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  سيستم شارژ  3-1
  خالصه

كننـده يـك مـدار     تنظـيم . نشـان داده شـده اسـت    1-3قطعات اصلي آن در شكل . كند كننده استفاده مي تنظيم ICسيستم شارژ از دستگاه شارژ نوع 
  .شوند ياين مدار و پايه ذغال كربني در داخل موتور روي درپوش عقب نصب م. پيچ است سيم

 DCولتـاژ  . اسـت  DCبه ولتاژ  ACديود براي تبديل ولتاژ  9پيچ استاتور داراي  يكسوكننده متصل به سيم. دينام نياز به نگهداري و تنظيم ولتاژ ندارد
  .رود بعد از كوموتاتور به ترمينال خروجي دينام مي

  پروانه  
  روتور  

  تاتورآي سي تنظيم كننده       ذغال                 اس  

  
  بلبرينگ  

  
  بلبرينگ        

  
  كاسه نمد

  
  
  
  
  

  پمپ وكيوم
  پولي  

  
  
  

  پيچ بلند                              
  رپوش جلود                                           )كلكتور(حلقه لغزان    رپوش عقبد                            

  
  
  

  ساختمان دينام: 1-3شكل 
  

  يابي عيب
  يابي پيشرفته در خودرو عيب

. شـود  گيرد، المپ هشدار روشـن مـي   وقتي كه سوئيچ استارت در وضعيت بسته قرار مي. دهنده وضعيت كار سيستم شارژ است نور المپ هشدار نشان
ر غيرعـادي باشـد،   اگر المـپ هشـدا  . بدين معني است كه سيستم شارژ در وضعيت عادي است  بعد از استارت موتور، اگر المپ هشدار خاموش شود،

  :شود، و شما بايد بررسي زير را روي سيستم شارژ انجام دهيد بدين معني است كه شارژ باتري كافي نيست يا بيش از حد شارژ مي
  .هاي سيم را كنترل كنيد تسمه انتقال موتور و سرفيش) 1(
  .كنيددر حالتي كه موتور خاموش است، سوئيچ را ببنديد و المپ هشدار را مشاهده ) 2(
  .را به منفي وصل كنيد Lاگر المپ هشدار روشن نشد، سرفيش سيم را از موتور جدا كرده و ترمينال  -
  .اگر المپ هشدار روشن شد، دينام را تعمير يا تعويض كنيد -
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  ژمدار شار
  سوئيچ استارت 

  
  باتري   

  
  

  فيوز  فيوز  فيوز  
  
  

  دينام                                                   ترمينال   رله شارژ          
  ترمينال  

  
  

  دورسنج   
  موتور  ترمينال  

  ترمينال  به المپ هشدار شارژ
  به سيگنال شارژ

  
  
  
  
  
  

  مقاومت  
  باتري   

  سوئيچ      المپ هشدار شارژ                       مقاومت  
  
  
  

  دينام  ترمينال  
  ترمينال   

  
  

  دور سنج  
  موتور  لترمينا   رله شارژ    

  
  ترمينال  

  
  
  
  
  

  كنترل سيستم شارژ: 3-3شكل 

مدار شارژ:  2-3شكل 
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  تعميرات خودرو  3-2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيچ قفل كن  
  
  

  شيلنگ روغن   
  
  
  
  
  

  شيلنگ روغن  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترتيب پياده سازي  
  تسمه انتقال نيرو كمپرسور و پمپ فرمان. 1  
   A/Cمجموعه كمپرسور . 2  
  سرسيم. 3  
  شيلنگ وكيوم. 4  
  شيلنگ روغن. 5  
  تسمه انتقال نيرو آلترناتور. 6  
  مجموعه پمپ فرمان. 7  
  پيچ هاي پايه آلترناتور. 8  
  مجموعه آلترناتور. 9  

  
  

  ترتيب باز و بسته كردن موتور: 4-3شكل 
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  دينام
  سازي پياده

  ).5-3شكل (كابل منفي را از باتري جدا كنيد 
  
  

  )A/C )1سازي پمپ فرمان و تسمه انتقال كمپرسور  پياده
  .ه تنظيم پمپ فرمان را شل كرده و تسمه انتقال را درآوريدتسم

  
  

  )A/C )2سازي مجموعه كمپرسور  پياده
  .سرفيش سيم كالچ را جدا كنيد) 1(
  را پياده كنيد A/Cرا باز كرده و مجموعه كمپرسور  A/Cپيچ ثابت كمپرسور ) 2(
  ).6-3شكل (

  
  

  )3(سازي سرفيش سيم  پياده

  .را جدا كنيد IG، و L ،S ،Wهاي  ترمينال) 1(
  .را جدا كنيد Bترمينال ) 2(

  پيچ قفل كن  
  

  )4(سازي شيلنگ وكيوم  پياده
  .شيلنگ وكيوم را از پمپ وكيوم موتور جدا كنيد

  
  

  )5(سازي شيلنگ روغن  پياده
  .شيلنگ روغن را از كارتل روغن جدا كنيد) 1(
  .شيلنگ روغن را از بلوك سيلندر جدا كنيد) 2(

  
  
  )6(سازي تسمه انتقال آلترناتور  ادهپي
  .پيچ ثابت صفحه تنظيم را باز كنيد) 1(
  .پيچ تنظيم را باز كنيد) 2(
  ).7-3شكل (پيچ ثابت آلترناتور را باز كرده و تسمه انتقال را درآوريد ) 3(

  
  

  )7(سازي مجموعه پمپ فرمان  پياده
  .درآوريد پيچ تنظيم را شل كرده و تسمه انتقال پمپ فرمان را) 1(
  ).8-3شكل (پيچ ثابت پمپ فرمان را باز كرده و مجموعه پمپ فرمان را درآوريد ) 2(

  
  
  

جداسازي كابل زمين باتري:  5-3شكل 

A/Cسازي كمپرسور  پياده:  6-3شكل 

سازي تسمه انتقال آلترناتور پياده:  7-3شكل 

سازي مجموعه پمپ فرمان پياده:  8-3ل شك

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



HELP DESK

25

  )8(هاي ثابت آلترناتور  بازكردن پيچ
  )9(سازي مجموعه آلترناتور  پياده

  ).9-3شكل (مجموعه آلترناتور را باز كنيد 
  
  
  
  

  
  نصب

  )9(نصب مجموعه آلترناتور 
  پيچ قفل كن  ).10-3شكل (كنيد  مجموعه آلترناتور را نصب

  )8(هاي ثابت آلترناتور  بستن پيچ
  .هاي ثابت آلترناتور را موقتاً ببنديد پيچ
  
  
  
  
  

  )7(نصب مجموعه پمپ فرمان 
  مجموعه پمپ فرمان را نصب كرده و پيچ ثابت را با گشتاور معين سفت كنيد) 1(
  ).11-3شكل (

  205 Nm: گشتاور سفت كردن پيچ ثابت پمپ فرمان
  .شيلنگ ورود روغن پمپ فرمان را نصب كرده و بست آن را ببنديد) 2(

  
  
  
  
  

  )6(نصب تسمه انتقال آلترناتور 
  .تسمه انتقال آلترناتور را نصب كرده و كشش تسمه را تنظيم كنيد) 1(
  فرمان تسمه انتقال نيرو پمپ  .فشار داده و كشش آن را بررسي كنيد N 98قسمت وسط تسمه را با نيروي ) 2(

  mm 10-8: انحراف تسمه انتقال آلترناتور
  
  
  
  
  
  .پيچ ثابت آلترناتور را با گشتاور معين سفت كنيد) 3(

  تسمه انتقال نيرو آلترناتور  255 Nm: گشتاور سفت كردن پيچ ثابت آلترناتور
  205 Nm: گشتاور سفت كردن پيچ ثابت صفحه تنظيم

  
  

سازي مجموعه آلترناتور پياده:  9-3شكل 

نصب آلترناتور:  10-3شكل 

نصب مجموعه پمپ فرمان:  11-3شكل 

كنترل كشش تسمه انتقال:  12-3شكل 
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  )5(نصب شيلنگ روغن 
  ).13-3شكل (را به بلوك سيلندر وصل كنيد ) 2(شيلنگ روغن ) 1(
  شيلنگ  .را به كارتل روغن وصل كنيد) 1(شيلنگ روغن ) 2(

  روغن  
  )4(نصب شيلنگ وكيوم 

  .شيلنگ وكيوم را به پمپ وكيوم موتور وصل كنيد
  شيلنگ روغن    

  )3(نصب سرفيش سيم 
  .يدرا وصل كن Bترمينال . را وصل كنيد IG، و L ،S ،Wهاي  ترمينال

  
  

  )A/C )2نصب مجموعه كمپرسور 
هاي ثابت را با گشـتاور معـين سـفت كنيـد      را وصل كرده و پيچ A/Cمجموعه كمپرسور ) 1(
  ).14-3شكل (

  A/C  :205 Nmگشتاور سفت كردن پيچ ثابت كمپرسور 
  .سرفيش سيم سوئيچ مغناطيسي را وصل كنيد) 2(

  
  
  

  تسمه انتقال نيرو پمپ فرمان و كمپرسور  
  
  

  )A/C )1نصب پمپ فرمان و تسمه انتقال كمپرسور 
  ).15-3شكل (را نصب كرده و كشش آن را تنظيم كنيد  A/Cتسمه انتقال كمپرسور ) 1(
  .فشار داده و كشش تسمه انتقال را بررسي كنيد N 98قسمت وسط تسمه را با نيروي ) 2(

  mm 12-8: انحراف تسمه انتقال
  و آلترناتور تسمه انتقال نيروي پولي پروانه  

  .مهره قفل دور آرام را با گشتاور معين سفت كنيد) 3(
  Nm 27: گشتاور سفت كرده مهره قفل دور آرام

  
  
  
  
  
  

  ).16-3شكل (كابل منفي باتري را متصل كنيد 

نصب شيلنگ روغن:  13-3شكل 

A/Cنصب كمپرسور :  14-3شكل 

انتقالنصب پمپ فرمان و تسمه :  15-3شكل 

اتصال كابل زمين باتري:  16-3شكل 
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  تعمير قطعه  3-3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترتيب پياده سازي
  پمپ وكيوم. 1
  سرسيم. 2
  پيچ بلند. 3
  درپوش جلو و روتور مجموعه. 4
  مجموعه درپوش عقب و استاتور. 5
  روتور. 6
  بلبرينگ عقب. 7
  پيچ و مهره ترمينال. 8
  درپوش عقب. 9

  استاتور. 10
  ديود. 11
  آي سي تنظيم كننده. 12
  پايه ذغال. 13
  
  

  ترتيب باز و بسته كردن موتور: 17-3شكل 
  سازي پياده
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  .را باز كنيد) 1(پمپ وكيوم  
  .از خروجي تخليه كنيد مايع را) 1(
  صفحه مركزي را نگه داشته و). 18-3شكل (پيچ ثابت پمپ را باز كنيد ) 2(

  محافظ    .پمپ وكيوم را در جهت افقي در جهت محور روتور باز كنيد
  .را باز كنيد) 2(سرسيم 
  .را باز كنيد) 3(پيچ بلند 

  
  
  

  .را باز كنيد) 4(روتور و درپوش جلو 
  .را باز كنيد) 5(قب استاتور و درپوش ع

گوشتي را در فاصله بين درپوش جلو و هسته آهنـي اسـتاتور قـرار داده و آن را بـاز كنيـد       پيچ
  ).19-3شكل (
 اگـر بـاز نشـد،    . گوشتي به هسته آهني اسـتاتور آسـيب نرسـانيد    دقت كنيد كه با پيچ: توجه

  .يم بزنيددرپوش عقب را نگه داريد و با چكش پالستيكي به سر محور ضربه مال
  
  
  

  .را باز كنيد) 6(روتور 
، درپوش جلو )3(، فن )2(را باز كرده و سپس پولي ) 1(مهره پولي . روتور را با انبردست بگيريد

  ).20-3شكل (را درآوريد ) 5(و روتور ) 4(
  
  
  

  .را باز كنيد) 7(بلبرينگ عقب 
  .را باز كنيد) 8(پيچ و مهره ترمينال 

  .كنيدرا باز ) 9(درپوش عقب 
  .و نگهدارنده ديود را باز كنيد Bمهره ترمينال ) 1(
موقعيت واشر عايق را عالمت بزنيد تا هنگام نصب در . استاتور و درپوش عقب را جدا كنيد) 2(

  .حالت اوليه نصب شود
  
  
  

  .را باز كنيد) 10(استاتور 
  .را باز كنيد) 11(ديود 

  .ه و ديود را از استاتور جدا كنيدپيچ استاتور و ديود را ذوب كرد لحيم روي سيم
  پيچ ترمينال  .باريك بگيريد تا ديود هنگام ذوب لحيم داغ نشود سرسيم را با دم
  ديود   .را باز كنيد) 12(سي  كننده آي مجموعه تنظيم

  .سي را باز كرده و ديود را از آن جدا كنيد كننده آي لحيم پايه تنظيم
  چپر   ).22-3شكل (سپس مهره را درآوريد 

  سر اتصال ترمينال  

سازي پمپ وكيوم پياده:  18-3شكل 

سازي دينام پياده:  19-3شكل 

سازي روتور دينام پياده:  20-3شكل 

سازي دينام پياده:  21-3شكل 

كننده تنظيم سي سازي آي پياده:  22-3شكل 
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  .را باز كنيد) 13(پايه ذغال كربني 
  .سي را ذوب كنيد كننده آي پيچ را باز كرده و لحيم روي تنظيم) 1(
  .در صورتي كه پيچ را باز كرديد ذغال كربني يا خازن را تعويض كنيد) 2(

  .سازي است ترتيب نصب برعكس ترتيب پياده
  
  
  

  حد ساييدگي  
  
  

  بازرسي و تعمير
  روتور

  در صورت. يا خراشيده نباشدكنترل كنيد آيا سطح رينگ روتور آلوده ) 1(
  .را سنباده بزنيد 600-500#خراشيدگي آن را با كاغذ سنباده 

  در صورتي كه قطر آن بيش از حد. قطر رينگ روتور را اندازه بگيريد) 2(
  ).24-3شكل (مجاز باشد آن را تعويض كنيد 

  :قطر رينگ روتور
  mm 34.6: استاندارد  
  mm 33.6: حد مجاز  

  
  

  مولتي متر
  ).25-3شكل (هاي روتور مدار بسته باشد  كنترل كنيد كه بين رينگ) 3(

  )كلكتور(حلقه لغزان   .در صورتي كه مدار باز باشد آن را تعويض كنيد
  
  
  
  
  
  
  

  مولتي متر
  بين رينگر و هسته آهني روتور يا كنترل كنيد كه بين رينگ روتو) 4(
  )كلكتور( حلقه لغزان  اگر مدار بسته است). 26-3شكل (محور روتور مدار بسته نباشد  و

  .مجموعه روتور را تعويض كنيد
  

باز كردن پايه ذغال:  23-3شكل 

سازي رينگ روتور پياده:  24-3شكل 

هاي روتور كنترل مدار بسته بين رينگ:  25-3شكل 

كنترل مدار بسته بين رينگ روتور و :  26-3شكل 
هسته آهني يا بين رينگ و محور روتور
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  حلقه قفل  بلبرينگ غلتك عقب
  بلبرينگ    هزار خاري   در غير. ك بدون صدا و راحت بچرخدكنترل كنيد كه بلبرينگ غلت) 1( 

    .تعويض كنيداين صورت بلبرينگ روتور را 
  هنگام نصب بلبرينگ روتور، حلقه بست بايد با حلقه بلبرينگ به) 2(

  ).27-3شكل (داخل فشار داده شود و رينگ بست بايد رو به سر هزارخار باشد 
  :فاصله فشردن بلبرينگ غلتك

  mm 41.8: استاندارد  
  

  مولتي متر   سرسيم  پيچ استاتور سيم
  در صورتي). 28-3شكل (فاز بسته باشد كنترل كنيد كه مدار بين هر ) 1(

  .كه مدار باز باشد استاتور را تعويض كنيد
  
  
  
  
  پيچ استاتور و هسته آهني مدار بسته نباشد كنترل كنيد بين سيم) 2(
  .پيچ را تعويض كنيد در صورتي كه مدار بسته است سيم). 29-3شكل (

  مولتي متر   سرسيم
  
  
  

  ديود
  مدار بسته باشد) Uو  BATمثالً بين (ها  لكنترل كنيد بين ترمينا) 1(
  اگر مدار باز است. اگر مدار بسته است ديود سالم است). 30-3شكل (

  .ديود را تعويض كنيد
  .اگر مدار باز وجود دارد ديود سالم است. با قطب معكوس تست كنيد) 2(

  مولتي متر   .اگر در هر نقطه مدار بسته وجود دارد ديود را تعويض كنيد
  .شود بنابراين تست مدار بسته بين دو سر ديود انجام مي. ديود دوم ترمينال ندارد) 3(

  
  :كنترل سر منفي ديود

  
  

  
  ورترمينال هاي سيم پيچ استات  :كنترل سر مثبت ديود

  (BAT)سر مثبت ديود   سر اتصال

U.V.W  
  سر منفي  سر مثبت  متر سر مولتي

  مدار باز    سر مثبت
    مدار بسته  سر منفي

  (E)سر منفي ديود   سر اتصال

U.V.W  
  سر منفي  سر مثبت  متر سر مولتي

  مدار بسته    سر مثبت
    مدار باز  سر منفي

كنترل بلبرينگ غلتك عقب:  27-3شكل 

پيچ استاتور كنترل سيم:  28-3شكل 

پيچ استاتور كنترل سيم:  29-3شكل 

ها كنترل مدار بسته بين ترمينال:  30-3شكل 

كنترل ديود:  31-3شكل 

باتري

  منفيديود كمكي
مثبت

جهت جريان
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  ذغال كربني
  ).32-3شكل (طول ذغال كربني را اندازه بگيريد 

  :طول ذغال كربني
  mm 20: استاندارد  
  mm 6: حد مجاز  

  .دهنده حد مجاز است خط روي ذغال نشان
  د ساييدگيح  

  
  
  

  سي كننده آي تنظيم
  .ابزار تست الزم است

  .دهد گيري را نشان مي دستگاه اتصال و اندازه 33-3شكل 
V1  ولتاژBAT1 است:  

  وضعيت صفر    V 13-10: استاندارد             
V2  ولتاژF-E است:  

  يا كمتر V 2: استاندارد             
  باتري  يا بيشتر V 2: حد مجاز             

  
  .را باز كرده و آن را تست كنيد Sترمينال 

V3  ولتاژBAT1-BAT2 است:  
  V 26-20: استاندارد  

  
  .با استفاده از مقاومت متغير ولتاژ را با تغيير تدريجي مقاومت از صفر به باال اندازه بگيريد) 1(

  .رسد يا خير ولت مي 10-13ولت به  2سپس كنترل كنيد آيا ولتاژ از 
  .كننده را تعويض كنيد اژ نقطه ناخواسته ناپيوسته شد، تنظيماگر ولت

)2 (V4 گيري شده بين سر وسط مقاومت متغير و ترمينال  ولتاژ اندازهE كند است هنگامي كه مقاومت تغيير نمي.  
  C (68°F) :14.0-14.9 V°20استاندارد ولتاژ در 

  .كننده را تعويض كنيد نيست، تنظيمگيري شده از در حد استاندارد   در صورتي كه ولتاژ اندازه
  
  

  :ترتيب زير است سازي آن به پياده. دهد دستگاه اتصال را نشان مي 34-3شكل 
  را هنگام Eو ترمينال  Bولتاژ بين ترمينال  Rvبا استفاده از مقاومت متغير  -

  . افزايش تدريجي مقاومت اندازه بگيريد
  .رسد يا خير ولت مي 10-13ولت به  2سپس كنترل كنيد آيا ولتاژ از 

  .كننده را تعويض كنيد اگر ولتاژ نقطه ناخواسته ناپيوسته شد، تنظيم
  وضعيت صفر    

  .را اندازه بگيريد Eمقاومت را تغيير نداده و ولتاژ بين سر وسط مقاومت و ترمينال  -
  C (68°F) :14.5-16.9 V°20استاندارد ولتاژ در 

  باتري  كننده ه از در حد استاندارد نيست، تنظيمگيري شد  در صورتي كه ولتاژ اندازه
  .را تعويض كنيد

  
  

كنترل ذغال كربني:  32-3شكل 

كننده  تنظيمسي  آيكنترل :  33-3شكل 

كننده تنظيمسي  آيكنترل :  34-3شكل 
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  تيغه    پمپ وكيوم
  تيغه مركزي   .طرفه را از لحاظ فرسودگي و غيره بررسي كنيد غالف پمپ وكيوم، تيغه و شير يك

  
  سازي پمپ وكيوم پياده

  ).35-3شكل (صفحه مركزي، تيغه و روتور را باز كنيد 
  غالف  

  روتور  غالف
  در صورتي كه قطر داخلي در حد استاندارد. ر داخلي غالف را اندازه بگيريدقط

  ).36-3شكل (نيست آن را تعويض كنيد 
  :(D)قطر داخلي غالف 

  mm 57.1-57.0: استاندارد  
  :(L)طول تيغه 
  mm 42.0-41.8: استاندارد  

  
  طرفه بررسي شير يك

  و كنترل كنيد آيا سوپاپگوشتي قدري فشرده  طرفه را با پيچ شير يك Bسر ) 1(
  .كند يا خير آزادانه كار مي

  و طرفه وارد كرده شير يك Aبه سر  kPa 490-98هواي فشرده با فشار ) 2(
  ).37-3شكل (نشتي آن را بررسي كنيد 

  
  سر   سر  

  
  فشاري  

  
  هواي فشرده  

  
  
  
  

  نصب  پمپ وكيوم
  .طوري كه خارخور رو به باال باشد د بهروتور را در صفحه مركزي قرار داده و به محفظه ببندي) 1(

  .هاي صفحه مركزي و روتور را مطابق كنيد سوراخ
  ).38-3شكل (زبانه را در شيار روتور قرار دهيد ) 2(

  
 دار زبانه بايد رو به باال باشد سر پخ: توجه.  
  سر پخي  .نمد را نصب كنيد صفحه مركزي و كاسه) 3(

  
  

  )13(نصب پايه ذغال كربني 
  )12(سي  كننده آي نظيمنصب ت

  
  
  

كنترل پمپ وكيوم:  35-3شكل 

گيري قطر داخلي غالف اندازه:  36-3شكل 

طرفه كنترل شير يك:  37-3شكل 

نصب پمپ وكيوم:  38-3شكل 
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  ).39-3شكل (پايه ذغال را نصب كرده و سر سيم را لحيم كنيد ) 1(
  
  
  
  
  
  
  
  
هنگـام   .اده و پيچ را به داخـل فشـاردهيد  سي را روي پايه ذغال قرار د كننده آي تنظيم) 2(

  ).40-3شكل (فشار پيچ به داخل بايد لوله جداسازي و صفحه رابط نصب شوند 
  
  
  
  
  

  اتصال تيغه  
  
  
  

  )11(نصب ديود 
  ).41-3شكل (ترمينال ديود را با پرچ نصب كرده و سپس آن را لحيم كنيد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )10(نصب استاتور 
  پيچ استاتور و ديود را م بين سيمباريك نگه داشته و سرسي سرسيم ديود را با دم

  .لحيم كنيد تا حرارت به ديود منتقل نشود
  
  

  )9(نصب درپوش عقب 
  )8(پيچ و مهره ترمينال  نصب

  )7(نصب بلبرينگ عقب 
  
  
  
  

نصب پايه ذغال:  39-3شكل 

سي كننده آي نصب تنظيم:  40-3شكل 

نصب ديود:  41-3شكل 

نصب استاتور:  42-3شكل 
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  )6(نصب روتور 
  مهره پولي. روتور را با انبردست نگه داشته و سپس آن را با آچار سفت كنيد

  .را با گشتاور معين سفت كنيد
  Nm 90: گشتاور سفت كردن مهره پولي

  
  
  

  
  
  

  )5(نصب استاتور و درپوش عقب 
  )4(نصب روتور و درپوش جلو 

  )3(نصب پيچ بلند 
  در داخل سوراخ درپوش جلو و كالهكمركز شدن، يك هادي  براي هم) 1(

  .قرار داده و پيچ را ببنديد
  ).44-3شكل (پيچ را با گشتاور معين سفت كنيد ) 2(

  Nm 3.5: گشتاور سفت كردن پيچ بلند دينام
  
  
  

  )2(نصب سرسيم 
  )1(نصب پمپ وكيوم 

  .دينام ببنديدغالف را با سه پيچ روي ) 1(
  و سپس كنترل كنيد) ليتر ميلي 5د حدو(درون دهانه فيلر روغن بريزيد ) 2(

  .چرخد يا خير ببينيد آيا پولي دينام آزادانه مي
  .پيچ ثابت پمپ وكيوم را با گشتاور معين سفت كنيد) 3(

Nm 3.5: گشتاور سفت كردن پيچ ثابت پمپ وكيوم
API CI-4: روغن روغنكاري

  

نصب روتور:  43-3شكل 

بستن پيچ بلند:  44-3شكل 

نصب پمپ وكيوم:  43-3شكل 
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سيستم شارژ
توجه: قبل از شروع به كار مطمئن شويد كليد برق به حالت خاموش بوده سپس اتصال بدنه را باز كنيد.

نقشه كشي مدل موتور بنزيني
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مقدار اندازه گيري: باالي 12/5 ولت آلترناتور داراي وضعيت 
خوبي است. 

مقدار اندازه گيري: باالي 12/5 ولت آلترناتور داراي وضعيت 

1 - ارتباط دهنده ها را در آلترناتور جدا كنيد.
2 - ترمينال باتري را به ترمينال "F" وصل كنيد. 

3 - يكي از ميله هاي آزمايش مربوط به قطب مثبت ولت متر را به ترمينال باتري وصل كنيد. ميله ديگر آزمايش را به بدنه وصل كنيد. 
اطمينان حاصل نمائيد كه ولت متر ولتاژ باتري را نشان مي دهد. 

4 - چراغ جلو و كليد آن را در وضعيت نور باال قرار دهيد.
5 - موتور را استارت بزنيد.

6 - دور موتور را به تدريج زياد كنيد تا تقريباً به دور 1100 برسد و آن گاه عدد ولت متر را در نظر بگيريد.

3 - يكي از ميله هاي آزمايش مربوط به قطب مثبت ولت متر را به ترمينال باتري وصل كنيد. ميله ديگر آزمايش را به بدنه وصل كنيد. 

عيب يابي 
قبل از آزمايش آلترناتور اطمينان حاصل كنيد كه باتري كامًال شارژ باشد. براي انجام آزمايش داشتن ولت متر 30 ولتي و نيز ميله هاي 

عيب يابي 
قبل از آزمايش آلترناتور اطمينان حاصل كنيد كه باتري كامًال شارژ باشد. براي انجام آزمايش داشتن ولت متر 30 ولتي و نيز ميله هاي 

عيب يابي 

مناسب ضروري است آزمايش جريان برق مطابق شكل و امتحان آلترناتور برابر چارت زيرين انجام گردد.

مقدار اندازه گيري: كمتر از 12/5 ولت آلترناتور ضعيف عمل 
مي كند. آن را خارج نموده و وضعيت آن را امتحان كنيد.

مقدار اندازه گيري: كمتر از 12/5 ولت آلترناتور ضعيف عمل 

الف: هنگام آزمايش آلترناتور دور موتور را بيش از 1100 دور در 
دقيقه باال نبريد.

ب: موتور را به دور نياندازيد.

ولت متر
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آلترناتور
ALT24371 (مدل بنزيني)
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LT 140 - 405 (مدل موتور ديزلي)
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بالشتك
1 - تست مقاومت جريان برق 

* اگر جريان وجود ندارد بالشتك را تعويض كنيد.  

2 - آزمايش عايق كاري 
* اگر جريان وجود داشته باشد آرميچر را تعويض كنيد.

به بازديد كنيد قطر خارجي شيار كلكتور  را  3 - شيار كلكتور 
S . D . S مراجعه گردد.

* اگر جريان وجود ندارد آرميچر را تعويض كنيد.
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4 - بازديد عايق بودن 
* اگر جريان وجود دارد – بالشتك را تعويض كنيد.

بازرسي ديود
با به كار گيري اهم متر آزمايش وجود جريان را از هر دو طرف 

ديود انجام دهيد.

ارتباط
ترمينال بازديد مدار

مثبتمنفي

(+) صفحه نگه دارنده ترمينال ديودبلي 

ترمينال ديود(+) صفحه نگه دارندهخير

صفحه (-)ترمينال ديودخير

ترمينال ديودصفحه (-)بلي 
بعضي از اهم مترها از قطب هاي معكوس استفاده مي كنند در 

اين حالت آزمايش جريان برق مخالف جدول فوق خواهد بود.

ديود منفي 
قطعه  يك  عنوان  به  را  ديودها  همه  است  خراب  ديود  اگر   *

تعويض كنيد.

ترمينال ديودترمينال ديودترمينال ديود

ترمينال ديودترمينال ديودترمينال ديود
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ديود فرعي 
آزمايش جريان برق را با اتصال ميله يك اهم متر به ترمينال هاي 
ديود انجام دهيد. اگر جريان وجود داشته يا وجود نداشته باشد 
ديود خراب بوده و همه ديودها به عنوان يك قطعه بايد تعويض 

گردند.

ديود مثبت
تعويض  را  ديود  متعلقات  باشد  مي   N . G ارتباطي  امتحان 

كنيد.

ديود منفي 
امتحان ارتباطي N . G مي باشد مجموع ديود را تعويض كنيد.
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ديود فرعي 
تعويض  را  ديود  مجموعه  باشد  مي   N . G ارتباطي  امتحان 

كنيد.

امتحان ذغال
1 - حركت آرام و نرم ذغال را امتحان كنيد.

را تميز  امتحان كرده آن  را  نرم نيست نگه دارنده ذغال  اگر   *
نمائيد.

2 - نگه دارنده ذغال را از نظر سائيدگي بازديد كنيد.
3 - انتهاي ذغال را بازديد كنيد.

* اگر صدمه ديده آن را تعويض كنيد. 
4 - مقاومت فنر ذغال را امتحان كنيد. فنر ذغال را در حالي كه 
تقريباً 2 ميلي متر (0/008 اينچ) از نگه دارنده ذغال بيرون زده 

است آزمايش كنيد.
به كشش فنر S . D . S مراجعه گردد.

زماني كه ذغال ها سائيده باشد فشار تقريباً به 
 (i0/04 m) متر  ميلي  يك  بر  Nا0/196   (20  -  0/71 (اونس 

سائيدگي بالغ مي گردد.

* اگر سختي متر به اندازه الزم نبود متعلقات ذغال را تعويض 
كنيد.

واشر آب بندي روغن (فقط موتورهاي ديزلي واشر هاي مربوطه 
در  كنيد  بازديد  شكل  تغيير  تا  خوردگي  ترك  سائيدگي،  براي 

صورت لزوم تعويض نمائيد.
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سوار كردن 
مدل موتور بنزيني   

لحيم  ديود  مجموعه  به  را  بالشتك  هر  كه سر سيم  وقتي   -  1
مي كنيم براي بازديد آن آرميچر را مي چرخانيم.

2 - وقتي كه سيم ذغال را لحيم مي كنيم موارد زيرين را در 
نظر گيريد.

(1) ذغال را طوري قرار دهيد كه 11 ميلي متر (0/43 اينچ ) از 
محل خود بيرون آيد.

(2) سيم كوئل 1/5 برابر اطراف شيار ترمينال پيچيده و خارج 
ترمينال را لحيم كنيد.

لوله عايق  به  باشيد كه لحيم  وقتي كه لحيم مي كنيد مواظب 
كاري نچسبد زيرا لوله را ضعيف و شكستن آن را به دنبال دارد.

3 - مهره پولي را سفت كنيد و مطمئن شويد كه انحراف شيار 
مناسب باشد." مناسب باشد." مناسب باشد. V"

4 - قبل از سوار كردن قسمت هاي جلو و عقب دينام ذغال ها را 
به وسيله ميله اي كه در سوراخ پوسته قرار مي دهيد ذغال را به 

طرف باال كشيده و آن را جا بياندازيد.
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بلند  آلترناتور سيم  از نصب قسمت هاي جلو و عقب  5 - پس 
كننده ذغال را با فشار دادن به درون بيرون بكشيد.

سيم بيرون آورنده ذغال را به طرف خارج پوسته نكشيد زيرا به 
شيار كلكتور صدمه وارد مي آورد.

آفتامات 
اندازه گيري تنظيم ولتاژ

DCه(15i-30A) و  1DC - ولت متر 1DC - ولت متر DCه(15i-30V) و آمپر متر
) را به يكديگر وصل كنيد. 0/25 Ώ) باتري و مقاومتي برابر

مصرف  تمام  موتور  كردن  روشن  هنگام  كه  باشيد  داشته  توجه 
كننده ها خاموش باشد.

احتياط 
قبل از روشن كردن موتور مطمئن شويد كه مطابق مدار روبرو 
عمل مي نمائيد. در غير اين صورت آمپر متر صدمه خواهد ديد.

2 - به جدول زيرين مراجعه تا دريابيد كه ولت متر و قطعات زير 
به درستي عمل مي كنند.
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1 - موتور را روشن كنيد.
2 - بگذاريد كه موتور چند دقيقه با دور 2500 بار در دقيقه كار كند.

پس از چندين دقيقه كار موتور آمپر بيشتر را 5A نشان 
مي دهد. 

پس از چندين دقيقه كار موتور آمپر متر كمتر از 5A  نشان 
مي دهد.

باتري كامًال شارژ شده در دسترس نيست.
1 - مقاومتي برابر 0/25 اهم را به طور سري وصل كنيد.

باتري كامًال شارژ شده در دسترس مي باشد.
1 - با باتري كامًال شارژ شده آن را تعويض كنيد.
مي افتد.5 مي افتد.5 مي افتد. A 2 - توجه كنيد كه آيا جريان زير

نمي افتد.5 نمي افتد.5 نمي افتد. A مي افتد.5 مي افتد.5 مي افتد.جريان كمتر از A جريان زير

باتري را شارژ كنيد و توجه داشته باشيد كه آيا جريان كمتر 
مي شود. 5 مي شود. 5 مي شود.  A از

دور موتور را به حد حداقل در آورده و سپس به 2500 دور باال بريد درحالي كه به عقربه ولت متر نگاه كنيد.

عقربه ولت متر بين دو حد جدول زير قرار مي گيرد ولت متر 
به خوبي عمل مي كند.

در جدول زير نشان مي دهد كه عقربه ولت متر خارج از 
حدود است.

ولت متر قابل استفاده نيست – در تعميرگاه مجاز تعمير 
گردد.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



برقسيستم برقسيستم برق  ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ 

26

درجه حرارتولتاژ
14/7 - 15/2510 (14)
14/6 - 15/2 10 (32)
14/5 - 14/15 10(50)
 14/4 - 15/120 (68)

 14/3 - 15/05  14/3 - 15/05  30 (86)
14/2 - 15/- 40(104)

 الف – ولتاژ را بالفاصله پس از كار كردن اندازه بگيريد اين كار 
را پس از سرد شدن آفتامات انجام دهيد.

ب – جهت اندازه گيري ولتاژ دور موتور را براي مدت كوتاهي به 
حداكثر برسانيد.

موتور  كار  به  از شروع  دقيقه پس  تا سه  دو  از  ولتاژ پس   – ج 
 0/3 تقريباً  آورد  به دست  را  گرماي خود  آفتامات  كه  زماني  يا 
موتور  كار  به  از شروع  دقيقه پس  تا سه  دو  از  ولتاژ پس 
 0/3 تقريباً  آورد  به دست  را  گرماي خود  آفتامات  كه  زماني  يا 
موتور  كار  به  از شروع  دقيقه پس  تا سه  دو  از  ولتاژ پس  ج 
 0/3 تقريباً  آورد  به دست  را  گرماي خود  آفتامات  كه  زماني  يا 

ج 

ولت بيشتر از حد خواهد بود اندازه گيري ولتاژ ظرف يك دقيقه 
پس از شروع به كار موتور يا زماني كه آفتامات سرد شود انجام 

مي گردد.
از  قبل  است  حرارتي  كننده  ميزان  نوع  از  آفتامات   – د 

اندازه گيري ولتاژ درجه حرارت محيط را اندازه بگيريد.

تنظيمات 
آفتامات 

تنظيم ولتاژ برق  
1 - رله المپ راهنما

2 - آفتامات 
1 - سطح تماس را بازديد كنيد و ناهمواري ها را ....... به آرامي 

با سمباده (600 يا 500 #) تميز كنيد. 
2 - هر دهانه را اندازه گيريد و دهانه پالتين آفتامات را تنظيم 

نمائيد. هيچ گونه تنظيمي براي دهانه پايه احتياج نيست.
محكم  يوك  روي  را  دهانه  كه  پيچي  هسته  دهانه  تنظيم   -  3
مي كند شل كنيد و ارتباط را به طور مناسب باال و پايين ببريد.
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دهانه هسته: به S . D . S مراجعه شود.
1 - مجموعه بازوها

2 - فيلر
3 - 4 ميلي متر (0/16 اينچ) قطر پيچ 

4 - پيچ گوشتي چهار سو 
5 - تنظيم دهانه 

پيچي كه بازوي باال را محكم مي كنيد شل كرده و بازوي باال را 
به اندازه كافي باال و پايين حركت دهيد.

فاصله دهانه: به S . D . S مراجعه شود.
1 - فيلر 

2 - 3 ميلي متر (اينچ 0/12) قطر اينچ
3 - پيچ گوشتي چهار سو

4 - بازوي فوقاني  

مهره قفلي پيچ تنظيم را شل كنيد اين مهره را براي ازدياد ولتاژ 
در جهت عقربه ساعت و براي كم كردن آن در جهت خالف عقربه 

ساعت بچرخانيد. 
1 - آچار

2 - پيچ گوشتي چهار سو
3 - پيچ تنظيم 
4 - مهره قفلي 
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رله المپ راهنما
ولت   10 تا   8 آلترناتور  از   "A" ترمينال  در  رله  معمولي  ولتاژ 
مي باشد در هر صورت رله با ولتاژ 4 تا 5 ولت كار مي كند. ولت 
متر جريان مستقيم استفاده كرده و جريان را مطابق شكل زير 

برقرار نمائيد.

1
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1 - سر مثبت سيم ولت متر را به N كانكتور وصل كرده و سر ديگر را به بدنه وصل نمائيد.
2 - موتور را روشن كرده آن را در دور آرام نگه داريد. 

 (650 # 25)
3 - اندازه ولت متر را بخوانيد.

بيشتر از 2/5 ولت 
ماند)  مي  باقي  روشن  راهنما  (المپ 
هاي  دهانه  يا  و  المپ  رله  پيچ  سيم 
تعويض  را  رگالتور  است  پالتين خراب 

كنيد.

ماند)  مي  باقي  روشن  راهنما  (المپ 
هاي  دهانه  يا  و  المپ  رله  پيچ  سيم 
تعويض  را  رگالتور  است  پالتين خراب 

كمتر از 2/5 ولت 
( چراغ دينام روشن باقي مي ماند)
1 - سفتي تسمه پروانه را بازديد 

كنيد.
2 - براي رفع اشكال رگالتور را باز 

كرده و آن را تنظيم نمائيد.

-0- ولت 
1 - جريان بين ترمينال N ولت 

متر و آلترناتور را بازديد كنيد.
2 - در صورت وجود اتصالي مدار 

دينام خراب است.

بيشتر از 5/2 ولت 
المپ راهنما روشن نمي گردد.

رله المپ راهنما شرايط خوبي دارد.

در صورت وجود اتصالي دينام خراب است.

آفتامات 
TLIZ - 61GRLB - 285

نوع
ساخت ساخت هيتاچي

ميتسوبيشي

مدل مورد استفاده مدل موتور بنزيني مدل موتور بنزيني مدل موتور ديزلي

ولتاژ رگوالتور14/8 - 14/813/8 - 13/8
Vه(                     )

مقاومت كوئل آفتامات 10/321/3

مقاومت سيستم آرميچر1036
           

مقاومت بالشتك آفتامات مقاومت بالشتك آفتامات 3134

مقاومت بالشتك آفتامات مقاومت بالشتك آفتامات 4010

 0/6- 1/0
(0/024 - 0/039)

0/7 - 1/3
(0/28 - 0/051)

دهانه پالتين
ميلي متر (اينچ)

0/35-0/45
(0/014 - 0/018)

0/30-0/45
(0/02 - 0/018)

فاصله يوك
ميلي متر (اينچ)

4/2-5/24/2-5/2
رله شارژ ولتاژ V خود را  خود را 

در ترمينال N تحويل
 مي دهد.  

مقاومت كوئل ولتاژ31/921

0/8-1/0
(0/031-0/039)

0/9-1/4
دهانه پالتين(0/035-0/055)

0/4-0/6
0/016-0/024  

0/7-1/1
فاصله يوك(0/028-0/043)

اطالعات و مشخصات آلترناتور
LT140- 405AIT24371

نوع ساخت ساخت هيتاچي
ميتسوبيشي

نوع تريل
مدل موتور 

مدل موتور ديزلي
مدل مورد استفاده بنزيني

نسبت ظاهري 12A-V به 1235 به 40

اتصال بدنه منفي

كمتر از 1000

حداقل دور بدون استفاده 
از مصرف كننده ها (موقعي از مصرف كننده ها (موقعي 
كه 14 ولت به كار رود) دور كه 14 ولت به كار رود) دور 

در دقيقه 
بيشتر از 
40/5000

بيشتر 
از2705/2500

35/5000

حداكثر جريان خروجي آمپر حداكثر جريان خروجي آمپر 
/ دور دقيقه 

بيشتر از 
6 (0/24)

بيشتر از 
8 (0/31)

حداقل طول ذغال ميلي متر حداقل طول ذغال ميلي متر 
(اينچ)  

1765 - 3531
360 - 180و

(6/35 - 12/7)

3089 - 4168
425 - 315 و

(11/11-1
14/99)

فشار فنر ذغال 
نيوتن N (گرم، انس)

بيشتر از 
30/6(1/606)

بيشتر  از 
32/2(1/268)

قطر خارجي بلبرينگ 
ميلي متر (اينچ)

8                     8                     °F                      F                      , 20                     , 20                     °C                     C                     

8°F  , 20           , 20           °C           C           

8°F  , 20°C

8°F  , 20°C
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