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 رانیاه (خودرو) یط نقلیع وساین مشاور صنایشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:
 93612کد پروژه  :

   در چرخ عقب داخلی و خارجی رینگرولبدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپاهاي مجاز  نمایندگی

 25/03/1394تاریخ تهیه
 صفر شماره بازنگري:

 

 فهرست مندرجات
 صفحه                                        عنوان  

 
 4             مقدمه  -1

 4        آن مهمو پارامترهاي  قطعه تشریح عملکرد -2

 5      ها در تعمیرگاه چرخ عقب رولبرینگاشکاالت منجر به تعویض  -3

 5         اقدامات و بررسی هاي اولیه -4

 6       ب قبل از دمونتاژمون هاي مورد نیاز براي تشخیص عیآز -5

 6       صداي غیر عادي از چرخ عقبآزمون بررسی -5-1

 6         تجهیزات آزمون -5-1-1

 6         روش آزمون -5-1-2

 6         معیار پذیرش -5-1-3

 7        بررسی لقی چرخ عقببررسی آزمون -5-2

 7         تجهیزات آزمون -5-2-1

 7         روش آزمون -5-2-2

 7         معیار پذیرش -5-2-3

 8       ب بعد از دمونتاژمون هاي مورد نیاز براي تشخیص عیآز -6

 8         آزمون بررسی ظاهري-6-1

 8         تجهیزات آزمون -6-1-1

 8         روش آزمون -6-1-2

 9         معیار پذیرش -6-1-3
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 رانیاه (خودرو) یط نقلیع وساین مشاور صنایشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:
 93612کد پروژه  :

   در چرخ عقب داخلی و خارجی رینگرولبدستورالعمل تعویض 
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 25/03/1394تاریخ تهیه
 صفر شماره بازنگري:

 

 فهرست مندرجات

 

 صفحه                                          عنوان   

 10       بررسی عملکرد چرخ عقبآزمون بررسی  -6-2

 10         تجهیزات آزمون -6-2-1

 10         روش آزمون -6-2-2

 10         معیار پذیرش -6-2-3

 11      ها  نکاتی در مورد نحوه نگهداري و انتقال مجموعه از تعمیرگاه -7
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 رانیاه (خودرو) یط نقلیع وساین مشاور صنایشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:
 93612کد پروژه  :

   در چرخ عقب داخلی و خارجی رینگرولبدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپاهاي مجاز  نمایندگی

 25/03/1394تاریخ تهیه
 صفر شماره بازنگري:

 

 مقدمه : -1

 يها به منظور کاهش خطاها این دستورالعمل جهت افزایش دقت و صحت در تشخیص عیوب قطعات در تعمیرگاه

در تعویض قطعات و همچنین افزایش دقت و صحت در فرآیند تفکیک قطعات تعویض شده سالم و معیوب با  یاحتمال

 گردد . یتشخیص عیوب تنظیم م رالزم جهت کاهش خطاها د يها ها و آزمون و تعریف روش ياستفاده از یکسان ساز

 به مربوط یدر خصوص بروز عیب و عیب یاب يها و نکات ضرور آزمون ،ها  شده است روش یالعمل سعرلذا در این دستو

 تشریح شود .چرخ عقب  رولبرینگ

 

 :رولبرینگ چرخ عقبتشریح عملکرد و پارامترهاي مهم -2

هاي چرخ وظیفه یاتاقان بندي محورهاي جلو و عقب چرخ ها را دارند و به چرخ امکان دوران در دو جهت را می  رولبرینگ

بصورت دو تایی بوده که رولبرینگ  ) مشخص می باشد، 1نطور که در شکل شماره (هما دهد مجموعه رولبرینگ چرخ عقب

 ، وظیفه یاتاقان بندي محور را دارند . ولبرینگ کوچکتر خارج از کاسه چرخبزرگتر در داخل کاسه چرخ قرار گرفته و ر

رولبرینگ ها از گریس نسوز با پایه لیتیم روانکاري رولبرینگ ها از اهمیت ویژه اي برخوردار است ، معموال جهت روانکاري 

 استفاده می شود .

 یل شستشو داده شود .برینگ نباید هرگز در نفت یا گازویرولبرینگ داراي گریس مخصوص می باشد لذا رول

 

                                                       
 

 )1شکل شماره (
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 رانیاه (خودرو) یط نقلیع وساین مشاور صنایشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:
 93612کد پروژه  :

   در چرخ عقب داخلی و خارجی رینگرولبدستورالعمل تعویض 
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 25/03/1394تاریخ تهیه
 صفر شماره بازنگري:

 

 : عبارتند از) 2مطابق شکل شماره ( رولبرینگاجزاء تشکیل دهنده 

 

 
 )2شکل شماره (

 کنس بیرونی (رینگ بیرونی) -1

 کنس داخلی (رینگ داخلی) -2

 ساچمه یا غلتک       -3

  قفسه که غلتکها و رینگ داخلی را در بر می گیرد  -4

 در تعمیرگاه هارولبرینگ چرخ عقب اشکاالت منجر به تعویض  -3

 صداي غیر عادي از چرخ هاي عقب  -

 لقی بیش از اندازه از چرخ هاي عقب -

 اقدامات و بررسی هاي اولیه -4

 .مقدار باد تایر خودرو را کنترل و بررسی نمایید 

 .از تنظیم بودن مقدار گشتاور مهره توپی اطمینان حاصل نمایید 

  حاصل نمایید. پیچ هاي چرخ اطمیناناز تنظیم بودن مقدار گشتاور 
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 رانیاه (خودرو) یط نقلیع وساین مشاور صنایشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:
 93612کد پروژه  :

   در چرخ عقب داخلی و خارجی رینگرولبدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپاهاي مجاز  نمایندگی

 25/03/1394تاریخ تهیه
 صفر شماره بازنگري:

 

 :ز براي تشخیص عیب قبل از دمونتاژآزمون هاي مورد نیا -5

 آزمون بررسی صداي غیر عادي از چرخ عقب : -5-1

 تجهیزات آزمون : -5-1-1

 باالبر خودرو جک  -

 روش آزمون : -5-1-2

به وسیله جک از زمین جدا نموده و ترمز دستی خودرو را آزاد  )3مطابق شکل شماره ( قسمت عقب خودرو را -

را کنترل و  ها نمایید، سپس به وسیله دست اقدام به چرخاندن چرخ نمایید و وضعیت صداي غیر عادي رولبرینگ

 بررسی نمایید. 

 
 )3شکل شماره (

 معیار پذیرش: -5-1-3

کاسه چرخ را دمونتاژ نموده کاك دو فلز بر روي هم ، در صورت شنیدن صداي غیر عادي از چرخ یا صداي شبیه اصط

 . و رولبرینگ هاي آن را کنترل و بررسی نمایید

 معیوب با کنس مربوطه باید تعویض گردد.  رولبرینگ هاي چرخ عقب فقط رولبرینگ:  در صورت معیوب بودن یکی از تذکر 
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 93612کد پروژه  :
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 :عقب  لقی چرخ یآزمون بررس -5-2

 تجهیزات آزمون : -5-2-1

 جک باال بر خودرو  -

 روش آزمون : -5-2-2

 و دو طرف تایر را  )4مطابق شکل شماره ( لقی چرخ عقب ، خودرو را به کمک جک باال برده میزان جهت بررسی

 بررسی نمایید . کنترل و میزان لقی چرخ را توپی، به صورت قرینه گرفته و در راستاي محور

 
 )4شکل شماره (

 معیار پذیرش: -5-2-3

 الزم به  .در صورت مشاهده لقی در ناحیه چرخ عقب بایستی مهره توپی مطابق راهتماي تعمیراتی سفت گردد

کاسه چرخ دمونتاژ شده و رولبرینگ هاي آن کنترل و ذکر است درصورت عدم تنظیم صحیح مهره توپی، 

 .بررسی گردد
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 رانیاه (خودرو) یط نقلیع وساین مشاور صنایشرکت مهندس
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 خدمات پس از فروش  سایپاهاي مجاز  نمایندگی

 25/03/1394تاریخ تهیه
 صفر شماره بازنگري:

 

 :ز براي تشخیص عیب بعد از دمونتاژآزمون هاي مورد نیا -6

 آزمون بررسی ظاهري:  -6-1

 تجهیزات آزمون : -6-1-1

 تجهیزات خاصی مورد نیاز نمی باشد . -

 روش آزمون :  -6-1-2

  کنترل و بررسی  )5مطابق شکل شماره ( ،نظر شکستگی قفسه و ریختن رول ها اي چرخ عقب را ازهرولبرینگ

 ،  نمایید

 
 )5شکل شماره (

 )، کنترل و بررسی نمایید.6بر روي رول ها را مطابق شکل شماره ( وجود خط و خش و آثار سوختگی 

 

 
 )6شکل شماره (
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 کنترل و بررسی نمایید.)، 7مطابق شکل شماره ( را و شکستگی رول ها خوردگی 

 

 
 )7شکل شماره (

 ، کنترل و بررسی نمایید.)8( مطابق شکل شماره را و وجود حفره بر روي کنس خارجی رولبرینگ

 

 
 )8شکل شماره (

 معیار پذیرش: -6-1-3

 .در صورت مشاهده هر گونه از عیوب فوق رولبرینگ معیوب بوده و بایستی تعویض گردد 
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 تیبا نوع خودرو:
 93612کد پروژه  :

   در چرخ عقب داخلی و خارجی رینگرولبدستورالعمل تعویض 
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 25/03/1394تاریخ تهیه
 صفر شماره بازنگري:

 

 :عملکرد رولبرینگ چرخ عقبآزمون بررسی   -6-2

 :تجهیزات آزمون -6-2-1

 تجهیزات خاصی مورد نیاز نمی باشد. -

 آزمون: روش -6-2-2

 ) دست دیگر  داخل کنس بیرونی خود قرار داده و با یک دست کنس و با ،)9رولبرینگ را مطابق شکل شماره

و از طرف دیگر رولبرینگ را داخل کنس  )1شماره ( رولبرینگ را با اعمال نیرو به سمت یکدیگر فشار داده

 بررسی نمایید. رولبرینگ را روي و به صورت حسی هر گونه احساس زبري یا حرکت منقطع )2شماره ( بچرخانید

 

 
 )9شکل شماره (

 :معیار پذیرش -6-2-3

  در رولبرینگ، قطعه معیوب بوده و بایستی تعویض گردد.در صورت مشاهده هرگونه زبري یا حرکت منقطع 

گ گ جدید نیز با کنس  ،تذکر: هنگام تعویض رولبرین ستی تعویض گردد و رولبرین کنس مربوط به آن نیز بای

 مربوط به خود مونتاژ گردد.
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 تیبا نوع خودرو:
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 ري و انتقال مجموعه از تعمیرگاه هانکاتی در مورد نحوه نگهدا -7

  ، نشود .خوردگی دچار ضربه قطعه دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجایی 

 .دقت شود چیدمان این قطعه در انبار به گونه اي باشد که از نظر رطوبت باعث زنگ زدگی نگردد 

 بر روي قطعه داغی  بصورتی را مربوطهتگ  در داخل نایلون قرار داده و مربوط به خود به همراه کنس را رولبرینگ

 .نمایید که مشخصات آن قابل رویت باشدنصب 

  همچنین الزم است ایراد موجود در قطعه با ایراد درج شده در تگ داغی همخوانی داشته باشد. در صورت عدم

  دداشت نمایید.وجود ایراد مشاهده شده در سیستم ایراد موجود را به صورت دقیق بر روي تگ داغی با خودکار یا
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