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اکسل عقب 80

اکسل عقب 
شرح 

مجموعه چرخهای عقب و کاسه چرخ بر روی بلبرینگ 
ها سوار می شوند.

بلبرینگ داخلی روی محور توپی سوار می باشد.
بلبرینگ خارجی که با فشار روی توپی قرار می گیرد با 

کاسه چرخ یکپارچه می باشد.
توپی  درپوش  گریس،  شدن  آلوده  از  جلوگیری  برای 

نصب شده است. 
کاسه چرخ و مجموعه بلبرینگ و توپی با یک مهره به 

محور توپی متصل هستند.
خود  جای  در  توپی  و  ها  بلبرینگ  داشتن  نگه  برای 
روی محور و تنظیم لقی اولیه بلبرینگ از مهره و واشر 

استفاده شده است.
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81  اکسل عقب 

 اکسل عقب 

1- درپوش توپی چرخ عقب
2- مهره قفلی توپی چرخ عقب  

3- واشر
4- بلبرینگ بیرونی چرخ عقب

5- کاسه چرخ عقب
6- کاسه نمد چرخ عقب

7- توپی چرخ عقب

8-  طبق ترمز  
9- مجموعه کفشک های ترمز

ABS 10- روتور سنسور
11- بلبرینگ داخلی  

 ABS 12- سنسور
13- پیچ توپی چرخ عقب 

14- مهره  
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لقی انتهایی چرخ عقب82

لقی انتهایی چرخ عقب

با خرک محکم کنید  اتومبیل را جک زده و   1- عقب 
اکنون طرفین الستیک را تکان داده تا مطمئن شوید که 

بلبرینگ بدون لقی باشد.

حد لقی انتهایی:                             صفر میلیمتر

کنید  و دقت  بچرخانید  بسرعت  و  با دست  را  2-چرخ 
که چرخ به نرمی چرخیده و بلبرینگ بدون صدای غیر 

عادی کار کند.
در صورت وجود هرگونه اشکالی، بلبرینگ را تنظیم و یا 

تعویض نمایید.
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83  پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب

 پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب

1- درپوش توپی چرخ عقب
2- مهره قفلی توپی چرخ عقب  

3- واشر
4- بلبرینگ یبرونی چرخ عقب

5- کاسه چرخ عقب
6- بلبرینگ داخل چرخ عقب  

7- پیچ کاسه چرخ
8-کاسه نمد چرخ عقب

9- توپی چرخ عقب راست 
10- پیچ توپی چرخ عقب

11- مهره
ABS 12-  روتور سنسور

13-  مجموعه ترمز و طبق ترمز 
ABS 14-  سنسور سرعت چرخ

15- اکسل عقب
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 پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب84

پياده کردن
1- قسمت عقب اتومبیل را بلند کرده و زیر آن خرک 

بزنید.
2- چرخ را باز کنید.

3- درپوش توپی را باز کنید.   

4- مهره قفلی را باز کنید.

5- واشر را جدا کنید.

توجه: 
آسیب  توپی  محور  های  رزوه  و  شیارها  نمایید  دقت 
یا  باز  جهت  چکش  با  ضربه  گونه  هر  اعمال  از  نبیند. 
بسته نمودن حتی المقدور خودداری شود و از ابزارهای 

مخصوص دراین خصوص استفاده شود.
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6-کاسه چرخ را باز کنید.

باز  را  ترمز دستی  و   ترمز   7- مجموعه کفشک های 
نمایید.

8- ابتدا سنسور ABS را آزاد کنید و سپس لوله ترمز 
را جدا کنید.

 پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب

ABS سنسور 

لوله ترمز
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9- 4 عدد پیچ محور توپی را باز کنید.

10- کاسه نمد را بیرون آورید.  
11- کنس داخلی رولبرینگها را بیرون آورید.

ابزار  با  را  رولبرینگها  بیرونی  کنس   -12
0K9A1190AA2  بیرون آورید.

توجه: 
کنس های رولبرینگها را امتحان کرده و فقط در صورت 

نیاز آنها را باز کنید.

0K9A1190AA2

 پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب
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87 پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب

13- چرخ دنده سنسورABS را به کمک ابزار مخصوص 
0K670990AA0 باز نمایید. 

بازدید محور توپی عقب
موارد زیر را بازدید نمایید. در صورت وجود اشکاالت زیر 

توپی را تعویض کنید. 
1- وجود ترک خوردگی و یا هرگونه آسیب دیگر                                

2- سائیدگی و یا زنگ زدگی سطح تماس کاسه نمد

بلبرینگ 
کلیه قطعات را شستشو داده و موارد زیر را بازدید کنید 

در صورت لزوم، تعویض نمائید.
1- سائیدگی غیر عادی، گریپاژ بلبرینگ

توجه:  
بلبرینگ را به صورت مجموعه کامل )شامل کنس های 

داخلی و بیرونی( تعویض کنید.
2- آسیب دیدگی درپوش توپی

0K670990AA0
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کاسه چرخ 
کاسه چرخ را از نظر وجود هرگونه سائیدگی و یا  عیب 

و نقصی بازدید کنید.

توجه: 
جزیی ترین زنگ زدگی ها را با یک کاغذ سنباده  پاک 

کنید.

 سوار کردن اکسل عقب:
1-  به کنس بیرونی رولبرینگ به آرامی ضربه بزنید تا  

کاماًل در کاسه چرخ بنشیند.

توجه: 
از اعمال ضربه در هنگام بسته و باز کردن قطعات حتی 
المقدور خود داری شود و در این خصوص از ابزارهای 

مخصوص استفاده شود.

توجه: 
با گریس لیتیوم  قسمتهای هاشور خورده در تصویر را 

پر کنید.
)NLGI No.2نوع گریس )لیتیوم

 سوار کردن قطعات مربوط به اکسل عقب
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89  سوار کردن قطعات مربوط به اکسل عقب

2- کنس داخلی بلبرینگ و کاسه نمد جدید را بوسیله
 یک صفحه مسطح نصب کنید.

3-به لبه کاسه نمد گریس بمالید.

توجه: 
ضربات چکش را مستقیماً به کاسه نمد وارد نکنید بلکه 
آن  کردن  پرس  جهت  مسطح  و  صاف  صفحه  یک  از 

استفاده نمایید.

4- روتور سنسور ABS را با استفاده از دستگاه پرس در
محل خود نصب نمایید.

5-  محور توپی را طوری به طبق ترمز وصل کنید که
شیار آن بطرف باال باشد.

6- مجموعه ترمز و طبق ترمز را به اکسل وصل کنید.

 43-61 N.m                           :میزان گشتاور
)4/4-6/2 kg.m(                                            

7- کابل سنسور ABS و لوله ترمز را نصب کنید.
8- مجموعه کفشک های ترمز را نصب نمایید.
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9- کنس داخلی بلبرینگ ، واشر و مهره قفلی جدید را
نصب کنید.

10- با توجه به مراحل زیر، لقی اولیه بلبرینگ را تنظیم
کنید:

الف-  مهره قفلی را سفت کنید.

توجه: 
از مهره قفلی جدید استفاده کنید.

بلبرینگ کاماًل  تا  بار چرخانده  ب- توپی چرخ را چند 
بنشیند.

قابل  دست  با  کاسه  که  جایی  تا  را  قفلی  مهره  ج- 
چرخاندن باشد شل کنید.

محکم عقب  توپی  محور  شیار  در  را  قفلی  مهره   -11
کنید و قفل کنید.

12- درپوش توپی چرخ را نصب کنید.
13- چرخ را نصب کنید.

88-118  N.m                              :میزان گشتاور
)9-12 kg.m(                                                 

توجه: 
از  المقدور  حتی  قطعات  کردن  باز  و  بسته  هنگام  در 
اعمال ضربه با چکش خودداری شود و در این خصوص 

از ابزارهای مخصوص استفاده شود.

 سوار کردن قطعات مربوط به اکسل عقب
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