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توجه :
روغن ترمز به سطوح رنگ شده آسیب می رساند .در
صورت آلوده شدن قسمت مذکور را با فشار آب شستشو
دهید .
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پياده کردن پمپ اصلی
) TMC )Tandem Master Cylinder
 -1کانکتورسنسور مایع ترمز ترمز را جدا نمائید .
 -2لوله های ترمز را با استفاده از ابزار مناسب باز نمائید.
 -3مهره های اتصال مجموعه پمپ به بوستر را باز
نمایید.
 -4مجموعه پمپ و مخزن را از روی خودرو خارج
نمایید.
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 -5روغن ترمز داخل مخزن را تخلیه نمایید.
 -6مجموعه مخزن را باز نمائید .
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 -7مجموعه پمپ را به وسیله گیره نگه داشته و به آرامي
با فشردن پيستون اوليه با يک ميله يا پيچ گوشتي نوک
پهن ،خار انتهای پمپ را خارج کنيد.
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 -8خار را خارج کرده و مجموعه پيستون اوليه را از
سيلندر اصلي خارج کنيد.
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 -9مجموعه پيستون ثانويه را با ضربه زدن آهسته روي
يک قطعه چوبي خارج کنيد.
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 -11به طور چشمي وجود منفذ ،بريدگي ،برآمدگي،
سوراخ را در قسمت داخلي پمپ بررسي کنيد .در
صورت عدم وجود اين موارد ،پمپ مي تواند با بسته
قطعات يدکي اصل مجددا ً ساخته شود.
در صورت وجود خراش عميق يا عالئم بريدگي در
قسمت داخلي ،مجموعه سيلندر اصلي بايستي با يک
مجموعه نو تعويض شود.
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 -10بدنه سيلندر اصلي و قسمت هاي داخلي را با مايع
ترمز تازه تميز کنيد و قطعات را در يک سيني تميز يا
روي يک ورق کاغذي تميز نگه داريد.
توجه  :کليه قطعات الستيکي استفاده شده را دور
بريزيد.
توجه  :هرگز از مايعات با پايه روغن معدني مانند نفت
سفيد ،بنزين ،گازوئيل ،تينر و غيره براي تميز کردن
مجموعه ترمز و قطعات داخلي آن استفاده نکنيد.
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 -12هر دو پيستون را از نظر زنگ زدگي،برآمدگي
يا پليسه بررسي کنيد .مطمئن شويد پيستون ها در
شرايط خوب و عاري از عيوب فوق باشد.
احتياط :
اگر آلودگي در واشرهاي خارجي شده مشاهده شود
(واشرها احتماالً متورم شده و اندازه آنها در مقايسه با
واشرهاي نو بزرگتر مي باشند) کليه قطعات الستيکي
در سيستم ترمز شامل واشرهاي سيلندر چرخ عقب،
واشرهاي کاليپر جلو و شلنگهاي الستيکي جلو و عقب
از نظر تورم بررسي شود ،اگر تورم مشاهده شود قطعه
الستيکي بايد دور انداخته شده و کل سيستم با مايع
ترمز تازه با فشار شسته شود.
توجه :
از آنجا که طراحي مجموعه پيستون اوليه از نوع پيچي
مي باشد ،بايستي مجموعه پيستون اوليه بطور کامل
تعويض شود .آسيب رساندن پيچ منجر به تغيير طول
ضربه شده ،که منجر به بدکار کردن سيستم مي شود.
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 -13جهت تعویض لوازم پمپ ترمزابتدا  ،فنر برگشتي
پيستون ثانويه را خارج کرده و واشر اوليه را خارج کنيد.
براي جدا کردن پيستون اوليه ،پيچ شانهاي را باز کرده و
فنر برگشتي پيستون و واشر اوليه را باز نمائيد.
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 -14واشر ثانويه روي پيستون ثانويه و پيستون اوليه
را ببريد .مراقب باشيد به پيستون صدمه اي وارد نشود.
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 -15واشر ثانويه را که به روغن ترمز آغشته شده است
روي پيستون با جهت گيري صحيح پيستون ثانويه،
واشر ثانويه سوار کنيد و مراقب باشيد تابيدگي روي
لبه واشر وجود نداشته باشد .در حاليکه پيستون ثانويه،
واشر اوليه را مجددا ً نصب مي کنيد ،مطمئن شويد که
لوازم نصب واشر ايمني پشت واشر اوليه قرار دارد.
به همين روش پيستون اوليه را نصب کنيد ،پيچ شانه
اي را روي پيستون اوليه بيش از حد سفت نکنيد.
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 -17مجموعه پيستون اوليه را به طور صحيح قرار داده
و با کمک خار جمع کن  ،خار را نصب کنيد و بررسي
کنيد که حرکت جلو و عقب پيستون در بدنه در داخل
پمپ صحيح باشد.
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 -16مجموعه پيستون ثانويه را داخل قسمت داخلي
سيلندر طوري قرار دهيد که انتهاي فنر به سمت
قسمت داخلي سيلندر باشد .مراقب باشيد که واشرها
طوري داخل سيلندر قرار گيرند تا از هر گونه آسيب به
واشر جلوگيري شود.
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 -18واشرهاي مخزن مايع ترمز را بعد از آغشته نمودن
به روغن ترمز نصب کنيد.
نکته  :درپوش مخزن بايستي برداشته و تميز شود .در
حاليکه درپوش نصب مي شود ،از وجود فيلتر در مخزن
مطمئن شويد .بعد از نصب پمپ اصلی روي خودرو ،لوله
هاي خروجي بايستي متصل شده و با گشتاور مناسب
سفت شوند.
توجه  :قبل از نصب مجموعه پمپ تنظیم لقی میله
فشاری پوسته را با استفاده از ابزار مخصوص کنترل
نمائید.
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