميشود١٩٨ دنده 

 

 

 

 :ابزار مخصوص
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 بيرون آوردن پين مجموعه چرخ دنده هاي ديفرانسيل

 

                             

 پياده كردن: الف

 كه بر روي مجموعه چرخ دنده هاي ديفرانسيل قرار          ١٦ را از پين     ١٩بـا اسـتفاده از يـك سنبه مناسب پين            -١

 .دارد جدا كنيد

 . را از مجموعه چرخ دنده هاي ديفرانسيل بيرون آوريد١٦با استفاده از سنبه پين  -٢

 نصب كردن: ب

براي  ) ١٢٣٥٨٩٠٦١٥٠٠سنبه شماره   (  را با استفاده از سنبه مناسب        ١٦رانسيل  پين مجموعه چرخ دنده ديف     -٣
 براي ديفرانسيل با قطر چرخ      ١٢٦٥٨٩٠٢١٥٠٠ ميليمتر وسنبه شماره     ١٨٥ديفرانسـيل با قطر چرخ كرانويل       

 . ميليمتر در داخل محل مربوطه بر روي مجموعه چرخ دنده ديفرانسيل قرار دهيد٢١٠ و١٩٨كرانويل 

 . قرار گيرد١٦ را طوري در جاي خود قرار دهيد كه كامال در مركز پين ١٩گهدارنده پين ن -٤

 . را تعويض كنيد١٩پين نگهدارنده  : توجه 

 : ابزار مخصوص- ٥
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 )سر پلس( پياده كردن چرخ دنده هاي ديفرانسيلي وچرخ دنده هاي 

 

                                 

 
هوزينگ ( را داخل مجموعه چرخ دنده ها كرده وآن قدر مجموعه ديفرانسيلي             ٠٤٦ميله هاي سر هم كننده       -١

 . به طور عمودي در محل دريچه ديفرانسيلي قرار گيرد١٥را بچرخانيد كه چرخ دنده هاي ديفرانسيلي ) 

 . پياده نماييد١٤ي  را همراه با واشرهاي كرو١٥چرخ دنده هاي ديفرانسيلي  -٢

 پياده  ١٨ را همراه با واشر هاي جلو دهنده         ١٧)چرخ دنده هاي متصل به پلس       ( چـرخ دنـده هـاي كناري         -٣

 .نماييد

 
  :ابزار مخصوص
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 ه هاي سر پلس و چرخ دنده هاي مارپيچي ديفرانسيلينصب چرخ دند

                                    
  را در سوراخ محل٠٤٦ميله هاي سر هم كننده  -١

 .قرار دهيد) از دو طرف (  چرخ دنده هاي كناري 

 )در جاي پلس ها ( 

 

 )چرخ دنده سر پلس ( هر دو چرخ دنده كناري  -٢

  بر روي١٨لو دهنده  را همراه با واشر هاي ج١٧ 

 . ميله هاي سر هم كننده قرار داده وفشار دهيد

 

 

  را١٥چرخ دنده هاي ديفرانسيلي مارپيچي  -٣

  درست در مقابل١٤ همراه با واشر هاي كروي 

  هم در داخل محفظه ديفرانسيلي قرار داده وبا

 

 

 

 . آن ها را به داخل بدهيد٠٤٦ استفاده از ميله سر هم نمودن 
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  جاي پين متصل كننده چرخ دنده هايبه -٤

  را براي٠٢١ ديفرانسيلي ميله سر هم كردن 

 و١٨٥ محفظه هاي ديفرانسيلي با قطر 

  ميليمري داخل نموده تا به وسيله آن٢١٠و١٩٨

  چرخ دنده هاي ديفرانسيلي وواشر هاي كروي

 . نگه داشته شود

 

 :ابزار مخصوص 
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 صب چرخ دنده كرانويلن

 

                    

                                  
 .به دقت سوراخ ومحل قرار گرفتن چرخ دنده كرانويل را در داخل محفظه ديفرانسيلي تميز نماييد -١

دهيد و به طور مداوم درجه       حرارت   ٠٨٠را براي نصب با استفاده از اجاق         ) 47a( چـرخ دنـده كـرانويل        -٢

 . چك كنيد٠٧٠حرارت آن را به وسيله دماسنج 

 . محفظه ديفرانسيلي را به گيره ببنديد٠٤٦با استفاده از ميله سر هم كردن  -٣

 را بر روي )  047a( چرخ دنده كرانويل  -٤

 در صورت.  محفظه ديفرانسيلي قرار دهيد 

 . لزوم با چكش الستيكي ضربه آرام بزنيد

  به همه عالمت گذاري هاي انجام گرفته  :توجه 

  شده بر روي كرانويل و بدنه محفظه ديفرانسيلي

 )فلش .(  توجه كامل نماييد

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    رست اصليفه                     
 

C - 240 ١٢٩

به طور يكنواخت و با حالت ضربدري        ) 47a(را براي نگه داشتن كرانويل       ) 13a(پـيچ هـاي نگهدارنده       -٥

 .سفت كنيد

 .ويل را پس از هر بار استفاده تعويض نماييدمربوط به كران ) 13a( هميشه پيچهاي  : توجه 

 

 : ابزار مخصوص - ٦ 
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 نصب رينگ داخلي بلبرينگ بر روي مجموعه ديفرانسيلي

 

                                      

 
 
را بر روي )  11b (داخلي بلبرينگ غلطكي مخروطي ) كنس ( ينگ  ر٠٤٧با استفاده از ميله سر هم كننده  -١

 .مجموعه ديفرانسيلي قرار دهيد 

 بـراي نگـه داشتن مجموعه بر روي گيره استفاده كنيدتا به رينگ نگهدارنده   ٠٤٦ از مـيله سـر هـم كنـنده       :احتـياط 

 .غلطك هاي بلبرينگ غلطكي مخروطي دوم صدمه وارد نشود

 

 : ابزار مخصوص    - ٢

 

                                             

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    رست اصليفه                     
 

C - 240 ١٣١

 نصب كنس بيروني بلبرينگ غلطكي كله گاوي  

 

                                

 
 .قرار دهيد) كله گاوي (  را بر روي ديفرانسيل ٠٤٨سنبه هاي  -١

رينگ بيروني بلبرينگ    را از كلـه گـاوي بـيرون آورده و ايـن دفعه آن را همراه با                   ٠٤٨سـنبه سـمت چـپ        -٢

مخروطـي غلطكـي سمت چپ داخل سوراخ سمت چپ كله گاوي نموده تا آن جا كه سنبه مذكور با بدنه                     

 )فلش .( كله گاوي تماس بر قرار نمايد

 . را برداريد٠٤٨سنبه سمت چپ  -٣

 : ابزار مخصوص - ٤ 
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 نگهدارنده سمت چپ) رينگ (  خار نصب

 

                   

 
 ٠٦٤ را كـه قـبال بـاز كرده و عالمت گذاري نموده ايد را با استفاده از خار جمع كن                      ٢٩خـار نگهدارنـده      -١

قرار ) فلش  ( طـوري در داخـل شيار محل نصب قرار دهيد كه دهانه خار در مقابل بر آمدگي روي پوسته                    

 .گيرد

ري را نصب كنيد كه قبال آن را براي به دست آوردن مقداري نيروي وارده قبلي به ديفرانسيل پياده  خا : توجـه  

 .و عالمت گذاري نموده ايد

 . به درستي در جاي خود قرار گرفته باشد٢٩ چك كنيد كه خار نگهدارنده ٠٤٨با استفاده از سنبه  -٢

 : ابزار مخصوص - ٣
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 نصب واشر فاصله انداز در ديفرانسيل

 
  را با استفاده از پيچ هاي٠٥٨وسيله جا باز كني  -١

 )ديفرانسيل ( به كله گاوي ) فلشها (  شش گوش 

 .ترك بزنيد)  NM( نيوتن متر ٤٠ بسته و 

 

 قسمت تختي قطعه جلو برنده ابزار را در مقابل -٢

  روي پوسته ديفرانسيل قرار دهيد برجستگي

 

 وسيله جا باز كني را با دست آنقدر ) a 058(پيچ  -٣

  سفت كنيد كه قطعه جلو برنده با رينگ بيروني بلبرينگ

 . مخروطي غلطكي تماس بر قرار نمايد

 

 براي اندازه گيري مقدار انبساط -٤

  را بر روي٠٥٩بازوي اتصال ) جاي باز شده  ( 

 .نصب كنيد وسيله جا باز كني 

 
  پين تغيير حال كاري بازوي اتصال : توجه 

 .بايستس با سطح مقابل كله گاوي تماس داشته باشد) فلش  ( 
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 را آن قدر بچرخانيد تا ساعت ) 058a(پيچ  -٥

  ميليمتر را٣٠/٠ اندازه گيري نصب شده عدد 

 ) ميليمتر جا باز نشده است ٣٠/٠. ( نشان بدهد

 
 ام عمليات فوق مراقب باشيددر موقع انج: احتياط

 . از مقدار تعيين شده الزم ميزان انبساط بيشتر نگردد

 

 . را برداريد٠٥٩بازوي اتصال  -٦

 :  ابزار مخصوص -٧ 
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 نگهدارنده سمت راست) خار ( نصب رينگ 

 

                                   

 
 
 طوري در ٠٦٤ را كـه قبال باز وعالمت گذاري كرده ايد را با استفاده از خار جمع كن         ٢٩ار نگهدارنـده    خـ  -١

محـل شيار مربوطه در روي كله گاوي قرار دهيد كه قسمت دهانه خار در مقابل بر جستگي روي بدنه كله                     

 .قرار گيرد) فلش ( گاوي 

براي باز وبسته   (  ميزان نيروي اعمالي اوليه به ديفرانسيل         خاري را نصب كنيد كه قبال براي به دست آوردن          :توجـه 

 .پياده وعالمت گذاري شده است) كردن خار 

 . به درستي در جاي خود نشسته باشد٢٩چك كنيد كه خار نگهدارنده  -٢
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 زه گيري مقدار لقي ديفرانسيلااند

 

                                     

 
ديفرانسيل عقب را در حاليكه     ) جاي باز شده    (  مقـدار انبساط     ٠٥٩بـازوي اتصـال     مجـددا بـا اسـتفاده از         -١

 .ساعت اندازه گيري بر روي صفر تنظيم شده است را اندازه بگيريد

 چـنانچه مقـداري كـه سـاعت اندازه گيري نشان ميدهد به اندازه مقدار تعيين شده نيست مقدار آن را      : توجـه  

 .بنويسيد

 .ا جدا نماييد ر٠٥٩بازوي اتصال  -٢

 : ابزار مخصوص - ٣

 

                                       

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    رست اصليفه                     
 

C - 240 ١٣٧

 اندازه گيري مقدار لقي كرانويل وپينيون 

 

                                  

 
 را همراه با ساعت اندازه گيري از سوراخ سمت چپ ديفرانسيل داخل ٠٣٧ابـزار انـدازه گـيري مقدار لقي         -١

 .را در جاي مربوطه ببنديدنموده آن 

 ميليمتر به داخل فشار داده ايدعقربه آن را بر روي صفر تنظيم          ٣در حالـيكه پيـن سـاعت انـدازه گـيري را              -٢

 .كنيد

با استفاده از دسته پايه     ) حركت نكند   . ( پينـيون را از محـل فالنـج اتصـال طـوري نگهداريـد كـه بچرخد                 -٣

ميزان حركت  ( سمت چپ وراست حركت داده و ميزان لقي         ساعت اندازه گيري را به      ) فلش  (نگهدارنـده   

 .را بخوانيد) عقربه 

 . درجه بچرخانيد٩٠ بار تكرار كنيد و در هر بار كرانويل را تقريبا ٤اندازه گيري فوق را  -٤

 .ابزار اندازه گيري مقدار لقي را جدا كنيد  -٥

 ديفرانسيل زماني درست است كه  تنظـيم بلبريـنگ هاي مخروطي غلطكي و مجموعه چرخ دنده هاي   : توجـه  

چنانچه اندازه انبساط در    . مقدار انبساط ديفرانسيل وهمچنين مقدار لقي چرخ دنده ها در محدوده تعريف شده باشد             
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محـدوده تعييـن شـده نيسـت بـا استفاده از خار هاي نگه دارنده ضخيم تر يا ناز ك تر مقدار مورد نظر را به دست              

 .آوريد

 : مثال اول 

 mm٠٥/٠مثال مقدار اندازه گيري شده      .  لقـي درسـت اسـت اما مقدار انبساط ديفرانسيل خيلي كم مي باشد              مقـدار 

خارهايي نصب كنيد كه ضخامت آن ها       ) پشت بلبرينگ ها    ( براي اصالح اين حالت در دو طرف ديفرانسيل         . است

mmمقدار لقي ممكن است مقدار جزئي تغيير كند.  بيشتر باشد ٠٥/٠. 

 :ممثال دو

مقـدار انبسـاط انـدازه گـيري شـده ديفرانسيل درست است اما مقدار لقي بسيار زياد است براي اصالح اين حالت                       

( خار نگهدارنده ضخيم تري در سمت راست        . خارهـاي نگهدارنـده نازكـتري در طرفيـن چپ و راست قرار دهيد             

وه نصب خارهاي نگهدارنده را بر عكس       چنانچه مقدار لقي بسيار پايين باشد نح      . اسـتفاده كنـيد   ) سـمت كـرانويل     

 .آنچه كه براي لقي زياد گفته شد انجام دهيد

 

 : ابزار مخصوص - ٦
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 چك خار نگهدارنده براي نصب  صحيح

 

                                  

 
 . به درستي در جاي مربوطه قرار گرفته باشد٢٩ چك كنيد كه خار نگهدارنده ٠٤٨با استفاده از سنبه  -١

 

 بين لبه سنبه و بدنه mm٥/٠  خـار نگهدارنـده موقعـي درسـت نصـب شـده است كه فاصله اي كمتر از       :توجـه 

 .مشاهده شود) فلش ( ديفرانسيل 

 : ابزار مخصوص - ٢
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    رست اصليفه                     
 

C - 240 ١٤٠

 نصب در پوش ديفرانسيل

                        

 
 . و لبه كله گاوي كه بايستي چسب زده شوند را تميز نماييدB در پوش bسطح  -١

  سطوح در پوش وكله گاوي كه بايستي چسب زده شوند بايد عاري از هر : توجه 

 . گونه گريس وروغن باشد

  )loctite 5900 ( )چسب ( ماده آبندي كننده  -٢

 . را بر روي سطوحي كه بر روي هم قرار مي گيرند بماليد

  ماده آبندي كننده مي بايست فقط بر : توجه 

 با عرض) فلش (  روي سطوح مشخص شده 

 . ميليمتر ماليده شود٢-+٥/٠ 

 . دقيقه انجام گيرد١٠عمليات چسبكاري بايد در ظرف مدت 
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   ٣٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    رست اصليفه                     
 

C - 240 ١٤١

 
  

 

 

 

 

 

 

فقط از موارد آبندي كننده سليكاني مورد تاييد        . نبايستي پهن وپخش شود     )   لبه ناشي از چسبكاري      ( لبه سليكاني   

 .استفاده شود

 ) پيچ هاي در پوش ( بستن پيچ هاي فالنج 

 در پوش كله گاوي را بر روي محل مربوطه -٣

  قرار داده و با استفاده از پيچ هاي فالنج آن را

 ).ليز بخورد ( نبايد جا بجا شود در موقع نصب در پوش  .  ببنديد

 )مرحله اول ( باقي پيچ هاي در پوش را بسته وآن ها را سفت كنيد  -٤

پيچ وبدنه را عالمت  ) ( a.( عالمت بزنيد) كله گاوي ( وضـعيت پـيچ هـاي در پـوش را نسـبت بـه بدنه                -٥

 )بزنيد

 ٤٥. ( انجام دهيد  ) aمت  نسبت به عال  (  درجه   ٤٥ بر روي كله گاوي را با زاويه         bعالمـت گـذاري هـاي        -٦

  )aدرجه جلوتر از عالمت 
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   ٣٥   گروه                                      رست اصليفه                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ١٤٢

 )مرحله دوم سفت كردن . (  درجه اي سفت كنيد٤٥پيچ هاي در پوش را با چرخش  -٧

 . بايد در مقابل هم قرار گيرندa ,bدر اين مرحله دو عالمت 

 

كه در بازار موجود ( ش  پـيچ هـاي در پـوش را مي توان با استفاده از وسيله اندازه گيري زاويه چرخ    : توجـه  

 .نيز سفت نمود) است 

 

 با عرض) فلش (  ماده آبندي كننده مي بايست فقط بر روي سطوح مشخص شده  : توجه 

 . ميليمتر ماليده شود٢-+٥/٠ 
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١  C240 برتسواري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

) فرمانميزانچرخ ها و (۴۰:  گروه 
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   ٤٠   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢  C240 برتسواري

  فرمانميزانچرخ ها و
 

 كنترل لقي شعاعي وجانبي الستيك ها  -

 تعويض الستيك ها  -

 باالنس چرخ ها  -

 تخليه مواد سيل در الستيك  -

 اتصال گيره ميزان فرمان -

 كنترل تراز خودرو در اكسل جلو و عقب -

 كنترل وتنظيم زاويه كمبركستر  -

 (Toe – in)كنترل وتنظيم زاويه تقارب  -

 ت اندازه گيري فاصله وتنظيمات  تجهيزا -

 اندازه گيري فاصله در اكسل جلو وعقب -

 اندازه گيري پايه اكسل عقب -

 اندازه گيري سيستم جلو بندي اكسل جلو  -

 اندازه گيري حامل چرخ  -

 اندازه حامل اكسل جلو -

 اندازه گيري شغالدست فرمان  -
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   ٤٠   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٣  C240 برتسواري

 اصالح كردن الستيك راديال -

 اطالعات در خصوص الستيك و رينگ -

 زديد رينگبا -

 بستن مهره ماسوره مركزي -

 TIREFITآب بندي الستيك با  -

 الستيکاطالعات كنترل تنظيم  -

 ميزان فرمانچگونگي تنظيم  -

 باز و بسته كردن چرخها -

 كنترل الستيك ها را از جهت صدمه و ترك -

 اندازه گيري عمق آج الستيك -

 Tipefitتركيب ماده پنجره گير   -
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   ٤٠   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤  C240 برتسواري

 ي الستيك هاكنترل لقي شعاعي وجانب
 
 

 . در هنگام تعادل ماشين با ابزار اندازه گيري هم مركز لقي جانبي وشعاعي الستيك را اندازه بگيريد  : توجه 

 
 )  ميليمتر ٥/١ماكزيمم لقي.( از مركز تاير لقي جانبي آن را اندازه بگيريد – ١

 .اظ تاير باشد  نقطه اندازه گيري را طوري انتخاب كنيد كه غلطك روي نوارهاي حف– ٢

 )ميلي متر١لقي شعاعي مجاز وماكزيمم .( لقي شعاعي تاير را ازمركز سطح آج اندازه بگيريد– ٣

 . لقي شعاعي بيش از اندازه استانداردرا برطرف كنيد – ٤

 : ابزار وتجهيزات كارگاهي – ٥

  ابزار اندازه گيري هم مركزي ثابت براي چرخ ها و الستيك●
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٥  C240 برتسواري

 ستيك هاتعويض ال
 
 

                  
 

                       
    

43A                                                           –43                            وزن تعادلG                        –والو چرخ  
  

 
 
 
 . الستيك با رينگ چرخ با موارد مربوطه انطباق كنيد – ١

 .  را درآوريد (43a))وزنه هاي سربي( را باز ووزنه هاي تعادل  (43g) والو تيوپ الستيك – ٢

 .  آب بندهاي الستيك هايي كه با سيل پرشده اند را تخليه كنيد – ٣

 .  قرار دهيد (43g) تيغه فشار دستگاه را در لبه چرخ ودر روبروي والو – ٤

فشار داد بلكه تنها بايد به لبه تاير فشار داد در غيراينصورت آسيب خواهد تيغه دستگاه نبايد به ديواره  : توجه 

 .  ديد 

 .  داخل و خارج قسمت روي مقر لبه ايمن چرخ در رينگ چرخ فشار دهيد – ٥
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٦  C240 برتسواري

 .  براي نصب ودرآوردن الستيك ها ازآب و صابون استفاده كنيد – ٦

 .  قرار دهيد  سانتي متري پشت سر اتصال١٠را در ( ل٤٣) والو را – ٧

 .   لبه تاير را با قسمت آهني روي دنده اتصال را درآوريد – ٨

 ) سنسور را در نياوريد. ( آسيب ديدگي سنسور چرخ ، بدنه والو و سيل الستيكي را كنترل كنيد – ٩

و كثيفي را گرد و غبار . از هوا متراكم وحالل ها يا شوينده براي تميزكردن سنسور چرخ استفاده نكنيد  : توجه 

 . تنها با يك پارچه تميز پاك كنيد 

 .  باد الستيك ها را كنترل كنيد – ١٠

 .  را تعويض كنيد (43G) درپوش والو الستيكي – ١١

 .  الستيك را به صورت اريب روي رينگ بگذاريد و با استفاده از تاير گذاري روي فالنج بكشيد – ١٢

 چرخ را به سمت موقعيت نصب بگردانيد به طوري كه سنسور چرخهايي كه داراي سنسور هستند : توجه 
 . روي سنسور فشار وارد نكنيد .  درجه از سر اتصال دور باشد ١٨٠چرخ تقريباً

 .  نقاط اتصال تاير و رينگ چرخ را جفت كنيد– ١٣

 .  بار تاير را پر كنيد ٣ باد الستيك را با فشار – ١٤

 .  قرار گيرد الستيك بايد بصورت يكنواخت روي رينگ

 .  چرخ ها را باالنس كنيد – ١٥

 : ابزار مخصوص – ١٦

                                        
129 589 00 59 00                                                     124 589 17 63 00 

 ابزار نصب            ابزار درآوردن                                           
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٧  C240 برتسواري

 باالنس چرخ ها 

 

                      

  

    
43a            –43    وزنه تعادل با گيرهc –43                 وزنة چسبيدهe – رينگ چرخ CTS 

43b           – 43                 وزنة چسبيدهd – وزنة تعادل براي چرخ CTS 

 

 

 .  را با گيره درآوريد (43A) وزنه هاي تعادل باالنس – ١

 .  را با ابزار مخصوص درآوريد (43b , 43 c) وزنه چسبيده – ٢

 . هنگامي كه محدوديت فضاء وجود دارد از ونه هاي چسبنده رينگ آلياژي سبك استفاده كنيد  : توجه 

 .  درآوريد(e 43) را از رينگ CTS وزنه تعادل چرخ – ٣

گرم در هر دو طرف چرخ را باالنس  ) ١٠ – ٥(ز كرده و با دستگاه باالنس تا   در صورت نياز چرخ ها را تمي– ٤

 . كنيد 
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٨  C240 برتسواري

 

 .  چرخ هاي خودرو را باالنس كنيد – ٥

 .  چرخ هاي  عقب را تنها با موتور گردان در غير اينصورت مجموعه مركزي اكسل عقب آسيب خواهد ديد – ٦

 : ابزار مخصوص – ٧

 

                                        
129 589 00 59 00                                                     124 589 17 63 00 

 ابزار نصب            ابزار درآوردن                                            
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٩  C240 برتسواري

 تخليه مواد سيل در الستيك 

 

                   
  شلنگ-            2 تاير داخلي سيل تاير                       – 3           ظرف سيل تاير–                   1

   

     

 .  دقيقه رها كنيد ١٠ قرار دارد (6)در حالتيكه والو در موقعيت ساعت  : توجه 

 .  تاير را باز كرده و درآوريد – ١

  . امكان تخليه هوا از الستيك را فراهم كنيد – ٢

 .  والو الستيك را باز كرده و درآوريد – ٣

 .  ميلي متر مي باشد ٤٠٠طول شيلنگ حدود .  شيلنگ را به بطري سيل وصل كنيد – ٤

 .  شيلنگ را تا حد امكان در سيل الستيك فرو بريد – ٥

 .  بطري را رها كنيد تا فرآيند تخليه انجام شود – ٦

اگر بطري سيل در دسترس نباشد در .  درصد سيل بكار برد ٩٠ج كردن اين شيوه را مي توان براي خار : توجه 
 .  ميلي متري ايجاد كنيد و امكان ورود آن به ظرف را فراهم كنيد ١٠آج الستيك سوراخ 

 .  تا حد امكان بطري سيل را فشار دهيد – ٧

 . كرد سيل تاير را مي توان با پارچه مرطوب از رينگ جدا .  الستيك را تعويض كنيد – ٨
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٠  C240 برتسواري

 اتصال گيره ميزان فرمان 

 

           

 

 و آيينه چرخ ها و سنسور اندازه گير را دربازه هاي منظم و بر اساس دستور MBگيره ميزان فرمان  : توجه 

 . العمل تنظيم كنيد 

 .  را به اكسل هاي جلو و عقب وصل و دسته هاي گيره را درآوريد MB گيره ميزان فرمان - ١

 . ينه ها يا سنسورهاي اندازه گيري چرخ را وصل كنيد  آي– ٢

 .  براي باز كردن عكس روش فوق عمل كنيد – ٣

 :  ابزار مخصوص – ٤

                                                                                 
124 589 01 31 00 

 گيرة سريع      
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١١  C240 برتسواري

 لو وعقب كنترل تراز خودرو در اكسل ج

 

                              

         
  سنسور اندازه گيري–             086a صفحه اندازه گيري   – 086b   شيب سنج–             086

 
 
و بعد از تعمير خودرو را چند بار قبل از اندازه گيري باال و .  اطالعات عمومي كنترل شاسي را مالحظه كنيد – ١

 . يد پايين كن

 .  تراز خودرو در اكسل جلو را از طريق شيب عرضي كنترل كنيد – ٢

 .  را نصب كنيد و مقدار اندازه گيري را يادداشت كنيد (086a)سنسور را اندازه گيري  : توجه 

 .  تراز خودرو در اكسل عقب را از طريق شيب شافت اكسل عقب كنترل كنيد – ٣

  ميزان تراز خودرو – ٤

      ميلي متر(10+/15- ) 37 +   خودرو اكسل جلو    تراز ●

     درجه(1.4+/2.1- ) 4.4 +   تراز خودرو اكسل جلو    ●
 
 ميلي متر      (10± ) 4.2 +   تراز خودرو اكسل عقب    ●

 درجه      (1± ) 0.9 +   تراز خودرو اكسل عقب    ●

  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ٥

 (CM09606)ي   دستگاه شيب سنج برق   ●
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٢  C240 برتسواري

 كنترل و تنظيم زاويه كمبروكستر

 

    

 

 .  اطالعات عمومي در مورد كنترل شاسي را مالحظه كنيد – ١

 .  تراز خودرو در اكسل عقب را كنترل و در صورت نياز تنظيم كنيد – ٢

 .  زاويه كمبر را كنترل ومقدار مناسب انتخاب كنيد – ٣

 ناسب انتخاب كنيد زاويه كستر را كنترل ومقدار م- ٤

 .  تمام قطعات باقي مانده بر روي خودرو را بپوشانيد – ٥

 .  پيچ تعمير و تنظيم را نصب كنيد – ٦

 را وصل كنيد اما آن را سفت نكنيد تا بوش الستيكي ميله عرضي يا ميله (19b)مهره تنظيم تعمير   : توجه 

 . شعاعي هنگام جمع شدن فنر فشرده نشود 

 . رو را مجدداًدر اكسل جلو كنترل كنيد  تراز خود– ٧

 . تراز خودرو با ابعاد ذكر شده در اندازه گيري اوليه بايد كلي باشد   : توجه 
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٣  C240 برتسواري

 . را سفت كنيد ) (19b مهره تعمير – ٨

 .  را در اكسل جلو تنظيم كنيد  (Toe – in) تقارب به داخل – ٩

 :  گشتاور – ١١

  Nm 150             سل جلو مهره ميله عرضي به پايه اك●    

 Nm 150                مهره ميله كششي اكسل جلو   ●

  تست وتنظيم مقدار زاويه كمبر اكسل جلو – ١٢

 
 0 º 20 ´ (± 20´ ) +  

 0 º 17 ´ (± 20´ ) +  
0 º 14 ´ (± 20´ ) +  
0 º 12 ´ (± 20´ ) +  
0 º 10 ´ (± 20´ ) +  

0 º 7 ´ (± 20´ ) +  
0 º 5 ´ (± 20´ ) +  
0 º 2 ´ (± 20´ ) +  

0 º 0 ´ (± 20´ ) +  

0 º 4 ´ (± 20´ )  - 

0 º 7 ´ (± 20´ )  - 

0 º 8 ´ (± 20´ )  - 

0 º 10 ´ (± 20´ )  - 

0 º 12 ´ (± 20´ )  - 

0 º 14 ´ (± 20´ )  - 

0 º 16 ´ (± 20´ )  - 

0 º 17 ´ (± 20´ )  - 

0 º 19 ´ (± 20´ )  - 

0 º 22 ´ (± 20´ )  - 

0 º 23 ´ (± 20´ )  - 

0 º 24 ´ (± 20´ )  - 

13.4 º  

13.1º 

12.8º 

12.5º 

12.2º 

11.9º 

11.6º 

11.3º 

11.0º 

10.4º 

10.1º 

9.8º 

9.5º 

9.2º 

8.9º 

8.6º 

8.3º 

8.0º 

7.7º 

7.4º 
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٤  C240 برتسواري

 كنترل و تنظيم زاويه كستر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلرورا نس زاويه كستر  = ± 30 ´ 

           VA =  مقدار اكسل جلو 

          HA =          مقدار اكسل عقب 

 .مقدار بلندي زاويه كستر جلو وعقب بر اساس جدو ل اصالح ميشود 

 : مثال 

  42 .10 ´كستر  =  3 .0 ´سطح اكسل عقب  + 6.2 ´سطح اكسل جلو
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٥  C240 برتسواري

 نصب پيچ تنظيم

 

 

 
 

 

  باز كردن پيچ نگهدارنده –الف 

 با واشرهاي ( 19c ) با واشر هابايد با پيچ قابل تعمير ( 19a )براي تنظيم انحراف چرخ بايد پيچ نگهدارنده مناسب 

 . ميليمتر انجام مي گيرد ± ٤قابل تنظيم جايگزين شود اين تنظيمات در جهت 

  نصب پيچ –ب 

 مطمئن شويد كه پيچ ها ي تنظيم تاب نخورد در غير اينصورت بستها داراي ( 19b )در هنگام سفت كردن مهرها 

 شده وپاره مي شود مغزي الستيكي سفت 

 : تنظم كمبر 

 درجه + ١٦ ميليمتر تغيرات كمبر ±  o درجه حركت چرخشي – ٤٠ميليمتر تغيرات كمبر + ٤حركت عرضي 

  درجه- ١٦ ميليمتر تغيرات كمبر ±  oدرجه حركت چرخشي  + ٤٠ ميليمتر تغيرات كمبر -٤حركت عرضي 

 :تنظيم كستر 

  درجه- ٤٠ميليمتر تغيرات كمبر  + ٤ درجه حركت چرخشي – ٩  ميليمتر تغيرات كمبر±  oحركت عرضي 

 درجه + ٤٠ ميليمتر تغيرات كمبر - ٤درجه حركت چرخشي + ٩ ميليمتر تغيرات كمبر ±  oحركت عرضي 
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   ٤٠   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٦  C240 برتسواري

 ( Toe – in)كنترول زاويه تقارب وتقايد 

 . تقارب اكسل جلو را بازديد كنيد – ١

 ( Toe – in) بازديد زاويه تقارب به داخل – ٢

 Toe)بوسيله اندازه گيري تقارب  )( Toe – in)زواياي كمبر ، كستر، تقارب وتقايد  (  هندسه فرمان  : توجه 

– in ) درجه ٢٠اين اختالف در زاويه فرمان بين داخل وخارج چرخ است كه در . در چرخش بدست مي آيد 

 .ير مي باشر اگر انحراف اساسي بوجود آيد يكي از علت هاي ز. تنظيم مي شود 

 با دنده شانه اي ومار پيچي فرمان ودر وضعيت مستقيم تنظيم نيست كه نتيجه آن نابرابري ( Toe – in) زاويه – ١

 .ميل فرمان مي باشد 

 . سگدست فرمان ويا ميل فرمان تنظيم نيست – ٢

ي شاسي ؤ محفظه رام شاسي طرفين ، پروفيل عرض(  خودروهاي حادثه ديده انحراف بيش از حد در جلو – ٣

اين انحراف باعث اختالف زياد در هم .در محدوده تنظيم بوجود مي آيد ) گلگير چرخ ، ديواره ها ويا اكسل جلو 

 .سمت چپ وراست مي شود ) تقارب (گرايي چرخها 

 .º 34 ´ ± 30´ )  (  ǼȉǠǣ Ʉȵ 1 درجه ٢٠ با زاويه داخلي چرخ ( Toe – in)مقدار زاويه 
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٧  C240 برتسواري

 ( Toe – in)يم زاويه تقارب به داخل كنترل و تنظ

 

         

             

 
 

 

 .  را نصب كنيد (055)براي اين كار پايه . قرار دهيد ) مستقيم (  فرمان را در وضعيت مركزي – ١

 .  موقعيت مركزي غربيلك فرمان وخود فرمان را كنترل كنيد – ٢

مت درپوش و روبروي شكاف والو چرخشي در موقعيت غربيلك فرمان در موقع قرار گيري عال : توجه 

 . فرمان را در صورت نياز تا ماكزيمم مقدار يك دندانه حركت دهيد . قرار دارد ) فلش (مركزي 

 . آن را در داخل چرخ در جلو و در جهت حركت قرار دهيد .  را وصل كنيد (030) ميله تنظيم فاصله چرخ – ٣

 . م كنيد  را تنظي(toe) زاويه تقرب – ٤
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٨  C240 برتسواري

مانع پيچش بعد از .  به داخل را تنظيم كنيد (toe) تقارب (10) و پيچاندن ميله تنظيم فرمان (10f)با شل كردن مهره 

 .تنظيم شويد 

 0º 20′ ( ± 10′ )  در اكسل جلو (toe) مقادير استاندارد زاويه – ٥

 :  گشتاور – ٦

 Nm 60                              مهره ميل فرمان   ●

 :  ابزار مخصوص – ٧

 

                                                                                  
129 589 01 21 00 

 پايه        
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٩  C240 برتسواري

 تجهيزات اندازه گيري فاصله و تنظيمات

 

          
07r          –پين رزوه دار       ًK ً–07    صال شلنگ رزوه دار در ريل اتs – 024   پاية راستb – پيچ با تراز حبابي  

  پين رزوه دار – 07n                               ميله اندازه گيري جمع شونده– 06       تعليق موتور -          63

   پراب اندازه گيري–                                                                          024         پاية چپ– 07r        ريل اتصال–          64

 

 

 . خودرو را بصورت لقي در جهت طولي قرار دهيد .  خودرو را تنظيم و تراز كنيد – ١

پيچ هاي عقب را بسته با توجه به نوع . پيچ ها رادر سوراخ ريل اتصال نصب كنيد .  را ببنديد (n 07) پيچ هاي – ٢

 .تور با توپي سيل ها سوراخ را برداريد خودرو از پايه مو

 .  را بر اساس مدل خودرو تنظيم كنيد (07r , 07S) را بصورت افقي نصب و پايه هاي (07)پايه . پايه را تنظيم كنيد–٣

 .  را با قطعات اتصالي نصب كنيد (024b)  و پيچ (06) ميله اندازه گيري جمع شونده – ٤

 .  براي اندازه گيري فاصله استفاده كنيد (024)مناسب از پراب اندازه گيري  : توجه 
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٠  C240 برتسواري

 

 .  در اكسل جلو و عقب اندازه گيري و تنظيم فاصله ها را انجام دهيد – ٥

 :  ابزار مخصوص – ٦

 

 

  
168 589 07 63 00          124 589 02 19 00    124 589 01 19 00   170 589 00 63 00        124 589 08 63 00 

 قطعات رابط             كرادل                    ميله اندازه گيري جمع شونده  ميله اندازه گيري جمع شونده مجموعة پايه هاي اندازه گيري  
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢١  C240 برتسواري

 اندازه گيري فاصله در اكسل جلو و عقب 

 

        
 

 

 .  تجهيزات اندازه گيري فاصله را نصب كنيد – ١

 .مقايسه در اكسل جلو براساس جدول انجام دهيد  اندازه گيري فاصله و– ٢

 . اندازه گيري فاصله ومقايسه در اكسل عقب براساس جدول انجام دهيد – ٣

   اندازه هاي استاندارد فاصله در اكسل جلو – ٤

                     V1 →  4 mm 
                       V2 →  4 mm 
                     V3 →  3 mm 
                          V5 →  1150 ( ± 3) mm 
                   V6 →  3 mm 
                                          V7 →  0  
                        V8 →  714 (± 2) 
                                 V9 →  0 
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٢  C240 برتسواري

  اندازه هاي استاندارد فاصله در اكسل عقب – ٥

H1 →  4 mm  
H2 →  3 mm 

H3 →  -          
    H5 →  6 mm 

H6 →  1012 ( ±2 ) mm 
  H7 →  738 ( ±2 ) mm   
H8 →  3 mm 
H9 →  3 mm 
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٣  C240 برتسواري

 اندازه گيري ومقايسه اكسل جلو 

وي هم دستگاه اندازه گيري مثل درجه هاي اندازه گيري كه بوسيله پيچ هاي نگهدارنده مي تواند ر  : توجه 

 .ابزار مخصوص اندازه گيري والحاق ها بر اساس محل هاي اندازه گيري خودرو تعيين مي شود . سوار شوند 

  از سمت چپ  V1 اندازه گيري مقايسه اي – ١

  تا پيچ سر گرد در اهرم انبساطي Kوراست تنظيم 

 . اندازه گيري مي شود 

 بلبرينگ در اهرم انبساطي وميله عرضي  : توجه 

 مي بايد در شرايط مناسب به منظور دسترسي به 

 . يك نتيجه منطقي قرار گيرد 

 
 
 
 
 

  از سمت چپ V2 اندازه گيري مقايسه اي– ٢

 تا پيچ ثابت اكسل  Kوراست ميله تنظيم 

 جلو اندازه گيري مي شود 

 اين اندازه گيري يك مبناي در  : توجه 

   . ابعاد بدنه مي باشد
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٤  C240 برتسواري

 

Ď – ȻȁاǼȹگيري مقايسه اي  اV3 از سمت چپ  

 به مركز پيچ ثابت ميله K وراست ميله تنظيم 

 . عرضي در نقاله اكسل جلو اندازه گيري ميشود 

 
 
 
 
 
 
 
 

  بين سر چپ وراست ميله  V5  ابعاد – ٤

 .جلو از مركز ميله تنظيم اندازه گيري مي شود 

 اين ابعاد مي تواند فقط در يك  : توجه 

 در صورت. فاده مي شود اندازه محدود است

  ضرورت اين ابعاد مي بايد از مقايسه با يك 

 .خودرو ديگر بدست آورد 

 

 

 از سمت V6 اندازه گيري مقايسه اي – ٥

  تا مركز مهره ثابتKچپ وراست ميله تنظيم 

  اهرم كششي در نقاله اكسل جلو 

 .اندازه گيري مي شود 
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٥  C240 برتسواري

 نگ بين سمت چپ وراست بلبري V8 فاصله – ٦

  ميله عرضي در نقاله اكسل جلو از سمت مركز 

 .پيچ ثابت اندازه گيري مي شود 

 يك مقدار براي اندازه گيري : توجه 

  در دسترس نيست V9 مقايسه اي 

 
 
 

  مقادير استاندارد اندازه محور جلو– ٧

 
                                                                                   V1 →  4 mm 
                       V2 →  4 mm 
                     V3 →  3 mm 
                          V5 →  1150 ( ± 3) mm 
                   V6 →  3 mm 
                                          V7 →  0  
                        V8 →  714 (± 2) 
                                 V9 →  0 
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٦  C240 برتسواري

 اندازه گيري ومقايسه اكسل عقب

 دستگاه اندازه گيري مثل درجه هاي  : توجه 

  اندازه گيري كه بوسيله پيچ هاي نگهدارنده مي تواند 

 ابزار مخصوص اندازه گيري . روي هم سوار شوند 

 والحاق ها بر اساس محل هاي اندازه گيري 

 .رو تعيين مي شود خود

  از سمت چپ وراستH1 اندازه گيري مقايسه اي – ١

  تا نگهدارنده ميله رابط فرمان در چرخ K اهرم تنظيم 

  قابل اندازه گيري است  

  از سمت چپ وراستH2 اندازه گيري مقايسه اي - ٢

  تا مركز سر پيچ بلبرينگ جلو محورK اهرم تنظيم 

 در صورت ضرورت پيچ .  عقب اندازه گيري مي شود 

 .واز جهت خم شدگي آن را باز كنيد .را باز وبسته كنيد 

 

  از سمت چپ وراستH5اندازه گيري مقايسه اي  - ٣

  به مركز سر پيچ بلبرينگ جلو محورK اهرم تنظيم 

  عقب اندازه گيري مي شود در صورت ضرورت پيچ 

 دواز جهت خم شدگي آن را باز كني.را باز وبسته كنيد 
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   ٤٠   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٧  C240 برتسواري

  تا مركز سر پيچ ها بين H6 فاصله – ٤

 بلبرينگ هاي جلو روي محور عقب

 . اندازه گيري مي شود 

 

 

 

 

 

 

  تا مركز سر پيچ ها بين H6  فاصله - ٥

 بلبرينگ هاي جلو روي محور عقب

 . اندازه گيري مي شود 

 

 

 

 

 

 

  تا مركز سر پيچ ها بين H6 فاصله - ٦

 بلبرينگ هاي جلو روي محور عقب

 .دازه گيري مي شود  ان
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٢٨  C240 برتسواري

  اندازه هاي استاندارد فاصله در اكسل عقب – ٧

H1 →  4 mm  
H2 →  3 mm 

H3 →  -          
    H5 →  6 mm 

H6 →  1012 ( ±2 ) mm 
  H7 →  738 ( ±2 ) mm   
H8 →  3 mm 
H9 →  3 mm 

 :  ابزار مخصوص – ٨

 

 

  
168 589 07 63 00          124 589 02 19 00    124 589 01 19 00   170 589 00 63 00        124 589 08 63 00 

 قطعات رابط             كرادل                    ميله اندازه گيري جمع شونده  ميله اندازه گيري جمع شونده مجموعة پايه هاي اندازه گيري  
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٢٩  C240 برتسواري

 اندازه گيري پايه اكسل عقب 

 

    

 

 

 . ز كنيد  اكسل عقب را با– ١

 .  بوش الستيكي اكسل عقب را باز كنيد – ٢

 .  رام عرضي را كنترل و تنظيم كنيد – ٣

 .  را در محل هاي سمت راست مطابقت دهيد (048a , 048b) پايه هاي كنترلي – ٤

 .    قرار دهيد (048a , 048b)را در پايه كنترلي ) با پلوس (  كل پايه اكسل عقب – ٥

 را در سوراخ هاي مبنا قرار دهيد و يا پيچ ها اندازه (049)پين كنترلي .  را اندازه گيري كنيد (L 1 – L3 ) ابعاد – ٦

پين كنترلي را سفت نكنيد تا امكان جفت شدن با سوراخ هاي مركزي در هنگام اندازه گيري وجود داشته . بگيرييد 

 . له خميده و بازوي كشش و بازوي گشتاور قرار دهيد  ميلي متر را در پايه هاي مي (L = 38)پين پايه كنترلي . باشد 
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٣٠  C240 برتسواري

  مقادير استاندارد اكسل عقب – ٧

                                                                                                                L1 = 742 (± 2 ) mm 
L2 = 873 (± 2 ) mm    

L3 = 1034 (± 2 ) mm 
 

 .  ميلي متر ٥فاصله بين بدنه و پايه اكسل عقب بيشتر از 

 :  ابزار مخصوص – ٨

 

          
124 589 08 63 00                 124 589 01 19 00       124 589 21 21 00  203 589 09 23 00      

 پايه ها               رلپين كنت           ميلة اندازه گيري جمع شونده  اجزاي اتصاالت            

 

                                       
203 589 00 43 00                                                    203 589 00 43 00 

            ابزار باز و بسته كننده    ابزار باز و بسته كننده                     
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٣١  C240 برتسواري

 ي اكسل جلو اندازه گيري جلو بند

 

   

 

 .  را باز كنيد (2) بازوي نگهدارنده – ١

 .  را باز كنيد  (041a , 041b) بوش هاي – ٢

 .  را باز كنيد (3) بازوي كششي – ٣

 .  را در دو طرف را اندازه بگيريد (L1) اندازه هاي – ٤

 .  را باز كنيد (041b , 041c) بوش هاي – ٥

 .  را بگيريد  را در دو طرف(L4) اندازه - ٦

 .  را باز كنيد (4) بازوي فرمان چرخ – ٧

 .  را باز و نقطه مركزي سر فرمان را عالمت گذاري كنيد(041b) بوش – ٨

 .  را در دو طرف را بگيريد (L3) اندازه - ٩

 .  را باز كنيد (5) بازوي فشاري – ١٠
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٣٢  C240 برتسواري

 .  را باز كنيد (041b , 041c) بوش هاي – ١١

 .  را در دو طرف را بگيريد ( L2) اندازه - ١٢

 .  را باز كنيد (6) پايه نگهدارنده ميل فنر – ١٣

 .  را در دو طرف را بگيريد ( L5) اندازه - ١٤

 :  مقادير استاندارد با زوها – ١٥

L1 = 298.5 ± 0.5   mm 
L2 = 314.5 ± 0.5   mm 
L3 = 257.5 ± 0.5   mm 

L4 = 247 ± 0.3   mm     
L5 = 466.1 ± 0.5   mm 

 :  ابزار وتجهيزات كارگاهي – ١٦

  ميلي متر ٤٠٠ گيج كاليبر اندازه گيري تا ●

 :  ابزار مخصوص – ١٧

 

                                           
124 589 08 63 00        124 589 01 19 00 

 ميلة اندازه گيري جمع شونده    اجزاي اتصالي 
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٣٣  C240 برتسواري

 اندازه گيري حامل چرخ

 

                  
 

                    

 

 .  حامل چرخ را باز كنيد – ١

 .  براي اندازه گيري با توپي چررخ يا ديسك ترمز حامل چرخ را موازي پايه ها قرار دهيد – ٢

 .  اندازه گيري و ثبت كنيد (025) را نسبت به ابزار عالمت گذار ارتفاع (A) اندازه ارتفاع – ٣

 . را اندازه گيري كنيد ) فلش (در سطح تخت و تراز ، كاليبر ترمز   :توجه 

 .  در پايين ترين نقطه سوراخ را اندازه گيري و ثبت كنيد ( B1 – B3) اندازه ارتفاع – ٤

 .  و ابعاد ارتفاع بدست آمده اند A مقادير آزمايش از اختالف بين اندازه ارتفاع – ٥

 B1   :بازوي گشتاور  

 B2:       ند فرمان ب

 B3:   ميل شعاعي 
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٣٤  C240 برتسواري

  مقادير استاندارد حامل چرخ – ٦

A – B1 = 28.1 ± 1 mm 
A – B2 = 15.1 ± 1 mm 
B3 – A = 42.9 ± 1 mm 

 

 : ابزار و تجهيزات كارگاهي – ٧

  ميلي متر ٥٠٠ ابزار عالمت گذاري ارتفاع تا ●
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٣٥  C240 برتسواري

 اندازه گيري حامل اكسل جلو 

 

                

 

 .  اكسل جلو را باز كنيد – ١

 .  بازوي اكسل جلو سمت راست را تنظيم كنيد – ٢

 .  پايه ها را سوراخ بازوي اكسل عقب قرار دهيد – ٣

توصيه مي شود كه حامل اكسل جلو قبل و بعد از كار روي عضو راست در خودرو مورد نظر انجام  : توجه 

 . شود 

 .  درجه بصورت جداگانه نصب كنيد ١٨٠ه قرار داده و با زاويه  حامل اكسل عقب را روي پاي– ٤

 . پايه بايد در سوراخ مبناي حامل اكسل جلو قرار گيرد ) فلش( پين هاي تنظيم – ٥

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٦

  مقادير استاندارد حامل اكسل جلو – ٧

  ميلي متر ٥/٢كنترلي  فاصله ماكزيمم بين سطح تماس حامل اكسل جلو و پايه ●
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٣٦  C240 برتسواري

 اندازه گيري شغالدست فرمان 

 

         
 

 .  شغالدست فرمان را باز كنيد – ١

 .  در هنگامي كه توپي چرخ و ديسك ترمز نصب شده اند شغالدست را در پايه هاي موازي قرار دهيد – ٢

 . گيريد  را به وسيله ابزار اندازه گيري ارتفاع اندازه ب(A) اندازه ارتفاع – ٣

 . در سطح تخت و تراز كاليبر ترمز اندازه گيري انجام دهيد   : توجه 

 .  در پايين ترين نقطه سوراخ را اندازه گيري و ثبت كنيد (B 1 – B3) اندازه ارتفاع – ٤

 .  و ابعاد ارتفاع بدست مي آيد (A) مقادير آزمايش از اختالف بين اندازه ارتفاع – ٥

B1  = حامل ياتاقان مفصل  

B2  =  ياتاقان بازوي كنترل باال 

B3  = ياتاقان  شغالدست فرمان 

 :  ابزار وتجهيزات كارگاهي – ٧

  ميلي متر ١٥٠پايه هاي موازي دو تكه ●    

  ميلي متر ٥٠٠ ابزار اندازه گيري ارتفاع تا اندازه   ●

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٤٠   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٣٧

 الستيك راديال

 

 . ميليمتر اندازه داشته باشد ١بيرون زدن شعاعي در الستيك نبايد بيشتر از  : توجه 

 در رينگ هاي فلزي امكان اصالح اين بيرون زدگي در الستيك و رينگ بوسيله چرخاندن الستيك در رينگ وجود                   

ر در مدت توقف طوالني يا ترمز       امـا فقـط در صـورتي قـابل اطميـنان اسـت كه قسمت هاي صاف روي تاي                  . دارد  

 . شديدوجود نداشته باشد 

قسـمت هـاي صـاف در هـنگام رانندگي بوسيله لرزش و ضربه وارد كردن مشخص مي شود و مي تواند بر اساس                        

 :  شرايط زير اصالح كرد 

 ساعت  ٤و براي   ده  ز نگ    ر  كارگاه  در محل هاي صاف الستيك را    .  بار تنظيم كنيد     ٤ السـتيك ها را با فشار باد         – ١

 .  درجه سانتيگراد و در اطاقك خشك كن قرار مي دهيم ٨٠در دماي 

 . چرخها را باالنس كنيد . فشار باد را تنظيم كنيد .  صبر كنيد كه الستيك خنك شود – ٢
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C - 240 ٣٨

  اطالعات در خصوص الستيك و رينگ 

 

  الستيك ها –الف 

 . ند ثبت شده مشخصات الستيك و رينگ را كنترل كنيد  هنگام ترميم الستيك هاي مختلف بر اساس س– ١

 هـنگام نصب الستيك روي رينگ ، الستيك ها و رينگ ها بايد با دقت روي هم منطبق شوند اين امر هم مركز                        – ٢

 . بودن الستيك را تضمين مي كند 

 : شناخت نكات منطبق بودن 

 كه رنگي در خارج الستيك لالستيك ها با يك  -

 ي با يك لكه رنگي يا نوشته حك شده در خارج رينگ رينگ هاي فلز -

  با لكه رنگي يا پخ كردن در لبه رينگ ١٤٠رينگ آلياژ سبك در سوراخ والفو هم چنين براي مدل  -

 .  هميشه والف الستيكي را عوض كنيد – ٣

 . . قرار گيرند  استفاده  مورد الستيك ها براي سرعت باال ممكن است– ٤

از استفاده هم زمان الستيك هاي زمستاني با الستيك         .  و الستيك ها با طرح مشابه سوار شوند           هميشه رينگ ها   – ٥

 . تابستاني جلو گيري نمائيد 

  الستيك ها –ب 

را ) لبه داخل دريچه فيلتر بنزين مراجعه كنيد          به بر چسب     بـراي ديـدن جدول فشار الستيك      (فشـار بـاد السـتيك       

 . تنظيم کنيد 
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C - 240 ٣٩

روش هاي تعميراتي كه در شركت هاي       . اي معـيوب و صـدمه ديـده هميشـه بايد تعويض شوند               السـتيك هـ    – ١

 ميلي متر  ٨/٠شيار هاي كمتر از     . بكـار گرفـته مي شود مورد تأييد شركت مرسدس بنز نمي باشد               السـتيك سـازي   

 . ه نماييد روي ديواره هاي دو طرف الستيك علت نگران كننده نيست و مي توانيد از اين الستيك استفاد

چرخ هاي جلو   ( در صـورتيكه يكي از الستيك ها را تعويض كرديد ، هيشه الستيك جديد را روي محور جلو                    – ٢

 . ببنديد ) 

 .  فقط از الستيك هايي كه در ليست آگهي هاي رسمي شركت هاي تعمير وجود دارد استفاده كنيد – ٣

يك برچسب . از حداكثر سرعت خودرو كمتر باشد (M +S) در صـورتيكه حداكـثر سـرعت مجـاز يك الستيك     – ٤

 . هشدار دهنده در محدوده ديد راننده چسبانيده شود 

 .   الستيك هاي نو را حداكثر يكصد كيلومتر با سرعت متوسط بكار ببريد – ٥

مينان از  به منظور اط  .  السـتيك هـا جزء اشياء هستند كه فرآيند فرسودگي آنها اثرات منفي بر خواص آنها دارد                   – ٦

 .  سال نبايد استفاده شود ٣ براي بيش از M+Sمؤثر بودن در زمستان الستيك هاي 

  ذخيره سازي – انبار كردن –ج 

. فشـار بـاد ضـعيف السـتك مقاومـت چـرخش را افـزايش مي دهد و باعث خميدگي بيشتر در الستيك مي شود                          

. و الستيك را از بين خواهد برد        ) شي شدن   متال(مقاومـت السـتيك باعث افزايش حرارت تا حد بحراني مي گردد           

 . در صورتيكه باد الستيك خالي شود بعد از اطمينان از علت آن در صورت نياز الستيك را تعويض كنيد 

  تميز كردن –د 

اين . شسـتن السـتيك هـا بـا فشـار زيـاد آب و سـر شيلنگ گرد ژيگلوري شكل مي تواند به الستيك صدمه بزند                           

زمان استفاده از سر شيلنگ ژيگلوريتخت به راهنمايي هاي        . وي بدنـه الستيك ايجاد مي شود        صـدمات خصوصـاً ر    

 .زير توجه كنيد 
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C - 240 ٤٠

 .  را رعايت كنيد )ميليمتر ٣٠٠ ( حداقل فاصله– ١

 .  سر شيلنگ را مستقيماً به يك نقطه از سطح الستيك نگيريد – ٢

 

 :رينگ ها 

 هاي الياژ سبك يا فوالدي از وجود پيچ هاي چرخ جهت الستيك              هـنگام تعويـض چـرخ هـا براي مثال رينگ           - ١

 . زاپاس در محل مناسب قابل رويت اطمينان حاصل نمائيد 

 با رينگ هاي آلياژ سبك به عنوان تجهيزات انتخابي          ١٢٤ و   ٢٠٢ الستيك زاپاس در مدل      ١٩٩٤ در دسامبر سال     – ٢

فوالد ساخته شده اند پيچ هاي مورد نياز همراه الستيك          ارائـه گـرديده اسـت السـتيك زاپـاس بجاي آلياژ سبك از               

 . زاپاس بوده است 

 .  فقط از رينگ هاي فوالدي مورد قبول شركت بنز استفاده نمائيد – ٣

 . روي ديسك چرخ قابل تشخيص است  بر چسب  رينگ هاي فوالدي تقويت شده بوسيله يك– ٤

  كنترل باد الستيك -ه 

اگر . قبل از جايگزيني يك الستيك تاريخ توليد آن را روي الستيك كنتل كنيد              ) : ٤٧٥د  ك( كنترل فشار الستيك     -١

 .  سال عمر داشته باشد سنسور الستيك را عوض كنيد ٥سنسور الستيك بيشتر از 

عمر باقي مانده باطري سنسور     .  بـراي قرائـت مـيزان واقعـي فشار الستيك از تشخيص ستاره اي استفاده كنيد                  – ٢

 .  كنترل كنيد و در صورت ضرورت سنسور چرخ را عوض كنيد چرخ را

جلو كامل الستيك را تمييز كرده و به جهت صدمه ديده گي و داشتن عمق آج                . قـبل از اينكه الستيك را انبار كنيد         

 وضعيت و جهت قرار گرفتن الستيك ها را با گچ عالمت گذاري كنيد اثر نور . كافي الستيك ها را كنترل نماييد 
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هـوا ، ازن باعـث كـه الستيك حالت ارتجاع و استحكام خود را از دست بدهد و طول عمر كم                      . خورشـيد ، گـرما      

از جريان داشتن هوا با بسته نگه       . انبار بايد خشك خنك و تاريك باشد        . داشـته باشـد و شـكننده تـر خواهـد شد             

 الستيك ها با بنزين ، روغن و گريس جلو          از تماس . داشـتن درب هـا و پـنجره هـا در حد امكان جلو گيري كنيد                 

 . گيري نماييد آنها مي توانند الستيك را حل نمايند 

 

  تخليه –و 

 .  انبار و تخليه گردند –الستيك ها بايد بر اساس قوانين شركت و قوانين رسمي مربوطه جمع اوري  : توجه 

چار گشتاور سنج به اندازه گشتاور معين سقف  پـيچ هـاي رينگ هاي فوالدي و آلياژ سبك هميشه بايد توسط آ       – ١

 .  كيلومتر نياز نمي باشد ٥٠٠ تا ١٠٠سفت كردن مجدد پيچ هاي چرخ بعد از حدود . شوند 

 .  لبه الستيك نبايد نشانه اي از سائيدگي را نشان دهد – ٢

 .  قبل از نصب والف الستيك جديد ، سطوح تماس روي رينگ را تميز كنيد – ٣

 . اي پوشش قرار دادن والف الستيك روي رينگ فوالدي قرار مي گيرد قالپاق بر

 . رينگ هاي صدمه ديده و تغيير حالت داده نبايد تعمير شوند  : توجه 
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 بازديد رينگ 

 

 

 

 . داخل و خارج چرخ را از جهت تميزي و كثيفي در صورت نياز بازديد كنيد – ١

 . رت از جهت تميزي و كثيفي بازديد كنيد  سطوح تماس رينگ را در صورت ضرو– ٢

درپوش هاي  . ، درپوش هاي كروي و لبه بيروني رينگ را از لحاظ صدمه ديدگي بازديد كنيد                ) رينگ  ( مرغك   – ٣

 . كروي بايد عاري از گريس باشند 

 . ند  لبه رينگ هاي آلياژ سبك ممكن است افزايش ميزان سائيدگي الستيك را در شرايط زير نشان ده– ٤

، ) كثيف شدن   (بـار سنگين ، اتصاربه يك كشنده، فشاربادضعيف الستيك ،استفاده از الستيك تأييد نشده ، آلودگي                 

 جاده ناصاف و شن 

 .  ميلي متر باشد ١ سائيدگي الستيك نبايد بيشتر از – ٥
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 بستن مهره ماسوره مركزي 

 

 

 

به جهت قرار ) با فالش نشان داده شده (د با ماسوره مركزي  دسـتگاه بـاالنس چـرخ مـورد تأييد شركت بنز باي           – ١

 . دادن رينگ در مركز مورد استفاده قرار گيرد 

 ماسـوره مركزي به شما اطمينان مي دهد كه بسته شدن رينگ روي دستگاه باالنس ايمن تر مي باشد و خطا در                       – ٢

 . باالنس را نشان مي دهد 

 :  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ٣

•  DUO – FLEX2سوره مركزي ما 

 حعبه ابزار تبديل  •
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 TIREFITآب بندي الستيك با 

 

 

 

 سه سال از تاريخ توليد حك شده روي ظرف مي TIREFITدوره مصـرف آب بـندي السـتيك      : توجـه  

 . آب بندي الستيك بايد بعد از اين تاريخ تعويض شود . باشد 

 كاربرد 

بنابراين الستيك در يك زمان     .  جهت پنجره گيري استفاده شود       ٢ هاي درجه    آب بـند السـتيك مي تواند در پنجره        

 . محدود قابل استفاده بوده تا زماني كه تعويض شود 

  ، مشتري بايد سريعاً به اولين و نزديكترين تعمير گاه اصلي             TIREFITبعـد از اسـتفاده از اب بـند السـتيك            

 . تيك نو تعويض كند مرسدس بنز مراجعه تا الستيك معيوب را با الس

  آب بندي مي شوند نبايد تعمير شوند آنها مي بايد            TIREFITالسـتيك ها كه با مواد آب بند الستيك           

 . از كارخانه مشابه تعويض شوند ) جديد (با الستيك نو 

 .   باد الستيك را در فضاي آزاد تخليه كنيد TIREFITجهت جلو گيري از انتشار بوي  
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در صورتيكه  .  لباس ها ماليده نشوند      – چشم ها    –اد آب بندي الستيك به پوست بدن        مراقبـت كنـيد كه مو      

 در صورتيكه كه    –.   مـواد آب بـندي بـا پوسـت ، چشـم يا لباس تماس گرفت سريعاً آنرا با آب بشوئيد                      

در . مواد آب بندي را دور از دسترس بچه ها قرار دهيد . حساسـيت حـادث گـرديد با دكتر تماس بگيريد      

 . صورت نوشيده شدن ، شخص را وادار به استفراغ كنيد و سريعاً با دكتر تماس بگيريد 

 قوانين تخليه 

به راهنماي تعميرات ( . ا در محفظه جهت از بين بردن بريزيد  ر TIREFITمـواد استفاده شده يا كهنه يا تاريخ گذشته  

 )كارگاهي مراجعه كنيد 

 تنفساز جرقه زدن جلوگيري كنيد هرگز بخار مواد اب بندي را     . كشيد  سيگار ن . آتش نزنيد   ! خطـر آتـش سـوزي       

 . نكنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٤٠   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٤٦

  الستيکاطالعات كنترل تنظيم 

 

 . خودرو بايد در حالت اماده حركت بودن كه متناوبا استفاده مي شود ميزان و تنظيم گردد  : توجه 

 . تنظيم كردن شاسي با تراز كردن خودرو انجام مي گيرد 

 . از برگه اندازه گيري براي كنترل تنظيمات شاسي استفاده نمائيد  : توجه 

 . را بررسي کنيد  حالت الستيك – ١

 كنترل چشمي براي سائيدگي الستيك عمق آج و صدمه ديده گي 

 .را بررسي کنيد  حالت رينگ – ٢

   رينگ چرخ كنترل چشمي براي صدمه ديده گي

 .را بررسي کنيد  فشار باد الستيك – ٣

فشار الستيك  . مقاديـر بـراي فشار الستيك از كتابچه راهنماي خودرو يا اطالعات در روي باك بنزين استفاده كنيد                   

 . را در صورت نياز اصالح كنيد 

 .را بررسي کنيد  زير بندي خودرو – ٤

زاء بدنه و نشتي لوله ها      كنترل چشمي براي صدمه ديده گي و رنگ زدگي قسمت هاي شاسي و نگهدارنده هاي اج               

 و قطعات 

 .  بازي بلبرينگ چرخ را كنترل كنيد – ٥

 .  حالت هاي فرمان را كنترل كنيد – ٦

 .  الستيك صندوق عقب را كنترل و تعويض كنيد – ٧
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 ميزان فرمانچگونگي تنظيم 

 اندازه گيري ، تنظيم 

  .  خودرو را كنار سيستم اندازه گيري الكتريكي منتقل كنيد– ١

 . سيستم اندازه گيري بايد توسط شركت بنز به تأييد رسيده باشد 

 . اطالعات اصلي در خصوص كنترل تنظيم شاسي را در نظر بگيريد 

 .  وينچ پدال ترمز را در پدال ترمز نصب كنيد – ٢

 .  اهرم را در حالت خنثي قرار دهيد – ٣

  P اهرم انتخاب در حالت – ٤

 . بيرون آمده درب را ببنديد )  براي زاويه فرمان عادي ( شيشه را باز كنيد – ٥

 . دوباره كسي سوار خودرو نشود  : توجه 

 .   ماشين را خاموش كنيد – ٦

 .  كالهك هاي اندازه گيري را نصب كنيد – ٨

 .  چرخنده و كشويي را آزاد كنيد صفحه – ٩

 .  اندازه گيري را در حالت موجود انجام دهيد – ١٠

 .  صورت ضرورت خودرو را از سمت محور جلو و عقب تراز و تنظيم كنيد  در– ١١

 با دستگاه شيب سنج الكترونيكي  : توجه 

  كنترل و تنظيم كردن تقارب محور هاي عقب – ١٢
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 توجه به حداكثر اختالف مجاز در تقارب محور عقب بين سمت راست و چپ خودرو  : توجه 

 . خ ها در محور جلو را كنترل و در صورت ضرورت تنظيم كنيد  تمايل چرخها و انحراف چر– ١٣

 .  ميزان تمايل چرخ ها در جدول مشخص كنيد -

 .  ميزان انحراف چرخ ها در جدول مشخص كنيد -

 .  تقارب محور جلو را كنترل و در صورت ضرورت تنظيم كنيد – ١٤

  اجزاء اندازه گيري اوليه – ١٥

 .  را جدا كنيد  كالهك هاي اندازه گيري– ١٦

 .  وينچ پدال ترمز را جدا كنيد – ١٧

 .  سيستم اندازه گيري را خاموش كنيد – ١٨

 .  صفحه كشويي و چرخنده را قفل كنيد – ١٩

  مقادير تقارب محور جلو – ٢٠

 ( '10 ± ) ' 20 0                      زاويه تقارب محور جلو-

 )Camber  تمايل چرخها به طرفين           (

 )Caster  انحراف چرخها نسبت به محور قائم (
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 باز و بسته كردن چرخها 

 

  

 

  باز كردن –الف 

كـه سـر خـورده و يا توسط جك باالبر هيدروليكي باال برود مي تواند سقوط كرده و باعث              خودروئـي  :احتـياط   

 . جراحت يا مرگ شود 

 تنظيم نمائيد و وضعيت چهار صفحه نگهدارنده در محل صفحه            خودرو را بين ستون هاي صفحه باالبر       :احتـياط   

 . هاي باالبر توسط سازنده مشخص شده است 

 . به اطالعات تاير ها و ديسك چرخها توجه كنيد  : توجه 

 .  پس از جك زدن قالپاق و چرخ ها را باز كنيد – ١

 .  مهره هاي چرخ را باز كنيد و چرحها را درآوريد – ٢

 . هره هاي چرخ را بازديد كنيد  حالت م– ٣
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 . پله هاي روي مهره چرخ بايد عاري از روغن و گريس باشد  : توجه 

 . تمامي مهره هاي چرخ لب پر شده عالوه بر آنهايي كه اليه روي آنها سائيده شده باشند بايد كنار گذاشته شوند 

 . ازديد فرمائيد  الستيك ها را به لحاظ صدمه ديدگي و سائيدگي عمق آج ها ب– ٤

 اطالعات الزم در خصوص عمق آج هاي الستيك  : توجه 

 .  چرخها را بازديد كنيد – ٥

  : توجه 

 بازديد براي خاكي  -

 . مطمئن باشيد كه تويي ها چرخ عاري از روغن و گريس باشد  -

 صدمه ديدگي درپوش كروي و لبه هاي رينگ  -

 خوردگي سطوح تماس  -

 .  ديسك ترمز را در محل تماس به جهت آلودگي و خوردگي بازديد نمائيد  توپي چرخ جلو و كاسه- ٦

 . سطوح خورده شده را با قلم سيمي تميز كنيد  : توجه 

  بستن –ب 

 .  چرخها را بچرخانيد و مطمئن باشيد كه آنها در جهت چرخش صحيح بسته شده باشد – ٧

 . ب خودرو استفاده نكنيد از الستيك هاي با مشخصات متغير در جلو و عق : توجه 

 .  كيلومتر پيشرفت سائيدگي را كنترل كنيد ١٠٠٠ تا ٥٠٠٠بعد از فاصله بين  : توجه 

 .  چرخ ها را كشويي جا زده و مهره ها چرخ را سفت كنيد – ٨

 .  را متوالي در نظر داشته باشد ٥ تا ١سفت كردن مهره هاي  : توجه 

 .  باد را تانظيم كنيد الستيك ها با تنظيم فشار روي رينگ منطبق مي شوند  خودرو را پايين بياوريد فشار– ٩
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 . اگر باد الستيك خالي شد از علت ان مطمئن شده و در صورت ضرورت انرا تعويض كنيد  : توجه 

 )حطرخوردگي ( شبيه هستند سر والف پالستيكي استفاده كنيد ٤٥٧در مدل ها كه فشار باد با كد  : توجه 

 .  فشار باد الستيك زاپاس را اصالح كنيد – ١٠

 .خودرو ها بايد الستيك زاپاس داشته باشد  : توجه 

  . اگر باد الستيك خالي شد از علت آن مطمئن شده و در صورت ضرورت آنرا تعويض كنيد  : توجه 

 .  تاريخ انقضاء الستيك آب بندي را بازديد كنيد – ١١

 )خطر خوردگي ( سروالف پالستيكي استفاده كنيد ٤٥٧ فشار باد با كد در مدل هاي مشابه با : توجه 

 .   استفاده كنيد Tirefitاز محلول  : توجه 

 .  سيستم نشان دهنده فشار باد را بكار ببريد – ١٢

 .  فعال كنند TPM عملكرد دكمه سيستم – ١٣

 :  گشتاور – ١٤

  Nm 110   مهره چرخ          ●    

 : مخصوص  ابزار – ١٥

126 589 04 09 00                                                    211 589 06 23 00 
                شابلون لنت ترمز             سر آچار بكس                                                       
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C - 240 ٥٢

 كنترل الستيك ها را از جهت صدمه و ترك 

 

 

 

 :مت چپ شكل س

 لبه الستيك جلو سائيده شده است 

 : شكل سمت راست 

 . در وسط سمت عقب الستيك سائيده شده است 

 السـتيك هـا را از جهـت بريدگـي و عالئم ديگر صدمه ديده گي عالوه بر عوامل ديگر كه ممكن است در اج                          – ١

 )خارج و داخل الستيك (الستيك و طرفين الستيك نفوذ كنند 

 . ئيدگي الستيك ها را بازديد كنيد  الگوي سا– ٢

در چرخ ها به ندرت     . سـائيدگي بزرگـتر در لبه الستيك نسبت به مركز الستيك براي چرخ هاي جلو طبيعي است                  

كه به موجب آن سائيدگي در مركز سطح تماس الستيك معموالً در   . در تمـام سطح الستيك سائيدگي پيدا مي كنند          

 . لبه ها كمي بيشتر است 

 

 

 اين امر شامل خودرو هاي با چرخش هاي (ر صورت نياز چرخ را چرخانده و جهت چرخش را كنترل كنيد د
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C - 240 ٥٣

 M ixe در محورهاي جلو و عقب نمي شود . 

 .  عمق آج الستيك را اندازه گيري كنيد و اندازه فوق را در جدول برگه تعميرات ثبت نمائيد – ٣

  mm 1/6حداقل آج الستيك 

 .ستيك ها بايد در زمان زودتر از انقضاء تعويض شوند به داليل بيشتر ال

 م م باشد و الستيك زمستاني و الستك هاي ديگر با عمق آج              ٣-٢ السـتيك  تابسـتاني هنگامي كه عمق آج حدود           

  ميلي متر ٤الستيك حدود 

 :  ابزار مخصوص – ٤

211 589 06 23 00                                                                                             
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C - 240 ٥٤

 اندازه گيري عمق آج الستيك 

 

 

 

 . لنت ترمز موضوعات ذيل را اندازه گيري مي كند ) شابلون (دستگاه اندازه گيري 

 عمق آج الستيك  

 صفحات خارج لنت ترمز   

 زمان نصب الستيك  

  دستگاه اندازه گيري لنت ترمز را نشان مي دهد كه براي اندازه گيري هاي مناسب تصاوير و فالش ها طرفين

 .  دوباره تنظيم شود (3) مي بايد در مقابل راه انداز (2)قبل از هر گونه اندازه گيري ، كشويي . بكار مي رود 
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C - 240 ٥٥

 

 
 

 اطالعات در خصوص اندازه گيري عمق آج 

 .  قرار دهيد (3) را در مقابل راه انداز (2)كشويي 

 بعد . بين دو قسمت آج در قسمتي كه سائيدگي بيشتر است قرار مي دهيم ) شابلون (دستگاه اندازه گيري لنت ترمز 

  دوباره تنظيم TWI نبايد دربافت (4)دكمه دستگاه . از آن دكمه اندازه گير را در شيار آج و تا انتهاي آج فشار دهيد 

 . شود 

 .  و اندازه گيري روي كشويي را بخوانيد (1)مز را خارج كرده حاال دستگاه كنترل تر
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C - 240 ٥٦

 Tipefitتركيب ماده پنجره گير  

 

 

 

  تاريخ توليد -  1

  تاريخ انقضاء – 2

  قاب كف صندوق عقب – 3
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C - 240 ٥٧

 

 

 ١٦٨مدل 

  تاريخ توليد – 1

  تاريخ انقضاء -2

  قاب كف صندوق عقب – 3

 

 ٢١١مدل 

  تاريخ توليد – 1

 ريخ انقضاء  تا– 2

  قاب كف صندوق عقب -3
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C - 240 ٥٨

 

 

 ٤١٤مدل 

  تاريخ توليد – 1
  تاريخ انقضاء – 2
  قاب سمت چپ -4

 جداسازي و نصب 

 

 .  لبه قسمت بار را باز كنيد – ١

 .  لبه عقبي را باز كنيد – ٢
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C - 240 ٥٩

 .  قاب كف صندوق عقب را بلند كنيد در صورت نياز آنرا جدا كنيد – ٣

 .  در قسمت بار باز كنيد  قاب سمت چپ را– ٤

 .  تاريخ انقضاء را روي بطري بازديد كنيد – ٥

 اين تاريخ از زمان توليد محاسبه مي شود .  سه سال است TIREFITدوره مصرف ماده آب بندي الستيك  : توجه 

 .بعد از اين تاريخ ماده آب بندي بايد جايگزين شود 

 دستور العمل تعميرات كارگاهي (ده را در ظرف ته مانده رنگ تخليه كنيد  كهنه يا استفاده شTIREFITماده  : احتياط

 از بوجود .  سيگار نكشيد –آتش روشن نكنيد ! خطر آتش سوزي  ) ٣/٢عموان ) ٢٢ (OO بخش – U ، فصل ٢جلد 

 . بخارهاي متساعد شده را تنفس نكنيد . آمدن جرقه جلوگيري كنيد 
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 ١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )ميل گاردان (۴۱:  گروه 
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 ٢ C 240برتسواري 

 ميل گاردان
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

 باز و بسته كردن گاردان  

 جدا كردن ميل گاردان از جعبه دنده 

 باز و بسته كردن ياتاقان مياني گاردان  

 سوار كردن ميل گاردان 

 تعويض بوش ضربه گير  

 اندازه گيري زاويه گيربكس 

 اندازه گيري زاويه جلو وعقب ميل گاردان 

 ويه در اكسل عقباندازه گيري زا 
 باز خواني زواياي ميل گاردان 
 آماده كردن دستگاه الكترونيكي 
 )گردگير(بيرون كشيدن الستيكي  
 بيرون كشيدن بلبرينگ وكالهك جلو گاردان 

 پرس كردن پايه الستيكي با بلبرينگ 
 در آوردن بلبرينگ از گاردان 
 باز كردن بوش مركزي 
 راهنماي  سوار كردن بوش 
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 .  را باز كنيد (40) رام عرضي شاسي – ٥

 ٤١   گروه                                     
 

 ٣ C 240برتسواري 

 ه كردن گاردان باز و بست
. 

 
 

 

 

پايه هاي . احتمال سر خوردن خودرو از روي جك وجود دارد .  نكات ايمني در هنگام كار رعايت كنيد :احتياط 

 . جك را در محل هاي مشخص شده بطور صحيح قرار دهيد 

 .  قطعات باقي مانده در ناحيه تعمير را در خودرو را بپوشانيد – ١

 .  باز كرده و درآوريد  را(P5) سيستم اگزوز – ٢

 .  را باز كرده و درآوريد (105C) حفاظ حرارتي اگزوز – ٣

 .  قسمت زيرين صدا خفه كن را باز كنيد – ٤

 .  را از گيربكس جدا كنيد (1) قسمت جلو گاردان – ٦
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 ٤١   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ٤ C 240برتسواري 

 . نيد  گاردان عقب را از ديفرانسيل عقب باز كرده و جدا ك– ٧

 .  بوش هاي هادي كوپلينگ را آزاد كنيد – ٨

  (7).  پيچ هاي ياتاقان مياني گاردان را باز كنيد – ٩

در هنگام نصب داخل .  را از پين هاي گيربكس و ديفرانسيل خارج و سپس به عقب بكشيد (1,2) گاردان – ١٠

 . بوش ها را با گيربكس پر كنيد 

 . ت عقب جدا كنيد  قسمت جلو گاردان را از قسم– ١١

 .  كوپلينگ ها و بوش هادي و ياتاقان گاردان مركزي را كنترل كنيد – ١٢

 . سايش كوپلينگ ها و بوش ها و ياتاقان گاردان مركزي را كنترل كنيد  :  توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٣

  mm  28.3    مقادير استاندارد بوش مركزي گاردان– ١٤

  mm   34.8  ادير استاندارد بوش مركزي جلوي گاردان مق– ١٥

  mm   26.8   مقادير استاندارد بوش مركزي عقب گاردان– ١٦

 :  گشتاور – ١٧

  Nm 23                        پيچ رام عرضي شاسي    ●

 Nm 23                                  پيچ طوقه اي شاسي●   

 Nm 40             س به گاردان جلو   مفصل گيربكM10مهره    ●

 Nm 60               مفصل گيربكس به گاردان جلو M12مهره    ●

 Nm 40               مفصل گيربكس به گاردان عقبM10مهره    ●
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٥ C 240برتسواري 

 Nm 60               مفصل گيربكس به گاردان عقبM12مهره    ●

 Nm 30               پيچ ياتاقان گاردان به كف    ●

 

 :  ابزار مخصوص – ١٨

 

 
001 589 66 21 00 

 آچار گشتاور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٦ C 240برتسواري 

 جدا كردن ميل گاردان از جعبه دنده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ميل گاردان را از جعبه دنده باز كرده وجدا كنيد 

 .كوپلينگ قابل انعطاف روي ميل گاردان باقي مي ماند  :  توجه 

  .را تعويض كنيدمهر ه هاي خود قفلي 
 

 جدا كردن ميل گاردان عقبي از اكسل عقب
.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  .ميل گاردان  قسمت عقبي  را از  ديفرانسيل اكسل عقب باز كرده وجدا كنيد
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٧ C 240برتسواري 

   :  توجه 
 .ديسك قابل انعطاف روي ميل گاردان عقب باقي مي ماند 

 
 .ردن  عمل كنيد براي نصب عكس روش باز ك

 
 : گشتاور 

 Nm 60               مفصل گيربكس به گاردان جلو M12مهره    ●

 Nm 40               مفصل گيربكس به گاردان عقبM10مهره    ●

 شل كردن مهره ماسوره در ديسك قابل انعطاف ميل گاردان
 

 نصب ميل گاردان
 

 ل گاردان شل كردن مهره ماسوره در ديسك قابل انعطاف مي

 در جعبه دنده وفلنچ جفت كننده اكسل عقب با استفاده از

  ابزار نشان داده شده در شكل

 
 باز كردن ميل گاردان 

 مهره ماسوره در ديسك قابل انعطاف دربراي باز كردن

  سه ويا چهار  بازوي فلنچ از ابزار نشان داده شده 

 .در شكل انجام دهيد 
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 ٨ C 240برتسواري 

 
 ان مياني در ميل گاردانتنظيم كردن موقعيت ياتاق

 

 .ياتاقان مياني ميل گاردان را در محل خود نصب كنيد 

     :  توجه 

 فقط بعد از . آنه را محكم نكيد .پيچ هاي ياتاقان را ببنديد 

 .را محكم كنيد ) فلش(نصب ديسك قابل انعطاف در گيربكس واكسل عقب نصب شده پيچ ها 

 
 سوار كردن ميل گاردان

 

 .وار كردن  آن را گريس كاري كنيد  قبل س– ١

  در هنكام سوار كردن بايد دو برجستگي چهار شاخ– ٢

  گاردان جلو در وسط عالمت بر جستگي ميل گاردان 

 .قار گرفته باشند ) فلش (

     :  توجه 

 اطمينان كنيد حلقه الستيكي در قطر طولي قرار گرفته باشد 

 

 )ثصوير اول ( ره وضعيت ميل گاردان بدون اتصال گي- 

 )ثصوير دوم (  وضعيت ميل گاردان با اتصال گيره- 
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٩ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن ياتاقان مياني گاردان
 
 
 
 

1a                  –4   شافت گاردان جلو با اتصال كشوييa – بلبرينگ – 8   بوش الستيكي  

  پايه هاي الستيكي– 7     گاردان عقب –                 2

 
 
 

 

پايه هاي . احتمال سر خوردن خودرو از روي جك وجود دارد .  نكات ايمني در هنگام كار رعايت كنيد :احتياط 

 . جك را در محل هاي مشخص شده بطور صحيح قرار دهيد 

 .  گاردان را باز كرده و درآوريد – ١

 .  را از اتصال كشويي درآوريد (2) وعقب (1a) گاردان جلو – ٢

 .  را از گاردان درآوريد (40)الستيكي  بوش – ٣
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ١٠ C 240برتسواري 

 .  و بلبرينگ را درآوريد (7) پايه الستيكي – ٤

 . در هنگام نصب پايه الستيكي و بلبرينگ را در دو شاخه اتصال جا بزنيد  :  توجه 

 .  را از اتصال الستيكي گاردان خارج كنيد (8) بلبرينگ – ٥

در صورت نياز قطعات را .  را كنترل كنيد (8) و بلبرينگ (7a) اتصال الستيكي (4a) سايش بوش الستيكي – ٦

 . تعويض كنيد 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧

 :  ابزار مخصوص – ٨

 

 
    116 589 09 43 00                   126 589 03 15 00             129 589 00 34 00      000 589 88 33 00 

          كشندة دو لبه                          پايه هاي كشنده                سمبه  باز و بسته كن         ابزار 
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ١١ C 240برتسواري 

 تعويض بوش ضربه گير 
 
 

 
 

  واشر -  13    پيچ– 11                گاردان با فالنج شاخه–                                1 

  مهره- 14   كوپلينگ هاردي – 12  وش مركزي  ب–                               10

 
 

پايه هاي . احتمال سر خوردن خودرو از روي جك وجود دارد .  نكات ايمني در هنگام كار رعايت كنيد :احتياط 

 . جك را در محل هاي مشخص شده بطور صحيح قرار دهيد 

 .  ميل گاردان را باز كرده و درآوريد – ١

 .  و فالنج سه شاخه را عالمت گذاري وبعد باز كنيد (12) موقعيت هاي كوپلينگ – ٢

 . در هنگام نصب آسيب ديدگي كوپلينگ را كنترل ودر صورت نياز تعويض كنيد  :توجه 

 .  بوش هاي كوپلينگ  قابل انعطاف را باز كنيد – ٣

 .  كنيد گريس خورهاي گاردان را با گريس چرب.  قسمت جلو گاردان را از قسمت عقب جدا كنيد – ٤

 .  گاردان جلو وعقب را كنترل كنيد (10) بوش هاي هادي – ٥
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 ٤١   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ١٢ C 240برتسواري 

 .  آنها را تعويض كنيد (10)در صورت سايش و يا معيوب بودن لبه ها بوش  :توجه 

 .  را باز كنيد (10) بوش مركزي – ٦

 .  مقرهاي بوش هادي را با گريس پر كنيد – ٧

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 : مقادير بوش مركزي گاردان  – ٩

   mm 28.3                    قسمت جلوي گاردان    ●

 mm 28.3                                قسمت عقب گاردان ●    

 :  گشتاور – ١٠

  Nm 40    مفصل گيربكس به گادران جلو M10مهره    ●

  Nm 60    مفصل گيربكس به گادران جلو M12مهره    ●

  Nm 40    مفصل گيربكس به گادران عقبM10مهره    ●

  Nm 60    مفصل گيربكس به گادران عقبM12مهره    ●
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ١٣ C 240برتسواري 

 زواياي ميل گاردان
 

                                               A –                ǨǤǮȵ ȼɅȿǟȁB –                      ɄȦȺȵ ȼɅȿǟȁ 
     

  
 
 
 

پايه . احتمال سر خوردن خودرو از روي جك وجود دارد . مني در هنگام كار رعايت كنيد  نكات اي:احتياط  
 .پانل بين موتوروگيربكس را باز كنيد. هاي جك را در محل هاي مشخص شده بطور صحيح قرار دهيد 

 .قسمت زيرين صدا خفه كن را باز كنيد 

 . پيچ ومهره ها را شل كنيد- ١

 . زاويه بين ميل گاردان وگيربكس را اندازه گيري كنيد با استفاده از ابزار مخصوص- ٢

 . با استفاده از ابزار مخصوص زاويه بين ميل گاردان جلو وعقب  را اندازه گيري كنيد-  ٣

 . با استفاده از ابزار مخصوص زاويه بين ميل گاردان عقب وديفرانسيل را اندازه گيري كنيد-  ٤

 .صورت نياز اصالح كنيد زواياي جلو، وسط وعقب ميل گاردان در -  ٥

 : اندازه زواياي -  ٦

 درجه ) -٥٠/٠+   ٦٧/٠(   زاويه بين ميل گاردان وگيربكس                        -    

 درجه+ ) ١٧/٠+     ٠٠/١( زاويه بين ميل گاردان جلو وعقب                      -    

 درجه ) -٨٣/٠     -١٧/٠    ( زاويه بين ميل گاردان عقب وديفرانسيل           -    
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ١٤ C 240برتسواري 

 اندازه گيري زاويه گيربكس
 

  در سمت( 50a ) كاور پمپ هيدروليك- ١ 

 . چپ گيربكس را باز كنيد 

  ( 50b )  اتصال كاور پمپ هيدروليك- ٢

 .در سمت راست گيربكس را باز كنيد 

  را فشار داده تا اندازهSTEP دكمه – ٣

 . زاويه مفصل مشخص شود 

 ماني كه منو اصلي ظاهر شد ، ز– ٤

 .  را فشار دهيد  SET دكمه تنظيم 

 .حالت اندازه گيري انتخاب مي شود 

  :توجه 

 خودرو در موقع اندازه گيري بايد روي

 . چرخ هاي خود قرار داشته باشد 

  :توجه 
 سر هم وبدون وقفه اندازه با اندازه گيري زاويه مفصل در انتهاي گيربكس شروع مي كنيم هر چهار زاويه بايد پشت

زاويه يك مفصل كه قبال اندازه گيري شده را مي توان در صورت نياز براي مرتبه دوم اندازه گيري . گيري شود 

 براي اين كار زماني كه منو ظاهر شد دكمه. كرد 
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ١٥ C 240برتسواري 

   را فشار داده ، زاويه مناسب درجSTEP مرحله 

  گردد ودستگاه اندازه گيري نشان دهد كه

 .ماده اندازه گيزي مي باشد  آ

  سطوح تماس در جعبه دنده را براي– ٥

 /تميز كنيد ) فلش( اتصال سنسور 

  :توجه 

 .دستگاه براي اندازه گيري آماده مي باشد 

  مقدار اندازه گيري شده روي صفحه

 . نمايش گر نشان داده مي شود 

  را در مركز سه سطح(020a)  سنسور - ٦

 . قرار داده وبطور ثابت ومحكم فشار دهيد  تماس جعبه دنده

 .  را فشار دهيد  save دگمه ذخيره – ٧

 .مقادير فوق را ذخيره كنيد 

 . درجه مي باشد ١,٩٢براي مثال مقادير اندازه گيري شده زاويه 

  :توجه 

 . يك پيام كوتاه جهت تائيد وتثبيت ظاهر مي شود -

 .ي باشد  دستگاه آماده اندازه گيري زاويه بعدي م-

 . را از گيربكس جدا كنيد (020a) سنسور – ٨

 . نصب فقط براي خودروهاي گيربكس اتو ماتيك ميباشد -
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ١٦ C 240برتسواري 

  درب پمپ هيدروليك از سمت چپ گيربكس– ٩

 )خودرو هاي با موتور ديزلي . ( تنظيم كنيد 

  رابط درب هيدروليك از سمت راست گيربكس– ١٠

 .آن را جا بزنيد  گيربكس را در جاي خود قرار داده و

  :توجه 

 .در موقع نصب كاور گيره بايد در باال قرار گيرد 
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ١٧ C 240برتسواري 

 اندازه گيري زاويه جلو وعقب ميل گاردان
 .خودرو در هنگام اندازه گيري بايد روي چرخهاي خودقرار داشته باشد  :توجه 

 .هر چهار زاويه بايد پشت سر هم و بدون وقفه اندازه گيري شوند  -

براي . اويه يك مفصل كه قبال اندازه گيري شده را مي توان در صورت نياز براي مرتبه دوم اندازه گيري كرد  ز-

  را فشار داده ، زاويه مناسب درج گردد ودستگاه اندازه STEPاين كار زماني كه منو ظاهر شد دكمه مرحله 

 .گيري نشان دهد كه آماده اندازه گيري مي باشد 

 ميل گاردان جلو) ٢(ويه اندازه گيري زا

 سطوح تماس در روي ميل گاردان را براي - ١

 .تميز كنيد ) ١( اتصال سنسور 

  را بصورت افقي روي ميل گاردان(020a)سنسور  - ٢

 . قرار داده وبطور ثابت ومحكم فشار دهيد 

  :توجه 

در غير اينصورت اندازه .رد  سنسور براي هر اندازهگيري بايد در جهت حركت خودرو قرار گي( 020b )سيم 

 .گيري دقيق نخواهد بود 

  :توجه 

  روي ميل گاردان جلو افقي( 020a )اگر سنسور 

  قرار نگيريد ، پيغام خطا ظاهر ميشود وزاويه

 . اندازه گيري شده ذخيره نميشود 
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ١٨ C 240برتسواري 

  :توجه 

 در شكل مقداراندازه گيري شده روي صفحه نمايش نشان

 . درجه ميباشد ٢,١٨ آن مقدار.  داده شده است 

 . را فشار دهيد saveدگمه ذخيره  - ٣

 .مقادير فوق را ذخيره كنيد 

 

  :توجه 

 .در شكل پيغام تائيد بصورت خالصه ظاهر ميشود 

 

  :توجه 

 در شكل صفحه نمايش نشان مي دهد كه براي اندازه گيري

 . آماده است ٣بعدي زاويه 

 .اردان جلوجدا كنيد  ازروي ميل گ( 020a ) سنسور - ٤

 ٣صفحه پيام آمادگي جهت زاويه 

 

 ميل گاردان عقب) ٣(اندازه گيري زاويه 

 )٢. ( سطوح تماس روي ميل گاردان براي اتصال سنسور تميز كنيد – ٥

 . را بصورت افقي روي ميل گاردان عقب قرار داده وبطور ثابت ومحكم فشار دهيد (020a)سنسور  - ٦
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ١٩ C 240برتسواري 

  :توجه 

  سنسور براي هر اندازه گيري بايد در جهت ( 020b )سيم 

 در غير اينصورت اندازه گيري .حركت خودرو قرار گيرد 

 .دقيق نخواهد بود 

  روي ميل گاردان عقب افقي( 020a )اگر سنسور 

  قرار نگيريد ، پيغام خطا ظاهر ميشود وزاويه

 . اندازه گيري شده ذخيره نميشود 

  :توجه 

 ازه گيري شده روي صفحه نمايش نشاندر شكل مقداراند

 داده شده است

 . را فشار دهيد save دگمه ذخيره - ٧

 .مقادير فوق را ذخيره كنيد 

  به ميزان٣صفحه مقادير اندازه گيري شده براي زاويه 

 . درجه نمايش مي دهد ٢,٧٦ 

  :توجه 

 .در شكل پيغام تائيد بصورت خالصه ظاهر ميشود 

  :توجه 

 فحه نمايش نشان مي دهد كه براي اندازه گيريدر شكل ص

 . آماده است ٤بعدي زاويه 
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٢٠ C 240برتسواري 

 
 
 

   را از روي ميل گاردان عقب ( 020a ) سنسور - ٨

 .جدا كنيد 
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٢١ C 240برتسواري 

 اندازه گيري زاويه در اكسل عقب

 تجهيزات اندازه گيري

 w H58.30-Z-1005-31A دستگاه الكترونيكي اندازه گيري زاويه مفصل ميل گاردان     –

 w H58.30-Z-1006-31Aدستگاه الكترونيكي اندازه گيري شيب مفصل ميل گاردان     -

 .خودرو در هنگام اندازه گيري بايد روي چرخهاي خودقرار داشته باشد  :توجه 

 .هر چهار زاويه بايد پشت سر هم و بدون وقفه اندازه گيري شوند  -

  را مي توان زاويه يك مفصل كه قبال اندازه گيري شده -

 .در صورت نياز براي مرتبه دوم اندازه گيري كرد 

   را STEP براي اين كار زماني كه منو ظاهر شد دكمه مرحله 

 فشار داده ، زاويه مناسب درج گردد ودستگاه اندازه 

 .گيري نشان دهد كه آماده اندازه گيري مي باشد 

 

 

 روي پوسته اكسل عقب ) فلش( سطوح تماس – ١

 . رنگ و مواد آب بندي وكثيفي را تميز كنيد را از

 را روي ( 020h )آدابتور مونتاژ اكسل عقب – ٢

 )مغناطيسي( پوسته اكسل عقب قرار دهيد 

  در جهت( 020h ) آدابتور مونتاژ اكسل عقب - ٣
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٢٢ C 240برتسواري 

 
 .  عرضي با استفاده از تراز روي يك خطا قرار دهيد 

 ي آدابتور را رو( 020k ) پيچ هاي نگهدارنده – ٤

 ( 020h ).مونتاژ مركزي اكسل عقب محكم كنيد 

 

 
 

  (020a)را در مركزسنسور  ( 020c ) پايه سنسور – ٥

 .بوسيله دو عددپيچ آج دار محكم كنيد 

 
 

 

 

 

  (020a)را در مركزسنسور  ( 020c ) پايه سنسور - ٦

 . قرار دهيد ( 020h ).را روي آدابتور مركزي اكسل عقب

 اندن آرام سنسوربه سمت چپ راستاين عمل با چرخ

 )مغناطيسي(صورت مي گيرد 

 

 

  :توجه 

  سنسور براي هر اندازه گيري بايد در جهت ( 020b )سيم 

 در غير اينصورت اندازه گيري .حركت خودرو قرار گيرد 

 .دقيق نخواهد بود 
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٢٣ C 240برتسواري 

 .شان داده شده است دستگاه آماده اندازه گيري مي باشدمقداراندازه گيري شده روي صفحه نمايش ن

 مقادير فوق را. را فشار دهيد saveدگمه ذخيره  - ٧

 . درجه نشان مي دهد ٢,٦٨مقدارزاويه .  ذخيره مي شود

  :توجه 

 .در شكل پيغام تائيد بصورت خالصه ظاهر ميشود 

 نشان مي دهد كه براي اندازه گيري زاويه بعدي

   آماده است اندازه گيري كامل شده در حافظه٥

 .آن ذخيره كنيد 

 . سنسور را از اكسل عقب جدا كنيد – ٨

 . را جدا كنيد ( 020h ). آدابتور مركزي اكسل عقب- ٩

  جدا(020a)را ازسنسور  ( 020c ) پايه سنسور - ١٠

 .كنيد 
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 ٢٤ C 240برتسواري 

 باز خواني زواياي ميل گاردان

 مقادير استاندارد زاويه ميل كاردان

  درجه                              ( 0.67 + …0.50 - ) ١ زاويه   زاويه مفصل جلو گيربكس و ميل گاردان-

  درجه                   ( 1.00 + …0.17 + ) ٢ زاويه مفصل ميل گاردان جلو و ميل گاردان عقب زاويه - 

 ه درج                           ( 0.17 - …0.83 - ) ٣ زاويه مفصل اكسل عقب و ميل گاردان عقب زاويه -

 تجهيزات اندازه گيري

 w H58.30-Z-1005-31A دستگاه الكترونيكي اندازه گيري زاويه مفصل ميل گاردان     –

 w H58.30-Z-1006-31Aدستگاه الكترونيكي اندازه گيري شيب مفصل ميل گاردان     -

 ان داده شده است  روي صفحه نمايش نش٥ دستگاه آماده اندازه گيري مي باشدمقداراندازه گيري شده زاويه -

 

 .را فشار دهيد ( MEMORY ) ابتدا دگمه حافظه – ١

 .منوي اصلي به نما يش در مي آيد 

 .را فشار دهيد ( MEMORY ) دوباره دگمه حافظه – ٢

 ( e ) ٢ وزاويه ( C ) ١زواياي اندازه گيري شده زاويه 

 . محاسبه شده نشان داده مي شود 

 .درجه براي مثال نمايش مي دهد  + ٠,٥٨ ( e ) ٢درجه وزاويه  + ٠,٢٦   مقداز( C ) ١ نتايج زاويه – ٣

 .را فشار دهيد  STEP دكمه مرحله – ٤

 ٢و١صفحه نمايش زواياي 

a  اندازه گيري شده  ( ١ زاويه( 

b  اندازه گيري شده  ( ٢ زاويه( 
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 ٢٥ C 240برتسواري 

c   محاسبه شده  ( ١ زاويه مفصلي( 

d  اندازه گيري شده  ( ٣ زاويه( 

eمحاسبه شده  ( ٢ مفصلي  زاويه( 

  :توجه 

  ٣زواياي مطلق اندازه گيري شده و زاويه مفصلي 

 .نشان داده مي شود 

 . درجه در برگه ياداشت كنيد – ٠,٨ براي مثال مقدار ٣ نتايج زاويه – ٥

d  اندازه گيري شده  ( ٣ زاويه( 

f  اندازه گيري شده  ( ٤ زاويه( 

g  محاسبه شده  ( ٣ زاويه مفصلي( 

 زواياي وتفاضل بين زواياي مطلق اندازه گيري شده مربوطه قابل محاسبه مي باشد  با بدست آوردن  :توجه 

 

 
 
 
 

 .ختالف زاويه در حد امكان به نقطه مركزي محدوده مربوطه نزديك مي باشد ا :توجه 

 

  ٣تصحيح زاويه مفصلي عقب 
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 ٢٦ C 240برتسواري 

 خارج از محدوده ٣ اما زاويه عقب ٢ و ١ هستند زاويه زواياي مركزي وجلويي در محدوده مربوطه: براي مثال 

 ميليمتر  قرار ٢ بين بوش محور عقب وپايه الستيكي يك اليه فلزي با ضخامت ٣براي اصالح زاويه . مي باشد 

 ) فلش(مي دهيم 

 ١ت اليه هاي فلزي با ضخام.  درجه تغيير مي دهد – ٠,٣٣ ت٠,٢٥ ميليمترزاويه را حدود ١يك فلز به ضخامت 

 . ميلمتر براي اين منظور وجود دارد ٤تا 

  ميلمتر استفاده شود طول ٦اگر اليه فلز با ضخامت 

 پيچ بايد افزايش يابد واگر نياز به اليه ضخيم تر از 

 بايد پايه هاي الستيكي اكسل عقب .  ميليمتر باشد ٦

 كنترل شده تا فشرده يا پاره نشده باشند ودر صورت 

 . يض كنيد نياز آنها را تعو

  ١ و زاويه جلويي ٢تصحيح زاويه مركزي 

براي اصالح زاويه اليه فلزي در رام شا سيگيربكس در پايه عقب موتور يا در ياتاقان مياني ميل گاردان قرار دهيد 

 ميليمتر ٢اگر اليه فلزي ضخيم تر از . درجه زاويه را تغيير مي دهد ٠,١٧ ميليمتر حدود ١اليه فلزي با ضخامت .

 . ميليمتر افزايش يابد ٥استفاده شود طول پيچ بايد حدود 

 ميليمتر نياز باشد ، پايه هاي الستيكي جايي موتور وگيربكس بايد كنترول شدهتا ٥اگر اليه فلزي ضخيم تر از 

 .هيد تا زمان تصحيح كامل اندازه گيري را ادامه د. فشرده يا پاره نشده باشند ودر صورت نياز آنها را تعويض كنيد 

 اليه فلزي بين رام شاسي گير بكس وكف اطاق 

 فوالد يا آلومينوم : جنس 
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٢٧ C 240برتسواري 

 اليه فلزي بين پايه موتور ورام شاسي گير بكس

 فوالد يا آلومينوم : جنس 

 

 

 

 

 

 

 اليه فلزي بين كف شاسي وياتاقان مياني ميل گاردان

 فوالد يا آلومينوم : جنس 
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٢٨ C 240برتسواري 

 رونيكي اندازه گيري زواياي ميل گاردانآماده كردن دستگاه الكت

 w H58.30-Z-1005-31A دستگاه الكترونيكي اندازه گيري زاويه مفصل ميل گاردان     –

 w H58.30-Z-1006-31Aدستگاه الكترونيكي اندازه گيري شيب مفصل ميل گاردان     -

 روشن كردن دستگاه

  دستگاه الكترونيكي اندازه گيري زاويه مفصل- ١ 

 براي انجام اين. يل گاردان را روشن كنيد  م

 شرح ويژه وشماره. را فشاردهيد (ON) كار دكمه 

 .سپس منوي اصلي ظا هر مي شود .  سريال براي چند ثانيه نشان داده مي شود 

 دستگاه الكترونيكي اندازه گيري شيب مفصل ميل گاردان

 حالت. را فشار دهيد (STEP)  دكمه مرحله - ٢

 .الت اندازه گيري را انتخاب كنيد  زاويه وح

 پاك كردن حافظه

 پاك كردن حافظه به شما اجازه مي دهد تا قبل از اندازه گيري يك زاويه براي مرتبه دوم آن حافظه را عمليات

هر چند اين كار ضرورتي ندارد از زماني كه اولين زاويه را ذخيره نموديد زواياي اندازه گيري شده . پاك كنيد 

 اگر دستگاه خاموش . از حافظه حذف مي شود قبلي 

 و روشن شود حافظه همجنين پاك مي شود 

 را فشار دهيد ) MEMORY( دكمه حافظه -٣

    . مقادير حافظه نشان داده مي شود 
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 ٢٩ C 240برتسواري 

 صفحه منوي اصلي

 . درتصوير مقادير قبلي زاويه اندازه گيري شده را نشان مي دهد

 .دهيد  را فشار (SAVE) دكمه مرحله - ٤

 صفحه حافظه

  :توجه 

 قبل از اينكه مقادير عمال حذف شود از شما سئوال

 . مي شود كه آيا مي خواهيد كه حافظه پاك شود 

 . را فشار دهيدحافظه پاك مي شود (STEP)دكمه مرحله  - ٥

 

 

 صفحه سئوال 

 پيغام حافظه در حال پاك شدن است براي :توجه 

 د منوي اصلي مدت كوتاهي نشان داده مي شو

  .  دو باره ظاهر مي شود
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 ٣٠ C 240برتسواري 

 برگه اطالعات اندازه گيري زوايا ميل گاردان

 

 ..……………………………مشتري .                      ……………………شماره كمپاني/ پالك 

 .……………نوبت سفارش تعميير ..                     ……………شماره . مشخصات خودرو

 .………شماره كيلومتر .……………………                    تاريخ  .    …………………………نام تست كننده 

 …………………شماره موتور ..………………مدل . ………………تاريخ توليد ..………………شماره پالك 

 ..………………………………………………………………………………………………………  دليل تنظيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زاويه بعد از تصحيح)×    ( مقياس معين شده ١اختالف زاويه  زاويه قبل از تصحيح  = □   

 

 

 ………………=     حدود خطا با ال ……………=       درصد خطا  □=  قبل از تصحيح يا تعميير  ×         =  بعد از تصحيح يا تعميير               

   ٢اختالف زاويه 

   ٣اختالف زاويه 
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 ٣١ C 240برتسواري 
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٣٢ C 240برتسواري 

 )گردگير(بيرون كشيدن الستيكي 

 . بطرف باال دندانه ها بيرون بكشيد (4)) گردگير( الستيكي - ١

  :توجه 

 .معيوب را تعويض كنيد  (4)) گردگير(الستيكي 

 . را بطور صحيح در جاي خود قرار گرفته باشد (4)) گردگير(بررسي كنيد الستيكي 
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 ٣٣ C 240برتسواري 

 بيرون كشيدن بلبرينگ وكالهك جلو گاردان

 : ابزار مخصوص 

 

000 589 88 33 00 
        پولي كش دو شاخه

129 589 00 34 00 
 بازوي هاي پولي كش

 
 
 

 

 

 

 

  :توجه 

 .وميل گاردان  در خط وسط داخل كنيد ) اگر نصب شده (كش را بين كالهك محافظ عقب پولي – ١

  با هم در جهت شيار وجلوي(7) بلبرينگ 

 . كالهك محافظ از چهار شاخ بيرون بكشيد 

  :توجه 

 كالهك محافظ در بلبرينگ شيار دار يا

  روي محور ويا سمت چهار شاخ 

 .در بعضي مدل ها نصب نمي شود 
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 ٣٤ C 240برتسواري 

 پرس كردن پايه الستيكي با بلبرينگ

 :ابزار مخصوص 

 

126 589 03 15 00 
             سنبه

201 589 07 15 00 
         سنبه    

 
 
 

 

 

 

 

  :توجه 

 .طرف باز بلبرينگ شيار دار بايستي در سمت عقب قرار گيرد 

 . روي مفصل پرس كنيد (7) پايه الستيكي با بلبرينگ  (5) با استفاده از ابزار مخصوص سنبه – ١
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 ٤١   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٣٥ C 240برتسواري 

 در آوردن بلبرينگ از گاردان

 :ص ابزار مخصو

 

116 589 09 43 00 
       ابزار باز وبسته كردن 

201 589 09 43 00 
 ردنابزار باز وبسته ك

 
 
 
 

 

 

 

 باز كردن پرس  بلبرينگ 

  (04)با استفاده از ابزار مخصوص باز وبسته كردن 

 .خارج كنيد  (7) را از پايه الستيكي (8) بلبرينگ پرس شده 

 

 

 

 پرس كردن بلبرينگ 

 (1)با استفاده از ابزار مخصوص باز وبسته كردن بلبرينگ

 را در جهت روكش الستيكي تا جائيكه با سطح

 )فلش ها.(ماس پيدا كند پرس كنيد  ت
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 ٣٦ C 240برتسواري 

 باز كردن بوش مركزي

 

  :توجه 

 . را ياداشت كنيد (a)قبل از باز كردن بوش اندازه 

  بوش مركزي را بطور صاف و مستقيم از گاردان– ١

 )فلش.(با استفاده از قلم تخت بيرون بكشيد 

 

  :توجه 

 . كنيد اگر امكان بيرون كشيدن وجود ندارد از قلم استفاده

  (10) ميليمتر از انتهاي بوش ١٥ با دريل در فاصله – ٢

 . ميليمتري ميان بوش يك سوراخ ايجاد كنيد ١٠ودر حدود 

 )مطابق شكل (

 

  با داخل كردن يك ميله در سوراخ بوش وبا استفاده– ٣

 . از دو اهرم آن را از ميل گاردان خارج كنيد 
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 ٣٧ C 240برتسواري 

 راهنماي  سوار كردن بوش

 ست بوش مركزي ميل گارداناندازه ت

  ميليمتر ٢٦,٨ قسمت محرك جلو             (a) اندازه - 

  ميليمتر٢٦,٨ قسمت گردان  عقب            (a) اندازه -

 . با استفاده از پانچ مناسب  بوش جديد را جابزنيد – ١

  :توجه 

  بين انتهاي سطح(a)عمق داخل .دقت كنيد  -

 . بوش راهنم و فلنچ باشد 

 در هنگام پرس كردن فاصله مشخص شده ممكن -

 كه بستگي به ضخامت.  است انحراف پيدا كند 

  صفحه خمش پذير يا قابل انعطاف دارد در اين

 . مورد اندازه قبلي گرفته شده بايسني در موقع نصب استفاده شود 
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١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )سيستم ترمز (۴۲:  گروه 
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 ٤٢   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 

٢ C 240برتسواري 

 سيستم ترمز

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

 هواگيري ترمز  

 تعويض شلنگ هاي ترمز  

 باز و بسته كردن كليد چراغ ترمز  

 باز و بسته كردن كفشك ترمز جلو  

 باز و بسته كردن كفشك ترمز عقب  

 باز و بسته كردن ديسك ترمز 

 باز و بسته كردن سيلندر اصلي ترمز  

 باز و بسته كردن لنت هاي ترمزجلو  

 باز و بسته كردن كفشك ترمزهاي عقب  

 باز و بسته كردن كابل ترمز جلو  

 بازوبسته كردن كابل ترمز عقب 

 باز و بسته كردن كفشك هاي ترمز دستي   

 تنظيم ترمز دستي  

 باز و بسته كردن سنسور سرعت 

 باز و بسته كردن سنسور سرعت عقب  

 (ESP )باز و بسته كردن واحد كنترل الكترونيكي  

 ل شير يك طرفه كنتر 
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 ٤٢   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 

٣ C 240برتسواري 

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

 كنترل بوستر ترمز  

 مقادير تست بوستر ترمز بادي  

 باز و بسته كردن بوستر ترمز  

 بازديد بلبرينگ غلطكي مخروطي   

 توجه به تعمير سيستم ترمز  

 نكات مربوط به كاهش روغن ترمز 

 كنترل نشتي سيستم ترمز 

 نصب شيلنگ ترمز  

 نكات مربوط به سنسور لنت ترمز 

  نگه دارنده سيلندر اصلي ترمزباز و بسته كردن 

 بازديد ضخامت لنت ترمز 

 نكات ايمني 

 عملكرد ترمز دستي 

 نصب صفحه هاي محافظ 
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 

 ٤٢   گروه                                     
 

 

٤ C 240برتسواري 

 هواگيري ترمز 

 

  
 

 .  مقدار روغن ترمز را بررسي و سطح آن را رويت نمائيد  : توجه 

 .  دستگاه هواگيري را به سيستم ترمز وصل نمائيد – ١

 .  مي باشد bar 2ري  فشار هواگي : توجه 

 .  جك زده و خودرو را مهار كنيد – ٢

 .  عمل هواگيري را انجام دهيد – ٣

 .  پيچ هواگيري روي كفشك ترمز اكسل محرك جلو قرار دارد  : توجه 

 .   پيچ هواگيري ترمز عقب نيز روي كفشك ترمزاكسل عقب قرار دارد  : توجه 

 . دستگاه هواگيري را وصل نمائيد– ٤

 . سطح روغن ترمز را كنترل و در صورت نياز آنرا به حد مطلوب برسانيد– ٥

 . نشتي سيستم ترمز را بررسي كنيد– ٦
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 ٤٢   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 

٥ C 240برتسواري 

 : گشتاور – ٧

   Nm 0 1پيچ هواگيري كفشك ترمز اكسل محرك جلو                  ●

   Nm 0 1پيچ هواگيري كفشك ترمز اكسل ثابت عقب                   ●

 :غن ترمز  روظرفيت – ٨

  ليتر)٤٥/٠ -٦/٠     (  

  : تجهيزات كارگاهي– ٩

 دستگاه تعويض روغن ترمز  ●
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

٦ C 240برتسواري 

 تعويض شيلنگ هاي ترمز 

 

                      

 شيلنگ ترمز اكسل جلو      شيلنگ ترمز اكسل عقب                      

 

 .  شيلنگ ها توجه داشته باشيد  ضمن كنترل روغن ترمز به نصب : توجه 

 .  جدا كنيد (51) را از شيلنگ ترمز (5) لولة ترمز – ١

 .  اتصاالت را آب بندي كرده ومانع خالي شدن كامل مخزن روغن ترمز شوبد  : توجه 

 .  بست فنري باز كنيد ز را ا(51a) گيرة شيلنگ – ٢

  .  را از كفشك ترمز محرك باز كنيد(51) شيلنگ ترمز – ٣

 .  جهت نصب عكس فوق عمل كنيد – ٤

 

 .  سيستم ترمز را هواگيري كنيد – ٥

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

٧ C 240برتسواري 

 : گشتاور – ٦

        Nm 4  1لولة ترمز به شيلنگ ترمز                             ●

      Nm 4 1لولة ترمز به كفشك ترمز ثابت يا محرك         ●

 : ابزار مخصوص – ٧

 

                                           

000 589 76 03 00      000 589 75 03 00 
       آچار بكس      آچار مخصوص 
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

٨ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن كليد چراغ ترمز مكانيكي 

 

                                       
 
 
 .  درپوش زير داشبورد را برداريد – ١

 . ريد  كانكتور كليد چراغ ترمز را درآو– ٢

 .  را فشار دهيد (S9b) ضامن قفل كننده – ٣

 .  را چرخانده و درآوريد (S9) كليد چراغ ترمز – ٤

 را كامالً درآورده ودر صورت نياز تنظيم نمائيد سپس با فشار به پدال ترمز (S9a) در هنگام نصب پين  : توجه 

را بچرخانيد ، مسير پين بطور اتومات تنظيم مي        آن سپس    را جا زده وتا هنگامي كه قفل شود        (S9)كلـيد چـراغ ترمـز     

 .  شود 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

٩ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن كفشك ترمز جلو 

 

         
 
 .  چرخ را درآوريد – ١

 .  جدا وسپس كفشك ترمز محرك را وصل نمائيد (5) را از لولةترمز (51) ابتداشيلنگ ترمز – ٢

 .  اتصاالت را آب بندي كنيد تا مخزن ترمز خالي نگردد و شيلنگ ترمز را از پايه خارج نمائيد   : توجه 

 .  جدا كنيد S10/1) * (1 را از كانكتور (S10/1) سنسور تماس – ٣

 .  هنگام نصب سنسور تماس كفشك ترمز دقت الزم را مبذول فرمائيد  : توجه 

 . محرك جدا كنيد  توپي سنسور تماس را از كفشك ترمز – ٤

 .  را از شغالدست فرمان باز كنيد (31) كفشك ترمز محرك – ٥

 .  را تعويض كنيد (35) هنگام نصب پيچ هاي خود قفل   : توجه 

 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

١٠ C 240برتسواري 

 . نرا كنترل كنيد آ سيستم ترمز را هواگيري و نشتي – ٧

 :  گشتاور – ٨

  Nm 4 1                                        نگ ترمز  لولة ترمز به شيل  ●

                                    Nm 8 1 شيلنگ ترمز به كفشك ترمز ثابت يا محرك     ●

            Nm 115    پيچ خود قفل اتصال پاية كفشك ترمز به شغالدست فرمان ●

 Nm  8                                 پيچ خود قفل اتصال سنسور تماس كفشك ●

 

 :ابزار مخصوص  ـ ٩

 

                                           
000 589 76 03 00      000 589 75 03 00 

 آچار بكس                                             بكسآچار                                           
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

١١ C 240برتسواري 

  و بسته كردن كفشك ترمز عقبباز

 

           
 
 

 . جك زده و توسط پايه ها خودرو مهار نمائيد ماشين را   : توجه 

 . را درآوريدعقب  چرخ – ١

 .  جدا وسپس از كفشك ترمز ثابت جدا كنيد(5) ترمز را از لوله ترمز (51) ابتدا شيلنگ – ٢

 .  مخزن ترمز كامالً خالي نگردد  اتصالت را فوراً آب بندي نموده تا : توجه 

 .  كفشك ترمز ثابت را از ترم چرخ باز كنيد-٥

 . را تعويض كنيد(31a) پيچ هاي -

 .  براي نصب عكس فوق عمل كنيد– ٦

 

 .  سيستم ترمز را هواگيري ونشتي سيستم را كنترل كنيد- ٧
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

١٢ C 240برتسواري 

 :  گشتاور– ٨

                                            Nm 14  لوله ترمز به شيلنگ ترمز   ●

  Nm 18  شيلنگ ترمز به كفشك ترمز ثابت يا محرك اكسل عقب         ●

 Nm 5 5                             پيچ خود قل اتصال كفشك ترمز ثابت   ●

 
 :  ابزار مخصوص – ٩

 

                                                                                         
000 589 76 03 00                                                            

 بكسآچار                                                                                                    
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

١٣ C 240برتسواري 

  ديسك ترمز ه كردنباز و بست

 

               
 

 . ن از روي باالبر باشيد  آجك زده و خودرو را توسط پايه ها مهار نمائيد ومواظب لغزشماشين را    : توجه 

 .  را درآوريد ي جلو چرخ ها– ١

 .  ضخامت لنتها و وضعيت ديسك ترمز ها را بررسي كنيد – ٢

ا بين شيار سيل و درپوش گرد و خاك ممكن  اگر لنتهاي ترمز بيش از حد سائيده شده باشند ، فاصله م : توجه 

 . سيب ديده باشد، در اينحالت نشتي سيستم ترمز را به كمك تستر فشار كنترل كنيد آاست 

 .  كفشك ترمز اكسل جلو را درآوريد – ٣

  ) ٤و٣در بندهاي . ( شيلنگ ترمز را قطع نكنيد .  كفشك ترمز اكسل عقب را درآوريد– ٤

 . اگر ديسكهاي ترمز اكسل عقب را برداشتيد ترمز دستي را رها كنيد . د كنيد ترمز دستي را ازا– ٥

 

 .  را درآوريد (61) و ديسك ترمز (64) پيچ قفل شونده – ٦
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 ٤٢   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 

١٤ C 240برتسواري 

 هـنگام نصب هميشه ديسكهاي ترمز را با هم تعويض كنيد و همچنين مقر ديسك را با گريس بلند   :   توجـه  

 .  ا تعويض نمائيد گريسكاري و پيچ قفل شونده رMB  مدت 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧

 .  ترمز دستي را تنظيم كنيد – ٨

 :  گشتاور – ٩

  Nm 10  پيچ قفل شونده ديسك اكسل عقب        ●

   Nm 10             پيچ قفل شونده ديسك اكسل جلو ●

 : اقالم مورد نياز تعميراتي – ١٠

 دوام باMBگريس    ●
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

١٥ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن سيلندر اصلي ترمز 

            

 

             ـ سيلندر اصلي           1

  مهرة نگهدارنده -19    لوله ترمز–            5

 Esp فشار ترمز   (1) سنسور – B ١/٣٤    شيلنگ سيلندر اصلي كالچ -           7

 Esp فشار ترمز   (2) سنسور – B ٢/٣٤     مخزن-           10

10a           - پيچ     S11 –توپي سوئيچ سطح روغن ترمز  

  واشر -          17

 
 . سطح روغن ترمز را كنترل تا افتي نداشته باشد  : توجه 

 .  سطح روغن ترمز را درآوريد (S11) توپي سوئيچ – ١

 .  مخزن روغن ترمز را خالي كنيد – ٢

 )اتصاالت را با توپي ها آب بندي كنيد . ( باز كنيد  لوله هاي ترمز ها را– ٣

 .  را درآوريد (ESP) فشار ترمز (2)سنسور – ٤

 .  شيلنگ ورودي سيلندر اصلي كالچ را باز كنيد – ٥

 . آوريد ر  پاية پاندولي را د– ٦
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

١٦ C 240برتسواري 

 .  سيلندر اصلي ترمز را خارج كنيد – ٧

بكشيد ، در غير اينصورت بازوي فشاري با محور تماس پيدا سيلندر اصلي ترمز را كج نكنيد و ازجلو  : توجـه  

 . نمي كند و منجر به رها شدن خارهاي واحد كنترل مي شود 

 .  را باز كنيد ESP فشار ترمز (1) سنسور – ٨

 .  پله اي را درآوريد (1) سيلندر اصلي ترمز – ٩

ورده و توپي هاي مخزن را كنترل و در صورت           را درآ  10aپيچ  .(  ترمز را درآوريد     (10) مخـزن سيلندر اصلي      – ١٠

 .)نياز تعويض كنيد 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١١

 . سيستم ترمز را هواگيري كنيد –  ١٢

 .  نشتي سيستم ترمز را كنترل كنيد  : توجه 

 :  گشتاور – ١٣

    Nm  0 2 مهرة اتصال سيلندر اصلي ترمز به بوستر ترمز              ●

 Nm 16      لولة ترمز به سيلندر اصلي ترمز    ●

 :روغن ترمز – ١٤

 ليتر) ٤٥/٠ – ٦/٠(  ظرفيت روغن ترمز    ●

 : ابزار مخصوص – ١٥

                                                                                  
000 589 75 03 00 

   آچار بكس        
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

١٧ C 240برتسواري 

  لنت هاي ترمز جلو  كردنهباز و بست

   

 

 
 
 . چرخ ها را باز و بسته و در صورت نياز تعويض كنيد .  چرخ هاي جلو را درآوريد– ١

 .  سنسور تماس لنت ترمز را قطع كنيد S10/1)* (1 كانكتور– ٢

 .  را درآوريد (31a) را باز وكفشك محرك (31C) پيچ هاي خود قفل – ٣

 .  را تعويض وگرد گير پيستون در كفشك محرك را بررسي كنيد (31a)خود قفل پيچ  نصبدرهنگام  : توجه 

 . )تنها ازلنتهاي ترمز مصوب مرسدس نيزاستفاده نمائيد( را درآوريد (31a) لنتهاي ترمز – ٤

 .   در روي حامل ترمز نصب شده اند (31a) مطمئن شويد كه صفحات نگهدارنده  : توجه 

 . ديسك ها را كنترل كنيد  ضخامت لنتها ووضعيت – ٥

 .  اگر لنتهاي ترمز ساييده شده باشند ، با تستر فشار نشتي سيستم ترمز را كنترل كنيد   : توجه 

 .  خارج كنيد (31g) لنت ترمز را از صفحه نگهدارنده لنت ترمز (S10/1) سنسور تماس – ٦

 
 . صب سنسور تماس را كنترل كنيد موقعيت ن. (  سنسور هاي تماس معيوب را تعويض كنيد  : توجه 

 .  پيستون را به عقب فشار دهيد – ٧
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

١٨ C 240برتسواري 

 جهـت جلوگـيري ازسرريزشـدن روغن ترمز هنگام فشار دادن پيستون قبالً مقداري از روغن ترمز را     : توجـه  

 . تخليه كنيد 

 .  كفشك محرك اكسل جلو را كنترل ودر صورت نياز تعويض كنيد   : توجه 

 .  را تميز كنيد (31a) واقع در كفشك محرك (31g)ت ترمز  سطح تماس لن– ٨

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩

 .    چندين بار پدال ترمز را بفشار يد تا لنت ها با ديسك ترمز درگير شوند – ١٠

ن  روغ maxتا شاخص   .  سـطح روغـن ترمـز را در مخـزن روغن كنترل و در صورت نياز آنرا تصحيح نمائيد                   – ١١

 . ريخته و در صورت نياز آنرا خالي كنيد 

 :  گشتاور – ١٢

       Nm  5 2   پيچ خود قفل اتصال بدنة سيلندر كفشك محرك به پيچ راهنما ●

 : سيال ترمز  – ١٣

 ليتر ) ٤٥/٠ – ٦/٠(  ظرفيت مخزن روغن ترمز ●    

 :  ابزار مخصوص – ١٤

                                                  
000 589 26 68 00                                                                000 589 52 43 00 

 ابزار جا انداز                برس كفشك ترمز                                                                   
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

١٩ C 240برتسواري 

 عقب باز و بسته كردن كفشك ترمز هاي 

    

 

 
 
 .  پيچ هاي چرخها عقب را باز كنيد – ١

 .  مخزن را خالي كنيد  در روغن ترمز– ٢

 .  جهت جلوگيري از سر ريز روغن ترمز مقداري از آنرا خالي كنيد   : توجه 

 .  رابط سنسور تماس بالشتك ترمز را قطع كنيد – ٣

 .  درآوريد(035) را به كمك سنبه (41) پين – ٤

 .   استفاده كنيد (41) همواره از سنبه براي كار با پين   : توجه 

 .  درآوريد (034) را با استفاده از اهرم (43) بالشتك ترمز – ٥

 .  آنها را با چسب مخصوص بالشتك روغنكاري كنيد (43)  هنگام نصب بالشتكهاي ترمز  : توجه 

 . ه نمائيد فقط از كيت بالشتكهاي ترمز مورد تاييد بيشتر استفاد-
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 ٤٢   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 

٢٠ C 240برتسواري 

 .  را از صفحة حامل بالشتك ترمز بيرون بكشيد (S10/4) سنسور تماس – ٦

 .   سنسور هاي  معيوب را تعويض وموقعيت نصب آنها را كنترل كنيد  : توجه 

 .  ضخامت لنت هاي ترمز و وضعيت ديسكهاي ترمز را كنترل كنيد – ٧

 سائيده شوند، شكاف ميان شيار آب بندي وگردگير آسيب  اگـر بالشتك هاي ترمز بيشتر از حد مجاز  : توجـه  

 .  مي بيند و بايد نشتي سيستم ترمز را تستر فشار كنترل كنيد 

 .  سنسور تماس ترمز را از صفحة حامل يا لنت جدا كنيد – ٨

 .  جا بزنيد (031) را با استفاده از جا انداز (47) پيستون – ٩

 . پالستيكي ، پيستون مخالف را نگه داريد   با استفاده از يك گوة  : توجه 

 .   پيستون ديگر را با استفاده از جا انداز به پشت فشار دهيد   : توجه 

 .  سپر حرارتي را خم نكنيد -

 نباشـد پرگاري ثابت اكسل عقب را باز و بسته و در صورت نياز  ت اگـر حركـت دادن پيسـتون راحـ     : توجـه  

 . تعويض كنيد 

 .  بالشتك ترمز را با استفاده برس پاك كنيد  راهنماي– ١٠

 . عمل كنيد فوق روش جهت نصب عكس – ١١

 .  چند بار با پدال كار كنيد تا بالشتكها با ديسكها تماس پيدا كنند – ١٢

 ) روغن بريزيد max  تا عالمت . (  روغن ترمزراكنترل ودرصورت نياز مقدارآنرا به حد مورد نظر برسانيد– ١٣
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

٢١ C 240برتسواري 

 ز و بسته كردن كابل كنترل ترمز عقب با

      

 

 
 
 .  پانل درپوش زير بالشتك صندلي عقب را درآوريد – ١

 .  پيچ تنظيم را شل كنيد – ٢

 .  وپوستة اهرم وسط را باز كنيد (91) واقع در اهرم وسط (85) سيم ترمز – ٣

 .  درپوش كفي جلو را باز كنيد – ٤

 . وريد  درپوش زير داشبورد را درآ– ٥

 .  باز كنيد (75) را از پدال (85)سيم كنترل ترمز . را درآوريد(71a) درپوش پدال – ٦

 .  درپوش كفي جلو را باز كنيد – ٨

 .  حفاظ حرارتي سيستم اگزوز را درآوريد– ٩

 . بشكند گيره هايي كه حركت دادن آنها در هنگام در آوردن سيم مشكل است را .  سيم كنترل ترمز را درآوريد– ١٠

 .  براي نصب عكس اعمال فوق را انجام دهيد – ١١

 .  ترمز دستي را تنظيم كنيد – ١٢
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

٢٢ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن كابل كنترل ترمز جلو 

   

 

 
 
 .  پانل درپوش زير صندلي عقب را درآوريد – ١

 .  را شل كنيد (89) پيچ تنظيم – ٢

 .  درپوش زير داشبورد را درآوريد – ٣

 (71a). نترلهاي پايي را درآوريد  درپوش ك– ٤

 .  خارج كنيد (75) را از پاية كابل پدال (85) سيم كنترل ترمز – ٥

 .  را باز كنيد (71) پيچ كنترلهاي پايي – ٦

 . اندكي كنترل پايي را باال آوريد . ( را قطع كنيد (S12) اتصال كليد ترمز دستي -

  ) )(010با استفاده از ابزار . ( نيد  سيم آزاد كننده كنترلهاي پايي را باز ك– ٨

 . پيچ هاي ستاره اي پشت كنترلهاي پايي را شل نكنيد .  را درآوريد(71) كنترل كننده هاي پايي – ٩
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 ٤٢   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 

٢٣ C 240برتسواري 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 .  ترمز دستي را تنظيم كنيد – ١١

 :  گشتاور – ١٢

         Nm 2 1نده با پا  پيچ كنترلهاي پايي ، ترمز دستي فعال شو   ●
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

٢٤ C 240برتسواري 

  سيم كنترل ترمز عقب ه كردنباز و بست

 

 

 

 .  بالشتكهاي ترمز دستي را درآوريد – ١

 .  را شل كنيد (89) پيچ تنظيم – ٢

 .  را تعويض كنيد (93)پيچ خود قفل .  را باز كنيد(91) در اهرم وسط (85) سيم ترمز جلو – ٣

 .  را از روي ميل تعادل جدا كنيد (85)رل ترمز  سيم كنت– ٤

 .  را تعويض كنيد (98)پيچ خود قفل . حامل چرخ را باز كنيد(98) پيچ خود قفل – ٥

 .  را درآوريد (86) سيم كنترل ترمز – ٦
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 ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 

٢٥ C 240برتسواري 

 .  جهت نصب عكس اعمال خود را انجام دهيد -٧

 : گشتاور  ـ ٨

  عقب چرخ  پيچ خود قفل سيم كنترل ترمز در حامل   ●

 : ابزار مخصوص  ـ ٩

                                                                           

129 589 11 63 00                     
 گيره باز كن                                  
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  ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

C - 240 ٢٦

  كفشك هاي ترمز دستي  ه كردنباز و بست

 

         
 
 
 .  چرخهاي عقب را درآوريد – ١

 .  ديسكهاي ترمز اكسل عقب را درآوريد– ٢

 .  پانل درپوش زير صندلي عقب را درآوريد – ٣

 .  تنظيم كننده لقي سيستم را آزاد كنيد – ٤

 .  جدا كنيد (041) فنر را با استفاده از ابزار – ٥

 . نگام نصب ، از درست جا خوردن فنر اطمينان حاصل كنيد  ه-

 .  درآوريد (040) را با استفاده از ابزار (107) فنر – ٦

 .  كفشك هاي روي فلنچ شافت اكسل عقب را درآوريد – ٧

 .  بايد تعويض شوند (112 , 111 , 107) اگر كفشك ها سوخته باشند ، كفشك و فنرهاي  : توجه 
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  ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

C - 240 ٢٧

 خـودرو هـاي كـه ديسـكهاي ترمـز آنهـا قابليت  خنك  شوندگي  دارند ، ديسك ها  را نيز  بايد       در : توجـه  

 .تعويض كرد 

 هنگام نصب مكانيزم تنظيم را به عقب بگردانيد و طوري در كفشكهاي ترمز قرار دهيد كه چرخ تنظيم   : توجه 

(  C) در جهت حركت باشد    . 

 .  را درآوريد (112) فنر – ٨

 .  گريسكاري كنيد MB را با گريس (C ) و قسمت استوانه اي چرخ تنظيم (104) رزوة پيچ فشاري  : توجه 

 .  باشد (b) بايد زير پيچ (112) فنر  : توجه 

 .  از جا خوردن صحيح فنر اطمينان حاصل كنيد  : توجه 

 .  را درآوريد (109) قفل انبساطي – ٩

 .  ، گريسكاري كنيد MBان ها را با گريس  تمام سطوح لغزشي و ياتاق : توجه 

 .  براي نصب ، عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 .  ترمز دستي را تنظيم كنيد – ١١

 :  ابزار مخصوص – ١٢

 
 

                                              112 589 09 61 00                                                                                 116 589 01 62 00 
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  ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

C - 240 ٢٨

 تنظيم ترمز دستي 

 

            
 
 .  ترمز دستي را تنظيم كنيد – ١

 .  دندانه و با اثر ترمز كافي پايين آوريد ، ترمز دستي را تنظيم كنيد ١٠ اگر پدال را با -

 .  خودرو را از پشت باال آوريد – ٢

 . يچ هاي هر چرخ را باز كنيد  در چرخهاي عقب ، يكي از پ– ٤

  را تنظيم كرده تا وقتيكه كفشكها در گير شوند وچرخ عقب (105)  چرخ (mm 4.5) به كمك يك پيچ گوشتي – ٥

 جهت تنظيم براي قرار دادن كفشك در ترمز در سمت راست چرخ تنظيم را از پايين به باال بچرخانيد  : توجـه  
 . ال به پايين بچرخانيد  در سمت چپ چرخ تنظيم را از با-.

 .  را به عقب بگردانيد تا وقتي كه چرخ عقب راحت بگردد(105) چرخ تنظيم – ٦

 . درموقع شل كردن چرخهاي تنظيم مطمئن شويدكه هردو با دندانه هاي مساوي به عقب چرخيده اند :   توجه 

 .  چندين بار ترمز دستي را محكم پايين بياوريد – ٨

 .  عقب را كنترل كنيد  لقي چرخهاي– ١٠

 .  پيچ چرخهاي عقب را نصب كنيد – ١١

 :  گشتاور – ١٢

  Nm 110   پيچ چرخها     ●
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 (L6/1b, L6/2b).  بوش را در مركز قرار دهيد – ٣

  ٤٢   گروه                                     
 

C - 240 ٢٩

 باز و بسته كردن سنسور سرعت 

  

        
 
 
 (L6/1a, L 6/2a) .  پيچ هاي خود قفل آلني سنسور سرعت را تعويض كنيد – ١

 .  را باز كنيد (L6/1 , L6/2) سنسور دور جلو – ٢

 .  آسيب ديدگي روتور توپي چرخ را بررسي كرده واز تميزي قسمت آستر پايي اطمينان حاصل كنيد  : توجه 

 .  سوراخ شغالدست فرمان را گريسكاري كنيد – ٤

   : گشتاور – ٥

  Nm 25     پيچ خود قفل اتصال سنسور سرعت●    

 :  مورد نياز تعميراتي  اقالم– ٦

  با طول عمر زياد MBگريس    ●
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  ٤٢   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

C - 240 ٣٠

 ) كمك ترمز  : ( B ASباز و بسته كردن سنسور حركت ديافراگمي 

 

                           
 
 

 . بوستر ترمز را كنترل كنيد  : توجه 

 .    چندين باز با پدال ترمزكار كنيد تا خالء بوستر ترمز كاهش يابد – ١

 سنسور حركت ديافراگمي در صورت ايجاد خالء ممكن است به داخل بوستر ترمز كشيده شود ، در  : توجـه  

 . اين حالت بايد بوستر ترمز تعويض شود 

 . را باز و بسته كنيد ) سيلندر دو تايي(  سيلندر اصلي ترمز – ٢

 .  را باز كنيد BAS  1) *(A7/7 رابط سنسور حركت ديافراگمي – ٣

 .  خار فنري را تعويض و از جاگيري صحيح آن اطمينان حاصل كنيد .  را درآوريد(16b)  خار فنري– ٤

 .  را درآوريد BAS (A7/7 b1) سنسور حركت ديافراگمي – ٥

هـنگام نصـب سنسـور حركت ديافراگمي جلو آنرا با مقداري مثل الكل يا آب صابون آغشته نمائيد ،     : توجـه  

 . رد طوريكه اورينگ به راحتي جا بخو

 .  اورينگ را تعويض كنيد – ٦
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  ٤٢   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٣١

 . اورينگ را در شيار پوست ترمز قرار داده و از جا گيري صحيح آن مطمئن شويد  : توجه 

 .  جهت نصب عكس اعمال فوق را انجام دهيد -٧

 )چندين باز ترمز كنيد . ( موتور را استارت بزنيد – ٨

 .  موتور را خاموش كنيد– ٩

 .  ديافراگمي را كنترل كنيد  سفتي سنسور حركت– ١٠

 .  نويزهاي جريان هوا نبايد از بوستر ترمز شنيده شوند  : توجه 
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C - 240 ٣٢

 باز و بسته كردن سنسور سرعت راست وچپ اكسل عقب 

 

            
 
 
 (L6/3 a ,  L 6/4a).  پيچ هاي شش گوش خود قفل سنسور سرعت اكسل عقب تعويض شوند – ١

 .   ديدگي روتور توپي چرخ را چك كرده و از تميزي تيغه هاي مغناطيسي اطمينان حاصل نمائيد  آسيب– ٢

  : (ASR) گشتاور – ٣

         Nm 8پيچ خود قفل سنسور سرعت   ●

 :  اقالم مورد نياز تعميراتي – ٤

  با طول عمر زياد MBگريس   ●
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C - 240 ٣٣

  (ESP  )ترونيكي باز و بسته كردن واحد هيدروليك برنامه پايداري الك

          

 

F               – پايه ، واحد هيدروليك – 37   اتصال ، مدار ترمز جلو ESP 

R               – اتصال ، مدار ترمز عقب   A2    (42) رابط ، واحد كنترل  ESP 

FL             - ترمز چرخ چپ جلو   A 7/3 – واحد هيدروليك ESP 

FR              - ترمز چرخ راست جلو   N47  – واحد كنترل ESP 

RR             –            لوله هاي ترمز –             5 ترمز چرخ راست عقب  

 

 
 .  در نگهداري و استفاده از روغن ترمز دقت كنيد :احتياط 

 .  سوئيچ ماشين را بسته و آن را ازخودرو خارج كنيد – ١

 . حل اتصاالت لوله ها را تميز كنيد  در مESP واحد هيدروليك – ٢

 .  لوله هاي ترمز را قطع كنيد – ٣

 
 در هنگام نصب لوله هاي ترمز و اتصاالت را جا زده و قبل از باز كردن لوله هاي ترمز آنها را عالمت  : توجـه  

 . گذاري كنيد و در صورت لزوم مسير لوله هاي چرخهاي متناظر را كنترل نمائيد 
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C - 240 ٣٤

 .  را آزاد كنيد  ) ESP (42 واحد كنترل  كوپلينگ– ٤

 . را از پايه باز و برداريد ESP واحد هيدروليك – ٥

 .  در صورت لزوم روغن ترمز باقي مانده را خالي كنيد -

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

 .  سيستم ترمز را هواگيري كنيد – ٧

 .  نشتي سيستم ترمز را كنترل كنيد – ٨

 . م دستگاه عيب ياب را خوانده و سپس آنرا پاك كنيد پيغا– ٩

 : گشتاور – ١٠

  ESP        10 Nm  مهرة اتصال پايه به واحد هيدروليك    ●

 ESP            15 Nm    اتصال لولة ترمز به واحد هيدروليك  ● 

 
 :  ابزار مخصوص – ١١

                                                                                 
000 589 77 03 00 

        آچار رينگي 
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C - 240 ٣٥

  (ESP ) باز و بسته كردن واحد كنترل برنامه پايداري الكترونيكي

 

            
 
 . سوئيچ ماشين را بسته و آن را از خودرو خارج كنيد– ١

 . يد  را باز و بردارESP (N47-5) در واحد كنترل (42) كوپلينگ – ٢

 .  واحد كنترل را باز كنيد (32) پيچ هاي – ٣

 .  را از واحد هيدروليك جلو جدا كرده و درآوريد ESP (N47/5) واحد كنترل - ٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥

 : گشتاور – ٦

      Nm 4 مهرة اتصال واحد كنترل     ●
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 بازديد بلبرينگ غلطكي مخروطي  

 

 . ينگ غلطكي مخروطي و حلقه داخلي بلبرينگ ا فقط جفت عوض كنيد بلبر  : توجه 

 .  بلبرينگ غلطكي مخروطي و حلقه داخلي بلبرينگ را به شرح ذيل بازديد كنيد – ١

 . غلطك مخروطي و حلقه هاي داخلي بايد نرم بچخد  ●

 )براي مثال تغيير رنگ در اثر گرما ( تغيير رنگ  ●

 . مخروطي از لحاظ صدمه ديدن بازديد كنيد حلقه فلزي غلطكي و غلطك  ●

 . حلقه هاي داخلي بايد در پولي چرخ نصب شود ● 

اگـر بلبريـنگ غلطكي مخروطي و حلقه ها تغير رنگ پيدا كرده و صدمه ببيند از آنها مي توان دوباره     : توجـه  

 . استفاده كرد 
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C - 240 ٣٧

 توجه به تعمير سيستم ترمز 

  در هنگام بروز حادثه ABS/ ETS/ ASR/ ESPطرز عمل اجزاء 

اگـر حادثـه براي خودرو پيش آيد يا وضعيت ظاهره دستگاه هيدروليك بعد از حادثه نشان دهد كه به                     :احتـياط     

 . دستگاه هيدروليك ضربه وارد شده بايد آنرا تعويض كرد 

 . :عالئم نشان دهنده براي مثال به شرح ذيل هستند 

 خورده لوله هاي هيدروليك پيچ  ●

 نشتي در اتصاالت دستگاه هيدروليك  ●

 . قطعه فلزي دستگاه هيدروليك كه نشان حادثه داشته باشد  ●

 . دستگاه هيدروليك از سيت ها جدا شده و براحتي قابل نصب شدن نباشد  ●

احل حتـي اگـر هـيچ كدام از اينها ظاهر نشود سيستم مي بايد در معرض يك تست عملكرد محتاط واقع شود و مر                       

 . تست براي دريچه سونولوئيد و پمپ بايد انجام شود 

 . زمان تعميير و تنظيم سيستم ترمز از عدم وجود روغن و گريس در سيم ترمز اطمينان حاصل نمائيد  ●

 . روغن ترمز تازه جهت شستشو و تميز كردن سيلندر ، لوله ها و مخزن سيستم ترمز هيدرليكي استفاده شود  ●

 . در صورتيكه حداقل روغن پايان شود فرآيند زير را انجام مي دهيم  ●

 .  سيلندر ترمز اصلي جفتي و مخزن روغن ترمز را عوض مي كنيم – ١

 .  تمام سيستم ترمز را با روغن ترمز تازه شستشو مي دهم – ٢

 مخزن –دستگاه هيدروليك   ESP – ASR – ETS – ABS شلنگ ترمز – تمـام قطعـات السـتيكي مثل دو شاخه ترمز    – ٣

 .  پمپ تغذيه و قطعات كه ممكن است با روغن تماس يافته باشد بايد عوض شود –تحت فشار 

 .  سيستم ترمز را هواگيري كنيد – ٤

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٤٢   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٣٨

 نكات مربوط به كاهش روغن ترمز 

 

گير كنترل   ، نشتي مخزن تحت فشار و پمپ تغذيه را در سمت چپ گل             ASR با   ١٩٩٤ تا تاريخ    ١٤٠ و   ١٢٩در مـدل    

 .  پمپ تغذيه ندارد ASR ، ١٩٩٤در تاريخ . نمائيد 

 ، نشتي ارتباط پمپ     ESP با   ١١٩ با موتور    ٢١٠ و مدل    ١٤٠ ، مدل    ٩٨ تـا سال     ١٢٠ و   ١١٩ بـا موتـور      ١٢٩در مـدل    

 . تغذيه و پيستون تغذيه در سمت چپ گلگير كنترل نمائيد 

رمز از بوستر ترمز از طريق كاسه نمد ثانوي را در سيلندر   اگـر كاهش روغن ترمز قابل رويت نباشد روغن ورودي ت          

 . ترمز بازديد كنيد 

 . سيلندر ترمز اصلي را جدا كنيد  ●

 .  روغن ترمز كه ممكن است رسوخ يافته را خارج كنيد و آنرا داخل فنجان اندازه گيري خالي كنيد  ●

 . بوستر ترمز بايد تعويض شود .  باشد  سانتي متر مكعب در بوستر ترمز وجود داشته١٠٠اگر بيشتر از 

 . ديافراگم برقي در بوستر ترمز در برابر روغن ترمز مقاومت دارد 

روغن ترمز ممكن است از بوستر      . امـا صفحه عكس عمل و دريچه سوپاپ در دستگاهكنترل اصلي مقاومت ندارد              

 . ترمز خارج گردد 

ي تواند به صفحه عكس العمل يا دريچه سوپاپ ماداميكه           سانتي متر مكعب نم    ١٠٠كيفيـت روغـن ترمـز كمـتر از          

 . بوستر ترمز نصب شده باشد برسد 
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C - 240 ٣٩

 كنترل نشتي سيستم ترمز 

 

 بعـد از بـيرون ريختـن پدال ترمز را چندين مرحله به منظور تنظيم صحيح فاصله بين ديسك ترمز و پدال ترمز                – ١

 . رو به پايين فشار مي دهيم 

 نيوتن فشار   ٣٠٠ تا   ٢٠٠پدال ترمز را با نيروي      . ن روغن بودن خودرو را كنترل مي كنيم          سـپس نشـتي در زمـا       – ٢

 . مي دهيم 

 .  فشار ايجاد شده بدون پايين رفتن بيشتر پدال ترمز بايد يكنواخت باقي بماند – ٣

 .  تمامي اتصاالت را جهت نشتي بازديد كنيد– ٤

 . ديد كرده و در صورت ضرورت آن را اصالح كنيد  سطح روغن ترمز را در مخزن روغن ترمز باز– ٥
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 نصب شيلنگ ترمز 

 

 

 

 . از شيلنگ هايي كه مورد تأييد مرسدس بنز باشد استفاده كنيد 

حداقل ) . عاري از پيچ خوردگي     (  مطمئـن شـويد كه شيلنگ پيچ نخورده است         (51)هـنگام اتصـال شـيلنگ ترمـز         

 .  ديگر محور بايد تحت ضمانت شركت قرار داشته باشد تا اجزاء ميليمتر ١٥فاصله از 

شيلنگ ترمز .  نقطه اي يا چند نقطه اي محكم شده است    ١٢ كـه بـه صفحه نگه دارنده با برش عمودي            (52)بسـت   

در داخـل صـفحه نگهدارنـده وارد شـده در ايـن چنيـن مـوارد امكان سائيدگي در سمت چپ و راست قفل و در                           

 . د برگشت كامل وجود ندار

 ١٤٠ - ١٢٩اولين نسخه براي مدل 

با دو  (دومين نسخه   . رابـط روي شـيلنگ ترمز فقط دو عدد ضربه گير داشته كه در تمامي نقاط بست قفل مي شود                     

 )قالب برجسته 
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 نكات مربوط به سنسور لنت ترمز 

 

 
ه قبالًوجود داشته مربوط    بـاتعويض لنـت ترمـز ، تعـداد سنسور ها كه دوباره نصب شوند مي بايد به سنسورهاي ك                   

 . باشند 

در صـورتيكه سنسـور اتصـال روي دو شاخه ترمز نصب شود اين سنسور بايد دوباره روي لنت ترمز                     :احتـياط     

 . مشابه نصب شود 

در نتـيجه ايـن نمـناك شـدن سـرب هاي سنسور اتصال قطع شده نشان مي دهد كه لنت ترمز سائيده شده و چراغ                          

 . خطر روغن مي شود 

  با سنسورهاي اتصال مجهز مي باشند كه ميزان سائيدگي ترمز را ASR , ESP , ETSر ترمـز چـرخ عقب خودروها با   د

 . نشان دهند كه متغير هاي زير وجود دارد 

  سنسور ٤ – سنسور ٢ – سنسور ١ –بدون سنسور 

 سنسور اتصال لنت ترمز عقب سمت راست 

 . متغير ها زير براي محور جلو وجود دارد 

  سنسور ٤ سنسور يا ٢ – سنسور ١

) مقاوم در برابر حرارت     ( سنسورهاي اتصال شفاف    . سـرب سنسور اتصال مي بايد مانند شكل بايد مشخص شود            

 . در محور عقب بايد نصب شود 
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 باز و بسته كردن نگه دارنده سيلندر اصلي ترمز 

 

 

 

 . مي كنيم  مهره هاي تك پيچ از پين هاي سيلندر ترمز اصلي جدا – ١

 . مهره هاي تك پيچ بايد خراب شده تا نگه دارنده پاندولي جدا شودو مي بايد هميشه جايگزين شود   : توجه 

 .  نگه دارنده پاندولي با حلقه سيمي را از سيلندر ترمز اصلي جدا كرده و از مهار طزئيني جدا مي كنيم – ٢

 . د كرده و در صورت ضرورت تعويض كنيد  حلقه هاي سيمي را از لحاظ صدمه ديدگي بازدي– ٣

 . نگه دارنده پاندولي را نصب كنيد 

 .  مهره تك پيچ را تطبيق دهيد – ٤

 X    براي جلوگيري از سر خوردن نگه دارنده پاندولي سيلندر ترمز اصلي مهره تك پيچ بايد در ابعاد   : توجـه  

 . فشرده گردد 
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 بازديد ضخامت لنت ترمز 

 

 

  باز كردن –الف 

 . به تعميرات سيستم ترمز توجه كنيد   : توجه 

وضعيت چهار صفحه نگهدارنده در محل صفحه       . خـودرو را بين ستون هاي صفحه باالبر تنظيم نمائيد            : احتـياط 

 . هاي باالبر توسط سازنده مشخص شده است 

 . خطر حادثه مهلك اگر خودرو از روي جك باالبر سر بخورد  : احتياط

 )محلي كه تعمير شده است ( قطعات متصل به خودرو را بپوشانيد – ١

 .  چرخها را باز كنيد – ٢

  بازديد –ب 

 .  ضخامت لنت ترمز را در محور جلو و عقب كنترل كنيد – ٣

بازديد بصري ، لنت ترمز نصب شده ابعاد محدود پيشنهادي را در نظر بگيريد بنابراين حدود سائيدگي   : توجه 

 . بل از تغير بعدي بنفش رنگ نشده است تا ق

 .  ديسك ترمز را به محافظ تركيدگي و بريدگي بازديد كنيد – ٤
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C - 240 ٤٤

حركت دهيد كه در اثر فشار هاي زياد ايجاد ميليمتر ٢٥ديسك ترمز را به محافظ ترك موئي حداكثر تا   : توجه 

  ميليمتر ٥ي كه باز شده باشد و عميق تر از در اين مورد تركيدگي و بريدگ. نياز به تعويض نمي باشد .مي گردد

  اندازه گيري –ج 

  شابلون اندازه گيري جهت اندازه گيري ضخامت ديسك ترمز در محور جلو و عقب – ٥

حـدود سائيدگي ديسك ترمز را در نظر بگيريد ابعادحدود پيشنهادي را در نظر بگيريد بنابراين حدود    : توجـه  

 . ير بعدي بنفش نشده است سائيه شده تا قبل از تعم

 . چرخ ها را ببنديد 
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C - 240 ٤٥

 نكات ايمني 

قبل از راندن خودرو چندين بار پدال ترمز را فشار دهيد تا زماني كه فشار سيستم ترمز باال آمده و ثابت                     : احتـياط 

 . بماند 

 .  خود حركت كند خطر حادثه زماني كه خودروي در حال تعمير در اثر نداشتن ترمز از جاي : احتياط

اولين زماني كه استفاده از ترمز بعد از انجام تعميرات سيم هيدروليك ترمز خطر حادثه در اثر سيستم                  :خطـر حادثه    

 . ترمز معيوب افزايش خواهد يافت 

 احتياط ايمني / راهنمايي در فرآيند 

 پدال ترمز را چندين بار براي باال         بعـد از پايـان كـار روي هيدرولـيك سيسـتم ترمز و قل از راه انداختن خودرو                   -

 . آمدن فشار در سيستم ترمز آنرا فشار دهيد 

به موجب .  ثانيه باقي بماند ٣٠ از زمانـي كـه فشـار ترمز در سيم ترمز باال آمد پدال ترمز بايد در اين حالت براي                 -

 . آن فشار سيستم ترمز نبايد كاهش پيدا كند 
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C - 240 ٤٦

 عملكرد ترمز دستي 

 

 
  پدال ترمز – 75  كنترل پايي– 71  فنر – 6  جفحقه– 4 بلبرينگ     – 3   فنر مارپيچ تخت – 2  كاسه ترمز –    1

 

 . پدال ترمز دستي را در حالت فشرده نگه داشته و حكت بي اثر كاهش مي يابد 

  . كاسه ترمز به سمت لنت ترمز حركت مي كند فنر مارپيچ تخت در اطراف كاسه فشرده مي شود

اگر پدال ترمز فشرده شود فشار اصطحكاك فنر مارپيچ تخت          . فـنر مارپـيچ تخـت توسـط يك فنر فشرده مي شود              

 . متناوباً لنت ترمز را نگه مي دارد 

 . صداي آشنا ترمز دستي توسط بلبرينگ و جقجقه ايجاد مي شود 
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C - 240 ٤٧

 نصب صفحه هاي محافظ 

 

 

 

 .  پيچ متصل مي كنيم  عدد٣ صفحه محافظ را به توپي چرخ با – ١

 . پيچ هاي چرخ در رينگ هاي آلياژ سبك زياد تر عمر مي كند  فقط پيچ هاي كوتاه استفاده كنيد   : توجه 

 :  ابزار مخصوص – ٢

220 589 01 31 00                                                                                            
      صفحه محافظ                                                                                                                          
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 ١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)۴و۳رده ( دستورالعمل تعميرات

 )بوستر ترمز (۴۳:  گروه 
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 ٤٣   گروه               فهرست اصلي                     فهرست بخش                  مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ٢

 بوستر ترمز
 

 چک کردن سوپاپ ترمز -

 چک کردن بوستر ترمز  -

 باز وبسته کردن بوستر ترمز -

 وصل و جدا کردن دستگاه تست بوستر ترمز -
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 ٤٣   گروه              فهرست بخش                  مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٣

 ترمزچک کردن سوپاپ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 .ديدر بوستر ترمز وصل کن ) ۰۳۰(کانکتور تستر  – ۱

از بوستر  ) ۱۷(برای تست سوپاپ     ) ۰۳۱(د با   دازه بگيري  پـدال ترمز را در زمان مشخص فشارداده ووان          :توجه

 ) ۱۶(ترمز 

 . د پدال ايجاد کنيبار با فشار  ) ۰,۷۵ – ۰,۸(حدود ر را روشن کرده وخالئی وموت - ۲

 . باشد  ) ۰,۸(د کمتر از فشار نباي: توجه 

 . د کني سوئيچ را بسته موتور را خاموش – ۳

 . د  اگر کمتر باشد خط خال را عوض کني. بار کمتر شود ۰,۲ه کمتر از ثاني۳۰مقدار خالنبايد در مدت : توجه 
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 ٤٣   گروه              فهرست بخش                  مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ۴

 . د را را از بوستر جداکني) ۰۳۰(تستر  کانکتور– ۴

 

 :  ابزار مخصوص – ۵

 

                             
 201 589 13 21 00 

 00 63 08 589 168         تستر خال 
        کانکتور تست
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 ٤٣   گروه              فهرست بخش                  مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ۵

 چک کردن بوستر ترمز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ددر بوستر ترمز وصل کني ) ۰۳۰(تر  کانکتور تس- ۱

 

از بوستر ) ۱۷(برای تست سوپاپ  ) ۰۳۱(د با شخص فشارداده ووانازه بگيرير زمان م پـدال ترمز را د   :توجـه 

 ) ۱۶(ترمز 

 . د بار با فشار پدال ايجاد کني ) ۰,۷۵ – ۰,۸(موتور را روشن کرده وخالئی حدود   :توجه

 . د به بست ترمز محکم کني) ۰۵۱( فشار  کانکتور تستر– ۲
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 ٤٣   گروه               فهرست اصلي                     فهرست بخش                  مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ۶

 . د به پدال ترمز وصل کني) ۰۶۰( ترمز  وارد کننده فشار به پدال– ۳

 . د بار با فشار پدال ايجاد کني ) ۰,۷۵ – ۰,۸( موتور را روشن کرده وخالئی حدود - ۴

 .  د ه پدال ترمز مقدار فشار را بخواني با وارد کردن فشار ب– ۵

 

 .  شود ريد تعمين صورت باير ايقابل قبول است در غ )± ۱(  تلرانس فشار اندازه کرفته شده در حد :توجه

 

 . د يرا را از بوستر جداکن) ۰۳۰( کانکتورتستر - ۶

 .د يبه بست ترمز را جدا  کن) ۰۵۱( کانکتور تستر فشار - ۷

 .د يبه پدال ترمز را جدا  کن) ۰۶۰(  وارد کننده فشار به پدال ترمز - ۸

 .  د يستم ترمز را کنترول کني س– ۹
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 ٤٣   گروه              فهرست بخش                  مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٧

 : رو وفشار ي  مقدار ن- ۱۰

 50 Nm                       ( 8.5………13)    bar  

 10 Nm                     (28.5……….35)    bar  

 150 Nm                      48.5……….57)    bar  

 200Nm                     (68…………80)    bar  

 250Nm                     (84.5……...100)    bar  

 

 :  گشتاور – ۱۱

•  Nm  7کسل جلو            چ بست ترمز روی ايپ 

•

•

•

  Nm  7چ بست ترمز روی اکسل عقب            يپ 

 :  ابزار کارگاهی – ۱۲

 WH58.30-Z-1063-12Aروی پدال ترمز    يمتر  

 WH58.30-Z-1024-15Aتستر فشار                  

 :  ابزار مخصوص – ۱۳

 

                             
 

168 589 08 63 00 
 00 21 13 589 201   کانکتور تست      

  تستر خال         
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 ٤٣   گروه              فهرست بخش                  مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٨

 باز وبسته کردن بوستر ترمز 
 

 
 
 . د يرا باز کن) ۱(لندر اصلی ترمز ي س– ۱

 . د يرا باز کن  (A7/7b1 )راگم کانکتور سنسوردياف درپوش – ۲

 . د ي را باز کن(A7/7s1 ) درپوش کانکتور سوئئچ - ۳

 . باز کنيد ) ۱۶(از بوستر ترمز ) ۸( خط لوله خالء – ۴

 . را به داخل فشار دهيد ) ۱۲۰(  پوسته ماجول- ۵

 .  سوئيچ چراغ ترمز عقب را باز کنيد – ۶

 . باز کنيد ) ۲۵(مز با پيچ با پدال تردر بوستر ترمز ) ۲۵( درپوش – ۷

 . از بوستر ترمز را باز کنيد ) ۲۳( مهره – ۸

 . را باز کنيد ) ۱۶( بوستر ترمز – ۹
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 ٤٣   گروه               فهرست اصلي                     فهرست بخش                  مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ٩

 را عوض کنيد ) ۲۱(در صورت نياز واشرها . واشر های الستيکی وگردگير بايد سالم باشند : توجه  

 .  برای نصب عکس روش فوق عمل کنيد – ۱۰

 :  گشتاور – ۱۱

  Nm  25ر ترمز                مهره بوست
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 ٤٣   گروه              فهرست بخش                  مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ١٠

  دستگاه تست بوستر ترمز وصل و جدا کردن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . جدا کنيد ) ۱۶(را از بوستر ترمز ) ۸( خط خالء – ۱

 . وصل کنيد ) ۸(وخط خالء ) ۱۶(را به بوستر ترمز ) ۰۳۱( کانکتور دستگاه تست خالء – ۲

 .متصل کنيد ) ۰۳۱(درمحل تست ) ۰۳۰ ( کانکتور دستگاه تستر– ۳

 :  ابزار مخصوص – ۴

 

                             
201 589 13 21 00 

 تستر خال         
 

168 589 08 63 00 
  کانکتور تست      
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١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )سيستم فرمان (٤۶:  گروه 
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  ٤٦   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢ C 240برتسواري 

 سيستم فرمان

 

 باز و بسته كردن غربيلك فرمان  -

 باز و بسته كردن اتصال فنري -

 باز و بسته كردن سنسور زاويه فرمان -

 باز و بسته كردن غالف ميل فرمان  -

 (EZS)باز و بسته كردن كليد استارت  -

 (ELV)باز و بسته كردن مكانيزم ضامن فرمان  -

 كوپلينگ فرمانباز و بسته كردن  -

 باز وبسته كردن  چرخ دنده فرمان  -

 هواگيري پمپ فرمان -

 كنترل فشار پمپ فرمان  -

  پمپ فرمان  كردنباز و بسته -

 باز و بسته كردن ميل فرمان  -

 باز و بسته كردن ميل مهار داخلي -
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  فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 .  را به حالت افقي درآوريد (32) غربيلك فرمان – ٦

  ٤٦   گروه                                    
 

٣ C 240برتسواري 

  غربيلك فرمان ه كردنباز و بست

 

     
 

             32C غربيلك فرمان  32                    پيچ خزينه مخروطي A45                           اتصال فنري ساعت  

 
 

 .  سيستم اضطراري را در صورت وجود فعال كنيد – ١

 .  كليد جرقة الكترونيكي را درآوريد – ٢

 .  درگير مي شود (ELV) گيره الكترونيكي  : توجه 

 .  وسيله ضبط جريان سكون را وصل كنيد – ٣

 . ري را قطع كنيد ط با)منفي(اتصال بدنه  كابل – ٤

 . راديو و ساعت را تنظيم و پنجره و تايمر ماشين را هيتر ثابت تنظيم نمائيد : هنگام نصب 

 .  كيسة هواي غربيلك فرمان را درآوريد – ٥

 . باشند ) مستقيم ( ف  چرخهاي جلو در موقعيت صا : توجه 

 )هنگام نصب پيچ را تعويض كنيد . (  را در حالت ثابت بودن فرمان باز كنيد (32C) پيچ خزينه دار – ٧

 . ها از درون دريچه هاي كيسه هوا ، فرمان را درآوريد م  ضمن هدايت سي– ٨

 .  هنگام نصب ، مقرهاي خار فرمان را با عالئم ميل فرمان جفت كنيد  : توجه 

 .   را از لحاظ آسيب ديدگي بررسي كنيد (A45) كويل اتصال مارپيچ – ٩

 .  براي نصب عكس فوق عمل كنيد – ١٠
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  ٤٦   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤ C 240برتسواري 

 .  سنسور زاوية فرمان را فعال كنيد – ١١

 .  دستگاه عيب ياب را خوانده و سپس آنرا پاك كنيد عيب – ١٢

بايد بررسي و بعد از خاتمه كار از حافظه عيب عـيوب ناشي از قطع كابلها و باز و بست يا تست تنها   : توجـه  

 . ياب پاك شوند 

 .  تست جاده اي را انجام دهيد – ١٣

 .   كه غربيلك فرمان ، بيش از يك دندانه خم شده كنسل كنيد هنگامي عالمت چرخش فرمان را -

 .  نمايش دوباره سينگال يا عالمت چرخش فرمان چندان اطمينان بخش نيست  : توجه 

 .المپ نمايشگر كيسه هوا نبايد در موقع چرخش فرمان تا قفل شدن كامل فرمان در هردو طرف روشن باشد  -

 اگر فرمان خم شده باشد آنرا ماكزيمم تا يك دندانه تنظيم و اگر اختالف بيشتر بود قسمت جلو اكسل را كنترل و                       -

 . تنظيم كنيد 

 :  گشتاور – ١٤

                  Nm  0 8  ن  پيچ اتصال فرمان به ميل فرما ●

 :  تجهيزات كارگاهي –١٥

  H ams Zeheter  ساخت  ٢/١٢يونيت حفظ جريان ساكن ●    

  خودرو سواري STAR DTAGNOSISسيستم تشخيص  ●     
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

٥ C 240برتسواري 

  اتصال فنري ساعت ه كردنباز و بست

 
 

                      
 
 
 . رآوريد دبازكرده و  غربيلك فرمان را – ١

 .  چرخهاي جلو در حالت مستقيم و رو به جلو قرار داشته باشند -

 .  درآورده شود (A45) را تا اندازه اي بيرون بكشيد كه اتصال فنري ساعت (32b) پيچ هاي سفت كننده – ٢

 .  پيچ هاي سفت كننده جهت محافظت در مقابل پيچش و بعنوان تقويتي به كار مي روند  :  توجه 

 .  را به دقت از روپوش لوله جدا كنيد (A45) اتصال فنري ساعت – ٣

اگر اتصال فنري ساعت بيشتر از مقدار مورد نظر پيچانده شود يعني اگر مفصل فرمان برداشته شود در   : توجه 

 . آنصورت موقعيت اتصال فنري ساعت را تنظيم كنيد 

 .  آسيب ديدگي اتصال فنري ساعت را چك كنيد – ٤

 .  اتصال فنري ساعت را بازديد و در صورت نياز تعويض نمائيد  : ه توج

 (N49) سنسور زاوية فرمان را تعويض كنيد -

 .  براي نصب عكس فوق عمل كنيد – ٥
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

٦ C 240برتسواري 

  سنسور زاويه فرمان ه كردنباز و بست

 

                      
 
 . درآوريد باز كرده و  غربيلك فرمان را – ١

 (A45). ال مارپيچ را درآوريد  كويل اتص– ٢

 .  هنگام وارد كردن فشار به مارپيچ ، گيره ها را به بيرون فشار دهيد  : توجه 

 .  جدا كنيد (N49) را از سنسور زاويه فرمان (A45) اتصال مارپيچ – ٣

وي گيره ها  از درگـير شـدن مكانيزم ضامن يا گيره اطمينان حاصل كرده و بايستي خارهاي مارپيچ ر   : توجـه  

 . قرار گيرند 

 .  براي نصب عكس فوق عمل  نمائيد – ٤
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

٧ C 240برتسواري 

  باز و بسته كردن غالف ميل فرمان

 
 

 
 

 . هنگام نصب پيچ و مهره هاي خود قفل را تعويض نمائيد  :  توجه 

 )نگ فرمان ضروري است جهت جدا سازي كوپلي. ( ستون فرمان را تا حد ماكزيمم خارج كنيد – ١

 )چرخهاي جلو در موقعيت مستقيم به جلو(  چرخهاي فرمان را افقي كنيد – ٢

 خراب (A 45   ) فرمان در موقع باز بودن كوپلينگ نبايد بگردد در غير اينصورت اتصال فنري ساعت  : توجـه  

 . مي شود 

 .  پوشش قسمت پايين موتور را درآوريد – ٣

 )در صورت نصب. (زوز را از زير ديوارة حرارتي مفصل ميل فرمان درآوريد  حفاظ حرارتي اگ– ٤

 .  جدا كنيد (80a) را از كوپلينگ فرمان در زير ميل فرمان (25a) پيچ – ٥

 .  درآيد (25) ميل فرمان پائين را باال بكشيد تا از مفصل فرمان – ٦

 . ايين به ضربات جانبي حساس است  از چكش يا اهرم استفاده نكنيد زيرا ميل فرمان پ : توجه 

 .  چرخ دنده شعاعي و شانه اي را به سمت وسط بچرخانيد -
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  ٤٦   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٨ C 240برتسواري 

 زبانـه مفصـل فـرمان و شيار ميل فرمان پائين را ببنديد و در همان حال ميل فرمان پايين را به داخل مفصل فرمان         -

 . بكشيد 

 .  را از مفصل فرمان درآوريد (25F) سپس صفحة محافظ و.  براي باال آوردن زبانه از ابزار مناسب استفاده كنيد – ٧

هـنگام نصـب صـفحة اتصـال را با مهرة خود قفل جايگزين كرده و به اندازه كافي باال بياوريد تا دنده ها در مفصل       

 .فرمان درگير شوند 

 .  را درآوريد(N 26/5) ضامن برقي فرمان – ٨

 .  غربيلك فرمان را درآوريد – ٩

 .  را درآوريد (A45)اس مارپيچ  كويل تم– ١٠

 .  را درآوريد(S40) كليد كنترل  – ١١

 .  ستون فرمان قابل تنظيم را طوري فشار دهيد كه فضاي الزم براي كابل فراهم شود  : توجه 

  (SBS) كليد سيستم كنترل صوت را درآوريد– ١٢

 .  را درآوريد (S4) كليد چند كاره – ١٣

  (34).درآوريد  لولة پوشش كليد را – ١٤

 .  دستگاه را درآوريد ) چند شاخه اي( كالستر – ١٥

 .  پوسته روي داشبورد چپ را درآوريد – ١٦

 .   عايق زير قسمت چپ داشبورد را درآوريد -١٧

 . را ازمكانيزم ضامن برقي فرمان درآوريد(37P) اتصال – ١٨

 .  ضامن را به سمت جلو بچرخانيد تا به اهرم برسد – ١٩

 .  دستگيره را به پايين فشار دهيد تا از لولة پوششي جدا شود -٢٠

 .   مكانيزم تنظيم ستون فرمان را از بدنه باز كنيد  (91b) پيچ پاييني نگهدارندة – ٢١

 .  را از بدنه جدا كنيد (80) مكانيزم تنظيم ستون فرمان (91a) پيچ هاي بااليي – ٢٢

  (91a  )دن روكش يا پوشش ستون فرمان باشدابتدا پيچ هاي فوقاني بايد امكان لغزان پيچ ها را سفت كنيد

 .  را سفت كنيد 
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  ٤٦   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٩ C 240برتسواري 

 پوشـش سـتون فرمان را همراه با ميل فرمان پايين ، باال بكشيد و اين كار را ادامه دهيد تا زبانه مكانيزم تنظيم                         – ٢٣

 .  ستون فرمان از سوراخ راهنما پيدا شود 

 . ين را بلغزانيد ومجموعه را در چپ قرار دهيد  پوشش ستون و ميل فرمان پاي– ٢٤

 (99).  درپوش پوشش ستون فرمان را باز كنيد– ٢٥

 .  را جدا كنيد (99)چپ و راست پانل پوشش ستون فرمان   سيم هاي– ٢٦

 :قبل از سفت كردن بند سيم ها 

 . ب كنيد  را نص(VCS) وسيستم كنترل صوت (S40) ، كليد كنترل كروز (S4) كليد چند كاره -

 .از جاگيري صحيح كابل مطمئن شويد .  ستون فرمان قابل تنظيم را درآوريد-

 . وصل شوند (99b) بند و قالب سيم ها بايد از سمت درپوش روكش به مقر -
 .  را درآوريد (99) درپوش لولة پوششي – ٢٧
 .  لوله پوششي را با ميل فرمان پايين درآوريد – ٢٨
 .  به نيروهاي وارده جانبي حساس است (80a)قت كنيد كه ميل فرمان پايين  در هنگام اين عمل د-

 )تا موقعيت فلش(هنگام نصب گيره سيگنال روي ستون فرمان بايد تا سمت چپ چرخانده شود  : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٢٩
 .  داخل روكش الستيكي جلو ديواره آتش را گريسكاري كنيد – ٣٠
 : گشتاور – ٣١

   Nm   30  پيچ اتصال كوپلينگ فرمان به ميل فرمان  ● 
  Nm   20 پيچ تحتاني اتصال روكش ستون فرمان به بدنه   ●    
 Nm   20 پيچ فوقاني اتصال روكش ستون فرمان به بدنه   ●   
 : اقالم تعميراتي مورد نياز – ٣٢
 Klueber  Polylub Gly 801  گريس  ●
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

١٠ C 240برتسواري 

  (EZS) كليد استارت ه كردنتباز و بس

 

                  
 
 .  ستون فرمان قابل تنظيم را به پايين فشار دهيد – ١

 .  پانل زير درپوش را درآوريد – ٢

 .  براي باز كردن رينگ تنظيم از داشبورد استفاده كنيد (02) از آچار قالبي – ٣

  كليد استنارت  استفاده از آچار قالبي براي ميزان كردن رينگ در-

  (N73).  كليد استارت را درآوريد – ٤

 .  را درآوريد (36h) سيم خم شو قفل جرقه – ٥

 .  كانكتور هاي برقي را قطع كنيد -  ٦

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧

 :  ابزار مخصوص – ٨

 

210 589 00 07 00                    
 ليد استارت چار قالبي تنظيم ك      آ      
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

١١ C 240برتسواري 

   (E LV ) مكانيزم ضامن فرمان برقي ه كردنباز و بست

 

                 
 
 
 . وريد آ پانل زير درپوش را در– ١

 . قرار دهيد 1 كليد استارت را در موقعيت – ٢

 .  فقط وقتي مي توان پيچ هاي ثابت شونده را برداشت كه قفل فرمان برقي باز شده باشد  : توجه 

 .   را در مقر قرار داده و درآوريد (37m) پين اتصال – ٣

 .  خارج كنيد (71) را به عقب حركت داده و از روكش (N 26/5) قفل فرمان برقي – ٤

 .  را در ابتدا سطح به سمت روكش حركت دهيد (N26/5)نصب  قفل فرمان برقي  در هنگام  : توجه 

 .  را قطع كنيد (37P) كانكتور – ٥

 .  نصب عكس روش فوق عمل كنيد  براي– ٦

 :  گشتاور – ٧

                    nm    20پيچ هاي ثابت كننده قفل فرمان    ●
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

١٢ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن كوپلينگ فرمان 

 

          

              
  ميل فرمان پايين  – 80a   چرخ دنده پينيون و شانه اي فرمان-         23

  پيچ كوپلينگ فرمان به چرخ دنده پينيون – 25b    نگ فرمان  كوپلي-         25

25a        – پيچ كوپلينگ فرمان به ميل فرمان  

25f        –صفحه ضامن   

 
 )جهت جدا كردن كوپلينگ فرمان . (  ستون فرمان را تا حد ماكزيمم حركت دهيد – ١

و از ابزار هاي مخصوص براي نگه       ) قعيت مستقيم   چرخهاي جلو در مو   ( غربيلك فرمان را در وسط قرار دهيد         – ٢

 . داشتن آن استفاده كنيد 

  غربيلك فرمان نبايد در موقع باز شدن كوپلينگ فرمان بچرخد در غير اينصورت اتصال فنري ساعت  : توجه 

  (A45) آسيب مي بيند  . 

 .  پوشش قسمت پايين موتور را درآوريد – ٣

 .  ، زير كوپلينگ فرمان را درآوريد يق حرارتيعا صفحة محافظ اگزوز در – ٤

 .  باز كنيد (80a) در ميل فرمان پايين (25) را از كوپلينگ فرمان (25a) پيچ – ٥

 (25 ) را به سمت پايين بكشيد تا از مفصل فرمان جدا شود (80a) ميل فرمان پايين – ٦
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

١٣ C 240برتسواري 

 كرده ضامن هاي كوپلينگ فرمان (25)صل فرمان  را وارد مف(80a)نصب  ميل فرمان پايين  در هنگام  : توجـه  

 )موقعيت فلش . (و شيار ميل فرمان پايين را مد نظر داشته باشيد 

 )مهرة خود قفل تعويض شود . ( را از مفصل فرمان باز كنيد (25b) پيچ و مهره – ٧

 . ن خارج كنيد  فرما(23) كوپلينگ فرمان را به دقت از سوپاپ كنترل چرخ دنده پيستون و شانه اي – ٨

 . . نيرو وارد نكنيد و در صورت نياز با استفاده از يك پيچ گوشتي شكاف گيره را مقداري باز كنيد  : توجه 

 .  را نصب كنيد (25  )هنگام نصب چرخ دنده پيستون و شانه اي فرمان را ميزان كرده وكوپلينگ فرمان  : توجه 

 .  را از مفصل فرمان درآوريد (F 25  )سب استفاده كرده و سپس محافظ  براي باال آوردن زبانه از ابزار منا– ٩

نصـب  صفحة ضامن را با مهرة خود قفل تعويض كرده و آنرا به اندازه كافي باال بكشيد تا  در هـنگام   : توجـه  

 . ضامن ها در ضامن فرمان درگير شوند 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 :  گشتاور – ١١

     Nm  0 3پيچ اتصال كوپلينگ فرمان به ميل فرمان      ●

  Nm  25         مهرة خود قفل مفصل فرمان    ●

 :  ابزار مخصوص – ١٢

                                                                                   
129 589 01 21 00                        

 )نگه دارنده (ابزار ضامن                               
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

١٤ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن چرخ دنده فرمان 

    

 

 
 

 .  در موقع تعمير خودرو هاي تصادفي ، شرايط دنده فرمان را ارزيابي كنيد  : توجه 

 .  چرخهاي جلو را درآوريد – ١

 .  روغن پمپ فرمان هيدروليك را خالي كنيد -٢

 . از مخزن پمپ فرمان هيدروليك جدا كنيد  شلنگ ورودي را -٣

 .  ستون فرمان قابل تنظيم را تا حد ماكزيمم حركت دهيد – ٤

 ) چرخهاي جلو در در موقعيت مستقيم (  چرخهاي فرمان پذير را تا موقعيت مركزي چرخانده و سفت كنيد – ٥

 .  چرخ فرمان نبايد در موقع باز بودن كوپلينگ فرمان بچرخد  : توجه 

 .  پوشش قسمت پايين موتور را درآوريد – ٥

 .  را از شغالدست فرمان بيرون آوريد (10a) مفصل ميل فرمان – ٦
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  ٤٦   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٥ C 240برتسواري 

 .  ديوارة آتش زير كوپلينگ فرمان را درآوريد (105d) صفحة محافظ اگزوز – ٧

 .  باز كنيد (80a) در ميل فرمان زيرين (25) را ازكوپلينگ (a 25) پيچ – ٨

 .  خارج شود( 25) را به سمت باال بكشيد از مفصل فرمان (80a)ن پايين  ميل فرما– ٩

 .  نيرو وارد نكنيد زيرا ميل فرمان به ضربات جانبي حساس است  : توجه 

 .   باز كنيد (23 ) لوله هاي ورود روغن را از ميل دندة چپ و راست فرمان – ١٠

 .  درآوريد (23a) و (23b)ي م اكسل جلو را با درآوردن پيچ هاا ر(1g) پاية – ١١

 .  چرخ دنده پيستون و شانه اي فرمان را روي چال سرويس نگهداريد يا با باالبر مجموعه را بلند كنيد – ١٢

 .  اتصال ميل فرمان به زير شاسي جلو را درآوريد(23g) پيچ هاي – ١٣

 .  را تخليه كنيد  را از ميل دندة فرمان قطع و لوله هاي روغن(23g) پايه لولة روغن – ١٤

 .  چرخ دندة پيستون و شانه اي فرمان را درآوريد (23m) صفحة رزوه دار – ١٥

 .  ميل دنده فرمان را به دقت پايين آورده و درآوريد – ١٦

 .  بوشهاي الستيكي ميل دندة فرمان را كنترل و در صورت نياز تعويض كنيد – ١٧

 . ود قفل را تعويض كنيد  هنگام نصب پيچ ها و مهره هاي خ : توجه 

 .صفحة ضامن را تعويض كنيد .  را قرار دهيد (23m) صفحة نگهدارنده ميل فرمان – ١٨

 .  به زير شاسي جلو پيچ كنيد (23g) ميل فرمان را جا زده و آنرا با استفاده ازپيچ هاي – ١٩

 .  نصب كنيد (23a) را با پيچ هاي (1g) پايه – ٢٠

 اتصال رزوه دار بايد عاري از روغن و گريس باشد   و ناحيه اطراف (23n) صفحة ضامن(23g) پيچ هاي: توجه 

 .  نصب كنيد (23a) را با پيچ هاي (1g) پايه – ٢١
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  ٤٦   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٦ C 240برتسواري 

 .  را روي ميل فرمان نصب كنيد (23g) لوله هاي روغن را از داخل پايه عبور دهيد و پايه – ٢٢

 .  اورينگ ها را تعويض كنيد -

 .  پيچ كنيد (23)روغن را به قسمت چپ و راست جلو ميل فرمان  لوله هاي – ٢٣

 .  چرخ دنده پيستون و شانه اي فرمان را در وسط قرار دهيد – ٢٤

 .)به كمك مهرة خود قفل تا زمانيكه دندانه ها در مفصل فرمان جا بگيرند . (  صفحة ضامن جديد را جا بزنيد – ٢٥

 .  قرار دهيد (25) را در كوپلينگ فرمان (80a)دور ميل فرمان پايين ق حتي الم– ٢٦

 .  جفت بودن دندانه مفصل فرمان با شيار ميل فرمان پايين را كنترل كنيد -

 .  ضربات حساس است  و نيرو وارد نكنيد چون ميل فرمان به نيرو : توجه 

 .  پيچ كنيد (80a) را در ميل فرمان پايين (25) كوپلينگ فرمان (25a) پيچ – ٢٧

 .  زير مفصل فرمان نصب كنيد عايق حرارتي را در (105d) صفحة حفاظ اگزوز – ٢٨

 .   را در روي مجموعه اكسل كوتاه نصب كنيد (10a) اتصال مفصلي – ٢٩

 .  پمپ فرمان هيدروليك را پر و هواگيري كنيد – ٣٠

 .  عملكرد و نشتي فرمان را كنترل كنيد – ٣١

 .  و نشتي اندك گريس طبيعي است و نبايد آنرا با نشتي كامل اشتباه گرفت  درپوشها بايد روي گريسها باشند-

 .  چرخهاي جلو را نصب كنيد – ٣٢

 .  زاوية چرخهاي جلو را كنترل و تنظيم كنيد – ٣٣

 .  پوشش موتور پايين را نصب كنيد – ٣٤

 : گشتاور – ٣٥

                      Nm  30پيچ اتصال كوپلينگ فرمان به ميل فرمان    ●
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

١٧ C 240برتسواري 

                       Nm  20  پيچ اتصال صفحة نگهدارندة لولة روغن   ●

 Nm  85         اتصال پيچي ، ميل دنده فرمان به زير شاسي جلو   ●

             Nm  85  اتصال پيچي پايه به زير شاسي جلو   ●

 مهرة خود قفل اتصال بازويي ميل فرمان به شغالدست ●   

 Nm  0  5 مرحلة اول                         -   

  Nm  0  6 مرحلة دوم                         -   

 :  اقالم كورد نياز تعميراتي – ٣٦

  )Hنفتالين ( سيال لغزنده 

 :  ابزار مخصوص – ٣٧

 

        
 

      

129 589 01 21 00
 ابزار نگهدارنده

000 589 45 37 00
 گيره

210 589 00 71 00
 پمپ دستي

140 589 00 63 00
 قطعه فشاري

124 589 03 33 00
  قطعه كشنده
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

١٨ C 240برتسواري 

 پر كردن و هواگيري پمپ فرمان هيدروليك 

 

  
a  ø Ǡȉȸȡȿǿ Ȍǹ 

30a  ø ȳȷȂǹ 
30g ø ȸȡȿǿ ȌǹǠȉ  

 
 
 
 

 .  تحت هيچ شرايطي نبايد پمپ فرمان هوا داشته باشد  : توجه 

 .  شيلنگ ورودي هواي سمت چپ را قطع كنيد – ١

 .  پمپ فرمان را پر كنيد (30a) مخزن – ٢

 .  تقريباً تا ده ميليمتري زير لبه باالي مخزن را پر كنيد -

 .  دو يا سه مرتبه موتور را روشن كنيد – ٣

 . فرمان بطور اتومات هواگيري خواهد شد  سيستم  : توجه 

 با چرخاندن  فرمان و روشن كردن موتور آنرا از حالت قفل خارج و مجدداً اينكار را انجام دهيد و مابين چرخ                       – ٤

 .  گريسكاري كنيد MBدنده ها را در صورت نياز با گريس 

 .  سطح روغن فرمان هيدروليك را كنترل و تصحيح كنيد – ٥

 )نرا عيب يابي كنيد آدر صورت وجود نشتي . ( سيستم فرمان را كنترل كنيد  نشتي – ٦

 .  شيلنگ ورودي هواي سمت چپ را وصل كنيد – ٧

 ليتر  ظرفيت روغن دنده فرمان هيدروليك يك    ●
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

١٩ C 240برتسواري 

  كنترل فشار پمپ فرمان

       

 

                  
30g         – 30      درپوش مخزنI –040  قوي شيلنگ فشارa –  لولة رابط  

30i         -040   تستر -  039    شيلنگ كششي فشار قويb – شيلنگ اتصال  

  سوپاپ گاز – 039a    شلنگ ورودي هوا –         47

 
 

 .  را از طرف چپ درآوريد (47) شيلنگ ورودي هوا – ١

 . ك را خارج كنيد  را باز كرده و روغن مخزن پمپ فرمان هيدرولي(30g) درپوش مخزن – ٢

 .  پمپ فرمان هيدروليك را قطع كنيد (30I) شيلنگ فشار قوي – ٣
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  ٤٦   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٠ C 240برتسواري 

 .  وصل كنيد  (30I) را به شيلنگ انبساطي فشار قوي (040a) اتصاالت – ٤

 .  را به پمپ فرمان هيدروليك وصل كنيد (040b) شيلنگ اتصال – ٥

 . صب كنيد تستر ن ) (040b و شيلنگ اتصال (040a) بين اتصاالت – ٦

 .  تستر را نصب و اتصاالت را سفت كنيد – ٧

 .  از عدم آسيب ديدگي دستگاه تستر بوسيله اي اجزاي متحرك مانند تهويه با تسمه اطمينان حاصل كنيد -

 .موتور را روشن كنيد .  مخزن را پر كنيد – ٨

  .  (rpm 1000) سرعت موتور را تا حدود هزار دور در دقيقه برسانيد –٩

 .  را ببنديد و ماكزيمم فشار كاري را كنترل كنيد (039a) سوپاپ گاز – ١٠

 .    تست بايد به تدريج انجام گيرد تا مطمئن شويم كه دماي روغن فراتر از حد مجاز نمي رود  : توجه 

 .  موتور را خاموش كنيد – ١١

 .  روغن مخزن پمپ فرمان هيدروليك را خالي كنيد – ١٢

 .  را وصل كنيد (039) تستر – ١٣

 .  را جدا كنيد (040b) و شيلنگ (040a) اتصاالت – ١٤

 .  سيل هاي شيلنگ انبساط فشار قوي را تعويض كنيد – ١٥

 .  را به پمپ فرمان از محل مربوطه پيچ كنيد (30I) شيلنگ فشار قوي – ١٦

 .  پمپ را پر و خالي كنيد – ١٧

 )ي چشمي بازرس. (  نشتي پمپ را بازرسي كنيد – ١٨

 .  را نصب كنيد (47) شيلنگ چپ ورودي هوا –١٩
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

٢١ C 240برتسواري 

 محدودة پذيرش مقادير تست پمپ فرمان هيدروليك  ـ ٢٠

 بار )  ١٢٠ – ١٢٨( فشار پمپ فرمان هيدروليك      ●

 :  گشتاور – ٢١

            nm     45پيچ شيلنگ فشار قوي به پمپ فرمان هيدروليك    ●

 :  ابزار مخصوص – ٢٢

 

                        
124 589 06 21 00                 215 589 01 63 00             210 589 00 71 00 

  پمپ دستي                   لولة رابط     تسنتر             
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

٢٢ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن  پمپ فرمان هيدروليك 

         

 

 
  خار فنري  – 30c    هيدروليك پمپ فرمان-            30

30a            – 30     مخزنf – لولة جريان برگشتي  

30b            – 30 رينگ آب بنديI                                     - شيلنگ انبساط فشار قوي  

   شكلV تسمه -  130                 

 
 
 . د ميليمتر اينكار را انجام دهي٥با ميلة فوالدي به قطر . گهداريد شكل هرزگرد را بكشيد و محكم نV پولي تسمه– ١

 .  شيلنگ ورودي هواي سمت چپ را جدا كنيد – ٢

 .  روغن مخزن پمپ را با پمپ دستي خالي كنيد – ٣

 )اتصاالت لوله ها را آب بندي كنيد. (  را قطع كنيد (30f) لولة برگشت به مخزن – ٤

 )رينگهاي آب بندي را تعويض كنيد . (  پمپ فرمان را قطع كنيد (30I)  شيلنگ انبساط فشار قوي– ٥

 .  را باز كنيد (30a) پيچ مخزن – ٦
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

٢٣ C 240برتسواري 

 .  عقب پمپ فرمان را قطع كنيد )منفي(اتصال بدنه  كابل – ٧

 .   را درآورده و جلو بكشيد تا از روي نشيمنگاه مخزن لغزيده وجابجا شود (30) پمپ فرمان – ٨

 . خار فنري به بيرون به كمك پيچ گوشتي ، مخزن را درآوريد  با فشار – ٩

 را تعويض و از جاگيري (30o) را بررسـي ودر صـورت نياز تعويض كنيد ، خار فنري   (30b)  سـيل   : توجـه  

 . صحيح آن مطمئن شويد 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 .  پمپ را پر و هواگيري كنيد – ١١

 :  گشتاور – ١٢

                                                           Nm 20پيچ پاية پمپ فرمان هيدروليك     ●

                           Nm 45  پيچ شيلنگ انبساط فشار قوي به پمپ هيدروليك فرمان   ●

                                                 Nm 2لولة برگشتي به پمپ هيدروليك فرمان     ●

 :  ابزار مخصوص – ١٣

                                                                           
210 589 00 71 00 

   پمپ دستي 
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

٢٤ C 240برتسواري 

  )ميله رابط فرمان و چرخها  ( فرمانباز و بسته كردن ميل 

 
 
 

                
 

 
 
 .  را از شغالدست فرمان خارج كنيد (10a) فرمان مفصل ميل– ۱

 .  قفل را تعويض كنيد د مهرة خو : توجه 

 .  را باز كنيد (10) فرمان مهرة ضامن دار را شل كرده و ميل – ٢

 .  را بچرخانيد  فرمان براي شل كردن مهرة ضامن دار ، ميل-

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٣

 . و در صورت نياز تنظيم كنيد  تفاوت اكسل جلو را كنترل – ٤

 .    تست بايد به تدريج انجام گيرد تا مطمئن شويم كه دماي روغن فراتر از حد مجاز نمي رود  : توجه 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

٢٥ C 240برتسواري 

 :  گشتاور – ٥

 مهرة خود قفل اتصال ميل مهار به شغالدست فرمان       ●   

  Nm 0  5           مرحله اول          

  درجه  0  6 دوم                    مرحله

  Nm 60  مهرة ضامن دار اتصال ميل مهار به ميل مهار داخلي      ●

 :  ابزار مخصوص – ٦

 

                                                             
124 589 03 33 00                                                        140 589 00 63 00 

 قطعة فشاري                ابزار كشنده                                                                         
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

٢٦ C 240برتسواري 

  ميل مهار داخلي ه كردنباز و بست

          

 

 
 
 .  ميل مهار را درآوريد – ١

 .  فانوسك ها را درآوريد – ٢

 ) ميليمتري ٢٧به كمك آچار تخت . ( اد كنيد  چرخ دنده شانه اي را آز– ٣

 )به منظور جلوگيري از آسيب ديدگي نيرو وارد نكنيد ( جدا كنيد )  ١٢( ميل مهار داخلي را از مفصل محوري – ٤

 (012) ميليمتري ٤١آچار تخت 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥

 :  گشتاور – ٦

 Nm 110مفصل محوري          اتصال ميل مهار داخلي به اتصال    ●
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  ٤٦   گروه                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا     فهرست اصلي                     
 

٢٧ C 240برتسواري 

 فرمان هيدروليك

 
 اصول كلي فرمان هيدروليك

 بنابراين. فرمان هيدروليك يكي از انواع تجهيزات هيدروليكي براي استفاده از قدرت موتور در فرمان پذيري است

توني كه درون سيلندر  موتور، پمپي كه باعث توليد فشار سيالي مي شود را به حركت درآورده و اين فشار به پيس

 قدرت قرار دارد اعمال فشار كرده و در نتيجه پينيون

 ميزان.  به چرخش چرخدنده كمك مي كند

  اين كمك بستگي به اندازة فشار اعمال شده

 بنابراين، اگر نيروي فرمان .  روي پيستون دارد

 .  بيشتري مورد نياز باشد، اين فشار بايد بيشتر شود

 غن بوسيلة يك سوپاپ كنترل كهتغييرات فشار رو

 . به شفت اصلي فرمان متصل است كنترل مي شود
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٢٨ C 240برتسواري 

 )مستقيم(وضعيت عادي 

اگر سوپاپ كنترل در وضعيت عادي باشد، تمام روغن از سوپاپ . روغن از پمپ به سوپاپ كنترل فرستاده مي شود

 در اين هنگام هيچ فشاري توليد نمي شود و .كنترل عبور كرده، وارد مجراي فشار شكن شده و به پمپ برمي گردد

 .چون فشار روي دوطرف پيستون يكسان است، پيستون به هيچ جهتي حركت نمي كند

 هنگام چرخش

هنگامي كه شفت اصلي فرمان در يك جهت مي چرخد، سوپاپ كنترل نيز چرخيده و يكي از مجراهاي روغن بسته 

 .در همين لحظه فشار توليد مي شود. غيير در حجم روغن مي شودسپس مجراي ديگر بازتر شده و باعث ت. مي شود

بنابراين يك اختالف فشار بين دوطرف پيستون ايجاد شده و پيستون به طرفي كه فشار كمتري دارد حركت مي كند 

 .و در نتيجه روغِن دروِن آن سيلندر با فشار از ميان سوپاپ كنترل عبور كرده و به پمپ بر مي گردد

 ويسنكات سر

 اشكاالت سيستم هيدروليك معموالً به صورت

  فرمان پذيري سخت بروز مي كند، كه در واقع

  نتيجة عدم كمكي است كه در صفحة قبل به 

 در اين حالت قبل از مبادرت به. آن اشاره شد

  انجام تعميرات، الزم است مشخص شود كه

  اشكال موجود مربوط به پمپ است يا محفظة
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 .انجام اين كار، بايد با استفاده از گيج فشار، بازديد هاي روي خودرو را انجام دهيدبراي .  چرخدنده

 بازديد هاي روي خودرو

فرمان هيدروليكي يك وسيلة هيدروليكي است و طبعاً هر عيبي در آن در نتيجه ضعف فشار اعمالي به پشت 

ناسب يا عدم عملكرد مناسب سوپاپ كنترل اين عيب مي تواند به علت عدم اعمال فشار سيالي م. پيستون مي باشد

 .بنابراين مقدار مناسب فشار سيال بايد مشخص شود. در محفظة چرخدنده بروز كند

اگر عيب مربوط به پمپ باشد، دليل آن همان است كه گفته شد هرچند كه غربيلك فرمان به طور كامل به چپ و 

ترل باشد، معموالً اختالفي بين مقدار كمك در از سوي ديگر اگر عيب مربوط به سوپاپ كن. راست بچرخد

البته . وضعيت هاي چرخش غربيلك فرمان به چپ و راست وجود دارد كه باعث فرمان پذيري سخت خواهد شد

اگر كاسه نمد روغن پيستون سيلندر قدرت فرسوده شده باشد، باعث كاهش فشار روغن مي شود هرچند كه غربيلك 

 . دليل اين هر دو عيب يكي مي باشد.فرمان به چپ و راست بچرخد

 

 

 

 

 

 

 

. قبل از انجام بازديد هاي روي خودرو، بايد ابتدا كنترل كنيد كه در سيستم فرمان هيدروليك هوا وجود نداشته باشد

در صورت وجود هوا در سيستم، حجم اين هوا به هنگام زياد شدن فشار روغن تغيير كرده و باعث نوسان در فشار 
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٣٠ C 240برتسواري 

براي تشخيص وجود هوا در سيستم، كنترل . نتيجه عدم عملكرد مناسب فرمان  هيدروليك خواهد شدروغن و در 

 .كنيد كه آيا سطح روغن داخل مخزن هنگام چرخاندن كامل غربيلك فرمان به چپ و راست تغيير مي كند يا نه

ه هنگام چرخاندن كامل همچنين وجود هوا در سيستم باعث ايجاد صداي غيرطبيعي در پمپ يا محفظة چرخدنده ب

بازديدهاي روي خودرو همواره بايد براي اطمينان از عملكرد مناسب . غربيلك فرمان در هر دو جهت خواهد شد

 .سيستم فرمان هيدروليك و بعد از تعميرات كلي يا تعميرات پمپ يا محفظة چرخدنده انجام شود

 پمپ پره اي

و سوپاپ تنظيم جريان، بسيار حساس بوده ) پره ها(وتور، تيغه ها قطعات اصلي پمپ پره اي، شامل رينگ بادامك، ر

همچنين چون اين پمپ فشار روغن بسيار بااليي توليد مي كند، براي آب بندي تمام . و بايد به دقت جابجا شوند

 .هنگام بستن مجدد پمپ، همواره از اورينگ هاي نو استفاده كنيد. قطعات از اورينگ استفاده شده است

مقدار اين .  سوپاپ تنظيم جريان، يك سوپاپ اطمينان وجود دارد كه فشار حداكثر پمپ را كنترل مي كنددرون

 اگر خيلي پايين باشد، باعث فرمان پذيري نامناسب فرمان هيدروليك خواهد شد و . فشار حداكثر بسيار مهم است

در صورتيكه فشار . ن و غيره خواهد شداگر خيلي باال باشد، باعث خرابي شيلنگ هاي فشار، كاسه نمد هاي روغ

حداكثر به علت خرابي سوپاپ اطمينان خيلي باال يا خيلي پايين است، نبايد سوپاپ اطمينان را باز و يا تنظيم كرد، 

 .بلكه در صورت نياز، سوپاپ تنظيم جريان را تعويض كنيد

 هنگام تعويض سوپاپ تنظيم جريان و .فاصلة بين سوپاپ تنظيم جريان و سوراخ نصب بدنة پمپ بسيار مهم است

 . به منظور اطمينان از مناسب بودن فاصلة گفته شده، از سوپاپ ديگري با همان عالمت استفاده كنيد
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٣١ C 240برتسواري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطعات اصلي پمپ كه فشار روغن توليد مي كنند، رينگ بادامك، روتور و تيغه ها هستند و بايد از نظر فرسودگي 

در اين .  بستن پمپ فاصلة بين آنها استاندارد نيست، بايد قطعة فرسوده را تعويض كرداگر هنگام. كنترل شوند

 حالت، رينگ بادامك يا روتور 

قبلي و تيغه ها بايد داراي طولي متناسب با همان عالمت را داشته ) همان عالمت(تعويض شده بايد همان طول 

در صورت وجود لقي طولي خيلي زياد، در . ستدر غير اين صورت لقي طولي مناسب قابل اعمال ني. باشند

 سرعت هاي پايين فشار روغن مناسب 

 .كم بودن بيش از حد لقي طولي باعث اعمال فشار به تيغه ها خواهد شد. نخواهد بود
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٣٢ C 240برتسواري 

 

 محفظة چرخدنده

 

 فشار باال يا حتي وجود خط افتادگي مختصر باعث

 ن نشتي روغن و در نتيجه عملكرد نامناسب فرما

 . هيدروليكي خواهد شد

 رينگ هاي تفلوني در شفت عرضي، پيستون و

 رينگ هاي تفلوني.  سوپاپ كنترل بكار مي روند

 اما هنگام.  در مقابل سائيدگي بسيار مقاوم هستند

  تعويض آنها مراقب باشيد كه خش افتادگي پيدا

 پس از نصب رينگ هاي تفلوني درون شيار.  نكنند

 ستن سيلندر يا محفظه، براي خودشان و قبل از ب

  جلوگيري از وارد آمدن صدمات احتمالي، آنها را

 . داخل شيار خودشان جمع كنيد
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٣٣ C 240برتسواري 

 بارگذاري اوليه در فرمانهاي نوع ساچمة گردش

 مناسب نبودن بارگذاري.  مجدد، بسيار مهم است

نابراين همواره از مناسب بودن آن ب.  اوليه، باعث بروز اشكال در چرخش غربيلك فرمان يا افت دوام خواهد شد

 .اطمينان حاصل كنيد

 ابزار باال برندة دور خالص

در اين لحظه، . به هنگام چرخش كامل غربيلك فرمان به چپ يا راست، پمپ فشار روغن حداكثر را توليد مي كند

اين مشكل، براي حل . يك بار حداكثر روي پمپ وجود دارد كه باعث كاهش در دور خالص موتور خواهد شد

بعضي از خودروها مجهز به ابزار باال برندة دور خالص هستند تا دور خالص موتور را، حتي با وجود بار سنگين 

 .روي پمپ باال ببرند
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 ١ C - 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )سيستم اگزوز (٤۹:  گروه 
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 ٢ C - 240برتسواري 

 سيستم اگزوز

          
−

−

−

−

−

 باز و بسته كردن محفظه ذغال فعال شده 

 باز و بسته كردن مبدل كاتاليزور 

 باز و بسته كردن سيستم اگزوز 

 تعويض پيچ هاي مني فولد دود 

 نكا تي در باره مبدل كاتاليزور 
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 ٣ C - 240برتسواري 

 باز و بسته كردن محفظة زغال فعال شده 

 

              
  مخزن زغال– 4    توپي گلگير عقب–           1 

   گيره – 5                                      لولة خروجي–           2
 )باك به مخزن زغال( لولة خروجي –           3

 
 
 
 

 .  چرخ راست عقب را درآوريد – ١

 .  را درآوريد (1) توپي راست عقب گلگير – ٢
 .  را درآوريد (4) در محفظة ذغال (2,3) لوله هاي خروجي – ٣

در هـنگام نصـب نمـودار اتصـاالت سيستم كنترل بخارات خروجي سوخت را بررسي و به آن توجه      : توجـه  
 . داشته باشيد 

 .  را دراين مرحله به باال فشار دهيد و دراوريد (4) را به عقب فشار دهيد  محفظة ذغال (5) گيره – ٤
 . ق عمل كنيد  براي نصب عكس روش فو– ٥
 :  گشتاور – ٦

 Nm 110   پيچ چرخ ها    ●
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

  02 كانكتور سنسور چپ –  G3/5 *1   مهر ه ها– 9    پيچ ها –      4

  ٤٩  گروه                                     
 

 ٤ C - 240برتسواري 

 باز و بسته كردن مبدل كاتاليزور

 

    
  پيچ ها – 10                   صفحة رزوه دار– 5      اگزو جلو                 –      1
1a     –مهر ه ها– 11   مهره ها – 6                 مبدل كاتاليزور  
  02 كانكتور سنسور چپ –  G3/3 *1    سيل– 7   چ ها  پي–      2
  02 كانكتور سنسور راست –  G3/4 *1               پيچ ها – 8    پايه –      3

       1 * G3/6 – 02 كانكتور سنسور را ست  

 
 
 . ا برداريد  پانل محفظة موتور ر– ١

    twc )باال دست (  را درآوريد 02  سنسورهاي G3/4)* 1و  G3/3*(1 اتصاالت  – ٢

 .  در اين مرحله اتصاالت توپي را از پايه درآوريد -

  .  را درآوريد twc)پايين دست  ( 02  سنسورهاي G3/6)* 1و  G3/5*(1 اتصاالت  – ٣
 .  اتصاالت توپي را از پايه خارج كنيد -
 .  را از مني فولد اگزوز جدا كنيد (1) سيستم اگزوز جلو و مبدل كاتاليزوري – ٤

 را تعويض و مهره هاي پرچي مني فولد اگزوز را بررسي و در صورت (2)در هـنگام نصب پيچ هاي   : توجـه  
 . نياز تعويض كنيد 
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 ٥ C - 240برتسواري 

 .  سيستم اگزوز را از گيربكس جدا كنيد (3) پايه – ٥

 . مرحله شل كنيد  پيچ ها را در اين -

 .  سيستم اگزوز عقب را نگهداريد – ٦

 .  سيستم اگزوز جلو و مبدل كاتاليزوري چپ و راست را جدا كنيد (3) پايه – ٧

 (6 ) را بررسي و در صورت لزوم تعويض كنيد ، مهره هاي (5)در هـنگام نصـب صفحات رزوه دار    : توجـه  

 . راتعويض كنيد

  .  را فشار دهيد(3) پايه – ٨

 .  را از سيستم اگزوز عقب جدا كنيد (1)) كاتاليزوري (  سيستم اگزوز جلو ومبدل تحريك كننده – ٩

در هـنگام نصب سيل را بررسي و در صورت نياز تعويض كنيد ، از پارچه اي تميز براي تميز كردن نقاط اتصال از                        

 .  باقيمانده هاي حاصل از احتراق استفاده كنيد 

 .  را تعويض كنيد (8,9)ي  پيچ و مهره ها-

 .  را درآوريد (1) سيستم اگزوز جلو و مبدل كاتاليزوري – ١٠

 .  سيستم اگزوز عقب را در اين مرحله به عقب فشار دهيد -

 . در هنگام نصب سيستم اگزوز جلو و مبدل كاتاليزوري بدون فشار نصب كنيد  : توجه 

  .  راست را جدا كنيد(1a) مبدل كاتاليزوري – ١١

 (11 , 10  )در هـنگام نصـب باقيمانده هاي احتراق و خوردگي نقاط اتصال را با پارچه تميز كنيد ، پيچ ومهره هاي   

 .   را تعويض كنيد 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٢

 : گشتاور – ١٣

   Nm 20    اتصال فلنچي مني فولد اگزوز با لوله هاي اگزوز جلو ●

 Nm 20             ية اگزوز به گيربكس   پيچ اتصال پا●

  Nm 20              مهرة خود قفل جهت اتصال به لولة اگزوز جلو ●

 Nm 20    پيچ اتصال فلنچ به لولة اگزوز يا مني فولد اگزوز ●
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 ٦ C - 240برتسواري 

 باز و بسته كردن سيتم اگزوز 
 

      
   02 كانكتور سنسور چپ –  G3/3 *1   مهره ها– 5   پيچ ها –          1
  02 كانكتور سنسور راست –  G3/4 *1               پايه – 6   پايه –          2
  02 كانكتور سنسور چپ –  G3/5 *1   پايه الستيكي – 7   پيچ ها –          3
  02 كانكتور سنسور را ست – G3/6 * 1     صفحة رزوه دار–          4

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٤٩  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

 ٧ C - 240برتسواري 

 . نل محفظة موتور را در آوريد   پا– ١

اتصاالت را از پايه .   جدا كنيدtwc )باال دست  (02 را از  سنسورهاي G3/3)* 1و  G3/4*(1 اتصـاالت  توپـي    – ٢

 خارج كنيد

اتصاالت توپي را .  جدا كنيد twc)پايين دست  ( 02  را از سنسورهاي G3/5)* 1و  G3/6*(1 اتصـاالت توپـي    – ٣

 .كنيد از پايه جدا 

 .  سيستم اگزوز و مبدل كاتاليزوري جلو را از مني فولد جدا كنيد – ٤

 . در هنگام نصب پيچ ها و مهره هاي پرچي مني فولد اگزوز را بررسي ودر صورت نياز تعويض كنيد  : توجه 

 .   سيستم اگزوز را نگهداريد – ٥

                                             .            پايه سيستم اگزوز در گيربكس را جدا كنيد – ٦

 .  شل كنيد (3)  در اين مرحله پيچ هاي -

 .  پايه سيستم اگزوز جلو و مبدل كاتاليزور چپ و راست را جدا كنيد – ٧

  را بررسي و در صورت نياز تعويض كنيد (4)در هنگام نصب صفحات رزوه دار  : توجه 

 . را فشار دهيد (2) پايه – ٨

 .  اگزوز در زير كف را درآوريد (6) پاية – ٩

 .  كل سيستم اگزوز را درآوريد – ١٠

نصب اگزوز را بدون واردكردن (  را برسـي و در صورت نياز تعويض كنيد  (6) و پايـة    (7)پايـه السـتيكي     : نصـب   

 ) فشار انجام دهيد 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١١
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  ٤٩  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٨ C - 240برتسواري 

 :  مقادير گشتاور – ١٢

   Nm 20        اتصال فلنچي مني فولد اگزوز يا لوله هاي اگزوز جلو  ●

 Nm 20                     پيچ اتصال پاية اگزوز به گيربكس ●

  Nm 20                     مهرة خود قفل لولة اگزوز جلو ●

 Nm 20                     پيچ اتصال سيستم اگزو به زير كف ماشين ●

 
 تعويض پيچ هاي مني فولد دود

103 589 01 39 00 
 مني فولد دود       پپچ 

 
 
 
 
 
 
 
  با استفاده از ابزار مناسب ييچ را از محل – ١

 . در مني فولد دود خارج كنيد ) فلش(خودش 

 . پيچ مني فولد دودرا فقط با دست خارج كنيد : توجه

 
 
 
  پيچ مني فولد دود جديد را در سوراخ - ٢

 . مني فولد دود قرار دهيد 

 ني فولد دود جديد را به  پيچ م- ٣

 . محكم كنيد  ) NM  0 3( مقدار 
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  ٤٩  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

 ٩ C - 240برتسواري 

 

            نكا تي در باره مبدل كاتاليزور

مبدل كاتاليزور از مواد قيمتي و با ارزشي مي باشد كه مي توان    . مـبدل كاتالـيزوررا نبايد اسقاط وبدور انداخته شود          

  .آن را در فرايندي دو باره باز يافت واستفاده كرد 

 . ميالدي را مي توان به آساني به حلت اوليه خود باز گرداند ) ٩٨,١( مبدل كاتاليزور را بعد ازتاريخ

مي توان آن را تعويض كرد مشروط به        ) ١٩٨٩,٠٢,٠١( مـبدل كاتالـيزور بر اساس ليست قيمت ارايه شده به تاريخ             

 .وتعويض قطعات معيوب غير ممكن است . آنكه قطعات سالم باشند 

 .ا ي جزئيا ت واطالعات بيشتر به ليست قيمت قطعات تعويضي مراجعه كنيد بر
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )تجهيزات برقي (۵۴:  گروه 
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

٢ C 240برتسواري 

 سيستم الكتريكي و تجهيزات برقي

 

 باطري −

 فيوز وجعبه رله −

 سيم كشي ها −

 جعبه ماژول −

 ماژولهاي كنترل −

 كليد ها  −

 نشانگرها واعالم اخطار  −

 بوق −

 پارك كردن با سنسور هاي الكترونيكي  −
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

٣ C 240برتسواري 

 باطري منبع تغذيه

 

 اتصال بدنهقطع كردن كابل  −

 باز وبسته كردن باطري −

 نگهداري باطري در زمانيكه از خودرو استفاده نمي شود  −

 آزمايش غير فعال مصرف جيان برق −

 بررسي وضعيت باطري  −

 شارژ باطري  −

 قدرت خرروجي باطري  −

 ظرفيت باطري  −
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

٤ C 240برتسواري 

 پركردن باطري خشك 

            

 
 

سيگار كشيدن . وميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد   خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـم          : احتـياط   

ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت                        

 .  باطري را در ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت بريزيد 

 .  سطح داخلي بريزيد  با وسيله پر كردن الكتروليت باطري را تا عالمت– ١

 .  دقيقه دوباره سطح مايع باطري را بررسي ودر صورت نياز مقدار اسيد باطري را تنظيم كنيد ٢٠ تقريباً بعد از – ٢

  WH58 .30 – Z- 1005 – 16A تجهيزات مورد نياز وسيله پر كردن با شماره فني  – ٣

 
 
 
 
 

 حداكثر سطح الكتروليت

 نشانه حد اقل سطح 2تصوير چپ 
 الكتروليت

 نشانه حداكثر سطح 2تصوير راست 
 الكتروليت

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

٥ C 240برتسواري 

 قطع كردن كابل اتصال بدنه

 
 

 

سيگار كشيدن ووجود   . جار گاز باطري ومسموميت وسوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد            خطر انف  : احتياط

آتش وشعله باز ممنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت باطري را در                     

 .  ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت بريزيد 

 . د محفظه فيلتر هوا را باز كنيـ ١

 .  دستگاه جريان غير فعال را وصل كنيدـ ٢

 . سيستم برگشت باطري را از مدار خارج كنيد ـ ٣

 . باز كنيد (W10) را از قطب منفي (1) كابل اتصال بدنه ـ ٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيدـ ٥

 .  سيستم الكتريكي را جهت كار آماده كنيدـ٦

 .   ه و آن را پاك كنيد  از حافظه كد عيب يابي را خواندـ ٧

 .  را وصل كرده وكد عيب حافظه را بررسي كنيد (STAR) دستگاه عيب يابي ـ٨

 C  MP 12.2  تجهيزات مورد نياز دستگاه تست غير فعال جريان ـ ٩

 

  ـ كابل اتصال بدنه١

G1 باطري ـ 
W10ـ قطب منفي  

 حداكثر سطح الكتروليت
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

٦ C 240برتسواري 

  نصب دستگاه جريان غير فعال

 . آمده كتيد  ( 7 )دستگاه تست جريان غير فعال برق را  – ١

 .را به روش زير وصل كنيد  ( 7 )ان غير فعال برق    دستگاه تست جري- ٢

  از دستگاه تست جريان غير فعال( 8 )ترمينال مثبت 

 .به كابل مثبت باطري وصل كنيد   ( 7 ) برق را 

 دستگاه تست جريان غير فعال  ( 9 ) ترمينال منفي 

 . وصل كنيد(W10 )به كابل منفي باطري ( 7 )برق را 

 .ز باطري قطع كنيدو ترمينال منفي را با لنت بپيچانيد  ترمينال منفي راا– ٣

 )فقط در صورت جدا كردن باطري.(  ترمينال مثبت را از باطري قطع كنيد– ٤ 
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

٧ C 240برتسواري 

 باز وبسته كردن  باطري

 
 

 
 

يدن سيگار كش. خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   

ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت                        

 .  باطري را در ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت بريزيد 

 .  محفظه فيلتر گرد و غبار را باز كنيدـ ١

 . در هنگام نصب از فيلتر جديد استفاده كنيد  : توجه 

 . گاه نگهداري جريان ثابت غير فعال را وصل كنيد  دستـ ٢

 .  را قطع كنيد (1)) منفي ( كابل اتصال بدنه ـ ٣

 .  را وصل كنيد (2)در هنگام نصب ابتداء كابل قطب مثبت   : توجه 

  ـ كابل اتصال بدنه١

  ـ كابل مثبت٢

 طب ـ پوشش ق٣

  ـ ست نگهدارنده٤

  ـ مهره٥

G1ـ باطري  
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

٨ C 240برتسواري 

 .  را برداريد (3) پوشش قطب مثبت ـ ٤

 .  را قطع كنيد(2) اتصال كابل مثبت ـ ٥

 .  را باز كنيد (5) مهره _ ٦

 .  را باز كرده وبرداريد (4) بست ـ ٧

 .  را خارج كنيد (G1) باطري ـ ٨

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد ـ ٩

 .  سيستم الكتريكي را جهت كار آماده كنيد ـ ١٠

 .  حافظه تشخيص كد عيب را بخوانيد و آن را پاك ككنيد ـ ١١

 . ا بررسي كنيد  را متصل كرده وحافظه ر(STAR) دستگاه عيب ياب ـ ١٢

 CMP12.2 تجهيزات مورد نياز دستگاه تست غير فعال جريان _ ١٣

 

 در هنگام عدم استفاده  نگهداري باطري

سيگار كشيدن . خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   

 ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت        ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش                

 .باطري را در ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت بريزيد 

 .  محفظه فيلتر گرد وغبار را باز كنيد ـ ١

 . در هنگام نصب از فيلتر حديد استفاده كنيد _ ٢

 . كنيد اگر غلظت آن پايين است آن را شارژ.  غلظت اسيد باطري را اندازه گيري كنيد ـ ٣

 .)وسايل مدار بسته ساعت وغيره جهت جلوگيري از دشارژ باطري اسفاده كنيد( كابل اتصال بدنه را جدا كنيد ـ ٤

 . باطري را شارژ كنيدـ ٥
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

٩ C 240برتسواري 

 سـه ماه باطري را بصورت دشارژ نگهداري نكنيد در غير اين صورت صفحات آن سولفاته                 بيشـتر از    : توجـه   

 . اعث خراب شدن و ازكار افتادن كامل باطري مي شودشده و به باطري آسيب رسانده وب

 :مقادير ظرفيت باطري

 
100Ah 

 
92Ah 

 
74Ah 

 
72Ah 

 
66Ah 

 
62Ah 

 
46Ah 

 
30Ah   

                نوع باطري

 پازامترها  

1024 ≥ 

0.04 
1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 
1024 ≥ 

0.04 

ت اسيد در هر خانه ظغل

باطري بر حسب 
kg/dm3 

  آمپر Aجريان بار  90 140 190 200 265 265 280 300

  ثانيه(S)زمان بار 10 10 10 10 10 10 10 10

 ولت) V(ولتاژ  ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10

 
 : تجهيزات مورد نياز – ٦

 ( WH58.30 – Z- 1002 – 25A)غلظت سنج آب اسيد باطري 

 
 

 آزمايش غير فعال مصرف جريان 

سيگار كشيدن . خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   
ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت                        

 . اختصاصي داراي عالمت بريزيد باطري را در ظرف مناسب و

 . لتر گرد وغبار براي بخاري و تهويه مطبوع را باز كنيد ي محفظه فـ ١

 .  دستگاه آزمايش نگهداري جريان غير فعال را آماده كنيد ـ ٢

 مصرف كننده جريان مثل راديو ، بخاري        هسوئيچ را خارج كرده وكلي    .  مصـرف كننده ها را خاموش كنيد         ه كلـي  _ ٣
 . فن را خاموش كنيد وتل

 . بررسي كنيد آيا واتر پمپ كمكي در حال كار است يا خير ـ ٤
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١٠ C 240برتسواري 

. اگـر مشخصات جهت تمام جريان غير فعال بدست آورده نشد  . آزمـايش كنـيد كـه جـريان غـير فعـال باشـد           ـ ٥
 . مواردي كه مصرف جريان بيش از اندازه دارد را مشخص كنيد 

 . كدقطعات بوسيله فيوز محافظت شوند  با افزايش جريان تعيين كنيد _ ٦

 .  قطعات محافظت شده با فيوز را با افزايش مصرف جريان غير فعال مشخص كنيد_ ٧

 سيستم الكتريكي را بكار اندازيد.  جهت بررسي مجدداً آزمايش غير فعال جريان را انجام دهيد ـ ٨

 :تجهيزات مورد نياز  _ ٩

                      ( WH58.30 – Z – 1001 – 04A)          مولتي منر                   ●    

              CMP12.2دستگاه تست غير فعال جريان      ●

 :ابزار مخصوص  – ١١

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201 589 00 99 00 
 مجموعه اتصال الكتريكي

140 589 12 21 00 
 مبدل آزمايش غير فعال جريان

140 589 13 21 00 
 مبدل آزمايش غير فعال جريان

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

١١ C 240برتسواري 

 بررسي وضعيت باطري 

 
 .  ثانيه روشن كنيد ٦٠ چراغ هاي خودرو را به مدت– ١

 .يد چراغ درب را ببنديد  درب ها ويا كل– ٢

 .  صندوق عقب يا زبانه كليد را چرخانده و ببنديد – ٣

اين كار را مستقيماً از دوسر قطب مثبت ومنفي باطري و يا            .  ولـتاژ باطـري را بـا مولتـي مـتر اندازه گيري كنيد                – ٤

 .ترمينال استارتر انجام دهيد 

 . شد باطري را بررسي وشارژ كنيد ولت كمتر با ٢/١٢ چنانچه ولتاژ باطري كمتر از – ٥

 .  بعد از شارژ ولتاژ باطري را اندازه گيري كرده وثبت كنيد – ٦

  :تجهيزات مورد نياز  – ٧

 ( WH58.30 – Z – 1001 – 09A)مولتي متر                ●     

 شارژ كردن باطري 

سيگار كشيدن . اطري وجود دارد خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد ب            : احتـياط   

ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت                        

 .باطري را در ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت بريزيد 
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

١٢ C 240برتسواري 

 . وضعيت باطري را بررسي كنيد – ١

 .  باطري را از روي خودروباز كنيد – ٢

 . دقت كنيد قطب ها را معكوس وصل نكنيد. زات شارژ باطري را وصل كنيد  تجهي– ٣

 .  باطري را شارژ كنيد – ٤

 ١٠٠ Ah  يعني اينكه باطري  .  درصـد ظرفيـت باطـري مـي باشد     ١٠ بـراي شـارژ عـادي حداكـثر جـريان شـارژ       

 .  شارژ شود آمپر١٠ Aبا جريان آمپرساعت 

  ١٠٠  (Ah) دقيقه به معني اينكه باطري٣٠درصد ظرفيت باطري براي مدت ٥٠بـراي شارژ سريع حداكثرجريان شارژ 

 . آمپر شارژ شود  (A) ٥٠با جريان آمپر ساعت 

 .  غلظت اسيد را اندازه گيري نمائيد – ٥

 )اول قطب مثبت را وصل كنيد . (  تجهيزات شارژ باطري را باز كرده و آن را بر روي خودرو نصب كنيد – ٦

 . شارژ را قبل از جدا كردن خاموش كنيد هميشه تجهيزات 

  :مقادير ظرفيت باطري  – ٧

 
 

100Ah 
 

92Ah 
 

74Ah 
 

72Ah 
 

66Ah 
 

62Ah 
 

46Ah 
 

30Ah  
 نوع باطري

 پازامترها  

1024 
 ≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

 هر خانه ت اسيد درلظغ

 kg/dm3باطري بر حسب 

  آمپر Aجريان بار  90 140 190 200 265 265 280 300

  ثانيه(S)زمان بار 10 10 10 10 10 10 10 10

10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈  ولت) V(ولتاژ 
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

١٣ C 240برتسواري 

 بررسي قدرت خروجي باطري 

 

 
 

سيگار كشيدن .  ناشي از اسيد باطري وجود دارد خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي            : احتـياط   

ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت                        

 .باطري را در ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت بريزيد 

 .  وضعيت باطري را بررسي كنيد – ١

 .  كنيد  باطري را از روي خودرو باز– ٢

 .  تستر ولتاژ وآمپر را به همراه بار مقاومتي را وصل كنيد – ٣
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

١٤ C 240برتسواري 

 . از محل مناسب شارژ باطري استفاده كنيد. قطب ها را معكوس وصل نكنيد  : احتياط 

 .  مولتي متر را وصل كنيد – ٤

ودر غير اينصورت   . د  اگر مقادير مشخص شده نبود باطري را شارژ كني        .  باطـري را تحـت بـار آزمـايش كنـيد             – ٥

 . باطري را تعويض كنيد 

 .  تستر ولتاژ وآمپر را به همراه بار مقاومتي باز كنيد – ٦

 .  مولتي متر را باز كنيد – ٧

 . باطري را بر روي خودرو نصب كرده و آن را آزمايش كنيد– ٨

 

 :  مقادير ظرفيت باطري – ٩

 
100Ah 

 
92Ah 

 
74Ah 

 
72Ah 

 
66Ah 

 
62Ah 

 
46Ah 

 
30Ah  

 نوع باطري

پازامترها 

1024 
 ≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

1024 
≥  

0.04 

ت اسيد در هر خانه لظغ

 kg/dm3باطري بر حسب 

  آمپر Aجريان بار  90 140 190 200 265 265 280 300

  ثانيه(S)بارزمان  10 10 10 10 10 10 10 10

10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈ 10 ≈  ولت) V(ولتاژ 
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

١٥ C 240برتسواري 

 باز وبسته كردن جعبه فيوز 

 

 
 
 

سيگار كشيدن . خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   

عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت      ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ،                   

 .باطري را در ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت بريزيد 

 . باطري را قطع كنيد) اتصال بدنه ( كابل منفي اتصال – ١

 .  دستگاه نگهداري جريان غير فعال را وصل كنيد – ٢

 .  را در جهت فلش حركت داده و آن را برداريد (2)درپوش – ٣

 . در هنگام نصب مطمئن شويد راهنما در محل مناسب قرار گيرد : توجه 

 .  فيوز ها را باز كرده و درآوريد – ٤

 .  را باز كنيد (2) پيچ ها – ٥

 .  را باز كنيد (F34) جعبه فيوز – ٦

 

F34          اتصاالت سيم كشي– ٤ مهره     – ٣ پيچ ها     – ٢ي          درپوش جانب– ١ جعبه فيوز داخل كابين  
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

١٦ C 240برتسواري 

 .  را باز كنيد(3) مهره ها – ٧

 .  از جعبه فيوز داخل را برداريد ٣٠ كابل مدار – ٨

 . را آزاده كرده و جعبه فيوز داخل را برداريد  اتصال سوكت– ٩

در هـنگام نصـب بـه نحـوه نصـب كامل آن دقت كنيد و با عالمت گذاري مطمئن شويد كه اتصاالت                       : توجـه   

 .مادگي به درستي قفل شده باشند

  ـ سيمها را در محلهاي كنترل جعبه قيوز و رله قطع كنيد١٠

 .ـ براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد ٥

 .افظه تشخيص كد عيب را خوانده وپاك كنيد ـ ح ٦

 . ـ سيستم الكتريكي را آماده كار كنيد ٧

 :ابزار مخصوص  ـ ١٤

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

000 589 01 10 00 
 ست آچار

210589 02 33 00 
 Spt/Jptابزار بازكردن اتصاالت 
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

١٧ C 240برتسواري 

 سيم كشي

 

 باز وبسته كردن سيم كشي سنسور المپ جلو  −

 باز وبسته كردن سيم كشي دستگاه تهويه مطبوع −

 (SRS)تعمير سيم كشي چاشني هاي سيستم حفاظتي ايمني  −

 جعبه ماژولوبسته كردن باز  −

 (SAM)ماژول كنترل عقب باز وبسته كردن  −

 (SAM) جلو سمت چپ ماژول كنترلباز وبسته كردن  −

 ماژول كنترل پانل باالباز وبسته كردن  −

 دسته راهنماباز وبسته كردن  −

 كليد تنظيم فرمانباز وبسته كردن  −

 ماژول كنترل كليد چراغهاباز وبسته كردن  −

 نگرهانشاباز وبسته كردن  −

 محفظه نشانگرها −

 سنسور درجه حرارتباز وبسته كردن  −

 بوق هاباز وبسته كردن  −
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   م
 

١٨ C 240برتسواري 

 باز وبسته كردن سيم كشي سنسور المپ جلو

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  را فشار داده وآن را باز كنيد (2) نگهدارنده سنسور – ١

 . روي محور عقب را فشار دهيد  بر (A51) را جهت درآوردن سنسور تنظيم برد چراغ جلو (2)نگهدارنده 

 .  را باز كنيد (3) كانكتور – ٢

 .  را باز كنيد (4) بست – ٣

 (10).  باز كنيد B كانكتور را از موقعيت – ٤

   (1). سيم كشي سنسور تنظيم برد چراغ جلو بر روي محور عقب را باز كرده و جدا نمائيد – ٥

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

 

A51 -بست– ٤ اتصال     – ٣ه    نگهدارند– ٢ سيم كشي     – ١)   تنظيم بردچراغهاي جلو(  سنسورروي محور عقب  
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 ٥٤  گروه                                               فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي           
 

٢٠ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن سيم كشي تهويه مطبوع 

 

 

  اتصال در جلوي ماژول كنترل – ١
B12/2 – اتصال حرارت و فشار  

M13 –اتصال در پمپ كولر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيگار كشيدن . خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   

ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت                        

 . ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت بريزيد باطري را در
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢١ C 240برتسواري 

 .  باطري را باز كنيد – ١

 . سيم برف پاكن را باز كنيد – ٢

 .  را باز كنيد (6) مهره ها– ٣

 .  باطري را باز كنيد (7)ت نگهدارنده بس – ٤

 )كانال كابل زير بست باطري . ( را باز كنيد (9) وكانال كابل (8) كانال كابل – ٥

 .  را باز كنيد  مهره– ٦

 . پمپ را باز كنيد ) ١٠( كانكتور – ٧

 .  همه بندهاي كابل را باز كنيد – ٨

 .  سيم كشي ها را چك كنيد – ٩

 .  را جدا كنيد (4) واشر – ١٠

  ماژول كنترل را باز كنيد (M15) سوكت مربوط به (1) اتصال – ١١

 .   را باز كنيد (15) كانال كابل – ١٢

 . سيني موتور را برداريد پوشش و يا – ١٣

 .  پوشش صداگير در قسمت پايين را باز كنيد – ١٤

 .  را باز كنيد (B12-2) مربوط به سنسور فشار درجه حرارت مايع خنك كننده  (17) اتصال – ١٥

 .  همه سيت هاي تسمه اي كابل را باز كنيد– ١٦

 . مهار سيم كشي تهويه مطبوع را باز كنيد – ١٧

 . صب عكس روش فوق عمل كنيد  براي ن– ١٨
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 ٥٤  گروه                                               فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي           
 

٢٢ C 240برتسواري 

 .  حافظه ثبت عيب را خوانده وآن را پاك كنيد (STAR) با دستگاه عيب ياب – ١٩

 

 

  اتصال– ١

  تكيه گاه-٤

  جاذب– ٥

  مهره– ٦

  بست باطري– ٧

 ل كابلا كان٨

  كانال كابل– ٩

  اتصال– ١٠

  كانال كابل– ١٥

  اتصال-١٧

B12/2 – سنسور 
 حرارت و فشار
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 ٥٤  گروه                                               فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي           
 

٢٣ C 240برتسواري 

 (SRS)اشني كمربند ايمني چتعمير سيم كشي 

 

  كيسه هواي مسافر – C             جمع كننده كششي– ٣    اتصال لحيم كاري     – ٢ اتصال جهت تعميرات     – ١ 

D –كيسه هواي پنجره   
 

عرض مكيسـه هاي هوا را طوري قرار دهيد كه سمت باز شونده آنها به طرف باال باشد كيسه هوا را در                     : احتـياط   

 .  درجه قرار ندهيدو در موقع كار با آنها برق را قطع كنيد ١٠٠ارت بيش از حر

 خطر جراحت در مواقع تست و يا كار بر روي كيسه هوا يا جمع كننده كششي در مواقع اظطراري  : احتياط 

 . شند  اتصاالتي كه داراي پوشش به رنگ زرد ، نارنجي و يا قرمز هستند براي سيستم حفاظتي مي با: توجه 

نكـات ايمني در هنگام كار با سيستم ايمني خودرورا رعايت كرده ودر كارگاه از تهويه هوا استفاده كرده                    : احتياط  

 . ودستكش و لباس محافظ وعينك استفاده كنيد

 .  اجزاء قابل جدا شدن را در محدوده محل تعمير را باز كنيد– ١

 )براي اين كار از ابزار مخصوص استفاده كنيد . ( ستفاده كنيد  در تعمير سيم كشي از اتصاالت لحيم كاري ا– ٢
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 

 ٥٤  گروه                                     
 

٢٤ C 240برتسواري 

 )با استفاده از لوله انقباض حرارتي .( نقطه محل تعمير را پوشش گذاري كنيد– ٣

 .  پس ار تعمير از نظر كار كردچك كنيد – ٤

 
 :  ابزار مخصوص – ٥

 

220 589 01 99 00 
 صفحه لحيم كاري

129 589 00 21 00
  پين١٢٦جعبه سوكت 

129 589 01 98 00 
 صفحه لحيم كاري

220 589 01 99 40
 سيم لخت كن

220 589 02 99 42
 انعكاس دهنده

220 589 01 99 42
 تبديل

 
 

 
 

 220 589 00 99 00
مجموعه اتصاالت الكتريكي  
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 ٥٤  گروه                                               فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي           
 

٢٥ C 240برتسواري 

  ماژولباز وبسته كردن جعبه 

          

         
  ماژول كنترل – CDI                       N3/10 ماژول كنترل – N3/9 جعبه ماژول            – ٩ مهره ها         – ٢

N10/1   – ماژول جلويي كنترل SAM           W28/1 – اتصال شاسي  

  ـ درپوش ترمز دستس عمل كننده ٤

  ـ ضربه گير ابري٦

  ـ درپوش پايه نگهدارنده٥ 

S12  كليد نشاندهنده ترمز دستي ـ 
  ـ اتصاالت ٨

B24ـ سنسور شتاب عرضي  
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٦ C 240برتسواري 

سيگار كشيدن . خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   

ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت                        

 .ريزيد باطري را در ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت ب

 . كابل اتصال بدنه باطري را قطع كنيد– ١

 . را باز كنيدCDL ماژول كنترل – ٢

 .  را باز كنيد(N10/1) با فيوز و ماژول رلهرا جلوئي SAM ماژول كنترل – ٣

 . پوشش زير پانل نشاندهنده سمت چپ را باز كنيد – ٤

 .  قسمت زيرين داشبورت سمت راننده را باز كنيد– ٥

 .گاز را باز كنيد  پدال – ٦

 .  پوشش كف جلو سمت چپ را باز كنيد– ٧

 .  كابل هاي پدال گاز را از كف خودرو باز كنيد– ٨

 .  به عقب بكشيد (9) كابل هاي پدال گاز را تا جعبه ماژول – ٩

 .  ضربه گير ابري را خارج كنيد – ١٠

 . وضعيت نصب را عالمت زده وتوجه داشته باشيد  : توجه 

 . ليد چراغ ترمز را باز كنيد ك– ١١

 )در خالف عقربه هاي ساعت بچرخانيد ( درپوش پدال ترمز را باز كنيد – ١٢

 .  را باز كنيد(4) پوشش ترمز دستي كه با پا عمل مي كند – ١٣

 (S12) اتصاالت كليد نشان دهنده عملكرد ترمز دستي را جدا كنيد -١٤

 . د  را باز كني(5) پوشش پايه نگهدارنده – ١٥

 .  گلگير داخلي درب سمت چپ عقب را باز وجدا كنيد– ١٦

 .  تودوزي كناري پشتي صندلي عقب سمت چپ را باز كنيد– ١٧

 .  پانل هاي صندوق عقب را باز كنيد – ١٨

 .  پوشش كف محل مورد نظر را باز كنيد – ١٩

 .  را باز كنيد (8) اتصاالت – ٢٠
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٧ C 240برتسواري 

 
 .  را در كف خودرو باز كنيد(N64) وسنسور ميزان انحراف عرضي (B24/2) اتصاالت مربوط به سنسور شتاب – ٢١

 ماژول عقب   (9) را تا جعبه     (N64) وسنسور ميزان انحراف عرضي      (B24/2) سـيم كشـي هـاي  سنسور شتاب           – ٢٢
 . بكشيد 

 .  اتصاالت داخل گلگير درب جلو سمت چپ را باز كنيد – ٢٣

 .  يدمحل نصب را ثبت و عالمت بزن : توجه 

 .  كابل هاي الكتريكي را از كف خودروباز كنيد – ٢٤

 .  كابل هاي الكتريكي را به سمت جعبه ماژول بكشيد - ٢٥

 .  براي سيستم تنظيم پنوماتيك در سمت چپ درب جلو را باز كنيد (7) كانكتور – ٢٦

 . محل نصب را ثبت و عالمت بزنيد   : توجه 

 . ف خودرو باز كنيد  لوله هاي پنوماتيك را از ك– ٢٧

 .  را به عقب بكشيد (9) لوله هاي پنوماتيك رااز كف تا جعبه ماژول - ٢٨

 .  را بيرون بكشيد (9) اتصال كابل هاي جداگانه متصل به جعبه ماژول – ٢٩

 .  داخلي جلو را باز كنيد (W28/1) مهره هاي بدنه را در محل گلگير – ٣٠

  . كابل هاي برقي را برداريد – ٣١

 .  را جدا كنيد (9) ساير اتصاالت سيم كشي باقي مانده بر روي ماژول – ٣٢

 .  را باز كنيد (9) وجعبه ماژول كرده را باز (2) مهره هاي – ٣٣

 . در هنگام نصب واشر را بررسي ودر صورت خرابي تعويض كنيد   : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٣٤

 . را فعال كنيد  سيستم الكتريكي – ٣٥
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 ٥٤  گروه                                               فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي           
 

٢٨ C 240برتسواري 

 (SAM)باز وبسته كردن ماژول كنترل عقب 

  پيچ– ١

  اتصال– ٢

  بست– ٣

 N10/2  ماژول كنترلـ 

 

سيگار كشيدن . خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   

ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت                        

 .ا در ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت بريزيد باطري ر

 .  كابل اتصال بدنه باطري را باز كنيد ـ ١

 .  وسطي وقسمت عقب را باز كنيد ، پانل صندوق عقب شامل كناري ـ ٢

 .  را باز كنيد (1) مهره ـ ٣

 (N10/2). عقب با فيوز وماژول رله را باز كرده و برداريد (SAM) ماژول كنترل – ٤

 درجه سمت چرخ زاپاس آن را )– ٩٠(با حركت)فلش ها (به گوشواره هاي نگهدارنده صدمه نرسانيد   : ه توج

 . باز كنيد 

 .  را باز و آنها را جدا كنيد (2) سيت اتصاالت – ٥

 .  فيوز ها را باز كنيد – ٦
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 ٥٤  گروه                                               فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي           
 

٢٩ C 240برتسواري 

 .  رله ها را باز كنيد - ٧

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 .  حافظه تشخيص كد عيب را خوانده و آن را پاك كنيد (STAR)اه عيب ياب  با دستگ– ٩

عيوبي كه بواسطه قطع اتصال سيم كشي ها ويا شبيه سازي هاي قبلي آن ممكن است در زمان نصب   : توجـه  

 .  ذخيره شده باشد را پس از آنكه همه كارها پايان يافت بر طرف وپاك كنيد DTCو تست در حافظه 

 .يستم الكتريكي را به كار اندازيد  س– ١٠

  :ابزار مخصوص  – ١١
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  ست آچار
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 ٥٤  گروه                                               فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي           
 

٣٠ C 240برتسواري 

  (SAM)باز كردن ماژول كنترل جلو سمت چپ 

 

   در جلو SAM ماژول كنترل – N10/1 جعبه ماژول            – ٤ پيچها           – ٣ سوكت       – ٢ درپوش        – ١    
 

سيگار كشيدن . خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   

تكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت        ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دس                

 .باطري را در ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت بريزيد 

 . را باز كنيد ) اتصال بدنه ( كابل منفي – ١

 .  سيستم برف پاكن را باز كنيد – ٢

 .  برداريد(4) را از روي جعبه ماژول (1) درپوش – ٣

 .  را باز كنيد(N3/9) مربوط به (CDI) ماژول كنترل – ٤

 .  را باز كنيد(N3/0)  مربوط به ME – SFI ماژول كنترل – ٥

 .  را باز كنيد (3) پيچ – ٦

 . فيوز ها را جدا كنيد – ٧
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 ٥٤  گروه                                               فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي           
 

٣١ C 240برتسواري 

 .  رله ها را جدا كنيد – ٨

 .  ماژول كنترل را به طرف باال كشيده و بيرون آوريد – ٩

 .  مربوط به جعبه ماژول كنترل در دسترس قرار گيرند (2)ت آنقدر بيرون بكشيد تا جائي كه اتصاال  : توجه 

 )اتصاالت را عالمت گذاري كنيد . ( را باز كرده واز هم جدا كنيد (2) اتصاالت – ١٠

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١١

 .  حافظه تشخيص عيب را خوانده و آن را پاك كنيد (STAR) با دستگاه عيب ياب – ١٢

عيوبي كه بواسطه قطع اتصال سيم كشي ها ويا شبيه سازي هاي قبلي آن ممكن است در زمان نصب   : توجـه  

 .  ذخيره شده باشد را پس از آنكه همه كارها پايان يافت بر طرف وپاك كنيد DTCو تست در حافظه 

 .  سيستم الكتريكي را به كار اندازيد – ١٣

 :ابزار مخصوص  – ١٤

 

 
000 589 01 10 00 

  ست آچار
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 ٥٤  گروه                                               فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي           
 

٣٢ C 240برتسواري 

 سته كردن كنترل ماژول پانل باال باز و ب

 

 
  ماژول  كنترل پانل باالي سر– N 72/1           اتصاالت   – ٣        پيچ ها        – ٢       پوشش كنسول وسط – ١      

 
 

سيگار كشيدن . خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   

ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت                        

 .صي داراي عالمت بريزيد باطري را در ظرف مناسب و اختصا

 .  را در كنسول وسط باز كنيد (1) روكش – ١

 .  را جدا كنيد  (3) اتصاالت – ٢

 .  كنيد ز را با(2) پيچ هاي – ٣

 .  را بيرون آوريد (N72/1) ماژول كنترل پانل باالي سر – ٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥
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 ٥٤  گروه                                               فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي           
 

٣٣ C 240برتسواري 

 ا باز و بسته كردن دسته راهنم

 

  پيچ– ١

  پوشش روي ميل فرمان– ٢

S40-كليد  

 

سيگار كشيدن . خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   

ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت                        

 .باطري را در ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت بريزيد 

 . اه تست جريان غير فعال را وصل كنيد  دستگ ـ١

 .را باز كنيد) اتصال بدنه ( كابل منفي ـ ٢

 . نكات ايمني مربوط به كار با سيستم برقي را رعايت كنيد  : احتياط 

 .  غربيلك فرمان را باز كنيد ـ ٣

و كه مجهز به بـه راهـنماي مهـم بـراي انجام تعميرات و كار برروي بدنه وجوشكاري بر روي خودر      : توجـه  

 . كيسه هوا هستند توجه كنيد 

 .  حلزوني اتصال را باز كنيد ـ ٤

 )سمت چپ. ( پوشش پايين پانل نشان دهنده ها را باز كنيد _ ٥
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 ٥٤  گروه                                               فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي           
 

٣٤ C 240برتسواري 

 
 .  را از كليد استارت جدا كنيد CC اتصال كليد ـ ٦

 .  را باز كنيد (1) پيچ – ٧

 . يرون آوريد  ب(2) را از پوشش محافظ ميل فرمان CC (S40) كليد – ٨

 . عكس روش فوق عمل كنيد   براي نصب– ٩

 .  سيستم الكتريكي را به كار اندازيد – ١٠

 .  كاركرد سيستم را بررسي كنيد – ١١

  : ابزار مخصوص – ١٢
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 ٥٤  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٥ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن كليد تنظيم فرمان 

 

   كليد تنظيم ميل فرمان 2S13 /S91 كليد صندلي برقي        S91 / ٢      رويه درب جلو     – ١   
 
 
 

سيگار كشيدن . خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   

ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت                        

 .تصاصي داراي عالمت بريزيد باطري را در ظرف مناسب و اخ

 .  را باز كنيد (1) رويه درب جلو  ـ١

 .  را باز واز جداره درب خارج كنيد (S91/2) مجموعه كليد صندلي برقي سمت راننده ـ ٢

 . در جهت فلش آن را باز كنيد   : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد ـ ٣

 .  كار كرد سيستم را بررسي كنيد ـ ٤
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 ٥٤  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٦ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن ماژول كليد چراغها 

 

  پيچ – ٥ آزادكننده ترمز دستي         – ٤ اتصال         – ٣تنظيم چراغهاي جلو        – ٢ پوشش جانبي      – ١
  ماژول كليد چراغها– ٦

 
 
 

سيگار كشيدن . خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   
ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت                        

 .صاصي داراي عالمت بريزيد باطري را در ظرف مناسب و اخت

 . باطري را جدا كنيد ) اتصال بدنه ( كابل منفي – ١

 .  را باز كنيد (1) پوشش جانبي – ٢
 .) را بطرف بيرون بكشيد (4)آزاد كننده ترمز دستي . (  را باز كنيد (5) پيچ – ٣
 )در جهت فلش باز كنيد ( را باز وجدا كنيد (S1) ماژول كليد چراغها – ٤
 . زاد وجدا كنيد آ را (3)اتصال  – ٥
  را باز وجدا كنيد در جهت فلش (S1) ماژول كليد چراغها و (2) تنظيم كننده چراغهاي جلو – ٦
 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧
 .  حافظه تشخيص كد عيب را خوانده و پاك كنيد (STAR) با دستگاه عيب ياب – ٨
 . رل كنيد  عملكرد سيستم را بررسي وكنت– ٩
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 ٥٤  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٧ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن نشانگرها 

 
 

   نشاندهنده ها– A1  اتصال               – ١
 
 

سيگار كشيدن ووجود   . خطر انفجار گاز باطري ومسموميت وسوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد              :احتياط  

آتش وشعله باز ممنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت باطري را در                     

 .و اختصاصي داراي عالمت بريزيد ظرف مناسب 

 .  غربيلك فرمان را باز كرده و آن را جدا كنيد – ١

 .  دستگاه تست غير فعال جريان را وصل كنيد – ٢

 . را جدا كنيد ) اتصال بدنه ( كابل منفي – ٣

 .  را بيرون آوريد (A1) بدقت گروه نشاندهندههاي – ٤

 . و در هنگام نصب بطوريكنواخت بداخل فشار دهيد . رد نشود به صفحه نشان دهندهها صدمه وا  : توجه 

 .  را آزاد وجدا كنيد (1) اتصال – ٥

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

 .  با دستگاه عيب ياب حافظه تشخيص كد عيب را خوانده و آن را پاك كنيد – ٧
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 

 ٥٤  گروه                                     
 

٣٨ C 240برتسواري 

 .  سيستم الكتريكي را بكار اندازيد – ٨

 . ا بررسي و كنترل كنيد  عملكرد سيستم ر– ٩

 :ابزار مخصوص  – ١٠

 

140 589 02 33 00 
  قالب بيرو آورنده
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 ٥٤  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٩ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن محفظه نشانگرها 

 
 

 
  برد مدارات– ٣ درپوش محفظه نشاندهنده ها           – ٢ محفظه نشاندهنده ها        – ١ 

 
 

سيگار كشيدن . خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   

، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت       ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش                  

 .باطري را در ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت بريزيد 

 .  دستگاه تست غير فعال جريان را وصل كنيد – ١

 . باطري را باز كنيد ) اتصال بدنه( كابل منفي – ٢

 . يد ش گروه نشاندهندهها را بيرون بك– ٣

 . را باز وجدا كنيد ) فلش ها ( را از  (2)ه  بستهاي نگهدارنده درپوش محفظ–٤

 . بستهاي نگهدارنده بايستي بدرستي در محل خود جاي بگيرند   : توجه 

 .  جدا كنيد (1) را از محفظه آن (3) برد مدار نشاندهندهها – ٥

  . در هنگام نصب مطمئن شويد كه دسته مربوط به بست مسافت سنج بدرستي نصب شده باشد   : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

 .  سيستم الكتريكي را بكار اندازيد – ٧

 .  عملكرد سيستم را بررسي وكنترل كنيد – ٨
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 ٥٤  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٠ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن سنسور درجه حرارت 

 

B14 – نشان دهنده درجه حرارت  
E5/1 –چراغ مه شكن سمت چپ  

 
 
 .  سوئيچ را بسته و بيرون آوريد – ١

 .  پوشش جداره هاي محفظه چرخ جلو را باز كنيد – ٢

 .  را از قسمت پايين سمت چپ سپر جلو بيرون آوريد (B14)دهنده درجه حرارت بيرون  سنسور نشان – ٣

 .  را از قسمت پايين سمت راست سپر جلو بيرون آوريد (B14) سنسور نشان دهنده درجه حرارت محيط – ٤

 .  جدا كنيد (B14 ) اتصال سنسور نشان دهنده درجه حرارت محيط خودرو را – ٥

 . روش فوق عمل كنيد  براي نصب عكس – ٦
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 ٥٤  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤١ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن بوق ها 

 
 

  مهره– ١

  اتصال– ٢

H2 –بوقهاي آهنگ كوتاه  

 
 .  را باز كنيد (2) اتصال – ١

 . را باز كنيد (1) مهره – ٢

 .  را بيرون آوريد (H2) بوقهاي – ٣

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤٢ C 240برتسواري 

 

 سيستم پارك كردن با استفاده از سنسورهاي الكتريكي

 

−

−

−

−

−

−

 دن سنسورهاي سيستم پارك كردن در سپر جلو باز و بسته كر 

 باز و بسته كردن سنسورهاي سيستم پارك كردن در سپر عقب  

 باز و بسته كردن نشان دهنده اخطار مربوط به پارك 

  (PTS) الكترونيكي  پاركباز و بسته كردن نشان دهنده اخطار مربوط به 

 (PTS)باز وبسته كردن كليد سيستم پارك الكترونيكي  

 (PTS) وبسته كردن ماژول كنترل  پارك الكترونيكي باز 
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 ٥٤  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٣ C 240برتسواري 

  در سپر جلو (PTS)باز وبسته كردن سنسورهاي پارك 

 

 
  قفل نگهدارنده   – 3A       اتصاالت      – ٣                      بستها – ٢                  گردگير -١   
 )سپر جلو(ي  سنسور پارك الكترونيك– A42 واشر                  – ٤   

 
 
 
 
 

 .  را از سپر جلو باز كنيد (1) نوار ضربه گير – ١
 .  را باز وجدا كنيد (3) اتصال – ٢

 .  را با يك پيچ گوشتي بلند كنيد (3a)به آرامي قفل   : توجه 

 .  را در جهت فلش آزاد كنيد (2) گيره هاي – ٣
 )در جهت فلش .( را از سپر جلو از پايه نگهدارنده جدا كنيد (A42) را در سپر جلو PTS سنسورهاي – ٤

 . را بررسي ودر صورت لزوم آن را تعويض كنيد(4)در هنگام نصب واشر آبندي   : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥

 :ابزار مخصوص  – ٦

168 589 02 31 00 
 ابزار آزادكننده گيره و بست
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 ٥٤  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٤ C 240برتسواري 

  در سپر عقب(PTS)باز وبسته كردن سنسورهاي پارك 

 

  نوار محافظ– ١

  گيره ها– ٢

  اتصال– ٣

3a –بست قفل  
  واشر– ٤

A43 –  سنسور PTs) سپرعقب( 

 
 .  را از سپر عقب باز كنيد (1)  نوار ضربه گير– ١

 .  را باز وجدا كنيد (3) اتصال – ٢

 .  را با يك پيچ گوشتي بلند كنيد و سپس آزاد كنيد (3a)به آرامي قفل نگهدارنده   : توجه 

 . را در جهت فلش آزاد كنيد  (2) گيره هاي – ٣

 )در جهت فلش .( را در سپر جلو را از سپر عقب را از پايه نگهدارنده جدا كنيد PTS  (A42) سنسورهاي– ٤

 . را بررسي ودر صورت لزوم آن را تعويض كنيد(4)در هنگام نصب واشر آبندي   : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥

 :صوص ابزار مخ –  – ٦

168 589 02 31 00 
 و بستابزار آزادكننده گيره 
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 ٥٤  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٥ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن نشان دهنده اخطار سيستم پارك 

 

  درپوش دريچه هواي آزاد وسط– ١

A44/4 – نشان دهنده اخطار در مركز پانل نشاندهنده  

 
 .   درپوش دريچ هواي آزاد وسط كنسول را آزاد و آن را باز كنيد – ١

 .  با درپوش دريچه هواي وسط كنسول يكپارچه مي باشد(A44/4) مركز پانل PRSنشان دهنده اخطار   : توجه 

 . نيد  اتصال كانكتور را در جهت فلش باز ك– ٢

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٣

 :ابزار مخصوص  – ٤

115 589 03 59 00 
  گوه بلند
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 ٥٤  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٦ C 240برتسواري 

 باز وبسته كردن نشان دهنده اخطارسيستم پارك در چراغ عقب 

 

  اتصاالت– ١

E15/3 – داخل خودرو( المپ عقب( 
A44/3 –نشاه دهنده اخطار در سمت عقب  

 
 .  را باز كنيد(E15/3) المپ عقب داخل خودرو – ١

يكپارچه  با چراغ داخل خودرو در قسمت عقب (A44/3) در سمت عقب  PRSنشـان دهـنده اخطار     : توجـه  

 . ميباشد

 .  را باز كنيد (1) اتصاالت – ٢

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٣
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 ٥٤  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٧ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن كليد سيستم پارك الكترونيكي 

 

  درپوش واقع در كنسول وسط– ١

(N72-Is8) –كليد خاموش كردن  
(N72-Is1) –ماژول كنترل بااليي  

 

سيگار كشيدن . خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   

مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولباس كار استفاده كنيد والكتروليت              ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع           

 .باطري را در ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت بريزيد 

 .  دستگاه تست غير فعال جريان را وصل كنيد – ١

 .را باز كنيد ) اتصال بدنه ( كابل منفي باطري– ٢

 . يد  واقع در كنسول وسط را بردار(1) درپوش – ٣

 .  را جدا كنيد (N72/1) ماژول كنترل پانل كنترل بااليي – ٤

 .  را با ماژول كنترل بااليي يكپارچه مي باشد PTS (N72/1)دن ركليد خاموش ك   : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥

 .  با دستگاه عيب ياب حافظه تشخيص كد عيب را خوانده وآن را پاك كنيد – ٦

 .  سيستم الكتريكي را بكار اندازيد – ٧
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 ٥٤  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٨ C 240برتسواري 

  (PTS )باز و بسته كردن ماژول كنترل سيستم پارك الكترونيكي

 

  درپوش – ١

  مهره ها– ٢

  شابلون مونتاژ– ٣

  اتصاالت– ٤

  پيچ ها– ٥

N62 – ماژول كنترل Pts 

 
 

سيگار كشيدن . خطـر انفجـار گـاز باطـري ومسـموميت وسـوختگي ناشي از اسيد باطري وجود دارد             : احتـياط   

س كار استفاده كنيد والكتروليت     ووجـود آتـش وشـعله بـاز ممـنوع مي باشد در هنگام كار از دستكش ، عينك ولبا                   

 .باطري را در ظرف مناسب و اختصاصي داراي عالمت بريزيد 

 .  دستگاه تست غير فعال جريان را وصل كنيد – ١

 .را باز كنيد ) اتصال بدنه ( كابل منفي باطري– ٢

 .  پايي مسافر به عقب بزنيد ا پوشش كف را در قسمت ج– ٣

 . را باز كنيد (1) درپوش – ٤

 .  را باز كنيد (2) مهره هاي – ٥

 .  را از كف خودرو باز وجدا كنيد (3) صفحه مونتاژ – ٦

 .  را جدا كنيد (4) اتصاالت – ٧
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤٩ C 240برتسواري 

 .  را باز كنيد (5) پيچ هاي – ٨

  .هاي آن  جدا كنيد مقر را از PTS (N62) ماژول كنترل – ٩

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 . يب ياب حافظه تشخيص كد عيب را خوانده وآن را پاك كنيد  با دستگاه ع– ١١

 .  سيستم الكتريكي را بكار اندازيد – ١٢
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 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٥٠

 ام واز بين بردن باطريهاي مستعملنهدنحوه ا

 

 دام باطري هاي مستعمل نهنكاتي درباره كار با باطري ها ونحوه ا

بدون نياز به    ) ١٩٩٨تا دسامبر   ( باطـري هـاي اسـيدي مستعمل ضايعاتي وزباله هاي محسوب ميشوند كه               .١

 مشخص شده   ISOمت بازيافت   اين باطري ها با عال    . نظارتهـاي خـاص در چـرخه بازيافت قرار مي گيرند          

 .اند

اين كار بايد بر . ه شونديليـت؛ اسـيد سـولفوريك رقـيق شـده نـبايد هرگز به روش غير صحيح تخل                 و الكتر .٢

 .اساس دستور عمل كمپانيهاي متخصص انجام پذيرد

 مشكل   باطري هاي اسيدي مستعمل نبايد با ساير انواع باطري قاطي شوند زيرا اين كار بازيافت آن ها را با                   .٣

 .مواجه مينمايد

يك بر  ( هميشه باطري هاي اسيدي را به طور افقي انبار نماييد و در موقع حمل ونقل از سرازير كردن                    .٤

باطري هاي اسيدي مستعمل توسط كارخانه هاي سازنده از محل هاي           .آنهـا خـودداري نماييد    ) كـردن   

ازيافت كارخانجات سرب   فـروش و از طـريق فروشـندگان آهـن قراضه جمع آوري شده ودر چرخه ب                

دفع باطري ها به عنوان يك      . سرب ثانويه در فرايند توليد مورد استفاده قرار مي گيرد         . قـرار مـي گيرند    

 .زباله داخلي به طور دلخواه مجاز نبوده و قانونا ممنوع است
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 نكات ايمني 

خطر جراحت چشم ها و     خطـر انفجـار گاز مسمومي وسوختگي ناشي از نوشيدن الكتروليت باطري              : احتـياط     

 پوست به دليل سوختگي به وسيله آب اسيد باطري و در اثر با باطري هاي اسيدي معيوب

 هر گونه آتش ؛ جرقه ؛ شعله باز يا سيگار كشيدن ممنوع

 .از دستكش هاي ضد اسيد ؛ لباس محافظ و عينك محافظ استفاده كنيد

 .ه به درستي عالمت گذاري شده باشدالكتروليت باطريها را فقط در ظروف مناسبي بريزيد ك

 خطر جراحت

. الكتروليـت باطـري حاوي اسيد سولفوريك مي باشد كه مي تواند موجب سوختگي شديد پوست وچشمان گردد                   

به دليل وجود لبه هاي تيز      ) بيرون آوردن آن ها از خودروهاي تصادف كرده         (در موقع كار با باطري ها صدمه ديده         

 . صفحات سربي مستلزم احتياط ورعايت شديد نكات ايمني استونيز تماس مستقيم با

 معيارهاي محافظتي ـ مقررات كاري 

 .باطري هاي اسيدي را فقط در فضاهايي كه داراي تهويه درست هستند شارژ نماييد -

 .هرگونه آتش ؛ جرقه ؛ شعله باز يا سيگار كشيدن ممنوع است -

خطر ( خودداري كنيد   ) اسيدي  (  باطري هاي سربي     از گذاشـتن ابـزار ويا شئي رساناي ديگر بر روي           -

 ) اتصال قطب هاي باطري 

 .براي شارژ كردن باطري هاي اسيدي اتصاالت آن ها را جدا و آن ها را پياده نماييد -

مثب  را برداريد وهميشه در موقع نصب اول كابل        باطري ازهـر كـاري كـابل منفي       قـبل  هميشـه ابـتدا    -

 .راوصل كنيد
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 آن را روشن نكنيد     ،وصل كنيد ) قطب ها   (  قبل از آن كه دستگاه شارژ را به ترمينال ها             ابـتدا    هميشـه  -

 .تدا آن را خاموش نماييدبودر موقع جدا كردن شارژ ا

 

 كمك ها و اقدامات اوليه

 .در صورت تماس الكتروليت با چشم ، چشم ها را با آب فراوان بشوييد •

 ي خيس شده را بيرون آوريددر صورت تماس الكتروليت باپوست ، لباس ها •

فـورا پاشـيدگي اسيد بر روي پوست يا لباس ها را با استفاده از مواد ضد اسيد يا كف صابون خنثي سازي                        •

 .نموده و محل ها را با آب بسيار بشوييد

 .فرد صدمه ديده را در هواي آزاد قرار دهيد •

 در صورت خوردن الكتروليت  •

 .با زغال چوب بنوشانيدبه فرد مبتال مقدار زيادي آب همراه  •

   

 خطر انفجار

 .در موقع شارژ باطري هاي اسيدي يك مخلوط گازي كه داراي خطر انفجار بااليي است توليد مي شود

 

 خطر مسموميت

چـنانچه الكتروليـت باطري نوشيده شود مي تواند موجب عوارضي چون سر درد ؛ سر گيجه؛ درد شكم ؛ مشكالت    

 . انقباض عضالت گرددتنفسي ؛ بيهوشي؛ استفراغ و
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بخارات الكتروليت باطري مي تواند موجب سوزش چشمان گردد و اگر خورده شود باعث سوزش اعضاي دهان و                  

 .مجاري تنفسي خواهد شد

جذب سرب در بدن مي تواند موجب صدمه رساندن به خون ؛ اعصاب كليه ها شده ؛ عالوه بر اين تركيبات سربي                      

 .نسل مي باشدداراي خطراتي براي توليد 

 .باطري هاي اسيدي والكتروليت آن ها را هميشه دور از دسترس افراد غير مجاز قرار دهيد -

 .الكتروليت باطري را در ظروف باعالئم وعالمت گذاري مناسب بريزيد -

 .باطري هاي اسيدي را هميشه به طور افقي نگهداري كنيد -

 .ه باشدمطمئن باشيد كه شلنگ گاز هاي باطري به درستي وصل شد -

مطمئـن باشـيد كـه شـلنگ گازهـاي باطـري فاقد تاب خوردگي بوده و در هيچ نقطه آن گيري وجود                        -

 .ندارد

بـه دسـتور العملهـاي مـربوط به استفاده از باطري هاي اسيدي خاص و همچنين دستورالعملهاي بكار                    -

 .گيري خودرو توجه كامل نماييد

 .كناري استفاده كنيداز لباس هاي محافظ ضد اسيد وعينك هاي با محافظ  -

 

بـه عـنوان يـك قـانون كلـي فـرد آسـيب ديده پس از آن كه كمك هاي اوليه را دريافت كرد بايد به دكتر ويا مركز                 

 .درماني مراجعه نمايد
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 اقدامات حفاظتي اوليه 

 

 

 ) يا پودر اطفاء حريق  CO2(وجود مواد اطفاء حريق مناسب 

 باز يا سيگار كشيدن ممنوعـ هر گونه آتش ؛ جرقه ؛ شعله ١

 ـ خطر انفجار٢

 .ـ به دستور العمل كاري توجه نماييد٣

 ـ خطر سوختگي٤

 .ـ از عينك محافظ استفاده كنيد٥

 .ـ دور از دسترس كودكان استفاده شود٦

 ـ كمك هاي اوليه٧
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 انجام تست به وسيله دستگاه نگهدارنده جريان يكنواخت

 

 

 

 

 . را به روش زير وصل كنيد٧يان يكنواخت ـ دستگاه نگهدارنده جر١

 .را به قطب مثبت باطري وصل كنيد(+ ) گيرنده روي كابل مثبت دستگاه  •

 .را به قطب منفي باطري وصل كنيد ) -(گيرنده روي كابل منفي دستگاه  •

 . را روشن كنيد٧ـ دستگاه نگهدارنده جريان يكنواخت ٢

 .ر داريدـ گيرنده وصل شده به قطب منفي باطري را ب٣

 .براي اين مرحله از ست اتصاالت الكتريكي استفاده كنيد.  را به روش زير وصل كنيد٢ـ مولتي متر ٤

 )كه جدا شده است . (  وصل كنيد١را به كابل منفي باطري (+ ) كابل مثبت تست  •
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 . متصل نماييد٣را به قطب منفي باطري  ) -(كابل منفي تست  •

  آن را بر را روشن كنيدو٢ـ مولتي متر ٥

 . روي سنجش آمپر قرار دهيد

  را٧ـ دستگاه نگهدارنده جريان يكنواخت ٦

 . خاموش كرده و آن را جدا كنيد

 . را از منطقه موتور جدا كنيد٦ـ كابل هاي تست ٧

 cmp 12.2هدارنده جريان يكنواخت       گاه نگدست:        ابزار تعمير گاهي  – ٨

 ابزار مخصوص - ٩

                                                                                          بست اتصاالت الكتريكي         : 
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 انجام تست بدون دستگاه نگهدارنده جريان يكنواخت 

 

 

 

 

 .ـ مهره قطب منفي را باطري را شل كنيد ١

 .بست قطب منفي را از باطري جدا نكنيد    : توجه  

 .را براي انجام تست آماده نماييد) ٢ (ـ با استفاده از اتصاالت الكتريكي مولتي متر٢

 .وصل كنيد) كه جدا شده  ( ١را به كابل منفي باطري (+ ) ـ كابل مثبت تست ٣

 .ـ مولتي متر را روشن و روي آمپر سنج قرار دهيد٤

را در زير بست قطب منفي بر روي         ) -(ست  ـ بـه دقـت بسـت قطـب منفـي را بلند كرده و همزمان كابل منفي ت                  ٥

 . قرار دهيد٣قطب منفي 
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را قطع نكنيد چرا كه در اين صرت ) مولتي متر ( زمانـي كـه بست قطب منفي را بر مي داريد مدار       : توجـه  

تمـام عـيوب موجـود پـاك خواهند شد بست قطب منفي را فقط زماني جدا كنيد كه كابل تست مولتي متر به طور                         

 .محكم به قطب منفي وصل شده باشد

 . را از موتور جدا كنيد٦ وكابل هاي تست ٢ـ مولتي متر ٦

 مولتي متر :   ابزار تعمير گاهي  – ٧

 

 : ابزار مخصوص  - ٨

    بست اتصاالت الكتريكي                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٥٩

 تست بدون جريان بار

 )ماشين خاموش ( سيستم جرقه خاموش  -١

 .خود رو قفل شود  -٢

 مقدار جريان نشان داده شده به وسيله مولتي متر 

 . تست را انجام دهيد٣ مرحله .ربودپ ميلي أم٣٥مساوي ويا بيشتر اؤ  مقدار آمپر ي كه در صورت

مدعت الزم براي را ه اندازي ماجولهاي (  دقيقه صبر كنيد ٤پـس باز كردن قفل خودرو حد اقل    :    : توجـه  

 ) كنترلي

 . دقيقه صبر كنيد٤در غير اين صورت بايد . هيچ سيستم الكتريكي را در حين تست فعال نكنيد  :     : توجه 

 .قفل خودرو را باز كنيد -٣

 مقدار آمپرنشان داده شده 

 .تست پايان مي يابد:  آمدن مقدار آمپر مورد نظر در صورت به دست

اول .  آمپر را جواب مي دهد٢٠تقريبا . محدوديـت مولتـي متر براي تست جريان را مد نظر داشته باشيد         : احتـياط   

 .قرار دهيد ) A(كار مولتي متر را در محدوده حد اكثر جريان 

 دقيقه گذشته باشدسنسور    ٣٠ خاموش كردن موتور     بـراي خوانـدن مقـدار جـريان حـد اقـل بايد از زمان              : احتـياط 

 حرارتي فن خنك كننده 

)N72m1 ( خاموش شده باشد. 

 ) مدت الزم براي وقف كامل ماجولهاي كنترلي . (  دقيقه صبر كنيد٤پس از قفل خودو حداقل  :     : توجه 

 دقيقه ديگر صبر ٤صورت بايد هـيچ سيسـتم الكتريكـي را در حين تست فعال نكنيد در غير اين    :     : توجـه  

 .كنيد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٦٠

 تعيين مواد با افزايش مصرف جريان ثابت

 

 

 

 عقب  SAMماجول كنترل    ) N10/1( همـراه با ماجول رله و فيوز         SAMـ در پـوش هـاي روي مـاجول كنـترل            ١

 .را برداريد) F34(و جعبه فيوز داخلي  ) N10/2(همراه با ماجول رله وفيوز 

 . دستگيره كاپوت موتور را با پيچ گوشتي قفل كنيدATA ـ در خودروهاي مجهز به٢

 .ـ خودرو را قفل كنيد٣

 SAMاين فيوز بر روي ماجول كنترل        ) . N72مـربوط بـه ماجول كنترل پانل باالي سر          (  را بـرداريد     ٩ـ فـيوز    ٤

 . قرار دارد فيوز مذكور را فعال سر جايش قرار ندهيدN10/2عقب همراه با ماجول رله وفيوز 

 .به كار نخواهد افتاد  ) N72m1(اين اقدام اطمينان مي دهد كه سنسور موتور فن  :     : وجه ت

 ! توجه كامل نماييدAL) داده ها ( به آخرين اطالعات  :     : توجه 

 .قبل از هر كاري مدارات سيستم هايي كه در فهرست آخرين داده هاست را چك كنيد
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 . مدار آن ها را برداريدـ فيوز هر كدام از سيستم ها يا٥

 .برداريد) بوق اخطار (  را فقط اگر خودرو قفل نيست ATAفيوز  :     : توجه 

 را به يك مولتي متر دوم ١٣ و آداپتر تست جريان يكنواخت  ٦ـ بـا استفاده از ست اتصاالت الكتريكي كابل تست           ٦

 .وصل كنيد) فروده آمپر سنج ( 

 را در محل فيوز به مولتي متر دوم وصل كرده و مقدار جريان يكنواخت را ١٣ تسـت جـريان يكنواخت      ورـ آداپـت  ٧

 .قرائت كنيد

 . دقيقه صبر كنيد ومجددا جريان را قرائت كنيد٤:  ميلي آمپر باشد ٢٠اگر تعداد جريان بيشتر از  •

در مقابل   ) قطعاتي كه ( سيستم هاي كه    :  ميلي آمپر باشد   ٢٠بيشتر از   ) در ايـن مرحله مقدارجريان      (  اگـر    •

 .افزايش مصرف جريان يكنواخت محافظت مي شوند را مشخص نماييد

.  باشد مسير جريان محافظت شده سالم است    20MN اگـر مقـدار جـريان نشان داده شده كمتر يا مساوي              •

 .مقدار جريان يكنواخت و شماره فيوز را يادداشت نماييد

  چك كنيد٧ مطابق مرحله ـ سپس مصرف جريان يكنواخت در مابقي مسير جريان را٨

 مربوط به ماجول    ٩فيوز  . (  وصل كنيد  ٩ را به مولتي متر دوم در محل فيوز          ١٣ـ آداپـتر تسـت جـريان يكنواخت         ٩

 N10/2 عقب همراه با ماجول فيوز ورله        SAN بوده وبر روي ماجول كنترل       N72كنـترل پـانل كنـترل باالي سر         

 .مقدار يكنواخت را قرائت كنيد). قرار دارد 

 دقيقه صبر كرده و مجددا جريان يكنواخت را         ٣٠:  ميلي آمپر باشد     ٢٠اگـر مقـدار جـريان ثابـت بيشتر از             •

 .قرائت كنيد

را چك  )  N72(ماجول كنترل ؛ پانل كنترل باالي سر :  ميلي آمپر باشد ٢٠اگر جريان يكنواخت بيشتر از   •

 .كنيد
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به .( باشد مسير محافظت شده جريان سالم است         ميلي آمپر    ٢٠اگـر جـريان يكنواخـت كمـتر يـا مساوي              •

 .تعداد يكنواخت و شماره فيوز را يادداشت نماييد) احتمال زياد 

ـ ايـن مرحله از تست مواقعي انجام ميگيرد كه چندين مسير محافظت شده جريان داراي افزايش مصرف جريان                   ١٠

 . شده را با هم جمع كنيدجريان هاي يك نواخت يادداشت.باشند ) در حد مختصر ( يك نواخت 

 ميلي آمپر باشد مسير هاي محافظت شده        ٣٥چنانچه مجموع جريان هاي يادداشت شده كمتر يا مساوي با             •

سيستم هاي محافظت مشده اي را كه داراي افزايش مصرف          ): به احتمال خيلي قوي     . ( جريان سالم هستند  

 .جريان يك نواخت هستند را مشخص كنيد

سيستم هايي كه داراي مسير فيوز      :  ميلي آمپر باشد   ٣٥ريان هاي يادداشت شده بيشتر از       چنانچه مجموع ج    •

متاسفانه در اين گونه موارد امكان بيان       . دار هسـتند را بـا باالتريـن مقـدار جـريان يـك نواخت چك كنيد                

ده مسـائل و مشخصات وجود ندارد چرا كه هر مورد بستگي به مسير جريان و جمع كل جريان محاسبه ش                   

 .دارد

داخل مي شوند ( پس از آن كه فيوز يا آداپتر تست جريان يك نواخت در مدار قرار مي گيرد  :     : توجه 

 . دقيقه جريان يك نواخت بيشتري نشان دهد٤ماجول هاي كنترلي متصل شده ممكن است تا مدت ) 

 :ابزار مخصوص  - ١١

 ست اتصاالت الكتريكي پتور تست با جريان يكنواخت            آداپتور تست با جريان يكنواخت       آدا
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 ين سيستمهاي فاقد فيوز در زمان افزايش مصرفيتع

 .فاقد فيوز را برطبق نقشه سيستم كشي تعيين كنيد) سيستم هاي ( ـ قطعات ١

قب با ماجول    ع SAM كه مربوط به ماجول كنترل پانل كنترل باالي سر ميباشد و بر روي ماجول كنترل                 ٩ـ فـيوز    ٢

اين كار باعث مي شود كه .  قـرار دارد را برداشـته وفعـال آن را دوبا ره سر جايش قرار ندهيد          N10/2رـله و فـيوز      

 ) جريان دريافت نكند (  عمل نكند N72M1سنسور حرارت داخلي موتور فن 

  :٢٠٣در خصوص نقشه سيم كشي مدل 

 دقيقه ٤ كه تقريبا ٢٠٣ يا توقف كامل ماجول هاي كنترلي مدل به مدت الزم براي راه افتادن كامل :     : توجه 

 .است توجه داشه باشيد

 .ـ كل جريان يك نواختي را كه مولتي متر متصله به باطري نشان مي دهد را قرائت وآن را يادداشت كنيد٣

ا كرده وبه عقب    ـ اتصـاالت يـا  سوكت را از مصرف كننده جريان يكنواخت در آنجا كه امكان آن وجود دارد جد                    ٤

 .بزنيد تا از تماس نا خواسته آن جلوگيري شود

ـ كـل جريان يكنواختي را كه مولتي متر نشان مي دهد را قرائت كرده و مقدار اختالف اين تعداد را با مقداري كه                        ٥

يشتر از جريان يكنواخت ب) مصرف كننده ( اگر در موقع جدا كردن قطعه .  يادداش شد را يادداشت نماييد  ٣در بـند    

 .كاهش يابد احتماال قطعه مذكور معيوب مي باشد ) 20MA( آمپر ٠٢/٠

 .وصل كنيد ) در صور امكان قطعه نو ( ـ مجددا اتصال يا سوكت را به قطعه مصرف كننده ٦

 . ـ  اين تست را بر روي تمام قطعاتي كه داراي جريان يكنواخت هستند به روشي كه گفته شد تكرار نماييد٧

مرحله از تست در موقعي انجام ميگيرد كه چندين مسير فاقد فيوز داراي افزايش مصرف جريان يكنواخت                 اين   - ٨

 .باشند)  در حد مختصر ( 
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 باشد؛ مسيرهاي فاقد فيوز به احتمال خيلي زياد         ma٣٥چـنانچه جمـع مقدار اختالفات كمتر يا مساوي يا             •

 .سالم هستند

داراي مسير جريان فاقد ) قطعات (سيستم هاي :  باشد ma٣٥ز چـنانچه جمـع مقـدار اخـتالفات بيشـتر ا         •

متاسفانه در اينگونه موارد امكان بيان ويژگي ها و . فـيوز را بـا باالتريـن مقدار جريان يكنواخت چك كنيد        

. مسـائل آن هـا وجـود نداشـته زيـرا هر مورد بستگي به مسير جريان و جمع كل جريان محاسبه شده دارد                

 .جريان يكنواخت را دوباره انجام دهيدبراي چك ؛ تست 

 مولتي متر :      ابزار تعمير گاهي –  ٩
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 چك باطري 

 

 

 ترتيب انجام تست 

. براي چك باطري نيازي به جدا كردن آن از سيستم برق خودرو نمي باشد. باطري را پياده نكنيد :     : توجـه  

. هرگز آن را به ترمينال پرشي استارت وصل نكيد     ( طري متصل شود    تسـتر هميشـه بـايد مسـتقيما بـه قطب هاي با            

 :شيوه تست خودرو هاي مسافر بري به عنوان مثال در زير بيان شده است 

 .ـ تستر را به قطب هاي باطري وصل كنيد١

 .از اتصال صحيح ودرست تستر با باطري مطمئن شويد :     : توجه 
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پـس از وصـل نمودن تستر ولتاژ باطري بر روي صفحه نشان دهنده نمايش داده    ثانـيه  ٢تقريـبا   :     : توجـه  

 .خواهد شد

 .ـ از روي منو كار را دنبال كنيد٢

 :يكي از دو گزينه زير را انتخاب كنيد

 وقتي كه سيستم برق خودرو وصل است يا( در خودرو  •

 ) شده است وقتي كه سيستم برق خودرو وصل نيست يا باطري جدا( در خارج از خودرو  •

 .پس از انتخاب يكي از حاالت فوق دكمه ورود را فشار دهيد

 :ـ يكي از دو گزينه زير را انتخاب كنيد٣

 خودرو هاي سواري يا)  آمپر ساعت است ١١٥ظرفيت باطري كمتر از (  آمپر ساعت ١١٥ كمتر از  •

 ) ) كاميون ها ( تر  آمپر ساعت يا بيش١١٥باطري هاي داراي وضعيت (  آمپر ساعت ١١٥بيشتر از   •

 .پس از انتخاب دكمه ورود را فشار دهيد

 . يكي از دو مورد خودروي سواري ياتاكسي را براي تست انتخاب كنيدAH ١١٥پس از انتخاب مورد 

 .پس از تعيين دكمه ورود را فشار دهيد

 .ـ استاندارد تست براي تست مقدار جريان در دماي پايين را انتخاب كنيد٤

 .خاب دكمه ورود رافشار دهيدپس از انت

وبه طور معمول پس از مقدار جريان براي . بر روي باطري نوشته شده است ) …,DIN, SAEمثل ( اسـتانداردها 

 .تست در دماي پايين آورده مي شوند 

را مقدار جريان باطري را قرائت كرده و تستر . كنيد ) enter(ـ مقـدار جـريان بـراي تست در دماي پايين را وارد       ٥

 .بر روي همين مقدار تنظيم كنيد
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در موقـع انـتخاب استاندارد تست براي تست مقدار جريان در دماي پايين موارد ذيل بايستي مد     :    : توجـه  

اگـر بـر روي باطـري پـس از عـدد مقـدار جريان براي تست در دماي پايين چيزي نوشته نشده                       . نظـر قـرار گـيرد     

 420A در اين باطري 12V46Ah420A: مثال . خواهد بود) تاندارد اروپايي اس (  ENباشداسـتاندار آن باطري  

 .مقدار جريان براي تست در دماي پايين در استاندارد اروپايي است

 .پس از وارد كردن مقدار جريان براي تست دماي پايين دكمه ورود را فشار دهيد

پس از .  وارد شده تست باطري شروع مي شودپـس از تائيد آنچه كه براي تست در دماي پايين  :     : توجـه  

 .بر روي صفحه نمايش نشان داده خواهد شد) كه تست (  ثانيه نتيجه تست ٣تقريبا 

ممكن اس قبل از نشان دادن كد تست الزم باشد برابر منو . فقـط دربـاره تسـت باطـري تاكسي      :     : توجـه  

 ) دن خودرو و يا روشن و خاموش كردن سيستم هاي برقي مثال چند بار استارت ز( اقدامات ديگري صورت گيرد 

 .ـ كد تست را بخوانيد و بر طبق آن ادامه دهيد٦

 باطري خوب  •

  تعويض باطري به وسيله گارانتي ميسر نيست -هيچ اقدامي الزم نيست

 باطري خوب شاژ  •

مثل (  شاژ زيادي داشته اند اگـر ايـن پـيام در رابطـه با خودرو هايي ظاهر شود كه در مدت كوتاهي سيكل شارژ و                  

و بعد تست مجددا انجام ) مثل چند بار استارت زدن موتور    ( از باطـري بـايد مجـددا بار گرفته شود           ) تاكسـي هـا     

 .تعويض باطري تحت گارانتي ممكن نيست . حداقل باطري را دوباره شارژ كنيد . گيرد

 .شارژ كنيد ودوباره تست نماييد  •

.  پـيان ظاهـر شود بدان معني است كه باطري را با وضع فعلي آن نمي توان تست كرد  اگـر ايـن   :     : توجـه  

 .تعويض باطري تحت گارانتي ممكن نيست. باطري را به طور كامل شارژ كرده تست را مجددا انجام دهيد
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 تعويض باطري يا اتصال كوتاه سل باطري   •

•  

ولتاژ باال ( ممكن است بر روي تستر اين پيام ظاهر شود در موارد استثنايي . باطري را عوض كنيد :     : توجه 

 :در موقع نشان دادن اين پيام به روش زير اقدام كنيد)  ؛ لطفا باطري رادر شرايط الزم قرار دهيد 

 دقيقه هيچ باري    ٥بعد تا   ) مثال چراغهاي جلودار را روشن كنيد       ( باطـري راتقريبا به مدت يك دقيقه زير بار ببريد           

 .  ري نكشيد آن گاه تست را مجددا انجام دهيداز باط
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 فيوز و جعبه رله عقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  با ماجول فيوز و رله  SAMماجول كنترول  :   N10/2فيوزها                : ٢٠-١

A-H  :  رله ها 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٧٠

 ٧/٢٠٣براي مدل 

 كاركرد وعملكردفيوز أمبر

رنك سيم هاي 

فيوزدارميليمتر 

 مربع

 اتصال تعداد

 پين
 فيوز ترمينال

 چپبراي تنظيم صندلي سمت  ٣٠

 (N32/1)ت راننده با حافظهماجول كنترل تنظيم صندلي جلو سم

 زرد\سياه
1,5 15R ١ 

 

٣٠ 

 (N32/2)ماجول كنترل تنظيم صندلي جلو سمت مسافر با حافظه

سـمت مسافر  (K5/1) تنظـيم صـندلي جلـو سـمت رانـنده     رـله 

(K5/2) 

 ميليمتر٢,٥ابي 

  ميليمتر٠,٥ابي
1,6 

1,6 
15R ٢ 

٧,٥ 

 

 (N88)ماجول كنترول (TPC)براي كنترل فشار تاير 

  )STH) ( A601( ه كنترل از راه دور راديو گيرند

 مجهز به سيستم پارك الكترونيك و       ٢/٢٠٣و  ٠/٢٠٣بـراي مدلهاي    

 المپ داخلي عقب

  ٠,٥ زرد\قرمز

 ٠,٧٥ \قرمز

 ميليمتر مربع

7,1 

17,1 

30 

 

٣ 

 

ــي  (M3) سوخت پمپ ١٥ ــوه اي \أب  قه

  ميليمترمربع٢,٥
1,3 15R ٤ 

 ٥ 15R - - (N10/2KC) ٢رله رزرو ٢٠

٢٥ - - 28,1 30 ٦ 

 ٧ 15R - - (N10/2KD) ١رله رزرو ٢٠

  ) A2/71(ماجول آمپلي فاير آنتن شيشه عقب        ٧,٥

  :TS,IMS مجهز به ATAبراي 

  ) H3( بوق اخطار 

  )  ATA ) B33 سنسور نشان دهنده 

 ٠,٧٥زرد \أبي

 سفيد ميليمتر   ٠,٥

 مربع

23,4 

4,4 

4,5 

30 ٨ 

ــز (N70) به پانل كنترل باالي سرماجول كنترل مربوط ٢٥ ــي \قرمـ  ٢,٥أبـ

 ميليمتر مربع
22,4 30 ٩ 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٥٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٧١

ســياه ميليمــتر  ٢,٥ (R1)خشك كن شيشه عقب  ٤٠

 مربع
20,5 15R ١٠ 

٢٠ --- -- 20,3 15R ١١ 

ــوه اي \ســياه (X58/1)سوكت داخلي  ١٥ قه

 ميليمتر مربع١,٥
20,2 15R ١٢ 

  ) M40(پمپ باد صندلي موج دار  ٥

  :VCSبراي 

  )A35/11( جول كنرل صدا ما

 : جايگزين ctel motorola star tac براي 

  ) A59/1( براي تلفن همراه D2B رابط 

 مجهز به المپهاي مطالعه وسيستم پارك       ٢/٢٠٣و٠/٢٠٣براي مدل هاي    
 :الكترونيكي 

  )A44/3) (المپ گنبدي عقب  ( PTSنشان دهنده اخطار 

 ٠,٧٥زرى\ابي

 ٠,٥زرى\ابي

19,1 15R ١٣ 

 ١٤ 15R 20,1 ١,٥زرد \سياه (M6/4)پاكن عقب موتور برف  ١٥

  (١رـله مـربوط بـه درب پـر كـردن معكـوس كنـنده قطب هاي               ١٠

N10/2KG(  

-- 
-- -- ١٥ 

 

٢٠ 

  :VCSبراي 

 CTEL MOTOROLAبـراي   ) A35/11( مـاجول كنـترل صـدا    

STAR TAS جايگزين رابط D2B براي تلفن همراه )A59M ( 

 ٠,٥سفيد\قرمز

 ٠,٧٥سفيد\رمزق

5,1 

5,1 
30 ١٦ 

 ):كاروان عقب ( براي متصل كننده تريار  ٢٠

  )N28/1( ماجول كنترل شناسايي تريار 
 S17 ٢,٥قهوه اي \قرمز 

 ١٧ 30 فيوزبيروني

 براي اتصال تريار ٢٠

  )X58( پين ١٣سوكت اتصال تريار 
 S18 ٢,٥قهوه اي \قرمز 

 ١٨ 30 فيوزبيروني

١,٥سفيد\قرمز  )M40( دار پمپ باد صندلي موج ٢٠ S19 
 ١٩ 30 فيوزبيروني

 :براي كركره عقب ٧,٥

 ) K74(رله كركره پنجره عقب 
٠,٧٥أبي\قرمز S20 

 فيوزبيروني
٢٠ ٣٠ 
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 جعبه فيوز داخلي سمت راننده ) ترتيب (وظايف 
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 كاركرد وعملكردفيوز أمبر

رنك سيم هاي 

فيوزدارميليمتر 

 مربع

اتصال 

 پين تعداد
 فيوز ترمينال

 ٢١ ٣٠ X35/1 ٢,٥سفيد\قرمز  )N69/1( ماجول كنترل درب جلو سمت چپ  ٣٠

 ٢٢ ٣٠ X35\2 ٢,٥سفيد\قرمز  ) N69/2( ماجول كنترل درب جلو سمت راست  ٣٠

 ٢٣ ٣٠ -- -- فندك ١٥

 ٢٤ ٣٠ -- -- يدك-زا پاس --

 ٢٥ ٣٠ ٤-٥ ٢,٥قهوه اي\قرمز  ) N72/1(ماجول كنترل پامل بااليي  ١٠

٣٠ 

 :٢/٢٠٣براي مدل 

  )A2/13(آمپلي فاير صدا 

 :٠/٢٠٣براي مدل 

  )A2/13(آمپلي فاير صدا 

  )A2/13(براي سيستم صدا 

  ) :A2/13(آمپلي فاير صدا  : ٧/٢٠٣براي مدل 

 ٢٦ ٣٠ ٢٦-١ \قرمز

٣٠ 
 N32/1(مـاجول كنترل صندلي جلو سمت راننده با حافظه          

( 
 ٢٧ ٣٠ ١-٢ ٢,٥زرد\قرمز

 ٢٨ ٣٠ -- -- يدك --

٣٠ 
 :براي تاكسي

 ) SVMCM(ماجول كنترل چند كاره براي خودرو هاي خاص         

)N25/9 (  

 ٢٩ ٣٠ X35/33 ٢,٥آبي\قرمز

٤٠ 

  ): AAC( براي تهويه مطبوع اتوماتيك 

  ) A32(قطعه چرخش دهنده سيستم هاي حرارتي 

 : راحتAACبراي 

  )A32(قطعه چرخش دهنده سيستم هاي حرارتي 

قهوه اي\زقرم

٢,٥ 
٣٠ ٣٠ ٣-١ 

 ٣١ ٣٠ A -1 ١,٥ \قرمز (N37)ماجول كنترل ٢٠
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 ٣٢ ٣٠ X35/3 ٢,٥آبي\قرمز  )N69/3(ماجول كنترل درب عقب سمت چپ  ٣٠

 ٣٣ ٣٠ X35/4 ٢,٥سفيد\قرمز  )N69/4( ماجول كنترل درب عقب سمت راست  ٣٠

٧,٥ 

  ) Z4/3 (٣٠بوش اتصال ترمينال 

 : USAبراي 

 ( D2B;TELE AIDده و فرستنده تلفن ماهوارهاي و دستگاه گيرن  
A35/17(  

 :براي سيستم فراخوان اضطراري 

 ( D2B;TELE AIDدسـتگاه گـيرنده وفرسـتنده تلفن ماهوارهاي و    
A35/17(  

 :براي سيستم تلفن هاي ثابت دائم

  )D2B )  A35/17گيرنده وفرستنده تلفن ماهوارهاي 

  خودروTELE AIDبراي سيستم فراخوان اضطراري 

  )A2B ) A35/17گيرنده وفرستنده تلفن ماهوارهاي 

 ):قابل حمل (  همراه CTELبراي 

  )A34/4(رابط تلفن

  )A28/3(جبران كننده 

 ):چشمي (  قابل حمل اپتيكي CTELبراي 

  )A34/4( رابط تلفن 

 ١,٥\قرمز

 ١,٠\قرمز

 ١,٥\قرمز

Z4/3 

Z7 
٣٤ ١٥-٣٠ 

٣٠ 
  ) :STH (ثابت ) نجاري ( براي هيتر 

  )STH  ) A6دستگاه بخاري 
 ٣٥ ٣٠ ١-١ ٢,٥\قرمز

 ٣٦ ٣٠ -- ١,٥قرمز )نجاري ( براي هيتر  ٣٠

٢٥ 
 :براي خودرو هاي دولتي 

  )N65/3(ماجول كنترل پمپ خال بوستر ترمز 
 ٣٧ ٣٠ ٢-٢ ٢,٥سفيد\قرمز

٣٠ 
قهوه اي\قرمز  )N32/2(ماجول كنترل تنظيم صندلي جلو سمت مسافر با حافظه 

٢,٥ 
٣٨ ٣٠ ١-٢ 

 ٣٩ ٣٠ -- -- يدك --

٣٠ 

 :براي تاكسي

 SVMCM)  ( N26/9(  ماجول كنترل چند كاره خودرو هاي خاص   
( 

 :براي خودرو هاي دولتي 

  )SVMCM) ( N26/9(ماجول كنترل چند كاره خودروهاي خاص 

سفيد\قرمز

٢,٥ 
X35/33 ٤٠ ٣٠ 
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  ورلهجدا كردن كابل هاي از ماجول كنترل و از جعبه فيوز

 

 

  )F34( در جعبه فيوز داخلي ١جدا سازي اتصاالت 

 . را آزاد كنيد٢ـ با استفاده از پيچ گوشتي گيره ١

 .جهت جلو گيري از صدمه ديدن گيره فوق را با دقت باز كنيد: احتياط  

 .از شود فشار داده شود تا به طور صحيح از حالت قفل ب٣ مي بايست به طرف زبانه ٢گيره  :     : توجه 

 . جدا كنيد ٣٤ را از جعبه فيوز داخلي ١) كانكتور ( مجموعه اتصاالت 

ـ ابـزار جدا سازي اتصال را از طرف فيوز ها واز طريق سوراخ هاي موجود در محفظه اتصاالت داخل جعبه فيوز                      ٢
)F34 (  داخل نماييد ) جهت فلش( 

وقتي كه اين كار صورت مي .  فشار قرار مي گيرند همگي با هم تحت١گيره هاي فنري كانكتور  :     : توجه 

 . آزاد ميشود ١) كانكتور ( گيرد اتصال 

براي اين كار با دقت كابل مربوط را        . جدا كنيد  ) F34( را در جهت فلش از داخل جعبه فيوز          ١ـ اتصـال مادگـي      ٣
 .بكشيد 
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 :نصب 

 .توجه كامل نماييد) عالئم ( به وضعيت نصب كابلها 

قفل  ) F34( كامال در جاي مربوطه در جعبه فيوز داخلي ١) كانكتور ( مطمئن شويد كه اتصال  :      :توجـه  

بـراي ايـن منظور كابل مربوطه را كمي به آرامي بكشيد و مطمئن شويد كه اتصال در جاي خود قفل                     . شـده باشـد     

 .شده است

 :ابزار مخصوص  - ٤
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 چك سيم كشي 

 

 .ابل تست اتصاالت الكتريكي راوصل كنيدـ با استفاده از ك١

ـ مقاومـت كابل ها را با استفاده از دستگاه اندازه گيري موارد بر طبق نقشه سيم كشي و با شروع از ماجول كنترل                        ٢

 .تست نماييد

 

 . اهم باشد٥/٠مقاومت بايستي كمتر از  :     : توجه 

ا بايستي از يك كابل مخصوص همراه با جعبه سوكت          در موقع تست مقاومت ماجولهاي كنرل كيسه هو       : احتياط    

 .استفاده شود

 .ـ تست سيستم را بر طبق مشخصات تشخيصي انجام دهيد ٣

 :ابزار مخصوص  - ٤

 ست اتصاالت الكتريكي پيني                                                 ١٢٦ جعبه سوكت                                                            
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 جدا سازي كابل ها از ماجولهاي كنترل و جعبه هاي فيوز ورله

 

 

 .اصاالتي كه داراي رها كننده ضامن دار هستند 

 .زبانه قفل كننده را به پايين فشار دهيد  -١

 . را در جه فلش آنقدر حركت دهيد تا آن در نقطه رهايي اتصال قفل شود ٢آزاد كننده  -٢

 .اجدا كنيد اتصال ر -٣

 

 .اتصاالتي كه داراي دو زبانه قفل كننده هستند

 )فلش ها ( اتصاالت را به داخل فشار دهيد  -١

 .اتصال را جدا كنيد -٢
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 اتصاالت با يك زبانه قفل كننده

 )فلش ( زبانه را به داخل فشار دهيد  -١

 .اتصال را جدا كنيد -٢

 

 اتصاالت بدون زبانه قفل كننده

 .اتصال را از هم جدا كنيد -١
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 متصل نمودن كابل ها به ماجول هاي كنترل و جعبه هاي رله وفيوز 

 

 

رها (  در وضعيت آزاد بودن ١اتصـال را در حالـي به ماجول كنترل يا جعبه رله وفيوز وصل كنيد كه رها كننده             -١

 .اتصال قفل شده باشد) بودن 

)  جهت فلش   ( در آورده و در به طرف قفل كردن اتصال          رهـا كنـنده اتصـال را از حالـت قفـل شـده به عقب                  -٢

 .حركت دهيد

در حالـي كـه عمـل فوق را انجام ميدهيد اتصال را به آرامي به طرف ماجول كنترل يا جعبه رله     :     : توجـه  

 .فشار دهيد

 .رها كننده اتصال را در وضعيت قفل اتصال توسط زبانه مربوطه قفل كنيد -٣

 . كه به درستي در محل خود قرار گرفته و كد ها وعالئم درست مي باشد مطمئن شويد: احتياط  
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 اتصال با دو زبانه قفل كننده

 اتصال را به ماجول كنترل يا جعبه -١

 . رله وفيوز وصل كنيد -٢

 اتصال را در محل مربوطه قفل -٣

 )زبانه ها در گير باشند (  نماييد  -٤

 .گرفته و عالئم آن درست ميباشدمطمئن شويد كه به درستي در جاي خود قرار :احتياط  

 اتصاالت با يك زبانه قفل كننده

 .اتصال را به ماجول كنترل يا جعبه رله و فيوز وصل كنيد -١

 )زبانه اتصال در گير باشد ( اتصال را به ماجول كنترل يا جعبه رله قفل كنيد  -٢

 مطمئن شويد كه اتصال به درستي در:احتياط  

 .مربوطه صحيح مي باشند  محل خود قرار گرفته و عالئم 

 اتصاالت بدون زبانه قفل كننده

 .اصال را به ماجول كنترل يا جعبه رله وفيوز وصل كنيد -١

 .اتصال را به ماجول كنترل يا جعبه رله وفيوز قفل كنيد  -٢

 .مطمئن شويد كه اتصال به درستي در محل خود قرار گرفته و عالئم مربوطه صحيح باشند: احتياط  
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 جعبه رله وفيوز وظايف جعبه رله وفيوز عقب رله در 

 

  )N10/2( با ماجول رله وفيوز SAMماجول كنترل 

A :   رله پمپ سوخت(N10/2KA)  

B  :   15 ترمينال ٢رلهR   (N10/2KB) 

C :   ٢رله يدك (N10/2KC) 

D :   ١رله يدك (N10/2KD) 

E :   رله خشك كن شيشه عقب(N10/2KE) 

F :   15 ترمينال ١رلهR (N10/2KF) 

G :   ١معكوس كردن قطب ها ، پر كردن رله دريجه (N10/2KG) 

H  :   ٢معكوس كردن قطب ها ، پر كردن رله دريجه (N10/2KH) 

 N10/2 با ماجول رله وفيوز  SAMزها         ماجول كنترولفيو:  ٢٠-١

A-H  : رله ها 
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 پياده كردن مجموعه آالت دقيق نشان دهنده

 

 

 .در موقع جدا كردن مجموعه نشان دهنده ها به پانل آن صدمه نرسانيد: احتياط  

  را طوري در شكاف١آورنده قالب هاي بيرون  -١

 

  قرار دهيد كهA1 مجموعه نشان دهنده ها  -٢

 

 

 

٣-  

 . حالت قالب ابزار ها به سمت راست باشد -٤

 به آرامي قالب ها را به طرف بيرون :     : توجه 

 )جهت فلش ها  ( 

  فشار دهيد تا از سر خوردن قالب ها در

 . جلو گيري به عمل آيد٢ داخل مسير 
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C - 240 ٨٤

 

 

 ) ميليمتر ٨٠حدود ( ها را بهطور كامل با دقت قال ب -٥

  به داخل فشار داده و مكانيزم قفل كننده مجموعه

 . را آزاد كنيد٣ نشان دهنده هاي 

 

 

 

  درجه در جهت حركت٩٠قالبها را  :     : توجه 

 )قال بها رو به طرف پايين قرار مي گيرند.(  عقربه هاي ساعت بچرخانيد 

 

 . را بيرون بكشيد ) A1 ( هاي   با دقت مجموعه نشان دهنده-٣
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 C 240برتسواري
 

١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )شماره بدنه (۶۰:  گروه 
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 C 240برتسواري
 

٢

 شماره بدنه

 
 حك كردن شماره بدنه  -

 تعهدات توليد ، عالمت تجاري و قوانين ترافيكي -

 شماره شناسائي خودرو -

 نصب شابلون پانچ اعداد -

 شماره شناسايي خودرو) حك كردن ( پانچ كردن  -

 نحوه ضربدر زدن شماره شناسايي غير صحيح -

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 
 

 C 240برتسواري
 

٣

 حك كردن شماره بدنه 

 

 
 .  هادي پانچ شماره را نصب كنيد موقعيت نصب را در نظر داشته باشيد – ١

 .  شماره شناسايي بدنه خودرو را حك كنيد – ٢

 .  شماره شناسايي اطاق خودرو را مجدداً بزنيد– ٣

 :  ابزار مخصوص – ٤

0 589 26 63 00                                    140 589 26 63 00                       211 589 02 63 00                 
           مجموعه آثار وپانچ شماره ها    مجموعه پانچ حروف                                  هادي پانچ شماره   
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 C 240برتسواري
 

٤

 تعهدات توليد ، عالمت تجاري و قوانين ترافيكي

و به خاطر جلو    ) انين ترافيكي وسايل نقليه موتور دار       تعهدات توليد؛ عالمت تجاري و قو     ( بـه خاطر داليل قانوني      

گـيري از اثرات منفي بر روي شركت مرسدس بنز و كاركناني كه داراي روابط فروش خاص با مرسدس بنز هستند                     

در دو طرف اين شماره ) عالمت تجاري ( مـا وصـيه ميكنـيم كـه شـماره شناسـايي خـودرو سـتاره هاي مرسدس                   

ـ        ه كـار بـرده شـود كـه بدنه يا كل خودرو در سازمان خدمات وسرويس دهي مرسدس بنز                 شناسـايي تـنها زمانـي ب

 .تعويض يا تعمير شده باشند 

 :اين توصيه ها بر مبناي فاكتور هاي زير مي باشند 

بـر كمپاني ها در بازسازي مجدد خودرو هاي بنز با استفاده از بدنه هاي استفاده شده يا نو و تكميل كمبودهاي اين                       

از اين موضوع موارد    . و ها با استفاده از قطعات دست دوم خودرو هاي تصادفي مشابه تخصص پيدا كرده اند               خودر

زيـادي در موقـع درخواست كمپاني ها براي سهيال فرعي و خدما كارگاهي مجاز براي عالمت گذاري خودرو هاي                    

از شما درخواست ميكنيم كه شما      ما  . بـه وسـيله شماره شناسايي خودرو گزارش گرديده است         ) تصـادفي   ( اصـلي   

هـيچ گـاه ايـن كار را نكنيد حتي وفتي كه ديگر شركتها اطمينان ميدهند كه آن ها اين خودرو را براي خود يا براي                          

عالوه بر اين خودرو هاي بازسلزي شده به مجوز به كار گيري نياز دارند صدور               . يـك مشـتري بـاز سازي كرده اند        

 ) stvzo( ترافيك آلمان از مجموعه مقررات صدور گواهينامه آلمان          ٢ كد ٢رگراف   پا ٥٩ايـن مجـوز بر طبق تست        

مسـتلزم مطلع شدن سازمان مسئول ثبت اين خودرو ميباشد به عبارت ديگر اگر يك واسطه يا كارگاه مجاز اقدام به                     

ظت از عالمت عالمـت گذاري يك خودرو بازسازي شده به وسيله شماره شناسايي خودرو نمايد در تعارض با حفا               

تجـاري مـا مشكالت قانوني به وجود خواهد آمد و دليل اين مشكالت عالمت گذاري  خودروي بازسازي شده با                      

در دو انتهاي آن بدون مجوز و رزواسيون قبلي         ) عالمت تجاري   ( شـماره شناسـايي همـراه با ستاره هاي مرسدس           

 .مي باشد
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 C 240برتسواري
 

٥

دگان سازنده يك محصول شركتي است كه عالمت تجاري         بـر اسـاس قوانين جديد در خصوص تعهدات توليد كنن          

 .آن به آن محصول چسبيده باشدصرف نظر از آن كه آيا اين محصول واقعا در آن شركت توليد شده باشد يا خير

ميتواند سازنده تلقي شده ودر خصوص خسارات مسئول        ) تحـت شـرايط خاص      ( عـالوه بـر ايـن مرسـدس بـنز           

 . شناخته شود

ني ها اقدام به مونتاز بدنه هاي جديد يا دست دوم با استفاده از قطعات مشابه توليدات جديد نمايند                   اگـر ديگر كمپا   

به همين علت براي سازمانهاي ثبت كننده الزم        . مرسـدس بـنز خـود را سـازنده اينگونه خودرو ها تلقي نمي نمايد              

در اين عنوان   ). انوني امكان پذير است     از نظر ق  ( اسـت كـه يك عنوان جديد براي اين گونه خودرو ها صادر كنند               

جديـد كمپانـي  مونـتاژ كنـنده بـه عـنوان توليد كننده مشخص شده و شماره سريال مكان انجام تست هاي فني به                          

شركتهايي كه مي خواهند خودرو هاي باز سازي شده را با شماره            . عـنوان شماره شناسايي خودرو تلقي خواهد شد       

 كنند بايستي به انجام روش فوق توصيه شده وبه مقامات ثبت كننده مسئول ارجاع  شناسـايي خودرو عالمت گذاري    

 .داده شوند
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 C 240برتسواري
 

٦

 شماره شناسائي خودرو

 

 

 عالمت تجاري:          ١

 كد جهاني ساؤنده  :        ٢-٤

 مشخصات مدل  :     ٥-١٠

 نوع فرمان  :          ١١

 كارخانه توليد كننده  :      ١٢

 شماره سريال  :    ١٣-١

 عالمت تجاري :        ١٩
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٧ C 240برتسواري 

 

(  مورد   ١٩شروع و با آن نيز پايان يافته و شامل          ) عالمت تجاري   ( شـماره شناسايي خودرو با ستاره هاي مرسدس         

اگر در حين تعميرات محلي كه شماره شناسايي حك شده          .  ميلي متر ميباشد   ١٠٣به طول   ) حـرف ؛ عدد و عالمت       

زدن ( اين تعميرات   . اره شناسايي خودرو ميبايست بر طبق مدل در همان نقطه مجددا پانچ شود            تعويـض گـردد شم    

در جمهوري فدرال آلمان اين موضوع بايد به طور . بايستي به اطالع مسئولين ثبت برسد   ) مجـدد شـماره شناسـايي       

ان ثبت كننده برگه اي داده مي       براي اين منظور بهدارنده خودرو از طرف سازم       . مكتوب به اطالع سازمان ثبت برسد     

. شـود كـه در آن نشـان مـي دهد شماره شناسايي خودرو در اثر تعميرات بدنه مجددا بر روي بدنه پانچ شده است                         

ارائه ( ميـتواند جهت اثبات لزوم پانچ مجددا ميتواند ارائه شود           ) صـدمه ديـده     ( شـماره شناسـايي اصـلي خـودرو         

نچ مجدد شماره شناسايي غلط و يا به صورت ناقص توسط انجام دهنده             چـنانچه پـا   ) قسـمت صـدمه ديـده بدنـه         

در روي  ) كه فعال خالي است     ( صـورت گيرد بايستي بر روي آن ضربدر زده شده ودر محل پيش بيني شده يدكي                 

) ضربدر زدن شماره غلط يا ناقص       ( اين اقدام   .شاسي فرعي سمت راست يا ديواره جايگاه موتور مجددا پانچ گردد          

 :بايد به نحوه زير به اطالع سازمان برسد

 .شماره شناسايي غلط يا ناقص پانچ شده ضربدر خورده و شماره صحيح در محل يدك پانچ شده است 

 .كشور هاي صادر كننده ميبايست قوانين ثبت مربوطه و ديگر مقررات الزم در اين خصوص را مراعات نمايند
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٨ C 240برتسواري 

 نصب شابلون پانچ اعداد

 

 
 

را در  ) سندان  ( قسمت پشت شابلون    . ابلون پـانچ اعـداد را بـه سـتون پايين صندلي مسافر متصل كنيد              شـ  -١

 .قرار دهيد) شاسي عرضي ( داخل ستون 

 قسمت رويي شابلون را ستون قرار داده و -٢

 . با پيچ ومهره هاي مربوطه آن را در محل سفت كنيد

 

 .قرار ميگيرد ) شاسي عرضي ( وي ستون   قسمت قرار گرفتن پانچ ها در منطقه جل:احتياط  

 

 . ستون پايين صندلي مسافر از فوالد با استحكام كششي باال ساخته شده است  :     : توجه 
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٩ C 240برتسواري 

 بـه همين خاطر در موقع پانچ شماره شناسايي خودرو از چكشي كه داراي سنگيني مناسب باشد استفاده كنيد براي                    

 . كوتاه ولي قدري استفاده كنيداز ضربات) حك شماره ها ( پانچ كردن 

 : ابزار مخصوص - ٣

                                                                                                                            شابلون پانچ اعداد
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١٠ C 240برتسواري 

 شماره شناسايي خودرو ) حك كردن ( پانچ كردن 

 

 )فلش ( از سمت چپ شكاف صفحه شابلون شروع كنيد ) ستاره مرسدسي (  زدن را با پانچ سمبل شماره -١

 . نوك ستاره مرسدس نسبت به اعداد بايد به طرف باال قرار گيرد  :     : توجه 

 . را در لبه سمت چپ بعد از اولين خط شكاف شابلون پانچ كنيدWدر مرحله بعد حرف  -٢

بعدي راپانچ كنيد و اين كار را ادامه        ) ياوف  ( شابلون را جلو رفته و عدد       يك خط از خطوط روي شكاف        -٣
 .دهيد تا آنجا كه ستاره مرسدسي را به عنوان آخرين مورد روي شاسي عرفي پانچ نماييد

 : ابزار مخصوص - ٤

 حروف                           شابلون پانچ اعداد                             ست سنبه اعداد                                      ست سنبه 
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١١ C 240برتسواري 

 نحوه ضربدر زدن شماره شناسايي غير صحيح 

 

 

 

 .  را پانچ نماييدX ـ بر روي كليه ارقام و حروف شماره شناسايي غير صحيح حرف ١

 . ـ شانلون پانچ اعداد را بر روي محل يدكي نصب نماييد٢

ـ            ٣ ) فلش ( انچ سنبل ستاره مرسدس از منتهي اليه سمت چپ شكاف شابلون            ـ شـماره زدن در محـل جديـد را باپ

 .سنبه اعداد بايستي در سمت چپ شكاف شابلون قرار داده شده و پانچ شود. شروع نماييد

 . نوك ستاره مرسدس نسبت به حروف بايد به طرف باال قرار گيرد :     : توجه 

 .ابلون بعد از اولين خط پانچ نماييد را در لبه سمت چپ شكاف شWدر مرحله بعد حرف  -٤
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١٢ C 240برتسواري 

 

 

 

بعدي را به ترتيب پانچ نموده تا ) يا حرف ( يـك خـط از خطوط روي شكاف شابلون را جلو رفته و عدد         -٥

 .روي شاسي عرضي پانچ گردند) در انتها ( جائيكه تمام شماره و ستاره مرسدس 

 : ابزار مخصوص - ٦

 

 به اعداد                                      ست سنبه حروف                           شابلون پانچ اعداد                             ست سن
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١ C 240برتسواري 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )حفاظ حرارتي (۶۱:  گروه 
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٢ C 240برتسواري 

 حفاظ حرارتي

 
−

−

−

−

−

−

−

 بازو بسته كردن سيني زير موتور 

 تعويض پايه گلگير 

 تعويض بخش جلو عضو طولي 

 تعويض عضو طولي جلو 

 تعويض قسمت انتهايي حفاظ حرارتي 

 بازو بسته كردن رام عرضي جلو 

 تعويض قسمت جلو شاسي 
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٣

  ٦١  گروه                                     
 

٣ C 240برتسواري 

  باز و بسته كردن سيني زير موتور

 
 

 
 
 

 . نكات ايمني كار با سيستم بدنه خودرو را رعايت كنيد  : احتياط

 .  پيچ ها را شل كرده و سيني جلو محفظه موتور را درآوريد – ١

 .  عقب بطور كامل تماس وروهم قرار گيرد  قسمت سيني جلو بايد با : توجه 

  . ريددرآو پيچ ها را شل كرده و سيني عقب محفظه زير موتور را – ٢

 .  در هنگام نصب ابتدا سيني زير موتور را نصب كنيد  : توجه 
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  ٦١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤ C 240برتسواري 

 تعويض مجموعه پايه گلگير 

 

 
 

  باز كردن -الف  

 هنگام جوشكاري نكات ايمني را. نكـات ايمنـي مـربوط به كار با سيستم شاسي و بدنه را رعايت كنيد        : احتـياط 

 .  رعايت كرده ومواظب خودرو و قطعات باشيد 

 .  كاپوت موتور را درآوريد – ١

 .  چپ را درآوريد سمت گلگير جلو – ٢

 .  درب جلو سمت چپ را درآوريد – ٣

 .  صندلي جلو سمت چپ را درآوريد – ٤

 .  جا پايي ها را درآوريد – ٥

 .  وحفاظ كولر آسيب نرسد نگرمكدقت كنيد به صفحه .  پايه داشبورد را درآوريد – ٦

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥ C 240برتسواري 

 .  مجموعه پدال ترمز دستي را درآوريد– ٧

 .  سيم هاي برق ولوله هاي مربوط را درآوريد – ٨

 .  سر جلو و اليي را درآوريد – ٩

 .  سيستم اگزوز را درآوريد – ١٠

 .  موتور را پياده كنيد – ١١

 .  اكسل جلو را باز كرده ودرآوريد – ١٢

 . را درآوريد لوله روكش  – ١٣

 .  مجموعه پدال ترمز دستي را درآوريد – ١٤

 .  قطعات قابل پياده كردن محل مورد تعمير را درآوريد – ١٥

 .  تمام قطعات باقي مانده در ناحيه مورد تعمير را بپوشانيد – ١٦

 .  خودرو را با استفاده از باالبر دوستوني روي سكوقرار داده و ثابت كنيد – ١٧

 . وده چرخ ها در كنار اتاق مسافر را جدا كنيد  محد– ١٨

 .  چرخ كنار گلگير را جدا كنيد ه محدود– ١٩

 .  محدودة چرخ كنار محفظه موتور را جدا كنيد – ٢٠

 .  بدنه را براي جوش كاري در محدوده چرخ آماده كنيد– ٢١

 .  محدوده چرخ را آماده جوشكاري كنيد – ٢٢

  بستن –ب 

 . ا نصب وجوشكاري كنيد  محدوده چرخ ر– ١

 .  خودرو را از سكوي مستقم ساز جدا و با باالبر باال ببريد وسكو را برداريد – ٢

 .  ناحيه تعمير شده را تميز كنيد – ٣

 .  براي آب بندي استفاده كنيد MB سيل بدنه – ٤
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  ٦١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٦ C 240برتسواري 

 .  محدودة چرخ و سطوح مجاور را رنگ بزنيد – ٥

 . نصب كنيد  مجموعه پدال ترمز دستي را – ٦

 . لوله را نصب كنيد روكش  – ٧

 .  اكسل جلو را نصب كنيد – ٨

 .  موتور را نصب كنيد – ٩

 .  سيستم اگزوز را نصب كنيد – ١٠

 .  پايه داشبورد را نصب كنيد – ١١

 . لوله ها خالء و سيم برقي محل تعمير را نصب كنيد – ١٢

 .  چپ را نصب كنيد سمت صندلي جلو – ١٣

 .  پائي ها را نصب كنيد  جا– ١٤

 .  كاپوت موتور را نصب كنيد – ١٥

 .  درب جلو سمت چپ را نصب كنيد – ١٦

 .  سر جلو را با تقويت كننده يا سپر جلو نصب كنيد – ١٧

 .  گلگير جلو چپ را نصب كنيد – ١٨

 .  تمام قطعات جدا شده را نصب كنيد – ١٩

 :  ابزار مخصوص – ٢٠

201 589 00 51 00                                                                                                                
                                             تيغة بوش جوش نقطه اي 
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  ٦١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٧ C 240برتسواري 

 تعويض بخش جلو عضو طولي 

 
 

  حفاظ عضو طولي – 2  عضو طولي  بخش جلو –                                      1

 
 
 

  باز كردن –الف 

نكـات ايمني مربوط به كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده و در موقع جوشكاري مواظب باشيد به       : احتياط

 .خودرو آسيب نرسانيد 

 .  كل مجموعه سر جلو را با سپر جلو را درآوريد – ١

 . عمير را درآوريد  قطعات قابل پياده كردن در ناحيه ت– ٢

 .  تمام قطعات قابل جدا كردن بدنه را در ناحيه تعمير بپوشانيد – ٣

 .  خودرو را با استفاده از باالبر روي سكو قرار داده ونصب كنيد – ٤

 .  قسمت جلو عضو طولي را باز كرده و درآوريد – ٥

 .  قسمت جلو عضو طولي را آماده كنيد – ٦
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  ٦١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٨ C 240برتسواري 

  بستن –ب 

 . عضو طولي را نصب وجوش كنيد  بخش جلو – ١

 .  حفاظ عضو طولي را جوش كنيد – ٢

 . سكوي مستقيم ساز را برداريد .  خودرو را از سكوجدا و باال ببريد – ٣

 .  نواحي تعمير شده را تميز كنيد – ٤

 .  براي آب بندي استفاده كنيدMB سيل استاندارد – ٥

 .  زنيد ناحيه تعمير شده و سطوح مجاور را رنگ ب– ٦

 .  مجموعه سر جلو را با سپر جلو نصب كنيد – ٧

 .  تمام قطعات بازده شده را نصب كنيد – ٨

   :  ابزار مورد نياز – ٩

 WE58.40 – Z- 1001 – 05B    تجهيزات باالبر دو پايه   ●

 WH58.30 – Z- 1002 – 01A   تيغه برش الكترود با شماره    ●

 WH58.30 – Z- 1003 – 01A   با شماره ابزار شل كن جوش نقطه ايي●   

 WH58.30 – Z- 1002 – 02A     ميليمتر ٧پانچ با قطر    ●

 WH58.30 – Z- 1005 – 02A     گيره ها   ● 

 WH58.30 – Z- 1007 – 04A     ميليمتر ٧پرس با قطر ●   

 BR00.45 – Z- 1001 – 07A   رنگ روي جوش نقطه ايي   ● 

 BR00.45 – Z- 1004 – 01A   ي آبندي  براMBسيل بدنه ●    
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  ٦١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٩ C 240برتسواري 

 تعويض عضو طولي جلو 

 
 

 
  باز كردن –الف 

نكـات ايمني مربوط به كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده و در موقع جوشكاري مواظب باشيد به       : احتياط

 .خودرو و قطعات آسيب نرسانيد 

 .  كاپوت موتور را باز كرده و درآوريد – ١

 .  گلگير جلو سمت چپ را باز كنيد – ٢

 .  تمام قطعات قابل جدا شدن را از ناحيه تعمير باز كرده و درآوريد – ٣

 .  تمام قطعات باقيمانده را بپوشانيد – ٤

 .  سكوي مستقيم ساز را به اعضاء عرضي ومجموعه مستقيم ساز مجهز كنيد – ٥

 . ار داده وسفت كنيد  خودرو را با استفاده ازجك باالبر روي سكو قر– ٦

 .  عضو طولي جلو را باز كرده و درآوريد – ٧
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  ٦١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٠ C 240برتسواري 

 .  عضو طولي جلو را آماده كنيد – ٨

  بستن –ب 
 .  ابزار تست وجوش را نصب كنيد – ١
 .  عضو طولي جلو را نصب كنيد - ٢
 .  خودرو را از سكوجدا و با جك باالبر آن را از سكوپائين آوريد – ٣
 . را تميز كنيد  محل تعمير شده – ٤
 .  عضو طولي جلو و سطوح مجاور را رنگ بزنيد – ٥
 .  كاپوت موتور را نصب كنيد – ٦
 .  گلگير جلو سمت چپ را نصب كنيد – ٧
 . ده را نصب كنيد ش تمام قطعات باز – ٨
 : گشتاور – ٩

  Nm 60            مهره ميل پيستون كمك فنر ●    
   :  ابزار مورد نياز – ١٠
 WE58.40 – Z- 1001 – 05B    تجهيزات باالبر دو پايه   ●
 WH58.30 – Z- 1002 – 01A   تيغه برش الكترود با شماره    ●

 WH58.30 – Z- 1003 – 01A  ابزار شل كن جوش نقطه ايي با شماره ●   
 WH58.30 – Z- 1002 – 02A     ميليمتر ٧پانچ با قطر   ●

 WH58.30 – Z- 1005 – 02A     گيره ها ●   
 WH58.30 – Z- 1007 – 04A     ميليمتر ٧پرس با قطر ●   
 BR00.45 – Z- 1001 – 07A   رنگ روي جوش نقطه ايي ●   
 BR00.45 – Z- 1004 – 01A    براي آبندي MBسيل بدنه ●   
 :  ابزار مخصوص – ١١

03 589 05 23 00                         203 589 04 23 00                             201 589 00 51 00        
   ابزار جوش و تست       ابزار جوش و تست     تيغة برش               
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  ٦١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١١ C 240برتسواري 

 تعويض قسمت انتهايي حفاظ حرارتي 

 

 

نكـات ايمني مربوط به كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده و در موقع جوشكاري مواظب باشيد به       : احتياط

 .رو و قطعات آسيب نرسانيد خود

 .  محدوده چرخ را كامالً باز كرده و درآوريد – ١

 .  قطعات قابل جدا شدن در محل تعمير را درآوريد – ٢

  .را بپوشانيد  تمام قطعات باقيمانده در محل تعمير– ٣

 .  بخش تحتاني حفاظ حرارتي جدا كنيد – ٤

 . نيد  قسمت تحتاني حفاظ حرارتي را آماده نصب ك– ٥

 .  قسمت تحتاني حفاظ حرارتي نصب و جوش كنيد – ٦

 .  در محدوده چرخ ها جوشكاري كنيد – ٧

 .  محدوده چرخ را نصب وجوش بزنيد – ٨
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  ٦١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٢ C 240برتسواري 

 .  خودرو را از سكو جدا و برداريد – ٩

 .  كنيد تميز ناحيه تعمير شده را – ١٠

 .  براي بدنه استفاده كنيد MB سيل هاي استاندارد – ١١

 .  حفاظ زير كف دائمي را براي تكميل سيستم حفاظت زير بدنه استاندارد نصب كنيد – ١٢

 .  قسمت تحتاني حفاظ حرارتي محدوده چرخ ها و سطوح مجاور را رنگ بزنيد– ١٣

 .  تمام قطعات باز شده را نصب كنيد – ١٤

   :  ابزار مورد نياز - ١٥

 WE58.40 – Z- 1001 – 05B    تجهيزات باالبر دو پايه   ●

 WH58.30 – Z- 1002 – 01A   تيغه برش الكترود با شماره    ●

 WH58.30 – Z- 1003 – 01A  ابزار شل كن جوش نقطه ايي با شماره ●    

 WH58.30 – Z- 1002 – 02A     ميليمتر ٧پانچ با قطر    ●

 WH58.30 – Z- 1005 – 02A     گيره ها ●   

 WH58.30 – Z- 1007 – 04A     ميليمتر ٧پرس با قطر ●   

 BR00.45 – Z- 1001 – 07A   رنگ روي جوش نقطه ايي ●   

 BR00.45 – Z- 1004 – 01A    براي آبندي MBسيل بدنه ●    

 :  ابزار مخصوص – ١١

201 589 00 51 00                                                                                                          
 تيغة برش جوش نقطه اي 
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  ٦١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٣ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن رام عرضي جلو 

 

  شلنگ -10   لولة هوا-7   مهره-4  پيچ -                1 

  پاية سپر-11   لولة خالء -8   پيچ -5   پيچ-                2

  قطعة عرضي شاسي– 9   پايه -6   پيچ-                3

 
 

 .  جلو را باز كرده و درآوريد  سپر– ١

 .  مجموعه المپ جلو را درآوريد – ٢

 .  لوله هوا را از واحد خالء خارج كنيد – ٣

 .  را درآوريد (M 5/2) پمپ (10) شلنگ آب – ٤

 .  را باز كنيد (1) پيچ ها – ٥

 .  تقويت كننده رام شاسي را باز كنيد (2) پيچ ها – ٦

 . جلو و سپر در رام شاسي را باز كنيد  پايه المپ (3) پيچ هاي – ٧
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  ٦١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٤ C 240برتسواري 

 .  را باز كنيد (4) مهره هاي – ٨

 .   به كنار فشار دهيد (6) را باز كرده وپايه را به آرامي (5) پيچ هاي – ٩

 . در هنگام نصب عاليم موجود را مالحظه كنيد  :   توجه 

 .  را درآوريد (9) رام عرضي شاسي – ١٠

 . وق عمل كنيد  براي نصب عكس روش ف– ١١
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  ٦١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٥ C 240برتسواري 

 تعويض قسمت جلو شاسي 

 
 

 
 

  باز كردن –الف 

 .  قطعات قابل باز كردن در جلو را باز كرده و درآوريد – ١

 .  سپر جلو را باز كرده و درآوريد – ٢

 .  مجموعه المپ جلو را باز كنيد – ٣

 . چي فلش دار را شل كنيد  سپر جلو وقسمت تقويتي را از محل اتصاالت پي– ٤

  بستن –ب 

 .  سر جلو را به شاسي متصل كنيد – ١

 .  رام تقويت كننده را به پايه گلگير وصل كنيد – ٢

 .  المپ جلو را نصب كنيد – ٣

 .  سپر جلو را نصب كنيد – ٤
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  ٦١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٦ C 240برتسواري 

 .  فاصله شكاف بين كاپوت و درپوش را تنظيم كنيد – ٥

 .  جلو پنجره را تنظيم كنيد – ٦

 .  اجزاء وقطعات جدا شده را دوباره نصب كنيد – ٧

  فاصله شكاف ها – ٨

  mm (1 ±) 3.5             كاپوت تا گلگير  ●

 mm  (1.5+/0.5-)4             كاپوت تا المپ جلو    ●

 mm    (1+)6.5             درب جلو تا پايه   ● 

 mm  (1+/0.5 -)3.5            درب جلو تا گلگير جلو   ● 

 mm  (1+/0.5 -)4            درب جلو تا گلگير عقب ●   

                           C        6(+1) mmدرب عقب تا پايه    ●

 mm (1+) 3.5 درب عقب قسمت زيري               ●    

 :  گشتاور – ٩

 Nm 57  پيچ سر جلو رام شاسي    ●

  Nm 57   پيچ جعبه ايمني    ●

 Nm 8    تقويت كننده پايه گلگيرپيچ   ●

 :  ابزار مخصوص – ١٠

129 589 03 21 00                                     000 589 01 10 00                                                  
             فيلر                                           مجموعه آچار هاي ستاره اي                 
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

١ C240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

)عايق محفظه موتور (۶۲:  گروه 
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  ٦٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢ C240برتسواري 

 عايق محفظه موتور

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

 تعويض مجموعه پايه گلگير 

 جدا كردن قاب چرخ سمت مسافر 

 جدا كردن قاب چرخ از گلگير 

 جدا كردن قاب چرخ از سمت موتور 

 آماده كردن بدنه براي نصب قاب چرخ 

 آماده كردن  قاب چرخ  براي نصب 

 نصب وجوش قاب چرخ 

 تعويض بخش جلو عضو طولي 

 صب وجوش قاب چرخن 

 آماده كردن قطعه طولي شاسي جلو 

 جوشكاري كاور قطعه طولي 

 تعويض عضو طولي جلو 

 جدا كردن  قطعه طولي سر شاسي  

 آماده كردن  قطعه طولي سر شاسي  

 ابزار جوشكاري نصب وتست 

 ابزار جوشكاري نصب وتست 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

taha

taha

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


  ٦٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٣ C240برتسواري 

−

−

−

−

−

−

−

−

 نصب قطعه طولي سر جلو 

 تعويض قسمت انتهايي حفاظ حرارتي 

 سمت انتهايي حفاظ حرارتيجدا كردن ق 

 آماده كردن قسمت زيري حفاظ حرارتي براي نصب 

 نصب قسمت زيري حفاظ حرارتي  

 باز و بسته كردن رام عرضي جلو 

 تعويض قسمت جلو شاسي 

 تنظيم ماژول جلو 
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٤ C240برتسواري 

 تعويض مجموعه پايه گلگير

 

 
 

 الف ـ باز كردن

هنگام جوشكاري نكات ايمني را     . يستم شاسي و بدنه را رعايت كنيد       نكـات ايمنـي مـربوط بـه كار با س           :احتـياط   

 .رعايت كرده و مواظب خودرو و قطعات باشيد

 . ـ كاپوت موتور را درآوريد١

 . ـ گلگير جلو درب چپ را درآوريد٢

 . ـ درب جلو سمت چپ را درآوريد٣

 . ـ صندلي جلو سمت چپ را درآوريد٤

 . ـ جاپايي ها را در آوريد٥

 .دقت كنيد به صفحه هيتر و حفاظ كولر آسيب نرسد. پايه داشبورد را درآوريد ـ ٦
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  ٦٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥ C240برتسواري 

 
 . ـ مجموعه پدال ترمز دستي را درآوريد٧

 . ـ سيم هاي برق و لوله هاي مربوطه را درآوريد٨

 . ـ سر جلو و اليي را درآوريد٩

 . ـ سيستم اگزوز را درآوريد١٠

 . ـ موتور را پياده كنيد١١

 . باز كرده و درآوريد ـ اكسل جلو را١٢

 . ـ لوله روكش را درآوريد١٣

 . ـ مجموعه پدال ترمز دستي را درآوريد١٤

 . ـ قطعات قابل پياده كردن محل مورد تعمير را در آوريد١٥

 . ـ تمام قطعات باقي مانده در ناحيه مورد تعمير را بپوشانيد١٦

 .ر داده و ثابت كنيد ـ خودرو را با استفاده از باالبر دوستوني روي سكو قرا١٧

 . ـ محدوده چرخ ها در كنار اتاق مسافر را جدا كنيد١٨

 . ـ محدوده چرخ كنار گلگير را جدا كنيد١٩

 . ـ محدوده چرخ كنار محفظه موتور را جدا كنيد٢٠

 ژ. ـ بدنه را براي جوش كاري در محدوده چرخ آماده كنيد٢١

 . ـ محدوه چرخ را آماده جوش كاري كنيد٢٢

 تنب ـ بس

 . ـ محدوده چرخ را نصب و جوش كاري كنيد١

 . ـ خودرو را از سكوي مستقيم ساز جدا و باالبر باال ببريد و سكو را برداريد٢

 . ـ ناحيه تعمير شده را تميز كنيد٣

 . براي آب بندي استفاده كنيدMB ـ سيل بدنه ٤

 . ـ محدوده چرخ و سطوح مجاور را رنگ بزنيد٥
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٦ C240برتسواري 

 
 . دستي را نصب كنيد ـ مجموعه پدال ترمز٦

 . ـ لوله روكش را نصب كنيد٧

 . ـ اكسل جلو را نصب كنيد٨

 . ـ موتور را نصب كنيد٩

 .ـ سيستم اگزوز را نصب كنيد١٠

 . ـ پايه داشبورد را نصب كنيد١١

 . ـ لوله ها خالء و سيم برقي محل تعمير نصب كنيد١٢

 . ـ صندلي جلو درب چپ را نصب كنيد١٣

 . نصب كنيد ـ جاپايي ها را١٤

 . ـ كاپوت موتور را نصب كنيد١٥

 . ـ درب جلو سمت چپ را نصب كنيد١٦

 . ـ سر جلو را با تقويت كننده يا سپر جلو را نصب كنيد١٧

 . ـ گلگير جلو چپ را نصب كنيد١٨

 . ـ تمام قطعات جدا شده را نصب كنيد١٩

 :ابزار مخصوص  ـ ٢٠

 201 589 00 51 00 
  تيغه برش جوش نقطه اي
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٧ C240برتسواري 

 جدا كردن قاب چرخ سمت مسافر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را با كاتر ببريد ( A ) نقطه جوش ها را در نا حيه – ١

 . را با كاتر ببريد ( B ) نقطه جوش ها را در نا حيه - ٢

 . را با كاتر ببريد ( C , D , E ) نقطه جوش ها را در نا حيه - ٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٨ C240برتسواري 

 : ابزار مورد نياز ٤

  W H58.30-z-1003-01A      ميليمتر      ١٢  ابزار شل كن جوش نقطه اي با قطر ●

 W W  H 58.30-z-1001-03A ميليمتر                                       ٧  برس با قطر ●

 W   E 58.30-z-1001-03A  دستگاه چرخ سمباده                                          ●

 W    E 58.30-z-1001-03A      دريل بقي ويا بادي                                       ●

 :ابزار مخصوص  - ٥

 
201 589 00 51 00 
  تيغه برش جوش نقطه اي
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٩ C240برتسواري 

 جدا كردن قاب چرخ از گلگير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را با كاتر ببريد ( K , J ) نقطه جوش ها را در نا حيه - ١
 . را با كاتر ببريد ( H , I , L ) نقطه جوش ها را در نا حيه - ٢

 .يده نمي شوند بايد نمد را برداريد د) فلش ( نقطه جوش ها را در نا حيه: توجه  
 : ابزار مورد نياز - ٤
  W H58.30-z-1003-01A ميليمتر           ١٢  ابزار شل كن جوش نقطه اي با قطر ●

 W W  H 58.30-z-1001-03A ميليمتر                                       ٧ ٠  برس با قطر●

 W   E 58.30-z-1001-03A                            دستگاه چرخ سمباده                ●
 W    E 58.30-z-1001-03A  دريل بقي ويا بادي                                           ●

 :ابزار مخصوص  - ٥
 

201 589 00 51 00 
 تيغه برش جوش نقطه اي
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

١٠ C240برتسواري 

 جدا كردن قاب چرخ از سمت موتور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  . را با كاتر ببريد( F , G ) نقطه جوش ها را در نا حيه - ١
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

١١ C240برتسواري 

 . ببريد ( M ) با اره قاب چرخ را در ناحيه – ٢
 . قاب چرخ را باز وجدا كنيد – ٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 . را با كاتر ببريد (  N , O ) نقطه جوش ها را در نا حيه - ٤

 : ابزار مورد نياز - ٥
  W   H58.30-z-1003-01A ميليمتر              ١٢  ابزار شل كن جوش نقطه اي با قطر ●
 W   w H 58.30-z-1003-01A ميليمتر                                    ١٢  ابزار برش با قطر ●

 W W  H 58.30-z-1001-03A ميليمتر                                          ٧ ٠  برس با قطر●

 W   E 58.30-z-1001-03A  دستگاه چرخ سمباده                                               ●
 W    E 58.30-z-1001-03A  دريل برقي ويا بادي                                                ●

 :ابزار مخصوص  - ٥

201 589 00 51 00 
 تيغه برش جوش نقطه اي
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

١٢ C240برتسواري 

 آماده كردن بدنه براي نصب قاب چرخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .سطوح اتصال ولبه هاي نقطه جوش در دو طرف سائيده وصاف كنيد  زير– ١

 .وتراشه ها را با جارو برقي تميز كنيد  براده ها – ٢

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 . لبه هاي نقطه جوش را ضد زنگ بزنيد – ٣
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

١٣ C240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 .سطوح اتصال ولبه هاي نقطه جوش در دو طرف سائيده وصاف كنيد زير - ٤

 . براده ها وتراشه ها را با جارو برقي تميز كنيد - ٥

 .لبه هاي نقطه جوش را ضد زنگ بزنيد - ٦

 :ابزار مورد نياز  - ٧
  W   H58.30-z-1003-01A ميليمتر                 ١٢  ابزار شل كن جوش نقطه اي با قطر ●
 W   w H 58.30-z-1003-01A ميليمتر                                     ١٢  ابزار برش با قطر ●

 W W  H 58.30-z-1001-03A      ميليمتر                                      ٧ ٠  برس با قطر●

 W   E 58.30-z-1001-03A  دستگاه چرخ سمباده                                               ●
 W    E 58.30-z-1001-03A  دريل برقي ويا بادي                                                ●

 B   R 00.45-z-1001-07A                       مواد زينگ ضدزنگ                           ●
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

١٤ C240برتسواري 

 آماده كردن  قاب چرخ  براي نصب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را با پانچ سوراخ كنيد ( G , J , I , O ) ناحيه – ١

 .محل را ضد زنگ بزنيد . زيرسطوح اتصال ولبه هاي نقطه جوش در دو طرف سائيده وصاف كنيد - ٢

 : ابزار مورد نياز - ٣
 W   w H 58.30-z-1003-02A ميليمتر                                             ٧با قطر   پانچ ●

 W W  H 58.30-z-1001-03A ميليمتر                                           ٧ ٠  برس با قطر●

 W    E 58.30-z-1001-03A  دريل برقي ويا بادي                                                ●

 B   R 00.45-z-1001-07A مواد زينگ ضدزنگ                                                 ●
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

١٥ C240برتسواري 

 نصب وجوش قاب چرخ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . قاب چرخ را مطبق كرده وبا گيره محكم كنيد – ١

 . جوش نقطه اي دهيد ( F ) قاب چرخ را در ناحيه – ٢

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 . جوش دهيد ( N )در ناحيه  قاب چرخ را - ٣
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

١٦ C240برتسواري 

 . جوش نقطه اي كروي دهيد ( O ) قاب چرخ را در ناحيه - ٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . جوش نقطه اي كروي دهيد ( G , I ,J ,L ) قاب چرخ را در ناحيه - ٥

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 . جوش نقطه اي كروي دهيد (  A , B , C , D , E ) قاب چرخ را در ناحيه - ٦

  :  ابزار مورد نياز- ٧

 W   w H 58.30-z-1003-02A ميليمتر                                             ٧  پانچ با قطر ●
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  ٦٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٧ C240برتسواري 

 W W  H 58.30-z-1001-03A ميليمتر                                           ٧ ٠  برس با قطر●

 W    E 58.30-z-1001-03A   دريل برقي ويا بادي                                               ●

 B   R 00.45-z-1001-07A مواد زينگ ضدزنگ                                                 ●
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

١٨ C240برتسواري 

 تعويض بخش جلو عضو طولي

 

  ـ بخش جلو عضو طولي١

  ـ حفاظ عضو طولي٢

 
 الف ـ باز كردن

واظب باشيد به    نكات ايمني مربوط به كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده و در موقع جوشكاري م                  :احتـياط   

 .خودرو آسيب نرسانيد

 . ـ كل مجموعه سر جلو را با سپر جلو را در آوريد١

 . ـ قطعات قابل پياده كردن در ناحيه تعمير را درآوريد٢

 . ـ تمام قطعات قابل جدا كردن بدنه را كه در ناحيه تعمير بپوشانيد٣

 .ب كنيد ـ خودرو را با استفاده از باالبر روي سكو قرار داده و نص٤

 . ـ قسمت جلو عضو طولي را بازكرده و درآوريد٥

 . ـ قسمت جلو عضو طولي را آماده كنيد٦
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  ٦٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٩ C240برتسواري 

 ب ـ بستن

 . ـ بخش جلو عضو طولي را نصب و جوش كنيد١

 . ـ حفاظ عضو طولي را جوش كنيد٢

 .سكوي مستقيم ساز را برداريد.  ـ خودرو را از سكو جدا و باال ببريد ٣

 .ه را تميز كنيد ـ نواحي تعمير شد٤

 . براي آب بندي استفاده كنيدMB ـ سيل استاندارد ٥

 . ـ ناحيه تعمير شده و سطوح مجاور را رنگ بزنيد٦

 . ـ مجموعه سر جلو را با سپر جلو نصب كنيد٧

 . ـ تمام قطعات باز شده را نصب كنيد٨

 : ـ ابزار مورد نياز ٩

 W  E58.40-z-1001-05B            تجهيزات باالبر دوپايه                     ●

 W H58.30-z-1002-01A  تيغه برش الكترود با شماره                          ●

  W H58.30-z-1003-01A  ابزار شل كن جوش نقطه اي با شماره               ●

 W  H58.30-z-1002-02A ميليمتر                                 ٧  پانچ با قطر ●

                                                           WH58.30-z-1005-02A گيره ها  ●

 W H58.30-z-1007-02A ميليمتر                                ٧  پرس با قطر ●

  BR00.45 – z- 1001 04A  رنگ روي جوش نقطه اي                            ●

 BR00.45 – z- 1004 01A                                  براي آبMB  سيل بدنه ●
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٢٠ C240برتسواري 

 جدا كردن قطعه طولي شاسي جلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .را ببريد  ( D , E ) با اره نقاط عالمت خط چين را در ناحيه – ١

 . را بريده وخارج كنيد  ( H , I ) نقطه جوش ها را در ناحيه – ٢

 . قطعه طولي شاسي جلو را باز كنيد – ٣
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  ٦٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢١ C240برتسواري 

 .سطوح اتصال ولبه هاي نقطه جوش در دو طرف سائيده وصاف كنيد زير - ٤

 . براده ها وتراشه ها را با جارو برقي تميز كنيد - ٥

 . لبه هاي نقطه جوش را ضد زنگ بزنيد - ٦

 :  ابزار مورد نياز - ٧

  W   H58.30-z-1003-01A ميليمتر                 ١٢  ابزار شل كن جوش نقطه اي با قطر ●

 W   w H 58.30-z-1003-01A ميليمتر                                     ١٢  ابزار برش با قطر ●

 W W  H 58.30-z-1001-03A ميليمتر                                           ٧ ٠  برس با قطر●

 W   E 58.30-z-1001-03A              دستگاه چرخ سمباده                                   ●

 W    E 58.30-z-1001-03A  دريل برقي ويا بادي                                                ●

 B   R 00.45-z-1001-07A مواد زينگ ضدزنگ                                                 ●
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٢٢ C240برتسواري 

 آماده كردن قطعه طولي شاسي جلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را سوراخ كنيد C  تا  A  ميليمتري ناحيه ٧ با پانچ – ١

 .و ضد زنگ بزنيد .سطوح اتصال ولبه هاي نقطه جوش در دو طرف سائيده وصاف كنيد زير - ٢

 :  ابزار مورد نياز - ٣

 W   w H 58.30-z-1003-01A ميليمتر                                     ٧٠  پانچ برش با قطر ●

 W W  H 58.30-z-1001-03A ميليمتر                                           ٧ ٠  برس با قطر●

 W    E 58.30-z-1001-03A  دريل برقي ويا بادي                                                ●

 B   R 00.45-z-1001-07A  مواد زينگ ضدزنگ                                                ●
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٢٣ C240برتسواري 

 نصب وجوشكاري قطعه طولي شاسي جلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . با اره اندازه قطعه طولي شاسي جلورا ببريد – ١

 . قطعه طولي شاسي جلو را نصب كرده وبا انبر آن را محكم كنيد - ٢

 . جوش دهيد (D ) قطعه طولي شاسي جلو را در ناحيه - ٣

 .يز كنيد  با برس ناحيه جوشكاري را تم– ٤

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٤ C240برتسواري 

 .قطعه طولي شاسي جلو را در محل جوش سائيده وصاف كنيد  سطح – ٥

 . براده ها وتراشه ها را با جارو برقي تميز كنيد - ٦

 . ناحيه جوشكاري شده و اطراف آن را ضد زنگ بزنيد – ٧

 :  ابزار مورد نياز - ٨

 W H 58.30-z-1002-01A            تيغه برش الكترود با شماره                       ●

  W H58.30-z-1003-01A  ابزار شل كن جوش نقطه اي با شماره                   ●

 W  H58.30-z-1002-02A ميليمتر                                      ٧  پانچ با قطر ●

                                                                 WH58.30-z-1005-02A  گيره ها ●

 W H58.30-z-1007-02A ميليمتر                                      ٧  پرس با قطر ●

  BR00.45 – z- 1001 04A  رنگ روي جوش نقطه اي                                   ●

 W W  H 58.30-z-1001-03A ميليمتر                                           ٧ ٠  برس با قطر●

 W    E 58.30-z-1001-03A  دريل برقي ويا بادي                                                ●
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٢٥ C240برتسواري 

 جوشكاري كاور قطعه طولي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .اندازه كاور قطعه طولي شاسي جلورا با اره ببريد  - ١

 .كاور قطعه طولي شاسي جلورا نصب كنيد  - ٢

 . جوش نقطه اي دهيد ( F , G )ور قطعه طولي شاسي جلورا ناحيه  كا- ٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . جوش دهيد ( E ) كاور قطعه طولي شاسي جلورا ناحيه - ٤

 . را بدليل كم شدن مقاومت نسائيد ( E )ناحيه :  توجه  
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  ٦٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٦ C240برتسواري 

 . جوش  نقطه اي كروي دهيد (  A , C )كاور قطعه طولي شاسي جلورا ناحيه  - ٥

 .جوشكاري را با برس سيمي تميز كنيد  محل – ٦

 . براده ها وتراشه ها را با جارو برقي تميز كنيد - ٧

 :  ابزار مورد نياز - ٨

 W H 58.30-z-1002-01A               تيغه برش الكترود با شماره                         ●

  W  H58.30-z-1003-01A      ابزار شل كن جوش نقطه اي با شماره                   ●

 W W H58.30-z-1002-02A ميليمتر                                         ٧  پانچ با قطر ●

                                                                                                          WH58.30-z-1005-02A  گيره ها ●

 W W  H 58.30-z-1007-02A ميليمتر                                        ٧  پرس با قطر ●

  W H 00.45 – z- 1001 04A     رنگ روي جوش نقطه اي                                     ●

 W W  H 58.30-z-1001-03A ميليمتر                                        ٧ ٠  برس با قطر●

 W    E 58.30-z-1001-03Aبرقي ويا بادي                                               دريل ●
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٢٧ C240برتسواري 

 تعويض عضو طولي جلو

 

 
 

 الف ـ باز كردن

 نكات ايمني مربوط به كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده و در موقع جوشكاري مواظب باشيد به                     :احتـياط   

 .خودرو وقطعات آسيب نرسانيد

 . ـ كاپوت موتور را باز كرده و درآوريد١

 . ـ گلگير جلو سمت چپ را باز كنيد٢

 . ـ تمام قطعات قابل جدا شدن را از ناحيه تعمير باز كرده و در آوريد٣

 . ـ تمام قطعات باقيمانده را  بپوشانيد٤
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  ٦٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٨ C240برتسواري 

 . ـ سكوي مستقيم ساز را به اعضاء عرضي و مجموعه مستقيم ساز مجهز كنيد٥

 .و را با استفاده از جك باالبر روي سكو قرارداده و سفت كنيد ـ خودر٦

 . ـ عضو طولي جلو را باز كرده و درآوريد٧

 . ـ عضو طولي جلو را آماده كنيد٨

 ب ـ بستن

 . ـ ابزار تست و جوش را نصب كنيد١

 . ـ عضو طولي جلو را نصب كنيد٢

 .يين آوريد ـ خودرو را از سكو جدا و با جك باالبر آن را از سكو پا٣

 . ـ محل تعمير شده را تميز كنيد٤

 . ـ عضو طولي جلو و سطوح مجاور را رنگ بزنيد٥

 . ـ كاپوت موتور را نصب كنيد٦

 . ـ گلگير جلو سمت چپ را نصب كنيد٧

 . ـ تمام قطعات باز شده  را نصب كنيد٨

 : ـ گشتاور ٩

 Nm  0  6   مهره ميل پيستون كمك  فنر                           ●

 : ـ ابزار مورد نياز ١٠

 W  E58.40-z-1001-05B  تجهيزات باالبر دوپايه                                    ●

 W H58.30-z-1002-01A  تيغه برش الكترود با شماره                              ●

  W H58.30-z-1003-01A  ابزار شل كن جوش نقطه اي با شماره                  ●
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٢٩ C240برتسواري 

 W  H58.30-z-1002-02A ميليمتر                                      ٧  پانچ با قطر ●

                                                                 WH58.30-z-1005-02A  گيره ها ●

 W H58.30-z-1007-02A ميليمتر                                      ٧  پرس با قطر ●

  BR00.45 – z- 1001 04A  رنگ روي جوش نقطه اي                                   ●

 BR00.45 – z- 1004 01A براي آب                                      MB  سيل بدنه ●

 :ابزار مخصوص  ـ ١١

 

201 589 00 51 00 
 00 23 04 589 203 تيغه برش جوش نقطه اي

 ابزار جوش و تست
203 589 05 23 00 

  ابزار جوش و تست
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٣٠ C240برتسواري 

 جدا كردن  قطعه طولي سر شاسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را با اره ببريد ( A )عالمت خط چين در ناحيه نقاط – ١

 . را باز كنيد ( B , C ) نقطه جوش ها را در ناحيه – ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . قطعه طولي سر شاسي را باز كنيد - ٣

 .و ضد زنگ بزنيد .سطوح اتصال ولبه هاي نقطه جوش در دو طرف سائيده وصاف كنيد زير - ٤

 :  ابزار مورد نياز - ٥

 W H 58.30-z-1002-01A              الكترود با شماره                           تيغه برش●

  W  H58.30-z-1003-01A      ابزار شل كن جوش نقطه اي با شماره                   ●
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٣١ C240برتسواري 

 W W H58.30-z-1002-02A ميليمتر                                         ٧  پانچ با قطر ●

                                                                                                          WH58.30-z-1005-02A  گيره ها ●

 W W  H 58.30-z-1007-02A ميليمتر                                        ٧  پرس با قطر ●

  W H 00.45 – z- 1001 04A                 رنگ روي جوش نقطه اي                         ●

 W W  H 58.30-z-1001-03A ميليمتر                                        ٧ ٠  برس با قطر●

 W    E 58.30-z-1001-03A  دريل برقي ويا بادي                                             ●

 : ابزار مخصوص – ٦

  
 
 
 
 
 
 

201 589 00 51 00 
   تيغه برش         
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٣٢ C240برتسواري 

 ه كردن  قطعه طولي سر شاسي آماد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . با اره ببريد( A ) قطعه طولي سر شاسي شماره جديد را در ناحيه - ١

قطعه طولي سر شاسي شماره جديد را سائيده و لبه هاي جوشكاري را نيز در دو طرف                  سـطوح زيـر اتصـال      – ٢

 .سائيده وضد زنگ بزنيد 

 :ابزار مورد نياز  - ٣

 W W  H 58.30-z-1007-02Aيمتر                                         ميل٧  پرس با قطر ●

  W H 00.45 – z- 1001 04A     رنگ روي جوش نقطه اي                                     ●

 W W  H 58.30-z-1001-03A ميليمتر                                        ٧ ٠  برس با قطر●

 W    E 58.30-z-1001-03Aويا بادي                                               دريل برقي ●
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  ٦٢  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٣٣ C240برتسواري 

 ابزار جوشكاري نصب وتست

 ابزار جوشكاري وتست – 01
01 a – براي مدل w203, s203  
01b – براي مدل cl203  
01c – پيچ تنظيم  
01d –واشر  
01e – مهره  
1f  -بازو مهره  

01g – پيچ m8  
01h –  پيچm6  

01I  - پيچ m6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مونتاژ ابزار جوشكاري وتست

 . محكم ببنديد ( 01g ) را با پيچ (01a , 01b) بازوي (01) با توجه به نوع خودروابزار جوشكاري– ١
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  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٤ C240برتسواري 

 ابزار جوشكاري نصب وتست

 ابزار جوشكاري وتست – 01
01 a – براي مدل w203, s203  
01b – براي مدل cl203  
01c – پيچ تنظيم  
01d –واشر  
01e – مهره  
1f  -بازو مهره  

01g – پيچ m8  
01h – پيچ m6  

01I  - پيچ m6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مونتاژ ابزار جوشكاري وتست

 . محكم ببنديد ( 01g ) را با پيچ (01a , 01b) بازوي (01) خودروابزار جوشكاري با توجه به نوع– ١
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  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٥ C240برتسواري 

 نصب ابزار جوشكاري وتست

 .محكم ببنديد ) فلش(را در برآمدگي فنر ومحل لوال كاپوت ( 01 )موقعيت تست وابزار جوشكاري  – ٢

 . داخل كنيد (01e) و مهره ( 01d ) از زير به سمت جلو ماشين نوك فلش با واشر (01c) پيچ تنظيم – ٣

 . در داخل لوال كاپوت ماشين پيچ كنيد (01h) با پيچ – ٤

 تحت كشش بسوي سمت خارج از ( 01a ,01b ) ماداميكه در امتداد ( 01h ) وپيچ (01e) بـا مهـره پـيچ  تنظـيم    – ٥

 .ماشين است سفت كنيد 

 :ابزار مخصوص – ٦

  
 

203 589 04 23 00 
 00 23 05 589 203 ابزار تست وجوشكاري

 ابزار تست وجوشكاري
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 فهرست اصلي                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

01c – پيچ تنظيم  

  ٦٢  گروه                                     
 

٣٦ C240برتسواري 

 وتستبزار جوشكاري نصب 

 ابزار جوشكاري وتست – 01
01 a – براي مدل w203, s203  
01b – براي مدل cl203  

01d –واشر  
01e – مهره  
1f  -بازو مهره  

01g – پيچ m8  
01h – پيچ m6  

01I  - پيچ m6  

 
 
 . محكم ببنديد ( 01g ) را با پيچ (01a , 01b) بازوي (01) با توجه به نوع خودروابزار جوشكاري– ١

 آماده كردن خودرو براي نصب وتست ابزار جوشكاري

 . را باز كنيد ( a , b , c , d , e ) قطعات – ٢

a   =  مهره ميله پيستونd                                  = واشر نگهدارنده الستيكي 

b   =  واشرe                                                  = پوشدر 

c   = نگهدارنده 
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  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٧ C240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابزار جوشكاري وتست =  01

01d = واشر 

01f  =  پيچM6  

01I =  پيچM6  

 نصب ابزار جوشكاري وتست

 را  ( 01 ) موقعيت تست وابزار جوشكاري – ٣

 .محكم ببنديد ) فلش(در برآمدگي فنر ومحل لوال كاپوت

  ( 01f ) موقعيت مهره بازوي پيستون – ٤

 . در داخل لوال كاپوت ماشين پيچ كنيد (01h) با پيچ - ٥

  ماداميكه در( 01h ) وپيچ (01e)مهره پيچ  تنظيم با - ٦

 . تحت كشش بسوي سمت خارج از ماشين است سفت كنيد ( 01a ,01b ) امتداد 

 .محكم كنيد ( 01I )  را در قسمت پايين با پيچ ( 01a , 01b )براي انجام كار تست بازوهاي : توجه 
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  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٨ C240برتسواري 

 نصب قطعه طولي سر جلو

 

 . را منطبق كنيد   قطعه طولي سر جلو جديد- ١

 . را با اره ببريد ( A ) نقطه مشخص شده – ٢

  قطعه طولي سر جلو جديد را با ابزار- ٣

 . جوشكاري وتست را باگيره محكم كنيد 

  قطعه طولي سر جلو جديد رادر- ٤

 . را جوش دهيد ( A ) ناحيه 

 

  قطعه طولي سر جلو جديد رادر- ٥

 .دهيد  را جوش نقطه اي ( B , C ) ناحيه 

 .  ابزار جوشكاري وتست را باز كنيد – ٦

 . نقاط جوشكاري را سائيده و تخت كنيد – ٧
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  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٩ C240برتسواري 

 تعويض قسمت انتهايي حفاظ حرارتي

 

 
 نكات ايمني مربوط به كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده و در موقع جوشكاري مواظب باشيد به                     :احتـياط   

 .خودرو  و قطعات آسيب نرسد

 .وده چرخ را كامالَ باز كرده و درآوريد ـ محد١

 . ـ قطعات قابل جدا شدن در محل تعمير را درآوريد٢

 . ـ تمام قطعات باقيمانده را در محل تعمير بپوشانيد٣

  ـ بخش تحتاني حفاظ حرارتي را جدا كنيد٤

 . ـ قسمت تحتاني حفاظ حرارتي را آماده نصب كنيد٥

 .صب و جوش كنيد  ـ قسمت تحتاني حفاظ حرارتي را ن٦

 . ـ در محدوده چرخ ها جوش كاري كنيد٧

 . ـ محدوده چرخ را نصب و جوش بزنيد٨
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  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٠ C240برتسواري 

 
 . ـ خودرو را از  سكو جدا و برداريد٩

 . ـ ناحيه تعمير شده را پاك كنيد١٠

 . براي استفاده كنيدMB ـ سيل هاي استاندارد ١١

 .دنه استاندارد نصب كنيد ـ حفاظ زير كف دائمي را براي تكميل سيستم حفاظت زير ب١٢

 . ـ قسمت تحتاني حفاظ حرارتي محدوده چرخ ها و سطوح مجاور را رنگ بزنيد١٣

 . ـ تمام قطعات باز شده را نصب كنيد١٤

 :  ابزار وتجهيزات– ١٥

 W  E58.40-z-1001-05B  تجهيزات باالبر دوپايه                             ●

 W H58.30-z-1002-01A                         تيغه برش الكترود با شماره ●

  W H58.30-z-1003-01A  ابزار شل كن جوش نقطه اي با شماره             ●

 W  H58.30-z-1002-02A ميليمتر                               ٧  پانچ با قطر ●

                                                         WH58.30-z-1005-02A  گيره ها ●

 W H58.30-z-1007-02A ميليمتر                               ٧  پرس با قطر ●

  BR00.45 – z- 1001 04A  رنگ روي جوش نقطه اي                           ●

 BR00.45 – z- 1004 01A براي آب                              MB  سيل بدنه ●

 :ص ابزار مخصو ـ ١٦

 

 201 589 00 51 00 
 تيغه برش جوش نقطه اي
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  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤١ C240برتسواري 

 جدا كردن قسمت انتهايي حفاظ حرارتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .را ببريد ( A  )  نقطه جوش هاي قسمت انتهايي حفاظ حرارتي را در ناحيه - ١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .را ببريد ( B  ) نقطه جوش هاي قسمت انتهايي حفاظ حرارتي را در ناحيه - ٢

 .را ببريد ( C , D  )يمتري در ناحيه  ميل٦ نقطه جوش هاي قسمت انتهايي حفاظ حرارتي رابا مته - ٣

 .را ببريد ( D  ) نقطه جوش هاي قسمت انتهايي حفاظ حرارتي را در ناحيه - ٤
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  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٢ C240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را با اره ببريد ( E ) نقاط مشخص شده – ٥

 .قسمت انتهايي حفاظ حرارتي را باز كنيد - ٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٣ C240برتسواري 

 .از كنيدقسمت باقيمانده  سر جلو حفاظ حرارتي را ب – ٧

 . قسمت انتهايي باقيمانده حفاظ حرارتي را باز كنيد- ٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . سطوح اتصال در دو لبه فلزي را سائيده وتميز كنيد – ٩

 . سطوح اتصال در دو لبه فلزي را سائيده وتميز كنيد - ١٠

 . براده ها وتراشه ه را با جارو برقي تميز كنيد – ١١
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٤٤ C240برتسواري 
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  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٥ C240برتسواري 

 :  ابزار وتجهيزات– ١٢

 W H58.30-z-1002-01A ميليمتر                           ١٢  تيغه برش با قطر ●

  W H58.30-z-1003-01A  ابزار شل كن جوش نقطه اي با شماره                  ●

 W  H58.30-z-1002-02A ميليمتر                                    ٧  پانچ با قطر ●

                                             WH58.30-z-1005-02A  دريل برقي ويا بادي ●

 W W  H 58.30-z-1007-02A ميليمتر                                   ٧  برس با قطر ●

  W     E 58.40– z- 1001 04A  اره برقي ويا بادي                                          ●

 W     E 85.45 – z- 1004 01A  جارو برقي                                                ●

 :ابزار مخصوص  ـ ١٣

 

 201 589 00 51 00 
  تيغه برش جوش نقطه اي
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  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٦ C240برتسواري 

 آماده كردن قسمت زيري حفاظ حرارتي براي نصب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . ميليمتر سوراخ كنيد ٧ با پانچ قطر – ١

 . سطوح اتصال در دو لبه سائيده وصاف كنيد – ٢

 :  ابزار مخصوص – ٣

 W  H58.30-z-1002-02A ميليمتر                                    ٧  پانچ با قطر ●

                                             WH58.30-z-1005-02A  دريل برقي ويا بادي ●

 W W  H 58.30-z-1007-02A ميليمتر                                   ٧  برس با قطر ●
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  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٧ C240برتسواري 

 نصب قسمت زيري حفاظ حرارتي 

 
  . را آبندي كنيد ( F )  ناحيه  MB با استفاده از سيل آبندي – ١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 . گلگير چرخ وحفاظ حراتي را نصب كنيد – ٢

 . با ابزار مخصوص گلگير چرخ را محكم كنيد – ٣

 . بر انبر دست گلگير چرخ وحفاظ حراتي منطبق كنيد – ٤

 .را راست كنيد ) فلش ( لبه هاي قطعه جديد  – ٥
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٤٨ C240برتسواري 
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٤٩ C240برتسواري 

 . را جوش دهيد ( B , C , D  )  قسمت زيري حفاظ حرارتي را ذر ناحيه - ٦

 . ميليمتري سوراخ كنيد ٦ با مته ( G  ) قسمت زيري حفاظ حرارتي را ذر ناحيه - ٧

 .را پرچ  كنيد ( G  )   قسمت زيري حفاظ حرارتي را ذر ناحيه - ٨

 . را جوش دهيد ( A , H  ) قسمت زيري حفاظ حرارتي را ذر ناحيه - ٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :  ابزار مخصوص – ٣

 W   H58.30-z-1002-02A  گيره هاي كششي                                          ●

                                              WH58.30-z-1005-02A  دريل برقي ويا بادي ●

 W   H 58.30-z-1007-02A  دستگاه پرچ دستي                                       ●

 W   E 58.30-z-1007-02A  دستگاه جارو برقي                                      ●

 MB                                       B  R 58.30-z-1007-02A   سيل  آبندي ●
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٥٠ C240برتسواري 

 باز و بسته كردن رام عرضي جلو

 

  ـ قطعه عرضي شاسي٩

  ـ شيلنگ١٠

  ـ پايه سپر١١
 

  ـ پيچ٥ پيچ                   ـ١

  ـ پايه چراغ جلو و سپر٦ ـ پيچ                   ٢

  ـ لوله هوا٧ ـ پيچ                   ٣

  ـ لوله خالء٨ ـ مهره                  ٤

 
 
 
 
 
 . ـ سپر جلو را باز كرده و در آوريد١

 . ـ مجموعه المپ جلو را درآوريد٢

 . ـ لوله هوا را از  واحد خالء خارج كنيد٣

 . را  درآوريد(M5/2) پمپ (10) ـ شيلنگ آب ٤

 . را باز كنيد(1) ـ پيچ ها ٥

 . باز كنيد تقويت كننده رام شاسي را(2) ـ پيچ ها ٦
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  ٦٢  گروه                                      فهرست اصلي                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥١ C240برتسواري 

 . پايه  المپ جلو و سپر در رام شاسي را باز كنيد(3)ـ پيچ هاي  ٧

 )

 . به كنار فشار دهيد(6)و پايه را به آرامي 5)

در

 عر

ل كنيد  .ر

 . را باز كنيد4) ـ مهره هاي٨

 را باز كرده ( ـ پيچ هاي ٩

 .  هنگام نصب عاليم موجود را مالحظه كنيد : توجه 

ضي شاسي ١٠  .يد را درآور(9) ـ رام

وش فوق عم١١  ـ براي نصب عكس 
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٥٢ C240برتسواري 

 تعويض قسمت جلو شاسي

 
 الف ـ باز كردن

 .باز كردن در جلو را باز كرده و درآوريد

 .االت پيچي فلش دار را شل كنيدمحل اتص

 . ـ سر جلو را به شاسي متصل كنيد١

 . ـ رام تقويت كننده را به پايه گلگير وصل كنيد٢

. ـ المپ جلو را نصب كنيد٣

 

 ـ قطعات قابل ١

 . ـ سپر جلو را باز كرده و در آوريد٢

 . ـ مجموعه المپ جلو را درآوريد٣

 ـ سپر جلو و قسمت تقويتي را از ٤

 ب ـ بستن
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٥٣ C240برتسواري 

 .ـ سپر جلو را نصب كنيد ٤

 .ت و درپوش را تنظيم كنيد

 .را دوباره نصب كنيد

                               3. 5 (± 1)   mm 

4   

                     3 

 Nm  7  5م شاسي                                

 

 

 ـ فاصله شكاف بين كاپو٥

 . ـ جلو پنجره را تنظيم كنيد٦

ء وقطعات جدا شده  ـ اجزا٧

 : ـ فاصله شكاف ها ٨

  كاپوت تا گلگير       ●
mm   (5-1+/0.5-)  كاپوت تا المپ جلو                                 ●

                           A              6 . 5 (+1)  mm  درب جلو تا پايه ●

mm   (1+/0.5-) 5 .   درب جلو تا گلگير جلو        ●

 mm   (1+/0.5-)  4  درب جلو تا گلگير عقب                            ●

 mm   (1+) 5 . 6  درب جلو تا سقف                                    ●

 C                                   6  (+1)   mm  درب عقب تا پايه ●

 : ـ گشتاور ٩

  پيچ سر جلو را●
 Nm  7   5  پيچ جعبه ايمني                                         ●
 Nm   8  پيچ تقويت كننده پايه گلگير                          ●

 :ـ ابزار مخصوص  ١٠

 

000 589 01 10 00 
 مجموعه آچارهاي ستاره اي

129 589 03 21 00 
 فيلر
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  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٥٤ C240برتسواري 

 تنظيم ماژول جلو

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 .مقدار گشتاور را مرعات كنيد .(انتهاي مركزجلو با كمك پين هاو قطعه طولي مركزي محكم كنيد  -١

 .فاصله شكاف درب جلو وگلگيرجلو وكاپوت با گلگير را تنظيم وچك كنيد  -٢
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  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٥٥ C240برتسواري 

 وجود دارد) فلش ( احتمال خم شدگي سوراخ :  توجه  

 . از تقويتي نگهدارنده گلگير را نصب كنيد ( 1 ) پيچ هاي – ٣

 . تقويتي نور افكن را ببنديد ( 2 ) پيچ هاي – ٤

 . از سپر كناري را نصب كنيد ( 3 ) نگهدارنده – ٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 ) فلش (  در نقاط ( 4 ) سپر مركزي – ٦

 .را نصب كنيد 

  بين سپر وگلگير( 4 ) انتقال دهنده – ٧

 . را تنظيم كنيد  جلو

  بين سپر وگلگير ( 4 ) انتقال دهنده - ٨

 . را تنظيم كنيد ( 5 )جلوبا پيچ تنظيم كننده 

  كاپوت ، پايه نور افكن ، تقويتي كاپوت موتور– ٩
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  ٦٢  گروه                                     هرست بخشف                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٥٦ C240برتسواري 

 . ، چراغ راهنما و سپررا باتقويتي و نور افكن ببنديد 

 : گشتاور – ١٠

 Nm  7  5             پيچ سر جلو رام شاسي                     ●

 Nm  7   5  پيچ جعبه ايمني                                         ●

 Nm   8  پيچ تقويت كننده پايه گلگير                           ●

 : ـ ابزار مخصوص ١٠

 

 129 589 03 21 00 
 فيلر

000 589 01 10 00 
 مجموعه آچارهاي ستاره اي
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )ديوارة جانبي (۶۳:  گروه 

 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ
 

٢ C 240برتسواري 

 ديوارة جانبي

 باز و بسته كردن زير چرخ عقب  -

 آماده كردن زير چرخ عقب -

 برشكاري قسمت داخلي گلگير -

 نصب قسمت بيروني گلگير -

 تعويض قسمت داخلي چرخ عقب  -

 جدا كردن قسمت داخلي چرخ عقب -

 آماده كردن قسمت داخلي چرخ عقب -

 نصب كردن قسمت داخلي چرخ عقب -

 اب ستون عقب برش ق -

 آماده كردن قاب ستون عقب -

 جوشكاري ونصب قاب ستون عقب -

  با عضو عرضي(B)جدا كردن ستون وسط  -

  با عضو عرضي سقف(B)آماده كردن ستون وسط  -

  با عضو طولي(B)جوشكاري ونصب ستون وسط  -

  با عضو طولي براي نصب(B)آماده كردن ستون وسط  -

 تعويض قاب ستون عقب  -

  با عضو جانبي(B)تعويض ستون وسط  -

 (A)تعويض ستون جلو  -
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ
 

٣ C 240برتسواري 

 (A)تعويض ستون جلو 

 آ ماده كردن اتصاالت در بدنه -

 آماده كردن قاب داخلي ستون -

 جوشكاري قاب داخلي ستون -

 جوشكاري قاب  -

 تعويض كف اصلي خودرو  -

 جدا سازي كف اصلي ، عضو عرضي  ، طولي ومياني -

 آماده سازي كف اصلي ، عضو عرضي  ، طولي ومياني -

  كف اصلي ، عضو عرضي  ، طولي وميانينصب -

 جوشكاري زير كف مياني -

 تعويض كامل گلگير عقب -

 باز وبسته كردن روكش پركننده -

 بريدن گلگير عقب -

 آماده كردن گلگير عقب  -

 نصب گلگير عقب -
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ

 

  ٦٣  گروه                                     
 

٤ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن زير چرخ عقب 

 
 

 
 

  باز كردن –الف 

طاق و بدنه را رعايت كرده ودقت كنيد در موقع جوشكاري  به نكـات ايمنـي مـربوط به كار با سيستم ا      : احتـياط 

 .خودرو و قطعات آسيب نرسانيد 

 .  قطعات جدا شدني را از محل تعمير باز كرده وجدا كنيد – ١

 .  اجزايي كه قابل باز كردن هستند را باز والباقي را بپوشانيد – ٢

 .  گلگير عقب را باز كرده ودرآوريد – ٣

 .  خارجي را جدا كنيد  محفظه چرخ– ٤

 .  محدوده ومحفظه چرخ قسمت خارجي را آماده نصب كنيد – ٥
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ
 

٥ C 240برتسواري 

  بستن –ب 

 . خ عقب قسمت خارجي آن را نصب كنيد  محفظه چر– ١

 . ورقه ها را با برس تميز كنيد 

 . استفاده كنيد 

 .  در زير بدنه استفاده كنيد MB ائمي 

                   6.5 (+1)mm 

 3.5  

 

جانبي 

قب  ر

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A  ميليمتر با شماره  

 .  گلگير عقب را نصب كنيد – ٢

 جوش ها و فالنچ هاي فلزي و– ٣

  . نواحي تعمير شده را تميز كنيد – ٤

 جهت آب بندي MB سيل استاندارد – ٥

 حفاظ اضافي استاندارددر زير بدنه با عامل حفاظتي د– ٦

 .  نواحي تعمير شده وسطوح اطراف را رنگ بزنيد – ٧

 .  قطعات باز شده را نصب كنيد – ٨

  مقادير استاندارد شكاف – ٩

 Aجلو تا ستون درب    ●

mm(1+/0.5 -)                    درب جلوتا گلگير جلو●   

 mm (1+ / 0.5 - )4                    درب جلو تا درب عقب●   

 mm (1+) 6.5                     درب عقب تا سقف   ●

 mm (1+) 3.5                    درب عقب تا قسمت ●   

 mm( 1±) 3.5                   درب صندوق عقب تا گلگي ع   ●

 mm( 1±) 4                   درب صندوق عقب تا المپ عقب ●   

  ابزار وتجهيزات – ١٠

 ١٢تيغه برش با قطر ●   

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره   ●
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٦ C 240برتسواري 

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A    تيغه جوش نقطه ايي ●   

 

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A     ميليمتر  ٧پانچ با قطر  

ري 

ايي 

  ●

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A    ميليمت٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A    انبرهاي صافكاري     ●

 MIG     WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A   دستگاه جوش نقطه ●    

     دريل●    

اه بر

   WE58.40 – Z – 1001 – 03 

201 589 00 51 00                                        129 589 03 21 00                                                      
 فيلر                                                                برش

ش   ●    دستگ

: ص 

                                                              

 

    WE58.40 – Z – 1002 – 03A

  ابزار مخصو– ١١
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٧ C 240برتسواري 

 آماده كردن زير چرخ عقب

 . نقطه جوش ها را كامال صاف و هم سطح فلز كنيد . ز بدون روكش راصاف كنيد سطح اتصال فل – ١

 .  ميليمتر استفاده كنيد ٧ از پانچ با قطر – ٢

 . داخل روكش نقطه جوش را با سطح فلز قبل از رنگ كاري از گرد وخاك تميز كنيد – ٣
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٨ C 240برتسواري 

 برشكاري قسمت داخلي گلگير

 . را باز كنيد  ) A, B ( اره قسمت بيروني گلگير عقب محل به وسيله كمان –

–

 . را باز كنيد ( F , G )نقطه جوش هاي ناحيه  -

( Eرا با 

D ) د. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
١ 
 . را باز كنيد ( C , D ) نقطه جوش هاي ناحيه  ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
٣ 
 .ز كنيد ( نقطه جوش هاي ناحيه - ٤

 را باز كني , C ) نقطه جوش هاي ناحيه - ٥
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٩ C 240برتسواري 

 

 .نل كمان گلگير عقب را باز كنيد  پا–

 .سطح اتصاالت فلزي بدون روكش ولبه هاي آن در دو طرف را بررسي كنيد  –

–

 .ش جوشكاري كنيد 

 ميليمـتري ، دستگاه نقطه جوش ، بروس ، دستگاه           ١٢ ، كمـان اره ، جـارو برقـي ، كاتـر              ده      

٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
٧ 
 . با مته كردن نقطه جوش ها آن را باز كنيد  ٨

 لبه هاي قسمت داخلي گلگيررا با نقطه جو– ٩

 : ابزار وتجهيزات – ١٠

دريـل ، دسـتگاه سـمبا

  متر بر ثانيه ٨٠ ميليمتري وسرعت ٦٥ و ١١٥برشكاري با قطر 

 : ابزار مخصوص – ١٠

 
 
 
 
 

201 589 00 51 00 
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

١٠ C 240برتسواري 

 نصب قسمت بيروني گلگير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .نيد قسمت بيروني قاب چرخ با گلگير عقب  منطبق كرده و محكم ك – ١

 .  گلگير عقب را باز كنيد – ٢

 . را با جوش نقطه ايي جوشكاري كنيد (H) و ( C – F ) ناحيه – ٣

 .را با دستگاه جوش جوشكاري كنيد  (B) ناحيه – ٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 .را با جوش نقطه ايي جوشكاري كنيد  (G)ناحيه  – ٥

 . نقاط جوشكاري شده را با بروس تميز كنيد – ٦
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ
 

١١ C 240برتسواري 

 .براده ها را جمع كنيد ) جارو برقي ( از دستگاه مكش  با استفاده– ٧

بعمل ) فلش(و قسمت بيروني گلگير چرخ عقب  (C) اقـدام الزم جهـت جلوگيري از خوردگي در ناحيه ستون   – ٨

 .آوريد 

  مقادير استاندارد شكاف – ٩

 A                    6.5 (+1)mmدرب جلو تا ستون    ●

 mm(1+/0.5 -) 3.5                    درب جلوتا گلگير جلو ●   

 mm (1+ / 0.5 - )4                    درب جلو تا درب عقب ●   

 mm (1+) 6.5                     درب عقب تا سقف   ●

 mm (1+) 3.5                    درب عقب تا قسمت جانبي ●   

 mm( 1±) 3.5                   درب صندوق عقب تا گلگير عقب    ●

 mm( 1±) 4                   درب صندوق عقب تا المپ عقب ●   

 :  ابزار وتجهيزات – ٩

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A   ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر ●    

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A    تيغه جوش نقطه ايي ●   

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A     ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A    ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

١٢ C 240برتسواري 

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A    انبرهاي صافكاري     ●

 MIG      WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A    دستگاه جوش نقطه ايي ●   

 WE58.40 – Z – 1001 – 03          دريل●   

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A       دستگاه برش   ●

 : ابزار مخصوص – ١٠

 
 
 
 

129 589 03 21 00            

   فيلر                  
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

١٣ C 240برتسواري 

 تعويض قسمت داخلي چرخ عقب 

 
 

 

  باز كردن –الف 

نيد در موقع جوشكاري مواظب باشيد به    نكـات ايمني كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده ودقت ك              : احتياط

 .خودرو و قطعات آسيب نرسانيد 

 . قطعات قابل باز كردن را در محل تعمير باز كرده ودرآوريد – ١

 .  قطعات باقيمانده را با حفاظ مناسب ضد آتش بپوشانيد – ٢

 .  از ابزار مستقيم ساز جهت رام عرضي استفاده كنيد – ٣

 .  از جك باالبر روي استند قرار دهيد  خودرو را با استفاده– ٤

 .  گلگير عقب را باز كرده ودرآوريد – ٥
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ
 

١٤ C 240برتسواري 

 .  شكل داخلي را درآوريد C ديواره جانبي پايه – ٦

 .  محفظه چرخ عقب قسمت داخلي را جدا كرده ودرآوريد– ٧

 .  محفظه چرخ عقب قسمت داخلي را آماده نصب كنيد – ٨

  بستن –ب 

 .ت داخلي  آن را نصب كنيد  محفظه چرخ عقب قسم– ١

 .   شكل داخلي را نصب كنيد C ديواره جانبي ستون – ٢

 .  گلگير عقب را نصب كنيد – ٣

 .  خودرو را از روي استند پائين آوريد – ٤

 .  ناحيه تعمير شده را تميز كنيد – ٥

 .  براي آب بندي استفاده كنيد MB از سيل استاندارد – ٦

 . سطوح مجاوررا رنگ بزنيد  ناحيه تعمير شده و– ٧

 .  تمام قطعات جدا شده را نصب كنيد – ٨

 :  ابزار وتجهيزات – ٩

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A   ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر ●    

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A    تيغه جوش نقطه ايي ●   

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A     ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A    ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A    انبرهاي صافكاري     ●

 MIG      WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

١٥ C 240برتسواري 

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A    دستگاه جوش نقطه ايي ●   

 WE58.40 – Z – 1001 – 03          دريل●   

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A       دستگاه برش   ●

 :  ابزار مخصوص – ١١

115 589 03 59 00                                                                                                         
                                                                                                          برش              
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

١٦ C 240برتسواري 

 جدا كردن قسمت داخلي چرخ عقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را باز كنيد ( A , B )نقطه جوش هاي ناحيه  با دستگاه برش – ١

 . را باز كنيد (C ) ناحيه نقطه جوش هايبا دستگاه برش  - ٢

 . تقويت كننده بيروني عقب را باز كنيد – ٣
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

١٧ C 240برتسواري 

 . را باز كنيد (D-G )نقطه جوش هاي ناحيه  با دستگاه برش كروي - ٤

 . به سمت عقب تا كنيد (D ) ورقه فلزيرا در ناحيه – ٥

 . را باز كنيد (H )نقطه جوش هاي ناحيه با دستگاه برش  - ٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را باز كنيد (I.J.L.N )نقطه جوش هاي ناحيه  با دستگاه برش - ٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را باز كنيد (M )نقطه جوش هاي ناحيه داخل خودرو  با دستگاه برش - ٨

 . را باز كنيد (O )نقطه جوش هاي ناحيه داخل خودرو با دستگاه برش  - ٩
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

١٨ C 240برتسواري 

 . قسمت داخلي محفظه چرخ عقب را باز كنيد – ١٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . سطوح اتصال را صاف كرده وبدون روكش رنگ وهر دو طرف لبه فلز را جوش نقطه ايي دهيد – ١١

 .براده ها را جمع كنيد ) جارو برقي ( با استفاده از دستگاه مكش - ١٢

 . لبه هاي قسمت داخلي گلگيررا با نقطه جوش جوشكاري كنيد - ١٣

 :   ابزار وتجهيزات - ١٤

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A   ميليمتر با شماره  ١٢يغه برش با قطر ت●    

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A    تيغه جوش نقطه ايي ●   

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A     ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

١٩ C 240برتسواري 

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A    ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A    انبرهاي صافكاري     ●

 MIG      WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A    دستگاه جوش نقطه ايي ●   

 WE58.40 – Z – 1001 – 03          دريل●   

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A       دستگاه برش   ●

 :  ابزار مخصوص – ١١

 

115 589 03 59 00                                                                                                         
                 برش                                                                                                       
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٢٠ C 240برتسواري 

 آماده كردن قسمت داخلي چرخ عقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  ميليمتري  قسمت داخلي چرخ عقب را سوراخ كنيد ٦ با مته – ١

 . سطوح اتصال را صاف كرده وبدون روكش رنگ وهر دو طرف لبه فلز را جوش نقطه ايي دهيد - ٢

 :  ابزار وتجهيزات - ٣

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A        ميليمتر  ٧با قطر پانچ    ●

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A                 ميليمتري ٧٠برس سيمي   ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A                دستگاه جوش نقطه ايي     ●

 WE58.40 – Z – 1001 – 03          دريل●     
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٢١ C 240برتسواري 

 نصب كردن قسمت داخلي چرخ عقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

پيچ را در محل خود     .  قسـمت داخلـي چـرخ عقب را منطبق كرده وبا ابزار تست نگهدارنده آن را محكم كنيد                    - ١

  (1)موقعيت تست . پيچ كنيد 

  براي جوشكاريدر ناحيه(2)موقعيت 

 . را با جوش نقطه ايي جوشكاري كنيد ( N ) قسمت داخلي چرخ عقب ناحيه - ٢

 . را با جوش نقطه ايي دوار جوشكاري كنيد (O )احيه  قسمت داخلي چرخ عقب ن- ٣

 
 
 
 
 
 
٤ – 

 

 . جوشكاري كنيد  دوار را با جوش نقطه ايي(M )ناحيه قسمت داخلي چرخ عقب  - ٤

 . جوشكاري كنيد   را با جوش نقطه ايي(L - K )ناحيه قسمت داخلي چرخ عقب  - ٥
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٢٢ C 240برتسواري 

 . جوشكاري كنيد  دوارايي را با جوش نقطه (H )ناحيه قسمت داخلي چرخ عقب  - ٦

  . (H) نقطه جوش ها را صاف كرده و لبه ورقه را برگردانيددر ناحيه – ٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 . جوشكاري كنيد  دوار  در سمت طولي را با جوش نقطه ايي(D - G )ناحيه قسمت داخلي چرخ عقب  - - ٨

   .(E – H  )در ناحيه .  نقطه جوش ها را صاف كرده و آن را تخت كنيد - ٩

 .براده ها را جمع كنيد ) جارو برقي ( با استفاده از دستگاه مكش - ١٠

  . (E – G)در ناحيه . از سيل براي آب بندي استفاده كنيد - ١١
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٢٣ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . جوشكاري كنيد  دوار را با جوش نقطه ايي(I - J )ناحيه  - ١٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . جوشكاري كنيد  دوار  در سمت طولي را با جوش نقطه ايي(A - C )ناحيه قسمت داخلي چرخ عقب  - ١٣

  . ( A –C ) محل جوشكاري را تميز كرده واز سيل براي آب بندي استفاده كنيد در ناحيه – ١٤

 :   ابزار وتجهيزات - ١٥

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره    ●
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ
 

٢٤ C 240برتسواري 

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A              تيغه جوش نقطه ايي ●    

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A                      ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A              انبرهاي صافكاري     ●

 MIG               WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A             دستگاه جوش نقطه ايي ●    

 WE58.40 – Z – 1001 – 03         دريل●    

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A                دستگاه برش   ●
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٢٥ C 240برتسواري 

 برش قاب ستون عقب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . با فرز نقطه جوش ها ببريد ( B – E ) شكل را لخت كرده ودر ناحيه Cديواره جانبي ستون  - ١

 . با فرز نقطه جوش ها ببريد ( A ) در ناحيه - ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . با فرز نقطه جوش ها ببريد (F )در ناحيه  - ٣
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٢٦ C 240برتسواري 

 . با فرز نقطه جوش ها ببريد ( I – J ) در ناحيه - ٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 .  قسمت پايين ستون با فرز نقطه جوش ها ببريد (M )در ناحيه  - ٥

 .قطه جوش ها ببريد  با فرز ن( N – 0 ) در ناحيه - ٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . با فرز نقطه جوش ها ببريد ( G – H ) در ناحيه - ٧

 . را باز كنيد ( K – H ) در ناحيه  C با استفاده از اره قسمت داخلي ستون – ٨
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٢٧ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .به لوله آب باران در ستون توجه كنيد . را باز كنيد C پانل داخلي ستون – ٩

 . را باز كنيد Cخلي ستون  ديواردا- ١٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  را صاف كرده وبررسي كنيد كه هر دو سطح فاقد نقطه جوش باسد   سطح اتصال- ١١
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٢٨ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .براده ها را جمع كنيد ) جارو برقي ( با استفاده از دستگاه مكش -١٢

 . لبه هاي داخلي نقاط جوش نقطه اي را تميز كنيد – ١٣

 : زار وتجهيزات  اب - ١٤

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A             ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر    ●

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره    ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A              تيغه جوش نقطه ايي ●    

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A     ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●    

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A                      ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A              انبرهاي صافكاري     ●

 MIG               WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٢٩ C 240برتسواري 

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A             دستگاه جوش نقطه ايي ●    

 WE58.40 – Z – 1001 – 03         دريل●    

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A                دستگاه برش   ●

 :  ابزار مخصوص – ١٥

 
 
 
 

201 589 00 51 00 
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٣٠ C 240برتسواري 

 آماده كردن قاب ستون عقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  را صاف كرده وبررسي كنيد كهسطح اتصال - ١

 . ش باسد  هر دو سطح فاقد نقطه جو

 . را سوراخ كنيد ( J ) ميليمتر ناحيه ٧ با پانچ قطر – ٢

 . لبه هاي داخلي نقاط جوش نقطه اي را تميز كنيد - ٣

 : ابزار وتجهيزات - ٤

    ميليمتري ٧٠برس سيمي     ●

 دريل●       

  ميليمتر٧پانچ با قطر     ●
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٣١ C 240برتسواري 

 جوشكاري ونصب قاب ستون عقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  را نصب كنيد ٦٨ديد با سايز  قطعه يدكي ج -١

 . شكل وپانل ستون را با هم منطبق كنيد C ديواره جانبي ستون - ٢

براي ثابت نگه داشتن از ابزار ثابت كننده استفاده كرده واز سيل آبندي . استفاده كنيد 

 .  دو باره گلگير عقب را باز كنيد – ٣
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٣٢ C 240برتسواري 

 . يي خطي انجام دهيد  را جوش نقطه ا( A – E) ناحيه – ٤

(P) را 

 )

 .  را جوش نقطه ايي كروي انجام دهيد (I - J) ناحيه -

(F ) 

 . خطي انجام دهيد  را جوش نقطه ايي(M)ناحيه  -

 .هيد (

 . جوش نقطه ايي كروي انجام دهيد  ناحيه – ٥

 .  را جوشكاري كنيد Q)  ناحيه- ٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٧ 

 .را جوش نقطه ايي خطي انجام دهيد  ناحيه - ٨

 
 
 
 
 
 
 
٩ 
 را جوش نقطه ايي كروي انجام دN - O) ناحيه - ١٠
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ فهرست اصلي                     
 

٣٣ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را جوش نقطه ايي خطي انجام دهيد (G - H) ناحيه - ١١

(K) را 

 . س تميز كنيد 

 . ها را جمع كنيد 

 :  ابزار وتجهيزات - 

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A             ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر ●

 

 .جوشكاري كنيد  ناحيه - ١٢

 . را جوشكاري كنيد (L) ناحيه - ١٣

 محل هاي جوشكاري را با برو– ١٤

براده) جارو برقي (استفاده از دستگاه مكش  با - ١٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
١٦
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           وهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژ
 

٣٤ C 240برتسواري 

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره    ●

    ●             WH58.30 – Z – 1003 – 01A 

●   WH58.30 – Z – 1003 – 02A 

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A                     ي   ●

●  WH58.30 – Z – 1005 – 02A 

●   WE58.40 – Z – 1001 – 02A 

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A  ايي ●    

●

 تيغه جوش نقطه ايي 

   ميليمتر ٧پانچ با قطر     

 ميليمتر٧٠برس سيمي  

            انبرهاي صافكاري     

            MIGدستگاه جوش    

           دستگاه جوش نقطه 

 WE58.40 – Z – 1001 – 03       دريل    

                   WE58.40 – Z – 1002 – 0                                         اه برش  ●

 
 

  

3A   دستگ 
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٣٥ C 240برتسواري 
 

  با عضو عرضي(B)جدا كردن ستون وسط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را باز كنيد (B – E)  با عضو عرضي درناحيه (A) در ناحيه (B) ستون وسط – ١

 . جداسازي شماره توسط شابلون انجام دهيد  :  توجه  

 .باز كنيد  (C – D)نقطه جوش ها را توسط اره در ناحيه –  ٢

 . زيري آسيب نرسانيد مواظب باشيد به عضو طولي :  توجه 

 . نقطه جوش ها را بين ستون وكف جدا كنيد – ٣

  :  توجه 

  در  ستون وسطB ميليمترو در نقطه ٥٠ تقريبا  Eجدا سازي نقطه 

  در  ستون وسط C ميليمترو در نقطه٢٥٠ تقريبا  D جدا سازي نقطه 

 . عضو طولي را باز كنيد – ٤
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٣٦ C 240برتسواري 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .باز كنيد  (G)اره در ناحيه نقطه جوش ها را توسط - ٥

 . قسمت تقويت كننده زيرين را جدا كنيد – ٦

 . را باز وجدا كنيد (F) شماره بدنه را در ناحيه – ٧

  در  ستون وسطC ميليمترو در نقطه ٥٠ تقريبا  Eجدا سازي نقطه 

 .باز كنيد  (F)نقطه جوش ها را توسط اره در ناحيه  – ٨

 ضو طولي زيري آسيب نرسانيدمواظب باشيد به ع :  توجه 
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب

 . باز كنيد  ( A )نقطه جوش ها را بطور كامل توسط اره در ناحيه  - ٩

  ٦٣  گروه                                     
 

 ٣٧ C 240برتسواري 
 

 
 
 
 
 
 
. 

 . باز كنيد  ( B ) نقطه جوش ها را توسط اره در ناحيه - ١٠

 .مواظب باشيد به عضو طولي زيري آسيب نرسانيد  :  توجه 

 . باز كنيد  ( E )ه در ناحيه  نقطه جوش ها را بطور كامل توسط ار- ١١

 . نقطه جوش ها را بين دو قطعه را  توسط اره در ناحيه باز كنيد - ١٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . باز كنيد  ( J - O )نقطه جوش ها را توسط اره در ناحيه  - ١٣

 . اره كنيد (G) را از ناحيه B ستون وسط – ١٤
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٣٨ C 240برتسواري 
 

 . كنيد  باز ( H )نقطه جوش ها را توسط اره در ناحيه  - ١٥

 . قسمت داخلي راباز كنيد B ستون وسط  - ١٦

 . باز كنيد  ( I )نقطه جوش ها را توسط اره در ناحيه  - ١٧

 . با عضو طولي بطور كامل راباز كنيد Bستون وسط  - ١٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 . را باز كنيد ( K ) پانل سقف در شماره كناري در ناحيه – ١٩

 . ببريد (K) با اره پانل سقف را در ناحيه – ٢٠

 . باز كنيد  ( N )نقطه جوش ها را توسط اره در ناحيه  - ٢١

 .پانل سقف در محل بريده شده را باز كنيد  - ٢٢

 . باز كنيد  ( L )نقطه جوش ها را توسط اره در ناحيه  - ٢٣

 . را باز كنيد B تقويتي ستون وسط – ٢٤
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٣٩ C 240برتسواري 
 

 . باز كنيد  (M )نقطه جوش ها را توسط اره در ناحيه   - ٢٥

 .  باز كنيد B ستون وسط را در قسمت داخلي - ٢٦

 :ابزار مخصوص  - ٢٧

 

 

 
 
 
 
 
 201 589 00 51 00 203 589 06 23 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٤٠ C 240برتسواري 
 

  با عضو عرضي سقف(B)آماده كردن ستون وسط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  را صاف كرده وبررسي كنيد كه هر دو سطح فاقد نقطه جوش باسد سطح اتصال - ١

 .براده ها را جمع كنيد ) جارو برقي (با استفاده از دستگاه مكش  - ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . لبه هاي ورق جوشكاري شده را براي رنگ از گرد وخاك تميز كنيد - ٣ 
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

 ٤١ C 240برتسواري 
 

 :  ابزار وتجهيزات – ٤

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A             ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر    ●

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره    ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A              تيغه جوش نقطه ايي ●    

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A     ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●    

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A                      ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A              انبرهاي صافكاري     ●

 MIG               WE58.40 – Z – 1001 – 02Aتگاه جوش دس   ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A             دستگاه جوش نقطه ايي ●    

 WE58.40 – Z – 1001 – 03         دريل●    

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A                دستگاه برش   ●
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٤٢ C 240برتسواري 
 

  با عضو طولي(B)جوشكاري ونصب ستون وسط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . قسمت داخلي با عضو طولي و تقويتي را منطبق كرده وبا ابزار راهنما آن را جوش دهيد (B) ستون وسط - ١

 . استفاده كنيد ( 1 )از ابزار جداكننده 
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٤٣ C 240برتسواري 
 

 را جوش نقطه ايي كروي (H – I – M ) قسـمت داخلـي با عضو طولي و تقويتي را در ناحيه   (B) سـتون وسـط   - ٢

 . دهيد 

 .را جوش نقطه ايي خطي دهيد  ( O ) قسمت داخلي با عضو طولي و تقويتي رادر ناحيه (B) ستون وسط - ٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . را جوشكاري كنيد ( E – F ) عضو طولي را در ناحيه – ٤

 . تخت كنيد ( E – F ) نقاط جوش داده شده را ناحيه – ٥

 . كروي دهيد  جوش نقطه ايي( G ) عضو طولي را در ناحيه – ٦

 . را تميز كنيد ( E – F - G ) با بروس عضو طولي را در ناحيه – ٧
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٤٤ C 240برتسواري 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  جوش نقطه ايي كروي دهيد( L ) قسمت داخلي با عضو طولي و تقويتي را در ناحيه (B) ستون وسط - ٨

 . را تميز كنيد (L ) با بروس عضو طولي را در ناحيه - ٩
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٤٥ C 240برتسواري 
 

 جوش نقطه ايي خطي دهيد ( J ) ناحيه  عضو طولي را در– ١٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  را باز كنيد  B ابزار راهنما جوشكاري در ستون وسط – ١١

 . قسمت داخلي با عضو طولي و تقويتي رابا ابزار كمكي جوشكاري را بررسي كنيد (B) ستون وسط - ١٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را جوشكاري كنيد ( B – C ) قسمت داخلي با عضو طولي در ناحيه (B) ستون وسط - ١٣

 . تخت كنيد ( B – C ) نقاط جوش داده شده را ناحيه - ١٤
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٤٦ C 240برتسواري 
 

 . راجوش نقطه ايي كروي دهيد ( R ) قسمت داخلي با عضو طولي در ناحيه (B)  ستون وسط - ١٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را جوشكاري كنيد (A – K ) پانل سمت سثف در ناحيه – ١٦

 . را جوشكاري كنيد (N ) پانل سمت سثف در ناحيه - ١٧

 . تخت كنيد ( A – K - N ) نقاط جوش داده شده را ناحيه - ١٨
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٤٧ C 240برتسواري 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . راجوش نقطه ايي كروي دهيد ( O - P ) قسمت داخلي با عضو طولي در ناحيه (B) ستون وسط - ١٩

 . تخت كنيد ( O - P ) نقاط جوش داده شده را ناحيه - ٢٠
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٤٨ C 240برتسواري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 . قسمت داخلي با عضو طولي حفر هاي آن را با بتونه پر كنيد (B)ستون وسط  - ٢١

 :  ابزار وتجهيزات – ٢٢

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A             ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر    ●

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره    ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A              تيغه جوش نقطه ايي ●    

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A     ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●    

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A                      ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A              انبرهاي صافكاري     ●

 MIG               WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٤٩ C 240برتسواري 
 

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A             دستگاه جوش نقطه ايي ●     

 WE58.40 – Z – 1001 – 03         دريل●    

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A                دستگاه برش   ●

 :  ابزار مخصوص – ١١

          201 589 00 51 00                            210 589 17 23 00                                      
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٥٠ C 240برتسواري 
 

  با عضو طولي براي نصب(B)آماده كردن ستون وسط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . قسمت داخلي با عضو طولي و تقويتي را منطبق كرده وبا اره آن را ببريد (B)ستون وسط  - ١

 . با شابلون نقاط عالمت گذاشته شده را جدا كنيد – ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را صاف كرده وبررسي كنيد كه هر دو سطح فاقد نقطه جوش باشد سطح اتصال - ٣

 .  را سوراخ كنيد ( L ) ميليمتري ناحيه ٧ با مته – ٤

 . را سوراخ كنيد ( H ) ميليمتري ناحيه ٧ با پانچ – ٥
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٥١ C 240برتسواري 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ش باشد  را صاف كرده وبررسي كنيد كه هر دو سطح فاقد نقطه جوسطح اتصال - ٦

با شابلون نقاط   .  قسـمت داخلـي با عضو طولي و تقويتي را منطبق كرده وبا اره آن را ببريد                   (B) سـتون وسـط      - ٧

 .عالمت گذاشته شده را جدا كنيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را سوراخ كنيد ( Q + J ) ميليمتري ناحيه ٧ با پانچ - ٨

 .  را سوراخ كنيد ( P ) ميليمتري ناحيه ٧ با مته - ٩

 .  سطح اتصال دو فلز را در قسمت پايين تويز كنيد – ١٠
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٥٢ C 240برتسواري 
 

 :  ابزار وتجهيزات – ١١

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A                      ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره    ●

 WE58.40 – Z – 1001 – 03         دريل●    

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A     ميليمتر  ٧ا قطر پانچ ب●    

 :  ابزار مخصوص – ١١

 
 
 
 
 
 203 589 06 23 00 
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٥٣ C 240برتسواري 
 

 تعويض قاب ستون عقب 

 
 

  C قاب بندي ستون -2                   داخلي C ديوارة جانبي ستون –                        1

 

 

قت كنيد در موقع جوشكاري به خودرو و        نكـات ايمنـي كـار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده ود               : احتـياط 

 .قطعات آسيب نرسانيد 

 . قطعات قابل باز كردن را باز كرده و در محل مناسب نگهداري كنيد – ١

 .  قطعات باقيمانده را با حفاظ مناسب ضد آتش بپوشانيد – ٢

 .  از ابزار مستقيم ساز جهت رام عرضي استفاده كنيد – ٣

 .  را توسط جك باالبر برروي استند قرار دهيد  خودرو– ٤

 .  گلگير عقب را باز كنيد – ٥
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

 ٥٤ C 240برتسواري 
 

 

 .  شكل داخلي را درآوريد C ديواره جانبي ستون – ٦

 .  را آماده كنيد C ديواره جانبي قسمت داخلي ستون – ٧

 .  قاب جانبي را تنظيم و دستگاه تست و جوش را آماده كار كنيد – ٨

 .  را در داخل قرار داده وجوش كنيدCون  ديواره جانبي ست– ٩

 .  گلگير عقب را نصب كنيد – ١٠

 .  خودرو را از روي استند پائين آوريد – ١١

 .  اتصاالت جوش و فالنچ هاي فلزي را با برس تميز كنيد – ١٢

 .  براي آب بندي استفاده كنيد MB از سيل استاندارد – ١٣

 . رنگ بزنيد  نواحي تعمير شده وسطوح مجاوررا – ١٤

 .  تمام قطعات جدا شده را نصب كنيد – ١٥

 :  ابزار وتجهيزات – ١٦

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A             ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر    ●

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره    ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A              تيغه جوش نقطه ايي ●    

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A     ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●    

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A                      ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A              انبرهاي صافكاري     ●

 MIG               WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A             دستگاه جوش نقطه ايي ●    
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٥٥ C 240برتسواري 
 

 

 WE58.40 – Z – 1001 – 03         دريل●    

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A                دستگاه برش   ●

 :  ابزار مخصوص – ١١

 

201 589 00 51 00            210 589 17 23 00                  203 589 00 23 00                                   
 تيغة برش جوش نقطه اي   قاب ورودي جانبي   ابزارهاي تست وجوش 
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٥٦ C 240برتسواري 
 

 با عضو جانبي (B) تعويض ستون وسط  

 

   با عضوطولي B تقويت ستون -  2     داخلي B ستون –                     1

  و قاب بندي عضو طولي B ستون –                    3

 
 .  خودرو را با استفاده از جك بر روي استند قرار دهيد – ٥

 .  را با عضو طولي جانبي را جدا كنيد B پايه – ٦

 .  را آماده كنيد B نقاط اتصال بدنه وناحيه عضو طولي وپايه– ٧

 .  وعضو طولي جانبي را براي نصب آماده كنيد B پايه – ٨

  بستن –ب 

 .  نصب و جوش كنيد B عرضي طولي را در پاية  عضو– ١

 .  خودرو را از روي استند پايين آوريد – ٢
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

 ٥٧ C 240برتسواري 
 

 .  نواحي تعمير وجوشكاري شده را تميز كنيد – ٣

 .  نواحي تعمير شده وسطوح مجاور را رنگ كنيد – ٤

 .  درب جلو و عقب را نصب كنيد – ٥

   . كليه قطعاتي را كه باز كرده ايد را نصب كنيد – ٦

 : ابزار وتجهيزات – ٧

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A   ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر   ●

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A    تيغه جوش نقطه ايي ●   

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A     ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A    ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A    انبرهاي صافكاري     ●

 MIG     WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A   دستگاه جوش نقطه ايي ●   

 WE58.40 – Z – 1001 – 03       دريل●   

 دس   ●

 كردن  باز –الف 

نكـات ايمنـي كـار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده ودقت كنيد در موقع جوشكاري به خودرو و                       : احتـياط 

 .قطعات آسيب نرسانيد 

 .  درب جلو را باز كرده و درآوريد – ١
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٥٨ C 240برتسواري 
 

 .  درب عقب را باز كرده ودرآوريد – ٢

 . باز كنيد  قطعات قابل باز كردن وجدا كردن را در ناحيه مورد تعمير را – ٣

 .  قطعات باقيمانده در محل تعمير را با حفاظ مقاوم ضد آتش بپوشانيد – ٤

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A      تگاه برش

 :  ابزار مخصوص – ١١

 

203 589  00 23 00          210 589 17 23 00             201 589 00 51 00                    203 589 06 23 00            

 

 

                       قاب درگاه كناري                جيگ تست وجوشكاري                          تيغه برش            الگوهاي برش 
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٥٩ C 240برتسواري 
 

 (A)تعويض ستون جلو 

 

  ميلة تقويتي تحتاني جلو -3  داخلي A پاية -2  ميلة تقويتي فوقاني جلو -           1

  خارجي A پاية – A            5 ميلة تقويتي پاية -           4

 
 
 

  باز كردن –الف 

نكـات ايمنـي كـار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده ودقت كنيد در موقع جوشكاري به خودرو و                       : احتـياط 

 .قطعات آسيب نرسانيد 

 .  كاپوت موتور را درآوريد– ١

 .  گلگير جلو سمت چپ را درآوريد – ٢

 .  درب جلو سمت چپ را درآوريد – ٣

 .  صندلي جلو سمت چپ را باز كرده و درآوريد – ٤

 .  زير پايي ها را درآوريد – ٥
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

 ٦٠ C 240برتسواري 
 

 .  مجموعه پدال ترمز دستي را درآوريد – ٦

 .  سيم هاي برق ولوله هاي خالء را از ناحيه اي كه بايد تعمير شود را باز كنيد – ٧

 .  شيشه جلو را درآوريد – ٨

 .  شلنگ آب را درآوريد – ٩

 .  صندلي قسمت مسافر را بپوشانيد – ١٠

 .  را درآوريدA   رطوبت  گيرهاي داخلي عايق حرارتي سقف و پايه– ١١

 .  كليه قطعات قابل درآوردن در ناحيه تعمير را باز كنيد – ١٢

 .   تمام قطعات باقيمانده در خودرو را بپوشانيد – ١٣

 . فاده از جك باالبر روي استند قرار دهيد  خودرو را با است– ١٤

 . نقاط اتصال در بدنه را آماده كنيد .  را جدا كنيد A پايه و ستون – ١٥

 .  قسمت داخلي سگدست و قاب بندي را آماده كنيد – ١٦

  بستن –ب 

 .  قسمت داخلي ستون را جوش دهيد – ١

 .  قسمت باال و پائين بيروني ستون را جوش دهيد – ٢

 .  خودرو را از استند پائين آوريد – ٣

 .  نواحي مورد تعمير وجوشكاري شده را تميز كرده و رنگ آستر بزنيد – ٤

 .  وسطوح مجاور را رنگ بزنيد A ستون و پايه – ٥

 .  شلنگ تخليه آب را نصب كنيد – ٦

 . را نصب كنيد A رطوبت گيرهاي داخلي سقف و ستون – ٧

 . ي خالء ناحيه تعمير شده را نصب كنيد  سيم هاي برق و لوله ها– ٨

 .  حامل داشبورد را نصب كنيد – ٩

 .  مجموعه پدال ترمز دستي را نصب كنيد – ١٠
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

 ٦١ C 240برتسواري 
 

 .  شيشه جلو را نصب كنيد – ١١

 .  صندلي جلو را نصب كنيد – ١٢

 .  درب جلو را نصب كنيد – ١٣

 .  گلگير جلو را نصب كنيد – ١٤

 . ت باز شده را نصب كنيد  كاپوت موتور وكليه قطعا– ١٥

 : ابزار وتجهيزات - ١٦

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A   ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر   ●
 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A    تيغه جوش نقطه ايي ●   
 WH58.30 – Z – 1003 – 02A     ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   
 WH58.30 – Z – 1001 – 03A    ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●
 WH58.30 – Z – 1005 – 02A    انبرهاي صافكاري     ●
 MIG     WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A   دستگاه جوش نقطه ايي ●   
 WE58.40 – Z – 1001 – 03       دريل●   
 WE58.40 – Z – 1002 – 03A      دستگاه برش   ●

 :  ابزار مخصوص – ١١

 

203 589  00 23 00          210 589 17 23 00             201 589 00 51 00                    203 589 06 23 00            

 

 

                    قاب درگاه كناري                جيگ تست وجوشكاري                             تيغه برش            الگوهاي برش 
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٦٣ C 240برتسواري 

 (A)تعويض ستون جلو 

 

  ميلة تقويتي تحتاني جلو -3  داخلي A پاية -2  ميلة تقويتي فوقاني جلو -           1

  خارجي A پاية – A            5 ميلة تقويتي پاية -           4

 
 
 

  باز كردن –الف 

وقع جوشكاري به خودرو و     نكـات ايمنـي كـار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده ودقت كنيد در م                  : احتـياط 

 .قطعات آسيب نرسانيد 

 .  كاپوت موتور را درآوريد– ١

 .  گلگير جلو سمت چپ را درآوريد – ٢

 .  درب جلو سمت چپ را درآوريد – ٣

 .  صندلي جلو سمت چپ را باز كرده و درآوريد – ٤

 .  زير پايي ها را درآوريد – ٥
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

٦٤ C 240برتسواري 

 .  مجموعه پدال ترمز دستي را درآوريد – ٦

 .  سيم هاي برق ولوله هاي خالء را از ناحيه اي كه بايد تعمير شود را باز كنيد – ٧

 .  شيشه جلو را درآوريد – ٨

 .  شلنگ آب را درآوريد – ٩

 .  صندلي قسمت مسافر را بپوشانيد – ١٠

 .  را درآوريدA   رطوبت  گيرهاي داخلي عايق حرارتي سقف و پايه– ١١

 . رآوردن در ناحيه تعمير را باز كنيد  كليه قطعات قابل د– ١٢

 .   تمام قطعات باقيمانده در خودرو را بپوشانيد – ١٣

 .  خودرو را با استفاده از جك باالبر روي استند قرار دهيد – ١٤

 . نقاط اتصال در بدنه را آماده كنيد .  را جدا كنيد A پايه و ستون – ١٥

 . اده كنيد  قسمت داخلي سگدست و قاب بندي را آم– ١٦

  بستن –ب 

 .  قسمت داخلي ستون را جوش دهيد – ١

 .  قسمت باال و پائين بيروني ستون را جوش دهيد – ٢

 .  خودرو را از استند پائين آوريد – ٣

 .  نواحي مورد تعمير وجوشكاري شده را تميز كرده و رنگ آستر بزنيد – ٤

 .  وسطوح مجاور را رنگ بزنيد A ستون و پايه – ٥

 .  شلنگ تخليه آب را نصب كنيد – ٦

 . را نصب كنيد A رطوبت گيرهاي داخلي سقف و ستون – ٧

 .  سيم هاي برق و لوله هاي خالء ناحيه تعمير شده را نصب كنيد – ٨

 .  حامل داشبورد را نصب كنيد – ٩

 .  مجموعه پدال ترمز دستي را نصب كنيد – ١٠
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٦٥ C 240برتسواري 

 .  شيشه جلو را نصب كنيد – ١١

 . دلي جلو را نصب كنيد  صن– ١٢

 .  درب جلو را نصب كنيد – ١٣

 .  گلگير جلو را نصب كنيد – ١٤

 .  كاپوت موتور وكليه قطعات باز شده را نصب كنيد – ١٥

 : ابزار وتجهيزات - ١٦

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A   ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر   ●
 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A    تيغه جوش نقطه ايي ●   
 WH58.30 – Z – 1003 – 02A     ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   
 WH58.30 – Z – 1001 – 03A    ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●
 WH58.30 – Z – 1005 – 02A    انبرهاي صافكاري     ●
 MIG     WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A   دستگاه جوش نقطه ايي ●   
 WE58.40 – Z – 1001 – 03       دريل●   
 WE58.40 – Z – 1002 – 03A      دستگاه برش   ●

 :  ابزار مخصوص – ١١

 

203 589  00 23 00          210 589 17 23 00             201 589 00 51 00                    203 589 06 23 00            

 

 

                       قاب درگاه كناري                جيگ تست وجوشكاري                          تيغه برش            الگوهاي برش 
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب

 

  ٦٣  گروه                                     
 

٦٦ C 240برتسواري 

 (A)تعويض ستون جلو 
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٦٧ C 240برتسواري 

 تعويض كف اصلي خودرو  

 .دقت شود به كف آسيب نرسد . با اره جدا كنيد ( A )مل از بدنه در ناحيه  عضو طولي را بطور كا– ١

دقت شود به عضو طولي قسمت . با اره برش دهيد ( B )در ناحيه   A نقـاط عالمـت گذاري شده در ستون جلو  – ٢

 .پايين آسيب نرسد 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . نقطه جوش ها در بين ستون ببريد – ٣

 . كنيد  قسمت وسط را باز– ٤
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٦٨ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . جدا كنيد ( C )  نقاط عالمت گذاري شده در در عضو طولي قسمت بيروني با شابلون در ناحيه  - ٥

.  جدا كرده را ببريد ( C )  نقـاط عالمـت گـذاري شـده در در عضو طولي قسمت بيروني با شابلون در ناحيه      - ٦

 .دقت شود به كف اطاق آسيب نرسد 
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٦٩ C 240برتسواري 

 . را بريده و جدا كنيد  C تا  Aنقطه جوش هاي بين ناحيه  – ٧

 . مقطع بريده شده را از عضو طولي باز كنيد – ٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دقت شود به سقف . را با اره كامل جدا كنيد  E تا  D در ناحيه بين  A نقـاط عالمت گذاري شده در ستون جلو  – ٩

    mm                      b= 50 mm=   a 50  1.                       خودرو آسيب نرسد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را بريده و جدا كنيد  ( G ) نقطه جوش هاي در  ناحيه - ١٠

 . با دستگاه سمباده جداكنيد (F ) نقطه جوش ها در ناحيه– ١١

 . مقطع بريده شده را جدا كنيد – ١٢
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٧٠ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . روي باز كنيد  با فرز ك( H ) نقطه جوش ها را ذر ناحيه – ١٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . با فرز كروي باز كنيد ( J – K - L ) نقطه جوش ها را ذر ناحيه - ١٤

 . با فرز كروي باز كنيد ( I ) نقطه جوش ها را ذر ناحيه - ١٥
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٧١ C 240برتسواري 

 . با فرز كروي باز كنيد ( M ) نقطه جوش ها را ذر ناحيه - ١٦

  ديده شوندنبايد )فلش (نقطه جوش ها را در ناحيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . با فرز كروي باز كنيد ( N ) نقطه جوش ها را ذر ناحيه - ١٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . با فرز كروي باز كنيد ( O ) نقطه جوش ها را ذر ناحيه - ١٨
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٧٢ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . آن را تميز كنيد A با دمنده هوا حرارت باالدر قسمت پوشيده ستون – ١٩

 .نيد  را باز كرده وجدا كA ستون - ٢٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . با اره ببريد ( P ) در ناحيه  A  در نقاط عالمت گذاشته شده ستون جلو– ٢١

C = 100 MM         
 .قطعات باقيمانده را جدا كنيد . با فرز كروي باز كنيد ( Q ) نقطه جوش ها را ذر ناحيه - ٢٢

 .عات باقيمانده را جدا كنيد قط. با فرز كروي باز كنيد ( R ) نقطه جوش ها را ذر ناحيه - ٢٣

 . با اره ببريد ( S ) در ناحيه  A  در نقاط عالمت گذاشته شده ستون جلو- ٢٤

     D = 30 MM  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٧٣ C 240برتسواري 

 .قطعات باقيمانده را جدا كنيد . با فرز كروي باز كنيد ( Y ) نقطه جوش ها را ذر ناحيه - ٢٥

 . صاف كنيد ( V ) نقاط جوشكاري شده در ناحيه – ٢٦

 .قطعات باقيمانده را جدا كنيد . با فرز كروي باز كنيد ( T )نقطه جوش ها را ذر ناحيه  - ٢٧

 . با فرز كروي باز كنيد ( W ) نقطه جوش ها را ذر ناحيه - ٢٨

 . با دمنده هوا حرارت باالدر قسمت داخلي عضو طولي را تميز كنيد - ٢٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ا كنيد  را جد( 1 ) تقويتي باقيمانده – ٣٠

 .قطعات باقيمانده را جدا كنيد . با فرز كروي باز كنيد ( X ) نقطه جوش ها را ذر ناحيه - ٣١

 : ابزار وتجهيزات - ٣٢

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A   ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A     تيغه جوش نقطه ايي   ●
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٧٤ C 240برتسواري 

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A    يليمتري  م٧٠برس سيمي    ●  

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A     انبرهاي صافكاري     ●

 MIG       WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A     دستگاه جوش نقطه ايي ●   

 WE58.40 – Z – 1001 – 03          دريل●   

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A       دستگاه برش   ●

 :  ابزار مخصوص – ٣٣

 
 

203 589 06 23 00 201 589 00 51 00 
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٧٥ C 240برتسواري 

 آ ماده كردن اتصاالت در بدنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . سطح اتصاالت فلز بدون روكش را در محل مورد نظر صاف ولبه هاي نقطه جوش را در  فلز صاف كنيد – ١

 . با جارو برقي براده ها را جمع كنيد – ٢

 . ها را  ضد زنگ بزنيد  اطراف نقطه جوش– ٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . سطح اتصاالت فلز بدون روكش را در محل مورد نظر صاف ولبه هاي نقطه جوش را در  فلز صاف كنيد - ٤

 . با جارو برقي براده ها را جمع كنيد - ٥
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٧٦ C 240برتسواري 

 . اطراف نقطه جوش ها را  ضد زنگ بزنيد - ٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ل مورد نظر صاف ولبه هاي نقطه جوش را در  فلز صاف كنيد  سطح اتصاالت فلز بدون روكش را در مح- ٧

 . با جارو برقي براده ها را جمع كنيد - ٨

 . اطراف نقطه جوش ها را  ضد زنگ بزنيد - ٩

 : ابزار وتجهيزات - ١٠

 WH58.30 – Z – 1001 – 07A                                         مواد ضد زنگ  ●
 WH58.30 – Z – 1001 – 03A        ميليمتري  ٧٠برس سيمي    ●  

 WE58.40 – Z – 1002 – 04A                          سمباده     ●   

 A WE58.40 – Z – 1001 – 03            دريل●   

 WE58.40 – Z – 1003 – 03A           دستگاه برش   ●

 W    E58.40 – Z – 1005 – 03Aجارو برقي                                                ●
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٧٧ C 240برتسواري 

 آماده كردن قاب داخلي ستون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . ميليمتري  محل مورد نظر را سوراخ كنيد ٧ با دريل وپانچ – ١

 .فلز صاف كنيد  سطح اتصاالت فلز بدون روكش را در محل مورد نظر صاف ولبه هاي نقطه جوش را در  - ٢

 .   را سوراخ كنيد ( A – B ) ميليمتري ناحيه ٧ با پانچ – ٣
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٧٨ C 240برتسواري 

 . سطح اتصاالت فلز بدون روكش را در محل مورد نظر صاف ولبه هاي نقطه جوش را در  فلز صاف كنيد - ٤

 . وضد زنگ بزنيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (S)ه  و برش ناحيA اندازه انتقال از تقويتي بدنه ستون جلو – ٥

    e = 80  mm 
 .  ميليمتري  محل مورد نظر را سوراخ كنيد ٧ با دريل وپانچ - ٦

 . سطح اتصاالت فلز بدون روكش را در محل مورد نظر صاف ولبه هاي نقطه جوش را در  فلز صاف كنيد - ٧

 . وضد زنگ بزنيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .نيد  ميليمتري  محل مورد نظر را سوراخ ك٧ با دريل وپانچ - ٨

 . سطح اتصاالت فلز بدون روكش را در محل مورد نظر صاف ولبه هاي نقطه جوش را در  فلز صاف كنيد - ٩
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٧٩ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : ابزار وتجهيزات - ١٠

 WH58.30 – Z – 1001 – 07A                                         مواد ضد زنگ  ●
 WH58.30 – Z – 1001 – 03A         ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●  

 WE58.40 – Z – 1002 – 04A         سمباده                      ●   
 A WE58.40 – Z – 1001 – 03            دريل●   

 WE58.40 – Z – 1003 – 03A           دستگاه برش   ●

  W    E58.40 – Z – 1005 – 03Aجارو برقي                                                ●

 : ابزار مخصوص – ١١

 
 
 
 
 
 203 589 06 23 00 

             شابلون بش
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٨٠ C 240برتسواري 

 جوشكاري قاب داخلي ستون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . با بست هاي ابزار راهنماي جوشكاري منطبق كنيد  A  ستون جلو – ١

 . را جوش نقطهايي كروي دهيد ( N ) را در ناحيه A  ستون جلو - ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 . را جوش نقطهايي كروي دهيد ( L - O )ناحيه  و گلگير را در A  ستون جلو - ٣
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٨١ C 240برتسواري 

 . را جوشكاري نقطه ايي كنيد ( J – K – T - X ) و گلگير را در ناحيه A  ستون جلو - ٤

 . را جوشكاري كنيد ( V ) را در ناحيه  A  قسمت داخلي وبيروني ستون جلو - ٥

 . ذا جوش نقطهايي كنيد ( I ) وكف اصلي در ناحيه  A ستون جلو – ٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را جوشكاري نقطه ايي كروي كنيد ( H - M ) و گلگير را در ناحيه A  ستون جلو - ٧

 . با انبر دست تقويتي جلو در قسمت زيرين منطبق كرده و نگهداريد – ٨

 . را جوش نقطه ايي دهيد ( W ) ته تقويتي جلو در ناحيه – ٩

 . ايي كروي دهيد  را جوش نقطه( W ) ته تقويتي جلو در ناحيه - ١٠
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٨٢ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . محل جوشكاري را با بووس تميز كرده وضد زنگ بزنيد – ١١

 . با انبر دست تقويتي جلو در قسمت سر منطبق كرده و نگهداريد - ١٢

 . را جوش نقطه ايي دهيد ( R ) سر تقويتي جلو در ناحيه - ١٣

 .يي كروي دهيد  را جوش نقطه ا( A ) سر تقويتي جلو در ناحيه - ١٤
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٨٣ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . سطح اتصال را بابرس سيمي تميز كرده وضد زنگ بزنيد – ١٥
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٨٤ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از صفحه فاصله انداز استفادح .  با بست هاي ابزار راهنماي جوشكاري منطبق كنيد  A   تقويتـي سـتون جلـو    - ١٦

 .كنيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 . را جوش نقطه ايي دهيد ( E - I  ) تقويتي جلو در ناحيه - ١٧

 . را جوش نقطه ايي كروي دهيد ( Y ) تقويتي جلو در ناحيه - ١٨
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٨٥ C 240برتسواري 

  را جوشكاري كنيد ( C ) تقويتي جلو در ناحيه - ١٩

 . را جوشكاري كنيد  ( S ) تقويتي جلو در ناحيه - ٢٠

 . را جوش نقطه ايي دهيد ( D ) تقويتي جلو در ناحيه - ٢١

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را جوش نقطه ايي كروي دهيد ( G ) تقويتي ستون جلو در ناحيه - ٢٢

 . را جوش نقطه ايي دهيد ( F ) تقويتي ستون جلو در ناحيه – ٢٣
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٨٦ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را جوش نقطه ايي كروي دهيد ( M ) تقويتي ستون جلو در ناحيه - ٢٤
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٨٧ C 240برتسواري 

 .گ بزنيد  سطح اتصال را بابرس سيمي تميز كرده وضد زن- ٢٥

 . را ضد زنگ بزنيد ( S ) سطح اتصال در ناحيه – ٢٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 . سطح اتصال را بابرس سيمي تميز كرده وضد زنگ بزنيد - ٢٧

 ( C  ) سطح اتصال را بابرس سيمي تميز كرده وضد زنگ بزنيد در ناحيه - ٢٨
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٨٨ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 : ابزار وتجهيزات - ٢٩

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A   ميليمتر با شماره  ١٢ر تيغه برش با قط  ●

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A     تيغه جوش نقطه ايي   ● 

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A      ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A     ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A     انبرهاي صافكاري     ●

 MIG       WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A     دستگاه جوش نقطه ايي ●   

 WE58.40 – Z – 1001 – 03          دريل●   
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٨٩ C 240برتسواري 

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A       دستگاه برش   ●

 : ابزار مخصوص – ١١

  

 
 
 
 

 
210 589 17 23 00 

         قاب كناري
203 589 00 23 00 

  ابزار راهنماي جوش
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٩٠ C 240برتسواري 

 جوشكاري قاب 

 .  با ابزار راهنماي جوش وگيره بچسبانيد A قسمت بيروني ستون جلو - ١

  ( G )ناحيه . را جوش نقطه ايي كروي داده وصاف كنيد A قسمت بيروني ستون جلو - ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  جوش نقطه ايي كروي داده وصاف كنيد( D ) را  در ناحيه A قسمت بيروني ستون جلو  - ٣

 . جوشكاري كنيد ( P ) را  در ناحيه A قسمت بيروني ستون جلو - ٤

 . را سائيده و صا ف كنيد ( P ) در ناحيه MIG نقاط جوشكاري – ٥
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٩١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . جوش نقطه ايي كروي داده وصاف كنيد ( F ) را  در ناحيه Aقسمت بيروني ستون جلو  - ٦

 . جوش داده وصاف كنيد ( B ) را  در ناحيه Aقسمت بيروني ستون جلو  - ٧
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٩٢ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . قاب ستون كناري را باز كرده وبا راهنماي جوشكاري چك كنيد – ٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٩٣ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را جوش نقطه اي دهيد  ( I ) را در كل ناحيه A تقويتي ستون جلو – ٩

 .را جوش داده وصاف كنيد  )  AAتا( AB  تون جلو را در ناحيه  قسمت بيروني س– ١٠
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٩٤ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را با لحيم پر كرده و آن را صاف كنيد  A در قسمت بيروني ستون جلو – ١١
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٩٥ C 240برتسواري 

 : ابزار وتجهيزات - ١٢

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A   ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر   ●

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    الكترود با شماره تيغه   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A     تيغه جوش نقطه ايي   ● 

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A      ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A     ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A     انبرهاي صافكاري     ●

 MIG       WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A     دستگاه جوش نقطه ايي ●   

 WE58.40 – Z – 1001 – 03          دريل●   

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A       دستگاه برش   ●

 : ابزار مخصوص – ١٣

203 589 00 23 00 
 ابزار راهنماي جوش

210 589 17 23 00 
         قاب كناري
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٩٨ C 240برتسواري 

 جوشكاري قاب 

 .  با ابزار راهنماي جوش وگيره بچسبانيد A قسمت بيروني ستون جلو - ١

  ( G )ناحيه . را جوش نقطه ايي كروي داده وصاف كنيد A قسمت بيروني ستون جلو - ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  جوش نقطه ايي كروي داده وصاف كنيد( D ) را  در ناحيه A قسمت بيروني ستون جلو  - ٣

 . جوشكاري كنيد ( P ) را  در ناحيه A قسمت بيروني ستون جلو - ٤

 . را سائيده و صا ف كنيد ( P ) در ناحيه MIG نقاط جوشكاري – ٥
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٩٩ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . جوش نقطه ايي كروي داده وصاف كنيد ( F ) را  در ناحيه Aقسمت بيروني ستون جلو  - ٦

 . جوش داده وصاف كنيد ( B ) را  در ناحيه Aقسمت بيروني ستون جلو  - ٧
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب

 

  ٦٣  گروه                                     
 

١٠٠ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . قاب ستون كناري را باز كرده وبا راهنماي جوشكاري چك كنيد – ٨
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٠١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را جوش نقطه اي دهيد  ( I ) را در كل ناحيه A تقويتي ستون جلو – ٩

 .اده وصاف كنيد را جوش د )  AAتا( AB   قسمت بيروني ستون جلو را در ناحيه – ١٠
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٠٢ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را با لحيم پر كرده و آن را صاف كنيد  A در قسمت بيروني ستون جلو – ١١
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٠٣ C 240برتسواري 

 : ابزار وتجهيزات - ١٢

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A   ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر   ●

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A     تيغه جوش نقطه ايي   ● 

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A      ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A     ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A     انبرهاي صافكاري     ●

 MIG       WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A     دستگاه جوش نقطه ايي ●   

 WE58.40 – Z – 1001 – 03          دريل●   

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A       دستگاه برش   ●

 : ابزار مخصوص – ١٣

  

 
 
 
 

 
210 589 17 23 00 

         قاب كناري
203 589 00 23 00 

  ابزار راهنماي جوش

 

 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٠٤ C 240برتسواري 

 تعويض كف اصلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عضوعرضي جلو  -3   حامل رابط-2   كف اصلي خودرو -     1 

  عضو طولي داخلي -5   عضو عرضي عقب -     4

 
 

  باز كردن –الف 

نكـات ايمنـي كـار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده ودقت كنيد در موقع جوشكاري به خودرو و                       : احتـياط 

 .قطعات آسيب نرسانيد 

 .  وعضو طولي جانبي را درآوريد B ستون – ١

 .  از ناحيه اي كه بايد تعمير شود را جدا كنيد  قطعات قابل جدا كردن را– ٢

 .  قطعات باقيمانده در ناحيه اي كه بايد تعمير شود توسط حفاظ حرارتي ضد آتش بپو شانيد – ٣

 .  كف اصلي خودرو و عضو طولي داخلي وعضو عرضي وسط را جدا كنيد – ٤

 .  كف اصلي و عضو طولي وعرضي وسط را آماده كنيد – ٥
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

١٠٥ C 240برتسواري 

 

   بستن–ب 

 .  كف اصلي و رام هاي تقويتي وسط را نصب كنيد – ١

 .  وزير ستون كناري را نصب كنيد B پايه و ستون – ٢

 .  خودرو را از روي استند مخصوص پائين آوريد – ٣

 .  كف اصلي را از زير جوش دهيد – ٤

 .  نواحي تعمير شده وجوش كاري شده را تميز كنيد – ٥

 . مجاور را رنگ بزنيد  نواحي تعمير شده وسطوح – ٦

 .  تمام قطعات باز شده را ببنديد – ٧

 

 

 : ابزار وتجهيزات - ٨

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A   ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر   ●

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A     تيغه جوش نقطه ايي   ● 

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A      ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A     ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A     انبرهاي صافكاري     ●

 MIG       WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A     دستگاه جوش نقطه ايي ●   
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٠٦ C 240برتسواري 

 WE58.40 – Z – 1001 – 03          دريل●   

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A       دستگاه برش   ●

 

 

 :  ابزار مخصوص – ٩

 

 

 
201 589 00 51 00
 ȇȀǣ ȁȀȥ ȼȢɆǩ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٠٧ C 240برتسواري 

 جدا سازي كف اصلي ، عضو عرضي  ، طولي ومياني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را جداكنيد (A , B) نقاط عالمت گذاري در ناحيه – ١

 . را با اره ببريد (A)ي در ناحيه  نقاط عالمت گذار- ٢

 . را باز كنيد (c , d) نقطه جوش ها را در ناحيه – ٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را با اره ببريد (I) نقاط عالمت گذاري در ناحيه - ٤

 . را باز كنيد (J) نقطه جوش ها را در ناحيه - ٥
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٠٨ C 240برتسواري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را با اره ببريد (E) نقاط عالمت گذاري در ناحيه - ٦

 . را باز كنيد (F)جوش ها را در ناحيه  نقطه - ٧

 . مقطع حامل اتصال را باز كنيد – ٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را باز كنيد (G , H) نقطه جوش ها را در ناحيه - ٩
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٠٩ C 240برتسواري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را با اره ببريد (B) نقاط عالمت گذاري در ناحيه - ١٠

 . كف اصلي باز كنيد – ١١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .باز كنيد  را (K) نقطه جوش ها را در ناحيه - ١٢

 .و آن را خارج كنيد . را باز كنيد (L) نقطه جوش ها را در ناحيه - ١٣
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١١٠ C 240برتسواري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را باز كنيد (J , N , O)نقطه جوش ها را در ناحيه  - ١٤

 .  با فرز كروي را باز كنيد (M)نقطه جوش ها را در ناحيه  - ١٥

 . را باز كنيد (P)نقطه جوش ها را در ناحيه  - ١٦

 .يمانده ورقه فلزي را باز كنيد  باق– ١٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در دو طرف لبه هاي نقطه جوش بسائيد .  سطوح اتصال در زيرقسمت سايه را صاف كنيد -١٨
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١١١ C 240برتسواري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در دو طرف لبه هاي نقطه جوش بسائيد .  سطوح اتصال در زيرقسمت سايه را صاف كنيد - ١٩

 . براده ها را به كمك جارو برقي تميز كنيد – ٢٠

 .  لبه هاي نقاط جوشكاري شده را ضد زنگ بزنيد – ٢١

 : ابزار وتجهيزات - ٢٢

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A   ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر   ●

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A     تيغه جوش نقطه ايي   ● 

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A      ميليمتر  ٧طر پانچ با ق●   

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A     ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A     انبرهاي صافكاري     ●

 MIG       WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A     دستگاه جوش نقطه ايي ●   
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١١٢ C 240برتسواري 

 WE58.40 – Z – 1001 – 03          دريل●   

 

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A       دستگاه برش   ●

 

 :  ابزار مخصوص – ٢٣
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١١٣ C 240برتسواري 

 آماده سازي كف اصلي ، عضو عرضي  ، طولي ومياني

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مطابق شكل نقاط عالمت در عضو طولي با اره بريده وجدا كنيد – ١

 . سانتيمتر بزرگتر از قطعه باقيمانده در خودرو باشد ٢بايد قطعه جديد : توجه 
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١١٤ C 240برتسواري 

 . را منطبق كنيد  ( J  ) قطعه طولي داخلي در خودرو واندازه جابجايي را با قطعه تقويتي در ناحيه – ٢

 . با اره قسمت داخلي قطعه طولي را بطور كامل ببريد – ٣

 .وراخ كنيد  را س( J ) ميليمتر ناحيه ٦ با دريل – ٤

 . را سوراخ كنيد ( N , Q ) ميليمتر ناحيه ٦ با پانچ  – ٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در دو طرف لبه هاي نقطه جوش بسائيد .  سطوح اتصال در زيرقسمت سايه را صاف كنيد - ٦

 . در كف مياني را با اره ببريد  (A) ناحيه عالمت زده – ٧
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١١٥ C 240برتسواري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ر كف مياني را با اره ببريد  د ( R  ) ناحيه عالمت زده - ٨

 . رامطبق كنيد ( a, b ) كف مياني و سطوح اتصال در ناحيه – ٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . كف مياني خودرو را باز وجدا كنيد – ١٠
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١١٦ C 240برتسواري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . را در كف مياني با اره ببريد ( c ) نقاط جدا شده – ١١

 .براي كانل مي باشد  ( a ) سانتيمتردر نقطه ٢ حدود ( c )نقطه جدا شده در : توجه 

 . سوراخ كنيد ( G ) ميليمتري در كف مياني ناحيه ٦ با مته – ١٢

 .سوراخ كنيد  ) Hتا (  A     ميليمتري در كف مياني ناحيه ٦ با پانچ ١٣

 .در دو طرف لبه هاي نقطه جوش بسائيد .  سطوح اتصال در زيرقسمت سايه را صاف كنيد -  ١٤

 .تري قطعه عرضي جلو وعقب واتصالنگهدارنده را سوراخ كنيد  ميليم٦ با پانچ – ١٥
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١١٧ C 240برتسواري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در دو طرف لبه هاي نقطه جوش بسائيد .  سطوح اتصال در زيرقسمت سايه را صاف كنيد - ١٦

 : ابزار وتجهيزات - ١٧

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A                دريل   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A     اره دستي                   ● 

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A      ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A     ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●
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١١٨ C 240برتسواري 

 نصب كف اصلي ، عضو عرضي  ، طولي ومياني

 . قطعه طولي داخلي را منطبق كرده و گيره ها آن را محكم كنيد – ١

 . را جوش دهيد ( s )لي را در ناحيه  قطعه طولي داخ- ٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را نقطه  جوش كروي دهيد ( J , N , Q ) قطعه طولي داخلي را در ناحيه - ٣

 . صاف و تخت كنيد (S ) نقاط جوش در قسمت داخلي وبيروني در ناحيه – ٤

 . را درزگيري كنيد MB را با سيل درز گير ( U ) ناحيه – ٥

 .منطبق كرده وبا گيره آن را محكم كنيد  كف مياني را – ٦

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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١١٩ C 240برتسواري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را پرچ كنيد ( U ) كف مياني را در ناحيه – ٧

 . را جوش نقطه كروي دهيد ( A , G , H , K ) كف مياني را در ناحيه - ٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را جوشكاري كنيد ( R ) كف مياني را در ناحيه – ٩

 . نقاط جوشكاري را صاف وتخت كنيد – ١٠
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١٢٠ C 240برتسواري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . محل اتصال را باقطعه عرضي جلو منطبق ومحكم كنيد - ١١

 MM                  2 = 581 MM 618 = 1اندازه ها                     

 . قطعه عرضي جلو را باز كنيد – ١٢

 .را جوش نقطه اي كروي دهيد  )  ( F , P حامل اتصال را در ناحيه-  ١٣

 . جوش نقطه اي دهيد را )  ( W حامل اتصال را در ناحيه-  ١٤

 . را جوش نقطهاي دهيد ( V ) كف مياني را در ناحيه -  ١٥
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٢١ C 240برتسواري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . موقعيت قطعه عرضي جلو وعقب را محكم كنيد – ١٦

         MM 570  = 3     اندازه قطر     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را جوش نقطه اي كروي دهيد ( C , D ) قطعه عرضي را در ناحيه – ١٧

 . را جوش نقطه اي  دهيد ( X , Y )ر ناحيه  قطعه عرضي را د-  ١٨
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

١٢٢ C 240برتسواري 

 . را جوش دهيد ( Z ) كف مياني را در ناحيه -  ١٩

 : ابزار وتجهيزات  - ٢٠

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A   ميليمتر با شماره  ١٢تيغه برش با قطر   ●

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A     تيغه جوش نقطه ايي   ● 

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A      ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A     ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A     انبرهاي صافكاري     ●

 MIG       WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A     دستگاه جوش نقطه ايي ●   

 WE58.40 – Z – 1001 – 03          دريل●   

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A       دستگاه برش   ●

 :  مواد مصرفي – ٢٠

 مواد جوش نقطه اي    ●

         سيل آبندي         ●
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٢٣ C 240برتسواري 

 جوشكاري زير كف مياني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . را جوش دهيد ( Z )ياني در زير خودرو در ناحيه  كف م– ١

 . محل جوش را تميز كرده وضد زنگ بزنيد  با برس– ٢

 . كف مياني در زير خودرو را درز گيري كنيد – ٣

 :ابزار وتجهيزات - ٤

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A     ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

١٢٤ C 240برتسواري 

 MIG                 WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1001 – 03          دريل   ●

 : مواد مصرفي – ٥

 B   R00.45.Z.104.01A                      مواد جوش نقطه اي  ●

                                                         BR00.45.Z.1001.07A    سيل آبندي    ●
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٢٥ C 240برتسواري 

 تعويض كامل گلگير عقب

 

 

   باز كردن -الف 

 . مواظب قطعات تيزباشيد و از دستكش ايمني استفاده كنيد :احتياط

 . اقدامات الزم براي جلوگيري از حادثه و آسيب ديدگي جوش برق به خودرو را انجام دهيد :احتياط

 . ـ قطعات باز شدني در ناحيه تعمير گلگير عقب را باز كنيد١

 .ـ درپوش ورودي باك را نصب كنيد ٢

 . ـ قطعات قابل باز كردن بدنه در قسمت گلگير عقب در داخل اطاق را باز كنيد٣

 . ـ قطعات باقيمانده را با مواد ضد آتش بپوشانيد٤

  ـ گلگير عقب را باز و جدا كنيد٥
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

١٢٦ C 240برتسواري 

 . ـ گلگير عقب جديد را آماده نصب كنيد٦

  بستن -ب

 . نصب كنيد موقع تعويض گلگير سمت راست عقبدرپوش استاندارد را در – ١

 . ـ گلگير عقب را نصب و جوش كنيد٢

 . ـ ابعاد و شكاف هاي كاپوت و درب ها و درپوش ها را تنظيم كنيد٣

 .  نواحي تعمير شده را تميز ورنگ آستري بزنيد – ٤

 . درزگيري كنيدMB بعد از تعمير با سيل – ٥

 .فره هاي توخالي را انجام دهيدبعد از تعمير كار حفاظت از ح  ـ٦

 . ـ قطعات باز شده در داخل و خارج اطراف گلگير را نصب كنيد٧

 : ابزار و تجهيزات كارگاهي –٨

 mm ١٢ تيغه كروي با قطر  ●

 mm ٧٠  برس سيمي  ●

 فرز الكترود  ●

 ابزار شل كردن نقطه جوش  ●

 mm ٧ انبرهاي پانچ با قطر  ●

 دستگاه پرچ دستي  ●

 اه جوش گاز خنثي و دستگاه جوش نقطه ايي دستگ ●

 درل برقي  ●

 دستگاه برش مستقيم بر وزاويه بر ●

 : مقادير استاندارد شكافها – ٩

 0.5 ) mm ± (٤,٥   D) A( درب جلوي ستون  ●
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٢٧ C 240برتسواري 

   0.5) mm ± (٤  ) E(درب جلو با گلگير جلو  ●

   mm) ١ ( +٤  ) F(درب جلو با درب عقب  ●

   0.5) mm  ± (٤,٥  ) G( درب جلو با سقف  ●

 0.5) mm ± (٤,٥ ) H(درب عقب با قسمت جانبي فوقاني  ●

   mm) ١ (+٣,٥ ) J(درب صندوق عقب با گلگير عقب ●

   0.5) mm ± (٣,٥ ) I(درب عقب با قسمت جانبي تحتاني  ●

   mm) ١ ( +٣,٩ ) K ( درب عقب با المپ عقب  ● 

   )١+  ٠,٥- ( ٦,٥ ) L (  درب عقب با سپر ●

 (0.5 ± (٢,٥ ) M( گلگير عقب با المپ عقب ●

  )١ ( +٤,٣ درب صندوق عقب با المپ عقب  ●

 :   مواد مصرفي - ١٠

 رنگ قابل رنگ زدن جوش نقطه ايي  ●

 ٦,٤ * ١٤ پرچ سر تخت سايز  ●

 MB سيل درزگير  ●

              ٠٠ ٢٣ ١٧ ٥٨٩ ٢١٠                         ٠٠ ٢١ ٠٣ ٥٨٩ ١٢٩                     ٠٠ ٢٣ ٠٥ ٥٨٩ ٢١١ 

            قاب پرتال جانبي  ابزار جوش و كنترل                  الگو هاي برش فرز جوش نقطه اي 

 :  ابزار مخصوص – ١١

 

 

 

 

        ٠٠ ٥١ ٠٠ ٥٨٩ ٢٠١      

      تيغة 
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٢٨ C 240برتسواري 

 باز وبسته كردن روكش پركننده

 .عقب را باز كنيد  گلگير داخلي چرخ –

 .نيد 

 .را باز كنيد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

١ 

 مخزن پركننده با مخزن كمكي را باز ك– ٢

) فلش (  لوله سوخت با روكش پالستيكي – ٣

 . روكش را به گلگير داخلي نصب كنيد – ٤

 : ابزار مخصوص – ٥

 

203 589 00 91 00 
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١٢٩ C 240برتسواري 

 بريدن گلگير عقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .را ببريد ) فلش ها (  با شابلون نقاط مشخص شده – ١

 . را با اره ببريد ( A – B )  ناحيه - ٢

 .مواظب باشيد به ستون و قطعه طولي آسيب نرسد  : توجه

 .باز كنيد  ) ( C – H نقطه جوش ها را در ناحيه– ٣
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٣٠ C 240برتسواري 

 . گلگير عقب را با استفاده از هيتر گرم كنيد – ٤

 . گلگير عقب دفرمه را باز كنيد – ٥

 .لبه ها را با زينك بپوشانيد . در دو طرف صاف كنيد  لبه ها محل جوش نقطه اي را– ٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . بسابيد (I – J ) سطوح تماس فلز بدون روكش را در ناحيه – ٧
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١٣١ C 240برتسواري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  با اره محل گلگير وستون عقب را بريده لبه ها را با انبر دست صاف كنيد – ٨

 : ابزار وتجهيزات  - ٩

  WH58.30 – Z – 1001 – 01A  ر با شماره   ميليمت١٢تيغه برش با قطر   ●

 WH58.30 – Z – 1002 – 01A    تيغه الكترود با شماره   ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 01A     تيغه جوش نقطه ايي   ● 

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A      ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A     ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1005 – 02A     انبرهاي صافكاري     ●

 MIG       WE58.40 – Z – 1001 – 02Aدستگاه جوش    ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A     دستگاه جوش نقطه ايي ●   

 WE58.40 – Z – 1001 – 03          دريل●   

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A       دستگاه برش   ●
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١٣٢ C 240برتسواري 

 :خصوص ابزار م – ١٠

           

 

 

 

 
203 589 06 23 00 

 00 51 00 589 201         شابلون برش
           تيغه فرز
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٣٣ C 240برتسواري 

 آماده كردن گلگير عقب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . سطوح تماس واتصال قطعه جديد را صاف كنيد ( A- B ) تاحيه – ١

 .لبه ها را با زينك بپوشانيد .لبه ها محل جوش نقطه اي را در دو طرف صاف كنيد  - ٢

 . را سوراخ كنيد  C  ميليمتري محل ٧ با پانچ – ٣
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  ٦٣  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

١٣٤ C 240برتسواري 

 .  بماليد  MB را  سيل ( D – E ) دو طرف قطعات را با فوم در ناحيه – ٤

 . ميليمتر قطعه جديد را سوراخ كنيد ٧ با مته ( F ) در محل – ٥

 . قطعات فومي صدمه ديده را تعويض كنيد   : توجه

 :ابزار وتجهيزات  - ٦

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A           ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A            ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   

 WH58.30 – Z – 1007 – 04A           ميليمتر١١٥چرخ   سمباده با قطر   ●

 WE58.40 – Z – 1001 – 03             دريل●        

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A            دستگاه برش   ●
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٣٥ C 240برتسواري 

 ر عقبنصب گلگي

 

 

 

 
 .  گلگير عقب را نصب و تنظيم كنيد – ١

 . سيل الستيكي را نصب وبا چشم تنظيم كنيد – ٢

 . فاصله هاي بين گلگير عفب و در و با سپر را تنظيم كنيد – ٣

 . براي تنظيم فاصله از راهنماي فيلر استفاده كنيد   :توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . گلگير عقب را جوش نقطه اي دهيد - ٤

 .جوش نقطه اي دهيد  E  جوش كروي ودر ناحيه  D  جوش خطي و در ناحيه B  و  A ناحيه  در– ٥

 . را سوراخ كنيد  C ميليمتري قطعه طولي بيروني در ناحيه ٦ با مته – ٦
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٣٦ C 240برتسواري 

 .پرچ كنيد C  فوالدي تخت در ناحيه MM  14 * 6   سمت ديوار بيروني وقطعه طولي با پرچ – ٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .قطه جوش  لبه هاي محفظه چرخ با گيره اهني ببنديد  دو باره ن– ٨

 . پانل كمان چرخ با لبه جوش نقطهاي دهيد – ٩

 . محل جوش را با برس تميز كنيد – ١٠

 . شكاف گلگير عقب را با لحيم پر كنيد – ١١
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٣٧ C 240برتسواري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مقادير استاندارد شكافها  - ١٢

 D) A(                  ± 0.5 ) mm (4.5 درب جلوي ستون   ●

   E (               ( ± 0.5) mm 4(درب جلو با گلگير جلو  ●

   F (               mm 4 (+ 1)(درب جلو با درب عقب  ●

   G (               ±  0.5) mm (4.5( درب جلو با سقف  ●

 H   (   ± 0.5) mm (4.5(درب عقب با قسمت جانبي فوقاني  ●

   J      (   mm 3.5 ( +1)(گير عقبدرب صندوق عقب با گل ●

   I    (   ± 0.5) mm (3.5(درب عقب با قسمت جانبي تحتاني  ●

  K        (  mm 3.9 (+1) ( درب عقب با المپ عقب  ● 
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  ٦٣  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٣٨ C 240برتسواري 

  L (           mm     6.5 (± 1) (   درب عقب با سپر●

 M (           mm) ± 0.5) (2.5( گلگير عقب با المپ عقب ●

   mm  (1+) 4.3          صندوق عقب با المپ عقب درب  ●

 :ابزار وتجهيزات  - ١٣

 WH58.30 – Z – 1001 – 03A           ميليمتري ٧٠برس سيمي    ●

 WH58.30 – Z – 1003 – 02A            ميليمتر  ٧پانچ با قطر ●   

 WH58.30 – Z – 1007 – 04A            ميليمتر١١٥چرخ   سمباده با قطر   ●

 WE58.40 – Z – 1001 – 03             دريل●       

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A            دستگاه برش   ●

 :   مواد مصرفي - ١٤

 رنگ قابل رنگ زدن جوش نقطه ايي  ●

 ٦,٤ * ١٤ پرچ سر تخت سايز  ●

 MB سيل درزگير  ●

 :  ابزار مخصوص – ١٥

 129 589 03 21 00 
 00 27 00 589 129     فيلر                          

             گيره آهني                    
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  ٦٤  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )ديواره عقب (۶۴:  گروه 
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  ٦٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

٢ C 240برتسواري 

 ديواره عقب خودرو

 
 تعويض بخش انتهايي -

 بريدن انتهاي عقب -

 آماده كردن انتهاي عقب براي جوشكاري -

 نصب و جوش قطعه انتهاي عقب -

 درز گيري بدنه قبل رنك كردن -

 باز كردن قطعه طولي عقب -

 آماده كردن قطعه طولي عقب براي نصب -

 نصب كردن قطعه طولي عقب -

 هايي سمت چپتعويض بخش انت -
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  ٦٤  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٣ C 240برتسواري 

 تعويض بخش انتهايي خودرو 

 

 
 

  باز كردن –الف 

 .نكات ايمني مربوط به كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كنيد  : احتياط

 . قطعات متصل به انتهاي خودرو را باز كنيد – ١

 .  قطعات متصل به بدنه در ناحيه عقب وسمت چپ و راست گلگيرها را باز كنيد – ٢

 . قطعات باقيمانده در بدنه را با حفاظ مناسب ضد آتش بپوشانيد  – ٣

 .  درب عقب را باز كرده ودرآوريد – ٤

 .  قطعه انتهايي بدنه خودرو را آماده كنيد – ٥

  بستن –ب 

 . در هنگام جوشكاري نكات ايمني را رعايت كنيد و مواظب باشيد به خودرو و قطعات آسيب نرسانيد :احتياط
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب

 mm (1±) 3.5  ب عقب تا گلگير عقب فاصله در●   

  ٦٤  گروه                                     
 

٤ C 240برتسواري 

 .انتهايي بدنه خودرو را وصل وجوش دهيد  قطعه – ١

 .  محل هاي جوشكاري شده را با برس تميز كنيد – ٢

 .  رنگ كنيد MB – 2K نواحي تعمير شده وجوشكاري شده را با رنگ آستر – ٣

 .  قطعه انتهايي و سطوح مجاور آن را رنگ بزنيد – ٤

  شكاف بين قطعات بدنه  استاندارد مقادير– ٥

 mm (1±) 4     درب عقب تا المپ ●   

 : ابزار وتجهيزات – ٦

 WH58.30 – Z- 1001- 01A   ميليمتر ١٢تيغه برش با قطر   ●

 WH58.30 – Z- 1002- 01A    تيغه برش الكترود   ●

 WH58.30 – Z- 1003- 01A    تيغه جوش نقطه اي ●  

 WH58.30 – Z- 1005- 02A      انبرها  ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A    دستگاه برش   ●

 WE58.40 – Z – 1001 – 03A   دريل بنوماتيكي   ●

 : ابزار مخصوص – ٧

129 589 03 21 00                          201 589 00 51 00                                                         
    فيلر      ش نقطه اي تيغة برش جو
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  ٦٤  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٥ C 240برتسواري 

 بريدن انتهاي عقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .در محل خط چين كاور را در آورده ونقطه جوش ها را باز كنيد  – ١
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  ٦٤  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٦ C 240برتسواري 

 . قطعه انتهاي عقب را باز كنيد – ٢

 . سطوح اتصال را صاف كرده وبررسي كنيد – ٣

 :ابزار وتجهيزات   - ٤

 WH58.30 – Z- 1001- 01A   ميليمتر ١٢تيغه برش با قطر   ●

 WH58.30 – Z- 1002- 01A    تيغه برش الكترود   ●

 WH58.30 – Z- 1003- 01A    تيغه جوش نقطه اي ●  

 WH58.30 – Z- 1005- 03A ميليمتر          ٧٠برس سيمي با قطر   ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 04A   دستگاه سمباده  ●

 WE58.40 – Z – 1001 – 03A   دستگاه برش راست بر  ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A  دستگاه برش زاويه بر      ●

 WE58.40 – Z – 1003 – 03A   دريل بنوماتيكي   ●

 : ابزار مخصوص – ٧

201 589 00 51 00                                                         
       تيغة برش جوش نقطه اي 
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  ٦٤  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٧ C 240برتسواري 

 تهاي عقب براي جوشكاريآماده كردن ان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .نقطه جوش  فلز در قطعه انتهاي عقب را صاف كنيد  لبه هاي – ١

 . سطوح اتصال را با زينك بپوشانيد – ٢

 .نقاط مشخص با فلش براي رنگ باز كنيد : توجه 

 : ابزار وتجهيزات - ٣

 WH58.30 – Z- 1005- 03A ميليمتر          ٧٠برس سيمي با قطر   ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 04A   دستگاه سمباده  ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A  دستگاه برش زاويه بر      ●

 WE58.40 – Z – 1003 – 03A   دريل بنوماتيكي   ●
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  ٦٤  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٨ C 240برتسواري 

 نصب و جوش قطعه انتهاي عقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . قطعه انتهايي عقب با با كمك انبر محكم كنيد – ١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ب را جوش نقطه اي دهيد قطعه انتهايي عق - ٢

  شكاف بين قطعات بدنه  استاندارد مقادير– ٣

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

٩ C 240برتسواري 

 
 F  ) (        3.5 (±1) mm   فاصله درب عقب تا گلگير عقب ●   

 4 (±1) mm               ( M )  درب عقب تا المپ ●   

 : ابزار وتجهيزات - ٤

 WH58.30 – Z- 1005- 03A ميليمتر          ٧٠برس سيمي با قطر   ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 04A   دستگاه سمباده  ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A  دستگاه برش زاويه بر      ●

 WE58.40 – Z – 1003 – 03A   دريل بنوماتيكي   ●

 WE58.30 – Z – 1005 – 02A                                گيره دستي  ●

 
 درز گيري بدنه قبل رنك كردن

 كرده تا   قطعات جوشكاري شده را بدقت با سيل آبندي       .) …درها ، كاپوت ، و      ( هـنگام تعويض قطعات فلزي بدنه       

 .مانع خوردگي ونشتي شود 

 :  مراحل كار 

 . قطعات بدنه را بدقت تميز كنيد – ١

 . بطور يكسان سيل آبندي بماليد – ٢

 . سيل آبندي را در بدنه جدا شده هموار كنيد – ٣

 . مدتي نگهد اريد  تا براي رنگ خشك شود – ٤

اگر براي . هميشه از برس سيمي ويا كاردك چوبي وغيره براي جدا كردن سيل  آبندي   استفاده كنيد               : توجـه   

از مواد چسبنده استفاده نكنيد     .با حالل وتينر استفاده كنيد      .جـدا كردن سيل  آبندي  با اين وسيله ممكن نباشد             

. 
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  ٦٤  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٠ C 240برتسواري 

 تعويض انتهاي عقب سمت چپ 
 

     ديواره عقب -2                          گلگير عقب-              1

   درپوش عضو طولي عقب -4                        طولي عقبقطعه -              3

 

  باز كردن –الف 

 .يد نكات ايمني مربوط به كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كن : احتياط

 .  قطعات قابل جدا كردن را از ناحيه اي كه تعمير مي شود را باز كنيد – ١

 . را با حفاظ مناسب ضد اتش بپوشانيد باقيمانده قطعات – ٢

 .  سكوي مستقيم ساز را به اعضاء واحد عرضي ومجموعه پايه مستقيم ساز مجهز كنيد – ٣

 وسط جك باالبر ت.  خودروي بر روي سكوي مستقيم ساز قرار دهيد – ٤

 .  گلگير عقب را باز كنيد – ٥

 .  قطعه انتهايي بدنه را باز كنيد – ٦

 . را باز كنيد چرخ  محل زاپاس – ٧
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  ٦٤  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١١ C 240برتسواري 

 .  قطعه طولي عقب را باز كنيد – ٨

 .  قطعه طولي عقب را آماده نصب كنيد – ٩

  بستن –ب 

 .  قطعه طولي عقب بدنه را نصب كنيد – ١

 . نيد  گلگير عقب را نصب ك– ٢

 .  قطعه عقب را نصب كنيد – ٣

 .  خودرو را از سكوي مستقيم ساز توسط جك باالبر پائين آوريد – ٤
 .   نواحي تعمير شده را تميز كنيد ورنگ آستر بزنيد – ٥
 .  نواحي تعمير شده واطراف آن را رنگ بزنيد – ٦
 .  محل چرخ زاپاس را نصب كنيد – ٧
 .  بپوشانيد MBا با عايق  حفاظ استاندارد زير كف ر– ٨
 .  تمام قطعات جدا شده را وصل كنيد – ٩
 :  ابزار وتجهيزات – ١٠
 WH58.30 – Z- 1001- 01A   ميليمتر ١٢تيغه برش با قطر    ●
 WH58.30 – Z- 1002- 01A    تيغه برش الكترود    ●
 WH58.30 – Z- 1003- 01A    تيغه جوش نقطه اي    ●
 WH58.30 – Z- 1005- 02A     انبرها   ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A    دستگاه برش ●   
 WE58.40 – Z – 1001 – 03A   وماتيكي پتدريل    ●

 : ابزار مخصوص – ١١
 

 
201 589 00 51 00 
  تيغة برش جوش نقطه اي
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  ٦٤  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٢ C 240برتسواري 

 باز كردن قطعه طولي عقب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را باز كنيد ( A ) نقطه جوش ها را در زير لبه در ناحيه – ١
 . را باز كنيد ( B , F ) نقطه جوش ها را در ناحيه - ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . قطعه طولي را باز كنيد – ٣

 . با استفاده از جارو برقي براده ها تميز كنيد – ٤

 . داخل لبه هاي نقطه جوش را ضد زنگ بزنيد – ٥
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  ٦٤  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٣ C 240برتسواري 

 :  ابزار وتجهيزات – ٧

 WH58.30 – Z- 1001- 01A   ميليمتر ١٢تيغه برش با قطر    ●

 WH58.30 – Z- 1002- 01A    ود تيغه برش الكتر   ●

 WH58.30 – Z- 1003- 01A    تيغه جوش نقطه اي    ●

 WH58.30 – Z- 1005- 02A     انبرها   ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A    دستگاه برش ●   

 WE58.40 – Z – 1001 – 03A   وماتيكي پتدريل    ●

 : ابزار مخصوص – ٨

 
201 589 00 51 00 
 تيغة برش جوش نقطه اي
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  ٦٤  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٤ C 240برتسواري 

 قب براي نصبآماده كردن قطعه طولي ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .نقطه جوش ها در دو طرف سايده وصاف كنيد .  سطوح اتصال فلزي را سايده و صاف كنيد - ١

 : ابزار وتجهيزات  - ٢

 W  H 58.30 – Z- 1005- 03A ميليمتر                 ٧٠برس سيمي با قطر   ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A           دستگاه برش ●   

 WE58.40 – Z – 1001 – 03A          وماتيكي پت دريل   ●
 

                   BR00  .45 - Z  - 1001 - 07A  مواد ضد زنگ براي نقطه جوش●
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  ٦٤  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٥ C 240برتسواري 

  نصب كردن قطعه طولي عقب

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . بين قطعه طولي وابزار مخصوص قرار دهيد ( 1 )  فاصله انداز - ١

 . را جوش نقطه اي كروي دهيد ( B , E ) در ناحيه  قطعه طولي عقب و كاور آن را– ٢

 . را جوش نقطه اي  دهيد ( A , C , D , F , G ) قطعه طولي عقب و كاور آن را در ناحيه - ٣

 . نقاط جوش داده شده را با برس تميز كنيد – ٤

 . براده ها وتاشه ها را با جارو برقي تميز كنيد– ٥

 :ابزار وتجهيزات   - ٦
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  ٦٤  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

١٦ C 240برتسواري 

 WH58.30 – Z- 1002- 01A    رش الكترود تيغه ب  ●

 WH58.30 – Z- 1003- 01A    تيغه جوش نقطه اي ●  

 WH58.30 – Z- 1005- 03A ميليمتر          ٧٠برس سيمي با قطر   ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 04A   دستگاه سمباده  ●

 WE58.40 – Z – 1001 – 03A   دستگاه برش راست بر  ●

 WE58.40 – Z – 1002 – 03A  ويه بر    دستگاه برش زا  ●

 WE58.40 – Z – 1003 – 03A   دريل بنوماتيكي   ●

 WH58.30 – Z- 1005- 02A     انبرها   ●
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )سقف خودرو (۶۵:  گروه 
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 ٦٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢ C 240برتسواري 

 سقف خودرو

 تعويض سقف -

 بريدن قاب سقف مركزي -

 آماده كردن قاب سقف مركزي -

 نصب وجوش قاب سقف مركزي -

 تعويض قاب جانبي سقف  -

 باز كردن ستون كناري سقف -

 )برقي و بادي( اره كردن  -

 تعويض كامل قاب بندي جانبي سقف -

 بريدن قاب سقف كناري -

 آماده كردن قاب سقف كناري -

 جوش قاب سقف كنارينصب و -
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 .  قطعات باقيمانده را با حفاظ مناسب ضد آتش بپوشانيد – ٤

 ٦٥   گروه                                     
 

٣ C 240برتسواري 

 تعويض قاب مركزي سقف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  باز كردن –الف 
نكـات ايمني كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده ودقت كنيد در موقع جوشكاري مواظب باشيد به                  : احتياط

 .خودرو و قطعات آسيب نرسانيد 
 .  شيشه جلو را درآوريد – ١
  .  صندوق عقب را درآوريدب در– ٢
 .  قطعات قابل باز كردن در ناحيه كه بايد تعمير شود را باز كنيد – ٣

 .  سقف مركزي را درآوريد – ٥
 .  آماده سازيد  براي نصب  سقف را– ٦

  بستن –ب 
 . سقف مركزي را نصب وجوش كنيد – ١
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤ C 240برتسواري 

 . شكاري شده را تميز و رنگ آستر بزنيد نواحي تعمير شده وجو– ٢
 .  نواحي تعمير شده واطراف آن را رنگ بزنيد – ٣
 .  شيشه جلو را نصب كنيد– ٤
 .  شيشه عقب را نصب كنيد – ٥
 .  قطعات باز شده را نصب كنيد – ٦
 : ابزار و تجهيزات – ٧
 WH58.30 – Z- 1001- 01A   ميليمتر ١٢تيغه برش با قطر   ● 
 WH58.30 – Z- 1002- 01A    ه برش الكترود تيغ   ●
 WH58.30 – Z- 1003- 01A    تيغه جوش نقطه اي    ●

 WH58.30 – Z- 1005- 02A      انبرها●   
 WE58.40 – Z – 1002 – 02A   دستگاه برش    ●
 WE58.40 – Z – 1001 – 03A   دريل بنوماتيكي    ●
 
 : ابزار مخصوص – ٨
 

 

201 589 00 51 00                            203 589 07 23 00                                                              
 تيغة برش                       بلوك هاي اليي     
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٥ C 240برتسواري 

 بريدن قاب سقف مركزي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . سقف مركزي نقطه جوش ها را باز كنيد ( A  - C ) در ناحيه – ١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  باز كنيد( D ) نقطه جوش ها را در ناحيه – ٢
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٦ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .را باز كنيد ( E – H ) نقطه جوش ها را در ناحيه – ٣
 )در محل فوم . ( با استفاده از هيتر قاب مركزي سقف را كرم كنيد – ٤

 . اليه فوم وجود دارد ٢براي سقف متحرك : توجه 
 .  قاب شقف مركزي را باز كنيد - ٥
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٧ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .نقطه جوش هاي دو لبه در دو طرف صاف كنيد .  سطوح اتصال فلزي در دو طرف را صاف كنيد – ٦
 . براده ها وتراشه ها را با جارو برقي تميز كنيد – ٧
 . لبه هاي نقطه جوش ها را ضد زنگ بزنيد – ٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : ابزار و تجهيزات - ٩
 WH58.30 – Z- 1001- 03A                        ميليمتر ٧٠برس سيمي با قطر   ● 
 M/S   WH58.30 – Z- 1007- 04A  80 ميليمتربا سرعت   ١١٥دستگاه چرخ سمباده با قطر   ●
 M/S    WH58.30 – Z- 1003- 01A  80 ميليمتربا سرعت   ٦٥دستگاه چرخ سمباده با قطر   ●
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٨ C 240برتسواري 

 WH58.30 – Z- 1007- 03A      هيتر برقي●   
 WE58.40 – Z – 1002 – 02A   دستگاه برش    ●
 WE58.40 – Z – 1001 – 03A   دريل بنوماتيكي    ●
 WE58.40 – Z – 1005 – 03A   دستگاه جارو برقي    ●
 : ابزار مخصوص – ٨

 
201 589 00 51 00                                                                                                

 تيغة برش                        
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٩ C 240برتسواري 

 آماده كردن قاب سقف مركزي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لبه هاي نقطه جوش را در دو طرف صاف كرده وآن را ضد زنگ . سـطوح اتصـال فلزسـايده آنـرا صاف كنيد          – ١

 .بزنيد 
 : ابزار و تجهيزات - ٢
 W H58.30 – Z- 1001- 03A                        ميليمتر ٧٠برس سيمي با قطر   ● 
 W  E58.40 – Z – 1001 – 03A                                 دريل بنوماتيكي    ●
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٠ C 240برتسواري 

 نصب وجوش قاب سقف مركزي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را ابندي كنيد ( I – N ) ناحيه MB با سيل آبندي – ١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  قاب سقف را نصب وبچسبانيد - ٢

 .فاده از انبر دست وبلوك فاصله انداز آن را در يك رديف ميزان كنيد با است: توجه 
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . جوش نقطه اي دهيد ( A- D )قاب سقف را در ناحيه  – ٣

 . جوش خطي دهيد (  E – H ) قاب سقف مركزي را در ناحيه - ٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . با برس محل جوش را تميز كنيد – ٥
 : ابزار و تجهيزات - ٦
 WH58.30 – Z- 1001- 03A                        ميليمتر ٧٠يمي با قطر برس س  ● 
 M/S   WH58.30 – Z- 1007- 04A  80 ميليمتربا سرعت   ١١٥دستگاه چرخ سمباده با قطر   ●
 WH58.30 – Z- 1007- 02A      انبر دستي  ●
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٢ C 240برتسواري 

 WE58.40 – Z – 1002 – 02A   دستگاه برش    ●
 WE58.40 – Z – 1001 – 03A   دريل بنوماتيكي    ●
 WE58.40 – Z – 1005 – 03A   دستگاه جارو برقي    ●
 : ابزار مخصوص – ٨
 

203 589 07 23 00 
             بلوك فاصله انداز
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٣ C 240برتسواري 

 نصب وجوش قاب سقف كناري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را آبندي كنيد) فلش( محل MB با استفاده از سيل آبندي – ١
 . قاب سقف را در ديوار كناري محكم كنيد – ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را جوش دهيد ( A , B , C ) سقف كناري را در تاحيه  قاب– ٣
 . را جوش  نقطه اي دهيد ( D , E ,F ) قاب سقف كناري را در تاحيه - ٤
 . را صاف وتخت كنيد ( A , B , C ) ناحيه جوشكاري – ٥
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٤ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . شكاف هاي قاب سقف را لحيم كرده وصاف كنيد – ٦
 :  مقادير استاندارد شكاف - ٧

 A  ( B)                    6.5 (+1)mmشكاف درب جلو تا ستون ●    
 3.5 (-0.5 /+1)mm    ( H )شكاف درب جلو تا گلگير جلو   ●
 6.5 (+1)mm    ( I ) شكاف درب عقب تا سقف    ●

 3.5 (+1)mm   ( C )شكاف درب عقب تا قسمت جانبي سقف ●    
 C  ( T)                    6.5 (+1)mmشكاف درب عقب تا ستون    ●
 3.5 (-0.5 /+1)mm    ( P )شكاف درب عقب تا ستون كناري    ●
 6.5 (+1)mm    ( P ) شكاف درب جلو تا گلگير    ●
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٥ C 240برتسواري 

  ابزار و تجهيزات – ٧
 WH58.30 – Z- 1001- 01A   ميليمتر ١٢تيغه برش با قطر ●   
 WH58.30 – Z- 1002- 01A    تيغه برش الكترود    ●
 WH58.30 – Z- 1003- 01A    يغه جوش نقطه اي ت   ●

 WH58.30 – Z- 1005- 02A      انبرها●   
 WE58.40 – Z – 1002 – 02A   دستگاه برش    ●
 WE58.40 – Z – 1001 – 03A   وماتيكي پندريل    ●
 WH58.30 – Z- 1001- 03A                        ميليمتر ٧٠برس سيمي با قطر   ●
 M/S   WH58.30 – Z- 1007- 04A  80 ميليمتربا سرعت   ١١٥اه چرخ سمباده با قطردستگ   ●
  ابزار مخصوص– ٨
 
 
 
 
 
 
 

129 589 03 21 00 
           فيلر       
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٦ C 240برتسواري 

 تعويض ستون سقف
 
 

 
  باز كردن –الف 

نكات ايمني كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده ودقت كنيد در موقع به خودرو و قطعات آسيب                     : احتـياط 
 .نرسانيد 

 . طعات قابل باز كردن را باز كنيد  ق– ١
 . تش را بپوشانيد آ قطعات باقيمانده در ناحيه تعمير با حفاظ مناسب ضد – ٢
 .  سقف وسط را باز كرده و درآوريد – ٣
 .  ستون كناري سقف را آماده كنيد – ٤

  بستن –ب 
 .  ستون كناري سقف را جوش دهيد – ١
 
 . د  قاب بندي سقف مركزي را نصب كني– ٢
 .  نواحي تعمير شده را تميز و رنگ آستر بزنيد – ٣
 .  ناحيه تعمير شده و اطراف آن را رنگ بزنيد – ٤
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٧ C 240برتسواري 

 .  قطعات باز شده را نصب كنيد – ٥
 : مقادير استاندارد شكاف – ٦

 A                      6.5 (+1)mmشكاف درب جلو تا ستون ●    
 mm(1+/ 0.5-) 3.5    شكاف درب جلو تا گلگير جلو   ●
 mm(1+) 6.5     شكاف درب عقب تا سقف    ●

 mm(1+) 3.5   شكاف درب عقب تا قسمت جانبي سقف ●    
  ابزار و تجهيزات – ٧

 WH58.30 – Z- 1001- 01A   ميليمتر ١٢تيغه برش با قطر ●   
 WH58.30 – Z- 1002- 01A    تيغه برش الكترود    ●
 WH58.30 – Z- 1003- 01A    تيغه جوش نقطه اي    ●

    انبرها●   

 

  WH58.30 – Z- 1005- 02A 
 WE58.40 – Z – 1002 – 02A   دستگاه برش    ●
 WE58.40 – Z – 1001 – 03A   وماتيكي پندريل    ●
 
  ابزار مخصوص– ٨
 

201 589 00 51 00                         203 589 06 23 00              129 589 031 21 00                                  
 تيغة برش جوش نقطه اي                   الگوهاي برش   فيلر 
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٨ C 240برتسواري 

 باز كردن ستون كناري سقف
 
 

 . را جدا كنيد ( B – C ) ونقاط روي قاب سقف در ناحيه ( A ) در ناحيه  B نقاط مشخص شده در ستون وسط –
 

 .تون كناري سقف با اندازه قطعه تعويضي يكسان باشد 

 . با هيتر برقي قاب سقف را گرم كنيد –
 ده با فوم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
١ 
.ه ببريد  نقاط مشخص شده را با ار– ٢

موقعيت نقاط جدايي در روي س: توجه 
 . با دستگاه برش ببريد ( D , E, F ) نقطه جوش ها را در ناحيه – ٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٤ 

در اين قسمت از بدنه پوشيده ش:  توجه  
 .اب كناري سقف را باز كنيد  ق– ٥

 .قطعات فوم را باز نكنيد :  توجه  
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٩ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .سطوح اتصال در قاب كناري سقف زيري در دو طرف را سايده وصاف كنيد  – ٦

–

 . نقاط جوش را با ضد زنگ بپوشانيد –

 WH58.30 – Z- 1001- 03A                        ميليمتر ٧٠

 . با جارو برقي براده ها وتراشه ها را جمع كرده وتميز كنيد  ٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٨ 
 : تجهيزات  ابزار و- ٩
برس سيمي با قطر   ● 
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٠ C 240برتسواري 

  ميليمتربا سرع١ M/S  WH58.30 – Z- 1007- 04A  80ت   ١٥دستگاه چرخ سمباده با قطر   ●
    انبر دستي  ●

 
ي 

            
برقي 

  WH58.30 – Z- 1007- 02A 
WE58.40 – Z – 1002 – 02A   دستگاه برش    ●

 WE58.40 – Z – 1001 – 03A   دريل بنوماتيك   ●
 WE58.40 – Z – 1007 – 03A   هيتر برقي    ●
 WE58.40 – Z – 1005 – 03A   دستگاه جارو    ●

 : ابزار مخصوص – ١٠
 
 

 

 

203 589 06 23 00  
            شابلون برش            

201 589 00 51 00 
        تيغه برش                  
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢١ C 240برتسواري 

 )برقي و بادي(  كردن 

 .قطعه جديد در محل تعميرمنطبق كنيد –

 
 . زير سطوح اتصال را در دو طرف سايده وصاف كنيد 

 . طرف سايده وصاف كنيد 

               WH58.30 – Z- 1001- 03A 
                         W E58.40 – Z – 1001 – 03A 

●          W E58.40 – Z – 1004 – 03 
 

اره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
١ 
. قطعه جديد را با اندازه اره كنيد - ٢
٣ –

 زير لبه هاي نقطه جوش را در دو– ٤
 . نقاط جوش را ضد زنگ بزنيد – ٥
 : ابزار و تجهيزات - ٦
 ميليمتر ٧٠برس سيمي با قطر   ● 
دريل بنوماتيكي    ●

A               دستگاه برش    
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٢ C 240برتسواري 

 تعويض كامل سقف جانبي 
 
 

 
  باز كردن -الف  

 در موقع به خودرو و قطعات آسيب        نكات ايمني كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كرده ودقت كنيد             : احتـياط 
 .نرسانيد 

 .  قطعات قابل باز كردن را باز كنيد – ١
 . تش را بپوشانيد آ قطعات باقيمانده در ناحيه تعمير با حفاظ مناسب ضد – ٢
 .  سقف وسط را باز كرده و درآوريد – ٣
 .  ستون كناري سقف را آماده كنيد – ٤

 
  بستن –ب 
 .  جوش دهيد  ستون كناري سقف را– ١
 .  قاب بندي سقف مركزي را نصب كنيد – ٢
 .  نواحي تعمير شده را تميز و رنگ آستر بزنيد – ٣
 .  ناحيه تعمير شده و اطراف آن را رنگ بزنيد – ٤
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 ٦٥   گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٣ C 240برتسواري 

 .  قطعات باز شده را نصب كنيد – ٥
 : مقادير استاندارد شكاف – ٦

 A                      6.5 (+1)mmشكاف درب جلو تا ستون ●   
 mm(1+/ 0.5-) 3.5           شكاف درب جلو تا گلگير جلو  ●
 mm(1+) 6.5     شكاف درب عقب تا سقف   ●

 mm(1+) 3.5   شكاف درب عقب تا قسمت جانبي سقف ●   
  ابزار و تجهيزات – ٧

 WH58.30 – Z- 1001- 01A   ميليمتر ١٢تيغه برش با قطر ●   
 WH58.30 – Z- 1002- 01A    تيغه برش الكترود   ●
 WH58.30 – Z- 1003- 01A    تيغه جوش نقطه اي   ●

 WH58.30 – Z- 1005- 02A      انبرها●   
 WE58.40 – Z – 1002 – 02A    دستگاه برش   ●
 WE58.40 – Z – 1001 – 03A   وماتيكي پندريل   ●
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٤ C 240برتسواري 

 بريدن قاب سقف كناري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را ببريد ( A , B , C )  نقاط خط چين در ستون– ١

 .براي بريدن نقطه خط چين در ستون جلو از شابلون استفاده كنيد :  توجه  
 . را با اره ببريد ( A , B , C ) نقاط خط چين در ستون - ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . ببريد ( D , E ) نقطه جوش ها را در ناحيه – ٣
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٥ C 240برتسواري 

 . ببريد ( F , G ) ميليمتري نقطه جوش ها را در ناحيه ٦ با مته – ٤
 . ببريد ( H ) نقطه جوش ها را در ناحيه - ٥
 . با هيتر برقي قاب كناري سقف را گرم كنيد – ٦
 . قاب كناري سقف را باز كنيد – ٧

 .دقت شود به قطعات ديگر آسيب نرسد :  تو جه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . سطوح اتصال قاب كناري ولبه هاي جوش در دو طرف سايده وصاف كنيد – ٨
 . براده ها وتراشه را با جارو برقي تميز كنيد – ٩
 . لبه هاي نقاط جوش را ضد زنگ بزنيد – ١٠
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٦ C 240برتسواري 

 : ابزار و تجهيزات - ١١
 WH58.30 – Z- 1001- 03A                        ميليمتر ٧٠برس سيمي با قطر   ● 
 M/S   WH58.30 – Z- 1007- 04A  80 ميليمتربا سرعت   ١١٥دستگاه چرخ سمباده با قطر   ●
 M/S    WH58.30 – Z- 1003- 01A  80 ميليمتربا سرعت   ٦٥دستگاه چرخ سمباده با قطر   ●

 WH58.30 – Z- 1007- 03A      هيتر برقي●   
 WE58.40 – Z – 1002 – 02A   دستگاه برش    ●
 WE58.40 – Z – 1001 – 03A   دريل بنوماتيكي    ●
 WE58.40 – Z – 1005 – 03A   دستگاه جارو برقي    ●
 : ابزار مخصوص – ٨
 
  

  203   589   06   23   00
 ȇǿ ǡ  ȷȿ ȰǣǠȉ       

201 589 00 51 00
ȇǿ ǡȼȡź          
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٧ C 240برتسواري 

 آماده كردن قاب سقف كناري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  قطعه جديد را در محل تعمير  منطبق كنيد – ١
 .با اره قطعه جديد را اره كنيد –  ٢
  . منتقل كنيد سوراخ ها جوش از قاب سقف جديد – ٣
 . ميليمتري سوراخ كنيد ٧ با پانچ – ٤
 .سطوح اتصال قاب كناري ولبه هاي جوش در دو طرف سايده وصاف كنيد  - ٥

 : ابزار و تجهيزات - ٦
 WH58.30 – Z- 1001- 03A            ميليمتر ٧٠برس سيمي با قطر   ● 
 W   H58.30 – Z- 1003- 02A                               ميليمتر ٧پانچ با قطر   ●
 W E58.40 – Z – 1001 – 03A                      دستگاه برش    ●
 W E58.40 – Z – 1001 – 03A                     دريل بنوماتيكي    ●

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٨ C 240برتسواري 

 نصب وجوش قاب سقف كناري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . قطعات را سيلكاري كنيد  BM با سيل آبندي – ١
 .  قاب سقف كناري را در محل خود منطبق كنيد– ٢
 . را جوش دهيد ( A , B , C )  محل اتصال در ناحيه – ٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . جوش نقطه اي دهيد  ( D , E )  قاب سقف كناري را درناحيه - ٤
 .   پرچ كنيد( F , G ) در ناحيه    MM   14 *6  قاب سقف كناري را با پرچ - ٥
 . را جوش دهيد ( H ) قاب سقف كناري را در ناحيه - ٦
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٩ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .كنيد  محل جوش ها را صاف وتخت – ٧
 .  شكاف قاب سقف كناريرا لحيم كاري كنيد– ٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : مقادير استاندارد شكاف  - ٩

 A  ( B)                    6.5 (+1)mmشكاف درب جلو تا ستون ●    
 3.5 (-0.5 /+1)mm    ( H )شكاف درب جلو تا گلگير جلو   ●
 6.5 (+1)mm    ( I ) شكاف درب عقب تا سقف    ●

 3 . 5 (+1)mm                   ( C )كاف درب عقب تا قسمت جانبي سقف ش●    
 C  ( J)                                    6  . 5 (+1)mmشكاف درب عقب تا ستون    ●
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 ٦٥   گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٠ C 240برتسواري 

 
 :  ابزار مخصوص ١٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

129 589 03 21 00 
             فيلر
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  ٦٧  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )شيشه هاي خودرو (۶۷:  گروه 
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  ٦٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

٢ C 240برتسواري 

 شيشه هاي خودرو

 شيشه جلو  -

 باز و بسته كردن قاب شيشه جلو  -

 باز و بسته كردن شيشه عقب  -

 چگونگي نصب و باز كردن شيشه جلوي خودرو -

 آماده سازي فشنگي چسب مايع -

 خطر آسيب پذيري -

 جدا سازي شيشه جلوي خودرو با تيغ برش -

  شيشهآماده سازي لبه بيروني بدنه خودرو براي نصب -

 تعويض اليي هاي الستيك دور شيشه جلو -

 تنظيم شيشه جلو  -

 آماده سازي شيشه جلو براي جا زدن -

 نحوه استفاده چسب -

 نصب شيشه جلو -

 چگونگي باز كردن و نصب شيشه عقب -

 جدا سازي شيشه عقب با تيغ برش -

 تنظيم شيشه عقب روي بدنه باز -

 نصب كردن شيشه عقب -
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  ٦٧  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٣ C 240برتسواري 

   باز و بسته كردن شيشه جلو 

 

  شيشه جلو -                                                             1

 
  درآوردن شيشه –الف 

 . نكات ايمني مربوط به كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كنيد  : احتياط

 . كارترج رنگ را آماده كنيد – ١

 .  شيشه كناري سمت راننده را باز كنيد – ٢

 . باطري را قطع كنيد ) منفي(دنه  كابل اتصال ب– ٣

 .  را باز كنيد (B38) درپوش سنسور باران – ٤

 .  سنسور باران را قطع كنيد – ٥

 .  را قطع كنيد (B 32/1) سنسور وكليد نور خودكار – ٦
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  ٦٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

٤ C 240برتسواري 

 .  سمت چپ و راست را درآوريد A قاب بندي ستون – ٧

 .  داشبورد را با حفاظ مناسب بپوشانيد – ٨

 . ع كن را باز كنيد  آب جم– ٩

 .  ناوداني آب سمت چپ و راست را درآوريد – ١٠

 .  قاب شيشه جلو را درآوريد – ١١

 .  نوار شيشه را با تيغه برش دهيد – ١٢

 .  شيشه را با فنجانهاي مكش از قاب جدا كنيد – ١٣

  نصب كردن –ب 

 .  قاب شيشه بدنه را براي جا زدن آماده كنيد – ١

 . ستيكي شيشه جلو را تعويض كنيد  نوارهاي ال– ٢

 .  نوار را در باالي قاب شيشه نصب كنيد – ٣

 .  شيشه جلو را با دريچه جفت كنيد – ٤

 .  شيشه را آماده جا اندازي ونصب كنيد – ٥

 .  اليه محافظ اليي هاي الستيكي پنجره را درآوريد – ٦

 .  ميليمتر باشد ١٣ارتفاع اليه چسب تقريباً .  الستيكي را چسب بزنيد – ٧

 .  شيشه جلو را نصب كنيد – ٨

 .  قاب شيشه را نصب كنيد – ٩

 .  هادي آب سمت چپ و راست را نصب كنيد– ١٠

 . آب جمع كن را نصب كنيد – ١١

 .  سمت چپ و راست نصب كنيد A آستر و قاب بندي ستون – ١٢
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٥ C 240برتسواري 

 .  سنسور نور وكليد اتوماتيك را وصل كنيد – ١٣

 .  را وصل كنيد (B38) باران  سنسور– ١٤

 .  را نصب كنيد (B38) درپوش سنسور باران – ١٥

 .  سنسور باران را مجدداً راه اندازي كنيد – ١٦

 :  ابزار وتجهيزات – ١٧

 WH58.30 – Z – 1007 – 20 A            تيغه برش چند گانه   •

 WH58.30 – Z – 1010 – 02A              فنجان مكش  •

 WH58.30 – Z – 1015 – 20 A             كارتريج  •

 BR00.45 – Z – 1036 – 02A كيت تعميرات جازن شيشه ها    •

 
 :  ابزار مخصوص – ١٨

 
124 589 02 63 00                  124 589 21 63 00                     129 589 03 21 00                   

                           تيغه برش                       تيغه برش                       فيلر      
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٦ C 240برتسواري 

 درآوردن ونصب قاب شيشه جلو 

 

  قاب شيشه جلو – 2   هادي آب -                        1
  گوة پالستكي -4   شيشه جلو -                        3

 
 

  درآوردن –الف 

 . سمت راست و چپ را عوض كنيد  شيشه جلو در (1) هادي آب – ١

 .  قاب شيشه را از كنار باال آورده و درآوريد– ٢

  نصب كردن -ب

 .  را نصب كنيد و از كنار جفت نموده و فشار دهيد (2) قاب – ١

 .  هادي آب رادر چپ و راست شيشه جلو سفت كنيد– ٢

 :  ابزار مخصوص – ٣

         115  589 03 59 00 
   گوة طولي 
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٧ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن شيشه عقب 

 

 
  شيشه عقب-                                                                                  1

 
 

  درآوردن –الف 

 . نكات ايمني مربوط به كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كنيد  : احتياط

 . كارترج چسب را آماده كنيد – ١

 . راننده را باز كنيد  شيشه درب – ٢

 . را قطع كنيد ) منفي(  كابل اتصال بدنه – ٣

 .  سمت راست را درآوريد C قاب بندي ستون – ٤
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  ٦٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

٨ C 240برتسواري 

 
 .  را قطع كنيد C رابط هاي برقي پنجره و آنتن ستون – ٥

 .  صندوق عقب را بپوشانيد – ٦

 .  هادي آب را درآوريد – ٧

 .  آنتن تلفن را باز كنيد – ٨

 .  الستيكي پنجره عقب را درآوريد  كانال– ٩

 .  درب صندوق عقب را باز كنيد – ١٠

 .  درپوش گلگير عقب را درآوريد – ١١

 .  نواره شيشه عقب را با تيغه برش ببريد– ١٢

 .  شيشه عقب را با فنجان مكش درآوريد – ١٣

 
  نصب كردن –ب 

 .  نوار الستيكي را در قاب شيشه عقب نصب كنيد – ١

 . و آماده نصب كنيد . ه را در جاي خود جفت كنيد شيش– ٢

 .  قاب شيشه بدنه را اماده نصب كنيد – ٣

 .  ميليمتر باشد ١٣ دور قاب شيشه چسب كاري كنيد ضخامت چسب تقريباً – ٤

 .  شيشه عقب را نصب كنيد – ٥

 .  محافظ گلگير عقب را نصب كنيد – ٦

 .  لچكي عقب را نصب كنيد – ٧

 . ن را نصب كنيد  آنتن تلف– ٨

 .  بادشكن چپ و راست را نصب كنيد – ٩

 .  را نصب كنيد C رابط هاي الكتريكي پنجره و آنتن در ستون – ١٠
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٩ C 240برتسواري 

 .  را نصب كنيد c  قاب بندي ستون عقب - ١١

 .  سيم باطري اتصال بدنه را نصب كنيد – ١٢

 .  شيشه عقب را تميز كنيد – ١٣

 : ابزار وتجهيزات – ١٤

 WH58.30 – Z – 1007 – 20 A           ه برش چند گانه تيغ   ●

 WH58.30 – Z – 1010 – 02A             فنجان مكش ●   

 WH58.30 – Z – 1015 – 20 A            كارتريج ●    

 BR00.45 – Z – 1036 – 02A كيت تعميرات جازن شيشه ها     ●
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  ٦٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

١٠ C 240برتسواري 

 

 ي خودرو چگونگي نصب و باز كردن شيشه جلو

 . دقيقه در هواي آزاد خشك شود ١٠اجازه دهيد بتونه به مدت  : توجه 

 شيشـه سـمت رانـنده را در زمان تعمير باز كنيد ، در غير اينصورت موقعي كه درب ها بسته باشد شيشه                        – ١

 . جلو به سبب فشار هوا به سمت بيرون رانده مي شود 

 . چسب پنجره را نصب كنيد  دقيقه قبل از كاهش چسبندگي ٥ در مدت – ٢

 . استفاده كنيد ) نو( در زماني كه نوار آبندي را نصب مي كنيد از بست هاي جديد – ٣
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١١ C 240برتسواري 

 آماده سازي فشنگي چسب مايع 

 
 

 :  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ١

 تفنگ فشنگي الكتريكي دو قسمتي  •

 جعبه تعميرات دو قسمتي براي نصب پنجره  •

 قسمتي جعبه چسب دو  •

 .   هردو فشنگي را از جعبه ابزار جدا كنيد – ٢

 . هميشه هر دو فشنگي را با هم استفاده كنيد  : توجه 

 .  فشنگي ها را جدا كنيد (1) نگه دارنده – ٣

 .  شيپوره را گردانده را باز شود – ٤

 .  فشنگي ها را داخل تفنگ قرار دهيد – ٥

دستگاه تعمير دو قسمتي جهت . بتونه شيشه اي و پالستيكي مي باشد دستگاه چسب دو قسمتي حاوي  : توجه 

 . نصب پنجره فقط حاوي بتونه شيشه اي مي باشد 
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١٢ C 240برتسواري 

 خطر آسيب پذيري 

 خطـر آسـيب پذيـري از لغـزش تيغه برش هنگام جا زدن در دستگاه برش و براده هاي شيشه زمان جدا سازي              – ١

 . شيشه متصل وجود دارد 

 . از دستكش و عينك محافظ استفاده نمائيد .  قطع كن بادي باز و بسته نمائيد  تيغه را فقط با– ٢

 اگـر آچـار تحـت فشـار در موقـع محكـم كردن تيغه در دستگاه برش بلغزد يا زمان جدا كردن تيغه ها دستگاه                     – ٣

 . بصورت غير عمد روشن شود خطر آسيب پذيري وجود دارد 

 . درو مي تواند به چشمان و دستها را آسيب برساند براده هاي شيشه زمان جدا كردن ششه خو

 :  قوانين حاكم بر اندازه گيري – ٤

 . تيغه را فقطبا قطع كن بادي باز و بسته نمائيد  •

 . دستكش محافظ بپوشيد  •

 . زمان جدا كردن شيشه از عينك محافظ استفاده كنيد  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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١٣ C 240برتسواري 

 جدا سازي شيشه جلوي خودرو با تيغ برش 

  برش محل با تيغ صاف – B  برش محل با تيغ پهن زاويه دار – A شيشه جلوي خودرو    -         1

 
 .  تيغه پهن زاويه دار را در دستگها برش جا مي زنيم – ١

 .  سنگ ساب را كمي خيس نمائيد و هنگامي كه دستگاه روشن است هر دو لبه تيغ را تيز كنيد – ٢

 . ز سمت بيرون جدا مي كنيم  اA شيشه جلوي خودرو را از محل – ٣

 .  تيغ برش صاف را در دستگاه برش جا زده بنابراين در گوشه شيشه تيغه به سمت خارج خواهد بود – ٤

 .  سنگ ساب را كمي خيس نمائيد و هنگامي كه دستگاه روشن است هر دو لبه تيغ را تيز كنيد – ٥

 .  كنيم  از سمت بيرون جدا ميB شيشه جلو خودرو را از محل – ٦
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١٤ C 240برتسواري 

اين حالت بيشترين فاصله ممكن را بين لبه كاپوت و . كـاپوت خـوردو در حالت عادي قرار مي دهيم    : توجـه  

 . شيشه جلو خودرو را بوجود مي آورد 

هميشـه هـنگام جـا زدن و خارج كردن تيغه ، جريان هوا را از دستگاه قطع نمائيد از دستكش و عينك                        : احتـياط 

 . د محافظ استفاده نمائي

خطر آسيب پذيري از لغزش تيغه هنگام جا رفتن در دستگاه برش و براده هاي شيشه هنگام جدا سازي                    : احتـياط 

 شيشه متصل 

 :  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ٧

 دستگاه برش  •

 :  ابزار مخصوص – ٨

124 589 21 63 00                                                           124 589 02 63 00 
  تيغ برش                                                     تيغ برش 
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١٥ C 240برتسواري 

 آماده سازي لبه بيروني بدنه خودرو براي نصب شيشه 

 

پاك كنيد و با پارچه     ) ٣٣٠٠بتاكلين  ( سـطوح چسـبي روي لبه بيروني بدنه را با پارچه تنظيف در جعبه تنظيف                 – ١

 . موجود در جعبه تنظيف آنرا خشك كنيد 

 .  باقي مانده چسب روي لبه بيروني بدنه را با تيغ برش جدا مي كنيم – ٢

 ) ٥٠٦١بتا برابر   (ني بدنه و هنوز چسبي مي باشند بتونه          به محل هايي كه در اثر باقي مانده چسب روي لبه بيرو            – ٣

 . مي ماليم 

از ايـنكه سـطوح چسبي روي لبه بيروني بدنه عاري از گردو خاك ، روغن ، گريس ، پارافين و ذرات    : توجـه  

 . چسبنده و آلودگي هاي ديگر كه از چسبندگي شيشه زمان نصب جلوگيري نموده اطمينان حاصل نمائيد 

در حصوص قطعه . ( مواد چسبنده نا پايدار و سطحي را جدا كنيد .  ميليمتر نبايد باقي بماند ٢بيشتر از  : توجه 

 .  به مدت ده دقيقه در هواي آزاد خشك شود (Primer)اجازه دهيد بتونه ) هايي كه كامالً جدا نمي شوند 

 . البته اين كار نبايد با چسب انجام گيرد .  كنيد  لبه هاي بيروني بدنه كه صدمه ديده را تعمير و رنگ آميزي مي– ٤

 :  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ٥

  دستگاه برش -

 :  ابزار مخصوص – ٦

124 589 21 63 00                                                                                       
                                                                                       تيغ برش                                      
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١٦ C 240برتسواري 

 تعويض اليي هاي الستيك دور شيشه جلو 

 

 

 

 .  را با چسب به درون لبه هاي باالبر بچسبانيد (A) اليي هاي الستيك دور شيشه جلو – ١

چسب اليي هاي الستيك    . باشد  ) تراز  (لبه خارجي باالبر ها هم سطح        اليـي هـاي السـتيك شيشه جلو بايد با            – ٢

 . شيشه جلو را در باالترين نقاط نگه مي دارد 
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١٧ C 240برتسواري 

 تنظيم شيشه جلو 

 

 
  لبه جلوي سقف -  3             تسمه تعادل– 2  شيشه جلو خودرو      –             1

 

قـرار داده و قبل از چسب زدن آن را كامالً به وسيله تسمه تعادل به    شيشـه جلـو را روي اليـه هـاي السـتيكي              – ١

 . به اندازه تسمه تعادل فاصله وجود دارد . ( سمت لبه جلويي سقف كشيده و طرفين انرا تنظيميليمتري كنيم 

 .  باريكه هاي چسب را بچسبانيد از لبه بااليي شيشه آن را ببريد و شيشه جلو را در بياوريد – ٢
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١٨ C 240برتسواري 

 آماده سازي شيشه جلو براي جا زدن 

 

 
 ):جديد (هنگام نصب شيشه جلو نو 

 .  به جهت خرابي و خراشيدگي شيشه را كنترل كنيد – ١

 .  شيشه را با پارچه تنظيف موجود در جعبه تنظيف تميز كنيد و با پارچه خشك در جعبه تنظيف آنرا براق كنيد – ٢

 .  را روي شيشه ماليده و با پارچه خشك آنرا تميز كنيد  (Activator) ماده فعال ساز – ٣

 .  بتونه شيشه اي را به دقت تكان داده و روي محل هايي كه چسب زده مي شود آنرا بماليد – ٤

 . :در صورتي كه از شيشه قبلي استفاده مي كنيد 

 ) ميلي متر باقي بماند ٢حدود ( چسب هاي باقي مانده را از شيشه جدا كنيد – ١

 )در خصوص قطعه هايي كه كامالً جدا نمي شوند ( مواد چسبنده و ناپايدار را جدا كنيد – ٢

 )به فالش ها نگاه كنيد (جهت اتصال بدنه با شيشه عقب محل هاي برش خورده را بتونه كاري نكنيد  : توجه 
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١٩ C 240برتسواري 

 .  بپوشانيد  داخل جعبه تعميرات از سمت داخلBetaprimeهميشه آنرا قبل از نصب پنجره بوسيله 

 . اجازه دهيد بتونه حداقل در ده دقيقه در هواي آزاد خشك شود 

 .پوشش صدمه ديده بتونه اي روي شيشه را به وسيله بتونه شيشه اي تعمير كنيد 

 . اجازه دهيد بتونه حداقل در دقيقه در هواي ازاد خشك شود 
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  ٦٧  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٢٠ C 240برتسواري 

 نحوه استفاده چسب 

 

 

 را در ابتدا سطح چسبناك يا در امتداد باقي مانده چسب روي لبه بدنه حركت داده و چسب                   )سر لوله   ( شيپوره   – ١

 . را مي ماليم 

 )دور انداختن . ( تمامي چسب باقي مانده را فوراً با فشار خارج مي كنيد ) استعمال ( بعد از ماليدن – ٢

  ميليمتر١٣ارتفاع لبه چسب حدوداً  : توجه 

 را در امتداد طول الستيك شيشه عقب حركت داده و همزمان بصورت يكنواخت چسب را                )سـر لوله  ( شـيپوره    – ٣

 . مي ماليم 

  ميليمتر١٦ارتفاع لبه چسب  : توجه 

 .  دقيقه قبل از كاهش چسبندگي چسب پنجره را نصب كنيد ١٠در مدت  : توجه 

 :  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ٤

 تفنگ فشنگي الكتريكي دو قسمتي  •
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  ٦٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

٢١ C 240برتسواري 

  شيشه جلو نصب

 

 . فنجان هاي مكش را روي شيشه قرار دهيد – ١

 بـا كمـك شـخص ديگر شيشه را در محل برش پنجره متمركز نموده و با باريكه هاي نواري آنرا در وسط قرار                     – ٢

 . مي دهيم 

فشار  پـنجره را روي لـبه چسب پايين گذاشته و تا هنگامي كه با اليه هاي الستيك پنجره مماس شود روي آن                        – ٣

 . مي آوريم 

 :  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ٤

 كالهك مكش  •

 . حدوداًيك ساعت بعد از نصب شيشه مي باشد ) زمان قبل از حركت خودرو (زمان تعمير  : توجه 
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  ٦٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

٢٢ C 240برتسواري 

 چگونگي باز كردن و نصب شيشه عقب 

 

 . و طرفين بدنه را مي پوشانيم  خطر صدمه ديدن هنگام جدا سازي ، بنابراين لبه هاي برش شده در باال – ١

 . زمان جدا سازي تيغ را تا جاي ممكن در نزديكي و امتداد شيشه حركت مي دهيم – ٢

نيمه هادي سيليكوني اتصال بدنه را جدا كرده و زمان نصب انرا دوباره وصل مي                : ٢/٢٠٣ و نمونه    ٢٠٣ نمونـه    – ٣

 . قيقه در هواي آزاد خشك شود  براي حداقل ده د(Primer)اجازه دهيد بتونه . كنيم 

 .  پنجره درب راننده را باز كنيد – ٤

 . با اين عمل از بيرون جهيدن شيشه عقب در اثر فشار بوجود آمده از بسته شدن درب عقب جلو گيري مي كند 

 .  دقيقه از كاهش چسبندگي چسب پنجره را نصب كنيد ٥ در مدت – ٥

 . ي نو استفاده كنيد  هنگام نصب نوار ابندي از بست ها– ٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٧  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٢٣ C 240برتسواري 

 جدا سازي شيشه عقب با تيغ برش 

 

 
  برش محل با تيغ پهن زاويه دار– B  برش محل با تيغ باريك زاويه دار – A  شيشه عقب –           1

 

 

 .  تيغه باريك زاويه دار را در دستگاه برش جا مي زنيم - ١

 . تگاه روشن است هر دو لبه تيغ را تيز نمائيد  سنگ ساب را خيس نمائيد و هنگامي كه دس– ٢

 ماداميكه تيغ را در نزديكي شيشه و امتداد بااليي شيشه حركت مي          A شيشـه عقـب را از سـمت بيرون در محل             – ٣

 .  اتصال بدنه را جدا مي كنيم (1)نيمه هادي سيليكون. كند آنرا جدا مي كنيم 

 .  ي زنيم  تيغه پهن زاويه دار را در دستگاه جا م– ٤

 .  سنگ ساب را خيس نموده و هنگامي كه دستگاه روشن است هر دو لبه را تيز نمائيد – ٥
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  ٦٧  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٢٤ C 240برتسواري 

 

  اتصال بدنه – 2   نيمه هادي سيليكون –                     1

 

 .  جدا مي كنيم B شيشه عقب را از سمت بيرون در محل – ٦

از دستكش و عينك    . ريان هوا را از دستگاه قطع نمائيد        هميشـه هـنگام جا زدن و خارج كردن تيغه ، ج            : احتـياط 

 .  محافظ استفاده نمائيد 

خطـر آسـيب پذيري از لغزش تيغه هنگام جا رفتن در دستگاه برش و براده هاي شيشه هنگام جدا سازي                      : خطـر 

 شيشه متصل 

 :  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ٧

 دستگاه برش 
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  ٦٧  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٢٥ C 240برتسواري 

  تنظيم شيشه عقب روي بدنه باز

 

 

a                    -          شيار آب بندي الستيك b –      لبه عقبي سقف c – شيشه عقب  

 

 :  اندازه استاندارد – ١

  ميليمتر ٥ فاصله لبه بااليي شيار آب بندي الستيك و لبه عقبي سقف -
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  ٦٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

٢٦ C 240برتسواري 

ابعاد . (  در وسط قرار مي دهيم  شيشـه عقب را قبل از چسب زدن روي بدنه قرار داده و نسبت به طرفين آن را      – ٢

A فاصله لبه بااليي شيار آببندي الستيك و لبه عقبي سقف را اندازه گيري شده  ( 

از محل لبه بااليي شيار آببندي الستيك       ) . با فالش نشان داده شده      ( باريكـه هـاي نـوار چسب را مي چسبانيم            – ٣

 . چسب ها را بريده و شيشه عقب را جدا مي كنيم 
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  ٦٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

٢٧ C 240برتسواري 

 نصب كردن شيشه عقب 

 

 .  هر دو فنجان مكش را روي شيشه عقب قرار مي دهيم – ١

 پـنجره عقـب را بـا كمك دستيارتان روي لبه بدنه قرار داده و با استفاده از نوارهاي چسب آن را در وسط قرار                          – ٢

 الستيكي مماس شود به سمت پائين شيشه عقب را روي لبه چسب قرار داده تا هنگامي كه با اليه هاي         . مـي دهـيم     

 . فشار مي دهيم 

 .  درجه باز مي گذاريم ٤٥براي نصب شيشه عقب ، درب صندوق عقب را با زاويه  : ٢٠٣در مدل  : توجه 

 . حدوداً يك ساعت از زمان نصب شيشه عقب مي باشد ) زمان قبل از حركت خودرو ( زمان انتظار  : توجه 

 : ارگاهي  ابزار و تجهيزات ك– ٣

 فنجان مكش  •
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١  C 240 برتسواري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )تجهيزات داخلي (۶۸:  گروه 
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  ٦٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢  C 240 برتسواري

 تجهيزات داخلي

 
 كليات  -

 داشبورد  -

 بخش كنترل مركزي  -

 روكش ها  -

 آينه داخلي   -

 پنجره مشبك و آويزها  -

 باز و بسته كردن داشبورد  -

 باز و بسته كردن نازل هواي كناري  -

 باز و بسته كردن صفحه داشبورد  -

 باز و بسته كردن نازل هواي مركزي  -

 رپوش محفظه باز و بسته كردن د -

 باز و بسته كردن حفاظ زير داشبورد چپ و راست  -
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن جاي ليوان 

 

       

  ـ جادستي١
  ـ روكش٢
  ـ جاليوان٣
  ـ دكمه٤
  ـ اليي الستيكي٥
  ـ درپوش٦
  ـ ديواره٧
  ـ پشت بند٨
 

 

           
 
 
 
 .  را باز كنيد (1) جا دستي وسط – ١
 . را به سمت عقب بكشيد (2) سايه بان – ٢
 .  را درآوريد (3) جا ليوان (4) با فشار دادن شستي – ٣
 . را درآوريد (5)الستيكي  اليي – ٤

 .  را لمس كنيد جا ليوان ممكن است كار نكند (6)وقتي كه درپوش  : توجه 

 . ديواره را به جلو فشار دهيد وهمزمان پشتبند را به باال فشار دهيد.  را رها كنيد (3) جا ليواني – ٥
 .  را از سمت كنار خارج كنيد (3) جا ليواني – ٦
 . ش فوق عمل كنيد  براي نصب عكس رو– ٧
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 باز و بسته كردن داشبورد 

  ٦٨  گروه                                     
 

٤  C 240 برتسواري

 

  ـ صفحه حفاظ قفل٩     
  ـ پيچ١٠
  ـ داشبورد١١
  ـ درپوش جانبي١٢

A1ار ـ دسته ابز 
S1ـ واحد كليد المپ  

  ـ حفاظ با اهرم دنده ها١
  ـ پوسته سيني٢
  ـ درپوش صفحه فرمان٣
  ـ صفحه فرمان مركزي٤
  ـ نازل هواي مركزي٥
  ـ بخش تحتاني داشبورد٦
  ـ فرمان٧
  ـ پيچ نازل هوا٨

 
 
 
 
 

در موقـع انجـام تست و يا كار با كيسه هوا يا واحدهاي اضطراري مواظب باشيد كيسه هوا را در جهت               : احتـياط 

ا  موقع كار برق باطري ر     در درجه سانتي گراد قرار ندهيد و        ١٠٠بـاال قـرار دهـيد و آنهـا را در معرض دماي باالي               

 . قطع كنيد 

 .  ميل فرمان قابل تنظيم را كامالً حركت داده و پائين آوريد – ١

 .  را درآوريد (7) غربيلك فرمان – ٢

 .  را باز كرده و درآوريد (A1) مجموعه قسمت – ٣

 . را درآوريد ) چپ ( حفاظ زير داشبورد – ٤

 .  در كنار راننده را درآوريد (6) قسمت زيرين داشبورد – ٥
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  ٦٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥  C 240 برتسواري

 .  را درآوريد (9) توسط يك گوه بلند حفاظ هاي – ٦

 .  را در قسمت باال درآوريد (5) نازل ورودي هواي مركزي – ٧

 .  را درآوريد (10) پيچ هاي پايه داشبورد – ٨

 .  پيچ هاي صفحه فرمان مركزي را باز كنيد – ٩

 .  سمت راست را درآوريد (a) قاب بندي ستون جلو – ١٠

 .  را درآوريد (12)ري  حفاظ كنا– ١١

 .  را باز كنيد (16) پيچ هاي محفظه داشبورد – ١٢

 .  را باز كنيد (17) پيچ هاي كيسه هواي مسافر در پايه داشبورد – ١٣

 . در هنگام نصب حفاظ را تعويض كنيد  :   توجه 

 .  را باز كنيد (18) پيچ هاي – ١٤

 .  سمت چپ را درآوريد A قاب بندي ستون جلو – ١٥

 . نيد و سيم ها را قطع نكنيد باجعبه فيوز را به كنار بخوا.  را درآوريد (F34) جعبه فيوز داخلي – ١٦

 .  را باز كنيد(98) پيچ تقويتي دو سر – ١٧

 .  پيچ ها را از لوله باز كرده و درآوريد – ١٨

 .  را باز كنيد (91a) پيچ هاي – ١٩

 .  را شل كنيد (91b) پيچ – ٢٠

 .  درآوريد  رابا تهويه اتوماتيك داشبورد باال.  را قطع كنيد (E10/2)چپ هواي ط خروجي  راب– ٢١

 .  را درآوريد (E 10/3)  رابط نازل هواي  راست– ٢٢

كار داشبورد را به سمت باال  براي اين.  را جـدا كنيد  (R 12/4) سـوكت رابـط فشـنگي كيسـه هـواي مسـافر       – ٢٣

 . حركت دهيد 

كار داشبورد را به سمت باال  براي اين.  را جـدا كنيد  (R 12/5)فشـنگي كيسـه هـواي مسـافر      سـوكت رابـط   – ٢٤

 . حركت دهيد 
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٦  C 240 برتسواري

درآوريد ومواظب باشيد   نفر ديگر   داشبورد را با كمك يك      .  را از قسمت درب مسافر درآوريد        (13) داشـبورد    – ٢٥

 . به داشبورد و بدنه خودرو آسيب نرساند 

 . فوق عمل كنيد  براي نصب عكس روش – ٢٦

 .  را خوانده و پاك كنيد DTC حافظه (STAR) با دستگاه تشخيص عيب – ٢٧

 :  گشتاور – ٢٨

 Nm 8 پيچ هاي كيسه هوا مسافر 

 
 :  ابزار مخصوص – ٢٩

 

                                       
 

000 589 01 10 00 
 پيچ ستاره اي

115 589 03 59 00 
  گوه بلند
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٧  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن نازل هواي كناري 

 

                
  ـ حفاظ جانبي١ 

  ـ قفل نازل هوا٢
  ـ پيچ ها٣
  ـ گيره ها٤
  ـ نازل هوا٥

S1ـ كليد المپ  

 
 
 
 
 
 
 .  را درآوريد (1) حفاظ جانبي – ١

 .  نازل هواي سمت چپ را درآوريد (S1) كليد المپ – ٢

 .  را از نازل هواي سمت چپ باز كنيد (3) پيچ ها – ٣

 .  پيچ هاي زير داشبورد نازل هواي چپ را باز كنيد – ٤

 . پائين آوريد  نازل هواي چپ از سمت راننده قسمت زير داشبورد را مقداري – ٥

 .  نازل هواي راست پيچ هاي محفظه داشبورد را باز كنيد – ٦

 .  محفظه داشبورد را پايين آوريد – ٧
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٨  C 240 برتسواري

 .  پيچ هاي نازل هواي راست را باز كنيد – ٨

 .  قفل نازل هوا را شل كرده و به پائين نگردانيد – ٩

 . يد ونازل هوا را درآوريد  را در مجراي نازل هوا به پائين فشار ده(4) گيره ها – ١٠

 .  در موقع نصب سيل را عوض كنيد .  را درآوريد(5) مجراي هواي ونازل هوا – ١١

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٢

 
 :  ابزار مخصوص – ١٣

                                                                 
 000 589 01 10 00 

  پيچ ستاره اي
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٩  C 240 برتسواري

  كردن پايه داشبورد باز و بسته

 

 

  

 

 رم دنده ـ حفاظ اه١
  ـ پوسته سيني٢
  ـ حفاظ صفحه فرمان٣
  ـ صفحه فرمان٤
  ـ نازل هوا٥
  ـ زير داشبورد٦
  ـ فرمان٧
دستكش  ـ محفظه ٨
  ـ تقويت مركزي٩
  ـ پايه داشبورد١٠
  ـ داشبورد١١
Toـ دسته ابزار  
S1ـ واحد كليد المپ 
  ـ پيچ١٤
وكش١٥  ر  ـ لوله
  ـ پيچ١٦
  ـ پيچ١٧
  ـ مهره١٨
  ـ پيچ١٩
  ـ مهره٢٠
 

 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٠  C 240 برتسواري

 

   
   

 
 
 
 .  ميل فرمان قابل تنظيم را كامالً به سمت پايين آورده و باز كنيد – ١

 . نكات ايمني مربوط به كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كنيد  : احتياط

 . را قطع كنيد ) اتصال بدنه(  كابل منفي – ٢

 .  جدا كنيد (8)ديواره جانبي  محفظه جعبه داشبورد را با – ٣
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  ٦٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١١  C 240 برتسواري

 ١٠٠ در زير دماي      را نكات ايمني مربوط به كار با سيستم ايمني و كيسه هوا را رعايت كنيد و كيسه هوا                 : احتـياط 

 . نگهداري كنيد ودر موقع كار برق باطري را قطع كنيد  درجه سانتيگراد

 .  را درآوريد(11) داشبورد -٤

 . و مجراهاي هوا را درآوريد  (9) تقويت كننده مركزي – ٥

 .  سيستم برف پاكن را درآوريد – ٦

 .  را شل كنيد (14) پيچ هاي – ٧

ميل فرمان تحتاني را از     . را درآوريد و به سمت محل قرار گيري پا خم كنيد             (10) لوـله روكـش پايـه داشـبورد          – ٨
 . كوپلينگ فرمان جدا كنيد 

 از كنيد در ناحيه لوله روكش  را ب(10) مجراي كابل پايه داشبورد – ٩

 .  را باز كنيد (10) تمام نوارهاي كابل سيم ها در پايه داشبورد – ١٠

 .  سيم ها را درآوريد – ١١

 .  را باز كنيد (6) پيچ هاي – ١٢

 .  را باز كنيد (18) ومهره (17) پيچ هاي – ١٣

 .  را باز كنيد (20) ومهره هاي (10) پيچ – ١٤

 .  را درآوريد(10)د  پايه داشبور– ١٥

سيب نرسانيد ودر ابتداء تمام پيچ آدر هـنگام نصب مواظب باشيد به بخاري و روكش كولر و اطاق   :   توجـه  
 .  را تنظيم كنيد (10)ومهره ها را در جاي خود قرار داده وپايه داشبورد 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٦

 .  تعويض كنيد  راخودكاردر هنگام نصب پيچ هاي  :   توجه 
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٢  C 240 برتسواري

 
 باز و بسته كردن نازل مركزي هوا 

 

              
 

  ـ درپوش نازل١
   ـ پيچ ها٢

 
 
 
 .  گيره درپوش نازل مركزي هوا را باز كرده و درآوريد – ١

 .   را درآوريد (X 35/27) صفحه نمايش سيستم هشدار دهنده PTS رابط – ٢

 .  را قطع كنيد FSS سوكت رابط – ٣

 .  را باز كنيد (2) پيچ هاي – ٤

 .  نازل مركزي هوا را درآوريد – ٥

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٣  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن نازل مركزي هوا 

 

    
  ـ نازل هوا١
  ـ پره نازل٢
  ـ قاب نازل٣
  ـ شبكه زير نازل٤
  ـ توري نازل ٦
  ـ تنظيم نازل٧

 
 
 
 
 
 

  باز كردن –الف 

 .  را بگردانيد (3,4) را باز و نازل هاي هوا (2) قفل ضامن – ١

 .  را باز كنيد (5) پيچ هاي – ٢

 .  را باز كنيد(3,4) را باز و نازل هاي هوا (1) ضامن  قفل– ٣

 . مواظب باشيد به داشبورد آسيب نرسد .  مجراي نازل هوا به سمت پائين فشار دهيد (6) ضامن هاي – ٤

 .  نازل هوا را درآوريد – ٥

 .  هواي مركزي را درآوريد (E 10/2) سوكت رابط خروجي – ٦

 .   پائين بخوابانيد  پره هاي نازل هوا را به سمت– ٧

  بستن –ب 

 .  نازل هوا را برداريد – ١

 .  را وصل كنيد (E 10/1) سوكت رابط خروجي مركزي هوا – ٢

 .  نازل هوا را در ميله هاي توزيع هوا تنظيم و سفت كنيد – ٣
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  ٦٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٤  C 240 برتسواري

 .  قفل ضامن را آزاد ونازل را به باال بگردانيد – ٤

 .  را كامالً سفت كنيد (5) پيچ هاي – ٥

 .  را بگردانيد وميله هاي توزيع هوا را متوقف كنيد (7) چرخ تنظيم – ٦

 .بايد امكان باز و بسته كردن كامل دريچه توزيع هوا فراهم باشد  : توجه 
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٥  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن درب جعبه داشبورد 

 

               

            

  ـ درپوش محفظه دستكش١
  ـ گيره لوال٢
  ـ درپوش جانبي٤

 
 
 . را درآوريد  (4) درپوش جانبي – ١

 )جهت فلش ها( گيرة راست وچپ را باز كنيد – ٢

 .  خارج كنيد (2) را با فشار از لوال (1) درب جعبه داشبورد – ٣

 .  را از صفحه هدايت آن باز كنيد (1) درب جعبه داشبورد – ٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٦  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن قفل درب جعبه داشبورد 

 

   
 
 
 .  درب جعبه داشبورد را باز كنيد – ١

 . ) را تنظيم كنيد و در محل قفل قرار دهيد (1)قفل جعبه داشبورد ( دستگيره چپ را از ضامن خارج كنيد – ٢

 . در هنگام نصب فنر را در هادي قرار دهيد .  دستگيره وقفل جعبه داشبورد را دراوريد – ٣

 . كليد را از قفل در نياوريد . و خارج كنيد  را با كليد از جل(1) سيلندر قفل – ٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥

 .  كاركرد آن را كنترل كنيد – ٦

 :  ابزار مخصوص – ٧

 

                                                                        
110 589 03 59 00 

 گوه 
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٧  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن محفظه جعبه داشبورد 

 

    
  ـ پيچ ها١ 

  ـ درپوش صفحه فرمان٢
 ستكش ـ محفظه د٣
  ـ درپوش جانبي٤

E13/2ـ المپ محفظه دستكش و كليد  

 
 
 
 
 .  صفحه فرمان مركزي را درآوريد – ١

 .  درپوش صفحه فرمان مركزي را درآوريد – ٢

 . را درآوريد ) راست ( درپوش زير داشبورد – ٣

 .  را درآوريد (4) درپوش جانبي – ٤

 .  را باز كنيد (1) پيچ ها – ٥

 .  را درآوريد (E 13/2) المپ وكليد محفظه جعبه داشبورد – ٦

 . صفحه هدايت و راديو پخش را درآوريد  قسمت – ٧

 .  را باز كنيد (2) پيچ هاي درپوش صفحه فرمان مركزي – ٨

 .  را درآوريد (2) ودرپوش صفحه فرمان مركزي (3) محفظه جعبه داشبورد – ٩
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٨  C 240 برتسواري

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 : ابزار مخصوص – ١١

 

                                                                        
 

000 589 01 10 00 
  آچارهاي ستاره اي 
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

١٩  C 240 برتسواري

  )چپ(باز و بسته كردن درپوش زير داشبورد 

 

         
  ـ سيم كنترل كاپوت١
  ـ درپوش٢
  ـ پيچ ها٣
  ـ درپوش زير داشبورد درب چپ٤

X11/4ـ رابط لينك داده  
X30/6 ـ رابط دلكوي ولتاژ CAN 

 

 
 
 
 
 
 
 

 .  را باز كنيد (1) دستگيره سيم كاپوت – ١

از طريق درپوش زير داشبورد در چپ .  را باز كنيد (2) را باز و قفل درپوش     CAN كانكـتور رابـط دلكوي ولتاژ        – ٢

 . فشار دهيد 

 . بورد در چپ را به پائين خم كنيد  را باز كنيد و درپوش زير داش(3) پيچ هاي – ٣

 .  رابط ورودي را باز وقطع كنيد (X 11/4) كانكتور – ٤

 .  چپ را درآوريد ب درپوش زير داشبورد در– ٥

 . در هنگام نصب مطمئن شويد كه هادي هوا كامالً جا گير شده باشد  : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦
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٢٠  C 240 برتسواري

  داشبورد سمت راننده باز و بسته كردن زير

 

     

  ـ درپوش اهرم دنده١
  ـ پوسته سيني٢
  ـ درپوش صفحه فرمان٣
  ـ صفحه فرمان٤
  ـ درپوش زير داشبورد درب چپ٥
  ـ پيچ ها٦
  ـ درپوش جانبي٧

N73ـ جرقه برقي واحد كنترل سويچ 
 استارت

S1ـ واحد سوئيچ المپ 
 

 
 
 
 
 
 
 .  را درآوريد (4) كنسول مركزي – ١

 .  درپوش كنسول مركزي را درآوريد – ٢

 .  را درآوريد (5) درپوش زير داشبورد – ٣

 . را با سيم ها وصل شده است به پائين خم كنيد وكابل را وصل كنيد ) چپ(درپوش زير داشبورد  : توجه 

 . حد كنترل و هدايت را درآوريد  راديو پخش ووا– ٤

 .  را درآوريد(S1) ماژول كليد المپ – ٥

 .  را درآوريد (7) درپوش كناري – ٦

 .  را باز كنيد (6) پيچ هاي – ٧

 .  توسط گوه قسمت زيرين داشبورد در سمت راننده را بيرون آوريد – ٨
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٢١  C 240 برتسواري

 
 .  قسمت زيرين داشبورد دو طرف راننده درآوريد – ٩

 در  E IS قسمت تحتاني داشبورد در سمت راننده را درآوريد تا اهرم فعال سازي ترمز و ماژل كنترل  : توجـه  

 . دسترس قرار گيرد 

 .  داشبورد در سمت راننده خارج كنيد (N73) را از قسمت زيرين EIS ماژول كنترل – ١٠

 .  سيستم ترمز دستي را از اهرم ودستگيره آن باز كنيد – ١١

 . يرين داشبورد را درآوريد  قسمت ز– ١٢

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٣

 
 :  ابزار مخصوص – ١٤

 

                 
 110 589 03 59 00 

 گوه
210 589 00 57 00 

براي صفحه درپوشآچار شاخكي 
000 589 01 10 00 

  آچارهاي ستاره اي 
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب

 

  ٦٨  گروه                                     
 

٢٢  C 240 برتسواري

 )راست (باز و بسته كردن درپوش زير داشبورد 

 

        

  ـ پيچ ها١
   ـ درپوش زير داشبورد٢

 
 
 .  را باز كنيد (1) پيچ هاي – ١

  .  سمت راست را باز كنيد(2) درپوش زير داشبورد – ٢

 . در هنگام نصب مطمئن شويد كه هادي هوا كامالً جا افتاده است  : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٣
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  ٦٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

٢٣  C 240 برتسواري

 كنسول مركزي 

 )چپ(باز و بسته كردن درپوش كف در جلو  -

 )راست (باز و بسته كردن درپوش كف در جلو  -

 باز و بسته كردن صفحه كنسول مركزي  -

 ن درپوش اهرم تعويض دنده باز و بسته كرد -

 باز و بسته كردن درپوش كنسول مركزي  -

  باز و بسته كردن كاور در كنسول مركزي جلو -
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٢٤  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن كنسول مركزي 

 

       

       
  ـ پوسته سيني١
 عويض دنده ـ درپوش اهرم ت٢
  ـ صفحه فرمان٣
  ـ پيچ هاي محفظه سيني٤
  ـ درپوش جانبي٥
  ـ پين پيچي٦
  ـ دنده هاي ضامن٧
  ـ پيچ هاي صفحه دنده٨
  ـ پيچ هاي محفظه بار١٠
  ـ محفظه بار١١
  ـ پايه ليوان١٢

 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٢٥  C 240 برتسواري

 .  را از كنسول مركزي در جلو را باز كنيد (1)ي ن محفظه سي– ١

 . د  را باز كني(4)ي ن پيچ هاي سي– ٢

 . ي را درآوريد ن محفظه سي(5) درپوش هاي كناري – ٣

 .   پيچ هاي پيني را يك دور بچرخانيد – ٤

 .  درپوش محفظه بار را باز كنيد – ٥

 .  پايه ليوان را درآوريد – ٦

 . از بيرون به محفظه به آرامي فشار آوريد و آنرا به سمت كنار بگردانيد .  را درآوريد (11) محفظه بار – ٧

 .  را باز وفندك را به عقب فشار دهيد (7) ضامن هاي – ٨

 .  كانكتور رابط برقي فندك را قطع كنيد – ٩

 .  پيچ هاي صفحه فرمان تعويض دنده را باز كنيد – ١٠

 . پيچ هاي خودكار را تعويض كنيد  : توجه 

 .  جا دستي مركزي را باز و به صورت عمودي قرار دهيد – ١١

 .محفظه را درآوريد  كف پوش – ١٢

 .  را باز كنيد (10) پيچ هاي – ١٣

 . وريد رآ صفحه فرمان كنسول مركزي را از عقب د– ١٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٥

 :  ابزار مخصوص – ١٦

                                                                            
000 589 01 10 00 

 آچارهاي ستاره اي 
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٢٦  C 240 برتسواري

 )چپ(رپوش كف جلو باز و بسته كردن د

 

         

  ـ قاب در١
  ـ حفاظ لبه٢
 A ـ پيچ درپوش ستون ٣

 A ـ درپوش ستون ٤
  ـ پدال گاز٥
  ـ مهره٦
  ـ درپوش كف٧

 
 
 
 .  صندلي جلو سمت چپ را به سمت عقب بكشيد – ١

 .  را باز كنيد (1) قاب پائين درب – ٢

 .  را درآوريد (A) در ناحيه درپوش ستون جلو (2) حفاظ لبه – ٣

 .  را درآوريد (4)  (A) حفاظ درپوش ستون جلو – ٤

 .  را باز كنيد (3) پيچ – ٥

 .  را باز كنيد A  (4)ستون  درپوش – ٦

 .  روكش پدال گاز را باز كنيد – ٧

 .  بخوابانيد (5) را باز وپدال گاز را در حالت متصل به كنار (6) مهره – ٨

 .  را باال آورده و درآوريد (7) حفاظ كف درب عقب – ٩

 . براي نصب درپوش كف را به سمت ناحيه مركزي فرمان حركت دهيد  : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٢٧  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن حفاظ كف راست 

 

          

  ـ قاب در١
  ـ حفاظ لبه٢
 A ـ پيچ حفاظ ستون ٣

 A ـ حفاظ ستون ٤
  ـ حفاظ كف٥

 
 
 
 
 
 
 .  صندلي جلو در سمت راست را عقب بكشيد – ١

 .  را باز و درآوريد (2) قاب دور درب – ٢

 .  را باز كنيد A  (4) را در ناحيه درپوش ستون (2) حفاظ لبه درب – ٣

 . راباز كنيد   A (4) روكش حفاظ ستون – ٤

  . را باز كنيد (3) پيچ – ٥

 .  را باز و آن را درآوريد A  (4) گيره درپوش ستون – ٦

 .  را باال آورده ودرآوريد (5) كف پوش – ٧

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٢٨  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن درپوش دسته دنده

 

              
  ـ قاب بندي اهرم تعويض دنده١ 

 دنده ـ درپوش اهرم تعويض ٢
  ـ رابط ها٣

 
 
 
 
 .  آن به كمك يك گوه خارج كنيد (2)ا از درپوش  ر(1) قاب بندي دسته دنده – ١

 .  را به باال بكشيد و آن را جدا كنيد (1) قاب بندي دسته دنده – ٢

 . را باز كنيد )فلش ها  ((2) گيره هاي درپوش دسته دنده – ٣

 .  را جدا كنيد (2) را از عقب درپوش دسته دنده (3) كانكتور رابط برقي – ٤

 .  را درآوريد (2)  درپوش دسته دنده– ٥

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٢٩  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن روكش كنسول مركزي 

 

             
  ـ درپوش صفحه فرمان١ 

  ـ قفل٢
  ـ نازل هواي مركزي٣

 N18 بخاريماژول كنترل نشتي  
CC  ماژول كنترل نشتيAAC 

N22/4  ماژول كنترل نشتيAAC 
N72/1  ماژول كنترل صفحه كنترل فوقاني 

 
 
 
 
 
 
 .  را باز كنيد (3) نازل ورودي هواي مركزي – ١

 .  سيني جلو صفحه كنسول مركزي را درآوريد – ٢

 .  قفل هاي محفظه سيني را باز كنيد – ٣

 . صب عكس روش فوق عمل كنيد  براي ن– ٤
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

٣٠  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن سيني كنسول مركزي جلو 

 

                 
 يره ـ دنده هاي گ١ 

  ـ محفظه سيني٢
E9/7  المپ سيني جلو 

 
 
 
 
 

 . نكات ايمني مربوط به كار با سيستم برق را رعايت كنيد  : احتياط

 . باطري را قطع كنيد ) اتصال بدنه (  سيم منفي – ١

 .  درپوش دسته دنده را باز كنيد – ٢

 .  را درآوريد (2) را به عقب فشار داده ومحفظه سيني (1)ها  دنده ضامن – ٣

 .  را قطع كنيد (2) كانكتور رابط المپ سيني جلو را از محفظه سيني – ٤

 .  را درآوريد (2) محفظه سيني – ٥

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

 .  عملكرد كنترلها را بررسي و تنظيم كنيد – ٧
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

C – 240 ٣١ برت سواري

 باز و بسته كردن كف پوش عقب 

 

  ـ صفحه فرمان١      
  ـ قاب در جلو٢
  ـ قاب در عقب٣
  ـ صندلي هاي جلو٤
  ـ حفاظ كف٥
  ـ مجراهاي هوا٦
  ـ بالشتك صندلي عقب٧

 
 
 
 
 
 
 . را درآوريد (1) كنسول وسط – ١

 .  را باز كرده و درآوريد (4) صندلي هاي جلو – ٢

 .  را باز كرده و درآوريد (7) بالشتك صندلي عقب – ٣

 .  را باز و آنها را درآوريد (3) وگيره هاي قاب عقب (2) گيرة قاب هاي درب جلو – ٤

 .  را درآوريد (6)ل هاي ورودي هوا  ناز– ٥

 .  را درآوريد (5) كف پوشها – ٦

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧
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  ٦٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

C – 240 ٣٢ برت سواري

 درپوشها و روكش ها 

 
  Aباز و بسته كردن قاب بندي ستون  -

 باز و بسته كردن تودوزي فوقاني  -

 باز و بسته كردن دستگيره سقف -

  Cباز و بسته كردن قاب بندي ستون  -

 بسته كردن صندوق عقب باز و  -

 باز و بسته كردن قاب بندي بدنه -

 Bباز و بسته كردن ستون  -
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب

 

  ٦٨  گروه                                     
 

C – 240 ٣٣ برت سواري

 (A)باز و بسته كردن قاب بندي ستون جلو 

 

              
 

  ـ حفاظ لبه١
  A ـ قاب بندي ستون ٢

 
 
 
 .  ستون جلو را درآوريد  A قاب بندي ستون (1) حفاظ لبه – ١

 . داده و درآوريد ) فلش ها (ه ها حركت گوه را به سمت گير.  را درآوريد A  (2) قاب بندي ستون – ٢

 .  را از روي داشبورد جدا كنيد A  (2) قاب بندي ستون – ٣

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤

  :ابزار مخصوص – ٥

                                                                                 
110 589 03 59 00 

 گوه
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

C – 240 ٣٤ برت سواري

 وزي سقف باز و بسته كردن تود

 

        
 

      

  ـ ريل كشويي سقف١
  ـ قاب بندي سقف٢
  ـ آفتابگيرها٣
  ـ دستگيره ها٤

N70ـ ماژول كنترل صفحه كنترل بالي سري  
  ـ نوار١١
  ـ قالب١٢
  ـ دريچه المپ عقب١٣
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  ٦٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

C – 240 ٣٥ برت سواري

 .  صندلي هاي جلو راننده و مسافر را باز كرده و درآوريد – ١

 . نكات ايمني كار با سيستم برق و باطري را رعايت كنيد  : احتياط

 . باطري را قطع كنيد ) اتصال بدنه ( كابل منفي – ٢

 .  سمت چپ و راست را درآوريد  A قاب بندي ستون – ٣

 .  سمت چپ و راست را باز وبه كنار بخوابانيد Bبندي ستون وسط  قاب – ٤

 .  سمت چپ و راست را باز وبه كنار بخوابانيد C قاب بندي ستون عقب – ٥

 .  كنسول مركزي را باز كرده و درآوريد – ٦

 .  دسته دنده را به سمت عقب قرار دهيد – ٧

 .  سقف كشويي را باز كنيد – ٨

 . ا باز كنيد  ريل سقف كشويي ر– ٩

 .  را باز كنيد (N70) ماژول كنترل صفحه كنترل باالي سر – ١٠

 .  آينه وسط داخل را باز كنيد – ١١

 .  پايه آينه داخل را باز كنيد – ١٢

 .  را باز كنيد (4) و دستگيره هاي (3) آفتابگيرها – ١٣

 .  بالشتك صندلي و پشتي صندلي عقب را باز كنيد – ١٤

 . جانبي پشتي صندلي عقب را باز كنيد  بالشتك – ١٥

 .  داخل بدنه را باز كنيد (5) سيم – ١٦

 .  قاب بندي چپ بدنه را درآوريد – ١٧

 .  عقب را با فيوز و رله قطع كنيد SAM كانكتور رابط هاي برقي ماژول كنترل – ١٨

 .  حفاظ لبه درب سمت مسافر را درآوريد – ١٩

 (13)در ناحيه المپ عقب .  را شل كنيد (11) نوار – ٢٠

 .  را به جلو بكشيد (2) تودوزي – ٢١
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

C – 240 ٣٦ برت سواري

 .  را عبور دهيد   B تودوزي بين پشتي صندلي راننده و قاب بندي ستون– ٢٢

 .  تودوزي را از بين پايه اهرم دنده و كانكتور رابط برقي كنسول را باز كنيد – ٢٣

 .  تودوزي در جلو سمت راست را درآوريد – ٢٤

 .  نصب عكس روش فوق عمل كنيد  براي– ٢٥

 
 

   
 

    

  ـ قاب بندي سقف٢
  تودوزي باالB ـ ناحيه ستون ٦
  ـ ناحيه پايه اهرم تعويض دنده٧
  ناحيه اتصال صفحه فرمان ـ٨
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

C – 240 ٣٧ برت سواري

 باز و بسته كردن دستگيره سقف

 

                   
 

  ـ ابزار بازكردن دستگيره فوق١
  ـ حفاظ٢
  ـ پيچ گوشتي٣
  ـ گيره٤
  ـ دستگيره٥

 
 
 
 
 
 
 
 .  را باز كنيد (2) ضامن حفاظ – ١

 .   را به سمت داخل فشار دهيد (4) گيره – ٢

 .  را باز كرده و درآوريد (5) دستگيره سقف – ٣

 .   فشار دهيد و آن را درآوريد (3) گوشتي  را با پيچ(4)گيره  :   توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

C – 240 ٣٨ برت سواري

  Cباز و بسته كردن قاب بندي ستون عقب 

 

            
  ـ پيچ اتصاالت انتهاي كمربند١
 C ـ پيچ قاب بندي ستون ٢
 C ـ قاب بندي ستون ٣
  ـ حفاظ لبه٤
  ـ كمربند٥

 
 
 
 
 
 
 .  بالشتك صندلي عقب را درآوريد – ١

 .  را باز كنيد (1) پيچ اتصاالت انتهاي كمربند – ٢

 .  را درآوريد C  (3)تون عقب  درب قاب بندي س(4) حفاظ لبه – ٣

 .  را باز كنيد SRS حفاظ كيسه هوا – ٤

 .  را باز كنيد  C(3) پيچ قاب بندي ستون – ٥

 .  در باال ومركز خودرو را باز و هادي صندوق عقب را به جلو بكشيد C (3) قاب بندي ستون – ٦

 .  را درآوريد C (3) قاب بندي ستون – ٧
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

C – 240 ٣٩ برت سواري

 .  موقعيت كمربند صندلي را مالحظه كنيد در موقع نصب :   توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 :  گشتاور – ٩

   Nm 30 پيچ اتصاالت سر كمر بند ●

 : ابزار مخصوص – ١٠

                                              
 000 589 01 10 00 

 مجموعه آچار ستاره اي
001 589 76 09 00 

  خارجيمجموعه آچار ستاره اي
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

C – 240 ٤٠ برت سواري

 Bباز و بسته كردن قاب بندي ستون وسط 

 

      
  ـ گيره ها٦ 

  ـ زبانه قفل٧
  ـ پيچ٨
  ـ پايه٩
 )شستي( ـ كليد ١٠

 B ـ قاب بندي فوقاني ستون ١
 B ـ قاب بندي تحتاني ستون ٢
  ـ حفاظ لبه٣
  ـ گيره ها٤
  ـ كمربند٥

 
 
 
 
 
 

  باز كردن –الف 

 .  صندلي را به جلو بكشيد و پيچ هاي كمر بند ايمني را باز كنيد – ١

 .  را درآوريد  B را در ناحيه قاب بندي ستون وسط (3) حفاظ لبه – ٢

 .  درآوريد(1) فوقاني B را با پيچ گوشتي از قاب بندي ستون وسط (4) گيره هاي – ٣

 .   درآوريد Bني را از قاب بندي تحتاني ستون وسط  فوقاB (1) قاب بندي ستون وسط – ٤

 .  فوقاني را درآوريد (B) را از قاب بندي ستون (5) كمربند – ٥

 .  باز و درآوريد (6) را از گيره ها (2) تحتاني B قاب بندي ستون وسط – ٦
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  ٦٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب
 

C – 240 ٤١ برت سواري

  بستن –ب 

 .  قرار دهيد B (4) گيره ها را در ستون وسط – ١

 .  را در گيره قرار دهيد (2)تاني  تحB قاب بندي ستون – ٢

 .  عبور دهيد B (1) را ازطريق سوراخ قاب بندي ستون وسطي(5) كمربند – ٣

 . تحتاني نصب كنيد B را در قاب بندي ستون  (1) فوقانيB قاب بندي ستون وسط – ٤

 .  را نصب كنيد (4) فوقاني B گيره هاي قاب بندي ستون – ٥

 .  قرار گيرد (10) را در دكمه (7) و زبانه (9)يه پيچ بايد در پا :   توجه 

 .  اتصاالت سر تسمه را با پيچ در صندلي راننده قرار داده و سفت كنيد – ٦

 .  را نصب كنيد B حفاظ لبه در ستون – ٧

 .  براي كاركرد كامل كنترل كنيد B تنظيم بودن ارتفاع كمربند را در ستون وسطي – ٨

 . تنظيم ارتفاع كمربند در پنج نقطه موجود باشد بايد امكان  :   توجه 

 :  گشتاور – ٩

  Nm 30 پيچ اتصال سر كمربند ●
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

C – 240 ٤٢ برت سواري

 باز و بسته كردن آينه داخلي 

 

                  
 

  ـ آينه ديد عقب داخل١
  ـ پيچ فنر٢
  ـ نگهدارنده٣

N70رل  ـ ماژول كنترل صفحه كنت
 فوقاني

  ـ كمربند٥

 
 
 
 
 
 
 (N70).  ماژول كنترل كنسول به سقف را باز كنيد – ١

 .  را از يك طرف به پائين بكشيد (1) آينه داخل – ٢

 . آينه داخلي با كشش فنر نگهداشته شده است  :   وجه ت

 .  را قطع كنيد (N70) كانكتور رابط برقي ماژول كنترل سقف – ٣

 .  را باز كنيد (1) آينه داخلي ديد عقب – ٤

 . فشار داده ونگهدارنده را درگير كنيد ) فلش( را با انبر (2)در هنگام نصب پيچ فنري  :   توجه 

 . ب عكس روش فوق عمل كنيد  براي نص– ٥
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  ٦٨  گروه                                     فهرست بخش                           اني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيب فهرست اصلي                     
 

C – 240 ٤٣ برت سواري

 باز و بسته كردن پرده غلطكي عقب

 

      
  ـ پرده غلطكي برقي١
  ـ صندوق عقب٢
  ـ پيچ٤
  ـ مهره٥

 
 
 
 
 
 . كانكتور رابط پرده غلطكي را قطع كنيد . صندوق عقب را دمونتاژ نكنيد .  را درآوريد (2) صندوق عقب – ١

 .  را باز كنيد (5) مهره هاي – ٢

  .اسپيل ها را درآوريد .  را باز كنيد (4) پيچ هاي – ٣

 .  را درآوريد (1) پرده غلطكي برقي – ٤

 .  با فشار درآوريد (2)پرده برقي را از صندوق عقب  :   توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١     C 240 برتسواري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )درب ها (۷۲:  گروه 
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢     C 240 برتسواري

 درب ها
 درب هاي جلو  -
 درب هاي عقب  -
 درب صندوق عقب -
   سيستم برقي–درب هاي جانبي  -

 عملكردسيستم برقي -

-  
 درب هاي جلو

 باز و بسته كردن درب جلو  -
 تنظيم درب  -
 باز و بسته كردن تودوزي  -
 مونتاژ و دمونتاژ تودوزي  -
 باز و بسته كردن ريل آب بندي داخلي  -
 از و بسته كردن ريل آب بندي  خارجي ب -
 باز و بسته كردن شيشه هيدروليك   -
 باز و بسته كردن شيشه مكانيكي  -
 باز و بسته كردن زبانه درب  -
 باز و بسته كردن نوار آبندي  -
 باز و بسته كردن دستگيره  -
 باز و بسته كردن قفل -
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 .  را باز كنيد (4) را باز كرده وحفاظ روكش ستون (3) پيچ – ٤

  ٧٢  گروه                                     
 

٣     C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن درب جلو 

 

  مهره هاي لوالي در – A   7ستون  حفاظ – 4   قاب در–       1

   نقطه جدا بين در جلو چپ-X35/1    شلنگ محافظ – 5   حفاظ لبه –       2

   نقطه جدا بين در جلو راست-             X35/2      پيچ هاي زبانه دار – 6             پيچ –       3

 
 
 
 )شيشه را پايين آوريد . ( پنجره را باز كنيد – ١

 .  را درآوريد (1)اب درب  ق– ٢

 .  را درآوريد  A در محل پانل ستون جلو (2) حفاظ لبه – ٣

 .  را باز و در آوريد A(4) گيره حفاظ ستون جلو – ٥

 .  كانكتور رابط هاي نقطه جدايش درب را قطع كنيد – ٦

 .  با گوه باز كنيد  A را ازستون جلو (5) شلنگ حفاظ – ٧

 .  سيم ستون را درآوريد – ٨

 .  روي ستون جلو را باز كنيد(6) پيچ هاي – ٩
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤     C 240 برتسواري

 .  را باز كنيد (7) مهره لوالي درب – ١٠

 .  درب جلو را پياده كنيد – ١١

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٢

 .  كاركرد درب را كنترل كنيد – ١٣

 . در صورت نياز در جلو را تنظيم كنيد .  هاي درب جلو تمام نقاط را كنترل كنيد  شكاف– ١٤

  مقادير شكاف درب ها – ١٥

 A              6.5 (+1) mmدرب جلو تا ستون جلو ●    

 mm  (1+ / 0.5-) 3.5      درب جلو تا گلگيرجلو ●    

 mm  (1+ / 0.5-) 4               درب جلو تا درب عقب    ●

 mm    (1+) 6.5                 درب عقب تا سقف●    

 mm  (1+) 3.5                درب عقب تا قسمت جانبي ●    

 :  گشتاور – ١٦

                   Nm 10  پيچ زبانه درب در ستون    ●

                               Nm 8  مهره لوالي درب  ●    

 :  ابزار مخصوص – ١٧

      

 
129 589 03 21 100 

  فيلر
      

110 589 03 59 00 
 )جااندازي (گوه مونتاژ 
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٥     C 240 برتسواري

 تنظيم درب جلو 

 

 A پيچ هاي ستون – ٣   قالب زبانه – ١

  پيچ هاي صفحة در داخلي- ٤                      پيچ ها         – ٢

 

 .  را باز كنيد (1) قالب زبانه درب – ١ 

 .  اندازه شكاف هاي درب را با فيلر بررسي كنيد – ٢

 .  لوالي درب را شل كنيد و با حركت دادن درب جلو شكاف ها را تنظيم كنيد (3) پيچ هاي – ٣

 . راننده در قسمت لوال با حركت دادن تنظيم كنيد  را شل كرده وزهوار درب طرف (4) پيچ هاي – ٤
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٦     C 240 برتسواري

 .  با گلگير جلو تراز وهم سطح باشد وحداكثر اختالف يك ميليمتر بايد باشد (H)روكش درب جلو  :   توجه 

 .  را نصب كنيد (1) قالب زبانه – ٥

 . م كنيد  را تنظي(1) درب جلو را كامالً ببنديد وزهوار را با تغيير موقعيت قالب زبانه – ٦

 .  را سفت كنيد (2) پيچ هاي زبانه – ٧

 حاشـيه يـا زهـوار درب را بررسـي و نسبت به قاب بندي در پنجره نصب كنيد و در صورت نياز آنها را تنظيم                  – ٨
 . كنيد 

 : مقادير استاندارد شكاف درب ها – ٩
 A  6.5 (+1) mmدرب جلو تا ستون جلو ●    
 mm  (1+ / 0.5-) 3.5  درب جلو تا گلگيرجلو    ●
 mm  (1+ / 0.5-) 4  درب جلو تا درب عقب    ●
 mm    (1+) 6.5   درب عقب تا سقف   ●
 mm  (1+) 3.5  درب عقب تا قسمت جانبي    ●

 :  گشتاور – ١٠
              Nm 2 3          پيچ لوالي درب    ●
    Nm 8 2                     پيچ زبانه    ●

 : زار مخصوص  اب– ١١

      

 
129 589 03 21 100 

  فيلر
      

000 589 01 10 00 
 مجموعه ستاره اي
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٧     C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن تودوزي درب جلو 

      پيچ ها – 2        دستگيره در –        1

    اطراف قفل –    3               پيچ ها –        2

     تودوزي در – 4        اطراف قفل –        3

E 17/3        -المپ ورودي و خروجي در جلوچپ     H4/23 – بلندگوي مثلثي آينه در جلو در چپ  

E 17/4        -المپ ورودي و خروجي در جلوراست  H4/24    – بلندگوي مثلثي آينه در جلو در راست  
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٨     C 240 برتسواري

  

  رابط ها– 7 سيم كنترل                     –   6                                   ـ گيره ها 55  

N69/1 -ماژول كنترل در جلو سمت راست  

 N69/2-         ماژول كنترل در جلو سمت چپ  

 
 
 
 
 
 .  را درآوريد (1) با استفاده از گوه روكش درب باالي دستگيره – ١

 . فشار آن را درآوريد  قرار داده و با (1) گوه را در زير دستگيرة درب – ٢

 .  دستگيره درب را خارج كنيد – ٣

 .  را باز كنيد SRS حفاظ – ٤
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٩     C 240 برتسواري

 مونتاژ ودمونتاژ روكش داخلي درب جلو 
 

  گروه كليد پنجرة هيدروليك جلو در چپ – S20/1   جيب در– 5  صفحه تريم –        1

  كروه كليد تنظيم صندلي در جلو در چپ – S 91/2  لندگو حفاظ ب-  6            راه اندازداخلي در–      2

  آستر در –             7    نوار تريم –      3

 

  دمونتاژ –الف 

 .  تودوزي درب جلو را درآوريد – ١
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٠     C 240 برتسواري

 .  را باز كنيد (15) پيچ هاي – ٢

 . يد از گوه براي درآوردن صفحه كليد ها باالبر برقي استفاده كرده و آن را دراور– ٣

 )فلش( مجموعه كليد شيشه باالبر هيدروليكي درب جلو سمت چپ را درآوريد – ٤

 .  درب جلو سمت چپ را درآوريد(S91/2) را فشار داده وكليد تنظيم (14) زبانه هاي – ٥

 .  را درآوريد (3) و نوار تريم (8) نگهدارنده ها – ٦

  را باز كنيد(10)بوش مهره . د  را باز كرده وروكش كليدها را درآوري(9) پيچ هاي – ٧

 .  را باز كرده و دستگيرة درب را درآوريد (11) پيچ هاي – ٨

 .  را باز كرده و جيب درب را درآوريد (12) برآمدگي هاي الستيكي – ٩

 .  را فشار داده و حفاظ توري بلندگو را درآوريد(13) برآمدگي هاي الستيكي – ١٠

  مونتاژ –ب 

 .  را نصب كنيد (6)دگو  حفاظ توري بلن– ١

 .  را نصب كنيد (5) جيب درب – ٢

 .  را نصب كنيد (4) دستگيره درب – ٣

 .  را كامالً سفت كنيد (10) بوش مهره – ٤

 . را نصب كنيد (3)نوار تريم .  را نصب كنيد (2) مجموعه كليد باالبر شيشه – ٥
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١١     C 240 برتسواري

 (Sq1/2). د  مجموعه كليد تنظيم صندلي درب جلو سمت چپ را نصب كني– ٦

 .  را سفت كنيد (15) پيچ هاي (S20/2) باالبر شيشه جلو در سمت چپ را نصب كنيد (1) صفحه روكش كليد – ٧

 .  روكش داخلي درب جلو را نصب كنيد – ٨

 :  ابزار مخصوص – ٩

 110 589 03 59 00 
 گوه مونتاژ

000 589 01 10 00 
 مجموعه ستاره اي
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٢     C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن ريل آب بندي  

 

 ريل آبندي –                                       1

 
 .  روكش داخلي درب جلو را باز كنيد – ١

 .  روكش داخلي درب عقب را باز كنيد – ٢

 .  را از شكاف شيشه درب به كمك گوه در آوريد (1) ريل آبندي – ٣

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤

 : ابزار مخصوص – ٥

 

 110 589 03 59 00 
  گوه مونتاژ
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٣     C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن ريل آب بندي خارجي 

 

  گيره ها– 3   نوار تريم – 1                                                 

  گيره – 4   ريل آبندي–                                                2

 
 

 .  شيشه را كامالً پائين آوريد– ١ 

 .   را توسط گوه از لبه پنجره خارج كنيد (1)تريم ) زه( نوار – ٢

 .  را از شكاف محل شيشه توسط خارج كنيد  (2)دي  ريل آبن– ٣

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤

 : ابزار مخصوص – ٥

 

110 589 03 59 00 
  گوه مونتاژ
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٤     C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن پانل بدنه 

 

  قاب بندي راست – 6     قاب بندي كف بدنه –      1

  حفاظ پشت صندلي عقب– 7   قاب بندي قسمت مركزي عقب و تحتاني –      2

 )مهار بندي ( دندة لنگر – 8     گيره در چسبي –      3

  پيچ – 9      گيره ها –      4

  قاب بندي چپ–      5

 

 
 

 .  را درآوريد (1) قاب بندي بدنه – ١

 .  حركت دهيد (1) را از قاب بندي كف بدنه  (8)دنده هاي ضامن  :   توجه 

 .  سمت چپ و راست را باز كنيد (9) پيچ – ٢

 . نده هاي تكيه گاه سمت چپ و راست را درآوريد  د– ٣

 .  را درآوريد (7) حفاظ پشت صندلي عقب – ٤

 .  قسمت مركزي عقب و زير را باز كنيد (3) گيره هاچسبي – ٥
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٥     C 240 برتسواري

 .  پانل بخش مركزي عقب تحتاني را درآوريد – ٦

 .  را باز كنيد (4) گيره هاي – ٧

 .  پانل سمت چپ را درآوريد – ٨

 .  سمت راست را درآوريد (4) هاي چسبي  گيره– ٩

 .  را درآوريد (6) قاب بندي راست – ١٠

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١١

 :  گشتاور – ١٢

        20Nm پيچ دنده بندي لنگر درب جلو 
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٦     C 240 برتسواري

 مكانيزم باالبر شيشهباز و بسته كردن 
 

  پنجرة هيدروليك – 3    پايه – 2  ك  پرچ هاي پنجرة هيدرولي–           1

 

 . نكات ايمني كار با سيستم بدنه و اطاق را رعايت كنيد  : ∆احتياط

 .  مكانيزم باالبر شيشه از سيستم هيدروليك جدا كنيد – ١

 .  پرچ هاي پنجره هيدروليك را سوراخ كنيد – ٢

 . يد خطر زنگ زدگي وجود دارد باقي مانده و تراشه هاي پرچ ها را از درب خارج كن :   توجه 

 .  را باز كنيد (2) پايه – ٣

 .  را جدا و خارج كنيد (3) پنجره هيدروليك – ٤

 .  جهت نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥

سيم سياه را در عقب وخاكستري را در جلو قرار . موقعيـت نصب سيم هاي كنترل را مالحظه كنيد   :   توجـه  

 . دهيد 

 . را كنترل كنيد  كاركرد آن – ٦
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٧     C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن سيستم مكانيكي درب جلو 

 

  جزء چسبي گيره – 7  پيچ ها– 2 )دستگيره دار ( پنجرة مكانيك –        1

  لنگر باز كن رزوه دار – 10   گيره - 9    پاية باالبر پنجره –        8

   پنجرة هيدروليك –              4        الية در–        3
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٨     C 240 برتسواري

 .  تودوزي درب را درآوريد – ١

 .  ريل آب بندي داخلي وخارجي درب را درآوريد – ٢

 .  بلندگوهاي درب هاي جلو را درآوريد – ٣

 .  را در قسمت پايين بگردانيد وجا بزنيد (3) اليه روكش درب – ٤

 .  كليد مكانيزم باالبر شيشه در داخل درب را باز كنيد – ٥

 . بر درب را با ماژول كنترل درب درگير كنيد  كليد مكانيزم باال– ٦

 .  از طريق دريچه قابل دسترسي باشند (2)پنجره را باز كنيد تا وقتيكه پيچ ها .  را باز كنيد (1) دستگيره – ٧

 .  را درآوريد (4) دستگيره در مكانيزم باال بر شيشه (2) پيچ هاي – ٨

 . ال بر را باز كنيد  پنجره مكانيكي در مكانيزم با(2) پيچ هاي – ٩

 .  را باز كنيد (9) گيره هاي – ١٠

 . اگر درب صدا مي كند يا آسيب ديدگي وجود دارد ، گيره ها را عوض كنيد  :   توجه 

 .  را از قبل دو پاية باالبر پنجره بگذاريد (9) گيره هاي جديد – ١١

 .  را جا بزنيد (10) ومهار رزوه ايي (2) پيچ هاي – ١٢

 .  را در شافت قرار دهيد (1)نجره دستگيره اي  پ– ١٣

 .  را در ريل هادي قرار دهيد (1) پنجره دستگيره اي – ١٤

 .  از سمت عقب مقداري سفت كنيد (9) را ضمن فشار پنجره به گيره هاي (2) پيچ هاي – ١٥

 .  پنجره دستگيره دار را به باال بگردانيد – ١٦

 .  پنجره مكانيكي را جفت كنيد – ١٧

 .  را سفت كنيد (2) پيچ – ١٨

 با هم جفت شده اند      (9) مطمئن شويدكه سطح تماس پايه باالبروگيره هاي         (2)هـنگام تنظـيم پـيچ هـا       : توجـه   

 بدون لقي 

 .  و پنجره مكانيكي را كنترل كنيد (4) شكاف بين گيره پنجره هيدروليكي – ١٩

 .  كنيد  كليد باالبر پنجره را از ماژول كنترل درب قطع– ٢٠
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٩     C 240 برتسواري

 .  كليد باالبر پنجره را در روكش داخلي درب نصب كنيد – ٢١

 .   بلندگوها را در درب ها جلو نصب كنيد – ٢٢

 .  اليه درب را به صفحه داخلي وصل كنيد – ٢٣

 .  ريل آب بندي خارجي وداخلي را نصب كنيد – ٢٤

 .  كاركرد آن را كنترل كنيد – ٢٥

 : گشتاور – ٢٦

   Nm 4  شيشه پيچ باالبر بر

 : ابزار مخصوص – ٢٧

 

 110 589 03 59 00 
  گوه مونتاژ
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٠     C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن زبانه قفل درب 

 

 

  زبانة در – 3   پيچ هاي در عقب – B   2 پيچ هاي ستون –         1 
 

 .  آستر روكش داخلي درب جلو را درآوريد – ١
 .  آستر و روكش داخلي درب عقب را درآوريد – ٢
 . هاي جلو  را درآوريد  بلندگوي درب– ٣
 . بلندگوي درب هاي عقب را درآوريد - ٤
 .  اليه صفحه داخلي در درب جلو را باز كنيد – ٥
 .  را باز كنيد A زبانه در ستون جلو (1) پيچ هاي – ٦
 .  زبانه درب را باز كنيد (2) پيچ هاي – ٧
 . ب را درآوريد  زبانه درب را از طريق سوراخ مونتاژ در قاب بندي داخلي در– ٨
 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩
 : گشتاور – ١٠
              A    10Nmپيچ زبانه در ستون جلو ● 
              10Nm                 پيچ زبانه درب ●

              10Nmعقب           پيچ زبانه درب● 
 : ابزار مخصوص – ١١

مجموعه آچار ستاره اي خارجي  مجموعه آچار ستاره اي

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢١     C 240 برتسواري

 سيلندر قفل صندوق عقب باز كردن ونصب كردن 

  

  شيار – 5   سيلندر قفل -  3   دستگيره صندوق عقب –              1

  ابزار باز كردن – 4    كليد اضطراري–              2

 

 

 

  باز كردن –الف 

 .  دستگيره صندوق عقب را باز كنيد – ١

 . و تنظيم كنيد قفل صندوق عقب و زبانه سر حلقه اي را باز كرده ، نصب  : توجه 

 .آنقدر بچرخانيد تا شيار ظاهر شود 

 .  قفل فشاري را باز كنيد – ٢

 .  قرار دهيد (3) را در سيلندر قفل (2) كليد اضطراري – ٣
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٢     C 240 برتسواري

 (2). كليد اضطراري را خالف جهت حركت ساعت بچرخانيد 

 .  را در شيار قرار دهيد (4) ابزار باز كردن - ٤

 ر قفل ابزار باز كردن براي سيلند

 .  را بيرون بكشيد (3) سيلندر قفل - ٥

  نصب كردن –ب 

 .  را در محل باز نصب فشار دهيد (3) سيلندر قفل – ١

 . فقط در يك حالت امكان دارد  : توجه 

 . را موافق عقربه ساعت بچرخانيد (2) كليد اضطراري – ٢

 .  را نصب كنيد (1) دستگيره صندوق عقب – ٣

 .  محكم شود آنرا بچرخانيد (3) قفل تا سيستم : توجه 

 .  قفل فشاري را نصب كنيد – ٤

 .  قفل صندوق عقب و زبانه سر حلقه اي را باز كرده ، نصب و تنظيم كنيد – ٥
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٤  C 240  برتسواري

 باز و بسته كردن نوار الستيكي دور درب 
 

مجموعه آچار ستاره اي خارجي ر ستاره ايمجموعه آچا

 

  قاب آبندي در – 1

 
 .  دور درب را با گوه درآوريد (1) نوار الستيكي آب بندي – ١

 دور درب را به طور يكنواخت فشار داده و نصب           (1) نوار الستيكي آب بندي      (2) بـه كمك يك غلطك دستي        – ٢

 . كنيد 

 : ابزار مخصوص – ٣

 
168 589 05 63 00 

 غلتك
115 589 03 59 00 

  گوه بلند
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٥  C 240  برتسواري

  بسته كردن دستگيره درب جلو باز و 

 

  رابط-11   دستگيره – 2   پيچ قفل در – 5   درپوش -1      

  واحد گيرنده – A26/1   سيلندر قفل درب-3   مقر چپ – 6   دستگيره –       2

  قاب آبندي درب -9   مقر راست -7  سيلندر قفل در–       3

  سوراخ دريچه -10  ة ياتاقان  پيچ پاي– ٨   پايه ياتاقان –       4

 

 .  تودوزي و آستر ي درب جلو را باز كنيد – ١

 )تنها بلندگوي چپ را درآوريد. ( بلندگوي درب هاي جلو را درآوريد – ٢

 .  كيسه هواي جانبي را درآوريد – ٣

 .  اليه درب را درآوريد – ٤
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٦  C 240  برتسواري

 .  نوار آب بندي درب در محل قفل را درآوريد – ٥

 .  قفل آن را بيرون بياوريد (3) را شل و سيلندر (10)يچه  پيچ در– ٦

 .  را درآوريد (11) كوپلينگ – ٧

 .  قفل درب را درآوريد (3) سيلندر – ٨

 .  خارج كنيد ودرآوريد (4) را عقب كشيده و از بازوي ياتاقاني (2) دستگيره – ٩

 . را درآوريد (6,7) مقرهاي – ١٠

 )پيچ دستگيره درب جلو. ( را بازكنيد (8) پيچ – ١١

 .   بازوي ياتاقاني را از دريچه مونتاژ درب خارج كنيد– ١٢

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد-١٣

 . كاركرد وعمل كرد آن را كنترل كنيد-١٤

 : گشتاور– ١٥

 Nm  3                   پيچ دستگيره درجلو   ●

 :  ابزار مخصوص -١٦
 

 چار ستاره اي مجموعة آ                 
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٧  C 240  برتسواري

 باز و بسته كردن قفل درب جلو 

 

  قفل درب – 3       سيم – 1    پرچ ها-                              5

  پيچ اهرم قفل– 4     پيچ هاي قفل  – 2   پايه -                               6

 
 

  باز كردن –الف 

 .  روكش وآستر درب جلو را درآوريد -١

 .  كيسه هواي جانبي را درآوريد – ٢

 .  پرچ ها را با دريل درآوريد – ٣

 . براده هاي پرچ را از داخل درب درآوريد تا سبب زنگ زدگي آن نشود  :   توجه 
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٨  C 240  برتسواري

 .  را درآوريد (6) پايه – ٤

 . تنها بلندگوي چپ را درآوريد .  بلندگوي درب هاي جلو را درآوريد – ٥

 . تنها سيلندر قفل ودستگيره درب را درآوريد .  جلو را در آوريد  دستگيره خارجي درب– ٦

 .  اليه را از صفحه داخلي درب خارج كنيد – ٧

 . تنها ريل باال برپنجرة چپ را درآوريد.  پنجره هيدروليكي را در آوريد – ٨

 و سمت چپ ماژول كنترل در جل(N 68/1) . ماژول كنترل درب را درآوريد (1) كوپلينگ هاي سيم – ٩

 .  بيرون آوريد(3) را در باالي قفب درب (1) سيم – ١٠

 . را باز كنيد(2) پيچ هاي – ١١

 . از طريق دريچه مونتاژ درآوريد(3) قفل درب را – ١٢

  
  بستن –ب 

 .   قفل درب را از دريچه مونتاژ واركنيد وآن را جا بزنيد – ١

 .  قفل درب را بسته ومحكم كنيد (2) پيچ هاي – ٢

 .  را ببنديد (1) سيم – ٣

 . كوپلينگ هاي كابل درماژول كنترل درب را وصل كنيد – ٤

 . ريل باال بررا پرچ كنيد . سيستم هيدروليك شيشه را نصب كنيد – ٥

 .   دستگيره خارجي درب جلو را نصب كنيد – ٦

 .  را شل كرده و لقي را تنظيم كنيد (4) پيچ – ٧

 . د  كاركرد آن را كنترل كني– ٨

 .  صفحه داخلي درب را چسب بزنيد – ٩

 .  بلندگو درب هاي جلو را نصب كنيد – ١٠

 .  را نصب كنيد (6) پايه – ١١

 .  كيسه هواي جانبي را نصب كنيد – ١٢
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٩  C 240  برتسواري

 
 .  آستر و روكش درب جلو را نصب كنيد – ١٣

 :  گشتاور – ١٤

    Nm  7  پيچ قفل درب ●   

               Nm  2 پيچ لقي خود تنظيم ●   

 :  ابزار مخصوص – ١٥

 مجموعة آچار ستاره اي        
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٣٠  C 240  برتسواري

 درب عقب

 باز و بسته كردن درب عقب  -

 تنظيم درب عقب  -

 باز و بسته روكش درب عقب  -

 مونتاژ ودمونتاژ روكش درب عقب  -

 باز و بسته كردن هيدروليك درب عقب  -

 باز و بسته كردن دستگيره درب عقب -

 از و بسته كردن پنجره ثابت درب عقبب -

 باز وبسته كردن پنجره ثابت درب عقب -

 باز و بسته كردن قفل درب عقب -
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣١  C 240  برتسواري

 باز و بسته كردن در عقب 

 

  ـ گيره هاي اومگا٥ تحتاني         Bقاب بندي ستون  -١
  ـ مهره ها٦شلنگ حفاظ                           -٢

 لوله -٣

X35/3 –نقطة جدا شدن در عقب در چپ  
X35/4 –نقطة جدا شدن در عقب در راست  

 
 

 .  شيشه را پائين آوريد – ١

 .  را درآوريد B قاب بندي ستون وسطي – ٢

 .  را درآوريد (1) صفحه تريم زير ستون وسطي – ٣

 .  را با گوه درآوريدB ستون وسطي (2)گ حفاظ  شلن– ٤

 . درآوريدB (4) را باز و سيم را از ستون وسطي (5) گيره هاي چسبي – ٥

 .  زبانه را باز كنيد (3) پيچ هاي – ٦
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٢  C 240  برتسواري

 .  را باز كنيد (6) مهره – ٧

 . در موقع تعويض درب درزها را آب بندي كنيد .  درب عقب را درآوريد – ٨

 . عكس روش فوق عمل كنيد  براي نصب – ٩

 .  عملكرد آن را كنترل كنيد – ١٠

 .  اندازه شكاف درب عقب را بررسي كنيد – ١١

 .  در صورت نياز درب عقب را تنظيم كنيد – ١٢

 : شكاف استاندارد درب ها – ١٣

 A             6.5 (+1)    mm درب جلو تا ستون جلو   ●

 mm    (1+/ 0.5-) 3.5            درب جلو تا گلگير جلو      ●

 mm    (1+/ 0.5-)4            درب جلو تا درب عقب       ●

 mm    (1+) 6.5    درب عقب  تا سقف ●    

 mm    (1+) 3.5  درب عقب  تا قسمت جانبي زيرين    ●

 : گشتاور – ١٤

                         10Nm  پيچ پايه درب   ●

 : ابزار مخصوص – ١٥

 
110589 03 59 00 

ŪǠǪȹɀȵ ȻɀŲ 129 589 03 21 00 
ȀȲɆȥ 
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٣  C 240  برتسواري

 تنظيم درب عقب 

 

  پيچ ها -       2                                    قالب زبانه-                         1

 
 

 
 

 .  را درآوريد (1) قالب زبانه درب – ١

 توسط فيلتر .  اندازه شكاف در تمام نقاط درب را كنترل كنيد – ٢

 . وشكاف را با حركت دادن درب آن را تنظيم كنيد  لوالي درب را شل كرده (3) پيچ هاي – ٣
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٣٤  C 240  برتسواري

 .  را شل ودرب عقب را تنظيم كنيد (4) پيچ هاي – ٤

 .  ميليمتر داخل باشد ١ بايد با حاشيه گلگير عقب هم تراز و يا حداكثر (J)قاب بندي درب  :   توجه 

 .  را نصب كنيد (1) قالب زبانه – ٥

 . حركت قالب زبانه زهوار با دور درب را تنظيم كنيد  درب عقب را كامالً بسته و با – ٦

 .  را سفت كنيد (2) پيچ هاي – ٧

 .   را در قاب بندي سقف نصب و در صورت نياز تنظيم كنيد (C) حاشيه يا زهوار را كنترل و – ٨

 : مقادير شكاف استاندارد درب ها – ٩

 A    6.5 (+1)    mm   درب جلو تا ستون جلو ●

 mm    (1+/ 0.5-) 3.5   لو تا گلگير جلو   درب ج   ●

 mm    (1+/ 0.5-)4   درب جلو تا درب عقب       ●

 mm    (1+) 6.5   درب عقب  تا سقف ●     

 mm    (1+) 3.5  درب عقب  تا قسمت جانبي زيرين     ●
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٥  C 240  برتسواري

 باز و بسته كردن روكش درب عقب 

 

ــگيرة در د-B   1 پيچ هاي ستون -      3   گيره  - ٥   حاشية تريم قفل-3 س

  سيم كنترل – ٦    آ ستر در  -4  پيچ ها -2   پيچ هاي صفحة داخلي در-      4

  رابط – ٧                                                                                                                        

 
 
 .  را باز كنيد (1)ه دستگيره درب عقب  توسط گو– ١

 .  را درآوريد (1) دستگيره درب عقب – ٢
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٦  C 240  برتسواري

 .  را باز كنيد (2) پيچ هاي – ٣

 .  درآوريد (8) باالبر شيشه برقي را باز كردن پيچ SRS صفحه – ٤

 .  را درآوريد(3) قاب تريم قفل – ٥

آسيب ديدگي  . لو در قسمت گيره خارج كنيد        را از صـفحه داخلـي در درب زير وعقب وج           (4) روكـش درب     – ٦

 . گيره ها را كنترل كنيد 

 .  براي جدا كردن و باالآوردن روكش درب از ريل اب بندي از گوه استفاده كنيد – ٧

 .  سيم كنترل شيشه باال برقي را درآوريد – ٨

 . عقب سمت راست  كليد (S21/4) كليد عقب سمت چپ (S21/3).  را جدا كنيد (7) كانكتور رابط – ٩

 .  را درآوريد (4) روكش درب – ١٠

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١١

 :  ابزار مخصوص – ١٢

 

 
  مجموعة ستاره اي گوه مونتاژ
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٧  C 240  برتسواري

ل

 دروليك عقب در چپ 

ز داخلي در گو 

 

 مونتاژ و دمونتاژ روكش درب عقب 

  باز كردن -لف  

 . يد درب عقب را درآور

 .   كليد عقب سمت راست (S11/4)د عقب سمت چپ 

را باز ك

ي  ع  . را باز كنيد (1)باز

ش م

 . را باز كنيد (3)ستگيره 1)

 

  برآمدگي پالستيكي – 9   آستر در -5     راه انداز داخلي در-         1

  پيچ هاي دستگيره -10  اجزاء قف -6      نوار تريم -         2

 سوئيچ پنجرة هي– S21/3  بوش مهره– 7      دستگيره–          3

  سوئيچ پنجرة هيدروليك عقب در راست– S21/4  پيچ راه اندا-8    حفاظ بلند-         4

 

 

١

 روكش داخلي – ١

 كلي(S21/3).  كليد شيشه برقي را باز كنيد – ٢

نيد (2) ونوار تريم (6) اجزاء قفل – ٣   . 

ه كليد باالبر برق(8) پيچ – ٤  را  كرده ومجمو

هره – ٥  .  را باز كنيد (7) بو

 را باز كرده و د(0 پيچ هاي – ٦
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٨  C 240  برتسواري

 .  را باز كنيد (4) را درآورده وحفاظ بلندگو (9) برآمدگي ها پالستيكي – ٧

 .  روكش بلندگو رانصب كنيد

 

 .  را نصب كنيد (1)شه برقي 

 . سمت راست نصب كنيد(S21/4) سمت چپ و 

نصب ك

 

  بستن –ب 

حفاظ و– ١

 . را نصب كنيد(3)دستگيره درب – ٢

 . را محكم كنيد (7) بوش مهره – ٣

شي مجموعه كليدراه انداز باال بر – ٤

 .  را نصب كنيد (2) نوار تريم – ٥

(S21/3) كليدهاي شيشه برقي – ٦

نيد– ٧  .  روكش درب عقب را 

 : ابزار مخصوص – ٨

مجموعة ستاره اي   
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٩  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن شيشه باالبرعقب 

 

  كالچ -4           پنجرة هيدروليك -       2        پرچ هاي پنجرة هيدروليك -              1 

 
  

 

 .  نكات ايمني در خصوص كار با سيستم برق و باطري را رعايت كنيد  : احتياط

 .  روكش درب عقب را باز كنيد – ١

 . وريد  را درآ(3) اليه درب – ٢

 .  اليه درب را مقداري شل كرده و به باال خم كنيد – ٣

پيچ گيره شل ومهار را از بيرون آورده و         .  پـيچ پـنجره دسـتگيره اي در مكانـيزم باالبـر برقي شيشه را باز كنيد                   – ٤

 . درآوريد 

  . شيشه را باال بكشيد و به كمك گوه كه بر روي آن چسب زده شده است آن را نگهداريد– ٥

 
 .  را قطع كنيد (4) كوپلينگ – ٦
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤٠  C 240 برتسواري

 .   پرچ ها را با دريل باز كرده و براده و تراشه هاي آن را خارج كنيد تا باعث زنگ زدگي نشود – ٧

 . را درآورده و از طريق دريچه مونتاژ خارج كنيد (2) پايه نگهدارنده شيشه -  ٨

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٩

 . رد آن را كنترل كنيد  عملكرد و كارك– ١٠
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤١  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن شيشه عقب 

 

 
  چسب زن گيره-       7        اليه در  -5   پاية باالبر پنجره-8   دستگيرة پنجره -        1

  مهار رزوه دار-10                          گيره -9                 پيچ ها -        2

    

 
  باز كردن –الف 

 .  ريل بندي داخل و خارج را باز كرده و درآوريد – ١

 .  بلندگوي درب عقب را باز كرده و درآوريد – ٢

 .  اليه درب را مقداري شل كرده و آن را باال آورده و نگهداريد – ٣

 .  كليد شيشه برقي را از درب عقب باز كنيد – ٤

 . ماژول كنترل را برقرار كنيد  تماس كليد باالبر شيشه برقي و – ٥

 
 .  را باز كنيد (1) شيشه درب عقب – ٦
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤٢  C 240 برتسواري

 .  ريل ها در شيشه در جلو و عقب را باز كنيد – ٧

 .  شبكه پنجره را درآوريد – ٨

 . با يك گوه مانع افتادن شيشه شويد.  شيشه و دستگيره مكانيزم باالبر را درآوريد (2) پيچ هاي – ٩

 . باز وكنسول را درآورده وكامالً با گيره خارج كنيد  را (2) پيچ هاي – ١٠

 .  شيشه را از باال خارج كنيد – ١١

 . اگر صدا و يا آسيب ديدگي وجود دارد گيره ها را عوض كنيد .  را درآوريد(9) گيره ها – ١٢

  بستن –ب 

 بايد باال (U P)كرده وكليد موقعيت نصب را چك . گـيره هـاي جديد را مجدداً در پايه باالبر شيشه نصب كنيد   – ١

 .  باشد 

 . پيچ را طوري ببنديد كه مهار درگيره باشد .  پيچ ها ومهار رزوه دار را جا بزنيد – ٢

 .  شيشه را در محل خود قرار دهيد – ٣

 .  عقب را سفت كنيد  (9 )و ضمن فشار به پائين پيچ هاي . را وارد ريل هدايت شونده جا بزنيد (1) شيشه – ٤

 .  شيشه را باال بياوريد – ٥

 .  شيشه را تنظيم كنيد – ٦

 .  پنجره را پائين آوريد– ٧

 .  را سفت كنيد (2) پيچ – ٨

در موقع سفت كردن پيچ ها مطمئن شويد كه سطح تماس پايه باالبر شيشه وگيره ها هم تراز و بدون  :   توجه 

 . لقي هستند 

 .  روليك ومكانيك را كنترل كنيد  فاصله بين گيره و شيشه ومكانيزم هيد– ٩

 .  كليد باالبر شيشه برقي را از ماژول كنترل درب قطع كنيد – ١٠

 .  كليد باالبر شيشه برقي را از ماژول كنترل درب قطع كنيد – ١١
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٣  C 240 برتسواري

 .  كليد باالبر را نصب كنيد – ١٢

 .  اليه درب در صفحه داخلي درب را نصب كنيد – ١٣

 . را نصب كنيد  بلندگوي درب عقب – ١٤

 .   ريل آبندي داخلي وخارجي را نصب كنيد – ١٥

 .  عملكرد آن را كنترل كنيد – ١٦

 :  گشتاور – ١٧

                Nm 4پيچ باالبر شيشه برقي        ●

 :  ابزار مخصوص – ١٨

 

  فيلر
  گوه مونتاژ
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٤  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن شيشه لچكي عقب 

 

 
  حاشية الستيكي-4                    پنجرة ثابت -3             پيچ ها -        2                 ستون پنجره-        1

   

 

 . نكات ايمني كار با سيستم بدنه واطاق را رعايت كنيد  : احتياط

 .  شيشه درب عقب را باز كنيد – ١

 .  ريل آب بندي داخل وخارج را باز كنيد – ٢

 .  در سمت چپ و راست باز كنيد (293)د  كيسه هوا جانبي با ك– ٣

 .  اليه داخلي را از صفحه داخلي باز كنيد – ٤

  باالبر شيشه برقي را باز كنيد فقط در قسمت ستون پنجره – ٥

 .  را باز كنيد (2) پيچ هاي – ٦

 .  را باز كنيد (1) ستون پنجره – ٧

 .  كشيده ودرآوريد  همراه با حاشيه الستيكي به جلو(1) پنجره ثابت لچكي – ٨

 . در هنگام نصب از روانكار استفاده كنيد  : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٥  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن دستگيره خارجي درب عقب 

 

 

  حفاظ پيچ – 3        پيچ پاية ياتاقان -5                             حفاظ -       1

  دريچه-8        مقر چپ-6                                    دستگيره -        2

  قاب آبندي در -9        مقر راست -7                                   حفاظ پيچ -       3

 تيروفوم پيچ اليي اس-       15          اليي استيروفوم-14                                        پاية ياتاقان-       4
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٦  C 240 برتسواري

 .  روكش درب عقب را باز كنيد – ١

 .  كيسه هواي كناري درب عقب را باز كنيد – ٢

 .  اليه صفحه داخلي درب را درآوريد – ٣

 .  را درآوريد (14) اليه استروفوم – ٤

 .  در قسمت قفل را باز كنيد (2) قاب بندي درب – ٥

 .  توجه ، پيچ چپ گرد مي باشد . د  را درآوري(1) دريچه را شل كرده وحفاظ (3) پيچ – ٦

 .  را درآوريد (1) حفاظ – ٧

 .  را به عقب كشيده و درآوريد (4) را از پايه (2) دستگيره – ٨

 .  را درآوريد (6,7) پايه ومقرهاي – ٩

 .  را باز كنيد (5) پيچ هاي – ١٠

 .  را از دريچه مونتاژ درآوريد (4) بازوي ياتاقاني – ١١

 . ب عكس روش فوق عمل كنيد  براي نص– ١٢

 .  كاركرد آن را كنترل كنيد – ١٣

 : گشتاور – ١٤

         Nm  1.5  پيچ دستگيره درب عقب    ●

 : ابزار مخصوص – ١٥

 
  ايمجموعه ستاره 
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤٧  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن قفل درب عقب 

 

 
  قفل درب-3   سيم -1     اليي استيروفوم -       14

  پيچ هاي قفل درب-2      پيچ اليي استيروفوم-       15

 
 

 . روكش درب عقب را باز كنيد – ١

 .  را باز كنيد (293) كيسه هواي جانبي درب عقب با كد – ٢

 .  اليه صفحه داخل درب را باز كنيد – ٣

 
 .   را درآوريد (14) اليه استيروفوم – ٤
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤٨  C 240 برتسواري

 .  دستگيره خارجي درب عقب را باز كنيد – ٥

 .  عقب سمت راست را باز كنيد (N69/4) عقب سمت چپ و (N 69/3) اتصاالت سيم ماژول كنترل – ٦

 .  را درآوريد (3) سيم باالي قفل درب – ٧

 .  قفل درب را باز كنيد (2) پيچ هاي – ٨

 .  قفل درب عقب را از دريچه مونتاژ درآوريد – ٩

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 .  كاركرد آن را كنترل كنيد – ١١
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤٩  C 240 برتسواري

 سيستم برق درب ها

 باز و بسته كردن كليدهاي باالبر شيشه جلو  -

 باز و بسته كردن كليدهاي باالبر شيشه  -

 باز و بسته كردن ماژول كنترل درب جلو  -

 باز و بسته كردن ماژول كنترل درب عقب -

 باز و بسته كردن موتور باالبر شيشه درب جلو  -

 ر شيشه درب عقب باز و بسته كردن موتور باالب -
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٥٠  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن كليدهاي شيشه باالبر جلو 

 
 

 
 
 .  روستر داخلي درب جلو را درآوريد – ١

 .  را باز كنيد (3) پيچ هاي – ٢

 .  كانكتور رابط برق را قطع كنيد – ٣

 .  را باز كرده و درآوريد (S21/2) كليد باالبر مسافر درب جلو – ٤

 . ي نصب عكس روش فوق عمل كنيد  برا– ٥
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٥١  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن كليدهاي درب جلو 

 

 
 
 .  روكش درب جلو را درآوريد – ١

 .  قفل را باز كنيد (2) پيچ هاي – ٢

 . درآوريد ) فلش( مجموعه كليد باالبر شيشه سمت چپ را باز و از صفحه تريم – ٣

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٥٢  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن ماژول كنترل جلو 

 
 

  ماژول كنترل در جلو در راست -N69/2   ماژول كنترل در جلو در چپ-N69/1   گيره ها -      1

 
 
 .  روكش داخلي درب جلو را باز كنيد – ١

 .  اليه درب را از ناحيه مونتاژ خارج كنيد – ٢

  سمت راست ) كنترل درب جلو سمت چپ (N 69/1). ل درب را قطع كنيد كانكتور رابط هاي ماژول كنتر– ٣

 .  را به هم فشا داده وماژول كنترل درب را درآوريد(1) گيره هاي – ٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٥٣  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن ماژول كنترل درب عقب 

 
 

  ماژول كنترل در عقب چپ -N69/4  قب راست  ماژول كنترل درع-N69/3   گيره ها -     1

 
 
 
 .  روكش داخلي درب عقب را باز كنيد– ١

 .  اليه درب در ناحيه مونتاژ ررا درآوريد – ٢

  سمت راست (N69/4) سمت چپ (N 69/3).  كانكتور ها رابط برقي ماژول كنترل را قطع كنيد – ٣

 . ل درب را قطع كنيد  را به هم فشار داده وماژول كنتر(1) گيره هاي – ٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥
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  ٧٢  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٥٤  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن موتور باالبر برقي درب عقب 

 

 
  موتور پنجرة هيدروليك در عقب در چپ -M10/5    پنجرة هيدروليك در عقب -        1

 در عقب در راست  موتور پنجرة برقي -M10/6   پيچ هاي موتور پنجرة هيدروليك -        2

 
 

 .  روكش داخلي درب عقب را باز كنيد – ١

 .  اليه درب را در ناحيه مونتاژ خارج كنيد – ٢

 .  كانكتور رابط هاي برقي كليد ها را قطع كنيد – ٣

 . را باز كنيد (2) پيچ هاي – ٤

 .  موتور باالبر شيشه درب عقب را باز كنيد – ٥

 . يد  براي نصب عكس روش فوق عمل كن– ٦
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٥٥

 عملكرد شيشه برقي

 عملكرد وضعيت شيشه برقي -

 عملكرد خارج از تنظيم بودن شيشه برقي -

 ماژول درب سمت چپ جلو  -

 هدف ماژول كنترل درب جلو سمت راننده -

 ماژول كنترل درب عقب  -

 هدف ماژول كنترل درب عقب -

 مجموعه دكمه شيشه برقي سمت راننده -

 دكمه شيشه برقي سمت راننده  -

  شيشه برقي سمت رانندهعملكرد مجموعه دكمه -

 دكمه هاي شيشه برقي درب عقب  -

 عملكرد دكمه شيشه برقي درب عقب   -

 موتور شيشه برقي جلو -

 موتور شيشه برقي عقب -
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٥٦

 عملكرد شيشه برقي 

محاسبه تشخيص وضعيت در ماژول كنترل هر درب با وضعيت واقي پنجره هاي جانبي با تنظيم كردن  : توجـه  

 . مرتبط مي باشد 

 : ول هاي كنترل زير مي بايد تنظيم شوند ماژ

 ماژول كنترل درب جلو سمت چپ   •

 ماژول كنترل درب جلو سمت راست  •

 ماژول كنترل درب عقب سمت چپ   •

  ماژول كنترل درب عقب سمت راست  •

 .  داراي ماژول هاي كنترل درب عقب يا موتور هاي شيشه برقي نيست ٢٠٣نمونه  : توجه 

تا زمانيكه انتهاي پنجره جانبي نسبت به . شود كه سيستم خاج از تنظيم شود  مدن زماني انجا تنظيم كر : توجـه  

بنابراين . ي گردد   ميليمترپنجره تنظي . مـاژول كنـترل درب نـامعلوم باشـد و عمـل بـاال رفتن خود كار انجام نپذيرد                    

 . عملكرد باالرفتن خودكار شيشه برقي نياز به تنظيم دارد 

 : تنظيم كردن 

بـا بكـار گـيري كلـيد شيشه برقي ، شيشه تنظيم شده را در باالترين وضعيت قرار  مي دهيم و كليد را در وضعيت                           

 . باالبر دستي قرار مي گيرد 

 ثانيه موتور قطع شده را مشخص مي كند ، محاسبه گر تشخيص ٣/٠هنگامـي كـه مـاژول كنـترل در مـدت حداقل            

 . تنظيم شده قرار دارد ) حالت ( پنجره حاال در وضعيت .ي شود ميليمتروضعيت روي عدد صفر تنظي

ايـن بديـن معنـي اسـت در مـدت بـاز كـردن و بسـتن پنجره ، ماژول كنترل جريان قبل از رسيدن محدوده توقف                            

 . مكانيكي جريان برق موتور را قطع مي كند 
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٥٧

 : تنظيم دوباره 

ي ميليمتركنترل بصورت خودكار دوباره تنظي    هنگامـي كـه در تشـخيص وضعيت اشكال وجود داشته باشد ، ماژول               

 .  براي مثال اگر محاسبه گر وضعيت محاسبه منفي را نشان دهد . شود 
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

. ي شود ميليمتر تنظيHall با دودريافتگر (M10/6 , M10/s , M 10/4 , M 10/3)محـور هر يك از موتور هاي شيشه برقي  

(b2 , b1)  ايـن دريافتگرها Hallربعي چرخشي محور موتور عكس العمل  به هر حركت آهنربا ها و ارسال يك موج م

 اين پالس ها را دريافت كرده و ماژول (N69/1 , N69/2 , N69/3 , N69/4)ماژول كنترلي درب مربوط . نشـان مي دهد  

 دوم را محاسبه كرده كه با اين عمل جهت چرخشي موتور را تشخيص              Hallهاي كنترلي ضربانهاي ارسالي دريافتگر      

  ٧٢  گروه                                     
 

C - 240 ٥٨

 عملكرد وضعيت شيشه برقي

 

 
 b1.  به جريان مي افتد Hall موج مربعي از دريافتگر – ١

 b3.  به جريان مي افتد Hall موج مربعي از دريافتگر – ٢

    محور موتور در موتور هاي شيشه برقي Hall  b3  b2 درجه دريافتگرهاي ٣٦٠خ چر

 : كاركرد 
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هنگامي كه شيشه باز شود ، مقدار       . مقدار محاسبگر وضعيت كاهش مي يابد       . سته شود   زمانـي شيشـه ب    . مـي دهـد     

به وسيله عمل   . باالترين محدوده توقف با وضعيت صفر معين مي شود          . محاسـبه گـر وضـعيت افـزايش مـي يابد            

 . تنظم كردن وضعيت صفر بدست مي آيد 

) اعتبار  ( مي شود و در نتيجه محاسبات بي ارزش          حاسبات منفي ميليمتراگـر در جهـت بسته به وضعيت صفر برسي         

 . در اين حالت ماژول كنترل دوباره بايد تنظيم گردد . خواهد بود 

 . و به منظور تشخيص وضعيت و جهت چرخش اطالعات را مي خواند 

 .   ماژول كنترل درب عقب يا موتور شيشه بقي ندارند ٧/٢٠٣نمونه  : توجه 

 : تشخيص جهت 

 جهت چرخش b 2   Hall  و ضربانهاي دريافتگر b1   Hallرل مربوطه از اختالف مان ضربانهاي دريافتگر مـاژول كنـت  

 . موتور شيشه برقي را تشخيص مي دهد 
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 عملكرد خارج از تنظيم بودن شيشه برقي 

 خارج از تنظيم 

 :  است كه  زمانيمخارج از تنظي

 را در ( UB<6.5V) ولت ٦٠٥ با ولتاژ كمتر (N 69/4 , N69/3 , N69/2 , N69/1) منـبع تغذيـه مـاژول هاي كنترل درب    ●

 .  به مدار وصل شده باشد (T> 30s) ثانيه ٣٠مدت زمان 

محاسـبه گـر وضعيت شيشه مقادير بيشتر از حركت نهاي شيشه در مدت حركت دستي يا پايين آمدن خودكار را                      ●

 . نشان دهد 

متعلق به نقطه متعادل پائين صفر يا نقطه صفر ذخيره شده را در مدت باال رفتن                محاسبه گر وضعيت شيشه مقادير       ●

 . دستي يا خودكار را نشان دهد 

 . با شرايط خارج از تنظيم ذيل ، باال رفتن خودكار براي مدت طوالني امكان پذير نمي باشد 

  .  ماژول هاي كنترل درب عقب يا موتور شيشه برقي وجود ندارد٧/٢٠٣در نمونه 

 .  چرخش آرميچر معيوب باشد ١٢ براي Hallيكي از دو سيگنال دريافتگر  ●
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 ماژول درب سمت چپ جلو 

 

 
M10/3               – موتور شيشه برقي جلو سمت چپ   N69/1 – ماژول كنترل درب جلو سمت چپ  

 

 . ست ماژول كنترل درب سمت چپ در قسمت بااليي طرف چپ درب قرار داده شده ا

 هدف ماژول كنترل درب جلو سمت چپ 

 :هدف ماژول كنترل درب جلو سمت چپ به شرح ذيل مي باشد 

  موتور مركزي درب جلو سمت چپ ●

 موتورها بريا تنظيم كردن الكتريكي و گرم كن شيشه بغل بيروني   ●

 گرم كن شيشه  ●

 )تجهيزات ويژه (كم نور سازي خودكار اينه عقب داخلي  ●
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  جهت سيگنال ها براي تنظيم كردن الكتريكي و گرم كن شيشه بغل بيروني تغيير ●

  المپ ورود و خروج درب جلو سمت چپ ●

 . ظواهر كنترل روشن بريا تمامي دكمه ها كه به ماژول كنترل درب متصل هستند  ●

 . تصل مي باشد ماژول كنترل درب جلو سمت چپ براي جا بجا كردن داده ها به رابط درب ها قسمت مسافر م ●

 به عنوان ماژول كنترل درب مسافر يا EISمـاژول كنترل درب جلو سمت راست از طريق ماژول كنترل   : توجـه  

اين تعريف بوسيله قزينه سازي براي خودروهاي فرمان سمت راست قابل بكار بردن             . رانـنده كـد گذاري مي شود        

 . است 

 :اطالعات را از دكمه هاي زير مي خواند  ●

  (S20/121  )                                                                                                  دكمه شيشه برقي جلو سمت چپ  ●

 (S20/123)دكمه شيشه برقي عقب سمت چپ  ●

 (S20/125)دكمه ايمني شيشه برقي عقب  ●

 ( S 20/ 126)دكمه كنترل از راه دور درب صندوق عقب ●

 (S91/1 )مجموعه دكمه صندلي برقي جلو سمت چپ  ●

 . اطالعات را از دريافت گرهاي زير مي خواند 

 . دريافتگر را براي تنظيم الكتريكي و گرمكن شيشه بغل بيروني قرار مي دهيم  ●

  براي موتور شيشه برقي جلو سمت چپ Hallسيگنال هاي  ●

  جلو سمت چپ IRگيرنده ●

 ه از طريق كليد هاي نيمه هادي بار گذاري دكم

 موتور شيشه برقي جلو سمت چپ  ●

 موتور شيشه برقي عقب سمت چپ  ●
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 هدف ماژول كنترل درب جلو سمت راننده 

 هدف 

 وضعيت شيشه درب راننده را تشخيص داده و اطالعات آن را در             (N69/1)مـاژول كنـترل درب جلـو سـمت راننده           

 )Bستوانه ا(رابط قسمت مسافر ذخيره مي كند 

 و به منظور كنترل با      Bمـاژول كنـترل فشـاري ، سـيگنال وضـعيت شيشه درب راننده را از طريق ميله رابط استوانه                     

 . كيفيت بهتر آنرا مي خواند 

 .  ثانيه كاركرد قفل دلخواه فعال مي شود ٥/١هدف تهويه هوا با قفل دلخواه با فشار دادن دكمه تهويه هوا براي 

ب جلو سمت چپ وضعيت شيشه را در حافظه ذخيره نموده و هنگامي كه شيشه باز شود بصورت                  ماژول كنترل در  

 . خودكار انرا مي بندد 

و كاركرد قفل .  ثانيه فشار دهيم ، پنجره به وضعيت ذخيره بر مي گردد ٥/١زمانـي كـه دكمـه تهويـه هـوا را بـراي             

 . دلخواه كامل مي شود 
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 ماژول كنترل درب عقب 

 

 
M10/5            – موتور شيشه برقي عقب سمت چپ   N10/6 – موتور شيشه برقي عقب سمت راست   

N69/3            – ماژول كنترل درب عقب سمت چپ   N69/4 – ماژول كنترل درب عقب سمت راست  

 

 

 هدف ماژول كنترل درب عقب 

 . قرار دارند ماژول هاي كنترل درب در قسمت باالي كنسول درب مربوطه – ١

 .  سمت راننده مركب از گرم كن ، تهويه مطبوع خودكار و تهويه مطبوع خودكار دلخواه مي باشد – ٢

 .  تهويه مطبوع خودكار و تهويه مطبوع خودكار دلخواه مي باشد – سمت مسافر مركب از گرم كن – ٣

 طراحي ماژول كنترل درب عقب 
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 كاركرد ماژول كنترل درب عقب 

 و موتور شيشه برقي عقب      (M10/5)سنجش موتور شيشه برقي عقب سمت چپ        / الكتريكـي راه انـدازي       مـدار    – ٤

 .  و ماژول كنترل درب عقب سمت راست قرار دارد (N69/3 )سمت راست در ماژول كنترل درب عقب سمت چپ 

نها را قرائت مي كند و       را دريافت و ارسال مي كند و در حالت تبادل آ           (AN) مـاژول هـاي كنترل درب پيام هاي          – ٥

 . با مقادير ذخيره شده و جريان مدارهاي راه اندازي شده مقايسه مي كند 
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 هدف ماژول كنترل درب عقب 

 

 :  ماژول كنترل درب عقب سمت چپ و ماژول كنترل درب عقب سمت راست داراي عملكرد زير مي باشند – ١

 : كند جريان مدارهاي زير را راه اندازي مي 

 موتور شيشه برقي عقب سمت چپ : چپ ● •

 موتور شيشه برقي عقب سمت راست : راست ● •

 .  ظاهر كنترلي روشن براي دكمه هايي كه به ماژول هاي كنترل درب متصل است ● •

 :  اطالعات را از كليد هاي زير مي خواند – ٢

 دكمه شيشه برقي عقب سمت چپ : چپ 

 راست دكمه شيشه برقي عقب سمت : راست 

 مـاژول كنترل درب عقب سمت چپ و ماژول كنترل درب عقب سمت راست به ميله رابط استوانه مسافر براي            – ٣

 . تبادل اطالعات متصل است 
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 هدف ماژول كنترل درب عقب 

 

 وضعيت پنجره درب عقب سمت مسافر ا تشخيص داده و اين (N69/4) مـاژول كنـترل درب عقب سمت مسافر    – ١

 . ذخيره مي كند ) استوانه (ات را در ميله رابط قسمت مسافر اطالع

 و به منظور    Bمـاژول كنترل فشاري ، سيگنال وضعيت شيشه درب عقب سمت مسافر را از طريق ميله رابط استوانه                   

 . كنترل با كيفيت بهتر آن را مي خواند 

.  ثانيه كاركرد قفل دلخواه فعال مي شود         ٥/١ي   هدف تهويه هوا با قفل دلخواه با فشار دادن دكمه تهويه هوا برا             – ٢

و هنگامي كه شيشه باز مي . مـاژول كنـترل درب عقـب سـمت مسـافر وضعيت شيشه را در حافظه ذخيره مي كند            

 ثانيه فشار مي دهيم ، پنجره به وضعيت         ٥/١شود بصورت خودكار آن را مي بندد زماني كه دكمه تهويه هوا را براي               

 . و كاركرد قفل دلخواه كامل مي شود . ردد ذخيره شده بر مي گ
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 هدف ماژول كنترل درب عقب 

 

 مـاژول كنـترل درب عقـب سـمت رانـنده وضـعيت پـنجره درب عقـب سـمت راننده را تشخيص داده و اين                           – ١

 . ذخيره مي كند ) Bاستوانه (اطالعات را در ميله رابط قسمت مسافر 

 و به منظور Bت شيشه درب عقب سمت راننده را از طريق ميله رابط استوانه  مـاژول كنترل فشاري ، سيگنال وضعي   

 . كنترل با كيفيت بهتر آن را مي خواند 

.  ثانيه كاركرد قفل دلخواه فعال مي شود         ٥/١ هدف تهويه هوا با قفل دلخواه با فشار دادن دكمه تهويه هوا براي               – ٢

و هنگامي كه شيشه . عيت شيشه را در حافظه ذخيره مي كند ماژول كنترل درب عقب سمت راننده وض : توجه 

 ثانيه فشار مي دهيم ، پنجره به     ٥/١بـاز مـي شود بصورت خودكار آن را مي بندد زماني كه دكمه تهويه هوا را براي                   

 . و كاركرد قفل دلخواه كامل مي شود . وضعيت ذخيره شده بر مي گردد 
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 راننده مجموعه دكمه شيشه برقي سمت 

 

 
S20/1           - مجموعه دكمه شيشه برقي سمت راننده   S20/1s3 – دكمه شيشه برقي عقب سمت چپ  

S20/1s1            – دكمه شيشه برقي جلو سمت چپ   S20/1s4 –دكمه شيشه برقي عقب سمت راست  

S20/1s2            –دكمه شيشه برقي جلو سمت راست    S20/1s5 –يمني شيشه برقي عقب  دكمه ا 

S20/1s6           –دكمه قفل صندوق عقب  

 

 

 .مجموعه دكمه شيشه برقي سمت راننده پاين درب راننده واقع است 
 طراحي مجموعه دكمه شيشه برقي سمت راننده 

 مجموعه دكمه شيشه برقي سمت راننده  / عملكرد 
 . مه ايمني شيشه برقي عقب دكمه دو حالته مي باشد دك. دكمه هاي شيشه برقي از نوع دكمه هاي انگشتي هستند 

 . دكمه درب صندوق عقب با فشار دادن راه اندازي مي شود 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٧٠

 دكمه شيشه برقي سمت راننده 

 

دكمـه هـاي شيشسـه برقي در مجموعه دكمه شيشه برقي سمت اننده براي باز كردن و بستن پنجره مربوطه استفاده                      

 . مي شود 

ز دكمه شيشه برقي عقب سمت چپ و دكمه شيشه برقي عقب سمت راست استفاده مي        شيشـه هـاي برقـي عقب ا       

 .  دكمه قفل صندوق عقب براي باز كردن قفل صندوق عقب استفاده مي شود . شود 

 .  نشان داده مي شود LEPحالت دكمه نوسط يك المپ 
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 عملكرد مجموعه دكمه شيشه برقي سمت راننده 

 

 عملكرد 

 در مجموعه دكمه شيشه برقي سمت ( S20/11 , S20/12, S20/13 , S20/121) هـاي دكمـه هاي شيشه برقي   وضـعيت 

 . راننده توسط مقاومت ها رمز گذاري ولتاژي مي گردند

 . ولتاژ هاي رمز گذاري شده توسط ماژول كنترل درب جلو سمت چپ رد يابي مي شود 

  وضعيت مكانيكي دارند ٥دكمه هاي شيشه برقي 

 وضعيت مركزي خنثي  •

 باالبري دستي ) كشش(شيطانك اول  •

 باالبرخود كار  ) كشش(شيطانك دوم  •

 پايين بري دستي ) فشاري (شيطانك اول  •

 پايين بري خودكار  ) فشاري (شيطانك دوم   •
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  ٧٢  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

C - 240 ٧٢

 دكمه هاي شيشه برقي درب عقب 

 

 

 

 . رد دكمه شيشه برقي روي روكش درب نزدك دستگيره درب بازكن قرار دا

 دكمه شيشه برقي عقب سمت چپ  •

 دكمه شيشه برقي عقب سمت راست  •

 وظيفه دكمه ها شيشه برقي درب عقب  •

 . اين دكمه ها فرامين باز كردن و بستن هر پنجره را اجرا مي كند  : توجه 

 طراحي دكمه ها شيشه برقي درب عقب 

 .  وضعيت مكانيكي هستند ٥دكمه هاي انگشتي با 
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  ٧٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

C - 240 ٧٣

 يشه برقي درب عقب  عملكرد دكمه ش

 

ولتاژي كد گذاري شده توسط ماژول . دكمـه انگشـتي بوسيله مقاومت ها كد گذاري ولتاژي مي شود    : توجـه  

 . كنترل درب عقب سمت چپ و ماژول كنترل درب عقب سمت راست رديابي ميشود 

  حالت مكانيكي دارد ٥دكمه هاي انگشتي 

 وضعيت مركزي خنثي  •

 البري دستي با) كشش(شيطانك اول  •

 باالبرخود كار  ) كشش(شيطانك دوم  •

 پايين بري دستي ) فشاري (شيطانك اول  •

 پايين بري خودكار  ) فشاري (شيطانك دوم   •
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  ٧٢  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

C - 240 ٧٤

 موتور شيشه برقي جلو 

 

 

 

 . موتور شيشه برقي جلو سمت چپ داخل درب نزديك پايين آن واقع است 

 (M10/3)موتور شيشه برقي جلو سمت چپ 

 (M10/4)وتور شيشه برقي جلو سمت راست م
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  ٧٢  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

C - 240 ٧٥

 موتور شيشه برقي عقب

 

 

 

 . موتور شيشه برقي در داخل درب نزديك پايين آن قراردارد 

 (M10/5)موتور شيشه برقي عقب سمت چپ  •

 (M10/6)موتور شيشه برقي جلو سمت راست  •
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  ٧٧  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

١ C240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( تدستورالعمل تعميرا

 )سقف كشويي (۷۷:  گروه 
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  ٧٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢ C240برتسواري 

 سقف كشويي

 باز و بسته كردن سقف كشويي  -

 باز و بسته كردن صفحه سقف   -

 تنظيم سقف كشويي  -

 باز و بسته كردن نوار كشويي  -

 باز و بسته كردن سيم سقف -

 بز و بسته كردن پايه كشويي -

 باز و بسته كردن راه انداز سقف كشويي -

 باز و بسته كردن بادشكن  -

 ف كشويي كج باز و بسته كردن سق -

 عملكرد موتور شيشه برقي جلو -

 بلند شونده/ سقف كشويي  -

 بلند شونده/ عملكرد سقف كشويي  -

 قفل شدن سقف كشويي -

 بلند شونده/ تنظيم كردن سقف كشويي  -

 عملكرد اندازه گيري وضعيت سقف كشويي -

 عملكرد تشخيص قفل شدن سقف كشويي -

 عملكرد خارج از تنظيم سقف كشويي -

 بلند شونده/ ي عملكرد سقف كشوي -
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  ٧٧  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

٣ C240برتسواري 

 باز و بسته كردن قاب بندي سقف كشويي 

 

       

  ـ قاب بندي١

  ـ حفاظ٢

  ـ قيدهاي كشويي جلو٣

  ـ قيدهاي كشويي عقب٤

 

 .  را به عقب فشار دهيد (1) قاب بندي سقف – ١
 .  سانتي متر به عقب بكشيد ٢٠ كشويي را به مقدار – ٢
 . از مركز آن با گوه پالستيك و قبل از درآوردن فشار دهيد .  را درآوريد (2) حفاظ – ٣
 .  كامالً به عقب بكشيد سقف كشويي را– ٤
 .  قاب بندي سقف را به سمت جلو بلغزانيد – ٥
 . ن را به كنار فشار دهيد آدر موقع باز كردن .  باز كنيد (4,3) پايه ها را از ريل كشويي – ٦
 .  را درآوريد (1) قاب بندي سقف – ٧
 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨
 : ابزار مخصوص – ٩

                                                                             
110 589 03 59 00 

  گوه
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 

  ٧٧  گروه                                     
 

٤ C240برتسواري 

 باز و بسته كردن صفحه سقف كشويي 

 

    

  ـ حفاظ                     ١

  ـ قاب بندي٢

 كشويي/  ـ صفحه سقف كج ٣

  ـ فانوسك هاي الستيكي٤

  ـ پيچ٥

  ـ رابط٦

 

 

 . نكات ايمني مربوط به كار با سيستم اطاق و بدنه را رعايت كنيد  : احتياط

 .  را به سمت عقب بكشيد (2) قاب بندي سقف كشويي – ١

 .  سانتي متر به عقب بكشيد ٢٠دار  سقف كشويي را به مق– ٢

 . صفحه را با گوه پالستيكي در وسط را درآوريد .  را درآوريد(1) حفاظ – ٣

 .  سقف كشويي كج را به موقعيت آن حركت دهيد – ٤

 . به ديافراگم ها آسيب نرسد .  دو طرف را درآوريد (4) ديافراگم هاي الستيكي – ٥

 . ف را باز كنيد  ستاره اي دو طر(5) پيچ هاي – ٦

 . مواظب باشيد به قاب سقف كشويي آسيب نرسد .  را با گوه باز كنيد (3) رابط قاب سقف – ٧

 .  را قطع كنيد (6) كانكتور رابط برق – ٨

 .  را درآوريد (3) صفحه سقف كشويي – ٩
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  ٧٧  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

٥ C240برتسواري 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 :  گشتاور – ١١

  Nm 4         پيچ صفحه سقف كشويي   ●

 
 :  ابزار مخصوص – ١٢

 

                                                   
 110 589 03 59 00 

 گوه
000 589 01 10 00 

 مجمعه پيچ ستاره اي
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  ٧٧  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

٦ C240برتسواري 

 تنظيم سقف كشويي 

 

     
  ـ نوارهاي مقوايي٦ ـ حفاظ                     ١

  ـ قاب بندي       ٢

 (x) موقعيت اندازه گيري Aكشويي       /  ـ صفحه سقف كج ٣

  ـ ديافراگم الستيكي٤

  ـ پيچ٥

 
 
 
 
 
 .  را به سمت عقب بكشيد (2) حفاظ – ١

 .  سانتي متر به سمت عقب حركت دهيد ٢٠ سقف كشويي را به مقدار – ٢

 . صفحه را با گذاشتن گوه در وسط آن را درآوريد  .  را درآوريد(1) حفاظ – ٣

 .  سقف كشويي را به موقعيت گنج قرار دهيد – ٤

 . به ديافراگم هاي الستيكي آسيب نرسد . را درآوريد (4) ديافراگم هاي الستيكي – ٥

 .  سقف كشويي را ببنديد – ٦

 .  را شل كنيد (5) پيچ ستاره اي – ٧

 ميليمتر ٢ ميليمتر طول و ٥٠٠ به مقدار (6)نوارهـاي  . وارد اتصـال ابـندي عقـب كنـيد         نـوار هـاي مقوائـي را         – ٨

 . ضخامت مي باشند 
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  ٧٧  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

٧ C240برتسواري 

 .  صفحه سقف كشويي را نسبت به سطح خارجي سقف تنظيم كنيد – ٩

ابتداء پيچ عقب در هر طرف را سفت و سپس پيچ جلو را سفت كنيد               .  را سفت كنيد     (5) پـيچ هاي ستاره اي       – ١٠

 . م سفت كردن پيچ هاي عقب با پيچ گوشتي به عقب فشار وارد كنيد ومقداري به پايين فشار دهيد هنگا

براي هماهنگ كردن سقف كشويي آنرا تا موقعيت برآمده حركت دهيد و            .  سـقف كشـويي را هماهـنگ كنيد          – ١١

 . سوئيچ را به مدت يك ثانيه نگهداريد 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٢

  مقادير استاندارد تنظيم براي سقف كشويي – ١٣

 mm 0.15                     شكاف حفاظ سقف كشويي در جلو      ●

 mm 0.30  شكاف حفاظ سقف كشويي در كنار و عقب       ●

 mm 140     موقعيت اندازه ارتفاع       ●

 :  گشتاور – ١٤

                          Nm 4 پيچ اتصال صفحه سقف كشويي    ●

 
 :  ابزار مخصوص – ١٥

 

                                               
 110 589 03 59 00 

 گوه
000 589 01 10 00 

  مجمعه پيچ ستاره اي
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  ٧٧  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

٨ C240برتسواري 

 باز و بسته كردن نوار آب بندي سقف كشويي 

 

     
 ي ـ الي٧ ـ سيل                             ١

  ـ قالب٨ ـ ريل جلو                        ٢

  ـ ريل كناري چپ٣

  ـ ريل كناري راست٤

  ـ ريل عقب٥

  ـ پيچ ها٦

 
 
 
 
 
 
 
 .  بادشكن را باز كنيد – ١

 .  را شل كنيد (6) پيچ هاي – ٢

 .   را به دقت درآوريد (1)نوار آب بندي.  را درآوريد (2,3,4,5) نوار ريل هاي – ٣

 .   را آنقدر فشار دهيد كه اليي ها به سقف رسيده وپيچ ها را سفت كنيد (2) ريل – ٤

ابتدا در نقاط   . براي نصب از روانكار استفاده كنيد       . را پرس كنيد    (2,3,4,5)ندي را در ريل هاي       ب  نوارهـاي آب   – ٥

 .   فلش دار نوارهاي آب بندي را پرس كنيد 

 . باد شكن را نصب كنيد  – ٦
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  ٧٧  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

٩ C240برتسواري 

 باز و بسته كردن پايه سقف كشويي 

 

          
  ـ پايه اتصال٤سيم پايه                        ـ پيچ ٢

  ـ ريل كشويي٥ ـ پايه                                 ٣

  ـ قيدهاي كشويي عقب٧ ـ پايه اتصال                         ٤

  ـ دندانه نگهدارنده٨

ل ك ا ق

 
 
 
 
 
 .  حفاظ سقف كشويي را باز كنيد – ١

 .  كشويي را در جهت بستن راه بياندازيد تا كليدهاي گرداننده سقف كشويي خاموش شوند  سقف كليد– ٢

 .  را باز كنيد (1) كانال باران – ٣

 .  را باز كنيد (2) پيچ هاي دو طرف – ٤

 .  درآيد (5) جلو بتواند از ريل (6)تا وقتيكه قيد كشويي .  پايه را از رو طرف به سمت عقب حركت دهيد – ٥

 . هادي سمت راست كشويي را مالحظه كنيد .  از پايه جلو را باز كنيد (6) قيد كشويي را از دو طرف – ٦

 . تا وقتيكه قيد كشويي پايين در پايه بتواند به باال بگردند .  پايه را از دو طرف به جلو حركت حركت دهيد – ٧
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  ٧٧  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

١٠ C240برتسواري 

٢٢٢٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  را در دو طرف به باال بگردانيد(7) قيد كشويي پايه عقب – ٨

 .  را درآوريد (3) پايه را از سگدست باال آمده – ٩

 .  ميليمتر به جلو از دو طرف فشار دهيد ٣٠ پايه را – ١٠

 . ل كشويي خارج كنيد  پايه را از ري– ١١

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٢
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  ٧٧  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

١١ C240برتسواري 

 باز و بسته كردن گرداننده سقف كشويي 

 

                    

  ـ پيچ١

  ـ گرداننده سقف كشويي٢

 
 
 .  سقف كشويي را ببنديد – ١

 .  سوئيچ اصلي را ببنديد– ٢

  توپي سقف(X18/23)تنها كانكتور .  ماژول كنترل صفحه كنترل فوقاني را درآوريد – ٣

 .  را باز كنيد (1) پيچ هاي – ٤

 .  را درآوريد (2) گرداننده سقف كشويي – ٥

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

براي اين كار سقف كشويي را تا موقعيت خو حركت داده وكليد را . سـقف كشـويي را هماهـنگ و تنظيم كنيد         – ٧

 . براي مدت يك ثانيه نگهداريد 

 :  گشتاور – ٨

  Nm 4                گرداننده سقف كشويي پيچ   ●

 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٧٧  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

١٢ C240برتسواري 

 باز و بسته كردن قاب سقف كشويي

 

       

 ـ شيلنگهاي تخليه ١
 آب

  ـ پيچ٢

  ـ پيچ٣

  ـ گاسكت٤

      

       

  ـ پيچ٢

  ـ انبر٥

 
 
 .  قاب بندي سقف را درآوريد – ١

 .  حفاظ سقف را درآوريد – ٢

 .  تودوزي فوقاني را درآوريد– ٣

 .  را خم نكنيد لنگ هاي آبيتوجه كنيد ش.  را بيرون بكشيد (1)لنگ هاي تخليه آب ي ش– ٤
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  ٧٧  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

١٣ C240برتسواري 

 
 .  قرار دهيد (5) انبرها را در دو طرف – ٥

 .  را قاطي نكنيد ٣و٢پيچ هاي .  را باز كنيد (2,3) پيچ هاي – ٦

 .  سقف را به كمك يك نفر ديگر درآوريد – ٧

 . ندي را تعويض كنيد  بدر هنگام تعويض قاب واشر آب :   توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 :  گشتاور – ٩

                   Nm 8  پيچ قاب سقف    ●

 
 : ابزار مخصوص – ١٠

                                                                     

 

202 589 01 37 00 
  انبر
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  ٧٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٤ C240برتسواري 

 عملكرد موتور شيشه برقي جلو 

 

 عملكرد 

) برق مستقيم  (   D  Cر هاي موتـور شيشـه برقـي جلـو سـمت چـپ و موتور شيشه برقي جلو سمت راست موتو      

 . هستند كه بر حسب قطب ولتاژ آرميچر موافق و مخالف حركت عقربه ساعت مي چرخد 

 . ماژول كنترل درب جلو سمت راست راه اندازي مي شوند / موتورها توسط ماژول كنترل درب جلو سمت چپ 

 . اي تشخيص وضعيت مي باشد  بر H  a llهر موتور داراي يك دكمه ايمني حرارتي و دو دريافتگر 
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  ٧٧  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

١٥ C240برتسواري 

 بلند شونده/ سقف كشويي 

 

 
 M12           –دستگاه حركت سيستم سقف   N70 –  ماژول كنترل قاب كنترل باالسر  

M12           –موتور سيستم سقف    N70s1 –دكمه سيستم سقف  

 

 

 .  كنيد سقف كشويي و بلند شونده مركب را باز و بسته

حركت كرده كه موتور آن به مدار شكن حرارتي مجهز          ) با برق مستقيم     (DCبلند شونده با موتور     / سـقف كشـويي     

 . است 

براي محدود كردن فشار مازاد     .  در محـور موتـور بـراي اندازه گيري وضعيت ، نصب شده است                Hallدو دريافـتگر    

 .  قاب شيشه اي قرار داده شده است يك نوار مقاوم حساس به فشار در لبه الستيك جلوي
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  ٧٧  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

١٦ C240برتسواري 

 بلند شونده / عملكرد سقف كشويي 

 

 

 

جهـت چـرخش موتـور دسـتگاه حركـت سيسـتم سقف توسط قطب هاي ولتاژ راه انداز ماژول كنترل قاب كنترل                       

 . باالسر تعيين مي شود 

موتور ) . ر با وضعيت خنثي تقويت كننده مركز صف( قطـب هـاي ولـتاژ راه انداز بوسيله تقويت كننده جفت برپين         

 . بلند شدن استفاده مي شود / مشابه براي هر دو عمل كشويي 

با ادامه  . بـا وضـعيت سـقف بـاز بلـند شـد ، آغاز مي شود ، چرخش موتور باعث بسته شدن سقف بلند مي شود                           

 تگر دو درياف. چرخش در همان جهت وضعيت بسته سقف  موجب باز شدن سقف در حالت كشويي مي شود 

Hall براي اندازه گيري وضعيت جهت ماژول كنترل قاب كنترل باالسر ارتعاش مي كند  . 
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  ٧٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٧ C240برتسواري 

 قفل شدن سقف كشويي 

 بلند شونده / عملكرد تشخيص قفل شدن سقف كشويي 

مـاژول كنـترل كنسول كنترل باالسر پالس هاي ولتاژ را از دو دريافتگر موتور سيستم سقف دريافت نموده و از اين                      

 .  براي اندازه گيري وضعيت استفاده مي كند داده ها

بلند شونده ، / عليرغم راه اندازي سقف كشويي .  ثانيه دريافت نشوند    ٢/٠ بيشـتر از     Hallاگـر ارتعاشـات دريافـتگر       

 . حركت قطع خواهد شد 

 . قفل كردن در مكانيزم بلند كردن سقف باعث خارج از تنظيم شدن مي شود 

 .  از بار اضافي كشيدن جلوگيري مي كند (M12m1)نيكي در موتور سيستم سقف يك مدار شكن حرارتي مكا

 متر بر ثانيه و يا با       ١٦٠ دريافـت نشود بوسيله دكمه سيستم سقف در زمان بيشتر از             Hallاگـر شـينيالي از دريافـتگر        

 . بكارگيري دستگيره اضطراري بصورت متناوب سقف مي تواند فقط بسته شود 
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  ٧٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٨ C240برتسواري 

 بلند شونده / تنظيم كردن سقف كشويي 

 

 تنظيم كردن  :   توجه 

ماژول . سـقف كشـويي را بـا دكمـه سيسـتم سقف تا آنجايي كه محدوده توقف مكانيكي سقف است باز مي كنيم                        

كنترل قاب كنترل باالسر موتور را راه مي اندازد و محاسبه گر وضعيت را روي صفر دوباره تنظيم مي كند اين عمل                      

قبل از رسيدن به توقف نهايي حداقل .  ثانيه قفل شده باشد ٠٥/٠انـي روي مي دهد كه موتور حداقل براي مدت      زم

 )دريافت شود . ( رديابي شود Hall ارتعاش بايستي روي دريافتگر ٣

 بسته و باز شدن: تنظـيم كـردن بـا اسـتفاده از عملكـرد بـاز كردن دلخواه ؛ بسته شدن دلخواه ؛ و        :   توجـه  

 . خودكار ؛ انجام نمي گيرد زيرا اينها در حالت خارج از تنظيم بوده و غير فعال مي باشند 

اين بدين معني است كه باز كردن و بستن خودكار سقف با            . بلند شونده در حالت تنظيم مي باشد        / سـقف كشويي    

 . مكانيكي قطع نمايد ماژول كنترل قاب كنترل باالسر مي تواند موتور را قبل از رسيدن محدوده توقف 
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  ٧٧  گروه                                                    فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي      
 

١٩ C240برتسواري 

 عملكرد اندازه گيري وضعيت سقف كشويي 

 

 
 Hall1 ارتعاشات امواج مربعي از دريافتگر –                1

  درجه محور موتور ٣٦٠ چرخش Hall 2 ارتعاشات موج مربعي از دريافتگر –                2

 

 

 اندازه گيري وضعيت 

محاسبه مذكور مربوط .  را محاسبه مي كند H a llنترل قاب كنترل باالسر ارتعاشات محاسبه گر وضعيت در ماژول ك

شمارش وضعيت زماني كه سقف در حالت بلند شده بسته شود . بـه جهـت چرخش موتور سيستم سقف مي باشد           

از شمارش وضعيت زماني كه سقف در حالت بلند شونده ب         . يـا سـقف در حالـت كشويي باز شود افزايش مي يابد              

 . شود يا سقف در حالت كشويي بسته شود افزايش مي يابد 
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  ٧٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٠ C240برتسواري 

) محاسبه گر   ( براي مثال شمانده    . زمانـي كـه سـقف در حالت بلند شونده باز باشد وضعيت صفر تعيين مي گردد                  

با عمل تنظيم وضعيت صفر قابل تنظيم       . روي صـفر خواهـد بـود هنگامـي كه سقف در حالت بلند كامالً باز باشد                  

 . اگر وضعيت صفر در حالت باز از حد خود بيشتر باشد ، محاسبه منفي مي شوند . است 

 تشخيص جهت 

آنها به حركت آهنربا .  مجهز است Hall  2 و دريافتگر Hall 1محـور موتور سيستم سقف به دريافتگر   :   توجه 

 . عكس العمل نشان مي دهند 

ماژول كنترل قاب كنترل باالسر اين      . مرتعش مي كنند    هـر كـدام يـك بـالس مربعي براي هر چرخش محور موتور               

 و Hall 1ماژول كنترل كنسول كنترل باالسر از اختالف زمان بين پالس هاي دريافتگر .  را مـي خواند  Hallارتعاشـات  

 .  جهت چرخش موتور را تشخيص مي دهد Hall  2پالس هاي دريافتگر 
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  ٧٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢١ C240برتسواري 

 عملكرد تشخيص قفل شدن سقف كشويي 

 

 در موتور سيستم سقف دريافت نموده H all دريافتگر هاي ٢ماژول كنترل كنسول قاب باالسر پالس هاي ولتاژ را از 

 . و از اين داده ها براي اندازه گيري وضعيت استفاده مي كند 

/ شويي  ثانيه دريافت نشوند عليرغم راه اندازي سقف ك٢/٠ بيشتر از Hallاگـر ارتعاشات دريافتگر   :   توجـه  

 . بلند شونده ، حركت قطع خواهد شد 

يك مدار شكن حرارتي مكانيكي در . قفـل كـردن در مكانيزم بلند كردن سقف باعث خارج از تنظيم شدن مي شود        

.  دريافت نشود H  allاگر سيگنالي از دريافتگر . موتـور سيسـتم سـقف از بـار اضـافي كشـيدن جلو گيري مي كند       

 متر بر ثانيه و يا با بكارگيري دستگيره اضطراري بصورت متناوب            ١٦٠ در زمان بيشتر از      بوسيله دكمه سيستم سقف   

 . سقف مي تواند فقط بسته شود 
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  ٧٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٢ C240برتسواري 

 عملكرد خارج از تنظيم سقف كشويي 

 حالت خارج از تنظيم 

ز دكمه هاي باز اما اين عمل فقط با استفاده ا  . امكان حركت در دو جهت را دارد        .  شناخته شده نيست     SRوضـعيت   

بسته شدن در مدت طوالني ممكن      . كنـنده سقف كشويي و باز كننده سقف بلند شو سيستم سقف ممكن مي باشد                

 . نيست زيرا مسير چرخش قابل تعيين كردن نمي باشد 

بـراي روشن كردن مسير چرخش كه خارج از تنظيم شده و براي جلوگيري از فشار در محدوده   : :   توجـه  

بعد از آن   .  ثانيه حركت مي كند      ٣/٠نيكـي در وضـعيت سقف كشويي بار سقف در مسير كشويي براي              توقـف مكا  

 . دكمه سيستم سقف را دوباره مي بايد در جهت كشويي سقف فشار دهيد 

 خارج از تنظيم 

 : در موارد ذيل عمل از تنظيم خارج شدن اتفاق مي افتد 

 ترل قاب كنترلي باالسر  كسر ولتاژ يا افزايش ولتاژ در ماژول كن– ١

 .  چرخش موتور بيشتر از محدوده حركتي معين برسد ٥بلند شونده با /  سقف كشويي – ٢

 .  متر بر ثانيه قطع شود ١٦٠ براي مدت Hall يكي از دو سيگنال دريافتگر – ٣

 ف  متر بر ثانيه قطع شود حتي بعد از برگشت سق١٦ براي مدت Hall هر دو سيگنال دريافتگر – ٤

 .   مشخص معيوب شود  Hall تواني سيگنال دريافتگر – ٥

 )دريافتگر رهگيري.( بر عمل كردن در محدود كننده افزايش فشار معين گردد – ٦

فقط با انجام مراحل باال . بلند شونده محدود مي شود/ زمان خارج از تنظيم عمل سقف كشويي :   توجه 
 .سقف باز مي شود 
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  ٧٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٣ C240برتسواري 

 ظيم سقف كشويي عملكرد خارج از تن

 حالت خارج از تنظيم 

اما اين عمل فقط با استفاده از دكمه هاي باز   . امكان حركت در دو جهت را دارد        .  شناخته شده نيست     SRوضـعيت   

بسته شدن در مدت طوالني ممكن      . كنـنده سقف كشويي و باز كننده سقف بلند شو سيستم سقف ممكن مي باشد                

 . يين كردن نمي باشد نيست زيرا مسير چرخش قابل تع

بـراي روشن كردن مسير چرخش كه خارج از تنظيم شده و براي جلوگيري از فشار در محدوده توقف مكانيكي در                     

بعد از آن دكمه سيستم سقف را       .  ثانيه حركت مي كند      ٣/٠وضعيت سقف كشويي بار سقف در مسير كشويي براي          

 . دوباره مي بايد در جهت كشويي سقف فشار دهيد 

 خارج از تنظيم 

 : در موارد ذيل عمل از تنظيم خارج شدن اتفاق مي افتد 

  كسر ولتاژ يا افزايش ولتاژ در ماژول كنترل قاب كنترلي باالسر – ١

 .  چرخش موتور بيشتر از محدوده حركتي معين برسد ٥بلند شونده با /  سقف كشويي – ٢

 .  متر بر ثانيه قطع شود ١٦٠ براي مدت Hall يكي از دو سيگنال دريافتگر – ٣

  متر بر ثانيه قطع شود حتي بعد از برگشت سقف ١٦ براي مدت Hall هر دو سيگنال دريافتگر – ٤

 .   مشخص معيوب شود  Hall تواني سيگنال دريافتگر – ٥

 )دريافتگر رهگيري.( بر عمل كردن در محدود كننده افزايش فشار معين گردد – ٦

فقط با انجام مراحل باال سقف باز مي . بلند شونده محدود مي شود /  سـقف كشويي     زمـان خـارج از تنظـيم عمـل        

 . شود 
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  ٧٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٤ C240برتسواري 

 بلند شونده / عملكرد سقف كشويي 

 

اين تجهيزات كمك مي كند كه از       . بلـند شـونده بـه محـدود كننده افزايش فشار مجهز مي باشد               / سـقف كشـويي     

اين عمل فقط در زمان باز كردن خودكار و باز          . ي شود   صـدمات وارده در اثـر فشـار بي نهايت در سقف جلو گير             

نوار مقاوم حساس به فشار براي اين هدف به لبه الستيكي جلو كنسول             . كـردن دستي سقف كشويي فعال مي شود         

 توسط SR    . يا اگر سقف قفل شود . وقتي يك مانع توسط نوار مقاوم نشان داده شود . شيشـه اي متصل مي شود  

براي مثال حركت در جهت مقابل باعث بوجود آمدن         . رل كنسول كنترلي باالسر برگشت داده مي شود         دسـتگاه كنـت   

اگر سقف كشويي باز  . اگر سقف بلند شود سقفدر باالترين حد خود توقف مي كند            . قفـل شـدن مـي شود        / مـانع   

 باز S= 125  ز شونده تا حد  از محدوده توقف عقبي در زمان قفل شدن باشد ، سقف كشويي با١٢٥شونده بيشتر از 

 . مي گردد 

در صورت عدم وجود شيگنال هاي      . اگـر سـقف بـاز تـر از حـد توقـف عقبـي باشـد تا حد كامل باز خواهد شد                        

 م م از ١٥٠ ثانيه برگشت داده مي شود اگر حداقل فاصله T = 1 بلند شونده براي /  ، سـقف كشـويي   Hallدريافـتگر  

 وجود نداشته باشد سقف خارج از تنظيم شده است ، اگر H all هنوز پالس هاي اگر. محـدود توقـف عقبـي باشـد     

اگر چه هيچ عامل مكانيكي در توقف       . سـقف نـزديك حـد توقـف عقبي باشد فوراً حركت سقف متوقف مي شود               

 . مؤثر نباشد 

ايش فشار معيوب   بلند شونده انجام نمي گيرد اگر محدود كننده افز        / بـاز شدن و بسته شدن خودكار سقف كشويي          

 . باشد 
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١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )ويژگي هاي رفاهي (۸۰:  گروه 
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 ٨٠  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢ C 240برتسواري 

 زي و ويژگي هاي رفاهيقفل مرك

 
 باز و بسته كردن دريچه باك  -

 باز و بسته كردن سيستم كنترل از راه دور  -

 )ضد يدك (باز و بسته كردن سنسور شيب  -

 باز و بسته كردن گيرنده و فرستنده سنسور حركت -

 باز و بسته كردن دزدگير  -

 باز و بسته كردن سوئيچ  -
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 )قاب بندي جانبي سمت راست .( قاب بندي  بدنه را درآوريد – ٢

 ٨٠  گروه                                     
 

٣ C 240برتسواري 

 از و بسته كردن دريچه باك ب

 

              
  دريچه ورودي سوختCL  موتور راه انداز M14/10 ـ پيچ ها           ١   

  ـ پايه ها٢

  ـ پيچ ها٤

 ـ كالچ ٥

  ـ هادي٦

 
 
 

 
 
 .  ماژول كنترل آمپلي فاير بلند گو را درآوريد – ١

 .  قاب بندي عقب را درآوريد – ٣

 .  را شل كنيد (1) پيچ هاي – ٤

 . ا باز كنيد  محرك دريچه باك ر(2) پايه وموتور – ٥

 . هادي بايد از سوراخ بدنه قابل رويت باشد .  را باز كنيد (M14/10) دريچه باك CL موتور محرك – ٦

 . در هنگام نصب مجراي هادي را پيدا كرده و پيچ موتور راه انداز را نصب كنيد  : توجه 

 .   را جدا كنيد LC (M14/10 ) كانكتور برقي موتور – ٧

 .  را شل كنيد (4) پيچ هاي – ٨

 .  را درآوريد LC راه انداز (2) پايه موتور محرك – ٩

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠
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 ٨٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٤ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن سيستم گيرنده كنترل از راه دور 

 

             
  جلو عقبCL  گيرنده A26/1 ـ دستگيره در           ٢ 

  ـ سيلندر قل درب٣

  ـ سيل الستيكي درب٩

  ـ پيچ گوشتي١٠

  ـ رابط برق١١

 
 
 
 
 

 . نكات ايمني كار با سيستم برقي را رعايت كنيد  : احتياط

 . را قطع كنيد  ) اتصال بدنه(  سيم منفي – ١

  )(2)در قسمت دستگيره . (  درب را شل كنيد (9) ريل گيره بااليي و پائيني سيل الستيكي – ٢

 .  درب را شل كنيد (3) پيچ سيلندر قفل – ٣

 (A 26/1).  جلو در آوريد JR را با گيرنده (3) سيلندر قفل درب – ٤

 .  جدا كنيد  جلو درب چپ راJR برق گيرنده (1) رابط كانكتور – ٥

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

 : گشتاور – ٧

  Nm 3         پيچ دستگيره درب جلو    ●
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 ٨٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٥ C 240برتسواري 

 )ضد يدك ( باز و بسته كردن سنسور شيب 

 

       
  ـ پيچ گوشتي    ١

  ـ پايه ٢

  ـ رابط٣

333ATAنسور س 
N10/2 ماژول كنترل SAMدرب عقب و ماژول رله  

 
 
 
 
 
 
 )قاب بندي ديواره چپ بدنه . ( را درآوريد  بدنه قاب بندي– ١

 )انبي سمت چپ قاب بندي ج. (  قاب بندي عقب را درآوريد – ٢

 .  را درآوريد (N10/2)عقب را با فيوز و رله ) SAM(  ماژول كنترل– ٣

 (B33). دزدگير را درآوريد (3) كانكتور رابط برقي سنسور شيب – ٤

 فشار  (1) را در جهت فلش با پيچ گوشتي         (2)دندانه  . جدا كنيد    (2) را از پايـه      (B33) سنسـور شـيب دزد گـير         – ٥

 . دهيد 

 .  نصب عكس روش فوق عمل كنيد  براي– ٦

 
 
 
 

 

 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٨٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٦ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن گيرنده و فرستنده سنسور حركت 

 

       
 

A26/14 فرستنده سنسور حركت داخلي/  گيرنده  
 
 
 . درآوريد ) فلش ها( گيرنده وفرستنده سنسور حركت داخلي را از قسمت فوقاني – ١

 .  كانكتور رابط برقي را قطع كنيد – ٢

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٣

درآوردن پايه گيرنده وفرستنده به خاطر گودي هاي آستر فوقاني فراهم نباشد يك اليي مانند اجزاي                 اگر امكان    – ٤

 . الستيكي فومي را بين استر وسقف قرار دهيد 

 : ابزار مخصوص – ٥

                                                                           
110 589 03 59 00 

  گوه مونتاژ
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 ٨٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٧ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن دزدگير 

 

         
  ـ پيچ١

  دزدگير و باطري اضافيH3/1     ـ رابط ها      ٢

  ـ پايه٣

  ـ مهره٤

 
 
 

 
 

 . نكات ايمني كار با سيستم برقي را رعايت كنيد  : احتياط

 . را از باطري قطع كنيد ) منفي ( سيم اتصال بدنه – ١
 .  گلگير داخلي جلو فقط قسمت عقب آن باز كنيد – ٢
 .  دزدگير را قطع كنيد (H3/1) كانكتور رابط برقي – ٣

 . ويد كه دزدگير غير فعال است در غير اينصورت به كار مي افتد قبل از قطع كانكتور مطمئن ش : توجه 

 .  را باز كنيد (4) مهره هاي – ٤
 .  دزدگير با باطري و پايه آن را باز كنيد – ٥
 .  را باز كنيد (1) پيچ هاي – ٦
 . مجموعه دزدگير و پايه آن را درآوريد – ٧
 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨
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 ٨٠  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٨ C 240برتسواري 

  كردن سوئيچ باز و بسته

 

         
 هدارنده ـ ضامن هاي نگ١ 

  ـ سيستم كنترل قفل جرقه   ٢

  ـ رابط٣

N73 ماژول كنترل EIS 

 
 
 
 

 . نكات ايمني مربوط به كار با سيستم برقي را رعايت كنيد  : احتياط

 . را از باطري قطع كنيد ) منفي ( سيم اتصال بدنه – ١

 (A8/1). كليد كنترل از راه دور را درآوريد – ٢

 .  حفاظ زير داشبورد را باز كنيد – ٣

 . از ابزار مخصوص استفاده كنيد (N73)را باز كنيد  EIS حفاظ دوار ماژول كنترل – ٤

 .  را به سمت عقب از قسمت تحتاني داشبورد در طرف راننده درآوريد EIS ماژول كنترل – ٥

ضامن ها را به هم فشار داده و كابل سوئيچ را در جهت .  درآوريـد  EIS را از مـاژول كنـترل       (2) سـيم سـوئيچ      – ٦

 . فلش حركت داده و درآوريد 

 .  را جدا كنيد EIS كانكتورهاي رابط برقي ماژول كنترل – ٧
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٩ C 240برتسواري 

در موقع نصب وتعويض سوئيچ بر اساس دستور العمل هاي برنامه           . بـراي نصـب عكس روش فوق عمل كنيد           – ٨

 . ريزي عمل كنيد 

 .  كاركرد كامل سوئيچ را بررسي وكنترل كنيد – ٩

 
 :  ابزار مخصوص – ١١

                                                                              
  

آچار شاخه اي مخصوص حفاظ دايره اي كليد استارتر
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           دسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهن فهرست اصلي                     
 

١  C 240برت سواري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( عمل تعميراتدستورال

)تجهيزات برقي اطاق (۸۲:  گروه 
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  ٨٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           دسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهن
 

٢  C 240برت سواري

 

 و تجهيزات برقيسيستم الكتريكي 

 
 چراغ ها ي جلو -

 سيستم تميز كننده چراغ  -

 چراغ هاي داخل  -

 هيزات عالئم دهنده جت -

 برف پاكن  -

 شيشه شور  -

 راديو ، پخش صوت -

 سيستم هدايت وكنترل -

 بلندگو ، آميلي فاير ، آنتن   -

 CD كننده تعويض -

 (VCS)تلفن ماهواره اي وسيستم كنترل صدا  -

 سيستم هاي ناوبري وارتباطي  -
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  ٨٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           دسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهن
 

٣  C 240برت سواري

 چراغهاي جلو

 
 باز وبسته كردن المپ چراغ هاي جلو  -

  شكنهباز وبسته كردن لنزهاي چراغهاي م -

 باز وبسته كردن سنسور نور روز  -

 باز وبسته كردن كنترل كننده نور چراغ ها  -

 ر تنظيم چراغ جلو باز وبسته كردن سنسو -

 باز وبسته كردن كنترل كننده قطع وصل  -

 باز وبسته كردن چراغهاي جلو  -

 باز وبسته كردن نگهدارنده چراغ جلو -

 باز وبسته كردن چراغهاي عقب -

  شكنهباز وبسته كردن چراغهاي م -

 باز وبسته كردن چراغهاي پالك -

 باز وبسته كردن چراغهاي ترمز  -
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           دسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهن فهرست اصلي                     
 

٤  C 240برت سواري

 چراغ هاي جلوباز وبسته كردن المپ 

  

     

  ـ درپوش نور پايين١

  ـ درپوش نور باال٢

  ـ پايه چراغ راهنما٣

  ـ المپ اصلي٤

  ـ المپ پارك٥

  ـ المپ نور پايين٦

 پ گازي ـ الم٧

  ـ حلقه نگهدارنده٨

 
  المپ كناري وراهنما – ٥                          كاور پوسته         – ١

  المپ نور پايين – ٦ كاور پوسته                                  – ٢

  المپ نور باال – ٧ پايه تنظيم نور                                – ٣

  قاب چراغ – ٨ المپ اصلي                                   – ٤

 
 

 

 

 

كه برق ولتاژ باال را منتقل مي كند دست          به قطعاتي .خطـر مـرگ ناشـي از ولتاژ باالي چراغهاي گازي               : احتـياط 

هرگز نبايد با چراغهاي    ) مثل تقويت كننده قلب     (اشخاصـي كـه داراي اعضـاي الكترونيكي در بدن هستند            . نزنـيد   

 . گازي كار كنند 

 . وتور را باال زده آنرا در حالت عمودي قرار دهيد  كاپوت م– ١

 .  را باز وجدا كنيد (2) بست درپوش محفظه – ٢
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  ٨٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           دسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهن
 

٥  C 240برت سواري

 (E1e3, E 2e3) (5) المپ كناري والمپ پارك (E1e1, E 2e1) (4)المپ نور باال 

 .  را باز وآنرا جدا كنيد (1) سمت درپوش محفظه – ٣

 .د  را بچرخانيد وآن را بيرون آوري(3) پايه – ٤

 .)المپ كناري وپايه آن را باز كنيد . (  كانكتور اتصال برق را از المپ جدا كنيد – ٥

 .  گيره مربوط به نگهدارنده المپ را باز كنيد – ٦

را آزاد كرده ورينگ نگهدارنده     ) فلش(قالب نگهدارنده   ،   نصب شده  ي چراغ جلوگاز  (612b) داگر ك   :توجـه   

 . نصب به وضعيت قالب نگهدارنده نسبت به چراغ جلوتوجه داشته باشيد در هنگام . المپ را بچرخانيد 

 .  المپ را بيرون آوريد – ٧

از يك پارچه نرم كه چرب      .  بر روي شيشه المپ خودداري كنيد        تمـاس دسـت   در هـنگام نصـب از         :توجـه   

اگر بر روي . ار گرفته باشدمطمئن شويد كه المپ بدرستي در جاي خود قر. نباشـد براي گرفتن المپ استفاده كنيد        

 .  فلش بايد در باال قرار گيرد (7)نصب شده تورفتگي المپ نور پائين گازي  ) (612b چراغ گازي كد ٢خودرو 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٨

 .  المپ را از نظر عملكرد بررسي كنيد – ٩
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٦  C 240برت سواري

 شكن ه باز وبسته كردن چراغ م

 
 

       

  ـ شيشه چراغ١

  ـ نگهدارنده٢
E5/1 چراغ مه شكن 

 چپ
E5/2 چراغ مه شكن 
 راست

 
 
 
 
 .  چپ وراست را باز كنيد (E5/1 , E5/2) شكن هاغهاي م چر– ١

 .  را باز كنيد (2) بست هاي نگهدارنده – ٢

 .  را باز كرده وجدا كنيد (1) شيشه – ٣

 . در هنگام نصب قبل از بستن شيشه واشر آنرا جهت هر گونه صدمه ديدگي بررسي كنيد   :توجه 

 .  جهت نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٤

 . ملكرد صحيح را بررسي كنيد ع– ٥
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٧  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن سنسور نور روز

 
 

       

  ـ درپوش محافظ١

  ـ اتصال برق٢
B32/1سنسور نور  

 

 
 
 .  را باز كرده ودرآوريد(1) درپوش محافظ – ١

 .  را جدا كنيد  (2) كانكتور اتصال برق – ٢

 .  را باز كنيد (B32/1) بست هاي سنسور روشن شدن چراغها – ٣

 . اتوماتيك چراغها را جدا كنيد  مربوط به كليد ( B32 /1) سنسور نور روز – ٤

 . لنز سنسور به شيشه جلومتصل است آنرا تعويض نكنيد   :توجه 

 .  عكس روش فوق عمل كنيد نصب براي – ٥

 . بعد از بستن عملكرد آن را بررسي كنيد – ٦
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٨  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن كنترل نور چراغهاي جلو 

 
 

       

  ـ كليد چراغ١

  ـ لوله هوا٢

  ـ رابط لوله٣

  ـ لوله هوا٤
a ـ رابط لوله٥  
b ـ رابط لوله٥  
١ Sـ ماژول چراغه   

 
. 

اي قـابل انفجار خطر مسموميت وسوختگي ناشي از خوردن آب باطري ،             خطـر انفجـار ناشـي از گازهـ          :احتـياط 

 . طرجراحت وسوختگي چشمها وپوست بخاطرتماس با آب باطري وياكار با باطريهاي سرب اسيديخ

از دستكشهاي ضد اسيد ، . وسيگار كشيدن ممنوع مي باشد  جهـت جلوگيري از خطر هر گونه آتش ، جرقه ، شعله         

آب باطري را فقط در ظرفهايي بريزيد كه بطور مناسب عالمت گذاري شده             .  استفاده كنيد    لباسـها وعيـنك محـافظ     

 . باشند

 . را باز كنيد ) اتصال بدنه ( كابل منفي – ١

 )سمت راننده .(   را باز كنيد (S1)ل كنترل چراغهاي جلوو ماچ– ٢

 .  درپوش زير پانل نشاندهنده ها را باز كنيد – ٣

 .  را باز كنيد (11)ب ستانه درآ قاب – ٤
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٩  C 240برت سواري

  ) Aدر محل پانلهاي ستون . (  را باز كنيد (12) گارد لبه – ٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  را باز كنيد (A) روي ستون (14) درپوش سوراخ – ٦

 .  را باز كنيد(13) پيچ – ٧

 .  را باز كنيد(A) روي ستون  (14) درپوش – ٨

  . كانال سيم ها را در درب ورودي را باز كنيد– ٩

 . مواظب شكستگي باشيد .  را باز كرده وجدا كنيد (3) اتصال لوله هوا – ١٠

 . را باز كرده وجدا كنيد (5) اتصال لوله هوا – ١١

 . )كشي ها بوسيله بست به لوله هاي هوا بسته شده اند  تمام سيم.(  بست كابل را باز كنيد – ١٢

 .  كنترل كننده نور چراغهاي جلورا جدا كنيد – ١٣

 . وش فوق عمل كنيد ر براي نصب عكس – ١٤
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١٠  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن ماجول كنترل نور چراغها جلو

 
 
 

     

  ـ پيچ ها١
E1ـ چراغ سمت چپ  
E2ـ چراغ سمت راست  

E1n1ـ كنترل المپ گازي  
E2n2ـ كنترل المپ گازي  

 

 
 

كه برق ولتاژ باال را منتقل مي كند دست نزنيد           به قطعاتي .خطر مرگ ناشي از ولتاژ باالي چراغهاي گازي           : احتياط

هرگز نبايد با چراغهاي گازي     ) مثل تقويت كننده قلب     ( هستند   اشخاصـي كـه داراي اعضـاي الكترونيكي در بدن         . 

 . كار كنند 

 .را باز كنيد )  E2 وE1( چراغ جلو – ١

 . را باز كنيد (2) پيچ هاي – ٢

 .  را باز كرده وبيرون آوريد (E 1n1 , E2n1) ماجول كنترل چراغهاي گازي – ٣

 .  براي بستن عكس روش فوق عمل كنيد– ٤

 . آن را بررسي كنيد  عملكرد – ٥
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١١  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن سنسور تنظيم چراغهاي در زير خودرو

 
 

     
  ـ گيره٢ 

  ـ كالچ٣

  ـ ميله٤

  ـ مهره٦

 
 
 
 
گيره مربوط به سنسور محور عقب براي تنظيم برد چراغهاي جلو (  را فشـار دهـيد وآن را بـاز كنيد            (2) گـيره    – ١

(A51)  (  

 .  را باز كنيد (3) كانكتور اتصال – ٢

 .  با فشار بيرون آوريد (5) را از لوالي (4) ميله – ٣

  را باز كرده مهره ها جهت وصل(6) مهره هاي -٤

 . بر روي نگهدارنده محور عقب مي باشند(9) پايه 
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١٢  C 240برت سواري

 ) مي باشد (A51)سنسور مربوط به تنظيم برد چراغ جلو . ( سنسور محور عقب را جدا كنيد – ٥

 .  را باز كنيد(5) لوالي – ٦

  . را باز كنيد(8) پيچ هاي – ٧

  )(A 51) سنسور محور عقب برد چراغ جلو(9)پايه (. را باز كنيد(9) پايه – ٨

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩
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١٣  C 240برت سواري

 گازيچراغهاي دستگاه كنترل باز وبسته كردن 

 
 
 

      

 ا ـ پيچ ه١
E1ـ چراغ سمت چپ 
E2 ـ چراغ سمت 

 راست

 
 
 

.  را منتقل مي كند دست نزنيد        به قطعاتيكه برق ولتاژ باال    . خطر مرگ ناشي از ولتاژ باالي چراغهاي گازي         : احتياط  

هرگز نبايد با چراغهاي گازي كار      ) مثل تقويت كننده قلب     (اشخاصـي كه داراي اعضاي الكترونيكي در بدن هستند          

 . كنند 

 . نمي توان به تنهايي تعويض كرد(E1n2 , E2n2) قطعه تنظيم قطع و وصل چراغهاي گازي  :توجه 

  .از كنيد را ب(E2 , E1)چراغهاي جلوي  – ١

 . را باز كنيد(2)پيچهاي  – ٢

  .بيرون آوريد را (E2n1 , E1n1)ماجول كنترل چراغهاي جلو  – ٣

  .براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤
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١٤  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن چراغهاي جلو

 
 

      

  ـ پيچ ها١

  ـ فلكه تنظيم٢

  ـ پيچ٣

  ـ پيچ٤
E1ـ چراغ جلو سمت چپ 
E2ـ چراغ جلو سمت راست 

 

 
 

منتقل مي كند دست نزنيد     كه برق ولتاژ باال را       به قطعاتي .خطر مرگ ناشي از ولتاژ باالي چراغهاي گازي          : احتياط  

هرگز نبايد با چراغهاي گازي     ) مثل تقويت كننده قلب     (اشخاصـي كـه داراي اعضـاي الكترونيكي در بدن هستند            . 

 . كار كنند

 .  كاپوت موتور را باز كرده ودر حالت عمودي قرار دهيد – ١

 .  سپر جلو را باز كنيد– ٢

 .  را باز كنيد (1,3,4) پيچ هاي – ٣

 .  را جدا كنيد(E2 , E1)كتور اتصاالت برق چراغهاي  كان– ٤

 . را بيرون آوريد (E2 , E1) چراغهاي جلو – ٥
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١٥  C 240برت سواري

در هنگام نصب طوري نصب     . چراغها را با دقت بطرف جلو بيرون آوريد ، مراقب باشيد صدمه نبيند                :توجـه   

 . كنيد كه فاصله آنها با گلگير وكاپوت وقتيكه بسته است يكسان باشد

 . لوله خالء مربوط به قطعه تغيير وضعيت دهنده چراغ را باز كنيد – ٦

 .  چراغهاي گازي ، لوله خالء به قسمت تحتاني چراغ متصل شده است (612b)در خودرو هاي با كد   :توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧

 كنيد  يمتنظ) نرمال( بعد از نصب تنظيم كننده چراغهاي جلودر وضعيت صفر – ٨

 .  چراغهاي جلو را بررسي وتنظيم كنيد (STAR) با استفاده از دستگاه عيب ياب – ٩

 .  سيستم پاك كننده چراغهاي جلو را بررسي نمائيد – ١٠
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١٦  C 240برت سواري

 سته كردن نگهدارنده چراغهاي جلو  بباز و

 
 

     

  ـ نگهدارنده بيروني١

  ـ نگهدارنده وسطي٢

  ـ نگهدارنده داخلي٣

  ـ بوشهاي تنظيم٤

 
 

. تيكه برق ولتاژ باال را منتقل مي كند دست نزنيد           به قطعا .خطر مرگ ناشي از ولتاژ باالي چراغهاي گازي           : احتياط
هرگز نبايد با چراغهاي گازي كار      ) مثل تقويت كننده قلب     (اشخاصـي كه داراي اعضاي الكترونيكي در بدن هستند          

 . كنند

 . چراغهاي جلو را باز كنيد – ١

 )آنرا ببريد در محلي كه با فلش مشخص شده است (  را با اره ببريد (1,2,3) نگهدارنده – ٢

 .  محلهاي اره شده را تميز را كرده لبه هاي تيز را از بين ببريد – ٣

  ميليمتر ٢ تقريباً به اندازه . شل كنيد(4) بوشهاي تنظيم -٤

 .  نگهدارنده جديد را به چراغ جلو را پيچ كنيد – ٥

 . چراغ جلورا نصب كنيد – ٦

 .  را تنظيم كنيد (4)بوشهاي  اندازه فاصله چراغ جلو با بدنه را در محل – ٧

 .  چراغ جلو را بررسي وتنظيم كنيد – ٨
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١٧  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن چراغهاي عقب 

 
 

      

  ـ سوراخهاي پيچ١
E3ـ چراغ عقب سمت چپ 
E4 ـ چراغ عقب سمت 

 راست

 
 
 . دريچه كناري در محدوده چراغ عقب را باز كنيد – ١

 .  را جدا كنيد (E3, E4) كانكتور اتصال چراغ عقب – ٢

 .  مهره ها را باز كنيد – ٣

 .د  چراغ عقب را جدا كني– ٤

 . در هنگام نصب مطمئن شويدكه واشر چراغ عقب سالم بوده وبدرستي در جاي خود قرار گرفته باشد   :توجه 

 . نصب عكس روش فوق عمل كنيد   براي– ٥

 .  عملكرد چراغ را بررسي وكنترل كنيد – ٦
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١٨  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن چراغ مه شكن 

 
 

    

  ـ پيچ ها١
E5/1 ـ چراغ مه شكن 

 چپ
E5/2اغ مه شكن  ـ چر
 راست

 

 
 
 . )قسمتي از پوشش را در چپ وراست باز كنيد. ( ا باز كنيد   پوشش پايين محفظه چراغ جلو وسپر ر– ١

 را جدا كنيد  ) E 5/1 ، 1 *E5/2* 1 ( اتصال چراغها مه شكن چپ وراست – ٢

  )(E5/2 )فقط چراغ مه شكن چپ .(  پايه وحباب چراغ را باز كنيد – ٣

  )(E5/2) فقط چراغ مه شكن چپ .(  پانلهاي تحتاني قسمت موتور را باز كنيد -٤

  )(E5/2 )فقط چراغ مه شكن چپ .(  قسمت تحتاني پوشش صداگير را جدا كنيد – ٥

  ) (E5/2   )فقط چراغ مه شكن چپ .( مخزن آب شيشه شوررا درقسمت زيرجدا وآنرا به كنار فشاردهيد– ٦

   (E 5/1 , E 2/2).  را از چراغهاي مه شكن راست وچپ را باز كنيد (1) پيچهاي – ٧

 .  را باز كنيد (E 5/2 , E 5/1)هاي مه شكن چپ و راست  چراغ– ٨
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١٩  C 240برت سواري

 . در هنگام نصب پيچ راهنما را در سپر داخل كنيد  :توجه 

 .  برا ي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩

 .  چراغهاي مه شكن را بررسي وتنظيم كنيد – ١٠
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           دسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهن فهرست اصلي                     
 

٢٠  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن چراغهاي پالك 

 
 

    

  ـ كانكتور برق١
E19/1ـ چراغ چپ پالك 
E19/2 ـ چراغ راست 

 پالك
 

 
 
 .اي داخل درب صندوق عقب را باز كنيد  پانله– ١

 . پالك خودرو را باز كنيد – ٢

 .  صفحه نگهدارنده پالك را باز كنيد – ٣

 .  را باز كنيد (E 19/1 , E 19 /2)پالك ) المپ ( گيره چراغ – ٤

 .  را باز كنيد (1) كانكتور اتصال برق – ٥

 .  را باز كنيد (E 19/2 , E 19/1) المپ پالك – ٦

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٧

 .  بعد از نصب عملكرد چراغها را بررسي وكنترل كنيد– ٨
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           دسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهن فهرست اصلي                     
 

٢١  C 240برت سواري

 درب صندوق عقب ) ترمز (باز وبسته كردن چراغ خطر 
 
 

      

 ـ بست هاي ١
 نگهدارنده

E21ـ چراغ ترمز  
 

  
 
 .  پانلهاي روي درب صندوق عقب را باز كنيد – ١

 .ب را باز كنيد  درب صندوق عق(E21) پيچ هاي روي بست هاي نگهدارنده چراغ ترمز – ٢

 .  تا بيرون آيد (E21) چراغ ترمز روي درب صندوق عقب را به بيرون فشار دهيد – ٣

 . را جدا كنيد  )  E21*  (1   اتصال برق چراغ ترمز روي درب صندوق عقب– ٤

 .  را باز كنيد (1) بست نگهدارنده – ٥

 . قب را سفت كنيد  در روي چراغ ترمز روي درب صندوق ع(1)بست هاي نگهدانده –  ٦

 . خواهد بود  چراغ ترمز به همراه بست هاي نگهدارنده با هم  : توجه 

 .  اتصال برق چراغ ترمز روي درب صندوق عقب را وصل كنيد – ٧
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           دسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهن فهرست اصلي                     
 

٢٢  C 240برت سواري

 .  چراغ ترمز روي درب صندوق عقب را در محل خود داخل نمائيد – ٨

از مواد چرب كننده . ي خود قرار گرفته است مطمئـن شويد كه واشر چراغ سالم وبه درستي در جا   : توجـه  

 . استفاده كنيد 

 . مراقب باشيد بست هاي نگهدانده به رنگ خودروصدمه نزند : احتياط 

 .  عملكرد چراغ را بررسي وكنترل كنيد– ٩

 .  پانلهاي روي درب صندوق عقب را نصب كنيد – ١٠
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٢٤  C 240برت سواري

 سيستم تميز كننده چراغها جلو

 باز وبسته كردن نازل تلسكوپي تميز كننده چراغهاي جلو

 

      

  ـ قفل كننده١

  ـ نازل٢

  ـ شيلنگ٣

  ـ پيچ٤

  ـ راهنما٥

 
 

 

خطــر ناشــي از گازهــاي قــابل انفجــار خطــر مســموميت وســوختگي ناشــي از خــوردن آب باطــري ،  : احتــياط 

آتش ،  جهت جلوگيري از خطر هر گونه       .خطرجراحـت وسـوختگي چشـمها وپوسـت بخاطـرتماس با آب باطري            

آب . از دستكشهاي ضد اسيد ، لباسها وعينك محافظ استفاده كنيد           . جـرقه ، شعله وسيگار كشيدن ممنوع مي باشد          

 . باطري را فقط در ظرفهايي بريزيد كه بطور مناسب عالمت گذاري شده باشد

 .سپر جلورا باز كنيد  ـ ١

 . را باز كنيد ) (1فيوز  ـ ٢

 . ) شلنگ را درپوش بزنيد( را بيرون بكشيد (3) شلنگ – ٣
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٢٥  C 240برت سواري

 .  را باز كنيد(4) پيچ – ٤

 . ) بدرستي نصب شده باشد(5)چك كنيد كه راهنماي ( را بيرون آوريد (2) نازل تلسكوپي – ٥

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

 .  عملكرد سيستم را بررسي وكنترل كنيد -٧

 . سطح مايع شستشوي را چك وتا حد الزم پر كنيد –  ٨

 .  چراغ هاي جلورا بررسي وتنظيم كنيد – ٩

 :  ابزار مخصوص – ١٠

                                                                               
129 589 00  91 00 

  ست درپوش ها
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  ٨٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع
 

٢٦  C 240برت سواري

 چراغهاي داخل خودرو

 
 باز وبسته كردن چراغ داخلي قسمت عقب  -

 
 باز وبسته كردن ماجول وپانل كنترل چراغ سقف -
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع

       

  ٨٢  گروه                                     
 

٢٧  C 240برت سواري

 
 باز وبسته كردن چراغ داخلي قسمت عقب

  
 

 ـ چراغ داخل عقب ١
 چپ

راغ داخل عقب  ـ چ٢
 راست

 ـ چزاغ داخل وسط٣
  ـ ماژول كنترل٤
 

 
 
 .  رابازكنيد(E 15/3)  (3) گيره المپ داخلي قسمت– ١

 .  كانكتور اتصال هاي برق را جدا كنيد – ٢

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٣

 .  بعد از نصب عملكرد آن را بررسي وكنترل كنيد– ٤

 : زار مخصوص  اب– ٥

                                                                    
110 586 03 59 00 

  گوه
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٢٨  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن چراغ هاي سقف 
 

      

  ـ شيشه چراغ١

  ـ گيره٢
N70ـ ماژول كنترل 

 

 
 
 

خطــر ناشــي از گازهــاي قــابل انفجــار خطــر مســموميت وســوختگي ناشــي از خــوردن آب باطــري ،  : احتــياط 

جهت جلوگيري از خطر هر گونه آتش ،        .ب باطري خطرجراحـت وسـوختگي چشـمها وپوسـت بخاطـرتماس با آ           

آب . از دستكشهاي ضد اسيد ، لباسها وعينك محافظ استفاده كنيد           . جـرقه ، شعله وسيگار كشيدن ممنوع مي باشد          

 . باطري را فقط در ظرفهايي بريزيد كه بطور مناسب عالمت گذاري شده باشد

 . را باز كنيد) اتصال بدنه(  كابل منفي– ١

 .  را بيرون آوريد (N70 ) (1)جول وپانل كنترل چراغهاي نصب شده در روي سقف  ما– ٢

 . وجود دارد مراقب باشيد ( N70 )خطر شكستگي رويه وماجول وپانل كنترل روي سقف   :توجه 
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٢٩  C 240برت سواري

 

 )جهت فلش را رعايت كنيد . ( پانل كنترل روي سقف را آزاد كنيد (2) گيره هاي -٣

 )از طرف ريل جلو. ( را بيرون آوريد (N70)ي سقف  ماجول وپانل كنترل رو– ٤

 . را جدا كنيد  ( N70) كانكتور اتصاالت برق چراغ روي سقف – ٥

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٦

 .  را وصل كرده وحافظه كد عيب را بخوانيد و پاك كنيد ( STAR) دستگاه عيب ياب – ٧

 

 :  ابزار مخصوص – ٨

                                                                                 
110 586 03 59 00 

  گوه
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٣٠  C 240برت سواري

 سيستم اعالم خطر در مواقع اضطراري

 باز وبسته كردن چراغ راهنما اضافه 

 
 

        

  ـ پيچ ها١

  ـ پانل تنظيم٢
E6/5ـ چراغ چپ  
E6/6ـ چراغ راست  

  
 
 
 .  را باز كنيد (2) روكش تنظيم آينه هاي بيرون – ١

 . را باز كنيد (1) پيچ هاي – ٢

 را ازمحفظه آن بيرون (2 )آينه بغل . ( اي نصـب شـده روي آيـنه بغـل چپ وراست را باز كنيد     چـراغ راهـنم  – ٣

 ) آوريد

 . در هنگام نصب مطمئن شويد كه چراغ راهنما بدرستي در محل پانل تنظيم شده باشد   :توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤

 .  پس از نصب عملكرد آن بررسي وكنترل كنيد– ٥
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٣١  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن برف پاكن 
 

 

  ـ كانكتور ماژول كنترل١

  ـ سيم كشي٢

  ـ پيچ٣

  ـ پيچ ها٤

  ـ پايه ٥

    
 

در موقع كار بر روي مكانيزم برف پاكن وجود ) دستها ( خطـر خراشـيدگي وزخمي شدن اعضاي بدن          : احتـياط     

 . هميشه در موقع كار سوئيچ ماشين را برداريد واز لوازم ايمني استفاده كنيد .دارد 

 . ب را باز كنيد آ جمع كننده – ١

  )(N10/ 1) همراه فيوز وماجول رله(SAMش آن را باز كنيد  پوشش و روك– ٢

  )(N10/ 1) همراه فيوز وماجول رله(SAM را جدا كنيد (1) كانكتور اتصال برق – ٣

 .  را باز كنيد  (2) سيم كشي– ٤

 .  را بازكنيد(3) پيچ – ٥

 .  را بازكنيد(3) پيچ – ٦
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٣٢  C 240برت سواري

 .  سيستم برف پاكن را بيرون آوريد – ٧

 .   را جدا كنيد (5) نگهدارنده  پايه– ٨

 .  به درستي در جاي خود قرار گرفته باشد (5)در هنگام نصب مطمئن شويد كه پايه نگهدارنده   :توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩

 :  گشتاور – ١٠

                          Nm  20پيچ ومهره سيستم برف پاكن به بدنه ●    

                                                  Nm  8برف پاكن   پيچ ●    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حركت موتور برف پاكن در موقعيت پارك 

 
 .  .  كاپوت موتور را ببنديد – ١

 .  سوئيچ را باز كنيد – ٢
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  ٨٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع
 

٣٣  C 240برت سواري

 .  همه در هاي خودرو را باز كنيد – ٣

 . هيد  قرار د١ سوئيچ ماشين را در موقعيت مرحله – ٤

 .برگردانيد  ) ٠( سوئيچ ماشين را در موقعيت صفر – ٥

 .  را در وضعيت پارك تنظيم كنيد  ( M 6 / 1 )  موتور برف پاكن – ٦

 .  سوئيچ ماشين را خاموش كرده و آن را بيرون آوريد – ٧

 .  كاپوت ماشين را باز كنيد – ٨
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٣٤  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن سنسور باران 
 
 

     

  ـ پانل١

  ـ گيره٢

  ـ شيشه٣

 يني ـ س٤
B38ـ سنسور  

 
 
 . مواد ايمني در هنگام كار با سيستم را رعايت كنيد  : احتياط .

 .  را باز كرده وجدا كنيد (2) پانل – ١

  ).در جهت فلش فشار دهيد(.  را باز كنيد (2) مكانيزم قفل – ٢

 .  را بيرون آوريد (B38) سنسور باران – ٣

 .ض كنيد به شيشه جلو ماشين چسبيده آنرا عو(3)شيشه   :توجه 

 .  اتصال برق را جدا كنيد – ٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥

 .  بعد از نصب عملكرد ان را بررسي وكنترل كنيد – ٦
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٣٥  C 240برت سواري

 باز و بسته كردن موتور برف پاكن 
 
 

       

  ـ بست كابل١

  ـ ميله بازوي راست٢

  ـ ميله بازوي چپ٣

  ـ مهره٤

  ـ پيچ٥

  ـ بازو٦
M6/1ـ موتور برف پاك كن  

 

 
 

 . مواد ايمني در هنگام كار با سيستم را رعايت كنيد  : احتياط  

 . ز كنيد  سيستم برف پاكن را با– ١

 .) در هنگام نصب بست كابل را تعويض كنيد .(  بست كابل را باز كنيد – ٢

 .) را شل وباز كنيد (4)پيچ .(  بيرون كشيده وجدا كنيد (6) را از بازوي انتقال (3) بازوي چپ – ٣

 .  بيرون كشيده وجدا كنيد(6) را از بازوي انتقال (3) بازوي چپ – ٤

 . د  را باز كني(5) پيچ – ٥

 .   را از اتصاالت جدا كنيد (M 6/1) موتور برف پاكن – ٦

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٧

 :  گشتاور – ٨

                     Nm  13پيچ پايه موتور برف پاكن  ●    
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٣٦  C 240برت سواري

 باز و بسته كردن سيستم برف پاكن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طــر مســموميت وســوختگي ناشــي از خــوردن آب باطــري ، خطــر ناشــي از گازهــاي قــابل انفجــار خ : احتــياط 

جهت جلوگيري از خطر هر گونه آتش ،        .خطرجراحـت وسـوختگي چشـمها وپوسـت بخاطـرتماس با آب باطري            

آب . از دستكشهاي ضد اسيد ، لباسها وعينك محافظ استفاده كنيد           . جـرقه ، شعله وسيگار كشيدن ممنوع مي باشد          

 .يد كه بطور مناسب عالمت گذاري شده باشدباطري را فقط در ظرفهايي بريز

 .  كلكتور آب را باز كنيد – ١

 .  كاور را باز كنيد – ٢

 .  را جدا كنيد ( 1 ) كانكتور – ٣
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  ٨٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع
 

٣٧  C 240برت سواري

 .  را باز كنيد  ( 2 )  بازوي – ٤

 . را باز كنيد  ( 3 )  پيچ هاي – ٥

 را باز كنيد ( 4 )  پيچ هاي - ٦

 .  سيسنم برف پاكن را باز كنيد – ٧

 . را باز كنيد  ( 5 ) نگهدانده – ٨

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ٩

 :  گشتاور – ١٠

                     Nm  20پيچ سيستم برف پاكن  ●    

 Nm   8   پيچ حفاظ سيستم برف پاكن              ●

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٨٢  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع
 

٣٨  C 240برت سواري

 سيستم شيشه شور

 

 باز و بسته كردن مخزن شيشه شور  -

 )نازل ( دن آب پاشباز وبسته كر -

 باز وبسته كردن شلنگ شيشه شور  -
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٣٩  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن مخزن شيشه شور 
 
 

    
  ـ فيوز٢

  ـ زانويي٣

  ـ رابط شيلنگ٤

  ـ درب مخزن٥

  ـ واشر٦

  ـ مخزن آب٩

 
 
 
 

 .  در هنگام آنها را تعويض كنيد .  مهره هاي قفلي را باز كنيد – ١

 .  كاپوت موتور را باال بزنيد – ٢

 .  را باز كنيد (1) پيچ هاي خودكار – ٣

 .  جلو را باز كنيد  سپر– ٤

 .  پمپ شيشه شور را جدا كنيد (M 5/1) اتصال برق – ٥

 )آب ريخته شده را تميز كنيد. (  را باز كنيد (M 5/2) شلنگ متصل به پمپ شيشه شور – ٦

 .  را جدا كنيد (M 5/3) اتصال برق روي پمپ آب  – ٧
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٤٠  C 240برت سواري

 .از كنيد  را جدا كرده وشلنگ را ب(M 5/3) اتصال برق روي پمپ آب  – ٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را باز كنيد (2) نگهدارنده – ٩

 )شلنگ را درپوش بگذاريد . (  را درآوريد (3) شلنگ – ١٠

 .  را جدا كنيد (M5/2 ) مربوط بهSRA را از پمپ (4) اتصال – ١١

 .  را جدا كنيد (X88 /7) اتصال برق هيتر آب پاش – ١٢

 . را جدا كنيد (S42)نده در مخزن  اتصال كليد نشان دهنده سطح مايع شوي– ١٣

 .  را با كشيدن جدا كنيد (5) درب مخزن شيشه شور – ١٤
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٤١  C 240برت سواري

 .  را باز كنيد  (7 , 8) پيچ هاي – ١٥

 .  شيشه شور را بيرون آوريد (9) مخزن آب – ١٦

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٧

 .  نياز تا حد الزم پر كنيد  سطح مايع داخل مخزن شيشه شور را بررسي و در صورت– ٨

 : ابزار مخصوص – ٩

                                                                                  

129 589 00 91 00 
 ست درپوش ها
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٤٢  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن نازل آب پاش شيشه شور 
 

        

  ـ پيچ هاي توري١

  ـ سه راهي٢

  ـ زانويي٣

  چپ ـ آب پاش٤

  ـ آب پاش راست٥

 
 

 . مواد ايمني در هنگام كار با سيستم را رعايت كنيد  : احتياط  

 . كاپوت موتور را باز كنيد  - ١ 

 .   موتور را باز كنيد (1) پيچ هاي وصل توري هوا به كاپوت – ٢

 ) مواظب باشيد به رنگ خودرو در محل توري آسيب نرسد . (  توري هوا را باز كرده وجدا كنيد – ٣

 .  بيرون بكشيد (4) را از نازل (2) سه راهي – ٤

 .  را باز كنيد (R 2/3) اتصال برق گرمكن آب پاش – ٥

 .  را باز كنيد (4) نازل سمت چپ – ٦

 .  بيرون بكشيد(5) را از نازل (3) زانويي – ٧

 .  اتصال برق هيتر نازل سمت را ست را جدا كنيد – ٨

 .  گيره نازل سمت راست را باز كنيد – ٩

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 .  ودر صورت لزوم آن را تا حد الزم پر كنيد  سطح مايع را در مخزن بررسي– ١١

 .  عملكرد برف پاكن وشيشه شور را بررسي وكنترل كنيد – ١٢
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٤٣  C 240برت سواري

  شيشه شور شلنگباز وبسته كردن 
 
 

     

  ـ مخزن آب٩

  ـ شيلنگ آب١١

  ـ كانال كابل١٥
M5/1ـ پمپ  

 
 

 . د ايمني مربوط به كار با سيستم را رعايت كنيد رموا : احتياط 

 . كاپوت موتور را باال بزنيد  - ١ 

 ) گلگير جلو سمت داخل . ( جلو را باز كنيد  پوشش داخلي گلگير – ٢

 .  را باز كنيد ( X 88 /7)ب پاش هيتر دار آ اتصال برق نازل – ٣

  )(M 5/1)شلنگ مربوط به پمپ شيشه شور . (  را جدا كنيد (11) شلنگ شيشه شور – ٤

 .  را باز كنيد (1) پيچ هاي نصب توري هوا روي كاپوت موتور – ٥

 )مراقب باشيد به رنگ خودرو آسيب نرسد . ( رداريد  توري هوا را ب– ٦

 .  را به بيرون فشار دهيد و آن را باز كنيد (4) روي نازل آب پاش چپ (3) سه راهي – ٧

 .  را به بيرون فشار دهيد و آن را باز كنيد (5) روي نازل آب پاش راست  (3) زانويي - ٨

 . را باز كنيد (15) كانال سيم كشي – ٩

 )تمام بست هايي كه شلنگ آب پاش را به كابل وصل مي كند . ( ت كابل سيم كشي را باز كنيد  بس– ١٠
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٤٤  C 240برت سواري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را باز كنيد (11) شلنگ شيشه شور - ١١

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٢

 .  سطح مايع را در مخزن بررسي ودر صورت لزوم آن را تا حد الزم پر كنيد – ١٣

 . لكرد شيشه شور و برف پاكن را بررسي وكنترل كنيد  عم– ١٤

 
 :  ابزار مخصوص – ١٥

                                                                                
 129 589 00 91 00 

  ست درپوش ها
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٤٥  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن راديو پخش 
 
 

          

  ـ رابط كابل١

  ـ كانكتور٢
A2ـ راديو  

 
 
 

 . ت كنيد نكات ايمني مربوط به كار با سيستم برق را رعاي:  احتياط 

 .  ابزار حفظ جريان سكون را وصل كنيد – ١

 .را باز كنيد ) اتصال بدنه (  كابل منفي – ٢

 .  درپوش فرمان مركزي را درآوريد – ٣

 .  پيچ ها را باز كرده و درآوريد – ٤

 .  را درآوريد (A2) راديوپخش – ٥

 . را جدا كنيد (4) كانكتور اتصال برق – ٦
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٤٦  C 240برت سواري

 .  را جدا كنيد (3)رق فيبر نوري  كانكتور اتصال ب– ٧

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 . حافظه كد عيب را خوانده وآنرا پاك كنيد – ٩

حافظه پاك را از ن مي باشد آ هنگام باز وبسته كردن آن درعيوبـي كه مربوط به قطع كابل ها ويا شبيه    :توجـه   

 .  كنيد

 .ندازيد سيستم الكتريكي را به كار بيا–  ١٠

 
 :  ابزار مخصوص – ١١

                                                                             
 000 589 01 10 00 

  كيت ستاره اي
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٤٧  C 240برت سواري

 سيستم هدايت ناوبري

 باز وبسته كردن ماجول كنترل هدايت ناوبري  

 
 

     

  ـ كانكتور كابل٣

  ـ كانكتورها٤
A2ـ راديو ناوبري  

 

 
 

 . ايت كنيد موارد ايمني مربوط به كار با سيستم برق وباطري را رع : احتياط 

 .  دستگاه تست غير فعال جريان را وصل كنيد – ١

 . را جدا كنيد) اتصال بدنه ( كابل منفي – ٢

 .  پوشش وروكش كنسول وسط را باز كنيد – ٣

 . پيچ هاي مربوطه را باز كنيد – ٤

 .  راديووناوبري را بيرون بكشيد  (A 2/29) دستگاه عمل كننده – ٥

 . را باز كنيد ) نوري ( تيك ب فيبرا مربوط به(3) اتصال – ٦
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  ٨٢  گروه                                     فهرست بخش                           ات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالع فهرست اصلي                     
 

٤٨  C 240برت سواري

 .اتصاالت را با در پوشها ببنديد.  را خم نكنيد وآنرا نكشيد (D2B)كابل فيبر نوري   :توجه 

 .  را باز كنيد(4) اتصال هاي – ٧

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٨

ن وعمليات تست در حافظه ذخيره مي       عيوبي كه به دليل قطع اتصاالت سيم ها در حين باز و بسته كرد               :توجه  

 .  شود پس از اتمام كار بر طرف وپاك كنيد

 .  سيستم الكتريكي را به كار اندازيد وآن را بررسي وكنترل كنيد – ٩

 

 :  ابزار مخصوص – ١٠

                                                                               
000 589 01 10 00 

 كيت ستاره اي
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٤٩  C 240برت سواري

 (G PS)باز و بسته كردن آنتن سيستم ناوبري جهاني 

 
 

      

 ـ روكش كابل١
 راست

  ـ كابل٢

  ـ كانكتور٣
A2/83 ـ آنتن 

GPS  
 
 

 . موارد ايمني مربوط به كار با سيستم الكتريكي برق وباطري را رعايت كنيد  : احتياط  

 .  دستگاه تست غير فعال جريان برق را وصل كنيد – ١

 . را قطع كنيد) اتصال بدنه ( كابل منفي – ٢

 .  در جلو قرار دهيد  نتن را باز و تودوزي سقف در محل آ– ٣

 . شيشه عقب را باز كنيد – ٤

 .  را از روي پايه روي ستون بيرون آوريد (GPS) اتصال آنتن سيسستم ناوي – ٥

 .  را جدا كنيد (3) اتصال – ٦
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٥٠  C 240برت سواري

 .  را بيرون آوريد (2) را باز و كابل (1) گيره غالف هاي كابل – ٧

 .   را ازشيشه عقب استفاده كنيد ( A 2/23) (GPS)ستم ناوبري  از گوه جهت جدا سازي آنتن سي– ٨

 . به شيشه صدمه نرسانيد بدقت محل آنتن را با استفاده از سشوار گرم كنيد   :توجه 

 . براي اينكار از حالل استفاده كنيد .  باقيمانده چسب هاي قديمي را از روي شيشه جدا كنيد –

 .   جدا كنيدG PSرا از آنتن  اليه چسب و باقيمانده  هاي آن –

 مطمئن شويد كه آنتن بالفاصله پس از برداشتن اليه چسب از روي محل   GPSدر هـنگام نصـب آنتن         :توجـه   

 ثانيه به آن وارد     ٥يوتن بر سانتي متر مربع به مدت        ن ١نصب آن را فوراً به شيشه چسبانده شود سپس فشاري معادل            

 . كنيد

 . ق عمل كنيد براي نصب عكس روش فو– ١١

 . سيستم الكتريكي را به كار انداخته وآن را بررسي وكنترل كنيد – ١٢

 
 :  ابزار مخصوص – ١٣

                                                                              
110 589 03 59 00 

  گوه
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  ٨٢ گروه                                       اصلي فهرست                      بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز
 

٥١  C 240برت سواري

 بلند گو ها ، آمپلي فاير و آنتن

  

 باز و بسته كردن قطع كننده مدار آنتن  -

 از و بسته كردن ماجول كنترل آمپلي فاير و بلندگو ها ب -

 باز و بسته كردن بلندگو نصب شده در جلو  -

 باز و بسته كردن بلندگونصب شده در عقب  -

 باز وبسته كردن بلندگو هاي درب هاي جلو -

 باز وبسته كردن بلندگو هاي درب هاي عقب -

 باز و بسته كردن آنتن مشبك  -

 ي فاير آنتن باز وبسته كردن ماجول آمپل -
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 اصلي فهرست                      بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز

 

  ٨٢ گروه                                      
 

٥٢  C 240برت سواري

   شيشه عقب باز و بسته كردن قطع كننده مدار آنتن
 

       

  ـ قطع كننده مدار١

  ـ كانكتور٢

  ـ كابل اتصال بدنه٣
 

 
 .  سمت راست را باز كنيد C پانل روي ستون – ١

 .  پوشش روي درب عقب را باز كنيد – ٢

 .  تودوزي داخلي شيشه عقب را باز كنيد – ٣

 )به وضعيت نصب توجه كنيد . (  را جدا كنيد (2) اتصاالت – ٤

 ) سمت راست C  ( W 29 /4)در روي بدنه ستون (  را جدا كنيد (3) كابل اتصال بدنه – ٥

 )فلش ها (  بست هاي كابل را جدا كنيد – ٦

 .  را بيرون آوريد (1) قطع كننده مدار آنتن روي شيشه عقب – ٧

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 .  عملكرد آن را بررسي وكنترل كنيد – ٩

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٥٣  C 240برت سواري

 باز و بسته كردن ، ماجول كنترل آمپلي فاير بلند گو
 
 

       

  ـ مهره ها٢

  ـ كانكتور كابل٣

  ـ كانكتور٤

A2/13 آمپلي فاير ـ
 

 
 

 . موارد ايمني مربوط به كار با سيستم الكتريكي برق وباطري را رعايت كنيد : احتياط 

 .  دستگاه تست جريان غير فعال جريان برق را وصل كنيد – ١

 . را قطع كنيد) اتصال بدنه ( كابل منفي – ٢

 .  سمت راست صندوق عقب را باز كنيد پانل كناري در– ٣

 .  را باز كنيد (2) مهره هاي – ٤

 . )كابل فيبر نوري را خم نكنيد وآن را نكشيد .(  را از قاب نگهدارنده بيرون بياوريد (A 2/13) آمپلي فاير – ٥

 )ريد روي اتصاالت فيبر نوري واتصال تجهيزات درپوش بگذا(  فيبر نوري را جدا كنيد (3) اتصال – ٦
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  ٨٢ گروه                                       اصلي فهرست                      بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز
 

٥٤  C 240برت سواري

 .  را جدا كنيد (4) اتصال برقي – ٧

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 .   بعد از نصب عملكرد آن را بررسي وكنترل كنيد– ٩

  را (STAR  )براي اينكار دستگاه عيب ياب . آن را پاك كنيد   حافظـه تشخيص كد عيب را از قرائت وسپس – ١٠

 . )وصل وحافظه را قرائت كنيد

 .  سيستم الكتريكي را براي كار كردن آماده وبررسي كنيد– ١١
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٥٥  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن بلندگوي جلو داشبورد 
 
 

  ـ درپوش دريچه وسطي١     

  ـ دريچه وسطي باال٢

 پيچ ها ـ ٣

  ـ اتصال درپوش٤

 
 
 

 

خطــر ناشــي از گازهــاي قــابل انفجــار خطــر مســموميت وســوختگي ناشــي از خــوردن آب باطــري ،  : احتــياط 

 جلوگيري از خطر هر گونه آتش ،        جهت.خطرجراحـت وسـوختگي چشـمها وپوسـت بخاطـرتماس با آب باطري            

آب . از دستكشهاي ضد اسيد ، لباسها وعينك محافظ استفاده كنيد           . جـرقه ، شعله وسيگار كشيدن ممنوع مي باشد          

 . باطري را فقط در ظرفهايي بريزيد كه بطور مناسب عالمت گذاري شده باشد

 )به سمت عقب بكشيد مورب بطرف باال و( را باز كنيد (1) درپوش دريچه وسطي هوا – ١

 .  را باز كنيد (3) پيچ هاي – ٢

 .  را از داشبورد باز كنيد (2) دريچه هواي وسطي – ٣
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٥٦  C 240برت سواري

 

 .  را جدا كنيد (4) اتصال – ٤

 . )در جهت فلش گيره را باز كنيد . (  گيره بلندگوي وسطي را باز و آن را بيرون بكشيد – ٥

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

 :  ابزار مخصوص – ٧

                                                
110 589 03 59 00 

 گوه
 000 589 01 10 00 

 ست آچار
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٥٧  C 240برت سواري

 باز و بسته كردن بلندگوي عقب 
 
 

    
  ـ محفظه١

  ـ پيچ ها٢

  ـ ضربه گير٣

  ـ كانكتور٤

 
 
 
 
 
 .  طبق پشت شيشه عقب را باز كنيد – ١

 )باز كردن در جهت فلش فقط از طرف صندوق عقب امكان دارد . (  را باز كنيد (4) اتصال – ٢

 .  را باز كنيد (H 4 /29) بلندگوي – ٣

 .  جدا كنيد (3) را از ضربه گير طبق عقب (2) ومحفظه (H4 /29) بلندگوي – ٤

 .  را باز كنيد (2) پيچ هاي – ٥

 .  بازكنيد (1) را از محفظه (2) ومحفظه (H4 /29) بلندگوي - ٦

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧

 . سي وكنترل كنيد بعد از نصب عملكرد بلندگو را برر– ٨
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٥٨  C 240برت سواري

 باز و بسته كردن بلندگوي درب هاي جلو 
 
  

      

  ـ محفظه١

  ـ درپوش٢

  ـ پيچ هاي محفظه٣

  ـ پيچ هاي درپوش٤

  ـ كانكتور٥

 
 .  رويه درب جلو را باز كنيد – ١

 .  را باز كنيد (5) اتصال – ٢

 .  محفظه را باز كنيد (3) پيچ هاي – ٣

 .  را باز كنيد (1) محفظه – ٤

 .  را باز كنيد (4) پيچ هاي درپوش محفظه – ٥

 .  را باز كنيد(2) درپوش محفظه – ٦

  دربهاي جلو(H4/2 , H 4/1) بلندگوهاي – ٧

 .  بيرون آوريد (1) سمت راست وچپ را از محفظه 
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٥٩  C 240برت سواري

 . به وضعيت نصب توجه نمائيد 

خطــر ناشــي از گازهــاي قــابل انفجــار خطــر مســموميت وســوختگي ناشــي از خــوردن آب باطــري ،  : احتــياط 

جهت جلوگيري از خطر هر گونه آتش ،        .ا آب باطري  خطرجراحـت وسـوختگي چشـمها وپوسـت بخاطـرتماس ب          

آب . از دستكشهاي ضد اسيد ، لباسها وعينك محافظ استفاده كنيد           . جـرقه ، شعله وسيگار كشيدن ممنوع مي باشد          

 . باطري را فقط در ظرفهايي بريزيد كه بطور مناسب عالمت گذاري شده باشد

 را (H 4/30)  ودرب جلو سمت راست (H 4/31  )  گـيره بلـندگوهاي نصـب شده در درب جلو سمت چپ   – ٨

 .) در هنگام نصب به وضعيت نصب توجه نمائيد .(  بيرون آوريد (1)باز و آنها را از محفظه هاي 

 . اتصال بلندگوي درب جلو را جدا كنيد – ٩

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 .  كنيد  بعد از نصب عملكرد بلندگوها را بررسي وكنترل– ١١

 
 :  ابزار مخصوص – ١٢

                                                                               
 000 589 01 10 00 

  ست آچار
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٦٠  C 240برت سواري

 باز و بسته كردن بلندگوي درب جلو در لچكي آينه 
 
   

          

  ـ رويه١

  ـ رويه٢

 
 
 .   را باز كنيد (1) رويه لچكي اينه – ١

 .  آزاد كرده بعد در جهت فلش رويه را جدا كنيد  را اول(2)بدقت قسمت كناري   :توجه 

 H*1( وآينه كناري سمت راست  ) H 4/23 *1(  اتصـاالت بلـندگوهاي نصـب شده در لچكي آينه هاي چپ   – ٢

  بيرون اوريد(1)را باز و آنها را از محفظه  ) 4/23

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤

 .  بررسي وكنترل كنيد بعد از نصب عملكرد بلندگو ها را– ٥
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٦١  C 240برت سواري

 باز و بسته كردن بلند گوهاي دربهاي عقب 
 
 

       

  ـ قاب بلندگو١

  ـ رويه٢

  ـ پيچ قاب٣

  ـ پيچ روكش٤

  ـ كانكتور٥

 
 
 .  رويه درب عقب را باز كنيد – ١

 . را باز كنيد  ) H 4 /6 *1( وسمت راست  ) H 4 /5 *1(  اتصاالت گروه بلند گوهاي سمت چپ – ٢

 . باز كنيد (3) پيچ ها را از محفظه – ٣

 بلندگوهاي درب عقب سمت راست      (H4/5)ه بـا بلـندگو هـاي درب عقب سمت چپ             را همـرا   (1) محفظـه    – ٤

H4/6)(  

 . را بيرون آوريد 

 .  جدا كنيد (2) را از بلندگوي (5) اتصاالت – ٥
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٦٢  C 240برت سواري

 .  را باز كنيد (4) پيچ هاي رويه – ٦

 .  را جدا كنيد (H4/6h1 , H4/5h1) را با بلندگوي (2) رويه محفظه – ٧

 . بست را در جهت فلش باز كنيد .  جدا كنيد (2) را باز كرده آنرا از رويه محفظه (2) بست بلندگوي – ٨

خطــر ناشــي از گازهــاي قــابل انفجــار خطــر مســموميت وســوختگي ناشــي از خــوردن آب باطــري ،  : احتــياط 

جهت جلوگيري از خطر هر گونه آتش ،        .خطرجراحـت وسـوختگي چشـمها وپوسـت بخاطـرتماس با آب باطري            

آب . از دستكشهاي ضد اسيد ، لباسها وعينك محافظ استفاده كنيد           . شعله وسيگار كشيدن ممنوع مي باشد       جـرقه ،    

 . باطري را فقط در ظرفهايي بريزيد كه بطور مناسب عالمت گذاري شده باشد

 .  اتصاالت بلندگوها را قطع كنيد – ٩

 .  را بيرون آوريد (1) بلندگو هاي محفظه – ١٠

 . كس روش فوق عمل كنيد  براي نصب ع– ١١

 .  عملكرد بلندگو ها را بعد از نصب بررسي وكنترل كنيد – ١٢

 
 :  ابزار مخصوص – ١٣

                                                                           
 000 589 01 10 00 

  ست آچار
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٦٣  C 240برت سواري

 باز و بسته كردن آنتن مشبك روي شيشه عقب 

 
 

 GPS ـ ناوي ٧      
 TV1 , FM1 ـ آنتن ١

 AM ـ موج ٢

 TV2 , FM2 ـ موج ٣

  ـ تلفن٤

 TV3 , FM3 ـ موج ٥
 TV4 , FM4 ـ موج ٦

 
 
 
 

 
 
 . كنيد  شيشه عقب را باز – ١

 . ه دستورالعمل باز كردن آن توجه كنيد ب براي باز كردن شيشه – ٢

بنابراين اگر آنتن ها و يا يكي .  با شيشه عقب يكپارچه هستند RFL , TV, Fm , Am آنتـن هاي مربوط به موج  – ٣

 . شيشه عقب را تعويض كنيد . از آنها خراب شد 

 . رل كنيد  بعد از نصب عملكرد آنتن را بررسي وكنت– ٤
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٦٤  C 240برت سواري

 باز و بسته كردن ماجول آمپلي فاير 
 
 

 
  ـ غالف هاي كابل وسطي١

  ـ غالف هاي كابل چپ٢

  ـ پايه٣

 
 
 

 
 

 . به نكات ايمني مربوط به كار با سيستم الكتريكي برق وباطري  توجه كنيد  : احتياط  

 .  دستگاه تست غير فعال جريان را وصل كنيد – ١

 . را جدا كنيد) اتصال بدنه ( كابل منفي – ٢

 . قرار دهيد  تودوزي سقف را جدا ودر جلو – ٣

 .   شيشه عقب را باز كرده و درآوريد – ٤

 ) چپ بيرون آوريد C در ستون (3)آن را از پايه (  جداكنيد (X1/19)  را از (AM /  FM) اتصال ماجول آنتن – ٥

 ) چپ بيرون آوريد C درستون (3)آن را از پايه (  جداكنيد (X1/20) اتصال ماجول آنتن فركانس متوسط را از – ٦
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٦٥  C 240برت سواري

 ) چپ بيرون آوريد C در ستون (3)آن را از پايه (  جداكنيد (X1/22) اتصال  تغذيه ماجول آنتن را از – ٧

 .  را باز كنيد وكابل را بيرون آوريد (1) غالفهاي وسطي كابل -٨

 .  غالفهاي كابل چپ را باز كنيد وآن را ييرون آوريد – ٩

 .  را از شيشه عقب جدا كنيد(A 2/71) عقب  مربوط به آمپلي فاير آنتن شيشه(1) ماجول – ١٠

 )از حالل استفاده كنيد . (  باقيمانده چسبها را از شيشه عقب پاك كنيد – ١١

 .  اليه چسب باقيمانده هاي چسبي كه در زير ماجول آمپلي فاير آنتن شيشه عقب باقيمانده را پاك كنيد – ١٢

ر كامل همه جاي الزم را پوشانده و بعد از چسباندن           در موقـع جسـباندن مطمئـن شويد چسب به طو            :توجـه   

 .  ثانيه اعمال كنيد٥ نيوتن بر سانتي متر مربع بمدت ١شيشه فشاري معادل 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٣

 .  سيستم الكتريكي را بعد از نصب عملكرد آن را كنترل وبررسي كنيد – ١٤

 
 :  ابزار مخصوص – ١٥

                                                                       110 589 03 59 00 
  گوه
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٦٦  C 240برت سواري

 CDباز و بسته كردن دستگاه پخش 
 
 

       

 CD ـ قسمت ١

  ـ پيچ٢

 CDتعويض كننده   A2/6  ـ٣

 
 
 

 . نكات ايمني مربوط به كار با سيستم الكتريكي برق وباطري  توجه كنيد  : احتياط  

 .  دستگاه تست غير فعال جريان را وصل كنيد – ١

 . باطري را جدا كنيد) دنه اتصال ب( كابل منفي – ٢

يا قسمت كاست تا جائي كه جلو مي رود داخل          ) فلش   ( CD ابـزار آزاد كننده را در قسمت وسط زير قسمت            – ٣

 . كنيد

 يا قسمت كاست CD    ميليمتر بطرف پايين فشار دهيد تا جايي كه قالب قسمت ١٥ ابزار مخصوص را تقريباً – ٤

 .آزاد شود 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٦٧  C 240برت سواري

 .  درجه بچرخانيد وجعبه را ازمحل بيرون بكشيد ٩٠رنده را در ابزار آزاد كننده داخل نموده و قالب بيرون آو– ٥

 .  را باز كنيد(2) پيچ – ٦

 . را از داشبورد بيرون آوريد CD (A2/6) همراه با تعويض كننده CD دستگاه پخش – ٧

 .) نكرده وآنرا نكشيد را خم(D2B)كابل فيبر نوري .(  اتصال كابل فيبر نوري را جدا كنيد – ٨

 . بر روي اتصال فيبر نوري واتصال تجهيزات درپوش بگذاريد   :توجه 

 . اتصال تغذيه برق را جدا كنيد – ٩

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ١٠

 .  بعد از نصب عملكرد آن بررسي وكنترل كنيد– ١١

 :  ابزار مخصوص – ١٢

 

                                             
 

000 589 01 10 00 
 ست آچار

140 589 02 33 00 
  قالب
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٦٨  C 240برت سواري

 باز و بسته كردن ماژول كنترل  

 

  بست – ٧  صفحة حامل– ٥   سيم هاي برق– ٣    بخار بند – ١

   ماژول كنترل سيستم كنترل صوت – A35/11   پيچ – ٦    كابل – ٤  حفاظ صفحة حامل– ٢

 

 . باطري را قطع كنيد )منفي( كابل اتصال بدنه – ١

 . را باز كنيد ) ١( رطوبت گير – ٢

 . را باز كنيد ) ٢( روكش صفحه حامل – ٣

 . را جدا كنيد ) ٣( اتصال دو شاخه برق – ٤

 . باز كنيد ) ٥(را از صفحه ) ٤( سيم كشي – ٥

 . را درآوريد ) ٦( پيچ – ٦

 . ض كنيد در هنگام بست كابل را تعوي. باز كنيد ) ٥(را از صفحه ) A35/11(را باز و ماژول كنترل ) ٧( بست – ٧

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٦٩  C 240برت سواري

 باز و بسته كردن ماژول كنترل جبران ساز 

 

  صفحه حامل– ٥    پيچ – ٣    بخار بند – ١

  E جبران ساز شبكه – A28/3   سيم هاي برق – ٤   حفاظ صفحة حامل – ٢

 

 . باطري را قطع كنيد ) منفي( كابل اتصال بدنه – ١

 )١. (ت گير را باز كنيد  رطوب– ٢

 . را باز كنيد ) ٢(را باز و حفاظ صفحه حايل ) فلش( پيچ ها – ٣

 . را باز كنيد ) ٣( پيچ ها – ٤

 . را باز كنيد ) ٤( رابط برق – ٥

 . باز كنيد ) ٥(را از صفحه ) A28/3( جبران ساز شبكه – ٦

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٧٠  C 240برت سواري

  ماژول كنترل ارتباط راه دور باز و بسته كردن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  آنتن را باز كنيد – ١

 .  را در اوريد ( N112(   درپوش كانكتور اتصال برقي ماژول كنترل– ٢

 . باطري را قطع كنيد )منفي( كابل اتصال بدنه - ٣

 . را در اوريد ( N112(  اتصال برقي ماژول كنترل ) ١(  كابل فيبر نوري – ٤

 . امواج نوري را باز كنيد  روكش – ٥

 . را باز كنيد  ) ٢(  پيچ – ٦

  از صفحه( N112(   كانكتور اتصال برقي ماژول كنترل- ٧

 . باز كنيد  ) ٣( با استفاده از ابزار مخصوص  ) ٤(  آينه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ٨

 :  ابزار مخصوص – ٩

   

 
 

٠٠ ٥٩ ٠٣ ٥٨٩ ١١٠  
    كوه مونتاژ        

    صفحة حامل– ٥   پيچ– ٣    كابل فيبر نوري – ١

  ماژول كنترل سيستم كنترل صوت– A28/1  روكش– ٤  حفاظ صفحة حامل– ٢
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٧١  C 240برت سواري

 ن باز وبسته كردن سه راهي كابل آنت
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .  آنتن را باز كنيد – ١

   را باز كنيد GPSاز سيستم  ) ٥ /A2(  درپوش كانكتور اتصال برقي آنتن – ٢

 . باطري را قطع كنيد )منفي( كابل اتصال بدنه - ٣

 . را در اوريد ( N112(  اتصال برقي ماژول كنترل ) ١(  كابل فيبر نوري – ٤

 .  روكش امواج نوري را باز كنيد – ٥

 . را باز كنيد  ) ٢(  پيچ – ٦

٠٠ ٥٩ ٠٣ ٥٨٩ ١١٠  
    كوه مونتاژ        

  از صفحه( N112(   كانكتور اتصال برقي ماژول كنترل- ٧

 . باز كنيد  ) ٣( با استفاده از ابزار مخصوص  ) ٤(  آينه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ٨

 :  ابزار مخصوص – ٩
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٧٢  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن سه راهي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ور قاب چرخ سمت چپ را باز كنيد  كا– ١

 .  تودرزي قسمت عقب سمت چپ را باز كنيد – ٢
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٧٣  C 240برت سواري

 .  را باز كنيد ( A 2 / 3(  تقويت كننده  – ٣

 . را باز كنيد  ) ٣(  پايه – ٤

 .   براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ٥
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٧٤  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن سيستم كمك  اضطراري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . باطري را قطع كنيد )منفي(اتصال بدنه كابل  - ١

 .  سپر عقب خودرو را باز كنيد – ٢

 . را با پمپ بادي باز كنيد  ) ١(  پايه  – ٣

 . را باز كنيد  ) ٣( وماژول كنترل  ) ٢(  پيچ هاي – ٤

 . را باز كنيد  ) ٥( از كابل آنتن  ) ٤(  درپوش كانكتور برقي  – ٥

 )فلش . ( را باز كنيد  ) ٦ (   بست شبكه دريچه تهويه – ٦

 .را باز كنيد  ) ٦( را از شبكه دريچه تهويه   ) ٥(  خط آنتن – ٧

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ٨
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  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٧٥  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن فرستنده وگيرنده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
طــري ، خطــر ناشــي از گازهــاي قــابل انفجــار خطــر مســموميت وســوختگي ناشــي از خــوردن آب با : احتــياط 

جهت جلوگيري از خطر هر گونه آتش ،        .خطرجراحـت وسـوختگي چشـمها وپوسـت بخاطـرتماس با آب باطري            

آب . از دستكشهاي ضد اسيد ، لباسها وعينك محافظ استفاده كنيد           . جـرقه ، شعله وسيگار كشيدن ممنوع مي باشد          

  .باطري را فقط در ظرفهايي بريزيد كه بطور مناسب عالمت گذاري شده باشد
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  ٨٢ گروه                                       اصلي فهرست                      بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز
 

٧٦  C 240برت سواري

 

 .  اتصال ثابت كننده جريان را وصل كنيد – ١

 .باطري را قطع كنيد )منفي( كابل اتصال بدنه - ٢

 .  پانل كف صندوق عقب را باز كنيد – ٣

 .  كاورصفحه ماژول كنترل را باز كنيد – ٤

 .  را جدا كنيد ( A35/13 ) گيرنده وفر ستنده تلفن  ( D2B )  كانكتور – ٥

 .  را جدا كرده وباز كنيد ( A35/13 )گيرنده وفر ستنده تلفن  ( D2B ) بست نگهدارنده – ٦

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ٧
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٧٧  C 240برت سواري

 باز وبسته كردن آنتن 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

خطــر ناشــي از گازهــاي قــابل انفجــار خطــر مســموميت وســوختگي ناشــي از خــوردن آب باطــري ،  : احتــياط 

جهت جلوگيري از خطر هر گونه آتش ،        .وسـت بخاطـرتماس با آب باطري      خطرجراحـت وسـوختگي چشـمها وپ      

آب . از دستكشهاي ضد اسيد ، لباسها وعينك محافظ استفاده كنيد           . جـرقه ، شعله وسيگار كشيدن ممنوع مي باشد          

 .باطري را فقط در ظرفهايي بريزيد كه بطور مناسب عالمت گذاري شده باشد

 .وصل كنيد  اتصال ثابت كننده جريان را – ١
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٧٨  C 240برت سواري

 

 .باطري را قطع كنيد )منفي( كابل اتصال بدنه - ٢

 .  پانل ستون عقب سمت راست وچپ را جدا كنيد – ٣

 . پانل كنار صندلي نياز نيست آن را باز كنيد :  توجه  

 .  استر سقف را با فشار به جلو آن را باز كنيد – ٤

 . فقط به اندازه كافي كه آنتن ديده شود . د استر سقف را بطور كامل نياز آن را باز كني:  توجه   

 .  آنتن سقف را از ستون عقب در سمت راست باز كنيد ( X1/16 ) كانكتور – ٥

 .  را با استفاده از گوه در شيشه عقب باز كنيد ( 2 ) آنتن تلفن وپايه آنتن ( 3 ) كانكتور – ٦

 .  آنتن تلفن را پاك كرده وتميز كنيد ( 3 ) و كانكتور ( 2 ) مواد شيميايي چسبنده در محل آنتن – ٧

 .  مواد باقيمانده در شيشه عقب را با مواد كمكي تميز كننده پاك كنيد – ٨

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ٩

 :  ابزار مخصوص – ١٠

 

110 589 03 59 00 
          گوه    
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C - 240 ٧٩

 خطر ولتاژ قوي از المپ جلو گزنون 

 

 خطر مهلك 

 . المپ هاي گزنون در محدوده ولتاژ قوي خطر ناك كار مي كنند 

 . به همين سبب تماس با قسمت هاي ولتاژ قوي مي تواند خطر مهلك باشد 

تواند اثرات شوك الكتريكي مي     . شـوك الكتريكـي باعث انقباض رشته هاي عضالني قلب يا ايست قلبي مي شود                

 . چندين دقيقه بعد روي دهد بنابراين هميشه با پزشك مشورت كنيد 

مشكل ضربان  ( اشخاص با بيماري هاي فعال      . به قسمت هاي كه ولتاژ قوي متصل هستند دست نزنيد           : احتـياط   

 . نبايد با المپ گزنون كار كنند ) قلب 

 : قوانين حاكم بر اندازه گيري 

 . نمي بايد با المپ هاي گزنون كار كنند ) مشكل ضربان قلب ( ال  اشخاص با بيماري هاي فع– ١

 .  هميشه المپ هاي گزنون را قبل از كار كردن خاموش كنيد – ٢

 . )براي مثال اتصاالت را جدا كرده و تجهيزات اندازه گيري را وصل كنيد ( 

 .  هرگز به قسمت هاي متصل زماني كه المپ روشن است دست نزنيد – ٣

 )با عايق الستيكي (فش ايمني بپوشيد   ك– ٤
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C - 240 ٨٠

 . هميشه كليده هاي جرقه را قبل از كار با برف پاكن شيشه جلو قطع كنيد  : احتياط

خطـر مهلـك از قاپـيدن و فشـرده شـدن مي تواند حتي از بين برود هنگامي كه با برف پاكن شيشه جلو در تماس                           

 . هستند 

 خطر مهلك  

 بازوي برف پاكن يا رابط      ٢ يا   ١حل برف پاكن شيشه جلو با كليد جرقه در وضعيت           در هـنگام كـار در محـدوده م        

اين امر ممكن   . بـرف پاكـن از محل انتهايي به سمت بيرون پرتاب شده يا به صورت غير عمد شروع بكار مي كند                      

 .  گاز گرفتگي اعضا بدن شود – فشردگي –است باعث جراحات مثل بريدگي 

 :منطقي / ه گيري محفوظ قوانين حاكم بر انداز

 )قطع كنيد . (  هميشه كليدهاي جرقه اي را در زمان كار با برف پاكن شيشه جلو جدا كنيد – ١

 .  جهت جلو گيري از تماس محدوده فعاليت را ايمن كنيد – ٢

 .  از قطعات متحرك با فاصله مناسب را حفظ كنيد – ٣

 .  به محدوده هاي خطر نظارت كنيد – ٤

 . س هاي اندازه و تنك پوشيده و موها را با تور بپوشانيد  لبا– ٥
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 موقعيت موتور برف پاكن 

 

 .  كاپوت را ببنديد– ١

 .  سوئيچ را باز كنيد – ٢

 .  تمامي درب ها را ببنديد – ٣

 .  قرار دهيد ١ سوئيچ را در مرحله – ٤

 .  برگردانيد ٥ سوئيچ را به مرحله – ٥

 .  برف پاكن به حالت پارك بچرخد  اجازه دهيد موتور– ٦

 .  كليد جرقه را خاموش كرده و جدا كنيد – ٧

 .  كاپوت جلو را باز كنيد – ٨
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 اصلي فهرست                      بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز

  D 2B  مراقب ويژه در موقع حمل قطعات ) سوختن (در حـد امكان براي جلوگيري از ريختن المپ    : توجه 

 . ز مي باشد و اجزاء متصل نيا

  ٨٢ گروه                                      
 

C - 240 ٨٢

 .  نوري را بپوشانيد فيبركابل 

 

 

 .  كابل فيبر نوري از محل اتصال ماژول كنترل با حتياط جدا كنيد – ١

درپـوش محـافظ از دو شـاخه جدا نكرده و قبل از موقع نيز آن را وارد نكنيد و درپوش محافظ را                         : توجـه   

 . ي شود فوراً بعد از قطع دو شاخه فشار داده زيرا سطوح كثيف و با تراشه مانع روشن شدن المپ م

در .  م م آنرا گرد كنيد ٢٥لبه هاي تيز را به اطراف خوابانده يا با قطر         . كـابل فيبر نوري را پيچ ندهيد         : توجه  

كابل هاي فيبر نوري شكسته يا زرد شده        . غـير اينصـورت سيم مغزي كابل فيبر نوري زرد شده يا شكسته مي شود                

 . مانع روشن شدن المپ مي شود 

 .  كابل فيبر نوري را با پوشش بپوشانيد و ضامن ها آنرا محكم كنيد  رابط هاي– ٢

 . كابل هاي از قبل آماده استفاده كنيد . اگر ابزار صحيح براي اتصال كابل در دسترس نباشد  : توجه 
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 نكات قابل توجه به كابل هاي فيبر نوري است 

 

 
A2         – راديو              A35/8 – رل سيستم تماس اضطراريماژول كنت        M2 - 2 ماژول كابل فيبر نوري WS-مقره سفيد  

 A2/6       – تعويض كننده CD A35/11     – ماژول كنترل صدا         M3 – 3 ماژول كابل فيبر نوري RT – مقره قرمز  

A34/4        – رابط تلفن   M1 – 1 ماژول كابل فيبر نوري       M4 –4ل فيبر نوري  ماژول كاب 

 

 .  م م آنرا گرد كنيد ٢٥لبه هاي تيز ا به اطراف خوابانده يا با قطر . كابل فيبر نوري را پيچ ندهيد   : توجه 

 درجه و   ٨٥كابل فيبر نوري را در معرض حرارت باالتر از          .  نيوتن فراتر رود     ٦٥فشـار در هـنگام جـا زدن نبايد از           

 . ل فيبر نوري را له نكرده و با گيره يا تسمه كابل آنرا به هم فشرده نكنيد كاب.  درجه قرار ندهيد ٤٠كمتر از 
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 اتصال بين تجهيزات 

تلفن خودرو يا تلفن قابل     ) تجهيزات اوليه امريكا   (CD  به سيل جديد راديو يا نمايشگر با تعويض كننده            D2Bحلقـه   

راديو يا .  صدا مثل قبل سيم كشي مي شود  تقويت كننده 129 /170 /210/208202در مدل . حمـل وصـل مـي كنـيم     

دسـتگاه هـاي فـرمان دهـنده بـه عـنوان دسـتگاه هاي اصلي عمل اصلي را انجام مي دهند يا يك ارتباط را با رابط                            

 براي خودرو ها با فرمان . ( قسمت مسافر تشكيل مي دهند 

براحتي در . ات نشان داده شده است تجهيز) ويژه(اگر يك قطعه اصلي . مجموعـه تجهيزات كامل را نشان مي دهد        

 . حلقه هاي جديد حذف مي شود 

 پيكره بندي حقيقي با تشخيص ستاره اي 

 

 

 

مكمل هاي  .  با تشخيص ستاره اي وجود داشت        D2B امكان خواندن پيكره بندي حقيقي از حلقه         ١٩٩٥در سـپتامبر    

خاصاً از اهميت برخوردارند در حالت تشخيص يك  اصالح شده ، مثل تلفن و غيره   D2B ، اجزاء    D2Bمتوالـي حلقه    

پـيكره بندي حقيقي جاري يك خودرو تحت اين         .  وجـود دارد     D2Bفهرسـت نشـان دهـند قطعـات اصـالح شـده             

 . فهرست خوانده شده و به عنوان يك پيكره بندي نامي فوراًنوشته مي شود 

 . اين فرايند يك فرايند خود تشريحي است 
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 لفن وضعيت عالمت گذاري ت

 يـك صـفحه فلزي مشخص       – ٤٦٣ – ٢٣٠ – ٢٢٠ – ٢١٥ – ٢١٠ – ٢٠٨ – ٢٠٣ – ٢٠٢– ١٧٠در خودروهـاي مـدل      

اين ماژول ها . روي روكـش كابل فيبر نوري پشت راديو كه ماژول هاي كابل فيبر نوري را نشان مي دهد قرار دارد             

 .   قرار دارد   C   D دهنده بر چسب پشت تغيير١٢٩مخصوصاً براي اين خودرو نصب شده است در مدل 

اگر مشخصات  .  ، ورقـه فلـزي در پشـت جاي پايي مسافر در محدوده جعبه ماژول كنترل قرار دارد                    ١٦٨در مـدل    

طـول در صفحه فلزي نشان داده نشده ضروري است ماژول كابل فيبر نوري را خارج كرده و ميزان طول مورد نياز                      

 . را اندازه بگيريد 

 . اژول كابل فيبر نوري مشخص با طول مشخص قابل سفارش دادن مي باشد براي تعميرات م

 .  ماژول كابل فيبر نوري بايد در سريال محل خود قرار گيرد (4)مقره هاي 

 .  ماژول كابل فيبر نوري هميشه بايد با يك درپوش مجهز شود routingزمان 

  .  براي تمامي خودرو ها معين مي باشدD2Bمجموعه قطعات حلقه 

 . آنها به هم پچيده شده تا يك سيم كشي را تشكيل دهند . با ماژول هاي كابل فيبر نوري وصل كنيد 
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 Eباز و بسته كردن متعادل كننده شبكه 

 Eمتعادل كننده شبكه 

 

 

 

 باز و بسته كردن 

 .  دستگاه حافظه جريان ساكن وصل كنيد – ١

خطر جراحت از   . خطر مسموم شدن و سوختگي در اثر مايع باطري          . ل  خطـر انفجـار بنزين قابل اشتعا       : احتـياط 

 . سوختگي چشم ها و سوختگي پوست بدن يا صدمات در حين حمل باطري هاي اسيدي معيوب بوجود مي آيد 

دستكش و لباس و عينك محافظ و . بدون آتش روشن كردن ، جرقه ، ربانه هاي آتش يا سيگار كشيدن       : احتـياط 

 .   آب اسيد باطري را فقط در ظرف مناسب كه روي آن نوشته داشته باشد تخليه نمائيد . وشيد ضد اسيد بپ
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 .  كابل اتصال بدنه باطري را قطع كنيد – ٢

 .  قاب كف صندوق عقب را جدا كنيد – ٣

 .  روكش صفحه فلزي ماژول كنترل را جدا كنيد – ٤

  .دو عدد پيچ سر روزنه دار را جدا كنيد   : توجه 

 .  را جدا كنيد E رابط متعادل كننده شبكه – ٥

 .  رابط آنتن را چرخانده و باز كنيد – ٦

 .  گيره دستگاه متعادل كننده را باز كرده و دستگاه را جدا كنيد – ٧

 .  در جهت بر عكس دوباره نصب كنيد – ٨

 :  تجهيزات كارگاهي – ٩

 CMPدستگاه تثبيت جريان ساكن  •
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  و نصب فرستنده و گيرنده تلفن سلولي جدا سازي

 

 

 

 باز و بسته كردن 

 .  دستگاه تثبيت جريان ساكن را وصل نمائيد – ١

خطر جراحت  . خطر مسموم شدن و سوختگي شديد در اثر مايع باطري           . خطر انفجار بنزين قابل اشتعال       : احتياط

 . باطري هاي اسيدي معيوب بوجود مي آيداز سوختگي چشم ها و سوختگي پوست بدن يا صدمات در حين حمل 

دستكش و لباس و عينك محافظ و . بدون آتش روشن كردن ، جرقه ، ربانه هاي آتش يا سيگار كشيدن       : احتـياط 

 .   آب اسيد باطري را فقط در ظرف مناسب كه روي آن نوشته داشته باشد تخليه نمائيد . ضد اسيد بپوشيد 

 . ا قطع كنيد  كابل اتصال بدنه باطري ر– ٢
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 .  قاب كف صندوق عقب را جدا كنيد – ٣

 .  روكش صفحه فلزي ماژول كنتل را جدا كنيد – ٤

 . دو عدد پيچ سر روزنه دار را جدا كنيد كابل فيبر نوري را پيچ نداره يا فشرده نكنيد   : توجه 

 .  رابط دستگاه فرستنده گيرنده تلفن را آزاد كرده و جدا كنيد – ٥

 .  را باز كرده و دستگاه را جدا كنيد D2Bگيرنده تلفن / ت دستگاه فرستنده  بس– ٦

 .  در جهت معكوس دوباره نصب كنيد – ٧

 )به راهنماي تعميرات كارگاهي مراجعه كنيد ( : توجه 

 : ابزار و تجهيزات كارگاهي – ٨

 CMPدستگاه تثبيت جريان ساكن  •
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 يرنده تلفن باز و بسته كردن دستگاه فرستنده و گ

 

 

 

 باز و بسته كردن 

 .  دستگاه تثبيت جريان ساكن وصل نمائيد - ١

خطر جراحت از   . خطر مسموم شدن و سوختگي در اثر مايع باطري          . خطـر انفجـار بنزين قابل اشتعال         : احتـياط 

 . يد سوختگي چشم ها و سوختگي پوست بدن يا صدمات در حين حمل باطري هاي اسيدي معيوب بوجود مي آ

دستكش و لباس و عينك محافظ و . بدون آتش روشن كردن ، جرقه ، ربانه هاي آتش يا سيگار كشيدن       : احتـياط 

 .   آب اسيد باطري را فقط در ظرف مناسب كه روي آن نوشته داشته باشد تخليه نمائيد . ضد اسيد بپوشيد 

 .  كابل اتصال بدنه باطري را قطع كنيد – ٢
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 . ي توجه كنيد به باطر  : توجه 

 .  قاب كف صندوق عقب را جدا كنيد – ٣

 .  روكش فلزي ماژول كنترل را جدا كنيد – ٤

 . دو عدد پيچ سر روزنه دار ا جدا كنيد   : توجه 

 .   رابط دستگها فرستنده و گيرنده تلفن را آزاد كرده و جدا كنيد – ٥

 . د كابل فيبر نوري را پيچ نداده يا فشرده نكني : توجه 

 .  را باز كرده و دستگاه را جدا كنيد D2Bگينده تلفن /  بست دستگاه فرستدنه – ٦

 .  در جهت معكوس دوباره نصب كنيد – ٧

 :  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ٨

 CMPدستگاه تثبيت كننده جريان ساكن  •
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 باز و بسته كردن آنتن 

 

 
    شيشه عقب - 4    رابط آنتن تلفن – 3  پايه آنتن – 2   آنتن –            1

A2/22            -آنتن سقفي               X1/16 – رابط آنتن سقف  

 

 

 .  دستگاه تثبيت جريان ساكن را وصل كنيد – ١

راحت از  خطر ج . خطر مسموم شدن و سوختگي در اثر مايع باطري          . خطـر انفجـار بنزين قابل اشتعال         : احتـياط 

 . سوختگي چشم ها و سوختگي پوست بدن يا صدمات در حين حمل باطري هاي اسيدي معيوب بوجود مي آيد 

دستكش و لباس و عينك محافظ و . بدون آتش روشن كردن ، جرقه ، ربانه هاي آتش يا سيگار كشيدن       : احتـياط 

 .   وشته داشته باشد تخليه نمائيد آب اسيد باطري را فقط در ظرف مناسب كه روي آن ن. ضد اسيد بپوشيد 
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 .  كابل اتصال بدنه باطري را جدا كنيد – ٢

 . به باطري توجه كنيد   : توجه 

 .  قاب ستون چپ و راست را جدا كرده و به سمت طرفين بخوابانيد – ٣

 . كمربند ايمني را از قاب سقف جدا نكنيد   : توجه 

 .  سمت جلو فشار دهيد  تودوزي سقف را جدا كرده و به– ٤

تا زماني آنرا به    . تودوزي سقف را كامالً جدا نكنيد اما فقط به اندازه كافي به سمت جلو جدا نمائيد                   : توجه  

 . تن شيشه عقب پيدا شود “سمت جلو فشار دهيد كه محوطه آ

 

 .  كنيد و آن را قطع كنيد در سمت راست ستون جدا) يا نگه دارنده (  سقف را از گيره (X1/16) رابط آنتن – ٥

 

 

 .  را از پنجره عقب بوسيله گوه جدا كنيد (2) را جدا كنيد و يا به آنتن (3) رابط آنتن تلفن – ٦
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 . به شير عقب صدمه نزنيد   : توجه 

 . گرم كنيد . با دقت محل تعمير را بوسيله فن حرات دهند   : توجه 

 . ر پايه آنتن و رابط آنتن تلفن را تميز نمائيد  الستيك چسبيده و چسب باقي مانده زي– ٧

هنگامي كه آنتن تلفن را مي چسبانيد از اينكه آنتن را فوراً بعد از جدا كردن فويل محافظ روي شيشه عقب                      : نصب

 ٥ نيوتن بر سانتي متر مربع در مدت         ١٠چسـبيده اطميـنان حاصـل كنـيد وقتي آنتن را چسبانديد آنرا بايد با نيروي                 

 .  ه در جاي خود نگه داريد ثاني

 .  با مواد پاك كننده باقي مانده چسب روي شيشه عقب را پاك كنيد – ٨

 

سطوح ناصاف روي شيشه عقب با بتونه شيشه اي بپوشانيد اجازه دهيد كه براي مدت يك دقيقه قبل                   : توجه  

 . از چسباندن آنتن در آن محل بتونه شيشه خشك شود 

 .  نمائيد  در جهت معكوس نصب– ٩

 

 : ابزار و تجهيزات كارگاهي – ١١

  وات ٣٠٠فن گرم كن  •

 CMPدستگاه تثبيت جريان ساكن  •

 

 :  مواد مصرفي – ١٢

 Sikaبتونه با مارك نمايندگي  •

 Sikaمولد يا واكنش گر  •
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C - 240 ٩٥

 . م م تنظيم و نصب نمائيد  ±  ١پايه آنتن و رابط آنتن تلفن را با دقت  : نصب

 :  ابزار مخصوص – ١٠
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C - 240 ٩٦

 باز و بسته كردن آنتن دو شاخه 

 

 

 

 

 محل آنتن دو شاخه 

A –  خودرو سواري و كوپه١٢٤ مدل   E – ١٤٠ مدل  

B – مدل كروگي     F – ٢٠٢ مدل 

C - مدل T     A2/3 – صندوق عقب ( تيونر و تقويت كننده( 

D – ١٢٩ مدل     A28/1 – آمريكائي ) (آنتن برقي ( آنتن دو شاخه( 
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C - 240 ٩٧

 باز و بسته كردن آنتن تلفن 

 

 

 

  را معين كنيد همانطور كه در(2) مركز محور پايه آنتن – ١

 .  شكل نشان داده شده و روي فويل عالمت گذاري كنيد 

 

 محور مركزي را روي سطح فرستنده واقع   : توجه 

 . شده است 

 

 .  محورفويل روكش راروي لبه پايه آنتن منتقل مي كنيد– ٢

 بوسيله مواد شمعي قرمز يا سفيد لبه هاي پايه   : وجه ت

 . آنتن را عالمت گذاري مي كنيد 
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C - 240 ٩٨

 

 

  مركز محور رابط آنتن تلفن را تعيين كنيد همانطور – ٣

 . كه در شكل نشان داده شده روي لبه ها عالمت گذاري كنيد 

 . محور مركزي را وسط سطح فرستنده قرار دهيد   : توجه 

 با دقت تمام عالمت هاي گذاشته شده را روي نوار  :توجه 

 .  چسب  منتقل كنيد به شيشه صدمه نزده يا آنرا خط نياندازيد 

  هر دو گوشه قسمت مياني شيشه عقب را تميز كنيد و نوار– ٤

  بين گوشه ها از سمت(6)چسب  شفاف را در حلول خط اتصال 

 . خارج بچسبانيد 
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C - 240 ٩٩

 

 

  سيم پاييني قسمت مياني درخط اتصال توسط : توجه 

 .  شيشه عقب پنهان مي شود 

 .  روي سيم بااليي را با نوار شفاف بپوشانيد – ٥

  را مشابه به قسمت وسط آنتن اندازه (M) وسط خط – ٦

 . گرفته و با نوار چسب عالمت گذاري كنيد 

  به سمت باال شيشه بوسيله نوار (M) در امتداد خط مياني – ٧

 بزنيد و در وسط خط مياني روي نوار شفاف شفاف عالمت 

 . عالمت گذاري كنيد 

 .  را روي نوار مطابق شكل عالمت گذاري كنيد(H) ارتفاع محور – ٨
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C - 240 ١٠٠

 

 

 فضاي آزاد شيشه بايد با خط وسط و ارتفاع محور  : توجه 

 (  H) هماهنگ و تنظيم باشد   . 

 از براي رابط آنتن تلفن مطابق شكل (M) وسط محور – ٩

 .  سمت داخل شيشه عقب عالمت گذاري كنيد 

 عالمت هاي خارجي روي نوار از سمت داخل  : توجه 

  قابل ديدن است و بايد بوسيله يك خط كش جدا شده فقط

 . روي لبه هاي پوشيده شده شيشه عقب عالمت گذاري كنيد

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٨٢ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

C - 240 ١٠١

  

 

 را از سمت داخل روي شيشه عقب مطابق  )(H ارتفاع – ١٠

 . مت گذاري كنيد شكل عال

 .سطوحي چسبناك را روي شيشه عقب را تميز كنيد  :  توجه 

  خط ميانيM سيم هاي باال و پايين در قسمت مياني شيشه عقب  – 6,7

  روي شيشه عقب براي (H,M) با محور هاي (2) پايه انتن – ١١ 

 . چسب كاري تنظيم كنيد 

 روي شيشه عقب (M, H) با محور هاي (3) رابط انتن تلفن – ١٢

 .  از سمت داخل تنظيم كنيد 

 .هنگام قرار دادن اجزاء آنتن دقت الزم را داشته باشيد   : توجه 

 .  ميلي متر به يكديگر چسبانيده  شوند ±   ١ دو بخش آنتن بايد با دقت 
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C - 240 ١٠٢

 باز و بسته كردن گوشي سيستم هندفري 

 

 

 ١٢٤مدل 

 فن در سمت چپ قاب االت دقيقهند فري تل/ راديو / گوشي با دو سيم پيچ 

B با سيستم صوتي ١٢٩ مدل MB بلندگو در سمت چپ و راست درب ها  

 C با سيستم صدا ١٢٩/١٤٠ مدل BOSe بلندگو در سمت چپ و راست قاب آالت دقيق  

D سيستم صدا /  با بلندگو استاندارد ٢٠٢ مدلBose بلند گو در سمت چپ بين شيشه و صندلي عقب  

هند فري تلفن در سمت چپ بين شيشه و صندلي / راديو / سيسـتم صـدا نوكـيا گوشي دو سيم پيچ         بـا    ٢٠٢مـدل   

 عقب 

 جدا سازي و نصب بلندگو در قاب آالت دقيق 

 جدا ساز ي و نصب بلندگو در درب هاي جلو 

 جدا سازي و نصب بلندگو ها از بين شيشه و صندلي عقب 
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C - 240 ١٠٣

 باز و بسته كردن ميكروفون سيستم هند فري 

 

 

 B25               – 1      ميكروفون*  B25   - رابط ميكروفون  

 

 .  آينه داخلي عقب را جدا كنيد – ١

 .  رابط ميكروفون هند فري را جدا كنيد – ٢

 . بست ميكروفون را باز كنيد – ٣

 .  در حالت بر عكس نصب نمائيد – ٤
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C - 240 ١٠٤

 باز و بسته كردن دستگاه نمايشگر با ماژول كنترل 

 

 
 Comand دستگاه كنترل – A40/3.  را جدا كنيد Comand نمايشگر ، راه انداز –           1

  رابط ورودي آنتن – GPS     رابط بلندگو– B   تيونر تلوزيون RGB رابط سيكنال –           1

 بط خروجي سيگنال  را– FIF   رابط ديتا باس ديجيتالي– D2B    رابط استوانه اي آالت دقيق –          2

A          – رابط منبع تغذيه     DFM/AM – رابط ورودي آنتن  

 

خطر جراحت  . خطر مسموم شدن و سوختگي شديد از اب باطري          . خطر انفجار از بنزين قابل اشتعال        : احتـياط 

 از سوختگي شديد چشم ها و پوست بدن در اثر اب باطري يا از حمل باطري هاي اسيدي معيوب 

 دستكش ضد اسيد و لباس و عينك – جرقه زدن زبانه اتش بدون پوشش      –بـدون آتـش روشـن كـردن          : تـياط اح

 . آب اسيد باطري را در ظرف مناسب كه روي آن نوشته شده باشد تخليه كنيد . محافظ بپوشيد 
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C - 240 ١٠٥

 

 

 

 . به باطري توجه كنيد 

 .  دستگاه تثبيت جريان ساكن وصل كنيد – ١

 .  ه باطري را قطع كنيد  كابل اتصال بدن– ٢

 .  پوشش قاب مركزي را باز كنيد – ٣

 .  پيچ ها را باز كنيد – ٤

 .  را خارج كنيد COMANDدستگاه كنترل .   را باز كنيد COMAND نمايشگر راه انداز – ٥

 .  اتصاالت را جدا كنيد – ٦

 .  رابط كابل فيبر نوري را قطع كنيد – ٧

 .  يا فشرده نكنيد  را پيچ ندهيدD2Bفيبر نوري 
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C - 240 ١٠٦

 . رابط كابل فيبر نوري و اتصاالت راديو را با درپوش محكم كنيد   : توجه 

 . موج بر نوري را بپوشانيد 

 . به كابل فيبر نوري توجه داشته باشيد 

 .  در جهت بر عكس قابل نصب است – ٨

 .  كنيد  كد هاي مربوط به مشكالت مشخص شده در حافظه را بخوانيد و ان را پاك– ٩

عـيوب ناشـي از شـبيه سـازي قبلـي را ذخيره مي شود يا عيوب ناشي از قطعيدر كابل ها در فرآيند نصب يا انجام                           

 . پاك مي شوند DTC   آزمايش ها را ذخيره مي گردند و يك دفعه در حافظه 

 .  تمام فعاليت ها كامل شده است 

 .  سيستم الكتريكي را فعال نمائيد – ١٠

 .  را اجراء كنيد برنامه اصلي

 :  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ١١

 CMPدستگاه تثبيت جيان ساكن  •
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C - 240 ١٠٧

 نكات ايمني 

خطـر صدمه ديدن در اثر گاز گرفتگي و فشردگي ، در بسياري از موارد حتي مي تواند در زمان كار برف                       : احتياط

 . پاكن شيشه جلو روي دهد 

 .  پاكن شيشه جلو قطع نمائيد كليد جرقه را هميشه قبل از كار با برف

 بازوي برف پاك كن يا رابط برف       ٢و١موقع كار در محدوده برف پاك كن شيشه جلو با كليد جرقه اي در وضعيت                

اين امر ممكن . پـاك كـن از محـل انتهايي به سمت بيرون پرتاب شده يا به صورت غير عمد شروع به كار مي كند           

 .  گاز گرفتگي اعضاء بدن شود –دگي  فشر–است باعث جراحات مثل بريدگي 

 قوانين حاكم بر اندازه گيري 

 .  در زمان كار با برف پاك كن شيشه جلو هميشه كليد هاي جرقه اي را قطع كنيد – ١

 .  جهت جلو گيري از تماس ، محدود ، فعاليت را ايمن كنيد – ٢

 .  فاصله مناسب از قطعات متحرك را حفظ كنيد – ٣

 .  هاي خطر نظارت داشته باشيد  به محدوده– ٤

 .  لباس هاي اندازه و تنگ پوشيده و موها را با تور بپوشانيد – ٥
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C - 240 ١٠٨

 تنظيم نور پايين 

 

 

  ( 5) تقاطع خطوط . محـدوده تاريكـي بـايد با خط جدا كننده افقي تنظيم كننده نور هنگام تنظيم ارتفاع ميزان شود    

 .   شروع شود (4)نگام تنظيم افقي قرار گيرد و از روي خط جدا ساز  در ه(6)بايد پايين نقطه مركزي 

 تنظيم نور باال 

 

 

 در غير اينصورت المپ درست بسته نشده است . مركز نور بايد در نقطه مركز مربوط به خود قرار گيرد 
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C - 240 ١٠٩

 تنظيم و كنترل المپ مه شكن 

 

 

 

 

 .  در صورت ضرورت آن را تصحح كنيد (4)تداد خط افقي جدا كننده قرار گيرد  محدوده تاريك بايد در ام– ١

 مي باشد كنترل كنيد كه المپ درست سر جاي          ٠٣/٩٤ در حدود    ٢٠٢ و   ١٦٨ كوپـه و مـدل هاي        ١٤٠ در مـدل     – ٢

 . خود قرار داشته باشد 
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١  C 240 برتسواري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )كنترل هواي داخل (۸۳:  گروه 
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٢  C 240 برتسواري

 سيستم كنترل هواي داخل خودرو

 

 جابجايي هوا  -

 هيتر خودكار  -

 تهويه مطبوع  -

 )خودكار (تهويه مطبوع -

 )كولر (تهويه مطبوعكمپرسور -

 هيتر ثابت وهيتر كمكي  -
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٣  C 240 برتسواري

 جابجايي هوا

 

 باز وبسته كردن دريچه هاي هوا  -

 (581b) با كد٢٠٣باز وبسته كردن دريچه هاي هوا مدل  -

 باز وبسته كردن دريچه مخلوط هوا سمت چپ -

 باز وبسته كردن دريچه مخلوط هوا سمت راست -

  (581b)باز وبسته كردن دريچه مخلوط هوا سمت راست با كد  -

 ز وبسته كردن دريچه برفك گير سمت چپا -

 باز وبسته كردن دريچه برفك گير سمت راست -

 باز وبسته كردن دريچه پائين سمت چپ -

 باز وبسته كردن دريچه پائين سمت راست -

 باز وبسته كردن دريچه گرمكن سمت چپ وراست -

 باز وبسته كردن دريچه هاي برف گير چپ وراست -

 باز و بسته كردن دريچه هواي آزاد سمت چپ -

 باز و بسته كردن دريچه هواي آزاد سمت راست -

  هواي آزاد از و بسته كردن دريچه هاي -

 )ذغال اشباع شده ( باز وبسته كردن دريچه فيلتر هوا  -
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٤  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن دريچه چرخش هوا 

 
 

     

  ـ پيچ ها١

 محفظه هيتر/  ـ محفظه تهويه ٢

  ـ اتصال٣

M2 – 5 موتور دريچه هاي هواي  ـ
 تازه و چرخش هوا

 
 

 )سمت مسافر (زير پانل نشاندهنده ها را باز كنيد ) روكش ( پوشش -١
 ) عدد پيچ٣( نگهدارنده موتور هواي تازه را باز كنيد(1) پيچ – ٢
 . را باز كنيد(2) را از محفظه هيتر (M2/5)زه وگردش هوا  موتور ودريچه هاي هواي تا-٣
 . را باز كنيد (M2/5) مربوط به هوا را از موتور الكتريكي (3)اتصاالت -٤
 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٥
 .  وگردش هوا را از نظر كاركرد همزمان بررسي كنيد(M2/5)موتور دريچه هاي هواي تازه -٦
 :ابزار مخصوص – ٧
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  مجموعه آچار گشتاور
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٥  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن موتور دريچه هواي تازه وچرخش هوا

 
 

      

  ـ پيچ ١

  ـ اتصال٢

M2 – 5 موتور عمل كننده دريچه  ـ
 هواي تازه و چرخش هوا

 
 
 

 .باطري را قطع كنيد)اتصال بدنه (كابل منفي – ١

 ، خطر مسموميت ، سوختگي ناشي از        خط انفجار گاز مايع باطري    .بـه مـوارد ايمني باطري توجه كنيد            : احتـياط 

اسـيد باطـري وجـود دارد از نزديكي جرقه ، شعله وسيگار پرهيز كنيد واز وسايل ايمني دستكش ضد اسيد ،عينك                      

 . ولباس مناسب استفاده كرده ومايع اسيد را فقط در ظروف مناسب كه عالمت گذاري شده اند بريزيد 

 .كنيد  پانل نشاندهندها را باز كرده وجدا ـ ٢

 ) عدد پيچ ٣. ( نگهدارنده موتور برقي را باز كنيد (1)پيچ ـ  ٣

 . را از محفظه تهويه باز كنيد (M 2/5) موتور دريچه هاي هواي تازه وگردش هوا ـ ٤

 . را باز كرده وجدا كنيد (M 2/5) اتصاالت مربوط بهموتور دريچه ها ـ ٥
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٦  C 240 برتسواري

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد _ ٦

 را از نظر كاركرد همزمان بررسي كنيدبراي اينكار از (M 2/5)ر دريچـه هـاي هـواي تـازه وچرخش هوا     موتـو ـ  ٧

 . استفاده كنيد(STAR)دستگاه عيب ياب 

  :ابزار مخصوص ـ   ٨
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٧  C 240 برتسواري

 سته كردن موتور دريچه مخلوط هوا باز وب

 
 

        

  ـ پيچ ها١

 تهويه مطبوع/  ـ محفظه هيترا٢

  ـ اتصال٣

M2 – 6 موتور دريچه مخلوط هوا ـ  
 
 
 )سمت راننده .( رويه زير پانل نشان دهنده را باز كنيدـ ١

خط انفجار گاز مايع باطري ، خطر مسموميت ، سوختگي ناشي از            .بـه مـوارد ايمني باطري توجه كنيد            : احتـياط 

ز كنيد واز وسايل ايمني دستكش ضد اسيد ،عينك         اسـيد باطـري وجـود دارد از نزديكي جرقه ، شعله وسيگار پرهي             

 . ولباس مناسب استفاده كرده ومايع اسيد را فقط در ظروف مناسب كه عالمت گذاري شده اند بريزيد 

 ) عدد پيچ ٣. ( نگهدارنده موتور دريچه را باز كنيد (1) پيچ ـ ٢

 .را باز كنيد ) كولر وبخاري (وع  را از محفظه تهويه مطب(M 2/6) موتور دريچه مخلوط هوا سمت چپ ـ ٣

 . را باز كرده وجدا كنيد (M 2/6) را از موتور دريچه مخلوط هوا (3)اتصاالت  _ ٤
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٨  C 240 برتسواري

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد ـ ٥

 استفاده (STAR) را تنظيم كنيد براي اينكار از دستگاه عيب ياب (M 2/6) موتـور دريچـه مخلـوط سمت چپ    ـ ٦

 .كنيد

 : زار مخصوص اب ـ ٧
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  مجموعه آچار گشتاور
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٩  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن موتور دريچه مخلوط هواي سمت راست 

 

  ـ پيچ ها١       

  ـ اتصال٣

M2 – 7 لوط هواي موتور دريچه مخ ـ
 سمت راست

 

 

 
 
 )سمت مسافر ( رويه زير پانل نشاندهنده را باز كنيد – ١

خط انفجار گاز مايع باطري ، خطر مسموميت ، سوختگي ناشي از            .بـه مـوارد ايمني باطري توجه كنيد          :   احتـياط 

اسـيد باطـري وجـود دارد از نزديكي جرقه ، شعله وسيگار پرهيز كنيد واز وسايل ايمني دستكش ضد اسيد ،عينك                      

 . اري شده اند بريزيد ولباس مناسب استفاده كرده ومايع اسيد را فقط در ظروف مناسب كه عالمت گذ

 ) عدد پيچ ٣. ( نگهدارنده موتور دريچه را باز كنيد (1) پيچ – ٢

 .را باز كنيد ) كولر وبخاري ( را از محفظه تهويه مطبوع (M 2/7) موتور دريچه مخلوط هوا سمت راست – ٣
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١٠  C 240 برتسواري

 .ا كنيد  را باز كرده وجد(M 2/7) را از موتور دريچه مخلوط هوا سمت راست (3)اتصاالت – ٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥

 استفاده (STAR) را تنظيم كنيد براي اينكار از دستگاه عيب ياب (M 2/7) موتـور دريچـه مخلوط سمت راست  – ٦

 .كنيد

  :ابزار مخصوص  – ٧
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  مجموعه آچار گشتاور

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

١١  C 240 برتسواري

  وبسته كردن موتور دريچه مخلوط هواي سمت راست باز

 

   
  ـ پيچ ١

  ـ كالچ٣

  ـ فنر بست٤

  ـ محفظه فن٥

M2 – 7 موتور دريچه  ـ
مخلوط هواي سمت راست

 

 

 
 
 
 .باطري را باز كنيد ) اتصال بدنه( كابل منفي – ١

به خطر انفجار ناشي از جوشكاري ولحيم كاري بر روي          .به موارد ايمني در خصوص باطري توجه كنيد          : احتـياط 

وميت بدليل استنشاق بخارات مايع خنك كننده       احتمال خطر مسم  .سيسـتم مـدار بسـته تهويـه مطـبوع توجـه كنيد              

 . وتماس پوست وچشم وجود دارد 

فقط درمحيطي كه   .از دستكش وعينك محافظ استفاده كنيد     .از هـرگونه شـعله اتش روباز خودداري كنيد          : احتـياط     

 .  شود كارتعميراتي برروي سيستم تهويه مطبوع صرفاً محدود به بخش تخليه مي .داراي هواكش باشدكاركنيد

 . محفظه اواپراتور را باز كنيد – ٢

 ) عدد بست فنري ٥.( را باز كنيد (4) بستهاي فنري – ٣
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١٢  C 240 برتسواري

 . را از محفظه اواپاتور باز كنيد(5) محفظه فن – ٤

 )عدد پيچ ٣.( را باز كنيد (1) پيچ هاي – ٥

 .  را باز كنيد (M 2/7)موتور دريچه مخلوط هواي سمت راست –  ٦

 . را باز كنيد (3) اتصاالت – ٧

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 .  رادر حالت نرمال قرار دهيد (M 2/7) موتور دريچه مخلوط هواي سمت راست – ٩

   ( STAR )با استفاده از دستگاه عيب ياب . ( حافظه ثبت كد عيب را خوانده وآنرا پاك كنيد -  ١٠

 .  برنامه ريزي پايه را انجام دهيد -١١
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١٣  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن موتور دريچه برفك گير سمت چپ 

 
 

    

  ـ پيچ ها١

  ـ كانكتور٣

 
 .باطري را جدا كنيد) اتصال بدنه(كابل منفي – ١

 .به نكات ايمني در خصوص كار با سيستم برقي وباطري توجه كنيد : احتياط   

 . پانل نشان دهنده ها را باز كنيد – ٢

به خطر انفجار ناشي از جوشكاري ولحيم كاري بر روي          .ري توجه كنيد  به موارد ايمني در خصوص باط        : احتـياط 

احتمال خطر مسموميت بدليل استنشاق بخارات مايع خنك كننده         .سيسـتم مـدار بسـته تهويـه مطـبوع توجـه كنيد              

 . وتماس پوست وچشم وجود دارد 

 ) عدد پيچ ٣.(  نگهدارنده موتور دريچه را باز كنيد(1) پيچ – ٣
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١٤  C 240 برتسواري

 .  را از محفظه تهويه مطبوع را جدا كنيد ( m 2 /8)دريچه برفك سمت چپ  موتور – ٤

 .  را باز كنيد ( M 2 /8) را از موتور دريچه برفك گير چپ (3) اتصاالت - ٥

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

 (STAR)ب ياب براي اينكار از دستگاه عي.  را تنظيم نمائيد( M 2/8) موتوردريچـه بـرفك گـير سـمت چـپ      – ٧

 . استفاده كنيد 

 :ابزار مخصوص  – ٨
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 مجموعه آچار گشتاور
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١٥  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن موتور دريچه برفك گير سمت راست

 
 

    

  ـ پيچ ها١

  ـ اتصال٣

M2 – 9 موتور دريچه  ـ
 برفك گير سمت راست

 
 .باطري را باز كنيد) اتصال بدنه(كابل منفي – ١

 .موارد ايمني در خصوص سيستم برقي وباطري توجه كنيد به    : احتياط

 .  پانل نشان دهنده ها را باز كنيد – ٢

به خطر انفجار ناشي از جوشكاري ولحيم كاري بر روي          .به موارد ايمني در خصوص باطري توجه كنيد          : احتـياط 

ق بخارات مايع خنك كننده     احتمال خطر مسموميت بدليل استنشا    .سيسـتم مـدار بسـته تهويـه مطـبوع توجـه كنيد              

 . وتماس پوست وچشم وجود دارد 

 . را معلوم كنيد(M 2/ 9)كابل سيم كشي داخل اطاق در محل موتور دريچه برفك گير راست – ٣

 ) عدد پيچ ٣.(  را باز كنيد(1) پيچ هاي – ٤
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١٦  C 240 برتسواري

  . را از محفظه تهويه مطبوع را باز كنيد ( m 2 /9) موتور دريچه برفك سمت راست – ٥

 .  را باز كنيد ( M 2 /9) را از موتور دريچه برفك گير سمت راست (3) اتصاالت - ٦

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧

 .  استفاده كنيد (STAR)براي اينكار از دستگاه .  را تنظيم نمائيد( M 2/9) موتوردريچه برفك گير سمت راست – ٨

 :ابزار مخصوص  – ٩

                                                                                  
000 589 01 10 00 
 مجموعه آچار گشتاور
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

١٧  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن موتور دريچه پاگرم كن چپ 

 

   
  ـ پيچ ها١

 ل ـ اتصا٣

M2 – 10 موتور دريچه  ـ
 پا گرم كن سمت چپ

 
 
 
 .باطري را جدا كنيد) اتصال بدنه(كابل منفي – ١

 .به موارد ايمني و كار با سيستم برق وباطري توجه كنيد    : احتياط

 . ل نشان دهنده ها را باز كنيد  رويه زير پان– ٢

 . قسمت پائيني پانل نشاند هنده را در سمت راننده باز كنيد – ٣

 . راديووپخش را باز كنيد – ٤

 .  مجموعه پانل پائين راديو وپخش را باز كنيد - ٥

 .  صداگير را باز كرده وبرداريد– ٦

 ) عدد پيچ ٣.(  را باز كنيد(1) پيچ هاي – ٧

 .  را از محفظه  كانال تهويه مطبوع را بازكنيد ( m 2 /10)ا گرمكن چپ  موتور دريچه پ– ٨
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

١٨  C 240 برتسواري

 .  را از موتور دريچه پا گرم كن چپ  باز كرده وجدا كنيد (3) اتصاالت - ٩

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 (STAR) عيب ياب براي اينكار از دستگاه.  را تنظيم نمائيد( M 2/10) موتوردريچـه پاگـرم كـن سمت چپ    – ١١

 . استفاده كنيد 

 : ابزار مخصوص – 12
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  مجموعه آچار گشتاور
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

١٩  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن موتور دريچه پاگرم كن راست

 
 

      

  ـ پيچ ها١

  ـ اتصال٣

M2 – 11 موتور دريچه پا گرم كن سمت راست ـ

 

 .باطري را باز كنيد) اتصال بدنه(كابل منفي – ١

 .ر هنگام كار با سيستم برق وباطري نكات ايمني را رعايت كنيد د   :  احتياط

 .  محل دستكش را باز كنيد – ٢

 . راديو را باز كرده وجدا كنيد – ٣

  مجموعه پائين راديو وپخش را باز كنيد-٤

وي به خطر انفجار ناشي از جوشكاري ولحيم كاري بر ر         .به موارد ايمني در خصوص باطري توجه كنيد          : احتـياط 

احتمال خطر مسموميت بدليل استنشاق بخارات مايع خنك كننده         .سيسـتم مـدار بسـته تهويـه مطـبوع توجـه كنيد              

 . وتماس پوست وچشم وجود دارد 

 .  صداگير را باز كرده وبرداريد-٥
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٢٠  C 240 برتسواري

 ) عدد پيچ ٣.(  را باز كنيد(1)  پيچ هاي - ٦

 . انال تهويه مطبوع را بازكنيد  را از محفظه  ك( m 2 /11) موتور دريچه پا گرمكن راست– ٧

 .  را از موتور دريچه پا گرم كن سمت راست را باز كنيد (3) اتصاالت - ٨

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩

 (STAR)براي اينكار از دستگاه عيب ياب .  را تنظيم نمائيد( M 2/11) موتوردريچـه پاگـرم كن سمت راست   – ١٠

 . استفاده كنيد 

 :ابزار مخصوص  – ١١

                                                                                
000 589 01 10 00 
 مجموعه آچار گشتاور
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٢١  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن موتور دريچه پاگرم كن چپ وراست

 
 
 

         
١ǠȽ ŧɆŠ ø  
  ـ اتصال٣

M2 –15 موتور دريچه پا گرم كن سمت چپ و راستـ 

 
 
 
 
 .باطري را جدا كنيد) اتصال بدنه(كابل منفي – ١

 .ري نكات ايمني را رعايت كنيد در هنگام كار با سيستم برق وباط   :  احتياط

 ) سمت راننده (رويه زير پانل نشان دهنده ها را باز كنيد – ٢

 ) سمت راننده ( قسمت تحتاني پانل نشان دهنده ها راجدا كنيد – ٣

 . راديو و پخش را باز كنيد – ٤

  قسمت زير راديو در جلو داشبورد را باز كنيد-٥

 .  صداگير را باز كرده وبرداريد-٦
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٢٢  C 240 برتسواري

 ) عدد پيچ ٣.(  را باز كنيد(1)  پيچ هاي - ٧

 .  را از محفظه  كانال تهويه مطبوع را جدا كنيد (m 2 /15) موتور دريچه هاي پا گرمكن چپ وراست– ٨

 .  جدا كنيد (m 2 /15) را از موتور دريچه هاي پا گرم كن چپ وراست (3) اتصاالت - ٩

 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 (STAR)براي اينكار از دستگاه عيب ياب .  را تنظيم نمائيد( M 2/15) موتوردريچـه پاگرم كن چپ و راست  – ١١

 . استفاده كنيد 

 : ابزار مخصوص – ١١

                                                                                
 

000 589 01 10 00 
  عه آچار گشتاورمجمو
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٢٣  C 240 برتسواري

 پ و راست باز وبسته كردن موتور برفك گير چ

 
 

        

  ـ پيچ ها١

  ـ اتصال٣

M2 – 16 موتور دريچه هاي برفك گير چپ و راست ـ 

 
 
 
 .باطري را باز كنيد) اتصال بدنه(كابل منفي – ١

 .در هنگام كار با سيستم برق وباطري نكات ايمني را رعايت كنيد  : احتياط

 ) سمت راننده (رويه زير پانل نشان دهنده ها را باز كنيد – ٢

  )سمت راننده ( قسمت تحتاني پانل نشان دهنده ها راجدا كنيد – ٣

 . راديو و پخش را باز كنيد – ٤

  قسمت زير راديو در جلو داشبورد را باز كنيد-٥

 .  صداگير را باز كرده وبرداريد-٦

 ) عدد پيچ ٣.(  را باز كنيد(1)  پيچ هاي - ٧
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                            مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز اصلي فهرست                     
 

٢٤  C 240 برتسواري

 .  را از محفظه  كانال تهويه مطبوع را جدا كنيد (m 2 /15) موتور دريچه هاي پا گرمكن چپ وراست– ٨

 .  جدا كنيد (m 2 /15) را از موتور دريچه هاي پا گرم كن چپ وراست (3)ت  اتصاال- ٩

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 (STAR)براي اينكار از دستگاه عيب ياب .  را تنظيم نمائيد( M 2/15) موتوردريچـه پاگرم كن چپ و راست  – ١١

 . استفاده كنيد 

 : ابزار مخصوص – ١٢

                                                                                  
 000 589 01 10 00 

  مجموعه آچار گشتاور
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٢٦  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن موتور دريچه هواي آزاد 

 

        
  ـ پيچ ها١

  ـ اتصال٣

M2 – 19 موتور دريچه هاي هواي آزاد سمت چپ ـ 

 

 

 

 

 .باطري را برداريد) اتصال بدنه( كابل منفي - ١

 .در هنگام كار با سيستم برق وباطري نكات ايمني را رعايت كنيد    : احتياط

 . دستگاه عمل كننده ونشان دهنده را همراه با ماجول كنترل كننده را باز كنيد – ٢

 .و پخش را باز كنيد  رادي– ٣

 .  قسمت پايين محل راديو را باز كنيد-٤

 .  صداگير را باز كرده وبرداريد-٥

 ) عدد پيچ ٣.(  را باز كنيد(1)  پيچ هاي - ٦

 . را از محفظه  كانال تهويه مطبوع را باز كنيد ) (m 2 /19 موتور دريچه هواي آزاد سمت چپ – ٧
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٢٧  C 240 برتسواري

 

 .ه هواي آزاد سمت چپ جدا كنيد  را از موتور دريچ(3) اتصاالت -٨

 . استفاده كنيد (STAR)براي اينكار از دستگاه .  را تنظيم نمائيد( M 2/19) موتوردريچه هواي آزاد سمت چپ - ٩

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ١٠

 :ابزار مخصوص  – ١١

                                                                                  
 

000 589 01 10 00 
  مجموعه آچار گشتاور
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 اصلي فهرست                      بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز

 

  ٨٣ گروه                                      
 

٢٨  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن موتور دريچه هواي آزاد سمت راست 

 
 

  ـ پيچ ها١   

  ـ اتصال٣

M2 – 20 موتور دريچه هاي هواي آزاد سمت راست ـ 

 
 
 

 .باطري را برداريد) اتصال بدنه(كابل منفي - ١

 .هنگام كار با سيستم برق وباطري نكات ايمني را رعايت كنيد    :  احتياط

 .ا ماجول كنترل كننده را باز كنيد  دستگاه عمل كننده ونشان دهنده را همراه ب– ٢

 . راديو پخش را باز كنيد – ٣

 .  قسمت پايين محل راديو را باز كنيد-٤

 .  صداگير را باز كرده وبرداريد-٥

 ) عدد پيچ ٣.(  را باز كنيد(1)  پيچ هاي - ٦

 .  كنيد را از محفظه  كانال تهويه مطبوع را باز) (m 2 /20 موتور دريچه هواي آزاد سمت چپ – ٧
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٢٩  C 240 برتسواري

 . را از موتور دريچه هواي آزاد سمت چپ جدا كنيد (3) اتصاالت -٨

 . استفاده كنيد (STAR)براي اينكار از دستگاه .  را تنظيم نمائيد( M 2/20) موتوردريچه هواي آزاد سمت چپ - ٩

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ١٠

 :ابزار مخصوص  – ١١

                                                                                    

000 589 01 10 00 
 مجموعه آچار گشتاور
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٣٠  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن موتور دريچه هاي هواي آزاد 

 
 

  ـ پيچ ها١    

  اتصال ـ٣
 
 
 
 
 
 .باطري را برداريد) اتصال بدنه( كابل منفي - ١

 .هنگام كار با سيستم برق وباطري نكات ايمني را رعايت كنيد   :  احتياط 

 .عمل كننده ونشان دهنده را همراه با ماجول كنترل كننده را باز كنيد  دستگاه – ٢

 . راديو پخش را باز كنيد – ٣

 .  قسمت پايين محل راديو را باز كنيد-٤

 .  صداگير را باز كرده وبرداريد-٥
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٣١  C 240 برتسواري

 ) عدد پيچ ٣.(  را باز كنيد(1)  پيچ هاي - ٦

 . از محفظه  كانال تهويه مطبوع را باز كنيد را ) (m 2 /21 موتور دريچه هواي آزاد سمت چپ – ٧

 . را از موتور دريچه هواي آزاد سمت چپ جدا كنيد (3) اتصاالت -٨

 . استفاده كنيد (STAR)براي اينكار از دستگاه .  را تنظيم نمائيد( M 2/21) موتوردريچه هواي آزاد سمت چپ - ٩

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد - ١٠

 : مخصوص ابزار – ١١

                                                                                     
 

000 589 01 10 00 
  مجموعه آچار گشتاور
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٣٢  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن موتور دريچه صافي ذغال اشباع شده 

 
 

   

  ـ پيچ ها١

  ـ محفظه تهويه مطبوع٢

  ـ اتصال٣

  
 .باطري را برداريد) اتصال بدنه(كابل منفي ـ  ١

 . ايمني را رعايت كنيد هنگام كار با سيستم برق وباطري نكات   :  احتياط

 .  را باز كنيد (AC) محفظه تهويه مطبوع ـ ٢

 ) عدد پيچ ٢.(  را باز كنيد(1)  پيچ هاي ـ ٣

 (2) را باز كنيد (AC) را از محفظه تهويه مطبوع (A32m2) موتور دريچه فيلتر ذغال اشباع شده -٤

 .كنيد  را باز (A32m2) را از موتور دريچه فيلتر ذغال (3) اتصاالت -٥

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد -٦

 . استفاده كنيد(STAR)  را تنظيم نمائيد براي اينكار از دستگاه (A32m2) موتور دريچه فيلتر ذغال – ٧

 :ابزار مخصوص  – ٨

                                                               
000 589 01 10 00 
 مجموعه آچار گشتاور
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  ٨٣ گروه                                       اصلي فهرست                      بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز
 

٣٣  C 240 برتسواري

 
 بخاري خودكار

  بخاري باز وبسته كردن محفظه -

 باز وبسته كردن رادياتور  -

 باز وبسته كردن كليد كنترل بخاري  -

 باز وبسته كردن وتعويض پمپ آب  -

 باز وبسته كردن وتعويض پمپ مايع خنك كننده  -

 باز وبسته كردن موتور فن رادياتور  -

 باز وبسته كردن دستگاه الكترونيكي كنترل كننده فن  -

 باز وبسته كردن ورودي هوا  -

  كردن جمع كننده آب باز وبسته -
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٣٤  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن محفظه بخاري 

 
 

       
  ـ نگهدارنده پانل نشان دهنده ها١٠

  ـ محفظه بخاري١٣

  ـ كانال هوا به سمت عقب سمت چپ١٤

 كانال هوا به سمت عقب سمت راست ـ ١٥

 

 

 

 
 
 
 

         

   ـ سيم كشي داخل اطاق خودرو٩
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٣٥  C 240 برتسواري

 . كاپوت موتور را باز كنيد – ١

 درجه سانتي گراد    ٩٠هـيچ گـاه سيستمخنك كاري را قبل از آنكه درجه حرارت مايع خنك كننده زير                    : احتـياط 

مايع خنك كننده را در بطري نوشابه نريزيد از  .  وفشار آنرا آزاد كنيد      درب سيسـتمرا به ارامي باز     .بـيايد بـاز نكنـيد       

 . دستكش لباس وعينك محافظ استفاده كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احـتمال خطر جراحت پوست وچشمها بدليل تماس با مايع خنك كننده داغ وخطر مسموميت به علت                   :  احتـياط 

 .يمني را رعايت كنيد خوردن مايع خنك كننده وجود دارد احتياط كنيد ونكات ا

 . فشار سيستم خنك كننده را كم كنيد – ٢

 . پوشش پايين موتور را باز كرده وجدا كنيد – ٣

 . قسمت تحتاني پوشش صداگير را برداريد -٤

 .   مايع خنك كننده را از رادياتور تخليه نمائيد -٥
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٣٦  C 240 برتسواري

 . پانل جلوي داشبورد را باز كنيد-٦

 . پدال گاز را باز كنيد – ٧

 .  پوشش كف را از جلوسمت چپ به عقب تا بزنيد-٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  بايد در دسترس باشد (14)بطوريكه كه كانال هواي عقب سمت چپ  :توجه 

 . را باز كنيد (14) كانال هواي قسمت عقب سمت چپ – ٩

 . پوشش كف را از جلو سمت راست به عقب تا بزنيد – ١٠

 .  بايد در دسترس باشد (15)ت راست بطوريكه كد كانال هواي عقب سم :توجه 

 . را باز كنيد (15) كانال هواي قسمت عقب سمت راست -١١

 ) ميليمتر ٨٠ ميلمتر ودهانه قابل تنظيم تا ٢١٠بست به طول .( را از محل جدا كنيد (3)بست شيلنگ –  ١٢

 . را باز كنيد (4) شيلنگ آب گرم -١٣
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٣٧  C 240 برتسواري

 .با درپوش سر شيلنگ را ببنديد  :توجه 

 ) ميليمتر ٨٠ ميلمتر ودهانه قابل تنظيم تا ٢١٠بست به طول .( را از محل وصل باز كنيد(5) بست شيلنگ – ١٤

 )مجرا را درپوش بگذاريد .( برگشتي از رادياتور را باز كنيد (6) شيلنگ آب گرم -١٥

 .جدا كنيد )پائين اطاق وموتور ( به آرامي محفظه بخاري را از ديواره – ١٦

واشرمذكور را . مربوط به ورودي هواي بخاري را با صابون مرطوب كنيد   (11) هـنگام نصـب واشر       بـه  :توجـه   

 . را گريسكاري نمائيد (12) بدرستي درجاي خود قرارگرفته است ريلهاي (11)مطمئن شويدكه واشر. چرب نكنيد

  ( 6351 000989 )   با شماره فني )  MBگريس بادوام ( 

 . را از محفظه بخاري جدا كنيد ( 9) سيم كشي داخل اطاق – ١٧

 ) نفري جدا كنيد ومواظب باشيد تا آسيب به بدنه نرسد ٢محفظه را .( محفظه بخاري را باز كنيد-١٨

 . براي نصب عكس وش فوق عمل كنيد – ١٩

 .   اين كار را انجام دهيد(STAR)  حافظه كد عيب را خوانده وسپس پاككنيد با دستگاه – ٢٠

 .  عيب يابي كنيد(STAR)ي عمل كننده را تنظيمكرده وبا دستگاه عيب ياب  موتور ها– ٢١

 : ابزار مخصوص–  ٢٢

                                                                               

 
125 589 00 91 00 

  مجموعه درپوش ها
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٣٨  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن رادياتور بخاري 

 
 

       

  ـ رويه دسته دنده١

  ـ محفظه زير سيگاري٢

  ـ رويه كنسول وسطي٣

  ـ كنسول وسطي٤

  ـ دريچه هواي وسطي٥

 ـ قسمت تحتاني پانل نشان دهنده ها سمت ٦
 راننده

  ـ فرمان٧

  ـ رويه زير پانل نشان دهنده ها٨

  ـ كانال هواي قسمت عقب سمت چپ٩

S1 ول كليد المپـ ماژ 

 
 
 

 

 

 

 .  به بيرون وپايين حركت دهيد  ضا من قابل تنظيم فرمان را بطور كامل– ١

 درجه سانتي گراد    ٩٠هـيچ گـاه سيستمخنك كاري را قبل از آنكه درجه حرارت مايع خنك كننده زير                    : احتـياط 

در بطري نوشابه نريزيد از مايع خنك كننده را  . درب سيسـتمرا به ارامي باز وفشار آنرا آزاد كنيد           .بـيايد بـاز نكنـيد       

 . دستكش لباس وعينك محافظ استفاده كنيد 

احـتمال خطر جراحت پوست وچشمها بدليل تماس با مايع خنك كننده داغ وخطر مسموميت به علت                    : احتـياط 

 .خوردن مايع خنك كننده وجود دارد احتياط كنيد ونكات ايمني را رعايت كنيد 
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٣٩  C 240 برتسواري

 .كاپوت موتور را باز كنيد – ٢

 . فشار سيستم خنك كننده را كاهش دهيد – ٣

 .  پوشش قسمت زيرين موتور را جدا كنيد – ٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پيچ – ١٣ اتصال                        – ٩

9a  -      پايه – ١٤                    فنر  

  بست – ١٠

  لوله آب گرم – ١١

  مبدل حرارت – ١٢

 .  قسمت پايين پوشش صداگير را برداريد– ٥

 . مايع خنك كننده را از رادياتور خالي كنيد– ٦

 .نكات ايمني مربوط بهمايع خنككننده را رعايت كنيد    : احتياط

 . باطري را جدا كنيد) صال بدنه ات(  كابل منفي– ٧
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  ٨٣ گروه                                       اصلي فهرست                      بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز
 

٤٠  C 240 برتسواري

 ا .)كيسه هوا را طوري قرار دهيد كه محل انفجار آن به بال باشد . ( را باز كنيد (7) غربيلك فرمان – ٨

 .  را باز كنيد(8)پوشش زير پانل نشان دهنده ها -٩

 .  را باز كنيد (6) قسمت تحتاني پانل نشان دهنده ها – ١٠

 . را باز كنيد (A1) گروه نشان دهنده ها – ١١

 .  پدال گاز را باز كنيد-١٢

 . پوشش كف را از جلوسمت چپ به عقب تا كنيد -١٣

 . را باز كنيد (9) كانال هوا به قسمت عقب سمت چپ -١٤

 .  لوله هاي محافظ را از نگهدارنده پانل نشان دهنده ها جدا وبه طرف پايين تا كنيد – ١٥

 .را از اتصاالت ميله اي فرمان را باز نكنيدقسمت پايين ميله فرمان   :توجه 

 ) عدد فنر ٣. ( را باز كنيد( 9a) فنر هاي كششي – ١٦

 .   را بيرون بكشيد(10) مغزي دوشاخه – ١٧

 . در هنگا م نصب دوشاخه هاي مغزي را عوض كنيد   :توجه 

 .  جدا كنيد (12) را از رادياتور (11) لوله هاي آب گرم – ١٨

  را با درپوش ببنديد جهت جلوگيري از كثيف شدن كف خودرو (11,12)ه هاي آب را لول  :توجه 
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٤١  C 240 برتسواري

 .  را باز كنيد (13) پيچ هاي – ١٩

 . در هنگام نصب واشرهاي آبندي را عوض كنيد  :توجه 

 .  را باز كنيد(14) پايه نگهدارنده -٢٠

 .   رادياتور بخاري را باز كرده و بيرون بكشيد – ٢١

 .  را تميز كنيد (AC)تهويه مطبوع  محفظه – ٢٢

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٢٣

 .  عملكرد ونشتي را بررسي كنيد– ٢٤

  :ابزار مخصوص  – ٢٥

 
 

                                               
000 589 01 10 00 

 ورمجموعه آچار گشتا
 125 589 00 91 00 

  مجموعه درپوش ها
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٤٢  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن پانل كنترل حرارت اتوماتيك 

 
 

            

N19ـ ماژول كليدهاي كنترل حرارت  

 
 
 . باطري را جدا كنيد ) اتصال بدنه (نفي  كابل م– ١

 .نكات ايمني مربوط به سيستم برق وباطري را رعايت كنيد   :  احتياط 

 . رويه كنسول وسط را باز كنيد – ٢

 .  را بيرون بكشيد (N18) را از رويه كنسول وسطي (HEAT) ماجول كنترل دكمه اي – ٣

 . بلكه با فشار جا زده شده است  پيچ نشده است (N18)كنترلر دكمه اي  :توجه 

 .  صداي جا افتادن آن بايد بگوش برسد (N18)در هنگام نصب كنترلر   :توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤

 . موتورهاي بخاري را تنظيم كنيد – ٥

 .  استفاده كنيد ( STAR  )براي اينكار از دستگاه عيب ياب .  حافظه تشخيص عيب را خوانده وآنرا پاككنيد – ٦
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٤٣  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن وتعويض پمپ 

 
 
 

                  

  ـ  اتصال روي پمپ گردش مايع خنك كننده١

  ـ بست شيلنگ٢

 ه هاي گرم كننده ـ لول٣

  ـ مخزن انبساط مايع خنك كننده٤

M13ـ پمپ گردش آب گرم   
 
 
 . كاپوت موتور را باال بزنيد – ١

 . نكات ايمني مربوط به مايع خنك كننده رعايت كنيد    :  احتياط

 .  فشار سيستم خنك كننده را كم كنيد -٢

 . پوشش زيرين قسمت موتور را جدا كنيد – ٣

 . يين پوشش صداگير را برداريد قسمت پا-٤

 . مايع خنك كننده رادياتور را خالي كنيد – ٥

 .  را باز كنيد(M 13) را از پمپ گردش خنك كننده (1) اتصال – ٦
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٤٤  C 240 برتسواري

 ٨٠  ميليمتر ودهانه قابل تنظيم تا ٢١٠شيلنگ به طول . ( را ازمحـل وصـل بـاز كنـيد       (2) بسـت هـاي شـيلنگ        – ٧

 )ميليمتر

 .  را باز كنيد(3)م  شيلنگ هاي آب گر-٨

 . جدا كنيد (4) را از مخزن انبساط مايع  (M 13) پمپ گردش مايع خنك كننده – ٩

 .  راي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 .  مايع خنك كننده را تا سطح درست پر كنيد– ١١

 .  نشتي را بررسي ودر صورت نياز نشتي را بر طرف كنيد– ١٢
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٤٥  C 240 برتسواري

 عويض پمپ مايع خنك كننده باز وبسته وت

 
 

              

  ـ  اتصال پمپ١

  ـ بست شيلنگ٢

  ـ لوله هاي گرم كننده٣

  ـ مخزن انبساط مايع خنك كننده٤

M13ـ پمپ گردش آب سرد  
 

 
 
 

 . كاپوت موتور را باال بزنيد – ١

 . نكات ايمني مربوط به مايع خنك كننده رعايت كنيد :     احتياط

 .  فشار سيستم خنك كننده را كم كنيد -٢

 . پوشش زيرين قسمت موتور را جدا كنيد – ٣

 .  قسمت پايين پوشش صداگير را برداريد-٤

 . مايع خنك كننده رادياتور را خالي كنيد – ٥
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٤٦  C 240 برتسواري

 .  را باز كنيد(M 13) را از پمپ گردش خنك كننده (1) اتصال – ٦

 )ميليمتر ٨٠ ميليمتر ودهانه قابل تنظيم تا ٢١٠شيلنگ به طول . ( را ازمحل وصل باز كنيد(2) بست هاي شيلنگ– ٧

 .  را باز كنيد(3) شيلنگ هاي آب گرم -٨

 . جدا كنيد (4) را از مخزن انبساط مايع  (M 13)دش مايع خنك كننده  پمپ گر– ٩

 .  راي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 .  مايع خنك كننده را تا سطح درست پر كنيد– ١١

 . نشتي را بررسي ودر صورت نياز نشتي را بر طرف كنيد– ١٢

 :ابزار مخصوص  – ١٣

                                                                                     
 000 589 40 37 00 

  بست
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٤٧  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن فن بخاري 

 
 

               
 موتور فن ـ A32n1 ـ دستگاه الكترونيكي كنترل كننده فن   ٢ ـ  پيچ ها               ١

A32m1 ـ اتصال در محل در محل دستگاه الكترونيكي كنترل فن  
 
 
 .  را باز كنيد) سمت راست (رويه زير پانل نشان دهنده ها –  ١
 . را جدا كنيد(A 32 n1) اتصال به دستگاه الكترونيكي كنترل فن – ٢
 . را در معرض ديد قرار دهيد (A 32n1) سيم هاي فن – ٣
 .  را باز كنيد (1) پيچ هاي – ٤
 .  را باز كنيد (A 32n1) را همراه با دستگاه كنترل (A 32 m1)وتور فن  م– ٥

 .موتور فن را طوري قرار ندهيد كه پره هاي آن در زير قرار گيرد   :توجه 

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٦

 : ابزار مخصوص – ٧

                                                                                  
000 589 01 10 00 
 مجموعه آچار گشتاور
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٤٨  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن دستگاه الكترونيكي كنترل فن 

 

      

  ـ  پيچ ها ١

  ـ شيلنگ٢ 

  ـ پيچ ها٣

  ـ دستگاه الكترونيكي ٤

 A32n1 كنترل  فن ـ 
A32m1 ـ موتور فن 

 A32m1  ـ اتصال بر روي
 موتور فن

 

 . را باز كنيد (A 32m1) موتور فن -١

 .موتور فن را طوري قرار ندهيد كه پروانه آن در زير قرار گيرد   :توجه  

 . را برداريد (1) درپوش – ٢
 . را باز كنيد(1) پيچ هاي زير درپوش – ٣
 . در جهت فلش بيرون بكشيد(2) را از محفظه  (A 32m1)موتور فن -٤
 . را باز كنيد(3)پيچ هاي -٥
 . را باز كنيد (A32n1)دستگاه الكترونيكي كنترل فن – ٦
 . را باز كنيد(A32m1) را از روي موتور فن (4) درپوش – ٧
 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 :ابزار مخصوص  -٩

                                                                                   
000 589 01 10 00 
 مجموعه آچار گشتاور
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٤٩  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن ورودي هوا 

 
 

      

  ـ  بست ١

  ـ محفظه فيلتر هوا٢ 

  ـ جمع كننده آب٤

  ـ مهره٥

  ـ مهره٦

  ـ پايه نگهدارنده٧

7a پيچ ـ 

 
 
 

 . كاپوت موتور را باال بزنيد– ١

 .  هميشه زمانيكه روي مكانيزم برف پاكن كار مي كنيد سوئيچ را از روي خودرو برداريد    :توجه 

يزم برف پاكن موجب صدمه وخراشيدن اعضاي بدن مي شود نكات ايمني را رعايت هـنگام كـار با مكان     :  احتـياط 

 .كنيد

 .هنگام كار با سيستم برق وباطري نكات ايمني را رعايت كنيد :  احتياط

 .  را باز كنيد(1) تسمه هاي نگهدارنده – ٢

 .  را باز كنيد(7a)پيچ -٣

 . را به آرامي بچرخانيد(7) پايه نگهدارنده -٤
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 اصلي فهرست                      بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز

 

  ٨٣ گروه                                      
 

٥٠  C 240 برتسواري

جاگرفته (2) بدرستي در محفظه فيلتر هواي       (7)در هـنگام نصـب مطمئـن شـويد كه پايه نگهدارنده                 :توجـه 

 . باشد

 .  را باز كنيد(2) محفظه فيلتر هوا – ٥

 . را از فريم برف پاكن بيرون بكشيد (4) جمع كننده آب – ٦

م برف پاكن در جهت فلش شل        را از فري   (4)آب جمع كن  ) قالب  (بـا اسـتفاده از ابـزار مخصـوص             :توجـه   

 . كرده، آنرا تا سطح محور برف پاكن سمت راست بيرون بكشيد

 .  را شل نمائيد  (5) مهره هاي – ٧

 . را باز كنيد(6) مهره هاي -٨

 ) را كمي بلند كنيد (4)آب جمع كن . ( ورودي هوا را باز كنيد– ٩

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ١٠

 :ص ابزار مخصو -١١

                                                                                    
140 589 02 33 00 

  قالب بيرون آورنده
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٥١  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن جمع كننده آب 

 
 

         
  ـ  پيچ ورق كاري ٦

  ـ واشر٧

 1a سيم كشي ـ 
2a سيم كشي ـ 
3a سيم كشي ـ 
 

 ) سيم( ـ  تسمه كابل ١

  ـ پايه نگهدارنده٢ 

  ـ پايه نگهدارنده٣

  ـ جمع كننده آب ٤

  ـ پيچ ورق كاري٥

 
 
 
 

 
 

 .  موارد ايمني مربوط به كار با مكانيزم برف پاكن را رعايت كنيد  :  احتياط 

 )ت چپ وراست سم.( بازوهاي برف پاكن را جدا كنيد– ١

 . كاپوت را كامالً باز كرده وآنرا بحالت عمودي قرار دهيد – ٢

 .  را باز كنيد (1) تسمه كابل -٣

 .  را جدا كرده ومعرض ديد قرار دهيد (1a) سيم هاي – ٤

 . را جدا ودر معرض ديد قرار دهيد (2) را از پايه نگهدارنده (2a)سيم هاي –  ٥

 . را جدا ودر معرض ديد قرار دهيد (3)ه نگهدارنده  را از پاي(3a)سيم هاي –  ٦

 .  را از اتصال سنسور چند كاره جدا كنيد(B31) تهويه مطبوع خودكار – ٧

 .  را باز كنيد (5) پيچ هاي – ٨
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٥٢  C 240 برتسواري

 
 .  را باز كنيد (6) پيچ هاي – ٩

 .  را از فريم برف پاكن بيرون آوريد (4) جمع كننده آب -١٠

 . درجهت فلش شل كنيد )قالب ( را ازفريم برف پاكن با استفاده ازابزار مخصوص (4)آب جمع كن   :توجه 

 .  را جدا كنيد (4) آب جمع كن – ١١

 .   بدرستي در جاي خود قرار گرفته باشد( 7 )در هنگام نصب مطمئن شويد كه واشر   :توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٢

 : ابزار مخصوص – ١٣

 
 

                                           
140 589 02 33 00 

 قالب بيرون آورنده
000 589 01 10 00 
  مجموعه آچار گشتاور
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  ٨٣ گروه                                       اصلي فهرست                      بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز
 

٥٣  C 240 برتسواري

 تهويه مطبوع

 چك سيستك تهويه براي نشتي   -

 باز وبسته كردن محفظه اواپراتور -

 تصحيح سطح گاز خنك كننده بعد از تعميرات  -

 تصحيح سطح گاز خنك كننده بعد از تعويض قطعات  -

 شارژ گاز خنك كننده  -

  حرارت وفشار گاز بازو بسته كردن سنسور درجه -

 باز وبسته كردن شير انبساط  -

 باز وبسته كردن اواپراتور  -

 بررسي اواپراتور براي نشتي   -

 باز وبسته كردن كارتريج رطوبت گير  -

 باز وبسته كردن شير سرويس  -

 باز وبسته كردن المنت شير -

 باز وبسته كردن كندانسور  -

 باز وبسته كردن سنسور درجه حرارت اواپراتور  -
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٥٤  C 240 برتسواري

 سي نشتي سيستم تهويه مطبوعبرر

همچنين به نكات ايمني مربوط به كار با     .   نكـات ايمنـي در خصوص انجام تعميرات توجه كنيد             : احتـياط   

 .سيستم برق وباطري را رعايت كنيد

 .  موتور را استارت زده وروشن كنيد – ١

 .   سيستم تهويه مطبوع را روشن كنيد – ٢

 . لحاظ نشتي بررسي كنيد  سيستم تهويه مطبوع را از – ٣

. شاخص دستگاه نشتي ياب سيستم تهويه مطبوع را در زير محلي كه احتمال نشتي دارد قرار دهيد                    : توجـه   

 . دقت كنيد از آنجايي كه گاز خنك كننده سنگين تر از هوا است در محل باقي مي ماند

سيستم تهويه مطبوع را تخليه     .  معلوم نمي شود     اما نشتي بالفاصله  .  اگـر مقـدار گاز داخل سيستم كم مي شود            – ٤

 .  كرده وسيستم را از نظر نشتي كامل بررسي كنيد

  ودستگاه نشتي ياب )  ( R 134a تجهيزات براي بررسي نشتي شامل وسايل مكش ، شارژ گاز خنك كننده– ٥

                         36. 113. 00 . 002  (a 134)    شماره فني شارژ گاز ●

                     88047 9شماره فني دستگاه نشتي ياب     ●    
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٥٥  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن محفظه اواپراتور 

 
 

  پانل  ـ  نگهدارنده١٠     

  ـ كانال هوا به قسمت سمت چپ ١٤ 

 ـ كانل هوا به قسمت عقب سمت راست١٥
 
 
 

همچنين به نكات ايمني مربوط به كار با سيستم         .بـه نكات ايمني كار با سيستم برق وباطري توجه كنيد             :  احتـياط 

 .برق وباطري را رعايت كنيد 

 .ت ايمني مربوط بهكار با گاز خنك كننده را رعايت كنيد نكا :  احتياط

 . كاپوت موتور را بلند كنيد – ١

 .  فشار سيستم خنك كننده را كم كنيد – ٢

 . پانل هاي موتور را در قسمت زير را باز كنيد – ٣

 )قسمت جلوپايين .( قسمت پاييني پوشش صداگير را برداريد – ٤

 .رادياتور تخليه كنيد  مايع خنك كننده را از محل -٥
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٥٦  C 240 برتسواري

 . صندليهاي راننده وسمت مسافر را كامالً به عقب بزنيد – ٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نكات ايمني كار با سيستم برق وباطري را رعايت كنيد     :احتياط

 . نگهدارنده پانل نشان دهنده ها را باز كنيد – ٧

 .پدال گاز را باز كنيد – ٨

 .چپ به عقب تا كنيد  را در قسمت جلوسمت (14) پوشش كف – ٩

 . بايستي در دسترس قرار گيرد (14)كانال هوا به قسمت عقب سمت چپ    :توجه 

 . را باز كنيد(14) كانال هوا به قسمت عقب سمت راست – ١٠

 .كار تريج رطوبت گير را باز كنيد-١١

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٥٧  C 240 برتسواري

ج رطوبت گير را تعويض     گاز خنك كننده باز شد كار تري      ) لوله  (در هـنگام نصـب پس از آنكه مدار             :توجـه   

 .بعد از تعويض قطعات وتعمير مقدار گاز را بررسي كنيد.كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . پوشش كف را در جلوسمت راست به عقب تا كنيد -١٢

 .  بايستي در دسترس باشد(15)كانال هوا به قسمت عقب سمت چپ    :توجه 

 )مهره شير انبساط .(  را باز كنيد(1) مهره – ١٣

 . را باز كنيد (2)اي فشار را همراه با صفحه نگهدارنده  لوله ه– ١٤

 .مجاريها را با درپوش ببنديد   :توجه 

 )آنرا با روغن كمپرسور چرب كنيد .(در هنگام نصب واشر را عوض كنيد   :توجه 

 . را از اتصال باز كنيد (3) سيت شيلنگ – ١٥

 .وبا استفاده از انبر نصب كنيد )  Aشكل ( درجه ٤٥ را با زاويه (3)در هنگام نصب بست شيلنگ   :توجه 
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٥٨  C 240 برتسواري

 )مجاري را درپوش ببنديد .( را جدا كنيد (4) شيلنگ ورودي آب گرم – ١٦

 . را از اتصال مربوطه باز كنيد  (5) بست شيلنگ – ١٧

  .وبا استفاده از انبر نصب كنيد)  Bشكل ( درجه ٤٥ را با زاويه (5)در هنگام نصب سيت شيلنگ    :توجه 

 )مجاري را درپوش ببنديد .( را باز كنيد (6) شيلنگ خروجي آب گرم – ١٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  لوله هاي تخليه آب كندانسور را باز كنيد – ١٩

 .  را باز كنيد ( B10 /6) را از سنسور درجه حرارت اواپراتور (8) اتصال – ٢٠

 .  به آرامي محفظه تهويه مطبوع را از محل خودش جدا كنيد– ٢١
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٥٩  C 240 برتسواري

 مربوط به ورودي هوا به محفظه سيستم تهويه يا محلول صابون مرطوب             (11)در هنگام نصب واشر        :توجـه   

 را  (12) بدرستي در محل خود نصب شده باشد ريلهاي          (11)واشـر را چـرب نكنـيد مطمئـن شويد واشر          . نمائـيد   

 . گريس بزنيد 

 .  كنيد  مربوط به تهويه مطبوع را باز (9) سيم كشي داخل اطاق – ٢٢

 )به كمك يك نفر ديگر آن را درآوريد . (  محفظه تهويه مطبوع را باز كنيد – ٢٣

 .  جهت نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٢٤

  )  STAR با دستگاه . (  حافظه تشخيص كد عيب را خوانده وآنرا پاك كنيد– ٢٥

  )  STARبا دستگاه . (  موتورهاي عمل كننده را تنظيم نمائيد – ٢٦

  گشتاور – ٢٧

                                       Nm  8   مهره شير انبساط   ● 

 0009896351 با شماره  MB موارد مورد نياز گريس بادوام -٢٨

 :ابزار مخصوص  – ٢٩

                                                                                 
125 589 00 91 00 

  مجموعه درپوش ها
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٦٠  C 240 برتسواري

  تهويه مطبوع بررسي روغن سيستم

 .  موارد ايمني مربوط به كار با سيستم خنك كاري وكار با سيستم برق وباطري را كامالً رعايت كنيد– ١

 . در هنگام تعمير لوله ها وقطعات سيستم را در مقابل رطوبت محافظت كنيد – ٢

 .  سيستم تهويه مطبوع را تخليه كنيد – ٣

 . د  مقدار كم شدن گاز را اندازه بگيري– ٤

 . مقدار گاز تخليه شده را با مقدار گاز مورد نياز جهت شارژ مقايسه كنيد   :توجه 

 .  سيستم تهويه را جهت نشتي بررسي كنيد– ٥

 .  كارتريج رطوبت گير را تعويض كنيد.قطعات معيوب را تعويض كنيد. اگر سيستم داراي نشتي بود  :توجه 

 .  سيستم را تخليه وشارژ كنيد – ٦

مقدار .  بـه مقـداري كه روغن در زمان شارژ سيستم تهويه از آن تخليه شده روغن جديد به سيستم اضافه كنيد            – ٧

 . روغني كه بايد پس از تعويض هر قطعه اضافه شود را ياداشت كنيد 

 .  سطح روغن در سيستم تهويه را پس از تعويض هر قطعه تنظيم كنيد – ٨

 . شتي بررسي كنيد  سيستم تهويه را براي وجود ن– ٩

  سانتي متر مكعب٢٠. ميزان روغن براي سيستمي كه نشتي دارد –  ١٠

  گرم ٧٥٠ مقدار پر كردن گاز كولر – ١١
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  ٨٣ گروه                                       اصلي فهرست                      بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز
 

٦١  C 240 برتسواري

 تصحيح سطح روغن بعد از تعويض قطعات 

 

 .  به نكات ايمني در هنگام كار با سيستم تهويه مطبوع توجه كنيد-١

  سانتي متر مكعب ٢٠. تعويض مي شود  مقدار روغن در هنگامي كه كندانسور – ٢

  سانتي متر مكعب ٤٠.  مقدار روغن در هنگامي كه اواپراتور تعويض مي شود – ٣

  سانتي متر مكعب ٢٠. تعويض مي شود ) مكش ( مقدار روغن در هنگامي كه لوله برگشت – ٤

   سانتي متر مكعب٢٠.  مقدار روغن در هنگامي كه لوله فشار تعويض مي شود – ٥

  سانتي متر مكعب ٢٠.  مقدار روغن در هنگامي كه كمپرسور كولر تعويض مي شود – ٦

  سانتي متر مكعب ٢٠.  مقدار روغن در هنگامي كه كارتريج رطوبت گير تعويض مي شود – ٧
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  ٨٣ گروه                                       اصلي فهرست                      بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز
 

٦٢  C 240 برتسواري

 شارژوتصحيح سطح روغن سيستم تهويه مطبوع

 
ر سيستم برق وباطري وديگر مسايل ايمني را رعايت          نكـات ايمنـي مـربوط به تعويض مايع خنك كننده وتعمي            – ١

 . كنيد

 . اجزاء سيستم تهويه مطبوع را جهت يافتن عالئم ونشانه هاي خرابي بررسي كنيد– ٢

 . اجزاء معيوب را تعويض كنيد – ٣

 .  كارتريج رطوبت گير را تعويض كنيد – ٤

 . گاز كولر باز مي شود تعويض گردد)لوله(كار تريج رطوبت گير بايستي هر باز كه مدار   :توجه 

مقدار .  بـه مقـداري كه روغن در زمان شارژ سيستم تهويه ازآن تخليه شده روغن جديد به سيستم اضافه كنيد                      – ٥

 . روغني كه بايد پس از تعويض هر قطعه اضافه شود را ياداشت كنيد

 . نماييد  سطح روغن سيستم تهويه را پس از تعويض هر كدام از قطعات تنظيم– ٦

 .  سيستم تهويه را جهت نشتي بررسي كنيد – ٧

 )سانتي متر مكعب  ( cm3  40   ميزان روغن پس از تخليه ناگهاني سيستم – ٨

 )گرم  ( gr 750 ميزان گاز خنك كننده  – ٩
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٦٣  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن سنسور درجه حرارت وفشار 

 
 

        
 
 

 .خنك كاري توجه كنيد به نكات ايمني در خصوص مايع    : احتياط

 .  كار تريج رطوبت گير را جدا كنيد – ١

مقدار روغن اضافه شده را پس از تعويض قطعات توجه          . در هنگام نصب رطوبت گير را تعويض كنيد           :توجه  

 .داشته باشيد 

 .   پانل هاي موتور را در قسمت زير را باز كنيد – ٢

 . د  قسمت تحتاني پوشش صداگير را جدا كني– ٣

 .  را باز كنيد ( B 12/2) را از سنسور درجه حرارت فشار (1) اتصال – ٤

 )مجراي كندانسور را درپوشش ببنديد . ( را باز كنيد ( B 12/2) پيچ هاي  سنسور درجه حرارت وفشار – ٥
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٦٤  C 240 برتسواري

 . رزوه ها وواشر را با روغن كمپرسور چرب كنيد. در هنگام نصب واشر را تعويض كنيد   :توجه 

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

 .  سيستم تهويه مطبوع را جهت عملكرد صحيح بررسي كنيد– ٧

 : گشتاور – ٨

                       Nm  6   سنسور درجه حرارت وفشار   ●

 :ابزار مخصوص – ٩

 
 

                                                                                 
125 589 00 91 00 

 مجموعه درپوش ها
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٦٥  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن شير انبساط 

 
 

         
  ـ  مهره روي شير انبساط١

  ـ صفحه نگهدارنده٢

  ـ شير انبساط٣

  ـ واشر٤

 
 
 
 

 . نكات ايمني مربوط به سيستم تهويه مطبوع را رعايت كنيد  : احتياط 

 . سيستم برف پاكن را جدا كنيد – ١

خطر جراحت ، گير    . هميشـه در زمانيكه روي مكانيزم برف پاكن كار مي كنيد سوئيچ ماشين را برداريد                 : احتـياط 

 . ردن وخراشيدن دستها واعضاي بدن وجود دارد ك

 . كار تريج رطوبت گير را باز كنيد – ٢

 .ومقدار روغن را پس از تعويض  قطعات مالحظه نمائيد .در هنگام نصب رطوبت گير را تعوض كنيد   :توجه 

 .  را باز كنيد(1) مهره روي شير انبساط – ٣
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٦٦  C 240 برتسواري

مجاري را با درپوش . ( را باز كنيد   (2) همـراه با صفحه نگهدارنده       را) خروجـي كمپرسـور     ( لوـله هـاي فشـار        – ٤

 .)ببنديد

 .در هنگام نصب واشر را عوض كنيد وانرا با روغن كمپرسور چرب كنيد   :توجه 

 )فلشها( پيچ ها را باز كنيد – ٥

 . براي جلوگيري از كجي وناهماهنگي پيچ ها را بصورت متناوب سفت كنيد  :توجه 

 .  را باز كنيد(4)نبساط  شير ا– ٦

 .  صدمه نرسانيد واشر را فقط زماني تعويض مي شود كه محفظه تهويه مطبوع باز شود(4)به واشر   :توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد -٧

 .  سيستم تهويه را جهت عملكرد صحيح چك كنيد– ٨

 :  گشتاور – ٩

                             Nm  8مهره شير انبساط   ●   

                              Nm  0 1پيچ شير انبساط    ●  

 :ابزار مخصوص  – ١٠

                                                                               
 

125 589 00 91 00 
  مجموعه درپوش ها
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٦٧  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن اواپراتور 

 
 

     

  ـ  فنري بست٤

  ـ محفظه فن٥

A32m2 ـ دريچه فيلتر  

B31-2 ـ سنسور رطوبت هوا  

M2-5 ـ دريچه هاي هواي تازه  

 
 .نكات ايمني مربوط به سيستم تهويه مطبوع را رعايت كنيد   : احتياط

 )دستگاه نشان دهنده جريان باطري را وصل نكنيد. ( كابل منفي باطري را باز كنيد– ١

 .  محفظه اواپراتور را باز كنيد– ٢

 . كنيد را باز ( B31/2) اتصال سنسور رطوبت هوا – ٣

 .  را باز كنيد(M 2/5) اتصال موتور دريچه هاي هواي تازه وگردش هوا – ٤

 .  را باز كنيد(A 32m2) اتصال موتور تنظيم دريچه فيلتر ذغال اشباع شده – ٥

 .  سيم ها را درمعرض ديد قرار دهيد– ٦

 ) عدد فنر بستي ٥. ( را باز كنيد (4) فنرهاي بستي – ٧

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٦٨  C 240 برتسواري

 . از محفظه اواپراتور جدا كنيد را (5) محفظه فن – ٨

 . را باز كنيد(13) پيچ هاي – ٩

 ) عدد فنر بستي ١٠. ( را باز كنيد (6) فنر هاي بستي – ١٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  را باز كنيد (1) پيچ هاي – ١١

 .  به طرف جلو كج كنيد (8) را با پوشش (7) اواپراتور – ١٢

 .  را باز كنيد(6a) فنرهاي بستي – ١٣

 .  را با مكانيزم آن جدا كنيد(M 2/7)به آرامي موتور عمل كننده دريچه مخلوط هواي سمت راست   :توجه 

 .  را باز كنيد(8) پوشش – ١٤

 .  را باز كنيد (11) واشر – ١٥

 . واشر را براي آسيب ديدگي چك كنيد اگر الزم است آنرا عوض كنيد  :توجه 

 .  را باز كنيد(9) پيچ هاي – ١٦
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٦٩  C 240 برتسواري

 . ر هنگام نصب براي جلوگيري از تاب برداشتن پيچ ها را بطور متناوب ويكنواخت سفت كنيدد  :توجه 

 )مجاري را با استفاده از درپوش ببنديد ( را جدا كنيد ) ١٠( شير انبساط – ١٧

 . در هنگام نصب واشر را عوض كنيد رزوه ها وواشر اورينگ را با روغن كمپرسور چرب كنيد  :توجه 

 .  را از محفظه آن جدا كنيد (7)ور  اواپرات-١٨

 .  را تميز كنيد(12) سيني توزيع هوا – ١٩

 .  براي بستن عكس روش فوق عمل كنيد– ٢٠

 .  كاركرد وعملكرد سيستم تهويه را بررسي كنيد– ٢١

  )STARبا دستگاه . ( حافظه تشخيص كد عيب را خوانده وآن را پاك كنيد– ٢٢

 . جام دهيد  برنامه ريزي پايه را ان– ٢٣

 :  گشتاور – ٢٤

                             Nm 10  پيچ شير انبساط   ●

  :ابزار مخصوص  – ٢٥

                                                                  
 125 589 00 91 00 

  مجموعه درپوش ها
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 اصلي فهرست                      بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز

 

  ٨٣ گروه                                      
 

٧٠  C 240 برتسواري

 بررسي اواپراتور جهت نشتي 

 
 
 

     

  ـ  آداپتور تست١

  ـ واشر٢

  ـ نگهدارنده٣

  ـ اتصال ورودي اپراتور٤

  ـ اتصال لوله فشار اپراتور٥

   ـ واشر٦

 
 . ه مطبوع را رعايت كنيد نكات ايمني مربوط به سيستم تهوي   : احتياط

 .  شير انبساط را باز كنيد – ١

 .  را نسب كنيد (1)تست ) رابط ( آدابتور – ٢

واشر ورزوه ها را با روغن كمپراسور چرب .  نسب كنيد (6 , 2) را با واشر جديد (1)آدابـتور تست    :توجـه  

 .  را بجاي شير انبساط نسب كنيد (1)آدابتور تست . كنيد 

 .  ببنديد(1)تررا به آدابتور  تس– ٣

 .   اواپراتور را براي نشتي بررسي كنيد – ٤

 دقيقه ثابت بماند اگر ١٠اين فشار حداقل بايد .   مي باشد  bar 0 2حداكـثر فشار وارده به اواپراتور    :توجـه  

 . نتيجه منفي بود اواپراتور را براي تعمير باز كنيد 
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٧١  C 240 برتسواري

 . جدا كنيد   (1) تستر را از آدابتور – ٥

 .  را باز كنيد  (1) آدابتور – ٦

 .  شير انبساط را نسب كنيد – ٧

 . واشر را عوض كنيد رزوه ها وواشر را با روغن كمپرسور چرب كنيد   :توجه 

 : گشتاور – ٨

                               Nm   10  پيچ شير انبساط   ●

 :ابزار مخصوص  – ٩

                                                                      
140 589 51 63 00 

  تست) رابط(آدابتور 
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٧٢  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن كاتريج رطوبت گير 

 
 
 

   

  ـ  درپوش١

1a واشر ـ 

1b واشر ـ 

  ـ كاتريج نم گير٢

   ـ كاندانسور٣
 
 
 

 . نكات ايمني مربوط به سيستم تهويه مطبوع را رعايت كنيد    : احتياط

 تخليه وشالرژ) تكرار سيكل( سيستم تهويه را تخليه كنيد – ١

. ه در زمان شارژ سيستم تهويه از آن تخليه شده روغن جديد به سيستم اضافه كنيد               به مقدار روغني ك     :توجـه    

 .سطح روغن در سيستم تهويه را بعد از تعويض قطعات تصحيح و تنظيم كنيد

 . پايان دهيد(R134a) با استفاده از دستگاه تخليه و شارژ – ٢

 . باز كنيد(3) را از كندانسور (1) پيچ درپوش – ٣

 . را تعويض كنيد آنها را با روغن كمپرسور چرب كنيد(1b,1a) هنگام نصبر واشر در  :توجه 

 . بيرون بكشيد(3) را از كندانسور (2) كاتريج رطوبت گير – ٤
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٧٣  C 240 برتسواري

اگر بسته آنها خراب بود آن را       . بسـته بـندي كاتريج رطوبت گير را جهت هرگونه خرابي بررسي كنيد              :توجـه   

 . دقيقه پس از باز كردن بسته بندي آن در محل خود نصب شود٢٠بايست رطوبت گير مي . استفاده نكنيد

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٥

خطر پارگي يا ترگ    . اجتناب شود  (2)در هنگام نصب از هرگونه تاب خوردگي وكج شدن رطوبت گير              :توجه  

 .خوردن وجود دارد

 . سيستم تهويه را جهت نشتي بررسي كنيد-٦

 :  گشتاور - ٥

 Nm 0 2   مجاري كندانسور                           ●

 :ابزار مخصوص  – ٦

                                                                            
203 589 00 10 00 

  آچاربكس
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٧٤  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن شير سرويس 

 
 

    

  ـ  درپوش١

  ـ شير سرويس٢

 
 
 

 .يد نكات ايمني مربوط به سيستم تهويه مطبوع را رعايت كن : احتياط  

 . كاپوت ماشين را باز كنيد– ١
 . سيستم تهويه را تخليه نماييد– ٢

. بـه مقدار روغني كه در زمان شارژ سيستم تهويه از آن تخليه شده روغن جديد به سيستم اضافه كنيد                     :توجـه   
 .سطح روغن در سيستم تهويه را بعد از تعويض قطعات تصحيح كنيد

 . گاز را تخليه كنيد(R134a)ارژ  با استفاده از دستگاه تخليه ش– ٣
 . را باز كنيد(2) شير سرويس – ٤
 . كاتريج رطوبت گير را باز كنيد– ٥

در هنگام نصب كاتريج رطوبت گير بايد در هر بار تعويض شوند مقدار روغني كه پس از تعويض هر              :توجـه   
 .قطعه بايد اضافه شود را ياد داشت كنيد

 .ل كنيد براي نصب عكس روش فوق عم– ٦
 : گشتاور – ٧
            N m  6  درپوش شير سرويس                     ●
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٧٥  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن مغزي شير سرويس 

 
 

     

  ـ  درپوش١

  ـ شير سرويس٢

 شير)مغزي( ـ المنت ٤

 
 .نكات ايمني مربوط به سيستم تهويه مطبوع را رعايت كنيد    : احتياط

 . كاپوت موتور را باز كنيد– ١
 . سيستم تهويه را تخليه نماييد– ٢
 . را تخليه كنيد(R134a)ستفاده از دستگاه تخليه و شارژ  با ا– ٣
 . را جدا كنيد(2) را از شير سرويس (4) مغزي – ٤
 . كاتريج رطوبت گير را باز كنيد– ٥
 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٦
 : گشتاور – ٧
            N m  2   مغزي شير سرويس                     ●

  :ابزار مخصوص ـ ٨

                                                                       203 589 01 10 00 
  آچار مخصوص شير سرويس

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٧٦  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن كندانسور 

 

    
 
 

      

  ـ  انتهاي جلويي جلو پنجره١
 رادياتور) محافظ( ـ پوشش ٢
  ـ كالچ٤
  ـ مهره٥
  ـ لوله فشار٦
  ـ لوله فشار٧
  ـ خازن٨

B12/2 سنسور درجه حرارت و فشار ـ 

 
 

 .نكات ايمني مربوط به سيستم تهويه مطبوع را رعايت كنيد  :   احتياط

 . كاتريج رطوبت گير را باز كنيد– ١

 تعويض شود مقدار روغني كه پس از تعويض هر قطعه بايد اضافه             كاتـريج رطوبت گير بايد در هربار        :توجـه   

 .شود را ياد داشت كنيد
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٧٧  C 240 برتسواري

 . را باز كنيد(1) فريم بااليي جلو پنجره - ٢

 . را برداريد(2) پوشش – ٣

 )پانلهاي جلو( . پانل هاي قسمت تحتاني موتور را باز كنيد– ٤

 . جدا كنيد(B1212) را از سنسور درجه حرارت و فشار (4) اتصال – ٥

 . را باز كنيد(5) مهره لوله هاي گاز كولر بر روي كندانسور – ٦

 .) مجاري را با درپوش ببنديد( بيرون بكشيد (8) را از كندانسور (6,7)لوله هاي فشار – ٧

 .رزوه ها وواشر را با روغن كمپرسور چرب كنيد.واشرها را تعويض كنيد   :توجه 

  .  را باز كنيد(8) كندانسور – ٨

 .  وكندانسور آسيب نبيند (8)مراقب باشيد رادياتور   :توجه 

 . جهت نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩

 :  گشتاور ١٠

                       Nm 8   مهره لوله هاي گاز كولر بر مخزن  ●

  :ابزار مخصوص–  ١١

                                                                     
125 589 00 91 00 

  مجموعه درپوش ها
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٧٨  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن سنسور درجه حرارت اواپراتور 

 

    
 B10/6 سنسور درجه حرارت اپراتور ـ 

 
 
 
 .  را باز كنيد) سمت چپ( پوششي كه در زير پانل نشان دهنده ها قرار دارد – ١

 .  را در جهت فلش از محفظه اواپراتور بيرون بكشيد( B 10/6) سنسور درجه حرارت اواپراتور – ٢

 .  را جدا كنيد ( B 10 /6)رجه حرارت اواپراتور  اتصال برقي را از سنسور د– ٣

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤
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  ٨٣ گروه                                       اصلي فهرست                      بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز
 

٧٩  C 240 برتسواري

 )اتوماتيك (تهويه مطبوع 

 

 باز وبسته كردن ماجول كنترل دكمه اي  -

 باز وبسته كردن سنسور نور خورشيد  -

 باز وبسته كردن سنسور چند كاره  -

 باز وبسته كردن سنسور رطوبت هوا  -
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٨٠  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن ماجول كنترل دكمه اي

 

        
N22 ماژول كنترل دكمه اي ـ 

N22/7  ماژول كنترل دكمه اي ـ 

 
 
 

 . نكات ايمني مربوط به سيستم تهويه مطبوع را رعايت كنيد   : احتياط

 . باطري را جدا كنيد ) اتصال بدنه ( كابل منفي – ١

 . پوشش روي كنسول وسطي را برداريد – ٢

 N22) ويا ماجول كنترل سيستم تهويه خودكار (AAC) مـاجول كنـترل دكمـه اي سيستم تهويه مطبوع خودكار    – ٣

 .  را از پوشش كنسول وسطي بيرون آوريد (7/

 . ماجول كنترل دكمه اي در پوشش كنسول وسطي پيچ نشده بلكه با قدري فشار جا زده شده است   :توجه 

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤

 .  را از نظر همزماني تنظيم نمائيد موتورهاي عمل كننده سيستم تهويه خودكار– ٥

 معيوب بود تعويض  (STAR)فقـط زمانـي كـه ماجول كنترل دكمه اي را بوسيله ابزار تشخيص عيب      :توجـه  

 . نمائيد 

 . حافظه تشخيص كد عيب را قرائت كرده وآن را پاك كنيد -٦
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٨١  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن سنسور خورشيد 

 

    

 ـ  پيچ ها ، توري هوا در روي كاپوت ١
 موتور

  ـ اتصال٢
B2 سنسور نور و خورشيد ـ 

 
 
 

 .  به سيستم تهويه مطبوع را رعايت كنيدنكات ايمني مربوط   : احتياط

 . كاپوت موتور را باز كنيد – ١

 .  توري هوا را به كاپوت وصل كرده اند را باز كنيد(1) پيچ هايي كه – ٢

 .  توري هوا را برداريد – ٣

 . مراقب باشيد به رنگ ماشين در روي كاپوت ومحل توري هوا آسيب نرسد   :توجه 

 .  جدا كنيد (B32)را از سنسور نور خورشيد  (2) اتصال برقي – ٤

 .  نور خورشيد را از محل خود بيرون آوريد (B32) سنسور – ٥

 . به وضعيت نصب توجه كنيد  :توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٨٢  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن سنسور چند كاره 

 

      
  ـ پايه نگهدارنده٧ ـ  بست                           ١
  ـ پيچ7aمحفظه فيلتر هوا                 ـ ٢
  ـ باطريG1 ـ جمع كننده آب                ٣
  ـ سنسور چند كارهB31 ـ پيچ                            ٤
  ـ پايه نگهدارنده٥

 
 
 
 
 

 . مطبوع را رعايت كنيدنكات ايمني مربوط به سيستم تهويه    : احتياط

 . كاپوت موتور را باز كنيد – ١

 .  را باز كنيد(1) بست هاي  – ٢

 .  را شل كنيد (7a) پيچ – ٣

 .   را به آرامي بچرخانيد (7) پايه نگهدارنده – ٤
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٨٣  C 240 برتسواري

 جا گرفته   (2) بدرستي در محفظه فيلتر هواي       (7)در هـنگام نصـب مطمئـن شويد كه پايه نگهدارنده              :توجـه   

 . اشد ب

 .  را باز كنيد (2) محفظه فيلتر هواي  – ٥

 .  را باز كنيد(4) پيچ – ٦

پايه نگهدارنده را   .  جدا كنيد    (3) را از جمع كننده آب       (B31) سنسـور چند كاره سيستم تهويه مطبوع خودكار          – ٧

 . قدري به عفب خم كنيد 

 .را جدا كنيد  (B31) اتصال برقي سنسور چند كاره سيستم تهويه اتوماتيك – ٨

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩

 : ابزار مخصوص  – ١٠

                                                                         
 

000 589 01 10 00 
  مجموعه آچار گشتاور
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٨٤  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن سنسور رطوبت هوا 

 
 

     
  ـ سنسور رطوبت هواB31/2 ـ  بست                       ١ 

  ـ پيچ7a              ـ محفظه فيلتر هوا٢
  ـ پايه نگهدارنده٧

 
 
 
 

 . ايت كنيدنكات ايمني مربوط به سيستم تهويه مطبوع را رع   : احتياط

 . كاپوت ماشين را باز كنيد – ١

 .  را باز كنيد(1) بست هاي  – ٢

 .  را شل كنيد (7a) پيچ – ٣

 .   را به آرامي بچرخانيد (7) پايه نگهدارنده – ٤
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٨٥  C 240 برتسواري

 قرار گرفته   (2) بدرستي در محفظه فيلتر هواي       (7)در هـنگام نصـب مطمئن شويد كه پايه نگهدارنده             :توجـه   

 . باشد 

 .  را باز كنيد (2) محفظه فيلتر هواي  – ٥

 .  را جدا كنيد (B31/2) سنسور رطوبت هوا – ٦

 .  درجه چرخانده سپس درآوريد ٩٠ را در جهت فلش (B31/2)سنسور رطوبت هواي  :توجه 

 .  را جدا كنيد(B31/2) اتصال برقي را از سنسور رطوبت هوا – ٧

 .د محفظه اواپراتور نگردد مراقب باشيد سيم برق سنسور وار : احتياط

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨
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  ٨٣ گروه                                       اصلي فهرست                      بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز
 

٨٦  C 240 برتسواري

 )كولر(كمپرسور سيستم تهويه مطبوع 

 

 تصحيح سطح روغن در سيستم تهويه  -

 باز وبسته كردن كمپرسور كولر -
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  ٨٣ گروه                                       اصلي فهرست                      بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز
 

٨٧  C 240 برتسواري

 تصحيح سطح روغن در سيستم تهويه مطبوع 

 
 . نكات ايمني مربوط به سيستم تهويه مطبوع را رعايت كنيد  : احتياط 

 .  كمپرسور كولر را تخليه كنيد - ١

روغن تخليه  . زيرا روغن كمپرسور رطوبت هوا را بخود جذب مي كند           . اين كار را سريع انجام دهيد         :توجـه   

 . شده را ميتوان مجدداً استفاده كرد

 .  كمپرسور را باز كرده وتخليه نمائيد – ٢

 .  مقدار روغن تخليه شده را اندازه بگيريد – ٣

 .  كمپرسور كولر را با روغن پر كنيد – ٤

 .   كمپرسور را با روغن تخليه شده جديد پر كنيد   :توجه 

 )سانتي متر مكعب   ( Cm3 20 مقدار روغن  – ٥
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 اصلي فهرست                      بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز

 

  ٨٣ گروه                                      
 

٨٨  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن كمپرسور كولر 

 
 
 

    
  ـ لوله فشار قوي١٠                                 ـ  پيچ١ 

  ـ لوله فشار ورودي١١                                  ـ پيچ٢
2aـ پيچ                               A9ـ كمپرسور كولر  
 كولر ـ اتصال كمپرسور                 A9*1  ـ لوله ورودي هوا٣

 
 

 

 . نكات ايمني مربوط به سيستم تهويه مطبوع را رعايت كنيد   : احتياط

 .  كار تريج رطوبت گير را باز كنيد – ١

مقدار روغن اضافه شده بعد از      . بعـد از باز شدن مدار لوله گاز كارتريج رطوبت گير را تعويض كنيد                 :توجـه   

 . تعوض قطعات را بررسي كنيد 

 .  را باز كنيد (3) لوله ورودي هوا – ٢

 .  تسمه كمپرسور را جدا كنيد – ٣

 . كمپرسور كولر را باز كنيد A9 )  *1( اتصال – ٤

 .  را باز كنيد (1)خروجي كمپرسور كولر  پيچ لوله ورودي و– ٥

 )مجاري را درپوش بگذاريد ( را جدا وآنها را به كناري قرار دهيد ( 10 , 11) لوله هاي ورودي وفشار قوي – ٦
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٨٩  C 240 برتسواري

 
 . واشر و رزوه ها را با روغن كمپرسور چرب كنيد .در هنگام نصب واشر را عوض كنيد   :توجه 

 .  را باز كنيد (2)پايه  پيچ نگهدارنده كمپرسور روي – ٧

 . موتور را در قسمت زير برداريد) پانلهاي قسمت جلو(  پوشش – ٨

 .  را باز كنيد(2a) پيچ كمپرسور كولر به پايه نگهدارنده – ٩

 )كمپرسور را بطرف باال از بين موتور وپروانه بيرون آوريد . ( را باز كنيد(A9) كمپرسور كولر – ١٠

 .  وتعويض كمپرسور فشار آن را به آرامي آزاد كنيد در هنگام نصب  :توجه 

 .  تصحيح كنيد (A9) سطح روغن را در كمپرسور – ١١

 همچنين شير انبساط . لوله هاي ورودي وخروجي را به همراه واشرها تعويض كنيد   :توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٢

 :  گشتاور -١٣

                       Nm 20     پيچ لوله ورودي كمپرسور●

                     Nm 20پيچ لوله خروجي كمپرسور  ●   

                           Nm 20پيچ كمپرسور به پايه    ●   

  :ابزار مخصوص  – ١٤

 

                                     
 000 589 01 10 00 

 مجموعه آچار گشتاور
125 589 00 91 00 

  مجموعه درپوش ها
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  ٨٣ گروه                                       اصلي فهرست                      بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز
 

٩٠  C 240 برتسواري

 
 بخاري ثابت وكمكي

  
  دور باز وبسته كردن كنترل از راه -

 بررسي كنترل از راه دور  -

 بررسي ميزان انتشار وتنظيم  -

 باز وبسته كردن پمپ سوخت  -

 باز وبسته كردن پمپ  -
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٩١  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن كنترل از راه دور 

 

       

 ـ  سيم كشي گيرنده ١
 استارت از دور

A6/1 ـ سيم كشي گيرنده 
 (TV)استارت از دور 

A8/3 ـ فرستنده استارت از 
 (TV)دور 

N10/2 ـ ماژول كنترل 
SRB SAM-عقب  

 
 
 .  را بررسي كنيد (A8/3) فرستنده فرمان از راه دور – ١
 . وصل كنيد را) غير فعال ( دستگاه چك جريان استاتيكي – ٢
 . باطري را جدا كنيد ) اتصال بدنه ( كابل منفي – ٣
 )تودوزي سمت چپ را فقط باز كنيد . (  پانلهاي مربوط در صندوق عقب را باز كنيد – ٤
 .  را جدا كنيد(A 6/1) واتصال سيم را از گيرنده راه دور (1) سيم آنتن – ٥
 .  عقب بطرف باال جدا كنيد (SAM/SRB)رل  را از ماجول كنت(A 6/1) گيرنده از راه دور – ٦
 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧
 .  روشن كنيد (A8/3) را با گيرنده استارت از دور (A6) بخاري – ٨

زمانـيكه اجـزاء بخـاري داخلي خودرو ، پمپ فن محفظه احتراق ، پمپ سوخت شروع به كار كردنه ،      : توجـه  

 . بخاري را خاموش كنيد 
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٩٢  C 240 برتسواري

 كنترل فرستنده استارت از دور 

 
 

       

A8/3ـ  فرستنده استارت از دور  

 
 

 درجه  ١٥ هميشه در درجه حرارت محيط باالتر از         (A8/3)توصيه مي شود كه فرستنده استارت از دور           :توجه  

 . سانتي گراد نگهداري كنيد 

 

 :بررسي باطريها 

 . ليد روشن مي شود  باالي ك(LED) ثانيه بعد المپ ديودي ١٠ را فشار دهيد (OFF) كليد خاموش – ١

 .  به معني سالم بودن باطري است (LED) روشن شدن لحظه اي المپ – ٢

 .  ثانيه به معني ضعيف بودن باطريها مي باشد ٣ بمدت (LED) چشمكهاي نارنجي رنگ المپ – ٣

 .  ثانيه به معني اتمام عمر باطريها ست ٥ بمدت (LED) چشمكهاي نارنجي رنگ المپ – ٣
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٩٣  C 240 برتسواري

 انتشار گازها چك محدوده 

 
 

     
 STAR ـ  تستر تشخيص عيب ١

X11/4ـ كابل انتقال اطالعات به دستگاه تشخيص عيب   
 
 

خطـر انفجـار ناشـي از بخارات بنزين وخطر مسموميت ناشي از اسنتشاق گاز هاي خروجي از بخاري                  :  احتـياط   

 . وخطر جراحت ناشي از احتراقات در حين ويا بعد از عمليات گرما دهي 

از محلهاي بسته يا در موقع سوخت       هيـتر مسـتقل ويا هيتر كمكي ويا موتورهايي كهمجهز به بوستر هيتر هستند را                

 . بگذاريد دستگاه هيتر كامالً خنك شود. گيري روشن نكنيد 

 . خودرويي كه داراي سيستم تهويه خودكار است را در وضعيت حداكثر قرار دهيد ) هيتر ( بخاري – ١

 .  دور روشن كنيدثابت را با استفاده از كليد در كنسول وسطي ويا كنترل وسطي از راه) هيتر ( بخاري – ٢
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  ٨٣ گروه                                       اصلي فهرست                      بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز
 

٩٤  C 240 برتسواري

كار كند ) باز بودن زياد دريچه گاز (بـراي چك سطح انتشار گاز ، بخاري بايستي در وضعيت حداكثر    :توجـه   

 .  درجه سانتي گراد باشد ٣٠دماي مايع خنك كننده در زمان شروع به كار هيتر مي بايست زير 

 . چك كنيد ( 4)گاز  ) گيج( سطح انتشار گاز هاي خروجي را با استفاده از وسيله – ٣

 .  با استفاده از كليد در كنسول وسطي يا كنترل از راه دور هيتر را خاموش كنيد– ٤

 .  وصل كنيد ( X 11/ 4) را به كابل انتقال اطالعات (1) (STAR) دستگاه عيب ياب – ٥

 .  تنظيم كنيد (STAR) سطح انتشار گازهاي خروجي را به كمك دستگاه عيب ياب – ٦

  ٨/٨(  در اكزوز با دريچه كامالًبازدرصد حجمي CO2سطح گاز . مقادير تست براي هيتر – ٧
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٩٥  C 240 برتسواري

 )بخاري (باز وبسته كردن هيتر 

 

      
  ـ پايه نگهدارنده هيتر١١ ـ  شيلنگ ورودي هيتر                  ٣
  ـ شيلنگ ورودي هواي محفظه احتراق١٢ ـ شيلنگ خروجي هيتر                  ٤
  ـ صدا خفه كن اگزوز٢١ ـ اتصاالت هيتر                         ٦
 )مستقل( ثابت  ـ مجموعه هيترA6 ـ لوله سوخت                          ٧

7c                    ـ شيلنگ سوخت A6m1ـ پمپ مايع خنك كننده  
  تامين ولتاژ– ـ اتصال ٩
ل–اتصال١٠ كنت هاي سيم

 
 
 
 

 

 
 
 

 .  پانلهاي قسمت موتور را باز كنيد – ١

 . پوشش جلو سمت راست گلگير را جدا كنيد – ٢

 .  چرخ جلوسمت راست را باز كنيد – ٣

 .پر جلو را باز كنيد س– ٤

 )براي اين كار درپوش انبساط را تا محل شكاف باز كنيد (  فشار داخل سيستم خنك كاري را كاهش دهيد – ٥

 .نكات ايمني مربوط به سيستمخنك كاري را رعايت كنيد   : احتياط

 . را باز كنيد (4,3) شيلنگ هاي ورودي وخروجي – ٦

 )چكه هاي سوخت را تميز كنيد( باز كنيد (7c) را از شيلنگ سوخت (7)لوله سوخت – ٧
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٩٦  C 240 برتسواري

 . جدا كنيد ) (A6m1 وپمپ (A6) مايع خنك كننده را از هيتر (4,3) لوله هاي – ٨

 . مايع خنك كننده را در ظرف تميزي جمع كرده وپس از نصب مجدداً آنرا استفاده كنيد  :توجه 

 . روي رادياتور باز كنيد را از پايه (6) پايه اتصال هيتر – ٩

 .  را از جلوپنجره باز كنيد(6) پايه اتصال هيتر – ١٠
هيتر را از محل نصب آن در .  برقي را جدا كنيد (10,9) را بلـند كـرده ودر همان زمان اتصاالت   (A6)هيـتر  –  ١١

 .جهت حركت بيرون آوريد 

 .  جدا كنيد (A6) لوله اگزوز را از هيتر – ١٢

 ) پيچ وصل شده است ٣پايه با ( را همراه با صدا خفه كن اگزوز جدا كنيد (11)دارنده هيتر  پايه نگه– ١٣

 .  باز كنيد (A6) را از هيتر (A6m1) پمپ مايع خنك كننده – ١٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٥

 .  پس از نصب هيتر ومدار را هواگيري كنيد – ١٦

 .  كاركرد فيوز را بررسي كنيد– ١٧

 . را روشن كنيد ) بخاري ( هيتر – ١٨

 قبل از آنكه به درجه حرارت كار        (A6)اگر هيتر   .  سيستم را كنترل كنيد      (STAR)با دستگاه عيب ياب       :توجـه   

 . برسد وخاموش شود وبراي بار دوم روشن نشود در سيستم هوا وجود دارد سيستم را هواگيري كنيد

 . يد  سيستم خنك كاري را بررسي كن– ١٩

 :  گشتاور – ٢٠

              Nm 10  پيچ پايه نگهدارنده هيتر    ●

  :ابزار مخصوص – ٢١

                                                                               
000 589 54 37 00 

 بست
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٩٧  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن پمپ 

 
 

      
  ـ  لوله سوخت٧

7sـ پمپ سوخت بنزيني  
  ـ اتصال پمپ انتقال سوخت1*723

 
 
 
 .  جدا كنيد(Y23) را از شيلنگ چپ بنزين  (7s) لوله ورودي سوخت – ١

 . را باز كنيد )  Y 23*  1( اتصال پمپ سوخت – ٢

 .  نكات ايمني در موقع كار با بنزين رعايت كرده از لباس محافظ استفاده كنيد   : احتياط

بنزينهايي كه ريخته را با يك پارچه خشك        . ( جدا كنيد    (Y23) را از شـيلنگ سـوخت پمپ         (7) لوـله سـوخت      -٣

 )كنيد

 . را با پايه نگهدارنده آن از پيچ هاي دوسر رزوه جدا كنيد(Y23)زيين  پمپ بن– ٤

 .پمپ بوسيله يك مهره وورق برروي هركدام از روعدد پيچ دوسر رزوه در جاي خودوصل شده است  :توجه 
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٩٨  C 240 برتسواري

 .  جدا كنيد (Y23) را از پمپ (7S) شيلنگ ورودي سوخت به پمپ – ٥

 .  براي عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

 .  آن تست وبررسي كنيد  (STAR)سيستم را هواگيري كنيد وبا دستگاه عيب ياب .  هيتر را روشن كنيد – ٧

  :ابزار مخصوص  -٨

                                                                      
000 589 54 37 00 

 بست
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

٩٩  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن پمپ خنك كننده 

 
 

     

 ـ  شيلنگ برگشت مايع ٣
 خنك كننده هيتر

 ـ شيلنگ ورودي مايع خنك٤
 كننده هيتر

  ـ رويه هيتر٥
 ـ اتصال پمپ گردش مايع ٨

 خنك كننده 
  ـ پايه نگهدارنده پمپ١٣
 ـ اتصال پمپ مايع خنك ١٧

 كننده
A6ـ هيتر ثابت  

A6m1 ـ پمپ مايع خنك 
 كننده

 
 

 .  مني مربوط به سيستم تهويه مطبوع سيستم خنك كاري را رعايت كنيدنكات اي   :احتياط

 .  فشار داخل سيستم خنك كننده را كم كنيد – ١

 .  را باز وقطعات آنرا از هم جدا كنيد(A6) هيتر – ٢

 .  را باز كنيد (A 6m1)تا حدي قطعات را باز كنيد كه بتوانيد پمپ   :توجه 

 . كنيد  را باز ( 5) درپوش هيتر – ٣

در هنگام نصب توجه كنيد كه اتصاالت كد گذاري         . (  پمـپ گـردش مايع خنك كننده را باز كنيد            (8) اتصـال    – ٤

 )شده اند 

 )در هنگام نصب اول پايه نگهدارنده پمپ را وصل كنيد .(  را باز كنيد (13) پمپ را آزاد وپايه  (17) اتصال – ٥

 . يد  باز كن(4) را از شيلنگ (A6m1) پمپ – ٦

 . مايع خنك كاري را در ظرف مناسب بريزيد وآن را دوباره استفاده كنيد   :توجه 
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  ٨٣ گروه                                       بخشفهرست                           شهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    مطالعات و پژوهمركز اصلي فهرست                     
 

١٠٠  C 240 برتسواري

 
 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧

 .  پس از نصب سيستم خنككاري را هواگيري كنيد– ٨

 . ست كنيد بررسي كرده وآن را ت(StAR)سيستم را هواگيري كرده وبا دستگاه عيب ياب .  هيتر را روشن كنيد – ٩

 .  سيستم را از نظر نشتي بررسي كنيد – ١٠

 : گشتاور – ١١

                         Nm 4  پيچ پمپ     ●
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  ٨٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )قطعات بدنه (۸۸:  گروه 
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  ٨٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢ C 240برتسواري 

 قطعات بدنه

 
 گلگيرها  -
 سپرها  -
 حفاظ زيرين  -
 كاپوت موتور  -
 صندوق عقب  -
 آينه هاي خارجي  -
 قالپاق ها -
 نوارهاوزه -

 
 گلگيرها

 
 باز و بسته كردن گلگيرهاي جلو  -
 باز وبسته كردن قسمت داخلي گلگير جلو  -
 باز و بسته كردن گلگير داخلي عقب  -
 AMGئيني اصالح قاب هاي تز -

  سپر جلوتعويض -
 )قاب ركاب (  قاب بغل تعويض -
  كردن سپر عقبتعويض -

 باز كردن جاي زاپاس چرخ  -
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 

  ٨٨  گروه                                     
 

٣ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن گلگير جلو 

 

  مهره ها   -4     جلو بندي عضو طولي -3    قالپاق-2  گلگير جلو        -        1

    پيچ -6    پيچ ها-        5

 

   قالپاق پالستيكي-8رنده                 پاية نگهدا-7   

  پرچ ها -10   سيل -        9
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  ٨٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤ C 240برتسواري 

 . كاپوت را باز كرده و به حالت عمودي قرار دهيد– ١

.  گلگير داخلي در جلو را باز كنيد – ٢

.  را باز كنيد (6) پيچ – ٣

 . ن را به عقب كشيده ودرآوريد و سپس آ.  را تا مركز خودرو بگردانيد (7) پايه نگهدارنده – ٤

.  پيچ هاي جلو بندي زير بدنه را درامتداد جلو بندي عضو طولي باز كنيد – ٥

. را از جلو بندي عضو طولي باز كنيد (10) شش عدد پرچ جلو – ٦

.  آستانه درب جلو را درآوريد – ٧

 .   دسترسي پيدا كنيد (4)ا   را در گلگير جلو درآوريد تا به مهره ه(3) جلو بندي رام طولي – ٨

. دقت شود به جلو بندي رام طولي آسيب نرسد : توجه 

 .  مهره هاي گلگير جلو را باز كنيد – ٩

.  را باز كنيد (5) پيچ هاي – ١٠

.  را درآوريد (1) گلگير – ١١

 .  را باز كنيد (2) قالپاق – ١٢

.  پرچ ها را درآوريد – ١٣

 .  را در گلگير جديد چسب كنيد (9)يض گلگير سيل در هنگام تعو: توجه 

 .  را باز كنيد (8) قالپاق پالستيكي – ١٤

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٥

 موقعيت صحيح را نسبت به درب راننده وكاپوت موتور مشاهده كنيد قالپاق بين توپي و سپر و تيغه ها بايد با                      – ١٦

. گلگير جلو تماس پيدا كند 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٨٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٥ C 240برتسواري 

 :  مواد مصرفي – ١٧

MB     

 :  اب – ١٨

115 589 03 59 00                                                                                                       

 

چسب ويژه  -

زار مخصوص

 
       گوة بلند
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  ٨٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٦ C 240برتسواري 

  پرچ هاي چسبي  – 4    گلگير داخل جلو– 

 ب و بسته كردن قسمت داخلي گلگير جلو 

1          

 پيچ – 5

 .   نكات ايمني مربوط به كار با سيستم بدنه خودرو را رعايت كنيد – 

 . مجدداًوصل و بگردانيد 

 . كنيد ه 

و   . كنيد دا

ق عم

از

 ها   گلگير داخلي وسط-          2

  مهره ها– 6  گلگير داخلي عقب-          3

 

١

 .  چرخ جلو را باز كرده و درآوريد – ٢

 درصورت نياز  چرخ ها را درآوريد و– ٣

 .  را درآوريد (4) پرچ هاي چسبي – ٤

هاي (5) پيچ ها – ٥  را باز (6) و مهر

خلي گلگير جل– ٦  را باز (1,2,3) قسمت 

ل كنيد – ٧  .  براي نصب عكس روش فو
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  ٨٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٧ C 240برتسواري 

1- 
2- 

 . كات ايمني مربوط به كار با سيستم بدنه را رعايت كنيد احتيا

 ب 

 . د و درصورت نياز آن را بچرخانيد 

 . درآوريد ي 
 . ز كنيد 

ارحف
2)

كنيد   . س 

 

باز و بسته كردن قسمت داخلي گلگير عق
 

  پيچ ها – 5                مهره ها– 3    لي چپ گلگير داخ
  حفاظ – 6    پرچ هاي چسبي – 4    گلگير داخلي راست

  

ن : ط
 .  چرخ عقب را درآوريد – ١
 چرخ ها را باز و بسته نمائي– ٢
 . را باز كنيد(3) مهره ها – ٣
چسبي– ٤  را (4) پرچ ها
 با(6) را از صفحه حفاظ (5) پيچ ها – ٥
اظ – ٦  .  را به كنار فش دهيد (6) صفحه 
 .  را درآوريد ,1) گلگير داخلي – ٧
روش فوق عمل – ٨  براي نصب عك
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  ٨٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٨ C 240برتسواري 

 سپرها 

 
 لو باز و بسته كردن سپر ج -

- 

- 

- 

 
 

پياده و سوار كردن سپر جلو  

باز و بسته كردن سپر عقب  

باز و بسته كردن چرخ زاپاس  
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  ٨٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٩ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن سپر جلو 
 

  پيچ تنظيم  -5 پيچ هاي سپر           -2 سپر            -              1 

 فاصله شكاف =  A     پيچ پايه               -4           پايه–               3

 

  آستر داخلي سپر جلو را باز كرده و آن – ١

 . را از آستر داخلي وسط جدا كنيد 

 .  را باز كنيد (4) پيچ – ٢

  را تا وسط خودرو بگردانيد و(3) پايه – ٣

 .  به سمت عقب كشيده و درآوريد 

 .  سنسور دماي محيط را درآوريد – ٤

 .  را درآوريد (E5/1 , E5/2)و راست  سوكت هاي المپ مه شكن چپ – ٥

 .  را باز كنيد (2) پيچ ها – ٦

 .  سپر را از جلو درآوريد– ٧
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  ٨٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٠ C 240برتسواري 

 .  تصحيح كنيد (5) را كنترل و در صورت نياز با پيچ (1)ابعاد شكاف سپر  : توجه 

 .  را با توجه به دستورالعمل آن نصب كنيدM – AMG سپر – ٨

 . نيد  براي نصب عكس روش فوق عمل ك– ٩

 .  تنظيم چراغ هاي جلو را كنترل وتنظيم كنيد – ١٠

 : گشتاور – ١١

   Nm  4   پيچ اتصال سپرجلو به كنار گلگير  

   Nm  4  پيچ اتصال سپرجلو به رام شاسي   

 
 :  ابزار مخصوص – ١٢

 

 
129 589 03 21 00 

           فيلر
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  ٨٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١١ C 240برتسواري 

 پياده و سوار كردن سپر جلو 
 

  المپ مه چپ – E5/1  ضربه گير      -3         قسمت داخلي سپر-2   قالب سپر -               1

  المپ مه راست – E5/2  شبكة هوا – 6 روپوش صفحه اي                -5  سيم كشي پاركترونيك -               4

 

 .  را درآوريد (1) گنجي قاب سپر جلو – ١
 . تم پارك متر را آزاد وجدا كنيد  سيس ( ptS) رابط ها– ٢
 .  سپر جلو را درآوريد – ٣
 .  را باز كنيد (E5/1 , E5/2) المپ هاي مه شكن چپ و راست – ٤
 .  را باز كنيد (2) قسمت داخلي سپر – ٥
 .  را درآوريد (3) ضربه گيرها – ٦
 .  را باز كنيد (4) سيم كشي سيستم پارك – ٧
 .  صفحه مجاز را درآوريد – ٨
 .  را باز كنيد (5) چراغ صفحه – ٩
 .  را باز كنيد (6) شبكه هوا – ١٠
 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١١
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  ٨٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٢ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن سپر عقب 
 

  مهره – 6  پيچ– 5 مهره         – 4   پيچ  -3 گيره ها             – 2 سپر           -         1

  مهره – 10 پيچ تنظيم           –  9  هادي -8                     محل نصب( پايه -         7

 

 . جلو بندي و زير بندي عقب را باز كنيد – ١

 .  سيستم پارك را جدا كنيد (X35/28) كانكتور – ٢

 .  را از گلگير داخلي و سپر عقب را درآوريد (2) گيره ها – ٣

 .  چپ و راست را باز كنيد (3) پيچ – ٤

 . يچ پايه اگزوز عقب را باز كنيد پ– ٥

 .  را باز كنيد  (4,11) ومهرها (5) پيچ – ٦

 .  را باز كنيد (10)  پيچ تنظيم (6) مهره هاي – ٧

 .  را درآوريد (1) سپر – ٨

 .  از چپ وراست در شيارهاي هادي حركت كند (7) مطمئن شويد كه پايه (1) در موقع نصب سپر – ٩

 . بنديد را ب(3) پيچ هاي – ١٠
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  ٨٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٣ C 240برتسواري 

 با لبة گلگير عقب تماس يابد شكاف هاي سپر را كنترل و در (1)سپر را آنقدر حركت دهيد تا لبه سپر  : توجه 

 .  صورت نياز تنظيم كنيد 

 .  چپ وراست را ببنديد (4) ومهره(5) پيچ – ١١

 .  چپ و راست را ببنديد (11) مهره ها – ١٢

 . د  را جا زده ومحكم كني(6) مهره ها – ١٣

شكاف .  فراهم شود (10) را تا نقطه ايي محكم كنيد كه امكان چرخاندن پيچ هاي تنظيم (6) مهره ها  : توجـه  

 .   تنظيم كنيد (10) را با پيچ هاي تنظيم(1)يكنواخت سپر 

 .  پيچ را درپايه عقب اگزوز ببنديد– ١٤

 .  را پرچ كنيد (2) گيره هاي – ١٥

 . ك را وصل كنيد  كانكتورهاي سيستم پار– ١٦

 .  قاب بندي را در بدنه نصب كنيد – ١٧

  ميليمتر ٦ ابعاد شكاف سپر عقب – ١٨

 :  گشتاور – ١٩٠

  Nm  6  مهره اتصال سپر عقب ●   

 Nm  6  پيچ با واشر سپر عقب ●   

 Nm  6            پيچ سپر در كنار المپ عقب ●   

 : ابزار مخصوص – ٢٠

129  589 03 21 00   
 فيلر 
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  ٨٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٤ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن جاي چرخ زاپاس 

 

 
  باز كردن –الف 

 .  كارترج چپ را آماده كنيد – ١

 .  سپر عقب را درآوريد – ٢

 .  قاب بندي جانبي درب عقب سمت چپ و راست را باز كنيد – ٣

 .  درپوش لبه باال را باز كنيد – ٤

 .  شل كرده وعمودي حركت دهيد آن را.  زير ساخت كف قسمت صندوق عقب را درآوريد – ٥

 .  باز كنيد (1) مثلث اخطار را از مقر چرخ زاپاس – ٦

 .  چرخ زاپاس را باز كرده و پايه ابزار را درآوريد – ٧

 . را باز كنيد (3) را از حفاظ (2) پيچ هاي – ٨ 

 . را باز كنيد (5)پيچ .  را باز كنيد (4) توپي الستيكي – ٩ 

هـنگام بـاز و بسته كردن تيغه مخزن هوا را قطع كنيد تا لغزش آن آسيب نرساند از عينك و   همـواره در     : احتـياط 

 .دستكش محافظ استفاده استفاده كنيد 
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  ٨٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٥ C 240برتسواري 

 . را درآوريد(6)بوش ها .  را درآوريد (1) محل چرخ زاپاس –١٠

  بستن –ب 

 .  براي نصب پنجره فالنج بدنه را آماده كنيد – ١

 .  نصب كنيد (1)چرخ زاپاس  را در محل (6) بوش ها – ٢

 .  را با كهنه تميز و با پارچه  آن را خشك كنيد (1) فالنج در محل زاپاس چرخ – ٣

 .  را با رنگ پالستيكي رنگ كنيد (1) در فالنج محل زاپاس چرخ – ٤

 .  ميليمتر باشد ١٣ تا لبه آن بايد (1) چسب زده و دقت كنيد كه محل زاپاس چرخ – ٥

 .  را در دريچه بدنه قرار دهيد  محل زاپاس– ٦

 .  را در مركز قرار داده و آن را با ضربه چكش پالستيكي جا بزنيد (1) محل زاپاس – ٧

 . را نصب كنيد (4)توپي الستيكي .  را نصب كنيد (5) پيچ دو سر – ٨

 .  را ببنديد (3) را از حفاظ (2) پيچ هاي –٩

 .  پايه ابزار را نصب كنيد – ١٠

 .  زاپاس را در محل خود قرار دهيد  چرخ– ١١

 .  زير ساخت كف صندوق عقب را نصب كنيد – ١٢

 .  درپوش لبه بار را نصب كنيد – ١٣

 .  قاب بندي جانبي عقب را نصب كنيد – ١٤

 .  را آب بندي كنيد (6) بوش هاي – ١٥

 .  سپر عقب را نصب كنيد – ١٦

 :  ابزار مخصوص -١٧
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  ٨٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٦ C 240برتسواري 

 كاپوت موتور 

 
 ن كاپوت موتور باز كرد -

 باز و بسته كردن كاپوت  -

 باز و بسته كردن شبكه هواكش كاپوت  -

 تنظيم كاپوت  -

 باز و بسته كردن لوالي كاپوت  -

 باز و بسته كردن سيم كاپوت  -

 باز و بسته كردن قفل كاپوت -
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  ٨٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٧ C 240برتسواري 

 باز كردن كاپوت موتور 

 

  دستگيره-2   اهرم –              1

3a              -  3  موقعيت عاديb-موقعيت عمودي   

 
 

به قطعاتي كه ولتاژ باال دارند دست نزنيد افرادي كه اعضاي بدن آنها مصنوعي است مثل قلب مصنوعي                   : احتـياط 

 . نبايد با سيستم برق وجرقه كار كند 

 مطمئن شويد كه .در هـنگام نصب و تنظيم كاپوت درب ها ، بدنه و سقف مواظب انگشتان خود باشيد           : احتـياط 

 . قطعات در محل حركت خود قرار دارند

 .  در محل قرار گيري پاي راننده را بكشيد تا ضامن قفل كاپوت رها شود (1) اهرم رها كننده – ١

 .  نرمال قرار گيرد  (3a) را از جلو پنجره بيرون بكشيد تا كاپوت در وضعيت (2) دستگيره – ٢
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  ٨٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٨ C 240برتسواري 

 قرار دهيد تا دكمه قرمز در پاية فشاري گاز          (3b)كـاپوت را بـه صورت عمودي         دكمـه قرمـز را فشـار دهـيد و          – ٣

 . درگير شود 

 .  دكمه قرمز بايد كامالً درگير شود  : توجه 

 پائين آورده تا (3a ) كـاپوت موتـور را بـه آرامـي بـاال آوريد و دكمه قرمز را فشار دهيد كاپوت را تا موقعيت      – ٤

 .  دكمه درگير شود 

  الزم است كه دكمه قرمز فشار داده شود با وجود اين كاپوت بايد به موقعيت نرمال حركت داده شود   :توجه 

 .  كاپوت موتور را ببنديد– ٥

 .  بعد از قفل كردن از قفل شدن آن اطمينان حاصل كنيد – ٦
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  ٨٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٩ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن كاپوت موتور 

 
 

  شبكة ورودي – 2ا درپوش موتور               كاپوت ب-               1
  پيچ ها-5                    پاية جمع شونده گازي   -                             4 فيوز           -              3

  
 

 .  در موقع تعويض كاپوت سيل قبل از رنگ نصب شود  : توجه 

 .  درپوش هاي حفاظ گلگير را نصب كنيد – ١
 .  هوا در كاپوت موتور را درآوريد (2) شيكه ورودي – ٢
 )لوالي كاپوت موتور ( را عالمت گذاري كنيد (1) موقعيت نصب كاپوت موتور – ٣
 .  را باز كنيد (4) را با پيچ گوشتي نگهداريد و پايه گازي (3) ضامن – ٤
 .  را از كاپوت باز كنيد (5) پيچ ها – ٥
 ) نفر ٢با كمك ( در سطح مناسب قرار دهيد  كاپوت  را درآوريد و– ٦
 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧
 .  كاپوت را تنظيم كنيد – ٨
 : گشتاور – ٩

  Nm  8             پيچ كاپوت موتور ●   
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  ٨٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٠ C 240برتسواري 

 باز و بسته كردن شبكه ورودي هوا در كاپوت 

 

 كابل  نوار  -3     پيچ ها                -2    شبكة وردي هوا -                1

  كوپلينگ هاي شلنگ آب-5                  سوكت ها –                 4

 
 .  كاپوت موتور را باز ودر موقعيت نرمال قرار دهيد – ١

 .  را باز كنيد (3) نوار كابل – ٢

 .  را باز كنيد (2) پيچ ها – ٣

 ) فلش را مالحظه كنيد ( گيره دارد ٤. رآوريد  را از باالي كاپوت موتور باز ود(1) شبكه ورودي هوا – ٤

 .  دقت شود به رنگ كاپوت آسيب نرسد  : توجه 
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  ٨٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢١ C 240برتسواري 

 )  كوپلينگ٢.( را جدا كنيد(4) رابط ها – ٥

 )  عدد كوپلينگ شيلنگ آب2. (ل هاي واشر باز كنيد  ه

راب

هوا با ه

 ع

اي شلنگ آب – ٦  را از ناز(5) كوپلينگ

ط برق آن را (B32/2) سنسور آفتاب – ٧  . قطع كنيد  و 

واكش – ٨  .  را باز و درآوريد (1) شبكه ورودي 

مل كنيد – ٩  .  براي نصب عكس روش فوق
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٢٣ C 240برتسواري

 تنظيم كاپوت 

 

 
  ضربه گير توقف راست وچپ-7  لوال            -5   پيچ ها – 2                    كاپوت موتور –                1

  پيچ ها -6   قالب– 4        قالب قفل كاپوت موتور -              3
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٢٤ C 240برتسواري

 .  كاپوت را باز كنيد – ١

 . كنيد  را باز (3) قسمت باالي قفل كاپوت – ٢

 .  را شل كرده كاپوت موتور را تنظيم كنيد و سپس پيچ ها را مجدداًسفت كنيد (6) پيچ – ٣

 .  را در ضربه گير قرار دهيد (1) كاپوت – ٤

 .  را كنترل كنيد (7) را نسبت به گلگير جلو كنترل و در صورت نياز ضربه گير (1) نحوه نصب كاپوت موتور – ٥

 .  را نصب كنيد (3)وت  قسمت باالي قفل كاپ– ٦

 .  را نصب كنيد (4) فنر مارپيچ – ٧

 .  با بستن كاپوت و با ضربه  زدن به باال جاگيري كامل قفل كاپوت را كنترل كنيد – ٨

 . ميليمتري رها شده و قفل شود  ) 100 تا 130(  بايد خود به خود از ارتفاع(1) كاپوت  : توجه 

 . يمني در قاب باال را كنترل كنيد  كاپوت را باز كنيد و گيره ا– ٩

 .  ميليمتري قابل ديدن باشد ٩ اهرم باز شده بايد از  : توجه 

 : مقادير استاندارد شكاف ها در كاپوت – ١٠

 mm (1±) 3.5       كاپوت تا گلگير مقدار   ●
 
  كاپوت تا المپ جلو   ●

-0.5                                                           +1.5                                                         4  

 :  گشتاور – ١١

           Nm  8                     پيچ لوالي كاپوت      ●

 Nm 8 پيچ قسمت فوقاني قفل كاپوت     ●

 :  ابزار مخصوص– ١٢

129 589 03 21  00 
 فيلر
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٢٥ C 240برتسواري

 وت باز و بسته كردن لوالي كاپ

 
 

  پيچ ها –                2 لوالي كاپوت موتور        –                                  1

 
 

 . را عالمت گذاري كنيد (1) موقعيت نصب كاپوت موتور در لوالها – ١

 .  كاپوت را باز و درآوريد – ٢

 .  گلگير جلو را درآوريد– ٣

 .  قسمت چرخ را عالمت گذاري كنيد  در پانل(1) موقعيت نصب لوالي كاپوت – ٤

 .  را باز كنيد (2) پيچ هاي لوالي كاپوت در بدنه – ٥

 .  را درآوريد (1) لوالي كاپوت – ٦

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧

 .  كاپوت را تنظيم كنيد – ٨

 : گشتاور – ٩

 Nm 10               پيچ لوالي كاپوت   ●
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٢٦ C 240برتسواري

 اپوت باز و بسته كردن سيم ك

 

  رابط -5   قفل كاپوت  -1  سيم كنترل كاپوت-6  قفل كاپوت موتور–    1

  گيره ها-7              پيچ قفل كاپوت-2   واشر الستيكي -9  سيم كنترل كاپوت-   9

  عضو عرضي شاسي -8 سيم كنترل كاپوت         -4              فيوز ورله – F1   رابط-   5

 رل كاپوت موتور در عقب  سيم كنت-    6
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  ٨٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٧ C 240برتسواري

 .  كاپوت را باز و آن را باال آوريد – ١

 .  درپوش زير پانل را درآوريد – ٢

 .  را درآوريد (1) قفل كاپوت – ٣

 .  را باز و سيم كنترل كاپوت در قسمت عقب را باز كنيد (5) رابط – ٤

 .  را از شاسي در قسمت باال  باز و جدا كنيد (7) گيره ها – ٥

 .  درآوريد (5) را با رابط (4)سيم كاپوت در جلو  – ٦

 .  را درآوريد (F1) فيوز و رله – ٧

 .  سيم كنترل كاپوت در عقب را در محفظه موتور پيدا ودرآوريد – ٨

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩

 .  كنترل عملياتي را انجام دهيد – ١٠
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٢٨ C 240برتسواري

 باز و بسته كردن قفل كاپوت 

 

  قالب ايمني -6 پيچ                         -2                   قفل كاپوت     -               1

   پيچ-5 سيم كاپوت               - 4 عضو عرضي كاپوت                     -               3
 

  باز كردن –الف 

 مصنوعي   افرادي كه اعضاي پيوندي مثل قلب        نكـات ايمنـي در خصوص سيستم برقي را رعايت كنيد           : احتـياط 

 . دارند نبايد با سيستم جرقه كار كند 

در هنگام نصب كاپوت ودرب ها ، مواظب انگشتان خود باشيد و مطمئن شويد كه هيچ كدام از قطعات                    : احتـياط 

 . بدنه در معرض حركت نباشند 

 . را ببنديد  كاپوت را باز كنيد و آن را باال آورده و ضامن قفل آن – ١

 .  را باز كنيد (3) و قاب شاسي باال (1) پيچ هاي قفل كاپوت – ٢

 .  را از قفل كاپوت آن باز و قفل را از باال درآوريد (4) سيم كنترل كاپوت– ٣

 .  را درآوريد (6) را شل وقالب ايمني (5) پيچ ها – ٤
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  ٨٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢٩ C 240برتسواري

  بستن –ب 

 .  پيچ ها را سفت كنيد  را در كاپوت محل خود قرار داده و(6) قالب ها – ١

 .  قرار دهيد (3) را در قاب شاسي باال (1) قفل كاپوت – ٢

 .  قرار دهيد (1) را در قفل كاپوت (4) سيم كاپوت – ٣

 .  در محل خود جا بزنيد (3) را در قاب شاسي فوقاني (4) سيم كاپوت – ٤

 .   را جا بزنيد و قفل كاپوت را ببنديد(2) پيچ ها – ٥

 ) را كنترل كنيد (1)قفل شدن قفل كاپوت (ت را ببنديد و با ضربه باال بكشيد  كاپو– ٦

 .  قفل كاپوت را باز و بسته كرده و قالب ايمني قاب شاسي فوقاني را كنترل كنيد – ٧

 . كاپوت را بسته و آن را كنترل كنيد و در صورت نياز تنظيم كنيد – ٨

  مقادير شكاف كاپوت – ٩

 mm  (1±) 3.5    پوت تا گلگير فاصله شكاف كا●   

 mm  (1.5+ 0.5-) 4     فاصله شكاف كاپوت تا المپ  ●

 : گشتاور – ١٠

  Nm  8                  پيچ قفل كاپوت   ●

  Nm  8            پيچ قالب ايمني   ●
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٣٠ C 240برتسواري

 باز و بسته كردن عالمت بنز 

 

 ي  حلقة قفل فنر-2       عالمت بنز -          1 

 

 . نكات ايمني در خصوص كار با سيستم بدنه را رعايت كنيد ومواظب انگشتان خود باشيد : احتياط

 .  كاپوت موتور را باز كنيد – ١

 .  درجه به چپ بگردانيد ٩٠ را با انبر دست (2) حلقه قفل فنري – ٢

 . ) آسيب نرسانيد دقت كنيد به رنگ ماشين(  را از كاپوت به سمت باال بكشيد (1) عالمت بنز – ٣

 .  را براي نصب در محل خود باالي درب كاپوت گذاريد (1) عالمت بنز – ٤

 .  درجه به راست قرار دهيد ٩٠ را با انبر دست (2) حلقه قفل فنري – ٥

 .  كاپوت را ببنديد – ٦

 :  ابزار مخصوص – ٧

 

 
202 589 11 63 00 

    ابزار نصب 
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  ٨٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٣١ C 240برتسواري

 درب صندوق عقب 

 
 كردن درب صندوق عقب باز و بسته  -

 باز و بسته كردن و تنظيم قفل صندوق عقب  -

 نصب آرم مدل روي درب صندوق عقب  -

 باز و بسته كردن لوال درب صندوق عقب  -

 تنظيم درب صندوق عقب  -
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٣٢ C 240برتسواري

 باز و بسته كردن درب صندوق عقب 

 
 

  اهرم لوال-             5  پيچ -3,4   وق  قاب بندي درب صند-2        درب صندوق عقب –          1

  گيره پايه-8  درپوش اهرم لوال-7                            گيره-6a                                پايه-         6

 
 

  باز كردن –الف 

 . دست ها باشيدنكات ايمني را رعايت كرده ومواظب زخمي شدن در موقع كار با سيستم بدنه و اطاق  :احتياط

 .  مثلث هشدار را باز واز پايه درآوريد – ١

 .  را به چپ حركت داده ودرآوريد (6) را باال آورده و پايه (6a) گيره – ٢

 .  درآوريد   (8 )ابتداء قسمت باال را از گيره پايه ) سمت چپ و راست. (  را درآوريد(7) درپوش اهرم لوال – ٣

 .  را درآوريد (2)اب بندي درب صندوق عقب  را شل وق(8) گيره نصب – ٤

 .  را باز و درآوريد (1) رابط هاي برقي درب صندوق – ٥

 .  را باز و درآوريد (1) سيم كشي درب صندوق عقب – ٦

 .  عالمت گذاري كنيد (5) موقعيت نصب درب صندوق را در اهرم لوالي چپ و راست – ٧
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  ٨٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٣٣ C 240برتسواري

 . ا باز كنيد  ر(5) را از اهرم لوال (3,4) پيچ ها – ٨

 .  باال بكشيد و در جاي مناسب قرار دهيد (5) درب صندوق را از اهرم هاي لوال – ٩

 .  را انجام دهيد (1) آب بندي درب صندوق عقب – ١٠

 .  را رنگاري كرده و در هنگام تعويض به كتابچه مربوطه مراجعه كنيد (1) درب صندوق – ١١

  بستن –ب 

 .  حركت دهيد (5)دنده هاي اهرم لوالي چپ و راست  را از (1) درب صندوق – ١

 سمت چپ و راست .  را در اهرم لوال پيچ كنيد (3,4) پيچ ها – ٢

 .  جا گيري درست درب صندوق را كنترل كنيد– ٣

 .  سفت كنيد (5) را در اهرم لوالي چپ و راست (3,4) پيچ ها – ٤

 .  را جهت محافظت پر كنيد  را با واكس حفره هاي خالي (1) درب صندوق عقب – ٥

 .   سيم كشي را در درب صندوق نصب كنيد– ٦

 .  رابط هاي برقي را وصل كنيد – ٧

 .  نصب كنيد (1) را در صندوق (2) قاب بندي داخلي – ٨

 .  پايه مثلث اخطار را نصب كنيد – ٩

 .   آنها را به راست بلغزانيد (6a)تا هنگام جا گير شدن گيره ها  : توجه 

 .  مثلث هشدار را در پايه نصب و قفل كنيد – ١٠

مطمئن شويد كه سيم كشي كامالً زير درپوش اهرم لوال          .  در اهرم لوال را نصب كنيد        (7) درپـوش اهـرم لـوال        – ١١

 .  نصب شده است 

 .  عملكرد باز و بسته شدن صندوق عقب را بررسي كنيد – ١٢
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٣٤ C 240برتسواري

 

 : مقادير استاندارد شكاف صندوق عقب – ١٣

 mm  (1±) 3.5    درب صندوق تا گلگير عقب ●    

 mm   (1±) 4  درب صندوق تا المپ عقب ●    

 :  گشتاور -١٤

 Nm    8 پيچ اهرم لوالي درب صندوق     ●

 :  ابزار مخصوص – ١٥

      129 589 03 21 00                                                                                                                
 فيلر
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٣٥ C 240برتسواري

 باز و بسته كردن قفل كاپوت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  درب صندوق -9                  مثلث هشدار /  پايه-5                  قفل درب صندوق -        1 

  پيچ هاي قفل درب صندوق -10                  صفحه -6                  قاب بندي درب صندوق -         2

  قفل دكمة فشاري -11    پيچ درپوش -7    درپوش اهرم لوال-         3

  پيچ هاي قفل دكمة فشاري -12   مهرة درپوش خارجي -8    مثلث هشدار -         4

 

 

 .  را درآوريد (4) مثلث هشدار – ١

 .  را درآوريد (5) پايه – ٢

 .  اهرم لوال را درآرويد  درپوش– ٣

 . گيره هاي معيوب را تعويض كنيد.  را درآوريد (2) قاب بندي درب صندوق – ٤
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  ٨٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٣٦ C 240برتسواري

 .  را درآوريد (6) را باز و درپوش (7) و پيچ ها (8) مهره – ٥

 .  را درآوريد (1) رابط برق را از قفل درب صندوق – ٦

 .  را شل كنيد (10) پيچ هاي قفل درب صندوق – ٧

 .  را قطع كنيد (11)ابط برق قفل  ر– ٨

 .  پيچ هاي قفل را باز كنيد – ٩

 .  را باز كنيد(13) درپوش قفل شستي – ١٠

 .  سيم صندوق را باز كنيد – ١١

 . سيم كنترل را باز كنيد - ١٢

 .  را باز كنيد (16) پيچ هاي زبانه – ١٣

 .  را از قسمت مركزي عقب درآوريد (15) زبانه – ١٤

 . ي نصب عكس روش فوق عمل كنيد  برا– ١٥

 .  را پيچ كنيد و آن را سفت كنيد (10) پيچ هاي قفل درب صندوق عقب – ١٦

 .  را تنظيم كنيد (15) زبانه – ١٧

 .  تناسب درب صندوق نسبت به گلگيرهاي عقب را كنترل كنيد – ١٨

 . لگيرها جفت باشند  بايد با گ(9)لبه هاي درب صندوق عقب .  را سفت كنيد (16) پيچ ها – ١٩

 .  باز و بسته شدن درب صندوق را بررسي و از عملكرد آن مطمئن شويد – ٢٠
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٣٧ C 240برتسواري

 : گشتاور – ٢١

       Nm  10 پيچ قفل صندوق عقب   ●

                  Nm  10 پيچ زبانه صندوق ●  

 : ابزار مخصوص – ٢٢

 
129  589 03 21 00 

          فيلر 
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٣٨ C 240برتسواري

 نصب مدل در درب صندوق 

 
A                - لبة خارجي درب صندوق     A   - لبة خارجي درب صندوق  

B               –شعاع دستگيرة در صندوق     B –شعاع دستگيرة در صندوق   
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٣٩ C 240برتسواري

 

 
 
 .  را كنترل كنيد (3) را در اليه حامل (1) موقعيت محل عنوان مدل – ١

 . ان مدل را با نوار چسب بپوشانيد  عنو– ٢

 .  درب صندوق عقب را در محل درج عنوان مدل را تميز كنيد – ٣

 )  درجه سانتيگراد٤٠با هيتر اشعه اي تا .( درب صندوق را در ناحيه درج عنوان گرم كنيد – ٤

 . نيد  تنظيم ك (B,A )بالشتك را در حاشيه درب صندوق .  بالشتك در صندوق را نصب كنيد – ٥

 .  را درآوريد (3) اليه حامل – ٦

 .  را در محل بالشتك تنظيم و پرس كنيد (1) عنوان مدل – ٧

 .  را درآوريد (2) نوار چسب – ٨
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٤٠ C 240برتسواري

 

 : ابزار مخصوص – ٩

  

       208 589 06 23 00         203 589 01 23 00          202 589 21 23 00               202 589 20 23 00 
            بالشتك ها      بالشتك ها                  بالشتك ها             بالشتك ها 

 

 
230 589 05 23 00                                  215 589 15 23 00                   210 589 23 23 00  

                بالشتك ها   الشتك ها                                ب                 بالشتك ها 
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  ٨٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤١ C 240برتسواري

  AMGاصالح قاب هاي تزئيني 

 

 قطعات تزئيني كه با لوازم اضافي و قطعات يدكي مجهز شده بايد بعد از رنگ آستري با رنگ مشابه به : توجه 

 . رنگ آميزي گردد  خودرو

 )باز كردن (  جدا كردن –الف 

 . را باز کنيد سپر جلو  – ١

 .را باز کنيد سپر عقب  – ٢

 )سوار كردن (  نصب كردن –ب 

  . را عوض کنيد سپر جلو) تغيير  ( – ٣

   . را عوض کنيد سپر عقب ) تغيير  ( – ٤

 . را سوار کنيد سپر عقب  – ٥
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٤٢ C 240برتسواري

  سپر جلو تعويض

 

 

 

  آماده سازي –الف 

 .  سپر استاندارد را باز كنيد – ١

 .  را باز كنيد  (2) المپ هاي جلو– ٢

  چراغ هاي كوچك ريل هاي(4) ، حفاظ كابل (3) ، ضربه گير هاي سپر(2) قطعات داخلي را جدا كنيد – ٣

 .  را باز كنيد (5) نگهدارنده

 .  ، سيستم تميز كردن شيشه جلو را جدا كنيد (7)ل پوشش قالب بكس– ٤

 .  را جدا كنيد  (9)شبكه ها جلو پنجره ) جوانه(  ، زهوار صفحه فلزي پروانه  (8) تسمه هاي محافظ– ٥
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٤٣ C 240برتسواري

 

 

  تعويض –ب 

  قطعات تزئيني بوسيله قطعات داخلي– ٦

 . خورده ببنديد  در منطقه ها شور

  زه روي گلگير سمت چپ را پرچ كنيد– ٧

 .  

  سوار كردن –ج 

 .  در جهت بر عكس سپر را سوار كنيد – ٨

  شيار مركزي بين قطعات داخلي– ٩

 . ارجي را پرچ كنيد  و قاب خ

 .  شبكه ها را بست بزنيد – ١٠
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٤٤ C 240برتسواري

 بايستي در) دياق(پايه هاي نگهدارنده  : توجه 

  مواردي كه خودروها كد قطعه و يا كد

  . شوند  متعلقات دارند تعويض
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٤٥ C 240برتسواري

 )قاب ركاب (  قاب بغل تعويض

 

 

 

  آماده سازي –الف 

 .  باز كنيد  را) رکاب ( قاب بغل– ١

  سوار كردن -ب

 . دوباره نصب كنيد ) باز كردن (  را در جهت معكوس AMG قاب – ٢
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٤٦ C 240برتسواري

  كردن سپر عقب تعويض

 

 

  آماده سازي –الف 

 .  سپر را باز كنيد – ١

 .  و قسمت داخلي را باز كنيد (1) قطعه عرضي – ٢

 (3).  ضربه گير سپر را باز كنيد – ٣

 .  طرفين را باز كنيد  نگه دارنده هاي– ٤

  (5).   ريل نگه دارنده بااليي را باز كنيد – ٥

  (6).  حفاظ سيم كشي چراغ كوچك را باز كنيد – ٦

  (7).  زه طرفين را باز كنيد – ٧
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٤٧ C 240برتسواري

  (8).  پوشش بست بكسل را جدا كنيد – ٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سوار كردن –ب 

 )شبا فال( قسمت داخلي را از پايه جدا كنيد – ٩

 .  ريل نگه دارنده واسط را به ضربه گير سپر با دو عدد نوار چسب بچسبانيد – ١٠

 . دوباره نصب كنيد ) باز كردن ( در جهت معكوس – ١١
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٤٨ C 240برتسواري

 باز كردن جاي زاپاس چرخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  عالمت گذاري كنيد A روي پوشش چرخ زاپاس مانند خط – ١

 . يد  تيغ را در دستگاه جا بزن– ٢

 .  برش دهيد (A) پوشش چرخ زاپاس را عمودي در جهت خط – ٣

 . به رنگ بدنه صدمه نزنيد  : توجه 

 .  پوشش چرخ زاپاس را به سمت باال جدا كنيد – ٤
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  ٨٨  گروه                                                      فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي    
 

٤٩ C 240برتسواري

 

 .  تيغ برش را در دستگاه برش جا بزنيد – ٥

  . سنگ ساب را خيس كرده و هردو طرف تيغ را با ماشين سنگ ساب تيز كنيد – ٦

 . برآمدگي چسب را در اطراف پوشش چرخ زاپاس را با دستگاه برش دهيد – ٧

 .  لبه ها را جدا كنيد – ٨

هنگام سوار كردن و جدا كردن تيغ هميشه باد ورودي دستگاه را قطع كنيد از دستكش محافظ و عينك  : احتياط

 . ايمني استفاده كنيد 

 ن تيغ در دستگاه برش و خرده شيشه موقع برش شيشه متصل خطر جراحت از سر خوردن هنگام جا زد : احتياط

 :  ابزار و تجهيزات كارگاهي – ٩

 دستگاه برش -

 )٢بسته بندي (  م م ٦٣تيغ اره با قطر  -

 )فقط جهت دستگاه برش مورد نياز است (  پيچ -

 :  ابزار مخصوص – ١٠

 124 589 21 63 00                                                                                 
                                                                                                         تيغ برش 
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١  C 240 برتسواري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )صندلي ها (۹۱:  گروه 
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢  C 240 برتسواري

 صندلي ها

 

 صندلي هاي جلو  -

 صندلي هاي عقب  -

 پشت سري صندلي  -

 روكش هاي صندلي  -

 كنترل و تنظيم صندلي  -

 سيستم برق صندلي ها  -

 گرمكن وتهويه صندلي  -

 كمربند ايمني  -

 كيسه هوا -
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٣  C 240 برتسواري

 عملكرد تنظيم صندلي

 جلو سمت چپحافظه براي صندلي قابل تنظيم الكتريكي  ) ٢٤١( كد 

 حافظه براي صندلي قابل تنظيم الكتريكي جلو سمت راست  ) ٢٤١(كد 

 براي صندلي قابل تنظيم الكتريكي راننده ، خط فرمان و آينه عقب داراي حافظه  ) ٢٧٥( كد 

 تنظيم ارتفاع ايمني سر براي عملكردهاي تنظيم سهولت ورود و خروج ●  

   ماژول هاي كنترلارزيابي ميان جايگاه تنظيم ثابت و  ●

    ضروري است اين ارزيابي توسط يك شيوه  (  N32/1     or   N32/2  )مسافر با حافظه/ تنظـيم صـندلي جلو راننده   

 تنظيم حاصل مي شود كه هر يك از تنظيمات بايد تا جايگاههاي نقطه توقف بعدي جا به جا شود 

 نقطه توقف تنظيم طولي جلو   ●

 ايمني سر بااليينقطه توقف تنظيم   ●

 بعد از رسيدن به نقطه توقف مورد نظر ، ادامه يابد ، ماژول هاي كنترل تنظيم ٢٥٠ايـن حركت بايد حداقل به ميزان     

 را پس از يافتن نقطه توقف مناسب ، قفل كنيد  (  N32/1     or   N32/2  )مسافر داراي حافظه  / صـندلي جلـو راننده   

 .گاه كاليبراسيون نيز مي توان كاليبراسيون را از طريق عيب ياب نيز انجام داد از دست  با استفاده : توجه 

 هدف/ ماژول كنترل تنظيم صندلي جلو سمت چپ داراي حافظه جايگاه 

بـه منظور آسان تر كردن خروج از خودرو ،  صندلي راننده و خط فرمان به                 : خـروج   / سـهولت ورود    : توجـه   

 اين  –) صندلي به عقب مي رود و خط فرمان بلند مي شود            ( به جا شدن است     خـروج قـابل جـا       / موقعيـت ورود    

 .عملكرد در صفحه داشبورت قابل فعال و غير فعال كردن است 
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 

  ٩١  گروه                                     
 

٤  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن صندلي هاي جلو 

 
 

  ـ صندلي جلو١      

  ـ روكش٢

 پيچ پايه كمربند ـ ٣

  ـ پيچ ريل٤

  ـ پيچ ريل٥

 

 
 
 
 . پشت سري صندلي را به سمت پايين فشار دهيد – ١

  جهت صندلي راننده فرمان رابه – ٢

 . را به سمت جلو تنظيم كنيد (1)دلي جلو  صن– ٣

 . را از روي پيچ پايه كمربند ايمني را باز كنيد (2) روكش – ٤

 . را باز كنيد (3) پيچ پايه نگهدارنده كمربند ايمني – ٥

 .  عقب ريل صندلي را باز كنيد (4) پيچ هاي  – ٦

 . را به سمت عقب بكشيد (1) صندلي جلو – ٧

 .لو ريل هاي صندلي را باز كنيد  ج(5) پيچ هاي – ٨ 
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥  C 240 برتسواري

 N32/2  تنظيمات صندلي راننده وN 32/1كانكتور مربوط به ( اتصاالت برقي كانكتور تنظيم صندلي را باز كنيد -٩

 . مي باشد ) سمت شاگرد ( كانكتور مربوط به صندلي جلو 

ي جلوسمت چپ و كانكتور      براي صندل  X55/3كانكـتور   ( اتصـاالت برقـي كانكـتور را از بلـوك جـدا كنـيد               – ١٠

X55/4 براي صندلي سمت راست مي باشد ( 

 ) مربوط به تنظيمات صندلي (404x)كد عيب .(  اتصاالت سيستم پنوماتيك را باز كنيد – ١١

 . را جدا كنيد (1) صندلي جلو – ١٢

 . اند در هنگامنصب مطمئن شويد كه پيچ هاي نگهدارنده بخوبي در جاي خود قرار گرفته    : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٣

 :  گشتاور – ١٤

                        Nm 50 پيچ هاي ريل صندلي     ●

   Nm 30پيچ پايه نگهدارنده كمربند ايمني                     ●
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٦  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن پشتي صندلي جلو 

 
 

       
  ـ تسمه دور كابل٦

  ـ پيچ پشتي صندلي٧

  ـ پشتي صندلي٨

  ـ لوله هوا٩

  ـ روكش١

  ـ پيچ روكش٢

  ـ روكش بغل٣

  ـ پيچ پايه صندلي٤

  ـ كابل٥

 
 
 
 
 
 . كنيد  صندلي جلورا باز– ١

 . را باز كنيد(1)) روكش ( را از پنل  (2) پيچ – ٢

 . )روكش ها را به سمت عقب فشار دهيد تا از محل مربوطه خارج شود (  را باز كنيد (1,3) روكش – ٣

 مربوط به تنظيمات صندلي راننده و N32/1كانكتور  . (  اتصـاالت برقـي كانكـتور تنظـيم صـندلي را جدا كنيد               – ٣

N32/2مي باشد ) شاگرد (ط به تنظيمات صندلي راست  مربو. 

 .  را باز كنيد (4) پيچ هاي بلوك اتصال – ٥

 براي صندلي جلوسمت چپ و كانكتور       X55/3كانكـتور   (  اتصـاالت برقـي كانكـتور را از بلـوك جـدا كنـيد                – ٦

X55/4 باشد  مربوط به گرمكن صندلي هاي جلو سمت چپ و راست مي ٨٧٣كد عيب ( براي صندلي سمت( . 
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٧  C 240 برتسواري

 .  اتصاالت را آزاد و از هم جدا كنيد – ٧

 ) مربوط به تنظيمات صندلي (404a)كد عيب .( را باز كنيد (9) لوله هاي  سيستم پنوماتيك – ٨

 .  راباز كنيد (5) كابل – ٩

 .   در سمت راست و چپ باز كنيد (7) پيچ هاي – ١٠

 . را باز كنيد (8)پشتي صندلي – ١١

 .عكس روش فوق عمل كنيد  جهت نصب – ١٢

 : گشتاور – ١٣

                          Nm 35پيچ اتصال پشتي     ●
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٨  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن كفي بالشتك صندلي راننده 

 
 

       
   
 
 

  ـ بالشتك صندلي راننده١

  ـ بست٢

  ـ پيچ هاي بست٣

  مهار بند– ٤

  پين ها – ٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 .  را در حالت عمودي قرار دهيد (1) صندلي راننده – ١

 .دا كنيد صندلي راننده را باز كرده و ج– ٢

 . حركت صندلي را باز كنيد (3) پين هاي – ٣

 .  را باز كنيد (X55/3) سيستم اتصاالت مربوط به صندلي راننده – ٤
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٩  C 240 برتسواري

 .  تمام اتصاالت را از بلوك اتصال باز كنيد – ٥

 . را باز كنيد (2) بست – ٦

  ) كفي صندلي راننده را بطرف پايين فشار دهيد.( را باز كنيد (5) پين هاي – ٧

 .  تسمه بست را جدا كنيد– ٨

 . صندلي راننده را بيرون بكشيد به طرف جلو بكشيد (1)) بالشتك ( كفي صندلي – ٩

 . جهت نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٠  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن پايه تنظيم كننده صندلي جلو 

 

       
  ـ پشتي صندلي جلو١ 

 صندلي ـ بالشتك ٢

  ـ مكانيزم تنظيم٣

 
 
 
 

 .ده شده است صندلي از خودرو پيا : توجه 

 . را باز كنيد (1) پشتي صندلي جلو– ١

 .  راننده و شاگرد را باز كرده و درآوريد (2) كفي صندلي هاي جلو – ٢

 . صندلي را باز كرده و جدا كنيد (3) مجموعه تنظيم كننده – ٣

 .  براي نصب عكس روش فوق استفاده كنيد -٤
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١١  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن پوسته پشتي صندلي 

 
 

      

  ـ پوسته پشتي صندلي١

  ـ پيچ ها٢

  ـ فريم پشتي صندلي٣

  ـ قالب نصب٤

 
 . صندلي جلو را به سمت جلوكشيده وپشتي آن را به سمت جلو تا كنيد – ١

 .  نگهدارنده پوسته را باز كنيد (2)پيچ هاي – ٢

 . جدا كنيد (3 ) را بطرف پائين حركت داده و آن را از فريم پشتي صندلي (1) پوسته پشتي صندلي – ٣

 . داخل كنيد ( 2) د واقع در باالي فريم پشتي   در هنگام نصب هر دو قالب را در محل خو: توجه 

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد -٤
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٢  C 240 برتسواري

 صندلي عقب

 باز و بسته كردن كفي صندلي عقب 

 
 

         
  ـ صندلي نگهدارنده٤            )وسطي( بالشتك صندلي عقب  ـ١

      ـ مهره ها و تسمه٥            )كناري( ـ بالشتك صندلي عقب ٢

  ـ مهره و لوالي صندلي٣

 
 
 
 
 

 

براي كفي هاي   .( را خالص كرده آنها را به طرف جلو بلند كنيد            (1,2)صندلي عقب   ) بالشـتكهاي   (كفـي هـاي     – ١

 .را به طرف پايين فشار دهيد  (6)دو تكه ضامن 

 .  كفي صندلي عقب كه به كف خودرووصل شده اند را باز كنيد (5) مهره هاي مربوط به تسمه نگهدارنده – ٢

 .براي كفي هاي صندلي دو تكه اي آنها را به طرف پائين تا كنيد    : توجه 
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٣  C 240 برتسواري

 .  را به سمت پائين تا كنيد (1,2) كفي صندلي عقب – ٣

قبل از آن درپوش محافظ را باز       . (الهاي مربوط به اتصال كفي صندلي عقب به كف خودرو را باز كنيد               مهـره لو   -٤

 .)كنيد 

 . را باز كنيد (1,2) كفي صندلي عقب – ٥

 . توجه نمائيد (4)در هنگام نصب به وضعيت نصب صفحه نگهدارنده     : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

 :  گشتاور – ٧

  Nm  0 2مهره هاي لوالهاي صندلي عقب به كف                  ●   

 Nm  0 2مهره هاي تسمه هاي نگهدارنده به كف                      ●
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٤  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن كفي صندلي عقب 

 
 

            
   ـ درپوش ها٣                  ـ مهره ها٢                  ـ صندلي عقب١

 
 
 . را باز كنيد (3) درپوش هاي – ١

 . يد  را باز كن(2) مهره هاي – ٢

 .  را باز كنيد(1) كفي صندلي عقب – ٣

 .در هنگام نصب به وضعيت قفلهاي كمربند ايمني توجه نمائيد  : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٥  C 240 برتسواري

 پياده وسوار كردن پشتي صندلي عقب 

 
 

 

  
  ـ پيچ ها٤                    ـ پشتي صندلي عقب ١

     ـ پيچ هاي بيروني٥                         ـ كمربند وسطي٢

   ـ دستگيره صندلي٦                              ـ پيچ اتصال٣

 
 
 
 
 
 .عقب را باز كنيد ) كفي صندلي ( بالشتك – ١

 . كمربند وسطي را باز كنيد  نگهدارنده (3) پيچ – ٢

 .مطمئن شويد كه اتصال انتهايي كمربند درگير شده باشد  : توجه 

 . را باز كنيد (4) پيچ هاي – ٣

 . را باز كنيد (5) پيچ هاي - ٤
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٦  C 240 برتسواري

 . جدا كنيد (6) را از دستگيره (1) پشتي صندلي عقب – ٥

 )  آن را باز كنيد WAF 7 استفاده از ابزار مخصوص با.(  اتصال سيستم پنوماتيك هواي پشت سري را باز كنيد – ٦

 . را باز كرده ودرآوريد (1) پشتي صندلي عقب – ٧

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 :  گشتاور – ٩

                                Nm  0 3پيچ اتصال كمربند ايمني       ●

 :  ابزار مخصوص – ١٠

 

                                                                      

 000 589 01 10 00 
  بكسست آچار
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٧  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن بالشتك كناري صندلي 

 
 

         

  ـ بالشتك كناري١

  ـ پيچ بالشتك٢

 
 
 . بالشتك صندلي عقب را جدا كنيد -١

 .بالشتك صندلي عقب را آزاد و به جلوتا كنيد – ٢

 .  را باز كنيد (2) پيچ – ٣

 )به فلش در تصوير توجه كنيد ( بكشيد تا از دستگيره جدا شود  را از باال(1) بالشتك كناري – ٤

در هنگامنصـب مطمئـن شـويد كه سيم وصل كننده درست در خار مربوطه در زير گلگير درگير شده                     : توجـه   

 .باشد 

 . جهت نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٨  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن پشتي تاشوصندلي عقب 

 
 

        
  ـ پشتي صندلي٧                      ـ مهره ها٤          ي پايه وسطي ـ پيچ ها١ 

  ـ پيچ كمربند٩                     ـ اتصال هوا٥                     ـ پايه وسطي٢
   ـ پشتي صندلي٦                   ـ پيچ بلبرينگ٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . بعد از باز كردن بالشتك روكش هاي كناري را جدا كنيد – ١

 . ) رينگ آبندي را كنار بگذاريد .( باز كنيد (2) را از پايه وسطي (1) پيچ هاي – ٢

 .  را باز كنيد (2) پايه وسطي – ٣
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١٩  C 240 برتسواري

 
 
 . را باز كنيد (9) پيچ – ٤

 . را باز كنيد (3) پيچ هاي – ٥

 .نيد  را باز ك(4) پيچ هاي – ٦

 .  را باز كنيد (6,7) پشتي هاي عقب – ٧

 . را باز كنيد (4) پيچ هاي- ٨

 .  را باز كنيد (5) اتصاالت هوا – ٩
 پشتي١  ١٠

      ٣          
 .  را باز كنيد (6) عقب–

 .  را باز كنيد (5) اتصال هواي – ١١
ت٢ را بلند كرده نگهدارنده ياتاقان . ( را جدا كنيد پشتي صندلي عقب ٢ - ١٢  پ

      ٣                                                                                     ٣          
ي عقب (2)(7)   را از پيچ (7)ش

 . )ياتاقان چپ جداكنيد 
 .  جهت نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٣
 :  گشتاور -١٤

                       Nm 33 پيچ اتصال به گلگير                 ● 

  Nm  0 4مهره نگهدارنده كف خودرو                           ●   

  Nm  0 3پيچ سگگ كمربند عقب                                  ●

 :ابزار مخصوص – ١٥
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٠  C 240 برتسواري

 ي ها باز وبسته كردن مكانيزم قفل پشت

 
 

   
  ـ اتصال دهنده٧                               ـ گيره٤                   ـ كابل كنترل١ 

   ـ مكانيزم قفل كننده٨                         ـ قفل پشتي٥                 ـ پيچ هاي اهرم٢
  ـ پيچ ها٦                    ـ محفظه اهرم٣

 
 
 

 

 . كنيد ) آزاد (پشتي صندلي را خالص – ١

 . را باز كرده وجدا كنيد (4)گيره – ٢

 .  پشتي عقب را به پايين تا كنيد – ٣

 . طبق عقب را جدا كنيد -٤

 .  را باز كنيد (5) را از روي قفل پشتي صندلي عقب (6) پيچ هاي – ٥

 . را باز كنيد (5) از روي قفل پشتي صندلي عقب  را(8) فنر كنترل كننده مكانيزم قفل – ٦
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢١  C 240 برتسواري

 كه مربوط به كنترل كننده مكانيزم قفل        (7) را جدا كرده واتصال دهنده       (5) بـا دقـت قفـل پشتي صندلي عقب           – ٧

 .  است را بكشيد (8)

 (7)ه  در هنگام نصب با استفاده از يك پيچ گوشتي قفل پشتي صندلي عقب را نگه داشته ،متصل كنند                  : توجـه   

 است رادر وضعيت مناسب قرار داده سپس كنترل كننده مكانيزم قفل را (5 )را كـه برروي قفل پشتي صندلي عقب  

 . بكار اندازيد 

 .  را باز كنيد (3) را ازروي اهرم محفظه آزاد كنيد وپوسته ٢ پيچ هاي – ٨

 . ا جدا كنيد  ر(3) را به همراه محفظه اهرم خالص كننده (5) قفل پشتي صندلي عقب – ٩

 .براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١٠

 .  سيستم را بررسي وعمل كرد آن را چك نمائيد – ١١

  ميزان حركت آن مكانيزم ٣/٢كابل تنظيم را با استفاده از مهره تنظيم طوري تنظيم نمائيد كه با كشيدن   : توجه 

 . قفل باز شود 

 : گشتاور – ١٢

                  Nm 10تي عقب         پيچ مكانيزم قفل پش●   
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٢  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن پشتي هاي دو تكه اي 

 
 

  ـ پيچ هاي دسته صندلي١     
  ـ دسته صندلي٢
  ـ روكش٣
  ـ درپوش٤
  ـ كيسه٥
  ـ پيچ ها٦
  ـ قاب دسته صندلي عقب٧
  قاب دسته صندلي جلو ـ٨

 
 
 
 
 
 
 
 .  را باز كنيد (1) پيچ هاي دسته صندلي – ١

 .) را آزاد كنيد (3)براي اينكار روكش .( دسته صندلي را باز كنيد – ٢
ت٢  -٣  پ

     ٣    
ي صندلي وسطي عقب را خالص وآن را به جل  .وتا كنيد ش

 .  را باز كنيد (4) درپوش – ٤

 .  را باز كنيد (5) كيسه لغزنده – ٥

 .  باز كنيد (7) را از روي قاب دسته صندلي (6)پيچ – ٦

 را به باال تا (8)براي اينكار قاب دسته صندلي جلو .  را باز كنيد  (7,8) قـاب هـاي دسته صندلي ها جلو وعقب           -٧

 )ف پايين جدا كنيد به فلش توجه كنيد كرده و آن را بطر
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٢٣  C 240 برتسواري

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨

 باز وبسته كردن پشت سري 

 
 

                         
    ـ پشت سري صندلي١

 
 
 .  را ازاد كنيد (1)قفل پشت سري – ١

 .  پشت سري را بيرون بكشيد – ٢

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٣
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٢٤   C 240  برتسواري

 :باز وبسته كردن پشت سري صندلي عقب 

 

                        
  ـ دكمه آزاد كننده٢
  ـ ريل پشت سري٣

 
 
 
 .  پشت سري هاي قسمت عقب را جدا كنيد – ١

فشار دهيد همزمان ) عقب (رابه داخل ) فلش ( داخل كرده زبانه (3 ) قـالب مخصـوص را در ريل پشت سري   -٢

 .  را به باال بكشيد (3)ريل 

 . يستم هوا در زير ريل پشت سري قرار دارند دقت شود كه اجزاء س : توجه 

در سمت راست قرار    ) فلش  ( را از باال داخل قاب پشتي كرده و زبانه هاي درگير شونده              (3) ريـل پشت سري      – ٣

 .گرفته اند ودر محل خود در قاب پشتي صندلي قرار گيرند 

 .  در سمت چپ قرار گيرد(2) را طوري نصب كنيد كه دكمه آزاد كننده (2)ريل پشت سري  : توجه 

 .  پشت سري هاي قسمت عقب را نصب كنيد – ٤

 :  ابزار مخصوص – ٥

                                                                        
140 589 02 33 00 

  قالب بيرون كشيدن
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٢٥   C 240  برتسواري

 باز وبسته كردن مكانيزپشتي صندلي عقب 

 
 

      

  ـ روكش١٠
  ـ ريل پشت سري١١
  ـ پشتي صندلي١٢
  ـ دسته صندلي١٣
  ـ پانلهاي داخل١٤
  ـ گيره١٥
  ـ قالب١٦
  ـ لوله هوا١٧
  ـ سيستم هوا١٨

  ـ سيني عقب١
  ـ پشتي٢
  ـ پيچ ها٣
  ـ پانل عقب٤
  ـ درپوش سيني٥
  كيسه اسكي ـ٦
  ـ روكش٧
  ـ لوله هوا٨
  ـ تودوزي٩

 
 
 
 
 
 .  پشت سري ها در قسمت عقب را جدا كنيد – ١

 .  را باز كنيد (12) نگهدارنده پشتي صندلي عقب – ٢

 .  را جدا كنيد(12) را از روي پشتي صندلي عقب (9) روكش تودوزي - ٣

 .  را باز كنيد (17) لوله هاي هوا – ٤

 .  را باز و آنها را جدا كنيد (19-18) گيره لوله هاي هوا – ٥

 . را با استفاده از ابزار مناسب جدا كنيدميخ پرچ هاي مربوط به حركت صندلي به باال  : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٦

 .  عملكرد آن را مورد بررسي و آزمايش قرار دهيد – ٧
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٢٦   C 240  برتسواري

 باز وبسته كردن روكش بالشتك صندلي جلو 

 
 

     
  ـ روكش١
  ـ فريم بالشتك٢
  ـ گيره ها٣
  ـ پوشش الستيكي٤
  ـ تودوزي٥
 شتك صندلي ـ بال٦
  ـ تسمه الستيكي٧
  ـ سيم هاي تودوزي٨
  ـ گيره هاي روكش٩

 
 
 
 
 
 
 

  باز كردن –الف 

 . بالشتك صندلي جلو را جدا كنيد – ١

 . وكش آن را روي سطح مناسبي قرار دهيد  بالشتك صندلي جلو و ر– ٢

 .  را از شيار گيره كه بدور قاب بالشتك قرار گرفته باز كنيد (1)روكش – ٣

 .  به پايين آزاد كنيد (2) به بالشتك صندلي را با فشردن فريم بالشتك (2)فشار وارده به روكش  : توجه 

 بيرون كشيده وبه وسط تا      (6)يروني بالشتك صندلي     را از لبه ب    (4) و پوشـش السـتيكي       (1) روكـش بالشـتك      – ٤

 . كنيد 
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها
 

٢٧   C 240  برتسواري

 .  را باز كنيد(5) را از سيم مربوط (3) گيره هاي تودوزي عقب – ٥

 .  را باز كنيد (2) را از فريم بالشتك (7) تسمه هاي الستيكي – ٦

 .  را از فريم آن جدا كنيد (6) وبالشتك صندلي (1) روكش – ٧

 .  را باز كنيد(8)ي تودوزي  سيم هاي طولي وعرض– ٨

 .  جدا كنيد (6) را از بالشتك صندلي (1) روكش – ٩

  بستن –ب 

 .  را در محل مربوطه روكش داخل وبا هم منطبق نمائيد (8) سيم ها ي تودوزي – ١

 .  را به هم وصل كنيد (8) سيم هاي تودوزي – ٢

 .از سيم وسطي شروع كنيد  : توجه 

 .  قرار دهيد (2) را بر روي فريم (1)  وروكش(6) بالشتك – ٣

 .  وصل كنيد (2) را به فريم (7) تسمه هاي الستيكي – ٤

 .  وصل كنيد (5) را به سيم تودوزي (3) گيره هاي تودوزي عقب – ٥

 .  به پايين بكشيد(4) را از روي لبه بيروني فريم بالشتك (4) و پوشش الستيكي (1) روكش – ٦

 .  را به پايين فشار دهيد 2شيارهاي دور فريم است قرار داده ، فريمبالشتك   را در (1) روكش – ٧ 

 .  بالشتك صندلي جلو را در محل خودش نصب كنيد – ٨
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٢٨   C 240  برتسواري

 باز وبسته كردن تودوزي پشتي صندلي جلو 

 
 

     
  ـ گيره هاي ٦                           ـ پشتي صندلي١ 

  ـ ريل پشت ٧                          ـ تودوزي پشتي٢
    ـ پشت سري٨                              ـ فريم پشتي٣
  ـ پوسته پشتي٩                       ـ پوشش الستيكي٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  باز كردن –الف 

 .  صندلي جلورا جدا كنيد - ١

 . آن جدا كنيد  را از روي  (1) روكش پشتي – ٢
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها
 

٢٩   C 240  برتسواري

 . را جدا كنيد (8) پشت سري هاي – ٣

 . باز كنيد (3) را از دور تا دور فريم (2) گيره هاي تودوزي پشتي – ٤

 .  جداكنيد (9) را تا آنجا كه ممكن است از روي پوسته پشتي (4) پوشش الستيكي (2)پوسته پشتي – ٥

 . جدا كنيد  (1) را از روي پشتي صندلي  (7) ريل هاي پشت سري – ٦

 و  (2) تودوزي   (9)پوسته پوششي   .  در فريم پشتي صندلي درگير هستند        (7)ريـل هـاي پشت سري        : توجـه   

 .  آزاد شوند(7)را تا آنجايي كه ممكن است به سمت باال بكشيد تا ريلهاي پشت سري (4)پوشش الستيكي 

 .  را جدا كنيد(3) را از فريم پشتي (9)  را همراه باپوسته پشتي(4) و پوشش الستيكي (2) تودوزي پشتي – ٧

 .  را از كنار وباال به داخل تا كنيد (2) تودوزي – ٨

 .  درجه بچرخانيد ٩٠ را (6) جدا كنيدبراي اين كار گيره هاي (5) را از سيم (6) گيره هاي – ٩

 .  را باز كنيد(6) درجه اي گيره هاي ٩٠ را با چرخش (5) سيم هاي عرضي– ١٠

 .  را جدا كنيد (9) را از پوسته پشتي (4) را با پوشش الستيكي (2)وزي پشتي  تود– ١١

  بستن –ب 

 .  كرده و منطبق كنيد (9) را داخل پوسته پشتي (6) گيره هاي – ١

 .  بكشيد (9) را از باال به روي پوسته (2)پشتي   تودوزي– ٢

 .  قرار داده منطبق نمائيد (9) روي پوسته پشتي  را به كنار تا كرده(4) وپوشش الستيكي (2) تودوزي پشتي – ٣
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها
 

٣٠   C 240  برتسواري

 مربوط به بستن را روي لوله هاي پارچه اي توروزي پشتي قراردهيد  (5)در زمان تعويض ، سيم هاي        : توجـه   

 .  ببنديد (6) را به گيره هاي (5) سيم هاي – ٤. 

 .  بكشيد (3)م پشتي  روي فري(4) را با پوشش الستيكي (2) وتودوزي پشتي (9) پوسته پشتي – ٥

 . را نصب كنيد (7) هردوريل پشت سري – ٦

 .  داخل كنيد (3) دور تا دور فريم  (2) تودوزي پشتي – ٧

 .  را در محل خود قرار دهيد (8) ريلهاي پشت سري – ٨

 .  پوسته پشتي صندلي را روي پشتي صندلي قرار دهيد – ٩

 .  صندلي جلورا در محل خودش نصب كنيد – ١٠
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٣١   C 240  برتسواري

 باز وبسته كردن روكش هاي بالشتك صندلي
 
 

          
  

         

  ـ بالشتك صندلي١
 ه ـ صندلي بچ٢
  ـ پيچ ها٣
  ـ روكش٤
  ـ درپوش٥
  ـ فريم بالشتك٦
  ـ روكش٧
  ـ گيره٨
  ـ سيم تودوزي٩
  ـ سيم هاي تودوزي١٠
  ـ بالشتك صندلي١١
  ـ پيچ ها١٢
  ـ دستگيره ها١٣
  ـ فريم صندلي بچه١٤
  ـ روكش اهرم١٥
  ـ كشش دهنده پارچه١٦
  ـ پوشش نمدي١٧
 

 
 . را باز كنيد(1)  بالشتك صندلي عقب - ١ 

 . را تاكنيد(2) صندلي بچه – ٢

 . باز كنيد(2) مربوط به صندلي بچه (4) را از روكش (3) پيچهاي – ٣
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها
 

٣٢   C 240  برتسواري

 . را جدا كنيد(4) روكش -٤

 . باز كنيد(7) از روكش  را(5) حلقه – ٥

 . را از شيار گيره بيرونبكشيد(4)را به پايين فشار داده وروكش (6) فريم بالشتك – ٦

 . را آزاد كرده آنرا از تا باز كنيد(2) صندلي بچه – ٧

 . را با بالشتك جدا كنيد(7) روكش – ٨

 . را از سيمهاي تودوزي صندلي بچه باز كنيد(5) گيره هاي تودوزي – ٩

 . جدا كنيد(10) را از سيم تودوزي (8) گيره هاي تودوزي – ١٠

 .)آنرا  داخل لبه پارچه كرده منطبق نماييد.( بيرون بكشيد (2) را از لبه دور روكش (10) سيم – ١١

 . را از بالشتك جدا كنيد(7) روكش – ١٢

 . را باز كنيد(2) را از روي صندلي بچه (12) پيچ هاي – ١٣

 . را جدا كنيد(6) را از روي فريم بالشتك (2) صندلي بچه – ١٤

 . آزاد كنيد(2) را در روي صندلي بچه(16) كشش وارده به كشنده پارچه – ١٥

 . را جدا كنيد(15) روكش روي اهرم آزادكننده – ١٦

 .قبل از آنكه روكش به داخل اهرم آزاد كننده بيفتد ، آنرا در داخل صفحاتپالستيكي كوچك بيندازيد: توجه 

 . را از محل اهرم آزاد كننده جدا كنيد(17) پوشش نمدي – ١٧

 . را آزاد كنيد(13)   دستگيره هاي– ١٨

 . را از بالشتك صندلي مجزا كنيد(14) فريم صندلي بچه – ١٩

 . را باز كنيد(17) قالب پوشش نمدي – ٢٠

 . روكش صندلي را از بالشتك صندلي را از بالشتك صندلي بچه جدا كنيد– ٢١

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٢٢
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٣٣   C 240  برتسواري

 باز وبسته كردن روكش پشتي صندلي عقب  
 
 

                          
 

                
  ـ كيسه اسكي٦                    پشتي ـ پوشش١
  ـ روكش٧                            ـ پشتي٢
  ـ لوله هوا٨                          ـ پيچ ها٣
  ـ روكش صندلي٩                          ـ درپوش٤
  ـ روكش١٠                     ـ فريم تزئيني٥

 
 
 
 
 
 .  پشت سري هاي صندلي عقب را باز كنيد- ١

 . صندلي عقب را باز كنيد(12) پشتي – ٢

  . را روي سطح مناسبي قرار دهيد(12) پشتي صندلي عقب  – ٣

 .را باز كنيد ) لغزنده ( كيسه اسكي -٤

 .  باز كرده وفريم را جدا كنيد  (5) را از پشت فريم تزئيني (3) پيچ هاي – ٥
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها
 

٣٤   C 240  برتسواري

 .  را از شيار اطراف فريم پشتي عقب جدا كنيد  (9) لبه روكش -٦

 . روكش سمت عقب پشتي را باز كنيد – ٧

  .  پيچ را از نگهدارنده مركزي كف ماشين باز كنيد– ٨

 . را باز كنيد (14) فريم تزئيني سمت داخل – ٩

 .  پيچ هاي دسته صندلي تا شوي صندلي عقب را باز وآنرا جدا كنيد – ١٠

 .  جدا كنيد (13) را از شيار اطراف پشتي در محل قرار گرفتن دسته صندلي (9) لبه روكش صندلي – ١١

 . نيد را براي جدا كردن كمربند ايمني باز ك(10) روكش – ١٢

 .  را باز كنيد (7) را باز كرده و روكش (8)گيره لوله هواي – ١٣

 .  را باز كنيد (11) ريلهاي پشت سري – ١٤

 .  سيموصل كننده را از فريم پشتي جدا كنيد– ١٥

 .  بدقت كمربند ايمني را بيرون بكشيد – ١٦

 .  بيرون آوريد(24) را همراه با تشك اسفنجي(9) روكش صندلي – ١٧

 . باز كنيد (24) را روي تشك اسفنجي(9) روكش صندلي - ١٨

 .  درجه بچرخانيد٩٠ را باز كردن وبستن (22) گيره هاي – ١٩

 . را با هم منطبق كرده وبااستفاده از سيم وصل كننده آنهارابه هم وصل كنيد (22)براي نصب گيرههاي: توجه 

 .ن خارج كنيد  را از پاكت پارچه اي آ(23) سيم هاي وصل كننده – ٢٠

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٢١
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٣٥   C 240  برتسواري

 باز وبسته كردن بالشتك هوا صندلي هاي جلو 

 

   
  ـ بالشتك هوا١
  ـ تقويت كننده٢
  ـ فريم پشتي٣
  ـ پيچ ها٤
  ـ تقويت كننده چپ٥
  ـ تقويت كننده راست٦
  ـ پيچ ها٧

 
 
 
 
 
 . تودوزي پشتي صندلي جلو را باز كنيد – ١

 .  لوله هاي هوا را باز كنيد – ٢

 . در هنگام نصب مطوئن شويد كه لوله ها در مسير درست قرار گرفته باشند : توجه 

 . در باال و پايين باز كنيد (3) را از فريم پشتي (2) صفحه تقويت كننده وسطي – ٣

 . را باز كنيد (3) را ازفريم پشتي (1) را همراه با بالشتك هواي (2) صفحه تقويت كننده وسطي – ٤
 .  را از صفحه تقويت كننده راست را باز كنيد (7) را از صفحه تقويت كننده چپ وپيچ (4) پيچ – ٥
 (3) را به همراه بالشتك هوا از فريم پشتي     (6) و صفحه تقويت كننده راست     (5) صـفحه تقويـت كنـنده چپ           – ٦

 .جدا كنيد 
 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧

 . بعد از نصب بالشتك هوا را از نظر نشتي هوا چك كنيد – ٨
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٣٦   C 240  برتسواري

 باز وبسته كردن شير كنترل صندلي 

 
 

                       
 

  ـ آزاد كننده١
  ـ شير كنترل٢
  ـ پشتي٣

 
 
 
 
 .  را در جهت فلش بكشيد (1) اهرم آزاد كننده – ١

 . به طرف باال بكشيد (3) را از مقر خود (2) شير كنترل صندلي – ٢

 .  بررسي كنيد (2)كاركرد شير كنترل صندلي – ٣

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٤
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٣٧   C 240  برتسواري

 باز وبسته كردن موتور تنظيم كننده صندلي جلو 

 
 

       
  ـ پيچ ها٣                   ـ پانل تزئيني١
  ـ پيچ ها٤                       ـ پيچ ها٢

       

 
 
 
 . صندلي جلو را باز كنيد – ١

 . را با هم باز كنيد (N32/1 , N32/2) كنترل تنظيمصندلي راننده و صندلي شاگرد – ٢

 اتصـال الكتريكـي كنترل تنظيم صندلي جلوسمت راننده را با حفاظ همراه با كنترل تنظيمات صندلي شاگرد را                    – ٣

 .جدا كنيد 

 . را باز كنيد (M27m1/M28m1)عقب  موتور برقي جلو و (2) پيچ هاي – ٤

 .  را درآوريد (M27m1/M28m1) موتور برقي جلو و عقب – ٥

 .  را از صندلي جلو باز كنيد (1) روكش صندلي – ٦
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٣٨   C 240  برتسواري

 . را باز كنيد (M27m2 / M28m2) را از موتور برقي باال و پايين كننده  (3) پيچ هاي – ٧

 . را درآوريد (M27m2 / M28m2) موتور برقي باال و پايين عقب - ٨

 .  موتور تنظيم صندلي جلو را باز كنيد  (4) پيچ هاي – ٩

 . را باز كنيد (M27m3 / M28m3) موتور باال وپايين كننده جلو صندلي – ١٠

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١١

 .  عملكرد سيستم تنظيم صندلي را بررسي كنيد – ١٢

 :  گشتاور – ١٣

             Nm 4 تور تنظيم صندلي  پيچ هاي مو   ●

 : ابزار مخصوص – ١٤

 

                                                                              
 

000 589 01 10 00 
  تاورست آچار گش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٣٩   C 240  برتسواري

 باز وبسته كردن موتور تنظيم پشتي صندلي جلو 

 

                 
  ـ پيچ ها٤             ـ تودوزي پشتي١
  ـ پيچ خودكار٥                   ـ پانل رويه٢
  ـ پيچ٣

 
 
 
 

 . صندلي جلو را باز كنيد – ١
 . ا از پشتي صندلي جلو جدا كنيد پوسته پشتي ر– ٢
 . را باز كنيد (M27m4 /  M28m4) اتصال الكتريكي موتور تنظيم پشتي صندلي – ٣
براي باز كردن آن را به سمت راست فشار .  را باز كنيد (M27m4 /  M28m4)موتـور تنظـيم پشـتي صـندلي     –  ٤

 . داده بعد آن را به طرف پايين آورده وجدا كنيد 
 . را درآوريد (2) را باز كرده وروكش (3) پيچ – ٥
 .  را از سمت راست آزاد كنيد (1) گيره توروزي پشتي – ٦
 .  از روي پشتي سمت راست باز كنيد (4) پيچ هاي – ٧
 . را باز كنيد (M27m5 /  M28m5))جلو وعقب كننده ( موتور تنظيم پشتي صندلي –  ٨
 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩
 . عملكرد سيستم تنظيم صندلي را بررسي كنيد – ١٠
 :   گشتاور – ١١
             Nm 5پيچ موتور تنظيمپشتي صندلي      ●
 : ابزار مخصوص – ١٢

                                                                               
000 589 01 10 00 

 ست آچار گشتاور
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٤٠   C 240  برتسواري

 باز وبسته كردن كليد گرمكن صندلي 

 
 

                    
    ـ اتصاالت الكتريكي٣                                     ـ پيچ ها٢                          ـ رويه ١

 
 . را از كنسول مركزي را باز كنيد (1) روكش – ١

 .  و كانكتور هاي مربوطه را باز كنيد (3) اتصاالت برقي – ٢

 .  روي كنسول را باز كنيد (2) پيچ هاي نگهدارنده – ٣

 .  را در پانل كنتررل بااليي را باز كنيد N72 / 1 كنترل كننده – ٤

  در پانل كنترل باال قرار گرفته است (N72/1) صندلي هاي جلو كنترلروكليد گرمكن : توجه 

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد -٥
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها
 

٤١   C 240  برتسواري

 
 كمربند ايمني

 جمع كننده كمربند  -

 عملكرد جمع كننده كمربند  -

 باز وبسته كردن كمربند ايمني  -

 باز وبسته كردن كمربند ايمني صندلي عقب  -

 ي صندلي عقب باز وبسته كردن كمربند ايمني وسط -

 باز وبسته كردن سگك كمربند صندلي جلو  -

 باز وبسته كردن سگك كمربند صندلي عقب -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها
 

٤٢   C 240  برتسواري

  موارد ايمني
 

خطـر زخمـي شدن وصدمه ديدن در هنگام تست كيسه هوا وجمع كننده هاي كششي در مواقع اضطراري          – ١

 . وجود دارد 

شونده ان در باال باشد نگهداري كرد ونبايد در درجه  را در حالـيكه قسـمت باز   (Air bag) كيسـه هـوا   – ٢

پيچ تست كيسه هوا و     . در هنگام كار برق آن را قطع كنيد         . درجه سانتي گراد قرار گيرد       ١٠٠حرارت باالتر از    

 . را به همراه كمربند ايمني صندلي جدا كنيد (x11/13)كانكتور هاي جمع كننده 

 . كننده ها وقتي كه آنها جدا كرده ايد باشيد  مواظب محترق شدن چاشني هاي جمع – ٣

 . دقت كنيد در هنگام نصب جمع كننده هاي كمربند ايمني بطور صحيح انجام شود – ٤

 . بعد از بستن جمع كننده هاي كمربند ايمني سيستم آن را فعال نمائيد - ٥ 
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها
 

٤٣   C 240  برتسواري

 نكات ايمني كسيه هوا وكمربند در خودروهاي تصادفي 

 پس ازتصادف 

كيسه هاي هوا و سيستم نگهدارنده ي قفل جمع كننده كمربند ايمني را در خصوص بروز هرگونه نشانه ي خارجي                    

قطعات معيوب يا آسيب ديده بايد بالفاصله تعويض        . آسـيب ، عيـب و نـوع قـرار گـيري مورد بازديد قرار گيرند                 

 .اين قطعات نبايد تعمير شوند . شوند 

 : ي كمربند ايمني با كيسه ي هوا بايد تعويض شود ماژول كنترل قفل جمع كننده

 .در موردي كه تغيير شكل يافته يا محفظه آسيب ديده است   ●

در مـوردي كـه صـفحه فـرمان تغيـير شكل يافته است ، حتي در صورتي كه ماژول كنترل به نظر دست نخورده                           ●

 .است 

  در مورد يك عيب الكتريكي   ●

 گيري كيسه ي هوا پس از سه بار به كار   ●

پـس از نصـب بـا توجه به مستندات عيب يابي ، ماژول جديد كنترل قفل جمع كننده كمربند ايمني                      : توجـه   

 .برنامه ريزي كرده و شاخص بندي كنيد 
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها
 

٤٤   C 240  برتسواري

 .كيسه ي هوا يا دستگاه هاي قفل جمع كننده كمربند ايمني بايد تعويض شوند در موقعي كه بايد 

 پس از به كارگيري   ●

 .در صورت آسيب خارجي ، حتي اگر هيچ جايگيري صورت نگرفته باشد   ●

 در صورت بروز يك عيب الكتريكي   ●

پس از نصب كيسه ي هواي راننده ، فرمان ابد تعويض شود وپس از به كارگيري كسيه هواي جانبي ، پوشش كسيه                      

 . ه داشبورد هواي جانبي در اليه در و پس از به كارگيري كسيه هواي رانند ه در صفح
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٤٥   C 240  برتسواري

 

 عملكرد جمع كننده كمربند ايمني

 
 
 

  ـ جمع كننده كمربند ايمني١              
 
 
 
براي .  سيستم جمع كننده و نگهدارنده كمربند ايمني را چك كنيد (STAR . diagmosis)بادسـتگاه عيـب ياب   – ١

ربند ايمني را خوانده و آن را پاك  مربوط به كم (DTC)ايـنكار سـوكت دسـتگاه عيب ياب را وصل كرده و حافظه    

 . كنيد 

معلوم باشد  ) فلش  ( چـنانچه يكـي از چاشـني عمـل كننده محترقه بطور الكتريكي عمل كرده وپين قرمز رنگ                    – ٢

 .نيز عمل كرده اند ) چاشني ٣(چاشني هاي ديگر 

 . گام كار توجه كنيد  نكته هاي مربوط به طريقه خنثي سازي سيستم جمع كننده اي كمربند ايمني در هن– ٣

 . براي محترق كردن چاشني ها هنگامي اين كار را انجام دهيد كه جمع كننده را باز كرده و جدا مي باشد – ٤
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٤٦   C 240  برتسواري

 محترق كردن چاشني

 

خطـر زخمي شدن وصدمه ديدن در هنگام تست كيسه هوا وجمع كننده هاي كششي در مواقع اضطراري                  : احتـياط   

 وجود دارد 

 را در حالـيكه قسـمت بـاز شـونده ان در بـاال باشد نگهداري كرد ونبايد در درجه      (Air bag)ا كيسـه هـو  :احتـياط  

پيچ تست كيسه هوا و . در هنگام كار برق آن را قطع كنيد       . درجـه سـانتي گـراد قـرار گيرد           ١٠٠حـرارت باالتـر از      

  را به همراه كمربند ايمني صندلي جدا كنيد (x11/13)كانكتور هاي جمع كننده 

  را به چاشني(8) كانكتور دو پين – ١

  المپ شاخص– ٥ دكمه باطري                    – ٢

  آدابتور با سيم   – ٧ دكمه فعال كننده               – ٣

 كانكتور – ٨ سوئيج                           – ٤

 .  كمربند ايمني صندلي وصل كنيد 

 .  قرار دهيد ١ را در وضعيت (4) سوئيچ – ٢

  را با هم فشار(3) و دكمه (2) همزمان دكمه باطري – ٣

 . دهيد 

 .  متر مي باشد ١٠فاصله ايمني : احتياط 

 . روشن خواهد شد (5)بعد محترق كردن چاشني المپ 
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها
 

٤٧   C 240  برتسواري

 كاربرد كابل هاي احتراق 

 

خطـر زخمي شدن وصدمه ديدن در هنگام تست كيسه هوا وجمع كننده هاي كششي در مواقع اضطراري                  : احتـياط   

 وجود دارد 

 را در حالـيكه قسـمت بـاز شـونده ان در بـاال باشد نگهداري كرد ونبايد در درجه      (Air bag)كيسـه هـوا   :احتـياط  

پيچ تست كيسه هوا و . در هنگام كار برق آن را قطع كنيد       .سـانتي گـراد قـرار گيرد         درجـه    ١٠٠حـرارت باالتـر از      

  را به همراه كمربند ايمني صندلي جدا كنيد (x11/13)كانكتور هاي جمع كننده 

 . متر كه در انتهاي آن كليد فشاري قرار دارد ١٠ سوار كنيد كابل هاي جرقه به طول – ١

 . نصب كنيد ) كسيه هوا(به كانكتور ايربگ توپي كانكتور دو پيني را – ٢

 . كابل هاي جرقه را به باطري وصل كنيد – ٣

 . در يك زمان هر دو كليد را با هم فشار دهيد – ٤

 كابل  ٤تا  ٢در هر مرحله تكرار     .  چاشني كه بايد هر دو عمل كنند         ٢) ايربگ( بـراي هـر مجموعـه كسـيه هـوا            – ٥

 .چاشني عمل مشوند 

 .  متر را رعايت كنيد ١٠ايمني فاصله براي : توجه 
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٤٨   C 240  برتسواري

 

 سيم كشي خنثي كردن چاشني

 

        a    = 11000 cm تر مينال باطري                                  – ١

 b        = 1000  cm كليد فشاري                                      – ٢

         c  = 420  cm                              كابل با توپي         – ٣

  كانكتور – ٤
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٤٩  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن كمربند ايمني صندلي جلو 

 
 

        

  ـ پيچ پايه١
 پيچ هاي جمع كننده ـ ٢
  ـ پيچ انتهاي كمربند٣
  ـ جمع كننده كمربند٤
  ـ ضامن٥
   ـ پيچ پايه نگهدارنده٦

 
 

اينكار باعث صدمات و جراحت     . هـيچ گـاه سيسـتم جمـع كنـنده اتوماتيك كمربند ايمني را باز نكنيد                  : احتـياط 

 .خواهد شد 

راد  درجه سانتيگ١٠٠ كيسـه هـوا وسيسـتم جمع كننده كمربند ايمني نبايد در درجه حرارت باالتر از     :توجـه  

 . قرار گيرد در زمان كار برق آنها قطع كنيد 

 . را باز كنيد (B) پانل روي ستون – ١

 .  پانل تزئيني سمت راست در عقب را باز كنيد – ٢

 .  پايه كمربند ايمني صندلي روي ستون را باز كنيد (1) پيچ هاي نگهدارنده – ٣

 . مني را باز كنيد  نگهدارنده وسيستم جمع كننده كمربند اي(2) پيچ هاي – ٤

 . نگهدارنده وسيستم جمع كننده كمربند ايمني را باز كنيد(6) پيچ هاي –٥
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٥٠  C 240 برتسواري

 .  را باز كنيد (ETR) اتصال الكتريكي چاشني – ٦

 .  را باز كنيد (2) سيستم جمع كننده اتوماتيك كمربند ايمني – ٧

ض شده است كمربند تعويض شده چاشني چنانچه كمربند ايمني همراه با جمع كننده اتوماتيك تعوي      : توجـه   

 .آن را بدرستي خنثي كنيد 

 .  را باز كرده وجدا كنيد (4) بر روي جمع كننده اتوماتيك عقب (6)بست تسمه اي – ٨

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩

 : گشتاور – ١٠

                        Nm  30پيچ روي نگهدارنده غالف كمربند جلو      ●

                                       Nm  30پيچ جمع كننده اتوماتيك       ●

          
    :  ابزار مخصوص -١١

                                                                                 
 000 589 01 10 00 

  ست آچار گشتاور
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٥١  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن كمربند ايمني صندلي عقب 

 
 

                    

  ـ پيچ اتصال كمربند١
  ـ پيچ جمع كننده٢
  ـ پيچ غالف كمربند٣
  ـ غالف كمربند٤
  ـ كمربند٥
   ـ جمع كننده كمربند٦

 
 

فنر جمع كننده ها در هنگام باز كردن باعث . هـيچ گاه جمع كننده اتوماتيك كمربند ايمني را باز نكنيد      : احتـياط   

 .صدمه وجراحت خواهد شد 

 .  را باز كنيد ( C ) پانل روي ستون – ١

 .  را باز كنيد (4) را از غالف كمربند  (3) پيچ – ٢

 . ك كمربند ايمني صندلي عقب را باز كنيد  جمع كننده اتوماتي(2) پيچ – ٣

 .  را باز كنيد (6)جمع كننده اتوماتيك كمربند ايمني صندلي عقب – ٤
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها

 

  ٩١  گروه                                     
 

٥٢  C 240 برتسواري

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٥

 :  گشتاور – ٦

                      Nm  30پيچ جمع كننده اتوماتيك خودكار كمربند عقب      ●

                                                   Nm  8پيچ غالف كمربند عقب     ●

 
 :  ابزار مخصوص – ٧

                                                                               
 

000 589 01 10 00 
  ست آچار گشتاور
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٥٣  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن كمربند وسطي صندلي عقب

 

           
 
 

  ـ پيچ اتصال كمربند١
  ـ كمربند٢
 جمع كننده ـ پيچ هاي ٣
  ـ پشتي صندلي٤
  ـ پيچ جمع كننده٥
  ـ جمع كننده كمربند٦

 
 
 
 
 
 
 
 

فنر داخل آن باعث صدمه وجراحت مي       .ننده اتوماتيك كمربند ايمني را باز نكنيد        هيچ گاه سيستم جمع ك     : احتياط

 . شود 

 . بالشتك صندلي عقب را آزاد وانرا به جلو تا كنيد – ١

 . را باز كنيد (10) پيچ – ٢
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٥٤  C 240 برتسواري

 . را باز كرده وجدا كنيد(9) آدابتور صندلي – ٣

 .   كنيد  بر روي اتصال انتهايي كمربند ايمني را باز(1) پيچ – ٤

 . در هنگام نصب مطمئن شويد كه اتصال انتهايي كمربند ايمني كامالً درگير شده باشد  : توجه 

 . در صورت نياز پشتي صندلي عقب را شل كنيد -٥

 .  را باز كنيد (5) پيچ – ٦

 .  را باز كنيد (8) را از جمع كننده اتوماتيك كمربند (3)پيچ – ٧

 .  را باز كنيد (8) جمع كننده اتوماتيك – ٨

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩

 :  گشتاور – ١٠

                   Nm 30پيچ اتصال انتهايي كمربند ايمني   ●   

           Nm 30پيچ جمع كننده اتوماتيك كمربند ايمني      ●

 
 :  ابزار مخصوص – ١١

                                                                               
000 589 01 10 00 

 ست آچار گشتاور
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٥٥  C 240 برتسواري

 باز و بسته كردن كمربند ايمني وسطي صندلي عقب 

 
 

         

  ـ گيره١
  ـ پوشش نمدي٢
  ـ ريل پشت سري٣
  ـ سيم تودوزي٤
  ـ حلقه٥
  ـ ماسوره٦
  ـ پيچ ها٧
  ـ پيچ ها٨

     
 

فنر داخل آن باعث صدمه وجراحت مي       .هيچ گاه سيستم جمع كننده اتوماتيك كمربند ايمني را باز نكنيد             : احتياط

 . شود 

 . بالشتك صندلي عقب را جدا كنيد – ١

 .  صندلي عقب را جدا كنيد  پشتي– ٢

 .  را باز كنيد (1) گيره – ٣

 .  را باز كنيد (2) پوشش نمدي – ٤

 . را باز كنيد (3) ريل پشت سري  – ٥

 .  روكش پشتي صندلي عقب را از قسمت باال تا نصف شل كنيد – ٦

 .  تودوزي را باز كنيد (6) را از روكش صندلي عقب در محل قالب  (5) سيم تودوزي – ٧

 .   را باز كنيد (8)پيچ هاي – ٨

 .  جمع كن اتوماتيك كمربند ايمني را باز كنيد (9) پيچ – ٩
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٥٦  C 240 برتسواري

 . جمع كننده اتوماتيك كمربند ايمني را باز كرده وجدا كنيد –  ١٠

 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ١١

 :  گشتاور – ١٢

           Nm 30پيچ ماسوره جمع كننده اتوماتيك  ●   

 
 :  ابزار مخصوص – ١٣

 

                                            
 

000 589 01 10 00 
 ست آچار گشتاور

140 589 02 33 00 
  قالب كشيدن
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٥٧  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن سگك كمربند صندلي جلو 

 
 

  ـ پيچ اتصال٤                 ـ سگك كمربند١                      
 ل برق ـ اتصا٥                      ـ پيچ سگك٢
  ـ كابل٣
 

 
 
 
 

 . صندلي جلو را باز كرده و جدا كنيد – ١
 .  را باز كنيد (4) پيچ هاي -٢
 .  نوار اتصال صندلي را باز كنيد – ٣
 .  را باز كنيد (5)اتصال – ٤
 .  را باز كنيد (3)كابل – ٥
 .  روي سگك كمربند را باز كنيد (2) پيچ – ٦
 .  را باز كنيد (1) سگك كمربند ايمني – ٧
 .  براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٨
 :  گشتاور – ٩
                    Nm 30پيچ سگك كمربند جلو    ●
  : ابزار مخصوص – ١١

                                                                                 
000 589 01 10 00 

 ست آچار گشتاور
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٥٨  C 240 برتسواري

 
 باز وبسته كردن سگك كمربند صندلي عقب 

 
 

                 

                                                                      

  ـ پيچ كمربند١
  ـ پيچ سگك كمربند٢
  ـ سگك راست٣
  ـ سگك چپ٤
  ـ سگك وسط٥
  ـ آداپتور صندلي٩
  ـ گيره رزوه دار١٠
  ـ حلقه نگهدارنده١١

 

فنر داخل آن باعث صدمه و جراحت . يك كمربند ايمني را باز كنيد  هـيچ گـاه سيستم جمع كننده اتومات        : احتـياط 

 .  مي شود 

 . بالشتك صندلي عقب را جدا كنيد -١

 . بالشتك صندلي عقب را آزاد وبه جلو تا كنيد - ٢

 (10)نمد آبندي را به كنار گذاشته وآدابتور صندلي را از محل پيچ گيره              . ( را باز كنيد     (9) گيره آدابتور صندلي     – ٣

 . )به جلو بيرون بكشيد 
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها
 

٥٩  C 240 برتسواري

 
 . ) از وسطبه سمت عقب فشار دهيد. ( بيرون آوريد (11)  را از نگهدارنده (9) آدابتور صندلي – ٤

 اتصـاالت چاشني جمع كننده اضطراري كمربند عقب سمت چپ و ( R12 /6). ( اتصـاالت را بـازوآزاد كنـيد   – ٥

(R12/7)دايمني  عقب سمت راست اتصاالت چاشني جمع كننده اضطراري كمربن( 

 . مربوط به اتصاالت نگهدارنده را باز كنيد(1) پيچ – ٦

 . در هنگام نصب مطمئن شويد كه بست نگهدارنده آن كامالً قفل شده باشد  : توجه 

 .  سيت نگهدارنده قفل را باز كنيد (2) پيچ – ٧

 . فل شده باشد در هنگام نصب مطمئن شويد كه بست نگهدارنده آن كامالً ق : توجه 

 .  كمربند ايمني صندلي عقب را باز كنيد  (3,4,5) سگكهاي – ٨

 تعويـض شـده است چاشني مربوط به كمربند ايمني تعويض شده بطور   (3,4)اگـر كمربـند ايمنـي       : توجـه   

 . صحيح خنثي كنيد 

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٩

 . ال كنيد  جمع كننده اضطراري كمربند ايمني رافع– ١٠

 :  گشتاور – ١١

                Nm 30پيچ اتصال انتهايي كمربند     ●

                  Nm  30پيچ سگك كمربند عقب     ●
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها
 

٦٠  C 240 برتسواري

 (Airbag)سيستم كيسه هوا 

 
 نكات ايمني كيسه هوا  -

 باز وبسته كردن كنترل كننده كيسه هوا صندلي  -

 باز وبسته كردن كيسه هوا روي فرمان  -

 باز وبسته كردن كيسه هوا سمت مسافر   -

 باز وبسته كردن كيسه هوا سمت درب جلو  -

 باز وبسته كردن كيسه هوا سمت درب عقب  -

 باز وبسته كردن كيسه هوا سمت پنجره   -

 باز وبسته كردن سنسور كيسه هواي كناري   -

  باز وبسته كردن سنسور مسافر بر روي صندلي -
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها
 

٦١  C 240 برتسواري

 نكات ايمني كيسه هوا 

 
 . خط صدمه ديدن وجراحت در زمانتست وتعمير كيسه هوا وجود دارد  : احتياط 

 كيسـه هوا را در حاليكه قسمت باز شدن آن در باال باشد نگهداري كنيد و نبايد در معرض درجه حرارت باالتر          – ١

 .  درجه سانتي گراد قرار گيرد ١٠٠از 

 .  در هنگام كار سيستم برق آن را قطع كنيد – ٢

 را به همراه كمربند ايمني صندلي جدا  (X11/13)(  در هـنگام كـار پـيچ تسـت كيسه هوا و اتصال جمع كننده                 – ٣

 . كنيد

 .  به دستور العمل باز وبسته كردن كيسه هوا توجه كنيد -٤
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٦٢  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن كنترل كننده كيسه هوا 

 
 

           

  ـ اتصال١
  ـ پيچ ها٢

 
 

 .  تعميرات و كار بر روي بدنه خودرو وجوشكاري توجه كنيد به راهنماي مهم انجام : احتياط 

 . بار عمل كردن تعويض كنيد٣ بايستي پس از (N217)ماجول كنترل سيستم هاي حفاظتي  : توجه 

 .باطري را قطع كنيد) اتصال بدنه( كابل منفي – ١

 . كنسول وسط داشبورد را باز كنيد– ٢

 .يد رويه كنسول وسط داشبرد را باز كن– ٣

 . ماجول كنترل را آزاد كرده وجدا كنيد(1) اتصال – ٤
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           ي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات و پژوهشها فهرست اصلي                     
 

٦٣  C 240 برتسواري

 . ماجول كنترل حفاظتي را باز كنيد(2) پيچ – ٥

 . را بررسي وچك كنيد(W2b)در هنگام نصب اتصال بدنه ماجول كنترل سيستم هاي حفاظتي  : توجه ٍ

 . براي نصب جهت فلش روي پوسته بايد در راستاي حركت قرار گيرد– ٧

 .ي نصب عكس روش فوق عمل كنيد برا– ٧

 را ذخيره كرده و حافظه مربوط به كد (N217)پارامترهاي ماجول كنترل سيستم هاي حفاظتي جديد  : توجـه  

 .تشخيص عيوب را بخوانيد

 را وصـل كنيد كه عيبي كه در حافظه ثبت شده را قرائت كرده و سپس آنرا پاك                   (STAR) دسـتگاه عيـب يـاب        – ٨

 .كنيد
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦٤  C 240 برتسواري

 
 بررسي كيسه هوا وكمربند ايمني در خودرو هاي تصادفي

 
كسيه هاي هوا وسيستم نگهدارنده قفل كمر بند ايمني را در خصوص بروز هر گونه فشارنا شي خارجي ، آسيب ، 

اين . قطعات معيوب يا آ سيب ديده بايد بال فاصله تعويض شوند . عيب ونوع قرار گيري مورد بازديد قرار گيرند 

 .نبايد تعمير شوند قطعات 

  درموارد زيرما ژول كنترل قفل جمع كننده كمر بند ايمني با كسيه هوا بايد تعويض شوند 

 .محظه آسيب ديده و تغير شكل پيدا كرده است  -

 . صفحه فرمان تغير شكل پيدا كرده است حتي اگر ماژول سالم باشد  -

 . بار به كار گيري كسيه هوا ٣ در صورت عيب اكتريكي و  -

 پس از نصب با توجه بر مستندات عيب ياني ، ماژول جديد كنترول وكمر بند ايمني را با د : توجه 

 .ستگاه عيب ياب برنامه ريزي كنيد 

  

 درموارد زير كسيه هوا  و قفل جمع كننده كمر بند ايمني با كسيه هوا بايد تعويض شوند 

 پس از به كار گيري  -

 .ظر ظاهري سالم باشد  در صورت آسيب ديدگي حتي اگراز ن -

 . در صورت بروز عيب الكتريكي  -

يس از نصب كسيه هوا ، فرمان بابد تعويض شود وپس از بكار گيري هواي جانبي ، پوشش  : توجه 

 .كسيه هواي جانبي در اليه در وپس از به كار گيري كسيه هواي راننده در صفحه داشبورد 
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٦٥  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن كيسه هوا روي فرمان 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـ كيسه هوا١
  ـ پيچ ها٢
  ـ اتصاالت برق٣
  ـ اتصاالت برق٤
  ـ پيچ٥

 
در هـنگام  تعمـير كيسـه هـوا وجمع كننده اتوماتيك اضطراري كمربند ايمني احتمال صدمه ديدن و                     : احتـياط     

 .جراحت وجود دارد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦٦  C 240 برتسواري

در زمان كار با اينگونه وسايل      . درجه سانتي گراد قرار گيرد     ١٠٠كيسـه هـوا نبايد در معرض درجه حرارت باالتر از            

 .يدبرق آنها را قطع كن

در هـنگام  كـار با باطري خودرو از آتش جرقه وكشيدن سيگار پرهيز كنيد واز لباسهاي مناسب ايمني                     : احتـياط   

 .وعينك استفاده كنيد

 .از استنشاق آن پرهيز كنيد. وجود دارد) الكتروليت(خطر مسموميت و سوخت ناشي از مايع باطري 

همچنين به نحوه   . رروي بدنه خودرو وجوشكاري توجه كنيد     بـه راهـنماي مهم انجام تعميرات وكار ب         : احتـياط     

 .كار به كيسه هوا ونحوه نگهداري وانبارداري آن توجه كنيد

 . سيستم كمك اضطراري را در وضعيت سرويس را فعال كنيد– ١

 .جريان بطور ساكن را وصل كنيد) نشاندهنده( دستگاه نگهدارنده - ٢

 .ا قطع كنيدباطري ر) اتصال بدنه( كابل منفي – ٣

 . كيسه هوا به فرمان را باز كنيد(2) پيچ هاي – ٤

 . را جدا كنيد(3,4) بلند كرده اتصاالت برقي  (1) كيسه هواي – ٥

 . را جدا كنيد و كيسه هوا را غير فعال كنيد(1) كيسه هوا – ٦

 . را تعويض مي كنيد چاشني آن را بدرستي خنثي نماييد(1)وقتي كه كيسه هوا  : توجه 

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٧

 .بر روي سيستم كمك اضطراري را غير فعال نماييد) سرويس( وضعيت – ٨

 . حافظه ثبت عيوب را بخوانيد– ٩
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٦٧  C 240 برتسواري

 عيوبي كه بدليل قطع شدن سيم و يا مشابه سازي هاي مثل قطع شدن سيم                (STAR.D) بـا دسـتگاه عيب ياب        – ١٠

ر در حافظه ذخيره شده پس از اتمام كار مطابق روش ذكر شده اقدام وسپس               در زمـان جداكردن ، نصب و تست كا        

 .پاك شوند

 . را خوانده و آن را پاك كنيد(DTC) را وصل كرده وحافظه (STAR) دستگاه عيب يابي – ١١

 : گشتاور – ١٢

 Nm  8   پيچ كيسه هوا به فرمان                        ●

  ابزار مخصوص – ١٣

                                               
 000 589 01 10 00 

  ست آچار گشتاور
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 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

              

  ٩١  گروه                                     
 

٦٨  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن كيسه هوا سمت مسافر

 

  ـ مهره ها١ 
   ـ كيسه هوا٢

 
 

در هـنگام  تعمير كيسه هوا وجمع كننده اتوماتيك اضطراري كمربند ايمني احتمال صدمه و جراحت                  : احتـياط     

ي بدنه خودرو و جوشكاري و نحوه كار با كيسه          همچنين به راهنماي مهم انجام تعميرات و كار بر رو         . وجـود دارد  

 .هوا و نحوه نگهداري و انبارداري آن توجه كنيد

 . پانل نمايشگر روي داشبورد جلوي راننده را باز كنيد– ١

 . مربوط به كيسه هواي مسافر را باز كنيد(1) مهره هاي – ٢

 . سمت مسافر در جلوي را باز كرده و جدا كنيد(2) كيسه هواي – ٣

 . تعويض، گردد چاشني كيسه هواي تعويض شده را بدرستي خنثي كنيد(2)چنانچه كيسه هوا  : توجه 
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦٩  C 240 برتسواري

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٤

در هـنگام  تعمـير كيسـه هـوا وجمع كننده اتوماتيك اضطراري كمربند ايمني احتمال صدمه ديدن و                     : احتـياط     

 .جراحت وجود دارد

 .ب تشخيص را بخوانيد حافظه ثبت كد عيو– ٥

 . را وصل كرده و حافظه ثبت عيوب را خوانده وآن را پاك كنيد(STAR) دستگاه عيب ياب – ٦

 : گشتاور – ٧

 Nm 8    مهره هاي كيسه هوا                       ● 
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٧٠  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن كيسه هوا درب جلو

 
 
 

       
  ـ كيسه هوا كناري١
  ـ پرچ ها٢
  ـ كابل٣
 ل چاشني ـ اتصا٤

 
 
 
 

گام  كـار با باطري خودرو از آتش جرقه وكشيدن سيگار پرهيز كنيد واز لباسهاي مناسب ايمني                  در هـن   : احتـياط   

 .وعينك استفاده كنيد

 

همچنين به  . در هنگام تعمير كيسه هوا وجمع كننده كميربند ايمني احتمال صدمه وجراحت وجود دارد                : احتياط  

 .وه نگهداري و انبار داري آن توجه كنيد راهنماي مهم انجام تعميرات ونحوه كار با كيسه هوا ونح

 .  رويه درب جلو را باز كرده وجدا كنيد – ١

 . را با استفاده از دريل باز كنيد (2) ميخ پرچهاي – ٢

 .  را از قالب مربوطه جدا كنيد (3) كابل – ٣
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٧١  C 240 برتسواري

 .  را آزاد وجدا كنيد  (4) اتصال – ٤

 . دن كيسه هوا را بچرخانيد واز محل خارج كنيد براي جدا كر. را جدا كنيد (1) كيسه  هوا – ٥

به .  تعويـض مي شود چاشني كيسه هوا تعويض شده را بدرستي خنثي كنيد   (1) اگـر كيسـه هـوا     : توجـه  

 . نكات خنثي سازي آن توجه كنيد

 . كيسه هوا را غير فعال كنيد – ٦

 . جهت نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧

 . ط به عيوب را بخوانيد  حافظه كامپيوتر مربو– ٨

 .   را وصل كرده وحافظه ثبت عيوب را خوانده وپاك كنيد (STAR) دستگاه عيب ياب – ٩
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٧٢  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن كيسه هوا درب عقب

 
 

  ـ كيسه هوا كناري١       
  ـ ميخ پرچ٢
  ـ كابل٣
  ـ اتصال چاشني٤

 
 
 
 

اي مناسب ايمني   در هـنگام  كـار با باطري خودرو از آتش جرقه وكشيدن سيگار پرهيز كنيد واز لباسه                  : احتـياط   

 .وعينك استفاده كنيد

همچنين به  . در هنگام تعمير كيسه هوا وجمع كننده كميربند ايمني احتمال صدمه وجراحت وجود دارد                : احتياط  

 .راهنماي مهم انجام تعميرات ونحوه كار با كيسه هوا ونحوه نگهداري و انبار داري آن توجه كنيد 

 . دا كنيد  رويه درب جلو را باز كرده وج– ١

 . را با استفاده از دريل باز كنيد (2) ميخ پرچهاي – ٢

 .  را از قالب مربوطه جدا كنيد (3) كابل – ٣

 .  را آزاد وجدا كنيد  (4) اتصال – ٤

 . براي جدا كردن كيسه هوا را بچرخانيد واز محل خارج كنيد . را جدا كنيد (1) كيسه  هوا – ٥
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٧٣  C 240 برتسواري

به .  تعويـض مي شود چاشني كيسه هوا تعويض شده را بدرستي خنثي كنيد   (1) اگـر كيسـه هـوا     : توجـه  

 . نكات خنثي سازي آن توجه كنيد

 . كيسه هوا را غير فعال كنيد – ٦

 . جهت نصب عكس روش فوق عمل كنيد – ٧

 .  حافظه كامپيوتر مربوط به عيوب را بخوانيد – ٨

 .   عيوب را خوانده وپاك كنيد  را وصل كرده وحافظه ثبت(STAR) دستگاه عيب ياب – ٩
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٧٤  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن كيسه هواي باالي پنجره

 
 

        

  ـ كيسه هواي پنجره١        
  ـ پايه نگهدارنده كيسه هوا٢
   ـ تسمه هاي چك كردن٣

 
 

همچنين  . در هـنگام  تعمير كيسه هوا وجمع كننده كمربند ايمني احتمال صدمه وجراحت وجود دارد                : احتـياط     

 .با كيسه هوا و نحوه نگهداري و انبارداري آن توجه كنيدبه راهنماي مهم انجام تعميرات ونحوه كار 
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٧٥  C 240 برتسواري

به .  تعويـض مي شود چاشني كيسه هوا تعويض شده را بدرستي خنثي كنيد   (1) اگـر كيسـه هـوا     : توجـه  

 . نكات خنثي سازي آن توجه كنيد

 . پشت سري صندلي ها را جدا كنيد– ١

 .د مربوط به كيسه هوا را باز و جدا كني(4) اتصال – ٢

 . مربوط به كيسه هواي باالي پنجره هاي چپ وراست مي باشد(R12/23) و (R12/22)چاشني هاي  :توجه 

 . مربوط به نگهدارنده كيسه هوا را باز كنيد(5) مهره – ٣

 . براي درب جلو مي باشد(13)براي درب عقب و) 8تسمه چك . ( را باز كنيد(6,14) پيچ هاي – ٤

 .به تسمه چك كيسه هوا را باز كنيد مربوط (7) گيره هاي – ٥

 . را باز كنيد(10) پيچ هاي – ٦

 . را باز كرده وجدا كنيد(9,11) را از نگهدارنده (1) كيسه هوا – ٧

در هـنگام  كـار با باطري خودرو از آتش جرقه وكشيدن سيگار پرهيز كنيد واز لباسهاي مناسب ايمني                     : احتـياط   

 .وعينك استفاده كنيد

 . را باز كنيد(12) بست  – ٨

 . را باز كنيد(1) كيسه هواي -٩

 .در صورت تعويض كيسه هوا تعويض شده بدرستي خنثي كنيد و به نكات ايمني توجه كنيد  :توجه 
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  ٩١  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٧٦  C 240 برتسواري

 . براي بستن عكس روش فوق عمل كنيد– ١٠

 . حافظه دستگاه كامپيوتر در خصوص عيوب را بخوانيد– ١١

 . را خوانده وآن را پاك كنيد(DTC) كرده وحافظه  را وصل(STAR) دستگاه عيب ياب – ١٢

 : گشتاور – ١٣

 Nm 8            پيچ ومهره ورود گاز به كيسه هواي      ●

 Nm  8              پيچ تسمه كيسه هوا                      ●

 Nm 8             پيچ كيسه هوا به نگهدارنده               ●
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٧٧  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن سنسور كيسه هواي باالي كناري

 
 

                

  ـ پيچ هاي سنسور١
  ـ اتصاالت ٢

 
 
 . بالشتك صندلي عقب را باز كرده وجدا كنيد– ١

 . بالشتك صندلي عقب را آزاد  كرده و به جلو تا كنيد– ٢
 . سيني ركاب درب عقب را باز كنيد– ٣
 . پانل تزئيني كناري را در عقب جدا كنيد– ٤
 . را باز كنيد(1) پيچ هاي – ٥
 . را باز كنيد(2) اتصال – ٦
 . سنسور كيسه هوا را جدا كنيد– ٧

 مربوط به كيسه هواي سمت      (A45/1) مربوط به كيسه هواي سمت چپ و سنسور          (A53/1)سنسور   : توجه  
 .راست مي باشد

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٨
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  ٩١  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٧٨  C 240 برتسواري

 باز وبسته كردن سنسور اعالم مسافر

 

                     
  ـ اتصال برق١ 

   ـ پوشش الستيكي٢
 
 

 .به نكات ايمني در هنگام كار و تعمير در خصوص كيسه هوا  و كمربند ايمني توجه كنيد : احتياط 

 .روكش صندلي جلو را برداريد -١

 . سوئيچ ماشين را در آوريد– ٢

 . اتصال برق سنسور وجود مسافر را در محل اتصال جدا كنيد– ٣

 .ي جدا كرده وآنرا به سمت باال خارج ودرپوشش الستيكي قرار دهيد را از صندل(1) كابل اتصال برق – ٤

 . مربوط وجود مسافر وصندلي بچه را از پوشش الستيكي جدا كنيد(B48) سنسور – ٥

  قرارداده سمت بافته شده آن       (2) را صاف روي پوشش الستيكي       (B48)بـه هـنگام نصـب سنسور         : توجـه   

 .د سنسور مذكور را خم نكنيدتوجه كني. بايستي به سمت باال باشد

 . براي نصب عكس روش فوق عمل كنيد– ٦
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  ٩٧  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )عايق بندي بدنه (٩۷:  گروه 
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  ٩٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢ C 240برتسواري 

 
 عايق بندي بدنه ، حفاظت از زنگ زدن

 
 فراهم آوري مواد ضد زنگ قبل از رنگ كاري -

 نصب فويل حمل و نقل -
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  ٩٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٣ C 240برتسواري 

  فراهم آوري مواد ضد زنگ قبل از رنگ كاري

 

 .براي رنگ سطوح خارجي استفاده كنيد.  از رنگ كاري آماده كنيدقبلرارنگ  ـ ١

 .ح فلزي بدون پوشش بايستي كامالَ تميز از گرد و خاك ، روغن و واكس كنيدتمام سطو ـ ٢

 .قبل از رنگ كاري آماده نماييد) كه مثل رنگ قابل پاشيدن است( ـ مواد عايق كاري بدنه ٣

 . ـ مواد عايق دائم زير بدنه خودرو را قبل از رنگ كاري آماده كنيد٤

 .م زير بدنه خودرو را رعايت كنيد دائ ـ نكاتي درباره آماده سازي مواد حفاظتي٥

 

 نصب فويل حمل و نقل

 

 . نكات مربوط به حمل و نقل ورق ها و قطعات فلزي را رعايت كنيد:احتياط 

ورق ها را آنقدر .  حرارت راحت تر صورت مي گيرداستفاد هازجدا سازي با .  ـ ورق هـاي كمـند را جـدا كنـيد       ١

 .آنها دست زد ، بيشتر از از اين مقدار رنگ را صدمه ميزند بتوان به دهي دكهحرارت 

 . ـ خودرو را تميز كنيد و آن را خيلي سريع خشك كنيد٢

باقي ) موقعي كه دوباره كاري شود(لبه هاي قابل رويت نوار چسب مي تواند .  ـ سـطوح خـودرو را بازرسي كنيد       ٣

 .ز فروش برداشته خواهند شدبماند اين لبه ها در موقع آماده سازي جهت رنگ در مراك
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  ٩٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤ C 240برتسواري 

 چسب روي قطعات پالستيكي و واشر هاي الستيكي قرار          راب ا فويل  .  ـ ورقـه حمـل و نقـل جديد را بچسبانيد           ٤

 .ندهيد

 

  قبل از رنگ كاريسطحفراهم آوري 

 
 . بدون پوشش بايستي كامالَ تميز از گرد و خاك ، روغن و واكس كنيد بدنهتمام سطوح فلزي

 . ويا با دستگاه اسپره سطح آن را يكنواخت صاف كنيد . با بروس بطور يكنواخت سطح فلز را تميز كنيد 

 براي رنگ كاري . براي مدتي سطح آن را خشك كنيد 

بـراي جلوگـيري از خوردگـي سـطح فلزي ونقاط جوشكاري شده و نقاط تماس دو سطح را دمونتاژ كرده و كامال                       

 .تميز كنيد 

 . را رنگ كاري نكنيد سطوح خارجي 

 

 درز گيري قبل از رنگ كاري

 

درز هاي آن را بدقت با مواد درز گيرو  . هنگامـي كه قسمت هايي از بدنه مثل در وكاپوت وغيره را تعويض ميكنيد               

 . يا با بتونه كامال بايد درز گيري شود 
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  ٩٧  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥ C 240برتسواري 

 : روش درز گيري

 . قطعات بدنه بدقت كامال تميز كنيد – ١

 .درزگير ويا بتونه را بطور يكنواخت در شكاف ها بزنيد  عامل – ٢

 . عامل درزگير ويا بتونه را بطور يكنواخت آن را هم سطح كنيد - ٣

 براي رنگ كاري .  براي مدتي صبر كرده و سطح آن را خشك كنيد - ٤

و يا مايع اكريل براي تميز      اگر اينها تميز نمي كنند از تينر      .هميشـه توسط بروس وكاردك براي اين كار استفاده كنيد           

 .از مواد چسبنده هرگز استفاده نكنيد . كاري استفاده كنيد 
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 ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

١  C 240 برتسواري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C240 خودروي بنز سواري)٤و٣رده ( دستورالعمل تعميرات

 )رنگ كاري (۹۸:  گروه 
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 ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٢  C 240 برتسواري

 رنگ كاري
  و كاربرد آنMBبررسي مواد  -
 پوشش ها و چسب كاري موقع رنگ كاري -
 رنگ كاري پوشش هاي چرمي -
 رنگ كاري قطعات پالستيكي -
 استفاده ار محافظ رنگ و محصوالت براق کننده -

 استفاده از شامپو خودرو و پاک کننده های سياهی و خراش -

  از پاک کننده ها ومحصوالت محافظ برای قالپاق ها استفاده -

 استفاده از پاک کننده گردو غبار فلزی  -

 نکات ايمنی  -

 استفاده از پاک کننده های رنگ  -

 اقالم مورد نياز جهت مخافظت از رنگ کاری خودروها -

 کاربرد خمير پوليش نهايی  -

 برطرف کردن اثرات مالش از سطح رنگ پوليش شده  -

 کاربرد پوليش -

  کنندهكاربرد محافظ براق -

 مراقبت و پوليش كاري رنگ -

 نكاتي راجع به خشك كردن سريع رنگ خودرو -

 نكاتي راجع به الستيک  -

 روشهاي ترميم رنگ -

 نكات عمومي راجع به تعمير رنگ -

 نكات راجع به كار با قلم مو و اسپري رنگ -

  رنگ  کدجداول -
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 ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٣  C 240 برتسواري

 گالوانيزه كردن  -

 آستر روي ، كارخانه برمن -

 قطعات بدنه كردن گالوانيزه -

 فسفات كردن  -

  دامنه رنگRALگروههاي   -

 ها   رنگRALگروههاي   -

  رنگ  مشخصاتصفحه -

 رنگ آستر غوطه ور كاتافورتيك 

 رنگ كاري غوطه ور كاتدي
 Bremen كارخانه – رنگ آستري غوطه ور كاتافورتيك 

 اتصاالت  آب بندي 
  كارخانه –اتصاالت  آب بندي 

 اتصاالت بدنهآب بندي 

 محافظ زير بدنه
 Sindelfingen محافظ زير بدنه كارخانه 

  عمومي– فيلر 
  Sindelfingen كارخانه  – بتونه  آستر كاري

 آستر نهايي محافظ خوردگي 

  Sindelfingen كارخانه  –بتونه 

 آستر نهايي 

 محافظ خوردگي 
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 ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤  C 240 برتسواري

  و كاربرد آنMBبررسي مواد 

 MB خودرو مواد ا ز رنگ  ـ مواد مورد نياز جهت مراقبت١

 ٥٠خطر انفجار قوطي هاي اسپري در تابش مستقيم نور خورشيد و نگهداري در درجه حرارت باالي : احتياط 

 .درجه سانتيگراد خودداري كنيد

  قلم مو و پيستوله رنگ پاشاستفاد هاز ـ كاربردهاي ٢

اري كنيد و از اين روشها صرفا  خوددبيروني پوسته) لكه گيري(از قلم مو و اسپري رنگ پاش براي رنگ كاري 

 .براي از بين بردن موارد جزئي نظير جاهايي كه ذرات سنگ ريزه خش انداخته و با خط هاي جزئي استفاده كنيد

 بعنوان سال ١٩٦٣سال  MB ـ نكات عمومي در خصوص كاربرد قلم مو و رنگ ها را از اسپري براي رنگ هاي ٣

 . رنگ استفاده كنيدا ز محافظت به كتابچه رنگ كاري جهت مشخصات دباشساخت كارخانه همراه 

 

 پوشش ها و چسب كاري موقع رنگ 

 

 . ـ نكات كلي جهت رنگ كاري را رعايت كنيد١

  را انجام دهيد  ـ انجام عايق كاري هاي دائم زير بدنه قبل از رنگ كاري و نكات مربوط به پوشش در رنگ كاري٢

  انجام دهيدوت موتور ـ پوشش در زمان رنگ كردن زير كاپ٣
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  انجام دهيد ـ پوشش قسمت ها در زمان رنگ كردن گلگيرهاي جلو٤

  انجام دهيد ـ پوشش قسمت ها در زمان رنگ كردن درب ها٥

  انجام دهيد ـ پوشش قسمت ها در زمان رنگ كردن قطعات طولي ماشين٦

 . بنويسيدرا ششپو ـ در زمان رنگ كردن در مجاورت ديواره جلويي و ستونهاي عقب روي ٧

  انجام دهيدA ـ پوشش در زمان رنگ كردن ستون ٨

  انجام دهيد ـ پوشش در زمان رنگ كردن سقف همراه با سقف كشويي يا ريل هاي سقف٩

  انجام دهيد ـ پوشش در زمان رنگ كردن صفحات مركزي سقف١٠

 موقع كار بر روي سقف براي ماشين هايي كه داراي سقف كشويي هستند مراقبت بيشتري در :   توجه 

 .كشويي بعمل آوريد

 انجام دهيد  را ـ پوشش در زمان رنگ كردن صفحات كناري سقف١١

 انجام دهيد  را)بطور كامل( ـ پوشش در زمان رنگ كردن سقف ١٢

 انجام دهيد  راكشويي) اليه هاي( ـ پوشش در زمان رنگ كردن قطعات ١٣

 انجام دهيد  راقف ـ پوشش در زمان رنگ كردن فريم جلويي س١٤

 انجام دهيد  را ـ پوشش در زمان رنگ كردن صندوق عقب١٥

 انجام دهيد  را ـ پوشش در زمان رنگ كردن قسمت مركزي عقب١٦
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انجام   را ـ پوشش در زمان رنگ كردن پانل پوششي ستون ، سقف ، آينه هاي بيروني و سيني زير چراغ جلو١٧

 دهيد

  ـ موارد مورد نياز رنگ كاري١٩

 طعات الستيكي ميانيق •

  ميليمتري١٨نوار چسب  •

  ميليمتري١٠ * ٥٠استيك       •

  ميليمتري٥٥ * ٣   استيك      •

  ميليمتري٥٥ * ٦   استيك      •

 

 رنگ كاري پوشش هاي چرمي

 

از . خطر مسموميت بخاطر تنفس بخارات رنگ ، سيگار كشيدن و هرگونه آتش و جرقه ممنوع مي باشد: احتياط 

 .تي تنفسي ، ماكس ، دستكش، عينك ايمني و كرمهاي پوستي محافظ استفاده كنيدلوازم حفاظ

 .رنگ كردن به رنگ ديگر و رنگ كامل سطوح چرمي بدليل تاثير در كيفيت مجاز نمي باشد : توجه 

 .ه از يك پارچه آغشته به مايع تميز كننده محل را تميز كرده و سپس بگذاريد خشك شوداستفاد ـ با ١

 . دقت روي محل هاي مجاور را چسب بزنيد ـ به٢
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 .و آن را رنگ كنيد) تكان دادن كافي نيست( ـ رنگ چرم را قبل از استفاده كامالَ مخلوط كنيد٣

 . ـ در صورت نياز عمل رنگ كاري را تكرار كنيد٤

 . دقيقه جهت خشك شدن فاصله بدهيد٣٠بين هر بار رنگ كاري    :توجه 

 . ساعت در درجه حرارت محيط كامالَ خشك شود٢مدت  ـ بگذاريد رنگ چرم به ٥

 ا زيك بيشتر نيست و براي سطوح تاخورده كه اندازه آنها A4 صفحه ا زيك ـ براي سطوح تختي كه اندازه آنها ٦

 .كف دست بيشتر نيست از پيستوله استفاده كنيد

اين كار باعث زيبايي اليه رنگ و . بزنيد تينر را شود پيستوله در سطح چرمي كه قرار است رنگ از استفاد ه ـ با ٧

 . دقيقه صبر كنيد١٠ تا ٥حدود . همچنين افزايش چسبندگي رنگ به چرم ها مي گردد

 . پيستوله بپاشيداز استفاد ه ـ رنگ را روي چرم با ٨

 . ماده چرم پاك كن واكس بزنيداز استفاد ه ـ تمام پوسته چرمي با ٩

 :د نياز  ـ ابزار و تجهيزات و مواد مور١٠

 پيستوله رنگ •

   MBواكس چرم  •

 رنگ چرم •
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 رنگ كاري قطعات پالستيكي

 
 . ـ روي قطعاتي كه بايد رنگ شوند عالمت گذاري كنيد١

 . ـ به نكات روشهاي لكه گيري و رنگ اجزاء پالستيكي جدا شونده از خودرو توجه كنيد٢

 . ـ نوع پالستيك زير رنگ را چك كنيد٣

 .آماده رنگ كاري كنيد ـ قطعات پالستيكي را ٤

 . ـ به عاليم مخفف رنگ ها در بخش رنگ كاري توجه كنيد٥

 

  MBبررسی واستفاده ازمواد 

 

  خودرو کاربردMBتوليدات مربوط به محافظت از رنگ کاری  - ١

 احتمال بروز انفجار از پاشش قوطی های رنگ اسيدی  - ٢

 .گراد محافظت نماييد درجه سانتي )c) ۵۰ قوطی ها را از اشعه مستقيم آفتاب و حرارت باالی

به استثناء تعمير .و استفاده نکنيد مر رنگ بدنه خارجی از قوطی های اسيدی رنگ با قلميجهت تعم  : توجه 

 خسارات جرئی از پرتاب سنگ ها خراش های کوچک

 .به اشکاالت تعميرات نقاشی توجه کنيد. به روش های تعمير نقاشی توجه کنيد  : توجه 

   توجه كنيد ز و و قوطی های اسيدی رنگ منکات عمومی راجع کار باقلم :   : توجه 
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 با شماره رنگ ، عنوان و کاتالوگ به راهنمای رنگ کاری و جلوگيری از ۱۹۶۳ با سال ساخت MBبرای رنگ های 

 .زنگ زدگی مراجعه شود

 

 استفاده از محافظ رنگ و محصوالت براق کننده 

 

 امپو خودرو و پاک کننده لکه و  خراش  استفاده از ش- ۱

 )فلزی يا پالستيکی.(توليدات محافظ رنگ و براق کننده ها جهت تمام قطعات خودرو مناسب است :   : توجه 

  استفاده از توليدات محافظ رنگ و پاک کننده ها جهت قالپاق و چرخ های آلياژی سبک - ۲

 زی استفاده از پاک کننده ها ی گردو غبار فل - ٣

  استفاده از پاک کننده های رنگ- ۴

 استفاده از خمير براق کننده  - ٥

  استفاده از براق کننده - ۶

 استفاده ار محافظ شفاف  - ٧

 

 استفاده از شامپو خودرو و پاک کننده های سياهی و خراش 

 

  تعمير مورد نيازنيازمنديهای

 MBشامپو خودرو  •

 لکه بر  •

 خراش بر  •
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 شامپو خودرو •

 : خودرو شامپو

از کف بوجود آمده جهت شستشوی . يدنشامپو را داخل سطل بريزيد ، آب را با فشار زياد باز کنيد يا محکم بهم بز

اسفنح يا پارچه جهت شستشوی بدنه خودرو .(در صورت امکان از برس نرم استفاده نماييد. خودرو استفاده کنيد

 ).کامال مناسب نمی باشد

 .مقابل تابش مستقيم نرو آفتاب و هنگاميکه کاپوت موتور آن گرم است نشوئيدخودرو را در  :   : توجه 

 :لکه بر 

 .گردو غبار و آلودگی را از روی نقاشی پاک نماييد

 )محل يا محل های آلوده را بشوييد(

 تمييز پارچه نرمی را به لکه بر آغشته نماييد و چهت پاک کردن لکه ها از آن استفاده نماييد و سپس با يک پارچه

 .سطح مورد نظر را پاک کنيد

 .سپس محل مورد نظر را پوشش و محافظ براق بزنيد

. بعد از شسبشوی خودرو با استفاده از يک اسفنج نرم خراش بر را به قسمت مورد نظر بماليد  :   : توجه 

 .مدت کوتاهی صبر کنيد آهسته بماليد و با مقدار زيادی آب شسبشو دهيد

 ننده ها ومحصوالت محافظ برای قالپاق ها استفاده از پاک ک

 نيازمنديهای تعمير 

 پاک کننده گردو غبار  فلزی  •

 پاک کننده قالپاق ها و چرخ های آلياژی سبک •

 ياژی سبک لپاک کننده قوی قالپاق ها و چرخ های آ •
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 پاک کننده جهت قالياق ها و چرخ های آليازی سبک 

 ها و قالپاق ها حتی و قتيکه خيلی کثيف هستند بجز جهت پاک پاک کننده مناسب جهت پاکيزگی معمول چرخ

 .اين پاک کننده ها خاصيت محافظ هم دارند. کردن لکه های مانده که سخت پاک می شوند 

 

 پاک کننده قوی برای قالپاق ها و چرخ های آلياژی سبک ،

ی گردنند و با پاک کننده  پاک کننده های گردو غبار فلزی جهت پاک کردن آلودگی های که بسختی پاک م

بعد از پاک کردن سطح مورد نظر بايستی پوليش و ) فقط برای استفاده از کارگاهها (معمولی پاک نمی گردنند 

 .محافظ براق کشيده شود

 مواد پاک کردن و محافظت از قالپاق و چرخ های آلياژی سبک قالپاق های پالستيکی و چرخ های :احتياط  

بنابراين جهت جلوگيری . و اليه رنگ متاليک و همانند رنگ بدنه رنگ کاری شده است  با دMBآلياژی سبک 

 . جهت جلوگيری و پاک کردن آنها استفاده شودMBاز آسيب به نقاشی آنها می بايستی از محصوالت 

 هرگز جهت پاک کردن قالپاق ها و چرخ های آليازی سبک از مواد خش دهنده ، مواد پاک کننده :احتياط  

 . اسيدی يا قليائی زياد و اسفنج های سانيده رنگ استفاده نکنيد

قالپاق ها و چرخ ها را برا ساس مقدار آلودگی جمع شده يا در صورت امکان هفته ای يک  :   : توجه 

در صورت پاک کردن مرتب امکان تمييز کردن گرده های ترمز با آب ولرم ، مواد شوينده . مرتبه تمييز نماييد

 .و اسفنج وجود خواهد داشت) د آنچه جهت بدنه استفاده می گرددهمانن(

 .از آب زياد استفاده نکنيد
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 استفاده از پاک کننده گردو غبار فلزی 

  خودرو را بشوئيد - ۱

 .سپس آن را خشک کنيد - ٢

 پوششی روی دستگيره در ، سوراخ شيشه شوی جلو برفک پاک کن ها ، و برف پاک کن های :احتياط  

 .اغ جلو بياندازيدچر

از  - .  خطر جراحت سوختگی در تماس با مواد پاک کننده گردو غبار فلز از تماس اجتناب نماييد :احتياط  

 .دستکش ايمنی چسبان و ضد اسيد استفاده نماييد

 .موا پاک کننده گردو غبار فلزی را بافشار ماليم بماليد - ٣

تمام سطوح رنگ شده فلزی و پالستيکی پاک کننده فلز يا فعل   بوسيله پارچه يا برس نرم جهت   : توجه 

انفعاالت شيميايی باعث پاک کنندگی زنگ می گردد از پاک کننده گردو غبار فلز جهت شستشوی معمولی 

 .خودرو يا برای ساير آلودگی ها استفاده کنيد

طعات پالستيکی رنگ شده را با ق. استفاده گردد در مقابل نور مستقيم خورشيد پاک نکنيدC° 25فقط تادرجه 

 .پاک کننده فلزی نکنيد زيرا باعث از بين رفتن رنگ آن می گردد

 .منتظر باشيد تا پاک کننده غبار فلزی اثر کند - ٤

 جهت اثر بخشی به مدت ده دقيقه صبر کنيد و اطمينان حاصل نماييد که پاک کننده فلزی کامال :احتياط  

 .يش ندهيد زيرا ممکن است رنگ يا قطعات پالستيکی آسيب بيسندزمان فوق را افزا. خشک نگردد

اگر سطح مورد نظر برای بار اول پاک نشد اين مراحل را جهت دومين و سومين بار تکرار  :   : توجه 

 .نماييد

 .سپس خودرو را خشک کنيد.خودرو را با آب پاک کنيد - ٥
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 .دبا پارچه و ماده پوليش مورد نظر را پوليش بزني - ٦

براساس وضعيت رنگ قبل از پوليش دستی و بر اساس ضرورت با خمير . بادست پوليش بزنيد :   : توجه 

 .ريش با دستگاه پوليش بزنيد

 .جهت محافظت رنگ در مقابل تاثيرات خارجی نگهدارنده براق را استفاده کنيد - ٧

 : نبازمنديهای تعير - ٨

  MBشامپو خودرو  •

 )براق کننده(پوليش  •

 فظ براق محا •

 پاک کننده گردو غبار فلزی •

 

 نکات ايمنی 

 

 خطر آسيب سوختگی اسيدی از تماس با پاک کننده گردو غبار فلز 

 .از دستکش محافظ نفوذ ناپذیر و ضد اسيد استفاده نماييد. از تماس اجتناب نماييد 

 خطر آسيب ديدگی 

تماس با قورت دادن آن باعث سوختگی .شدپاک کننده گردو غبار فلز حاوی جوهر نمک و اسيد فسفريک می با

 .اسيدی می گردد

 مقررات و اقدامات حفاظتی 

به  . عينک محافظ هم بزنيد     ) پيش بند ، دستکش محافظ    (لباس های محافظ و مقاوم در مقابل اسيد بپوشيد           •

 .نکات ايمنی توجه نماييد
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 .ظ بپوشيدعينک محافظ نفوذ ناپذير ، دستکش مقاوم در برابر اسيد و لباس محاف •

   .از تماس با چشم ها و پوست جلوگيری نماييد •

 .در هنگام کار از خوردن و آشاميدن اجتناب نماييد •

  .پاک کننده گردوغبار فلز را از مواد خوراکی و سبزيجات دور نگهداريد •

  .عمليات را در محيطی با گردش هوای خوب انجام دهيد •

 

 اقدامات کمک اوليه 

 به پزشک مراجعه کنيد ، اجازه دهيد فرد مصدوم در صورت هوشياری کامل استفراغ اگر قورت داده شدسريعا

.دهان را شستشو نموده و مقدار زيادی آب بنوشيد.نمايد  

 

 

مراجعه نماييد ) چشم پزشک(پيرو تماس با چشم چشم ها برا با آب کامال بشوييد و سريعا به پزشک متخصص   

.آزاد برسانيد و با پزشک تماس بگيريداگر استنشاق شدفرد مصدوم را به هوای   

پماد محافظ پوست استفاده کرده ، در صورت ادامه سوزش . عا با آب و صابون بشوييد يپيرو تماس با پوست سر

.پوست به پزشک مراجعه نماييد  
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 استفاده از پاک کننده های رنگ 

  خودرو به شدت تکان دهيد .١

 ه و هرگونه آلودگی از جمله لکه های سيا .٢

 . اين کارها را در مفابل تابش مستقيم آفتاب يا زمانيکه کاپوت گرم است انجام ندهيد:احتياط  

                   .سطح رنگ کاری را با پاک کننده رنگ پوليش کنيد .٣

 قبل از استفاده از قوطی را بشدت تکان دهيد ، پاک کننده رنگ را روی سطح رنگ کاری بطور   : توجه 

 . دست بماليد تادرخشندگی مطلوب بدست آيدمحکم با

 .خمير پوليش را با پارچه مخصوص آن به طور محکم روی سطح مورد نظر بماليد .٤

 . پارچه يا نمد پوليش کاری را جهت سهولت در کار با تمييز آن بطور مداوم عوض نماييد  : توجه 

ا پارچه تمييز و نم دار شده در آب ب. باقيمانده پوليش را پس از خشک شدن اليه نازکی شکل می گيرد .٥

 .روی سطح مورد نظر بکشيد  تا پاک گردد

 .محافظ شفاف از رنگ کاری در مقابل تيرگی و مات شدن رودرس جلوگيری می کند .٦

 :نيازمنديهای تعمير .٧

 MBشامپو خودرو  •

 پوليش  •

 محافظ براق  •

 پاک کننده رنگ  •
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 محافظت از رنگ کاری خودروها

 تميز کردن  

 خودروشامپو  •

 لکه بر  •

 خشن بر  •

 پاک کننده گردو غبار فلز  •

تميز کننده های قوی برای چرخ ها ی آلياژی و جهت از بين بردن آلودگی های سرسخت توسط   : توجه 

 .کارگاههای نقاشی فقط استفاده می گردد

 

 نگهداری خودرو -١

 تميز کننده رنگ  •

 خمير پوليش نرم  •

 پوليش رنگ بدون سيليکون  •

 پوليش رنگ •

 

  محافظ براق كننده -٣

 تميز کننده معمولی جهت پاک کردن چرخ های آلياژی سبک ، کهنه يا نو

 پارچه پوليش کردن  •

 پارچه پشمی پوليش کردن •
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 اصالح رنگ گاری

فقط جهت انجام اصالح آسيب های جزيی رنگ خودرو ، توسط مشتريان که بواسطه مثال پرتاپ   : توجه 

 .می شود و نبايستی روی خارجی توسط کارگا ههای نقاشی استفاده گرددسنگ ايجاد می گردد استفاده 

 

 مو م وسايل ترميم با قل

 برای قطعات فلزی 

 وسايل آستری ، قرمز ، قهوه ای با برس گردو غبار   •

 وسايل پوشش نهايی رنگ کامل بر اساس رنگ  •

 س رنگ بر اسا) پوشش اوليه و پاک کردن ، جال دادن (وسايل وشش نهايی متاليک  •

 برای قطعات پالستيکی 

 

 ) براق درخشنده  (۱۷۱۶۷ و ۷۱۲۳وسايل پوشش نهايی رنگ کامل ، جهت رنگ های  •

جهت تمايز رنگ ها و قطعات ) پوشش اوليه و پاک کردن ، جال دادن (وسايل پوشش نهايی متاليک  •

 )براق درخشنده(مجزا ، بر اساس رنگ 
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 رنگ کاری با قوطی های اسيدی 

 

  جهت قطعات فلزی 

 قوطی اسيدی اوليه با کيفيت تعميرات  •

  براساس رنگ –قوطی پوشش نهايی رنگ کامل  •

 )پوشش اوليه و پاک کردن و جال دادن (قوطی اسيدی پوشش نهايی متاليک  •

 جهت قطعات پالستيکی 

 )براق درخشنده (۷۱۶۷ و ۷۱۲۹قوطی اسيدی پوشش نهايی رنگ کامل ، برای رنگ های   •

 )پوشش اوليه و پاک کردن ، جال دادن (سيدی پوشش رنگ نهايی قوطی ا •

 )براق و درخشنده(برای تمايز رنگ های قطعات مجزا بر اساس رنگ  •

 

 کاربرد خمير پوليش نهايی 

 

  .خودرو را بشوييد .١

 .سپس خودرو را خسك كنيد  .٢

 تی تمام آلودگی ها راپاک کنيد مانند لکه های سياهی و باقيمانده آلودگی های صنع .٣

 اين کار را در مقابل تابش مستقيم نور آفتاب انجام دهيد  : توجه 

 .بوسيله خميرپوليش نهاتی و چرخ پوست محل آسيب را سيقل دهيد .٤

 .و فشار ماليم و بدون کج کردن آن سطح مورد نظر را جال دهيد ) جال دهنده(با دستگاه پوليش  .٥

 خطر خراش دستگاه جال دهنده   : توجه 
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 خراش دستگاه جال دهنده هنگام پوليش رنگ :احتياط  

 دور در دقيقه ۲۰۰۰ دور در صفحه ويا بيش از ۱۵۰۰سـرعت صـفحه دسـتگاه نبايسـتی کمتر از       : توجـه  

 .دو غير اين صورت اثر بخشی پوليش روی خراش های زير ونقاط کوچک مشخص نمی گردد.باشد

 .ده استفاده نماييداز چوب پنبه يا صفحه که الستيک چسبانده ش  : توجه 

 .دفت کنيد زير اليه پوشش نهايی سائيده نگردد  : توجه 

 .براساس نوع آسيب ديدگی ، قبل از هر کار با پوست آب محل را سمباده بزنيد .٦

 .تمام نقاط قابل رويت کل قطعه را جال دهيد .٧

 .جال همه نقاط تطبيق کنند بدون پوليش استفاده نماييد تا جائيکه شفافيت و Moltoprenاز صفحه   : توجه 

 .يت و جال همه نقاط تطبيق پيدا کنندفتا جائيکه که شفا.  استفاده نماييدباقيمانده پوليش .٨

 .باقيمانده پوليش را با ماش پاک کنيد .٩

 .بعد از خشک کردن ، با پارچه نم دار از پوليش کردن سطح مورد نظر را جال دهيد .١٠

 .ش کردن به صورت دستی جال دهيدسطح مورد نظر را با پوليش و پارچه پولي .١١

 .جهت سهولت در کار پارچه پوليش کردن را متناوبا با قطعه تمييز آن عوض نماييد .١٢

 .باقيمانده پوليش را مالش پاک کنيد .١٣

با پارچه تمييز و نم دار پوليش کردن سطح مورد          . بعد از حشک کردن اليه نازک در سطح کار شکبل می گيرد              .١٤

 .نظر را پاک نماييد

 . مورد نظر را با محافظ يراق پوشش دهيم سطح .١٥

 .محافظ يراق رنگ را در مقابل کور شدن زودرس محافظت می کند

 :  گاهي زات كار تجهي– ۱۰
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 ) جال دهنده (دستگاه پوليش کاری  •

 )اسفنج نرم صيقل دادن   ( Моltoprenديسک  •

 : نيازمنديهای تعمير- ۱۱

 پوليش  •

 كنندهمحافظ براق •

 خمير پوليش نهايی •

 

 برطرف کردن اثرات مالش از سطح رنگ پوليش شده 

 

 : تجهيزات کارگاهی 

 )به راهنمای تجهيزات کارگاهی رجوع شود (MBتستر  •

 دستگاه پوليش مانند •

 )Moltopren صفحه (اسفنج پوليش کاری ، خرم  •

 : نيازمنديهای تعمير 

 )پوليش يک ليتر •

 ) میلی لیتر۵۰۰(پوليش  •

 محافظ براق  •

 یخمير پوليش نهاي •

 مواد پاک کننده نقاشی  •
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 حرکات نا متوازن يا شيب دادن صفحه پوستی دستگاه پوليش باعث ايجاد عالئم مالش می گردد

 

از رمانيکه بعضی از عالئم و اثرات تابش فقط فقط بر اثر تابش نور                                                    

 ه ای شکل به صورت راه راه مستقيم خورشيد يا يک منبع نوری داير

 روی خودرو قابل رويت گردنند باعث افت تمامی خودرو خواهد 

 )۱فلش شماره .(شد

 

 :اثرات پوليش کردن به طريق ذيل قابل پاک کرن است

 .   کليه قطعات يا منطقه مورد نظر را شتشه و خشک نماييد-۱

 )مانند لکه بر و خش بر(پاک کنيد ) MB( کليه آالينده های رنگ را با مواد مناسب پاک کننده های  

 .از اجراء راهنمای انجام کار و استفاده از مواد که روی جعيه مربوطه آمده مطمئن گرديد  : توجه 

زيرا ) مانند ، دستگيره درب( و. تمام قطعات زنگ نشده و باز نشده بدنه که از پالستيک ساخته شده را بپوشانيد-۲

 .ی اين قسمت ها کامال پاک نمی گردد و باعث کاهش جالء آنها نمی شدمواد پوليش باقيمانده رو

و خمير پوليش نهايی  ) Moltopern(  کليه قطعات را با استفاده با سرعت متغير دستگاه پوليش و باصفحه -۳

اه وزن دستگ.(دستگاه پوليش را در تمام نقاط سطح مورد نظر بافشار ی ماليم حرکت دهيد. پوليش کاری نماييد 

بقيه مواد پوليش را بايك . دقت کنيد دستگاه را شيب ندهيد يا کج نکنيد) پوليش جهت اين منظور کفايت می کند

 .اسفنج مرطوب برداشته و سطح مورد نظر را خشک کنيد

 می بايستی در سطوح جداگانه نقاشی مورد استفاده )MB) MB_Fernpolierposte خمير پوليش نهايی :احتياط  

 ، عموما صفحه چرمی توصيه نمی گردد زيرا باعث ايجاد اثرات مالش در پوليش کاری روی رنگ می قرار گيرد

 )حتی اگر بدون مواد پوليش استفاده گردد. (گردد
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بايستی زمانيکه آلوده به خمير پوليش نهايی است عوض گردد ، تمام سطح مورد نظر  ) Moltopren(  صفحه-۴

 .پوليش گردد با جال و درخشندگی دلخواه بدست آيد )  MB (بايستی بصورت ماشينی با پوليش 

 .مجزا جهت هر ماده پوليش استفاده گردد )  Moltpren( جهت بدست آوردن نتيجه رضايت بخش از صفحات 

اليه شيری رنگی بعد از مدت کوتاهی روی سطح رنگ ايجاد .  سطح پوليش شده را با کهنه نم دار تمييز نماييد -۵

اين اليه را با پارچه تابيده شده يا غير تابيده شده پوليش کاری )  دقيقه براساس شرايط آب و هوا۱۵تا  ۵.(می گردد

 .پرداخت نماييد تا وقتيکه رنگ کامال تمييز و شفاف گردد

منطقه پوليش شده را با مقدار زيادی اسفنج ) نه بصورت دايره ای ( سپس به صورت دستی و در جهت طولی -۶

پس از مدت کوتاهی و خشک شدن سطح . باقيمانده پوليش با يک کهنه نم دار قابل برداشتن است. دپرداخت نمايي

قوطی .مورد نظر اليه شيری رنگ بجا مانده را با کهنه بافته شده يا تابيده نشده پاک کنيد تا تميز و درخشنده گردد

 .پوليش يا محافظ يراق را قبل از استفاده کامال تکان دهيد

 تا ۴بطور مثال جهت کاپوت (وب دستمال پوليش کاری را جهت بدست آوردن نتيجه مطلوب عوض کنيدبطور متنا

 .)  يار کهنه پوليش کاری را عوض نماييد۵

روی سطح پوليش شده استفاده نماييد تا در مقابل عوامل جوی رنگ را  )  MB(  يک اليه نازک از محافظ براق-۷

 .يش گرددلپونگهداری کرده و باعث جالء و درخشش 

) اليه مفيد(بايک پارچه تميز غير بافته شده پوليش کاری محافظ براق کننده را بماليد تا خشک شود  : توجه 

 .آنقدر بماليد تا تمييز و درخشنده گردد
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 کاربرد پوليش 

 .پوليش را به سطحی که قبال پوليش شده بماليد .١

هيد پوليش را پس از هر نوع ترميم با پاک کننده رنگ خمير قوطی را قبل از استفاده کامال تکان د:احتياط  

 .پوليش نهايی و يا ديگر مواد پاک کننده استفاده نماييد

 .باقيمانده پوليش را با مالش پاک کنيد .٢

جهت سهولت در .بعد از خشک شده اليه نازکی شکل می گيرد که با پارچه نم دار پاک کنيد  : توجه 

 . مرتبا عوض کنيدپوليش کاری کهنه خودر را

 .سطح مورد نظر را محافظ براق بزنيد .٣

 .محافظ براق رنگ را در مقابل کور شدن زودرس محافظت می کند  : توجه 

   :نيازمنديهای تعمير .٤

 پوليش  •

 كنندهمحافظ براق  •

 
  کنندهكاربرد محافظ براق

 
•

•

•

•

•

 حودرو را بشوييد 

  آلودگيهاي صنعتيلكه هاي سياهي و باقيمانده. تمام آلودگيها را پاك كنيد 

 .محافظ براق را روي سطح رنگ مورد نظر بماليد 

 : خودرو  راهنمايي جهت مراقبت صحيح و پوليشكاري رنگ 

 .محافظ براق را پاك كنيد 
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• سپس خودرو را خشك كنيد 

•

•

•

•

•

 .قوطي را قبل از استفاده كامال تكان دهيد 

 اي نازك غير شكسته روي نمـد يـا پارچـه پوششـكاري ريخـته و سـپس روي كـار بماليد تا اليه                  

 .تشكيل گردد

 .محافظ جال دهنده بعنوان محافظت در مقابل عوامل جوي و حفظ جالي رنگ عمل مي نمايد 

 .ترميم بايستي هر سه يا شش ماه بر اساس وضعيت جوي تكرار گردد 

با يك پارچه تميز مالش دهيد تا سطح مورد         . بعـد از خشـك شـدن يك اليه سفيد شكل مي گيرد             

  تميزنظر كامال

 

 مراقبت و پوليش كاري رنگ

 

 

 

 

 

 

 

 
 محافظ براق_ ٥اليه روتي    _ ٤بتونه   _ ٣آستري    _ ٢قطعه رنگ شده   _ ١
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 اثر جلوگيري كننده محافظ براق

                                    )سرما يا گرما(محافظت در مقابل دما 

 بنفشتشعشعات ماوراء / محافظت در مقابل رطوبت 

 محافظت در مقابل آلوده سازهاي مهاجم

 محافظت در مقابل تاثيرات مكانيكي مانند گردو غبار شن و خش دهنده ها

 تفاوت گذاشتن بين رنگ نو وقديمي 

 :نگهدارنده رنگ _ ١

نه . اين خاصيت با ريختن آب و دانه دانه شدن آن روي سطح مورد نظر . رنگ جديد خاصيت دفع آب را دارد

 . پخش شدن آب مشخص گرددبواسطه

خاصيت دفع آب پس از مدت معيني كاركردن يعني كيلومتر مشخثي از كاركرد خودرو يا دفعات معيني از 

روي آن ) محافظ براق(شستشوي آن از دست خواهد رفت سپس ضروري است كه اليه نازكي نگهدارنده رنگ 

 .كشيده شود

ي بايستي بعد از مراحل شستشو و خشك كردن كامل و پاك هرنوع عمليات استفاده از نگهدارنده هاي رنگ م

كردن هرگونه لك سياه يا خراش صورت پذيرد اين ترميم كاري بايستي هر سه تا شش ماه يكبار بر اساس وضعيت 

 .جوي تكرار گردد

 پوليش كاري_ ٢

ن قسمت ها مي بايستي اگر بر اثر پاك كردن رنگ خودرو دريافتيد كه درخشش آن بر اثر مرور زمان كم گرديده آ

اين عمل سطح مورد نظر را به نما و درخشش اوليه باز مي گرداند پوليش باعث .با پوليش كردن براق گردند

 .جلوگيري از كدر شدن تغيير رنگ و لك شدن مي گردد و رنگ را تميز و با عمق شفافيت باال نگه مي دارد

 ..بسيار ضروري مي باشد) محافظ براق     (بعد از ترميم رنگ يا پوليش استفاده از اليه محافظ
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ماده محافظ براق توصيه شده شامل تركيب خوبي است از واكس كه اگر بدرستي استفاده گيرد داراي خاصيت 

 .يك افزودني خاص عمق جال و درخشندگي آن نيز افزايش مي دهد. انعطاف اليه رنگ و دافع آب مي باشد

 

  خودرونكاتي راجع به خشك كردن سريع رنگ

 

بخصوص گريس ها و روغنها بايستي كامال از . قبل از آوردن خودرو به درگاه رنگ كاري آن را كامال پاك نماييد

 . درجه زردگونه كنند٨٠بصورتيكه آنها مي توانند اليه سطحي را در دماي حدود . روي بدنه خارجي پاك گردند

 ) ٨٠ تا ٦٠متناسب با دماي شني روي خودرو در حدود (د  سانتي گرا١١٠ تا ٧٥با يك دمنده هوا با دماي تقريبي 

 :احتياطات زير ضروري مي باشد

  .در باك را باز كنيد •

 .كابل اتصال زمين باطري را قطع نماييد •

              .روي المپ هاي عقب را بپوشانيد •

            بيرون الزم در مورد خودروهاي با نشاندهنده الكترونيكي دماي(سنسور دماي بيروني را باز كنيد  •

        ) نمي باشد    

             .روي پالك ثبت صفحه گواهينامه خودرو را بپوشانيد •

كاست موسيقي و ديگر اقالم منفصله را از داخل  / اسپري ها و مخزن سوخت / كپسول آتش نشاني  •

 .خودرو برداريد

 كليد دور موتور در خودروهايي با سيستم كنترل  قطعـات الكترونيكـي مانـند واحـد كنـترل اسـتارت ترانزيسـتوري             

تشعشـعي مـاژول كنـترل براي سوخت انژكتوري براي سيستم اي بي اس و تجهيزات مخصوص مانند كيسه هوا و                     

 . درجه گرم گردند٩٠قفل كمربند ايمني ممكن است فقط به اندازه حرارت 
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ي بايستي از حرارت اين نقاط انجام  در صـورت تـرديد چهـت حصـول اطمينان يك سري آزمايش م     : توجـه  

 .در مرحله خشك كردن از دما سنج جيوه اي استفاده نماييد) قبال قطعات الكترونيكي را باز نماييد(سپذيرد

 .اگر دما حد اكثر حرارت بخار تجاوز نكرد لزومي جهت باز كردن قطعات الكترونيكي وجود ندارد

 

 نكاتي راجع به الستيک 

 

 ٤٠د بصورت كوره اي خشك مي گردد در محفظه خشك كردن و حرارت شئي باالتر از هنگاميكه رنگ جدي

 .گرما و زمان خشك كردن مي تواند باعث ظهور لكه هاي پهني گردد/درجه مجموع عوامل وزن

 .داغي و غير قابل جبران هستند...   اين لكه ها روي كناره تاير و 

 در چرخها شده كه با باالنس كردن و يا توسط تنظيم مجدد اين تفيير شكل باعث بروز ارتعاشات و نوسانات

 .چرخها نيز اصالح نمي شوند

جهت جلوگيري از تشكيل اين لكه ها مي بايستي خودروها و محافظ خاص خودرو را روي چرخ  : توجه 

 .هاي مخصوص كارگاه رنگ به محفظه خشك كردن منتقل گردد

 ميلي بار كاهش مي دهيد حفاظت كافي را روي الستيكهاي استاندارد ٤ هنگاميكه باد الستيكهاي استاندارد را به

بوجود نمي آورد و در صورتيكه چرخهاي مخصوص كارگاه نقاشي نصب گردد ديگر موضوع فوق ضرورت پيدا 

 .نمي كند
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 روشهاي ترميم رنگ

  كاري كل قطعه با لعاب شفافاستفاده از آسترپايه روي محل آسيب ديده قطعه و تناسب آن در محيط اطراف رنگ

با استفاده از رنگ ها و شيوه هاي رنگ كاري جديد امكان اجراي رتوش جزئي مقرون به صرفه که كامال مشابه 

تغيير و نوسان در جال و درخشش سطوح نزديك به هم را مي توان . پرداخت اصلي كارخانه است ميسر مي باشد 

 . كردبا پرداخت مجدد رنگ قديمي صاف و اصالح

 .البته كامال واضح است كه يكدست ساختن كل رنگ تنها از طريق تعميرات رنگ كاري ممكن نيست

رجوع كنيد به .(در موارد خاص ممكن است رنگ بطور كامال جزئي وخفيف سايه دار باشد كه قابل قبول است

 )راهنماي مولد رنگ

 )متاليك دو آستري( پرداختهاي يكدست 

که استفاده از . وجود دارد) متاليك دوآستري(  پرداخت هاي جزئي در پرداخت يكدست شيوه هاي مختلفي براي

 .آنها به نوع و حوزه آسيب ديده قطعه خودرو مربوطه و شرايط عمر خودرو نيز به رنگ آن بستگي دارد

ور خدمات در صورت لزوم مشا. توصيه اكيد ما بر اين است كه خريدار به اين موارد توجه الزم را داشته باشد

 .مشتريان بايد از نظر كارشناسي يك متخصص استفاده كند

 پرداخت کاری براق کننده 

با استفاده ) قطعات/ قطعه (در صورتيكه سمت آسيب ديده رنگ حودرو آنچنان گسترده باشد كه يك تعمير جزئي 

 .از شيوه هايي كه در زير بدان اشاره مي شود مقرون به صرفه نباشد

تفاوتي كه چشم فرد بتواند آن را . كدست ساز ي رنگ تنها با تعميرات رنگ كاري ميسر نمي شودواضح است كه ي

اغلب در پرداختهاي متاليك رخ مي دهد تا در رنگ هاي يكدستاين مسئله به ويژه به . به راحتي تشخيص دهد

 .موضوعاتي چون مخلوط رنگ كارخانه و انعطاف رنگ و غيره بستگي دارد
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 . روشن هاي خفيف قابل قبول هستندبنابراين سايه

در سالهاي اخير صنعت خودرو كارخانه هاي توليد رنگ بسياري از انجمنهاي متخصصين و شركت هاي بيمه 

خودرو نسبت به تكنيك هاي رنگ كاري مواد جديد رنگي و متدهاي اقتصادي تعمير  عالقه و تمايل بيشتري از 

 .خود نشان داده اند

 همين افزايش تمايل شركت ها اغلب ديدگاه هاي متفاوتي در زمينه ارزيابي و تعريف رنگ با اين وجود به علت

 .كاري ارائه مي شود

با توجه به نتايج آزمايشات و تجربيات عملي كه در اختيار داريم برخود الزم دانستيم كه شيوه هاي متنوع تعمير را 

 .ذكر كنيم

 توافق واضح و آشكار مي توان از ارزيابي هاي نادرست و تفاوت با پيروي از دستورالعمل هاي ذيل و رسيدن به

 .ديدگاهها در نوع و حوزه تعنيرات اساسي رنگ پرهيز كرد

 متدهای رنگ کاری 

محل هاي رنگ كاري كه توسط لبه هاي صفحات درزها و يا نوارهاي )رنگ هاي يكدست(پرداختهاي تك آستري 

 .ر به عنوان مشكلي شناخته نمي شوندتزئيني عالمت گذاري شده اند امروزه ديگ

 )رنگ كاري تا لبه ها  :  (١متد 

 .رنگ كاري كل قطعه با آسترپايه و جال شفاف

 .شيوه تعميري استاندارد و مقرون به صرفه اي به ويژه براي خودروهاي نو و يا شبه نو است) ١(شيوه شماره 

ودروهايي كه در مناطقي كه آب و هواي سنگين تغيرات رنگ را بيشتر مي توان در خودروهاي قديمي تر و خ

 .اين تفاوت در سايه هاي رنگ عموما در آستر پايه رخ مي دهند . دارند مشاهده كرد

 .لكه هاي مات و تفاوت هايي كه در درخشش لعاب شفاف ديده مي شود را معموال مي توان از بين برد
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 . اده قرارداداين شيوه را مي توان هر كجا كه  الزم بود مورد استف

فقط مواد آزمايش شده و مورد تاييد بنز ساخته شده اند را مي توان براي تعميرات رنگ كاري استفاده  : توجه 

 .كرد

عالوه بر اين مهارتها و تجربيات تخصصي بسيار مهم .دستورالعملها بايد بطور كامل رعايت شوند  : توجه 

بنابراين هنگام انتخاب يك . با تغييرات رنگ كاري نيز بوجود آيند با اين حال نوسانات رنگ ممكن است . هستند 

 .شيوه تعمير اين مسئله را در نظر داشت

    : ٢متد 

به جاي انجام كار بيشتر در مقايسه با رنگ يك قطعه مجزا شيوه زير را مي توان براي تعمير پنل كناري مورد 

 .استفاده قرارداد

  كناريجهت تعمير قسمت مياني پنل هاي_ 

 جهت رنگ با تلرانس هاي باريك_ 

همچنين براي رنگ (جهت خودروهاي قديمي تر و خودروهايي كه در معرض آب و هواي سنگين تر قرار دارند_ 

 )سطوح افقي در چنين خودروهايي

   :  ٣متد 

طعه و كليه رنگ كردن كل ق. رنگ كردن كل قطعه با استفاده از آستر پايه و تناسب آن به طرف قطعات مجاور 

 .قطعات مجاور توسط لعاب شفاف

  بهترين نتيجه درنظر گرفتن يكدستي رنگ دربردارد٣قطعه شيوه ) ياچند(در هنگام رنگ كردن يك 

با يك گردش ظريف و ماليم از رنگ كاري استاندارد به مخلوط كردن به رنگ كاري استاندارد ديگر تفاوت رنگي 

 .قابل مشاهده نخواهد بود
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 )رتوش كردن (  : ٤متد 

 .مخلوط كردن آسترپايه و پوشاندن مخلوط لعاب شفاف پس از خشك شدن  لعاب شفاف مخلوط

 .با توجه به شرايط كيفيت طوالني اين شيوه فقط در خودروهاي قديمي قابل اجرا است

 كارشناس و استفاده از شيوه هاي رنگ كاري با كيفيت پايين بايد طبق هماهنگي با مالك و نيز پس از مشورت با

 .مشاور انجام گردد

به ) عقبي و مركز مونتاژ نزديك سپر( را مي تون در برجستگي ها مانند سطوح باريك  و محل هاي فرعي ٤شيوه 

 .كار برد

 

 نكات عمومي راجع به تعمير رنگ 

 

رخانه در صـورت بروز اشكال در تعمير رنگ كاري فرض بر اين است كه فقط مواد مشخص شده در راهنماهاي كا          

سـازنده رنـگ و دستورالعمل هاي آن مورد استفاده قرار گرفته است و همچنين رئيس كارگاه نقاشي كليه پارامترها                    

 .ي تلرانس هاي مربوطه را انجام داده و بنابراين در كيفيت ساخت اشكالي وجود نداشته است

يعني بدون اجراي (شوند بسـياري از عـيوب نقاشـي ممكـن اسـت توسط پرداختهاي مناسب اصالح       : توجـه  

 .كم شدن درخشندگي/ عيوبي مانند حرم گرفتگي ها اسپري كردن بيش از اندازه حركت رنگ ) رتوش

 

 :علل اشكاالت 

 )اساسا به علت نوسانات رنگ( مربوط به پرداخت اصل كارخانه 

  درياره رنگ قطعات اصل

  اشكال مربوط به مواد
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 ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٣٢  C 240 برتسواري

 ري رنگنكات راجع به كار با قلم مو و اسپ

 

 :قلم موها 

قلـم موهاي رنگ آستري براي قطعات فلزي بر روي كالهك قلم موها يك كاردك زنگ وجود دارد كه مي توان از                      

 .آن براي برطرف كردن لكه هاي زنگ زده و رنگ كاري هاي معيوب استفاده كرد

 پوسته بدنه_  الف 

 )رنگ روغن( رنگ كاري يكدست 

 )رنگ روغن/  آسترپايه متاليك و لعاب شفاف /مجموعه ( رنگ كاري متاليك 

 قطعات پالستيكي جداشدني_ ب 

 )رنگ روغن سيلك( خاكستري بسيار تيره ٧١٦٧ خاكستري و ٧١٢٩ رنگ كاري يكدست براي رنگ هاي 

 )نقاشي متاليك و يكدست(قوطي هاي اسپري آستر نهايي 

 پوسته بدنه_ الف 

  نقاشي يكدست

 )لعاب شفاف/متاليك/آسترپايه/مجموعه( نقاشي متاليك 

 قطعات پالستيكي جداشدني_ ب 

   خاكستري بسيار تيره ٧١٦٧ خاكستري  ٧١٢٩ نقاشي يكدست براي رنگ هاي 

 براي تزئينات كناري در مقايسه با رنگ ها) لعاب شفاف/متاليك/آسترپايه/مجموعه( نقاشي متاليك 

 .ميرات نقاشي   روي پوسته خارجي مورد استفاده قرارداردقلم موها و قوطي هاي اسپري نبايد در تع : توجه 
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 ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

٣٣  C 240 برتسواري

قلم مو و قوطي هاي اسپري رنگ براي روتوش موقت نقاط آسيب ديده جزئي رنگ مناسب هستند مانند آسيب 

 .هايي كه از پرتاب سنگ يا خراشيدكي بوجود آمده است

اختار كلي رنگ و نيز ورقه فلزي با چنين آسيب ديدگي و همچنين در صورت تعمير اين آسيب ديدگي اغلب س

 .دچار آسيب ديدگي مي شود

 .به علت كيفيت و محافظ زنگ زدگي استفاده شده سطوح مورد نظر بايد پيش از رتوش آسترنهايي آستر زده شوند

 .دستورالعمل ها روي قلم موها و در قسمت داخلي كالهك قوطي هاي رنگ نوشته شده اند : توجه 

 قوطي هاي اسپري رنگ

 قوطي اسپري رنگ آستري براي قطعات فلزي

 .در روي كالهك قوطي كيت تعمير لكه هاي كوچك زنگ زده و ديگر ناصافي ها وجود دارد

 . براي روتوش قطعات پالستيكي قابل استفاده نمي باشد:  احتياط 

 

  رنگ  کدجداول

 بر اساس رنگ هاي اصلي كد گذاري شده اند)  رقم٤تركيب عددي (mbرنگ های 

 : رقمي رنگ به صورت زير تهيه شده اند ٤كدهاي  

 .. شماره رنگ هستند٤ تا ٢ رقم اول نشاندهنده رنگ اصلي رقمهاي 

 

 قرمز_ ٣نارنجي                       _ ٢زرد                _ ١

 سبز_ ٦آبي                             _ ٥بنفش             _ ٤

 قهوه اي_ ٩ قهوه اي                       _٨خاكستري        _ ٧    
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 ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٣٤  C 240 برتسواري

 :نكته 

 .  را شامل نمي گرددRAL روي پالك بدنه خودرو شامل سه رقم مي باشد كد گروه MBکد رنگ 

 مي باشد كه ١٩٦٣جداول رنگ ذيل شامل رنگهاي خودروهاي مسافري و وسايل نقليه ترانزيتي رنگ شده از سال 

 .ه است مرتب گرديدRALبراساس گروههاي 

 رنگ تهيه يك ليست ٣٠٠٠باتوجه به شمار وسيع رنگ ها و طيف هاي رنگ كه در بازار خودرو وجود دارد حدود 

 جامع ممكن نيست
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤٣ C 240برتسواري 

 گالوانيزه كردن 

 در – به طور مثال استفاده از ورقه هاي فلزي گالوانيزه شده در ساختار خودرو – استفاده از روي در ضد زنگ -

 .  زمينه دستيابي به روي باعث بروز مشكالتي مي شود 

 جريان را  سال ، نياز٢٠ – ٢٥ ارزيابي هاي كار شناسان حاكي از آن است كه دسترسي به اين فلز حداكثر تا -

 . پاسخگو است 

و نيز در تركيب با آستري (     از ورقه  فلزي گالوانيزه شده ) .(Daimler chryslerدايملر کريسلر به همين علت -

در محل هايي كه بيشترين امكان زنگ زدگي وجود دارد مانند زنگزدگي ناشي از غك يخ ) هاي محافظ طبيعي 

 . گشا ، استفاده مي كند 

  كليه جنبه .…… Dia. ، يك بدنه كامالً گالوانيزه شده ، از نقطه نظر كلي بوم شناختي سوال انگيز است  ن  بنابراي-

هاي بوم شناختي و اقتصادي را بررسي و ازمايش كرده وپس از ان تصميم بر طراحي تركيب در كليه توليدات خود 

 . ا ، گرفته است با توجه به نوع احتياجات آنه) تركيبي از چندين مواد مختلف ( 

ميزان استفاده از مواد پالستيكي و آلومينيم به عنوان مواد اصلي به ويژه در محل هايي كه امكان زنگ زدگي وجود 

 . دارد افزايش يافته كه به عنوان فاكتوري در توليد ساختار سبك تر نيز محسوب مي شود 

 Bona Zincضد زنگ با 

Bona Zinc عرضه شده با كالمل Aژگي جديدي در زمينه ضد زنگ در خودرو هاي  ، ويDr…… است  .Bona Zinc نام 

 .  و تركيب روي طبيعي  مي باشد كه براي كليه نيازمندي ها در ساخت خودرو مناسب مي باشد ppaتجاري كمپاني 

 .   آن است كه اين ماده به خوبي زير ماده مي چسبند Bona Zincاز جملة فوايد  

با اين حال ، .  آستر زني مي شود Bona Zincقه فلزي كه به طور الكتريكي گالوانيزه شده ، قاعده آن است كه ور

 .  محافظت كرد Bona Zincرا نيز ) لخت (ممكن است كه سطح ورقه فلزي 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤٤ C 240برتسواري 

 ضد زنگ با روي 

انيزه مانند صورت هاي مختلف گالو. را مي توان با استفاده از شيوه هاي مختلف گالوانيزه كرد ) ورقه فلزي(استيل 

 .    ، گالوانيزه گرم غوطه وري وجود دارد Sendzimirگالوانيزه الكتريكي ، گالوانيزه 

توليد مي )  استيل(و ماده پايه ) روي(ضد زنگ با آستر روي ، با استفاده از ويژگي هاي الكتروشيميايي فلز محافظ 

محلول در آب ، محلول رسانا (ت الكتروليت چنانچه اليه محافظ روي در يك نقطه اسيب ببيند ، تاثيرا. شود 

 . يك عنصر موضعي گالوانيكي توليد مي كنند ) الكتريكي 

روي بيش از فلز پايه در حالل ، حل مي گردد و . كاتد خواهد بود ) استيل (در اين صورت ، روي ، آند و فلز پايه 

 . سطح استيل دست نخورده باقي مي ماند 

يك روي را مي توان از طريق موقعيت روي و استيل در رديف الكتروشيميايي فلزات تأثير محافظتي و كاتافورت

بنابراين بهترين ضد زنگ در تقارن با . در اين مورد ، روي به عنوان آند واكنش پذير عمل مي كند . تشخيص داد 

 .  اليه هاي محافظ طبيعي به دست مي آيد 

 به حالت مايع وجود دارد Bona Zincيل ، ورقه فلز از جايگاهي كه آستر در پايان فرآيند توليد در كارخانه توليد است

 با توجه به كار برد معين آن ، ورقه فلزي در يك .  است ٣-٤ضخامت آستري تقريباً . عبور مي كند 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤٥ C 240برتسواري 

  كارخانه –گالوانيزه كردن 

 

 

 . طرف يا در هر دو سمت آن آستري مي شود 

  آن است كه مي توان محافظ خوردگي ها را به طور كامل برطرف نمود و حوزة عايق Bona Zincاز نخستين فوايد 

 .  را تا حداقل كاهش داد PVCبندي متصل 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤٦ C 240برتسواري 

 گالوانيزه كردن 

 

 

B          –قسمتهاي گالوانيزه شده در هر دو طرف            A –داخلي ( انيزه شده در يك طرف . قسمتهاي گالو( 

 W202گالوانيزه شده در     بخش هاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤٧ C 240برتسواري 

A            – داخلي ( قسمتهاي يك طرفه گالوانيزه شده   (B – قسمتهاي دو طرفه گالوانيزه شده  
 )فهرست قطعات  (٢٠٣          بخش هاي گالوانيزه شده در مدل 

E      – در قسمت بيروني گالوانيزه / آستري در قسمت داخلي ( قطعات با آستري طبيعي در دو طرف( 

C       – داخلي ( قسمتهاي گالوانيزه شده با آستري طبيعي در يك طرف( 

     D – قطعات گالوانيزه شده با آستري طبيعي در دو طرف  
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤٨ C 240برتسواري 

 

A    – داخلي ( قطعات يك طرفه گالوانيزه شده( 

B   – قطعات دو طرفه گاوانيزه شده  
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٤٩ C 240برتسواري 

A        –داخلي (الوانيزه شده  قطعات يك طرف گ( 

B     – بخش هاي گالوانيزه شده در     قطعات دو طرف گالوانيزه شدهS210 

 

A       – داخلي ( قطعات يك طرف گالوانيزه شده( 

B      – بخش هاي گالوانيزه شده در     قطعات دو طرف گالوانيزه شدهW/V/C 140 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥٠ C 240برتسواري 

 

 

A       – داخلي ( قطعات يك طرف گالوانيزه شده( 
B       – فهرست قطعات  (220بخش هاي گالوانيزه شده درمدل    قطعات دو طرف گالوانيزه شده( 
E      – گالوانيزه در قسمت خارجي / آستر در داخل ( قطعات با آستر طبيعي در دو طرف( 
C      – داخلي ( قطعات گالوانيزه شده با آستر طبيعي در يك طرف( 
D     –نيزه شده با آستر طبيعي در دو طرف  قطعات گالوا 

 

 

 

 قطعات گالوانيزه شده با آستر طبيعي در دو طرف 

 ٢١٥بخش هاي گالوانيزه شده در مدل 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥١ C 240برتسواري 

 آستر روي ، كارخانه برمن

 ٢٣٠و٢٠٨ و ٢٣٠,٠و١٧٠و٢٠٢و١٢٩مدلهاي 

 

 A    – داخلي ( قطعات يك طرف گالوانيزه شده( 

B    –اتومبيل چهار در ٢٠٢دامنه گالوانيزه مدل      قطعات دو طرف گالوانيزه شده  
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥٢ C 240برتسواري 

 

 A      – داخلي ( قطعات يك سو گالوانيزه شده( 

B     –  دامنه گالوانيزه ، مدل     قطعات گالوانيزه شده در دو سوT202 اتومبيل چهار در  

C     – آستري شده بونازينك  
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥٣ C 240برتسواري 

A        –داخلي ( شده  قطعات يك طرف گالوانيزه( 

B        – بخش هاي گالوانيزه شده در     قطعات دو طرف گالوانيزه شدهW202 

 

A           – داخلي ( قطعات يك طرف گالوانيزه شده( 

B         – فهرست قطعات  (٠/٢٠٣دامنه گالوانيزه، مدل     قطعات دو طرف گالوانيزه شده( 
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٥٤ C 240برتسواري 

 

E    – گالوانيزه شده در قسمت خارجي / آستري در سطح داخلي ( قطعات با آستر در دو سو( 

C    – داخلي (  قطعات گالوانيزه شده با آستر طبيعي در يك سو ( 

D   – قطعات گالوانيزه شده با آستري طبيعي در دو سو  

 )ادامه دارد  ( ٠/٢٠٣  دامنه گالوانيزه ، مدل 
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٥٥ C 240برتسواري 

A – قطعات يك سو گالوانيزه شده  

B –٣/٢٠٨دامنه گالوانيزه كردن ، مدل   ) داخلي(ات يك سو گالوانيزه طبيعي  قطع 

E – قطعات گالوانيزه طبيعي در دو طرف  

C   – قطعات گالوانيزه شده در دو طرف داخلي طبيعي  
D   – ٣/٢٠٨، مدل   قطعات دو طرفه گالوانيزه شده             دامنه گالوانيزه 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥٦ C 240برتسواري 

 

A    –داخلي ( شده در يك سو  قطعات گالوانيزه( 
B    – ١٧٠دامنه گالوانيزه كردن ، مدل     قطعات گالوانيزه شده در دو سو 
 

 

A – داخلي ( قطعات گالوانيزه شده در يك سو( 

B –  ١٢٩دامنه گالوانيزه ، مدل     قطعات گالوانيزه شده در دو سو  
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥٧ C 240برتسواري 

 قطعات بدنهگالوانيزه كردن 

 

 

 ا فرمان سمت چپ نشان داده شده در خودرو ب

A – قطعات گالوانيزه شده در يك سو  

B – فهرست قطعات  (٠/٢٠٣دامنه گالوانيزه كردن ، مدل     قطعات گالوانيزه شده در دو سو( 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥٨ C 240برتسواري 

 

 

    نشان داده شده در خودرو با فرمان سمت چپ 

 E   – شده در قسمت خارجي گالولنيزه / آستر طبيعي در قسمت داخلي ( قطعات آستر شده در دو سو( 

C    – داخلي ( قطعات با گالوانيزه طبيعي در يك سو( 

D    – قطعات با گالوانيزه طبيعي در دو سو  

 )ادامه دارد  (٠/٢٠٣  دامنه گالوانيزه كردن ، مدل 

   گالوانيزه كردن ، عمومي ، كارخانه هاي گالوانيزه 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٥٩ C 240برتسواري 

 فسفات كردن 

 پيش پرداخت ، فسفات روي 

 

A               – پيش پرداخت غوطه ور   B –پيش پرداخت پاششي  

 

 

 

 

 كليه مدل ها 

 پيش پرداخت ، فسفات روي 

عالوه بر اين . فسفات روي به همراه آستر غوطه ور الكتريكي ، قابليت ضد زنگ در بدنه اتومبيل را باال مي برد 

  . ميزان چسبندگي در اليه هاي متوالي رنگ را نيز افزايش مي دهد

پيش از فسفات كردن ، بدنه پرداخت نشده را با استفاده از محلول قليايي ماليم ، حالل محلول در آب ، لكه زداي 

 . و تميز كرده و سپس با آب كامالً تصفيه شده شستشو مي دهند 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦٠ C 240برتسواري 

الوانيزه در طي فسفاته كردن ، يك آستر محافظ شفاف از فسفات از فسفات روي اهن روي ورقه فلز يا ورقه فلز گ

. سطح ماده تبديل به اليه فسفاته ضد زنگ شده كه به طور ثابت به فلز پايه متصل مي شود . شده ايجاد مي شود 

و زنگ زدگي ) جلدي ( به طور همزمان از حركت زير . بدين ترتيب ميزان چسبندگي رنگ بعدي افزايش يافته و

 . قسمتهاي زيرين جلوگيري مي كند 

ا آب تصفيه شده ، محلول فسفاته باقي مانده مازاد را برداشته و سطح بدنه را از نظر شيميايي ديگر مراحل شستشو ب

 . صاف و طبيعي مي كند 

 .  مثال از سيستم هاي پرداخت مقدماتي نشان داده مي شوند ٢در تصوير روبرو 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦١ C 240برتسواري 

  Sinelfingenكارخانه فسفاته كردن 

 

 
 

 شيوه كار 

 فسفات روي : ماده 

 : شيوه كار 

 رجوع كنيد به ترتيب پروسه 

 عمق اليه 

  g/m2 ٥/٢تقريباً 

 كاربرد تقويت محافظ ضد زنگ 

 . مراحل آماده سازي بدنه به رنگ سفيد در هفت مرحله مجزا انجام مي شود 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦٢ C 240برتسواري 

  چربي زدايي اوليه - ١

  چربي زدايي پاششي– ٢

  اولين شستشو – ٣

  تصفيه فسفات – ٤

  دومين شستشو – ٥

  سومين شستشو – ٦

 پرداخت فسفات وي / ترتيب فرآيند آماده سازي 

 كد پرداخت فسفات كارخانه / كد پرداخت فسفات روي 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦٣ C 240برتسواري 

 فسفاته كردن ، كارخانه برمن 

 

 

 

 230 , 208 , 0/2 , 203 , 202 , 170 ,129مدل هاي 

 روند كار 

 فسفات روي : ماده 

 رآيند رجوع شود به ترتيب ف: شيوه كار 

 g/m2 ٥/٢تقريباً : وزن اليه 

 تقويت محافظ رنگ : كاربرد 

 .  در هفت مرحله صورت مي گيرد – W/S 202 نشان داده شده در مثال مدل هاي –پيش پرداخت پوسته بدنه 

  چربي زدايي مقدماتي – ١
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦٤ C 240برتسواري 

  چربي زدايي پاششي – ٢

 )١( شستشو – ٣

  پرداخت فسفات – ٤

 )٢( شستشو – ٥

 )٣( شستشو– ٦

در انتهاي فرآيند پيش پرداخت ، نيز  ) DIآب ( در مخزن  , R 170  R129قابل ذكر است كه بدنه هاي مدل هاي

 . شستشو مي شوند 

  فسفات روي –پيش پرداخت 

 كد پرداخت فسفات كارخانه / كد پرداخت فسفات عمومي 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦٥ C 240برتسواري 

  دامنه رنگ RALگروههاي  
 
 

 عنوان ال ساختاز س تا سال ساخت MBشماره رنگ 

 بژ روشن 1963 1968 181 1

 بژ مايل به زرد 1972 1975 430 1

 بژ قرمز مايل به زرد 1982 1986 444 1

 بژ 1963 1972 462 1

 بژ مايل به قرمز 1975 1979 470 1

 زرد مايل به قرمز 1972 1979 606 1

 زرد ليمويي 1975 1979 618 1

 زرد 1972 1975 624 1

 بژ 1963 1992 651 1

 )عاجي(سفيد مايل به زر دروشن  1963 1968 670 1

 زرد كاكائويي 1975 1984 673 1

 زرد آفتابي 1979 1981 680 1

 بژ زرد مايل به قرمز 1979 1985 681 1

 )نيلي(بژ كم رنگ  1979 1986 684 1

 زرد 1996 1999 685 1

 زرد اخرايي روشن 1985 1989 690 1

 د روشنزر 1993 1995 691 1
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦٦ C 240برتسواري 

 رنگهاي متاليك
 
 

 عنوان از سال ساخت تا سال ساخت MBشماره رنگ 

 بژكاالهاري 1999  454 1

 بژ تراورتين 1999  693 1

 
 
 
 

 رنگهاي خاص
 
 

 عنوان از سال ساخت تا سال ساخت MBشماره رنگ 

 عاجي روشن 1972  623 1

 عاجي روشن   658 1

 زرد 1999  685 1
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦٧ C 240برتسواري 

 ها   رنگRALگروههاي  
                                                                                                                                                                       رنگهاي غير متاليك

 
 انعنو از سال ساخت تا سال ساخت MBشماره رنگ 

 درخشنده شفاف 1965 1968 501 3

 درخشنده شفاف 1979 1984 501 3

 قرمز انگليسي 1975 1981 504 3

 قرمز جگري 1972 1975 514 3

 قرمز ميانه 1963 1979 516 3

 قرمز روشن 1963 1965 519 3

 قرمز فلفلي 1993 1998 524 3

 قرمز بنگالي 1998  529 3

 قرمز سلطنتي 1993 1998 533 3

 قرمز سنگين 1984 1993 540 3

 قرمز تيره 1965 1975 542 3

 قرمز 1963 1993 568 3

 قرمز مايل به آبي 1963 1965 573 3

 قرمز  1963 1972 576 3

 قرمز سلطنتي 1993 1998 582 3

 قرمز بلوطي 1982 1984 585 3

 قرمز 1998  586 3

 قرمز 1998  584 3

 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦٨ C 240برتسواري 

 متاليك/ رنگهاي ميكا 
 

 عنوان از سال ساخت تا سال ساخت MBشماره رنگ 

 قرمز زنگاري تيره 1998  445 3

 قرمز ياقوتي 1998  470 3

 قرمز ياقوتي روشن 1988 1996 512 3

 قرمز ياقوتي 1996 1998 518 3

 قرمز درخشنده 1975 1979 525 3

 قرمز كهربايي 1998  548 3

 قرمز 1997 1998 549 3

 قرمز شفاف 1963 1965 567 3

 قرمز 1998  567 3

 قرمز ميكا 1992 1993 569 3

 قرمز 1963 1972 571 3

 قرمز ياقوتي 1996  572 3

 قرمز 1979 1981 581 3

 قرمز 1984 1992 587 3

 

 رنگهاي خاص
 

 عنوان از سال ساخت تا سال ساخت MBشماره رنگ 

 قرمز بنگالي 1998 1998 442 3

3 569 1993 1992  

 زرد يراق 1998 1998 574 3
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٦٩ C 240برتسواري 

  رنگ  مشخصاتصفحه

 

                
    
 

 

A  203ـ صفحه كد اطالعات بدنه ، محل آن روي بدنه مدل 
 ـ كد حرفي براي نوع رنگ 2
M ـ متاليك 
H ـ رنگ محلول در آب 
B ـ برچسب براي وسايل نقليه با رنگ خاص 
 

شماره  پانل خارجي خودرو
MB 

)همه در رنگ آستري(قطعات اتصال بدنه  شماره 
MB 

  درخشندگي باال   رنگ های خاص

 3 586  3 586 

 904 5 آبي تيره 904 5 آبي تيره

 040 9 سياه 040 9 سياه

 9 960  9 960 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٧٠ C 240برتسواري 

شماره  پانل خارجي خودرو
MB 

)همه در رنگ آستري(قطعات اتصال بدنه  شماره 
MB 

   درخشندگي باال  رنگهاي خاص

 693 1 پرداخت متاليك 693 1 كپرداخت متالي

 3 567  3 567 

 345 5 آبي يشمي 345 5 آبي يشمي

 359 5 آبی آسمانی 359 5 آبی آسمانی

 941 5 آبی کم رنگ 941 5 آبی کم رنگ

 816 6 سبز يشمی 816 6 سبز يشمی

 7 753  7 753 

 189 9 سياه يكدست 189 9 سياه يكدست

 197 9 سياه  197 9 سياه 

 744 9 نقره اي درخشنده 744 9 اي درخشندهنقره 

 
 

شماره  پانل خارجي خودرو
MB 

)همه در رنگ آستري(قطعات اتصال بدنه  شماره 
MB 

   درخشندگي باال  رنگهاي خاص

 4994 بنفش ياقوتي 4994 بنفش ياقوتي
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٧١ C 240برتسواري 

 دامنه رنگ / صفحه رنگ 

 

                
    
 
 

 

A ه ، محل آن روي بدنه مدلـ صفحه كد اطالعات بدن 
 ـ كد حرفي براي نوع رنگ 2
M ـ متاليك 
H ـ رنگ محلول در آب 
B ـ برچسب براي وسايل نقليه با رنگ خاص 
 

شماره  پانل خارجي خودرو
MB 

)همه در رنگ آستري(قطعات اتصال بدنه  شماره 
MB 

  درخشندگي باال   

 586 3 قرمز 586 3 قرمز

 9040 سياه 9040 سياه

 960 9 سفيد مرمري 960 9 يد مرمريسف
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٧٢ C 240برتسواري 

شماره  پانل خارجي خودرو
MB 

)همه در رنگ آستري(قطعات اتصال بدنه  شماره 
MB 

   درخشندگي باال  رنگهاي خاص

 693 1 پرداخت متاليك 693 1 پرداخت متاليك

 567 3 قرمز 567 3 قرمز

 345 5 آبی آسمانی 345 5 آبی آسمانی

 359 5 کم رنگآبی  359 5 آبی کم رنگ

 189 9 سياه يكدست 189 9 سياه يكدست

 197 9 سياه  197 9 سياه 

 744 7 نقره اي درخشنده 744 7 نقره اي درخشنده
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٧٣ C 240برتسواري 

 
 

            
 
 
 

A ـ صفحه كد اطالعات بدنه ، محل آن روي بدنه مدل 
 ـ كد حرفي براي نوع رنگ 2
M ـ متاليك 
H ـ رنگ محلول در آب 
B ـ برچسب براي وسايل نقليه با رنگ خاص 
 

شماره  پانل خارجي خودرو
MB 

)همه در رنگ آستري(قطعات اتصال بدنه  شماره 
MB 

  درخشندگي باال   درخشندگی کم 

 623 1 ابی روشن  623 1 ابی روشن 

 5309 آبي تيره 904 5 آبي تيره

 700 7 سياه 040 9 سياه

 387 7 سفيد مرمري 960 9 سفيد مرمري
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٧٤ C 240برتسواري 

 
 

شماره  پانل خارجي خودرو
MB 

)همه در رنگ آستري(قطعات اتصال بدنه  شماره 
MB 

  درخشندگي باال   پرداختهاي متاليك

 454 1  سيرآبي تيره 693 1  سيرآبي تيره

 445 3 آبي تيره 567 3 آبي تيره

 253 5 سياه 359 5 سياه

 332 6 سفيد مرمری 257 6 سفيد مرمری

 330 6 آبي تيره 816 6 آبي تيره

 7 753  7 229 

 204 7 آبي تيره 189 9 آبي تيره

 221 7 نوک مدادی  197 9 

 181 7 خاكستري اطلسي  744 9 آبي تيره
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

٧٥ C 240برتسواري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  ٢٠٠ـ صفحه كد اطالعات بدنه ، مدل 
 ) خارجي ـ با توجه به نسخه مليAپيالر (

B ليه با رنگ خاصـ برچسب براي وسايل نق 
 

شماره  پانل خارجي خودرو
MB 

)همه در رنگ آستري(قطعات اتصال بدنه  شماره 
MB 

  درخشندگي باال   رنگهاي پرداختي تك رنگ

 904 5 آبي تيره 904 5 آبي تيره

 040 9 سياه 040 9 سياه

 960 9 سفيد مرمري 960 9 سفيد مرمري
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٧٦ C 240برتسواري 

شماره  پانل خارجي خودرو
MB 

)همه در رنگ آستري(ل بدنه قطعات اتصا شماره 
MB 

  درخشندگي باال  پرداختهاي متاليك

 693 1 پرداخت متاليك 693 1 پرداخت متاليك

 567 3 آبي تيره 567 3 آبي تيره

 359 5 آبي يشمي 359 5 آبي يشمي

 941 5 آبی آسمانی 941 5 آبی آسمانی

 257 6 آبی کم رنگ 257 6 آبی کم رنگ

 816 6 سبز يشمی 816 6 سبز يشمی

 753 7 سيرسياه  753 7 سيرسياه 

 189 9 سياه يكدست 189 9 سياه يكدست

 197 9 سياه  197 9 سياه 

 744 9 نقره اي درخشنده 744 9 نقره اي درخشنده
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٧٧ C 240برتسواري 

 رنگ آستر غوطه ور كاتافورتيك 

 

 A                            – پايه نقاله –بدنه ( كاتد (  C – ذرات رنگ داراي بار مثبت  

 ي كاتافورتيك 

 

 رنگ آستر غوطه ور الكتريكي كاتافورتيك 

 .  تريكي كاتافورتيك همراه با بتونه و رنگ آستريهايي ، اساس ضد زنگ دائمي است رنگ آستر الك

سفاته شده و قطعات متصل در حوضچه رنگ استر فدر طول مرحله رنگ استر الكتريكي كاتافورتيك ، بدنه هاي 

 ين آستري براي حباب هاي هوا در حفره ها از بين برده مي شوند و مناسب تر. محلول در اب فرو برده مي شوند 

 

B                           – اصول كاركردي رنگ آستر الكتريك     آند 
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٧٨ C 240برتسواري 

 

اتخاذ مي ) به همراه الگوي حفره در بدنه ها ( حفره ها با استفاده از غوطه ور كردن بدنه ها با يك زاويه خاص 

) آند (ذرات رنگي كه داراي بار مثبت . يك زمينه الكتريكي ميان بدنه و حمام غوطه وري ايجاد مي شود . شود 

زمان استقرار در (ولتاژ تقسيم و مدت زمان آستر زني . رسوب مي كنند  ) كاند(هستند، روي بدنه داراي بار منفي 

به گونه اي انتخاب مي گردد كه يك اليه رنگ صاف بر وي بدنه و در حفره هاي ان به وجود ) حمام غوطه ور 

.  آيد 

را توسط شستشو با به محض آنكه بدنه ها از حمام غوطه ور بيرون كشيده شوند ، ماده رنگ ، آستر نسبتاً چسبناك 

مزيت ويژه آستر غوطه ور كاتافورتيك آن است كه آستري .  بر طرف نمودآب تصفيه شده و 

. يكپارچه اي حتي در نقاط دور از دسترس مانند حفره ها ، گوشه ها و لبه ها ايجاد مي كند 

 . ودگي هاي محيطي جلوگيري كنيم اين فرآيند ، به ميزان بسيار زيادي از بروز اسيب هاي سالمتي و آل

 

demineralized

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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٧٩ C 240برتسواري 

 رنگ كاري غوطه ور كاتدي 

 

 ترتيب پروسه 

 طه ور كاتدي 

 ب پروسه 

  دقيقه ١٥،انتی گراد در مدت 

 يت ضد زنگ  مصون

 ي كامل قطعات 

 

 

رنگ غو: ماده 

رجوع شود به ترتي: شيوه كار 

 ميکرومتر) ١٨-٢٢  (: اليهضخامت

درجه س) ١٧٥ (دما : شرايط پخت 

 : كاربرد 

 افزايش-

 ضريب نفوذ موثر براي آستر-
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٨٠ C 240برتسواري 

 اختار پرداخت  مقاومت باال در برابر ضربه سنگ در سر تاسر س-

 

  

 (1)ه ور 

(1 

CI 

  رنگ غوطه ور كاتدي در كارخانه ها –مومي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چسبندگي عالي در آستري هاي متوالي -

 : فرايند ايستگاه خط رنگ  

 حمام غوطه ور يكسره – ١

 گردش مجدد نازل مركب– ٢

 شستشو غوط– گردش مجدد – ٣

 (2) شستشو پاششي  – گردش مجدد – ٤

( شستشو غوطه ور تصفيه شده شفاف  – ٥

  نازل هاي مركب تصفيه شده – ٦

 VE نازل هاي مركب آن – ٧

  خشك كن – ٨

Pترتيب پروسه در 

رنگ غوطه ور كاندي ع
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٨١ C 240برتسواري 

 Bremenانه  كارخ–رنگ آستري غوطه ور كاتافورتيك 

 

 ترتيب پروسه 

 رغوطه ورالكتريكي كاتافورتيك  

  دقيقه ١٥،انتی گراد در مدت 

 ظ زنگ زدگي طوالني مدت 

 بخش هاي -

 

 

رنگ آست: ماده 

 رجوع شود به ترتيب پروسه : شيوه كار 

 ميکرومتر) ١٨-٢٢  (: اليهضخامت

درجه س) ١٧٥ (دما : شرايط پخت 

 : كاربرد 

محاف -

ي كامل مزيت نفوذ باال براي آستر 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات 
 

٨٢ C 240برتسواري 

 چسبندگي عالي در مواد آستري متوالي  -

 ري غوطه ور كاتافورتيك  

 فيه شده 

  دقيقه١٥انتی گراد در مدت 

 حمام هاي غوطه ور يكسره رنگ آست– ١

   ٢* شستشو پاششي – ٢

 مخزن غوطه وري تص– ٣

درجه س) ١٧٥ ( خشك كن دما – ٤

  منطقه سرد – ٥ 
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  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات  فهرست اصلي                     
 

٨٣ C 240برتسواري 

 

  اتصاالت ندي آب ب

 A                                      

 اقدامات آب بندي 

 استفاده از پاك كننده بوتكليك ، چسب درز چين خورده ، آب بندي متصل با. انواع گوناگون آب بندي هاي ويژه 

PVC و PUR براي محافظت اوليه از اتصاالت ، گيره ها و درزها و نيز قطعات داخلي از غبار و جرم و غيره به كار 

 .مي روند 

و . ن زنگ زدگي وجود دارد كليه مواد براي رفع احتياجات ويژه در مناطق عايق بندي شده به كار مي روند كه امكا

 . نيز در بعضي موارد انعطاف ناپذيري ساخت را افزايش مي دهد 

 

 اتصال زير بدنه روي خودرو سواري- C )انتشار ( اتصال داخلي روي خودرو تجاري – 

B                                      – عايق خاجي استر پرداخت نهايي  
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٨٤ C 240برتسواري 

 

 . استفاده از الستيك بوتليك گرم براي آستر پايه و عايق بندي و چسب بدنه هاي پرداخت نشده استفاده مي شوند 

 ضد زنگ تركيب شود ، چسب درزگير به همراه جوشكاري نقطه اي در محل هايي كه ساخت مستحكم بايد با

مي 

 . ت را به وجود مي آورند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مورد استفاده قرار مي گيرد 

 در تداخالت  و گيره ها ، و نيز در فواصل و اتصاالت براي عايق بندي و ضد رنگ استفاده PUR,PVCعايق هاي 

شود و سطح يكپارچه قابل روي
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٨٥ C 240برتسواري 

  كارخانه – اتصاالتآب بندي 

  دقيقه١٥درجه سانتی گراد در مدت ) ۱۵۵ (دما : شرايط پخت 

  : 

 ي متصل ، درزها و گيره ها 

 راخها و پانل هاي روي هم  

 )روي يك ميكروفيلم . ( ي متصل در راهنماي تعمير حاضر ، ارائه داده مي شود تصوير كامل آب بند 

 

 

 

 PVC: ماده 

 دستي و اتوماتيك : شيوه كار 

كاربرد

 محافظ ضد زنگ در قسمتها-

 جلوگيري از نفوذ رطوبت و آالينده به قسمتهاي داخلي ، سو-

: توجه 
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٨٦ C 240برتسواري 

       A – ٢٠٢ اب بندي متصل ، مدل 

 

 A           – ٢١٠ ، مدل اتصال آب بندي 

 

A – ١٤٠ ، مدل اتصال آب بندي 
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٨٧ C 240برتسواري 

 اتصاالت بدنهآب بندي 

 PVC: ماده 

 دستي و اتوماتيك : شيوه كار 

  دقيقه١٥درجه سانتی گراد در مدت ) ۱۵۵ (دما : شرايط پخت 

 : كاربرد 

  محافظ از زنگ زدگي در اتصاالت ، درزها و گيره ها  -

  جلوگيري از نفوذ رطوبت و آالينده به قسمتهاي داخلي خودرو ، سوراخها و پانل هاي روي هم  -
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٨٨ C 240برتسواري 

     حدود محفظه موتور 

 

       حدود محور طولي جلو 
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٨٩ C 240برتسواري 

 فهرست اصلي                     

 حفظه گلگير چرخ جلو حدود م

 

 

    حدود زير پايي جلو 
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٩٠ C 240برتسواري 

 حدود زير پايي عقب 

 

 

    حدود گلگير عقب 
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٩١ C 240برتسواري 

        حدود محور طولي عقب و انتهايي

 

 

          حدود سقف و در 
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٩٢ C 240برتسواري 

     حدود محفظه گلگير چرخ عقب 

 

      حدود زير بدنه 

  كارخانجات –صل آب بندي مت/  عمومي –      آب بندي متصل 
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٩٣ C 240برتسواري 

 محافظ زير بدنه

 

A              – محافظ زير بدنه نقاله   C – محافظ زير بدنه خودرو سواري  

            B – خودرو سازي (  ضخامت اليه ضد زنگ در پانل نوسان كننده( 

 
 (UBS) محافظ برادة سخت –محافظ زير بدنه 

 . وز زنگ زدگي قرار دارد  حوره زير بدنه خودرو همواره در معرض بر-

 .  براده هاي سخت ، پاشش اب و ماسه ، به اساني باعث آسيب ديدگي و خسارات مي شوند -

 آستر ثابت ، مقاوم و انعطاف پذير محافظ زير بدنه با ضخامت مشخص با توجه به فشار به كار مي ود و براي -

 . شود محافظت از زير بدنه در مقابل تأثيرات منفي استفاده مي 
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٩٤ C 240برتسواري 

آستر كاري و محافظ زير بدنه باعث ايجاد يك ضد زنگ قوي در مقابل ضربه هاي سخت و كاهش سر و صدا مي 

 . شود 

نيروي به وجودآمده ازتأثيرات براده هاي سخت باتوجه به خاصيت انعطاف پذيري جذب شده وازنفوذحفره ها تا 

   .ورقه فلزي جلوگيري مي شود و رنگ زدگي اجتناب مي شود 
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٩٥ C 240برتسواري 

  Sindelfingenمحافظ زير بدنه كارخانه 

A        – UBS ٢٠/٠  ارتفاع اليه MM  

B        – UBS ٥٠/٠  ارتفاع اليه MM   زير آستر كردن(UBS) ماشين چهار در٢٠٢ مدل  

 

  ضد سايش PVC: ماده 

 اسپري اتوماتيك گرفته : شيوه كار 

  با توجه به ميزان سايش تخمين شده  ) mm ( 0.50 ÷0.20  : عمق اليه

  دقيقه١٥درجه سانتی گراد در مدت ) ۱۵۵ ( دما ˚: شرايط پخت 

  ) -٢٠ ˚C(ميزان مقاومت باالدر برابر سايش و انعطاف پذيري باال حتي در دماهاي پايين : كاربرد 

  محافظ زنگ و اب بندي مناسب در قسمتهاي زيرين خودرو -

مق اليه و انعطاف پذيري باالي زير استر ، زير استر ميزان معيني از عايق صدا گير را به وجود مي  با توجه به ع-
 . آورد 

 ، مازاد آستر را به طور كامل از KS كاربرد پانل هاي كپسولي زير بدنه ٢٢٠ و ٢١٥ويژگي هاي خاص روي مدل 
 .  بين مي برد 
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٩٦ C 240برتسواري 

       A – UBS ٢٠/٠  ارتفاع اليه MM 
B       – UBS ٣٠/٠  ارتفاع اليه MM 
C      – UBS ٥٠/٠  ارتفاع اليه MM    زير آستر كردنUBS چهار در ٢١٠ مدل  

 

A        – UBS ٢٠/٠  ارتفاع اليه MM 

B       – UBS ٣٠/٠  ارتفاع اليه MM 

C       – UBS ٥٠/٠  ارتفاع اليه MM   زير آستر كردن(UBS) سدان ٢١٠ مدل T 
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٩٧ C 240برتسواري 

 

A               – UBS ٢٠/٠  ارتفاع اليه MM 

B             – UBS٥٠/٠    ارتفاع اليه MM    زير آستر كردن(UBS) ١٤٠ مدل 

 

  زير آستر زدن كارخانه اي –زير آستر زدن عمومي 

 زير آستر كردن در كارخانه نقاط انفصال 
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  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات  فهرست اصلي                     
 

٩٨ C 240برتسواري 

  عمومي –فيلر 

 

 بتونه 

از يك سو بتونه ها .  متنوعي در رنگ كاري مورد استفاده قرار مي گيرد بتونه ضربه هاي سنگين در جهت اهداف

براي پر كردن و ترميم خسارات وارده به زير سطح به كار مي روند و از ديگر سو ، يك زير سطح ارتجاعي براي 

 رنگ صاف بنابراين ، پر كردن يك بدنه پيش نياز مناسبي براي يك پرداخت. رنگ آستر نهايي به وجود مي آورند 

 . مي باشد 

عالوه براين ، خاصيت اصلي ارتجاعي بتونه ، خاصيت مهمي براي مقاومت در برابر ضربه هاي سخت وارده به كل 

 . سيستم رنگ است 

 . مواد رنگي ضد زنگ در بتونه ها باعث افزايش ويژگي هاي ضد زنگ در آستر مي شود 
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٩٩ C 240برتسواري 

اين بتونه هاي آبي اغلب عالوه بر فوايد بوم باعث . ار مي گيرند ربتونه هاي محلول در آب به كرات مورد استفاده ق

 . بود ويژگي هايي كه در باالذكر شد نيز مي شوند هب

 . اين به معناي افزايش كيفيت و همچنين محافظت از محيط زيست بطور توام است 

 

 آستر كاري 

 .  ها مي شوند سيستم هاي آبي ، به اصطالح آستر كاري ، روز به روز جايگزين بتونه

 . تا نياز روز افزون حفاظت از محيط زيست را پاسخ گويند 

 با اين حال توام با ضخامت كمتر ، سازگاري . آستر كاري عملكرد هايي مشابه بتونه دارد 

 . محيطي بهتري نسبت به بتونه دارد و در نتيجه مواد كمتري نيز مصرف مي كند 

 .  واحد كاهش يافته است ٥/٠ هاي سنتي به تقريباً ضخامت اين آستر در مقايسه با بتونه

 .  انجام داد ESTAتغيير در آستر كاري ، تأثيري در شيوه اجرا ندارد و ان را مي توان مطابق تا قبل به وسيلة 

 با اين حال ، اين فرآيند ، نيازمند يك مرحله اضافي است 

 .  بخار شود ٧٠˚ Cباً الزم است كه قبل از پخت ، مقدار زياد آب در درجه تقري

 . به عبارت ديگر ، مرحله پخت در دماي پايين تري نسبت به قبل انجام مي شود 
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١٠٠ C 240برتسواري 

  Sindelfingen كارخانه  –بتونه 

 ..…در كليه مدل ها : استفاده 

 محلول در آب ، ضد ضربه سخت : ماده 

 ESTA: شيوه پردازش 

 ١٥÷٢٢: ضخامت آستري 

 : مرحله تبخير مياني 

  دقيقه٥درجه سانتی گراد در مدت ) ۷۰( دما   : سطحيدماي 

  دقيقه١۷درجه سانتی گراد در مدت ) ۱۳۰( دما : شرايط پخت 

 بتونه 

  ، مقاومت باال در برابر ضربات سخت PURبتونه : ماده 

 ESTA: شيوه پردازش 

 )سطوح افقي  (   Hm 38÷32:ضخامت آستري 

:22÷28 Hm   )   سطوح عمودي( 

  دقيقه١٥درجه سانتی گراد در مدت ) ۱۵۵( دما  : شرايط پخت

 : كاربرد

آستر كاري عملكرد هايي مشابه بتونه دارد ، با اين حال توام با ضخامت آستر كمتر ، سازگاري محيطي بهتري 

 . نسبت به آن دارد و در نتيجه مواد كمتري نيز مصرف مي كند 

 . نهايي است ) رنگ(وب در آستر  اين آستر ، پايه ثبات اجرا و ويژگي هاي مرئي خ-
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات 
 

١٠١ C 240برتسواري 

 انعطاف پذيري باالي آن ، باعث فراهم شدن مقاومت خوب در برابرضربات سنگين در كل ساختار رنگ به جاي -

 . ضخامت آستري كم مي شود ، حتي در دماهاي زير صفر 

  ترميم  ناصافي هاي جزئي -

 . در لبه هاي صفحه فلزي مي شود  رنگ هاي ضد زنگ ، باعث تقويت محافظ زنگ زدگي ، به خصوص -

 .  بتونه ، پايه ثبات اجرا و ويژگي هاي مرئي خوب در آستر نهايي است -

 با در نظر گرفتن قابليت انعطاف پذيري باال ، بتونه مقاومت خوبي در برابر براده هاي سخت در كل ساختار -

 . پرداخت حتي در دماهاي زير صفر ، در اختيار قرار مي دهد 

 رميم ناصافي هاي جزئي  ت-

 .  رنگ هاي ضد زنگ ، باعث تقويت محافظ زنگ زدگي ، به خصوص در لبه هاي صفحه فلزي مي شوند -
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١٠٢ C 240برتسواري 

 

A     – چهار در ٢٠٢آستر كاري در مدل /  بتونه  

 
 ٠/٢٠٣ آستر كاري در مدل –بتونه 
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١٠٣ C 240برتسواري 

 

 ٧/٢٠٣آستر كاري در مدل /             بتونه 

 

    - A چهار در ٢١٠ آستر كاري در مدل –بتونه  
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  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات  فهرست اصلي                     
 

١٠٤ C 240برتسواري 

 

 

 A      – ١٤٠آستر كاري در مدل /  بتونه 

 

 

 

 

                                                                                                        –  A ٢٢٠آستر كاري در مدل /  بتونه 
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١٠٥ C 240برتسواري 

 

 

 

 

       A – ٢١٥آستر كاري در مدل /  بتونه 
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١٠٦ C 240برتسواري 

 آستر نهايي 

 عملكرد آستر نهايي 

 آستر نهايي ، شيوه محافظتي ضد زنگ اضافي محسوب مي شود كه باعث جذابيت و حفظ سنت ها در پرداخت -

 . خودرو مي شود 

. مي كه بايد رنگ شوند ، دارد  ملزومات آستر نهايي خودرو به ميزان بسيار زيادي بستگي به عملكرد و نوع لواز-

اين بدان معناست كه رنگ هاي آستري نهايي با كيفيت هاي مختلف براي خودرو هاي سواري ، اتوبوس ها و 

 . خودرو هاي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد 

 بوم  يك سيستم رنگ كاري كه هم مورد پسند مشتري باشد و هم از اقالم مورد نياز در شرايط اقتصادي و-

 . شناختي مناسبي استفاده كند در كليه كارخانجات در شرايط استاندارد رنگ كاري تهيه مي شوند 

 با توجه پيشرفت مشخص و نيز سال ها همكاري با طرف هاي رنگ كاري خود ، اين امكان براي ما است كه -

 .سطح كيفي محصوالت خود را هر هر چه بيشتر افزايش دهيم 

هداشتي و حفاظت از محيط زيست ، تنها سيستم هاي رنگ نهايي بدون فلزات سنگين با كمترين  به دليل موارد ب-

 . ميزان حالل در خودرو هاي شركت ما استفاده مي شوند 

مشخصات كيفيت داخلي ، باالترين ميزان مقاومت .  مورد استفاده قرار مي گيرند ………Diaبه رغم رنگ هايي كه در 

 . يي و مكانيكي حتي در شرايط آب و هوايي بسيار متفاوت و نيز شرايط محيطي ، دارا است در برابر تأثيرات شيميا

 : دو نوع آستر نهايي متفاوت در دسترس است 

  رنگ نهايي غير متاليك يك اليه ●

 دو اليه ) متاليك يا غير متاليك (  رنگ شفاف ، پايه ●

 : ويژگي هاي خاص آستر نهايي عبارتند از 
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١٠٧ C 240برتسواري 

 رنگ و نتيجه :  هاي پايه براي رنگ ●

 براي رنگ هاي شفاف و رنگ هاي غير متاليك يك اليه  ●

جلوه ، درخشندگي ، جريان مقاوم در برابر تأثيرات آب و هوا ، مقاوم در برابر نور و تأثيرات محيطي ، شيميايي و 

 مكانيكي 

 : ماده 

  محلول در حالل – پايه رنگ -

  محلول در آب – پايه رنگ -

  :پردازششيوه 

 پرداخت هاي متاليك  -

  / ESTAاولين اجرا  -

 دومين اجراي پتوماتيك  -

 ESTA: رنگ غير متاليك  -

 :ضخامت آستر  -

 ميکرومتر  ) ١٣ ± ٢  (متاليك -

 ميکرومتر)  ٢٠ ± ٥  (غير متاليك -

 : خشك كن مياني 

  دقيقه ، زمان تهويه در دماي محيط   ) ٢-٣ (رنگ محلول در حالل 

 : رنگ محلول در آب 

  دقيقه ، زمان تهويه در دماي محيط  ٢ – ٣

 : رنگ محلول در آب 
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١٠٨ C 240برتسواري 

 درجه سانتيگرادC˚) ٦٠ ( دقيقه در دماي٣

 : كاربرد 

رنگ پايه ، پرداخت را بهتر مي سازد و به عنوان اساس رنگ كروميك و تكيه روي رنگ هاي متاليك عمل  -

 . مي كند 

 . ح و رنگ شفاف بعدي بر خوردار مي باشد اين رنگ از ويژگي هاي چسبندگي مناسبي در زير سط -

 : ماده 

 1kرنگ شفاف  -

 2kرنگ شفاف  -

 : شيوه پردازش 

 ESTAفرايند دوران زياد 

 ميکرومتر  ) ٤٠ – ٤٥  (:ضخامت آستر 

  دقيقه ١٢ درجه سانتيگراد در زمان)  ١٣٠ ˚C  (:شرايط پخت 

 : كاربرد 

 اكيدات مرئي  ت–درخشندگي ، ساختار صيقلي .  خواص قابل رويت -

 ثبات درخشندگي ، مقاوم در برابر نور ، ثبات شكاف :  مقاوم در برابر هوا -

 )مقاوم در برابر ضربات سخت (  انعطاف پذيري باال -

 آستر رنگ شفاف : توجه 

 1Kرنگ شفاف   ←حالل در محلول :  پايه رنگ -

 2Kرنگ شفاف   ←حالل درآب  :  پايه رنگ -
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١٠٩ C 240برتسواري 

 

 

 A         –چهار در  ٢٠٢آستر نهايي در مدل  : 2نمودار  گ پايه و رنگ شفاف رن  

         B – ١٨٠آستر نهايي  : 1نمودار     رنگ پايه C ، ٢٠٠C 

 

 

                         A – ٠/٢٠٣آستر نهايي ، مدل      رنگ پايه 

                              B - رنگ پايه و رنگ شفاف  
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١١٠ C 240برتسواري 

                           –  A ٧/٢٠٣آستر نهايي ، مدل      رنگ پايه   

 B                          -   رنگ پايه و رنگ شفاف 

 
  چهار در  ٢١٠ مدل T رنگ پايه – B   جهار در ٢١٠ رنگ پايه و رنگ شفاف مدل –

  E430 , E420آستر نهايي در خودرو هاي داراي موتور ديزلي و نيز  : ٢نمودار 

 E230 , E200آستر نهايي : ١نمودار 

 

A      – جزئيات ٧/٢٠٣آستر نهايي ، مدل      رنگ پايه  

B      – رنگ پايه و رنگ شفاف  
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١١١ C 240برتسواري 

 
A   – جهار در ٢١٠ رنگ پايه ، رنگ شفاف مدل   B – چهار در  ٢١٠ رنگ پايه ، مدل  

  E430 , E420, E320,E280 به همراه آستر نهايي در خودرو هاي داراي موتور ديزلي : ٢ نمودار 

 E230 , E200آستر نهايي : ١نمودار 

 

 
 

A                        –  رنگ پايه ورنگ شفاف   B –   رنگ پايه  
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١١٢ C 240برتسواري 

 

آستر نهايي

A                                       –  رنگ پايه ورنگ شفاف   B –   رنگ پايه  

  ٢١٥مدل . 

 ي خوردگ
 

محافظ 

  واكس- 9    نازل – 5     كنترل – 1

  هوا – 10  رمز – 6 آمار اطالعات – 2
 ل ي صدا 

 

 گذاري    
ري– 3  تشخيص ناز– 7   دستگاه اندازه گ
  صفحه نشانگر – 8    دريچه كنترل – 4
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات 
 

١١٣ C 240برتسواري 

هاي بدنه هاي خودرو عمل مي كند  و نفوذ   . تأثيرات زنگ زد پاشش 

 و 

سيلة دستگاه فشار قوي اتوماتيك يا سيستم هاي واكس 

 . هاي محافظ خوردگي باعث افزايش كيفيت هر خودرو مي شوند 

 )محلول در آب (خوردگي 

  دقيقه۶درجه سانتی گراد در مدت ) ۵۰( ما 

 اي محافظ زنگ 

 طوبت در برابر نفوذ ر

 

رطوبت در حفره  اب  گي كه ناشي از

باعث مي شود كه سطوح داخلي حفره ها و فواصل) حركت تدريجي (استفاده از واكس هاي ضد نفوذ قوي 

 . درها از نفوذ زنگ دگي تا حد ممكن در امان باشند 

محافظ خوردگي در صورت لزوم براي مدل ويژه و به و

  . اتوماتيك انجام مي شود

كنترل الكترونيكي سيستم 

 ماده 

محافظ 
 :شيوه پر ارزش 

IUS 
د: شرايط پخت 

 : كاربرد 

 ويژگي ه-
  قدرت نفوذ -

مقاومت  -
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١١٤ C 240برتسواري 

 

A       – چهار در ٢٠٢ محافظ خوردگي ، مدل  

 

 

 

 ٢٠٣        محافظ خوردگي ، مدل 
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١١٥ C 240برتسواري 

 
A                   - چهار در ٢١٠ محافظ خوردگي ، مدل  

 

 

A        - ٢١٠ محافظ خوردگي ، مدل T مدل  
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١١٦ C 240برتسواري 

 

 

 
A      - ١٤٠ محافظ خوردگي ، مدل  
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١١٨ C 240برتسواري 

 

 قطعات اتصال بدنه 

 ٢٢٠قطعات اتصال بدنه مدل 

 نكاتي راجع به تعمير قطعات پالستيكي جدا شدني بدنه 

 ارزيابي ميزان خسارات رنگ 

 تأثيرات شيميايي روي رنگ 

 شيوه هاي ارزيابي موضعي خسارات رنگ 

 )استحكام سطح ( روش هاي آزمايش ميزان سختي ارزيابي خسارات وارده به رنگ

 ي آزمايش براي الگوهاي خسارات مهمشيوه ها

 ارزيابي نمونه هاي خراشيدگي 

 متورم شدن/ ويژگي هاي تمايز ، ضربه سنگين 

  يا سطحيمحلیزنگ زدگي 

  د ر لبه هازنگ زدگي

 تشكيل لكه براثر فضوالت حشرات  

 برجستگي

 فرو رفتگي
 ايرادات رنگ

 تاري رنگ

 حباب

 براده
 كمي ميزان درخشندگي

 )تعمير رنگ (خشندگي كمي ميزان در

 اثر پوست پرتقالي(گسترش نامناسب 

 حركت رنگ

 زنگ زدگي در لبه ها و تيغه ها
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١١٩ C 240برتسواري 

 زنگ زدگي آلومينيم 
 ) سوراخ شدگي –حفره  ( –حفره حوزه شده 

 رنگ نهايي بسيار نازك

 تيره شدن

 ذرات غبار و آالينده ها

 چسب ضعيف/ پوسته پوسته شدن 

 بروز حفره

 تأثيرات محيطي: ت وارده به رنگ ارزيابي ميزان خسارا

 تشكيل لكه بر اثر فضوالت پرندگان

 خط پوليش

 روزنه هاي سوزني

 اثر خيسي

 بقاياي مواد محافظ

 )تعمير رنگ (نشانه گذاري 
 )تعمير رنگ (نشانه گذاري لبه ها 

 وجود لكه در رنگ نهايي

 تشكيل لكه ناشي از فضوالت شپش گياهي

 قاشينكاتي پوششي عمومي راجع به ن

 پوشاندن درزها براي رنگ كاري قطعات مجاور

 نكاتي راجع به رنگ كاري محل هاي زيرين بدنه

  كاپوت موتور  کردنپوشاندن قطعات براي رنگ

 پوشش قطعات براي رنگ سپر جلو 

 پوشاندن قطعات جهت رنگ درها 

 پوشاندن قطعات جهت رنگ پنل هاي مركزي سقف
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٢٠ C 240برتسواري 

 پوشاندن قطعات جهت رنگ سپر عقب 

 پوشاندن قطعات جهت رنگ در صندوق عقب 

 ي مرتوش رنگ روي پوشش هاي چر

 توجهات جهت رنگ كردن قطعات پالستيكي جدا شدني
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٢١ C 240برتسواري 

A           - ٢٢٠ محافظ خوردگي ، مدل  

 
A     - ٢١٥ محافظ خوردگي ، مدل  
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٢٢ C 240برتسواري 

 زير ساخت ، رنگ كاري و ساختار رنگ كاري 

 
 قطعات جدا شدني بدنه 

 

 . رنگ هاي پرداخت خودرو و نيز طيف رنگ هاي مربوطه در بروشور دامنه رنگ موجود است 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٢٣ C 240برتسواري 

 رديف عنوان توليد متوالي سطح

 ١ )دريچه پروانه(گريل  رنگ شده

 ٢ سپر رنگ شده

 ٣ تسمه محافظ رنگ شده

 ٤ دريچه رادياتور آب كرم كاري شده

 ٥ شبكه توري شدهآب كرم كاري 

 ٦ ستاره مرسدس رنگ شده

 ٧ پوشش نازي واشر جلوواستيل رنگ شده

 ٨ آداپتور پالك خودرو رنگ شده

 ٩ دريچه ورودي هوا رنگ شده

 ١٠ كالهك برف پاك كن رنگ نشده

 ١١ تسمه تزئيني آب كاري شده

 ١٢ نوار عايق رنگ نشده

 ١٣ نوار محافظ رنگ شده

 ١٤ نوار تزئيني 

 ١٥ دستگيره در گ شدهرن

 ١٦ تزئنات چارچوب در 

 ١٧ شبكه پنجره 

 ١٨ پايه هاي آينه بغل رنگ شده

 ١٩ صفحه نمونه آب كرم كاري شده

 ٢٠ قاب بندي رنگ شده

 ٢١ ستاره مرسدس آب كرم كاري شده

 ٢٢ قاب بندي محور طولي 
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١٢٤ C 240برتسواري 

 قاب بندي محور طولي 

 قطعات جدا شدني بدنه 

 درو و نيز طيف رنگ هاي مربوطه در بروشور دامنه رنگ موجود است رنگ هاي پرداخت خو
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١٢٥ C 240برتسواري 

 
 رديف عنوان توليد متوالي سطح

 ١ )دريچه پروانه(گريل  رنگ نشده

 ٢ سپر رنگ شده

 ٣ تسمه محافظ رنگ شده

 ٤ دريچه رادياتور رنگ شده

 ٥ شبكه توري آب كرم كاري شده

 ٦ ستاره مرسدس رنگ نشده

 ٧ پوشش نازي واشر جلوواستيل رنگ شده

 ٨ آداپتور پالك خودرو رنگ شده

 ٩ دريچه ورودي هوا رنگ شده

 ١٠ كالهك برف پاك كن رنگ نشده

 ١١ تسمه تزئيني آب كاري شده

 ١٢ نوار عايق رنگ نشده

 ١٣ نوار محافظ رنگ شسده

 ١٤ نوار تزئيني 

 ١٥ دستگيره در رنگ شده

 ١٦ تزئنات چارچوب در 

 ١٧ پايه هاي آينه بغل  شدهرنگ

 ١٨ صفحه نمونه آب كرم كاري شده

 ١٩ آرم مرسدس 

 ٢٠ چارچوب پنجره پولي كربونيد

 ٢١ پوشش 

 ٢٢ قاب بندي محور طولي 
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١٢٦ C 240برتسواري 

 

 ٢١٠قطعات اتصال بدنه در مدل 

 رنگ هاي پرداخت خودرو و نيز طيف رنگ هاي مربوطه در بروشور دامنه رنگ موجود است 
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١٢٧ C 240برتسواري 

 رديف عنوان وليد متوالي سطحت

 ١ )دريچه پروانه(گريل  رنگ شده

 ٢ صفحه تزئيني پايين رنگ شده

 ٣ صفحه تزئيني مياني رنگ شده

 ٤ صفحه تزئيني بااليي رنگ شده

 ٥ پوششهاي تزئيني چرخ رنگ شده

 ٦ دريچه تهويه رنگ شده

 ٧ نوار عايق رنگ نشده

 ٨ الگانس/ككالسي/ريل بار محافظ برخورد رنگ شده

 ٩ كالهك برف پاك كن رنگ نشده

 ١٠ پوشش بر روي دستگيره  رنگ نشده

 ١١ پايه هاي آينه بغل رنگ شده

 ١٢ نوار تزئيني آب كاري شده

 ١٣ دستگيره در رنگ نشسده

 ١٤  الگانس–تزئنات چارچوب در كالسيك  رنگ شده

 ١٥ شبكه پنجره آندكاري شده

 ١٦ سستاره مرسد آب كرم كاري شده

 ١٧ گريل رنگ نشده

 ١٨ ماسك گريل آب كرم كاري شده

 ١٩ پوشش زير چراغ جلو رنگ شده

 ٢٠ الگانس/ريل دكور سقف كالسيك  آندكاري شده

 ٢١ صفحه نمونه آب كرم كاري شده

 ٢٢ دستگيره سرپوش صندوق عقب رنگ شده

 ٢٣ ستاره مرسدس آب كرم كاري شده

 ٢٤ قاب بندي محور طولي رنگ شده
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١٢٨ C 240برتسواري 

 قطعات اتصال بدنه 

 رنگ هاي پرداخت خودرو و نيز طيف رنگ هاي مربوطه در بروشور دامنه رنگ موجود است 
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١٢٩ C 240برتسواري 

 رديف عنوان توليد متوالي سطح

 ١ )دريچه پروانه(گريل  رنگ نشده

 ٢ سپر رنگ شده

 ٣ نوار محافظ رنگ شده

 ٤ دريچه رادياتور رنگ شده

 ٥ ريچهقاب د آب كرم كاري شده

 ٦ ستاره مرسدس آب كرم كاري شده

 ٧ پوشش نازي واشر جلوواستيل رنگ شده

 ٨ آداپتور پالك خودرو رنگ شده

 ٩ دريچه ورودي هوا رنگ شده

 ١٠ كالهك برف پاك كن رنگ نشده

 ١١ نوار تزئيني آند كاري شده

 ١٢ نوار عايق رنگ نشده

 ١٣ نوار محافظ رنگ شده

 ١٤ نوار تزئيني 

 ١٥ دستگيره در گ شدهرن

 ١٦ پايه هاي آينه بغل رنگ شده

 ١٧ صفحه نمونه آب كرم كاري شده

 ١٨ قاب بندي زنگ شده

 ١٩ نوار تزئيني آب كرم كاري شده

 ٢٠ ستاره مرسدس آب كرم كاري شده

 ٢١ قاب بندي محور طولي 
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
 

١٣٠ C 240برتسواري 

 ٢٢٠قطعات اتصال بدنه مدل 

  مربوطه در بروشور دامنه رنگ موجود است رنگ هاي پرداخت خودرو و نيز طيف رنگ هاي
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١٣١ C 240برتسواري 

 رديف عنوان توليد متوالي سطح

 ١ )دريچه پروانه(گريل  رنگ نشده

 ٢ سپر رنگ شده

 ٣ نوار محافظ رنگ شده

 ٤ دريچه رادياتور رنگ شده

 ٥ قاب دريچه آب كرم كاري شده

 ٦ ستاره مرسدس آب كرم كاري شده

 ٧  واشر جلوواستيلپوشش نازي رنگ شده

 ٨ آداپتور پالك خودرو رنگ شده

 ٩ دريچه ورودي هوا رنگ شده

 ١٠ كالهك برف پاك كن رنگ نشده

 ١١ نوار تزئيني آند كاري شده

 ١٢ نوار عايق رنگ نشده

 ١٣ نوار محافظ رنگ شسده

 ١٤ نوار تزئيني 

 ١٥ دستگيره در رنگ شده

 ١٦ تزئنات چارچوب در 

 ١٧ شبكه پنجره 

 ١٨ پايه هاي آينه بغل رنگ شده

 ١٩ صفحه نمونه آب كرم كاري شده

 ٢٠ قاب بندي رنگ شده

 ٢١ نوار تزئيني آب كرم كاري شده

 ٢٢ ستاره مرسدس آب كرم كاري شده

 ٢٣ قاب بندي محور طولي 
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 نكاتي راجع به تعمير قطعات پالستيكي جدا شدني بدنه 

 هنكل تروسون ، اين امكان ميسر مي شود كه كليه خسارات از جمله شكاف ها ، با استفاده از كيت پالستيكي تعمير

كه روي قطعات پالستيكي رنگ شده بدنه در خودروهاي  ) mm1بيشتر از (سوراخ ها يا خراشهاي بسيار عميق 

تعمير با اين حال ، در صورتيكه زير ساخت آسيب ديده باشد ، . تجاري مرسدس بنز ايجاد شده ، تعمير گردند 

 :قطعات موجود در زير فهرست شده اند . كليه انواع پالستيك و قطعات امكان پذير نيست 

فهرست قطعات در هر كارخانه با فهرست قطعات جدا شدني بدنه متفاوت است در صورت تعمير  : توجه 

 . مناسب قطعات ، قطعات پالستيكي تعمير شده ، به طور كل مطابق با تجهيزات فني ما است 

به (هزينه كارگر و مواد . با اين حال ، قطعاتي كه بايد مورد تعمير قرار گيرند بايد صرفه اقتصادي نيز داشته باشند 

 . قيمت قطعه تعويضي تجاوز كند % ٧٥نبايد از ) جز رنگ كاري 

 : توجهات 

وجه به قواعد حمل هنگام حمل از طريق دريا ، الزم است كه رنگ آستر با ت: در مورد جعبه پالستيك تعمير 

 . مناسب ، به طور مجزا حمل شود 

مواد مصرفي كه در زير مدان ها اشاره شده ، با توجه به حداقل مقدار سفارش آنها قابل : در مورد مواد مصرفي 

 . ثبت هستند 

أييد دان اشاره شده ، بايد با توجه به مشخصات رنگ كاري براي منابع ملي مورد تبشيوه رنگ كاري كه در زير 

 . مشخصات رنگ كاري مربوطه در مجموعه هاي ملي منابع موجود است . رنگ كاري تعميري، انجام شود 

 ارزيابي ميزان خسارت رنگ 

 :  در آغاز الزم است به اين نكته توجه كرد كه DCاطالعات دربارة ارزيابي ميزان خسارت رنگ 
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 در خصوص ارزيابي خسارات وارده به رنگ ، تعيين  در اسناد زير سعي شده است كه اطالعات مفيدي به ويژه-

بدين ترتيب ، از بروز اعتراضات و تأخيرات در . عيب ها و تشخيص مناسب نوع خسارت ، به شما ارائه شود 

 .  حقوق حسن تفاهم تا به آخرين حد ممكن جلوگيري مي شود / ارائه ضمانت نامه 

زرسي از قسمتهاي ظاهري خودرو امري بسيار سودمند خواهد بود  هنگام بازرسي خودروها ، شروع گام به گام با-

 . همچنين الزم است تا شرايط كلي خودرو نيز مورد بررسي دقيق قرار گيرد . 

 ، اهميتي مشابه با تعويض روغن يا بازرسي ميزان روغن DC توجه منظم به وضعيت رنگ خودرو با عوامل رنگ -

 .  در سطح پرداخت جلو گيري شود تا بدين ترتيب از بروز صدمه. دارد 

 مقاومت كامل در برابر خسارات ناشي از تأثيرات محيطي دورة عمليات ، به جاي استفاده از مواد رنگ كاري با -

كيفيت بسيار باال امكان پذير نيست چرا كه خسارات ناشي از تأثيرات شيميايي ، جوي و زيستي ، بسيار گوناگون 

 .  هستند 

 : توجهات 

 با توجه به ويرايش معتبر DCر انجام كليه كارها بررسي پرداخت رنگ ، محافظ رنگ و مراقبت از خودروهاي  د-

 .  ، انجام مي شود ٩٨ميكروفيلم ، گروه 

 با بررسي راهنماي پردازش و اصول عمومي رنگ كاري كه در ميكروفيلم موجود است ، مي توان از بروز عيوب -

 . رنگ كاري جلو گيري كرد 

 و بسياري از عيوب رنگ كاري را مي توان با كاري مقرون به صرفه ، پوليش كردن ، و بدون رنگ كاري مجدد -

 ريزش رنگ و يا درخشندگي كم  . به طور مثال ، جرم ها ، تيرگي رنگ . بر طرف ساخت 

 ، سطح رنگ MBبه طور كلي ، در نظر داشته باشيد كه الزم است پس از هر عمليات پوليش با عوامل حفظ نگ 

 . پوليش شده را آغشته كنيد 
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 ارزيابي ميزان خسارات رنگ 

 پرداخت رنگ در سطوح خارجي : درآمدي بر ارزيابي ميزان خسارت رنگ 

كيفيت باال و يكپارچه پرداخت رنگ سطوح خارجي با پيشرفته ترين فن آوري ها و نيز با كيفيت ترين مواد رنگ و 

 . مين مي شود آزمايشات مداوم و گسترده تض

 :  اين پرداخت دو هدف اوليه را در بر مي گيرد 

 محافظ زنگ زدگي ● 

 تأثيرات و جلوه هاي بصري ●

و تأثيرات و جلو هاي . ضد زنگ را مي توان از طريق اقدامات فني ، آزمايشات شيميايي و بصري كنترل كرد

 مقايسه با ارزيابي هاي استاندارد ، بصري پرداخت خارجي خودرو را مي توان از طريق مشاهدات چشمي در

 . ارزشيابي كرد 

 : تقسيم محدوده هاي سطح خارجي 

بدين منظور ، . كنترل مقدار توليد ، ميزان تأثيرات بصري قسمتهاي اصلي و فرعي قابل رويت را متفاوت مي كند 

 . كل سطح خارجي بدنه به عنوان منطقة فرعي شناخته مي شود 

A با اين حال ذرات غبار در فواصل بيش از . ي يك پرداخت تميز و كامل باشد  بايد دارا١ منطقهcm مجاز مي ٤٠ 

 . باشد 

B نامنظمي هاي كوچك ، نقاط سنباده كه به سختي قابل تشخيص مي باشد و .  اشكاالت جزئي رنگ ٢ منطقه

 ، مجاز و بال اشكال مي همچنين ذرات گرد و غبار جزئي كه تأثير زيان بخشي در ظاهر كلي رنگ نداشته باشد

 . باشند 

 :  ويت هستند  رتأثيرات منفي احتمالي كه در پرداخت رنگ قابل● 

 فرو رفتگي ، خراشيدگي . اشكال در پوسته بدنه ، مانند خط افتادن بر اثر سنباده كشي ● 

 فرورفتگي . اشكال در پرداخت رنگ ، مانند ساختار ، حركت رنگ ، ذرات غبار ● 
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 . ه گيري براي ارزيابي اشكاالت ناشي از ميزان تكرار ، ميزان قابل رويت بودن و محل آنها مي باشد شاخص انداز

 :تقسيم محدوده هاي سطح داخلي 

  كانال ها و لبه هاي در ٢منطقه 

مانند كل محفظه موتور ، رام شاسي رادياتور .  گنجانده مي شوند ٣ كليه سطوح داخلي ديگر در منطقه ٣منطقه 

ل درپوش موتور ، كانال گلگير ، كانال درب صندوق عقب ، كاپوت موتور ، درب صندوق عقب و صندوق كانا

 عقب 

C از پوسته بدنه ذكر شده اند ، اشكاالتي كه تأثير منفي در ٢و١  عالوه بر اشكاالت مجازي كه در منطقه ٣ منطقه 

 . ظاهر كلي پرداخت باقي نمي گذارند ، نيز بال اشكال مي باشند 

اشكاالت جزئي و منفرد تأثير منفي در ميزان كار كرد ندارند ، با اين حال زنگ زدگي ناشي از اين اشكاالت اغلب 

 . باعث ضعيف شدن جلوه هاي كلي بصري پرداخت ، مي شود 

 

 
A              – ١ منطقه  B – ٢ منطقه  C – ٣ منطقه 
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 تأثيرات شيميايي روي رنگ 

هداف زيباشناسي و نيز محافظت از تأثيرات خارجي كه باعث آسيب هاي بعدي يا خرابي پرداخت رنگ خودرو ، ا

 . خودرو مي شود را برآورده مي سازد 

با اين حال ، حتي با بهترين پرداخت خودرو كه البته در نقاشي خودروهاي مرسدس نيز وجود دارد ، نمي توان از 

سئله بدون توجه به نوع رنگ ، عواملي چون ميزان تركيب و اين م. كليه تأثيرات منفي خارجي جلو گيري كرد 

 و تأثيرات دمايي و نيز UVرنگ تأثيرات فيزيكي مانند تأثير ضربه خراشيدگي هاي حاصل از شستشو ، تششع هاي 

 . مواد شيميايي را نيز در بر مي گيرد 

صوالت محافظ ساختمان ، سيمان ، مواد ساينده شامل رسوبات سيستم هاي روغن سوز ، مواد محافظ گياهان ، مح

 . حالل ها ، تراوشات انواع خاصي از گياهان و ضايعات انواعي از پرندگان و حشرات مي باشد 

طبيعي ممكن است به علت وجود اسيده هاي بسيار ساينده و با حالل هاي قليايي و ) رنگ ها(خرابي هاي آستر ها 

 . شيمي ، بسيار جدي و بزرگ باشد نيز مواد غير محلول يا واكنش هاي تجزيه بيو

تعيين علل و عوامل خسارات به مراتب مشكل تر است چرا كه مواد خسارت زننده پس از مدتي ، حتي با استفاده 

 . از شيوه هاي تجزيه اي بسيار مدرن نيز ديگر قابل شناسايي نمي باشند 

ف شدن ، كنده كاري يا پوسته پوسته شدن را اغلب مشتريان خساراتي چون تغيير در شكل نقاط ، تغيير رنگ ، صا

 . در نتيجه كيفيت نامناسب رنگ يا ناكارآيي محصوالت مانند استحكام نامناسب آنها مي دانند 

به علت وجود مواد بسيار قليايي در محصوالت خاص شستشو خودرو ، ممكن است باعث صابوني شدن مواد 

اين مسئله باعث تضعيف پرداخت رنگ در برابر ديگر مواد . آيد پوسته اي خودرو شده و تغيراتي در سطح پديد 

 . مخرب رنگ مي شود 

 . اكثر خسارات احتمالي رنگ خودرو ، براي توليد كنندگان و مصرف كنندگان شناخته شده مي باشند 

 . ي باشد بنابراين ، مطالعه واقع گرايانه وابط متقابل سيستم هاي مقاوم تر در حال توسعه ، اقدام جديدي نم
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با اين حال براي مقاومت در برابر مواد شيميايي ، تركيب شيميايي مواد و ذرات جلدي عامل مهم تري نسبت به 

موادي كه به تازگي پيشرفت يافته اند و نيز رنگ هايي كه امروزه مورد استفاده قرار مي . ميزان استحكام آن است 

در ) صابوني شدن ( ، مستعد تغيير شيميايي Urethaneاي آسينهيا گيرند ،براساس وجود رزين غك دار ، اترو گروهه

با اين حال ، اميد است كه حداقل در آينده نزديك شاهد ايجاد رنگ هايي باشيم كه در برابر . شرايط باال مي باشند 

 . تأثيرات خارجي مقاوم مي باشند 

 تأثير ، در ميزان تغيير و خرابي پرداخت ، غلظت و نيز مدت) تغيير متناوب (عوامل مهمي چون دما ، رطوبت 

 . بنابراين بايد بالفاصله نسبت به بر طرف كردن آالينده ها اقدام شود . تعيين كننده مي باشند 

در اخر الزم است به اطالع برسانيم كه شركت مرسدس نيز با همكاري توليد كنندگان محصوالت رنگي و 

كسترده و جامع سعي دارد كه سيستم هاي جديد و پيشرفته رنگ را بهبود انستيتوهاي تحقيقي ، با انجام مطالعات 

 . بخشيده و مواد مقاوم تر و مفيد تري را ارائه دهد 
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 شيوه هاي ارزيابي موضعي خسارات رنگ 

 

  پوليش  – 7   شامپو خودرو– 4   خمير پوشش–                      1

  بروشور حفظ و نگهداري مرسدس بنز – 8   پاك كننده لكه – 5  عامل محافظ شفاف        –                      2

  كتان پوليش – 6   اسفنج خودرو –                     3

 

 

 درآمدي بر ارزيابي عيني 

زات عالوه بر دانش گسترده دربارة فن آوري پرداخت سطح ، سالها تجربه ، بررسي دقيق رنگ ها و وسايل و تجهي

ازمايشي و همچنين شيوه كامالً تعريف شده ارزيابي خسارات موضعي ، موارد مهمي در ارزيابي پرداخت خودرو 

 . مي باشند 

 : شيوه ارزيابي خسارات موضعي 

 : موارد مهم 

 .  در ارزيابي كليه پرداخت ، به شش مورد زير توجه كنيد -

 .  سطح خودرو بايد كامالً تميز باشد – ١

 . كد خودرو توجه كنيد  به – ٢
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 .  كليه زدگي ها ، خسارات و مواردي كه جز ويژگي هاي استاندارد خودرو نمي باشند را مشخص كنيد – ٣

 .  ضخامت اليه را اندازه گيري كنيد – ٤

 .  ازمايشات ميكروسكوپي را انجام دهيد – ٥

 .  از نقاط آسيب ديده عكس برداري كنيد – ٦

 :ت زير توجه كنيددر توصيف تشريح به نكا

از . براي توضيح خسارات از جدول اصطالحات ، ارائه شده در فصل اصطالحات تخصصي رنگ استفاده كنيد 

 . ورقه هاي نقاشي رنگ ها به عنوان قالبي براي آغاز و توصيف خسارات استفاده كنيد 

 . رد بررسي قرار دهيد عالوه بر توصيف خسارات ، شيوه عمل آن در طول ارزيابي يا پردازش را نيز مو

 . اندازه گيري ضخامت پرداخت ، از اهميت بسياري برخوردار است 

 . عكس برداري از خسارات ، معموالًمفيد است 

در بسياري از موارد ، شرح خسارات را مي توان بدون آسيب رساني به پرداخت خودرو انجام داد با اين حال ، 

 نظر آيد ، به طور مثال با سنباده زني يا تست آزمايشگاهي رنگ ممكن است ايجاد خسارات موضعي الزم به

 . خراشيده يا يك منطقه از خودرو 

 : جهت آزمايشات بعدي 

)  پالستيكي –كاغذي ( براده هاي رنگ ، رنگ خراشيده شده ، ما بقي رنگ را در كيسه هاس –رنگ برداشته شده 

در غير اين صورت ، اثرات چسب تحليل . رنگ نچسبيده باشد اطمينان يابيد كه نوار چسبي به . جمع آوري كنيد 

 . درست علل را غير ممكن مي سازد 

. در هنگام ارزيابي خسارات ، بسيار مفيد است كه ارزيابي با يك شيوة سيستماتيك و از حالت ظاهري آغاز شود 

ين تجهيزات در يك تست عيب يابي ا. بدين منظور ما تجهيزات و وسايل ارزيابي را در اختيار شما قرار مي دهيم 

اين تجهيزات را مي توان به صورت يكدست كامل و نيز به صورت جدا . پالستيكي و قابل استفاده ارائه شده اند 

 . گانه سفارش داد 
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 ارزيابي خسارات وارده به رنگ

 . تجهيزات و لوازمي كه در شكل نشان داده شده اند در زير معرفي مي شوند 
 

 
 ١٥٠٠گاه اندازه گيري ضخامت آستر كوانيكس  دست– ١
  ميكروسكوپ نوربارتابي – ٢
  ذره بين – ٣
  تجهيزات ميكروسكوپ – ٤
  ، نوار سلوفان mm ١٩/٤١٢٢ رول تسا – ٥
  آهنربا – ٦
  چراغ قوه داراي گيره جيبي – ٧
 PH كاغذ – ٨
 )خالي  (   ١٥ml بطري هاي شيشه اي – ٩
 )خالي  (ml ٥٠ بطري هاي پالستيكي – ١٠
  پيپت پالستيكي – ١١
 k ١٢٠٠ كاغذ سنباده – ١٢
  قالب سنباده زني براي پدهاي سنباده زني – ١٣
  پد سنباده – ١٤
 ) عدد١٠هر كدام ( دسته پاكت – ١٥
  فلش مغناطيسي جهت نشانه گذاري – ١٦
  جعبه لوازم با روكش اسفنج الستيكي – ١٧

اري و نتايج آزمايش در طول اجراي كارانتي و تفاهم نامه ، آن را قبالً براي الزم است با تكميل ورقه كليات رنگ ك

 .  و براي خودرو هاي تجاري به دفتر خدمات كارخانه مربوطه بفرستيد …VSEخودرو هاي سواري به 
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١٤١ C 240برتسواري 

تا . د  نگهداري كنيRepcoچنانچه هزينه ها كمتر شوند ، ورقه كليات رنگ كاري و نيز نتايج آزمايشات را در پاكت 

 . براي بازرسي بعدي حفظ شوند 

 .  دريافت كردVOLKERرا مي توان مستقيماً از شركت . …اطالعات ديگر از قبيل شرايط حمل ، شرايط خريد و 

ارزيابي مناسب ميزان خسارت استاندارد يا تعمير رنگ ، را پيش نيازي براي ايجاد روابط و همكاري موفقيت آميز 

 . يم با مشتريان خود مي دان

عالوه بر اين ، بدين ترتيب مكاتبه سفارش با كارگاه آسان تر شده و اجراي گارانتي چنانچه قابالجرا شد ، با 

 . سرعت بيشتري انجام مي گيرد 

اعم (عالوه بر كارگاه نقاشي و محل رنگ كاري خودرو ، ابزار و وسايل باال نيز بايد در هر سرويس خدماتي معتبر 

 ) در تاسيسات انجام مي شود ياخير از اينكه رنگ كاري

 . به عنوان تجهيزات پايه اي موجود و مورد استفاده قرار گيرند 

در صورت فقدان نتايج آزمايش ، پردازش مناسب خسارات وارده به رنگ ممكن نبرده و در نتيجه هزينة شكايات 

 . پذيرفته نخواهد شد و با بر عهده شما قرار مي گيرد 

كليه نتايج ازمايشي ارزيابي بشه بايد .  الگو هاي آسيب ديدگي ، با توجه به جدول زير اقدام كنيد در زمان ارزيابي

 .  در ورقه كليات رنگ كاري درج شوند 

 : لطفاً در موارد گارانتي به نكات زير توجه كنيد 

 : اجراي تعميرات براي 

 ٣٥٠ WVخودرو هاي سواري باال 

 يشي الگوهاي آسيب ديدگي اقدامات آما

 جهت چسبندگي ضعيف يك نوار چسب سلونا في به منظور تست چسبندگي به پشت ورقه كليات رنگ كاري – ١

 . براي هر يك از قسمتهاي آزمايش شده بچسبانيد 
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 .   نگهداري كنيد Repco در كيسه – ٢

 . نقاط اندازه گيري جهت اندازه گيري ضخامت رنگ در اشكال زير نشان داده شده اند 

P –  خودروهاي سواري و اتوبوس 

T -تراسنپورتر  

L – كاميون  

  ، زنگ زدگي ٤١نوع آسيب ديدگي  = 41

 نوع آسيب ديدگي ، زنگ زدگي روي گيره ها و سطوح روي هم  = 44

 تعويض ماده/ زنگ زدگي سراسري  : ٥٥نوع آسيب ديدگي  =  55
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 )استحكام سطح (روش هاي آزمايش ميزان سختي 

 ميزان استحكام در برابر خراشيدگي 

  تالك- ١

  سنگ گچ – ٢

  كلسيت ، الك– ٣

  فلورايد – ٤

  آپاتيت- ٥

  فلد شپات  – ٦

 )ماسه( كوارتز – ٧

  زبر جد – ٨

  كوراندم – ٩

  الماس – ١٠

 .    ميزان استحكام يك شي ، مقاومت آن در برابر نفوذ اشياء ديگر است -

 . تيكه يك ضربه اهسته ، تيغه يا يك توپ يه آن فشار بياورد  به طور مثال ، در صور-

 . به موادي گفته مي شود كه ممكن است ازطريق مواد زير خراشيده مي شوند ’’ ميزان سختي مو‘‘  اصطالح -

 . ازمايش تأثيرات مناسب تر مي باشد با اين حال فقط روي سطوح عمودي قابل اجرا است : شيوه آزمايش 

 ش اصول آزماي

ابزار و وسايل ازمايش روي سطح رنگ شده قرار گرفته و سپس به منظور ارزيابي ميزان سختي ، نشانه اثر با ذره 

 . بين اندازه گيري مي شود 
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از آنجائيكه آزمايش سختي نيازمند تجربه الزم در استفاده از تجهيزات مي باشد ، اين آزمايشات بايد  : توجه 

 . م گيرند فقط توسط افراد مجرب انجا

 .  مي باشند ، اين نكات بايد مشخص شوند DIUعالوه بر اين ، چنانچه شرايط آزمايش متفاوتاز استاندارد 
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 شيوه هاي آزمايش براي الگوهاي خسارات مهم 

  خراشيدگي هاي حاصل از شستشوي خودرو –علل احتمالي آسيب 

 

 
 

 رنگ مرحله اول ، بررسي پرداخت 

 .  فصل شيوه هاي ارزيابي موضعي خسارات توجه كنيد ١-٦به نكات 

 .  و پارچه پوليش ، با دست ترميم كنيد MBنقاط خراشيده يا خط افتاده را با استفاده از پوليش 

ايجاد خراشيدگي از برمل : علت .   سطح دوباره درخشان شده و فقط خراشيدگي هاي جزئي قابل رويت مي مانند 

  و يا باقي مانده مواد پاك كننده در شستشوي خودرو كشيدن

 :سطح خراشيده باقي مي ماند 

 و با استفاده از دست پوليش كنيد و MBخراشيدگي ها را با خمير پوليش : چنانچه خراشيدگي ها عميقنباشند  ●

 .  آنها را ترميم كنيد MB و جال دهنده MBسپس با پوليش 

 MB و ماشين پوليش صيقل دهيد ، سپس با پوليش MBآنها را با خمير پوليش : اشند چنانچه خراشيدگي ها عميق ب ● 

 .  آنها را ترميم كنيد MBو جال دهنده 

 .  را انجام دهيد Buchholzآزمايش سختي  ●

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   
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  براي آسيب هاي مكانيكي mm)به (شابلون اندازه گيري حدود براده 

 اد چسبندگي و نيز ارزيابي نمونه هاي خراشيدگي اير/  پوسته پوسته شدن – علل احتمالي آسيب – ٢

 مرحله اول بررسي پرداخت رنگ  ●

 .  فصل شيوه هاي ارزيابي موضعي خسارات رجوع كنيد ١-٦به نكات 

همچنين به . ورقه ورقه شده بازرسي كنيد / انتهاي قسمت جلويي خودرو را براي يافتن قسمتهاي پوسته پوسته  ●

 نگين توجه كنيد به طور مثال در قسمت لنز هاي چراغ هاي جلو و برف پاك كن خسارات ناشي از ضربات س

 :نكات مهم 

 . رنگ نهايي كه هنوز پوسته نشده است ممكن است متورم شود 

 تورم / براي اطالع از معيارهاي تفكيك رجوع كنيد به فصل تفاوت ويژگي ضربات سنگين 

 . ابلون اندازه گيري و معين كنيد ،به تصوير زير توجه كنيد با استفاده از ش(mm2)اندازة براده هارا به 

 . با استفاده از نوار سلوفان ميزان چسبندگي را كنترل كنيد  ●

 .  را محكم به نقطه آسيب ديده بچسبانيد و به يكباره آن را جدا كنيد ٤١٢٢ و تسا فيلم ٤٦٥١ نوار ستالباند -

 .  بار تكرار كنيد ٤ اين عمل را -

 .  فقط مقادير كمي از باقي مانده رنگ به سطح بچسبد ، ميزان چسبندگي مناسب است چنانچه

 . چنانچه رنگ در سطح وسيعي به سطح چسبنده بچسبد ، ميزان چسبندگي نامناسب است 

 انجام آزمايش چسبندگي با چاقو تيز  ●

 . جدا كنيد  نوك چاقو را روي اليه جدا شده نقطه اسيب ديده بگذاريد و رنگ را به زور-

 . ميزان چسبندگي مناسب نمي باشد . چنانچه تكه هاي بزرگ رنگ جدا شد  -
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 ارزيابي نمونه هاي خراشيدگي 

 ٤ تا ١از شماره 
  چسبندگي مناسب ٢و١
  چسبندگي نامناسب ٤و٣
  . به عكس زير توجه كنيد) آزمايش مخرب (را انجام دهيد ) آزمايش خراشيدگي (با استفاده از يك چاقو   ●

اين آزمايش فقط بايد توسط افراد كارشناس انجام شود ، چرا كه الگو خراشيدگي و ميزان قدرت خراش ، هر دو 
 . در اندازه گيري مهم هستند 

 

 تورم /  حكاكي –علل احتمالي آسيب 

 . ابتدا سطح پرداخت را معاينه كنيد  ●

 . رجوع كنيد ’’ شيوه هاي ارزيابي موضعي خسارات ‘‘ در فصل ١-٦ به نكات -

كليه قسمتهاي افقي و عمودي خودرو و نيز قسمتهاي كشيده مانند قسمتهاي براي روي سيني گلگير را به طور  ●

 . ظاهري باز بيني كنيد 
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چنانچه نقاط آسيب ديده كوچكي روي قسمتهاي عمودي به راحتي ديده شدند ، به عنوان اولين نشانه حكاكي يا 

  . باد كردگي محسوب مي شود

 .الگوهاي آسيب ديدگي را به صورت ظاهري باز بيني كنيد ● 

آيا آنها مانند تصاوير بروشور خسارات وارده مي باشند ؟ آيا ظاهر آسيب ديدگي ها نشان دهندة نشت آب ، پاشش 

 يا اعمال مايع مي باشد ؟ 

سپس اين ضايعات را با . د به طور ظاهري چك كنيد كه آيا باقي مانده قابل رويتي روي سطح رنگ وجود دار ●

آب بر طرف كنيد و سپس هر قسمت آسيب ديده كه قابل مشاهده مي باشد رات با الگوهاي آسيب روي سطح 

 . باقي مانده خودرو مقايسه كنيد 

و (قليايي نقاط آسيب ديده ، اين نقاط را با استفاده از كاغذ پ هاش مرطوب / براي بررسي واكنش هاي اسيدي 

 . رنگ كاغذ اسيده يا قليايي بودن نقطه اسيب ديده را معين مي سازد . آزمايش كنيد ) شدهآب يونيزه 

  قرمز –اسيد  ←

  آبي –   قليا ←

  )DIU ١٥٣. (  را انجام دهيد Buchhol= آزمايش استحكام 

 ترميم قسمتهاي متورم  : توجه 

سطوح بزركتر .  گرم كنيد ٨٠˚C دقيقه و با دماي ٤٥نقطه آسيب ديده را با استفاده از رادياتور دستي براي مدت  ●
 گرم كنيد و سپس بگذاريد اين سطوح خنك شوند ، سپس تغير ٨٠˚C دقيقه و دماي ٦٠را در كوره براي مدت 

 . الگوي نقطه آسيب ديده را بررسي كنيد 

استفاده از ماشين پوليش و يا چنانچه پس از اين كار ، نقطه متورم هنوز قابل رويت بود ، مي توان اين نقطه را با  ●
 .  و سپس پوليش آن با يك ماشين پوليش ترميم كرد ١٢٠٠Pسنباده زني با سنباده 

در صورتيكه هيچيك از اين اقدامات نتيجه ندهد ، سطح آسيب ديده را به طور كامل سنباده بزنيد و آن را تعمير 
 . كنيد 
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 متورم شدن / ويژگي هاي تمايز ، ضربه سنگين 

 

  برابر ١١بزرگ نمايي ، تقريباً: شكاف هاي سطح آسب ديده = شكل سمت چپ 

  برابر ١١شكاف ها و خردگي هاي آسيب ديده زرگ نمايي تقريباً = شكل سمت راست 

 .  در صورتيكه رنگ نهايي هنوز پوسته نشده است ، ممكن است متورم شود : نكات مهم 

  : توجه 

 .  با حركت انگشت جا به جا شوند  فقط حباب  هوا ممكن است–الف 

 )دقيقه ٨٠ ساعت و دماي ١( فقط حباب هوارا مي توان با استفاده ازگرماازبين بردبه طور مثال بارادياتوردستي –ب 

 اين كار را فقط مي توان دربارةخسارات – حباب هوا را نمي توان با آزمايش چسبندگي نوار سلوفوني باز كرد –ج 

 . سپس باقي مانده رنگ نهايي به نوار سلوفوني مي چسبد . ه هاي سنگين انجام دادمكانيكي مانند ضرب

 .  زير ميكروسكوپ يا عدسي ، حباب هاي هوا را با استفاده از ابزار ميكروسكوپي بشكافيد –د 

 چنانچه رطوبتي از آنها بيرون بيايد آنها حباب هوا هستند و نه خسارات ناشي از ضربه 

در محلي كه رنگ نهايي هنوز پوسته نشده است ، ترك ها : ز آسيب هاي مكانيكي مانند ضربه  در صورت برو–و 

 . تصاوير زير اين مسئله را به طور كامل نشان مي دهند . در زير ميكروسكوپ يا عدسي قابل مشاهده مي باشند 
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 ارزيابي خسارات وارده 

  تعريف – ١

  :DIU ٥٠٩٠٠زنگ زدگي با توجه به معيار 

اكنش ماده فلزي با محيط اطراف خود كه منجر به تغيير قابل توجه در ماده شده و تأثيرات منفي در عملكرد و

 . قطعات فلزي و يا كل سيستم پديد مي آورد 

زنگ زدگي حاصله در مواردي . عواملي چون دما ، رطوبت ، مواد ساينده به فرآيند زنگ زدگي كمك مي كنند 

 . مي باشند چون آهن و استيل خوردگي 

  علل – ٢

 . زنگ زدگي جوي نوعي از زنگ زدگي است كه اغلب به كرات در خودرو ها روي مي دهد 

 :فاكتورهاي تسريع كننده و يا غير عمومي عبارت انداز 

سنگ شكسته ، .  ايجاد آسيب ديدگي در محافظ سطح تا به قشر زيرين مانند آسيب وارده از ضربات سنگين -

 ي و آسيب ها مونتاژ تأثيرات مكانيك

  نقاط ضعيف در محافظ سطح -

 )كلريد سديم ، كلريد كلسيم ، كلريد منگزيم ( نمك يخ گشا -

 روي ورقه فلزي بدنه ١-٥ حاصل از شرايط آزمايشگاهي و خوردگي هاي ١-١٥اشكال زير خوردگي هاي شماره 

 . مجاور هوا را نشان مي دهد 

 . نمونه هاي زنگ زدگي حاصله از شرايط آزمايشگاهي قابل شناسايي هستند ساختارجا به جايي ، به طور واضح در

  رطوبت مربوطه باال-

 

  تغير دما كوتاه مدت مانند تعميرگاه گرم -
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 .  آب شستشوي حاوي نمك مانند شستشو ماشين با اب يونيزه شده اي كه كامالً تصفيه نشده است -

 )ذرات و گازهاي ساينده (ي  آب شستشو بسيار قليايي و آالينده هاي جو-

  عوارض – ٣

زنگ زدگي هاي نقطهاي از نقاط ضعيف يا آسيب ديده ، لبه ها ، سطوح و گيره ها آغاز مي شوند ، در صورتيكه 

 . چنين زنگ زدگي به سرعت بر طرف نشود مي تواند باعث خوردگي كلي شود 

  ارزيابي – ٤

ن خسارات زنگ زدگي ، تصاوير رنگي زنگ زدگي با توجه مرتبه به منظور اطمينان از يك ارزيابي كلي از ميزا

 .  نشان داده مي شوند .…D براي خوردگي سطوح و بر اساس استاندارد ٥ تا ١خوردگي از 

استفاده از رنگ هاي مختلف براي تصاوير، اين امكان را مهيا مي سازد تا ارزيابي دقيق تري از ميزان خسارات 

 . ساسي تري آنها را از بين ببريم داشته باشيم و به طور ا

 :با طبقه بندي خوردگي ، مي توان ميان قسمتهاي كلي و جزئي تفاوت قائل شد 

 )زنگ زدگي نقطه اي يا سطحي : فصل تعريف ( يك سطح -

 )فصل زنگ زدگي در گيره ها ( يك گيره -

 )يا يك اتصال ) فصل زنگ زدگي در لبه ها و تيغه ها ( يك لبه  يك تيغه -
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 شيوه ترميم طبقه بندي خوردگي ها

قسمت آسيب ديده هنوز زنگ نزده (بدون خوردگي 

 )است 

نقطه آسيب ديده را تميز و خشك كرده و با برس يا قلمو 

 تعمير كنيد 

نقطه  (1mmمرحلة شروع زنگ زدگي با حركت تا  

 )اي يا خطي 

 نقطه آسيب ديده را تميز كنيد نقطه آغازين حركت زنگ

زدگي را به طور مكانيكي پاك كنيد ، نقاط كوچك را با برس 

 . يا قلمو تعمير كنيد ، چنانچه بزرگ باشند آنها را رنگ كنيد 

نقاط . زنگ زدگي ها را تا اليه زيرين را از نظرفني پاك كنيد  mm 2زنگ زدگي پيشرفته با حركت تا 

اً آسيب ديده خارجي رابا استفاده ازساخت رنگ جديد، مجدد

 . قسمتهاي زيرين را به طور موضع تعمير كنيد. رنگ كنيد 

  اقدام كنيد ٢مانند خوردگي شماره  mm 4زنگ زدگي پيشرفته با حركت تا 

معموالً تعمير دائمي .  اقدام كنيد ٢مانند خوردگي شماره  mm 5زنگ زدگي پيشرفته با حركت تا 

 امكان پذير است 

  mm 5كت بيش از  زنگ زدگي بسيار پيشرفته با حر

 و خرابي برش عرضي ورقه فلزي

تعمير مؤثر و طوالني مدت عمداً امكان پذير نمي باشد 

 . بنابراين الزم است قطعه تعويض شود 

 

و نمونه هايي كه در معرض شرايط جوي قرار ) باال(نمونه هاي آزمايشگاهي  : ١-٥طبقه بندي خوردگي ها از 

 . گرفته اند 
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  حركت زنگ زدگي محاسبه

 :ميزان حركت زنگ زدگي را مي توان از طريق زير محاسبه كرد 

w  = (d –do ) / 2 

                            d – طول كامل نقطه زنگ زده به mm    

 do                                – طول قسمت آسيب ديده مكانيكي به mm 
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 انواع اتصاالت ورقه فلزي بدنه 

 

   

A                      –      سطح B –    تيغه C –      گيره D – كانال     /  اتصالE – لبه  
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  يا سطحي محلیزنگ زدگي 

 ي           نقاط خورده شده ، زنگ زدگي سطح      زنگ زدگي نقطه اي                                                   

 آسيب مونتاژ                 نقاط خورده شده ، زنگ زدگي          

 

 )عيب(تعريف  علت روش تعمير

 را مي توان ٤تا زنگ زدگي شماره  -
با سنباده زني كامل و اجراي اقدامات 

 . ضد زنگ تعمير كرد 
 رجوع ٩٨به ميكروفيش گروه  -

 . كنيد 
 به ٥براي زنگ زدگي هاي شماره  -

ل قطعه بايد تعويض ، مجدداً بعد ك
رنگ و در صورت لزوم آب بندي و 

 .  عايق بندي شود 
 

با توجه به نوع اشكال ، ممكن است 

 يا  و ضربه ءناشي از نصب نامناسب

 مونتاژ باشد

  بهموضعي ، معموالً حركت بسته

 گستردگي ان وزير ساختار رنگ 

 متفاوت است
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  د ر لبه ها زنگ زدگي

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 )عيب(تعريف  علت روش تعمير

 را مي ٤تا زنگ زدگي شماره  -
توان با سنباده زني كامل و اجراي 

 . اقدامات ضد زنگ تعمير كرد 
 رجوع ٩٨به ميكروفيش گروه  -

 . كنيد 
 به ٥براي زنگ زدگي هاي شماره  -

بعد كل قطعه بايد تعويض ، مجدداً 

رنگ و در صورت لزوم آب بندي و 

  .  عايق بندي شود

معموال در اثر فقدان يا نامناسب 
ق بندی اتصال به وجود يبودن عا
 مي آيد

ظهور خوردگي های جزئی 
 دراتصال لبه ها
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 تشكيل لكه براثر فضوالت حشرات  

 

 

 

  برابر ١٠بزرگ نمايي تقريباً : شكل سمت راست 

 : تعريف 

مانند يك ويرگول يا دايره زرد مايل به قهوه اي  پهن مي باشد و mm است و تا يك mmفضوالت زنبور فقط چند 

لكه زرد مايل به قهوه اي حاصل از فضوالت از بين نمي روند و يا با شستشو در .   مي باشد mm ٣-٤با بزرگي 

 . كارواش فقط به صورت ناقص پاك مي شوند 

 : علت 

 . اخت مي شوند فضوالت حشرات باعث تورم و تغيير رنگ زرد مايل به قهوه اي در آستر پرد
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 : ترميم 

 يك ساعت و در دماي ١اين تورم را با توجه به اندازه و تكرار آن ، با رادياتور مادون قرمز يا خشك شدن به مدت 

 سنباده ١٢٠٠Pدر صورت لزوم ، پس از مرحله باال محل آسيب ديده را مي توان با سنباده .  مي توان از بين برد٨٠

 . به صورت ماشيني پوليش كرد  آن MBزد و با چسب پوليش 

 . در صورتي كه اين كار نتيجه اي در برنداشت ، سطح را كامالً سنباده بزنيد 
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 برجستگي 

 

 

 

  : )عيب  (تعريف

 . تغير شكل محسوس در ورقه فلز در يك قسمت 

 . تغير شكل از داخل به خارج فرورفتگي مي باشد 

  : )عيب  (علت

 ل نقطه اي ناشي از ابزار كند يا تيز تغير شك

 ) : عيب ( رفع 

 تعمير با استفاده از ابزار خاص پوليش شده  •

 تعمير ماشيني قسمتهاي معيوب و رنگ مجدد آنها  •
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 فرو رفتگي 

 

 

 

  : )عيب  (تعريف

 تغير شكل محسوس در سطح فلز در يك قسمت 

 . تغير شكلي كه از خارج به طرف داخل مي رود 

  : )عيب  (علت

 تأثيرات خارجي مكانيكي روي سطح رنگ ناشي از ابزار آالت كند تا تيز 

 ) : عيب ( رفع 

 . با استفاده از ابزار خاص ، فرورفتگي ها پاك كنيد  •
را  ) Fill –قلعي ( محل هاي آسيب ديده را به صورت ماشيني تعمير كرده و هر گونه فرو رفتگي  •

 . صاف كنيد و مجدداً رنگ نمائيد 
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 ايرادات رنگ 

 

  : )عيب  (تعريف

 . تأثيرات قابل رويت اشكاالت احتمالي در شكل ، ميزان اشباع ، و تيرگي كه به دنبال تعمير رنگ به وجود مي آيد 

در نظر بيننده متفاوت . با توجه به زاويه ديد و زاويه نور ، ممكن است ، تأثير رنگ به ويژه در رنگ هاي متاليك 
 . باشد 

  : )عيب  (لتع

 فرسودگي رنگ اصلي بر اثر استفاده و نگهداري   •

 استفاده از رنگ هاي نامعتبر   •

 استفاده از رنگ نامناسب در تعمير نقاشي   •

 ايرادات ناشي از دستور العمل هاي پردازش   •

 ) : عيب ( رفع 

 . دستورالعمل هاي پردازش را رعايت كنيد  •

 )تكنيك تناسب (ه كنيد با رنگ متاليك از تناسب جلوه استفاد  •

در موارد استثنائي . ممكن است همراه رنگ غير متاليك ، استفاده از يك فيلر متفاوت نياز باشد   •
 . قسمتهاي وسيع تر مانند سر تاسر سطح را رنگ بزنيد 

 .  ، طيف هاي رنگ را اندكي تغيير دهيد MBدر صورت دسترسي به تركيب كننده رنگ   •
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 تاري رنگ 

 

 
 

  : )عيب  (عريفت

 . ذرات رنگ قطره اي و در نهايت تجزيه شده كه روي سطح به صوت ناهمگن بخش شده اند 

  : )عيب  (علت

 . تاري رنگ در صورتي رخ مي دهد كه رنگ اضافي به گونه نامناسبي به سطوح مستور مجاور مي رسد 

 ) : عيب ( رفع 

 . دون طوالني كردن زمان خيسي، به دقت تميز نمائيد سطوح آسيب ديده را با اسپري تيز رنگ دو تركيبه ب
 ، پوليش داده و در صورت Mbدر صورتيكه تاري رنگ از بين نرود ، محل را با دستگاه پوليش و چسب پوليش 

 .   محل را سنباده بزنيد و سپس آن را تعمير كنيد p ١٢٠٠لزوم بيش از آن با سنباده 

 .  استفاده نمائيد MBز پاك كننده پالستيكي يا پوليش در قطعات پالستيكي فقط ا  : توجه 

احتمال دارد نياز باشد تا محل را تحت . براق مي شوند . قسمتهاي كدر . پوليش نكنيد چرا كه در غير اين صورت 
 شرايط خاص ، مجدداً رنگ نمائيد به ويژه قطعات پالستيكي 
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 حباب 

 

 

 

  برابر ٥٠بزرگ نمايي تقريباً : شكل سمت چپ 

  : )عيب  (تعريف

 . نقاط برجسته در اشكال و ابعاد گوناگون و در مكان ها و با فراواني هاي مختلف پرداخت سطحي بسته 

اين حباب ها فقط چند هفته پس از نقاشي . شكل حباب ها را مي توان با انگشت تغير داد و با مايع پر مي شوند 

 . پديد مي آيند 

  : )عيب  (علت

اين فضوالت و پس مانده ها ممكن . الت يا پس مانده هاي نمكي روي ورقه فلزي يا اليه هاي مياني وجود فضو

ممكن است پس مانده هاي پرداخت فسفاتي بوده و يا با استفاده از آب حاوي . است از منابع گوناگون ناشي شوند 
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١٦٤ C 240برتسواري 

سنباده و يا از تعرق دست ناشي نمك براي شستشو يا تميز كردن ، خشك شدن آب در سنباده زني خيس يا گرد 

تداوم اين فرآيند . رطوبت منجر به يك واكنش مي شود كه به موجب آن نمك رطوبت را جذب مي كند . شوند 

 .  موجب مي شود كه بدون شكستن رنگ بتوان حباب ها را به طور واضح مشاهده كرد 

 ) : عيب ( رفع 

با اين حال ، اين حباب بر اثر وجود رطوبت دوباره افزايش . داد حباب ها را مي توان در اثر گرماي متمركز كاهش 

 . رنگ را تا اليه خسارت ديده برداريد ودوباره رنگ كنيد . مي يابند 

يا نقاط متورم يا حفره ها با حباب ها تركيب مي ) مانند ضربات سنگين (اغلب خسارات مكانيكي   : توجه 

 . شوند 

به همين دليل ، براي رسيدگي . را نمي توان با مايع پر كرد و تغيير شكل نمي دهند با اين حال چنين نقاط بلندي 

 . به اشكاالت ، توجه به نكات زير الزم مي باشد 

 )…مجزا ، حلقه اي شكل ، نواري شكل ، يا تأثيرات دستي ، (تكرار، اندازه ، شكل ، موقعيت   •

 . هنگام شستشو و پوليش كردن دقت كنيد   •

 ان حباب ها به آساني شكافت ؟ آيا مي تو  •

هنگامي كه حباب ها باز مي شوند ، كدام اليه از رنگ قابل مشاهده مي باشد ؟ آيا زنگ زدگي   •

 . مشاهده مي شود 

مشهود . چنانچه نقاط يا تجمع هاي برجسته بزرگ در جائيكه يك تكه از رنگ برداشته مي شود   •

 )بفرستيد (مي شود ، تكه برداشته شده را 
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١٦٥ C 240برتسواري 

 براده

 

 

  برابر ٦٠بزرگ نمايي : نمودار سمت راست 

  : )عيب  (تعريف

حباب هاي سخت كوچك ، باز يا بسته كه معموالً در نقاط مهم مانند درزها ، سطوح افقي يا نقاط وي هم وجود 

 . آنها ممكن است به صورت هاي گروهي يا در كل سطح به طور كم يا زياد پراكنده شوند . دارند 

  : )عيب  (تعل

 نازكي بسيار رنگ آستر نهايي   •

 وسكوزيتي بسيار باال   •

 فشار اسپري بسيار زياد   •

 نازل اسپري بسيار بزرگ   •
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١٦٦ C 240برتسواري 

 تعيين نشدن مدت زمان خشك كردن هوا مياني   •

 تميز يا مقاوم كننده با مدت زمان حرارت دهي بسيار كوتاه   •

 ) : عيب ( رفع 

 بر طرف كرد و MBوان از طريق پوليش ماشيني با استفاده از خمير پوليش حباب هاي گرم كوچك و منفرد را مي ت

آسيب ديدگي هاي بزرگتر را بايد با سنباده زدن كامل محل و سپس رنگ مجدد آن ترميم . سپس آنها را ترميم كرد 

 . كرد 
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 كمي ميزان درخشندگي 

 

 

 
 

  : )عيب  (تعريف

 جلوه بصري كم سطح رنگ شده 

  : )عيب  (علت

 .….. . در نتيجه خراشيدگي هاي ناشي از شستشو با دست يا كارواش هايي كه از برس استفاده مي كنند و ●
 پرداخت نامناسب با مواد شوينده يا پوليش  ●
 پس مانده هاي مواد افزودني شستشو يا احتماالً سايش برس  ●
 يي به ويژه امواج فرابنفش فرسودگي اوليه لبه ها در نتيجه تأثيرات آب و هوا ●

 ) : عيب ( رفع 

 .  مجاز است MBترميم اوليه فقط با پوليش : 

 ، پوليش كرده MBچنانچه قسمت آسيب ديده بزرگ باشد ، ابتدا آن را با دست و يا با ماشين پوليش و خمير پوليش 
 . و سپس آن را رنگ كنيد 
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 )تعمير رنگ (كمي ميزان درخشندگي 

 

 

  : )عيب  (تعريف

 مات يا كدر شدن رنگ نهايي پس از تعمير رنگ خشك چه به صورت نقطه اي و يا به صورت رنگ كاري كامل 

  : )عيب  (علت

 تغيرات جوي بسيار زياد در طول عمليات رنگ كاري مانند شرجي شدن هوا   •
 دماي بسيار پائين محل اجراي اسپري   •
 گردش نامناسب هوا   •
 استفاده از تينر نامناسب   •
 رنگ با درجه رقيقي بسيار باال   •
 استفاده از مقاوم كننده كه مدت بسيار زياد يا نامشخص نگهداري شده   •
 رنگ خشك شده با ايست جريان هوا   •
 . زير سطح به طور مناسب خشك نشود   •

 : ترميم 
 پوليش دهيد و MBدر صورتيكه كمي درخشندگي جزئي باشد آن را با دست و با چسب پوليش   •

 . ماشين آن را پوليش كنيد و سپس ترميم نمايند يا با 
 . در غير اين صورت محل را سنباده بزنيد و مجدداً رنگ نمائيد   •
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 )اثر پوست پرتقالي (گسترش نامناسب 

 

 

 
 

  : )عيب  (تعريف

 . ساختار آن شبيه به پوست پرتقال مي باشد . رنگ از سطح هموار و صافي برخوردار نمي باشد 

  : )يب ع (علت

 . تكنيك اسپري كردن نادرست   •

 ويسكوزيته بسيار باال  •

 بسيار كم / فشار اسپري بسيار باال   •

 نازل بسيار بزرگ اسپري   •
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 ورودي پيستوله بسيار بزرگ   •

 . زمان خشك كردن هوايي معين نباشد   •

 . دماي پردازش بسيار باال باشد   •

 ) : عيب ( رفع 

در موارد مكانيكي در نواحي پايين (اما يك اثر عميق و زياد جايز نيست . است اثر پوست پرتقالي جزئي بالمانع 

 ) مجاز است  Cمنطقه 

 محل را سنباده بزنيد و با پوليش ماشيني با P ١٢٠٠با سنباده . در صورتيكه ميزان گسترش آن غير قابل قبول باشد 

 .  بهره بگيريد MBاستفاده از پوليش 
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 حركت رنگ 

 

 

 

  : )عيب  (تعريف

 حركت رنگ در رنگ نهايي يا در آستر مياني 

  : )عيب  (علت

اسپري كردن نادرست ، رنگ به طور يكپارچه اجرا نشده است پيستوله پخش بسيار آرام حركت   •

 . كرده ، ورودي پيستوله بسيار پايين بوده است 

 بسيار كم / ويسكوزيته اسپري بسيار زياد   •

 سيار ضخيم ضخامت رنگ ب  •

 )نازل رنگ معيوب ، كالهك آسيب ديده هوا (تجزيه رنگ ضعيف   •
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 ) : عيب ( رفع 

 .  سنباده بكشيد P1200قسمتهاي حركت رنگ جزئي را تا به صاف شدن ، با استفاده از سنباده 

 .  ، به طور ماشيني ، محل را پوليش بكشيد و سپس آن را تعمير كنيد MBبا خمير پوليش 

 . ه حركت رنگ زياد باشد ، الزم است مجدداً محل را رنگ كنيد در صورتي ك
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 زنگ زدگي در لبه ها و تيغه ها 

 

 

 

 

 زنگ زدگي در لبه ها : شكل سمت چپ 

    ها 

 . در ابتدا منحصر به نقاط خاص مي باشد :  روي لبه ها و تيغه ها 

اتدي ، بتونه و آستر نهايي پوشانده نشده باشند ، به صورت مناسب پرداخت گ آستر غوطه ور ك

 نشده اند محدود به نقاط 

 

زنگ زدگي در تيغه : شكل سمت راست 

  :) عيب  ( تعريف

تشكيل خوردگي باز

  : )عيب  ( علت

لبه هايي كه با رن
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 ) : عيب (رفع 

 . ي توان با سنباده زني كامل و اجراي اقدامات ضد زنگ تعمير كرد  را م٤تا زنگ زدگي شماره 

 .  رجوع كنيد ٩٨ه 

 .  عايق بندي شود 

    

 

 

به ميكروفيش گرو

د ، قطعه بايد تعويض ، رنگ و در صورت لزوم آب بندي و  به بع٥براي زنگ زدگي هاي شماره 
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١٧٧ C 240برتسواري 

 

 زنگ زدگي آلومينيم 

 

 

 رنگ  
  : )عيب  ( علت

  تا سطح ، آلومينيومي آسيب ديده 
 سطح آلومينيومي  

در غير اين صورت قطعات را تعويض ) براي اتوبوس ( نقاط كوچك ،  
  و مجدداً رنگ نم

 

  :) عيب  ( تعريف

موضعي ، معموالً به صورت بسته زير ساختار

رنگ •
 ناكامي پرداخت مقدماتي نامناسب يا •

 ) : عيب (رفع 

 تعمير كرد SL 98/13را مي توان با توجه به 
      .  ائيد 
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 ) سوراخ شدگي –حفره  ( –حفره حوزه شده 

 

 زنگ زدگي از خارج به داخل : شكل سمت چپ 

 ج 

 زيگزاگ ضعيف لبه ها  وراخ شدگي دايره اي در فلز بدنه با

 . ل به علت آن است كه سوراخ شدگي در يك منطقه صاف خورده شده مي باشد 

 

 

 

زنگ زدگي از داخل به خار: شكل سمت راست 

  :) عيب  ( تعريف

معموالً به صورت س

 : زنگ زدگي از خارج به داخل 

معموالً خوردگي از خارج به داخ
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 : راخ شدگي از داخل به خارج سو

 دليل آن است كه هيچ خوردگي در اطراف محل سوراخ شدگي قابل 

 : )عيب  ( علت

 . آسيب  هاي مكانيكي كه بالفاصله تعمير نمي شوند 

•

•

معموالً خوردگي از داخل به خارج به

 . تشخيص نبوده است 

 

• 

 ضد زنگ نامناسب مانند تعمير زير  

 ردگي   

 ) : عيب (رفع 

    . بايد تعويض ، رنگ مجدد و در صورت لزوم آب و عايق بندي كرد

 

افظ خوفقدان يا نامناسب بودن مح

قطعه مزبور را 
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 رنگ نهايي بسيار نازك 

 

 

  :) عيب  ( تعريف

 . كرد را مي توان در بعضي از نقاط در زير آستر نهايي مشاهد ) بتونه ( زير بدنه – نهايي 

 . ي حفظ نمي شود 

 .  طح زيرين سنباده بزنيد و سپس مجدداً رنگ كنيد 

 

 

 

ضخامت اندك آستر

  : )عيب  ( علت

ضخامت اليه جزئ

  :) عيب  ( تعريف

 آستر نهايي را تا س
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        تيره شدن 

 

 

 
  :) عيب  ( تعريف

 روشن جزئي ولي قابل تشخيص در رنگ متاليك / تستهاي تيره 

  : )عيب  ( علت

• يك به طور يكپارچه اجرا نشدهرنگ متال 

•

•

 رنگ شفاف پيش از آنكه به طور كامل در معرض هوا خشك شود روي رنگ پايه اجرا شده  

 بسيار خيس اجرا شده / رنگ پايه به صورت بسيار خشك  

 ) : عيب (رفع 

 . تيرگي هاي جزئي مجاز مي باشند در تغيير اين صورت دوباره رنگ كنيد  
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 ها ذرات غبار و آالينده 

 

 

 

 برش عرضي ذرات غبار و آالينده  : شكل سمت راست 

  :) عيب  ( تعريف

وجود آالينده هايي مانند ذرات غبار يا تنزيب در اليه رنگ چنين ذرات خارجي معموالً در اندازه و شكل متفاوت 

 . بوده و در نتيجه به طور جزئي از سطح پرداخت بلندتر مي شوند 

  : )عيب  ( علت

روي اليه رنگ در خالل فرآيند رنگ كاري در ) تنزيب (رات آالينده اي مانند گرد و غبار ، تكه هاي فيبر نشت ذ

 .   نتيجة جا به جايي هوا ، لباس كار ، هواي متراكم ، در حاليكه رنگ همچنان خيس است 
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١٨٣ C 240برتسواري 

 ) : عيب (رفع 

اي خريداران قابل قبول نمي باشند را ذراتي كه بر. ذرات آالينده كوچك باعث بروز اشكال عمده اي نمي شوند 

 و ماشين پوليش ، پوليش MB سنباده زد و سپس با خمير پوليش p1200مي توان عمداً با سنباده زني با كاغذ سنباده 

 . رنگ مجدد فقط در شرايط خاص نياز است . سپس رنگ نهايي را انجام داد . كرد 
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١٨٤ C 240برتسواري 

 سب ضعيف چ/ پوسته پوسته شدن 

 

 

 

 پوسته شدن تا به آستر غوطه ور الكتريكي : شكل سمت چپ 

 )رنگ شفاف ( پوسته شدن آستر نهايي بي رنگ : شكل سمت راست 

  :) عيب  ( تعريف

 پوسته پوسته شدن رنگ تا رسيدن به رنگ پايه 

  : )عيب  ( علت

 : چسبندگي ضعيف ناشي از 

•  

•

 وجود آالينده ها در زير بدنه 

 ز كاري نامناسب تمي  
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١٨٥ C 240برتسواري 

•  

•

 استفاده از مواد شوينده نامناسب 

  

•

 عدم حفظ شرايط خشك شدن 

  

•

 پخت بيش از حد يا نامناسب لعاب 

 عدم سنباده زني ميان آستر ها   

 ) : عيب (رفع 

 . تا اليه مربوط به آسيب ديدگي از سنباده زده و سپس دوباره رنگ كنيد 

 .  خشك شدن را به خوبي حفظ كنيد همواره در تميز كردن كار دقت كنيد و شرايط
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١٨٦ C 240برتسواري 

 بروز حفره 

 

 

 

  برابر ١٠بزرگ نمايي تصوير تقريباً : تصوير سمت چپ 

  :) عيب  ( تعريف

 فرو رفتگي هاي مدور در آستر پرداخت يا آستر هاي مياني با لبه هاي خاص و رو به گسترش 

  : )عيب  ( علت

.  روي زير بدنه مانند گريس ، روغن ، واكس ، مواد پوليش يا ضايعات سيليكوني وجود مواد ناسازگار در رنگ يا

هواي كشيده . پديد آيند )بقاياي بخار آب ، روغن (اين حفره ها همچنين ممكن است با آالينده هاي هواي متراكم 

 .  شده به داخل محفظه اسپري از خارج نيز ممكن است موجب آلودگي شود 
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١٨٧ C 240برتسواري 

 ) : عيب (رفع 

 بر طرف نمود ، در صورت لزوم پيش MBارات جزئي را مي توان با پوليش ماشيني با استفاده از خمير پوليش خس

 .  سنباده زد و سپس آسيب را برطرف كرد ١٢٠٠از آن مي توان محل را با سنباده 

 . در بعضي از موارد ، رنگ مجدد قطعه الزم مي باشد 

 

 تأثيرات محيطي : ارده به رنگ ارزيابي ميزان خسارات و

 
 آسيب هاي ضد زنگ 

 : دو گروه مختلف تقسيم بندي كرد به اين اثرات را مي توان . رنگ تحت تأثير عوامل شيميايي مختلفي قرار دارد 

 :تأثيرات زيست محيطي 

 تغيير نگ اغلب آسيب ها در اين حيطه بر اثر فضوالت پرندگان ، برخورد حشرات ، فضوالت شپش هاي گياهي ،

اين آسيب ممكن است ناشي از فضوالت زنبور . ناشي از شكوفه ها ، غنچه ها ، گرده ها و زرين درختان مي باشد 

 . ها ، گل ها و گرد و غبار يا بقاياي غذاها باشد 

 : آسيب هاي ناشي از منابع صنعتي 

 . عوامل مي توان برمواردزيراشاره كرد از ديگر . اين آسيب ها شامل باران هاي اسيدي و بخارات اسيدي مي باشد 

 ذرات سيماني و بتوني ، لكه هاي آهكي يا مالتي . … مواد محافظ گياهان ، علف كش ها و -

- Spray fog قرات رنگ بر،اسفنج پلي اورتان )مواد رنگ نما( ناشي ازرنگ هاي ساختمان بارزين هاي پالستيكي ،

  متاليك يا خورده شده ناشي از عايق كاري ، سايش فلزات در شكل

 . هر چند تجزيه و آناليز امكان پذير است ، اما با توجه به هزينه زياد و تكرار آن خيلي مفيد نمي باشد 

 . موادي كه باعث آسيب ديدگي مي شوند ، شستشو يا از بين برده مي شوند . در بيشتر موارد 
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١٨٨ C 240برتسواري 

  …مايعاتي از قبيل روغن ترمز ، حالل ها و ● 

 . وة معتبري براي توقف اثرات اينگونه مواد وجود ندارد امروزه شي

به همين علت ، الزم است كه مالك خودرو ، بالفاصله پس از تحويل خودرو نسبت به حفاظ رنگ و بدنه اتومبيل 

 . خود تالش نمايد 

بهترين نوع . بايد سعي شود تا از بروز آسيب هايي كه در قبل بدان ها اشاره شد ، تا حد ممكن ممانعت شود 

 .  محافظت از رنگ در قبال آسيب هاي محيطي ، شستشوي مكرر و محافظت از خوردگي خودرو مي باشد 

 هر چه فضوالت پرندگان يا مواد صنعتي ، مدت زمان بيشتري روي سطح رنگ خودرو باقي بمانند ، 

ده بايد بالفاصله از روي سطح به همين علت ، مواد ساين. آسيب هاي وارده به رنگ خودرو دائمي تر مي باشند 

 . برداشته شوند 

 . عالوه بر مدت زمان تأثير اين مواد روي سطح ، عواملي چون رطوبت ، غلظت و دمانيز نقش مهمي ايفا مي كنند 
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١٨٩ C 240برتسواري 

 تشكيل لكه بر اثر فضوالت پرندگان 

 

 

 

 

 

دو تصوير رو برو ، نمونه . ت بسيار متنوع باشد الگو آسيب با توجه نوع ، حوزه و شكل آن ، ممكن اس: عمومي 

 ، ميزان فضوالت ، شرايط آب و biotopeتفاوت هاي تدريجي ناشي از نوع پرنده ، . هايي از خرابي رنگ مي باشند 

 . هوايي و نيز مدت زمان مؤثر مي باشد 

  :) عيب  ( تعريف

 ك نقاط متورم و مات جزئي يا كلي روي آستر نهايي همراه با تر

  : )عيب  ( علت

 . با توجه به نوع غذاي پرنده ، تركيب فضوالت آن و در نتيجه ميزان خسارت به سطح رنگ بسيار متفاوت است  
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١٩٠ C 240برتسواري 

 ) : عيب (رفع 

 : اقدامات ترميمي زير ممكن است مفيد واقع شود . با توجه به ميزان آسيب سطح رنگ 

•

•

•

  MBپوليش دستي سطح با خمير پوليش  

 ، P1200 و در صورت لزوم پيش آن ، سطح را با سنباده MBح با خمير پوليش پوليش ماشيني سط 

 . سنباده بزنيد و سپس آن را ترميم كنيد 

 . چنانچه اين كار مفيد نباشد ، سر تاسر محل آسيب ديده را سنباده بزنيد و دوباره رنگ كنيد   
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١٩١ C 240برتسواري 

 خط پوليش 

 

 

 

  :) عيب  ( تعريف

يا انفرادي خطوط يا خراشيدگي هاي سنباده كشي قابل رويت در نگ هاي متاليك اين نقاط به تراكم موضعي 

 . روشن ظاهر مي شوند / صورت نوارهاي تيره 

  : )عيب  ( علت

•  

•

 . ورقه سنباده مورد استفاده بسيار زبر و خشن بوده است 

  

•

 سنباده كشي نادرست 

  

•

 . و سپس متورم و خراب شده است زير بدنه با حالل هاي بسيار ساينده تميز شده 

 ضخامت بسيار كم رنگ   
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١٩٢ C 240برتسواري 

 ) : عيب (رفع 

در صورت لزوم پيش از اين مرحله ، با سنباده .  و به صورت ماشيني پوليش كنيد MBبا استفاده از خمير پوليش 

P1200 سنباده بكشيد و سپس پرداخت كنيد  . 

 . رنگ مجدداً فقط در موارد بسيار خاص و جدي نياز است 

 . در صورتيكه خطوط بسيار عميق باشند ، آنها را از پيش با فيلر اسپري كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات  فهرست اصلي                     
 

١٩٣ C 240برتسواري 

 روزنه هاي سوزني 

 

 

 
 

  :) عيب  ( تعريف

ناصافي هاي دانه دانه كوچك ، معموالً متعدد يكپارچه يا پراكنده در سطح رنگ اغلب نيز به عنوان نقاط سياه قابل 

 ) رنگ هاي متاليك ظاهر مي شوند فقط در. (تشخيص مي باشند 

  : )عيب  ( علت

•  

•

رنگ براي مدت طوالني نگهداري شده كه در نتيجه انباشت رنگ دانه ها يا مواد لبه در يك جا 

 . )روزنه هاي سوزني را كنترل كنيد / پس از استفاده از رنگ ، فشار اسپري . (جمع شده اند 

 عدم سازگاري ميان محصوالت رنگ متفاوت   
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١٩٤ C 240برتسواري 

  مواد چسبنده در رنگدم وجودع  •

 ) : عيب (رفع 

 P1200 پوليش كنيد در صورت لزوم بيش از آن با سنباده MBمحل را به صورت ماشيني با استفاده از خمير پوليش 

سطح را كامل سنباده زده و . چنانچه اين عمل مثمر ثمر واقع نشد . محل را سنباده زده و سپس پرداخت كنيد 

  . مجدداً رنگ نمائيد
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١٩٥ C 240برتسواري 

 اثر خيسي 

 

 

 

  :) عيب  ( تعريف

 اثر برجسته مانند روي سطح رنگ  

  : )عيب  ( علت

 تماس با سطح رنگ خيس ، قبل يا در حين خشك شدن  

 ) : عيب (رفع 

 آن  به صورت ماشيني پوليش كنيد و در صورت لزوم بيش از اين مرحلهMB پوليش –سطح را با استفاده از خمير  

 .  سنباده زده و سپس پرداخت كنيد P1200را با كاغذ سنباده 

 . تحت شرايط خاص ، رنگ مجدد نياز است 
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١٩٦ C 240برتسواري 

 لبه هاي مستتر 

 

 

 

  :) عيب  ( تعريف

  خط واضح در آستر پرداخت ، ابتدا در درزها و لبه ها 

  : )عيب  ( علت

 . اننده رنگ مجدد شده اند سطوح محدود ، بدون پرداخت نهايي خطوط در نتيجه نوار پوش 

 ) : عيب (رفع 

 پوليش كرده MB سنباده زده و به صورت ماشيني با خمير پوليش P1200خط مورد نظر را با استفاده از كاغذ سنباده  

 . و سپس پرداخت نمائيد 
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١٩٧ C 240برتسواري 

 بقاياي مواد محافظ

 
 

 

  :) عيب  ( تعريف

 يت بدنه اغلب رسوبات موضعي واكس محافظ در نواحي قابل رو 

  : )عيب  ( علت

 . واكس محافظ كه به طور كامل يا اصالً برداشته نشده است  

 ) : عيب (رفع 

 از آسيب ديدگي MBسپس با محافظ شفاف .  پوليش نمائيد MBواكس را با پاك كننده سيكوني برداشته و با پوليش  

 .  محل جلوگيري كنيد 
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١٩٨ C 240برتسواري 

 )تعمير رنگ (نشانه گذاري 

 

 

 

 

  :) عيب (  تعريف

 نقاطي واقع در آستر پرداخت ناشي از نقاط بتونه شده زيرين 

  : )عيب  ( علت

 . استفاده زياد از ماده سخت كننده يا آنكه فيلر به طور مناسب با ماده سخت كننده مخلوط نشده است  

 ) : عيب (رفع 

 . از است بتونه كاري مجدد ني. رنگ را به طور كامل و همراه با بتونه جدا كنيد  
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١٩٩ C 240برتسواري 

 )تعمير رنگ (نشانه گذاري لبه ها 

 

 

  :) عيب  ( تعريف

 لبه هاي گسترده يا خراب شده يا گسترش نشانه هاي معيوب در آستر پرداخت  

  : )عيب  ( علت

 . زير سطح به طور مناسب خشك نشده يا لبه ها به گونة درست سنباده زده نشده اند  

 ) : عيب (رفع 

صورت ماشيني و با استفاده از خمير پوليش ، پوليش كنيد و در صورت لزوم قبل از اجراي اين سطح رنگ را به  

 .  ، سنباده بكشيد و سپس پرداخت كنيد P1200مرحله ، محل را با سنباده 

 . درصورتي كه اين عمل موفقيت آميزنباشد، محل آسيب ديده را به طور كامل سنباده بكشيد ومجدداً رنگ نمائيد 
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٢٠٠ C 240برتسواري 

 )كارخانه يا تعمير رنگ (ود لكه در رنگ نهايي وج

 

 

 

 

 : تعريف 

لكه هاي تيره يا روش ، دايره اي يا بيضي شكل با اندازه هاي مختلف در رنگ آستر نهايي كه تحت شرايط نوري 

 . خاص و در زواياي مشخص قابل رويت اند 

 : علت 

 .  رنگ نهايي بسيار نازك مي باشد – سنباده خورده عدم وجود رنگ آستر يا اليه رنگ آستر نامناسب در محل كامالً

 . سطح را نباده بكشيد و مجدداً رنگ نمائيد : ترميم 
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٢٠١ C 240برتسواري 

 تشكيل لكه ناشي از فضوالت شپش گياهي 

 

 

 

 

  برابر ٢بزرگ نمايي تقريباً : شكل سمت چپ 

  برابر ١٠بزرگ نمايي تقريباً : شكل سمت راست 

  :) عيب  ( تعريف

اوليه به صورت لكه هاي زرد ظاهر مي شوند ، سپس به صورت نقاط سياهي تا به زير سطح و نيز با در حالت  

 . تجمع رنگ آستر نهايي در قسمت مياني ظاهر مي شوند 

  : )عيب  ( علت

درصورتي كه اين ماده روي خودروهايي كه درزيردرختان پارك شده اند، . توليد مي كند ’’ عسلك ‘‘شپش گياهي 

 . ، باعث آسيب ديدن و خراب شدن رنگ پرداخت خودرو مي شود بيافتد
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  ٩٨  گروه                                      فهرست اصلي                     فهرست بخش                           و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات 
 

٢٠٢ C 240برتسواري 

 ساختار رنگ  

 ) : عيب (رفع 

 : با توجه به درجه آسيب ديدگي سطح رنگ ، اقدامات ترميمي زير را مي توان براي تعمير رنگ به كار برد  

•  

•

  و سپس پرداخت آن MBپوليش دستي سطح با خمير پوليش 

  

•

 ، در صورت لزوم پيش از اين مرحله ، ابتدا سطح را با استفاده MB پوليش ماشيني با خمير پوليش

 .  سنباده بكشيد و سپس به صورت ماشيني پوليش كنيد و پرداخت كنيد P1200از كاغذ سنباده 

سطح را تا به قسمت آسيب ديده سنباده بزنيد و مجدداً رنگ . چنانچه اقدامات باال مؤثر نباشد   

 . كنيد 
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٢٠٣ C 240برتسواري 

 

 ي پوششي عمومي راجع به نقاشي نكات

 

 

 

 

 پوشش درزها و قسمت هاي معيوب 

سطح خارجي رنگ شده بدنه خودرو ، با نوارها ، پوشش ها و اتصاالت به قسمتهاي مختلف رنگ كاري ، تقسيم 

 نشده درزها و لبه هاي صاف كه با نوارهاي تزئيني پوشيده. بدين ترتيب كار نقاشي به حداقل مي رسد . مي كنند 

 . اند را بايد به طريقي پوشاند تا نقاشي خودرو از رنگي صاف و يكپارچه برخوردار شود 

نوار چسب را روي محل بچسبانيد و با تكه .  دورتر از محل آسيب ديده ، رنگ حاضر را بپوشانيد mm ٥تقريباً 

 . آن را محكم نگهداريد ) ٢(هاي چسب 
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  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات  فهرست اصلي                     
 

٢٠٤ C 240برتسواري 

بدين ترتيب رنگ خيس بدون تشكيل لبه . نوار چسب را برداريد ) ن پيش از خشك شدن آ(پس از تكميل نقاشي 

 . با رنگ اطراف مخلوط مي شود 

 پوشاندن درزها براي رنگ كاري قطعات مجاور 

  :Aروش 

 .  دورتر از محلي كه بايد رنگ شودرا بپوشانيد mm ٥با استفاده از كاغذ پوشاننده ، حدود 

 وبااستفاده از تكه هاي چسب آن را محكم كنيدتاكامالً باسطحي كه بايدرنگ نوارچسب رابه طوركامل بچسبانيد،

 . شود در يك سطح قرار گيرد ، در را ببنديد 

 

  : Bروش 

 .  دورتر از محلي كه بايد رنگ شود را بپوشانيد mm ٥با استفاده از كاغذ پوشاننده ، حدود 

 .  هم بفشاريد پهناي نوارچسب را از يك لبه بپيچانيد ولبه هارا با ¼
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  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات  فهرست اصلي                     
 

٢٠٥ C 240برتسواري 

را در محل درز محكم بچسبانيدتا طرف چسبيده تا سطحي كه بايدرنگ شود دريك ) ٥(نوار چسب آماده شده 

 .سطح قرار دارد در را ببنديد 

 

  : Cروش 

 نوارنرم را به درز بچسبانيد تا سطوحي كه بايد رنگ شوند در يك سطح قرار گيرند  ) استفاده ازكاغذپوشاننده

 

بدون (

 . ر را ببنديد د

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   مركز مطالعات  فهرست اصلي                     
 

٢٠٦ C 240برتسواري 

 نكاتي راجع به رنگ كاري محل هاي زيرين بدنه 

 

 

 

 ، سطوح كار بدنه Side memberقسمت زيرين سپر و )  هنگام تعمير را تعويض قطعات (هنگام انجام امور نقاشي 

 . اسپري شود ) آب رقيق  (MBبايد پس از آستر زدن با درزگير دائم زير بدنه 

هستند ، ) سياه متمايل به آبي  (MB ٩١٩٩و ) سياه متمايل به سبز  (MB ٩١٨٩ي كه داراي رنگ  در كليه خودرو هاي

پانل هاي اهرم را به . رنگ كرد ) خاكستري بسيار تيره  (MB ٧١٦٧الزم نيست كه پانل هاي لبه پنجره را به رنگ  

 . رنگ خودرو ، رنگ كنيد 

 ماي رنگ و ضد زنگ جهت طراحي محصوالت موجود ، رجوع كنيد به راهن
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  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

  C 240 برتسواري
 

٢٠٨

  كاپوت موتور  کردنپوشاندن قطعات براي رنگ

 . را با قالب آن جدا كنيد ) ١( گريل رادياتور – ١

 . را جدا كنيد ) ٢ ( بنز مرسدس عالمت ستاره– ٢

 .  پوشش تهويه را با نازل هاي برف پاك كن را جدا كنيد – ٣

 

 
 
 .  بپوشانيد  ميليمتر٥٠سب با پهناي دريچه پوشش تهويه و سوراخ استار مرسدس را از داخل با نوار چ– ٤

 

 
 

 

 

 . را بپوشانيد    با استفاده از كاغذ پوشاننده ، سپر جلو و چراغ هاي جلو در طول – ٥
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  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

  C 240 برتسواري
 

٢٠٩

 .  محفظه موتور را با كاغذ پوشاننده بپوشانيد و كاغذ را به لبه هاي گلگير بچسبانيد – ٦

 

 

 

 .  كاپوت را ببنديد – ٧

 . وت موتور را به طور كامل بپوشانيد  قالب روي قفل كاپ– ٨

 .  با كاغذ پوشاننده كل خودرو را بپوشانيد – ٩

 باز كنيد تا به قسمت زيرين راس هاي كاپوت )mm١٥٠  (در هنگام رنگ كاري ، كاپوت موتور را تقريباً به اندازه

 . موتور در اطراف قاب گريل رادياتور برسيد 
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  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

  C 240 برتسواري
 

٢١٠

 جلو پوشش قطعات براي رنگ سپر 

 )١( سپر را شل كنيد – ١

 . را برداريد ) ٢( نوار تزئيني – ٢

 . را جدا كنيد ) ۳( الستيك پنل - ٣

 

 

 

 .  چراغ جلو را با نوار ستاژ بپوشانيد – ٤

نوار چسب را به سطوح مجاور .  به طور كامل بپوشانيد  ) ٥٠ MM  ( درزهاي سپر جلو را با نوار چسب– ٥

 . بچسبانيد 
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  C 240 برتسواري
 

٢١١

 

 .  كل خودرو را با كاغذ پوشاننده ، بپوشانيد – ٦

 .  سوراخ نوار تزئيني را با كاغذ پوشاننده بپوشانيد – ٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 فهرست اصلي                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا   

 . لنزهاي پالستيكي را با استفاده از اسفنج خيس تميز كنيد 

  ٩٨  گروه                                     
 

  C 240 برتسواري
 

٢١٢

 پوشاندن قطعات جهت رنگ درها 

 تميز كردن لنز هاي چراغ 

 .  شده اند بوده و با يك پرداخت لعابي شفاف پوشيده) پولي كربونيت (لنزهاي چراغ جلو از جنس پالستيكي 

 . به منظور جلوگيري از خراشيدگي سطح ، از مواد ساينده يا پارچه خشك استفاده نكنيد 

چراكه سطح از . لنزهاي پالستيكي را در معرض تماس با حالل ها يا مواد شوينده حاوي حالل قرار ندهيد 

 .  برابر حالل ها بر خوردار نمي باشد مقاومت كامل در

عدم توجه به اقدامات احتياطي ، باعث آسيب ديدگي سطح المپ جلو از قبيل تيرگي آستر ، نقاط كدر يا ترك 

 .ناشي از فشار مي شود 

 پوشاندن قطعات جهت رنگ درها 

 .  را جدا كنيد ) ١( دستگيره در - ١

 . را جدا كنيد ) ٢( نوار تزئيني – ٢

 . را با عايق الستيكي و گيره ها جدا كنيد ) ٣( حاشيه تزئيني دور پنجره خودرو – ٣

 . را جدا كنيد ) ٤( آينه بغل خودرو – ٤
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  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

  C 240 برتسواري
 

٢١٣

 .  پنجره را ببنديد – ٥

 .   و سوراخهاي نوار تزئيني را با نوار چسب بپوشانيد ٥ سوراخ دستگيره در – ٦

 . متري به طور كامل بپوشانيد  ميلي ٣٨ درزهاي در را با نوار چسب – ٧

 

 .  درها را ببنديد و نوار چسب را به سطوح مجاور بچسبانيد –

 

٨ 

 .  كل خودرو را با كاغذ پوشاننده بپوشانيد – ٩
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  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

  C 240 برتسواري
 

٢١٤

 پوشاندن قطعات جهت رنگ پنل هاي مركزي سقف 

.  نوار تزئيني باال شيشه جلو خودرو را جدا كنيد – ١

 . ي سقف را جدا كنيد 

 

 شيشه–

 

 

 

 . كشويي را جدا كنيد  الستيك سقف – ٢

 نوار پوشاننده بين پنل مركزي و كنار– ٣

 

 

 .  عقب را با نوار استاژوبانه بپوشانيد  ٤

. نيد   سر تا سر خودرو را با كاغذ پوشاننده بپوشا– ٥

 .  سقف كشويي را بپوشانيد – ٦
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  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

  C 240 برتسواري
 

٢١٥

 .  سقف جدا كنيد 

 پوشاندن قطعات جهت رنگ سپر عقب 

. را جدا كنيد ) ١( عقب  چراغ– ١

 . نيد و سوراخها را با نوار چسب بپوشانيد 

 . ا كنيد و لوال در باك بنزين را بپوشانيد ر باك بن

 

 پوشاننده را از پنل نوار–

 .  را به سطوح مجاور بچسبانيد 

 

 .  سپر عقب را شل كنيد – ٢

را جدا ك) ٣( نوار تزئيني – ٣

 . را جدا كنيد    عايق پالستيكي كنار – ٤

زين – ٥ را جد) ٥( قطعه پالستيكي زير د

٦ 

 .  پنجره ها را با نوار استاژوباند بپوشانيد - ٧

m٥٠ درزهاي سپرعقب را با نوار چسب – ٨ به طوركامل بپوشانيد و نوار چسب m
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  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

  C 240 برتسواري
 

٢١٦

 خودرو را با نوار چسب محكم  قفل مركزي را بپوشانيد و سپرهاي پالستيكي و نشانگر بنزين در قسمت داخلي– ٩

 . نگهداريد 

 .  اتصال باك را با كاغذ پوشاننده ، بپوشانيد – ١٠

 .  سر تاسر خودرو را با كاغذ پوشاننده ، بپوشانيد - ١١
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  ٩٨  گروه                                     فهرست بخش                           مركز مطالعات و پژوهشهاي پشتيباني و مهندسي ناجا    فهرست اصلي                     
 

  C 240 برتسواري
 

٢١٧

 پوشاندن قطعات جهت رنگ در صندوق عقب 

 .  ستاره مرسدس را با گيره ها جدا كنيد – ١

 . را جدا كنيد ) ٢( خودرو  صفحه حامل پالك– ٢

 .  چراغ هاي پالك و رها كننده در صندوق عقب را بپوشانيد  : توجه 

 .  چراغ ترمز كمكي را جدا كنيد – ٣

٤ -  

 .  ميلي متري كليه گيره ها و سوراخهاي مونتاژ را از داخل بپوشانيد ٥٠ با استفاده از نوار چسب – ٥

 

 

 .  ميلي متري صندوق عقب را به طور كامل بپوشانيد ٥٠ با استفاده از نوار چسب – ٦

 .  در صندوق عقب را ببنديد و نوار چسب را به سطوح مجاور بچسبانيد – ٧
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 .  سرتا سر خودرو را با كاغذ پوشانيده بپوشانيد – ٨

 

 

 پوشاندن چراغ هاي جلو 

 .  حدود خارجي چراغ جلو را با نوار استاژوباند بپوشانيد – ١

 .  محفظه چراغ جلو و لنزها را با دقت بپوشانيد – ٢

 .  درجه سانتيگراد تجاوز كند ٩٥ در زمان خشك كردن فشاري ، دما نبايد از – ٣

 تا Cm ٨٠در صورت استفاده از خشك كننده هاي گرمايي مانند هيتر هاي مادون قرمز ، فاصله اي حداقل به ميزان 

 . قسمت مورد هدف را حفظ كنيد 
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 ي مرتوش رنگ روي پوشش هاي چر

 خطر انفجار ناشي از بخارات رنگ ، خطر مسموميت ناشي از استشمام بخارات رنگ  : خطر

از ماسك تنفس ، و لباس ، دست كش و عينك محافظ و كرم پوست استفاده . در محل سيگار يا آتش روشن نكنيد 

 .  ود اطمينان يابيد كه محل به طور مطلوبي تهويه مي ش. كنيد

 . به دليل مسائل كيفي ، نامشابه و رنگ كردن پوشش هاي چرمي مجاز نمي باشد 

 .  محل تعمير را تمييز كنيد – ١

 . سپس اجازه دهيد محل خشك شود . جهت تميز كردن مايعات ، از يك پارچه خيس و تميز استفاده كنيد 

 .  سطوح مجاور را با دقت بپوشانيد – ٢

  با يك برس شرتو

 )خراشيدگي ها ( آسيب هاي جزئي جهت

 .  رنگ چرم را اجرا كنيد – ٣

 )تكان دادن رنگ كاري مناسب نمي باشد . (رنگ چرمي را قبل از استفاده به طور كامل مخلوط كنيد 

 .  در صورت لزوم رنگ كاري را مجدداً تكرار كنيد – ٤

  . دقيقه اي در حد فاصل اجراها در نظر بگيريد ٣٠زمان خشك كردن 

 .  ساعت در دماي محيط خشك شود ٢ اجازه دهيد رنگ چرمي حدود – ٥

  با تلمبه پخش شرتو

  و روي انحناها ، كوچكتر از كف دست DIUA4براي آسيب ديدگي جدي روي سطح صاف ، كوچكتر از ابعاد 

 .  سطح چرمي اسيب ديده را با تينر به ارامي اسپري كنيد – ٦

 .  دقيقه منتظر باشيد ١٠ تا ٥شود وميزان چسبندگي رنگ چرمي افزايش يابد حدود بدين ترتيب ،آسترنهايي متورم 
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 .  رنگ چرم را اسپري كنيد – ٧

 .  سر تا سر پوشش چرمي را با پاك كننده چرم پرداخت كنيد – ٨

  خطر مسموميت ناشي از استشمام بخارات رنگ –خطر انفجار ناشي از از احتراق بخارات رنگ  : خطر

از ماسك تنفس و لباس ، دستكش و عينك محافظ و كرم محافظ پوست . سيگار يا آتش روشن نكنيد در محل 

 . اطمينان يابيد كه محل به طور مطلوبي تهويه مي شود . استفاده كنيد

 : خطر انفجار 

 . بخارات حاصله از پردازش رنگ ، ممكن است بروز انفجار شود 

 : خطر مسموميت 

 . ذرات اسپري براي سالمت فرد مضر است استشمام بخارات رنگ و 

 . تماس بخارات رنگ و پوست با چشم باعث آسيب ديدگي مي شود 

 : رنگ ها ممكن است حاوي مواد زير باشند 

 )مانند بنزول ، كرميك روي (مواد سرطان زا  ●

  )مانند كروميك روي ، فنول (مواد مسموم كننده  ●

 ) اتيل –استات اتيل  –استات اتيل گليكول (مواد ضد ژن  ●

 اقدامات حفاظتي / مقررات رفتاري 

 .  سيگار با آتش روشن نكنيد -

 . همواره از لباس ، دستكش و عينك محافظ و همچنين كرم محافظ پوست استفاده كنيد  -
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 : اقدامات تنفسي 

وم از كپسول اكسيژن هوا را پاكيزه كنيد ، در صورت عدم تنفس ، به او تنفس مصنوعي بدهيد ، در صورت لز ●

 . با يك پزشك مشورت كنيد . استفاده كنيد ، او را گرم و آرام نگه داريد 

به تهويه مناسب محل توجه كنيد و از ماسك .  رنگ كاري را در اتاقك مخصوص اسپري كردن انجام دهيد -

 .  تنفس استفاده كنيد 

 و Tكه داراي نشانه هاي ( سرطان زا و مسموم كننده مواد.  رنگ ها بايد داراي نشانه هاي هشدار دهنده باشند -

 . فقط بايد تحت نظارت افراد متخصص مورد استفاده قرار گيرند ) خطر مرگ مي باشند 

، كدهاي مواد خطرناك و مقررات حفظ محيط  )UVV- VBG ٣٢( هنگام استفاده از چنين موادي ، به مقررات ايمني-

) طرناك روي ظروف و ورقه هاي اطالع رساني ايمني از سوي توليد كنندگان با توجه به اطالعات مواد خ( زيست 

 . دقت كنيد 

 .  در كشورهاي خارجي ، مقررات پرهيز از حوادث و مقررات ملي خاص كارگران را رعايت كنيد -

 كمك هاي اوليه 

 ).  ب ولرم در صورت امكان با آ(چشم را به طور كامل و براي چند دقيقه با آب بشوئيد  : چشم ها

از فرد مجروح بخواهيد در حين شستشوي چشم ، چشم ها را در كليه . پلك ها را تا آنجا كه ممكن است بكشيد 

تماس گرفته و او را از اقدامات انجام شده مطلع ) چشم پزشك (با يك پزشك متخصص . جهات حركت دهد 

 . سازيد 

و با مقدار فراوان آب و صابون محل را به طور كامل بالفاصله ، مايعات از روي پوست شستشو دهيد  : پوست

 . سپس در صورت لزوم ، پوست را با مواد مناسب شستشوي پوست ، تميز كنيد . بشوئيد 
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  تعميري اقدامات

 .  رنگ چرم را با تلمبه پخش رنگ ، به طور يكنواخت اجرا كنيد – ١

  .  می باشد بار)  ٢ -٣ (فشار اسپري! ) 

 .  دقيقه خشك شود ٣٠يد رنگ چرم حدود  اجازه ده– ٢

 .  مرتبه تكرار كنيد تا يك آستر رنگ مات و تيره بدست آيد ٢-٣ رنگ كاري را – ٣

 . جهت دستيابي به يك گذر به هم پيوسته با آستر رنگ سالم ، لبه هاي محل تعمير را اندكي كم رنگ كنيد !) 

 . ط خشك شود  ساعت در دماي محي٢اجازه دهيد تا رنگ چرمي حدود 

 

 توجهات جهت رنگ كردن قطعات پالستيكي جدا شدني 

 
را مي توان به رنگي متضاد )مانند سپر ، پنل هاي لبه پنجره و نوارهاي تزئيني كناري (قطعات پالستيكي جدا شدني 

 . يا به رنگ خودرو ، رنگ كرد) روش دو آستر (

 : گزينه هاي تعميراتي 

 :  تعويض قطعات – ١

باط با خسارات جدي مانند پالستيك شكافته شده يا خراشيدگي هاي عميق در سطح پالستيك ، قطعات را در ارت ●

 . مي بايست تعويض نمود 

در خصوص قطعات كوچك ، از قبيل محفظه هاي آينه بغل ، قالپاق ها ، دستگيره هاي در ، نوار هاي تزئيني در  ●

 .  صورت آسيب ديدگي رنگ ، اين قطعات نيز تعويض شود عقب و نوارهاي محافظ سپر ، توصيه مي شود ، در
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 تعمير رنگ  ●

براي خسارات جزئي مانند خراشيدگي هاي كوچك و محو و همچنين خسارات ناشي از ضربه و نيز براي  ●

 . تعويض رنگ خودرو ، از روش هاي تعمير رنگ كاري مي توان بهره گرفت 

ت اين قطعات را از خودرو جدا نمود ، كليه نوارهاي تزئيني را بايد  جهت رنگ قطعات پالستيكي ، مي بايس– ١

 . جدا كرد 

 ميلي متر ، ترك ها و ١آسيب وارده به تريم سپر و نوار محافظ سپر به شكل نشانه هاي خراشيدگي عميق تر از 

تهيه آن جنبه اقتصادي سوراخها را مي توان با استفاده از مواد موجود در كيت تعمير قطعات پالستكي تروسون ، كه 

 : آن را مي توان از محل زير تهيه نمود . نيز دارد ، تعمير كرد 

در زمان خشك كردن تحت فشار ، قطعات پالستيكي را به گونه اي قرار داد يا آويزان كرد كه شكل آنها صحيح و 

 . سالم باقي بماند 

ه به ويژه براي مصارف رنگ كاري قطعات بدين ترتيب رنگ قطعات با استفاده از جايگاه رنگ همه كاره ك

پالستيكي تهيه شده است ، بسيار اسان تر مي شود و همچنين هريك از قطعات را به طور منفرد و يا كليه قطعات 

 .  جدا شدني را مي توان جهت رنگ كاري به آساني آويزان نمود 

 درجه ممكن است باعث تغير ٦٠ از چنانچه روش پشتيباني قطعات نامناسب باشد ، دماي خشك كردن بيش! ) 

 . شكل هاي جبران ناپذيري در قطعات پالستيكي مي شود 
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