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 : مقدمه 

ولوو در نظر گرفته شده است و همچنين براي كاميون  VI2412Bاين كتابچه آموزشي براي توضيح گيربكس 

به صورت الكترونيكي  VI2421Bتعويض دنده اتوماتيك در . و اتوبوس ها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد  ها

 . كنترل مي شود اما در صورت نياز راننده مي تواند به صورت دستي آن را تعويض كند 

صفحه كالچ به . به عنوان يك جايگزين ، راننده ميتواند به طور كامل به صورت دستي دنده ها را تعويض كند 

د و به معناي آن است كه پدال كالج صورت يك تك صفحه خشك است كه به طور كامالً خودكار كنترل مي شو

 . وجود ندارد 

هر دو خودرو در اين كتابچه توضيح داده شده است بنابراين برخي از عكسها و نوشته ها ممكن است بسته به 

 . نوع خودرو و نيازمند اصالح باشد 

 3 ................................................................................................................................................................................................... معرفي 

 5 ......................................................................................................................................................................................... انواع صفحه 

 6 ................................................................................................................................................................................... پوسته گيربكس

 7 .......................................................................................................................................................................... مجموعه هاي اصلي 

 8 ................................................................................................................................................................................  2و  1دنده هاي 

 9 ................................................................................................................................................................................... كس اصلي گيرب

 10 ................................................................................................................................................................................................... كمك

 11 ...................................................................................................................................................................... ( توان ) جريان نيرو 

 12 ................................................................................................................................................................................................... كالچ 

 11 ............................................................................................................................................................................................... حركت 

 X2-X1  ................................................................................................................................................................................. 15شير 

 16 ................................................................................................................................................................................. ترمز شفت زير 

 17 .......................................................................................................................................................................... سيستم روغنكاري 

 18 .........................................................................................................................................................................پمپ روغن و فيلتر 

 19 ......................................................................................................................................... كانكتورهاي پنوماتيك و الكترونيك 

 20 ............................................................................................................................................................. ( GCU) پوسته كنترل 

 21 ......................................................................................................................................... ( ماهك ) سيلندرهاي انتخاب دنده 

 22 ........................................................................................................................................ ه سنسورها و بازدارنده و تعويض دند

 23 .................................................................................................................................................... ( سلونوئيدي ) شيرهاي برقي 

 21 ................................................................................................................................................................................ برد الكترونيكي 

 25 .................................................................................................................................................................................... بخش كنترل 

 27 ........................................................................................................................................................................ انتخاب كننده دنده 
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سرعته بدون  3با پايه شيفت هوشمند كه يك گيربكس   =شيفت  2با توليد و طراحي  VI2421B :معرفي

دنده هم سرعت كننده هم سرعت كننده و بدون حركت دنده دارد گيربكس اصلي و غير يكسان سرعت بدون 

 .دنده عقب ميدهد  1دنده جلو و  12در عقب جمعاً  دنده برنجي در جلوي گيربكس و با كمك گيربكس

 150كيلوگرم ميباشد اين گيربكس  272كلي آن و وزن ليتر روغن  13ظرفيت  اسيم روغنكاري گيربكس ب

 . كيلوگرم سبكتر از گيربكس هاي قبلي ميباشد  70ميلي متر كوتاه تر و 

ميتواند در صورت نياز به صورت دستي ما راننده تيك با كنترل الكترونيكي بوده اتعويض دنده به صورت اتوما

تعويض دنده انجام دهد شرايط اضطراري ميتوان تغيير دنده كامالً به صورت دستي توسط راننده انجام گيرد 

كالچ  سيستم كالچ داراي يك ديسك بوده كه به صورت كامالً اتوماتيك كنترل شود اين به معناي نداشتن پدال

را رانندگي  بيشتر درراننده امكان تمركز  باالتري از ايمني ميباشد كه بهسطح يربكس داراي اين مدل گ. ميباشند 

باشد ضمناً به دليل رعايت موارد اقتصادي  ارائه ميدهد همچنين از تعويض دنده نرم تر و ر احت تر برخورددار مي

 . داراي مصرف سوخت بهينه تر ميباشد 

نيوتن متر را تحمل نمايد و در دو مدل با   2100گشتاور  ماكزيم طوري ساخته شده است كه  اين گيربكس

در  VR3250 ريتاردتركيبي از يك گيربكس و يك با ريتارد را  در دسترس ميباشد مدل ريتاردو بدون  ريتارد

 . گيربكس كمك ميباشد پوسته 

عه دنده سياره اي با دو و  انتهاي گيربكس اصلي قرار داشته كه شامل يك مجمودارد سكرونيزه  گيربكس كمك

 . در جلوگيربكس اصلي قرار دارد رونيزه دار نگنيم دنده س. نسبت دنده ، دنده سبك و دنده سنگين ميباشد 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 

 
 I-SHIFTبرق گيربكس سيستم 

 

  5 ||     صفحه شماره

 

 

شود دنده هاي كمك و نيم دنده به طور جداگانه  اصلي تبديل به شش نيم دنده مي بدين معني كه سه دنده

 . ي مختلف براساس نوع دنده انتخاب شده در سيستم بستگي دارد در زمانهاتعويض دنده . نميتواند كار نمايد 

در اين گيربكس آزاد شدن كالچ به صورت اتوماتيك توسط يك سيلندر كالچ الكتروپنوماتيكي كه توسط شيره 

 . مي شود ميباشد  هاي برقي كنترل 

كالچ كنترل بلرينگ  ر نهايتكه د. به پمپ پايين كالچ را كنترل مينمايند  اين شيره هاي برقي هواي فشرده

 . مي شود پمپ پايين كالچ بروي پوسته كالچ نصب شده است 

اما به صورت الكتروپنوماتيكي كنترل مي شود، .دسته دنده به صورت مكانيكي به صورت گيربكس متصل نيست 

لت اتوماتيك باشد كاهش و افزايش دنده با فشار دادن يك دكمه برروي دسته دنده انجام مي پذيرد يا اگر در حا

 . به صورت خدكار انجام ميگرد 
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 پالك مشخصات . 2
  VT24RBطراحي مجموعه : مجموعه 

(3190215SP  : ) شماره قطعات يدكي 

:V  ولوو 

:T  گيربكس 

 مدل B:دنده جلو    12:12 –نيوتن متر  2100حداكثر گشتاور  24:

 ( در اطالعات خدمات بندي : ) گروه بندي خدمات 

COMP.id  شماره فني كارخانه 

 200111010001: شماره سريال 

 0001شماره مسلسل / روز اول/10هفته / توليد از سال :  2001
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 : پوسته گيربكس . 5
 ( سبك و سنگين ) پوسته كمك .  3پوسته اصلي    . 2پوسته كالچ   . 1

. وزن از آلومنيوم ساخته شده اند تشكيل شده است ، و همه آنها براي كاهش  گيربكس از سه پوسته اصلي

 . در جلوي پوسته گيربكس براي قرار گرفتن يك ديسك كالچ طراحي شده است  ( 1)پوسته كالچ 

شامل شفت اصلي ، دنده زير و شفت عقب همچنين واحد انتخاب يكپارچه در پوسته كنترل ( 2)پوسته اصلي 

ته گري شده بر روي پوسته براي استحكام و كاهش شيارهاي عرضي ريخ. جاي كه ماهك نيم دنده موجود است 

 . صدا درگيربكس ميباشد 

شامل مجموعه دنده سياره اي ، ماهك انتخاب كننده و شفت خروجي ( 3( )سبك و سنگين ) پوسته كمك 

 .ميباشد 
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 قطعات اصلي 
 شفت ورودي  .1

 شفت اصلي  .2

 دنده سبك و سنگين و ماهك انتخاب شفت اصلي  .3

 ريز  دنده .1

 دنده عقب با شفت محرك اويل پمپ  شفت .5

  واحد انتخاب كننده ماهك  با( درب گيربكس ) پوسته كنترل  .6

 .شفت ورودي داراي شيارهايي براي صفحه كالچ ميباشد كه در زمان مونتاژ گيربكس نياز به روغن كاري ندارد 

سبك و ) نين دنده خورشيدي كمك چ چرخ دنده هاي اصلي و دنده عقب بروي شفت اصلي قرار گرفته اند هم

نيز بروي آن قرار دارد بين دنده يك و سه بروي شفت اصلي از يك چرخ دندانه دار براي اندازه گيري ( سنگين 

 . دور شفت اصلي استفاده شده است 

دنده زير به صورت يك تكه مي باشددو چرخ دنده به صورت پرسي به آن اضافه شده است شيارهاي روي دنده 

 .ترمز دنده زير ميباشد براي قرار گرفتن  زير

دنده . دنده سياره اي بوده كه بروي شفت خروجي قرار دارد شامل يك مجموعه ( سبك و سنگين ) دنده كمك 

 .عقب با شفت اويل پمپ يكپارچه شده است 
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   2و  5دنده هاي = 3

 نيم دنده سنگين چرخ دنده ها  .1

  HPنيم دنده سبك چرخ دنده  .2

اصلي قرار داشته و گيربكس اصلي را به سه دنده تقسيم مينمايد به عبارت ديگر هر در جلوي گيربكس  نيم دنده

دنده در گيربكس داراي دو موقعيت ميباشد نيم دنده سبك نيم دنده سنگين اين عمل اگر چه نمي تواند جداگانه 

و  1-12و غيره دنده هاي جلو در سيستم فرمان شود اما يكپارچه مي شود در تعويض شدن دنده خطي  كنترل

كنترل درب گيربكس قرار دارد كه بروي پوسته عقب نيم دنده توسط يك سيلندر انتخاب كننده دنده  1-1دنده 

 نيم دنده سنگين LSو  سبك نيم دنده  HSكنترل ميشود سيلندر انتخاب كننده دنده توسط شير برقي هاي 

قرار داشته و توسط ( درب گيربكس )پوسته و كنترل پوش  شود هر دو شير برقي بروي درب كنترل مي

 . شوند  كنترل مي TECUسيگنالهاي واحد كنترل گيربكس 

نيم دنده قرار دارد نمايش داده مي شود موقعيت كه بروي سيلندر انتخاب كننده  نيم دنده توسط سنسور :توجه 

 . 
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 گيربكس اصلي -6

كوتاه شدن طول ،مجموع وزن كمتر يعني  ميباشد اين نگرونيزهس گيربكس اصلي شامل سه دنده بدون

 . مي باشد سنگرونيزه گيربكس و كاهش تعداد قطعات فرسايشي در گيربكس مانند قطعات سيستم 

( درب گيربكس ) دنده كه در پوسته كنترل انتخاب كننده تعويض دنده در گيربكس اصلي توسط دو سيلندر 

ميباشد اين سيلندرهاي انتخاب  3و2براي دنده هاي  2/3عقب و  1راي دنده هاي ب R/1د كنترل ميشود رقراردا

درب )شوند اين چهار شير برقي بروي در پوش پوسته كنترل  كننده دنده توسط چهار شير برقي كنترل مي

 . شوند  حد كنترل گيربكس كنترل مياسيگنال وطريق قرار داشته و از ( گيربكس 

زمان تعويض دنده در گيربكس اصلي دور موتور و گيربكس اصلي بايد هم  دردا براي حذف كردن فرسايش ص

دور شدن توسط واحد كنترل گيربكس و واحد هم قبل از تعويض دنده دور شوند براي رسيدن به اين هدف 

 . گيرد  انجام مي EECUكنترل موتور 
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 ( سبك و سنگين ) كمك -7
 دنده رينگي  -1

 دنده خورشيدي  -2

 هرزگرد  دنده -3

 قفسه  -1

دنده ، دنده سبك و دنده سنگين  دو نسبت باسنكرونيزه  گيربكس كمك شامل يك مكانيز دنده سياره اي

كه آنها با دنده . گويند  ميباشد دنده هرزگرد شامل پنج چرخ دنده ميباشد كه به آن دنده هرزگرد مي

 .خورشيدي روي شفت اصلي يك شبكه يكپارچه مي شوند 

 . گرد بروي قفسه قرار گرفته اند دنده هاي هرز

آزاد و هرزگرد درگير دنده هاي (درب كنترل )با استفاده از سيلندر انتخاب كنننده دنده بروي پوسته كنترل 

شود بر روي  آزاد ميباشد دنده هرزگرد قفل ميكمك شوند در دنده سبك و دنده رينگي در پوسته گيربكس 

شفت اصلي و شفت خروجي با دور . بطور يك واحد   درد مي چرخهرزگكل دنده  قفسه اي دنده هرزگرد و

 ميباشد  1-1و نسبت دنده  مساوي گردش مينمايند

در دنده سنگين دنده رينگي در پوسته گيربكس كمك قفل مي شود و دنده هاي هرزگرد توسط دنده 

و ش در مي آيد خورشيدي به چرخش در مي آيند در نتيجه شفت خروجي آهسته تر از شفت اصلي به چرخ

 . روي شفت خروجي بدست مي آيد  1:35:1دنده  نسبت دنده
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 . كمك كه بر روي سيلندر انتخاب كننده دنده قرار دارد اعالم مي شود دنده كمك بوسيله سنسور موقعيت 

مي كنترل  دنده كمك سنگين CRدنده كمك سبك و  HRسيلندر انتخاب كننده دنده بوسيله شيرهاي برقي 

قرار داشته و تئسط سيگنالهاي (  درب گيربكس)اين شيرهاي برقي بروي در پوش پوسته گيربكس  شود كه

 . كنترل مي شوند  TECUكنترل گيربكس واحد 

مي شود در تعويض شدن دنده خطي فرمان  گيربكس كمك گر چه نمي تواند جداگانه كنترل شود اما يكپارچه

 . 1تا  1نده هاي عقب و د 12تا  1در سيستم و غيره دنده هاي جلو 

در حالت  12تا  7در حالت كمك سنگين مي باشند دنده هاي  R2و R1و دنده عقب  6تا  1دنده هاي جلو 

 12تا 7در حالت كمك سبك ميباشند به طور مثال دنده هاي  R4و  R3كمك سنگين ميباشند و دنده عقب 

 .در زمانيكه خودرو درجا باشد درگير نمي شوند 
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 ( نيرو ) توان جريان -7
 R1  17/48 :1دنده عقب          14/94:1            :يك دنده 

 R2  13/73 :1دنده عقب         11/73:1               :دو دنده 

  R3  4/02 :1دنده عقب      9/04:1  :            سه دنده 

 R4  3/16 :1دنده عقب         1: 7/09             :چهاردنده 

 1: 5/57    :نجم پدنده 

 1: 4/35    :ششم دنده 

 1: 3/44    :هفتم دنده 

 1: 2/70           :هشتم دنده 

 1 : 2/08               :نه دنده 

  1: 1/63    :دهم دنده 

 1: 1/27    :يازده دنده 

 1: 1/00    :دوازده دنده 

منتقل   R3 R1  11 4 7 5 3 1اي به دنده زير براي دنده ه LPنيرو توسط شفت ورودي از طريق دنده 

روي شفت اصلي به شفت زير منتقل  HPنيرو مستقيماً به چرخ دنده   R4 R2 10 8 4 2شود براي دنده هاي مي

مي شود بوسيله ماهك انتخاب سيلندر انتخاب دنده وقتي كه         و به چرخ دنده روي شفت اصلي درگير

 . نده انجام مي شود انتخاب دنده بصورت اتوماتيك يا توسط ران

دنده يك شفت اصلي را  درگير  R/1با يكديگر درگير شدند ،ماهك دنده زمانيكه اولين دنده اصلي و نيم دنده 

از منتقل مينمايد و از طريق نيم دنده به دنده زير  LPپس نيرو  از شفت ورودي توسط چرخ دنده . خواهد كرد  

از آنجائيكه چرخ دنده يك درگيري باشد ، نيرو به شفت اصلي آنجا توسط يك به شفت اصلي منتقل مي شود 
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نيرو از طريق مجموعه دنده سياره اي به شفت خروجي منتقل مي شود كاهش دور دنده در . منتقل خواهد شد 

 . خواهد بود  R2و  R1و  6تا  1گيربكس كمك براي دنده هاي 

. فت زير است و چرخ دنده مشابه روي ش شفت اصليدنده عقب در هماهنگي پيوسته بين دنده عقب روي 

عقب را تغيير پنيون دنده برنجي روي شفت اصلي مسير بر روي شفت اصلي زمانيكه دنده عقب درگير مي شود 

و نيرو ( ديد از جلو ) اكنون شفت اصلي برعكس عقربه هاي ساعت خواهد چرخيد . خواهد داد از شفت اصلي 

 .ه به ميل گاردن و خودرو عقب خواهد رفت حركت خواهد كرد از طريق فلنج همرا
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 كالچ  -9

A         آزادي كالچ 

    B     درگيري كالچ 

نگه ثابت با ترمز دستي را كه خودرو  به ياد داشته باشيد. كالچ از نوع كالچ تك صفحه اي كششي است 

گر امكان داغي كالچ وجود ا. در حاليكه ماشين در حالت دنده اتوماتيك بر روي تپه روشن است .داريد 

دارد، و باعث مي شود المپ اطالعات همراه با عالمت داغي زياد كالچ بر روي صفحه نشان داده شود و 

 . همچنين ميتواند باعث سايش زيادي در صفحه كالچ شود 

رد يك جبران كننده سايش دا(  TECU) به علت اينكه سيلندر پنوماتيك با استفاده از واحد كنترل كالچ 

 . پس هيچ نيازي به تنظيم دستي وجود ندارد 

اساس برنامه ، . مالحظه مي كنيد هنگامي كه صفحه كالچ تعويض مي شود آن را بروي صفحه نمايش 

 . سوخت و اقتصادي بودن اين عملكرد نمايشي را ندارد 

زي شد ، سه زمان تعويض صفحه كالچ، سيلندر كالچ يا پس از اينكه واحد كنترل دوباره برنامه ري

 . كاليبراسيون كه به ترتيب در زير آمده بايد انجام شود 

 طول حركت كالچ و سايش  40084-2-

 براسيون ،گيربكس كالي 40104-2-

 كالچ  شدنكاليبراسيون ، محل درگيري  40053-2-
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لندر با الكترونيك كنترل مي شود و موقعيت پيستون در داخل سي/  يپنوماتيكالكتروسيلندر كالچ بصورت 

قرار دارد و به  CCUكه در داخل  (مدوالسيون عرض پالس ) WM كنترلشير برقي استفاده از چهار 

 متفاوتسرعتهاي . كنترل مي شود تنظيم ميگردد ( .  TECU)              گيربكس  كنترلواحد وسيله 

 . انجام ميگيرد PWM كنترل توسط شيرهاي برقي شدن كالچ  آزادو  شدن درگير

 : كه براي درگير شدن مورد استفاده قرار ميگيرد شير سلونوئيدي  دو

) درگيري آهسته  PWMشير ( . شيردرگير شدن سريع  VAFE=)  ، درگيري سريع  PWMشير 

=VASE آرام شير ر شدن درگي  ). 

 : دو شير سلونوئيدي براي رها سازي استفاده مي شود 

 )، آزاد  سازي آهسته  PWMشير ( دن سريع شير آزاد كر VAED ) رهاسازي سريع  PWMشير 

=VASD  شير آزاد كردن آهسته . ) 

 كالچ بصورت طبيعي درگير است و نمي تواند در شرايط مختلف براي چندين بار ديگر آزاد نمائيد 

 قبل از تعويض دنده 

 ( دور در دقيقه  600زير ) اگر دور موتور خيلي پايين باشد 

 .كاهش يابد اگر دور موتور خيلي سريع 

 وقتي چرخها قفل است 

 : درگير شدن مي تواند در سه حالت اتفاق افتد براي مثال 

 PWMن توسط عمل كردن دو شير آاي درگير شدن  دارد تا نقطه مكانحركت كردن كالچ تا سرعتي كه ا

گ كنيد در سطح كالچ سرعت را هماهن( VASE) و درگيري آهسته  (  VAFE ) درگيري سريعانجام مي شود 

و دادن شتاب ثابت به خودرو (  VASE )   درگيري آهسته  PWM اين انجام مي شود توسط فعال شدن شير 

و (  VAFE) ، درگيري سريع  PWM كامل شدن درگيري تا سرعتي كه امكان دارد توسط فعال شدن دو شير 

ي كه امكان دارد بعد از يك اين بدين معني است كه كالچ درگير مي شود تا سرعت(  VASE) درگيري آهسته 

سيلندر كالچ همچنين سنسور موقعيت قياسي دارد كه موقعيت واقعي  مزاحمت براي رانندهتغيير دنده بدون 

 سيلندر كالچ را نمايش مي دهد 
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 (كورس )حركت

ن ستون است از موقعيت درگير شدن تا موقعيت آزاد شد/ كورس حركتي سيلندر كالچ فاصله حركت اهرم 

تصوير باال سمت چپ موقعيت درگير شدن را نشان مي دهد زمانيكه كالچ بي اثر است ، فشار ديسك ، 

 . با همديگر  متصل هستند فاليويل صفحه و 

آزاد شدن را نشان مي دهد جاي كه پيستون سيلندر كالچ حركت مي كند  تصوير باال سمت راست موقعيت

آزاد را به سمت چپ مي كالچ حركت مي كند اهرم بلبرينگ  توسط فعال شدن فشار باد بر روي آن اهرم

 .از همديگر  فاليويلمي شود فشار ديسك صفحه كالچ و       كشد مانند شكل كه جدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 

 
 I-SHIFTبرق گيربكس سيستم 

 

 ||     صفحه شماره

18  

 

 

 

  X1-X2 شير  -55
استفاده مي شود براي دنبال  VCADS PROطول كورس حركتي كالچ و سايش در (  10081-2) تست 

،  يچ و وضعيت سايش روي صفحه كالچ در خودروهاي جديد يا ديسكهاي تعوي كردن حركت سيلندر كال

م بررسي شده با تست سايش بصورت منظنوشته شود بر روي يك برچسب بايد  X1 شير اندازه كننده 

 ( سرويس در مدت مناسب )  X2ارزشيابي جديد 

ستند بر روي بر چسب نوشته ه Dو تاريخ   Yسايش  X2ضروريست كه نتايج هر آزمايش نوشته شود شير 

 شده 

 . كامل بدست آمده تفاوت داشت صفحه كالچ بايد تعويض شود  Y زمانيكه يك ارزشيابي 

 . و ارزشيابي جديد را بنويسيد  هبعد از تعويض صفحه كالچ ، يك آزمايش جديد انجام داد
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 ترمز دنده زير  -52

ه زير در قسمت جلوي دنده زير از سمت داخل پوسته كالچ به يك ترمز دند VT2412 B در گيربكس مدل 

كار كردن جا در ل گيربكس در زمان استارت زدن وخمجهز شده است كه از آن براي پايين آوردن دور قطعات دا

خودرو استفاده مي شود از اين روش براي كاهش فرسايش ، صدا و سايش قطعات فلزي در گيربكس استفاده مي 

يض دنده به دنده هاي باالتر از ترمز دنده زير براي پايين آوردن دور شفت ورودي براي هم دور شود در زمان تعو

 . كردن بهينه استفاده مي شود 

قرار داشته (عدد ديسك  3عدد صفحه ، 2) ترمز دنده شامل يك سيلندر كه در داخل آن ترمز چند صفحه اي 

 . كه با هواي فشرده فعال مي شود 

و توسط ( درب گيربكسي ) نوماتيكي توسط شير برقي قرار گرفته و روي در پوش پوسته كنترل بعالوه سيلندر پ

 . كنترل مي شود (  TECU) الكترونيكي گيربكس واحد 
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 سيستم روغن كاري  -55

 . اين گيربكس به طريق روغنكاري تحت فشار روغن كاري مي گردد 

به اويل پمپ كشيده مي شود ، روغن در فيلتر روغن تغيير شود  اوليهصافي  روغن از پايين گيربكس از طريق

در پوش انتهايي شفت اصلي ميگردد روغن تحت فشار ، لوله تقسيم كه تعدادي              وارد روغن تحت فشار

رينگ هاي روي شفت ورودي ، شفت بلببه بيرون به سمت همچنين روغن رانده مي شود  داردسوراخ دارد در آن 

روغن به شفت % 30رينگها و دنده برنجها حدود بلبمعابر راهنمائي مي كند روغن را به سمت . و دنده كمك اصلي 

 . روغن به گيربكس كمك تقسيم مي شود % 70اصلي و 
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 پمپ روغن و فيلتر  -51
 شير سر ريزه فشار باال شروع كرد  -2           نده فيلتر شير سر ريزمسدود كن -1

 فيلتر داخلي  -1                                      للوله حام -2

 خنك كن روغن  -6                            درپوش فيلتر روغن -5

 خنك كن روغن در نماي برش خورده -7

پمپ روغن يك پمپ خارج از مركز است كه آن حركت مي كند بوسيله شفت زير از طريق يك دنده و شفت 

  . برروي دو عدد بلبرينگ كف گرد در شفت عقب نصب شده است ق دنده عقب شفت محرك محرك درگير از طري

براي روغنكاري مطمئن گيربكس در زمان مسدود ( 1)دو سوپاپ سرريز روي پمپ روغن هستند يكي از آنها 

ال رود باز هنگامي كه فشار روغن بيش از حد در سيستم با( 2)شدن فيلتر مورد استفاده قرار ميگيرد ، و ديگري 

خواهد شد ، براي مثال زمان استارت خوردن سرد آن سوپاپها در پوسته نصب شده و شامل يك فنر فشرده شده و 

 ( 1)يك جريان كامل داخل فيلتر در جهت فشار بوسيله پمپ وجود دارد سوپاپ  چنگ 

توسط  دمي شو تمحافظآن جاي است در يك نگهدارنده در پوسته پمپ و از بيرون در دسترس مي باشد فيلتر 

 جهت مانع از سقوط فيلتر ( 3) روي پوسته در فيلتر روغن يك لوله پالستيكي است ( 5)يك كاور 

 ( انتخابي ) دماي روغن گيربكس مي تواند خواهد شود روي صفحه نمايش 

.B  ده مي كاور ديگر فيلتر روغن استفامجهز شوند گيربكسها مي تواند با نصب خنك كن روغن روي گيربكس

ابتدا از ميان فيلتر پمپ مي شود پس متعاقباً روغن از طريق روغن بستن          خنك كن روغن به آن شود براي 

معبر خنك كننده از سيستم خنك ( 7)به سمت معابر روغن گيربكس از طريق لوله  خنك كن خارج مي شود 

و شيلنگها اگر الزم باشد وجود دارد يك  مبدل حرارتي خنك كن روغن از طريق لوله هاكننده موتور به سمت 

خنك كننده روغن تعويض شده با يك واسطه براي جايكه خنك كننده روغن قابل استفاده بصورت يك جايگزين 

 .هدايت كردن روغن به سمت خنك كننده 
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 كالكتورهاي الكتريكي و پنوماتيكي  -53

 كانكتور مرتبط با خودرو  .1

 كانكتور با ريتاردر  .2

 ر با سيلندر كالچ كانكتو .3

از مخزن هواي فشرده به ( 1)پمپورودي هواي فشرده . گيربكس داراي سه كانكتور هواي فشرده بيروني است 

و ( 5)پوسته كنترل مي رود در پوسته كنترل هواي فشرده به شيرهاي برقي ، توسط لوله هايي به سيلندر كالچ 

( 6)توسط گذرگاهي در پوسته كنترل ، يك لوله در داخل پوسته كالچ پوسته اصلي ، به ترمز شفت زير ين 

 .هدايت مي شود 

 . فت داراي سه كانكتور الكترونيكي در كاور پوسته كنترل است آي ش

 كانكتور الكتريكي به كيلومتر شما و سيم شاسي  -1

 كانكتور الكتريكي به ريتاردر  -2

 كانكتور الكتريكي به سيلندر كالچ  -3

  .وجود نخواهد داشت  2در مواردي كه خودرو با ريتاردر هماهنگ نباشد ، هيچ ارتباط سيمي با كانكتور  -1
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 (  Geu)پوسته كنترل  -56

 فشار هواي داخلي ترمز 

 هواي فشرده به سمت سيلندر كالچ 

 هواي فشرده به سمت شفت زير 

 قطعات ذيل مي تواند يافت شود در پوسته كنترل گيربكس 

 سيلندر انتخاب كننده دنده موازي 1واحد كنترل اتصال دهنده با سنسور زاويه يكي شده و سنسور حرارت 

 هار سنسور موقعيت الكترو مغناطيسي چ

 شير برقي 

 براي هواي سرويس سنسور فشار هوا 

 دو سنسور سرعت يكي از آنها براي شفت اصلي و يكي براي شفت زير 

 سنسور دما براي روغن گيربكس 

 براي نيم دنده و دنده هاي پايه  انتخاب هاي  ماهك

 اتصاالت هواي فشرده 

 اتصاالت الكتريكي 
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 سيلندرهاي انتخاب كننده دنده  -57

 سيلندر انتخاب كننده ماهك نيم دنده 

 سنسور موقعيت سيلندر انتخاب كننده ماهك نيم دنده 

 سيلندر انتخاب كننده ماهك نيم دنده 

  R/1سيلندر انتخاب كننده دنده 

 R/1سيلندر انتخاب كننده دنده 

 2/3سيلندر انتخاب كننده دنده

 ه كمك گيربكس سيلندر انتخاب كنند

براي جابجائي حركت با هواي فشرده به سمت ماهك هاي انتخاب و درگير شدن دنده سيلندرهاي انتخاب دنده 

 3سيستم  سبك ،/ دو وضعيتي است ، كمك سنگين (  7)  كمكياستفاده مي شود سيلندرانتخابي سيلندر 

را ، موقعيت خالص و موقعيت دنده عقب كنترل مي كند وضعيت دنده اول ( 5)سيلندر .  e.gوضعيت دارند ، 

 . سنسور موقعيت يك سنسور الكترو مغناطيسي است 
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 سنسور و بازدارنده تعويض دهنده  -51

 سنسور درجه حرارت روغن 

 سنسور موقعيت سيلندر انتخاب دنده 

 بازدارنده تنها دنده را انتخاب شده  3:2

  R/1سنسور موقعيت ، سيلندر انتخاب دنده 

 ركت سيلندر نيم دنده محدود كننده پليتح

  3/2بازدارنده، سيلندر انتخاب دنده 

 سنسور موقعيت سيلندر انتخاب كمك گيربكس 

 سنسور سرعت شفت زيرين 

ما مي توانيم باز دارنده تعويض دنده ، سنسور  180سنسور سرعت شفت اصلي بعد از چرخش پوست كنترل در 

 . سرعت ، سنسور موقعيت را ببينيم 

با شيارهايي در هر سيلندر انتخاب دنده براي امنيت ميله پيستون ، يك فنر تحت بار بازدارنده شامل يك 

همه سنسورهاي موقعيت الكترو مغناطيس . شده براي اينكه دنده با اطمينان كامل درگير شود  تثبيتموقعيت 

اندازه سرعت شفت اصلي و ( 9)ور سنسور سرعت اندازهء سرعت چرخش هر دو شفت را ميگيرئ ، سنس. هستند 

را ميگيرد، اگر چه اندازه گيري شفت اصلي ، محاسبه مي كند سرعت شفت زيرين با استفاده از ( 8)سنسور 

 قسمت كنترل كه نسبت دنده را بين دنده ها بر هر دو شفت مي راند 

 . سنسور درجه حرارت روغن در سيم ورود به رويد فوقاني نصب شده است 
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  شير برقي – 51

  1شير برقي دنده 

  2شير برقي دند ه 

  3شير برقي دنده 

 شير برقي نيم دنده سنگين 

 شير برقي نيم دنده سبك 

 شير برقي دنده عقب 

 شير برقي كمك سنگين 

 شير برقي ترمز دنده زير 

 شير برقي كمك سبك 

 8:5ارند فشار سيستم براي كاميون قرار د( درب گيربكس ) شير برقي بروي درپوش پوسته كنترل ( نه ) 9هر 

برق مستقيم )  ولت 32تا18بار مي باشد و ولتاژ الزم  1-10بار و فشار عملكردي در حدود  7:5بار و براي اتوبوس 

 .مي باشد ( 
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 برد الكترونيكي  -22

  برقيكانكتور براي شيرهاي -1

 كالچ / در تعويض دنده كمتر پردازشگر، واحد اجراء -2

 نرم افزار ،دازشگر پر-3

 كانكتور براي سنسور فشار روغن -1

 به سمت سنسور گيربكس -5

 پين  20به سمت كانكتور  -6

 سنسور زاويه  -7

م است براي نشان دادن اينكه چه برد مداري مانند يپوسته كنترل هرگز نبايد باز شود ، تنها براي اطالعات فر

 . آن است 
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 بخش كنترل  - 25

) است (  TECU)  در قسمت باالي گيربكس واقع شده ، شامل بخش كنترل انتقال ( GCV) پوسته كنترل

TECU  ) مرتبط شده با بخش تعويض دنده(GFCU ) واقع شده كه در كنترل انتخاب دنده در داخل خودرو

ل در خودرو ادغام شده است و ارتباط برقرار مي كند با بخش ها ديگر كنتر TEA/BEAبا سيستم  TECU. است 

قادر است بدست آورد تمامي  TECUال بنابراين 708ال و لينك اطالعات CAN939 لينكخودرو و توسط 

 .به منظور انجام تعويض دنده مطلوب اطالعات موجود در شبكه 

 . برنامه هاي متنوع شامل عملكرد و شاخص هاي متفاوتي براي گيربكس وجود دارد 

=B سته مانند برنامه تعويض دنده استاندارد و برنامه قدرت استاندارد پو يهپاساده ترين جايگزين عملكرد  پايه

 . است 

=C  راحت 

 .دان دارد كيك  اين مورد يك عملكرد -

 .انتخاب دنده شروع اتوماتيك  -

 .  مي برد سيستم هنگام انتخاب دنده تعدادي تغييرات را براي محاسبه  -

ي را به صورت كارآمد تر و غير فعال مي كند در دنده هاي پايين برنامه ترمز استفاده مي كند ترمزهاي كمك -

 در دورهاي موتور پايين 

 .اطالعات درجه حرارت روغن در گيربكس و هنگامي كه زمان تعويض دنده است  -

ترمز شفت زيرين و سيلندر كالچ براي تعويض كردن  Volvo باديسيستم هوشمند استفاده مي كند از ترمز  -

 .دامندي سكون  تغييرات -.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 

 
 I-SHIFTبرق گيربكس سيستم 

 

 ||     صفحه شماره

29  

 

 اقصادي سوخت   -25
 .اين مورد بهينه شده براي مصرف سوخت در ميان چيزهاي ديگر اين عملكرد آزادي دارد -

 . اين مورد فعال مي شود وقتي نه نيروي ترمز و نه قدرت موتور درخواست شده است 

 .  مي كندمحاسبه  يرغمتسيستم تعدادي  در هنگام انتخاب دنده-

 . نده شروع اتوماتيك انتخاب د -

برنامه ترمز استفاده مي كند از ترمزهاي كمكي را به صورت كارآمدتر و غير فعال مي كند در دنده هاي پايين  -

 . موتوردر دورهاي پايين 

 . كروز كنترل هوشمند كه غير فعال مي كند ترمزهاي كمكي را در شرايط خاص  -

، ترمز شفت زيرين و سيلندر كالچ براي تعويض (  VCB) ي ولووبادسيستم هوشمند استفاده مي كند از ترمز 

 .كردن 

 .تغييرات دامنه سكون -

  EPنيروي اقتصادي 

 : اين برنامه شامل مي شود تمام عملكردهاي از برنامه هاي ديگر به عالوه موارد زير 

 پايين آوردن كشتاور در دنده هاي باال ، دنده مستقيم  -

 . رمزهاي كمكي را در شرايط خاص غير فعال مي كنند كروز كنترل هوشمند ت -

، ترمز شفت زيرين و سيلندر كالچ بر تعويض دنده (  VCB) سيستم هوشمند از ترمزهاي كمكي ولوو  -

 . استفاده مي كند 

 .  تغيير دامند سكون -
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 انتخاب كننده دنده  -22
 دنده  شاسي مرحله-1

 درگير كردن اهرم  شاسي-2

 قفل انتخاب دنده  شاسي -3

 موقعيت هاي انتخاب دنده -1 

 قدرت / اقتصادي  شاسي -5

 Limp home شاسي -6

و آن در صندلي راننده تعبيه  واقع شده( GLU)در داخل انتخاب كننده دنده (  GECU)واحد انتخاب دنده 

ده به سمت جلو جا زده مي اهرم دن. شده است و برابي راحتي راننده مي تواند در آنجا در نظر گرفته شده باشد 

و اين در صورتي كه دنده در حالت خالص باشد مي شود انجام داد ( 2)درگير كردن اهرم  شاسيشود بااستفاده از 

. يك فنر فشرده شده است كه دو حالت دارد باال و پايين اين دكمه استفاده مي شود ( 1)مراحل دنده  شاسي. 

انتخاب دنده جلوگيري مي كند از درگير شدن ( 3)قفل انتخاب دنده شاسي  .در بين دنده ها  كاهشباال و براي 

 ي غير عمدي 

=R  دنده عقب 

=N خالص 

=A  اتوماتيك 

=M  دنده دستي 

=L  سنگيندنده  

=D12  1دنده  

=D9  ( تنها در كاميون ها ) 2دنده 
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هاي  دنده تعويضموتور بين  اليدورها بادر ميباشد كه استفاده مي شود ( 5( )قدرت / اقتصادي )  EIP شاسي

 Limp شاسي. به حالت اقتصادي بر مي گردد  نيست سيستم وقتي نيروي بيشتري نياز هستند نياز  كه مورد

home (6 ) در گيربكس رخ مي دهد و ( خطا ) مي شود هنگامي كه يك اشتباه      يك حالت اضطراري انتخاب

وماتيك،دستي، دنده عقب رانده شود و بايد در مسيرهاي كوتاه بكار جلوگيري مي كند از اينكه خودرو به حالت ات

 . مي رود 

 .انجام مي شود ثابت است فعال كردن و تعويض كردن تنها در هنگامي كه خودرو 
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در حالت جلو ،  Aدر حين حركت اهرم دنده به حالت  L شاسيفشار انجام مي شود به وسيله عملكرد اين  -22

براي  يدرگير شده امكان اهنگام رانندگي بمي تواند درگير شود  R1مچنين دنده ي عقب اول ، سوم و پنجم ه

 . تعويض دنده نيست 

 . نيست هنگام تعويض از جلو به عقب  ، شاسينيازي به فشار دادن 
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 : صفحه نمايش كاميونها  -25

 برنامه هاي رانندگي  -1

 دنده انتخاب -2

 ( كاهش / افزايش )دنده هاي موجود  -3

 دنده  دسته -1

 صفحه نمايش اطالعات مي دهد در مورد برنامه رانندگي در حال انجام 

=E  اقتصادي 

E=FREEWHEEL  امكان با دنده خالص رفتن 

P= POWER  قدرتي 

B=BRAKE  ترمز 

L= LIMP HOME  12تا  1نشان داده مي شود دنده (2)دنده انتخاب شده  ،N-  خالص R   دنده عقب 

فلش در جهت نمادهاي موقعيت دنده  3نشان داده مي شوند با حداكثر ( 3)ي موجود موقعيت انتخاب دنده ها

 برروي صفحه نمايش 

 نشان داده موقعيت اهرم ( 1)موقعيت انتخاب شده دنده 

R= دنده عقب 

N=  خالص 

A=  اتوماتيك 

M=  دنده دستي 

L= دنده سنگين  
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                                   حد كنترله هاي نصب شده در وامي دهد برنام زمانيكه اهرم دسته دنده جازده مي شود صفحه نمايش نشان 

) TECU )FEC,FE,C,B  ياEP 
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 صفحه نمايش اتوبوسها  -21

 E,P,B,L برنامه هاي رانندگي -1

 (كاهش ) دنده هاي موجود  -2

 موقعيت اهرم دسته دنده  -3

 (كاهش / افزايش)دنده ها موجود  -1

 دنده انتخاب شده  -5

 نمايش اطالعات مي دهد در مورد برنامه رانندگي در حال انجام صفحه 

E= اقتصادي 

P=  قدرتي 

B=  ترمز 

L=  12تا  1نشان داده مي شود دنده ( 5)دنده انتخاب شده N- ، خالصR-  عقب 

فلش در جهت نمادهاي موقعيت  3نشان داده مي شوند با حداكثر ( 2،1)موقعيت انتخاب دنده هاي موجود 

 روي صفحه نمايش  دنده بر

 نشان داده موقعيت اهرم ( 3)موقعيت انتخاب شده دنده 

R= دنده عقب 

N= خالص 

A= اتوماتيك 

M= دنده معمولي 
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ازده مي شود، صفحه نمايش نشان مي دهد برنامه هاي نصب شده در واحد كنترل جزمانيكه اهرم دسته دنده 
TECU  
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 هاارتباطي گيربكس در كاميونشماتيك -23
MID130 ال قدرت قتنواحد كنترل اTECU 

MID222 ريتارد واحد كنترل RECU  

MID223 واحد كنترل انتخاب دندهGECU 

MID144  واحد كنترل خودروVECU 

MID140  واحد كنترل صفحه داشبورد مركزي 

MID128 موتور  واحد كنترلEMS 

MID136 واحد كنترل EBS/ABS/ASR 

MID150 واحد كنترل ECS 

MID216 كنترل واحد LCM  

 گيربكس  -1

 كننده كند   -2

 يلومتر شماركسرعت سنج سنسور سرعت براي  -3

  گاز ، پدالموقعيتسوئيچ -1

 سنسور ، پدال گاز -5

VT2412B   ارتباط برقرار مي كند با يك تعداد واحد كنترل متفاوت به منظور گرفتن اطالعاتي كه مورد

در زير مثال ها از .  تنده با در نظر گرفتن رانندگي راحت اسبراي انتخاب بهترين د(  TECU)  ضاي سيستماتق

، سيگنال از  MID136واحد كنترل  FBS/ABS/ASR توسط : اطالعات كه گيربكس بازبيني ميكند / سيگنالها
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فعال سيستم  EPSفعال ،  ABSبراي تعيين سرعت  خودرو در مورد چرخش چرخ ،( 6)سنسور سرعت چرخ 

 .  تعويض دنده نخواهد كرد

براي تعيين سرعت موتور گشتاور ، ( 12)، سنسور ، سنسور دور ميل لنگ  MID128توسط واحد كنترل موتور 

 .براي ترمز موتور هنگام تعويض دنده ( 11)شير برقي  VEB/VCBغيره قفل شير برقي 

) موتوري و ترمز PTO (9 )سوئيچ ( 8)موقعيت سوئيچ براي كروز كنترل . 111واحد كنترل خودرو  از طريق

 .براي فعال كردن برنامه ترمز هوشمند و غيره  11اهرم ترمز كمكي بازدارنده (  10

تعيين ( 5)ترمز خودرو سنسور پدال گاز تعيين مي كند زمانيكه عمل مي نمائيد( 1)سوئيچ موقعيت پدال ترمز 

كند دور گيربكس زمانيكه تعيين مي (  3)كيلومتر شمار / مي كند موقعيت آن را سنسور سرعت براي تك و گراف

 دنده تعويض مي شود و غيره 

موقعيت انتخاب شده دنده ، دنده انتخاب شده ، دنده هاي ( MID140) از طريق صفحه داشبورد مركزي 

 تاريخ براي عيب يابي / ، زمان  EIPموجود ، برنامه رانندگي 

عات روي فشار كيسه ها براي اطال(  15) فشار فنر بادي سنسور  MID150 واحد كنترل  ESSاز طريق 

 محاسبه وزن كامل خودرو 

 . يك سيگنال مي دهد اگر تريلر بسته شود ( 16)، اتصال تريلر   MID216واحد كنترل LCMاز طريق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 

 
 I-SHIFTبرق گيربكس سيستم 

 

 ||     صفحه شماره

39  

 

 

 شماتيك ارتباطي گيربكس در اتوبوسها – 26

MID 130  انتقال قدرت كنترلTECU 

222 MID    ريتاردواحد كنترل TECU 

223 MID  انتخاب دنده واحد كنترلGECU  

111 MID  واحد كنترل خودروVECU 

128  MID موتور  واحد كنترل EECU 

136 MID  الكترونيك واحد كنترلEBS/ABS/ASR 

 گيربكس -1

 ريتاردر -2

 گيربكس سنسور دور شفت خروجي -3

 سوئيچ فشار ترمز -1

 پدال گازسنسور موقعيت  -5

 سنسور سرعت چرخ -6

 GECVواحد كنترل اهك دنده با م-7

 سوئيچ كروز كنترل -8

 موتور ياريتاردر ،كنترل دستي -9

 شير برقي كنترل فشار اگزوز -10

 سنسور دور ميل لنگ -11

 ترمز موتوري ولوو ،شير برقي -12
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VT2412B  به منظور گرفتن اطالعاتي كه مورد نياز سيستمTECV  است و براي انتخاب بهترين دنده با در

 . ظر گرفتن آسايش راننده، با يك تعداد واحد كنترل متفاوت ارتباط برقرار مي كند ن

 .براي تعيين كردن سرعت خودرو است  MID 136توسط واحد كنترل ترمز (  6) سنسور سرعت چرخ 

براي تعيين كردن سرعت موتور ، گشتاور و  MID128توسط واحد كنترل موتور ( 11)سنسور دور ميل لنگ 

  .غيره 

 MID128توسط واحد كنترل موتور ) VFB/VCB12 (براي ترمز موتور در حالت تعويض دنده، شير برقي در 

از واحد كنترل موتور  EPGبراي فعال كردن (  10)شير برقي كنترل فشار اگزوز .  مي شود       مورد استفاده

MID 128   و توسط واحد كنترل خودر( 8)سوئيچ كروز كنترل استفاده مي شودMID144 . 

براي فعال كردن برنامه ترمز  MID144واحد كنترل خودرو  توسط(  9) ريتاردر يا كنترل دستي ترمز موتور 

 هوشمند و غيره 

 MID144توسط واحد كنترل خودرو هنگامي كه ترمزها در خودرو مورد نياز است  ( 1) سوئيچ فشار ترمز 

 . تعيين مي كند   MID144خودرو توسط واحد كنترل را  موقعيت خود( 5)سنسور پدال گاز . تعيين مي شود 
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براي تعيين دور گيربكس وقتي كه  MID144بوسيله ( 3)براي شفت خروجي گيربكس  سنسور سرعت موتور

 دنده عوض

 . مي شود مي باشد  
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 : دنده  عويضت-27

است تعويض دنده به صورت اتوماتيك  ( Aحالت )ستفاده از برنامه اتوماتيك ساده ترين راه براي راندن خودرو ا

 . تمركز كند  درستو راننده مي تواند بر رانندگي اتفاق مي افتد 

 . روش هاي متفاوتي براي تعويض دنده به صورت اتوماتيك است كه در ادامه يك مثال آورده مي شود 

اسب ، گشتاور و سرعت خودرو دست يافته اند ، واحد الكترونيكي دور موتور منبه سابقاً براي تعويض دنده 

هنگامي كه . مي خواهد ( EFCU) گشتاور پايين تر موتور را از واحد كنترل موتور ( TECU) انتقال قدرت 

در مواردي كه موتور به حد پايين تر ميرسد و دنده ي اصلي در حالت خالص است،كالچ گرفته مي شود گشتاور

 .ي و دنده كمكي تعويض نكند ، كالچ درگير خواهد شد دنده برنج

اطالعات  TECU بعد از آن عويض شود بعد از آن كالچ درگير خواهد شددنده كمكي تيا / و  دنده برنجياگر 

خواهدكه سرعت دور موتور يكسان مي EECUمحاسبه مي كند و از ي راسرعت شفت زيرشفت اصلي و سنسور 

خروجي  ميكند سپسدنده را تعويض  (اصلي )  ت مناسب بدست مي آيد گيربكسو در اين زمان كه سرع شود

 تمامي تعويض ها. كامل مي شود  و دستورالعمل تعويض دنده( دوباره )به حداكثر توان خود برسد  تواند موتور مي

 حالت در. شده ،نمايش داده مي شود واقع كه در سيلندرهاي انتخاب كننده دنده  به وسيله سنسور موقعيت

هنگامي كه پدال گاز فشار داده نشود براي تنظيم كردن نيروي ترمز از ترمز موتور راننده هم چنين اتوماتيك 

 كاهش يا) در حالت دستي تعويض دنده . را به صورت دستي انجام دهد ( كاهش يا افزايش )ميتواند تعويض دنده 

 . ير است در حين رانندگي بدون رهائي پدال گاز امكان پذ( افزايش 
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برگردانده شود، دنده A ميرود اگر تعويض دنده ضروري نباشد تا هنگامي كه اهرم دنده به  Mبه   Aاهرم دنده از 

 .باالتر انجام نمي شود و دندهي انتخابي حفظ مي شود 

VT2412B هنگامي كه انتخاب كننده دنده به سمت عقب حركت داده مي شود  چهار دنده ي عقب دارد

اما هنوز تعويض به . را انتخاب خواهد كرد  R2و براي اتوبوس را انتخاب خواهد كرد  R1ي كاميون براسيستم 

را انتخاب كرد در هنگام استارت  R2و   R1بين دنده عقب مي توان  انتخاب براي و پذير استدنده ي ديگر امكان 

 .  امكان پذير است R4و R3تعويض دنده بين  R3در حالت 
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 : (شروع)ازينآغ دنده -21

در اتوبوس ها و . در حالت اتوماتيك،دنده آغازين براساس وزن خودرو و سطح شيب جاده انتخاب مي شود 

كاميون ها اين پارمترها براي دنده ي شروع به صورت متفاوت محاسبه مي شود سيستم اين پارامترها بوسيله 

تا حدي پارامترهاي كاميون را از فنر  TECUمحاسبه وزن بعد از اندازه گيري گشتاور شتاب بدست مي آورد 

 .نصب شده است بدست مي آورد  TECUو سنسور زاويه خودرو كه  MID 150بندي 

در حالت دستي اين راننده است كه دندهي آغازين را انتخاب مي كند و بسيار مهم است كه يك دنده ي بسيار 

 . ي و گرما در كالچ مي شود باال را انتخاب نكند چون باعث لغزي گالچ و سايش احتمال

شود كالچ دچار لغزش خواهد شد و سيستم قفل مي شود ،كالچ خالص مي انتخاب بسيار باال دنده شروع اگر 

عالمت هشدار گرماي بيش حد كالچ نمايش داده مي شودبراي استارت خودرو اول بايد دنده درگير شود  شود 

يك دنده مي توان ( كه سوئيچ ه در كنار اهرم دنده قرار دارد دگمه اي ك، توسط Mبعد از حركت اهرم به حالت 

انتخاب كرده اين دگمه همچنين براي تعويض دنده به صورت كاهش با افزايش در حين رانندگي استفاده مي 

 . شود 
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 حالت كيك دان  – 21

A  شتاب   C                             كيك دان 

بوسيله  حالت كيك دان در گيربكس اتوماتيك بع ي موارد قابل دسترسي است عملكرد كيك دان تنها براي

 . مي آيدبدست فشار بر پدال گاز تا آخرين حد 

اين ي و دريچه گاز براي حداكثر شتاب اين امكان پذير است در باكيك دان بهينه مي كند  دنده انتخ برنامه

 . حالت دستي امكان ندارد اما در  امكان پذير است و قدرت اقتصاديقدرت برنامه 
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 كمكي هايترمز - 52
.D قطع 
A.ترمز كمكي از طريق ترمز پا 

 ترمز كمكي، ترمز موتور،كندكننده 1-3

B.برنامه ترمز 

هنگام سرازيري بر روي تپه هاي شيب دار و نياز به ترمز بيشتر، برنامه ترمز جعبه دنده مي تواند درگير شود به 

جعبه دنده به سمت كاهش تغيير مي  كردن آنو سپس رها  Bن اهرم ترمز كمكي به  حالت وسيله  كشيد

 . دور موتور باالتري بدست مي آيدكند

 كامالً به صورت EPG موتوري كند كننده، ترمز VEBحاال سيستم بهتر مي كند نيروي ترمز كمكي براي 

 .همراه با كند كننده انتخاب شده اند VEBز اتوماتيك و اتوبوس ها با مجموع وزن پايين براي استفاده ا

 .را نمايش مي دهد  Bوقتي برنامه ترمز درگيري مي شود صفحه نمايش حرف 

) بعد از فعال كردن برنامه ترمز 3يا  2و  1براي درست كردن نيروي ترمز، اهرم حركت داده مي شود به حالت 

 (Bحالت 
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 عيب يابي -55

 VCADS PNOكاليبراسيون متفاوت وجود دارد كه توسط  1اوت عيب يابي و تست متف 17درحال حاضر، 

 .انجام مي شود

 :تست 

 تست سيلندر كالچ2-10010

 تست سنسور موقعيت انتخاب كننده دنده2-10012

 تست محدوده سيلندر 2-10015

 تست اهرم سيلندر 2-10016

 تست دنده 2-10020

 تست سنسور سرعت2-10023

 سنسور روغن تست سيگنال 2-10021

 PWMتست سوپاپ  2-10083

 تست سنسور فشار 2-10087

 تست سوئيچ انتخاب دنده 8-10117
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 كاليبراسيون

 سه كاليبراسيون عالي در خودرو بايد انجام شود با موارد زير

 كاليبراسيون طول كورس حركتي كالچ 2-10081

 گيربكسكاليبراسون  2-10101

 ندهكاليبراسون حالت كشش د 2-10053

 جدا كردن جعبه دنده. كاليبراسون جعبه دنده 1-10105

 تست رله بازدارنده استارت 2-10135

 تست دنده عقب/ انتخاب دنده 1تست سيلندر  2-13121

 انتخاب دنده 3و2تست سيلندر  2-13122

 تست شفت زيرين ترمز سوپاپ خورشيدي 2-13126

 تست سيلندر هاي انتخاب دنده 2-13127

 سنسور زاويهتست  2-13773

 جدا كردن جعبه دنده. تست دنده ها 1-13116
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