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اقدامات احتیاطی و آماده سازی
اقدامات احتیاطی در خصوص سیستم فرمان 

• قبل از باز کردن، قطعات خارجی را به طور کامل تمیز کنید. 
• قطعات را در محلی تمیز باز کنید تا قطعات داخلی کثیف نشوند. 

• قطعات باز شده را به ترتیب روی میز قرار دهید تا نصب آن ها آسان شود. 
• قطعــات را بــا اســتفاده از پارچــه نایلونــی و یــا حولــه کاغــذی تمیــز کــرده و از پارچــه پــرزدار اســتفاده نکنیــد کــه روی قطعــات 

پــرز بــه جــا بگــذارد. 
• قبل از بررسی یا نصب، تمام قطعات را باحالل غیر قابل اشتعال به دقت تمیز کنید. 

 DEXRONTM III ،DEXRONTM II E بزنیــد. )*روغــن گیربکــس اتوماتیــک *ATF قبــل از نصــب، بــه قطعــات هیدرولیــک •
یــا معــادل آن(

به اورینگ و کاسه نمد وازلین بزنید و از گریس استفاده نکنید. 
• تمامــی واشــر هــا، کاســه نمــد و اورینــگ را تعویــض کنیــد. در هنــگام نصــب بــه اورینــگ، کاســه نمــد و واشــر آســیب نزنیــد. آزمــون 

عملکــرد را در زمــان تعییــن شــده انجــام دهیــد. 
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شرح مورد استفاده
شماره ابزار 

نام ابزار

فرمان غیر فرمان هیدرولیک
هیدرولیک

باز کردن غربیلک فرمان
NT544

ST27180001
بیرون کشنده غربیلک فرمان

XX

باز کردن اتصال مفصلی و سیبک میل فرمان عمودی

a: 33 mm )1.30 in(
b: 50 mm )1.97 in(
r: R11.5 mm )0.453 in(

HT72520000
جدا کننده سیبک

XX

جدا کننده اتصال بازویی

a: 34 mm (1.34 in)
b: 6.5 mm (0.256 in)
c: 61.5 mm (2.421 in)

ST29020001
بیرون کشنده بازویی جعبه  فرمان

XX

 باز کردن و نصب مهره قفلی

a: 73.1 mm (2.878 in)
b: 100 mm (3.94 in)
c: 12 mm (0.47 in)
d: 60 mm (2.36 in) dia.
nT534

KV48101500
آچار مهره قفلی

—X

تنظیم و محکم کردن مهره قفلی

a: 46.7 mm (1.839 in)
b: 8.5 mm (0.335 in) dia.
c: 7 mm (0.28 in)

KV48101400
آچار تنظیم درپوش توپی

—X
ST3127S000

GG91030000 01
آچار تورک

HT62940000 02
رابط اتصال

HT62900000 03
رابط اتصال 

XX

اندازه گیری گشتاورسفت کردن
آچار تورک با رنج 2.9 نیوتن متر

nT541

اقدامات احتیاطی و آماده سازی
ابزارهای مخصوص
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اقدامات احتیاطی و آماده سازی
ابزارهای مخصوص

شماره ابزار 
نام ابزار شرح

مورد استفاده

فرمان غیرهیدرولیک فرمان 
هیدرولیک

KV48100301
اتصال رابط ستون و 

جعبه فرمان 

در حالتی که جعبه فرمان نصب شده است

a: 162 mm )6.38 in(
b: 110 mm )4.33 in( 
c: 190 mm )7.48 in(
NT688
d: 9 mm )0.35 in(

X X

KV48103500
گیج فشار 
هیدرولیک

 اندازه گیری فشار روغن

X

KV48102500
رابط اتصال  گیج 

فشار

اندازه گیری فشار روغن
 

)KV48103500 استفاده با(

— X

KV481009S0
مجموعه نصب 
کاسه نمد 

KV48100910
ابزار جا زدن 
کاسه نمد 02 

KV48100920
رابط اتصال  03 

KV48100930
رابط اتصال 

نصب کاسه نمد

NT174
— X

KV48100700
رابط اتصال گشتاور

تنظیم نیروی اولیه حرکت بلبرینگ
حلزونی 

NT169
X X
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بررسی و تنظیم تسمه ها )فرمان هیدرولیک(
به بخش "بررسی تسمه ها"، "تعمیر و نگهداری موتور " مراجعه کنید.

تعمیر فرمان نصب شده روی خودرو
سیستم فرمان
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بررسی سطح روغن )فرمان هیدرولیک(
ــا  ــن را ب ــطح روغ ــت، س ــوش اس ــور خام ــه موت ــی ک در حال
گیجــی کــه بــه درپــوش مخــزن متصــل اســت بررســی کنیــد.

ــه  ــا درج ــن ب ــطح روغ ــی س ــرای بررس ــرم" ب ــدوده "گ از مح
اســتفاده کنیــد.  )122-176°F(  80-50°C حــرارت 

ــه  ــا درج ــن ب ــطح روغ ــی س ــرای بررس ــرد" ب ــدوده "س از مح
حــرارت F( 30-0°C°86-32( اســتفاده کنیــد.

توجه:
• بیش از حد ماکزیمم مخزن را پر نکنید.

 ،DEXRONTM II E" اتوماتیــک  گیربکــس  روغــن  از   •
DEXRONTM III" یــا معــادل آن اســتفاده کنیــد.

 نشتی روغن را بررسی کنید )فرمان هیدرولیک(
ــیب،  ــرک، آس ــتی، ت ــب، نش ــال مناس ــر اتص ــا را از نظ ــه ه لول

ــد. ــی کنی ــودگی بررس ــا فرس ــایش و ی س
1. موتور را بین دور آرام و 1000 دور در دقیقه روشن کنید.

 )F°176-140( C°80-60 ــا ــزن ت ــن را در مخ ــای روغ • دم
ــد. ــاال ببری ب

2. فرمان را چند بار به سمت راست و چپ بچرخانید.
ــه نگــه  ــج ثانی ــدت پن ــه م ــت "قفــل" ب ــان را در موقعی 3. فرم

ــد. ــت نشــتی روغــن را بررســی کنی ــا دق ــد و ب داری
توجه :

فرمان را در موقعیت قفل بیش از 15 ثانیه نگه ندارید.
ــل  ــوره ای را ش ــره ماس ــن دارد، مه ــتی روغ ــه نش ــر لول 4. اگ

ــد. ــم کنی ــدداً آن را محک ــرده و مج ک
اتصــال دهنــده را بیــش از حــد محکــم نکنیــد. ایــن عمــل بــه 

اورینــگ، واشــر و اتصــال دهنــده آســیب مــی رســاند.
5. اگــر نشــتی روغــن از پمــپ فرمــان هیدرولیــک اســت، پمــپ 

هیدرولیــک فرمــان را بررســی کنیــد. 
ــت،  ــک اس ــان هیدرولی ــه فرم ــن از جعب ــتی روغ ــر نش 6. اگ

ــد.  ــی کنی ــک را بررس ــان هیدرولی ــه فرم جعب
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هواگیری سیستم هیدرولیک
)فرمان هیدرولیک(

ــاًل  ــا کام ــرخ ه ــا چ ــد ت ــک بزنی ــودرو را ج ــوی خ ــر جل 1. زی
ــد. ــرار گیرن ــن ق ــر از زمی باالت

2. بــه مخــزن تــا ســطح مشــخص شــده روغــن اضافــه کنیــد. 
ســپس فرمــان را بــه طــور کامــل بــه ســمت چــپ و راســت بــه 

ســرعت بچرخانیــد .
ــرار  ــود تک ــت ش ــن ثاب ــه ســطح روغ ــی ک ــا زمان ــات را ت عملی

ــد. کنی
3. موتور را روشن کنید.

مرحله 2 در باال را تکرار کنید.
• هواگیری ناقص موارد زیر را به دنبال خواهد داشت:

ا. ایجاد حباب هوا در مخزن
ب. ایجاد صدا در پمپ فرمان هیدرولیک   

ج. صدای بیش از حد پمپ فرمان هیدرولیک   
در این صورت می بایست هواگیری را مجدداً انجام دهید. 

ــی  ــی م ــه آرام ــان ب ــا فرم ــت ی ــت اس ــودرو ثاب ــه خ ــی ک وقت
چرخــد، ممکــن اســت از ســوپاپ یــا پمــپ فرمــان هیدرولیــک 
ــرد  ــر عملک ــت و ب ــادی اس ــورد ع ــن م ــود، ای ــاد ش ــدا ایج ص

ــدارد. ــری ن ــتم تاثی سیس

بررسی نیروی چرخش فرمان
)فرمان هیدرولیک(

ــد و  ــف کنی ــک متوق ــاف و خش ــطحی ص ــودرو را در س 1. خ
ــید. ــتی را بکش ــز دس ترم

2. موتور را با دور آرام یا 1000 دور در دقیقه روشن کنید.
ــد.  ــاال ببری ــا دمــای کافــی ب 3. روغــن هیدرولیــک فرمــان را ت

ــه حــدود                                     ]دمــای روغــن را ب
برسانید.[ 

الستیک ها را تا رسیدن به فشار باد نرمال باد بزنید. 
ــی  ــت خنث ــه از موقعی ــا 360 درج ــان ت ــه فرم ــی ک 4. هنگام
ــری  ــدازه گی ــان را ان ــش فرم ــروی چرخ ــت، نی ــده اس چرخی

ــد. کنی
نیروی چرخش فرمان:

PB48S نوع
24.5-29.4 نیوتن )2.5-3.0 کیلوگرم، 5.5-6.6 پوند(

PB59K نوع
39 نیوتن )4 کیلوگرم، 9 پوند( یا کمتر

5. اگــر نیــروی چرخــش فرمــان خــارج از محــدوده قابــل قبــول 
اســت، مــوارد زیــر را بررســی کنیــد:

سیســتم  "بررســی  بخــش  بــه  هیدرولیــک.  سیســتم  ا. 
کنیــد. مراجعــه  هیدرولیــک" 

ب. میل فرمان عمودی.
ــو  ــل جل ــش "اکس ــه بخ ــو. ب ــق جل ــتم تعلی ــل و سیس ج. اکس
وقطعــات سیســتم تعلیــق جلــو "،" تعمیــر قطعــه نصــب شــده 

ــد.  ــه کنی روی خــودرو " مراجع
د. گشــتاور چرخــش جعبــه فرمــان. بــه بخــش " انــدازه گیــری 

گشــتاور چرخــش " مراجعــه کنیــد.

)140-176°F(60-80°C
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بررســی میــزان لقــی پیچشــی غربیلــک 
ــان  فرم

ــزان لقــی  ــرار دهیــد و می ــه طــور مســتقیم ق • چــرخ هــا را ب
ــد. ــری کنی ــدازه گی ــان را ان ــک فرم پیچشــی غربیل

حد مجاز میزان لقی پیچشی غربیلک فرمان:
35 میلیمتر )1.38 اینچ( یا کمتر

• اگــر میــزان لقــی درمحــدوده مجــاز نیســت، مــوارد زیــر را از 
نظــر شــل یــا فرســوده بــودن قطعــات، بررســی کنیــد.

ا. میل فرمان عمودی.
ــو  ــه بخــش "اکســل جل ــو. ب ــق و اکســل جل ب. سیســتم تعلی
وقطعــات سیســتم تعلیــق جلــو "،" تعمیــر قطعــه نصــب شــده 

ــد.  روی خــودرو " مراجعــه کنی
ج. جعبه فرمان. 

تعمیر قطعه نصب شده روی خودرو
بررسی موقعیت خنثی غربیلک فرمان 

• مطمئن شوید که چرخ ها تراز هستند.
تراز چرخ:

ــه  ــی " مراجع ــات فن ــم"، " اطالع ــه بخــش "بررســی و تنظی ب
ــد. کنی

• قبــل از بــاز کــردن غربیلــک فرمــان اطمینــان حاصــل کنیــد 
کــه جعبــه فرمــان در موقعیــت وســط قــرار دارد.

بررسی 
1. بررســی کنیــد کــه هنگامــی کــه مســتقیم بــه جلــو حرکــت 
مــی کنیــد، غربیلــک فرمــان در موقعیــت خنثــی قــرار داشــته 

باشــد.
2. اگــر غربیلــک فرمــان در موقعیــت خنثــی نیســت، آن را بــاز 

کــرده و مجــدداً بــه طــور مناســب نصــب کنیــد.
3 اگر هنوز غربیلک فرمان در موقعیت خنتی قرار ندارد:

ا. مهره قفلی اکسل را شل کنید.
ب. اکســل را در جهــت مخالــف، بــه مقــدار یکســان بــه هــر دو 

ســمت چــپ و راســت جــا بــه جــا کنیــد.
ــح  ــی را تصحی ــت خنث ــراف از موقعی ــل، انح ــن مراح ــام ای انج

مــی کنــد.

بررسی زاویه چرخش چرخ جلو
1 فرمــان را بــه طــور کامــل بــه ســمت راســت و ســپس ســمت 

چــپ بچرخانیــد و زاویــه چرخــش را انــدازه گیــری کنیــد.
زاویه چرخش کامل فرمان:

ــه  ــی " مراجع ــات فن ــم"، " اطالع ــه بخــش "بررســی و تنظی ب
ــد.  کنی

ــت،  ــد مجازنیس ــان در ح ــل فرم ــش کام ــه چرخ ــر زاوی 2. اگ
ــد. ــی کنی ــده را بررس ــچ نگهدارن ــم پی تنظی

ــرخ  ــس چ ــو "، " باالن ــرخ جل ــش چ ــه چرخ ــش "زاوی ــه بخ ب
ــد. ــه کنی ــو " مراجع جل
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سیستم هیدرولیک را بررسی کنید
)فرمان هیدرولیک(

قبــل از روشــن کــردن، کشــش تســمه، حرکــت پولــی و فشــار 
بــاد الســتیک را بررســی کنیــد.

ــاز  ــده راب ــدود کنن ــوپاپ مس ــد و س ــم کنی ــزار را تنظی 1. اب
ــتم  ــری سیس ــه "هواگی ــد. ب ــری کنی ــوا گی ــپس ه ــرده، س ک

ــد. ــه کنی ــک" مراجع هیدرولی
2. موتور را در دور آرام یا 1000 دور در دقیقه روشن کنید.

 )F°176-140( C°80-60 ــه ــزن را ب ــن در مخ ــای روغ • دم
افزایــش دهیــد.

اخطار:
ســوپاپ مســدود کننــده را بــه طــور کامــل بــاز کــرده و موتــور 
ــا ســوپاپ مســدود کننــده بســته موتــور  را گــرم کنیــد. اگــر ب
را روشــن کنیــد، فشــار روغــن در پمــپ فرمــان هیدرولیــک تــا 
مقــدار حداکثــر افزایــش یافتــه و دمــای روغــن بــه صــورت غیــر 

عــادی بــاال مــی رود.
3. فرمــان را بــه طــور کامــل بــه ســمت چــپ و ســمت راســت 
ــه،  ــا 1000 دور در دقیق ــور در دور آرام ی ــا موت ــد و ب بچرخانی

فشــار را بررســی کنیــد.
اقدامات احتیاطی:

فرمان را در حالت قفل کامل بیش از 15 ثانیه نگه ندارید.
حداکثر فشار پمپ روغن:

 8140-8728 آرام  QD32 در حالــت دور  موتــور مــدل 
1180-  ،kg/cm2  83-89  ،bar  81.4-87.3(  kPa

 )psi  1266
 kPa 7649-8238 ســایر مــدل هــا در حالــت دور آرام
 1109-1194  ،kg/cm2  78-84  ،bar  76.5-72.4(

 )psi
ــک(  ــان هیدرولی ــک )فرم ــتم هیدرولی ــی سیس بررس

ــه(  )ادام
ــار  ــر از فش ــک کمت ــان هیدرولی ــتم فرم ــار سیس ــر فش 4. اگ
اســتاندارد اســت، بــه آرامــی ســوپاپ مســدود کننــده را ببندیــد 

ــد.  و فشــار را بررســی کنی
اقدامات احتیاطی:  

سوپاپ مسدود کننده را بیش از 51 ثانیه نبندید. 
ــه مقــدار حداکثــر مــی رســد، جعبــه  - هنگامــی کــه فشــار ب

فرمــان آســیب مــی بینــد. 
جعبه فرمان هیدرولیک را بررسی کنید. 

ــی  ــیب م ــپ آس ــه پم ــتاندارد، ب ــار اس ــر از فش ــار کمت - فش
ــد.  ــی کنی ــک را بررس ــان هیدرولی ــپ فرم ــاند. پم رس

ــتاندارد  ــار اس ــر از فش ــک باالت ــان هیدرولی ــار فرم ــر فش 5. اگ
ــک  ــان هیدرولی ــپ فرم ــان پم ــرل جری ــوپاپ کنت ــت، س اس
ــی  ــک را بررس ــان هیدرولی ــپ فرم ــت. پم ــده اس ــیب دی آس

ــد.  کنی
ــاز کنیــد و  ــزار را ب 6. پــس از بررســی سیســتم هیدرولیــک، اب
در صــورت لــزوم، روغــن اضافــه کنیــد. ســپس بــه طــور کامــل 

سیســتم را هــوا گیــری کنیــد. 
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غربیلک فرمان و میل فرمان عمودی
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غربیلک فرمان
باز کردن و نصب

ــه  ــد. ب ــاز کنی ــی را ب ــل مارپیچ ــوا و کاب ــه ه ــدول کیس 1. م
ــتم  ــی"، "سیس ــل مارپیچ ــوا و کاب ــه ه ــدول کیس ــش "م بخ
ــوا(  ــا کیســه ه ــد. )ب ــه کنی ــی )SRS(" مراجع ــی تکمیل ایمن

قاب بوق را باز کنید. )بدون کیسه هوا( 
2. کانکتور بوق و مهره فرمان را باز کنید. 

فرمان و میل فرمان عمودی 
فرمان )ادامه( 

3. فرمان را با استفاده از ابزار باز کنید. 
• جهــت نصــب، بــه بخــش "مــدول کیســه هــوا و کابــل 
مارپیچــی"، "سیســتم ایمنــی تکمیلــی )SRS(" مراجعــه 

ــد. کنی
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اقدامات احتیاطی:  
پــس از نصــب، غربیلــک فرمــان را بچرخانیــد و چرخــش 
ــوید  ــن ش ــن مطمئ ــد. همچنی ــی کنی ــت آن را بررس یکنواخ
ــه ســمت چــپ  کــه تعــداد چرخــش هــا از وضعیــت خنثــی ب
ــرای قفــل شــدن یکســان باشــد و فرمــان  ــا ســمت راســت ب ی
در موقعیــت خنثــی، کامــاًل مســتقیم بــه ســمت جلــو حرکــت 

ــرد.  ــد ک خواه

میل فرمان عمودی 
باز کردن 

اقدامات احتیاطی:  
ــش  ــوا" بخ ــه ه ــچ )SRS "کیس ــل مارپی ــزان دوران کاب • می
ــاز شــود،  ــد ب ــان بای ــه فرم ــات( محــدود اســت. اگــر جعب قطع

ــد.  ــرار دهی ــه طــور مســتقیم ق ــو را ب چــرخ هــای جل
ــان  ــل فرم ــد، می ــرده ای ــاز ک ــان را ب ــه فرم ــه جعب ــی ک زمان

عمــودی را نچرخانیــد.
• جهــت جلوگیــری از آســیب بــه کابــل مارپیچــی SRS، قبــل 
ــاز  ــان را ب ــک فرم ــان، غربیل ــی فرم ــردن اتصــال پایین ــاز ک ازب

کنیــد.
1. غربیلک فرمان را باز کنید. 

2. روکش میل فرمان عمودی را باز کنید. 
3. قاب پایینی داشبورد را باز کنید. 

ــه  ــیم کیس ــته س ــا و دس ــته راهنم ــی دس ــای برق 4. کانکتوره
ــد.  ــوا را جــدا کنی ه

5. عایق جدا کننده را باز کنید. )مطابق شکل(
6. پیچ اتصال پایینی را باز کنید. 

7. دو پیــچ میــل فرمــان عمــودی را بــاز کــرده و میــل فرمــان 
عمــودی را بــاز کنیــد. 

نصب
ــت و  ــی براک ــودی، تمام ــان عم ــل فرم ــب می ــگام نص • در هن
ــا دســت ببندیــد.  بســت هــای پیــچ هــای اتصــال پایینــی را ب
ســپس آن هــا را تــا حــدی محکــم کنیــد کــه نیــروی بیــش از 

ــه میــل فرمــان عمــودی وارد نشــود.  حــد ب
• هنگامــی کــه اتصــال پایینــی فرمــان را محکــم مــی کنیــد، 
ــرار  ــده شــده ق ــروی بخــش بری ــچ روب مطمئــن شــوید کــه پی

گرفتــه باشــد. 
ــل مارپیچــی را  • در هنــگام نصــب میــل فرمــان عمــودی، کاب
ــه بخــش "دســتگاه کیســه هــوا  ــراز کنیــد. ب بطــور مناســب ت
 ")SRS( و کابــل مارپیچــی"، "سیســتم ایمنــی تکمیلــی

ــد.  ــه کنی مراجع
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 فرمان و میل فرمان عمودی 
 باز کردن و نصب قطعات
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هنگام باز کردن و نصب، قفل فرمان را با کلید باز کنید.
مجموعه سوئیچ را خارج کنید.

دسته راهنما را باز کنید.
ــطح  ــاء روی س ــد، انحن ــب ش ــری نص ــره فن ــه گی ــی ک هنگام

ــد . ــرار دهی ــگ ق ــمت بلبرین ــه س ــری را ب ــره فن گی
ــب  ــب نص ــزار مناس ــا اب ــه ب ــاالی میل ــری را روی ب ــره فن گی

ــکل( ــق ش ــد.) مطاب کنی

قفل فرمان
ــب  ــزار مناس ــا اب ــه ی ــتفاده از مت ــا اس ــی را ب ــود برش ــچ خ پی

ــکل( ــق ش ــکنید. )مطاب ــر بش دیگ

ــم  ــپس آن را محک ــرده، س ــب ک ــی را نص ــود برش ــچ خ ب. پی
ــق شــکل( ــود. )مطاب ــچ شکســته ش ــر پی ــا س ــد ت کنی
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فرمان و میل فرمان عمودی 
باز کردن و نصب قطعات )ادامه(

مکانیزم شیب فرمان
پــس از نصــب میــل فرمــان عمــودی، مکانیــزم فرمان تلســکوپی 

ــی کنید. را بررس

بررسی 
• اگــر فرمــان چرخــش یکنواخــت نــدارد، میــل فرمــان عمــودی 
را مطابــق مراحــل زیــر بررســی کــرده و قطعــات آســیب دیــده 

را تعویــض کنیــد.
ا. بلبرینــگ را بررســی کنیــد کــه عیــب یــا ناهمــواری نداشــته 
باشــد و بــه آن گریــس بزنیــد و در صــورت لــزوم، میــل فرمــان 

عمــودی را تعویــض کنیــد.
ب. روکــش لولــه را از نظرتغییــر شــکل و یــا شکســتگی بررســی 

کــرده و قطعــات آســیب دیــده را تعویــض کنیــد.
ــه دیــده  • هنگامــی کــه خــودرو در یــک تصــادف جزئــی ضرب
اســت، ابعــاد "L" را بررســی کنیــد و اگــر در حــد مجاز نیســت، 

میــل فرمــان عمــودی را تعویــض کنیــد.
:"L" طول میل فرمان عمودی

RHD KA24 موتور مدل 
822.1-823.7 میلی متر )32.37-32.43 اینچ( 

سایر مدل ها
866.1-867.7 میلی متر )34.10-34.16 اینچ(

www.CarGarage.ir
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شرح

اقدامات احتیاطی :
• قطعاتــی کــه مجــاز بــه بــاز کــردن آن هــا مــی باشــید، محــدود هســتند. از بــاز کــردن قطعاتــی کــه مجــاز بــه بــاز کــردن آن هــا 

نیســتید پرهیــز کنیــد. 
• قطعات را در محلی تمیز باز کنید.

• قبل از باز کردن قطعات دست های خود را تمیز کنید.
• از کهنه استفاده نکنید و از پارچه های نایلونی و یا حوله کاغذی استفاده کنید.

• اقدامات احتیاطی و اخطارهای کتابچه راهنمای تعمیر را مد نظر داشته و به آن ها عمل کنید.

) ZD27B :سیستم فرمان هیدرولیک ) مدلwww.CarGarage.ir
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قطعات جعبه فرمان هیدرولیک

باز کردن و نصب
ــا اســتفاده از بخارشــوی محفظــه جعبــه  ــاز کــردن، ب قبــل از ب
فرمــان و خــارج پمــپ روغــن را تمیــز کنیــد. ســپس بــا هــوای 

فشــرده خشــک کنیــد.
جعبه فرمان

) ZD27B :جعبه فرمان هیدرولیک ) مدل www.CarGarage.ir
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اندازه گیری گشتاور چرخش
1 گشــتاور چرخــش را در موقعیــت 360 درجــه انــدازه گیــری 

کنیــد.
ا. جعبه فرمان را بر روی ابزار نصب کنید. )مطابق شکل(

)ZD27B :جعبه فرمان هیدرولیک ) مدل
بررسی و تنظیم قبل از باز کردن قطعات

قبــل از بــاز کــردن قطعــات و اجــزای جعبــه فرمــان هیدرولیک، 
ــتی  ــد نش ــه نم ــمت کاس ــراف قس ــه در اط ــوید ک ــن ش مطمئ
ــق  ــان را مطاب ــش فرم ــتاور چرخ ــدارد و گش ــود ن ــن وج روغ

ــد : ــر بررســی کنی مراحــل زی
اجزاء کاسه نمد را به شرح زیر بررسی کنید.

• اورینگ مهره تنظیم کننده.
• اورینگ پوشش شافت دنده پینیون

• کاسه نمد شافت دنده پینیون
• کاسه نمد و اورینگ پوشش عقب 

• اورینگ محفظه عقب
• اورینگ محفظه جعبه فرمان

 کاســه نمــد و اورینــگ بــاز شــده جهــت اســتفاده مجــدد غیــر 
قابــل مصــرف مــی باشــند. اگــر ســطح کاســه نمــد تغییر شــکل 
ــگ را  ــد و اورین ــه نم ــت، کاس ــورده اس ــرک خ ــا ت ــه و ی یافت

تعویــض کنیــد.

ــه ســمت  ــه طــور کامــل ب ــار ب ــن ب ــی را چندی ب. شــافت اصل
ــد. ــه ســمت چــپ بچرخانی راســت و ب

ج. گشــتاور چرخــش را در حالــت چرخــش 360 درجــه از 
ــا ابــزار انــدازه گیــری کنیــد.  موقعیــت مســتقیم رو بــه جلــو ب

ــکل( ــق ش ) مطاب
گشتاور چرخش در 360 درجه:

0.7-1.2 N.m )7-12 kg.cm, 6.1-10.4 in.lb(

) ZD27B :سیستم فرمان هیدرولیک ) مدل
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



22

RICH /راهنمای تعمیراتی فرمان هیدرولیک

باز کردن قطعات 
قبــل از بــاز کــردن قطعــات، گشــتاور چرخــش را انــدازه گیــری 

 . کنید
اگــر مقــدار آن در حــد مجــاز نیســت، مجموعــه جعبــه فرمــان 

را تعویــض کنیــد. 
 اقدامات احتیاطی: 

قطعــات کاســه نمــد، واشــر مســی و گیــره فنــری پــس از بــاز 
شــدن غیــر قابــل اســتفاده مجــدد مــی باشــند. 

بررسی و تنظیم قبل از باز کردن قطعات )ادامه( 
2. مهره قفلی پیچ تنظیم را با ابزار محکم کنید.

د. گشــتاور چرخــش را در موقعیــت مســتقیم رو بــه جلــو انــدازه 
ــری کنید. گی

ــه در آن  ــت ک ــی اس ــو، موقعیت ــه جل ــتقیم رو ب ــت مس موقعی
شــافت اصلــی 2.14 دور )دو دور کامــل و 50 درجــه( از حالــت 

قفــل چرخیــده اســت.
گشتاور چرخش در موقعیت مستقیم رو به جلو:

0.1-0.4 N.m )1-4 kg.cm, 0.9-3.5 in.lb(
بیشتر از گشتاور چرخش در 360 درجه

حداکثر گشتاور چرخش:
1.1-1.6 N.m )11-16 kg.cm, 9.5-13.9 in.lb(

اگــر گشــتاور چرخــش در حــد مجــاز نیســت، بــا پیــچ تنظیــم 
شــافت دنــده پینیــون آن را تنظیــم کنیــد. ) مطابــق شــکل(

) ZD27B :جعبه فرمان هیدرولیک ) مدل www.CarGarage.ir
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ــد  ــاز کنی ــون را ب ــده پینی ــافت دن ــش ش ــال پوش ــچ اتص 2. پی
ــکل(.  ــق ش )مطاب

ــه  ــرا ب ــد زی ــزوم بچرخانی ــورت ل ــط در ص ــی را فق ــره قفل مه
ــود.  ــی ش ــن م ــتی روغ ــه نش ــر ب ــیب زده و منج ــگ آس اورین

اورینگ مهره قفلی پیچ تنظیم
ــاز کــرده و اورینــگ را تعویــض  مهــره قفلــی پیــچ تنظیــم را ب

کنیــد. )مطابــق شــکل(

کاسه نمد شافت دنده پینیون
1. شافت اصلی را در موقعیت مستقیم رو به جلوقرار دهید. 

ــه در آن  ــت ک ــی اس ــو، موقعیت ــه جل ــتقیم رو ب ــت مس موقعی
شــافت اصلــی 2.14 دور )دو دور کامــل و 50 درجــه( از حالــت 

قفــل چرخیــده اســت. 

) ZD27B :جعبه فرمان هیدرولیک ) مدل

3. شافت دنده پینیون را بیرون بکشید. 
بــه انتهــای شــافت دنــده پینیــون ضربــه بزنیــد تــا حــدود 20 

میلــی متــر )0.79 اینــچ( بیــرون آیــد.) مطابــق شــکل(
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www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



24

RICH /راهنمای تعمیراتی فرمان هیدرولیک

اورینگ محفظه عقب 
1. پیچ آلنی را باز کنید. )مطابق شکل(

باز کردن قطعات )ادامه( 
ــده  ــه شــده را داخــل شــافت دن ــازک پالســتیکی لول 4. ورق ن

ــق شــکل( ــد. )مطاب ــرار دهی ــون ق پینی
ورق نازک پالستیکی: 

ضخامت 0.1 میلی متر )0.004 اینچ( 
طول * عرض 

X 200 200 میلی متر )X 7.87 7.87 اینچ( 
5. شافت دنده پینیون را با دست بیرون بکشید. 

همزمــان بــا بیــرون کشــیدن شــافت دنــده پینیــون، ورق 
ــده در  ــب ش ــوزنی نص ــای س ــگ ه ــه رولبرین ــتیکی را ب پالس
داخــل محفظــه جعبــه فرمــان وصــل کنیــد تــا بدیــن وســیله از 
افتــادن رولبرینــگ بــه داخــل محفظــه جعبــه فرمــان جلوگیری 

ــق شــکل( شــود. )مطاب

) ZD27B :جعبه فرمان هیدرولیک ) مدل

2. محفظــه عقــب را همــراه بــا مجموعــه چــرخ دنــده حلزونــی 
بــاز کنیــد. )مطابــق شــکل(

اقدامات احتیاطی:  
• هنگامــی کــه مجموعــه چــرخ دنــده حلزونــی برداشــته مــی 
ــود  ــر وزن خ ــد و در زی ــتون بچرخ ــت پیس ــن اس ــود، ممک ش
ــه  ــتون را نگ ــش، پیس ــری از چرخ ــت جلوگی ــرد. جه ــرار گی ق

ــد.  داری
ــا محفظــه عقــب بیــش از 35 میلــی  • اگــر فاصلــه پیســتون ب
متــر )1.38 اینــچ( باشــد، recirculating ball از شــیار 
چــرخ دنــده حلزونــی خــارج مــی شــود. در ایــن حالــت 
ــه را  ــد کل مجموع ــت وبای ــدد نیس ــب مج ــل نص ــتون قاب پیس

ــد.  ــض کنی تعوی
ــی انتهــای  • مراقــب باشــید هنــگام جــدا کــردن رینــگ تفلون

ــه آن آســیب نزنیــد.  پیســتون ب

www.CarGarage.ir
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3. اورینگ ها و رینگ تفلونی را باز کنید. )مطابق شکل(

) ZD27B :جعبه فرمان هیدرولیک ) مدل

کاسه نمد و اورینگ پوشش عقب
1. گیــره فنــری، و ســپس پوشــش عقــب را بــاز کنیــد. )مطابــق 

) شکل
2.کاسه نمد و اورینگ را باز کنید .

www.CarGarage.ir
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1. کاســه نمــد جدیــد را فشــار دهیــد و ســپس حلقــه نگهدارنده 
را بــا ابــزار نصــب کنیــد. )مطابق شــکل(

کاسه نمد شافت دنده پینیون
• در هنــگام نصــب، از کاســه نمــد، گــرد گیــر، حلقــه نگهدارنده 

و گیــره فنــری جدیــد اســتفاده کنید. 
ــن  ــد وازلی ــر جدی ــد و گردگی ــه نم ــه کاس ــب، ب ــل از نص • قب

ــد.  بزنی

نصب 
اورینگ مهره قفلی پیچ تنظیم 

اورینگ جدید روی مهره قفلی پیچ تنظیم نصب کنید. 
• قبل از نصب، اورینگ را با الیه نازکی از وازلین بپوشانید. 

• هنــگام نصــب مطمئــن شــوید کــه موقعیــت نصــب اورینــگ 
نســبت بــه شــیار مناســب اســت. )مطابــق شــکل(

 ) ZD27B2 :جعبه فرمان هیدرولیک   ) مدل 
www.CarGarage.ir
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2. در محفظــه جعبــه فرمــان، گیــره فنــری جدیــد نصــب کنید. 
ــکل( ) مطابق ش

اقدامات احتیاطی:  
• گیــره فنــری را بچرخانیــد و مطمئــن شــوید کــه داخــل شــیار 

بــه طــور مناســب قــرار گرفتــه اســت. 
• همیشــه گیــره فنــری را بــا انحنــای لبــه ســطح رو بــه ســمت 

داخــل نصــب کنیــد.) مطابــق شــکل( 
3 کاسه نمد گردگیرجدید را فشار دهید. 

 ) ZD27B2 :جعبه فرمان هیدرولیک   ) مدل 

ــون  ــده پینی ــافت دن ــش ش ــل پوش ــد را داخ ــگ جدی 4. اورین
ــکل(.  ــق ش ــد )مطاب ــرار دهی ق

• قبل از نصب، به اورینگ وازلین بزنید. 
• مطمئــن شــوید کــه اورینــگ بــه درســتی نصــب شــده اســت 

و توســط شــافت دنــده پینیــون آســیب ندیــده باشــد.
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نصب )ادامه( 
لقی انتهای شافت دنده پینیون

بــا انتخــاب مناســب ضخامــت واشــر، لقــی انتهــای بیــن شــافت 
دنــده پینیــون و پیــچ را تنظیــم کنیــد. )مطابــق شــکل(

لقی انتهای شافت دنده پینیون
0.01-0.03 میلی متر )0.0004-0.0012 اینچ(

واشر تنظیم کننده: 
به بخش اطالعات فنی مراجعه کنید. 

 )ZD27BS :جعبه فرمان هیدرولیک )مدل

کاسه نمد و اورینگ پوشش عقب
1. کاسه نمد و اورینگ جدید نصب کنید. 

ــری را  ــره فن ــپس گی ــد و س ــب کنی ــب را نص ــش عق 2. پوش
ــکل ( ــق ش ــد. ) مطاب ــب کنی نص

اقدامات احتیاطی:  
• گیــره فنــری را بچرخانیــد و مطمئــن شــوید کــه نســبت بــه 

شــیار مناســب نصــب شــده اســت. 
• همیشــه گیــره فنــری را بــا لبــه گــرد آن رو بــه پوشــش عقــب 

ــب کنید.  نص

اورینگ محفظه عقب 
ــق  ــد. )مطاب ــد را نصــب کنی ــون جدی ــگ تفل ــگ و رین 1. اورین

شــکل(
ا. قبل از نصب، به رینگ ها یک الیه نازک وازلین بزنید. 

ــده و  ــب ش ــت نص ــا درس ــگ ه ــه رین ــوید ک ــن ش ب. مطمئ
ــند.  ــده باش ــیب ندی ــی آس ــده حلزون ــرخ دن ــط چ توس
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2. بــه تدریــج چــرخ دنــده حلزونــی و مجموعــه محفظــه عقــب 
را در محفظــه جعبــه فرمــان قــرار دهیــد، مراقــب باشــید کاســه 

نمــد و اورینــگ آســیب نبیننــد. 
3. پیچ آلنی را نصب کنید.

 )ZD27BS :جعبه فرمان هیدرولیک )مدلwww.CarGarage.ir
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نصب )ادامه( 
شافت دنده پینیون 

1. دندانــه پیســتون را در موقعیــت مســتقیم رو بــه جلــو تنظیــم 
 . کنید

دندانــه پیســتون را در حــدود 10 درجــه الــی 15 درجــه 
ــکتور  ــده س ــا دن ــد. ت ــان بچرخانی ــه ســمت خودت ــا دســت ب ب

ــود  ــب ش ــر نص ــب ت مناس
ــی  ــوار وینیل ــون ن ــده پینی ــافت دن ــه ش ــراف دندان ــه اط 2. ب

بپیچانیــد. 
ــی  ــری م ــه کاســه نمــد جلوگی ــه لب ــی از آســیب ب ــوار وینیل ن

کنــد. 
3. بــه تدریــج شــافت دنــده پینیــون را داخــل محفظــه جعبــه 
ــیب  ــد آس ــه نم ــه کاس ــید ب ــب باش ــد، مراق ــرار دهی ــان ق فرم

نزنیــد. 
هنــگام قــرار دادن شــافت دنــده پینیــون داخــل محفظــه جعبــه 
فرمــان، فیلــم پالســتیکی را بــاز کنیــد. مراقــب باشــید بلبرینگ 

داخــل محفظــه جعبــه فرمــان نیفتد. 
4. پیچ پوشش شافت دنده پینیون را محکم کنید. 

5. گشــتاور چرخــش و نیــروی اولیــه حرکــت جعبــه فرمــان را 
بررســی کنیــد. 

ــی و  ــش "، "بررس ــتاور چرخ ــری گش ــدازه گی ــش " ان ــه بخ ب
ــد.  ــه کنی ــات " مراجع ــردن قطع ــاز ک ــل از ب ــم قب تنظی

• اگــر گشــتاور چرخــش نســبت بــه قبــل از بــاز کــردن قطعــات 
تفــاوت زیــادی دارد، کل مجموعــه را تعویــض کنیــد.

 )ZD27BS :جعبه فرمان هیدرولیک )مدل www.CarGarage.ir
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شرح سیستم 

) ZD27B2 :سیستم فرمان هیدرولیک ) مدل

اقدامات احتیاطی :
• قطعاتــی کــه مجــاز بــه بــاز کــردن آن هــا مــی باشــید، محــدود هســتند. از بــاز کــردن قطعاتــی کــه مجــاز بــه بــاز کــردن آن هــا 

نیســتید پرهیــز کنیــد. 
• قطعات را در محلی تمیز باز کنید.

• قبل از باز کردن قطعات دست های خود را تمیز کنید.
• از پارچه کهنه استفاده نکنید و از پارچه های نایلون و یا حوله کاغذی استفاده کنید.

• اقدامات احتیاطی و اخطارهای کتابچه راهنمای تعمیر را مد نظر داشته و به آن ها عمل کنید.
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پارامترهای فنی جعبه فرمان هیدرولیک

ZDZ- ،ZDZ-7شــامل مــدل هــای( ZDZ-7 مــدل: ســری
ZDZ-  ،ZDZ-7D  ،ZDZ-7C  ،ZDZ-7B  ،7A
 ،ZDZ-7K  ،ZDZ-7G ZDZ-7H  ،ZDZ-7F،7E

)ZDZ-7M
نسبت سرعت:                                           18.1 ~ 16.4
8.82MPa                                    :فشار عملکرد حداکثر
6L/min                                           :شدت جریان پمپ
30°C ~ 135- C°                                   :دمای عملکرد
1200N.m~1100                      :)گشتاور خروجی )تئوری

زاویه خروجی:                                            حداقل ±39° 
تعداد کل چرخش غربیلک فرمان:                             ≤3.9
800kg ~ 1200kg                                  :بار اکسل جلو
12  kg                                                     :وزن خالص

 ATF:روغن فرمان هیدرولیک
)روغن گیربکس اتوماتیک(

)N.m :گشتاور محکم کردن در تعمیر و نگهداری )واحد
گشتاور بستنقطعاتردیف

جعبه و شافت دنده پینیون 1
70 ~ 90

پیچ روکش کناری جعبه فرمان 2
 45 ~ 53.9

پیچ بدنه سوپاپ جعبه فرمان 3
45 ~ 53.9

مهره قفلی و پیچ تنظیم 4
 40 ~ 47

270 ~ 250مهره ثابت کردن انگشتی5
I. نشــتی روغــن جعبــه فرمــان هیدرولیــک را بررســی 

کنیــد. )مطابــق شــکل 1(
1. جلــوی خــودرو را بــه وســیله جــک بلنــد کــرده و بــه وســیله 
ــیلنگ و  ــپ، ش ــان، پم ــه فرم ــد. جعب ــار کنی ــرک آن را مه خ
ســطح خارجــی اتصــال شــیلنگ را بــه طــور کامــل تمیزکنیــد.

2. ســطح روغــن مخــزن پمــپ را بررســی کــرده و در صــورت 
لــزوم بــه آن روغــن اضافــه کنیــد.

توجــه: قبــل از بررســی، اگــر مخــزن بیــش از حــد روغــن دارد، 
روغــن اضافــی را از مخــزن تخلیــه کــرده تــا ســطح روغــن بــه 

حــد مجــاز برســد.
3. وجــود هــوا در روغــن را بررســی کنیــد. اگــر هــوا در روغــن 
ــی  ــخص م ــف مش ــورت ک ــه ص ــه ب ــد )ک ــته باش ــود داش وج
ــا  شــود(، موجــب ســرریز شــدن روغــن از مخــزن شــده کــه ب

ــه مــی شــود. نشــتی روغــن اشــتباه گرفت
4. همــه اتصــاالت شــیلنگ جعبــه فرمــان و پمــپ را بررســی و 

محکــم کنیــد.
ــار  ــد ب ــد چن ــان بخواهی ــد. از همکارت ــن کنی ــور را روش 5. موت
غربیلــک فرمــان را بــه چــپ و راســت بچرخانــد و آن را در حــد 
نهایــی چــپ و راســت بیــش از ســه ثانیــه نگــه نــدارد. نشــتی را 

بررســی کنیــد و ســپس موتــور را خامــوش کنیــد.

) ZDZ-7 :جعبه فرمان هیدرولیک ) مدل
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II. باز کردن قطعات جعبه فرمان )شکل 2(
1. جلــوی خــودرو را بــه وســیله جــک بلنــد کنیــد و چــرخ جلــو 

را در موقعیــت مســتقیم رو بــه جلــو قــرار دهیــد.
ــن  ــع آوری روغ ــت جم ــی جه ــان ظرف ــه فرم ــر جعب 2. در زی

ــد. ــرار دهی ق
ــر از  ــیلنگ را باالت ــد، ش ــاز کنی ــان را ب ــه فرم ــیلنگ جعب 3 ش
مخــزن قــرار داده تــا روغــن ســر ریــز نشــود و آن را ثابــت کنیــد 
و دهانــه شــیلنگ را جهــت جلوگیــری از ورود آلودگــی بــه آن 

بپوشــانید.
4. شافت واسطه را از شافت دنده پینیون باز کنید.

5. شــافت دنــده پینیــون را از انگشــتی بــاز کنیــد، پیــچ جعبــه 
فرمــان و ســپس جعبــه فرمــان را بــاز کنیــد.

در صــورت لــزوم انگشــتی را از جعبــه فرمــان بــاز کنیــد. 
انگشــتی و میلــه انگشــتی را بــه منظــور نصــب مجــدد در همــان 

ــد. ــذاری کنی ــت گ ــت عالم موقعی
اقدامــات احتیاطــی: اگــر انگشــتی در موقعیــت درســت نصــب 
ــد  ــی توان ــه م ــت ک ــد داش ــی خواه ــان لق ــه فرم ــود، جعب نش

ــه تصــادف شــود. منجــر ب
III. باز کردن قطعات جعبه فرمان 

توجه: 
① مراحــل و روش هــای بــاز کــردن قطعــات، بررســی و نصــب 
ــده  ــح داده ش ــه توضی ــان در ادام ــه فرم ــی جعب ــزای اصل اج

اســت.
)ZDZ-7 :جعبه فرمان هیدرولیک )مدل

قبــل از بــاز کــردن ابتــدا عیــب یابــی کنیــد و قطعــه معیــوب 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــایی کنی ــردن شناس ــاز ک ــت ب را جه
ــود  ــردن وج ــاز ک ــن ب ــات در حی ــراب شــدن قطع ــال خ احتم
ــق  ــد. مطاب ــاز نکنی ــکان، ب ــد ام ــا ح ــالم را ت ــات س دارد، قطع
مطالــب ایــن دفترچــه، برخــی از قطعــات را نبایــد بــاز کنیــد .

ــی در حــد  ــه مــدت طوالن ــان را ب ــک فرم ــر غربیل ــار: اگ اخط
نهایــی ســمت چــپ یــا راســت نگــه داریــد، بــه پمــپ فرمــان 

آســیب مــی رســاند. 
ــاق  ــر اتف ــای زی ــت ه ــان در حال ــه فرم ــن جعب ــتی روغ 6 نش

ــد:  ــی افت م
①آب بندی رینگ میله پیچشی 

② روکش الستیکی دهانه ورودی 
③ اتصال ورودی و خروجی روغن و یا شیلنگ 

④سطح اتصال محفظه سوپاپ ومحفظه  
⑤سطح اتصال روکش کناری ومحفظه  

⑥آب بندی مهره قفلی شش گوش 
⑦ کاسه نمدهای انتهای خروجی 

⑧وجــود تــرک، ســوراخ ریــز و شــل شــدن ســاختار در 
محفظــه جعبــه فرمــان

) ZDZ-7 :جعبه فرمان هیدرولیک ) مدل

)شکل 2(

)شکل1(
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IV. نصب محفظه  
)I( قطعات محفظه جعبه فرمان را باز کنید.

)شکل 3(
اگــر انتهــای خروجــی نشــتی روغــن داشــته باشــد، )2( رینــگ 
کاســه نمــد و اورینــگ کاســه نمــد را )3( بــا ســوزن، بــاز کنیــد. 
ــوش الســتیکی  ــوش الســتیکی گردگیــر )1( و کاســه نمــد ب ب
ــاز کنیــد و بــوش هــای الســتیکی و  ــا پیــچ گوشــتی ب )4( را ب

قطعــات آســیب دیــده را تعویــض کنیــد.
توجه: 

① ازکاسه نمد باز شده مجدداً استفاده نکنید.
②در هنــگام نصــب کاســه نمدهــای بــوش الســتیکی انتهــای 

بــاز را بــه ســمت داخــل نگــه داریــد.

② در تعمیــرات اساســی جعبــه فرمــان هیدرولیکــی، میــز کار، 
ــه  ــز نگ ــل کار تمی ــام مراح ــن انج ــات را در حی ــا و قطع ابزاره

داریــد .
③ در هــر مرحلــه، هنــگام نصــب یــا بازکــردن جعبــه فرمــان 
از گیــره میــز کار اســتفاده کنیــد. همچنیــن جهــت روغنــکاری 
ــی  ــان هیدرولیک ــن فرم ــب از روغ ــگام نص ــزا در هن ــام اج تم
ــده  ــخص ش ــری مش ــاده دیگ ــه م ــر اینک ــد مگ ــتفاده کنی اس

باشــد.

ــه  ــردن جعب ــاز ک ــش " ب ــا بخ ــق ب ــان را مطاب ــه فرم 1. جعب
ــد. ــاز کنی ــان " ب فرم

2. روغــن فرمــان هیدرولیــک را تخلیــه کنیــد و جعبــه فرمــان را 
در گیــره میــز کار نصــب کنیــد. انتهــای دندانــه میلــه انگشــتی 
ــره روی قســمت صــاف  ــد و گی ــه داری ــن نگ ــه ســمت پایی راب
محفظــه جعبــه فرمــان هیدرولیکــی بســته شــود. شــافت دنــده 
ــی  ــت میان ــتی در موقعی ــه انگش ــا میل ــد ت ــون را بچرخانی پینی

فرمــان قــرار گیــرد.
ــا  ــد. ب ــاز کنی ــاری را ب ــش کن ــال )3( روک ــچ اتص ــار پی 3. چه
اســتفاده از چکــش پالســتیکی نــوک تیــز بــه آرامــی ســر میلــه 
ــه  ــاری میل ــش کن ــه روک ــد )1(، مجموع ــه بزنی ــتی ضرب انگش

ــق شــکل( ــد. )مطاب ــاز کنی انگشــتی را از محفظــه ب
4. چهــار پیــچ اتصــال مجموعــه محفظــه ســوپاپ را بــاز کنیــد 
)5( و پیــچ محفظــه ســوپاپ و مجموعــه مهــره را از محفظــه بــاز 

کنیــد. )مطابــق شــکل(
توجه:

① هنــگام بیــرون کشــیدن پیــچ محفظــه ســوپاپ و مجموعــه 
مهــره بــه رینــگ کوچــک آب بنــدی دســت نزنیــد. )بخــش )4( 

شــکل 5 در بخــش بعــدی(
② هنــگام بیــرون کشــیدن مجموعــه پیــچ و مهــره محفظــه 
ســوپاپ، طــول بــاز کــردن پیــچ یــا فاصلــه بیــن ســطح انتهایــی 
ــر از 30  ــد کمت ــره، بای ــی مه ــوپاپ و ســطح انتهای محفظــه س
ــت  ــیر حرک ــی از مس ــاچمه اصطکاک ــا س ــد ت ــر باش ــی مت میل

خــود خــارج نشــود.

)شکل 3(
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)III( نصب قطعات محفظه )شکل 3(
1. محفظــه و کاســه نمــد و ســایر قســمت هــا را بــه طــور کامــل 

ــز کنید. تمی
2. بــه ســوراخ پوســته، بلبرینــگ و کاســه نمــد روغــن فرمــان 

هیدرولیــک بزنیــد.
3. رولبرینــگ را بــا اســتفاده از ابــزار نصــب کنیــد )اگــر 

بلبرینــگ آســیب دیــده اســت(.
ــرد  ــوش الســتیکی گ ــوش الســتیکی )4( و ب 4. کاســه نمــد ب
ــزار  ــتفاده از اب ــا اس ــه ب ــه محفظ ــیار مربوط ــر)1( را درش گی

ــد. ــب کنی ــب نص مناس
5. اورینــگ کاســه نمــد )3( و رینــگ کاســه نمــد )2( را داخــل 

شــیار مربوطــه محفظــه نصــب کنیــد. 

V. مجموعه پیچ و مهره محفظه سوپاپ )شکل 5(
1. رینــگ کاســه نمــد کوچــک )4( محفظــه ســوپاپ را از نظــر 
ــا  ــد، اگــر معیــوب شــده، آن را ب آســیب دیدگــی بررســی کنی
ــل  ــوب قاب ــرون آورده و قطعــه معی ــک ســوزن بی اســتفاده از ی

ــا قطعــه جدیــد تعویــض کنیــد. اســتفاده مجــدد نیســت و ب
2. رینــگ کاســه نمــد )1( محفظــه ســوپاپ را از نظــر آســیب 
دیدگــی بررســی کنیــد. اگــر معیــوب شــده، آن را بــا اســتفاده 
ــل اســتفاده  ــوب قاب ــرون آورده و قطعــه معی ــک ســوزن بی از ی
مجــدد نیســت و بــا قطعــه جدیــد تعویــض کنیــد. دقــت کنیــد 

اورینــگ بــه طــور مناســب نصــب شــود.
ــره  ــد )3( مه ــه نم ــگ کاس ــد )2( و رین ــه نم ــگ کاس 3. رین
فرمــان را از نظــر آســیب دیدگــی بررســی کنیــد. اگــر معیــوب 
شــده، آن را بــا اســتفاده از یــک ســوزن بیــرون آورده و قطعــه 
ــد  ــه جدی ــا قطع ــت و ب ــدد نیس ــتفاده مج ــل اس ــوب قاب معی

ــد. ــض کنی تعوی
ــدا  ــه طــور مناســب نصــب شــود و ابت ــد اورینــگ ب دقــت کنی
اورینــگ، ســپس رینــگ کاســه نمــد )2( را روی اورینــگ )3( 

نصــب کنیــد.

)II( بررسی نصب محفظه )شکل 4( 
1. ســوراخ محفظــه و ســطح انطبــاق را بررســی کنیــد. وجــود 
ــی  ــت. در صورت ــی اس ــوراخ طبیع ــوار س ــایش در دی ــی س کم
کــه در دیــوار ســوراخ یــا ســطح انطبــاق نصــب ســایش زیــادی 
وجــود دارد، محفظــه را تعویــض کنیــد. اگــر محفظه در شــرایط 
ــگ را  ــت، رولبرین ــته اس ــگ شکس ــا رولبرین ــت ام ــی اس خوب

تعویــض کنیــد.
ــر  ــتیکی را از نظ ــد الس ــه نم ــطح کاس ــی س ــر خارج 2. قط
ــیب  ــی آس ــر خارج ــر قط ــد. اگ ــی کنی ــی بررس ــیب دیدگ آس
دیــده اســت، ســپس دیــوار محفظــه را از نظــر آســیب دیدگــی 
بررســی کنیــد وهمــه پلیســه هــا را قبــل از نصــب کاســه نمــد 

ــد. ــز کنی ــد تمی جدی
3. تــرک و ســایش ســطوح گیــره را بررســی کنیــد و در صــورت 

لــزوم قطعــه را تعویــض کنیــد.

) ZDZ-7 :جعبه فرمان هیدرولیک ) مدل
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VI. مجموعه روکش کناری میله انگشتی
)شکل 6(

ــا  ــتی را ب ــه انگش ــی میل ــی و خوردگ ــگ زدگ ــی، زن 1. تیرگ
ــی تمیــز کنیــد. کاســه نمــد را در محــل مناســب  پارچــه کتان

ــویید. ــات را بش ــام قطع ــرار داده و تم ق
ــده  ــطح نگهدارن ــاری )2(، س ــش کن ــده روک ــطح نگهدارن 2. س
انگشــتی )3(، دنــده پینیــون میلــه انگشــتی )4(، ســطح 
ــد. در در صــورت وجــود ســایش  بلبرینــگ )5( را بررســی کنی
یــا تــرک شــدید در قطعــات یــا فرســوده شــدن پیــچ تنظیــم، 
قطعــات میلــه انگشــتی را تعویــض کنیــد. در صــورت معیــوب 
بــودن کاســه نمــد روکــش کنــاری )1( آن را بــا قطعــه جدیــد 

ــق شــکل( ــد.) مطاب ــض کنی تعوی

VII. نصب کامل جعبه فرمان )شکل 7(
توجه: 

ــداً  ــان، اکی ــه فرم ــزای جعب ــم اج ــب و تنظی ــور نص ــه منظ ب
توصیــه مــی شــود مراحــل زیــر را بــه ترتیــب انجــام دهیــد. در 
غیــر ایــن صــورت امــکان شکســتن اجــزا و یــا تضعیــف عملکــرد 

جعبــه فرمــان وجــود دارد.
ــا روغــن  ــا یکدیگــر در تمــاس هســتند را ب 1. ســطوحی کــه ب

ــد. ــان هیدرولیــک روغنــکاری کنی فرم
ــک )8( در  ــد کوچ ــه نم ــگ کاس ــب رین ــری مناس ــرار گی 2. ق
شــیار اتصــال روغــن هیدرولیــک محفظــه ســوپاپ را بررســی 
کنیــد. مــی توانیــد بــا اســتفاده از مقــداری گریــس، کاســه نمــد 

ــرار دهیــد. را داخــل شــیار ق

ــان  ــه ای و ســطح خارجــی مهــره ســیبک فرم 4. ســطح دندان
را بررســی کنیــد. در صــورت ســایش شــدید، مجموعــه پیــچ - 
مهــره - محفظــه ســوپاپ را تعویــض کنیــد. توصیــه مــی شــود 

کــه تعویــض توســط تعمیــر گاه مجــاز انجــام گــردد.
اقدامــات احتیاطــی: بایســتی پیــچ، مهــره، ســاچمه اصطکاکــی و 
مجموعــه ســوپاپ در مجموعــه پیــچ - مهــره - محفظه ســوپاپ 
بــه طــور دقیــق قــرار گیرنــد و نبایــد بــاز شــوند. در غیــر ایــن 
صــورت، کل مجموعــه معیــوب خواهــد شــد. در همــان زمــان، 
ــاچمه  ــا س ــود ت ــری ش ــدازه گی ــد ان ــره بای ــچ و مه ــول پی ط

اصطکاکــی از مســیر حرکــت خــود خــارج نشــود.

) ZDZ-7 :جعبه فرمان هیدرولیک ) مدل
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ــتای  ــان را در راس ــیبک فرم ــره س ــی مه ــده داخل ــه دن 3. میل
ــه  ــرار داده و دهان ــتی ق ــه انگش ــگ میل ــوراخ بلبرین ــز س مرک
روغــن محفظــه ســوپاپ را بــاال نگــه داریــد تــا روغــن ســوراخ 
محفظــه برنگــردد. پــس از آن مجموعــه پیــچ - مهــره - محفظه 
ــه  ــه  )5 ( ب ــه محفظ ــل مجموع ــوری )4( را داخ ــوپاپ مح س
آرامــی قــرار داده و بــا اســتفاده از 4 پیــچ شــش گــوش کالهــک 

ســر ســوکت
و 4   )GB/T5783-1986 M10 × 1.25 × 25( )1(
ــر  ــه یکدیگ ــا را ب ــر )GB/T93-1987 10( )2( دو ت واش
متصــل و بــا گشــتاور 45N.m ~ 53.9N.m محکــم کنیــد. 
ــه  ــز میل ــتای مرک ــان را در راس ــره فرم ــه مه ــور میل مســیر عب

ــد.  خروجــی نگــه داری
ــه  ــه مجموع ــتی را ب ــه انگش ــاری میل ــش کن ــه روک 1. مجموع
ــز  ــا مرک ــون را ب ــده پینی ــزی دن ــد. بخــش مرک محفظــه ببندی
دنــده شــانه ای قــرار دهیــد و ســپس اتصــال روکــش کنــاری را 

ــا 4 پیــچ  بــر روی محفظــه ب
و 4   )GB/T5783-1986 M10 × 1.25 × 25( )1(

ــتاور ــا گش ــر )GB/T93-1987 10( )2(، ب واش
ــی )7( را  ــد، مهــره قفل  45N.m ~ 53.9N.m محکــم کنی

قــرار داده ولــی محکــم نکنیــد.) مطابــق شــکل(

اقدامات احتیاطی: 
ــه در محــل مناســب خــود قــرار داده نشــود، منجــر  اگــر دندان
بــه لقــی جعبــه فرمــان شــده و احتمــال بــروز حــوادث وجــود 
خواهــد داشــت. هنــگام نصــب دنــده پینیــون، ســاییدگی هــزار 
خــار را بررســی نمــوده و از ســالم بــودن کاســه نمــد اطمینــان 

حاصــل نماییــد. 

) ZDZ-7 :جعبه فرمان هیدرولیک ) مدل

VIII. تنظیم لقی جعبه فرمان )شکل 8(
ــم را  ــد. پیــچ تنظی ــی پیــش بارگــذاری را شــل کنی مهــره قفل
تــا زمانــی کــه ســکتور و میلــه دنــده بــه طــور کامــل از دنــده 
ــون را  ــده پینی ــافت دن ــد. ش ــس بچرخانی ــوند برعک ــارج ش خ
حــدود 90 درجــه بــه چــپ و راســت از موقعیــت میانــی حرکــت 
 M1 ــوان ــه عن ــری و ب ــدازه گی ــان را ان ــتاور فرم ــد. گش دهی
ــد و  ــم را بپیچانی ــچ تنظی ــج پی ــه تدری ــپس ب ــد. س ــت کنی ثب
گشــتاور مــورد نیــاز حرکــت شــافت دنــده پینیــون را در همــان 
زمــان انــدازه گیــری کنیــد تــا زمانــی کــه گشــتاور بــه میــزان     

                        اضافه شود، یعنی گشتاور کل
 ≤  M2 همچنیــن  باشــد.   M2 = M1 + 0.2~ 0.6
ــا  ــذاری را ب ــش بارگ ــی پی ــره قفل 15N.m باشــد. ســپس مه
 M2  گشــتاور                      محکــم کنیــد. ســپس دوبــاره

ــد. ــم کنی ــاز تنظی ــورت نی ــی ودر ص را بررس

0.2 ~ 0.6N.m  

40 ~ 47N.m
)شکل 8(
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XI. نصب جعبه فرمان
ــا  ــال ب ــورس و اتص ــز ک ــون را در مرک ــده پینی ــافت دن 1. ش
شــافت متحــرک میانــی قــرار داده، ســپس جعبــه فرمــان را بــا 
انگشــتی بــه میلــه نصــب کنید.موقعیــت مناســب واشــر فنــری 
ــد.  ــب کنی ــا را نص ــچ ه ــری و پی ــر فن ــرده و واش ــی ک را بررس
ــی  ــت میان ــان را در موقعی ــه فرم ــرده و جعب ــم ک ــچ را محک پی

ــرار دهیــد. ق
2. انگشتی و میله رابط بلند فرمان را نصب کنید.

ــه  ــه جعب ــا را ب ــیلنگ ه ــد، ش ــن آوری ــودرو را پایی ــو خ 3. جل
فرمــان متصــل کــرده و ســپس اتصــاالت شــیلنگ هــا را محکــم 

کنیــد.
4. مخــزن پمــپ  را بــا روغــن فرمــان هیدرولیــک پــر کنیــد و 

سیســتم را هواگیــری کنیــد.

توجه:
ــان قطعــات دیگــر  ــه فرم ــگام نصــب جعب ــد هن ــت کنی ①دق
ــه ویــژه میــل فرمــان عمــودی دفرمــه نشــوند. میــل فرمــان  ب
ــش  ــد چرخ ــه بلن ــتی و میل ــرک، انگش ــافت متح ــودی، ش عم

ــند. ــته باش یکنواخــت داش
②بــه عالئــم "◄" و "►" در ورودی و خروجــی جعبــه 
فرمــان توجــه کنیــد. لولــه هــا را برعکــس وصــل نکنیــد زیــرا 

ــی رســاند. ــان آســیب م ــه فرم ــه جعب ب

بررسی عملکرد و سطح روغن
پر کردن روغن و هواگیری

ــک  ــان هیدرولی ــن فرم ــن و روغ ــر روغ ــتفاده از فیلت ــا اس 1.ب
ــد. ــر کنی ــان را پ ــه فرم ــن جعب ــزن روغ ــده، مخ ــن ش تعیی

 اکســل جلــو را بــاال ببریــد. چنــد بــار فرمــان را بــه طــور کامــل 
ــر  ــزن را پ ــن مخ ــپس روغ ــد، س ــت بچرخانی ــپ و راس ــه چ ب

کنیــد.
موتــور را بــا دور آرام روشــن کــرده و فرمــان را بــه طــور کامــل 
چنــد بــار بــه چــپ و راســت بچرخانیــد و ســپس روغــن مخــزن 

را پــر کنیــد. 
ــطح  ــود و س ــارج نش ــن خ ــوا از روغ ــاب ه ــه حب ــی ک ــا زمان ت
ــس از آن  ــد. پ ــن بیفزایی ــزن روغ ــه مخ ــد ب ــت باش ــن ثاب روغ

ــد. ــوش کنی ــور را خام ــه موت ــد دقیق چن
توجــه: بــه دلیــل خــروج احتمالــی روغــن تــا زمانــی کــه ســطح 
ــر  ــزن را پ ــود، مخ ــت ش ــاز ثاب ــدازه مج ــدوده ان ــن درمح روغ

کنیــد.
اقدامــات احتیاطــی: اســتفاده از روغــن فرمــان هیدرولیــک غیــر 
مجــاز و یــا مخلــوط دو روغــن بــا یکدیگــر، باعــث خرابــی کاســه 

نمــد وعملکــرد نامناســب سیســتم فرمــان مــی شــود.
2. پــس از پرکــردن روغــن در مخــزن پمــپ، بــا توجــه بــه روش 
پــر کــردن روغــن و خــروج هــوا کــه در بــاال توضیــح داده شــد، 
موتــورر ا مجــدداً روشــن کنیــد و فرمــان را چنــد بــار بــه طــور 
کامــل بــه چــپ و راســت بچرخانیــد. وجــود مــوارد غیــر عــادی 

را بررســی نمــوده و ســپس موتــور را خامــوش کنیــد.

) ZDZ-7 :جعبه فرمان هیدرولیک ) مدل

3. بــا آزمــون عملکــرد خودرو،عملکــرد مناســب سیســتم فرمــان 
را بررســی کنیــد.

ــت  ــر دق ــوارد زی ــه م ــان ب ــه فرم ــگام اســتفاده از جعب 4 در هن
کنیــد:

①پــس از تســت عملکــرد جعبــه فرمــان جدیــد، تمیــز بــودن 
و وجــود آلودگــی در روغــن را بررســی کــرده ودر صــورت لــزوم 
بــا روغــن جدیــد تعویــض کنیــد. همچنیــن در صــورت وجــود 

آلودگــی در روغن،سیســتم فرمــان را تمیــز کنیــد.
②پــس از طــی دوره آب بنــدی خودروجدیــد، محکــم بــودن 
پیــچ هــای اتصــال قطعــات جعبــه فرمــان را بررســی کنیــد کــه 

شــل نشــده باشــند.
اقدامــات احتیاطــی هنــگام اســتفاده و تعمیــر و 

ــه فرمان: ــداری جعب نگه
ــن  ــط از روغ ــان، فق ــه فرم ــن جعب ــردن روغ ــر ک ــگام پ 1. هن
مجــاز اســتفاده کــرده و از روغــن مســتعمل یــا مخلــوط شــده 
ــوب  ــث معی ــرا باع ــد زی ــتفاده نکنی ــا اس ــن ه ــایر رو غ ــا س ب

ــی شــود. شــدن کاســه نمــد م
ــس از 3000  ــار پ ــن ب ــان اولی ــه فرم ــن جعب ــض روغ 2. تعوی
کیلومتــر کارکــرد و ســپس هــر 20،000 کیلومتــر کارکــرد بایــد 
ــن  ــه بایســتی از روغ انجــام شــود و بایســتی توجــه داشــت ک
فرمــان هیدرولیــک اســتاندارد مشــخص شــده اســتفاده شــود. 
ــا اطالعــات فنــی جعبــه فرمــان  3. هــر اتصــال بایــد مطابــق ب

محکــم شــود.
4 سیســتم فرمــان بــه صــورت دوره ای در هــر 5000 کیلومتــر 

نیــاز بــه بررســی دارد: 
① اتصــاالت در محــدوده گشــتاور تعییــن شــده شــل نشــده 

باشــند. ســیبک هــا شــل نباشــند. 
② عملکرد فرمان تنظیم باشد. 

5. بــه صــورت دوره ای ســطح روغــن مخــزن را در هــر 5000 
ــه روش  ــا توجــه ب کیلومتــر بررســی کنیــد. روغــن مخــزن را ب

فــوق پــر کــرده تــا از ســطح روغــن هــوا خــارج نشــود.
ــان،  ــپ فرم ــدن پم ــوب ش ــری از معی ــور جلوگی ــه منظ 6. ب
فرمــان را در موقعیــت قفــل فرمــان بیــش از پنــج ثانیــه قــرار 

ــد. ندهی
ــه  ــر توج ــکات زی ــه ن ــان ب ــه فرم ــض جعب ــگام تعوی 7. در هن

ــد: کنی
① ضربه نزنید.

② سیســتم فرمــان را تمیــز نگــه داشــته و بــه شــدت مراقــب 
باشــید قطعــات داخلــی آلــوده نشــوند.

ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــات ب ــردن قطع ــاز ک ــل از ب ③ قب
ــد. ــذاری کنی ــت گ ــب را عالم ــت نص ــی، موقعی جابجای

اقدامات احتیاطی: 
① خرابــی ناشــی از بازکــردن جعبــه فرمــان توســط مشــتریان 
و یــا تعمیــرگاه غیــر مجــاز، ضمانــت گارانتــی را باطــل خواهــد 

 . د کر
ــروی  ــرای نی ــخص ب ــدوده مش ــود مح ــه وج ــه ب ــا توج ② ب
اعمالــی بــه جعبــه فرمــان، از اعمــال بــار اضافــی بــه آن 
ــی  ــان ســفت م ــن صــورت فرم ــر ای ــد. در غی خــودداری نمایی

ــود.  ش
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③ تصــادف مــی توانــد بــه جعبــه فرمــان آســیب بزنــد، بایــد 
ــر  ــان را در تعمی ــه فرم ــب جعب ــرد مناس ــودن و عملک ــالم ب س
ــر  ــرا احتمــال ایجــاد تصــادف غی ــد. زی گاه مجــاز بررســی کنی

منتظــره وجــود دارد.

) ZDZ-7 :جعبه فرمان هیدرولیک ) مدل

عیب یابی جعبه فرمان

تصحیحدالیل احتمالیموارد اشکالردیف

صدای جعبه فرمان 1
شنیدن صدای غیر عادی، به خصوص هنگام پارک کردن طبیعی است. 

این صدا به عملکرد فرمان مربوط نیست و هنگامی رخ می دهد که 
فرمان به موقعیت قفل رسیده و یا چرخ به آرامی می چرخد

وجود صدا برعملکرد فرمان تاثیر نمی گذارد.

صدا ی تق تق جعبه فرمان2

)1(اتصال بین جعبه و بست اتصال شل شده است. 
)2( میله های گیربکس شل شده اند. 

)3( شیلنگ فشار قوی با قطعات دیگر خودرو تماس دارد. 
)4( تنظیم میله انگشتی فرمان بیش از حد شل است. 

توجه: با این که صدا طبیعی است، نباید تنظیم لقی بیش از حد مجاز 
باشد تا از ایجاد این صدا جلوگیری شود.

)5( انگشتی فرمان شل شده است. 

)1( پیچ مجموعه جعبه فرمان را بررسی کنید و با گشتاور 
تعیین شده محکم کنید.

)2( سایش اتصال اکسل جلو را بررسی و در صورت لزوم تعویض 
کنید.

)3( موقعیت شیلنگ را تنظیم کنید.
)4( میله انگشتی را تنظیم کنید.

)5( مهره را به انگشتی ببندید.

3
هنگام عملکرد، جعبه فرمان صدای سوت 
می دهد و یا در بازگشت فرمان عملکرد 

نامناسب دارد.

)1( اورینگ سوپاپ ماسوره ای قطع شده است.
)2( کانکتوراتصال بین میله های گیربکس به طور مناسب روغنکاری 

نشده است.
)3( مفصل چرخنده میله با جعبه فرمان ساییده شده است.

)4( غربیلک فرمان با روکش آن ساییده شده است.
)5( بلبرینگ شافت واسطه محکم شده و یا گیر کرده است.

)6( تنظیم جعبه بیش از حد محکم است. 

)1( تعویض مجموعه سوپاپ
)2( روغنکاری اتصاالت میله گیربکس

)3( شل کردن پیچ های گیره و نصب مناسب آن
)4( هم مرکزکردن روکش

)5( تعویض بلبرینگ
)6( بیرون اوردن جعبه و تنظیم مورد نیاز

4

انحراف خودرو.
)بایستی عوامل جاده و باد در نظر گرفته شده 

و تست عملکرد در دو جهت بر روی جاده 
مسطح انجام شود.(

)1( جهت چرخ جلو تنظیم نیست.
)2( سوپاپ باالنس نیست. توجه: در این صورت، نیروی فرمان در جهت 

منحرف کردن کم، اما نیرو در جهت مخالف نرمال یا بیشتر است.
)1( مطابق اطالعات فنی آن را تنظیم کنید.

)2( قطعات سوپاپ ماسوره ای و یا جعبه فرمان را تعویض کنید.

5
افزایش ناگهانی نیروی فرمان هنگامی که 
غربیلک فرمان به سرعت به سمت چپ یا 

راست می چرخد.

)1( سطح روغن مخزن پایین  است.
)2( تسمه پمپ شل شده است.

)3( نشتی داخلی پمپ بیش از حد است.
)4( نشتی داخلی جعبه فرمان بیش از حد است.

)1( پر کردن مخزن روغن فرمان هیدرولیک
)2( تنظیم کشش تسمه
)3( بررسی جریان پمپ.
)آزمون فشار انجام شود.(
)4( بررسی جعبه فرمان .

زمانی که موتور روشن است به خصوص 6
هنگام پارک کردن، غربیلک فرمان لرزش یا 

ارتعاش دارد.

)1( سطح روغن در مخزن کمتر از حد مجاز است.
)2( تسمه پمپ شل شده است.

)3( فرمان به پایین موتور در موقعیت محدود کننده ضربه می زند.
)4( فشار پمپ کم است.

)5( سوپاپ کنترل جریان پمپ گیر کرده است .

)1( روغن را تا حد مجاز پر کنید.
)2( کشش تسمه را تنظیم کنید.

)3( لقی را کم کنید.
)4( فشار پمپ را بررسی کنید )آزمون فشار را انجام دهید(. در 

صورت معیوب بودن شیر اطمینان آن را تعویض کنید.
)5( بررسی سوپاپ کنترل جریان پمپ، در صورت لزوم پمپ 

را تعویض کنید.

خالصی نامتعارف فرمان7

)1( وجود هوا در جعبه فرمان
)2( سیستم فرمان به علت سایش بیش از حد شل شده است.

)3( لقی دنده پینیون بزرگتر از مقدار مجاز است.
)4( جعبه فرمان شل است.

)1( روغن مخزن پمپ را پر کنید و از فرمان خارج کنید. 
گشتاور محکم کردن اتصال شیلنگ را بررسی کرده و در صورت 

لزوم تنظیم کنید.
)2( اتصاالت شل را تعویض کنید.

)3( جعبه فرمان را از خودرو باز کرده و آن را تنظیم کنید.
)4( پیچ را مطابق گشتاور تعیین شده محکم کنید.

نشت خارجی جعبه فرمان8
 )1( فشار روغن بیش از حد باال است.

)2( جعبه فرمان نشتی دارد.
)3( اتصال لوله شل یا معیوب شده است.

)1( تعویض پمپ
)2( بررسی جعبه فرمان
)3( تعویض اتصال لوله

خروج هوادر روغن هوا وجود دارد.روغن فرمان تولید کف شیری رنگ می کند9
توجه: تجزیه و تحلیل علل خرابی و طرح تعمیر و نگهداری در جدول فقط به منظور مرجع فراهم شده است.
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باز کردن و نصب قطعات 
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ــه  ــد ک ــازه ندهی ــدد، اج ــب مج ــردن و نص ــاز ک ــگام ب • هن
ــات تمــاس  ــا قطع ــا ب ــات شــده و ی اجســام خارجــی وارد قطع

ــد. ــدا کنن پی
ــرون  ــرک را بی ــافت متح ــرده، و ش ــاز ک ــری را ب ــره فن • گی

ــکل( ــق ش ــد. )مطاب آوری
مراقب باشید که شافت متحرک رها نشود.

بررسی 
پولی و میله پولی 

ــا تغییــر شــکل داده اســت آن را  اگــر پولــی تــرک خــورده و ی
تعویــض کنیــد.

ــده مــی شــود،  ــی نشــتی روغــن دی ــه پول اگــر در اطــراف میل
ــد. ــض کنی کاســه نمــد را تعوی

باز کردن قطعات
 اقدامات احتیاطی :

ــید،  ــی باش ــا م ــردن آن ه ــاز ک ــه ب ــاز ب ــه مج ــی ک • قطعات
ــاز  ــه ب ــاز ب ــه مج ــی ک ــردن قطعات ــاز ک ــتند. از ب ــدود هس مح

ــد.  ــز کنی ــتید پرهی ــا نیس ــردن آن ه ک
• قطعات را در محلی تمیز باز کنید.

• قبل از باز کردن قطعات دست های خود را تمیز کنید.
ــا  ــی و ی ــای نایلون ــه ه ــد و از پارچ ــتفاده نکنی ــه اس • از کهن

ــد. ــتفاده کنی ــذی اس ــه کاغ حول

بررسی قبل از باز کردن قطعات 
ــاز  ــر ب ــوارد زی ــا در م ــک را تنه ــان هیدرولی ــن فرم ــپ روغ پم

ــد.  کنی
• نشت روغن از نقاط نشان داده شده در شکل 

• تغییر شکل و یا آسیب پولی 
• عملکرد ضعیف

• پمپ روغن سیستم فرمان هیدرولیک 

پمپ روغن فرمان هیدرولیک
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پمپ روغن فرمان هیدرولیک
نصب کردن 

پمپ روغن را مطابق دستورالعمل زیر نصب کنید.
• نصب مناسب اورینگ و کاسه نمد ها را بررسی کنید.

• همواره اورینگ و کاسه نمد جدید نصب کنید.
• جهت مناسب نصب کاسه نمد را مد نظر داشته باشید.

ــه  ــد ب ــره بای ــور و پ ــک، روت ــگ بادام ــزوم رین ــورت ل • در ص
ــوند.  ــض ش ــه تعوی ــک مجموع ــوان ی عن

• هنگام نصب قطعات به آن ها گریس ATF بزنید.

• اتصال دهنده را باز کنید.
• مراقب باشید سوپاپ کنترل رها نشود. 

)مطابق شکل(

• کاسه نمد را باز کنید.
• مراقب باشید به محفظه جلو آسیب نرسد. 

)مطابق شکل(

پمپ روغن فرمان هیدرولیک
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ــه  ــو و صفح ــه جل ــن 1 محفظ ــیار پی ــل ش ــن 2 را داخ • پی
ــب  ــک 3 را نص ــگ بادام ــپس رین ــرار داده و س ــو ق ــمت جل س

ــکل( ــق ش ــد. )مطاب کنی
رینگ بادامک:

D1 کمتر از D2 است. )مطابق شکل(

• هنــگام نصــب پــره هــای روتــور، بایــد ســطوح گــرد پــره بــه 
ســمت خــارج قــرار گیرند.)مطابــق شــکل(

• به جهت نصب روتور دقت کنید.

پمپ روغن فرمان هیدرولیک
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



44

RICH /راهنمای تعمیراتی فرمان هیدرولیک

اتصال فرمان
باز کردن و نصب 
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باز کردن
 قطعات

مجموعه بازوی دور آرام
• به بوش گریس چند منظوره بزنید.

• بــوش را در بدنــه دور آرام فشــار دهیــد و میلــه بســت اتصــال 
دور آرام را بــا دقــت قــرار داده تــا بــوش بیــرون آیــد.

میله و سیبک فرمان
1. هنگامــی کــه مفاصــل توپــی ســیبک فرمــان و میلــه ســیبک 
فرمــان از هــم بــاز شــده، طــول ســیبک فرمــان را بــه تنظیــم 

کنیــد. 
باید فاصله بین مراکز میله توپی تنظیم شود. 

ــه  ــوری ک ــه ط ــد ب ــان را ببندی ــیبک فرم ــره س ــره گی 2. مه
ــا میلــه  ــق ب ــه توپــی خارجــی مطاب مفصــل روی توپــی در میل

ــکل( ــق ش ــود. )مطاب ــم ش ــی تنظی ــی داخل توپ

اتصال فرمان
ــق  ــد. )مطاب ــاز کنی ــزار ب ــا اب ــان را از سگدســت ب ــیبک فرم س

شــکل(

شغالدست را با ابزار باز کنید.
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اتصال فرمان
بررسی 

اتصال کروی و سیبک فرمان
1. لقــی اتصــاالت را بررســی کنیــد. اگــر میلــه اتصــال کــروی و 
ســیبک فرمــان ســایش و لقــی بیــش از حــد در جهــت محــوری 
دارد و یــا اتصــال بــه ســختی مــی چرخــد، قطعــه را بــه طــور 

کامــل تعویــض کنیــد.
ــرچ(  ــن پ ــوراخ پی ــری: س ــدازه گی ــه ان ــش )نقط ــروی چرخ نی

 :"A"
اتصال کروی

15.7-147.1 نیوتن )1.6-15.0 کیلوگرم، 3.5-33.1 پوند( 
:"B" گشتاور چرخش

اتصال کروی
0.5-4.9 نیوتــن ⋅ متــر )5 - 50 کیلوگــرم، ســانتی متــر، 4.3-

43.4 اینــچ پونــد( 
سیبک فرمان

1.0-5.9 نیوتــن ⋅ متــر )10 - 60 کیلوگــرم، ســانتی متــر، 8.7-
ــچ پوند( 52.1 این

:"C" لقی انتهای محوری
اتصال کروی و سیبک فرمان  

 0 میلی متر )0 اینچ(
2. وضعیــت گردگیــر را بررســی کنیــد. اگــر بیــش از حــد تــرک 

خــورده، آن را تعویــض کنیــد.
اقدامات احتیاطی:

مراقب باشید به اتصال مخروطی گریس یا روغن نزنید.
مجموعه بازوی دور آرام

• بــوش الســتیکی بــازو دور آرام را از نظرشکســتگی، ســایش و 
یــا لقــی بررســی کنیــد و در صــورت لــزوم آن را تعویــض کنیــد.

• به مجموعه بازوی دور آرام گریس چند منظوره بزنید.
میله و سیبک فرمان 

ســیبک فرمــان و میلــه را از نظــر شکســتگی، خــم و یــا تــرک 
بررســی کنیــد و در صــورت لــزوم آن را بــا یــک قطعــه جدیــد 

تعویــض کنیــد.
محکم کردن موقعیت

• شــل بــودن لقــی و یــا شکســتگی اتصــاالت مهــره و 
پیــن پرچــی را بررســی کنیــد.

ــمت  ــایش قس ــزان س ــی، می ــود لق ــورت وج • در ص
ــی  ــده دور آرام را بررس ــازوی دن ــال، ب ــی اتص مخروط

ــد. کنی

استاندارد طول L برابر است با:

343.9 mm )13.54 in( … 2WD
297.6 mm )11.72 in( … 4WD

اقدامات احتیاطی:  
مطمئــن شــوید کــه ســیبک فرمــان بــه لولــه ســیبک فرمــان 

ــده شــود. بیــش از 35 میلــی متــر )1.38 اینــچ( پیچان
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ــد  • هنــگام نصــب مجــدد از پیــن هــای پرچــی جدی
اســتفاده کنیــد.

)SDS( اطالعات فنی
اطالعات فنی عمومی 

نوع میل فرمان 
عمودی 
)تاشو( 

 فرمان هیدرولیکی

 2WD WD 4

نوع جعبه 
ZD27Bفرمان 

 چرخش 
غربیلک فرمان 

در خودرو 
)قفل به قفل( 

 3.6 

 نسبت جعبه 
16.5 فرمان 

لقی محوری غربیلک فرمان 
0 )0(میلی متر )اینچ (

لقی غربیلک فرمان
35 )1.38( یا کمترمیلی متر )اینچ (

بررسی و تنظیم 
واحد میلی متر )اینچ ( 

ابعاد "L”میل فرمان عمودی 

به جز موتورمدل 
)RHD KA24(

866.1-867.7(34.10-34.16)
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اطالعات فنی
بررسی و تنظیم ) ادامه(

) ZD27B :فرمان هیدرولیکی ) مدل

نیروی چرخش غربیلک فرمان )در 360 درجه از موقعیت خنثی غربیلک 
فرمان( نیوتن )کیلوگرم، پوند(

حالت دور آرامفشار پمپ روغن

ظرفیت روغن
ml

              حدود

درجه حرارت عملکرد عادی 
 °C )° F(

گشتاور چرخش جعبه فرمان 
نیوتن ⋅ متر )کیلوگرم سانتی متر، اینچ پوند(

360 درجه از موقعیت مستقیم روبه جلو
موقعیت مستقیم رو به جلو )در مقایسه با چرخش 360 درجه غربیلک 

فرمان( 
                                                     باالتر

حداکثر گشتاور چرخش
انحراف در انتهای باالی شغالدست )در موقعیت مستقیم رو به جلو( میلی متر 

)اینچ (
لقی انتها )بین شافت دنده پینیون و پیچ تنظیم( میلی متر )اینچ (

60-80(140-176)

0.7 - 1.2 (7 - 12, 6.1 - 10.4)

0.1 - 0.4 (1 - 4, 0.9 - 3.5)

1.1 - 1.6 (11 - 16, 9.5 - 13.9)

0 - 0.1 (0 - 0.004)

0.01 - 0.03 (0.0004 - 0.0012)

900 - 1,000 (31.7 - 35.2)

7,649 - 8,238 (76.5 - 82.4,78 - 84, 1,109 - 1,194) 
kPa )bar, kg/cm2, psi(

24.5 - 29.4 (2.5 - 3.0, 5.5 - 6.6)
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اتصال فرمان

2WDمدل مورد استفاده

میله تعادل سیبک  
گشتاور چرخش

نیوتن ⋅ متر )کیلوگرم سانتی 
متر، اینچ پوند(

-

لقی انتهایی محوری میلی متر 
)اینچ ( 

-

سیبک فرمان و اتصال کروی 
میله تعادل 

نیروی نوسانی در سوراخ پرچ 
سوزنی نیوتن )کیلوگرم، پوند(

گشتاور چرخش
نیوتن ⋅ متر )کیلوگرم سانتی 

متر، اینچ پوند(

لقی انتهایی محوری میلی متر 
)اینچ ( 

0)0( 

طول استاندارد سیبک فرمان 
)L(

343.9 
)13.54( 

0.5-4.9
)5-50,4.3-43.4(

15.7-147.1
(1.6-15.0,3.5-33.1)
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