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 مقدمه :
ترمز يك خودرو از بخشهاي بسيار مهم ايمني سرنشينان است.
پيشرفت تكنولوژي ساخت خودرو هر روزه  ،سيستمهاي ترمزي كارآمدتري را به بازار مصرف جهان عرضه كرده استت  .سيستتمي كته
قصد معرفي آن را داريم در واقع طراحي جديدي است كه مكمل سيستمهاي ترمزي سابق است .يعني قسمت مكانيكي به كمك كنتترل
الكترونيكي تلفيقي را به دست مي دهد كه داراي قابليت بااليي از نظر ايمني مؤثر بر عوامل خطرآفرين جاده مي باشد .در واقتع مكتانيزم
ترمز تغيير نمي كند و تنها بخشهايي براي كنترل ترمز به مجموعه سيستم افزوده گرديده است.
كنترل سيستم از نوع اتوماتيك يا تمام خودكار الكترونيكي با فيدبك مستقيم است.
در اينجا قصد نداريم شما را با اصطالحات تخصصي و ماهيت پيچيده فني آن درگير كنيم  .بلكه با بياني ساده به شما ثابت مي كنتيم كته
مفهوم ترمز ضدقفل ) (ABSو يا به تعبير بهتر  ،ترمز ضدلغزش بسيار ساده است .تنها دانستن موضتوع اخيتر بتراي يتك تعميركتار الزم
است و مفهوم ساده تر آن اين است كه سيستم  ABSتوسط كنترل كننده هاي الكترونيكي در هر لحظه سيستم ترمتز را تحتت كنتترل و
تطبيق با شرايط محيط يا جاده در مي آورد .

ت خودرو با سيستم ترمز مجهز به ABS

ت خودرو با سيستم ترمز بدون ABS
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 مفهوم ترمز ضدلغزش ): (ABS
 ABSمخفف كلمات  Anti lock Brake Systemمي باشد و به مفهوم سيستم ترمز ضدقفل شدن چرخها مي باشد  ،شايد مفهوم
بهتر براي ترجمه آن سيستم ترمز ضدلغزش باشد.
ت تشريح قانون فيزيكي حاكم بر سيستم : ABS
يك قانون فيزيك نشان داده شده است كه اجسام در حال حركت بر روي سطح با ضريب اصطكاك مشخص  ،هنگتامي كته در آستتانه
لغزش قرار دارند بيشترين ضريب اصطكاك را از خود نشان مي دهند  .به عبارت ديگر اجسام در ابتداي شروع به لغزش بر روي ستطوح
بيشترين ضريب اصطكاك را دارا مي باشند  ،ولي به محض اينكه لغزش آغاز شود اين ضريب نزول متي كنتد .ايتن قتانون فكتري را در
ذهن متصور مي كند و آن اين است كه اگر به هنگام ترمز كردن بتوان وضعيت چرخها را نسبت به جاده همواره بصورت آستتانه لغتزش
قرار دهيم  ،مي توانيم بيشترين نيروي ترمزي را داشته باشيم  .زيرا هرچه ضريب اصطكاك باالتر باشد ،در شرايط مساوي بتا پارامترهتاي
نيروي وزن  ،سطح تماس و  ...مي توان نيروي اصطكاكي بيشتري داشته باشيم  .بنابراين سعي اين بود كه الستيكهاي خودرو هيچگتاه در
شرايط لغزش كامل نباشند  .وضعيت لغزش كامل يا بعبارت ديگر قفل شدن چرخها  ،در طراحي سيستم  ABSاز بين مي رود و بنابراين
چرخها به هنگام ترمز شديد نيز كامالً قفل نمي شوند و اين موضوع نيروي ترمزي بيشتري را ايجاد مي نمايد .در كنار اين مفهوم فيزيكي
مفاهيم ديگري نيز وجود داشت و طراحان سالها با آن دست به گريبان بودند  .تستهاي مختلف در جاده نشان مي داد كه هنگام ترمز  ،به
دليل اثر گشتاور نيرو در بدنه كه آن نيز از صاف نبودن فرمان به صورت مطلقاً مستقيم يا وجود ناهمواري در جاده و عدم تساوي شرايط
چرخها  ،بوجود مي آمد  ،بدنه خودرو حول يك نقطه از بدنه خود يا يك نقطه از جاده مي چرخيتد .ايتن موضتوع در ترمزهتاي شتديد
حوادث جاني و مالي زيادي به بار مي آورد  .در خودروهاي سنگين اين وضع بدتر است و لذا ابتدا اين خودروها مجهز به سيستم ABS
شدند .طراحان با كمال شگفتي متوجه شدند كه اين مشكل نيز با حل مشكل قفل شدن مطلق چرخها برطترف متي گتردد  .بنتابراين بايتد
سيستمهاي طراحي مي شد كه هيچگاه اجازه ندهد چرخ خودرو در سرعت قفتل شتده و الستتيك بته روي جتاده بلغتزد  .پيشترفت ايتن
تكنولوژي به حدي رسيد كه در هر لحظه با استفاده از تناسب سرعت الستيكها و كنترل آن  ،تعادل خودرو حفظ مي شود  .شرايطي كته
براي چهار چرخ يك خودرو در جاده به هنگام ترمز پيش مي آيد و يا بهنگام حركت وجود دارد بسيار متفاوت استت  .لغتزش بتر روي
سطح جاده براي هرچرخ  ،وزن اعمال شده بر روي هر چرخ  ،شعاع گردش در پيچها  ،ارتفتاع و زوايتاي تنظتيم و نيتروي محركته روي
محور  ،وضعيت مكانيزم لنت ترمز و  ...پارامترهايي هستند كه در هر لحظه براي هر چهار چرخ ممكن است يكسان نباشتد  .ايتن عوامتل
سالها مشكالت زيادي در جاده ها به وجود آورده اند  .قبل از اينكه به تشريح عملكرد سيستتم  ABSبپتردازيم  ،علتل دوران ختودرو و
كاهش ضريب اصطكاك در لغزش  ،انحراف خودرو از جاده و چند اصطالح علمي ديگر را بررسي مي نمائيم.
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ت نمودار زير وضعيت كاهش ضريب اصطكاك آستانه لغزش را نسبت به لغزش كامل نشان مي دهد :

با توجه به نمودار معلوم مي گردد كه لحظه قبل از شروع لغزش ضريب اصطكاك بيشترين مقدار را دارد و بنابراين نيروي اصطكاك
بيشتر خواهد بود .نيروي اصطكاك بيشتر يعني نيروي ترمزي بيشتر و اين چيزي است كه طراحان در سيستم  ABSآن را به كار گرفته
اند .
ت شرايط جاده اي متفاوت (يخ بسته و باراني و غيره ) در زير الستيكها به هنگام ترمز حادثه آفرين است .
شكل زير اين وضعيت را نشان مي دهد:

اگر بتوان سرعت نسبي چرخها و جاده را در هر لحظه ثابت نگهداشت  ،حادثه فوق براي خودرو رخ نخواهد داد  ABS .قادر استت بتا
كنترل سرعت نسبي چرخها  ،تعادل دوراني خودرو را حفظ كند .
همين اتفاق در روزهاي باراني و جاده هاي لغزنده ممكن است بر سر پيچها و يا بر اثر سنگيني نامتناسب بر روي يتك چترخ و يتا شتيب
جاده و  ...براي خودرو به هنگام ترمز رخ دهد  .در ادامه خواهيد ديد كه با يك مكانيزم و يك كنترل كننده الكترونيكي به نحو ساده اي
سيستم  ABSقادر خواهد بود ايمني بااليي براي خودرو به هنگام ترمز ايجاد نمايد.
ت تشريح چند اصطالح علمي در زمينه سيستم هاي ترمز مجهز به  ABSبراي يادگيري بيشتر آن الزم به نظر ميرسد.
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 ضريب لغزش :
مي دانيم هرگاه يك چرخ بر روي جاده شروع به غلتش نمايد  ،با سرعت مربوط به خود به جلو خواهد رفت  .در حتالتي كته هيچگونته
لغزشي بين چرخ و سطح جاده وجود نداشته باشد  ،روابط فيزيكي زير براي سرعت نقطه مركزي روي الستيك برقرار است .
 : Wسرعت دوراني يا سرعت غلتش
 : Vسرعت نقطه مركزي الستيك يا چرخ (اين سرعت همان سرعت خودرو است)
 : Rشعاع چرخ

R m .W rad/ sec

V m / sec

اگر چرخ بر روي سطح جاده بلغزد فرمول فوق ديگر صادق نخواهد بود .در اين حالت سرعت  Vكه همان سرعت ختودرو استت برابتر
سرعت خطي دوران چرخ نيست يا كمتر است و يا بيشتر و در اين حالت ضريب لغزش عبارتست از :

v wr
100
v

( (%) wheel slipضريب لغزش)

بررسي هاي بيشتر نشان داد كه ضريب چسبندگي تاير به جاده يا همان ضريب اصطكاك تابعي از جنس سطح جاده و الستيك و ضريب
لغزش است  .نمودار زير اين رابطه رانشان مي دهد  .ابتدا توجه شما را مجدداً به رابطه ذيل جلب مي نمايم :
ضريب چسبندگي (ضريب اصطكاك)

.Fw

 Fbنيروي ترمزي يا اصطكاك

 Fwنيروي وزن يا نيروي عمود بر جاده
با توجه به ثابت ماندن  ، Fwهرچه ضريب چسبندگي الستيك و جاده افزايش يابد  ،نيروي ترمزي افزايش مي يابد.
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همانطور كه مشاهده مي گردد  ،مقدار ضريب چسبندگي در همه حاالت سطوح جاده اي براي يك تتاير مشتخص در محتدوده  %13تتا
 %23لغزش مقدار ماكزيمم را دارد .اين يعني هرگاه ضريب لغزش يتا مقتدار لغتزش بتين  13تتا  23درصتد باشتد ،مقتدار نيتروي ترمتزي
ماكزيمم خواهد بود .اين محدوده  ،مشابه آستانه لغزش براي جسم در حال سكون بر روي سطح است .
سيستم  ABSبا كنترل مقدار فشار مايع ترمز  ،همواره محدوده اخير را از نظر لغزش ثابت نگه مي دارد و لذا هيچگاه حالتت قفتل شتدن

چرخها يا 100%

بوجود نمي آيد  .همچنين مقدار چسبندگي عرضي (پايداري خودرو از نظتر انحتراف از جتاده) و چستبندگي

طولي (كاهش خط ترمز و افزايش نيروي ترمزي) وضعيت ايمن تري مي يابد .
 كنترل :
دومين موضوعي كه براي ساده سازي مفهوم سيستم  ABSالزم است بدانيد ،مفهوم كنترل سيستمهاي مكانيكي است  .در اينجتا سيستتم
مكانيكي  ،سيستم ترمز يك خودرو است  .بعد از پيدايش صنعت برق ت الكترونيك  ،مفاهيم كنترل كم كم جاي خود را در صتنعت بتاز
نمود .صنعت الكترون يك اين توانايي را ايجاد نمتود كته بتتوانيم در زمانهتاي خيلتي كوتتاه  ،دستتورات الكتريكتي را بتراي عملگرهتاي
الكتريكي مانند موتورها  ،رله ها  ،كليدها و  ...ارسال كنيم  .حال فرض مي كنيم با قرار دادن تعدادي دريافت كننده و حستگر از طريتق
مدارات الكترونيكي  ،بتوانيم در هر لحظه وضعيت يك سيستم مكانيكي را برآورد كنيم  .سپس بعد از پردازش و بررسي ايتن اطالعتات
دستوراتي را به عملگرهاي كنترل كننده همان سيستم ارسال كنيم و سيستم را در هر لحظه تحت كنترل خود درآوريم  .اين نوع كنترل را
كنترل كالسيك مستقيم گويند  .انواع ديگري از كنترل نيز وجود دارد كه در اينجا قصد توضيح آنها را نداريم  ،تنها به اين نكتته اشتاره
مي كنيم كه اگر خروجيها يا نتايج حاصله از كنترل را مورد بررسي قرار دهيم به آن كنترل غيرمستقيم گويند  .سيستم  ABSيك سيستم
كنترل مستقيم كالسيك براي ترمزها است يعني نتايج حاصله از اين كنترل تحت نظر واحد پردازش مركزي آن نمي باشد .يادآوري مي
گردد كه واحد الكترونيكي پردازشگر اطالعات ورودي و ارسال كننده دستورات كنترل كننده را كنترلر گوينتد .در سيستتم  ABSنيتز
مانند ساير قسمتهايي كه مي شناسيد اين وظيفه بر عهده  ECUآن مي باشد.
پيشرفت هر روزه صنعت خودرو تنوع خاصي به سيستمهاي كنترل خودرو داده است  .انواع سيستم  ABSنيز در اين ميان بوجتود آمتده
اند .اما اگر مفهوم ساده آن را دريابيم تفاوت چنداني در انتواع آن وجتود نتدارد .تنهتا بتا اعمتال تغييراتتي در نحتوه عملكترد و دريافتت
اطالعات  ،راندمان آن را در هر خودرو بسته به طراحي خودرو باال برده اند .

 مسافت يا خط ترمز :
از لحظه ترمز گرفتن تا لحظهاي كه خودرو كامالً متوقف مي گردد مسافت مشخصي طي ميگتردد كته بستتگي بته سترعت ختودرو بته
هنگام ترمز دارد  .اين مسافت طي شده را خط ترمز گويند  .در سيستم  ABSمسلم است كه مقدار خط ترمز كاهش خواهد يافت  .زيرا
نيروي ترمزي نسبت به سيستمهاي بدون  ABSبيشتر است .

كنترل فرمان :
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به هنگام ترمز كردن شديد اگر فرمان كامالً صاف نباشد خودرو منحرف خواهد شد  .مي دانيم كه هيچگتاه نمتي تتوان متدعي شتد كته
غربيلك فرمان در حالتي قرار داده ايم كه چرخها بدون كوچكترين زاويه در حالت مستقيم قرار دارند  .لذا كنترل فرمان به هنگتام ترمتز
شديد همواره مهم و خطرآفرين است .سيستم  ABSتا حد زيادي مقدار كنترل فرمان را افزايش داده است.
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 ساختمان و نحوه عملكرد :
همانطور كه قبالً توضيح داده شد سيستمهاي ترمز مجهز به  ABSقادرند وضعيت ايمن تري را براي خودرو ايجاد نمايند  .كتاهش ختط
ترمز  ،افزايش پايداري خودرو در جاهاي لغزنده  ،افزايش كنترل فرمان  ،كاهش اثر شرايط متفتاوت جتاده بتر روي الستتيكها  ،كتاهش
مقدار لرزش الستيك و سي ستم تعليق در ترمز ،تنظيم فشار مايع ترمز و پايداري خودرو در جاده هاي نتاهمگن بته هنگتام ترمتز شتديد از
فوايد اين سيستم است  .همچنين گفتيم كه اين سيستمها در واقع يك كنترل مستقيم اتوماتيك براي سيستم به حساب مي آيند .
– ECU
حال به تشريح عملكرد سيستم  ABSمي پردازيم  .اساس كار خيلي ساده و جالب است  .در نظر بگيريد كه بتوان توسط سيستمي در هر
لحظه سرعت دوراني هر چرخ و سرعت خودرو را قبل از ترمز اندازه گيري و ثبت مي كنيم .
مقدرا سرعت خطي چرخ (سرعت مركز دوران چرخ) با دانستن شعاع آن به راحتي قابل محاسبه است .

R.W

V m/s

سرعت خودرو  ،همان سرعت خطي چرخ قبل از ترمز است  .در برخي مدلهاي  ABSسترعت
خودرو را از مقدار سرعت دوراني شفت خروجي گيربكس قبتل از ترمتز بدستت متي آيتد  .از
اينجا به بعد  ECUمربوط به سيستم  ABSوارد عمل ميگردد  .مغز متفكر و كنترل كننده اين
سيستتتمها در  ECUآنهتتا متتي باشتتد  ECU( .مربتتوط بتته سيستتتم  ABSهمتتان واحتتد كنتتترل
الكترونيكي ترمز ضدلغزش است)  .در  ECUمقتادير سترعت ختودرو قبتل از ترمتز  ،سترعت
چرخ  ،فشار روي پدال يا فشار مايع ترمز مورد ارزيابي قرار مي گيرد  .ستپس  ECUبته واحتد عملگتر سيستتم كته شتامل موتتور پمتپ
الكتريكي روغن ترمز  ،شيرهاي برقي و مدارات ثانويه روغن ترمز مي باشد  ،طوري دستور مي دهد كه هيچگاه لغزش طولي يتا عرضتي
براي الستيك ها بيش از  %23بوجود نيايد  .روش كار  ECUبه اين صورت است كه بتر استاس مقتادير سترعتها ،مقتدار كتاهش مجتاز
سرعت چرخ را محاسبه مي كند  ،طوري كه مقدار ضريب لغزش همواره در محدوده  13تا  23درصد باشد  .سپس به عملگر دستور داده
و عملگر با سيستم خاصي كه در آن وجود دارد  ،فشار مايع ترمز (روغن ترمز) را طوري تنظيم مي كنتد كته كاليپرهتا و لنتهتا بته انتدازه
متناسب با شرايط مذكور به چرخ نيروي ترمزي وارد نمايند .اين كار بطور مداوم و لحظه اي براي هر چرخ انجام مي گيترد و تتا توقتف
كامل و يا برداشتن پا از پدال ترمز ادامه مي يابد.
 عملگر يا قسمت تنظيم كننده (بلوك هيدروليك  +مدارات هيدروليك) :
عملگر از چند قسمت تشكيل شده است  .قسمت اول مدارات هيدروليكي ثانويه روغن ترمتز استت كته بتا متدارات هيتدروليكي اصتلي
روغن ترمز كوپل شده اند  .قسمت دوم شيرهاي برقي قابل كنترل است  .قسمت سوم موتور پمپ روغن قابل كنترل استت  .ايتن قستمت
همانطور كه در قسمت  ECUتوضيح داده شد  ،دستورات آن را اجرا مي نمايد  .يعني در واقتع  ECUدستتورات را در قالتب پيامهتاي
الكتريكي به شيرهاي برقي و موتور پمپ روغن ارسال مي دارد .
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شيرهاي برقي نيز با باز و بسته شدن  ،مدار ثانويه را فعال و يا غيرفعال مي نمايند و پمپ الكتريكي نيز در صورت فعال شدن روغتن را در
مدار پمپ مي نمايد  .نكته جالب اين است كه در صورتي كه سيستم  ABSكار نكند  ،سيستم ترمز با همان متدارات اوليته هيتدروليك
خودكار مي كند  .مانند زماني كه اصالً در سيستم  ABS ،وجود ندارد و به يك سيستم ترمز ساده تبديل مي گردد .
بلوك هيدروليك كه شامل شيرهاي برقي قابل كنترل و پمپ است در بعضي سيستم هتاي  ABSبتا  ECUمتصتل استت و يتا در واقتع
 ECUروي آن نصب گرديده و با هم توسط پايه هاي نگهدارنده به بدنه متصل مي گردند .
 سنسورهاي دور چرخ :
براي اينكه  ECUدر هر لحظه بتواند از سرعت دوراني چرخها و در نهايت سرعت خطي چرخ اطالع پيتدا كنتد  ،از سنستورهاي مشتابه
سنسور دور موتور استفاده مي گردد  .اين سنسورها از نوع مغناطيسي با آهن رباي دايمي است  .يك چرخدنده كته بتا محتور چترخ متي
چرخد و دور گردش آن با دور گردش چرخ يكسان ا ست در مقابل آن قرار داده شده طوري كه با عبور هر دندانه يك موج الكتريكتي
(پالس) ايجاد مي گردد  .فركانس يا تعداد پالس ها در واحد زمان مقدار دور چرخ را به  ECUفرمان مي دهد  .با ايتن روش  ECUدر
هر لحظه سرعت خطي هر چرخ رامحاسبه مي كند .سرعت خودرو نيز همان سرعت خطي چرخها در لحظه قبل از ترمز است  .با مقايسته
اين مقادير  ECUمدت زمان اعمال نيروي ترمزي را تنظيم مي كند طوري كه هيچگاه لغتزش ختارج از محتدوده  13تتا  23درصتد رخ
ندهد .
ـ جبران كننده ها :
دو نوع جبران كننده ها روغن در مدارات هيدروليكي ترمزهاي مجهز به  ABSتعبيه شده است  .جبران كننده نوع اول با افزايش مقتدار
بار بر روي محورها (بستگي به طراحي جلو يا عقب يا هردو) مقدار روغن ترمز در مدار و متعاقب آن فشار روغن را افتزايش متي دهتد .
جبران كننده دوم يك نوع حالت تعادل در مدار ايجاد مي نمايد كه در واقع براي افزايش  ،كاهش و ثبات فشار روغن به صورت مختزن
با حجم متغير عمل مي كند  .اين مخزن با حجم متغير در واقع قابليتت برگشتت بته حتاالت قبلتي را بتراي متدارات هيتدروليك بستته بته
خواست  ECUايجاد مي نمايد و تعادل فشار در هر يك از سه حالت فوق را باعث مي گردد .
ـ ميراكننده ها يا ضربه گيرهاي حركت روغن
براي جلوگيري از ضربت چكشي روغن و نتايج مخرب آن يك نوع ميراكننده يا ضربه گير درمدار طراحي شده است .
ـ تشريح مفصل يك مدار بخصوص : ABS
نوع TEVES MK20E : ABS
خودروي مصرف كننده PEUGEUT 206 :
الزم به توضيح است كه اين نوع  ABSبه صورت ضربدري بسته مي شود يعني مدارات هيتدروليكي آن بته صتورت ضتربدري (چترخ
راست جلو با چرخ چپ عقب و چرخ چپ جلو با چرخ راست عقب) بسته شده و مدارات الكترونيكتي آن بته صتورت مجتزا بتراي هتر
چرخ طراحي شده است  .شفت خروجي گيربكس ارتباطي با سيستم ندارد و  ABSسرعت خودرو را در هر لحظه  ،سرعت قبل از ترمز
يا سرعت قبل از عمل عملگر  ABSدر نظر مي گيرد .
الزم به يادآوري است كه سيستمهاي  ABSهمواره طوري طراحي مي گردند كه در صورت عدم عملكرد صحيح يا خرابتي موضتعي ،
سيستم ترمز معمولي خودرو كار خود را انجام داده و سيستم ترمز به همان صورت سنتي و بدون  ABSانجام وظيفه مي نمايد .
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) (Xمدار هيدروليك :
 (Y) مدار الكتريكي (اطالعات ورودي)
 (Z) مدار الكتريكي (اطالعات خروجي)
سيستم ترمز معمولي از قطعات زير تشكيل مي شود :
 سيلندر اصلي دوبل )(1
 بوستر ترمز )(2
 4 كاليپر ترمز (ديسكي) يا  2كاليپر ترمز (ديسكي) چرخ هاي جلو و  2سيلندر ترمز چرخ عقب )(3
 تنظيم كننده فشار روغن ترمز )(4
اين سيستم ترمز از يك سيستم ترمز ضربدري تشكيل شده است .
اين سيستم ضدلغزش شامل قطعات زير مي باشد :
 يونيت متعادل كننده يا كنترل يونيت هيدروليكي ت الكتريكي )( 7020 (ARUدر مدار بتين ستليندر اصتلي دوبتل ) (1و كاليپرهتا
) (3قرار گرفته است)
 كنترل يونيت الكترونيكي (در  ARUجمع شده است).
 4 عدد سنسور دور چرخ (5) 7015, 7010, 7005, 7000
 المپ هشدار خرابي در سيستم ( V7000 ABSبر روي صفحه نمايش دهنده ها يا صفحه آمپر كيلومترشمار دورسنج) )(6
 سوكت مركزي قانيكتور جهت اتصال به دستگاه عيب ياب COO1
 سوئيچ المپ استپ ترمز
(نشان دهنده وضعيت پدال ترمز به راننده و  ECUسيستم )ABS
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(شماتيك عملكرد سيستم )ABS

) (Aت مجموعه كنترل يونيت الكترونيكي
 (b) محاسبه كننده سرعت چرخ
 (c) عملگر الكترونيكي متعادل كننده فشار روغن ترمز
 (d) كنترل كننده صحت عملكرد سيستم ABS
) – (Bيونيت هيدروليك ( شيرهاي برقي هيدروليكي و موتور پمپ جبران كننده و دمپرها يا ضربه گيرها)
 (e) عملگر هيدروليكي متعادل كننده فشار روغن ترمز
سيستم در  2سطح عمل تعديل را انجام مي دهد .
 افزايش فشار روغن ترمز
 ثبات فشار روغن ترمز
 افت فشار روغن ترمز
شناسايي سنسور چرخها :
 -1معرفي  :با توجه به فواصل دندانه ها و قطر شعاع چرخدنده روي محور چرخ كه
روبروي اين سنسورها قرار دارد حداقل سرعت چرخ براي شناستايي ايتن سنستورها
 2.75 km/hمي باشد.
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( )1سنسور چرخ عقب
( )2سنسور چرخ جلو (به تفاوت آنها توجه كنيد)
سنسورها از نوع مغناطيسي مي باشند .
ترمزهاي ديسكي :
در قسمت جلو :
 اين سنسورها در راستاي شعاع دايره چرخدنده و عمود بر دندانه هاي آن مي باشند .
ترمزهاي كاسه اي :
در قسمت عقب :
 اين سنسورها بصورت محوري و موازي با محور چرخ نصب شده اند .
ترمزهاي ديسكي :
در قسمت عقب :
 آنها بصورت شعاعي (عمود بر محور چرخ دنده) نصب مي شوند ( .در خودروي  206آپشن است و وجود ندارد) هدف از نصب
اين سنسورها  ،فرستادن اطالعات سرعت چرخ و سرعت خودرو به  ECUمي باشد .
 -2قاعده كلي عملكرد :
سنسورها شامل يك مغناطيس دائم و يك سيم پيچ مي باشد  .يك چرخ دنده در مقابل اين سنسور حركت مي كند  .قطع شتدن خطتوط
مغناطيسي به وسيله چرخ دنده باعث توليد ولتاژ متناوب در سيم پيچ مي شود ،فركانس و دامنه ولتاژ القاء شده بستتگي بته سترعت چترخ
دنده دارد.
فاصله اين سنسورها تا چرخ دنده قابل تنظيم نمي باشد و مقدار ثابت و مشخصي دارد .
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) (3سنسور مغناطيسي ABS
) (4چرخ دنده
معرفي مجموعه يونيت عملگر متعادل كننده ت كنترل يونيت الكترونيكي سيستم ترمز ضدلغزش :
مجموعه يونيت عملگر متعادل كننده  ،فشار در كاليپرها را براي جلوگيري از قفل شدن چرخها  ،توجه به فشار اعمال شده بر روي پتدال
ترمز  ،تعديل مي كند .

) (1پايه هاي نصب قطعه ( 2نقطه)
) (2بلوك هيدروليك يا عملگر هيدروليكي
) (3كنترل يونيت الكترونيكي

اتصاالت :
) (4كاليپر چرخ سمت چپ جلو )(VL
) (5كاليپر چرخ سمت راست جلو )(VR
) (6سيلندر چرخ سمت چپ عقب )(HL
) (7سيلندر چرخ سمت راست عقب )(HR
) (8پمپ اصلي ترمز
) (Aكانكتور  25پايه
) (Bالكترو پمتپ هيتدروليك جبتران ستاز و برگشتت دهنتده
روغن ترمز
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معرفي كنترل يونيت الكترونيكي :
) (1شيرهاي برقي ( 2عدد)
) (2كانكتور  2پايه الكتروپمپ هيدروليك برگردان روغن ترمز
) (3كانكتور  22پايه
در اين سيستم  ECUبا يونيت عملگر متعادل كننده در يك مجموعه است و بنابراين باعث كتاهش اتصتاالت الكتريكتي و افتزايش
قابليت ها مي شود .

 -1وظايف اصلي كنترل يونيت الكترونيكي :
ت كنترل تعديل فشار روغن ترمز طبق اطالعات رسيده بوسيله چهار سنسور چرخها .
ت نمايش دادن وضعيت كاركرد و هشدار به راننده به وسيله المپ هشدار رد صورت بروز خرابي در سيستم ABS
ت كمك به عيب يابي به وسيله خواندن حافظه ( ECUحداكثر  2عيب در هر نوبت خرابي خوانده مي شود)
توجه  :وقتي سيستم از كار مي افتد  ECU ،به وسيله روشن نمودن المپ هشدار  ،اين مشكل را نشان مي دهد .
در صورت روشن بودن اين المپ  ،سيستم ترمز ضدلغزش از كار افتاده و سيستم ترمز معمولي شروع به كار نموده است .
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معرفي مجموعه يونيت هيدروليك :
قطعات اصلي :
ت بوستر آلومينيومي
ت يك الكترو پمپ هيدروليكي تزريق مجدد يا برگردان روغن  ،كه همان پمپ هيدروليكي است كه توسط موتور الكتريكي به كار
مي افتد و وظيفه اش برگشت روغن ترمز از كاليپرها به سيلندر اصلي ترمز در زمان افت فشار مي باشد .
ت شيرهاي برقي  2×2راهه و دوحالته (باز ت بسته) مي باشند  ،كه با ولتاژ  0و  12Vكار مي كنند .
( شيرهاي برقي ورودي و خروجي باعث ايجاد تعادل فشار روغن ترمز وارد بر هر چرخ مي شوند)
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) (1شير برقي ورودي
) (2شيربرقي خروجي
) (Aسيلندر اصلي ترمز
) (Bخروجي به كاليپرها يا سيلندر چرخها
وضعيت بسته
V=12V

وضعيت باز
V=0V

V=12V

×
×

×

V=0V

ولتاژ

×

( )1شيربرقي ورودي
( )2شيربرقي خروجي

همانطور كه مشاهده مي گردد شيرهاي برقي ورودي ( )1كه روي مدار اصلي ترمز يا مدار اوليه بسته مي شتوند درستت بته صتورت
عكس شيرهاي برقي خروجي ( )2كه روي مدار ثانويه ترمز يا مدار مكمل مربوط به  ABSبسته مي شوند ،عمل باز و بست را انجام
مي دهند .
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تشريح مدارهاي هيدروليكي در ترمز مجهز به اين نوع : ABS
نام قطعات (هيدروليك) :
) (1سيلندر اصلي ترمز
) (2بوستر ترمز
) (3كاليپرهاي ترمز
) (4شير تنظيم كننده فشار هيدروليك ترمزهاي عقب
به نسبت وزن اعمالي به اكسل ها *
) (5مجموعه يونيت متعادل كننده يا كنترل و عملگر
سيستم ABS
) (6شير برقي ورودي نصب روي مدار اوليه
) (7شير برقي خروجي نصب روي مدار ثانويه
) (8الكتروپمپ تزريق مجدد يا برگردان روغن
) (9ذخيره كننده فشار روغن ترمز يا مخزن
) (by passروغن
) (10ضربه گير يا دمپر هيدروليكي
) (11شير يكطرفه براي خالص كردن ياآزاد كردن
لنت ترمز
( )Aمدار ترمز معمولي (مدار اوليه)
( )Bمدار تعادلي (مدار ثانويه) مربوط به ABS
*  -اين قطعه در برخي سيستم هاي  ABSتعبيه گرديده و بسته به مقدار بار اعمال شده بر روي اكسل عقب (در صورت نصتب در
جلو نيز كاربرد دارد) فشار روغن ترمز در كاليپرها يا ديسكهاي همان اكسل را افزايش مي دهد .ايتن افتزايش همتواره بته گونته اي
است كه حالت تعادلي رد سيستم از نظر لغزش وجود داشته باشد  .زيرا همانطور كه مي دانيم با افتزايش نيتروي عمتودي  ،ضتريب
اصطكاك افزايش ( به عكس آن ضريب لغزش كاهش ) مي يابد.
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( )1حالت اوليه بعد از ترمز :

( )Aنمودار سرعت خودرو
( )Bنمودار ولتاژ شيربرقي ورودي
( )Cنمودار ولتاژ شيربرقي خروجي
( )Dنمودار فشار روغن ترمز در كاليپر
( )Eمنحني سرعت خودرو
( )Fمنحني سرعت اصلي چرخ
( )Gمنحني سرعت مبناء از نظر  ECUبراي در نظر گرفتن سرعت لحظه اي خودرو
( )Hآستانه سر خوردن يا لغزش بيش از ( %23عبور از اين مرز مجاز نمي باشد و  ABSاز آن جلوگيري مي نمايد)
در اين نمودار فشار وارد بر پدال ترمز مستقيماً به چرخ انتقال يافته و با عبور از شير برقي ورودي ) (6كه در حالتت عتادي بتاز متي
باشد اعمال مي گردد ( .حالت اوليه بعد از ترمز)
در ضمن خروجي شير برقي ) (7در حالت عادي بسته مي باشد .
در اين فاز عملكرد مجموعه يونيت متعادل كننده فعال نمي باشد و سيستم ترمز به صورت ترمز عادي عمل مي كند .
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( )2حالت ماندگار با فشار ثابت روغن ترمز :

( )Aنمودار سرعت خودرو
( )Bنمودار ولتاژ شيربرقي ورودي
( )Cنمودار ولتاژ شيربرقي خروجي
( )Dنمودار فشار روغن ترمز در كاليپر
( )Eمنحني سرعت خودرو
( )Fمنحني سرعت اصلي چرخ
( )Gمنحني سرعت مبناء از نظر  ECUبراي در نظر گرفتن سرعت لحظه اي خودرو
( )Hآستانه سر خوردن يا لغزش بيش از ( %23عبور از اين مرز مجاز نمي باشد و ABSازآن جلوگيري مينمايد)
اگر سرعت بر روي يك چرخ ) (WSكمتر از سرعت مبناء شود ) ، ECU ، (RSشيربرقي ورودي ) (6را كه باز است مي بندد ،
اين عمل كاليپر ) (3را از سيلندر اصلي ترمز ) (1جدا مي نمايد .
در اين صورت فشار در اين كاليپر نمي تواند از اين باالتر برود  ،حتي اگر فشار اعمالي به پدال ترمز افزايش پيدا كند .
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( )3حالت كاهش فشار روغن ترمز توسط  ECUبه دليل نزديك شدن سرعت چرخها به سرعت آستانه لغزش:
( )Aنمودار سرعت خودرو
( )Bنمودار ولتاژ شيربرقي ورودي
( )Cنمودار ولتاژ شيربرقي خروجي
( )Dنمودار فشار روغن ترمز در كاليپر
( )Eمنحني سرعت خودرو
( )Fمنحني سرعت اصلي چرخ
( )Gمنحنتتي ستترعت مبنتتاء از نظتتر  ECUبتتراي در نظتتر
گرفتن سرعت لحظه اي خودرو
( )Hآستانه سر خوردن يالغزش بيش از ( %23عبور از اين
مرز مجاز نمي باشتد و  ABSاز آن جلتوگيري متي
نمايد)
در اين مرحله با توجه به نزديك شتدن سترعت ختودرو و
سرعت چرخ به آستانه سر خوردن يا لغزش  ، ECU ،شير
برقي خروجي ) (7را كه كتاليپر ) (3را بته ذخيتره كننتده
روغن ترمز يا مختزن ) (9) (by passمتصتل متي كنتد ،
باز كرده و فشار روغن در كاليپر كاهش مي يابد .
ديافراگم حركت مي كند و فنر را فشترده متي كنتد  .ايتن
كار باعث افت فشار در مدار شده و بنابراين به چرخ اجازه مي دهد كه دوباره سرعت بگيرد .
در همان زمان  ، ECU ،الكتروپمپ تزريق مجدد ) (8يا برگردان روغن ترمز را فعال مي كند كه به روغتن ترمتز ذخيتره شتده در
مخزن ) (9) (by passنيرو وارد كند تا به سيلندر اصلي ترمز برگردد .

معرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز ABS

www.CarGarage.ir

پژو 602

( )4مرحله آزاد كردن لنتهاي ترمز به طور نامنظم :

( )Aنمودار سرعت خودرو
( )Bنمودار ولتاژ شيربرقي ورودي
( )Cنمودار ولتاژ شيربرقي خروجي
( )Dنمودار فشار روغن ترمز در كاليپر
( )Eمنحني سرعت خودرو
( )Fمنحني سرعت اصلي چرخ
( )Gمنحني سرعت منباء از نظر  ECUبراي در نظر گرفتن سرعت لحظه اي خودرو
( )Hمنحني آستانه سر خوردن يا لغزش بيش از ( %23عبور از اين مرز مجاز نمي باشد و  ABSاز آن جلوگيري مي نمايد)
زماني كه فشار پا بر روي پدال وجود ندارد  ،توسط شيرهاي يك طرفه ) (11و مسير اصلي از شيرهاي ) (6ارتبتاطي بتين كتاليپر و
مخزن روغن ترمز مهيا مي گردد  ،بنابراين افت فشار باعث آزاد شدن چرخ مي شود ( .وجود فنرهاي برگردان) .
شيرهاي يكطرفه ) (11كه با شير برقي ) (6كه به صورت موازي بسته شده اند  ،اجازه متي دهتد كته فشتار در متدار هيتدروليك و
كاليپر به سرعت پايين بيافتد .
مجموعه يونيت عملگر متعادل كننده در اين فاز فعال نمي باشد  ،و شير برقي ) (6و ) (7تغذيته نمتي شتوند ،بنتابراين شتيرهاي )(7
بسته و شيرهاي ) (6باز مي باشند .
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تذكر  :جزوه فني شامل نقشه هاي كامل الكتريكي نمي باشد  .براي استفاده از نقشههاي بروز متي توانيتد بته نقشته شتماتيك ديتاگرام
نصب شده روي دستگاه  PPSمراجعه كنيد .

جدول آناليز خطاها :
هنگامي كه  ABSاز كار بيافتد  ECU ،داراي يك عيب يابي اتوماتيك مي باشد  ،كه  2خطا را مي توانتد در ختود ضتبط كنتد يعنتي
اينكه حافظه آن تا  2خطا را در خود نگهداشته و توسط چراغ اخطار عيب (المپ نمايش بروز عيب روي پانل جلو) وجود خطا را اعالم
مي كند .
مشخصه يا معني و مفهوم

كد راهنماي عيب يابي

خرابي در رله اطمينان

015Z

بروز مشكل يا خرابي در ثبت كننده سرعت چرخ (مجموعه متحرك)

018Z

خرابي در (كامل بودن عايقها و عدم قطعي) سيم سنسور چرخ جلو سمت چپ

024Z

خرابي در (كامل بودن عايقها و عدم قطعي) سيم سنسور چرخ جلو سمت راست

025Z

خرابي در (كامل بودن عايقها و عدم قطعي) سيم سنسور چرخ عقب سمت راست

031Z

خرابي در (كامل بودن عايقها و عدم قطعي) سيم سنسور چرخ عقب سمت چپ

032Z

بروز مشكل يا خرابي در ثبت كننده سرعت چرخ (مجموعه متحرك)

033Z

خرابي در موتور پمپ

053Z

خرابي در يونيت كنترل

055Z

افت ولتاژ تغذيه

057Z

افزايش ولتاژ تغذيه

058Z

خرابي در مدت زمان نظارت بر متعادل كننده چرخ عقب سمت چپ

066Z

خرابي در مدت زمان نظارت بر متعادل كننده چرخ جلو سمت راست

067Z

خرابي در مدت زمان نظارت بر متعادل كننده چرخ عقب سمت راست

068Z

خرابي در مدت زمان نظارت بر متعادل كننده چرخ جلو سمت چپ

069Z

براي پاك كردن خطاي ثبت شده در حافظه ،بايد از دستگاه عيب ياب  PPSاستفاده شود .
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ليست قطعات نقشه سيستم ضد قفل ترمز :

كانكتور عيب يابي (براي اتصال به دستگاه عيب يابي) C001 = .....................................................................................................
المپ نمايش بروز عيب درسيستم ضدلغزش ترمز V7000 = .............................................................................................................
پانل جلو داشبورد (صفحه آمپر) 0004 = .......................................................................................................................................
سوئيچ المپ ترمز 2100 = ............................................................................................................................................................
مدول يا همسان كننده الكترونيكي  ،پانل مركزي جلو داشبورد (صفحه آمپر) 4000 = ...................................................................
سنسور سرعت (چرخ جلو دست چپ) 7000 = ............................................................................................................................
سنسور سرعت (چرخ جلو دست راست) 7005 = ..........................................................................................................................
سنسور سرعت (چرخ عقب دست چپ) 7010 = ..........................................................................................................................
سنسور سرعت (چرخ عقب دست راست) 7015 = ........................................................................................................................
كنترل يونيت الكترونيكي سيستم ضدقفل ترمز 7020 = .................................................................................................................
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مراحل تعمير سيستم ضدقفل ترمز :
براي عيب يابي در اين سيستم مراحل زير را دنبال كنيد .
توجه  :از جدا كردن كانكتورها پيش از خواندن كدهاي ايراد خودداري كنيد.
هنگام ورود مشتري از او در مورد مشكل سيستم
و نشانههاي آن سؤال كنيد .

سيمهاي قسمت مربوطه را از

عدم قطعي و

سالم بودن روكش آنها چك كنيد.

ابزارها و وسايل اندازه گيري را به خودرو وصل
كنيد.

از وجود تغذيه مناسب براي دستگاه عيب ياب
مطمئن شويد .

احتياطهاي اوليه الزم را انجام دهيد .

كدهاي ايراد را از دستگاه عيب ياب بخوانيد

خير

آيا صفحه نمايشگر دستگاه عيب ياب ،
اطالعاتي را در مورد دريافت عيب
نشان مي دهد ؟
بله
آيا دستگاه عيب ياب  ،وجود عيبي را

خير

در سيستم نشان مي دهد ؟

مراحل روش  087Zرا انجام دهيد

بله

تستهاي مختلف را بسته به نوع ايراد نشان داده

آزمايش جاده را به همراه تنظيمهاي الزم در

شده انجام دهيد .

مورد خودرو انجام دهيد .

مراحل عيب يابي و تعمير سيستم ABS
را تكرار كنيد .
مراحل روش  099Zرا انجام دهيد .

كدهاي ايراد را از دستگاه عيب ياب بخوانيد

بله

دستگاه

خير

تستهاي مختلف را بسته به نوع ايراد نشان داده

مسأله را بدون توجه به المپ هشدار V7000

شده انجام دهيد.

(المپ هشدار  )ABSبررسي كنيد

توجه  :بعد از انجام هر تعمير  ،مراحل روش  099Zرا انجام دهيد .
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استفاده از دستگاههاي عيب ياب براي سيستم ضد قفل ترمز )(ABS
نصب دستگاهها و تجهيزات جهت عيب يابي

1ـ دستگاه عيب ياب ( :PPSكد اختصاصي )20061663
با استفاده از اين دستتگاه متي تتوان كارهتاي زيتر را
انجام داد:
ت ارائه راه حلهاي منظم بر طبق اشكاالت موجتود در
خودرو
ت اندازه گيري پارامترها
ت تست عمل كننده ها

ابزار مخصوص :
بكس بازو بست پمپ اصلي  ABSترمز با شماره C-0812
( كد اختصاصي )22334331 :

پژو 602
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روش بررسي سيمها از نظر عدم قطعي و سالم بودن روكش عايق آنها :
توجه
 كليه مقاومتها بايد در شرايط جدا بودن كانكتورها اندازه گيري شوند .
 مقدار واقعي ره مقاومت با كم كردن مقاومت سيمهاي دستگاه از عدد نشان داده شده به دست مي آيد .
 -1روش تشخيص وجود قطعي در مدار (مدار باز) :
مطابق شكل روبرو مقاومت  R1را اندازه بگيريد .
 اگر

 R1 1سيم قطعي ندارد.

 اگر

 R1 199.9Kسيم داراي قطعي است .

 -2روش تشخيص وجود اتصال كوتاه با بدنه در مدار :
مطابق شكل روبرو مقاومت  R2را اندازه بگيريد .
 اگر
 اگر

 R2 199.9Kسيم به بدنه اتصال كوتاه ندارد .

R2 199.9K

 1سيم به طور جزئي به بدنه اتصال كوتاه

دارد .
 اگر

 R2 1سيم به طور كامل به بدنه متصل است .

 -2روش تشخيص وجوداتصال كوتاه بين دو سيم :
مطابق شكل روبرو مقاومت  R3را اندازه بگيريد :
 اگر
 اگر

 R3 199.9Kبين دو سيم اتصال كوتاه وجود ندارد .

R3 199.9K

 1دو سيم به طور جزئي با هم اتصال

كوتاه دارند .
 اگر

 R3 1دو سيم به طور كامل با هم اتصال كوتاه دارند .

 -4روش تشخيص وجود اتصال كوتاه با ولتاژ مثبت باتري :
سوئيچ خودرو را باز كنيد .
ت تمام قسمتهايي كه احتمال اتصالي با ولتاژ مثبت دارند را روشن
كنيد .
مطابق شكل روبرو ولتاژ  U1را اندازه بگيريد .
 اگر  U1=0Vسيم با ولتاژ مثبت اتصال كوتاه ندارد.

 اگر 0V

 U1سيم با ولتاژ مثبت اتصال كوتاه دارد.
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نكات ايمني هنگام عيب يابي سيستم ضدقفل ترمز :
توجه  :از جدا كردن كانكتورها پيش از خواندن كدهاي ايراد  ،خودداري كنيد .
توجه  :تعمير سيمهاي با سطح مقطع كمتر از  5 mm2بااستفاده از كانتكورهتاي آب بنتدي  ،ابتزار مخصتوص و اتصتاالت حرارتتي
امكانپذير است ( .اين شرايط فقط در مورد يك رشته سيم تكي در دسته سيم خودرو صدق ميكند).
توجه  :تعمير سيمها تغذيه مجاز نمي باشد .
(مانند )7011, 7031, 703, 7021, 702, 701, 700, 7001, M008, CM23, BM17, BM16
توجه  :اگر يك يا چند پايه از يك كانكتور داراي آثار خوردگي يا خرابي بود  ،دسته سيم را به شكل كامل عوض كنيد.
چند نكته مهم :
 هرگز در زمان روشن بودن موتور كابل باتري را قطع نكنيد .
 هرگز در زمان سوئيچ باز  ،كنترل يونيت را جدا نكنيد .
 هيچكدام از كانكتورها را در زمان سوئيچ باز جدا نكنيد.
چند نكته مهم در هنگام انجام تستهاي الكتريكي :
 باتري خودرو الزم است كامالً شارژ شده باشد.
 هرگز از المپ تست استفاده نكنيد .
 سعي كنيد تا حد امكان از ايجاد جرقه جلوگيري شود .
توجه  :هرگز در زمان باز بودن سوئيچ  ،كنترل يونيت را وصل نكنيد .
تجزيه و تحليل اشكاالت سيستم ترمز ضد قفل در زماني كه المپهاي هشدار اين سيستم روشن نشده باشند  ،انجام شود .
توجه  :اينگونه ايرادها مربوط به قسمتهاي مكانيكي سيستم ترمز مي باشد .در اين شترايط هتيچ گونته خطتايي در حافظته كنتترل يونيتت
 7020ثبت نشده است .
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 تجريه و تحليل اشكاالتوجود مشكل در سيستم در حالي كه چراغ هشدار  V7000روشن نشده است ( .بخش اول)
نوع مشكل موجود
ترمز مي كشد

در صورت رفع مشكل

در صورت عدم رفع مشكل

مواردي كه بايد چك شود
ت وضعيت سيستم تعليق

تت فشتتار را در كاليپرهتتاي جلتتو انتتدازه

ترمزها را هواگيري كنيد (نبايد در اين

ت وضعيت تايرها

بگيريد (با استفاده از فشارسنج)

مورد يونيت متعادل كننتده كمكتي را

ت وضعيت لنتها  ،ديسكها و كاسه هتاي

ت پدال ترمتز را بته آرامتي فشتار دهيتد

جدا كنيد)

چرخ و كفشكها

(مقدار فشار  133بار باشد)

ت ت مراحتتل  095Z, 096Zرا انجتتام

ت به مدت حداقل  23ثانيه صبر كنيتد و

دهيد.

فشار را اندازه بگيريد  ،اختتالف فشتار
بايد كمتر از  2بار باشد .

ترمزهاي چرخهاي عقب هميشه فعتال

ت وضعيت عملكرد ترمز دستي

هستند
ترمز يك چرخ هميشه فعال است

ت عملكرد كاليپر ترمز و كاسه چرخها

ترمتتز هتتر چهتتار چتترخ هميشتته فعتتال

ت ت فشتتار بتتاقي مانتتده روي چرخهتتا را

موارد زير را چك كنيد :

هستند

اندازه بگيريتد (ايتن فشتار بايتد تقريبتاً

ت كنترل كننده هاي ترمزها

صفر باشد)

ت سيلندر اصلي ترمز
ت بوستر ترمز
ت وضعيت تنظيم سوئيچ المپ استپ
قسمتهاي معيوب را تعويض كنيد .

رنج حركت پدال ترمز زياد است

ت ت وضتتعيت سيستتتم از نظتتر نشتتتي (در

ترمزها را هواگيري كنيد

حالت فشردن پدال)

موارد زير را چك كنيد :
ت سيلندر اصلي ترمز
ت بوستر ترمز
ت كاليبرها و يا كاسه هاي چرخها
ت قسمتهاي معيوب را تعويض كنيد

ترمز صدا مي دهد

ت ت شتترايط چتترخ دندانتته دار الكتتترود
سنستتور (لولتته هتتاي متتدار ترمتتز نبايتتد
براي هم توليد اشتكال كننتد) ،بدنته و
وضعيت محتل اتصتال يونيتت متعتادل
كننده اضتافي (در ايتن حالتت سيستتم
خراب نيست)

المپ هشدار سطح روغتن ترمتز روي

ت آزاد بودن شناور مخزن روغتن ترمتز

سطح روغن ترمز را به مقتدار مناستب

صفحه نمايشگرها روشن مي شود

و سالم بودن ميكروسوئيچ داختل ايتن

برسانيد .

مخزن
ت وضعيت لنتهاي ترمز از نظتر اتصتالي
نداشتن
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وجود مشكل در سيستم در حالي كه چراغ هشدار  V7000روشن شده است (.بخش دوم)
نوع مشكل موجود
چرخ قفل مي شود

مواردي كه بايد چك شود

در صورت رفع مشكل

تتت وضتتعيت نقطتته اتصتتال زمتتين موارد زير را بررسي كنيد :
MC108
ت از نظر تميزي و محكم بودن
ت مراحل  095Z, 096Zرا انجتام

عملكرد ترمز دستي
عملكرد كاليبرها و يا كاسه چرخها

دهيد .
ت متناسب بودن سرعت چرخها
عملكتترد نامناستتب سيستتتم  ABSمراحتتتتل روش  097Zرا انجتتتتام
(در زمان استفاده از تجهيزاتي مثل دهيد .
آالرم راديو  ،تلفن)
ت ت ايجتتاد نتتويز در سيستتتم توستتط
موتور پمپ هيدروليك
ت عكس العمل پدال ترمز
در هنگام تنظيم مجدد ترمز :

وضتتعيت محتتل اتصتتالي يونيتتت قطعات را تعويض نكنيد.

ت ت ايجتتاد نتتويز در سيستتتم توستتط متعادل كننده كمكي
موتور پمپ هيدروليك
ت عكس العمل پدال ترمز
حتي در زمان عملكرد درست سيستم ترمز ضد قفل نيز ممكن است صداي ترمز از چرخها شنيده شود .

در صورت عدم رفع مشكل
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روش تست  – 015Zروش چك كردن رله ايمني اصلي :
 دستگاه عيب ياب  PPSدر مورد اين قطعه قادر به انجام شبيه سازي سيستم و اندازه گيري پارامترها نمي باشد.
تذكر  :هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گردد .
شرايط عيب يابي

تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها
سوئيچ را ببنديد و موارد زير را چك كنيد :
ت عدم قطعي و سالم بودن روكش سيم  M008و خود سيم
ت تميزي و محكم بودن نقطه اتصال بدنه MC10
ت فيوزهاي MF17, MF16, F23

سوئيچ باز
سوئيچ را باز كنيد و موارد زير را چك كنيد :
ت وجود ولتاژ  12Vروي پايه هاي  4و  3و  22كانكتور 25V, NR
ت در صورت درست بودن نتيجه آزمايشها خطا را پاك كنيد  ،سوئيچ را يك بار ببنديد و بتاز كنيتد ،
مجدداً خطا را بخوانيد اگر هنوز خطا وجود دارد  ECUشماره  7020را تعويض كنيد .
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روش تست  – 018Zروش چك كردن متناسب بودن سرعت چرخها :
دستگاه عيب ياب  PPSدر مورد اين سيستم قادر به انجام :
 اندازه گيري پارامترها مي باشد .
 شبيه سازي سيستم نمي باشد .
تذكر  :هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گردد .
تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها

شرايط عيب يابي
موارد زير را چك كنيد :
ت مشخصات چرخها و تايرها
ت اتصال مناسب سنسور سرعت

ت شرايط چرخ دندانه دار ( 42دندانه)
ت شرايط كلي سيستم تعليق
خودرو را براي مدت  13ثانيه
وبا سرعت حداقل 23km/h
برانيد .

ت شرايط نصب تجهيزاتي مثل دزدگير و تلفن سيار (سيمهاي اينگونه وسايل را از دسته سيم اصلي جدا
كنيد)
در صورت درست بودن نتيجه آزمايشها خطا را پاك كنيد  ،مراحل تست زير را انجام دهيد :
 - 024Zسنسور چرخ عقب سمت چپ
 - 025Zسنسور چرخ جلو سمت راست
 - 031Zسنسور چرخ عقب سمت راست
 - 032Zسنسور چرخ جلو سمت چپ
ت در صورت درست بودن نتيجه آزمايشهاي فوق كد خطا را پاك كنيد  ،سوئيچ را يك بار ببنديتد و
باز كنيد ،مجدداً خطا را بخوانيد  ،اگر هنوز خطا وجود دارد  ECUشماره  7020را تعويض كنيد.
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روش تست سنسورهاي سرعت چرخها شامل :
روش  - 024Zسنسور چرخ عقب سمت چپ
روش  - 025Zسنسور چرخ جلو سمت راست
روش  - 031Zسنسور چرخ عقب سمت راست
روش  - 032Zسنسور چرخ جلو سمت چپ
دستگاه عيب ياب  PPSقادر به انجام :
 اندازه گيري پارامترها مي باشد .
 شبيه سازي سيستم نمي باشد .
تذكر  :هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گردد .
تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها

شرايط عيب يابي

در شتترايط دمتتاي محتتيط و ستترد بتتودن ترمزهتتا الزم استتت

2100

R

مقاومت سنسور چرخ است.
سوئيچ را ببنديد و موارد زير را چك كنيد :
سوئيچ باز

وضعيت كانكتور  25V.NRكنترل يونيت )(7020
مقاومت و روكش سيمهاي سنسور چرخهاي متصل به كانكتور 25V.NR
وضعيت اتصاالت كابلها براي سنسور چرخها
مقاومت و روكش سيمهاي سنسور چرخهاي متصل به كانكتور 2V.BE
عدم قطعي سيمهاي بين كانكتورهاي  25V.NRو 2V.BE

توجه  :در حين اندازه گيري مقاومت سنسورها قسمت متحرك آنها را تكان دهيد تا قطعي هاي احتمالي را بيابيد.
شماره سنسور چرخها :
 : 7000جلو سمت چپ
 : 7005جلو سمت راست
 : 7010عقب سمت چپ
 : 7015عقب سمت راست

 900كتته  Rهمتتان
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روش تست  – 033Zروش چك كردن اطالعات سرعت چرخها :
دستگاه عيب ياب  PPSقادر به انجام :
 اندازه گيري پارامترها مي باشد .
 شبيه سازي سيستم نمي باشد .
تذكر  :هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گردد .
تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها

شرايط عيب يابي
موارد زير را چك كنيد :
ت مشخصات چرخها و تايرها

ت اتصال مناسب سنسور سرعت
ت شرايط چرخ دندانه دار ( 42دندانه)
ت شرايط كلي سيستم تعليق
ت شرايط نصب تجهيزاتي مثل دزدگير و تلفن سيار (سيمهاي اينگونته وستايل را از دستته ستيم
خودرو را براي مدت  13ثانيه وبا
سرعت حداقل  23km/hبرانيد .

اصلي جدا كنيد)
در صورت درست بودن نتيجه آزمايشها خطا را پاك كنيد  ،مراحل تست زير را انجام دهيد :
 - 024Zسنسور چرخ عقب سمت چپ
 - 025Zسنسور چرخ جلو سمت راست
 - 031Zسنسور چرخ عقب سمت راست
 - 032Zسنسور چرخ جلو سمت چپ
ت در صورت درست بودن نتيجه آزمايشهاي فوق كد خطا را پاك كنيتد  ،ستوئيچ را يتك بتار
ببنديد و باز كنيد ،مجدداً خطا را بخوانيد  ،اگر هنوز خطا وجود دارد  ECUشماره  7020را
تعويض كنيد.
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روش تست  – 053Zروش چك كردن موتور پمپ :
دستگاه عيب ياب  PPSقادر به انجام :
 اندازه گيري پارامترها مي باشد .
 شبيه سازي سيستم نمي باشد .
تذكر  :هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل سبب ايجاد خطا مي گردد .
تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها

شرايط عيب يابي

سوئيچ را ببنديد و موارد زير را چك كنيد :
ت سالم بودن قفل كانكتور موتور
سوئيچ باز

ت فيوزهاي MF17, MF16, F23
ت تميزي و شرايط كانكتور موتور پمپ بر روي يونيت متعادل كننده
ت تميزي و محكم بودن نقطه اتصال زمين MC10
ت عدم قطعي و سالم بودن روكش سيمهاي CM23, BM17, BM16
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روش تست  - 057Zروش چك كردن تغذيه (ولتاژ پايين) :
دستگاه عيب ياب  PPSقادر به انجام :
 اندازه گيري پارامترها مي باشد .
 شبيه سازي سيستم نمي باشد .
تذكر  :هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گردد .
تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها

شرايط عيب يابي
موارد زير را چك كنيد :

ت ولتاژ باتري (در حالت روشن بودن تجهيزات تا جريان زيادي از باتري كشيده شود)
ت مدار شارژ كن باتري
سوئيچ باز

وضعيت كانكتور 25V.NR
ت تميزي و محكم بودن نقطه اتصال زمين MC10
ت وجود اتصال بدنه در پايه  24كانكتور 25V.NR
ت وجود ولتاژ  12ولت روي پايه هاي  4و  3و  22كانكتور 25V.NR
ت عدم قطعي و سالم بودن روكش و سيم M008
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روش تست  – 058Zروش چك كردن تغذيه (ولتاژ باال) :
دستگاه عيب ياب  PPSقادر به انجام :
 اندازه گيري پارامترها و شبيه سازي قطعات نمي باشد.
تذكر  :هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گردد .
تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها

شرايط عيب يابي

سوئيچ را ببنديد و موارد زير را چك كنيد :
ت مدار شارژ باتري
موتور روشن

ت ترمينالهاي باتري
ت وضعيت باتري
ت تجهيزات اضافه شده
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روش تست  – 066Z/067Z/068Z/069Zروش چك كردن زمان تنظيمات دوره اي :
دستگاه عيب ياب  PPSقادر به انجام :
 اندازه گيري پارامترها و شبيه سازي قطعات مي باشد .
تذكر  :هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گردد .
تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها

شرايط عيب يابي
موارد زير را چك كنيد :
ت مشخصات چرخها و تايرها
ت اتصال مناسب سنسور سرعت

ت شرايط چرخ دندانه دار ( 42دندانه)
خودرو را براي مدت  13ثانيه
وبا سرعت حداقل 23km/h
برانيد .

ت عدم قطعي و سالم بودن روكش و سيم مدارهاي سنسورها .
شير برقي را فعال كنيد (از منوي اندازه گيري پارامترها)
در صورت درست بودن نتيجه مراحل تست زير را انجام دهيد :
 - 024Zسنسور چرخ عقب سمت چپ
 - 025Zسنسور چرخ جلو سمت راست
 - 031Zسنسور چرخ عقب سمت راست
 - 032Zسنسور چرخ جلو سمت چپ
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روش تست  – 087Zروش چك كردن مسير (سيمهاي) عيب يابي :
دستگاه عيب ياب  PPSقادر به انجام :
 اندازه گيري پارامترها و شبيه سازي نمي باشد .
تذكر  :هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گردد .
تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها

شرايط عيب يابي

سوئيچ را باز كنيد و موارد زير را چك كنيد :
ت وجود ولتاژ  12ولت روي پايه هاي  4و  3و  22كانكتور 25V.NR
ت وجود اتصال بدنه در پايه  24كانكتور 25V.NR
سوئيچ باز
خودرو متوقف

سوئيچ را ببنديد موارد زير را چك نمائيد :
ت عدم قطعي و سالم بودن روكش و سيم شماره 704
ت وضعيت كانكتور 25V.NR
ت تميزي و محكم بودن نقطه اتصال زمين MC10
ت در صورت درست بودن نتيجه آزمايشهاي فوق خطا را پاك كنيد  ،سوئيچ را يك بار ببنديتد و بتاز
كنيد  ،مجدداً خطا را بخوانيد اگر هنوز خطا وجود دارد  ECUشماره  7020را تعويض كنيد .
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روش تست  – 097Zروش چك كردن المپ هشدار :
دستگاه عيب ياب  PPSقادر به انجام :
 اندازه گيري پارامترها و شبيه سازي قطعات نمي باشد .
تذكر  :هيچ كانكتوري را در زمان باز بودن سوئيچ خودرو جدا نكنيد زيرا اين عمل باعث بروز اشكال مي گردد .
توجه  :اگر چراغ هشدار روشن نمي شود الزم است اتصال باتري را پيش از وصل كردن كانكتور  22پين قطع كنيد .
شرايط عيب يابي

تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها
اگر چراغ هشدار روشن نمي شود :
سوئيچ را ببنديد و موارد زير را چك كنيد :
ت فيوز F2
ت عدم قطعي و سالم بودن روكش و سيم شماره 449, CH02C
ت مدار چاپي صفحه نمايشگرها )(0004
ت المپ هشدار

سوئيچ باز

اگر چراغ هشدار روشن است :
ت عدم قطعي و سالم بودن روكش و سيم شماره 449, CH02C
ت مدار چابي صفحه نمايشگرها )(0004
ت وضعيت كانكتور 25V.NR
ت در صورت صحت موارد فوق  ECUشماره  7020را تعويض كنيد .
زماني كه پس از وصل مجدد باتري  ،براي اولين بار ولتاژ مثبت بعد از سوئيچ وصل مي شود مدار الكترونيكتي
صفحه نمايشگرها به مدت  13ثانيه مقدار دهي اوليه مي گردد .اگر در اين لحظه سيستتم  ABSمعيتوب باشتد
،چراغ هشدار  ABSبه بدنه وصل مي شود و صفحه نمايشگرها بته اشتتباه نشتان متي دهتد كته سيستتم ABS
وجود ندارد وبنابراين المپ هشدار  ABSرا روشن مي كند .
براي اينكه بتوان سيستم را به طور صحيح مقداردهي اوليه كرد الزم است ابتدا اشكال سيستم  ABSرا برطرف
كنيد  .سپس ولتاژ مثبت بعد از سوئيج را به مدت  12ثانيه قطع نماييد .
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روش تست  – 095Zروش چك كردن اتصاالت :
دستگاه عيب ياب  PPSقادر به انجام :
 اندازه گيري پارامترها نمي باشد .
 شبيه سازي قطعات مي باشد .
تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها

شرايط عيب يابي

دستگاه عيب ياب را به كانكتور مربوط متصل كنيد .
شبيه ساز الزم را انتخاب كنيد .
چرخها را يك به يك باال ببريد .
شيربرقي چرخ باال رفته را شبيه سازي كنيد .

در زمان انجام تنظيمات ،خودرو
را با سرعت كم حركت دهيد .

اگر چرخ از حالت آزاد به حالت قفل برود سيستم سالم است .
در غير اين صورت اتصاالت لوله هاي يونيت متعادل كننده و سيلندر اصلي را بررسي نماييد.
موارد زير را چك كنيد :
ت مسير لوله هاي ترمز .
ت اتصال لوله ها .
ت عملكرد كاليپرها
اگر موارد فوق سالم است سيمها اشكال دارند  ،بنابراين دسته سيم را تعويض كنيد.

مشخصات شكل :
 -1كاليپر جلو سمت چپ
 -2كاليپر جلو سمت راست
 -2كاليپر عقب سمت جپ
 -4كاليپر عقب سمت راست
 -2سيلندر اصلي
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روش تست  – 096Zروش چك كردن اتصاالت سنسور سرعت چرخها :
تذكر  :اين تست را تنها در صورتي كه اشكال در خود سنسور چرخها نباشد انجام دهيد .
تستهاي مختلف و شرايط انجام آنها

شرايط عيب يابي

دستگاه عيب ياب را به كانكتور مربوط متصل كنيد .
منوي اندازه گيري پارامترها را انتخاب كنيد .
چرخها را يك به يك باال ببريد .
چرخ مزبور را بچرخانيد .
در زمان انجام تنظيمات ،خودرو
را با سرعت كم حركت دهيد .

اگر دستگاه عيب ياب سرعت ثابتي را براي هر چرخ نشان دهد  ،سنسورها سالم هستند
موارد زير را چك كنيد :
درستي مسير سنسورها بوسيله چك كردن عدم قطعي بين كانكتورهاي  25V.NRو 2V.BE
اگر موارد فوق سالم است سيمها اشكال دارند  ،بنابراين دسته سيم را تعويض كنيد.

روش  – 097Zعملكرد بي موقع سيستم ضدقفل ترمز :
آيا اين حالت در زمان استفاده از تجهيزات
خير

خاصي مثل تلفن خودرو يا كنترل از راه
دور دزدگير اتفاق مي افتد ؟

علت  :عكس العمل عادي سيستم كه ممكن است به

بله

داليل زير حاصل شده باشد :
تست داخلي توسط خود سيستم :
عبور از نزديكي يك ميدان مغناطيستي مثتل راديتو و يتا
فرستنده راديويي
فاصله گرفتن يكي از چرخهتا از زمتين (در راننتدگيهاي
ورزشي)
استفاده از ترمز دستي
سطح خراب جاده

علت  :تداخل اطالعات
ت نحوه اتصتال ايتن گونته تجهيتزات را بررستي
كنيد .
سيمهاي آنها را از دسته سيم جدا كنيد .
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پيكربندي :
ت هنگامي كه  ECUرا تعويض مي كنيد  ،الزم است عمل پيكربندي را انجام دهيد .
مراحل پيكربندي :

دستگاه عيب ياب را وصل كنيد

منوي سيستم ضد قفل ترمز را انتخاب كنيد

صحت اطالعات انتقال يافته را در منوي
شناسايي  ،بررسي كنيد
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جدا كردن و نصب مجدد سنسور چرخ جلو :
 -1جدا كردن :
تذكر  :مراقب باشيد به نوك سنسور آسيبي نرسد .
به شكل روبرو توجه كنيد :
سرپوش سنسور را برداريد (شماره )1
پيچ ) (2را باز كنيد .
سنسور ) (3را جدا كنيد.

 -2نصب مجدد :
تذكر  :فاصله هوايي قابل تنظيم نيست .
دقت كنيد كه سطوح تماس  B,Aكامالً تميز باشند .
توپي چرخ را روغن بزنيد.
سنسور ) (3را در جاي خود قرار دهيد .
پيچ نگهدارنده آن را با گشتاور  2.5 da.Nmمحكم كنيد .
ت دسته سيم را به گيره مخصوص وصل كنيد .
اطالعات سرعت چرخها را با دستگاه عيب ياب چك كنيد .
جدا كردن و نصب مجدد سنسور چرخ عقب :
 -1جدا كردن :
تذكر  :مراقب باشيد به نوك سنسور آسيبي نخورد.
به شكل روبرو توجه كنيد :
پيچ ) (1را شل كنيد .
سنسور ) (2را جدا كنيد.
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 -2نصب مجدد :
توجه  :فاصله هوايي قابل تنظيم نيست .
دقت كنيد كه سطوح تماس  B,Aكامالً تميز باشند .
توپي چرخ راروغن بزنيد .
توجه  :از نفوذ روغن روي كفشكها جلوگيري كنيد.
سنسور ) (2را در جاي خود قرار دهيد.
پيچ نگهدارنده آن ) (1را با گشتاور  2.5 da.Nmمحكم كنيد .
ت دسته سيم را به گيره مخصوص وصل كنيد .
اطالعات سرعت چرخها را با دستگاه عيب ياب چك كنيد .
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تطابق لوله هاي ترمز روي يونيت متعادل كننده اضافي :

مشخصات شكل :
 -1براي چرخ جلو سمت چپ
 -2براي چرخ جلو سمت راست
 -3براي چرخ عقب سمت چپ
 -4براي چرخ عقب سمت راست
 -5سيلندر اصلي
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جدا كردن و نصب مجدد يونيت متعادل كننده اضافي و كنترل يونيت :

 -1ابزار مخصوص :
بكس بازو بست پمپ اصلي  ABSترمز با شماره C-0812
( كد اختصاصي )22334331 :
 -2جدا كردن :
كابل باتري را قطع كنيد .
كانكتور  25V.NRرا جدا كنيد  )1(( .در شكل پايين)
مراقب يونيت هيدروليك باشيد .
با استفاده از ابزار مخصوص )(1
لوله هاي هيدروليك متصل به يونيت متعادل كننده را پس از نشانه گذاري جدا كنيد .
تذكر  :از درپوش مناسب براي ل وله ها و يونيت مزبور استفاده نماييد تا از ورود غبار و اشياء جلوگيري شود.
پيچهاي ) (2را باز كنيد .
يونيت متعادل كننده و مجموعه  ECUرا جدا كنيد .
توجه  :حتماً يونيت متعادل كننده را در وضعيتي مشابه حالت نصب روي خودرو قرار دهيد .
 -2نصب مجدد :
باتري را قبل از هواگيري سيستم وصل نكنيد .
عكس مراحل باز كردن را انجام دهيد.
گشتاورهاي الزم براي بستن :
لوله هاي هيدروليك 1.5 da.Nm :
توجه  :به منظور جلوگيري از ورود هوا به مدار داخلي يونيت
متعادل كننده مراحل هواگيري را انجام دهيد .
مدار هيدروليك را پر كنيد و هواگيري نمائيد .
نكته مهم :
پس از تعويض يونيت متعادل كننده اضافي نيازي به هواگيري نيست .
بعد از قطع باتري بعضي از سيستمهاي الكترونيكي مثل  ECUسيستم سوخت رساني و جرقه و  ...نياز به مقداردهي اوليه دارد .بنابراين
مقداردهي اوليه مناسب هر قطعه را انجام دهيد .
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روش هواگيري سيستم ترمز :
احتياطهاي الزم :
 پيش از انجام هر كاري روي مدار هيدروليك  ،باتري را قطع كنيد .
 پس از تعمير  ،سيستم را هواگيري كنيد .
در حين كار دقت كنيد كه :
 سطح روغن ترمز باال نگه داشته شود .
 از روغن ترمز تميز و بدون حباب هوا استفاده كنيد .
 از ورود هرگونه شيء خارجي به مدار هيدروليك جلوگيري نماييد .

 -2هواگيري
 هواگيري بدون دستگاه عيب يابي (براي مدار اوليه)
 تست رنج حركت پدال ترمز
اگر رنج حركت پدال ترمز مناسب نيست از دستگاه عيب ياب استفاده كنيد .
 2-1هواگيري بدون دستگاه عيب يابي
ترمزها را به ترتيب زير هواگيري نمائيد :
 چرخ جلو سمت چپ
 چرخ جلو سمت راست
 چرخ عقب سمت چپ
 چرخ عقب سمت راست
روغن ترمز را پر كنيد .
خودرو را تست جاده كنيد و در صورت نياز ترمز را تنظيم نماييد ( .با سرعت )20-30 km/h
اگر رنج حركت پدال ترمز مناسب نيست از دستگاه عيب ياب استفاده كنيد.
 2-2هواگيري با دستگاه عيب يابي :
مدار ترمز را تحت فشار حدود  1 barقرار دهيد .
پيامي مبني بر هواگيري مدار اوليه روي دستگاه ظاهر مي شود ،مراحل را بر اساس رويه اعالم شده انجام دهيد.
بعد از پايان كار حدود  4ساعت صبر كنيد سپس هواگيري را بدون دستگاه انجام دهيد .
اگر نتيجه مطلوب را نگرفتيد يونيت متعادل كننده را تعويض كنيد.

پژو 602

معرفي و عيب يابي سيستم ضد قفل ترمز ABS

www.CarGarage.ir

پژو 602

روش تست  – 099Zتست نهايي سيستم ضدقفل ترمز بعد از تعمير آن :
كدهاي خطا را پاك كنيد .
دستگاه عيب ياب را جدا كنيد .
تست جاده را انجام دهيد ( .با سرعت
بيشتر از  40 km/hو براي  23تا  43ثانيه)

آيا المپ هشدار  V7000روشن است ؟
خير
كدهاي خطا را بخوانيد.
تستهاي الزم را انجام دهيد

آيا حركت يكنواخت است ؟
بله

رويه تست  097Zرا انجام دهيد

نمودار عيب يابي در شرايطي كه المپ
هشدار خاموش است استفاده كنيد .

سوئيچ را ببنديد .
سوئيچ را باز كنيد .

خير

آيا المپ هشدار  V7000براي  2تا  2ثانيه روشن

بله

ميشود؟

رويه تست  091Zرا انجام دهيد

رويه تست  099Zرا انجام دهيد

نتيجه تست درست است
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نقشههاي الكتريكي مدار سيستم ترمز : ABS
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