
راهنمای تعمیرات سیستم فرمان، 

تعلیق و  اکسل ها
17کیلومتر  جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپایدك

151

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

Usr851009
Typewritten Text
X100RM1E/5/3



  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 151 / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

مشخصات فني سيستم تعليق94

مشخصات فني سيستم تعليق

مشخصات فني عنوان

جلو

مک فرسون نوع سیستم تعلیق

تنظیم زاویه چرخها 

زاویه سرجمعی 
)TOE-IN(
 )میلي متر( 

3±3/5بدون سرنشین 

´55±˚1بدون سر نشین زاویه کمبر 

´45±´30˚1بدون سر نشین زاویه کستر 
´45±´11˚14بدون سر نشین زاویه کینگ پین 
دو جداره گازی فشار پاییننوع کمک فنر جلو

فنر لول

0/06±10/80قطر مفتول فنر )میلی متر(
84/4قطر داخلی فنر )میلی متر(

7±345طول آزاد )میلی متر(
8/00تعداد حلقه های فعال

عقب

فنر تختنوع سیستم تعلیق

تنظیم زاویه چرخها 

زاویه سرجمعی 
)TOE-IN(
 )میلي متر( 

mm 1/5± 0بدون سر نشین 

´10±˚0بدون سر نشین زاویه کمبر 

نداردبدون سر نشین زاویه کستر 

نداردبدون سر نشین زاویه کینگ پین 

دو جداره گازی فشار پاییننوع کمک فنر عقب

فنر تخت

7 ×60ابعاد فنر تخت 1 )میلی متر(

7 ×60ابعاد فنر تخت 2 )میلی متر(
7 ×60ابعاد فنر تخت 3 )میلی متر(

10 ×60ابعاد فنر تخت 4 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



95 مشخصات فني سيستم تعليق

اندازهعنوان

بنزینی، دوگانه سوزنوع خودرو

اندازه تایر
165/70 R13 LT 88/86

از تایر با اندیس سرعت S و یا T استفاده شود. 

kpa (28psi) 195فشار باد تایرها جلو

kpa (42psi)www.CarGarage.ir 289فشار باد تایرها عقب
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ابزارها 96

ابزارها 
نام ابزار: ابزار اندازه گیري بار اولیه بلبریگ فرمان 

0K130332020 :شماره فني ابزار
شماره سریال:  502189

موارد استفاده: اندازه گیري بار اولیه )پیش بار( سیبک

نام ابزار: جمع کن فنر لول 
0K2A1341001A :شماره فني ابزار

شماره سریال:  800021
موارد استفاده: بیرون آوردن فنر لول کمک فنر جلو 

نام ابزار: جا زدن و بیرون آوردن بوش طبق 
OK130342A0 :شماره فني ابزار

شماره سریال:  502843
موارد استفاده: جهت پیاده و سوار کردن بوش طبق 

AX00159

AX00160

AX00161
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راهنماي عيب یابي سيستم تعليق 

روش رفع عيبعلت احتماليعيب و نقص

خودرو به یک 
سمت کشيده 

مي شود 

زوایاي چرخ را بررسي کنید. اجزاء سیستم تعلیق را از نظر اختالف زیاد زوایاي کمبر و کستر
شل بودن یا دفرمگي بررسي کنید. 

الستیک ها را از نظر سایش بیش از حد، بازدید کنید درسایش شدید الستیکها
صورت نیاز، تعویض نمائید.

تنظیم غیر یکسان زاویه 
زوایاي فرمان را بررسي کنید در صورت نیاز تنظیم نمائید.سرجمعی )TOE-IN( چرخها 

ارتفاع نامناسب خودرو )ارتفاع باال یا پائین 
در قسمت عقب یا جلو( 

فنر را از نظر خرابي یا غیر استاندارد بودن، عدم امکان تنظیم 
بار یا شکم دادن بررسي کنید.

خرابي یا سائیدگی دنده شانه اي فرمان یا 
سیستم فرمان را در صورت نیاز بررسي کنید.اهرم بندي ها 

فرمان پذیري به 
سختي انجام 

مي گيرد

اجزازاویه کستر مثبت بیش از حد بودن،  بازدید کنید در صورت غیر صحیح  را  زاویه کستر 
سیستم تعلیق را از نظر آسیب دیدگي و شل بودن بررسي کنید.

ارتفاع نا مناسب خودرو )ارتفاع باال در 
جلو یا ارتفاع پایین در عقب(

خرابي فنر یا فنرهاي غیر استاندارد، شکم دادن فنر، یا 
بارگذاري غیر عادي را بررسي کنید.

خرابي یا سائیدگی دنده شانه اي فرمان یا 
وضعیت سیستم فرمان را بررسي کنید.اهرم بندي ها و یا تنظیم نامناسب آنها

سیبک پایین را رو غنکاري یا تعویض نمایید.روغنکاري ضعیف یا سائیدگی سیبک پایین 

کشيدن ترمز

اجزازاویه کستر منفي بیش از حد بودن،  بازدید کنید در صورت غیر صحیح  را  زاویه کستر 
سیستم تعلیق را از نظر آسیب دیدگي و شل بودن بررسي کنید.

الستیک ها را بطور مساوي و یکسان تا فشار توصیه شدهفشار نامتناسب باد الستیک ها 
بادگیري نمائید.

ترمزها را بررسي کنید.آسیب دیدگي سیسم ترمز

 لرزش فرمان

زاویه کستر مثبت بیش از حد و یا 
اختالف زوایاي کستر

اجزا  بودن  غیر صحیح  بازدید کنید. در صورت  را  زاویه کستر 
سیستم تعلیق را از نظر آسیب دیدگي و شل بودن بررسي کنید.

شرایط الستیک و چرخ را بررسي کنید.تابیدگي یا باالنس نبودن چرخ / الستیک 

گردگیر جعبه فرمان را از نظر خرابي و یا فرسودگي و یا شل شل بودن گردگیر جعبه فرمان 
بودن پایه هاي نگهدارنده بررسي کنید.

حرکت مورب یا 
غير مستقيم

اجزابیش از حد بودن زوایاي کستر چرخهاي طرفین بودن  غیر صحیح  در صورت  کنید  بازدید  را  کستر  زاویه 
سیستم تعلیق را از نظر آسیب دیدگي و شل بودن بررسي کنید.

خرابي سیستم تعلیق  عقب 
اگر زاویه کستر یکسان باشد فاصله دو محور چرخ در سمت راست 
و چپ خودرو را مقایسه کنید. در صورت غیر یکسان بودن، اجزاء 
سیستم فرمان را از نظر آسیب دیدگي و شل بودن بررسي کنید.

راهنماي عيب یابي سيستم تعليق 
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راهنماي عيب یابي سيستم تعليق 98

روش رفع عيبعلت احتماليعيب و نقص

عدم فرمان پذیری 
خودرو در دست 

اندازها

بوش جعبه فرمان را تعویض کنید.سائیدگي یا آسیب دیدگي بوش جعبه فرمان 

شل بودن یا انحناء داشتن پایه هاي 
نگهدارنده جعبه فرمان 

پایه هاي نگهدارنده جعبه فرمان را تعویض یا سفت کنید. 

موقعیت نصب پوسته جعبه فرمان بر روی خودرو را کنترل نمایید. تراز نبودن جعبه فرمان در محل نصب

سایش لبه های 
داخلی و خارجی 

الستيک

زاویه کمبر مثبت و منفی بیش از حد
زاویه کمبر را کنترل کنید، در صورت غیر صحیح بودن،کمبر 
را در جهت درست تغییر دهید.  اجزا سیستم تعلیق را از نظر 

آسیب دیدگي و شل بودن بررسي کنید

تنظیم نماییدفشار نامناسب باد الستیک

سرجمعی )TOE-IN( را کنترل کنید و در صورت نیاز تازاویه سرجمعی )TOE-IN( بیش از حد
مقادیر مناسب تنظیم کنید.

سائيدگی دندانه ای 
یا سائيدگی بيش از 

حد الستيک
 )TOE-IN( را کنترل کنید و آن را تا مقادیراشکال در زاویه سرجمعی )TOE-IN( سرجمعی

مناسب تنظیم کنید.

قلوه کن شدن و یا 
سایش بيش از حد 

الستيک

شرایط چرخ یا الستیک را کنترل نمائیدلنگی یا ناباالنسی چرخ / الستیک 

کمک فنر را کنترل کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.معیوب بودن کمک فنرها 
الستیک ها باید هر 10.000 کیلومتر جابجا شوندعدم چرخش مناسب الستیک ها

عدم برگشت 
پذیری مناسب 
غربيلک فرمان

الستیک ها را چک کنید و در صورت نیاز آنها را تعویضآسیب دیدگی الستیک ها یا نا باالنسی چرخ ها
نمایید. در صورت نیاز چرخ ها را باالنس کنید.

تنظیم کنیدزوایای نامناسب چرخ ها
درصورت نیاز سیستم فرمان را کنترل کنیدعملکرد نامناسب سیستم فرمان

تعویض کنیدآسیب دیدگی یا قفل شدن سیبک بازویی پایین

کشيدن فرمان به 
یک سمت

الستیک ها را کنترل کنید. درصورت نیاز الستیک ها راآسیب دیدگی الستیک ها یا ناباالنسی چرخ ها
تعویض کنید و در صورت نیاز چرخ ها را باالنس نمایید.

درصورت نیاز سیستم ترمز را کنترل کنیدعملکرد نامناسب سیستم ترمز
سیستم فرمان را کنترل کنید )به بخش فرمان مراجعه کنید.(عملکرد نامناسب سیستم فرمان

زوایای چرخ ها را تنظیم کنید.زوایای نامناسب چرخ ها
سیبک طبق پایینی را تعویض کنید.آسیب دیدگی سیبک طبق پایینی

تعویض کنید.ضعیف بودن کمک فنر
تعویض کنید.آسیب دیدگی یا سایش بوش طبق پایینی
تعویض کنید.آسیب دیدگی یا سایش بوش میل تعادل

تعویض کنید.آسیب دیدگی یا سایش  میل تعادل
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روش رفع عيبعلت احتماليعيب و نقص

صدای غير عادی 
سيستم تعليق

روغن کاری کنید یا درصورت نیاز سیبک طبق پایینی را تعویض کنید.روغن کاری ضعیف / سایش سیبک طبق پایینی
تعویض نمائیدآسیب دیدگی یا سایش میل تعادل
اتصاالت راسفت کنیدشل شدگی اتصاالت سیستم تعلیق

تعویض نمائیدآسیب دیدگی یا سایش بوش طبق پایینی
درصورت نیاز تعویضعملکرد نامناسب کمک فنر

صدای سيستم 
تعليق جلو / عقب

شل شدگی / شکستگی مهره های نصب 
سفت کنید / تعویض کنیدکمک فنر

سفت کنید / تعویض کنیدشل شدگی ضربه گیر باالیی کمک فنر
شل شدگی / افتادگی پیچ اتصال کمک 

سفت کنید / تعویض کنیدفنر به طبق پایینی

حرکت بدنه

تعویض نمائیدضعیف بودن میل موجگیر
آسیب دیدگی یا فرسودگی بوش های میل 

تعویض نمائیدموج گیر

آسیب دیدگی یا فرسودگی بوش های 
تعویض نمائیدطبق پایینی

تعویض نمائیدعملکرد نامناسب کمک فنر

کج بودن بدنه 
خودرو

تعویض نمائیدضعیف بودن فنر لول 
آسیب دیدگی یا فرسودگی بوش های میل 

تعویض نمائیدموج گیر

تعویض نمائیدآسیب دیدگی یا فرسودگی بوش های طبق 

رانندگی به راحتی 
انجام نمی شود

تعویض نمائیدضعیف بودن فنر لول
تعویض نمائیدعملکرد نامناسب کمک فنر

تعادل نداشتن 
خودرو در حين 

رانندگی

آسیب دیدگی الستیک ها یا باالنس نبودن 
چرخ ها

الستیک را بازدید کنید در صورت نیاز الستیک را تعویض 
نمایید در صورت نیاز چرخها را باالنس نمائید

زوایاي چرخها را تنظیم نماییدزوایای نامناسب چرخ ها
در صورت نیاز سیستم فرمان را بازدید کنید عملکرد نامناسب سیستم فرمان

تعویض نماییدآسیب دیدن سیبک طبق
تعویض نماییدضعیف بودن فنر لول

در صورت نیاز تعویض نماییدعملکرد نامناسب کمک فنر
آسیب دیدگی یا فرسودگی بوش های 

تعویض نماییدطبق پایینی

آسیب دیدگی یا فرسودگی بوش های میل 
تعویض نماییدموجگیر

راهنماي عيب یابي سيستم تعليق 
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راهنماي عيب یابي رینگ و الستيک 100

روش رفع عيب علت احتمالي عيب و نقص
تنظیم نمایید فشار نامناسب باد الستیک سایش سریع الستیک 
تنظیم نمایید فشار نامناسب باد الستیک

صداي جیغ کشیدن الستیک
تعویض کنید خرابي الستیک 
تنظیم نمایید فشار کم باد الستیک 

یا  جاده  سطح  روي  الستیک  صداي 
لرزش بدنه اتومبیل 

تنظیم نمایید عدم باالنس بودن چرخها 
تعمیر یا تعویض نمایید دفرمگي رینگ با الستیک 

تعویض کنید سایش غیر یکنواخت الستیک
تعویض کنید تابیدگي بیش از حد چرخ والستیک 

لرزش )به سمت باال و پایین( غربیلک 
فرمان

سفت نمایید شل بودن مهره ها 
تنظیم نمایید عدم باالنس بودن چرخها
تعویض کنید فرسودگي یا ترک خوردن دسته هاي نگهدارنده موتور 
تعویض کنید فرسودگي یا ترک خوردن دسته هاي نگهدارنده گیربکس
تعویض کنید تابیدگي بیش از حد چرخ و الستیک 

لرزش )به سمت چپ و راست( 
غربیلک فرمان 

سفت نمایید شل بودن مهره ها 
تنظیم نمایید عدم باالنس بودن چرخها
-------- سایش غیر یکنواخت الستیک 

تنظیم نمایید فشار کم باد الستیک
تعویض نمایید آسیب دیدگي یا فرسودگي بلبرینگ چرخ جلو 

------- عملکرد نامناسب سیستم فرمان
------- عملکرد نامناسب سیستم تعلیق

تنظیم کنید فشار نامناسب باد الستیک 

کشیدن فرمان به یک طرف 

-------- سایش غیر یکنواخت یا بیش از حد الستیک
------- عملکرد نا مناسب سیستم فرمان 

--------- عملکرد نامناسب سیستم ترمز 
--------- عملکرد نامناسب سیستم تعلیق

تنظیم نمایید فشار نا مناسب و غیر یکسان باد الستیک 

تعادل نداشتن خودرو در حین رانندگي
تعمیر و یا تعویض نمایید دفرمگي رینگ و الستیک 

سفت نمایید شل بودن مهره ها 
------- عملکرد نا مناسب سیستم فرمان 
-------- عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق

تنظیم نمایید فشار نا مناسب و غیر یکسان باد الستیک 
ترمز به یک سمت کشیده مي شود

-------- عملکرد نا مناسب سیستم ترمز
تنظیم نمایید فشار کم باد الستیک

انجام           سختي  به  خودرو  فرمانپذیري 
مي گیرد

------- عملکرد نا مناسب سیستم فرمان 
-------- عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق

تنظیم نمایید فشار کم باد الستیک 
عدم برگشت پذیري مناسب غربیلک 

فرمان
------- عملکرد نا مناسب سیستم فرمان 
 ------ عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق
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101 سایش غير عادي الستيک 

سایش غير عادي الستيک 
حالتهاي مختلفي از سایش غیر عادي الستیک که در شکل زیر نشان داده اند ، ممکن است در الستیک هاي خودرو بوجود آید.

روش رفع عيبعلت احتماليعيب و نقص

- فشار پایین باد الستیک  سایش لبه هاي الستیک 
)سایش هر دو طرف ( 
- دور زدن با زاویه تند

اندازه گرفته و  - فشار باد الستیک را 
تنظیم نمایید.

- با سرعت پایین رانندگي کنید.

اندازه گرفته و - فشار باالي باد الستیک سایش میاني - فشار باد الستیک را 
تنظیم نمایید.

سرجمعی پله شدن لبه هاي الستیک زاویه  صحیح  تنظیم  عدم   -
 )TOE-IN(

را   )TOE-IN( سرجمعی  زاویه   -
تنظیم نمایید.

- زاویه نا مناسب کمبر یا کستر سایش غیر یکنواخت
- معیوب بودن سیستم تعلیق 

- عدم باالنس چرخها 
- دو پهني دیسک یا کاسه چرخ 

- اکسل و یا قطعات سیستم - تعلیق را 
تعمیر و یا تعویض نمایید.

- سیستم تعلیق را تعمیر یا تعویض نمایید
یا  و  نموده  باالنس  را  ها  الستیک   -

تعویض نمایید.
- تعمیر یا تعویض نمایید.
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