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سيستم تعليق جلو 102

سيستم تعليق جلو 
تشریح سيستم 

سیستم تعلیق خودروي 151 از نوع متداول مک فرسون 
با یک عددطبق متصل شونده به شاسي مي باشد این 

سیستم از قطعات زیر تشکیل شده است: 
را  آمده  بوجود  نوسانات  که  متقاطع  تعادل  میل  یک 
کنترل کرده همچنین به کنترل هم ترازي طبق هاي 
هر سمت کمک مي نماید. طبقها که داراي سیبکهاي 
یکپارچه بوده، فرمانپذیري خودرو و حرکت نرم )راحت( 
بر روي سگدست  را موجب مي شوند. چرخها  چرخها 
فرمان قرار گرفته و سیبک طبق و قسمت پایین کمک 

فنر به آن متصل مي شوند. 
قسمت باالي کمک فنرها در داخل پاالني محفظه موتور 

قرار مي گیرد کمبر و کستر قابل تنظیم نمي باشند.
جذب  وظیفه  تعادل،  میل  و  طبق  الستیکي  بوشهاي 

ارتعاشات جاده را بر عهده دارند.
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103 سيستم تعليق جلو 

1- میل تعادل
2- طبق پایین

3- کمک فنر جلو
4- سگدست
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بازدید سيستم تعليق )بررسي و تنظيم( 104

بازدید سيستم تعليق )بررسي و تنظيم( 
فنر لول 

در صورت بارگذاري یکنواخت بر روي خودرو و مشاهده 
عملکردنادرست سیستم تعلیق خودرو، فنر لول را از نظر 
آسیب دیدگي، خم شدگي، یا استفاده از فنر لوله اي غیر 

استاندارد بررسي کنید. 

کمک فنر 
خودرو را از هر گوشه جلویي آن به سمت پایین فشار 
توجه  فنرها  کمک  عملکرد  به  هنگام  این  در  و  دهید 
نمایید. عکس العمل کمک فنرها بایستي مناسب و در 

تمامي جهات یکنواخت باشد.
کمک فنرها را از نظر وجود نشتي روغن، مورد بازدید 
قرار دهید. )وجود الیه نازکي از روغن بالمانع مي باشد.(

طبق پایيني 
موارد زیر را بررسي کرده و در صورت نیاز تعمیر و یا 

تعویض نمایید: 
1- شل بودن پیچ ها  و مهره هاي اتصال

2-تغییر شکل و یا وجود ترک در طبق پاییني
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تنظيم چرخهاي جلو 

ميل تعادل 
تعویض  نیاز  صورت  در  و  کرده  بررسي  را  زیر  موارد 

نمایید: 
1- شل بودن پیچ ها و مهره هاي نصب

2- خرابي و یا فرسودگي بوش ها

تنظيم چرخهاي جلو 
بازدید مقدماتي 

1- فشار باد الستیک ها را بررسي کرده و در صورت
نیاز تا مقدار توصیه شده، تنظیم نمایید.

در و  کرده  بررسي  را  جلو  چرخهاي  بلبرینگ  2-لقي 
صورت نیاز تصحیح نمایید.

3-رینگها و الستیک ها را از نظر خارج از مرکز بودن
مورد بازدید قرار دهید.

4- سیبک ها و اتصاالت فرمان را از نظر شل بودن مورد
بازدید قرار دهید.

5- خودرو را بر روي سطح صافي )بدون وجود هر گونه
بار اضافي بر خودرو( قرار دهید.

توجه: 
زاویه  باشند.  نمي  تنظیم  قابل  کستر  و  کمبر  زاویاي 

سرجمعی )TOE-IN( قابل تنظیم است.
تنظيمات:

حداکثر زاویه چرخش فرمان به سمت چپ و راست 
1- چرخ هاي جلو را برروي صفحه گردان قرار دهید.

زاویه و  چرخانده  چپ  سمت  به  انتها  تا  را  فرمان   -2
سمت  چرخ  خارجي  زاویه  و  چپ  سمت  چرخ  داخلي 

راست را مورد توجه قرار دهید.
3- مهره هاي سمت چپ و راست سیبک ها را شل کرده
و سپس هر دو میله رابط فرمان را به جهت دسترسي به 

زاویه قابل قبول بچرخانید.
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تنظيم چرخهاي جلو 106

4- مراحل ذکر شده را در حالت انحراف کامل فرمان به 
سمت راست انجام دهید. دقت کنید که زوایای چرخ در 

هر دو حالت یکسان باشد.
5- مهره هاي سیبک را سفت نمایید.

 30 -50  N.m                        :گشتاور مورد نیاز
)3/1 -5/1  kg.m(                                            

6- زاویه چرخش فرمان  را بررسی کرده و پس از تنظیم 
تنظیم  را   )TOE-IN( سرجمعی  زاویه  فرمان،  زاویه 

نمایید.
)در این خصوص به جدول 1 صفحه 10 کتاب مراجعه 

شود(

AX00166

AX00167

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



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

107

AX00168

AX00169

  )TOE-IN( بازدید زاویه سرجمعی

 )TOE-IN( بازدید زاویه سرجمعی
از  چرخها  که  کنید  بلند  طوري  را  خودرو  جلوي   -1

زمین جدا شوند.
2- چرخها را با دست چرخانده و آجهاي وسط هر یک 

از الستیکها را عالمتگذاري کنید.
3- چرخهاي جلو را در موقعیت مستقیم رو به جلو قرار 

داده و خودرو را پایین بیاورید.
4- فاصله ما بین خطوط عالمت گذاري شده در جلو و 
عقب چرخ را اندازه گیري نمایید. اندازه گیریها بایستي 

بافاصله یکسان از سطح زمین انجام گیرد.
فاصله بین عقب چرخها باید 3 ± 3/5 میلیمتر بیشتر از 

فاصله جلو چرخها باشد.

B-A> 3.5±3

تنظيمات: 
جهت تنظیم زاویه سرجمعی )TOE-IN(، مهره هاي 
سمت چپ و راست میله رابط فرمان را شل کرده و آنرا 

به یک اندازه بچرخانید.

توجه: 
میل هاي افقي چپ و راست، هر دو راستگرد مي باشند. 
جهت افزایش زاویه سرجمعی )TOE-IN( میله رابط 
میله  و  به سمت جلوي خودرو  را  راست  فرمان سمت 
رابط فرمان سمت چپ را به همان مقدار به سمت عقب 

خودرو بچرخانید.
زاویه  دو طرف(،  )هر  افقي  میل  دور چرخاندن  یک  با 
تغییر  متر  میلي   6 مقدار  به   )TOE-IN( سرجمعی 
از  پس  را   )TOE-IN( سرجمعی  زاویه  کرد.  خواهد 

تنظیم حداکثر زاویه چرخش فرمان، تنظیم نمایید.
 1- سیبک

 2- مهره قفلي 
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بازدید کمبر و کستر108

مهره قفلي را تا مقدار توصیه شده سفت نمایید.

  30 - 50 N.m                       :گشتاور مورد نیاز
)3/1 -5/1 kg.m(                                              

1- میله رابط فرمان
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