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  i207 پژو   راهنماي تعميرات  

  :تعميرات دسته سيم ها

  . خودرو مي باشدهدف از اين مستند نحوه كار كردن با دسته هاي

  :اين مستند داراي دو بخش اصلي مي باشد

 .بخش اول شامل توضيحات روش هاي تعميرات مي باشد •

 .بخش دوم شامل چگونگي و شرح كاربرد روش هايي كه در هنگام كار با آن ها روبرو خواهيد شد •

 : عموميابزار هاي  -1

 ابزار ترمينال ساز •

 ابزار تعميرات روكش سيم •

 سيم جوش لحيم •

 واعد عموميق -2

 .تعميرات بايستي توسط افراد آموزش ديده انجام شود •

 .در تمامي تعميرات الكتريكي بايستي عملكرد قطعات كنترل شود •

در هنگام اتصال دو كانكتور كه توسط قلع سيم جوش لحيم شده بايد از لحـاظ شكـستگي و شـل شـدگي اتـصال                          •

 .كنترل شود

 . نوري بايستي تعويض شونددر صورت خرابي سيم هاي افشان و كابل هاي •

 .دسته سيم هاي تابيده شده ، بايستي تعمير شوند •

 .بعد از تشخيص ايراد، بايستي ايراد برطرف شود •

  راهنماي تعميرات -3

   روش هاي كنترل يك رشته سيم-3-1

ه را  هدف از روش چك كردن دسته سيم اين است كه آيا مي توان آن بخش را تعمير يا بطور كل دسته سيم آسيب ديد                       

  .تعويض نمود
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  :شرايط يك رشته سيم غير قابل استفاده به شرح زير است

 .طول يك سيم كوتاه باشد و روكش سيم بدون ايجاد كشش كوتاه باشد •

 .سيم تابيده شده، كشيده شده و يا روكش آن پاره شده و لخت نشده است •

 .سيم سوخته باشد •

 . ميلي متر باشد30ول سيم قابل استفاده كمتر از در مواردي كه كانكتور پوسيدگي يا شكستگي دارد و ط •

  : ضروري
  .قبل از دستكاري در سيستم ايربگ خودرو به مستندات مربوطه مراجعه نماييد

  
  :ضروري

  .كليه تعميرات الكتريكي روي دسته سيم ها بايد زماني انجام شود كه سرباتري جدا باشد
  
  
  

  :قابل استفاده استدر ساير موارد غير از موارد اشاره شده، سيم 

  : روش انتخاب يك سيم-3-2

 .قطر سيم براي تعميرات بايد بزرگ تر از قطر سيم فعلي باشد و هيچگاه از سطح مقطع كوچكتر استفاده نكنيد •

 .دقت كنيد كه رنگ سيم اتصال بدنه با رنگ قبلي يكي باشد •

  : روش لخت كردن روكش يك سيم-3-3

  : يكي از روش هاي زير اقدام به برش روكش سيم كنيدبعد از برش طول سيم با استفاده از

   )RAYCHEM(                     ميلي متر روكش 

                     ميلي متر

  .مي توان لحيم كاري كرد) مقاومت الكتريكي باال رفته است (  در مواردي كه ايراد موج دار بودن -3-4

  :با استفاده از ابزار زير

 )ابزار عمومي(لحيم كاري آهن  •

 . )كاتالوگ ابزار استاندارد راببينيد(  ميلي متر 7/0 •
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  :روش اجرا 

 . بيشتر نشود7از درجه )  درجه سانتي گراد 370 - درجه سانتيگراد310.(  قرار دهيد7-6هويه را درجه  •

 .يك تكه قلع را روي نوك هويه قرار دهيد •

 .ايست قابل ديدن باشدرشته سيم مي ب. نوك هويه را زير رشته سيم قرار دهيد •

 .) ميلي متر باشد3ميزان قلع كاري تقريبا . ( از سيم قلع براي وصل كردن انتهاي رشته هاي دو سيم استفاده كنيد •

   كردن يك كنتاكتun clip روش -3-5

 درجـه سـانتي گـراد       20در دماهاي خيلي پايين، بايد ابتدا خودرو را به مكاني سرپوشيده منتقل كرد و صبر كنيد تا دمايش به حـدود                      

  .برسد سپس تعميرات روي خودرو را شروع كنيد

  .مراقب باشيد حين عمليات به روكش سيم، پايه كنتاكت ها يا خود كنتاكت ها آسيب وارد نشود: هشدار

  

  )اتصال (  روش انتخاب يك كنتاكت -3-6

)  صـفحه   طـال   (دكي با همان مشخصات قطعه اصـلي  زمانيكه يك كنتاكت را در كانكتور تعويض مي كنيد، ضروري است كه از قطعه ي 

  .استفاده نماييد) صفحه قلع ( يا 

  :مربوطه اش) محفظه ( روش قرار دادن پك كنتاكت در پايه  -3-7

  .كنتاكت را در جاي خود قرار دهيد •

 .بطور چشمي شرايط قرار گرفتن كنتاكت در جاي خودش را بررسي كنيد •

 )جابزنيد. (كنتاكت را در پايه مربوطه فشار دهيد •

 .با وارد كردن فشار مجدد مطمئن شويد كنتاكت در پايه اش قفل شده است •

 .سيم را به آرامي بكشيد •

 .اگر كنتاكت به خوبي در پايه مربوط جا نرود، بايد كانكتور را به كل تعويض كنيد •
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   چين دار كردن غالف سيم عموميروش استفاده از ابزار -3-8

لكتريكي يا به عبارتي چين انداختن روي غالف سيم  فقط از ابزار مربوط كه در كيت ابـزار وجـود دارد                      براي برقراري مجدد يك اتصال ا     

  .استفاده كنيد

چنانچه نياز به تعييرات باشد نياز به استفاده از غالف هاي متعدد خواهيد داشت و مراقب باشيد كه حجـم هـر كـدام  از آنهـا كمتـرين                

  .مقدار ممكن باشد

 mm2  35/0-1 رشته سيم به قطر :غالف قرمز رنگ •

 mm2   1-3رشته سي به قطر : غالف آبي رنگ •

 mm2   3-5رشته سيم به قطر : غالف زرد رنگ •

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .از غالف استفاده كنيد

غالف مناسب را با ابزار چين انداز درگير كنيد و سيم لخت را داخل آن فشار دهيد تا سيم با استفاده از غالف مستحكم شـود                           •

 .ف چين دار ايجادشودو غال

 .سپس رشته سيم را با استفاده از اتوي تعميرات سيم گرم كنيد تا قطعي سيم مجددا وصل شود و اتصال نمايان گردد •
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 دقيقـه   3 دقيقه نيز براي گرم كردن و لحيم كاري سيم مـورد نيـاز اسـت و                  1 ثانيه مي باشد،     90زمان پيش گرم شدن اين ابزار حدود        

  .خنك شدن ابزاربراي 

  .در اين حالت استفاده از رشته سيم اضافي براي تعييرات مورد نياز نمي باشد

  
  

  
  

 
 

 

  چين دار كردن غالف سيم عموميروش استفاده از ابزار  -3-9

  .فقط از ابزار هاي معرفي شده در كيت ابزار محصول استفاده كنيد

 كنيد كه طول سيم را بدرستي بين غالف ها تقسيم كنيد تا سيم را در                چنانچه از چندين غالف روي يك سيم استفاده مي كنيد، دقت          

  .ضخامت و حجم حداقل داشته باشيد

 mm2  35/0-1رشته سيم به قطر : غالف قرمز رنگ •

 mm2   1-3رشته سي به قطر : غالف آبي رنگ •

 mm2   3-5رشته سيم به قطر : غالف زرد رنگ •

  .جوش بخيه اي بزنيد، سيم را طوري از يك طرف به طرف ديگر غالف وارد كنيدبين دوغالف . غالف را روي ابزار قرار دهيد

  .رشته سيم بايد به آهستگي در پوشش حرارتي غالف بچرخد تا حرارت بطور يكسان به اطرافش برسد

  .غالف را آنقدر حرارت دهيد تا جوش قلع در اطراف هسته ايجاد شود و ذرات اضافي چسبيده در اطرافش ظاهر شود

 دقيقـه   3 دقيقـه عمليـات حرارتـي طـول كـشيده و ظـرف               1 ثانيه براي گرم شدن اوليه ابزار زمان الزم است، حدود            90secر حدود   د

  .دستگاه خنك خواهد شد
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   روش ترميم روكش سيم-3-10

  .براي ترميم روكش سيم ، حداقل حفاظ مورد استفاده بايد برابر با پوشش فعلي سيم باشد

  . خواهد بودmm 10غييرات مهندسي اي نيز اعمال شود حداقل فاصله بين دسته سيم و فضاي اطراف چنانچه ت

  .در مواردي كه روكش پالستيكي است، به همان روش فوق اقدام نموده و سپس روكش را تعويض كنيد

   روش انتخاب روكش محافظ-3-11

  .م باشدروكش انتخاب شده بايد حداقل برابر با روكش محافظتي فعلي سي

  . باشدmm 10در صورت اعمال هرگونه تغييرات مهندسي روي دسته سيم، حداقل فاصله دسته سيم با محيط اطراف بايد 

   روش تعييرات نقاط اتصال بدنه -3-12

  .مهره يا پيچ آن را بازديد، بررسي و تميز نماييد/ نگهدارنده اش/ تحت هر شرايطي وضعيت ترمينال اتصال بدنه

  : بدنه كامال شكسته باشدلحيم اتصال

 .اتصال بدنه دچار دچار ايراد شده آن را مجددا با استفاده از لحيم برنج، لحيم كاري نماييد) پيچ(اگر پايه  •

 .اتصال بدنه را با قطعه جديد تعويض نماييد) ميخ ( چنانچه به روش فوق قطعي برطرف نشد پايه  •

  :هنگام تعميرات به روش زير اقدام نماييد

 .سول اطفاء حريق در نزديكي محل تعميرات بگذاريديك كپ •

 .سيم نزديك به محل شكستگي پين لخت كنيد •

 .پايه پايين نشيمن اتصال بدنه را بساييد) سنگ (با استفاده از فرز  •

 .از ضدزنگ مناسب در آن محل استفاده كنيد •
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 .قطعات جدا شده را در محل خودشان ببنديد •

 .شده استسيم اتصال بدنه روي گيربكس قطع 

  . محكم كنيد17d.N.m ± 3 ساده قطع شده باشد مجددا آن را وصل كرده و با گشتاورM8×125اگر اتصال پيچي 

 تشخيص ايراد  -4

   رشته سيم قطع شده باشد-1-4

  :در اين حالت به شرح ذيل اقدام نماييد

 )3,1(روش تست رشته سيم  •

 )3,3(روش لخت كردن رشته سيم  •

 )3,2(ب روش انتخاب رشته سيم مناس •

 )3,8( چين انداز غالف سيم عموميروش استفاده از ابزار  •

 )3,10(روش ترميم روكش سيم  •

 ) 3,11(روش انتخاب روكش محافظ  •

اگر يك رشته سيم بال استفاده وجود دارد آن را در نزديكترين نقطه به كانكتور در جـايي در دسـترس قطـع كنيـد و بـه روش                             : هشدار

  .عمل كنيد) 4,1(بخش 

سيم را طوري ببريدكه تعدادسيم هـا       .( انيد از همان دسته سيم مجددا استفاده كنيد فقط تعداد سيم ها را به خاطر داشته باشيد                مي تو 

  .)در خروجي هم يك عددكم شود

  . رشته سيم يا بيشتر قطع شده باشند دسته سيم را عوض كنيد4براي خودرو هاي تحت گارانتي چنانچه : هشدار

  سوخته يك رشته سيم -2-4

  :بدين منظور به شرح ذيل عمل كنيد

 )3,3(روش لخت كردن سيم  •

 )3,2(روش انتخاب كردن سيم  •

 )3,8( چين انداز غالف سيم عموميروش استفاده از ابزار  •

 )3,10(روش ترميم روكش سيم  •
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 )3,11(روش انتخاب محافظ روكش  •

كنيد، در صورتيكه يكي از فيوز ها سوخته باشد،كليه عملكرد هـا را             پس از بررسي يك ايراد، عامل بوجود آورنده ايراد را برطرف            : هشدار

 .در خودرو كنترل نماييد

  .در دوره گارانتي دسته سيم را بطور كامل تعويض كنيد: هشدار

  . رشته سيم سوخته باشد مي بايست دسته سيم بطور كامل تعويض گردد4اگر خودرو گارانتي اش تمام شده است و بيش از : هشدار

  

   اتصال اشتباهي-3-4

  :در اين حالت به روش ذيل عمل كنيد

 )3,3(روش لخت كردن سيم  •

 )3,2(روش انتخاب سيم  •

 )3,9(روش بخيه زدن سيم با روكش جوش  •

 )3,11(روش انتخاب روكش محافظ  •

  .سيم هايي كه به اشتباه به يكديگر متصل شده اند را قطع كنيد: هشدار

  كنتاكت زنگ زده/ كنتاكت قطع شده يا كشيده شده/ كتور  قطعي سيم در خارج از قالب كان-4-4

  )مجموعه رشته سيم ها + كنتاكت ( كانكتور جداگانه براي استفاده در چنين حالتي توسط تامين يدك قطعه فراهم شده است 

  :بدين منظور به روش ذيل اقدام نماييد

 )3,5(يك كنتاكت ............. روش  •

 )3,3(روش لخت كردن روكش سيم  •

 )3,2(روش انتخاب يك رشته سيم  •

 )3,6)(اتصال(روش انتخاب يك كنتاكت  •

 )3,8( موج دار كردن غالف سيم عموميروش استفاده از ابزار  •

 )3,7(روش قرار دادن يك كنتاكت در پايه مربوطه  •
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 )3,11(روش انتخاب يك روكش محافظ  •

  . تعميري موجود مي باشدكانكتور هايي كه از قبل سيم داخلشان قرار گرفته در ليست قطعات

  :به روش ذيل اقدام نماييد

 )3,3(روش لخت كردن يك رشته سيم  •

 )3,8(روش استفاده از ابز ار چين دار كرد غالف سيم  •

 ) 3,10(روش ترميم روكش سيم  •

 )3,11(روش انتخاب روكش مناسب  •

  .اگر يك كنتاكت زنگ زده باشد، كنتاكت را عوض كنيد: هشدار 

  .ك كانكتور در ليست قطعات قابل تعويض موجود نمي باشدهيچيك از اجزاي ي

  .دسته سيم را عوض كنيد

  : اگر يك رشته سيم از خارج از قالب كانكتور قطع شده باشد-4-5

  :در چنين حالتي به شرح ذيل عمل كنيد

 )3,1(روش تست يك رشته سيم  •

 )3,3(روش لخت كردن يك رشته سيم  •

 )3,2(روش انتخاب يك رشته سيم مناسب  •

 )3,8(روش استفاده از ابز ار چين دار كرد غالف سيم  •

 ) 3,10(روش ترميم روكش سيم  •

 )3,11(روش انتخاب روكش محافظ مناسب  •

  . رشته سيم قطع شده باشد، دسته سيم مي بايست عوض شود4اگر بيش از : هشدار

  

 : رشته سيم له شده باشد -4-6

  :در چنين حالتي به شرح ذيل عمل كنيد
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 )3,1(سي يك رشته سيم روش بازر •

 )3,3(روش لخت كردن يك رشته سيم  •

 )3,2(روش انتخاب يك رشته سيم مناسب  •

 ) 3,10(روش ترميم روكش سيم  •

 )3,11(روش انتخاب روكش مناسب  •

ر شده در   و از موارد ذك   ) نزديك به كانكتور  ( اگر يك رشته سيم بدون استفاده داريد آن را درجايي كه قابل ديد باشد قطع كنيد               : هشدار

  .همان دسته سيم قابل استفاده است.  استفاده كنيد4-1بخش

  .حدودي را در نظر داشته باشيد و با خروجي مقايسه كنيد) تعداد سيم ها ( شماره 

  . رشته سيم خم شده وگير  كرده است دسته سيم بايد تعويض گردد4اگر بيش از : هشدار

   رشته سيم لخت شده-4-7

  )3,11. (روكش مناسب اقدام نماييد) محافظ( ش انتخاب در اين حالت مطابق رو

از روش لحيم كاري بـاقلع  ) مقاومت الكتريكي خيلي باال باشد ( بطور نادرست موج دار شده باشد ) اتصال (  چنانچه يك كنتاكت   -4-8

  )3,4. (استفاده كنيد

  . اتصال بدنه اشكال داشته باشد-4-9

 .استفاده كنيد) 3,12(از روش تغييرات اتصال بدنه 
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