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  و دنا ، پارس ، سمند405  و پارت سازانشتابكارهايهيدروليك شركت تست جعبه فرمانرالعملدستو

  :هدف -1
و دنا در نمايندگي هاي ايران ) ، سمند و پارس 405(تست جعبه فرمان گروه پژو  ايجاد روشي مدون  جهت بازرسي و

  . خودرو
تشخصيص صداي جعبه فرمان و نشتي روغن و روش تست آن بر روي خودرو بسيار مهم است زيرا در اكثر موارد صداي 

  .بندي خودرو با صداي جعبه فرمان اشتباه مي شود و منجر به تعويض جعبه فرمان مي گرددجلو
با توجه به اين موضوع ، الزم است كه دستورالعملي در اين زمينه تهيه و به كليه نمايندگي ها از طريق شركت ساپكو و 

  .را گرددايساكو ارسال و در اختيار كارشناسان فني نمايندگي ها  قرار گرفته  و اج
  
  :دامنه كاربرد -2

  و دنا در نمايندگي هاي ايران خودرو در سراسر كشور) ، سمند و پارس 405(كليه جعبه فرمانهاي گروه پژو 
  
  :تعاريف  -3

  . انگليسي مي باشد 8تست  جعبه فرمان بر روي خودرو كه حركت خودرو بصورت  :خودرو  8تست 
 عبه فرمان هاي شتابكار شير هيدروليك بكار رفته در ج:  DVSشير 

Rattle Noise  : در انتهاي كورس چرخشي  8لرزش ناشي از جعبه فرمان در حين تست  
  .را داشته باشد) كيلومتر  40.000سال يا  2( خودرويي كه شرايط گارانتي :  خودروي گارانتي دار

  
  :مسئوليتها  -4
دادار بودن  جعبـه فرمـان را طبـق ايـن دسـتورالعمل      موظف است ، خودرو مشكوك به ص كارشناس فني نمايندگي : 4-1

  .تست و بررسي نمايد
نمايندة فني شتابكار در صورت  اعالم نمايندگي و دفاتر منطقه اي ايسـاكو مـي توانـد نسـبت بـه تسـت خـودرو در         :4-2

  .نمايندگي اقدام نمايد 
  
ت ايران خودرو با نمونه بـرداري از فرمانهـاي   واحدكيفيت شركت ساپكو با همكاري شركت شتابكار ، ايساكو و كيفي : 4-3

  .برگشتي از انبارهاي داغي و تست مجدد آنها ، مسئوليت نظارت بر حسن انجام اين دستورالعمل را بر عهده دارد
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  و دنا ، پارس ، سمند405  و پارت سازانشتابكارهايهيدروليك شركت تست جعبه فرمانرالعملدستو

  روش اجرا -5
  

  كنترل شرايط گارانتي خودرو 5-1
زمـان، در دوره   تر كـاركرد و مـدت  ،  از نظـر كيلـوم   كارت گـارانتي  مطابق باخودرو مورد تست ، بايد :  5-1-1  

 )ماه 24كيلومتر يا  40000( . گارانتي باشد 

با دسـتگاه   باشد، صحت كاركرد كيلومتر خودرو 20,000Kmدر صورتيكه كيلومتر كاركرد خودرو باالي : 5-1-2
 .محرز شود عيب ياب

گونه اسيد باطري كـه باعـث   ريختن هر، دستكاري، ضربه ديدگي، لهيدگي، تصادف از نظر  يكنترل ظاهر: 5-1-3

ي مغـايرت نبايـد   رديابياز نظر باركد سوختگي و پارگي گردگير جعبه فرمان شود و همچنين جعبه فرمان خودرو ، 

   .باشد داشته

اعالم شده در استاندارد روغن روغن هيدروليك بكار رفته در مدار هيدروليك و جعبه فرمان ، بايد مطابق :  5-1-4

  .  تري باشد دفترچه راهنماي مش

  . فشار باد الستيك ها بايد استاندارد و طبق توصيه كارخانه باشد : 5-1-5          
  

  پذيرش خودرو  5-2

مشكوك به صداي جعبه فرمان باشد ، قبل از بررسي جعبه فرمان، خودرو  پس از پذيرش خودرو، در صورتي كه 
 :ذيل بررسي و كنترل گردد و قطعات مجموعه ها  مي بايست

 صداي ساير مجموعه ها و قطعات و بررسي جلوبندي  خودرو ديد باز 5-2-1

  از نظر لقي و صداي غير عاديسيبك زير كمك فنر بازديد   5-2-2

 ، از نظر شل بودن و صداي غير عاديميل موجگير و ميل تعادل بازديد  5-2-3

 هار شاخ فرمانتلسكوپي و چبازديد  5-2-4

رينگ ها و تايرهـاي خـارج از اسـتاندارد توليـدات ايـران      ( دارد بودن تايرها و رينگ ها از نظر استانبازديد  5-2-5          
 .شود مراجعه خودرو به كتابچه راهنماي مشتري ،جهت شناسايي رينگ و تاير استاندارد ) خودرو مجاز نمي باشد 

 .ايد استاندارد باشدكمك فنر و فنرلول ب. ارتفاع خودرو از نظر استاندارد بودن كارخانه اي ، كنترل شود : 5-2-6         
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  و دنا ، پارس ، سمند405  و پارت سازانشتابكارهايهيدروليك شركت تست جعبه فرمانرالعملدستو

  
 :و شناسايي آن شتابكار شركتت خسا مشخصات جعبه فرمان كنترل 5-3

  :نمائيدكنترل شناسائي و ذيل  روشبه  را شتابكار  جعبه فرمان      
قطعات جعبه فرمـان بايسـتي جـزو قطعـات مـورد اسـتفاده شـركت        ( متفرقه نبودن قطعات جعبه فرمان  5-3-1

 )شتابكار باشد
براي جعبـه   DVSفقط شير هيدروليك . باشد  idjetMعبه فرمان مذكور نبايد از نوع شير هيدروليك ج 5-3-2

 .فرمان شتابكار مورد تاييد مي باشد
  :مي باشدبه شرح ذيل  DVSشير هيدروليك  پوسته  يبر رو يوجود حكاك 5-3-3

  SKC940230A NV  : مثال – SKC تاريخ توليد  -شيفت  –با فرمت سريال توليد 

  

  

  

  

  

  

  1شماره تصوير   

 :مي باشدجعبه فرمان به شرح ذيل  پوسته  يبر رو يوجود حكاك 5-3-4 

و  93مربوط به سال  E مثال . حرف اول كد رديابي معرف سال مي باشد ،      FZ 201 H1 061 0018:   مثال

F   فقط جعبه فرمانهايي كه كد .مي باشد 94مربوط به سال H1  دارند ، مربوط به شتابكار مي باشد.  

  

  

  

  

  

 2تصوير شماره                
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  و دنا ، پارس ، سمند405  و پارت سازانشتابكارهايهيدروليك شركت تست جعبه فرمانرالعملدستو

 
   :، بصورت شكل ذيل مي باشد )در صورت وجود(تصوير ليبل كاغذي جعبه فرمان:  5-3-5

  .مربوط به شتابكار مي باشد دارند ،  H1 كد جعبه فرمانهايي كه قطف

  

 

 

  

  

  

  3تصوير شماره 
  
 

  
  

  و دنا)  ، سمند و پارس 405 (پژو گروه :شتابكار جعبه فرمان:   4تصوير شماره        

  
، ايراد جعبه فرمان مورد تاييـد نبـوده و جعبـه فرمـان  مـذكور       3-5و  2-5و  1-5در صورت عدم رعايت بندهاي : تذكر 

   .شامل شرايط گارانتي نخواهد بود 
  

 :و شناسايي آن پارت سازان شركتساخت  مشخصات جعبه فرمان كنترل 5-4

  :نمائيدكنترل  شناسائي و ذيل شروبه  را پارت سازان  جعبه فرمان
  قطعات جعبه فرمان بايستي جزو قطعات مورد استفاده ( متفرقه نبودن قطعات جعبه فرمان 5-4-1              

  )شركت پارت سازان  باشد              
 

جعبه براي  DVSفقط شير هيدروليك . باشد  Midjetشير هيدروليك جعبه فرمان مذكور نبايد از نوع  5-4-2
  .فرمان پارت سازان مورد تاييد مي باشد
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  و دنا ، پارس ، سمند405  و پارت سازانشتابكارهايهيدروليك شركت تست جعبه فرمانرالعملدستو

  :به شرح ذيل مي باشد DVSشير هيدروليك  پوسته  يبر روجت پرينت وجود  5-4-3
   28 02 2015  : مثال)  ميالدي(روز  ماه  سال :   با فرمت 

  
  1تصوير شماره   

  :ه شرح ذيل مي باشدجعبه فرمان و جك ب پوسته  يبر رو يوجود حكاك 5-4-4         
  Fو  93مربوط به سـال   E مثال . ، حرف اول كد رديابي معرف سال مي باشد   FZ 200 H3 229 0060: مثال          

 H3كـد .  (دارند ، مربوط به پارت سازان مـي باشـد     H2يا  H3فقط جعبه فرمانهايي كه كد. مي باشد 94مربوط به سال 
  )مربوط به گروه پارت سازان مي باشد  H2ان و كد مربوط به مجموعه سازي پارت ساز

  
 2تصوير شماره                

  : ، بصورت شكل ذيل مي باشد) در صورت وجود(تصوير ليبل كاغذي جعبه فرمان  5-4-5         
  .دارند ، مربوط به پارت سازان مي باشد  H2يا  H3فقط جعبه فرمانهايي كه كد        

  
  3تصوير شماره 
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  و دنا ، پارس ، سمند405  و پارت سازانشتابكارهايهيدروليك شركت تست جعبه فرمانرالعملدستو

 
  و دنا) ، سمند و پارس  405( گروه پژو :جعبه فرمان پارت سازان:   4تصوير شماره        

  

، ايراد جعبه فرمان مورد تاييد شركت پـارت سـازان نبـوده و     4-5و  2-5و  1-5در صورت عدم رعايت بندهاي  : 1 توجه
  .جعبه فرمان  مذكور شامل شرايط گارانتي نخواهد بود 

  
  

بـراي  اين نوع صدا ، دائمـي و مسـتمرنبوده  و   . داي جعبه فرمان معموالً خفيف بوده و آزار دهنده نمي باشد ص :   2 توجه
 شنيدن صدا اصالً نياز به دقت ، تالش  مضاعف و حساسـيت كـاذب نيسـت بـه دليـل اينكـه در بسـياري از مـوارد صـداي         

ميبايست ماهيت و منشاء صـدا مـورد ارزيـابي     حتماً ،شود مي تشخيص داده اشتباه  جعبه فرمان با صداي جلوبندي خودرو
  . قرار گيرد

  
 روش تست جعبه فرمان بر روي خودرو  5-5

  :پس از انجام مراحل فوق ، براي تست جعبه فرمان بر روي خودرو به شرح ذيل عمل گردد
جهت تشخيص صحيح صداي جعبه فرمان الزم است در هنگام تست ،  درب هاي خودرو بسته و شيشه ها (

  )باال قرار گيرد
  تست درجا 5-5-1

 براي انجام اين تست ، خودرو بايد در حالت روشن  بر روي زمين آسفالت ، هموار و بدون شيب قرار گيرد
و در مرحله دوم همان حركت را با دوران شديد به چپ و راست مي چرخانيم  آرامي، سپس فرمان را به 

مشكوك به ايراد صدا بوده رزش احساس گردد فرمان اگر صداي غير عادي و ل.  و ناگهاني انجام مي دهيم
توضيح داده مي شود ، بر روي  2-4-5به روشي كه در بند  8و براي محرز شدن آن بايستي حتماً تست 

 knocking از نقطه نظر،  صداي غير عادي و لرزش در صورت عدم مشاهده. خودرو انجام گردد
noise   جهت ارزيابي ساير انواع صداي غير عادي وارد مرحله  فرمان بدون ايراد ميباشد و ميبايست

توضيح داده مي شود ، بر روي خودرو انجام گردد و در صورت محرز  2- 4- 5به روشي كه در بند  8تست 
     .، فرمان ايراد داشته و بايستي تعويض گردد  8شدن ايراد در تست 

  
و بدون شيب انجام گردد و  در محل هايي كه  تست درجا حتما بايد بر روي زمين آسفالت ، هموار :تبصره 

  .زمين اپوكسي و يا موزاييك و يا سراميك باشد،  مجاز نمي باشد 
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  و دنا ، پارس ، سمند405  و پارت سازانشتابكارهايهيدروليك شركت تست جعبه فرمانرالعملدستو

 )8شكل (خودرو  8تست   5-5-2

براي اين تست ، خودرو  بايد به خارج از سالن . انجام مي شود   Rattle Noiseاين تست براي بررسي 
محوطه تست بايد زمين آسفالت ، هموار و . د منتقل گرددهاي تعميراتي كه فاقد پوشش اپوكسي باش

  .تست در زمين هاي خاكي مجاز نمي باشد. بدون شيب باشد
با روش ذيل  9mو بر روي مسير دايره اي به شعاع  20Km/hسپس خودرو در حالت دنده يك با سرعت 

  )مطابق تصوير زير: ( ، تست صورت مي گيرد 
 رتبه م 2دوران دور دايره به تعداد  -1
 مرتبه  2، تا رسيدن به دايره دوم و در جهت مخالف دوران قبلي به تعداد 8ادامه حركت روي مسير  -2
 2در  20Km/hپس از طي مسير دايره و در مرحله نهايي تست ، الزم است خودرو با همان سرعت  -3

  . عبور كند )  Bump  ،Pothole(جهت چپ و راست از دست انداز و سرعت گير 
  
  
  
  
  
 

  8روش تست :  5تصوير شماره 
در صورتيكه در طول اين حركت صدايي از جعبه فرمان شنيده نشود، جعبه فرمان سالم است ، در غير 

  . اينصورت جعبه فرمان داراي ايراد بوده و بايستي تعويض گردد 
    

جعبه فرمان سالم صداي زوزه مدار هيدروليك ارتباطي به جعبه فرمان ندارد و در چنين مواقعي   :تبصره 
  . مي باشد 

  
  ايراد نشتي    3- 5- 5    

  . خودرو به دليل ايراد نشتي روغن هيدروليك به نمايندگي مراجعه نمايد ، ابتدا محل نشتي روغن بررسي مي گردد اگر   
  

ن داده اين موارد نشا  8و  7،  6در تصاوير (: ايراد نشتي مكانيزم فرمان  فقط از موارد ذيل مي تواند باشد 
  . )شده است

  محل اتصال لوله خم شيرهيدروليك به جك  -
  محل اتصال لوله خم جك به شير هيدروليك   -
  محل كاسه نمد دور شفت جك هيدروليك  -
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به جك فرمان و يا بالعكس باشد ، با اعمال گشـتاور بـه    اگر نشتي از محل اتصال لوله خم  شير هيدروليك : 5-5-3-1
در . مهره لوله ،  ايراد نشتي برطرف مي گردد كه روش صحيح آن ذيالً توضيح داده شـده اسـت  روش صحيح  بر روي 

  .صورتي كه  پس از اعمال گشتاور ، ايراد نشتي برطرف نگرديد ، بايستي اقدام به تعويض لوله شود 
  
  

و توسـط دسـت و بصـورت     قبل از اعمال گشتاور بر روي لوله ، ابتدا مهره كامال باز شده : روش صحيح اعمال گشتاور
صحيح  بر روي پيچ بسته شود و پس از اطمينان از قرارگيري صحيح رزوه ها بر روي هم ، با آچار اقدام به سفت نمودن 

  . اين عمل از رزوه به رزوه شدن پيچ و مهره جلوگيري مي نمايد .  شود  ) N.M( 23الي 18 و اعمال گشتاور به ميزان 
  
  

  
باشد و نشتي روغـن از محـل مـذكور    ) كاسه نمد ( وغن از محل دور شفت جك هيدروليك فرمان اگر نشتي ر:  5-5-3-2

  . گرددتعويض  بايد فقط جك هيدروليك فرمانايراد از جك بوده و محرز باشد،  
  
  
  

  . مربوط به مكانيزم فرمان نمي باشد...  ساير نشتي ها مانند نشتي از شيلنگ فشار قوي و :   5-5-3-3
به علت عدم رعايت روش صحيح بستن آن مـي باشـد و در چنـين     محل شيلنگ  فشار قوي هيدروليك  نشتي از  

در ايـن    رزوه هاي شير هيدروليك خراب و دفرمه مي شود  كه اين  عمل  باعث نشتي روغن  ميگـردد  مواقعي 
و تعويض آن به منشـاء  و بايستي  تمامي هزينه هاي جعبه فرمان ء ايراد شيلنگ فشار قوي مي باشد مواقع منشا
   . تخصيص داده شود ) شيلنگ فشار قوي ( بروز ايراد 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نشتي از محل اتصال لوله هاي خم به شير هيدروليك:    6تصوير شماره 
  

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir
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  و دنا ، پارس ، سمند405  و پارت سازانشتابكارهايهيدروليك شركت تست جعبه فرمانرالعملدستو

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  جك هيدروليكتي از محل اتصال لوله هاي خم به نش:  7تصوير شماره 
  
  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  )كاسه نمد ( نشتي از دور شفت جك هيدروليك :  8اره تصوير شم

  
  
  

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir
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  و دنا ، پارس ، سمند405  و پارت سازانشتابكارهايهيدروليك شركت تست جعبه فرمانرالعملدستو

  

  
  

  .نحوه صحيح اتصال لوله هاي جك به شير هيدروليك مطابق با شكل فوق مي باشد:  9تصوير شماره 
  

A

A

B

B

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir




