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  باتري 1-1
دقيقـه، از آن اسـتفاده    30توانيد بعد از تغذيه الكتروليت تركيبي درون باتري بعد از گذشت  هنگامي كه ضرورتاً بايد از باتري خشك استفاده كنيد، مي

  .شوند ساعت شارژ مي 4كارخانه  ها در ساعت شارژ شود كليه باتري 5تا  3طور كلي، باتري بايد به مدت  اما به. كنيد
  

  پارامترهاي عملكرد باتري: 1-1جدول 
  پارامتر  مورد

QA-80-6  مدل باتري
6  هاي باتري تعداد خانه

12  ولتاژ
A.H.20(  90نرخ تخليه (ظرفيت 

10-15(mm)ارتفاع سطح الكتروليت باالتر از صفحه 
300170220  (mm)ابعاد باتري 

  را ببينيد 3-1و  2- 1جدول (g/cm3)يت وزن مخصوص الكترول
  

  در نواحي مختلف و دماهاي مختلف (g/cm3)وزن مخصوص الكتروليت : 2-1جدول 

  )دماي محيط(آب و هواي خشك 
  15°وزن مخصوص الكتروليت در باتري كامالً شارژ شده در 

  تابستان  زمستان
C1.311.27°40-نواحي با دماي زمستاني كمتر از 

C1.291.25°40-ا دماي زمستاني بيشتر از نواحي ب
C1.281.25°30-نواحي با دماي زمستاني بيشتر از 
C1.271.24°20-نواحي با دماي زمستاني بيشتر از 
C1.241.24°0نواحي با دماي زمستاني بيشتر از 

  
  اصالح دماي الكتروليت و وزن مخصوص: 3-1جدول 

C+45+30+150-15-30-45°اندازه دماي الكتروليت 
0.04-0.03-0.02-0.01-0.010+0.02+  سنج خوانش جاذبه

  
  
  تركيب الكتروليت 1-2

  روش تركيب الكتروليت
 1.2800.005چگـالي الكتروليـت بـاتري اسـتارت     . سربي مركب از آب خالص و روغن ويتريـول اسـت   -اي اسيدي الكتروليت باتري انباره) 1(

g/cm3 (25°C)  است.  
كارگران بايد از . ظرف تركيب الكتروليت بايد در برابر اسيد و حرارت مقاوم باشد و از ظروف لعابي، آكواريوم، يا چوبي با درپوش ساخته شده باشد) 2(

  .لباس محافظ و عينك محافظ هنگام تركيب كردن الكتروليت استفاده نمايند
  .ص بشوييدقبل از تركيب كردن الكتروليت، ظرف را با آب خال) 3(
آرامي به آب خالص اضافه كرده و دائماً هـم   سپس روغن ويتريول را به. هنگام تركيب كردن الكتروليت، ابتدا درون ظرف را با آب خالص پر كنيد) 4(

  .شود از ريختن روغن ويتريول در آب خالص خودداري كنيد زيرا باعث پاشيدن و سوختگي مي. بزنيد
  d25 = dt + 0.0007 (t-25): فرمول تبديل

  .گيري شده الكتروليت است دما واقعي اندازه tضريب حرارتي است، و  t ،0.0007، چگالي الكتروليت در دماي d25 = 25°Cكه در آن 
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  و ويتريول در ظرف) يا آب مقطر(نسبت آب خالص : 4-1جدول 
وزن مخصوص 

  الكتروليت
(g/cm3), 

20°C

نسبت حجمي بين 
  آب خالص و ويتريول

رمي بين آب نسبت ج
  خالص و ويتريول

وزن مخصوص 
  الكتروليت

(g/cm3), 20°C

نسبت حجمي بين 
  آب خالص و ويتريول

نسبت جرمي بين آب 
  خالص و ويتريول

1.109.80:16.28:11.214.07:12.22:1
1.118.80:15.84:11.223.84:12.09:1
1.128.00:15.40:11.233.60:11.97:1
1.137.28:14.40:11.243.40:11.86:1
1.146.68:13.98:11.253.22:11.76:1
1.156.15:13.63:11.263.05:11.60:1
1.165.70:13.35:11.272.80:11.57:1
1.175.30:13.11:11.282.75:11.47:1
1.184.95:12.90:11.292.60:11.41:1
1.194.63:12.52:11.302.47:11.34:1
1.204.33:12.36:1  

  .محاسبه شده است 20در  1.83اين جدول بر اساس وزن مخصوص ويتريول خالص : توجه
  

  
  پركردن الكتروليت

زيـر پـيچ تخليـه واشـر     . پيچ خروجي يا درپوش تخليه روي باتري بايد داراي سوراخ باشد) 1(
  .وجود دارد و بعد از پر كردن الكتروليت بايد واشر برداشته شود

  .باشد C°30ام پر كردن بايد زير دماي الكتروليت هنگ) 2(
در هر خانه الكتروليت بريزيد و سطح الكتروليت باتري محفظه پالستيكي بايد با عالمـت  ) 3(

MAX  15-10باشد و سطح الكتروليت بارتي الستيكي بايد mm  باالتر از صفحه جداكننده
  ).1-1-10شكل (باشد 

  .پيچ خروجي باتري را سفت كنيد) 4(
  
  
  اتريشارژ ب 1-3

  دستگاه شارژ
 شارژ باتري بايد با منبع تغذيه : احتياطDC )انجام شود) برق مستقيم.  
  يكسوكننده) 1(

و ) يكسوكننده المـپ تنگسـتن  (، يكسوكننده تورمي )يكسوكننده اكسيد مس، يكسوكننده سلنيوم و يكسوكننده سيليكون(اين يك يكسوكننده صلب 
كـاربرد يكسـوكننده   . ولـت اسـت   24، و 12، 6ولتاژ اسمي خروجي . ولت است 220يا  110ورودي  ACولتاژ طور كلي،  به. اي است يكسوكننده جيوه

  .شود جا استفاده مي صلب آسان بوده و به شارژ نيازي ندارد و همه
  شارژر سيليكوني) 2(

  .است  A 40-0و جريان آن  V 220-0آن  DCولتاژ خروجي . شود ولت است كه به مستقيم تبديل مي 220در شارژر سيليكوني برق ورودي 
  دستگاه آشكارساز

  .سنج، دماسنج، ولتمتر، آمپرمتر و نظير آن است در كاربردهاي روزانه، شارژ باتري نيازمند دستگاه آشكارساز و ابزارهاي الزم مانند چگالي
  شارژ باتري

  سازي آماده) 1(
  .شته باشدكنترل كنيد كه الكتروليت يا آب خالص با مشخصات مطابق دا -
  .پيچ درب باتري را باز كنيد -

كنترل سطح الكتروليت باتري:  1-1شكل 
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  .الكتروليت يا آب خالص را تا سطح معين بريزيد -
  اتصال شارژ) 2(

شـارژ اكثـر   . طور معكوس وصـل نكنيـد   هرگز به. قطب مثبت شارژر را به قطب مثبت باتري و قطب منفي شارژر را به قطب منفي باتري وصل كنيد
  .اتصاالت شارژر بايد محكم باشند. شود مي ها بر اساس توان شارژر تعيين باتري

  هاي شارژ حالت) 3(
  .شارژ جريان ثابت، شارژ ولتاژ ثابت، و شارژ سريع: اند هاي شارژ بر سه نوع طور كلي، حالت به

  .شارژ جريان ثابت شالم شارژ اوليه، شارژ اضافي، شارژ رايج و شارژ تعادلي است
 1-6بعد از پر كردن الكتروليـت در بـاتري غيرخشـك، بعـد از     . ل از استفاده از باتري غيرخشك استشارژ اوليه اولين شارژ قب: شارژ اوليه-

توانيد جريـان   شما مي. است 0.07C20Aبراي اولين شارژ، جريان . باشد C35°توان باتري را شارژ كرد وقتي كه دما كمتر از  ساعت مي
  .است به شارژ ادامه دهيد V 2.4كننده  را به نصف كاهش دهيد و هنگامي كه ولتاژ تقسيم

كند يا باتري بعد از شارژ كامل حدود يك ماه استفاده نشـده   براي باتري خشك كه مدت زيادي انبار شده يا خوب عمل نمي: شارژ اضافي-
.شود شود يا زمان شارژ بر اساس زمان انبار كردن تعيين مي ساعت شارژ مي 5است و به مدت  0.1C20Aجريان شارژ تغذيه . است

مرحله اول شارژ رايج باتري خـودرو از جريـان   . اين بدين معني است كه باتري بعد از شارژ اوليه مورد استفاده قرار گرفته است: شارژ رايج-
0.1C20A كننـده   ساعت شارژ شـده و ولتـاژ تقسـيم    8-12ري توانيد جريان را به نصف كاهش داده و وقتي بات شما مي. كند استفاده مي

برابر بيشتر از ظرفيت تخليه است، يا اين كـه شـما    1.5معموالً ظرفيت شارژ . ساعت ادامه دهيد 10است به شارژ حدود  V 2.4بيش از 
.برابر ظرفيت مشخص شده شارژ كنيد 1.5-1.3بايد 

وقتي كه حباب . شارژ كنيد 0.035C20Aسپس باتري را با استفاده از جريان . كنيد با روش شارژ رايج باتري را كامالً شارژ: شارژ تعادلي-
تواند مقـدار زيـادي    يك باتري مي. بار تكرار كنيد 3-4اين كار را . ساعت شارژ را متوقف كنيد 1رود به مدت  آيد و دما باال مي هوا باال مي

.بت شد شارژ را متوقف كنيدوقتي كه باتري و دماي الكتروليت ثا. حباب هوا توليد كند
جريان شارژ بزرگتر از ابتداي كار است . شود شارژ ولتاژ ثابت به معني اين است كه باتري با ولتاژ ضخيم به نازك شارژ مي: شارژ ولتاژ ثابت-

و قدري آب مصـرف   طي شارژ، مقداري گاز توليد شده. است  V 2.4-2.3معموالً ولتاژ شارژ اين روش . يابد و سپس بتدريج افزايش مي
.شود سربي در انبار استفاده مي -بنابراين، شارژ ولتاژ ثابت هميشه نگهداري باتري اسيدي. شود مي

شود، و همچنين از روش شارژ واسطه تخليه سريع براي شـارژ   اي استفاده مي در شارژ سريع از جريان بزرگ براي شارژ ضربه: شارژ سريع-
.دهد شارژر مخصوص شارژ را خاتمه مي. كند استفاده مي C20Aبرابر شارژ جريان بزرگ  1-2يع از شارژ سر. شود باتري استفاده مي

  عالمت برآورد شارژ كامل باتري) 4(
. كنـد  ساعت تغيير نمـي  2است و به مدت  V 2.8-2.6گيري شده باتري  ولتاژ اندازه. شود كننده باتري ايجاد مي مقدار زيادي حباب هوا درون تقسيم

1.2800.01 g/cm3گيري شده به  خصوص الكتروليت اندازهوزن م (25°C) كند ساعت تغيير نمي 2رسد و به مدت  مي.  
  نكته قابل توجه در شارژ) 5(

را جريان شارژ را كاهش داد يا شارژ را متوقف كرد يا باتري (هاي سپري كردن زمان استفاده كرد  باال رود بايد از روش C°45اگر دماي الكتروليت تا 
  .تهويه بايد مناسب باشد و از روشن كردن آتش خودداري شود يا در مجاورت آتش نباشد). داخل ظرف آب خنك كرد

  سربي -يابي باتري انباره اسيدي عيب) 6(
  .نشان داده شده است 7-1، و 6-1، 5-1يابي و درمان در جداول  هاي معمول عيب روش

  
  گيري وزن مخصوص اندازه: 5-1جدول 

  درمان  برآورد(C°25)ص وزن مخصو
زدايي شده تنظيم  وزن مخصوص را با آب يون  غلظت الكتروليت زياد است يا خوب پر نشده1.300 <

  كنيد
    عالي1.250-1.2

  شارژ اضافي كنيد  شارژ ناكافي1.250-1.220
  بعد از شارژ كنترل كنيد  شارژ زياد، غلظت كم، يا اشكال باتري1.220-1.100

0.04 < وزن مخصوص هر  اختالف
كننده  تقسيم

  بعد از شارژ كنترل كنيد  كننده باتري اشكال در يك تقسيم
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  گيري ولتاژ اندازه: 6-1جدول 
  درمان  برآورد(C°25)وزن مخصوص 
    عادي1.5 <

  شارژ اضافي كنيد  شارژ ناكافي12.5-11.5
  بعد از شارژ كنترل كنيد  شارژ زياد، يا اشكال باتري11.5 >

  
  گيري ظرفيت اندازه: 7-1جدول 

  درمان  برآوردمقدار ولتمتر
    پر  ناحيه سفيد
    عادي  ناحيه سبز
  شارژ اضافي كنيد  شارژ مجددناحيه زرد
  بعد از شارژ اضافي كنترل كنيد  تخليه كامل  ناحيه قرمز

  
  
  
  تعيين ظرفيت باتري  1-4
  .سنج اندازه بگيريد وزن مخصوص الكتروليت را با جاذبه) 1( 

يابد،  ترتيب افزايش و كاهش مي ن كه وزن مخصوص الكتروليت با شارژ و دشارژ باتري بهچو
تجربه نشان . توان بر اساس وزن مخصوص الكتروليت تعيين كرد بنابراين ظرفيت باتري را مي

از % 6يابـد،   كاهش مي g/cm3 0.01داده است كه وقتي كه وزن مخصوص الكتروليت هر 
دين ترتيب، اگر وزن مخصوص الكتروليت يك باتري كامالً شارژ شده ب. شود باتري تخليه مي

گيـري وزن مخصـوص الكتروليـت بـاتري      توانيد ميزان تخليه باتري را با انـدازه  را بدانيد، مي
  1.28عنوان مثال، وزن مخصوص الكتروليت يك باتري كامالً شـارژ شـده    به. دست آوريد به

  .باتري تخليه شده است% 48است، يعني   1.20گيري شده  است، اكنون مقدار اندازه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .سنج اندازه بگيريد كننده باتري را با استفاده از تخليه ولتاژ هر تقسيم) 2(

گيري، اگـر دو سـر چنگـال را بـه      هنگام اندازه. و يك مقاومت شارژ است V DC 3شود، و شامل يك ولتمتر  سنج چنگال تخليه نيز ناميده مي تخليه
گيـرد، و بـدين    ثانيه متصل كنيد، ولتاژ نهايي باتري تحت شرايط تخليه شـديد قـرار مـي    5كننده باتري به مدت  هاي مثبت و منفي يك تقسيم بقط

  .توانيد ميزان تخليه باتري و توانايي استارت را دقيقاً برآورد كنيد ترتيب مي

  گيري وزن مخصوص الكتروليت اندازه:  2-1شكل 
. 4سنج،  المان جاذبه. 3اي،  لوله شيشه. 2باتري، . 1

الكتروليت. 6گوي الستيكي، . 5لوله الستيكي، 
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مشخصــات مختلـف سازنــده    هاي مختلف، بايـد ولتاژ و جريـان را بر اسـاس   سنج در تخليه
باشد  V 1.5كننده بايد بيش از  طور كلي، در باتري با شرايط فني خوب، هر تقسيم به. بخوانيد

ثانيه سريعاً كاهش يابد يا ولتاژ بعضـي   5اگر ولتاژ طي . ثانيه پايدار بماند 5تواند به مدت  و مي
هـاي بـاتري باشـد،     كننـده  تقسـيم يا بيشتر از ساير  V 0.1هاي باتري كمتر از  كننده از تقسيم

  .بدين معني است كه باتري مشكل دارد و بايد تعمير شود

  تخليه باتري -بررسي باتري با استفاده از چنگال شارژ:  3-1شكل 
باتري. 4حسگر چنگال تخليه، . 3مقاومت، . 2ولتمتر، . 1
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  سيستم استارت 1-2
  سيستم استارت) 1( 

  .دهد اين ارتباطات را نشان مي 1-2شكل . سيستم استارت شامل باتري، استارت، سوئيچ استارت، قفل سوئيچ، رله استارت و غيره است
  

  رله استارت   
  

  استارت  
  
  
  

                                
  سوئيچ استارت                       

  سيم پيچ                                                                                               
  نگهدارندهنقاط تماس                                                                                  

              
  

  ترمينال   
  
  

  ترمينال   
  سوئيچ مغناطيسي                                 

  كالچ پينيون                                                                                                                                                                 
                                                سيم پيچ كشنده                                                      باتري                                        

  
  

  سيستم استارت: 1-2شكل 
  
  
  
  
  استارت) 2(

عنـوان محـور    از محـور آن بـه  . كنـد  سيستم استارت از استارت مغناطيسي كاهنده استفاده مي
شود، نقاط تماس سوئيچ مغناطيسي به هـم   وقتي سوئيچ بسته مي. شود ون نيز استفاده ميپيني

در همين زمان، هسـته آهنـي   . كند طوري كه آرميچر شروع به چرخش مي شوند به نزديك مي
شود تـا بـا دنـده     كننده به طرف جلو رانده مي متحرك جذب شده و پينيون توسط ميله تقسيم

وقتي موتـور روشـن شـد و    . كند اندازي مي دنده حلقوي موتور را راهسپس . حلقوي درگير شود
گردد و پينيـون از دنـده حلقـوي دور     سوئيچ قطع شد، هسته آهني متحرك به جاي خود برمي

وقتي كه سرعت موتـور بيشـتر از پينيـون شـود،     . شود طوري كه آرميچر متوقف مي شود به مي
  .چرخد يپينيون دور آرام است، بنابراين آرميچر نم

  

استارت:  2-2شكل 
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  پيچ استارت سيم) 3(
  

  استارتسوئيچ   
  باتري    

  
  
  
  

  فيوز                   فيوز    
  
  

  فيوز           
  رله استارت                                                         

  
  

  مولفه استارت سريع                 
  
  
  

  سيم پيچ                                                                                                                                          
  سيم پيچ نگهدارنده                  كشنده                                                                                             

  يسوئيچ مغناطيس  
  
  
  
  
  

  استارت                                                                                                             
  پيچ استارت سيم: 3-2شكل 

  
  
  
  تعمير در خودرو 2-2

  :سازي ترتيب پياده
50ترمينال . 1
30ترمينال . 2
ترمينال كابل زمين. 3
مجموعه استارت. 4
صفحه ايزوله .5

ترتيب باز و بسته كردن استارت:  4-1شكل   .سازي است ترتيب نصب برعكس ترتيب پياده
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  سازي پياده
  .كابل منفي باتري را جدا كنيد

  .را جدا كنيد) 1( 50ترمينال 
  .را جدا كنيد) 2( 30ترمينال 

  .را باز كنيد) 3(ترمينال كابل منفي 
  .را باز كنيد) 4(مجموعه استارت 

  .را باز كنيد) 5(صفحه ايزوله 
  

  نصب
.را ببنديد) 5(ايزوله صفحه 

  .را ببنديد) 4(مجموعه استارت 
  .هاي ثابت را با گشتاور معين سفت كنيد پيچ

  Nm 81: هاي ثابت استارت گشتاور سفت كردن پيچ
  
  
  

  .را ببنديد) 3(ترمينال كابل زمين 
  .را ببنديد) 2( 30ترمينال 
  .را ببنديد) 1( 50ترمينال 

  .ها را با گشتاور معين سفت كنيد تارت وصل كرده و مهرهكابل منفي باتري را به ترمينال اس
  Nm 9: هاي ثابت گشتاور سفت كردن مهره

  
  ).6-2شكل (كابل منفي باتري را وصل كنيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سازي مجموعه استارت پياده:  5-2شكل 

اتصال كابل زمين باتري:  6-2شكل 
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  تعمير قطعات 2-3
  

  ترتيب پياده سازي
  سر سيم. 1
  پيچ بلند. 2
  مجموعه يوك. 3
  محفظه يوك. 4
  ذغال و پايه ذغال. 5
  آرميچر. 6
  محفظه رانش. 7
  كالچ يكطرفه. 8
  فنر برگشت. 9

  ساچمه فوالدي. 10
  دنده دور آرام كوچك. 11
  نگهدارنده. 12
  غلتك. 13
  سوئيچ مغناطيسي. 14
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترتيب باز و بسته كردن مجموعه استارت: 7-2شكل 

  
  
  

  سازي پياده
  .را باز كنيد) 1(سرسيم 

  ).7-2شكل (ز كنيد سرسيم را از سوئيچ مغناطيسي با
  

باز كردن سرسيم:  8-2شكل 
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  ).9-2شكل (را از يوك باز كنيد ) 2(پيچ بلند 

  
  
  
  
  

  ).10-2شكل (را از سوئيچ مغناطيسي باز كنيد ) 3(مجموعه يوك 
  

  .را باز كنيد) 4(غالف يوك 
  
  
  
  
  
  
  

  .را باز كنيد) 5(ذغال كربني و پايه آن 
  ).11-2شكل (جدا كنيد  باريك از آرميچر ذغال و پايه آن را با استفاده از دم

  
  

  
  

  فنر                                                        
ذغال                                                                                        

  
  

  
  

  .را باز كنيد) 6(آرميچر 
  .را باز كنيد) 7(غالف سر رانش 

  ).12-2شكل (را از غالف درآوريد ) 8(اي  كالچ جغجغه
  

باز كردن پيچ يوك:  9-2شكل 

ن يوك از سوئيچ مغناطيسيجدا كرد:  10-2شكل 

در آوردن ذغال و پايه ذغال:  11-2شكل 

اي درآوردن كالچ جغجغه:  12-2شكل 
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  ).13-2شكل (را از سوئيچ مغناطيسي جدا كنيد ) 9(فنر برگشت 
  
  
  
  
  
  
  

  ).14-2شكل (اي جدا كنيد  را از كالچ جغجغه) 10(گوي فوالدي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ).15-2شكل (را از غالف جدا كنيد ) 11(دنده دور آرام كوچك 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).16-2شكل (ز غالف جدا كنيد را ا) 12(بست 
  .را جدا كنيد) 13(غلتك 

  .را درآوريد) 14(سوئيچ مغناطيسي 
  

سازي فنر برگشت سوئيچ مغناطيسي پياده:  13-2شكل 

يكطرفهفوالدي از كالچ  ساچمهدرآوردن :  14-2شكل 

سازي دنده دور آرام كوچك پياده:  15-2شكل 

ستباز كردن ب:  16-2شكل 
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  بازرسي و تعمير
  .در صورت مشاهده قطعات فرسوده يا خراب، آنها را تنظيم، تعمير يا تعويض كنيد

  آرميچر
  

تعويض  اگر پرش شعاعي بيش از حد مجاز است آن را. پرش شعاعي كوموتاتور را بررسي كنيد
  ).17-2-10شكل (كنيد 

  :پرش شعاعي كوموتاتور

  kW 2.8: توان خروجي  
  mm 0.02: استاندارد  
  mm 0.05: حد مجاز  

  عايق                       قطعه ميكا                                                                                                             
  ).18-2شكل (ترل كنيد قطعه ميكا خراب يا فرسوده نباشد كن

  :عمق قطعه ميكا
  درست                                                                                             kW 2.8: توان خروجي  
  mm 0.70: استاندارد  
  mm 0.20: حد مجاز  

  نادرست                                                                                                                                               
  
  
  

  ).19- 2شكل (قطر خارجي كوموتاتور را كنترل كنيد 
  :قطر خارجي كوموتاتور

  kW 2.8: توان خروجي  
  mm 35.00: استاندارد  
  mm 34.00: حد مجاز  

  
  
  
  
  
  

   
  تست اتصال كوتاه آرميچر

تيـغ اره را بـه   ). 20-2شـكل  (آرميچر را روي تستر اتصال كوتاه قرار داده و آن را تست كنيد 
اگر آرميچر اتصال كوتـاه  . آرامي با دست بچرخانيد هسته آهني آرميچر نزديك كنيد و آن را به

غ اره نوسان كند يا جذب اگر تي. كند كند و هسته آهني آن را جذب مي باشد تيغ اره نوسان مي
  .شود، آرميچر را تعويض كنيد

كنترل قطعه ميكا:  18-2شكل 

كنترل قطر خارجي كوموتاتور:  19-2شكل 

تست اتصال كوتاه آرميچر:  20-2شكل 

كنترل پرش شعاعي كوموتاتور:  17-2شكل 
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  تست زمين آرميچر
-2شكل (متر را به كوموتاتور و سر ديگر را به هسته آهني آرميچر وصل كنيد  يك سر مولتي 

دهد، بدين معني است كـه آرميچـر    اگر مدار بسته را نشان مي. بايد مدار باز را نشان دهد). 21
  .را تعويض كنيد زمين شده است، پس آن

  
  

  
  تست مدار بسته آرميچر

بايد مدار بسته را نشـان  ). 22-2شكل (تستر را به دو قطعه كوموتاتور وصل كنيد  دو سر مولتي
  .دهد آرميچر را تعويض كنيد اگر مدار باز را نشان مي. دهد

  
  
  
  
  

  يوك
  پيچ ميدان مغناطيسي تست زمين سيم
پيچ ميدان مغناطيسي يا ذغال كربني و سر ديگـر آن را   يمتستر را به سر سيم س يك سر مولتي

اگر مـدار بسـته را   . بايد مدار باز را نشان دهد). 23-2شكل (به سطح خارجي يوك وصل كنيد 
پيچ ميدان مغناطيسي زمين شده است، پس مجموعـه   دهد، بدين معني است كه سيم نشان مي

  .يوك را تعويض كنيد
  

  
  

  ميدان مغناطيسي پيچ تست مدار بسته سيم
-2-شـك (را به ذغال كربني وصل كنيد  و سر ديگر Cتستر را به سيم ترمينال  يك سر مولتي

  .دهد، مجموعه يوك را تعويض كنيد اگر مدار باز را نشان مي. بايد مدار بسته را نشان دهد). 24
  
  
  
  
  

  لذغال و پايه ذغا
  .ش از حد مجاز است آن را تعويض كنيداگر خوردگي آن بي. طول ذغال كربني را اندازه بگيريد

  :طول ذغال كربني
  kW 2.8: توان خروجي  
  mm 14.5: استاندارد  
  mm 10: حد مجاز  

  

تست زمين آرميچر:  21-2شكل 

تست مدار بسته آرميچر:  22-2شكل 

پيچ ميدان مغناطيسي تست زمين سيم:  23-2شكل 

پيچ ميدان مغناطيسي تست مدار بسته سيم:  24-2شكل 

گيري طول ذغال اندازه:  25-2شكل 
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  تست عايق پايه ذغال
تسـتر را بـه    يك سـر مـولتي  ). 26-2شكل (تستر براي تست پايه ذغال استفاده كنيد  از مولتي

  .بايد مدار باز را نشان دهد. وصل كنيد صفحه پايه ذغال و سر ديگر را به مثبت پايه ذغال
  
  
  
  
  
  

  يكطرفهكالچ 
  ).27-2شكل (در صورتي كه دندانه پينيون فرسوده يا خراب شده است آن را تعويض كنيد 

اما پينيون در جهت پادساعتگرد بايـد قفـل   . گردش پينيون در جهت ساعتگرد بايد راحت باشد
  .شود

  
  
  
  

  بلبرينگ
دهد آن را تعويض كنيد  اگر در حين كار صدا مي. نگ فرسوده شده يا خيركنترل كنيد آيا بلبري

  ).28-2شكل (
  
  
  
  
  
  

  نصب
  :ترتيب نصب

  ساچمه فوالدي                                                                 سوئيچ مغناطيسي -
  دنده دور آرام -
  مجموعه كالچ -
  غلتك                                                                                                                                            غالف -
  .مجموعه كالچ را روي سوئيچ مغناطيسي نصب كنيد) 1(
  دنده دور آرام                                                                ).29-2شكل (دنده دور آرام و غالف را نصب كنيد ) 2(
 فراموش نكنيد كه گـوي فـوالدي و فنـر را قبـل از نصـب كـالچ روي سـوئيچ        : توجه

  .ابتدا غلتك را روي دنده دور آرام نصب كنيد. مغناطيسي نصب كنيد
  

تست عايق پايه ذغال:  26-2شكل 

يكطرفهبررسي كالچ :  27-2شكل 

بررسي بلبرينگ:  28-2شكل 

نصب دنده دور آرام و غالف:  29-2شكل 
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  ترمينال   سوئيچ مغناطيسي
  .زير را انجام دهيد موقتاً سوئيچ مغناطيسي را بين كالچ و غالف وصل كرده و آزمايشات

  .ثانيه تمام شود 5 -3هر آزمايش بايد طي 
  تست نيروي كشش) 1(

  ترمينال    وقتي كه جريان از ترمينال مثبت باتري. وصل كنيد Mترمينال منفي باتري را به ترمينال 
  .جا شود برسد، پينيون بايد جابه 50به ترمينال  

  
  
  
  تست نگهداري) 2(

  جدا كنيد                                                                             .جايي خود ادامه دهد پينيون بايد به حالت جابه. كنيدرا جدا  Mسيم ترمينال 
  
  
  
  
  
  
  
  تست برگشت) 3(

 Mو غالف و ترمينـال مثبـت بـاتري را بـه ترمينـال       50ترمينال منفي باتري را به ترمينال 
كنيد، پينيـون بايـد    را جدا مي 50وقتي كه سيم ترمينال . جا شود بايد جابهپينيون . وصل كنيد

  .جايي برگردد بالفاصله به وضعيت قبل از جابه
  
  
  

  
  
  گيري جريان اندازه) 4(

  ترمينال                                       ترمينال مثبت باتري را به مثبت. متصل كنيد 33-2همانند شكل 
  اتري را به غالف، و منفي آمپرمترترمينال منفي ب. كنيدآمپرمتر وصل 
  .وصل كنيد، سپس جريان را اندازه بگيريد 50و ترمينال  30را به ترمينال 

  :جريان
  يا كمتر A 120: استاندارد  

 توجه :  
  .باتري بايد بعد از شارژ كامل باشد) 1(
  .گذرد سيم بايد ضخيم باشد، زيرا جريان زيادي از آن مي) 2(

تست نيروي كشش:  30-2شكل 

تست نگهداري:  31-2شكل 

تست برگشت:  32-2شكل 

گيري جريان اندازه:  33-2شكل 
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  فصل سوم
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  سيستم شارژ  3-1
  خالصه

كننـده يـك مـدار     تنظـيم . نشـان داده شـده اسـت    1-3قطعات اصلي آن در شكل . كند كننده استفاده مي تنظيم ICسيستم شارژ از دستگاه شارژ نوع 
  .شوند ياين مدار و پايه ذغال كربني در داخل موتور روي درپوش عقب نصب م. پيچ است سيم

 DCولتـاژ  . اسـت  DCبه ولتاژ  ACديود براي تبديل ولتاژ  9پيچ استاتور داراي  يكسوكننده متصل به سيم. دينام نياز به نگهداري و تنظيم ولتاژ ندارد
  .رود بعد از كوموتاتور به ترمينال خروجي دينام مي

  پروانه  
  روتور  

  تاتورآي سي تنظيم كننده       ذغال                 اس  

  
  بلبرينگ  

  
  بلبرينگ        

  
  كاسه نمد

  
  
  
  
  

  پمپ وكيوم
  پولي  

  
  
  

  پيچ بلند                              
  رپوش جلود                                           )كلكتور(حلقه لغزان    رپوش عقبد                            

  
  
  

  ساختمان دينام: 1-3شكل 
  

  يابي عيب
  يابي پيشرفته در خودرو عيب

. شـود  گيرد، المپ هشدار روشـن مـي   وقتي كه سوئيچ استارت در وضعيت بسته قرار مي. دهنده وضعيت كار سيستم شارژ است نور المپ هشدار نشان
ر غيرعـادي باشـد،   اگر المـپ هشـدا  . بدين معني است كه سيستم شارژ در وضعيت عادي است  بعد از استارت موتور، اگر المپ هشدار خاموش شود،

  :شود، و شما بايد بررسي زير را روي سيستم شارژ انجام دهيد بدين معني است كه شارژ باتري كافي نيست يا بيش از حد شارژ مي
  .هاي سيم را كنترل كنيد تسمه انتقال موتور و سرفيش) 1(
  .كنيددر حالتي كه موتور خاموش است، سوئيچ را ببنديد و المپ هشدار را مشاهده ) 2(
  .را به منفي وصل كنيد Lاگر المپ هشدار روشن نشد، سرفيش سيم را از موتور جدا كرده و ترمينال  -
  .اگر المپ هشدار روشن شد، دينام را تعمير يا تعويض كنيد -
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  ژمدار شار
  سوئيچ استارت 

  
  باتري   

  
  

  فيوز  فيوز  فيوز  
  
  

  دينام                                                   ترمينال   رله شارژ          
  ترمينال  

  
  

  دورسنج   
  موتور  ترمينال  

  ترمينال  به المپ هشدار شارژ
  به سيگنال شارژ

  
  
  
  
  
  

  مقاومت  
  باتري   

  سوئيچ      المپ هشدار شارژ                       مقاومت  
  
  
  

  دينام  ترمينال  
  ترمينال   

  
  

  دور سنج  
  موتور  لترمينا   رله شارژ    

  
  ترمينال  

  
  
  
  
  

  كنترل سيستم شارژ: 3-3شكل 

مدار شارژ:  2-3شكل 
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  تعميرات خودرو  3-2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيچ قفل كن  
  
  

  شيلنگ روغن   
  
  
  
  
  

  شيلنگ روغن  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترتيب پياده سازي  
  تسمه انتقال نيرو كمپرسور و پمپ فرمان. 1  
   A/Cمجموعه كمپرسور . 2  
  سرسيم. 3  
  شيلنگ وكيوم. 4  
  شيلنگ روغن. 5  
  تسمه انتقال نيرو آلترناتور. 6  
  مجموعه پمپ فرمان. 7  
  پيچ هاي پايه آلترناتور. 8  
  مجموعه آلترناتور. 9  

  
  

  ترتيب باز و بسته كردن موتور: 4-3شكل 
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  دينام
  سازي پياده

  ).5-3شكل (كابل منفي را از باتري جدا كنيد 
  
  

  )A/C )1سازي پمپ فرمان و تسمه انتقال كمپرسور  پياده
  .ه تنظيم پمپ فرمان را شل كرده و تسمه انتقال را درآوريدتسم

  
  

  )A/C )2سازي مجموعه كمپرسور  پياده
  .سرفيش سيم كالچ را جدا كنيد) 1(
  را پياده كنيد A/Cرا باز كرده و مجموعه كمپرسور  A/Cپيچ ثابت كمپرسور ) 2(
  ).6-3شكل (

  
  

  )3(سازي سرفيش سيم  پياده

  .را جدا كنيد IG، و L ،S ،Wهاي  ترمينال) 1(
  .را جدا كنيد Bترمينال ) 2(

  پيچ قفل كن  
  

  )4(سازي شيلنگ وكيوم  پياده
  .شيلنگ وكيوم را از پمپ وكيوم موتور جدا كنيد

  
  

  )5(سازي شيلنگ روغن  پياده
  .شيلنگ روغن را از كارتل روغن جدا كنيد) 1(
  .شيلنگ روغن را از بلوك سيلندر جدا كنيد) 2(

  
  
  )6(سازي تسمه انتقال آلترناتور  ادهپي
  .پيچ ثابت صفحه تنظيم را باز كنيد) 1(
  .پيچ تنظيم را باز كنيد) 2(
  ).7-3شكل (پيچ ثابت آلترناتور را باز كرده و تسمه انتقال را درآوريد ) 3(

  
  

  )7(سازي مجموعه پمپ فرمان  پياده
  .درآوريد پيچ تنظيم را شل كرده و تسمه انتقال پمپ فرمان را) 1(
  ).8-3شكل (پيچ ثابت پمپ فرمان را باز كرده و مجموعه پمپ فرمان را درآوريد ) 2(

  
  
  

جداسازي كابل زمين باتري:  5-3شكل 

A/Cسازي كمپرسور  پياده:  6-3شكل 

سازي تسمه انتقال آلترناتور پياده:  7-3شكل 

سازي مجموعه پمپ فرمان پياده:  8-3ل شك
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  )8(هاي ثابت آلترناتور  بازكردن پيچ
  )9(سازي مجموعه آلترناتور  پياده

  ).9-3شكل (مجموعه آلترناتور را باز كنيد 
  
  
  
  

  
  نصب

  )9(نصب مجموعه آلترناتور 
  پيچ قفل كن  ).10-3شكل (كنيد  مجموعه آلترناتور را نصب

  )8(هاي ثابت آلترناتور  بستن پيچ
  .هاي ثابت آلترناتور را موقتاً ببنديد پيچ
  
  
  
  
  

  )7(نصب مجموعه پمپ فرمان 
  مجموعه پمپ فرمان را نصب كرده و پيچ ثابت را با گشتاور معين سفت كنيد) 1(
  ).11-3شكل (

  205 Nm: گشتاور سفت كردن پيچ ثابت پمپ فرمان
  .شيلنگ ورود روغن پمپ فرمان را نصب كرده و بست آن را ببنديد) 2(

  
  
  
  
  

  )6(نصب تسمه انتقال آلترناتور 
  .تسمه انتقال آلترناتور را نصب كرده و كشش تسمه را تنظيم كنيد) 1(
  فرمان تسمه انتقال نيرو پمپ  .فشار داده و كشش آن را بررسي كنيد N 98قسمت وسط تسمه را با نيروي ) 2(

  mm 10-8: انحراف تسمه انتقال آلترناتور
  
  
  
  
  
  .پيچ ثابت آلترناتور را با گشتاور معين سفت كنيد) 3(

  تسمه انتقال نيرو آلترناتور  255 Nm: گشتاور سفت كردن پيچ ثابت آلترناتور
  205 Nm: گشتاور سفت كردن پيچ ثابت صفحه تنظيم

  
  

سازي مجموعه آلترناتور پياده:  9-3شكل 

نصب آلترناتور:  10-3شكل 

نصب مجموعه پمپ فرمان:  11-3شكل 

كنترل كشش تسمه انتقال:  12-3شكل 
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  )5(نصب شيلنگ روغن 
  ).13-3شكل (را به بلوك سيلندر وصل كنيد ) 2(شيلنگ روغن ) 1(
  شيلنگ  .را به كارتل روغن وصل كنيد) 1(شيلنگ روغن ) 2(

  روغن  
  )4(نصب شيلنگ وكيوم 

  .شيلنگ وكيوم را به پمپ وكيوم موتور وصل كنيد
  شيلنگ روغن    

  )3(نصب سرفيش سيم 
  .يدرا وصل كن Bترمينال . را وصل كنيد IG، و L ،S ،Wهاي  ترمينال

  
  

  )A/C )2نصب مجموعه كمپرسور 
هاي ثابت را با گشـتاور معـين سـفت كنيـد      را وصل كرده و پيچ A/Cمجموعه كمپرسور ) 1(
  ).14-3شكل (

  A/C  :205 Nmگشتاور سفت كردن پيچ ثابت كمپرسور 
  .سرفيش سيم سوئيچ مغناطيسي را وصل كنيد) 2(

  
  
  

  تسمه انتقال نيرو پمپ فرمان و كمپرسور  
  
  

  )A/C )1نصب پمپ فرمان و تسمه انتقال كمپرسور 
  ).15-3شكل (را نصب كرده و كشش آن را تنظيم كنيد  A/Cتسمه انتقال كمپرسور ) 1(
  .فشار داده و كشش تسمه انتقال را بررسي كنيد N 98قسمت وسط تسمه را با نيروي ) 2(

  mm 12-8: انحراف تسمه انتقال
  و آلترناتور تسمه انتقال نيروي پولي پروانه  

  .مهره قفل دور آرام را با گشتاور معين سفت كنيد) 3(
  Nm 27: گشتاور سفت كرده مهره قفل دور آرام

  
  
  
  
  
  

  ).16-3شكل (كابل منفي باتري را متصل كنيد 

نصب شيلنگ روغن:  13-3شكل 

A/Cنصب كمپرسور :  14-3شكل 

انتقالنصب پمپ فرمان و تسمه :  15-3شكل 

اتصال كابل زمين باتري:  16-3شكل 
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  تعمير قطعه  3-3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترتيب پياده سازي
  پمپ وكيوم. 1
  سرسيم. 2
  پيچ بلند. 3
  درپوش جلو و روتور مجموعه. 4
  مجموعه درپوش عقب و استاتور. 5
  روتور. 6
  بلبرينگ عقب. 7
  پيچ و مهره ترمينال. 8
  درپوش عقب. 9

  استاتور. 10
  ديود. 11
  آي سي تنظيم كننده. 12
  پايه ذغال. 13
  
  

  ترتيب باز و بسته كردن موتور: 17-3شكل 
  سازي پياده
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  .را باز كنيد) 1(پمپ وكيوم  
  .از خروجي تخليه كنيد مايع را) 1(
  صفحه مركزي را نگه داشته و). 18-3شكل (پيچ ثابت پمپ را باز كنيد ) 2(

  محافظ    .پمپ وكيوم را در جهت افقي در جهت محور روتور باز كنيد
  .را باز كنيد) 2(سرسيم 
  .را باز كنيد) 3(پيچ بلند 

  
  
  

  .را باز كنيد) 4(روتور و درپوش جلو 
  .را باز كنيد) 5(قب استاتور و درپوش ع

گوشتي را در فاصله بين درپوش جلو و هسته آهنـي اسـتاتور قـرار داده و آن را بـاز كنيـد       پيچ
  ).19-3شكل (
 اگـر بـاز نشـد،    . گوشتي به هسته آهني اسـتاتور آسـيب نرسـانيد    دقت كنيد كه با پيچ: توجه

  .يم بزنيددرپوش عقب را نگه داريد و با چكش پالستيكي به سر محور ضربه مال
  
  
  

  .را باز كنيد) 6(روتور 
، درپوش جلو )3(، فن )2(را باز كرده و سپس پولي ) 1(مهره پولي . روتور را با انبردست بگيريد

  ).20-3شكل (را درآوريد ) 5(و روتور ) 4(
  
  
  

  .را باز كنيد) 7(بلبرينگ عقب 
  .را باز كنيد) 8(پيچ و مهره ترمينال 

  .كنيدرا باز ) 9(درپوش عقب 
  .و نگهدارنده ديود را باز كنيد Bمهره ترمينال ) 1(
موقعيت واشر عايق را عالمت بزنيد تا هنگام نصب در . استاتور و درپوش عقب را جدا كنيد) 2(

  .حالت اوليه نصب شود
  
  
  

  .را باز كنيد) 10(استاتور 
  .را باز كنيد) 11(ديود 

  .ه و ديود را از استاتور جدا كنيدپيچ استاتور و ديود را ذوب كرد لحيم روي سيم
  پيچ ترمينال  .باريك بگيريد تا ديود هنگام ذوب لحيم داغ نشود سرسيم را با دم
  ديود   .را باز كنيد) 12(سي  كننده آي مجموعه تنظيم

  .سي را باز كرده و ديود را از آن جدا كنيد كننده آي لحيم پايه تنظيم
  چپر   ).22-3شكل (سپس مهره را درآوريد 

  سر اتصال ترمينال  

سازي پمپ وكيوم پياده:  18-3شكل 

سازي دينام پياده:  19-3شكل 

سازي روتور دينام پياده:  20-3شكل 

سازي دينام پياده:  21-3شكل 

كننده تنظيم سي سازي آي پياده:  22-3شكل 
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  .را باز كنيد) 13(پايه ذغال كربني 
  .سي را ذوب كنيد كننده آي پيچ را باز كرده و لحيم روي تنظيم) 1(
  .در صورتي كه پيچ را باز كرديد ذغال كربني يا خازن را تعويض كنيد) 2(

  .سازي است ترتيب نصب برعكس ترتيب پياده
  
  
  

  حد ساييدگي  
  
  

  بازرسي و تعمير
  روتور

  در صورت. يا خراشيده نباشدكنترل كنيد آيا سطح رينگ روتور آلوده ) 1(
  .را سنباده بزنيد 600-500#خراشيدگي آن را با كاغذ سنباده 

  در صورتي كه قطر آن بيش از حد. قطر رينگ روتور را اندازه بگيريد) 2(
  ).24-3شكل (مجاز باشد آن را تعويض كنيد 

  :قطر رينگ روتور
  mm 34.6: استاندارد  
  mm 33.6: حد مجاز  

  
  

  مولتي متر
  ).25-3شكل (هاي روتور مدار بسته باشد  كنترل كنيد كه بين رينگ) 3(

  )كلكتور(حلقه لغزان   .در صورتي كه مدار باز باشد آن را تعويض كنيد
  
  
  
  
  
  
  

  مولتي متر
  بين رينگر و هسته آهني روتور يا كنترل كنيد كه بين رينگ روتو) 4(
  )كلكتور( حلقه لغزان  اگر مدار بسته است). 26-3شكل (محور روتور مدار بسته نباشد  و

  .مجموعه روتور را تعويض كنيد
  

باز كردن پايه ذغال:  23-3شكل 

سازي رينگ روتور پياده:  24-3شكل 

هاي روتور كنترل مدار بسته بين رينگ:  25-3شكل 

كنترل مدار بسته بين رينگ روتور و :  26-3شكل 
هسته آهني يا بين رينگ و محور روتور
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  حلقه قفل  بلبرينگ غلتك عقب
  بلبرينگ    هزار خاري   در غير. ك بدون صدا و راحت بچرخدكنترل كنيد كه بلبرينگ غلت) 1( 

    .تعويض كنيداين صورت بلبرينگ روتور را 
  هنگام نصب بلبرينگ روتور، حلقه بست بايد با حلقه بلبرينگ به) 2(

  ).27-3شكل (داخل فشار داده شود و رينگ بست بايد رو به سر هزارخار باشد 
  :فاصله فشردن بلبرينگ غلتك

  mm 41.8: استاندارد  
  

  مولتي متر   سرسيم  پيچ استاتور سيم
  در صورتي). 28-3شكل (فاز بسته باشد كنترل كنيد كه مدار بين هر ) 1(

  .كه مدار باز باشد استاتور را تعويض كنيد
  
  
  
  
  پيچ استاتور و هسته آهني مدار بسته نباشد كنترل كنيد بين سيم) 2(
  .پيچ را تعويض كنيد در صورتي كه مدار بسته است سيم). 29-3شكل (

  مولتي متر   سرسيم
  
  
  

  ديود
  مدار بسته باشد) Uو  BATمثالً بين (ها  لكنترل كنيد بين ترمينا) 1(
  اگر مدار باز است. اگر مدار بسته است ديود سالم است). 30-3شكل (

  .ديود را تعويض كنيد
  .اگر مدار باز وجود دارد ديود سالم است. با قطب معكوس تست كنيد) 2(

  مولتي متر   .اگر در هر نقطه مدار بسته وجود دارد ديود را تعويض كنيد
  .شود بنابراين تست مدار بسته بين دو سر ديود انجام مي. ديود دوم ترمينال ندارد) 3(

  
  :كنترل سر منفي ديود

  
  

  
  ورترمينال هاي سيم پيچ استات  :كنترل سر مثبت ديود

  (BAT)سر مثبت ديود   سر اتصال

U.V.W  
  سر منفي  سر مثبت  متر سر مولتي

  مدار باز    سر مثبت
    مدار بسته  سر منفي

  (E)سر منفي ديود   سر اتصال

U.V.W  
  سر منفي  سر مثبت  متر سر مولتي

  مدار بسته    سر مثبت
    مدار باز  سر منفي

كنترل بلبرينگ غلتك عقب:  27-3شكل 

پيچ استاتور كنترل سيم:  28-3شكل 

پيچ استاتور كنترل سيم:  29-3شكل 

ها كنترل مدار بسته بين ترمينال:  30-3شكل 

كنترل ديود:  31-3شكل 

باتري

  منفيديود كمكي
مثبت

جهت جريان
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  ذغال كربني
  ).32-3شكل (طول ذغال كربني را اندازه بگيريد 

  :طول ذغال كربني
  mm 20: استاندارد  
  mm 6: حد مجاز  

  .دهنده حد مجاز است خط روي ذغال نشان
  د ساييدگيح  

  
  
  

  سي كننده آي تنظيم
  .ابزار تست الزم است

  .دهد گيري را نشان مي دستگاه اتصال و اندازه 33-3شكل 
V1  ولتاژBAT1 است:  

  وضعيت صفر    V 13-10: استاندارد             
V2  ولتاژF-E است:  

  يا كمتر V 2: استاندارد             
  باتري  يا بيشتر V 2: حد مجاز             

  
  .را باز كرده و آن را تست كنيد Sترمينال 

V3  ولتاژBAT1-BAT2 است:  
  V 26-20: استاندارد  

  
  .با استفاده از مقاومت متغير ولتاژ را با تغيير تدريجي مقاومت از صفر به باال اندازه بگيريد) 1(

  .رسد يا خير ولت مي 10-13ولت به  2سپس كنترل كنيد آيا ولتاژ از 
  .كننده را تعويض كنيد اژ نقطه ناخواسته ناپيوسته شد، تنظيماگر ولت

)2 (V4 گيري شده بين سر وسط مقاومت متغير و ترمينال  ولتاژ اندازهE كند است هنگامي كه مقاومت تغيير نمي.  
  C (68°F) :14.0-14.9 V°20استاندارد ولتاژ در 

  .كننده را تعويض كنيد نيست، تنظيمگيري شده از در حد استاندارد   در صورتي كه ولتاژ اندازه
  
  

  :ترتيب زير است سازي آن به پياده. دهد دستگاه اتصال را نشان مي 34-3شكل 
  را هنگام Eو ترمينال  Bولتاژ بين ترمينال  Rvبا استفاده از مقاومت متغير  -

  . افزايش تدريجي مقاومت اندازه بگيريد
  .رسد يا خير ولت مي 10-13ولت به  2سپس كنترل كنيد آيا ولتاژ از 

  .كننده را تعويض كنيد اگر ولتاژ نقطه ناخواسته ناپيوسته شد، تنظيم
  وضعيت صفر    

  .را اندازه بگيريد Eمقاومت را تغيير نداده و ولتاژ بين سر وسط مقاومت و ترمينال  -
  C (68°F) :14.5-16.9 V°20استاندارد ولتاژ در 

  باتري  كننده ه از در حد استاندارد نيست، تنظيمگيري شد  در صورتي كه ولتاژ اندازه
  .را تعويض كنيد

  
  

كنترل ذغال كربني:  32-3شكل 

كننده  تنظيمسي  آيكنترل :  33-3شكل 

كننده تنظيمسي  آيكنترل :  34-3شكل 
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  تيغه    پمپ وكيوم
  تيغه مركزي   .طرفه را از لحاظ فرسودگي و غيره بررسي كنيد غالف پمپ وكيوم، تيغه و شير يك

  
  سازي پمپ وكيوم پياده

  ).35-3شكل (صفحه مركزي، تيغه و روتور را باز كنيد 
  غالف  

  روتور  غالف
  در صورتي كه قطر داخلي در حد استاندارد. ر داخلي غالف را اندازه بگيريدقط

  ).36-3شكل (نيست آن را تعويض كنيد 
  :(D)قطر داخلي غالف 

  mm 57.1-57.0: استاندارد  
  :(L)طول تيغه 
  mm 42.0-41.8: استاندارد  

  
  طرفه بررسي شير يك

  و كنترل كنيد آيا سوپاپگوشتي قدري فشرده  طرفه را با پيچ شير يك Bسر ) 1(
  .كند يا خير آزادانه كار مي

  و طرفه وارد كرده شير يك Aبه سر  kPa 490-98هواي فشرده با فشار ) 2(
  ).37-3شكل (نشتي آن را بررسي كنيد 

  
  سر   سر  

  
  فشاري  

  
  هواي فشرده  

  
  
  
  

  نصب  پمپ وكيوم
  .طوري كه خارخور رو به باال باشد د بهروتور را در صفحه مركزي قرار داده و به محفظه ببندي) 1(

  .هاي صفحه مركزي و روتور را مطابق كنيد سوراخ
  ).38-3شكل (زبانه را در شيار روتور قرار دهيد ) 2(

  
 دار زبانه بايد رو به باال باشد سر پخ: توجه.  
  سر پخي  .نمد را نصب كنيد صفحه مركزي و كاسه) 3(

  
  

  )13(نصب پايه ذغال كربني 
  )12(سي  كننده آي نظيمنصب ت

  
  
  

كنترل پمپ وكيوم:  35-3شكل 

گيري قطر داخلي غالف اندازه:  36-3شكل 

طرفه كنترل شير يك:  37-3شكل 

نصب پمپ وكيوم:  38-3شكل 
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  ).39-3شكل (پايه ذغال را نصب كرده و سر سيم را لحيم كنيد ) 1(
  
  
  
  
  
  
  
  
هنگـام   .اده و پيچ را به داخـل فشـاردهيد  سي را روي پايه ذغال قرار د كننده آي تنظيم) 2(

  ).40-3شكل (فشار پيچ به داخل بايد لوله جداسازي و صفحه رابط نصب شوند 
  
  
  
  
  

  اتصال تيغه  
  
  
  

  )11(نصب ديود 
  ).41-3شكل (ترمينال ديود را با پرچ نصب كرده و سپس آن را لحيم كنيد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )10(نصب استاتور 
  پيچ استاتور و ديود را م بين سيمباريك نگه داشته و سرسي سرسيم ديود را با دم

  .لحيم كنيد تا حرارت به ديود منتقل نشود
  
  

  )9(نصب درپوش عقب 
  )8(پيچ و مهره ترمينال  نصب

  )7(نصب بلبرينگ عقب 
  
  
  
  

نصب پايه ذغال:  39-3شكل 

سي كننده آي نصب تنظيم:  40-3شكل 

نصب ديود:  41-3شكل 

نصب استاتور:  42-3شكل 
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  )6(نصب روتور 
  مهره پولي. روتور را با انبردست نگه داشته و سپس آن را با آچار سفت كنيد

  .را با گشتاور معين سفت كنيد
  Nm 90: گشتاور سفت كردن مهره پولي

  
  
  

  
  
  

  )5(نصب استاتور و درپوش عقب 
  )4(نصب روتور و درپوش جلو 

  )3(نصب پيچ بلند 
  در داخل سوراخ درپوش جلو و كالهكمركز شدن، يك هادي  براي هم) 1(

  .قرار داده و پيچ را ببنديد
  ).44-3شكل (پيچ را با گشتاور معين سفت كنيد ) 2(

  Nm 3.5: گشتاور سفت كردن پيچ بلند دينام
  
  
  

  )2(نصب سرسيم 
  )1(نصب پمپ وكيوم 

  .دينام ببنديدغالف را با سه پيچ روي ) 1(
  و سپس كنترل كنيد) ليتر ميلي 5د حدو(درون دهانه فيلر روغن بريزيد ) 2(

  .چرخد يا خير ببينيد آيا پولي دينام آزادانه مي
  .پيچ ثابت پمپ وكيوم را با گشتاور معين سفت كنيد) 3(

Nm 3.5: گشتاور سفت كردن پيچ ثابت پمپ وكيوم
API CI-4: روغن روغنكاري

  

نصب روتور:  43-3شكل 

بستن پيچ بلند:  44-3شكل 

نصب پمپ وكيوم:  43-3شكل 
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  فصل چهارم

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

mmohammadi
Text Box
NZRM1G/4/1

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


HELP DESK

36

  (ECU)دستگاه كنترل الكترونيكي  4-1
  ).1-4شكل (كند  استفاده مي BOSCH EDC16C39از دستگاه كنترل الكترونيكي  CA4D28CRZLو  CA4D28CRZموتور 

فـراهم   EDCيـزل را بـراي مـدار كنتـرل الكترونيكـي      سنسورها اطالعات جريـان د : (EDC)) ديزل يالكترونيككنترل (دستگاه كنترل الكترونيكي 
خروجي و سيسـتم   خوران دود هايي براي كنترل انژكتور، باز هاي سنسور را تحليل كرده و سيگنال سپس دستگاه كنترل الكترونيكي سيگنال. كنند مي

ها، نقطه استارت بهينه تزريق را تعيين كرده و سـيگنال   الدستگاه كنترل الكترونيكي، با استفاده از اين سيگن. كند حرارت الكتريكي ارسال مي گرمكن
  .فرستد پمپ سوخت پرفشار مي رويكنترلي مناسب به شير مغناطيسي 

  

  
  
  
  
  
كليد مد تغذيه برق قدرت با تثبيت كننده ولتاژ. 1
   EPROMحافظه . 2
  )براي توليد ولتاژ باال(خازن پشتيبان باتري . 3
  حسگر فشار جو. 4
  يه برق قدرت ولتاژ باالتغذ. 5
  طبقات محرك قدرت بال. 6
7 .ASICبراي راه اندازي طبقه محرك  
  )حامل شارژ ولتاژ باال(ذخيره ولتاژ باال . 8
  اتصال. 9

  اتصال طبقه محرك. 10
  طبقه محرك) چندفاز(كليد چندگانه . 11

  براي سيستم ريل مشترك EDC16C39طرح : 2-4شكل   
  
  
  

(ECU)دستگاه كنترل الكترونيكي : 1-4شكل 
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EDC ل سه ماجول سيستم استاساساً شام:  
  .كنند هاي الكترونيكي تبديل مي اين قطعات پارامترهاي فيزيكي مختلف را به سيگنال. آوري شرايط كاري ها براي جمع سنسورها و توليدكننده. 1
2 .ECU كند هاي خروجي الكترونيكي تبديل مي اطالعات را بر اساس روش محاسبات رياضي به سيگنال.
.كند را به پارامترهاي مكانيكي تبديل مي ECUهاي خروجي الكترونيكي  يگنالانداز، س راه. 3
  

، فن برقـي، و غيـره را   EGR ،A/Cها مانند سيستم  فرايند كاري ساير سيستم ECUاندازهاي كنترل مستقيم درون سيستم تغذيه سوخت،  غير از راه
  .دمه آنها به كار موتور ديزل مربوط هستنه. كند نيز كنترل مي

  
  

  
EDCاجزاي اصلي: 3-4شكل 
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  كابل اتصال موتور 4-2
اند از سنسور دماي آب، سنسور سرعت موتـور، سنسـور فـاز     عبارت CA4D28CRZLو  CA4D28CRZسنسورهاي متصل به كابل اتصال موتور 

  .پرفشار، و غيره ميل بادامك، سنسور موقعيت پدال گاز، سنسور شدت جريان هوا، سنسور فشار ريل سوخت
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  صال موتوركابل ات: 4-4شكل 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


HELP DESK

39

  سوكت ها 4-3
  )EDC )A سوكت

  توضيحات  رنگ  شرح  پين
 1A آبي  )2پين( 3انژكتور سيلندر    
 2A   خاكستري  )2پين( 2انژكتور سيلندر    
 3A        
 4A        
 5A        
 6A        
 7  A   مشكي  )شيلد 3پين(حسگر سرعت ميل لنگ    
 8A  سفيد  )1پين(ل حسگر فشار ري    
 9A        

10A        
11A   مشكي  )3پين(حسگر سرعت ميل بادامك    
12A   زرد -سبز  )1پين(حسگر سرعت ميل لنگ    
13A        
14A        
15A        
16A   سبز  )2پين( 1انژكتور سيلندر    
17A   زرد  )2پين( 4انژكتور سيلندر    
18A        
19A  زرد -مشكي  )2پين(خت پمپ فشار قوي واحد اندازه گيري سو    
20A   سبز  )1پين(حسگر سرعت ميل بادامك    
21A        
22A        
23A        
24A        
25A        
26A        
27A   سفيد -قهوه اي  )2پين(حسگر سرعت ميل لنگ    
28A   قهوه اي  )3پين(حسگر فشار ريل    
29A        
30A        
31A  سفيد  )1پين( 2ندر انژكتور سيل    
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32A        
33A   صورتي  )1پين( 4انژكتور سيلندر    
34A        
35A        
36A        
37A   قرمز -سبز  )4پين(حسگر جرم هوا نوع اليه داغ    
38A        
39A        
40A        
41A   مشكي -بنفش  )2پين(حسگر دماي مايع خنك كن    
42A  قرمز  )5پين(اغ حسگر جرم هوا نوع اليه د    
43A   سبز  )2پين(حسگر فشار ريل    
44A   زرد -قرمز  )2پين(حسگر جرم هوا نوع اليه داغ    
45A        
46A   نارنجي  3انژكتور سيلندر    
47A   صورتي -آبي  )1پين( 1انژكتور سيلندر    
48A        
49A   سفيد -قرمز  )1پين(واحد اندازه گيري سوخت پمپ فشار قوي    
50A   قرمز  )2پين(حسگر سرعت ميل بادامك    
51A        
52A        
53A   سفيد  )3پين(حسگر جرم هوا نوع اليه داغ    
54A        
55A        
56A        
57A        
58A   سفيد -مشكي  )1پين(حسگر دماي مايع خنك كن    
59A        
60A   عملگرEGR   آبي -قرمز    
  
  

  )EDC )K سوكت

  
  توضيحات  رنگ  شرح  پين

 1K  30ترمينال (قبل از سوئيچ بعداز رله اصلي + برق) (A10– 11F(  زرد -قرمز    
 2K   مشكي  )1) (31ترمينال (منفي زمين    
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 3K  30ترمينال (قبل از سوئيچ بعداز رله اصلي + برق) (A15– 12F(  قرمز    
 4K   مشكي  )2) (31ترمينال (منفي زمين    
 5K  30ترمينال (از سوئيچ بعداز رله اصلي  قبل+ برق) (A15– 12F(  قرمز    
 6K   مشكي  )3) (31ترمينال (منفي زمين    
 7K        
 8K   قرمز -زرد  )5پين(مدول پدال گاز    
 9K   سفيد -زرد  )4پين(مدول پدال گاز    

10K        
11K        
12K        
13K        
14K        
15K        
16K        
17K  مشكي -قرمز  كليد ترمز    
18K        
19K        
20K        
21K        
22K        
23K        
24K        
25K   خط (رابط اطالعاتK (  سفيد -آبي    
26K        
27K        
28K  15ترمينال(بعد از سوئيچ + برق) (A20– 1F(  زرد -آبي    
29K        
30K   شكيم -آبي  )3پين(مدول پدال گاز    
31K   صورتي -آبي  )6پين(مدول پدال گاز    
32K        
33K        
34K        
35K        
36K        
37K        
38K        
39K        
40K   سفيد -قهوه اي  )2پين(حسگر سطح آب داخل سوخت    
41K        
42K        
43K        
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44K        
45K   قرمز -سبز  )2پين(مدول پدال گاز    
46K   سفيد -سبز  )1پين(مدول پدال گاز    
47K        
48K  قرمز -سبز  سيگنال خروجي سرعت موتور    
49K   سفيد  ) 81پين(اتصال كوتاه  ECU
50K        
51K        
52K   پين (واحد كنترل گرمكنDI (  قرمز -سبز    
53K        
54K  A/C سفيد -زرد  روشن    
55K        
56K        
57K        
58K  مشكي  كليد كالچ    
59K        
60K        
61K        
62K        
63K        
64K        
65K        
66K        
67K        
68K  صورتي -آبي  رله تهويه مطبوع    
69K        
70K        
71K        
72K   آبي -مشكي  )85پين(منفي رله اصلي    
73K        
74K        
75K  قهوه اي  ودي حسگر سرعت خودروسيگنال ور    
76K        
77K        
78K        
79K        
80K  قرمز -قهوه اي  كليد ترمز مازاد    
81K   سفيد  ) 49پين(اتصال كوتاه  ECU
82K        
83K        
84K        
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85K        
86K        
87K        
88K        
89K         
90K         
91K   خاكستري  )چراغ چك( چراغ خطاي سيستم    
92K   آبي  چراغ نشان دهنده زمان گرمكن    
93K    پين (واحد كنترل گرمكنK (  آبي -قرمز    
94K       
  
  

  (EOBD) عيب ياب سوكت

  
  توضيحات  رنگ  شرح  پين

1        
2        
3        
    مشكي  )31ترمينال (منفي زمين   4
    مشكي  )31ترمينال (منفي زمين   5
6        
    سفيد -آبي  ) Kخط (العات رابط اط  7
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
    سفيد -قرمز  )30ترمينال (قبل از سوئيچ بعداز رله اصلي + برق  16
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  فصل پنجم

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

mmohammadi
Text Box
NZRM1G/5/1

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


HELP DESK

45

  )ميل لنگ( ر سرعت موتورگسح 5-1
  ).1-5شكل (كند  استفاده مي DG6ر سرعت موتور گسحاز  CA4D28CRZLو  CA4D28CRZموتور 

كـه توسـط    يك هسته آهني نـرم درون سنسـور قـرار دارد   ). 1-5شكل (رباي فوالدي است  انداز بدنه آهن نصب سنسور سرعت موتور رو به چرخ راه
  .رباي دائمي نيز متصل است پيچ احاطه شده و به آهن سيم

شود، لقي مغناطيسي بين چرخ انتقال و سنسور بر شدت ميدان  انداز منتقل مي رباي دائمي از طريق هسته آهني نرم به چرخ راه ميدان مغناطيسي آهن
شـدت ميـدان مغناطيسـي    . شـود  شـود بيشـتر مـي    نداز به سنسور نزديك ميا شدت ميدان مغناطيسي هنگامي كه چرخ راه. گذارد مغناطيسي تأثير مي
پـيچ مغناطيسـي    شود، و سيم انداز ايجاد مي تغيير ميدان مغناطيسي با چرخش چرخ راه. يابد شود كاهش مي انداز از سنسور دور مي هنگامي كه چرخ راه

بدين ترتيـب سـيگنال   . (100mV <)يابد  انداز افزايش مي سرعت چرخش چرخ راهدامنه اين ولتاژ متغير با . كند يك ولتاژ القايي سينوسي ايجاد مي
  ).2-5شكل (شود  توليد مي r/min 30ولتاژ طي 

Coil resistance at +20°C: Rw = 860 Ω ± 10%  
  

  آهنرباي دائم. 1
  بدنه حسگر. 2
  بلوكه موتور. 3
  پين قطب دار. 4
  سيم پيچ مغناطيس. 5
  شكاف هوايي. 6
  ه انداز با شكاف نشانه مرجعچرخ را. 7

  

  
  

  سيم پيچسيم پيچ    
  حسگر  حسگر   

  
  
  

  موج سينوسي جريان متناوب                
  ولتاژ                                                            

  
  ولتاژ    

  
  
  

  توضيحات  رنگ  شرح  پين
1  EDC  پينA12زرد -سبز    
2  EDC  پينA27  سفيد -يقهوه ا    
3  EDC  پينA07  مشكي    
  
  
  

سرعت موتور حسگر: 1-5شكل 

سرعت موتور اصول عملكرد حسگر: 2-5شكل 
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  )HALL EFFECT(هال اثر  ميل بادامك حسگر 5-2
اسـتفاده   PG3.8 الاثـر هـ  ر گسحاز  CA4D28CRZLو  CA4D28CRZموتور 

  ).4-5شكل (كند  مي
انداز آهنرباي فوالدي با  يك چرخ راه. كند پيروي مي الاز اصل اثر ه الهر اثر گسح

انداز و  بين چرخ راه المدار يكپارچه اثر ه. افتد چرخش ميل بادامك به كار مي
 الرباي دائمي ميدان مغناطيسي عمود بر قطعه ه آهنرباي دائمي نصب شده و آهن

  .كند ايجاد مي
عبور كند، شدت ) هادي نيمه(ر خطي حامل گسحانداز از قطعه  چرخ راه دندهاگر يك 

اندازي توسط  طوري كه مدار راه كند، به تغيير مي الميدان مغناطيسي عمود بر قطعه ه
ولتاژ در جهت محور بلند در جهت عمود بر جريان باال رفته و سيگنال ولتاژ به درجه 

mV انداز بستگي دارد كند كه مقدار آن به سرعت سنسور نسبت به چرخ راه توليد مي .
  .فرستد ر سيگنال موجه مربعي را به خروجي ميگسحمدار محاسبه مربوط به 

  
  
  

ولتاژ كنترل شده  دان مغناطيسيمي  
  جهت چرخش    سوئيچ احتراق  يكي از دو مدار زير  

  جريان ثابت   كامپيوتر       
  پروانه  مدار گيرنده ولتاژ  

  آهنرباي دائمي   تيغه   
  

  پنجره  كامپيوتر      
  
  مدار گيرنده ولتاژ 

  
  يوم آرسنيككريستال گال   سوئيچ ترانزيستوري  هنگاميكه ترانزيستور از روشن به 

  سيگنال هاي آنالوگ   خاموش   روشن    رود، ولتاژ كلكتور تا خاموش مي
  ضعيف  سيگنال تقويت شده معكوس  سيگنال  .رسد ولت مي 12حدود 

    ديجيتال  كلكتور  
  

  تقويت كننده  سوئيچ ترانزيستوري  فرستنده  
  
  

  هالاثر  حسگردياگرام عملكرد : 4-5شكل 
  

  
  

  توضيحات  رنگ  شرح  پين
1  EDC  پينA20سبز    
2  EDC  پينA50قرمز    
3  EDC  پينA11مشكي    
  
  

مبدل

هالاثر  حسگرنماي خارجي : 3-5شكل 
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  پدال گازمدول  5-3
 FPMپتانســيومتري موقعيــت پــدال گــاز  حســگراز  CA4D28CRZLو  CA4D28CRZموتــور 

  ).5-5شكل (كند  استفاده مي
  

 5يوتر ولتاژ كند، و كامپ سنسور پتانسيومتري موقعيت پدال گاز مطابق با اصل مدار توزيع ولتاژ كار مي
V پدال گاز از طريق محور فرمان بـه ذغـال رئوسـتاي لغـزان درون     . كند را به مدار سنسور تأمين مي

كنـد، و مـدار تحمـل     ولتاژ بين ذغال و زمين با تغيير موقعيت پدال گاز تغيير مـي . سنسور متصل است
اصـل كـار سنسـور موقعيـت     . دكن ولتاژ درون كامپيوتر ولتاژ را به سيگنال موقعيت پدال گاز ارسال مي

  .نشان داده شده است 6-5پدال گاز در شكل 

  
  
  

  

  

  كامپيوتر  
  روشن  

  

  محك  
  سيگنال سنسور  

  
  

  مدار القائي ولتاژ  
  خاموش  آهن هادي  

  
  
  
  
  
  

  
  توضيحات  رنگ  شرح  پين

1  EDC  پينK46  سفيد -سبز    
2  EDC  پينK45  قرمز -سبز    
3  EDC  پينK30  مشكي -آبي    
4  EDC  پينK09  سفيد -زرد    
5  EDC  پينK08  قرمز -زرد    
6  EDC  پينK31  صورتي -آبي    
  
  
  

پتانسيومتري موقعيت پدال گاز حسگر: 6-5شكل 

حسگر پتانسيومتري موقعيت پدال گاز: 5-5شكل 
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  نوع اليه داغجريان هوا  )جرم( دبير گسح 5-4
 هوا ر شدت جريانگسحاز  CA4D28CRZLو  CA4D28CRZموتور 

ر شدت جريان هوا گسح .كند استفاده مي BOSCH HFM6 داغديافراگم 
دست آوردن نرخ  براي به .است با خروجي منطقي رگسحيك  داغديافراگم 

. كند ر را گرم ميگسح ديافراگم شده، مقاومت حرارتي نصبجريان هوا، 
طور موازي  شده به مقاومت حرارتي نصب توسط گرسحتوزيع دماي 

دهد  ديافراگم را تغيير مي ر جريان هوا توزيع دمايگسح .شود گيري مي اندازه
 مقاومت حرارتي ايجاد مت توليد شده بين دوكه اختالف مقاو طوري به

. و شدت آن بستگي دارد اختالف مقاومت به جهت جريان هوا اين. شود مي
. جريان هوا نياز دارد ر شدت جريان هوا به جهت و شدتگسحبنابراين 

تا دماي هواي  شود ر نصب ميگسحر دماي هواي ورودي درون گسح
  .ورودي را اندازه بگيرد

  

  
  

  
  

  
  توضيحات  رنگ  شرح  پين

    زرد -آبي  )A20– 1F) (15ترمينال(بعد از سوئيچ + برق  1
2  EDC  پينA44  زرد -قرمز    
3  EDC  پينA53  سفيد    
4  EDC  پينA37  قرمز -سبز    
5  EDC  پينA42  قرمز    
  
  
  
  
  
  
  
  
  فشار قوي حسگر فشار ريل سوخت 5-5

شده، سنسور فشار ريل سوخت پرفشار، فشار درون ريل سوخت پرفشار را در هر لحظـه انـدازه   بر اثر فشار سوخت تجويز  ECUبا وارد شدن ولتاژ به 
  .سنسور فشار ريل سوخت پرفشار بايد داراي دقت و سرعت كافي باشد. گيرد مي

  :هاي زير است سنسور فشار ريل سوخت پرفشار شامل قسمت
هاي فشار قطعات سنسور جوش داده شده در دستگاه. 1
ار چاپي مجهز به مدار كنترل الكترونيكيپانل مد. 2
محفظه سنسور مجهز به سيم سرپيچ الكترونيكي. 3

  نوع اليه داغ جريان هوا دبير گسح: 7-5شكل 
ترمينال . 4محفظه مدار مجتمع، . 3محفظه، . 2نشيمن حسگر، . 1

  ر، حسگ. 7مدار مجتمع، . 6محفظه حسگر، . 5اندازه گيري مولفه، 
حسگر دما. 10واشر آب بندي، . 9تيغه نصب، . 8
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سـر آن بـا ديـافراگم سنسـور     . يابـد  سوخت از طريق يك سوراخ كوچك در ريل سوخت پرفشار به طرف سنسور فشار ريل سوخت پرفشار جريان مي
باعث سوئيچينگ ) هادي دستگاه نيمه(يك قطعه سنسور . رسد ديافراگم سنسور ميسوخت داراي فشار از طريق يك سوراخ كور به . مسدود شده است

  .شود وارد مي ECUسيگنال توليد شده توس سنسور به مدار كنترل سيگنال و . شود سيگنال فشار به سيگنال الكتريكي مي
. كنـد  كند، مقاومت متصل به ديافراگم نيز تغيير مي ر ميهنگامي شكل ديافراگم تغيي: فرايند كار سنسور فشار ريل سوخت پرفشار به صورت زير است

مقدار مقاومت تغييريافته باعـث تغييــر ولتــاژ در پـل     ). kPa 150000در  mm 1حدود (شود  ايجاد فشار در سيستم باعث تغيير شكل ديافراگم مي
 V 5.0-0.5كننده تا  ، و توسط مدار تقويت)ده بستگي داردكه به فشار مورد استفا(است  mV 70-0محـدوده تغييـر ولتـاژ . شود مي V 5الكتريكي 

اگر سنسور فشار ريل سوخت پرفشـار خـراب شـود،    . فشار سوخت است 2%گيري حدود  در قالب محدوده كاري اصلي، دقت اندازه. يابد افزايش مي
ECU اندازد مدار توقف اضطراري را به كار مي.  

  
  سوكت الكتريكي. 1
  مدار ارزيابي. 2
  متغير ديافراگم فوالدي با مقاومت هاي. 3
  لوله فشار. 4
  دنده هاي رزوه. 5
  
  
  
  
  

  حسگر فشار ريل سوخت فشار قوي: 8-5شكل   
  

  ولتاژ

4.8  
4.5  

  
  
  
  

0.5  
0.2  

  بار      
  1500   0  

  دياگرام محدوده عملكرد فشار: 9- 5شكل    
  
  
  

  توضيحات  رنگ  شرح  پين
1  EDC  پينA08  سفيد    
2  EDC  پينA43  سبز    
3  EDC  پينA28  قهوه اي    
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  كننده خنكمايع ر دماي گسح 5-6
هادي تغيير مقاومت ناشي از دماي  نيمه). 10-5شكل (كند  استفاده مي TF-Wر دماي آب گسحاز  CA4D28CRZLو  CA4D28CRZموتور 
  .كند استفاده مي (NTC)في از مقاومت حرارتي با ضريب مقاومت من TF-Wر دماي آب گسح .گيرد ر را اندازه ميگسحدرون 

. اند كننده به مدار تحمل ولتاژ متصل ر دماي خنكگسحدو سر . است V 5كننده بخشي از مدار توزيع ولتاژ  ر دماي خنكگسحمقاومت حرارتي 
. شود وارد مي ECUول رابط ژمااين ولتاژ به مدار انتقال . كند كند، ولتاژ مدار تحمل ولتاژ نيز تغيير مي ر تغيير ميگسحهنگامي كه مقاومت حرارتي 

  .شود ذخيره مي ECUمنحني خصوصيت بين ولتاژ و مدار در 
Nominal resistance at 20°C 2.5 kΩ ± 6%
Nominal resistance at 100°C 0.186 kΩ ± 2%

  
  اتصال الكتريكي. 1
  بدنه. 2
  )درزگير(واشر . 3
  رزوه. 4
  )NTC(مقاومت مدرج . 5
  مايع خنك كن. 6
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  مقاومت  
  
  
  
  
  
  
  

  دما   
  
  

  
  توضيحات  رنگ  شرح  پين

1  EDC  پينA58  سفيد -مشكي    
2  EDC  پينA41  مشكي -بنفش    
  

كن خنك مايع ر دمايگسح: 10-5شكل 

(NTC)كن حسگر دماي خنك خصهمش منحني: 11-5شكل 
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  كليد حرارتي گرمكن سوخت 5-7
  .مي باشد در درجه حرارت كم مي باشدرله گرمكن سوخت  وظيفه كليد حرارتي گرمكن سوخت تحريك

  
ON = -3 °C ± 3

OFF = + 5 °C ± 3  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كليد حرارتي گرمكن سوخت 12-5شكل 

  
  رله گرمكن سوخت) تحريك(مدار فرمان  13-5شكل 

  
  
  

  توضيحات  رنگ  شرح  پين
1        
2        
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  )حسگر آبگير(حسگر سطح آب داخل سوخت  5-8
 EDCارسال مي كند و  EDCبا جمع شدن آب انتهاي فيلتر سوخت اين حسگر سيگنال خروجي براي 

و  ب نديدن قطعات سيستم سوخت رساني فشار قوي ميزان پاشش انژكتورها را كاهش مي دهدبراي آسي
  .چراغ چك روشن مي شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حسگرسطح آب داخل سوخت 14- 5شكل
  
  
  

  توضيحات  رنگ  شرح  پين
    مشكي  منفي  1
2  EDC  پينK40  سفيد -قهوه اي    
    سفيد -يقهوه ا  )A15– 13F(رله اصلي قبل سوئيچ بعد از + برق  3
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  فصل ششم
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  )رگالتور فشار -شير تناسبي( سوختواحد اندازه گيري  6-1
، كـه سـوخت مسـير فشـار قـوي را      است) بار5 فشار مسير سوخت كم(اي  دندهداراي پمپ سوخت نوع  BOSCH CP1H3 قوي پمپ سوخت فشار

و سـوپاپ سـرريز   ) شير تناسـب انـدازه ورود سـوخت   (توسط شير مغناطيسي ) يتغذيه پمپ فشار قو( بار5شدت جريان مسير سوخت . تغذيه مي كند
  .اندازد به كار ميپيستوني پمپ شير مغناطيسي را براي كنترل جريان سوخت  ECU.شود كنترل مي

  
  

  برگشت سوخت  
  خنك كاري

  مقدماتي  بار5  
  
  
  
  

  خنك كاري و روانكاري  
  
  
  
  
  
  

  بار5  
  
  
  
  
  

  ارب5مسير سوخت : 1-6شكل 
  

  پيستون
  شيار كنترل جريان   

  
  هسته مغناطيسي   

  

لبه كنترل جريان   

  
  
  
  

  فنر   
  
  

  واحد اندازه گيري سوخت: 2-6شكل 

سوپاپ مرحله اي برگشت سوخت

)سوپاپ تناسبي(واحد اندازه گيري سوخت 
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  انژكتور 6-2
  .كند استفاده مي BOSCH CRI2.0از انژكتور  CA4D28CRZLو  CA4D28CRZموتور 

سوخت از ريل سـوخت  . انژكتور شامل نازل، سيستم خودتنظيم و شير مغناطيسي است. كند انداز برقي، شدت و مدت تزريق را كنترل مي انژكتور با راه
شـود نيـروي    وقتي كـه سـوراخ سـوخت بسـته مـي     . شود شود آزاد مي به انژكتور آمده و از طريق سوراخي كه با شير مغناطيسي كنترل ميقوي فشار 

شود، بنابراين، سوپاپ سوزني به جايگاه سـوپاپ برگشـته و تزريـق     يشتر ميهيدروليك روي سوزن شير از نيروي هيدروليك ياتاقان سوپاپ سوزني ب
شود، فشار درون محفظه كنترل سـوزن كـاهش يافتـه و     هنگامي كه شير مغناطيسي انژكتور باز شده و سوراخ سوخت باز مي .شود سوخت متوقف مي

شود و سوخت به محفظـه   وپاپ سوزني كمتر شد، سوپاپ سوزني باز ميوقتي كه اين فشار از نيروي ياتاقان س. شود فشار روي سوپاپ سوزني كم مي
كند و فشار محفظه  شير مغناطيسي سوراخ آزادسازي سوخت را باز مي. اين سيستم داراي چند سيستم تقويت هيدروليك است. شود احتراق تزريق مي

عـالوه بـر ايـن،    . كند اين اختالف فشار سوپاپ سوزني را باز مي شود، و ميپيستون طوري كه باعث اختالف فشار  دهد به كنترل سوزن را كاهش مي
كند، و سوخت نشتي به همراه سوخت برگشتي از پمپ سوخت پرفشار بـه بـاك سـوخت     كنترل نشت مي پيستونسوخت از جايگاه سوپاپ سوزني و 

  .گردد برمي
بـراي  ) ديـاگ (از طريق دسـتگاه عيـب يـاب     (IMA ALPHANUMERICAL CODE) در ضمن پس از تعويض انژكتور بايد كد انژكتور جديد

EDC  گردد) وارد(تعريف.  

  
  انژكتور: 3-6شكل 

  
سوراخ تخليه . 7سوپاپ ساچمه اي، . 6ديسك محوري، . 5فشار قوي، سوخت  ورودي. 4سيم پيچ، . 3فنر برگشت، . 2ت، لوله برگشت سوخ. 1

  محفظه نشيمن سوزن انژكتور،. 13نازل، . 12سوزن نازل، . 11پيستون كنترل، . 10ورودي سوخت، . 9، انژكتور محفظه كنترل سوزن. 8سوخت، 
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Conditions, remarksMax. valueNom. Value  Min. valueUnitCharacteristics
Electrical parameters  

values are corresponending to 
CREST- final stage with EDC16  

18.51817.5Apeak current

- parameter- configuration  12.51211.5A  hold current
measured at 20- 700.295  0.255  0.215Ω  resistance

Working conditions
Rail- pressure1450  250baroperating pressure
relative to ambient pressure0.8  0.3barback flow pressure
without current, typical value1800  1700barblow by pressure

  
  
  
  

  )شير برقي( رگالتور وكيوم 6-3
ايـن رگالتـور   . واقع است EGRو شير ) يا پمپ وكيوم(رگالتور وكيوم توليدكننده وكيوم 

پيچ الكترومغناطيسي براي كنترل ميزان باز شدن شـير كنارگـذر اسـت، و     داراي يك سيم
را كنتـرل كنـد    EGRشـدت جريـان هـواي محـيط بـه شـير        تواند اين شير كنارگذر مي

  .به مقدار مورد نظر برسد EGRكننده روي ديافراگم شير  طوري كه ميزان وكيوم عمل به
  

-0پهناي پالس هر سيكل بين . كند كار مي PWMپيچ الكترومغناطيسي با سيگنال  سيم
  .است Hz 250فركانس سيكل . متغير است 95%

  
  :تور وكيومپارامترهاي فني رگال

  

  متوسط  پيك  اتصال كوتاه
VacMod

Vsup-Vmod
  متوسط  پيك  اتصال كوتاه

Peak
70001200700

-40°C - +85°Cمحدوده كار عادي
Minimun (V)Maximum (V) ولتاژ منبع تغذيه

(Vsup) 1014.5
Miminum 

(mA)Maximum (mA) جريان منبع تغذيه
) بدون بار(

(Isup) 5060

EGRشير : 4-6شكل 

)شير برقي( رگالتور وكيوم: 5-6شكل 
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 GCUواحد كنترل شمع گرمكن 6-4
 (GCU)بـراي فعـال كـردن واحـد شـمع گـرمكن        EDCعملكرد زمان هاي واحد  

گداخته شدن شمع ها را فراهم مي  GCUبراساس درجه حرارت موتور مي باشد، كه 
اطالعات را دريافت مي كند در اين واحد گرمكن يك كنترل هوشمند است كه . سازد

مشكالت واحد گرمكن واحد كنترل موتور از ك بازخورد مي فرستد، در اين روش و ي
  .شدگرمكن آگاه خواهد  هاي يا مدار اتصالي جهت افروختن شمع

  
Nominal voltage 12 V  
Normal operation 8 ... 16 V
Allowed low voltage 6 ... 8 V  
High voltage cut-off 16 ... 25 V  
Nominal current at term. 30 ... 60 A
Max. switch current at term. 30 ... 180 A  

    Nominal current at Gx ... 10 A
Max. switch current at term. Gx ... 30 A  

  Power consumption 10 ... 18 W   
  

نمودار عملكرد واحد كنترل شمع گرمكن: 7- 6شكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

واحد كنترل شمع گرمكن: 6-6شكل 
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 GLPشمع گرمكن 6-5
  )نشان داده شده است 8-6اين ساختار در شكل . (گرمكن هماهنگ با تزريق مستقيم سوخت موتور براي استارت بهينه بكار مي رود شمع
يك سيم پـيچ، سـيم   . گي دماي اشباع شمع گرمكن بكارگيري اتصال دو نوع جنس سيم پيچ با ضريب مقاومت دماي مختلف را فراهم مي سازد ويژه

ي شود كه در جلوي بدنه عايق بندي شده قرار دارد و ديگري سيم پيچ محدود كننده ناميده مي شود كه در عقـب بدنـه عـايق    پيچ افروزش ناميده م
  .بندي شده است

مي شود بعد از افزايش درجه حرارت و رسيدن بـه  ) گداخته(زماني كه گرمكن شروع بكار مي كند براي گرم كردن سريع اول سيم پيچ افروزش سرخ 
ن، توان بصورت خودكار قطع مي شود در همين لحظه مقاومت سيم پيچ محدود كننده با افزايش دما افزايش مي يابد درحاليكـه جريـان بـا    نقطه معي

  .در عايق بندي اين بدنه عملكرد گرمكن موجود است. افزايش مقاومت كاهش مي يابد در اين روش دما در نقطه معين محدود شده است
بوش تطابق داده شده اند كه مي تواندبا دماي ثابت پائين به سرعت آماده  GSKبا شمع گرمكن  CA4D28CRZL, CA4D28CRZهر دو موتور 

دقيقه بعـد از روشـن شـدن موتـور موجـب       3ادامه گرما در موتور براي . بنابراين مي تواند به سرعت روشن شود و سيم پيچ عمر طوالني دارد. گردد
  .كنترل مي نمايد (GCU)شمع گرمكن را با واحد كنترل شمع گرمكن  EDC. مي شود CO, HCكاهش آاليندگي 

  
  

  
  شمع گرمكنساختار : 8- 6شكل

  بدنه خارجي،. 5پين اتصال، . 4آب بند دوطرفه، . 3واشر عايق، . 2پيچ اتصال، . 1
  سيم يپچ گرمكن و سيم پيچ كنترل،. 7واحد آب بندي المان گرمكن، . 6

  پودر عايق. 9لوله گدازش، . 8
  

Nominal Voltage   11,5 V  
Max. storage time in relation to date of production   3 years  

  

  
  نمودار عملكرد شمع گرمكن: 9- 6شكل
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Voltage [V]   11.5 V  ± 0.1 V
Time [s]   60 s
Switch on current at 11.5V:   I0 < 26 A
Operating current at 11.5V after 20s:   I20 : ≤ 11 A
Heat up time to 850 °C:   t850 ≤ 6.5 s  
max. temperature °C   1050 < T60 < 1150 °C  
Temperature after 60s:   T60 ≥ 1000 °C  

  
  
  
  
  
  گرمكن سوخت 6-6

 سوخت ويسكوزيته آن كاهش يافته و كردنبا گرم ) زمستان(در هواي سرد 
يابد، اين عمل وظيفه درون لوله هاي انتقال سوخت جريان مي  به راحتي

  .گرمكن سوخت مي باشد
Operating pressure:   pe ≤ 2.0 bar 
Voltage range of heater:   12 DCV 
Wattage range of heater:   12 V ≈ 260 W  

   Current consumption after 5s:    I = 8 ± 2,5 A  
  گرمكن سوخت: 10- 6شكل  

  
  

  
  

  مدار قدرت گرمكن سوخت:11-6شكل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 302(   

  سیستم برق: 10فصل 

  باتري  10-1

  باتري  10-1-1

طـور کلـی،    اما بـه . ه کنیددقیقه، از آن استفاد 30توانید بعد از تغذیه الکترولیت ترکیبی درون باتري بعد از گذشت  هنگامی که ضرورتاً باید از باتري خشک استفاده کنید، می

  .شوند ساعت شارژ می 4ها در کارخانه  ساعت شارژ شود کلیه باتري 5تا  3باتري باید به مدت 

  

  پارامترهاي عملکرد باتري: 1-1-10جدول 

  پارامتر  مورد

QA-80-6  مدل باتري

6  هاي باتري تعداد خانه

12  ولتاژ

A.H.20(  80نرخ تخلیه (ظرفیت 

10-15(mm)کترولیت باالتر از صفحه ارتفاع سطح ال

300170220  (mm)ابعاد باتري 

  را ببینید 3- 1-10و  2-1-10جدول (g/cm3)وزن مخصوص الکترولیت 

  

  در نواحی مختلف و دماهاي مختلف (g/cm3)وزن مخصوص الکترولیت : 2-1-10جدول 

  )دماي محیط(آب و هواي خشک 
  15° شارژ شده در وزن مخصوص الکترولیت در باتري کامالً

  تابستان  زمستان

C1.311.27°40-نواحی با دماي زمستانی کمتر از 

C1.291.25°40-نواحی با دماي زمستانی بیشتر از 

C1.281.25°30-نواحی با دماي زمستانی بیشتر از 

C1.271.24°20-نواحی با دماي زمستانی بیشتر از 

C1.241.24°0از نواحی با دماي زمستانی بیشتر 

  

  اصالح دماي الکترولیت و وزن مخصوص: 3-1-10جدول 

C+45+30+150-15-30-45°اندازه دماي الکترولیت 

0.04-0.03-0.02-0.01-0.010+0.02+  سنج خوانش جاذبه

  

  

  

  

  

  

  ترکیب الکترولیت  10-1-2

  روش ترکیب الکترولیت  10-1-2-1

1.2800.005 g/cm3چگالی الکترولیت باتري استارت . سربی مرکب از آب خالص و روغن ویتریول است -اي اسیدي رهالکترولیت باتري انبا) 1( (25°C)  است.  

محـافظ و عینـک    کارگران باید از لباس. ظرف ترکیب الکترولیت باید در برابر اسید و حرارت مقاوم باشد و از ظروف لعابی، آکواریوم، یا چوبی با درپوش ساخته شده باشد) 2(

  .محافظ هنگام ترکیب کردن الکترولیت استفاده نمایند

  .قبل از ترکیب کردن الکترولیت، ظرف را با آب خالص بشویید) 3(

از ریخـتن روغـن   . زنیـد آرامی به آب خالص اضافه کرده و دائماً هم ب سپس روغن ویتریول را به. هنگام ترکیب کردن الکترولیت، ابتدا درون ظرف را با آب خالص پر کنید) 4(

  .شود ویتریول در آب خالص خودداري کنید زیرا باعث پاشیدن و سوختگی می

  d25 = dt + 0.0007 (t-25): فرمول تبدیل

  .گیري شده الکترولیت است دما واقعی اندازه tضریب حرارتی است، و  t ،0.0007، چگالی الکترولیت در دماي d25 = 25°Cکه در آن 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 303(   

  

  و ویتریول در ظرف) یا آب مقطر(نسبت آب خالص : 4-1-10جدول 

وزن مخصوص 

  الکترولیت

(g/cm3), 20°C

نسبت حجمی بین آب 

  خالص و ویتریول

نسبت جرمی بین آب خالص 

  و ویتریول

  وزن مخصوص الکترولیت

(g/cm3), 20°C

نسبت حجمی بین آب 

  خالص و ویتریول

نسبت جرمی بین آب خالص 

  و ویتریول

1.109.80:16.28:11.214.07:12.22:1
1.118.80:15.84:11.223.84:12.09:1
1.128.00:15.40:11.233.60:11.97:1
1.137.28:14.40:11.243.40:11.86:1
1.146.68:13.98:11.253.22:11.76:1
1.156.15:13.63:11.263.05:11.60:1
1.165.70:13.35:11.272.80:11.57:1
1.175.30:13.11:11.282.75:11.47:1
1.184.95:12.90:11.292.60:11.41:1
1.194.63:12.52:11.302.47:11.34:1
1.204.33:12.36:1  

  .محاسبه شده است 20در  1.83این جدول بر اساس وزن مخصوص ویتریول خالص : توجه

  

  

  

  

  

  پرکردن الکترولیت  10-1-2-2

زیر پیچ تخلیه واشر وجود دارد . چ خروجی یا درپوش تخلیه روي باتري باید داراي سوراخ باشدپی) 1(

  .و بعد از پر کردن الکترولیت باید واشر برداشته شود

  .باشد C°30دماي الکترولیت هنگام پر کردن باید زیر ) 2(

 MAXبایـد بـا عالمـت     در هر خانه الکترولیت بریزید و سطح الکترولیت باتري محفظه پالستیکی) 3(

شـکل  (باالتر از صـفحه جداکننـده باشـد     mm 15-10باشد و سطح الکترولیت بارتی الستیکی باید 

10-1-1.(  

  .پیچ خروجی باتري را سفت کنید) 4(

  

  

  

کنترل سطح الکترولیت باتري:  1-1-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 304(   

  شارژ باتري  10-1-3

  دستگاه شارژ  10-1-3-1

 شارژ باتري باید با منبع تغذیه : احتیاطDC )انجام شود) برق مستقیم.  

  یکسوکننده) 1(

اي  و یکسـوکننده جیـوه  ) یکسوکننده المپ تنگسـتن (، یکسوکننده تورمی )یکسوکننده اکسید مس، یکسوکننده سلنیوم و یکسوکننده سیلیکون(این یک یکسوکننده صلب 

کننده صـلب آسـان بـوده و بـه شـارژ نیـازي نـدارد و        کاربرد یکسو. ولت است 24، و 12، 6ولتاژ اسمی خروجی . ولت است 220یا  110ورودي  ACطور کلی، ولتاژ  به. است

  .شود جا استفاده می همه

  شارژر سیلیکونی) 2(

  .است  A 40-0و جریان آن  V 220-0آن  DCولتاژ خروجی . شود ولت است که به مستقیم تبدیل می 220در شارژر سیلیکونی برق ورودي 

  دستگاه آشکارساز  10-1-3-2

  .سنج، دماسنج، ولتمتر، آمپرمتر و نظیر آن است اتري نیازمند دستگاه آشکارساز و ابزارهاي الزم مانند چگالیدر کاربردهاي روزانه، شارژ ب

  شارژ باتري  10-1-3-3

  سازي آماده) 1(

  .کنترل کنید که الکترولیت یا آب خالص با مشخصات مطابق داشته باشد -

  .پیچ درب باتري را باز کنید -

  .تا سطح معین بریزید الکترولیت یا آب خالص را -

  اتصال شارژ) 2(

هـا بـر اسـاس تـوان      شـارژ اکثـر بـاتري   . طور معکوس وصل نکنید هرگز به. قطب مثبت شارژر را به قطب مثبت باتري و قطب منفی شارژر را به قطب منفی باتري وصل کنید

  .اتصاالت شارژر باید محکم باشند. شود شارژر تعیین می

  هاي شارژ حالت) 3(

  .شارژ جریان ثابت، شارژ ولتاژ ثابت، و شارژ سریع: اند هاي شارژ بر سه نوع کلی، حالت طور به

  .شارژ جریان ثابت شالم شارژ اولیه، شارژ اضافی، شارژ رایج و شارژ تعادلی است

تـوان بـاتري را    ساعت مـی  1-6تري غیرخشک، بعد از بعد از پر کردن الکترولیت در با. شارژ اولیه اولین شارژ قبل از استفاده از باتري غیرخشک است: شارژ اولیه-

توانید جریان را به نصـف کـاهش دهیـد و هنگـامی کـه ولتـاژ        شما می. است 0.07C20Aبراي اولین شارژ، جریان . باشد C35°شارژ کرد وقتی که دما کمتر از 

  .است به شارژ ادامه دهید V 2.4کننده  تقسیم

جریـان شـارژ   . کند یا باتري بعد از شارژ کامل حدود یک مـاه اسـتفاده نشـده اسـت     زیادي انبار شده یا خوب عمل نمیبراي باتري خشک که مدت : شارژ اضافی-

.شود شود یا زمان شارژ بر اساس زمان انبار کردن تعیین می ساعت شارژ می 5است و به مدت  0.1C20Aتغذیه 

اسـتفاده   0.1C20Aمرحله اول شارژ رایـج بـاتري خـودرو از جریـان     . ورد استفاده قرار گرفته استاین بدین معنی است که باتري بعد از شارژ اولیه م: شارژ رایج-

سـاعت   10است به شارژ حدود  V 2.4کننده بیش از  ساعت شارژ شده و ولتاژ تقسیم 8-12توانید جریان را به نصف کاهش داده و وقتی باتري  شما می. کند می

.برابر ظرفیت مشخص شده شارژ کنید 1.5-1.3برابر بیشتر از ظرفیت تخلیه است، یا این که شما باید  1.5معموالً ظرفیت شارژ . ادامه دهید

آیـد و دمـا    وقتی که حباب هوا باال مـی . شارژ کنید 0.035C20Aسپس باتري را با استفاده از جریان . با روش شارژ رایج باتري را کامالً شارژ کنید: شارژ تعادلی-

وقتی که باتري و دمـاي  . تواند مقدار زیادي حباب هوا تولید کند یک باتري می. بار تکرار کنید 3-4این کار را . ساعت شارژ را متوقف کنید 1ت رود به مد باال می

.الکترولیت ثابت شد شارژ را متوقف کنید

جریان شـارژ بزرگتـر از ابتـداي کـار اسـت و سـپس بتـدریج        . شود شارژ ولتاژ ثابت به معنی این است که باتري با ولتاژ ضخیم به نازك شارژ می: شارژ ولتاژ ثابت-

بنـابراین، شـارژ ولتـاژ ثابـت     . شـود  طی شارژ، مقداري گاز تولید شده و قـدري آب مصـرف مـی   . است  V 2.4-2.3معموالً ولتاژ شارژ این روش . یابد افزایش می

.شود سربی در انبار استفاده می -همیشه نگهداري باتري اسیدي

. شـود  شود، و همچنین از روش شارژ واسطه تخلیه سریع براي شارژ باتري استفاده مـی  اي استفاده می در شارژ سریع از جریان بزرگ براي شارژ ضربه: ریعشارژ س-

.دهد شارژر مخصوص شارژ را خاتمه می. کند استفاده می C20Aبرابر شارژ جریان بزرگ  1-2شارژ سریع از 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 305(   

  مل باتريعالمت برآورد شارژ کا) 4(

وزن مخصـوص  . کنـد  سـاعت تغییـر نمـی    2اسـت و بـه مـدت     V 2.8-2.6گیـري شـده بـاتري     ولتاژ اندازه. شود کننده باتري ایجاد می مقدار زیادي حباب هوا درون تقسیم

1.2800.01 g/cm3گیري شده به  الکترولیت اندازه (25°C) کند ساعت تغییر نمی 2رسد و به مدت  می.  

  وجه در شارژنکته قابل ت) 5(

جریان شارژ را کاهش داد یا شارژ را متوقف کرد یا باتري را داخل ظـرف آب خنـک   (هاي سپري کردن زمان استفاده کرد  باال رود باید از روش C°45اگر دماي الکترولیت تا 

  .تهویه باید مناسب باشد و از روشن کردن آتش خودداري شود یا در مجاورت آتش نباشد). کرد

  سربی -ابی باتري انباره اسیديی عیب) 6(

  .نشان داده شده است 7-1-10، و 6-1-10، 5-1-10یابی و درمان در جداول  هاي معمول عیب روش

  

  گیري وزن مخصوص اندازه: 5-1-10جدول 

  درمان  برآورد(C°25)وزن مخصوص 

  شده تنظیم کنیدزدایی  وزن مخصوص را با آب یون  غلظت الکترولیت زیاد است یا خوب پر نشده1.300 <

    عالی1.250-1.2

  شارژ اضافی کنید  شارژ ناکافی1.250-1.220

  بعد از شارژ کنترل کنید  شارژ زیاد، غلظت کم، یا اشکال باتري1.220-1.100

0.04 <   بعد از شارژ کنترل کنید  کننده باتري اشکال در یک تقسیمکننده  اختالف وزن مخصوص هر تقسیم

  

  گیري ولتاژ زهاندا: 6-1-10جدول 

  درمان  برآورد(C°25)وزن مخصوص 

    عادي1.5 <

  شارژ اضافی کنید  شارژ ناکافی12.5-11.5

  بعد از شارژ کنترل کنید  شارژ زیاد، یا اشکال باتري11.5 >

  

  گیري ظرفیت اندازه: 7-1-10جدول 

  درمان  برآوردمقدار ولتمتر

    پر  ناحیه سفید

    عادي  ناحیه سبز

  شارژ اضافی کنید  شارژ مجددناحیه زرد

  بعد از شارژ اضافی کنترل کنید  تخلیه کامل  ناحیه قرمز
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برق سیستم: 10 فصل  ) 306(   

  تعیین ظرفیت باتري  10-1-4

  .سنج اندازه بگیرید وزن مخصوص الکترولیت را با جاذبه) 1(

یـت  یابـد، بنـابراین ظرف   ترتیب افزایش و کـاهش مـی   چون که وزن مخصوص الکترولیت با شارژ و دشارژ باتري به

تجربـه نشـان داده اسـت کـه وقتـی کـه وزن       . توان بر اساس وزن مخصوص الکترولیت تعیـین کـرد   باتري را می

بـدین ترتیـب، اگـر وزن    . شـود  از بـاتري تخلیـه مـی   % 6یابد،  کاهش می g/cm3 0.01مخصوص الکترولیت هر 

گیـري وزن   ه بـاتري را بـا انـدازه   توانید میزان تخلیـ  مخصوص الکترولیت یک باتري کامالً شارژ شده را بدانید، می

عنوان مثال، وزن مخصوص الکترولیت یک باتري کـامالً شـارژ شـده     به. دست آورید مخصوص الکترولیت باتري به

  .باتري تخلیه شده است% 48است، یعنی   1.20گیري شده  است، اکنون مقدار اندازه  1.28

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .سنج اندازه بگیرید را با استفاده از تخلیهکننده باتري  ولتاژ هر تقسیم) 2(

. و یـک مقاومـت شـارژ اسـت     V DC 3شود، و شامل یک ولتمتـر   سنج چنگال تخلیه نیز نامیده می تخلیه

 5کننـده بـاتري بـه مـدت      هاي مثبت و منفی یک تقسیم گیري، اگر دو سر چنگال را به قطب هنگام اندازه

توانیـد   گیـرد، و بـدین ترتیـب مـی     حت شرایط تخلیه شدید قرار میثانیه متصل کنید، ولتاژ نهایی باتري ت

  .میزان تخلیه باتري و توانایی استارت را دقیقاً برآورد کنید

طـور   بـه . هاي مختلف، بایـد ولتاژ و جریـان را بر اساس مشخصـات مختلف سازنـده بخوانیـد  سنج در تخلیه

ثانیـه   5تواند به مدت  باشد و می V 1.5باید بیش از کننده  کلی، در باتري با شرایط فنی خوب، هر تقسیم

0.1هاي باتري کمتر از  کننده ثانیه سریعاً کاهش یابد یا ولتاژ بعضی از تقسیم 5اگر ولتاژ طی . پایدار بماند

V هاي باتري باشد، بدین معنی است کـه بـاتري مشـکل دارد و بایـد تعمیـر       کننده یا بیشتر از سایر تقسیم

  .شود

  گیري وزن مخصوص الکترولیت اندازه:  2-1-10شکل 

لوله . 4سنج،  المان جاذبه. 3اي،  لوله شیشه. 2باتري، . 1

الکترولیت. 6گوي الستیکی، . 5الستیکی، 

 - بررسی باتري با استفاده از چنگال شارژ:  3-1-10شکل 

  تخلیه باتري

باتري. 4حسگر چنگال تخلیه، . 3مقاومت، . 2ولتمتر، . 1
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برق سیستم: 10 فصل  ) 307(   

  سیستم استارت  10-2

  خالصه  10-2-1

  سیستم استارت) 1(

  .دهد این ارتباطات را نشان می 1-2-10شکل . سیستم استارت شامل باتري، استارت، سوئیچ استارت، قفل سوئیچ، رله استارت و غیره است

  

  

  سیستم استارت: 1-2-10شکل 

  

  

  

  

  استارت) 2(

عنـوان محـور پینیـون نیـز      از محـور آن بـه  . کند ه میسیستم استارت از استارت مغناطیسی کاهنده استفاد

شـوند   شود، نقاط تمـاس سـوئیچ مغناطیسـی بـه هـم نزدیـک مـی        وقتی سوئیچ بسته می. شود استفاده می

در همین زمان، هسته آهنی متحرك جذب شـده و پینیـون   . کند طوري که آرمیچر شروع به چرخش می به

سـپس دنـده حلقـوي    . شود تا با دنده حلقوي درگیـر شـود   میکننده به طرف جلو رانده  توسط میله تقسیم

وقتی موتور روشن شد و سوئیچ قطع شد، هسته آهنی متحـرك بـه جـاي خـود     . کند اندازي می موتور را راه

وقتـی کـه سـرعت    . شـود  طوري که آرمیچر متوقف مـی  شود به گردد و پینیون از دنده حلقوي دور می برمی

  .چرخد است، بنابراین آرمیچر نمی دور آرامپینیون موتور بیشتر از پینیون شود، 

  

استارت:  2-2-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 308(   

  پیچ استارت سیم) 3(

  پیچ استارت سیم: 3-2-10شکل 

  

  

  تعمیر در خودرو 10-2-2

  :سازي ترتیب پیاده

50ترمینال .1

30ترمینال .2

ترمینال کابل زمین.3

مجموعه استارت.4

صفحه ایزوله.5

  .سازي است ترتیب نصب برعکس ترتیب پیاده

  

ترتیب باز و بسته کردن استارت:  4-1-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 309(   

  يساز پیاده

  .کابل منفی باتري را جدا کنید

  .را جدا کنید) 1( 50ترمینال 

  .را جدا کنید) 2( 30ترمینال 

  .را باز کنید) 3(ترمینال کابل منفی 

  .را باز کنید) 4(مجموعه استارت 

  .را باز کنید) 5(صفحه ایزوله 

  

  نصب

.را ببندید) 5(صفحه ایزوله 

  .را ببندید) 4(مجموعه استارت 

  .را با گشتاور معین سفت کنید هاي ثابت پیچ

  Nm 81: هاي ثابت استارت گشتاور سفت کردن پیچ

  

  

  

  

  

  .را ببندید) 3( زمینترمینال کابل 

  .را ببندید) 2( 30ترمینال 

  .را ببندید) 1( 50ترمینال 

  .ها را با گشتاور معین سفت کنید کابل منفی باتري را به ترمینال استارت وصل کرده و مهره

  Nm 9: هاي ثابت ت کردن مهرهگشتاور سف

  

  ).6-2-10شکل (کابل منفی باتري را وصل کنید 

  

سازي مجموعه استارت پیاده:  5-2-10شکل 

اتصال کابل زمین باتري:  6-2-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 310(   

  تعمیر قطعات  10-2-3

  ترتیب باز و بسته کردن مجموعه استارت: 7-2-10شکل 

  

  

  

  سازي پیاده

  .را باز کنید) 1(سرسیم 

  ).7-2-10شکل (سرسیم را از سوئیچ مغناطیسی باز کنید 

  

باز کردن سرسیم:  8-2-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 311(   

  ).9-2-10شکل (باز کنید  را از یوك) 2(پیچ بلند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).10-2-10شکل (را از سوئیچ مغناطیسی باز کنید ) 3(مجموعه یوك 

  

  

  .را باز کنید) 4(غالف یوك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .را باز کنید) 5(ذغال کربنی و پایه آن 

  ).11-2-10شکل (باریک از آرمیچر جدا کنید  ذغال و پایه آن را با استفاده از دم

  

  

  

  

  

  

  

  .را باز کنید) 6(آرمیچر 

  .را باز کنید) 7(غالف سر رانش 

  

  

  ).12-2-10شکل (را از غالف درآورید ) 8(اي  کالچ جغجغه

  

ز کردن پیچ یوكبا:  9-2-10شکل 

جدا کردن یوك از سوئیچ مغناطیسی:  10-2-10شکل 

در آوردن ذغال و پایه ذغال:  11-2-10شکل 

اي درآوردن کالچ جغجغه:  12-2-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 312(   

  ).13-2-10شکل (را از سوئیچ مغناطیسی جدا کنید ) 9(فنر برگشت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).14-2-10شکل (اي جدا کنید  را از کالچ جغجغه) 10(گوي فوالدي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).15-2-10شکل (را از غالف جدا کنید ) 11(کوچک  دور آرامدنده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).16-2-10شکل (را از غالف جدا کنید ) 12(بست 

  

  

  .را جدا کنید) 13(غلتک 

  

  

  .را درآورید) 14(سوئیچ مغناطیسی 

  

سازي فنر برگشت سوئیچ مغناطیسی پیاده:  13-2-10شکل 

اي درآوردن گوي فوالدي از کالچ جغجغه:  14-2-10شکل 

کوچک دور آرامسازي دنده  پیاده:  15-2-10شکل 

باز کردن بست:  16-2-10شکل 

Z
A

M
Y

A
D

.C
o

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


برق سیستم: 10 فصل  ) 313(   

  بازرسی و تعمیر

  .یض کنیددر صورت مشاهده قطعات فرسوده یا خراب، آنها را تنظیم، تعمیر یا تعو

  

  

  

  

  آرمیچر

اگر پرش شعاعی بیش از حـد مجـاز اسـت آن را تعـویض کنیـد      . پرش شعاعی کوموتاتور را بررسی کنید

  ).17-2-10شکل (

  :پرش شعاعی کوموتاتور

  kW 2.8: توان خروجی  

  mm 0.02: استاندارد  

  mm 0.05: حد مجاز  

  

  .)18-2-10شکل (کنترل کنید قطعه میکا خراب یا فرسوده نباشد 

  :عمق قطعه میکا

  kW 2.8: توان خروجی  

  mm 0.70: استاندارد  

  mm 0.20: حد مجاز  

  

  

  

  

  ).19-2-10شکل (قطر خارجی کوموتاتور را کنترل کنید 

  :قطر خارجی کوموتاتور

  kW 2.8: توان خروجی  

  mm 35.00: استاندارد  

  mm 34.00: حد مجاز  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تست اتصال کوتاه آرمیچر

تیـغ اره را بـه هسـته    ). 20-2-10شکل (تستر اتصال کوتاه قرار داده و آن را تست کنید آرمیچر را روي 

اگر آرمیچـر اتصـال کوتـاه باشـد تیـغ اره      . آرامی با دست بچرخانید آهنی آرمیچر نزدیک کنید و آن را به

ا اگر تیغ اره نوسـان کنـد یـا جـذب شـود، آرمیچـر ر      . کند کند و هسته آهنی آن را جذب می نوسان می

  .تعویض کنید

  

کنترل پرش شعاعی کوموتاتور:  17-2-10شکل 

کنترل قطعه میکا:  18-2-10شکل 

کنترل قطر خارجی کوموتاتور:  19-2-10شکل 

تست اتصال کوتاه آرمیچر:  20-2-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 314(   

  تست زمین آرمیچر

-10شـکل  (متر را به کوموتاتور و سر دیگر را به هسته آهنی آرمیچر وصـل کنیـد    یک سر مولتی

دهد، بدین معنی است کـه آرمیچـر    اگر مدار بسته را نشان می. باید مدار باز را نشان دهد). 2-21

  .زمین شده است، پس آن را تعویض کنید

  

  

  

  

  ه آرمیچرتست مدار بست

بایـد مـدار بسـته را    ). 22-2-10شـکل  (تستر را به دو قطعه کوموتاتور وصل کنیـد   دو سر مولتی

  .دهد آرمیچر را تعویض کنید اگر مدار باز را نشان می. نشان دهد

  

  

  

  

  

  

  

  یوك

  پیچ میدان مغناطیسی سیم اتصال زمینتست 

ا ذغال کربنی و سر دیگر آن را بـه  پیچ میدان مغناطیسی ی تستر را به سر سیم سیم یک سر مولتی

اگـر مـدار بسـته را    . باید مدار باز را نشان دهد). 23-2-10شکل (سطح خارجی یوك وصل کنید 

پیچ میدان مغناطیسی زمین شده اسـت، پـس مجموعـه     دهد، بدین معنی است که سیم نشان می

  .یوك را تعویض کنید

  

  

  

  

  پیچ میدان مغناطیسی تست مدار بسته سیم

-10شـکل  (و سر دیگر را به ذغال کربنی وصـل کنیـد    Cتستر را به سیم ترمینال  ر مولتییک س

دهـد، مجموعـه یـوك را تعـویض      اگر مدار باز را نشـان مـی  . باید مدار بسته را نشان دهد). 2-24

  .کنید

  

  

  

  

  

  

  

  ذغال و پایه ذغال

  .ت آن را تعویض کنیداگر خوردگی آن بیش از حد مجاز اس. طول ذغال کربنی را اندازه بگیرید

  :طول ذغال کربنی

  kW 2.8: توان خروجی  

  mm 14.5: استاندارد  

  mm 10: حد مجاز  

  

تست زمین آرمیچر:  21-2-10شکل 

ار بسته آرمیچرتست مد:  22-2-10شکل 

پیچ میدان مغناطیسی تست زمین سیم:  23-2-10شکل 

پیچ میدان مغناطیسی تست مدار بسته سیم:  24-2-10شکل 

گیري طول ذغال اندازه:  25-2-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 315(   

  تست عایق پایه ذغال

تسـتر را بـه    یک سـر مـولتی  ). 26-2-10شکل (تستر براي تست پایه ذغال استفاده کنید  از مولتی

  .اید مدار باز را نشان دهدب. صفحه پایه ذغال و سر دیگر را به مثبت پایه ذغال وصل کنید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اي کالچ جغجغه

  ).27-2-10شکل (در صورتی که دندانه پینیون فرسوده یا خراب شده است آن را تعویض کنید 

اما پینیـون در جهـت پادسـاعتگرد بایـد قفـل      . گردش پینیون در جهت ساعتگرد باید راحت باشد

  .شود

  

  

  

  

  

  

  

  بلبرینگ

دهـد آن را تعـویض کنیـد     اگر در حین کار صدا می. فرسوده شده یا خیر کنترل کنید آیا بلبرینگ

  ).28-2-10شکل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  نصب

  :ترتیب نصب

  سوئیچ مغناطیسی -

  دور آرامدنده  -

  مجموعه کالچ -

  غالف -

  .مجموعه کالچ را روي سوئیچ مغناطیسی نصب کنید) 1(

  ).9-2-10شکل (و غالف را نصب کنید  دور آرامدنده ) 2(

 فراموش نکنید که گوي فوالدي و فنر را قبل از نصب کالچ روي سوئیچ مغناطیسی نصـب  : توجه

  .نصب کنید دور آرامابتدا غلتک را روي دنده . کنید

  

تست عایق پایه ذغال:  26-2-10شکل 

اي بررسی کالچ جغجغه:  27-2-10شکل 

بررسی بلبرینگ:  28-2-10شکل 

فو غال دور آرامنصب دنده :  29-2-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 316(   

  سوئیچ مغناطیسی

هـر  . موقتاً سوئیچ مغناطیسی را بین کالچ و غـالف وصـل کـرده و آزمایشـات زیـر را انجـام دهیـد       

  .تمام شود ثانیه 3-5آزمایش باید طی 

  تست نیروي کشش) 1(

وقتی کـه جریـان از ترمینـال مثبـت بـاتري بـه       . وصل کنید Mترمینال منفی باتري را به ترمینال 

  .جا شود برسد، پینیون باید جابه 50ترمینال 

  

  

  

  

  

  تست نگهداري) 2(

  .جایی خود ادامه دهد پینیون باید به حالت جابه. را جدا کنید Mسیم ترمینال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  تست برگشت) 3(

وصـل   Mو غالف و ترمینـال مثبـت بـاتري را بـه ترمینـال       50ترمینال منفی باتري را به ترمینال 

کنید، پینیون بایـد بالفاصـله    را جدا می 50وقتی که سیم ترمینال . جا شود پینیون باید جابه. کنید

  .جایی برگردد به وضعیت قبل از جابه

  

  

  

  

  

  

  

  جریانگیري  اندازه) 4(

. ترمینال مثبـت بـاتري را بـه مثبـت آمپرمتـر وصـل کنیـد       . متصل کنید 33-2-10مانند شکل ه

وصـل کنیـد،    50و ترمینـال   30ترمینال منفی باتري را به غالف، و منفی آمپرمتر را به ترمینـال  

  .سپس جریان را اندازه بگیرید

  :جریان

  یا کمتر A 120: استاندارد  

 توجه :  

  .ارژ کامل باشدباتري باید بعد از ش) 1(

  .گذرد سیم باید ضخیم باشد، زیرا جریان زیادي از آن می) 2(

تست نیروي کشش:  30-2-10شکل 

تست نگهداري:  31-2-10شکل 

تست برگشت:  32-2-10شکل 

گیري جریان اندازه:  33-2-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 317(   

  سیستم شارژ  10-3

  خالصه  10-3-1

این مـدار  . پیچ است کننده یک مدار سیم تنظیم. نشان داده شده است 1-3-10قطعات اصلی آن در شکل . کند کننده استفاده می تنظیم ICسیستم شارژ از دستگاه شارژ نوع 

  .شوند پایه ذغال کربنی در داخل موتور روي درپوش عقب نصب میو 

بعـد از کوموتـاتور بـه     DCولتـاژ  . اسـت  DCبه ولتـاژ   ACدیود براي تبدیل ولتاژ  9پیچ استاتور داراي  یکسوکننده متصل به سیم. نیاز به نگهداري و تنظیم ولتاژ ندارد دینام

  .رود می دینامترمینال خروجی 

  

  دیناماختمان س: 1-3-10شکل 

  

  یابی عیب  10-3-2

  یابی پیشرفته در خودرو عیب

بعد از استارت موتور، اگـر  . شود گیرد، المپ هشدار روشن می وقتی که سوئیچ استارت در وضعیت بسته قرار می. دهنده وضعیت کار سیستم شارژ است نور المپ هشدار نشان

اگر المپ هشدار غیرعادي باشد، بدین معنی است کـه شـارژ بـاتري کـافی نیسـت یـا       . ژ در وضعیت عادي استبدین معنی است که سیستم شار  المپ هشدار خاموش شود،

  :شود، و شما باید بررسی زیر را روي سیستم شارژ انجام دهید بیش از حد شارژ می

  .هاي سیم را کنترل کنید تسمه انتقال موتور و سرفیش) 1(

  .را ببندید و المپ هشدار را مشاهده کنید در حالتی که موتور خاموش است، سوئیچ) 2(

  .را به منفی وصل کنید Lاگر المپ هشدار روشن نشد، سرفیش سیم را از موتور جدا کرده و ترمینال  -

  .را تعمیر یا تعویض کنید دیناماگر المپ هشدار روشن شد،  -
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برق سیستم: 10 فصل  ) 318(   

  مدار شارژ

  کنترل سیستم شارژ: 3-3-10شکل 

مدار شارژ:  2-3-10شکل 

Z
A

M
Y

A
D

.C
o

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


برق سیستم: 10 فصل  ) 319(   

  خودرو اتتعمیر  10-3-3

  

  ترتیب باز و بسته کردن موتور: 4-3-10کل ش
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برق سیستم: 10 فصل  ) 320(   

  دینام

  سازي پیاده

  ).5-3-10شکل (کابل منفی را از باتري جدا کنید 

  

  

  

  )A/C )1سازي پمپ فرمان و تسمه انتقال کمپرسور  پیاده

  .تسمه تنظیم پمپ فرمان را شل کرده و تسمه انتقال را درآورید

  

  

  

  

  

  )A/C )2سازي مجموعه کمپرسور  پیاده

  .سرفیش سیم کالچ را جدا کنید) 1(

  ).6-3-10شکل (را پیاده کنید  A/Cرا باز کرده و مجموعه کمپرسور  A/Cپیچ ثابت کمپرسور ) 2(

  

  

  )3(سازي سرفیش سیم  پیاده

  .را جدا کنید IG، و L ،S ،Wهاي  ترمینال) 1(

  .را جدا کنید Bترمینال ) 2(

  

  

  

  

  

  )4(سازي شیلنگ وکیوم  پیاده

  .وم را از پمپ وکیوم موتور جدا کنیدشیلنگ وکی

  

  )5(سازي شیلنگ روغن  پیاده

  .شیلنگ روغن را از کارتل روغن جدا کنید) 1(

  .شیلنگ روغن را از بلوك سیلندر جدا کنید) 2(

  

  )6(سازي تسمه انتقال آلترناتور  پیاده

  .پیچ ثابت صفحه تنظیم را باز کنید) 1(

  .پیچ تنظیم را باز کنید) 2(

  ).7-3-10شکل (چ ثابت آلترناتور را باز کرده و تسمه انتقال را درآورید پی) 3(

  

  )7(سازي مجموعه پمپ فرمان  پیاده

  .پیچ تنظیم را شل کرده و تسمه انتقال پمپ فرمان را درآورید) 1(

  ).8-3-10شکل (پیچ ثابت پمپ فرمان را باز کرده و مجموعه پمپ فرمان را درآورید ) 2(

  

جداسازي کابل زمین باتري:  5-3-10شکل 

A/Cسازي کمپرسور  پیاده:  6-3-10شکل 

اتورسازي تسمه انتقال آلترن پیاده:  7-3-10شکل 

سازي مجموعه پمپ فرمان پیاده:  8-3-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 321(   

  )8(رناتور هاي ثابت آلت پیچبازکردن 

  )9(مجموعه آلترناتور سازي  پیاده

  ).9-3-10شکل (را باز کنید مجموعه آلترناتور 

  

  نصب

  )9(نصب مجموعه آلترناتور 

  ).10-3-10شکل (مجموعه آلترناتور را نصب کنید 

  )8(هاي ثابت آلترناتور  بستن پیچ

  .هاي ثابت آلترناتور را موقتاً ببندید پیچ

  

  

  

  

  

  )7(مجموعه پمپ فرمان نصب 

  ).11-3-10شکل (مجموعه پمپ فرمان را نصب کرده و پیچ ثابت را با گشتاور معین سفت کنید ) 1(

  205 Nm: گشتاور سفت کردن پیچ ثابت پمپ فرمان

  

  .شیلنگ ورود روغن پمپ فرمان را نصب کرده و بست آن را ببندید) 2(

  

  

  

  

  

  

  

  )6(نصب تسمه انتقال آلترناتور 

  .تسمه انتقال آلترناتور را نصب کرده و کشش تسمه را تنظیم کنید) 1(

  .فشار داده و کشش آن را بررسی کنید N 98قسمت وسط تسمه را با نیروي ) 2(

  mm 10-8: انحراف تسمه انتقال آلترناتور

  

  

  

  

  

  

  

  .پیچ ثابت آلترناتور را با گشتاور معین سفت کنید) 3(

  255 Nm: اتورگشتاور سفت کردن پیچ ثابت آلترن

  205 Nm: گشتاور سفت کردن پیچ ثابت صفحه تنظیم

  

سازي مجموعه آلترناتور پیاده:  9-3-10شکل 

نصب آلترناتور:  10-3-10شکل 

نصب مجموعه پمپ فرمان:  11-3-10شکل 

کنترل کشش تسمه انتقال:  12-3-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 322(   

  )5(نصب شیلنگ روغن 

  ).13-3-10شکل (را به بلوك سیلندر وصل کنید ) 2(شیلنگ روغن ) 1(

  .را به کارتل روغن وصل کنید) 1(شیلنگ روغن ) 2(

  

  )4(نصب شیلنگ وکیوم 

  .شیلنگ وکیوم را به پمپ وکیوم موتور وصل کنید

  

  )3(صب سرفیش سیم ن

  .را وصل کنید Bترمینال . را وصل کنید IG، و L ،S ،Wهاي  ترمینال

  

  

  )A/C )2نصب مجموعه کمپرسور 

-3-10شـکل  (هاي ثابت را با گشتاور معین سفت کنید  را وصل کرده و پیچ A/Cمجموعه کمپرسور ) 1(

14.(  

  A/C  :205 Nmگشتاور سفت کردن پیچ ثابت کمپرسور 

  .ش سیم سوئیچ مغناطیسی را وصل کنیدسرفی) 2(

  

  

  

  

  

  

  

  

  )A/C )1نصب پمپ فرمان و تسمه انتقال کمپرسور 

  ).15-3-10شکل (را نصب کرده و کشش آن را تنظیم کنید  A/Cتسمه انتقال کمپرسور ) 1(

  .فشار داده و کشش تسمه انتقال را بررسی کنید N 98قسمت وسط تسمه را با نیروي ) 2(

  mm 12-8: نتقالانحراف تسمه ا

  

  .را با گشتاور معین سفت کنید دور آراممهره قفل ) 3(

  Nm 27: دور آرامگشتاور سفت کرده مهره قفل 

  

  

  

  

  

  

  

  ).16-3-10شکل (کابل منفی باتري را متصل کنید 

نصب شیلنگ روغن:  13-3-10کل ش

A/Cنصب کمپرسور :  14-3-10شکل 

نصب پمپ فرمان و تسمه انتقال:  15-3-10شکل 

اتصال کابل زمین باتري:  16-3-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 323(   

  تعمیر قطعه  10-3-4

  

  ترتیب باز و بسته کردن موتور: 17-3-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 324(   

  سازي پیاده

  .کنید را باز) 1(پمپ وکیوم 

  .مایع را از خروجی تخلیه کنید) 1(

صفحه مرکزي را نگه داشـته و پمـپ وکیـوم را در    ). 18-3-10شکل (پیچ ثابت پمپ را باز کنید ) 2(

  .جهت افقی در جهت محور روتور باز کنید

  

  .را باز کنید) 2(سرسیم 

  .را باز کنید) 3(پیچ بلند 

  

  

  .را باز کنید) 4(روتور و درپوش جلو 

  .را باز کنید) 5(ور و درپوش عقب استات

-10شکل (گوشتی را در فاصله بین درپوش جلو و هسته آهنی استاتور قرار داده و آن را باز کنید  پیچ

3-19.(  

 اگـر بـاز نشـد، درپـوش     . گوشتی به هسته آهنی استاتور آسیب نرسـانید  دقت کنید که با پیچ: توجه

  .ر محور ضربه مالیم بزنیدعقب را نگه دارید و با چکش پالستیکی به س

  

  

  

  

  

  

  .را باز کنید) 6(روتور 

و ) 4(، درپوش جلـو  )3(، فن )2(را باز کرده و سپس پولی ) 1(مهره پولی . روتور را با انبردست بگیرید

  ).20-3-10شکل (را درآورید ) 5(روتور 

  

  

  

  

  .را باز کنید) 7(بلبرینگ عقب 

  .را باز کنید) 8(پیچ و مهره ترمینال 

  .را باز کنید) 9(رپوش عقب د

  .و نگهدارنده دیود را باز کنید Bمهره ترمینال ) 1(

موقعیت واشر عایق را عالمت بزنید تا هنگام نصب در حالـت  . استاتور و درپوش عقب را جدا کنید) 2(

  .اولیه نصب شود

  

  

  

  .را باز کنید) 10(استاتور 

  .را باز کنید) 11(دیود 

باریک  سرسیم را با دم. ر و دیود را ذوب کرده و دیود را از استاتور جدا کنیدپیچ استاتو لحیم روي سیم

  .بگیرید تا دیود هنگام ذوب لحیم داغ نشود

  

  .را باز کنید) 12(سی  کننده آي مجموعه تنظیم

شـکل  (سپس مهـره را درآوریـد   . سی را باز کرده و دیود را از آن جدا کنید کننده آي لحیم پایه تنظیم

10-3-22(.  

  

سازي پمپ وکیوم پیاده:  18-3-10شکل 

سازي دینام پیاده:  19-3-10شکل 

سازي روتور دینام پیاده:  20-3-10شکل 

سازي دینام پیاده:  21-3-10شکل 

سی يکننده آ سازي تنظیم پیاده:  22-3-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 325(   

  .را باز کنید) 13(پایه ذغال کربنی 

  .سی را ذوب کنید کننده آي پیچ را باز کرده و لحیم روي تنظیم) 1(

  .در صورتی که پیچ را باز کردید ذغال کربنی یا خازن را تعویض کنید) 2(

  .سازي است ترتیب نصب برعکس ترتیب پیاده

  

  

  

  

  

  

  

  

  سی و تعمیرازرب

  روتور

در صورت خراشـیدگی آن را بـا   . سطح رینگ روتور آلوده یا خراشیده نباشدکنترل کنید آیا ) 1(

  .را سنباده بزنید 600-500#کاغذ سنباده 

در صـورتی کـه قطـر آن بـیش از حـد مجـاز باشـد آن را        . قطر رینگ روتور را اندازه بگیرید) 2(

  ).24-3-10شکل (تعویض کنید 

  :قطر رینگ روتور

  mm 34.6: استاندارد  

  mm 33.6 :حد مجاز  

  

  

  

  

در صـورتی کـه   ). 25-3-10شـکل  (هاي روتور مدار بسته باشـد   کنترل کنید که بین رینگ) 3(

  .مدار باز باشد آن را تعویض کنید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کنترل کنید که بین رینگ روتور و هسته آهنی روتور یا بین رینگ و محور روتور مدار بسته ) 4(

  .است مجموعه روتور را تعویض کنیداگر مدار بسته ). 26-3-10شکل (نباشد 

  

باز کردن پایه ذغال:  23-3-10شکل 

سازي رینگ روتور پیاده:  24-3-10شکل 

هاي روتور کنترل مدار بسته بین رینگ:  25-3-10شکل 

کنترل مدار بسته بین رینگ روتور و هسته :  26-3-10شکل 

آهنی یا بین رینگ و محور روتور
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برق سیستم: 10 فصل  ) 326(   

  بلبرینگ غلتک عقب

در غیر این صورت بلبرینگ روتـور را  . کنترل کنید که بلبرینگ غلتک بدون صدا و راحت بچرخد) 1(

  .تعویض کنید

هنگام نصب بلبرینگ روتور، حلقه بست باید با حلقه بلبرینگ به داخل فشـار داده شـود و رینـگ    ) 2(

  ).27-3-10شکل (ر هزارخار باشد بست باید رو به س

  :فاصله فشردن بلبرینگ غلتک

  mm 41.8: استاندارد  

  

  

  

  

  پیچ استاتور سیم

در صـورتی کـه مـدار بـاز باشـد      ). 28-3-10شکل (کنترل کنید که مدار بین هر فاز بسته باشد ) 1(

  .استاتور را تعویض کنید

  

  

  

  

  

  

در صورتی ). 29-3-10شکل (نی مدار بسته نباشد پیچ استاتور و هسته آه کنترل کنید بین سیم) 2(

  .پیچ را تعویض کنید که مدار بسته است سیم

  

  

  

  

  

  

  دیود

اگـر مـدار   ). 30-3-10شکل (مدار بسته باشد ) Uو  BATمثالً بین (ها  کنترل کنید بین ترمینال) 1(

  .اگر مدار باز است دیود را تعویض کنید. بسته است دیود سالم است

اگر در هر نقطه مدار بسـته  . اگر مدار باز وجود دارد دیود سالم است. معکوس تست کنیدبا قطب ) 2(

  .وجود دارد دیود را تعویض کنید

  .شود بنابراین تست مدار بسته بین دو سر دیود انجام می. دیود دوم ترمینال ندارد) 3(

  :کنترل سر منفی دیود

  

  

  

  

  

  :کنترل سر مثبت دیود

  

  (BAT)سر مثبت دیود   سر اتصال

U.V.W  

  سر منفی  سر مثبت  متر سر مولتی

  مدار باز    سر مثبت

    مدار بسته  سر منفی

  (E)سر منفی دیود   سر اتصال

U.V.W  

  سر منفی  سر مثبت  متر سر مولتی

  مدار بسته    سر مثبت

    مدار باز  سر منفی

ینگ غلتک عقبکنترل بلبر:  27-3-10شکل 

پیچ استاتور کنترل سیم:  28-3-10شکل 

پیچ استاتور کنترل سیم:  29-3-10شکل 

ها کنترل مدار بسته بین ترمینال:  30-3-10شکل 

کنترل دیود:  31-3-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 327(   

  ذغال کربنی

  ).32-3-10شکل (طول ذغال کربنی را اندازه بگیرید 

  :غال کربنیطول ذ

  mm 20: استاندارد  

  mm 6: حد مجاز  

  .دهنده حد مجاز است خط روي ذغال نشان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سی کننده آي تنظیم

  .ابزار تست الزم است

  .دهد گیري را نشان می دستگاه اتصال و اندازه 33-3-10شکل 

V1  ولتاژBAT1  است:  

  V 13-10: استاندارد  

V2  ولتاژF-E است:  

  یا کمتر V 2: استاندارد  

  یا بیشتر V 2: حد مجاز  

  

  .را باز کرده و آن را تست کنید Sترمینال 

V3  ولتاژBAT1-BAT2 است:  

  V 26-20: استاندارد  

  

  .با استفاده از مقاومت متغیر ولتاژ را با تغییر تدریجی مقاومت از صفر به باال اندازه بگیرید) 1(

  .رسد یا خیر ولت می 10-13ولت به  2سپس کنترل کنید آیا ولتاژ از 

  .کننده را تعویض کنید اگر ولتاژ نقطه ناخواسته ناپیوسته شد، تنظیم

)2 (V4 گیري شده بین سر وسط مقاومت متغیر و ترمینال  ولتاژ اندازهE کند است هنگامی که مقاومت تغییر نمی.  

  C (68°F) :14.0-14.9 V°20استاندارد ولتاژ در 

  .کننده را تعویض کنید گیري شده از در حد استاندارد نیست، تنظیم  در صورتی که ولتاژ اندازه

  

کنترل ذغال کربنی:  32-3-10شکل 

سی کننده آي کنترل تنظیم:  33-3-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 328(   

  :ترتیب زیر است سازي آن به پیاده. دهد دستگاه اتصال را نشان می 34-3-10شکل 

را هنگـام افـزایش تـدریجی     Eو ترمینـال   Bولتاژ بین ترمینال  Rvبا استفاده از مقاومت متغیر  -

  . مقاومت اندازه بگیرید

  .رسد یا خیر ولت می 10-13ولت به  2رل کنید آیا ولتاژ از سپس کنت

  .کننده را تعویض کنید اگر ولتاژ نقطه ناخواسته ناپیوسته شد، تنظیم

  

  .را اندازه بگیرید Eمقاومت را تغییر نداده و ولتاژ بین سر وسط مقاومت و ترمینال  -

  C (68°F) :14.5-16.9 V°20استاندارد ولتاژ در 

  .کننده را تعویض کنید گیري شده از در حد استاندارد نیست، تنظیم  ولتاژ اندازهدر صورتی که 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پمپ وکیوم

  .طرفه را از لحاظ فرسودگی و غیره بررسی کنید غالف پمپ وکیوم، تیغه و شیر یک

  

  سازي پمپ وکیوم پیاده

  ).35-3-10شکل (صفحه مرکزي، تیغه و روتور را باز کنید 

  

  غالف

در صـورتی کـه قطـر داخلـی در حـد اسـتاندارد نیسـت آن را        . لی غالف را اندازه بگیریدقطر داخ

  ).36-3-10شکل (تعویض کنید 

  :(D)قطر داخلی غالف 

  mm 57.1-57.0: استاندارد  

  :(L)طول تیغه 

  mm 42.0-41.8: استاندارد  

  

  طرفه بررسی شیر یک

نتـرل کنیـد آیـا سـوپاپ آزادانـه کـار       گوشتی قدري فشرده و ک طرفه را با پیچ شیر یک Bسر ) 1(

  .کند یا خیر می

طرفه وارد کرده و نشتی آن را بررسـی   شیر یک Aبه سر  kPa 490-98هواي فشرده با فشار ) 2(

  ).37-3-10شکل (کنید 

سی کننده آي مکنترل تنظی:  34-3-10شکل 

کنترل پمپ وکیوم:  35-3-10شکل 

گیري قطر داخلی غالف اندازه:  36-3-10شکل 

طرفه کنترل شیر یک:  37-3-10شکل 
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برق سیستم: 10 فصل  ) 329(   

  نصب  پمپ وکیوم

  .طوري که خارخور رو به باال باشد روتور را در صفحه مرکزي قرار داده و به محفظه ببندید به) 1(

  .هاي صفحه مرکزي و روتور را مطابق کنید سوراخ

  ).38-3-10شکل (زبانه را در شیار روتور قرار دهید ) 2(

  

 دار زبانه باید رو به باال باشد سر پخ: توجه.  

  .نمد را نصب کنید صفحه مرکزي و کاسه) 3(

  

  

  

  

  

  )13(نصب پایه ذغال کربنی 

  

  )12(سی  کننده آي نصب تنظیم

  

  ).39-3-10شکل (ل را نصب کرده و سر سیم را لحیم کنید پایه ذغا) 1(

  

  

  

  

  

  

  

  

هنگـام فشـار   . سی را روي پایه ذغال قرار داده و پیچ را به داخل فشار دهیـد  کننده آي تنظیم) 2(

  ).40-3-10شکل (پیچ به داخل باید لوله جداسازي و صفحه رابط نصب شوند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )11(نصب دیود 

  ).41-3-10شکل (ا پرچ نصب کرده و سپس آن را لحیم کنید ترمینال دیود را ب

  

نصب پمپ وکیوم:  38-3-10شکل 

نصب پایه ذغال:  39-3-10شکل 

سی کننده آي نصب تنظیم:  40-3-10شکل 

نصب دیود:  41-3-10شکل 
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اگزوز سیستم: 11 فصل  ) 330(   

  )10(نصب استاتور 

پیچ اسـتاتور و دیـود را لحـیم کنیـد تـا       باریک نگه داشته و سرسیم بین سیم سرسیم دیود را با دم

  .حرارت به دیود منتقل نشود

  

  

  )9(نصب درپوش عقب 

  )8(نصب پیچ و مهره ترمینال 

  )7(نصب بلبرینگ عقب 

  

  

  

  

  

  

  )6(نصب روتور 

مهره پـولی را بـا گشـتاور معـین     . روتور را با انبردست نگه داشته و سپس آن را با آچار سفت کنید

  .سفت کنید

  Nm 90: گشتاور سفت کردن مهره پولی

  

  

  

  

  

  

  )5(نصب استاتور و درپوش عقب 

  )4(نصب روتور و درپوش جلو 

  )3(نصب پیچ بلند 

در داخل سـوراخ درپـوش جلـو و کالهـک قـرار داده و پـیچ را        مرکز شدن، یک هادي براي هم) 1(

  .ببندید

  ).44-3-10شکل (پیچ را با گشتاور معین سفت کنید ) 2(

  Nm 3.5: دینامگشتاور سفت کردن پیچ بلند 

  

  

  

  

  )2(نصب سرسیم 

  

  )1(نصب پمپ وکیوم 

  .ببندید دینامغالف را با سه پیچ روي ) 1(

 دینـام و سپس کنترل کنید ببینید آیا پولی ) لیتر میلی 5حدود (ید درون دهانه فیلر روغن بریز) 2(

  .چرخد یا خیر آزادانه می

  .پیچ ثابت پمپ وکیوم را با گشتاور معین سفت کنید) 3(

Nm 3.5: گشتاور سفت کردن پیچ ثابت پمپ وکیوم

API CI-4: روغن روغنکاري

  

تاتورنصب اس:  42-3-10شکل 

نصب روتور:  43-3-10شکل 

بستن پیچ بلند:  44-3-10شکل 

نصب پمپ وکیوم:  43-3-10شکل 
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