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5

پيش گفتار

كتابي كه پيش رو داريد توسط كارشناسان و متخصصين مديريت فني و مهندسي شركت سايپا يدك به منظور راهنمائي تعميركاران و 
كارشناسان خودروي پرايد تهيه و تدوين گرديده شده است.

اميد است كه تعميركاران و كارشناسان عزيز با مطالعه دقيق و رجوع مستمر به اين كتاب، روش تعميرات خود را با دستورات داده شده 
در اين راهنما هماهنگ كرده تا عالوه بر جلوگيري از اتالف وقت، رشد كيفي تعميرات در كليه زمينه ها حاصل گردد.

در پايان از آنجا كه ممكن است در اين راهنما نقص هائي وجود داشته باشد و يا روشهاي بهتري قابل ارائه باشد، از كليه عزيزاني كه 
اين كتاب را مطالعه مي كنند در خواست مي شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشكال مراتب را همراه با پيشنهادات ارزشمند خود )فرم 

پيشنهادات در انتهاي كتاب موجود مي باشد( به مديريت فني و مهندسي شركت سايپا يدك ارسال فرمايند.
الزم به ذكر است كه حق هر گونه تغيير ياكپي برداري از كتاب مزبور براي اين شركت محفوظ مي باشد. 

سايپايدك        
سازمان خدمات پس از فروش سايپا       

مديريت فني و مهندسي       
 

پيشگفتار
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ابزار عقب راندن پيستون سيلندر ترمز جلو
Disk brake expand tool

شماره سريال:502184
OK 130 430 017  :شماره فني
)490221600C(                   

موارد استفاده: براي آزاد شدن پيستون از سيلندر ترمزو تعويض 
لنت

AGrAoìh¿õÁ

oAøñíBÿ AGrAoìh¿õÁ KpAül

52-|AGrAoAðlAqû âýpÿ èÛþ GéHpüñä ̂pj Wéõ||
|rotceles recapS |
yíBoû upüBë :381205
yíBoû Öñþ :|610  133  031  |KO

| (|727100B94(

62- AGrAoÎÛI oAðló KývPõó uýéñloOpìrWéõ||
|loot dnapxe ekarb ksiD |
yíBoû upüBë :481205
yíBoû Öñþ :|710  034  031  KO

||(|C006122094(|

72-AGrAoAðlAqû âýpÿ ÖB¾éú ìýéú GõuPpGB KývPõó Opìr
|eguag tsujdA|
yíBoû upüBë :581205
yíBoû Öñþ :810  034  031 | KO 

| ||(|567200B94(

51

ابزار اندازه گيري فاصله ميله بوستر با پيستون ترمز
Adjust gauge

شماره سريال:502185
OK 130 430 018  :شماره فني

)49B002765(                   
موارد استفاده: جهت تنظيم بوستر ترمز

AGrAoìh¿õÁ

oAøñíBÿ AGrAoìh¿õÁ KpAül

52-|AGrAoAðlAqû âýpÿ èÛþ GéHpüñä ̂pj Wéõ||
|rotceles recapS |
yíBoû upüBë :381205
yíBoû Öñþ :|610  133  031  |KO

| (|727100B94(

62- AGrAoÎÛI oAðló KývPõó uýéñloOpìrWéõ||
|loot dnapxe ekarb ksiD |
yíBoû upüBë :481205
yíBoû Öñþ :|710  034  031  KO

||(|C006122094(|

72-AGrAoAðlAqû âýpÿ ÖB¾éú ìýéú GõuPpGB KývPõó Opìr
|eguag tsujdA|
yíBoû upüBë :581205
yíBoû Öñþ :810  034  031 | KO 

| ||(|567200B94(

51 AGrAoìh¿õÁ

oAøñíBÿ AGrAoìh¿õÁ| KpAül

Ok130 342 A0

82 - AGrAoGBqÞññlû» ìùpû øBÿ èõèú Opìr||
|renaps tun eralF  |
yíBoû upüBë :681205
yíBoû Öñþ :|910  034  031  KO

(|B07792094(|
||

92- AGrAoWBqkó ôGýpôó @ôokó Gõ} ÆHÜ ||
|rellatsni & rellup hsub mra re|woL

yíBoû upüBë :348205
yíBoû Öñþ :0AA243  031 KO 

||(|0A2430D94(

||

03- AGrAoôAuÇú AðlAqû âýpÿ âzPBôo||
|tnemhcatta daolerP|
yíBoû upüBë :981205
yíBoû Öñþ :020  223  031|  KO

| ||(B|015081D94(

| 

61

ابزار بازكننده مهره هاي لوله ترمز
Flare nut spaner 

شماره سريال:502186
OK 130 430 019  :شماره فني

 )49029770B(                   
موارد استفاده: براي باز و بست  مهره در زمان هواگيري سيستم 

ترمز
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مجموعه گيج هاي خالء و فشار ترمز 
brake vacuum and pressure guage

شماره سريال:100006
030T3502  :شماره فني

 موارد استفاده: اندازه گيري فشار مدار ترمز
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9-1

1- پدال كالچ    
2- بوستر           

3- پمپ اصلي ترمز           
4- اهرم ترمز دستي                  

5- سوپاپ تعادل دوبل)سه راهي ترمز(              
6-ديسك ترمز جلو              

7- كاسه چرخ عقب       
8- سيستم ترمز دستي 

نماي كلي سيستم ترمز

سيستم ترمز
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راهنماي تعميرات  پرايد/ سيستم ترمز

13 سيستم ترمز

مشخصات فني سيستم ترمز 
مشخصات رديف

معلق نوع پدال ترمز
4/26 نسبت اهرم پدال

140)5/56( حداكثر كورس
تاندم)با سنسور سطح روغن( نوع پمپ اصلي ترمز

19/05)0/75( قطر داخلي سيلندر                       ميليمتر)اينچ(

ديسك توپر)انتگرال( نوع ديسك ترمز جلو

48/1)1/89( قطر سيلندر                                ميليمتر)اينچ(

3/08)4/77(×9/5)0/37( ابعاد لنت)سطح در ضخامت(
ميليمتر مربع)اينچ مربع( در ميليمتر)اينچ(

180×13×)7/09×0/51( ابعاد سيبك)قطر مؤثر ×ضخامت(         ميليمتر)اينچ(

كفشكي نوع كاسه چرخ عفب

15/87)0/63( قطر داخلي سيلندر چرخ                    ميليمتر)اينچ(

25×148×4)0/98×5/8×0/16( ابعاد لنت ترمز)عرض×طول×ضخامت(     ميليمتر)اينچ(

170)6/69( قطر داخلي كاسه چرخ                     ميليمتر)اينچ(
رگالژ اتوماتيك نوع رگالژ

نوع خاليي نوع بوستر

188)7/64( قطر

سوپاپ تناسبي دو گاز)سوپاپ تعادل 
دوبل(

نوع كنترل نيروي ترمز

DOT- يا DOT -4يا SAE 1703
3

مايع ترمز

اهرم در وسط نوع ترمز دستي

كشش عرضي سيستم و طرز كار 
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جدول راهنماي عيب يابي سيستم ترمز 

طريقة رفع عيب علت احتمالي عيب موجود

تعمير كنيد 
هواگيري كنيد 

تعويض كنيد 
تعويض يا سمباده بزنيد

تعويض كنيد 
تعمير يا تعويض كنيد 
تعمير يا تعويض كنيد 
تعمير يا تعويض كنيد 

تعويض كنيد 
تعويض كنيد 
تعويض كنيد

نشت مايع ترمز
وجود هوا در لوله ها

سائيدگي لنتها
وجود مايع ترمز، گريس، روغن و يا آب روي لنت

پيستون ديسك ترمز درست عمل نمي كند
سيلندر چرخ يا پمپ اصلي درست كار نمي كند

بوستر درست كار نمي كند
سوپاپ يكطرفه درست كار نمي كند

آسيب ديدگي شيلنگ خالء
خراب شدن شيلنگهاي ترمز 

عملكرد بد سوپاپ تناسبي دوگانه)سوپاپ تعادل دوبل(

ترمز ضعيف 
است 

تعويض كنيد 
تعويض يا تميز كنيد 

تعويض يا سمباده بزنيد
تعمير يا تعويض كنيد 
سفت يا تعويض كنيد 
تعمير يا تعويض كنيد 
تعمير يا تعويض كنيد 
به فصل7 مراجعه كنيد

به فصل 11 مراجعه كنيد
به فصل 10 مراجعه كنيد

سائيدگي لنت
وجود مايع ترمز، گريس، روغن و آب روي لنت

سخت شدن سطح لنت و يا تماس ضعيف لنت و كاسه ترمز
سائيدگي غيرعادي، كجي و يا انحراف از مركز لنت

شل بودن و يا خرابي پيچ نگهدارنده، طبق ترمز
سيلندر چرخ درست كار نمي كند
لنت ترمز درست عمل نمي كند 

تنظيم غلط لقي اوليه و يا سائيدگي بلبرينگ چرخ
زواياي چرخها تنظيم نيستند

فشار باد الستيكها تنظيم نيستند  

ترمز ها به يك 
 طرف كشيده 

مي شود

تنظيم كنيد 
تنظيم كنيد

تميز كنيد
تنظيم كنيد 

تعويض يا تميز كنيد 
تعويض كنيد 
تعويض كنيد

تعمير يا تنظيم كنيد
به فصل 7 مراجعه كنيد

پدال ترمز خالصي ندارد
ميله فشار پمپ اصلي درست تنظيم نمي باشد

سوراخهاي برگشت پمپ اصلي گرفته است
كفشك بخوبي بر نمي گردد

سيلندر چرخ بخوبي بر نمي گردد
بعلت خرابي اورينگ پيستون ترمز ديسكي برگشت بخوبي انجام نمي شود

تابيدگي بيش از حد ديسك ترمز
تنظيم غلط و يا برگشت ناقص سيم ترمز دستي

تنظمي غلط لقي اوليه بلبرينگ چرخ

 ترمزها آزاد
 نمي كند

روغن اضافه كرده و 
هواگيري كنيد

تنظيم كنيد 
تعويض كنيد 
تعويض كنيد

بعلت پايين بودن سطح مايع ترمز، در سيستم ترمز هوا وجود دارد

تنظيم نامناسب خالصي پدال
سائيدگي لنت

سائيدگي غير عادي كفشكها و لنتها

كورس پدال 
بيش از حد است 

)خالصي پدال(

سيستم ترمز
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جدول راهنماي عيب يابي سيستم ترمز 

طريقة رفع عيب علت احتمالي عيب موجود

تعويض كنيد
تعويض كرده و يا سمباده 

بزنيد
تعمير كنيد 

تميز كنيد
سفت كنيد 

تعويض كنيد 
تعمير يا تعويض كنيد 

گريسكاري  كنيد

لنتها سائيده شده است 
سطح لنت خراب است 

ترمز آزاد نمي كند
وجود مواد خارجي و يا خراش روي سطح تماس كاسه چرخ و ديسك ترمز

شل بودن پيچهاي نصب سيلندر ترمز جلو يا طبق ترمز
آسيب ديدگي سطح تماس كاسه چرخ و يا ديسك ترمز

تماس لنتها ضعيف است 
قطعات متحرك گريس ندارند

سر و صداي 
غير عادي و يا 
ارتعاش هنگام 

ترمز گرفتن

تنظيم كنيد 
تعمير يا تعويض كنيد 
تعمير يا تعويض كنيد 

تعويض يا سمباده بزنيد

زياد بودن كورس حركت ترمز دستي
آسيب ديدگي و يا گير كردن سيم
وجود مايع ترمز يا روغن روي لنت

سخت شدن سطح لنت يا تماس ضعيف آن  

ترمز دستي 
 بخوبي كار 
نمي كند

سيستم ترمز
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بازديد ظاهري لنت ديسك جلو
1- جلو اتومبيل را جك زده و زير آن خرك بگذاريد.

2- قسمت  باز روي جا لنتي)سيلندر ترمز ديسكي( و ضخامت 
باقيمانده لنت را بازديد كنيد. 

حداقل ميزان ضخامت:           3ميليمتر

9-4

9-3

9-2

شيلنگ هاي ترمز 
قطعات  لزوم  صورت  در  و  كرده  بازديد  را  زير  نامبرده  موارد 

مربوطه را تعويض كنيد.
1- ترك خوردگي، فرسودگي و يا خوردگي شيلنگها 

2- خرابي رزوه هاي شيلنگ
3- ترك خوردگي، خراشيدگي و يا باد كردن شيلنگها

4- نشت مايع ترمز از كليه شيلنگها

ميزان مايع ترمز
است  الزم  كنيد.  بازديد  را  مخزن  در  وجود  ترمز  مايع  ميزان 
باشد. مخزن   ”MAX” , “MIN« عالئم بين  مايع  مقدار  كه 

)شكل2-9( بنابراين اگر مقدار كمتر است سيستم ترمز را از نظر 
نشتي مايع ترمز بازديد كنيد.
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بازديد خالصي پدال 
1- پدال را چند بار فشار دهيد تا خالء آن از لوله خالء خارج 

شود.
2- پدال را به آرامي و با دست فشار داده تا ميزان خالصي آن 

مشخص گردد. )زمانيكه زير دست مقاومت احساس شود(
بازي پدال :        7-4ميليمتر

تنظيم پدال ترمز
تنظيم:

1- اتصال استوپ ترمز را بيرون بكشيد.
طوري  را   A ترمز  استوپ  و  كرده  شل  را   B قفلي  مهره   -2

بچرخانيد كه به پدال گير نكند.
3- مهره قفلي D را شل كرده و ميله C را طوري بچرخانيد كه 

ارتفاع مناسب حاصل گردد.
4- خالصي پدال را تنظيم كرده و مهره قفلي ميله فشاري را 

سفت كنيد.
5- ابتداء استوپ ترمز را بچرخانيد تا با پدال مماس شود، سپس 

نيم دور ديگر آنرا بچرخانيد اكنون مهره قفلي را سفت كنيد.

بازديد ارتفاع پدال
دقت كنيد كه فاصله مركز سطح الستيك روي پدال تا سيني 

جلو، مطابق با ميزان استاندارد  باشد.)شكل9-5(
حد استاندارد ارتفاع پدال :          209-204ميليمتر

1- ارتفاع پدال

9-7

9-6

9-5
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بازديد كورس حركت ترمز دستي 
با وارد كردن نيرويي برابر 10 كيلوگرم به ترمز دستي، كورس 

حركت آن بايد در حد استاندارد باشد
حد استاندارد كورس حركت ترمز دستي: 8-6دندانه

بازديد فاصله پدال تا كف اتومبيل
60 كيلوگرم فشار داده و  در همين  نيرويي معادل  با  را  پدال 
حال، فاصله مركزي سطح باالي كفشك پدال تا سيني جلو بايد 

در حد استاندارد باشد. 
حد استاندارد فاصله:           حداقل 61 ميليمتر

اگر ميزان فاصله كمتر از حد استاندارد مي باشد، موارد زير را 
بازديد كنيد:

الف- وجود هوا در سيستم 
ب- عملكرد بد رگالژ اتوماتيك 

ج- فاصله بيش از حد كفشك تا كاسه چرخ

9-10

9-9

9-8

تنظيم 
1- مهره قفلي D را شل كنيد.

2- ميله C را بچرخانيد تا بازي پدال تنظيم شود.
3- مهره قفلي D را سفت كنيد.

سيستم ترمز
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مرحله دوم:
1- موتور را روشن كنيد. 

2- بعد از يك يا دو دقيقه آنرا خاموش كنيد.
3- نيروي معمولي را به پدال وارد كنيد.

4- اگر كورس حركت ابتداء بلند بوده و پس از هر بار فشار دادن 
پدال، كوتاهتر شود، بوستر سالم است.

يا  و  طرفه  يك  سوپاپ  اشكال،  گونه  هر  وجود  صورت  در   -5
شيلنگ خالء را بازديد كنيد. در ضمن دقت كنيد كه اتصاالت 
نيز بي نقص باشد. در صورت لزوم تعميرات الزم را انجام داده و 

آزمايشات را مجدداً انجام دهيد.

1( مرحله سوم
2( مرحله دوم
3( مرحله اول

بوستر:
مرحله اول:

1- پدال را در حاليكه موتور خاموش است چند بار فشار دهيد. 
2- در حاليكه پدال را نگه داشته ايد، موتور را استارت بزنيد.

3- چنانچه پس از استارت زدن موتور، پدال كمي بطرف پايين 
حركت كرد، بوستر سالم است.

تنظيم:
قبل از تنظيم در حالي كه دنده عقب  مي رويد پدال ترمز را 

چند بار فشار دهيد تا رگالژ اتوماتيك تنظيم شود.
مهره تنظيم را كه در جلو ترمز قرار دارد بچرخانيد.)شكل 9-11(

دقت كنيد كه هنگام كشيدن ترمز دستي حتي به مقدار 1دنده، 
چراغ عالمت ترمز دستي روشن شود.

احتياط:
 دقت كنيد كه ترمزهاي عقب به بعد از تنظيم ترمز دستي گير 

نداشته باشد.
عقب  چرخهاي  نبودن  درگير  از  دستي  ترمز  رگالژ  از  پس   

اطمينان حاصل نماييد. 

9-13

9-12

9-11
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ترتيب پياده و سوار كردن
1- هنگام جدا كردن لوله و شيلنگهاي ترمز، بعد از شل كردن 

مهره پيچ هواگيري، بست را باز كنيد.
2- هنگام نصب شيلنگهاي ترمز آن را بيش از حد سفت نكرده 

و نپيچانيد.
و  اندازها  از دست  اتومبيل  عبور  3- دقت كنيد كه در صورت 
يا زمانيكه غربيلك فرمان بطور كامل به سمت چپ و يا راست 

چرخانده شده، شيلنگ با قطعات ديگر تماس نداشته باشد.

نماي كلي لوله هاي ترمز

9-16

9-15

9-14

مرحله سوم :
1- موتور را روشن كنيد.

2- نيروي معمول را به پدال وارد كنيد.
3- در حاليكه پدال را نگه داشته ايد موتور را خاموش نمائيد.

4- حدود30 ثانيه پدال را نگاه داريد.
5- در صورت تغيير نكردن ارتفاع پدال، بوستر سالم است.

6- در صورت وجود هر گونه اشكال، سوپاپ يكطرفه و شيلنگ 
نيز  اتصاالت  كه  كنيد  دقت  ضمن  در  نماييد.  بازديد  را  خالء 
انجام داده و  بي نقص باشند. در صورت لزوم تعميرات الزم را 

آزمايشات مربوطه را مجدداً تكرار كنيد.
اگر پس از انجام سه مرحله فوق، هنوز عيب موجود است، بازديد 
)روش استفاده از دستگاه تست( را در صفحات بعد مطالعه كنيد.

OK 130 430 019
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9-17

تعويض مايع ترمز
1- با استفاده از پمپ مكش، مايع ترمز را تخليه كنيد.

2- مخزن را مجدداً با مايع ترمز پر كنيد. 
3- يك سر لوله پالستيكي شفاف را به پيچ هواگيري وصل كرده 

و انتهاي ديگر لوله را داخل روغن قرار دهيد.
4- با شل كردن يك به يك پيچ هاي هواگيري و پمپ كردن 

پدال ترمز، روغن ترمز كهنه را تخليه كنيد.
5- هواگيري را مطابق با جدول صفحه بعد انجام دهيد.

 توجه : 
 . نريزد  رنگ شده  روي  سطوح  بر  ترمز  روغن  كه  كنيد  دقت 
در صورت تماس روغن ترمز  با قطعات رنگ شده سريعاً آن را 

شستشو دهيد..
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 جدول هواگيري 
قسمتهايي كه با عالمت )×( مشخص شده محل هايي است كه هواگيري آنها الزامي مي باشد.

قسمتهاي هواگيري

جلوقسمتهاي موجود عقب
سمت راست سمت چپ سمت چپ سمت راست

× × × × پمپ زير پا
× × - - سمت راست جلو سيلندر چرخ و 

يا سيلندر ترمز 
ديسكي جلو

× × - - سمت چپ
- - × × سمت راست عقب
- - × × سمت چپ
× × × × سوپاپ تعادل)سه راهي ترمز(
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7- مراحل 4 تا 6 را تكرار كنيد تا مطمئن شويد كه ديگر حباب 
در روغن ترمز وجود ندارد.

8- عملكرد صحيح ترمز )مايع ترمز( نشت نكرده و سپس لكه 
هاي روغن را با يك تكه پارچه پاك كنيد.

9- دقت كنيد كه روغن ترمز )مايع ترمز( نشت نكرده و سپس 
لكه هاي روغن را با يك تكه پارچه پاك كنيد.

استاندارد  تا حد  را در مخزن  ترمز  مايع  از هواگيري  بعد   -10
اضافه كنيد. 

1- اتومبيل را جك زده و زير آن را خرك قرار دهيد.
2- در پوش هواگيري را باز كرده و لوله پالستيكي شفاف را به 

درپوش هواگيري وصل كنيد.
3- انتهاي ديگر لوله پالستيكي شفاف را داخل ظرفي از مايع 

ترمز قرار دهيد.
4- چند بار پدال ترمز را به آرامي پمپ كنيد.

5- در حاليكه پدال ترمز را نگه داشته ايد، پيچ هواگيري را شل 
كنيد. تا روغن و هوا خارج شود. )شكل9-19(

6-پيچ هواگيري را سفت كنيد.
ميزان گشتاور :                    0/7-0/6كيلوگرم – متر 

9-20

9-19

9-18

مراحل هواگيري
توجه:

الف- هنگام هواگيري الزم است مخزن تا نيمه و يا بيشتر داراي 
روغن ترمز باشد.

بدنه  شده  رنگ  قسمتهاي  به  ترمز  روغن  كه  كنيد  دقت  ب- 
پاشيده نشود. در صورت پاشيده شدن آن را شسته و تميز كنيد.

با  را  از روغن ترمزهاي استاندارد استفاده كرده و آن  ج- فقط 
انواع گوناگون مخلوط نكنيد.
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9-21

بازديد سنسور مايع ترمز )روغن ترمز(
1- اتصال سنسور را قطع كنيد.

2- مخزن مايع ترمز را تا حد استاندارد پر نماييد.
3- يك اهم متر به اتصال مخزن مايع ترمز مطابق شكل9-21

4- حركت اتصال را در هنگام شناور بطرف پايين و باال بازديد 
كنيد.

اتصال  5- چنانچه هنگاميكه شناور زير عالمت«MIN“ است، 
برقرار بوده و باالتر از “MIN“ برقرار نباشد سنسور الزم است.

6- در صورت لزوم سنسور را عوض كنيد.

سيستم ترمز
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9-22

1- اشپيل       
2- پين سوراخ دار       

3- مهره، واشر فنري و و اشر تخت    
4- پيچ     

5- فنر برگشت     
6- پدال    
7- بوش    

8- بوش فاصله پر كن         
9- الستيك

ترتيب پياده و سوار كردن پدال ترمز
1- قطعات را به ترتيب عددي كه در تصوير آمده از يكديگر جدا كنيد.

2- روش بستن قطعات عكس روش باز كردن آنها مي باشد.
3- بعد از نصب پدال، ارتفاع و خالصي آنرا آزمايش كرده و در صورت لزوم تنظيم نماييد.
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بازديد
موارد زير را بازديد كرده و در صورت لزوم تعويض نماييد:

1- سائيدگي بوش ها
2- خميدگي پدال

3- سائيدگي و يا خرابي الستيك روي پدال
4- خميدگي پيچ

5- خرابي و يا ضعيف بودن فنر برگشت

9-25

9-24

9-23

4- بوش و بوش فاصله پر كن را از پدال ترمز باز كنيد.
جدا  پدال  از  را  پدال  روي  الستيك  و  گير  ضربه  الستيك   -5

كنيد.

روش باز كردن پدال 
1- كانال را از داشبرد باز كنيد.

2- اشپيل را از پين سوراخ دار جدا كنيد.
3- پين سوراخدار را از پدال باز كنيد.

سيستم ترمز
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5- پين سوراخدار را گريسكاري كنيد.
6- بست و پين سوراخدار را نصب كنيد.

7- كانال هوا را وصل كنيد.

طريقة نصب
پدال به  را  گير  ضربه  الستيك  و  پدال  روي  الستيك   -1 

وصل كنيد.
2- بوش و بوش فاصله پر كن را به پدال نصب كنيد.

3- فنر برگشت را وصل كنيد.
4- پدال و فنر برگشت را به پايه نگهدارنده وصل كنيد.

گريسكاري
سطح خارجي بوش ها، بوش فاصله پر كن و پين سوراخ دار را 

گريسكاري كنيد.

9-28

9-27

9-26
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9-29

1- فيش سنسور مايع ترمز)روغن ترمز(       
2- لوله ترمز        

3- مهره و واشر           
4- مخزن و پمپ اصلي ترمز

ترتيب پياده كردن پمپ اصلي ترمز )پمپ زيرپا(
1- قطعات را به ترتيب عددي كه در تصوير نشان داده شده از يكديگر جدا كنيد.

سيستم ترمز

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعميرات  پرايد/ سيستم ترمز

29

9-30

توجه 
با استفاده از ابزار مخصوص لوله ترمز را از پمپ اصلي ترمز باز 

كنيد.

سيستم ترمز
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1- سنسور مايع ترمز      
2- در مخزن مايع ترمز       
3- مخزن مايع ترمز          

4- بوش             
5- اورينگ و پيچ توقف            

6- خار فنري            
7- مجموعه پيستون اوليه          

8- مجموعه پيستون ثانويه

9-31

ترتيب باز و بستن پمپ اصلي
1- با مراجعه به نكات مربوط به پياده كرده قطعات، آنها به ترتيب عددي كه در تصوير آمده از يكديگر جدا كنيد.

2- روش بستن قطعات عكس روش باز كردن آنها مي باشد.
توجه:الف- فلنچ پمپ اصلي را به گيره ببنديد.

ب- پيستون اوليه را بصورت يك مجموعه كامل تعويض كنيد.
ج- دقت كنيد كه پمپ اصلي به مواد خارجي آلوده نشده و در ضمن به قسمتهاي داخلي پمپ و سطح خارجي پيستو خراشي وارد نشود.
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مجموعه پيستون ثانويه:
با دميدن هوا به داخل سيلندر، مجموعه پيستون ثانويه را بيرون 

آوريد.

احتياط: 
براي نگه داشتن پيستون ثانويه از يك تكه پارچه استفاده كنيد.

9-34

9-33

9-32

خار فنري:
با يك پيچ گوشتي پيستون با فشار داده و با انبردست مخصوص 
خار فنري را بيرون آوريد. براي نصب همين روش را بكار ببريد.

نكات قابل توجه هنگام باز كردن قطعات 
پيچ نگهدارنده: 

پيچ نگهدارنده را باز كنيد.

توجه:
 مايع ترمز را داخل يك ظرف مناسب تخليه كنيد.

سيستم ترمز

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعميرات  پرايد/ سيستم ترمز

32

9-37

9-36

9-35

بازديد:
قطعات زير را بازديد كرده و در صورت لزوم آنها را تعويض كنيد: 
و داخل  پيستون  يا آسيب ديدگي  و  1- سائيدگي،زنگ زدگي 

سيلندر
2- آسيب ديدگي فنر

3- آسيب ديدگي و تغيير شكل مخزن مايع ترمز 

قبل از نصب، قطعات زير را به روغن ترمز آغشته كنيد.
1- سيلندر اصلي   

2- پيستونها          
3- تشكهاي پيستون             

4- بوش ها

نكات قابل توجه هنگام بستن قطعات :
پيچ نگهدارنده:

1- هنگام نصب پيچ نگهدارنده، با پيچ گوشتي چهار سو، پيستون 
اوليه را فشار دهيد.

2- پيچ نگهدارنده را سفت كنيد.
3- ابتداء پيستون را فشار داده و سپس آن را رها كنيد تا صحت 

نصب پيچ توقف را آزمايش نماييد.
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ترتيب نصب پمپ اصلي ترمز
1- با مراجعه به نكات مربوط به نصب، قطعات را به ترتيب عددي مشخص شده در تصوير از يكديگر جدا كنيد.

2- پس از نصب قطعات:
الف- مخزن را از مايع ترمز استاندارد پر نماييد.

ب- سيستم را هواگيري كنيد.)به صفحات قبل مراجعه كنيد.(
ج- هر يك از قطعات را از نظر نشت مايع ترمز بازديد كنيد.

ميزان گشتاور قطعات :

9-38
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جدول لقي ميله فشاري 
را  فشاي  ميله  لقي  ترمز،  بوستر  به  اصلي  پمپ  بستن  از  پس 

مطابق با جدول زير خواهد بود: 

لقي ميله فشاري
0/6-0/4ميليمتر  در صورتيكه به بوستر خالء وارد نمي شود

0/3-0/1ميليمتر هنگاميكه خالء معادل 500ميليمتر جيوه به 
بوستر وارد مي شود

1- لقي ميله فشار بوستر

2- با استفاده از پمپ مكش، خاليي معادل500 ميليمتر جيوه 
به بوستر وارد كنيد.)شكل 9-40(

3- ابزار مخصوص به شماره )OK 130 430 018(  را بر گردانده 
و آن را بااليي بوستر قرار دهيد.

4- لقي بين انتهاي گيج و ميله فشاري بوستر را آزمايش كنيد.
لقي استاندارد :                     صفر ميليمتر

5- مهره قفلي ميله فشاري را شل كرده و در صورت لزوم ميله 
فشاري را بچرخانيد تا تنظيم گردد:

 

9-41

9-40

9-39

 نكات قابل توجه هنگام نصب قطعات 
تنظيم لقي ميله فشاري 

لقي بين ميله فشاري بوستر و پيستون پمپ اصلي را به روش 
زير آزمايش كنيد:

1- ابزار مخصوص به شماره )OK 130 430 018( را به باالي 
ته  با  تا  آنقدر بچرخانيد  را  پمپ اصلي قرار داده و پيچ تنظيم 

سوراخ نشيمنگاه ميله فشاري روي پيستون تماس يابد.
1- پيچ تنظيم

 

OK 130 430 018

OK 130 430 018
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بازديد نبودن خالء
)در حالت بدون بار- فشرده شده پدال(
1- موتور را استارت زده و روشن كنيد.

2- هنگاميكه عدد روي گيج خالء به 500 ميليمتر جيوه رسيد، 
موتور را خاموش كنيد.

3- گيج خالء را به مدت 15 ثانيه مالحظه كرده و اگر در طول 
ثابت  اين مدت عدد گيج روي مقدار 500-475ميليمتر جيوه 

ماند، بوستر سالم است.

بازديد بوستر روي اتومبيل
روش استفاده از تستر)گيج(:

43-9وصل  شكل  مطابق  را   030T3502 مخصوص  ابزار  ابتدا 
نماييد. بعد از هواگيري فشار، كار تست را مطابق با سه مرحله 

زير انجام دهيد.
 

9-44

9-43

9-42

لوله ترمز 
)OK 130 430 019( به شماره  ابزار مخصوص  از  استفاده   با 

لوله هاي ترمز را به پمپ اصلي وصل كنيد.
ميزان گشتاور :                 2/2-1/3كيلوگرم متر 

OK 130 430 019
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معادل  چنانچه خالء  كنيد.  روشن  و  زده  استارت  را  موتور   -2
500 ميليمتر جيوه باشد پدال ترمز را فشار دهيد. اگر در اين 
حالت رابطه بين نيروي پدال و فشار روغن برابر جدول زير باشد. 

بوستر سالم است.
نيروي پدال ترمز 20 

كيلوگرم 
فشار مايع ترمز 54 كيلوگرم 

بر سانتيمتر مربع

9-47

9-46

9-45

بازديد فشار مايع ترمز 
1- اگر در حالت خاموش بودن موتور،)مقدار خالء صفر است( 
هرگاه رابطه بين نيروي پدال و فشار مايع ترمز مطابق جدول 

زير باشد، بوستر سالم است.

فشار مايع ترمز نيروي پدال ترمز
18كيلوگرم بر سانتيمتر 20 كيلوگرم

بازديد نبودن خالء )در حالت فشرده بودن پدال (
1- موتور را استارت زده و روشن كنيد.

2- پدال ترمز را با نيروي 20كيلوگرم فشار دهيد.
3- وقتي عقربه گيج خالء به 500 ميليمتر جيوه رسيد، موتور 

را خاموش كنيد.
4- گيج خالء را به مدت 15 ثانيه مالحظه كرده و اگر در طول 
اين مدت عدد گيج روي 500-475 ميليمتر جيوه ثابت ماند، 

بوستر سالم است.
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2- از آن سرشيلنگ كه به طرف موتور مي باشد فشار و مكش 
به لوله 1 عمل كنيد و دقت كنيد كه جريان هوا فقط به طرف 

موتور باشد.
را  لوله  و  سوپاپ  كند،  مي  كار  بد  طرفه  يك  سوپاپ  اگر   -3

تعويض نماييد.

 بازديد سوپاپ يك طرفه
موتور  از طرف  را  آن  با سوپاپ داخل  1- شيلنگ خالء همراه 

قطع كنيد. 

توجه:
 سوپاپ يك طرفه بداخل شيلنگ خالء پرس شده است. فلشي 

كه روي شيلنگ قرار داد، جهت نصب را نشان ميدهد.

9-49

9-48
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1- پمپ اصلي ترمز     
2- لوله خالء    

3- اشپيل     
4- پين سوراخدار       

5- مهره      
6- بوستر       

7- واشر 

9-50

پياده و سوار كردن بوستر و پمپ اصلي 
1- قطعات را به ترتيب عددي كه در تصوير آمده از يكديگر جدا كنيد.

2- روش بستن قطعات عكس روش باز كردن آنها مي باشد. به نكات زير هنگام نصب توجه كنيد:
الف- ميزان لقي ميله فشاري روي پيستون را آزمايش و تنظيم كنيد.

ب- مايع ترمز را اضافه كرده و هواگيري نماييد.
ج-كليه قطعات را از نظر نشت مايع ترمز بازديد كنيد.

د- پس از نصب بوستر روي اتومبيل، مجدداً صحت كار آن را آزمايش كنيد.
ه- دقت كنيد كه لوله خالء با قطعات ديگر در تماس نباشد.
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9-51

نكات قابل توجه هنگام نصب
گريسكاري : سطح تماس پين سوراخدار را گريسكاري كنيد. 
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9-52

1- گردگير   
2- پوسته عقبي     

3- نگهدارنده    
4-بلبرينگ       

5-گردگير كاسه نمد      
6- نگهدارنده    

7- فيلتر هوا      
8- صدا خفه كن     

9- ديافراگم وصفحه    
10- مجموعه پيستون قدرت     

11- خار نگهدارنده و قطعه متوقف كننده    
12- مجموعه پيستون و ميله سوپاپ      

13- ديسك عكس العمل     
14- فنر      

15- ميله فشاري    

باز و بستن بوستر 
1- با توجه به نكات هنگام باز كردن، قطعات را به ترتيب عددي كه در تصوير آمده از يكديگر جدا كنيد.

2- روش بستن قطعات عكس روش باز كردن آنها مي باشد.

16- پوسته جلويي     
17- نگهدارنده     

18- كاسه نمد 
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بازديد :
1- كليه قطعات پالستيكي را بازديد كرده و مايع ترمز جمع شده 
روي آنها را پاك كنيد. بعالوه اين قبيل قطعات را از نظر وجود 
هرگونه پارگي، بريدگي و يا فرسودگي بازديد كنيد.)شكل9-55(

2- پيستون قدرت را از نظر وجود هرگونه شكستگي، خميدگي، 
خرد شدگي و يا آسيب ديدگي هاي )نشيمنگاه( آزمايش كنيد.

3- السيتك ديسك عكس االعمل را از نظر وجود هر گونه عيبي 
بازديد نماييد.

4- دقت كنيد كه نشيمنگاه هاي پيستون و ميله سوپاپ صاف 
در  باشد.  بريدگي  و  فرورفتگي  هرگونه  فاقد  و  بوده  يكدست  و 

صورت لزوم آنها را تعويض كنيد.
5- پوسته هاي عقب و جلو را بازديد كرده تا بريده، خراشيده و 

يا فرو رفته نباشند.
ديگر  هاي  آسيب  يا  و  بريدگي  وجود  نظر  از  را  ديافراگم   -6

آزمايش كنيد.

خار نگهدارنده
بطرف  را  ميله سوپاپ  نگهدارنده سوپاپ،  باز كردن خار  جهت 
داخل فشار دهيد و مجموعه پيستون و ميله سوپاپ را باز كنيد. 

توجه:
 الزم است كه پيستون و ميله را به عنوان يك مجموعه سرويس 

كنيد.

9-55

9-54

9-53

نكات قابل توجه هنگام پياده كرده قطعات 
1- پوسته عقب: قبل از هر چيز مهره هاي مناسبي به پيچ هاي 
پوسته وصل كرده تا آسيبي به پيچ ها وارد نشود. سپس بوستر 

را به گيره ببنديد.
2- قبل از جدا كردن پوسته عقب  جلو، عالئم تنظيم روي آنها 

بگذاريد تا براي نصب مجدد از آنها استفاده كنيد.
3- با استفاده از آچار پيچ هاي پوسته عقب را نگهداشته آنگاه 

دو تا از مهره ها را سفت كنيد.
حركت  عكس  جهت  در  آنرا  عقب،  پوسته  كردن  باز  براي   -4

عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

احتياط:
 از آنجا كه پوسته عقب تحت فشار فنر مي باشد، آنرا با احتياط 

شل كنيد.
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5- خار نگهدارنده را نصب كنيد.

احتياط: 
ميله سوپاپ را به طرف پايين فشار داده، شيار پيستون سوپاپ 
نگهدارنده  تنظيم كرده و سپس خار  پيستون قدرت  با شيار  را 

سوپاپ را داخل آن كنيد.

9-58

9-57

9-56

2- مجموعه پيستون و ميله سوپاپ را نصب كنيد.
3- فيلتر هوا و صدا خفه كن را نصب كنيد.

4- نگهدارنده را نصب كنيد.

طريقه سوار كردن قطعات
1- قطعات را به ترتيب نشان داده شده در تصوير باال با اليه ايي 

از گريس سليكون بپوشانيد.
الف- كل سطح ديسك عكس العمل

ب- لبه گرد كاسه نمد
ج- ميله فشاري

د-سطح تماس ديافراگم با پوسته
ه- پيستون قدرت 

و- كاسه نمد مجموعه پيستون و ميله سوپاپ
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8- ميله فشاري، ديسك عكس العمل را بداخل پيستون قدرت 
فشار دهيد.

1( ديسك عكس العمل
2( ميله فشاري

7- مجموعه بوستر عقب را نصب كنيد.

توجه:
انتهاي لوله اي پيستون قدرت را بدقت داخل كاسه نمد عقب 

هدايت كنيد.

6- ديافراگم را به پيستون و صفحه وصل كنيد. 

توجه:
 دقت كنيد كه ديافراگم كاماًل بداخل شيار بنشيند.

9-61

9-60

9-59
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از  استفاده  با  و  داده  فشار  پايين  بطرف  را  عقب  پوسته   -12
ساعت  هاي  عقربه  حركت  جهت  در  را  آن  مناسب،  آچار  يك 

بچرخانيد تا عالئم تنظيم در يك رديف قرار گيرند. 
13- گردگير را روي پوسته عقب قرار دهيد.

10- ميله فشاري را نصب كنيد.
11- فنر برگشت را نصب كنيد. 

1- ميله فشاري

9-64

9-63

9-62

9- گردگير كاسه نمد و نگهدارنده را داخل پوسته جلو بگذاريد.

احتياط: 
براي فشردن فنر و انجام مراحل زير، پوسته جلو را داخل گيره 

قرار دهيد.
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ب- قبل از بستن لنت ها، با استفاده از ابزار مخصوص به شماره 
)OK 130 430 017( پيستون را بداخل سيلندر فشار دهيد.

هشدار:
لنت آزبست دار:

گرد آزبست ساييده شده براي سالمتي شما مضر است . بنابراين 
گرد لنت را با فشار هوا تميز نكنيد.

4- روش بستن قطعات عكس روش باز كردن بوده و به موارد 
زير توجه كنيد:

الف- دو طرفي واشر بيروني و داخل سطح تماس لنت را به يك 
اليه از گريس مخصوص لنت)گريس دربسته بندي لنت موجود 

است( بپوشانيد.

ديسك ترمز جلو
تعويض لنت ديسك:

توجه:
 لنتهاي عقب و جلو را بطور همزمان تعويض كنيد.

1- قسمت جلوي اتومبيل را جك زده و زير آن خرك بگذاريد.
2- چرخها را باز كنيد.

3- لنت ديسك را باز كنيد. 

9-67

9-66

9-65

 OK 130 430 017Ilii sa
OK 130 430 017
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1- شيلنگ ترمز      
2- بست          

3- پين هاي لنت          
4- فنر M شكل       

5-لنت بيروني       
6- واشر بيروني           

7- لنت داخلي         
8- واشر داخلي          
9- واشر لقي گير       

10- پيچ ها    
11- مجموعه جالنتي      

12- صفحه هاي راهنما

9-68

ترتيب پياده و سوار كردن سيلندر و ديسك ترمز
1- اتومبيل را جك زده و زير آن خرك بگذاريد.

2- چرخها و ديسكهاي ترمز جلو را به ترتيب عددي كه نشان داده شده در تصوير باز كنيد.
3- روش بستن قطعات عكس روش باز كردن آنها مي باشد.

4- بعد از نصب قطعات به ميزان الزم مايع ترمز اضافه كرده و هواگيري نماييد سپس سيستم را از نظر نشتي بازديد نماييد.
ميزان گشتاور قطعات:
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بازديد 
موارد زير را بازديد كرده و در صورت لزوم آنها را تعويض كنيد:

لنت
1- وجود هر گونه روغن يا گريس روي سطوح لنت

2- سائيدگي هاي غير عادي و يا ترك خوردگي سطح لنت
3- آسيب ديدگي و يا خميدگي بر اثر گرماي موجود

حداقل ضخامت لنت:    3ميليمتر

9-71

9-70

9-69

2- پيچ هاي جا لنتي را باز كنيد.
3- جا لنتي را باز كنيد.

4- صفحه هاي راهنما را از سگدست جدا كنيد.

روش باز كردن
1- شيلنگ ترمز را از مجموعه جا لنتي جدا كنيد.
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9-73

9-72

2- سائيدگي و يا آسيب ديدگي ديسك
ضخامت :            13ميليمتر                   

حد مجاز :           11ميليمتر 

ديسك
1- داشتن لنگي

ميزان دوپهن بودن)تابيدگي(: حداكثر 0/1ميليمتر

توجه:
الف- بلبرينگ چرخ نبايد لنگي داشته باشد.

بر  نقطه اي خارجي  از دورترين  اندازه گيري، عبارت  ب-نقطه 
روي سطح تماس لنت و ديسك مي باشد.
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ترتيب باز كردن سيلندر ترمز جلو
قطعات را به ترتيب عددي كه در تصوير آمده باز كنيد.

9-74

1- پين هاي راهنما        
2- گردگيرهاي پين ها                

3- درپوش پيچ هواگيري               
4- خار فنري          
5- پيستون           

6- گردگير                
7- كاسه نمد پيستون
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بازديد 
موارد زير را بازديد كرده و در صورت لزوم آنها را تعويض كنيد:

1- سائيدگي و زنگ زدگي پيستون و سيلندر
2- آسيب ديدگي، و يا ترك خوردگي بدنه جا لنتي

9-77

9-76

9-75

باز و بستن سيلندر ترمز جلو
كاسه نمد پيستون

كاسه نمد پيستون را از جا لنتي جدا كنيد.

نكات قابل توجه هنگام باز كردن قطعات 
و  داده  قرار  پارچه داخل جالنتي  يا  و  ايي چوب  تكه  پيستون: 
لنتي  جا  از  را  پيستون  شيلنگ،  به  هوا  فشار  دميدن  با  سپس 

خارج كنيد.

احتياط:
 براي اينكه مانع بيرون پريدگي ناگهاني پيستون شويد، فشار 

هوا را به آرامي وارد كنيد.

سيستم ترمز
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بندي  به گريس صورتي رنگ )موجود در بسته  را  3- گردگير 
كاسه نمد( آغشته كرده و داخل جا لنتي نصب نماييد. 

توجه : 
از گردگير جديد استفاده نماييد.

2- پيستون و سيلندر را با اليه اي از مايع ترمز پوشانده و سپس 
پيستون را بطور مستقيم و به آرامي داخل سيلندر جا بزنيد. 

طريقة سوار كردن قطعات :
قطعات را به روش زير جمع كنيد:

1- كاسه نمد پيستون را با اليه ايي از گريس صورتي رنگ)موجود 
در بسته بندي كاسه نمد( پوشانده و آن را داخل جا لنتي نصب 

كنيد

توجه:
 از كاسه نمد جديد استفاده كنيد.

9-80

9-79

9-78
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4- شيلنگ ترمز را به جا لنتي وصل كرده و پيچ آن را تا حد 
استاندارد سفت كنيد

حد استاندارد گشتاور:                             3-2/2كيلوگرم متر

طريقة نصب 
1-  صفحه هاي راهنما را داخل سگدست نصب كنيد.

2- جا لنتي را داخل سگدست جا بزنيد.
3- پيچ ها را تا حد استاندارد آنها سفت كنيد.

ميزان گشتاور :               5-4كيلوگرم 

9-83

9-82

9-81

4- خار فنري را نصب كنيد.

توجه:
از خار جديد استفاده كنيد.

را  5- سطح داخلي گردگير، پين و سطح خارجي پين راهنما 
گريسكاري كنيد.)با گريس موجود در بسته بندي كاسه نمد( 

6- گردگيرهاي پين و پين هاي راهنما را داخل جا لنتي نصب 
كنيد.

توجه:
 از گردگيرهاي جديد پين استفاده نماييد.

7- درپوش و پيچ هواگيري را نصب كنيد.
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كاسه چرخ
اگر باز كردن كاسه چرخ مشكل مي باشد، اهرم توقف در طبق 
ترمز را به طرف باال فشار داده و سپس آن را رها كنيد تا فاصله 

كفشك و كاسه چرخ زيادتر شود.

5- لنت ها را نصب كنيد.

9-85

9-84
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9-86

ترتيب پياده كردن كاسه ترمز عقب
1- قسمت جلو اتومبيل را جك زده و زير آن خرك بگذاريد.

2- چرخ و كاسه چرخ عقب را به ترتيب عددي كه در تصوير آمده باز كنيد.

1- مهره قفلي       
2- پين سوارخدار          

3- كاسه چرخ          
4- فنر برگشت )پاييني(         

5- پين و فنر نگهدارنده            
6- كفشك            

7- فنر برگشت               
8- فنر لقي گير             

9- پين و فنر نگهدارنده           
10- كفشك         

11- قطعه رگالژ اتوماتيك         
12- لوله ترمز         

13- سيلندر چرخ
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9-89

9-88

9-87

لوله ترمز
 )OK 130 430 019( با استفاده از ابزار  مخصوص به شماره

لوله ترمز را باز كنيد. )شكل 9-89(

احتياط:
 مايع ترمز به سطوح رنگ شده آسيب مي رساند بنابراين در 

صورت آلوده شدن سطوح، آنها را شسته و خشك كنيد.

روش تميز كردن كاسه چرخ
را  ترمز  يا وسايل مشابه آن، كاسه  و  باد  از شيلنگ  استفاده  با 

تميز كنيد. 

هشدار :
لنت آزبست دار 

گرد لنت آزبست دار براي سالمتي شما مضر مي باشد. بنابراين 
براي تميز كردن ترمز ها از هواي فشرده يا برس استفاده نكنيد.

نكات قابل توجه هنگام باز كردن
مهره قفلي:

لبه خم شده مهره قفلي را صاف كرده و آن را باز كنيد.

توجه:
از مهره قفلي مجدداً استفاده نكنيد.

سيستم ترمز
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بازديد :
را  مربوطه  قطعات  لزوم  و در صورت  بازديد كرده  را  زير  موارد 

تعويض و يا تعمير كنيد.
1- خراشيدگي و سائيدگي غير هادي كاسه چرخ

توجه:
برطرف  سنباده  كاغذ  را  موجود  عيب  است،  جزئي  اشكال  اگر 

كنيد.

بستن سيلندر چرخ
روش بستن قطعات عكس روش باز كردن آنها مي باشد.

توجه:
الف- از گردگيرها و تشكهاي پيستون جديد استفاده كنيد.

ب- نقاط مشخص شده در تصوير را به مايع ترمز آغشته كنيد. 

احتياط:
در  و  نشده  وارد  سيلندر  بداخل  خارجي  مواد  كه  كنيد  دقت   
پيستون  خارجي  يا سطوح  و  سيلندر  داخلي  قسمت  به  ضمن 

خراش وارد نشود.

9-92

9-91

9-90

پياده كردن قطعات 
سيلندر چرخ عقب را به ترتيب عقب عددي باز كنيد.

1( گردگيرها   
2( پيستونها        

3( تشتكهاي پيستون      
4( فنر     

5( درپوش الستيك     
6( پيچ هواگيري     

7( ساچمه    
8( سيلندر 

سيستم ترمز
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5- فنرهاي شكسته و يا معيوب
6- سائيدگي، زنگ زدگي و يا آسيب ديدگي سيلندر چرخ

7-ترك خوردگي و يا آسيب ديدگي بدنه سيلندر
8- سائيدگي غيرعادي پيستون سيبلندر چرخ

3- پوسته شدن، ترك خوردگي و يا سائيدگي غير عادي لنت
4- سائيدگي لنت

1 ميليمتر حداقل ضخامت:     

احتياط: 
هنگام تعويض كفشك، آن را بعنوان يك مجموعه تعويض كنيد.

2- قطر داخلي كاسه چرخ
قطر استاندارد:           170ميليمتر 

حداكثر قطر:                171/5ميليمتر

احتياط:
هنگام تعمير و يا تعويض كاسه چرخ، سطح تماس آن يا كفشك 

را بازديد كنيد.

9-95

9-94

9-93

سيستم ترمز
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9-96

 1- سيلندر چرخ         
2- لوله ترمز           

3- قطعه رگالژ اتوماتيك          
4- مهره قفلي 

ترتيب نصب كاسه ترمز چرخ عقب 
1- با توجه به نكات هنگام نصب، روش نصب قطعات عكس روش پياده كردن آنها مي باشد.

2- بعد از نصب قطعات، مايع ترمز را به ميزان كافي افزوده و هواگيري كنيد. آنگاه بازديدهاي الزم را از نظر نشت مايع ترمز انجام دهيد.
ميزان گشتاور قطعات:
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محل هاي گريسكاري 
قبل از نصب كفشكها، محل هاي زير را گريسكاري نماييد. 

الف- نقطه تماس پيستون سيلندر چرخ به كفشك
ب- نقاط تكيه گاه كفشك

ج- راهنماي طبق ترمز 

لوله ترمز 
با استفاده از ابزار مخصوص شماره )OK 130 430 019( لوله 

ترمز را به سيلندر چرخ وصل كنيد.
حد استاندارد گشتاور :                          2/2-1/3كيلوگرم متر

9-99

9-98

9-97

نكات قابل توجه هنگام نصب قطعات 
سيلندر ترمز چرخ عقب:

سيلندر ترمز چرخ عقب را روي طبق ترمز نصب كنيد. 
حد استاندارد گشتاور:          1/3-1كيلوگرم متر

سيستم ترمز

OK 130 430 019

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعميرات  پرايد/ سيستم ترمز

60

مهره قفلي
لقي اوليه بلبرينگ را تنظيم كرده و مهره قفلي را نصب كنيد. 

در اين مورد به مطالب فصول قبل مراجعه كنيد.

توجه:
الف- از مهره قفلي جديد استفاده كنيد.

ب- مهره قفلي را داخل محور توپي محكم كنيد.

با  تا  اتوماتيك را آنقدر حركت داده  از نصب، قطعه رگالژ  پس 
طبق ترمز تماس يابد بدين ترتيب آنرا تنظيم نموده ايد. 

1( دنده رگالژ اتوماتيك
2( صفحه پشت

3( پايه

9-102

9-101

9-100

قطعه رگالژ اتوماتيك
قبل از نصب اين قطعه، نقاط نامبرده زير را با اليه ايي از گريس 

بپوشانيد: 
الف- قسمتهاي درگيري كفشك و قطعه رگالژ اتوماتيك

ب- نقطه لواليي دنده رگالژ اتوماتيك 

1( دنده رگالژ اتوماتيك
2( پايه
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نمودار  در  چرخ  سيلندر  و  اصلي  فشارپمپ  استاندارد   حد 
نشان داده شده است. 

1( فشار سيلندر چرخ عقب
2( فشار پمپ اصلي

بازديد نحوه كار :
توجه: 

يك  بعنوان  را  آن  باشد،  مي  نقص  و  عيب  داراي  سوپاپ  اگر 
مجموعه تعويض كرده و در صورت تعويض، حتماً هواگيري كنيد

بعد از نصب ابزار مخصوص 030T3502 آنها را هواگيري كرده و 
سپس ميزان فشار پمپ اصلي وسيلندرهاي چرخ عقب را اندازه 
گيري كرده و دقت كنيد كه در حد استاندارد خود قرار داشته 

باشد.

1( گيج فشار
2( سوپاپ تقسيم

طريقة باز و بستن سوپاپ تناسب )سه راهي ترمز(
عكس  را  آنها  كرده سپس  باز  زير  عددي  ترتيب  به  را  قطعات 

روش باز كردن نصب كنيد.
1- لوله هاي ترمز

2- پيچ
3- مجموعه سوپاپ

توجه:
استفاده   )OK 130 430 019(ابزار از  بستن  و  باز  براي  الف- 

كنيد. 
ب- پس از نصب لوله هاي ترمز آنها را هواگيري كنيد.

9-105

9-104

9-103

سيستم ترمز
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9-106

1- كنسول ترمزدستي           
2- مهره تنظيم       

3- فيش استوپ ترمزدستي        
4- پيچ ها           

5- اهرم ترمز دستي    
6- پيچ ها         

7-بست گيره         
8- دكمه فشاري              

9- فنر برگشت 

ترتيب پياده و سوار كردن اهرم ترمز دستي 
1- چرخها را با قرار دادن مانع، ثابت كنيد.

2- قطعات را به ترتيب عددي  كه در تصوير نشان داده شده است باز كنيد.
3- روش بستن قطعات، عكس روش باز كردن آنها مي باشد.

4- بعد از نصب قطعات كورس حركت اهرم ترمزدستي را تنظيم كنيد.
ميزان گشتاور قطعات:

سيستم ترمز
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9-107

 بازديد 
موارد زير را بازديد كرده و در صورت لزوم تعويض كنيد:

1- سائيدگي و يا آسيب ديدگي دندانه جغجغه
2- شكستگي و يا ضعيف بودن فنر 

سيستم ترمز
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1- كنسول ترمز دستي      
2- بست كنسول عقب      

3- كمربند ايمني     
4- مهره تنظيم         
5- اهرم ترمز دستي    
6- محافظ سيم        

7- پين سوراخدار           
8- خار دوشاخه    

9- بست ها             
10- سيم ترمز دستي 

9-108

ترتيب پياده و سوار كردن سيم ترمز دستي 
1- اتومبيل را جك زده و زير آن خرك بگذاريد.

2- قطعات را به ترتيب عددي كه نشان داده شده در تصوير باز كنيد. 
3- روش بستن قطعات عكس روش باز كردن آنها مي باشد.

ميزان گشتاور قطعات 
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5- چرخ و الستيك را باز كنيد.
6- خار دوشاخه و پين سوراخدار را باز كنيد. )شكل 9-111(

3- مهره تنظيم و اهرم دستي را باز كنيد. )شكل 9-110(
4- صندلي عقب، محافظ و سيم را باز كنيد.

9-111

9-110

9-109

روش باز كردن سيم ترمز دستي
1- كنسول ترمز دستي و بست آن را باز كنيد.

2- كمربند ايمني را باز كنيد. 
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3- سيم ترمز دستي را به ترمز عقب وصل كرده و چرخ و پيچ 
ها را تا حد استاندارد آنها سفت كنيد. 

حد استاندارد گشتاور:             12-9كيلوگرم متر

9-114

9-113

9-112

روش نصب سيم ترمز دستي
1- قسمت داخلي سيم را گريس كاري كنيد.

اكسل  بست  به  را  دستي  ترمز  سيم  و  كده  نصب  را  بست   -2
پيچشي وصل كنيد.

7- سيم ترمز دستي را از بست اكسل پيچشي باز كنيد. 
8- بست را باز كنيد.
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7- اهرم ترمز دستي را سفت كنيد. 
ميزان گشتاور :                    2/3-1/6كيلوگرم متر 

كمربند ايمني را سفت كنيد.
ميزان گشتاور:                            8-3/9 كيلوگرم متر

9- كنسول ترمز دستي را نصب كنيد.

9-116

9-115

4- محافظ سيم را به سيم ترمز دستي وصل كنيد. 
5- موكت كف را سر جاي خود قرار دهيد.

6- صندلي عقب را نصب كنيد.
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فرم نظرات و پيشنهادات

تاريخ: نام و نام خانوادگي:      

تلفن تماس: نام و كد نمايندگي مجاز:     

نقطه نظرات:

امضاء:-----------   

فرم نظرات و پيشنهادات

oAøñíBÿ OÏíýpAR  |ôupôüw oüõ/ uývPî OpìrÂlÚ×ê)SBA(|

|OBoüi :

Oé×ò OíBx:

ðÛÇú ðËpAR:

ðBï ôðBï gBðõAkâþ :

ðBï ôÞl ðíBüñlâþ ìXBq:

Öpï ðËpAR ôKýzñùBkAR

AìÃBF :..................
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