
 بسمه تعالی

  
   سيستم تعليق زانتيا 

(CITROEN) 
  
  
  

  علی چمی:تهيه کننده                                                                                                            
  :وظيفه سيستم تعليق خودرو 

بدنه خودرو به منظور راحتی سرنشين جلوگيری از انتقال تکان ها و نوسانات ناشی از سطح جاده به 
و در تماس باقی ماندن چرخها با سطح همچنين پايداری بيشتر خودرو . خودرو و رانندگی مطمئن 

  . جاده 
  

  :گوی هيدروپنوماتيکی 
بر پايه  جايگزين کمک فنرشده ويکی از اجزای سيستم تعليق زانتيا گوی هيدرو پنوماتيکی می باشد که

  . ويک مايع عمل می کند )که به دليل تراکم پذيری مانند فنر عمل می کند،نيتروژن (يک گاز 
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،مايع هيدروليک   LHM    (Liquide Hydraulique Mineral )  سبز رنگکه مايع آن روغن
 سيستم آسيب می معدنی ، ميباشد و نبايد به هيچ عنوان با روغنهای ديگر مخلوط شود  زيرا به آبندی

 به مواد از جنس الستيک معمولی آسيب می رساند بنابراين تجهيزات آن از جنس LHM. رساند
  .مخصوصی بوده و روی آنها نواری سبز رنگ وجود دارد 



  
  

 وجود دارد که گاز را از مايع جدا ميکند و گوی به  از جنس الستيک مصنوعیداخل گوی ديافراگمی
بار بر روی خودرو گذاشته شود گاز متراکم وقتی . ی به چرخ متصل می شود وسيله پيستون و سيلندر

  .وحجم آن کاهش می يابد و با انبساط سيستم به وضعيت اوليه خود باز می گردد
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 فشار باال به  با اضافی روغن مقداریبرای ثابت باقی ماندن ارتفاع پس از بار گذاری خودرو ، بايد
که يکی در جلو )تنظيم کننده ارتفاع (  Height corrector که اين عمل را قسمت سيستم تزريق کنيم

  .می دهدانجام  خروج روغن  از گوی  و اجازه ورود باجود استو يکی در عقب خودرو مو



                                    
Height corrector              

 
ح خود باشد هيچ روغنی به سيستم وارد نمی شود و اگر از حالت تعدل اگر خودرو در ارتفاع صحي

سوپاپ آن را حرکت  (Height corrector) ارتفاع تنظيم کننده خارج شود اهرم متصل به دستگاه
  .داده و اجازه بازگشت روغن را از گوی ميدهد يا عکس آن 

  

  
  

يستم وجود دارد که از عکس العمل سريع برای نرم عمل کردن آن  يک مکانيزم تاخير دهنده نيز در س
  .سيستم جلوگيری می کند
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داخل خودرو اهرمی برای تنظيم ارتفاع مثال در جاده های ناهموار وجود دارد که حد باالی آن برای 
  .تعويض چرخ و حد پايين آن برای انجام تعميرات سيستم مورد استفاده قرار می گيرد



   
  

 که سرعت حرکت روغن را کاهش داده و به دليل  damper از  چرخها و بدنهبرای کنترول نوسانات
  .طراحی ساده و موقعيت آن نيازی به تعويض پيدا نمی کند استفاده می شود

   

                                     
  

  . شودپمپی که با موتور به حرکت در می آيد به انباره اصلی منتقل می   مخزن بويسله  LHMروغن 
و با ورود ترکيب شده است )تنظيم کننده فشار( regulatorانباره اصلی يک گوی ديگر است که با 

 به آن گاز داخل آن متراکم شده و در موقع نياز به صورت يکنواخت و فزاينده روغن (LHM)روغن 
  . بار ثابت نگه می دارد140-170 فشار را بين  می کند و را وارد سيستم
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                                                                                      انباره اصلی      

  
 بار افت کند ولی باالتر از آن به صورت هرز می 140پمپ زمانی فعال می شود که فشار به کمتر از 

 . چرخد و روغن اضافی بدون اينکه به پمپ برود به مخزن بر می گردد
  :نان شير اطمي

شير اطمينان نيز به منظور حفظ و تامين فشار در سيستم به کار رفته که دارای دو وظيفه اصلی می 
  :باشد

در اين خودرو سيستم ترمز (فراهم کردن روغن تحت فشار برای سيستم ترمز و سيستم تعليق  .1
 . )و تعليق به نوعی با هم وابسته بوده و اولويت با سيستم ترمز می باشد
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 .   معيوب شدن يک مدار فشار کافی برای ساير مدارات را حفظ کند در صورت .2
  

    
 شير اطمينان
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  . تمامی اجزای در بر گيرنده از مخزن تا شير اطمينان جزيی از قسمت تامين و حفظ فشار ميباشند
  

    
  

   و سپس به گويهای تعليق می Height corrector    بهLHM روغن ،از قسمت تامين و حفظ فشار
  .رود 

به مخزن باز روغن برگشتی از گويهای تعليق از طريق تنظيم کننده ارتفاع و از ميان لوله های مجزا 
              .می گردد
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  . قسمت تامين و حفظ فشار مستقيما سيستم تعليق جلو و عقب را تغذيه می کند 


