
37

  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

نمايش اجزاء مجموعه کالیپر ترمز

نمايش اجزاء مجموعه کالیپر ترمز

1- مجموعه کالیپر ترمز
2- پیچ نگه دارنده کالیپر به سگدست

3- پیچ
4- پیچ

5- پیچ هواگیری
6- درپوش پیچ هواگیری

7- بوش راهنما
8- گردگیر

9- صداگیر لنت باال
10- صداگیر لنت پایین

11- اورینگ ) واشر آببندی  پیستون(
12- پیستون
13- گردگیر

14-  لنت
15- صفحه نگهدارنده  پشت لنت

9
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

سرويس و نگهداری کالیپر ترمز

بازديد و پیاده و سوار کردن مجموعه ترمز ديسکي
شماره  مخصوص  )ابزار   C گیره  از  استفاده  با   -1
0KK30430017 ( پیستون را به قسمت داخلي کالیپر 
پیستون  که  شوید  مطمئن  دهید.  فشار  شکل  مطابق 
کاماًل در قسمت داخلي به طرف عقب فشار داده شده 

است. 

لنت های کهنه را خارج نمائید.

سرويس و نگهداری
نکات مورد نظر در نگهداری و سرویس لنت

- پین پیچی پین راهنما را شل کرده و خارج کنید تا 
کالیپر آویزان شود.

0KK30430017
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

سرويس و نگهداری کالیپر ترمز

خارجي                                  سمت  روي  را  لنت  پشت  واشر   -4
) لنت خارجي تر ( لنت نصب کرده و آن را روي کالپر 

ترمز قرار دهید  . 

مي  طرف  یک  در  برآمدگي  داراي  لنت  هاي  فنر   -3
باشند که در عکس نشان داده شده است . 

  هنگام مونتاژ فنر لنت باید مراقب بود که این برآمدگي 
به  همیشه  و  نگیرد  قرار  ترمز  دیسک  سمت  به  هرگز 

سمت مخالف دیسک ترمز باشد.

از  را  صدا(  ضد  )فنرهاي  کهنه  لنت  فنرهاي  حال   -2
حامل جداکرده و با فنرهاي نو تعویض کنید، حتي اگر 

فنرها در جعبه لنت موجود نباشد.
سطح           روي  مناسب  بطور  باید  ترمز  لنت  فنرهاي 

ماشین کاری شده کالیپر نصب شود.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

بازديد و پیاده و سوار کردن مجموعه ترمز ديسکي
نگهدارنده  پیچ  و  راهنما  پین  نگهدارنده  کف  پیچ   -1

باالي پین راهنما را شل کرده و باز نمائید.

   3/0 ~ 3/4  kg .m با گشتاور 6- پین پیچي )4( را 
مجدداً سفت کنید.

بعد از سفت کردن پیچ ، دیسک را بچرخانید و مطمئن 
شوید که دیسک مي تواند آزادانه بچرخد.

از  قبل   ، ترمز  های  لنت  کردن  نصب  از  پس   : توجه 
حرکت از عملکرد سیستم ترمز اطمینان حاصل نمائید. 
- سطح روغن ترمز مخزن پمپ ترمز را کنترل نمائید . 

5- لنت با نشانگر سایش را در سمت پیستون و لنت با 
واشر را روي سمت خارجي صفحه مطابق شکل نصب 

کنید.
مجموعه پیستون کالیپر را به سمت پایین آورده، مراقب 

باشید که واشر پشت لنت ترمز صدمه نبیند.

4
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

.
- پیستون کالیپر را از قسمت داخلي توسط دمیدن  4
هواي فشرده از میان مجراي ورودي کالیپر خارج 

جلوگیری از آسیب دیدن   

.

کنید  همچنین برای 

پیستون، یک قطعه چوبی را در جلوی پیستون قرار 
دهید.

3- قسمت خارجي زیر مجموعه کالیپر را فقط با مایع 
ترمز تمیز بشوئید.

داخل  ترمز  روغن  تا  نموده  شل  را  هواگیری  پیچ   -
سیلندر ترمز ، تخلیه شود. 

2- زیر مجموعه کالیپر را خارج کنید. نیازي به خارج 
کردن کل مجموعه نمی باشد. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

با  بایستي به طور صحیح  7- کلیه قطعات خارج شده 
 . استفاده از مایع ترمز یا الکل تمیزنمائید 

توجه:  هرگز از مایعات با پایه روغن معدني مانند نفت 
قطعات  کردن  تمیز  براي  وغیره  بنزین  گازوئیل  سفید 

خارج شده استفاده نکنید.

6- با استفاده از یک اتصال دهنده با لبه پهن یا فیلر،  
واشر پیستون را از شیار خارج کنید . هنگام خارج کردن 
واشر مراقب باشید که به قسمت داخلي صدمه اي وارد 

نشود. 

هر  از  شده  خارج  الستیکي  قطعات  از  هرگز  نکته: 
مجموعه ترمزي استفاده مجدد نکنید. 

5- گردگیر و پیستون را با کمک یک پیچ گوشتي خارج 
کنید . مراقب باشید که به نشیمنگاه گردگیر در بدنه 

کالیپر صدمه اي وارد نشود.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

10- پیستون هاي کالیپر را در قسمت داخلي سیلندر 
قرار داده و به آرامي داخل سیلندر فشار دهید.  مطمئن 
به  پیستون  روي  گردگیر  شیار  در  گردگیر  که  شوید 

خوبي نصب شده است.
در  فقط  سیلندر  داخلي  قسمت  در  بایستي  پیستون 
که   هنگامي  اگر  شود.  داده  قرار  مستقیم  وضعیت  یک 
پیستون را  فشار مي دهید کج شود این احتمال وجود 
دارد که پیستون در نیمه راه گیر کرده و به واشر آسیب 

برساند.
توجه: از جهت گیري صحیح گردگیر در هنگام نصب 

آن روي پیستون مطمئن شوید .

پیستون  روي  نصب شدن  از  بعد  پیستون  گردگیر   -9
در  که  گریس مخصوص  با  داخل  از سمت  بایستي  ها 
جعبه تعمیر کالیپر موجود مي باشد روغن کاري شود.   
پیستون  روي  را  گردگیر  که  مدتي  در  شوید  مطمئن 
نصب مي کنید این گریس با پیستون تماس پیدا نکند.

8- واشر پیستون بایستي با مایع ترمز تازه چرب شده 
  . و در شیار واشر در قسمت داخلي کالیپر نصب شود 
محل خود  در  به طور صحیح  واشر  که  مطمئن شوید 
نصب شود . سپس سطح خارجي پیستون ها را با مایع 

ترمز تازه روغن کاري کنید .
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

11- وقتیکه پیستون داخل سیلندر قرار مي گیرد یک 
ابزار  کمک  با  و  داده  قرار  پیستون  روي  چوبي  قطعه 
داخل  سمت  به  را  آن   )  c گیره  یا  انبرک   ( مناسب 
سیلندر فشار دهید . از قرار گرفتن رو در روي گردگیر 

مطمئن شوید.

تعويض جعبه پايه کالیپر ترمز
ترمز  کالیپر  نگهدارنده  پایه  از  را  کننده  قفل  بوش   -1

خارج کنید.

12- قطعه چوبي باید داراي گوشه هاي گرد شده باشد 
مطمئن  ها  شیار  داخل  در  گردگیر  نصب صحیح  از  تا 
مقابل شعاع  اینصورت قطعه چوبي در  . در غیر  شوید 

بدنه کالیپر گیر مي کند.

cگیره
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

نگهدارنده  پایه  از  با گردگیر  را همراه  راهنما  2- بوش 
کالیپر ترمز  خارج کرده و گردگیر را از بوش جدا کنید

 1- پیچ هوا گیری
 2-  پین قفل کننده ) با بوش(
  3- پین لغزشی ) بدون بوش(

گریس  با  را  ها  پین  داخلي  قسمت  و  ها  بوش   -3
است  موجود  لغزشي  پین  جعبه  در  که  مخصوص 
با  کننده  قفل  پین  روي  را  گریس  کنید. کمي  آغشته 
کننده  قفل  پین  که  مطمئن شوید  کنید.  اعمال  بوش 
با بوش روي قسمت انتهایی )مخالف با پیچ هواگیري( 
و پیچ راهنما )بدون بوش( روي سرباالیي )نزدیک پیچ 
روي  را  بوش  گردگیرهاي  دارد.  قرار  کالیپر  هواگیري( 
بوش  روي  را  آن  و  کرده  نصب  کالیپر  داخلي  قسمت 
لبه گردگیر روي  قرارگیري صحیح  از  مونتاژ کنید.  ها 
پایه نگهدارنده کالیپر ترمز ، مطمئن شوید. بوش را به 
سمت داخل و خارج 3 تا 5 مرتبه حرکت دهید تا هواي 

محبوس شده در قسمت داخلي خارج شود.

1

2

3
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

بايستي  زير  موارد  کالیپر  مونتاژ  حین  در 
رعايت شود :

سطح ترمز روي دیسک ترمز بایستي عاري از هر نوع 
دویدگي  ضخامت  باشد.  خراشیدگي  عالئم  و  گریس 
)Run out( و سطح دیسک بایستي در محدوده هاي 

مشخص شده باشد. 
                                           kg.m  0.5  ~  0.7 گشتاور  با  بایستي  هواگیري  پیچ 

سفت شود. 
پیچ بانجو )Banjo( بایستي مطابق مشخصات خودرو 
مسي  واشرهاي  از  استفاده  شدیداً  شود.  سفت  ساز 

نو توصیه مي شود. 
اکسل  خارج       از  ترمز  کالیپر  نگهدارنده  مواردیکه  در 
مي شود، پیچ هاي نصب بایستي طبق دستور العمل هاي 
خودرو ساز با گشتاور مشخص سفت شده و چک شوند. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

1- فنر
2- اهرم فشارنده

3- ضامن
4- پیچ تنظیم ) ضامن(

0.04mm :   5-  مقدار افزایش به ازای هر دور چرخش

www.CarGarage.irنمايش اجزاء مجموعه ترمز چرخ عقب
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

نمايش اجزاء مجموعه ترمز کاسه ای عقب

1- فنر برگردان
2- پیچ هوا گیر

3- درپوش پیچ هوا گیر
4- واشر آببندی

5- پیستون
6- گردگیر

7- مجموعه سیلندر ترمز چرخ عقب
8- پین نگه دارنده کفشک

9- لنت ترمز
10- فنر برگردان باالیی
11- فنر برگردان پایینی

12- اهرم باز کننده لنتهای ترمز
13- فنرنگهدارنده لنت ترمز
14- فنرنگهدارنده لنت ترمز

15- قفل کن
16- مجموعه اهرم بندی
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

اهرم رگالژ ترمز چرخ عقب

1 - پینیون تنظیم
2 - مجموعه پیچ تنظیم  

3 - اهرم زانویی  
4- فنر ورقی 

5- اهرم فشارنده
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