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گارانتی دوره در تعمیرگاهها در قطعات تعويض دستورالعمل  

 

 نام قطعه يا مجموعه:

 ABS مدوالتور

 X200و  X100ل خودرو : خانواده مد

 X200 ( DN03047647 – DN03147610 – SGH8547670 )                                     شماره قطعه :

X100 ( SGH8043110 – SGH8543100 – ABSB143210 – ABSY143210 – SBWM243110 )           
X151 (TP13343200 – SGH8543200)                                                                                         

  --------شماره مجموعه اصلی : 

 BMI -يوفین  -بوش  –نام سازندگان قطعه : ماندو 

 تنظیم کننده : واحد فنی و مهندسی

 6346ماه   مردادتاريخ تنظیم : 

 صفر شمارة ويرايش :

 

 مهندسین مشاور صنايع وسايط نقلیه )خودرو( ايران
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 مقدمه  -6

هاي مجاز خدمات پس از  و رفع آنها در نمايندگي ABSمدوالتور اين دستورالعمل بمنظور افزايش دقت در تشخيص عيوب 

 فروش سايپا با اهداف ذيل تدوين گرديده است . 

 

  افزايش رضايت مشتريان 

 تعيين عوامل موثر در بروز مشكالت 

 تشخيص عوامل بروز عيب در قطعه از اشكاالت قطعات مجاور 

 

 تشريح عملکرد قطعه و پارامترهای مهم و حساس آن -2

تعددي توليد و به شرکتهاي خودروسازي، عرضه مي شود. سازندگان خودرو و در سيستم هاي ترمز ضد قفل توسط سازندگان م

قفل مبادرت ورزيده اند. خودروهاي مدرن امروزي مجهز به سيستم هاي ترمز، با  موارد معدودي به ساخت سيستم ترمز ضد

اي ترمز بخصوص در سرعت هاي باال قابليت باال و قابل اطميناني مي باشند که در عين حال ايمني فراواني از لحاظ قابليت ه

فراهم مي آورند. نكته اي که بسيار حائز اهميت مي باشد اين است که در شرايط سخت رانندگي در جاده ها و يا در هنگام بروز 

وي ترمزهاي ناگهاني و شديد، بهترين سيستم ترمزي نيز قادر به جلوگيري از واکنش حرکتي راننده يا سرنشينان و يا اعمال نير

فراوان بر روي پدال ترمز  در اين شرايط نمي باشند. اين عوامل باعث مي شود که چرخ ها قفل شود که به عقيده کارشناسان 

درصد سوانح جاده اي و تصادفات در اين شرايط، بعلت قفل شدن چرخ ها در حين ترمزهاي شديد و  11اين رشته، در حدود 

سطح جاده، بوجود مي آيد. موارد بيان شده در خودروهايي که مجهز به سيستم  عدم کنترل خودرو در شرايط لغزش بر روي

حتي در صورت بروز  ABS( بوجود نخواهد آمد. زيرا در خودروهاي مجهز به سيستم ABSکنترل قفل کننده چرخ ها )

( شماتيک کلي از 1اره )در شكل شم ه و بصورت ثابت باقي خواهد ماندترمزهاي شديد و ناگهاني، فرمانپذيري خودرو حفظ شد

 نشان داده شده است . (ABS)سيستم ضد قفل 

نيز، با جلوگيري از لغزش خودرو به طرفين در حين کاهش سرعت و شتابگيري سريع، فرمانپذيري  TCSسيستم هاي کنترل 

 خودرو ثابت حرکت خودرو در امتداد مستقيم را فراهم مي آورند. 

 ه، از بسياري از سوانح جاده اي جلوگيري خواهد کرد.سيستم هاي پيشرفته کنترلي بيان شد
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 ( ABS ) ( شماتيک کلي از سيستم ضد قفل1شماره )شكل 

 شود؟استفاده می  ABS  چرا از سیستم ترمز ضد قفل

ست ادامه پيشرفتهاي اخير در سيستم هاي ترمز خودروها باعث بوجود آمدن سيستم هاي نيرومند و قابل اطميناني گرديده ا

که قادر به ايجاد شتاب و تاخير منفي در سرعت هاي باالي  خودرو مي باشد در شرايط رانندگي معمولي و نرمال خودرو، اين 

 سيستم ها، ترمز گيري سريع و موثري را ايجاد خواهند کرد.

 ترمز گيري در شرايط: 

 جاده هاي لغزنده و مرطوب 

 ل پيش بيني در جاده( عكس العمل توام با ترس راننده )موانع غير قاب 

 پياده خطاهاي ساير رانندگان و عابران 

باعث قفل شدن چرخ ها در حين ترمز گيري خواهد شد و در نتيجه کاهش فرمان پذيري خودرو در حين لغزش در سطح جاده 

طراحي گرديده قفل  ABS . موارد ذکر شده فوق نمونه هايي مي باشند که در جهت رفع آنها، سيستم ترمز ضد رخ خواهد داد

آستانه و  ABS است. اين سيستم، فرمان عملكرد به ترمزها را در آستانه سرخوردن الستيكها صادر مي کند. سيستم ترمز

مرحله ابتدايي قفل شدن يک يا چند چرخ را در زمان عكس العمل، توسط مانعي جهت افزايش يا کاهش فشار نيروي ترمزيي 

 ي و هدايت خودرو با توجه به بازده بهينه ترمز گيري حفظ مي گردد. مشخص کرده و در نتيجه فرمان پذير
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 : ABSمدار کنترل سیستم 

 بين الستيک و سطح جاده : چرخ ها و اصطكاك ما سیستم کنترلی 

 شرايط سطح جاده، شرايط سيستم ترمز، بار خودرو و الستيک ها )بطـور ماـال: عـدم پهنـا و عمـ        عوامل بیرونی :

 الستيک( باد يک، فشار پايينهاي الستکافي آج 

 سنسورهاي سرعت چرخ و واحد کنترل سيستم کنترل کننده :  ABS   

 سرعت چرخ و اطالعات حاصل شده از آن جهت کاهش سرعت محيطي چرخ، شـتاب محيطـي    متغیرهای کنترلی :

 چرخ و لغزش ترمز

 ده( : فشار وارده بر پدال ترمز )ورودي فشار توسط رانن متغیرهای مرجع ورودی 

 فشار ترمز گيري متغیرهای نظارتی : 

 ABSکانال های 

کانال ها، بخشي از سيستم ترمز ضد قفل مي باشند. منظور از کانال ، سيستم کنترل هيدروليكي است که سيستم ترمز ضد 

ال شامل يک از چرخها استفاده ميكند. هر کان به منظور تغيير فشار در ترمز هر( 2مطاب  شكل شماره )از آن  ABSقفل 

 به منظور کاهش يا افزايش فشار هيدروليكي آنها را باز و بسته  ABSمجموعه اي از شيرهاي کنترلي است که سيستم 

 مي کند.

 

 

 ABS( طرح کلي از مدارهاي سيستم 2شكل شماره )

 کالیپر چرخ

 پیچ هواگیری

 همراه با فیلتر مخزن مايع ترمز

 ABSمدوالتور 

 سنسور سرعت

 بوستر ترمز

 سیلندر اصلی ترمز
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 : ABSاجزای سیستم 

 : (ECUواحد کنترل الکترونيکي ) 

و  ABSکه به سيستم ترمز ضد قفل فرمان مـي دهـد . سـازندگان سيسـتم هـاي      کامپيوتري است  1واحد کنترل الكترونيكي 

 . خودرو ، هر کدام ، از اين واحد تحت عناوين متفاوتي نام مي برند

ر هاي سرعت تعبيـه  وسه سيگنال هاي آنالوگ خروجي از سن( ، يک کامپيوتر ديجيتال است کECUواحد کنترل الكترونيكي )

که با يک نظم و ترتيب مشخصي وجـود دارنـد   به صورت ولتاژ متغير ) صفر و يک (  است رك را شده در چرخها يا سيستم مح

که يک واحد کنترل الكترونيكي ديجيتال، خيلي سريعتر از نوع آنالوگ ، سرعت آنهاست  مزيت کامپيوترهاي ديجيتال نسبت به

 الزم را انجام دهد.   نوع آنالوگ و قديمي، مي تواند اطالعات را دريافت تحليل و سپس اقدام

 :سلونوئيدها 

فشار هيدروليكي در مجاري سيستم ترمز را کاهش يـا افـزايش داده و آن را    ABSدر هنگام عملكرد برقي ( سلونوئيدها )شير  

کار شيرهاي سـلونوئيدي،   ولاص. به کار مي رود 3و بوش 2سلونوئيدي سه وضعيتي در سيستم بوش  هايتنظيم مي کنند. شير

مغناطيس است . هسته آهني تعبيه شده در يک سيم پيچ، باعث ايجاد خاصيت مغناطيسي مي شود . اين هسته معمـوال    الكترو

مغناطيسي نبوده و با عبور جريان الكتريسيته از سيم پيچ، خاصيت مغناطيسي پيدا مـي کنـد . بـا مغناطيسـي شـدن ناگهـاني       

 ر مي گيرد ) برخي از شيرها در حالت عادي باز و پس از عملكرد بسته د قراـديـعيت جـير در وضـل شـوپاپ داخـه ، سـستـه

، با توجـه بـه نـوع سيسـتم ، ممكـن اسـت شـير         ABSهنگام عملكرد  ديگر اين امر بر عكس مي باشد ( مي شوند و در برخي

 بار در ثانيه باز و بسته شود و جريان روغن را قطع يا برقرار نمايد.   15حداکار تا 

( بـه جـاي شـيرهاي    Delphi Chassis ABS VIکه به طور گسترده از آن استفاده مي شـود )  ABSطرحهاي  در يكي از 

 سلونوئيدي از پيستون هاي متحرك با پيچ استفاده مي شود . 

                                                           

1- Electronic Control Unit  
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 (HCUواحد کنترل هيدروليکي )

 ( را اجرا مي کند .  ECUتصميمات گرفته شده توسط )( نشان داده شده ، 3که در شكل شماره ) 1واحد کنترل هيدروليكي 

( ECU( توسـط واحـد کنتـرل الكترونيكـي )    HCUاين واحد فشار هيدروليكي را در مجاري سيستم ترمز تغيير مـي دهـد . )  

( فشار ترمز را يكنواخت ، کاهش و يا افزايش ميدهد. با توجه بـه نـوع سيسـتم ، سـرعت عكـس      ECUکنترل شده و با فرمان )

 ار در ثانيه باز و بسته شود . ب 15( مي تواند تا HCUالعمل  )

 

 

 

 

 
 

 (HCU) ( واحد کنترل هيدرويكي3شكل شماره )

 

 

                                                           

1- Hydraulic Control Unit 

 راست -مجرای چرخ عقب 

 راست - چرخ جلومجرای 

مجرای محفظه اولیه سیلندر 

 اصلی

 

 HECUکانکتور اصلی  موتور پمپ

 چپ -چرخ عقب مجرای 

 چپ - چرخ جلومجرای 

مجرای محفظه ثانويه 

 اصلی سیلندر

 HCUبلوک سیلندر 
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 ( عبارتند از :4شامل قسمتهاي ذيل مي باشد که مطاب  شكل شماره ) کنترل هيدروليكي واحد

 سلونوئيدي هاي سيم پيچ -1

 ) شيرهاي برقي ( 2شيرهاي سلونوئيدي -2

 HCUبلوك  -3

 شيرهاي خروجي  -4

 پمپ 3ل کننده پيستون هاي تعدي -5

 ياتاقان -1

 موتور -2

 پيچ -8

 ( LPA)  مخزن فشار پايين -2

 

 

 

 ( اجزاي واحد کنترل هيدرويكي4شكل شماره )

                                                           

2- solenoid Valve  

3- Modulator Pistons and Valves  

8 
7 

6 
9 

3 
5 

6 
2 

4 
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 :پمپ 

پمپ ها توان الزم را از يک الكترو موتـور گرفتـه و حرکـت دورانـي     . م مي کنند هرا فرا ABSپمپ ها فشار الزم براي عملكرد 

تبديل مي کنند  و باعث عملكرد يک يا دو پيستون مي شوند . در انتهـاي محـور   ( ي موتور را به حرکت انتقالي ) رفت و برگشت

و حرکت نوساني ياتاقان ، پيستون را جـا   يک ياتاقان خارج از مرکز وجود دارد (5مطاب  شكل شماره ) پمپ هاي تک پيستوني

 به جا کرده و بدين ترتيب روغن ترمز پمپ مي شود .  

مشابه پمپ هاي تـک پيسـتون اسـت ، امـا يـک موتـور هـر دو         ( 1مطاب  شكل شماره )پيستوني نحوه عملكرد پمپ هاي دو  

 پيستون را حرکت مي دهد در پمپهاي دو پيستوني ، از هر پيستون براي يک مدار هيدروليک استفاده مي شود .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABSمقطع برش خورده پمپ تک پيستون ( 5شكل شماره )
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 مقطع برش خورده پمپ داراي دو پيستون( 1شكل شماره )

 : سيلندر اصلي

 ABSهمانند نمونه هاي موجود در ترمز هـاي غيـر   ( 2مطاب  شكل شماره )  ABSسيلندر هاي اصلي به کار گرفته شده در  

 هستند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABSمقطع برش خورده سيلندر اصلي ( 2شكل شماره )
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نيـز   1، بـه پيسـتون و سـوپاپ کمكـي    ه سيسـتم اصـلي ترمـز    يستون هاي اوليه و ثانوپي راه اندازي سيلندر هاي اصلي عالوه بر

مي شود . اين پيستون ، سوپاپ کمكـي   يمستقيما  توسط پدال ترمز راه انداز 2پيستون کمكي (8مطاب  شكل شماره ) مجهزند

وليه را حرکت داده و در نتيجه، پيستون را باز کرده و باعث مي شود که فشار هيدروليكي ذخيره شده در آکوموالتور ، پيستون ا

 ثانويه را نيز به حرکت در آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقطع عرضي سيلندر اصلي با سوپاپ مرکزي( 8شكل شماره )

داراي يک سوپاپ مرکزي هستند. سوپاپ هـاي مرکـزي ، بـه جـاي     ها سيستم اين يلندرهاي اصلي برخي از ـهاي سـونـستـپي 

ي رود  . دليـل ايـن امـر ايـن اسـت کـه       مدر سيلندر اصلي استاندارد به کار  (2طاب  شكل شماره )م دريچه هاي تنظيم کننده

، باعث سايش سريع لبه هـاي پيسـتون در    ABSحرکات سريع رفت و برگشتي پيستون هاي سيلندر اصلي در هنگام عملكرد 

روغن از مخزن به طـرف سـوپاپهاي مرکـزي و     ، ززمان عبور از دهانه هاي مجراي تنظيم کننده مي شود . با رها شدن پدال ترم

سپس به سمت سوراخ سيلندر اصلي جريان مي يابد . اين امر، نياز به مجراهاي ورودي را مرتفع مي سازد. با اعمـال فشـار روي   

ي، پدال ترمز، سوپاپ مرکزي بسته مي شود . بدين ترتيب ، روغن موجود در سـوراخها بـه مخـزن بازنگشـته و بـراي ترمزگيـر      

 بازگشت روغن به مخزن مي شود .   استفاده مي شود . رها کردن پدال، باعث بازشدن سوپاپ مرکزي و

 

                                                           

1- Boost Valve  

2- Boost piston  
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 مقطع عرضي از سيلندر اصلي با دريچه هاي تنظيم کننده( 2شكل شماره )

 : چرخسنسورهاي 

 هستند.  هاي چرخحسگر يا سنسور براي تصميم گيري از آن استفاده مي کند، ECUمنبع اصلي اطالعاتي که  

 نصب شده اند .( 11بر روي چرخ هاي جلو و عقب مطاب  شكل شماره )  x100سنسورهايي که در خودروي 

 

 

( محل قرارگيري سنسور چرخ11شكل شماره )  

 

 

 کاسه ایترمز  ترمز ديسکی
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 : چرخ بر دو نوع هستندسنسورهای 

 :  سنسورهای غیر فعال (6

( بـدين  11القاي مغناطيسي کار مي کنند. نحوه عملكرد سنسور هاي مطـاب  شـكل شـماره )    يتاين سنسورها بر اساس خاص

هسته آهنربايي دائم و يک سيم پيچ  که دور آن پيچيده شـده، تشـكيل شـده انـد .     سنسورهاي سرعت، از يک شرح است که 

م معمـوال   تي گردد.  ايـن سيسـ  مي آيد، متصل م ECUسنسور در يک محل ثابت نصب شده و سيم پيچ آن به دو سيم که از 

يک جفت سيم تابيده شده مي باشد و اين تابيدگي سيمها مانع از تداخل امواج الكترومغناطيسي و تاثير بـر خروجـي سنسـور    

 ABSشود که بـه طـرف داندانـه چـرخ دنـده       مي شود. نوك بيروني هسته مغناطيسي به شكل عقربه بوده و طوري نصب مي

 يا چرخ دنـده  2، چرخ تن1را با عناوين مختلفي از قبيل حلقه تن ، اين چرخ دندهABSختلف خودرو و اشاره کند. سازندگان م

 برروي يک عضو دوار سوار مي شود. در حالتي  که از سنسور سرعت چرخ استفاده شـود،  مولد پالس مي نامند . اين چرخ دنده

و روي کاسـه   چـرخ جلـو   گردد ،که معموال  بر روي پلوسند، نصب مي برروي قطعه اي که با چرخ دوران مي ک اين چرخ دنده

بر روي قطعه اي نصب مـي شـود کـه     ABSتفاده از سنسور سرعت خودرو، چرخ دنده خودرو مي باشد . هنگام اسچرخ عقب 

بكس يا ديفرانسيل و يا چـرخ  عموال  اين عضو ، محور خروجي گيرسرعت دوران آن با سرعت چرخهاي عقب يكسان باشد، که م

ئمي سنسور ، با دندانه هاي چرخ دنده ميدان مغناطيسي به وجود آمده توسط آهنرباي دااست .  نده حلقوي شكل ديفرانسيلد

ABS ، شـده و   به طور متناوب باعث تقويـت و تضـعيف آن   تداخل پيدا ميكند. حرکت دوراني دندانه ها در ميدان مغناطيسي

نوع متناوب  ، يک جريان الكتريكي به وجود مي آيد . جريان ايجاد شده ، ازالف هسته مغناطيسيبدين ترتيب در سيسم پيچ ات

ولت نيز مي تواند افزايش يابد .  2ولت است و تا  15/1در حدود  ،کيلومتر بر ساعت  8 و با ولتاژ کم بوده و مقدار آن در سرعت

نـابراين پـارامتر خـوبي بـراي تشـخيص سـرعت       از آنجايي که ولتاژ تابعي از سرعت چرخ است، متناسب با آن تغيير مي کند. ب

                                                           

1- Tone Ring 

2- Tone Wheel 
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را  ABSبا استفاده از ايـن نـرخ، زمـان بـه کـارگيري سيسـتم        ECUاست. واحد کنترل الكترونيكي  ECUچرخهاي توسط 

تعيين مي کند. سنسورهاي سرعت چرخ نسبتا  حساس بوده و اغلب در معرض آسيب توسط شن، خاك، سنگريزه و آلودگيهاي 

خوردگي ميباشند. حلقه هاي سنسور نيز در معرض آسيب توسط سنگريزه ها و آلودگي هسـتند .يكـي    سطح جاده و همچنين

ديگر از آسيبها ممكن براي آنها ، از دست دادن خاصيبت آهنربايي در اثر چكش خوردگي در هنگام نصب و يا ضـربه خـوردن   

 موج سينوسي توليد مي کنند.توسط سيستم تعلي  و اجزاي محرك خودرو مي باشد. اين سنسورها معموال 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه عملكرد سنسور سرعت ( 11شكل شماره )

 :  سنسورهای فعال (2

ن يـک آهنربـاي دائمـي از    اساس کارکرد اين نوع سنسور مشابه خاصيت اثر هال مي باشد. در اين سنسورها با حرکت داد

مطـاب  شـكل    Bو  Aل به صورت سيگنال بين دو نقطـه  که جريان از آن عبور مي کند يک اختالف پتانسي مقابل سيمي

 سيوم بوسيله يليسيوم تشكيل شده است که چند اتم سيلياين سنسورها از يک کريستال س ارسال مي کند.( 12شماره )

 آهن ربا

 سیم پیچ

 قطب

 چرخ دنده
ABS  

-V 

 در سرعت باال

+V 

 در سرعت پايین 
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اتمهاي ديگر جايگزين شده است و بدين شكل خاصيت اثر هال را پياده مي کند. و تا زماني که آهن ربـا نزديـک سنسـور    

تـي تغييـر مقاومـت    رد الكترونيكـي موجـود در سنسـور منتقـل مـي شـود. وق      يگنال به صورت تغيير مقاومت به باست س

رد تشخيص داده شد از طري  اتصال کوتاه دو سر سيم به صورت تغيير ولتـاژ ارسـال مـي شـود. ايـن      مغناطيسي توسط ب

فعـال مـي شـوند. در حـالي کـه      بـر سـاعت   يک کيلـومتر  سنسورها موج مربعي توليد مي کنند. اين سنسورها از سرعت 

شروع به عمل کردن مي نمايند. مزيت ديگر اين سنسـورها کـوچكتر    کيلومتر بر ساعت 2سرعت سنسورهاي غير فعال از 

بودن مگنت آن نسبت به سنسورهاي غير فعال است که باعث مي شود وسايل آهني کمتري را در حرکت جذب کند کـه  

 همراه دارد.عمر باالتر را براي آن به 

 

 نمايش اثر هال( 12شكل شماره )
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 در تعمیرگاه ها : ABSمدوالتور اشکاالت منجر به تعويض  -3

بارزترين اشكاالتي که باعث مراجعه استفاده کننده به نمايندگي ها و يا تعويض قطعه واحد کنترل الكترونيكي مي گردد، 

 عبارتند از:

 و هنگام حرکت عادي در سرعتهاي پايينصداي غير عادي هنگام ترمزگيري  -

 کشيدن فرمان در هنگام ترمزگيري -

 در جلو آمپر EBDو   ABSروشن شدن چراغ  -

 شدن موتور خاموش مي شود .از روشن بعد ثانيه  5مدت ه ب  ABS: چراغ  (1) نکته

 EBDو  ABS( : تا زمان متصل بودن کانکتور دستگاه عيب یاب به پورت مربوطه ، چراغ هاي 2نکته )

 روشن مي ماند .

 در زمان ترمزگيري ABSفعال نشدن  -

  نشتي از اتصاالت ) رزوه به رزوه بسته شدن پورت ها ( -

 اقدامات و بررسی های اولیه : -9

نيست زيرا اشكال و يا عدم کارکرد   ABSمدوالتور به آنها اشاره شد، دليل کافي براي خرابي قطعه  3مشاهده ايراداتي که بند 

طعات و يا بخش هاي ديگر سيستم  ترمز ، سنسورها و عملگرها نيز مي تواند باعث مشاهده ايرادات مذکور گردد که صحيح ق

 روش تشخيص آنها به شرح ذيل مي باشد :

  روشن شدن چراغ عيب ياب( Check ) خودرو 

 سط تعميرکار انجام گيرد:، مراحل زير بايد توچراغ عيب ياب خودرو نيز روشن بماند  اگر بعد از روشن شدن ماشين،

 اتصال دستگاه عيب ياب به واحد کنترل الكترونيكي خودرو 

 تعيين سنسور و يا عملگر معيوب، با توجه به کد خطا 

 خواندن کد خطا که توسط دستگاه عيب ياب مشخص مي شود 

  چک کردن پارامترهاي مربوط بهABS 
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  آن  معيوب و اجرايمراجعه به دستورالعمل سنسور و يا عملگر 

در اين مرحله، تعميرکار بايد آزمون هاي ذکر شده را مطاب  با دستورالعمل مذکور انجام داده و در صورت 

 نياز، اقدام به تعويض سنسور و يا عملگر معيوب نمايد.

 

  روشن شدن چراغABS خودرو    

  بريدن سيم سنسورABS  در اثر کوتاه بودن سيم يا اسپرت کردن خودرو 

 صال سنسور به پايه سگدست بريدن پيچ ات 

   بدنهوجود اتصال ABS  ( 13مطاب  شكل شماره ) براي رفع اين عيب بايد از پيچي که بررسي نماييد

مخصوص به اين کار ساخته شده استفاده گردد. چون طراحي رزوه اين پيچ به شكلي است که در هنگام 

 باعث اتصال بدنه مناسبي مي گردد .بسته شدن ، رنگ روي محل قرار گيري را به خوبي برداشته و 

                     

 بدنهو پيچ استاندارد براي اتصال  ABSاتصال بدنه  پيچقرار گيري محل ( 13شكل شماره )

 نکته : اگر چنانچه پيچ خودکار بدرستي اتصال بدنه مورد نظر را برقرار ننماید مي تواند باعث خاموش شدن خودرو گردد .

محل قرارگیری 

 ABSاتصال بدنه 
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 ل صحيح کانكتور رله هشدار دهنده عدم اتصا( Warning Module ) بازکن درب که در باالي کابل 

 قرار دارد .  X100مربوط به خودرو  (14مطاب  شكل شماره ) در داخل اتاق خودرو  محفظه موتور

                       

 X100خودرو  (14شكل شماره )

  عدم اتصال صحيح کانكتور دسته سيم بهHECU (15شكل شماره )طاب  با م 

 

 (15شكل شماره )

 با فشار مستقيم تا حد امکان خودداري نمایيد . HECUاز شستشوي کانکتور دسته سيم :  پيشنهاد

 

 کانکتور دسته سیم 
HECU 

 

 
 ماژول 

 چراغ 

 اخطار

كانکتور دسته  

 سيم

ار
خط

غ ا
را

چ
 

 باتری )+(

 شدار دهندهرله ه

Warning Module 
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 سيستم توزيع نيروي ترمزي روشن شدن چراغ ( EBD)    خودرو 

آن مانند  وظيفه وجود دارد و (ABS)ترمز ضد قفل که داراي سيستم   X100در خودروهاي  EBDسيستم 

قسيم ـت لو و عقبـنيروي ترمز را در زمان ترمزگيري بين چرخ هاي ج مي باشد که شيـر تـقسيم تـرمز معمولي

  مي کند .

 اين چراغ به سه دليل زير روشن مي شود :

 اهرم ترمز دستي کشيده شده يا کامال آزاد نشده باشد 

  ترمز در مخزن سيلندر اصلي مايعپايين بودن سطح 

 ود اشكال در سيستم وجEBD  

در مواقع ترمز زدن و یا دور زدن در صورتي که سطح مایع ترمز پایين تر  EBDنکته : روشن شدن چراغ 

( باشد عيب محسوب نمي شود و با افزودن  Min Levelباالتر از  mm 4.5 – 1.5از حد وسط ) 

 مایع ترمز برطرف مي گردد .

 

 ت چرخ با چرخ دنده تنظيم ميزان فاصله هوايي سنسور سرعABS  ( 11مطاب  شكل شماره ) 

  ميليمتر تنظيم نماييد . 5/1تا  5/1فاصله هوايي را با استفاده از فيلر بين 

 

 

 

 

 ABSفاصله هوايي سنسور چرخ با چرخدنده ( 11شكل شماره )

 فاصله هوايی
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  هواگيري مدار سيستم ترمز 

  از دورترين چرخ يعني : به صورت اتوماتيک با دستگاه دياگ هواگيري مدار سيستم ترمز 

 چپ  -راست و جلو  -چپ ، جلو   –راست ، عقب  –عقب 

 ( : پس از تعویض مدوالتور باید مدار سيستم ترمز را هواگيري نمایيد .1نکته )

 باشد نيازي به هواگيري با دستگاه دیاگ نمي باشد .  Wet( : اگر چنانچه مدوالتورها از نوع 2نکته )

 باشد حتماً هواگيري باید با دستگاه دیاگ صورت پذیرد .  Dryمدوالتورها از نوع  ( : اگر چنانچه3نکته)

  هاتنظيم ميزان لقي مجاز رولبرينگ چرخ 

  عدم فعال شدنABS و عدم قفل شدن چرخها 

 . از اسفنجي نبودن پدال ترمز و يا وجود هوا در مدار ترمز اطمينان حاصل نماييد 

 اييد .حاصل نم از عملكرد بوستر اطمينان 

 حاصل نماييد . از زواياي چرخها اطمينان 

 حاصل نماييد . از نوع رينگ و تاير ها ) از لحاظ باد ، جنس ، نوع و سايز ( اطمينان 

 حاصل نماييد . از وضعيت لنت ها ) سختي لنت و شيشه شدن لنت ( اطمينان 

  ترمز  مايعبازديد 

 کيلومتر تعویض گردد . 55555سال یکبار و یا هر  2مایع ترمز هر :  پيشنهاد

  بازديد لوله هاي ترمز از لحاظ عدم نشتي روغن ترمز 
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 آزمونهای مورد نیاز برای تشخیص عیوب قطعه قبل از دمونتاژ :-5

 : تست جاده ای در ABS مدوالتورعملکرد  آزمون -5-6

 تجهیزات آزمون :-5-6-6

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد . -

 روش آزمون : -5-6-2

 بيش از درو در حالت روشن را در محلي که جلوي آن مانعي نباشد به حرکت درآوريد . سرعت خودرو را بهخو  

در ايـن  فعال شود ABSدهيد تا ـشار اگهاني فـپدال ترمز را نرسانيد در اين هنگام ـکيلومتر در ساعت ب 21

 را کنترل نماييد .غير عادي و کشيدن فرمان داي حـالت ص

 کيلومتر ترمزگيري ناگهاني شود . 15ت روشن و دنده عقب با سرعت بيشتر از خودرو در حال 

 معیار پذيرش: -5-6-3

  بدون فعال شدن در هنگام ترمزگيري ( معموليABS  ) نبايد صداي غير عادي از موتور پمپ هيدروليکABS  

 ماييد .معيوب مي باشد و بايد آن را تعويض ن  ABSمدوالتور شنيده شود در غير اينصورت 

  در هنگام ترمزگيري نبايد فرمان خودرو به طرفين کشيده شود که اين کيلومتر  51براي سرعتهاي باالي       

الي بين سنسور و ، وجود گل و  ABS) دفرمگي چرخ دنده  ها ناشي از عملكرد ناصحيح سنسور چرخمي تواند 

 مي باشد .(  ABSچرخ دنده 

 زگيري ناگهاني بايد صداي فعال شدن شيرهاي در حالت حرکت با دنده عقب و ترمABS  زير پا و لرزش پدال

 احساس گردد .

 ABSم عایب سيستاز ممواقعي که در ذیل به آنها اشاره مي شود ( ABS) فعال شدن در هنگام ترمزگيري کته : ن

 شود :مي محسوب ن

 مي شود ز ) دل زدن (در هنگام ترمزگيري ناگهاني باعث لرزش پدال ترم 

 هنگام ترمزگيري بر روي سطوح لغزنده مسافت توقف افزایش مي یابد در 

  عملکردABS بر روي دست اندازها 

  عملکردABS در هنگام دور زدن 
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 : صدای غیر عادی از مدوالتور بدون ترمزگیریآزمون  -2 -5

وجود مواد خارجي و زياد شدن عمدتا  اين نوع ايراد در اثر ضرب ديدگي دندانه هاي چرخ شاخص ، وجود پليسه بر روي آن ، 

 فاصله هوايي در بين سنسور و چرخ شاخص مي تواند حادث گردد .

از عملكرد ترمزي چرخ متناظر را به  HECUاز آنجايي که اختالل در سيگنال ارسالي بداليل فوق ، سبب برداشت ناصحيح 

 نمايد بدون اينكه ترمزگيري انجام  شود .را به همراه موتور فعال مي  NOو  NCهمراه دارد لذا متناسبا   شيرهاي 

 تجهیزات آزمون : -5-2-6

 دستگاه دياگ -

 جک دو ستون يا جک قيچي  -

 روش آزمون : -5-2-2

به قسمت پارامترها رفته و سرعت سنسورها را در سرعت هاي با استفاده از دستگاه دياگ خودور را روي جک برده سپس 

 مختلف با هم مقايسه نماييد . 

 ي مشاهده شود بايد موارد ذيل را کنترل نماييد :برخي از لحظات افت سرعت يكي از چرخ ها بصورت لحظه ادر  اگر

 سنسور چرخ 

  چرخ دندهABS ) چرخ شاخص ( 

  و چرخ شاخص سنسورفاصله بين 

 دسته سيم مربوطه  

 :معیار پذيرش -5-2-3

 ه شود .هنگامي که ترمزگيري انجام نمي شود نبايد از مدوالتور صدايي شنيد 
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 : صدای غیر عادی از مدوالتور هنگام ترمزگیریآزمون  -3 -5

 تجهیزات آزمون : -5-3-6

  تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد . -

 روش آزمون : -5-3-2

 ترمزگيري چنانچه صداي مدوالتور غير عادي بنظر برسد آيتم هاي ذيل را کنترل نماييد :در زمان 

  مدوالتوربه سفتي پيچ هاي اتصال موتور ABS   را کنترل نماييد .( 12)مطاب  شكل شماره 

 

 (12شكل شماره )

  را از لحاظ به اتمام رسيدن کنترل نماييد .لنتهاي چرخ ها 

 

 معیار پذيرش : -5-3-3

 . بعد از کنترل آيتم هاي فوق نبايد صداي غير عادي از مدوالتور در زمان ترمزگيري شنيده شود 
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 : ررسی ظاهریآزمون ب -9 -5

 تجهیزات آزمون : -5-9-6

 اهم متر -

 جک دو ستون يا جک قيچي  -

 روش آزمون : -5-9-2

  دسته سيم و کانكتورهاي سنسور چرخ هاي جلو و عقب را از لحاظ قطع شدگي سيم ها ، شكستگي و سولفاته

 . کنترل نماييد( 18مطاب  شكل شماره )شدن کانكتورها 

 

 

 يم و کانكتور سنسور چرخدسته س( 18شكل شماره )
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  را در حالتي که در  اهم مترسلكتور گونه که بدين سنسور چرخ ها را از لحاظ قطع بودن سيم پيچ داخلي با اهم متر

رخ ـكتور سنسور چـر اهم متر را به سر سيم هاي کانـپس دو سـ( نشان داده شده قرار دهيد س12شكل شماره )

  .ديينمامتصل نموده و قطعي را کنترل 

                          

 ( 12شكل شماره )

  نماييد  کنترل (21مطاب  شكل شماره ) را از لحاظ نصب و نشتي لوله هاي ورودي و خروجي ترمزمدوالتور. 

 

 ( 21شكل شماره )

 کانکتور سنسور چرخ

 سلکتور اهم متر
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  چرخ دندهABS  و پليسه دار دفرمگي وجود گل و الي ،  ستگي ، لب پر شدگي ، ضربه ديدگي ،شكلحاظ را از

 ( کنترل نماييد .21مطاب  شكل شماره )بودن  

 

 ( 21شكل شماره )

 HECU  ( کنترل 22مطاب  شكل شماره )و سولفاته شدن پين ها دفرمگي  ،را از لحاظ شكستگي ، لهيدگي

 نماييد .

 

 ( 22شكل شماره )

 سنسور چرخ

 ABSدنده  چرخ

 شکستگی
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 (23اب  شكل شماره )مط سيم کشي کانكتور دسته سيم با جدايي کاور مربوطه را از لحاظ لهيدگي و قطعي 

 کنترل نماييد .

 

 ( 23شكل شماره )

 معیار پذيرش : -5-9-3

  دسته سيم و کانكتورهاي سنسور چرخ هاي جلو و عقب نبايد قطع شدگي سيم ها ، شكستگي و سولفاته شدن در

 مشاهده شود . کانكتورها

 سيم پيچ داخلي سنسوردر  نصورتيا ريشود در غ دهياهم متر شن يصدا ديدر هنگام وصل دو سر اهم متر نبا 

 سنسور چرخ را تعويض نماييد . يستيوجود دارد و با ياتصال

  مشاهده شود در غير اينصورت به رفع مدوالتور و بدنه  لوله هاي ورودي و خروجي ترمز از نبايد نشتيمدوالتور در

 ا تعويض نماييد .رمدوالتور نشتي باشد بايد مدوالتور نشتي لوله ها بپردازيد و اگر از بدنه 

  در چرخ دندهABS  ، و پليسه دار بودن دفرمگي  وجود گل و الي ،لب پر شدگي ، ضربه ديدگي نبايد شكستگي

 را تعويض نماييد.به آن متصل است  ABSکه چرخ دنده  بايد پلوس يا کاسه چرخمشاهده شود در غير اينصورت 

 در HECU د در غير اينصورت بايد تعويض گردد .مشاهده شو شكستگي ، لهيدگي و دفرمگي نبايد 

 مشاهده شود . لهيدگي و قطعي نبايدسيم کشي کانكتور دسته سيم با جدايي کاور مربوطه  در 

 

 لهیدگی
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 در چه مواردی باید مدوالتور تعویض گردد :

  بعد از اتمام همه عيب يابي ها چراغABS  وEBD . همواره روشن مي ماند 

 : پاك نشدن کد خطاها 

  : مدوالتور روي خودرو جابجا نماييد ) بدون باز کردن  را با) نمونه تست ( دوالتور سالم مروش تست

لوله ها ، فقط کانكتور دسته سيم به مدوالتور سالم وصل گردد ( و تست خودرويي را با احتياط انجام 

 دهيد سپس با دستگاه عيب ياب از پاك شدن کد خطاها اطمينان حاصل نماييد .

 تباط با دستگاه عيب ياب :عدم برقراري ار 

  : مدوالتور سالم ) نمونه تست ( را با مدوالتور روي خودرو به صورت الكتريكال جابجا روش تست

 نموده سپس از برقرار شدن ارتباط با دستگاه عيب ياب اطمينان حاصل نماييد .

 د .نکته : از سالم بودن فيوزها و دسته سيم هاي مربوطه قبالً اطمينان حاصل نمایي

  شدن لحظه اي چراغ روشنABS  مدوالتور پس از استارت زدن هاي متوالي درABS  ماندو مدلهايMG80 

  X100خودرو  MG85و 

 تعويض وارنينگ ماژول 

  شدن لحظه اي چراغ روشنABS  مدوالتور درABS  ماندو مدلهايMG80  وMG85  خودروX200  

 نوسانات ولتاژي ، دسته سيم و ... تقويت اتصال بدنه مربوطه ، در غير اينصورت بررسي 

  شدن لحظه اي چراغ روشنABS مدوالتور در  در حال حرکت که کد خطاي شير برقي مي باشدABS  ماندو

 X200و  X100 هاي خودرو MG85و  MG80مدلهاي 

  مدوالتورتعويض 
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 : ABSعیب يابی و رفع عیب سیستم فلوچارت  -6

 خودرو ABSگذاری وجود اشکال در  بررسی اولیه و صحه
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 ورالعمل شماره يکدست

 X200و  X100اکسل جلوی خودروهای  ABSفرآيند رفع اشکال پیغام خطای سنسور 

 

چپ و راست خودرو با يكديگر و پاك  تعويض سنسورهاي
کردن خطاها با استفاده از دستگاه دياگ

اتمام رفع اشكال خودرو

   

   

جا به جا شدن محل پيغام خطا از يک سمت 
به سمت ديگر

   

   

   

وجود آسيب مشهود در سنسور يا رينگ شاخص مربوطه

تعويض سنسور يا رينگ 
شاخص مربوطه

   

حصول اطمينان از صحت دسته سيم و کانكتورهاي 
اتصال آن به سنسور و مدوالتور، عدم وجود شكستگي و 

هاي رينگ شاخص و فاصله هوائي بين  دفرمگي در دندانه
mm 1.5-0.5سنسور و رينگ شاخص در محدوده 

و پيغام  ABSروشن شدن چراغ 
خطا در حين حرکت خودرو

تعويض مدوالتور و 
هواگيري خودرو

   

بدون باز کردن مدوالتور از روي خودرو، کانكتور اتصال دسته سيم به مدوالتور را 
متصل نموده و پس از مهار نمودن ( نو)باز نموده و به يک مدوالتور مشابه سالم 

مدوالتور در محفظه موتور، خطاها را با استفاده از دستگاه دياگ پاك نمائيد

و پيغام  ABSروشن شدن چراغ 
خطا در حين حرکت خودرو

مشكل خودرو، ارتباطي به مدوالتور ندارد
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 دستورالعمل شماره دو

 X100اکسل عقب خودروهای  ABSفرآيند رفع اشکال پیغام خطای سنسور 

   

   

دمونتاژ کاسه چرخ و حصول 
اطمينان از صحت رينگ شاخص

موارد خاص و نياز به بررسيهاي بيشتر، از جمله دسته سيم

حصول اطمينان از صحت کانكتورهاي 
اتصال دسته سيم به سنسور مربوطه و 
مدوالتور و پاك کردن خطا از حافظه

(بدون باز کردن سنسور)مشاهده آسيب در سنسور مربوطه    

   

تعويض سنسور مربوطه

اتمام رفع اشكال خودرو

تعويض مدوالتور و هواگيري خودرو

و تكرار  ABSروشن شدن مجدد چراغ 
پيغام خطا در حين حرکت خودرو

و تكرار  ABSروشن شدن مجدد چراغ 
پيغام خطا در حين حرکت خودرو

بدون باز کردن مدوالتور از روي خودرو، کانكتور 
اتصال دسته سيم به مدوالتور را باز نموده و به يک 

متصل نموده و پس از ( نو)مدوالتور مشابه سالم 
مهار نمودن مدوالتور در محفظه موتور، خطاها را با 

استفاده از دستگاه دياگ پاك نمائيد

باشد، کانكتور اتصال دسته سيم  با توجه باينكه مشكل خودرو مربوط به مدوالتور نمي
را به مدوالتور اصلي خودرو متصل نموده و سنسور مورد اشكال را تعويض نمائيد

   

   

و تكرار  ABSروشن شدن مجدد چراغ 
پيغام خطا در حين حرکت خودرو

   

و تكرار  ABSروشن شدن مجدد چراغ 
پيغام خطا در حين حرکت خودرو

   اتمام رفع اشكال خودرو

   

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



  

 
 رانيه )خودرو( اينقل طيع وساين مشاور صنايشركت مهندس

 

X100X200 

 

در نمايندگيهاي مجاز خدمات پس  ABS مدوالتوردستورالعمل تعويض 

  از فروش  سايپا

32 

 

 دستورالعمل شماره سه

 656 و سايپا X200 عقب خودروهای اکسل ABSخطای سنسور  فرآيند رفع اشکال پیغام

 

چپ و راست خودرو با يكديگر و پاك  تعويض سنسورهاي
کردن خطاها با استفاده از دستگاه دياگ

اتمام رفع اشكال خودرو

   

   

جا به جا شدن محل پيغام خطا از يک سمت 
به سمت ديگر

   

   

   

وجود آسيب مشهود در سنسور  مربوطه

   تعويض سنسور مربوطه

با توجه باينكه مشكل خودرو، ارتباطي به سنسور ندارد، 
از صحت کانكتورهاي اتصال دسته سيم به سنسور 

مربوطه و مدوالتور اطمينان حاصل فرموده و خطا را از 
حافظه پاك نمائيد

و پيغام  ABSروشن شدن چراغ 
خطا در حين حرکت خودرو

تعويض مدوالتور و 
هواگيري خودرو

   

بدون باز کردن مدوالتور از روي خودرو، کانكتور اتصال دسته سيم به مدوالتور را 
متصل نموده و پس از مهار نمودن ( نو)باز نموده و به يک مدوالتور مشابه سالم 

مدوالتور در محفظه موتور، خطاها را با استفاده از دستگاه دياگ پاك نمائيد

و پيغام  ABSروشن شدن چراغ 
خطا در حين حرکت خودرو

با توجه باينكه مشكل اين خودرو به مدوالتور نيز ارتباطي ندارد، کانكتور اتصال دسته سيم را به 
مدوالتور اصلي خودرو متصل نمائيد و با دمونتاژ کاسه چرخ مربوطه از صحت رينگ شاخص، اطمينان 

.حاصل فرموده و خطا را با استفاده از دستگاه دياگ پاك نمائيد

   

و پيغام  ABSروشن شدن چراغ 
خطا در حين حرکت خودرو

اتمام رفع اشكال خودرو

موارد خاص و نياز به بررسيهاي بيشتر، از جمله دسته سيم
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 دستورالعمل شماره چهار

 مدوالتور مربوط به ABSخطای  دارای پیغام X200 و X100 فرآيند رفع اشکال خودروهای

 

   

بدون باز کردن مدوالتور از روي خودرو، 
کانكتور اتصال دسته سيم به مدوالتور را باز 

( نو)نموده و به يک مدوالتور مشابه سالم 
متصل نموده و پس از مهار نمودن مدوالتور در 
محفظه موتور و پاك کردن خطاها با استفاده 
از دستگاه دياگ، برنامه هواگيري دستگاه 

.را بدون حرکت دادن خودرو اجرا نمائيددياگ 

حصول اطمينان از صحت ظاهري 
کانكتور اتصال دسته سيم به مدوالتور 
از نظر سالمت پينها و قفل کانكتور و 
عدم وجود شكستگي در کانكتور

پس از پاك کردن خطاها بوسيله 
دستگاه دياگ، برنامه هواگيري دستگاه 
دياگ را بدون حرکت دادن خودرو، 

.اجرا نمائيد

و وجود  ABSروشن شدن چراغ 
پيغام خطا

و وجود  ABSروشن شدن چراغ 
پيغام خطا

تعويض مدوالتور و هواگيري خودرو

   

   اتمام رفع اشكال خودرو

مشكل خودرو ارتباطي به 
مدوالتور نداشته و از موارد 
خاصي است که نياز به 
.بررسيهاي بيشتر دارد
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 ABSکشی سیستم  دياگرام الکتريکی سیم

  

 HECUکانِکتور اصلی 
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 :از تعمیرگاهها قطعه انتقالنگهداری و نحوه نکاتی در خصوص  -7

 . از قرار دادن قطعه در محل هايي از انبار که باعث زنگ زدگي قطعه مي گردد خودداري نماييد 

  ارد نشود .دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجايي آسيبي از قبيل : ضربه ، شكستگي ، ترك و .... به مجموعه و 

  بر روي داغي  قطعه تعويضي را داخل کارتن قطعات سالم قرار داده و بسته بندي نمائيد همچنين تگ مربوطه حتما

 قطعه نصب نماييد . 

    . در زمان حمل قطعات داغي از بازکردن بسته بندي قطعات خودداري نماييد 

  ه باشد .اطالعات مندرج در تگ نصب شده با قطعه معيوب همخواني داشت 
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