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پیاده کردن سیلندر چرخ عقب

پیاده کردن سیلندر چرخ 
1- درپوش هواگیري را از پیچ هواگیري جدا کرده و یک 
لوله به آن متصل کنید. 0.05  دور تا  0.75 دور پیچ 
را باز کرده و ترمز بگیرید. مایع ترمز را در یک مخزن 

جمع آوري کنید. 
2- لوله متصل شده به سیلندر چرخ را باز کنید. 

3- پیچ هاي نصب سیلندر چرخ را شل کنید. 
4- مجموعه سیلندر چرخ را از صفحه پشتي درآورید. 
5- قسمتهاي خارجي مجموعه سیلندر چرخ را تمیز کنید. 

6- گردگیرهاي سیلندر چرخ را خارج کنید. 
7- پیستون هاي سیلندر چرخ را همراه با فنر، یکي یکي 

با سردادن خارج کنید. 
8- پیچ هواگیري را باز کنید. 

9- کلیه قطعات باز شده را با مایع ترمز تازه تمیز کرده 
و آنها را با هواي فشرده خشک، خشک کنید. 

نظر  از  را  ها  پیستون  و  چرخ  سیلندر  بدنه   -10
اگر  برآمدگي بررسي کنید.  خراشیدگي، زنگ زدگي و 
این موارد روي بدنه سیلندر چرخ مشاهده شد، سیلندر 
این  اگر  کنید.  تعویض  مجموعه جدید  یک  با  را  چرخ 
موارد روي پیستون ها مشاهده شد، سیلندر چرخ را با 

یک مجموعه اصلي نو نمائید. 
با  11- اگر پیستون ها سالم و بي عیب بودند، واشر را 
به محل  تا  باشید  ببرید. مراقب  تیز  یا وسیله  تیغ  یک 

نشست واشر صدمه اي وارد نشود. 
تازه  ترمز  مایع  با  را  واشرها  و  بدنه سیلندر چرخ   -12

روغنکاري نمائید. 
با  پیستون  روي  نشست  محل  روي  را  واشرها   -13
انگشت بلغزانید، مراقب باشید که هیچگونه پیچ و تاب 
خوردگي روي واشر نباشد بطوریکه سمت تخت واشرها 

در جهت مخالف قرار گیرد. 
آرامي  به  سیلندر  درون  در  را  پیستون  مجموعه   -14
بلغزانید. از سمت دیگر فنر سیلندر چرخ را روي محل 
نشست فنر پیستون سیلندر چرخ قرار دهید و پیستون 

دیگر را در جهت عکس بلغزانید. 
15- گردگیر را با گریس الستیک قرمز آغشته کنید و 
لبه داخلي آن را روي پیستون ها و لبه خارجي را روي 

شیار سیلندر نصب کنید. 
16- پیچ هواگیري را ببندید. 

17- مجموعه سیلندر چرخ را روي صفحه پشتي ، به 
ترتیب عکس بازکردن )دمونتاژ( ببندید. 

18- مجموعه را با عبور مایع ترمز تازه بشویید. 

مورد  ترمز  سیستم  مورد  در  بايد  که  کلی  نکات 
توجه قرار گیرد. 

• فقط از مایع ترمز تازه براي تمیز کردن سیلندر اصلي 
یا مجموعه کالیپر استفاده کنید. 

• قسمت داخلي سیلندر را فقط با مایع ترمز تازه بشویید 
و با دمش هوا خشک کنید. 

• فقط هواي فشرده در قسمت داخلي سیلندر بدمید و 
قسمتهاي داخلي را ببندید. براي خارج کردن واشرهاي 
مانند  ابزارهایي  از  خراشیده  رینگ  و  کالیپر  الستیکي 

فیلر گیج که لبه تیز ندارند استفاده کنید. 
گازوئیل  بنزین/  مانند  معدني  هاي  روغن  از  هرگز   •
براي شستن قطعات سیستم ترمز مانند سیلندر اصلي و 
کالیپر استفاده نکنید. همچنین هرگز اجازه ندهید روان 
کننده هایي که برپایه روغن هاي معدني هستند مانند 
روغن هاي موتور یا دنده یا دیگر انواع گریس با قطعات 

الستیکي مجموعه ترمز تماس پیدا کند. 
• از تیکه هاي پارچه اي براي تمیز کردن قسمت داخلي 

سیلندر یا کالیپر استفاده نکنید. 
• قسمت داخلي سیلندر اصلي را با کاغذ سنباده پولیش 
نکنید چون این کار فاصله بین قسمت داخلي سیلندر و 
واشر را افزایش مي دهد. همچنین از ابزارهاي تیز مانند 
پیچ گوشتي در داخل سیلندر استفاده نکنید چون به 
قسمت داخلي سیلندر اصلي و کالیپر آسیب مي رساند. 
اصلي  سیلندر  به  زدن  ضربه  براي  چوبي  قطعه  از   •

استفاده کنید. 
• مایع ترمز را بدون دقت پر نکنید. 

هنگام باز کردن سیلندر اصلي، لبه آن را به سطوح   •
سخت ضربه نزنید. 

• هنگام پر کردن مایع ترمز توجه کنید که فقط مایع 
ترمز یک قوطي مهر و موم شده را استفاده کنید، چون 
مایع ترمز موجود در قوطي باز شده رطوبت هوا را جذب 
هنگام  همچنین  شود.  مي  آن  نامرغوبي  باعث  و  کرده 
 Dot3 استاندارد  ترمز  مایع  فقط  ترمز  مایع  انتخاب 
مایع  از  فقط  همچنین  شود.  خریداري  باید   Dot4 یا 

ترمزهاي پیشنهاد شده توسط سازنده استفاده کنید. 

• هنگام جابجائي هر کدام از قطعات سیستم هیدرولیک، 
همیشه قطعات را تمیز کنید. 
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ترمز  مجموعه  قطعات  براي  جداگانه  سیني  یک   •
هیدرولیک نگه دارید. 

• هنگام هواگیري ترمز از مخازن مجزا براي مایع ترمز 
استفاده کنید. 

شفاف  هواگیري  بطري  و  لوله  از  هواگیري  هنگام   •
استفاده کنید. 

هر وقت کفشکهاي لنت تعویض مي شوند، فنرهاي   •
برگرداننده کفشک را هم عوض کنید. 

مشابه  گرید  با  ترمز  هاي  لنت  از  ترمز  دو طرف  در   •
استفاه کنید. 

را  ترمز  پدال  آزمایش،  براي  خودروها  بردن  از  قبل   •
چک کنید. 

• واشرهاي الستیکي یا قطعات داخلي را با دست چرب 
جابجا نکنید. 

• از پارچه کهنه کتاني براي تمیز کردن استفاده نکنید، 
چون نخهاي پارچه کتاني مجراها و سوراخ هاي اجزاء 

را مي بندند. 
• از مایع ترمز تخلیه شده براي پر کردن استفاده نکنید. 

مایع ترمز هواگیري داراي حبابهاي هوا خواهد بود. 
• اجازه ندهید که لنت به پرچها سائیده شود. 

• از ابزارهاي تیز براي هل دادن پیستون از داخل سیلندر 
استفاده نکنید. از میله چوبي یا پالستیکي براي خارج 
تیز  ابزارهاي  کنید.  استفاده  سیلندر  از  پیستون  کردن 
مانند پیچ گوشتي باعث از بین رفتن پرداخت قسمت 

داخلي مي شود. 

شرايط عادی 
شرایط ذکر شده در زیر به عنوان شرایط نرمال در نظر 
گرفته شده و نشان مي دهد که سیلندر اصلي نیاز به 

سرویس ندارد: 
• نیروي پدال روي سیستم ترمزگیري مدرن مانند قبل 
خیلي سخت نیست، شکایت از نیروي پدال کم بایستي 
سال  و  مدل  همان  با  دیگر  خودروي  پدال  نیروي  با 

ساخت مقایسه شود. 
پایین  مخزن  در  مایع  ترمز، سطح  اعمال  هنگام  در   •
مي آید و وقتي پدال آزاد مي شود به سطح نرمال اولیه 

برمي گردد. 

ماده  سایش  میزان  به  بسته  مخزن  در  مایع  سطح   •
نشانگر  چراغ  وقتي  کند.  مي  افت  کالیپر  در  سایشي 
هشدار سطح مایع ترمز روي داشبورد مدام روشن مي 

شود بایستي مخزن با مایع ترمز تازه پر شود. 
• اگر افت سطح مایع خیلي زیاد باشد و در پدال ترمز 
تغییري احساس شد، احتمال نشتي در سیستم وجود 

دارد که باید فوراً شناسایي و تصحیح شود. 
شرایط غیر عادی 

گرفته  نظر  در  غیرنرمال  شرایط  عنوان  به  زیر  شرایط 
به  نیاز  ترمز  اصلي  سیلندر  که  دهد  مي  نشان  و  شده 

سرویس دارد.
به علت  تواند  رود که مي  پایین مي  ترمز سریع  پدال 

نشتي داخلي یا خارجي باشد. 
• پدال ترمز پایین یا اسفنجي است که نشان می دهد

و مي  پایین است  اصلي خیلي  مایع در سیلندر  سطح 
تواند در سیستم هوا وجود داشته باشد. 

• کمي سفت شدن ترمز که نشان می دهد  اگر سوراخ 
هواکش در پوش مخزن مسدود شده باشد به غیراز دیگر 
عوامل ، سبب سفت شدن ترمز گردیده و ترمزگیري با 

کمي سفتي شروع مي شود.
نشان     که   باشد  مي  حد  از  بیش  ترمز  پدال  نیروي   •
بوستر           به  که  ناکافي  علت خالء  به  تواند  مي  دهد  می 
آن   اتصاالت  و  پدال  عرضي  میله  در  انسداد  رسد،  مي 
باشد و اگر ترمزها سفت مي باشند مي تواند منجر به 

سخت شدن پدال ترمز شود. 
• نیروي پدال ترمز نامنظم مي باشد که نشان می دهد

عملکرد بوستر بد است و نیز نشان دهنده  نصب ناصحیح 
کفشک هاي ترمز، کوبش باالي پیستون در کالیپرها در 

دور زدن هاي با سرعت باال می باشد. 

موارد ذيل را بازديد کرده و در صورت لزوم آنها را 
تعويض کنید:

لنت
1- وجود هرگونه روغن یا گریس روی لنت

2- ساییدگی غیر عادی و یا ترک خوردگی سطح لنت
3- آسیب دیدگی و یا خمیدگی بر اثر گرمای موجود.

ضخامت لنت را اندازه گیری کنید.

حد استاندارد ضخامت لنت جلو:         10/75 میلی متر
حد استاندارد ضخامت لنت عقب :        4/5 میلی متر
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محدوديت هاي سرويس

لنت : اجازه ندهید که لنت ها به پرچها یا صفحه پشتي 
پد سائیده شود. 

اگر فاصله بین قطر خارجي پیستون   : سیلندر چرخ 
و قطر داخلي سیلندر از 0.25mm تجاوز کند، سیلندر 

باید عوض شود. 

سیلندر اصلي : اگر فاصله بین قطر خارجي پیستون 
و قطر داخلي سیلندر از 0.2mm تجاوز کند، سیلندر 

باید عوض شود. 

شلنگ ها : هر دو سال یا هر وقت که آسیبي در انها 
مشاهده شد بایستي عوض شوند. 

واشرها:  بعد از هر  40000 کیلومترتعویض شوند
سطح مايع ترمز : 

و  شود  هر سرویس چک  در  بایستي  ترمز  مایع  سطح 
بایستي بین عالمتهاي Min. و .Max در مخزن باشد. 
در پوش مخزن را قبل از پر کردن مایع ترمز تمیز کنید. 
لنت و پدهاي ترمز را از نظر سایش در هر سرویس چک 

کنید. 
فنرهاي برگرداننده کفشک را هر وقت که کفشک ها را 

تعویض مي کنید باید عوض شوند. 
گیره پشت لنت )نویزگیر( را هر وقت لنتها را عوض مي 

کنید باید تعویض شوند. 

هر  40000 کیلومتريا هر سال :
مایع ترمز را عوض کنید. سیلندر اصلي و سیلندرهاي 

چرخ را بازدید و سرویس کنید. 
هواگیــــري

•  هواگیري خارج کردن هوا از سیستم مي باشد. 
هواگیري  کامل  طور  به  که سیستم  شوید  مطمئن    •

شود. 
هواگیري  براي  شده  توصیه  ترمز  مایع  از  همیشه    •

سیستم استفاده کنید. 
•  اسفنجي شدن پدال نشان دهنده هواگیري نادرست 

مي باشد. 
باز           هیدرولیک  ترمز  مدار  که  وقت  هر  هواگیري    •

مي شود بایستي انجام شود. 
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ترتیب هواگیري ترمز چرخ ها

1- چرخ عقب چپ  
2- چرخ جلو  راست 

3- چرخ عقب  راست 
4- چرخ جلو چپ   
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