
  

  )فرمان  تلسكوپي(ميل فرمان عمودي قطعه صحيح ايراد دستورالعمل روش تشخيص  :موضوع 

نمايندگيهاي مجاز قابل توجه كليه        
نمايندگي هاي شبكه طي  از قطعات داغي ارسالي هاي صورت گرفته بر روي با توجه به بررسي مي رساندمجاز  يه نمايندگي هاييله به اطالع كلبدينوس

در كليه محصـوالت   به هزار خاري حالت دوپرياز فيوز پلي استال تغيير  نظير(يك ساله اخير و اقدامات اصالحي صورت گرفته از سوي سازندگان قطعه 
 بـــه هنگـــام تعـــويض الزم اســـت نماينـــدگي هـــاي محتـــرم ، از ســـوي شـــركت ســـايپا بهبـــود كيفـــي قطعـــه و صـــحه گـــذاري ) يـــديتول

در سايت سيستم جامع فنـي مهندسـي نيـز قابـل      PDX100TI1E/3/2كه با شماره سيستمي  پيوست دستورالعمل مطابق ميل فرمان عموديقطعات 
شـايان ذكـر اسـت در    . بر اساس دستورالعمل مـذكور صـورت پـذيرد     فرايند تعويضمي بايست  وبررسي و عيب يابي نموده  رويت و دسترسي مي باشد

  .ه كليم نمايندگي قابل پرداخت نخواهد بود اشاره شد صورت عدم رعايت مفاد
قطعات محور فرمان ارسالي از سوي نمايندگان به علت عمل كردن فيوز پلي استال ،  بعضاًكه شده است مشاهده  صورت گرفتهبررسي هاي  در نهمچني

   .ردد گ نامطلوب اعالم ميدر زمره قطعات انبار داغي محل در 
 رخ ناشي از وارد آمدن نيروي خارجي اعم از تصادف و يا مونتاژ و دمونتـاژ ناصـحيح قطعـه ميـل فرمـان عمـودي       مربوطه عمل كردن فيوز كه  از آنجائي
طريق جمـع  از  ( جلوگيري از وارد آمدن صدمات جدي به راننده درهنگام تصادفو بدليل  مي گرددايراد كيفي قطعه محسوب نلذا اين موضوع مي دهد 

  .، درمكانيزم عملكرد قطعه تعبيه شده است  )شفت باالييدن ش
، هزينه تعويض قطعاتي كه فيوز آنها بدليل تصادف و يا ضربه شديد وارده به خودرو عمل نموده باشد بر عهـده مشـتري   لذا نظر به موارد اشاره شده فوق 

قطعاتي كه در اثـر  كليه مطالبات گارانتي برعهده نمايندگي خواهد بود لذا ) ددرصورتي كه ناشي از مونتاژ ودمونتاژ ناصحيح باش(بوده و در غير اينصورت 
لـذا پيشـنهاد مـي گـردد بـه هنگـام        .خواهد شد پرداخت ندر ماه هاي آتي فيوز آنها عمل نموده است ، عوامل فوق و يا انبارش و حمل و نقل نامناسب 

ذيـل روش  تصـاوير  در . درپوش واقع بر روي سر شفت ميل فرمان از روي قطعه نو برداشته و بر روي قطعه داغي جـايگزين گـردد   ، ارسال داغي قطعات 
  .نشان داده شده است ، نموده تشخيص قطعاتي كه فيوز آنها عمل 

    
      
    

  
  

  

  

  تصويب كننده تاييد كننده  گانتهيه كنند
   سعيد نصراللهي-عدلي اللهمجتبي:نام

  05/10/90 :تاريخ
  امضا

 سيروان زبيري:نام
  05/10/90 :تاريخ
  امضا

  فريبرز حيدري :نام
  05/10/90 :تاريخ
  امضا

 FRS1030 :كد فرم                        امداد خودرو سايپا -7نمايندگيهاي مجاز -6مديريتهاي ذيربط -5معاون بازرگاني  -4معاون خدمات پس از فروش  -3معاون مهندسي و كيفيت   -2مدير عامل   -1: توزيع نسخ 

 شركت بازرگاني سايپا يدك (سهامي خاص)

 
)مديريت فني و مهندسي(  

  05/10/90 : تاريخ
282 : شماره   فني اطالعيه  1از  1: صفحه 

  141،132،131،111سايپا پرايد و :  نوع خودرو  

عمل كرده فيوز - نامطلوبقطعه  سالمفيوز  –مطلوب قطعه  نامطلوبقطعهمطلوبقطعه 

نصب در پوش بر روي قطعه داغي

 عدم  عمل نمودن فيوز به دليلاحتمال 
  داغي و ارسال ناصحيح قطعات نصب درپوش
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  تعویض قطعات در تعمیرگاهها در دوره گارانتیدستورالعمل 

  

 : نام قطعه یا مجموعه

  میل فرمان عمودی پراید

  پراید:مدل خودرو 

  KDA01 32 100:طعه شماره ق

  سپاهان خودرو -سازان: نام سازندگان قطعه 

  واحد تحقیقات و نوآوری :تنظیم کننده 

  1390 ماه مرداد: تاریخ تنظیم 

 0:شمارۀ ویرایش 

  

   رانیا) خودرو (ه یط نقلیع وساین مشاور صنایمهندس
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  فهرست مندرجات
  صفحه                          عنوان

    2                         مقدمه -1

      2               تشریح عملکرد و پارامترهای حساس و مهم قطعه-2

    5                 اشکاالت منجر به تعویض قطعه در تعمیرگاه-3

    5                      یچشی پیلق -1-3

    5                      ی جانبیلق -2-3

    5                      ی محوریلق -3-3

      5                    یر عادی غیصدا -4-3

    5                      وزیعملکرد ف -5-3

    6                    ه ی اولیهایاقدامات و بررس -4

  6         خودرو انجام شودی که قبل از باز کردن قطعه الزم است بر رویی آزمونها-5

  6                    یچشی پیلق آزمون -1-5

  7                    یمحور ی آزمون لق-2-5

  7                    یر عادی غی صدا-3-5

  7                    ی جانبی آزمون لق-4-5

  7            د انجام شود ی که پس از دمونتاژ مجموعه بایی آزمونها-6

  7              نگ محور فرمان ی آزمون صحت عملکرد بلبر-1-6

  8                ن  آزمون مقاومت در برابر دورا-2-6

  8          رگاههای و انتقال مجموعه از تعمی در مورد نحوه نگهداری نکات-7
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   مقدمه -1

ن شده و ی مجاز تدویرگاههای در تعمیل فرمان عمودیب مجموعه میص عیش دقت و صحت در تشخیافزااین دستورالعمل بمنظور 

  .سازد ل را برآورده ی است که اهداف ذی روشها ، آزمونها و نکاتیحاو

  نان از رفع کامل اشکال مجموعه ی اطم-1

  یت مشتری جلب رضا-2

   مجموعه یابیب یشتر در محل سازنده به منظور عی بی فراهم آوردن امکان بررس-3

  

   تشریح عملکرد و پارامترهای حساس و مهم قطعه -2

که ) بلیت حرکت محوری نسبت به یکدیگردارای قا( از دو میلۀ فوالدی تلسکوپی ، (Steering column)مجموعه ستون فرمان 

  . در داخل یک لولۀ دو تکه در قسمت باال و پائین یا تاقان بندی شده، تشکیل شده است

بر روی میلۀ داخلی دو شکاف حلقوی ایجاد شده و این .  منتقل میشود فرمانبه جعبهل فرمان ی توسط مگشتاور پیچشی غربیلک فرمان

 پلی استال در موادراخ روی میلۀ خارجی قرار گرفته است که پس از قرار گرفتن دو قطعه در قالب، دو شکاف روبروی چهار عدد سو

  .داخل سوراخها تزریق میشود

 بوجود می آنهانحوۀ تزریق پلی استال بگونه ای است که پس از سرد شدن لقی بین دو قطعه از بین رفته و اتصال تقریباًَ مستحکمی بین 

، شافت توپر توسط یک بلبرینگ در لوله غالف، یاتاقان بندی شده و با انطباق پرسی در کفی داخل آن قرار می در قسمت پائین. آید 

در قسمت باال شافت تو خالی در یک رولبرینگ سوزنی که بر روی یک بستر الستیکی قابل انعطاف قرار گرفته، یاتاقان بندی . گیرد

  )1شکل . (شده است

امکان حرکت محوری دو شافت باعث درهم فرو رفتن احتمالی . یکدیگر پرس شده اند، تشکیل میگرددغالف از دو لوله که داخل 

  .آنها در تصادفات و ضربات وارد شده و از فرو رفتن غربیلک یا محور فرمان در سینه راننده جلوگیری میکند

ع شدن و پائین رفتن شافت باالیی بمیزان جزئی موجب همچنین در تصادفاتی که راننده با سر یا سینه خود با غربیلک برخورد میکند جم

  .کاهش نیروی وارده به اعضای راننده از طریق جذب انرژی میگردد

  .این انرژی صرف بریده شدن پلی استال محل حلقوی تزریق شده بدور شافت توپر و سطح داخلی شافت تو خالی میگردد
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شافت باالیی توسط هزار خار و نشیمنگاه . لکردی، اصطالحاًَ فیوز نامیده میشودقطعۀ پالستیکی فوق الذکر بدلیل دارا بودن چنین عم

هزار خار شافت پائین هم به میل رابط چهار شاخ فرمان متصل . مخروطی به غربیلک فرمان متصل شده و توسط یک مهره بسته میشود

  .شده و توسط یک پیچ و مهره عرضی محکم میگردد

سط یک براکت جوشی و پیچ و مهره به پایه بوستر متصل شده و از قسمت وسط با یک مکانیزم با کل مجموعه از قسمت پائین تو

  .قابلیت تنظیم زاویه محور به داشبورد فلزی بسته میشود

  . گسترده قطعات ستون فرمان و ملحقات مربوطه شامل میل رابط، چهار شاخ فرمان و جعبه فرمان را نشان میدهد2شکل

  
    شماتیک مجموعه ستون فرمان1شکل
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   نمایش گسترده قطعات ستون فرمان، میل رابط، چهار شاخ و جعبه فرمان2شکل 

  سطا محور و-1

  ل فرمان ی م-2

  ر محور فرمانی گردگ-3

  ریگاه نصب گردگی جا-4

   چهار شاخ فرمان -5

  چ و مهره چهار شاخ فرمان ی پ-6

  چ نصب محور فرمان ی پ-7

  ری نوار گردگ-8

   مهره فلنج دار-9

   مهره فلنج دار-10

 لک فرمانی مهره نصب غرب-11
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  الت منجر به تعویض قطعه در تعمیرگاه اشکا-3
با توجه به بررسیهای بعمل آمده در تعمیرگاه مرکزی سایپا یدک، انبار سازه گستر سایپا و محل سازنده که در بخشهای بعدی به تفصیل 

  :به آن پرداخته خواهد شد علل تعویض قطعه ستون فرمان بقرار ذیل می باشند

 حالتاین .  میل فرمان در حالتی که شفت پائینی ساکن بوده و حرکتی نداشته باشدحرکت شفت باالیی:  لقی پیچشی-1-3

 عملکرد فیوز پلی استالی ایجاد شود که با چرخاندن غربیلک فرمان به چپ و راست مشروط بر حرکت اشکال درممکن است بعلت 

  ) الف-3شکل . (نکردن چهار شاخ مشخص میگردد

، که )ب -3شکل (در شفت پائینی در جهت عرضی ) محل نصب غربیلک(فت باالیی حرکت ش: ) یشعاع(  لقی جانبی-2-3

عالوه بر آن در قطعۀ . بر اثر خرابی فیوز، خرابی بلبرینگ و یا خرابی و اشکال در پوستۀ میل فرمان تلسکوپی می تواند ایجاد شود

که این امر نیز می تواند باعث بروز .  یاتاقان وجود نداردتلسکوپی نقطۀ اتکای شافت باالیی بر روی شافت پائینی بوده و در وسط محور،

  .لقی جانبی باشد

 حرکت شفت باالیی در شفت پائینی در جهت طولی محور میل فرمان که علت آن می تواند از خرابی فیوز : لقی محوری-3-3

  .اال و پائین حرکت دادبرای شناسائی این اشکال می توان غربیلک فرمان را در جهت محور میل فرمان به ب. باشد

 بدلیل نا هم محوری در فیتینگ دو لوله غالف و یاتاقان های باال و پائین، وجود لقی زیاد بین دو : صدای غیر عادی-4-3

  .شافت داخلی افزایش یافته و موجب ایجاد صدا و ضربه در حالت چرخش دورانی غربیلک فرمان میشود

  . و پائینی همچنین شکستن فیوز پلیمری نیز منجر به ایجاد صدای غیر عادی میشودعالوه بر آن خرابی بلبرینگ های باالئی

که بین دو شافت میل فرمان قرار گرفته است را می توان ) پلی استال( تغییر شکل دائمی در قطعۀ پلیمری : فیوزعملکرد -5-3

دن فیوز در بسیاری موارد از جمله تصادفات شدید بعنوان یک عیب محسوب عمل کر. عاملی در جهت جذب انرژی در نظر گرفت

نمی شود و تنها در صورتیکه فیوز بدون وجود عوامل خارجی و یا اشکاالت تولید، عمل نماید، بعنوان عیب بروز کرده و قابل بررسی 

  .می باشد
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لقی های جانبی       )                      ب                                              یچشیپلقی ) الف       

  

  ه ی اولیهای اقدامات و بررس-4
  . اجزاء مجموعه انجام شود یر بر روی به شرح زییهایص نوع اشکال الزم است بررسیدر ابتداد جهت تشخ

  .دییاز رگالژ نمای نموده و در صورت نیل رابط را بررسی اتصال چهارشاخ به م-1

از با ید و در صورت نید قرار دهیون جعبه فرمان را مورد بازدینیل رابط فرمان و پیم تصال محور فرمان ، چهارشاخ فرمان ، ایچهای پ-2

  .د یگشتاور مجاز سفت نمائ

  .د ینان حاصل نمائید و از سالمت آن اطمیلت محور فرمان را بازدی قفل ت-3

  .د یض نمائیاز تعوی و در صورت نی بررسل رابط فرمان رایش از حد چهارشاخ فرمان و می بی لق-4

  .دی آنها در محل اتصال به جعبه فرمان توجه نمائی کرده و به لقی چرخ را بررسیبکهای س-5

 ی از مجموعه ستون فرمان است که از قطعاتی جزئیل فرمان عمودید ، مین دستورالعمل اشاره گردی ا2همانگونه که در بخش : تذکر 

  .افته است یل یتشک) یتلسکوپ  (یشاخ فرمان و محور فرمان عمودچهار ل رابط ،یر مینظ

ن ی ایوب احتمالیص عی و تشخیالزم است در شناسائ ستم فرمان خودرو ،ی سیک از قطعات فوق بر رویر متقابل هر یبعلت ارتباط و تاث

ر ی و تاثیبه اجزاء مرتبط با محور فرمان عمودن دستورالعمل مختصراً یلذا در ا. رد یکل مجموعه بطور کامل مورد توجه قرار گ ستم ،یس

  .دی مربوطه لحاظ خواهد گردیک از اجزاء در دستورالعملهایات هر ی است جزئیهیبد. م ی نمائین قطعه اشاره می ایآنها بر رو

  

  

  

   نمایش انواع لقی در غربیلک فرمان3شکل
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   آزمون هایی که قبل از باز کردن قطعه الزم است بر روی خودرو انجام شود -5
  . می باشدمراحل ذکر شدهای رفع عیوب احتمالی بیان شده دقیقاًَ مطابق ترتیب  شایان ذکر است ترتیب روشه

  )خالصی بیش از حد (یچشی  آزمون لقی پ-1-5

 این آزمون نیازی به تجهیزات خاصی نداشته و در حالتی که خودرو ایستاده و چرخها بصورت مستقیم قرار دارند :تجهیزات آزمون 

  .انجام میشود

ا بررسی نمائید ، سپس محور فرمان را از  ریر عادی غی و صدالک فرمان را به چپ و راست چرخانده، خالصی غربی:روش آزمون 

  .دیلک را بچرخانین ثابت نموده و غربیقسمت  پائ

 باشد و یم معیوب هخالصی، زیر دست احساس شود، قطع و یر عادی غیصدادر هنگام چرخش فرمان به طرفین اگر : معیار پذیرش

  .  صورت اقدام به تعویض قطعه نمائیدنیر ای غدرو  باشد یلک فرمان مجاز نمیرخش غرب چچگونهیهابت نمودن محور فرمان پس از ث

  

  )جهت بررسی وضعیت فیوز پلیمری(  آزمون لقی محوری -2-5

  تجهیزات خاصی نیاز ندارد: تجهیزات آزمون 

  :روش آزمون 

  .حرکت دهید) ال و پائینبا(له دست در جهت محوری یلک فرمان را بوسیغرب

  :معیار پذیرش 

  .ب شده است یقطعه معیوب بوده و فیوز پلیمری تخر)  میلیمتر1بیش از (در صورت وجود جابجائی محسوس 

  

   صدای غیر عادی سیستم فرمان-3-5

ا بصورت مستقیم  بوده و چرخهتوقفولی الزم است خودرو در حالت . این آزمون نیاز به تجهیزات خاص ندارد:تجهیزات آزمون 

  .قرار گرفته باشد

  . غربیلک فرمان را به چپ و راست چرخانده و وضعیت حرکت محور را مورد بررسی قرار دهید:روش آزمون 

www.CarGarage.ir



  8

 در صورت شنیدن هرگونه صدای غیر عادی که بیانگر عملکرد نادرست هریک از اجزاء مجموعه باشد و یا مشاهده :معیار پذیرش

  . شودیل فرمان باز میم ، حورعدم یکنواختی در حرکت م

  

   ی جانبی آزمون لق-4-5

ل یم،  یلک فرمان را به چپ و راست در جهت عرض خودرو حرکت داده و در صورت مشاهده لقیله دست غربیبوس: روش آزمون 

  . شود ی مضیتعوفرمان 

  

  رد ید انجام پذیل رابط فرمان بای که پس از دمونتاژ مجموعه میی آزمونها-6

  صحت عملکرد بلبرینگ محور فرمانمون  آز-1-6

  .این تست نیاز به تجهیزات خاص ندارد: تجهیزات آزمون 

  . بررسی نمائیدراقسمت پائینی محور را در دست گرفته به چپ و راست بچرخانید و وجود هرگونه صدای غیر عادی  :روش آزمون 

  . باشدیمی و یا سفتی بلبرینگ نشانۀ معیوب بودن قطعه وجود هرگونه صدای غیر عادی و مشاهدۀ غیر یکنواخت :معیار پذیرش

  

  رگاههای و انتقال مجموعه از تعمی در مورد نحوه نگهدارینکات -7
به . لومتر کارکرد در تگ مربوطه درج گرددید نوع اشکال و کیض شده اند بایوب شناخته شده و تعویرگاه بعنوان معی که در تعمیقطعات

رد که از بروز هرگونه ی انجام گی و ترانسپورت به صورتیم الزم است نگهداری محموله کلیطا در بررسمنظور اجتناب از هرگونه خ

  . شود یریب به مجموعه جلوگیضربه و آس
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