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   مقدمه -1

 روشها ، آزمونها و ین شده و حاویها تدویندگینمادر جعبه فرمان وب یص عیش دقت و صحت در تشخین دستورالعمل به منظور افزایا

  :ل را برآورده سازد ی است که اهداف ذینکات

  مجموعهل نان از رفع کامل اشکای اطم-1

  یت مشتری جلب رضا-2

   مجموعهیابیب یشتر در محل سازنده به منظور عی بی های فراهم آوردن امکان بررس-3

  

   حساس و مهم قطعه تشریح عملکرد و پارامترهای -2

  :افته استیل یر تشکی بوده و از قطعات زید از نوع دنده شانه ایستم جعبه فرمان پرایس 

  ونینی پ-

  میچ تنظیۀ پ مهرۀ قفل کنند-

  میچ تنظی پ-

  )یفنر استکان(بوش تنظیم  فنر -

   )یاستکان( دنده شانه ای بوش  -

  ونینی کاسه نمد پ-

  ی خار فنر-

  )یدیخورش (یضامن خار فنر -

  ونینینگ پی بلبر-

  نگیریدل بین -

  )رک بوش( جعبه فرمانتنظیم  بوش -

  ری ضربه گیکهای الست-

  )ی مونتاژیبست ها ( های کرپ-

   پوسته جعبه فرمان-

     (Rack) یا دنده شانه ای ی شافت دنده ا-
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  )بک مفصلیس  (ی افقیل فرمان های م-

  )یر آکاردئونیگردگ(یل فرمان افقیر می گردگ-

   فرمانیبکهای س-

  یر آکاردئونی گردگیکی پالستیبست ها -

  یر آکاردئونی گردگی فلزیبست ها -

  بک فرمان یم سیمهره تنظ -

 یحرکت چرخش گردد ، ی شود اطالق می فرمان ختم میبک هایون شروع شده و به سینی که از پیستم حرکتیبه فرمان به سمجموعۀ جع

 ی  به حرکت خط(Rack) ی شافت دنده ایون با دنده هاینیچ پی مارپی دنده هایریق درگیون از طرینیک سر پیافته به یا گشتاور انتقال ی

بک فرمان به ی و سی افقیل فرمانهایق میز از طری نین حرکت خطیا.  گرددیل می  تبد(Rack) یا دنده شانه یدر امتداد محور اصل

ک از قطعات مربوط به جعبه فرمان به ی شده است عملکرد هریر سعی زیدر بندها.  شودی خودرو منجر می چرخهایحرکت گردش

  :ح گرددیصورت خالصه تشر

  : ونینی پ-1

 و ی به حرکت خطیل گشتاور چرخشیفۀ تبدی از قطعات حساس و مهم مجموعۀ جعبه فرمان وظیکیوان د به عنیون جعبه فرمان پراینیپ

  .  را برعهده داردرابط محور فرمان

 مناسب ی در اثر عدم سختتواند ی من دنده های باشد که ایچ می مارپیه دنده هایز عموماً در ناحین قطعه نی مربوط به ای هایوب و خرابیع

  .د نشان داده شده استیون جعبه فرمان پراینی از پیا نمونه) 1(در شکل .  گردندیدگیا لهیدچار شکست و 

  

  

  

  

  

  

  ونینینگ پیون و بلبرینیپ) : 1(شکل 

  

  

 

 بلبرینگ
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  : ونینی قطعات مرتبط با پ-2

  :  ونینی کاسه نمد پ-2-1

 و گرد و غبار به یهده داشته و از نفوذ آلودگون را برعینینگ و دنده ها پیس مربوط به بلبری کردن گریفۀ آببندیون وظینیکاسه نمد پ

  .دی نمای میریون جلوگینینگ پیداخل بلبر

  
  ونینیکاسه نمد پ) : 2(شکل 

  

  :ی و خارفنر)یدیخورش(ی ضامن خارفنر-2-2

 ثابت ی محوریون را در محل مربوطه در راستاینینگ و پی نموده و بلبریریون جلوگینی محور پیون در راستاینین دو قطعه از حرکت پیا

  .دینمایم یریجلوگ ی بوده و از باز شدن خار فنرین دوسرخارفنری جهت قرارگرفتن دربی واشرستاره ای برآمدگ.دی نمایم

  
  )یدیخورش(ی ضامن خارفنر3شکل 

  
  ی خارفنر4شکل 
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  : نگیریدل بی و نونینینگ پی بلبر-2-3

ل یون را تسهینی را مهار نموده و گردش پیا ون و دنده شانهینین دنده پیرو بیل نا از اعمی ناشی شعاعی بارهانگیریدل بی و نونینینگ پیبلبر

  .دنکن یم

  
  نگیبر دلی ن5شکل 

  

  : م فرمانیستم تنظی قطعات مرتبط با س-3

  :میچ تنظی مهرۀ قفل کنندۀ پ-3-1

  .م را بر عهده داردیچ تنظیفۀ ثابت نگه داشتن پیمهرۀ قفل کننده وظ

  :میچ تنظی پ-3-2

    بوش دنده از به ی مورد نیرویجه نی شده و در نت)یفنر استکان(بوش تنظیم رو باعث فشرده شدن فنر یچرخش با اعمال ن چ در اثرین پیا

  . شودیوارد م) استکانی(شانه ای 

  

  

  

  

  

  پیچ تنظیم                                          ) : 7(شکل                                                    )یاستکان( دنده شانه ای بوش  ):6(شکل                  

                                                                                           

  :  )یاستکان(دنده شانه ای بوش  -3-3

جاد ی اینون و دنده شانه اییچ پی مارپین دنده های مجاز بیق لقین طریاشد تا از ا بی میاعمال فشار به دنده شانه ابوش دنده شانه ای فۀ یوظ

  .دی نمایاد میون را کم و زینیزان گشتاور گردش پی می دنده شانه ایبرروبوش دنده شانه ای گر اعمال فشار یا به عبارت دیگردد و 
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  : )یفنر استکان( بوش تنظیم فنر -3-4

 از یزان لقیم میاز را جهت تنظی مورد نیرویم قرار گرفته و نیچ تنظیو پ) استکانی(بوش دنده شانه این یب )یفنر استکان( بوش تنظیم فنر

   با دنده )یاستکان( بوش دنده شانه ای  یریدر صورت عدم استفاده از فنر، درگ. دی نمایوارد مبوش دنده شانه ای م به یچ تنظیطرف پ

م وجود نخواهد ی پس از تنظ)یاستکان( بوش دنده شانه ای  یرا به صورت صلب خواهد بود چرا که امکان هرگونه حرکت بیشانه ا

  .داشت

 شود که یم جادین دنده ها ای متناوب بی بارهای دنده شانه ای دنده هایون بر روینی پیچینکه در اثر حرکت دنده مارپیحال با توجه به ا

 بوش دنده شانه ای  از هم را دارد، لذا وجود فنر در پشت یه شانه اون و دندینی پی به فاصلۀ محورین بارها بستگیاد شدن ایزان کم و زیم

  . دی نمایری جلوگیا فاصلۀ محوری یاد لقیرات زیی تواند از تغی م)یاستکان( 

  

  

  

  

  

  

  )یفنر استکان(بوش تنظیم فنر ) : 8(شکل 

  

    :(Rack) دنده شانه ای -4

  . دهدی، انتقال م)بک مفصل یس( هایازوئل بیون را به مینی وارده از طرف پیروی نیشافت دنده ا

  

  

  

  

  

  

    دنده شانه ای) : 10(شکل                                             فرمان            جعبه پوسته ):9(   شکل                                    

                                                    

بست(کرپی ها
 )اژیهای مونت
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  : وستۀ جعبه فرمان پ-5

 یها بست(  هایق کرپیون عمل کرده و اتصال مجموعۀ جعبه فرمان از طرینی و پیپوسته جعبه فرمان به عنوان نگهدارندۀ دنده شانه ا

ه  پوستیون نسبت به محور عمودینی پیریۀ محفظۀ قرارگین قطعه زاویاز جمله موارد مهم در ا.  سازدیسر می را به بدنه خودرو م)یمونتاژ

  . باشدی موثر می شانه ایون با دنده هاینی پیچی مارپین دنده های بیریزان سطح درگی باشد که بر میم

  

  :ری ضربه گیک هایو الست) ی مونتاژیها بست( ها ی کرپ-6

و را  خودریفۀ اتصال مجموعۀ جعبه فرمان به شاسیر وظی ضربه گیک های و الست)ی مونتاژیبست ها( ا هیکرپ) 8(با توجه به شکل 

کاهش  نیابد که ای ممکن است کاهش یاد در مدت زمان طوالنیر در اثر اعمال فشار زی ضربه گیکهایضخامت الست. برعهده دارند

  . گرددی پوسته میجاد لقیضخامت باعث ا

  

  ) : یا قرقری فرمانبک مفصلیس (یل فرمان افقی م-7

 به یگر به صورت رزوه ای و از طرف دیدنده شانه ا به ین فنری پ رزوه وک طرف توسطی باشد که از ی می مفصل کرویل فرمان افقیم

  .جاد شودین قطعه ای تواند در ای در محل مفصل می و لقیخوردگ. گرددیبک فرمان متصل میس

  : یل فرمان افقیر می گردگ-8

 ی میریاست جلوگس آغشته شده ی که با گریل فرمان افقی می و گرد وغبار به محفظۀ کرویل فرمان، از ورود هرگونه آلودگیر میگردگ

  .کند

  

  

  

  

  

  

  

  

  یل فرمان افقیر میو گردگ)  بک مفصلیس(یل فرمان افقیم) : 11(شکل 

 

ل فرمان یر میگردگ

 یل فرمان افقیم
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  :  فرمانیها بکی س-9

 شده قرار یک محفظه از فوالد آهنگریل شده است که درون یدار تشکبازو ی فلزیک گویداست از یبک همانگونه که از نامش پیس

 متحرک و چرخان مورد یرو در محور هاینقطعه جهت انتقال نیا.ده شده استی پوش)کفشک( یکی پالستیگرفته و اطرافش با بوشها

  :بک عبارتند از یل دهنده سیاجزاء تشک. باشدیاستفاده م

  ن یبال پ -

 )بدنه(نگ یهوز -

 کفشک -

 ر یگردگ -

  یرونیبک بیپولک درپوش س -

  

  

  

  

  

  

  

  بک فرمانیس) : 12(شکل 

  

  اهیندگینما اشکاالت منجر به تعویض در -3

رکاران، یرگاهها و مذاکره با تعمید از سازندگان، تعمیدک، بازدیپا یبا استناد به اطالعات و آمار بدست آمده از گزارشات شرکت سا

دک و سازه گستر، اشکاالت منجر یپا یندگان محترم شرکت سایض شده در انبار شرکت سازه گستر و مذاکره با نمای قطعات تعویبررس

  :  باشدیل میه فرمان به شرح ذض مجموعۀ جعبیبه تعو

  ن حرکت خودرویا چرخش حی از جعبه فرمان در حالت چرخش درجا یر عادی غیجاد صدای ا-

  )ا در حالت گردش درجا لق بودنیدر دست انداز تقه زدن و ( فرمان ی لق-

  لک فرمانی غربی سفت-
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 یبند ر دستهی توان طبق موارد زی گردد را مین قطعه میاض یوب مطرح شده در مجموعۀ جعبه فرمان که منجر به تعویجاد عیعوامل ا

  : نمود

   :یر عادی غیجاد صدای ا-

  :ر باشد ی عوامل ز تواند در اثری  در مجموعۀ جعبه فرمان میر عادی غیجاد صدایا

  ح جعبه فرمانیم صحیعدم تنظ -1

 )یفنر استکان(بوش تنظیم وب بودن فنر یمع -2

 )یاستکان(بوش دنده شانه ای و عمق ) یاستکانفنر (بوش تنظیم عدم تطابق طول فنر  -3

 یون و دنده شانه اینین پی بیلق -4

  ) فرمانیا قرقریبک مفصل یس (یل فرمان افقی میلق -5

  : جعبه فرمانی لق-

  :ر باشد ی عوامل ز تواند در اثری میلق

  یون و دنده شانه اینین پیح فاصلۀ بیم صحی عدم تنظ-1

  ون ینینگ پیوب شدن بلبری مع-2

  ر شده         ی درگی دنده هایخوردگ -3

  : جعبه فرمانی سفت-

  ری نظیپارامتر هائ

    جعبه فرمانیبکهای طبق و سیبک های سی سفت-1

  م مناسب جعبه فرمان ی عدم تنظ-2

   کالهک کمک فنر و چهار شاخ فرمان ی سفت-3

  ک ها با سطح جادهیکها و اصطکاک عاج الستیزان باد الستی م-4

م مناسب ی عدم تنظ جعبه فرمان و یبکهایشدن مفصل سسفت  انین می باشند که از ایلک فرمان می غربی از جمله عوامل موثر در سفت

  .ردی قرار گی در مجموعه جعبه فرمان مورد بررسیستیجعبه فرمان با
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  هی اولیهایاقدامات و بررس -4

  : 1تذکر

دل یون و نینینگ و پیشامل بلبر( ونینیک از قطعات، شامل مجموعه پی بودن هر وبین دستورالعمل در صورت معین ایدر زمان تدو

   بر اساسیمجموعه جعبه فرمان در دورۀ گارانت ) از تصادف و ضربه نباشد یکه ناش( و پوسته جعبه فرمان ی، دنده شانه ا) نگیریب

  . گرددیض میپا و سازه گستر به طور کامل تعوی سای شرکتهایتوافق ها

  

فنر بوش (یاستکان  فنریخراب،  )رک بوش(جعبه فرمانتنظیم  بوش یخراب، ر ی گردگیا پارگیبک ها و یوب بودن سیر صورت مع دیول

  . باشدی نم ض مجموعه جعبه فرمانی به تعویازیض شده و نین قطعات به صورت جداگانه تعوی ا)دنده شانه ایبوش (ی و استکان)تنظیم

  

  .ق ذکر شودی به صورت دقیستیرگاه بایرمان در تگ مربوطه توسط تعمض مجموعه جعبه فیراد و اشکال منجر به تعوینوع ا : 2تذکر 

   شوند یوب انجام میص عیکه قبل از دمونتاژ مجموعه جهت تشخ یی آزمونها-5

  . باشد یر آزمونها نمی به انجام سایازیل ، نی ذیک از آزمونهایوب پس از انجام هر ی قطعه معیی در صورت شناسا:تذکر 

زان بودن فشار یبودن فرمان، مزان یم،  فرمانیبک هایس سالم بودن، و طبق ها نگ چرخی سالم بودن بلبریبررس2-5 در آزمون: توجه 

  .دیبراساس دستورالعمل مربوطه انجام شده و در صورت لزوم اقدام الزم به عمل آ ک های الستیدگیک ها وعدم سائیباد الست

  

    رهای گرد گآزمون بررسی ظاهری -5-1

  روش آزمون

  .رندی قرار گی مورد بررسی جعبه فرمان از لحاظ پار گیر هایردگگ

  :رش یار پذیمع

  .ض گرددی تعویستی بار هایگردگوب بوده ویر معیرها ،گردگی در گردگیدرصورت مشاهده هر گونه پارگ
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  : لک فرمانی غربی آزمون سفت-5-2

  زات آزمونیتجه

   آچار بوکس–رو سنج ین

  روش آزمون

 فرمان ) فرمانیتلسکوپ(محورزان گشتاور ید و مین باال نگهداریک را از سطح زمیل را با جک باال زده و هر دو الستیب اتومیقسمت جلو

  ری مطابق شکل ز شودیریرو سنج اندازه گیبا استفاده از ن

  

  
زان یمزان فرمان و یممان و  کالهک کمک فنر ، چهار شاخ فر ، فرمانیبک های طبق، سیبک هایسکها ، ی سالم بودن الستی  بررس :توجه

  .دیبراساس دستورالعمل مربوطه انجام شده و در صورت لزوم اقدام الزم به عمل آکها یباد الست

  رشیار پذیمع

 شده در محدوده یریگ  اندازهیروی که نیدرحالت. باشد5 تا N 20 در محدوده یستیلک فرمان  بای چرخش غربیاز برای مورد نیروین

  . آن انجام گردد یبررو  6  بندیها و مراحل آزمونه نباشد ، مجموعه جعبه فرمان  باز شود مجاز ذکر شدیروین

  

  ش از حد فرمانی بیلق و یر عادی غیصدا آزمون -5-3

  :  روش آزمون

  .رد یلک صورت پذیست کامل خودرو و به صورت حرکت درجا و رفت و برگشت غربی در حالت ایابیب یابتدا ع
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ک ها را یزان باد الستی م،ی ابتدا و قبل از هر اقدام مشاهده شود فرمانش از حد ، در هنگام چرخشی بیلق و یعادری غیصداکه یدر صورت

  :ر انجام گرددی موارد زکنترل نموده و سپس 

از   دستورالعمل مربوطه مفصل را مطابقیها بکی فرمان و سی هابکیکنترل نموده و سرا بک فرمان یم پشت سیسفت بودن مهره تنظ -

  .دیینما یبررسنظر سالم بودن 

  .ض گرددیوب بودن تعوی شده و در صورت معیمحور فرمان براساس دستورالعمل مربوطه بررس-

   :گرددر کنترل یز مطابق زین آنها یچهایپسفت بودن  شده و یل رابط بررسی چهار شاخ و میلق-

د و  ییـ اقـدام نما  ) کل کامل به چپ و راسـت        یچند س   (لک فرمان   یغربن چهارشاخه و واسطه را شل نموده و نسبت به حرکت            یچ اتصال ب  یپ 

ل رابـط  یـ م یلوگرم متـر بـرا  ی ک3.2 تا2.5و    SHEET METALیبرا لوگرم متری ک2.7 تا 1.8چ مذکور را با گشتاور مناسب یمجدداً پ

  .دیی سفت نمافورج

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    متالچهار شاخه شیت

 چهار شاخه فورج
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  :د یی نمای بررسری را به روش زیا  دنده شانهیخالص - 

 یا شـانه   رو بـه دنـده  یکامالً به سمت راننده چرخانده و با اعمال ن ) خودرو نصب است    ی که جعبه فرمان بر رو     یدر حالت   (لک فرمان را    یغرب 

رک (م ی تنظـ ض بـوش یر اقـدام بـه تعـو   یـ از مطابق روش زی را کنترل نموده و در صورت ن)رک بوش( تنظیم  و بوشین دنده شانه ا   ی ب یلق

  :دیی نما)بوش

  .دییاده نمای خودرو پیمجموعه جعبه فرمان را از رو: الف   

  .دییرا دمونتاژ نما) سمت راست (  فرمان یل رابط افقیبک و میس: ب 

   )13( مطـابق شـکل     و با کمـک ابـزار مناسـب         )یون و شانه ا   ینیبدون دمونتاژ پ  (  فرمان را به طور کامل به سمت راست چرخانده            :ج  

  .د ییه اجزا را مونتاژ نماید سپس بقیین نمودن آن نمایگزیجااقدام به خارج نمودن بوش و 

 .دیی نمای جداً خودداریون و شانه اینیض بوش از دمونتاژ مجموعه پین تعویدر ح : توجه 

  آن نشان داده شده است انواع و )رک بوش(م جعبه فرمانیرروش جازدن بوش تنظیدرشکل ز

  

  
  

  
  

    )13( شکل 
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 مربوط به ی لقیا  دنده شانهیو خالصل رابط ی و اتصاالت و چهار شاخ ومیتلسکوپ،  بک هایسلک ، یغرب یرسکه بعد از بری در صورت-

  .ن انجام شودآ ی بعد از باز شدن بر رویزمون ها آباز شده وجعبه فرمان فرمان رفع نگردد قطعه 

   شوند یوب انجام میص عیاز دمونتاژ مجموعه جهت تشخپس  که یی آزمونها-6

  :ون ینی گشتاور پیزمون بررسآ-6-1

  :زات آزمون یتجه

   ثابت کردن مجموعه جعبه فرمانیره مناسب برایا گیگ ی ج- (4901805108)رابط  –) ترک متر (گشتاور سنج 

  :روش آزمون 

عبـه فرمـان را     زان گـشتاور ، ج    یـ  م یریـ ات انـدازه گ   یو قبل از انجام عمل     )ریرزیمطابق تصو  (مجموعه جعبه فرمان را ثابت کرده     :  1روش  

 یریـ ا تورک متـر مناسـب انـدازه گ   یرو سنج و یله نیون را بوس  ینیه پ یزان گشتاور اول  یم د سپس   ین مرتبه کامل به راست و چپ بچرخان       یچند

  .دییانم

  
 ر نباشد ی ز شده در محدودهیریکه گشتاور اندازه گیدر صورت

 )ت وسطیدر موقع (گرم 900-1300رو سنج ی نی عدد رو 

 ) گر ی دیت هایدر موقع ( گرم 1500رو سنج در حدود ی نیعدد رو 

 )وتن متر ی ن1.3 تا 0.9 (متر یلوگرم سانتی ک9-13 تورک متر یعدد رو 

 )وتن متر ی ن1.5(متر یلوگرم سانتی ک15 تورک متر یعدد رو 

  .د یینمااقدام  2-6مطابق بند ب ی مجموعه جعبه فرمان  و رفع عم ینسبت به تنظ
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اقـدام و در     ) یقبـل از دمونتـاژ فنـر و اسـتکان           ( مجموعـه جعبـه فرمـان        ی بـر رو   ی دنده شانه ا   یکنترل حرکت دوران  نسبت به      :2روش  

  .دیی اقدام نما2-6م مجدد آن مطابق بند ی و فنر و تنظیض استکانی درجه بود نسبت به تعو± 5ش ازیزان حرکت بیکه میصورت

  
  )14(شکل 

   و فنر یستکانض ایتعو  وجعبه فرمانم ی تنظ روش-6-2

  زات آزمون یتجه

   ثابت کردن مجموعه جعبه فرمانیره مناسب برایا گیگ یج - (4901805108) رابط –) ترک متر (گشتاور سنج 

  روش آزمون

  .د ییم را کامالً باز نمایچ تنظیمهره ضامن و پ: الف 

. دییوم اقدام نما  یتیس ل یری به گ  یپس از آغشته نمودن استکان    د  ی و فنر جد   ی استکان ینیگزی و فنر را خارج نموده و نسبت به جا         ی استکان  :ب  

   )15شکل(

  
    )15شکل (

   )16شکل.(دییباز نما)  درجه 45حاً یترج( درجه 60-30وتن متر سفت کرده و سپس به مقدار ی ن5م را تا مقدار یچ تنظی پ :ج 
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    )16شکل  (

    ) 17شکل. (د یی نمایریون را اندازه گینیزان گشتاور چرخش پی م4901805108 با استفاده از ابزار مخصوص به شماره  :د 

 )ت وسطیدر موقع ( گرم 1100-1300رو سنج ی نیعدد رو 

 ) گر ی دیت هایدر موقع ( گرم 1600رو سنج در حدود ی نیعدد رو 

 )وتن متر ی ن1.3 تا 1.1 (متر یلوگرم سانتی ک11-13 تورک متر یعدد رو 

 )وتن متر ی ن1.6(متر یگرم سانتلوی ک16 تورک متر یعدد رو 

  
   )17شکل (

ون حاصـل   یـ نیم مجدد اقدام ، تـا حـد مطلـوب گـشتاور چـرخش پ              ی باشد نسبت به تنظ    یون در حد مشخص نم    ینی اگر مقدار گشتاور پ    –ه

  .گردد

د و نـسبت بـه      یـ ار ده  خـود قـر    یت آغشته و در جـا     ی را به چسب الکتا    ینان از صحت عملکرد جعبه فرمان مهره قفل       یان پس از اطم   یدر پا 

ت شده را یت تثبیاقدام و سپس موقع ) وتن متری ن10 (لوگرم متر ی ک 1به مقدار   . م نباشد   یچ تنظ یکه امکان چرخش پ   یسفت کردن آن به نحو    

   )18شکل (. د یی نمایبا رنگ عالمت گذار

  .دیینان حاصل نمایجعبه فرمان اطم) یر پله ایغ (کنواخت ی از حرکت ،م جعبه فرمانی از تنظ بعد :نکته 
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   )18شکل  (

  

م ی ، عـدم تنظـ   سایش شدید الستیکهارها ، ی از اشکال در  تا  یک سمت معموال ناش   ی فرمان به    یدگیاشکال کش : تذکر  

م یعدم تنظتابیدگی یا باالنس نبودن چرخ ،  ر  ی نظ یباشد و اشکال لرزش فرمان معموال به عوامل         یم... فرمان و    یایزوا

 .گردد یبرم... و سایش الستیککها و یم فشار باد الستیعدم تنظ فرمان ، یایزوا

  

  

  

  : هایندگینما و انتقال مجموعه از ی در مورد نحوه نگهدارینکات -7

ا شکست یر و ی در محل گردگیگر ممکن است پارگیا برخورد با قطعات دیجاد ضربه و ینکه در موقع حمل و نقل در اثر ایبا توجه به ا

 و ی ، بسته بندید لذا الزم است دقت الزم درخصوص نگهداریون بوجود آینی پیری در محل قرارگیجاد لقیا ایان و پوسته جعبه فرم

  .ردیترانسپورت مجموعه صورت پذ
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