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   مقدمه -1

  .اين دستور العمل به منظور تحقق بخشيدن و مد نظر قرار دادن مواردي كه ذيالٌ مطرح مي گردد تدوين شده است 

در يك سيستم كه از چند مكانيزم تشكيل سالم  افزايش دقت و صحت تشخيص عيوب و روشهاي جلوگيري از تعويض قطعات -1

  .يافته است 

د تفكيك قطعات تعويض گرديده سالم و معيوب در محل سازنده با توجه به مشاهده قطعات سالم در  افزايش دقت و صحت فرآين-2

  .بين قطعات تعويض شده در تعميرگاهها 

كارهايي در حد امكانات تعميرگاهي تهيه ، آزمونها و راه بدين منظور بايستي در جهت جلوگيري از بروز خطا در تشخيص عيوب 

با ارائه روشهايي تست قطعات در محل  نيز كاهش يافته و 1تور العمل و تبعيت از آن مشكل پارامتر شماره گردد كه با وجود اين دس

  . نزديك شدن به اهداف اين دستور العمل را فراهم مي كند امكان سازنده،

ر مكانيكي ، ساختاري و بنابر اين با بررسي دقيق جزئيات عملكردي قطعه يا قطعات و تجزيه و تحليل ماهيت اشكاالت قطعه از نظ

  .عملكردي مي توان اين امر را كاهش داد 

  

  بوستر تشريح عملكرد و پارامترهاي حساس و مهم -2
ترمز هيدروليكي نياز به ندارد، را  و توانايي ترمز گيري نبودهاز آنجائيكه نيروي پاي انسان به تنهايي قادر به كنترل وسيله نقليه 

اين نيروي كمكي براي ترمزها به گونه اي طراحي مي شود كه با استفاده از نيروي . رل سرعت دارد نيروي كمكي براي توقف و كنت

  .موتور و يا باتري براي باال بردن قدرت ترمز گيري استفاده شود 

  :بطور كلي چهار روش عمومي براي تقويت نيروي ترمز وجود دارد كه عبارتند از 

1- Vacuum brakes 

2- Air brake 

3- Hydraulic booster 

4- Electrohydraulic booster 

در موتورهاي . خالئي استفاده مي كنند به طوري كه از خالء موتور براي افزايش نيرو بهره مي برند بوستراكثر خودروها از در 

خالء بنزيني خالء ايجاد شده توسط موتور براي راه اندازي بوستر كافي مي باشد در صورتي كه در موتورهاي ديزلي از پمپهاي 

 .جداگانه استفاده مي گردد

اجازه مي دهد كه وسايل نقليه سنگين را به نرمي و با  تجربه كم سيستم ترمز همراه با بوستر به هر راننده حتي رانندگان

  .نيروي متعادل به خوبي متوقف نمايند 
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 نيروي بوسترها پيچيدگي توقف وسايل فاكتور افزايش. بوسترها به طور فزاينده در ايمني ترمز و آسودگي رانندگان نقش دارند

  . نقليه را بهبود مي دهد 

  :در طراحي يك بوستر ترمز فاكتورهاي مهم و زيادي مي بايست رعايت گردد كه برخي از آنها عبارتند از 

يي حساسيت بوستر بايد از درجه بااليي برخوردار بوده و اگر تحت تاثير نيروهاي ضعيف پدال قرار گرفت بايستي توانا -1

  .سيستم ترمز را داشته باشد 

مكانيزم و پس از برداشتن نيرو  ،پايين رفتبه توانايي بوستر مي بايست به حدي باشد كه اگر پدال تحت تاثير نيرو  -2

 . و در حداقل زمان ممكن سيستم به حالت اوليه بازگردد هبرگشت آن توسط بوستر به خوبي فراهم شد

 ثانيه باشد به عبارت ديگر 0.1بايستي كمتر از   1m/S پدال سرعتاگهاني و با حساسيت بوستر در ترمزهاي سريع و ن -3

 . ثانيه باشد 0.1بايد كمتر از ) نقطة پرش( INITIAL RISEزمان جوابگويي بوستر براي رسيدن به نقطه 

اضطراري بتواند به انتقال نيرو از بوستر به سيستم ترمز مي بايست با ماليمت صورت پذيرد بطوريكه راننده در حالتهاي  -4

 .خوبي عمل افزايش نيرو را انجام داده و با مشكل مواجه نگردد 

تا از خطرات احتمالي جلوگيري  .دنمايبوستر بدليل اينكه قطعه فوق ايمني مي باشد بايد تمامي آزمونهاي دوام را پاس  -5

ليه ، همچنان عملكرد خوبي داشته باشد و آخرين شده و اعتماد رانندگان را جلب نمايد و پس از كاركردهاي طوالني وسيله نق

 .قسمتي باشد كه خراب مي گردد 

 .بوستر بايستي عاري از هرگونه صداي اضافي و غير عادي باشد  -6

 

  عملكرد بوستر 

ا در آن  تمامي پوسته بوستر را در بر گرفته و فشار منفي يكساني رCheck valveتوليد شده توسط موتور از طريق در ابتدا خالء 

 ، دريچه خالء مسدود شده و دريچه هوا باز مي گرددپس از اعمال فشار به پدال و تحت تاثير قرار دادن ميله ترمز. ايجاد مي كند 

كه هواي ورودي پس از عبور از فيلتر به مرور در قسمت پشتي بوستر فشار الزم راايجاد مي كند و اين اختالف فشار به وجود آمده 

در بوستر ، فنر ديافراگم وظيفه دارد مجموعه را هر چه .  توليد مي كند ترمز گرفتنجهت  راگم قدرت الزمه رادر طرفين دياف

  .سريعتر به حالت اوليه برگرداند 

كه سوپاپ  بر محل تماس خود اين قطعه الستيكي فشاري يكنواخت كهنيروي كمكي پدال توسط ديسك واكنش كنترل مي شود 

 و عمل آن  وارد كرده و از ورود هوا در حالت عادي كه پدال ترمز فشرده نشده است جلوگيري مي كندشداصلي يا باكليت مي با

ميله فشار با . ورودي به ميله فشار است تنظيم كاهش فشار مانند يك مايع هيدروليكي است بطوريكه نتيجه عملكرد آن انتقال با 

  .و را انجام مي دهد پيستون مستر سيلندر در تماس بوده و عمل انتقال نير
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 . نحوه عملكرد بوستر را بصورت شماتيك نشان مي دهد1شكل شماره 

 
  )1(شكل شماره 

  

   در تعميرگاههابوستر اشكاالت منجر به تعويض -3
  : با توجه به اطالعات جمع آوري شده از مراجع ذيل 

  بررسي نحوه شكايات مشتريان از سيستم ترمز: الف

  گزارشات سايپا يدك : ب 

  بازديد از تعميرگاهها و مذاكره با تعميركاران: ج 

  شده در انبار سايپا يدكبازديد و بررسي قطعات تعويض : د 

  : علل تعويض قطعه بوستر عبارتند از 

 )چوب كردن  (مقاومت پدال در مقابل فشار پاي راننده  – 1

  پايين گرفتن ترمز و ضعيف بودن ترمز – 2

   حين ترمز گيري از بوسترايجاد صداي غير عادي در – 3

   عدم آزاد سازي لنتهاي ترمز– 4
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   :تعيين خرابي بوستر در تعميرگاه  روشهاي -4
  .هرگونه آزموني بايد از تنظيم بودن سيستم ترمز اطمينان حاصل نمود بنابراين بازديدهاي زير بايد انجام پذيرد قبل از اجراي 

  بازديد ارتفاع پدال ترمز ) الف 

 3شماره ودرو خاموش مي باشد فاصله مركز سطح الستيك روي پدال ترمز تا سيني جلو را توسط خط كش مطابق شكل زمانيكه خ

  . در غير اينصورت اقدام به تنظيم آن نماييد. باشد 209mm-204اندازه گيري نمائيد حد استاندارد ارتفاع پدال بايد 

  
  )3(شكل شماره 

  بازديد خالصي پدال ترمز ) ب 

  . گردد جبوستر و لوله آن خاراز  پدال ترمز را چندين بار فشار دهيد تا خالء ، در حاليكه موتور خودرو خاموش مي باشد-1

  )4مطابق شكل شمارة ( تا زمانيكه زير دست مقاومت احساس كنيد، فشار دهيد  پدال ترمز را به آرامي و با دست-2

 

 

 

 

  )4(شكل شماره           
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  .در غير اينصورت اقدام به تنظيم آن نماييد باشد (7mm-4)حد استاندارد آن تا در خالصي پدال را بررسي نمائيد  ميزان -3

  بازديد فاصله پدال ترمز تا كف اتومبيل) ج 

  . به پدال ترمز وارد نمائيد 60kg توسط نيرو سنج نيرويي معادل -1

 )5شماره مطابق شكل (جلو را توسط خط كش اندازه گيري نمائيد در همين حال فاصله مركز سطح باالي كفشك پدال تاسيني 

  . در غير اينصورت اقدام به تنظيم آن نمائيد. باشد  61mmحد استاندارد فاصله پدال تا كف اتومبيل بايد حداقل 

  

 فاصله پدال تا كف اتومبيل

  )5(شكل شماره 

  .اگر ميزان فاصله كمتر از اين مقدار باشد موارد زير را مورد بررسي قرار دهيد 

  جود هوا در سيستم ترمز  و-1

   فاصله بيش از حد كفشك تا كاسه چرخ -2

   عملكرد نامناسب رگالژ اتوماتيك -3

 مشكل عمده آن مقاومت م مي پذيرد كهاانجبوده كه قبل از باز كردن  تمامي آزمونهاي ذيل جهت تشخيص عيب بوستر :نكته 

   . يا اصطالحاً چوب كردن ترمز مي باشد،پدال زير پا

  :آزمون عملكرد سوپاپ يكطرفه شيلنگ خالء  -1-4

   دستگاه كمپرسور هوا و اتصاالت مربوطه -1 :تجهيزات آزمون  -

  :روش آزمون  -

  . شيلنگ خالء را از سمت موتور و بوستر جدا نمائيد -1

جريان هوا را ) كه نشانگر جهت مكش از طرف بوستر به سمت موتور مي باشد  ( با توجه به جهت مشخص گرديده روي شيلنگ -2

  .از محل نصب به بوستر وارد كرده و از طرف ديگر كه محل نصب شيلنگ به مانيفولد مي باشد عبور هوا را مورد بررسي قرار دهيد 
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  . جريان هوا را از سمت مانيفولد وارد كرده و از طرف ديگر عبور جريان را بررسي نمائيد -3

  :معيار پذيرش  -

سمت بوستر به سمت موتور عبور نمايد ولي در جهت عكس آن عبور ننمايد سوپاپ خاليي سالم مي در صورتيكه جريان هوا از 

  . در غير اينصورت معيوب بوده و بايد تعويض گردد.باشد

 1صحت عملكرد بوستر  آزمون -2-4

  .تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد  :تجهيزات آزمون 

  :روش آزمون  -

  .ودرو خاموش مي باشد چندين بار فشار دهيد پدال ترمز در حاليكه موتور خ -1

  .در حاليكه پدال ترمز را نگه داشته ايد ، موتور را روشن نمائيد  -2

  :معيار پذيرش  -

 در غير اينصورت .در صورتيكه بالفاصله پس از روشن شدن خودرو ، پدال كمي بطرف پائين حركت كند ، بوستر سالم مي باشد 

  .اقدام به تعويض آن نماييد

 2 آزمون صحت عملكرد بوستر -3-4

  . تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد :تجهيزات آزمون 

  :روش آزمون  -

  . دقيقه آنرا خاموش نمائيد 3 الي 2 و بعد از گذشت هموتور را روشن كرد -1

  . بار تا انتهاي كورس خود فشار دهيدچهار الي پنجپدال را  -2

  :معيار پذيرش  -

 كوتاه و كوتاهتر شود،  بترتيب5 و 4 و در دفعات 60mm)بيشتر از (فشردن پدال، كورس حركتي بلند در صورتيكه در اولين بار 

بوستر سالم مي باشد در غير اينصورت قطعه معيوب بوده و الزم است )  لقي مجاز آن برسدقلتا جائيكه ميزان حركت پدال به حدا(

  .تعويض گردد

 3 آزمون صحت عملكرد بوستر -4-4

   .0.1kg  و دقت  20kg نيروسنج با قابليت اعمال  نيروي -1: مون تجهيزات آز

  :روش آزمون  -

  . را به پدال وارد كنيد 10kgحدود ابتدا خودرو را روشن نموده سپس نيرويي  -1

 .موتور را خاموش نمائيد در حاليكه پدال را نگه داشته ايد  -2
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 . را مورد بررسي قرار دهيد سپس تغيير ارتفاع پدال.  ثانيه پدال را نگه داريد 30حدود  -3

  :معيار پذيرش  -

بوستر سالم و در غير اين صورت بوستر ) پايين نرود (  ثانيه ارتفاع پدال ترمز تغيير نكند 30در صورتيكه پس از گذشت زمان 

ات  كه روشهاي تشخيص آن در دستورالعمل تفكيك قطعمشروط به صحت پمپ ترمز ( . و بايد تعويض گرددمعيوب مي باشد

  )و تعويض مربوط به پمپ ترمز ذكر گرديده است

    آزمون ميزان نشتي خالء بوستر در حالت بدون بار-5-4

  :تجهيزات آزمون  -

  .1mmHg و دقت  10mmHg ± 500گيج خالء با قابليت  -1

 رابط بين لوله خالء بوستر و گيج خالء  -2

  ثانيه1زمان سنج با دقت  -3

  :روش آزمون  -

  .الء و مانيفولد را نصب نمائيد و سپس گيج خالء را به رابط وصل كنيد ابتدا رابط بين لوله خ -1

 . موتور را خاموش نمائيد 500mmHg و پس از رسيدن ميزان خالء به هموتور را روشن كرد -2

  :معيار پذيرش  -

در صورتيكه   ثابت بماند بوستر سالم بوده و نياز به تعويض ندارد500mmHg-450 ثانيه ميزان خالء 15اگر پس از گذشت 

  .ميزان خالء نشان داده شده كمتر از مقدار ذكر شده باشد، بوستر بايد تعويض گردد

  

   نشتي خالء بوستر در حالت كاركرد يا تحت فشار بودن پدال ترمز ميزان آزمون-6-4

   :تجهيزات آزمون -

   0.1kg و دقت 50kgنيرو سنج با قابليت اندازه گيري -1

  وستر و گيج خالء رابط بين لوله خالء ب-2

  :روش آزمون  -

  . موتور را روشن نمائيد )6مطابق شكل شماره (پس از متصل نمودن لوله رابط و گيج فشار بين لوله مانيفولد و بوستر  -1

 . به پدال وارد كنيد 20kgپس از نصب نمودن نيرو سنج به پدال ترمز نيروي معادل  -2

 )گردددر حاليكه به پدال نيرو وارد مي  (.نمائيد  موتور را خاموش 500mmHgبعد از رسيدن به فشار  -3

 . ثانيه ميزان خالء بوستر را كنترل نمائيد 15بعد از گذشت  -4
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 )6(شكل شماره 

  :معيار پذيرش  -

و در غير اينصورت اقدام به تعويض  را نشان دهد بوستر سالم بوده و نياز به تعويض ندارد 500mmHg-450اگر عدد روي گيج 

  .آن نماييد

  :نكاتي در مورد نحوه نگهداري و ترانسپورت بوستر -5
اهميت خاصي مي باشد داراي ت خاصي برخوردار بوده بنابراين نحوه نگهداري و حمل و نقل آن سياز آنجائيكه قطعه بوستر از حسا

مي گردد ه و غير) ا كليتب(پيستون قدرت  ،بطوريكه اگر نحوه چيدمان، انتقال به انبار نادرست باشد باعث ، شكستگي لوله خالئي

  .مدن عيوب ذكر شده تعدادي از آزمونها غير قابل اجرا مي گرددكه در صورت بوجود آ

تا احتمال  استفاده گردد  عدد بوستر4 با گنجايش حداكثر بنابراين پيشنهاد مي گردد براي حمل و نقل اين قطعه از كارتنهايي

  .شكستن و صدمه ديدن قطعه به حداقل رسد

  

  ابع و مراجعمن -6
   كتابچه تعميراتي پرايد-1

  KK150 43 950 شماره  نقشه-2
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