
1
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 

 تعالی بسمه                                          
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

                                                         

 فهرست   
 

سرويس سيستم روغن كاري-1

مشخصات انواع روغن موتور-

موتوربررسي انواع استاندارد هاي روغن -

مشخصات و ويژهگي انواع فيلتر روغن-

سرويس سيستم جرقه زني-2

 انواع شمع وكاربرد آنها  -

 انواع باطري و نحوه نگهداري و شارژآنها آنها و بازديد با تستر باطري -

 بازديد وتعويض شمع ها،وايرشمع،تنظيم دهانه شمع -

 سرويس سيستم ترمز و چرخها وفرمان   -3     

سيستم ترمز وكاركرد آنهامعرفي اجزاء -

مشخصات روغن ترمز و نحوه هواگيري سيتم ترمز-

(سايز و جنس ،شماره آنها)معرفي تاير خودرو -

مشخصات و كاربرد و جنس لنت ترمزو روش تعويض آن -

روش رگالژ ترمز دستي-

بررسي الستيك خودرو و باالنس چرخ ها ، پنچرگيري، تنظيم باد-

اندازه گيري وتنظيم و ميزان فرمانشناخت زواياي هندسي چرخها،-

بازديد و تنظيم سطح روغن هيدروليك فرمان-

 سرويس سيستم خنك كاري موتور-4

...(واترپمپ،ترموستارت، تسمه و)معرفي اجزاء وكاركرد سيستم خنك كاري -

مشخصات ضديخ و انواع آن-

(رادياتور، واترپمپ، و شيلنگ ها )بررسي نشتي سيستم خنك كننده -

(وتعويض تسمه دينام ، كولر، پمپ هيدروليك فرمان  بازديد-

بازديد و تعويض و هواگيري سيستم خنك كننده-

سيستم سوخت رساني-5

معرفي انواع سيستم سوخت رساني محصوالت ايران خودرو و رعايت نكات ايمني آنها-

(فيلتر بنزين و هوا)معرفي انواع فيلترهاي سيستم سوخت رساني وتعويض انها -
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

ر انژكتورها و بررسي نشتي آنهاطرزكا-

بررسي لوله هاي سيستم سوخت رساني و نشتي آنها-

سرويس سيستم انتقال قدرت-6

مشخصات انواع گيربكس وديفرانسيل محصوالت ايران خودرو و نحوه تعويض روغن آنها -

مشخصات انواع روغن گيربكس وديفرانسيل-

اتوماتيكبررسي و بازديد سطح روغن گيربكس دستي و -

تعويض روغن گيربكس دستي و اتوماتيك -

سيستم كالج-

سرويس سيستم آسايشي و روشنايي -7

يوز ها از نظر سوختگي و تعويض انها فشناسايي و جانمايي جعبه هاي فيوز و بررسي -

آشنايي با عملكرد چراغها ، تنظيم نور انها و تعويض المپ هاي سوخته-

تعويض فيلتر هواي ورودي به اتاق سرنشينبازديد عملكرد بخاري و كولر و -

 بازديد شيشه شوي و برف پاك كن و بررسي عملكرد آنها-
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 :سرویس سیستم روغن کاری  -1

XU7JP4/L4و  XU7JP/L3موتورهاي  سرويس ونگهداري:  1جدول شماره 

 XU7JP/L3 XU7JP4/L4 نوع موتور

 L6A LFY کد موتور

 cc 1800 cc 1800 (نامی) حجم موتور

 نوع روغن مصرفی

10W40

20W50

API-SL/SJ

10W40

API-SL

.lit.4.4 lit 4.4 ظرفيت روغن موتور بدون فيلتر

.lit.4.75 lit 4.75 ظرفيت روغن موتور با فيلتر

80Wبهران سمند ويژه  نوع روغن گيربکس

.lit 2 ظرفيت روغن

75W80 ويسکزيه روغن

کيلومتر 06666 بازديد روغندوره 

 ندارد تعويض روغن
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 

 :کالچ    

 تنظيم سيم کالچ -1

 عيب يابی    

بررسی وضعيت باطري-1

به وسيله دستگاه عيب ياب( ECU)بررسی واحد هاي کنترل الکترو نيکی-2

بررسی عملکرد چراغ ها ي هشدار در صفحه نشانگر ها -3

 سرويس هاي تکميلی -ب    

زمان انجام سرويس ها و يا تعويض قطعات، . سرويس ها در بازه خارج از سرويس هاي دوره اي انجام می گيرداين نوع 

 .هريك از موارد زير که زودتر به وقوع بپيوندد

(در صورت درخواست مشتري تعويض زودتر از مسافت قيد شده بالمانع است ) کيلومتر06666شمع ها هر -1

در صورت درخواست مشتري تعويض زودتر از مسافت و زمان قيد شده ) يا هر سال  سرويس يکبار2فيلتر هوا هر -2

(بالمانع است 

تعويض زودتر از  ويا دستورالعمل فنی ، در صورت درخواست مشتري) کيلومتر  26666تعويض فيلتر بنزين هر  -3

(مسافت قيد شده بالمانع است 

سال  0کيلومتر يا هر 06666کيت تسمه دينام هر-0

سال  0کيلومتر يا هر 06666نگ هر تسمه تايم وپولی سر ميل ل کيت-5

، پولی مذکور بايدتعويض (خودرو هاي مجهز به کولر) الزم بذکر است در صورت داشتن پولی هاي داراي ضربه گير

 .کيلومتر تعويض شود06666بدين خاطر پولی سرميل لنگ نيز بايد هر . شوند 

سال  2کيلومتر يا هر 06666موتور هر  و مايع خنك کننده( DOT4)روغن ترمز-0

سال  2بازديد و تميز کردن سيستم تهويه مطبوع هر -7

سال يك بار 3بازديد گاز کولر و در صورت لزوم شارژ آن هر -8

کيلومتر06666بازديدوضعيت و گردگيري روي  لنت ترمز هاي عقب هر -9
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 سرويس خودرو هاي دوگانه سوز -ج

 

فواصل زمانی انجام سرويس ها براي خودرو هاي گاز سوز مشابه فواصل زمانی در نظر گرفته شده براي خودروهاي  

 . بنزينی همان مدل است 

 

 .کيلومتر تعويض گردد26666فيلترگاز هر عالوه بر سرويس هاي مذکور می بايست -1

وجود زنگ زدگی وآسيب ديدگی      مورد سال يکبار از لحاظ عدم  3مخزن گاز و پايه نگهدارنده آن را هر -2

بررسی قرار دهيد

3- . 

 .                         مطابق قوانين کشور عمليات تکميلی ديگري نظيرتست مخازن ممکن است درخواست شود -3 

   (سخت)سرويس هاي شرايط خاص  -د

                                           

                در شرايط سخت فواصل بين سرويس هاي دوره اي کاهش می يابد در صورت استفاده از خودرو

 

 .شرايط سخت به شرايط گفته ميشود که خودرو در يکی از شرايط زير کار نمايد.    

 

                                            

رکردن مداوم درجا بدون کا) درصد زمان کارکرد موتور در دور آرام باشد  56خودرو به مدت حدود -1

(خاموش کردن موتور

 

در صد مسير ها در حالت بکسل کردن و يدك کشيدن کاروان به وزن  بيش از 36پيمودن حداقل -2

کيلوگرم  566

استفاده از خودرو .)کيلومتر حرکت نمايد  36در صد مسافت طی شده با سرعت کمتر از 56خودرو در بيش از -3

....(،خودرو هاي آموزش رانندگی و در محيط هاي شهري ، تاکسی ها

 .خودرو در محيط پر گرد و غبار کار نمايد -0
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

     مي بایست( شرایط سخت) در این حالت   

زمان تعويض روغن موتور  ، فيلتر روغن ، تسمه تايم و دينام و پولی سرميل لنگ ، نصف زمان در حالت -1

 .استاندارد می باشد 

ر با شرايط عادي متفاوت نمی در حالت کارکرد خودرو در محيط گرد و غبازمان تعويض تسمه تايم و دينام -2

باشد

سخت) ويس ها در شرايط عادي و خاصجدول مقايسه اي سر

 

زمان سرویس در  سرویس

 شرایط عادی

زمان سرویس  

 در شرایط خاص

زمان سرویس در 

 "شرایط خاص

استفاده مداوم در 

 "دور آرام

زمان سرویس در 

 "شرایط خاص

استفاده در محیط 

 "گرد و غبار 

 11111هر بازدید

 کیلومتر یا یكسال

 هر

کیلومتر یا 0111

یكسال

کیلومتر یا 0111هر

یكسال

کیلومتر 0111هر

یا یكسال

تعویض 

روغن و 

 فیلتر روغن

 هر

کیلومتر یا 11111

 یكسال

 0111هر

کیلومتر یا 

یكسال

کیلومتر یا 0111هر

شش ماه

کیلومتر 0111هر

یا یكسال

تعویض تسمه 

تایم ، دینام و 

 پولي ها

 هر

تر یا کیلوم01111

 چهارسال

 01111هر

تر یا کیلوم

 چهارسال

 01111هر

کیلومتر یا 

 چهارسال

 01111هر

کیلومتر یا 

 چهارسال
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

(سخت) جدول مقايسه اي سرويس ها در شرايط عادي و خاص

 درجه سانيتگراد زير صفر  15در دماي ثابت کمتر از  -ه

درجه سانتيگراد زير صفر   15کيلومتر در سال در دماي ثابت کمتر از 5666در صورت استفاده مداوم خودرو بيش از 

 . زمان تعويض روغن و فيلتر روغن موتور نصف زمان استاندارد می باشد

 .کيلومتر يا يك سال می باشد8666زمان سرويس هاي خودرو کپچر هر   سرویس های خودرو کپچر <<

 

 

 

شرررررا  ام ررررام سرررررویس ویررررا  ردیف

 تعویض قطعه

 زمان سرویس

 کیلومتر00111هر شمع 1

 درهر بار سرویس فیلتر هوا 2

کیلرررومتر یرررا   00111 تسمه دینام و پولي ها  0

 سال 0هر

کیلرررومتر یرررا   00111 روغن ترمز  0

 سال 2هر

کیلرررومتر یرررا   00111 مایع خنك کننده موتور  0

 سال2هر

سیسررتم بازدیررد و تمیررز کررردن  0

 تهویه مطبوع

 سال2هر
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

بازدیررد میررزان گرراز سیسررتم    7

 (کولر)تهویه 

 سال 0هر 

 در هر بار سرویس  فیلتر هوای محفظه سر مشین 8

9 

 

بازدیدوضرررعیت و گردگیرررری   

 لنت ترمز عقب 

 کیلومتر 00111هر

 کیلومتر  8111هر  تعویض روغن و فیلتر روغن  11

 

 .تعويض فيلتر بنزين داخل باك بنزين داراي زمان بندي خاصی نمی باشد :1نکته

 

 در صورت کارکرد خودرو در شرايط خاص زمان و يا مسافت تعويض روغن و فيلتر روغن موتور ، فيلتر هوا :2نکته

 ، تسمه دينام و پولی ها ونيز سرويس هاي خودرو به نصف کاهش می يابد

 

 

 

 درصد در دورآرام ويا پيمودن خودرو با سرعت کمتر از 56شرايط خاص به شرايطی اطالق ميگردد که خودرو بيش از 

 

 

 درصد زمان استفاده از خودرو ، کارکرد در محيط پر 36کيلومتر ، بکسل کردن ، يدك کشيدن کاروان بيش از 36

 

 

 .درجه سانتيگراد کار کند -15از  وم  در دماي کمترکيلومتر در سال بطور مدا5666گردوغبار ويا خودرو بيش از 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

TU3TU5

TU5TU3 

NFU N6A KFW K6D 

1578 cc 1578cc 1360 cc 1360 cc 

Total Quartz 

7000

Total Quartz 

7000

Total Quartz 

5000

Total Quartz 

5000

3 lit.3 lit.3 lit.3 lit.

3.25 lit.3.25 lit.3.25 lit.3.25 lit.

km 10000هر km 10000هر km 20000هر km 20000هر 

MA5دستی MA5دستی MA5دستی AL4اتوماتيک 

TP8820CN26 CF18 CF18 

Esso LT 71141
Esso EZL 848 

75W80

Esso EZL 848 

75W80

Esso ELZ 848 

75W80

 km 40000هر  km 40000هر  km 40000هر  km 60000هر 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 

 

 (EF7 )

CC1650ccحجم موتور به 

(kg) 140 وزن موتور

 SJ  10W40 نوع روغن موتور
كيلومتر 0222ليتر در هر  2.0 مصرف روغن

KM 10000 زمان تعويض فيلتر روغن 

KM 10000 زمان تعويض روغن

 بهران مهر پايه آلي نوع ضديخ مورد استفاده

 كيلومتر 022.222سال يا  3 زمان تعويض ضديخ 

RF8DE نوع شمع مورد استفاده 

   59بنزين بدون سرب با عدد اكتان نوع بنزين مورد استفاده
 

 

 L{US qt, lmp qt}حجم روغن لیتر 

 حجم روغن هاآیتم

 {2.7 ,3.2}3.1 تعویض روغن

 {2.9 ,3.5}3.3 تعویض روغن و فیلتر

API/SLبیشتر از سطح : کالس بندی روغن موتور 

 کالس ویسکوزیته روغن استاندارد انتخاب ویسکوزیته روغن

 SAE 10W–30 {℉13}℃25–باالتر از 

–30 ℃～37 ℃{–22 ℉～98 ℉} SAE 5W–30 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

:سرویس سیستم جرقه زمي -2
 

شمع 

اعم از ) هوا ، جرقه ، سوخت : جزء عبارتند از  3اين .جزء کليدي دارد تا کار کند 3يك موتور اشتعال داخلی نياز به 

که جرقه می زند و باعث می شود مخلوط شمع يك جزء مهم و ضروري موتور است ... ( . بنزين ، گاز ، گازوئيل و 

.هوا و سوخت در موتور مشتعل و شعله ور شوند

وظيفه شمع، جرقه زدن در محفظه سيلندر و در لحظه تراکم مخلوط هوا و بنزين توسط پيستون است، که منجر به انفجار 

 .آن شده و نيروي محرکه موتور را توليد می کند

( يا هوا ) الکتريکی براي ؛ گردش در الکترود مرکزي ، ايجاد جرقه در شکاف الکترود شمع با کنترل و هدايت جريان 

الکترود مرکزي با يك عايق سراميکی احاطه شده است که نارسانا . و تکميل مدار براي الکترود زمين ، عمل می کند 

ی را در مسير مناسب و مطلوب است به گونه اي که قادر است از جريان تراوشی جلوگيري کند و جريان هاي الکتريک

تضمين کند

نمودار زير ؛ اجزاي اصلی و عمده . اگر چه شمع يك جزء آشناي موتور است اما از لحاظ ساختمانی معموالً متغير است 

.يك شمع و ساختمان صحيح آنها را شرح می دهد

شمع تحت شرايط سختی عمل می کند:

.ناشی از انفجار را تحمل می کند (56Kg/cm2)لمگا پاسکا 5فشار مداوم به ميزان     •
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

.ولت را تحمل می کند 36666تا  26666ولتاژي بين     •

( ترکيبات سرب، فسفر و گوگرد)الکترود، در برابر خوردگی ناشی از ترکيبات شيميايی حاصل از احتراق     •

مقاومت می کند.

خنك شده و توسط گازهاي حاصل ار ( دماي عادي)همچنين بصورت مکرر توسط هواي ورودي به سيلندر     •

درجه سانتيگراد را تحمل  2566تا  2666احتراق دوباره گرم می شود و در اين چرخه ي سريع، تفاوت دمايی در حدود 

 می کند.

  مكاتي در مورد تنظیم شمع ها

 

گاهی باز شده و تميز و تنظيم شوند شمع هاي از جمله بخش هاي اساسی و حساس موتور هستند که اوال بايد هر از چند 

و ثانيا بعد از گذشت مدت معينی عوض شوند چون تعويض نکردن انها عالوه بر اينکه باعث بد کارکردن موتور می 

 :عدم تعويض به موقع شمع، مشکالت زير را به همراه خواهد داشت .شود مصرف سوخت را هم باال می برد 

 .افزايش مصرف سوخت ماشين -

 .ش شتاب ماشينکاه -

 .دير روشن شدن ماشين -

 .در موارد حاد، خام سوزي سوخت -

نکته خيلی مهم اين است که اگر بخواهيد از داخل موتور و چگونگی کار آن مطلع شويد شمع هاي می توانند کمك 

احتراق می شود و اگر شمع ها روغن زده و سياه باشند نشان دهنده اين است که روغن وارد محفظه   زيادي به شما کنند

بهر حال يك مکانيك خوب ؛ . اين عالمت خيلی بدي است ومی تواند نشان از نياز تعميرات اساسی براي موتور باشد 

 با استفاده از همين شمع ها موتور خودرو را ارزيابی کند می تواند

 

هزار کيلومتر  بايد تعويض کرد و اين کار معموال به هنگامی که موتور خودرو را تنظيم می  06شمع ها را معموال در هر 

 ( به دفترچه راهنماي مشتري مراجعه نماييد . ) کنند صورت می گيرد 

 

 

ل برق را برداشته و با براي اين کار ابتدا بايد محل شمع ها را در کنار موتور پيدا کرده و سپس سر پوش سيم حام

 .شمع قديمی را خارج کنيد   استفاده از آچار شمع که براي اين کار ساخته شده است
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

دقت کنيد که به هنگام تعويض شمع ؛ چون روزنه اي که شمع در آن قرار دارد مستقيما به باالي سيلندر مربوط است 

 نبايد ذرات آشغال و نظاير آن در داخل اين سوراخ بيفتد

در بيشتر . وال براي باز کردن شمع ها بايد آن را با آچار شمع و در جهت خالف حرکت عقربه هاي ساعت چرخاند معم

 Ratchets اوقات چون دسترسی مستقيم به شمع ها امکان پذير نيست بايد از آچارهايی که حالت مفصلی هستند

with flexible heads باز و بسته کردن شمع ها , آچار راست و مستقيم  استفاده شود که بدون اينگونه ابزارها و با

 .غير ممکن است 

اين ) ابتدا بايد شمع هاي قديمی را مورد بررسی قرار دهيد تا اطمينان حاصل کنيد که آيا الزم است تعويض شود يا نه 

عمر شمع تمام  اقدام به باز کردن آن کرده ايد وگرنه هنگامی که, براي مواقعی است که صرفا براي چك کردن شمع 

 .شده باشد بايد بهرحال آن را تعويض کرد 

قهوه اي متمايل به خاکستري   شمع خوب بايد داراي رسوب نازکی از. اگر الکترود شمع دچار خوردگی شده است 

اگر عايق يا نوك شمع صدمه ديده است بايد بطورکلی شمع   پوشيده شده باشد اما اگر اين رسوب زياد و سياه باشد و

 .ا عوض کرد ر

 

 

 :چند توصيه و نکته 

حتما از آچار شمع مخصوص استفاده کنيد 

 براي تعويض شمع ضمن اينکه موتور خودرو را خاموش کرده ايد اجازه دهيد که موتور سرد شود. 

 شمع ها را يکی يکی عوض کنيد هر شمع را که عوض کرديد واير شمع آن را رويش بگذاريد تا

چون اگر واير چينی به هم خورد يا ماشين اصال روشن نمی . ا به هم نخورد ترتيب واير چينی شمع ه

اگر می خواهيد همه واير شمع ها را با هم باز . شود و يا اگر هم روشن شود بدرستی کار نمی کند 

کنيد الزم است که روي آنها برچسب ترتيب را بزنيد تا بتوانيد دوباره آنها را به همان ترتيب احتراق 

 .اشان بچينيد درست 

 

 :تنظیم شكاف فاصله دو سر شمع ها 

مقدار اين فاصله حدود . می نامند ( ميزان شکاف سر شمع ها )   SPARK PLUG GAP:اصطالحا اين شکاف را  

ميلی متر است که بسته به نوع ماشين می تواند متفاوت باشد همه خودروها در دفترچه راهنماي خود مقدار اين  1تا / 06

بطور دقيق تنظيم شود اغلب تعميرکاران تجربی  FILLER GAUGE را نوشته اند که بايد با استفاده از فيلر گيج فاصله

اگر دهانه شمع زيادتر از حد . اين کار را انجام می دهند که غلط است !   با استفاده از چشم و يا ابزارهايی چون تيغه اره

 .د و کم می کنند اگر هم کم باشد با يك تيغه آن را باز می کنند معمول باشد آن را روي سطح محکمی فشار می دهن

  .در هر يك از آنها نوع خاصی از شمع قابل استفاده است ،با توجه به طراحی و ساختار خودروهاي 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 

  جدول شمع مناسب خودرو

 براي جزئيات بيشتر به راهنماي مشتري مراجعه نمايد

مصرفيموع شمع مام خودرو و موع موتور 

Bosch FR8- EYQUEM RFN58، دنا(XU7موتور ) 065سمند، پارس، پژو 

EYQUEM RFN58LZ(TU3موتور ) 3و  2تيپ  260پژو 

 EYQUEM RFN58HZ(TU5موتور )و رانا  0و  5تيپ  260پژو 

Champion- EYQUEM RFN58LZ لوگان - 96تندر 

 EYQUEM RFN سوزوکی

 

 

 شمعوایر

در سيستم هاي جرقه زنی . وظيفه مهم انتقال برق خروجی از سيستم جرقه زنی به شمع هاي موتور را داردواير شمع 

مدرن، واير شمع هم به طور کلی حذف شده است و کوئل به صورت مستقيم روي شمع قرار گرفته است که اين طرح 

و و سمندEF7 260و پژو  96تندر : عبارتند ازاتومبيل هايی که داراي اين سيستم هستند . از افت ولتاژ جلوگيري ميکند

جنس وايرهاي . البته در کشور ما خودروهاي داراي واير شمع هنوز هم توليد ميشوند... ... رانا ، دنا ، سوزوکی ، هايما و

شمع در موتورهاي کاربراتوري و انژکتوري يکی است و فقط ممکن است به دليل طرح موتورها، شکل و يا طول آنها 

 يير کند .تغ

 

 

مراحل عیب یابي و تشخیص وایر معیوب

پس از اينکه متوجه ريپ زدن ماشين و کاهش قدرت آن شديم اول بايد در حالت روشن بودن موتور، کاپوت را باال 

هر وايري را که از شمع جدا کرديد، اگر پس از جدا کردن، دور موتور . زده و تکتك وايرها را از روي شمع جدا کنيد

لم بودند و شما آن را از کار انداختيد و پس از اينکه همان واير افت کرد و موتور به لرزش افتاد يعنی آن واير و شمع سا

حال اگر .را سر جاي خود قرار داديد موتور بايد به حالت اوليه خود برگردد که نشانه سالم بودن آن واير و شمع است

افت نکرد و به واير شمعی را از روي يکی از شمعها جدا کرديد و موتور هيچ تغيير حالتی نداد يعنی حتی دورش هم 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

لرزش هم نيفتاد، نشانه از اين است که آن واير يا شمع از کار افتاده بود و حتی جدا شدن آن هم تأثيري در کار موتور 

 .نداشت

عيوب واير شمع

 .الکترود مرکزي و منفی شمع ذوب شده ، چينی سر شمع صدمه ديده است: ظاهر سر شمع 

 ربرق دزدي واير هاي شمع از يکديگ: علت 

 .ريپ زدن ، افت قدرت موتور و آسيب ديدن آن : نتيجه 

 استفاده از واير هاي مناسب: راه حل 

 

 ECUو دستگاه جی پی اس و کامپيوتر ماشين FM-AM-SW پارازيتِ شديد روي امواج راديو وجود: عيب 

 اطمينان از کارکرد صحيح دينام سپس استفاده از واير هاي مناسب: راه حل 

 شتاب ، ريپ زدن ، افت قدرت موتور در مناطق مرطوب و هنگام مه گرفتگی و بارش بارانکاهش : عيب 

 اطمينان از سالم بودن شمعها سپس استفاده از واير هاي مناسب: راه حل 

  

 برق گرفتگی شديد هنگام تماس دست با واير شمع و مشاهده جرقه در کنار واير هنگام تاريکی: عيب

 ير هاي مناسباستفاده از وا: راه حل 

 سختی بيش از حد و ذوب شدگی واير  پارگی ، پوسيدگی ،  مشاهده خوردگی ،: عيب

 .استفاده از واير هاي مناسب: راه حل 

 

 باطری

براي استفاده از امکانات برقی خودرو در هنگام خاموش بودن موتور ويا استارت زدن الزم است که منبع تغذيه جريان 

در صورت بروز مشکل در مدارات برقی خودرو ابتدا کليدي . در خودرو وجود داشته باشدمستقيم تحت عنوان باتري 

ترين عنصر مدار يعنی باتري را از لحاظ وجود عيب بررسی نموده، در صورت بی عيب بودن باتري، قسمت هاي ديگر 

 .مدار بررسی گردد

وظيفه باتري در خودرو اين است که در . می کندباتري دستگاهی است که انرژي شيميايی را به انرژي الکتريکی تبديل 

لحظه روشن نمودن موتور خودرو وهمچنين هنگامی که موتور خودرو خاموش است يا دور موتور پايين است نياز هاي 

 .را برطرف نمايد... الکتريکی خودرو مانند استارت زدن، استفاده از راديو، المپ ها، قفل مرکزي و
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 پالک مشخصات باتری

 .برروي ديواره جانبی باتري ها پالکی حاوي مشخصات علمی باتري حك شده است

 :بمعناي زير است12V 60Ahعبارت  : به عنوان مثال

12V : 12ولت برق توليد می کند که روي هم رفته کل باتري برقی با ولتاژ  2خانه داشته وهر خانه  0اين باتري 

 .ولت توليد می کند

60Ah :که بر حسب آمپر ساعت بيان می شود و عبارت است حاصل ضرب شدت جريان ثابت  ظرفيت باتري است

 .ولت نشود 1,75در زمانی که باتري می توان اين شدت جريان را تامين کند به شرط آنکه ولتاژ هرخانه باتري کمتر از 

ها استفاده شود به سرعت خالی باتوجه به اينکه باتري ها توانايی ذخيره مقدار محدودي انرژي را دارند اگر فقط از آن

بنابراين به سيستمی نياز است که جريان برق مورد نياز خودرو را تامين کرده ( انرژي خود را از دست می دهد) می شود

به عبارت ساده تر سيستم شارژ بايد بتواند تحت . سيستم شارژ اين هدف را برآورده می کند. و باتري را نيز شارژ نمايد

را تامين کرده و عالوه برآن باتري شارژ ... ق مصرف کننده هاي خودرو مانند سيستم جرقه، چراغ ها و همه شرايط بر

 . سيستم شارژ، به وسيله آلترناتور انرژي مکانيکی موتور را تبديل به انرژي الکتريکی می کند.نمايد

 

 

 :باتری خودروها از مظر ساختمان بر دو موع امد

 :سیلد -1

توليد باتري که اين نوع باتري در ايران به نام اتمی شهرت يافته و برعکس که همه فکر می کنند اين تکنولوژي جديد 

اينگونه نيست داراي الکتروليت است اما با توجه به جنس خاص صفحات درون آن ! ندارد( اسيد)نوع باتري الکتروليت 

ع باتري سيلد کلسيوم و سيلد سيلور کلسيوم می باشد از انواع جديد اين نو.نيازي به نگهداري و افزودن آب مقطر ندارد

 .که قيمت و طول عمر بيشتري نسبت به انواع باتري ها دارد

 :اسید شارژ -2

درب بايد سطح الکتروليت را  0درب روي باتري است که با باز کردن  0که نوع قديمی باتري بوده و از نشانه آن وجود 

 .بايستی آب مقطر اضافه کنيد پس نياز به نگهداري و بازديد داردببينيد و در صورت کسر الکتروليت 

: وجود دارددر باتری ها مقوله مهم  سه
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 .ولت است 12که به زبان ساده همان قدرت برق باتري است که تمامی باتري موجود معموال  ولت باتری -1

 .براي خودرو ها متغير است 226تا  35بين که به زبان ساده همان ميزان ذخيره برق باتري بوده که  آمپر باتری -2

سانتی گراد باتري چه قدر نيرو با ولتاژ  -18که ترکيبی از ولت و آمپر است يعنی در دماي  خروجي برق باتری -3

 (قدرت استارت زنی . ) ميتواند خارج کند 12

با توجه به ميزان مصرف برقی خودرو شما و همچنين قدرت دينام براي شارژ و فضاي موجود باتري هاي پيشنهادي

 ( ماي مشتري مراجعه نماييد به دفترچه راهن) براي باتري تعيين شده است

علل خرابي باطری:

.سال می تواند کار کند 1,5يك باتري با کيفيت خوب در صورت نگهداري مناسب حدود 

سن يك باتري به ريزش مواد فعال صفحات آن در اثر انقباض و انبساط اين صفحات که در طول فرآيند شارژ و دشارژ 

عميق، گرما و لرزش مراحل تخريب آن را تسريع می کنند و عاقبت رسوب تشکيل دشارژ . اتفاق می افتد بستگی دارد

. علت اصلی ديگري که باعث تخريب باتري ها می شود سولفاته شدن آنهاست. می شود و سبب اتصال کوتاه می شود

صفحات را سخت و  سولفات سرب. ماه انبار شوند 0هنگامی که باتري ها به صورت دشارژ انبار شوند يا براي بيشتر از 

چگال می کند و توانايی شارژ شدن باتري کاهش می يابد و يا به طور کلی از بين می رود و مواد فعال صفحات، ديگر 

 جريان دشارژ را ندارند و باتري از کار خواهد افتاد. قابليت تحمل

باتری:، تست و تعویض مگهداری پیشگیرامه 

سر باتريها، تمييز کردن سطوح خورده شده قطب و سر باتري و چك کردن بررسی سطح الکتروليت، محکم بودن 

تناوب اجراي اقدامات پيشگيرانه بستگی به . تسمه دينام همه براي نگهداري هاي پيشگيرانه يك باتري الزم می باشد

گرما اين مراقبت  نوع باتري و شرايط آب و هوايی دارد اما بايد حداقل يك بار قبل از شروع سرما و ماهی يك بار در

 .شود دوره اي انجام

 

 چگومگي تست کردن یك باتری:

 

بازرسی، برطرف کردن شارژ سطحی، تست وضعيت شارژ: چهار گام براي تست يك باتري اتومبيل وجود دارد 

(SOC) و تست بار(Load test ).  براي تست يك باتري يا عيب يابی سيستم شارژ يا سيستم الکتريکی، به يك

چگونگی کارکرد با مولتی متر و تستر باتري با شرح جزئيات در .نياز است تستر باتري نياز استولتمتر ديجيتال يا 

  .ه است، پارس و سمند به تفصيل آمد 065جزوات آموزش مبانی برق و سيستم هاي الکتريکی خودروهاي پژو 

چشمی را جهت بررسی آسيبهاي ظاهري از قبيل شل شدن تسمه دينام، کاهش الکتروليت، خوردگی کابلها يا بازرسي

 سر باتريها، شل شدن بست هاي نگهدارنده باتري يا کابل هاي سر باتريها يا شکستگی جعبه انجام دهيد
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تامين شود زيرا ( يا شارژري با جريان کم)ارجی ژ ثابت خ   آرام است که توسط يك ولتا  ، شارژ بهترين روش شارژ

الکتروليت زمان بيشتري جهت نفوذ به صفحات پيدا می کند

 

 شناسایي و جاممایي جعبه فیوز و بررسي فیوزها از مظر سوختگي و تعویض آمها 

با جعبه فيوز مديريت ميشود که هر فيوز وظيفه بخش يا بخشهايی را بر عهده  و انشعابات اصلی برق سيستم برق خودرو

معموال يك جعبه فيوز اصلی درون محفظه موتور قرار داشته که در . کنترل جريان برق خودرو را انجام ميدهد دارد که

چنين معموال يك جعيه هم. واقع تامين کننده برق ادوات برقی جلو خودرو و سيستم سوخت رسانی را تامين می کند 

فيوز به صورت مجزا و يا همراه با يك کنترل يونيت در داخل اتاق وجود دارد که در واقع انشعابات اداوات برقی داخل 

. خودرو و عقب خودرو از اين جعبه فيوز تامين می گردد 

وه بر فيوز رله هاي مختلفی نيز در برخی از خودرو ها جعبه فيوز فقط حاوي تعدادي فيوز می باشد و در برخی ديگر عال

.در اين جعبه جانمايی شده است 

  

و شماره  Fداخل جعبه فيوز بسته به نوع خودرو تعدادي فيوز با آمپرهاي متفاوت قرار دارد که داخل نقشه فيوزها را با 

معموال داخل جعبه فيوز چند عدد فيوز اضافه قرار دارد که در صورت سوختن فيوزي با آن تعويض .. فيوز نشان می دهد

روي درب جعبه فيوز نام فيوز و امپر هر يك از فيوزها و موقعيت فيزيکی هر فيوز داخل جعبه فيوز درج گرديده .شود

 . است 

 :فیوز
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ريکی و الکترونيکی و جلوگيري از عبور جريان بيش از حد مجاز از فيوز استتفاده متی   براي محافظت از وسايل الکت

به عبارت ساده تر فيوز قسمت ضعيف مدار است اگر جريان بيش از حد افزايش يابد ايتن قستمت ضتعيف قبتل از   . شود

 .فيوزها داراي آمپرهاي متفاوت می باشند. همه می سوزد تا سيستم هيچ گونه آسيبی نبيند

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

و چشمی تست کرد براي تست بايد فيوز از جاي خود خارج شتده   ( به وسيله مولتی متر)فيوز را می توان با تست اتصال 

 .و بعد چك شود

شنت يك فيوز آمپر باال می باشد که چند مدار اصلی را با هم کنترل می کند و موجب قطع برق باتري از مدارها می 

شود و در مواقع الزم مانند حمل و نقل خودرو يا توقف بيش از حد در پارکينگ با کشيدن اين فيوز برق مدارهاي 

زوات آموزشی به تفصيل در خصوص نقشه خوانی و جانمايی در نقشه هاي برقی ارائه شده در ج.اصلی را قطع می کنيم 

 . اين قطعه توضيح داده شده است 

 :جعبه فیوز کالسكه ای

جعبه فيوز کالسکه اي  هم به عنوان جعبه فيوز و هم يك رابتط   .اين جعبه فيوز داخل اتاق موتور نزديك باتري می باشد

 .ش ها می رودمی باشد که مثبت باتري از آن می گذرد و به ديگر بخ

فيوز می باشد که مخصوص سيستم  8داراي  عدد فيوز بوده و در خودروهاي با A.B.S 0در جعبه فيوز کالسکه اي قبال 

A.B.S است 

شرا مدارهای مرتبط به فیوزآمپرفیوز. ش

F31برق اتصالي به جعبه فیوزشنت فلزی

F32برق اتصالي به سوئیچ شنت فلزیCA
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 :موتور ECUفیوزهای مصب شده در جعبه 

در سيستم هايی که دريچه گاز آنها ستيمی نيستت و يتا استتپرموتور آنهتا از نتوع   (: آمپر 15)فيوز گرمکن دريچه گاز-1

 .فيوز وجود نداردپالستيکی است ديگر اين 

 (آمپر 16)فيوز پمپ بنزين-2

 (آمپر 16)فيوز گرمکن اکسيژن سنسور-3

 ( SL96   نوع ECU)کانکتور عيب ياب-0

 .آمپر ديگري به مدار اضافه می شود16درخودروهاي گازسوز فيوز -5

 .در بعضی موارد رله مشکی رنگ قطع کن کمپرسور کولر در اين جعبه قرار دارد-0

F3330

برق به بوبین فن سیستم خنك ارتباط 

کننده

F3430

ارتباط برق مصرفي فن از طریق رله 

فن
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 روشنایي اصلي
 :روشنايی اصلی سه حالت مختلف وجود دارددر 

                                             اين روشنايی در حالتی است که دسته روشنايی را دو مرحله: روشنايی اصلی حالت چراغ نور پايين-1 

 .چرخانيم و چراغ نور پايين روشن می شودب

يی درحالتی است که دسته روشنايی را در زمان روشن بودن چراغ اين روشنا: روشنايی اصلی حالت نور باال دائمی-2

 .نور پايين به طرف فرمان حرکت دهيم فعال می شود

اين روشنايی درهر زمانی که به طور لحظه اي دسته (: چراغ سالم يا پليسی)روشنايی اصلی حالت نور باال لحظه اي -3

 .روشنايی را به طرف فرمان حرکت دهيم فعال می شود

تنظيم نور چراغهاي جلو خودرو با کليد تنظيم نور روي داشبورد و موتور الکتريکی تنظيم نور در داخل کاسه چراغ -0

قابل کنترل می باشد لذا سرويس کار کوئيك سرويس می بايست موارد ذيل را بررسی و در صورت نياز اقدام به رفع 

 . ايراد و تعويض نمايد 

 از دسته راهنما تامين می شود؟(  دائم و لحظه اي)باال ، رق روشنايی نورپايينب: الف 

 بايد ها چراغ نور تنظيم هنگام .تنظيم نور با دستگاه لوکس سنج و بهبود بخشيدن وضعيت تابش در صورت نياز : ب 

 و نوردهی ميزان در اتالف ، حد از بيش کنندگی خيره ، شود انجام نادرست طور به کار اين اگر که داشت توجه

 دارد همراه به را راننده خستگی

 . چراغهاي خودرو معموال از سه نوع تکنولوژي يا تلفيقی از اين سه تکنولوژي استفاده می نمايند 

–المپهاي فيلمان دار  - 1 2  LED المپهاي ليزري  - 3 المپهاي 

 مختلف خودروهاي در مپال به دسترسی راه.در خودروهاي ايران خودرو از دو تکنولوژي اول استفاده گرديده است 

 المپ چند هميشه ، بيشتر ايمنی براي و کنيد وارسی سال در مرتبه يك حداقل را خودرو هاي چراغ .. است متفاوت
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 شما دست چربی که چرا ، نزنيد دست نو المپ شيشه به المپ تعويض هنگام . باشيد داشته داشبورد جعبه در يدك

 . شد خواهد اش خوردگی ترك باعث ودش داغ که زمانی و نشيند می آن روي

                                            

 

:سرویس سیستم  ترمز و چرخها و فرمان -0

 سیستم تعلیق چیست؟

خطور اسب بخار، گشتاور و شتاب صفر تا صد به ذهنشان :  کنند، معموالً کلماتی نظيرهنگامی که مردم در مورد کارايی اتومبيل فکر می

گردد، بدون استفاده اگر راننده نتواند خودرو را کنترل کند، همه قدرتی که توسط موتور ايجاد می اين در حالی است که. نمايدمی

که به فناوري موتورهاي احتراق داخلی چهار زمانه دست پيدا کردند، به همين دليل، مهندسين خودرو تقريباً از هنگامی. خواهد بود

 .يستم تعليق معطوف گرديدشان به ستوجه

خوب و کار تعليق خودرو، به حداکثر رساندن اصطکاك بين الستيك و سطح جاده، براي فراهم آوردن هدايت پايدار، دست فرمان 

 .شودبرند، خالصه میاطمينان از اينکه سرنشينان در راحتی به سر می

هندسه تعلیق

 .دهدها بر روي خودرو را نشان میها و بازوهاي متصل کننده چرخجلو و عقب، مفصلهاي هندسه تعليق در واقع نحوه قرارگيري چرخ
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 زوایای چرخ

باشد که در ادامه به ترتيب می( تو اين و تو اوت) و تو ( کينگ پين)زواياي يك چرخ در فضا شامل کستر، کمبر، محور چرخ 

 .مورد بررسی قرار خواهند گرفت

(Camber)         کمبرزاویه 

در چرخ  خط محوريهاي جلوي خودرو نسبت به حالت عمود بودن و يا زاويه بين خط قائم و تمايل يا انحراف چرخمطابق شکل 

 .نامندرا کمبر میديد از روبرو 

 

 

که انحراف به سمت داخل در قسمت و در صورتی "کمبر مثبتکه فاصله قسمت باالي دو چرخ از پايين آن بيشتر باشد "در صورتی

مبر چرخ را سايی کبنابراين براي کاهش الستيك. شودسايی میکمبر چرخ سبب الستيك. خواهد بود "کمبر منفیها باشد "باالي چرخ

از طرفی مزيت زاويه کمبر، ثبات در رانندگی به دليل افزايش سطح .بايد چنان تنظيم نمود که پس از بار گذاري مقدار آن به صفر برسد

 :باشد باشد و داراي سه حالت زير میاتکا و پايين آمدن گرانيگاه خودرو می
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کمبر صفر-

 .شودباشد که بيشتر در خودروهاي سنگين استفاده میدادن به آن سخت میو فرمان اين حالت چرخ عمود بر سطح جاده

 

 

کمبر منفي-

-

 .کنندهاي عقب استفاده میهاي تعليق مستقل براي افزايش سطح اتکاي خودرو با جاده از کمبر منفی در چرخدر سيستم

کمبر مثبت-

-

 :ود شهاي جلو معموال به داليل زير از کمبر مثبت استفاده میدر چرخ

سايی مناسب استچرخ وقتی زير بار قرار گيرد به حالت قائم در آمده که از ديد الستيك. 

گرددها اعمال میدر کمبر مثبت نيروي کمتري به مهره سر کمك اعمال شده و نيرو، بيشتر روي بلبرينگ. 

ها و محورها تاثير گذاشته سيبكشود نيروي کششی بر صورت قائم در آمده و باعث میها بهدر حالت بار کامل چرخ

 .ها را رفع کندو لقی احتمالی آن

(Caster)کسترزاویه 

زاويه "سازد را اي که محور فرمان يا راستاي پايه محور مك فرسون و سيبك زير با خط قائم از ديد جانب میزاويهمطابق شکل زير، 

 .نامندمی "کستر

خودرو باشد و کستر منفی چرخ در جلوي  نيرو فرسون به طرف عقب خودرو باشد و نقطه اثرزاويه کستر مثبت يعنی تمايل محور مك 

کستر )نقطه اثر محور فرمان بر روي سطح زمين جلوتر از نقطه اتکاء چرخ قرار گيرد کههنگامی .يعنی نقطه اثر در عقب چرخ باشد
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 .گرددکه باعث پايداري سويی خودرو می شودچرخ به جلو کشيده می ،(مثبت

 کینگ پینزاویه 

 محور فرمان در سيستم. گويندمی "زاويه کينگ پين"دهد را تشکيل میدر ديد از روبرو اي که محور فرمان با خط قائم زاويه

 

 

 قابل توجه .گذردمی کمك فنر گاه فنر و سيبك زيرهاي تعليق و فنربندي از نوع مك فرسون يا مستقل خطی است که از تکيه

 

 

 .باشدانحراف محور فرمان به سمت داخل خودرو می است که 
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 Toe-out اوت  تو

هاي جلو از قسمت عقب بيشتر با وجود اين زاويه فاصله جلوي چرخ .گويندمی "اوت زاويه تو"هاي جلوي خودرو را چرخ بازيسر 

 .است

 

 

 

 ها و و انحراف خودرو در سر پيچبا توجه به اصل آکرمان جهت جلوگيري از لغزش مطابق شکل زير و 

 

 راستاي عمود بر هر چهار چرخ بايد از يك نقطه عبور کند و چون  سايش غير يکنواخت تاير،جلوگيري از 

 

 اي کوچکتري را نسبت به چرخ باشد و نيز اينکه چرخ داخل پيچ مسير دايرههاي جلو میدهی با چرخجهت

 

 

 ها پس بايستی زاويه گردش چرخ داخلی بيشتر از چرخ خارجی باشد و چون چرخ ،نمايدطی می پيچ خارج
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 باشند بايد باز شوند و زاويه سربازي پيدا کنند که اين ويژگی با طراحی ذوزنقه فرمان ايجاد داراي سر جمعی می

 

 .شود تا اينکه راس ذوزنقه فرمان در نقطه داخل پيچ به ضلع بزرگتر نزديك شودمی
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 ودرو های تولیدی شرکت ایران خودروکلیه خ -مقادیر زوایای چرخ ها

 

 

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



32

 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان
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 :سیستم فرمان        
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:فرمان       

، هاتبديل گشتاور ورودي غربيلك فرمان به زاويه فرمان چرخدهی به خودرو در راستاي دلخواه راننده، جهت

از طرفی سيستم . باشدفرمان و بهبود وضعيت سايش تاير از جمله وظايف يك سيستم فرمان میتعيين مقدار ميزان 

تطابق با سيستم ، تعميرات کم، عمر باال، جايابی، جذب انرژي، رفتار گذراي مناسب، بهره مناسبفرمان بايستی 

 داشته باشد تا مقرون به صرفه براي استفاده در خودرو باشد تعليق

 

 

     

                                                                 

 هواگیری مدار هیدرولیك فرمان

داشته و با افزودن دقيقه در دور آرام روشن نگه 3تا  2براي هواگيري مدار هيدروليك موتور را به مدت 

ن فرمان به جهات مختلف طی چند مرتبه چرخاند. سطح آن در باالترين حد مجاز نگه داشته شود  روغن،

براي پر کردن سيستم از روغن . سيستم را هواگيري شده و در پايان سطح روغن تا باالترين حد مجاز پر شود

 .نو استفاده شده و روغنی را که در عمليات تخليه از مدار خارج شده است به داخل مخزن بازگردانده نشود
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

جلو راست  و عقب  : 2مدار جلو چپ  و عقب راست    : 1مدار .  باشدمدار ترمز گروه پژو به صورت ضربدري می

 چپ

 

 

 

 

 

 

 :سیستم ترمز

 

 

 

.می باشد DOT ) ) 3و يا  (DOT4 )روغن ترمز مصرفی از نوع توصيه شده در دفترچه خودرو معموال نوع 

همچنين در مناطق با آب و هواي مرطوب، کيلومتر . کيلومتر کارکرد خودرو کامالً تعويض گردد 06666بايست هر روغن ترمز می

 .دقيق هر خودرو را در دفترچه راهنماي آن پيدا نمود البته می توان اطالعات.خواهد بود 26666تعويض روغن ترمز هر 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 :ترتیب هواگیری به صورت زیر است

 

 

A-               عقب راستB-                جلو چپC-          عقب چپD- جلو راست 

 

 

 

 

 .(صورت ضربدري هواگيري را انجام دادبايستی از دورترين مسير نسبت به پمپ شروع نمود و به)
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

  ممایش شماتیك مراحل هواگیری

 

       S30 ABSسيستم 

 
 

 

 چهار مداره  دیاگرام سیستم دو کاماله

 : بوستر -پارامترهاي سيلندر ترمز اصلی 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

  :بوستر

پيستون .  1

 ديافراگم .2

 فنر برگشت .3

 ميله فشار .0

 سوپاپ يك طرفه .5

 فيلتر هوا  .0

 سوراخ تخليه .7

 Bکانال مکش محفظه .8

 اهرم کنترل .9

 پالنجر .16

ديسك فشار  .11

 سوپاپ هوا .12
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 سيلندر ترمز اصلی دو کانال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. حالت عادی

تحت تاثیر میله فشار، دو پیستون به طور همزمان نزدیک 

پس از آن که  پوشش اصطکاکی . شوند سوراخ بای پس می

پیستون به دیسک یا کاسه چرخ متصل شد، فشار در خط 

 .یابد لوله دوگانه افزایش می

 

 

 

B.  ناتوان به ایجاد فشار 2سیلندر 

 در این لحظه مقاومت فشاری در خط لوله دوم تشکیل

S  به انتهای سمت چپ سیلندر اصلی  نشده و پیستون

در صورتیکه پدال ترمز بیشتر فشار داده . شود فشرده می

بیشتر به سمت چپ فشرده شده و در  Pشود، پیستون 

  .کند خط لوله نخست ایجاد فشار می

 

 

 

 

C.  ناتوان به ایجاد فشار 1سیلندر 

کیل در این لحظه مقاومت فشاری در خط لوله اول تش

به انتهای سمت چپ سیلندر اصلی  Pنشده و پیستون 

شود و در مقابل بخش گرد فوالدی سمت راست  فشرده می

S در صورتیکه پدال ترمز بیشتر . گیرد قرار می پیستون

S بیشتر به سمت چپ فشرده  فشار داده شود، پیستون

  .کند شده و در خط لوله دوم ایجاد فشار می

A

B

C
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 :ديسك ترمز چرخ جلو

پذيري اين  باشد، بلکه به منظور برگشت پيستون از طريق خاصيت انعطاف بندي نمی اورينگ آببند پيستون به منظور آب

 .باشد عضو بوده و همچنين براي جلوگيري از سايش ديسك ترمز پس از رهاسازي پدال ترمز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معموال به دوصورت  در خودرو هاي سواري مورد استاده قرار می گيرند عقب :ديسك ترمز چرخ 

 

 

 

 کاسه ای -2دیسكي                                                                                    -  1
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 

 : تایر 

تاثير گذار بر روي ايمنی خودروها به ها همواره يکی از مهمترين اجزاي خودرو بوده و از مهمترين عوامل الستيك

مهمترين عامل براي . ها دقت کافی را به عمل آوردداري از آننگه بنابراين يك راننده خوب بايد در. رودشمار می

گرماي زياد باعث فرسايش سريعتر . هاستآنها رعايت سرعت مناسب و تنظيم مرتب بادافزايش دوام و عمر الستيك

کم بودن باد الستيك و سرعت زياد باعث افزايش دماي الستيك و دو عامل. شودالستيك خودروها میو کاهش عمر 

 .شوندآن میتردر نتيجه فرسودگی سريع

 داری الستیكمگه

 : از اين اعمال عبارتند. مرتب انجام شود طورهب داري الستيك شامل اعمالی است که بايدنگه

 فشار باد( الف

براي سنجيدن باد تاير . شودمعموال اندازه باد هر تاير روي بدنه خودرو نوشته می. ا باد مخصوص کار کندهر تاير بايد ب

الستيك کم باد و يا الستيکی که بيش از اندازه باد داشته . بايد از درجه باد استفاده نمود و هرگز نبايد با چشم حدس زد

طور نامنظم سائيده شده و خاصيت باد زياد داشته باشد به اگر. کندخطرناك بوده و عمرالستيك را کم می. باشد

 .دهدارتجاعی خود را از دست می

 :ها عواقب زير را در پی دارد فشار کمتر از حد معمول الستيك

 هاسائيدگی و فرسودگی الستيك.  1

 هاعدم کارکرد دقيق آن. 2

 افزايش مصرف بنزين. 3 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 بندي الزم باشد و فشار بيش از حد باعث کج شدن رينگ و جدا رينگ، فاقد آب شود تا لبه برآمده کنارباعث می. 0 

 .گرددشدن الستيك از رينگ می

 

 

 :ها بيش از حد معمول باشد که فشار باد الستيكدر صورتی 

رانندگی با خودرو به راحتی ميسر نبوده.1

 .شودسطح ميانی الستيك به سرعت سائيده می.2

 رافات فرمان به دنبال خواهد داشتفات را در اثر انحخطرات ناشی از وقوع تصاد.3

 متناسب بودن الستیك( ب

تا باعث سائيدگی غير يکنواخت . هاي هر خودرو بايد از نظر نوع و آج با هم يکنواخت باشندتايرهاي زوجی و الستيك

 .زندها به کمك و ديفرانسيل نيز صدمه میعالوه عدم تناسب الستيكبه. الستيك نگردد

 جاب ا ممودن الستیك (  ج

 .و منظم تعويض نمود( 3به 2و0به1)طور ضربدري هاي يك خودرو را بهکيلومتر بايد الستيك 8666هر 

 سائیدگي مامرتب (د

طور دقيق تنظيم نيست و هاي خودرو بهدليل بر اين است که چرخ. ها مشاهده شداگر آثار سائيدگی نامرتب در الستيك

 .نمودرا تنظيم بايد آن

 .باشدشرح ذيل میتوجه داشته باشيد که وجود فشار باد صحيح در تايرها داراي امتيازاتی به

 داشتن تسلط بيشتر راننده درحرکت خودرو( الف

 تر در حرکت و پيچيدن خودروداشتن ترمز دقيق( ب
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 صرفه جويی در مصرف سوخت( ج

 افزايش عمر و دوام بيشتر تايرها( د

 هاباالمس چرخ

ها نيز کاسته ها دقيق انجام گرفته باشد، رانندگی بسيار آسان بوده و در ضمن از سائيدگی آج الستيكباالنس چرخاگر 

 .شودمی

-ها میها ، باعث بروز ارتعاشات آزار دهنده و سائيدگی ناهمگون الستيكها ، و ناميزان بودن آنباالنس غلط چرخ

 .گردد

 محوه تعویض تایر پنچر

 

دنده را در وضعيت دنده يك و يا عقب قرار در محلی سفت و هموار متوقف و ترمزدستی را کشيده و دستهخودرو را . 1

 .داده و جلوي چرخ مخالف موقعيت جك را مهار نمائيد

 .ابتدا تاير زاپاس را از داخل صندوق عقب خارج نموده و در نزديکی تاير پنچر قرار دهيد. 2

که الستيك کامال از روي زمين هاي ساعت شل کرده و تا زمانیف جهت عقربههاي چرخ را برخالهر يك از پيچ. 3

 .ها را بيرون نياوريدبلند نشده هيچ يك از مهره

هاي ساعت آنقدر سر جك را در محل مخصوص خود قرار داده و دستگيره جك را در جهت حرکت عقربه. 0

 .بگردانيد تا الستيك از روي زمين کامال بلند شود

سپس با آچار . هاي چرخ را با دست تا آخر سفت کنيدتيك زاپاس را در جاي الستيك باز شده قرار داده و پيچالس. 5

هاي مجددا پيچ. صورت ضربدري سفت کرده جك را چرخانده و الستيك را پائين آوريدهاي چرخ را بهچرخ پيچ

 .چرخ را سفت و محکم نمائيد
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 : جابجايی تاير ها 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 :فشار باد تایر مكاتي در خصوص تنظیم 

تابش نور خورشيد . دهد در حالت سرد تنظيم کنيد، زيرا حرارت تاير، فشار باد آن را افزايش میفقط باد تاير را .1

 . کند در زمان پارك طوالنی نيز چنين حالتی ايجاد می

 .را با دقت ببنديد« والو»بعد از تنظيم باد، درپوش .2

 

ه شده توسط کارخانه سازنده خودرو حتما به فشار استاندارد ارائ. براي تنظيم باد به چشم خود اعتماد نکنيد .3

، روي ستون در  يا روي رکاب  داخل درب صندوق عقببرچسب ميزان فشار باد توصيه شده در . توجه کنيد

 .نوشته شده است

افزايش يا کاهش فشار باد  افزايش يا کاهش دما در . کنترل شوند هر ماه  فشار باد الستيك ها می بايست.0

 .موثر است ها الستيك

 : جدول باد الستيکها .5

به دليل بيشتر بودن وزن در حالت عادي 

خودرو روي اكسل جلو و همچنين قرار داشتن 

 11سيستم فرمان در اين محور سايش تاير ها 

درصد بيشتر از تاير هاي نصب شده  21تا 

روي اكسل عقب مي باشد، بنابراين با توصيه 

سازنده در فواصل زماني معين كه در دفترچه 

ا باهم  طبق شكل خودرو مي باشد جاي آنها ر

روبروتعويض شود 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 چرخ جلو چرخ عقب
 خودرو شرایط رامندگي

BarPsibarPsi

 رامندگي در شهر 29 2 29 2
 010پژو 

 رامندگي در اتوبان 01 2.1 01 2.1

 رامندگي در شهر 29 2 29 2
 پژو پارس

 رامندگي در اتوبان 01 2.1 01 2.1

 رامندگي در شهر 00 2.0 00 2.0
 210پژو 

 رامندگي در اتوبان 00 2.0 00 2.0

برررررا  91تنررررردر  رامندگي در شهر 29 2 02 2.2

السررررررررررررتیك 

10/00/180 
2.2 02 2 29 

 رامندگي در اتوبان

برررررا  91تنررررردر  رامندگي در شهر 29 2 29 2

السررررررررررررتیك 

10/71/180 
2 29 2 29 

 رامندگي در اتوبان

 رامندگي در شهر 00 2.0 00 0
 تندر پیكاپ

 رامندگي در اتوبان 00 2.0 00 0

سررررمند / سررررمند رامندگي در شهر 29 2 29 2

 رامندگي در اتوبان 01 2.1 01 2.1 سورن
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 رامندگي در شهر 00 2.0 00 0
 وامت آریسان

 رامندگي در اتوبان 00 2.0 00 0

 رامندگي در شهر 00 2.0 00 2.0
 راما

 رامندگي در اتوبان 00 2.0 00 2.0

 در شهررامندگي  29 2 29 2
 دما

 رامندگي در اتوبان 01 2.1 01 2.1

 

 

مقادير ارائه شده در جدول فوق ، براي حالتی است که خودرو بدون بار بوده و سرنشينان از خودرو خارج .  1توجه

 .شده باشند 

 منظور از رانندگی در اتوبان ، رانندگی در مسير هاي طوالنی بين شهري با سرعتهاي باال می باشد .2توجه 

 

 مویسي تایرهای رادیالمدازها

195/65R15 91H 

 

نشان دهنده  195سواري است،  نويسی تايرهاي راديالترين شيوه براي اندازهدر اين روش که رايج

 15معرف ساختار راديال و عدد  Rنسبت منظر برحسب درصد،  65 متر، عرض مقطع تاير برحسب ميلی

نشان دهنده  Hشاخص بار و  مبين 91همچنين در مثال فوق عدد . باشدقطررينگ برحسب اينچ می

 .  شاخص سرعت تاير است

 تر استمتر، ارتفاع ديواره کوتاهک
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 

 

 شاخص سرعت

 

. ميشود حداکثر بار تحمل کند، شاخص سرعت ناميده اعمالتواند در شرايط سرعتی که تاير می حداکثر

که اين  دهندرا با استفاده از حروف الفباي التين نشان می شاخص سرعت  تاير استانداردهاي تاير در

در  .باشدمی Tکه داراي شاخص سرعت  عنوان مثال تايريهب .شوندحروف روي ديواره تاير درج می

 .  در جاده  استاندارد را دارد کيلومتر در ساعت 196سرعت تا  ملشرايط بار حداکثر قابليت تح

 

 

 

شاخص سرعت
میزان سرعت

km/h

شاخص 

سرعت

میزان سرعت

km/h

15J100

A210K110

A315L120
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

A420M130

A525N140

A630P150

A735O160

A840R170

B50S180

C60T190

D65U200

E70H210

F80V240

G90Y270

 

 

 :شاخص بار

-به. کار رفته در آن توان تحمل ميزان بار مشخصی را دارده هاي بهر تاير با توجه به ساختار و تعداد اليه

وزن   کند، شامل مجموعکه چهار حلقه تاير يك خودروي سواري تحمل می عنوان مثال مجموع وزنی

بنابراين تاير سازان با . باشداضافه بار می عالوه چند درصدهخودرو با باك بنزين پر و وزن سرنشينان ب

براي تايرهاي   مشخصات خودروي مربوطه و با استناد به استانداردهاي موجود، توجه به اندازه تاير و

 LI80ري که داراي شاخص بار عنوان مثال تايهب .کنندمختلف يك حداکثر تحمل ميزان بار معين می

 .(   باشدمی  Load Indexمخفف  LI) .کيلوگرم بار را تحمل کند 566  تواند تااست می
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 :جدول شاخص بار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



51

 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

0- سرویس خنك کاری موتور    : 

XU

                                                                                               :برای هواگیری به ترتیب زیر عمل می کنیم 

.تم خنک کننده، مخزن آب و کل مدار را کامالً با آب تمیز می شوییمسقبل از پر کردن سی(1

ی هواگیری ها پیچقرار می دهیم و بر روی درپوش انبساط   زیر را مطابق شکل  [1] منبع هواگیری(2

.کنیمرا باز می ( روی هوزینگ ترموستات قرار دارند)

 

 

منبع  قرار دادن : شکل  

 هواگیری

 

 

 

 

 پییچ محیل   هیر زمیان کیه ارییان میایع از    .را با آب و ضدیخ به آرامیی پیر میی کنییم    کاریمدار سیستم خنک (3

.هوایی واود نداردهای هواگیری بدون حباب خارج شد، اطمینان می یابیم که در سیستم 

لیتر پر می کنیم تا مجموعه بخاری نیز پر  1منبع هواگیری را تا عالمت سر اای خود بسته و پیچ های هواگیری را (4

.شود
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

5)1500rpm 2000 موتور را روشن می نماییم و دور موتور را بینrpm نگاه می داریم تا دور کند فن، دو بار و یا  تا

در این زمان ارتفاع مایع درون منبع هواگیری را در حد یک لیتر ثابت می  .ار نمایددور تند فن، یک بار شروع بک

.نماییم

در صورت لزوم  .منبع هواگیری را باز نموده و سریعاً در منبع انبساط را محکم می کنیم .موتور را خاموش می کنیم(6

.زیمم پر می نماییمکمدار را با مایع تا حد ما

 .هواگیری زمانی صورت می گیرد که موتور سرد باشدشروع  :نکته                       

        

TU

 :مكته مهم

يا يکی از قطعات سيستم خنك کاري تعويض شده  زمانی هواگيري می کنيم که آب سيستم کامالً خالی شده باشد

 .باشد

 

 

 

 

 

منبععععععععععع  

هواگيری
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

بر روی درپوش امبساطمصب منبع هواگیری 

 .قبل از پر کردن سيتم خنك کننده، مخزن آب و کل مدار را کامالً با آب تميز می شوييم

 .منبع هواگيري را مطابق شکل فوق بر روي درپوش انبساط نصب می نماييم

 .را باز می نماييم( که روي شلنگ بخاري و هاوزينگ ترموستات قرار دارند)پيچهاي هواگيري 

 .تم خنك کننده را با آب و ضديخ به آرامی پر می کنيممدار سيس

هر زمان که جريان مايع از پيچهاي هواگيري بدون حباب خارج شد، اطمينان می يابيم که در سيستم هوايی وجود 

 .ندارد

 

 .پيچ هاي هواگيري را محکم می نماييم

 .پر شودليتر پر می کنيم تا مجموعه بخاري نيز  1منبع هواگيري را تا عالمت 

1500rpm 2000 موتور را روشن می نماييم و دور موتور را بينrpm نگاه می داريم تا دور کند فن، دو بار و يا  تا

 .دور تند فن، يك بار شروع بکار نمايد

 .در اين زمان ارتفاع مايع درون منبع هواگيري را در حد يك ليتر ثابت می نماييم

 .موتور را خاموش می کنيم

 

 

 .هواگيري را باز نموده و سريعاً در منبع انبساط را محکم می کنيممنبع 

 .در صورت لزوم مدار را با مايع تا حد ماگزيمم پر می نماييم

 

 

 

:مكته مهم

 .هواگيري فقط زمانی صورت می گيرد که موتور سرد باشد
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 

XU7JP/L3XU7JP4/L4

 XU7JP/L3 XU7JP4/L4 موتورنوع 

 L6A LFY کد موتور

 cc 1800 cc 1800 (نامی)حجم موتور 

 نوع روغن مصرفی

10W40

20W50

API-SL/SJ

10W40

API-SL

.lit.4.4 lit 4.4 ظرفیت روغن موتور بدون فیلتر

.lit.4.75 lit 4.75 ظرفیت روغن موتور با فیلتر

80Wبهران سمند ویژه  نوع روغن گيربکس

.lit 2 ظرفيت روغن

75W80 ویسکزیه روغن

کيلومتر 06666 دوره بازدید روغن

 ندارد تعویض روغن
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

TU3TU5

TU5TU3 

NFU N6A KFW K6D 

1578 cc 1578cc 1360 cc 1360 cc 

Total Quartz 

7000

Total Quartz 

7000

Total Quartz 

5000

Total Quartz 

5000

3 lit.3 lit.3 lit.3 lit.

3.25 lit.3.25 lit.3.25 lit.3.25 lit.

km 10000هر km 10000هر km 20000هر km 20000هر 

MA5دستی MA5دستی MA5دستی AL4اتوماتيک 

TP8820CN26 CF18 CF18 

Esso LT 71141
Esso EZL 848 

75W80

Esso EZL 848 

75W80

Esso ELZ 848 

75W80

 km 40000هر  km 40000هر  km 40000هر  km 60000هر 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

:سرویس سیستم سوخت رسامي-0

:سیكل احتراق در موتورهای بنزیني

 

 

 

 

 تبديل می( دورانی)احتراق داخلی بنزينی انرژي شيميايی نهفته در سوخت به انرژي مکانيکیدر موتورهاي 

 براي تشکيل مخلوط ( پشت سوپاپ هوا)امروزه در موتورهاي بنزينی از تزريق به داخل منيفولد ورودي . گردد

 اين مخلوط با حرکت روبه پايين پيستون و انجام عمل مکش به داخل سيلندر . شودسوخت و هوا استفاده می

 سازد تا براي انجام عمل احتراق زمانبندي آيد مخلوط را فشرده میهنگاميکه پيستون باال می. شودکشيده می

 شود، محترق که بوسيله شمع اعمال می( جرقه)شده آماده شود و اين مخلوط فشرده، توسط يك انرژي خارجی 

 گرماي آزاد شده در فرآيند احتراق، باعث منبسط شدن گازهاي سوخته شده گرديده و سيلندر را . گرددمی

 اين حرکت توسط شاتون به ميل. رانداين فشار پيستون را با سرعت به سمت پايين می. دهدتحت فشار قرار می

 بعد از هر مرحله احتراق گازهاي سوخته شده، . دگردلنگ منتقل شده و توسط آن به حرکت دورانی تبديل می

 . شودبه بيرون رانده می( دود)با حرکت روبه باالي پيستون ازطريق سوپاپ خروجی 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 نوع خودرو ECUنوع 
/ تعداد پایه

 کانکتور

MM8P 1/35 مسند و پژو پرشیا 

SL96 

با برچسب آبی 

 رنگ
 4051/55مسند، پژو پارس و پژو 

برچسب صورتی با 

 رنگ
 RD1/55پژو 

با برچسب سبز 

 رنگ
 1/55 پیکان

SAGE

MS2000

Hom: SAGEM S2000-

35
 NONMUX3/112 206پژو 

Hom: SAGEM S2000-

3F or 3E
 MUX 3/112 206پژو 

SAGEM S2000-10 
 405مسند، پژو پارس و پژو 

 با یونیت فن
3/112 

SAGEM S2000-10LC 
 405مسند، پژو پارس، پژو 

 بدون یونیت فن
3/112 

SAGEM S2000-11  پیکان و پژوRD3/112 

BOSCH 

BOSCH ME 7.4.4 
تیپ پنج و شش و  206پژو 

 پژو پارس
3/112 

BOSCH ME 7.4.5  206پژو SD3/112 

BOSCH MP 7.3  پژو پارسELX1/88 

BOSCH ME 7.4.9NG
موتور ملی دوگانه سوز 

 بدون ایموبیالیزر
3/128

BOSCH ME 7.4.9NG 

Immo

موتور ملی دوگانه سوز با 

 ایموبیالیزر
3/128

BOSCH ME 7.4.9PT 

Immo

موتور ملی بنزینی با 

 ایموبیالیزر
3/128

SIEMENS 
و  Roa، و پژو 405مسند، پژو 

 باردو
1/90

VALEO
J34602 3/112 مالتی پلکس 

J35206 SD 3/112 دوگانه سوز 

 

 ای چهار زمامهاحتراق جرقهسیكل کاری موتور 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 

 های امژکتوریمزایای سیستم

 

از . باشدرسامي امژکتوری دارای مزایای بسیاری مسبت به سیستم کاربراتوری ميهای سوختسیستم

 :توان به موارد زیر اشاره کردها ميمهمترین این ویژگي

 

کاهش آلودگی خروجی از موتور.1

کاهش مصرف سوخت.2

بهتر در هواي سرد و بهبود عمليات گرم شدن موتورقابليت استارت .3

تر و بهينه منيفولد ورودي هوا، کنترل دور آرام و قابليت حذف ونتوري، طراحی راحت: بهبود عملکرد موتور.0

...تر و گيري سريعشتاب

(کنار دريا)عدم نياز به تنظيم خودرو در جابجايی از مناطق کوهستانی به مناطق پر فشار .5

کنواخت مخلوط سوخت و هوا براي تمامی سيلندرهاتوزيع ي.0
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 :حاالت پاشش سوخت 

جويی مصرف سوخت و نيز کاهش گازهاي آالينده از خروجی حالت پاشش سوخت يکی از پارامترهاي مهم در صرفه 

انواع اين  حالت ها عبارت . از سه حالت پاشش سوخت استفاده ميشود   mpfiسيستمهاي سوخت رسانی  .موتور ميباشد

:  است از

                

پاشش همزمان

پاشش گروهی

پاشش ترتيبی

 

:پاشش همزمان

دو مرتبه در هر سيکل کامل )لنگ در اين حالت پاشش، فرآيند پاشش سوخت يك مرتبه در هر دور گردش ميل 

. گيرددر يك زمان معين و در تمامی انژکتورها صورت می( بنزين مورد نياز براي احتراق سيلندر موتور و هر بار نيمی از

ي مدل حالت پاشش خودروهاي پژو پرشيا و سمند اوليه با ECU. شودبه اين حالت، پاشش استاتيك نيز گفته می

MM8P باشدبصورت همزمان می.ECU ي مربوطه در دستگاه عيب مقدار سوخت و آوانس جرقه بوسيله منو در اين

 .ياب قابل تنظيم می باشد
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 

 

 

:ی امواع حالتهای پاشش سوخت مقایسه

 

 

a  :پاشش همزمان 

b  :پاشش گروهي

:c  پاشش  ترکیبي
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

:پاشش گروهي

 

 

 

بطور  شوند که هر گروه يکبار به ازاي هر سيکل کاري موتوربندي میدر اين حالت انژکتورها به دو گروه دسته

. لنگ ميباشندفاصله زمانی بين دو گروه فعال انژکتورها، برابر مدت زمان يك دور چرخش ميل. شوندجداگانه فعال می

ي اسپري سوخت در حين باز بودن تر از پاشش همزمان بوده و همچنين از پاشش ناخواستهحالت پاشش گروهی دقيق

بصورت   ecu sl96و پيکان  سمند با خودروهاي پژو  اششحالت پ.  آوردوگيري بعمل میهاي ورودي جلسوپاپ

. باشددر اين حالت مصرف سوخت و ميزان آاليندگی توليدي موتور کمتر از پاشش همزمان می. باشدگروهی می

توسط دستگاه عيب ياب و براي خودروهاي پيکان و  065براي خودروهاي سمند پارس و  ECUمقدار سوخت در اين 

RD CO قابل تنظيم است توسط پتانسيومتر. 

  

 

پاشش ترتیبي:

 

در اين حالت، . آورداين نوع حالت پاشش سوخت، آزادي عمل بيشتري را به انژکتورها در پاشش سوخت فراهم می

سيلندر مستقل از ديگر سيلندرها در چند درجه قبل از باز شدن سوپاپ ورودي، پاشش سوخت براي سيلندر انژکتور هر 

،  S2000مدل  ECUخودرو حالت پاشش خودروها با در خودروهاي توليدي شرکت ايران .دهدربوطه را انجام میم

BOSCH ME 7.4.4  ،BOSCH ME 7.4.5  ،BOSCH MP 7.3  وSIEMENS باشدبصورت ترتيبی می.
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 :معرفي امواع فیلتر های سوخت رسامي وتعویض آمها 

 (Fuel Supply System) سيستم سوخت رسانی

پمپ الکتريکی . سيستم سوخت رسانی بايستی قادر به تامين سوخت مورد نياز موتور در تمامی شرايط کارکرد آن باشد

سوخت را ازميان فيلتر عبور داده و آنرا از باك به سمت ريل سوخت رسانی و و در نهايت به انژکتورهاي 

و به ميزان دقيق به داخل  انژکتورها سوخت را توسط فرمان ECU. دهدالکترومغناطيسی، جهت پاشش انتقال می

 .شودسوخت اضافی از طريق رگالتور فشار به داخل باك بازگردانده می. پاشدمنيفولد ورودي در پشت سوپاپ هوا می

 

 

(Fuel Pump) پمپ بنزین

پمپ بنزين از دو قسمت پمپ مکانيکی و  .باشدي پمپ بنزين ايجاد فشار در بنزين و ارسال آن به سيستم میوظيفه

ثانيه و با روشن شدن موتور بطور پيوسته  5تا  3در حالت سوئيچ باز به مدت . موتور الکتريکی تشکيل شده است

در داخل پمپ يك سوپاپ يکطرفه نصب شده است . دهدبار به سيستم تحويل می 0الی  5سوخت را با حداکثر فشار 

هاي انتقال اين عمل مانع از تشکيل حباب در لوله. باشداز برگشت سوخت به داخل باك میي آن جلوگيري که وظيفه

 .گرددمی( در حين خاموش کردن موتور گرم)بنزين و ايجاد قفل گازي 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

(Fuel Filter)فیلتر بنزین 

 آلودگيهاي موجود در سوخت باعث عدم عملکرد مناسب تجهيزات سوخت رسانی مانند رگالتور فشار و انژکتورها 

 

 اين فيلتر شامل يك المان . گرددپمپ بنزين نصب می( بعد از)به همين دليل يك فيلتر سوخت در پايين دست . گرددمی

 

 ي توري فلزي اين کاغذ را يك صفحه. باشدميکرومتر می 16الی  8کاغذي است که داراي سوراخهايی به قطر حدود 

 

 مدت زمانی تعويض فيلتر برحسب حجم فيلتر و مقدار آلودگی موجود در سوخت تعيين . دارددر جاي خود نگاه می

 

 .کيلومتر فيلتر تعويض گردد 16666شود که هر معموال براي اطمينان از عملکرد آن پيشنهاد می. شودمی

 

 . باشديري فيلتر سوخت بعد از پمپ بنزين و قبل از ريل سوخت میمحل قرارگ

 

 و باردو زير اتاق خودرو و نزديك به باك، در پيکان با  Roaو  RD، سمند، پژو پارس، پژو  405در خودروهاي پژو 

 

ECU  مدلSL96  ب درزير اتاق، سمت شاگرد سرنشين عق 206جاي بوستر قديم و زير جعبه فيوز و در خودروي

 .شده استنصب 

 

 : گرددعيوبی که در صورت خرابی فيلتر بنزين در عملکرد موتور ظاهر می

ريپ ( حرکت در سربااليی)در صورت مسدود شدن کاغذ فيلتر در اثر آلودگی، موتور در دورهاي باال يا بار زياد  -1

 .زندمی

 .گرددها موتور دچار وقفه يا مکث میدر شتابگيري -2

 .گرفتگی کامل فيلتر امکان روشن نشدن خودرو وجود دارددر صورت  -3
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 :نکات مهم

-که بيانگر جهت صحيح نصب آن می ←و يا عالمت فلش  Outو  Inدر هنگام تعويض فيلتر بنزين حتما به عبارت  -

 .باشد، دقت شود

 .باشد و حتما بايد تعويض گرددفيلتر بنزين قابل شستشو يا تعمير نمی -

دال بر خرابی آن ثبت نخواهد  ECUعيوب ايجاد شونده توسط خرابی اين قطعه از نوع مکانيکی بوده و خطايی در  -

 .شد

(Carbon Canister Reservoir)  مخزن کنیستر

مخزن . باشدآوري و نگهداري بخارات بنزين و جلوگيري از افزايش فشار موجود در باك میوظيفه اين مخزن جمع

يك بدنه که داخل آن از کربن فعال پر شده است، مجاري تعبيه شده برروي آن از طرف باال به اتمسفر باالي  کنيستر از

ي جمع-کربن فعال، وظيفه. باشندباك، از پايين به اتمسفر آزاد و يك مجرا براي تخليه به شير برقی کنيستر متصل می

 . آوري بخارات بنزين را برعهده دارد

 

محل  در خودروي پژو 206. باشداين قطعه در اکثر خودروها در زير گلگير جلوي سمت راننده میمحل قرارگيري 

 . باشدنصب آن زير گلگير جلو سمت شاگرد می
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 : گرددعيوبی که در صورت خرابی مخزن کنيستر در عملکرد موتور ظاهر می

-نخواهد گشت و تنها آلودگی افزايش می در صورت خرابی مخزن کنيستر عيب مشهودي در عملکرد موتور ظاهر -1

 .يابد

در صورت شکستن يا ترك برداشتن مخزن کنيستر در اثر تصادفات، يا از جا در رفتن لوله ها و مجراي متصل به آن  -2

 .بوي بنزين خام به مشام خواهد رسيد 
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 :فيلتر  هوا قابل تعويض داخل محفظه  هواکش

 

 
 

 

 

 

 

 

:امژکتور و بررسي مشتي آمها  طرز کار

 

باز و بسته شده و مقدار دقيقی از بنزين را در زمان   ecuانژکتور يك شير الکترومغناطيسی است که توسط فرمان 

ولت از طريق رله  12ولتاژ مثبت . پاشدمشخصی به داخل منيفولد و پشت سوپاپ ورودي هوا، بصورت اسپري می

ECUانژکتور . نمايدآنرا وصل می( اتصال بدنه)در زمان الزم براي تزريق سوخت منفی  دوبل به انژکتورها رسيده و

امتداد سوزن . باشد که در حالت عادي دريچه خروجی انژکتور را توسط نيروي فنر بسته استداراي يك سوزن می

يکه جريان الکتريکی هنگام. باشدپيچ قرار گرفته است، متصل میانژکتور به يك هسته آهنی که داخل يك سيم

گردد، ميدان مغناطيسی حاصل، هسته آهنی را به عقب کشيده و بر نيروي فنر غلبهپيچ برقرار میدر سيم ECUتوسط 

. نمايد؛ در اين حال سوزن متصل به آن نيز از جاي خود بلند شده و سوخت تحت فشار را به داخل منيفولد ميپاشدمی 

 گردد.نشاند و مسير پاشش سوخت مسدود میاره سوزن را در نشيمنگاه خود میبا قطع جريان، نيروي فنر دوب
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  : ممودار عملكرد سیستم
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 :برسي لوله های سیستم سوخت رسامي ومشتي آمها   

 

 

(Fuel Rail) ریل سوخت رسامي

انژکتورها . گردديکسان توزيع می سوخت ازطريق ريل سوخت جريان پيدا کرده و بين تمامی انژکتورها بصورت

ابعاد ريل . در انتهاي اين ريل نيز رگالتور فشار قرار دارد( در برخی خودروها)برروي ريل سوخت قرار گرفته و 

هاي مختلف و با توجه به نوع سوخت رسانی، جهت جلوگيري از نوسانات فشار در حين کارکرد انژکتورها، در اندازه

بسته به نوع طراحی موتور و نيازمنديهاي سيستم، ريل سوخت از مواد مختلف نظير فوالد،  .شودموتور انتخاب می

همچنين ممکن است در برخی مدلها، سوپاپ تست جهت هواگيري و . شودآلومينيوم يا پالستيك طراحی و ساخته می

 . سرويس سيستم، تعبيه شده باشد

مت قوسی شکل منيفولد هواي ورودي و در نزديکی محل قرارگيري ريل سوخت در باالي موتور و برروي قس

 .ريل سوخت با استفاده از پيچ برروي منيفولد هواي ورودي نصب گرديده است. باشدسرسيلندر می
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 :مكات مهم

 .ها و کوئيك کانکتورها مورد بازبينی قرار گيرداين قطعه بايستی از نظر نشتی و محکمی بست -

... انجام تعميرات برروي موتور بايد توجه الزم را مبذول داشت تا در اثر برخورد آچار و  در انواع پالستيکی هنگام -

 .ريل ترك نخورد
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  Fuel Pressure Regulator) ) رگالتور فشار سوخت

مانيفولد ورودي ، ثابت نگاه داشتن اختالف فشار بين (نوع نصب شده برروي ريل سوخت رسانی)وظيفه رگالتور فشار

 .باشدهوا و ريل سوخت رسانی می

 

 

:روشهای تست قطعه

 

مکان صحيح براي نصب . باشدترين روش براي حصول اطمينان از عملکرد اين قطعه استفاده از فشار سنج میمطمئن -

براي . بار باشد 5/3الی  5/2اين فشار بايستی در حدود . باشدگيري فشار، بعد از صافی بنزين میفشارسنج بمنظور اندازه

بار  5/6شوند با باال بردن دور موتور، فشار ريل سوخت بايستی تا حدود رگالتورهايی که برروي ريل سوخت نصب می

گيري فشار ريل سوخت در انواعی که رگالتور آنها در داخل باك نصب شده است بايستس به در اندازه. افزايش يابد

 .بردن دور موتور بايستی فشار ريل سوخت تقريبا ثابت بماند اين نکته دقت نمود که با باال

گی ديافراگم کافيست شيلنگ خال متصل به آن را بيرون بکشيم، اگر آثاري از وجود بنزين براي چك کردن پاره -

 .ديده شود حتما ديافراگم رگالتور پاره شده است
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 :سرویس سیستم امتقال قدرت -7

عملكرد سیستم امتقال قدرت اصول  

اين سيستم از فاليويل شروع شده و از طريق . سيستم انتقال قدرت، نيرو را از موتور به چرخها می رساند

نمودار انتقال قدرت از . به ديفرانسيل و سپس چرخها ختم می شود( جعبه دنده)کالچ و گيربکس 

 .محفظه احتراق به چرخها در زير آمده است

 

 

 .می نماييم( از کالچ تا پلوس)روري مختصر به نقش و وظايف اجزاي اصلی انتقال قدرت در زير م

ضربات پيستون 
 در اثر احتراق

حرکت دورانی 
 ميل لنگ

 فاليويل

 ديفرانسيل گيربکس کالچ

 چرخها پلوس
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 کالچ

کالچ که بين فاليويل و گيربکس قرار گرفته است، سيستمی است که درگير شدن آن با فاليويل و يا 

موتور و جعبه دنده را جدا شدن از آن، نيروي دورانی موتور را به جعبه دنده انتقال داده و يا اينکه ارتباط 

يعنی با روشن شدن موتور می توان اتومبيل را حرکت داد و يا اينکه موتور بدون حرکت و . قطع می کند

ضمناً عمده ترين کار کالچ اين است که وقتی دنده درگير و يا تعويض می گردد، . درجا کار کند

صورت گيرد و قدرت چرخشی موتور  نيروي موتور را از گيربکس جدا نمايد تا تعويض دنده به راحتی

 .تاثيري در آن نداشته باشد

 

 وظایف کالچ

 :اتصال یا جفت سازى (Coupling)( الف

انتقال گشتاور از وظايف کالچ بوده بطوريکه نيروي حاصل از احتراق در سيلندر موتور که موجب 

خها انتقال می يابد و دوران ميل لنگ و فاليويل می گردد توسط اين قطعه به گيربکس و سپس به چر

اين اجازه را می دهد تا در زمانهاي دلخواه گشتاور انتقالی از موتور به ( راننده)عالوه برآن به سرنشين 

 .گيربکس را قطع کرده تا شرايط مناسب براي تعويض دنده فراهم گردد
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 :خنثي سازی ضربه ها ( ب

بطوريکه از زمان شروع . طبيعی است "تغييرات سرعت در خودرو يك امر اجتناب ناپذير و کامال

حرکت تا زمانهاي مختلف، حرکت با دنده هاي متفاوت، وضعيت جاده، تعداد سرنشين و غيره عوامل 

لذا نوسان پدال گاز در شرايط مذکور، ايجاد کنندة اختالف دوران و گشتاور . اصلی اين تغييرات است

هد بود که خنثی سازي اين ضربات بعهده سيستم بين موتور و گيربکس و توليدکننده شوك و ضربه خوا

چرا که درصورت انتقال ضربه ، قطعات درگير شونده در گيربکس، ديفرانسيل و چرخها  کالچ است.

بتدريج داراي خوردگی و لقی شده و عالوه بر افت نيروي انتقالی، موجب آسيب رسيدن و حتی 

 .و لرزش در خودرو مى شود اين عمل باعث ايجاد  noise. شکستگی قطعات می گردد

 گیربكس

گيربکس يا جعبه دنده که بعد از کالچ قرار گرفته است، اين امکان را فراهم می سازد تا انتقال قدرت از 

در واقع، نقش گيربکس آنست که در شرايط . موتور به چرخها در سرعت هاي دلخواه انجام پذيرد

نظر قدرت و کشش الزمه رانندگی است، تامين گوناگون حرکت خودرو، تغييرات وسيعی را که از 

، يك جفت از (در صورتيکه گيربکس دستی باشد)در اين سيستم، با حرکت دادن دسته دنده . نمايد

چرخ دنده هايی که مناسب ترين نسبت را بين سرعت موتور و سرعت چرخها فراهم می سازند، با 

دنده . معموالً پنج دنده ديگر نيز وجود دارندعالوه بر دنده عقب و خالص، . يکديگر درگير می شوند

خالص، گيربکس را از کالچ جدا می کند و به راننده اين امکان را می دهد تا با قرار دادن دسته دنده در 

حالت خالص، اتومبيل در حالت سکون را همچنان روشن نگه دارد و نيازي به فشار دادن پدال کالچ 

 .نباشد

 

 دیفرامسیل

اين . وتور در آخرين مرحله گذر خود و قبل از چرخها، از ديفرانسيل عبور می کندقدرت خروجی م

 :مجموعه داراي وظايف زير است

سرعت شفت خروجی گيربکس را به سرعت الزم براي چرخها کاهش دهد که اين عمل را به وسيله 

 .پينيون و کرانويل انجام می دهد
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چرخ . )ی دهد که چرخها با سرعت متفاوتی بچرخندهنگام دور زدن اتومبيل در سر پيچها، امکان م

در نتيجه از سر خوردن چرخها در سر پيچ ها جلوگيري می ( داخلی با سرعت کمتر از چرخ خارجی

 .کند

 

PEUGEOT 405گیربكس خودرو  210، سمند و پارس و  

 و BE3از گيربکس دستی ( سوپاپ 10معمولی و )، سمند و پارس PEUGEOT 405خودروهاي 

 .بهره می برند MA5از گيربکس  260

 

 

MA5گیربكس دستي                                            BE3گیربكس دستي 

 

 

 

که از قسمت )، يك گيربکس پنج دنده است که داراي يك شفت وروردي BE3گيربکس دستی 

طريق چرخ دنده پنيون که از )و يك شفت خروجی ( هزارخاري سر آن، با سيستم کالچ درگير می شود

در شفت ورودي دنده هاي يك و دو و عقب  . می باشد( و کرانويل با ديفرانسيل ارتباط برقرار می کند

از نوع يکپارچه می باشند، بدان معنا که چرخ دنده هاي دنده يك و دنده دو و دنده عقب شفت ورودي 

و پنج قابل خرد شدن می باشند  ردر اين شفت دنده هاي سه و چها. هم سرعت با شفت در گردشند

 چرخ دنده هاي دنده هاي سه و چهار و پنج، می توانند با درگير شدن با مجموعه کشويی، با سرعتی و
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در شفت خروجی، قضيه کامالً برعکس است، يعنی در شفت . متفاوت از سرعت شفت به گردش درآيند

 خروجی دنده هاي يك و دو و عقب پنج قابل خرد شدن می باشند و چرخ دنده هاي دنده هاي يك و 

دو و عقب، می توانند با درگير شدن با مجموعه کشويی، با سرعتی متفاوت از سرعت شفت به گردش 

در اين شفت دنده هاي سه و چهار و پنج از نوع يکپارچه می باشند، بدان معنا که چرخ دنده .. رآيندد

 هاي دنده سه و دنده چهار و دنده پنچ شفت خروجی هم سرعت با شفت در گردشند

 

 

 

 

BE3 داراي سه پوسته از جنس آلومينيم می باشد که با هم ماشين کاري شده و در صورت گيربکس ،

مجموعه ديفرانسيل نيز در پوسته سوم که به دو پوسته ديگر از طريق اتصال . ايد با هم تعويض شوندنياز ب

 .البته يك پوسته محافظتی بر روي مجموعه دنده پنج قرار دارد. پيچ مرتبط است، جاي گرفته است

رد يك گيربکس سنکرونيزه است و براي اين مهم از سه مجموعه کشويی بهره می گي BE3گيربکس 

که يکی مجموعه کشويی دنده يك و دو و عقب است و ديگري مجموعه کشويی دنده سه و چهار است 

اين گيربکس داراي دو ميل ماهك و سه . و دنده پنج نيز بر روي مجموعه کشويی ديگري سوار است

يکی براي مجموعه کشويی دنده يك و دو، ديگري براي مجموعه کشويی دنده سه و چهار و )ماهك 

نهايت يکی هم براي مجموعه کشويی دنده  در

در جدول صفحه بعد مشخصات . می باشد( پنج

 .اين گيربکس آمده است

BE3 موع گیربكس

x 38 11 دمده یك

0.00 مسبت دمده یك

 x 28 15 دمده دو
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1.80 مسبت دمده دو

 x 40 31 دمده سه

1.29 مسبت دمده سه

 x 39 41 دمده چهار

1.90 مسبت دمده چهار

 x 35 47 دمده پنج

1.70 مسبت دمده پنج

 x 40 12 دمده عقب

0.0 مسبت دمده عقب

x 77 17 دیفرامسیل

مسبت دمده دیفرامسیل 

 (کرامویل به پنیون)

0.00

 x 17 19 محرک کیلومتر شمار

بهران سمند  موع روغن گیربكس

80Wویژه 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

   گیربكس خودرو 

PEUGEOT 206 
براي اطالعات بيشتر در مورد تيپ )در تيپ هاي مختلفی که در ايران دارد  PEUGEOT 206خودرو 

، از سه نوع گيربکس مختلف .(هاي موجود اين خودرو، به راهنماي موتور اين خودرو مراجعه فرماييد

 :بهره می برد که در ذيل آمده است

 

 

 TU3با موتور  1تيپ  MA5گيربکس دستی •

 TU3با موتور  2تيپ  BE/MA5گيربکس دستی •

 TU3با موتور  3تيپ  MA5گيربکس دستی •

 TU5با موتور  4تيپ  AL4 (TP88)گيربکس اتوماتيک •

 TU5با موتور  5تيپ  MA5/BEگيربکس دستی •

-AL4 (TS05-TS17گيربکس اتوماتيک تيپ ترونيک •
TS33-TS34)  با موتور  6تيپTU5 

.lit 2 ظرفیت روغن

75W80 ویسكزیه روغن

 01111 بازدید روغندوره 

کیلومتر

 مدارد تعویض روغن
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 .نصب شده است  BEگيربکسهاي    260الزم به ذکر است بر روي خودرو هاي :  ياد آوري

MA5گیربكس دستي 

 

که از قسمت )، يك گيربکس پنج دنده است که داراي يك شفت وروردي MA5گيربکس دستی 

که از طريق چرخ دنده پنيون )و يك شفت خروجی ( هزارخاري سر آن، با سيستم کالچ درگير می شود

شفت وروردي از نوع يکپارچه می باشد، بدان . می باشد( و کرانويل با ديفرانسيل ارتباط برقرار می کند

اما شفت خروجی شامل . دنده هاي شفت وروردي هم سرعت با شفت در گردشند معنا که تمام چرخ

چند جزء می باشد و چرخ دنده هاي آن می توانند با درگير شدن با مجموعه کشويی، با سرعتی متفاوت 

، داراي دو پوسته از جنس آلومينيم می باشد که با گيربکس MA5. از سرعت شفت به گردش درآيند

مجموعه ديفرانسيل نيز در همين دو . ده و در صورت نياز بايد با هم تعويض شوندهم ماشين کاري ش

 .البته يك پوسته محافظتی بر روي مجموعه دنده پنج قرار دارد. پوسته جاي گرفته است

MA5 يك گيربکس سنکرونيزه است و براي اين مهم از سه مجموعه کشويی بهره می گيرد  گيربکس

ه يك و دو و عقب است و ديگري مجموعه کشويی دنده سه و چهار است که يکی مجموعه کشويی دند

اين گيربکس داراي دو ميل ماهك و سه . و دنده پنج نيز بر روي مجموعه کشويی ديگري سوار است

يکی براي مجموعه کشويی دنده يك و دو، ديگري براي مجموعه کشويی دنده سه و چهار و )ماهك 

در جدول صفحه بعد مشخصات اين . می باشد( کشويی دنده پنجدر نهايت يکی هم براي مجموعه 

 .گيربکس آمده است
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

MA5 موع گیربكس

x 41 12 دمده یك

 x 38 21 دمده دو

 x 37 29 دمده سه

 x 39 40 دمده چهار

 x 33 43 دمده پنج

 x 30 x 43 12 دمده عقب

محرک کیلومتر 

 شمار

19 x 17 

موع روغن 

 گیربكس

ESSO EZL 

848

.lit 2 ظرفیت روغن

75W80 ویسكوزیه روغن

کیلومتر 01111 دوره بازدید روغن

 مدارد تعویض روغن
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 :گیربكس اتوماتیك معرفي

 

 

 

 

 

 

 سرويس و نگهداري

 .مشخصات گيربکس که بر روي درپوش عقب پوسته حك شده

 

 

 

 

a :تيپ گيربکس 

b :شماره سريال 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 اصول عملكرد

 (مبدل گشتاور)دهنده تورك کنورتور اجزاي تشکيل 

 

 

 

 

 

 اصول عملكرد تورک کنورتور

 .مسير چرخش روغن تورك کنورتور در آستانه حرکت

 

 

  

POMPE

REACTEUR
TURBINE 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 معرفي اجزا تورک کنورتور

 

 مبدل گشتاور و اجزاي واسط براي اتصال به چرخ دنده رينگی استارت
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

:گیربكساجزای مختلف داخل 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

:دسته دمده

 

 مجموعه مکانيزم انتخاب دنده و متعلقات آن

 

 
 

 

 

 

 هاي گيربکس کليدهاي مختلف انتخاب برنامه
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

AL4 تیپ ترومیك معرفي: 

 .باشد تيپ ترونيك می AL4 20TS05نوع گيربکس اين خودرو، گيربکس اتوماتيك  

 

 

206A .در صندوق نصب شده است در سمت راست.  

 

 

 

 

 

 

LCD ها در جلو آمپر تغيير کرده نمايشگر وضعيت دنده. 

 

 

 

 

 

 

 .شکل ظاهري صفحه انتخاب دنده و اهرم دسته دنده در گيربکس تيپ ترونيك
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 کابل تعویض دمده

قطعه رگالژ کننده کابل تعويض دنده از دگمه نارنجی رنگ به يك گيره کشويی سفيد رنگ تبديل 

 .شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در )به يك کانکتور سفيد رنگ چهار پايه تبديل شده است  260پدال ترمز که در اين تيپ سوييچ زير 

 (.تر دو کانکتور وجود داشت مدلهاي قديمی
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 بازدید روغن

 

 
(A) X = 48mm

(B) X = 81 mm

 daNm 2/6±9/6( = 1)گشتاور سفت کردن پيچ 

 /daNm 5/6±3( = 2)گشتاور سفت کردن پيچ 

 

 روشنایی و آسایشی سیستم سرویس -8

 
 

 مطبوع تهویه سیستم

سيستم تهويه مطبوع از جمله سيستم آسايشی و مهم در هر خودرويی قلمداد می شود که شامل واحدهاي 

 . می باشد( کولر)و سر مايش ( بخاري)گرمايش 

واحد بخاري با عبور جريان مايع خنك کننده موتور به داخل يك رادياتور باعث گرم شدن اين رادياتور 

يرون يا هواي داخل اتاق  از بين پره هاي رادياتور بخاري عبور شده و با فعال شدن فن بخاري هواي ب

 . کرده و هواي داخل محفظه سرنشين را گرم می کند
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

وجود دارد که در صورت فشرده شدن اين کليد موتور دريچه تهويه   R/Fداخل پنل بخاري سوييچ 

در نتيجه گردش هوا از . فعال شده و سبب بسته شدن دريچه ارتباطی داخل اتاق با هواي بيرون می شود

LED اين  داخل اتاق سرنشين بدون استفاده از هواي بيرون صورت می گيرد ضمناً با زدن اين کليد

براي ايجاد وضعيت گردش هوا از خارج اتاق . از گردش هوا از داخل می باشد کليد روشن شده حاکی

R/F فشرده شود بايد مجدداً سوييچ.. 

 

 

 :فن بخاری و کولر

در اين مجموعه از يك موتور الکتريکی به عنوان فن بخاري و کولر استفاده شده است که با تغيير ولتاژ 

 .آن تغيير دور صورت می گيرد

 :دو بخش مکانيکی و الکتريکی تقسيم  بندي می شود سيستم کولر به

 :بخش مكامیكي

 .وظيفه ايجاد فشار داخل سيستم را برعهده دارد: کمپرسور کولر

 

 .به مايع با فشار باال می باشد( خروجی کمپرسور) که وظيفه آن تبديل گاز با فشار باال :کندامسور

 .موجود در سيستم را جذب می کند بعد از کندانسور نصب گرديده و رطوبت: رطوبت گیر

 .می شود عکس کمپرسور عمل کرده و سبب کاهش فشار در مبرد R134a :شیر امبساطي

 را به گاز ( مخلوط مايع و گاز) عکس کندانسور عمل نموده و خروجی شير انبساطی :اواپراتور

 .کندتبديل می

 .فوق را برقرار می کنندارتباط بين قطعات : لوله های رابط فشار باال و پایین
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 

 : بخش الكتریكي

چنانچه سيستم کولر به طور مداوم و بدون کنترل کار کند در اثر سرد  :سنسور دمای اواپراتور

شدن تدريجی سطح اواپراتور، رطوبت موجود در هواي محيط برروي سطح اواپراتور، توليد رطوبت، 

شبنم، برفك و سپس حالت يخ زدگی را ايجاد می کند از اين رو با نصب اين سنسور که  از نوع 

NTC درجه  سانتی گراد  3اتور کنترل می شود چنانچه دماي سطح اواپراتور به بوده دماي سطح اواپر

 .برسد کنترل يونيت کولر جريان برق کمپرسور کولر را قطع می کند

بعد از بررسی اطالعات سنسور دماي  اين واحد با فعال شدن کليد A/C: کنترل یومیت کولر

ی را جهت فعال شدن کالچ کمپرسور به برق مثبت( درجه سانتی گراد 3دماي باالي )اواپراتور 

 .سوييچ سه مرحله اي ارسال می نمايد

اين کليد چهار پايه می باشد و در حالت هاي  (:کلید سه کاره)کلید سه مرحله ای کولر

 .مختلف فشار کار می کند

اين . وظيفه اين کالچ قطع و وصل نيروي موتور به کمپرسور کولر می باشد: کالچ کمپرسور

 .داخل پولی کمپرسور کولر نصب شده استکالچ 

زمان  -1اين رله در دو حالت فعال می شود :  (8005)رله قطع کن کالچ کمپرسور کولر 

زمانی اين رله فعال شود برق . درجه سانتی گراد باشد 115زمانی که دما باالي  -2استارت زدن 

 .کالچ کمپرسور قطع می شود

اين رله به وسيله هوشمند درجه حرارت : (8005B)رله قطع کن کالچ کمپرسور کولر

 .محفظه سرنشين را کنترل می کند

 0يکی از عوامل کارکرد کولر ، فشار گاز کولر است که اين فشار به وسيله کليد سه مرحله اي در  

 .مرحله کنترل می شود

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



92

 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 بار می باشد 2,5فشارگازکمتراز : 0حالت

  .است بار 19تا  2,5فشار گاز بين : 1حالت

 .باراست 27تا  19فشار گاز بين : 2حالت

 

 

 

 

 

 .بار است 27فشار گاز بيشتر از: 3حالت

 بار 2,5تا  فشارگاز کولر
 19تا  2,5 

 بار
 بار 27بيش از  بار 27تا  19

وضعيت سوييچ سه 

 مرحله اي
 سه دو يك صفر

وضعيت پايه هاي 

سوييچ سه مرحله 

 اي

 قطع 2از  1 

 قطع 0از  3

 وصل 2به  1

 قطع 0از   3

 وصل 2به  1

 وصل 0به  3

 قطع 2از  1

 وصل 0به  3

وضعيت کمپرسور 

 کولر
 خاموش روشن روشن خاموش

 دور تند دور تند دور کند خاموش وضعيت فن ها

 

 . در اين بخش سرويس کار ، می بايست کارائی عملکرد سيستم کولر را بررسی نمايد 
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 تولیدی شرکت ایران خودرودروهای گاز کولر کلیه خو میزان
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 :کار/ مقررات ایمني

 .همواره موارد احتياطی متداول را رعايت کنيد! ضروري است

 .از دستکش و ماسك محافظ جهت اجتناب از هر نوع خطر ناشی از يخ زدگی استفاده کنيد

 (سيگار روشن. )مبرد را در نزديکی شعله و هر چيز داغ قرار ندهيد

 .تهويه مناسب کار کنيددر محيط داراي 

 .روغن روانساز کمپرسور را با دقت حمل کنيد، زيرا داراي اسيد است

 :موارد ايمنی که بايد حين باز کردن اجزاء رعايت کنيد

 .کليه کانال ها را مسدود کنيد تا از ورود رطوبت به آنها جلوگيري شود

 .از تقطير جلوگيري شودبخشهاي جديد را پيش از نصب کردن در دماي کمی نگهداريد تا 

 .بايد در پوش اجزاء مشترك را در آخرين دقايق پيش از نصب برداريد

 .از محکم بستن قسمتهايی که در پوش ندارند خودداري کنيد

در صورتيکه ( حتی زمانی که به مدار متصل می شود) رطوبت گير نبايد بصورت باز در هوا باقی بماند

 :ماند بايد قسمتهاي زير تعويض شونددقيقه، باقی ب 5براي بيشتر از 

رطوبت گير

روغن کمپرسور

 :احتياط هاي الزم حين بستن اجزاء تعويض نشده

 .نو استفاده کنيد( کاسه نمد و اورينگ ) فقط از آب بندهاي 

 .آب بندها را با روغن کمپرسور روغنکاري کنيد :هشدار

 .امکان دارد از آچار دوسر استفاده کنيداتصاالت را با گشتاور مشخص محکم کنيد تا جايی که 

 :محافظ عمومی مدار

 .هيچگاه سيستم کولر را با مدار بدون مبرد، روشن نکنيد ! :هشدار

 .در پوش سرريز روغن کمپرسور را در زمانی که مدار پر است، باز نکنيد ! :هشدار
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 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 :عیب هایي که ممكن است با آن مواجه شوید

بنابراين کليه عناصر سيستم را به ترتيب . نشان از کار نکردن کولر می باشدکولر باد گرم می زند که 

 :بعد از چك کردن فيوز مربوطه و شارژ گاز کولر به ترتيب زير عمل می کنيم. اولويت چك می کنيم

A/Cچك کردن کليد -

براي انجام اين قسمت سوکت کنترل يونيت سيستم خنك (: کولر)تست کنترل يونيت دماي اتاق -

و سوکت سنسور اواپراتور را جدا کرده يك عدد المپ را بين پين هاي ( فن)کننده موتور

سوکت کنترل سيستم خنك کننده موتور را به زمين و خروجی مثبت از کنترل يونيت کولر از 

طريق سوئيچ سه مرحله اي فشار به کنترل يونيت فن رسيده قرار دهيد حال سوئيچ را باز کرده و 

کنترل يونيت کولر مسئله . چون سوکت سنسور اواپراتور را جدا کرده ايم. بزنيد کليد کولر را

بنابراين المپ نبايد . هاي اواپراتور را يخ زده احساس می کند و ولتاژ مثبتی ارسال نمی کند

در صورت عملکرد صحيح اين بار دو پايه مربوط به سنسور اواپراتور با يك تکه . روشن شود

 .اييد المپ بايد روشن شودسيم به هم وصل نم

-

تست رله قطع کن کمپرسور-

براي اين منظور سنسور را از اواپراتور جدا کنيد سوئيچ را باز کرده و : سنسور اواپراتور را چك کنيد

A/Cحال اين سنسور را در ظرف پر از يخ قرار دهيد. را بزنيد، کولر و فن ها بايد روشن شوند کليد .

 .خاموش می شوندچندي بعد کولر و فن ها 

 

گاهی ممکن است به دليلی پايه کنترل يونيت فن که به رله قطع کن کمپرسور وصل می باشد زمين 

 .باشد، در اين صورت رله قطع کن کمپرسور در همه حال فعال بوده و کمپرسور فعال نمی شود( بدنه)

 

تست سوئيچ سه مرحله اي فشار

يعنی سوئيچ سه مرحله اي فشار چند لحظه اي : باد کولر گرم است اما پس از چند لحظه سرد می شوند

کار نمی کند تا اينکه خودرو گرم شده، آن وقت عمل کرده و کولر شروع به کار می کند زيرا با گرم 

کردن شارژ  براي چك. بنابراين شارژ گاز کولرکم می باشد. شدن خودرو، فشار گاز افزايش می يابد
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گاز کولر، باالي سررطوبت گير چشمی شيشه اي وجود دارد، بازدن کليد کولر در دور آرام به چشمی 

ثانيه حباب ديده شد شارژ گاز مناسب است در غير اين صورت  5تا  3شيشه اي نگاه کنيد اگر حدود 

 .شارژ گاز کم می باشد

 

اين مشکل به دليل زياد بودن گاز کولر می : باد کولر سرد است اما پس از چند لحظه گرم می شود

 .باشد

روغن زدگی يا خرابی شير .) بعد از روشن کردن کولر فن ها بين دور کند و تند نوسان می کنند

 (انبساط

 

 خود عیب یاب سیستم کولر اتوماتیك

به عيب يابی  a/cدر برخی خودروها مانند پارس ، سمند سورن ، دنا  تعميرکار ميتواند بوسيله خود پانل 

سيستم کولر پرداخته و در صورت وجود خرابی اين ايراد چه در سنورها و چه در عملگرها بر روي پانل 

 .نمايش داده می شود 
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 A/Cفشردن همزمان کليد ) براي وارد شدن به مد عيب يابی و مشاهده خطا ها طريقه خاصی وجود دارد

 (و باز نمودن سوئيچ OFFو 

 

 

براي مشاهده خطاهاي سنسورها از کليد گردش هوا  و براي وارد شدن به منو عيب ياي عملگرها از کليد 

FAN DOWN استفاده می شود 

 

 

 

 جدول تست سنسورها

 

 

 

Sensor
LCD 

Display

Indication

OK NG

All sensors S1.0 Turn on Blinking

Evap. sensor S1.1 ↑ ↑

Incar sensor S1.2 ↑ ↑

Water sensor S1.3 ↑ ↑

Ambient sensor S1.4 ↑ ↑

Solar sensor S1.5 ↑ ↑

 

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



98

 كليه محصوالت ایران خودرو:نوع خودرو سرویس نگهداری خودرو: عنوان

 سیستم برف پاک کن و شیشه شوی

 

 

 :سيستم برف پاکن از قسمت هاي زير تشکيل شده است

( رله تايمر برف پاکن) دسته برف پاکن، موتور برف پاکن، موتور شيشه شوي و کنترل يونيت برف پاکن

 .می باشد

 حالت کار می کند 0دسته برف پاکن در 

   

  

 

 

در اين حالت تا زمانی که دسته برف پاك کن به سمت پايين فشرده گردد : دور کند لحظه اي( 1حالت 

دور کند برف پاك کن فعال می شود و با رها کردن دسته برف پاك کن، دور کند لحظه اي قطع می 

 .شود

 

 خاموش( 2حالت 

در اين حالت کليد برف پاك کن يك پله به سمت باال حرکت کرده که : تايمريدور کند ( 3حالت 

 .موجب می شود برف پاك کن به مدت يك ثانيه فعال و در حدود چهار ثانيه غير فعال می باشد
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دراين حالت کليد برف پاك کن نسبت به دور کند تايمري يك مرحله ديگر : دور کند دائمی( 0حالت 

 .ه که موجب می شود برف پاك کن با دور کند کار کندبه باال حرکت کرد

در اين حالت کليد برف پاك کن نسبت به دور کند دائمی يك مرحله ديگر به : دور تند دائمی( 5حالت

 .باال حرکت کرده که موجب می شود برف پاك کن با دور تند کار کند

رف راننده حرکت کند سبب اين حالت زمانی که کليد برف پاك کن به ط: حالت آب پاش(-0حالت

فعال شدن پمپ شيشه شوي و دور کند برف پاك کن می شود الزم به ذکر است در هر حالتی از برف 

پاك کن پمپ شيشه شوي فعال شود وضعيت انتخاب شده حفظ شده و پمپ شيشه شوي نيز به کار خود 

ادامه کار به موتور برف پاك ادامه می دهد و اگر در اين حالت خاموش شود به مدت پنج ثانيه فرمان 

 .داده می شود( دور کند)کن 

 

بررسي برف پاک کن و شیشه شور

تيغه هاي الستيکی برف پاك کن بر اثر يخ زدگی ، گرما و سرماي زياد دچار خشکی يا پوسيدگی می 

ش معيوب بودن تيغه هاي برف پاك کن عالوه بر تميز نکردن شيشه و کاه. شوند و بايد تعويض گردند 

عالوه بر تيغه ها ، بررسی مايع ئاخل منبع شيشه شور و  .ديد ممکن است به شيشه ها نيز آسيب وارد نمايد 

 .صحت عملکرد برف پاك کن از مواردي است که در قسمت سرويس سريع انجام می پذيرد 
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