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پيش گفتار

كتابي كه پيش رو داريد توسط كارشناسان و متخصصين مديريت فني و مهندسي شركت سايپا يدك به منظور راهنمائي تعميركاران و 
تهيه و تدوين گرديده شده است. كارشناسان خودروي نيسان تهيه و تدوين گرديده شده است. كارشناسان خودروي نيسان تهيه و تدوين گرديده شده است. 

اميد است كه تعميركاران و كارشناسان عزيز با مطالعه دقيق و رجوع مستمر به اين كتاب، روش تعميرات خود را با دستورات داده شده 
در اين راهنما هماهنگ كرده تا عالوه بر جلوگيري از اتالف وقت، رشد كيفي تعميرات در كليه زمينه ها حاصل گردد. 

در پايان از آنجا كه ممكن است در اين راهنما نقص هائي وجود داشته باشد و يا روشهاي بهتري قابل ارائه باشد، از كليه عزيزاني كه 
اين كتاب را مطالعه مي كنند درخواست مي شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشكال مراتب را همراه با پيشنهادات ارزشمند خود (فرم 

پيشنهادات در انتهاي كتاب موجود مي باشد) به مديريت فني و مهندسي شركت سايپا يدك ارسال فرمايند. 
الزم به ذكر است كه حق هرگونه تغيير يا كپي برداري از كتاب مزبور براي اين شركت محفوظ مي باشد. 

سايپايدك        
سازمان خدمات پس از فروش سايپا       

مديريت فني و مهندسي       
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آشنايي با شركت توليدي و صنعتي تكالن توس
     

شركت توليدي و صنعتي تكالن توس (سهامي خاص) در سال 
كالچ  و  ترمز  هيدروليكي  سيستمهاي  توليد  هدف  با   1365
FTE از شركت  انتقال تكنولوژي  با  انواع خودرو تاسيس شد و 

j(FAG) آلمان در خرداد ماه 1376 به طور رسمي افتتاح گرديد. 
با پيشرفت علم الكترونيك در صنايع خودروسازي و در راستاي 
تحت  را  خود  توليد   ،(ABS) قفل   - ضد  ترمز  سيستم  ساخت 

ليسانس شركت (Continental Teves)  آغاز نموده است. 

و  مجرب  متخصصين  و  مديران  از  گيري  بهره  با  شركت  اين 
و كيفيت تضمين شده  با حداكثر دقت  است  توانسته  آمد،  كار 
ترمز چرخ  مداره، سيلندر  دو  ترمز  و سيلندر  بوستر  محصوالت 
كالچ  سيلندر  عقب،  چرخ  ترمز  طبق  مجموعه  (كاليپر)،  جلو 
نوع  از 40  بيش  ترمز  و شيلنگهاي  پايين، شيلنگ كالچ  و  باال 
با ظرفيتي بيش از يك ميليون قطعه در سال تأمين  خودرو را 
كند. در صورتيكه مايل باشيد اطالعات بيشتري از شركت تكالن 
اينترنتي سايت  به  توانيد  مي  باشيد  داشته  اختيار  در  توس 

 www. toklantoos. com  مراجعه نمائيد. 
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تعريف سيستم ترمز ABS و نحوه عملكرد آن: 
آن جلوگيري  وظيفه  كه  است  ABS سيستمي  كنترل  سيستم 
از لغزش و انحراف خودرو پس از عمل ترمزگيري در جاده هاي 

مختلف مي باشد. 
اين سيستم با كمك گرفتن از سيستم ترمز معمولي خودرو قادر 
خواهد بود فرآيند ترمزگيري خودرو را هوشمندانه كنترل نموده 

و از لغزش و انحراف آن پس از ترمزگيري جلوگيري نمايد. 
سيستم ترمز ABS به محض ترمزگيري توسط راننده در كسري 
از ثانيه شروع به جمع آوري اطالعات سرعت چرخها نموده و پس 
از كسب گزارشي دقيق از وضعيت ترمزگيري خودرو در صورت 
دريافت اطالعاتي مبني بر قفل شدگي چرخها شروع به كنترل 
فرآيند ترمزگيري بر روي چرخ يا چرخهاي مذكور نموده و نهايتاً 
دريافت اطالعاتي مبني بر قفل شدگي چرخها شروع به كنترل 
فرآيند ترمزگيري بر روي چرخ يا چرخهاي مذكور نموده و نهايتاً 
دريافت اطالعاتي مبني بر قفل شدگي چرخها شروع به كنترل 

از لغزش آنها بر روي سطح جاده ممانعت خواهد كرد. اين موضوع 
همچنين موجب كنترل پذيري خودرو پس از عمل ترمزگيري در 
تمامي شرايط واقع شده بر روي خودرو خواهد شد و همچنين 
سبب باال رفتن ضريب ايمني خودرو به مقدار قابل مالحظه اي 

خواهد گرديد. 

:ABS اجزاء سيستم
از اجزاء سيستم سپس پردازش  مدوالتور: جمع آوري اطالعات 

اطالعات و صدور فرامين كنترلي

سنسور سرعت چرخ: 
Tune wheel توليد سيگنال سرعت چرخ به كمك

 :Tune wheel
توليد سيگنال سرعت چرخ به كمك سنسور

دسته سيم: 
برقراري ارتباط الكتريكي اجزاء سيستم با هم

:ECUكانكتور
و دسته سيم  ECU  برقراري  ارتباط الكتريكي

و   ECU بين  الكتريكي  ارتباط  برقراري   :OBDII كانكتور 
دستگاههاي عيب يابي

المپ هاي ABS و EBD: اعالم صحت سيستم يا وجود نقص 
در آن به راننده

تفسير  :ECU و   ABS/EBD هاي  المپ  بين  رابط  ماژول 
پيام هاي هشدار ECU براي المپ ها

استقرار صحيح مدوالتور  (براكت):  پايه نگهدارنده مدوالتور 
بر روي بدنه خودرو 

HCU و ECU حفاظت الكتريكي فيوزهاي حفاظتي: حفاظت الكتريكي فيوزهاي حفاظتي: حفاظت الكتريكي

لوله هاي ترمز رابط: انتقال نيروي هيدروليكي بين مدوالتور و 
سيستم ترمز
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نصب سيستم ABS بر روي خودرو: 
زاويه نصب مدوالتور ABS MK25  بر روي خودرو

HECU Installation Orientation
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نيسان  خودرو  روي  بر   ABS MK25 مدوالتور  نصب  وضعيت 
 :N سري
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 :SHOKA بر روي خودرو SHOKA بر روي خودرو SHOKA ABS MK25 محل نصب مدوالتور
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نكات مهم نصب مدوالتور بر روي خودرو: 
موقعيت نصب مدوالتور بر روي بدنه بايد به گونه اي باشد كه حتماً 
لوله هاي ترمز متصل شده به مدوالتور و همچنين خود مدوالتور 

از سطح مي نيمم مخزن مايع ترمز پايين تر واقع شوند. 
M10 پيچ هاي اتصال لوله هاي ترمز به مدوالتور داراي دو سايز

و M12 مي باشند. 
به  ترمز  هاي  لوله  اتصال  هاي  پيچ  بستن  جهت  الزم  گشتاور 

مي باشد. 13 مي باشد. 13 مي باشد.  مدوالتور Nmر20-

 ABS MK25 bracket
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نحوه اتصال مدوالتور به بدنه خودرو: 
متصل  بدنه  به  براكت  يا  مدوالتور  پايه  كمك  به  مدوالتور 
به  پيچ  و  دمپر  عدد   3 كمك  به  نيز  مدوالتور  پايه  گردد،  مي 
مدوالتور متصل خواهد شد. در ذيل به عنوان مثال تصاوير سه 

بعدي براكت نيسان سري N ارائه شده است. 

SPARE PART

SCREM                    DAMPER
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ABS MK25 :دسته سيم سيستم
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: OBDII و ECU  معرفي كانكتور
ABS پردازنده سيستم  كانكتور  اين  كمك  به   :ECU كانكتور 

المپ هاي هشدار  به اجزاء الكتريكي سيستم مثل سنسورها – 
موجود  سيم  دسته  نقشه  در  كه  آنچه  مجموع  در  و  دهنده 

مي باشد متصل مي گردد. 

 :OBDII كانكتور
با  ارتباط  برقراري  امكان   ABS سيستم  كانكتور  اين  كمك  به 

دستگاه عيب ياب و همچنين دستگاه EOL را خواهد داشت. 
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 : ABS MK25 هواگيري و پركردن مدوالتور
پروسه هواگيري و پر سازي مدوالتور مي تواند در خط توليد و 
منظور  بدين  كه  دستگاههايي  البته  پذيرد  تعميرگاه صورت  در 
مورد استفاده قرار مي گيرند متفاوت مي باشند كه در ذيل به 
شرح نحوه اجراي پروسه مذكور در خط و همچنين در تعميرگاه 

مي پردازيم. 
هواگيري و پركردن مدوالتور در خط توليد خودرو: 

به كمك  و  روغن  تزريق  ايستگاه  در  در خط  مدوالتور  پركردن 
انجام مي پذيرد. پس از استقرار خودرو در  Fill& Bleed دستگاه
ايستگاه مذكور اپراتور ابتدا دستگاه را در مد كاري ABS تنظيم 
نموده آنگاه گان تزريق روغن را به مخزن مايع ترمز و كانكتور 
با  نمايد.  مي  متصل   ECU كانكتور  به  نيز  را  دستگاه  خروجي 
شروع به كار دستگاه هواي موجود در كل سيستم ترمز وكيوم 
وارد  اتوماتيك  به طور  هوا سيستم  كامل  تخليه  از  و پس  شده 
مرحله تزريق مي گردد فشار تزريق حدود barbarا4.5 - 4  خواهد 

بود. 
پس از پر شدن مدوالتور دستگاه پيام اتمام پروسه را صادر خواهد 
نمود در اين زمان اپراتور كانكتور فرمان و گان تزريق روغن را 

مي بايست جدا نمايد. 
هواگيري و پركردن مدوالتور در تعميرگاه: 

پركردن مدوالتور در تعميرگاه به كمك دستگاه پرتابل مربوطه 
به     OBDII پورت  طريق  از  مذكور  دستگاه  پذيرد  مي  صورت 
ECU متصل شده و اپراتور گان تزريق روغن را به مخزن مايع 
1bbar ترمز متصل مي نمايد فشار تزريق در اين حالت كمتر ازbar ترمز متصل مي نمايد فشار تزريق در اين حالت كمتر ازbar

خواهد بود و دستگاه مربوطه با صدور فراميني ابتدا كل سيستم 
را هواگيري معمولي خواهد نمود سپس با صدور فرامين كنترلي 

خاص به پر كردن و هواگيري سيستم ABS خواهد پرداخت. 

دستگاه FILL&BLEED مستقر در خط:
 :(EOL)تست انتهاي خط

پس از نصب سيستم ABS بر روي خودرو الزم است تا صحت 
در  عمل  اين  گيرد  قرار  آزمايش  و  بررسي  مورد  آن  عملكرد 
پايان خط مونتاژ خودرو و در ايستگاه تست EOL  امكان پذير 

مي باشد. 
ABS به سيستم   OBDII پورت  از طريق   EOL تست  دستگاه 

متصل مي گردد. 
به كمك دستگاه EOL از صحت عملكرد سنسورها و مدوالتور 
هشدار  المپ  عملكردي  تست  با  همچنين  شويم  مي  مطمئن 
دهنده از صحت عملكرد سخت افزار الكترونيكي و الكتريكي اين 

سيستم مطلع خواهيم شد. 
اين دستگاه به كمك پروسه تست تعريف شده سيستم ABS را 

چك مي نمايد. 
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عيب يابي سيستم ABS MK25 در تعميرگاه: 
 :ABS MK25 مراحل عيب يابي سيستم

آمپر  پشت  هاي  تا المپ  نماييم  مي  باز  را  سوئيچ خودرو  ابتدا 
EBD و ABS روشن گردند در اين مرحله مي بايست دو المپ

كه بدين منظور تعبيه شده اند به مدت حدود 3 ثانيه روشن و 
هاي  مدت المپ  اين  از  بعد  چنانچه  شوند  مي  خاموش  سپس 
خطاي  يا  و  عيب  داراي   ABS سيستم  نشدند  خاموش  مذكور 
دائمي مي باشد و مي بايست عيب مذكور كشف و سپس برطرف 

گردد. 
عيوبي كه منجر به روشن شدن دائمي المپ هاي هشدار 
ذيل  در  شده  ليست  اجزاي  از  ناشي  شوند  مي  دهنده 

مي باشند: 
1 - سنسورهاي سرعت چرخ

  ABS 2 - دسته سيم
ABS 3 - مدوالتور سيستم

جهت كشف عيوب ناشي از هر يك از عوامل فوق الذكر و پيدا 
كردن منشاء اصلي آن ابتدا مي بايست دستگاه عيب ياب را از 
طريق پورت OBDII به مدوالتور سيستم ABS  متصل نماييم 
و سپس با خواندن ليست عيوب گزارش شده توسط دستگاه از 

موقعيت منبع خطا در سيستم مذكور مطلع گرديم. 

عيوب مربوط به سنسور: 
Tune wheel  در شكل روبرو موقعيت نصب سنسور نسبت به

نمايش داده شده است. 

همانطور كه در شكل مالحظه مي كنيد يك فاصله هوايي بين 
اين  باشد  موجود مي   Tune wheel دندانه هاي  و  سر سنسور 
فاصله هوايي بين 7. 0 تا 3. 1 ميليمتر براي اكسل جلو و عقب 

مي باشد. 
بيشتر   Tune wheel و  سنسور  سر  بين  هوايي  فاصله  چنانچه 
از فاصله مجاز تعيين شده باشد سيگنال خروجي سنسور بسيار 
نتيجه  بود در  نخواهد   ECU براي  استفاده  قابل  و  ضعيف شده 
خطاي  عنوان  به  خود  حافظه  در  را  خطا  اين   ABS سيستم 
دائم  يا  و  موقت  صورت  به   ABS المپ  و  نموده  ثبت  سنسور 
روشن خواهد شد در صورت روشن ماندن دائمي المپ سيستم 
تا رفع خطاي مذكور از كار خواهد افتاد.  خطاي مذكور با تنظيم 
فاصله هوايي در محدوده مجاز تعريف شده بر طرف خواهد شد. 
رتور  با  سنسور  سر  برخورد  هوايي  فاصله  در  خطا  ديگر  شكل 
بدليل لقي سنسور و يا ساير عوامل مي باشد كه در صورت بروز 
در  چرخها  و  نكرده  عمل  درست   ABS سيستم  مذكور  خطاي 
صورت ترمزگيري شديد قفل مي شوند جهت رفع اين خطا نيز 

مي بايست فاصله هوايي بررسي و دوباره تنظيم گردد. 
به بروز خطا در عملكرد سنسور خواهد  مورد ديگري كه منجر 
شد كثيف شدن Tune wheel و وجود اجرام خارجي در فاصله 
مي باشد كه اين موضوع Tune wheel مي باشد كه اين موضوع Tune wheel مي باشد كه اين موضوع  هوايي بين سر سنسور و  
بروز  نتيجه  در  و  سنسور  خروجي  سيگنال  شدن  ضعيف  سبب 
خطا در عملكرد و از كار افتادن سيستم ABS به صورت موقت 
و يا دائمي خواهد گرديد جهت رفع اين خطا مي بايست قطعات 
آسيب  Tune wheel دچار  و  به روشي كه سر سنسور  مذكور 
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نشوند تميز شده وخطاي مربوطه را بر طرف نماييم. 
چنانچه خطاي سنسور توسط دستگاه عيب ياب گزارش شود اما 
 Tune بايست نباشد مي  فاصله هوايي موجود  هيچ مشكلي در 
محل  در  بودن  محكم  ها  دندانه  بودن  سالم  بابت  از  را   wheel
نصب و هر نوع دفرمگي مورد بررسي قرار داده و در صورت وقوع 

برطرف نمود. 
لقي  بدليل  تواند  مي  نباشد  فوق  عوامل  از  ناشي  عيب  چنانچه 
يا قطعي اتصاالت الكتريكي بوده و يا خود سنسور دچار خرابي 
تست  همينطور  و  اتصاالت  بررسي  با  عيب  اين  كه  باشد  شده 
سيگنال خروجي سنسور به كمك دستگاه عيب ياب در بخش 
تست سنسور آن صورت مي پذيرد.  با اتصال دستگاه عيب ياب 
به مدوالتور و مراجعه به بخش تست سنسور مي توانيد از صحت 
عملكرد و وجود سيگنال خروجي هر يك از چهار سنسور مطلع 
شويد. با چرخاندن هريك از چرخها مي بايست دستگاه عيب ياب 
سرعت چرخ مربوطه را بر حسب كيلومتر بر ساعت نمايش دهد. 
پس از رفع عيب مي بايست خطاي گزارش شده به كمك دستگاه 

عيب ياب از حافظه ECU پاك شود. 
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عيوب دسته سيم: 
دسته سيم بر اساس بلوك دياگرام الكتريكي مربوطه كه در ذيل ارائه شده مورد بررسي و عيب يابي قرار مي گيرد.   

جهت عيب يابي دسته سيم ابتدا سوئيچ خودرو را بسته و سپس كانكتور ECU را از آن جدا مي نماييم حال به كمك يك مولتي متر و 
جدول زير اتصاالت و مقادير الكتريكي  مربوطه را اندازه گيري مي نماييم. 
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 :ABS عيوب مهم مدوالتور سيستم
پس از عيب يابي دسته سيم و تست صحت عملكرد سنسورها 
ABS المپ   و  باشد  مي  عملكرد  فاقد  هنوز  سيستم  چنانچه 

ياب  عيب  دستگاه  كمك  به  بايست  مي  ماند  مي  باقي  روشن 
مدوالتور را مورد بررسي قرار داده و چنانچه خطايي گزارش شده 
كه مربوط به مدوالتور مي گردد مورد آناليز قرار دهيم و نسبت 

به رفع آن اقدام نماييم. 
با  ارتباط  در  ياب  عيب  دستگاه  توسط  معموالً  كه  خطاهايي 

به رفع آن اقدام نماييم. 
با  ارتباط  در  ياب  عيب  دستگاه  توسط  معموالً  كه  خطاهايي 

به رفع آن اقدام نماييم. 

مدوالتور گزارش مي شوند به شرح ذيل مي باشند: 
Low گزارش چنين خطايي توسط  Voltageو Over Voltage
دستگاه عيب ياب بيانگر اشكال در باطري خودرو و سيستم شارژ 
از حافظه  با اصالح آن و حذف خطاي مذكور  باشد كه  آن مي 

ECU به كمك دستگاه عيب ياب برطرف خواهد شد. 
چنين  گزارش  با  كه   Valves و   Pump به  مربوطه  خطاهاي 
خطاهايي مي بايست فيوزهاي مربوطه مورد بازبيني قرار گرفته 
عملكرد  به  مربوط  آن  منشاء  احتماالً  نشد  رفع  خطا  چنانچه  و 
مدوالتور بوده كه در اين حالت گزارش خطا به شركت سازنده 
ارجاع گرديده و تصميم گيري در ارتباط با نحوه برطرف كردن 

آن از طرف شركت سازنده اتخاذ خواهد گرديد. 
ABS در اين حالت المپ ECU خطاي عدم برقراري ارتباط با

ABSروشن باقي مانده و ABSروشن باقي مانده و ABS عملكردي ندارد و دستگاه عيب ياب نيز 
با ECU ارتباط برقرار نمي كند در اين حالت ابتدا فيوز مربوط به 
IGN را چك كرده و سپس اتصال بين پورت OBDII و كانكتور 
ECU را چك مي نماييم در صورت بر طرف نشدن خطا گزارش 
خطا به شركت سازنده ارجاع گرديده و تصميم گيري در ارتباط 
با نحوه بر طرف كردن آن از طرف شركت سازنده اتخاذ خواهد 

گرديد. 
زمان  در  و  ترمزگيري  زمان  در  ترمز  پدال  آمدن  پايين  خطاي 
عملكرد ABS خطاي مذكور عوامل مختلفي دارد كه يكي از آنها 
وجود هوا در مدوالتور مي باشد كه مي توان با هواگيري آن به 
ترمز عيب  ياب و سپس هواگيري سيستم  كمك دستگاه عيب 

مذكور را بر طرف نمود. 
يا  مدوالتور  بدنه  ديدن  صدمه  نظير  افزاري  سخت  عيوب  ساير 
شكستگي در كانكتور و پين ها منجر به تعويض مدوالتور خواهد 
گارانتي محصول  به ضوابط مندرج در  توجه  با  آن  رفع  شد كه 

صورت خواهد پذيرفت. 

معرفي اجزاء سيستم ترمز و شرح عملكرد آنها در سيستم  
بوستر ترمز

در سيستم ترمز، چون نيروي پاي راننده به تنهايي قادر به كنترل 
وسيله نقليه نيست و توانايي ترمزگيري ندارد بوستر ترمز نيروي 
پاي راننده را كه به پدال ترمز اعمال مي شود، تقويت مي كند. 

اين عمل با استفاده از خالء موتور صورت مي پذيرد. 
1 - بوستر ترمز

2 - مخزن مايع ترمز
3 - سيلندر ترمز
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سيلندر ترمز دو مداره
سيلندر ترمز نيروي خروجي بوستر را تبديل به فشار هيدروليك 
مي نمايد و اين فشار توسط لوله و شيلنگ به چهار چرخ منتقل 

مي شود. 
1 - اورينگ آببندي

2 - خار نگدارنده
3 - مجموعه آببندي

4 - مجموعه كامل پيستون مدار اوليه
5 - مجموعه كامل پيستون مدار ثانويه

6 - بدنه سيلندر
7 - درپوش الستيكي

توجه: 
-  به غير از تغييراتي كه الزمه نصب بر روي خودرو است نبايد 
هيچ تغيير ديگري در بوسترها داده شود اگر بوسترها و يا اجزاء 
آنها در طي حمل و نقل آسيب ببينند ديگر قابل تعمير نيستند 

و اجزاي آنها نمي توانند جايگزين گردند. 
 - گشتاور سفت كردن پيچهاي لوله هاي ترمز بايستي مطابق با 
مقادير عنوان شده در نقشه مربوطه باشد اعمال گشتاور ناصحيح 

ممكن است منجر به نشتي مايع ترمز در خودرو گردد. 
پالستيكي)   (قطعه  كنترل  محفظه  روي  بر  موجود  گردگير   -  

نبايستي برداشته شود ( نقشه را ببينيد)
-  بوستر نبايستي به زمين بيافتد بوسترهايي كه بر روي زمين 

مي افتند بايستي ضايعات گردند. 
 - از بوستر به عنوان يك قطعه محافظ جهت نصب قطعات ديگر 

استفاده نشود. 
-  هرگز بوستر را از پمپ ترمز دو مداره جدا ننمائيد در اين حالت 
هيچ تضميني جهت حفظ قطعات از آلودگي و ضرب خوردگي 

وجود ندارد.  
 - درپوشهاي مجراي پمپ اصلي ترمز فقط بايستي قبل از نصب 

بر روي خودرو و نصب لوله هاي ترمز برداشته شود. 
وارد  قطعات خارجي  و  آلودگي  هيچگونه  كه  مطمئن شويد   -  

پمپ نخواهند شد. 

شرايط نگهداري
- در طي مونتاژ، نگهداري در انبار و حمل و نقل، محيط اطراف 
ابزار آالت بايستي عاري از سيليكون و مواد  سيلندر و بوستر و 

روغني باشد.  
 - قطعات به صورتي حمل و نگهداري شوند كه در مقابل شرايط 
جوي خارجي نظير تشعشع خورشيد، باران، باد و گرد و غبار قرار 

نگيرند. 
 - قطعات نبايستي در نزديكي تأسيسات گرمايشي نظير شوفاژ يا 

بخاري قرار گيرند (حداقل فاصله يك متر)
اين  بطوريكه  باشد  شده  كنترل  بايستي  هوا  رطوبت  همچنين 

رطوبت نبايد تبديل به قطرات آب شود. 
نحوه گرفتن قطعه

قطعه نبايستي از قسمت پمپ اصلي ترمز و يا بدنه گرفته شود 
آن  يا گردگير  و  فشار دهنده  ميله  از قسمت  نبايستي  بوسترها 
خارج  خود  محل  از  گردگير  است  ممكن  كه  چرا  شود  گرفته 

گردد. 
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الزم به ذكر است سيلندر و بوستر نيسان دو نوع است نوع اول 
داراي خروجي كالچ و ميله رابط بزرگ كه جهت خودرو نيسان 
LXشوكا ( LXشوكا ( LX) مورد استفاده قرار مي گيرد و نوع دوم فاقد خروجي 
Nكالچ و ميله رابط كوچكتر كه بر روي خودروهاي نيسان Nكالچ و ميله رابط كوچكتر كه بر روي خودروهاي نيسان N نصب 

مي گردند. 

سيلندر ترمز چرخ جلو (كاليپر)
مايع ترمز تزريق شده از سيلندر ترمز دو مداره وارد سيلندر ترمز 
كاليپر  هاي  پيستون  هدايت  با  و  مي شود   ( (كاليپر  جلو  چرخ 
به سمت لنت ترمز، ادامه آنها را با سطوح ديسك درگير نموده 
فشار  كاليپر  ديگر  عبارت  به  شود  مي  انجام  ترمزگيري  عمل  و 

هيدروليك را به نيرو تبديل نموده و به لنتها اعمال مي نمايد
1 - قطعه فرعي
2 - پين راهنما

3 - گردگير
4 - قطعه اصلي 

5 - پيستون
6 - كاسه نمد

-7 گردگير پيستون
8 - لنت ترمز

مجموعه طبق ترمز
به  مداره  دو  ترمز  سيلندر  توسط  شده  ايجاد  هيدروليك  فشار 
سيلندر ترمز چرخ عقب منتقل مي شود. سيلندر چرخ عقب اين 
فشار را به نيرو تبديل نموده و كفشك هاي ترمز را با كاسه چرخ 

درگير مي كند و ترمزگيري انجام مي شود. 
1 - سيلندر چرخ
2 - كفشك ترمز

3 - فنر برگرداننده
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ديسك ترمز 
سطح  بر  كه  ترمز  لنتهاي  به  كاليپرها  توسط  هيدروليك  فشار 
به  انجام مي شود  ترمزگيري  عامل  و  منتقل  دارند  قرار  ديسك 
را  باال  هاي  حرارت  تحمل  قابليت  بايد  ها  ديسك  دليل  همين 

داشته باشند. 

كاسه چرخ
را  ترمز  هاي  كفشك  چرخ  سيلندر  وسيله  به  هيدروليك  فشار 
امر  اين  نمايد كه  با كاسه چرخ درگير مي  و  نموده  از هم جدا 
نهايت خودرو متوقف باعث شتاب منفي در چرخ گرديده و در 

 مي شود. 

شيلنگهاي ترمز
جهت انتقال فشار هيدروليك به چرخها در قسمتهايي كه داراي 
حركت يا لرزش و ارتعاش مي باشد، بجاي لوله از شيلنگ ترمز 

استفاده مي شود. 
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ABS شماتيك سيستم ترمز
روش عيب يابي سيستم ترمز

عواملي كه باعث چوب شدن ترمز مي شوند: 
مطلوب  حد  از  كمتر  ترمزگيري  نيروي  كه  صورتي  در  توجه: 
باشد و تناسب درستي با نيروي اعمال شده به پدال ترمز وجود 
نداشته باشد اصطالحاً اين حالت را چوب شدن ترمز مي گويند. 
به عبارت ديگر اگر به پدال ترمز نيروي زيادي وارد شود ولي عمل 

ترمزگيري به كندي انجام شود ترمز چوب شده است. 

بوستر ترمز
يكي از عواملي كه باعث چوب شدن ترمز مي شود، وجود اشكال 
يا  سالم  از  اطمينان  و  بوستر  تست  جهت  باشد.  مي  بوستر  در 

معيوب بودن آن به دو روش ذيل عمل كنيد.  
روش اول: ابتدا موتور خودرو را روشن كنيد و حدوداً پس از 2 
باشيد كه در حين  داشته  توجه  را خاموش كنيد.  موتور  دقيقه 
انجام اين تست به هيچ عنوان عمل ترمزگيري نبايد انجام شود. 
موتور  كردن  خاموش  از  پس  نگردد)  استفاده  بوستر  خالء  (از 
روي  سوپاپ خالء  و سپس  كنيد  تأمل  دقيقه   5 حدود  خودرو 
بوستر را به همراه شيلنگ از محل خود خارج كنيد. اگر در اين 
زمان صداي رد و بدل شدن هوا شنيده شد، نتيجه مي گيريم 
كه بوستر سالم است و اگر صداي مذكور به گوش نرسيد بوستر 

معيوب مي باشد.  
قبل از روشن كردن موتور خودرو، چند بار ترمزگيري روش دوم: قبل از روشن كردن موتور خودرو، چند بار ترمزگيري روش دوم: قبل از روشن كردن موتور خودرو، چند بار ترمزگيري 
كنيد و سپس پاي خود را روي پدال ترمز نگه داريد و در همين 
شدن  روشن  زمان  در  اگر  كنيد.  روشن  را  خودرو  موتور  حالت 
پايين برود يعني بوستر سالم  پا  موتور، پدال ترمز به نرمي زير 
است و در صورتي كه با روشن شدن موتور پدال ترمز هيچگونه 

حركتي نداشته باشد بوستر معيوب مي باشد. 

سوپاپ خالء
يكي از عوامل چوب بودن ترمز سوپاپ خالء بوستر مي باشد. در 
اين حالت خالء بوستر ضعيف است و در نتيجه بوستر نمي تواند 
عمل تقويت نيروي پاي راننده را بخوبي انجام دهد. جهت رفع 
عيب، سوپاپ خالء (زانويي)  بوستر را نيز از لحاظ نشتي كنترل 

نمائيد و در صورت لزوم آن را تعويض كنيد. 

شيلنگ خالء بوستر
سوراخ شدن و پارگي شيلنگ و يا جدا شدن اليه داخلي شيلنگ 
از اليه خارجي آن باعث عدم وجود خالء كامل در بوستر ترمز 

شده و منجر به چوب شدن ترمز مي گردد. 

ميكروسوئيچ چراغ ترمز
عامل ديگري كه باعث چوب شدن ترمز مي شود سخت بودن فنر 
داخل ميكروسوئيچ چراغ ترمز و يا تنظيم اشتباه آن روي كاسه 
برگشت  ترمز  پدال  تا  باعث شده  عامل  دو  اين  باشد.  پدال مي 
كامل نداشته باشد. (در حالت روشن بودن موتور) و يك حالت 
باشد و  يا نيش ترمز در سيستم وجود داشته  ناقص  ترمزگيري 
در مسافتهاي طوالني باعث داغ شدن لنت ها، كفشكها و ديسك 

وكاسه چرخ شده و در نهايت عامل چوب شدن ترمز مي شود.

مجموعة كاسه پدال ترمز و كالچ
باعث چوب شدن  تواند  نيز مي  درگير بودن(گريپاژ) پدال ترمز 
نداشته  كامل  برگشت  ترمز  پدال  نيز  حالت  اين  در  شود.  ترمز 
ترمز چوب  كاسه چرخ،  و  ديسك  ها،  لنت  داغ شدن  از  و پس 
مي شود. در بعضي از خودروها گريپاژ بودن پدال ترمز ناشي از 
درگير بودن پدال ترمز با فنر برگرداننده پدال كالچ مي باشد كه 
اين حالت در هنگام كالچ گيري محسوس تر مي شود.  جهت 
بوستر  اتصال چنگالك  به  ابتدا پين مربوط  اين عيب،  تشخيص 
به پدال ترمز را از محل خود خارج كنيد تا ارتباط بين بوستر و 

پدال ترمز قطع شود. 
سپس پدال كالچ را تا انتهاي كورس پايين ببريد در اين حالت 
پدال ترمز نبايد هيچگونه مقاومتي در مقابل حركت از خود نشان 

دهد.  
سيلندر ترمز چرخ جلو  (كاليپر)

اگر ميزان برگشت پيستونهاي كاليپر كمتر از حد معمول باشد، 
لنتها با ديسك در تماس بوده و اين تماس باعث داغ شدن لنت 
و ديسك شده و در نتيجه ترمز چوب مي شود. جهت اطمينان از 
را با ترمزگيري مكرر  10km سالم بودن كاليپرها مسافتي حدود
طي كنيد تا ترمز ها داغ شوند. سپس چگونگي وضعيت چرخها 
را پس از باال بردن جلوي خودرو كنترل كنيد (پس از باال بردن 
چرخ ها، چند مرتبه ترمز بگيريد و پس از رها نمودن پدال ترمز 

درگير بودن چرخها را كنترل كنيد). 

نمي خواهيد ترمزگيري كنيد، بي جهت  وقتي كه واقعاً  توجه: 
باعث  كار  اين  نداريد،  نگه  ترمز  پدال  روي  آرام  را  خود  پاي 
مي شود كه لنت ساييده شده و بيش از حد گرم شود، در نتيجه 
فرسايش بيشتر شده و مسافت ترمزگيري طوالني تر مي شود. 
قبل از آنكه مسافت نسبًتا طوالني را در سراشيبي طي كنيد، از 

سرعت خود بكاهيد ( با دنده سنگين حركت كنيد). 

ازدياد طول ميله فشار دهنده ترمز
اضافه نمودن طول ميله فشار دهنده بوستر يا سيلندر ترمز توسط 
تعميركاران بي تجربه باعث چوب شدن ترمز مي شود. اين حالت 
نيز باعث ترمزگيري ناقص در سيستم مي شود. در برخي از موارد 
مسافتي  از طي  پس  خودرو  ترمز  باشد،  زياد  طول  افزايش  اگر 
به هيچ عنوان  كامًال قفل خواهد شد و خودرو   ٢٠ km  حدود
قادر به حركت نخواهد بود. كنترل اين حالت مستلزم باز كردن 
سيلندر ترمز دو مداره از روي بوستر مي باشد. پس از باز كردن 
سيلندر از روي بوستر، رينگ الستيكي بين سيلندر و بوستر را بر 
داريد و سپس سيلندر ترمز را روي بوستر قرار دهيد. در صورتي 
تعميركار  توسط  بوستر  يا  سيلندر  دهنده  فشار  ميلة  طول  كه 
اعمال  (بدون  ترمز  باشد، سيلندر  اضافه شده  يا شخص ديگري 
نيروي دست) به بوستر نمي چسبد و در صورتي كه طول ميله 

فشار دهنده درست باشد، سيلندرترمز به بوستر مي چسبد. 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 ABS  MK25   دوره آموزشي نصب و عيب يابي سيستم خودروهاي نيسان

29

عدم رگالژ صحيح چرخ عقب
انجام  اتوماتيك  و  دستي  روش  دو  به  عقب  چرخهاي  رگالژ 
مي شود كه در خودروي نيسان اين روش به صورت دستي است 
و چنانچه چرخهاي عقب بصورت صحيح رگالژ نشوند ترمز پايين 
عمل  اين  انجام  جهت  باشد.   نمي  مطلوب  آن  عملكرد  و  بوده 
پس از باال بردن چرخهاي عقب توسط جك يا باالبر پيچ رگالژ 
را مطابق عالمت مشخصه در پشت طبق بچرخانيد تا لنت كامال 
به كاسه چرخ بچسبد سپس كمي پيچ رگالژ را در جهت عكس 
پيچانده و در لحظه تماس مختصر لنت با كاسه عمل رگالژ خاتمه 
مي پذيرد.  چون هر چرخ داراي دو پيچ رگالژ مي باشد اين عمل 
را براي كفشك ديگر نيز انجام دهيد. و پس از رگالژ چرخ ديگر 
به همين روش ترمز دستي را از قسمت زير خودرو به اندازه اي 

كه چرخهاي عقب درگير نباشند رگالژ نمائيد. 

خشن بودن سطح ديسك و لنت
در خودروهاي نو و يا زماني كه ديسك يا لنت ترمز تعويض مي 
مسافتي  بايد  و  ندارد  قرار  بهينه  حالت  در  رو  ترمز خود  گردد، 
حدود 200 كيلومتر طي شود تا ترمز به حالت بهينه باز گردد. 
در طي مسافتهاي فوق مي بايست نيروي بيشتري به پدال ترمز 
وارد شود. در صورتيكه ديسك ترمز از حد معمول خشن تر باشد 

باعث فرسايش زودرس در لنتها مي شود. 

ناقص بودن خالء ايجاد شده توسط موتور 
بدليل  اساسي موتور خودرو،  تعمير  از  يا پس  نو  در خودروهاي 
اينكه موتور آب بندي نشده، ضعفي در سيستم ترمز وجود خواهد 
داشت كه ناشي از ناقص بودن خالء بوستر است. اين مشكل پس 

از آب بندي كامل موتور مرتفع مي گردد. 

ناقص بودن خالء ايجاد شده توسط پمپ خالء
ضعيف بودن پمپ خالء در خودروهاي ديزلي باعث ايجاد خالء 
نامناسب در خودرو شده كه اين امر در چوب شدن ترمز نقش 
به سزايي دارد. آثار ضعيف بودن پمپ خالء به خصوص در پدال 
زدن هاي متوالي مشهود است لذا مي بايست ميزان خالء پمپ 

به همراه مدت زمان ايجاد آن نيز چك شود. 

ضرب ديدگي بوستر ترمز
در صورتي كه به بدنه بوستر ضربه اي وارد شود و اين ضربه باعث 
بوجود آمدن لهيدگي و تغيير فرم بوستر شود و همچنين روي 
باعث  شود  ايجاد  خراشي  بوستر)  (انتهاي  بوستر  هواي  سوپاپ 

اشكال در عملكرد بوستر مي گردد. 

توجه: بوستر ترمز فقط زماني كه موتور روشن است و مي تواند 
خالء ايجاد كند، عمل تقويت ترمز را انجام مي دهد. توجه داشته 
باشيد كه هيچگاه تا زماني كه موتور را روشن نكرده ايد خودرو 
را به حركت در نياوريد. اگر به عللي مثًال به دليل بكسل شدن 
خودرو و يا بدليل آسيب ديدگي در بوستر امكان استفاده از آن 
وجود نداشته باشد، در نظر داشته باشيد كه بايد نيروي بيشتري 

به پدال وارد كنيد تا عدم عملكرد بوستر را جبران كنيد. 

عواملي كه باعث پايين رفتن پدال ترمز مي شوند 
سيلندر ترمز دو مداره 

جهت اطمينان از سالمت و يا معيوب بودن سيلندر اصلي، بهترين 
و سريعترين راه ممكن اين است كه لوله هاي خروجي سيلندر 
ترمز دو مداره را كه به چرخهاي خودرو متصل مي شود، از سمت 
سيلندر باز كنيد. سپس دو عدد پيچ هواگيري به جاي آنها ببنديد 
( ارتباط بين سيلندر ترمز و چرخها را قطع كنيد) و سيلندر را 
پا به پدال ترمز  با اعمال نيروي  هواگيري نمائيد. در اين حالت 
ترمز معيوب  اين صورت سيلندر  برود در غير  پايين  پدال  نبايد 

است. 

كاليپر( سيلندر ترمز چرخ جلو)
در صورتي كه ميزان برگشت پيستونهاي كاليپر از حد مجاز بيشتر 
باشد، در زمان ترمزگيري نيز كورس پيستون كاليپر بيش از حد 

معمول شده و پدال ترمز پايين عمل مي كند. 
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ديسك ترمز
عدم  شود،  مي  ترمز  پدال  بودن  پايين  باعث  كه  ديگري  عامل 
به  نسبت  لنت  درگيري  سطح  قسمت  در  ترمز  ديسك  توازيت 
براي  (ب)  شكل  است  ديسك  روي  جلو  چرخ  توپي  نشيمنگاه 
تشخيص عيب، الزم است كه از شخص ديگري كمك بگيريد تا 
عمل ترمزگيري را انجام دهد. در هنگام ترمزگيري ابتدا ديسك 
به حالت صحيح خود تغيير فرم مي دهد ( شكل الف ) و سپس 
نمودن  آزاد  هنگام  در  و  كنند  مي  اعمال  نيرو  ديسك  به  لنتها 
ترمز، ديسك به حالت قبلي ( شكل ب ) بر مي گردد. اين حالت 

در هر بار ترمزگيري تكرار مي شود. 

لنگي بيش از حد مجاز ديسك ترمز نيز باعث ازدياد كورس پدال 
ترمز مي شود. 

توپي چرخ جلو
يكي ديگر از عوامل پايين بودن پدال ترمز خودرو، وجود لقي بيش 
از حد مجاز در توپي چرخ جلو مي باشد. خالصي بيش از حد 
توپي باعث برگشت بيشتر پيستون كاليپر شده و در ترمزگيري 
مستلزم اعمال كورس زياد به پدال ترمز مي باشد. لنگي (تاب)  

داشتن توپي نيز اشكال فوق را بوجود مي آورد. 

وجود نشتي در مدار هيدروليك
خارجي  نشتي  هيدروليك  مدار  از  قسمت  هر  در  صورتيكه  در 
وجود داشته باشد، به ازاي خروج مايع ترمز از مدار هيدروليك 
ترمز  پدال  بودن  پايين  باعث  و  گردد  مي  آن  جايگزين  هوا 

مي شود. 
خالصي بيش از حد مجاز در اهرم بنديهاي ترمز دستي و رگالژ 
چرخ عقب در اثر فرسودگي در سيستم ترمز به مرور زمان بوجود 

مي آيد. 

اقدامات پيشگيرانه جهت افزايش طول عمر سيستم ترمز
آب  به  نياز  ديگر سيستمهاي خودرو  مانند  نيز  ترمز  - سيستم 
سطوح  موتور،  كامل  شدن  بندي  آب  از  قبل  لذا  دارد.  بندي 
هاي  ترمزگيري  از  خودرو،  ترمز  لنتهاي  و  چرخ  كاسه  ديسك، 

ناگهاني حتي االمكان اجتناب نمائيد. 
- در سيستم ترمز از مايع ترمز مناسب و مرغوب استفاده نمائيد. 
  ABS ) شركت تكالن توس براي خودروهاي فاقد سيستم ترمز
ضد قفل) روغن ترمز Dot 3 و  Dot 4 و براي خودروهاي مجهز 
به سيستم ترمز ABS روغن ترمز Dot 4  و Super Dot 4  را 

توصيه مي نمايد. 
- هرگز دو نوع مايع ترمز ( با دو رنگ متفاوت) يا از دو سازنده 

متفاوت در يك سيستم بصورت مخلوط استفاده نكنيد. 
- پس از انجام تعميرات روي سيستم ترمز از روغن ترمز كهنه 

استفاده نكنيد. 
نفتي)   (مشتقات  معدني  هاي  روغن  از  شرايطي  هيچ  تحت   -
بجاي  اشتباهاً  كه  در صورتي  نكنيد.  استفاده  ترمز  روغن  بجاي 
نفتي)   (مشتقات  معدني  هاي  روغن  از  شرايطي  هيچ  تحت   -
بجاي  اشتباهاً  كه  در صورتي  نكنيد.  استفاده  ترمز  روغن  بجاي 
نفتي)   (مشتقات  معدني  هاي  روغن  از  شرايطي  هيچ  تحت   -

از مايعات معدني استفاده نموديد، سريعاً سيستم و  روغن ترمز 
را سريعاً  آنها  يا آب شستشو دهيد و  الكل صنعتي  با  را  مدارها 
از مايعات معدني استفاده نموديد، سريعاً سيستم و  روغن ترمز 
را سريعاً  آنها  يا آب شستشو دهيد و  الكل صنعتي  با  را  مدارها 
از مايعات معدني استفاده نموديد، سريعاً سيستم و  روغن ترمز 

خشك كنيد و كليه لوازم (قطعات الستيكي و پالستيكي) ترمز 
را تعويض نمائيد. 
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- هرگز مخزن مايع ترمز را كامًال پر نكنيد. حداكثر ميزان مايع 
نشان داده شده است. max نشان داده شده است. max نشان داده شده است.  ترمز در مخزن با عالمت 

معدني  روغنهاي  از  عنوان  بهيچ  ترمز  روانكاري سيستم  براي   -
(مانند روغن موتور) استفاده نكنيد. 

- سطح مايع ترمز داخل مخزن را هفته اي يكبار كنترل نمائيد. 
- هر 8000 كيلومتر يكبار لنتهاي چهار چرخ خودرو را بازديد 

نمائيد. 
- درهنگام تعويض لنت از لنتهاي ترمز مرغوب و اصلي (فابريك) 
استفاده نمائيد. در صورت استفاده از لنت نامرغوب ترمز ضعيف 

عمل مي كند. 
- جهت تعميرات سيستم ترمز از قطعات اصلي (فابريك) استفاده 
كنيد. از بكار بردن قطعات الستيكي و لوازمي كه تشابه ظاهري 

دارند جداً خودداري نمائيد. 
كنيد. از بكار بردن قطعات الستيكي و لوازمي كه تشابه ظاهري 

دارند جداً خودداري نمائيد. 
كنيد. از بكار بردن قطعات الستيكي و لوازمي كه تشابه ظاهري 

- از تماس قطعات الستيكي و پالستيكي و حتي قطعات فلزي 
واسكازين،  موتور،  روغن  (مانند  نفتي  مشتقات  با  ترمز  سيستم 

بنزين، نفت، گريس و غيره) جداً خودداري نمائيد. 
واسكازين،  موتور،  روغن  (مانند  نفتي  مشتقات  با  ترمز  سيستم 

بنزين، نفت، گريس و غيره) جداً خودداري نمائيد. 
واسكازين،  موتور،  روغن  (مانند  نفتي  مشتقات  با  ترمز  سيستم 

يا طي مسير 80000  يكبار  پيشنهاد مي گردد هر سه سال   -
كيلومتر ديسك ها و كاسه چرخهاي خودرو را تعويض نمائيد. 

- حتي االمكان از باال رفتن حرارت در سيستم ترمز جلوگيري 
نمائيد. مثال ً در مسيرهاي كوهستاني بهتر است با دنده سنگين 

حركت كنيد و از ترمزگيري پي در پي اجتناب نمائيد. 
- هر سه ماه يكبار وضعيت بلبرينگ هاي چرخها و خالصي توپي 

ها را كنترل كنيد و آنها را گريسكاري نمائيد. 
- كل مايع ترمز سيستم را هر دو سال يكبار تعويض نمائيد. 

- هنگام تعويض لنت، در نظر داشته باشيد كه حتماً بايد تمامي 
- كل مايع ترمز سيستم را هر دو سال يكبار تعويض نمائيد. 

- هنگام تعويض لنت، در نظر داشته باشيد كه حتماً بايد تمامي 
- كل مايع ترمز سيستم را هر دو سال يكبار تعويض نمائيد. 

لنتهاي يك محور همزمان تعويض شوند. 
توسط  بايست  مي  قطعات  تعويض  يا  تعمير  هرگونه   -

تعميرگاه ها و تكنسين هاي مجاز صورت پذيرد. 
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EBD و ABS  آشنايي با سيستم ترمز ضد قفل
ABS سيستم ترمز ضد قفل

به  خودرو  اين  تجهيز  قابليت   , نيسان  خودروي  مهم  ويژگي 
سيستم ترمز ضد قفل معروف به  ABS مي باشد. اين سيستم از 
قفل شدن چرخ ها، حتي هنگامي كه حداكثر نيروي پا به پدال 
ترمز اعمال مي شود، جلوگيري كرده و مانع از انحراف خودرو مي 
گردد. بدين ترتيب مي توان هنگام ترمزگيري، خودرو را كنترل 

كرده و از موانع با اطمينان عبور نمود. 

خودرو  ايمني  افزايش  در  بسزايي  نقش    ABS سيستم  توجه: 
هنگام ترمزگيري دارد چرا كه در مواقع الزم فشار ترمزگيري را 
به صورت الكترونيكي كنترل و تنظيم نموده و خود را با تغييرات 
سطح جاده تطبيق مي دهد كه باعث مي شود راننده با اطمينان 
بيشتري ترمزگيري نمايد. وجود اين سيستم از آنجا كه پايداري 
و فرمان پذيري خودرو را در جاده هاي مختلف (خشك, خيس, 
برفي و يخي)  امكان پذير مي نمايد, باعث كاهش تصادفات در 

جاده هاي لغزنده مي گردد. 

 ABS عملكرد سيستم
وقتي سرعت خودرو از 6 كيلومتر بر ساعت بيشتر مي شود، در 
را  چرخها  وضعيت  كار  خود  طور  به  سيستم  ترمزگيري,  زمان 
بررسي نموده و در صورتي كه چرخي به حد قفل شدگي برسد , 

فشار هيدروليك را در چرخ مربوطه كاهش مي دهد. 
هنگام  راننده  است،  كار  حال  در    ABS سيستم  كه  زماني 
ترمزگيري زير پا لرزشي همراه با صداي ناشي از عملكرد سيستم   
ABS را احساس خواهد نمود كه هر چه اين لرزش بيشتر باشد 
نشان دهنده لغزنده بودن سطح جاده مي باشد. حالت فوق نبايد 
موجب نگراني و هراس راننده شود و براي آنكه ترمزگيري به نحو 
مطلوب انجام شود راننده نبايد تا توقف كامل خودرو، پدال ترمز 

را رها كند. 

ABS ترمزگيري صحيح با
پدال  فوراً  است  بهتر  موانع)  با  (مواجه شدن  بحراني  در شرايط 

ترمزگيري صحيح با 
پدال  فوراً  است  بهتر  موانع)  با  (مواجه شدن  بحراني  در شرايط 

ترمزگيري صحيح با 

كالچ را گرفته و با تمام نيرو بطور مداوم روي پدال ترمز فشار 
دهيد. در اين زمان ABS شروع به كار كرده و شما قادر خواهيد 
برخورد  از  و  نموده  را در مسير دلخواه هدايت  بود خودرو خود 
انتظار داشت كه تحت هر  نبايد  البته  با موانع جلوگيري كنيد. 
شرايطي مسافت توقف (مسافت طي شده از شروع ترمزگيري تا 
توقف كامل) كمتر از حالتهاي بدون ABS (مسافت طي شده از 

ABS شروع ترمزگيري تا توقف كامل ) كمتر از حالتهاي بدون
يا  از جاده هاي خاكي  مثًال هنگام عبور  باشد  در مسير خشك 
جاده يخ زده اي كه تازه روي آن برف نشسته است مسافت توقف 

مي تواند از حالت معمولي نيز بيشتر شود. 
نكته مهم: با اينكه سيستم ABS  داراي ايمني باال مي باشد، 
ولي وجود آن در خودرو نبايد باعث سر پيچي راننده از رعايت 
رعايت  عدم  مجاز,  غير  سرعتهاي  مخصوصاً  رانندگي  مقررات 
فاصله ايمني و عدم رعايت سرعت مناسب در پيچ ها و در شرايط 
برف و سطوح  نامناسب همچون جاده هاي داراي  آب و هوايي 

يخ زده شود. 
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ABS المپ هشدار دهنده
به صورت  از ويژگيهاي اصلي سيستم ABS اين است كه دائماً 
الكترونيكي خود را كنترل مي نمايد. الزم به توضيح است كه در 
دهنده  هشدار  المپ  يك  راننده  مقابل  ها  دهنده  نشان  صفحه 
ABSوجود دارد كه زير آن كلمه ABSوجود دارد كه زير آن كلمه ABS نوشته شده است. هرگاه اشكالي 
در عملكرد اين سيستم ايجاد شود اين المپ روشن خواهد شد. 
هنگام باز كردن سوئيچ خودرو , اين المپ حدود 4 ثانيه روشن 
اجزاء  كردن  كنترل  مشغول  زمان سيستم  اين  در  كه  ماند  مي 
خود مي باشد. اگر بعد از اين مدت المپ خاموش شد، سيستم 
سالم است، اما چنانچه المپ روشن باقي ماند و يا هنگام حركت 
روشن شد راننده را از بروز اشكال در سيستم ABS آگاه خواهد 
نمود. در هنگام بروز اشكال , راننده بايد به اولين تعميرگاه مجاز 
رفع  خودرو   ABS سيستم  متخصصين  توسط  تا  نمايد  مراجعه 

عيب گردد. 

از روشن شدن  ترمز معمولي خودرو حتي پس  سيستم  توجه: 
نمود  خواهد  حفظ  را  خود  عادي  عملكرد  دهنده  هشدار  المپ 
ناگهاني چرخهاي  ترمزگيري  در  دارد كه  امكان وجود  اين  ولي 
عقب زودتر قفل شود و خودرو حول مركز ثقل خود بچرخد. پس 
بايستي در اسرع وقت به نمايندگي هاي مجاز جهت رفع عيب 

مراجعه شود. 
سيستم EBD  (توزيع نيروي ترمز به صورت الكترونيكي)

توزيع  يا   EBD نام  به  ديگري  به سيستم  ABS مجهز  سيستم 
تنظيم  عامل  كه  باشد  مي  الكترونيكي  صورت  به  ترمز  نيروي 
نسبت ترمزگيري روي چرخ هاي عقب و جلو خودرو است. در 
صورت وجود اشكال در سيستم EBD المپ هشدار دهنده آن كه 

با (المپ ترمز دستي) مشترك مي باشد روشن خواهد شد. 
EBD دهنده  هشدار  المپ  خودرو  سوئيچ  شدن  روشن  از  بعد 

حدود 3 ثانيه روشن مي ماند اگر بعد از اين مدت المپ خاموش 
شد، سيستم سالم است، اما چنانچه المپ روشن باقي ماند و يا 
پائين  دستي  ترمز  اينكه  بر  (مشروط  شد  روشن  حركت  هنگام 
خواهد  آگاه   EBD سيستم  در  اشكال  بروز  از  را  راننده  باشد) 
نمود. در هنگام بروز اشكال، راننده بايد جهت رفع عيب در اولين 
فرصت به تعميرگاه هاي مجاز مراجعه نمايد. الزم به ذكر است 
ترمز معمولي  EBD،  سيستم  از روشن شدن المپ  حتي پس 

عملكرد خود را حفظ خواهد نمود. 

چند نكته مهم: 
لذا  است  يا   ABS سيستم  به  مجهز  نيسان  خودروي  چون   -
روغن ترمز استفاده شده در اين خودرو بايد از نوع   DOT4 يا

SUPER DOT4 باشد. 
- سيستم ABS  نيز مانند ديگر سيستمهاي خودرو داراي حد 
و مرز عملكردي مشخصي مي باشد، به ويژه وقتي جاده باراني 
 عمل مي كند، بايد فوراً خود را 
و مرز عملكردي مشخصي مي باشد، به ويژه وقتي جاده باراني 
 عمل مي كند، بايد فوراً خود را 
و مرز عملكردي مشخصي مي باشد، به ويژه وقتي جاده باراني 

ABS يا لغزنده است و سيستم
با شرايط ترافيكي و جاده منطبق سازيد. بهره مندي از سيستم 

هاي ايمني به معناي ناديده گرفتن خطرات نيست. 
- انجام تغييرات شخصي در (مثال ً در موتور، سيستم ترمز، بدنه 
EBD و   ABS بر عملكرد سيستمهاي  تواند  يا چرخ ها) مي  و 

تاثير منفي بگذارد. 

- درصورت نياز به تعويض هر كدام از قطعات ترمز خودرو، بايد 
ABS توجه شود كه قطعه مذكور با قطعه اصلي نيسان مجهز به

جايگزين گردد. 
- تحت هيچ شرايطي اتصاالت سيستم ABS را جدا نكنيد. فقط 

تعميرگاههاي مجاز مي توانند اين اتصاالت را بازديد كنند. 
- هرگز از سيم ها و اتصاالت مربوط به سيستم ABS براي اتصال 
به مصرف كننده هاي اضافي نظير المپ داخل موتور، المپ زير 
استفاده  هرگونه  كه  باشيد  داشته  دقت  نكنيد.  استفاده   .  . و.  پا 
ABSنادرست از اتصاالت و سيم هاي ABSنادرست از اتصاالت و سيم هاي ABS مي تواند خطر عدم عملكرد 

صحيح سيستم و يا از كار افتادن آن را به دنبال داشته باشد. 
ABS حتي االمكان سعي شود روي كانكتور و سوكت سيستم -

آب پاشيده نشود ولي اگر به هر دليلي اين كار انجام شد، سيستم 
در  آن روشن مي شود.  و المپ هشدار دهنده  فعال  غير   ABS
اين صورت بايد كانكتور و سوكت را به وسيله باد به طور كامل 
خشك نمائيد. الزم به تذكر است كه حتي بعد از خشك نمودن 
ABS، المپ هشدار دهنده همچنان  كانكتور و سوكت سيستم 
پايين با سرعت  بار  اين حالت چندين  در  ماند  باقي مي  روشن 

k30(km/h)kطوري ترمزگيري  نمائيد كه چرخ در آستانه قفل 
شدگي قرار بگيرد در اين صورت سيستم ABS فعال شده و المپ 

هشدار دهنده آن خاموش مي شود. 
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فرم نظرات و پيشنهادات

تاريخ:  نام و نام خانوادگي:       

تلفن تماس:  نام و كد نمايندگي مجاز:      

نقطه نظرات: 

امضاء: - - - - - - - - - - -   

فرم نظرات و پيشنهادات
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