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مشخصات سيستم فرمان8

مقدار/نوععنوانردیف

مکانیکی دستیسیستم فرمان1

تلسکوپینوع میل فرمان2

چهار شاخه ایاتصاالت میل فرمان3

دنده شانه اینوع جعبه فرمان4

mm 380قطر غربیلک5

6)Lock to Lock( 3/7 ~ 3/44 دورمیزان گردش غربیلک

8/8 درجه بر میلیمترنسبت جعبه فرمان7

mm 124کورس دنده شانه ای8

kg 2 ~ 0/5نیروی مقاوم غربیلک فرمان9
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9 مشخصات و گشتاور اتصاالت سيستم فرمان

مقدار/نوععنوانردیف

kg.m 5/1~3/1مهره قفلي سیبک )میل رابط( جعبه فرمان1
 31~51 N.m

 kg.m 8~6انتهاي دنده شانه اي به میل رابط فرمان2
 60~80  N.m

kg.m 6~5تنظیم مهره یوک3
 50~60 N.m

گشتاور پیچ شافت واسطه به جعبه فرمان4
1/8~2/7 kg.m 
18~27 N.m

گشتاور پیچ چهار شاخه به محور فرمان5
1/8~2/7 kg.m
18~27 N.m

گشتاور پیچ ها ومهره های نصب جعبه فرمان به بدنه6
3/8~5/3 kg.m
38~53 N.m

گشتاور مهره های نصب گردگیر7
0/6~0/9 kg.m

6~9 N.m

گشتاور پیچ ها و مهره های نصب براکت محور فرمان به بدنه8
1/6 ~2/3 kg.m
16~23 N.m

گشتاور اتصال مهره های براکت پایین محور فرمان به مجموعه پدال9
1/6 ~2/3 kg.m
16~23 N.m

گشتاور اتصال پیچ شافت واسطه به چهار شاخ10
1/8 ~2/7 kg.m
18~27 N.m

11
Knuckle سیبک فرمان( به( Tie Rod گشتاور مهره اتصال

)سگدست(
3~4/5 kg.m
30~45 N.m

گشتاور مهره نصب غربیلک به محور فرمان12
4~5 kg.m

40~50 N.m

N.m (9~12 kg.m) 120~90گشتاور سفت کردن پیچ چرخها13

مراجعه به جدول 1زوایای چرخ14
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مقادیر زوایای چرخ ها10

جدول1- مقادیر زوایای چرخهای جلو و عقب در حالت بدون بار 

KINGPINCASTERCAMBERTOE
محور عقبمحور جلومحور عقبمحور جلومحور عقبمحور جلومحور عقبمحور جلو

3mm0±1/5mm±3/5´10±˚0´55 ±˚1ندارد´45±´30˚1ندارد´±45´11˚14
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11

نام ابزار: جازدن گردگیر سیبک طبق پایین
OK933283025A :شماره فنی ابزار

شماره سریال:  ------
موارد استفاده:  ابزار براي جازدن گردگیر سیبک طبق 

پایین

   ابزار ها

نام ابزار:  اندازه گیري گشتاور 
0K130-322-020 :شماره فنی ابزار

شماره سریال:  502189
موارد استفاده:  برای اندازه گیري گشتاور 

نام ابزار: سیبک کش
OK130283021 :شماره فنی ابزار

شماره سریال:  502190
موارد استفاده:  ابزار براي بیرون کشیدن سیبک فرمان
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 راهنمای عيب یابی سيستم فرمان12

روش رفع عيبعلت احتمالينوع عيب
سفتی فرمان

روغن کاری نامناسب، وجود مواد خارجی در مجموعه و یا آسیب 
روغن کاری و یا تعویض کنیددیدگی سیبک فرمان

روغن در  خارجی  مواد  وجود  یا  و  فرمان  جعبه  روغن  بودن  روغن کاری و یا تعویض کنیدکم 

تنظیم کنیدلقی نامناسب جعبه فرمان 

تعویض کنیدآسیب دیدگی جعبه فرمان

تعویض کنیدعملکرد نامناسب میله رابط فرمان

تعویض کنیدعملکرد نامناسب جعبه فرمان

تعویض کنیدترک یا سائیدگی گردگیر جعبه فرمان

تعمیر کنیدآسیب دیدگی سیستم تعلیق

ک 
فرمان به ی

شد
ت مي ک

سم

تعویض کنیداتصاالت فرمان آسیب دیده است

تعویض کنیدآسیب دیدگی رینگ و الستیک

تعویض کنیدمعیوب بودن سیستم ترمز و سیستم تعلیق

ت 
خودرو به هنگام حرک

تعادل ندارد

تعویض کنیدسائیدگی و یا آسیب دیدگی دنده شانه ای

تنظیم کنیدلقی نامناسب جعبه فرمان

تعویض کنیدآسیب دیدگی اتصاالت فرمان

تعمیر کنیدآسیب دیدگی رینگ و الستیک

تعمیر کنیدعملکرد نامناسب سیستم تعلیق

فرمان تعادل 
ندارد

تعویض کنیدآسیب دیدگی جعبه فرمان 

تعویض کنیدآسیب دیدگی دنده شانه ای

تعویض کنیدآسیب دیدگی اتصاالت فرمان

خالصی 
ک فرمان 

غربيل
ت

زیاد اس

تعویض کنیدسائیدگی جعبه فرمان

تعویض کنیدسائیدگی و یا آسیب دیدگی اتصاالت فرمان

تعویض کنیدشل بودن پیچ های نصب جعبه فرمان
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13 راهنمای عيب یابی سيستم فرمان

روش رفع عيبعلت احتمالينوع عيب
ت فرمان به سختی 

ش
برگ

ت می پذیرد
صور

تعویض کنیدگیر بودن و یا آسیب دیدگی دنده شانه ای

تعویض کنیدلقی نامناسب جعبه فرمان

تعمیر کنیدآسیب دیدگی رینگ و الستیک

-عملکرد نامناسب سیستم تعلیق

ت 
ک فرمان در جه

غربيل
ت می زند

پ / راس
چ

تعویض کنیدآسیب دیدگی اتصاالت فرمان 
سفت کنیدشل بودن پیچ های نصب جعبه فرمان

تعویض کنیدسائیدگی و یا آسیب دیدگی بلبرینگ های چرخ جلو
تعویض کنیدآسیب دیدن رینگ و الستیک

تعمیر کنیدعملکرد نامناسب سیستم تعلیق
تعمیر کنیدآسیب دیدگی و یا گیر کردن سیبک های فرمان

صداي غيرعادي از 
ستم فرمان

سي

سفت کنیدشل بودن پیچ های نصب جعبه فرمان

تعویض کنیدمعیوب  بودن جعبه فرمان

تعویض کنیدگیر بودن اجزاء و قطعات ستون فرمان

سفت کنیدشل بودن پیچ های اجزاء ستون فرمان

تعویض کنیدسائیدگی )فرسودگی( اتصاالت فرمان

توجه:
و  عملکرد  نحوه  از  اطالع  برای  باشد  هیدرولیک  فرمان  به  مجهز  که خودرو  در صورتی  که  است  آوری  یاد  به  الزم 

خصوصیات آن به دفترچه راهنمای تعمیرات سیستم فرمان هیدرولیک خانواده سایپا )X100( مراجعه شود. 
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14

سيستم فرمان 
تشریح سيستم

جعبه فرمان از نوع پینیون و دنده شانه ای می باشد.
دو عدد گردگیر در ناحیه اتصال میله های رابط و دنده 
اتصال  درمحل  دیگری  گردگیر  همچنین  و  ای  شانه 
پینیون با شفت واسطه قرار دارد که از نفوذ آب و اشیای 
خارجی به داخل سیستم فرمان جلوگیری و آن را آب 

بندی می نماید.
هنگام جمع کردن مجموعه جعبه فرمان و یا در زمان 
گریسکاری  را  آن  اجزای  مجموعه،  روانکاری  به  نیاز 

)گریس NLGI No.2( نمایید.
دنده شانه ای در داخل پوسته جعبه فرمان توسط بوشی 
که در انتهای سمت راست پوسته نصب شده،مهار می 
شود همچنین یک بوش نگهدارنده که در انتهای سمت 

چپ قرار دارد آنرا با دنده پینیون درگیر می نماید.
بوش نگهدارنده به همراه فنر،نیروی الزم به شانه ای را 
باعث  نماید. یک درپوش و یک مهره قفلی  اعمال می 
نیروی تنظیم  میشوند که دنده شانه ای همواره تحت 

شده با پینیون درگیر باشد و از تنظیم خارج نشود.
استفاده از بوشهای الستیکی زیر بستهای نصب به بدنه 

باعث به حداقل رسیدن لرزش جعبه فرمان میشود.
مشکالتی  بروز  باعث  آنها  خراب شدن  یا  و  شل شدن 
در  است  الزم  که  میشود  لرزش  یا  و  صدا  سرو  نظیر 

بازدیدها مورد کنترل واقع گردند.
الزم به یاد آوری است که در صورتی که خودرو مجهز 
به فرمان هیدرولیک باشد برای اطالع از نحوه عملکرد 
و خصوصیات آن به دفترچه راهنمای تعمیرات سیستم 
فرمان هیدرولیک خانواده سایپا )X100( مراجعه شود. 

 سيستم فرمان
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1- غربیلک فرمان 
2- میل فرمان عمودی )تلسکوپی فرمان(

3- گردگیر
4- جعبه فرمان

5- پایه نگهدارنده
6- سیبک

نمای کلی سيستم فرمان
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مراحل تنظيم سيستم فرمان16

مراحل تنظيم
در حالتی که موتور خاموش است و چرخ ها در حالت 
مستقیم قرار دارد، فرمان را به سمت چپ و راست تا 
جایی که نیروی مقاوم فرمان احساس شود بچرخانید، 
در  میلیمتر   30 از  بیشتر  نباید  فرمان  خالصی  میزان 
محیط فرمان باشد. لقی بیش از حد فرمان نشان دهنده 
سائیدگی شفت واسطه، خرابی سیبک ها یا نیروی پیش 
بررسی  منظور  به  باشد.  می  فرمان  نامناسب جعبه  بار 
اتصاالت  عمودی  فرمان  میل  بودن  معیوب  یا  سالم 
نگه دارید و فرمان  را محکم  پایین آن در کف خودرو 
که  هرگونه خالصی  دهید  حرکت  راست  و  به چپ  را 
فرمان  میل  مجموعه  خرابی  از  ناشی  می شود  احساس 
عمودی می باشد. لقی سیبک های میله رابط فرمان را 
با جک  را  خودرو  ابتدا  که  صورت  بدین  کنید  بررسی 
چرخ  هر  ولقی  باشد  آزاد  چرخ ها  بطوریکه  ببرید  باال 
به  عمودی  به صورت  را  ابتدا چرخ ها  کنید.  بررسی  را 
منظور مشخص شدن تنظیم صحیح بلبرینگ های چرخ 
افقی حرکت  به صورت  را  آنگاه چرخها  دهید.  حرکت 
داخل  از  فرمان  رابط  میله  اتصاالت  حالیکه  در  دهید 
خودرو محکم مهار شده باشند، اگر لرزش افقی مشهود 
بود سیبک های میله رابط فرمان را از لحاظ لقی یا شل 
در  لقی  هیچ  اگر  کنید.  بررسی  آن  اتصال  مهره  بودن 
سیبکهای فرمان مشاهده نشد لرزش های افقی مشاهده 
شده بر روی چرخ ناشی از فرسودگی میله رابط فرمان، 
سیبک های میله رابط فرمان و یا لقی بیش از حد بین 
پینیون و دنده شانه ای می باشد در موارد دیگرجعبه 

فرمان باید تعویض، تنظیم و یا تعمیر شود.

AX005

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



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

17 نيروی مقاوم غربيلک فرمان

نيروی مقاوم غربيلک فرمان
بطوریکه  کنید  بلند  جک  بوسیله  را  خودرو  ابتدا   -1
چرخ ها کاماًل آزاد باشد و درگیری بین جک و چرخ ها 

وجود نداشته باشد.
راست  و  چپ  به  کاماًل  بار   5 حداقل  را  فرمان   -2
بچرخانید تا هرگونه چسبندگی ناشی از قطعات سیستم 
تعلیق جلو از بین رود سپس چرخها را به طور مستقیم 

قرار دهید.
3- نیرو سنج را به قاب غربیلک فرمان متصل کنید و 
میزان نیروی مقاوم ناشی از حرکت غربیلک را در یک 

دور کامل بخوانید.

توجه:
برای قرائت دقیق،در طول مسیر چرخش کامل همواره 
نیرو سنج را در حالتی نگه دارید که راستای اندازه گیری 
غربیلک  بر  مماس  نیروسنج(  کشیدن  )راستای  نیرو 

فرمان در نقطه اتصال نیرو سنج باشد.

4- نیروی مقاومت فرمان باید حدود 2~0/5 کیلوگرم 
درجه  صفر  حالت  از  کامل  چرخش  یکدور  طول  در 

غربیلک فرمان به طرفین باشد.
5- اگر میزان نیرو بیش از حد استاندارد می باشد موارد 

زیر را بررسی کنید.
تعلیق  قطعات سیستم  دیدگی  آسیب  یا  - چسبندگی 

جلو و اتصاالت فرمان 
- لقی اولیه)پیش بار(پینیون فرمان
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18

ميزان فرمان )چرخهای جلو(
بازدید مقدماتی:

1- باد الستیک را بازدید کرده و در صورت لزوم فشار
آن را به حد استاندارد برسانید.

2- میزان لقی بلبرینگ چرخ جلو را اندازه گرفته و در
صورت لزوم آن را اصالح کنید.

)باالنس کنید.  آزمایش  را  چرخ  و  الستیک  لنگی   -3
چرخ(

4- سیبک ها و اتصال فرمان را چک کنید تا بیش از
اندازه معمول شل نباشد.

5- اتومبیل را روی یک زمین صاف و مسطح قرار دهید
دقت کنید که اتومبیل بار و یا سرنشین نداشته باشد.

:)TOE-IN( بازدید سرجمعی
انداز گیری کرده و  مقدار سرجمعی چرخ های جلو را 

دقت کنید که در محدوده زیر باشد:

3/5±3 mm فاصله موجود بین عقب چرخها باید حدود
بیش از فاصله جلوی چرخها باشد.

ميزان فرمان )چرخ های جلو(
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19 ميزان فرمان )چرخ های جلو( 

تنظیم  برای   :)TOE-IN( سرجمعی  تنظيم 
فرمان  رابط  میله  های  مهره   ،)TOE-IN( سرجمعی 
را شل کرده، میل های رابط را به یک اندازه بچرخانید. 
های  رزوه  دارای  چپ  و  راست  رابط  های  میل  الف- 

راستگرد هستند. 
جهت افزایش سرجمعی )TOE-IN(، میل رابط سمت 

راست وچپ را  یکسان در جهت بازشدن، بپیچانید.
ب- یک بار چرخش میل رابط )در دو طرف( سرجمعی 

)TOE-IN( را حدوداً 6 میلیمتر تغییر می دهد.
سرجمعی  مقدار  فرمان،  زاویه  تنظیم  از  بعد   – ج 

)TOE-IN( را مجدداً کنترل نمایید.

استاندارد سفت  تا حد  را  فرمان  رابط  میله  های  مهره 
کنید.

میزان گشتاور سفت کردن میله رابط فرمان:   
 31-51 N.m

)3/1-5/1 kg.m(

زاویه فرمان )حداکثر زاویه چپ و راست(
بازدید: با قراردادن چرخ های جلو روی صفحه لغزنده 

دستگاه میزان فرمان زاویه فرمان را اندازه بگیرید.
تنظيم: با شل کردن مهره های قفلی میله رابط فرمان و 

چرخاندن میل رابط زاویه فرمان را تنظیم کنید.

زاویه فرمان: داخلی                          ˚±2 ˚41 
خارجی                                               ˚ 2 ± ˚34

راست  و  زوایای چپ  که  دهید  انجام  را طوری  تنظیم 
فرمان به یک اندازه باشد و ضمناً الزم است که پس از 
تنظیم، غربیلک فرمان در حالت مستقیم و چرخها در 

مرکز قرار گیرند.

AX008
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بازدید زوایای کمبر و کستر چرخ های جلو20

بازدید زوایای کمبر و کستر چرخ های جلو
زاویه کمبر و کستر را با استفاده از دستگاه تنظیم زاویه 

اندازه گیری کنید:

مقدار کمبر                                        ´55 ± ˚1
مقدار کستر                                      ´45 ± ´30  ˚1 

توجه: 
تنظیم  قابل  غیر  خودرو  این  در  کستر  و  کمبر  زوایای 

www.CarGarage.irمی باشند.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



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

21 مجموعه ميل فرمان عمودی و غربيلک فرمان

اجزاء و قطعات 
1- قاب و بوق و مدول کیسه هوا

2- مهره قفلی
3- غربیلک فرمان 

4- قاب میل فرمان 
5- دسته چراغ راهنما

6- مغزی سوئیچ

7- میل فرمان عمودی
8- چهارشاخه فرمان 

9- پیچ 
10- گردگیر

11- واسطه چهار شاخه فرمان )شفت واسطه(
12- پایه گردگیر

مجموعه ميل فرمان عمودی و غربيلک فرمان
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1- درپوش
2- کیسه هوا

3- صفحه نگهدارنده
4- نگهدارنده

5- فنرهای بوق
6- صفحه اتصال

7- چاشنی
8- مهره ها

)DAB(اجزاء مدول کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده

)DAB(اجزاء مدول کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده

AX0012

1
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3
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23 )DAB(اجزاء مدول کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده

مجموعه ي کيسه هواي راننده 

احتياط: 
هر گز تالش نکنید مقاومت مدار مجموعه ي کیسه ي 
هوا را اندازه بگیرید حتي اگر از وسیله ي آزمون مجاز 
مدار  مقاومت  گیري  اندازه  صورت  در  کنید.  استفاده 
کیسه  اتفاقي  فعال شدن  گیري،  اندازه  دستگاه  توسط 

هوا منجر به زخمي شدن شدید مي گردد. 

تعبيه شده  هوای  کيسه  عملکرد سيستم  و  اجزا 
)DAB(برای محافظت راننده

1- غربیلک فرمان

2- مدول کیسه هوای تعبیه شده: برای محافظت راننده 
)DAB(

AX0013

AX0014
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پياده کردن غربيلک فرمان و مدول کيسه هوا  
تذکر: 

الزم به ذکر است به دلیل متفاوت بودن نوع کانکتورها 
ممکن است اتصاالت کانکتورهای کیسة هوا دقیقاً مشابه 

این دستورالعمل نباشد.
1- ابتدا برق منفی باطری را قطع کنید.

2- حداقل 3 دقیقه صبر نمایید.

3- با یک پیچ گوشتی دو سو فنر قالب نگه دارنده قاب 
روی فرمان را فشار دهید تا قاب آزاد شود.

باال  راننده را کمي به سمت  4- مجموعه کیسه هواي 
فشار دهید و مجموعه را به آرامي به سمت عقب بکشید.

پياده کردن غربيلک فرمان و مدول کيسه هوا  
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25 پياده کردن غربيلک فرمان و مدول کيسه هوا  

5- کانکتور بوق را از روی غربیلک فرمان جدا کنید. 

روی  از  را  فرمان  غربیلک  چرخشي  رابط  کانکتور   -6
مدول کیسه هوا جدا کنید. اتصال کانکتور یکی از دو 

حالت زیر می تواند باشد:
الف( شکل روبرو

تذکر:
که  شود  دقت  هوا  کیسه  مدول  کردن  باز  از  بعد 

کانکتورهای آن با هم اتصالی نکنند.

ب( ابتدا ضامن نشان داده شده را به وسیله پیچ گوشتی 
یا ناخن به سمت بیرون کشیده و سپس کانکتور را از 

مدول کیسه هوا خارج کنید.

کانکتور رابط چرخشي غربیلک فرمان

ضامن کانکتور 

AX0018

AX0019

AX0020

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



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

26

7- با کمک ابزار مناسب مهره اتصال غربیلک به میله 
فرمان را باز نمایید.

40~50 N.m                         :گشتاور بستن مورد نیاز

8- غربیلک را از محور فرمان جدا کرده و کانکتور رابط 
چرخشي غربیلک فرمان را از دسته سیم داشبورد جدا 

کنید.

پياده کردن غربيلک فرمان و مدول کيسه هوا  
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27 پياده کردن غربيلک فرمان و مدول کيسه هوا  

9- پیچهای روی قاب پایینی میل فرمان را باز کنید و 
قاب باالیی را از قاب پایینی جدا کنید.

10- براکت میل فرمان را بعد از شل کردن پیچهای آن
 پیاده کنید.

11- پیچ های دسته راهنما را باز کنید.
12- کانکتورهای دسته راهنما را جدا کنید.

13- دسته راهنما را از میل فرمان بیرون بکشید.
14- پیچهای باالیی نصب میل فرمان را باز کنید.

15- کانکتور مغزی سوئیچ را جدا نمایید.

AX0023

AX0024

AX0025
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16- به منظور ایجاد شیار بر روی پیچهای نصب سوئیچ 
از یک قلم استفاده کنید.

باز کنید و سپس  را  پیچها  پیچ گوشتی،  بوسیله   -17
مغزی سوئیچ را جدا نمایید.

احتياط: 
فکهای  با  گیره  از  فرمان  میل  نگهداشتن  ثابت  برای 
برنجی استفاده کنید و یا اینکه میل فرمان را به همراه 

یک تکه پارچه در داخل فکهای گیره نگهدارید.
18- مهره چهارشاخه را باز کنید.

19- پیچهای پایینی نصب میل فرمان را باز کنید.

20- میل فرمان را خارج کنید.
21- گردگیر و پایه آن را جدا کنید.
22- پیچ شفت واسطه را باز کنید.

پياده کردن غربيلک فرمان و مدول کيسه هوا  
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29 بازدید ميل فرمان، شافت واسطه و چهار شاخه فرمان

بازدید 
ميل فرمان

مجموعه میل فرمان را از لحاظ آسیب دیدگی ،دفرمگی
و ترک خوردگی بازدید و در صورت نیاز آن را تعویض 

کنید.

شافت واسطه 
تعویض  لزوم  صورت  در  و  کرده  بازدید  را  ذیل  موارد 

کنید:
1- آسیب دیدگی شافت 

2- ترک خوردگی و یا پوسیدگی گردگیر   

چهارشاخه فرمان 
چهارشاخه فرمان را از نظر شل بودن و یا هرگونه آسیب
دیگر بازدید کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.
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سوار کردن 
1- پیچ شفت واسطه را سفت کنید.

N.m 27-18گشتاور مورد نیاز                                    
1/8-2/7 kg.m

2- گردگیر و پایه آن را نصب کنید.

N.m 9-6    گشتاور مورد نیاز                                    
0/6-0/9 kg.m

3- پیچ چهارشاخه را بر روی میل فرمان نصب کنید.

N.m 27-18گشتاور مورد نیاز                                    
1/8-2/7  kg.m

را  آن  پیچ  و  متصل  واسطه  با شفت  را  4- چهارشاخه 
کمی سفت کنید.

5- پیچ های باالیی نصب میل فرمان را ببندید.

N.m  23-16گشتاور مورد نیاز                                    
1/6-2/3  kg.m

6- به منظور نصب میل فرمان، میل فرمان را در راستای 
شفت واسطه فشار دهید.

فرمان  میل  براکت  و  پایینی  اتصال  پیچ  مابین  فاصله 
نباید بیشتر از 0/5 میلی متر باشد.

 N.m 27-18گشتاور مورد نیاز                                    
1/8-2/7 kg.m

1 : پیچ اتصال پایینی میل فرمان 

7- پیچ شفت واسطه را سفت کنید.

N.m 27-18گشتاور مورد نیاز                                    
1/8-2/7 kg.m

8- مغزی سوئیچ را بر روی میل فرمان نصب کنید و از 
پیچ های جدید جهت نصب آن استفاده کنید و پیچ ها 

را تا جایی سفت کنید که سر پیچ ببرد.
9- کانکتور مغزی سوئیچ را متصل نمایید.

سوار کردن غربيلک فرمان و مدول کيسه هوا
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10- قبل از نصب دسته راهنما روی محور فرمان ابتدا 
بر  را  راهنما  کرده سپس دسته  تنظیم  را  فرمان  زاویة 
رابط  کانکتور  سپس  کنید  مونتاژ  فرمان  محور  روی 
چرخشي غربیلک فرمان را به دسته سیم داشبورد وصل 
محور  به  بست  با  را  مربوطه  سیم  دسته  سپس  کنید. 

فرمان مهار کنید.

11- کاورهای باال و پایین را مطابق عکس مونتاژ کنید.

12- غربیلک را روی محور فرمان قرار دهید.

سوار کردن غربيلک فرمان و مدول کيسه هوا
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13- مهره اتصال غربیلک فرمان را در موقعیت مربوطه 
قرار دهید.

از  را  فرمان  غربیلک  رابط چرخشی  قطعه  ضامن   -14
محکم  از  قبل  حتماً  کار  )این  کنید  خارج  خود  محل 

کردن مهرة غربیلک فرمان انجام شود(.

15- با استفاده از ابزار مناسب مهره را سفت کنید.

گشتاور:
40~50 N.m (4~5 kg.m)

16- کانکتور بوق را وصل کنید.

AX0037

AX0038

AX0039

سوار کردن غربيلک فرمان و مدول کيسه هوا
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17- کانکتور کیسه هوا را وصل کنید.

- دقت کنید که کانکتور در جای خود قفل شود.

- دقت کنید که سیم کابل بوق موجود در غربیلک فرمان 
در داخل شیار تعبیه شده در غربیلک فرمان جای داده 
وجود  فرمان  غربیلک  در  شیار  این  صورتیکه  در  شود. 
نداشت کابل سیاه رنگ بوق را به گونه ای به دور کابل 
اتصال به کیسه هوا مهار نمایید که باعث بروز مشکل در 

عملکرد سیستم ننماید.

18- مدول کیسه هوا را روی غربیلک فرمان نصب کنید.

هایی  قالب  توسط  هوا  کیسه  مدول  که  کنید  دقت   -
روی غربیلک فرمان نصب می شود.

و  ها  بین قالب  بوق  رنگ  کابل سیاه  که  - دقت شود 
غربیلک فرمان قرار نگیرد.

19- در پایان جهت حصول اطمینان از مونتاژ صحیح
کیسه هوا تست بوق را انجام دهید.

AX0040

AX0041

AX0042
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باز کردن مجموعه جعبه فرمان34

اجزاء و قطعات
1- شفت واسطه

2- جعبه فرمان و اتصاالت آن
3- گردگیر

4- پیچ های پایه نصب جعبه فرمان
5- سیبک فرمان

6- سگدست
7- مهره قفلی سیبک فرمان

8- اشپیل 

باز کردن مجموعه جعبه فرمان
نحوه قرار گیري قطعات مرتبط و نصب شده با مجموعه جعبه فرمان نمایش داده شده است. 
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35 باز کردن مجموعه جعبه فرمان

باز کردن 
بوسیله  و  بلند کرده  بوسیله جک  را  1- جلوي خودرو 

خرک آنرا مهار کنید.
2- چرخ ها را پیاده کنید.

3- اشپیل سیبک را درآورده و مهره را باز کنید.
4- میله رابط فرمان را بوسیله ابزار مخصوص از سگدست 

جدا کنید. 

5- پیچهاي پایه نصب جعبه فرمان را باز کنید. 

را  فرمان  از سیبک کش، سیبک جعبه  استفاده  با   -6
منظور  به  باشید  داشته  توجه  کنید   جدا  از سگدست 
را  قفل  مهره  پیچ،  رزوه  دیدگي  آسیب  از  جلوگیري 

تعویض کنید. 

از  را  گردگیر  و  کرده  باز  را  گردگیر  سیمي  بست   -7
قسمت باالیي مجموعه جعبه فرمان را جدا کنید. 

OK130283021

AX0044

AX0045

پیچهاي پایه نصب جعبه فرمان
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8- شافت واسطه را پیاده کنید. 
9- جعبه فرمان را به طرف چپ بچرخانید و میله رابط 

فرمان را از طرف بازگلگیر به طرف راست بکشید.
بیرون  با کشیدن به طرف راست  را  10- جعبه فرمان 

آورید. 

ميله رابط فرمان 
عالمتی  فرمان،  رابط  میله  مهره  کردن  شل  از  قبل 
بگذارید تا برای نصب مجدد بتوانید از آن استفاده کنید.
هنگام نصب نیز مهره را بر طبق عالمت فوق سفت کنید.

تعویض گردگير سيبک فرمان 
طریقه پياده کردن 

سیبک فرمان را روی یک گیره محکم کرده و قلمی را 
تحت زاویه همانطور که در شکل نشان داده شده میزان 

کنید.
را  به قلم ضربه می زنید گردگیر  با چکش  در حالیکه 

باز کنید.

احتياط: 
به سیبک  که  از گردگیر  آن قسمتی  به  تا  کنید  دقت 

فرمان وصل شده، آسیب و خراش وارد نشود.
برای  و  نیست  مجدد  استفاده  قابل  تعویضی  گردگیر 

نصب مجدد از گردگیر نو استفاده کنید.

باز کردن مجموعه جعبه فرمان
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طریقه نصب 
 )NLGI No.2 لیتیوم  نوع  )از  گریس  کمی  مقداری 
ابزار به شماره             به گردگیر جدید مالیده و آن را داخل 
پرس  بوسیله  آنگاه  قراردهید   )0k933283025A(
گردگیر را به روی سیبک میله رابط فرمان پرس کنید. 

OK933283025A
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1- پیچ های چرخ را شل کنید.
2- جلو اتومبیل را جک زده و زیر آن را خرک بگذارید.

3- چرخ را باز کنید.
4- قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر آمده از یکدیگر جدا کنید.

طریقه پياده کردن جعبه فرمان و اتصاالت

طریقه پياده کردن جعبه فرمان و اتصاالت
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39 ترتيب پياده کرده ميله رابط فرمان

ترتيب پياده کرده ميله رابط فرمان
میله رابط فرمان را از سگدست جداکنید

)OK130283021(کش سیبک  از  اینکار  برای 
استفاده کنید.

AX0051
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طریقه نصب ميله رابط فرمان

1- قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر آمده نصب کنید
2- کلیه پیچ ها را تا حد استاندارد آن سفت کنید.میزان گشتاور هریک از آنها،در تصویر آمده است

1- پیچ نصب)شافت واسطه به شافت دنده پینیون(
2- پیچ نصب پوسته جعبه فرمان

3- سیبک میله رابط فرمان
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نکات قابل توجه
هنگام نصب پیچ شافت واسطه به شافت دنده پینیون، 
سوراخ چهار شاخه واسطه فرمان رابا شیار دنده پینیون 

تنظیم کرده وسپس پیچ را نصب کنید.

پيچ نصب پوسته جعبه فرمان
پیچ های پوسته جعبه فرمان را به ترتیب عددی که در 

تصویر آمده سفت کنید.

سيبک ميله رابط فرمان
سطح تماس گردگیر سیبک میله رابط فرمان راقبل از 

نصب آن گریسکاری کنید.
1- گردگیر سیبک میله رابط فرمان
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ترتيب باز کردن قطعات جعبه فرمان42

ترتيب باز کردن قطعات جعبه فرمان
قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر نشان داده شده،از یکدیگر جدا کنید.

1- سیبک میله رابط فرمان )چپ و راست(
2- مهره ها)چپ و راست(

3- بست های گردگیر )چپ و راست(
4- بسته های سیمی گردگیر )چپ و راست(

5- گردگیر)چپ و راست(
6- میل رابط )چپ و راست(

7- واشرها )چپ و راست(
8- مهره

9- پیچ تنظیم
10- درپوش تنظیم

11- فنر یوغ

12- فاصله پرکن
13- یوغ 

14- کاسه نمد
15- رینگ نگهدارنده

16- خار فنری
17- پینیون

18- دنده شانه ایی
19- پایه نگهدارنده

20- تکیه گاه الستیکی
21- بوش

22- پوسته جعبه فرمان
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43 ترتيب باز کردن قطعات جعبه فرمان

مراحل باز کردن جعبه فرمان و اتصاالت
تکیه گاه جعبه فرمان را روی یک گیره محکم کنید.

توجه:
فلز محافظ نرمی )مانند ورقه های مسی( الی گیره قرار 

دهید.

سيبکهای ميله رابط فرمان
فرمان،  رابط  میله  رابط  سیبکهای  کردن  باز  از  قبل 
عالمتی روی قسمت رزوه دار میلهای رابط بگذارید تا 

راهنمایی جهت نصب مجدد باشد.

گردگيرها 
بست گردگیرها را باز کنید.
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ميل های رابط فرمان
برای باز کردن میل های رابط فرمان از دندانه شانه ای، 

به روش زیر عمل کنید:
1- واشر را به همان روشی که در شکل نشان داده شده 
باز کنید. دندانه شانه ای را داخل تکه ای پارچه پیچیده 

و آن را به گیره ببندید.

احتياط:
دقت کنید که به دنده شانه ای و میل رابط آسیبی وارد 

نشود. 

2- شیار دنده شانه ای را با یک آچار فرانسه گرفته و 
بوسیله آچار دو سر تخت میل رابط را بپیچانید.

بدین ترتیب دنده شانه ای و میل رابط از یکدیگر جدا 
می شوند.

3- واشر را باز کنید.

درپوش تنظيم:
1- مهره قفلی پیچ تنظیم را باز کنید.

2- درپوش تنظیم را باز کنید.

AX0060

AX0061

AX0062

ترتيب باز کردن قطعات جعبه فرمان
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3- فنر و یوغ فاصله پر کن را جدا کنید.
4- یوغ را بیرون آورید.

پينيون جعبه فرمان
1- با استفاده از پیچ گوشتی دوسو،کاسه نمد را درآورید.

2- رینگ نگهدارنده را جدا کنید.

3- خارفنری و پینیون را باز کنید.

AX0063

AX0064

AX0065
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دنده شانه ای
دنده شانه ایی را از همان جهتی که در شکل نشان داده 

شده بیرون بکشید.

احتياط:
اگر دنده شانه ایی را از جهت مخالف بیرون بکشید، 
ایی  شانه  دنده  بوش  داخلی  سطح  به  ایی  شانه  لبه 

آسیب وارد خواهد کرد.

توجه:
بعداز باز کردن،هریک از قطعات را بشویید.

بوش تکيه گاه
1- بوش تکیه گاههای پایه های نگهدارنده را باز کنید.

2- در حالیکه با پیچ گوشتی به سر خار نگهدارنده فشار 
وارد می کنید، بوش را از پوسته جدا کنید.

AX0066

AX0067

AX0068

ترتيب باز کردن قطعات جعبه فرمان
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3- بوش را بیرون آورید.

توجه: 
بعداز باز کردن بوش داخل پوسته را تمیز کنید.

بازدید
موارد زیر را بازدید کرده ودر صورت لزوم آنها را تعویض 

کنید:
1- ترک خوردگی، پوسیدگی و یا فرسودگی گردگیرها
2- ترک خوردگی و سائیدگی دنده شانه ای و پینیون

3- شل بودن،صدای غیر عادی و یا درست کار نکردن 
بلبرینگ

4- سائیدگی بوش دنده شانه ای که داخل پوسته جعبه 
فرمان قرار گرفته است

احتياط:
الف- در صورت نیاز،بلبرینگ داخل پوسته جعبه فرمان 

و مجموعه پوسته جعبه فرمان را تعویض کنید.
و  پینیون،بلبرینگ  دنده  بلبرینگ  نیاز،  صورت  در  ب- 

پینیون را به صورت یک مجموعه عوض کنید.

AX0069

AX0070

AX0071

ترتيب باز کردن قطعات جعبه فرمان
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5- دنده شانه ای را روی پایه قرار داده و با ساعت اندازه 
گیری میزان تابیدگی آن را اندازه بگیرید.

 0/30  mm                       :حداکثر میزان تابیدگی

6- ساییدگی یوغ محل تماس با دنده شانه ای
7- ترک خوردگی و یا خمیدگی پوسته جعبه فرمان

8- شل بودن و نحوه کار غرغری میل رابط
میله  سیبک های  یا  و  فرمان  رابط  میله  خمیدگی   -9

رابط فرمان
10- خرابی میله رابط فرمان و یا سیبک های میله رابط 

فرمان

جمع کردن جعبه فرمان
را  آنها  قطعات  کردن  سوار  از  قبل  گریسکاری:   -1

گریسکاری کنید
)NLGI No.2 نوع گریس )لیتیوم

مقدار گریس 18 گرم
الف- دندانه ها و بلبرینگ دنده پینیون
ب- داخل محفظه پوسته جعبه فرمان

AX0072

AX0073

AX0074

جمع کردن جعبه فرمان
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ج- لبه کاسه نمد
د- سطح دنده شانه ایی و یوغ

1- کاسه نمد
2- نشیمنگاه دو شاخه

3- دنده شانه ای

هر- سطح و دندانه های دنده شانه ایی

احتياط:
مسدود  گریس  با  تهویه  های  سوراخ  که  کنید  دقت 

نشوند.

2- بوش دنده شانه ایی را نصب کنید.
بوش را طوری در پوسته دنده شانه ایی قرار دهید که 
خارهایی نگهدارنده در داخل شکاف پوسته دنده شانه 

ای جا افتد.

توجه:
داخل بوش را گریس NLGI بمالید.

AX0075

AX0076

AX0077

سوراخ های تهویه

جمع کردن جعبه فرمان
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وپایه  کرده  وصل  پوسته  به  را  الستیکی  گاه  تکیه   -3
نگهدارنده را نصب کنید.

توجه:
الف- دقت کنید که جهت نصب صحیح باشد.

ب- اگر نصب پایه نگهدارنده مشکل است مقداری آب 
صابون به قسمت بیرونی بوش الستیکی بمالید.

پوسته  برروی  را  باقیمانده  الستیکی  گاه  تکیه   -4
فشاردهید تا با انتهای پوسته هم سطح شود.

نصب  مخالف  در جهت  و  بدقت  را  ایی  شانه  دنده   -5
کنید.

احتياط:
اگر دنده شانه ای را از جهت مخالف نصب کنید، ممکن 
دنده  بوسیله  ایی  شانه  دنده  بوش  داخلی  سطح  است 

شانه ای آسیب ببیند.

AX0078

AX0079

AX0080

جمع کردن جعبه فرمان
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جعبه  پوسته  وسط  در  ای  شانه  دنده  حالیکه  در   -6
را طوری جابزنید  پینیون  دارد،شافت دنده  قرار  فرمان 
که شیار دندانه ها بصورتی که در شکل نشان داده شده 

قرار بگیرد.

احتياط:
قبل از نصب شفت دنده پینیون،دنده و بلبرینگ شفت 
 NLGI دنده پینیون را گریسکاری کنید )نوع گریس

شماره 2(

7- خار فنری را نصب کنید.

توجه:
الف- خارفنری جدید نصب کنید.

به  رو  آن  پخ  که  کنید  نصب  طوری  را  خارفنری  ب- 
کاسه نمد قرار بگیرد.

1- بلبرینگ
2- خارفنری

8- رینگ نگهدارنده را نصب کنید.

احتياط:
رینگ نگهدارنده را طوری نصب کنید که ضامن داخل 

شکاف خار فنری قرار بگیرد.
1- کاسه نمد

2- رینگ نگهدارنده کنس
3- خار فنری

4- ضامن

AX0081

AX0082

AX0083

جمع کردن جعبه فرمان
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9- با استفاده از ابزار مناسب،کاسه نمد را مطابق تصویر 
نصب کنید.

احتياط:
NLGI  قبل از نصب کاسه نمد مقداری گریس از نوع

به لبه داخلی کاسه نمد بمالید.
کاسه نمد را طوری نصب کنید که هم سطح با سطح 

پوسته قرار بگیرد.

راست میل  و  به طرفین چپ  را  واشرهای جدید   -10
رابط  های  میل  و سپس  کرده  فرمان وصل  رابط  های 

فرمان را با پیچاندن بداخل دنده شانه ایی نصب کنید.

توجه:
الف- واشرها را طوری نصب کنید که لبه آنها به طرف 

پوسته قرار بگیرد.
ب- قبل از نصب هریک از واشرها،عالمتی روی قسمت 
فرو       آن  داخل  واشرها  جائیکه  ای،  شانه  دنده  انتهایی 

می روند، بزنید.
11- میلهای رابط فرمان چپ و راست را تا حد استاندارد 

آن سفت کنید.

6~8  kg.m                                :میزان گشتاور

توجه:
الف- واشرها را طوری نصب کنید که لبه آن ها به طرف 

پوسته قرار گیرد.
ب- قبل از نصب هریک از واشرها ،عالمتی روی قسمت 
انتهایی دنده شانه ای،جائیکه واشرها داخل آن فرو می 

روند بزنید.

12- میلهای رابط فرمان چپ و راست را تا حد استاندارد 
آن سفت کنید.

 6~8 kg.m                                  :میزان گشتاور

AX0084
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13- شیار دنده شانه ای و واشر را در یک ردیف گذاشته 
و واشر را در جای خود فرو کرده و لبه آن را خم کنید.

احتياط:
دقت کنید که به میله رابط فرمان و یا دنده شانه ای 

هیچگونه آسیب یا خراشی وارد نشود.

14- سطح داخلی انتهای باریک گردگیر را با الیه ای 
نازک از گریس لیتیوم بپوشانید.

15- گردگیر را نصب کرده بست سیمی جدید را دوباره 
دور گردگیر چرخانده و انتهای آن را 5-4 دور بپیچانید.

توجه:
مچاله  یا  و  نخورده  تاب  گردگیر  که  کنید  دقت  الف- 

نشود.
ب- انتهای بست سیمی را به طرف پایه نگهدارنده خم 

کنید.

16- انتهایی باریک گردگیر را نصب کرده و آن را محکم 
نمایید.
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17- فاصله پرکن را روی یوغ نصب کنید.

18- کار نصب را به این صورت انجام دهید:
یوغ- فاصله پرکن و فنر یوغ.

احتياط:
سطح اصطکاک یوغ ودنده شانه ای را به گریس لیتیوم 

NLGI آغشته نمایید.

19- درپوش تنظیم را نصب کنید.

 5~6 kg.m                                    :میزان گشتاور

توجه:
)چسب( سیلر  به  را  تنظیم  درپوش  های  رزوه  الف- 

آغشته کنید.
ب- رزوه های پیچ درپوش را به سیلر )چسب( آغشته 

کنید.

20- پیچ تنظیم را تا حد استاندارد آن به مقدار10کیلوگرم 
سانتی متر سفت کرده و سپس آن را ˚40~˚10 شل 

نمایید.
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 )OK 130-322-020( 21- با استفاده ازابزار شماره
میزان گشتاور پینیون را اندازه بگیرید.

میزان گشتاور پینیون:
در موقعیت وسط˚±90

9~13  kg.cm
عدد روی نیرو سنج:

900~1300 g
میزان گشتاور پینیون در موقعیت های دیگر:

15 kg.cm
عدد روی نیرو سنج:

گرم یا کمتر   1500

مشخصات  حد  در  پینیون  گشتاور  میزان  اگر    -22
استاندارد نمی باشد،پیچ تنظیم را مجدداً تنظیم کنید 

تا حد مطلوب گشتاور پینیون حاصل گردد.
23- مهره قفلی را در جای خود قرار داده و آن را سفت 

کنید.

1~1/5 kg.m                                :میزان گشتاور

کرده  نصب  را  فرمان  رابط  های  میل  سیبکهای   -24
وآنها را باعالمتی که قبل از پیاده کردن مشخص کرده 

اید ،در یک ردیف قرار دهید.

0K130-322-020
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