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توصيه هاى فنى
01Dتوصيه هايى پيرامون قطعات الكتريكى خودرو

01D-1

توصيه هايي پيرامون قطعات الكتريكي خودرو
با  اوقات  گاهى  كننده  استفاده  تعميرات،  راهنماى  دفترچه هاى  در 
  850 Ω  ابهاماتى برخورد مى كند (به عنوان مثال مقاومت در حدود
يا اينكه پيوستگى جريان را بررسى كنيد) بدون اينكه در باره روش 
آن توضيحى داده شده باشد. اگر چه محتواي روش ها بايد به عنوان 
دستورالعمل تلقي شود، ليكن هدف اين راهنما ارائه نكات ساده اى 
اندازه كافي گويا نيستند،  است تا فقط هنگامى كه اين روش ها به 

مورد استفاده قرار گيرند.

1 - بروز ايراد در عيب يابي
قطع كردن اتصاالت الكتريكي و / يا دستكاري سيم كشي مي تواند 

باعث حذف موقتي عامل خرابي شود.

2 - اصول مشخص شده
در هنگام  (تلرانس)  تغييرات  بازه  نمودن  اصول مشخص  اين  هدف 

انجام بررسى ها با مولتى متر است.

الف - بازه تغييرات (تلرانس) مقاومت ها

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنماي 
تعميرات هيچ بازه تغييراتي (تلرانس) براي مقادير تعريف نشده 

باشد.
قطعه  اگر  است.    ± 20% متغير  يا  ثابت  مقاومت هاى  تغييرات  بازه 

خارج از تلرانس است آنرا تعويض نماييد.
مثالي از يك مقاومت ثابت:

،1000  Ω مقاومت سنسور دور موتور عبارت است از  -
مقاومت مشاهده شده بايد بين Ω < R > 800 Ω 1200  در نظر   -

گرفته شود.
مثالي از يك مقاومت متغير:

مقاومت سنسور دماي بيروني (مقاومت متغير نسبت به دما)،  -
بين  و  مى شود  گيرى  اندازه   ، 5°C 0  و°C بين  سنسور  ميزان   -

Ω 5400  و Ω 6200  است،

  7440 Ω < R > 4300 Ω مقدار اندازه گيرى شده بايد بين  -
باشد.

ب - بررسى برقراري ارتباط سيم ها و مقاومت پارازيت ها

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنماي 
تعميرات هيچ بازه تغييراتي (تلرانس) براي مقادير تعريف نشده 

باشد.
اين بررسى بايد ابتدا بر روي مجموع خطوط و سپس بخش به بخش 

انجام شود.
هنگام بررسى سيم كشي: اتصال اجزاء را قطع كنيد.

.5 Ω ±  5 :حداكثر مقاومت

توجه
از عملكرد «صداي بيپ» مولتي متر استفاده نكنيد.

ج - بررسى عايق بودن سيم ها

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنماي 

تعميرات هيچ توصيه اي در مورد آن نشده باشد.
درحال حاضر بررسى عايق بودن نمي تواند به عنوان يك اصل كلي 
و بدون ريسك ايجاد خرابي درنظر گرفته شود، به عنوان مثال اين 

بررسى در مورد واحد كنترل الكترونيكى مي تواند خطر ساز باشد.
هنگامي كه اتصال اجزاء قطع باشد: مقاومت هاي زير كاهش مى يابد:

بين اتصال زمين و سيم هاي ديگر،  -
بين تغذيه و سيم هاي ديگر.  -

د - بررسى ولتاژ تغذيه

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنماي 

تعميرات هيچ توصيه اي در مورد آن نشده باشد.
بررسى ولتاژ تغذيه به نسبت سطح مقطع سيم انجام مي شود.

ولتاژسطح مقطع
> يا =

35  mm2
U اسمى %15- < مقدار < U اسمى
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توصيه هاى فنى
01Dتوصيه هايى پيرامون قطعات الكتريكى خودرو

01D-2

تذكر:
سطح مقطع سيم ها در نقشه هاي اصلي NTSE مشخص شده 

است.

هـ - كنترل وضعيت سيم كشي

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنماي 

تعميرات هيچ توصيه اي در مورد آن نشده باشد.
دقت كنيد كه روكش سيم صدمه نخورده باشد، و سيم كشي فشرده، 

له يا لخت نشده باشد.
محافظ ها، عايق بودن و مناسب بودن محل عبور سيم كشي ها را با 

دقت بررسى نماييد.
اثرات اكسيداسيون را بررسى كنيد.

اگر كابل سخت شده باشد، نتيجه مي گيريم كه قبَال داغ شده است: 
كابل بايد تعويض شود.

و - بررسى وضعيت اتصال الكتريكي

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنماي 

تعميرات هيچ توصيه اي در مورد آن نشده باشد.
براي بررسي يك اتصال الكتريكي، آنرا جدا كنيد و حالت گيره ها و 
تيغه ها و جا افتادن آنرا كنترل نماييد (وقتي كه نصب برروي قسمت 

عايق انجام نشده باشد).
دقت كنيد كه گيره ها و پايه ها به خوبي نصب شده باشند.

بررسى نماييد كه گيره ها و تيغه ها در هنگام اتصال برنگشته باشند.
دقت كنيد كه به دليل آب بندي نامناسب بست ها، محل اتصاالت يا 

خود اتصال الكتريكى اكسيداسيون نداشته باشد.
برقراري ارتباط در اتصال الكتريكى را بررسى نماييد:

1 اتصال الكتريكي را تا حد ممكن فشار دهيد،  -
2 اتصال الكتريكي را تا نيمه بيرون بياوريد،  -

3 برقراري ارتباط را برسى نماييد.  -
اگر برقراري ارتباط وجود ندارد، اتصال الكتريكي خراب شده است.

ز - تعمير دسته سيم

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنماي 

تعميرات هيچ توصيه اي در مورد آن نشده باشد.
در واقع دو حالت ممكن است وجود داشته باشد:

در خصوص شبكه مالتي پلكس  - 
انجام چنين عملياتي را مشخص  يك اطالعيه فني شرايط   •

مي كند (در حين تعميرات).
در خصوص دسته سيم كيسه هوا  - 

تعمير دسته سيم كيسه هوا به جز در «عمليات فني خاص»   •
يا «اطالعيه فني» مجاز نيست.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir
http://www.cargarage.ir
http://www.cargarage.ir


توصيه هاى فنى
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01D-3

I - اطالعات كلي
تمام اطالعاتي كه در دفترچه هاي راهنما وجود دارد منحصراً براي 

استفاده متخصصين خودرو آمده است.
با توجه به اينكه اين مدارك براي مجموعه خودروهاي رنو و براي 
از كشورهاي  بعضي  براي  تجهيزاتي كه  است،  تهيه شده  دنيا  تمام 

خاص پيش بيني شده، در آن توضيح داده نشده است.
و  پيشنهاد  راهنما  دفترچه  اين  در  كه  يابي هايي  عيب  و  روش ها 
تهيه  خودرو  تعميرات  متخصصين  توسط  است،  شده  داده  توضيح 

گرديده است.

1 - پيشنهادات كلي
اصول پايه تعميرات خودرو را رعايت كنيد.

بايد  به واسطه دقتي كه تعميركار  از هرچيز  كيفيت تعميرات قبل 
درهنگام تعمير رعايت كند، حاصل مي شود.

براي تضمين كيفيت خوب تعميرات:
قسمت هاي حساس خودرو را محافظت كنيد (صندلي، فرمان،   -

گلگيرها و غيره...)
ايجاد  از  (اجتناب  كنيد  قطع  را  باتري  اتصال  لزوم،  صورت  در   -
و  كن  پاك  برف  موتور  ناگهاني  روشن شدن  كوتاه،  اتصال هاي 

غيره ...)
نزديكي  در  كه  را  اجزايي  خودرو،  روي  بر  جوشكاري  درهنگام   -
محدوده تعميرات قرار دارند و ممكن است گرما بر روى آنها تأثير 

بگذارد، جدا كنيد و يا اتصال آنها را قطع نماييد.
از مواد توصيه شده توسط متخصصين و يا قطعات اصلي استفاده   -

كنيد.
گشتاور محكم كردن پيچ ها را رعايت كنيد،  -

پين هاي الستيكي، مهره ها يا پيچ هاي داراي واشر پالستيكي يا   -
چسبي را بعد از هربار پياده كردن تعويض كنيد،

خطاهاي  و  باال  ولتاژهاي  كه  الكترونيكي  كنترل  واحدهاي  از   -
دستكاري را تحمل نمي كنند، مواظبت كنيد،

قطعات را يكي پس از ديگري تعويض نكنيد، بلكه قبل از تعويض   -
با دقت عيب يابي كنيد،

قبل از تحويل خودرو به مشتري يك بررسى نهايي بر روي آن   -
و  چراغ ها  بازبينى  آالرم،  عملكرد  ساعت،  (تنظيم  دهيد  انجام 

عاليم، و غيره...)
براي اتصال بهتر، چربي قسمت هايي كه بايد متصل شوند را پاك   -

كنيد و آنها را تميز نماييد (شبكه توري، هزارخار توپي ها).
پمپ  (استارت،  الكتريكي  تجهيزات  تايم،  تسمه  و  دينام  تسمه   -
الكتريكي سيستم فرمان هيدروليك) و سطح اتصال صفحه كالچ 

را به منظور اجتناب از پاشيدن گازوئيل محافظت نماييد.

كيفيت طراحي خودرو ايجاب مي كند كه براي انجام خوب تعميرات 
هيچ چيز به صورت اتفاقي انجام نشود و الزم است كه قطعات و اجزاء 
همانند حالت اصلي نصب شوند (مثال: عايق هاي حرارتي، محل عبور 

سيم كشي، محل عبور شيلنگ ها مخصوصاً در اطراف لوله اگزوز).
گرد وغبار و ضايعات باقيمانده اطراف (ترمز، كالچ، و غيره...) را با باد 
دمنده تمير نكنيد، بلكه آنها را به وسيله مكش تميز كنيد يا قطعه 
را به كمك مواد پاك كننده (همانند مواد پاك كننده اجزاء ترمز) 

تميز كنيد.
به عنوان مثال چسب آب  استفاده كنيد،  آگاهانه  را  مواد تخصصي 

بندي را روي سطح واشر قرار ندهيد.
را  موتورها  هستند.  آالينده   گازوئيل)  يا  (بنزين  اگزوز  خروجي  گاز 
گازهاي  تهويه هاى  از  حتماً  و  كنيد  روشن  كافي  شناخت  با  فقط 

خروجي اگزوز استفاده كنيد.
كه  كنيد  حاصل  اطمينان  الكتريكي،  اتصاالت  مجدد  نصب  هنگام 
...). بعضي از  اتصال كوتاه ايجاد نشود (مثال: استارت، دينام وغيره 
نقاط خير، همچنين هنگام  بعضي  و  بايد گريس كاري شوند  نقاط 
عمليات نصب بايد دقت خاصي داشته باشيد تا قطعه در تمام شرايط 

عملكرد صحيح داشته باشد.

2 -ابزارمخصوص - استفاده مناسب
بنابراين  شده اند،  مطالعه  مخصوص  ابزارهاي  با  تعميرات  روش هاي 
براي داشتن ايمني باال هنگام كار و كيفيت مناسب تعميرات، بايد از 

اين ابزارها استفاده شود.
تجهيزات تأييد شده از طرف سرويس هاي ما، مورد مطالعه و تست 
قرار گرفته اند و بايد آنها را با دقت نگهدارى و استفاده كرد تا نتيجه 

صحيح حاصل شود.

3 - قابل استفاده بودن- به روز رساني
با توجه به اهميت كيفيت تعميرات،روش ها خواه به وسيله تجهيزات 
جديد (ضد آاليندگى، سوخت رساني، الكترونيك، وغيره...) خواه به 
وسيله عيب يابي، تغيير مي كنند. قبل از هرگونه دستكاري، الزم است 
يا توضيحات  دفترچه هاي راهنماي تعميرات يا اطالعيه هاي فني و 

عيب يابي را مطالعه كنيد.
با توجه به اينكه مشخصات خودروها درجريان عرضه به بازار تغيير 
كه  كنيد  دقت  اطالعات  جستجوي  هنگام  در  است  الزم  مي كند، 

اطالعيه هاي فني به روزرساني شده موجود باشد.

4 - ايمني
دستكارى بعضي از تجهيزات و قطعات (مانند: مجموعه كمك فنر، 

جعبه دنده اتوماتيك، سيستم ترمز، ABS، كيسه هوا، 
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سيستم انژكتور ديزل ريل مشترك، GPL و غيره) مستلزم دقت ويژه 
از نظر ايمني، تميز بودن، و به خصوص مراقبت است.

عالمت (ايمني) كه در اين دفترچه راهنما استفاده شده است، بدين 
معني است كه بايد دقت ويژه اي به روش يا گشتاورهاي محكم كردن 

پيچ هاي مربوطه داشته باشيد.

توجه
براي تميز كردن قطعات از مواد قابل اشتعال استفاده نكنيد.

سالمتي خود را به خطر نياندازيد:
از ابزارهاي مناسب و سالم استفاده كنيد (تا حد ممكن از ابزارهاي   -

«سنتي» همانند گيره چند كاره، و غيره... استفاده نكنيد)،
براي بلند كردن بار و يا وارد كردن نيرو از تكيه گاه مناسب و   -

حالت بدني صحيح استفاده كنيد،
اطمينان حاصل كنيد كه فرآيند به كار رفته خطرناك نيست،  -

كفش هاي  (دستكش،  كنيد  استفاده  شخصي  ايمني  وسايل  از   -
ايمني، ماسك، محافظ هاي پوستي وغيره...)،

انجام  عمليات  به  مربوط  ايمني  دستورالعمل هاي  كلي  طور  به   -
شده را رعايت نماييد،

هنگام انجام عمليات بر روي خودرو سيگار نكشيد،  -
از تهويه هاى مناسب دودها استفاده كنيد (دود جوشكاري، گاز   -

خروجي اگزوز وغيره)،
مواد زيان آور را در محل هاي سرپوشيده و بدون تهويه مناسب   -

استفاده نكنيد،
نيروي نامتناسب و بيش از حد تحمل به بدنتان وارد نكنيد،  -

هنگام كار در زير خودرويي كه به وسيله جك بلند شده است از   -
خرك استفاده كنيد،

نماييد.  خودداري  يكديگر  با  شيميايي  مواد  كردن  تركيب  از   -
(روغن ترمز، مايع خنك كننده و غيره...)،

مدار سيستم خنك كننده موتور را درحاليكه داغ و تحت فشار   -
است، باز نكنيد،

(فن  باشيد  درآيند،  حركت  به  مي توانند  كه  اجزايي  مواظب   -
رادياتور، وغيره...).

در حفظ محيط زيست كوشا باشيد:
سياالت سرد كننده را در طبيعت رها نكنيد،  -

مايعات موجود در خودروها را در فاضالب شهري تخليه نكنيد   - 
(روغن، روغن ترمز، و غيره...)،

مواد و قطعات كهنه را نسوزانيد (الستيك ها و غيره...).  - 

5 - نتيجه گيري
روش هاي ذكر شده در اين راهنما در خور توجه هستند، به منظور 
كاهش خطر زخمي شدن و اجتناب از به كار بردن روش هاي نادرست 
كه منجر به آسيب ديدن خودرو و يا خطرناك ساختن آن مي شوند، 

آنها را با دقت مطالعه كنيد.
تا  كرد  خواهد  كمك  شما  به  شده،  توصيه  روش هاي  كردن  دنبال 
خدمات رابا كيفيت خوب انجام دهيد اين امر باالترين سطح عملكرد 

خودروها و قابليت اطمينان آنها را تضمين مي نمايد.
به منظور عملكرد صحيح و قابل اطمينان خودرو، انجام سرويس هاي 
دوره اي، نگهداري و تعميرات انجام شده بايد در شرايط مناسب انجام 

پذيرد.

II - توصيه هايي پيرامون قطعات الكتريكي خودرو
اوقات  گاهى  كننده  استفاده  تعميرات،  راهنماى  دفترچه هاى  در 
يا  و    850 Ω مقاومت  مثال  عنوان  (به  مى كند  برخورد  ابهاماتى  با 
انجام  روش  باره  در  اينكه  بدون  كنيد)  بررسى  را  پيوستگى جريان 
آن توضيحى داده شده باشد. اگر محتواي روش ها بايد در درجه اول 
به عنوان دستورالعمل تلقي شود، هدف اين راهنما ارائه نكاتي ساده 
اندازه كافي گويا نيستند،  است تا فقط هنگامي كه اين روش ها به 

مورد استفاده قرار گيرند.

1 - بروز ايراد در عيب يابي
قطع شدن اتصاالت الكتريكي و / يا دستكاري سيم كشي مي تواند 

باعث حذف موقتي عامل خرابي گردد.

2 - اصول مشخص شده
در هنگام  (تلرانس)  تغييرات  بازه  نمودن  اصول مشخص  اين  هدف 

انجام بررسى ها برحسب ميليمتر است.

الف - بازه تغييرات (تلرانس) مقاومت ها

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنماي 
تعميرات هيچ بازه تغييراتي (تلرانس) براي مقادير تعريف نشده 

باشد.
قطعه  اگر  است.    ± 20% متغير  يا  ثابت  مقاومت هاى  تغييرات  بازه 

خارج از تلرانس است آنرا تعويض نماييد.
مثالي از يك مقاومت ثابت:

،1000  Ω مقاومت سنسور دور موتور عبارت است از  - 
مقاومت مشاهده شده بايد بين Ω < R > 800  Ω 1200 در نظر   - 

گرفته شود.
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مثالي از يك مقاومت متغير:
مقاومت سنسور دماي بيروني (مقاومت متغير نسبت به دما)،  - 

ميزان سنسور بين C°0   و C°5  اندازه گيرى مى شود و بايد بين،   - 
Ω 5400  و Ω 6200  باشد.

   7440 Ω < R > 4300 Ω مقدار اندازه گيرى شده بايد بين  - 
باشد.

ب - كنترل برقراري ارتباط سيم ها و مقاومت پارازيت ها

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنماي 
تعميرات هيچ بازه تغييراتي (تلرانس) براي مقادير تعريف نشده 

باشد.
اين بررسى بايد ابتدا بر روي مجموع خطوط و سپس بخش به بخش 

انجام شود.
هنگام بررسى سيم كشي: اتصال اجزاء را قطع كنيد.

.5 Ω ± 5  :حداكثر مقاومت

توجه
از عملكرد «صداي بيپ» مولتي متر استفاده نكنيد.

ج - بررسى عايق بودن سيم ها

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنماي 

تعميرات هيچ توصيه اي در مورد آن نشده باشد.
درحال حاضر بررسى عايق بودن نمي تواند به عنوان يك راه حل كلي 
و بدون ريسك ايجاد خرابي درنظر گرفته شود، به عنوان مثال اين 

بررسى در مورد واحد كنترل الكترونيكى مي تواند خطر ساز باشد.
هنگامي كه اتصال اجزاء قطع باشد: مقاومت هاي زير كاهش مي يابد:

بين اتصال زمين و سيم هاي ديگر،  -
بين تغذيه و سيم هاي ديگر.  -

تذكر:
در مورد شبكه مالتي پلكس:

عيب يابي را دنبال كنيد - شبكه مالتي پلكس (شبكه مالتي   -
 MR ،88 ، سيم كشىA پلكس غير قابل مصرف) در فصل

مربوط به خودرو توضيح داده شده است.

د - بررسى ولتاژ تغذيه

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنماي 

تعميرات هيچ توصيه اي در مورد آن نشده باشد.
بررسى ولتاژ تغذيه به نسبت سطح مقطع سيم انجام مي شود.

ولتاژسطح مقطع
> يا =

35  mm2
U اسمي < مقدار < U اسمي 15%- 

تذكر:
سطح مقطع سيم ها در نقشه هاي اصلي NTSE مشخص شده 

است.

هـ - بررسى وضعيت سيم كشي

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنماي 

تعميرات هيچ توصيه اي در مورد آن نشده باشد.
دقت كنيد كه روكش سيم صدمه نخورده باشد، و سيم كشي فشرده، 

له يا لخت نشده باشد.
محافظ ها، عايق بودن و مناسب بودن محل عبور سيم كشي ها را با 

دقت كنترل نماييد.
اثرات اكسيداسيون را بررسى كنيد.

اگر كابل سخت شده باشد، نتيجه مي گيريم كه قبَال داغ شده است: 
كابل بايد تعويض شود.

و - بررسى وضعيت اتصال الكتريكي

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنماي 

تعميرات هيچ توصيه اي در مورد آن نشده باشد.
گيره ها  حالت  و  كنيد  آنرا جدا  الكتريكي،  اتصال  يك  بررسي  براي 
و تيغه ها و جا افتادن آنها را كنترل نماييد (وقتي كه نصب بر روي 

قسمت عايق انجام نشده باشد).
دقت كنيد كه گيره ها و تيغه ها به خوبي نصب شده باشند.

بررسى نماييد كه گيره ها و تيغه ها در هنگام اتصال برنگشته باشند.
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دقت كنيد كه به دليل آب بندي نامناسب بست ها، محل اتصاالت يا 
خود اتصاالت الكتريكى اكسيداسيون نداشته باشد.

برقراري ارتباط را در اتصال الكتريكى بررسى نماييد:
1 اتصال الكتريكي را تاحد ممكن فشار دهيد،  -

2 اتصال الكتريكي را تا نيمه بيرون بياوريد،  -
3 برقراري ارتباط را بررسى نماييد.  -

اگر برقراري ارتباط وجود ندارد، اتصال الكتريكي خراب شده است.

ز - تعمير دسته سيم

تذكر:
اين اصل فقط هنگامي اعمال مي شود كه در دفترچه راهنماي 

تعميرات هيچ توصيه اي در مورد آن نشده باشد.
در واقع دو حالت ممكن است وجود داشته باشد:

در خصوص مورد شبكه مالتي پلكس
انجام چنين عملياتي را مشخص  يك اطالعيه فني شرايط   •

مي كند (در حين تعميرات).
در خصوص دسته سيم كيسه هوا  -

تعمير دسته سيم كيسه هوا به جز در «عمليات فني خاص»   •
يا «اطالعيه فني» مجاز نيست.
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