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Renault CAPTUR 

  )مكانيك(

  

  

  



2 
 

  سالم خدمت شما امدادگران عزيز

اداره آموزش براي رشد و تعالي هرچه بيشتر شما همكاران محترم در زمينه    

امدادرساني و ارائه بهترين خدمات در كمترين زمان به حاميان ايران خودرو و تمامي 

تهيه و تاليف كتابچه هاي آموزشي گرفته است تا به مردم شريف ايران، تصميم به 

شما عزيزان ثابت كنيم هميشه و همه جا در كنار شما هستيم و ياور دستهاي پرتوان 

  .شمائيم

به حضور "  )مكانيك(رنو كپچر " تحت عنوان كتابچه هفدهمينبدين ترتيب   

  .                             محترمتان تقديم مي گردد

  باسپاس و درود بي پايان بر شما عزيزان

  

        باباييباباييباباييبابايياحمد  احمد  احمد  احمد  

        آموزشآموزشآموزشآموزشاداره اداره اداره اداره رئيس رئيس رئيس رئيس 

  1394 پاييز
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  معرفي خودروي رنو كپچر

شركت رنو مي باشد كه در كشور  2013اين خودرو محصول سال 

مثال كد پروژه ( است j87اسپانيا توليد مي شود و كد پروژه آن 

خودروي كپچر از نظر آپشن ها و امكانات در ) بود L90 كه تندر

توليد توسط شركت رنو  E4و  E3و  E2و  E1چهار تيپ مختلف 

ميشود و خودرويي كه وارد ايران شده به سفارش شركت ايران 

 اين خودرو .مي باشد E4و  E3خودرو از اين لحاظ ما بين دو تيپ 

كس اتومات در ايران در يك تيپ و فقط با گيربدر حال حاضر 

  :و امكانات آن به شرح ذيل مي باشدعرضه خواهد شد و تجهيزات 
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   :ابعاد خودرو رنو كپچر

  .مي باشد 90با نزديك به ابعاد خودروي تندرتقريابعاد اين خودرو 

  همانطور كه مالحظه مي كنيد

  .ميليمتر كمتر از تندر است 128طول خودروي كپچر *

  .بلندتر از خودروي تندر استميليمتر  41ارتفاع آن *

  است  بيشتر از خودروي تندرميليمتر  36عرض آن *
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  :در شركت رنو خودروهاي توليدي در يكي از سه كالس زير قرار دارند

 RANGE 1: خودروهاي معمولي و ارزان قيمت  -1

 RANGE M1: خودرو هاي متوسط - 2

 RANGE M2S: خودرو هاي لوكس - 3

يعني خودروهاي  1رنج  دركپچر  يخودروطبق اين دسته بندي شركت رنو 

  . قرار گرفته استمعمولي و ارزان قيمت 
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خارج از  در يت خودروي كپچر را از نظر قابليت استفادهعنمودار زير موق

نطور اجاده و مدرن بودن نسبت به برخي از خودروها نمايش داده است هم

ه براي اين كه مشاهده مي شود قابليت حركت در مسير هاي خارج از جاد

خودرو محدود است و بيشتر يك خودروي درون شهري محسوب مي شود 

  .باشد ولي از نظر امكانات و تجهيزات جز خودروهاي مدرن و روز دنيا مي
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  .مي باشد  Euro Ncapداراي پنج ستاره از سازماناين خودور از لحاظ ايمني 

  

  

ايربگ  4نمونه سفارش اين خودر در ايران داراي ): ايربگ(ايمني غير فعال 

عدد در لبه كناري پشتي صندلي هاي جلو البته  2عدد در جلو و  2ميباش 

عدد ايربگ در ستون  2ايربگ دار آن كه در خارج از ايران است  6نمونه 

  . وسط اضافه دارد

قرار دارد و به يونيت  اين سنسور در داخل درب هاي جلو: سنسور فشار

ايربگ متصل است و باعث مي شود كه ايربگ ها در تصادفات جانبي 
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پس الزم است كه اگر خودرو نياز به انجام تعميراتي  .خودرو بهتر عمل كنند

در دربهاي جلو داشته و احتمال اين را مي دهيد كه به اين سنسور ضربه 

  .فعال كنيديرغايربگ را  ECUوارد شود حتما قبل از تعميرات 

الزم به ذكر است كه اين سنسور يك بار مصرف مي باشد و در صورتي كه  

  .به دليلي از محل خود جدا شود بايد تعويض گردد
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الزم به ذكر است كه كمربندهاي جلو داراي پيش كشنده است ولي 

 ECUكمربندهاي عقب پيش كشنده ندارد ولي قفل كمربندهاي عقب به 

ر صفحه وسط دو  ثبت مي شود ECUوصل است و بازو بست آنها در 

چراغ هشدار  و داشبورد وضعيت باز و بست آنها به اطالع راننده مي رسد

  . كنار چراغ سقفي قرار دارد در اين خودرونبستن كمربند ايمني 
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  .مي باشد ASRو  HSA و ESCو  ABSشامل سيستم هاي  ,ايمني فعال

   : ABSسيستم 

Antilock Brake System  همان سيستم ضد قفل ترمزها مي باشد كه با

ذكر است كه سيستم ترمز در چرخ هاي  قابلآن آشنائي كامل داريد فقط 

  ECU ABS.جلو از نوع ديسكي و در چرخ هاي عقب از نوع كاسه اي است

  .در اين خودرو ساخت شركت بوش مي باشد

ESC   يا همانESP :  

Electronic Stability Control  سيستم كنترل پايداري خودرو مي باشد

كه در سر پيچ ها با اعمال نيرو بر روي ترمز چرخ ها باعث مي شود كه 

اين سيستم با توجه به اطالعات سنسور زاويه . پايداري خودرو حفظ شود

چرخها و كومباين سنسور يا سنسور  ABSغربيلك فرمان و سنسور 

ل خودرو قرار دارد عمل كرده و كم دور زني يا بيش تركيبي كه در مركز ثق

 ECU ABSكه در واقع همان  ECU ESPدور زني در سر پيچ ها را به كمك 

  .مي باشد اصالح مي كند
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در سر پيچ ها با اعمال  ESCيا  ESPهمانطور كه مشاهده مي كنيد سيستم 

نيروي ترمز بر روي چرخي كه در شكل با رنگ قرمز نمايش داده شده است 

باعث مي شود كه جلو يا عقب خودرو در مسير جاده قرار بگيرد در واقع 

چرخي كه نيروي ترمز بر آن وارد مي شود مانند نقطه اتكاي يك پرگار 

فتن حول محور آن مي است كه قسمت جلو يا عقب خودرو هنگام ترمز گر

  .چرخد و در مسير جاده قرار مي گيرد

  ABSسيستم حتما است يعني بايد  ABSاين سيستم زير مجموعه سيستم 

هم داشته باشيم در اخل بلوك  ESPوجود داشته باشد تا بتوانيم سيستم 

 8دوازده عدد شير برقي وجود دارد كه  ESPو  ABSهيدروليك سيستم 

 ESPعدد از آنها براي سيستم  4مي باشد و  ABSيستم عدد از آنها براي س

  .است

 ECUاست كه عالوه بر عملكرد ترمز ها در سر پيچ ها  قابل توجهالبته 

تاثير  ESPموتور هم با كم كردن گشتاور موتور در عملكرد بهتر سيستم 

  . دگذارمي 

  :HSAسيستم 

Hill Start Assist  سيستم كمك به شروع حركت در سرباالئي ها مي باشد

اين سيستم وقتي در سر باالئي . است ESPو  ABSكه زير مجموعه سيستم 

به صورت  ها ترمز را رها مي كنيم تا دوباره شروع به حركت نماييم

ترمز مي گيرد تا خودرو به عقب حركت نكند البته در صورتي كه  اتوماتيك
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پدال گاز را فشار دهيم  ،پس از رها كردن پدال ترمزثانيه  2تا قبل از 

  .ديگر عمل نخواهد كرد و نيرويي به ترمزها اعمال نمي شود HSAسيستم 

  :ASRسيستم 

Acceleration Skid Regulation  سيستم كنترل لغزش چرخهاي محرك

در هنگام شتابگيري است اين سيستم بيشتر در سطوح لغزنده عمل ميكند 

به طور  تاثير بيشتري داردسطح جاده همگن نيست كه ماني و مخصوصا ز

مثال وقتي يكي از چرخ هاي محرك روي برف است و چرخ ديگر روي 

آسفالت قرار دارد در هنگام شتابگيري يا سرباالئي ها چرخي كه روي برف 

با اعمال  ASRقرار دارد دچار هرزگردي مي شود در اين حالت سيستم 

چرخي كه روي برف دچار هرزگردي شده است باعث مي  بهمز ي ترنيرو

شود كه نيروي بيشتري به چرخ محركي كه روي سطح آسفالت قرار دارد 

البته الزم به ذكر است كه اين سيستم هم زير مجموعه سيستم . وارد شود

ABS  بوده و توسطECU ABS  عمل مي كند وECU  موتور هم با كنترل

گشتاور وارد بر چرخ هاي محرك را تعديل مي  ،نيروي موتور و دريچه گاز

  .تا عملكرد بهتري براي اين سيستم حاصل گردد نمايد
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   :ECOسيستم مصرف سوخت اقتصادي 

با فعال كردن اين سيستم از طريق كليدي كه در كنسول وسط زير اهرم 

در صد مصرف سوخت  10ترمز دستي قرار گرفته است مي توان حدود 

موتور ميزان  ECUالبته با فعال نمودن اين سيستم . خودرو را كاهش داد

گشتاور موتور را كمتر كرده و ميزان باز شدن دريچه گاز را طبق اين برنامه 

نه به ميزاني كه راننده پدال گاز را فشرده است همچنين  ,را مي كنداج

يت كمپرسور فتعويض دنده ها در بهترين زمان ممكن و تثبيت كردن ظر

كولر در زمان استفاده از اين سيستم به كاهش مصرف سوخت كمك مي 

  .كند

در نتيجه اين سيستم با كاهش شتاب خودرو و سرماي كمتر كولر و تعويض 

  .عتر دنده ها باعث كاهش مصرف سوخت در خودرو مي شودسري
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  :سيستم كروز كنترل و محدود كننده سرعت

روي مقدا  وظيفه سيستم كروز كنترل ثابت نگه داشتن سرعت خودرو

در حركت مي باشد و با گرفتن پدال ترمز و يا گاز ناگهاني غير  تنظيم شده

كليد فعال و غير فعال كردن آن در كنسول وسط كنار اهرم . فعال مي شود

  .ترمز دستي مي باشد

در جاده هايي كه محدوديت سرعت دارند مي توان با تنظيم كردن سيستم 

سرعت  مطمئن بود كه محدود كننده سرعت روي حداكثر سرعت مجاز

خودرو از مقدار تنظيم شده باالتر نخواهد رفت البته در صورت گاز ناگهاني 

كليد فعال و غير فعال كردن آن نيز در . اين سيستم غير فعال خواهد شد

  .  كنسول وسط كنار اهرم ترمز دستي قرار دارد
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  :معرفي موتور خودروي رنو كپچر

  ) نام داشت K4Mكه  مانند موتور تندر(نام دارد  H5FTموتور اين خودرو 

مي  CC 1200 آن حجمو  سوپاپ است 16سيلندر و  4داراي اين موتور  

كه با كمك سيستم هاي توربو شارژ و اينتر كولر و سيستم پاشش  .باشد

اسب بخار در دور  120توليد  اييتوان) GDI(مستقيم سوخت داخل سيلندر 

. دارد را rpm 1900در دور موتور  N.m 190و گشتاور  rpm 4900موتور 

 4.7ليتر و در جاده حدود  6.6مصرف سوخت اين خودرو در شهر حدود 

مي باشد و استاندارد آاليندگي  ليتر 5.4و مصرف سوخت تركيب آن  ليتر

  .دارد 5يورو 
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  : )GDI( موتور سيستم سوخت رساني

زتكنولوژي پاشش مستقيم سوخت اسيستم سوخت رساني اين خودرو 

كه باعث مي شود يكنواختي سوخت داخل داخل سيلندر بهره مي برد 

در اين سيستم انژكتورهاي . سيلندر و جريان گردابي آن بهتر صورت پذيرد

فشار قوي كه روي سر سيلندر نصب شده اند بنزيني كه با فشار باالي پمپ 

       به داخل سيلندر پاشش مستقيما  را بنزين در ريل سوخت قرار دارد

مي كند بدين ترتيب در سيستم سوخت رساني اين خودرو يك پمپ بنزين 

برقي كه همراه صافي بنزين داخل باك خودرو قرار دارد وظيفه ارسال 

بنزين از باك تا پمپ بنزين مكانيكي نصب شده روي موتور را به عهده دارد 

يرو ميگيرد بنزين را با فشار و پمپ مكانيكي هم كه از ميل سوپاپ دود ن

يك سنسور كه روي ريل سوخت  باال به ريل سوخت ارسال مي كند البته

فشار پمپ بنزين  موتور اعالم كرده و ECUقرار دارد فشار بنزين را به 

توسط رگالتور برقي نصب شده  ECUمكانيكي بسته به نياز موتور و دستور 

پس قبل از هرگونه . مي كندتغيير   150Barتا  20روي پمپ در محدوه 

تعميرات بر روي لوله ها و ريل سوخت و انژكتورها حتما بايد فشار ريل 

كليپ كاهش يابد در غير اينصورت  سوخت توسط دستگاه عيب ياب

  .تعميرات در اين نواحي همراه با خطر و غير مجاز مي باشد
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در اين سيستم از كوئل هاي مدادي ساخت : موتور سيستم جرقه زني

استفاده شده كه توسط يك پيچ روي سرسيلندر و مستقيما  Eldorشركت 

به روي شمع هاي موتور نصب شده و جرقه را به صورت تك به تك بر روي 

سيلندر ها اجرا ميكنند سوكت كوئل ها سه پايه دارد يك پايه برق ، يك 

  .ل بدنه دائم استپايه پالس منفي و يك پايه اتصا

در ناحيه تماس چيني شمع با الستيك عايق كوئل بايد از يك نوع گريس 

  مخصوص استفاده شود تا جرقه بطور كامل به سر شمع ها انتقال يابد
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 Iridiumالكترود شمع مورد استفاده در موتور اين خودرو از جنس فلز 

فيلرگيري اين نوع . ميباشد تا ولتاژ مورد نياز سيستم جرقه تامين شود

  .كيلومتر است 60000شمع مجاز نمي باشد و زمان تعويض آنها هر 

  

  

  

  

در بخش هوا رساني به موتور اين خودرو از : سيستم هوا رساني موتور

  تركيب دو سيستم توربو شارژر و اينتر كولر استفاده شده است 

در سيستم توربو شارژر هوا توسط يك پمپ كه شفت آن متصل به شفت 

در توربيني است كه در مسير گاز هاي خروجي از اگزوز قرار گرفته با فشار 

  .منيفولد هوا دميده مي شود مسير ورود به

سيستم اينتركولر رادياتوري است كه هواي ورودي به موتور قبل از وارد 

  . نك شده تا چگالي آن افزايش يابدشدن به آن با عبور از آن خ

بدين ترتيب استفاده از اين دوسيستم باعث مي شود كه هواي بيشتري 

موتور هم با توجه به اطالعاتي كه از سنسور  ECUوارد سيلندر شده و 
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فشار و دماي هواي منيفولد مي گيرد پاشش سوخت مناسب را انجام داده و 

  هترين توان براي موتور حاصل شودزمان جرقه را نيز تنظيم مي كند تا ب

برروي منيفولد هواي اين موتور دو سنسور وجود داد وجود دارد  -

سنسور اول كه يك سوكت چهار پايه دارد اطالعات مربوط به 

گزارش مي  ECUعملكرد سيستم توربو شارژر و اينتر كولر را به 

كند و سنسور دوم كه سه پايه دارد همان مپ سنسور است كه 

گزارش  ECUفشار هواي منيفولد را جهت تنظيم پاشش سوخت به 

  .مي كند
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  : سيستم خنك كننده موتور

كه   در سيستم خنك كاري اين موتور از يك موتور فن و يك مقاومت فن

در قالب يك مجموعه پشت رادياتور قرار گرفته است استفاده شده و واتر 

پمپ آن توسط تسمه دينام آب را به گردش در مي آورد در مدار آب اين 

موتور از يك شير برقي به عنوان ترموستات استفاده شده كه به دستور 

ECU  ز مي درجه مسير عبور آب به رادياتور را با 72موتور در دماي حدود

همچنين در صورت فشار بيش از حد به موتور و يا بروز ايرادي در . كند

سيستم خنك كننده كه باعث 

شود دماي موتور باال رود اين شير 

مسير را باز  ECUبرقي به دستور 

  .خواهد كرد
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وجود دارد كه مسير  Flapدر قسمت پاييني جلو پنجره چهار پره به نام  

پايين رادياتور و كندانسور كولر را بازو بست مي نمايد عبور هوا از قسمت 

موتور باز و بست  ECUها توسط يك موتور الكتريكي و به دستور  Flapاين 

وقتي موتور خاموش است باز هستند و هنگام باز كردن سوييچ . مي شوند

ECU  يك بار براي چك كردن عملكرد آنها را باز و بست مي نمايد و پس از

 140موتور بسته مي شوند و تا زماني كه سرعت خودرو از  روشن كردن

كيلومتر كمتر باشد جهت تامين آيروديناميك بهتر خودرو بسته مي مانند 

موتور در هنگام استفاده از كولر جهت بهتر خنك شدن  ECUمگر اينكه 

كندانسور و عملكرد بهتر سيستم كولر و يا باال رفتن بيش از حد دماي 

ر بار قرار گرفتن آن و شرايط سخت كاري دستور باز شدن موتور بعلت زي

Flap ها را صادر كند .  

وضعيت اين پره ها دو حالت بيشتر ندارد يا كامال باز هستند و يا  -

 كامال بسته

درجه سانتيگراد در هنگام باز كردن  30در دماي كمتر از منفي  -

در  اين پره ها را بازو بست نمي كند زيرا ممكن است ECUسوئيچ 

اثر سرماي بيش از حد يخ زده باشند و باين كار موتور الكتريكي 

 .اين مجموعه و يا اهرم بندي آن آسيب ببيند

هيچ يك از قطعات اين مجموعه به صورت تك به تك تعويض نمي  -

شود و در صورت خرابي يكي از اجزاء آن كل اين مجموعه تعويض 

 .مي گردد
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 ECUها هيچگونه خطائي در  Flapدر صورت خرابي موتور عملگر  -

 .موتور ثبت نمي شود

  :رخ دهد تخرابي اين مجموعه به سه حالت ممكن اس

پره ها كامال باز بمانند در اين حالت راننده متوجه ايراد خاصي نمي   -1

 .شود

د در اين حالت ممكن است هنگام رانندگي نپره ها نيمه باز بمان  - 2

 .صداي سوت كشيدن از اين ناحيه شنيده شود

د در اين حالت نباز نشو ECUد و به دستور نپره ها كامال بسته بمان - 3

موتور  ECUممكن است كولر خودرو سرماي كافي توليد نكند و يا 

دستور قطع كمپرسور كولر را صادر كند و يا دماي آب موتور بيش 

 .از حد باال رفته و چراغ مربوط به آب و استپ روشن شود
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   :موتورسيستم روغنكاري 

و توسط يك  سيستم روغن كاري اين موتور از نوع ظرفيت متغيير است

عمل        موتور ECUبه دستور  كه روي اويل پمپ نصب شده و شير برقي

ظرفيت پمپاژ روغن را با توجه به دور موتور و گشتاور موتور تغيير  مي كند

  .مي دهد

پره ها با آن در  ديواره داخل پمپ كهعملكرد آن به اين صورت است كه 

شكلي كه نيروي ه تماس هستند قابليت حركت به چپ و راست را دارد ب

فنر آن را به سمت راست هدايت مي كند تا ماكزيمم فشار روغن توليد 
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به سمت چپ حركت مي كند  ECUشود و با باز شدن شير برقي به دستور 

 ECUسمت بدين ترتيب در صورتي  دستوري از . تا فشار روغن كاهش يابد

و شير برقي قطع شود و يا شير برقي  ECUصادر نشود و يا ارتباط بين 

خراب شود نيروي فنر باعث مي شود كه ايل پمپ با حداكثر توان خود كار 

  .كند تا مشكلي در روغن رساني به موتور بوجود نيايد

از مزيت هاي ايل پمپ هاي با ظرفيت متغيير اين است كه در دور هاي 

تور روغن با فشار كمتري گردش ميكند و در نتيجه گرماي كمتري پايين مو

در آن توليد شده و مقدار بخار شدن آن كمتر مي شود و عمر روغن موتور 

افزايش مي يابد و همچنين ايل پمپ نيروي كمتري از موتور دريافت مي 

  .كند
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فنر به ديواره داخلي پمپ كه با پره ها در تماس است توسط نيروي اگر 

  .فشار روغن را توليد مي كند بيشترين سمت راست حركت كند ايل پمپ

و باز شدن شير برقي ايل پمپ ديواره داخلي پمپ كه با  ECUبه دستور  

پره ها در تماس است به سمت چپ حركت كرده و وقتي به صورت هم مركز 

مي گيرد فشار روغن به كمترين مقدار خود نزديك مي با محور پمپ قرار 

  .شود

  

  

  

  



30 
 

  در زير نمودار فشار روغن بر حسب دور موتور و گشتاور را بررسي مي كنيم

همان طور كه مشاهده مي كنيد در دور موتور پايين و گشتاور پايين فشار 

مي باشد و با باال رفتن دور موتور و گشتاور فشار  bar 1.8روغن حدود 

  .مي رسد bar 4روغن به حدود 

   پمپ روغن گشتاور مورد نياز خود را توسط زنجير از ميل لنگ دريافت 

  .مي كند
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امكان تعويض شير برقي ايل پمپ بدون نياز به بازو بست آن وجود دارد و 

  .سوكت اين شير برقي خارج از محفظه روغن در زير موتور نصب شده است

  

كردن روغن توسط نيز جهت خنك ) ايل ماژول(سيستم خنك كن روغن 

  آب بر روي اين موتور نصب شده است
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محل قرار گيري فيلتر روغن اين موتور در زير موتور قرار گرفته است و 

  .براي دسترسي و تعويض آن بايد سيني زير موتور باز شود

  

  

  

  

  

  

  

براي هر دو ميل  VVTدر موتور اين خودرو از سيستم :  VVTسيستم 

سوپاپ دود و هوا استفاده شده و با تغيير در زمان باز و بست سوپاپهاي هوا 

و دود نسبت به دور موتور باعث تنفس و تخليه بهتر موتور و در نتيجه 

درنتيجه موتور اين خودرو داراي دو عدد . افزايش توان آن مي شوند

پاپهاي هوا و دود سنسور ميل سوپاپ و دو عدد شير برقي براي ميل سو

  .است

چرخنده تريگر براي هر دو ميل سوپاپ به صورت يك پارچه با ميل  -

  .است ها سوپاپ
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ميل سوپاپ ها و استكان تايپيت ها  براي كاهش اصطكاك بين -

سطح آنها توسط اليه اي خاص از جنس كربن پوشش داده شده 

  . است

در  ميل سوپاپ دود داراي يك بادامك چهار گوش جهت به حركت -

  .آوردن پمپ بنزين مكانيكي مي باشد

الزم به ذكر است كه در اين موتور از زنجير تايم جهت انتقال  -

 .حركت ميل لنگ به ميل سوپاپها استفاده شده است

در اين موتور ترتيب شمارش سيلندر ها از سمت تسمه تايم شروع  -

  مي شود
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  :تايمينگ موتور

در نقطه مرگ باال قرار  4و  1وقتي موتور روي تايم باشد پيستون هاي  

و  1دارند عالمت هاي روي ميل سوپاپ ها براي ميل سوپاپ هوا روي ساعت 

قرار مي گيرد و و دانه هاي زنجير به  11براي ميل سوپاپ دود روي ساعت 

 رنگ صورتي مقابل عالمت هاي روي پولي ميل سوپاپ ها و دانه زنجير

  قرمز مقابل عالمت پولي ميل لنگ قرار مي گيرد
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ديواره پيستون ها جهت افزايش مقاومت و همچنين كاهش  -

 .اصطكاك توسط اليه اي از گرافيت پوشانده شده است

بلوك سيلندر بوش تر است ولي با استفاده از تكنولوزي خاصي  -

آلومينيوم و چدن به صورت يك پارچه با هم ريخته گري شده 

  .است
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  : مسير تسمه دينام در خودروي كپچر و نحوه تعويض آن

شلگير سمت شاگرد بوسيله آچار تسمه سفت كن  پس از باز كردن چرخ و

را در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و تسمه را آزاد مي كنيم سپس 

تسمه جديد را مطابق شكل زير نصب كرده و تسمه سفت كن را رها مي 

  .كنيم

  :تسمه دينام رنو كپچرسايز 

هرزگرد  –واتر پمپ  –دينام  –كمپرسور كولر  –ميل لنگ : ترتيب پولي ها 

  ميل لنگ –هرزگرد تسمه سفت كن  –ثابت 
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  : DC4 دو كالچه  معرفي گيربكس

گيربكس ساخت  ECUگيربكس اين خودرو ساخت شركت گتراگ آلمان و  

شركت زيمنس است و همراه با عملگر هاي تعويض دنده ها و كالچ ها در 

  .قالب يك مجموعه بر روي گيربكس نصب شده است

اين گيربكس داراي دو شفت ورودي است و دو عدد صفحه كالچ اصطكاكي  

روي شفت اول  5و  3و  1دنده هاي فرد . خشك با آنها در گير مي شوند

و  6و  4و  2سط كالچ يك درگير مي شوند و دنده هاي زوج نصب شده و تو

. دنده عقب روي شفت دوم نصب شده و توسط كالچ دوم درگير مي شوند

در واقع مي توان گفت دو گيربگس مجزا در قالب يك مجوعه قرار گرفته 

  . اند و بر روي اين خودرو نصب شده است

دنده  آن مانند چرخدنده هاي داخل اين گيربكس و روغن گيربكس  چرخ

  .ها و روغني است كه در گيربكس هاي دستي معمولي استفاده مي شود
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  : نحوه عملكرد و تعويض دنده ها در اين گيربكس

ECU  گيربكس با دريافت اطالعات از سنسور هاي نصب شده بر روي

گيربكس و همچنين دريافت اطالعات از ديگر كنترل يونيت هاي خودرو از 

ق شبكه مالتي پلكس دستور تعويض دنده ها و درگيري كالچ هاي طري

  .مربوط به آنها را به وسيله عملگرهاي خود اجرا مي كند
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در حالت دنده خالص هيچ دنده اي درگير نبوده و همچنين هر دو  -1

برخالف گيربكس هاي دستي معمولي كه (كالچ غير فعال مي باشند 

  )كالچ فعال استدر حالت خالص سيستم 

كنترل يونيت گيربكس  Driveبا قرار دادن دسته دنده در حالت  - 2

  .دستور درگيري دنده يك را به مكانيزم مربوط به آن مي دهد

و  گيربكس ECUپس از در گيري دنده يك كالچ يك به دستور  - 3
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به آرامي در گير شده و انتقال نيرو به ديفرانسيل و  مكانيزم مربوطه

  .چرخ ها آغاز مي شود

مرحله  در دنده يك ، با شروع به حركت خودرو و سرعت گرفتن آن -4

گيربكس  ECUبعدي كه در گيري دنده دو در گيربكس است توسط 

و مكانيزم مربوط به تعويض دنده انجام مي شود و به اين ترتيب 

  .نتقال نيرو آماده مي شوددنده دو براي ا
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با رسيدن سرعت خودرو به مقدار مورد نظر براي رفتن به دنده دو  - 5

ECU  گيربكس توسط عملگرهاي سيستم كالچ به سرعت كالچ يك

را غير فعال كرده و كالچ دو را به آرامي درگير مي كند تا تعويض 

  . با حداقل شوك وضربه صورت پذيرد 2دنده 

 ECUر دنده دو به حركت ادامه ميدهد در حالي كه خودرو د -6

  گيربكس دنده سه را در گير كرده و جهت انتقال نيرو آماده نگه 

  .مي دارد و به همين ترتيب بقيه دنده ها تعويض خواهند شد
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  :كالچه برخي از مزاياي گيربكس هاي دو

تعويض دنده ها در اين گيربكس در كسري از ثانيه و به سرعت  -

بنابراين افت دور موتور به حداقل مي رسد و صورت مي گيرد 

 .مصرف سوخت كمتري خواهيم داشت

در اين نوع گيربكس ضربه و شوك در هنگام تعويض دنده ها به  -

 .حداقل ممكن مي رسد

اين گيربكس تعويض سبك ترين دنده به سنگين ترين دنده به  در -

 طور مستقيم و در كمترين زمان صورت مي گيرد به طور مثال اگر

در حال حركت باشد و راننده به يكباره سرعت  6 خودرو در دنده

خودرو را كاهش دهد هنگام شتاب گيري مجدد گيربكس مستقيما 

تغيير وضعيت مي دهد وباعث مي شود كه  2يا  1به دنده  6از دنده 

 .عمل شتاب گيري با سرعت بيشتري صورت پذيرد

ي شود كه راننده تعويض دنده ها در اين گيربكس به نحوي انجام م -

متوجه تعويض دنده ها مي شود و اين حالت لذت رانندگي بيشتري 

 .را به همراه خواهد داشت

روغن گيربكس مورد استفاده آن از نوع روغن گيربكس هاي  -

 .معمولي است و هزينه كمتري جهت تعويض نياز دارد

باشد و ) پارك(Pاين خودرو فقط در زماني كه دسته دنده در حالت  -

 .استارت مي خورد, ل ترمز فشرده باشيمپدا

باشد مي توان خودرو را ) خالص(Nوقتي دسته دنده در حالت  -

 .مانند گيربكس معمولي كه در حالت خالص باشد, چرخ حمل كرد4
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  :سيستم فرمان برقي

در اين خودرو از سيستم فرمان كامال الكتريكي استفاده شده است و 

و به منظور كاهش  بكار نرفته است هيچگونه سيستم هيدروليكي در آن

ميل فرمان عمودي، موتور (قطعات مرتبط با سيستم فرمان قطعات 

دنده كاهنده سرعت  الكتريكي فرمان، سنسور دماي موتور الكتريكي، چرخ

به صورت يكپارچه و در قالب يك مجموعه در ) و يونييت كنترل فرمان

  .پشت داشبورد قرار گرفته است
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  : نحوه عملكرد سيستم فرمان برقي

با توجه به اطالعات   EPSدر اين سيستم كنترل يونيت سيستم فرمان 

سنسور زاويه غربيلك فرمان از مقدار چرخش آن توسط راننده با خبر شده 

دستور  ،ABSو همچنين با دريافت اطالعات سرعت خودرو از يونيت 

الزم و گشتاور متناسب با عملكرد موتور الكتريكي فرمان را به ميزان 

   .سرعت خودرو صادر مي كند

  سنسور زاويه فرمان
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  : چند نكته در مورد سيستم فرمان برقي

  

سنسور زاويه فرمان اطالعات زاويه فرمان و سرعت زاويه اي  -

 EPSگردش فرمان و جهت گردش فرمان را به كنترل يونيت فرمان 

اعالم ميكند و در صورت خرابي يا تنظيم نبودن آن چراغ اخطار 

ESP روشن شده و كنترل يونيت فرمان عمل نمي كند. 

 

پس از تعويض سنسور زاويه فرمان و يا هر بار كه ميزان فرمان  -

 .انجام ميشود بايد نقطه صفر آن كاليبره گردد

 

ان استفاده موتور الكتريكي سيستم فرمان برقي در زماني كه از فرم -

نمي شود غير فعال خواهد بود در نتيجه مصرف توان الكتريكي 

 .آلترناتور و همچنين توان مكانيكي موتور كاهش مي يابد

 

سيستم فرمان برقي فقط در صورت روشن بودن موتور عمل خواهد  -

 .كرد

 

سيستم فرمان برقي در سرعت هاي پايين با گشتاور باالتري عمل  -

نرمتر است و با باال رفتن سرعت گشتاور آن مي كند و فرمان 

 .كاهش پيدا كرده و فرمان سفت تر مي شود
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به  وردوخ ، فرماندر صورت بروز نقص در سيستم الكتريكي فرمان -

البته فرمان در اين  .صورت مكانيكي قادر به عملكرد مي باشد

  .حالت به سختي مي چرخد

 

يونيت و (يك سنسور حرارتي داخل قسمت الكتريكي فرمان برقي  -

وجود دارد و در صورتي كه به علت استفاده زياد ) موتور الكتريكي

از فرمان دماي موتور الكتريكي آن بيش از حد باال رود سيستم 

 .فرمان برقي را از مدار خارج مي كند
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