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 ابزار مخصوص64

نام ابزار : توپي کش چرخ
0K670321019 :شماره فني ابزار

شماره سریال:  800028
موارد استفاده: جهت خارج کردن سیبک میله رابط 

فرمان 

نام ابزار:  جداکردن توپي از دیسک ترمز
TS99999022 : شماره فنی

شماره سریال: 590285
موارد استفاده: جهت نگهداشتن سگدست براي خارج 

کردن و جازدن کنس رولبرینگهاي چرخ

رولبرینگهاي  کنس  جازدن  ابزار  مجموعه   : ابزار  نام 
محورها

030T2501 : شماره فنی
شماره سریال: 100651

موارد استفاده: براي عقب راندن پیستون ترمز

AX00106

AX00107

AX00108

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



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

65

نام ابزار : خارج کننده کنس خارجی بلبرینگ 
0K9A1190AA2 : شماره فني ابزار

شماره سریال :  800034
موارد استفاده: جهت پیاده کردن کنس خارجی بلبرینگ

نام ابزار : جا زدن کاسه نمد چرخ جلو 
0K201170AA : شماره فني ابزار

شماره سریال :  502181
موارد استفاده: جهت نصب کاسه نمد چرخ جلو 

نام ابزار : ست ابزار بلبرینگ کش 
0K670990AA0 : شماره فني ابزار

شماره سریال :  800005
موارد استفاده: جهت خارج کردن انواع بلبرینگ 

 ابزار مخصوص
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 جدول عيب یابی اکسل66

روش رفع عيبعلت احتماليعيب 

هنگام رانندگي در 
جاده و مسیر صاف 
و مسطح، غربیلک 
فرمان به یک طرف 

کشیده مي شود.

تنظیم یا تعویض نمائیدتنظیم نامناسب لقي اولیه بلبرینگ چرخ جلو

به کتاب فرمان مراجعه نمائیدخمیدگی اتصاالت فرمان

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدفنر لول ضعیف است

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدسائیدگي یا آسیب دیدگي بوش بازویي پایین

تعویض نماییدخمیدگي سگدست

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدخمیدگی بازویی پایین و یا شل بودن تکیه گاه

)TOE-IN( به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدتنظیم نبودن زاویه سرجمعی

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدفشار باد الستیک ها مناسب نیست

سائیدگي غیریکنواخت الستیک ها 
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید)اختالف بین سائیدگي الستیک هاي چپ و راست(

به کتاب سیستم ترمز مراجعه نمائیدترمز می کشد

سیستم فرمان 
تعادل ندارد

تنظیم و یا تعویض نمائیدتنظیم نامناسب لقي اولیه بلبرینگ چرخ جلو

به کتاب سیستم فرمان مراجعه نمائیدخمیدگی اتصاالت فرمان

به کتاب سیستم فرمان مراجعه نمائیدسائیدگی یا آسیب دیدگی اتصال در سیستم فرمان

به کتاب سیستم فرمان مراجعه نمائیدتنظیم نامناسب لقی پینیون فرمان

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدضعیف شدن فنرلول

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدشل بودن یا عدم کارایي کمک فنر

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدسائیدگي و یا آسیب دیدگي بوش هاي بازوئي پایین

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدتنظیم غلط سرجمعی )TOE-IN( )جلو و عقب(

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدفشار نامناسب باد الستیک ها

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدباالنس نبودن چرخ ها یا تابیدگي رینگ ها
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67 جدول عيب یابی اکسل

روش رفع عيبعلت احتماليعيب 

لقي بیش از حد غربیلک 
فرمان

تنظیم نامناسب لقي اولیه بلبرینگ دو ردیفه 
چرخ جلو

تنظیم نمائید

به کتاب سیستم فرمان مراجعه نمائیدتنظیم نامناسب لقی پینیون فرمان

به کتاب سیستم فرمان مراجعه نمائیدسائیدگی پینیون و دنده شانه ای 

سائیدگی یا آسیب دیدگی اتصاالت در 
سیستم فرمان

به کتاب سیستم فرمان مراجعه نمائید

به کتاب سیستم   تعلیق مراجعه نمائیدساییدگي یا آسیب بوشهاي بازویي پایین 

سائیدگي بیش از حد یا 
غیر یکنواخت الستیک ها

تنظیم نامناسب لقي بلبرینگ چرخ جلو
تنظیم نمائید)شل بودن بیش از حد(

)TOE-IN( به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدتنظیم نامناسب سرجمعی

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدفشار نامناسب باد الستیک ها

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدباالنس نبودن چرخ ها

تعویض نمائیدخرابي بلبرینگ چرخسروصداي غیرعادي اکسل
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اکسل جلو 68

اکسل جلو 
شرح 

هر یک از چرخ هاي جلو به اجزاء دیگري چون جعبه 
فرمان، ترمز و اجزاء سیستم تعلیق متصل است. قسمت 

بیروني پلوس عضو محرک چرخ جلو مي باشد. سگدست 
فرمان، به عنوان عضو هدایت کننده به سیبک میل 

فرمان و به عنوان عضو نگهدارنده چرخ ها به 
بلبرینگ توپي چرخ متصل است. 

اجزاء سیستم ترمز شامل سیلندر ترمز که روي سگدست 
فرمان و دیسک چرخ مي باشد، به توپي چرخ هاي جلو 

متصل است.
توپي چرخ، داخل سگدست فرمان و روي بلبرینگ قرار 
دارد. بلبرینگ داخلی روی توپی و بلبرینگ خارجی داخل 

سگدست توسط پرس محکم میگردد.
هزار خاري سرپلوس داخل توپي چرخ توسط یک مهره 
قفلي و یک واشر تخت پهن محکم مي شود. هنگام 

تعمیر و یا باز نمودن مهره قفلي، یک مهره قفلي نو 
جایگزین میگردد. 
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69 اکسل جلو

اکسل جلو

اجزاء و قطعات
1- بلبرینگ )داخلي(

2- سگدست فرمان
3- گردگیر محافظ دیسک ترمز

4- بلبرینگ )خارجي(
5- توپي چرخ
6- مهره قفلی
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بازدید )حداکثر لقي بلبرینگ چرخ(70

بازدید )حداکثر لقي بلبرینگ چرخ(
بلبرینگ  لقي  و  نموده  بلند  را  نقلیه  وسیله  جلوي   -1
چرخ  جلو را توسط تکان دادن الستیک به عقب و جلو 

کنترل نمائید. 

حداکثر لقي:                                     صفر میلیمتر

با دست به سرعت بچرخانید و کنترل             را  2- الستیک 
صداي  و  گردد  مي  راحتي  به  الستیک  که  نمائید 

ناهنجاري از بلبرینگ به گوش نمي رسد.

توجه:
در  نباشد.  شل  پایین  طبق  سیبک  که  باشید  مراقب 
یا شل بودن،  صورت وجود هرگونه صداي غیرعادي و 

لقي اولیه را تنظیم نمائید. 
3- چرخ را باز کرده و سپس سیلندر ترمز جلو را جدا           
آویزان  قالب  یک  توسط  فنر  کمک  از  را  آن  و  نمائید 

نمائید.

و  گذاشته  توپي چرخ  روي  را  گیري  اندازه  ساعت   -4
سپس آنرا در جهت محوري فشار داده و بکشید. بدین 
امتحان  را  چرخ  بلبرینگ  انتهاي  لقي  میزان  ترتیب 
نمائید.اگر میزان لقي بیش از حد استاندارد است، لقي 

اولیه را تنظیم نموده و یا بلبرینگ را تعویض کنید. 

حداکثر لقي :                                     صفر میلیمتر
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71 باز کردن اکسل جلو

باز کردن
1- جلوي وسیله نقلیه را باال برده و توسط یک خرک 

ایمني آن را مهار نمائید. 
2- چرخ را باز نمائید.

3- لبه خم شده قفل مهره را صاف کرده و مهره پلوس 
را باز نمائید.

احتياط:
مراقب باشید که شیار و رزوه هاي انتهاي پلوس آسیب 

نبینند. 

توجه:
قفل  را  توپي  ترمزکردن،  با  مهره،  نمودن  شل  هنگام 

نمائید.

4- اشپیل را از مهره قفلي میله رابط فرمان خارج نمائید.
رابط  میله   0K670321019 ابزار  از  استفاده  با   -5

فرمان را از سگدست جدا نمائید. 

توجه:
اگر جدا کردن میله رابط فرمان، با اشکال مواجه است، 
با یک چکش به سگدست ضربه بزنید. توجه شود حتی 
المقدور برای باز و بسته نمودن قطعات از اعمال ضربه 

خودداری گردد.

6- سیلندر ترمز دیسک جلو را از سگدست جدا نمائید. 
اجازه ندهید که سیلندر ترمز آزادانه با شیلنگ حرکت 
فنر  کمک  از  سیم  یا  نخ  رشته  یک  توسط  آنرا  کند. 

آویزان کنید.

تذکر:
مراقب باشید تا به لوله های ترمز آسیبی وارد نشود.

0K670321019
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باز کردن اکسل جلو72

7- سنسور ترمز ABS را باز نمائید.
و دیسک  روی  روتوري،  دیسک  کردن  باز  از  قبل   -8

توپی عالئم تنظیم بگذارید. 
به را  پائین  طبق  نمائید.  باز  را  بست  مهره  و  پیچ   -9
از سیبک جدا  را  پایین فشار دهید و سگدست  سمت 

نمائید. 

10- پیچ و مهره هایي که سگدست و کمک فنر را به
هم متصل نموده اند را باز نمائید.

11- توپي چرخ جلو و سگدست را از پلوس جدا نمائید.
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73 سوار کردن اکسل جلو 

سوار کردن 
سوار  پلوس  روي  را  سگدست  و  جلو  چرخ  توپي   -1

نمائید. 
2- سگدست را روي سیبک طبق پائیني و کمک فنر 

سوار نمائید. 
3- پیچ و مهره هاي سوار شده را سفت نمائید. 

گشتاور مورد نیاز
103-122 N.m               :سگدست به کمک فنر

)10/5 -12/5 kg.m(                                        

43-55 N.m       :سگدست به سیبک طبق پاییني
)4/4-5/4 kg.m(                                             

4- دیسک ترمز را نصب نمائید.

 9/8 -14/7  N.m                      :گشتاور مورد نیاز
)10 -15 kg.m(              

5- مجموعه سیلندر ترمز دیسک جلو را نصب نمائید.

   78 -101 N.m                      :گشتاور مورد نیاز
)8/0 -10/4 kg.m(           

پایه مسیریابي  روي  را  ترمز  6- جاي شیلنگ سیلندر 
ترمز قرار داده و بست نگهدارنده آن را نصب نمائید. 

تا  7- مهره قفلي جدید پلوس را نصب نموده و آن را 
حد استاندارد سفت نمائید سپس لبه قفل کننده آن را 

خم نمائید. 

 157 -235  N.m                    :گشتاور مورد نیاز
)16/0 -24/0 kg.m(        

توجه:
- براي محکم کردن مهره از ابزار نوکدار و تیز استفاده 
هاي  ترک  کردن،  محکم  مدت  در  مهره  اگر  ننمائید. 
تعویض  دیگر  نو  مهره  یک  با  آنرا  برداشت،  یکنواختي 

نمائید. 
- کنترل نمائید که توپي چرخ با دست به راحتي بگردد.

AX00122

AX00123

شلنگ ترمز

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



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

سوار کردن اکسل جلو 74

8- میله رابط فرمان را به انتهاي سگدست نصب نموده
و مهره آنرا سفت نمائید. 

30 -45 N.m                        :گشتاور مورد نیاز
)3 – 4/5  kg.m(                        

توجه:
از یک اشپیل نو استفاده نمائید. 

فرمان و شیار رابط  از میان میل  را  نو  اشپیل  9- یک 
مهره و برآمدگي سرسیبک گذرانده و نصب نمائید. اگر 
دهانه روي مهره و سوراخ روي برآمدگي سیبک در یک 
راستا نیست کمي مهره را سفت نمائید. براي اینکه در 

راستاي هم قرار بگیرند مهره را هرگز شل ننمائید.

88 -118 N.m                         :گشتاور مورد نیاز
)8 – 12 kg.m(                         

10- سنسور ترمز ABS را نصب نمائید.

7 -10 N.m                         :گشتاور مورد نیاز
)0/7 – 1 kg.m(                                 

محکم را  چرخ  پیچهاي  و  نموده  نصب  را  چرخ   -11
نمائید. 
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