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  سالم خدمت شما امدادگران عزيز

اداره آموزش براي رشد و تعالي هرچه بيشتر شما همكاران محترم در زمينه  

ارائه بهترين خدمات در كمترين زمان به حاميان ايران خودرو و امدادرساني و 

تمامي مردم شريف ايران، تصميم به تهيه و تاليف كتابچه هاي آموزشي گرفته 

است تا به شما عزيزان ثابت كنيم هميشه و همه جا در كنار شما هستيم و ياور 

  .دستهاي پرتوان شمائيم

ضد سرقت، سيستم فن خودرو، سيستم  سيستمبدين ترتيب بعد از كتابچه هاي  

مين كتابچه هن EF7و موتور ملي...  هاي ترمز، سمند و سورن مالتي پلكس،

.                             به حضور محترمتان تقديم مي گردد "گيربكس اتوماتيك"تحت عنوان

  

    باسپاس و درود بي پايان بر شما عزيزان
        
        باباييباباييباباييبابايياحمد  احمد  احمد  احمد  

        آموزشآموزشآموزشآموزشاداره اداره اداره اداره رئيس رئيس رئيس رئيس 
 

 1393زمستان

  

كه ما را كه ما را كه ما را كه ما را ايران خودرو ايران خودرو ايران خودرو ايران خودرو     5049504950495049نمايندگي نمايندگي نمايندگي نمايندگي مديريت و پرسنل مديريت و پرسنل مديريت و پرسنل مديريت و پرسنل سپاس ويژه از سپاس ويژه از سپاس ويژه از سپاس ويژه از     *
        ....نمودندنمودندنمودندنمودند    و ياريو ياريو ياريو ياري    در تهيه اين مطالب همراهيدر تهيه اين مطالب همراهيدر تهيه اين مطالب همراهيدر تهيه اين مطالب همراهي
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  ))))ALALALAL4444(((( 206گيربكس اتوماتيك پژو

  

 وبه طرز رانندگي اشخاص مختلف خُ، گيربكسي هوشمند است كه ALALALAL4444گيربكس 

هنوز هم در بسياري از  ،استفاده شده در آنبه دليل تكنولوژي باالي ي گيرد و م

و محصوالت  607 - 407 - 406 - 307 - 207پژو : مانند محصوالت روز اروپا

   .مي شوداستفاده  C5زانتيا ،   :سيتروئن 

شده است و  واردبازار ايران به  206پژو  6و  4 تيپهاي ابتدا در اين گيربكس در

از نوع تيپ  كه ارائه شده است 206پژو  6 در تيپ ،نوع پيشرفته تر اين گيربكس

اين  4تيپ . مي باشد نيزتي سداراي قابليت تعويض دنده بصورت دو ترونيك 

پس از . شد كشور وارد يبه تعداد محدود ،بصورت وارداتي 1381خودرو در سال 

 شركت ايران خودروبه تاييد  ام گرفت وهاي الزم بر روي آن انج اينكه آزمايش

ورژن پيشرفته تر ( 6تيپ  206خودروي شروع به توليد  1383در سال  رسيد

  .دنده عقب مي باشد 1دنده جلو و  4 داراياين گيربكس  .نمود) 4تيپ

  

  :مهم جهت استفاده از اين خودرو نكات

استارت مي خورد و در ساير دنده ها   Pو  Nفقط در دنده   اين خودرو - 1

  .استارت عمل نمي كند

باز  تاپله دومخودرو را بايد سوييچ   P حالتجهت خارج كردن دنده از  -2

عمل  ضامن شيفت الك زير دسته دنده ،فشار دهيم ده و پدال ترمز راكر

 تغيير دادن براي. نمايدمي را صادر  Pاز دنده كرده و اجازه خارج شدن 

 .ساير دنده ها نيازي به ترمز گرفتن نمي باشد

و  2 حالتيا ) 6در تيپ( Mبه حالت Dمي توان در حال حركت از حالت  -3

ست ا بهتر آن(. تغيير حالت دهيم و اين عمل ايرادي ندارد )4در تيپ( 3

  .نباشد RPM 3000باالتر از  ،كه دور موتور در هنگام تغيير حالت
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  ) چرخ هاي جلو خودرو قفل مي شوند(پارك كردن خودرو :   Pحالت 

   دنده عقب :  Rحالت 

   خالص دنده:   Nحالت 

  تعويض دنده اتوماتيك :   Dحالت 

  )6تيپ (  دستيتعويض دنده :   Mحالت 

    .به دنده باالتر نمي رودانجام مي شود و  3تعويض دنده فقط تا دنده :    3حالت 

  )در سراشيبي ها استفاده جهت   –  4تيپ (

 4تيپ  6تيپ 
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 .انجام مي شود و به دنده باالتر نمي رود 2تعويض دنده فقط تا دنده :   2حالت 

  )جهت استفاده در سراشيبي هاي تند  –  4تيپ (

در دور تعويض دنده  ،جهت شتابگيري سريع). Sport(حالت ورزشي   : Sحالت 

  .انجام مي شود موتور بسيار باال

بكسباد ( ها هرز گردي چرخ جلوگيري ازجهت ). Snow(برفي حالت :  * حالت 

و  دكنمي  شروع به حركت 2با دنده خودرو  در جاده هاي يخ زده و برفي،) كردن

  .تعويض دنده به آرامي انجام مي شود
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  مهم در خصوص نحوه استفاده صحيح از خودرو و عيب يابي پرسشهاي 

  206اتوماتيك پژو  گيربكس

  

چقدر مي باشد؟ نوع  206حجم روغن موجود در گيربكس اتوماتيك پژو   - 1

  روغن آن چيست و چه زماني بايد تعويض شود؟

 3ليتر است كه در هربار تعويض تنها   6 اين گيربكسحجم كل روغن موجود در  

جديد ليترروغن  3تخليه خواهد شد و زير گيربكس  هايتوسط پيچليتر آن 

در  وتخليه نخواهد شد بطور كامل  بنابراين روغن داخل گيربكس. شودمي  اضافه

در هر  پيشنهادمي شود. تورك كنورتور و مجاري روغن گيربكس باقي مي ماند

 يباالتر ومتردرصورتيكه در كيل. تعويض شودروغن ليتر  3هزار كيلومتر اين  35

 اين احتمال وجود دارد كه روغن جديد رسوبات داخل روغن تعويض شود

انباشته  )در داخل گيربكس( برروي فيلتر روغن گيربكس را شستشو داده و

كه عدم تعويض دنده گيربكس مي شود  و د كه اين امر موجب گرفتگي فيلترنماي

الزم بذكر . واهد بودگيربكس خ اساسي تعميرعالوه برهزينه بسيار باالتر نياز به 

كامل تخليه خواهد شد ، روغن آن بطور هنگام تعمير گيربكساست تنها در

 60حداقل  و در دماي روغن Nيا  Pتخليه كردن روغن از گيربكس بايد در دنده و

  .درجه سانتيگراد انجام شود

  

  گيربكس اتوماتيك از چه قطعاتي تشكيل شده است؟   -2

  : گيربكس اتوماتيك شامل قطعات زير مي  باشد  

 است كهوي شكل كر ومجموعه اي فلزي ) مبدل گشتاور(ر تورك كنورتو  -

) پمپ(ه نام توربين، استاتور وايمپلربسه پره  داراي داخل آن پر از روغن بوده و

 ميل لنگ موتور متصل  ر بهتوربين به شفت ورودي گيربكس و ايمپل. مي باشد

ميل لنگ و  چرخش بنابراين .حركت مي كند و استاتور بين اين دومي باشد 
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چرخش  ،پرتاب روغن ور موجبورتُنورك كُو پر از روغن  تُ در فضاي بسته ايمپلر

توربين و انتقال گشتاور موتور به توربين خواهد شد و استاتور موجب انتقال بهتر 

  .داخل تورك كنورتور خواهد شددر گشتاور و نيز باعث بهبود جريان گردابي 

در  )صفحه كالچ خودروهاي دنده اي مشابه(تعدادي صفحات ترمز و كالچ   -

وظيفه درگير كردن دنده هاي  كه بر روي هم مي لغزندداخل گيربكس و روغن 

  .مختلف را خواهند داشت

تورك شير برقي اصلي جهت كنترل فشار اصلي گيربكس و فشار  2تعداد   -

  .شير برقي فرعي جهت تعويض دنده ها  6و  كنورتور

و به شكلي خاص در  تعدادي چرخدنده مي باشد دي كه شاملمجموعه خورشي  -

در  و تغيير نسبت دنده موجب انتقال نيرو كه اند، داخل يكديگر قرار گرفته

  .حاالت مختلف خواهند شد

-  ECU  در كنار باتري نصب شده است،  206گيربكس اتوماتيك خودروي.  

 اتدستورو كابل مربوطه كه Multifunction Switch) ( منظورهيچ چند سوي -

  .گيربكس اطالع مي دهد ECUراننده مبني برتغيير حالت دنده را به 

كه بسيار حساس بوده و شامل مجراهاي ) صفحه ساعت(بلوك هيدروليك  -

  .روليكي است و شيرهاي برقي نيز بر روي آن نصب مي شوددسوپاپ هي ،روغن 

  .روغن گيربكس استفاده مي شود،رادياتور روغن جهت خنك كاري   -

جهت توليد فشار باال در روغن براي فعال كردن قطعات مختلف پمپ روغن   -

  .تعويض دنده استفاده مي شودبه منظور گيربكس 

بهتر است  ،در پشت چراغ راهنمايي و يا در ترافيك كامل در هنگام توقف  -3

  بمانيم؟  Dقرار دهيم يا بر روي حالت   Nگيربكس را در حالت 

صفحات , ثابت ايستاده است و خودرو قرار دارد Dدر حالت گيربكس هنگاميكه  

 اما .بر روي هم لغزشي ندارند در داخل گيربكس بهم چسبيده اند و چترمز و كال
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است با دور موتور متصل ايمپلر كه به فاليويل موتور  ، در داخل تورك كنورتور

و  هماندودي گيربكس كوپل شده است ثابت مي چرخد و توربين كه به شفت ور

 .اين نقطه خط انتقال قدرت قطع مي شود در بنابراين. انتقال نيرو انجام نمي شود

و ترمز در  چبمانيم صفحات كال Dدر دنده خودرو در توقف كامل  حال چنانچه

 تحمل نميمسايش و فشاري را  بطور ثابت بهم چسبيده اند كهداخل گيربكس 

ولي . و بيشترين فشار در داخل تورك كنورتور و به توربين وارد خواهد شد شوند

زياد نيست و توربين جهت تحمل چنين فشارهايي  "ر در دور آرام اصالاين فشا

كه در هنگام  بيشتريدليل استهالك ه ب بنابراين. شده است طراحيو  پيش بيني

و برعكس درشيرهاي برقي و صفحات  Dبه  N حالت ليور دنده از مكرر عويضت

دقيقه در  2در توقفهاي كمتر از ": بهتر آن است كه ايجاد مي شود و ترمز  كالچ

  ". نماييم  N ) (هاي طوالني تر دنده را خالص و در توقفبمانيم  Mيا Dحالت 

سرعت خودرو بارها صفر مي شود و دوباره  كه معموالً يترافيك شهر در  -4

      بيشترين آسيب به كدام قسمت گيربكس وارد شروع به حركت مي نماييم 

  ؟  كنيمگيربكس چگونه عمل كمتر به رسيدن جهت آسيب ؟ مي شود

در اين وضعيت اگر . نماييماستفاده  Mحالت از بهتر است  در چنين مواقعي

 2و  1شروع و ادامه حركت خودرو، دنده ها بين با  باشد  Dگيربكس در حالت 

شيرهاي  در يبيشتراستهالك   عويض خواهند بود كه موجبدر حال ت "ادائم

تعويض ( تقه زدن گيربكس  روغن گيربكس و نهايتاً شدنداغ  ،گيربكس برقي 

 اتوماتيكس در گيربك خصوصاً. خواهد شد ) دنده همراه با ضربه و صداي شديد

 10حدود  در سرعت 2به  1دنده از كه تعويض  1386 سال قبل ازتا  206 پژو 

استهالك  مي باشددنده ها زياد  و تعويضانجام مي شود ساعت  بر ركيلومت

 2به  1از  تعويض دنده 1386هاي بعداز سال  در گيربكس. داشت يمخواهبيشتري 

هاي باالتري انجام مي شود كه موجب بهبود عملكردگيربكس شده  در سرعت
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رانندگي نماييم   Mدرحالت ترافيك شهري همچنان بهتر است كه درولي . است

  .كمتر انجام دهيم تعويض دنده ها را به ميل خود و و

  

گيري به راحتي حركت مي  ينكه ليور دنده بدون نياز به كالچبا توجه به ا  -5

تغيير  Pيا   Rبه دنده   Dنمايد ، چنانچه در حال حركت و با سرعت باال از دنده 

  ؟خواهد افتاد وضعيت دهيم چه اتفاقي

كيلومتر بر ساعت در حال حركت باشيم و ليور  10 با سرعتي بيشتر از چنانچه

با  گيربكس اتوماتيك  ECUجابجا نماييم ،   Rبه حالت  D دنده را از حالت 

در اين وضعيت ليور . توجه به سرعت خودرو تعويض دنده را انجام نخواهد داد

قرار مي گيرد و چراغهاي دنده عقب نيز روشن مي شوند ولي   Rدنده در دنده 

موتور گاز نخواهد خورد تا به  ، تعويض دنده انجام نمي شود و با فشردن پدال گاز

كيلومتر بر ساعت رسيده و به محض رسيدن به اين سرعت  10 حدود سرعت

  . كردتعويض انجام مي شود و خودرو به سمت عقب حركت خواهد 

مي تواند بسيار خطرناك  در حال حركت Pبه دنده  Dتغيير حالت از دنده اما  

دو چرخدنده قطور و محكم در داخل گيربكس با  Pبا قرار گرفتن در حالت . باشد

اين درگيري در . دندرگير شده و چرخهاي خودرو را قفل مي نماييكديگر 

د كه اين تا سرعت خودرو به سرعت خاصي برس سرعتهاي زياد اتفاق نمي افتد

يكديگر درگير شوند و چرخها را قفل نمايند كه بسيار  چرخدنده ها بتوانند با

در حال حركت موجب  Pجا زدن دنده  همچنين اصرار به .خطرناك مي باشد

توليد صداي بسيار زياد و نيز توليد براده مي شود كه نتيجه آن كثيف شدن 

  .روغن گيربكس و فيلتر روغن خواهد بود
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يا برعكس تغيير حالت  Mبه دنده  Dآيا در حين حركت مي توان از دنده  - 6

  دهيم؟ 

دنده  لت دهيم كهتغيير حا  Mبه دنده   Dيم در هر سرعتي از دنده مي توان .بله 

 از دنده هنگام تغيير حالتولي در  .درگير در آن لحظه نمايش داده خواهد شد

M   دنده بهD در دور موتور  ازير. بايد دور موتور با دور گيربكس همسان باشد

  Mليور دنده از حالت به محض تغيير دادن ) RPM 3000دور موتور باالتر از (باال 

اين تعويض كه  خواهد نمودگيربكس دنده را به دنده باالتر تعويض  ،Dبه حالت 

تعويض دنده همراه با ضربه و (گيربكس همراه با تقه زدن بسيار سريع و  دنده

كه احتمال آسيب رسيدن به گيربكس وجود خواهد  خواهد بود) صداي شديد

  .داشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بوده ولي پس از گذر از چرا در سرعتهاي ابتدايي شتابگيري خودرو ضعيف   -7

  شتابگيري خودرو مناسب مي شود؟ خاصي سرعت

يكديگر قفل  باتورك كنورتور داخلوايمپلر در توربين ،خودرو  شروع حركت در

ز ني )پمپ( سرعت چرخش ايمپلر ،موتوردور  با افزايش بنابراين. نمي باشند
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داراي اينرسي خودرو را حركت دهد  ستبايافزايش يافته ولي توربين كه مي 

خير به سرعت أو با تنمي تواند با سرعت ايمپلر شروع به دوران نمايد بوده و 

   .رسيدايمپلر خواهد 

بنابراين دليل شتابگيري ضعيف خودروي اتوماتيك نسبت به دنده اي و نيز 

و ايمپلر و اتالف نيروي موتور در قفل نبودن توربين  آن،مصرف سوخت بيشتر 

 ،ساعت بركيلومتر  30 - 35با رسيدن سرعت به حدود . مي باشد تورك كنورتور

ECU  گيربكس دستور قفل شدن توربين و ايمپلر را صادر مي نمايد و كالچ

LUCK UP   آنها را به يكديگر كوپل مي كند و توربين و ايمپلر يك تكه

 دور موتور بطور كامل به گيربكس منتقل ،حال با گاز دادن به موتور .خواهند شد

الزم بذكر  .خواهد شد انجام بهترو اتالف نيرو نخواهيم داشت و شتابگيري  هدش

تنها  مي شود و گشتاور موتور بطور كامل منتقلقفل شدن نيز قبل از است 

  .دشخواهد مي باشد با تاخير بيشتري انجام  موتوره تابع قدرت كشتابگيري 

  

  استفاده نماييم؟   *و  Sدر چه مواقعي بهتر است از حالت   -8

        ،گيري سريع يا دستيابي به سرعت باال داشته باشيم به شتابچنانچه نياز 

به اين  )S )Sportقرار داريم، با فشردن كليد  Dزماني كه در حالت  يممي توان

گيربكس تعويض دنده ها را در دور موتور  ECUدر اين حالت . امر دست يابيم

م خواهد داد تا بتوان از حداكثر گشتاور و قدرت موتور انجا RPM 6000باالتر از 

 3500با ايجاد اين حالت، همواره دور موتور در محدوده اي باالتر از . استفاده كرد

RPM  سوپاپ موجب استفاده كامل از راندمان 16خواهد بود كه در اين موتور 

مصرف سوخت بنزين بسيار بيشتر از حالت  زمانالبته در اين . موتور مي شود

دنده را  در اين حالت با فشردن پدال گاز گيربكس به سرعت. خواهد بودمعمولي 

تعويض مي نمايد كه موجب شتابگيري بسيار ) دنده معكوس( به دنده پايينتر

  .سريع خواهد شد
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الزم است در  ،هاي برفي و يخ زده هستيماما چنانچه در حال حركت در جاده 

در اين . به حالت برفي تغيير وضعيت دهيم (Snow) *با فشردن كليد  Dحالت 

دنده ها را به آهستگي و در دور موتور پايين تر از  گيربكس تعويض  ECUحالت 

خواهد داد تا گشتاور خروجي گيربكس به آرامي به چرخها  قرارحالت معمولي 

بكسباد كردن و لغزش چرخها در جاده لغزنده بسيار كمتر صورت منتقل شود و 

به آرامي شروع  2را نمي شناسد و در دنده  1در اين حالت گيربكس دنده . گيرد

  .ننمايند در جاده لغزنده بكسباد1ا چرخها در دنده به حركت خواهد كرد ت

  

  چيست؟   6و تيپ  4تيپ اتوماتيك گيربكس  هايتفاوت  -9

داراي دنده  6كه در تيپ  تفاوتهاي ظاهري مي توان به متفاوت بودن ليور دندهاز 

M   مي باشدو نيز متفاوت بودن  3و  2داراي دنده  4 تيپمي باشد ولي در

گيربكس تيپ . )  3مطابق شكل صفحه (  آمپر اشاره كرد پشت دنده هادر انگرنش

تيپ ترونيك  گيربكسبه )  M( بدليل دارا بودن قابليت تعويض دنده دستي  6

مسير  تنها .در داخل گيربكس تفاوت چنداني بين آنها وجود ندارد. معروف است

 خنك كاري 4تيپ حدودي متفاوت مي باشدكه دراتگيربكس  كاري خنك

خرابي  و تغيير يافتهاين مسير  6تيپ درو گيربكس از مسير بخاري مي گذرد 

بزرگتر مي  6خنك كن روغن در تيپ ،رادياتورهمچنين . كمتري خواهد داشت

    .باشد

  

  ساعت  ربكيلومتر  170سرعت خودرو  به سختي به عدد  Dچرا در حالت   -10

  هاي باالتر مي رسيم؟ به راحتي به سرعت  Sمي رسد ولي در حالت 

باالتري دنده ها را تعويض مي  موتور گيربكس در دور، )S )Sportدر حالت  

تا شتابگيري سريعتري براي ) دور 6000تعويض دنده در دور موتور باالتر از ( نمايد

اين ولي در . ثيري در سرعت نهايي خودرو نخواهد داشتأخودرو ايجاد نمايد و ت
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موتور تعريف گرديده است پاشش   ECUحالت طبق برنامه اي كه براي 

افزايش مي يابد كه اين  و قدرت موتورتغيير كرده  موتور جرقه ها و آوانسانژكتور

  . موجب دستيابي خودرو به سرعت باالتر خواهد شدامر 

  

  Mو  D ، Rدر هنگام قرار گرفتن در دنده كه گيربكس  "وز وز"صداي  -11

  از چيست؟ شنيده مي شود

باندهاي ترمز و كالچ . گيربكس مي باشد صدا ناشي از عملكرد شيرهاي برقي اين

فشردن صفحات  موجب، عمل مي كنند  فشار روغنشيرهاي برقي كه با توسط 

مين أدرخواست شده راننده را ت دنده شده و نهايتاًترمز و كالچ بر روي يكديگر 

   .ايرادي محسوب نمي شوداين صدا طبيعي بوده و . مي نمايند

  

مي زند؟ آيا ايرادي  گيربكس تقه ،چرا در هنگام جا زدن دنده عقب  -12

  محسوب مي شود؟

پمپ روغن كه بر روي شفت ورودي گيربكس قرار گرفته يك توسط فشار روغن  

افزايش  )1386از سال  بعد( در مدلهاي جديد اين فشار .توليد مي شود است

دنده عقب مدلهاي در  بنابراين به دليل افزايش فشار روغن خصوصاً. يافته است

بيشتر مشهود است در اين مدلها دنده عقب به هنگام جا زدن تقه زدن  جديد،

  .محسوب نمي شود يايراد كه

  

  در اثر موتورشويي آسيب مي بينند؟ ، كدام قطعات گيربكس اتوماتيك  -13

قطعاتي كه بيشترين . به طور كلي اين موتور نبايد با فشار آب باال شستشو شود

                                      سوييچ چند منظوره  -1: دارد عبارتند از وجود احتمال آسيب رسيدن به آنها

) (Multifunction Switch و برروي سطح  كه بيشترين احتمال آسيب را دارد

 رابط كانكتورو (گيربكس  ECU  -2.باالي گيربكس زير باتري نصب شده است
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 كانكتوراحتمال نفوذ آب به داخل   -3 .كه در كنار باتري نصب شده است) آن

  .اصلي گيربكس 

  

   ، گيربكس دنده را به دنده پايينتر تعويض و يا طوالني چرا با ترمز شديد  -14

  مي نمايد؟ 

به دليل ايجاد ترمز موتوري بهتر و نيز افزايش دور موتور جهت افزايش مكش 

افزايش قدرت ترمز گيري، اين  تقويت نيروي بوستر ترمز و نهايتاً سيلندرها و

با توجه به ميزان شتاب منفي  ECU. گيربكس انجام مي شود ECUعمل توسط 

تشخيص مي دهد اقدام به ) ABSسنسورهاي (كه از سنسور سرعت خودرو 

  .تعويض دنده معكوس زودتر از حالت عادي مي نمايد

ذكر است در داخل اين گيربكس يك پينيون كيلومتر شمار بر روي شفت الزم ب

بر روي  عت شفت خروجي دقيقاًز يك سنسور سرخروجي گيربكس و ني

 به دليل وجود سنسورهاي 6قرار دارد كه در تيپ  Pچرخدنده قفل كن دنده 

ABS  نيز 4يك از آنها استفاده نمي شود و در تيپ  از هيچو شبكه مالتي پلكس  

تنها از سنسوري كه بر روي چرخدنده قفل كن وجود دارد جهت تشخيص سرعت 

در پژو پارس اتوماتيك  ولي. مي شود استفادهخروجي گيربكس و سرعت خودرو 

كيلومتر شمار جهت تشخيص سرعت  پينيون ازبه دليل عدم وجود شبكه، 

و از سنسور روي چرخدنده قفل كن نيز جهت  )موتور ECUاطالعات ( خودرو

  . استفاده مي شود) گيربكس ECUاطالعات (تشخيص سرعت خروجي گيربكس 

  

چگونه تشخيص مي دهد كه خودرو در سربااليي و يا اتوماتيك گيربكس   -15

   قرار گرفته است؟ سراشيبي

سنسور پدال  از طريقكه (توسط راننده پدال گاز  با توجه به زاويه فشرده شدن

كه توسط سنسور كيلومتر و يا (و سرعت خودرو ) گاز تشخيص داده مي شود

02162999292 www.digi-khodro.com

02162999292 www.digi-khodro.com



         

 15

سور دور موتور توسط سنكه ( و نيز دور موتور) حس مي شود ABSسنسورهاي 

در  ه وضعيت حركت خودرومي تواند ب گيربكس اتوماتيك ECU، )حس مي شود

 ،ها جهت عدم افت قدرت موتور سراشيبي پي برده و در سربااليي سربااليي يا

 دنده ها را زودتر تعويضنيز شيبي ها دنده ها را ديرتر تعويض نموده و در سرا

 ECUالزم بذكر است در سراشيبي ها جهت استفاده از ترمز موتوري، . نمايد

به دنده باالتر   گيربكس تنها در صورت فشردن پدال گاز توسط راننده، دنده را

تعويض مي نمايد و چنانچه پدال گاز فشرده نشود تعويض دنده به دنده باالتر 

درصد از  88چنانچه در حالت عادي بدانيم  نخواهد گرفت و نيز بايد  صورت

 جهت شتابگيري  گيربكس ECU، فشرده شودتوسط راننده   كورس پدال گاز

  .دنموخواهد  تعويض) معكوسدنده ( تر پاييندنده به دنده را ، سريعتر

  

  در دو مرحله تعويض مي شود؟  2چرا  احساس مي شود كه دنده   -16

قفل كردن توربين و ايمپلر  كه وظيفه  LUCK UPكالچ همانطور كه گفته شد 

گيربكس  ECUساعت با دستور  بر كيلومتر 30-35در سرعت را بر عهده دارد 

 2در دندهگيربكس قفل شدن تورك كنورتور در اين سرعت كه . عمل مي نمايد

در يويل با دور شفت ورودي گيربكس و موجب يكسان شدن دور فال قرار دارد

راننده احساس مي كند در  در اين لحظه هد شد كهنتيجه افت دور موتور خوا

بر خالف  206در خودروي پژو . مي شود انجامتعويض دنده ديگري  2دنده  سطاوا

درگير  ائماًد LUCK UPكالچ به باال  2از دندههاي اتوماتيك،  ثر گيربكسكا

گيري بهتر اين خودرو پس از قفل شدن  كه اين موضوع موجب شتاب خواهد بود

در  اين قفل شدنولي دركنار اين مزيت موجب مي شود  شودي متورك كنورتور 

  .دنيز خواهد شموجب استهالك بيشتر كه احساس شود  سرعت پايين كامالً
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  چيست؟ عملكرد آن چگونه است؟  LUCK UPدليل استفاده از كالچ   -17

ايش شتابگيري خودرو و نيز كاهش موجب افز  LUCK UPعملكرد كالچ 

  . مصرف سوخت خواهد شد

ECU  گيربكس با توجه به مقادير دور موتور، سرعت خروجي گيربكس، وضعيت

هاي  در سرعت را  LUCK UPكالچ پدال گاز و سرعت خودرو، دستور عملكرد 

نانچه بطور ناگهاني اقدام به شتابگيري چ .دصادر خواهد كر 2از دنده ي متفاوت

نماييم عملكرد آن در سرعتهاي باالتري خواهد بود و در حركتهاي عادي در 

از يك  LUCK UP كالچ .كيلومتر بر ساعت عمل خواهد نمود 30 - 35سرعت 

   .ولت است12صفر تا بين بوبين و ساچمه تشكيل شده است كه ولتاژ كاري آن 

  

  ؟چگونه است بكسل كردن اين خودروطريقه صحيح   -18

در تمامي خودروهاي داراي گيربكس اتوماتيك بهتر آنست كه جهت حمل از 

ودرو بر روي خودروسوار قرار گيرد ويا كه چهار چرخ خ شودخودروسوار استفاده 

  .خودروبر چرخهاي محرك را از زمين بلند نمايد

 اتوماتيك چرخهاي 206چنانچه در هنگام بكسل كردن پژو در مواقع ضروري، 

جلو روي زمين قرار داشته باشد و حركت كند، بايد اين خودرو حداكثر با  محرك

 30حداكثر زاويهبا  كيلومتر و 50كيلومتر بر ساعت و حداكثرتا مسافت 50سرعت 

درصورتيكه نياز به حمل خودرو تا مسافت . حمل شود Nفقط در دنده  درجه و

  .هاي جلوي اين خودرو با زمين در تماس باشند نبايد چرخ طوالني تري باشد،

  

موتور خودرو خاموش شود، آيا  Rيا  Dو در دنده اگر در حال حركت   -19

  گيربكس اتوماتيك آسيبي خواهد ديد؟

      باز  از حركت) پمپ(ايمپلرفاليويل و درنتيجه با خاموش شدن موتور، . خير

و با دور موتور  مي باشد كه به ايمپلر متصلگيربكس د و پمپ روغن مي مان
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فشار روغن در مدار  ،حال با توقف پمپ روغن .مي شود ، متوقفگردش مي نمايد

 دنده هاي و خالص شدن شيرهاي برقيصفر شده و موجب عدم عملكرد 

 .مي شود به گيربكس آسيبي وارد نشود سببگيربكس خواهد شد كه اين امر

بدليل عدم روغنكاري قطعات با موتور خاموش حركت كردن الزم بذكر است 

موجب آسيب رسيدن  ، مي تواند)حتي دردنده خالص( داخل گيربكس اتوماتيك

   .شود به گيربكس

  

دنده همراه با ضربه و صداي  تعويض(گيربكس  داليل تقه زدنبطور كلي   -20

  در هنگام تعويض دنده چيست؟  )شديد

در هنگام گرم بودن  .اتفاق مي افتد  2 و 1در دنده  معموالً 206پژو تقه زدن در 

 بوده و در دماي E1ناشي از خرابي كالچ  ،و عقب 1دنده  تقه زدن در :گيربكس

هنگام تعويض در  تقه زدن ونيز دافتمي سانتيگراد اتفاق درجه  105باالي  روغن

ايراد يا فرار روغن و لغزش صفحات كالچ بر روي يكديگر و ناشي از  2به  1دنده 

از  مي توان به خرابي هر يك  PPSدستگاه كه توسط  مي باشد هيدروليكبلوك 

  .پي برداين موارد 

ناشي از خرابي شيرهاي برقي گيربكس تقه زدن گيربكس در هنگام سرد بودن، 

  .مي باشد

  

آيا حركت كردن با خودرويي كه تعويض دنده آن با تقه زدن همراه است   -21

  ايرادي دارد؟

ي كند، همراه با ضربه م گيربكس عالوه براينكه صداي زيادي توليدتقه زدن . بله

جلوبندي، پلوسها ودسته موتورها مي باشد كه موجب خرابي  شديد به قطعات

، عالوه بر اين قطعات. دسته موتورها خواهد شد صوصاًهنگام اين قطعات، خ زود

02162999292 www.digi-khodro.com

02162999292 www.digi-khodro.com



         

 18

وجود خواهد گيربكس نيز داخلي به دليل ضربه ناگهاني، احتمال خرابي قطعات 

  .داشت

  

تقه  و باالتر از آن 1386هاي  در مدل  206 پژو اتوماتيك چرا در گيربكس  - 22

  مي شود؟ زدن گيربكس بسيار كمتر ديده

رادياتور روغن در گيربكس اتوماتيك وظيفه خنك كاري روغن گيربكس را بر 

و حركت آب موتور  براي جداگانه مسيردو  در اين رادياتور كوچك. عهده دارد

روغن گيربكس در كنار يكديگر وجود دارد كه به دليل سردتر بودن آب موتور 

بدين شكل خنك  و روغن گيربكس هگرماي روغن گيربكس به آب منتقل شد

  .كاري مي شود

پره خنك  6از رادياتور روغن با  1386اتوماتيك مدلهاي قبل از سال  در گيربكس

اغ كردن روغن عدم خنك كاري مناسب و ددليل شده است كه به  كننده استفاده

 خنك كننده پره  11 با رادياتور دوبلاز  و اصالح شده 1386از سال  ،ها در ترافيك

همزمان . استشده  خنك كاري بهتر روغن گيربكسكه موجب  مي شوداستفاده 

آمده وجود بگيربكس نيز  ECUنرم افزار  ي درتغييربا تغيير در رادياتور روغن، 

و  در تعويض دندهگيربكس بهتر عملكرد است كه اين اقدامات در مجموع موجب 

  .ته اسشد تقه زدن كمتر

  

      ديرتر انجام  2به 1هاي اين گيربكس تعويض دنده از دنده در كدام مدل  -23

  مي شود؟ مزيت كداميك بيشتر است؟

، تعويض  206گيربكس اتوماتيك پژو  ECUبا تغيير در نرم افزار  1386از سال 

 10 حدود در مدلهاي قبلي در سرعت. ديرتر انجام مي شود 2به  1دنده از دنده 

هاي جديد در  ولي در مدل .مي شود تعويض 2به  1دنده از  ، ساعت بركيلومتر 

مدلهاي  اين تغيير در. كيلومتر اين تعويض دنده انجام مي شود 20حدودسرعت 
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رد كه كمتر صورت گي 2و 1است در ترافيكها تعويض دنده بين  جديد موجب شده

و نيز داغ كردن كمتر ) شيرهاي برقي خصوصاً(استهالك كمتر قطعات   موجب

  .مزيت بيشتري خواهد داشت كه مسلماً مي شودروغن گيربكس 

بوجود تاكنون بطور كلي چه تغييراتي در گيربكس اتوماتيك  اين خودرو   - 24

  آمده است؟

مسير آب خنك كاري گيربكس از  ، به بازار عرضه شد 1381كه از سال  4تيپ  در

اين مسير اصالح  1383در سال  6مي كرد كه با ورود تيپ  بخاري عبوررادياتور 

  . مي كندرادياتور موتور و از مسير ترموستات موتور عبور شد و از 

 ،)83-86سال در(وغن گيربكس در اين مدلهاي تيپبه دليل جوش آوردن راما 

 ازكاري گيربكس اعمال شد كه  دوباره تغييراتي در سيستم خنك

DAMNUMBER:10927  نسل چهارم سيستم خنك كننده  1386در سال

 تغييرات اعمال شده در آن شامل تغيير به بازار عرضه شد كهگيربكس اتوماتيك 

 تغيير نرم افزارو  ، تغيير در مسير آب خنك كاريدوبلروغن به رادياتور ادياتور ر

ECU دنده تعويض بهبود موجب اين تغييرات  نهايتاًكه  گيربكس بوده است

  .شده استوخنك كاري بهتر گيربكس 

  

  نمايد؟مي اين گيربكس تا چه دمايي را تحمل روغن   -25

درجه از دماي آب  10حدود پس از حركت خودرو گيربكس روغن دماي  معموالً 

  .موتور باالتر مي باشد

گيربكس  ECU، درجه سانتيگراد 96 به حدود روغن گيربكسبا رسيدن دماي 

را فعال ) EPDEشير برقي (سرد كن روغن ،شير برقي و جهت خنك كاري روغن

عبور مي نمايد تا با بسته شدن اين شير، روغن گيربكس از مسير رادياتور روغن 

  .توسط آب خنك كاري موتور انجام شود نمايد و خنك كاري روغن
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درجه سانتيگراد را به راحتي تحمل  118تا دماي  روغن، اين گيربكس مي تواند

گيربكس تعويض دنده ها را ديرتر از  ECUدرجه،  118در دماي باالتر از . نمايد

 ،حالت عادي انجام خواهد داد تا گردش روغن گيربكس در دور موتور باالتر

همچنين در اين دما . سريعتر انجام شده و خنك كاري روغن بهتر صورت گيرد

ECU  موتور دور تند فن موتور را جهت خنك كاري بهتر فعال مي نمايد .  

درجه سانتيگراد برسد، روغن گيربكس به  150چنانچه دماي روغن گيربكس به 

طح بااليي از سوپاپ تخليه هواي گيربكس كه بر روي س و  جوش رسيده نقطه

اين  در. قرار دارد ، تخليه مي شود گيربكس در زير باتري و زير سوكت گيربكس

روشن كرده و به  را به حالت چشمك زن  *و   Sگيربكس چراغ  ECUلحظه 

د اضطراري قرار مي دهدراننده اعالم هشدار مي كند و گيربكس را در م.  

خنك كاري گيربكس از  كه مسير آب 4هاي تيپ  ذكر است در گيربكسالزم ب

مسير آب خنك كاري رادياتور بخاري مي گذرد حتي با قفل شدن ترموستات، 

تخليه روغن وجود نمي رسد و  جوش نقطهقطع نشده و دماي روغن گيربكس به 

مسير آب خنك كاري از كه  83-86مدلهاي سال   6ولي در تيپ . نخواهد داشت

داراي سيستم خنك كاري نسل چهارم رادياتور موتور و ترموستات مي گذرد و 

با قفل شدن ترموستات مسير آب خنك كاري قطع شده و موجب  ،نمي باشند

در . تخليه روغن ديده مي شود كس شده وداغ شدن و جوش آوردن روغن گيرب

كاري بهره خنك  نيز كه از نسل چهارم سيستمبه بعد  1386گيربكسهاي سال 

خنك  و مسير آبتغيير يافته دوبل ه رادياتور برادياتور روغن آنها  مي برند و 

مي رسد درجه سانتيگراد  105به  زحمت  دماي روغن بهكاري بهبود يافته است، 

و دماي موتور زودتر به عدد جوش مي رسد كه راننده از آن زودتر مطلع خواهد 

  .وجود ندارديز ها ن مدل نابراين تخليه روغن در اينب .شد

موجب مي شود ناخالصيهايي در  LUCK UPخرابي صفحات كالچ  همچنين

روغن گيربكس وارد شودكه اين ناخالصيها پس از مدتي در رادياتور روغن رسوب 
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داغ شدن بيش از حد روغن گيربكس  آن وو خرابي كرده و موجب گرفتگي 

  .خواهد شد

چه د در اين مدر چه زماني گيربكس در مد اضطراري قرار مي گيرد؟   -26

  ؟مي آيدبوجود  يهايحالت

حالت مد اضطراري خواهد گيربكس به  ،با بوجود آمدن هر يك از حاالت زير

  :رفت

نشت و كمبود روغن گيربكس كه توسط سنسور فشار روغن گيربكس   -

  .تشخيص داده مي شود

كه موجب روشن شدن  ABSوجود خطاي نرم افزاري بر روي سيستم ترمز   -

تعويض   ABSبنابراين با روشن شدن چراغ (. شودمي در پشت آمپر  ABSچراغ 

   ).دنده در گيربكس اتوماتيك مختل خواهد شد

كه ) درجه سانتيگراد 150بيش از (باال رفتن بيش از حد دماي روغن گيربكس   -

توسط دو سنسور دماسنج در داخل بلوك هيدروليك گيربكس تشخيص داده مي 

  .شود

نيز خرابي  گيربكس و ECUسوكت ا جدا شدن يفاته كردن سولخيس شدن ،   -

ECU گيربكس.               

يا سيم  سوكت اصلي گيربكس ويا جدا شدن سولفاته كردن  ، خيس شدن  -

  .كشي گيربكس

موجب ايجاد مد ) EVM(در برخي موارد خرابي شيرهاي برقي اصلي گيربكس  -

  .اضطراري مي شود

بصورت   *و  S، چراغ  گيربكس به حالت مد اضطراري رفته ،با ايجاد اين عوامل

حركت خواهد  و دنده عقب 3گيربكس تنها در دنده  و  چشمك زن روشن شده

 حركت مجاز تعميرگاه تافاصله محدود  به 3اين خودرو مي تواند با دنده  كرد كه
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روغن  و كمبود چنانچه ايراد خودرو ناشي از نشت ذكر استالزم ب. نمايد

  . گيربكس باشد، حركت اين خودرو مجاز نيست و بايد بكسل شود

بصورت چشمك زن در پشت آمپر   *و  Sداليل روشن شدن چراغ   -27

  چيست؟ 

  ).كه شرح داده شد(وجب برقراري مد اضطراري مي شود داليلي كه م  -

عدم تعريف گيربكس اتوماتيك با دستگاه عيب ياب در منوهاي مختلف   -

  .موتور ECUو  BSI منوي پيكره بندي خودرو  از جمله

ميزان آاليندگي روغن گيربكس به عدد   )COUNTER(چنانچه شمارنده   -

  .نشان دهنده زمان تعويض روغن گيربكس مي باشد خاصي برسد كه

  .خرابي شيرهاي برقي گيربكس  -

  .و يا جدا شدن سوكت آن) EPDE( گيربكس خرابي شير سرد كن روغن  -

  . LUCK UPخرابي كالچ   -

 6000 مثالً(بمانيم و در دور موتور باال   Sو يا  Mاگر همواره در حالت   -28

RPM ( تعويض دنده را انجام دهيم، بيشترين فشار به كدام قسمت گيربكس

  وارد خواهد شد؟

در اين حالت تمامي قطعات گيربكس تحت فشار و تنش بااليي قرار مي گيرند و 

ممكن است عالوه بر موتور خودرو به گيربكس نيز آسيب جدي  اين روندبا ادامه 

  .وارد شود

  .بيشترين فشار و آسيب به توربين در داخل تورك كنورتور وارد خواهد شد

  

بيشترين فشار به توربين در چه حالتي بوجود مي آيد و چه مشكالتي   - 29

  بوجود مي آورد؟

شروع به حركت ( TAKE OFF   حالتبه توربين در   و آسيبفشار   بيشترين

در اين حالت به دليل دور موتور باال، . بوجود مي آيد )با دور موتور و سرعت باال
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دور ايمپلر نيز باال خواهد بود وليكن توربين به دليل ساكن بودن خودرو، ثابت 

سرعت باال موجب پرتاب سريع روغن به سمت توربين بنابراين ايمپلر با. مي باشد

نمايد كه اين امر فشار مي وادار به حركت و شتابگيري سريع توربين را  و شده

وارد شدن فشار بيش از حد به   .خواهد ساخت بسيار زيادي به توربين وارد

به مرور زمان توربين و آسيب رسيدن به آن موجب مي شود شتابگيري خودرو 

كه اين موضوع دليل اصلي كاهش شتاب خودروي  بطور محسوسي كاهش يابد

   .اتوماتيك مي باشد

  

 بصورت چشمك زن ، تعويض دنده ها  *و  Sچرا با روشن شدن چراغ   - 30 

  مي شود؟ دچار مشكل

 ECU، به دليل ثبت خطاي نرم افزاري بر روي  *و  Sبا روشن شدن چراغ  

خواهد شد كه بر روي خير بيشتري انجام أگيربكس ، تعويض دنده ها با ت

جهت برطرف نمودن ايراد بايد   .اشتدثير منفي خواهد أشتابگيري خودرو نيز ت

  . گيربكس پاك شود ECUتوسط دستگاه عيب ياب، خطاهاي ثبت شده بر روي 

  

 در محل نشانگر دنده ها " -  "نمايش دادن عدم نمايش دنده ها و داليل   -31

  در پشت آمپر چيست؟

گيربكس و نيز خرابي  ECU، سولفاته كردن يا جدا شدن سوكت خيس شدن  -

ECU گيربكس.  

سوييچ چند ( سلكتور تعويض دنده كتسوخيس شدن يا سولفاته كردن   -

  .كه برروي گيربكس قرار دارد )منظوره

اصلي گيربكس و يا سيم خيس شدن ، سولفاته كردن يا جدا شدن سوكت   -

  .كشي گيربكس در زير باتري
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نيز كه موجب روشن نشدن خودرو  BM34از جعبه فيوز    F4سوختن فيوز  -

  .مي شود

  گيربكس ، آيا خودرو قادر به حركت خواهد بود؟   ECUبا خرابي    -32

گيربكس و يا جدا كردن سوكت آن ، موتور خودرو روشن  ECUبا خرابي . بله

در . گيربكس در مد اضطراري قرار خواهد گرفت شده و همانگونه كه گفته شد

و عقب حركت خواهد داشت ، دور تند فن  3گيربكس تنها در دنده اين حالت 

در پشت  " - "چشمك زن شده و عالمت   *و  Sشروع بكار خواهد كرد و چراغ 

   .آمپر نمايش داده خواهد شد

  

ويا  استارت زدنهنگام دليل صداي غيرعادي و ضربه زدن گيربكس در   -33

  چيست؟  درابتداي گاز دادن به موتور

فاليويل مي باشد كه به تورك كنورتور اتصال پيچ  3شل بودن اين ايراد ناشي از 

به هنگام استارت زدن و شروع انتقال قدرت از . بسته مي شوند با گشتاور بااليي

با توجه به اينكه اين صدا  .احساس مي شود به تورك كنورتور، اين ضربه موتور

داخل موتور شنيده مي شود تشخيص ايراد بسيار  بيشتر از سمت سرسيلندر و

كه چنانچه اين صدا تنها درهنگام استارت زدن مشهود باشد  مشكل مي باشد

  .مي توان از وجود اين ايراد مطمئن شد

كه  ديده شده استكاركرد خودرو اين ايراد بيشتر در كيلومتر هاي پايين 

ي زيادمسافت اگر خودرو در اين حالت  .ايراد در مونتاژ خودرو مي باشد سفانهأمت

اما  .دكردن اين پيچها ايراد برطرف خواهد شبا سفت حركت نكرده باشد،  را

چنانچه اين خودرو به حركت ادامه دهد، در بسياري از موارد مشاهده شده است 

رتور بيضي شكل شده است كه كه محل پيچها بر روي فاليويل و تورك كنو

با محكم كردن پيچها نيز مشكل مرتفع نخواهد شد و بايد فاليويل و يا مسلماً 

  .تورك كنورتور تعويض شوند
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 ،چرا عليرغم قرار گرفتن ليور دنده در دنده مورد نظر، نمايشگر پشت آمپر  -34

دنده مورد نظر را نمايش نمي دهد و تعويض دنده انجام نمي شود؟ روش رفع 

  ايراد چگونه است؟

) سيم(بوجود مي آيد ناشي از عدم تنظيم كابل  Dدر دنده  اين ايراد كه معموالً

. مي باشداين سوييچ چند منظوره و يا خرابي  عدم تنظيم سوييچ ياتعويض دنده 

مپر آقرار گرفته ولي درپشت  Dدر اين حالت ليور دنده به عنوان مثال در حالت 

به حالت چشمك زن يا ثابت نمايش داده مي شود و گيربكس در حالت  Nدنده 

N )باقي خواهد ماند و تعويض دنده انجام نخواهد شد) خالص.  

 Nرا در حالت ليور دنده در داخل خودرو، بايد شخصي  ايراد دقيقجهت رفع 

سپس شخص ديگري از . نگه داردباالترين وضعيت خود قرار داده و آن را در 

 پالستيكي كرم رنگ داخل محفظه موتور، بر روي گيربكس و زير باتري، كالهك

سيم تعويض دنده را بسمت جلوي خودرو كشيده و دكمه نارنجي رنگ آن  انتهاي

سيم تعويض دنده به سرعت تنظيم خواهد  با اين كارفشار دهد كه   را بسمت باال

ثابت آن حال بايد دكمه نارنجي رنگ را بسمت پايين برگرداند تا تنظيم . شد

نسبت به تنظيم  ستباي ايراد همچنان باقي بماند، مي كاربا انجام اين اگر  .بماند

 (N)حالت خالصدر دنده را ليور راي اين كار ب. اقدام كرد سوييچ چند منظوره

شل كرده و كابل  پيچ موجود بر روي سوييچ چند منظوره را دوقرار مي دهيم و 

 و با چرخاندنسپس توسط مولتي متر . تعويض دنده را از روي آن جدا مي كنيم

ابر روي مقاومت بين دو پايه آزاد روي سوييچ چندمنظوره ر ،سوييچ چند منظوره

مولتي متر را بر روي حالت بوق دراين حالت مي توان [   .صفر اهم تنظيم مي كنيم

(BUZZER) شنيدن صداي بوق وسطدر و ر داد كه با چرخاندن سوييچ قرا ،

  .]شده و بايد در محل خود محكم شود سوييچ تنظيم

منظوره  د بايد سوييچ چنديچنانچه با انجام اين مراحل مشكل مرتفع نگرد

  .تعويض شود
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 فقطعليرغم حركت كردن ليور دنده ، نشانگر دنده ها چرا در بعضي مواقع   - 35

  ؟را نمايش مي دهدP حالت 

مي باشد كه ) سوييچ چند منظوره(اين ايراد ناشي از خرابي سلكتور تعويض دنده 

  .گرددمي بايست تعويض 

  

قرارنمي گيرد ولي پس از گرم   Pچرا در بعضي مواقع ليور دنده درحالت  -36

  شدن موتور ايراد برطرف مي شود؟ 

  :داليل آن عبارتند از

 . Multifunction Switch سوييچ چند منظورهو يا عدم تنظيم خرابي   -

  .تعويض دنده كابلخرابي و يا عدم تنظيم   -

  

  دليل چشمك زدن نشانگر دنده ها در پشت آمپر چيست؟   -37

  .خرابي و يا عدم تنظيم كابل تعويض دنده  -

  .تنظيم نبودن سوييچ چند منظوره  –

موتورشويي اتفاق  پس از كه معموالًيچ چند منظوره سويسوكت  خيس شدن  -

  .خواهد افتاد

  .در محلي بين دو دندهقرار گرفتن ليور دنده   -

  

مي دهد و  را نمايش  Pدنده فقط نشانگر پشت آمپر چرا در بعضي مواقع   -38

  ؟ولي تعويض دنده توسط گيربكس به راحتي انجام مي شود تغيير نمي كند

اين ايراد ناشي از عدم تعريف گيربكس اتوماتيك با دستگاه عيب ياب در  

را  Pدر اين حالت نشانگر پشت آمپر تنها حالت . مي باشد BSIمنوهاي مختلف 

   ولي تعويض دنده انجام  ،نمايش مي دهد و تعويض دنده ها را نمايش نمي دهد
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بايد  جهت رفع ايراد مسلماً. حركت كردن ندارد برايمي شود و خودرو مشكلي 

  . از دستگاه عيب ياب استفاده نمود

  

خودرو حركت نمي كند  Dدر دنده ،در بعضي مواقع باقرار دادن ليور دنده   -39

  ايراد از چيست؟ .چرخهاي خودرو قفل نمي شوند Pر دنده ونيز د

مي باشد كه ) پلوس بلند معموالً(  اين ايراد ناشي از خرابي هزار خاري پلوس

در اين حالت . ها با گيربكس مي شود گردي و عدم قفل شدن چرخموجب هرز

نيز خودرو   Rو   D ،Mدنده هاي ر د وگيربكس صداي غير عادي توليد مي كند 

به تعميرگاههاي  راخودرو بايد  تعويض پلوس بلنده جهت ك داشتحركت نخواهد 

  .نمودحمل  مجاز

  

در . بايد پدال ترمز فشرده شود  Pبراي خارج نمودن ليور دنده از حالت   -40

 چگونه ،خارج نمي شود Pبا فشردن پدال ترمز، گيربكس از حالت  مواقعي كه

  يم؟ رفع ايراد نماي

  :امل زير مي تواند به ترتيب موجب بوجود آمدن اين ايراد شودوع

  .كه موجب استارت نخوردن موتور نيز خواهد شد BSIاز   F6سوختن فيوز   -

  .خرابي سوييچ زير پدال ترمز  -

در باالي  BSIكه بر روي ) Shift Lockرله ( Pخرابي رله قفل كن دنده   -

  .جدا شده و تعويض مي شود BSIقرار دارد و به راحتي از روي سوكت عيب ياب 

رله آنتي استارت و سپس رله قفل  اول، BSIدر باالي سوكت عيب ياب بر روي (

قرار دارد كه با خرابي هر يك مي توان بطور موقت از ديگري استفاده  Pكن دنده 

هيچ دنده اي استارت  دا كردن يا سوختن رله آنتي استارت، موتور درج با. نمود

  .)نخواهد خورد
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ري زير جا سيگاكه در ) Shift Lockبوبين ( خرابي بوبين پشت ليور دنده  -

  .خودرو قرار دارد

  :بدين شكل عمل مي كنيمموقت جهت رفع ايراد 

از  با انگشتان خود. خودرو را از محل خود خارج مي كنيمجا سيگاري قاب 

كه به سادگي   Pشفت قفل كن دنده ) كالهك(پين ،  محفظه پشت ليور دنده

در اين . مي كشيم) به سمت جلوي خودرو( قابل لمس مي باشد را به سمت خارج

     خارج  Pاز حالت   همزمان با اين كار ليور دنده رالحظه ليور دنده آزاد شده و 

  .مي نماييم

  

 كه از سمت گيربكس شنيده مي شود، در حال حركت "خش خش"صداي   -41

  از چيست؟ ناشي

پلوس سمت راننده كاسه نمد گردگير اين صدا ناشي از خرابي يا خشك شدن 

  .صدا برطرف مي شود، نآگريسكاري  با ه وكردباز آن را  مي تواناست كه 

  

ناشي از  صداي جيغ در ابتداي حركت كه از سمت گيربكس شنيده مي شود  - 42

  ؟چيست

ابتداي  باشد كه در) كنورتور تورك(مي تواند ناشي از خرابي توربين  صدااين  

  .حركت يا هنگام شتابگيري شنيده مي شود

در دنده ليور دنده را   :خرابي توربين مي توان بدين شكل عمل كردجهت تست 

D  خودرو  كه پدال ترمز را با پاي چپ خود محكم نگه مي داريمقرار داده و

 عقربه اگر . تا دور موتور افزايش يابدم دهيگاز مي حال به موتور  .حركت نكند

و يا صداي غير عادي از سمت گيربكس شنيده  رسدن  RPM 2000دور موتور به 

  .معيوب مي باشدتوربين ، شود 

02162999292 www.digi-khodro.com

02162999292 www.digi-khodro.com



         

 29

زيرا به توربين فشار  .انجام شودثانيه  5بيش از  نبايد الزم بذكر است اين تست 

  .مضاعفي وارد خواهد شد

  

  ربكس چيست؟روغن گي )COUNTER(شمارنده وظيفه   -43

گيربكس اتوماتيك شمارنده اي جهت سنجش ميزان آاليندگي ECUدر نرم افزار

ساعت در  6000مدت ه در صورتيكه گيربكس ب. روغن گيربكس تعبيه شده است

درجه سانتيگراد كار كند رقم اين شمارشگر به عدد  95دماي  دمايي پايينتر از

       . ويض روغن گيربكس خواهد بودخواهد رسيد كه زمان تع 32958

بصورت چشمك زن در پشت آمپر   *و  Sچراغ  ،به اين رقم شمارشگربا رسيدن 

با روشن شدن  .خواهد داد ا اخطارتعويض روغن ر زمانو به راننده روشن شده 

را بازخواني  شمارشگرعيب ياب عدد اين عالئم بايد در تعميرگاه توسط دستگاه 

 شمارشگرنمود تا مشخص شود دليل روشن شدن اين چراغها مربوط به 

  .آاليندگي است و يا ايراد ديگري در سيستم وجود دارد

    :دتغيير نمايتوسط دستگاه عيب ياب بايد  شمارندهحالت رقم اين  3در 

اين رقم بايد كه  شودتعويض بطور كامل گيربكس اتوماتيك در صورتيكه  -الف 

  .صفر شودگيربكس  ECUبر روي  شمارنده

 شمارندهبايد رقم  در اين حالت .تعويض شود گيربكس ECUصورتيكه  در -ب

               .جديد وارد نمود ECU قبلي را بر روي

در اين  .و يا گيربكس تعمير شود درصورتيكه روغن گيربكس تعويض شود -ج

را  شمارندهبه ازاي اضافه نمودن هر نيم ليتر روغن جديد به گيربكس ، رقم  حالت

پس از تعويض روغن بايد الزم بذكر است . مي نماييمواحد كم  2750به ميزان 

چنانچه از را انجام دهيم كه  INTIALIZINGتوسط دستگاه عيب ياب عمل 

  INTIALIZINGعمل  با انجام كنيم، استفاده  PPSاز دستگاه   09B نرم افزار

  .دياببه صفر تغيير مي  شمارندهرقم 
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مي توان   PPSو يا    DIAGدر اين گيربكس چه مواردي را با دستگاه   - 44

  بررسي نمود؟

   .خواندن و پاك كردن خطاها   -

  .گيربكس اتوماتيك (CONFIGURATION)پيكره بندي   -

  .نرم افزار گيربكس اتوماتيك (DOWNLOADING)به روز رساني   -

  .گيربكس اندازه گيري ميزان درجه حرارت روغن  -

  .گيربكس اندازه گيري ميزان فشار روغن  -

  .گيربكس آاليندگي روغن ميزان شمارندهتنظيم خواندن و   -

ورودي و خروجي گيربكس جهت تست عملكرد  سرعت شفتاندازه گيري   -

  .  LUCK UPكالچ

  .و مشاهده عملكرد آنها در دنده هاي مختلفگيربكس  برقيتست شيرهاي  -

شفت ورودي و خروجي گيربكس جهت تست ميزان لغزش  سرعتاندازه گيري  -

  .نيز تست سالم بودن تورك كنورتور صفحات كالچ و ترمز داخل گيربكس و

  

نمي  3يا  2كه بر روي ليور دنده داراي حالت  6تيپ  206در گيربكس پژو   -45

گيربكس جهت استفاده از ترمز موتوري،  سراشيبي هادر مي توان  چگونهباشد، 

  قفل نمود؟ 3يا  2را در دنده 

خاص  اي جهت قفل كردن گيربكس در دنده6در گيربكس اتوماتيك تيپ

قرار ) تعويض دنده دستي( Mحالت  ليور دنده را در حركت، در حالكافيست 

مورد نظر را كه در پشت آمپر نمايش دنده پس با باال يا پايين بردن ليور، سو  داده

، گيربكس تعويض دنده را به )M(در اين حالت . داده مي شود انتخاب نماييم

جهت  6000RPMمگر در دور موتور باالتر از(انجام نخواهد داد دنده باالتر

تا بتوان از ترمز موتوري در سراشيبيها  )به گيربكسرسيدن جلوگيري از آسيب 

02162999292 www.digi-khodro.com

02162999292 www.digi-khodro.com



         

 31

استفاده نمود ولي تعويض دنده به دنده پايينتر با پايين آمدن سرعت خودرو 

  .انجام خواهد شدبطور اتوماتيك 

قرار داده و با   Mخودرو، ليور دنده را در حالت اگر در حال توقف كامل همچنين 

، تعويض دنده به دنده يا پايين، دنده مورد نظر را انتخاب نماييم فشار به سمت باال

به . پايينتر نيز انجام نخواهد شد و دنده در دنده ي انتخابي قفل خواهد شد

را كه در پشت  3بوده و دنده  Mعنوان مثال چنانچه در حال توقف در حالت 

 3انتخاب نماييم، خودرو از حالت سكون با دنده  آمپر نمايش داده خواهد شد

شروع به حركت كرده و با افزايش يا كاهش سرعت به هر سرعتي تعويض دنده به 

  .واهيم بودخ 3با توقف كامل نيز در دنده د ونخواهد شدنده باالتر يا پايينتر انجام 

قرار نخواهد  4دنده در  گيربكس خودرو،كامل ر است در حال توقف ذكالزم ب

  .ر ساعت تعويض خواهد شدبكيلومتر  50در سرعت باالتر از فقط  4گرفت و دنده 

  

چرا در بعضي مواقع كه در دنده و در حال حركت هستيم، حركت خودرو   -46

  گيربكس دل مي زند؟ به اصطالحكند و تند مي شود و 

گيربكس   LUCK UPعدم عملكرد صحيح كالچ  تواند ناشي از مي اين ايراد

با  "اين ايراد معموال. خرابي بلوك هيدروليك مي باشد باشد كه آن نيز نتيجه 

ولي چنانچه اين ايراد در حالت گرم بودن  ،گرم شدن گيربكس برطرف مي شود

  .گيربكس مشاهده شود نشانه خرابي تورك كنورتور مي باشد

  

به خير انجام مي شود و أبا ت  2به  1چرا در بعضي مواقع تعويض دنده از   -47

  موتورگاز هرز مي خورد؟ اصطالح

اين . مي باشد يربكسگفشار روغن اصلي سنسور دليل اين امر معيوب بودن 

جهت . بصورت چشمك زن نيز خواهد شد  *و  Sچراغ  ايراد موجب روشن شدن

فشار  ،اطمينان از خرابي آن مي توان با دستگاه عيب ياب در منوي پارامترها
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با خاموش و  ،گيربكس را بررسي نمود كه در زمان خرابي اين سنسورروغن 

عالم مي ا)  بار  5/7  معموالً( غيرواقعي به صورت  فشار روغن ،روشن بودن موتور

   . ايراد داردشود كه 

  

چرا در بعضي مواقع در سرباالييها و در پيچها،  موتور گاز هرز مي خورد و   -48

  و خودرو حركت نمي كند؟ نداردگيربكس عكس العملي 

در سرباالييها و در پيچها . مي باشد گيربكسدر كمبود روغن اين ايراد ناشي از 

به دليل جمع شدن روغن در يك سمت گيربكس و به دليل كمبود روغن، 

  . انجام دهند  شيرهاي برقي نمي توانند به درستي وظيفه خود را

گيربكس بااطالعاتي كه  ECUباشد، مجاز چنانچه كمبود روغن بيش از حد 

را بصورت چشمك   *و  Sد، چراغ مي كن فشار روغن گيربكس دريافتازسنسور

  .زن روشن مي نمايد و راننده را از كمبود يا نشتي روغن گيربكس مطلع مي سازد

  

         صفحات كالچ و ترمز داخل گيربكس اتوماتيك در چه زماني آسيب   - 49

  مي بينند؟

گيربكس اتوماتيك، شيرهاي برقي گيربكس با استفاده از فشار  ECUبا دستور 

روغن، مدار فشاري را جهت درگير كردن صفحات كالچ و ترمز در داخل گيربكس 

چسبيدن و درگير شدن صفحات كالچ و ترمز در داخل  .بوجود مي آورند

ولي به  .گيربكس اتوماتيك مشابه ديسك و صفحه خودروي دنده اي مي باشد

رعت باال در درگير شدن اين صفحات با يكديگر و نيز به دليل قرار دليل س

در داخل روغن گيربكس، سايش اين صفحات در وضعيت  داشتن اين صفحات

گيربكس و اما كمبود و نشتي روغن . بسيار كم مي باشد ،عادي كاركرد گيربكس

يربكس ترمز گ والچ كموجب سوختن صفحات  دمي توانروغن،  اين يا داغ كردن

  .اتوماتيك شود
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  چه تعداد صفحه كالچ وجود دارد؟ 206در داخل گيربكس اتوماتيك پژو   - 50

و 1عدد صفحه كالچ براي درگير كردن دنده 6، تعداد206پژو  6و4در هر دو تيپ

  .به باال وجود دارد 2دندهدرگير كردن براي صفحه كالچ عدد  14تعداد عقب و

  

گيربكس خواهد اين چه تاثيري بر روي  پدال ترمزخرابي ميكروسوييچ زير   -51

   ؟داشت

. گيربكس بوجود خواهد آوردهاي متفاوتي بر روي خرابي اين ميكروسوييچ ايراد

شده كه شتابگيري  LUCK UPعملكرد كالچ عدم در بعضي مواقع موجب 

در برخي مواقع نيز موجب  .و مصرف سوخت باال خواهد رفت مي شود بسيار كند

ليور دنده اگر سوكت ميكروسوييچ را بكشيم گاز نخوردن موتور خواهد شد و نيز 

روشن عقب  ترمز هايپارك خارج مي شود ولي چراغدنده بدون ترمز گرفتن از 

  .نمي شود

  

كدام  يا اين گيربكس در چه كيلومتري نياز به تعمير خواهد داشت و معموالً  -52

  ؟قطعه آسيب بيشتري مي بيند

هزار ديده شده است كه به  2تعمير گيربكس از كيلومتر  206در خودروي پژو

ولي چنانچه گيربكس از ابتدا مشكلي . دليل نقص فني گيربكس بوده است

استفاده نمايد، عدم  راننده بطور استاندارد از خودروو نداشته باشد 

يلومتر نيز خواهد رسيد كه مشاهده شده هزار ك 500تعميرگيربكس به حدود 

  .است

به دليل خرابي شيرهاي برقي نياز به تعمير خواهد  گيربكس اين خودرو معموالً

  .داشت
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چگونه مي توان از صحت عملكرد  گيربكس اتوماتيك، پس از تعمير - 53

  گيربكس مطمئن شد؟

مي توان صحت  كه دستگاه شبيه ساز موتور مي باشدتوسط دستگاه سيموالتور 

ر در دورهاي مختلف اين دستگاه همانند موتو. عملكرد گيربكس را تست نمود

و مي تواند عكس العملهاي متفاوت گيربكس در دور موتورهاي چرخش مي نمايد

اين تست جهت بررسي تعويض دنده هاي گيربكس در . مختلف را تست نمايد

رسي دماي روغن دور موتورهاي مختلف، بررسي فشار روغن گيربكس، بر

گيربكس، بررسي صحت عملكرد شيرهاي برقي، بررسي صحت عملكرد تورك 

  .انجام مي شود... كنورتور و 

تگاه سيموالتور بسته و با روشن كردن دستگاه، شفت ورودي گيربكس را به دس

دستگاه مي  زياد نمودن دور با كم وحال . شروع به چرخش مي نمايد گيربكس

قطعات  عملكرد پس از اطمينان از صحت .توان تستهاي مختلف را انجام داد

و  درجه سانتيگراد 60به گيربكس با رسيدن دماي روغن مختلف گيربكس، 

كاركرد گيربكس در دورهاي مختلف، روغن به تمامي نقاط گيربكس وارد شده و 

پيچ تخليه اولين باز كردن با  .گيربكس آماده اندازه گيري ميزان روغن مي باشد

را اندازه گيري مي نماييم كه بايد  در گيربكس ، ميزان روغن موجودزير گيربكس

نيم ليتر روغن از اين پيچ تخليه، سر ريز شود و پس از تخليه اين مقدار، دوباره 

روغن به گيربكس اضافه مي نماييم كه اين كار جهت اطمينان از ميزان  نيم ليتر

  .جود در گيربكس مي باشددقيق روغن مو

  

ترمز اين خودرو ها در صبح يا هنگام سرد بودن موتور ، چوب كردن علت -54

  چيست ؟

موتور، عيب  ECUاين نوع ايراد نرم افزاري بوده و با انجام عمليات دانلود بر روي

اين نوع . اتفاق مي افتد 7.4.5موتور  ECUبر طرف مي گردد و در خودروهاي با 
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الزم به ذكر است كه  .داراي دو نوع دريچه گاز پالستيكي و فلزي هستندموتورها 

  .در هنگام دانلود ، نوع دريچه گاز بايد به صورت صحيح انتخاب شود

در گيربكس LUCK UPرد شيرهاي برقي ،كالچ ها ، ترمزها و كالچعملكجدول 

  :زير نمايش داده شده است شكل در، مختلفدنده هاي 
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