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  مقدمه
 zhongxingهـاي تعميـر شاسـي و بدنـه بـراي خودروهـاي سـري         اين كتاب راهنما تأمين كننده كليـه روش 

  .باشد مي
  :قابل كاربرد براي خودروهاي نوع 

BQ6473G  ،BQ6473SG  ،BQ6473RG  وBQ6473RSG 
ر اين كتاب راهنما روش نگهداري و تعمير آن آمـده اسـت،   كه د Zhongxingبه غير از متعلقات خودرو سري 

 .براي اجزاء ديگر به كتب راهنما به شرح زير مراجعه كنيد

 CYQD29TI QD32Tكتاب راهنماي نگهداري و تعمير موتور  ♦

 4G22D4 كتاب راهنماي نگهداري و تعمير موتور ♦

 G4BA كتاب راهنماي نگهداري و تعمير موتور ♦

 XG-491 ي نگهداري و تعمير موتوركتاب راهنما ♦

 8B3جعبه دنده خودرو كتاب راهنماي نگهداري  ♦

 8D1 جعبه دنده خودروكتاب راهنماي نگهداري  ♦

 8C2 جعبه دنده خودروكتاب راهنماي نگهداري  ♦

 035C4 جعبه دنده خودروكتاب راهنماي نگهداري  ♦

 ATC750 و تعميركتاب راهنماي نگهداري  ♦
  

  .باشد الذكر مي اصلي جهت كاربرد براي تعمير خودروهاي فوق نمااين كتاب راه
ها در عمل امكان تفاوت بين كتاب راهنما و خودرو  دليل تغييرات پيوسته، ارتقاء و دگرگوني خصوصيات و روشب

  .وجود دارد
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  تعمير موتور
 2-1   .........................................................................................................................................................  اطالعات عمومي 

 4G69S4 MPI   .........................................................................................................................................   1-5 موتور 
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  اطالعات عمومي
 4-1   ............................................................................................................................................................................   نوع موتور

  4-1   ..........................................................................................................................................................  گشتاور سفت كردن 
 1-4   .....................................................................................................................................................   (FIPG) آبندي چسب
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  نوع موتور
  موتور

  رترتيب سيلند  حجم جابجايي  نوع
4G69 S4 MPI 2.371 mL 4  سيلندر خطي - SOHC 

  
  گشتاور سفت كردن

  .گشتاور الزم براي سفت كردن قطعات عمومي به ترتيب در جدول زير آمده است
  .قطعات مخصوص در شروع هر قسمت مشخص شده استگشتاور الزم براي سفت كردن 

  ها ها و مهره گشتاور سفت كردن پيچ

  گام  قطر پيچ
  (kg.m)گشتاور 

  پيچ واشردار  )واشر فنري(پيچ 
  7با نشانه  4با نشانه  10با نشانه  7با نشانه  4با نشانه 

M6 1.0 - 0.9 1.3 - 1.1 
M8 1.25 1.1 1.8 3.0 1.4 2.4 
M10 1.25 2.0 3.4 6.0 3.0 5.0 
M12  1.25 3.6 6.2 10.8 5.5 9.0 

  
  گشتاور سفت كردن 

 (kg.m)گشتاور   ابعاد رزوه
  Light Alloy )چدن و فوالد  )آلياژ سبك  

NPTF 1/16 0.5 – 0.8 0.8 – 1.2 
PT 1/8 0.8 – 1.2 1.5 – 2.2 
PT 1/4 2.0 – 3.0 3.5 – 4.5 

NPTF 1/4 2.0 – 3.0 3.5 – 4.5 
PT 3/8 4.0 – 5.5 5.5 – 7.5 
PT 1/2 7.0 – 10.0 12.0 – 16.0 

 (FIPG) آبندي چسب
اي اعمال گردد تا مواضـع و   بايد دقت ويژه آبندي چسبدر زمان كاربرد . گيرند هاي مختلفي از موتور و جعبه دنده مورد استفاده قرار مي در قسمت آبندي چسب

استعمال ضعيف باعث نشتي و استعمال بيش از انـدازه موجـب بسـته و يـا محـدود      . آبندي كامل برسندشود به  استعمال مي آبندي چسبسطوحي كه در آنها 
با آبندي  چسب بنابراين براي جلوگيري از نشتي سطوح تماس بين قطعات استفاده از. گردد مي چسب آبنديهاي عبور آب يا روغن توسط  شدن مجرا و گذرگاه

  .مشخصات ويژه و مقدار صحيح الزم است
FIPG باشد  مورد استفاده در موتور از نوع سخت شونده در دماي محيط مي(RTV)  با شماره فني (گرمي  100 هاي بندي بستهو درMD997740  براي جعبه

  .گيرند ر ميهميشه روي سطوح فلزي مورد استفاده قرا آبندي چسب. شود تحت تأثير رطوبت موجود در هوا و مكانيزه و سخت مي RTV. شود توليد مي) دنده
ها الزم است تا با وارد آوردن  اما در بعضي حالت. پذير است اند بدون روش خاصي امكان به يكديگر متصل شدهآبندي  چسب جدا كردن قطعاتي كه توسط

در . ماس آسيب نبينندكامالًٌ دقت نماييد تا سطوح ت. در سطح تماس را تخريب كردآبندي  چسب ضربات ماليم توسط چكش چوبي يا مشابه آن به قطعات
  .استفاده نماييد (MD998728)موقع پياده كردن كارتل روغن موتور از ابزار مخصوص 

  تميز كردن سطوح آبندي
زائد و دقت نماييد تا سطوح آبندي كامالًٌ صاف، بدون اشكال و فاقد هرگونه مواد . ا برس سيمي از مواد آالينده پاك كنيدح آبندي را با استفاده از كاردك يسطو

  .دار را فراموش نكنيد هاي رزوه هاي قطعات و سوراخ تميز كردن سوراخ و آالينده باشد
  )اصلي(مشخصات ويژه 

  :به نكات تشريح شده در زير دقت نمائيد FIPGدر موقع جمع كردن قطعات و كاربرد 
  .آن بپوشانيد هاي موجود را با را با قطر يكنواخت استفاده و محيط اطراف سوراخآبندي  چسب همواره -
 .سخت شده را استفاده نكنيدآبندي  چسب از -
 ).دقيقه 15در حدود (هنوز خشك نشده است نصب نماييد آبندي  چسب قطعات را در زماني كه -
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 .آغشته نگرددآبندي  چسب هايي كه الزم نيست به در مدت نصب دقت نماييد تا مكان -
به آب يا روغـن آغشـته    را در اين مدت موضع استعمال) باشد ساعت نياز مي 1در حدود (دد كامالً سخت گرآبندي  چسب بعد از نصب صبر نماييد تا -

  .موتور را روشن نكنيد ياننماييد 

  اطالعات عمومي
  مشخصات  عنوان

4G69 S4 MPI 
 OHV  ،SOHCخطي       )ترتيب سيلندر(بندي  پيكره

 4    تعداد سيلندر
  نوع مخروطي      محفظه احتراق
 mL     2,371حجم جابجايي 

 mm     86.5قطر سيلندر 
 mm     100.0كورس پيستون 

 9.5      نسبت تراكم

  تايمينگ سوپاپ
  قبل از نقطه مرگ باال °18  باز  )هوا(سوپاپ ورودي 

  بعد از نقطه مرگ پايين °53  بسته

  قبل از نقطه مرگ پايين °50  باز  )دود(سوپاپ خروجي 
  بعد از نقطه مرگ باال °18  بسته

  تحت فشاربا تصفيه كامل جريان      يستم روغن كاريس
  اي چرخ دنده      يل پمپوا

  آب خنك و مدار بسته فشاري      كاري سيستم خنك
  اي گريز از مركز پره      پمپ واتر
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 4G69 S MPIموتور 

 I-8   ...................................................................................................................................................................  مشخصات فني 
 I-12   ..............................................................................................................................................................  ابزارهاي مخصوص

 I-15   .....................................................................................................................................................  آلترناتور سيستم جرقه 
 I-17   ..................................................................................................................................................................  تسمه تايمينگ 

 I-27   .....................................................................................................................................................  سيستم سوخت رساني 
 I-28   ....................................................................................................................................................  ماني فولد هواي ورودي 

 I-29   ..........................................................................................................................  و واترپمپ ) اگزوز(ماني فولد خروجي 
 I-30   ........................................................................................................................................................  اسبك و ميل سوپاپ 

 I-35   ...................................................................................................................................................  سرسيلندر و سوپاپ هوا 
 I-42   ......................................................................................................................  ر و كارتل باالنسرسيني جلو، اويل پمپ، 

 I-50   ...............................................................................................................................................مجموعه پيستون و شاتون 
 I-57   ...............................................................................................................................  ميل لنگ، بلوك سيلندر و فاليويل 

 AC (  .....................................................................................................................................................   I-63ژنراتور (آلترناتور 
 I-68   .................................................................................................................................................................................  استارتر 

 I-73   ...........................................................................................................................................................................  دريچه گاز 
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  مشخصات فني
  )mm: واحد: (استاندارد تعمير

  مقدار مجاز  مقدار استاندارد  عنوان

  -  12  اهرم تسمه سفت كن   تسمه آلترناتور
 - 196N (  ≤ 1~98(كن  نيروي تسمه سفت

 36.89 37.39  )هوا(ورودي   ارتفاع بادامك  سوپاپميل 
 36.33 36.83  )دود(خروجي 

   45.0  قطر شفت

  سرسيلندر
 0.2 0.03  مقدار تاب داشتن

 0.2∗ -  سطح باالي سيلندر و كف سرسيلندر∗مجموع حداكثر ماشينكاري سطوح
119.9 حداكثر ارتفاع – 120.1 -  

 99.4≥ 97.4 طول پيچ سرسيلندر

  سوپاپ

 1.00.5 )هوا(ورودي  ضخامت لبه
 1.20.7 )دود(خروجي

  -6.0 قطر ساق سوپاپ
ســوپاپ و/ين ســاقلقــي بــ

  گايد
0.02 )هوا(ورودي – 0.05 0.10 
0.03 )دود(خروجي – 0.07 0.15 

°45 زاويه نشست - 45.5° -  
 111.80 112.30 )هوا(ورودي  طول

 113.61 114.11 )دود(خروجي

  فنر سوپاپ
 50.0 51.0 ارتفاع آزاد

 ارتفاع/نيروي اعمالي
mm / kg             44.2 – 27.2 -  
 °4≥ °2 ≥ انحراف عمودي محور

  گايد سوپاپ

0.9 پهناي سطح نشست سوپاپ – 1.3 -  
  -6.0 قطر داخلي
  - 11.0  قطر خارجي

  - 14.0 مقدار بيرون زدن گيت سوپاپ از سرسيلندر
 49.8 49.3 مقدار بيرون زدن ساق سوپاپ

0.8 دنده محرك  خالصي  اويل پمپ – 0.14 -  
0.06 دنده متحرك – 0.12 -  

0.02 خالصي پيستون – 0.04 -  

  رينگ پيستون

خالصي رينگ در جاي
  رينگ

10.02رينگ شماره – 0.06 0.1 
20.02رينگ شماره – 0.06 0.1 

رينگ در داخل  فاصله دهانه
  سيلندر

0.25 1رينگ شماره – 0.35 0.8 
0.40 2رينگ شماره – 0.55 0.8 
0.10 رينگ روغن – 0.40 1.0 

  پين گژن
  - Φ22.0  قطر خارجي

kg 755نيروي الزم براي جازدن - 1750 -  
  -  دماي محيط  دماي الزم براي جازدن

0.02 لقي طولي ميل لنگ – 0.05 0.1 
0.10  خالصي سر بزرگ شاتون شاتون – 0.25 0.4 

  ميل لنگ
0.05  ي طوليخالص – 0.18 0.25 

  - Φ57  قطر محور ثابت
  - Φ45  قطر محور متحرك
0.02  خالصي محور ثابت – 0.04 0.1 
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  مقدار مجاز  مقدار استاندارد  عنوان

  بلوك سيلندر

 0.1 0.05  مقدار تاب داشتن
   ∗مجموع حداكثر ماشينكاري سطوح

 0.2* -  سطح باالي بلوك سيلندر و كف سرسيلندر

 - 0.1±290  حداكثر ارتفاع

  - Φ86.50 ~ Φ86.53  قطر داخلي سيلندر
  - 0.01  بوش سيلندر در پهنيمقدار   بلوك سيلندر

  - 5-3  پيچ روتور مقاومت سيم  آلترناتور

  سرسيلندر

  اندازه اورسايز قطر داخلي گيت سوپاپ
0.05 O.S. 11.05 – 11.07   
0.25 O.S. 11.25 – 11.27   
0.50 O.S. 11.50 – 11.52   

   O.S. 34.435 – 34.455 0.30  اندازه اورسايز قطر سيت سوپاپ ورودي 
0.60 O.S. 34.735 – 34.755   

   O.S. 31.935 – 31.955 0.30  اندازه اورسايز قطر سيت سوپاپ خروجي 
0.60 O.S. 32.235 – 32.255   

  
  :توجه
O.S.  :افزايش قطر  
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  گشتاور مجاز.  2
 (kg.m)گشتاور  ن قسمتعنوا

   و سيستم جرقهآلترناتور
 2.4 پيچ پايه آلترناتور
 2.4 پيچ اهرم تثبيت

 Pivot2.3مهره
 2.5  تايمينگ ميل سوپاپپيچ پولي تسمه

 2.5 شمع
 1.1 پيچ كوئل جرقه
   تسمه تايمينگ
 1.1  تسمه تايمينگدرپوش پاييني

 4.9  كن پيچ پولي تسمه سفت
 2.2  ه سفت كن پيچ اهرم تسم

 2.4  پيچ تسمه سفت كن اتوماتيك 
 3.6  پيچ پولي هرزگرد

 4.9  پيچ پايه پولي تسمه سفت كن 
 1.1  كن درپوش عقب تسمه سفت
 0.9  شاخص تسمه تايمينگ

 5.5  پويل پماتسمهپولي
 12.0  پيچ پولي تايمينگ در ميل لنگ

 B 1.9كنتسمه سفت
 4.6  باالنسرپولي تايمينگ

 9.0  پولي تسمه ميل سوپاپپيچ
 4.6  پيچ پولي تسمه ميل سوپاپ 

    سيستم سوخت
 1.9 دريچه گاز

 1.2 سوخت) توزيع(هاي تقسيم مجموعه لوله
    )هوا(ماني فولد ورودي 

 1.9 فشنگي درجه حرارت
 3.0  كننده موتورخنكمايع

 2.0  پيچ اتصال لوله خروجي آب
 2.0  )هوا(پيچ ماني فولد ورودي 

 3.0 درجه حرارت مايع خنك كاري موتورنسورس
    )هوا(ماني فولد خروجي 

 1.4 )دود(حرارتي ماني فولد خروجي عايقپيچ
 2.4  پيچ اتصال لوله آب ورودي
 3.0 (M8)) دود(مهره ماني فولد خروجي 
 5.0(M10)) دود(مهره ماني فولد خروجي 

 2.4 كننده پيچ اتصال لوله برگشت آب خنك
 1.3  كننده مجموعه لوله آب خنكپيچ

 2.4  پيچ محفظه ترموستات
 1.4 پيچ واترپمپ

    سوپاپاسبك و ميل
 0.4  پيچ كاور ميل اسبك

 3.2  و اسبك سوپاپپيچ مجموعه ميل
Thrust cover screw 1.9 
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 (kg.m)گشتاور   عنوان قسمت

   سرسيلندر و سوپاپ

 °90+°90+2.0  پيچ سرسيلندر
    و سيني جلو پاويل پمپمپ 

 4.5  پيچ تخليه روغن
 0.7  كارتل

 1.9  اوليهپيچ و مهره صافي 
 1.0  فشنگي روغن

 4.5  درپوش سوپاپ كنترل فشار روغن
 1.9  پيچ پايه فيلتر
 2.4  پيچ سيني جلو

 2.4  درپوش
 3.7  پيچ فالنچ

 1.6  پيچ در اويل پمپ
 1.0 پوسته اويل پمپ 

    مجموعه پيستون و شاتون
 °100~°90+2.0  شاتون مهره
   كالچلنگ، بلوك سيلندر، فاليويل و  ميل

 13.5  پيچ فاليويل
 1.1  پيچ نصب سيني عقب باال

 1.1  پيچ نصب محفظه كاسه نمد
 °100~°90+2.5  پيچ كپه ياتاقان ثابت

  
  پالستيك منطقهروش سفت كردن پيچ در  –روش جديد سفت كردن 

  .رود قطعات موتور بكار مي رايدي است كه بپالستيك روش جدي منطقهسفت كردن در 
  .باشد اين روش سفت كردن پيچ متمايز از روش مرسوم مي

  .ها از مقدار مجاز تشريح شده در اين كتاب راهنما استفاده كنيد براي سفت كردن پيچ
  :رود ها به شرح زير بكار مي روش سفت كردن در حد پالستيك براي پيچ

  پيچ سرسيلندر )1(
 ثابتپيچ ياتاقان  )2(
  پيچ شاتون )3(

  :روش سفت كردن
هاي سفت كردن در مقدار  روش). براي پيچ سرسيلندر °90دو . (بيشتر سفت كنيد °100الي  90ها تا گشتاور مجاز، مجدداً آنها را  بعد از سفت كردن تمام پيچ

  .از روش تشريح شده در اين كتاب راهنما پيروي كنيد. با يكديگر متفاوت هستند
  آبندي چسب  3

  مارك مورد كاربرد شخصات موقعيتم
  آن يا مشابهMD970389  اتصال لوله خروجي آب

  آن يا مشابهMD970389  كننده اتصال لوله برگشت آب خنك
  آن يا مشابه 3M ATD No. 8660  واحد ترموستات آب
  آن يا مشابه 3M ATD No. 8660 فشنگي فشار روغن

  آن يا مشابهMD970389 كارتل
  آن يا مشابهMD970389 مدمحفظه كاسه ن

  آن يا مشابه 3M NUT LOCKING No. 4171 درجه حرارت مايع خنك كاري موتورسنسور
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  ابزار مخصوص

  كاربرد  )عنوان ابزار(توضيح   شماره فني  شگل ابزار

  

MB990767 به همـراه    آچار پولي ميل لنگMD998719    بـراي ثابـت
   سوپاپ ميلتايمينگ  كردن تسمه

 

MB990938 ــراه    دسته ابزار ــه هم ــار   MD998776ب ــه ك ب
  .رود مي

 

MD990685 به همراه   متر كتورMD998783   براي كشـش
  تسمه تايمينگ

  

MD998162 پياده كـردن كـوركن سـيني جلـوي       آچار كوركن
  موتور

 

MD998285  راهنمــاي كاســه نمــد جــازن جلــوي
  لنگ ميل

بـراي نصـب    MD998375به همراه 
  لنگ كاسه نمد جلوي ميل

 

MD998375 نصب كاسه نمد جلوي ميل لنگ  كاسه نمد جازن جلوي ميل لنگ  

 

MD998713  نصب كاسه نمد ميل بادامك  سوپاپكاسه نمد جازن ميل  

 

MD998719  به همـراه    كردن پولي ثابتپينMB990767    بـراي ثابـت
تايمينــگ ميــل كــردن پــولي تســمه 

  سوپاپ

 

MD998727 كارتل پياده كردن  اسكنه كارتل  
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  كاربرد  )عنوان ابزار(توضيح   شماره فني  شگل ابزار

  

MD998371  پياده كردن بلبرينگ جلو از قسـمت    باالنسرياتاقان كش
  باالنسرپشت 

  

MD998372  پياده كردن بلبرينگ عقب از قسمت   باالنسرياتاقان كش
  باالنسرپشت 

  

MD998772 طعات وابستهپياده كردن سوپاپ و ق  كن فنر سوپاپ جمع  

  

MD998774 نصب كاسه نمد ساق سوپاپ  كاسه نمد جازن سوپاپ  

  

MD998776 به همراه   كاسه نمد جازن عقب ميل لنگMB990938    بـراي نصـب
  كاسه نمد عقب ميل لنگ

 

MD998778 پياده كردن پولي سر ميل لنگ  پولي كش ميل لنگ  

  

MD998780 نپينپياده كردن و نصب گژ  نپين جازنژگ  

  

MD998781 ثابت كردن فاليويل   قفل كن فاليويل  

  

MD998783 براي پيـاده كـردن و نصـب درپـوش       دار آچار نگهدارنده درپوش رزوه
  دار سيني جلو رزوه
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  كاربرد  )عنوان ابزار(توضيح   شماره فني  شگل ابزار

  

MB991603  به همراه   باالنسرصفحه راهنماي ياتاقان كشMD998372   ده بـراي پيـا
كردن و نصب ياتاقان عقـب از پشـت   

  .گردد استفاده مي باالنسر

  

MB991654  پياده كردن و نصب پيچ سرسيلندر (12)آچار پيچ سرسيلندر  

  

MD998440 ــدروليكي     تستر نشت تايپت ــت هي ــت تايپ ــي نش بررس
  سوپاپ

  

MD998441 هواگيري تايپت هيدروليكي سوپاپ  ابزار هواگيري تايپت هيدروليكي  

  

MD998442 هواگيري تايپت هيدروليكي سوپاپ  سوزن هواگيري تايپت هيدروليكي  

  

MD998443 نگهدارنده تايپت هيدروليكي سـوپاپ    نگهدارنده تايپت هيدروليكي
براي پياده كـردن و نصـب مجموعـه    

  ميل اسبك

  

MD998705  نصـب بلبرينـگ جلـو و عقـب پشـت        باالنسربلبرينگ جازن
  باالنسر

  

MD998785 باالنسرنگهدارنده پولي تسمه   قفل كن پولي تسمه تايمينگ  
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  سيستم جرقه آلترناتور و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراحل پياده كردن
  تسمه .1
 پولي تسمه واترپمپ .2
 هيدروليكپولي تسمه پمپ فرمان  .3
 نگهدارنده آلترناتور  .4
 آلترناتور  .5
 پولي ميل لنگ .6
 واير شمع .7
 شمع .8
 كوئل جرقه .9

  و جلوي تسمه تايمينگدرپوش باال .10
 پايه كوئل جرقه .11
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  باز كردن پيچ ميل لنگ
  .يويل را توسط ابزار مخصوص ثابت كنيدالف) 1(
  .پيچ ميل لنگ را باز كنيد) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب كردن پيچ ميل لنگ
  .فاليويل را توسط ابزار مخصوص ثابت كنيد) 1(
  .پيچ ميل لنگ را نصب كنيد) 2(
  
  
  
  
  

گيـري   يـا انـدازه   گير كشش ابزار اندازهفاده از كشش تسمه را با است
  .مقدار انحراف تنظيم كنيد

  مقدار استاندارد
 mm 7.5 – 5.5   .....................................................................................  تسمه نو 

 mm 8.5 – 7.5   ..........................................................................  تسمه كاركرده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدار استاندارد
  N 70 – 50   .....................................................................................  تسمه نو 

 N 45 – 35   ..........................................................................  تسمه كاركرده 
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  مه تايمينگتس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراحل پياده كردن
  جلو و پايين تسمه تايمينگ) قاب(درپوش  1.
  تسمه تايمينگ 2.
  تسمه سفت كن )بلبرينگ(پولي  3.
  اهرم تسمه سفت كن 4.
  تسمه سفت كن اتوماتيك 5.
  تسمه سفت كن هرزگردپولي  6.
  پايه پولي تسمه سفت كن 7.
  ن تسمه تايمينگپايي) قاب(درپوش  8.
  شاخص تسمه تايمينگ 9.

  تسمه اويل پمپ پولي 10.

  تسمه سر ميل لنگ پوليپيچ  11.

  تسمه سر ميل لنگ پولي 12.

  فالنچ 13.

  Bتسمه سفت كن  14.

  تسمه تايمينگ 15.

  رتسمه باالنس پولي 16.

  بوش 17.

  ميل لنگ Bتسمه  پولي 18.

  سوپاپتسمه ميل  پوليپيچ  19.
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  سوپاپل تسمه مي پولي 20.
  

  پياده كردن قطعات
  پياده كردن تسمه تايمينگ

مطابق شكل تسمه را گردانده و براي نصب صحيح موارد تشريح شـده در  ) 1(
 .زير را رعايت كنيد

  آغشته شدن تسمه به آب يا گريس موجب كوتاه شدن زمان تعويض تسمه •
ييـد تـا تسـمه،    بنابراين بعد از پياده كردن، كامالً دقـت نما . شود ميتايمينگ 

ايـن  . پولي، تسمه سفت كن و ديگر قطعات به آب يـا گـريس آغشـته نشـود    
  .قطعه جديد جايگزين نماييد يا در صورت لزوم. قطعات را تميز نكنيد

اگر آب يا روغن و يا گريس روي قطعات مشاهده شود، كاسـه نمـد سـيني     •
  .ماييدو واترپمپ را از نظر نشتي بررسي ن سوپاپجلو، كاسه نمد ميل 

  
  
  
  
  

  پمپ روغناويل تسمه  پوليپياده كردن 
  .كوركن روي بلوك سيلندر را باز كنيد) 1(
سـمت   رباالنسـ  mm 8گوشتي چهارسو به قطـر   با داخل كردن يك پيچ) 2(

  .چپ را ثابت كنيد
  .را پياده كنيد اويل پمپتسمه  پوليمهره ) 3(
  .را پياده كنيد پولي تسمه اويل پمپ) 4(
  
  
  

  ميل لنگ تايمينگتسمه  پوليدن پيچ پياده كر
  .فاليويل را با استفاده از ابزار مخصوص ثابت كنيد) 1(
  .ابزار مخصوص را از روي فاليويل باز نكنيد. را باز كنيدپيچ همانند ) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  

  پياده كردن تسمه ميل لنگ
چـرخ تسـمه از    لنـگ  سفت بودن پولي تسمه تايمينگ سرميلدر صورت ) 1(

  .وص استفاده كنيدابزار مخص
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  Bپياده كردن تسمه تايمينگ 

مطابق شكل تسمه را گردانده و براي نصب صحيح موارد تشريح شـده در  ) 1(
  .زير را رعايت كنيد

آغشته شدن تسمه به آب يا گريس موجب كوتاه شدن زمان تعويض تسمه  •
بعد از پياده كردن، كامالً دقت نماييد تا تسمه، پولي تسـمه   بنابراين. شود مي

قطعـات را تميـز    ايـن  .كن و ديگر قطعات به آب يا گريس آغشته نشود سفت
  .قطعه جديد جايگزين نماييد يا در صورت لزوم. نكنيد

آگر آب يا روغن و يا گريس روي قطعات مشاهده شود، كاسـه نمـد سـيني     •
  .و واترپمپ را از نظر نشتي بررسي كنيد سوپاپجلو، كاسه نمد ميل 

  
  
  
  
  
  

  رتسمه باالنس پوليكردن  پياده
  .را با استفاده از ابزار مخصوص و مطابق شكل ثابت كنيد رباالنس) 1(
  .پياده كنيد پولي باالنسر را) 2(
  
  
  
  
  
  

  Bپياده كردن چرخ تسمه ميل لنگ 
  .يداز ابزار مخصوص استفاده كن سفت بودن پوليدر صورت ) 1(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پولي ميل سوپاپپياده كردن پيچ 
  .را با استفاده از ابزار مخصوص ثابت كنيد پولي ميل سوپاپ) 1(
  .را باز كنيد پولي ميل سوپاپ) 2(
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  بازرسي

  تسمه تايمينگ.  1
صورت مشـاهده يكـي از   تسمه را به دقت بررسي كرده و در هاي  تمام قسمت

  .هاي خرابي كه در زير آمده آن را تعويض كنيد حالت
قسمت پشت تسمه تايمينگ نبايد داراي چروك و انعكـاس دهنـده نـور    ) 1(

  .و بدون حالت االستيك باشد نگرددبوده و توسط ناخن خراشيده 
  
  
  
  
  
  ترك داشتن سطح خارجي) 2(
  ترك داشتن يا چاك خوردن اليه داخلي) 3(
  ترك داشتن پاي دنده )4(
  ترك داشتن سطح جانبي) 5(
  
  
  
  
  
  
در صـورتي سـايش تسـمه طبيعـي     . سايش غيرعادي سطح جانبي تسمه) 6(

است كه حالت آن همانند برش توسط يك چـاقوي تيـز مـنظم و يكنواخـت     
  .باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  سايش غيرعادي دندانه تسمه) 7(
  جدا شدن دندانه) 8(
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  تسمه سفت كن اتوماتيك  2
تسمه سفت كن را از نظر نشتي بررسـي كـرده و در صـورت لـزوم آن را     ) 1(

  .تعويض كنيد
ميله تسمه سفت كن را از نظر سايش و خرابي بررسي كرده و در صـورت  ) 2(

  .لزوم آن را تعويض كنيد
  
  
  
  
اگر رضايتبخش نباشد تسـمه  . نيدگيري ك مقدار بيرون زدن ميله را اندازه) 3(

  .سفت كن اتوماتيك را با يك نو تعويض كنيد
 mm 12: مقدار استاندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
به طرف پايين فشـار دهيـد و همزمـان     N 196الي  98ميله را با نيروي ) 4(

  .گيري كنيد مقدار جابجايي آن را اندازه
شـخص شـده در   يـا بيشـتر از مقـدار م    mm 1اگر مقدار جابجايي ميلـه  ) 5(

  .باشد، تسمه سفت كن را تعويض كنيد) 3(مرحله 
  mm 1 ≥: مقدار استاندارد

  
  
  
  .تسمه سفت كن را مابين دهانه گيره ثابت كنيد) 6(

  :احتياط
دار با گيره كه در انتهاي پـايين   براي جلوگيري از تماس درپوش رزوه

ره قرار دارد مابين تسمه سفت كن و لبه گيتسمه سفت كن اتوماتيك 
  .يك صفحه تخت قرار دهيد

بـه   اتوماتيـك  دسته گيره را به گردش درآورده و ميله تسمه سـفت كـن  ) 7(
اگر ميله به آساني فشرده شـود تسـمه سـفت كـن     . طرف داخل هدايت كنيد
  . اتوماتيك را تعويض كنيد

  .شود در موقع حركت ميله به طرف داخل مقداري مقاومت احساس مي
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  نصب كردن قطعات

  .را ثابت كنيد پولي ميل سوپاپاز ابزار مخصوص با استفاده ) 1(
  .را تا گشتاور مجاز سفت كنيد پولي ميل سوپاپپيچ ) 2(
  
  
  
  
  
  
  

  نصب بوش
  .خوردگي را به طرف كاسه نمد قرار دهيد در موقع نصب بوش قسمت پخ) 1(
  
  
  
  
  
  
  

  نسرپولي باالنصب 
  .را مطابق شكل با ابزار مخصوص ثابت كنيد باالنسرچرخ تسمه ) 1(
  .پيچ را تا گشتاور مجاز سفت كنيد) 2(
  
  
  
  
  
  
  

 Bنصب تسمه تايمينگ 
را در راسـتاي عالئـم روي سـيني     رباالنسـ  پوليميل لنگ و  پوليعالمت ) 1(

  .جلو قرار دهيد
اجازه ندهيـد تـا   . دهيد قرار رباالنس پوليميل لنگ و  پوليتسمه را روي ) 2(

  .تسمه از سمت تسمه سفت كن بيش از اندازه شل شود
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از قرار گرفتن مركزهاي پولي تسمه سفت كن و پـيچ در وضـعيت نشـان    ) 3(

  .داده شده در شكل روبرو كامالً اطمينان پيدا كنيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
را در جهت پيكان  Bتسمه سفت كن  دست از نيروي انگشتانبا استفاده ) 4(

را  Bهمزمان پـيچ تسـمه سـفت كـن      و مشخص شده در شكل حركت دهيد
ها در موقع محكم كـردن پـيچ تسـمه     كامالً دقت نماييد تا شفت. سفت كنيد

  .سفت كن به همراه پولي گردش نكند
  
  
  
  
  
سيني جلو اطمينان پيـدا  از در يك راستا قرار گرفتن عالئم روي تسمه و ) 5(

  .كنيد
به طرف تسمه سفت كن با انگشت فشار  Bقسمت مياني تسمه تايمينگ ) 6(

  .گيري كنيد دهيد و مقدار حركت تسمه را اندازه
 mm 7-5:  مقدار 

  
  
  
  
  

  نصب پيچ فاليويل
  .فاليويل را با ابزار مخصوص ثابت كنيد) 1(
  .فاليويل را نصب كنيد هاي پيچ) 2(
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  )اويل پمپ(نصب چرخ تسمه پمپ روغن 

گوشتي تخت را داخل سوراخ سمت چپ روي بلوك سيلندر قرار  يك پيچ) 1(
  .جلوگيري كنيد رداده و از گردش باالنس

  .را نصب كنيد اويل پمپتسمه  پولي) 2(
  .كنيد سطح تماس مهره و ياتاقان را به روغن آغشته) 3(
  .مهره را تا گشتاور مجاز سفت كنيد) 4(
  
  
  
  
  
  

  نصب تسمه سفت كن اتوماتيك
اگر ميله تسمه سفت كن اتوماتيك بيش از اندازه بيرون آمده براي جمـع  ) 1(

  .آن به ترتيب زير عمل كنيدكردن 
  .تسمه سفت كن را مابين گيره با دهانه نرم ثابت و محكم كنيد) 2(

  :احتياط
كه در انتهاي پـايين  دار با گيره  از تماس درپوش رزوهبراي جلوگيري 

و  اتوماتيك كن اتوماتيك قرار دارد مابين تسمه سفتتسمه سفت كن 
  .لبه گيره يك صفحه تخت قرار دهيد

  
  
  
به آرامي به طرف داخل هدايت كرده تا سـوراخ  ميله را با استفاده از گيره ) 3(

A  روي ميله در راستاي سوراخB رار گيرددر پوسته ق.  
  
  
  
  
  
  
را داخـل سـوراخ   ) mm 1.4به قطر (يك ضامن از جنس مفتول فوالدي ) 4(

  .قرار دهيد
  .كن اتوماتيك را از گيره باز كنيد تسمه سفت) 5(
هاي  تسمه سفت كن اتوماتيك را روي سينه جلو موتور نصب كنيد و پيچ) 6(

  .آن را تا گشتاور مجاز سفت كنيد
  :احتياط

  .نكنيدسمه سفت كن اتوماتيك خارج ضامن را از روي ت
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  نصب تسمه تايمينگ
  .كن اطمينان پيدا كنيد از نصب صحيح تسمه سفت) 1(
را در راستاي عالمت روي  ميل سوپاپ تسمه پوليعالمت تايمينگ روي ) 2(

  .سرسيلندر قرار دهيد
  
  
  
  
  
  
  
سمه ميل لنگ را در راستاي عالمت روي سيني جلـو  ت پوليعالمت روي ) 3(

  .قرار دهيد
  
  
  
  
  
  
  
  .را در راستاي شاخص قرار دهيد اويل پمپتسمه  پوليعالمت روي ) 4(
بـا  (گوشتي تخت  كوركن روي بلوك سيلندر را باز كنيد و سپس يك پيچ) 5(

  وارد شــدن بيشــتر از . را داخــل ســوراخ ســيلندر قــرار دهيــد) mm 8قطــر 
60 mm        اگـر  . پيچ گوشتي بـه معنـي تنظـيم بـودن عالئـم تايمينـگ اسـت

را يك  اويل پمپتسمه  پوليوارد شود،  mm 25الي  20گوشتي كمتر از  پيچ
ورود بيشتر از . دور به گردش درآوريد و سپس عالئم تايمينگ را تنظيم كنيد

60 mm گوشتي را در همين موقعيت  پيچ. گوشتي را مجدداً بررسي كنيد پيچ
  .داريد تا مراحل نصب كامل گردد نگه

  
  
، چـرخ تسـمه   پـولي هرزگـرد  تسمه ميل لنگ،  پوليتسمه تايمينگ را با ) 6(

  .كن متصل كنيد ميل سوپاپ و پولي تسمه سفت
كن را در جهت پيكان مشخص شـده در شـكل حركـت     پولي تسمه سفت) 7(

  .داده و پيچ مركز آن را تا گشتاور مجاز سفت كنيد
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  .در يك راستا قرار گرفتن تمام عالئم تايمينگ را بررسي كنيد) 8(
را از محل نصب خـارج كـرده و   ) 5(گوشتي قرار داده شده در مرحله  پيچ) 9(

  .كوركن را ببنديد
ميل لنگ را به اندازه يك چهـارم دور در جهـت خـالف عقربـه سـاعت      ) 10(

آن قدر در جهـت عقربـه سـاعت بـه گـردش       را سپس ميل لنگبچرخانيد و 
  .درآورده تا عالئم تايمينگ در يك راستا قرار گيرند

 نصب كـرده  كن متر و ابزار مخصوص روي پولي تسمه سفت آچار تورك) 11(
  .و سپس پيچ مركزي پولي تسمه سفت كن را شل كنيد

  :نكته
بـا  از ابزارهـاي  تـوان   در صورت استفاده نكردن از ابزار مخصوص مي

  .بكار برد kg.m 0.3الي  0گيري  قابليت اندازه
سـفت   kg.m 0.27الي  0.26متر پيچ را تا گشتاور  با استفاده از تورك) 12(

  .كنيد
متـر پـولي تسـمه     و اسـتفاده از ابـزار مخصـوص و تـورك     با يك دست) 13(

سـفت  ثابت كرده و با دست ديگر پيچ مركزي را تا گشتاور مجـاز   را كن سفت
  .كنيد

  
  
  
  
ميل لنگ موتور را دو دور در جهت عقربه ساعت به گـردش درآوريـد و   ) 14(

  .سپس آزاد شدن ضامن را بررسي كنيد. دقيقه صبر كنيد 15در حدود 
  :نكته

تكرار  دوبارهبه بعد را ) 10(اگر ضامن بصورت آزاد حركت نكند مرحله 
  .نماييد تا ضامن آزاد حركت كند

  .كن خارج كنيد از تسمه سفت ضامن فلزي را) 15(
  
  
  
  
  
  .گيري كنيد را اندازه) كن و بدنه مابين اهرم تسمه سفت( "A"فاصله ) 16(

 mm 4.5 – 3.8: مقدار استاندارد
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  رساني سيستم سوخت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراحل پياده كردن
  آبشيلنگ  1.
  شيلنگ آب 2.
  بدنه دريچه گاز 3.
  واشر 4.
  درپوش 5.
  واشر 6.
  ريل سوخت 7.

  نصب كردن
  ريل سوختنصب 

 محـور روي ماني فولد را به روغن آغشته كنيد و خـط   اورينگبه دقت سطوح تماس يا  ريل سوختقبل از نصب 
نتها پيچ را تا گشتاور مجاز سفت در ا. انژكتور را در راستاي سوراخ محل نصب قرار داده و سپس آن را نصب كنيد

  .كنيد
  )°40در ) سانتي استوك( 10cs( 10گريد  ISO:  روغن )1(
  .در موقع استفاده از روغن از ورود آن به داخل سوراخ محل انژكتور جلوگيري كنيد )2(
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  هواي ورودي ماني فولد 
  مراحل پياده كردن

  قالب موتور 1.

  سنسور دماي آب موتور 2.

  هوزينگ آب خروجي 3.

  پايه ماني فولد 4.

  )هوا(ماني فولد ورودي  5.

  واشر ماني فولد 6.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـا مشخصـات   آبنـدي   چسب سطح سنسور دماي آب موتور را مطابق شكل از
  .بپوشانيد زير

  يا مشابه آن 4171به شماره فني  3Mمهره قفلي : چسب آبندينوع 
  
  
  
  
  
  
  

  هوزينگ آب خروجيآبندي  چسب مشخصات
  :يآبندب چسمشخصات 

  يا مشابه آن MD970389ميتسوبيشي به شماره فني  دنرب
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  و واترپمپ ) اگزوز(ي فولد خروجي مان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراحل پياده كردن
  روغن گيج 1.
  روغن جلوله محافظ گي 2.
  رينگ 3.
  حرارتي عايق 4.
  ب موتورقال 5.
  سنسور اكسيژن 6.
  )اگزوز(ماني فولد خروجي  7.
  )اگزوز(واشر ماني فولد خروجي  8.
  هوزينگ آب خروجي 9.

  ترموستات 10.
  اورينگنصب 

  .آن را با آب خيس كنيد اورينگبراي نصب آسان ) 1(
  :اخطار

  .به روغن يا گريس آغشته نگردد اورينگ را

  
  فشنگي آب 11.
  هوزينگ برگشت آب 12.
  هاي آب مجموعه شيلنگ 13.
  شيلنگ آب اورينگ 14.
  محفظه ترموستات 15.
  شيلنگ ورودي آب 16.
  اورينگ 17.
  واترپمپ  18.
  واشر واترپمپ  19.
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  نصب هوزينگ برگشت آب
  :چسب آبنديمشخصات 
يـا   MD970389برند ميتسوبيشي با شـماره فنـي   : چسب آبنديمشخصات 
  مشابه آن

  :نكته
 15در حـدود  (ك نشـده اسـت   خشـ آبنـدي   چسـب  تا زماني كه سريعاً و) 1(

  .هوزينگ برگشت آب را نصب كنيد) دقيقه
در آن اسـتفاده شـده   آبندي  چسب تا يك ساعت بعد از نصب سطحي كه) 2(

  .به روغن آغشته نگردد
  

  سوپاپاسبك و ميل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراحل پياده كردن
  هلوله تهوي 1.
  PCVلوله  2.
  PCVسوپاپ  3.

  PCVواشر سوپاپ  4.

  در قالپاق سوپاپ 5.

  قالپاق در سوپاپ 6.

  واشر قالپاق در سوپاپ 7.
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  كاسه نمد 8.

  اسبك و ميل اسبك 9.
  اسبك و ميل اسبك 10.
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  فنر ميل اسبك 11.

  Aاسبك  12.

 Bاسبك  13.

  )سمت ماني فولد هوا(ميل اسبك  14.

  تايپت هيدروليك 15.

 Cسبك ا 16.

  )سمت ماني فولد اگزوز(ميل اسبك  17.

  تايپت هيدروليك 18.

  كاسه نمد 19.

  درپوش 20.

  اورينگ 21.

  سوپاپميل  22.
  
  

  پياده كردن
قبل از پياده كردن اسبك و مجموعه ميل اسبك ابزار مخصوص را مطابق ) 1(

  .شكل نصب و از افتادن تايپت جلوگيري كنيد
  
  
  
  
  
  
  

  نصب كردن
  ميل بادامك

  .گيري كنيد ارتفاع بادامك را اندازه) 1(
  .براي اطالع از مقدار استاندارد و مقدار مجاز به جدول زير مراجعه كنيد

  مقدار مجاز  مقدار استاندارد  
 36.89 37.39  هوا
 36.33 36.83  دود

  
  
  

  اسبك
سطح غلطك را براي وجود خرابي و عيـب مـورد بررسـي قـرار داده و در     ) 1(

  .را تعويض كنيد صورت لزوم اسبك
اگر حركت غلطك بـه سـختي   . چرخش غلطك را مورد بررسي قرار دهيد) 2(

  .انجام گيرد و يا شل باشد اسبك را تعويض كنيد
اگر هر نـوع خرابـي يـا عيبـي وجـود      . قطر داخلي اسبك را بررسي كنيد) 3(

  .داشته باشد اسبك را تعويض كنيد
  

  تايپت هيدروليك
  :احتياط

نـوع  هرسطح آن بايد عـاري از  . ك يك قطعه حساس استتايپ هيدرولي) 1(
  .آلودگي باشد

  . اجزاء تاپيت هيدروليك را از يكديگر جدا نكنيد) 2(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  Iتور مو
I-32 

 

39 
  

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  Iتور مو
I-32 

 

40 
  

  .تايپت هيدروليك را توسط گازوئيل تميز پاك كنيد) 3(
  
مسـاوي تـا   رف را بطـور  هـر ظـ  . ليتر گازوئيل آماده كنيـد  5 اسه ظرف ب) 1(

ور شود از گازوئيل پر كنيد و  در آن كامالً غوطهارتفاعي كه تايپت هيدروليك 
  :سپس مراحل زير را انجام دهيد

  
  
  
  
  
  .قرار دهيد Aتايپيت هيدروليك را داخل ظرف ) 2(

  :احتياط
  .براي پاك كردن مواد چسبناك از برس نايلوني استفاده كنيد

  
  
  
  
  
  
را روي تايپيت هيدروليك نصـب   MD998441ابزار مخصوص به شماره ) 3(

  .كنيد
سـوپاپ   MD998442رامي و با استفاده از ابزار مخصوص به شـماره  به آ) 4(

مرتبه پالنچر را حركت دهيد  10تا  5اي را به داخل فشار داده و براي  ساچمه
  .تا اينكه به نرمي حركت كند

  :احتياط
تفاده سـوزن هـواگيري   اي خيلي نرم است، در موقع اسـ  فلز سوپاپ ساچمه •

اي بـراي جلـوگيري از خـراب شـدن تايپـت       جهت فشـردن سـوپاپ سـاچمه   
  .هيدروليكي نيروي زياد اعمال نكنيد

 ا قفل شدن يا ضربه غيرطبيعي اسـت  اگر حركت پالنچر همراه با مقاومت ي •
  .بايد تايپت هيدروليك را تعويض كنيد

  
  
سـپس بـه آرامـي    . ج كنيـد تايپيت هيدروليكي را از داخل كـانتينر خـار  ) 5(

اي را فشار داده و پالنچر را حركت دهيد تا گازوئيـل از داخـل    سوپاپ ساچمه
  .آن تخليه گردد
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را روي تايپيـت هيـدروليك قـرار     MD998441ابزار مخصوص به شماره ) 6(
  .دهيد

به آرامـي و بـا اسـتفاده از    . قرار دهيد Bتايپت هيدروليك را داخل ظرف ) 7(
اي را بـه داخـل فشـار     سوپاپ ساچمه MD998442ابزار مخصوص به شماره 

مرتبه حركت دهيد تا اينكه به نرمي حركـت   10الي  5داده و پالنچر را براي 
  .كند

  :اخطار
اي خيلي نرم است، در موقع اسـتفاده سـوزن هـواگيري     فلز سوپاپ ساچمه •

اي بـراي جلـوگيري از خـراب شـدن تايپـت       پاپ سـاچمه جهت فشـردن سـو  
  .هيدروليكي نيروي زياد اعمال نكنيد

اگر حركت پالنچر همراه با مقاومت يا قفل شدن يا ضربه غيرطبيعي است و  •
  .بايد تايپت هيدروليك را تعويض كنيد

  
سـپس بـه آرامـي    . تايپيت هيدروليكي را از داخل كـانتينر خـارج كنيـد   ) 8(

اي را فشار داده و پالنچر را حركت دهيد تا گازوئيـل از داخـل    هسوپاپ ساچم
  .آن تخليه گردد

  
  
  
  
  
  
سپس به آرامي و با اسـتفاده از ابـزار   . قرار دهيد Cتايپت را داخل ظرف ) 9(

  .اي را به داخل فشار دهيد سوپاپ ساچمه MD998442مخصوص به شماره 
  :اخطار

اگـر تايپـت هيـدروليك را در    . تميز نكنيـد  Cتايپت هيدروليك داخل ظرف 
تميز كنيد، امكان ورود ذرات خارجي و آلودگي همـراه گازوئيـل بـه     Cظرف 

  .داخل آن وجود دارد
  
  
  
  
است، پالنچر  در حالتي كه تايپت عمودي قرار دارد پالنچر به سمت باال) 10(

بعـد از آن بـه   . حداكثر به طرف پايين حركـت دهيـد   را تا رسيدن به كورس
  .اي را آزاد كنيد نچر را به حالت اوليه برگشت داده و سوپاپ ساچمهآرامي پال

را از محـل نصـب شـده خـارج      MD998441ابزار مخصوص به شماره ) 11(
  .كنيد
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ــت تايپــت   ) 12( ــن حال ــد، در اي ــدروليك را از ظــرف خــارج كني تايپــت هي
پالنچـر  . دي قرار دارد و پالنچر آن به سمت باال استهيدروليكي بصورت عمو

تايپـت  . را يكنواخت تحت فشار قرار داده و عدم حركت در آن را بررسي كنيد
  .هيدروليك را از نظر فشرده شدن با يك تايپت نو مقايسه كنيد

  :اخطار
را تكرار كرده و تايپـت  ) 12(الي ) 9(در صورت كم شدن طول تايپت مراحل 

الذكر طول تايپت به اندازه  اگر بعد از انجام مراحل فوق. پر كنيدوئيل را از گاز
  .قبل كم شود تايپت را تعويض كنيد

  
  
  
  .تايپت هيدروليك را روي ابزار مخصوص نصب كنيد) 13(
پالنچر، زمـان طـي شـدن بـراي      mm 0.5 – 0.2بعد از نشست كردن ) 14(

  .گيري كنيد را اندازه mm 1كاهش طول 
  بــا گازوئيــل در دمــاي( sec/1 mm 20 – 3:  نداردمقــدار اســتا

15-20°C (  
  :احتياط

گيري شده در حد مجاز نباشد تايپـت هيـدروليك را تعـويض     اگر مقدار اندازه
  .كنيد

  
  .را روي تايپت هيدروليك نصب كنيد MD998441ابزار مخصوص ) 15(
اي  قرار دهيد و سپس سوپاپ سـاچمه  Cتايپت هيدروليك داخل ظرف ) 16(

به آرامـي بـه طـرف داخـل فشـار       MD998442با استفاده از ابزار مخصوص 
  .دهيد

است، پالنچر  در حالتي كه تايپت عمودي قرار دارد پالنچر به سمت باال) 17(
بعـد از آن بـه   . حداكثر به طرف پايين حركـت دهيـد   را تا رسيدن به كورس

  .اي را آزاد كنيد آرامي پالنچر را به حالت اوليه برگشت داده و سوپاپ ساچمه
را از محـل نصـب شـده خـارج      MD998441ابزار مخصوص به شماره ) 18(

  .كنيد
  
تايپــت هيــدروليك را از ظــرف خــارج كنيــد، در ايــن حالــت تايپــت  ) 19( 

پالنچـر  . هيدروليكي بصورت عمودي قرار دارد و پالنچر آن به سمت باال است
تايپـت  . را بررسي كنيد را يكنواخت تحت فشار قرار داده و عدم حركت در آن

  .هيدروليك را از نظر فشرده شدن با يك تايپت نو مقايسه كنيد
  :اخطار

را تكرار كـرده و  ) 12(الي ) 9(در صورت كم شدن طول تايپت مراحل 
الذكر طـول   اگر بعد از انجام مراحل فوق. تايپت را از گازوئيل پر كنيد

  .يدتايپت به اندازه قبل كم شود تايپت را تعويض كن
تايپت هيدروليك را بصورت عمودي نگهداشته و از خارج شدن گازوئيل ) 20(

. تايپت هيدروليك را از هر نوع آلـودگي محافظـت كنيـد   . آن جلوگيري كنيد
  .تايپت هيدروليك را در اولين فرصت روي موتور نصب كنيد
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  سرسيلندر و سوپاپ هوا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  مراحل پياده كردن
  پيچ سرسيلندر 1.
  مجموعه سرسيلندر 2.
  واشر سرسيلندر 3.
  خار سوپاپ 4.
  بشقابك فنر سوپاپ 5.
  فنر سوپاپ 6.
  سوپاپ هواي ورودي 7.
  خار سوپاپ 8.
  بشقابك فنر سوپاپ 9.

  فنر سوپاپ 10.

  دودسوپاپ  11.

  )ت سوپاپالستيك گي( كاسه نمد ساق سوپاپ 12.

  نشيمنگاه فنر سوپاپ 13.

  كاسه نمد ساق سوپاپ 14.

  نشيمنگاه فنر سوپاپ 15.

  )ورودي(گايد سوپاپ هوا  16.

  دودگايد سوپاپ  17.

  سوپاپ هواي ورودي سيت 18.

  )دود(سوپاپ خروجي  سيت 19.

  سرسيلندر 20.

  

  پياده كردن
  :اخطار

يـا  ) هـوا (ورودي  باز كردن قطعـات را مطـابق شـماره سـيلندر و اخـتالف در     
  .ن آنها انجام دهيددبو) دود(خروجي 

  هاي سرسيلندر باز كردن پيچ
هـا را   پـيچ . هاي سرسيلندر را بوسيله ابزار مخصـوص بـاز كنيـد    تمام پيچ) 1(

  .بتدريج و بطور مساوي شل كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  Iموتور 
I-35 

 

44 
  

    

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  Iموتور 
I-36 

 

45 
  

  مراحل نصب
  .كاسه نمد را نصب كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب تايپت هيدروليك
يدروليك را روي اسبك نصب كنيد و دقـت نماييـد گازوئيـل آن    تايپت ه) 1(

براي جلوگيري از افتادن تايپت در موقع نصب ابزار مخصـوص را  . خارج نشود
  .بكار بريد
  :اخطار

  .در صورت استفاده مجدد تايپت هيدروليكي آن را تميز كنيد •
  
  
  
  
  

  .فنر ميل اسبك، اسبك و ميل اسبك را نصب كنيد
هـا   هـا بـه سـوپاپ    را تا آنجايي كه اسـبك ) هوا(اسبك ورودي  موقتاً ميل) 1(

  .فشار وارد نياوردند سفت كنيد
  .به لوله محل شمع نصب كنيد نسبتفنر ميل اسبك را بصورت عمودي ) 2(

و ) دود(ابتدا فنر ميل اسبك را نصب و سپس اسبك خروجـي  :  توجه
  .ميل اسبك آن را نصب كنيد

  
  .ده تايپت هيدروليك را پياده كنيدابزارهاي مخصوص نگهدارن) 3(
  
  .از قرار گرفتن پخ خوردگي ميل اسبك مطابق شكل اطمينان پيدا كنيد) 4(
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  پياده كردن خار سوپاپ

برچسبي به شماره سيلندر آماده نماييد و روي سوپاپ، فنر و ديگر  )1(
براي راحتي در موقع نصـب   .ايد نصب كنيد هاتي كه پياده كردقطع

  .قطعات را در يك محل نگهداري كنيد
  
  
  
  
  
  

  پياده كردن كاسه نمد ساق سوپاپ
  .ساق سوپاپ مجدداً قابل استفاده نيستكاسه نمد  )1(

  
  
  
  
  
  

  نصب كاسه نمد ساق سوپاپ
  .فنر سوپاپ را نصب كنيدنشيمنگاه  )1(
وي گايـد نصـب   بوسيله ابزار مخصوص كاسه نمد ساق سوپاپ را ر )2(

  .گردد نصب غلط موجب نشتي مي. كنيد
  .كاسه نمد ساق سوپاپ مجدداً قابل استفاده نيست: اخطار

  
  
  
  
  
  

  نصب كردن فنر سوپاپ
را بصورتي كه مشخصه رنگ آن بطـرف بـاال قـرار دارد نصـب     فنر سوپاپ ) 1(

  .كنيد
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  پاپنصب كردن خار سو
اندازه فشرده كردن فنر باعث برخورد بشقابك فنر بـا كاسـه نمـد    بيش از ) 1(

  .گردد سوپاپ شده و موجب خرابي كاسه نمد مي
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب كردن پيچ سرسيلندر
طول پيچ بـا انـدازه مجـاز اطمينـان پيـدا كـرده و       از مطابق بودن  )1(

اگر طول پيچ بيشتر از حـد مجـاز باشـد    . سپس پيچ را نصب كنيد
  .ن را تعويض نماييدآ
 mm 99.4حداكثر :  (A)حد مجاز 

  .رزوه پيچ و واشر آن را به روغن موتور آغشته كنيد )2(
  
  

ها را تا گشـتاور معـين    پيچ (MB991654)بوسيله ابزار مخصوص  )3(
  .شده سفت كنيد

 N.m 78: گشتاور
  .ها را كامالً شل كنيد تمام پيچ )4(
 .سفت كنيد N.m 20ها را تا گشتاور  مجدداً پيچ )5(

  
  
  
  
  
  

شـكل رنگـي    روبروروي سرسيلندر و پيچ سرسيلندر مطابق شكل  )6(
 .بكشيد

 .سفت كنيد °90هاي سرسيلندر را  پيچ )7(
از در يـك راسـتا   . سـفت كنيـد   °90هاي سرسيلندر را مجدداً  پيچ )8(

قرار گرفتن عالمت روي پيچ سرسيلندر با عالمت روي سرسـيلندر  
  .اطمينان پيدا كنيد

  :اخطار
با سفت كـردن صـحيح    °90فت كردن كمتر از زاويه ساگر مقدار  •

هـا كـامالً دقـت     بنابراين براي صحيح سفت كـردن پـيچ  . نيست
 .نماييد

ها را بيش از اندازه سفت شده باشند ابتدا آنها را كامالً باز  اگر پيچ •
  .تكرار كنيد) 1(كرده و سپس مراحل سفت كردن را از مرحله 
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  بازرسي
  سرسيلندر

كش  مقدار تاب برداشتن سطح كف سرسيلندر را با استفاده از فيلر و خط) 1(
  .بررسي كنيد

 mm 0.03:  مقدار استاندارد
 mm 0.2*:  مقدار مجاز

اگر مقدار تغيير شكل بيشتر از حد مجاز باشد بايد تـاب داشـتن اصـالح    ) 2(
  .گردد

 mm 0.2*:  مقدار مجاز تاب داشتن
  .باشد مجموع مقدار تاب داشتن بلوك سيلندر و سرسيلندر مي ∗

 mm 120.1 ~ 119.9): مقداراستاندارد قطعات نو(ارتفاع سرسيلندر 

  سوپاپ
در صورت عدم . سطح آبندي سوپاپ را از نظر تماس صحيح بررسي كنيد) 1(

سـوپاپ   سـيت  سطح آبنـدي . تماس صحيح سطح آبندي را ماشينكاري كنيد
  .ركز سطح آبندي سوپاپ تماس پيدا كندبايد با م

اگر مقدار ضخامت لبه سـوپاپ كمتـر از حـد مجـاز باشـد آن را تعـويض       ) 2(
  .كنيد

 mm 1.0  ............  ) هوا(رودي و :مقدار استاندارد ضخامت لبه سوپاپ
 mm 1.2  ..........  )دود(خروجي                                                           

  mm 0.5  .....................................................  ) هوا(ورودي : مقدار مجاز
 mm 0.7  ......................................................  ) دود(خروجي                

اگر مقدار طـول سـوپاپ كمتـر از    . گيري كنيد طول كلي سوپاپ را اندازه) 3(
  .حد مجاز باشد سوپاپ را تعويض كنيد

 mm 112.30  .......................................  ) هوا(ورودي : مقدار استاندارد
 mm 114.11  .....................................  )دود(خروجي                            
  mm 111.80  ...............................................  ) اهو(ورودي : مقدار مجاز

 mm 113.61  ............................................  ) دود(خروجي                    

  فنر سوپاپ
اگـر كمتـر از مقـدار مجـاز     . گيري كنيد ارتفاع فنر را در حالت آزاد اندازه) 1(

  .باشد فنر سوپاپ را تعويض كنيد
 mm 50.0: مقدار مجاز  mm 51.0: مقدار استاندارد

. گيري كنيـد  بر سطح را اندازهو خط عمود  فنرمقدار انحراف مابين محور ) 2(
  .اگر بيشتر از مقدار مجاز باشد فنر را تعويض كنيد

 °4: مقدار مجاز    °2 ≥: مقدار استاندارد

  گايد سوپاپ
اگـر  . گيري كنيـد  مقدار فاصله مابين گايد سوپاپ و ساق سوپاپ را اندازه) 1(

و را مقدار بدست آمده بيشتر از حد مجاز باشـد گايـد يـا سـوپاپ و يـا هـر د      
  .تعويض كنيد

 mm 0.05 – 0.02  .........................  ) هوا(ورودي :  مقدار استاندارد
 mm 0.07 – 0.03  .......................  )دود(خروجي                             

  mm 0.10  ..................................  ) هوا(ورودي : مقدار مجاز

  mm 0.15  ...............................  ) دود(خروجي                    
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  سوپاپ تسي
سوپاپ را روي سرسيلندر نصب كنيد و مقـدار ارتفـاع بيـرون زدن سـاق      )1(

سوپاپ را مابين قسمت انتهاي ساق سوپاپ و سـطح نشسـت فنـر سـوپاپ را     
اگر مقدار بدسـت آمـده بيشـتر از حـد مجـاز باشـد سـيت        . گيري كنيد اندازه

  .سوپاپ را تعويض كنيد
  mm 49.30  .......................................  ) هوا(ورودي : مقدار استاندارد

  mm 49.30  .....................................  )دود(خروجي                            
  mm 49.80  ...............................................  ) هوا(ورودي : مقدار مجاز

  mm 49.80  ................................................  ) دود(خروجي                
  

  نكات اصلي براي تعمير سيت سوپاپ
قبل از تعمير سيت سوپاپ فاصله مابين گايد سـوپاپ و سـاق سـوپاپ را    ) 1(

كـرده و سـپس    در صورت لزوم ابتـدا گايـد سـوپاپ را تعـويض    . بررسي كنيد
  .عمليات تعمير را انجام دهيد

  .با استفاده از سيت تراش عرض و زاويه مناسب را براي سيت ايجاد كنيد) 2(
بعد از تعمير سيت سوپاپ با استفاده از روغـن سـنباده سـطح سـوپاپ و     ) 3(

بعد از آن مقدار بيرون زدن سـاق سـوپاپ   . سيت سوپاپ را با هم آبندي كنيد
  .)به قسمت بازرسي سيت سوپاپ مراجعه كنيد(. را بررسي كنيد

  
  نكات اصلي براي تعويض سيت سوپاپ

كـاري كـرده و بعـد از نـازك شـدن آن را       از سمت داخل سيت را ماشين) 1(
  .تعويض كنيد

تعمير محل نصب سيت روي سرسـيلندر مطـابق بـا بـزرگ كـردن قطـر       ) 2(
  .باشد خارجي سيت سوپاپ مي

  
  
  
  
  

  قطر سيت سوپاپ

اپ سيت سوپ
  هواي ورودي

  0.30افزايش ابعادي 
 34.455 – 34.435  )تعمير اول(

  0.60افزايش ابعادي 
 34.755 – 34.735  )تعمير دوم(

سيت سوپاپ 
  )دود(خروجي 

  0.30افزايش ابعادي 
 31.955 – 31.935  )تعمير اول(

  0.60افزايش ابعادي 
 32.255 – 32.235  )تعمير دوم(

  
گرم كرده يا سـيت   C°250پ، سرسيلندر را تا قبل از جازدن سيت سوپا) 3(

  .سوپاپ را با نيتروژن مايع سيت سوپاپ را سرد كنيد
به قسمت نكات . (بوسيله سيت تراش عرض و زاويه مناسب را ايجاد كنيد) 4(

  .)اصلي براي تعمير سيت سوپاپ مراجعه كنيد
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  سوپاپ دي تعويض گاينكات اصلي برا
  .سوپاپ را با استفاده از پرس از سمت محفظه احتراق خارج كنيد گايد) 1(
تعمير محل نصب گايد سوپاپ روي سرسيلندر مطـابق بـا بـزرگ كـردن     ) 2(

  .قطر خارجي گايد سوپاپ مي باشد
تعميـر اول باشـد     به انـدازه آن از گايد سوپاپ جديد كه ابعاد : اخطار

  .استفاده نكنيد
  قطر سوراخ محل گايد سوپاپ از سمت باالي سرسيلندر

  11.068 – 11.05:   0.05) تعمير اول(افزايش ابعادي 
  11.268 – 11.25:  0.25) تعمير دوم(افزايش ابعادي 
 11.518 – 11.50:  0.50) تعمير سوم(افزايش ابعادي 

بيـرون  با استفاده از پرس گايد را به داخل هدايت كنيد تـا اينكـه مقـدار    ) 3(
  .زدن آن در حد استاندارد باشد

 mm±0.3 14:  مقدار استاندارد
  :احتياط

  .گردد گايد از طرف باالي سرسيلندر نصب مي •
بـا يكـديگر   ) دود(و گايد سـوپاپ خروجـي   ) هوا(طول گايد سوپاپ ورودي  •

  .اختالف دارند
  )50.5): دود(، سوپاپ خروجي  45.5): هوا(سوپاپ ورودي (
ب گايد سوپاپ يك سـوپاپ جديـد بـه داخـل آن وارد كـرده و      بعد از نص) 4(

  .حركت راحت سوپاپ را در گايد بررسي كنيد
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  اويل پمپسيني جلو، 
  و كارتل رباالنس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراحل پياده كردن
  فيلتر روغن 1.
  پيچ تخليه 2.
  واشر پيچ تخليه 3.
  كارتل 4.
  صافي روغن 5.
  واشر صافي روغن 6.
  كوركن 7.
  اورينگ 8.
  پيچ فالنچ 9.

  فشنگي روغن 10.

  كوركن سوپاپ فشارشكن 11.

  واشر 12.

  فنر سوپاپ فشارشكن 13.

  النچر سوپاپ فشارشكنپ 14.

  پايه فيلتر روغن 15.
  

  واشر پايه فيلتر روغن 16.

  پوسته پمپ روغن 17.

  چرخ دنده متحرك 18.

  چرخ دنده محرك 19.

  مد جلوي ميل لنگكاسه ن 20.

  كاسه نمد اويل پمپ 21.

  ركوركن جلوي باالنس 22.

  سيني جلوي موتور 23.

  واشر سيني جلوي موتور 24.

  سمت چپ رباالنس 25.

  سمت راست رباالنس 26.

  سمت راست رياتاقان جلوي باالنس 27.

  سمت چپ رياتاقان باالنس 28.
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    سمت راست رياتاقان عقب باالنس 29.
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  پياده كردن
  اده كردن كارتلپي
  .هاي كارتل را باز كنيد تمام پيچ) 1(
ابزار مخصوص را مابين كارتل و بلوكه سيلندر قرار داده و با چكش به آن ) 2(

  .ضربه بزنيد
در . باشـد  گوشتي و قلم بجاي ابزار مخصوص ممنوع مي استفاده از پيچ: توجه

  .گردد يغير اينصورت لبه كارتل تغيير شكل داده و موجب نشت روغن م
  
  
  

  پياده كردن كوركن
اگر كوركن خيلي سفت باشد، دو الي سه مرتبه با چكـش روي آن ضـربه   ) 1(

  .وارد كرده تا كوركن به راحتي بازگردد
  
  
  
  
  
  
  

  النچفپياده كردن پيچ 
  .كوركن جانبي بلوك سيلندر را باز كنيد) 1(
ركن در داخل سـوراخ كـو  ) mm 8با قطر ميله (گوشتي سرتخت  يك پيچ) 2(

  .را قفل كنيد باالنسروارد و 
  
  
  
  
  
  
  .پيچ فالنچ را شل كنيد) 3(
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  سمت راست باالنسرپياده كردن ياتاقان جلوي 
سـمت راسـت را از    باالنسـر با استفاده از ابزار مخصوص، ياتاقـان جلـوي   ) 1(

  .بلوكه سيلندر خارج كنيد
در غيـر اينصـورت   . خـارج گـردد   يابتدا بايد ياتاقـان جلـوي  : وجهت
  .توان ياتاقان كش عقب را استفاده كرد مين

  
  
  
  
  
  

  باالنسرپياده كردن ياتاقان عقب 
سمت چـپ را از بلوكـه    باالنسربا استفاده از ابزار مخصوص، ياتاقان عقب ) 1(

  .سيلندر خارج كنيد
سـمت چـپ ابـزار     النسـر بابراي خارج كردن ياتاقـان عقـب   : توجه

  .را در جلوي بلوكه سيلندر نصب كنيد (MB991603)مخصوص 
  
  
  
  

  نصب كردن
  سمت چپ باالنسرنصب كردن ياتاقان عقب 

  .سطح خارج ياتاقان را به روغن آغشته كنيد) 1(
از قـرار  . با استفاده از ابزار مخصوص ياتاقان سمت راسـت را نصـب كنيـد   ) 2(

قـان در راسـتاي سـوراخ روي بلوكـه سـيلندر      گرفتن سـوراخ روغنكـاري ياتا  
  .اطمينان پيدا كنيد

  
  
  
  

  سمت چپ باالنسرنصب كردن ياتاقان عقب 
  .را روي بلوكه سيلندر نصب كنيد) صفحه راهنما(ابزار مخصوص ) 1(
سطح خارجي ياتاقان عقب و سوراخ ياتاقان در بلوكه سـيلندر بـه روغـن    ) 2(

  .آغشته كنيد
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  .با استفاده از ابزار مخصوص ياتاقان عقب را نصب كنيد) 3(
  :توجه

  .باشد ياتاقان عقب سمت چپ بدون سوراخ مي
  
  
  
  
  
  
  

  باالنسرنصب كردن ياتاقان جلوي 
  .با استفاده از ابزار مخصوص ياتاقان جلو را نصب كنيد) 1(
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  نصب كردن سيني جلو
ابزار مخصوص را روي انتهاي جلوي ميل لنگ نصب كرده، سطح خارجي ) 1(

ابزار مخصوص را به اليه نازك از روغن آغشـته و سـپس سـيني جلـو را روي     
  .ابزار قرار دهيد

  
  
  
  
  
يك واشر جديد روي سيني جلو قرار داده، سيني جلـو را نصـب كـرده و    ) 2(

  ).هاي پايه فيلتر روغن اي پيچبه استثن. (هاي فالنچ را سفت كنيد موقتاً پيچ
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  باالنسرنصب كردن كاسه نمد 
  .با استفاده از كاسه نمد جازن، كاسه نمد را روي سيني جلو نصب كنيد) 1(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اويل پمپنصب كردن كاسه نمد 
  .روي سيني جلو نصب كنيد با استفاده از كاسه نمد جازن، كاسه نمد را) 1(
  
  
  
  
  
  
  

  نصب كردن كاسه نمد جلوي ميل لنگ
با استفاده از كاسه نمد جازن، كاسه نمد جلوي ميل لنگ را روي سـيني  ) 1(

  .جلو نصب كنيد
  
  
  
  
  
  
  

  اويل پمپنصب كردن چرخ دنده محرك و متحرك 
 هاي تنظيم را در يك سطوح چرخ دنده را به روغن آغشته كنيد و عالمت) 1(

  .راستا قرار دهيد
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  فشنگي روغنآبندي  چسب مشخصات
بپوشانيد و سپس با اسـتفاده از  آبندي  چسب هاي فشنگي روغن را با رزوه) 1(

  .ابزار مخصوص فشنگي را نصب كنيد
  يا مشابه آن 8660به شماره  3MATD: نوع آبند
  :اخطار

  .آغشته نگرددآبندي  چسب رزوه بايد تميز باشد و بهمت انتهاي قس •
  .درا بيش از حد سفت نكني فشنگي •
  
  
  

  نصب كردن پيچ فالنچ
يك پيچ گوشتي سرتخت را داخل سوراخ موجود در سـمت چـپ بلوكـه    ) 1(

  .را قفل كنيد باالنسرسيلندر وارد كرده و 
  
  
  
  
  
  
  
ت كرده و از ثابت شدن چـرخ دنـده   هاي فالنچ را تا گشتاور مجاز سف پيچ) 2(

  .اطمينان پيدا كنيد باالنسرمتحرك روي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب كوركن
  .جديد روي شيار موجود در سيني جلو قرار دهيد اورينگيك ) 1(
  .با استفاده از ابزار مخصوص كوركن را تا گشتاور مجاز سفت كنيد) 2(
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  نصب كردن كارتل
  .سطح تماس كارتل و بلوك سيلندر را تميز كنيد) 1(
  .بپوشانيد mm 4به قطر آبندي  چسب باتمام سطح تماس را روي كارتل ) 2(

  يا مشابه آن 970389برند ميتسوبيشي به شماره : نوع آبند
  :توجه

در . (سريعاً نصـب كنيـد   چسب آبنديكارتل را بعد از استفاده از ) 1(
  )دقيقه 15حدود 

ساعت بعد از  1استفاده شده تا آبندي  چسب هايي كه در آن محل) 2(
  .نصب به روغن آغشته نگردد

  
  
  . متفاوت است آنها موقعيت نصب .ها را مطابقت دهيد طول پيچ) 3(
  
  
  
  
  
  
  
  

  واشر پيچ تخليه
  .واشر پيچ تخليه را مطابق شكل نصب كنيد) 1(

  :اخطار
  .گردد مي نصب غلط موجب نشت روغن

  
  
  
  
  
  صب فيلتر روغنن
  .محل نصب فيلتر روي پايه فيلتر را تميز كنيد) 1(
  .فيلتر را به روغن موتور آغشته كنيد اورينگ) 2(

با محل نصب فيلتر  اورينگفيلتر روغن را روي پايه بچرخانيد و بعد از تماس 
  . دور سفت كنيد ¾را 
  ) N.m 1.4گشتاور مجاز سفت كردن (
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 بازرسي 
  

  سيني جلو 
 . مجراي روغن را از نظر گرفتگي بررسي كرده و در صورت لزوم آن را تميز كنيد )1(
ياتاقان جلو باالنسر را از نظر سايش ، خرابي بررسي و در صورت لزوم سـيني جلـو را    )2(

 . تعويض كنيد
رابي بررسي و در صورت لزوم مجموعـه سـيني   سيني جلو را از نظر ترك و هر نوع خ )3(

 .   جلو را تعويض كنيد
 

  كاسه نمد
در صـورت لـزوم كاسـه نمـد را     . لبه كاسه نمد را نظر سايش و خرابي بررسي كنيـد  )1(

 . تعويض كنيد
در صـورت لـزوم كاسـه نمـد را تعـويض      . لبه كاسه نمد را خراب شدن بررسي كنيد )2(

  . كنيد
 
 

  باالنسر 
  . نظر گرفتن بررسي كنيدمجراي روغن را از  )3(
ياتاقان را از نظر سوختن يا خرابي بررسي كنيد اگر وضعيت رضـايت بخشـي وجـود     )4(

 . ندارد مجموعه باالنسر ، ياتاقان يا سيني جلو را تعويض كنيد
  
 

  اويل پمپ
دنده اويل پمپ را روي سيني جلو نصب كرده و سپس چرخ دنـده را بـه گـردش در     )1(

  . آزادي آن را بررسي كنيد آورده و حركت راحت و مقدار
از عدم فرسايش شياري شكل در سطح تماس دنده و سيني جلـو اطمينـان حاصـل     )2(

 . پيدا كنيد 
 . ميزان لقي را بررسي كنيد )3(

  mm 0.14 – 0.08چرخ دنده محرك : مقدار استاندارد 
 mm 0.12 – 0.06 چرخ دنده متحرك                          
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  پيستون و شاتون مجموعه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مراحل پياده كردن 

  مهره پيچ شاتون .  1
  كپه ياتاقان متحرك .  2
  ياتاقان متحرك پايين .  3
  مجموعه پيستون و شاتون .  4
  ياتاقان متحرك باال.  5
  رينگ كمپرس اول .  6
  رينگ كمپرس دوم .  7
  رينگ روغن    .  8
  گژن پين .  9

  پيستون .  10
  شاتون .  11
  پيچ شاتون .  12
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  روش پياده كردن كپه ياتاقان متحرك 
  . براي نصب صحيح روي سر بزرگ شاتون شماره سيلندر را حك كنيد )1(
شاتون ، كپه ياتاقان متحرك و ياتاقان متحرك را به ترتيب شـماره سـيلندر در يـك      )2(

 . محل مناسب نگهداري كنيد 
  
  
  

  ه كردن گژن پين پياد
ميله فشاري ابزار مخصوص مطابق شكل را از طرفي كه با پيكان مشخص شـده وارد   )1(

  . را روي آن نصب كنيد Cو راهنماي  Bكرده و راهنماي 
پيستون را به صورتي كه عالمت جلو آن بـه طـرف بـاال باشـد قـرار داده و مجموعـه        )2(

  .پيستون و شاتون را روي پايه ابزار مخصوص قرار دهيد
 . گژن پين را با استفاده از پرس از محل نصب شده خارج كنيد )3(

  
پيستون گژن پين و شاتون ، كپه ياتاقان و ياتاقان متحرك را به ترتيب شماره سـيلندر  : اخطار 

  . در يك محل مناسب نگهداري كنيد
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  روغن نصب كردن گژن پين 
  . گيري كنيد   يستون ، گژن پين و شاتون اندازهابعاد زير را در پ)  1(

A  :گاه گژن پين  طول سوراخ تكيه  
B  :هاي گژن پين  گاه فاصله تكيه  
C  :طول گژن پين  
D  : عرض سر كوچك شاتون  

  . را به دست آوريد Lهاي به دست آمده را در فرمول زير جايگزين كرده و مقدار  اندازه) 2(
L = [ (A-C) – (B-D)] / 2 

  
  
 
 
 
  

را روي  Aميله فشاري ابزار مخصوص داخل گژن پـين سـوار كـرده و سـپس بـوش       )3(
  . انتهاي ميله فشاري نصب كنيد

 . عالمت جلو پيسون و شاتون را در يك راستا قرار دهيد )4(
 . سطح خارجي گژن پين را به روغن موتور آغشته كنيد )5(
ر كـرده و انتهـاي   سـوا ) 3(مجموعه گژن پين، ميله  فشاري و بوش را مطابق مرحله  )6(

 . را داخل سوراخ گژن پين از طرف عالمت جلو قرار دهيد Aبوش 
و  Bبا پيچاندن سفت كرده تا مقدار فاصله ما بين راهنماي  Aرا به بوش  Bراهنماي )7(

 . برسد mm 3به عالوه ) 2(محاسبه شده در مرحله  Lبه اندازه  Aبوش 
  

رار داده و سپس مجموعه پيسـتون  عالمت جلو در پيستون و شاتون را به طرف باال ق )8(
 . و شاتون را روي پايه ابزار مخصوص قرار دهيد

اگر مقدار فشار اعمـال شـده كمتـر از حـد     . گژن پين را با پرس داخل پيستون كنيد )9(
 . استاندارد باشد، مجموعه پيستون و گژن پين يا شاتون را تعويض كنيد

  kg 1750 ~ 750:     مقدار استاندارد 
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 . آزاد حركت كردن پيستون را بررسي كنيد  )10(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب رينگ روغن 
  . رينگ اصلي را داخل شيار رينگ پيستون قرار دهيد )1(

) رينگ چسب آبندي(اختالفي مابين سطح باال و پايين در حلقه آبندي  : توجه 
  . و رينگ اصلي وجود  ندارد

  . شوند قه آبندي جديد توسط رنگ مشخص ميابعاد رينگ اصلي و حل 
  

  مشخصه رنگ  
  بدون رنگ   استاندارد 

  قرمز   )تعمير اول( mm 0.50افزايش 
  زرد  )تعمير دوم( mm 1.00افزايش 

رينـگ  (را نصب كنيد ابتدا يك انتهاي حلقه آبنـدي  ) رينگ فوقاني(حلقه آبندي باال  )2(
بازكردن دهانه حلقه آبنـدي  . كنيد را داخل شيار رينگ روغن پيستون نصب) فوقاني

 . شود به وسيله رينگ باز كن موجب شكستن حلقه آبندي مي
  . براي نصب حلقه آبندي رينگ روغن را از رينگ بازكن استفاده نكنيد: اخطار 
  . نصب كنيد) 2(را مطابق مرحله ) رينگ تحتاني( حلقه آبندي پايين  )3(
طرف چپ و راست را براي هر كدام  هاي آبندي، چرخش راحت به بعد از نصب حلقه )4(

 . بررسي كنيد
  نصب رينگ كمپرس اول و رينگ كمپرس دوم 

با استفاده رينگ بازكن ابتدا رينگ كمپرس دوم و سپس رينگ كمپرس اول را نصب  )1(
  . كنيد

  . عالمت مشخصه رينگ در دهانه رينگ قرار دارد: توجه 
  1R. . .  1رينگ شماره : عالمت مشخصه 

  2R. . .  2رينگ شماره                        
قـرار گيـرد   ) سرپيسـتون ( رينگ پيستون را به صورتيكه عالمت مشخصه ان به طرف بـاال   •

 . نصب كنيد
 . عالمت ابعاد رينگ پيستون در جدول زير آمده  است •

  عالمت ابعاد   
  بدون عالمت   استاندارد 

 50  )تعمير اول( mm 0.50افزايش 
  100  )مير دومتع( mm 1.00افزايش 
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  نصب مجموعه پيستون و شاتون
  . غن را به مقدار كافي به روغن موتور آغشته كنيدرينگ كمپرس و رينگ رو ،پيستون )1(
را مطـابق شـكل   ) حلقه آبندي و رينگ اصـلي  (هاي رينگ كمپرس و رينگ روغن  دهانه )2(

 . تنظيم كنيد
 . گ را بچرخانيد و محور متحرك را در مقابل سوراخ سيلندر قرار دهيدميل لن )3(
هـاي شـاتون را بـا وسـيله مناسـب       قبل از نصب مجموعه پيستون شاتون روي رزوه پيچ )4(

 . بپوشانيد
با استفاده از رينگ جمع كن مناسب رينگها را جمع كرده و سپس مجموعـه پيسـتون و    )5(

 . دشاتون را در داخل بلوك سيلندر نصب كني
قـرار  ) تسمه تايمينگ( عالمت جلو روي پيستون بايد به طرف جلوي موتور  : اخطار 

  . گيرد
  
  
  
  

  نصب ياتاقان متحرك 
  . ياتاقان تعويضي را طبق مراحل زير انتخاب و نصب كنيد

هـا در گروههـاي    گيـري كنيـد و انـدازه    قطر خارجي محور متحرك ميل لنـگ را انـدازه   )6(
نوع قطعات تعميري ميل لنگ از روي رنگهاي زده شده در . ندا گذاري شده مختلف شماره

  . گردند نقاط مختلف ميل لنگ مطابق شكل مشخص مي
  

  ياتاقان متحرك  محور متحرك ميل لنگ
مشخصه  شماره گروه

  رنگي 
 قطر خارجي

)mm(  
عالمت
  شناسايي

ميزان خالصي  مشخصه رنگي
)mm (  

I 44.995  زرد~ 
 ~1.487  زرد 1  45.000

1.491 

II  44.985  بدون رنگ~ 
 ~1.491  بدون رنگ  2  44.995

1.495 

III  44.980  سفيد~ 
 ~1.495  سفيد  3  44.985

1.499 
  

  . عالمت شناسايي ياتاقان متحرك در موقعيت نشان داده شده در شكل قرار دارد )2(
آمده اسـت  ) 2(و ) 1(ها كه در مرحله  از جدول باال و مطابق شماره گروه بندي اندازه )3(

 . را انتخاب كنيدياتاقان 
باشـد، ايـن    mm 44.996اگر اندازه قطر خارجي محور ميل لنـگ  : مثالي براي انتخاب ياتاقان 
در صورت نياز به قطعات براي ميـل لنـگ   . دهد جدول باال قرار مي Iمقدار ميل لنگ را در گروه 

رد اگـر رنـگ ز  . تعويضي ، مشخصه رنگي روي محور متحرك ميل لنگ جديد را بررسـي كنيـد  
در نتيجـه ياتاقـان متحـرك كـه داراي     . گيـرد  قرار مي Iباشد محور متحرك ميل لنگ در گروه 

  . است را انتخاب كنيد Iعالمت شناسايي 
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  نصب كپه ياتاقان متحرك 
ردن در موقع نصب كپه ياتاقان متحرك عالمتهاي تطبيق حك شده در زمـان بـاز كـ    )1(

در صـورت نصـب قطعـه جديـد بـدون عالمـت ،       . آنها را در يـك راسـتا قـرار دهيـد    
همانطوريكه در شكل نشان داده شده است خارهاي ياتاقـان را در يـك سـمت قـرار     

  . دهيد
  
  
  

  . مقدار خالصي محوري سر بزرگ شاتون را بررسي كنيد )2(
  mm 0.25 ~ 0.10:    مقدار استاندارد 

 mm 0.4  :          مقدار مجاز 
  
  
  
  
  
  

  نصب مهره شاتون 
ايـد ، ابتـدا    اگر قبل از نصب كپه ياتاقانهاي متحرك سرسيلندر را نصب كـرده : اخطار 

  . شمعها  را باز كرده و سپس مهره شاتون را نصب كنيد
. پيچ و مهره شاتون را با به كاربردن روش سفت كردن در منطقه پالسـتيك ببنديـد   )1(

مهـره را روي  . ها مقدار كشيدگي آنهـا را بررسـي كنيـد    قبل از استفاده مجدد از پيچ
هـا دچـار كشـيدگي     پيچ تا انتها ببنديد، اگر مهره به راحتي تا انتها سفت نشود رزوه

  . شده است و بايد پيچ و مهره را تعويض نمود
 . هاي مهره را قبل از سفت كردن به روغن موتور آغشته كنيد رزوه )2(
حرك ابتدا پيچ و سپس مهره را با انگشـت تـا اخـر    براي نصب صحيح كپه ياتاقان مت )3(

 . سفت كنيد
 . سفت  كنيد N.m 20مهره را تا گشتاور  )4(
 . روي مهره با رنگ عالمت بزنيد )5(
درجه در جهت سفت كردن مهـره بـا رنـگ عالمـت      100الي  90روي پيچ با فاصله  )6(

 . بزنيد
 . رار گيرندها در يك راستا ق درجه سفت كرده تا عالمت 100الي  90مهره را  )7(

درجه باشد عمليـات سـفت كـردن قابـل      90زاويه سفت كردن كمتر از  اگر : اخطار 
  . بنابراين در موقع سفت كردن به زاويه سفت كردن كامالً دقت كنيد. اطمينان نيست

كامالً بـاز كـرده و   پيچ را ) درجه  100شتر از يب( ه سفت گردد اندازاگر مهره بيش از  
  . مجدداً تكرار كنيد را) 1(سپس مرحله 
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  بازرسي 
  

  رينگ پيستون
پيستون را از نظر خرابي ، سايش بيش از حد و شكسـتن بررسـي كـرده و در صـورت     ) 1(

شـود رينگهـاي پيسـتون را هـم تعـويض       اگر پيستون تعويض مي. لزوم تعويض كنيد
  . كنيد

اگـر از حـد   . گيري كنيـد  شيار رينگ در پيستون را اندازه فاصله بين رينگ پيستون و) 2(
  . مجاز بيشتر باشد رينگ يا پيستون و رينگ را تعويض كنيد

  mm 0.06 ~ 0.02: مقدار استاندارد 
  mm 0.1:        مقدار مجاز 

توسط سطح باالي پيستون موقعيت صحيح رينـگ  . رينگ را داخل سيلندر قرار دهيد) 3(
ا ايجاد كرده و با استفاده از فيلر فاصله بـاز بـودن دهانـه رينـگ را     در داخل سيلندر ر

اگر مقدار به دست آمده بيشتر از حد مجاز باشد رينـگ را تعـويض   . گيري كنيد اندازه
  . كنيد

  mm 0.35 ~ 0.25. . . . . . . . . . . . . . .  1رينگ شماره : مقدار استاندارد 
 mm 0.55 ~ 0.40. . . . . . . . . . . . . . .  2ره رينگ شما                          
 mm 0.40 ~ 0.10. . . . . . . . . . . . . . . . . رينگ روغن                           

  mm 0.8. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .   2و  1رينگ شماره :           حد مجاز        
  mm 1.0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رينگ روغن                                 

  
  : خالصي ياتاقان ثابت 

  . محور متحرك ميل لنگ و ياتاقان متحرك را از روغن تميز كنيد )1(
پالستيك گيج را به طول مسـاوي بـا عـرض ياتاقـان قطـع كـرده و سـپس آن را در         )2(

 . قرار دهيد راستاي خط مركزي ميل لنگ روي محور متحرك
 
 
 
 
 
 

 . هاي آن را تا گشتاور مجاز سفت كنيد كپه ياتاقان ثابت را با دقت نصب كرده و مهره )3(
 . كپه ياتاقان ثابت را با دقت پياده كنيد )4(
ترين عرض پالستيك گيج را در  با استفاده از خط كش مخصوص پالستيك گيج پهن )5(

 . كنيدگيري كرده و مقدار خالصي را مشخص را  طول آن اندازه
  mm 0.05 ~ 0.02: مقدار استاندارد 

  mm 0.1:        مقدار مجاز 
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   ميل لنگ ، بلوك سيلندر و فاليويل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراحل پياده كردن 
  پيچ فاليويل .  1
  فاليويل .  2
  سيني عقب موتور .  3
 درپوش محفظه فاليويل.  4
  حفظه كاسه نمد عقب ميل لنگ م.  5
  كاسه نمد .  6
  پيچ كپه ياتاقان ثابت .  7

  
  كپه ياتاقان ثابت .  8
  هاي ثابت پايين  ياتاقان.  9

  ميل لنگ .  10
  هاي ثابت باال ياتاقان.  11
  بغل ياتاقاني .  12
  بلوك سيلندر .  13
  
  
  

  بازرسي 
  

  گيري مقدار لقي محور ثابت ميل لنگ  اندازه
  . را از سطح خارجي محور ثابت و سطح داخلي ياتاقان ثابت پاك كنيدروغن  )1(
 . ميل لنگ را نصب كنيد )2(
پالستيك گيج را به طور مسـاوي بـا عـرض ياتاقـان قطـع كـرده و سـپس آن را در         )3(

 . راستاي خط مركزي ميل لنگ روي محور ، قرار دهيد
 . مجاز سفت كنيدكپه ياتاقان ثابت را با دقت نصب كرده و پيچ آن را تا گشتاور  )4(
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 . كپه ياتاقان را با احتياط پياده كنيد )5(
تـرين عـرض موجـود در طـول      به وسيله خط كش مخصـوص پالسـتيك گـيج پهـن     )6(

 . گيري كرده و مقدار خالصي را تعيين كنيد پالستيك گيج را اندازه
  mm 0.04 ~ 0.02: مقدار استاندارد 

  mm 0.1:        مقدار مجاز 
  
  
  

  لندر بلوك سي
بلوك سيلندر براي زنگ زدن ، خوردگي ، سايش و عيوب ديگر بازديد ظاهري كرده،  )1(

يا آزمايش نشتي سنجي را انجام دهيد اگر عيب مهمي وجود دارد سيلندر را تعميـر  
  . يا تعويض كنيد

با استفاده از خط كش و فيلرتاب داشتن سـطح بـاالي سـيلندر را بررسـي و از عـدم       )2(
 . يگر مواد آلوده كننده اطمينان پيدا كنيدوجود براده فلز و د

  mm 0.1:        مقدار مجاز                    mm 0.05: مقدار استاندارد 
اگر مقدار تاب داشتن زياد باشد، سطح بااليي سيلندر را اصالح كرده يا آن را تعويض  )3(

 . كنيد
  mm 0.2:        حداكثر مقدار مجاز 

  mm 0.2:   مجموع سيلندر و سرسيلندر) نگ زدنس(حداكثر مقدار ماشينكاري 
  mm 290) : نو(ارتفاع سيلندر 

  
  
افزايش (ديواره سيلندر را از نظر سايش و اندازه بررسي كنيد در صورت عدم رضايت  )4(

 . آن را  اصالح و يا تعويض نماييد) ابعاد
در را سـيلن ) دو پهنـي (گير قطـر داخلـي و اسـتوانه بـودن      با استفاده از ساعت اندازه )5(

وقتي سايش و خرابي مهمي وجود دارد با افزايش قطر سيلندر آن . گيري كنيد اندازه
گيري در شكل به  محل هاي اندازه. را اصالح كرده و پيستون و رينگ را تعويض كنيد

 . نمايش در آمده است
  mm 86.53 ~ 86.50قطر داخلي سيلندر  : مقدار استاندارد 

  mm 0.1  ≤     ) :   دو پهني(استوانه بودن 
  
  

  ماشينكاري سيلندر 
  . مقدار افزايش قطر پيستون را بر اساس حداكثر قطر سيلندر انتخاب كنيد )1(

  ابعاد پيستون 
  عالمت شناسايي  ابعاد

 0.50  )تعمير اول( mm 0.50افزايش 
  1.00  )تعمير دوم( mm 1.00افزايش 

  
  . عالمت شناسايي پيستون روي سر پيستون حك شده است: توجه 
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  . گيري كنيد قطر خارجي پيستون را در سمت فشاري و مطابق شكل اندازه )2(
گيري شده قطر خـارجي   مقدار ماشين كاري قطري سيلندر را ، مطابق با مقدار اندازه )3(

 . پيستون محاسبه كنيد
 –) ندر و پيستونخالصي بين سيل+ (قطر خارجي پيستون = مقدار ماشين كاري 

0.02 mm )مقدار سنگ زدن (  
  . باشد قطر سوراخ سيلندر به اندازه ماشين كاري مي) 4(

  شود  افزايش درجه حرارت موجب خطا در ماشين كاري سيلندر مي:  اخطار 
  . براي جلوگيري از آن ماشين كاري را به ترتيب زير انجام دهيد

  3سيلندر شماره  ← 1ر شماره سيلند ← 4سيلندر شماره  ← 2سيلندر شماره 
  . شود قطر نهايي سيلندر با سنگ كاري مشخص مي) 5(
  ) خالصي بين سيلندر و پيستون+ قطر پيستون (
  . خالصي بين سيلندر و پيستون را بررسي كنيد )6(

  mm 0.04 ~ 0.02: مقدار استاندارد 
تنهـا قطـر يـك سـيلندر     قطر هر چهار سيلندر بايد به طور يكسان افزايش يافته و نبايد : توجه 

  . افزايش يابد
  

  نصب كردن بغل ياتاقاني ميل لنگ 
را روي بلوك سيلندر در محل ياتاقان ثابت شماره ) دو قطعه(بغل ياتاقاني ميل لنگ  )1(

  . نصب كنيد براي نصب راحت سطح بغل ياتاقاني را به روغن موتور آغشته كنيد 3
 . گ باشدشيارهاي روي بغل ياتاقاني بايد به طرف ميل لن )2(

  
  نصب ياتاقان ميل لنگ 

  . ياتاقان مناسب با ابعاد محور ثابت ميل لنگ از روي جدول انتخاب كنيد )1(
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 Iموتور  
I-60  

 

73 
 

  
عالمت شناسايي و  مجموعه محور ثابت ميل لنگ و سوراخ ياتاقان ثابت

مشخصه رنگي 
ياتاقانهاي ثابت شماره 

1  ،2  ،4  ،5 

مت شناسايي و عال
مشخصه رنگي 
ياتاقانهاي ثابت 

 3شماره 

عالمت شناسايي    محور ثابت ميل لنگ 
سوراخ محور 

  ثابت 
شماره
  گروه 

مشخصه
  رنگي 

قطر خارجي 
)mm (  

I 56.994  زرد – 
57.000 

 سياه سبز 0
 سبز زرد 1
 زرد بدون رنگ 2

II 56.988  بدون رنگ – 
56.994  

 زسب زرد 0
 زرد بدون رنگ 1
 بدون رنگ آبي 2

III 56.982  سفيد – 
56.988  

 زرد بدون رنگ 0
 بدون رنگ آبي 1
 آبي قرمز 2

  
  مثال براي انتخاب ياتاقان 

و عالمـت شناسـايي سـوراخ محـور      "زرد"اگر مشخصه رنگي محور ثابت ميل لنگ به رنگ  •
ياتاقـان بـا عالمـت شناسـايي      5و  4،  3،  2،  1شماره  باشد، براي ياتاقانهاي مي "1"ثابت 

و  "1"ياتاقان بـا عالمـت شناسـايي      3و براي ياتاقان شماره  "زرد"و مشخصه رنگي   "2"
 . انتخاب كنيد "سبز"مشخصه رنگي 

گيري كرده و مطابق مقـدار بـه    اگر روي ميل لنگ مشخصه وجود ندارد قطر محور را اندازه •
 . آن را انتخاب كنيددست آمده ياتاقان 

  
  

  . ياتاقان داراي شيار روغن كاري را روي بلوك سيلندر نصب كنيد )2(
 . ياتاقان بدون شيار روغن كاري را روي كپه ياتاقان ثابت قرار دهيد )3(

  
  
  
  
  
  

  نصب كپه ياتاقانهاي ثابت و پيچهاي آن 
باشـد  كپه ياتاقانهاي ثابت را به صورتي كه عالمت روي آن به طرف تسمه تايمينـگ   )1(

  . نصب كنيد
قبل از سفت كردن پيچهاي كپه ياتاقان ثابـت از در حـد مجـاز بـودن و طـول آنهـا        )2(

 . ها بيشتر از حد مجاز باشد آنها را تعويض كنيد اگر طول پيچ. اطمينان پيدا كنيد
  A  : (71.1 mm(مجاز مقدار 

  . ها و سطح تماس پيچ را به روغن موتور آغشته كنيد رزوه )3(
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  . سفت  كنيد N.m 25ابتدا پيچهاي كپه ياتاقان ثابت را تا گشتاور  )4(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . روي سر پيچ عالمت رنگي بزنيد )5(
درجه نسبت به عالمت رنگي پيچ و در جهت سفت كـردن روي   100الي  90با زاويه  )6(

 . بلوك سيلندر با رنگ عالمت بزنيد
درجه سفت كرده تا عالمتهاي رنگي روي پيچ و بلوك سيلندر  100الي  90پيچها را  )7(

 . مطابق شكل روبروي يكديگر قرار گيرند
درجه باشد عمليات سفت كردن قابل  90اگر زاويه سفت كردن كمتر از  : اخطار 

بنابراين در موقع سفت كردن به زاويـه سـفت كـردن    . اطمينان نيست 
  . كامالً دقت كنيد

پـيچ را  ) درجـه  100بيشـتر از  (بيش از انـدازه   در صورت سفت كردن 
مجدداً انجـام  ) 1(كامالً باز كرده و سپس مراحل سفت كردن را از مرحله 

  . دهيد
  
  

بعد از نصب كپه ياتاقانهاي ثابت ، از گردش راحت ميل لنگ اطمينان پيـدا كـرده و    )8(
  . مقدار خالصي طولي آن را بررسي كنيد

  . بيش از اندازه باشد بغل ياتاقانها را تعويض كنيداگر مقدار خالصي طولي ميل لنگ 
  mm 0.18 ~ 0.02: مقدار استاندارد 

  mm 0.25:        مقدار مجاز 
  
  
  
  

  نصب كاسه نمد 
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  نصب محفظه كاسه نمد عقب ميل لنگ 
  : نوع چسب آبندي

  : يا مشابه آن MD970389ميتسوبيشي به شماره : برند 
 15 ≤. ( تا زماني كه چسب آبندي سفت نشده است محفظه كاسه نمد را نصب كنيد : اخطار 
  ) دقيقه

بعد از نصب مواضعي كه در آن چسب آبندي استفاده شده در حدود يكسـاعت نبايـد     
  . به مايع خنك كاري و روغن آغشته گردد

  
  
  

  نصب دسته موتور 
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  ) ACژنراتور (آلترناتور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  مراحل پياده كردن 
  پولي آلترناتور. 1
  مجموعه روتور. 2
  بلبرينگ عقب. 3
  نگهدارنده بلبرينگ. 4
  بلبرينگ جلو. 5
  پوسته جلو. 6
   مجموعه استاتور. 7

  
  صفحه نگهدارنده. 8
  رگالتور و پايه ذغال. 9

  ذغال. 10
  نگهدارنده. 11
  يكسوكننده. 12
  پوسته عقب. 13

  
  باز كردن استاتور و پوسته جلو 

با قرار دادن لبه پيچ گوشتي بين پوسته جلو و بدنه استاتور و اهرم كردن، استاتور را از ) 1(
  .پوسته جلو جدا نماييد

اگر استاتور داخل پوسته گير كرده باشد، همزمان با اهرم كردن بوسـيله پـيچ گوشـتي    ) 2(
پالستيكي ضربات آرامي به پوسته وارد نماييد تا قطعات از يكديگر جدا توسط چكش 

  .شوند
  احتياط

پيچ گوشتي را بيش از اندازه مابين استاتور و پوسـته وارد نكنيـد چـون     : احتياط 
  .شود موجب خرابي استاتور مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 Iموتور  
I-64  

 

77 
 

  پياده كردن پولي و فن آلترناتور 
  .رد روتور را به گيره ببنديدبصورتيكه پولي بطرف باال قرار گي )1(

  احتياط
  .گردد عدم دقت موجب خرابي روتور مي  •

  
  
  
  
  

  پياده كردن رگوالتور و پايه ذغال 
كاري شده مابين يكسوكننده و استاتور را جـدا كـرده و سـپس اسـتاتور را از      اتصاالت لحيم) 1(

  .محل نصب شده خارج نماييد
  .ه يكسوكننده، آنرا از پايه ذغالها جدا كنيدكاري شد بعد از جداسازي اتصال لحيم) 2(

  احتياط
كاري يكسوكننده آنرا بـراي مـدت زمـان     جهت جداسازي اتصال لحيمي يا لحيم •

المقـدور   كاري و جداسازي را حتي عمل لحيم. زياد تحت تأثير حرارت قرار ندهيد
  .در زمان كوتاه انجام گيرد

  .نيروي زياد اعمال نگرددكامالً دقت نماييد تا به روي يكسوكننده  •
  

  بازرسي 
  

  روتور 
  .پيچ روتور را از طريق كلكتور بررسي كنيد اتصال سيم ) 1(

پـيچ اتصـال كوتـاه     اگر مقدار آن كم باشد سـيم . گيري كنيد پيچ روتور را اندازه مقاومت سيم
  .كرده و اگر فاقد اتصال بوده باشد مجموعه روتور را تعويض نماييد

  5Ω-3    :مقدار استاندارد
  
  
  
  .پيچ روتور را بررسي نماييد اتصال بدنه سيم) 2(

مابين كلكتور و بدنه روتور نبايد هيچگونه اتصـالي وجـود داشـته باشـد و در صـورت وجـود       
  .اتصال مجموعه روتور را تعويض نماييد
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  استاتور 
اگر اتصال وجود نداشته باشـد مجموعـه   . ور را بررسي نماييدپيچهاي استات اتصال  بين سيم) 1(

  .استاتور را تعويض كنيد
  
  
  
  
  
اگـر اتصـال بدنـه وجـود     . پيچهاي استاتور را از نظر اتصال بدنه با پوسته بررسي كنيـد  سيم) 2(

  .داشت مجموعه استاتور را تعويض نماييد
  
  
  
  
  
  
  

  يكسوكننده
  تست طرف مثبت يكسوكننده) 1(

پـيچ   متر اتصال بين سـمت مثبـت يكسـوكننده و ترمينـال اتصـال سـيم       يري مولتيبا بكارگ
ديود اتصـالي كـرده و بايـد     اگر از دو طرف ديودها جريان عبور كند،. استاتور را بررسي كنيد

  .مجموعه يكسوكننده را تعويض كرد
  
  
  

  تست طرف منفي يكسوكننده) 2(
پيچ استاتور  وكننده و ترمينال اتصال سيممتر اتصال بين سمت منفي يكس با بكارگيري مولتي

اگر از دو طرف ديودها جريان عبور كند، ديود اتصالي كرده و بايد مجموعـه  . را بررسي كنيد
  .يكسوكننده را تعويض كرد
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  تست ديود) 3(
. مل هر ديود را بررسي كنيدبا بكارگيري آمپرمتر و اتصال آن به دو انتهاي هر ديود صحت ع

اگر اتصال داخلي ديود وجود نداشـته باشـد، ديـود خـراب شـده و مجموعـه يكسـوكننده را        
  .تعويض كنيد

  
  
  
  

  ذغال 
  .اگر ذغال تا خط حد سايش كوتاه شد به روش زير آنرا تعويض كنيد) 1(
  
  
  
  
  
  
  
  .شده خارج گردد هاي انتهاي سيم ديود را برداشته تا ذغال فنر از محل نصب لحيم) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  
در موقع نصب ذغال جديد، آنرا روي پايه ذغال قرار داده و همانطوريكه در شكل نشان داده ) 3(

  .شده آنرا لحيم كنيد
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  نصب كردن 

  
  نصب كردن مجموعه روتور

بطرف عقب بكشيد و بـا وارد كـردن    قبل از نصب روتور روي پوسته عقب آلترناتور ذغالها را) 1(
مفتول فلزي از سوراخ روي پوسته آنها را مهار كنيـد، سـپس روتـور را نصـب و مفتـول را از      

  .داخل پوسته خارج كنيد
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   استارتر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  مراحل پياده كردن 
  پيچ .  1
  سوپاپ الكترومغناطيسي .  2
  پيچ  .  3
  پيچ .  4
  پوسته عقب  .  5
  ذغال  ) پايه(نگهدارنده .  6
  ذغال .  7
  ) بوش عقب(ياتاقان .  8
  روتور.  9

  مجموعه دو شاخه .  10
 Aواشر .  11
   Bواشر .  12

  
  صفحه.  13
  ساچمه  .  14
  اي  دنده سياره.  15
  ميله .  16
  اي   خار حلقه.  17
  رينگ نگهدارنده .  18
  يكطرفه دنده استارت .  19
  دنده رينگي .  20
  دنده خورشيدي با محور .  21
  پوسته جلو  . 22
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  پياده كردن سوپاپ سولنوئيدي 
بـاز  ) اتوماتيـك اسـتارت  (سـوپاپ الكترومغناطيسـي    Mاتصال بالشتك را از ترمينال  )1(

  . كنيد
  
  
  
  
  
  

  پياده كردن روتور ساچمه 
  

  . ب از محل نصب خارج نگردددر مدت پياده كردن روتور ساچمه درون ياتاقان عق )1(
  
  

  اي و رينگ نگهدارنده  پياده كردن خار حلقه
با استفاده از يك بوش مناسب رينگ نگهدارنده را به طرف كالچ يكطرفه پرس كرده  )1(

  . تا از خار حلقه جدا گردد
  
  
  
  
ابتدا با استفاده از خارج باز كن ، خار را پياده كرده و سـپس رينـگ نگهدارنـده را از     )2(

  . صب خارج كنيدمحل ن
  
  
  
  
  

  تميز كردن قطعات استارت و جمع كردن آنها
ور كردن دو شاخه ،  غوطه. ها را با استفاده از مواد نفتي تميز نكنيد قطعات و مجموعه )1(

  . گردد مجموعه كوئل يا روتور در مواد نفتي باعث  خرابي عايق بندي آنها مي
 . كنيدها را با استفاده از پارچه تميز  قطعات و مجموعه )2(
كـالچ يكطرفـه داراي گـريس    . قطعات متحرك را داخل مواد نفتي غوطـه ور نكنيـد   )3(

 . شود باشد، اگر اين قطعه را با مواد نفتي تميز كنيد گريس داخل آن شسته مي مي
آغشته به مواد نفتي تميز كرده و سپس با پارچه ) قلم مو(قطعات متحرك را با فرچه  )4(

 . خشك كنيد
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  بازرسي 
  

  ) كلكتور(كوماتاتور 
گيـر مقـدار سـايش     شكل قرار داده و با استفاده از ساعت اندازه Vروتور را روي پايه  )1(

  . غير يكنواخت كوماتاتور را به دست آوريد
 mm 0.1: مقدار مجاز             0.5mm: مقدار استاندارد 

  
  
  
  
  

  . را بررسي كنيد) كلكتور(قطر خارجي كوماتاتور  )2(
 mm 28.4: مقدار مجاز             mm 29.4: مقدار استاندارد 

  
  
  
  
  
  
  

  . را بررسي كنيد) كلكتور(فاصله بين عايق و قطر خارجي كوماتاتور  )3(
 mm 0.2: مقدار مجاز             0.5mm: مقدار استاندارد 

  
  
  
  
  
  
  

  ) پايه ذغال(نگهدارنده ذغال 
  . هاي ذغال را بررسي كنيد يه و هر كدام از محفظهارتباط ما بين صفحه پا )1(
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  كالچ يكطرفه 
اطمينان پيدا كرده كه دنده استارتر در جهت گردش به چپ قفل در جهـت گـردش    )1(

  . شود به راست آزاد مي
 . دنده استارت را براي خرابي و سايش بررسي كنيد )2(

  
  
  

  ذغال 
  . و طول ذغال را بررسي كنيد) كلكتور(ري سطح  تماس ذغال با كوماتاتور نا هموا )1(

  عالمت طول حداقل : حد مجاز 
  . كنيد وقتي ذغال را تعويض كرده و يا سطح تماس آن را درست مي )2(

  . را اصالح نماييد) كلكتور(به وسيله كاغذ سنباده سطح كوماتاتور 
  
  
  
  
ت كامالً دقت نماييـد تـا سـيم تابيـده     در موقع شكستن يك ذغال قديمي با انبردس )3(

  . آسيب نبيند) سيم ذغال( شده نرم 
را براي آسان كـردن لحـيم   ) سيم ذغال(با كاغذ سنباده انتهاي سيم تابيده شده نرم  )4(

 . كاري  سنباده بزنيد
را داخل سوراخ ذغال جديد كرده و آنهـا را لحـيم   ) سيم ذغال(سيم تابيده شده نرم  )5(

 . لحيم ازسطح ذغال اطمينان پيدا كنيد از بيرون نزدن. كنيد
 

  
  
  
 

  آزمايش اتصال كوتاه مدار سيم پيچ روتور 
 . روتور را روي تستر قرار دهيد )1(
يك ورق نازك فلزي را روي روتور و موازي خـط مركـزي شـفت روتـور قـرار داده ،       )2(

اگـر ورق  . سپس روتور را آرام به چرخش در آورده و به ورق نازك فلزي نگـاه كنيـد  
 . ي جذب نگرديد اين نشان دهنده سالم بودن روتور استفلز
  . اين آزمايش را بعد از تميز كردن كامل سطح روتور انجام دهيد: اخطار 
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عدم ارتباط . و هسته روتور را بررسي كنيد) كلكتور(هاي كوماتاتور  ارتباط ما بين المل) 1(
  . باشد م بودن مينشان دهنده سال

  
  
  
  
  
  
  

  بررسي قطع بودن مدار سيم پيچ 
ها نشـان   ارتباط بين المل. را بررسي كنيد) كلكتور(هاي كوماتاتور  ارتباط ما بين المل) 1(

  . باشد دهنده سالم بودن مي
  
  
  
  

  جمع كردن اجزاء 
  

  اي  نصب رينگ نگهدارنده و خار حلقه
  . اي سوار كنيد گهدارنده را كشيده و روي خار حلقهبا استفاده از ابزار مناسب، رينگ ن) 1(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 Iموتور  
I-73  

 

86 
 

  دريچه گاز  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  مراحل پياده كردن 
  پايه.  1
  )TPS(سنسور موقعيت دريچه گاز   .  2
  استپر موتور   .  3
  اورينگ .  4
  بدنه دريچه گاز .  5
   SASپيچ تنظيم دور آرام .  6
  
  

  : توجه 
  . به دليل دانشتن تنظيم اوليه الزم نيست  SASباز كردن .  1
اتفاقاً باز شود، الزم است تـا پـيچ تنظـيم دور آرام مجـدداً      SASاگر مهره ضامن .  2

  . سفت گردد
  . اگر پيچ تنظيم  دريچه گاز اتفاقاً باز شود، نيازمند تنظيم مجدد است.  3
  

  تميز كردن قطعات بدنه دريچه گاز 
قطعات به شرح زير را نبايد با مـواد نفتـي تميـز    . تمام قطعات بدنه دريچه گاز را تميز كنيد.  1

  : كرد
 سنسور دريچه گاز  •
 استپر موتور •

توان آنهـا را   مي. شود اگر اين قطعات داخل مواد نفتي غوطه ور شوند عايق بندي آنها خراب مي
  . فقط به وسيله پارچه تميز كرد

مجـرا و گـذرگاه خـالء را بـا هـواي      . ه خالء را براي مسدود شدن بررسي كنيدمجرا و گذرگا.  2
  . فشرده تميز كنيد
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  كالچ
  

 II-2   ...........................................................................................................................................................................................................................................   ساختمان كالچ
  II-3   ...........................................................................................................................................................................................................................................   عيب يابي كالچ

  II-8  ................................................................................................................................................................................................................................  نكات ايمني براي نصب و تنظيم كالچ 
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  ساختمان كالچ
  
  ) كالچ از نوع ديافراگمي(

  : كالچ  )1(
مجموعــه ديســك كــالچ و : شــده اســت كــالچ از دو مجموعــه تشــكيل

  مجموعه صفحه كالچ 
  
  
  
  : مجموعه ديسك كالچ )2(

  : باشد مجموعه ديسك كالچ شامل قطعات زير مي
كاور ، فنر ديـافراگمي ، حلقـه پايـه، صـفحه فشـاري ، قـالب ، صـفحه        

  متحرك و غيره 
  
  
  
 : باشد صفحه كالچ شامل قطعات زير مي )3(

فنـر برگـي ، لنـت ، فنـر      توپي ، ديسك محرك ، ديسـك ضـربه گيـر ،   
  ارتعاش گير ، پرچ و غيره 
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  عيب يابي كالچ 

  
  كالچ ) بكسواد(لغزش .  1

  رفع عيب   علت   نوع عيب 
در موقع آزاد كردن پدال كالچ خودرو حركت   )1(

  . كند نكرده و يا به آهستگي حركت مي
در موقع رانندگي با فشار دادن پدال گاز   )2(

ت خودرو متناسب با سرعت موتور افزايش سرع
 . يابد نمي

. قدرت كافي براي طي سربااليي وجود ندارد )3(
 . آيد كالچ لغزش داشته و بوي سوختن مي

در موقع آزاد كردن پدال كالچ خودرو حركت  )4(
  . كند نكرده و يا به آهستگي حركت مي

سيستم كالچ تنظيم نيست ، پدال كالچ خالصي 
ن بلبرينگ كالچ با فنر ندارد ، خالصي ما بي
حتي وقتي كه كالچ به كار . ديافراگمي وجود ندارد

هاي فنر ديافراگمي در حالت  شود ، تيغه گرفته نمي
تواند  فشرده و دفرم قرار دارد و صفحه فشاري نمي

پدال كالچ . فشار الزم را به صفحه كالچ وارد نماييد
  . تواند به موقعيت مناسب برگشت نمايد نمي

بلبرينگ را تنظيم كنيد كورس خالصي 
  . حركت و خالصي پدال كالچ را تنظيم نماييد

در موقع رانندگي با فشاردادن پدال گاز سرعت 
  . يابد خودرو متناسب با سرعت موتور افزايش نمي

لنت صفحه كالچ ناهموار، فرسوده ، روغني و  )1(
  . سوخته است

  

  . مجموعه صفحه كالچ را تعويض كنيد

اتصال ديسك كالچ به فاليويل شل پيچهاي ) 2(
  . شده و يا سطح فاليويل شيار دار است

دفرم شدن و تغيير شكل فاليويل را برطرف 
كرده و پيچهاي اتصال ديسك به فاليويل را 

  . تا گشتاور مجاز سفت كنيد
هزار خاري توپي صفحه كالچ با شفت جعبه ) 3(

 . دنده گيرپاژ است

  

ا هزار خارشويي هزار خارشويي صفحه كالچ ي
شفت جعبه دنده را تعمير و عامل گيرپاژ را 

  . برطرف كنيد

قدرت كافي براي طي سربااليي وجود ندارد كالچ 
  . آيد لغزش داشته و بوي سوختن مي

 . فنر ديافراگمي خراب يا ضعيف شده است) 1(

  

فنر ديافراگمي يا مجموعه ديسك كالچ را 
  . تعويض كنيد

اطمينان پيدا كنيد كه خودرو تحت بار زياد    . شود زياد استفاده ميكالچ تحت بار ) 2(
  . كند حركت نمي
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   آزاد نكردن كالچ . 2
  رفع عيب   علت   نوع عيب 

وقتي پدال كالچ در هنگام تعويض دنده فشرده 
شود كالچ كامالً آزاد نشده و در يك وضعيت  مي

به تعويض دنده . نيمه آزاد و نيمه درگير قرار دارد
شود و صداي ضربه زدن از جعبه  سختي انجام مي

بعد از قرار گرفتن جعبه دنده در يك . آيد دنده مي
گردد و حركت خودرو  دنده پدال كالچ آزاد نمي

همراه ضربه يا موتور داراي احتراق ناقص 
)Misfire (است .  

باشد و خالصي  تنظيم فرمان كالچ صحيح نمي) 1(
ب كم شدن كورس پدال كالچ زياد بوده و موج

گردد و همچنين پدال كالچ به  موثر پدال مي
  . گردد طور كامل آزاد نمي

سيستم فرمان كالچ ، خالصي پدال را تنظيم 
و از آزاد شدن كامل پدال كالچ مطمئن 

  . گرديد

وقتي سيستم كالچ از نوع هيدروليكي است به ) 2(
دليل كم بودن روغن، وجود هوا در سيستم 

  . شود وده و بلبرينگ آزاد نميبرگشت ناقص ب

روغن را به سيستم كالچ اضافه كرده تا به 
هواگيري كرده و . صورت خودكار تنظيم گردد
  . بلبرينگ كالچ را پياده كنيد

قطعه معيوب سيستم راه انداز كالچ را تعويض   . سيستم راه انداز كالچ خراب است) 3(
  . كنيد

ر شفت ورودي هزار خارتوپي كالچ با هزار خا) 4(
  . جعبه دنده گيرپاژ است

  

هزار خار توپي كالچ يا هزار خار شفت ورودي 
جعبه دنده را تعمير كرده تا آزادانه حركت 

  . كنند

حركت زياد بلبرينگ كالچ موجب برخورد فنر ) 5(
  . گردد ديافراگمي با صفحه كالچ مي

  . كورس حركت بلبرينگ كالچ را تنظيم كنيد

د خالصي بيش از حد هزار خار توپي سايش زيا) 6(
كالچ و خار شفت ورودي جعبه دنده باعث باال 
رفتن خالصي محيطي صفحه كالچ و افزايش 

  . گردد ضربه در هنگام حركت خودرو مي

صفحه كالچ و شفت ورودي جعبه دنده را 
  . تعويض كنيد

ر يا تعويض شفت ورودي جعبه دنده را تعمي  . شفت ورودي جعبه دنده خراب است) 7(
  .كنيد

قالب و صفحه متحرك ديسك كالچ دفرم شده ) 8(
 . و يا اشتباه قرار گرفته است

  

  . ديسك كالچ را تعويض كنيد
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  رفع عيب   علت   نوع عيب 

وقتي پدال كالچ در هنگام تعويض دنده فشرده 
شود كالچ كامالً آزاد نشده و در يك وضعيت  مي

تعويض دنده به . ر داردنيمه آزاد و نيمه درگير قرا
شود و صداي ضربه زدن از جعبه  سختي انجام مي

بعد از قرار گرفتن جعبه دنده در يك . آيد دنده مي
گردد و حركت خودرو  دنده پدال كالچ آزاد نمي

همراه ضربه يا موتور داراي احتراق ناقص 
)Misfire (است .  

ضخامت لنت كالچ كم شده يا سطح آن ) 9(
   . ناهموار است

سطح ناهموار لنت صفحه كالچ را سنباده 
  . بزنيد

  . لنت يا مجموعه صفحه كالچ را تعويض كنيد

سطح لنت كالچ را تميز كرده و يا آن را   .سطح لنت روغني است) 10(
  . تعويض كنيد

هاي ان  فنر ديافراگمي ضعيف و يا تيغه) 11(
  . فرسوده شده است

ويض فنر ديافراگمي يا مجموعه ديسك را تع
  . كنيد

به دليل توليد حرارت تغيير شكل موجب ) 12(
افزايش حالت نيمه درگير و نيمه آزاد كالچ 

  . شود مي

Properly 

در اثر نيروي گريز از مركز بلبرينگ انتهاي ) 13(
ميل لنگ و شفت ورودي جعبه دنده فرسوده 

  . شده است

  . بلبرينگ فرسوده را تعويض كنيد

 ball headشاخه كالچ و نشيمنگاه دو ) 14(
  . فرسوده و يا دفرم شده است

  . نشيمنگاه دو شاخه كالچ را تعويض كنيد

هاي اتصال  به دليل نيروي گريز از مركز پيچ) 15(
ديسك كالچ به فاليويل شل شده و يا جسم ما 

  . بين انها قرار گرفته است

جسم خارجي را از بين سطح تماس آنها خارج 
ديسك كالچ روي فاليول كرده و نصب صحيح 

  . مطمئن گرديد
  
  لرزش كالچ .  3

  رفع عيب   علت   نوع عيب 

كند ولي  راننده پدال كالچ را به طور صحيح آزاد مي
شروع حركت خودرو همراه با لرزش است و در 

  .  گردد موقع حركت ارتعاش مي

هاي ديسك و  ناهماهنگ سفت كردن پيچ) 1(
ش زياد تيغه فنر ناهموار بودن فاليويل و فرساي

  ديافراگمي ديسك كالچ  

ها آن را به طور  ديسك كالچ را نصب و پيچ
  . يكنواخت سفت كنيد

سطح فاليويل ، صفحه فشاري ديسك و يا ) 2(
صفحه كالچ دفرم شده يا ناهموار است، در 
موقع درگيري كالچ سطوح هر سه قطعه 

  .فعاليت دارند

و سطح فاليويل را اصالح كرده يا ديسك 
كالچ را روي . صفحه كالچ را تعويض كنيد

  . فاليويل به طور صحيح نصب نماييد

پيچهاي اتصال فاليويل به موتور، پيچهاي ) 3(
هاي  اتصال جعبه دنده به محفظه كالچ ، پيچ

دسته موتور شل شده و يا يكي از دسته موتورها 
  . خراب است

پيچهاي فاليول ، جعبه دنده و دسته موتور را 
كرده و دسته موتور معيوب را تعويض سفت 
  . كنيد

هزار خارتوپي كالچ يا هزار خار شفت ورودي ) 4(
جعبه دنده فرسوده شده و يا دفرم شده و به 

  . كنند راحتي روي يكديگر حركت نمي

صفحه كالچ و يا شفت ورودي جعبه دنده را 
  . تعويض كنيد

لنت صفحه كالچ روغني شده ، ديسك قاب ) 5(
هاي لنت  يا سطح آن ناهموار بوده ، پرچ داشتن

  . بيرون زده و يا شل شده است

لنت كالچ را تميز كرده ، تاب گيري كنيد و 
  . يا صفحه كالچ را تعويض نماييد
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   كند  كالچ صدا توليد مي.  4
  رفع عيب   علت   نوع عيب 

در موقع حركت خودرو به دليل فرسايش زياد 
كالچ صدا ايجاد قطعات در هنگام عمل كردن 

اين اتفاق در نتيجه خرابي يا گيرپاژ گردن . شود مي
  . باشد قطعات داخل كالچ مي

افزايش ضربات محوري كه اثر حركت ما بين ) 1(
شفت ورودي جعبه دنده و توپي صفحه كالچ 

اي به غير از سايش  دهد نتيجه رخ مي
گير و ضعيف شدن  هاي صفحه ضربه پنچره

 .  داردفنرهاي ارتعاش گير ن

  

  

هزار خاري توپي صفحه كالچ يا هزار خار شفت ) 2(
ورودي جعبه دنده فرسوده شده و خالصي بين 

  .  آنها افزايش يافته است

صفحه كالچ يا شفت ورودي جعبه دنده را 
  . تعويض كنيد

   .بلبرينگ كالچ را تعمير يا تعويض كنيد .  بلبرينگ كالچ فاقد گريس بوده يا خراب است) 3(

  .  هاي فنر ديافراگمي شكسته است تيغه) 4(

  

  . فنر ديافراگمي را تعويض كنيد

عمل كالچ گيري در موقع تعويض دنده ) 5(
  . نامناسب و يا ناقص است

عامل موثر در آزاد شدن ناقص كالچ را حذف 
  . كنيد
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  رفع عيب   علت   نوع عيب 

در موقع حركت خودرو به دليل فرسايش زياد 
ات در هنگام عمل كردن كالچ صدا ايجاد قطع
اين اتفاق در نتيجه خرابي يا گيرپاژ گردن . شود مي

  .باشد قطعات داخل كالچ مي

فنرهاي ارتعاش گير ضعيف يا از جاي خود ) 6(
 .   خارج شده و پين توقف قفل شده است

  

  . مجموعه صفحه كالچ را تعويض كنيد

كالچ وجود اشياء خارجي از قبيل پيچ داخل ) 7(
 .   دارد

  

  . شئي خارجي را از كالچ خارج كنيد 
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  نكات ايمني براي نصب و تنظيم كالچ 

قبل از نصب كالچ ، ابتدا صاف و تميز بودن سطح تماس فاليويل با صـفحه كـالچ را    )1(
بررسي كنيد و از روان و بدون مشكل بودن شفت ورودي جعبه دنده اطمينـان پيـدا   

  . يدكرده و سپس نصب نماي
اي نـازك از   قبل از نصب صفحه كالچ هزار خار شفت ورودي جعبه دنـده را بـه اليـه    )2(

 ) نوع ديگر گريس استفاده نكنيد. (گريس ليتيوم آغشته كنيد
  
  
  
  
  

بعد از انجام موارد باال صفحه كالچ را روي شفت ورودي جعبه دنده سوار كرده و آنرا بـه طـرف   
  . عقب و جلو حركت دهيد

  
  
  

ب نرمال بودن وضعيت بلبرينگ كالچ و فاليويل ، چرخش آزاد بلبرينـگ ،  قبل از نص )3(
 . سايش زياد شفت ورودي جعبه دنده بررسي كنيد

  
  
  
  

 . قبل از نصب مجموعه ديسك كالچ روغن را از روي سطح صفحه فشاري  پاك كنيد )4(
هـاي بـزرگ و    در مدت نصب مجموعه ديسك كالچ كـامالً دقـت نماييـد تـا سـوراخ      )5(

 . يسك كالچ در موقعيت صحيح قرار گيردكوچك در د
 . ها را تا گشتاور مجاز سفت كنيد در موقع نصب مجموعه ديسك كالچ پيچ )6(
 . در موقع نصب كالچ سطح تماس ديسك كالچ و لنت را از آلودگي محافظت كنيد )7(
 . در موقع نصب دقت نماييد تا مركز كالچ با مركز فاليويل در يك راستا قرار گيرد )8(
اطمينان پيـدا  . كامل مجموعه كالچ مقدار خالصي پدال را بررسي كنيد بعد از نصب )9(

كرده كه عيبي وجود ندارد ، آزمايش جاده را انجام داده و در سرعت پـايين كـالچ را   
 . بررسي كنيد

 . ديسك و صفحه كالچ آغشته به روغن را مطلقاً نصب نكنيد )10(
  تعمير و اصالح هر مرحله و مجموعه كالچ  )11(
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  اطالعات بازرسي و تعمير ميل گاردان 

  مشخصات  عنوان 
    مقدار تلرانس مجاز لنگ زدن 

   mmان ميل گارد
 0.6  جلو
  0.6  عقب

  
  اطالعات پياده كردن و نصب ميل گاردان 

  
  ) 4 * 2(پياده كردن ميل گاردان 

 را از فلنچ ديفرانسيل  چهار شاخه ميل گاردان را باز كرده و ميل گاردان  هاي  پيچ) 1(
  . جدا كنيد

  
  
  
  . را از شاسي جدا كنيد دان پايه نگهدارنده ميل گاردان را باز كرده و ميل گار هاي  پيچ) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در انتها سر جلو ميل گاردان را از جعبه دنده خارج كرده و براي جلوگيري از ورود آلـودگي  ) 3(

  . به داخل جعبه دنده محل اتصال گاردان با جعبه دنده را با استفاده از كوركن مسدود كنيد
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  ) 4*4(ه كردن ميل گاردان پياد

  مجموعه ميل گاردان جلو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ليست قطعات 
  LJمجموعه فالنچ .  1
  پيچ .  2
  واشر  .  3
  واشر گردگير .  4
  واشر .  5
  مهره.  6
  ميل گاردان.  7
  مجموعه چهار شاخه .  8
  رينگ ضامن .  9

  فالنچ گاردان . 10
  پيچ ميل گاردان .  11
  واشر فنري .  12
  مهره ميل گاردان  .  13

   
  

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 III)  شفت محرك(ميل گاردان
III-4  

 

99 
 

  مجموعه شفت ميل گاردان  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

   ليست قطعات 
  فالنچ.  1
  ميل گاردان جلو    .  2
  گردگير بزرگ   .  3
  گردگير كوچك .  4
  مجموعه پايه نگهدارنده مياني  .  5
  دو شاخه بدون لغزش .  6
  واشر .  7
  مهره  .  8
  مجموعه چهار شاخه گاردان  .  9

  خار چهار شاخه گاردان  . 10
  كشويي  .  11
  ميل گاردان عقب  .  12
  پيچ .  13
  واشر فنري .  14
  واشر تخت .  15
  مهره ميل گاردان .  16
  پيچ ميل گاردان   .  17
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    ميل گاردان بازرسي
 . نيدها بررسي ك حركت آزادانه چهار شاخه گاردان را در تمام جهت •
 . ميل گاردان را براي خميدگي ، پيچيدگي و خرابي بررسي كنيد •
 . تاب داشتن ميل گاردان را بررسي كنيد •

شكل قرار داده ابتدا آنرا تراز كرده و سپس با اسـتفاده   Vمطابق شكل ميل  گاردان را روي پايه 
ار تاب داشتن بيشـتر  اگر مقد. گير مقدار تاب داشتن ميل گاردان را بررسي كنيد از ساعت اندازه

  . باشد، ميل گاردان را اصالح و يا تعويض كنيد mm 0.6از 
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  JC520TM15جعبه دنده                
  راهنماي تعمير               

  
 IV-1   ..................................................................................................................  اطالعات عمومي     1
IV-3   .............................................................................................................ردن اجزاء جعبه دندهباز ك    2
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  اطالعات عمومي .  1
و  BQ6473G  ،BQ1023G ،BQ6473RGبر روي خودروهاي  JC520TM15جعبه دنده 

BQ1023RG به كار رفته است .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشخصات 
  Iنسبت تبديل سرعت   

 gf.m (  20.0(ظرفيت انتقال گشتاور
  )مكانيكي(معمولي  

  رخ عقب محركچ 2 نوع محرك
  5 )دنده(تعداد سرعت

نسبت تغيير 
  )دنده(سرعت 

 3.967  ) 1دنده (اولين سرعت 
  2.136  ) 2دنده (دومين سرعت 
  1.360  ) 3دنده (سومين سرعت 

  1.000  ) 4دنده (چهارمين سرعت 
  0.856  ) 5دنده (پنجمين سرعت 

  3.578  ) دنده عقب(سرعت عقب 
  27/8 حرك كيلومتر شمار نسبت تبديل سرعت دنده م

  هيدروليك سيستم راه انداز كالچ
 mm( 759(حداكثر طول

  )بدون روغنkg( 38 )(وزن
 external hub vibration acceleration(  Refer to { ≤ 9/s2 (below 40(صدا 

km/h)} 
  SAE (75W / 85W) (Gl-4)  مشخصات روغن جعبه دنده

  روش پر كردن روغن جعبه دنده 
از طريق محل ريختن روغن در سمت 

تا : جانبي جعبه دنده سطح روغن 
سطح پايين سوراخ محل ريختن 

  روغن
 L 2.3 مقدار روغن جعبه دنده
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  تعويض دنده نوع 
  
  
  
  
  
  
  
  يابي  عيب •

اگر  در جعبه دنده شرايط غير عادي ظاهر شد و كاربر توان رفع آن را نداشته باشد به تعميرگاه 
براي توضيح در رابطه كاتالوگ قطعات و شماره فني به . متخصص مراجعه كنيد مجاز يا اشخاص

  . كتابچه نگهداري و تعمير مراجعه كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  رفع عيب   علت   نوع عيب 

خالص شدن جعبه دنده در موقع 
  رانندگي 

ساييده شدن شيار منحني شكل ميل ماهك  )1(
، ساييده شدن پين قفل كن و ضعيف شدن فنر 

  ساچمه ميل ماهك 
 ساييده شدن سطح تماس ميل ماهك  )2(
ساييده شدن سطح درگيري دنده برنجي يا  )3(

 دنده چنگكي 
  خالصي محوري دنده  )4(

ها و سيستم عملكرد را  وضعيت قرار گرفتن ماهك )1(
بررسي و يا جعبه دنده را پياده و با دست دنده را جا زده و 

  . شرايط درگيري را بررسي كنيد
رود ، دفرم شدن ماهك و يا  نمي اگر دنده كامل جا )2(

 . سطح تماس آن را بررسي كنيد شدن ساييده
اگر درگير كامل باشد سطح داخلي قسمت مخروطي  )3(

دنده چنگكي يا دندانه آن را براي  ساييده شدن بررسي 
 . كنيد

دسته (اگر در موقع رانندگي خالصي اهرم تعويض دنده  )4(
اهك ، خرابي زياد باشد ، ساييده شدن شيار ميل م) دنده 

   يا ضعيف شدن فنر
در اين حالت كالچ بدون عيب است ، 
تعويض دنده مشكل و همراه صداي 
زياد بوده و يا تعويض دنده براي يك 

  . دنده معين مشكل است 
صدا توليد  ضربه و  جعبه دنده 

  . كند مي

  سائيدگي زياد پين قفل كن  )1(
 هاي چرخ دنده  شكستگي دندانه )2(
 ابي دنده خالصي زياد يا خر )3(
 ساييده شدن ياتاقان  )4(
  مقدار كم روغن  )5(

  . علت را تعيين كرده و جعبه دنده را پياده كنيد )1(
بلبرينگ يا دنده معيوب را پياده ، بررسي ، تميز و  )2(

 . تعويض كنيد
  . مقدار روغن را تكميل و يا روغن را تعويض كنيد )3(

  زياد بودن مقدار روغن  )1(  نشتي 
 خراب شدن كاسه نمد  )2(
ردن از چسب آب بندي به مقدار استفاده نك )3(

 كافي و خرابي واشر آب بندي 
 خراب بودن درپوش تهويه  )4(
  سطوح تماس   Not trimmedشكستن يا  )5(

  سطح روغن را بررسي كنيد  )1(
 كاسه نمد را تعويض كنيد  )2(
قطعات متصل به هم را پياده كرده و نقاط معيوب را  )3(

 . بررسي كنيد
  . درپوش تهويه را تعويض كنيد )4(

  كثيف بودن زياد روغن  )1(  بلبرينگ  خراب شدن
 روغن كاري ناقص يا كيفيت بد روغن  )2(
  بلبرينگ نامرغوب  )3(

  روغن را تعويض كنيد  )1(
مقدار روغن را بررسي كرده ، آن را تكميل و يا  )2(

 . تعويض كنيد
  . بلبرينگ را تعويض كنيد )3(
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  باز كردن اجزاء جعبه دنده .  2
  ) 1(بدنه جعبه دنده .  1

  . باشد تاور نشان داده شده در شكل گشتاورهاي مجاز ميمقدار گش: احتياط 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بست پوسته دنده كيلومتر .  1
  سوئيچ چراغ دنده عقب .  3
  ساچمه فلزي .  5
  ساچمه فلزي .  7
  ) يكدست/ عدد  B) (2(فنر برگشت به حالت خالص .  9

11  .Plugh B  برگشت به حالت خالص  
  ) گلداني عقب(بندي مجموعه محفظه عقب  آبواشر .  13

  پوسته دنده كيلومتر .  2
  واشر .  4
  فنر ساچمه .  6
  )يكدست/ عدد  B) (2(كوركن . 8

10  .Plugh B برگشت به حالت خالص  
  ) گلداني عقب(مجموعه محفظه عقب .  12
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  جعبه دنده ) پوسته(بدنه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به دنده  درپوش پايين جع.  14
  اي   خار حلقه.  16
  كوركن .  15
  ساچمه فلزي .  20
   2و  1فنر دو شاخه ماهك دنده .  22
  و عقب  5ميل  ماهك دنده .  24
  و عقب  5ماهك دنده .  26
  مهره قفل كن شفت دنده عقب .  28
  و عقب  5دنده .  30

  واشر درپوش پايين جعبه دنده .  15
  بلبرينگ عقب شفت اصلي .  17
  فنر .  19
  4و  3فنر دو شاخه ماهك دنده .  21
  و عقب  5فنر دو شاخه ماهك دنده .  23
  4و  3ميل ماهك دنده .  25
27  .Inter Lock Plug  
  بلبرينگ.  29
 2و  1ميل ماهك دنده .  31
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  ) III(بدنه جعبه دنده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

  مهره شفت اصلي .  32
  ) ندازفاصله ا(واشر .  34
  ساچمه فلزي .  36
  ياتاقان سوزني .  38
  ) واشر النگويي( واشر زير ياتاقان .  40
  و عقب  5كشويي دنده .  42
  و عقب  5توپي سنكرونيزه دنده .  44
  دنده عقب .  46
  بوش ياتاقان .  48
  اشپيل .  50
  واشر .  52
  ) سري 2(بلبرينگ سوزني .  54
  شفت دنده واسطه عقب .  56
  نشيمنگاه ياتاقان عقب .  58

  دنده عقب .  33
  ) فاصله انداز(واشر .  35
 5دنده .  37
  بوش ياتاقان .  39
  5،  4،  3) دنده برنجي ( حلقه سنكرونيزه .  41
  و عقب  5دنده ) فنر خار موشكي(فنر سنكرونيزه .  43
  و عقب  5دنده ) خار موشكي(خار .  45
  ياتاقان سوزني .  47
  واشر .  48
  مهره شياردار .  51
  دنده واسطه عقب .  53
  ) عدد 4(پيچ .  55
  پيچ .  57
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  ) IV(جعبه دنده ) پوسته(بدنه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واشر فنري  .  59
  بلبرينگ .  61
  ) واشر آبندي قيفي جلو(واشر آب بندي سيت بلبرينگ جلو  .  63
  كنس خارجي بلبرينگ مياني شفت زير .  65
  اي   ر حلقهخا.  67
  بلبرينگ شفت ورودي  .  69
   4و  3دو شاخه ماهك دنده .  71
  دنده زير .  73
  مجموعه شفت اصلي  .  75

  كنس خارجي بلبرينگ شفت زير  .  60
  ) قيفي جلو(سيت بلبرينگ جلو .  62
 كاسه نمد.  64
  واشر فلزي .  66
  اي  خار حلقه.  68
  مجموعه شفت ورودي  .  70
   2و  1ماهك دنده  دو شاخه.  72
  بلبرينگ جلوي شفت اصلي  .  74
 پوسته جعبه دنده .  76
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  اهرم تعويض دنده .  2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  )   يكدست/ عدد  4(پيچ .  1
  بوش اهرم كنترل .  3
  صفحه محدود كننده .  5
  مجموعه استوپر  .  7
  پايه اهرم تعويض دنده   .  9

  )   اهرم تعويض دنده(م كنترل مجموعه اهر.  2
  واشر آب بندي  .  4
  مهره .  6
  پيچ مخصوص.  8

  فنر برگشت دهنده .  10
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  اهرم تعويض دنده .  3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )   يك قطعه( بلبرينگ جلو شفت زير .  1
  مجموعه دنده زير  .  3

  بلبرينگ مركزي شفت زير    .  2

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اي                                                        هخار حلق.  1
  شفت ورودي   .  3

  بلبرينگ .  2
  

 

 شفت ورودي.4
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  ) گلداني عقب ( پوسته عقب .  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  پايه اهرم تعويض دنده    .  1
  فنر  .  3
  فنر برگشت دهنده  .  5
  پيچ مخصوص   .  7
  پين فنري    .  9

  حالت خالص  انگشتي.  11
  گردگير .  13
  كاسه نمد .  15

  واشر آب بندي پايه اهرم تعويض دنده    .  2
  ساچمه .  4
  مجموعه استوپر .  6
  پين قفل كن .  8

  ميل ماهك .  10
  تعويض كننده دنده .  12
  كوركن سوراخ ميل ماهك .  14
  ) گلداني عقب(مجموعه پوشه عقب .  16
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  شفت اصلي.  6 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بلبرينگ    .  1
    2و  1ياتاقان سوزني دنده . 3
  رينگ داخلي سنكرونيزه   .  5
  رينگ خارجي سنكرونيزه    .  7
      2و  1توپي سنكرونيزه دنده .  9

   2و  1دنده ) فنر خار موشكي(فنر سنكرونيزه .  11
  مخروط سنكرونيزه .  13
  2دنده .  15
  4و  3كشويي دنده . 18
   4و  3دنده ) خار موشكي( خار سنكرونيزه .  20
  ) دنده برنجي ( رينگ سنكرونيزه .  22

 5و  4،  3دنده 
  3دنده .  24 

  دنده يك     .  2
  1بوش ياتاقان سوزني دنده .  4
  مخروط سنكرونيزه  .  6
   2و  1كشويي دنده .  8

   2و  1دنده ) خار موشكي(خار سنكرونيزه .  10
  سنكرونيزه رينگ خارجي .  12
  رينگ داخلي سنكرونيزه  .  14
 اي   خار حلقه.  17
   4و  3توپي سنكرونيزه دنده .  19
   4و  3دنده ) فنر خار موشكي(فنر سنكرونيزه .  21
  ياتاقان سوني .  23
  شفت اصلي .  25
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  5DYM10نگهداري و تعمير جعبه دنده ، 

  
 IV – 13   .....................................................................................  ساختمان و مشخصات جعبه دنده 

 IV – 14   .......................................................................................  فني و پارامترهاي اصلي  اطالعات
 IV – 15   ................................................................................  روش استفاده و نگهداري جعبه دنده 

 IV – 16   .....................................................  روش باز كردن ، ليست قطعات و تنظيم جعبه دنده 
 IV –23   .............................................................................................................  يابي جعبه دنده  عيب
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  ساختمان و مشخصات جعبه دنده 

  
  ) 4WD(بر روي خودروهاي چهار چرخ محرك  5DYM10جعبه دنده 

)BQ2023RG , BQ2023G , BQ6473RSG , BQ6473SG ( 4با موتورG64  به كار
  . روند مي

  .اي است شفت مرحله 3يك جعبه دنده  5DYM10جعبه دنده 
تعويض . گيرد ها حركت به جلو توسط سنكرونيزه از نوع داخلي انجام مي تعويض دنده براي دنده

  . عمر دنده نتايج مطلوب اقتصادي دارددنده نرم ، مطمئن ، راحت و كاهش توليد صدا و افزايش 
مكانيزم كنترل جعبه دنده پنج سرعته امكان احسان تعويض دنده قابل انعطاف ، صحيح و 

همچنين به مكانيزم قفل داخلي مجهز بوده كه از . آورد مشخص را توسط دست را به وجود مي
اطمينان را افزايش  اشتباه جا رفتن دنده عقب جلوگيري به عمل آورده و آسايش و قابليت

جعبه دنده با پوسته از . باشد ساختمان جعبه دنده كوچك با ظرفيت انتقال بار زياد مي. دهد مي
  . آلياژ آلومينيوم ، سبك و ساده باظاهري زيبا است

  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  5DYM10شماتيك دياگرام ساختمان                                                                                  
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  اطالعات فني و پارامترهاي اصلي

  
  

  ها در شكل روبرو آمده است موقعيت دنده
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
 .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 N.m 196 حداكثر گشتاور ورودي 

  نسبت تبديل سرعت 

I II III IV V R 
3.704  2.020  1.369  I 0.802  4.4725  
3.9285 2.3333 1.4516 I 0.851 4.7435 
4.452 2.398 1.414 I 0.802 4.4725 
4.452 2.619 1.517 I 0.8544.4725 

 mm (  72(فاصله مركز 
 L(  3.3(ظرفيت روغن 

 Direct Operration  روش عملكرد
 kg(  41(وزن خالص 

 4G64  موتور ) سازگار با(نوع 
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  روش استفاده و نگهداري جعبه دنده 
  ه از جعبه دنده روش صحيح استفاد.  1
  . تعويض دنده را به تدريج بدون اعمال نيروي ناگهاني انجام دهيد) 1(
  . با دنده سبك شروع به حركت نكنيد) 2(
براي جلوگيري از سايش سريع دو شاخه ماهك در هنگام رانندگي روي اهرم تعويض دنده ) 3(

  . دست نگذازيد
 GL-4SAE75W/90: نوع روغن مصرفي .  2
  ايمني براي خودروي نو نكته .  3

كيلومتر روغن جعبه  1500وقتي خودرو در وضعيت آب بندي قرار دارد، بعد از طي مسافت 
  . دنده را تعويض كنيد

  : مراحل سه گانه نگهداري جعبه دنده .  4
  : مرحله اول نگهداري جعبه دنده ) 1(

اگر روغن . ررسي كنيدتراز بودن سطح روغن جعبه دنده را با لبه پايين محل ريختن روغن ب
  . كافي نباشد جعبه دنده را پر كنيد

شود و باال بودن  پايين بودن سطح روغن باعث روغنكاري ناقص و سوختن ياتاقان و دنده مي
  . گردد سطح روغن باعث گرم شدن زياد و نشتي مي

  : مرحله دوم نگهداري ) 2(
در آن روغن تعويض و داخل جعبه  شود و نگهداري براي خودروهاي نو استفاده ميمرحله دوم  

  . گردد در هنگام اجراء مرحله دوم نگهداري كيفيت روغن بررسي مي. شود دنده با نفت پاك مي
  مرحله سوم نگهداري جعبه دنده ) 3(

. مرحله سوم نگهداري شامل باز كردن قطعات، بازرسي ، تميز كردن و تعويض روغن است
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   تنظيم جعبه دنده روش باز كردن، ليست قطعات و 
  
  باز كردن قطعات جعبه دنده .  1

اي  ، خار حلقه) قيفي جلو(، مجموعه درپوش جلو ) گلدان جلو(در اين قسمت محفظه كالچ 
، پوسته جعبه دنده ، و قطعات خارجي متصل ) گلداني عقب(بلبرينگ ، مجموعه پوسته عقب 

  .شوند به جعبه دنده پياده مي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) گلداني جلو(محفظه كالچ .  1
  ) قيفي جلو( مجموعه درپوش جلو .  2
  پوسته .  3
  مجموعه صفحه مياني جعبه دنده .  4
  ) گلداني عقب (مجموعه پوسته عقب .  5
  نشيمنگاه اهرم تعويض دنده .  6
  پايه اهرم تعويض دنده .  7
  پايه .  8
  بلبرينگ كالچ .  9

  مجموعه دوشاخه كالچ .  10
  پايه دو شاخه كالچ .  11
  پمپ پايين كالچ .  12
  پيچ .  13
  پيچ سر شش گوش با واشر .  14
  اي بلبرينگ جلوي شفت زير  خار حلقه.  15

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي بلبرينگ شفت ورودي  خار حلقه.  16
  اي  پين استوانه.  17
  پيچ سر شش گوش با واشر .  18
  ) چ تخليه مغناطيسيپي(درپوش مغناطيسي سر شش گوش .  20
  )پيچ ريختن روغن (درپوش سر شش گوش .  22
  كالهك سوئيچ دنده عقب .  23
  مجموعه سوئيچ دنده عقب .  24
  واشر آب بندي .  25
  مكانيزم تعيين موقعيت.  26
  مكانيزم تعيين موقعيت .  27
  بلوك تعويض دنده .  29
  شفت انتخاب دنده .  30
  اهمر تعيين دنده .  31
  درپوش تهويه.  32
  پيچ تنظيم بلوك تعويض دنده .  33
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  پياده كرده صفحه مياني جعبه دنده ) 1(

  جدا كردن قطعات بخش فرمان از صفحه مياني جعبه دنده 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )  اي خار ضامن حلقه(حلقه نگهدارنده ضامن .  1
  بازوي تعويض دنده عقب  .  2
    بلوك تعويض دنده عقب.  3
  اهرم تعويض دنده عقب  .  4
  مجموعه پايه بازوي تعويض دنده عقب  .  5
  پين فنري  .  6
    4و  3ماهك تعويض دنده .  7
   2و  1پيچ تنظيم موقعيت ماهك تعويض دنده .  8
   2و  1ماهك تعويض دنده .  9

  كوركن فنر  .  10
  و عقب   4،  3،  2،  1فنر ميل ماهك تعويض دنده .  11
  اچمه  س.  12
  پيچ سر شش گوش با واشر.  13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   2و  1ميل ماهك تعويض دنده .  14
   4و  3ميل ماهك تعويض دنده .  15
  اي  خار حلقه.  16
  ميل ماهك تعويض دنده عقب  .  17
    5ميل ماهك تعويض دنده .  18
  5فنر ميل ماهك تعويض دنده .  19
  راهنماي پين قفل كن  .  20
  پين قفل كن بلند  .  21
  پين قفل كن كوتاه   .  22
  و عقب   5ميل ، ماهك تعويض دنده .  23
  و عقب   5اهرم راهنماي تعويض دنده .  24
  و عقب   5ماهك تعويض دنده .  25
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  باز كردن قطعات متحرك از صفحه مياني جعبه دنده
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مجموعه شفت ورودي   .  1
  ه شفت خروجي   مجموع.  2
  صفحه مياني جعبه دنده   .  3
  اي بلبرينگ عقب شفت خروجي  خار حلقه.  4
  صفحه نگهدارنه بلبرينگ عقب شفت خروجي   .  5
  پيچ سر شش پخت دار  .  6
  )  زير(حلقه نگهدارنده بلبرينگ جلو شفت واسطه .  7
  )  زير(اي بلبرينگ جلو شفت واسطه  خار حلقه.  8
  )  زير(جلو شفت واسطه بلبرينگ .  9

  ) زير(چرخ دنده شفت واسطه .  10
  ساچمه فلزي .  11
  )   زير(بلبرينگ عقب شفت واسطه .   12
  )زير(اي بلبرينگ عقب شفت واسطه  خار حلقه.  13
  5واشر دنده .  14

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   5ياتاقان سوزني دنده .  15
   5مجموعه توپي دنده .  16
  5سنكرونيزه دنده قطعه لغزنده .  17
     5و  4و  3اي دنده  خار حلقه.  18
  5كشويي سنكرونيزه دنده .  19
20  .  
    5دنده .  21
  ) زير(اي بلبرينگ عقب شفت واسطه  خار حلقه.  22
  دنده واسطه عقب .  23
  محور دنده واسطه عقب .  24
  اي محور دنده واسطه عقب  خار صفحه.  25
  پيچ با واشر .  26
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  كردن قطعات شفت خروجي  باز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     4و  3اي توپي دنده  خار حلقه.  1
     5و  4،  3سنكرونيزه ) فنر خار موشكي( اي  فنر حلقه.  2
      4و  3توپي سنكرونيزه دنده .  3
    4و  3دنده ) خار موشكي(قطعه لغزنده .  4
     4و  3كشويي سنكرونيزه .  5
    5و  4، 3دنده ) دنده برنجي(يزه حلقه سنكرون.  6
     3دنده .  7
    3ياتاقان سوزني دنده .  8
  ساچمه فلزي   .  9

  شفت خروجي  .  10
   2ياتاقان سوزني دنده .  11
      2دنده .   12
  2و  1دنده ) دنده برنجي ( حلقه سنكرونيزه .  13

  
  2و  1دنده ) فنر خار موشكي(حلقه فنري سنكرونيزه .  14
  2و  1دنده ) خار موشكي(قطعه لغزنده .  15
    2و  1توپي سنكرونيزه دنده .  16
   2و 1كشويي سنكرونيزه دنده .  17
      1دنده .  18
   1ياتاقان سوزني دنده .  19
  1بوش دنده .  20
  بلبرينگ عقب شفت خروجي   .  21
  اي بلبرينگ عقب شفت خروجي  خار حلقه.  22
   5دنده .  23
   5اي شفت دنده  قهخار حل.  24
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  باز كردن قطعات شفت ورودي 
  

  اي شفت ورودي  خار حلقه.  1
  اي بلبرينگ ورودي  خار حلقه.  2
  بلبرينگ شفت ورودي .  3
  مجموعه شفت ورودي .  4
  ياتاقان سوزني شفت ورودي .  5
  5و  4، 3دنده ) دنده برنجي ( حلقه سنكرونيزه .  6
  

  
  . را باز كنيد) في جلوقي( مجموعه درپوش جلو ) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  
  . را پياده كنيد) گلداني عقب (قطعات پوسته عقب ) 3(

  مجموعه مكانيزم محدود كننده .  1
  روغن برگردان .  2
  پوسته عقب .  4
  كوركن سوراخ فنر .  4
  خار فنري .  5
  كاسه نمد پوسته عقب .  6

  
  
  باز كردن قطعات پايه اهرم تعويض دنده  ) 4(

  اهرم تعويض دنده  پايه.  1
  واشر الستيكي  .  2
  واشر الستيكي  .  4
  فنر اهرم تعويض  .  4
  نشيمنگاه اهرم تعويض.  5
  گردگير.  6
  اهرم تعويض .  7
  فاصله انداز پالستيكي .  8
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  باز كردن قطعات مكانيزم محدود كننده ) 5(
  نده شفت محدود كن.  1
  فنر محدود كننده .  2
  بلوك محدود كننده .  3
  پين محدود كننده .  4

  
  
  جمع كردن و تنظيم قطعات جعبه دنده .  2
باشد براي انجام مراحل خاص به نقشه گسترده  جمع كردن برعكس روش باز كردن مي) 1(

  . قطعات مراجعه كنيد
  نكات فني براي جمع كردن و تنظيم ) 2(

a ( فاصله)δ  ( ما بين حلقه سنكرونيزه )گيري  و دنده چنگكي را اندازه) دنده برنجي
  . كنيد

  1δ (I)2δ (II )3δ (III  )4δ (IV  )5δ (V(  دنده 
 mm (  1~2 1~2 1~2 1~2 1~2(دارد مقدار استان

 mm(  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8(مقدار مجاز 
  

b (ها را بررسي كنيد خالصي محوري تمام دنده .  

  
c (هاي اصلي را بررسي كنيد  گشتاور مجاز سفت كردن براي پيچ و مهره .  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1δ (I )2δ (II )3δ (III  )4δ (IV  )5δ (V(  دنده 
 mm (  0.1~0.25 0.09~0.26 0.09~0.26 0.09~0.26 0.1~0.3(خالصي محوري 

گشتاور سفت QTY  مشخصات  نوع قطعه
 N.mكردن 

 )توجه(نكته محل قرار گرفتن

  شفت ورودي  M8X1.25 8 15-20  پيچ
بهها رارزوه
آغشته  چسب

  .كنيد

M10X1.2  پيچ
5  8 30-45  

محفظه كوپلينگ،
محل تماس صفحه 

مياني با پوسته 
  عقب

  

پيچ تخليه و
    پوسته  M18X1.5  3 30-50  ريختن روغن

مجموعه سوئيچ
    پوسته  M18X1.5  1 30-50  دنده عقب

Stud 
M18X1.2

    پوسته عقب  22-30 1  5

 پيچ
M10X1.2

5  9 30-45  
محفظه كالچ

و ) ي جلوگلدان(
  پوسته
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  نكات ايمني براي جمع كردن قطعات ) 3(
  

a(  تمام قطعات )را تميز كرده و ) به غير از قطعات الستيكي و واشرهاي آب بندي
 . سپس نصب كنيد

b( اي و پين فنري را مجدداً استفاده كنيد كاسه نمد ، كار حلقه . 
c( وغن و لبه كاسه نمد را به گريس آغشته كنيدسطوح اصطكاكي را به ر . 
d( ها نيرو وارد نكنيد ها يا غلطك در موقع نصب بلبرينگ به ساچمه . 
e( هاي كاسه نمد خم نشود در موقع نصب لبه . 
f( اي  در موقع جمع كردن اجزاء سنكرونيزه دهانه فنرهاي حلقه )فنرهاي خار موشكي( 

 . را در يك طرف قرار ندهيد
g(  در وضعيت خالص قرار داده و تمام بخشهاي آنرا براي نشتي بررسي جعبه دنده را

 . كنيد
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  يابي جعبه دنده  عيب
  عيوب عمومي

  )نوع عيب(
  رفع عيب  علت

  تعويض سخت دنده 
  استفاده صحيح كالچ  استفاده نكردن از كالچ
  بررسي و تنظيم  ناقص آزاد كردن كالچ

  تعويض قطعات معيوب  )دنده برنجي(خراب شدن حلقه سنكرونيزه
  تعويض قطعه معيوب  قوي بودن فنر ميل ماهك

صداي زياد يا غير 
  طبيعي 

  اضافه كردن روغن در حد استاندارد  كم بودن روغن
  تعويض يا روغن مناسب  كيفيت بد روغن

  تعويض روغن و قطع خراب  تعويض ديد روغن
  م بررسي و تنظي خالصي زياد دنده
  تعويض قطعه معيوب  خرابي بلبرينگ

  تعمير يا تعويض دنده  شكستن يا سايش زياد دندانه چرخ دنده

  نشتي 
  كم بودن روغن در حد استاندارد  زياد بودن مقدار روغن

  نصب و سفت كردن تا گشتاور مجاز  شل بودن يا نداشتن پيچ
  تعويض  مسدود شدن درپوش تهويه

  تعويض  نمد خرابي كاسه

  خرابي سنكرونيزه 
  تعويض  تعويض سريع دنده

  استفاده صحيح كالچ  استفاده نكردن از كالچ
  تعويض  سنكرونيزه)فنر خار موشكي(ايخرابي فنر حلقه

  بررسي و تنظيم نصب غلط شفت محرك

  بيرون زدن دنده 

  بررسي و تنظيم معيوب بودن مكانيزم فرمان
  نصب مجدد ن فنر يا ساچمه ميل ماهكمعيوب بود

  تعويض معيوب بودن فنر ميل ماهك
  تعويض  معيوب بودن كشويي

  تعويض معيوب بودن دو شاخه ميل ماهك

  سوختن دنده 
  تعويض قطعه و پر كردن روغن  كم بودن سطح روغن

  تعويض قطعه و روغن   روغن بد
  يض قطعه و روغن تعو تعويض دير هنگام يا كثيف بودن روغن

  تعويض قطعه و روغن  استفاده از مخلوط روغنهاي مختلف يا استفاده از مواد افزودني

به سختي آزاد شدن 
  دنده 

  تعويض  )فنر خار موشكي(معيوب بودن فنر سنكرونيزه
  تعويض  دنده برنجي(سايش زياد شيار داخلي حلقه سنكرونيزه

  تعويض   روي سطح مخروطي دنده )دنده برنجي(گيرپاژ كردن حلقه سنكرونيزه
  تعويض  تاب داشتن دو شاخه يا ميل ماهك

  تعويض  سايش زياد دو شاخه ماهك
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 يابي جعبه دنده كمك نگهداري و عيب
  نگهداري

  :مطابق با جدول زير است 54-13تعويض روغن جعبه دنده كمك مدل 

  و Dexron III: جعبه دنده كمك نوع روغن مجاز براي
XT-2-QDX (Fort ESP-M2C138-CJ) يا مشابه.  

  بررسي سطح روغن
قبل از بررسي سطح روغن، خودرو را براي مدتي راه ببريد تا روغن جعبه دنـده كمـك    :احتياط
اي اسـتفاده نكنيـد تـا     براي باز و بست نمودن پيچ تخليـه و پـر كـن ، از ابـزار ضـربه     . گرم شود

  .اي سوراخ صدمه نبيننده رزوه
  )2-1تصوير . (پيچ پركن و اطراف آن را تميز كنيد .1
 .آيد يا خير پيچ پركن را باز كنيد و بررسي كنيد كه روغن بيرون مي .2
روغن سفارش . آيد يعني اينكه مقدار روغن از مقدار صحيح كمتر است اگر روغن بيرون نمي .3

 .روغن از سوراخ پركن بيرون بزند شده را درون جعبه دنده كمك بريزيد، تا زماني كه
 .سفت كنيد N.m 30~19پيچ پركن را به ميزان  .4

  تعويض روغن
 .درپوش و پيچ تخليه و اطراف آن را تميز كنيدپيچ  .1
 .ي دنده كمك قرار دهيد آوري روغن در زير جعبه ظرفي براي جمع .2
 .پيچ تخليه را باز كنيد .3
 .پيچ پركن را باز كنيد .4
 .دكل روغن را تخليه نمايي .5
 .سفت كنيد N.m 30~19پيچ تخليه را ببنديد و آن را به ميزان  .6
 .تا زمان خارج شدن روغن از سوراخ پركن روغن بريزيد .7
 .سفت كنيد N.m 30الي  19پيچ سوراخ پركن را ببنديد و آن را به ميزان  .8

  يابي عيب
. اده ننماييدكند، بهترين كار اين است كه از آن استف موقعي كه جعبه دنده كمك خوب كار نمي

شود جعبـه دنـده كمـك را پيـاده كـرده و قسـمتي يـا كـل آن را بـاز و           در اكثر موارد، الزم مي
توضيح داده شده  IVروش صحيح بازرسي قطعات جعبه دنده كمك در بخش . يابي نماييد عيب
  .هاي معمول در جدول زير ارائه شده است يابي عيب روش عيب. است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )2 – 1تصوير (
  
  
  
  
  
  
  

  يابي يبجدول ع
  عالج  علت  خرابي

المنت كنترل برق، مدول كنترل برق، حسگر سرعت، الكتروموتور،                              .كند گر برقي دنده كار نميتعويض
  .اند كالچ برقي يا سيم اتصال داخل صدمه ديده يا معيوب شده

بادامك شفت دنده، كشويي درگيركننده، كشويي قفل كننده، ماهك                         
دنده صدمه ديده يا فرسوده             تعويض دنده يا شفت هدايت تعويض              

  .اند شده
  .اند كننده يا دنده گير كرده ماهك تعويض دنده يا كشويي قفل

به كتاب راهنماي استفاده از خودرو مراجعه نماييد و قطعه                   
  .معيوب را پيدا كرده، در صورت لزوم آن را تعويض نماييد

قطعه صدمه ديده را پياده و بازرسي نماييد و در صورت                        
  .يض نماييدنياز تعو

قسمت كشويي را پياده كنيد و روان بودن حركت آن را                          
  .بررسي نماييد

  .در صورت نياز آن را تعويض نماييد
  .گيرد تعويض دستي دنده انجام نمي

  )كند اهرم تعويض دنده حركت مي( 
  .دوشاخه تعويض دنده يا ميل ماهك شكسته يا صدمه ديده است

ماهك تعويض     .  وب شده است   صفحه هدايت بادامك تعويض دنده معي      
 .دنده شكسته است

  .قطعه آسيب ديده تعويض شود
درپوش عقبي جعبه دنده كمك را باز و بازرسي نماييد و                       

  .قطعه معيوب را تعويض كنيد

  روش كار  زمان تعويض
 8000هنگــام تعــويض روغــن موتــور يــا بعــد از 

  كيلومتر رانندگي
سطح روغن جعبه دنده كمك را بازديد و 
  .در صورت لزوم در حد نياز اضافه نماييد

  .با روغن سفارش شده تعويض نماييد  كيلومتر رانندگي 48000سالي يك بار يا بعد از 

  
  درپوش سوراخ تخليه روغن.  50              

  درپوش سوراخ پر كردن روغن.  51
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گيـرد يـاتعويض دنـده دسـتي سـخت انجـام مـي
  .گيرد تعويض دنده اشتباه انجام مي

 .گيردكار تعويض ناشيانه انجام مي
  

  .مناسب يا ناكافي استروغن نا
كشــويي . ماهــك تعــويض دنــده گيــر كــرده اســت

  .اتصال، كشوئي قفل كننده يا دنده گير كرده است
  

براي دانستن روش صحيح كار كـردن بـا دنـده بـه     
 . كتاب راهنماي خودرو مراجعه نماييد

  .روغن با كيفيت و به مقدار مناسب بريزيد
درپوش عقـب جعبـه دنـده كمـك را بـاز كنيـد و       
قطعات را بازرسي و قطعات صدمه ديده را تعـويض  

  .نماييد
درپوش عقـب جعبـه دنـده كمـك را بـاز كنيـد و       
قطعات كشويي را براي آزاد حركت كـردن بررسـي   

  .نماييد و قطعات صدمه ديده را تعويض كنيد
يـا نادرسـت   .رابط تعويض دنده صدمه ديده اسـت رد كردن دنده كمك هنگام تعويض دنده

  .است  دهتنظيم گردي
قطعات داخلي تعويض دنده صدمه ديده يا زيـاد از  

  .اند حد فرسوده شده
مجموعه ماهك تعويض دنـده روي شـفت هـدايت    

 .شل يا صدمه ديده است

  .اتصال تعويض دنده را تنظيم يا تعويض كنيد
  

  .قطعه بيش از حد فرسوده شده را تعويض كنيد
  

قطعــات شــل يــا شــديداً صــدمه ديــده را تعــويض 
  .يدنماي

تعويض كننده دنـده در يـك موقعيـت گيـر كـرده
  .است

  .ميل رابط تعويض دنده را تنظيم يا تعويض نماييد  .رابط تعويض دنده نادرست تنظيم شده است
مجموعه ماهك تعويض دنـده روي شـفت هـدايت    

  .خيلي شل است
جعبه دنده كمك را باز كنيد و ماهك تعويض دنده 

لـزوم آن را تعـويض   را بازرسي نماييد و در صورت 
  .نماييد

مجموعه ماهك تعويض دنده، از جمله پين و ميلـه  
  .اند فرسوده شده

جعبه دنده كمك را باز كنيد و قطعـات مربوطـه را   
براي فرسودگي بررسي و در صورت لـزوم تعـويض   

  .نماييد
ه مربوطـه را  جعبه دنده كمك را باز كنيـد و قطعـ    .اند توپي بادامك تعويض دنده و بوش فرسوده شده

براي فرسودگي بررسي و در صورت لـزوم تعـويض   
  .نماييد

جعبه دنده كمك را باز كنيـد و قطعـه مربوطـه را     .دنده برنجي صدمه ديده است
براي فرسودگي بررسي و در صورت لـزوم تعـويض   

  .نماييد
ــار ــو در خــودرو دو ديفرانســيل ك ديفرانســيل جل

  .كند نمي
يستم را پياده كنيد و قطعات داخـل آن را بـراي   س .زنجير محركه پاره شده است

ديدگي بازرسي نماييـد و زنجيـر را تعـويض     آسيب
 .كنيد

ــا قــرار گــرفتن در هــر دنــده اي صــداگيــربكس ب
اطمينان حاصل نماييد كه صـدا حتمـاً از   . دهد مي

جعبه دنده كمك اسـت و از كـالچ، موتـور، شـفت     
  .گاردان يا واحدهاي ديگر نيست

  .روغن را تعويض يا به ميزان الزم پر كنيد  .نامناسب يا ناكافي استروغن گيربكس
هـا بـه ميـزان     اطمينان حاصل نماييد كه همه پيچ  .پيچ اتصال يا ديگر قطعه اتصال شل است

  .اند صحيح سفت شده
جعبه دنده كمـك را بـاز كنيـد، بلبرينـگ و ديگـر        .دهدبلبرينگ جعبه دنده كمك صدا مي

رسودگي يـا آسـيب بازرسـي و در    قطعات را براي ف
صورت آسـيب ديـدن يـا فرسـوده شـدن تعـويض       

  .نماييد
جعبه دنده كمك را بـاز كـرده قطعـات را بازرسـي      صداي دنده

و در صـورت  ) از جمله دنده كيلومترشـمار (نماييد 
  .صدمه ديدن يا فرسوده بودن تعويض نماييد

ديفرانسيل جلو در دنده سبك و دنده سنگين صدا
  .دده مي

دنده زنجير يا زنجير آسيب ديده يا فرسـوده شـده   
  .است

سيستم را باز كرده قطعات را بازرسي نماييـد و در  
صورت فرسوده بودن يا آسيب ديدن آنها را تعويض 

  .نماييد
  .ها را تنظيم نماييد فشار باد الستيك .ها نادرست استفشار باد الستيك

  .پوسته را تعويض نماييد  .جعبه دنده كمك ترك برداشته استپوسته  .روغن جعبه دنده كمك نشتي دارد
اطمينان حاصل نماييد كه نشـتي حتمـاً از جعبـه  .نشتي از واحدهاي ديگر است

آن را پــاك كنيــد و نشــتي را . دنــده كمــك اســت
  .بررسي نماييد

سوپاپ تنفس را بـاز كنيـد و بعـد از تميـز كـردن       .سوپاپ تنفس مسدود شده است
 .در صورت لزوم آن را تعويض نماييد. بنديددوباره ب

از روغن سفارش شده استفاده نماييـد و مقـدار آن     .روغن بيش از اندازه است يا نامناسب است
  .را به حد الزم تنظيم نماييد

  .پيچ را به ميزان الزم سفت نماييد .پيچ صفحه روي واشر شل است
 بندي كننده از مارك نامناسب اسـت يـا  چسب آب

 .غيرقابل استفاده است
هـا   بندي مناسب استفاده نماييد و پيچ از چسب آب

  .را به اندازه الزم سفت نماييد
  .كاسه نمد را تعويض نماييد  .كاسه نمد فرسوده شده يا آسيب ديده است
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  پياده و سوار كردن جعبه دنده كمك
  پياده كردن جعبه دنده كمك

باالبر براي خودرو و پايـه يـا جـك بـراي جعبـه دنـده        كردن جعبه دنده كمك، يكبراي پياده 
پايه جعبه دنده كمك يا جك بايد جعبه دنده كمك را به صـورت كامـل و   . باشد كمك، الزم مي

  .مستقل نگهدارد و در جهات باال، پايين و جانبي بتواند حركت دهد
  )2-2تصوير : (پياده كردن را به ترتيب زير انجام دهيد

  .باالبر مناسب ببريدخودرو را روي يك  .1
قـرار دهيـد و    2Hدنده را در حالت پارك يا خالص قرار دهيد و دنـده كمـك را در حالـت     .2

 .موتور را خاموش نماييد
 .كابل منفي باطري را جدا كنيد .3
 .خودرو را باال ببريد .4
ظرف تخليه را زير جعبه دنده كمك قرار دهيد و پيچ تخليـه و پـيچ پـر كـن را بـاز كنيـد        .5

كل روغن جعبه دنده كمك را تخليه كنيد و سـپس هـر دو پـيچ درپـوش را     ). 2-1تصوير (
 .ببنديد

 .هاي مربوط به جعبه دنده كمك را جدا كنيد دسته سيم .6
، مكـانيزم تعـويض دنـده كمـك را از     )غيربرقي(در جعبه دنده كمك با تعويض دستي دنده  .7

 ).93(شفت تعويض دنده جدا نماييد 
 .كنيدهاي كيلومترشمار را جدا  سيم .8
 .شلنگ را از سوپاپ هواي جعبه دنده كمك جدا كنيد .9

 .ميل گاردان جلو را از فلنچ جلويي جعبه دنده كمك جدا كنيد .10
 .ميل گاردان عقب را از فلنچ عقبي جعبه دنده كمك را جدا كنيد .11
 .جعبه دنده كمك را بوسيله جك باال بدهيد .12

ل كننده جعبـه دنـده كمـك و جعبـه     هاي متص يا مهره (201)ها  قبل از باز كردن پيچ: هشدار
  .دنده اصلي مطمئن شويد كه جعبه دنده كمك كامالً بوسيله جك نگهداشته شده است

هاي متصل كننده جعبه دنده كمك به جعبه دنده اصلي را باز كنيد و جعبه دنده كمك  پيچ .13
  .را پياده كنيد

از شفت هزارخاري جعبه دنده كمك را مستقيماً به عقب بكشيد تا شفت جعبه دنده كمك  .14
 .جعبه دنده اصلي جدا گردد

 .جك جعبه دنده كمك را با دقت پايين بدهيد .15
چسب را از روي واشر بين . بين جعبه دنده كمك و جعبه دنده اصلي را در بياوريد (230)واشر 

و سطح عقبي بدنه جعبـه دنـده اصـلي     (78)سطح متصل شونده جلويي بدنه جعبه دنده كمك 
  .دقت نماييد سطوح متصل شونده صدمه نبينند. پاك كنيد (22)

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2 – 2تصوير (
  
  
  

  
   فلنچ.  4

  درپوش عقبي جعبه دنده كمك .  25
  جلو فلنچ هاللي خروجي .  70
  سوپاپ تنفس .  72
  بدنه جلويي جعبه دنده كمك .  78
  شفت ورودي .  84
  شفت تعويض دنده .  93

  پيچ نگهدارنده .  201
  قسمت عقب جعبه دنده اصلي .  202
  بندي  واشر آب.  203
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  جعبه دنده كمكسوار كردن 
هاي پايه نگهدارنده، مكانيزم تعويض دنده، دسته  به قسمت

ها، دسته سيم كيلومتر شمار و واحـدهاي مربوطـه بـه     سيم
نصب جعبه دنده كمك در كتـاب راهنمـاي سـرويس ايـن     

  .رو مراجعه نماييدخود
هنگام سوار كردن، از باالبر خـودرو و پايـه يـا جـك جعبـه      

سـوار كـردن را بـه ترتيـب زيـر      . دنده كمك استفاده كنيد
  )2-2تصوير . (انجام دهيد

با استفاده از يك ورق نازك پر از گريس به هزارخـاري   .1
  .شفت خروجي، گريس بزنيد

روي سطح نصب شونده جعبـه   (203)يك واشر جديد  .2
 .دنده قرار دهيد

ي باالبرنده جعبه دنده كمك را باال ببريد تا جعبـه   پايه .3
 .دنده كمك با جعبه دنده اصلي تراز گردد

قبل از وصل كردن هزارخاري، مطمئن شويد : هشدار
كه جعبه دنده كمك و جعبه دنـده اصـلي هـم تـراز     

هزارخاري جعبه دنده كمـك را بـا زور وارد   . هستند
بـراي جلـوگيري از آسـيب    . يدجعبه دنده اصلي نكن

ا خروجي عقب جعبه دنـده كمـك ر   شفتاحتمالي، 
ا شـيارهاي ورودي،  براي جفت شدن خارهاي شفت ب

  .بچرخانيد
به آرامي جعبه دنده كمك را به جلو بدهيد و شيارهاي  .4

شفت ورودي جعبه دنده اصلي را با پين وصل كنيد تـا  
ر جعبه دنده كمك، واش (78)زماني كه قسمت جلويي 

جعبه دنده اصلي با هم  (202)و قسمت عقبي  (203)
  .ديگر جفت شوند

هاي نصب قسمت جلويي  اطمينان حاصل نماييد كه سوراخ
و قســمت عقبــي  (203)جعبــه دنــده كمــك، واشــر  (78)

جعبه دنده اصلي با هم تراز هسـتند و سـپس پـيچ     (202)
 (N.m 48-35)پيچ را به ميزان . يا مهره را ببنديد (201)

25-43 Lbs/ft سفت كنيد.  
جعبـه   (4)ميل گاردان عقبي را به فلنچ خروجي عقب  .5

  .دنده كمك ببنديد
 (70)ميل گاردان جلويي را به فلنچ خروجـي جلـويي    .6

 .جعبه دنده كمك ببنديد
 .سوپاپ تنفس و شلنگ تنفس را وصل كنيد .7

 .جعبه دنده كمك وصل نماييد (25)دسته سيم كيلومترشمار را روي درپوش عقبي  .8
 .ها مربوط به جعبه دنده كمك را وصل كنيد همه دسته سيم .9

 .جعبه دنده كمك را با روغن مناسب پر كنيد .10
اگر روغن مناسب به اندازه كافي پر نشود ممكن است جعبه دنده كمك آسيب : هشدار
  .ببيند

براي ريختن روغن در جعبه دنده كمك سوار شده روي خودرو از پمپ روغـن  : احتياط
  .اييداستفاده نم

اگر جعبه دنده كمك براي تعمير يا بازرسي پياده شده باشد، مجـراي روغـن   : احتياط
لذا بررسي سـطح روغـن بـا بـاز     . قسمت بااليي جعبه دنده كمك خالي از روغن است

كردن پيچ سرريز قبل از به كار انداختن پمپ روغن و پر شـدن مجراهـاي بـااليي از    
ودرو قابل چرخيدن است اين كـار را انجـام   اگر چرخ خ. باشد روغن روش صحيح نمي

  .داده، بعد از بكار انداختن پمپ روغن سطح روغن را دوباره بررسي كنيد
  .بعد از بررسي روغن، خودرو را پايين بياوريد و كابل منفي باطري را وصل كنيد
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  باز كردن جعبه دنده كمك
عالوه بر اين بـه تصـوير   . جه كنيدموقع باز كردن، به راهنما و توضيحات تصوير در اين بخش تو

شـود   موقعي كه بازرسي كامـل الزم مـي  . مراجعه كنيد VIجعبه دنده كمك باز شده در قسمت 
  .دهد اين بخش باز كردن كامل جعبه دنده كمك را شرح مي

اگر يك قطعه خاص از جعبه دنده كمك بايد تعمير شود، باز كردن جعبه دنده تا حدي كـه آن  
قطعه پياده شده از جعبه دنده كمك ممكـن اسـت   . گردد كافيست  پياده مي قطعه صدمه ديده

اي صدمه ديده در آنها وجود ندارد الزم نيست آنها  اي يا واحدي باشد، لذا اگر قطعه زير مجموعه
  .را باز نماييد

  باز كردن جعبه دنده كمك
پوش عقـب رو بـه   كمك را روي يك ميز قرار دهيد به طوري كه قسمت عقبي يا درجعبه دنده 

بـاز كـردن را بـه    . با قرار دادن بلوك چوبي جعبه دنده كمـك را تـراز نگهداريـد   . باال قرار بگيرد
  )3-1تصوير : (ترتيب زير انجام دهيد

را باز كنيـد، واشـر    (1)نگاه داريد، مهره  T-13-54-002را بوسيله سيم فوالدي  (4)فلنچ  .1
  .پياده كنيد را برداريد، و سپس فلنچ و كاسه نمد را (4)

 .باز كنيد (25)را از پوسته  (5)دو پيچ درپوش  .2
. اگر تعويض دنده جعبه دنده كمك بصورت برقي است، واحد تعويض دنده برقي را پيـاده كنيـد  

  :پياده كردن را به ترتيب زير انجام دهيد) . 3-2تصوير (
  .دها را باز كني و حسگر و بست دسته سيم (8)، سه پيچ (7)، واشر (6)پيچ  .1
 .جدا كنيد (11)را از حسگر سرعت  (12)را پياده كنيد و اورينگ  (10)مجموعه حسگر  .2
 .(13)مجموعه الكتروموتور را پياده كنيد  .3

  )3-3تصوير : (روش پياده كردن درپوش عقب به ترتيب زير است
. را پياده كنيـد  (14)و پالك اطالعات  (15)را باز كنيد، بست دسته سيم  (14)عدد پيچ  9 .1

  .اظب باشيد پالك اطالعات كه شامل اطالعات تعويض است گم نشودمو
بندي كننـده آن   پوسته را به آرامي با يك ميله سر تخت جدا كنيد به طوري كه چسب آب .2

 .را با مستقيماً باال كشيدن پياده كنيد (17)آزاد گردد و سپس مجموعه عقبي پوسته 
و  (20)عدد مهره  3و  (19)، بلبرينگ (18)اگر تعويض دنده بصورت برقي است، كاسه نمد  .3

 .را پياده كنيد (21)مجموعه كويل كالچ 
بيـرون بكشـيد و    (25)را از درپـوش عقـب    (23)را پياده كنيد، بلبرينـگ   (22)خار فنري  .4

 .چرخ دنده كيلومترشمار را پياده كنيد
 .جعبه دنده كمك بيرون بكشيد (25)را از درپوش عقب  (24)بلبرينگ سوزني  .5
 .جعبه دنده كمك بيرون بكشيد (25)را از روپوش عقب  (28)نمد  كاسه .6
 .جعبه دنده كمك پياده كنيد (111)را از پوسته جلويي  (26)آهن ربا  .7
 .پياده كنيد (38)را از شفت تعويض دنده  (29)فنر برگشت  .8
در  (25)و درپـوش عقـب    (111)چسب روي سطوح متصل شونده بدنه جعبه دنده كمـك   .9

هـاي چسـب جـدا     ها آسيب نبيند يا تكه ب باشيد سطوح متصل شونده پوستهمواظ. بياوريد
 .شده درون جعبه دنده كمك نيفتد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )3 – 1تصوير ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 3 – 2تصوير (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پالك اطالعات .  16بست سيم      .  15پيچ         .  14  
  درپوش عقبي جعبه دنده كمك .  17

  مهره .  20بلبرينگ     . 19  كاسه نمد .  18 
 خار هاللي  .  22مجموعه كويل كالچ       .  21
  بلبرينگ سوزني .  24بلبرينگ     . 23
  آهنربا .  26درپوش عقبي جعبه دنده كمك    .  25
  كاسه نمد .  28دنده كيلومتر شمار    .  27

  شفت تعويض دنده .  38فنر برگشت     .  29 
  شفت خروجي عقب   .  55

  قسمت جلويي جعبه دنده كمك .  111 

  
 

  مهره .  1
  واشر .  2
  كاسه نمد .  3
  فلنچ .  4
  درپوش سوراخ روغن  .  5

قسمت عقبي جعبه . 25
  دنده كمك 

 

  واشر .  7پيچ      .  6
  پايه حسگر .  9پيچ      .  8

  مجموعه حسگر .  10
  حسگر سرعت   .  11
  اورينگ .  12
  الكتروموتور  13
  جعبه دنده كمك .  25

 )3-3تصوير (
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  پياده كردن قطعات تعويض دنده درگير كننده ديفرانسيل جلو
بـراي  . (، قطعات زير را پياده كنيـد )111تا  30قطعات (ك مانده مجموعه جعبه دنده كم از باقي
  .)نگاه كنيد 3-5گر برقي دنده به تصوير  و براي تعويض 3-4گر دستي دنده به تصوير  تعويض

و بوش كشـويي كـالچ را از تـوپي     (30)گر برقي دنده، خار هاللي  براي پياده كردن تعويض .1
  .پياده كنيد (32)قفل كن تعويض دنده 

 .پياده كنيد (55)را از شفت خروجي عقبي  (32)ل كن تعويض دنده توپي قف .2
را از شـفت خروجـي    (39)و ماهـك تعـويض دنـده     (33)گر دنده  مجموعه كشويي تعويض .3

ها را جـدا كنيـد و    همه مجموعه قسمت. پياده كنيد (38)و شفت تعويض دنده  (55)عقب 
 .را پياده كنيد (38)شفت تعويض دنده 

، (35)گـر   ، كشـويي تعـويض  (34)، خار هاللي (33)گر دنده  شويي تعويضبراي باز كردن ك .4
 .را پياده كنيد (37)و قفل كن كشويي  (36)فنر برگشت 

مجموعه ماهك فلزي تعويض دنده قديمي و ميله مستقل را با يـك ماهـك تعـويض دنـده      .5
 .پالستيكي تعويض كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محركه پياده كردن سيستم زنجير
. ، قطعات زير را پياده كنيد)111تا  40قطعات (ز مجموعه باقي مانده پوسته جعبه دنده كمك ا
  )3-6تصوير (
  .باز كنيد (71)را از شفت خروجي  (41)و واشر  (40)خار هاللي  .1
) 55و  71(را از دو شـفت خروجـي    (44)و زنجيـر محـرك    (43)، دنده (42)دنده محرك  .2

 .پياده كنيد
 .ز هم جدا كنيددنده و زنجير را ا .3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  توپي قفل كن تعويض دنده . 32
  مجموعه كشويي تعويض دنده . 33
  خار هاللي. 34
  كشويي درگير كننده .  35
  فنر برگشت.  36
  كشويي قفل كن .  37
  ت تعويض دنده شف.  38
  ماهك تعويض.  39
  شفت خروجي .  55

 

  خار هاللي .  30
  مجموعه كالچ .  31
  توپي شفت دنده .  32
  مجموعه هماهنگي تعويض دنده .  33
  خار هاللي .  34
  دنده برنجي .  35
  فنر برگشت .  36
  كشويي قفل كن .  37
  شفت تعويض دنده .  38
  ماهك تعويض .  39
  شفت خروجي .  55

  خار هاللي .  40
  واشر .  41
  دنده زنجير .  42
  دنده زنجير .  43
  زنجير .  44
  شفت خروجي .  55
  شفت خروجي جلو .  71

 )3 – 4تصوير (

 )3 – 5تصوير (

 )3 –6تصوير (
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  پياده كردن پمپ روغن
، شفت و مجموعـه پمـپ   )111تا  45قطعات (از قطعات باقي مانده در پوسته جعبه دنده كمك 

  )3-7تصوير . (را پياده كنيد (45)
را از  (48)ي پمـپ روغـن   پوسـته عقبـ  . را باز كنيد (47)و نگهدارنده  (46)چهار عدد پيچ  .1

  .پياده كنيد (55)شفت خروجي 
جـدا كنيـد، و    (51)را از پوسـته پمـپ    (50)را شل كنيد، شلنگ پمپ روغـن   (49)بست  .2

 .جدا كنيد (55)پوسته پمپ روغن را از شفت خروجي 
 .را پياده كنيد (56)و فيلتر  (50)لوله روغن  (49)بست  .3
 .پياده كنيد (55)خروجي عقب  را از شفت (53)و فنر  (52)دو پيچ پمپ  .4
بيرون بكشيد و شفت خروجـي   (55)پايه جلوئي پمپ روغن را از روي شفت خروجي عقب  .5

 .را پياده كنيد (55)عقب 
  
  
  
  

  پياده كردن قطعات تعويض دنده كمك
، قطعـات زيـر را پيـاده    )111تـا   57قطعـات  (باقي مانده در پوسته جعبه دنده كمك از قطعات 

  )3-8به تصوير مراجعه . (كنيد
  .را از پوسته پياده كنيد (59)و مجموعه ماهك تعويض دنده كمك  (57)توپي دنده كمك  .1
 .را پياده كنيد (58)دو عدد روكش پالستيكي  (59)از مجموعه ماهك تعويض دنده كمك  .2
نيـاز بـه    (59)فقط موقعي كه قطعه صدمه ديده در مجموعه ماهك تعـويض دنـده كمـك     .3

 (61)را باز نماييد، بوش پالسـتيكي   (59)ماهك تعويض دنده كمك  تعويض دارد، مجموعه
 .را پياده كنيد (63)و غلتك  (62)را ببريد و پين 

  
  
  
  
  
  
  

  مجموعه خروجي جلو
. ، قطعات زير را پيـاده كنيـد  )111تا  65قطعات (باقي مانده پوسته جعبه دنده كمك از قطعات 

  )3-9تصوير (
را  (65)نگـه داريـد، مهـره     T-13-54-002ميله فوالدي  را با دسته (70)فلنچ هاللي جلو  .1

 (67)و كاسـه نمـد    (68)را برداريد و سپس مجموعه فلنچ هاللي جلو  (66)باز كنيد، واشر 
  .را بيرون بكشيد

 .را با فشار دادن پياده كنيد (70)را از فلنچ هاللي جلو  (69)اگر تعويض الزم بود، گردگير  .2
 .يدشفت خروجي جلو را پياده كن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  مجموعه پمپ و شفت .  45
  حامل .  47پيچ     .  46
  پوسته عقبي پمپ روغن .  48
  بست شلنگ.  49
  شلنگ پمپ روغن . 50
  پوسته پمپ .  51
  فنر .  53خار پمپ       .  52
  پوسته جلويي پمپ .  54
  شفت خروجي .  55
  فيلتر .  56

 

  توپي دنده كاهش دهنده .  57
  زبانه ماهك تعويض .  58
مجموعه ماهك تعويض .  59

  دنده كاهش دهنده 
مجموعه كشويي غلتك و .  60

  پين 
  بوش پالستيكي .  61
   غلتك.  63پين    . 62
ماهك تعويض دنده كاهش .  64

   دهنده

 

  پيچ .  65
  واشر .  66
  كاسه نمد .  67
  هاللي  لنچفمجموعه .  68
  گردگير .  69
  شفت خروجي جلو .  71

پوسته جلويي جعبه .  111
  دنده كمك 
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پياده كردن پوسته جلويي، مجموعه شفت ورودي و مجموعه مكـانيزيم  
  اي هاي سياره دنده

. ، قطعـات زيـر را پيـاده كنيـد    )111تـا   72قطعـات  (مانده در پوسته جعبه دنده  از قطعات باقي
  )3-10تصوير (
  .نيدرا پياده ك (72)سوپاپ تنفس  .1
 (111)را از پوسته جعبه دنده كمـك   (78)پوسته جلويي . را باز كنيد (73)شش عدد پيچ  .2

مواظب باشيد به درپوش انتهاي جلو و پوسـته جعبـه دنـده    . (جدا كنيد و آن را پياده كنيد
 ).كمك آسيب نزنيد

هـاي   و مجموعـه مكـانيزم دنـده    (81)مجموعه شفت ورودي  (74)مجموعه پوسته جلويي  .3
خار هاللي را آزاد كنيـد، شـفت ورودي را از   . (را به صورت كامل پياده كنيد (86)اي  هسيار

 .)درپوش جلويي پياده كنيد
را  (75)دار  زبانه حلقه زبانـه . را با دست نگهداريد (84)روي ميز كار، يك سر شفت ورودي  .4

. ه گـردد باز كنيد و به آرامي قسمت جلويي را فشار دهيد تا مجموعه قسـمت جلـويي پيـاد   
 ).90تا  79قطعات (

را  (77)پـين  . پياده كنيـد  (78)را از قسمت جلويي  (76)و كاسه نمد  (75)دار  حلقه زبانه .5
 .فقط موقع تعويض در بياوريد

را از انتهـاي   (85)و واشـر   (80)را پيـاده نموديـد، بلبرينـگ     (79)بعد از اينكه خار هاللي  .6
اي  ت ورودي را از مجموعـه مكـانيزم سـياره   مجموعه شف. مجموعه شفت ورودي پياده كنيد

 .پياده كنيد (86)
 .را از مجموعه شفت ورودي پياده كنيد (82)و بوش  (83)بلبرينگ سوزني  .7
را از مجموعـه حامـل مكـانيزم     (89)و دنـده وسـط    (88)، صفحه فشـار   (87)خار هاللي  .8

 .پياده كنيد (90)اي  سياره
 .را باز نماييد (90)اي  سعي نكنيد حامل مكانيزم سياره .9

فقط براي جعبه دنده (پياده كردن مكانيزم قطعات صفحه بادامك تعويض دستي دنده 
  )كمك يا تعويض دستي دنده

. ، قطعـات را بـه روش زيـر پيـاده كنيـد     )غيربرقـي (دنده كمك با تعويض دستي دنده جعبه  در
  )3-11تصوير (
  .ويض دنده پياده كنيدي را باز كنيد و دوشاخه تعويض دنده را از شفت تع مهره .1
و صـفحه بادامـك تعـويض دنـده      (111)را از پوسته جعبه دنده كمـك   (91)دو عدد پيچ  .2

 .باز كنيد (97)
وقتي كـه شـفت تعـويض دنـده     . را پياده كنيد (93)و شفت تعويض دنده  (92)خار هاللي  .3

شـل  ايـن قطعـات را   . ممكن است بيـرون بپـرد   (99)و فنر  (98)پياده شد پين مكان ياب 
 .گر پياده كنيد اورينگ را از شفت انتخاب. نكنيد

 .را پياده كنيد (96)و توپي  (95)فنر برگشت  .4
، پـين  (97)، صـفحه بادامـك تعـويض دنـده     (111)از پوسته جلـويي جعبـه دنـده كمـك      .5

 .را پياده كنيد (99)و فنر  (98)ياب  مكان
ته جلـويي جعبـه دنـده    را از پوسـ  (104)سوئيچ چراغ نشانگر فعال شدن ديفرانسيل جلـو   .6

 .كمك پياده كنيد
  )فقط براي جعبه دنده با تعويض برقي دنده(پياده كردن قطعات تعويض دنده كمك 
  )3-12تصوير . (قطعات را به روش زير پياده كنيد  براي جعبه دنده كمك با تعويض برقي دنده،

را ) 103تـا   100قطعـات  (از پوسته جعبه دنده كمك، مجموعه قطعات تعويض برقي دنده  .1
  .پياده كنيد

 .را جدا كنيد (100)بادامك تعويض برقي دنده  (103)از شفت تعويض دنده  .2
را روي يك گيره داراي فـك نـرم ببنديـد، بـا اهـرم كـردن        (103)سر شفت تعويض دنده  .3

 .را آزاد و پياده كنيد (101)گوشتي، دوسو فنر  پيچ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

  درپوش سوراخ.  72
 مجموعه جلويي جعبه دنده كمك . 74
  پين قفل كن .  77خار هاللي  .  75
 بدنه جلويي جعبه دنده كمك .  78
  بلبرينگ .  80خار هاللي   .  79
  مجموعه شفت ورودي .  81
  بوش شفت    .  82
  شفت ورودي.  84  بلبرينگ سوزني . 83
  اي   مكانيزم دنده سياره.  86بندي    واشر آب.  85
  دنده وسط.  89صفحه فشاري    .  88خار هاللي     .  87
  اي   مجموعه حامل مكانيزم سياره.  90

  قسمت جلويي جعبه دند كمك .  111

 

  مهره   .  91
  شفت تعويض دنده .  93 

  غلتك.  96     اورينگ .  94
  صفحه بادامك تعويض دنده .  97
  پين مكان ياب .  98
  فنر .  99

   سوئيچ نشانگر درگير بودن ديفرانسيل جلو.  104
  پوسته جلو جعبه دنده كمك .  111

 

  تعويض گر برقي دنده .  100
  فنر نواري .  101
  بندي  واشر آب.  102
  شفت تعويض دنده .  103
پوسته جلويي جعبه .  111

  دنده كمك 
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  باز كردن مجموعه پوسته جعبه دنده كمك
  :به ترتيب زير انجام دهيد (105)باز كردن مجموعه پوسته جعبه دنده كمك 

  )3-13تصوير (
  .را پياده كنيد (106)كاسه نمد  .1
 .را بيرون بكشيد (108)را در بياوريد و بلبرينگ  (107)خار هاللي  .2
را از پوسـته   (109)يـاب   توانيد پين مكان فقط وقتي پين شل شده يا صدمه ديده باشد، مي .3

 .براي تعويض پياده كنيد (111)جلويي جعبه دنده كمك 
را در صورت نياز بـه تعـويض بـا     (110)دار  حلقه دندانه (111)از پوسته جعبه دنده كمك  .4

 .فشار دادن پياده كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

مجموعه پوسته جلويي جعبه .  105
  دنده كمك 

  خار هاللي .  107كاسه    .  106
  ياب پين مكان.  109بلبرينگ    .  108
  دار    حلقه دندانه.  110
پوسته جلويي جعبه دنده .  111
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  شستشو، بازرسي، تعمير يا تعويض
  شستشو
  :احتياط

هـاي بـزرگ و    وجود بـراده . هاي آهن بررسي نماييد ل از شستشو، آهن ربا را براي وجود برادهقب
هاي ريز آسياب شـده بـه معنـي     نامنظم به معني كنده شدن يا صدمات شبيه به آن است، براده

هاي آهن ديده شد، قطعـات چرخشـي و نقـاط     اگر براده. فرسودگي نامنظم يا بيش از حد است
  .حتماً براي آسيب يا فرسودگي بررسي نماييدتماس آنها را 

  شستشوي عمومي
لجـن داخـل   . را در مواد پاك كننده بگذاريد تا روغـن كهنـه و لجـن از آن جـدا گـردد     قطعات 
هـايي را كـه توسـط بـرس پـاك       هاي روغن را توسط برس جدا كنيد و در مـورد قسـمت   سوراخ
  .اش ندهيدشوند دقت نماييد و سطوح متصل شونده آنها را خر نمي

  خشك كردن قطعات شسته شده توسط باد فشرده
اگـر از پارچـه بـراي پـاك     . خشك كنيد (psi 20)قطعات را توسط هواي فشرده شده كم فشار 

موقـع خشـك كـردن بلبرينـگ بـا      . كردن استفاده نموديد نخ پارچه را روي قطعات جا نگذاريد
  .هواي فشرده، از چرخيدن آن جلوگيري نماييد

  بلبرينگ روغن كاري
را بـا  ) 83و  24(هاي سـوزني   و بلبرينگ) 108و  80، 23(هاي  بالفاصله بعد از شستن، بلبرينگ
روغـن ممكـن اسـت     بي  موقع خشك كردن، بلبرينگ. كاري كنيد روغن جعبه دنده كمك روغن

  .ها را بپوشانيد تا گرد و خاك روي آنها ننشيند روي بلبرينگ. صدمه ببيند
  بازرسي

  ميبازرسي عمو
به جز لوله پمپ روغن، اورينگ (همه قطعات را براي آسيب ديدگي يا فرسودگي زياد و نامرتب، 

قطعـاتي را كـه روي عملكـرد تـأثير منفـي      . بررسي كنيـد ) و كاسه نمدي كه تازه تعويض شده
  .موارد زير بايد مورد بررسي قرار بگيرد. گذارند را دور بيندازيد مي

هـا، چسـبيده بـودن     هاي بيش از حـد، فرورفتگـي   ها، فرسودگي ترك ها، ها، براده وجود برآمدگي
هــا،  اي، چالــه هــاي نقطــه ذرات نــرم جــدا شــده بــه ســطوح ســخت فلــزي شــيارها، خــوردگي 

  .هاي نامتعادل فرسودگي
  بازرسي مخصوص

شماره سريال قطعات در جدول با قطعـات منفصـله   . بازرسي كنيد 4-1قطعات را مطابق جدول 
  .باشد مييكي  VIدر بخش 

  هاي دنده زنجير بازديد دنده يا دندانه
  .ذكر شده به ترتيب زير بررسي كنيد 4-1هاي دنده را آن طور كه در جدول  دندانه

اند را   ها ايجاد شده دنده) الپينگ(هايي كه توسط ابزار موقع جفت كاري  خش: احتياط
نشان داده شـده   4-1ها در تصوير  كاري عالئم مشخص ماشين. با آسيب اشتباه نگيريد

  .است
عالئم عادي جفت كاري و . عالئم جفت كاري و شكل تماس دنده يا دنده زنجير را بررسي كنيد

جـدول بـود و   » قبول«اگر عالئم مانند ستون . نشان داده شده است 4-2شكل تماس در تصوير 
اگر عالئم . كرد توان باز هم از قطعه استفاده هاي ديگر هم جواب مثبت داده است، مي در بررسي

  .جدول بود، بايد قطعه دور انداخته شود» حذف«همانند ستون 
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براي دانستن حالت لب پريدگي يا . دنده يا دنده زنجير را براي لب پريده شدن بازديد كنيد .1

در تصـوير  » ميـر تع«همانگونه كـه در سـتون   . مراجعه كنيد 4-3چاله در دندانه، به تصوير 
نشان داده شده است، قطعه با لب پرهاي كوچك ممكن است قابل تعمير و استفاده دوبـاره  

كه داراي لب پريدگي زياد از حد است » حذف«اي كه در ستون  و قطعه) 4-3تصوير (باشد 
  .يا دندانه شكسته دارد قابل تعمير نبوده و بايد دور انداخته شود

  ريهاي هزارخا بازرسي دندانه
قطعـه بـا لـب پريـدگي     . هاي هزارخاري را براي شكسته بودن يا لب پريده شدن بررسي كنيد دندانه

اگر دنده ). 4- 3تصوير (جزئي، مانند لب پريدگي دنده، ممكن است قابل تعمير و استفاده مجدد باشد 
خ دنـده  عالئم حالت تماس دنده هزارخـاري ماننـد چـر   . هزارخاري شكسته باشد آن را دور بيندازيد

  .كند بايد دور انداخته شود ولي هزارخاري كه پله كرده و رد مي. نيست
  تعمير يا تعويض

قطعه حذف شده توسط بازرسي بايد تعويض شود، ولي اگر آن قطعه مطابق با روش تعيين شده 
اي تعميرات، تعمير گرديده يا تعمير جزئي گرديـده اسـت، بـاز هـم قابـل       در تصوير چند مرحله

  .است استفاده
  بازرسي دنده يا چرخ دنده

نشان داده شـده اسـت    4-3هاي كوچك كه در تصوير  اي كه لب پريدگي تعمير فقط براي قطعه
  .گيرد انجام مي

  .اي را كه لب پريدگي جزئي دارد را توسط ماشين ابزارهاي دستي تعمير نماييد قطعه .1
مكـان دارد قسـمت كمتـري    بريد، تـا جـايي كـه ا    زنيد يا مي اي را سنگ مي موقعي كه بدنه .2

 .موقع سنگ زدن يا تراش دادن قطعه، تا جايي كه ممكن است فلز كمتري برداريد. برداريد
هاي تيز بايد صاف شوند، در غير اينصورت ممكن است دوباره لب پريده شود  ها يا لبه همه زاويه

هـا را   آمـدگي بـا دقـت بر  . عمل صاف كردن را توسط سنگ سمباده انجام دهيـد . يا ترك بردارد
قطعه غيرقابل تعمير را تعـويض كنيـد   . صاف كنيد و موقع انجام كار به اصل قطعه صدمه نزنيد

اي كه بـراي اسـتفاده مجـدد از آن ترديـد داريـد را نيـز تعـويض         قطعه). بوش و بلبرينگ: مثالً(
  .نماييد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حذف/ قابل قبول  بازرسي  قطعه
 .براي وجود ترك بررسي نماييد  )ز جمله همه فنرهاا(ي قطعاتهمه

  .براي وجود تاب خوردگي بررسي نماييد
  .براي وجود خوردگي بررسي نماييد

  .قطعات ترك خورده را دور بيندازيدي  همه
قطعات خم شده، تاب خورده و پهن شده را دور 

  .بيندازيد
همه قطعات تيز شده، خورده شده يا چاك شده را 

  .ددور بيندازي
اند را  هاي آن هرز يا صاف شده قطعاتي كه رزوه  .براي هرز شدن يا معايب ديگر بررسي كنيد  دارهمه قطعات رزوه

  .دور بيندازيد
هاي هزارخاري شفت فلنچ را برمبناي تصوير دندانه  (70)و فلنچ هاللي (4)فلنچ

 .بررسي كنيد4-3و2-4
 هاي هزارخاري شفت فلنچ را بر مبناي دندانه

  .بررسي كنيد 4-3و  4-2تصوير 
، مجموعه الكتروموتور(11)قطعات حسگر سرعت 

 و كالچ برقي(13)
به قسمت بازرسي روي خودرو در كتاب راهنماي 

 .تعميرات مراجعه نماييد
  .ها را طبق نياز تعويض نماييد قطعات و مجموعه

ا بررسي وضعيت سطح داخلي بلبرينگ كشويي ر  )82و  19(هاي كشويي بلبرينگ
 .كنيد

قطعات خورده شده يا صدمه ديده را تعويض 
 .نماييد

ها و كنس بلبرينگ را براي لب پريدگي، ساچمه  )108و  23،80(هابلبرينگ
لجن گرفتگي، خوردگي يا صدمات ديگر بررسي 

 .كنيد

  .بلبرينگ آسيب ديده را دور بيندازيد

كاري  اطمينان حاصل نماييد كه بلبرينگ روغن
  .است شده

كنس داخلي بلبرينگ را نگاه داريد و به آرامي 
براي چرخش . كنس بيروني بلبرينگ را بچرخانيد
 .غير روان يا خوردگي بررسي كنيد

بلبرينگ صدمه ديده يا لق شده را دور بيندازيد يا 
بررسي نماييد كه لقي محوري بيش از 

0.23 mm نباشد.  

 )4 – 2تصوير (

 )4 – 3تصوير (
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  .بلبرينگ بايد به نرمي و بدون لرزش و تاب بچرخد
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ها را براي لب پريدگي، چسبندگي، ها، كنسسوزن  )83و 24(سوزن بلبرينگ

 .خوردگي يا صدمات ديگر بازديد نماييد
  .بلبرينگ معيوب را دور بيندازيد

و پوسته (78)، بدنه جلو (25)درپوش عقب
  (111)جلويي جعبه دنده كمك 

سطوح متصل شونده را براي وجود ريگ و خال و 
اي ديگر كه در جفت و آب بندي شدن چيزه

گذارد را بررسي  اتصال در سطوح تأثير منفي مي
 .نماييد

ي  آن را صاف كنيد يا قطعه 4- 3مانند تصوير 
  .معيوب را تعويض نماييد

را بررسي )24و23(هاجاي نشستن بلبرينگ  جعبه دنده كمك(25)درپوش عقب
 .كنيد

  .در صورت معيوب بودن دور بيندازيد

  .بررسي نماييد 4-2دنده يا دندانه را در بخش   .بررسي كنيد4-2هاي دنده را مانند بخشدندانه  (27)دنده كيلومترشمار
، كشويي بيروني درگير دنده(31)پوسته كالچ

  .(35)، كشويي درگير كننده (32)
  .بررسي كنيد 4- 2هزارخاري مانند بخش   .بررسي كنيد4-2هزارخاري را مانند بخش

شيار ماهك تعويض را براي فرسودگي يا   (37)كشويي قفل كن
  .ديدگي بررسي كنيد آسيب

  .بررسي كنيد4-2هزارخاري را مانند بخش

قطعه پله كرده، رد كننده يا صدمه ديده را دور 
بررسي  4-2هزارخاري را مانند بخش . بيندازيد

  .كنيد
  .سي كنيدبراي تغيير شكل پيدا كردن برر  (38)شفت تعويض دنده

حلقه بيروني را براي وجود براده يا برآمدگي و 
  .ديگر اشكاالت بررسي كنيد

  .حلقه بيروني را براي فرسودگي بررسي كنيد

 4-3مانند بخش . قطعه خم شده را دور بيندازيد
. گيري كنيد، يا شفت معيوب را دور بيندازيد پليسه

قطعه پله كرده، صاف شده يا معيوب را دور 
  .بيندازيد

قسمت جفت شونده پين ماهك تعويض و بادامك  (39)ماهك تعويض دنده
تعويض دنده و كشويي دنده را براي فرسودگي يا 

 .اشكاالت بازرسي كنيد

قطعات پله پله شده و صاف شده و يا صدمه ديده 
  .را دور بيندازيد

سطح تماس ماهك تعويض دنده با كشويي دنده را   مجموعه ماهك تعويض دنده
  .فرسودگي يا صدمات ديگر بررسي كنيد براي

غلتك را براي بررسي چرخش آزاد يا داشتن عيب 
  .احتمالي پياده كنيد

كند يا عيب  اگر سطح تماس پله كرده و رد مي
  .دارد آن را دور بيندازيد
چرخد يا معيوب بوده، در آن  اگر غلتك روان نمي

را با  (60)صورت مجموعه پين، غلتك و نگهدارنده 
  .عويض نماييدنو ت

بررسي  4-2هاي دنده زنجير را مانند بخشدندانه )43و  42(دنده زنجيرهاي محركه و متحرك 
 4-2هاي هزارخاري را مانند بخش  دندانه. كنيد

  .بررسي كنيد

بررسي  4- 2هاي دنده زنجير را مانند بخش  دندانه
  .كنيد
بررسي  4-2هاي هزارخاري را مانند بخش  دندانه
  .كنيد

بررسي كنيد كه قطر دروني با شفت خروجي   (42)ير دنده محركهزنج
 .همخواني دارد يا خير

  .قطعات خورده شده و معيوب را دور بيندازيد

براي پله شدن، رد كردن و شل شدن بررسي كنيد  (44)زنجير محركه
 .يا قفل زنجير را براي عيب بررسي كنيد

  .يدزنجير محركه فرسوده يا معيوب را دور بينداز

ها با عيب صافي را براي تميز بودن، داشتن سوراخ(56)صافي
 .بررسي كنيد

در صورت لزوم آن را تميز كنيد و در صورت 
  .معيوب بودن دور بيندازيد

اي  هاي نقطهديواره داخلي پمپ را براي خوردگي(51)پوسته پمپ
 .بررسي كنيد

در صورت معيوب بودن پوسته پمپ آن را دور 
  .بيندازيد

  .در صورت معيوب بودن آن را دور بيندازيد  .اي بررسي نماييدهاي نقطهبراي وجود خوردگي (52)پين پمپ روغن
  .بررسي كنيد4-2هزارخاري شفت را مانند بخش (55)شفت خروجي

سطح جفت شونده با بوش را براي چگونگي 
  .وضعيت بررسي كنيد

 .براي تاب خوردگي بررسي كنيد

  .بررسي كنيد 4-2را مانند بخش هزارخاري شفت 
سطح تماس شفت با بلبرينگ را براي سالم بودن 

قطعات خم شده يا پهن شده را دور . بررسي كنيد
  .بيندازيد

. بررسي كنيد4-2هزارخاري را مانند بخش (57)توپي كاهش دهنده
قسمت جفت شونده با ماهك تعويض را براي 

 .فرسودگي يا عيب بررسي كنيد

قطعه . بررسي كنيد 4- 2را مانند بخش  هزارخاري
  .پله شده و معيوب را دور بيندازيد

سطح جفت شونده با بلبرينگ را براي سالم بودن  (71)شفت خروجي جلو
 4- 2هزار خاري را مانند بخش . بررسي كنيد
 .بررسي كنيد

. قطعه خورده شده و معيوب را دور بيندازيد
  .يدبررسي كن 4-2هزارخاري را مانند بخش 

  .بررسي كنيد 4-2هزار خاري را مانند بخش   .بررسي كنيد4-2هزارخاري را مانند بخش(84)شفت ورودي
قطعه پيچ خورده ، تاب برداشته يا پهن شده را دور  .براي تاب خوردن بررسي كنيد

  .بيندازيد
  .عه خورده شده و معيوب را دور بيندازيدقط  .هزارخاري را براي خوردگي بررسي كنيد (88)و صفحه فشاري (85)واشر فشاري
 4-2دندانه دنده و هزارخاري را مانند بخش (89)دنده وسط

 .بررسي كنيد
 4-2دندانه دنده و هزارخاري را مانند بخش 

  .بررسي كنيد
  .بررسي كنيد4-2دندانه دنده را مانند بخش  اي مجموعه مكانيزم سياره

فرسودگي يا  اي را براي هاي سياره پين شفت دنده
  .شل بودن و فرسودگي واشر فشاري بررسي كنيد

. بررسي كنيد 4- 2دندانه دنده را مانند بخش 
  .قطعات پله شده و معيوب را دور بيندازيد

براي وجود خوردگي، پله شدن و صاف شدن  (97)بادامك تعويض برقي دنده 
 .بررسي نماييد

قطعه پله شده، صاف شده و معيوب را دور 
  .دبيندازي
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اي يا پله شدن  هاي نقطه براي وجود فرسودگي (103)شفت تعويض دنده 

  .بررسي كنيد
  .براي وجود پيچ خوردگي بررسي كنيد

پله شده، رد كرده يا خورده شده را دور قطعه 
  .بيندازيد

  .قطعات خم شده را دور بيندازيد
مك را محل قرارگيري روي پوسته جعبه دنده ك (110)اي  حلقه دنده سياره

  .براي سالم بودن بررسي كنيد
  .بررسي كنيد 4- 2هاي دنده را مانند بخش  دندانه

را بررسي  (105)مجموعه پوسته جعبه دنده كمك 
دار در  كنيد، و مطمئن شويد كه حلقه دندانه

  .زند پوسته لق نمي
  .بررسي كنيد 4- 2ها را مانند بخش  دندانه

را بررسي  (108)هاي بلبرينگ  سوراخ اندازه بودن (111)پوسته جعبه دنده كمك 
  .كنيد

در صورت خورده شدن يا معيوب بودن آن را دور 
  .بيندازيد
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  جمع كردن جعبه دنده كمك
  شرح عمومي

موقع جمع كردن، به توضيحات ارائه شده در اين فصل مراجعه كنيد و نيز بـه تصـوير منفصـله    
  .قطعات جعبه دنده كمك در ابتداي بخش توجه كنيد

  :ر هنگام جمع كردن به موارد زير توجه نماييدد
. سـفت كنيـد  ) متر ترك(دار را سفت كنيد، بايد با آچار درجه  خواهيد قطعات رزوه وقتي مي .1

  )5-1جدول . (ها در جدولي در انتهاي اين بخش ارائه شده است ميزان سفتي پيچ
 .قرار بگيرند موقع جمع كردن قطعات كوچك را روغن كاري كنيد تا درست در محل خود .2
  موقع نصب كردن كاسه نمد و بلبرينگ از ابـزار مخصـوص جـازدن كاسـه نمـد و بلبرينـگ        .3

T-13-54-001 مستقيماً روي كاسه نمد يا بلبرينگ چكش نزنيد. استفاده نماييد. 
  كاري هنگام نصب  گريس

بـل از  كاري مقدماتي، همه قطعات را كه گريس آنها پاك شده است ق براي آساني نصب و روغن
  .جمع كردن آنها را گريس كاري كنيد

  .اگر اورينگ و كاسه نمد شفت را قبل از نصب گريس نزنيد، صدمه خواهند ديد .1
هاي چـرب نشـده    ها و بوش بلبرينگ. ها را قبل از نصب حتماً چرب كنيد ها و بوش بلبرينگ .2

 .بينند در همان ابتداي بكار افتادن خيلي زود صدمه مي
گيـرد را قبـل از نصـب چـرب      و قطعه فلزي كه با آن در تماس قرار مـي  هاي كاسه نمد  لبه .3

 .نماييد
  جمع كردن جعبه دنده كمك

  جمع كردن پوسته جعبه دنده كمك
  )5-1تصوير : (قطعات پياده شده از پوسته جعبه دنده كمك را به ترتيب زير نصب كنيد

زنيد، دقت نماييد كه  ا مينو را به جاي حلقه قبلي ج (110)دار  موقعي كه يك حلقه دندانه .1
دار جديد با شيار مربوطه روي پوسته جلويي جعبـه   برآمدگي دندانه شكل روي حلقه دندانه

بـه مقـدار    5-2دار ماننـد تصـوير    هماهنگ است، و اينكه حلقـه دندانـه   (111)دنده كمك 
 اطمينـان حاصـل نماييـد   . مناسب به داخل فشار داده شده و پخي آن اول داخل شده باشد

  .دار كجي نداشته و درست روي پوسته نصب شده است حلقه دندانه
اند، دو عدد پـين جديـد در جـاي آنهـا ماننـد       پياده شده (109)ياب  اگر دو عدد پين مكان .2

 .نصب نماييد 5-2تصوير 
را با فشـار جـا بزنيـد و خـار      (111)را در پوسته جلويي جعبه دنده كمك  (108)بلبرينگ  .3

 .يندازيدرا جا ب (107)هاللي 
 .روي پوسته نصب نماييد 5-2نو را مانند تصوير  (106)كاسه نمد  .4
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

مجموعه پوسته جلويي جعبه .  105
  دنده كمك 

  خار هاللي .  107كاسه    .  106
  ياب پين مكان.  109بلبرينگ    .  108
  دار    حلقه دندانه.  110
پوسته جلويي جعبه دنده .  111

  كمك  

 

  كاسه نمد .  106
109  .  
  ياب  پين مكان.  110
ته جعبه دنده پوس.  111

  كمك 

 )5 – 1تصوير (

 )5 – 2تصوير (
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فقط براي جعبه دنده كمـك  (نصب كردن قطعات صفحه بادامك تعويض 
  )گر برقي دنده يا تعويض

  )5-3تصوير . (گر برقي دنده را به ترتيب زير سوار كنيد مجموعه تعويض
قـرار   (103)و در طـرف آزاد شـفت تعـويض دنـده      (101)را داخل فنر نواري  (102)واشر  .1

 .دهيد
  
  
  
  
  
  
بـه سـمت زبانـه روي شـفت      (103)را روي شفت تعويض دنـده   (101)و فنر  (102)واشر  .2

تعويض دنده ببريد و زبانه فنر نواري اول را در سمت چـپ زبانـه روي شـفت جـا بيندازيـد      
 ).5-4تصوير ) (ي آزاد شفت تعويض دندهچپ از جهت انتها(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )5-5تصوير . (زبانه فنر نواري دوم را در سمت راست زبان روي شفت قرار دهيد .3
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

گر  صفحه تعويض.  100
  برقي دنده 

  فنر نواري .  101
  بندي  واشر آب.  102
شفت تعويض .  103
دنده

 

  فنر نواري.  101
  واشر آب بندي .  102
  شفت تعويض دنده .  103

  

 

  فنر نواري .  101
  بندي  واشر آب.  102
  شفت تعويض دنده .  103

 )5 – 3تصوير (

 )5 – 4تصوير (

 )5 – 5تصوير (

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 Vنده كمك جعبه د
V-17  

 

142 
  

  
  ).5-6تصوير (را تا حدي كه امكان دارد عقب بدهيد  (102)و واشر  (101)فنر نواري  .4
نصب كنيـد بطـوري    (103)را روي شفت تعويض دنده  (100)گر برقي دنده  ويضدندانه تع .5

بادامك ثابت شده روي زبانه شـفت، بـاالي شـفت    . دار شفت اول داخل گردد كه سمت زبانه
گيـرد و تـا جـايي كـه      هاي فنرهاي نواري قرار مي تعويض دنده، زير زبانه شفت و بين زبانه

 .رود امكان دارد به سمت داخل مي
قطعات (بتدا ماهك تعويض دنده را سوار كنيد و سپس مجموعه بادامك تعويض برقي دنده ا .6

بـه قسـمت نصـب كـردن     . (را داخل مجموعه جعبه دنده كمك سوار كنيد) 103الي  100
 ).مراجعه كنيد 5-2كن در بخش  واحد تعويض دنده قفل

ده كمك بـا  فقط براي جعبه دن(نصب كردن قطعات صفحه بادامك تعويض دستي دنده 
  )تعويض دستي دنده

  )5-7تصوير . (مجموعه تعويض دنده دستي را به ترتيب زير سوار كنيد
نصب كنيد و هزارخـاري شـفت    (93)كاري را روي شفت تعويض دنده  روغن (94)اورينگ  .1

تعويض دنده انتهايي را به داخل جعبه دنده كمك فشار دهيد تـا بـا انتهـاي سـطح پوسـته      
  .نشان داده شده است 5-7ت در تصوير جاي شف. همسطح شود

را چرب كنيد و اين دو قطعه را در سوراخ پوسته جعبه  (99)و فنر  (98)پين محدودكننده  .2
 5-7را كـه در تصـوير    (97)اي تعويض دنـده   بادامك دندانه. قرار دهيد (111)دنده كمك 

با سطح جلوئي نشان داده شده است را طوري داخل پوسته بگذاريد كه انتهاي صاف صفحه 
ــين   . پوســته همســطح شــود  ــع داخــل دادن آن، از پ ــد موق ــان، دقــت كني در همــين زم
با فشار دادن فنر پين محدودكننده بـا صـفحه، هزارخـاري روي    . محدودكننده غافل نشويد

صفحه و هزارخاري روي شفت پين تعويض دنده را هماهنگ كنيـد و پـين شـفت تعـويض     
 .دهيددنده را كامالً درون صفحه فشار 

 .را در شيار پشت شفت تعويض دنده سوار كنيد (92)خار هاللي  .3
را در سر عقبي صفحه بادامك تعويض دنده و پوسته جعبه دنـده كمـك    (91)دو عدد پيچ  .4

دقت نماييد كه شفت پين تعويض دنـده  . سفت نماييد N.m 9.5 – 6.8ببنديد و به ميزان 
 .شيار داخل شفت دنده وارد شودتواند در  كامل نصب گرديده و نيز پيچ دوم مي

نصب كنيد و آنها را در صفحه بادامك تعويض دنـده   (95)را روي فنر برگشت  (96)غلتك  .5
خوب وصل شده باشد، و سر  (93)نصب نماييد بطوري كه به شفت پيچ تعويض دنده  (97)

 .ديگر فنر برگشت را در شيار جعبه دنده كمك نصب كنيد
سـفت   N.m 47-34و ديفرانسيل را نصب كنيـد بـه ميـزان    نشانگر حالت د (104)سوئيچ  .6

 .نماييد
  اي سوار كردن بدنه جلو، مجموعه شفت جلو و مجموعه مكانيزم سياره

  ):5-8تصوير (عمليات سوار كردن قطعات را به ترتيب زير روي ميز كار انجام دهيد 
كه انتهاي داراي  را روي ميز كار قرار دهيد بطوري (90)اي  هاي سياره مجموعه حامل دنده .1

  .به سمت باال قرار بگيرد (87)شيار خار هاللي 
دنـده حامـل مجموعـه    . ها را نصب نماييد بطوري كه سر برآمده آن در جهت باال باشد دنده .2

 .اي را بچرخانيد تا دنده مركزي كامالً قالف گردد سياره
 (86)اي  سـياره را در حامل مجموعـه   (88)دنده برآمده را هماهنگ كنيد و صفحه فشاري  .3

 .نصب نماييد
 .كامل گردد (86)اي  هاي سياره را نصب نماييد تا مجموعه حامل دنده (87)خار هاللي  .4
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در داخل شفت با فشار دادن  5-9را در صورت درآمدن مانند تصوير  (83)سوزن بلبرينگ   .5

را نيز با فشار دادن جا بيندازيد تا مجموعـه شـفت    (82)ن زمان، بوش در همي. جا بيندازيد
  .كامل گردد 5-9مانند تصوير  (81)ورودي 

بالشتك . نصب نماييد (81)را برداريد و روي شفت ورودي  (86)اي  مجموعه مكانيزم سياره .6
ب را از انتهاي شـفت ورودي بـا فشـار دادن نصـ     (80)را نصب كنيد و بلبرينگ  (85)فشار 
 .را در شيار روي شفت نصب كنيد تا بلبرينگ را نگهدارد (79)خار هاللي . كنيد

 .5-10در آمده است يك پين نو جاي آن نصب كنيد مانند تصوير  (77)ياب  اگر پين مكان .7
  
  
  
  
  
 .نصب نماييد 5-10كاسه نمد را در بدنه جلو، مانند تصوير  .8
دهيد بطوري كه سطح متصـل شـونده    را روي دو بلوك چوبي قرار (84)مجموعه بدنه جلو  .9

و ميـز   (81)اي بين مجموعه شـفت ورودي   به سمت باال قرار بگيرد تا فاصله (111)پوسته 
) 90تـا   79قطعات (اي  مجموعه مونتاژ شده شفت ورودي و مكانيزم سياره. كار بوجود بيايد

ه حلقه نگهدارنده را در بدنه جلو قرار دهيد بطوريكه شفت ورودي در جهت پايين باشد، زبان
اي را تا موقع قرار گـرفتن زبانـه    را باز كنيد و مجموعه شفت ورودي و مكانيزم سياره (75)

 .، داخل نماييد(80)حلقه نگهدارنده در شيار خود روي كنس بيروني بلبرينگ 
بصورت يك دست روي سـطوح متصـل    (Locklite 598)بندي  يك اليه ضخيم چسب آب .10

هـاي پـيچ    و مجموعه جعبه دنده كمك بزنيـد ولـي روي سـوراخ    شونده درپوش سر جلوئي
 .نزنيد

 .ببنديد N.m 46 – 27را به ميزان سفتي  (73)عدد پيچ  6سپس  .11
 .سر جايش ببنديد N.m 46 – 27را نيز به ميزان سفتي  (72)سوپاپ تنفس  .12

  
  
  
  

  مجموعه شفت خروجي جلو
  ).5-11تصوير (زير را سوار كنيد قطعات 

  .با فشار دادن سوار كنيد (70)را درآورده بوديد دوباره روي فلنچ هاللي  (69)اگر گردگير  .1
قـرار دهيـد و سـپس     (111)را در پوسته جلويي جعبـه دنـده كمـك     (71)شفت خروجي  .2

 .را نصب كنيد (68)مجموعه فلنچ هاللي 
 .را نصب كنيد (65)و مهره  (66)، واشر (67)كاسه نمد  .3
خ فلنچ هاللي قرار دهيد تا نگهداريد و سـپس مهـره   را سورا T-13-54-002ميله فوالدي  .4

 .ببنديد N.m 244-203را به ميزان سفتي  (65)
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  مجموعه قطعات تعويض دنده كاهش دهنده
  ).5-12تصوير (را به ترتيب زير سوار كنيد قطعات 

، در آن صـورت مجموعـه ماهـك تعـويض دنـده      اگر قطعه پياده شده تعويض گرديده است .1
مجموعـه پـين و غلتـك ماهـك     . نـو سـوار كنيـد    (70)را با استفاده از پين و غلتك  (59)

دهـد، داخـل    كامالً داخل شده و صداي جا افتادن را مـي  (61)تعويض را تا موقعي كه پين 
  .چرخد آزاد و روان مي (63)اطمينان حاصل كنيد كه غلتك . نماييد

را نصـب   (58)دو عدد زبانه ماهك تعويض  (59)موعه ماهك تعويض دنده كاهش روي مج .2
 .كنيد

را وصل كنيـد و در پوسـته    (57)و كشويي دنده كاهش  (59)مجموعه ماهك دنده كاهش  .3
در جعبـه  . اي قرار دهيـد  قرار دهيد، و كشويي دنده كاهش را داخل مجموعه مكانيزم سياره

را در شيار صـفحه   (63)گيرد، غلتك  با دست انجام ميدنده كمكي اي كه تعويض دنده آن 
 .بادامك تعويض دنده سوار شده قرار دهيد

را نصب كنيد و هزارخـاري كشـويي دنـده كـاهش را در انتهـاي       (55)شفت خروجي عقب  .4
 .شفت خروجي و شفت ورودي وصل كنيد

توان موقع نصب پمپ روغن روي شـفت خروجـي    نصب شفت خروجي را مي: احتياط
از سر عقبـي  ). 2-2جدول (صافي پمپ روغن را در داخل روغن قرار دهيد . ب كردنص

شفت خروجي نگاه كنيد كه با چرخاندن شفت خروجي در جهت عقربه ساعت، روغن 
كل مجموعه . شود يا خير، و عادي بودن عملكرد پمپ روغن را بررسي نماييد پمپاژ مي

  .قرار دهيدمونتاژ شده را يكجا در پوسته جعبه دنده كمك 
  

  نصب پمپ روغن
انـد و اينكـه    اطمينان حاصل نماييد كه قطعات پمپ روغن موقع مونتاژ كامالً روغن كاري شـده 

قطعات پمپ روغن را . گردد روغن از سوراخ مخروطي روي درپوش جلوئي پمپ روغن خارج مي
  ):5-13تصوير (به ترتيب زير مونتاژ نماييد 

 TOPرا كه كلمـه   (55)روي سر عقب شفت خروجي  پمپ روغن را (54)درپوش سر جلو  .1
  .روي آن حك شده است، به سمت پايين قرار دهيد

نصـب نماييـد و    (55)هاي شفت خروجي عقـب   پمپ روغن را در سوراخ (52)دو عدد پين  .2
اطمينـان حاصـل نماييـد كـه سـرهاي      . را بين دو پين قرار دهيد (53)در همين زمان فنر 

 .ار گرفته باشندها بيرون قر تخت دو پين
فيلتر را در شيار روي پوسته جعبه دنده . وصل كنيد (56)را به رابط فيلتر  (50)لوله روغن  .3

اطمينان حاصل نماييد كه لوله روغن در جهت مجموعه پمپ روغن قرار . كمك جا بيندازيد
 .گرفته است

بطوريكـه  است، در جهت باال قـرار دهيـد    REARرا كه داراي كلمه  (51)سر پوسته پمپ  .4
، (52)با حركت دادن پين پمـپ  . قرار بگيرد (56)و فيلتر  (50)رابط در جهت پمپ روغن 

 .را فشار دهيد تا دو پين بتوانند در پوسته پمپ وارد گردند (53)فنر 
را روي انتهاي لوله روغن نصب كنيد، لوله روغن را در رابط پوسته پمـپ فشـار    (49)بست  .5

 .دهيد و بست را سفت كنيد
را تميـز   (46)هاي چهار عدد پيچ  را سر جايش قرار دهيد، رزوه (48)پوش عقبي پمپ روغن در

سوراخ پمپ را هماهنگ كنيد و پيچ را . استفاده نماييد 222شماره  Lockliteكنيد و از چسب 
را بچرخانيـد تـا آزاد    (55)سفت نماييد و همزمان شفت خروجي عقـب   N.m 8.5-4به ميزان 

  .را بررسي كنيد (52)روغن چرخيدن پين پمپ 
  نصب زنجير محركه

  ):5-14تصوير (قطعات را به ترتيب زير نصب كنيد 
بعد از جمع كردن مجموعه پوسته جعبه دنده كمك روي ميز كار، دنده زنجيـر چرخاننـده    .1

 (43)قرار دهيد و دنده زنجيـر چرخنـده    (55)را روي سر عقبي شفت خروجي عقب  (42)
  .قرار دهيد (71)جلو  را سر عقبي شفت خروجي

 )43و  42قطعات . (را روي دنده زنجير نصب كنيد (44)زنجير  .2
دو دنده زنجير را نگهداريد و زنجير را سوار كنيد و آنها را بصـورت مـوازي بـا جعبـه دنـده       .3

از طريـق شـفت   ) 44و  42قطعـات  (مجموعه زنجير و دنـده زنجيرهـا را   . كمك قرار دهيد
و دنـده زنجيـر چرخاننـده را انـدكي بچرخانيـد تـا       ) 55و  71قطعات (خروجي نصب كنيد 

 .درگير شده است (71)مطمئن شويد كه با هزارخاري شفت خروجي 
  .سوار كنيد (71)را روي شفت خروجي جلو  (40)را و خار هاللي  (41)واشر  .4
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  مجموعه قطعات قفل تعويض دنده
براي جعبه داراي تعويض برقي دنـده، تصـوير    5-15تصوير (را به ترتيب زير نصب كنيد ات قطع
  ):براي جعبه دنده داراي تعويض دستي دنده 16-5
نصب كنيـد و بـا سـوار     (37)را روي كشوئي قفل  (35)و توپي قفل كن  (36)فنر برگشت  .1

كـار را   (33)رانسـيل  كشوئي قفل كن از تك ديفرانسيل بـه دو ديف  (34)كردن خار هاللي 
  .تكميل نماييد

را در سوراخ كور در پوسته از طريق مجموعه ماهك تعويض دنـده   (38)شفت تعويض دنده  .2
 .كاهشي، نصب كنيد

روي مجموعه كشوئي قفل كن از تك به دو ديفرانسـيل را نصـب    (39)ماهك تعويض دنده  .3
 (55)خروجي عقـب  و شفت  (38)كنيد و كل مجموعه كشويي را روي شفت تعويض دنده 

 .بكشيد
را درگير كنيد  (55)و هزارخاري شفت خروجي عقب  (32)هزارخاري كشوئي دنده بيروني  .4

 .وصل كنيد (33)و به كشوئي قفل كن تك به دو ديفرانسيل 
فقط براي جعبه دنده كمك با تعويض برقي دنـده، مجموعـه بادامـك تعـويض برقـي دنـده        .5

 :را به ترتيب زير سوار كنيد (31)و پوسته كالچ ) 103تا  100قطعات (
  
  
  
  
  
  
a.  قرار دهيد 5-17مجموعه بادامك تعويض برقي دنده را مانند تصوير.  
b.  را در جهت پايين نگهداريد و مجموعه ماهك تعويض را به آرامـي   (38)شفت تعويض دنده

مجموعـه بادامـك تعـويض برقـي دنـده را بچرخانيـد تـا در        ). 39و  59قطعات (بلند كنيد 
وارد شـيار   (59)ي قرار گيرد كه غلتك روي مجموعه ماهك تعويض كاهش دهنـده  موقعيت

روي انتهاي  (39)روي بادامك تعويض دنده گردد و اينكه برآمدگي ماهك تعويض قفل كن 
سپس اين مجموعه را پايين بياوريـد تـا بتوانـد وارد    . عقبي بادامك تعويض دنده قرار بگيرد
را با پين داخل پوسـته   (103)زمان شفت تعويض دنده پوسته جعبه دنده كمك گردد و هم

  .جعبه دنده كمك درگير شود
c.  را  (30)را از داخل پوسته كالچ جا بزنيد و خـار هاللـي    (32)كشويي بيروني تعويض دنده

  .نصب كنيد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  مجموعه كالچ.  31خار هاللي            .  30
  توپي قفل كن تعويض دنده .  32
  گر تعويض دنده  مجموعه هماهنگ.  33
  گر  كشوئي هماهنگ.  35خار هاللي            .  34
  كن   كشوئي قفل. 37برگشت           فنر .  36
  ماهك تعويض.  39شفت تعويض دنده    . 38
  شفت خروجي.   55

 

  توپي قفل كن تعويض دنده .  32
گر تعويض مجموعه كشويي هماهنگ.  33

  دنده 
كشويي.  35خار هاللي     .  34

  هماهنگر
كشويي قفل كن .  37فنر برگشت   .  36
  شفت تعويض دنده .  38

 )5 – 15تصوير (

 )5 – 16تصوير (

 

  شفت تعويض دنده .  38
  دنده ماهك تعويض .  39
    مجموعه ماهك تعويض دنده كاهش.  59

  صفحه بادامك تعويض دنده .  100
  فنر نواري .  101
  شفت تعويض دنده .  103

 )5 – 17تصوير (
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  مجموعه درپوش عقب
  ):5-18تصوير . (تيب زير سوار كنيدقطعات درپوش عقب را به تر

را روي يك پرس متناسب قرار دهيد بطوري كه سـطح متصـل شـونده     (25)درپوش عقب  .1
  .درپوش به سمت باال قرار بگيرد و با پرس موازي باشد

دار آن در جهت باال باشـد، و آن   سوزن بلبرينگ را سر جايش قرار دهيد بطوريكه سر مارك .2
از سطح متصـل شـونده درپـوش عقـب      mm 40.97-40.47ي آن را تا موقعي كه سر باالي

 .تر نرفته است، فشار دهيد پايين
 .را نصب كنيد (22)پرس كنيد و خار هاللي  (25)را در درپوش عقب  (23)بلبرينگ  .3
 :گر برقي، قطعات را به ترتيب زير نصب كنيد در جعبه دنده كمك داراي تعويض .4
a. قـرار دارنـد    (21)رينگ روي مجموعه كويل كـالچ  اطمينان حاصل نماييد كه چهار عدد او

را نصـب كنيـد    (21)مجموعـه كويـل كـالچ    ). يكي روي كويل و سه عدد روي پايـه پـيچ  (
. دقت نماييد سيم آسيب نبيند. بطوريكه سيم و پايه پيچ از درپوش عقب بيرون آمده باشند

 .سفت كنيد N.m 11-8را نصب و به ميزان  (20)سه عدد مهره 
b. نصب كنيد (25)را در درپوش  (18)و كاسه نمد  (19)موتور برق  بلبرينگ. 
  

  نصب مجموعه درپوش عقب
مجموعه درپوش عقب جمع شده را به ترتيب زير روي پوسته جعبه دنـده كمـك نصـب كنيـد     

  ).5-19تصوير (
  .نصب كنيد (38)را روي شفت تعويض دنده جعبه دنده كمك  (29)فنر برگشت  .1
 .نصب كنيد (111)ار روي پوسته را در شي (26)آهن ربا  .2
روي سـطوح متصـل شـونده     (Locklite)بنـدي   از چسب آب mm 1.6اي به ضخامت  اليه .3

 .هاي پيچ، قرار دهيد پوسته بصورت يكدست بجز روي سوراخ
در اقدامات زير از فشار بيش از حد براي نصـب درپـوش عقـب روي پوسـته     : هشدار

در صورت هماهنگ بودن اجزا، فشار زيادي  .جلويي جعبه دنده كمك استفاده ننماييد
آميز نبـود،   اگر نصب موفقيت. باشد براي نصب درپوش عقب روي پوسته جلو الزم نمي

  .مجموعه درپوش عقب را پياده كنيد و براي هماهنگ بودن قطعات بررسي نماييد
  
را روي پوسـته جلـويي    (17)در صورت هماهنگ بودن همه قطعات مجموعه درپوش عقب  .4

 .نصب كنيد (111)به دنده كمك جع
a.  روي پوسته را و سوراخ پين روي درپوش عقب را هماهنگ نماييد (109)پين. 
b.  را با بلبرينگ در سـوراخ درپـوش عقـب هماهنـگ     ) 71و  55قطعات (شفت خروجي عقب

 .كنيد
c.     هماهنـگ كنيـد و اطمينـان     (38)سوراخ كور در درپوش عقب را با شـفت تعـويض دنـده

گـر   براي بررسي عملكرد مجموعـه تعـويض  . موج برنداشته است (29)فنر  حاصل نماييد كه
برقي دنده، با استفاده از يك خودكار، سوراخ حسـگر سـرعت در درپـوش عقـب را امتحـان      

 .كنيد
d.  را بـا بلبرينـگ    (103)براي جعبه دنده كمك داراي تعويض برقي دنده، شفت تعويض دنده

  .داخل درپوش عقب هماهنگ كنيد
 .سفت نماييد N.m 46-27عدد پيچ را به ميزان  9عات را سوار كنيد و پالك اطال .5
از طريق شفت خروجي عقـب   (17)را روي مجموعه درپوش عقب  (27)دنده كيلومترشمار  .6

 .سوار كنيد (55)
 .پرس نماييد (17)را به داخل مجموعه درپوش  (28)كاسه نمد نو  .7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  كاسه نمد    .  18
  بلبرينگ. 19
  مهره  .  20
  مجموعه كويل كالچ .  21
 خار هاللي .  22
  بلبرينگ .  23
  بلبرينگ سوزني .  24
  بدنه عقبي جعبه دنده كمك .  25

 

  بست سيم. 15پيچ    .  14
  پالك اطالعات .  16
قسمت عقبي جعبه دنده .  17

  كمك 
  مغناطيسي .  36
  دنده كيلومتر شمار .  27
  كاسه نمد  .  28
  فنر برگشت  .  29
  تعويض دنده  شفت.  38

پوسته جلويي جعبه دنده .  111
  كمك 

 

  فنر برگشت .  29
  شفت تعويض دنده .  38
  خروجي شفت .  55
  شفت خروجي جلو .  71

  شفت تعويض دنده  .  103
  پين مكان ياب .  109

 )5 – 18تصوير (

 )5 – 20تصوير (

 )5 – 19تصوير (
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در جعبه دنده كمـك داراي تعـويض برقـي    (گر برقي دنده  نصب واحد بيروني تعويض
  ):دنده

تصـوير  (در جعبه دنده كمك داراي تعويض برقي دنده، اين واحد را به ترتيب زير نصـب كنيـد   
22-5:(  
با  (103)را با هماهنگ كردن شيار مثلثي و شفت تعويض دنده  (13)مجموعه الكتروموتور  .1

الكتروموتور و شفت تعويض دنـده را حركـت دهيـد تـا     ). 5-23تصوير (سوار كنيد يكديگر، 
سپس الكتروموتـور را، تـا   . آنها را خوب بچسبانيد (25)وصل گردند و بوسيله درپوش عقب 

هاي نصب، در جهت عقربـه سـاعت    قرار گرفتن در موقعيت صحيح و هماهنگ شدن سوراخ
 ).5-21تصوير (بچرخانيد 

را بـه   (10)نصب كنيد و مجموعه حسگر سرعت  (11)ا روي حسگر سرعت ر (12)اورينگ  .2
را  (9)را بـه حسـگر سـرعت ببنديـد و سـه عـدد پـيچ         (9)بست . درپوش عقب سوار كنيد

 .سفت نماييد N.m 11-8ببنديد و به ميزان 
را بـه   (6)را به سر الكتروموتور در سمتي كه بست دارد ببنديد و پـيچ   (7)و واشر  (6)پيچ  .3

 .سفت نماييد N.m 11-8زان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  مجموعه الكترو موتور .  13
بست .  15پيچ    .  14

  سيم 
   پالك اطالعات .  16

 

  بندي  واشر آب.  7يچ    پ.   6
  پايه حسگر .  9پيچ   .  8

  مجموعه حسگر .  10
  حسگر سرعت .  11
  اورينگ   .  12

  مجموعه الكترو موتور .  13 
بدنه عقبي جعبه دنده .  25

  كمك 

 

  مجموعه الكترو موتور.  13
  شفت تعويض دنده.   103

 )5 – 21تصوير (

 )5 – 22تصوير (

 )5 – 23تصوير (
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  مجموعه واحد فلنچ
  ):5-24تصوير (قطعات را به ترتيب زير سوار كنيد 

  .ببنديد (25)را روي درپوش عقب  (5)دو عدد درپوش روغن  .1
  ميــزان را بــه  (1)را ســوار كنيــد و مهــره    (2)و واشــر  (3)، كاســه نمــد  (4)فلــنچ  .2

203-244 N.m براي ثابت نگهداشتن فلنچ هنگام نصب، از ميله فوالدي . سفت نماييدT-
 .استفاده نماييد 13-54-002

  
  

  )ترك(ها  جدول ميزان سفتي پيچ
ميزان سفتي   شرح و شماره شناسايي

(Ibs.)
) ترك(ميزان سفتي 
(N.m)

 203 – 150244 – 180  مهره فلنچ
 19 – 30 14 – 22 (5)درپوش تخليه روغن 
 8 – 11 6 – 8 (6)پيچ بست موتور برق 

 8 – 11 6 – 8 (8)پيچ نگهدارنده موتور برق 
 8 -11 6 – 8 (20)مهره كويل كالچ 

 27 – 46 20 – 34 (14)پيچ پوسته 
 0/4 – 5/8 9/2 – 3/6 (46)مهره پمپ روغن 

 8 – 19 6 – 14 (72)سوپاپ تنفس 
 27 – 46 20 – 34 (73)پيچ اتصال جلو 

پــيچ شــفت پــين تعــويض دنــده و صــفحه 
 (91)بادامك 

7 – 5 5/9 – 8/5 

 34 – 47 25 -  35 (104)المپ فعال بودن ديفرانسيل جلو 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

  بندي   واشر  آب.  2مهره    .  1
  فلنچ .  4كاسه نمد   .  3
  درپوش سوراخ روغن .  5

بدنه عقبي جعبه دنده .  25
 )5 – 24تصوير (  كمك 
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  فهرست قطعات پرمصرف
 001-410-54-13شود از كيت قطعات پرمصـرف   هنگام تعمير كردن جعبه دنده كمك، توصيه مي

ها و ديگـر قطعـاتي را كـه     ها، بست ين كيت شامل قطعات پرمصرف شامل بلبرينگا. استفاده نماييد
  .باشد معموالً نياز به تعويض دارند، مي

  تعداد  شرح
  2  مهره
  2  واشر

  1  )براي الكترو موتور(واشر 
  1  )براي الكترو موتور(كاسه نمد 
  2  )براي فلنچ(كاسه نمد 
  2  )هاي خروجي و ورودي براي شفت(كاسه نمد 

  3  )براي حسگر سرعت(اورينگ 
  1  )براي شفت تعويض دنده(اورينگ 

  2  )براي بلبرينگ شفت خروجي(خار هاللي 
گـر   تعـويض ) (براي بلبرينگ مجموعه قفـل كـن  (خار هاللي 
  )دستي دنده

1  

  1  )براي دنده زنجير چرخاننده(خار هاللي 
  1  )اي براي مجموعه حامل مكانيزم سياره(خار هاللي 

  1  )گر برقي دنده تعويض) (براي مجموعه قفل كن(هاللي خار 
  1  )براي بلبرينگ شفت ورودي(خار هاللي 

  2  بلبرينگ شفت خروجي
  1  بلبرينگ شفت ورودي

  1  سوزن بيرينگ شفت خروجي جلو
  1  سوزن بيرينگ شفت ورودي
  1  واشر دنده زنجير چرخنده

  4  هاي ماهك تعويض دنده زبانه
  1  نبست لوله پمپ روغ

  1  لوله روغن
  1  حلقه نگهدارنده صفحه بادامك تعويض دنده

  1  بالشتك فشار سر شفت ورودي
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  ابزار مخصوص
را  1354اين بخش، همه ابزارهاي مخصوص مورد نياز هنگام سوار و پياده كـردن جعبـه دنـده    

  .دهد توضيح مي
  . دهد ابزار مخصوص را نشان مي T-1تصوير 

  كار ابزار  نام ابزار  ابزارشماره فني   شماره
1  T-13-54-001 براي جازدن كاسه نمد و بلبرينگ  سنبه جازدن  
2  T-13-54-002 براي ثابت نگهداشتن فلنچ هاللي هنگـام    تسمه فوالدي

  هاي فلنچ سفت كردن مهره
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 )T-1تصوير (
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  اكسل و سيستم تعليق
 VI-2   ..................................................................................................................................  تم تعليقبازديد و تعمير سيس

  VI-6   ..................................................................................................سيستم تعليق جلو ) پياده و سوار كردن(تعمير 
  VI-11   ...............................................................................................................................................................   (4*4)ديفرانسيل جلو 

 VI-17   ......................................................................................................................................  بازرسي و تعمير سيستم تعليق عقب 
 VI-20   ............................................................................................................................................  عملكرد و تنظيم ديفرانسيل عقب 

 VI-21   ........................................................................................................................  ديفرانسيل عقب ) پياده و سوار كردن(تعمير 
 VI-34   .........................................................................................................................................................................................يابي  عيب
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  تعليق جلو بازديد و تعمير سيستم
  گير بااليي پياده و سوار كردن كمك فنر و موج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست قطعات
 كمك فنر  1.
  مهره تنظيم واحد بازويي تنظيم  2.
 ميله سيبك  3.
 پايه شلنگ ترمز  4.

  
  محدودكننده برگشت فنر سيستم تعليق  5.
 محدودكننده برگشت فنر سيستم تعليق  6.
 نظيمواشر ت  7.
 )طبق باال(بازويي متحرك بااليي   8.
  سيبك بااليي  9.

  
  
  
  
  
  

  
  

هـاي داخلـي و بيرونـي     اگر گردگير سيبك بااليي تعويض گـردد، بـه قسـمت   
مهـره نصـب   . ها و سيبك بااليي گريس چندمنظوره بزنيـد  گردگير جديد، لبه

  .كمك فنر را سفت نماييد
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  پياده كردن موج گير پاييني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ليست قطعات
  مجموعه فنر پيچشي  1.
 اشپيل  2.
 ميله سيبك  3.
 مجموعه ميله تعادل جلويي  4.
 پيچ نصب كمك فنر  5.
  

  .پياده كردن سيبك پاييني همانند سيبك بااليي است
شـود، بـا اسـتفاده از دسـتگاه      پاييني از ميله فرمان جـدا مـي    وقتي سيبك

مقدار مجـاز  . گيري كنيد ي سيبك پايين را اندازهگيري خالصي محور اندازه
  .اگر خالصي بيشتر بود سيبك را تعويض كنيد. است mm 0.3آن 

  
  )طبق پايين(شفت بازوئي متحرك پاييني   6.
 گاه فنر پيچشي تكيه  7.
 )طبق پايين(بازوئي متحرك پايين   8.
 گير سيستم تعليق ضرب  9.

 سيبك پاييني 10.
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  كردن فنر پيچشي پياده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
گير را برعكس نصـب كنيـد صـدمه خواهنـد      موقع نصب، اگر فنرهاي موج )1(

  .دارد Lدارد و فنر پيچشي چپ عالمت  Rفنر پيچشي راست عالمت . ديد
بعد از نصب، ارتفاع مركز كشويي شفت جلويي بازويي پايين را نسـبت بـه    )2(

سـفت كنيـد در حـالي كـه ارتفـاع      سطح زمين اندازه بگيريـد و مهـره را   
در وضعيت آرام بررسـي كنيـد كـه    . باشد mm 80برآمدگي پيچ كمتر از 

ارتفاع مركز كشويي شفت جلويي بازويي پـايين نسـبت بـه سـطح زمـين      
299 mm باشد، اگر نبود به وسيله پيچ تنظيم آن را تنظيم كنيد. 
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  هاي جلو براي ميزان فرمان تنظيم چرخ
  هاي جلو براي ميزان فرمان كننده چرخ يمعوامل تنظ

  عوامل  شاسي خودرو  نوع خودرو                      
مقدار انحراف چـرخ بـه عقـب    

 ′30±′3  )كستر(

ــلي    ــيچ اص ــراف پ ــدار انح مق
  )كينگ پين(

14′5°±30′ 

مقدار انحراف چرخ بـه جانـب   
  )كمبر(

40′±30′ 

هـاي   فاصله جلويي بـين چـرخ  
 mm 2±2  )تو اين(جلو 

 : BBQ6473SG, BQ6473RG and BQ6473RSGشاسيK  
  

  هاي جلو براي ميزان فرمان كننده چرخ تنظيم عوامل تنظيم
كشش فنـر پيچشـي را   . ابتدا خودرو را روي يك زمين مسطح پارك كنيد )1(

تنظيم كنيد بطوريكه قسمت چپ و راسـت خـودرو در يـك ارتفـاع قـرار      
مهره تنظيم روي سر عقبي ) باشدها بايد يكسان  فشار باد الستيك. (بگيرد

را از مركز مهره نگهدارنـده بـازويي    Hسپس ارتفاع . فنر پيچشي قرار دارد
وقتي . گيري كنيد پاييني جلويي تعليق جلو را نسبت به سطح زمين اندازه

است، و ضمناً،  H 299 mmسوار است مقدار  235/70R16كه الستيك 
  .باشد نمي mm 2بيش از  ارتفاع بين چپ و راست مراكز نگهدارنده

 هاي جلو چرخ) كمبر(تنظيم انحراف جانبي  )2(
براي بدست آوردن كمبر مورد نظـر ، واشـرهاي تنظـيم را روي شـفت بـازوي      

واشر تنظيم ) همزمان در جلو و عقب(اضافه كردن . عرضي اضافه يا كم نماييد
 هنگـام تنظـيم،  . كاهش دهـد  ′11.6تواند كمبر جلو را  مي mm 1به ضخامت 

اضافه كردن يا كـاهش دادن  . دهد اضافه كردن واشر تنظيم كمبر را كاهش مي
) انحراف به جلو و عقـب چـرخ  (دو گروه واشر تنظيم در همان سمت در كستر 

  .كند تغييري ايجاد نمي
a. ضخامت واشـرهاي تنظـيم جلـو و عقـب شـفت      : تنظيم كستر ميله اصلي

بـا  . اصلي تغيير دهيـد  بازوري عرضي باال را براي تنظيم كردن كستر ميله
 ′24هر يك ميليمتر تفاوت ضخامت واشر جلو و عقب كستر ميلـه اصـلي   

 .كند درجه تغيير پيدا مي
b. هنگام تنظيم كـردن تـو   ): تو اين(هاي جلو  تنظيم فاصله جلويي بين چرخ

هـاي   اين، خودرو را روي يك سطح هموار پـارك نماييـد بطوريكـه چـرخ    
با تنظيم كردن ميله فرمان سمت چـپ  . باشندكامالً رو به جلو قرار گرفته 

هـا را بـه ميـزان مـورد نظـر تنظـيم        و راست بصورت يكسان، تو اين چرخ
 .نماييد

  هاي جلو حداكثر زاويه دور زدن چرخ
  هاي جلو حداكثر زاويه دور زدن چرخ

  چرخ بيروني  چرخ سمت دور زدن
32  28  
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  سيستم تعليق جلو) كردن پياده و سوار(تعمير 
  هاي جلو پياده و سوار كردن سگدست و مجموعه كاليپر ترمز چرخ

  )تك ديفرانسيل( 2*4نوع خودرو . 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترتيب پياده كردن
  شرح ترتيب

  پايه كاليپر ترمزنگهدارنده   پيچ (1)
  پيچ  (2)
  مجموعه كاليپر ترمز جلو (3)
  مهره توپي چرخ (4)
  پيچ  (5)
  واشر (6)
  مجموعه درپوش چرخ (7)
  پيچ قفل كن (8)
  بالشتك (9)

  مهره قفل كن (10)
  واشر قفل كن (11)
  پيچ (12)

  

  
  شرح ترتيب

  مهره (13)
  واشر (14)
  مجموعه توپي چرخ (15)
  پيچ (16)
 ABSدار  حلقه دندانه (17)
  ديسك ترمز (18)
  بلبرينگ توپي چرخ (19)
  نمد توپي چرخكاسه  (20)
  گوشتي خور پيچ آچار خور و پيچ (21)
  سيني محافظ (22)
  درپوش سوراخ سگدست (23)
  سگدست (24)
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  )دو ديفرانسيل( 4*4نوع خودرو . 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترتيب پياده كردن
  شرح ترتيب

  پايه كاليپر ترمزنگهدارنده   پيچ (1)
  پيچ  (2)
  مز جلومجموعه كاليپر تر (3)
  مهره توپي چرخ (4)
  پيچ جلويي نگهدارنده كالچ (5)
  بالشتك (6)
  مجموعه شفت كالچ خودكار (7)
  پيچ قفل كن (8)
  واشر فنري (9)

  مهره قفل كن (10)
  واشر قفل كن (11)
  پيچ (12)
  مهره (13)

  

  
  شرح ترتيب

  واشر (14)
  مجموعه توپي چرخ (15)
  پيچ توپي (16)
  پيچ (17)
 ABSدار  حلقه دندانه (18)
  ديسك ترمز (19)
  بلبرينگ توپي (20)
  كاسه نمد توپي (21)
  گوشتي خور پيچ آچار خور و پيچ (22)
  سيني محافظ (23)
  درپوش سوراخ سگدست (24)
  كاسه نمد سگدست  (25)
  بلبرينگ سوزني (26)
  سگدست (27)
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  :پياده كردن قطعات مورد بازرسي و تعمير. 3
  :بلبرينگتعويض 

  .گريس داخل توپي چرخ جلو را پاك كنيد )1(
هاي دو طرف تـوپي را بـا زدن تقـه     با استفاده از ابزار مخصوص، بلبرينگ )2(

 .بصورت يكنواخت خارج نماييد
 .با استفاده از ابزار مخصوص، كنس بيروني بلبرينگ توپي را نصب كنيد )3(

  .نماييد كنس داخلي و بيروني بلبرينگ را با هم تعويض: توجه
  
  سوار كردن قطعات بازرسي و تعمير شده   4

  .كاسه نمد را با پرس كردن جا بزنيد
  .سوزن بيرينگ را خيلي عميق نصب نكنيد: احتياط

  
  
  
  بلبرينگ توپي چرختنظيم خالصي    5

. سفت نماييد و دوباره شل كنيـد  N.m 200-130كن را به ميزان  قفلمهره 
 40الـي   30سفت كنيـد و بـه مقـدار     N.m 30-20مهره را دوباره به ميزان 

واشـر قفلـي را   . درجه شل كنيد و از روان چرخيدن توپي چرخ مطمئن شويد
اگر سوراخ مهره قفل كن با سوراخ شـفت هماهنـگ نبـود، اجـازه     . سوار كنيد

. هـا مهـره را شـل كنيـد     درجه ديگر براي هماهنگ كردن سوراخ 20داريد تا 
قفل كن سر شفت، روي مهره قفـل   (M6×12) واشر قفل كن را با بستن پيچ

  كن سوار كنيد
  
  پياده كردن بدنه كاليپر ترمز جلو   6
 پيچ نگهدارنده بدنه كاليپر )1(
 )چپ(بدنه كاليپر  )2(
 مجموعه كفشك اصطكاك )3(
 ورق فنري )4(
 )چپ(پايه بدنه كاليپر  )5(
 درپوش پيچ هواگيري و پيچ هواگيري )6(
 .درپوش سر سگدست، مهره قفل كن، )چپ(لوله روغن، راك لوله روغن  )7(
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  )طبق باال(پياده كردن و سوار كردن مجموعه بازويي عرضي باال 
  ترتيب پياده كردن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )طبق پايين(پياده و سوار كردن مجموعه بازويي عرضي پايين 
  ترتيب پياده كردن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  شرح  ترتيب

  ن شفت طبق باالمهره قفل ك (1)
  واشر (2)
  بوش طبق باال (3)
  واشر (4)
  شفت طبق باال (5)
  پيچ (6)
  واشر (7)
  گير بااليي مجموعه ضربه (8)
  پيچ نگهدارنده سيبك بااليي (9)

  مهره (10)
  واشر (11)
  سيبك بااليي (12)

  
  

  
  

  شرح ترتيب
  بوش (1)
  پيچ نگهدارنده پايه كمك فنر  (2)
  رواش (3)
  پايه كمك فنر (4)
  مهره (5)
  واشر (6)

  

 
  شرح ترتيب

  گير پاييني مجموعه ضربه (7)
  مهره  (8)
  واشر (9)

  پيچ نگهدارنده سيبك (10)
 سيبك پاييني (11)
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  ليست قطعات پرمصرف اكسل جلو
  مالحظات  تعداد براي هر اكسل  شماره فني  شرح  شماره

    TR0708-IYR-N/-1-N1  جلويي پينيونبلبرينگ   1
    TRA0607RYR/06071  بلبرينگ عقبي پينيون  2
    SG2032-23010501  )چپ(كاسه نمد پلوس   3
    SG2032-23020401  كاسه نمد پينيون  4
    SOKB831LT/8012  بلبرينگ ديفرانسيل  5
    SG2032-23010601  )راست(كاسه نمد پلوس   6
    DG41801  بلبرينگ داخل پلوس  7
    MA8001352  پي چرخبلبرينگ تو  8
    MB5263952  كاسه نمد توپي چرخ  9

    MA8001522  بلبرينگ سوزني  10
    MB8001482  درپوش سوراخ سگدست  11
    MB633811/122  )راست/ چپ (مجموعه سيبك بااليي   12
    MB6338160/612  )راست/ چپ (مجموعه سيبك پاييني   13
    MB6338204  بوش طبق بااليي  14
    MB1096842  طبق پايينيبوش   15
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  )دو ديفرانسيل( (4*4)اكسل جلويي 
  پياده كردن مجموعه پلوس جلو   1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  فهرست قطعات    
  شرح  شماره    
  خار نيم هاللي  (1)    
 حلقه محافظ  (2)    
 كلگي سه پهلو  (3)    
 خار نيم هاللي  (4)    
 سه شاخ  (5)    
 IBگردگير   (6)    
 (I)بست   (7)    
 (II)بست   (8)    
 (III)بست   (9)    
 (IV)بست   (10)    
 OBگردگير   (11)    
  حلقه محافظ  (12)    
 شفت مياني  (13)    

  
  :احتياط

هـاي   موقع پياده كردن، پلوس را از مجموعه توپي، مجموعه دنده )1(
و پلوس داخلي بيرون بكشيد و ) ديفرانسيل(كاهش دهنده نهايي 

شيد كه كاسه نمد گردگير و كاسه نمـد پلـوس داخلـي    مواظب با
  .توسط لبه پلوس صدمه نبينند

چهار شاخ پلوس جلو را براي سالم بودن و نداشتن لقـي بـيش از    )2(
 .حد بررسي كنيد

  .موقع نصب، مواظب باشيد لبه كاسه نمد پلوس صدمه نبيند )3(
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  ههاي ديفرانسيل جلو و پايه نگهدارند پياده كردن مجموعه دنده   2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترتيب پياده كردن
  شرح ترتيب

  جلو) ديفرانسيل(پيچ پايه نگهدارنده كله گاوي  (1)
  )چپ(مجموعه پايه نگهدارنده كله گاوي جلو   (2)
  )راست(مجموعه پايه نگهدارنده كله گاوي جلو  (3)
  پيچ (4)
  مجموعه پايه نگهدارنده (5)
  مجموعه لوله هواگيري (6)
  پيچ هواگيري (7)
  )راست(كاسه نمد پلوس  (8)
  )بزرگ(خار هاللي  (9)

  )كوچك(خار هاللي  (10)
  پيچ متصل كننده لوله پلوس (11)
  رابط سر لوله پلوس (12)
  بلبرينگ داخلي پلوس (13)
  پلوس داخلي (14)
  )ديفرانسيل جلو(هاي كله گاوي جلو  مجموعه دنده (15)

  

  
  

  :يي كه نياز به بازرسي و تعمير دارندها پياده كردن قسمت
  .هاي كله گاوي جلو، استفاده نماييد از مجموعه دنده (7)مخصوص براي درآوردن پلوس داخلي از ابزار 
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  هاي كله گاوي جلو مجموعه دنده   3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترتيب پياده كردن
  شرح ترتيب

  پيچ متصل كننده پوسته ديفرانسيل جلو (1)
  هاي ديفرانسيل پوسته دنده  (2)
  واشر تنظيم بلبرينگ ديفرانسيل (3)
  مهره نگهدارنده پينيون (4)
  مجموعه فلنچ پينيون (5)
  كاسه نمد پينيون (6)
  حلقه پاشش روغن (7)
  بلبرينگ جلويي پينيون (8)
  انداز واشر بلبرينگ فاصله (9)

  بلبرينگ عقبي پينيون (10)
  نيونواشر تنظيم پي (11)
  دنده پينيون (12)
  پيچ نگهدارنده دنده كرانويل (13)
  رابط پيچ نگهدارنده كرانويل (14)

  

  
  شرح ترتيب

  دنده كرانويل (15)
  بلبرينگ ديفرانسيل (16)
  اي هاي سياره پين قفل كن شفت دنده (17)
  اي هاي سياره شفت دنده (18)
 دنده پلوس (19)
  واشر تنظيم دنده پلوس (20)
  اي دنده سياره (21)
  اي هاي سياره واشر دنده (22)
  )چپ(كاسه نمد پلوس  (23)
  درپوش سوراخ روغن (24)
  واشر درپوش  (25)
  محافظ لوله تنفس (26)
  لوله تنفس (27)
  درپوش سوراخ روغن (28)
  واشر درپوش (29)
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  پياده كردن قطعات براي بازرسي و تعمير
  مجموعه ديفرانسيل) 1(

درآوردن مجموعه ديفرانسيل، دقت نماييد كنس بيروني بلبرينگ نيفتد موقع 
  .يا صدمه نبيند

هـا را   هاي چپ و راسـت و بلبرينـگ   واشرهاي تنظيم بلبرينگ: توجه
جدا نگهداريد تا قاطي نگردند و موقع سوار كردن سـردرگمي ايجـاد   

  .نشود
  كنس داخلي بلبرينگ ديفرانسيل) 2(

گي در يك سمت پوسته ديفرانسيل وجود دارد دو عدد فرورفت: توجه
  .كه براي استفاده از ابزار مخصوص است

  كرانويلدنده ) 3(
. روي پوسته ديفرانسـيل و دنـده كرانويـل عالمـت جفـت بـودن قـرار دهيـد        

هاي دنده كرانويل را بصورت ضربدري شل كنيد و دنده كرانويل را پيـاده   پيچ
  .كنيد

  .ا پياده كنيدپين قفل كن شفت دنده هرزگرد ر )4(
 .مهره قفل كن دنده پينيون را باز كنيد )5(
 .مجموعه دنده پينيون را بيرون بياوريد )6(
 كنس بيروني بلبرينگ جلو دنده پينيون )7(

با استفاده از ابزار مخصوص، كنس بيروني بلبرينگ جلوئي دنـده پينيـون   
 .را بيرون بكشيد

 كنس بيروني بلبرينگ عقبي دنده پينيون )8(
ار مخصوص، كنس بيروني بلبرينگ عقبي دنده پينيون را با استفاده از ابز
 .بيرون بكشيد

  
  :سوار كردن قطعات بازرسي و تعمير شده

  كاسه نمد پلوس )1(
 كنس بيروني بلبرينگ جلويي دنده پينيون )2(

هاي ديفرانسـيل،   موقع پرس كردن كنس بيروني بلبرينگ در پوسته دنده
 .دقت نماييد كنس بيروني كج جا نيفتد

 نپين قفل ك )3(
اي و پوسته ديفرانسـيل مربـوط بـه پـين را      هاي شفت دنده سياره سوراخ

هماهنگ كنيد و پين قفل كن را سوار كنيد و در دو نقطه پـين را سـنبه   
 .بزنيد

 دنده كرانويل )4(
پيچ نگهدارنده دنده كرانويل را تميز كنيد، بـا پيچانـدن ابـزار مخصـوص     

اوريـد و سـپس بـا بـاد     دار دنده كرانويل را در بي چسب داخل سوارخ رزوه
  .ها را تميز كنيد فشرده سوراخ پيچ
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  .دار دنده كرانويل بريزيد هاي رزوه چسب توصيه شده را در داخل سوراخ
هـاي نگهدارنـده را    دنده كرانويل را در پوسته ديفرانسيل سـوار كنيـد و پـيچ   

  .فتي توصيه شده سفت نماييدبصورت ضربدري به ميزان س
  
  
  
  
  
  
  كنس داخلي بلبرينگ ديفرانسيل )5(

فقط موقعي كه كنس بلبرينگ يك سمت نصب گرديده است : احتياط
  .روي پوسته ديفرانسيل بار اضافه نماييد

  
  
  

  هاي كرانويل پينيون تنظيم فاصله خالصي دنده
را در دنده پلوس، واشر دنده پلوس، دنده هرزگرد و واشـر دنـده هرزگـرد     )1(

  .پوسته ديفرانسيل نصب كنيد
 .شفت دنده هرزگرد را موقتاً نصب نماييد )2(
  
  
  
بين دنده پلوس و شفت دنده هرزگرد گوه قرار دهيد تا دنده پلوس قفـل   )3(

  .گردد
فاصله خالصي دنده ديفرانسيل روي دنده هرزگـرد را بـا يـك ميكرومتـر      )4(

 .گيري نماييد اندازه
 mm 0.1 – 0:  مقدار استاندارد

فاصله خالصي دنده ديفرانسيل بيش از اندازه بـود، بـا اضـافه كـردن     اگر  )5(
 .تر دنده پلوس، آن را تنظيم نماييد واشر فشاري ضخيم

گيري نماييد و اطمينان حاصل كنيد كه در  فاصله خالصي را دوباره اندازه )6(
 .حد مجاز قرار دارد
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  هاي كرانويل و پينيون صي دندهتنظيم خال
  .هاي ديفرانسيل سوار كنيد مجموعه ديفرانسيل را درون پوسته دنده )1(
هـا در   فلنچ دنده اصلي را به آرامي حركت دهيد و انحراف يكي از سـوراخ  )2(

 .فلنچ دنده اصلي را اندازه بگيريد كه اين فاصله خالصي است
 mm 0.18 ~ 0.13:   مقدار استاندارد

بلبرينگ ديفرانسيل را بـراي تنظـيم كـردن خالصـي دنـده      واشر تنظيم  )3(
 .كرانويل و پينيون تعويض كنيد

واشرهاي تنظيم بلبرينگ ديفرانسيل را در هر سمت تا جـايي  : توجه
  .كه ممكن است يكسان و كمتر اضافه نماييد
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  بازديد و تعمير سيستم تعليق عقب
  پياده كردن سيستم تعليق عقب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست قطعات
  هاي بوش فنر مجموعه پين (1)
  بوش فنر  (2)
  مجموعه پايه عقبي نگهدارنده فنر عقب (3)
  هاي بوش فنر تسمه پين (4)
  واشر فنري (5)
  مهره (6)
  )چپ(مجموعه پايه كمك فنر عقب  (7)
  مجموعه فنرهاي عقب (8)
  گاه فنر عقب تكيه (9)

  دروني واشر(10)
  بوش الستيكي(11)
  مجموعه كمك فنر عقب(12)
  واشر بيروني(13)
  واشر فنري(14)
  پيچ(15)
  )چپ(مجموعه پايه عقبي نگهدارنده فنر عقب (16)
  مجموعه عقبي پين بوش فنر (17)
  مجموعه پيچ، واشر فنري، واشر تخت و واشر الستيكي (18)
  واشر فنري (19)

  
 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


   VIاكسل و سيستم تعليق
VI-17  

 

169 
  

  
  زير فنرصفحه  (20)
  كُرپي (21)
  گير فنر عقب ضربه (22)
  پيچ (23)
 مهره قفل شونده (24)
  واشر فنري  (25)
  مجموعه ميله نگهدارنده ميل تعادل عقب (26)

  واشرهاي فلزي ميله نگهدارنده ميل تعادل(26.1)
  واشرهاي الستيكي ميله نگهدارنده ميل تعادل(26.2)
  ادل عقبميله نگهدارنده ميل تع(26.3)

  مهره (27)
  واشر تخت (28)
  پيچ (29)
  مجموعه ميل تعادل عقب (30)
  پيچ (31)
  واشر فنري (32)
  واشر تخت (33)
  بست ميل تعادل عقب  (34)
  بوش ميل تعادل عقب (35)

  

  فنر لول سيستم تعليق عقب   2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست قطعات
  )دنده ريز(مهره  (1)
  ريواشر فن  (2)
  مجموعه ميله نگهدارنده ميل تعادل عقب (3)

  واشر فلزي (3.1)
  واشر الستيكي (3.2)
  ميله نگهدارنده ميل تعادل عقب (3.3)

  مهره (4)
  واشر تخت (5)
  پيچ (6)
  مجموعه ميل تعادل عقب (7)
  پيچ (8)

  واشر فنري (9)
  واشر تخت (10)
  بست ميل تعادل عقب (11)
  ميل تعادل عقب بوش الستيكي (12)
  پيچ (13)
  مجموعه ميل رابط باال (14)
  واشر تخت (15)
  واشر فنري (16)
  مهره (17)
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  شرح ترتيب

  مهره (18)
  واشر فنري (19)
  واشر تخت (20)
  پيچ (21)
 مجموعه ميل رابط پايين (22)
  پيچ (23)
  واشر فلزي پايه كمك فنر (24)
  بوش الستيكي پايه كمك فنر  (25)
  واشر فلزي پايه كمك فنر (26)
  مجموعه كمك فنر عقب (27)
  واشر فلزي درشت (28)

  واشر مركزيت (29)
  واشر الستيكي سر كمك فنر (30)
  مهره (31)
  پيچ (32)
  مجموعه ميل رابط عرضي (33)
  مهره (34)
  پيچ (35)
  پيچ (36)
  فنر لول عقب (37)
  ليواني سر فنر لول (38)

 
 

  :هاي قطعات كليدي در جدول زير داده شده است فتي پيچميزان س
ميزان سفتي   اندازه پيچ  شرح پيچ  شماره

N.m
پيچ نگهدارنده ميـل رابـط     1

 M12×1.5 108±10  بااليي تعليق عقب

پيچ نگهدارنده ميـل رابـط     2
 M14×1.5 147±15  پاييني تعليق عقب

پيچ نگهدارنده ميـل رابـط     3
 M12×1.5 108±10  عرضي عقب

پيچ نگهدارنده كمـك فنـر     4
 M10×1.5 45±5  عقب
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  عملكرد و تنظيمات اكسل عقب
  جات اكسل عقب جمع كردن و تنظيم كردن دنده

گيري حداقل نيروي گشتاور براي به حركت درآوردن بلبرينـگ،   حداقل نيروي الزم براي به حركت درآوردن بلبرينگ دنده پينيون و ديفرانسيل براي اندازه )1(
 .گيري نماييد اور اصطكاك فلنچ سر شفت پينيون را با استفاده از يك دستگاه سنجش گشتاور اندازهگشت

  .باشد مي N.m 2.5-1.9گشتاور مورد نياز براي به حركت درآوردن بلبرينگ دنده پينيون حداقل نيروي  •
  .باشد مي N.m 3.0-2.0جمع نيروي الزم براي حركت درآوردن بلبرينگ  •
 حداقل نيروي گشتاورروش تنظيم  )2(

A  از نيروي گشتاور صفر شروع كنيد و مهره تنظيم را يك الي يك و نيم دور صفت كنيد.  
B  حداقل نيروي گشتاور الزم براي دنده پينيون:  

اگـر  . گيري نماييد اندازه ، و سپس نيروي حركت را(N.m 245-190)سفت نماييد  N.m 210مهره را به ميزان سفتي . هاي مهره گريس بزنيد در ابتدا به رزوه
اگر نيروي گشتاور مورد نياز كمتر . انداز بلبرينگ را تعويض نماييد نيروي گشتاور مورد نياز براي حركت درآوردن پينيون بيشتر از مقدار توصيه شده بود، فاصله

اگـر بعـد از   . باشد N.m 343حداكثر ميزان سفتي مهره بايد . ظر برسداز مقدار الزم بود، به آرامي مهره را سفت نماييد تا مقدار نيروي گشتاور به مقدار مورد ن
موقع سوار كردن دنده پينيون پياده : توجه. (سفت شدن مهره، اين نيروي گشتاور از حد نهايي تجاوز كند در آن صورت فاصله اندازه بلبرينگ را تعويض نماييد

  .)انداز بلبرينگ را تعويض نماييد شده، فاصله
با ثابت نگهداشتن دنده پينيون، دنـده كرانويـل را انـدكي حركـت دهيـد و سـر بـزرگ كرانويـل را         : بين دنده پينيون و دنده كرانويل) ه خالصيفاصل(لقي  )3(

 .باشد mm 0.18-0.13فاصله خالصي بايد . گيري نماييد اندازه
 .باشد N.m 79-69ميزان سفتي پيچ درپوش فشاري بلبرينگ ديفرانسيل بايد  )4(
 .باشد N.m 22-18پيچ قطعه قفل كننده مهره تنظيم بلبرينگ ديفرانسيل بايد  ميزان سفتي )5(
 .بزنيد 2بعد از نصب كردن كاسه نمد دنده پينيون، به لب آن گريس ليتيومي شماره  )6(
 .گيري نماييد فلنچ دنده پينيون را اندازه )7(
  .است mm 0.1تابيدگي مجاز سطح سر متصل شونده فلنچ حداكثر  •
  .است mm 0.1كننده  چاله چفت تابيدگي مجاز •
  

  جات و پوسته اكسل سوار كردن دنده
  .باشد مي 51 N.m (N.m – 55 N.m 47)ميزان سفتي استاندارد پيچ . بزنيد Lockliteهاي دو سر رزوه سطح متصل شونده را نصب كنيد و چسب  پيچ )1(
 .ها را بصورت ضربدري سفت كنيد كله گاوي را سوار كنيد و پيچ. داد شود بوسيله مقوا سفت يا چسب آب بندي انجام بندي سطوح متصل شده را مي آب )2(

  .باشد مي 51 N.m (N.m – 55 N.m 47)ميزان ستفي استاندارد پيچ 
  

  سوار كردن پلوس اكسل عقب و ترمز
  .اشته باشدكنيد بطوريكه هيچ فاصله وجود ند ها را در جايشان پرس مي هاي پيچ چرخ و پلوس را سوار كنيد و پيچ صفحه سوراخ )1(
 .پايه ترمز و بوش بلبرينگ را سوار كنيد و پيچ بوش بلبرينگ را در جايشان پرس كنيد بطوريكه هيچ فاصله وجود نداشته باشد )2(
سـته  پلوس و ترمز را نصب كنيد و اطمينان حاصل نماييد كه بلبرينگ در جاي خود خوب نصب شده است و خار هاللي پشت بلبرينگ كـامالً در شـيار نش   )3(

 .قبل از نصب به لب كاسه نمد گردگير گريس بزنيد. است
 .به لب كاسه نمد پلوس گريس بزنيد و دقت نماييد كه لب كاسه نمد پلوس هنگام داخل كردن پلوس خراش برندارد )4(
 55 N.m (N.m – 60 N.m 50)استاندارد : هاي بوش بلبرينگ ميزان سفتي پيچ و مهره )5(
 .پيچ تنظيم تنظيم نماييدهاي ترمز را بوسيله  فاصله خالصي كفشك )6(
 .ليتيومي در بلبرينگ پلوس پر كنيد 3يا  2گريس شماره  )7(
 .دقت نماييد كه سطح داخلي كاسه چرخ و لنت ترمز به چربي آلوده نگردد )8(

هـاي ترمـز را    هاي ترمز يا يك دست نبودن فرسـودگي لنـت، كفشـك    در صورت كمتر از يك ميليمتر بودن ضخامت لنت كفشك •  :توجه
  .نماييدتعويض 

  .باشد كيلومتر رانندگي مي 50000عمر مفيد كاسه نمد و بلبرينگ  •  
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  )باز كردن و جمع كردن(تعمير اكسل عقب 
  باز كردن و جمع كردن مجموعه اكسل عقب   1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترتيب باز كردن
 شرح ترتيب

  هاي چرخمهره (1)
  كاسه ترمز (2)
 مهره (3)
 واشر (4)
  جموعه پلوس و ترمزم (5)
 اورينگ (6)
  كاسه نمد پلوس (7)
  )كله گاوي(مهره (8)
  واشر فنري (9)

  مجموعه كله گاوي ديفرانسيل (10)
  پيچ دو سر رزوه (11)

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پياده كردن قطعات براي بازرسي و تعمير
  :قبل از باز كردنبازرسي 

گـاوي را روي ابـزار    د و مجموعه كلـه ابزار مخصوص را به گيره روي ميز ببندي
  .مخصوص ببنديد

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


   VIاكسل و سيستم تعليق
VI-22  

 

173 
  

  خالصي دنده پينيون و كرانويلبررسي 
گيـري بـراي    از يك درجه اندازه. دنده پينيون را در موقعيت خود قفل نماييد

  .هاي كرانويل و پينيون استفاده كنيد سنجش خالصي بين دنده
 mm 0.18 ~ 0.13:  مقدار استاندارد

  
  
  
  
  

  ي خالصي ديفرانسيلگير اندازه
كوتاه را بوسيله گوه قفل كنيـد، و بـا اسـتفاده از يـك ميكرومتـر       شفتدنده 

  .گيري نماييد هاي هرزگرد را اندازه خالصي دنده
 mm 0.20-0.05:  مقدار استاندارد
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  )كله گاوي(باز كردن و جمع كردن دنده    2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  يب باز كردنترت
  پيچ قفل كن ضامن (1)
 ضامن مهره تنظيم بوش بلبرينگ  (2)
  مهره تنظيم بلبرينگ ديفرانسيل (3)
 پيچ نگهدارنده درپوش ديفرانسيل (4)
 واشر (5)
  كفي بلبرينگ كله گاوي (6)
  بلبرينگ ديفرانسيل (7)
  مهره نگهدارنده دنده كرانويل (8)
  دنده كرانويل (9)

  ل كن شفت دنده هرزگردپين قف(10)
  شفت دنده هرزگرد(11)
  دنده هرزگرد(12)
  واشر دنده هرزگرد(13)
 دنده پلوس(14)

  
  
  
  
  

  
  

  شرح ترتيب
  واشر دنده پلوس(15)
  پوسته ديفرانسيل(16)
  مهره نگهدارنده دنده پينيون(17)
  واشر تنظيم بلبرينگ جلوئي دنده پينيون(18)
 بلبرينگانداز  فاصله(19)
  بلبرينگ داخلي دنده پينيون(20)
  واشر تنظيم بلبرينگ داخلي دنده پينيون(21)
  دنده پينيون(22)
  فلنچ دنده پينيون(23)
 كاسه نمد دنده پينيون(24)
  بلبرينگ بيروني دنده پينيون (25)
  پوسته كله گاوي(26)

  
  
  
  

  باز كردن براي بازرسي و تعمير قطعات
  نظيم بلبرينگ ديفرانسيلمهره ت) 1(
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 :جمع كردن ديفرانسيل )2(
هـاي ديفرانسـيل را جـدا     واشرهاي تنظيم سمت چپ و راسـت بلبرينـگ  

  .نگهداريد تا جا به جا نشود
  

سر ابزار مخصوص را درون كنس داخلي بلبرينـگ ديفرانسـيل از طريـق     )3(
 .دريچه پوسته ديفرانسيل قرار دهيد

 :دنده كرانويل )4(
هـاي   گـذاري و پـيچ   ل و دنـده كرانويـل را عالمـت   روي پوسته ديفرانسـي 

 .نگهدارنده دنده كرانويل را شل كنيد و دنده كرانويل را پياده كنيد
 .پين قفل كن را در بياوريد )5(
 .مهره خود قفل شونده را باز كنيد )6(
 مجموعه دنده پينيون )7(

عالمت را روي دنده پينيون و فلنچ دنده پينيون بگذاريد و دنده پينيـون  
  .انداز پياده كنيد ه با واشر و فاصلهرا همرا

ها را روي سطوح متصل شونده فلـنچ و شـفت دنـده     عالمت: احتياط
 .پينيون قرار ندهيد

 .كنس داخلي بلبرينگ داخلي دنده پينيون را در بياوريد )8(
كاسه نمد، كنس داخلي بلبرينگ جلـوئي دنـده پينيـون، كـنس بيرونـي       )9(

نـي بلبرينـگ داخلـي دنـده     بلبرينگ جلوئي دنـده پينيـون و كـنس بيرو   
 :پينيون

با استفاده از ابزار مخصوص، كنس بيروني بلبرينگ بيروني دنـده پينيـون   
را از پوسته دنده كله گاوي پياده كنيد، و كنس داخلي بلبرينگ و كاسـه  
نمد را با هم بيرون بياوريـد و بـا همـين روش كـنس بيرونـي بلبرينـگ       

  .داخلي دنده پينيون را بيرون بياوريد
  ترتيب سوار كردن

  شرح ترتيب
  پوسته دنده كله گاوي (1)
  )كنس بيروني(بلبرينگ داخلي دنده پينيون   (2)
  )كنس بيروني(بلبرينگ بيروني دنده پينيون  (3)
  انتخاب واشر تنظيم بلبرينگ داخلي دنده پينيون (4)
  دنده پينيون (5)
  واشر تنظيم بلبرينگ داخلي دنده پينيون (6)
  )كنس داخلي(رينگ داخلي دنده پينيون بلب (7)
  انداز بلبرينگ فاصله (8)
  واشر تنظيم بلبرينگ بيروني دنده پينيون (9)

  )كنس داخلي(بلبرينگ بيروني دنده پينيون  (10)
  كاسه نمد دنده پينيون (11)
  فلنچ دنده پينيون (12)
  مهره نگهدارنده دنده پينيون (13)
  شتاور براي حركت دادن بلبرينگ پينيونتنظيم حداقل نيروي گ (14)
  پوسته ديفرانسيل (15)
  كاسه نمد فشاري دنده پلوس (16)
  دنده پلوس  (17)
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  شرح ترتيب

  واشر دنده هرزگرد (18)
 دنده هرزگرد (19)
  شفت دنده هرزگرد (20)
  د پلوستنظيم خالصي دنده هرزگر (21)
  پين قفل كن دنده هرزگرد (22)
  )كنس داخلي(بلبرينگ ديفرانسيل  (23)
  )كنس بيروني) (گردش بيروني(بوش ديفرانسيل  (24)
  دنده كرانويل  (25)
  پيچ نگهدارنده دنده كرانويل (26)
  مجموعه ديفرانسيل (27)
  كفي بلبرينگ دنده كله گاوي (28)
  واشر (29)
  درپوش ديفرانسيل پيچ نگهدارنده (30)
  مهره تنظيم بلبرينگ ديفرانسيل (31)
  تنظيم خالصي بين دنده پينيون و دنده كرانويل (32)
  قطعه قفل كننده مهره تنظيم (33)
  مهره قطعه قفل كننده (34)

  
  :سوار كردن قطعات بازرسي و تعمير شده

  .هنگام پرس كردن، دقت نماييد كنس بيروني كج جا نيفتد
  
  
  
  
  

  :بيروني بلبرينگ بيروني دنده پينيون كنس
براي نصب كنس بيروني بلبرينگ از دستگاه پرس استفاده نماييد تا : احتياط

  .ازكج شدن يا تغيير شكل پيدا كردن آن جلوگيري شود
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  تنظيم خالصي ديفرانسيل
هرزگـرد و واشـر دنـده هرزگـرد را      و دنده ،پلوس، واشر دنده پلوسدنده  )1(

  .درون پوسته ديفرانسيل سوار كنيد
 .شفت دنده هرزگرد را موقتاً سوار كنيد )2(
دنده پلوس را به وسيله گذاشتن يك گوه در بـين دنـده پلـوس و شـفت      )3(

گيري خالصي دنـده   دنده هرزگرد قفل كنيد و از يك كوليس براي اندازه
 .هرزگرد استفاده كنيد

 mm 0.2 – 0.05:  دمقدار استاندار
اگر مقدار خالصي ديفرانسيل بيش از حد بـود، آن را بـا گذاشـتن واشـر      )4(

 .تنظيم كنيد
گيري نماييد و مطمئن شـويد كـه در حـد     دوباره مقدار خالصي را اندازه )5(

 .مجاز قرار دارد
  
  

  پين قفل كن
سوراخ پين قفل كن در شفت دنده هرزگرد و پوسته ديفرانسـيل را هماهنـگ   

  .ن را داخل نماييد و در دو نقطه پين را سنبه بزنيدپي. كنيد
  
  

  دنده كرانويل
پيچ نگهدارنده دنـده كرانويـل را تميـز كنيـد، ابـزار مخصـوص را داخـل         )1(

دار بپيچيد تا چسب داخل آن را خـارج نماييـد و سـپس     هاي رزوه سوراخ
  .دار را با باد فشرده پاك كنيد سوراخ روزه
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دنـده  . دار دنـده كرانويـل بريزيـد    چسب توصيه شده را درون سوراخ رزوه )2(
هاي نگهدارنـده را بـه    كرانويل را روي پوسته ديفرانسيل سوار كنيد و پيچ
  .صورت ضربدري به ميزان توصيه شده سفت كنيد

  
  
  

  كنس بلبرينگ داخلي ديفرانسيل
بلبرينـگ يـك سـمت نصـب      فقط موقعي كه كنس داخلـي : احتياط

درپـوش فشـاري   . گرديده است، به پوسته ديفرانسـيل بـار بدهيـد   
  .هاي درپوش را سفت كنيد بلبرينگ كله گاوي را نصب كنيد و پيچ

  
  

  هاي كرانويل و پينيون تنظيم خالصي دنده
با استفاده از ابزار مخصوص، مهره تنظيم بلبرينگ ديفرانسيل را بـه طـور    )1(

زديكـي حـداقل گشـتاور بـراي حركـت بلبرينـگ       موقت تا رسـيدن بـه ن  
 .ديفرانسيل سفت كنيد

  
  
  
  
  
  
گيري نماييد كـه بايـد    هاي كرانويل و پينيون را اندازه مقدار خالصي دنده )2(

0.13 ~ 0.18 mm باشد. 
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سـيل را ماننـد   با استفاده از ابزار مخصوص فاصله خالصي بلبرينگ ديفران )3(
 .تصوير تا حد استاندارد كاهش دهيد

ابتدا يك مهره تنظيم بلبرينگ را شل كنيـد، و سـپس مهـره    : توجه
  .تنظيم طرف مقابل را به همان اندازه سفت كنيد

  
  
پيچ نگهدارنده ضامن قفل كن و ضامن قفل كن را به هـم وصـل كنيـد و     )4(

را در سـوراخ مهـره   دار كفي بلبرينگ قرار دهيد و ضـامن   در سوراخ رزوه
 .تنظيم قرار دهيد و پيچ را سفت كنيد
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  پياده و سوار كردن مجموعه پلوس و ترمز   3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترتيب پياده كردن
 شرحترتيب

  خار هاللي بلبرينگ1
 ABSدار  حلقه دندانه2
  بوش پشت بلبرينگ3
 واشر4
  پيچ چرخ5
  حائل روغن6
  واشر كاغذي7

  
  شرح ترتيب

  پلوس8
  كاسه نمد گردگير چرخ عقب9

  پيچ جاي بلبرينگ10
  مجموعه ترمز11
 بلبرينگ12
  جاي بلبرينگ13

  :پياده كردن قطعات براي بازرسي و تعمير
  .را براي تغيير شكل و وجود خرابي بررسي كنيدگردگير  •
  .نيدكاسه نمد را براي وجود خرابي بررسي ك •
بلبرينگ را براي گريپـاژ كـردن، رنـگ پريـدگي و خـوردگي سـطح كـنس         •

  .بررسي كنيد
  .پلوس را براي ترك خوردگي، فرسودگي و صدمات بررسي كنيد •

  ترتيب سوار كردن
 شرحترتيب

  جاي بلبرينگ(1)
  بلبرينگ (2)
  مجموعه ترمز(3)
  پيچ جاي بلبرينگ(4)
 عقبمجموعه كاسه نمد گردگير چرخ(5)
 هاي چرخ مجموعه پلوس و پيچ(6)
 پلوس(7)
  واشر كاغذي(8)
  حائل روغن(9)

  پيچ چرخ(10)
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  پلوس و ترمز را با پرس نصب كنيد  (11)
  بوش نگهدارنده و بلبرينگ  (12)
 ABSدار  حلقه دندانه (13)
  خار هاللي (14)

  
  :پياده كردن قطعات براي بازرسي و تعمير

  .نمد پلوس را با پرس نصب كنيدكاسه 
  
  
  
  
  
  

  .كنس بيروني بلبرينگ را با پرس نصب كنيد
  
  
  
  
  
  

  .را با پرس نصب كنيد ABSدار  بوش پشت بلبرينگ و حلقه دندانه
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  ترمزهاي عقب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست قطعات
  ز چپمجموعه شاسي ترم 1
  مجموعه كابل فوالدي ترمز دستي 2
  فنر برگشت پاييني 3
  مجموعه كفشك جلوئي ترمز 4
  واشر 5
  خار هاللي 6
  خار هاللي 7
  اهرم ترمز دستي چپ 8
  فنر 9

  نعلبكي فنر10
  فنر11
  ميله فشار فنر12
  پيچ13
  واشر فنري14
  صفحه تنظيم خالصي خودكار چپ15
  جغجغه چپ16
  

  
  شرح ترتيب

  پايه جلوئي جغجغه 17
  بلوك الستيكي 18
  مجموعه پمپ ترمز عقب 19
  مجموعه كفشك عقبي ترمز 20
 فنر برگشت بااليي 21
  پايه عقبي جغجغه 22
  فنر 23
  درپوش الستيكي سوراخ بازديد 24
  مجموعه اهرم ترمزدستي چپ 25

  جيب ترمز چپ اهرم ترمز دستي چپ 25.1
 Eحلقه  25.2
  پين 25.3
  پايه اهرم ترمز دستي 25.4
  گردگير اهرم ترمز دستي 25.5

  واشر فنري 26
  پيچ 27
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  .اجزاي اصلي ترمز عقب در تصوير سمت چپ نشان داده شده است

  كفشك اول ترمز1
  كفشك دوم ترمز2
  ميله نگهدارنده جانبي كفشك ترمز3
 پمپ ترمز4
  فنر كشش بااليي5
  خودكار خالصيكنندهتنظيم6
  اهرم تنظيم خودكار خالصي7
  كننده خودكار خالصيفنر تنظيم8
  فنر كششي پاييني9

  كابل ترمز دستي10
  اهرم ترمز دستي11

  .اند اندكي گريس بزنيد در نقاط شاسي ترمز كه در تصوير مشخص شده
  مراحل نصب

انـدكي   دارد هاي ترمز را نگه مي نقاط روي صفحه شاسي ترمز كه كفشك )1(
  .گريس بزنيد

كننده خودكار خالصي روي كفشك  پين اتصال اهرم گردشي روي تنظيم )2(
 .اول را نصب كنيد

كننـده خودكـار خالصـي را روي كفشـك اول      اهرم گردشي روي تنظـيم  )3(
 .نصب كنيد

 .پين اهرم ترمز دستي روي كفشك دوم را بررسي كنيد )4(
ن را تـا آخـر   كننده خودكار خالصـي را بپيچيـد و آ   چرخ گردشي تنظيم )5(

 .نبنديد
هـاي   رابط واكنش نصب شـده در سـمت راسـت داراي رزوه   : احتياط

هـاي   راست گرد است، و رابـط واكـنش در سـمت چـپ داراي رزوه    
 .گرد است چپ

 .فنر تنظيم مجدد پاييني كفشك ترمز را نصب كنيد )6(
 .كابل ترمز دستي را نصب كنيد )7(
 .رمز نصب كنيدهاي مربوطه روي شاسي ت هاي ترمز را در سمت كفشك )8(
 .ها نصب كنيد گر خودكار خالصي را بين كفشك تنظيم )9(
 .ها را نصب كنيد نگهدارنده جانبي كفشك )10(
 .نگهدارنده پيستون پمپ ترمز را در بياوريد )11(
  .با استفاده از درآورنده كفشك، فنر تنظيم مجدد بااليي را نصب كنيد •
خالصـي لنـت    چرخ گردشي تنظيم خودكار خالصي را بگردانيد تـا فاصـله   •

  .ترمز با كاسه ترمز به حد سفارش شده برسد
  .كاسه ترمز را سوار كنيد •
  .پدال ترمز را چند بار فشار دهيد •
  .چرخ را ببنديد و خودرو را از روي جك پياده كرده روي زمين بگذاريد •

  تعويض پمپ فرعي ترمز
شود هنگام تعويض كردن كفشك هاي ترمـز جهـت    توصيه مي: توجه
  .هاي فرعي كل اكسل تعويض گردند ، پمپتعمير

  :مراحل پياده كردن
) 1(فاصله كفشك هاي ترمز . قسمت عقب خودرو را روي جك باال ببريد )1(

  .را بگردانيد) 2(را تنظيم كنيد، و چرخك تنظيم خودكار خالصي 
 .كاسه ترمز را پياده كنيد )2(
 .كفشك ترمز را پياده كنيد )3(
يـد، و سـر آن را ببنديـد تـا روغـن      لوله روغن پمپ فرعي ترمز را جدا كن )4(

 .ترمز خارج نگردد
  .هاي نگهدارنده پمپ فرعي را از روي شاسي ترمز باز كنيد پيچ )5(
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  مراحل نصب
  .هاي نگهدارنده آن را سفت كنيد پمپ فرعي نو را سوار كنيد و پيچ )1(
 .لوله روغن ترمز را وصل كنيد )2(
 .ترمز را سوار كنيدكفشك  )3(
 .كاسه ترمز را نصب كنيد )4(

  .مسير روغن ترمز را هواگيري نماييد
  
  قطعات پرمصرف اكسل عقب   4

  تعدادموردنياز  نام قطعه  شماره فني قطعه  شماره

1  M88043/M88010 بلبرينگ بيروني دنده
  1  پينيون

2  MA816524بلبرينگ داخلي دنده
  1  پينيون

3  MA8001581  ده پينيونكاسه نمد دن  
  2  بلبرينگ ديفرانسيل17887/17831  4
5  4G1803082  بلبرينگ پلوس  

6  HFC6500-
  2  كاسه نمد پلوس2400050

مجموعه كاسه نمد6480-2400040  7
  2  گردگير چرخ عقب

8  MB5693681  انداز بلبرينگ فاصله  
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  يابي و رفع عيب عيب
  راه حل علت عيب

الستيك را تعويض كنيد يا باد السـتيك را تنظـيم    .الستيك فرسوده شده يا باد الستيك ناميزان است  .لرزندهاي جلو ميچرخ
  .كنيد

  .ها را باالنس كنيد چرخ .ها باالنس نيستند چرخ
  .لرزگير را تعويض كنيد .لرزگير خراب شده است

  .كمك فنر را تعويض كنيد .كمك فنر خراب شده است
  .مركزيت چرخ را بررسي كنيد .ستمركزيت چرخ درست ني

  .بلبرينگ چرخ را تعويض يا تنظيم كنيد .بلبرينگ چرخ خراب يا نادرست تنظيم شده است
  .سيبك و بوش را بازرسي نماييد .سيبك يا بوش خراب شده است

  .بندي فرمان را سفت يا تعويض كنيد اهرم .بندي فرمان شل يا خراب شده است اهرم
  .مكانيزم فرمان را تنظيم يا تعمير كنيد .ان خوب تنظيم نشده يا صدمه ديده استمكانيزم فرم

هـا يكنواخـت   سايش الستيك
  .نيست

  .ها را تنظيم كنيد باد الستيك .ها ناميزان استباد الستيك
  .كمك فنر را تعويض كنيد .كمك فنر خراب شده است
  .منفي بازرسي كنيدها را براي وجود كمبر  چرخ .مركزيت چرخ درست نيست

  .قطعات سيستم تعليق را تعويض كنيد قطعات سيستم تعليق خراب شده
پدال ترمز خيلي پـايين اسـت   

  .كند پدال خالي مي
  .لنت ترمز را تعويض كنيد .لنت ترمز از بين رفته است
  )لنت ترمز جلو. (بلوك ترمز را تعويض كنيد )لنت ترمز جلو. (بلوك ترمز خراب شده است
  .نشتي را تعمير كنيد .مسير روغن ترمز نشتي دارد

  .پمپ اصلي را تعمير يا تعويض نماييد .پمپ اصلي ترمز خراب شده است
  .مسير روغن ترمز را هواگيري نماييد .در مسير روغن ترمز هوا وجود دارد
  .پمپ فرعي ترمز را تعمير كنيد .پمپ فرعي ترمز خراب شده است

  .هاي پيستون پمپ فرعي را تعويض كنيدالستيك .اندتون پمپ فرعي خراب شدههاي پيس الستيك
  .كننده خودكار را تعويض كنيد تنظيم  .كننده خودكار خالصي ترمز عقب مشكل پيدا كرده است تنظيم

پدال ترمـز سـفت اسـت ولـي     
ــام    ــوب انجـ ــري خـ ترمزگيـ

  .گيرد نمي

هـاي   شدنشان را بررسـي كنيـد و لنـت   علت چرب  .اندهاي ترمز جلو يا عقب چرب شده لنت
  .جلو يا عقب را تعويض كنيد

كفشك ترمز كج شده يا لنت ترمز از بين رفته يا كنده شده يا چرخـك  
 .تنظيم ترمز خراب شده است

  .كفشك يا لنت ترمز را تعويض كنيد

هاي آن فرسـوده شـده يـا كنـده     كفشك ترمز جلو تاب برداشته يا لنت
  .اند شده

  .را تعويض كنيد) هاي جلو كفشك( بلوك ترمز

  .پمپ ترمز فرعي را تعمير كنيد .پيستون در پمپ ترمز فرعي يخ زده است
  .بوستر ترمز را تعمير كنيد .بوستر ترمز خراب شده است

  .در صورت لزوم تعمير نماييد .خالء بوستر صحيح نيست
  .در صورت لزوم تعمير نماييد .لوله ترمز مسدود شده است

ــدا     ــتفاده ص ــع اس ــز موق ترم
  .دهد مي

 )ترمز عقب(
 .كفشك ترمز در فلنچ صفحه عقبي گير كرده است

  
  .روغن اضافه نماييد

  .كاري را تعويض كنيد فلنچ روغن .فلنچ صفحه عقب خراب شده است
  .فنر را تعويض كنيد .فنر فشارنده كفشك ترمز شل شده يا افتاده است

  .پيچ را سفت كنيد .شده استپيچ نگهدارنده صفحه عقب شل
 )ترمز جلو(

 .صفحه نگهدارنده كفشك ترمز شل شده يا افتاده است
  

  .تعويض كنيد
  .سفت كنيد .پيچ نگهدارنده شل شده است
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  راه حل علت  عيب

موقع ترمزگيري صداي هيس يا 
  .آيد لرزش بوجود مي

در صورت خراش برداشتن كاسه يا . تعويض نماييد .لنت ترمزهاي عقب يا جلو از بين رفته است
  .ديسك ترمز آن را ماشينكاري كنيد

  .آنها را تعمير نماييد  .شوند كاليپر ترمز جلو و چرخ يا كاسه ترمز عقب با هم درگير مي
پوسته ترمز و ديسك ترمز، و صفحه پشتي و كاسه ترمز با هم درگير 

 .شوند مي
  .اصالح نماييد يا تعويض كنيد

  .تعمير يا در صورت لزوم تعويض نماييد .ات ترمز مشكل دارندديگر قطع
  .بازرسي و رسيدگي نماييد .شوندچرخ و شاسي و بدنه به هم درگير مي

هنگام ترمزگيري ترمز يكسره 
زند،  كشد، جيغ مي زوزه مي

  .دهد صداي لرزش مي

كاسه ترمز، كفشك ترمز، ديسك ترمز و كفشك جلو فرسوده يا 
 .دانآسيب ديده

  .بازرسي، تعمير يا تعويض نماييد

  .تميز يا تعويض نماييد .لنت ترمز عقب يا جلو كثيف، چرب يا كنده شده است
  .بررسي و تعويض نماييد .لنت ترمز عقب يا جلو نامناسب است

  .بررسي و تعويض نماييد .اندپدال ترمز ميله فشار بوستر درست تنظيم نشده
 )ترمز جلو(

  .اندانه و ديسك ترمز با همديگر درگير شدهصفحه فنر ش
  .تعمير يا تعويض نماييد

  .تميز يا موج را صاف نماييد .كاليپر ترمز جلو موج برداشته يا زنگ زده است
 )ترمز عقب(

فنر فشار كفشك ترمز، ضعيف شده، آسيب ديده يا نادرست نصب 
 شده است و پين فنر فشاري كفشك ترمز و فنر شل شده، آسيب

 .اند و صفحه پشتي ترك برداشته استديده

  .بازرسي تعمير يا تعويض نماييد

ترمز در حالت آزاد، زوزه 
  .كشد مي

  .بررسي و تنظيم نماييد  .پدال ترمز يا ميله فشاري بوستر درست تنظيم نشده است
بوستر ترمز يا پمپ اصلي ترمز يا پمپ ترمز داخل چرخ خوب 

 .گرددبرنمي
  .ا تعويض نماييدبررسي، تعمير ي

 )ترمز جلو(
 پيستون زنگ زده يا گير كرده

  .تعمير يا تعويض نماييد

  .تعمير يا تعويض نماييد .كفشك ترمز جلو درست در كاليپر قرار نگرفته است
  .تعمير يا تعويض نماييد .ديسك و كاليپر ترمز جلو با همديگر درگير هستند

يسك ترمز نصب نگرديده صفحه نگهدارنده كفشك جلو درست در د
 .است

  .تعويض نماييد

 )ترمز عقب(
  .فنر فشاري كفشك ترمز ضعيف شده، آسيب ديده يا نامناسب است

  .بررسي و در صورت لزوم تعمير نماييد

صفحه پشتي خم شده يا تاب برداشته است و با كاسه ترمز درگير 
 .شود مي

  .بررسي و در صورت لزوم تعمير نماييد

كاري نشده و با صفحه پشتي يا كفشك ترمز ت ماشينترمز درس
  .شود درگير مي

  :ديگر قطعات سيستم ترمز
  .شل شده يا قطعه اضافي در سيستم ترمز وجود دارد

كاسه ترمز عقب زياد از حد سفت است كه در نتيجه لنت ترمز 
  .لغزد مي

  .بلبرينگ چرخ فرسوده شده، آسيب ديده يا گريس ندارد

  

  :احتياط
يـك امـر    XXXلذا توليد صداي جيغ . كند تا انرژي دفع كند استفاده شده در لنت ترمز ممكن است هنگام اصطكاك توليد صدا و گرما ميمواد 

كـه   XXXصداي جيغ . باشد، كه در شرايط بدي آب و هوا، سرماي شديد، گرما و رطوبت و در برف، نمك و گل اين صدا شديدتر است عادي مي
  .كند و روي عملكرد ترمزگيري تأثيري ندارد د بيايد مشكلي ايجاد نميگاهي ممكن است بوجو
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  راه حل علت عيب

ترمز هنوز هم موقع ترمزگيري 
صداي لرزش تلق تلوق ايجاد 

  .كند مي

  .شيء خارجي را در بياوريد .اي خارجي داخل چرخ شده استممكن است سنگ يا شي
در صورت گشاد شدن . فت نماييدبه ميزان الزم س .اندهاي چرخ شل شده مهره

  .هاي پيچ، رينگ را تعويض نماييد سوراخ
  .بررسي و تنظيم نماييد .اندپدال ترمز يا ميله فشار بوستر خوب تنظيم نشده

  .بررسي و رسيدگي يا تعمير نماييد  .بلبرينگ چرخ فرسوده شده، آسيب ديده يا خشك شده است
 )ترمز جلو(

  .ترمز يا سر كفشك تاب برداشته استصفحه  نگهدارنده كفشك
بررسي، . بررسي و در صورت لزوم سفت نماييد

  .تعمير يا تعويض نماييد
 .فنر شانه خراب است

 .بوش كشوئي فرسوده شده است
  .بررسي و در صورت لزوم تعويض نماييد

 .پيچ نصب شل شده است
  .گيرد برگشت پيستون خوب انجام نمي

  )ترمز عقب(
 .ل شده يا قطعه اضافه در آن وجود داردسيستم ترمز ش

  

موقع ترمزگيري خودرو 
  .شود منحرف مي

  .تعمير يا تعويض نماييد .هاي ترمز چرب شده استيكي از كفشك
  .هر دو را يك اندازه تنظيم كنيد .هاي راست و چپ يك اندازه تنظيم نيستندترمز چرخ

  .بررسي و تعويض كنيد .كاسه ترمز گرد نيست
  .مهره بلبرينگ توپي را سفت كنيد .برينگ توپي چرخ شل شده استبل

  .كفشك را تميز يا تعويض نماييد .كفشك ترمز چرب يا خيس شده است  .فاصله توقف خيلي زياد است
كفشك و كاسه ترمز را براي گرد نبودن بررسي  .گيردتماس بين كفشك و كاسه ترمز خوب انجام نمي

  .تعمير يا تعويض نماييدنماييد و در صورت لزوم 
  .پمپ فرعي ترمز را پياده و تعمير نماييد .كندپمپ فرعي ترمز درست كار نمي

ترمز عقب را باز كرده، بازرسي نماييد و در صورت  .فاصله خالصي پدال ترمز خيلي زياد است
  .لزوم قطعات را تعويض كنيد

ترمز عقب را باز كرده بازرسي نماييد و در صورت  .فاصله بين كفشك ترمز و كاسه ترمز خيلي زياد است
  .لزوم قطعات را تعويض كنيد

  .مسير روغن را هواگيري نماييد .مسير روغن ترمز هوا دارد
  .نشتي را پيدا كرده برطرف نماييد .مسير روغن ترمز نشتي دارد

بين كفشك ترمز و كاسه ترمز 
  .درگيري وجود دارد

هاي پمپ اصلي ترمز و پمپ فرعي  اندازه پيستون .استفاصله خالصي پدال خيلي كم
را بررسي و تعويض نماييد و فنر برگشت پدال 

  .ترمز را بررسي و تعويض نماييد
هاي پمپ اصلي و پمپ فرعي را  اندازه پيستون .فاصله بين كفشك و كاسه ترمز خيلي كم است

  .بررسي و تعويض نماييد
شت را بررسي و تعويض نماييد و مخزن فنر برگ .گرددپدال ترمز برنمي

  .روغن را با روغن مناسب پر كنيد
  .روغن اضافه نماييد يا تعويض كنيد .روغن كافي نيست يا براده آهن در روغن وجود دارد صداي غيرعادي

ر يا تعويض قطعه معيوب را پياده، بررسي، تعمي  .بلبرينگ دنده يا قطعات ديگر شديداً فرسوده شده يا آسيب ديده است
  .كنيد

گيرد يا بلبرينگ زياد از حد سفت يا ها خوب انجام نميدرگيري دنده
 .شل است

ها و سفتي بلبرينگ را با روش  فاصله خالصي دنده
  .صحيح بررسي و تنظيم نماييد

  .اييدروغن را تخليه و تعويض نم .سطح روغن خيلي باال است يا روغن نامناسب است  ديفرانسيل روغن ريزي دارد
  .كاسه نمد را تعويض كنيد .كاسه نمد خراب شده است

  .سفت كنيد يا تعويض نماييد .فلنچ دنده پينيون شل شده يا آسيب ديده است
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  اطالعات فني و تعميراتي سيستم فرمان
  اجزاي سيستم فرمان

سيستم فرمان تشكيل شده است از غربيلك فرمان، ميل فرمان، مجموعه قسمت پاييني شفت فرمان، جعبـه  
  دنده فرمان، ميل رابط فرمان، قسمت هيدروليك فرمان

  تم فرمانمشخصات فني سيس
  مشخصات  موضوع

  اي هيدروليكي  از نوع انتگرال با جعبه فرمان ساچمه  سيستم فرمان
 ATFمايع   روغن

 FP4اي  پمپ پره  پمپ هيدروليك فرمان
  ليتر 0.445  مخزن روغن هيدروليك

 از نوع جذب كننده ضربه  ميل فرمان
  

  بازرسي و اطالعات تعميراتي سيستم فرمان
  مشخصات  موضوع

°32.2  چرخ سمت گردش –ه فرمان زاوي
°28.2  چرخ بيروني –زاويه فرمان 

mm 25  سطح مايع جعبه فرمان

 mm 7.0     تسمه جديد  نيوتن 90مقدار انعطاف تسمه پروانه با فشار 
mm 9.0تسمه قديمي   

N.m 6±64  هاي اتصال جعبه فرمان به شاسي ميزان سفتي پيچ

N.m 5±64  مانهاي شغالدست فر ميزان سفتي پيچ

N.m 3±25  ميزان سفتي اتصال لوله روغن فرمان به جعبه فرمان

N.m 2±34  ميزان سفتي اتصال لوله شلنگ و لوله روغن

N.m 78~70  ميزان سفتي مهره اتصال ميله كشش و بازوئي متحرك

7  مهره شغالدست و ميله كشش
7  ميله كشش و سگدست

N.m 5±80  مهره تنظيم تواين 

N.m 2±40  ن سفتي مهره قفل غربيلك فرمانميزا

N.m 2±25  ميزان سفتي مهره متصل كننده شفت پاييني فرمان

  
  اطالعات روغن و گريس

  مقدار  نوع روغن و گريس  موضوع
 ATF 1.5 L  روغن فرمان

 اندك يمقدار گريس ليتيومي  ها ها و پلوس گريس چهار شاخ
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  روبازرسي سيستم فرمان روي خود
  بررسي خالصي غربيلك فرمان

  بررسي خالصي غربيلك فرمان در سيستم فرمان هيدروليكي
موتور را در دور : روش اين كار به شرح زير است. است mm 30مقدار استاندارد غربيلك فرمان 

بـه   N 4.9ثابت روشن نگه داريد و غربيلك فرمان را در موقعيت مستقيم قـرار دهيـد و نيـروي    
  .در امتداد محيط دايره وارد كنيد غربيلك فرمان

  
  بررسي خالصي دنده پينيون جعبه فرمان

اگر غيـر از ايـن بـود ماننـد     . است mm 0.5مقدار استاندارد خالصي دنده پينيون جعبه فرمان 
  .تصوير آن را تنظيم كنيد

  
  گيري خالصي سيبك فرمان اندازه

بـزار مخصـوص را حـداكثر قـرار دهيـد      از ابزار مخصوص سيبك را نگه داريد، درجه ابا استفاده 
سيبك را فشار دهيد و خالصي محوري آن را بررسي كنيد كه بايد بين خط حـداكثر و حـداقل   

گيري شـده بيشـتر بـود،     اگر مقدار اندازه. ميليمتر است 1.5مقدار محدوده آن . قرار داشته باشد
  .توپي سيبك را تعويض كنيد

  
  بررسي زاويه فرمان

درجـه   28.2درجه اسـت و زاويـه چـرخ بيرونـي      32.2خ سمت گردش فرمان حداكثر زاويه چر
را بررسـي كنيـد و در صـورت نادرسـت بـودن آن را تنظـيم       ) ميزان فرمان(فاصله تواين . است

  .نماييد
  

  )فرمان هيدروليك(بررسي نيروي چرخش فرمان 
بعد . تنظيم كنيد دور در دقيقه 1000دور موتور را حداقل . خودرو را به طور صحيح پارك كنيد

غربيلـك فرمـان را در   . از پايان بررسي دقت نماييد كه دور موتور به دور آرام استاندارد برگـردد 
دور بچرخانيد و نيروي استفاده شـده را بـا تـرازوي     5/1هاي ساعت  جهت و مخالف جهت عقربه

تسـمه محركـه   يـا  . اسـت  N 37مقدار استاندارد زير . گيري كنيد فنري و در جهت مماس اندازه
پمپ هيدروليك فرمان را براي شل بودن، لوله روغن را براي كمبود روغن، قـاطي شـدن هـوا و    

  .مسدوديت مسير روغن بازرسي نماييد
  

  )فرمان هيدروليك(بررسي بازگشت غربيلك فرمان به نقطه وسط 
ست هاي چپ و را غربيلك فرمان را به صورت كم و زياد بچرخانيد و بررسي كنيد در گردش )1(

غربيلك فرمان ، نيروي استفاده شده تفاوت آشكاري ندارد و غربيلك فرمان به نقطه وسـط  
  .گردد برمي

هـاي   درجه در جهـت عقربـه   90غربيلك فرمان را تا . برانيد km/h 35خودرو را در سرعت  )2(
اگـر  . ثانيه رها كنيـد  1-2ساعت يا در خالف آن بچرخانيد و سپس غربيلك فرمان را براي 

اگـر غربيلـك فرمـان    . درجه بازگشت، سيسـتم سـالم اسـت    70فرمان، به بيش از غربيلك 
ناگهان چرخانده شود ممكن است احساس شود كه براي مـدت كوتـاه فرمـان سـفت بـوده      

 .باشد چون فشار روغن در حالت دور آرام پمپ پايين مي. باشد اين عيب نمي. است
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  )فرمان هيدروليك(فرمان  بازرسي سطح روغن جعبه
خودرو را بر روي سطح زمـين مسـطح   . سطح روغن سيستم فرمان هيدروليك را بررسي نماييد

غربيلك فرمان را چندين مرتبه براي باال رفـتن دمـاي روغـن    . موتور را روشن كنيد. پارك كنيد
ين بار انجـام  غربيلك را به صورت كامل به راست و چپ بچرخانيد و اين عمل را چند. بچرخانيد

تفـاوت  . مخزن روغن را جهت كف كردن يا حالت امولسـيون پيـدا كـردن بررسـي كنيـد     . دهيد
اگـر تفـاوت سـطح روغـن     . سطح روغن هيدروليكي را بعد از خاموش كردن موتور كنترل كنيـد 

هنگام هواگيري سيستم هيـدروليك چـرخ   . بسيار زياد است هواي داخل سيستم را خارج كنيد
تسـمه گرداننـده پمـپ    . باال بـرده و آن را بـه وسـيله خـرك خـوب مهـار كنيـد        جلو را با جك

هيدروليك فرمان را چند بار بگردانيد و غربيلك فرمان را به صورت كامل به سمت چپ و راست 
بررسي نماييـد كـه سـطح روغـن هنگـام      . مرتبه انجام دهيد 6-5بچرخانيد و اين عمل را براي 

اگر بيش از اين بود به اين معني اسـت  . متر قرار دارد ميلي 5خاموش و روشن بودن در محدوده 
  )مانند تصوير. (كه هوا به طور كامل از سيستم خارج نشده است

  )فرمان هيدروليك(تعويض روغن هيدروليك فرمان 
هنگام تعويض روغن فرمان از روغن هيدروليك توصيه شده اسـتفاده نماييـد و آن را در مخـزن    

  .ن بريزيدروغن هيدروليك فرما
  روش هواگيري سيستم هيدروليك فرمان

اكسل جلو را توسط جك باال برده، غربيلك فرمان را به راست و چپ بچرخانيد و سـپس روغـن   
غربيلك فرمان را به صورت كامـل  . موتور را روشن كنيد و در دور آرام قرار دهيد. را اضافه كنيد

و سپس روغن را بـه مخـزن روغـن اضـافه      )دور كامل(براي چند بار به چپ و راست بچرخانيد 
هـا در روغـن و ثابـت شـدن سـطح روغـن        غربيلك فرمان را تا موقع از بين رفتن حبـاب . كنيد

  .بچرخانيد
  بررسي سفتي تسمه محركه

  )متر ميلي(با تسمه قديم   )متر ميلي(با تسمه جديد   هنگام بررسي  نوع خودرو
6473G 98 N 5.5~7.5 7.5~8.5 
6473Y2 98 N 5.0~7.0 7.0~8.0 
6473Y3 98 N 5.0~7.0 7.0~8.0 

  بررسي فشار پمپ روغن
شلنگ فشار را جدا كنيد و سپس ابزار مخصوص را وصل . ايمن پمپ روغن را بررسي كنيدفشار 
هوا را خارج نماييد و سپس در وضعيت متوقـف بـودن خـودرو غربيلـك فرمـان را بـراي       . كنيد

موتور را روشن كنيد و آن را در حالت . برسد C°60-50به چندين بار بچرخانيد تا دماي روغن 
  دور در دقيقه قرار دهيـد و مطمـئن شـويد كـه در محـدوده اسـتاندارد        900 – 1100دور آرام 

 Mpa8-5/7 گيري فشار روغن نبايد بطور پيوسـته   توجه داشته باشيد كه شير اندازه. قرار دارد
گيري شده در حد مشخص شده نبـود پمـپ    ن اندازهاگر فشار روغ. ثانيه بسته باشد 10بيش از 

روغن را تعمير اساسي نماييد و ابزار مخصوص را باز كنيد، شلنگ فشار را سوار كرده و به ميزان 
  .مشخص شده سفت نماييد و سيستم را هواگيري نماييد

  بازرسي فشار روغن در دورهاي آرام
صوص را وصل كنيد، هوا را خـارج كنيـد و   لوله فشار را از پمپ روغن جدا كنيد، سپس ابزار مخ

 C°60-50در حالت متوقف بـودن خـودرو غربيلـك فرمـان را بـراي افـزايش دمـاي روغـن تـا          
. دور در دقيقه قرار دهيد 900-1100موتور را روشن كنيد و آن را در حالت دور آرام . بچرخانيد

 Mpa 0.8-1.0حـد اسـتاندارد    فشار روغن را بدون بار و با نيم باز بودن شير فشارسنج براي در
گيري شده در حد مشخص شـده نبـود، مسـير     اگر مقدار اندازه. بودن فشار روغن بررسي نماييد

ابـزار مخصـوص را بـاز    . روغن يا در جعبه دنده فرمان عيب دارد و بايد بازرسي و تعميـر گردنـد  
  .ي كنيدشلنگ فشار را به ميزان مشخص شده سفت نماييد و سيستم را هواگير. كنيد

شـير فشارسـنج را كـامالً بـاز و     . ثابت ماندن فشار سيستم فرمان را با روش فوق بررسي نماييـد 
بسته نماييد، غربيلك فرمان را به صورت كامل در جهت چپ و راست بچرخانيد و براي در حـد  

مقدار اسـتاندارد  . استاندارد ثابت ماندن فشار بررسي نماييد
7.5~8.2 Mpa گيري شـده در حـد    اندازهاگر مقدار . است

  .مشخص شده نبود جعبه فرمان را بازرسي و تعمير نماييد
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  پياده و سوار كردن سيستم فرمان
  پياده و باز كردن جعبه فرمان. 1

  :احتياط
هاي باز كردن، بازرسي قطعات، ارسال قطعـات بـراي تعميـر و جمـع كـردن       مراحل و شيوه )1(

 :ي اصلي فرمان هيدروليك به شرح زير توضيح داده شده استها قطعات و مجموعه
يابي براي تعيين محل عيـب مراجعـه شـود تـا جـايي كـه        قبل از باز كردن به قسمت عيب

. ممكن است قسمتي را كه مربوط به عيب نيست دست نزنيد تا عيب جديد به وجود نيايـد 
ازه داده نشـده اسـت را پيـاده    هايي را كه پياده كردن آنها در اين كتاب راهنمـا اجـ   قسمت
  .نكنيد

هنگام بازرسي و تعمير جعبه فرمان هيدروليك ، خيلـي مهـم اسـت كـه ميـز، ابـزار كـار و         )2(
 .ها را هميشه تميز نگه داريد قطعات و مجموعه

گـردد از آسـيب    هنگامي كه جعبه فرمان هيدروليك روي گيره بسته يا از روي آن بـاز مـي   )3(
هنگام سوار كردن قطعـات همـه واحـدها را بـا روغـن      . نيدهاي گيره آن را محافظت ك فك

 .كاري كنيد، مگر آنكه خالف آن ذكر گرديده باشد فرمان، روغن
  مراحل باز كردن

  .پياده نماييد» پياده كردن جعبه فرمان«جعبه فرمان را برمبناي قسمت  )1(
يد بصـورتي  روغن فرمان هيدروليك را تخليه كنيد، جعبه فرمان هيدروليك را به گيره ببند )2(

قسمت بدنه جعبه فرمـان هيـدروليك را بـر روي    . كه شغالدست در جهت پايين قرار بگيرد
گيره ببنديد و شفت فرمان را بچرخانيد تا وقتي كه شغالدست در موقعيت وسط فرمان قرار 

 .بگيرد
ك هاي آرام از سمت باري باز كنيد و با ضربه) 2(را از روي درپوش ) 3(كننده  چهار پيچ ثابت )3(

 .مجموعه درپوش بغل را از پوسته جدا كنيد) 1(چكش پالستيكي، شفت شغالدست 
  :احتياط

معموالً مجموعه درپوش بغل را نبايد باز نماييد، ولي اگر الزم شد، ايـن مجموعـه را روي گيـره    
گوشتي، پيچ تنظيم را نگه داريد و سپس با اسـتفاده از آچـار بكـس،     ببنديد و با استفاده از پيچ

قسـمت  . (را بچرخانيد تا درپوش از پيچ تنظـيم جـدا گـردد    Iكن قطعه غيرفلزي نوع  قفل مهره
  .)داريد غيرفعال درپوش را نگه

را بـاز كنيـد و مجموعـه پـيچ و مهـره را از      ) 5(عدد مهره نگهدارنده از مجموعه پوسـته   4 )4(
 .پوسته پياده كنيد

ها را از  ساچمه. جدا كنيد) 4( هاي ساعت بچرخانيد و از پيچ مجموعه پوسته را خالف عقربه )5(
هـا   ساچمه. مهره فرمان بيرون بريزيد و مهره فرمان را براي ساچمه جا مانده بررسي نماييد

 .اند ساچمه روي كاغذ قرار گرفته 24را بشماريد و مطمئن شويد كه در مجموع 
  تعمير جعبه دنده فرمان

كنـد، فقـط از روغـن     نياز پيدا ميهنگامي كه به دليل تعميرات، جعبه دنده فرمان به روغن  )1(
از روغن فرمان هيدروليك ديگري و يـا روغـن   . توصيه شده فرمان هيدروليك استفاده كنيد

  .ها استفاده نكنيد مخلوط شده با ديگر روغن
 km 20000راننـدگي و سـپس بعـد از     km 3000روغن جعبه فرمان را دفعه اول بعـد از   )2(

 .رانندگي تعويض نماييد
 .ها را به ميزان سفتي توصيه شده سفت نماييد ير جعبه دنده فرمان همه پيچدر هنگام تعم )3(
 .كيلومتر، سيستم فرمان را به شرح زير بازرسي نماييد 5000حداقل بعد از هر  )4(

  ها ها به ميزان توصيه شده و رفع لقي سيبك آچاركشي همه پيچ و مهره •
  .عملكرد فرمان را براي عادي بودن بررسي نماييد •
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اگـر  . بررسي نماييـد  km 5000اي سطح روغن در مخزن روغن را حداقل هر  بصورت دوره )5(
  .روغن در حد الزم نبود، روغن را با استفاده از روش باال اضافه كنيد و هواگيري نماييد

وضعيت ثانيه در  5براي جلوگيري از آسيب ديدن پمپ هيدروليك، غربيلك فرمان بيش از  )6(
 .انتهايي نبايد باقي بماند

 :هنگام تعويض كردن دنده جعبه فرمان، مراقب موارد زير باشيد )7(
  .به سطح نصب آسيب نزنيد •
 .به اتصاالت صدمه وارد نكنيد •

 .اي بايد پياده شود جعبه فرمان فقط توسط تعميركار حرفه )8(
  سوار كردن قطعات جعبه فرمان

هاي جعبه فرمان و از كـاهش   ن قطعات و قسمتبراي جلوگيري از صدمه ديد: احتياط
يافتن حساسيت فرمان، تنظيمات زير را فقط بر مبناي روش و به ترتيـب زيـر انجـام    

  .دهيد
  .همه سطوح درگير شونده را توسط روغن هيدروليك فرمان چرب كنيد )1(
ز موجود بودن اورينگ در شيار اورينگ روي سوراخ پركن را بررسي نماييـد و بـا اسـتفاده ا    )2(

 .مقداري گريس اورينگ را در شيار نصب نماييد
سوراخ روغن پوسـته بـااليي را بـا    . لبه مهره فرمان را با مركز حفره بلبرينگ هماهنگ كنيد )3(

را در مجموعـه  ) 3(سپس مجموعـه پـيچ و مهـره    . سوراخ روغن پوسته پاييني تنظيم كنيد
). 1(آنها را تثبيـت نماييـد    )1(عدد پيچ  4نصب نماييد و با سفت كردن ) 4(پوسته پاييني 

(GB/T5783-1986  M10×1.25×25)  2(عدد واشر  4و ((GB/T93-1987  10)   بـه
شيار وسط لبه مهـره پـيچ فرمـان را در    . آنها را سفت كنيد N.m ~ 53.9 N.m 45ميزان 

 .مركز شفت خروجي پوسته قرار دهيد
نماييـد و در صـورت    را بررسـي ) 6(اورينگ روي درپوش جانبي مجموعه درپـوش جـانبي    )4(

مجموعـه  . اين اورينگ را بـا روغـن فرمـان چـرب كنيـد     . معيوب بودن، آن را تعويض كنيد
دنـده وسـطي قسـمت    . را با هم نصب كنيـد ) 5(دار  درپوش جانبي و مجموعه شفت دندانه

سپس درپوش جانبي را روي پوسته پاييني با . دار را با شيار وسطي شانه جفت نماييد دندانه
و چهـار عـدد    (GB/T5783-1986  M10×1.25×25) (1)دن چهار عـدد پـيچ   سفت كر

. خـوب سـفت كنيـد    N.m ~53.9 N.m 45به ميزان  (2) (GB/T93-1987  10)واشر 
 .را ببنديد ولي فعالً آن را سفت نكنيد  (7)مهره قفل كن با قسمت غيرفلزي

  تعمير اتصاالت فرمان  2
  باز كردن اتصاالت فرمان مانند تصوير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيچ نگهدارنده 1)
  گردگير چهار شاخ 2)
  شفت هزار خاري و فك جوش خورده چهارشاخ 3)
 شو گردگير جمع 4)
 گردگير چهار شاخ 5)
 مهره نصب 6)
 صفحه محدودكننده 7)
 مهره 8)
 مجموعه شفت فرمان 9)

  بلبرينگ بااليي 10)

 خار هاللي 11)
 خار هاللي 12)
 همجموعه پاي 13)
 مجموعه دستگيره قفل 14)
 قفل 15)
 مجموعه چهار شاخ 16)
 پايه نصب مياني 17)
 بلبرينگ 18)
 خار هاللي 19)
 بست فنري 20)
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  تعمير سيستم فرمان  3 
  احتياط موقع جمع كردن پمپ هيدروليك فرمان

. ار نماييـد پمپ هيدروليك فرمان را همانطور كه در تصوير نشان داده شده است پياده و سو )1(
قبل از پياده كردن روغن هيدروليك فرمان را تخليه كنيد و بعد از سـوار كـردن آن، روغـن    
هيدروليك فرمان را پر كنيد، سفتي تسمه را تنظـيم كنيـد و مسـير روغـن هيـدروليك را      

  .هواگيري نماييد
كـردن   ها را تخليه كنيد و بعد از سوار كـردن و پـر   قبل از پياده كردن، روغن داخل شلنگ )2(

 .روغن، مسير روغن را هواگيري نماييد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  جعبه فرمان. 1
  لوله روغن فرمان. 2
  مجموعه پمپ هيدروليك فرمان. 3
  لوله اتصال مخزن روغن به پمپ هيدروليك. 4
  مجموعه مخزن روغن هيدروليك فرمان. 5

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 VIIسيستم فرمان 
VII-8  

 

197 
  

  يابي و رفع عيب سيستم فرمان عيب
  يابي سيستم فرمان هيدروليك عيب
  راه حل علت  عيب شماره

فرمان صـداي  جعبه دنده  1
  .دهد فس فس مي

صداي فس فـس از سيسـتم هيـدروليك فرمـان
طبيعي است كه در هنگام متوقف شـدن آشـكار   

اين . اين صدا ربطي به عملكرد فرمان ندارد. ستا
افتـد كـه    صداي فـس فـس هنگـامي اتفـاق مـي     

گيـرد   غربيلك فرمان در موقعيت انتهايي قرار مي
يا زماني كه غربيلك فرمـان بـه آرامـي گردانـده     

 .شودمي

فس فس طبيعي است و تـأثيري بـر عملكـرد فرمـان     اندك صداي 
  .ندارد

جعبه دنده فرمان صـداي   2
ــوردن   غ ــرك خ ــژ و ت ژغ

  .كند توليد مي

 .اي شل هستندجعبه دنده فرمان و شانه )1(
 .اتصال فرمان شل است )2(
شلنگ فشار قوي بـه ديگـر قطعـات خـودرو      )3(

 .كند برخورد مي
دار شغالدست فرمان زيادي شل  شفت دندانه )4(

 .است
به وجود آمدن اندكي صداي غژغـژ هنگـام   : توجه

 براي رفـع صـداي  . چرخيدن فرمان طبيعي است
غژغژ، فاصله خالصي را بيش از حد توصيه شـده  

 .تنظيم نماييد
 .چكش شغالدست فرمان شل است )5(

هاي نگهدارنده جعبه دنده فرمان را كنترل كنيـد و آنهـا را    پيچ )1(
  .سفت نماييد N.m 6±64به ميزان 

مفصل ميله كشش را براي فرسودگي بررسي كنيد و در صورت  )2(
 .لزوم آن را تعويض كنيد

 .را مرتب كنيدموقعيت شلنگ  )3(
 .دار را تنظيم كنيد شفت قسمت دندانه )4(
 
 
 
  

 

  .مهره شغالدست فرمان را به ميزان توصيه شده سفت كنيد )5(
هنگام چرخيـدن فرمـان،    3

ــان  ــه فرمـ جعبـــه دندانـ
صـــداهاي جيـــغ توليـــد 

كند و تنظيم عملكـرد   مي
ــان ضــعيف  غربيلــك فرم

  .است

 .اورينگ شير هيدروليك پاره شده است )1(
 .ها كافي نيست كاري سيبك روغن )2(
سطوح متصل شونده فلـنچ پـاييني و جعبـه     )3(

 .دنده فرمان فرسوده شده است
در هنگام حركت مستقيم، جعبه دنده فرمان  )4(

و غربيلــك فرمــان در موقعيــت وســط قــرار  
 .دارند

 .هاي جلو غلط است تنظيم چرخ )5(
 .گاه شفت فرمان گير دارد تكيه )6(
 .سيبك شفت اصلي گير دارد )7(
 .ه اصطكاك داردغربيلك فرمان با محفظ )8(
ياتاقان شفت فرمان زيادي سفت شده اسـت   )9(

 .و يا گير كرده است
.بدنه شير مسدود يا گريپاژ كرده است )10(
جعبه دنده فرمان زياد از حـد تنظـيم    )11(

 .شده است
لوله بازگشت روغن مسـدود يـا دچـار     )12(

 .خوردگي شده استپيچ

  .مجموعه شير را تعويض نماييد )1(
 .كاري كنيد مفصل تعادل را روغن )2(
 .ها را باز كنيد و درست نصب كنيد كرپي )3(
 .در موقعيت وسط تنظيم نماييد )4(
هـاي جلـويي را    چـرخ . در صورت لزوم كنترل و تنظيم نماييـد  )5(

دار را  ها قرار دهيد و شفت قسـمت دندانـه   روي ترازكننده چرخ
هاي جلو را با دست فرمان دهيد، اگـر حركـت    چرخ. جدا كنيد

گاه شـفت فرمـان را    تكيهنكرد يا به سختي حركت كرد مفصل 
 .براي گير داشتن كنترل كنيد

 .مفصل را تعويض نماييد )6(
 .سيبك شفت اصلي را تعويض كنيد )7(
 .پوسته را در مركز تنظيم كنيد )8(
 .بوش را تعويض كنيد )9(
 .بدنه شير را پياده كرده، تميز نماييد يا تعويض كنيد )10(
جعبه دنده فرمان را از روي خـودرو پيـاده كنيـد و برمبنـاي      )11(

 .تنظيم كنيد نياز
  .شلنگ را تعويض كنيد )12(

خودرو از مسـير منحـرف    4
به دليل شـرايط  (شود  مي

جــاده يــا فشــار بــاد نيــز 
لـذا روي  . توانـد باشـد   مي

جاده هموار و از دو جهت 
ــد و   ــودرو را راه ببريـ خـ

  ).امتحان كنيد

 .هاي جلو تنظيم نيستندچرخ )1(
 .شير از تعادل خارج شده است )2(

تفاق افتاده، نيروي فرمان اگر به اين دليل ا: توجه
. استفاده شده در جهت انحراف بسـيار كـم اسـت   

اما نيروي استفاده شده در جهت مقابل عادي يـا  
  .بسيار زياد است

  .مطابق با مشخصات تنظيم كنيد )1(
  .مجموعه شير را تعويض نماييد )2(

هنگامي كه چـرخ فرمـان    5
سريع به سمت راست يـا  

شــود،  چــپ گردانــده مــي
فت فرمـــان ناگهـــان ســـ

 .سطح روغن پايين است )1(
 .لغزد تسمه پمپ مي )2(
 .كند پمپ روغن شديداً نشت مي )3(
 .كندجعبه دنده فرمان شديداً نشت مي )4(

  .در حد نياز روغن اضافه كنيد )1(
 .تسمه را سفت يا تعويض نماييد )2(
 )نياز به تست فشار دارد. (فشار پمپ را بررسي نماييد )3(
  .جعبه دنده فرمان را تعمير كنيد )4(
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 .شودمي
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  راه حل علت  عيب ارهشم

هنگامي كه موتور روشـن   6
ــان    ــك فرم ــت، غربيل اس

. لـرزد  هنگام گرديدن مـي 
به خصوص هنگـامي كـه   
گرديدن در مكـان اصـلي   

  .گيرد صورت مي

 .سطح روغن پايين است )1(
 .تسمه پمپ شل است )2(
بندي فرمان به سيني  در موقعيت نهايي اهرم )3(

 .كند زير موتور گير مي
 .فشار پمپ كافي نيست )4(
  .ر كنترل جريان پمپ گير كرده استشي )5(

  .بنابر نياز روغن اضافه نماييد )1(
 .تسمه را در حد مشخص شده سفت كنيد )2(
 .فاصله خالصي را تنظيم كنيد )3(
سـوپاپ  ) با انجام دادن تست فشار(فشار پمپ را بررسي نماييد  )4(

 .فشار را در صورت معيوب بودن تعويض نماييد
ا معيـوب بـودن   شير كنترل جريان روغن را براي چسـبيدن يـ   )5(

  .بررسي و در صورت نياز تعويض نماييد
جعبه دنده فرمان نشـتي   7

 .دارد
 .فشار روغن بسيار باال است )1(
 .جعبه دنده فرمان نشتي پيدا كرده است )2(

  .پمپ روغن را تعويض نماييد )1(
  .جعبه فرمان را تعمير كنيد )2(

فشـــار خروجـــي جعبـــه  8
  .فرمان بسيار كم است

هره فرمان يـابه علت فرسودگي كاسه نمد م )1(
فرسودگي شديد ديواره داخلي محفظه، فشار 

  .كاهش پيدا كرده است
كاسه نمد بـين كشـويي شـير و بدنـه شـير       )2(

 .خراب شده است

جعبه فرمان را از روي خودرو پياده كنيـد و كاسـه نمـد مهـره      )1(
  .كن و ديواره داخل محفظه را بررسي كنيد قفل

اســه نمــد را جعبــه فرمــان را از روي خــودرو پيــاده كنيــد و ك )2(
  .تعويض كنيد

روغن هيـدروليك فرمـان    9
  .كندكف مي

  .هواگيري نماييد .روغن با هوا مخلوط شده است
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  نگهداري سيستم ترمز
 VIII-2   ...........................................................................................................................................   شرح كلي سيستم ترمز
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  شرح كلي سيستم ترمز
كنـد كـه    از تركيب خالء و هيدروليك استفاده مي) زاوتو( ZXAUTOسيستم ترمز بوستر دار  

  .اي عقب است شامل ترمزهاي ديسكي جلو و كاسه
بـه دليـل   . كنـد  شونده استفاده مـي  هاي خنك اي و كفشك هاي استوانه پيستونترمز ديسكي از 
. گيـرد  اي در عقب و ديسكي در جلو، ترمزگيري با استحكام بيشتري انجام مـي  وجود ترمز كاسه

پدال ترمـز از نـوع معلـق اسـت و داراي     . اي عقب وصل شده است ترمزدستي به ترمزهاي كاسه
سيسـتم  . شـود  كنترل مي ABSبوده و به وسيله  Tه شكل طرح سيستم ترمز ب. باشد بوستر مي

ترمز دستي از نوع مكانيكي دستي است و اهرم كنترل آن در قسمت چپ، در عقب اهرم كنترل 
  .سرعت متغير قرار دارد

  ساختار سيستم ترمز بوستردار
  :بوستر خالءاي
اصـلي ترمـز، مخـزن     باشد كه تشكيل شده است از بوسـتر، پمـپ   مي ′8.5+′8.5دو ديافراگمي 

برابر است كه نيروي كمتري براي فشـار دادن پـدال ترمـز مصـرف      6تأثير بوستر تا . روغن ترمز
  .دهد كند و تأثير ترمزگيري را افزايش مي مي

  :چراغ هشدار وضعيت ترمز
در سيستم ترمز نشتي وجود داشته باشد كه سبب كاهش سطح روغن ترمز در پمـپ ترمـز   اگر 
شود تا به راننده يادآوري كند كه سيستم ترمـز را   شدار وضعيت ترمز روشن ميشود، چراغ ه مي

  .فوراً كنترل كند تا جلوي تصادف گرفته شود
  :سازي ترمز سيستم فعال

  :پدال ترمز
  .شود كننده است كه بوسيله آن ترمز خودرو بكار گرفته مي  اي كنترل پدال ترمز مجموعه

  :كشي ترمز سيستم لوله
ترمز بوده و پمپ اصلي ترمز را به پمپ ترمز داخل چرخهـاي جلـو و عقـب وصـل     داراي روغن 

كند و قدرت هيدروليك توليد شده بوسيله پمپ ترمز را بـه ترمزهـاي جلـو و عقـب منتقـل       مي
  .كند مي

  :پمپ فرعي ترمز در داخل چرخ
را كـه   هاي جلو و عقب قرار گرفته است كه فشار پمپ ترمز اصلي پمپ فرعي در مكاني در چرخ

كنـد تـا    هـاي ترمـز وارد مـي    هاي ترمز انتقال يافته است را دريافت كرده و به لنت از طريق لوله
  .عمل ترمزگيري انجام بگيرد

  :ديسك اصطكاك
يك قطعه بسيار مهم براي توليد نيروي اصطكاك، براي بدست آوردن راندمان ترمزگيري مـورد  

  .و ماندگاري نيروي اصطكاكي تأثير دارد كيفيت آن به طور مستقيم بر روي شدت. نظر است
  :روغن ترمز

  كـــه برمبنـــاي اســـتاندارد  (DOT4)يـــا  HZY4شـــود از روغـــن تركيبـــي  توصـــيه مـــي
GB 12981-2003 هـا اسـتفاده    وقت از روغن معدني يا ديگـر روغـن   هيچ. است استفاده كنيد

وجود گاز . استفاده نكنيد اند وقت از انواع روغن ترمزهايي كه با همديگر تركيب شده هيچ. نكنيد
بنابراين وضعيت روغـن  . شود يا مايعات  ديگر در روغن ترمز سبب كاهش غلظت روغن ترمز مي

  .در صورت لزوم آن را سريعاً تعويض نماييد. اي كنترل شود ترمز بايد بصورت دوره
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  نگهداري و تنظيم سيستم ترمز
  پمپ اصلي ترمز بازرسي و تعمير مجموعه بوستر خالء به همراه   1

كند، قبل از آزمايش تعميـر بايـد    بوستر نشتي داشته باشد يا به اندازه كافي خالء ايجاد نمياگر 
  .)شود كل بوستر خالء را تعويض كنيد توصيه مي. (صورت بگيرد

  عملكرد بوستر ترمز
ز شود، تعميـر قبـل ا   اگر بوستر نشت دارد و يا خالء به اندازه كافي ايجاد نمي: احتياط

  .آزمايش بايد صورت بگيرد
 آزمايش عملكرد )1(

.A    با خاموش بودن موتور، پدال ترمز را چندين بار فشار دهيد و بررسي نماييد كـه فاصـله
  .كند يا خير خالصي پدال تغيير مي

.B اگر پـدال خـودش مقـداري بـه سـمت      . پدال ترمز را فشار دهيد و موتور را روشن كنيد
  .بودن عملكرد استپايين حركت كرد، نشانه عادي 

 روش بررسي عدم نشتي خالء بوستر )2(
.A  دقيقه آن را خاموش كنيد و به آرامي پـدال ترمـز را    1-2موتور را روشن كنيد و بعد از

اگر وضعيت توقف پدال بعد از هر بار فشـار دادن بـاالتر بـود نشـانه     . چندين بار فشار دهيد
  .بندي خالء است خوب بودن آب

.B اگر پدال . ثانيه نگه داريد 30حال روشن بودن موتور فشار دهيد و براي  پدال ترمز را در
  .بندي خالء عادي است دهد كه آب حركت نكرد نشان مي

  
  گيري فشار روغن سيستم ترمز اندازه

ها وجود دارد هواگيري بايـد انجـام    اند يا هوا در لوله اگر قطعاتي از سيستم ترمز تعويض گرديده
ترمز روي رنگ خودرو جلوگيري نماييد و در صورت ريخته شـدن سـريعاً    از ريختن روغن. شود

  .آن را پاك كنيد كه در غير اينصورت رنگ آن قسمت را پوسته خواهد كرد
  پر كردن روغن ترمز به درون مخزن )1(

  .بعد از انجام گرفتن هواگيري در حد نياز روغن ترمز به مخزن اضافه نماييد
  مطـابق بـا اسـتاندارد    ) DOT4يـا  ( HZY4يبي شـيميايي  روغن ترمز ترك: نوع روغن ترمز

GB 12981-2003 
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 هواگيري پمپ اصلي ترمز )2(
اگر پمپ اصلي تعويض و يا مخزن خالي شده است، هواگيري بايد از پمپ اصلي ترمـز  : احتياط

  .انجام بگيريد
A .  و از ظرفي براي جمـع كـردن روغـن ترمـز     لوله روغن را از پمپ اصلي ترمز جدا كنيد

  .استفاده كنيد
B . به آرامي پدال ترمز را فشار دهيد و نگه داريد. 
C . از انگشتان خود براي بستن خروجي پمپ اصلي استفاده كنيد و پدال را رها كنيد. 
D .  بار تكرار كنيد 4-3اقدام فوق را. 
E . لوله روغن را دوباره به پمپ اصلي ترمز وصل كنيد.  

 هاي ترمز لههواگيري لو )3(
A . پدال را به آرامي براي چندين بار فشار دهيد و سپس رها كنيد. 
B .      با پدال نگه داشته شده اتصاالت لوله را شل كنيد تا روغن ترمـز خـارج شـود و سـپس

 .اتصاالت را سفت كنيد
C . سـپس  . هاي هوا در روغن خروجي ادامـه دهيـد   اقدام فوق را تا زمان عدم وجود حباب

 .سفت نماييد N.m 2+18ميزان را به   اتصال لوله
D . ها را نيز هواگيري كنيد هاي ترمز داخل چرخ  همه پمپ. 
E . مكانيسم تنظيم ترمز را نيز هواگيري نماييد. 

  
  مجموعه پمپ اصلي ترمز) فقط براي مرجع(

  درپوش (1)
 صافي(2) 
 مخزن روغن (3)
 بندي واشر آب(4) 
 پيستون دومي با فنر(5) 
 پيستون اولي با فنر(6) 
 خار هاللي(7) 
  بوش(8) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 VIIIسيستم ترمز 
VIII-5  

 

204 
  

از گاليكل ليتيومي براي چرب كردن قطعـات پمـپ نشـان داده شـده در تصـوير اسـتفاده        )1(
 .نماييد

  
  
  
  
  
  
  
  
 . فنر و پيستون را نصب كنيد )2(

 .مراقب باشيد كاسه الستيكي كه روي پيستون است صدمه نبيند
A . دي نصب كنيد در غير اينصورت پمـپ اصـلي ترمـز ممكـن     فنر و پيستون را به صورت عمو

 .است صدمه ببيند
B . گوشتي براي نگه داشتن پيستون استفاده كنيد و با استفاده از خـار جمـع كـن خـار      از پيچ

  .هاللي را جا بيندازيد
  .گوشتي نبايد تيز باشد سر پيچ: احتياط

  
  
 .از گردگير نو استفاده نماييد )3(
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 .نصب كنيدبندي را  واشر آب )4(
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  نصب مخزن روغن )5(
A . صافي و درپوش را نصب كنيد. 
B . مخزن را روي پمپ اصلي نصب كنيد. 
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  سيستم ترمز دستي   2
هـاي ترمـز    كند و بوسيله كابـل  از مكانيسم كنترل روي كنسول استفاده ميسيستم ترمز دستي 

سيستم ترمز دستي و ترمز پـارك  . هاي راست و چپ عقب وصل شده است مز چرخدستي به تر
تنظيمـات  . انـد  مشترك و يك سيستم هستند كه سبب ساده شدن مكانيسم ترمز دسـتي شـده  

  .گيرد ترمز دستي عمدتاً در اهرم ترمز دستي انجام مي
  

  :ساختار سيستم ترمز دستي
  جلو

  مجموعه مكانيسم كنترل ترمز دستي 1
  مجموعه اهرم ترمز دستي 1.1
  صفحه نگهدارنده اهرم ترمز دستي 1.2
  مجموعه سوئيچ ترمز دستي 1.3
  پيچ نگهدارنده سوئيچ ترمز دستي 1.4

  مجموعه واشر تخت، واشر فنري و پيچ 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  واشر تخت.  4            واشر فنري  .  3                پيچ   .  A(              2(مجموعه عقبي كنترل ترمز دستي .  1
  پيچ.  5.2        مجموعه پيچ  و واشر فنري .  5.1        (B)مجموعه عقبي كنترل ترمز دستي .  5

  بوش.  5.7     دار  پيچ ساقه.  5.6      مهره   .  5.5      واشر فنري  .  5.4واشر تخت    .  5.3
  قفل كن فنري    .  6       واسطه تعادل .  5.9          فلنچكن  مهره قفل.  5.8

  اشبيل . 11     واشر تخت .  10   پين   .  9   بست لوله    .  8        مجموعه پيچ، واشر فنري و واشر تخت.  7
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  تنظيم ترمز دستي
اهرم دستي را بكشيد و تعـداد  . را بررسي نماييددرست نصب بودن مكانيسم كنترل دستي  )1(

بايـد   N 196با نيروي كششـي  . هاي روي هاللي قبل از زبانه درگيركننده را بشماريد دندانه
 )ها جمع كل دندانه 4/3. (دندانه را رد كنيد 7-9بتوانيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .هر وقت الزم بود عملكرد مكانيسم كنترل ترمز دستي را تنظيم نماييد )2(
قبل از تنظيم مكانيسم كنترل ترمز دستي، فاصله خالصي ترمز چـرخ عقـب   : تياطاح

  .نيز بايد تنظيم شود
)a( گردگير روي مكانيزم اهرم ترمز دستي را برداريد. 
)b( مهره را شل كنيد و آن را با چرخاندن تنظيم كنيد تا خالصي اهرم اصالح گردد. 
)c( مهره را سفت كنيد. 
)d(  نماييدگردگير روي مكانيزم اهرم را نصب. 
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  نقشه شبكه سيستم ترمز و ميزان سفتي اتصاالت
 (2×4)نقشه شبكه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فهرست قطعات
 ABSپايه  1
 ABSمدول كنترل  2

  پيچ2.1
  مهره، واشر فنري و واشر تخت2.2

 ABS 1هاي روغن از پمپ اصلي ترمز به  مجموعه لوله 3
 ABS 2هاي روغن از پمپ اصلي ترمز به  عه لولهمجمو 4
  هاي روغن ترمز جلوي پمپ مجموعه لوله 5
  هاي روغن جلوي راست مجموعه لوله 6
 1هاي روغن ترمز عقب  مجموعه لوله 7
  )5/6(لوله  3مجموعه بست لوله براي  8
  مجموعه بست لوله براي پنج لوله 9

  تمجموعه مهره، واشر فنري و واشر تخ 10
  ضلعي 6مهره باريك  11
  دار بيروني واشر قفل كن زبانه 12
  مجموعه شلنگ ترمز جلو 13
  )راست(لوله روغن پمپ ترمز پشت چرخ  14

  

  
  )چپ(لوله روغن پمپ ترمز پشت چرخ  15
  مجموعه دوطرفه ترمز عقب 16
  مهره، واشر فنري و واشر تخت 17
  2مجموعه لوله روغن ترمز عقب  18
 5/6وعه بست براي يك لوله قطر مجم 19
  اي براي يك لوله گيره حلقه 20
  قفل كن فنري 21
  نگهدارنده دو بر 22
  مجموعه شلنگ ترمز عقب 23
  مجموعه سه راهي ترمز عقب 24
  مهره، واشر فنري و واشر تخت 25
  مجموعه لوله روغن ترمز عقبي چپ 26
  مجموعه لوله روغن ترمز عقبي راست 27
  لوله 3وعه گيره براي مجم 28
  پايه نگهدارنده لوله روغن ترمز 29
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 (4×4)آرايش مدار ترمز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فهرست قطعات
  )راست(مجموعه لوله روغن  1
  مهره باريك 2
  واشر قفل كن بيروني 3
  مجموعه شلنگ ترمز جلوي راست 4
  مجموعه سه راهي سمت راست 5
  فنري و واشر تختمجموعه پيچ، واشر  6
  مجموعه لوله روغن ترمز جلويي راست 7
  مجموعه لوله روغن از پمپ اصلي ترمز به دوراهي 8
  )5/6(مجموعه بست براي سه لوله  9

  مجموعه لوله روغن ترمز از سه راهي سمت راست به شير تعادل 10
  مجموعه لوله روغن ترمز از دوراهي به شير تعادل 11
  راي دو لولهمجموعه بست ب 12
  مجموعه لوله روغن ترمز جلو چپ 13

  
  شرح ترتيب

  مجموعه شلنگ ترمز جلو 14
  )چپ(مجموعه لوله روغن  15
  مجموعه لوله روغن ترمز انتقالي شير تعادل 16
  قفل كن فنري 17
  شير تعادل همراه با پايه نگهدارنده 18
 نگهدارنده دو بر 19
  مجموعه لوله ترمز عقب 20
  مجموعه سه راهي ترمز عقب 21
  مجموعه لوله روغن ترمز عقب راست 22
  مجموعه لوله روغن ترمز عقبي چپ 23
  )5/8(لوله  3مجموعه بست براي  24
  مجموعه دوراهي ترمز عقب 25
  

  .باشد N.m 2±18هاي اتصاالت لوله ترمز بايد  ميزان سفتي مهره
  .ها خواهد شد اتصال و سر لوله سفت كردن بيش از حد سبب تغيير شكل پيدا كردن

اند بايد هواگيري شوند تا از تأثير منفي وجود  هايي كه هوا گرفته ها بعد از نصب شدن يا لوله لوله
  .هوا در لوله جلوگيري شود

هاي ترمز داخل چرخ، هواگيري شدند سطح روغن ترمز در مخزن روغـن   بعد از اينكه همه پمپ
م روغـن ترمـز را مجـدداً اضـافه نماييـد و موتـور را در دور آرام       در صورت لزو. را بررسي نماييد
  .روشن نگه داريد
 0-چـرخ عقـب راسـت    : يعني. هواگيري بايد اصوالً از دور به نزديك انجام شود: اصول هواگيري

  .چرخ جلو چپ –چرخ جلو راست  –چرخ عقب چپ 
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  بررسي و تنظيم خالصي پدال ترمز
  دال ترمزبررسي و تنظيم خالصي پ

باشـد اگـر    mm 170-160فاصله صحيح پدال ترمز را تا كف خودرو بررسي كنيد كه بايد  )1(
  .غير از اين بود، تنظيم نماييد

 .در صورت لزوم ارتفاع پدال را تنظيم كنيد )2(
)a( سوئيچ چراغ ترمز را كامل بگردانيد. 
)b( مهره دوشاخه تنظيم را شل كنيد. 
)c( تنظيم كنيد دوشاخه تنظيم را براي تنظيم ارتفاع پدال. 
)d( گر برگردانيد سوئيچ را تا موقع لمس كردن صفحه متوقف. 
)e( بعد ازتنظيم ارتفاع پدال، خالصي پدال را تنظيم كنيد. 
)f( مهره قفل كن را سفت كنيد .(37 N.m) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 بررسي خالصي پدال ترمز )3(

)a( كامل  موتور را خاموش كنيد، پدال را چندين بار فشار دهيد تا هنگامي كه خالء بوستر
 .گردد

)b(     از دستان خود براي فشار دادن پدال تا هنگام احساس شدن نيـروي واكـنش اسـتفاده
 .همانطور كه در شكل مشخص شده است، فاصله را اندازه بگيريد. كنيد

  mm 6-3:  خالصي استاندارد
  .خالصي پدال فاصله بين پين و دوشاخه است: احتياط

 .ددر صورت لزوم خالصي پدال را تنظيم نمايي )4(
)a( اگر درست نبود، دوشاخه تنظيم را جهت تنظيم خالصي پدال بچرخانيد. 
)b( موتور را جهت مطمئن شدن از خالصي پدال، روشن كنيد. 
)c( بعد از تنظيم خالصي پدال، ارتفاع پدال را بررسي كنيد. 

 .ارتفاع باقي مانده پدال را بررسي كنيد )5(
فشار دهيد  N 490ل را با نيروي ترمز دستي را آْزاد كنيد و وقتي كه موتور روشن است پدا

 mm 59ارتفـاع بايـد بيشـتر از    ). ماننـد تصـوير  (و ارتفاع باقي مانده پدال را اندازه بگيريد 
  .اگر اينطور نبود سيستم ترمز را بررسي و تعمير نماييد. باشد
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  خرابي و تعميرات سيستم ترمز
  دگي و تعمير و تنظيمرسي  علت  عيب

 .ها متفاوت است فشار باد الستيك چرخ .1  انحراف خودرو
  
 .الستيك فرسوده شده است .2
 .گيرد چپ مي/ فقط ترمز چرخ راست  .3
چـپ فرسـوده شـده    / ديسك اصطكاك چرخ راسـت   .4

 .است
 .پيستون كاليپر ترمز گير كرده است .5
 .پيستون كاليپر ترمز گير كرده است .6
 .تكاليپر ترمز گير كرده اس .7
پين هدايت كاليپر ترمز شل شده و يـا خـورده شـده     .8

 .است
 .كفشك ترمز فرسوده شده است .9

 .ديسك ترمز فرسوده شده است .10
  .ديسك ترمز خراب شده است .11

هاي چپ  بايد باد الستيك. در حد مشخص شده باد پر كنيد .1
  .و راست يكسان باشد

 .هاي چپ و راست يك اندازه باشد بايد فرسودگي الستيك .2
 .نظيم نماييددوباره ت .3
 .بررسي، تعمير و تعويض نماييد .4
 
 .تميز يا تعويض نماييد .5
 .تعمير يا تعويض نماييد .6
 .تعمير نماييد .7
 .سفت يا تعويض نماييد .8
 
 .تعويض يا تعمير نماييد .9

 .تعويض نماييد .10
  .تعويض نماييد .11

 .لنت ترمز خيس يا چرب شده است .1  .دهد ترمز صدا مي
  
  
  ).داي تيزص(لنت ترمز بسيار فرسوده شده است  .2

ولــي موقــع ترمزگيــري . بررســي، خشــك يــا تعــويض شــود .1
آيد كه اين صداي عادي ديسـك   اضطراري صدا به وجود مي

  .ترمز است
  .لنت ترمز را تعويض نماييد .2

  .بلبرينگ توپي چرخ شل يا خراب شده است .1  .شود كاسه ترمز خيلي داغ مي
كاليپر ترمز يا پيستون سيلندر چـرخ گيـر كـرده يـا      .2

 .رده استگريپاژ ك
.كاليپر ترمز روي بوش يا ريل كشوئي گير كرده است .3
 .پايه كاليپر ترمز شل شده است .4
كاسه ترمز يا كفشك ترمز تغييـر شـكل پيـدا كـرده      .5

 .است
 .اند اجزاء به طور نادرست نصب شده .6
  .سوراخ تنفس پمپ اصلي مسدود شده است .7

  .سفت يا در صورت لزوم تعويض نماييد .1
 .ت لزوم تعويض نماييدبررسي، تعمير و در صور .2
 
 .بررسي، تعمير و در صورت لزوم تعويض نماييد .3
 .بررسي و سفت نماييد .4
 .تعمير يا تعويض نماييد .5
 .دوباره نصب نماييد .6
  .بررسي، تميز يا تعويض نماييد .7

  .دوباره هواگيري نماييد  .هاي روغن وجود دارد هوا در لوله  .پدال ترمز نرم است
كنـد   پدال ترمـز نشسـت مـي   

  )دهد اومت نشان نميمق(
 .كند مسير روغن نشست مي .1
  
 .كند پمپ فرعي ترمز در چرخ نشت مي .2
واشر پيستون پمپ اصلي ترمز فرسوده شده يا آسيب  .3

  .ديده است

ســفت بــودن اتصــاالت را بررســي كنيــد و در صــورت لــزوم  .1
  .تعويض نماييد

 .بررسي و در صورت لزوم تعويض نماييد .2
  .تعويض نماييد .3

  .لنت ترمز خيس، چرب يا فرسوده شده است .1  .ستپدال ترمز سفت ا
  .سوپاپ يك طرفه بوستر خالء خراب شده است .2

  .بررسي، خشك و در صورت نياز تعويض نماييد .1
  .بررسي، تعمير و در صورت نياز تعويض نماييد .2

خالصي انتهاي ديسك ترمز زيـاد از حـد اسـت و يـا      .1  .زند پدال ترمز دل مي
  .ضخامت تغيير كرده است

 .مز از حالت دايره خارج شده استكاسه تر .2
 .بلبرينگ توپي چرخ شل شده است .3
  .كاليپر ترمز شل شده است .4

 .بررسي، تعمير و در صورت لزوم تعويض نماييد .1
  
 .بررسي، تعمير و در صورت لزوم تعويض گردد .2
 .به ميزان الزم سفت كنيد .3
  .دوباره سفت نماييد .4
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  ABSنگهداري سيستم 
  شرح و عملكرد   Iبخش 

 VIII-14   .............................................................................................................................................   هاي نگهداري حتياطا
 VIII-14   ..............................................................................................................................................  شرح كلي از سيستم 

  VIII-14   ......................................................................................................................  ها و تعريف اصطالحات  مخفف     
 ABS   .............................................................................................................................................   VIII-15شرح سيستم 

  ECU )ABS (  .....................................................   VIII-29كانكتورهاي دسته سيم و آرايش ترمينالهاي كانكتور 
  VIII-29   ...................................................................................................................................................................  يابي  عيب
  VIII-29   ..................................................................................................................................................  يابي هوشمند  عيب

  نگهداري   IIبخش 
  ABS   ...........................................................................................................................   VIII-32گيري سيستم هوا  روش

  VIII-32   ............................................................................................................................................  هواگيري روي خودرو 
  VIII-33   ......................................................................................................   (ECU)تعويض مدول كنترل الكترونيك 
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  شرح و عملكرد   Iبخش 
  هاي نگهداري احتياط

هاي زير بايد رعايت شـوند، در   ، احتياط ABSهنگام انجام دادن خدمات و تعمير سيستم ترمز 
  .خواهد ديد صدمه ABSغير اينصورت سيستم ترمز 

را جـدا   ABSكاري، دسته سيم مدول كنترل سيستم ترمز  قبل از انجام دادن هرگونه لحيم •
  .كنيد

بسيار حسـاس  ) تداخل الكترومغناطيسي( EMIبه  ABSهاي سيستم ترمز  اجزا و مجموعه •
ترمـز از   ABSدهي و نصب تمام اجـزاء سيسـتم    كشي، قرارگيري، موقعيت لذا سيم. هستند

  .ها بايد محتاطانه انجام بگيرد ها و پايه ت، بستجمله اتصاال
از شارژر سريع براي روشن كردن موتور يا شارژ كردن باطري كه هنوز وصل است اسـتفاده   •

هاي سيسـتم ترمـز    نكنيد، چون ممكن است سبب خراب شدن باطري يا قطعات و مجموعه
ABS شود.  

  .بعد از خاموش كردن سوئيچ خودرو باتري را جدا نماييد •
را در زمان سوئيچ بسته از مدول كنتـرل جـدا    ABSكانكتورهاي دسته سيم مدول كنترل  •

  .نماييد
تمام اجـزاء و  . را دست كاري نكنيد ABSهاي سيستم ترمز  كدام از قطعات و مجموعه هيچ •

  .شوند فقط با تعويض شدن، تعمير مي ABSهاي  مجموعه
ابـل حسـگر سـرعت چـرخ آويـزان      هاي سيستم تعليق خـودرو را روي ك  قطعات و مجموعه •

 .نكنيد، كه ممكن است باعث خرابي كابل شود
• ECU  را در محيطي با دمايي بيش از°C105 قرار ندهيد. 
از روغن داراي پايه نفتي در پمپ اصلي ترمز استفاده نكنيد و از ظرفي كه قبالً روغـن پايـه    •

واد نفتي سبب باد كـردن و  م. نفتي را داشته است براي نگهداري روغن ترمز استفاده نكنيد
شود كه در نتيجه آب در سيستم نفوذ كـرده و   تغيير شكل پيدا كردن قطعات الستيكي مي

 .كند نقطه جوش روغن ترمز سيستم كاهش پيدا مي
  شرح كلي از سيستم

هــاي خــودرو موقــع  حــداقل كــردن لغــزش چــرخ DBC 7.4 ABSوظيفــه سيســتم ترمــز 
كلي اين است كه هنگام ترمزگيري، سرعت هر چـرخ مـورد    قاعده. هاي ناگهاني است ترمزگيري

  .كند ارزيابي قرار گرفته و فشار روغن بصورت كنترل شده به چرخ انتقال پيدا مي
اين عمل كار را براي راننده براي ثابت نگهداشتن جهت رانندگي و بهتر شـدن قابليـت هـدايت    

  .كند خودرو آسان مي
  مخفف و تعريف اصطالحات

: ABSم ترمز ضد قفلسيست  
: B+ولتاژ باطري  
: HCUواحد كنترل هيدروليك  
: CKTمدار  
: DRPتقسيم ديناميكي عقب  
: DLCكانكتور اتصال به اطالعات 
: DMMمتر ديجيتالي مولتي  
: ECUواحد كنترل الكترونيكي  
: EMIتداخل الكترومغناطيسي  
: HCUواحد كنترل هيدروليك  
: IPداشبورد( پانل آمپرها(  
: LDMها مدول كنترل المپ  
: PCMمدول كنترل سيستم انتقال نيرو 
: TCSسيستم كنترل كشش  
: WSSحسگر سرعت چرخ  
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 ABSسيستم شرح 
  واحد كنترل هيدروليك 

قرار دارد، و براي كنترل روغن ترمز در مـدار   در محفظه موتور) HCU(واحد كنترل هيدروليك 
در رونـد ترمـز گيـري عـادي،     . شود ، استفاده مي ABSهيدروليك هر چرخ ، هنگام ترمزگيري 

دهـد بـدون توجـه بـه      واحد كنترل هيدروليك فشار روغن ترمز هر چرخ را حفظ يا كاهش مـي 
اي اسـت   مجموعـه ) HCU(واحد كنترل هيـدروليك  . كند فشاري كه پمپ اصلي ترمز توليد مي

  . در صورت معيوب شدن آن را بايد تعويض نماييد. كه قابل تعمير نبوده، لذا آن را داغون نكنيد
HCU هاي چپ جلو، راست جلـو ،   كند كه شامل مدار چرخ از تركيب چهار مداري استفاده مي

  . باشد چپ عقب و راست عقب ، مي
HCU باشند ه شرح زير ميهمچنين شامل ديگر قطعات نيز هست كه ب :  

  الكتروموتور پمپ 
HCU        كنـد موقـع    شامل يك پمپ مايع گردان است كـه توسـط يـك الكتـرو موتـور كـار مـي

دهد و روغن ترمز را از كاليپر ترمـز بـه پمـپ     ، اين پمپ فشار را كاهش مي ABSترمزگيري با 
  . گرداند اصلي ترمز بر مي

   ABSهاي سيستم ترمز  سوپاپ
دهـد   ر روغن ترمز را در مدار هر يك از چرخها بر حسب نياز حفظ يا كاهش ميهاي فشا سوپاپ

چهار عدد سوپاپ نگهدارنده و چهار عدد سوپاپ آزاد كننده روغن وجود دارد موقـع ترمزگيـري   
در حالـت  . دهـد  ها دستور قرارگيري در موقعيت مناسب را مـي  به اين سوپاپ ABS  ،ECUبا 

مدار هيدروليك با باز و بست كردن سوپاپ مربوطه ممكن است ، فشار در هر  ABSترمزگيري 
هـاي ورود روغـن بـاز هسـتند و      در وضعيت عـادي ، سـوپاپ  . ثابت نگهداشته شود يا رها گردد

در اين حالت فشار روغن توليد شده توسـط پمـپ اصـلي    . هاي آزاد سازي بسته هستند  سوپاپ
جزء  ABSهاي  گردد سوپاپ چرخها منتقل ميترمز در شرايط ترمزگيري معمولي ، مستقيماً به 

  . شود سرويس كرد هستند و آنها را جداگانه نمي HCUجدا نشدني قطعات 
  ) ECU(واحد كنترل الكترونيكي 

  : به شرح زير هستند ECUوظايف اصلي 
 نظارت بر ورودي حسگر سرعت چرخ  •
 شناسايي امكان لغزش چرخ  •
  ABSكنترل سيستم ترمز در حالت  •

سـرعت هـر    ECU. باشـد  ظارت براي مطمئن شدن از عملكرد درست سيستم برق ميسيستم ن
در صـورت شناسـايي زمينـه    . هـا را بدانـد   كند تا لحظه لغزيدن چرخ چرخ را پيوسته بررسي مي

كند تا فشـار روغـن    ها را در موقعيتي مناسب با شرايط تنظيم مي سوپاپ ECUلغزش چرخها، 
ي چرخ تنظيم كند و ترمـز گيـري مطلـوب تـري را بـه وجـود       ترمز را در بعضي يا همه مدارها

 ECU. دهـد  اين وضعيت را تا زمان برطرف شدن زمينه لغزش چرخها ادامه مـي  ECU. بياورد
در صـورت شناسـايي   . كنـد  را براي عملكرد درست مرتباً كنتـرل مـي   ABS  همچنين سيستم

كند و چراغ  ترمز خارج مي را از مدار سيستم ABSفوراً  ABS  ،ECUشدن عيبي در سيستم 
همچنـين نمـايش كـدهاي     ECU. كنـد  روي صفحه آمپرها را روشن مي ABSهشدار سيستم 

  . كند  يابي كنترل مي عيب را در وضعيت عيب
  ABSكويل سوپاپ  •
 رله الكترومغناطيسي برقي تغذيه •
 رله الكتروموتور  •

  دار دندانه  حسگر سرعت چرخ و حلقه
،  ECUبراي انتقال دادن اطالعات سرعت چرخ به  ACاژ ضعيف حسگر سرعت چرخ از يك ولت

اين ولتاژ بـه وسـيله چـرخ    . باشد هر چرخ به يك عدد حسگر سرعت مجهز مي. كند استفاده مي
توان و فركـانس ايـن ولتـاژ    . شود اي و از طريق القا مغناطيسي حسگر ثابت توليد مي دنده حلقه

AC كنند يافتن سرعت هر دو افزايش پيدا مي متناسب با سرعت چرخ است و با افزايش .  
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  دار جدا شده  دندانه  حسگر سرعت چرخ و حلقه
دار  هـاي حلقـه دندانـه    چهار عدد حسگر سرعت روي هر خودرو در مكاني در نزديكي چرخ دنده

  . نه سرويس نمودشود جداگا دار را مي حسگر و حلقه دندانه. باشند نصب مي
   ABSالمپ هشدار 

شناسـايي كنـد،    ABSعيبـي را در   ECUاگر . در صفحه آمپرها قرار دارد ABSچراغ هشدار 
سـازد كـه    راننـده را مطلـع مـي    ABSچـراغ هشـدار   . گردد فوراً روشن مي ABSچراغ هشدار 

، فقـط   ABSدر صورت روشـن شـدن چـراغ هشـدار     . ترمز غير فعال شده است ABSسيستم 
كند به  چراغ هشدار را كنترل مي ECUشرايطي كه در آن . باشد ترمز معمولي قابل استفاده مي

  : شرح زير است
را خـاموش نگـه    ABSچـراغ هشـدار    ECUكنـد،   عادي كار مي ABSموقعي كه سيستم .  1

  . دارد مي
ا ر ABSكند ، چراغ هشدار  ترمز شناسايي مي ABSعيبي را در سيستم  ECUموقعي كه .  2

  . نمايد روشن مي
ثانيه روشن كـرده سـپس    3را براي  ABSچراغ هشدار  ECUموقع استارت زدن خودرو ، .   3

  . نمايد خاموش مي
  چراغ هشدار ترمز 

روشن شدن چراغ قرمز هشدار ترمز روي صفحه آمپرها، نشان مي دهـد كـه در سيسـتم ترمـز     
موقعي كه . ترمزگيري را كاهش دهد تواند توان معمولي خودرو عيب به وجود آمده است كه مي

موقعي كـه سـوئيچ   . ماند گردد، اين چراغ روشن مي شود و كامالً رها نمي ترمز دستي كشيده مي
در صورت بيش از اندازه كم شدن روغن ترمـز  ( گيرد  سطح روغن ترمز در حالت روشن قرار مي

غ هشـدار ترمـز تـا زمـان     ، چـرا ) گيـرد  در پمپ اصلي ترمز اين سوئيچ در حالت روشن قرار مي
 DBC7.4هاي سيسـتم   از كار افتادن بعضي ديگر از حالت. ماند برطرف نشدن عيب ، روشن مي

غيـر فعـال شـده     DRPشود تا راننده را مطلع سـازد كـه    نيز سبب روشن شدن چراغ ترمز مي
  . است

  سوئيچ ترمز 
 ECUچ ترمـز،  بـر مبنـاي وضـعيت سـوئي    . كنـد  سـيگنال ارسـال مـي    ECUسوئيچ ترمز براي 

  . دهد كه پدال ترمز فشار داده شده است يا خير تشخيص مي
  

  عملكرد سيستم 
  ABSحالت ترمزگيري 

در جريـان  . كنـد  خود را وارد عمل مـي  ABSاگر هنگام ترمزگيري لغزش چرخ شناسائي شود، 
ها  ، فشار هيدروليك ترمز هر چرخ تحت كنترل قرار ميگيرد تا از لغزيدن چرخ ABSترمزگيري 

  .  جلوگيري به عمل آيد
باشـد، يـا هـر جفـت      هر چرخ به يك مسير لوله روغن و سوپاپهاي اختصاصي مستقل مجهز مي

 ABS. باشـد  هاي مستقل مجهز مـي  چرخهاي جلو و عقب داراي يك مسير لوله روغن و سوپاپ
 ولـي . ممكن است فشار روغن ترمزهاي چرخ را كاهش دهد، ثابـت نگهـدارد يـا افـزايش نمايـد     

ABS در . كند افزايش دهـد  تواند فشار روغن را بيش از آنچه كه پمپ اصلي ترمز ايجاد مي نمي
ايـن تپشـها در اثـر تغييـرات     . هايي در پدال احساس خواهد شـد  ، تپش ABSزمان ترمزگيري 

آيد يا در حالت عادي قرار گرفتن  هاي چرخ بر مبناي نياز به وجود مي سريع در موقعيت سوپاپ
هـاي گردشـي    در اثـر فعاليـت  . شـوند  ها نيز محو مي يا متوقف شدن خودرو اين تپش ترمزگيري

صداي تيك تيك يـا بـاز و بسـت نيـز شـنيده خواهـد شـد        ) سولونوئيدها(سريع شيرهاي برقي 
شود، ممكن اسـت موقـع آغـاز     وارد عمل مي ABSهاي خشك ترمزگيري  موقعي كه روي جاده

ايـن صـداها و   . اي را ايجـاد كننـد   ي جيـق ناپيوسـته  شدن مرحله لغزش چرخها الستيكها صدا
عملكـرد پـدال ترمـز هنگـام ترمزگيـري      . باشند عادي مي ABSها پدال هنگام ترمزگيري  تپش

. باشـد  مـي   ABSعادي، همانند سيستم عادي ترمز بدون 
تواند ضمن ثابـت نگهداشـتن تعـادل     فشار معتدل پدال مي

  . مايدن خودرو ، حداقل فاصله توقف را فراهم 
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  نگهداري فشار 
 HCUكنـد ، سـوپاپ ورودي و خروجـي را در     لغزش چـرخ را احسـاس مـي    ECUموقعي كه 

در اين وضعيت با توجه به اينكه فشار روغن افزايش يا كاهش . بندد تا سيستم مستقل گردد مي
  . شود كند ، ثابت نگهداشتن فشار روغن عملي مي پيدا نمي
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  رها سازي فشار 
باز هم متوجه لغزش چرخ بشود، فـوراً فشـار چرخهـاي مـورد      ECUاگر در حالت حفظ فشار ، 

ماند و سوپاپ خروجـي روغـن    سوپاپ ورودي روغن همچنان بسته مي. دهد لغزش را كاهش مي
گردد تا موقعي  ذخيره مي HCUفشار بيش از نياز در قسمت ذخيره سازي / روغن . گردد باز مي

  . گرداند ه پمپ اصلي آن را با پمپاژ كردن به مخزن اصلي برميك
  اعمال فشار روغن 

متوجه شود كه لغزش چرخ در  ECUاگر در حالتهاي ثابت نگهداشتن فشار با رها سازي فشار، 
فشار پمپ اصلي ترمز را مورد استفاده قرار داده ، فشـار روغـن    ECUحال كاهش يافتن است، 

سوپاپ ورودي روغن باز شـده و سـوپاپ خـروج روغـن     . افزايش مي دهدچرخهاي مورد نظر را 
قسمتي يا تمامي فشار اعمال شده توسط پمپ اصـلي ترمـز بـه چرخهـا منتقـل      . شود بسته مي

  . گردد مي
   ABSچرخ و 

  چرخ زاپاس 
توانـد   مـي  ECUكنـد نـرم افـزار     ايجاد نمي ABSاستفاده از چرخ زاپاس تاثيري روي عملكرد 

ولي فاصله توقف خـودرو ممكـن اسـت افـزايش     . تيك چرخ زاپاس را در نظر بگيردكوچكي الس
  . پيدا كند چون شيارهاي الستيك زاپاس كهنه عمق كمتر دارند

  تعويض چرخ 
شـود   الستيكي كه تعويض مي. دارد ABSاندازه الستيك چرخ تاثيري نسبتاً زياد روي عملكرد 

اسـتفاده از  . ن تحمل بار و كوچـك شـدن ، بايـد باشـد    همانند الستيك اوليه از نظر اندازه ، توا
تـاثير جـدي بـه وجـود      ABSتواند روي عملكـرد   الستيك نوع ديگري از نظر اندازه و مدل مي

  . بياورد
  ) DRP(تقسيم ديناميكي عقب 

تقسيم ديناميكي عقب سيستمي تقسيم كننده اسـت كـه بـراي حفـظ تعـادل خـودرو هنگـام        
در شرايط عادي ترمزگيري ، حفظ تعـادل مـوثر توسـط    . گيرد ار ميترمزگيري مورد استفاده قر

ها دارد در شرايط ترمزگيري سخت ، از آنجـايي كـه وزن    خودرو احتياج به سرعت يكسان چرخ
گردد ، قدرت ترمزگيري مورد نياز چرخهاي عقـب نسـبتاً كمتـر     خودرو به چرخ جلو منتقل مي

خروجـي عقـب بـراي متعـادل نگهداشـتن       ورودي و ABSهاي  از سوپاپ DRPسيستم . است
كند ، تـا بتوانـد ترمزگيـري و تعـادل خـودرو را بـه        فشار ترمزگيري چرخهاي عقب استفاده مي

  . صورت موثر فراهم نمايد
  : چراغ قرمز هشدار وضعيت ترمز ، در صورت بروز اشكاالت زير ، روشن خواهد شد

 . هر دو حسگر سرعت روي همان شفت از كار بيافتند •
 . خراب بشود) سولونوئيد(كي از شيرهاي برقي ي •
 . برق باتري قطع گردد يا اتصالي نمايد •
• ECU به بدنه اتصالي كرده ، قطعي پيدا كرده يا به برق باتري اتصالي نمايد . 
 . مدار سوئيچ خودرو قطعي پيدا كرده يا به بدنه اتصالي نمايد •
• ECU عيب دروني پيدا كند . 
 . خراب بشود رله الكترومغناطيسي برق •
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 نقشه سيستم و هيدروليك 
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  ) ECU )ABSو آرايش ترمينالهاي كانكتور كانكتورهاي دسته سيم 
  
  
  
  
  
 

  7DBC-4كانكتور 
  )سمت دستگاه (

  
 آرايش پيشنهادي ترمينال

شماره
 ترمينال

 مختلف شرح سيگنال

POWERRTN  اتصال بدنه 1
 keyword 2000KW2000 (k-line)ارتباط 8
  LRWSLO سرعت چرخ عقب چپ پايين است12
 LRWSHI سرعت شرح عقب چپ باال است13
 IGN  سوئيچ اصلي خودرو16
 RFWSL سرعت چرخ جلو راست پايين است24
 LSDI  چراغ هشدار ترمز 25
 LFWSHI سرت چرخ جلو چپ باال است27
  LFWSLO سرعت چرخ جلو چپ پايين است28
 MOTORRTN  اتصال بدنه الكتروموتور31
 ABS  LSDOچراغ هشدار 38
 RFWSHI سرعت چرخ جلو راست باال است39
  BRAKESW  سوئيچ ترمز 41
 RRWSHI سرعت چرخ عقب راست باال است42
  RRWSLO سرعت چرخ عقب راست پايين است43
 BATT  باتري 46

  
  يابي  عيب
  يابي هوشمند عيب
ECU كند يابي مي ي هوشمند سيستم را عيبياب با عيب .ECU هاي سيسـتم   ممكن است عيب

را ) DTC(كـد آن عيـب    ECUبعـد از شناسـايي شـدن عيـب،     . را شناسايي و تفكيك نمايـد 
را در صـورت لـزوم در سـيكل     ABSكنـد و   را روشـن مـي   ABSمشخص كرده ، چراغ هشدار 

  . كند خاص استارت خودرو غير فعال مي
  ) DTC(يب نمايش كد ع.  1

ECU يابي  با استفاده از اسكنر الكترونيكي عيبX-431 دهد ، كد عيب را نمايش مي .  
  پاك كردن كد عيب .  2

  : گردند به وسيله دو روش زير پاك مي ECUكدهاي عيب در حافظه 
  يابي  با استفاده از تجهيزات عيب.  1
  با استفاده از برنامه سيكل استارت خودرو .  2
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از هر روشي استفاده گردد، بايد بررسي شود و اطمينان حاصل شـود كـه سيسـتم درسـت كـار      

  . شود كند و بعد از پاك نمودن كدهاي عيب دوباره عيبي ظاهر نمي مي
، كابل باتري يا خاموش كردن موتـور خـودرو ،    ECUهرگز تالش نكنيد با جدا كردن كانكتور 

بار استارت  100ه جز موقع قراردادن عيبي به عنوان برنامه كه بعد از ب( كد عيب را پاك نماييد 
  ) شود زدن ظاهر نمي

  هاي موقت يا تماس ضعيف ترمينالها  عيب.  3
  آيند  هاي موقت در شرايط زير به وجود مي عيب          

 كشي نادرست  سيم •
 اتصال نادرست دسته سيم ها  •
 چسبيدن رله يا سولونوئيد •

يـابي و رفـع عيـب     عيـب « هاي موقت، به بخـش   پيدا كردن و تعمير كردن عيبدر مورد روش 
  . در كتاب راهنما مراجعه نماييد» قسمت برقي

  يابي  بررسي مدار عيب.  4
گـردد را   مـي  ABS/DRPيابي ممكن است هر نوع عيبي را كه سبب غير فعال شدن  مدار عيب

  . شناسايي نماييد
 ABS/DRPدهد، پرسنل تعميرگاه بايد عيـب   عاتي را ارائه مييابي اطال بعد از اينكه مدار عيب

  . يابي رسيدگي نماييد را با پيروي از دستورات مدار عيب
ECU  كند و ولتاژ بـاتري را از طريـق    اطالعات سري را دريافت و ارسال مي 8از طريق ترمينال

. كنـد  اژ استارت زدن مـي تبديل به ولت 16كند و آن را از طريق ترمينال  دريافت مي 46ترمينال 
ECU  گردد اتصال بدنه مي 1به وسيله ترمينال .  

  : بايد مورد بررسي قرار بگيرد  ABS/DRPمواردي كه در سيستم 
  بررسي وجود عيب مكانيكي در سيستم ترمز خودرو  )1
 صحيح بودن سطح روغن در مخزن روغن ترمز  •
 پمپ اصلي ترمز  بررسي و اطمينان حاصل كردن از تميز بودن روغن در مخزن •
 نشتي ندارد HCUبررسي و حصول اطمينان از اينكه پمپ اصلي ترمز و  •
 هاي ترمز همه چرخها  بررسي قطعات و مجموعه •
 ) تنظيم سوئيچ ترمز( مطمئن شدن از اينكه ترمز درگيري ندارد  •
 گيرد مطمئن شدن از اينكه ترمزگيري خوب انجام مي •
 اند  ي ترمز فرسوده نبوده يا آسيب نديدهها بررسي و مطمئن شدن از اينكه كفشك •
 اند هاي چرخ فرسوده نبوده يا آسيب نديده بررسي و مطمئن شدن از اينكه بلبرينگ •
 بررسي حسگر سرعت چرخ و سيم كشي آن  •
 اند دار آسيب نديده چرخ دندانه CVبررسي و مطمئن شدن از اينكه قطعه  •
 ها  ها و فرسودگي الستيك  بررسي عمق آج •
 اي انجام دهيد و هر نوع عيب را برطرف نماييد را آزمايش جادهخودرو  •
بعـد از برطـرف كـردن    . يابي اقدام نماييـد  يابي را بررسي و بر  مبناي نقشه عيب مدار عيب) 2

  . پاك نماييد ECUرا از حافظه  ABSهمه معايب سيستم ، كدهاي عيب 
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 ABS/DRPيابي سيستم  مراحل عيب
  

  خير   بله   ارزش مورد انتظار اقدام همرحل
هاي جدا شده يا پياده شده رادر صورت امكان همه قطعات و مجموعه.1 1

  . وصل نماييد
  . موتور را روشن و سپس خاموش كنيد .  2
ارتباط  ECUوصل كنيد و با  DTCيابي را به كانكتور  دستگاه عيب.  3

  . برقرار نماييد
 ارتباط برقرار نماييد؟ECUتواند با يابي مي آيا دستگاه عيب

 2به مرحله   
  برويد

 4به مرحله 
  برويد

 3به مرحله     شود؟  آيا كد عيبي ظاهر مي 2
  برويد

 7به مرحله 
  برويد

 .كد عيب جاري را يادداشت كنيد.1 3
  .كد عيب قبلي را يادداشت نماييد.  2
  : اطالعات گذشته از قبيل زير را يادداشت كنيد.  3
 تعداد دفعات ظاهر شدن هر كد عيب •
 تعداد دفعات ظاهر شدن هر كد عيب بعد از تنظيم مقدماتي  •
 تعداد دفعات ظاهر شدن هر كد عيب بعد از تنظيم اخير  •
 سرعت هنگام ظاهر شدن كد عيب  •
 يابي مفيد واقع گردد ديگر اطالعات سابق كه براي عيب •
يابي، كد عيب را پاك  يبقبل از يادداشت كردن اطالعات روي دستگاه ع.  4

  . نكنيد
 .به كد عيب مربوطه مراجعه نماييد.5

      

هاي ديگر در همان خط اطالعاتيتواند با مدول يابي مي آيا دستگاه عيب 4
  تماس برقرار نمايد؟ 

 5به مرحله   
  برويد

 6به مرحله 
  برويد

در نقشه»ECUعدم ارتباط باNo communicat in with ECU0«به 5
  عيب 

      

       يابي برقيعيب50به كانكتور ارتباط به اطالعات واحد 6
  . خاموش كنيد.1 7

  . دقيقه صبر كنيد 10براي .  2
  . موتور را روشن و سپس خاموش كنيد.  3
  . توجه كنيد ABSبعد از روشن كردن موتور به چراغ نارنجي .  4

انيه روشن شده و سپس ث 3و چراغ هشدار ترمز براي  ABSآيا چراغ هشدار 
 )آزمايش المپ(گردند؟  خاموش مي

 8به مرحله   
  برويد

 9به مرحله 
  برويد

       .عمليات سيستم با برنامه هماهنگي دارد 8
 10به مرحله     ماند؟  ها روشن مي آيا هيچ كدام از المپ 9

  برويد
 11به مرحله 
  برويد

       .عه كنيدمراج»روشنايي–1LL umination«به تصوير عيب  10
       مراجعه نماييد»غير فعال است-Does not function«به تصوير عيب  11
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  نگهداري  IIبخش 
  ABSروش هواگيري سيستم 

  : شود الزم مي ABSبعد از به وجود آمدن يكي از شرايط زير برنامه هواگيري خودكار 
ورد نظـر پـدال را شناسـايي يـا     روش معمولي هواگيري بدنه استوانه چرخ نتوانست ارتفاع مـ . 1

  . احساس كند
2  .HCU  واحد كنترل هيدروليك ( را تعويض كنيد (  
  . كاهش شديد روغن ترمز به وجود آمده است.  3
  . هوا در سيستم كشيده شده است.  4

يـابي را اجـرا نماييـد سـوپاپ سيسـتم را       برنامـه عيـب   X-431يـابي   با استفاده از دستگاه عيب
را به كار بياندازيد و مدار مرحله دوم هواگيري نماييد اين مـدارهاي مرحلـه دوم    بگردانيد پمپ

باز و بست  ABSمعموالً فقط در جريان مقدمه سازي موقع روشن شدن خودرو و موقع فعاليت 
كنـد تـا كـل هـوا وارد      برنامه هواگيري خودكار اين مـدارهاي مرحلـه دوم را بـاز مـي    . شوند مي

  . گردد د كه آنجا از سيستم خارج ميهاي چرخ بشو استوانه
  هواگيري روي خودرو 

توانـد برنامـه هـواگيري     يابي مـي  روي دستگاه عيب EXITفشار دادن كليد : احتياط 
  . خودكار را پايان بدهد

روي دستگاه را » برنامه هواگيري خودكار  - Automatic bleeding program« گزينه .  1
  . را انجام دهيدانتخاب نماييد و اقدامات زير 

هنگام روند هواگيري اساسي و خودكار ، الزم است پدال ترمز را فشار دهيد و سـطح روغـن   .  2
  . ترمز در پمپ اصلي را باال نگهداريد

  . مطمئن شويد ABSارتفاع پدال را درست تنظيم كنيد و از عملكرد .  3
 30و سوپاپ خروج روغن بـراي   مرحله اول برنامه  هواگيري خودكار، شامل راه اندازي پمپ.  4

در تمام طول مرحله ، پدال ترمز را فشـار  . اكنون پيچ هواگيري باز يا بست نكنيد. باشد ثانيه مي
  . دهيد يا رها كنيد

سـپس از دسـتگاه   . يابي را روشن  كنيـد و يـك پـيچ هـواگيري را شـل كنيـد       دستگاه عيب.  5
 30ودي روغن و الكتروموتور پمپ را بـراي  يابي استفاده كرده به صورت گردشي سوپاپ ور عيب

  . اكنون در تمام طول برنامه پدال ترمز را فشار دهيد يا رها كنيد. ثانيه بررسي نماييد
  . هاي هواگيري نيز اجرا نماييد را روي بقيه پيچ 5مرحله .  6
نشـان   يابي اطالعـات مربوطـه را   بعد از تكميل شدن برنامه هواگيري خودكار ، دستگاه عيب.  7

  . مي دهد
را تـا   8تـا   1گيري ارتفاع پدال و سفتي پدال فشـار دهيـد مراحـل     پدال ترمز را براي اندازه.  8

موقع تكرار نمودن اقـدامات ، برنامـه هـواگيري خودكـار ممكـن      . خوب شدن پدال تكرار نماييد
» دبراي سـرد شـدن نگهداريـ    – Cool down hoad« است موقتاً متوقف گردد و وارد حالت 

حالت هواگيري خودكار بعد از اينكه تايمر از زمان الزم عبور كرد ادامه خواهد يافت و . وارد شود
  . شود ناديده گرفت اين روند را نمي
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  ) ECU(كنترل الكترونيك  مدولتعويض 
 ECUپياده كردن 

بنـدي در  را از حالت آب  ECU. را با اهرم كردن چيزي در زير آن در نياوريد ECU: احتياط 
اگر آب بندي آن موقع در آوردن صدمه ببيند، از چسب سيليكون براي تعمير . نياوريد

بيش از اندازه خراب شده است و قابل  ECUاگر آب بندي . آب بندي استفاده نماييد
  . باشد، آن را تعويض نماييد تعمير نمي

  . برق را قطع كنيد.  1
  . ياده كنيدهستند پ ECUقطعاتي كه مانع در آوردن .  2
  . را جدا كنيد ECUكانكتور .  3
  . را باز كنيد HCUروي  ECUچهار عدد پيچ نگهدارنده .  4
5  .ECU  را به طرف عقب بكشيد و ازHCU   جدا كنيد به طوريكه كانكتور الكترومغناطيسـي

را  ECUرا پيـاده كنيـد ،    ECUجدا شوند و  HCUموتور پمپ داخلي و همه سولونوئيدها از 
  .خواهد شد ECUچانيد، كه اين كار سبب صدمه ديدن قطعات داخل نپي

  ECUسوار كردن 
  . را پاك كنيد HCUو سطح اورينگ  ECUبا استفاده از الكل ، چسب آب بندي كف .  1
  . سولونوئيدهاي اين دو واحد را با ترمينالهاي الكترو موتور هماهنگ كنيد.  2
3  .ECU  را رويHCU اشر آب بندي كننـده  فشار دهيد تا سطح وECU     بـه سـطح متصـل

  . بچسبد HCUشونده 
 4-6N.m(55lb-in-33)را ببنديد و آنها را به ميـزان   HCUروي  ECUچهار عدد پيچ نگهدارنده .  4

  . سفت كنيد
  . را وصل كنيد ECUكانكتور دسته سيم .  5
  . پياده كرده بوديد سوار كنيد ECUهمه قطعاتي را كه براي پياده كردن .  6
  . سوئيچ خودرو را در حالت روشن قرار دهيد و موتور را روشن نكنيد.  7
  . يابي را بررسي كنيد مدار عيب.  8
  

  ها ميزان سفتي پيچ
 N.m Lb-ft Lb.in  موارد

  HCU  16-22 12-16ها روغن ترمز به  پيچ لوله
 HCU   4-5.1  35-55و  ECUهاي وصل كننده  پيچ

HCU  60-40  6.8-4.5  )قتمخزن مو(به صفحه واسط 
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   موتور نگهداري سيستم خنك كننده
  

  IX-2  ..........................................................................................  پياده كردن سيستم خنك كننده  
    IX-2   .......................................................................  پارامترهاي فني اصلي سيستم خنك كننده

 IX-3   ..................................................................................  بازرسي و تعمير سيستم خنك كننده 
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   يستم خنك كننده پياده كردن س
  باز كردن سيستم خنك كننده 

پيچ تخليه رادياتور كـه در قسـمت پـايين راديـاتور قـرار دارد را بـاز كنيـد وكـل مـايع           )1(
  . كننده و ضد يخ را تخليه نماييد خنك

 . هاي ورودي خروجي رادياتور را پياده كنيد شلنگ )2(
 . را پياده كنيدچهار عدد پيچ نگهدارنده رادياتور را باز كنيد و رادياتور  )3(
 . فن رادياتور را پياده كنيد )4(
براي جزئيات ايـن كـار   ( پولي تسمه سفت كن را شل كنيد و تسمه پروانه را در بياوريد  )5(

 ) مراجعه كنيد» موتور« در بخش » سيستم دينام و استارت« به قسمت 
» اگـزوز  واتر پمپ، مانيفولـد «براي جزئيات اين كار به قسمت ( واتر پمپ را پياده كنيد  )6(

 ) مراجعه كنيد» موتور « در بخش 
  

  فني اصلي سيستم خنك كننده  يپارامترها
 نوع موتور                                                            

 4G64 S4 MPI  پارامترهاي فني 

 kpa 90/ فشار كاري سيستم خنك كننده 
 8  ليتر / حجم سيستم خنك كننده 

  رادياتور 
 نوع لوله و تسمه   تار ساخ

  ابعاد شبكه رادياتور 
 mm (  42 × 410 × 508(ضخامت  ×ارتفاع  ×عرض 

فشار باز شدن درب رادياتور يا درب مخزن 
  ) kpa/ (مايع خنك كننده 

 88 ± 7/14  سوپاپ بخار
  98/0 ~ 8/11  سوپاپ هوا 

خصوصيت (دماي فعال شدن فن رادياتور 
  )°C) / (دستگاه كنترل دما 

 93  دور كند

 98  دور تند

  >88  متوقف
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  بازرسي و تعمير سيستم خنك كننده 
  
  يابي سيستم خنك كننده  پارامترهاي معمولي عيب.  1

 يابي پارامتر عيب  يابي موضوع عيب
دماي  – C°113-80 دماي مايع خنك كننده 

  عادي است
 98N  تسمه نو  سفتي تسمه پروانه 

 7.0mm  نعطاف پذيري ا

  
  معايب عادي و پياده كردن سيستم خنك كننده .  2

  تشخيص و رفع نشتي
 راه حل  علت  عيب

 كند  مخزن آب نشت مي
رادياتور، شلنگ رادياتور يا 

 مخزن آب صدمه ديده است
  رادياتور را تعويض كنيد

هاي رادياتور نشت  شلنگ
  كنند مي

شلنگ كهنه شده ، فرسوده شده 
ديده يا سوراخ شده ، صدمه 

  است
  شلنگ را تعويض كنيد

اتصاالت خروجي و ورودي 
بست شلنگ را تعويض   بست شلنگ خراب شده است  كنند  نشت مي

  كنيد

كاسه نمد واتر پمپ خراب شده   كند  واتر پمپ نشت مي
  يا واتر پمپ صدمه ديده است

كاسه نمد را تعويض 
كنيد و در صورت لزوم 
واتر پمپ را تعويض 

  دكني
  
  آورد  موتور جوش مي.  3

 راه حل  علت  عيب

رادياتور و مخزن آب سرريز 
 اند خالي شده

سيستم خنك كننده نشتي دارد 
 طبيعي  تبخير شدنيا 

سيستم را بازرسي نماييد 
قطعه معيوب را تعويض 
كنيد و مايع خنك كننده 

  اضافه نماييدرا 
هاي رادياتور  بسياري از پره

ي ها اند و لوله كج شده
شبكه رادياتور مسدود 

  اند  شده

خودرو با چيزي برخورد كرده 
  است

رادياتور را تعمير يا 
  نماييد ضتعوي

  
  يابي  روش عيب) 2(

  مانند جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
موتور را خاموش كنيد و تا خنـك  

  شدن رادياتور صبر كنيد 

درب رادياتور را باز كنيد و سـطح  
  مايع خنك كننده را بررسي كنيد

مايع خنك كننده اضافه نماييد موتـور  
 را روشن كنيد و نتيجه را مشاهده كنيد

آيا موتور زيـاد از حـد   
 شود مي داغ

ــك   ــتم خنـ سيسـ
 سالم است كننده

سيســتم اگــزو
ز

نبودن بررسي كنيدرا بــراي مســدود
 

ض نماييد
تميز كنيد يا تعوي

 

دوده را در بياوريد
 

ض كنيد
اضافه نماييد يا تعوي

 

ض نماييد
تعمير يا تعوي

 

سرسيلندر يا اتاق احتراق را براي جمـع
ش از حد بررسي كنيد

شدن دوده بي
روغــن موتــور را بــراي كميــت و 

كيفيت برر
سي كنيد

 

واتــر پمــپ و ترموســتات را بــراي
خرابي بررسي كنيد

 

 بلي

 بلي بلي بلي بلي

 خير
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  خنك كار كردن موتور 
 عيب يابي و رفع عيب  )1(
  

 راه حل  علت  عيب

 كند ترموستات كار نمي
ا رسوب ترموستات زنگ زده ي

 گرفته است
ترموستات را تعويض 

  كنيد

فن رادياتور بي وقفه كار 
  كند مي

مدار برق خراب شده است يا 
  حسگر دما معيوب شده است

مدار را بررسي كنيد يا 
حسگر دما را تعويض 

  كنيد
  

 يابي  روش عيب )2(
A  : آزمايش ترموستات  

  . يا صدمه ديدن بررسي نماييد ترموستات را در دماي محيط براي بسته بودن يا معيوب بودن 
ترموستات را براي زنگ زدگي يا رسوب گرفتگي بررسـي كنيـد و در صـورت نيـاز تميـز كنيـد       
ترموستات را در ظرف آب قرار دهيد و آب را گرم كنيد و بررسـي كنيـد كـه در دمـاي مرحلـه      

رموسـتات  سوپاپ ت) است C°95دماي باز شدن كامل ترموستات ( C°82ابتدايي آغاز باز شدن 
اگر دماي باز شدن كمتر از مقدار استاندارد بود ، ترموستات را تعويض . باز نگردد 8mmبيش از 

  . كنيد
B  :كند  فن رادياتور بي وقفه كار مي  

موتور را به دماي معمولي خنك كنيد ، موتور را روشن كنيد و كار فن را مشاهده كنيد اگر فـن  
  . نيد زيرا سيستم كنترل فن خراب شده استكند ، آن را تعمير ك يك سره كار مي
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  X-11   ...................................................................................................................  ) تبخيرگر(اواپراتور 

  X-11   .................................................................................................................................  رسيور دراير 
  X-11   .....................................................................................................................  نصب شير انبساط  

  X-12   .....................................................................................................................  كنترل گر دما  كار 
  X-12   ...............................................................................................................................  سوئيچ فشار 

  X-13   ..................................................................................................  هاي معمول نشت يابي  روش
  X-13   ..............................................................................  معايب عادي سيستم كولر و راه حل آن 

  X-17   ....................................................................................  مراحل فعاليت سيستم خنك كننده  
  X-17   ..............................................................................................  پارامترهاي اصلي سيستم كولر  
  X-18   ................................................................................................  نصب راه اندازي سيستم كولر  

  X-20   ...................................................................................................................  استفاده و نگهداري 
  X-27   ............................................................................................................................ابزار مخصوص 

  

  
  
  
  
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 Xسيستم كولر  
X-2  

 

239 
 

  
  ها  احتياط

كنـد بعضـي از    را معرفـي مـي   R134aاين بخش عمـدتاً اصـول كـار و نگهـداري كـولر مـدل       
براي نگهـداري سيسـتم كـولر    . كنند خودروهاي شركت ما از سيستم كولر عقب نيز استفاده مي

از آنجـايي كـه سيسـتم كـولر عقـب داراي      . عقب ، اول معايب كـولر جلـو بايـد برطـرف گـردد     
موتور و اواپراتور است ، نگهداري و تعمير كولر عقب همانند نگهداري و تعميـر اواپراتـور و   الكترو

  . باشد الكتروموتور كولر جلو مي
  

  كلي شرح 
  قطعات برقي 

سـوئيچ اصـلي خـودرو را در حالـت     . قبل از شروع نمودن كار ، قطعـات برقـي را بررسـي كنيـد    
»LOCK – در صورت لزوم(را جدا كنيد قرار دهيد و كابل منفي باتري » قفل (  
  

  سيستم كولر 
  : هاي زير را رعايت كنيد احتياط R134aموقع كار كردن با گاز مايع ) 1(

  . در اتاق بسته يا نزديك آتش با گاز مايع كولر كار نكنيد 
  . موقع كار با گاز مايع كولر از عينك ايمني استفاده كنيد 
. تان نشود يا روي پوست بـدنتان نريـزد   هاي ارد چشمبايد دقت كنيد كه گاز مايع كولر و 

  . اگر چنين شد ، اقدامات زير را انجام دهيد 
  . ها يا پوست بدنتان را مالش ندهيد چشم 
  . ها و پوست بدنتان را بشوئيد با استفاده آب فراوان چشم 

  . وازلين تميز روي پوست بدنتان بماليد  
  . نيد هر چه زودتر به پزشك مراجعه ك 
  .خودتان خود را معالجه نكنيد 

  : هنگام تعويض نمودن قطعات بايد خيلي دقت كنيد) 2(
  . قبل از تعويض نمودن قطعات، گاز مايع كولر را به آرامي تخليه نماييد 
  . قطعات باز شده را بالفاصله بپوشانيد تا رطوبت يا گرد و خاك وارد سيستم نشود 
  . ها ، آنها را با گرماي شديد داغ نكنيد لولهبراي خم كردن يا كشيدن  

  : هنگام سفت كردن قطعات بايد دقت كنيد) 3(
  . ها را با روغن كمپرسور چرب نماييد اورينگ 
  . ها را به ميزان توصيه شده سفت كنيد هاي سر لوله با استفاده از دو آچار مهره 

  : هنگام واكيوم كرد سيستم بايد دقت نماييد) 4(
دقيقه سيستم را با استفاده از پمپ خالء از هوا و گاز تخليه نماييد و براي وجـود   5حدوداً براي 

دقيقه ديگر سيستم را با پمپ خالء تخليه نماييـد   25سپس ، . نشتي سيستم را بازرسي نماييد
  . تا مطمئن شويد كه هيچ گونه رطوبت يا هوا در سيستم باقي نمانده است
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  : هنگام پر كردن گاز مايع كولر بايد دقت نماييد) 5(
  . گاز مايع كولر بايد در حالت گاز پر گردد 
  . باشد C°40موقع كار كردن با ظرف گاز مايع ، دما بايد زير  
موقع گرم كردن ظرف گاز مايع كولر، دقت نماييد كه شير سر ظرف در آب قرار نگرفته  

  . باشد
  . باشد ظرف گاز مايع كولر كه خالي شده است دوباره قابل استفاده نمي 
  . پر كردن گاز كولر بايد با فشار كم انجام بگيرد 
بيش از اندازه گاز پر نكنيد، زيرا اين عمل راندمان خنك كـردن را كـاهش خواهـد داد،     

  . مصرف سوخت را باال خواهد برد و موتور را داغ خواهد كرد
  يافت گاز مايع كولر باز) 6(

  . براي بازيافت نمودن گاز كولر استفاده كنيد) ACR4(از دستگاه بازيافت گاز كولر 
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  پياده و سوار كردن كولر 
  اجزاي داخل اتاق سرنشين .  1

  . باشند تصوير قطعات كولر كه در داخل اتاق سرنشين نصب مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رح شماره     ش
  مجموعه كندانسور             1
  مجموعه شلنگ و لوله فشار قوي            2
  مجموعه پيچ ، واشر فنري و واشر تخت            3
  مجموعه كمپرسور           4
  مجموعه پيچ ، واشر فنري و واشر تخت           5
  مجموعه شلنگ و لوله فشار ضعيف          6
  يي بست لوله  قسمت باال           7

  
  )  تبخيرگر(مجموعه اواپراتور           8
  لوله خروجي از رسيور دراير           9

  مجموعه پيچ ، واشر فنري و واشر تخت         10
  بست لوله رسيور دراير        11
  پيچ ، واشر فنري و واشر تخت          12
  قسمت پاييني بست لوله          13
  
  

كمپرسـور ، پايـه   : باشـد   ر قسمت محفظه موتور قرار دارنـد بـه ايـن شـرح مـي     قطعاتي كه د
هـاي اتصـال ، شـير     هاي رسيور دراير و لوله كمپرسور ، تسمه پولي ، مجموعه كندانسور ، لوله

  آب و لوله آب گرم 
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  هاي كولر در اتاق سرنشين  پياده و سوار كردن مجموعه.  2
  : هاي كولر پياده كردن لوله) 1(

  . از كولر را بازيافت نماييدگ
، پيـاده كـردن    9موقع پياده كردن قطعـه  ( بست و پيچ لوله كولر را پياده كنيد 

  ) باشد بست لوله كولر الزامي مي
و  2موقع پياده كـردن قطعـه   ( مهره يا پيچ اتصاالت لوله كشي كولر را باز كنيد 

  ) باشد ، پياده كردن صافي وسط الزامي مي 9
  : لر را پياده كنيدهاي كو لوله

  : هاي كولر سوار كردن لوله) 2(
  : هاي كولر را سر جايشان قرار دهيد لوله

  . پيچ يا مهره اتصاالت لوله را ببنديد
، سـوار كـردن بسـت     9موقع نصب كردن قطعـه  ( بست لوله كولر را سوار كنيد 

  ) باشد لوله كولر الزامي مي
  . كولر را پر كنيدسيستم را با پمپ خالء تخليه نماييد گاز 

  . صافي وسط را سوار كنيد
  : پياده كردن كندانسور ) 3(

  . گاز كولر را تخليه نماييد
  . صافي وسط و پايه قفل كاپوت را پياده كنيد

  . هاي كولر را پياده كنيد لوله
  . پيچ لوله كندانسور را باز كنيد
  . كندانسور كولر را پياده كنيد

  : سوار كردن كندانسور ) 4(
كندانسور را سر جايش قرار دهيد و پايه  پـاييني كـولر را در سـتون نگهدارنـده     

  . قرار دهيد
  . پيچ كندانسور را ببنديد

  . گاز كولر را پر كنيد. سيستم را با پمپ خالء تخليه نماييد
  . هاي گاز را نصب كنيد لوله

  . گاز كولر را پر كنيد. سيستم را با پمپ خالء تخليه نماييد
 . ل كاپوت را سوار كنيد و صافي را سوار كنيدپايه قف

  :پياده كردن مجموعه رسيور دراير و شير سه حالت ) 5(
براي جزئيات ، بـه قسـمت كندانسـور    . ( مجموعه كندانسور كولر را پياده كنيد 

  ) مراجعه كنيد
  . پيچ پايه مجموعه رسيور دراير را شل كنيد

  . مجموعه رسيور دراير را پياده كنيد
  . سه حالت كولر را پياده كنيد شير

  : سوار كردن رسيور دراير و شير سه حالت ) 6(
  . شير سه حالت را سوار كنيد

  . پيچ پايه رسيور دراير را سفت كنيد
بـراي جزئيـات ، بـه قسـمت كندانسـور      ( مجموعه كندانسور كولر را سوار كنيد 

  ) مراجعه كنيد
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  پرسور و پايه كمپرسور و تسمه سفت كن و تسمه پياده و سوار كردن كم )7(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شماره      شرح 
  مجموعه پايه و تسمه سفت كن            1

  پايه كمپرسور         1.1
  پيچ         2.1
  مجموعه تسمه سفت كن         3.1

  تسمه كمپرسور            2
  واشر تخت            3

  ي واشر فنر          4
  پيچ           5
  پيچ           6
  واشر تخت          7
  واشر فنري          8
  پيچ          9

  مجموعه كمپرسور        10
  

  : پياده كردن تسمه كمپرسور ) 8(
  . را باز كنيد  1.1پيچ 
  . رف تسمه تنظيم نماييدرا نگهدارنده مجموعه تسمه سفت كن را شل كنيد و تسمه سفت كن را با كشيدن آن به ط 1.2پيچ 

  . پيچ كمپرسور را پياده كنيد
  سوار كردن تسمه كمپرسور ) 9(

نگهدارنده سفت كن را شل كنيد تا تسـمه سـفت كـن را تنظـيم كـرده ، تسـمه        2تسمه كمپرسور را سوار كنيد تسمه بايد با شيار پولي تراز باشد پيچ 
  . كمپرسور را سفت نماييد

  . را سفت كنيد 1.1يم كنيد و پيچ سفتي تسمه كمپرسور را تنظ
  . سفتي تسمه را بررسي كنيد

  پياده كردن مجموعه كمپرسور ) 10(
  . گاز كولر را بازيافت نماييد

  ) 2قطعه (تسمه كمپرسور را پياده كنيده 
  . لوله متصل به كمپرسور را باز كنيد

  ) 9قطعه (پيچ نگهدارنده كمپرسور را باز كنيد 
  ) 10قطعه (اده كنيد مجموعه كمپرسور را پي
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  : سوار كردن مجموعه كمپرسور ) 11(
سفتي تسـمه  . نگهدارنده تسمه سفت كن را شل كنيد و تسمه را سفت كنيد) 2/1(پيچ . تسمه كمپرسور را سوار كنيد تسمه بايد با شيار پولي تراز باشد

  ). 1/1(را تنظيم كنيد و پيچ نگهدارنده را سفت كنيد 
  . م كنيدسفتي تسمه را تنظي

  : پياده كردن پايه كمپرسور و مجموعه تسمه سفت كن ) 12(
براي جزئيات به قسمت پياده كردن مجموعه كمپرسور و پيـاده كـردن تسـمه كمپرسـور مراجعـه      . ( تسمه كمپرسور و مجموعه كمپرسور را پياده كنيد

  ) . كنيد
  . نگهدارنده پايه كمپرسور را باز كنيد) 6و  5(هاي  پيچ

  . مپرسور را پياده كنيدپايه ك
  : سوار كردن پايه كمپرسور و مجموعه سفت كن  ) 13(

هاي نگهدارنده را  هاي پيچ روي موتور ، سوار كنيد پيچ هاي پايه كمپرسور با سوراخ پايه كمپرسور و مجموعه تسمه سفت كن را با هماهنگ كردن سوراخ
  . سفت كنيد

  . كمپرسور را سوار كنيد
  . سوار كنيدتسمه كمپرسور را 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شماره     شرح قطعات 
  كانال دريچه هواي سمت مسافر            1
  پيچ خودكار و واشر تخت بزرگ            2
  پيچ خودكار            3
  كانال دريچه هواي وسط            4
  كانال هواي زير شيشه جلو            5
  ت راننده كانال هواي سمت راس           6
  پيچ خودكار كانال هوا            7
  كانال هواي سمت چپ راننده            8

  
  
  ) با كابل( هاي كولر  مجموعه كنترل          9

  پيچ خودكار         10
  مجموعه بخاري         11
  پيچ خودكار         12
  واشر بزرگ         13
  واشر بزرگ         14
  پيچ         15
  مجموعه اواپراتور         16
  پيچ خودكار         17
  مجموعه فن دمنده         18
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)a ( پياده كردن كانالها هواي كولر) 8و  7،  6، 5،  4،  1قطعات: (  
  . مجموعه صفحه آمپرها را پياده كنيد

  . پيچ خودكار كانال هوا را باز كنيد 
)b ( سوار كردن كانالها هواي كولر) 8و  7،  6، 5،  4،  1قطعات: (  

  . كانال هواي كولر را سوار كنيد
 . پيچ خودكار كانال بااليي را ببنديد

  . مجموعه صفحه آمپرها را سوار كنيد
)c ( پياده كردن كانالها هواي كولر) 9قطعه: (  

  . روپوش صفحه آمپرها را پياده كنيد
  . كانكتور سوئيچ را از روپوش صفحه آمپرها جدا كنيد

  )10قطعه ( ار را باز كنيد پيچ خودك
  . كنترلهاي كولر را بيرون بكشيد

  . هاي كولر را جدا كنيد دسته سيم مجموعه كنترل
  . كابل كولر را پياده كنيد

)d ( سوار كردن كنترلهاي كولر) 9قطعه: (  
  . كابل كولر را سوار كنيد و كنترل را در حالت روشن بودن كولر قرار دهيد

  . هاي كولر را وصل كنيد لدسته سيم مجموعه كنتر
  . هاي كولر را سوار كنيد كنترل

  . دسته سيم سوئيچ را وصل كنيد
  ) 10قطعه (پيچ خودكار را ببنديد 

  . كانكتور دسته سيم روپوش صفحه آمپرها را وصل كنيد
  . روپوش صفحه آمپرها را سوار كنيد

)e ( سوار كردن اواپراتور:  
  . گاز كولر را بازيافت نماييد

هاي فشار ضـعيف كـولر و لولـه تخليـه ظـرف مـايع لبـه         هاي مجموعه شلنگ وشدرپ
  . اواپراتور را باز كنيد

براي جزئيات به قسـمت پيـاده كـردن صـفحه     . (مجموعه صفحه آمپرها را پياده كنيد
  .) آمپرها مراجعه كنيد

  . كانكتور دسته سيم و اواپراتور را جدا كنيد
  . ا باز كنيدپيچ و مهره نگهدارنده اواپراتور ر

)f ( پياده كردن مجموعه اواپراتور:  
مجموعه اواپراتور را سوار كنيد ، اواپراتـور را بـه پـيچ بـااليي وصـل كنيـد، و سـوراخ        

  . هاي مجموعه فن دمنده و مجموعه بخاري جفت نماييد اواپراتور را با سوراخ
  . پيچ و مهره نگهدارنده اواپراتور و دسته سيم را وصل كنيد

براي جزئيات به قسمت پياده كـردن مجموعـه   ( صفحه آمپرها را سوار كنيد  مجموعه
  ) صفحه آمپرها مراجعه نماييد

  . درپوشهاي مجموعه شلنگ فشار ضعيف و لوله خروجي رسيور به اواپراتور را ببنديد
  . سيستم را با پمپ خالء تخليه نماييد و گاز كولر را پر كنيد
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)g (وعه بخاري پياده كردن مجم:  
  . به بخاري و لوله خروجي آب گرم از بخاري را پياده كنيد) -(لوله ورودي آب گرم 

براي جزئيات به قسمت پيـاده كـردن صـفحه    ( مجموعه صفحه آمپرها را پياده كنيد 
  ) آمپرها مراجعه كنيد

و كانـال هـواي زيـر     3، كانال هـواي  6كانال هواي جانبي سرنشين جلو ، كانال هواي 
  . شه جلو را پياده كنيدشي

  . كانكتور دسته سيم و اواپراتور را جدا كنيد
  . پيچ مهره نگهدارنده مجموعه اواپراتور را باز كنيد

  . بيرون بكشيد 20mmاواپراتور را حدود 
گـرم را پيـاده   / هاي مسدود كننده هـواي سـرد    سيستم انتخاب حالت بخاري و كابل

  . كنيد
  . ي را باز كنيدپيچ و مهره نگهدارنده بخار

  .مجموعه بخاري را پياده كنيد
)h ( سوار كردن مجموعه بخاري:  

  .مجموعه بخاري را سوار كنيد
  . پيچ و مهره نگهدارنده مجموعه بخاري را ببنديد

  . مجموعه اواپراتور را سوار كنيد
  . پيچ و مهره نگهدارنده اواپراتور را ببنديد
هـا و   سوار كردن اين سيم ، مجموعـه كنتـرل  سيم انتخاب حالت را سوار كنيد، موقع 

) بخار زدايي شيشـه جلـو  (  Defrostهاي انتخاب حالت بخاري را در موقعيت  شستي
  . سيم را در بست سيم قرار دهيد. قرار دهيد

گـرم را سـوار كنيـد، موقـع سـوار كـردن ،       / هـاي مسـدود كننـده هـواي سـرد       كابل
در موقعيت كامالً گرم قرار دهيد و كابـل  هاي كولر را  هاي دما بخاري و كنترل شستي

  . را در بست كابل قرار دهيد
  . را سوار كنيد Defrostو كانال  3، كانال  6هواي جانبي سرنشين جلو، كانال   كانال

براي جزئيات ، به قسمت سـوار كـردن صـفحه    ( مجموعه صفحه آمپرها را سوار كنيد 
  .گرم را وصل كنيد خروجي آب/ لوله ورودي ) آمپرها مراجعه كنيد

)i ( پياده كردن مجموعه فن دمنده:  
براي جزئيات ، به قسمت پياده كـردن صـفحه   ( مجموعه صفحه آمپرها را پياده كنيد 

  ) آمپرها مراجعه كنيد
  . كانكتور دسته سيم فن دمنده را جدا كنيد

را جـدا   پيچ و مهره نگهدارنده مجموعه اواپراتور را باز كنيد و كانكتور دسته سـيم آن 
  . كنيد

  . بيرون بكشيد mm 20مجموعه اواپراتور را حدود 
  . پيچ و مهره نگهدارنده مجموعه فن دمنده را باز كنيد

  . مجموعه فن دمنده را بيرون بكشيد
)j ( سوار كردن مجموعه فن دمنده:  

  . مجموعه بخاري را سوار كنيد
  . پيچ و مهره نگهدارنده فن دمنده را ببنديد

يـك كـانكتور مربـوط بـه موتـور      ( فن دمنده و دسته سيم را وصل كنيـد   دو كانكتور
  ) دمنده و ديگري مربوطه به كانكتور موتور سرو است فن

  . مجموعه اواپراتور را سوار كنيد
مجموعـه  . پيچ و مهـره نگهدارنـده اواپراتـور را ببنديـد و كـانكتور آن را وصـل كنيـد       

، به قسـمت سـوار كـردن صـفحه آمپرهـا       براي جزئيات( آمپرها را سوار كنيد  صفحه
  ) مراجعه كنيد

  . هاي ورود و خروج آب گرم را وصل كنيد لوله
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  كولر مايع گاز 
  . باشد مي R-134aگاز كولر كه در خودروهاي ما استفاده شده است 

  ها  احتياط
  . هاي زير را حتماً رعايت كنيد ، احتياط R134aموقع كار كردن با گاز كولر 

  :موقع رسيدگي به سيستم كولر، كاركنان بايد از عينك ايمني استفاده نمايند ) 1(
خيلـي سـريع تبخيـر     R-134aدر شرايط دماي و فشار معمولي محـيط، گـاز مـايع    

كنـد لـذا ،    كند را به يخ زدن وادار مـي  شود و هر چيزي را كه با آن تماس پيدا مي مي
تا روي پوست بدن يا چشمانشـان پاشـيده    كاركنان بايد خيلي با دقت با آن كار كنند

موقع كار كردن با قطعات سيستم كولر ، كاركنان بايد از عينك ايمني اسـتفاده  . نشود
نمايند موقع كار كردن با سيستم گاز كولر يك بطري روغن معدني ضد عفوني كننده 

ز روغن آماده نگهداريد تا در صورت پاشيده شدن گاز مايع كولر در چشمها ، قطراتي ا
جذب خواهـد شـد و    R-134aخيلي سريع . معدني را در چشم بريزيد تا شسته شود

ها را بشـوييد و سـپس بـه پزشـك مراجعـه       سپس فوراً با مقدار زيادي آب سرد چشم
  . كنيد

  . گرم نكنيد C°40را به دمايي باالتر از  R-134aظرف گاز مايع ) 2(
شود كه ظرف گاز  سيستم كولر الزم ميدر شرايط عادي ، موقع پر كردن گاز مايع در 

. كولر را مقداري گرم نماييد تا فشار داخل ظرف از فشار داخـل سيسـتم بـاالتر باشـد    
 c°40توانيـد از ظـرف پـر از آب گـرم بـه دمـاي حـداكثر         براي اين منظور ، شما مي

  . استفاده نماييد و ظرف گاز مايع را گرم كنيد
دن ظرف گاز و باالبردن دما و فشـار آن اسـتفاده   هرگز از شعله يا مشعل براي گرم كر

ننماييد تا از گرم شدن بيش از حد توصيه شـده جلـوگيري شـود اقـداماتي از قبيـل      
هايي نزديـك قطعـات داراي گـاز مـايع كـولر يـا        جوشكاري يا بخار شويي را در محل

  . هاي گاز مايع كولر انجام ندهيد لوله
  :را بايد در حالت عمودي قرار دهيد  R-134aرف موقع پر كردن گاز در سيستم ، ظ) 3(

بايد در حالت عمودي قـرار گرفتـه و    R-134aموقع پر كردن گاز در سيستم ، ظرف 
اگر ظرف را در حالت خوابيده يا وارونـه قـرار دهيـد    . گاز مايع بايد در حالت گاز باشد

ر از شـوك  گاز كولر به صورت مايع وارد سيستم خواهد شد ، كه در نتيجـه كمپرسـو  
  . مايع صدمه خواهد ديد و خراب خواهد شد

  . در قسمت فشار ضعيف ، گاز كولر بايد به صورت گازي پر گردد: هشدار 
طراحي شده است براي پيدا كردن نشتي  R-134aاز دستگاه نشت ياب كه مخصوص ) 4(

  .گاز كولر ، استفاده نماييد
  . تهويه محل كار بايد مطلوب و تضمين شده باشد) 5(
گـاز مـايع ،   . از تماس پيدا كردن گاز مايع يا سطوح كروم شده فلزي جلوگيري نماييـد ) 6(

فلز براق و كروم شده را كدر خواهد كرد و در صورت تركيب شدن بـا آن بـه صـورت    
  . كند جدي روي سطوح فلزي را خوردگي ايجاد مي
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  روغن كولر

  : ن كمپرسور ، در دو مورد زير بايد دقت شود موقع پركردن يا اضافه نمودن روغ
بايد از مارك و نوع سفارش شده يا مشابه آن كه همه خصوصـيات الزم را دارد، اسـتفاده    )1(

  .شود، در غيراينصورت كمپرسور صدمه خواهد ديد
كند، لذا درب ظـرف روغـن را تـا قبـل از      روغن كمپرسور خيلي سريع رطوبت جذب مي )2(

بعد از اينكه روغن پرشد ، فوراً درب ظرف روغن را سفت . ز نكنيدماده بودن همه چيز باآ
 .ببنديد

  

  كندانسور
  : هاي زير بايد رعايت شود  موقع نصب احتياط. موازي است خطوطساختار آن بصورت 

ها را برنداريـد زيـرا رطوبـت از ايـن      هاي سر لوله ها ، درپوش تا قبل از بستن اتصاالت لوله )1(
  .م نفوذ خواهد كردسوراخها به داخل سيست

شود بايد از سوراخ بااليي كندانسـور   گاز كولر گرم و داراي فشار كه از كمپرسور خارج مي )2(
وارد گردد و گاز تبديل شده به مايع بايد از سوراخ پاييني خـارج كندانسـور شـود و وارد    

صـورت فشـار سيسـتم     در هـا را اشـتباه وصـل نكنيـد، كـه ايـن       اين .گردد رسيور دراير
 .كننده افزايش يافته كندانسور را منبسط خواهد كرد و به آن صدمه خواهد زد خنك

 

  )تبخير كننده( اواپراتور
  : اواپراتورهاي موقع نصب  احتياط
 . هاي اواپرتور مسدود نيستند پرهكنيد و اطمينان حاصل نماييد كه  بررسي .1

  .نها را پاك نماييدكننده مسدود هستند ، با استفاده از باد فشرده آ هاي خنك پرهاگر 
  خوردگي يا خراشي ندارند بررسي كنيد و اطمينان حاصل نماييد كه اتصاالت ترك.    2
  .در صورت لزوم حتماً تعمير نماييد.    3

  

  رسيور دراير
اي بـراي بازديـد وجـود دارد تـا جريـان       ، يك پنجره شيشـه  رسيور درايردر قسمت خروجي بااليي 

كار قابل بازديد باشد تا مقدار گاز مايع الزم براي پركردن  و  وضـعيت   كولر هنگامگاز خروجي مايع 
  .كننده مشخص شود كاري سيستم خنك

هـاي   درپـوش . نصب گـردد درجه  15اي حداكثر  عمودي بايد بصورت عمودي و با زاويه رسيور دراير
م جلوگيري بعمـل  ها را قبل از نصب برنداريد، تا از نفوذ رطوبت به داخل سيست كننده سوراخمسدود 

هـاي ورودي و   سـوراخ . آيد كه سبب صرف وقت براي انجام دادن عمليات تخليه رطوبت خواهد شـد 
گـذاري    هاي ورودي و خروجي عالمت معموالً روي سوراخ. خروجي مخزن را درست تشخيص بدهيد

ي است و عالمـت روي سـوراخ خروجـ    INعالمت روي سوراخ ورودي . شده است تا اشتباه رخ ندهد
OUT  ها در خودروها متفاوت هستند اين عالمت( اند  ا هر دو با فلش عالمت گذاري شدهياست (  

  

  انبساط شيرنصب 
  . انبساط بايد دقت شود شيرموقع نصب 

حسگر دما هـيچ گونـه    و انبساط دروضعيت خوب قرار دارد شيربررسي و اطمينان حاصل نماييد كه 
كپسـول حسـگر دمـا بايـد در     . صورت عمودي نصب شده اسـت انبساط معموالً به  شير .نشتي ندارد

پوشـش عـايقي دور آن    .قسمت بااليي لوله خروجي اواپراتور و كامالً نزديك به ديوار لوله نصب گردد
  پيچيده شده است 

پسـول  تـر از ك  شت هوا كـه ده سـانت پـايين   انبساط تعادل بيروني بايد روي لوله برگ شيرلوله تعادل 
ارد نصب گردد، و از باالي لوله خارج گردد تا از وارد شدن روغن كمپرسور به داخل حسگر دما قرار د

  . سوپاپ جلوگيري به عمل آيد
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  گر دما  كار كنترل
گـر   از حسگر دماي نيم هادي ترميستوري كه مجهز به كنترل) زاتو( ZXAUTOاكثر كولرهاي 

ترميسـتور  . كننـد  هستند، استفاده مي ECUالكترونيكي دما شامل تقويت كننده الكترونيكي يا 
كنـد   يعني اينكه موقعي كه دماي ترميسـتور افـزايش پيـدا مـي    . داراي ضريب منفي دما هست
از طريق تغيير دمـايي ترميسـتور در يـك محـدوده     . كند و برعكس  مقاومت آن كاهش پيدا مي

تم خنـك كننـده   براي كنترل فعاليتهـاي سيسـ   ECUمشخص و با استفاده از تقويت كننده يا 
  . شود در يك محدوده از پيش تعيين شده نگهداشت دماي داخلي را مي

  
  سوئيچ فشار

هاي سه حالتـه   سوئيچ. كنند هاي سه حالت استفاده مي از سوئيچ) زاتو( ZXAUTOخودروهاي 
  . كند سوئيچي هست كه با تركيب فشار باال ، فشار پايين و فشار متوسط كار مي

آيـد ،   غير عادي در قسمت فشار باالي سيستم خنك كننده بـه وجـود مـي    موقعي كه فشار باال
توانـد مـدار كـالچ الكترومغناطيسـي را قطـع نمايـد و        سوئيچ فشار باال به صورت خودكـار مـي  

كمپرسور را متوقف نمايد تا بار كمپرسور بيش از حد افزايش نيابد و سيستم فشار بـاال انبسـاط   
  ) Mpa 3.14حداكثر (پيدا نكند 

اگر موقعي كه گاز مـايع بـه   . نامند سوئيچ فشار پايين را ، سوئيچ بازرسي نشتي گاز كولر نيز مي
دليل نشتي يا داليل نشتي يا داليل ديگر كم شده يا خالي گرديده باشد، كمپرسور به كار خـود  

سـوزد   شـود يـا مـي    ادامه بدهد، به دليل گردش ضعيف روغن ، كمپرسور با شدت فرسـوده مـي  
توانـد   كه گاز مايع در سيستم خنك كننده خيلي كم باشـد ، سـوئيچ فشـار پـايين مـي      موقعي

  ) Mpa 0.196حداقل . (كمپرسور را متوقف نمايد تا از صدمه ديدن آن جلوگيري كند
موقعي كـه فشـار   . شود سوئيچ فشار متوسط ، براي شناسايي فشار متوسط گاز كولر استفاده مي

گردد تا در دور تند كار كنـد   بيشتر شود، فن رادياتور آب فعال ميگاز كولر از مقدار معين شده 
  . و كندانسور را سريعتر خنك نمايد تا فشار گاز كولر را در حد نرمال نگهدارد
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  يابي  هاي معمول نشت روش
بدون روش صحيح تشـخيص نشـتي نشـت ايـن گـاز      . بي رنگ و بي بو است R134aگاز كولر 

  : شود هاي زير براي پيدا كردن نشتي استفاده مي در حال حاضر روش. هد بودبسيار دشوار خوا
از آنجايي كه روغن كمپرسور و گاز كولر در همديگر حـل  : بررسي نشتي به وسيله چشم )1(

توانيم وجود نشتي را با نگاه كردن به آثار روغن در سـطح سيسـتم كـولر و     شوند مي مي
  .شوييماتصاالت شلنگ و ديگر قطعات ، متوجه ب

آب صابون با غلظتي مناسـب را در نقـاط مشـكوك    : بررسي نشتي به وسيله آب صابون  )2(
 . هاي به وجود آمدند، اين به معني وجود نشتي است قرار دهيد اگر حباب

اين دستگاه خيلي حساسي ، سـريع و  : بررسي نشتي با استفاده از نشت ياب الكترونيكي  )3(
 . دقيق است ولي قيمت آن خيلي باال است

اين روش براي نقـاطي كـه بـا روشـهاي ديگـر قابـل بررسـي        : بررسي نشتي با اثر رنگ  )4(
 ) هاي ريز خوب است براي نشتي( نيستند قابل استفاده است 

مقدار كافي رنگ مناسب اين كار را در سيستم كولر پـر  . بر است روش اثر رنگ نيز هزينه
اگر نشتي وجود داشـته باشـد آثـار     بعد از بكار انداختن سيستم كولر براي مدتي ،. كنيد

 . شوند  رنگ  در آن نقطه قابل رويت مي
هـاي فـوق نقـاط نشـتي را نشـان ندهـد ،        اگر روش: بررسي نشتي به وسيله ايجاد فشار  )5(

مقداري كم گاز كولر و ازت با فشـار مشـخص شـده وارد سيسـتم كـولر نماييـد ، بـراي        
 . كند يا خير  د فشار كاهش پيدا ميچندين ساعت اين فشار را نگهداريد و نگاه كني

سيستم كولر را با پمپ خالء تخليه نماييد و بـراي چنـدين   : بررسي نشتي با ايجاد خالء  )6(
 . رود يا خير ساعت آن را نگهداريد و توجه نماييد كه عقربه پمپ خالء عقب مي

  هاي آن  حل معايب عادي سيستم كولر و راه
  ن آن معايب معمولي و روش برطرف كرد   1

  صدا غير عادي يا لرزش ) 1(
ايجاد شدن وقفه در خنك كردن ، يعني اينكه براي مدتي كوتاه كولر بـاد خنـك ارائـه    ) 2(

  .  دهد مي دهد و مدتي هم ارائه نمي
  . كند و باد خنك به اندازه كافي خنك نيست توانايي خنك  كردن كاهش پيدا مي) 3(
  . باد كولر اصالً خنك نيست) 4(

توانند به دليل نشتي ، مسدويت ، شكستگي ، گير كردن ، صدمه ديدن ، و غيره  فوق ميمعايب 
  . باشد

  شامل نشتي گاز كولر و روغن كمپرسور : نشتي 
شامل آشغال ، يخ زدن شير انبساط ، رطوبت زدا و لوله كشي و مسدود شـدن  : مسدوديت 

  . باشد كندانسور و اواپراتور مي
رما ، باز شدن سوئيچ محافظ ، قطع شدن يـا اتصـال ضـعيف    ذوب شدن فيوز گ: شكستگي 

  . مدار سيستم كولر ، غيره 
  گريپاژ كردن كمپرسور ، گير كردن قطعات متحرك : گيركردن 

  آسيب ديدن بعضي از قطعات كولر : آسيب
  : آزمايش سيستم خنك كننده كولر   2

  : معايب سيستم كولر عمدتاً به شرح زير است    
  ه كشي سيستم نشتي از لول )1(
 خيلي زياد يا كم شدن گاز كولر  )2(
 مسدود شدن مسير گردش گاز كولر  )3(
ها در سيستم يا آسيب ديدن يا خراب شـدن قطعـات از    وجود هوا ، رطوبت ، آلودگي )4(

 قبيل كمپرسور و شير انبساط 
معايب سيستم را به وسيله شنيدن صدا ، احساس كردن ، نگاه كـردن و انـدازه گـرفتن بررسـي      

  . ا شويدجوي
نظر استفاده كننده خودرو را گوش بدهيد و صـداي كـار كـردن كـولر را بـراي وجـود       : شنيدن 

  .صداي غير عادي بشنويد
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هـاي ورودي و   چندين دقيقه بعد از به كار افتادن كـولر، قسـمت كمپرسـور و لولـه    : احساس كردن 
جي را با دست لمس نماييد تا عادي يـا  ودي و خرهاي ورو خروجي آن و كندانسور و تبخير گر و لوله

  . غير عادي بودن دماي آنها را بفميد
اي شكسـته يـا لـه شـده      با نگاه كردن بازرسي نماييد و اطمينان حاصل نماييد كه لولـه : نگاه كردن 

هـاي رابـط و    لولـه  ،اي وجـود نداشـته باشـد    نشـتي  ،اتصاالت به صورت درست وصل هستند. نباشد
با نگـاه كـردن از طريـق     .انبساط برفك يا قطرات شبنم روي خود جمع نكرده باشد شير تبخيرگر و

بررسي نماييد و مطمئن شويد كه جريان گاز مايع نرمال است، بـا نگـاه كـردن     رسيورشيشه بازديد 
انـد و   هاي خنك كننده كندانسور به وسيله آشغال پر نگرديـده  بررسي نماييد و مطمئن شويد كه پره

  . واكش به وسيله گرد و خاك بسته نشده باشدصافي ه
نـده ،  با استفاده از فشار سنج از نرمال بودن فشارهاي بـاال و پـايين سيسـتم خنـك كن    : گيري اندازه

مـوقعي كـه    .شهاي استاندارد درجـه فشـار بـاد معايـب را پيـدا كنيـد      زرمطمئن شويد، يا بر مبناي ا
كند ، فشـار قسـمت بـاالي آن     در دقيقه كار ميدور  1800با   C°35-30كمپرسور با دمايي حدوداً 

  . باشد Mpa 0.25-0.15و فشار  قسمت فشار پايين آن  Mpa 1.70-1.40بايد 
  : صداي هنگام كار كولر شامل موارد زير است.  3
بلبرينگ كالچ الكترومغناطيسي فرسوده يا خراب شده است ، يـا  :صداي كالچ الكترومغناطيسي ) 1(

  . كند ناطيسي رد ميكالچ الكترومغ
  . لغزد يا تسمه درست قرار نگرفته است تسمه شل بوده و مي: صداي تسمه گرداننده كمپرسور ) 2(
هاي ورودي و خروجي هوا شكسته يا قطعات متحرك از قبيل  صفحات سوپاپ: صداي كمپرسور ) 3(

  . اند بلبرينگ كمپرسور صدمه ديده
  . لرزند شل شده اند و مي فنهاي  دارند يا پيچ و مهره لرزش فنهاي   پره: دمنده  فنصداي ) 4(
شوند و صدا توليد  ها مهار نيستند و لرزش دارند، يا با قطعات ديگر درگير مي لوله: ها  صداي لوله) 5(

  . كنند مي
  . صداهايي به دليل شل شدن پايه كمپرسور ، كندانسور و ديگر قطعات ) 6(

  آزمايش صداي كولر .  4
يب عوامل اباشند مع عوامل كنترل و معايب مدار مياز قبيل  عمدتاً از دو نوع معايب  كولرر معايب مدا

، خرابـي مقاومـت   دمنـده  فنكنترل عمدتاً شامل خرابي كوئل كالچ الكترومغناطيسي ، خرابي موتور 
 ، خرابي رله كنترل، خرابي سوئيچ فشار، خرابي كنترل گـر دمـاي كـولر و    رگالتور سرعت فن دمنده

شود با نگاه كردن يا با جابجا  خرابي عوامل كنترل را مي.  باشند مي هاي مختلف كنترل خرابي سوئيچ
اگـر  . عني عامل سالمي با همان مشخصات فني را با عامل معيوب جابجا كـردن يكردن بررسي كرد، 

ض يـا  كه بايد تعوي ستعيب بر طرف شد، اين بيانگر اين است كه عامل تعويض شده مشكل داشته ا
  . تعمير گردد

، سـوئيچ فشـار و بعضـي از    ) هاي مختلف متفـاوت اسـت   كه در مدل( معايب كنترل گر دماي كولر 
شود با روش اتصال كوتاه پيدا كرد ، يعني يا اتصال كوتاه كردن عامل مشكوك اگر  قطعات ديگر را مي

است كه آن عامل خراب بوده عيب برطرف گرديد ، اين بيانگر اين ، بعد از اتصال كوتاه كردن عاملي 
  . است

دمنده و الكتروموتور ، خط تغذيه بـرق را از مـدار جـدا     فندر مورد بازرسي كالچ الكترومغناطيسي ، 
كنيد سپس ، يك قسمت سيم را استفاده كرده ، آن را مستقيماً به قطب مثبت باتري وصل كنيـد و  

  . كند يا خير كترو موتور كار ميگردد و ال نگاه كنيد كه كالچ الكترومغناطيسي فعال مي
متـر   شود با كمك ابزارهايي ماننـد المپهـاي آزمـايش و مـالتي     عالوه بر بازرسي چشمي ، مدار را مي

  . بازرسي كرد
  : در سيستم خنك كننده كولر خودرو  گيتشخيص و رفع مسدوديت آشغال گرفت.  5

آشـغال همـراه   . آيد لر به وجود ميدر مسيرهاي باريك سيستم كو مسدوديت آشغال گرفتگي معموالً
و ايجـاد  ) انبسـاط  شـير معموالً در ( كند  كند و در اين قسمتها گير مي با جريان گاز مايع حركت مي

نامند اين نـوع مسـدوديت بـا     كند اين نوع مسدوديت را مسدويت آشغال گرفتگي مي مسدوديت مي
هـاي خـاص بـه وجـود      در محـل  معمـوالً  ها مسدوديت يخ زدگي .مسدويت يخ زدگي متفاوت است

  . آيند و به آساني قابل تشخيص هستند مي
كند  آيد، توانايي خنك كردن كولر كاهش پيدا مي موقعي كه مسدوديت آشغال گرفتگي به وجود مي

دمـا در   .فشار باال و فشار پايين از مقدار نرمال كمتر اسـت  هاي فشار سمت. گردد يا حتي متوقف مي
   .زند كند يا اغلب برفك مي خنك كننده كاهش پيدا ميبعضي از نقاط سيستم 
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بـراي مثـال    .آيـد  هاي آشغال گرفتگي عمدتاً در سمت فشار باال سيستم كولر به وجود مي مسدوديت
در  رسيور درايـر دار  هاي آلومينيومي وصل شده به هر دو سر كندانسور ، و سوپاپ زاويه شلنگها و لوله

دماي اين نقاط نسبت به دماي محيط بيشتر است و در صورت لمس شدن با دست  هنگام كار كولر ،
پديـده   نقطـه آيد ، در اين  اي به وجود مي موقعي كه مسدوديت آشغال گرفتگي در نقطه .داغ هستند

كند و در صورت لمس شدن بـا دسـت سـرد     شود و دما به سرعت كاهش پيدا مي گرفتگي ظاهر مي
  .ن است كه در اين محل مسدوديت آشغال گرفتگي وجود دارداين بيانگر اي .باشد مي

موقع عملكـرد نرمـال ، صـدايي كـم     . كنيم  حاال روش مشخص كردن گرفتگي سوپاپ را بررسي مي
اي خـط بـه طـرف نيمـه      درجه 45در قسمت  .شود انبساط مي شيرمداوم و يكنواخت جريان گاز از 

وجود دارد و در كننده جريان ، برفك زدگي  حدودداراي سوراخ م شيربدنه  نسبت بهسوارخ خروجي 
انبساط برفك زدگي  شيري دورودي برفك وجود ندارد اگر در قسمت صافي سوراخ ورو صافي سمت

انبسـاط را تقـه    شيروجود داشت و صداي جريان گاز قطع بود، با استفاده از يك آچار به آرامي بدنه 
د كرد و همزمان با اين اقدام برفك در قسمت سـوراخ  بزنيد كه صداي جريان اندكي تغيير پيدا خواه
شود فهميد صافي سـوراخ ورودي   با اين روش مي .كند متوقف كننده جريان شروع به ذوب شدن مي

  . انبساط مسدود شده است شير
  :شود برطرف نمود هاي زير مي ب را با روشيامع

  . گاز مايع را از سيستم خنك كننده تخليه كنيد
مـوقعي كـه مسـدوديت    . و دوباره نصب كنيد تميز كنيدشده را پياده كرده ، قطعات مسدود 

كربن عتي يا تتراكلريدجدي است سيستم خنك كننده را پياده كنيد و با استفاده از بنزين صن
  . ، قطعه به قطعه خوب بشويد

از  بعـد  .كندانسور و اواپراتور را با استفاده از دستگاه مخصوص پاك سازي بايـد پـاك نماييـد   
شستشويي ، از گاز ازت براي خشك كردن قطعات استفاده نماييد و سپس آنها را گرم كنيـد  

  . را دوباره تخليه نماييد R134aسوار كنيد و گاز مايع  را قطعات تميز شده
  و رتشخيص و برطرف نمودن مسدوديت يخ زدگي در سيستم خنك كننده كولر خود.  6

مسدوديت يخ زدگي در اثـر   .انبساط هنگام كار كولر است شيرر موالً دعگرفتگي به دليل يخ زدگي م
  . وبت موجود در گاز كولر استطيخ زدن ر

، يعنـي در  آيد  زدگي در نقاط خاص در سيستم خنك كننده به وجود مي لذا مسدوديت به دليل يخ
 R134a از آنجايي كه گاز مـايع  .د داردووج شير انبساطكننده جريان در  نقاطي كه سوراخ محدود

از سوراخ محدود كننده جريان، دما به صـورت   R134aشود ، موقع گذر كردن گاز  در آب حل نمي
بـه   را ذرات يـخ  شـير كند رطوبت موجود در گاز كولر ، اطراف سوارخ سوزن  پيدا مي كاهشناگهاني 

ود شوند ، سوراخ محدود كننده جريـان مسـد   موقعي كه ذرات يخ تا حدي جمع مي. آورند وجود مي
  . آيد شود و به اين ترتيب مسدوديت يخ زدگي به وجود مي مي

موقعي كه  .آيد موقعي كه درصد رطوبت در گاز كولر كم باشد، مسدوديت يخ زده جزئي به وجود مي
شود كه در نتيجـه   درصد رطوبت در گاز كولر زياد باشد سوراخ محدود كننده جريان كامالً بسته مي

د و خنـك شـدن كـامالً متوقـف     آيـ  كولر به وجـود مـي  خنك كردن  كاهش خيلي  جدي در قابليت
در اثـر فعاليـت ايـن     ،از آنجايي كه سيستم كولر به سوئيچ فشار باال و پـايين مجهـز اسـت    .گردد مي

از آنجايي كه موقع كـار كـردن كـولر بـه     . كند اي كار مي هاي فشار ، كمپرسور به صورت وقفه سوئيچ
محـدود   شـير انبسـاط  آيد جريان گاز مايع به وسيله  به وجود ميصورت نرمال مسدوديت يخ زدگي 

با بـه وجـود آمـدن     .شود كند كه سبب يخ زدن رطوبت مي كند و گرما را جذب مي شده ، تبخير مي
بعد از كـاهش يـافتن قابليـت     .تواند درست كار كند مسدوديت يخ زدگي ، سيستم خنك كننده نمي

رود، ذرت يـخ ذوب   ن ، دماي قسمت يـخ زده بـاال مـي   خنك كردن يا متوقف شدن عمل خنك كرد
كند بعـد از   مي راك دد و سيستم به صورت نرمال شروع بهگر شود ، مسدوديت يخ زده برطرف مي مي

آيـد و سيسـتم    چند مدت كار كردن سيستم كـولر ، مسـدوديت يـخ زدگـي دوبـاره بـه وجـود مـي        
هاي فشار بـاال و پـايين ، كـالچ     فعاليت سوئيچ در اثر. تواند به صورت نرمال كار كند كننده نمي خنك

سيسـتم  شـود و لـذا     ياي غيـر فعـال مـ    شود و به صـورت وفقـه   الكترومغناطيس كمپرسور فعال مي
اين پديده را از طريق دريچه وسطي خروجي هـواي   .تواند كار كند كننده به صورت نرمال نمي خنك

هـواي   ،كولر، دريچه خروجي وسط داشـبورد   بعد از روشن شدن .شود فهميد كولر روي داشبورد مي
بيشتر وسط داشبورد ،   آيد بعد از مقداري كار كردن ، دماي هواي خروجي از دريچه خنك بيرون مي

شـوند ، حـاال اگـر     اي غير فعال مـي  گردد و به صورت وقفه و كالچ الكترومغناطيس فعال مي شود مي
ـ شن گردد ، فعاليت كولر نرمال خواهـد  سوئيچ كولر براي مدتي خاموش گردد و دوباره رو ايـن   . ودب

  . شود روند به همين شكل تكرار مي
ل گرفتگي كـه بـاال توضـيح داده شـده اسـت      ممسدوديت به دليل يخ زدگي شبيه به مسدوديت شا

تفاوت بين مسدوديت يخ زدگي و مسدوديت آشغال گرفتگي در اين است كه با گرم كردن  .باشد مي
مسـدوديت بـه دليـل    در غيـر ايـن صـورت    . رود ديت يـخ زدگـي از بـين مـي    ، مسـدو  شير انبساط

در صورت خيلي جدي بودن مسدوديت آشغال گرفتگي ، با خـاموش و روشـن    .است گرفتگي آشغال
   .شودكولر نرمال كار  ،كردن سوئيچ كولر 
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  روش از بين بردن رطوبت گاز كولر 
  . گاز كولر را تخليه نماييد

  . ويض كنيدتبخير گر را تع
  .سيستم را گرم كنيد يا هواي داغ را مستقيماً در سيستم بدميد تا رطوبت تبخير شده از سيستم خارج گردد

داغ  C°130روغـن كمپرسـور را بـه دمـاي      ،قبل از پركردن .پر كنيد نوعهمان  ازروغن كمپرسور تازه 
  . كنيد تا رطوبت روغن تبخير گردد

  .دقيقه تخليه نماييد و سپس گاز مايع استاندارد را در آن بريزيد 30سيستم را با پمپ خالء براي 
  مسدوديت برفك گرفتگي سيستم كولر خودرو .  7

. شـود  موقع كار كردن سيستم كولر ، رطوبت هوا تبديل بـه آب شـده روي اواپراتـور جمـع مـي     
كـه   مـوقعي . شـود  رسد، آب تبـديل بـه برفـك مـي     موقعي كه دما زير صفر درجه سانتيگراد مي

در اين صورت عليرغم . شود ضخامت اين اليه برفك به حد خاص برسد، هوا اواپراتور مسدود مي
آيـد خصوصـيت اصـلي     فعال بودن فن دمنده ، هواي خنك از دريچه خروجي هـوا بيـرون نمـي   
ايـن  . تواند توقف نمايـد  مسدوديت برفك گرفتگي اين است كه كمپرسور به صورت خودكار نمي

موقعي . كند كه سيستم كنترل دما از كار افتاده است و لذا كولر يكسره كار ميبدان معني است 
رسد ، قطرات رطوبت جمع شـده تبـديل بـه      كه سطح اواپراتور به زير صفر درجه سانتيگراد مي

كند كه سبب كـاهش يـافتن    شود و اين اليه برفك مسير هواي اواپراتور را مسدود مي برفك مي
در همـين  . باشـد  د و لذا هواي خنك در داخل اتاق خودرو ناكافي ميشو جريان هواي خنك مي

شـود و در دريچـه خروجـي هـواي داشـبورد       زمان روي شلنگ فشار پايين نيز برفك جمع مـي 
  . شود قطرات آب جمع مي

باشد كنترل دمـا بـه    دليل اصلي مسدويت برفك گرفتگي ، از كار افتادن سيستم كنترل دما مي
كـه در سـمت   ( گـردد   ه ترميستور سوار شـده روي اواپراتـور كنتـرل مـي    صورت عادي به وسيل

، كه تغيير ) سانت دورتر از سطح آن نصب شده است 5/1الي  0/1خروجي هواي اواپراتور حدود 
دما را از دماي هواي خروجي اواپراتور شناسايي كرده و اين تغييـر دمـاي را بـه سـيگنال برقـي      

فرستد مدار كنترل دماي كولر، فعال سـازي و غيـر    دما كولر ميكند و به مدار كنترل  تبديل مي
كـاهش   C°2موقعي كه دما بـه  . كند فعال سازي كالچ الكترومغناطيسي كمپرسور را كنترل مي

نمايد و  كند ، مدار كنترل دماي كولر ، كالچ الكترومغناظيسي كمپرسور را غير فعال مي پيدا مي
از آنجـايي  . گـردد  ن ترتيب سيستم خنك كننده متوقف مـي لذا به اي. گردد كمپرسور متوقف مي

شود و  ها دميده مي كه فن دمنده هنوز در حال كار كردن است ، هواي خنك هنوز هم از دريچه
كند، مدار كنترل دمـاي   كاهش پيدا مي C°6موقعي كه دما به . رود دماي سطح اواپراتور باال مي

از ايـن  . ( كنـد  ند و مدار كنتـرل شـروع بـه كـار مـي     ك كولر، كالچ الكترومغناطيسي را فعال مي
كند و در  غير فعال مي C°2شود فهميد كه مدار كنترل دما ، سيستم را در دماي  توضيحات مي

  . شود و اتاق خودرو را خنك نگهميدارد اين برنامه مرتب تكرار مي). سازد فعال مي C°6دماي 
  : روش برطرف كردن برفك گرفتگي به شرح زير است

  . بررسي نماييد و اطمينان حاصل كنيد ترميستور به وسيله اواپراتور جدا نگرديده است
بررسي نماييد و مطمئن شويد كه مقاومت ترميستور كـاهش پيـدا نكـرده اسـت كـه در دمـاي       

25°C  1.5بايدKΩ باشد .  
  . مدار كنترل دماي كولر را تعمير نماييد

  : فك زدگي در جدول زير ارائه شده استتفاوت بين مسدوديت يخ زدگي و مسدوديت بر
  مسدوديت برفك زدگي  مسدوديت يخ زدگي عيب 

  تفاوت

مسدوديت يخ زدگي به دليل يخ زدن
  رطوبت در داخل سيستم خنك كننده 

مسدوديت برفك زدگي به دليل برفك زدن سطح 
اواپراتور در نتيجه خراب شدن مدار كنترل دماي 

 .باشدكولر مي
ك دريچه خروجي هوايدماي هواي خن

كند ولي جريان هوا  كولر افزايش پيدا مي
  كند تغيير پيدا نمي

جريان هوا خروجي از دريچه كم شده ، هواي 
آيد هر چند فن دمنده عادي كار  خنك بيرون نمي

رطوبت يا قطرات آب نيز در دريچه . كند مي
 شودخروجي هوا جمع مي

بعد از به وجود آمدن مسدوديت يخ زدگي
، روي شلنگ فشار ضعيف برفك وجود 

  ندارد

بعد از به وجود آمدن مسدوديت برفك زدگي، 
  آيد روي شلنگ فشار ضعيف برفك به وجود مي

بعد از به وجود آمدن مسدوديت يخ زدگي،
كالچ الكترومغناطيسي كمپرسور ممكن 

  اي كار كند است به صورت وقفه

بعد از به وجود آمدن مسدوديت برفك زدگي، 
الچ الكترومغناطيسي كمپرسور به صورت ك

كند ولي امكان به وجود آمدن  اي كار نمي وقفه
 .شوك مايع وجود دارد

موقع بر طرف كردن مسدوديت يخ زدگي ،
خشك كردن سيستم و پر كردن مجدد آن 

  . باشد با گاز كولر الزم مي

موقع بر طرف كردن مسدوديت برفك زدگي، فقط 
ر و مدار كنترل دماي بررسي و تعمير ترميستو

 .كولر بايد انجام بگيرد
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  مراحل فعاليت سيستم خنك كننده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پارامترهاي اصلي سيستم كولر 
 W 4000:         ظرفيت نامي خنك كنندگي سيستم در حالت كاري معين ) 1(
  W 1500:          ظرفيت خنك كنندگي كولر عقبي ) 2(
 W 6200:      گرمازايي سيستم در  حالت كاري معين  )3(
  R134a:          گاز مايع كولر ) 4(
  : مقدار گاز الزم در سيستم ) 5(

  20g (R134a) ± 650:  در خودروهاي تك كولر      
   20g (R134a) ± 750:   در خودروهاي دو كولر      

  DC12V:         ولتاژ الزم ) 6(
  : ع روغنكمپرسور و نو) 7(

  Panasonic H12A0(R134a):      كمپرسور  
 ZEXEL DKS- 175:       كمپرسور 

 

  : مشخصات كمپرسور 
 DKS-17S: نوع ) 1(
  دور در دقيقه 7000: حداكثر دور كمپرسور ) 2(
  در جهت عقربه ساعت با نگاه كردن از سمت كالچ : جهت گردش ) 3(
  

  
 X : 6-Φ38X24.7قطر داخلي حركت  -تعداد سيلندر) 1(
  cm/r 167: حجم سيلندرها) 2(
  دور در دقيقه  1000در % 60بيش از : راندمان حجمي ) 3(
  ≥ 20gمقدار نشتي متوسط در سال) 4(
 HFC-134a: گاز مايع ) 5(

 
 
 
 شود سوئيچ خودرو روشن مي 

 شود سوئيچ فن دمنده روشن مي

 شود سوئيچ كولر روشن مي

 شود سوئيج فشار فعال مي

و ترميســتور) ECU(گــر دمــا كنتــرل
  شوند فعال مي

  شود روشن ميVSVسوئيج

 شود كالچ الكترومغناطيسي درگير مي

 كند سيستم شروع به خنك كردن مي

 شودرله روشن مي

 شود فن دمنده فعال مي

مدار كنترل و شناسـايي دور آرام كـولر
 شودروشن مي

 فشار سيستم نرمال است

 يابددور آرام موتور خودرو افزايش مي

 شود كمپرسور فعال مي
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  ZXL100PG  180 cm2: مقدار روغن ) 6(

  4.8Kg: وزن ) 7(
  

  :مشخصات كالچ الكترومغناطيسي 
  DC12V: ولتاژ نامي ) 1(
  4PK: نوع تسمه ) 2(
  49N.mبيش از : گشتاور ثابت  )3(
  38W (DC12V 25/U+2103): مصرف برق ) 4(
 DC10.5V (90/U+2103): حداقل ولتاژ جذب ) 5(
  2.2kg: وزن ) 6(
  

Panasonic H12A0 (R134a)  
  HFC-134a: گاز مايع استفاده شده 

  120cm/rev: حجم جابجايي 
  ATMOS GU10 150cm2: نوع روغن كمپرسور 

  5.9Kg: وزن 
  A.C.12V: ولتاژ نامي 

  در جهت عقربه ساعت : جهت گردش 
  درجه 20) : زاويه مجاز(شرايط نصب در خودرو 

  7200r/min: حداكثر دور مجاز 
  MAX 30G: حداكثر لرزش مجاز 

  MIN 31.4N.m: گشتاور اصطكاكي ثابت 
  ON/OFF = 120/140: محافظت از دماي كاري 

  

  كولر  سيستم دازيان نصب و راه
كولر خودرو بايد بصورت صحيح بر مبناي مشخصات مراحل نصب ، سوار گردد و نشتي ، آشغال 

  .و رطوبت نداشته باشد
سواركردن اواپراتور ، كندانسور، ظرف مايع ، مبادله كننده هواي گرم ، كولر عقبي ،    1

  :دمنده و كانال هوا  فن
اتصاالت اواپراتور ، فن دمنده و مبادلـه كننـده هـواي    همه . هر قسمتي را سرجايش نصب كنيد

  .هاي هوا بصورت صحيح جفت نماييد ها را بصورت مطمئن وصل كنيد و با كانال گرم و كانال
  سوار كردن كمپرسور    2

بعد از سوار كردن تسـمه ، اطمينـان   . با استفاده از پايه، كمپرسور را محكم به موتور وصل كنيد
سـفتي تسـمه   . لنگ و پولي سر كمپرسور در يك خط قرار دارنـد  ولي سرميلحاصل نماييد كه پ

  .ميليمتر بايد خم شود 10الي  8تسمه فقط  98Nبايد مناسب باشد بطوريكه با فشار 
  ها و اتصاالت  سوار كردن لوله   3

در . هـا را برداريـد   بعد از سواركردن قطعات مختلف و خوب سفت كردن آنها، درپوشـها سـرلوله  
حل سواركردن براي تميز نگهداشتن قطعات بايد دقت شـود و از وارد شـدن گردوخـاك بـه     مرا

ها را با روغن كمپرسور اندكي چـرب نماييـد تـا از نشـت      اورينگ. داخل سيستم جلوگيري شود
مهره و اتصـاالت را بـه   ) متر تورك(با استفاده از آچار درجه . كردن گاز كولر جلوگيري بعمل آيد

هـاي آب داغ شـير    با استفاده از لوله. ها را نپيچانيد و خراب نكنيد لوله. ت نماييدميزان الزم سف
ــا اســتفاده از بســت و    آب گــرم را بــه ورودي و خروجــي آب موتــور وصــل نماييــد و ســپس ب

ها را تثبيت نماييد تا از شل شدن يا صدمه ديدن آنها بـدليل لـرزش    هاي ديگر لوله كننده محكم
  .جلوگيري بعمل آيد
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  هاي قفل كننده و اتصاالت مهره: نوع اول 

  

اندازه مهره   قسمتها
  كن قفل

ها  ميزان استاندارد سفتي مهره
N.m (Kgf.m) 

  شير انبساط و لوله ورودي
  لوله فشار باال و لوله فشار باال  (1.5 ~ 1.2) 14.7 ~ 11.76  19

  (2.0 ~ 1.6) 19.6 ~ 15.68 24  و لوله ورودي بدنه آن شير انبساط
  (0.9 ~ 0.7) 8.82 ~ 6.86  17  سوئيچ فشار و لوله ورودي

  (0.9 ~ 0.7) 8.82 ~ 6.86  14  لوله تعادل و لوله بيروني شير انبساط
لولــه خروجــي اواپراتــور و لولــه فشــار 

  (3.5 ~ 3) 34.3 ~ 29.4  27  پايين
  لوله فشار پايين و لوله فشار پايين

 
  ها يزان سفتي پيچم: دوم نوع 

  
 N.m (Kgf.m) ها پيچميزان استاندارد سفتي   قطر پيچ

M4 196.1± 19.6N.cm (20 ± 2Kg.cm)  
M5  2.5± 0.5N.m  
M6  4.9 ~ 6.9 (0.5~0.7)  
M8 13.7 ~ 17.7 (1.4~1.8)  
M10 25.5 ~ 35.3 (2.6~3.6)  

 
  اندازي سيستم كولر  راه 4
-ليه نماييد تا موقعي كه فشار نشان داده شـده زيـر   دقيقه با پمپ خالء تخ 20سيستم را براي  

0.095 MPa اگر فشار افزايش پيدا نكـرد،  . برسد و اين وضعيت را تا يكي يا دو ساعت نگهداريد
موقع پركردن فريون بايد دقت شود كه بيـرون نپاشـد و بـه كسـي     . شود پر كرد گاز فريون را مي
  . كنيدرا به مقدار الزم پر  R134a.آسيب وارد نكند
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  استفاده و نگهداري 
I     نگهداري  
  . رطوبت گير را بررسي و تعمير نماييد) 1(

ها را بررسـي كنيـد    كولر را روشن كنيد ، با لمس كردن ورودي و خروجي رطوبت گير ، دما لوله
اگر بين لوله ورودي و خروجي اختالف دما وجود دارد، اين بيـانگر ايـن اسـت كـه رطوبـت گيـر       

  . در اين صورت رطوبت گير بايد تعويض گردد. دود شده استمس
  بررسي و تنظيم تسمه كمپرسور ) 2(

حداكثر خمي تسمه با فشار ده كيلوگرمي در مكان نشان داده شده در تصوير بايد ماننـد جـدول   
  : زير باشد

  
  )mm(حداكثر خمي   نوع تسمه

  تسمه چند شياري
 11-9  تسمه نو

 16-11  تسمه كهنه

  ه تك شياريتسم
 10-8  تسمه نو

 14-10  تسمه كهنه
  

اگـر خمـي تسـمه از    . دقيقه كار كرده باشد 15اي است كه  منظور از تسمه كهنه ، تسمه: توجه 
مـوقعي  . مقدار مشخص شده بيشتر بود، در آن صورت غرغره تسمه سفت كن بايد تنظيم گـردد 

  . مشخصات تسمه قبلي باشدكه تسمه نياز به تعويض دارد، تسمه جديد بايد با همان 
شيشه بازديد مقدار گاز مـايعي  . كولر را از طريق شيشه بازديد بررسي نماييدسطح گاز مايع ) 3(

  . شيشه بازديد را پاك كنيد و سطح گاز مايع را بررسي كنيد. كند كه بايد پر گردد را مشخص مي
  . موتور را روشن كنيد

سوئيچ كولر را روشن كنيد و دما را روي حـداقل  . دهيدسوئيچ فن دمنده را در حداكثر دور قرار 
  . تنظيم نماييد

از طريـق شيشـه بازديـد بـراي وجـود      . دور در دقيقـه ثابـت نگهداريـد    1500دور موتور را روي 
  . حبابهاي هوا در گاز مايع بررسي كنيد به تصوير نگاه كنيد

  پديده  وضعيت

  مناسب 

شوند، كه  ه ميموقع روشن و خاموش كردن كولر حباب ديد
شوند يا فقط گاهي ديده  موقع كار كردن كولر ناپديد مي

تواند باشد كه اين بدان معني  به صورت مه هم مي. (شوند مي
  )اند است كه گاز مايع و روغن كندانسور خوب مخلوط نشده

يا اگر خيلي كم باشد حالت كف . ها بيش از حد هستند حباب  كم است 
  . سفيد را دارد

  شود موقع خاموش و روشن كردن كولر حبابي ديده نمي  ست زياد ا
  

در صورت كم بودن ، گاز مايع را اضافه نماييد و اگر زياد بود به مقدار الزم گاز مايع را 
  . تخليه نماييد

با استفاده از شير زاپاس كه در سمت فشار پايين قرار دارد، اين كار را انجـام  : احتياط 
  . دهيد
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  پر كردن گاز كولر ) 4(
و شير رابط را در سمت فشار ) شود شير بسته مي( دستگيره را كامالً به سمت بيرون بگردانيد  

  . پايين دستگاه آزمايش كننده فشار لوله سوار كنيد
  . را به شير رابط وصل كنيد) آبي رنگ(شلنگ پر كننده  
  . وصل كنيد) آبي(به شلنگ پر كننده ) كه براي فشار پايين است (اتصال قطع وصل سريع را  
به شير پـر كـن فشـار پـايين     ) براي فشار پايين است( سر ديگر اتصال قطع و وصل سريع را  

  . وصل كنيد
  . شير پر كن فشار پايين را به شلنگ ورودي وصل كنيد: توجه 

ع نصـب كـردن اتصـال قطـع و     باشند و موق R134aهمه ابزارها بايد مناسب : احتياط 
را به سمت شير پر كن تا شنيده شـدن صـداي كليـك فشـار      ’A‘وصل سريع ، قطعه 

  . دهيد
موقع وصل كردن اتصال آن را در طول شلنگ حركت دهيد تا  مطمئن شويد كه شلنگ 

  . گردد بعد از اتصال خم نمي
  . بنديدشيرهاي فشار باال و فشار پايين دستگاه آزمايش فشار لوله را ب 
  . رابط پمپ خالء را روي پمپ سوار كنيد 
  . دو شاخه سيم پمپ خالء را به پريز برق وصل كنيد 
  . وصل كنيد R134aرا به اتصال رابط پمپ خالء ) زرد(شلنگ پر كن  
  ) شير باز است(  دستگيره شير رابط را به سمت داخل بگردانيد 
  . ه را باز كنيدشير فشار پايين دستگاه آزمايش فشار لول 
  . قرار دهيد) روشن( ONسوئيچ برق پمپ خالء را در حالت  

گيـرد، پمـپ خـالء كـار      قرار مـي ) روشن( ONهر چند سوئيچ برق پمپ خالء در حالت : توجه 
   .نخواهد كرد

  . حركت دهيد تا پمپ خالء روشن گردد R134aسوئيچ رابط پمپ خالء را در جهت  
  . ء در سيستم كمپرسور را روشن نكنيدبراي ايجاد خال: احتياط 

بـراي حـدوداً ده   ( تخليـه نماييـد   ) 100kpa ,)1.0 kgf/cm2سيستم را تا رسيدن خالء بـه   
  ) دقيقه

دقيقـه آن را   5قـرار دهيـد و بـراي    ) خـاموش (  OFFسوئيچ رابط پمپ خـالء را در حالـت    
  . نگهداريد
  . يد كه آسيب خواهد ديد كمپرسور را در حالت خالء به كار نينداز: احتياط

  ) اگر فشار منفي كاهش پيدا نكرده ، اين عيب نيست. (آزمايش نشتي انجام دهيد 
منفي كاهش پيدا كرد ، اتصاالت را باز هم سفت كنيد و بـا شـروع كـردن از    اگر فشار :  احتياط 

  . مرحله     سيستم را تخليه كنيد
، شـير پـر كـن را روي مخـزن     )شـود  شير باز مـي (  يره شير را كامالً به بيرون بگردانيددستگ 

  . نگهداري سوار كنيد
آن را از دستگاه آزمايش فشار ) شود شير بسته مي( دستگيره شير رابط را كامالً بيرون بدهيد  

  . لوله در بياوريد و روي مخزن نگهداري سوار كنيد
  .  ف گاز مايع سوراخ گرددتا ظر) شود شير بسته مي( دستگيره شير پر كننده را سفت كنيد  
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، و سپس دستگيره شـير رابـط را   ) شود شير باز مي( دستگيره شير پر كننده را بيرون بدهيد  
  . تا سيستم را با گاز كولر پر كنيد) شود شير باز مي(سفت كنيد 

ر اين صورت گاز كولر به صورت مـايع  ظرف گاز مايع را وارونه نگه نداريد، كه د: احتياط
در كمپرسور مكيده شده ، مايع در داخل كمپرسور فشرده شده ، كمپرسـور  

  . را آسيب خواهد زد
  ) . شود شير بسته مي( شود ، دستگيره را كامالً به بيرون بگردانيد  اگر گاز كولر مكيده نمي  

  . ررسي نماييدياب براي وجود نشتي ب با استفاده از دستگاه نشت    
در صورت وجود نشتي ، اتصاالت را بـاز هـم سـفت كنيـد و سـپس مراحـل       : احتياط 

  . تكرار نماييد  پركردن را از مرحله 
  . و گاز كولر را پر كنيد) شود شير باز مي(دستگيره شير رابط را سفت كنيد 

لر به صورت مايع ظرف گاز مايع را وارونه نگه نداريد ، كه در اين صورت گاز كو: احتياط 
به داخل كمپرسور مكيده شده مايع را به داخل كمپرسور فشرده خواهد كرد 

ظرف گاز مايع بايد راست نگهداشته شود تـا  . و كمپرسور آسيب خواهد ديد
  . گاز كولر در حالت گاز وارد سيستم گردد

  ) شود ميشير بسته ( بعد از پر شدن، دستگيره شير رابط را كامالً بيرون بگردانيد  
  ) شود شير بسته مي( دستگيره شير پر كننده را سفت كنيد  

مـورد اسـتفاده در فشـار    (  اتصال قطع و وصل سريع را از شير پر كننده فشار پايين جدا كنيـد  
  ) پايين

. اگر گاز مايع ظرف كامالً استفاده نگرديد ، شير پر كننده و شير رابـط را سـفت ببنديـد   : توجه 
  . شود بعداً استفاده كرد ز را ميباقي مانده گا

  . اگر گاز كم آمد، از ظرف جديد براي ادامه كار استفاده نماييد ) 5(
شير پر كننده را روي ظرف گاز ) شود شير باز مي( با كامالً باز كردن دستگيره شير پر كننده  

  . مايع سوار كنيد
، آن را به شير پر كننده وصل ) ودش شير بسته مي( با كامالً سفت كردن دستگيره شير رابط   
  . كنيد
  . را به شير رابط وصل كنيد) آبي(شلنگ پر كننده  

) شـود  براي فشار پايين استفاده مـي ( را به اتصال قطع و وصل سريع ) آبي(شلنگ پر كننده   
  . وصل كنيد

  . راخ گردد، تا ظرف گاز مايع سو) شود شير بسته مي( دستگيره شير پر كنند را سفت كنيد   
  . دستگيره شير رابط را براي خارج شدن هوا بگردانيد 
روي شير كمكي فشار پـايين  ) شود براي فشار پايين استفاده مي(اتصال قطع و وصل سريع را  

  . سوار كنيد
  . موتور خودرو را روشن كنيد 
  . ترين درجه دما تنظيم كنيد كولر را روشن كنيد و در پايين 

  . دور در دقيقه نگهداريد 1500را در  دور موتور  
، گاز كولر را پر كنيـد و مقـدار آن را از   ) شود شير باز مي( دستگيره شير رابط را سفت  كنيد  

  . طريق شيشه بازديد بررسي كنيد
ظرف گاز مايع را وارونه نگهداريد، كه در اين صورت گاز به صورت مايع توسط : احتياط 

داخل كمپرسـور فشـرده كـرده و كمپرسـور را      كمپرسور مكيده شده مايع
ظرف گاز مايع بايد راست نگهداشته شود تا گاز كـولر بـه   . آسيب خواهد زد

  . صورت گاز وارد سيستم گردد
و اتصال ) شود شير بسته مي( بعد از پر كردن ، دستگيره شير رابط را كامالً به بيرون بگردانيد  

  . قطع وصل سريع را جدا كنيد
گر گاز مايع داخل ظرف كامالً خالي نشد، شير پر كننده و شير رابط را سفت ببنديد كـه  ا: توجه

  . شود استفاده كرد گاز مايع باقي مانده را بعداً مي
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  . گاز كولر را تخليه كنيد) 6(
ند تا روغن كمپرسـور كـامالً   دقيقه كار ك 5با روشن نگهداشتن كولر ، موتور را بگذاريد براي   

  . در گاز كولر حل گردد
  . باشد تر مي حل كردن روغن هنگام كار كردن موتور راحت: توجه

  . توقف نماييدموتور را م 
را بـه  ) آبـي (، شلنگ پر كننده ) شود شير بسته مي( با كامالً بيرون دادن دستگيره شير رابط  

  شير رابط وصل كنيد 
را به شلنگ پـر كننـده   ) شود براي فشار پايين استفاده مي( شونده سريع اتصال قطع و وصل  

  . وصل كنيد
  . اتصال قطع و وصل شونده سريع را به شير پر كننده فشار پايين وصل كنيد 

  . شير پر كننده فشار پايين را به شلنگ ورودي وصل كنيد: توجه
را تـا موقـع    "A"قطعـه  موقع سوار كردن اتصال قطع و وصل شونده سريع، : احتياط 

شنيده  شدن صداي كليك به طرف شير پر كننده فشـار دهيـد موقـع وصـل     
كردن ، آن را روي شلنگ حركت دهيد ، تا مطمئن شويد كه بعد از وصل شدن ، 

  . دارد شلنگ تاب بر نمي
ييد شير رابط را در ظرف قرار دهيد و سپس به تدريج شير را باز كنيد و گاز كولر را تخليه نما 

  . از خارج شدن روغن جلوگيري نماييد
  . روغن كمپرسور ريخته شده در ظرف را به سيستم كولر برگردانيد: توجه 

  آزمايش عملكرد ) 7(
  . خودرو تحت آزمايش بايد در سايه پارك شده باشد 
  . ها را ببنديد شير فشار باال و فشار پايين دستگاه آزمايش فشار لوله 

و شير فشار پايين را وصل كنيد و در همين زمـان شـير فشـار بـاال و     ) آبي(شلنگ پر كننده   
  . دستگاه آزمايش فشار لوله را وصل كنيد) قرمز( شلنگ پر كننده 

) آبي( را به شلنگ پر كننده ) براي استفاده با فشار پايين( اتصال قطع و وصل شونده سريع   
و شـلنگ پـر كننـده    ) ي استفاده با فشار بـاال برا( وصل كنيد و اتصال قطع و وصل كننده سريع 

  . را وصل كنيد) قرمز(
و شير پر كننـده فشـار پـايين را وصـل     ) براي فشار پايين( اتصال قطع و وصل شونده سريع  

و  شير پر كننـده فشـار بـاال را وصـل     ) براي فشار باال( كنيد، و اتصال قطع و وصل شونده سريع 
  . كنيد

شار باال روي لوله تخليه كمپرسور قرار دارد و شير پر كننده فشار پـايين  شير پر كننده ف: توجه 
  . روي شلنگ ورودي هواي كمپرسور قرار دارد

را تـا شـنيده شـدن     "A"موقع وصل كردن اتصال قطع و وصل شـونده سـريع، قطعـه    : احتياط 
حركـت  موقع وصل كردن ، آن را روي شـلنگ  . صداي كليك به طرف شير پر كننده فشار دهيد

  . دارد دهيد تا مطمئن شويد كه بعد از وصل شدن شلنگ تاب بر نمي
  . موتور را روشن كنيد 
  : ها را طوري تنظيم كنيد كه كولر در حالتهاي زير قرار بگيرد ها و كنترل سوئيچ 

  )روشن( ONدر حالت : سوئيچ كولر 
  در جهت صورت : سوئيچ انتخاب جهت هوا 

  خنك حالت كامالً : كنترل دما 
  گردش هواي كهنه : كنترل انتخاب حالت هوا 

  ) تند( HIدر موقعيت : سوئيچ پنكه دمنده 
  . دور در دقيقه ثابت نگهداريد 1500با درگير بودن كالچ كمپرسور ، موتور را در دور  
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رار دهيـد و يـك دمـا سـنج حبـاب      دما سنج را در دريچه وسط خروجي هوا روي داشبورد ق 
  . خشك و تر را در ورودي هوا قرار دهيد به صورتي كه در تصوير نشان داده شده است

دمـا سـنج حبـاب دار    . هواي خنك بايد مستقيماً به طرف قسمت حسگر دماسنج بـوزد : احتياط 
  . خشك و تر بايد جايي قرار بگيرد كه هواي خشك مستقيماً به اطرافش بوزد

دقيقـه بعـد از روشـن شـدن      15الي  10( از اينكه هواي خروجي از دريچه ثابت گرديد بعد  
  . گيري نماييد دماي هواي خروجي و ورودي را اندازه) كولر

اگر ايـن نقطـه ، زيـر    . روي نمودار را پيدا كنيد) 10(هاي مرحله  گيري نقطه تقاطع دو اندازه  
  . خط مقايسه قرار داشت ، مورد تاييد است

  تكميل كردن روغن سيستم كولر ) 8(
گيرد و امكـان دارد كمپرسـور خـراب     روغن اگر كم باشد، روغن كاري كمپرسور خوب انجام نمي

كمپرسـور موقـع خـارج شـدن از     . روغن بيش از تاثير خنك كنندگي را كاهش خواهد داد. شود
، روغن همراه با گـاز  موقعي كه سيستم كولر در حال كار كردن است. كارخانه توليد ، روغن دارد

  . ماند كولر، قسمتي از روغن دربعضي از قطعات سيستم باقي مي
بعد از تعويض كردن قطعات زير ، روغن بايد به سيستم اضافه شود تا جاي روغن خارج شـده بـا   

  . قطعه پر گردد
  cc 50~40: كندانسور 
 cc 50~40: اواپراتور 

 cc 10: ها  لوله
  20cc ~ 10: گير  رطوبت

 )cc(مقدار مارك  رد مو
 cm3 DSK-17 ZXL 100 PG 180 {cc}روغن كمپرسور

 150 روغن–cm3 10B15  300001202(PAG){cc}روغن كمپرسور 
 0.1 روغن–cm3 300001201(PAG) {cc}اتصاالت لوله 

 g R134a (HFC-134a) 650گاز كولر 
R134a)20±750 )با كولر عقبي 

  
  ها  احتياط) 9(
اگر از سيستم خوب نگهداري انجام . اند رد و خاك ، هوا و رطوبت ، دشمن سيستم خنك كنندهگ

ها ، خوردگي ، كاهش قابليـت   سبب مسدوديت لوله. نگيرد، اين عوامل وارد سيستم خواهند شد 
موقع نگهداري و تعمير سيستم كولر خودرو ، موارد زيـر  . خنك كردن و ديگر مسائل خواهند شد

  : نظر قرار بگيرندبايد مد 
  . تعمير و نگهداري بايد در محلي تميز ، خشك و داراي تهويه خوب انجام بگيرد 
  . همه ابزارهاي تعمير و نگهداري بايد تميز و خشك باشند 
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نيد و همه اتصاالت را اگر براي رسيدگي و تعمير نياز به پياده كردن بود ، اول گاز كولر را تخليه ك 
  . قبل از باز كردن خوب تميز كنيد

ي ببنديد تاروغن ، ها را با درپوش يا چيز همه سوراخ ها و قطعات ، بالفاصله بعد از پياده كردن لوله 
  . ها به داخل قطعات وارد نشوند رطوبت و ديگر آالينده

د با استفاده از گاز مايع يا ازت خشك اگر داخل قطعات كثيف بوده و نياز به تميز كردن داشته باش 
  . كنيدناز آب استفاده  .آنها را شستشو دهيد

  .قبل از پر كردن گاز مايع ، سيستم را كامالً تخليه نماييد تا هوا و رطوبت كامالً از سيستم خارج گردد 
مارك مشـخص  موقع پر كردن روغن كمپرسور در كارگاه ، اطمينان حاصل نماييد كه روغن كمپرسور از  

  . از مشابه استفاده ننماييد. روغن نيز بايد مطابق با نياز باشد شده در كتاب راهنما است ، مقدار
ـاز      چيـز به جز گاز مايع و روغن كمپرسور خالص سيستم را با   در آب حـل   R134aديگـر پـر نكنيـد گ

سـتم بـه وجـود خواهـد     كننده به رطوبت آلوده باشد، مشكالت زير را در سي شود اگر سيستم خنك نمي
  . آورد

يخ شده به  تواند تبديل پايين است و مسير تنگ است رطوبت مي شير انبساطاز آنجايي كه دما در  
اجـازه ندهـد    شير انبساطهاي جزئي ممكن است به  مسدوديت. ايجاد نمايد زدگي ، مسدوديت يخ

  . مايع را به صورت صحيح تامين نمايد
د در نـ توان مـواد اسـيدي مـي    .كننـد  ر تركيب شده مواد اسيدي توليد ميآب و گاز كولر با هم ديگ 

د صافي را مسدود نتوان د كه مينهايي فيزيكي ايجاد نماي د و آاليندگينقطعات خوردگي ايجاد نماي
  . نمايند

را ضعيف كند و بـه   تواند روغن كمپرسور را خراب كند، روغن كاري سيستم رطوبت همچنين مي 
  . ور سرعت بخشدفرسودگي كمپرس

. مين عملكرد عادي سيستم، بايد مطمئن شويد كه رطوبت در سيسـتم نفـوذ پيـدا نكنـد    ضلذا براي ت
  : روش مطمئن براي جلوگيري از نفوذ رطوبت در سيستم به شرح زير است

  . باشد) JB453-64( %0.025رطوبت در سيستم نبايد بيش از  
  . كامالً با پمپ خالء تخليه گرددقبل از پر كردن گاز كولر ، سيستم بايد  
  . روغن كمپرسور بايد در ظروف كامالً بسته نگهداري شود تا نتواند از هوا رطوبت جذب كند 

هـاي   تـر ، رسـيدگي   ان كاري و ايمني هر چه بيشتر و عمـر طـوالني  براي به دست آوردن راندم) 10(
  : اي بر مبناي جدول زير انجام دهيد دوره

  زمان بازديد  توضيحات   بررسي شودمواردي كه بايد 
مقدار گاز مايع الزم براي پر 

  كردن 
ع روشن واز طريق شيشه بازديد نگاه كنيد كه موق

ها به وجود  بابخاموش كردن سيستم كولر ح
ها از بين  آيند و بعد از راه افتادن سيستم حباب مي
  . روند مي

 هر هفته

هاي روغناست يا لكهبررسي نماييد كه شل شده لوله رابطاتصال
دهد  هاي روغن نشان مي وجود لكه .وجود دارد يا خير

 .كه نشتي وجود دارد و تعمير الزم است

 هر ماه

هايبررسي نماييد و مطمئن شويد كه روي پره كندانسور
خنك كننده گرد و خاك جمع نشده باشد اگر گرد و 
 .خاك وجود داشت با استفاده از آب آن را تميز كنيد

 هر هفته

گرد و خاك را پاك كنيد و به وسيله،بررسي كنيد هسته اواپراتور
 ازت باد بگيريد

 هر سال

 ماه9هر براي وجود نشتي بررسي كنيد  كاسه نمد كمپرسور
ي كنيد و در صورت روان كارعملكرد آن را بررس  بلبرينگ كالچ الكترومغناطيسي

 ن را تعويض نماييدنكردن آ
 ماه3هر

 ماه3هر سمت فشار باال و فشار پايين را بررسي كنيدق  قسمت فشار باال و فشار پايين
 ماه3هر بررسي كنيد و در صورت لزوم تنظيم كنيد واحدهاي برقي
موقعي كه.سفتي و فرسودگي تسمه را بررسي كنيد تسمه كمپرسور

شود تسمه بايد  روي تسمه وارد مي 98Nيك فشار 
 .ميليمتر خم گردد13الي 10حدود 

 هر ماه

هاي نگهدارندهبررسي كنيد و مطمئن شويد كه پيچ قطعات متفرقه
 .ها را آچار كشي نماييدپيچ.در مجموعه شل نيستند

اول هر سه
 ماه
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  رفع معايب .  2
بر مبنـاي جـدول    كند يا هواي خنك به مقدار كافي نيست كولر خنك نمياگر متوجه شديد كه 

  . اي انجام بگيرد زير بررسي و رفع عيب نماييد نگهداري و تعمير بايد توسط افراد حرفه
مواردي كه بايد
 بررسي شود

 راه حل علت

هواي خنك 
  شود توليد نمي

  شودكالچ الكترومغناطيسي درگير نمي
a  .فيوز را تعويض نماييد و براي  . فيوز الكترومغناطيسي خراب است

 وجود اتصالي بازرسي نماييد
b  .كالچ الكترومغناطيسيبازرسي  .كالچ الكترومغناطيس خراب است

 را بازرسي نماييد
c .سوئيچ را بازرسي نماييد سوئيچ كولر خراب است 
d .تعمير نماييد اتصال بدنه عيب دارد 
e .فشار گاز كولر را بررسي كنيد .كولر وجود ندارد گاز 
f  .سوئيچ فشار را بازرسي كنيد .چ فشار خراب استسوئي 

  كندكمپرسور خوب كار نمي
a  .تسمه را تنظيم يا تعويض  تسمه كمپرسور شل يا پاره شده است

 نماييد
b .كمپرسور را بازرسي كنيد كمپرسور خراب شده است 

 شير انبساط را بازرسي كنيد خراب شده است شير انبساط
آزمايش براي وجود نشتي  نشت كند ممكن است سيستم

 انجام دهيد
 مخزن مايع را بازرسي كنيد صافي مسدود شده است

  كند دمنده كار نمي فن
a .سوئيچ كولر را بازرسي كنيد سوئيچ كولر خراب شده است 
b . الكتروموتور فن دمنده را  . خراب شده است فن دمندهالكتروموتور

 بازرسي نماييد
c .تعمير نماييد شي اشكال پيدا كرده استسيم ك 

هواي خنك 
اي توليد  وقفه

  شود مي

كالچ الكترومغناطيسي را  . كند كالچ الكترومغناطيسي رد مي
 بازرسي نماييد

 را بازرسي كنيدشير انبساط شير انبساط معيوب است
 نماييدتعمير اتصال سيم خراب است

م را تخليه نماييد و دوبارهسيست  وجود رطوبت بيش از حد در سيستم 
 پر كنيد

فقط در دور 
تند هواي 

خنك توليد 
  شود مي

 كندانسور را بازرسي نماييد كندانسور مسدود شده است
 تسمه را تنظيم يا تعويض نماييد لغزد تسمه كمپرسور مي

 كمپرسور را بازرسي كنيد كمپرسور معيوب شده است
 ز را بررسي كنيدمقدار گا گاز كولر كم يا زياد است
سيستم را تخليه نماييد و دوباره  در سيستم هوا وجود دارد

 پر كنيد

هواي خنك به 
مقدار كافي 

  شود توليد نمي

 كندانسور را بازرسي كنيد كندانسور مسدود شده است
 تسمه را تنظيم يا تعويض كنيد  لغزد تسمه مي

كالچ الكترومغناطيسي معيوب شده
  سي كنيدكالچ را بازر  است

 كمپرسور را بازرسي كنيد كمپرسور معيوب شده است
گاز كولر كم است يا روغن كمپرسور

  زياد است
گاز را اضافه نماييد، روغن اضافي

 را تخليه كنيد
 را بازرسي كنيدرسيور دراير مسدود شده است رسيور دراير

سرعت هواي 
 خنك كم است

  اواپراتور مسدود يا برفك گرفته است
هاي خنك كننده اواپراتور رارهپ

تميز كنيد اجزاي كنترل كننده 
 دما را رسيدگي و تعمير نماييد

 تعمير نماييد كندانسور يا لوله هوا نشتي دارد
  ورودي هوا مسدود شده است

 الكتروموتور را تعمير نماييد دمنده معيوب شده است فنالكترو موتور 
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  صابزار مخصو
  

  كار ابزار   نام ابزار   شماره فني   ابزار

  

مجموعه مانيفولد آزمايشي گاز   
R134a  

  

  

كيلوگرمي گاز مايع  با  22.7ظرف   
  قابليت پر كردن مجدد

  

  

    نشت ياب هالوژني  

  

دستگاه بازيافت و پر كردن گاز كولر   
)ACR4 (  

  

  

    مولتي متر ديجيتالي  
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  س و نگهدارييابي و سروي باتري، عيب
  

  هاي معمولي باتري در حال استفاده عيب  1
  

. شـود  هاي معمولي براي باتري شامل سولفاته شدن صفحات، خالي شدن باتري، ريزش بيش از حد خمير صفحات مثبت، اتصال كوتاه صفحات و غيره مـي  عيب
  .هاي اوليه و رفع عيب در جدول زير آمده است هاي عيب، احتياط عالئم عيب، علت

  رفع عيب  هاي اوليه احتياط علت عيب عالئم عيب  عيب رديف
ســولفاته شــدن  1

  صفحات
ــوادي • روي ســطح صــفحات م

 .شبيه برفك وجود دارد
مقاومت داخلي باتري افـزايش   •

ــم   ــاتري ك ــت ب ــه و ظرفي يافت
 .شود مي

موقع اسـتفاده از بـاتري ولتـاژ     •
كنـد و   آن به سرعت افـت مـي  
 .شود استارت زدن مشكل مي

ژ كردن، ولتاژ و دمـا  موقع شار •
رود و غلظـت   به سرعت باال مي

آب بــاتري بــه كنــدي بــاال    
 .رود مي

 .آيد باتري خيلي زود جوش مي •

باتري در حالي كـه بـه انـدازه    •
كافي شارژ نبوده است و يـا در  
حالت خالي به مـدت طـوالني   

بـا تغييـر دمـا    . خوابيده اسـت 
اي ضخيم از  روي صفحات اليه

سولفات سـرب تشـكيل شـده    
 .است

ــاتري خيلــي كــم  • مقــدار آب ب
است در نتيجه قسـمت بـاالي   
صفحات با هوا در تماس بـوده  
و اكسيده شـده اسـت تمـاس    
صــفحات اكســيد شــده بــا آب 
باتري اليه ضخيمي از سولفات 

 .دهدسرب تشكيل مي

بايد بـاتري بعـد از شـارژ     •
 .كامل انبار شود

باتري كـه از آن اسـتفاده    •
شود، بايد  شود يا نمي مي
ــاندر  ــاي مشــخص  زم ه

 .شارژ شود
ــد    • ــاتري باي ــطح آب ب س

متـر بـاالي    ميلي 15-10
  .صفحات باشد

شارژ يـا از بـين    •
  بردن رسوبات

ــدن  2 ــالي شـ خـ
ــودي  خودبخـــ

  باتري

خـود ظرفيـتكم شدن خودبه •
اي كه از  كامل باتري شارژ شده

شـود را خـالي    آن استفاده نمي
 .گويند شدن باتري مي

ــاتري در   • اگــر ميــزان تخليــه ب
باشــد % 20روز بــيش از  نهشــبا
توان عيـب را خـالي شـدن     مي

  .خودي باتري دانست خودبه

در آب اســيد بــاتري ناخالصــي •
 .وجود دارد

 .سطح روي باتري تميز نيست •
غلظــت آب اســيد خيلــي بــاال  •

 .است
ــين     • ــاه ب ــال كوت ــر اتص ــر اث ب

صفحات مثبـت و منفـي مـواد    
فعــال صــفحات ريــزش كــرده 

 .است
شــبكه صــفحات تغييــر شــكل  •

 .اندتهياف

ــتفاده از   • ــا اســـــ بـــــ
اسيدسولفوريك خالص و 
ــاتري   ــر، آب بـ آب مقطـ

 .تهيه كنيد
ظرف تهيه آب باتري بايد  •

ــا   ــه يـ ــنس شيشـ از جـ
 .پالستيك مناسب باشد

ــاتري،   • ــارژ بـ ــد از شـ بعـ
 .درهاي باتري را ببنديد

سطح روي باتري را تميز  •
 .كنيد

ــردن  • ــارژ كـ شـ
كامل يـا شـارژ   
ــد  بـــيش از حـ
باعـــث بيـــرون 
آمدن آب اسـيد  

شود، بـا آب   مي
ــر آن را  مقطـــ

مرتــب . بشــوئيد
آب باتري را پـر  
كنيـد و مجـدداً   

  .شارژ نماييد
ــواد  3 ــزش مـ ريـ

  فعال صفحات
ظرفيت بـاتري بـه طـور قابـل •

 .يابد اي كاهش مي مالحظه
موقــع شــارژ كــردن، ظرفيــت  •

 .گردد كامل باتري برنمي
موقع شـارژ آب بـاتري تيـره و     •

 .خاكستري رنگ است
اتري خيلـي  موقع شارژ كردن ب •

  .آيد زود جوش مي

 .آمپر شارژ خيلي باال است•
موقــع شــارژ دمــا خيلــي بــاال   •

 .است
باتري اغلب بيش از حد شـارژ   •

 .شود مي
آمپر تخليه بـاتري خيلـي بـاال     •

تخليه بـاتري بـه مـدت    . است
طوالني در دمـاي پـايين و بـا    
آمپـر زيـاد، باعـث خـم شــدن     

  .شود صفحات باتري مي

آمپر شـارژ بـاتري نبايـد     •
 .خيلي باال باشد

مــدت زمــان هــر بــار     •
 5اســتارت زدن نبايــد از 

فاصـله  . ثانيه تجاوز كنـد 
ــين اســتارت زدن ــاي  ب ه

 15متوالي بايـد بـيش از   
  .ثانيه باشد

اگر ريزش مـواد   •
فعــال صــفحات 
شــديد نيســت، 
آب بـــــاتري را 
خالي كنيـد، بـا   
آب مقطر باتري 
ــو  را شستشــــ
دهيد، آب اسيد 
ــر   ــاتري را پـ بـ
ــارژ   ــد و ش كني

 .ئيدنما
اگر ريزش مـواد   •

ــت  ــديد اسـ شـ
باتري را تعويض 

  .كنيد
صفحات اتصـال   4

  اند كوتاه شده
ــل • ــور قاب ــه ط ــاتري ب ــاژ ب ولت

 .يابد اي كاهش مي مالحظه
موقع شارژ دماي آب باتري بـه   •

اي افـزايش   طور قابل مالحظـه 
يابد، ولتاژ بـاتري و غلظـت    مي

ــاال   ــتگي ب ــه آهس ــيد ب آب اس
 .رود مي

اب كافي از در انتهاي شارژ، حب •
 .شودباتري متصاعد نمي

صفحات عـايق بـاتري آسـيب    •
 .اند ديده

ــزش   • ــال صــفحات ري ــواد فع م
كرده و در پايين بـاتري جمـع   
ــاه    ــال كوت ــث اتص ــده و باع ش

  .اند صفحات شده

صفحات بـاتري   •  
را درآوريــــد و 

هـاي آن را   عايق
 .تعويض كنيد

اگر عيب شديد  •
ــاتري را  اســت ب

  .تعويض كنيد
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  ار سيستم شارژشماتيك مد  2
  :بايد به نكات زير توجه داشته باشيد (AC)موقع كار روي سيستم شارژ آلترناتوري ) 1(
  .اتصال بدنه باتري بايد با اتصال بدنه دينام يكي باشد) 1(
كند، براي تست از روش زدن سيستم خروجي دينـام بـه بدنـه و     در حالي كه دينام كار مي) 2(

  .مالحظه جرقه استفاده نكنيد
  .هاي ديگر را باز نكنيد كننده كند، باتري و مصرف وقتي دينام عادي كار مي) 3(
  .ولتاژ خروجي دينام بايد در حد مشخص شده باشد) 4(
  .سفتي تسمه دينام بايد در حد مشخص شده باشد) 5(
  .ولت استفاده نكنيد 220بندي دينام از برق بيش از  براي چك كردن عايق) 6(
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  يابي سيستم شارژ هاي عمومي و عيب عيب  3

  
  :يابي و رفع عيب سيستم شارژ در جدول زير آمده است عيب، عيبايجاد 
  رفع عيب يابيعيب  عيب رديف

   علت عيب  محل عيب

1  
باتري 
شارژ 

  شود نمي

  .اتصاالت را اصالح كنيد • .اند يا شل هستنداتصاالت مدار قطع شده•  مدار شارژ
  .ها را تعويض كنيدسيم • .اندقطع شدههاسيم•

  دينام

هاي روتور و استاتور، اتصال كوتاه، قطع يا اتصال سيم•
  .در صورت نياز تعويض شود • .اندبدنه شده

 )يا يكسوكننده(در صورت نياز ديود  •  .آسيب ديده است) در يك سوكننده(ديود  •
  .را تعويض كنيد 

ا در جا ذغالي گير ذغال دينام از بين رفته است و ي•
  .ذغال يا جاذغالي را تعويض كنيد • .كرده است

  .تعمير كنيد •  .دينام آسيب ديده است)فيش(بندي ترمينالعايق•

  رگوالتور دينام
  .رگوالتور را تنظيم يا تعويض كنيد • .ولتاژ خروجي رگوالتور خيلي پايين است•
  .رگوالتور را تعويض كنيد •  .ستترانزيستور يا مدار چاپي رگوالتور آسيب ديده ا•
اكسيده شده يا سوخته )در رگوالتور پالتيني(پالتين•

  .پالتين را تميز يا تعويض كنيد • .است

2  
شارژ 

باتري به 
اندازه 
كافي 
  نيست

ها ضعيف ها ضعيف است، اتصال پالتيناتصال سيم•  مدار شارژ
 .است

ها را  محكم كنيد، سيم يا پالتين •
  .تعويض كنيد

  ينامد

پيچ روتور يا استاتور اتصال كوتاه هاي زيري سيماليه•
  .پيچي يا تعويض كنيد مجدداً سيم • .شده است

ذغال از بين رفته است يا جا ذغالي خراب است، فنر •
 .ذغال ضعيف است

ذغال، جاذغالي يا فنر ذغال را تعويض  •
  .كنيد

  .تعمير يا تعويض كنيدرينگ را تميز،  • .رينگ كلكتور كثيف شده يا سوخته است•
  .سفتي تسمه را تنظيم كنيد • .تسمه خيلي شل است•
  .را تعويض كنيد) يا يكسوكننده(ديود • .باشدديود آسيب ديده است يا شل مي•

  رگوالتور
 پالتين را تميز كنيد يا رگوالتور  •  .اتصال پالتين رگوالتور ضعيف است •

  .را تعويض نمائيد
رگوالتور ضعيف )يا مدار چاپي(عملكرد ترانزيستور•

  .رگوالتور را تعويض كنيد • .است
  .رگوالتور را تنظيم يا تعويض كنيد • .ولتاژ خروجي رگوالتور خيلي پايين است•

3  

امپر شارژ 
اغلب 
خيلي 
زياد يا 
بيش از 
  حد است

ترمينالهاي روتور و ترمينال خروجي دينام اتصال •  مدار شارژ
  .يدتعمير كن • .كوتاه شده است

  رگوالتور

  .رگوالتور را تنظيم يا تعويض كنيد • .ولتاژ خروجي رگوالتور خيلي زياد است•
نوع (رگوالتور خيلي ضعيف به بدنه اتصال دارد•

  .تعمير كنيد • )پالتيني
پالتين سرعت كم سوخته است يا پالتين سرعت باال •

  .رگوالتور را تنظيم يا تعويض كنيد • .خوب اتصال ندارد
  .رگوالتور را تعويض كنيد •  .پالتين يا مدار چاپي رگوالتور آسيب ديده است•

  .باتري را تعمير يا تعويض كنيد • .باتري از داخل اتصال كوتاه شده است•  باتري

4  
جريان 
شارژ 

نامتعادل 
  است

ها آسيب ديده ها شل است يا روكش سيماتصال سيم•  مدار شارژ
  .ها را اصالح كنيد اتصال • .است

  دينام

پيچ استاتور به يكديگر اتصال كوتاه هاي سيمحلقه•
 .شده است

پيچي يا تعويض  استاتور را مجدداً سيم •
  .كنيد

  .ذغال را تعويض كنيد • .ذغال از بين رفته است•
  .تميز يا تنظيم كنيد •  .كند دغال و رينگ كانكتور خوب اتصال برقرار نمي•
  .را تعويض كنيد فنر دغال • .فنر ذغال آسيب ديده است•
سطح رينگ كلكتور خراشيده شده يا دو پهن شده •

  .رينگ كلكتور را تعمير يا تعويض كنيد • .است

  رگوالتور
  .پالتين را تميز كنيد • .اتصال پالتين رگوالتور ضعيف است•
  .اصالح كنيد • .اتصال بدنه رگوالتور ضعيف است•
  .رگوالتور را تعويض كنيد •  .استترانزيستور يا مدار چاپي رگوالتور ضعيف•
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  يابي سيستم شارژ عيب   4

  
و بـا  ) متـر  اهم(متر  توان با استفاده از مولتي مي. اين خودرو داراي المپ نشان دهنده شارژ است

يابي را برحسب مدار واقعـي سيسـتم شـارژ بـا      عيب. يابي كرد توجه به عملكرد چراغ شارژ عيب
  :دهيد دنبال كردن مراحل زير انجام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

، آيا چراغ شارژ روشن (ON)سوئيچ را باز كنيد 
  .شود مي

ـال  . سوكت دينام را جدا كنيد را بـه "L"سيم ترمين
  شود؟ آيا چراغ شارژ روشن مي. بدنه وصل كنيد

موتور را روشن كنيد و اجازه دهيد بـا دور آرام  
 .شود كار كند، چراغ شارژ خاموش نمي

غ شارژ سوخته است يا مدار بـين  المپ چرا
 .سوئيچ و چراغ شارژ قطع شده است

چك كنيد آيا سفتي تسمه دينـام مناسـب   
 است؟

يا مدار چاپي رگوالتـور خـراب اسـت و يـا     
 .مدار روتور قطع است

 .سفتي تسمه دينام را تنظيم كنيد

 .دينام يا رگوالتور خراب است

 بلي خير

 بلي

 خير

 بلي خير
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  يابي و سرويس و نگهداري استارت عيب
  

زنيم، اسـتارت يـك    اندازد، موقعي كه استارت مي استارت براي مدت كوتاهي موتور را به كار مي
آورد كه فاليويل و در نتيجه ميل لنگ موتور را بـه حركـت    ود ميگشتاور الكترومغناطيسي بوج

شود، دنده  بعد از روشن شدن موتور، برق استارت قطع مي. كند آورد و موتور را روشن مي در مي
  .افتد گردد و استارت از كار مي استارت به عقب برمي

  
  يابي استارت هاي عمومي و عيب عيب  1
  

  به كار انداختن استارت
  

  :ع استفاده از استارت بايد به نكات زير توجه داشته باشيدموق
مطمئن شويد استارت، باتري، سوئيچ و اتومات استارت در شرايط فني مناسبي قـرار   )1(

  .هاي مختلف محكم هستند و اتصال آنها خوب است دارند و پالتين
كند و باطري هميشـه در وضـعيت شـارژ     مطمئن شويد سيستم شارژ درست كار مي )2(

 .قرار دارد كامل
ثانيـه طـول بكشـد و فاصـله بـين اسـتارت        5مدت زمان استارت زدن نبايد بيش از  )3(

 .ثانيه باشد 15هاي متوالي هم نبايد بيش از  زدن
يـا  . موقع استارت زدن بايد دنده در حالت خالص باشد و يا پدال كالچ فشرده باشـد  )4(

 .تور را روشن نكنيددر دنده قرار دادن و حركت دادن خودرو و آزاد كردن كالچ مو
بعد از روشن شدن موتور، راننده بايد سوئيچ را از حالت استارت رها كند تـا اسـتارت    )5(

به اين ترتيب سـائيدگي كـالچ يكطرفـه اسـتارت هـم كـاهش       . به موقع از كار بيفتد
 .يابد مي

  هاي عمومي سيستم استارت تجزيه و تحليل عيب
  :ر استارت به جدول زير رجوع كنيدهاي عمومي و رفع عيب مدا جهت آگاهي از عيب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 علت عيب محل عيب  رفع عيب يابيعيب  عيب رديف

1  
سوئيچ را در حالت 
استارت قرار دهيد، 

 .كند استارت كار نمي

  مدار استارت
هاي مختلف بين بـاتري و اسـتارت   پالتين•

  .اند، كثيف يا شل هستنداكسيده شده
و يـا سـفت    ها را چك كنيد، تميز پالتين•

  .نمائيد
  .محل اتصال بدنه را چك كنيد•  .اتصال بدنه باتري ضعيف است•
  .ها را تعويض كنيد سيم• .ها ضعيف استاتصال سيم•

  باتري
هاي سيستم شـارژ را چـك و رفـع     عيب•  .ظرفيت باتري خيلي پايين است•

  .كنيد، يا باتري را شارژ كنيد
  .باتري را تعمير يا تعويض كنيد•  .استباتري از داخل اتصال كوتاه شده •

پالتين اكسيد شده است، رله اتصال كوتاه •  رله استارت
 .يا قطع شده است

اتصاالت را تميز كنيد، رلـه را تعميـر يـا    •
  .تعويض كنيد

  استارت

هـا يـا    اتومات آسيب ديده است، ترمينـال •
 .پولك اكسيد شده است

  .اتومات را تعمير يا تعويض كنيد•

ال از بين رفته است يا فنر ذغال آسيب ذغ•
 .ديده است

  .ذغال يا فنر ذغال را تعويض كنيد•

اكسـيده شـده اسـت و    )كلكتور(كموتاتور•
 .اتصال ذغال ضعيف است

  .را تعمير كنيد) كلكتور(كموتاتور •

پيچ بالشتك يا آرميچر اتصـال كوتـاه   سيم•
 .شده يا قطع شدگي دارند

ري است تعـويض  تعمير كنيد، و اگر ضرو•
  .نمائيد
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 علت عيب محل عيب  رفع عيب يابيعيب  عيب رديف

2  
استارت ضعيف است 

و موتور روشن 
  .شود نمي

بين اسـتارت و بـاتري   )كابل(اتصال سيم•  مدار استارت
  .شل و يا ضعيف است

  .ها را محكم كنيد و يا تميز نمائيد اتصال •

  باتري
 .سيستم شارژ باتري عيب دارد•
اتري خراب اسـت، عملكـرد اسـتارت بـد     ب •

 .است

 .سيستم شارژ را چك كنيد •
  .باتري را تعمير يا تعويض كنيد •

  استارت

اتصاالت يا پولك اتومات استارت اكسـيده  •
 .اندشده

  .تعمير كنيد •

ذغال سوخته است، وضـع فنـر ذغـال بـد     •
 .است

  .ذغال يا فنر ذغال را تعويض كنيد •

يده شـده اسـت و   اكسـ )كلكتور(كموتاتور•
 .با ذغال خوب اتصال ندارد

  .را تميز كنيد) كلكتور(كموتاتور  •

آرميچر يا بالشتك قطـع شـدگي، اتصـال    •
  .كوتاه دارند يا اتصال ضعيف است

در صــورت نيــاز آرميچــر يــا بالشــتك را  •
  .تعمير كنيد

3  
دنده استارت حركت 

كند و با فاليويل  مي
شود ولي  درگير مي

 .كند استارت كار نمي
  استارت

اتصاالت يا پولك اتومات استارت اكسـيده  •
 .اندشده

  .تعمير كنيد •

ذغال از بين رفته است، فنر ذغال آسـيب  •
 .ديده است

  .ذغال يا فنر ذغال را تعويض كنيد •

  .را تميز كنيد) كلكتور(كموتاتور  •  .اكسيده شده است)كلكتور(كموتاتور•
ا اتصال پيچ بالشتك يا آرميچر قطع يسيم•

 .كوتاه شده است
تعمير كنيـد، بالشـتك يـا آرميچـر را در      •

  .صورت نياز تعويض كنيد

4  
كند  استارت كار مي

ولي دنده استارت با 
فاليويل درگير 

  .شودنمي
  استارت

  .تعويض كنيد •  .فنر استارت آسيب ديده است•

5  
استارت خوب كار 

كند ولي موتور  مي
  .شود روشن نمي

  استارت
اسـتارت آسـيب ديـده    كالچ يـك طرفـه•

  .است
  .تعويض كنيد •

6  
بعد از استارت زدن 
و برگرداندن سوئيچ 

استارت هنوز كار 
  .كند مي

  استارت
  .تعمير كنيد •  .است  پولك اتصاالت اتومات چسبيده•
فنر دوشاخه دنـده اسـتارت آسـيب ديـده     •

 .است
  .فنر را تعويض كنيد •

  .تعويض كنيد تعمير يا • .پالتين رله چسبيده است• رله استارت
  .سوئيچ را تعويض كنيد •  .مرحله استارت سوئيچ آسيب ديده است• سوئيچ
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  )طبق دياگرام زير(يابي سيستم استارت  عيب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  سرويس و تست استارت  2
  

  سرويس استارت
  
  باز كردن استارت) 1(

تأييد شد، استارت را از روي موتور پياده كنيـد، آن را   يابي انجام شده خرابي استارت اگر با عيب
قبل از پياده كردن استارت از روي موتور، . باز كنيد، و سپس اجزاء آن را بررسي و تعمير نمائيد

ثانيـه   20باشد و كابل منفي باتري را باز كنيد و بـه مـدت    (OFF)بايد سوئيچ در حالت بسته 
گذاري نمائيد، اين سيم  كنيد عالمت ي را كه از استارت باز ميهاي ها و كابل تمام سيم. صبر كنيد

اگر بين استارت و موتور واشري وجود دارد موقع سـوار كـردن   . ها را روي استارت نبنديد و كابل
  .استارت بايد همان واشر را مجدداً قرار دهيد

  سرويس استارت) 2(
  بررسي آرميچر) 1(

  :پيچ آرميچر چك كردن سيم
قرار دهيد و دو سـر   (Ω)دكمه مولتي متر را روي عالمت : پيچي آرميچر ودن سيمبررسي قطع ب

راه . هاي كلكتور قرار دهيد كه بايد به يكديگر راه دهند متر را به ترتيب روي دو عدد از تيغه اهم

پـيچ   ندادن بين دو تيغه كلكتور به معناي قطع بودن سـيم 
يض بايـد  پيچي مجدد و يا تعـو  آرميچر است و تعمير، سيم

  .انجام شود

ا به حالت استارت ببريـد، اسـتارت   سوئيچ ر
كنـد   كند يا خيلي ضعيف كـار مـي   كار نمي

 (OFF)فوراً سوئيچ را ببنديد 

هاي بـزرگ جلـو را روشـن كنيـد يـا       چراغ
هـا و   شاسي بوق را فشار دهيد، آيا نور چراغ

 صداي بوق عادي است؟

قطب مثبت ) كابل(با استفاده از ابزار مخصوص 
دي اســتارت وصــل بــاتري را بــه ترمينــال ورو
 كند؟ كنيد، آيا استارت كار مي

ــوص   ــزار مخصـ ــتفاده از ابـ ــا اسـ ــل(بـ ) كابـ
اتومـات  ) سمت باتري و اسـتارت (هاي  ترمينال

 كند؟ را به هم وصل كنيد، آيا استارت كار مي

ترمينال سمت سوئيچ اتومـات را مسـتقيماً   
به برق سوئيچ وصل كنيد، آيا استارت كـار  

 كند؟مي

در حالت خالصي يـا   سوئيچ استارترله استارت، 
 .گير خراب استدزكنترل كننده د

سيم برق يا فيـوز قطـع   
 شده است

ـال بدنـه     ظرفيت باتري كم اسـت، اتص
 ضعيف است يا اتصال شل است

استارت اتصال كوتاه شده است است  مدار استارت قطع
 يا اتصال ضعيف است

ـات    فاصله بين پولك و ترمينال ـاي اتوم ه
اند  ها اكسيده شده نيست، ترمينالمناسب 
 پيچ عيب دارد يا سيم

اتصال پولك اتومات ضعيف اسـت  
ـاه     يا سيم ـال كوت ـات اتص پيچ اتوم

 شده است

 سوئيچ خراب است

 خير 

 ضعيف است

 كندكار نمي

كندضعيف كار مي

 كندكار نمي

 كندكار نمي

 عادي است

كند عادي كار مي

كند عادي كار مي

كند ادي كار ميع

كند عادي كار مي
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  :پيچ آرميچر بررسي اتصال كوتاه در سيم
كليد دستگاه را روشن كنيد، يك تيغه اره با فاصله كـم  . آرميچر را روي دستگاه تست قرار دهيد

ارتعـاش  . روي آرميچر نگه داريد و آرميچر را با دست بچرخانيـد، تيغـه اره نبايـد ارتعـاش كنـد     
پيچ اتصال كوتاه شده است و الزم است كـه آرميچـر    ه به معناي اين است كه سيمكردن تيغه ار
  .پيچي يا تعويض شود مجدداً سيم

هاي  قرار دهيد و سيم (Ω)دكمه مولتي متر را روي عالمت : پيچ آرميچر بررسي اتصال بدنه سيم
مـولتي متـر بايـد     هاي كلكتور و بدنه هسته آرميچر اتصال دهيد، متر را به ترتيب روي تيغه اهم

دهنده اين اسـت كـه    نهايت يا صفر نيست، نشان اگر مقاومت بي. نهايت را نشان دهد مقاومت بي
  .پيچي و يا تعويض شود پيچ آرميچر اتصال بدنه شده است و الزم است مجدداً سيم سيم

  

  ):كلكتور(چك كردن كموتاتور 
سوختگي كـم  . و يا سوختگي باشد) اكسيده شدن(زدگي  سطح كلكتور بايد تميز و عاري از زنگ

برطرف كـرد و اگـر سـوختگي زيـاد باشـد بايـد آن را        00توان توسط كاغذ سمباده نمره  را مي
  .تعويض كنيد

شيارها بايد كامالً تميز و عاري از مـواد اضـافي   : هاي كلكتور بررسي وضعيت شيارهاي بين تيغه
ر عمق شيارها كمتر از مقدار فوق است، بـا  اگ. ميليمتر باشد 2/0باشد، حداقل عمق شيارها بايد 

استفاده از تيغه اره شيارها را بتراشيد تا به عمق مشخص شده برسد، چك كنيد كه قطر كلكتور 
  .در غير اينصورت كلكتور را تعويض نمائيد. از مقدار مشخص شده كمتر نباشد

  

  :بررسي شفت آرميچر
ميچر نبايد از مقـدار مشـخص شـده    لنگي شعاعي شفت آر: چك كردن خميدگي شفت آرميچر

  .در غير اينصورت بايد اصالح شود. تجاوز كند
  پيچ بالشتك بررسي سيم) 2(

قـرار   (Ω)را روي عالمـت  ) متر اهم(دكمه مولتي متر : پيچ بالشتك چك كردن قطع شدگي سيم
قـرار  متر را به ترتيب روي ذغال و ترمينال قرار دهيـد كـه بايـد اتصـال بر     هاي اهم دهيد و سيم

پيچي  پيچ بالشتك است و الزم است سيم برقرار نبودن اتصال نشان دهنده قطع بودن سيم. باشد
  .مجدد يا تعويض شود

 (Ω)را روي عالمـت  ) متر اهم(متر  دكمه مولتي: پيچ بالشتك چك كردن اتصال بدنه داشتن سيم
اتصـال دهيـد، بايـد     متر را به ترتيب بـه پوسـته اسـتارت و ترمينـال     هاي اهم قرار دهيد و سيم

دهنده اين است كه  نهايت يا صفر نيست نشان نهايت نشان داده شود، اگر مقاومت بي مقاومت بي
  .پيچي يا تعويض شود پيچ بالشتك اتصال بدنه شده است و الزم است مجدداً سيم سيم

  ها، فنر ذغال و جاذغالي بررسي ذغال) 3(
گيري كنيد كه بايد در محـدوده   را اندازه توسط يك كوليس طول ذغال: چك كردن طول ذغال

مشخص شده باشد و نبايد كمتر از 
3
در غيراينصورت ذغـال را تعـويض   . كل طول ذغال باشد 2

  .كنيد
گيري كنيد كه بايـد در محـدوده    با استفاده از يك نيروسنج فنريت آن را اندازه: چك كردن فنر

  .مشخص شده باشد
هـاي   قـرار دهيـد و سـيم    (Ω)را روي عالمـت  ) متر اهم(متر  دكمه مولتي : غاليچك كردن جاذ

نهايـت باشـد، اگـر     اتصال دهيد، بايد مقاومت بـي ) -(و (+) هاي  متر را به ترتيب به جاذغالي اهم
دهـد كـه جاذغـالي آسـيب ديـده اسـت و الزم اسـت         نهايت يا صفر نيست نشان مي مقاومت بي
  .تعويض شود

چك كنيد كـه دنـده اسـتارت و فاليويـل     : ده استارت، كالچ يك طرفه و بلبرينگبررسي دن) 4(
هاي آنها نپريده باشـد، در غيـر اينصـورت     ديدگي جدي نداشته باشد و دندانه سائيدگي يا آسيب
  .آنها را تعويض كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و عكس ساعتگرد بچرخانيـد و  گرد  دنده استارت را در جهت ساعت: چك كردن كالچ يك طرفه
شود، اگر  گردد و در جهت مخالف قفل مي مطمئن شويد كه دنده استارت فقط در يك جهت مي

  .اينطور نبود كالچ يك طرفه خراب است و بايد تعويض شود
گـردد، اگـر    بلبرينگ را با دست بچرخانيد و مطمئن شويد كه راحـت مـي  : چك كردن بلبرينگ
  .جام كرده است بايد تعويض شود گردد يا بلبرينگ سفت مي
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  )شماتيك مدار اتومات استارت در شكل نشان داده شده است(بررسي اتومات استارت ) 5(

متر  هاي اهم قرار دهيد و سيم (Ω)متر را روي عالمت  دكمه مولتي: پيچ كشنده چك كردن سيم
برقرار باشد، برقرار نبـودن  اتصال دهيد، كه بايد اتصال  "C"و  "50"هاي  را به ترتيب به ترمينال

  .شدگي دارد و اتومات بايد تعويض شود پيچ كشنده قطع دهد كه سيم اتصال نشان مي
هـاي   قـرار دهيـد و سـيم    (Ω)متر را روي عالمـت   دكمه مولتي: پيچ نگهدارنده چك كردن سيم

شـد، برقـرار   و بدنه اتصال دهيد كه بايـد اتصـال برقـرار با    "50"متر را به ترتيب به ترمينال  اهم
  .شدگي دارد و اتومات بايد تعويض شود پيچ نگهدارنده قطع دهد كه سيم نبودن اتصال نشان مي

قطعات بررسي و تعمير شده اسـتارت را بـرعكس مراحـل بـاز     : استارت) جمع كردن(بستن ) 3(
كردن ببنديد، موقع بستن استارت، قطعات زير بايد بررسي و برحسب ساختمان استارت تنظيم 

  .ه باشندشد
با شفت فيت (ياتاقان و بوش شفت آرميچر را چك كنيد و در صورت نياز آن را تعمير كنيد ) 1(

  )كنيد
  .قبل از بستن استارت، شفت، ياتاقان، بوش بلبرينگ و دنده كاهنده دور را گريس بزنيد) 2(
بـودن بـوش   ) مركز هم(بعد از بستن، دنده استارت را در جهت كار استارت بگردانيد و سنتر ) 3(

گردد به معناي اين است كه بوش سنتر نيست و بايد تنظـيم   را چك كنيد، اگر دنده راحت نمي
  .يا تعويض شود و مجدداً با شفت فيت گردد

فاصله بين دنده استارت موقع كار و واشر استپ را چك و تنظيم كنيد، فاصـله بايـد تقريبـاً    ) 4(
  .ط پيچ تنظيم انجام دادتوان توس تنظيم را مي. ميليمتر باشد 4-1

  بررسي رله استارت
  :نقشه شماتيك رله استارت در شكل مقابل نشان داده شده است

متـر را بـه ترتيـب بـه      هـاي اهـم   قرار دهيـد و سـيم   (Ω)را در حالت ) متر اهم(متر  دكمه مولتي
ر اسـت بـه   اتصال دهيد كه نبايد اتصال برقرار شود و اگر اتصال برقرا "87"و  "30"هاي  ترمينال

  .معناي آن است كه پالتين سوخته است و بايد تعمير شود يا رله تعويض گردد
اتصال دهيد كه بايـد اتصـال برقـرار     "86"و  "85"هاي  متر را به ترتيب به ترمينال هاي اهم سيم

. شدگي دارد و رله بايد تعويض شود پيچ رله قطع شود، نداشتن اتصال به اين معني است كه سيم
كنـيم در ايـن حالـت بايـد بـين       مثبت و منفي باتري را وصل مي "86"و  "85"هاي  ينالبه ترم

نداشتن اتصـال بـه ايـن معنـي اسـت كـه پالتـين        . اتصال برقرار باشد "87"و  "30"ترمينالهاي 
پيچ رله قطع شدگي دارد، بايد پالتين را تميز كنيد و يا رله را تعويض  اكسيده شده است يا سيم

  .نمائيد
  كردن استارتتست 

  تست كار كردن استارت بدون بار) 1(
  .استارت را در يك گيره ببنديد و بدنه استارت را طبق شكل به منفي باتري وصل كنيد

دنـده  . متر را به مثبـت بـاتري اتصـال دهيـد     و اهم "50"را به ترمينال  "30"همچنين ترمينال 
يان مصرفي و سـرعت چـرخش دنـده    استارت بايد به خارج حركت كند و آرام بگردد، مقدار جر

اگر جريان خيلي زياد است و سرعت چرخش كـم  . استارت بايد طبق مقادير مشخص شده باشد
اگر هم جريـان و هـم   . دهنده وجود عيب در مدار برقي و يا عيب مكانيكي است است، اين نشان

  .دهنده ضعيف بودن اتصال است سرعت چرخش كم است نشان
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  :دن اتومات استارتچك كر) 2(

وصل  "50"باتري را به ترمينال  "+"و ) طبق شكل(باتري را باز كنيد  "-"به  "C"كابل ترمينال 
باتري وصل است، بايد دنده استارت به خارج حركـت   "-"و بدنه به  Cوقتي كه ترمينال . نمائيد

  .ارت تعويض شودپيچ كشنده قطع شدگي دارد و بايد اتومات است كند، در غير اينصورت، سيم
 
 
 
 
 
 

بـاتري را   "-"و  "C"بعد از اينكه دنده استارت به سمت خارج حركت كرد، كابل بـين ترمينـال   
پـيچ   ، در اين حالت دنده استارت نبايد برگردد، در غيـر اينصـورت سـيم   )طبق شكل(جدا كنيد 

  .شدگي دارد و بايد اتومات استارت تعويض شود نگهدارنده قطع
 
 
 
 
 
 

، بالفاصله دنده استارت بايد برگردد، )طبق شكل(باتري را جدا كنيد  "-"ل استارت به كابل اتصا
  .در غير اينصورت فنر برگشت آسيب ديده است و اتومات استارت بايد تعمير يا تعويض شود
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  يابي و سرويس و نگهداري سيستم مديريت موتور عيب
  
  توضيح عملكرد سيستم   1
  
  سرعت گردش و موقعيت ميل لنگ گيري اندازه) 1(

كنـد و دقيقـاً    گيـري مـي   دهـد، دور موتـور را انـدازه    سيستم موقعيت ميل لنگ را تشخيص مي
  .كند كنترل مي 58Xهاي  دنده  تايمينگ جرقه و تزريق سوخت را برحسب سيگنال

  دور/ گيري هوا برحسب نسبت غلظت  اندازه) 2(
ECM ب دماي هواي ورودي و سيگنال سنسورهاي فشار ميزان هواي ورودي به موتور را برحس

كند و نسبت هـوا بـه بنـزين برحسـب نيـاز در       هواي ورودي به مانيفولد محاسبه و مشخص مي
  .نمايد شرايط كاري مختلف را با كنترل ميزان سوخت تحويلي تنظيم مي

  كنترل دائمي موتور با رديابي سيلندر) 3(
ر هواي مانيفولد با شرايط موتور براي تحقق كنتـرل  در اين سيستم از روش هماهنگ كردن فشا

  .شود دائمي موتور استفاده مي
  ارزيابي ميل سوپاپ) 4(

كننـد تـا اطالعـات     سنسور موقعيت ميل سوپاپ و دنده سرميل سوپاپ هماهنگ با هم كار مـي 
هم ترتيب كار سـيلندرهاي   ECMبرسانند، و  ECMمربوط به نقطه مرگ باالي پيستون را به 

اسـتفاده شـده    4G2204در موتـور  (كنـد   تلف موتور را برحسب اين اطالعات مشخص مـي مخ
  .)است

)5 (MAPCID  ارزيابي فشار هواي ورودي به مانيفولد  
شـود و فشـار    ناگهـاني بـاز مـي   ) گاز(باشد، سوپاپ ورودي  وقتي كه سيلندر در حالت مكش مي

كنـد، ايـن افـت ناگهـاني فشـار       ميافت  kPa 1مانيفولد نزديك سوپاپ ورودي ناگهاني حدود 
هـاي   افزار خود سيگنال با نرم ECMشود و  توسط سنسور فشار هواي ورودي تشخيص داده مي
. كنـد  نمايد و موقعيت سيلندر را ارزيـابي مـي   اين سنسور را تجزيه و تحليل كرده و پردازش مي

  .)به كار رفته است 4G64 4919در موتورهاي (
  كنترل مدار بسته) 6(
مزيت . كند ن سيستم در يك مدار بسته، ميزان سوخت تحويلي و دور آرام موتور را كنترل مياي

كنترل در مدار بسته اين است كه سيستم توانايي محدود كردن اثرات اخـتالف ايجـاد شـده در    
هـا دارد تـا بدينوسـيله     سيلندرها به دليل مسائل سوخت يا فرسايش قطعات مربوطه و مجموعه

  .كم و كاست داشته باشيد و بي خودرويي كامل
  كنترل دائمي) 7(

سيستم جهت كنترل دائمي طراحي شده است تا ميزان سوخت تحويلي و جرقه موتور را كنترل 
هـايي كـه در    توانـد سـيلندرها را مسـتقل از اخـتالف     مزيت كنترل دائمي اين است كه مي. كند

  .لكرد موتور بهبود يابدسيلندرهاي موتور وجود دارد كنترل نمايد و در نتيجه عم
  كنترل گروهي) 8(

آنهـا را بـه     كنـد و جرقـه   تقسيم مي) 3-2و  4-1(اين سيستم سيلندرهاي موتور را به دو گروه 
  .زند ترتيب كنترل مي

  سيستم تزريق سوخت) 9(
كنـد، ايـن    اين سيستم سوخت را به ترتيب در سيلندرها برحسب دانسيته سـوخت تزريـق مـي   

يقاً برحسب عرض پالس اصلي و عرض پالس تغييـر يافتـه در هـر سـيكل     سيستم سوخت را دق
اين سيستم همچنين كنترل مدار بسته و عمليـات هوشـمند را پـردازش    . دهد موتور تحويل مي

  .كند مي
  كنترل جرقه) 10(

ربايي شدن كويل جرقه و زمان تخليه ميدان آن را توسط گـروه جرقـه و اصـل     اين سيستم آهن
  .كند به دقت كنترل مي» تخليه ربا شدن و آهن«

  
  
  

  )انفجار(كنترل احتراق ) 11(
سيستم . كند هاي دريافتي را فيلتر مي سيگنال ECM. سنسور انفجار از نوع حساس به فركانس است

  .كند تايمينگ جرقه هر يك از سيلندرها را جداگانه كنترل مي
  سيستم كنترل دور آرام) 12(

مانند كنترل مدار بسته، خودكنترلي، اصالح برحسب ارتفاع از سطح  يسيستم كنترل دور آرام عمليات
دريا، را خارج از تنظيم اتوماتيك و ست كردن مجدد هوشمند برحسب وضعيت كار موتـور پـردازش   

  .كند مي
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  كنترل دود) 13( 
ازش ه راهه دود حاصل از احتراق در موتـور را پـرد  ا استفاده از يك مبدل كاتاليستي ساين سيستم ب

، كنترل مدار بسته  ECM. دهد كند و به محيط تحويل مي ضرر تبديل مي كند و آن را به دود بي مي
دهد كه مبدل كاتاليسـتي بـا    دهد و امكان مي سوخت را برحسب سيگنال سنسور اكسيژن انجام مي

  .بيشترين راندمان كار كند
  حفاظت از مبدل كاتاليستي سه راهه) 14(

ECM اگـر دمـاي   . كنـد  يستي سه راهه را برحسب شرايط كار موتور متعـادل مـي  دماي مبدل كاتال
متعادل شده بيشتر از دمايي باشد كه مبدل كاتاليستي سه راهه بتواند بـراي مـدت طـوالني تحمـل     

دهد تا دمـاي   كند، سيستم به طور اتوماتيك عمليات حفاظت مبدل كاتاليستي سه راهه را انجام مي
  .ل كندمبدل كاتاليستي را كنتر

  كنترل انتشار بخار بنزين) 15(
را برحسب شرايط كار موتور كنترل ) دستگاه بازيافت بخار بنزين(اين سيستم ميزان پااليش كنيستر 

  .كند مي
  )انتخابي(حفاظت در مقابل ولتاژ بيش از حد ) 16(

ت حافظتي اگر سيستم شارژ دچار عيب شده و باعث شود ولتاژ خيلي باال برود، اين سيستم يك حال
  .كند جلوگيري مي ECMكند و با محدود كردن دور موتور از آسيب ديدن  ايجاد مي

  عمليات گزارش مسافت) 17(
ECM    ــودرو در ــافت خ ــزارش مس ــان گ ــام   EEPROMامك ــهولت در انج ــراي س ــه ب          را دارد ك

خـودرو  وقتي سنسـور سـرعت   . باشد هاي سرويس و نگهداري مفيد مي هخدمات پس از فروش و دور
  .تواند انجام شود گيري مي اين اندازه ،خراب است، براي محدود كردن توانايي كنترل

  عملكرد سيستم الكترونيكي دزدگير) 18(
ECM دزدگير الكترونيكي و عملكرد قابـل تشـخيص و    طات را برحسب پروتكل ارتباطي خاصارتبا

  .دهد رونيكي تشخيص مياطالعات دزدگير الكت) بازخورد(دزدگير برحسب فيدبك  اطمينان
  يابي عيب) 19(

هاي سيستم را كنترل  عملكرد تمام قطعات و مجموعه ECMبعد از اينكه سيستم شروع به كار كرد، 
به محض اينكـه در سيسـتم يـا    . نمايد در زمان واقعي چك ميرا ها  كند و اين قطعات و مجموعه مي

ــا مجموعــه ) آمــاده بــه كــار(اســتندباي  عمليــات ECMهــاي آن عيبــي ايجــاد شــود،  قطعــات ي
"emergency control solution"   كنـد و   را شـروع مـي"engine fault indicator lamp"  

  .د تا به راننده يادآوري كند كه به موقع عيب ايجاد شده را رفع كندنماي را روشن مي) يابي چراغ عيب(
  تداخل ارتباطات و پروتكل ارتباطات) 20(

كـه بـا تجهيـزات خـارجي در      keyword 2000را از طريـق پروتكـل    سيستم يك سري ارتباطات
  .كند يابي بكار رفته است برقرار مي هاي عيب واسطه

  كنترل تجهيزات خودرو) 21(
 ECM. كند ور كولر را كنترل ميفن رادياتور آب موتور و فن كندانساين سيستم به صورت الكتريكي 

ايي عملكـرد  ه كند و از طريق رله پراتور حس ميواادماي كولر را توسط سنسور دماي هواي خروجي 
  .نمايد كمپرسور را كنترل مي

  
  هاي سيستم قطعات و مجموعه   2

  
افـزار   سخت. كند كار مي (ECM)افزار سيستم مديريت موتور تحت كنترل واحد كنترل موتور  سخت

كنتـرل دود،   شامل ردياب سيگنال و كنترل، سيستم تحويل سوخت، جرقه، كنتـرل هـواي ورودي،  
  )طبق دياگرام زير(شود  يابي مي هاي ارتباطات و عيب هاي سيستم زيرمجموعه

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 (EMS)سيستم مديريت موتور

 سيستم ردياب سيگنال و كنترل تحويل سوختسيستم  جرقهسيستم  سيستم هواي ورودي  كنترل دودسيستم يابي سيستم ارتباطات عيب
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 سيستم ردياب سيگنال و كنترل

 ECMواحد كنترل موتور

 سيم كشي كنترل سيستم مديريت موتور

سنسور موقعيـت و  
 دور ميل لنگ 

سنسور فشار هـواي  
 ورودي مانيفولد 

دماي نسور س
 آب موتور 

سنســــــور 
 اكسيژن دود

سنسور وضعيت 
 دريچه گاز 

ــور  دمــاي سنس
  هواي ورودي

سـرعت  سنسور 
  خودرو 

 سيستم سوخت رساني

 )كانال توزيع سوخت(  سوخت ريل هالوله پمپ بنزين 

سنسور مقدار پمپ بنزين
 بنزين

لوله ورودي
 بنزين

لوله برگشت  فيلتر
 بنزين

رگوالتور 
 فشار بنزين

 انژكتور

سيستم كنترل هواي ورودي 
 )دريچه گاز(

 ازدريچه گ سنسور دريچه گاز شير كنترل دور آرام 

 سيستم 
 جرقه 

 شمع واير كويل

 ارتباطات و سيستم دزدگير/يابي عيب

 كنترل دزدگير يابي و ارتباطاتعيب

واسطه ارتباطات
 سيستم 

يابي چراغ عيب
فرستنده كددزدگير موتور 

 سيستم كنترل دود

 كنترل بخار بنزين كنترل دود

مبدل كاتاليستي  سنسور اكسيژن كنيستر ذغالي 
 سه راهه
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  .باشد مي MT20 (U)هاي سيستم مديريت موتور  جدول زير ليستي از قطعات و مجموعه
  

  تعداد نام رديف
 1(ECM)واحد كنترل موتور  1
 1 يفولدسنسور دماي فشار هواي ورودي مان 2
 1  سنسور دماي آب موتور 3
 1 )جلويي(سنسور اكسيژن دود  4
 1 )شوداستفاده ميEuro IIIبراي) (عقبي(سنسور اكسيژن دود  5
 Multec 3.5( 1شامل رگوالتور فشار سوخت و انژكتور(مجموعه ريل  6
شامل سنسور موقعيت دريجه گاز و شـير كنتـرل(مجموعه دريچه گاز  7

  )آرامهواي دور 
1 

 1  سنسور موقعيت ميل لنگ 8
 1 سولونوئيد كنترل پاكسازي كنيستر ذغالي 9
 1  كويل دوبل 10
 1  )انفجار(سنسور احتراق  11
 1  پمپ بنزين 12
 1 )شوداستفاده ميEuro IIIبراي(مبدل كاتاليستي سه راهه جلو 13
 M821مبدل كاتاليستي سه راهه عقب 14

  
 (ECM)تور واحد كنترل مو) 1(

  
  عملكرد

با يك چيپ پردازشگر ) كامپيوتر كوچك(يك ميكروپروسسور ) شكل مقابل(واحد كنترل موتور 
وظيفه آن پردازش اطالعـاتي كـه از سنسـورهاي مختلـف     . باشد به عنوان هسته مركزي آن مي

ا رسد و بررسي وضعيت كار موتور و كنترل دقيق كار موتور از طريـق عملگرهـ   خودرو به آن مي
  :باشد كه در جدول زير آمده است مي

  
 ECMپارامترهاي كار 

9.0  ولتاژ كار مناسب V – 16 V
24V / -12+ حفاظت ولتاژ بيش از حد و ولتاژ معكوس V < 60 sec

40-  دماي انبار دستگاه ~ 125°C
40-  دماي كار دستگاه ~ 105°C
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  ECMاستفاده و سرويس    3
  

 رسوخت و روغن موتو
ميزان سرب يـا  . و بدون سرب باشد 93شود بايد با اكتان  سوختي كه در اين خودرو استفاده مي
وجـود  . دار بايد طبق استانداردهاي محلي باشـد  هاي سرب فلزات سنگين ديگر موجود در بنزين

بيش از حد سرب يا ديگر فلزات سنگين در سوخت ممكن است تنظيم سنسور اكسيژن و مبدل 
سـولفور موجـود در سـوخت هـم بايـد مطـابق       . ا به هم زده و عمر آنها را كم كنـد كاتاليستي ر

سولفور هم تنظيم سنسور اكسيژن و مبـدل كاتاليسـتي را بـه هـم زده و     . استاندارد محلي باشد
  .اندازد موقتاً آنها را از كار مي

 km/h 70ترين اثر بد سولفور موقعي است كه خودرو بـراي مـدت ده دقيقـه بـا سـرعت       جدي
  .اي است حركت كند، بنزين با سولفور بيش از حد معموالً به رنگ قهوه

اگر موتور روغن سوزي داشته باشد، فسـفات موجـود در   . مصرف روغن موتور بايد معمولي باشد
  .روغن باعث كم شدن عمر سنسور اكسيژن و مبدل كاتاليستي خواهد شد

  
 ECMاستفاده و سرويس 

در ). از جملـه گـاز دادن  (هيچ دخالتي در كنترل موتور نكنيـد   موقع روشن كردن موتور،) 1(
  .توان كالچ گرفت هواي سرد، مي

هاي داخل اتاق احتراق و اگزوز  هرازچندگاهي خودرو را با سرعت باال برانيد تا رسوب دوده) 2(
  .تميز شوند

دا كنيـد  شود، علت عيب را پي يابي روشن مي اگر موقعي كه موتور روشن است، چراغ عيب) 3(
  .و هر چه زودتر آن را برطرف نمائيد

. شود، فوراً خودرو را متوقف كرده و علـت را پيـدا كنيـد    اگر در سيلندر احتراق انجام نمي) 4(
زيرا سوخت نسوخته در سيلندر، در اگزوز خواهند سوخت و به سنسـور اكسـيژن و مبـدل    

تـوان در مـدت زمـان     نمـي اگر عيب سيستم جرقه را . كند كاتاليستي آسيب جدي وارد مي
شود را باز  توانيد موقتاً انژكتور سيلندري كه در آن احتراق انجام نمي كوتاه برطرف كرد، مي

  .كنيد و خودرو را با سرعت كم يا متوسط برانيد تا به تعميرگاه مراجعه و آن را تعمير كنيد
دت طوالني توسط باتري اگر ولتاژ باتري كافي نيست يا استارت خراب است، موتور را به م) 5(

رسد و بـه محـض    برق مي ECMكمكي يا غيره استارت نزنيد زيرا بعد از اينكه به سيستم 
شـود، و انژكتـور شـروع بـه تزريـق       چرخش موتور، سيگنال آن توسط سيستم دريافت مـي 

هـاي نسـوخته در    اگر براي مدت زمان طوالني جرقـه زده نشـود، سـوخت   . كند سوخت مي
هـاي جمـع شـده     شود و به محض روشن شدن موتـور، سـوخت   جمع مي مبدل كاتاليستي

  .ممكن است به مبدل كاتاليستي صدمه بزند
رود  اگر دود نتواند تخليه شود، دماي دود خيلي باال مي. فيلر سوپاپ نبايد خيلي كم باشد) 6(

  .شود و عمر مبدل كاتاليستي كم مي
، ماهي يك بـار موتـور را روشـن كنيـد يـا      در طول انبار كردن يا خوابيدن طوالني خودرو) 7(

  .خودرو را برانيد تا از گريپاژ كردن انژكتور و پمپ بنزين جلوگيري شود
در شرايط عادي كار . تعويض كنيد km 10000-7000فيلتر بنزين را هر ماه يكبار يا هر ) 8(

تميـز   km 20000خودرو، شير محدودكننده جريان و انژكتور بايد هر سال يكبـار يـا هـر    
خواهيد انژكتورها را بدون باز كردن آنها تميز كنيد، مطمئن شويد كه مـواد   شود، وقتي مي

  .استفاده شده داراي تركيباتي نباشد كه به سنسور اكسيژن و مبدل كاتاليستي صدمه بزند
دهيد، بايد موتور و مبدل كاتاليستي گرم شده  موقعي كه تست دور آرام دوبل را انجام مي) 9(

. گيـري نمائيـد   گيري كنيد و بعـد دور آرام پـايين را انـدازه    ابتدا دور آرام باال را اندازه. باشد
  :موتور و مبدل كاتاليستي را به روش زير گرم كنيد

برانيـد و دود آن را در   km/h 70و با سرعت  3دقيقه در دنده  5خودرو را براي مدت   1
  .دقيقه چك كنيد 8خالل 
 rpmدقيقـه بـا دور    2ا فشار دهيد و اجازه دهيد موتور به مـدت  به آرامي پدال گاز ر  2

  .دقيقه دود را چك كنيد 2كار كند و در خالل  4500
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  ابزارهاي سرويس و نگهداري   4
  

  ابزارهاي عمومي سرويس و نگهداري
  

هاي سيسـتم كنتـرل الكتريكـي     ابزارهايي كه براي پياده و سوار كردن قطعات و مجموعه) 1(
شــوند و همــين طــور ابزارهــايي كــه بــراي پيــاده و ســوار كــردن قطعــات و  ســتفاده مــيا

  .روند هاي مكانيكي به كار مي مجموعه
هاي الكتريكـي اسـتفاده    گيري مدارهاي سيستم كنترل و سيگنال ابزارهايي كه براي اندازه) 2(

  )با آژير(متر ديجيتالي  مولتي: شود مي
هاي موج پالس اسـتفاده   هاي مربعي سيستم و سيگنال يري موجگ ابزارهايي كه براي اندازه) 3(

  اسيلوسكوپ : شود مي
 MPa 0-1فشارسنج : شود گيري فشار سوخت استفاده مي ابزارهايي كه براي اندازه) 4(
  )دستگاه خواندن كد(كد ريدر : براي خواندن كد عيب) 5(
يابي  دستگاه عيب: ر موتورهاي سيستم كنترل الكتريكي و شرايط كا براي چك كردن عيب) 6(

  Delphi pcHudگيري كامپيوتري  افزار كنترل و اندازه سيستم كنترل الكتريكي يا نرم
  

  يابي موتور چراغ عيب
داشـته باشـند، چـراغ      هـا عيـب   كند، اگر سيستم يا قطعات و مجموعـه  موقعي كه موتور كار مي

كند كه به موقع خودرو  ده يادآوري ميشود و به رانن يابي موتور به طور اتوماتيك روشن مي عيب
توان اقدامات خاصي انجـام داد تـا چـراغ     در مواقع اضطراري، مي. را تست و اقدام به تعمير كند

اين بهترين راه براي تعيين كـد  . يابي موتور روشن شود و بتوانيد كد عيب موتور را بخوانيد عيب
  :باشد عيب است، اين اقدامات به روش زير مي

تواند دور مناسب موتور موقع اسـتارت   ولتاژ باالي باتري مي: كردن و تشخيص دادن چك) 1(
زدن را تضمين كند، تجهيزات برقي خودرو و موتور در وضعيت خاموش باشند و دريچه گاز 

  .كامالً بسته باشد و گيربكس هم در حالت خالص قرار داشته باشد
  .سوئيچ موتور را ببنديد) 2(
يابي را بـه ترمينـال اتصـال     سوكت عيب (1)يك سيم ترمينال دريافت عيب  با استفاده از) 3(

  .اتصال كوتاه كنيد) 5يا  4(بدنه 
  .ولي استارت نزنيد (ON)سوئيچ را باز كنيد ) 4(
حاال، اگر سيستم عيب يا سابقه كـد عيبـي كـه بعـد از رفـع عيـب پـاك نشـده اسـت را          ) 5(

زند و كد عيب تشـخيص   خاصي چشمك مي يابي موتور با تناوب تشخيص دهد، چراغ عيب
در همان حـال كـه كـدهاي عيـب خوانـده      . (شود داده شده توسط سيستم نمايش داده مي

  .)شود شود، استپر موتور نيز براي تنظيم كردن خودش فعال مي مي
و سيم اتصال كوتـاه سـوكت    (OFF)بعد از اتمام خواندن كدهاي عيب، سوئيچ را ببنديد ) 6(

  .جدا كنيديابي را  عيب
  :يابي به اين قرار است قانون گزارش عيب توسط چراغ عيب) 7(

 2/3بـين هـر دو كـد عيـب     . كند ها را برحسب كدهاي ذخيره شده گزارش مي اين چراغ عيب
ثانيـه روشـن و    4/0(زننـد   ثانيه چشمك مي 4/0ها با فاصله زماني  شماره. ثانيه فاصله است

ده بـار   0شـماره  . باشـد  ثانيه فاصله زماني مي 2/1هم بين هر دو عدد ). ثانيه خاموش 4/0
بـه عنـوان مثـال    . زنـد  هاي ديگر برحسب عدد مربوطه چشمك مـي  شود و شماره تكرار مي
  )طبق شكل( 0443يا  0110كدهاي 

شود كه بـا اسـتفاده از دسـتگاه     ها، پيشنهاد مي بعد از رفع كردن عيب: احتياط) 8(
هـاي   بدين ترتيب اين كـدها روي سـرويس  . دياب، كدهاي عيب را پاك كني عيب

  .بعدي اثر نخواهند گذاشت
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  )خواننده كد عيب(كد خوان 
يابي خواند، ولي ايـن كـار نسـبتاً پيچيـده اسـت و       توان از چراغ عيب اگرچه كدهاي عيب را مي

اننـد شـكل   كد خوان م. تر و آسانتر است ولي استفاده از كد خوان ساده. مهارت خاصي نياز دارد
از . شـود  يـاب سـاخته و تـأمين مـي     كدخوان توسط كارخانه سازنده دسـتگاه عيـب  . مقابل است

  :گردد كدخوان به ترتيب زير استفاده مي
تواند دور مناسب موتور موقع استارت  باال بودن ولتاژ باتري مي: چك كردن و تشخيص دادن) 1(

در وضعيت خاموش باشند و دريچـه گـاز   تجهيزات برقي خودرو و موتور . خوردن را تضمين كند
  .كامالً بسته باشد و گيربكس هم در وضعيت خالص قرار داشته باشد

  .سوئيچ را ببنديد) 2(
  .يابي وصل كنيد كدخوان را به سوكت عيب) 3(
  .سوئيچ را باز كنيد) 4(
  .دهد اند نمايش مي حاال كدخوان، كدهاي عيب را به ترتيبي كه كدها ذخيره شده) 5(
  .بعد از اتمام خواندن كدهاي عيب، سوئيچ را ببنديد و كدخوان را جدا كنيد) 6(
شود كـه بـا اسـتفاده از دسـتگاه      ها، پيشنهاد مي بعد از رفع كردن عيب: احتياط) 7(

هاي بعدي اثـر   ياب، كدهاي عيب را پاك كنيد، بدين ترتيب اين كدها در سرويس عيب
  .نخواهند گذاشت

 
 
 

  يابي دستگاه عيب
هاي عملكرد سيسـتم و   شامل خواندن جريان داده) شكل مقابل(يابي  يفه اصلي دستگاه عيبوظ

هـا، خوانـدن و پـاك كـردن كـدهاي       اطالعات سيستم، كنترل و بررسي تمام قطعات و مجموعه
يابي خـودرو و چـك كـردن     چون كار با آن ساده است، يك ابزار اصلي براي عيب. شود عيب مي

  .براي اطالع از روش كاربرد آن به جزوه راهنماي مربوطه رجوع كنيد .باشد شرايط سيستم مي
 
 
 
 
 

  PCHudگيري و كنترل كامپيوتري  افزار اندازه نرم
PCHud افزاري جهت اتصال كـامپيوتر   يك ابزار نرم(PC)      بـه واحـد كنتـرل موتـورDelphi 

ودرو و موتور مجهـز شـده بـه    افزار پارامترهاي اجرايي و كنترلي خ با استفاده از اين نرم. باشد مي
توان خواند، گزارش گرفت و از طريق كـامپيوتر شخصـي    را مي Delphiسيستم مديريت موتور 

  .تجزيه و تحليل كرد
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  )تيپيك(هاي رايج  ها و رفع عيب عيب   5
  

  هاي اوليه در سرويس و نگهداري احتياط
  سازي براي انجام سرويس و نگهداري آماده) 1(

  .سرويس و تعميرات خودرو را در محل پمپ گاز انجام ندهيد       
  .رساني را نزديك آتش و شعله انجام ندهيد سرويس و تعميرات سيستم سوخت     
  .دهيد از سيگار كشيدن خودداري كنيد موقعي كه تعميرات را انجام مي     

فيلتـر، پيـاده    به عنـوان مثـال، تعـويض   (هاي سوخت رساني  باز كردن قطعات و مجموعه) 2(
  )هاي برگشت ريل سوخت هاي ورودي و لوله كردن پمپ بنزين، يا لوله

ابتدا كابل منفي باتري را جدا كنيد تا از ايجاد اتفـاقي اتصـال كوتـاه در مـدارهاي برقـي و          
هـا را بپوشـانيد و    با استفاده از يك پارچه اتصاالت لوله. اشتعال  بخار بنزين جلوگيري شود

  .احتياط اتصال را شل كنيد تا فشار در لوله آزاد شودسپس با   
  .ضمن انجام كار، از پاشيده شدن سوخت روي موتور يا لوله اگزوزهاي داغ جلوگيري كنيد    
  .بنزين را از قطعات الستيكي و چرمي دور نگهداريد    
كـه   هـاي مقـاوم مخصـوص بنـزين     هاي ورودي و برگشت سوخت از لوله براي تعويض لوله    

  .در مقابل شكستگي مقاومت كند استفاده نمائيد MPa 2بتواند در فشارهاي بيش از 
  هاي سيستم كنترل الكترونيكي پياده كردن و سرويس و تعمير قطعات و مجموعه) 3(

وقتي كـه   . هاي سيستم برقي تزريق سوخت نسبتاً باال است اطمينان به قطعات و مجموعه     
هـاي مكـانيكي،    رعادي است، ابتدا وضـعيت قطعـات و مجموعـه   وضعيت خودرو و موتور غي

هـاي ورودي رگوالتـور    ها و لولـه  ها، اتصال بدنه، و وايرشمع كشي هاي سيستم و سيم سوكت
هـاي تزريـق برقـي     قبل از اطمينان از اينكه قطعات و مجموعـه . فشار سوخت را چك كنيد

  .باشد ر اضافي مياند يا نه، تعويض، تست و چك كردن كا سوخت آسيب ديده
اگر ولتاژ باتري كافي نيست يا استارت خراب است، از عامل خارجي به مدت طوالني بـراي      

  .استارت زدن موتور استفاده نكنيد تا به مبدل كاتاليستي آسيب وارد نشود
اگر تعميراتي بايد انجام شود، ابتدا سوئيچ را ببنديد و يا كابـل منفـي بـاتري را جـدا كنيـد         

  .هاي الكترونيكي را پياده و سوار نكنيد رگز با وصل بودن برق قطعات و مجموعهه
  .ها استفاده نكنيد ها از روش فرو كردن سوزن روي سيم هرگز براي چك كردن سيگنال   
  .كند، اگر واقعاً ضروري نيست سر باتري را جدا نكنيد مادامي كه موتور كار مي   

 ECMهـاي   كنيد سوكت استفاده مي) مانند هويه برقي(خودرو  اگر از وسيله برقي خارج از    
وضعيت عملكرد سيستم جرقه را با جدا كردن وايرشمع چك . و اتصاالت باتري را جدا كنيد

نكنيد به دليل اينكه انژكتور هنوز در حال كار اسـت سـوخت تزريـق نشـده و نسـوخته در      
  .دزن اگزوز خواهد سوخت و به مبدل كاتاليستي آسيب مي

دهيد از اينكه خودرو به دزدگيـر كـامپيوتري    انجام مي ECMاگر چك كردن را با تعويض     
مجهز است اطمينان يابيد، اگر اينطور است ابتدا سـوكت دزدگيـر را جـدا كنيـد و سـپس      

ECM  را تعويض نمائيد در غير اينصورتECM شود و روي  جديد توسط دزدگير قفل مي
  .اهد كردخودروهاي ديگر هم كار نخو

  .مراقب باشيد قطعات ضمن پياده و سوار كردن در معرض ضربات شديد قرار نگيرند    
  .را باز نكنيد ECM) درپوش(كاور     
موقع تعويض و پياده كردن سنسور اكسيژن، مراقب باشـيد كـه سنسـور بـا آب و مايعـات          

  .ديگر تماس نداشته باشد
ون سوخت به كـار نيندازيـد، همـين طـور بـا داشـتن       پمپ بنزين را براي مدت طوالني بد    

قطعات اصلي سيستم تزريق سـوخت برقـي يـك بـار     . سوخت آن را در هوا به كار نيندازيد
بعد از اينكه خراب بودن يـك قطعـه تأييـد شـد، معمـوالً      . هستند) غيرقابل تعمير(مصرف 

فاده شـود كـه ضـد    در سيستم بايد از شمع و وايرهايي اسـت . قطعه خراب بايد تعويض شود
كنـد   نه تنها امواج پارازيتي توليد مي) مقاومت(شمع و واير بدون ايمپدانس . پارازيت باشند

هم تأثيرات مضر خواهد داشت يا حتـي بـه    ECMكننده كويل در  بلكه روي واحد تحريك
ECM كند آسيب وارد مي.  
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  هاي نهايي بررسي) 4(
هاي سوخت را چك كنيد كه به طور مناسب و محكـم   و لولههاي تمام مدارها  اتصاالت و سوكت
  .وصل شده باشند

  .ديده بايد به موقع تعويض و تعمير شوند ها و وايرهاي آسيب سيم
  .وايرهاي فشار قوي بايد به خوبي وصل شده باشند

هاي مثبـت و منفـي اشـتباه وصـل      موقع وصل كردن سرهاي باتري، بايد مراقب باشيد كه قطب
  .چك كنيد كه سرهاي باتري محكم شده باشندنشوند و 

  
  كد عيب و راه حل كنترل در مواقع اضطراري

  كد عيب) 1(
عملكـرد تمـام قطعـات و     ECMكنـد،   موقعي كه موتور روشن است و سيستم شروع به كار مي

هايي را كه مستقيماً بـه سيسـتم    كند و آن قطعات و مجموعه هاي سيستم را كنترل مي مجموعه
هـا   اگر يكي يـا چنـد تـا از قطعـات و مجموعـه     . كند اند را در زمان واقعي مانيتور مي وصل شده

هـاي بـه وجـود     دهد و هر يك از عيـب  غيرعادي كار كنند، سيستم به طور اتوماتيك اخطار مي
آيد سيستم كـد عيـب بـه     به محض اينكه عيب به وجود مي. شود آمده در كد مشخصي داده مي

شود  يابي روشن مي يابي ارسال خواهد كرد و همزمان چراغ عيب عيب وجود آمده را توسط رابط
كد عيب، علت احتمـالي ايجـاد   . تا به راننده يادآوري نمايد كه به موقع اقدام به رفع عيب نمايد

  .كند عيب را مشخص مي
كنـد و روشـن بـودن     شود، سيستم موقتاً حالت اضطراري را اجـرا مـي   موقعي كه عيب ايجاد مي

  .نمايد تا راننده وقت كافي براي هدايت خودرو به تعميرگاه را داشته باشد ا كنترل ميموتور ر
  :در جدول زير آمده است Delphi MT20 (U)كدهاي عيب سيستم مديريت موتور از نوع 

  
  
  

  
  .اند وصل شده ECMاً به رود كه مستقيم هايي به كار مي كدهاي عيب سيستم فقط براي پيدا كردن محل عيب قطعات و مجموعه: نكته مهم
  شرح عيب  كد عيب  شرح عيب  كد عيب
P0105-1 سيگنال سنسور فشار مطلق مانيفولد گاز خيلي زياد است P0443-1  اتصال كوتاه شده است(+) مدار شير برقي كنيستر ذغالي به برق  

P0105-2 سيگنال سنسور فشار مطلق مانيفولد گاز خيلي كم است.  P0443-2 
ي كنيستر ذغالي قطع شدگي دارد يا به بدنه اتصال مدار شير برق

  .كوتاه شده است

P0110-1 سيگنال سنسور دماي هواي ورودي خيلي كم است.  P0480-1 
اتصال كوتاه شده (+) مدار رله فن دور پايين رادياتور آب به برق 

  .است

P0110-2 سيگنال سنسور دماي هواي ورودي خيلي زياد است.  P0480-2 
شدگي دارد يا به بدنه  فن دور پايين رادياتور آب قطعمدار رله 

  .اتصال كوتاه شده است
P0115-1 سيگنال سنسور دماي آب موتور خيلي كم است. P0481-1  اتصال كوتاه شده است(+) مدار رله فن دور باال رادياتور آب به برق.  

P0115-2 سيگنال سنسور دماي آب موتور خيلي زياد است.  P0481-2 
رله فن دور باال رادياتور قطع شدگي دارد يا به بدنه اتصال  مدار

  .كوتاه شده است
P0120-1 سيگنال سنسور موقعيت دريچه گاز خيلي زياد است. P0482-1 اتصال كوتاه شده است(+) كن كولر به برق مدار رله فن خنك.  

P0120-2 سيگنال سنسور موقعيت دريچه گاز خيلي كم است.  P0482-2 
كن كولر قطع شدگي دارد يا به بدنه اتصال كوتاه له فن خنكمدار ر

  .شده است
P0130-4 سنسور اكسيژن سيگنال ندارد. P0500-0 سنسور سرعت خودرو سيگنال ندارد.  
P0135-1 اتصال كوتاه شده است(+)كن سنسور اكسيژن به برق مدار گرم P0505-0 كنترل دور آرام خراب است.  

P0135-2 
ن سنسور اكسيژن قطع و يا به بدنه اتصال كوتاه شدهك مدار گرم

  .ولتاژ سيستم خيلي باال است P0560-1  .است

P0170-1 
سنسور اكسيژن تشخيص داده است زمان غني بودن سوخت خيلي

  .سيستم كنترل احتراق خراب است P0607-0  .زياد است

P0170-2 
يسنسور اكسيژن تشخيص داده است زمان رقيق بودن سوخت خيل

  .اتصال كوتاه شده است(+) يابي به برق  مدار چراغ عيب P0650-1  زياد است

P0201-0  مدار انژكتورA ) خراب است) 1سيلندر.  P0650-2 
يابي قطع شدگي دارد يا به بدنه اتصال كوتاه شده  مدار چراغ عيب

  .است
P0202-0  مدار انژكتورB ) خراب است)2سيلندر. P1230-1 اتصال كوتاه شده است(+) ه برق مدار رله اصلي ب.  
P0203-0  مدار انژكتورC ) خراب است)3سيلندر. P1230-2 مدار رله اصلي قطع شدگي دارد يا به بدنه اتصال كوتاه شده است.  
P0204-0  مدار انژكتورD ) خراب است)4سيلندر. P1530-1  اتصال كوتاه شده است(+) مدار رله كولر به برق.  
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P0230-1 اتصال كوتاه شده است(+) پمپ بنزين به برق رله. P1530-2 مدار رله كولر قطع شدگي دارد يا به بدنه اتصال كوتاه شده است.  
  

  شرح عيب كد عيب شرح عيب كد عيب

PO230-2 
رله پمپ بنزين قطع شدگي دارد يا به بدنه اتصال كوتاه شده 

  .خراب است P1604-0 EEPROM  .است

P0325-0 احتراق ضعيف است اتصال سنسور.  P1610-0 كنترل كننده دزدگير خراب است.  
P0335-0  58سيگنال سنسور موقعيت ميل لنگX وجود ندارد.  P1610-8  ارتباطECM و دزدگير عيب دارد.  
P0335-8  58سيگنال سنسور موقعيت ميل لنگX غلط است.  P2000-1  كولر خيلي زياد است) كن خنك(دماي اواپراتور جلو.  
P0342-0 سيگنال موقعيت ميل سوپاپ پايين است.  P2000-2 دماي اواپراتور جلو كولر خيلي كم است.  
P0343-2 سيگنال موقعيت ميل سوپاپ باال است.  P2001-1 دماي اواپراتور عقب كولر خيلي زياد است.  
P0351-1  اتصال كوتاه شده است(+) به برق  4و  1مدار كويل سيلندر.  P2001-2 راتور عقب كولر خيلي كم استدماي اواپ.  

P0351-2 
شدگي دارد و يا به بدنه اتصال  قطع 4و  1مدار كويل سيلندر 

  .رله قطع كن عقب كولر به برق اتصال كوتاه شده است P2100-2  .كوتاه شده است

P0352-1  اتصال كوتاه شده است(+) به برق  3و  2مدار كويل سيلندر.  P2100-8 
قطع شدگي دارد و يا به بدنه اتصال رله قطع كن عقب كولر 

  .كوتاه شده است

P0352-2 
قطع شدگي دارد يا به بدنه اتصال  3و  2مدار كويل سيلندر 

     .كوتاه شده است

  
  )به جدول زير رجوع كنيد(يابي  عيب) 2(

  
  سيگنال سنسور فشار مطلق مانيفولد گاز خيلي باال است P0105-1:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
 kPa 90: وقتي موتور خاموش است

  ≈ kPa 45: در دور آرام موتور
  .كند با باز كردن دريچه گاز، فشار مانيفولد تغيير مي: كند مادامي كه موتور كار مي

  .درجه جابجا شده است 360سوخت ترتيب تزريق%50اگر روش تشخيص فشار سيلندر پذيرفته شده است، به احتمال
  سيگنال نرمال  دما/ سنسور فشار   سنسور فشارMT20MT20U ترمينال

5ولتاژ مبنا V2704CB 5 V 
 42BA 0.5 ~ 4.5 V 25  سيگنال فشار مانيفولد

 2821AD 0 V  اتصال بدنه سيگنال سنسور
 رفع عيبهاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 .استموتور روشن-
 - No TPS fault 
 - MAP>98.117 kpa 
 - TPS<19.141% 
- >2.5 sec.دوره عيب  

5كشي مدار سيگنال فشار به ولتاژ سيم )1 Vاتصال كوتاه شده (+)و يا برق
  .است

 .سنسور آسيب ديده است )2
  .خراب است ECMرابط سيگنال ورودي فشار روي  )3

  .دسته سيم را تعمير كنيد )1
 .سنسور را تعويض كنيد )2
3( ECM كنيد را تعويض.  

  
  سيگنال سنسور فشار مطلق مانيفولد گاز خيلي كم است P0105-2:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري 
 kPa 90: وقتي موتور خاموش است

  ≈ kPa 45: در دور آرام موتور
  .كند فشار مانيفولد تغيير ميبا باز كردن دريچه گاز، : كند مادامي كه موتور كار مي

  .درجه جابجا شده است 360ترتيب تزريق سوخت%50اگر روش تشخيص فشار سيلندر پذيرفته شده است، به احتمال
  سيگنال نرمال  دما/ سنسور فشار   سنسور فشارMT20MT20U ترمينال

5ولتاژ مبنا V2704CB 5 V 
 42BA 0.5 ~ 4.5 V 25  سيگنال فشار مانيفولد

 2821AD 0 V  اتصال بدنه سيگنال سنسور
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 رفع عيبهاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 .وجود نداردTPSعيب-
 - MAP<14.017 kpa 
 - RPM<1050 rpm 
 - TPS>18.75% 
 - 2.5 s >  مدت عيب  

 .سوكت به خوبي وصل نشده است )1
 .كشي مدار سيگنال فشار قطع شدگي دارد سيم )2
 .ر به بدنه اتصال كوتاه شده استكشي مدار سيگنال فشا سيم )3
 .قطع شده است V 5ولتاژ پايه  )4
 .اتصال بدنه سيگنال سنسور قطع شده است )5
ايـن عيـب بـه سنسـور آسـيب      (با بدنه جابجا شـده اسـت    5Vسيم برق  )6

 )زند مي
 .سنسور آسيب ديده است )7
 .عيب داردECM MAPاتصال ورودي سيگنال )8

  .مجدداً وصل كنيد )1
 .ددسته سيم را تعويض كني )2
 .كشي را تعمير كنيد سيم )3
 .كشي را تعمير كنيد سيم )4
 .كشي را تعمير كنيد سيم )5
 .كشي را تعمير كنيد سيم )6
 .سنسور را تعويض كنيد )7
8( ECM را تعويض كنيد.  

  
  سيگنال سنسور دماي هواي ورودي خيلي كم است P0110-1:كد عيب

 .شودوشن مييابي رشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  .كند تجاوز نمي C°44.25دماي هواي ورودي مساوي دماي آب موتور است ولي از

 ترمينال
MT20 MT20U  سنسور دماي هواي

  ورودي 
  سيگنال نرمال  دما/ سنسور فشار 

 3527B C 0.5 ~ 4.5 V  سيگنال دماي هواي ورودي
 2821A D 0 V  اتصال بدنه سيگنال سنسور
 رفع عيبهاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

->120s  مدت كار موتور 
 - MAT<-38.25°C 
 - 2s   >  مدت عيب  

 .سوكت به خوبي وصل نشده است )1
 .مدار سيگنال دما قطع شدگي دارد )2
 .اتصال بدنه سيگنال سنسور قطع شدگي دارد )3
 .اتصال كوتاه شده است(+) مدار سيگنال دما به برق  )4
 .سنسور آسيب ديده است )5
 .خراب استECMيگنالواسطه ورودي س )6

  .مجدداً وصل كنيد )1
 .دسته سيم را تعمير كنيد )2
 .دسته سيم را تعمير كنيد )3
 .دسته سيم را تعمير كنيد )4
 .سنسور را تعويض كنيد )5
6( ECM را تعويض كنيد.  

  
  سيگنال سنسور دماي هواي ورودي خيلي زياد است P0110-2:كد عيب

 .شوديابي روشن ميچراغ عيبشودزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
 ترمينال

MT20 MT20U  سنسور دماي هواي
  ورودي

  سيگنال نرمال  دما/ سنسور فشار 

  3443B C 0.5 ~ 4.5 V سيگنال دماي آب موتور
  3705A D  0 V  اتصال بدنه سيگنال سنسور
 رفع عيبهاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

-60s > زمان كار موتور 
 - MAT>148.5°C 
- 2s > مدت زمان عيب  

 .مدار سيگنال دما به بدنه اتصال كوتاه شده است) 1
  .سنسور آسيب ديده است) 2
 .خراب استECMواسطه ورودي سيگنال به) 3

  .كشي را تعمير كنيد دسته سيم) 1
  .سنسور را تعويض كنيد) 2
3 (ECM را تعويض كنيد.  

  
  .خيلي كم است سيگنال سنسور دماي آب موتور P0115-1:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  . كند تجاوز نميc°44.25دماي هواي ورودي معادل دماي آب موتور است ولي از

 ترمينال
MT20 MT20U  سنسور دماي آب

  موتور
  سيگنال نرمال

  3443B 0.5 ~ 4.5 V سيگنال دماي آب موتور
  3705A 0 V  تصال بدنه سيگنال سنسورا

 رفع عيبهاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
-10s > زمان كار موتور 
 - -CTS<-38.25°C 
 - 2s  >  مدت عيب  

 .سوكت به خوبي وصل نشده است) 1
  .مدار سيگنال دما قطع شدگي دارد) 2
  .اتصال بدنه سيگنال سنسور قطع شدگي دارد) 3
  .اتصال كوتاه شده است(+) برق  مدار سيگنال دما به) 4
  .سنسور آسيب ديده است) 5
 .خراب استECMواسطه ورودي سيگنال به) 6

  .مجدداً وصل كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 4
  .سنسور را تعويض كنيد) 5
6 (ECM را تعويض كنيد.  
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  سيگنال سنسور دماي آب موتور خيلي زياد است P0115-2:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  .شود رود و با گذشت زمان، به همين ميزان ثابت ميباال ميC°79.5دماي هواي ورودي موقع شروع كار موتور تا

 ترمينال
MT20 MT20U  سنسور دماي آب

  وتورم
  سيگنال نرمال

  3443B0.5 ~ 4.5 V سيگنال دماي آب موتور
  3705A0 V  اتصال بدنه سيگنال سنسور
 رفع عيبهاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 >2sمدت زمان كار موتور-
 - CTS>135°C 
  > 2sمدت عيب -

 .مدار سيگنال دما به بدنه اتصال كوتاه شده است) 1
  .سنسور آسيب ديده است) 2
 .خراب استECMواسطه ورودي سيگنال به) 3

  .دسته سيم را تعمير كنيد) 1
  .سنسور را تعويض كنيد) 2
3 (ECMرا تعويض كنيد.  

  
  سيگنال سنسور موقعيت دريچه گاز خيلي باال است P0120-1:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  .كند كنيد، در دورهاي ديگر موتور مقدار باز بودن دريچه گاز با دور موتور تغيير مي %0رام، مقدار سنسور باز بودن دريچه گاز در دور آ

  .كاليبره شدن اتوماتيك سنسور موقعيت دريچه گاز روي صفر موقتاً متوقف شده است
 .پاك كردن موقتاً متوقف شده است

 ترمينال
MT20 MT20U ريچه سنسور وضعيت د

 گاز
  سيگنال نرمال

5ولتاژ مبناي V3620A5 V 
  2624C0.5 ~ 4.5 V  سيگنال موقعيت دريچه گاز
 3705B0 V  اتصال بدنه سيگنال سنسور
 رفع عيبهاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 :كند وليموتور كار مي-
 <rpm 3000دور موتور  - 
 - MAP خراب نيست 
 - MAP < 70 kpa 
  > 2sمدت عيب -

  .يا مدار ولتاژ مبنا اتصال كوتاه شده است(+)مدار سيگنال سنسور به برق) 1
  .سنسور آسيب ديده است) 2
  .خراب است ECMواسطه ورودي سيگنال به ) 3

  .دسته سيم را تعمير كنيد) 1
  .سنسور را تعمير كنيد) 2
3 (ECM را تعويض كنيد.  

  
  خيلي پايين است سيگنال سنسور موقعيت دريچه گاز P0120-2:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  .كند كنيد، در دورهاي ديگر موتور مقدار باز بودن دريچه گاز با دور موتور تغيير مي %0در دور آرام، مقدار سنسور باز بودن دريچه گاز 
  .گاز روي صفر موقتاً متوقف شده استكاليبره شدن اتوماتيك سنسور موقعيت دريچه 

 .پاك كردن موقتاً متوقف شده است
 ترمينال

MT20 MT20U  سنسور وضعيت دريچه
 گاز

  سيگنال نرمال

5ولتاژ مبناي V3620A5 V 
  2624C0.5 ~ 4.5 V  سيگنال موقعيت دريچه گاز
 3705B0 V  اتصال بدنه سيگنال سنسور
 رفع عيبالي عيبهاي احتمعلت  شرايط تشخيص

 .سوكت به خوبي وصل نشده است) 2s <  1مدت عيب-
  .شدگي دارد مدار سيگنال سنسور قطع) 2
  .مدار سيگنال سنسور به بدنه اتصال كوتاه شده است) 3
  .سنسور آسيب ديده است) 4
 .خراب استECMواسطه ورودي سيگنال به) 5

  .مجدداً وصل كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3
  .سنسور را تعويض كنيد) 4
5 (ECMرا تعويض كنيد.  

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 XIسيستم برقي 
XI-24  

 

291 
  

  
  سيگنال سنسور اكسيژن وجود ندارد P0130-4:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  .تواند كنترل شوددر سيستم مدار بسته نسبت سوخت و هوا نمي

  ترمينال
MT20 MT20U  سنسور اكسيژن گرم

  شده
  سيگنال نرمال

 C 12 V--برق اصلي سيستم
  61D 0 V- انداز گرمكنراه

  كند نوسان مي mV 1000-0از  3162B  سيگنال باالي سنسور اكسيژن
 5506A 0 V  سيگنال پايين سنسور اكسيژن

 رفع عيبهاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
-> 360.25 mV   ســيگنال

 سنسور اكسيژن
 - <538.19 mV  ــيگنال ســ

 سنسور اكسيژن
 > 40sزمان كار موتور  - 
 - TPS  وMAP سالم هستند. 
 C°72 >دماي آب موتور  - 
وارد حالت كنترل مـدار بسـته    - 

 .سوخت شويد
 - TPS>10.156% 
 > 15sمدت -

 .سوكت به خوبي وصل نشده است) 1
  .مدار سيگنال سنسور قطع شدگي دارد) 2
  .ر اثر موقعيت يا داغ شدن بيش از حد خراب استسنسور ب) 3
  .خراب است ECMواسطه ورودي سيگنال به ) 4

  .مجددا وصل كنيد)1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .سنسور را تعويض كنيد) 3
4 (ECM را تعويض كنيد.  

  
  اتصال كوتاه شده است(+) مدار گرمكن سنسور اكسيژن به برق  P0135-1:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  كنترل اضطراريراه حل
  (OFF)سوئيچ بسته است 

 .زمان عملكرد سيستم مدار بسته تأخير دارد
  ترمينال

MT20  MT20U  سنسور اكسيژن گرم
  شده

  سيگنال نرمال

 C 12 V-- برق اصلي سيستم
 61D 0 V- انداز گرمكنراه

  كند نوسان مي mV 1000 ~ 0از  3162B  اكسيژنسيگنال باالي سنسور 
 5506A 0 V  سيگنال پايين سنسور اكسيژن

 رفع عيبهاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
 .اتصال كوتاه شده است(+)كن به برقانداز گرممدار راه) 1s < 1مدت-

  .سنسور آسيب ديده است) 2
 .خراب استECMواسطه كنترل خروجي سيگنال) 3

  .دسته سيم را تعمير كنيد)1
  .سنسور را تعويض كنيد) 2
3(ECM را تعويض كنيد.  

  
  مدار گرمكن سنسور اكسيژن قطع شده است يا به بدنه اتصال كوتاه دارد P0135-2:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  (OFF)سوئيچ بسته است 

 .ملكرد سيستم مدار بسته تأخير داردزمان ع
  ترمينال

MT20  MT20U  سنسور اكسيژن گرم
  شده

  سيگنال نرمال

 C 12 V-- برق اصلي سيستم
 61D 0 V- انداز گرمكنراه

  كند نوسان مي mV 1000 ~ 0از  3162B  سيگنال باالي سنسور اكسيژن
 5506A 0 V  سيگنال پايين سنسور اكسيژن

 رفع عيبهاي احتمالي عيبعلت  صشرايط تشخي
 .رله اصلي سالم است-
  > 1sمدت  - 

 .سوكت به خوبي وصل نشده است) 1
  .انداز گرمكن قطع شدگي دارد مدار راه) 2
  .انداز گرمكن به بدنه اتصال كوتاه شده است مدار راه) 3
  .سنسور آسيب ديده است) 4
 .خراب استECMواسطه كنترل خروجي سيگنال) 5

  .وصل كنيد مجدداً)1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3
  .سنسور را تعويض كنيد) 4
5(ECM را تعويض كنيد.  
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  دهد كه مدت زماني كه سوخت غني شده است خيلي زياد استسنسور اكسيژن نشان مي P0170-1:كد عيب

.شوديابي روشن مييبشود چراغ عزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
 .تواند كنترل شودنسبت سوخت و هوا در مدار بسته نمي

سنسور اكسيژن گرم  MT20  MT20U  ترمينال
  شده

  سيگنال نرمال

 C12 V-- برق اصلي سيستم
 61D0 V- انداز گرمكنراه

  كند نوسان مي mV 1000 ~ 0از 3162B  سيگنال باالي سنسور اكسيژن
 5506A0 V  ن سنسور اكسيژنسيگنال پايي

 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
 998.26سيگنال سنسور اكسيزن -

mV < 
 > 40sزمان كار موتور  - 
 - TPS  وMAP سالم هستند 
 > C°72دماي آب موتور  - 
ــته    -  ــدار بس ــرل م ــت كنت وارد حال

 سوخت شويد
 - TPS > 10.156% 
 > 15sمدت -

  .اتصال كوتاه شده است12يا5Vمدار سيگنال سنسور به) 1
  .سنسور آسيب ديده است) 2
  .خراب است ECMواسطه ورودي سيگنال به ) 3

  .دسته سيم را تعمير كنيد) 1
  .سنسور را تعويض كنيد) 2
3 (ECM را تعويض كنيد.  

  
  دهد كه مدت زماني كه سوخت رقيق شده است خيلي زياد استسنسور اكسيژن نشان مي P0170-8:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  كنترل اضطراريراه حل
 ..تواند كنترل شودنسبت سوخت و هوا در مدار بسته نمي

  ترمينال
MT20  MT20U  سنسور اكسيژن گرم

  شده
  سيگنال نرمال

 C12 V-- برق اصلي سيستم
 61D0 V- انداز كرمكنراه

  كند نوسان مي mV 1000 ~ 0از 3162B  سيگنال باالي سنسور اكسيژن
 5506A0 V  سيگنال پايين سنسور اكسيژن
 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 52.083سيگنال سنسور اكسيزن -
mV  < 

 > 40sزمان كار موتور  - 
 - TPS  وMAP سالم هستند 
 > C°72دماي آب موتور  - 
ــته    -  ــدار بس ــرل م ــت كنت وارد حال

 سوخت شويد
 - TPS > 10.156% 
 > 15sمدت -

 .مدار سيگنال سنسور به بدنه اتصال كوتاه شده است) 1
  .هاي باال و پايين سنسور برعكس شده است مدارهاي سيگنال) 2
  .سنسور آسيب ديده است) 2
  .خراب است ECMواسطه ورودي سيگنال به ) 3

  .دسته سيم را تعمير كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .كنيدسنسور را تعويض ) 2
3 (ECM را تعويض كنيد.  

  

 كد عيب
P0201-0 مدار انژكتورA)عيب دارد)1سيلندر. 
P0202-0 مدار انژكتورB)عيب دارد)2سيلندر. 
P0203-0 مدار انژكتورC)عيب دارد)3سيلندر. 
P0204-0 مدار انژكتورD)عيب دارد)4سيلندر. 

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبهر ميزماني كه عيب ظا  راه حل كنترل اضطراري
  سيگنال نرمال  سوخت پاشMT20 MT20U  ترمينال

 A12 V - - برق اصلي سيستم
 V 12-0موج مربعي تقريباً 7055B  )1سيلندر(Aانژكتور
 V 12-0موج مربعي تقريباً 6156B  )2سيلندر(Bانژكتور
 V 12-0تقريباً موج مربعي 6071B  )3سيلندر(Cانژكتور
 V 12-0موج مربعي تقريباً 4970B  )4سيلندر(Dانژكتور

 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
 (ON)سوئيچ باز شده است -
 .كند پمپ بنزين نرمال كار مي - 
   > V 10ولتاژ مدار جرقه  - 

 .مدار انژكتور مربوطه به برق يا بدنه اتصال كوتاه شده است) 1
  .شدگي دارد ژكتور مربوطه قطعمدار ان) 2
  .سوكت خوب وصل نشده است) 3
  .مدار انژكتور آسيب ديده است) 4
 .خراب استECMواسطه كنترل خروجي سنسور) 5

  .دسته سيم را تعمير كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .مجدداً وصل كنيد) 3
  .انژكتور آسيب ديده را تعويض كنيد) 4
5 (ECMرا تعويض كنيد.  
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  اتصال كوتاه شده است(+) رله پمپ بنزين به برق  P0230-1:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  سيگنال نرمال  رله پمپ بنزينMT20 MT20U  ترمينال

 V 12 --- برق اصلي سيستم
  )شود متوقف مي( V 12، )كند كار مي( V 0 -0947 انداز رلهراه

 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
  .سيستم اتصال كوتاه شده است(+)انداز رله به برقمدار راه) 1.5625s <  1مدت-

  .رله آسيب ديده است) 2
 .خراب استECMواسطه كنترل خروجي سيگنال) 3

  .دسته سيم را تعمير كنيد) 1
  .رله را تعويض كنيد) 2
3 (ECM را تعويض كنيد.  

  
  رله پمپ بنزين قطع شدگي دارد يا به بدنه اتصال كوتاه شده است P0230-2:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  سيگنال نرمال  رله پمپ بنزينMT20 MT20U  ترمينال

 V 12 --- برق اصلي سيستم
  )شود متوقف مي( V 12، )كند كار مي( V 0 -0947 انداز رلهراه

 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
  > 1.5625sمدت-

  
 .سوكت خوب وصل نشده است) 1
  .برق اصلي سيستم قطع است) 2
  .برق سيستم اتصال كوتاه شده است) -(انداز رله به منفي  مدار راه) 3
  .شدگي دارد انداز رله قطع مدار راه) 4
  .رله آسيب ديده است) 5
 .خراب استECMواسطه كنترل خروجي سيگنال) 6

  .مجدداٌ وصل كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 4
  .رله را تعويض كنيد) 5
6 (ECM را تعويض كنيد.  

  
  استضعيف ) ناك(اتصال سنسور ضربه  P0325-0:كد عيب

 .روشن كنيد (OFF)يابي را روشن كنيد تا موقعي كه سوئيچ بسته شدهچراغ عيب  راه حل كنترل اضطراري
 .از جدول آوانس جرقه استفاده كنيد

  سيگنال نرمال  سنسور احتراقMT20 MT20U  ترمينال
 V 1 ~ 0 23692  )احتراق(سيگنال انفجار

  V 0 37051  بدنه سيگنال سنسور
 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  خيصشرايط تش

 > rpm 2000دور موتور-
 - MPA > 50 kpa 
  5s >مدت  - 

 .سوكت خوب وصل نشده است) 1
  .قطع شدگي دارد) ناك(مدار سيگنال ضربه ) 2
  .بدنه سيگنال سنسور اتصال كوتاه شده است) 3
  .مدار سيگنال انفجار به مدارهاي ديگر اتصال كوتاه شده است) 4
  .ب ديده استسنسور آسي) 5
 .خراب استECMواسطه كنترل خروجي سيگنال) 6

  .مجدداً وصل كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 4
  .سنسور را تعويض كنيد) 5
6 (ECM را تعويض كنيد.  

  
  نداردوجود 58Xسيگنال سنسور موقعيت ميل لنگ  P0335-0:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  ترمينال

MT20  MT20U  سنسور موقعيت
  لنگ ميل

  سيگنال نرمال

  )Bو سنسور (موج سينوسي  4112A > 400 mV  سيگنال ميل لنگ زياد است
  )Aور و سنس(موج سينوسي  3328B > 400 mV  سيگنال ميل لنگ كم است

 4573C 0 V ,29 ,21 ,06  سيم اتصال بدنه سيستم
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 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
 .موتور را روشن كنيد-
 .سيگنال دور موتور وجود ندارد - 
 - MAP  2.9509به kpa  كاهش

 .يافته است
افـت   V 0.8ولتـاژ سيسـتم بـه     - 

 .كرده است
 < km/h 4سرعت خودرو  - 
 > 2sمدت -

 .وب وصل نشده استسوكت خ) 1
  .اند سيگنال باال و سيگنال پائين برعكس وصل شده) 2
  .شدگي دارد مدار سيگنال قطع) 3
  .مدار سيگنال به مدارهاي ديگر اتصال كوتاه شده است) 4
  .سنسور آسيب ديده است) 5
  . خراب است ECMواسطه ورودي سيگنال ) 6

  .مجدداً وصل كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 4
  .سنسور را تعويض كنيد) 5
6 (ECM را تعويض كنيد.  

  
  غلط است 58xسيگنال سنسور موقعيت ميل لنگ  P0335-8:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  ترمينال

MT20  MT20U ر موقعيت سنسو
  لنگميل

  سيگنال نرمال

  )Bو سنسور (موج سينوسي  4112A> 400 mV  سيگنال ميل لنگ زياد است
  )Aو سنسور (موج سينوسي  3328B> 400 mV  سيگنال ميل لنگ كم است

 4543C0 V ,29 ,21 ,06  سيم اتصال بدنه سيستم
 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 .كندميموتور كار-
ســيكل متــوالي، تعــداد    5در  - 

 ECMهاي ثبت شده در  دندانه
 نيست58معادل

 .بندي شده استمدار سيگنال ضعيف عايق) 1
  .مواد فلزي اضافي وجود دارد 58xدر دنده رينگي ) 2

  .استفاده كنيد) شيلددار(از سيم روكش شده ) 1
  .را تميز كنيد 58xدنده رينگي ) 2

  
  ال موقعيت ميل سوپاپ كم استسيگن P0342-0:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  .درجه جابجا شده است360ترتيب تزريق سوخت%50به احتمال

  ترمينال
MT20  MT20U  سنسور موقعيت ميل

  سوپاپ
  سيگنال نرمال

5ولتاژ مبناي V2704C5 V 
 V 5-0موج مربعي 3010A اپسيگنال ميل سوپ

 3705B0 V  اتصال بدنه سيگنال سنسور
 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 .سوكت خوب وصل نشده است) 1  كندموتور كار مي-
  .مدار ولتاژ مبنا قطع شدگي دارد) 2
  .اتصال بدنه سيگنال قطع شده است) 3
  .مدار سيگنال ميل سوپاپ قطع شده است) 4
  .سنسور آسيب ديده است) 5
 .خراب استECMواسطه) 6

  .مجدداً وصل كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 4
  .سنسور را تعويض كنيد) 5
6 (ECMرا تعويض كنيد.  

  
  سيگنال موقعيت ميل سوپاپ زياد است P0343-2:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  ل اضطراريراه حل كنتر
  .درجه جابجا شده است360ترتيب تزريق سوخت%50به احتمال

  ترمينال
MT20  MT20U  سنسور موقعيت ميل

  سوپاپ
  سيگنال نرمال

5ولتاژ مبناي V2704C5 V 
 V 5-0موج مربعي 3010A سيگنال ميل سوپاپ

 3705B0 V  سيگنال سنسوراتصال بدنه
 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 .مدار سيگنال ميل سوپاپ خراب است) 1  كندموتور كار مي-
  .سنسور آسيب ديده است) 2
 .خراب استECMواسطه كنترل خروجي سيگنال) 3

  .دسته سيم را تعمير كنيد) 1
  .سنسور را تعويض كنيد) 2
3 (ECMرا تعويض كنيد.  
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  اتصال كوتاه شده است(+) به برق  4و  1انداز كويل سيلندرهايمدار راه P0351-1:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  .را متوقف كنيد 4و  1تزريق سوخت به سيلندرهاي 

 رسيده استrpm 1200دور آرام مورد نظر به
  سيگنال نرمال  كوئلMT20 MT20U  ترمينال

 B 12 V--برق اصلي سيستم
  V 12-0سيگنال موج مربعي تقريباً  C 32 57 ,46 4و1انداز سيلندرراه

> 300 V پيك القاء  
  V 12-0سيگنال موج مربعي تقريباً  A 52 62 ,50 3و2انداز سيلندرراه

> 300 V پيك القاء  
 رفع عيب ي عيبهاي احتمالعلت  شرايط تشخيص

1.25مدت- s 1 (اتصال كوتاه شده است(+)به برق4و1انداز سيلندرهايمدار راه.  
  .كويل آسيب ديده است) 2
3 (ECMخراب است. 

  .دسته سيم را تعمير كنيد) 1
  .كويل را تعويض كنيد) 2
3 (ECM را تعويض كنيد.  

  
  شدگي دارد يا به بدنه اتصال كوتاه شده است قطع4و1انداز كويل سيلندرهايمدار راه P0351-2:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
 .را متوقف كنيد4و1تزريق سوخت به سيلندرهاي

  سيگنال نرمال  كوئلMT20 MT20U  ترمينال
 B 12 V-- برق اصلي سيستم

  V 12-0سيگنال موج مربعي تقريباً  C 32 57 ,46 4و  1انداز سيلندرهايراه
> 300 V پيك القاء  

  V 12-0سيگنال موج مربعي تقريباً  A 52 62 ,50 3و  2انداز سيلندرهايراه
> 300 V پيك القاء  

 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
1.25:مدت- s 1 (سوكت خوب وصل نشده است. 

سيستم اتصـال كوتـاه شـده    ) -(به برق  4و  1رهاي انداز سيلند مدار راه) 2
  .است

  .قطع شده است 4و  1انداز سيلندرهاي  مدار راه) 3
  .كويل آسيب ديده است) 4
5 (ECMخراب است. 

  .مجدداً وصل كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3
  .كويل را تعويض كنيد) 4
5 (ECM را تعويض كنيد.  

  
  اتصال كوتاه شده است(+) به برق  3و  2انداز كويل سيلندرهايمدار راه P0352-1:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  .را متوقف كنيد 3و  2تزريق سوخت به سيلندرهاي 

 .افزايش يافته استrpm 1200دور آرام مورد نظر تا
  سيگنال نرمال  كوئلMT20 MT20U  نالترمي
 B  12 V-- برق اصلي سيستم

  V 12-0سيگنال موج مربعي تقريباً  C 32 57 ,46 4و  1انداز سيلندرهايراه
> 300 V پيك القاء  

  V 12-0سيگنال موج مربعي تقريباً  A 52 62 ,50  3و  2انداز سيلندرهايراه
> 300 V پيك القاء  

 رفع عيب اي احتمالي عيبهعلت  شرايط تشخيص
  .اتصال كوتاه شده است(+)به برق3و2انداز سيلندرهايمدار راه) 1.25s 1:مدت-

  .كويل آسيب ديده است) 2
3 (ECMآسيب ديده است. 

  .دسته سيم را تعمير كنيد) 1
  .كويل را تعويض كنيد) 2
3 (ECM را تعويض كنيد.  
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  قطع شدگي دارند يا به بدنه اتصال كوتاه شده است3و2ل سيلندرهايانداز كويمدار راه P0352-2:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
 .را متوقف كنيد3و2تزريق سوخت به سيلندرهاي

  سيگنال نرمال  كويلMT20 MT20U  ترمينال
 B 12 V-- برق اصلي سيستم

  V 12-0سيگنال موج مربعي تقريباً  C 32 57 ,46 4و 1از سيلندرهاياندراه
> 300 V پيك القاء  

  V 12-0سيگنال موج مربعي تقريباً  A 52 62 ,50  3و 2انداز سيلندرهايراه
> 300 V پيك القاء  

 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
 .سوكت خوب وصل نشده است) 1.25s 1:مدت-

برق سيستم اتصال كوتاه شـده  ) -(به منفي  3و  2انداز سيلندر  راه مدار) 2
  .است

  .قطع شده است 3و  2انداز سيلندر  مدار راه) 3
  .كويل آسيب ديده است) 4
5 (ECMخراب است. 

  .مجدداً وصل كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3
  .كويل را تعويض كنيد) 4
5 (ECM ا تعويض كنيدر.  

  
  اتصال كوتاه شده است(+) مدار شير برقي كنستر ذغالي به برق  P0443-1:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
 .شير برقي كنستر ذغالي را ببنديد

  سيگنال نرمال  شير برقي كنستر ذغاليMT20 MT20U  ترمينال
 B 12 V-- لي سيستمبرق اص

 V 12-0موج مربعي 1063Aانداز شير برقيراه
 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 .اتصال كوتاه شده است(+)مدار شير برقي به برق) 2s < 1مدت-
  .شير برقي آسيب ديده است) 2
3 (ECMخراب است. 

  .دسته سيم را تعمير كنيد) 1
  .كنيد شير برقي را تعويض) 2
3 (ECMرا تعويض كنيد.  

  
  مدار شير برقي كنستر ذغالي قطع شده است يا به بدنه اتصال كوتاه دارد P0443-2:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
 .شير برقي كنستر ذغالي را ببنديد

  سيگنال نرمال  اليشير برقي كنستر ذغMT20 MT20U  ترمينال
 B 12 V-- برق اصلي سيستم

 V 12-0موج مربعي 1063Aانداز شير برقيراه
 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 .سوكت خوب وصل نشده است) 5s < 1مدت-
  .اتصال كوتاه شده است(+) انداز شير برقي به برق سيستم  مدار راه) 2
  .ي قطع شدگي داردانداز شير برق مدار راه) 3
  .مدار متصل به برق اصلي سيستم قطع شده است) 4
  .شير برقي آسيب ديده است) 5
6 (ECMخراب است. 

  .مجدداً وصل كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 4
  .شير برقي را تعويض كنيد) 5
6 (ECMرا تعويض كنيد.  

  
  اتصال كوتاه شده است(+) انداز رله فن دور پايين رادياتور به برق مدار راه P0480-1:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  .شود درجه باال رود فن دور باال روشن مي98كند، دماي آب تافن كار نمي

  سيگنال نرمال  فن دور پايينرلهMT20 MT20U  ترمينال
 V 12 --- باتري

 V 12، توقف  V 0: كار-0167انداز رلهراه
 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 .اتصال كوتاه شده است(+)انداز رله به برقمدار راه) 3s < 1مدت-
  .رله آسيب ديده است) 2
3 (ECMخراب است. 

  .ددسته سيم را تعمير كني) 1
  .رله را تعويض كنيد) 2
3 (ECMرا تعويض كنيد.  
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  شدگي دارد يا به بدنه اتصال كوتاه شده است انداز رله فن دور پايين رادياتور قطعمدار راه P0480-2:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  .شود درجه باال رود، فن دور باال روشن مي.98كند، دماي آب تافن كار نمي

  سيگنال نرمال  رله فن دور پايينMT20 MT20U  ترمينال
 V 12  --- باتري

 V 12، توقف  V 0: كار -0167انداز رلهراه
 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 .سوكت خوب وصل نشده است) 3s < 1مدت-
  .سيستم اتصال كوتاه شده است) -(برق منفي انداز رله به  مدار راه) 2
  .شدگي دارد انداز رله قطع مدار راه) 3
  .مدار اتصال به باتري قطع شده است) 4
  .رله آسيب ديده است) 5
6 (ECMخراب است. 

  .مجدداً وصل كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 4
  .رله را تعويض كنيد) 5
6 (ECM را تعويض كنيد.  

  
  اتصال كوتاه شده است(+) انداز فن دور باالي رادياتور به برق مدار راه P0481-1:كد عيب

 ..شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  سيگنال نرمال  رله فن دور پايينMT20 MT20U  ترمينال

 V 12  --- ريبات
 V 12، توقف  V 0: كار -0850انداز رلهراه

 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
 .اتصال كوتاه شده است(+)انداز رله به برقمدار راه) 3s < 1مدت-

  .رله آسيب ديده است) 2
3 (ECMخراب است. 

  .دسته سيم را تعمير كنيد) 1
  .رله را تعويض كنيد) 2
3 (ECM را تعويض كنيد.  

  
  انداز رله فن دور باالي رادياتور قطع شدگي دارد يا به بدنه اتصال كوتاه شده استمدار راه P0481-2:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
 ).به بدنه اتصال كوتاه شده است(كندفن دائم كار مي

  سيگنال نرمال  رله فن دور پايينMT20 MT20U  ترمينال
 V 12  --- باتري

 V 12: ، توقف  V 0: كار   -0850انداز رلهراه
 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 .سوكت خوب وصل نشده است) 3s < 1مدت-
  .سيستم اتصال كوتاه شده است) -(انداز رله به برق منفي  مدار راه) 2
  .شدگي دارد انداز رله قطع همدار را) 3
  .مدار اتصال به باتري قطع شده است) 4
  .رله آسيب ديده است) 5
6 (ECMخراب است. 

  .مجدداً وصل كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 4
  .رله را تعويض كنيد) 5
6 (ECM را تعويض كنيد.  

  
  اتصال كوتاه شده است(+) انداز رله فن كندانسور كولر به برق مدار راه P0482-1:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
 .كندفن كار نمي

  سيگنال نرمال  رله فن دور پايينMT20MT20U  ترمينال
 V 12  --- باتري

 V 12، توقف  V 0: كار -68 03انداز رلهراه
 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 .اتصال كوتاه شده است(+)اندازي رله به برقمدار راه) 3s < 1مدت-
  .رله آسيب ديده است) 2
3 (ECMخراب است. 

  .دسته سيم را تعمير كنيد) 1
  .رله را تعويض كنيد) 2
3 (ECM را تعويض كنيد.  
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  شدگي دارد يا به بدنه اتصال كوتاه شده استانداز رله فن كندانسور كولر قطعمدار راه P0482-2:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
  )مدار قطع است(كند  فن كار نمي

 ).به بدنه اتصال كوتاه شده است(كندفن دائم كار مي
  سيگنال نرمال  رله فن كولرMT20 MT20U  ترمينال

 V 12--- باتري
 V 12، توقف  V 0: كار-0368انداز رلهراه

 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
 .سوكت خوب وصل نشده است) 3s < 1مدت-

  .سيستم اتصال كوتاه شده است) -(انداز رله به برق منفي  مدار راه) 2
  .شدگي دارد انداز رله قطع مدار راه) 3
  .مدار اتصال به باتري قطع شده است) 4
  .رله آسيب ديده است) 5
6 (ECMخراب است. 

  .مجدداً وصل كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 4
  .رله را تعويض كنيد) 5
6 (ECMرا تعويض كنيد.  

  
 سرعت خودرو سيگنال نداردسنسور P0500-0:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
 ..ممكن است رانندگي محدود شده باشد

  سيگنال نرمال  سنسور سرعت خودروMT20 MT20U  ترمينال
 V 12-0موج مربعي 38033 اتصال بدنه سيگنال سنسور
 رفع عيب مالي عيبهاي احتعلت  شرايط تشخيص

 .كندموتور كار مي-
 > 2kphسرعت خودرو  - 
 - MAP < 25.82 kpa 
 - < 5000 rpm  ــور دور موتـ

1200 rpm < 
 .دريچه گاز بسته است - 
 > 5sمدت -

 .سوكت خوب وصل نشده است) 1
  .قطع شده است ECMكشي از سنسور به  سيم) 2
  .سنسور سرعت خودرو آسيب ديده است) 3
4 (ECM خراب است.  

  .اً وصل كنيدمجدد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .سنسور سرعت خودرو را تعويض كنيد) 3
4 (ECM را تعويض كنيد.  

  
  كنترل دور آرام خراب است P0505-0:كد عيب

 .موقتاً دور آرام متوقف شده است  راه حل كنترل اضطراري
 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي

  سيگنال نرمال  شير كنترل دور آرامMT20 MT20U  ترمينال
  )Cو شير دور آرام ( V 12-0موج مربعي  A0754D-شير دور آرام باال

  )Dو شير دور آرام ( V 12-0موج مربعي A 1553C-شير دور آرام پايين
  )Aو شير دور آرام ( V 12-0موج مربعي B 1333B-شير دور آرام باال

  )Bو شير دور آرام ( V 12-0موج مربعي A 1434A-م پايينشير دور آرا
 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

 .كند موتور با دور آرام كار مي-
ــال     -  ــدار نرم ــه مق ــاي آب ب دم

 .رسيده است
 - TPS  وVSS خراب نيستند. 
 180انحراف از دور مورد نظـر   - 

rpm < 
 > 15sمدت -

 .سوكت خوب وصل نشده است) 1
  .يك از مدارهاي شير دور آرام قطع شدگي ندارند هيچ )2
  .غلط است ECMارتباط بين سوكت شير دور آرام و سوكت ) 3
  .مانيفولد هوا نشتي دارد) 4
  .شير كنترل دور آرام آسيب ديده است) 5
6 (ECM خراب است.  

  .مجدداً وصل كنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3
  .نشتي را رفع كنيد) 4
  .شير كنترل دور آرام را تعويض كنيد) 5
6 (ECM را تعويض كنيد.  
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 ولتاژ سيستم خيلي باال است P0560-1:كد عيب

 .شوديابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري
 .كندسيستم، تزريق سوخت را متوقف مي

  سيگنال نرمال  سوئيچ موتورMT20 MT20U  ترمينال
 V 12  - 1801 سوئيچ موتور

 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
 (ON)سوئيچ را باز كنيد -
 > V 17.2ولتاژ سيستم  - 
 > 5sمدت -

 .رگوالتور دينام آسيب ديده است) 1
  .از باتري نامناسب استفاده شده است) 2

  .رگوالتور آسيب ديده را تعويض كنيد) 1
  .از باتري مناسب استفاده كنيد )2

  
  عيب دارد) ناك(سيستم كنترل ضربه  P0607-0:كد عيب

  )OFF(يابي را روشن كنيد تا موقعي كه سوئيچ بسته شود چراغ عيب  راه حل كنترل اضطراري
  )كنترل آوانس جرقه ايمن را بپذيريد(زاويه آوانس جرقه به تأخير افتاده يا ريتارد شده است 

  سيگنال نرمال MT20 MT20UECM  ترمينال
ECM عيب داخليECM--   -  

 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
  .را تعويض كنيد ECM) 1 خراب استECM)1  عيب وجود دارد

  
  اتصال كوتاه شده است(+) يابي به برق مدار چراغ عيب P0650-1:كد عيب

  .شود روشن نمي  راه حل كنترل اضطراري
  سيگنال نرمال  يابي سيستمچراغ عيبMT20 MT20U  نالترمي

 V 12  برق جلو داشبورد--  سوئيچ موتور
 V 0: ، روشن شدن V 12 : تشخيص دادن  )جلو داشبورد(داخل آمپرها4831 يابي انداز چراغ عيبراه

 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 1  .اتصال كوتاه شده است(+)به برقJ1-31كشيمدار سيم)2s <  1مدت

  
  يابي قطع شده است و يا به بدنه اتصال كوتاه شده استمدار چراغ عيب P0650-2:كد عيب

 )مدار قطع است(شود روشن نمي  راه حل كنترل اضطراري
  )به بدنه اتصال كوتاه شده است(دائم روشن است

  سيگنال نرمال  يابي سيستمبچراغ عيMT20 MT20U  ترمينال
 V 12  )آمپرها(برق جلو داشبورد --  سوئيچ موتور

 V 0: ، روشن شدن V 12: تشخيص  )آمپرها(داخل جلو داشبورد 4831 يابي انداز چراغ عيبراه
 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

  .يابي درست نصب شده استالمپ چراغ عيب)2s <  1مدت
  .سوئيچ عيب داردسيم ) 2

  .اتصال كوتاه شده است) - (انداز به منفي  مدار راه) 3
 .يابي آسيب ديده استالمپ چراغ عيب)4

  .المپ را مجدداً جا بزنيد) 1
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 2
  .دسته سيم را تعمير كنيد) 3

  .المپ را تعويض كنيد) 4
  

  تصال كوتاه شده استا(+) مدار رله كمپرسور به برق  P1530-1:كد عيب
  .شود يابي روشن مي شود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري

  ..كند كولر كار نمي
  سيگنال نرمال  رله كمپرسورMT20 MT20U  ترمينال
 V 12 ---  باتري

 V 12، توقف  V 0: كار -0246 انداز رلهراه
 عيبرفع  هاي احتمالي عيبعلت  شرايط تشخيص

سيستم كولر تشخيص داده شده 
 .است

  > 3sمدت

  .اتصال كوتاه شده است تعمير كنيد(+)دسته سيمي را كه به برق)1
  .رله آسيب ديده است) 2

3(ECMخراب است. 

  .دسته سيم را تعمير كنيد) 1
  .رله را تعويض كنيد) 2

3 (ECM را تعويض كنيد.  
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  است يا به بدنه اتصال كوتاه شده استمدار رله كولر قطع  P1530-2  كد عيب

  راه حل كنترل اضطراري 
  . شود يابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي

  ) مدار قطع است( كند  كولر كار نمي
  )به بدنه اتصال كوتاه شده است( كند  كولر مدام كار مي

  سيگنال نرمال   رله كمپرسور MT20 MT20U ترمينال
  12V  \ \ \ باتري

 V 12، توقف  0V: كار   - 46 02 راه اندازه رله
 رفع عيب  هاي احتمالي عيبعلت شرايط تشخيص

  سيستم كولر شناسايي شده است - 
  35 >مدت  - 

 سوكت خوب وصل نشده است )1
 كابل باتري قطع است  )2
 در مدار سيم كشي ) -(اتصال كوتاه بدنه  )3
 قطع شدگي مدار  )4
 رله آسيب ديده است )5
6( ECMده استآسيب دي 

  . مجدداً وصل كنيد )1
  . سيم كشي را تعمير كنيد )2
  .سيم كشي را تعمير كنيد )3
 . سيم كشي را تعمير كنيد )4
 . رله را تعويض كنيد )5
6( ECM را تعويض كنيد .  

  
  خراب است P1604-0 EEPROM  كد عيب

  راه حل كنترل اضطراري 
 .يابي را روشن كنيدچراغ عيب

  تواند روشن شود موتور روي خودروي مجهز به دزدگير نمي
  كند   مسافت سنج كار نمي

  سيگنال نرمال  MT20 MT20U ECM ترمينال
ECM عيب داخليECU \  -  -  

 رفع عيب هاي احتمالي عيبعلت شرايط تشخيص
  را تعويض كنيد ECM) 1 خراب استECM)1  هاي موجود عيب -
 

  كنترل كننده دزدگير خراب است P1610-0  كد عيب

  . شود يابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  رل اضطراري راه حل كنت
  . تواند روشن شود موتور نمي

  سيگنال نرمال   )Delphi(دزدگير  MT20MT20U ترمينال
 5V-0پالس  ECM  5960 6درخواست دزدگير

 5V-0پالس 64078 كد دزدگير
  412V\\ باتري

  12V 3 \ \ سوئيچ موتور
  12V-0موج مربعي   1 \ \  اغ نشاندهنده دزدگير چر

 V 0 2 \ \ اتصال يدنه
  رفع عيب   هاي احتمالي عيب  علت  شرايط تشخيص

  هاي موجود  عيب  - 
 .سوكت دزدگير كثيف شده است)1
  .مدار دزدگير عيب دارد) 2
  .دزدگير خراب است) 3

  . مجدداً وصل كنيد) 1
  . سيم كشي را تعمير كنيد) 2
  . ريزي نماييد  ير را تعويض كنيد و آن را برنامهدزدگ) 3
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  و دزدگير عيب دارد EMCارتباط بين  P1610-8  كد عيب

  . شود يابي روشن ميشود چراغ عيبزماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري 
  تواند روشن شود موتور نمي

  سيگنال نرمال   )Delphi(دزدگير  MT20MT20U ترمينال
 5V-0پالس  ECM   59 60 6ت دزدگيردرخواس

 5V-0پالس  64678 كد دزدگير
  12V 4 \ \ باتري

  12V 3 \ \ سوئيچ موتور
  12V-0موج مربعي   1\\  چراغ نشاندهنده دزدگير 

 V 0 2 \ \ اتصال بدنه
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  رفع عيب   هاي احتمالي عيب  علت  شرايط تشخيص

  هاي موجود  عيب  - 

 .داردمدار دزدگير عيب)1
  .سوكت دزدگير كثيف است) 2
  .دزدگير خراب است) 3
  .خراب است ECMواسطه دزدگير ) 4

  .  سيم كشي را تعمير كنيد) 1
  .  مجدداً وصل كنيد) 2
  . ريزي كنيد  دزدگير را تعويض كنيد و آن را برنامه) 3
4 (ECM ريزي كنيد را تعويض كنيد و آن را برنامه .  

  
  كولر جلو خيلي زياد است) خنك كن(پراتور دماي اوا P2000-1  كد عيب

  . شود يابي روشن مي شود چراغ عيب زماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري 
  سيگنال نرمال   سنسور دماي اواپراتور MT20MT20U ترمينال

 V 4.5 ~ 0.5 2 3926 سيگنال دما
 V 0 37053  اتصال بدنه سيگنال سنسور 

  رفع عيب   هاي احتمالي عيب  لتع  شرايط تشخيص

 c°144 >دماي مشخص شده   - 
   35 >مدت  - 

اتصال كوتاه شـده  )-(مدار سيگنال دما به منفي)1
  . است

  . سنسور آسيب ديده است) 2
3 (ECM خراب است.  

  .  سيم كشي را تعمير كنيد) 1
  .  سنسور را تعويض كنيد) 2
3 (ECM را تعويض كنيد .  

  
  كولر جلو خيلي كم است) خنك كن(ي اواپراتور دما P2000-2  كد عيب

  . شود يابي روشن مي شود چراغ عيب زماني كه عيب ظاهر مي  راه حل كنترل اضطراري 
  سيگنال نرمال   سنسور دماي اواپراتور جلو MT20MT20U ترمينال

 V 4.5 ~ 0.5 2 26 39 سيگنال دما
 V 0 37055  اتصال بدنه سيگنال سنسور 

  رفع عيب   هاي احتمالي عيب  علت  تشخيصشرايط 

 c°144 >دماي مشخص شده   - 
   35 >مدت  - 

 .سوكت خوب وصل نشده است)1
اتصـال كوتـاه شـده    (+) مدار سيگنال دما به برق ) 2

  .  است
  . مدار سيگنال دما قطع شدگي دارد) 3
  . سنسور آسيب ديده است) 4
5 (ECM خراب است .  

  .   مجدداً وصل كنيد) 1
  .  كشي را تعمير كنيد سيم) 2
  . سيم كشي را تعمير كنيد) 3
  . سنسور را تعويض كنيد) 4
5 (ECM را تعويض كنيد .  

  
  ) جدول زير ( يابي و رفع عيب بدون كد عيب  عيب) 3(

  ياب قادر به برقراري ارتباط با سيستم نيست  عيب 01عيب 
  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت

  . است ياب درست وصل نشدهسيم عيب )1
 . ياب با سيستم هماهنگ نيست  دستگاه عيب )2
 .عيب ياب خراب است )3
 . درست نيست ECMياب و سوكت  ارتباط بين واسطه عيب )4
 . ياب قطع شدگي دارد سيم واسطه عيب )5
  . عيب دارد ECMارتباط  )6

  . ياب را مجدداً وصل كنيدسيم عيب )1
 . يابي متناسب با خودرو و سيستم انتخاب كنيد عيب )2
 . ياب را رفع كنيد گاه عيبدست  عيب )3
 . كشي را تعمير كنيد سيم )4
 . سيم كشي را تعمير كنيد )5
6( ECM را تعويض كنيد .  
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  موتور قادر به روشن شدن نيست  02عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت
 :يابيچراغ عيب

  . زند چشمك مي )1
  . كليد دزدگير خراب است - 
 . مدار دزدگير خراب شده است - 
 . شده است دزدگير خراب - 

 .شود روشن نمي )2
  فيوز  - 
 . سيم اتصال بدنه قطع است - 
  ECMسوكت  - 
 المپ و مدار  - 
 - ECM خراب است . 

 :  ياب چك كنيد شود ، توسط عيب روشن مي )3
  . كد عيب وجود دارد  - 
  . كد عيبي وجود ندارد - 

  . اگر كليد سالم يا آسيب ديده است )1
 . ريزي كنيد مجدداً كليد را برنامه - 
  . و مجدداض سوكت را وصل كنيدمدار را چك كنيد  - 
 . ريزي كنيد دزدگير را تعويض كنيد طبق برنامه اوليه آن را برنامه - 

 .تعويض كنيد )2
  . چك و تعمير كنيد - 
  . مجدداً وصل كنيد - 
 . سيم كشي و المپ را تعمير كنيد - 
 - ECM را تعويض كنيد . 

  . يابي كنيد با استفاده از دستگاه و عيب )3
  . پيدا شده را رفع كنيد  عيب - 
برق سيستم ، سيستم دريافت سيگنال ، سيستم سوخت رساني ، سيستم جرقه  - 

  . ، سيستم كنترل دور آرام ، سيستم مكانيكي موتور و خودرو  را چك كنيد

 :برق سيستم
  : كند ، ولتاژ سيستم  وقتي استارت كار مي )1
 - 8V <   
 - 8V >  

  . يابي كنيد با استفاده از دستگاه عيب )1
  . كنيد باتري را شارژ يا تعويض - 
  . هاي ديگر را چك كنيد سيستم - 

  سيستم دريافت سيگنال 
  . شود هيچ گونه داده ميزان دور فرستاده نمي )1
  . سيم سنسور موقعيت ميل لنگ قطع شده است - 
 . سوكت سنسور موقعيت ميل لنگ بر عكس شده است - 
 . و سنسور درست نيست X 58فاصله دنده مورد نظر  - 
 . تمواد اضافي به سنسور چسبيده اس - 
 . آهنربايي سنسور از بين رفته است يا آسيب ديده است - 

  . داده ميزان دور وجود دارد )2
  . و  نقطه مرگ باال درست نيست 58Xنسبت بين موقعيت دنده  -

1 (  
  . سيم كشي را تعمير كنيد - 
 . سيم كشي را تعمير كنيد - 
 mm 1.5 ~ 0.3: فاصله را تنظيم كنيد  - 
 . سنسور را تعمير كنيد - 
 . عويض كنيدسنسور را ت - 
  . ارسال داده ميزان دور ادامه دارد) 2
  . است 4و  1، نقطه مرگ باالي سيلندر  20بريدگي دندانه شماره : چك كنيد  -

  : سيستم سوخت رساني
  . اند هاي ورودي و برگشت سوخت برعكس وصل شده لوله )1
 . مدار پمپ بنزين قطع شدگي دارد )2
 . موتور خفه كرده است )3
  kpa 250 >سوخت فشار لوله ورودي  )4
  . شكسته است) سوخت پاش(نازل  - 
   kpa 250 <فشار لوله ورودي سوخت ) 5
  . مقدار سوخت در باك كافي نيست - 
  . فيلتر سوخت گرفته است - 
 . لوله ورودي سوخت نشتي دارد - 
 . رگوالتور فشار سوخت آسيب ديده است - 
 . فشار پمپ بنزين كافي نيست - 
  . ستقابليت تبديل سوخت به بخار مناسب ني - 

  . به طور مناسب وصل كنيد)1
 . سيم كشي خودرو را تعمير كنيد، سوكت پمپ بنزين را مجدداً وصل كنيد) 2
پدال گاز را كامل فشـار دهيـد ، و   : كرده است )سرريز سوخت(كمي خفه موتور ) 3

 . استارت بزنيد
، بعد كرده است، شمع را باز كند و استارت بزنيد  )سرريز سوخت(كامالً خفه موتور 

  . از خشك شدن سوخت در سيلندر و شمع ؛ تعمير الزم را انجام دهيد
  
4 (  
  . را تعويض كنيد) انژكتور(سوخت پاش  - 
5 (  
  . مجدداً باك را پر كنيد - 
  . فيلتر سوخت را تعويض كنيد - 
  . لوله ورودي سوخت را تعويض كنيد - 
  . رگوالتور فشار سوخت را تعويض كنيد - 
  . پمپ بنزين را تعويض كنيد - 
  . ز سوخت مناسب فصل استفاده كنيدا - 
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 :سيستم جرقه

  سوكت كويل )1
 . ترتيب احتراق سيلندرها درست نيست )2
 . شمع آسيب ديده است )3
  .  كويل آسيب ديده است )4

 . مجدداً سوكت را نصب كنيد )1
 . كويل و شمع را طبق توضيحات روي كويل وصل كنيد )2
 . شمع را تعويض كنيد )3
  .  كويل را تعويض كنيد )4

  : كنترل دور آرام سيستم
  . شود با گاز دادن ماليم روشن مي )1
 . شود با گاز دادن ماليم روشن نمي )2
  . شير دور آرام مناسب نيست - 
 . مطابقت ندارد ECMسوكت شير برقي دور آرام با ترمينال  - 
 . شير دور آرام مسدود شده است - 
 . قطع شده است ECMبرق  - 
 . شير دور آرام آسيب ديده است - 
 - ECM خراب است.   

 . هاي ديگر بگرديد دنبال علت )1
2(   
  . مجدداً وصل كنيد - 
 . سيم كشي را تعمير كنيد - 
 . پوسته شير تنظيم جريان را تميز كنيد - 
 . سيم كشي را تعمير كنيد - 
 . شير دور آرام را تعويض كنيد - 
 - ECM را تعويض كنيد .  

 ) :مانيفولد هوا و مانيفولد دود(سيستم ورودي و خروجي 
  . ه استفيلتر هوا مسدود شد )1
 . مبدل كاتاليستي مسدود شده است )2
  . مبدل كاتاليستي آسيب ديده است - 
  . توسط دوده مسدود شده است - 

  . مجاري هواي ورودي را تميز كنيد ، فيلتر را تعويض كنيد )1
2(   
  . مبدل كاتاليستي را تعويض كنيد - 
  . موتور را تعمير كنيد ، مبدل كاتاليستي را تعمير كنيد - 

  
  شود شود ولي موتور روشن نمي جرقه زده مي 03عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت
  : سيستم سوخت رساني 

  kpa 250 >فشار لوله ورودي سوخت  )1
 . سوخت داخل باك كافي نيست  - 
 . فيلتر سوخت مسدود شده است - 
 . لوله ورودي سوخت مسدود شده است - 
 . رگوالتور فشار سوخت آسيب ديده است - 
 . فشار سوخت پمپ كافي نيست - 
  .  قابليت تبديل سوخت به بخار مناسب نيست - 

 . مجدداً باك را پر كنيد )1
 . فيلتر سوخت را تعويض كنيد - 
 . لوله ورودي سوخت را تعويض كنيد - 
 . رگوالتور فشار سوخت را تعويض كنيد - 
 . پمپ بنزين را تعويض كنيد - 
  .  از سوخت مناسب فصل استفاده كنيد - 

  : سيستم كنترل دور آرام 
  . توان موتور را روشن كرد دن پدال گاز ميبا فشار دا) 1
  . شير برقي دور آرام مناسب نيست - 
 . نيست ECMسوكت شير برقي دور آرام منطبق بر ترمينال  - 
 . شير برقي دور آرام مسدود شده است - 
 . قطع شده است ECMبرق  - 
 . شير دور آرام آسيب ديده است - 
 - ECM خراب است .  

 . مجدداً وصل كنيد )1
 . كنيد سيم كشي را تعمير - 
 .  پوسته شير رگوالتور جريان را تميز كنيد - 
 . سيم كشي را تعمير كنيد - 
 . شير دور آرام را تعويض كنيد - 
 - ECM را تعويض كنيد  .  

  : خروجي /سيستم ورودي
  . فيلتر هوا مسدود شده است )1
 . مبدل كاتاليستي مسدود شده است )2
 . مبدل كاتاليستي آسيب ديده است - 
  . مسدود شده است هاي باقيمانده با دوده - 

 . مجاري ورودي هوا را تميز كنيد، فيلتر را تعويض كنيد )1
2(   
 . مبدل كاتاليستي را تعويض كنيد - 
  . موتور را تعمير كنيد، مبدل كاتاليستي را تعمير كنيد - 
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  دور آرام غير عادي است  04عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت
 .ين بار برق گرفته استبرق خودرو قطع شده است و سيستم براي اول )1
  .  قطع شده است ECMوقتي خودرو متوقف شده است برق  )2

 . ثانيه مجدداً استارت بزنيد10سوئيچ را ببنديد ، بعد از  )1
  .  برق بدهيد ECMدوباره به  )2

  
  دور آرام كم است  05عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت
 . شير دور آرام نامتناسب است )1
 . نيست  ECMهاي  ر دور آرام منطبق با ترمينالهاي سوكت شي ترمينال )2
 . سوراخ شير دور آرام مسدود شده است )3
 . شير دور آرام آسيب ديده است )4
 . سوخت داخل باك كافي نيست )5
 . فيلتر سوخت مسدود شده است )6
 . لوله ورودي سوخت نشتي دارد )7
 . مبدل كاتاليستي مسدود شده است )8
 . سيستم ورودي مسدود شده است )9

 . فشار سوخت آسيب ديده است رگوالتور )10
 . فشار پمپ بنزين كافي نيست  )11
12( ECM خراب است .  

  . مجدداً وصل كنيد )1
 . سيم كشي را تعمير كنيد )2
 . پوسته شير رگوالتور جريان را تميز كنيد )3
 . شير دور آرام را تعويض كنيد )4
 . باك را مجدداً پر كنيد )5
 . فيلتر سوخت را تعويض كنيد )6
 .كنيد لوله ورودي سوخت را تعويض )7
 . مبدل كاتاليستي را تعويض كنيد ، در صورت نياز موتور را تعمير كنيد )8
 . مجراي ورودي را تميز كنيد )9

 . رگوالتور فشار سوخت را تعويض كنيد )10
 . پمپ بنزين را تعويض كنيد )11
12( ECM را تعويض كنيد  .  

  
  دور آرام زياد است  06عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت
 م مورد نظر مطابق با دور آرا )1
  . دماي آب خوانده شده توسط سنسور غير عادي است - 
 . دماي آب خوانده شده توسط سنسور عادي است - 

  . با دور آرام مورد نظر مطابقت ندارد )2
  . گردد اي بر نمي دريچه گاز به وضعيت اوليه - 
مرحله ،  لوله ورودي نشتي دارد ، سيستم كنترل دور  5 <مراحل شير دور آرام  - 

 . است آرام خراب
مرحله، سيستم كنترل دور آرام خراب  150 <مراحل شير دور آرام  <مرحله  5 - 

  است  

1 (  
  . سنسور دماي آب را تعويض كنيد - 
  . اي نرمال است پديده - 

2 (  
  . سيم گاز را تنظيم كنيد - 
  . نشتي لوله ورودي را رفع كنيد ، سيستم كنترل دور آرام عيب دارد - 

  . يدرجوع كن "دور آرام كم است  "به 
  . رجوع كنيد "دور آرام كم است  "سيستم كنترل دور آرام خراب است ، به  - 

 
  دور آرام پايدار نيست  07عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت
 . واير شمع درست نشده است )1
 . فيلر شمع مناسب نيست )2
 . لوله خالء رگوالتور فشار سوخت جدا شده يا آسيب ديده است  )3
 . اند ها مسدود شده چند تا از سوخت پاش )4
  .  سر جاي خودش نيست 58Xدنده رينگي  )5

  . مجدداً وصل كنيد )1
 ) mm 1.2 ~ 1(ها را فيلر كنيد  تمام شمع )2
 . لوله خالء را چك كنيد و آن را تعمير يا تعويض نماييد )3
 . هاي خراب را تميز يا تعويض كنيد سوخت پاش )4
  .  ال استنقطه مرگ با 20مطمئن شويد كه محل خالي دندانه شماره  )5
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  شود كند ناگهان خاموش مي موتور در حالي كه به طور نرمال كار مي 08عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت
 . سيستم برق درست  وصل نشده است )1
 . سوخت داخل باك كافي نيست  )2
  .   لوله ورودي سوخت نشتي دارد )3

  . را چك كنيدسيستم برق ) -(و (+) هاي مربوطه در مدارهايتمام سوكت)1
  . باك را مجدداً پر كنيد) 2
  .  لوله ورودي سوخت را تعويض كنيد) 3

  
  شود موتور موقع كم كردن گاز خاموش مي 09عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت
 .قطع شده است ECMموقع توقف خودرو ، برق )1
  . منطبق نيست ECMهاي  هاي شير دور آرام با ترمينال ترمينال) 2
  . شير دور آرام مسدود شده است )3
  . شير دور آرام آسيب ديده است) 4
5 (ECM خراب است  .  

 . را وصل كنيد ECMمجدداً برق)1
  .  سيم كشي را تعمير كنيد) 2
  . پوسته شير رگوالتور جريان را تميز كند) 3
  . شير دور آرام را تعويض كنيد) 4
5 (ECM را تعويض كنيد   .  

  
  كند دهيم موتور غير عادي كار مي ه گاز ميموقعي ك 10عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت
  . كشي را تعمير كنيدسيم)1 .سوكت سنسور موقعيت دريچه گاز و سنسور فشار مانيفولد خراب است)1

  
  شود گيري ضعيف است يا با تاخير انجام مي شتاب 11عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت
  . م ورودي هوا صاف نيستداخل سيست)1
  . سوراخ سنسور فشار مانيفولد هوا مسدود است) 2
  . تواند كامالً باز شود دريچه گاز نمي) 3
  . سوخت پاش مسدود شده است) 4
  . داخل سيستم اگزوز ناصاف است) 5

  . مجاري ورود هوا را تميز كنيد، فيلتر هوا را تعويض كنيد)1
  . وا را تميز كنيدسوراخ سنسور فشار مانيفولد ه) 2
  .  شود پيچ توقف دريچه گاز را تنظيم كنيد، و مطمئن شويد دريچه كامالً باز مي) 3
  .  سوخت پاش خراب را تميز يا تعويض كنيد) 4
  .  سيستم اگزوز و مبدل كاتاليستي را چك و تعمير كنيد) 5

  
  قدرت موتور كافي نيست  12عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت
  . اخل سيستم ورودي هوا ناصاف استد)1
  . تواند كامالً باز شود دريچه گاز نمي) 2
  . داخل سيستم اگزوز ناصاف است) 3
  . مقاومت سيستم گيربكس خيلي زياد است) 4
  . موتور بيش از حد داغ كرده است) 5
  . سوخت پاش مسدود شده است) 6

  . كنيدمجاري ورود هوا را تميز كنيد، فيلتر هوا را تعويض )1
  . شود پيچ توقف دريچه گاز را تنظيم كنيد ، مطمئن شويد دريچه كامالً باز مي) 2
  . سيستم اگزوز و مبدل كاتاليستي را چك و تعمير كنيد) 3
  . هاي مربوطه به سيستم گيربكس را چك كنيد قطعات و مجموعه) 4
  . سيستم خنك كاري موتور را چك و تعمير كنيد) 5
  . ا تميز يا تعويض كنيدسوخت پاش خراب ر) 6

  
  دور موتور موقع رانندگي پايدار نيست 13عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت

  .  مدار فشار قوي سيستم جرقه نشتي دارد) 1
  . سوخت پاش مسدود شده است) 6

ها را مجدداً وصل كنيد، قطعات آسـيب ديـده را تعـويض     ها و اتصالتمام سوكت)1
  . كنيد

  .  خراب را تميز يا تعويض كنيد سوخت پاش) 2
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  موقع گاز دادن موتور ارتعاش دارد 14عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت
  . ها را مجدداً وصل كنيد، قطعات آسيب ديده را تعويض كنيدتمام اتصال)1 . مدار فشار قوي سيستم جرقه نشتي برق دارد )1
  

  داخل موتور حالت انفجار وجود دارد 15عيب 
  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت

  .سوخت كيفيت الزم را ندارد )1
  . موتور بيش از حد داغ شده است) 2
  . سر جاي خود نيست 58Xدنده رينگي ) 3

  . استفاده كنيد 90از سوخت با اكتان باالتر از )1
  . سيستم خنك كننده موتور را چك كنيد) 2
  . است 4و  1طه مرگ باالي سيلندر نق 20مطمئن شويد كه دندانه خالي شماره ) 3

 
  ) دماي دود هم خيلي باال است( پس سوزي وجود دارد  16عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت

  ) عيب سيستم جرقه ( كند  موتور تك كار مي) 1
  . سوپاپ دود عيب دارد) 2
  .از موقعيت خود جابجا شده است 58Xدنده رينگي ) 3

شـود ،   كند را برقرار كنيد، و اگر درست نمي ي كه كار نميبالفاصله جرقه سيلندر)1
  . سوكت انژكتور آن سيلندر را جدا كنيد

  . موتور را تعمير كنيد) 2
نشان دهنده نقطـه مـرگ بـاالي     20مطمئن شويد كه محل خالي دندانه شماره ) 3

  . است 4و  1سيلندر 
  

  شود موقعي كه موتور زير بار است بوي دود احساس مي 17عيب 
  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت

  . روشن شدن موتور غيرعادي است ) 1
  . كنترل سيستم برقي تزريق سوخت غير عادي است) 2
  . در اتصاالت از سرسيلندر تا مبدل كاتاليستي نشتي وجود دارد) 3
  . كند  هاي سنسور اكسيژن هوا نشت مي از محل رزوه) 4
  . جدا شده استلوله خالء رگوالتور فشار سوخت ) 5
  . رگوالتور فشار سوخت خراب است) 6
  . عمر مفيد مبدل كاتاليستي و سنسور اكسيژن تمام شده است) 7
مبدل كاتاليستي و سنسور اكسيژن به فلزات سنگين آلوده شده يا بـيش از حـد   ) 8

  . داغ شده است
  . مبدل كاتاليستي و سنسور اكسيژن به سولفور آلوده شده اند) 9

  : يا سيستم برقي تزريق سوخت ضعيف است ECMل بدنه اتصا) 10
  . اتصال بدنه شده است ECMقاب ) 11
  . جابجا شده است 58Xدنده رينگي  )١٢

 .موتور را چك و تعمير كنيد )1
سيستم برقي تزريق سوخت را طبق مراحل تست اوليه و شرايط فنـي تسـت    )2

 . چك و تعمير كنيد 462/465براي خودروهاي سري 
 . تصاالت را محكم كنيد و در صورت نياز واشرها را تعويض نماييدهاي ا پيچ )3
 . سنسور اكسيژن را محكم كنيد )4
 . چك ، تعمير يا تعويض كنيد )5
 . رگوالتور فشار سوخت را تعويض كنيد )6
اسـت، در صـورت نيـاز     km 80000در شرايط عادي كـار ، عمـر مفيـد آن     )7

 . تعويض كنيد
 . عويض كنيدمبدل كاتاليستي و سنسور اكسيژن را ت )8
 . دقيقه برانيد 10به مدت  km/h 70و با سرعت  3خودرو را در دنده  )9

 . اتصال بدنه را درست كنيد )10
 . را نسبت به بدنه عايق بندي كنيد ECMقاب  )11
نشان دهنده نقطه مـرگ بـاال    20مطمئن شويد كه جاي خالي دندانه شماره  )12

  . است 4و  1سيلندر 
  

  شود هي زير بار است بوي دود احساس ميوقتي موتور در زمان كوتا 18عيب 
  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت

  . موتور كامالً گرم نشده است)1
  هاي ديگر  علت) 2

  . موتور را گرم كنيد)1
  . به تست دود در حالت زير بار رجوع كنيد) 2

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 XIسيستم برقي 
XI-40  

 

308 
  

  
  خيلي زياد است HCو  COدر دور آرام غلظت  19عيب 

  يبرفع ع  هاي احتمالي عيب علت
  . موتور كامالً گرم نشده است)1
  هاي ديگر  علت) 2

  .  موتور را گرم كنيد، ابتدا تست دور آرام باال را انجام دهيد)1
  . به تست دود در حالت زير بار رجوع كنيد) 2

  
  خروج بخار سوخت غير عادي است 20عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت
  . اند دههاي كنيستر ذغالي آسيب ديلوله)1
  . كنيستر ذغالي آسيب ديده است) 2
  . كنيستر ذغالي خيلي كوچك است) 3
  . كشي شير برقي كنيستر ذغالي عيب دارد سيم) 4
  . سوكت خوب وصل نشده است) 5
  .  شير برقي كنيستر ذغالي آسيب ديده است) 6
7 (ECM خراب است  .  

 . هاي ارتباطي را تعويض كنيدلوله)1
  . ويض كنيدكنيستر را تع) 2
  . از كنيستر مناسب استفاده كنيد) 3
  . سيم كشي را تعمير كنيد) 4
  . مجدداً وصل كنيد) 5
  . شير برقي كنيستر را تعويض كنيد) 6
7 (ECM را تعويض كنيد .  

  
  مصرف سوخت غيرعادي است 21عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت

  . گيري غلط است روش اندازه) 1
  وضعيت خودرو ) 2
  وضعيت موتور ) 3
  . ترموستات آسيب ديده است) 4
  . سنسور دماي آب موتور خراب است) 5
  وضعيت سيستم برقي تزريق سوخت ) 6
  نشتي دارد) سوخت پاش(نازل ) 7
  . رگوالتور فشار سوخت آسيب ديده است) 8
  . سنسور اكسيژن خراب است) 9

10 (ECM خراب است .  

 . گيري را اصالح كنيدروش اندازه)1
  . خودرو را چك و تعمير كنيد) 2
  . موتور را چك و تعمير كنيد) 3
  . ترموستات را تعويض كنيد) 4
  . سنسور دماي آب موتور را تعويض كنيد) 5
مراحـل تسـت اوليـه و شـرايط فنـي در       "سيستم برقي تزريق سوخت را طبـق  ) 6

  . چك و تعمير كنيد 462/465خودروهاي 
  . عويض كنيدسوخت پاش آسيب ديده را ت) 7
  . رگوالتور را تعويض كنيد)  8
  . سنسور اكسيژن را تعويض كنيد) 9

10 (ECM را تعويض كنيد .  
  

  هاي مربوط به سيستم كولر روي خودروي بدون كولر ديده شده است عيب 22عيب 
  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت

كولر را تميز كنيد ، و آن را از گرد و غبـار و رطوبـت حفـظ    شمع موقتي كنترل )1  شمع موقتي كنترل كولر آلوده شده است ) 1
  . را قطع كنيد ECMدقيقه برق  10براي مدت . كنيد

  
  توسط دزدگير قفل شده است  ECM 23عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت
  . سيم كشي مربوط به دزدگير عيب دارد)1
  . سوكت خوب وصل نشده است) 2
  . ه استكليد دزدگير آسيب ديد) 3
  . آشكار ساز نياز است) 4
  هاي ديگر   علت) 5

  . كشي را تعمير كنيدسيم)1
  . مجدداً وصل كنيد) 2
  . ريزي كنيد كليد جديد دزدگير را تعويض و مجدداً برنامه) 3
4 (ECM  را براي رمزگشايي بهDELPHI برگردانيد .  
  . خواهيدبا نمايندگي دزدگير تماس بگيريد و سرويس مورد نظر را ب) 5
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  گم شده است و يا دستگاه دزدگير آسيب ديده است) دزدگير(كليد  24عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت

 DELPHIرا بـراي رمزگشـايي بـه     ECMبا نمايندگي دزدگير تماس بگيريـد و  )1  . گم شده است يا دستگاه دزدگير آسيب ديده است) دزدگير(كليد ) 1
  . برگشت دهيد

  
  شود يابي به طور نامنظم روشن و خاموش مي وقتي خودرو در حال حركت است، چراغ عيب 25عيب 

  رفع عيب  هاي احتمالي عيب علت

هـا را مجـدداً    هاي سيستم برقي تزريق سوخت را چك كنيد و سـوكت تمام ترمينال  سوكت خوب وصل نشده است) 1
  . وصل نماييد
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  ودروروشنايي، جلو داشبورد و تجهيزات برقي خ
  
  سيستم روشنايي خودرو   1
  

  مشخصات سيستم روشنايي
  :مشخصات سيستم روشنايي در جدول زير آمده است

  
(W)مشخصات نام المپ(W)مشخصات  نام المپ

21 چراغ راهنماي عقب 55  نور باالي چراغ جلو
21 چراغ دنده عقب 55  نور پايين چراغ جلو

21 شكن عقبچراغ مه 5 چراغ پارك جلو
5 چراغ نمره 21 چراغ راهنما جلو

10 چراغ مطالعه 55 شكن جلوچراغ مه × 2
10 چراغ سقف 5 چراغ راهنما بغل
5 چراغ در 5 چراغ پارك عقب

   21 چراغ ترمز
  

  چك كردن و تعميرات سيستم روشنايي
  چك كردن و تعمير چراغ بزرگ جلو ) 1(

  .شود ، چراغ راهنما جلو و چراغ پارك جلو ميچراغ بزرگ جلو شامل نور باال و نور پايين جلو
  .در شكل زير مدار شماتيك نور باال، نور پايين و چراغ پارك جلو نشان داده شده است1  
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  .در شكل زير مدار شماتيك چراغ راهنماي جلو نشان داده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
 

  هاي راهنما هاي پارك و چراغ و، چراغهاي بزرگ جل چك كردن و تعميرات چراغ 
  .شوند هاي بزرگ جلو روشن نمي چراغ ) 1
  .هاي بزرگ جلو سوخته است چك كنيد آيا فيوز چراغ  •
  .كنند هاي بزرگ جلو درست كار مي چك كنيد آيا رله چراغ  •
  .چك كنيد آيا المپ چراغ بزرگ جلو سوخته است  •
  .وب وصل استچك كنيد آيا سوكت چراغ بزرگ جلو خ  •
  .كند درست كار مي) كليد چندكاره(چك كنيد آيا كليد نور باال به پايين   •
  .كشي قطع شدگي يا اتصال كوتاه نداشته باشد چك كنيد سيم  •
  .شود چراغ پارك روشن نمي) 2
  .چك كنيد آيا فيوز چراغ پارك سوخته است  •
  .كند چك كنيد آيا رله چراغ پارك درست كار مي  •
  .ك كنيد آيا المپ چراغ پارك سوخته استچ  •
  .چك كنيد آيا سوكت خوب اتصال دارد  •
  .درست اتصال دارد) كليد چندكاره(چك كنيد آيا كليد نور باال به پايين   •
  .كشي قطع شدگي يا اتصال كوتاه دارد چك كنيد آيا سيم  •
  چراغ راهنما) 3

a  .شود چراغ راهنما و چراغ فالشر روشن نمي.  
  .اتومات فالشر آسيب ديده است  •
  .كليد فالشر آسيب ديده است  •
  .شدگي دارد مدار قطع  •
  .چراغ اخطار و فيوز سوخته است  •

b  .شود شود ولي چراغ فالشر روشن مي چراغ راهنما روشن نمي.  
  .سوخته است) پيچ سيم(فيوز   •
  .كليد فالشر آسيب ديده است  •
  .مدار قطع شدگي دارد  •
  ته راهنمادس  •
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c  .شود فقط چراغ راهنماي يك طرف روشن نمي.  
  .چك كنيد آيا المپ سوخته است •
  .دسته راهنما خراب است •
  .چك كنيد آيا سوكت مربوطه درست وصل شده است •
  .شدگي يا اتصال كوتاه ندارد كشي قطع چك كنيد آيا سيم •

d  .شوند هاي فالشر روشن نمي فقط چراغ.  
هاي فالشر بـه ديـاگرام    جهت اطالع از پياده و سوار كردن چراغ(ليد فالشر خراب است ك •

  .)پياده كردن كليد گرمكن شيشه عقب رجوع كنيد
  ) :به دياگرام رجوع كنيد(جلو ) مركب(پياده كردن و سوار كردن چراغ بزرگ  

  جلو) مركب(هاي بزرگ  پياده كردن چراغ) 1
جهت اطالع از پياده كردن گارد رادياتور به قسمت (پياده كنيد  گارد رادياتور و سپر جلو را

كتـاب   27ها و جهت اطالع از پياده كردن سپر جلو به قسمت  كتاب قطعات و مجموعه 61
هاي چراغ بزرگ جلو را باز كنيد و  گوشتي پيچ توسط پيچ) ها رجوع كنيد قطعات و مجموعه

  .وريدبا كشيدن چراغ به سمت جلوي خودرو آن را درآ
  .سوكت چراغ را جدا كنيد

  .را برداريد 6و  5هاي  درپوش
  .ها را جدا كنيد همراه با سرپيچ 10سيم سوكت 

اگر هدف فقط درآوردن المپ اسـت احتيـاج بـه درآوردن    (را درآوريد  9و  8و  7هاي  المپ
  )بدنه چراغ نيست

  جلو) مركب(هاي بزرگ  سوار كردن چراغ) 2
  .جا بزنيد (10)ها را در سرپيچ  المپ
  .جا بزنيد (3)ها را در بدنه چراغ  ها و سرپيچ المپ

  .را با خار سر جاي خود ثابت كنيد 6و  5هاي  درپوش
  .كشي خودرو وصل كنيد سيم و سوكت را به سيم

پين چراغ بزرگ جلو را با سوراخ قاب چراغ تنظيم كنيد و بـا فشـار دادن چـراغ آن را جـا     
  .بيندازيد

  .نديدهاي چراغ را بب پيچ
  چك كردن و تعمير چراغ مركب عقب) 2(

چراغ مركب عقب شامل چراغ پارك عقب، چراغ دنده عقب، چراغ راهنماي عقب و چـراغ ترمـز   
  .شود مي
شماتيك مدار نـور بـاال و نـور پـايين و     «جهت اطالع از شماتيك مدار چراغ مركب عقب به  1

  .رجوع كنيد» چراغ پارك جلو
  :باشد دنده عقب مي شكل زير شماتيك مدار چراغ

رجوع » شماتيك مدار چراغ راهنماي جلو«جهت اطالع از شماتيك مدار چراغ راهنماي عقب به 
  .كنيد

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
  م نگهدارنده رادياتور را.  2  قاب چراغ جلو .  1
  المپ چراغ راهنما .  4  )طلق(بدنه چراغ .  3
 2درپوش .  6  1درپوش .  5
  المپ چراغ پارك جلو .  8  المپ نور باال.  7
  سيم و سوكت.  10  المپ نورپايين.  9
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  .باشد شكل مقابل شماتيك مدار چراغ ترمز مي
  
  
  
  چك كردن و تعميرات چراغ مركب عقب 2

چك كردن و تعمير چراغ «جهت اطالع از روش چك كردن و تعمير چراغ راهنماي عقب به ) 1
  .رجوع كنيد» بزرگ جلو، چراغ پارك و چراغ راهنما

  هاي خرابي چراغ دنده عقب علت) 2
A  .شود هايي كه چراغ دنده عقب روشن نمي علت.  
  .المپ چراغ دنده عقب سوخته است •
  .فيوز آمپرهاي جلو داشبورد سوخته است •
  .كليد چراغ دنده عقب آسيب ديده است •
  .شدگي دارد و يا اتصال كوتاه شده است ا سوكت قطعمدار ي •
B  .ماند هايي كه چراغ دنده عقب دائم روشن مي علت.  
  .كليد دنده عقب از داخل شكسته است •
مدار اتصال كوتاه شده است يا اشتباه وصل شده است و در نتيجه برق به طور عـادي هـدايت    •

  .شود نمي
  .هاي عيب چراغ ترمز علت) 3
A  .شود هايي كه چراغ ترمز روشن نمي علت.  
  .المپ چراغ ترمز سوخته است •
  .فيوز چراغ ترمز سوخته است •
  .كليد چراغ ترمز آسيب ديده است •
  .اند مدار يا سوكت قطع شدگي دارند يا اتصال كوتاه شده •
B  .ماند هايي كه چراغ ترمز دائم روشن مي علت.  
  .كليد چراغ ترمز از داخل شكسته است •
  .كليد چراغ ترمز به طور مناسب نصب نشده است •
مدار اتصال كوتاه شده است يا اشتباه وصل شده است و در نتيجه برق به طور عـادي هـدايت    •

  .شود نمي
  )به شكل رجوع كنيد(پياده و سوار كردن چراغ مركب عقب  3

  پياده كردن چراغ مركب عقب) 1
را بـا كشـيدن    (2)كنيد، چراغ مركب عقب  هاي چراغ مركب عقب را باز گوشتي پيچ با پيچ

كشـي خـودرو جـدا كنيـد،      هـا را از سـيم   سيم سرپيچ. به سمت عقب خودرو بيرون بكشيد
  .را جدا كنيد (3)ها  سرپيچ
  .را درآوريد 6و  5و  4هاي  المپ

  سوار كردن چراغ مركب عقب) 2
  .جا بزنيد (3)هاي  را در سرپيچ 6و  5و  4هاي  المپ

  .ر بدنه چراغ سوار كنيدها را د سرپيچ
  .كشي خودرو وصل كنيد ها را به سيم سيم سرپيچ

) پين چراغ را با سوراخ روي اتاق ميزان كنيـد ( (1)چراغ مركب را سرجاي خود قرار دهيد 
  .هاي آن را ببنديد و پيچ

  
  

  
  
  
  
  
  

 

  
  )طلق(بدنه چراغ .  2  گوشه عقب اتاق .  1
  ها  سيم سر پيچ.  3
  چراغ ترمز، چراغ پارك.  4
  المپ چراغ راهنما عقب  . 5
  المپ چراغ دنده عقب .  6
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  چك كردن و تعمير چراغ ترمز روي بادگير عقب) 3(
  .رجوع كنيد» شماتيك مدار چراغ ترمز«ز روي بادگير به جهت اطالع از مدار چراغ ترم 1
جهت اطالع از روش چك كردن و تعمير چراغ ترمز روي بادگير به توضـيحات قسـمت    2

  .رجوع شود» هاي عيب چراغ ترمز علت«
جهت اطالع از جزئيات پياده و سوار كـردن چـراغ ترمـز روي بـادگير ، شـكل زيـر را         3

  .مالحظه كنيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :پياده كردن چراغ ترمز روي بادگير) 1

  .بادگير و روپوش زير بادگير را باز كنيد
  .سوكت چراغ را جدا كنيد

هـاي چـراغ ترمـز روي بـادگير را بـاز كنيـد و آن را بـاال كشـيده و          گوشتي پيچ توسط پيچ
  .درآوريد

  سوار كردن چراغ ترمز روي بادگير) 2
  .نديدبا پيچ چراغ ترمز روي بادگير را بب

  .روپوش بادگير را ببنديد
  .سوكت چراغ ترمز را وصل كنيد

  .بادگير را ببنديد
  چك كردن و تعمير چراغ راهنما) 4(

  .رجوع كنيد» شماتيك مدار چراغ راهنما«جهت اطالع از مدار چراغ راهنما به  1
چـك  «جهت اطالع از جزئيات چك كردن و تعمير چراغ راهنما، به توضيحات قسـمت   2

  .رجوع كنيد» و تعمير چراغ بزرگ جلو، چراغ پارك و چراغ راهنماكردن 
  )شكل را مالحظه كنيد(پياده و سوار كردن چراغ راهنما  3

  باز كردن چراغ راهنما بغل) 1
  .با فشار دادن چراغ راهنماي بغل به جلو يا عقب آن را باز كنيد

كشـي   از كشيده شدن سيممراقب باشيد كه . (كشي خودرو جدا كنيد سيم سرپيچ را از سيم
  )به داخل سوراخ اتاق خودرو جلوگيري شود

  .را باز كنيد (3)سرپيچ چراغ راهنماي بغل 
  .را درآوريد (4)المپ 

  سوار كردن چراغ راهنماي بغل) 2
  .ببنديد (3)را در سرپيچ  (4)المپ 

  .سوار كنيد (2)سرپيچ را روي بدنه چراغ 
  .نيدكشي خودرو وصل ك سيم سرپيچ را به سيم

  .جا بزنيد (1)چراغ راهنماي بغل را در سوراخ گلگير 
  .دقت كنيد كه خار چراغ با گلگير جفت شود

  
  
  
  
  

  

  بادگير .  1
  روپوش بادگير .  2
  چراغ ترمز روي بادگير .  3

  
  )طلق(بدنه چراغ .  2    گلگير .  1
  المپ .  4  سر پيچ .  3
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  شكن چك كردن و تعمير چراغ مه) 5(
  :مدار چراغ مه شكن مطابق شكل زير است 1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شكن هاي عيب چراغ مه علت 
  .شود شكن جلو روشن نمي چراغ مه) 1

  .ز چراغ مه شكن جلو سوخته استفيو
  .رله چراغ مه شكن جلو آسيب ديده است
  .المپ چراغ مه شكن جلو سوخته است

  .مدار قطع شدگي دارد
  .آسيب ديده است) كليد مركب روشنايي(كليد چراغ مه شكن جلو 

  .شود چراغ مه شكن عقب روشن نمي) 2
  .فيوز چراغ مه شكن عقب سوخته است

  .آسيب ديده است رله چراغ مه شكن عقب
  .المپ چراغ مه شكن عقب سوخته است

  .مدار قطع شدگي دارد
  .آسيب ديده است) كليد مركب روشنايي(كليد چراغ مه شكن عقب 

  .مانند چراغ مه شكن جلو و عقب دائم روشن مي) 3
  .رله چراغ مه شكن از داخل اتصال كوتاه شده و يا آسيب ديده است

  .از داخل اتصال كوتاه شده است) مركب روشنايي داخل كليد(كليد چراغ مه شكن 
  پياده و سوار كردن چراغ مه شكن 

  )شكل را مالحظه كنيد(پياده كردن چراغ مه شكن جلو ) 1
كتـاب   27جهت اطالع از روش پياده كردن سپر جلـو بـه قسـمت    (سپر جلو را پياده كنيد 

  )ها رجوع كنيد قطعات و مجموعه
اغ را باز كنيد و با كشيدن چراغ به سمت عقب خودرو آن را هاي چر گوشتي پيچ توسط پيچ

  .درآوريد
  .كشي خودرو جدا كنيد سيم چراغ را از سيم

  .را باز كنيد (4)سيم چراغ مه شكن جلو 
  .را درآوريد 3المپ 

  سوار كردن چراغ مه شكن جلو) 2
  .را جا بزنيد 3المپ 

  .را سوار كنيد (4)سيم چراغ 
  
  

  
  
  
  
  

  
  سيم چراغ .  4  سپر جلو .  1
  پايه چراغ .  5     سرپيچ.  2
  المپ.  3
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  .كشي خودرو وصل كنيد ا به سيمسيم چراغ ر
هـاي آن را   چراغ مه شكن جلو را در محل خودش روي سپر فشار داده و جـا بزنيـد و پـيچ   

  .ببنديد
كتـاب قطعـات و    27جهت اطالع از سوار كردن سپر، بـه قسـمت   . (سپر جلو را سوار كنيد

  .)ها رجوع كنيد مجموعه
  )نيدشكل را مالحظه ك(پياده كردن چراغ مه شكن عقب ) 3

  .)ها رجوع كنيد كتاب قطعات و مجموعه 38به قسمت (سپر عقب را پياده كنيد 
  .كشي خودرو جدا كنيد را از سيم (4)سيم چراغ 

توسط آچار مهره چراغ مه شكن عقب را باز كنيد و با هل دادن بـه سـمت عقـب چـراغ را     
  .درآوريد

  .را باز كنيد (4)سيم چراغ 
  .را درآوريد (3)المپ 

  كردن چراغ مه شكن عقبسوار ) 4
  .جا بزنيد 4را در سر پيچ  3المپ 

  .سوكت را روي بدنه چراغ سوار كنيد
  .كشي خودرو وصل كنيد را به سيم (4)سيم چراغ 

فشار داده و جـا بزنيـد و مهـره آن را     (1)چراغ مه شكن عقب را در سوراخ روي سپر عقب 
  )ببنديد

  چك كردن و تعمير كردن چراغ نمره) 6(
شماتيك مدار نور باالي چراغ جلو، نور پايين چراغ جلو، «به (يك مدار چراغ نمره شمات 1

  .)رجوع كنيد» چراغ پارك جلو
چـك كـردن و   «هاي عيب چراغ نمره به توضيحات چراغ پارك در  جهت اطالع از علت 2

  .رجوع كنيد» تعمير چراغ بزرگ جلو، چراغ پارك و چراغ راهنما
  )شكل را مالحظه كنيد(نمره پياده و سوار كردن چراغ  3

  پياده كردن چراغ نمره) 1
  .گوشتي پيچ چراغ نمره را باز كنيد و چراغ نمره را به سمت پايين بكشيد توسط پيچ

  .سيم و سرپيچ را از بدنه چراغ جدا كنيد
  .را در آوريد 4المپ 

  .رو دري در پشت را باز كنيد
  .صفحه چراغ نمره را باز كنيد

  .نيدسيم چراغ را باز ك
  سوار كردن چراغ نمره) 2

  .كشي خودرو وصل كنيد سيم چراغ را به سيم
  .صفحه چراغ نمره را ببنديد
  .رودري در پشت را ببنديد

  .جا بزنيد  را در سرپيچ 4المپ 
  .چراغ نمره را در سوراخ آن در صفحه چراغ نمره جا بزنيد و پيچ آن را ببنديد) طلق(بدنه 

  

  
  

  
  

  
  )طلق(بدنه چراغ .  2  عقب  رسپ.  1
  سيم چراغ .  4    المپ .  3

  
  راغ سمت چپ پالكچ.  2  چراغ نمره .  1
  چراغ سمت راست پالك .  3
  سيم چراغ .  5    المپ .  4
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  ير چراغ سقف و چراغ دربچك كردن و تعم) 7
  :شماتيك مدار چراغ سقف و چراغ درب در شكل زير آمده است 1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هاي عيب چراغ سقف و چراغ در علت 2

  .شود چراغ سقف و چراغ در روشن نمي) 1
  .فيوز چراغ سقف سوخته است

  .شدگي دارد مدار قطع
  .شود يشود، ولي چراغ در روشن م چراغ سقف روشن نمي) 2

  ./ديده است المپ چراغ سقف آسيب
  .اند كشي اصلي به خوبي به هم وصل نشده كشي چراغ سقف و سيم سيم

  .اتصال سوكت چراغ سقف ضعيف است
  .شود هاي در روشن نمي چراغ سقف سالم است، ولي بعضي از چراغ) 3

  .المپ چراغ در آسيب ديده است
  .اند ه هم وصل نشدهكشي اصلي به خوبي ب كشي چراغ سقف و سيم سيم

  .اتصال سوكت چراغ در ضعيف است
  )OFFدر حالت (ماند  چراغ سقف دائم روشن مي) 4

  .مدار به بدنه خودرو اتصال كوتاه شده است
  )DOORدر حالت (ماند  چراغ سقف دائم روشن مي) 5

  .ماند، كليد چراغ همان درب را چك كنيد هاي يك درب دائم روشن مي اگر تمام المپ
  .چراغ درب به بدنه اتصال كوتاه شده است كليد

  .مدار كليد چراغ درب اتصال كوتاه شده است
  .مدارهاي كليد چراغ درب را يك به يك چك و تعمير نمائيد

  .شود كه چراغ سقف و چراغ درب دائم روشن بماند هرگونه اتصال كوتاه به بدنه باعث مي
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  .ماند ها دائم روشن مي چراغ يكي از درب) 6
  .كليد چراغ درب به بدنه اتصال كوتاه شده است

  .مدار كليد چراغ درب اتصال كوتاه شده است
  .مدارهاي كليد چراغ درب را يك به يك چك و تعمير نمائيد

  .شود كه چراغ سقف و چراغ درب دائم روشن بماند هرگونه اتصال كوتاه به بدنه باعث مي
  .تكليد چراغ درب مورد نظر آسيب ديده اس

  .اند كشي اصلي به خوبي وصل نشده كليد چراغ درب و سيم
  .كند فقط كليد چراغ سقف كار نمي) 7

  .كليد خراب است
  .چراغ سقف درست نصب نشده است و اتصال بدنه داخلي آن ضعيف است

  پياده و سوار كردن چراغ سقف و چراغ درب 3
  )مطابق شكل(پياده كردن چراغ سقف ) 1

  .را باز كنيد و آن را بررسي نمائيد (4)چراغ گوشتي قاب  توسط پيچ
  .را درآوريد 3المپ 

  .را پياده نمائيد (2)گوشتي چهار عدد پيچ چراغ سقف را باز كنيد و چراغ سقف  توسط پيچ      
  .سوكت چراغ را جدا كنيد

  سوار كردن چراغ درب) 2
  .سوكت برق را وصل كنيد

  .اي آن را ببنديده را روي سقف نصب كنيد و پيچ (2)چراغ سقف 
  .را جا بزنيد (3)المپ 

  .را با خار ثابت كنيد (4)قاب چراغ 
  )طبق شكل مقابل(پياده كردن چراغ در ) 3

  )ها رجوع كنيد كتاب قطعات و مجموعه 53به قسمت (را باز كنيد  (1)رودري 
  .كشي خودرو جدا كنيد را از سيم 3سيم سرپيچ 

بگيريد و با هل دادن    ) شود رودري روي آن بسته ميكه (هاي چراغ در را از پشت ورق  گيره
  .چراغ در به سمت خارج آن را درآوريد

  .سرپيچ چراغ درب را درآوريد
  .المپ را درآوريد

  )طبق شكل(سوار كردن چراغ درب ) 4
  .جا بزنيد 3را در سرپيچ  4المپ 

  .چراغ  درب را در بدنه چراغ جا بزنيد (3)سرپيچ 
روي ورق زير رودري فشـار داده جـا بزنيـد و خارهـا را در      (1)خود چراغ درب را در محل 

  .سوراخ چراغ جا بيندازيد
  .كشي خودرو وصل كنيد را به سيم (3)سيم سرپيچ 

  .را ببنديد (1)رودري 
  چراغ مطالعه) 8(

رجـوع  » شماتيك مدار چراغ سقف و چراغ درب«جهت اطالع از مدار چراغ مطالعه، به  1
  .كنيد
  يب در چراغ مطالعههاي ع علت 2

  .شود چراغ مطالعه روشن نمي) 1
  .ضبط سوخته است –چك كنيد آيا فيوز راديو 

  شدگي دارد؟ آيا مدار قطع

  
  
  

  
  
  

  
   سر سيچ . 2    سقف.  1
  قاب چراغ .  4    المپ .  3

  
  سرپيچ .  3    رودري  .  1
  المپ .  4    )طلق(بدنه چراغ .  2
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  .چراغ مطالعه دائم روشن است) 2
  .چراغ مطالعه از داخل اتصال بدنه شده است

  .شود يشود و چراغ مطالعه طرف ديگر روشن نم چراغ مطالعه يك طرف روشن مي) 3
  .شود سوخته است المپ چراغي كه روشن نمي

  .شدگي دارد مدار از داخل قطع
  .شود ضعيف است اتصال كليد چراغي كه روشن نمي

  )شكل را مالحظه كنيد(پياده و سوار كردن چراغ مطالعه  3
  پياده كردن چراغ مطالعه) 1

  .گوشتي بلند كرده و درآوريد روف را توسط پيچ كليد سان
هاي چراغ مطالعـه را بـاز كنيـد و چـراغ مطالعـه را پـايين كشـيده         گوشتي پيچ توسط پيچ

  .درآوريد
  .سوكت برق را جدا كنيد

  .آوريد گوشتي بلند كرده و در چراغ را توسط پيچ) بلوري(قاب 
  .را درآوريد 5المپ 

  :سوار كردن چراغ مطالعه) 2
  .المپ را جا بيندازيد

  .را جا بيندازيد (4)چراغ ) بلوري(قاب 
  .سوكت چراغ را وصل كنيد
  .هاي آن را ببنديد سوار كنيد و پيچ (1)چراغ مطالعه را روي سقف 
  .كليد سان روف را ببنديد

  
  مجموعه آمپرها و جلو داشبورد   2

  مدار جلو داشبورد
  .مدار جلو داشبورد در صفحه بعد نشان داده شده است

  
  
  
  

  
  

  
  ري چراغ بلو.  4    سقف .  1
  المپ.  5  سر پيچ.  2
  روف  كليد سان.  3
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  .اند در شكل زير مشخص شده) جلو داشبورد(مپرها هاي مجموعه آ مادگي سوكت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )جلو داشبورد(چك كردن و تعمير مجموعه آمپرها 
  )دهند هاي مختلف آن پاسخ نمي آمپرها و چراغ(كند  مجموعه آمپرها كار نمي) 1(

  .فيوز مجموعه آمپرها سوخته است
  .اند ها خوب وصل نشده سوكت

  .شدگي دارد مدار قطع
  .خراب هستند) درجه بنزين(و آمپر سوخت ) درجه آب(آمپر دماي آب ) 2(

اگر عقربه آمپـر    . آمپر را به بدنه اتصال دهيد) سيگنال(سوكت سنسور را جدا كنيد و فيش 
حركت كند نشان دهنده اين اسـت كـه مـدار و آمپـر هـر دو سـالم        MAXبه سمت مقدار 

  .ها را چك كنيد آمپر در غير اينصورت اتصاالت مدار و شرايط. هستند
تغييـر   ohm 110-60شناور بنزين را باال و پايين كنيد، مقاومت سنسور شناور بايـد بـين   

  .كند
  بايـد بـين   ) فشـنگي (اسـت، مقاومـت سنسـور     C°125-50در شرايطي كه دماي آب بين 

10-160 ohm تغيير كند.  
  .دورسنج خراب است) 3(

شـدگي   قطـع ) ECMيا  ECU(تريكي سوخت مدار دورسنج و كامپيوتر سيستم تزريق الك
  .دارد

  .دورسنج خودرو خراب است) 4(
  .سنسور سرعت خودرو آسيب ديده است

  .شدگي دارد مدار سنسور سرعت خودرو قطع
  .خراب است) صفحه آمپرها(چراغ پشت آمپري ) 5(

  .شدگي دارد مدار خارجي قطع
  .مجموعه آمپرها عيب داخلي دارد

  .مجموعه آمپرها خراب است) آژيرها(اخطار صوتي ) 6(
  .كنند هاي اخطار مختلف به طور نرمال كار مي ابتدا چك كنيد آيا چراغ

  .مجموعه آمپرها عيب داخلي دارد
  .شوند روشن نمي) نشانگر(دهنده  هاي نشان چراغ) 7(

  .دهنده خراب شده است چراغ نشان
  .شدگي دارد مدار خارجي آن قطع

  .خراب استخارجي / آمپر دماي داخلي ) 8(
  )دهد چيزي نشان نمي(صفحه نمايشگر خالي است ) 1

  .كند كار نمي LCDمجموعه آمپرها آسيب ديده است، 
  .دماي نشان داده شده به طور محسوسي خيلي زياد يا خيلي كم است) 2

  ):دهد را نشان مي "H"آمپر (دماي نشان داده شده خيلي باال است 
  .اتصال كوتاه شده استيا مدار آن از داخل ) فشنگي(سنسور 
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  ):دهد را نشان مي "L"آمپر (دماي نشان داده شده خيلي پايين است 
  .شدگي دارند يا مدار از داخل قطع) فشنگي(سنسور 

  هاي نشاندهنده كنندگي مجموعه آمپرها و چراغ  خود تست) 9(
ص كـرد كـه آيـا عيـب از     توان سريع مشخ كند، مي كار نمي) آمپرها(اگر بخشي از جلو داشبورد 

  .شود اين كار با خود تست كردن آمپرها انجام مي. آمپرهاست يا نه
) ONحالـت  (كنيم  حالت خود تست كردن آمپرها به اين صورت است كه ابتدا سوئيچ را باز مي

. دهيم فشار مي) ثانيه 1با فاصله (سنج را سه بار پشت سر هم  و سريعاً دكمه ست كننده سرعت
  :تست كردن آمپرها در جدول زير آمده است نتايج خود

  
  
  
  

كنندگي كد خود تست
(LCD)

  حالت عيب LCD  مراحل كار  مورد

حـدود يـك00بعد از انتخاب LCDنمايشگر  00
  .روشن است LCDتمام سكتورهاي   تمام سكتورها .ثانيه صبر كنيد

حـدود يـك01بعد از انتخاب  سنج خودرو سرعت 01
سـنج خـودرو بعـد از     نرمال، عقربه سـرعت  01 .ثانيه صبر كنيد

  .گردد برمي km/h 60انحراف كامل به 
حـدود يـك02بعد از انتخاب  دورسنج 02

نرمال، عقربه دورسنج بعد از انحراف كامـل   02 .ثانيه صبر كنيد
  .گردد برمي rpm 3000به

حـدود يـك03بعد از انتخاب  آمپر سوخت 03
سوخت هر دو ثانيه يك بـار بـه    آمپر مقدار 03 .ثانيه صبر كنيد

 F-1/2-E-F: دهد ترتيب زير نمايش مي

حـدود يـك04بعد از انتخاب  آمپر دماي آب 04
آمپر دمـاي آب هـر دو ثانيـه يـك بـار بـه        04 .ثانيه صبر كنيد

 H-1/2-C-H: دهد ترتيب زير نمايش مي

حـدود يـك05بعد از انتخاب  )آژير(بيزر  05
  نرمال –روشن است  مدام 05 .ثانيه صبر كنيد

چراغ نشاندهنده كم بودن 06
  سوخت

حـدود يـك06بعد از انتخاب
چراغ نشاندهنده كم بودن سوخت سـه بـار    06 .ثانيه صبر كنيد

  .زند كه نرمال است چشمك مي
حـدود يـك07بعد از انتخاب  چراغ نشاندهنده دماي باال 07

سـه بـار    چراغ نشـاندهنده بـاال بـودن دمـا     07 .ثانيه صبر كنيد
  .زند كه نرمال است چشمك مي

  
  .شوند به طور مكرر از اعداد كوچك به اعداد بزرگ نمايش داده مي DTCكدهاي تست  1  :توجه

  .ثانيه خيلي سريع خواند 1به مدت  Accumulate/sum-upتوان با فشردن دكمه  كدهاي تست را مي 2  
  .واهد شدجديد، كد قبلي لغو خ DTCبعد از وارد كردن كد تست  3  

  
  پياده و سوار كردن مجموعه آمپرها

  )شكل زير را مالحظه كنيد(پياده و سوار كردن مجموعه آمپرها ) 1(

  

  
  

 

  قاب روي آمپرها .  1
  مجموعه آمپرها .  2
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  پياده كردن مجموعه آمپرها) 1
مجموعـه آمپرهـا را بـاز كنيـد و قـاب را بـه        (1)گوشتي دو عدد پيچ قاب رويي  توسط پيچ

هـا رجـوع    كتـاب قطعـات و مجموعـه    37 به قسمت(سمت عقب خودرو كشيده و درآوريد 
  .)كنيد

را با كشيدن به سمت جلـو   (2)سه عدد پيچ مجموعه آمپرها را باز كنيد و مجموعه آمپرها 
  .خودرو درآوريد

  سوار كردن مجموعه آمپرها) 2
هاي مجموعه آمپرها را با پين واقـع در   وصل كنيد، سوراخ (2)سوكت را به مجموعه آمپرها 

. هـاي آن را ببنديـد   گوشـتي پـيچ   ظيم كنيد و آن را جا بزنيد و توسط پيچروي داشبورد تن
  .هاي آن را ببنديد را جا بيندازيد و پيچ (1)قاب روي آمپرها 

  )شكل را مالحظه كنيد) (سنسور سوخت(پياده و سوار كردن واحد شناور باك ) 2(
  )سنسور سوخت(پياده كردن واحد شناور باك ) 1

سمت باال تا كنيد، دريچه دسترسي به باك را از كـف خـودرو بـاز    تشك صندلي عقب را به 
  .را برداريد) سنسور سوخت(گوشتي صفحه درپوش سوراخ واحد شناور  كنيد و توسط پيچ

هاي واحد شناور را باز كنيد، شناور را به طرف باال بكشيد، سـوكت آن را جـدا كنيـد و     پيچ
  .شناور را درآوريد

  )سنسور سوخت(باك سوار كردن واحد شناور ) 2
هاي پـنج عـدد پـيچ سنسـور      سوراخ. كشي خودرو وصل كنيد سيم سوكت شناور را به سيم

  .دار روي باك ميزان كنيد و آن را با پيچ ببنديد هاي رزوه سوخت را با سوراخ
  .صفحه درپوش سوراخ شناور را ببنديد

  .صندلي را به حالت اوليه برگردانيد
  )شكل را مالحظه كنيد(دماي آب ) سنسور(ي پياده و سوار كردن فشنگ) 3(

  دماي آب) سنسور(پياده كردن فشنگي ) 1
  .كشي موتور جدا كنيد سوكت فشنگي آب را از سيم

  .توسط آچار فشنگي را باز كنيد
  دماي آب) سنسور(سوار كردن فشنگي ) 2

  .توسط آچار فشنگي آب را روي موتور ببنديد و سفت كنيد
  .نيدسوكت فشنگي آب را وصل ك

  پياده و سوار كردن سنسور سرعت خودرو) 4(
  پياده كردن سنسور سرعت خودرو) 1

  .سوكت سنسور سرعت خودرو را جدا كنيد
  .توسط آچار سنسور سرعت خودرو را باز كنيد

  سوار كردن سنسور سرعت خودرو) 2
  .توسط آچار سنسور سرعت خودرو را روي گيربكس ببنديد و سفت كنيد

  .خودرو را وصل كنيدسوكت سنسور سرعت 

  
  
  

  
  

  
  باك .  1
  شناور .  2

  
  دماي آب) سنسور(فشنگي .  2    موتور .  1

 
  سنسور سرعت خودرو.  2  گيربكس .  1
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  )شكل را مالحظه كنيد(پياده و سوار كردن سنسور دماي داخلي ) 5(
  پياده كردن سنسور دماي داخل) 1

  .روپوش رويي و زيري كليد چندكاره را باز كنيد
  .سوكت را جدا كنيد

  .آوريدرا باز كنيد و با پايين كشيدن سنسور آن را در 2هاي سنسور  گوشتي پيچ توسط پيچ
  سوار كردن سنسور دماي داخل) 2

  .وجود دارد (1)اي مخصوص سنسور دماي داخل خودرو روي ستون فرمان  پايه
  .هاي آن را ببنديد را در سوراخ پايه جا بزنيد و پيچ (2)سر سنسور دماي داخل 

  .سوكت را جا بزنيد
  .هاي رويي و زيري كليد چندكاره را ببنديد روپوش

  
  
  
  )خارج خودرو(ار كردن سنسور دماي محيط پياده و سو) 6(

  )خارج خودرو(پياده كردن سنسور دماي محيط ) 1
  .سوكت سنسور را جدا كنيد

  .را باز كنيد (1)هاي سنسور دماي محيط  گوشتي پيچ توسط پيچ
  .و سنسور را به طرف باال كشيده درآوريد

  )خارج خودرو(سوار كردن سنسور دماي محيط ) 2
  .هاي آن را ببنديد يط را در سوراخ پايه آن جا بزنيد و پيچسر سنسور دماي مح
  .سوكت را جا بزنيد

  
  
  

  
  

 
  سنسور دماي داخل .  2  ستون فرمان .  1

 
  )خارج خودرو(يط سنسور دماي مح.  1
  پايه سنسور دماي محيط.  2
  شاسي سمت راست .  3
   پايه چهارم اتاق خودرو .  4
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  تجهيزات برقي خودرو   3

  

  شوي كن و شيشه برف پاك
  .دهد شوي را نشان مي كن و شيشه پاك شكل زير شماتيك مدار برف) 1(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شوي كن و شيشه پاك شماتيك مدار برف
  
  
  شوي كن و شيشه پاك هاي عيب برف علت) 2(

  .كنند شوي هر دو كار نمي كن و شيشه برف پاك) 1
  .كن سوخته است فيوز برف پاك

  .شدگي دارد كليد چندكاره از داخل قطع
  .اتصال سوكت كليد چندكاره ضعيف است

  .شدگي دارد مدار قطع
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  .كنند كار نمي شوي هر دو كن و شيشه برف پاك) 2
  .شدگي دارد كليد چندكاره از داخل قطع

  .اتصال سوكت كليد چندكاره ضعيف است
  .شوي ضعيف است پاك يا شيشه اتصال سوكت برف

  .شوي آسيب ديده است كن يا موتور شيشه پاك موتور برف
  .گردد كن به محل اصلي خودش برنمي برف پاك) 3

  .آسيب ديده است) خل كليد چندكارهدا(كن  پاك واحد تنظيم حركت متناوب برف
  .شدگي دارد يا اتصال سوكت ضعيف است مدار قطع
  .پاك كن عيب داخلي دارد موتور برف

  .كند كار مي) بدون تناوب(كن يكسره  پاك برف) 4
  .آسيب ديده است) داخل كليد چندكاره(كن  پاك واحد تنظيم حركت متناوب برف

  .آسيب ديده است) كليد چندكارهداخل (كن  پاك كليد حركت متناوب برف
  .مدار قطع شدگي دارد

  .كند كن بدون سرعت تند يا سرعت كند كار مي برف پاك) 5
  .كن خراب است موتور برف پاك •
  .شدگي دارد كليد چندكاره از داخل قطع •
  .اتصال سوكت كليد چندكاره ضعيف است •
  .شدگي دارد مدار قطع •

  شوي كن و شيشه پاك پياده و سوار كردن برف) 3(
  )مطابق شكل(كن جلو  پاك پياده و سوار كردن برف 1

  كن جلو پياده كردن برف پاك) 1
كـن بـه    پـاك  كن را باز كنيد و با كشيدن بـازوي بـرف   پاك توسط آچار پيچ روي بازوي برف

  .طرف باال آن را درآوريد
  .كن جدا كنيد پاك كن را از قالب بازوي برف پاك تيغه برف

. كن جلو را بـاز كنيـد   پاك ا كنيد، با استفاده از آچار چهار عدد پيچ موتور برفسوكت را جد
كن را جدا كنيد و  پاك كن را به سمت جلوي خودرو بكشيد، اتصال ميله برف پاك موتور برف
  .كن را پياده كنيد پاك موتور برف

  .صفحه روپوش زير شيشه جلو را باز كنيد
  .كن را باز كنيد و ميله را جدا كنيد پاك عدد پيچ ميله برف 6توسط آچار 

  )ها رجوع كنيد كتاب قطعات و مجموعه 102به قسمت (
  كن جلو پاك سوار كردن برف) 2

سـر ميلـه   . سفت كنيد N.m 13هاي آن را با گشتاور  كن را سوار كنيد و پيچ پاك ميله برف
  .كن جا بيندازيد پاك كن را در بوش موتور برف پاك برف

  .كن را روي صفحه تقويتي خارجي ببنديد پاك برف توسط پيچ موتور
  .كشي خودرو وصل كنيد كن را به سيم پاك سوكت موتور برف

كن را در سوراخ مربوط به آن كه در صفحه تقويتي خارجي قـرار دارد سـوار    ميله برف پاك
  .كن را ببنديد پاك هاي ميله برف كنيد و پيچ

  .صفحه درپوش جلو را ببنديد
  .كن جا بيندازيد كن را در قالب بازوي برف پاك تيغه برف پاك

  .كن سوار كنيد و با پيچ آن را ببنديد كن را روي ميله برف پاك بازوي برف پاك

  
  
  

  
  

 
   بازوي برف پاك كن .  2        تيغه برف پاك كن.  1
  ميله برف پاك كن.  4        موتور برف پاك كن .  3
  صفحه تقويتي داخلي .  5
  صفحه تقويتي خارجي .  6
  شيشه جلو  صفحه روپوش زير.  7
  شيشه جلو .  8
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  )شكل را مالحظه كنيد(شوي جلو  پياده و سوار كردن شيشه 2
  شوي جلو پياده كردن شيشه) 1

  .رف باال بكشيد و درآوريدشوي را باز كنيد و مخزن را به ط هاي مخزن شيشه پيچ
  .شوي را جدا كنيد سوكت شيشه

بـاز  ) پـاش  چشـمي آب (شوي و همين طور نـازل   هاي شلنگ را از سمت مخزن شيشه بست
  .كنيد

  .شوي پياده كنيد شوي را از روي مخزن شيشه موتور شيشه
ور  را باز كنيد و نازل را به سـمت بـاالي درب موتـ   ) پاش چشمي آب(توسط آچار مهره نازل 

  .بكشيد و درآوريد
  شوي جلو سوار كردن شيشه) 2

  .را ببنديد و مهره را توسط آچار سفت كنيد) پاش چشمي آب(نازل 
  .شوي ببنديد شوي را در محل خودش روي مخزن شيشه موتور شيشه

  .شوي را وصل كنيد سوكت شيشه
نده باتري شوي را طوري سوار كنيد كه پين زيري آن در سوراخ صفحه نگهدار مخزن شيشه

  .هاي آن را ببنديد جا بيفتد و پيچ
  )مطابق شكل(كن عقب  پياده و سوار كردن برف پاك 3

  كن عقب پاك پياده كردن برف) 1
  .رودري در پشت را باز كنيد

  .كن عقب جدا كنيد پاك را از قالب بازوي برف (10)كن  پاك تيغه برف
  .كن را درآوريد پاك و بازوي برفكن را باز كنيد  بازوي برف پاك (7)توسط آچار مهره 

كن را باز كنيد، و آن را به طرف جلو بكشيد، سوكت موتـور   پاك توسط آچار پيچ موتور برف
كـن جـدا كنيـد و     پـاك  كن را از موتور بـرف  كن را جدا كنيد، اتصال ميله برف پاك پاك برف

را از روي ميلـه   (5)را بـاز كنيـد و واشـر     (6)مهـره  . كـن را پيـاده نمائيـد    پـاك  موتور برف
  .كن برداريد و ميله را جدا كنيد پاك برف

  كن عقب سوار كردن برف پاك) 2
  .كن را از سوراخ موجود روي در پشت رد كنيد بازوي برف پاك

  .كن جا بيندازيد پاك كن را در بوش شفت برف سر ميله برف پاك
  .كشي خودرو وصل كنيد كن را به سيم پاك سوكت موتور برف

  .را ببنديد 6كن قرار دهيد و با آچار مهره  پاك را روي ميله برف (5)واشر 
  .را ببنديد (7)كن سوار كنيد و مهره  بازوي برف پاك كن را روي ميله برف پاك

  .كن جا بيندازيد را روي قالب بازوي برف پاك (10)كن  تيغه برف پاك
  .رودري را ببنديد

  
  
  

  
  

 
  صفحه نگهدارنده باتري.  1
  درب موتور .  3تيرك عرضي چراغ بزرگ جلو      .  2
  مخزن آب شيشه شوي .  5موتور شيشه شوي        .  4
  )چشمي(نازل .  7       شلنگ.  6

 
  ورق خارجي در پشت .  1
  ورق داخلي در پشت .  2
  كن عقب  موتور برف پاك.  3
  كن  ميله رابط برف پاك . 4
  مهره.  7    مهره .  6  واشر فنري  .  5
  كن درپوش بازوي برف پاك.  8
  كن  بازوي برف پاك.  9 

  كن  تيغه برف پاك.  10
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  )شكل را مالحظه كنيد( شوي عقب پياده و سوار كردن شيشه 4
  شوي عقب پياده كردن شيشه) 1

  .شوي را باز كنيد، و آن را به طرف داخل خودرو بكشيد هاي مخزن آب شيشه پيچ
  .كشي خودرو جدا كنيد شوي را از سيم سوكت شيشه

  .شوي باز كنيد شلنگ را از مخزن آب شيشه
  .شوي را از روي مخزن باز كنيد موتور شيشه
  .باز كنيد) پاش چشمي آب(كنيد، شلنگ را از سمت نازل بادگير را باز 

  .صفحه روپوش بادگير را باز كنيد
  .را باز كنيد و آن را به طرف عقب بكشيد و درآوريد) چشمي آب پاش(پيچ نازل 

  شوي عقب سوار كردن شيشه) 2
  .را جا بزنيد و پيچ آن را ببنديد) پاش چشمي آب(نازل 

  .صفحه روپوش بادگير را ببنديد
شلنگ را از سوراخ سمت راست ورق داخلي طوري رد كنيد كه سـر پـاييني آن بـه طـرف     
مخزن آب شيشه شوي باشد و سر بااليي آن از ورق خـارجي گوشـه سـمت راسـت بيـرون      

شـوي را در محـل خـودروي     موتور شيشه. بيايد و به طرف بادگير رفته و به نازل بسته شود
  .شوي جا بزنيد مخزن آب شيشه

  .كشي خودرو وصل كنيد شوي را به سيم وتور شيشهسوكت م
  .شوي ببنديد شلنگ را به موتور شيشه

  .هاي آن را ببنديد شوي را سوار كنيد و پيچ مخزن شيشه
  
  

  سيستم صوتي
  .شماتيك مدار سيستم صوتي در شكل مقابل نشان داده شده است) 1(
  
  هاي عيب در سيستم صوتي علت) 2(

  .كند راديو ضبط كار نمي) 1
  .حافظه قفل كرده است يا فيوز راديو ضبط سوخته است

  .فيوز داخلي ضبط سوخته است
  .راديو ضبط آسيب ديده است

  .شدگي دارد مدار قطع
  .هاي راديويي نرمال نيست دريافت ايستگاه) 2

  .آسيب ديده است) آنتن برقي(آمپلي فاير آنتن يا فيدر آنتن 
  .يف استاتصال آمپلي فاير آنتن يا فيدر آنتن ضع

  .فاير به بدنه وصل نيست منفي آمپلي
  .راديو ضبط از داخل خراب است

  .كار ضبط نرمال نيست) 3
  .هد مغناطيسي يا هد ليزري كثيف شده است

  .استفاده شده كيفيت خوبي ندارند CDنوار و يا 
  .مكانيزم ضبط عيب دارد

  .كند يكي از بلندگوها كار نمي) 4

  
  
  
  

  .تبلندگو آسيب ديده اس
  .اتصال سوكت ضعيف است

  .شدگي دارد مدار قطع
  
  

 
  ) راست( Dورق داخلي پايين ستون .  1
  شوي عقب  موتور شيشه.  3شوي       مخزن آب شيشه.  2
  است عقب ورق پايين گوشه سمت ر.  5شلنگ    .  4
  بادگير   .  7ورق داخلي سمت راست عقب   .  6
  و صفحه روپوش بادگير ) چشمي آب پاش(نازل .  8 

  
 
  آمپلي فاير .  2   راديو ضبط.  1
  چپ  –جلو ) تويتر(بلندگوي .  3
  چپ  –بلندگوي جلو .  4
  چپ –عقب  بلندگوي.  5
  راست  –بلندگوي عقب .  6
  چپ  –بلندگوي جلو .  7
  راست -جلو ) تويتر(لندگوي ب.  8
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  پياده و سوار كردن سيستم صوتي) 3(
  )شكل را مالحظه كنيد(پياده و سوار كردن راديو ضبط  1

  پياده كردن راديو ضبط) 1
  .قاب روي پانل مركزي داشبورد را درآوريد

  .ا بيرون بكشيدرا فشار دهيد و آن ر (3)گوشتي خارهاي فنري بغل راديو ضبط  با پيچ
  .سوكت راديو ضبط را جدا كنيد

  سوار كردن راديو ضبط) 2
  .سوكت راديو ضبط را وصل كنيد

راديو ضبط در جاي خود روي پانل مركزي فشار داده جا بزنيد، دقـت كنيـد كـه خارهـاي     
  .فنري بغل راديو ضبط سر جاي خود جا بيفتند

  .را جا بيندازيد (2)قاب روي پانل مركزي 
  )شكل را مالحظه كنيد(و سوار كردن آمپلي فاير آنتن  پياده 2

  پياده كردن آمپلي فاير آنتن) 1
  .را باز كنيد Aپانل مركزي داشبورد و روكش داخلي جلو سمت راست ستون 

  .هاي آمپلي فاير آنتن را باز كنيد گوشتي، پيچ توسط پيچ
كشـي   ديو ضبط و سـيم روي شيشه جلو و بين را) چاپ شده(اتصال بين آنتن برقي و آنتن 

  .پانل مركزي را جدا كنيد
بست آنتن برقي را از ميله تقويتي جلو داشبورد باز كنيد و سپس آنتن برقي و آمپلـي فـاير   

  .آنتن را پياده كنيد
  سوار كردن آمپلي فاير آنتن) 2

  .هاي آن را ببنديد آمپلي فاير آنتن را سوار كنيد و پيچ
  .شيشه جلو وصل كنيدآنتن برقي را به آنتن چاپي روي 

  .بست آنتن برقي را در سوراخ ميله تقويتي جلو داشبورد ببنديد
  .كشي راديو ضبط و داشبورد مركزي وصل كنيد سوكت آنتن برقي را به سيم

  .را ببنديد) راست –جلو ( Aداشبورد مركزي و روكش داخلي ستون 
  )ا مالحظه كنيدشكل ر) (باس(و بلندگو ) تويتر(پياده و سوار كردن بلندگو  3

  )باس(و بلندگو ) تويتر(پياده كردن بلندگو ) 1
  .رودري درب جلو را باز كنيد
  .كشي درب را جدا كنيد اتصال بلندگوي باس و سيم

  .را باز كنيد و بلندگو را درآوريد) باس(هاي بلندگو  گوشتي پيچ توسط پيچ
  .گوشتي لچكي داخلي را بلند كنيد و درآوريد توسط پيچ

  .كشي در بغل را جدا كنيد و سيم) تويتر(بلندگو اتصال 
  .را باز كنيد و بلندگو را درآوريد) تويتر(هاي بلندگو  گوشتي پيچ توسط پيچ

  
  
  

  )باس(و بلندگو ) تويتر(سوار كردن بلندگو ) 2
  .هاي آن را ببنديد را سوار كنيد و پيچ) تويتر(بلندگو 

  .كنيدكشي در بغل وصل  سوكت بلندگو را به سيم
  .لچكي داخلي را سوار كنيد

  .هاي آن را ببنديد را سوار كنيد و پيچ) باس(بلندگو 
  .سوكت بلندگو را وصل كنيد

  .رودري در بغل را ببنديد
  
  

 
  قاب روي پانل داشبورد.  2داشبورد مركزي       .  1
  راديو ضبط .  3

 
  ميله تقريبي جلو داشبورد.  1
  بست .  3  )  آنتن برقي(فيلدر آنتن .  2
  راست  – Aورق داخلي ستون .  4
  آمپلي فاير آنتن .  5

 
  ورق داخلي در.  2   )باس(بلندگو .  1
  لچكي داخلي در جلو .  4     بست .  3
  ) تويتر(بلندگو.  5
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  آينه برقي ديد عقب
  :مدار آينه برقي ديد عقب در شكل زير نشان داده شده است) 1(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عقبهاي عيب آينه برقي ديد  علت) 2(

  .كند آينه برقي ديد عقب حركت نمي) 1
  .فيوز سوخته است

  .شدگي دارد كليد آينه از داخل قطع
  .اتصال سوكت كليد آينه ضعيف است

  .آينه برقي ديد عقب خراب است
  .شدگي دارد مدار قطع

  .كند حركت نمي) يا افقي(آينه برقي ديد عقب در جهت عمودي ) 2
  .ه برقي ديد عقب آسيب ديده استآين) يا افقي(الكتروموتور عمودي 

  .شدگي دارد كليد آينه برقي از داخل قطع
  .شدگي دارد مدار قطع

  پياده و سوار كردن كليد آينه برقي ديد عقب) 3(
  درآوردن كليد آينه برقي ديد عقب) 1

گوشتي را داخل درز درپوش جعبه فيوز فرو كرده و آن را بلند كنيـد، و درب جعبـه    نوك پيچ
  .برداريدفيوز را 

  
  
  
  
  
  

قسـمت  . دست خود را از محلي كه با فلش مشخص شده است پشت كليد آينـه برقـي ببريـد   
  .فنري را بگيريد و كليد آينه برقي را بيرون بكشيد
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  .را درآوريد (2)سپس سوكت را جدا كنيد و كليد آينه برقي 
  :سوار كردن كليد آينه برقي ديد عقب) 2

  .را وصل كنيد سوكت كليد آينه برقي
پين كليد آينه برقي را با جاي پين روي جلوي داشبورد ميزان كنيد و كليد را در سوراخ فشار 

  .دهيد و جا بيندازيد
دو عدد زائده باالي درپـوش جعبـه فيـوز را بـا جـاي آنهـا در جلـو        : بستن درپوش جعبه فيوز

جعبه فيـوز ضـربه بزنيـد و    داشبورد ميزان كنيد و بعد به آرامي به وسط و قسمت پايين درب 
  .آن را ببنديد

  
  
  

  گرمكن شيشه عقب
  :كن عقب در شكل زير نشان داده شده است مدار گرم) 1(

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .كند گرمكن شيشه عقب كار نمي) 1

  .فيوز گرمكن عقب سوخته است
  .گرمكن شيشه عقب آسيب ديده است

  .رله زماني گرمكن شيشه عقب آسيب ديده است
  .يد گرمكن عقب آسيب ديده است يا قطع شدگي داردكل

  .شدگي دارد مدار قطع
  .گرمكن شيشه عقب قادر نيست كارش را تمام كند) 2

  .رله زماني گرمكن شيشه عقب عيب داخلي دارد
  
  پياده و سوار كردن كليد گرمكن شيشه عقب) 3(

  پياده كردن كليد گرمكن شيشه عقب) 1
را بكشيد، سپس بـه آرامـي دو طـرف     (1)لو داشبورد مركزي به آرامي دو طرف پايين قاب ج

  .درآوريد (2)وسط و باالي قاب را هم بكشيد و قاب را همراه با كليد چندكاره 
  .را جدا كنيد (2)هاي جلو داشبورد و كليد چندكاره  تمام سوكت

  .نماييدرا باز كنيد و آن را از جلو داشبورد مركزي جدا  (2)چهار عدد پيچ كليد چندكاره 

  
  
  

  
  

 
  درپوش جعبه فيوز.  1
  فنر  .  3كليد آينه برقي ديد عقب          .  2

 

 
  قاب جلو داشبورد مركزي .  1
  مجموعه كليدهاي چندكاره .  2
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،  (4)جـاي كليـد اضـافي      ، درپـوش (3)كليد چندكاره روي داشبورد شـامل صـفحه كليـدها    
تمـام  . شود مي (7)و كليد چراغ نشاندهنده  (6)، كليد گرمكن شيشه عقب (5)نمايشگر رادار 

  .گوشتي آنها را درآورد توان با نوك پيچ كليدها خاري هستند و مي
  
  
  
  
  
  كن شيشه عقب رمجا زدن كليد گ) 2

هـاي جـاي    ، درپوش)ردياب(كليد گرمكن شيشه عقب، كليد چراغ نشاندهنده، نمايشگر رادار 
  .كليد اضافي را در جاي خودشان روي صفحه كليدها جا بيندازيد

هـاي آن   مجموعه كليدها را در سوراخ قاب جلو داشبورد مركزي فشار داده جا بيندازيد و پـيچ 
  .را ببنديد
  .بوط به هر كليد را جا بزنيدهاي مر سوكت

  .قاب جلو داشبورد مركزي را جا بيندازيد
  

  ريموت كنترل شيشه درها، كليد شيشه درها
  .مدار كليد شيشه درها در شكل صفحه بعد نشان داده شده است) 1(
  
  

  
  
  

  
  

 
  صفحه كليدها .  3
  جاي كليد اضافي   درپوش.  4
 )يابرد(نمايشگر رادار .  5
  كليد گرمكن شيشه عقب  .  6
  كليد چراغ نشاندهنده .  7
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  درها/ درها و كليد برقي شيشه / عيب در ريموت كنترل شيشه ) 2(
  ردن شيشهعيب در باال ب 

  .شود باال بردن شيشه تمام درها انجام نمي) 1
  .فيوز شيشه برقي سوخته است

  .واحد كنترل شيشه آسيب ديده است
  .شدگي دارد مدار قطع

  .شود باال بردن شيشه يكي از درها انجام نمي) 2
  .كليد شيشه مورد نظر آسيب ديده است

  .الكتروموتور باالبر شيشه مورد نظر آسيب ديده است
  .شدگي دارد يا اتصال سوكت آن ضعيف است مدار برقي شيشه مورد نظر قطع

  .توانيم آن را ببنديم توان باال برد ولي با ريموت كنترل مي شيشه يكي از درها را نمي) 3
  .كليد شيشه مورد نظر آسيب ديده است

  .شدگي دارد يا اتصال سوكت آن ضعيف است مدار برقي شيشه مورد نظر قطع
  .توان آن را بست توان باال برد و با ريموت كنترل هم نمي يكي از درها را نميشيشه ) 4

  .الكتروموتور شيشه مورد نظر آسيب ديده است
  .مدار الكتروموتور شيشه مورد نظر قطع شدگي دارد يا اتصال سوكت ضعيف است

  .واحد كنترل شيشه آسيب ديده است
  .يين بردتوان باال يا پا شيشه يكي از درها را نمي) 5

  .كليد شيشه مورد نظر قطع شدگي دارد يا اتصال سوكت ضعيف است
  .مدار ورودي واحد كنترل شيشه مورد نظر قطع شدگي دارد يا اتصال سوكت ضعيف است

توان به طور اتوماتيك پايين آورد يا توسط ريموت كنترل بست ولـي در را   شيشه را نمي) 6
  .توان با ريموت كنترل بست مي

  .شيشه آسيب ديده است/ ترل درب واحد كن
  .قفل كردن در و بستن شيشه با ريموت كنترل دچار اشكال شده است) 7

  .ريموت كنترل آسيب ديده است يا برق به اندازه كافي قوي نيست
  .شيشه آسيب ديده است/ مدار داخلي دريافت واحد كنترل درب 

  .قفل مركزي عيب دارد 
  .تي و كنترلي اشكال داردباز كردن قفل در دو حالت دس) 1

  .فيوز حافظه سوخته است
  .شيشه آسيب ديده است/ واحد كنترل درب 

  .شدگي دارد مدار قطع
  .عيب دارد) دكمه باز كردن در و دكمه ايمني باز كردن در سمت چپ جلو(باز كردن دستي ) 2

  .كليد كنترل قفل در سمت چپ عيب دارد
  .شيشه آسيب ديده است/ واحد كنترل درب 

جلـو قطـع شـدگي دارد يـا اتصـال سـوكت        –شيشه سمت چـپ  / مدار كليد كنترل درب 
  .ضعيف است

  .شدگي دارد يا اتصال سوكت ضعيف است شيشه قطع/ مدار واحد كنترل درب 
فقط باز كردن قفل در توسط كليد اشكال دارد و يا فقط دكمـه ايمنـي بـاز كـردن در جلـو      ) 3

  .داشكال دار) در سمت راننده(سمت چپ 
  .آسيب ديده است) در سمت راننده(قسمت مكانيكي كليد كنترل قفل در جلو سمت چپ       

  .كند قفل يكي از درها كار نمي) 4
  .مكانيزم آزادكننده قفل همان در آسيب ديده است

  .اتصال سوكت مكانيزم آزادكننده در مورد نظر ضعيف است
  .ردشدگي دا مدار مكانيزم آزادكننده در مورد نظر قطع
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  .اشكال دارد) وسط(كنترل چراغ سقف 
دهنده اين اسـت   كم نور است، نشان) وسط(رسد چراغ سقف  اگر در شرايط عادي به نظر مي) 1

  .شيشه آسيب ديده است/ كه واحد كنترل درب 
آسيب ديده است، نشان دهنده ايـن اسـت   ) وسط(رسد رله زماني چراغ سقف  اگر به نظر مي) 2

  .شيشه آسيب ديده است/ ترل درب كه واحد كن
  .دزدگير خراب است 

اگر عملكرد دزدگير عيب دارد ولي عملكرد ريموت كنترل درسـت اسـت ممكـن اسـت واحـد      
  .شيشه آسيب ديده باشد/ كنترل درب 

  
  شيشه/ پياده و سوار كردن واحد كنترل درب ) 3(
  )شكل را مالحظه كنيد(شيشه / پياده كردن واحد كنترل درب ) 1

  .كنسول وسط را باز كنيد
را باز كنيد، سوكت را جدا كنيـد و   (1)شيشه / هاي واحد كنترل درب  گوشتي پيچ توسط پيچ

  .را باال كشيده و درآوريد (1)شيشه / واحد كنترل درب 
  شيشه/ سوار كردن واحد كنترل درب ) 2

  .سوكت را وصل كنيد
هـاي آن را   سوار كنيد و پيچ) 8يا  4(آن را روي پايه مربوط به  (1)شيشه / واحد كنترل درب 

  .ببنديد
  .كنسول وسط را ببنديد

  

  
  
  
  

 
  )تك ديفرانسيل( 2×4خودرو 

  
  )دو ديفرانسيل( 4×4خودرو 

  AT-ECU.  2شيشه            / واحد كنترل درب .  1
 )      جلو(كف اتاق .  3
  ) 2×4(شيشه / پايه واحد كنترل درب .  4
  حد كنترل راداروا.  6     اي وسط  پايه دروازه.  5
  واحد كنترل چهار چرخ محرك .  7
  ) 4×4(شيشه / پايه واحد كنترل درب .  8
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  پياده و سوار كردن كليد شيشه برقي) 4(
توان آنهـا   و مي) مطابق شكل مقابل(اند  در خودرو نصب شده 4كليدهاي شيشه برقي روي 

  .گوشتي باز كرد را با پيچ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رادار پشتيبان
  .پشتيبان مطابق شكل مقابل است مدار رادار) 1(

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رادار  هاي عيب علت) 2(

  .دهد كند ولي نمايشگر نشان نمي رادار درست كار مي) 1
  .حافظه قفل كرده است و يا فيوز راديو ضبط سوخته است

  .آسيب ديده است) ديسپلي(نمايشگر 
  .شدگي دارد مدار قطع

  
  
  

  
  

 
 ) در سمت راننده( كليد زير دستي در جلو سمت چپ .  1
  كليد شيشه باالبر برقي در عقب سمت چپ  .  2
 كليد شيشه باالبر برقي در جلو سمت راست  .  3
  سمت راست  كليد شيشه باالبر برقي در عقب .  4
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  .دهد دهد ولي عملكرد رادار را نشان نمي نمايشگر ساعت را نشان مي) 2
  .آسيب ديده است (Back-up)سوئيچ پشتيبان 

  .شدگي دارد مدار سوئيچ پشتيبان يا مدار برق واحد كنترل رادار قطع
  .واحد كنترل رادار آسيب ديده است

  .سنسور رادار آسيب ديده است
  ادار پشتيبانر) كنندگي خود تست(تست هوشمند ) 3(

دهيم، رادار پشتيبان در وضعيت تست هوشمند  وقتي دسته دنده را در حالت دنده عقب قرار مي
) آژيـر (كننـد، بـوذر    اگر سنسورهاي سمت چپ و راست رادار درست كار مي. گيرد خود قرار مي

ي اگر عملكرد يكي از سنسـورها . شوند ها روشن نمي LEDكند و تمام  مي) بيپ(يك بار صداي 
  .شوند ها روشن مي LEDكند و تمام  مي) بيپ(رادار غيرعادي است، بوذر سه بار صداي 

  پياده و سوار كردن رادار) 4(
/ شكل پياده كردن واحد كنتـرل درب  «جهت اطالع از روش پياده و سوار كردن رادار، به  1

  .رجوع كنيد» شيشه
  پياده كردن واحد كنترل رادار) 1

  .كنسول وسط را باز كنيد
را باز كنيد، سوكت را جدا كنيد و واحـد كنتـرل    (6)هاي واحد كنترل رادار  گوشتي پيچ با پيچ
  .را به طرف جلو بكشيد و آن را درآوريد (6)رادار 

  سوار كردن واحد كنترل رادار) 2
  .سوكت را وصل كنيد

  .را ببنديدهاي آن  سوار كنيد و پيچ (5)اي وسط  را روي پايه دروازه (6)واحد كنترل رادار 
پيـاده و سـوار كـردن كليـد گـرمكن      «جهت اطالع از پياده و سوار كردن نمايشگر رادار، به  2

  .رجوع كنيد» شيشه عقب
  .جهت اطالع از پياده و سوار كردن سنسورهاي چپ و راست رادار، به شكل زير رجوع كنيد 3
  
  
  

  پياده كردن سنسورهاي سمت چپ و راست رادار) 1
  .نسورهاي رادار را باز كنيدگوشتي س توسط پيچ

  .سوكت سنسورها را جدا كنيد
  سوار كردن سنسورهاي سمت چپ و راست رادار) 2

  .سوكت سنسورها را وصل كنيد
  .ببنديد (1)سنسورها را روي سپر 

  
  
  

  فندك
  .مدار فندك در شكل مقابل نشان داده شده است) 1(
  

  
  
  
  
  

 
  سپر عقب .  1
  سنسور سمت چپ رادار   .  2
 سنسور سمت راست رادار   .  3
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  هاي عيب كار نكردن فندك علت) 2(
  .فندك سوخته استفيوز ) 1
  .فندك آسيب ديده است) 2
  .اتصال فندك ضعيف است) 3
  .شدگي دارد كشي قطع سيم) 4

  پياده و سوار كردن فندك) 3(
  )مطابق شكل(پياده كردن فندك ) 1

زيرسيگاري را بيرون بكشيد، فنر داخل زير سيگاري را به پايين فشار دهيد و زيرسيگاري را 
  .به عقب بكشيد و درآوريد

  .گوشتي قاب جلو داشبورد مركزي را بلند كرده و آن را درآوريد سط پيچتو
  .دو عدد پيچ قاب زيرسيگاري را باز كنيد و آن را بيرون بكشيد

  .كشي جلو داشبورد جدا كنيد سوكت فندك را از سيم
  .را درآوريد (4)مغزي فندك 
  .بيرون بكشيد (7)را از پشت قاب زيرسيگاري  (5)غالف فندك 

  .بيرون بكشيد (7)را از پشت قاب زيرسيگاري  (6)ندك حفاظ ف
  سوار كردن فندك) 2

  .جا بزنيد (7)را روي قاب زيرسيگاري  (6)حفاظ فندك 
  .جا بزنيد (6)را در حفاظ فندك  (5)غالف فندك 
  .جا بزنيد (5)را در غالف فندك  (4)مغزي فندك 

  .سوكت فندك را وصل كنيد
يم كـردن سـوراخ آن بـا برآمـدگي روي جلـو داشـبورد       قاب خارجي زيرسيگاري را با تنظـ 

  .هاي آن را ببنديد مركزي جا بزنيد و پيچ
خار پالستيكي قاب جلو داشبورد مركزي را با سوراخ مربـوط بـه آن روي داشـبورد تنظـيم     

  .هاي آرام قاب جلو داشبورد را جا بزنيد كنيد و با ضربه
  .ر قاب آن جا بزنيدفنر زيرسيگاري را نگه داريد و زيرسيگاري را د

  
  )طبق شكل( 4WDكليد 

  

  
  
  

 
  زير سيگاري  .  2    جلو داشبورد    .  1
 قاب جلو داشيورد مركزي   .  3
  غالف فندك .  5    مغزي فندك   .  4
 ري قاب زير سيگا.  7    حفاظ فندك .  6

 
   4WDكليد .  1
  كنسول وسط   .  2

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 XIسيستم برقي 
XI-71  

 

339 
  

  .در شكل مقابل نشان داده شده است 4WDمدار كنترل كليد ) 3(
  
  
  
  4WDبررسي و تعمير كليد ) 4(

را از كنسـول   4WDرا انجام دهد، كليد  4Hو  2H  ،4Lهاي  تواند تعويض اگر كليد كنترل نمي
هاي مختلف را چك كنيد، اگر مشـخص شـد    ن حالتوسط باز كنيد و با كنترل مدار آن راه داد

  .دهد، كليد را تعويض كنيد كه كليد راه نمي
  
  
  

  فن رادياتور
  .مدار فن رادياتور طبق شكل مقابل است) 1(
  هاي ايجاد عيب علت) 2(

كند اگر با رسيدن  برسد، فن رادياتور شروع به كار نمي C°93قبل از اينكه دماي آب رادياتور به 
هنوز فن شروع به كار نكرده است نشان دهنده آن است كـه فـن خـراب     C°93يش از دما به ب

  .است
  .كند فن كار نمي) 1

  .فيوز فن سوخته است
  .سوكت فن رادياتور خوب اتصال ندارد

  .الكتروموتور فن رادياتور اسيب ديده است
  .كند كند ولي دور پايين كار نمي دور باال كار مي) 2

  .يده استرله دور پايين آسيب د
  .مقاومت فن رادياتور آسيب ديده است

  .كند كند ولي دور باال كار نمي دور پايين كار مي) 3
  .رله دور باال آسيب ديده است

  .كند شود، فن دور باال رادياتور كار نمي وقتي كولر روشن مي) 4      
  .رسد گاز سيستم كولر به فشار مشخص شده نمي

  .رله كليد فشار آسيب ديده است
  .كليد فشار آسيب ديده است

  پياده و سوار كردن فن رادياتور) 3(
  )شكل را مالحظه كنيد(پياده كردن فن رادياتور ) 1

  .كشي موتور جدا كنيد سوكت فن رادياتور را از سيم
عدد پيچ فن رادياتور را باز كنيد و فن را به طرف باال بكشـيد و آن را پيـاده    4توسط آچار 

  .كنيد
  فن رادياتور سوار كردن) 2

  .هاي آن را ببنديد فن را روي رادياتور سوار كنيد و پيچ
  .كشي موتور وصل كنيد سوكت فن رادياتور را به سيم

  
  
  

  
  
  

  

 

 
  رادياتور .  1
  فن رادياتور  .  2
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  )ايربگ(سرويس و نگهداري كيسه هوا 
  

  هاي اوليه سرويس و نگهداري احتياط   1
  .كنيدهاي زير را بايد مطالعه  جهت ايمني قبل از شروع به كار، احتياط

بايد به ترتيبي كه در اين قسمت آمده است انجام شـود ضـمناً   ) كيسه هوا( SRSسرويس ) 1(
  .هاي زير هم توجه نمائيد به احتياط

  
  .از تجهيزات و ابزارهايي كه در اين كتاب آمده است استفاده كنيد) 2(
  
  )مطابق شكل(هاي انجام شده بايد قطعات زير تعويض شود  در سرويس) 3(
  

  (SRS-ECU)) ايربگ( SRSحد كنترل وا 1
  ايربگ سمت راننده 2
  فنر ساعتي 3
  ايربگ سمت سرنشين جلو 4

  
  
هـايي را كـه عيـب     سيم) مطابق شكل(بايد تعويض شود  (SRS)كشي معيوب ايربگ  سيم) 4(

  :توان با استفاده از جدول زير تعمير كرد دارند مي
  

 ورودي/خروجي رفع عيب شرح  نام شماره
5IGN ــا  اژ باتريولت ــو داشــبورد ي جل

كشي ايربگ را  سيم
 .تعويض كنيد

I

6 GND سيم اتصال بدنه  I 

7 WL  چراغ نشاندهنده
  ايربگ

ــا ــو داشــبورد ي جل
كشي ايربگ را  سيم

 .تعويض كنيد
O 

9 K هـــــايســـــري داده
 )Kمسير(يابي  عيب

 
I , O 

10 DAB Hi ايربــگ جلــو ســمت
 راننده انتهاي بااليي

كشـي كـف راسيم
تعميــر يــا تعــويض 

  .كنيد
O 

11 DAB Lo ايربــگ جلــو ســمت
 O راننده انتهاي پاييني

13 PAB Hi ايربگ سرنشين جلو–
 انتهاي بااليي

كشـي كـف راسيم
تعميــر يــا تعــويض 

  .كنيد
O 

14 PAB Lo ايربگ سرنشين جلو–
 O انتهاي پاييني

30 Crashout

ــر برخــورد درهــاي(اث
ــده بعـــد از  قفـــل شـ

ــه   ــورد بـ ــور برخـ طـ
 )شونداتوماتيك باز مي

كشـي كـف راسيم
تعميــر يــا تعــويض 

 O  .كنيد
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ثانيـه صـبر    60باتري را جدا كنيـد و بـه مـدت    ) -(قبل از انجام تعميرات، بايد كابل منفي ) 5(
  ). طبق شكل(سر كابل منفي باز شده را با نوارچسب ببنديد . كنيد

  
در حد قابل قبولي خواهد  SRS-ECUبرق خازن داخل بعد از جدا كردن كابل باتري، ظرفيت 

اگر سـرويس بايـد بعـد از مـدتي     . بود تا از عمل كردن ايربگ در يك بازه زماني جلوگيري شود
كند مجروح  انجام شود، در اينصورت ممكن است ايربگ عمل كند و شخصي كه روي آن كار مي

  .شود
،  SRS-ECUبهتـر اسـت   ) اري كنيـد كـ  رنـگ (خواهيد روي خودرو نقاشي كنيـد   اگر مي) 6(

ايربگ، فنر ساعتي و يك سري قطعات ديگر كه ممكن است دماي زياد روي آنها اثـر بگـذارد را   
  .پياده كنيد

، ايربگ و فنر ساعتي را پياده  SRS-ECUاست،  C°93وقتي دماي كاري بيش از   !
  .كنيد

ياب تمام كدهاي عيب را پاك  عيببعد از انجام سرويس سيستم ايربگ، با استفاده از اسكنر ) 7(
  .كنيد تا چراغ نشاندهنده در حالت نرمال قرار گيرد

  
  ابزارهاي مخصوص   2
  )طبق شكل(ابزار تست ) 1(

  
  )X-431آناليزور (يابي  اسكنر عيب: نام

 ECUهاي سيستم ايربگ و پاك كردن كدهاي عيب  چك كردن عيب: كاربرد
  
  
  
  
  
  
  
  يابي قطعات خراب عيب   3
  .يابي در شكل مقابل نشان داده شده است مسير عيب) 1(
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  )به شكل رجوع كنيد(بررسي چراغ نشاندهنده ايربگ 

  
  .كند ، و مطمئن شويد كه چراغ نشاندهنده كار مي(ON)سوئيچ را باز كنيد  
بعد از شش بار روشن و خاموش شـدن مطمـئن شـويد كـه در حالـت خـاموش بـاقي         
  .ماند مي

  .يابي بيشتري را انجام دهيد بعي 
  
  يابي سيستم عيب) 2(

HAE2.5 كند تا عملكرد سيستم ايربگ را چك نمايد يابي را اجرا مي هاي عيب يك سري تست .
كند و انفجـار آن را در اثـر    ها از عملكرد ناگهاني و انفجار سيستم ايربگ جلوگيري مي اين تست

كنـد و   يك كد عيب مناسبي را ذخيره مي HAE2.5اگر عيبي پيدا شد، . نمايد ضربه كنترل مي
  .تر مشخص شود كند تا موقعيت عيب جهت تعميرات، آسان چراغ نشاندهنده را روشن مي

  پارامترها) 3(
  ولتاژ خروجي باتري 

دهنـد كـه بايـد در     را نشان مـي  (V bat)هاي مينياتوري ولتاژ خروجي باتري  كننده كنترل
  ):زير طبق جدول(محدوده مجاز باشد 

 عيب شرح  خروجي ولتاژ باتري
V batt ≤ 7.2 V عيب وجود دارد .ولتاژ باتري خيلي كم است. 

9 V ≤ V batt ≤ 16 V عيب وجود ندارد نرمال. 
V batt ≥ 19.2 V عيب وجود دارد .ولتاژ باتري خيلي زياد است. 

7.2 V < V batt < 9 V  
16 V < V batt < 19.2 V 

ــود عيـــب .نوسان دارد ــيوجـ قطعـ
  .نيست

  
  .مدار جرقه به بدنه اتصال كوتاه شده است 

  هايي كه به اندازه كنند تا در امپدانس هاي مينياتوري مدار جرقه را مراقبت مي كننده كنترل
كافي پايين هستند كه باعث جرقه و انفجار ناخواسته شوند مدار به بدنه اتصال كوتاه نشـود  

  .ت چاشني بتواند مقابله نمايدگيري مقاوم و يا در مقابل اندازه
  .در جدول زير جزئيات تشخيص اتصال كوتاه مدار به بدنه آمده است

  :بررسي اتصال كوتاه به بدنه
 عيب شرح  مقاومت مدار اتصال كوتاه

< 1 KΩعيب وجود دارد .به بدنه اتصال كوتاه شده است  مقاومت. 
> 12 KΩعيب وجود ندارد نرمال  مقاومت. 
≤ 12 KΩ 1اومت مق` KΩ ≤  وجــود عيــب قطعــي .نوسان دارد

 .نيست
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  .مدار جرقه به برق اتصال كوتاه شده است 
هايي كه به اندازه  كنند تا در امپدانس هاي مينياتوري مدار جرقه را مراقبت مي كننده كنترل

اتصـال كوتـاه    (+)كافي پايين هستند كه باعث جرقه و انفجار ناخواسته شوند مدار به بـرق  
  .گيري مقاومت چاشني بتواند مقابله نمايد نشود يا در مقابل اندازه

  .آمده است(+) در جدول جزئيات تشخيص اتصال كوتاه به برق 
  

  (+)بررسي اتصال كوتاه به برق 
 عيب شرح  مقاومت اتصال كوتاه

< 1 KΩ Rsc 
اتصـال كوتـاه(+)به بـرق

 .شده است
 .عيب وجود دارد

> 12 KΩRSC  عيب وجود ندارد نرمال. 
≤ 12 KΩRsc 1 KΩ ≤ وجود عيب قطعي نيست .نوسان دارد.  

  
  مقاومت مدار جرقه ايربگ جلوي راننده 

تمـام مـدارهاي جرقـه ايربـگ      (RDAB)تواننـد مقاومـت    هاي مينياتوري مي كننده كنترل
  :به معادله زير توجه كنيد. جلوي راننده را مشخص كنند

RDAB = RS + RT + RW + RC 
  :كه در آن

RS  :مقاومت چاشني  
RT  :مقاومت سوكت  

RW  :كشي مقاومت سيم 
RC  : شود ايربگ سرنشين را شامل نمي(مقاومت فنر ساعتي( 

ها در جدول زير آمده است، مقاومت مـدار جرقـه ايربـگ جلـوي راننـده       تست اين مقاومت
  .است Ωبرحسب 

 عيب شرح  محدوده مقاومت
RDAB ≤ 1.06 تواند نمايش داده ميعيب .ت خيلي كم استمقاوم

 .شود
1.80 ≤ RDAB ≤  .عيب وجود ندارد نرمال 4.40

RDAB ≥ 6.60 مقاومت خيلي زيـاد اسـت.
 )مدار قطع است(

تواند نمايش داده عيب مي
 .شود

1.06 < RDAB < 1.80  وجود عيـب تأييـد نشـده     .نوسان دارد
 RDAB < 6.60 > 3.60 .است

  
  مدار جرقه ايربگ جلو سمت سرنشينمقاومت  

تمـام مـدارهاي جرقـه ايربـگ      (RPAB)تواننـد مقاومـت    هاي مينياتوري مي كننده كنترل
  :جلوي سرنشين را مشخص كنند، به معادله زير توجه كنيد

RPAB = RS + RT + RW 
  :كه در آن

RS  :مقاومت چاشني  
RT  :مقاومت سوكت 

RW  :كشي مقاومت سيم 
  .است Ωه ايربگ جلوي سرنشين برحسب مقاومت مدار جرق

 عيب شرح  محدوده مقاومت
RPAB ≤ 0.8 تواند نمايش داده ميعيب .مقاومت خيلي كم است

 .شود
1.70 ≤ RPAB ≤  .عيب وجود ندارد نرمال 3.60

RPAB ≥ 5.6 مقاومت خيلي زيـاد اسـت.
 )شدگي مدارقطع(

تواند نمايش داده عيب مي
 .شود

0.80 < RPAB < 1.70  وجود عيـب تأييـد نشـده     .نوسان دارد
 RPAB < 5.60 > 3.60 .است

  
  

  
  
  

 

  
 نمودار تست مدار جرقه و مقاومت ايربگ جلوي راننده
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  مدار چراغ نشاندهنده 6
هاي خروجي چراغ نشـاندهنده را مشـخص    توانند ولتاژ پين هاي مينياتوري مي كننده كنترل

كنند تا معلوم شود كه آيا حالت چراغ نشاندهنده با حالت فرمان داده شده مطابقت دارد يا 
  )به جدول زير رجوع شود(نه 

  .مدار چراغ نشاندهنده را چك كنيد
  عيب شرح ولتاژ چراغ نشاندهنده چراغوضعيت

  روشن

VWL ≤ 3.5 V ــان داده    نرمال ــي نشـ عيبـ
  نشده است

VWL ≥ 4.5 V تاV battيا قطع
 است

توانـد نشـان    عيب مي
  داده شود

3.5 V < VWL < 4.5 V يــد نمــايش عيــب تأي  نوسان دارد
  شودنمي

  خاموش

VWL ≥ 0.8 V batt ــان داده    نرمال ــي نشـ عيبـ
  نشده است

VWL ≥ 0.4 V batt اتصال بدنه يا اتصال
 كوتاه شده است

توانـد نشـان    عيب مي
  داده شود

0.4 V batt < VWL < 0.8 V batt نمــايش عيــب تأييــد   نوسان دارد
  شودنمي

  
  يابي ضميمه عيب) 4(

  )هاي خارجي عيب(رفع عيب 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يابي عيب 
با دسترسي متوالي به مقادير از پيش تعريف  X-431يابي سيستم اگر شماره عيب  در عيب

را بـه عنـوان   ) Fault appear(» نمايش عيـب « X-431شده تشخيص داده شده باشند، 
مزمـان  ذخيره خواهد شـد و ه  EEPROMدهد، كد عيب مربوطه در  يابي مي نتيجه عيب

  .شود چراغ نشاندهنده هم روشن مي
  .يابي چند نوع عيب است موارد زير زمان عيب
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هاي  عيب  نوع عيب
  عمومي

عيب 
  داخلي

ولتاژ خيلي 
زياد يا خيلي 
  كم است

884 (Inc∆)ها  افزايش شمارش عيب
4040160 (Max)حداكثر شمارش عيب 

5540 (m)تعداد وقوع عيب 
400 (t∆)يابي  ه عيبزمان پروس ms400 ms400 ms 

2  (t = ∆t × m)يابي زمان كل عيب sec2 sec16 sec 
  

  يابي مجدد عيب عيب 
عيـب  . يابي وجود ندارد شود، به اين معني است عيبي در سيكل عيب وقتي عيب ظاهر نمي

عيـب  مجدداً تعيين خواهد شد و چراغ نشاندهنده آن را حس خواهد كرد و سپس شمارش 
 Fault"ثبـت خواهـد شـد و     EEPROMگـردد، و حالـت وجـود عيـب در      برمي "0"به 

appear"  به"Historical fault" شود تبديل مي.  
  :يابي مجدد استثناهايي وجود دارد در عيب

يـابي   به همان صورت عيـب  "internal fault"هاي داخلي  يابي در عيب عيب) 1استثناء  •
-SRSشـود بايـد    يابي مجدد اجرا نمـي  در هر حال اگر عيب .باشد هاي عمومي مي در عيب
ECU تعويض شود.  

در . شـود  هاي خارجي، چراغ نشاندهنده خاموش مي يابي عيب معموالً در عيب) 2استثناء  •
باشد، چـراغ نشـاندهنده    5هاي بوجود آمده مساوي يا بيشتر از  هر حال اگر تعداد كل عيب

هاي ايجاد شـده   در محاسبه تعداد كل عيب. ماند وشن ميحتي اگر عيب از بين برود دائم ر
  .آيد به حساب نمي (Voltage too low)» ولتاژ خيلي پايين است«عيب 

  :يابي مجدد چند نوع عيب در جدول زير آمده است زمان عيب
هايعيب  نوع عيب

  كم است/ولتاژ خيلي زياد عمومي
ــب    ــوس عي ــمارش معك ــت ش حال

(∆Dec)
1 1 

255-25=230255-25=230 (Min)عيب حداقل شمارش 
25 25 (n)هاي كنسل شده تعداد عيب

400 (t∆)يابي  زمان پروسه عيب ms400 ms
  يابي مجدد زمان عيب

(t deaval = ∆t × n)  10 sec  10 sec  
  

  يابي مجدد يابي و عيب توضيحات عمومي زمان عيب
  يابي مجدد يابي و عيب زمان عيب

 يابي مجددزمان عيب بييازمان عيب  نوع عيب
2 هاي خارجيعيب sec10 sec

يابي مجدد شروع نشده عيب( sec 2  هاي داخلي عيب
 )است

16 ولتاژ خيلي كم يا خيلي زياد است sec10 sec
  

  پاك كردن كدهاي عيب  
و از طريق  (Hi-DSTM)ياب  را از تستر عيب "Clear fault code"دستور  ECUوقتي 
  .پاك خواهد شد ECUكند، كد عيب در  يالي دريافت ميهاي سر واسطه

در هر حال اگر يك كد عيب داخلي يا يك برخورد ثبت شده باشد، فرمان پاك كـردن كـد   
  .انجام نخواهد شد
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، ايربـگ   (SRS) (SRS-ECU)هاي اوليه در تعميرات واحد كنترل ايربگ  احتياط   4
SRS و فنر ساعتي  

  
  :احتياط

سـر  . ثانيه، اقدام به سـرويس نمائيـد   60باتري و صبر كردن ) -(ا كردن كابل منفي بعد از جد
در . نكنيـد  SRS-ECUهرگز اقدام به باز كردن يا تعميـر  . كابل جدا شده را نوارچسب بزنيد

را تكان ندهيـد، در صـورت    SRS-ECU. صورت خراب شدن آن را با قطعه نو تعويض كنيد
بالفاصله بعـد از اينكـه ايربـگ    . خوردگي آن را تعويض كنيد ضربه خوردن و تورفتگي يا ترك

  .را تعويض كنيد SRS-ECUعمل كرد 
  :به شكل زير رجوع كنيد SRS-ECUجهت اطالع از پياده كردن و سوار كردن ) 1(

  سازي جهت پياده كردن آماده
  .(OFF)سوئيچ را ببنديد  
اسـبي قـرار دهيـد و يـا سـر آن را      آن را در محـل من . باتري را جدا كنيـد ) -(كابل منفي  

  .نوارچسب بزنيد
  ترتيب پياده كردن

  .روپوش كنسول وسط و متعلقات آن در قسمت انتهايي و پايين جلو داشبورد را باز كنيد 
  .ايربگ را جدا كنيد ECUسوكت  
 ECU ايربگ را پياده كنيد.  
 ECU شود قرار دهيد را در وضعيتي كه انبار مي.  

  ردنترتيب سوار ك
  .نباشد و همين طور پايه صاف باشد ECUچك كنيد كه مواد اضافي روي پايه  
2 ECU را سوار كنيد.  
  .ايربگ را جا بزنيد ECUسوكت  3

  .را ببنديد) پايين جلو داشبورد(روكش كنسول وسط و متعلقات آن  
 (DAB)پياده و سوار كردن ايربگ جلوي راننده ) 2(

  سازي جهت پياده كردن آماده
  .هاي جلو، كليد سوئيچ را درآوريد در وضعيت مستقيم بودن فرمان و چرخ 
  .باتري را جدا كنيد) -(كابل منفي  

  ترتيب پياده كردن
  .را باز كنيد DABهاي دو طرف واحد  پيچ 
را از روي غربيلك فرمان پياده كنيد و به آرامي سوكت دينام و سوكت بـوق   DABايربگ  

  .را جدا كنيد
كشي فنر سـاعتي را از   غربيلك فرمان را باز كنيد و غربيلك فرمان را درآوريد و سيم مهره 

  .سوراخ باالي غربيلك فرمان بيرون بكشيد
  .را در وضعيت مناسبي قرار دهيد DABغربيلك فرمان و ايربگ   4

  ترتيب سوار كردن
  .قبل از سوار كردن قطعات آنها را چك كنيد 
  .يدپين فنر ساعتي را درآور 
كشي فنر ساعتي را در سوراخ باالي غربيلك فرمان وارد كنيد، غربيلك فرمان را روي  سيم 

  .شفت فرمان جا بزنيد و مهره آن را ببنديد و سفت كنيد
  .سوكت دينام و سوكت برق را وصل كنيد 
را روي غربيلك فرمان قرار دهيد و موقعيت آن را به شكل مناسـبي تنظـيم    DABايربگ  
  .دنمائي
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 (PAB)پياده و سوار كردن ايربگ جلوي سرنشين ) 3(
  ترتيب پياده كردن

  .در جعبه داشبورد را باز كنيد 
  .كشي ايربگ را پيدا كنيد و سوكت را جدا نمائيد محل ايربگ و سوكت سيم 
  .و پايه ميله عرضي اتاق را باز كنيد PABهاي  پيچ 
  .جلو داشبورد را جدا كنيد) تزئيني(جلو  با استفاده از ابزار مناسبي يراق 
 PAB را درآوريد و آن را در وضعيت مناسبي قرار دهيد.  

  :احتياط
،  PABانـد، موقـع درآوردن ايربـگ     هايي يكپارچه شـده  اگر يراق و جلو داشبورد توسط قالب

 تنظـيم (قبل از سـوار كـردن غربيلـك فرمـان، پـين      . مراقب باشيد جلو داشبورد آسيب نبيند
  .فنر ساعتي را بيرون نكشيد) وضعيت

  ترتيب سوار كردن
را از در جعبـه داشـبورد وارد جلـو داشـبورد كنيـد       PABدر جعبه داشبورد را باز كينـد،   

  )مطابق شكل(
  .و پايه ميله عرضي اتاق را ببنديد PABهاي  پيچ 
 PAB دكشي ايربگ را در محل خود قرار دهيد و سوكت را وصل كني و سوكت سيم.  
  .و جلو داشبورد با هم جفت شده باشند) تزئيني(چك كنيد كه يراق  
  .در جعبه داشبورد را ببنديد 

  
  پياده و سوار كردن فنر ساعتي) 4(

  :ترتيب پياده كردن
 DAB كشي را جدا كنيد را پياده كنيد، سوكت سيم.  
  .قاب كليد چندكاره را باز كنيد 
  .كشي پايين را جدا كنيد سوكت سيم 
  .فنر ساعتي را پياده كنيد 
  .فنر ساعتي را در وضعيت مناسبي قرار دهيد 

  ترتيب سوار كردن
  .قبل از سوار كردن قطعات را چك كنيد 
  .فنر ساعتي را روي پايه آن سوار كنيد 
  .سوكت ايربگ و بوق را وصل كنيد 
  .قاب كليد چندكاره را ببنديد 
  .بعد از سوار كردن چك نمائيد 
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  روف  مجموعه قاب بااليي و شيشه سان.  1
  روف  مجموعه قاب نگهدارنده داخلي سان.  2
  روف  بان سان مجموعه قاب پاييني و سايه.  3
  روف  مجموعه الكتروموتور و مدول كنترل سان.  4
   مجموعه پيچ، واشر فنري و واشر تخت.  5
  روف  پيچ نگهدارنده سان.  6
  روف  پيچ نگهدارنده الكتروموتور سان.  7
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  روف   مجموعه قاب بااليي سان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  روف   شيشه سان.  1
  روف دو عدد  هادي شيشه سان.  2
  روف   قاب بااليي سان.  3
  روف   باد شكن سان.  4
  ميله باالبرنده شيشه دو عدد.  5
  كشويي ريل دو عدد  . 6
 متصل كننده شيشه دو عدد.  7

  
 تكيه گاه پايه شيشه دو عدد.  8
  چرخ دنده .  9

  صفحه نگهدارنده زنجير .  10
 شفت گرداننده دو عدد.  11
 تكيه گاه كشويي قفل كن دو عدد.  12
  نوار الستيكي قاب باال .  13

  شوند  قطعات مكانيكي ناميده مي  12و  7،  6،  5،  2قطعات 
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  يابي  پيام و برنامه عيب
  برقي  روف سانبازرسي سيستم .  1
   

  نتيجه غير عادي  نتيجه عادي   فعاليت  مرحله

1  
 مطمئن شويد روف ساناز بسته بودن 

قسمت عقب (دكمه فشاري باز كننده  
ثانيه فشار  3/0را براي كمتر از ) سوئيچ
 دهيد

كامالً رفتهار به عقب شود و به صورت خودككج ميروفسانشيشه
از  بيايددر جريان اين كار اگر يكي از شرايط زير به وجود  .گردد باز مي

  . ايستد حركت مي
 .شودروف فشار دادهسانسوئيچ •

» روف خراب است سان«به قسمت 
  . مراجعه كنيد

2  

كامالً باز  روف سانمطمئن شويد كه  
  .است
قسمت جلويي (دكمه فشاري بستن  

ثانيه فشار  3/0را براي كمتر از ) سوئيچ
 دهيد

كند و به  حركت مي) لوج(به طرف بسته شدنروفسانشيشه
در جريان اين كار  .شود رود و كامالً بسته مي عقب مي صورت خودكار

  .ايستد ر يكي از شرايط زير به وجود بيايد شيشه از حركت ميگا
 . فشار داده شود روف سانسوئيچ  •

به مانعي برخورد كند، به صورت خودكار به عقب  روف ساناگر شيشه 
خواهد رفت تا اينكه به موقعيت كامالً باز برسد و سپس به صورت 

اگر مانع هنوز هم وجود داشت ، . (رود تا بسته شود خودكار به جلو مي
 ) شيشه اين كار را تا موقع برطرف شدن مانع تكرار خواهد كرد

  

3  

كامالًروف سانمطمئن شويد كه 
  .بسته است

قسمت عقب (دكمه فشاري باز كننده  
ثانيه فشار  3/0را براي بيش از ) سوئيچ

 .دهيد و نگهداريد

اين كار اگر يكي از  جرياندر  .شود قسمت عقب شيشه باال رفته باز مي
  . شود شرايط زير به وجود بيايد شيشه متوقف مي

 .رها گردد روف سانسوئيچ  •
  .گيرد شده براي تهويه قرار مي شيشه در موقعيت كامالً كج •

» روف خراب است سان«به قسمت 
  . مراجعه كنيد

4  

روف در موقعيت مطمئن شويد كه سان
  .كامالً كج شده تهويه قرار گرفته است

قسمت عقب (دكمه فشاري باز كننده  
ثانيه فشار  3/0را براي بيش از ) سوئيچ

 .دهيد و نگهداريد

ان اين كار اگر يكي از شرايط زير به رود در جري شيشه به عقب مي
  : ايستد وجود بيايد، شيشه از حركت مي

 . رها گردد روف سانسوئيچ  •
  .در موقعيت كامالً باز قرار بگيرد روف سانشيشه  •

» روف خراب است سان«به قسمت 
  . مراجعه كنيد

5  

روف درسانمطمئن شويد كه 
  . موقعيت كامالً باز قرار دارد

قسمت جلو (بستن  يدكمه فشار 
ثانيه فشار  3/0را براي بيش از ) سوئيچ

 .دهيد و نگهداريد

 
در جريان اين كار ، اگر يكي  .كند به جلو حركت مي روف سانشيشه  

 : ايستد از شرايط زير به وجود بيايد شيشه از حركت مي
 . رها گردد روف سانسوئيچ  •
   .گيرد در موقعيت كج شده تهويه قرار مي روف سانشيشه  •

» روف خراب است سان«به قسمت 
  . مراجعه كنيد

6  

كج شدهروف سانمطمئن شويد كه 
  .تهويه قرار دارددر حالت 

قسمت جلويي (دكمه فشار بستن  
ثانيه فشار  3/0را براي بيش از ) سوئيچ

 .دهيد و نگهداريد

كامالً  روف سانرود تا  درجه پايين مي 5قسمت عقب شيشه به زاويه 
مراجعه » كج شدن براي تهويه«براي جزئيات به قسمت  (بسته شود 

  : يا در صورت به وجود آمدن يكي از شرايط زير ) كنيد
  .رها گردد روف سانسوئيچ  •

» روف خراب است سان«به قسمت 
  . مراجعه كنيد

  :هر موقعيت باز كنيد رايرا ب روف سان   7
 .سوئيچ را خاموش كنيد 

شود به صورت خودكار بسته ميه ، شيشه سان روفيثان4بعد از
، در جريان اين كار اگر يكي از شرايط زير به وجود بيايد ، ) جلو(

  : ايستد شيشه از حركت مي
 ) در هر جهت(فشار داده شود  روف سانسوئيچ  •
 . شيشه با مانعي برخورد كند •
تواند  دكمه فشاري بسته كننده ، مي ه شدن بيشترفشار داد •

تواند  نمي روف ساندر كل جريان اين كار  .ددرا كامالً ببن روف سان
 .حركت باز شدن را انجام دهيد

موقع خاموش شدن «به قسمت 
روف به صورت  سوئيچ خودرو سان
  . مراجعه كنيد» خودكار بسته نشد

8  

مطمئن شويد كه سوئيچ خودرو در
قرار دارد و شيشه ) خاموش( OFFحالت 
  . باز است روف سان
قسمت جلويي ( دكمه فشار بستن 

ثانيه فشار  3/0از  كمتررا براي ) سوئيچ
 يا دكمه فشاري بستن را فشار دهيد دهيد

تا شيشه در موقعيت كج شده . و نگهداريد
ه فشاري را رها مدك .تهويه قرار بگيرد

كنيد و دوباره دكمه فشاري بسته كننده را

وقعيت كامالً بسته قرار به جلو حركت كرده در م روف سانشيشه 
    . گيرد مي
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 .فشار دهيد و نگهداريد
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   روف هاي مكانيكي سان يابي عيب عيب.  2
   

  نتيجه غير عادي  نتيجه عادي   فعاليت
  . گاه كشويي قفل كن را تعويض نماييد تكيه  تكيه گاه كشويي قفل كن صدمه ديده است  شودشود و به سختي باز مي بسته نميروفسانشيشه

روف ، جانب راست و چپ  سان موقع باز و بست شيشه
  شيشه يكنواخت نيست 

موقعيت نسبي چرخ دنده و شفت گرداننده 
  .صحيح نيست

چرخ دنده و شفت گرداننده را در موقعيت 
  صحيح قرار دهيد

  كند شيشه به كندي حركت مي

دستگاه مكانيكي كثيف يا نياز به روغنكاري 
  دارد

دستگاه مكانيكي را تميز كنيد يا با روغن 
  تور روغن كاري نماييدمو

ولتاژ خودرو براي كارهاي عادي الكتروموتور 
  روف خيلي كم است سان

سيستم برق تغذيه و مدار برق خودرو را 
  . بازرسي نماييد

  الكتروموتور را تعويض كنيد  . شفت گردان الكتروموتور صدمه ديده است
روف حركت  كند ولي شيشه سان الكتروموتور كار مي

  كند نمي
فاصله بين شفت گرداننده و چرخ دنده 

  نامناسب است
الكتروموتور را مجدداً سوار كنيد تا فاصله 

  . اصالح گردد

  دهد كند ولي عكس العمل نشان نمي روف كار مي سان

فاصله شفت گرداننده و چرخ دنده نامناسب 
  .است

الكتروموتور را سوار كنيد و شفت گرداننده را 
  . ددر موقعيت صحيح قرار دهي

ECU روف قاطي كرده يا صدمه ديده  سان
  است

روف را قطع كنيد تا حافظه  سان ECUبرق 
روف را تعويض  سان ECUغلط پاك گردد يا 

  . كنيد
  تعويض نماييد  الكتروموتور يا سوئيچ صدمه ديده است 
  
  روف يابي نشت آب از سان عيب.  3

  راه حل   علت   عيب

  ) عمومي(نشت آب 

  نوار آب بندي را تميز كنيد يا تعويض نماييد  كثيف شده يا صدمه ديده استنوار آب بندي

قسمت زير شيشه را بشوييد و علت عيب را به   روف ذرات خاك جمع شده است زير شيشه سان
  مشتري بگوييد

روف باز شده  در حالي كه آب روي سقف بوده ، شيشه سان
  است

آب جمع شده روي سقف را پاك كنيد و علت 
  ب را به مشتري بگوييدعي

آب جمع شده را پاك كنيد و موضوع را به   روف خوب بسته نشده است در روزهاي باراني يا برفي سان
  مشتري بگوييد

  روف هاي شيشه سان نشت آب از گوشه
  . تكيه گاه كشويي قفل كن را تعويض كنيد تكيه گاه كشويي قفل كن صدمه ديده است

  عويض نماييدت توقف گر خراب شده است
  تعويض نماييد باالبر خراب شده است
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  راهنماي نگهداري 
  روف و پايه آن  تعويض سوئيچ سان.  1
  ) به تصور نگاه كنيد( پياده كردن ) 1(

سر پيچ گوشتي دو سو را از يك سمت سوئيچ داخل نماييد و به آرامي سوئيچ را بيـرون   
  . بدهيد

  . يچ جدا كنيد و سوئيچ را پياده كنيدكانكتور دسته سيم را از سوئ 
 
 
 
  
  ) به تصور نگاه كنيد( سوار كردن ) 2(

  .  كانكتور را به سوئيچ وصل كنيد 
  . سوئيچ را كامالً به داخل سوراخ نصب كردن سوئيچ روي المپ نقشه خواني فشار دهيد 

  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  ) به تصوير نگاه كنيد( روف  تعويض الكتروموتور سان.  2

  پياده كردن ) 1(
  .  كتاب راهنماي قطعات مراجعه كنيد 39تودوزي زير سقف را پياده كنيد به قسمت  
  . كانكتور سفيد را جدا كنيد و الكتروموتور و مدول كنترل را جدا كنيد 
  . روف به قاب بااليي را باز كنيد دو عدد پيچ وصل كننده الكتروموتور سان 
  . روف پياده كنيد و از سانالكتروموتور را پايين بكشيد  

  
  سوار كردن  ) 2(

روف قـرار   روف را در داخل چرخ دنده قاب بـااليي سـان   شفت خروجي الكتروموتور سان 
  .  دهيد

روف ببنديد و به ميـزان   روف را به قاب بااليي سان دو عدد وصل كننده الكتروموتور سان 
(30 lbf.inch)3.5 N.m سفت كنيد  .  

  . الكتروموتور مدول كنترل را وصل كنيد كانكتور سفيد 
روف را به داخل سـوراخ چهـار گـوش پايـه روي الكتروموتـور قـرار        كانكتور سوئيچ سان 

  . دهيد
روف را به كانكتور سوئيچ وصـل كنيـد و موتـور را روشـن كنيـد و بررسـي        سوئيچ سان 

  . كند يا خير  روف درست كار مي نماييد كه سان
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  روف  تعويض مدول كنترل سان.  3

  پياده كنيد ) 1(
  .  كتاب راهنماي قطعات مراجعه نماييد 39تودوزي زير سقف را پياده كنيد به قسمت  
  .  مدول كنترل را از دسته سيم جدا كنيد 
  . كانكتور سفيد الكتروموتور و مدول كنترل را جدا كنيد 
  . با فشار پايين بكشيد تا از سقف جدا گردد مدول كنترل را 

  
  سوار كنيد) 2(

  . كانكتور سفيد مدول كنترل و الكتروموتور را وصل كنيد 
  ) به تصوير نگاه كنيد. ( كاغذ چسب دار محافظ را از روي مدول كنترل برداريد 
ابـت  هـا ث  مدول كنترل را به سطح پايه سمت راست خودرو بچسبانيد و به وسـيله پـيچ   

  . نماييد
روف را به كانكتور سوئيچ وصـل كنيـد و موتـور خـودرو را روشـن كنيـد و        سوئيچ سان 

  . روف را بررسي نماييد درست كار كردن سان
  
  
   ) به تصوير نگاه كنيد( روف و نصب كردن مجموعه قاب  بان سان تعويض سايه.  4

  پياده كردن ) 1(
روف مراجعـه   قسمت تعـويض الكتروموتـور سـان    روف را پياده كنيد به الكتروموتور سان 

  .  نماييد
  . . روف را باز كنيد روف به قاب بااليي سان بان سان چهار عدد پيچ وصل كننده قاب سايه 
  . روف و قاب نگهدارنده را از طريق درب از خودرو خارج كنيد سايه بان سان 

  
  )به تصوير نگاه كنيد(سوار كردن ) 2(

  . وف و قاب آن را به داخل خودرو ببريد و به باال بدهيدر سايه بان سان 
  .روف به قاب بااليي را ببنديد بان سان چهار عدد پيچ وصل كننده قاب سايه 

  . .كنيد سفت 3.5N.m(30Lbf.in)ها را به ميزان  پيچ 
 
   روف سانتعويض قاب داخلي    5
  )به تصوير نگاه كنيد(پياده كردن ) 1(

بـه قسـمت تعـويض    . و قاب نگهدارنـده آن را پيـاده كنيـد    روف سانن با مجموعه سايه  
  .و قاب آن، مراجعه كنيد روف سانبان  سايه

  .به قاب بااليي را باز كنيد روف ساندوازده عدد پيچ وصل كننده قاب داخلي   
  .را از طريق درب خودرو بيرون بياوريد روف سانقاب داخلي   
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  سوار كردن)  2(
را بطوري قرار دهيد كه در مركزيـت دريچـه سـقف خـودرو قـرار       روف سانقاب بااليي  

  .بگيرد
  .را فشار دهيد تا در پانل سقف جابيفتد روف سانمجموعه قاب بااليي  
  .را به داخل خودرو برده باال بدهيد روف سانبان  قاب سايه 
به ترتيـب نشـان   ( روف سانرا به قاب بااليي  روف سانپيچ وصل كننده قاب داخلي  12 

  ).به تصوير نگاه كنيد(ببنديد ) داده شده در تصوير
  .سفت كنيد) N.m )30 lbf.in 3.5ها را به ميزان  پيچ

 
  
   روف سانتعويض مجموعه قاب بااليي   6
  )به تصوير نگاه كنيد(پياده كردن ) 1(

مراجعـه   روف سـان قسمت تعويض قـاب داخلـي    به. را پياده كنيد روف سانقاب داخلي  
  .كنيد

  .را پياده كنيد و از طريق درب بيرون بياوريد روف سانمجموعه قاب بااليي  
 
  سوار كردن) 2(

  .مراجعه كنيد روف سانبراي سوار كردن به قسمت تعويض قاب داخلي 
  
  
  روف سانبان  تعويض سايه  7
  كردن پياده) 1(

بـان   بـه قسـمت تعـويض سـايه    . و قـاب آن را پيـاده كنيـد    فرو سـان بان  مجموعه سايه 
  )به تصوير نگاه كنيد. (و قاب آن مراجعه نماييد روف سان

گوشـتي دوسـو، چهـار عـدد سـيم فلـزي دو طـرف در قسـمت عقـب           با استفاده از پيچ 
 .را حركت دهيد تا از بلوك جدا گردند روف سان

 
  
 
  

  )به تصوير نگاه كنيد. (بان پياده كنيد سايه  بان را از دو عدد نوار نگهدارنده سايه 
  .را پياده كنيد روف سانبان  سايه 
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  سواركردن ) 2(
  )به تصوير نگاه كنيد.(بان قرار دهيد را روي ريل كشوئي قاب سايه روف سانبان  سايه 
هـاي نـوار    بان را با وارد كردن كشـوئي  ان در دو طرف سايهب دو عدد نوار نگهدارنده سايه 

  .بان ، وصل كنيد نگهدارنده به داخل ريل كشوئي از طريق سايه
 
 
 
 
 
 
 
 

بـان را بـاال بدهيـد تـا      گوشتي دو سو چهار عدد سيم فلزي، روي سايه با استفاده از پيچ 
  )به تصوير نگاه كنيد. (گير كنند روي بلوك

  .عقب بكشيد تا مطمئن شويد كه درست جا افتاده استبان را به  سايه 
 
 
 
 
 
 
 
 
  روف سانتعويض شيشه   8
  پياده كردن) 1(

  )به تصوير نگاه كنيد. (سانت مانده به بازشدن كامل بازكنيد 1را تا  روف سانشيشه  
در  روف سـان به قسمت تعويض قاب بااليي . را پياده كنيد روف سانمجموعه قاب بااليي  

  .ئينات بيروني مراجعه نماييدبخش تز
آزاد نماييـد، بلـوك سـوار     روف سـان بلوك كشوئي در جلوي بادشكن را از قـاب بـااليي    

  .را پياده كنيد روف سانكننده بادشكن را از راهنماي شيشه بيرون بكشيد و بادشكن 
 
 

وريكه را بصورت وارونه، روي يك پارچه نرم قرار دهيد بط روف سانمجموعه قاب بااليي  
  )به تصوير نگاه كنيد. (سر جلوئي آن به طرف تعميركار قرار بگيرد
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را بـاز   روف سـان روي قاب بااليي  روف ساندو عدد پيچ نگهدارنده صفحه فشاري زنجير  
  )كنيد به تصوير نگاه. (كنيد و صفحه فشاري زنجير و چرخ دنده را پياده كنيد

پياده كنيد و لولـه سـياه را پيـاده     روف سانشفت گرداننده را از داخل شيار قاب بااليي  
 .كنيد

 
 
 
 
 
 
  

بـه  . (گـذاري كنيـد   را عالمـت  روف سـان ين هادي شيشه و قاب بااليي بنسبت موقعيت  
  )تصوير نگاه كنيد

  .يي را باز كنيدروي قاب باال روف سانهاي نگهدارنده هادي شيشه  چهار عدد پيچ گوشه 
سانت جلو بدهيد و قسمت عقبي هادي شيشه را با اهرم كردن  1هادي شيشه را حدود  

  .باال بياوريد تا از قاب بااليي جدا گردد
  .االيي را خوب نگهداريددر جريان پياده كردن ، قاب ب: اط احتي
  .شيد تا دربيايدرا در جهت جلو پايين بگردانيد و به طرف جلو بك روف سانقاب بااليي  

  
  
  
بـه تصـوير   . (گاه شيشه جدا كنيـد  هادي شيشه را بكشيد و از ميله چرخش اتصال تكيه  

  )نگاه كنيد
  . هنگام كشيدن ، هادي شيشه را در جهت پايين خم ننماييد: احتياط 

 
 
  
  
 
  
 

ـ سپس كشويي ريـل را از ميلـه بـاال بر   . شفت گرداننده را از كشويي ريل پياده كنيد  ده ن
  )به تصوير نگاه كنيد. (يشه و متصل كننده شيشه پياده كنيدش
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گـاه   ميله باال برنده شيشه را در جهت جلو بگردانيد و ميله باال برنده شيشه را همراه با تكيـه  
  )به تصوير نگاه كنيد(جلو بكشيد  به حداكثر تاكشوئي قفل كن 

  
گاه شيشه قرار دهيـد،   گاه كشوئي قفل كن و تكيه وشتي دوسو را با دقت بين تكيهگ يك پيچ  

گاه كشوئي قفل كن خم گردد تـا پـين روي ميلـه باالبرنـده شيشـه از       بطوريكه سر جلوئي تكيه
ميله باال برنـده چـپ و راسـت شيشـه را پيـاده      . گاه كشوئي قفل كن دربيايد سوراخ داخل تكيه

  .كنيد
  
 
  

گاه  داريد و سر جلوئي تكيه كشوئي قفل كن را در وضعيت خم شده مرحله قبلي نگهگاه  تكيه 
  )به تصوير نگاه كنيد. (كشوئي قفل كن را پياده كنيد

  
  )فقط شيشه همراه با تكيه گاه چپ و راست شيشه(مجموعه شيشه را پياده كنيد  
  
  
  
  
  
  
  سوار كردن ) 2(

براي روغن كاري هادي شيشه،   Playtetraflouroethylene)يعني (از روغن تفلون  
گـاه شيشـه،    كـن و تكيـه   گـاه كشـوئي قفـل    فت گرداننده، ميله باال برنده شيشه، تكيهش

  ).به تصوير نگاه كنيد(استفاده كنيد
گـاه   گاه كشوئي قفل كن را با در جهـت بيـرون قـرار دادن سـرجلو آن، روي تكيـه      تكيه 

  .گاه شيشه درگير شود ت دهيد تا با تكيهشيشه قرار دهيد و آن را به طرف عقب حرك
  
  
  
  

گاه كشوئي قفل كن را كامالً جلو حركت دهيد و سپس پين ميله باال برنده شيشـه   تكيه 
گاه كشوئي قفـل كـن قـرار     گاه شيشه به داخل سوراخ تكيه را با دقت از طريق شيار تكيه

  ). به تصوير نگاه كنيد(دهيد 
گاه كشوئي قفل كن را بطرف موقعيت كامالً عقـب حركـت    ميله باال برنده شيشه و تكيه 

  .دهيد و ميله باال برنده شيشه را در جهت عقب بگردانيد
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كشوئي ريل را با پين روي ميله باال برنـده شيشـه درگيـر نماييـد و سـيم روي متصـل        
  .شيار كشوئي ريل قرار دهيددر انتهاي  را كننده شيشه

 
  )به تصوير نگاه كنيد. (متصل كننده شيشه را با كشوئي ريل هماهنگ كنيد 
 
  
  
 
 
 

هادي شيشه را با دقت، در كشوئي متصل كننده شيشه و كشوئي ريل را در ريل هـادي   
  .سانت بيرون هادي شيشه قرار بگيرد 5الي  4بدهيد تا موقعي كه كشوئي 

ان اين كار از زور بيش از حد استفاده ننماييـد كـه در ايـن صـورت     در جري: احتياط 
  .قطعات صدمه خواهند ديد

شفت گرداننده را بداخل هادي شيشه قرار دهيد و سر آن كه داراي ميلـه فلـزي اسـت     
رفتگي نزديك سـر  وبداخل هادي شيشه قرار دهيد، بطوريكه سر ديگر از سوراخ داخل فر

  .ندجلويي هادي شيشه بيرون بز
سـانت در هـادي شيشـه قـرار      1هادي شيشه را عقب بدهيد تا موقعي كه كشوئي ريل  

  .بگيرد
 
 

بدهيد و سـر عقبـي قـاب بـااليي      روف ساندو عدد هادي شيشه را به داخل قاب بااليي  
بـه  را  روف سـان قاب بااليي . گاه شيشه هدايت كنيد را بين هادي شيشه و تكيه روف سان

  )به تصوير نگاه كنيد. (مجموعه شيشه سوار گرددجلو بكشيد تا روي 
 
 

لوله سـياه را روي شـفت گرداننـده بكشـيد و آن را همـراه شـفت گرداننـده بـه داخـل           
  .هل بدهيد روف سانفرورفتگي قاب بااليي 

بكشيد و سر عقبي قـاب بـااليي را    روف ساندو عدد هادي شيشه را بداخل  قاب بااليي  
را بـاال بكشـيد تـا     روف سانقاب بااليي . گاه شيشه هدايت كنيد بين هادي شيشه و تكيه

  )به تصوير نگاه كنيد. (روي مجموعه شيشه سوار گردد
لوله سياه را روي شـفت گرداننـده بكشـيد و آن را همـراه بـا شـفت گرداننـده بـداخل          

  .قرار دهيد روف سانفرورفتگي قاب بااليي 
ان حاصل نماييد موقعيت شـفت گرداننـده   در جريان اين كار، هميشه اطمين: احتياط 

 .صحيح است
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بلوك كشويي را در انتهاي بادشكن روي قاب بااليي  و بادشكن را در هادي شيشه قرار دهيد 
  ).به تصوير نگاه كنيد(در قالب گير بياندازيد  روف سان

  .ن موقعيت قرار دهيدرا در آخري روف سانشيشه 
  
  
  
  
  
  

قابـل هـم بـا    مقـرار دهيـد و آنـرا در     روف سـان چرخدنده را روي بلبرينگ روي قاب بـااليي  
  ).به تصوير نگاه كنيد(هاي گرداننده درگير نماييد  شافت

نصـب   روف سـان را روي قاب بااليي  روف سانبا استفاده از دو عدد پيچ صفحه فشاري زنجير  
  .كنيد

  .سفت كنيد 3.5 N.m (lbf.in 30)به ميزان پيچ ها را 
و سوئيچ وصل كنيـد   روف سانكنترل  مدولرا به الكتروموتور،  روف سانمجموعه قاب بااليي  

موتـور خـودرو را روشـن كنيـد و     . را به دسته سيم خودرو وصـل كنيـد   روف سانكنترل  مدول
  .كند يا خير درست كار مي روف سانبررسي كنيد كه 

  
  
   روف سانبندي  نوار آب تعويض   9
 ).به تصوير نگاه كنيد(پياده كردن ) 1(

در قسمت تعويض مجموعه شيشه  10الي  1به مراحل . را پياده كنيد روف سانقاب بااليي  
 .در بخش تزئينات بيروني مراجعه كنيد روف سان
نوار آب  باال بكشيد و سپس كل روف ساننوار آب بندي كننده را مقداري از قاب بااليي   

 .در بياوريد روف سانبندي كننده را از قاب بااليي 
دقيقه  5الي  4را براي  روف سانبندي قاب بااليي  شيار نوار آب مايع روان كنندهبا استفاده از  

باقي سو را پاك كنيد و با استفاده از پيچ گوشتي دو  مايع روان كنندهخيس نماييد و سپس 
 .ي را دربياوريدمانده چسب نوار آب بندي قبل

 .را پاك نماييد روف سانشيار نصب نوار آب بندي قاب بااليي  
 

 سوار كردن ) 2(
 3الي  2را به ضخامت  روف ساندايره بيروني كف شيار نصب نوار آب بندي در قاب بااليي  

 ).به تصوير نگاه كنيد(بپوشانيد  با ژل سيليكون ميليمتر
دايره داخلي در قسمت جلو در هر دو  3/1يار نصب و كل دايره داخلي را در جلو كف ش 

 .بپوشانيد كونميليمتر با ژل سيلي 3الي  2سمت را به ضخامت 
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اطمينان حاصل . فشار دهيد روف ساننوار آب بندي را بداخل شيار نصب در قاب بااليي  
بعداً در شيار نصب نشسته است تا شيشه و نوار آب بندي نماييد كل نوار آب بندي بطور كامل 

 ).به تصوير نگاه كنيد(بتواند بصورت يكنواخت به هم بچسبد 
  

   :نكته مهم 
جلـوگيري   سـيليكون موقع نصب كردن نوار آب بندي، از سرريزكردن ژل 

 8همراه با نوار آب بندي نصب شده بايد براي  روف سانقاب بااليي . نماييد
دماي اتاق نگهداري شود و سپس نصب شيشـه و غيـره انجـام    ساعت در 

  .بگيرد
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  شرح و عملكرد 
 برقي  روف سانشرح    1

  :باشد برقي داراي خصوصيات زير مي روف سان     
كه براي  جلويي سايه بان، يك دستگيره وجود دارد قسمتدر  .روف سانسايه بان دستي ) 1(

 .شود بان استفاده مي ردن سايهباز و بسته ك
كج  ،را كامالً بسته روف سانمي تواند شيشه  روف سانكنترل در قسمت جلويي  مدول) 2(

را به بسته شدن خودكار  روف ساند و به سمت بيرون قرار دهبراي تهويه يا در حالت باز 
 .كند كنترلو گير نينداختن چيزي 

از موقعيت كج  روف سانموقعي كه . جود دارديك بادشكن و روف سانروي قاب بااليي ) 3(
تهويه به موقعيت باز حركت ميكند، باد شكن بصورت خودكار باال مي رود و پس از 

كار بادشكن اين است كه  .آيد رسيدن شيشه به موقعيت بسته بصورت خودكار پايين مي
 .را در هر سرعت خودرو كاهش دهد روف سانسرعت جريان باد از طريق دريچه 

بيش از اندازه  روف سانموقعي كه حركت . يك حسگر دما وجود دارد روف ساندر موتور ) 4(
، حسگر دما بصورت خودكار وارد شودن حد روي آگير داشته باشد يا شرايط بار بيش از 

بعد از . ثانيه قطع مي نمايد تا از همه قطعات و مجموعه ها محافظت نمايد 6برق را در 
گردد و در هر موقعيتي كه باشد با اين  كامالً متوقف مي روف سانآغاز شدن اين اقدام، 

 روف سانفشار فعال سازي فشار داده ميشود،  دكمهموقعي كه . گردد اقدام متوقف مي
حاال برق را بايد قطع نماييد و . عكس العملي نشان نمي دهد يا اندكي تكان ميخورد

ريد و سپس برق را دوباره وصل نماييد براي دو دقيقه در اين حالت بدون برق آنرا نگهدا
 .بكار خود بصورت عادي ادامه خواهد داد روف سانكه در اينصورت 

با برق شروع بكار خواهد  روف سان كهرا فشار دهيد  روف سانكلنگي دو حالته االسوئيچ ) 5(
مشتريان . قرار دارد روف ساناين سوئيچ روي تودوزي زير سقف در قسمت جلوي . كرد

 :استفاده نمايند  روف سانانند از حالت هاي كنترل زير براي بكار انداختن مي تو
قسمت عقبي (بعد از روشن كردن سوئيچ خودرو، دكمه فشاري بازكننده : كاركرد دستي  

 رفته قسمت عقبي شيشه باال. ثانيه نگهداريد 3/0را فشار دهيد و براي بيش از ) سوئيچ
گردد و يا شيشه در حالت كامالً كج  اري رها ميفش دكمهموقعي كه . باز خواهد شد
بعد از اينكه شيشه در حالت كامالً . گيرد، حركت شيشه متوقف مي گردد تهويه قرار مي

كج تهويه قرار مي گيرد، دكمه فشاري را رها كنيد و دوباره فشار دهيد و براي بيش از 
فشاري رها مي گردد  هدكمموقعي كه . شيشه به عقب خواهد رفت. ثانيه نگهداريد 3/0

براي كاركردن . ر حالت كامالً باز قرار مي گيرد، حركت آن متوقف مي شودديا شيشه 
بعد از . را فشار دهيد و نگهداريد) قسمت جلويي(در جهت برعكس، دكمه فشاري 

بعد از رها . گردد رسيدن و قرار گرفتن در حالت كامالً كج تهويه، شيشه متوقف مي
اره فشار دادن و نگهداشتن آن، شيشه در حالت كامالً بسته قرار مي كردن دكمه و دوب

 . گيرد
قسمت (بعد از روشن كردن سوئيچ خودرو، دكمه فشاري بازكننده : اركرد كامالً خودكارك 

شيشه كج شده و بصورت خودكار . ثانيه فشار دهيد 3/0را براي كمتر از ) عقب سوئيچ
قسمت (بسته كننده  يبهمين صورت دكمه فشار .گيرد در حالت كامالً باز قرار مي

شيشه بصورت خودكار در حالت . ثانيه فشار دهيد 3/0را براي كمتر از ) جلويي سوئيچ
هنگام حركت ) در هر جهت(موقع فشاردادن دكمه فشاري . كامالً بسته قرار ميگيرد

ي شيشه در هر موقعيت. ، شيشه فوراً در همان موقعيت متوقف مي گرددروف سانشيشه 
 .يا خودكار حركت دادبه صورت غير خودكار متوقف شده باشد، آنرا ميشود 
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ثانيه،  4بعد از خاموش شدن سوئيچ خودرو براي حدوداً : امكان بسته شدن خودكار  
ل از كامل اگر دكمه فشاري قب. بصورت خودكار شروع به بسته شدن مي كند روف سان

گردد و  فشار داده شود، حركت بسته شدن خودكار باطل مي) در هر جهت(بسته شدن 
، الزم نيست سوئيچ روف سانبراي بستن . گردد شيشه در حالت هنوز باز متوقف مي

) قسمت جلويي سوئيچ(خودرو را روشن كنيد، فقط فشاردادن دكمه فشاري بسته كننده 
 .باشد يا خودكار غير خودكارتواند  حالت كاري مي. كافي خواهد بود

با مانعي برخورد  روف ساندر جريان بسته شدن خودكار، اگر شيشه : امكان گير نيانداختن  
بعد از خاموش . كند، شيشه بصورت خودكار تا موقع برداشته شدن مانع پس خواهد زد

 .ستشدن خودكار شيشه هنوز فعال ا بستهشدن سوئيچ خودرو، اين امكان هنگام 
هنگاميكه شيشه در حال حركت است سر يا دست خود را سر راه آن قرار : احتياط 

 .ندهيد
بايد  روف سانگردد يا فيوز آن تعويض گرديده باشد،  مجدداً نصب مي روف سانهرگاه ) 6(

مجدداً برنامه دهي شود، در غير اينصورت فعاليت خودكار، بسته شدن خودكار و امكانات 
قابل  غير خودكارفقط به روش  روف سانغير فعال خواهند بود و  روف انسگير نيانداختن 
 .كار خواهد بود

را فشـار دهيـد و   ) قسـمت عقبـي سـوئيچ   (دكمـه فشـاري بازكننـده    : روش هاي برنامه دهـي  
دكمـه فشـاري را   . شيشه را در حالت كامالً كج تهويه قرار دهيد غير خودكاربه روش . نگهداريد
شيشـه را در   غير خودكارري بازكننده را فشار دهيد و نگهداريد و به روش دكمه فشا. رها كنيد

را فشـار دهيـد و   ) قسمت جلويي سـوئيچ (دكمه فشاري بسته كننده . حالت كامالً باز قرار دهيد
دكمـه فشـاري را رهـا    . شيشه را در حالت كج تهويه قرار دهيد غير خودكارنگهداريد و به روش 

ننده را دوباره فشار دهيد و نگهداريد تا شيشه كامالً بسـته گـردد و   دكمه فشاري بسته ك. كنيد
  .فعال خواهند شد روف سانهمه امكانات . برنامه دهي كامل گردد

بندي  اين براي آب. باشد مينوار آب بندي كننده سمت داخلي قاب باال نزديك شيشه نصب ) 7(
 .شوداستفاده مي  روف سانكردن فاصله بين شيشه و قاب بااليي 

بوسيله چسب آب بندي پر شده است كه براي  روف سانشيار لبه برگشته قاب بااليي ) 8(
 .بندي كردن فاصله بين قاب بااليي و پانل سقف مي باشد آب

   روف سرويس سان
پاك كننده پنجره يا چيزي  GM P/N 10500427با استفاده از پارچه خيس شده با مواد ) 1(

 .پاك نماييد را روف سانمشابه آن، شيشه 
 سرويس نوارهاي الستيكي ) 2(

اين كار كارايي . استفاده نماييد تالكبراي كاهش فرسودگي نوارهاي آب بندي از پودر  
 .بندي را باال خواهد برد و هم عمر نوارهاي آب بندي را زياد خواهد كرد آب

اي آب بندي را در مورد خودروهايي كه اغلب در محيط شني يا خاكي كار مي كنند، نواره 
به دفعات بيشتري پاك نماييد تا از فرسوده شدن نوارهاي آب بندي و كارايي آنها 

روش صحيح اين است كه سر يك پيچ گوشتي را با پارچه بپيچيد و زير . جلوگيري شود
 .نوارها قرار داده پاك نماييد

كامالً  روف انسهنگام بارندگي يا موقع شستن خودرو، اطمينان حاصل نماييد كه شيشه  
را بالفاصله پس از پايان بارندگي يا شستشو خودرو باز  روف سانشيشه . بسته است

بهتر . بايد صبر كنيد) دقيقه موقع رانندگي 10حدود (معموالً تا خشك شدن آب . كنيد
با اين كار از . اي خشك شيشه و قاب باال را پاك نماييد است كه با استفاده از پارچه

 .خل خودرو مي شود جلوگيري كردنشت آب به دا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 XIIروف   سان
XII-17  

 

365 
  

 برقي  روف سانعملكرد      ٢
  :داراي خصوصيات زير است ) در صورت سفارش CF5(برقي  روف سان

  بيرون باز شدني روف سانشيشه 
  روف سانسايه بان دستي 

 روف سان. مي شود بكار انداخت ONو  ACCرا با قراردادن سوئيچ خودرو در حالت  روف سان
 روف ساناين سوئيچ در جلوي . برقي را مي شود بوسيله سوئيچ االكلنگي دو حالته كنترل كرد

 ،با استفاده از سوئيچ. باشد ه ميششامل كج شدن و عقب رفتن شي روف سانعمليات . قرار دارد
  :را مي شود در يكي از حالت هاي زير قرار داد  روف سانشيشه 

  كج تهويه 
  ن بازشدن به بيرو

  كامالً بسته 
  

  كج تهويه 
قسـمت عقـب   (در حالت كامالً بسته قـرار دارد، دكمـه فشـاري بـاز شـدن       روف سانموقعي كه 

شيشه حركت كرده و در حالـت كـامالً   . ثانيه نگهداريد 3/0را فشار داده و براي بيش از ) سوئيچ
شيشـه از حركـت    در جريان اينكار اگر دكمه فشـاري رهـا گـردد،   . كج تهويه قرار خواهد گرفت

در حالت بـاز قـرار دارد، دكمـه فشـار بسـته كننـده        روف سانموقعي كه شيشه . خواهد ايستاد
خواهد كرد و در حالت كج تهويه  حركتشيشه كج شده . را فشار دهيد) قسمت جلويي سوئيچ(

  .قرار خواهد گرفت
را فشـار داده  در حالت كج تهويـه قـرار دارد دكمـه فشـاري بسـته كننـده        روف سانموقعي كه 
كه انتخاب هـر حالـت   (بصورت خودكار در چهار حالت كجي قرار مي گيرد  روف سان. نگهداريد

  ).سوئيچ را رها مي كنيدچه وقت بستگي دارد 
  

  بطرف بيرون  روف سانبازشدن شيشه 
را بـراي كمتـر از   ) قسمت عقبي سـوئيچ (دكمه فشاري بازكننده  روف ساندن شيشه ربراي بازك

. فشار دهيد، شيشه در هر حالتي كه قرار دارد به حالت كامالً باز قـرار خواهـد گرفـت    ثانيه 3/0
تواند در همـان مـوقعيتي    موقعي كه دكمه فشاري در جريان اين كار فشار داده شود، شيشه مي

قسـمت عقـب   (يا با فشاردادن و نگهداشتن دكمـه فشـاري بازكننـده    . كه قرار دارد متوقف شود
بعـد از  . را مي شود به روش دستي به حالت كامالً كج تهويـه قـرار داد   روف سان، شيشه )سوئيچ

در هـر   روف سـان شيشـه  . رهاشدن دكمه فشاري، دكمه فشاري بازكننده را دوباره فشـار دهيـد  
  .حالت باز شده كه مي خواهيد قرار خواهد گرفت

  
  كامالً بسته 

را بـراي  ) قسمت جلـويي سـوئيچ  (دكمه فشاري بسته كننده  روف سانشيشه  براي كامالً بستن
از هر حالتي كه در آن قرار دارد به حالـت كـامالً    روف سانشيشه . ثانيه فشار دهيد 3/0كمتر از 

يكبار فشار دادن و نگهداشتن دكمه فشاري بسـته كننـده در حالـت     با. بسته قرار خواهد گرفت
اري بسته كننده يا فشـار  كج تهويه سپس رها كردن و دوباره فشار دادن و نگهداشتن دكمه فش

. كامالً بسته خواهد شد روف سانثانيه شيشه  3/0دادن دكمه فشاري بسته كننده براي كمتر از 
  .آنرا با دست حركت داده ببنديد روف سانبراي بستن سايه بان 
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