
سيستم هاي ترمز 
ABS,EBD,ESP,EBA,CBC,TCSABS,EBD,ESP,EBA,CBC,TCSABS,EBD,ESP,EBA,CBC,TCSABS,EBD,ESP,EBA,CBC,TCS

 اداره آموزش شركت امداد خودرو ايران

 بسمه تعالي
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  باسالم خدمت شما امدادگران عزيز   

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

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

مردم شريف ايران، تصميم به تهيه و تنظيم كتابچه هاي آموزشي گرفته است تا به 

شما عزيزان ثابت كنيم هميشه و همه جا در كنار شما هستيم و ياور دستهاي پرتوان 

  .شمائيم

بدين ترتيب بعد از كتابچه هاي سيستم ضد سرقت و سيستم فن خودرو سومين    

                             .كتابچه به عنوان سيستم هاي ترمز به حضور محترمتان تقديم مي گردد


ا	��  ا	��  ا	��  ا	��                                                                                                                                                                                                     باسپاس و درود بي پايان بر شما عزيزان���
���
���
���        

        ر��� ���زشر��� ���زشر��� ���زشر��� ���زش
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 تم ترمزسيس

ترمز، كاهش عمدي سرعت توسط سيستم وظيفه در هر وسيله نقليه 

  . راننده بوسيله مكانيزم ترمزگيري مي باشد

كند و اين  راننده بر روي پدال ترمز نيروي مكانيكي ايجاد ميفشار پاي 

توسط سيلندر اصلي ترمز به نيروي نيرو پس از تقويت بوسيله بوستر ترمز 

هيدروليكي تبديل شده و از طريق مدارات ترمز به كاليپرهاي ترمز منتقل 

به نيروي  مي شود و در آنجا توسط سيلندر و پيستون داخل كاليپر مجدداً

ها نيز با ايجاد  ها اعمال مي شود و لنت مكانيكي تبديل شده و به لنت

ديسك باعث  كاهش سرعت خودرو و يا  نيروي اصطكاكي بر روي كاسه يا

  .توقف كامل آن مي شود

ترمزهاي مكانيكي معمولي با ايجاد دو نوع مقاومت باعث توقف و يا كاهش 

 سرعت خودرو مي شوند يك مقاومت ناشي از اصطكاك بين صفحات لنت

و مقاومت ديگر ناشي از اصطكاك بين تايرهاي خودرو و ها و ديسك  ها

  . سطح جاده مي باشد

 ها اگر نيروي اصطكاك بين تايرها و سطح جاده از نيروي اصطكاك بين لنت

ح جاده مي غلطند و اگر نيروي طبيشتر باشد تاير ها بر روي س ها و ديسك

 ها اصطكاك بين تايرها و سطح جاده از نيروي اصطكاك بين لنتها و ديسك

  :باشد تاير ها بر روي سطح جاده مي لغزند به عبارت ديگر كمتر
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در واقع اجسام در حال حركت بر روي سطوح با ضريب اصطكاك مشخص 

هنگاميكه در آستانه لغزش قراردارند بيشترين ضريب اصطكاك را از خود 

به عبارت ديگر بيشترين مقدار نيروي اصطكاك بين دو . دهند نشان مي

بدست مي آيد كه دو سطح در آستانه لغزش بر روي يكديگر سطح زماني 

با شروع لغزش بر روي هم اين نيروي اصطكاك  در حاليكه. گيرند قرار مي

اده را بنابراين اگر بتوانيم وضعيت چرخها نسبت به سطح ج. كاهش مي يابد

نيروي ترمز زماني به چرخ منتقل شود كه  همواره طوري كنترل كنيم تا

نيايد به باالترين نيروي اصطكاك و در نتيجه باالترين نيروي  لغزش بوجود

  .ترمز دست يافته ايم

شود كه رابطه  عمل ترمز گيري در صورتي با ثبات و كنترل شده انجام مي

زير بين مقاومت ايجاد شده توسط سيستم ترمز و مقاومت ايجاد شده 

  :توسط تايرها و سطح جاده بر قرار باشد

  مقاومت بين سطح جاده و تايرها<)ديسكوبين لنت (ترمزمقاومت سيستم 
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  لغزش در ترمزگيري بوجود آيد مشكالتي كه ممكن است در اثر

 ها قفل شدن چرخ -1

 زايش خط ترمز اف -2

 انحراف خودرو  -3

 ها فرسايش سريع الستيك -4

  حوادث مالي و جاني  -5

حال با توجه به لزوم استفاده از حداكثر نيروي ترمز و همچنين  

 عملكردها بوجود مي آيد  خطراتي كه در اثر قفل شدن چرخ

سيستمي كه بتوان از طريق آن هر دو مورد را تامين نمود يعني 

همواره باالترين نيروي ترمز بدون اينكه منجر به قفل شدن 

 كند و وجود پيدا مي چرخها شود را داشته باشيم اهميت

در خودرو را مورد  عملكرد آنو نياز به  ABSترمز  ي مانندسيستم

زيرا اصول عملكرد سيستم الكترونيكي  .دهد ميتوجه قرار 

)ABS(با شد چرخ مي ترمز گيري بر اساس ميزان لغزش هر.  
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 سيستم ترمز گيري ضد قفل

ABS (Antilock Braking System) 

  ABSسيستم ترمز 

به جهت كنترل بهتر خودرو توسط راننده در هنگام  ABSسيستم  

ترمز گيري شديد و نيز جلوگيري از لغزش خودرو طراحي شده و 

بنابراين باعث كنترل بهتر خودرو و خارج نشدن آن از مسير حركت 

بطوري كه در شرايط مختلف جاده و به صورت . در اين حالت مي شود

 .لحظه اي بتوان اين كنترل را انجام داد

در سطوح لغزنده مشكل تر و با اهميت تر است  اين كنترل خصوصاً

زيرا لغزش خودرو باعث طوالني شدن زمان توقف و همچنين از دست 

اعمال نيروي ترمز بر چرخها بايد به . دادن كنترل خودرو مي شود

در اين شرايط اگر  .نحوي باشد كه تايرها بر روي سطح جاده نلغزد

نده بايد نيروي وارد شده به پدال ترمز را به ترمز معمولي باشد ران

  .ها جلوگيري كند صورت متناوب قطع و وصل نمايد تا از لغزش چرخ

به صورت اتوماتيك نيروي ترمز وارد شده بر سيلندر  ABSسيستم  

كند كه از لغزش  ترمز را با دقت و كنترلي مناسب طوري اعمال مي
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همچنين هنگام ترمز  چرخها هنگام ترمز بر روي سطوح لغزنده و

  .شديد جلوگيري كند

  :ABSفوايد سيستم ترمز 

 كاهش خط ترمز در سطوحي كه شرايط عادي دارد -

 افزايش پايداري خودرو در جاده هاي لغزنده -

 افزايش كنترل فرمان -

  ت جاده بر روي تايرهاوكاهش اثر شرايط متفا -
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  ABS (Anti block Brake System)عملكرد سيستم 

ها منتقل  به چرخ فشردن پدال ترمز توسط راننده نيروي ترمز مستقيماًبا 

ها در آستانه لغزش قرار بگيرند اعمال  مي شود  اين نيرو تا زماني كه چرخ

وارد عمل شده و نيروي وارد بر  ABS ،در آستانه لغزش چرخ. شود مي

ها شروع به لغزش  دارد در اين حالت اگر چرخ ها را ثابت نگه مي چرخ

دهد تا چرخ ها دوباره به  ها را كاهش مي نيروي وارد بر چرخ ABSكنند 

ها دوباره نيرو را افزايش  س از به حركت در آمدن چرخپحركت در آيد و 

در  به طور مداومدهد تا چرخ در آستانه لغزش قرارگيرد اين عمليات  مي

   .تكرار مي شود ABSطول مدت ترمز گيري توسط سيستم 

شرايط جاده براي آن چرخ به  م به ذكر است كه سرعت هر چرخ والز

. گيرد مورد تجزيه و تحليل قرار مي ABSصورت جداگانه در كنترل يونيت 
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ها منتقل مي شود  و بدين ترتيب همواره بيشترين نيروي ترمز به چرخ

ها دچار لغزش شوند و مشكل هدايت خودرو بوجود آيد  بدون آن كه چرخ

ميتوان با اطمينان خاطر در سرعتهاي مختلف خودرو و شرايط مختلف 

  .سطح جاده عمل ترمز گيري را انجام داد

   ABSاجزا سيستم ترمز 

 ABSكنترل يونيت  -1

  ABSبلوك هيدروليك  -2

 هالدو نوع القائي و اثر( چرخهاسرعت  سنسور -3

 )مي باشد )سنسوري كه نياز به برق تغزيه دارد(

 ترمزميكروسوئيچ پدال  -4

  ABSمدول اخطار يا رله  -5

 بوستر ترمز -6

  ABSموتور الكتريكي  -7

 اكوموالتور -8

 )در زير سنسورهاي القائي قرار دارد(چرخ دندانه دار  -9

در زير (چرخ دندانه دار مگنتي و يا رينگ آهنربايي  -10

 )سنسورهاي اثرهال قرار دارد
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 ها  سنسور سرعت چرخ

اطالعات مربوط به سرعت چرخ ها از طريق چهار سنسوري كه بر روي 

ارسال شده و بسته به  ABSهر چرخ نصب شده است به كنترل يونيت 

 ABS MK20. (اثر هال مي باشدداراي دو مدل القائي و  ABSنوع 

 ABS MK70 ,ABS MANDO,ABS BOSCHداراي سنسور القائي و

                 .   )داراي سنسور اثرهال مي باشند

كه از يك هسته آهنرباي دائمي و سيم پيچ دور  سنسور هاي القائيدر 

ي كه روي پلوس يها اين هسته تشكيل شده است بر روي چرخ دنده

چرخهاي جلو و بلبرينگ چرخهاي عقب وجود دارد با فاصله هوائي 

نصب شده است و با عبور چرخ ) ميليمتر 8/1تا  8/0 حدوداً(معيني 

ها از مقابل اين سنسورها ولتاژ خروجي آنها به صورت ولتاژ دنده 

س آن بسته به سرعت هر چرخ سينوسي متناوبي كه فركان

است براي كنترل يونيت ارسال شده و كنترل يونيت از سرعت متغيير

  . شود اي مطلع مي هر چرخ به صورت لحظه

ها در هم همين كار را انجام مي دهند فقط فرق آن سنسور هاي اثرهال 

ولتي مورد نياز  12اين است كه در سنسورهاي اثرهال يك برق تغذيه 

و قطعاتي كه است و با عبور چرخ دنده هاي روي پلوس چرخ هاي جلو 
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دارند از جنس فرومغناطيسي كه برروي بلبرينگ چرخ هاي عقب قرار

مربعي توليد شده و به هائي به شكل  از جلوي اين سنسورها سيگنال

فرستاده مي شود تا سرعت لحظه اي هر چرخ بسته به  ABSيونت 

الزم به ذكر است كه فاصله هوائي براي . فركانس ارسالي محاسبه گردد

  .باشد ميليمتر مي 5/1تا  5/0اين سنسور ها حدودا 
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هال از يك كريستال سلسيوم تشكيل شده است كه چند سنسوراثر 

ين شده است و بدين شكل م هاي ديگر جايگزم سلسيم به وسيله اتُاتُ

كند و تا زماني كه آهنربا نزديك سنسور  هال را پيدا ميخاصيت اثر

              است سيگنال بصورت اختالف پتانسيل از كريستال خارج 

با خاصيت اثر هال داراي سه سيم به شرح ذيل  يياسنسوره .مي گردد

   .مي باشند

 سيگنال) 3           بدنهاتصال ) 2               منبع تغذيه   )1
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  :نكته

امتياز سنسورهاي فعال نسبت به سنسورهاي غير فعال اين است كه 

كيلومتر بر ساعت نيز عمل مي كنند  1در سرعت هاي پايين تر حتي 

كيلومتر بر ساعت به بعد  7سرعت ولي سنسور هاي غير فعال از 

با سنسور فعال آهنربا بر  ABSشروع به فعاليت مي كنند  در سيستم 

روي يك طرف بلبرينگ چرخ نصب مي گردد كه به همراه چرخش 

  چرخ و بلبرينگ ، آهنربا نيز در مقابل سنسور حركت مي كند 

  

  )ABS:)ECU ABS كنترل يونيت 

ها را با محاسباتي كه اطالعات  وضعيت چرخ ،ABSكنترل يونيت  

اوليه آن از سرعت خودرو و تغييرات لحظه اي سرعت چرخشي 

ترمز گيري زمان چرخها تشكيل شده است به دست مي آورد و در 

فشار بهينه را بر  تافرمان ميدهد  ABSشديد به فعال كننده سيستم 

تا  10هر كدام از ترمز ها به صورتي اعمال كند كه نرخ لغزش چرخها 

در صورت  ABSهمچنين وظيفه روشن كردن چراغ . درصد باشد 30

 .مي باشد ABS كنترل يونيت  بروز مشكل در سيستم به عهده 
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  : ABSبلوك هيدروليك و موتور هيدروليك  

وظيفه تنظيم  وجود داردسوپاپ  8كه درداخل آن بلوك هيدروليك 

اين عمليات با . ترمز را بعهده دارد هايفشار روغن ترمز بر روي كاليپر

استفاده از باز و بست سوپاپها و فعال نمودن موتور هيدروليك انجام 

آغاز مي  با ترمز زدنكه  فشار روغن پشت كاليپر ،طي آن و .دوش مي

در  ABSتحت كنترل ثانوي اين سوپاپها قرار گرفته و يونيت  ،شود

ش كمتر شود دستور باز شرايطي كه سرعت هر چرخ از حد آستانه لغز

شود تا مجددا  شدن سوپاپ چرخ مربوطه را داده و فشار ترمز كم مي

  . سرعت چرخ افزايش نسبي يافته و از حالت قفل شدگي رها شود

واحد كنترل فشار هيدروليك ممكن است بر اساس فرماني كه از 

دريافت مي كند فشار هيدروليك را كاهش يا  ABS كنترل يونيت 

افزايش داده و يا فشار هيدروليك را بر اساس نياز ثابت نگه دارد تا 

براي جلوگيري از قفل شدن ) %30تا  %10(اينكه نرخ لغزش مورد نياز 

  .ها ايجاد شود چرخ

  نرخ لغزش)) = سرعت خودرو –سرعت چرخ /(سرعت خودرو (          *100
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دراثر يك  كه بوده كيلومتربرساعت 70مثال سرعت خودرو  به عنوان

ترمزناگهاني چرخ ها قفل شده و سرعت آن صفر مي شود محاسبه 

  . نرخ لغزش به اين صورت مي باشد

  .مي شود% 100نرخ لغزش يعني    )0-70/(70*%100 =  100    

  :به طور كلي مي توان گفت

: سرعت چرخ = سرعت خودرو  � غلتش كامل  →نرخ لغزش =  0%

  اگر

  اگر: سرعت چرخ =  0    →قفل شدن چرخها  →نرخ لغزش =   100%

  ABS نرخ لغزش مطلوب در هنگام عملكرد سيستم% = 10تا % 30

  سوئيچ استپ ترمز

 ABSميكرو سوئيچ زير پدال ترمز به منظور شروع به كار سيستم 

يك برق مثبت و يا اتصال  ABSوبسته به نوع خودرو و نوع سيستم 

ارسال ميكند و در صورت خرابي  ABS بدنه منفي براي كنترل يونيت 

از كار افتاده و چراغ مربوط به آن در پشت آمپر  ABSآن سيستم 

  .روشن مي شود
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  )مدول اخطار( ABSرله  

 TEVES - MK20 ABSاين رله در خودروهاي گروه پژو در مدل هاي 

ننده ودر مدل هاي  يا زير داشبورد باالي پاي چپ را در زير قاب فرمان

MANDO  در قسمت زيرين هيدروليكABS  نصب مي گردد و از

در  در زمان بازنمودن سوئيچ و ABSوظايف آن روشن نمودن چراغ 

 در زمان روشن بودن موتور هنگام بروز ايراد از سيستم ترمز ضد قفل

در  ودريافت مي دارد   ECU ABSكه اين اطالعات را از مي باشد 

  .مي باشد BSIاين وظيفه بر عهده  206خودرو 

 بوستر ترمز   

. وظيفه بوستر، تقويت نيروي پاي راننده درهنگام ترمزگيري مي باشد

با استفاده از بوستر، نيروي ترمز گيري كافي با اعمال حداقل نيرو به 

   .پدال ترمز، ايجاد مي گردد

شده توسط موتور استفاده مي كند تا نيروي بوستر ترمز از خالء  توليد 

بدين نحو  چند برابر كندبه سيلندر اصلي ترمز توسط پا را  وارد شده

ايجاد اختالف فشار در هنگام ترمز گيري در دوطرف يك صفحه  با ،كه

باعث اعمال نيرو به ديافراگم مي شود يعني هنگام ترمز ) ديافراگم(

) فشار اتمسفر(متصل به فشار هواي  محيط ،گيري پشت ديافراگم
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جلوي آن به منيفولد هوا متصل است كه خالء موجود در  بوده و

منيفولد باعث مكش ديافراگم شده و به آن نيرو وارد مي نمايد كه اين 

 ،نيرو به اهرم ترمز منتقل شده و باعث تقويت نيروي ترمزي مي گردد

پاي راننده جمع مي شود  نيروي توليد شده توسط بوستر با نيروي 

  .اهرم بندي به سيلندر اصلي انتقال مي يابدتوسط سپس 

  روشهاي تست بوستر ترمز

موتور را روشن كرده و پس از مدت كوتاهي خاموش نماييد سپس -1

پدال ترمز را چندين بار با نيروي يكسان فشار دهيد و به كورس 

حركت پدال توجه نماييد اگر پدال باراول  پايين رفت اما بعد از هر بار 

پدال زدن روي ترمز باالتر آمد نتيجه مي گيريم بوستر سالم است در 

  راد دارد غير اينصورت اي

موتور خاموش، روي پدال چندين بار با نيروي يكسان پا بزنيد  -2

موتور را روشن كنيد اگر پدال به  سپس پا را  روي پدال نگه داشته و

  .اگر تغيير نكرد بوستر ايراد داردآرامي پايين رفت بوستر سالم و 

موتور روشن، پا را روي پدال فشار دهيد و موتور را خاموش كنيد، -3

ثانيه پدال را نگه داريد اگر ارتفاع پدال تغيير نكرد  بوستر  30حدود 

   .سالم است، اگر پدال باال آمد بوستر ايراد دارد
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   هوا گيري

 وجود هوا در مدار هيدروليك سيستم ترمز منجر به كاهش كارايي و

رد ترمز ميشود كه نشانه آن جا به جايي بيش از حد كاختالل در عمل

كند بودن عكس العمل ترمز مي باشد لذا  و )چند پا بودن  دو يا(پدال  

 مدار سيستم ترمز سيستم ترمز منوط به  نبود هوا درعملكرد صحيح 

  .مي باشد

  نحوه هواگيري سيستم ترمز

سيستم ترمز ابتدا به روش   ABSبراي هواگيري ترمز مجهز به سيستم 

عيب ياب سپس هواگيري با دستگاه  وانجام مي گيرد  ABSبدون 

   :به شرح  ذيل مي باشدكه  انجام مي شود

  .خودرورا در جايي مسطح پارك كنيد - 1

  .ر كنيدممكن پ در ب مخزن ترمز را باز نموده ومخزن را تا حد -2

در حالي كه پدال فشرده است پيچ هوا گيري را تا هنگامي كه  -3

سپس آن را بسته و پدال را رها  فشار از بين برود باز گذاشته و

  .كنيد

كوتاهي صبر كنيد تا روغن ترمز در پس از رها كردن پدال مدت  - 4

  .ر شوداصلي پ سيلندر
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اين كار را تا هنگامي كه مايع ترمز خارج شده بدون حباب و زالل  -5

  .باشد ادامه دهيد

هاي ديگر به ترتيب زير انجام  خبه براي چرامراحل باال را بطور مش -6

  .دهيد

  .جلو راست –عقب چپ  –جلو چپ  –عقب راست 

  نحوه هواگيري با دستگاه عيب ياب

 مي ABSوارد منوي  –بار قرار دهيد 1مدار ترمز را تحت فشار حدود  

ار اوليه روي دستگاه ظاهر مي پيامي مبني بر هواگيري مد -شويم

   .شودانجام طبق پيام هاي دستگاه مراحل بقيه  –شود

 مي شويموارد منوي عيب يابي  - 1

 مي شويم  ABSل فوارد منوي ترمز ضدق -2

 وارد منوي هواگيري ترمز مي شويم -3

  سوال آيامي خواهيد هواگيري كنيد را تاييد مي كنيم

كنيد را تاييد مي ترجيحاً با ابزار مخصوص هواگيري منوي  - 4

 كنيم

با فشار دادن كليد اين منو روي صفحه دستگاه ظاهر مي شود؛  -5

ل تاييد تمام سلونوئيدها و پمپ ترمز فعال شده و در طو
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فرآيند شما بايد پدال ترمز را تا انتها فشارداده و رها كنيد و 

اين عمل را تا كامل شدن فرآيند تكرار كنيد، سپس اين منو را 

 .تاييد مي كنيم

ثانيه فشار داده و رها  120پدال ترمز را در طول زمان "پيغام  - 6

، در اين مرحله ثانيه شمار روي صفحه شروع به شمارش "كنيد

 بارفعال شده و صداي آن شنيده مي شود هر ABSكرده و پمپ 

را فشار مي ترمز كه پمپ شروع به كار مي كند همزمان پدال 

دهيم و پس از قطع صداي پمپ پدال را رها مي كنيم اين كار را 

    .ثانيه مرتباً تكرار مي كنيم 120در طول 

س از انجام هواگيري توسط دستگاه مي توان هواگيري به پ •

صورت مكانيكي را بع ترتيبي كه قبال توضيح داده شده است 

  .روي هر چرخ اجرا كرد

  سيستم هاي جانبي

 . . .و EBD,ESP , EBA , CBC ،TCS :سيستم هاي جانبي ديگري نظير

البته . كه بر روي بعضي از خودروها نصب شده است نيز وجود دارند

قابل  ABSالزم به ذكر مي باشد كه عملكرد آنها تنها از طريق سيستم 

در واقع تمامي آنها به نوعي با افزايش و يا كاهش  اجرا خواهد بود و

نيروي ترمز بر روي هريك از چرخها به صورت مستقل پايداري خودرو 
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حاتي جهت آشنائي يدر ادامه توض. كنند يرا در هنگام حركت تامين م

  .ها عنوان خواهيم كرد مختصر با اين سيستم

     سيستم توزيع نيروي ترمز به صورت الكترونيكي ياEBDسيستم

)Electronic Brake Distribute(  

در هر خودرو تقسيم وزن به گونه اي است كه وزن بيشتري بر  معموالً

و در نتيجه نيروي بيشتري بايد بر  وجود داردروي چرخهاي جلو 

ترمزهاي جلو اعمال شود و اگر نيروي مساوي به چرخهاي جلو و عقب 

به علت اينكه وزن كمتري  وارد شود باعث مي شود كه چرخهاي عقب

باعث اين مسئله مي تواند  متوقف شده وزودتر باشد  بر روي آنها مي

اين درصد تقسيم وزن همواره  البتهشود  چرخش قسمت عقب خودرو

بين  وزن تقسيم نسبت صورت حمل بار توسط خودرودر  ثابت نبوده و

با توجه به  EBDسيستم  . تغيير خواهد كرد محورهاي جلو و عقب

عقب نيروي ترمز را بر روي  درصد تقسيم وزن بر روي محورهاي جلو و

شدن  هر يك از اين محورها افزايش و يا كاهش ميدهد تا از قفل

 باشد جلوگيري كرده و چرخهائي كه وزن كمتري بر روي آنها مي

    .نمايدمي در هنگام ترمز گيري حفظ را پايداري خودرو 
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  برنامه الكترونيكي كنترل پايداري ESPسيستم

(Electronic Stability Program)  

سنسوري كه به فرمان متصل شده هماهنگي بين در اين سيستم 

در . ميزان چرخش فرمان و جهت حركت اتومبيل را كنترل ميكند

وارد عمل شده و ابتدا ميزان انتقال  اسريع ESP, صورت عدم تناسب 

تشخيص دهد كه  اگر باز هم .دهد نيروي موتور به چرخها را كاهش مي

ترمز ها به صورت خودكار عملكرد  مي باشدندر كنترل راننده خودرو 

و با اعمال ترمز بر  تحت كنترل اين سيستم قرار گرفتهدر سر پيچها 

ظ فروي يك يا چند چرخ پايداري خودرو را در عبور از پيچهاي تند ح

ننده بر روي عملكرد اين سيستم خواهد امي نمايد تنها كنترلي كه ر

شن نمايد داشت اين است كه آن را در صورت تمايل خاموش و يا رو

 .وجود داشته باشد سيستمبراي  OFFيا   ONالبته در صورتي كه كليد

بهتر است اين سيستم فقط در زماني خاموش شود كه خودرو جهت (

  )تعميرات سيستم تعليق مورد بررسي قرار مي گيرد

  (Corner Brake Control)  كنترل ترمز در گردش CBCسيستم 

عمل مي نمايد تنها با اين تفاوت كه  ESPاين سيستم مشابه سيستم 

به . فعاليت آن زماني آغاز مي شود كه در سر پيچها ترمز گرفته شود
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 EBDها عالوه بر  در هنگام ترمز كردن در سر پيچ CBCعبارت ديگر 

اضافه  EBDها به  عمل كنترل پايداري را انجام ميدهد و در سر پيچ

سيستم مديريت جداگانه اين . شده و عملكرد ترمز را كنترل ميكند

ها  اي بر روي ترمزگيري در چرخ هاي سمت راست و چپ در سر پيچ

فعال نشده اند را اعمال مي كند و با اين  ESPيا  ABSهنگامي كه هنوز 

  . دهد كار راندمان ترمز گيري و پايداري خودرو را افزايش مي

  

  EBA (Emergency Braking Assistance)سيستم 

جهت ارتقاء در سيستم ترمز ناگهاني در داخل بوستر  EBAسيستم 

مجاري و كانالهائي تعبيه شده تا مسير هاي عبور هوا تغيير كند و 

  .پيش نيايد)چوب شدن(شدن ترمز  Lokeحالت 

  )TCS )Traction Control Systemسيستم 

ها از نظر اصطكاك يكي نباشد ترمز  در اين سيستم اگر زير چرخ

در حال حاضر اين سيستم در خودروي  شود مي گيري دو چرخ يكي

   .كيزاشي كاربرد دارد
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يا  و ABSاد ايراد موقت دركنترل يونيتعواملي كه منجر به ايج

  مي گردند ABSروشن شدن چراغ 

                                                                                     .خودرو با ترمز دستي كشيده شده حركت كند -

                                                                                               .هرز گردي چرخها در سطوح لغزنده -

                                                           .قرار گرفته باشدبر روي جك  ،حركت چرخها به هنگامي كه خودرو  -

  .خودرو در گل الي گير كرده باشد –

  بررسي نكات خاص

هال قب خودروهائي كه داراي سنسور اثردر تعويض توپي چرخ ع •

مي باشند بايد دقت كرد كه بلبرينگ هاي آن از نوع مغناطيسي 

 .دچار مشكل نشود ABSعملكرد سيستم   جايگزين شود تا

مي باشند  ABSكه مجهز به سيستم  407و  206خودروهاي  در •

سرعت خودرو از روي ميانگين سرعتي كه سنسورهاي چرخهاي 

 در پشت آمپر نمايش داده  كنند محاسبه شده و مي جلو اعالم

 .مي شود

در هر خودرو تنها يك سيستم اضافه بر  ABSسيستم ترمز  •

از كار  ABSم ترمز معمولي بوده و اگر به هر دليلي سيستم مكانيز

افتاده و يا دچار ايراد شود سيستم ترمز خودرو به طور معمولي به 
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و در واقع ترمز آن مانند خودروئي ميباشد . مه ميدهداكار خود اد

است ولي با يك تفاوت كوچك و آن هم  ABSكه فاقد سيستم 

ر يك از كاليپرهاي چرخها ه  ABSاين است كه چون در سيستم 

توسط يك لوله جداگانه به بلوك هيدروليك متصل شده اند  با 

 ديگر حالت ضربدري توزيع فشار روغن بر ABSغير فعال شدن 

كم كيفيت  ABSو ترمز بدون فعاليت  اعمال نمي شودي چرخها رو

 .است ABSتر از ترمزي است كه اصوال فاقد 

با افزايش  207ورژن باال و  BSIبا  206در بعضي از خودروها مانند   •

سرعت خودرو در صورت فعال بودن برف پاك كن سرعت حركت 

برف پاك كن نيز افزايش مي يابد و از آنجائي كه سرعت خودرو 

محاسبه مي شود پس ممكن است ايراد  ABSنيز توسط سيستم 

 .رف پاك كن شودباعث اختالل در عملكرد ب ABSدر سيستم 

در فقط در جاده كارايي دارد  ESPبا توجه به اينكه سيستم •

سمت چپ آن خودروي كيزاشي كليدي براي غير فعال كردن 

 ESPغربيلك به سمت پايين قرار دارد وبا فعال كردن آن چراغ 

  .شود و آمپر روشن ميلدر ج

يا هر كدام  و  ABSدر خودروي سوزوكي به هنگام تعويض يونيت •

از سنسورها ويا باز نمودن سوكتهاي مربوطه بايد سيستم را 

كاليبره نماييم روش كاليبره كردن به اين صورت است كه ابتدا 
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ف نگه داشته ودر مي شويم سپس فرمان را صا ABSوارد منوي

را NEXT قرار دارد منوي OFF صورتي كه پدال ترمز درحالت 

دستگاه به صورت اتومات عمل انتخاب مي نماييم در اين موقع 

 .دهد كاليبره كردن را انجام مي

در خودروهاي سوزوكي در صورت ايراد در سيستم ترمز  :توجه  •

چراغ چك موتور نيز روشن مي  ABSضد قفل همزمان با چراغ 

  .گردد

پژو پارس در صورت عدم عملكرد  مانند هادر برخي از خودرو •

، روشن يا خاموش ABSچراغ  درهر دو وضعيت ABSسيستم 

 درغير اينصورت باشد orپسوند  بايدوايرينگ دسته سيم شماره 

  .تعويض گردد دسته سيم مربوطه 

مالتي پلكس تغيير در پيكره بندي سيستم  206در خودروي  •

ABS،  منجر به از كار افتادن كيلومتر خودرو ويا روشن شدن دائم

   .در زمان روشن بودن موتور مي گردد ABSچراغ 

تست از سالمت هر كدام از سنسور چرخها در زمان روشن  جهت •

ها در قسمت پارامتر دستگاه مي توان  بودن موتور با حركت چرخ

  .د تك تك سنسور ها را مشاهده نمودعملكر
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، دروي سوزوكي توسط كليد ترمز دستيدر خو EBDالمپ هشدار  •

از  ABSن ترمز و مجموعه واحد هيدروليكي كليد سطح روغ

   .شود كنترل مي CANطريق ارتباطات شبكه 

در صورت كم بودن روغن ترمز و يا خرابي ميكروسوييچ ترمز  •

 در خودرو سوزوكي دستي و روشن ماندن چراغ ترمز دستي

غير   ABSدچار مشكل شود و ABSممكن است عملكرد سيستم 

  .فعال شود

  ABSايرادات شايع در سيستم 

 :  1عيب

روشن  ABSچراغ نشانگر اخطار  نمي كند وترمز ضد قفل عمل 

 )، پارس و سمند405خودرو( شود نمي

، فيوز  ABS، يونيت ABSمعيوب  بودن رله هشدار دهنده  :علت

  ها  وسيم كشي مربوطه

دسته سيم را از نظر قطع ارتباط واتصال كوتاه   :نحوه رفع عيب

بودن بودن مورد بررسي قرار ميدهيم ودر صورت اطمينان از سالم 

  .نمائيم مي ABSاقدام به تعويض رله هشدار دهنده و سپس يونيت
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  :  2عيب

، 405خودرو(شود در زمان روشن بودن موتور روشن مي ABSچراغ 

 )پارس و سمند

شكستن يكي از دندانه  تواند از  از لحاظ مكانيكي ايراد مي :علت

تغيير اندازه فيلر بين سنسورو چرخ دنده  به دليل  ،هاي روي پلوس 

لحاظ برقي نوع عيب  از باشد و... وتنظيم نبودن سوراخ سگدست 

  .ميتواند از مواردي باشد كه در مورد قبلي توضيح داده شده است

  : نحوه رفع عيب

بررسي ظاهري دندانه هاي روي پلوس  از نظر شكستگي  و همچنين 

به تعويض در نهايت اقدام   وو چرخ دنده  بررسي فيلر بين سنسور

  .گردد پلوس يا تنظيم اندازه فيلر

 :  3عيب

خودرو ( .ضد قفل  به درستي عمل نمي كند پس از عبور از مانع ترمز

  )سمند
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هاي  يا عدم رگالژ صحيح لنت چرخ ها و بهينه نبودن سنسور چرخ :علت 

   .عقب

   : نحوه رفع عيب 

  .ها تعويض سنسور چرخ هاي عقب و رگالژ چرخ

  

 :  4عيب

  )خودرو سمند و موتور ملي( .ها گير مي كنند در هنگام حركت چرخ

يا تنظيم نبودن  تواند از معيوب بودن و اين نوع ايراد مي  :علت 

  .سنسور زير پدال ترمز با اهرم پدال باشد

  

   :نحوه رفع عيب 

  .آن رگالژ يا تنظيم سنسور پدال و در نهايت اقدام به تعويض

نيز قابل رويت مي  ABSاين نوع ايراد در خودروهاي فاقد  :توجه 

   .باشد
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:  5عيب

 .يا روشن شدن همزمان آن با چراغ چك و ABSروشن شدن چراغ 

  )، پارس و سمند405خودرو(

 .هر گونه ايراد در سيستم ترمز ضد قفل :علت

 :نحوه رفع عيب 

صورتي كه نوع ايراد  همانطوري كه توضيح داده شد براي رفع عيب در

مكانيكي باشد مي توان با تنظيم فيلر ويا تعويض قطعات مرتبط و در 

صورتيكه نوع ايراد برقي باشد در صورت سالم بودن دسته سيم 

  .مي نمائيم مربوطه با تعويض قطعات برقي اقدام به رفع عيب

:  6عيب

 .پس از تعويض بلبرينگ چرخ هاي عقب ABSروشن شدن چراغ 

  )، پارس و سمند405خودرو(

در هنگام تعويض به جاي استفاده از بلبرينگ هاي آهنربايي از  :علت 

   .بلبرينگ هاي معمولي استفاده  شده است
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   :وه رفع عيب نح

  .تعويض مجدد بلبرينگ چرخ

   

 :  7عيب

سرد بودن موتور ويا عدم عملكرد صحيح ترمز ضد قفل در هنگام 

 ECU 7.4.5اتومات با  207و  206در خودرو هاي استفاده از كولر 

   افت دور موتور و كم شدن خالء بوستر :علت 

   :نحوه رفع عيب 

  PPSموتور توسط دستگاه  ECUدانلود 

  

 :  8عيب

در زمان بارندگي ) قطع و وصل(  ABSعدم عملكرد صحيح ترمز 

  ABS  MANDO ، پارس و سمند با405خودروهاي در 
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  معيوب بودن بلوكه هيدروليك  :علت 

   :نحوه رفع عيب 

  هيدروليك هتعويض  مجموعه بلوك

  

  405 در پژو ABSمعمولي و  هاياطالعيه هاي فني  مربوط به سيستم ترمز

  :در هنگام ترمز گرفتن پدال ترمز به شدت لرزش دارد •

  )عددي2دست ( ديسك ترمز چرخ جلو 

با تعويض ديسك ها علت ايراد كيفي ديسك چرخ هاي جلو بوده كه 

  .برطرف مي گردد

  :سورن - كشيدن ترمز وABS وشن شدن چراغ ر •

  .سنسور ترمز ضد قفل عقب راست

و با تعويض آن ايراد   ABSبه دليل قطعي داخلي سنسور : شرح ايراد 

  .برطرف مي گردد

  : LXسمند  –ترمز سفت شده است  •
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است وپس از ايراد كيفي بوستر ترمز باعث ايجاد نشتي روغن شده 

  .تعويض مجموعه بوستر ايراد مرتفع مي شود

  : پارس –ترمز عمل نمي كند  •

 - در موقع ترمز گيري پدال زير پا لرزش دارد و ترمز چوب مي كند

  ايراد كيفي بوستر ديافراگم و فنر

  :پارس –عمل نمي كند  ABSترمز  •

  در يك راستا نيستند ABSدنده سر پلوس و سنسور 

در گير  ترمزها دائماً( ها پس از رها كردن پدال ترمز درگير بودن ترمز

  )است

سمند  - بررسي اجزائ داخلي بوستر،  MANDOايراد بوستر ترمز •

  :سورن

راد لقي يا: هنگام ترمز گيري ناگهاني خودرو از سمت جلو مي كوبد

روي پلوس كه از جاي خود در آمده و باعث ايراد روشن  ABSدنده 

   .و كوبيدن ترمز مي شود  ABSشدن چراغ 

  : SEسمند  –پدال ترمز سفت است و ترمز به سختي مي گيرد •
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به دليل عدم كيفيت قطعه يا عدم مونتاژ نصب صحيح شيلنگ ورودي 

   .خالء بوستراز مانيفولد هوا شكسته است

  : پارس -خالي كردن ترمز •

تورشن در اثر عدم مونتاژ صحيح و گير كردن لوله ترمز عقب به ميله 

  .، لوله سوراخ و سا ئيده شده و نشتي روغن از مدار بوجود مي آيدبار

  

   :پارس –ABSچرخ عقب راست و فعال نشدن ترمز  صداي غيرعادي از •

يك عدد پيچ نگهدارنده طبق ترمز چرخ عقب راست به علت شل 

 ABSبودن از محل نصب خارج شده ودر اثر برخورد با چرخ دنده 

باعث آسيب ديدن آن شده و بقيه پيج ها نيز تا حد زيادي شل بوده 

  .منشاء ايراد مونتاژي مي باشد ،اند

  :  وانت – ABSعدم عملكرد ترمز  •

  دليل نشتي روغن ترمز از لوله هاي ترمز متصل به مدوالتورب

 : 405 پژو –روشن است  ABSترمز صدا مي دهد و چراغ  •
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ترمز شل شده و داخل كاسه چرخ افتاده و يچ نگه دارنده سيني پمپ پ

  .باعث آسيب ديدن توپي چرخ شده است

 2400صداي تق تق از چرخهاي عقب هنگام ترمز گيري سوزوكي •

  :اتوماتيك

اين ر بودن و غير هم سطح بودن سطح ديسك چرخ عقب بعلت زي

  .ايراد بروز مي كند و با تعويض ديسك ايراد برطرف مي گردد
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