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II. تشخيص مشكل سيستم فرمان. تشخيص مشكل سيستم فرمان

نكات بررسى
هنگام تعويض اجزاء دقت زيادى را بكار بگيريد. اقدام نامناسب احتمال دارد روى عملكرد سيستم فرمان تاثير گذاشته و منجر به تصادف

شود.
سيستم SRS: اين خودور به سيستم SRS  همانند كيسه هواى راننده و سرنشين. اگر كيسه هوا به درستى نصب وتعمير نشود (باز شدن ) 
ناگهانى آن منجر به تصادفات جدى خواهد شد. جدول زير مربوط به پيشگيرى هاى كمكى سيستم تعمير ونگهدارى و  شامل (باز كردن

،نصب و بازديد و يا تعويض قطعات) مى باشد.
جدول برطرف كردن مشكل

با كمك جدول برطرف كردن مشكل ( در جدول 3-2) تشخيص نقص بسيار آسان خواهد شد. جدول زير مشكالت رايج را نشان مى دهد.
تمامى مشكالت را با راهكارهاى اين جدول برطرف سازيد. هر يك از اجزا را به ترتيب بررسى كنيد. اين اجزا را در صورت لزوم تعمير يا

تعويض كنيد.
جدول 2-3

عملكرد دليل احتمالى مشكل
سايز تايرها را چك كنيد و باد آنها را تنظيم

كنيد اندازه الستيك نامناسب يا فشار باد زياد تايرها.

وقتى كه فرمان ثابت و خودور به طور
مستقيم به جلو حركت مى كند، خودرو

به طرفين كشيده مى شود

بار را تنظيم كنيد بار بيش از حد خودرو يا بار نامتعادل.
در صورت لزوم جعبه فرمان يا سيبك ميل 

فرمان (چينى ميل فرمان) جلو را تعويض كنيد گشادى ويا شكستگى ميله مهار اكسل جلو.

پيچها را محكم و يا تعويض كنيد شل ويا گشاد شدن پيچهاى جعبه فرمان.
مجموعه سيبك زير كمك دسته موتور ا

تعويض كنيد گشاد شدن يا خوردگى سيبك زير دسته موتور.

سفت كردن پيچهاى شفت پينيون
سفت كردن شفت اتصال ستون فرمان

شل بودن پين چار شاخ ستون فرمان و مجور دنده پيستون
ديفرانسيل .

سفت چارشاخ ستون فرمان را تعويض كنيد شل شدگى يا شكستگى چارشاخ گاردان ستون فرمان
در صورت نياز تنظيم كنيد تنظيم نادرست همگرايى( زاويه  تو- اين)

اجزاى دسته موتور عقب را محكم يا تعويض
كنيد گشاد شدن يا شكشتگى دسته موتور عقب

باد تايرها را تنظيم كنيد فشار باد نادرست تايرها

كشيده شدن خودرو به يك سمت
هنگام رانندگى روى جاده صاف

درصورت لزوا از تايرهاى جديد استفاده كنيد سايز نادرست تايرها يا تايرهاى با آج هاى مختلف
بار را تنظيم كنيد بار بيش از حد خودرو يا بار نامتعادل

در صورت لزوم تنظيم كنيد تنظيم نادرست همگرايى( تو-اين)
در صورت لزوم اجزاى دسته موتور جلو را

تعويض كنيد شكستن اجزاى دسته موتور جلو
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در شرايطى كه سرعت وسيله نقليه زير 50 
كيلومتر در ساعت (30mph)، دنده را خالص 
كنيد، سوئيچ را روى وضعيت I (موتور خاموش) 

بچرخانيد. در صورتى كه وسيله نقليه هنگام 
توقف به يك طرف كشيده نشد،مجموعه جعبه 

فرمان را تعويض كنيد در صورتى كه وسيله 
نقليه به يك طرف كشيده شد، چرخهاى جلو  
همان طرف را با چرخ هاى عقب همان طرف 
عوض نمائيد و در صورتيكه خودرو دوباره به 

همان جهت متمايل شد تعليق جلو را بازديد و 
زاويه تواين را تنظيم نمائيد.

عملكرد نامتعادل شير جعبه دنده فرمان

كشيده شدن خودرو به يك سمت 
هنگام رانندگى روى جاده صاف

در صورت لزوم تنظيم كنيد. نرمال بودن ترمزهاى جلو و عقب را چك كنيد.
در صورت لزوم اجزاى دسته موتور عقب را 

تعويض كنيد.
خميدگى و تا شدن اجزاى دسته موتور عقب و شكستگى حلقه 

فنر دسته موتور عقب / جلو را بررسى كنيد
در صورت لزوم اجزاى دسته موتور عقب را 

تعويض كنيد.
پيچها را سفت كنيد.

گشاد شدن يا سائيده شدن اجزا دسته موتور عقب و پيچ را چك 
كنيد.

در صورت لزوم سيبك فرمان را تعويض كنيد. اتصال شفت ورودى  جعبه دنده فرمان

صداى كوبيدن يا زوزه كشيدن جعبه 
فرمان  وسفتى چرخها هنگام رانندگى 

در جاده خاكى يا سخت

در صورت نيازجعبه دنده فرمان را تعويض 
كنيد. شل بودن يا خوردگى ميله مهار اكسل جلو

پيچها را سفت يا در صورت لزوم تعويض كنيد. شل بودن يا شكسته شدن پيچهاى جعبه فرمان
پيچها را سفت كنيد. شل شدن پيچها و چارچاخ ستون فرمان وسيبك فرمان

پيچهاى گردگير سيبك را سفت يا تعويض 
كنيد. شل شدن پيچ هاى گرد گير سيستم تعليق و يا سيبك فرمان

در صورت لزوم ستون فرمان را تعويض كنيد. شفت نامناسب ستون فرمان
فشارباد چرخها را تنظيم كنيد. باد نامناسب چرخ ها

بعد از گرداندن فرمان به يك سمت، 
فرمان به مكان مركزى خود باز نمى 

گردد، مگر به كمك راننده كه در 
هنگام گرداندان فرمان با سمتى و 

ممانعت آن مواجه مى باشد.

در صورت لزوم تايرها را تعويض كنيد. سايز يا نوع نادرست آج چرخ ها

ستون فرمان را تنظيم كنيد. تنظيم نبودن ستون فرمان يا گير كردن محافظ ستون به 
غربيلك فرمان

اتصال آن را تعويض كنيد. گير داشتن چار شاخ سال ستون فرمان
در صورت لزوم بالشتك  را تعويض كنيد. پاره شدگى مقر آب بندى بالشتك شفت ستون فرمان

در صورت نيازجعبه  دنده فرمان را تعويض 
كنيد. گيرداشتن و يا شكستگى ميل تعادل

در صورت لزوم اجزاى دسته موتور جلو را 
تعويض كنيد. شكستگى يا خوردگى اجزاى سيستم تعليق

در صورت لزوم تنظيم كنيد. تنظيم نبودن همگرايى (تو- اين)چرخ ها
ستون فرمان را تعويض كنيد. گرفتگى بلبرينگ ستون

سيستم هيدروليك فرمان را بشوئيد. آلوده شدن روغن فرمان
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در صورت لزوم روغن را دوباره پر كنيد و نشتى 
روغن را چك كنيد. كافى نبودن روغن پمپ فرمان

سنگين به نظر رسيدن فرمان هنگام 
رانندگى يا پارك

كشش لواز م جانبى تسمه را چك كنيد. كشش نادرست لوازم جانبى تسمه ها
در صورت نياز شلنگ كولر را تعويض كنيد. نشتى شلنگ بيرونى كولر

تخليه هواى سيستم هيدروليك فرمان را چك 
كنيد. سرعت دور آرام نادرست موتور

پولى يا تسمه پمپ هيدروليك فرمان را 
تعويض كنيد. شل شدن يا خراب شدن پولى يا تسمه پمپ هيدروليك فرمان

جريان پمپ و فشار آن را چك كنيد. به تست 
جريان پمپ و فشار در اين بخش مراجعه كنيد. فشار و يا جريان روغن پمپ خارج از  اندازه مشخص است

شلنگ و كولر را تميز كنيدو در صورت لزوم آن 
را تعويض كنيد مسدود شدن شلنگ يا خط لوله كولر

وجود مواد خارجى يا آلوه به سيستم را چك 
كنيد. سيستم هيدروليك فرمان را بشوييد. كثيف و آلوده شدن شفت فرمان

سيستم را هوا گيرى كنيد. وجود هوا در روغن فرمان
ارتفاع سطح روغن را درست كنيد. بيش از حد روغن پر كردن

اجزايى را كه مشكوك به نشتى مى باشد را نشتى روغن
شناسايى و تعمير كنيد. نشتى اجزاء

در صورت لزوم تسمه جانبى را تعويض كنيد. درستى كشش تسمه يا لغزش آن را چك كنيد.

تسمه پروانه جانبى خودور صداى جيغ 
بلند را توليد مى كند ( به خصوص 

هنگامى كه فرمان تا آخر مى چرخدو 
خودرو به حالت پارك در مى آيد)

اجزاء جانبى تسمه را تعويض كنيد شل شدن يا شكستگى اجزاء جانبى تسمه صداى تق تق از پمپ فرمان 
روغن را تا سطح معين پر كنيد و سيستم را 

هواگيرى كنيد كافى نبودن روغن و امكان نشتى
صدا از پمپ هيدروليك فرمان

نشتى را چك و تعمير كنيد ودر صورت لزوم 
پمپ هيدروليك فرمان جديد نصب كنيد. پمپ هيدروليك فرمان

نرمال روغن در دمايى كمتر از 54 درجه سانتى گراد از سوپاپ كنار 
گذر جريان يافته وبه پوسته سوپاپ پمپ مى رود صداى فش

هوا را از سيستم خارج كنيد وجود هوا در روغن و نشتى در سيستم
در صورت نياز پمپ هيدروليك فرمان را صداى  زار زدن (نفس نفس)

تعويض كنيد
اُ رينگ ( نشت بند روغن) درپوش سوپاپ يك طرفه را بررسى 

كنيد
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ارتفاع سطح روغن را درست كنيد. روغن بيش از حد

نشتى در پمپ هيدروليك فرمان
يا باك بنزين

يك درپوش روغن جديد يا اُرينگ جديد نصب 
كنيد.

شل شدن، شكستگى ويا نداشتن در پوش روغن يا نداشتن 
اُرينگ درپوش

در صورت نياز يك اتصال شلنگ جديد نصب 
كنيد. شل شدن يا شكستگى اتصال شلنگ

پمپ هيدروليك جديدى نصب كنيد. نشتى و يا شكستگى كاسه نمد شفت ،شكسته شدن روتورشفت 
مانند خش يا ضرب ديدگى، خوردگى بوش يا ماسوله اى شفت

پمپ هيدروليك جديدى نصب كنيد. لوله ورودى

پمپ هيدروليك جديدى نصب كنيد. سوراخ شلنگ
در صورت نياز مهره ها را سفت كنيد. شل بودن مهره هاى اتصال لوله خروجى يا  در پوش سوپاپ
پمپ هيدروليك جديدى نصب كنيد. شكسته شدن اتصال، مهرها ،درپوش و يا لوله خروجى

روغن را تا سطح معين پر كنيد و نشتى در 
سيستم را بررسى كنيد. كافى نبودن روغن فرمان هيدروليك 

در صورت نياز آن را تعويض كنيد.صداى غير طبيعى  خوردگى چارخ فرمان
چك ودر صورت نياز تعويض كنيد. معيوب بودن پره پمپ فرمان هيدورليك
در صورت نياز آن را تعويض كنيد. معيوب بودن جعبه فرمان

باد آن را تنظيم كنيد. فشار باد نادرست تايرها

كافى نبودن برگشت فرمان
چرخها را تنظيم كنيد. نادرست بودن تنظيم چرخ جلو

تنظيم كنيد و در صورت لزوم تعويض نماييد. خم شدن ستون فرمان
در صورت لزوم تعويض كنيد. عملكرد نادرست دنده فرمان

در صورت نياز آن را تعويض كنيد. فرسوده شدن سگدست فرمان

خالصى بيش از حد
در صورت نياز آن را تعويض كنيد. خوردگى سيبك زير طبق
در صورت نياز آن را تعويض كنيد. خوردگى شفت ميانى و اتصال لغزشى رابط دوشاخه
در صورت نياز آن را تعويض كنيد. خوردگى بلبرينگ چرخ جلو
در صورت نياز آن را تعويض كنيد. عملكرد نادرست جعبه فرمان

باد تايرها را تنظيم كنيد. تنظيم نادرست باد تايرها

فرمان سنگين

روغن را تا سطح معين پر كنيد و وجود نشتى 
در سيستم را بررسى كنيد. كم بودن روغن فرمان هيدروليك

چرخها را تنظيم كنيد. تنظيم نادرست چرخ جلو
در صورت نياز تعويض كنيد خوردگى سگدست فرمان
در صورت نياز تعويض كنيد خوردگى سيبك زير طبق

در صورت نياز چك و تعويض كنيد خم شدن ستون فرمان
در صورت لزوم تعويض كنيد عملكرد نادرست پره پمپ فرمان هيدروليك

در صورت نياز آن را تعويض كنيد عملكرد نادرست جعبه فرمان
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IIIIII. تعميرونگهدارى. تعميرونگهدارى
حركت آزاد و راحت فرمان را چك كنيد روش چك كردن

حركت روان فرمان به شرح زير است :
1. اطمينان حاصل كنيد كه چرخ ها در وضعيت مستقيم رو به

جلوى جاده هستند.
2. به آرامى فرمان را بچرخانيد، حركت آزاد و روان آن را چك
كنيد. همانطور كه در شكل 24-2 نشان داده شده، آزادى يا

خالصى فرمان كمتر از 20 درجه مى باشد.

فرمان و ستون فرمان در شكل 25-2 نشان داده شده است.
جداسازى و نصب مجموعه كامل غربيلك فرمان و ميل فرمان

شكل 2-25

شكل 2-24

مجموعه كامل غربيلك فرمان

مجموعه كامل ستون فرمان

پين پالستيكى

گردگير ميل فرمان

پين پالستيكى

يرينگ صداگير جعبه فرمان

صداگير جعبه فرمان
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توجه :
براى تعمير و نگهدارى پمپ فرمان اين نكات را انجام دهيد.

قطب منفى باترى را قطع كنيد.
اطمينان حاصل كنيد كه چرخ هاى جلو در وضعيت مستقيم روبه جلو هستند.

1. باز كردن
1. مجموعه كليد بوق را باز كنيد.

توجه : اتصال كيسه هوا را زمانيكه سوئيچ روى حالت"روشن" است جدا
كنيد.

2) دو پيچ رابا آچار بكس يا پيچ گوشتى شل كنيد تا زمانى كه سر پيچ به
پوسته برسد

همانطور كه  در شكل 26-2 نشان داده شده است .

3. كليد بوق را از داخل فرمان همانطور كه در شكل 2-27
نشان داده شده است خارج كنيد.

4. با استفاده از پيچ گوشتى بخش قفل شده اتصال كيسه
هوا را آزاد و سپس اتصال كيسه هوا را جدا سازيد.

توجه : دقت كنيد هنگام خارج كردن مجموعه كليد بوق،
اتصال سيم كشى كيسه هوا جدا نشود و هنگام نصب

صفحه باالئى را هنگام قرار دادن مجموعه به باال بكشيد؛
دكمه مجموعه بوق را جدا نكنيد.

5. سوكت اتصال را جدا كنيد.

6. مهره ثابت كننده وسط غربيلك فرمان را باز كنيد،
همانطور كه در شكل  28-2 نشان داده شده است.

7. محل قرار گرفتن غربيلك بر روى شافت اصلى فرمان را عالمت
گذارى كنيد.

8. از ابزار مخصوص براى در آوردن غربيلك فرمان استفاده كنيد.
9. درپوش پايينى ستون فرمان را در آورده. سه پيچ  درپوش پايينى

ستون فرمان را مطابق شكل 29-2 خارج كنيد.

10. سوئيچ جرقه را در وضعيت ACC قرار بدهيد، و
مجموعه فنر لوله اى را جدا سازيد.

توجه : سوئيچ مركب با يك گيره فلزى و 2 گيره
پالستيكى به صفحه نصب متصل شده است. ابتدا گيره
فلزى را با پيچ گوشتى به باال اهرم كنيد و سپس گيره
هاى پالستيكى را جدا كنيد. ساختار را در شكل 2-30

مشاهده كنيد.

شكل 2-26

شكل 2-27

شكل 2-28

شكل 2-29

سه پيچ منحنى شده را باز كرده تا پوسته
بااليى و پايينى ميل فرمان باز شود.
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جلو).11. سوئيچ مركب چپ را مطابق شكل 31-2 باز كنيد. (مجموعه سوئيچ كاهنده نور 
12. سوئيچ مركب سمت راست را باز كنيد (مجموعه سوئيچ برف پاك كن).

13. درپوش گردگير ستون فرمان را برداريد.
14. مجموعه شفت ميانى شماره 2 فرمان را جدا سازيد، همانطوركه در

شكل32-2شان داده شده است.
محل انطباق دو شاخه كشويى و شفت ميانى را عالمت گذارى كنيد.

2- پيچ A وB، را شل كرده و سپس شفت ميانى را جدا كنيد.

15. مجموعه ستون فرمان را باز كنيد، همانطوركه در
شكل33-2 نشان داده شده است.

كانكتور و بست سيم كشى را از مجموعه ستون فرمان جدا
كنيد.

3 پيچ  ومجموعه ستون فرمان را جدا سازيد.

16. مجموعه شفت ميانى شماره 2 فرمان را جدا سازيد.
محل انطباق شفت اصلى و شفت ميانى را عالمت گذارى كنيد همانطور

كه در شكل 34-2 نشان داده شده است.
پيچ وشفت ميانى  را جدا كنيد.

شكل 2-30

شكل 2-32

شكل 2-33

شكل 2-34

فنر لولكليد برف پاك كن
كليد دسته راهنما و كليد چراغها

شكل 2-31

ابتدا خار فلزى را با نيروى زياد باز كنيد

س دو پين
سپ

پالستيكى را باز كنيد

مطابق با عالمت
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17. پايه نگهدارنده سوئيچ را از ستون فرمان جدا سازيد، همانطور كه
در شكل35-2 نشان داده شده است.

با استفاده از سنبه،روى مركز دو پيچ مخروطى را عالمت گذارى
كنيد.

2 – با مته 3 -4 ميلى مترى دو پيچ را سوراخ كنيد.
3- 2 پيچ و مجموعه پايه نگهدارنده سوئيچ روى ستون فرمان را

توسط يك پيچ گوشتى جدا كنيد.
18. صفحه گيره فوقانى ستون فرمان را جدا كنيد.

19. مغزى سوئيچ راجدا كنيد ،همانطوركه در شكل 36-2نشان داده شده است.

سوئيچ را در  وضعيت ACC قرار دهيد.
- قفل را به طرف پايين فشار دهيدو مغزى قفل را با پيچ گوشتى

بيرون بكشيد.
20. مجموعه كليد هشدار بازبودن قفل  را جدا كنيد.

1- سوئيچ هشدار باز بودن قفل را از مجموعه سوئيچ جرقه جدا كنيد.
2- مجموعه سوئيچ  هشدار باز بودن قفل را باز كنيد.

21. مجموعه سوئيچ جرقه را جدا كنيد. 2 پيچ و همچنين مجموعه
سوئيچ جرقه را از پايه ستون فرمان جدا سازيد.

(2) نصب
1. براى نصب مجموعه سوئيچ جرقه و سوئيچ هشدار باز بودن قفل، بر

عكس روش باز كردن عمل نماييد.
2. مجموعه مغزى قفل سوئيچ جرقه را نصب كنيد.

1.  اطمينان حاصل كنيد كه سوئيچ جرقه روى وضعيتACC مى باشد.
2. مجموعه مغزى قفل سوئيچ جرقه را نصب كنيد.

3) قفل بودن فرمان را بررسى كنيد.
1. قفل بودن فرمان را بدون كليد بررسى كنيد.

2.  مكانيزم قفل فرمان  را براى آزاد شدن هنگامى كه كليد در سوئيچ قرار مى گيرد در وضعيت ACCبررسى كنيد.
4) پايه نگهدارنده سوئيچ را روى ستون فرمان نصب كنيد.

1. از دو پيچ مخروطى براى نصب موقت مجموعه سوئيچ كمكى گيره روى ستون فرمان استفاده كنيد.
2. دو پيچ مخروطى  را با پيچ گوشتى تا جائيكه از مهره جدا شود، باز كنيد.

5) مجموعه شفت ميانى شماره 2 فرمان  را نصب كنيد.
1. شفت ميانى و شفت  اصلى را طبق نشانه تنظيم كنيد.

2. شفت ميانى را با پيچ نصب كنيد. گشتاور سفت كردن آن : N·m36 مى باشد.
6) مجموعه ستون فرمان را نصب كنيد.

1. مجموعه ستون فرمان را با سه پيچ نصب كنيد. گشتاور سفت كردن آن : N·m .21مى باشد.
2.سوكت اتصال را به بست دسته سيم كشى وصل كنيد.

7) مجموعه شفت ميانى شماره 2 فرمان را وصل كنيد.
1. انطباق شفت ميانى و دوشاخه كشويى را تنظيم كنيد.

N·m .28 : را با پيچ گوشتى محكم كنيد. گشتاور سفت كردن A را نصب و پيچ B2. پيچ
8) پوشش محافظ ستون فرمان را نصب كنيد.

9) سوئيچ برف پاك كن را نصب كنيد. مجموعه سوئيچ برف پاك كن و كانكتور را نصب كنيد.
10) مجموعه سوييچ تنظيم كننده (ديمر) چراغ جلو را نصب كنيد. مجموعه سوييچ تنظيم كننده (ديمر) چراغ جلو و كانكتور را نصب كنيد

شكل 2-36

شكل 2-35
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12 فنر ساعتى را هنگامى كه كليد در وضعيت  ACCاست نصب نماييد
. 13 كليد داخل قفل را چك كنيد

. 14 درپوش فوقانى ستون فرمان را نصب كنيد. درپوش بااليى و پايينى ستون فرمان را با سه پيچ متصل كنيد
. 15 فنر ساعتى را تنظيم كنيد

.   1اطمينان حاصل كنيد كه سوئيچ جرقه در وضعيت خاموش باشد
. 2 اطمينان حاصل كنيد كه ترمينال منفى باترى قطع شده باشد. توجه  كاركرد پس از 90 ثانيه

. 3 ديسك كابل را خالف جهت عقربه با دست تا آنجا كه ديگر نمى توان چرخاند، بچرخانيد
.   4ديسك كابل را در جهت عقربه ى ساعت حدود 2,5 دور بچرخانيد، و عالمت را تنظيم كنيد

. توجه  ديسك كابل مى تواند در اطراف مركز حدود 2,5 دايره بچرخد
. 16 مجموعه فرمان را نصب كنيد

. 1 عالمت انطباق مجموعه فرمان و شفت اصلى فرمان را تنظيم كنيد
. 2 فرمان را با مهره قابل بست نصب كنيد. گشتاور سفت كردن N·m50 مى باشد

. 3 كانكتور را متصل سازيد
. 17 مجموعه دكمه بوق را بررسى كنيد
. 18 مجموعه دكمه بوق را نصب كنيد

توجه
. 1 اجزاى كيسه هوا وسيله نقليه ديگرى را براى خودرو استفاده نكنيد. در صورت نياز يك كيسه هواى ديگر خريدارى كنيد

. A. اطمينان حاصل كنيد كه مجموعه دكمه بوق با پيچش مشخص نصب شده است
. B. هنگامى كه كانكتور يا شلنگ قطع، ترك برداشته، فشردگى يا نقصى ايجاد شد، مجموعه كليد بوق را تعويض كنيد

C. هنگام نصب بوق ، اطمينان حاصل كنيد كه سيم آن جدا نشده و با ساير قستمها گيره شده باشد
. 2 كانكتور كيسه هوا را اتصال كنيد

.  كنيد

nasicoelec.ir

3 دكمه بوق را پس از قرار دادن شيار پيچ در درپوش آن نصب

. 4 دو جعبه پيچ را با آچار سوكت نصب كنيد. گشتاور سفت كردن 8,8N·m : ميباشد
. 19 فرمان را تنظيم كنيد

. 4 اجزاى فرمان هيدوروليك را بررسى كنيد
. 1) ميزان روغن جعبه فرمان هيدورليك را چك كنيد

1 وسيله نقليه را در يك محل صاف پارك كنيد در حالتى كه موتور روشن است ولى خودرو حركت نمى كند، فرمان را چندين بار بچرخانيد، اين عمل به منظور افزايش دماى روغن  60-50درجه 
. سانتى گراد( مى باشد

. 2 موتور را روشن كنيد و فرمان را چندين بار قفل و باز كنيد
. 3 روغن بدون هوا و جمع شدگى و سفت شدن آن را چك كنيد

. 4 موتور را متوقف كنيد و سطح مايع را براى هر تغييرى چك كنيد. در صورتى كه تغيير سطح بيش از5 ميلى متر است هواى آن را تخليه كنيد
. 5 روغن( فرمان هيدروليك را تعويض كنيد

ايجاد نقص در فرمان هيدروليك را بررسى ودر صورت لزوم قطعات را تعويض نماييد و روغن آن را نيز تعويض نماييد. در شرايطى كه فرمان به درستى حركت نكرد نيز روغن را تعويض كرده. 
مراحل تعويض آن به شرح زير مى باشد

. 1) چرخ جلو را با جك باال برده  و يا وسيله نقليه را بطور  كامل باال ببريد
2) شلنگ برگشت، مخزن مايع فرمان  را قطع كنيد. يك لوله پالستيكى به شلنگ برگشت متصل كرده و مايع را در ظرف مناسب جمع آورى كنيد. از پاشيدن مايع به بدنه خودرو و اجزاى آن 

. اجتناب كرده و يا رد پاشيدن شدن آن را  بالفاصله پاك كنيد
3) با عملكرد دور آرام موتور، براى تخليه كردن مايع ،چندين بار فرمان را از حالت قفل به باز و برعكس بچرخانيد، به طور متناوب چندين بار موتور را استارت زده تا از تخليه روغن اطمينان 

. حاصل كنيد
. 4) شلنگ برگشت را متصل، و با گيره آن را ثابت كنيد

5) مخزن را با روغن مخصوص پر كنيد، باالتر از حداكثر سطح، و كمتر از سطح حداقل پر نكنيد. روغنESSOATF.D : . ميزان پر
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كردن روغن : 0,825 ليتر مى باشد.
(6) با عملكرد دور آرام موتور، براى تخليه كردن مايع از سيستم فرمان، چندين بار فرمان را از حالت قفل به باز و برعكس بچرخانيد .

(7) دوباره ميزان سطح روغن را بررسى كنيد. جهت رسيدن روغن به سطح حداكثر مخزن آن را با روغن مخصوص در صورت نياز دوباره
پر كنيد.

6. هوا را از سيستم فرمان هيدروليك خارج كنيد.
(1) چرخ جلو  را توسط جك باال ببريد.

(2) به طور متناوب موتور را براى چندين بار استارت بزنيد، و در همين حال، به منظور باال بردن دماى روغن، فرمان را  از قفل به باز و
برعكس براى 5 تا 8 بار بچرخانيد، و سپس فرمان را را به حالت صاف بگذاريد و به ميزان روغن در مخزن توجه داشته باشيد.

(3) ميزان مايع در مخزن را 3 تا 5 دقيقه بعد دوباره پس از تك كار كردن موتور بررسى كنيد و ميزان آن را با مرحله (2) مقايسه كنيد. اگر
فاصله كمتر از 5mm است نشان دهنده اين است كه حباب و يا امولسيون در مايع وجود ندارد و هوا از داخل سيستم به طور كامل تخليه

شده است. در غير اين صورت، گام مرحله (4)و (5) را تا زمانى كه هوا به طور كامل تخليه نشده است، تكرار كنيد.
(4) سطح مايع را بررسى كنيد. در صورت لزوم مخزن را  با روغن تا سطح معين پر كنيد.

توجه
1.  در طول تخليه هوا، مايع بايد باالتر از سطح حداقل مخزن باشد.در غير اين صورت، آن را از روغن بيشترى پر كنيد.

2. ذرات هواى محلول  در مايع با روشن بودن موتور تخليه مى شود. بنابراين، تخليه هوا را زمانى انجام دهيد كه موتور روشن است .
3. افزايش سريع سطح روغن پس از توقف موتور، نشان دهنده تخليه ناقص هوا مى باشد.

4. تخليه ناقص هوا در سيستم باعث لرزش صدا از پمپ و ايجاد
صداى غير طبيعى از سوپاپ كنترل هوا مى شود كه ممكن است

موجب تخريب پمپ و ديگر قطعات شود. 
7. فشار روغن را چك كنيد (شكل 37-2 را مشاهده كنيد) 

1. پمپ روغن را از شلنگ فشار باال قطع كرده و ابزار خاصى را 
وصل كنيد.

(2) هوا را تخليه كرده و فرمان را براى چندين بار به منظور باال
بردن دماى مايع تا 50-60 درجه ساننى گراد، بچرخانيد.

1000r/±100 (3) موتور  را استارت زده و سرعت چرخش آن را
minنگه داريد.

(4) سوپاپ قطع كن گيج فشار را به طور كامل قطع كنيد و چك
كنيد آيا فشار پمپ روغن به حالت استاندارد مى باشد. مقدار 

.8MPa:استاندارد
(5) پمپ روغن را در حالت انحراف از مقدار استاندارد تعويض كنيد.

(6) سوپاپ قطع كن  گيج فشاررابه طور كامل باز كنيد و  چك
كنيد آيا فشار روغن در مقدار استاندارد مى باشد، بدون اينكه تحت

.MPa 0,2-0,7:بار باشد. مقدار استاندارد
(7) هرگونه انحرافى از مقدار استاندارد مى تواند توسط خط بنزين ضعيف يا دنده فرمان باشد. آن را تعمير كرده و دوباره فشار

را اندازه گيرى كنيد.
.7,9MPa :(8) چك كنيد آيا فشار روغن به مقدار استاندارد در حالت چرخش فرمان از قفل به باز و برعكس آن مى باشد. مقدار استاندارد
(9) در صورت فشار روغن پايين تر از مقدار استاندارد است، دنده ى فرمان را قطع يا وصل كنيد؛ در صورت باالتر بودن، پمپ روغن را

تعويض كنيد.
(10) شلنگ فشار باال را با ترك متر شده پس از حذف از ابزار خاص، سفت كنيد. گشتاور سفت  كردن:55N.m ±5 مى باشد.

(11) تخليه هوا
8. جعبه فرمان هيدورليك را بررسى كنيد: شكل38-2 را نگاه كنيد.

شكل 2-37

شير قطع كن
مانومتر

پمپ روغن
ابزار اتصال

ابزار اتصال

ترموستات
مخزن هيدروليك فرمان
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1. شفت فرمان پايينى
2. پيچ

3. درب محفظه صدا روى جعبه فرمان
4. اتصال (كانكتور) خط لوله روغن جعبه فرمان

5. پيچ
6. مجموعه كامل جعبه فرمان

7. قاب فرعى

باز كردن
روغن فرمان را تخليه كنيد.

2.  لوله خروجى فشار باالى روغن متصل به پمپ روغن فرمان  را باز كنيد، پيچ توخالى را باز، و پايه شلنگ متصل به موتور را برداريد.
3. دنده فرمان را از شفت پايينى آن جدا سازيد.

4.  اتصال دهنده بين دنده فرمان و خط لوله برگشت روغن را جدا سازيد، و قاب فرعى جلو و مجموعه كامل  فرمان را از بدنه خودرو جدا 
كنيد.

5. مجموعه جعبه فرمان را از قاب فرعى جلو جدا كنيد.
(2) جعبه فرمان هيدروليك را بررسى كنيد. 

توجه: اجزاى داخلى دنده فرمان  نمى تواند جدا شود، اما براى تعمير توسط توليد كننده جايگزين و يا برگردانده مى شود.
1) مقاومت در برابر لرزش ميله اتصال فرمان را چك كنيد. 

1. ميله اتصال فرمان را با قدرت براى 10 بار تكان دهيد.
2. انتهاى ميله فرمان را رو به پايين بگيريد، مقاومت در برابر لرزش آن را توسط مقياس فنرى اندازه گيرى كرده و آن را با مقدار استاندارد 

مقايسه كنيد.
مقدار استاندارد : N.m 1,5-4,9 مى باشد.

3. در صورتى كه از مقدار استاندارد  باالتر باشد، ميله اتصال فرمان را تعويض كنيد.
هنگامى كه پايين تر از مقدار استاندارد است، چك كنيد آيا سيبك گشاد شده يا صداى "غژغژ" شنيده مى شود. اگر به آرامى تكان مى 

خورد، درست است ولى  اگر گشاد شدگى و يا صداى غير طبيعى شنيده مى شود، ميله اتصال فرمان را جايگزين كنيد. 
2) انتهاى سيبك ميله اتصال فرمان و درپوش گردگير را بررسى كنيد. 

درپوش گردگير رامحكم توسط انگشت فشار دهيد و وجود هر گونه ترك يا آسيبى راروى درپوش گرد گير را چك كنيد.
2. در صورت وجود ترك و يا آسيب روى درپوش گردگير، اتصال بيرونى ميله را جايگزين كنيد، با اين حال، در صورت نگهدارى، تنها 

درپوش گردگير را تعويض كنيد.
3) نصب و راه اندازى فرمان هيدورليك براى نصب، بر عكس روش باز كردن عمل نماييد .
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