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فصل دوم: سيستم شاسى فصل دوم: سيستم شاسى 

بخش اول : اكسل و دسته موتور  : نگاه كلى اكسل و دسته موتور جلو 

 (N·m 36)1. مهره شش گوش لبه دار
2. صفحه فشار باالى دمپر جلو

3. مجموعه كامل كمك جلو-چپ 
(N·m 240) 4. پيچ شش گوش لبه دار

(N·m 240) 5. مهره شش گوش لبه دار
6. ميله موج گير جلو- مجموعه كامل ميله 

اتصال
7. پيچ شش گوش همراه با واشر مسطح 
(N·m 210 :عمودى N·m 180  :افقى)

8. پين نمدى 
9. مهره اشپيل خور شش گوش لبه دار(100 

(N·m
10. مجموعه كامل بازوى پايين جلو- چپ

11. درپوش الستيكى قاب  فرعى
12. مجموعه كامل قاب فرعى

13. پيچ شش گوش با واشر مسطح (210 
(N·m

(N·m 75)14. مهره شش گوش لبه دار
15. پايه پالستيكى ميله موج گير  جلو
16. ميله موج گير  محفظه موتور- جلو
17. پيچ شش گوش با واشر نوارى(23 

(N·m
18. مجموعه كامل ميله تعادل جلو

19. مهره شش گوش لبه دار
20. مجموعه كامل بازوى پايينى جلو- 

راست
21. مجموعه كامل كمك جلو- راست

(N·m 75) 22. مهره شش گوش لبه دار

اكسل و دسته موتور  تحت شرايط يكسان مى توانند كشش زيادى  را تحمل كنند. به عنوان شاخص اصلى اجرايى خودرو، قدرت ديناميكى 
آن ها بايد از همه لحاظ براى تعيين حركت اكسل تقويت شود. به طور كلى، خودروها توسط اكسل عقب رانده مى شوند به دليل اينكه 2/3 
وزن  كل خودرو توسط اكسل عقب متحمل مى شود كه به اين ترتيب كشش بهترى را ايجاد مى كند. خودرو سدان، ويژه سوارى شخصى 
وقتى كه  به طور كامل از هر 5 مسافر پر مى شود، اكسل جلو همراه با موتور، گيربكس، راننده و سرنشين كنار راننده بيشتر از سرنشينان 
عقب بر روى اكسل عقب وزن وارد مى كنند. افراد چاق معموال كنار صندلى راننده مى نشينند و بار بيشترى را بر روى اكسل جلو وارد مى 

كنند. بنابراين، فشار بيشترى روى محور جلو نسبت به محور عقب وارد مى شود.
زمانى كه خودرو توسط محور جلو رانده مى شود، افزايش وزن بر روى اكسل جلو مقاومت فرمان را زياد خواهد كرد، در نتيجه پاسخ فرمان 
قوى تر و عملكرد آن آسان تر مى شود. موتور به صورت عرضى قرار گرفته است، كه مناسب با خودروهاى ديفرانسيل جلو مى باشد و 

كاهنده اصلى هزينه و تعمير و نگهدارى مى شود. بنابراين، محور جلو LF620 اكسل محرك فرمان مى باشد
در واقع به عنوان محور فرمان و محور رانندگى عمل مى كند. اكسل متشكل از سگدست فرمان، مجموعه كامل قاب فرعى، مجموعه كامل 
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بازوهاى پايينى جلو، چپ و راست و دسته موتورشان مى باشد. كه در موارد زير استفاده مى شود:
و  جانبى  نيروى  مركز،  از  گريز  نيروى  اينرسى،  نيروى  ترمز،  نيروى  كشش،  خودرو،  ظرفيت  وزن،  مانند  گشتاور،  و  نيرو  تمام  تحمل   .1

فرسودگى تنش بوجود آمده تحت بار متناوب، و غيره
2. كاهش اثرات ناشى از لرزش، و ايجاد راحتى در حين سوارى و ثبات رانندگى.

3. جابجايى آسان فرمان
4. انتقال گشتاور موتور به چرخ سمت چپ و راست بعد از افزايش گشتاور از طريق كاهش سرعت و سپس تبديل آن به كشش رو به 

جلو.
سيستم دسته موتور جلو LF620 يك تعليق مستقل مك فرسون مى باشد. به شكل1-2 براى ساختارش مراجعه كنيد.

اين قطعه متشكل است از فنر لوله، كمك از نوع كنيسترى، دو جهته ، نامتقارن و همزمان، نوارتثبيت كننده، بازوى پايينى مثلثى مى 
باشد. فنر لوله خارج از مركز به كنيستر كمك متصل شده است ،در نتيجه پايه "يو" شكل فنر دسته موتور را تشكيل مى دهد. باالى پايه 
"يو" شكل به طور انعطاف پذيرى به بدنه خودرو متصل شده است. محدود كننده توقف روى كمك نصب شده است  و بلبرينگ كفگرد 

روى حلقه برجسته (نافى) باالى كمك قرار گرفته است. مركز پين سگدست دسته موتور جلو، خطوط كمك و فنر لوله بر روى هم 
منطبق نيستند، و يك فاصله خارج از محور فاصله سگدست را تشكيل مى دهد كه زاويه شيب پين سگدست از زاويه ميل پيستون بزرگتر 

است. اين طراحى از ويژگى هاى زير برخوردار است :
1. از غير تنظيم شدن عرضى فرمان هنگام پيچش دسته موتور مستقل،جلوگيرى مى كند، و ساييدگى و پاره شدن چرخ را كاهش      

مى دهد. 
2. هنگاميكه پيچش انعطاف پذيرى روى دسته موتور اتفاق مى افتد، پارامترهاى موقعيت چرخ ها هر كدام يكديگر را تكميل مى كنند 

هر چند كه پين سگدست تغيير كند و بنابراين ثبات خودرو افزايش مى يابد.
3. ساختار فشرده:كمك، فنر لوله اى و پين سگدست فرمان با يكديگر تركيب شده و ابعاد كوچك و از فضاى كمترى را توليد مى كنند 

كه براى موقعيت خودرو با موتور ساخته شده درجلو و محرك جلو مفيد مى باشد. 
4. تغييرات كم در محل چرخ جلو در طول رانندگى ايجاد ميكند.  بنابراين لطفا شيب و زاويه كسترپين سگدست را تنظيم نكنيد.

5. بار غير مجاز سبكتر در نظر گرفته شده، كه تاثير بار را روى دسته موتور كاهش داده و راحتى و روانى رانندگى را افزايش دهد.
6. چرخ هاى سمت چپ و راست به طور مستقل لوال شده اند، كه به تماس چرخ ها در جاده كمك كرده و لغزش خودرو را بر اثر تماس 

جاده كاهش و راحتى و ثبات خودرو را افزايش مى دهد.
2. دسته موتور عقب. 
به شكل 2-2 مراجعه كنيد

1. مجموعه كامل كمك عقب- چپ
(75N·m)2. مهره شش گوش لبه دار
(75N·m)3. پيچ شش گوش لبه دار

(85N·m)4. پيچ شش گوش گوش لبه دار
5. مجموعه كامل كمك عقب- راست

6. مهره شش گوش لبه دار
(75N·m)7. پيچ شش گوش لبه دار

8. پيچ شش گوش لبه دار
9. پيچ شش گوش لبه دار

10. واشر بزرگ
11. مهره شش گوش لبه دار

(120N·m)12. اجزاى جوش اكسل عقب
13. اجزاى ميل ثابت كننده عقب
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اكسل عقب دسته موتور يك محور در عقب خودرو مى باشد، كه عملكرد آن به صورت زير مى باشد :
1. تمام نيرو و گشتاور، مانند وزن، بارمجاز اسمى، كشش، نيروى ترمز، نيروى اينرسى، نيروى گريز از مركز، نيروى جانبى و فرسودگى تنش 

بوجود آمده تحت بار متناوب، و غيره را تحمل مى كند. 
2. ارتعاش و ضربه را كاهش، و راحتى خودرو و ثبات رانندگى را افزايش 

مى دهد. مجموعه اكسل عقب LF620 در شكل2-2 نشان داده شده 
است. مجموعه اكسل عقب از اجزاى جوش محور عقب (13)، كمك 

عقب-چپ (1)، كمك عقب- راست (6)، اجزاى ميله تثبيت كننده عقب 
(14) و بوش راست و چپ اكسل عقب، تشكيل شده است. دسته موتور  
يك بازوى معلق عقب با يك ميله پيچشى مى باشد. محور اصلى بدنه 

به طور مستقيم به بدنه و سپس با سيستم دسته موتور متصل شده است. 
سپس اجزا روى بدنه نصب شده است. فنر و كمك در نزديكى محور 

خودرو نصب شده اند. بازوهاى كمكى در اطراف محور خط وسط بدنه 
خودرو، يعنى موازى محور خودرو حركت مى كنند، كه به باال و پايين، به 

موازات بدنه خودرو و بدون زاويه كمبرحركت مى كنند.برجسته ترين مزيت 
آن ايجاد فضاى زياد بين چرخ چپ و راست و ايجاد هيچ زاويه كمبرى از بدنه مى باشد، 
و چرخ عقب (خار دار) بازوى حركتى دسته موتور براى بدنه خودرو ايجاد تعادل مى كند.
3. پارامترهاى تنظيم چرخ: اگر چرخ ها از هم ترازى خوب هندسى اى برخوردار باشند، 

بهره ورى سوخت و عمر تاير ها افزايش مييابد. 

1. زاويه كستر پين سگدست : زاويه بين باالترين نقطه مركز چرخ و جهت عمودى 
سمت ديد كنار خودرو مى باشد در شكل 3-2 نشان داده شده است. زاويه كستر مثبت 
(+) مى باشد، وقتى كه زاويه شيب جلو منفى است. برگشتگى پين سگدست بر كنترل 

جهت مكانيزم فرمان تاثير مى گذارد اما روى سايش و پارگى چرخ تاثير نمى گذارد. در 
صورتى كه زاويه كسترپين سگدست يك چرخ بيشتر از چرخ هاى ديگر باشد، اين چرخ 

به سمت خط مركز خودرو حركت كرده و خودرو به سمت جلو سمتى كه زاويه كستر  
پين حركت ميكند.

2- زاويه كمبر چرخ: شكل بيرونى آن از جلوى خودرو نشان داده شده است. زاويه كمبر 
چرخ به زاويه چرخ خارج از جهت عمودى نشا ن داده شد. در شكل 4-2  مى باشد. اگر 

نقطه باالى زاويه به سمت خارج برود، زاويه كمبر مثبت(+) خواهد شد و در حاليكه به 
سمت داخل رود زاويه منفى(-) مى شود. به سمت بيرون بودن آن نه تنها بر كنترل جهت تأثير ميگذارد بلكه باعث كهنگى و پاره شدن 

چرخها مى شود. بيرون بودن بيش از حد آن باعث كهنگى چرخها و باعث مى شود خودرو به سمت زاويه كمبر بزرگتر يا يك طرف 
حركت كند. 

3. همگرايى چرخ: به حركت چرخ به داخل و خارج از مركز خط هندسى يا 
خط جلو راننده تلقى مى شود. همگرايى منفى، حركت خارجى چرخ، مى باشد كه 

در شكل 5-2 نشان داده شده است. 
همگرايى چرخ ها براى تضمين حركت موازى آنها طراحى شده است. و 
همچنين اين همگرايى مقدارى به چرخش خودرو در هنگام رانندگى به سمت 

جلو كمك مى كند. تنها با وجود همگرايى، چرخ ها مى توانند به طور موازى در 
سطح جاده حركت كنند. 
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4. زاويه پرتاب: چرخ هاى جلو نقش هدايت خودرو را دارند در حاليكه چرخ 
هاى عقب دنباله روى آنها هستند. اين كه دنباله روندگى چرخ ها بر اثر زاويه 
پرتاب مى باشد كه زاويه بين دنباله روندگى چرخ هاى عقب و خط مركز بدنه 

خودرو مى باشد. ( در شكل 6-2 نشان داده شده است). 

5- پارامتر هاى استاندار تنظيم چرخ، 
جدول 2-1 

IIII. جدول برطرف كردن خطا، . جدول برطرف كردن خطا، 

جدول 2-2 

فعاليت دليل احتمالى مشكل
چك كنيد كه بار نامناسب توزيع نشده باشد و يا فنر غير استاندار 

نباشد(فنركوتاه شده) ارتفاع نامناسب خودرو( ارتفاع باال يا پايين جلو يا عقب)

تكيه به يك سمت
سيستم فرمان را چك كنيد شكستگى يا سائيدگى جعبه دنده و يا شكستگى ميله 

اتصال
ترمز را چك كنيد سيستم ترمز

چرخ ها را تنظيم كنيد تنظيم نادرست چرخ ها
بلبرينگ چرخ جلو را چك كنيد شكستگى بلبرينگ چرخ

تقدم و تاخر يا تعويض چرخ چرخ و تاير
چك كنيد كه بار نامناسب توزيع نشده باشدو يا فنر غير استاندار 

نباشد (فنركوتاه شده) ارتفاع نامناسب خودرو( ارتفاع باال يا پايين جلو يا عقب)

سيستم فرمان را چك كنيدتنظيم نبودن چرخ شاتون يا ميله اتصال
تست بازوى اتصالى را در اين بخش انجام دهيد اتصال كروى  بازوى نگهدارنده زيرين دسته موتور

چرخ را تنظيم كنيد تنظيم نادرست چرخ
زاويه كستر عقب را چك كنيد زاويه كستر نادرست چرخ

كج بودن غربيلك فرمان
دسته موتور عقب را چك كنيد صدمه به دسته موتور عقب

در صورت لزوم اجزاى دسته موتور جديد را نصب و چك كنيد بوش يا ميله هاى اتصال باالنس جلو وعقب

رانندگى سخت
در صورت لزوم اجزاى دسته موتور جديد را نصب و چك كنيد بوش بازوى پايه زيرين دسته موتور جلو
در صورت لزوم اجزاى دسته موتور جديد را نصب و چك كنيد بوش بازوى دسته موتور عقب

كمك فنرعقب را چك كنيد ترمز و فنر جلو
كمك عقب را چك كنيد كمك فنرعقب
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بلبرينگ چرخ را چك كنيد خوردگى بلبرينگ چرخ جلو
تست گلوله اتصالى را در اين بخش انجام دهيدصداى زياد اتصال كروى  بازوى نگهدارنده زيرين دسته موتور

دسته موتور را چك كنيد صدمه به دسته موتور
باد چرخ را تنظيم كنيد باد نامناسب چرخ

تاير سائيده شده و نامناسب
چرخها را تنظيم كنيد تنظيم نادرست چرخ

بلبرينگ چرخ جلو را چك كنيد صدمه يا خوردگى بلبرينگ چرخ جلو

لرزش
تاير را چك كنيد. تاير را باالنس كرده يا يك تاير جديد نصب 

كنيد چرخ و تاير

چرخها را تنظيم كنيد تنظيم نادرست چرخ
سيستم فرمان را چك كنيد عملكرد غير طبيعى سيستم فرمان

IIIIII. نگهدارى . نگهدارى 

تنظيم چرخ جلو 
تنظيم خارجى چرخ جلو

تنظيم خارجى چرخ جلو همان طور كه در شكل 7-2 نشان داده شده است مى باشد. 
پايه نگهدارنده (ساپورت) را در روى گيره روميزى ثابت نمائيد طورى كه سوراخ هاى 
آن با  پانل جانبى منطبق شود پيچيدگى مى تواند توسط سوراخ مقر پيچ (بين صفحه 

ساپورت و مفصل فرمان) تنظيم شود .

1. زاويه كمبر
2. سوراخ باالى مفصل فرمان
3. سوراخ پايينى مفصل فرمان
2- تنظيم همگرايى چرخ جلو.

1. مهره شش گوش قفل شونده
2. شفت ميل مهار فرمان

3. گيره درزگير
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جزييات به صورت زير مى باشد :
گيره(كلمپ)كوچك گردگير روى ميله تعادل فرمان را باز كنيد.

غربيلك فرمان را در حالت وسط قرار دهيد.
همانطور كه در شكل 8-2 نشان داده شده است، پيچ شش گوش را آزاد كرده و ميله تعادل فرمان را براى يك زاويه همگرايى مناسب 

بچرخانيد.
مطمئن شويد كه هرگردش  ميله تعادل در يك طرف معادل طرف ديگر پيچانده شود.  

مهره قفل شونده را محكم كنيد.
گيره گرد گير را وصل كنيد. 

ii. تعويض قسمتها و اجزاى مجموعه 
تعويض مجموعه توپى چرخ ترمز جلو

باز كردن مجموعه توپى چرخ ترمز جلو
خودرو را باال برده و جك را به طور درست زير آن قرار داده و مجموعه چرخ 

را باز كنيد.
همانطور كه در شكل 9-2 نشان داده اتصال سنسور سرعت چرخ را از 

سوكت و پايه آن جدا كنيد. 

پايه سيلندر ترمز و سيلندر ترمز را جدا كنيد و آن را در زير بدنه 
خودرو ببنديد تا از خميدگى يا حتى آسيب لوله ترمز به دليل سنگينى 

وزن سيلندر ترمز جلوگيرى كنيد. 
سپس ديسك ترمز را جدا كنيد.

مهره هاى شفت را باز كنيد.
همانطور كه در شكل 10-2 نشان داده است ابزار جدا كننده را از 
روى توپى نصب كنيد تا بتوانيد شفت بلبرينگ ،چرخ ،توپى و بلبرينگ 

چرخ با 3 مهره رل جدا كنيد.

مطابق شكل 11-2 بلبرينگ چرخ را در 
بياوريد. 

2- نصب مجموعه توپى چرخ ترمز جلو
براى نصب، روند جداسازى را برعكس 

اجرا كنيد. وقتى كه سنسور چرخ جلو 
را نصب كرديد، مطمئن شويد كه بست 

اتصالى كامال قفل شده باشد. 
ميله تعادل جلو را تعويض كنيد

ميله تعادل جلو را باز كنيد. اتصاالت 
مربوطه را باز كنيد. مجموعه قاب فرعى  

را به پايين هدايت كنيد مطابق شكل 
12-2 مى باشد. 

شكل 2-9

    شكل 2-10
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ميله تعادل جلو را مطابق شكل 13-2 خارج كنيد.
2- نصب: ميل تعادل جلو را نصب كنيد. (برعكس جدا 

كردن قطعات) عمل كنيد. 
سگدست فرمان را تعويض كنيد.

تعويض سگدست همراه با مجموعه كامل دنده ترمز مطابق 
با قسمتهاى ذكر شده در مورد دنده ترمز مى باشد.

تعويض مجموعه طبق پايين
مجموعه طبق پايين را باز كنيد

چرخ را بچرخانيد تا قسمتهاى مربوطه از چرخ جلو تا 
حداقل وضعيت حركت كنند.

مطابق شكل 14-2 پين دوشاخه و مهره اشپيل خور را از 
پين پيچى سرگلوله ايجاد كنيد و به سگدست فرمان ضربه بزنيد 

تا پين گلوله طبق پايينى  از سگدست فرمان جدا شود. 

شكل 2-12

شكل 2-13

شكل 2-14

پين قفل كن و مهره را باز كنيد. براى 
جداسازى سيبك از سگدست فرمان به 

سگدست ضربه نزيند 
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2 پيچ و مهره  را جدا سازيدو مجموعه طبق پايين را خارج كنيد مطابق 
شكل 15-2. لطفا مهره قفل شونده را نچرخانيد چون هر چرخش به آن 

صدمه مى زند. 
مجموعه طبق پايين را چك كنيد

قبل از نصب مهره هاو پين پيچى سرگلوله اى را بيش از 5 بار همانطور 
كه در شكل 16-2 نشان داده شده تكان دهيد. 

با استفاده از آچار تركمتر با يك سرعت چرخش به مدت 2 تا 4 ثانيه 
مهره را بچرخانيد و گشتاور چرخش را براى بار پنچم ثبت كنيد. گشتاور 

0,05  1,98Nm چرخش

نصب 
به طور موقت مجموعه كامل بازوى پايينى دسته موتور جلو را باز  

كنيد.  با دوپيچ و مهره مجموعه كامل بازويى پايين دسته موتور جلو 
را ببنديد. همانطور كه در شكل 17-2  نشان داده شده است نيازى به 

تركمتر نمى باشد. 

طبق پايين دسته موتور جلو را به سگدست فرمان با مهره ها وصل كنيد. 
گشتاور سفت كردن : 100N.m مى باشد. شكل 18-2 را دنبال كنيد.

نصب اشپيل توجه: در صورتيكه سوراخ دوشاخه به درستى با پين تنظيم 
نشده باشد. لطفا قدرى بيشتر سفت كنيد تا سوراخ مقابل پين قرار بگيرد. 
طبق پايين دسته موتور جلو راكامال" سفت كنيد. همانطور كه در شكل 

17-2 نشان داده شده بازويى پايين را با دو پيچ محكم كنيد. 

تعويض كمك 
مجموعه كامل كمك جلو را بازكنيد.

چرخ جلو را باز كنيد.

شكل 2-15

شكل 2-18

موقتًا دو مهره را سفت كنيد

شكل 2-16

پنج مرتبه سيبك زير طبق را به طرف عقب و جلو تكان دهيد

شكل 2-17

موقتا دو مهره را سفت كنيد
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شلنگ ترمز را بازكنيد. پيچ، شلنگ ترمز و خار سيم كشى سنسور سرعت 
(اى بى اس) را ازپايه كمك مطابق شكل 19-2 جدا كنيد.

كمك جلو همراه با فنر لوله اى را جدا سازيد.
مهره هاى اتصال ميل تعادل جلو و كمك جلو را باز كنيد. سپس كمك 
فنررا از سگدست فرمان جداكنيد 2 مهره و پيچ اتصالى مجموعه كامل 

كمك جلو و سگدست فرمان را همانطور كه در شكل 20-2 نشان داده 
جدا كنيد. 

كمك جلو را از فنر لوله اى جدا كنيد و بعد  3 مهره براكت تعليق
جلو را مطابق شكل 2-21 جدا نمائيد.

2.نصب مجموعه كامل كمك جلو
براى نصب برعكس روند باز كردن عمل نماييد. 

3.مجموعه كمك عقب را باز كنيد.
1- چرخ عقب را باز كنيد

2-مجموعه كامل كمك عقب سمت راست و چپ را مطابق 
شكل 22-2 باز كنيد.

با جك قاب اكسل عقب را باال ببريد.
مهره ضخيم شش گوش متصل به كمك عقب را از مجموعه 

قاب فرعى عقب جدا كنيد.

يك پيچ و 2 مهره متصل به مجموعه كامل كمك عقب و بدنه خودرو 
را جدا سازيد.

4-كمك عقب را از بدنه جدا سازيد.
نصب مجموعه كامل كمك عقب: براى نصب، برعكس روند باز كردن 

عمل كنيد.
مجموعه كامل كمك را بررسى كنيد.  چك كنيد آيا مقاومت غيرطبيعى اى
 يا صدايى هنگام فشار دادن يا كشيدن ميله فشارى كمك توليد مى شود 

يا نه. در صورت هر گونه موارد غير نرمال، لطفا كمك را تعويض كنيد. 

شكل 2-19

شكل 2-21

شكل 2-22

شكل 2-20

مهره هاى ايمنىمهره هاى ايمنى
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