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فصل چهارم  -تعلیق جلو عقب
مشخصات فني سيستم تعليق
ابزار مخصوص
راهنماي عييابي سيستم تعليق
راهنماي عيب يابي ينگ و الستيك
سيش غير عادي الستيك
سيستم تعليق جلو
تنظيم چرخهاي جلو
بيد يه تواین ( )TOE. IN
بازدید کمبر و کستر
مجموعه كك فنر
پياده كردن مجموعه كك فنر
اجزاء وقطعات
طبق پايين
پياده كردن طبق پايين
نصب طبق پايين
ميل موجگير جلو
پياده كردن ميل موجگير
نصب ميل موجگير
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گروه خودروسازی سایپا
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کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران
خودروی تیبا تهیه و تدوین شده است.
امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب  ،روش تعمیرات خود را با
دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت  ،رشد کیفی تعمیرات در کلیه
زمینه ها حاصل گردد.
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد  ،از کلیه عزیزانی که این کتاب را
مطالعه می کنند درخواست میشود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود
( فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد ) به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمائید.
الزم به ذکر است که هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.
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مشخصات فني سيستم تعليق
مشخصات فني

عنوان
نوع سيستم تعليق
زاويه تواين
( ميلي متر )
جلو

تنظيم زاويه چرخها

مك فرسون
بدون سرنشين

4±3

با  4سر نشين
بدون سر نشين

2±3

`30°±45

زاويه كستر

با  4سر نشين
بدون سر نشين

`0°±45
`1°±45

زاويه كينگ پين

با  4سر نشين
بدون سر نشين

`1°55`±45
`13°10`±45

زاويه كمبر

w

w

با  4سر نشين
`13°55`±45
نوع كمك فنر جلو دو جداره گازی فشار پایین
نوع میل تعادل پاندولی

w

قطر میل تعادل(میلی متر) 19

فنر لول

.C

قطر مفتول فنر (میلی متر)

قطر داخلی فنر (میلی متر)

ar

طول آزاد (میلی متر)

G

تعداد حلقه ها

زاويه تواين
( ميلي متر )

ag

عقب

تنظيم زاويه چرخها

ar

نوع سيستم تعليق

ir
e.

زاويه كمبر

نوع كمك فنر عقب

فنر لول

10/4

95/6

369/7
8/41
اکسل پیچشی

بدون سر نشين

2±3

با  4سر نشين
بدون سر نشين

5±3

با  4سر نشين

`-1°45`±30
دو جداره گازی فشار پایین

`-1°35`±30

بنزین سوز

CNG

قطر مفتول فنر (میلی متر)

10/8

قطر داخلی فنر (میلی متر)

88/4

87/4

طول آزاد (میلی متر)

370

380

تعداد حلقه ها

8/55

9/66
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عنوان
چرخ

اندازه

اندازه

14×5.5J 5J × 13

)in(mmانحراف از محور عمودي

)1.57 ±0.04(40±1

جنس

P175/70 R13 82T

اندازه
)Kgf/cm2 (psi
فشار باد

P175/65R14 81T

)2.0(29.0
175/70R13

اندازه

175/65R14
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الستيك

فوالد

فوالد  /آلومينيوم
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نام ابزار  :جمع كن فنر لول
شماره فني ابزار 0K933281029 :
شماره سریال 502844 :
موارد استفاده  :بيرون آوردن فنر لول كمك فنر جلو

w

ابزارها
نام ابزار  :ابزار اندازه گيري بار اوليه بلبريگ فرمان
شماره فني ابزار 0K130332020 :
شماره سریال 502189 :
موارد استفاده  :اندازه گيري بار اوليه ( پيش بار)
سيبك
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راهنماي عيب يابي سيستم تعليق
عيب و نقص

خودرو به يك
سمت كشيده
مي شود

علت احتمالي

روش رفع عيب

اختالف زياد زواياي كمبر و كستر

زواياي چرخ را بررسي كنيد .در صورتي كه زاويه كمبر غلط
بوده و شاخص زاويه كمبر در جهت صحيح قرار داشه باشد؛
زاويه كمبر را بطوريكه در اين مبحث گفته مي شود  ،تغيير
دهيد .اجزاء سيستم تعليق را از نظر شل بودن يا دفرمگي
بررسي كنيد.

سايش شديد الستيكها

الستيك ها را از نظر سايش بيش از حد  ،بازديد كنيد در
صورت نياز  ،تعويض نمائيد.

زواياي فرمان را بررسي كنيد در صورت نياز تنظيم نمائيد

تنظيم غير يكسان زاويه تواین چرخها

ارتفاع نامناسب خودرو ( ارتفاع باال يا پائين در فنر را از نظر خرابي يا غير استاندارد بودن  ،عدم امكان تنظيم
بار يا شكم دادن بررسي كنيد
قسمت عقب يا جلو )

w

w

.C

خرابي يا دفرمگي دنده شانه اي فرمان يا اهرم وضعيت سيستم فرمان را بررسي كنيد
بندي ها و يا تنظيم نامناسب آنها
زاويه كستر منفي بيش از حد

زاويه كستر را بازديد كنيد در صورت غير صحيح بودن  ،اجزا
سيستم تعليق را از نظر آسيب ديدگي و شل بودن بررسي
كنيد
الستيك ها را يطور مساوي و يكسان تا فشار توصيه شده
بادگيري نمائيد.

ar

فشار نامتناسب باد الستيك ها

ar

روغنكاري ضعيف يا فرسودگي سيبك پايين

سيبك پايين را رو غنكاري يا تعويض نماييد.

G

کشیدن ترمز

w

فرمان پذيري به
سختي انجام مي
گيرد

خرابي يا دفرمگي دنده شانه اي فرمان يا اهرم سيستم فرمان را در صورت نياز بررسي كنيد
بندي ها
زاويه كستر را بازديد كنيد در صورت غير صحيح بودن  ،اجزا
زاويه كستر مثبت بيش از حد
سيستم تعليق را از نظر آسيب ديدگي و شل بودن بررسي
كنيد
ارتفاع نا مناسب خودرو ( ارتفاع باال در جلو يا خرابي فنر يا فنرهاي غير استاندارد  ،شكم دادن فنر  ،يا
بارگذاري غير عادي را بررسي كنيد
ارتفاع پايين در عقب )

ag

آسيب ديدگي سيسم ترمز

ترمزها را بررسي كنيد

لرزش فرمان

انحراف ناگهانی
فرمان به هنگام
ترمزگیری

عدم فرمان پذیری
خودرو در دست
اندازها

ir
e.

زاويه كستر مثبت بيش از حد و يا اختالف زاويه كستر را بازديد كنيد .در صورت غير صحيح بودن اجزا
سيستم تعليق را از نظر آسيب ديدگي و شل بودن بررسي
زواياي كستر
كنيد
تابيدگي يا باالنس نبودن چرخ  /الستيك

شرايط الستيك و چرخ را بررسي كنيد

شل بودن بوشهاي جعبه فرمان

بوشهاي جعبه فرمان را از نظر خرابي و يا فرسودگي و يا شل
بودن پايه هاي نگهدارنده بررسي كنيد

بيش از حد بودن زواياي كستر چرخاي طرفين

زاويه كستر را بازديد كنيد در صورت غير صحيح بودن اجزا
سيستم تعليق را از نظر آسيب ديدگي و شل بودن بررسي
كنيد
اگر زاويه كستر يكسان باشد فاصله دو محور چرخ در سمت
راست و چپ خودرو را مقايسه كنيد .در صورت غير يكسان
بودن  ،اجزاء سيستم فرمان را از نظر آسيب ديدگي و شل
بودن بررسي كنيد.

خرابي سيستم تعليق عقب

سائيدگي يا آسيب ديدگي بوش جعبه فرمان

بوش جعبه فرمان را تعويض كنيد.
موقعيت نصب پوسته جعبه فرمان بر روي خودرو را كنترل
نماييد

تراز نبودن جعبه فرمان در محل نصب

موقعیت نصب پوسته جعبه فرمان بر روی خودرو را کنترل
نمایید.

شل بودن يا انحناء داشتن پايه هاي نگهدارنده پايه هاي نگهدارنده دنده فرمان را تعويض كنيد
دنده فرمان
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راهنماي عيب يابي سيستم تعليق
عيب و نقص

روش رفع عيب

علت احتمالي

سايش سريع الستيك

فشار نامناسب باد الستيك

تنظيم نماييد

صداي جيغ كشيدن
الستيك

خرابي الستيك

تعويض كنيد

تنظيم نماييد

فشار نامناسب باد الستيك

فشار كم باد الستيك

دفرمگی رینگ یا الستیک

تعمير يا تعويض نماييد

سايش غير يكنواخت الستيك

تعويض كنيد

تابيدگي بيش از حد چرخ و الستيك

تعويض كنيد

شل بودن مهره ها

سفت نماييد

تنظيم نماييد

عدم باالنس بودن چرخها

فرسودگي يا ترك خوردن دسته هاي نگهدارنده تعويض كنيد
موتور
فرسودگي يا ترك خوردن دسته هاي نگهدارنده تعويض كنيد
گيربكس
تعويض كنيد
تابيدگي بيش از حد چرخ و الستيك
عدم باالنس بودن چرخها

تنظيم نماييد

ar

شل بودن مهره ها

سفت نماييد

G

سايش غير يكنواخت الستيك

ar

فشار كم باد الستيك

تعادل نداشتن خودرو
در حين رانندگي

تنظيم نماييد

آسيب ديدگي يا فرسودگي بلبرينگ چرخ جلو
عملكرد نامناسب سيستم فرمان

--------------

ir
e.
كشيدن فرمان به
يكطرف

-------------تعويض نماييد

ag

لرزش ( به سمت چپ
و راست ) غربيلك
فرما ن

.C

w

w

لرزش ( به سمت باال و
پايين ) غربيلك فرمان

عدم باالنس بودن چرخها

تنظيم نماييد

w

صداي الستيك روي
سطح جاده يا لرزش
بدنه اتومبيل

تنظيم نماييد

عمكلرد نامناسب سيستم تعليق

--------------

فشار نامناسب باد الستيك

تنظيم كنيد

سايش غير يكنواخت يا بيش از حد الستيك

--------------

عملكرد نامناسب سيستم فرمان

--------------

عملكرد نامناسب سيستم ترمز

--------------

عملكرد نامناسب سيستم تعليق

--------------

فشار نامناسب و غير يكسان باد الستيك

تنظيم نماييد

دفرمگي رينگ و الستيك

تعمير يا تعويض نماييد

شل بودن مهره ها

سفت نماييد

عملكرد نامناسب سيستم فرمان

--------------

عملكرد نا مناسب سيستم تعليق

--------------
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راهنماي عيب يابي سيستم تعليق

حركت بدنه

فشار نامناسب و غير يكسان باد الستيك

تنظيم نماييد

عملكرد نامناسب سيستم ترمز

------

فشار كم باد الستيك

تنظيم نماييد

عملكرد نا مناسب سيستم فرمان

------

عملكرد نامناسب سيستم تعليق

------

فشار كم باد الستيك

تنظيم نماييد

عملكرد نا مناسب سيستم فرمان

--------

عملكرد نا مناسب سيستم تعليق

--------

ضعيف بودن ميل موجگير

تعويض نماييد

آسيب ديدگي يا فرسودگي بوشهاي ميل موجگير تعويض نماييد
عملكرد نامناسب كمك فنر

تعويض نماييد

ضعيف بودن فنر لول

تعويض نماييد

.C

عدم برگشت پذيري
مناسب غربيلك فرمان

علت احتمالي

w

فرمان پذيري خودرو
به سختي انجام مي
گيرد

روش رفع عيب

w

ترمز به يك سمت
كشيده مي شود

www.CarGarage.ir
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عيب و نقص

11

ar

كج بودن بدنه خودرو آسيب ديدگي يا فرسودگي بوشهاي ميل موجگير تعويض نماييد

ar

عملكرد نامناسب كمك فنر

ag

رانندگي به راحتي
انجام نمي شود

ضعيف بودن فنر لول

G

آسيب ديدگي يا فرسودگي بوشهاي طبق

تعويض نماييد
تعويض نماييد
تعويض نماييد

ir
e.

آسيب ديدگي الستيكها يا باالنس نبودن چرخها الستيك را بازديد كنيد در صورت نياز الستيك را تعويض
نماييد در صورت نياز چرخها را باالنس نمائيد
زواياي چرخها را تنظيم نماييد

عملكرد نامناسب سيستم فرمان

در صورت نياز سيستم فرمان را بازديد كنيد

زواياي نامناسب چرخها

تعادل نداشتن خودرو آسيب ديدن سيبك طبق
در حين رانندگي
ضعيف بودن فنر لول
عملكرد نامناسب كمك فنر

تعويض نماييد
تعويض نماييد
در صورت نياز تعويض نماييد

آسيب ديدگي يا فرسودگي بوشهاي طبق پاييني تعويض نماييد
آسيب ديدگي يا فرسودگي بوشهاي ميل موجگير تعويض نماييد

راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا  /مجموعه فرمان ،سیستم تعلیق و اکسلها
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راهنماي عيب يابي رينگ و الستيك
عيب و نقص
سايش سريع الستيك
صداي جيغ كشيدن الستيك

روش رفع عيب

علت احتمالي
فشار نامناسب باد الستيك

تنظيم نماييد

خرابي الستيك

تعويض كنيد

تنظيم نماييد

فشار نامناسب باد الستيك

تنظيم نماييد

فشار كم باد الستيك

صداي الستيك روي سطح جاده يا لرزش عدم باالنس بودن چرخها
بدنه اتومبيل
دفرمگي رينگ با الستيك
سايش غير يكنواخت الستيك
تابيدگي بيش از حد چرخ والستيك

سفت نماييد
تنظيم نماييد
تعويض كنيد

w

شل بودن مهره ها
لرزش ( به سمت باال و پايين ) غربيلك عدم باالنس بودن چرخها
فرمان
فرسودگي يا ترك خوردن دسته هاي نگهدارنده موتور

تنظيم نماييد
تعمير يا تعويض نماييد
تعويض كنيد
تعويض كنيد

ar

.C

عدم باالنس بودن چرخها
سايش غير يكنواخت الستيك
لرزش ( به سمت چپ و راست ) غربيلك
فشار كم باد الستيك
فرمان

w

تابيدگي بيش از حد چرخ و الستيك
شل بودن مهره ها

w

فرسودگي يا ترك خوردن دسته هاي نگهدارنده گيربكس

G

آسيب ديدگي يا فرسودگي بلبرينگ چرخ جلو

ir
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ag

ar

عملكرد نامناسب سيستم فرمان
عملكرد نامناسب سيستم تعليق
فشار نامناسب باد الستيك
سايش غير يكنواخت يا بيش از حد الستيك
عملكرد نا مناسب سيستم فرمان
كشيدن فرمان به يك طرف
عملكرد نامناسب سيستم ترمز
عملكرد نامناسب سيستم تعليق
فشار نا مناسب و غير يكسان باد الستيك
دفرمگي رينگ و الستيك
شل بودن مهره ها
تعادل نداشتن خودرو در حين رانندگي
عملكرد نا مناسب سيستم فرمان
عملكرد نا مناسب سيستم تعليق
فشار نا مناسب و غير يكسان باد الستيك
ترمز به يك سمت كشيده مي شود
عملكرد نا مناسب سيستم ترمز
فشار كم باد الستيك
فرمانپذيري خودرو به سختي انجام عملكرد نا مناسب سيستم فرمان
مي گيرد
عملكرد نا مناسب سيستم تعليق
فشار كم باد الستيك
عدم برگشت پذيري مناسب غربيلك فرمان عملكرد نا مناسب سيستم فرمان
عملكرد نا مناسب سيستم تعليق
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تعويض كنيد
تعويض كنيد
سفت نماييد

تنظيم نماييد
-------تنظيم نماييد
تعويض نماييد

------------تنظيم كنيد
-----------------------------تنظيم نماييد
تعمير و يا تعويض نماييد
سفت نماييد
-------------تنظيم نماييد
-------تنظيم نماييد
-------------------------

سايش غير عادي الستيك
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سايش غير عادي الستيك
حالتهاي مختلفي از سايش غير عادي الستيك كه در شكل زير نشان داده اند  ،ممكن است در الستيك هاي خودرو بوجود آيد.
عيب و نقص
سايش لبه هاي الستيك

روش رفع عيب

علت احتمالي

 فشار پايين باد الستيك (سايش هر  -فشار باد الستيك را اندازهگرفته و تنظيم نماييد
دو طرف )
 با سرعت پايين رانندگي دور زدن با زاويه تندكنيد
 عدم تعويض محل الستيك ها با محل الستيكها را با يكديگريكديگر
تعويض نماييد

سايش مياني

 -عدم تنظيم صحيح زاويه تواین

 -زاويه تواين را تنظيم نماييد
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پله شدن لبه هاي الستيك

.C

w

w

w

 فشار باالي باد الستيك عدم تعويض محل الستيكها بايكديگر

 فشار باد الستيك را اندازهگرفته و تنظيم نماييد
 محل الستيكها را با يكديگرتعويض نماييد

سايش غير يكنواخت

 زاويه نا مناسب كمبر يا كستر معيوب بودن سيستم تعليق عدم باالنس چرخها دو پهني ديسك يا كاسه چرخ عدم تعويض محل الستيكها بايكديگر

 اكسل و يا قطعات سيستم تعليق را تعمير و يا تعويضنماييد
 سيستم تعليق را تعمير ياتعويض نماييد
 الستيك ها را باالنس نمودهو يا تعويض نماييد
 تعمير و يا تعويض نماييد محل الستيك ها را بايكديگر تعويض نماييد
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سيستم تعليق جلو
تشريح سيستم
سيستم تعليق خودروي سایپا  231از نوع متداول مك فرسون با يك عددطبق متصل شونده به شاسي مي باشد اين
سيستم از قطعات زير تشكيل شده است :
يك ميل تعادل متقاطع كه نوسانات بوجود آمده را كنترل كرده همچنين به كنترل هم ترازي طبق هاي هر سمت
كمك مي نمايد .طبقها كه داراي سيبكهاي يكپارچه بوده  ،فرمانپذيري خودرو و حركت نرم ( راحت ) چرخها را موجب
مي شوند .چرخها بر روي سگدست فرمان قرار گرفته و سيبك طبق و قسمت پايين كمك فنر به آن متصل مي شوند.
قسمت باالي كمك فنرها در داخل پاالني محفظه موتور قرار مي گيرد كمبر و كستر قابل تنظيم نمي باشند.
بوشهاي الستيكي طبق و ميل تعادل  ،وظيفه جذب ارتعاشات جاده را بر عهده دارند.

 -4سگدست
 -5ميل موجگير
 -6ميل رابط

 -1ميل تعادل
 -2طبق پايين
 -3كمك فنر جلو
راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا  /مجموعه فرمان ،سیستم تعلیق و اکسلها

www.CarGarage.ir

بازديد سيستم تعليق ( بررسي و تنظيم )

15

www.CarGarage.ir

بازديد سيستم تعليق ( بررسي و تنظيم )
فنر لول
در صورت بارگذاري يكنواخت بر روي خودرو و مشاهده
عملكردنادرست سيستم تعليق خودرو  ،فنر لول را از
نظر اسيب ديدگي  ،خم شدگي  ،يا استفاده از فنر
لولهاي غير استاندارد بررسي كنيد.
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كمك فنر
خودرو را از هر گوشه جلويي آن به سمت پايين فشار
دهيد و در اين هنگام به عملكرد كمك فنرها توجه
نماييد .عكس العمل كمك فنرها بايستي مناسب و در
تمامي جهات يكنواخت باشد.
كمك فنرها را از نظر وجود نشتي روغن  ،مورد بازديد
قرار دهيد ( .وجود اليه نازكي از روغن بالمانع مي باشد).

طبق پاييني
موارد زير را بررسي كرده و در صورت نياز تعمير و يا
تعويض نماييد:
-1شل بودن پيچ ها و مهره هاي اتصال
-2تغيير شكل و يا وجود ترك در طبق پاييني
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ميل تعادل
موارد زير را بررسي كرده و در صورت نياز تعويض
نماييد:
 -1شل بودن پيچ ها و مهره هاي نصب
 -2خرابي و يا فرسودگي بوش ها

ir
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G
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.C

w

بازديد مقدماتي
 -1فشار باد الستيك ها را بررسي كرده و در صورت
نياز تا مقدار توصيه شده  ،تنظيم نماييد.
-2لقي بلبرينگ چرخهاي جلو را بررسي كرده و در
صورت نياز تصحيح نماييد.
-3رينگها و الستيكها را از نظر خارج از مركز بودن مورد
بازديد قرار دهيد.
 -4سيبك ها و اتصاالت فرمان را از نظر شل بودن مورد
بازديد قرار دهيد.
 -5خودرو را بر روي سطح صافي ( بدون وجود هر گونه
بار اضافي بر خودرو ) قرار دهيد.
 -6اختالف ارتفاع مابين مركز چرخها تا لبه گلگير
درسمت راست و چپ نبايد بيشتر از  10ميليمتر باشد.
توجه
زاوياي كمبر و كستر قابل تنظيم نمي باشند .زاويه
تواين قابل تنظيم است .
تنظيمات
حداكثر زاويه چرخش فرمان به سمت چپ و راست
 -1چرخ هاي جلو را برروي صفحه گردان قرار دهيد.
-2فرمان را تا انتها به سمت چپ چرخانده و زاويه
داخلي چرخ سمت چپ و زاويه خارجي چرخ سمت
راست را مورد توجه قرار دهيد.
 -3مهره هاي سمت چپ و راست سيبك ها را شل
كرده و سپس هر دو سيبك را به جهت دسترسي به
زاويه قابل قبول بچرخانيد.

w

w

تنظيم چرخهاي جلو
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 -4مراحل ذكر شده را براي پيچاندن كامل فرمان به
سمت راست انجام دهيد در اين هنگام زاويه چرخ راست
داخلي زاويه چرخ چپ بيروني مي باشد.
 -5مهره هاي سيبك را سفت نماييد.
كشتاور مورد نياز 34 -50 :نيوتن متر
( 3 /5 -5 /1كيلوگرم متر )
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 -6زاويه چرخش فرمان را بررسی كرده و پس از تنظيم
زاويه فرمان  ،زاويه تواین را تنظيم نماييد.
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بازديد زاويه تواين ( )TOE. IN
-1جلوي خودرو را طوري بلند كنيد كه چرخها از
زمين جدا شوند.
 -2چرخها را با دست چرخانده و آجهاي وسط هر يك
از الستيكها را عالمتگذاري كنيد.
 -3چرخهاي جلو را در موقعيت مستقيم رو به جلو قرار
داده و خودرو را پايين بياوريد.
 -4فاصله ما بين خطوط عالمت گذاري شده در جلو و
عقب چرخ را اندازه گيري نماييد .اندازه گيريها بايستي
بافاصله يكسان از سطح زمين انجام گيرد.
فاصله بين عقب چرخها بايد  4 ± 3ميليمتر بيشتر از
فاصله جلو چرخها باشد.
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تنظيمات
جهت تنظيم زاويه تواين  ،مهره هاي سمت چپ و
راست ميل افقي فرمان را شل كرده و آنرا به يك اندازه
بچرخانيد.

توجه
ميل هاي افقي چپ و راست  ،هر دو راستگرد مي باشند.
جهت افزايش زاويه تواين ميل افقي فرمان سمت راست
را به سمت جلوي خودرو و ميل افقي فرمان سمت چپ
را به همان مقدار به سمت عقب خودرو بچرخانيد.
با يك دور چرخاندن ميل افقي ( هر دو طرف )  ،زاويه
تواين به مقدار  6ميلي متر تغيير خواهد كرد .زاويه
تواين را پس از تنظيم زاويه فرمان  ،تنظيم نماييد.
 -1سيبك
-2مهره قفلي
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مهره قفلي را تا مقدار توصيه شده سفت نماييد.
گشتاور مورد نياز  34 - 50 :نيوتن متر
( 3/5 -5/1کیلوگرم متر)
 -1ميل افقي فرمان
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بازدید کمبر و کستر
با قراردادن چرخهای جلو روی صفحه لغزنده اندازه
گیری  ،کمبر وکستر را بشرح زیر اندازه گیری کنید :
 -1اتومبیل را جک زده قالپاق و مهره های توپی چرخ
را باز کنید .
سپس مبدل را بطریقی که در شکل نشان داده شده به
توپی چرخ ببندید.

 -2وسیله اندازه گیری کمبر و کستر را به ابزار فوق
وصل کنید و میزان کمبر و کستر را اندازه بگیرید.
			
مقدار کمبر
` 3 º ± 45
`1 º ± 45
			
مقدار کستر
اختالف چپ و راست
کمبر  45 ` :یا کمتر
کستر  45 `:یا کمتر
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مجموعه كمك فنر
اجزاء مجموعه
قسمت جلوي خودرو را بلند كرده و توسط نگهدارنده هاي ايمني ( خرك ) آن را در همان حالت نگهداريد.

-1مهره
-2مهره ميل رابط
 -3خار دو شاخه شيلنگ ترمز
 -4مجموعه كمك فنر
-5میل رابط
-6پیچ
-7مهره
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پياده كردن مجموعه كمك فنر
قسمت جلوي خودرو را بلند كرده و توسط نگهدارنده
هاي ايمني ( خرك ) آن را در همان حالت نگهداريد.
-1بست كناري كمك فنر را باز كنيد.
 -2شيلنگ كناري و كابل سنسور  ( ABSدر صورت
وجود) را از نگهدارنده آن جدا نماييد.
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 -3رابط ميل موجگير را از پايه نگهدارنده آن برروي
كمك فنر
جدا نماييد.

 -4كمك فنر را از سگدست جدا نماييد.
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 -5مهره اتصال را باز كنيد.
 -6كمك فنر را از تكيه گاه آستر گلگير جدا نماييد.
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اجزاء و قطعات

 -1در پوش
 -2مهره
 -3صفحه
 -4تكيه گاه فنر لول
 -5بلبرينگ
 -6نشيمنگاه بااليي فنر
 -7نشيمنگاه الستيكي
 -8ضربه گير
 -9فنر لول
 -10كمك فنر
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اجزا و قطعات
باز كردن فنر لول
 -1كمك فنر را به گيره ببنديد.

w

w
0K2A1341001A
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توجه
مهره را كام ً
ال باز نكنيد.
 -3با استفاده از ابزار مخصوص 0K2A1341001A
فنر لول را جمع كنيد.

w

توجه
از صفحات محافظ در فكهاي گيره استفاده نماييد
 -2مهره بااليي ميله پيستون را چند بار بگردانيد تا شل
شود .مراقب باشيد كه باز نشود

 -4مهره و واشر مربوطه را باز كنيد.
 -5تكيه گاه فنر لول و صفحه راباز كنيد
 -6بلبرينگ را از روي ميله كمك فنر جدا نماييد.
 -7نشيمنگاه بااليي فنر  ،نشيمنگاه الستيكي و فنر را
باز كرده و جدا نماييد.
 -8ضربه گير را خارج نماييد.
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توجه
جهت تعويض فنر لول  ،فشار موجود در فنر لول را
بتدريج وبه جهت جلوگيري از ايجاد خمش در آن ،
آزاد نماييد.
فك هاي گيره و يا ابزار مخصوص 0K2A1341001A
را به اندازه اي باز كنيد كه فنر لول جديد نيز در آن
موقعيت قرار بگيرد و سپس به آرامي فك ها را ببنديد
تا كمك فنر بدون درگيري مونتاژ گردد.
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 -9قبل از نصب فنر  ،كمك فنر را باز ديد كنيد.
بازديد
موارد زير را بازديد كرده و در صورت نياز تعمير و يا
تعويض نماييد.
 -1نشتي روغن و يا وجود صداهاي غير عادي از كمك
فنر
 -2آسيب ديدگي و يا شل بودن تكيه گاه فنر لول
 -3ساييدگي و يا اسيب ديدگي ضربه گير الستيكي يا
خرابي
 -4بلبرينگ

w

0K2A1341001A

سوار كردن فنر لول
 -1ضربه گير را بر روي بدنه كمك فنر قرار دهيد.
 -2فنر ( متراكم شده ) نشيمنگاه الستيكي و نشيمنگاه
بااليي كمك فنر را نصب نماييد.
سر آزاد فنر لول به طور صحيح بر روي نشيمنگاه
پاييني كمك فنر قرار گيرد.
 -3بلبرينگ را بر روي ميله كمك فنر قرار دهيد.
 -4هنگام نصب تكيه گاه فنر لول  ،دقت كنيد عالمت
سفيد رنگ روي آن در سمت پايه اتصال به سگدست
باشد.

0K2A1 341 001A
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سوار كردن مجموعه كمك فنر
 -1هنگام نصب تكيه گاه فنر لول روي گلگير  ،آن
را طوري نصب كنيد كه عالمت سفيد رنگ به سمت
بيرون خودرو قرار گيرد.
 -2مهره هاي اتصال را سفت نماييد.
گشتاور مورد نياز  46 -63 :نيوتن متر
(  4 /7 – 6 /4كيلوگرم متر)

w

 -5صفحه را نصب كنيد.
 -6مهره ميله كمك فنر را بطور موقت با دست محكم
نماييد.
 -7ابزار مخصوص جمع كن فنر لول را باز نماييد.
 -8تكيه گاه فنر لول را از طريق سفت كردن پيچ آن تا
حد استاندارد محكم كنيد
گشتاور مورد نياز  55 -68 :نيوتن متر
( 5 /6 – 6 /9كيلوگرم متر)

كمك فنر را بر روي سگدست قرار داده و پس از جازدنپيچها مهره ها راسفت كنيد.
گشتاور مورد نياز  103 -123 :نيوتن متر
( 10 /5 – 12 /5كيلوگرم متر)
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 -4رابط ميل موجگير را به كمك فنر متصل نماييد.
گشتاور مورد نياز  43 -60/8 :نيوتن متر
(  4 /6 – 6 /2كيلوگرم متر)
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 -5شيلنگ ترمز و كابل سنسور  ( ABSدر صورت
وجود ) را در نشيمنگاه آن برروي كمك فنر قرار داده و
توسط بست محكم نماييد.
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طبق پايين

 -1پيچ
 -2مهره
 -3بوش طبق
 -4طبق پايين
 -5ميل تعادل
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پياده كردن طبق پايين
 -1قسمت جلوي خودرو را بلند كرده و توسط نگهدارنده
هاي ايمني ( خرك ) آن را در همان حالت نگهداريد
 -2چرخ خودرو را باز كنيد.
 -3پيچ اتصال ميل تعادل را از نگهدارنده آن باز نماييد.
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 -4ميل تعادل را پس شل كردن دو مهره آن از طبق
جدانماييد.
 -5ميل تعادل را از طبق جدا كرده و بوش و واشر
جلويي آن را باز كنيد.
 -6پس از شل كردن پيچ و مهره طبق سيبك آن را
از طريق پايين كشيدن طبق از سگدست بيرون آوريد.
 -7پيچ اتصال طبق به بدنه را باز كرده و طبق را جدا
نماييد.
 :1طبق

نكات قابل توجه هنگام بازديد موارد زير را بازديد
كرده و در صورت لزوم  ،قطعات مربوطه را تعويض
نماييد:
 -1خميدگي يا ترك خوردگي طبق
 -2خميدگي يا سائيدگي بوش
 -3گشتاور مورد نياز جهت چرخش سيبك
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نصب
 -1ابزار مخصوص به شماره  0K130322020 :را به
سيبك وصل كرده و با استفاده از نيرو سنج گشتاور
چرخش آن را اندازه بگيريد.
كشتاور پيچشي  1 -3/5 :نيوتن متر
(  0 /1 – 0 /35كيلوگرم متر)
مقدار مقاومت مجاز سيبك
 1 – 3 /5نيوتن (  10 -35كيلوگرم )
 -2پايه انتهايي طبق را داخل بدنه جا زده سپس پيچ
آن را نصب نماييد.
 -3سيبك را در سگدست قرار داده و پيچ و مهره هاي
آن را نصب و سفت نماييد.
گشتاور مورد نياز  54 -68 :نيوتن متر
( 5 /5 – 6 /9كيلوگرم متر)

w
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 -5ميل تعادل را به طبق متصل كرده و دو مهره آن را
سفت نماييد
 -6مهره سر ميل تعادل را سفت نماييد.
گشتاور مورد نياز 118 -47 :نيوتن متر
(  12–15كيلوگرم متر)
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w

 -4پيچ پايه انتهايي طبق را سفت نماييد.
 118 -147نيوتن متر
گشتاور مورد نياز :
(  12– 15كيلوگرم متر)
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ميل موجگير جلو

 -1رابط ميل موجگير
 -2مهره
 -3مهره رام موتور
 -4بوش الستيكي
 -5بست ميل موجگير
 -6پيچ بست ميل موجگير
 -7پيچ و واشر دسته موتور
 -8ميل موجگير
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پياده كردن ميل موجگير
-1ابزار مناسب را به موتور وصل كرده و موتور را با آن
مهار نماييد.
 -2خودرو را توسط جك بلند كرده و توسط پايه هاي
محافظ ( خرك ) در همان حال نگهداريد.
 -3چرخ را جدا نماييد.
-4ميل موجگير را از ميل رابط آن جدا نماييد.
 -5ميل رابط را از روي پايه آن برروي كمك فنر جدا
نماييد.
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 -6بست ميل موجگير را باز نماييد.
 :1ميل موجگير
 : 2ميل تعادل

-7پيچ و مهره هاي دسته موتور را از قسمت جلويي رام
باز نماييد.
-8رام را به اندازه اي پايين بياوريد كه ميل موجگير را
از روي آن بيرون آوريد.
 -9ميل موجگير را بطور كامل بيرون بياوريد.
بازديد
موارد زير را بازديد كرده و در صورت نياز تعويض نماييد.
 -1خرابي يا تغيير شكل بوشهاي الستيكي .
 -2خميدگي  ،وجود ترك يا آسيب ديدگي ميل
موجگير .

راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا  /مجموعه فرمان ،سیستم تعلیق و اکسلها

www.CarGarage.ir

نصب ميل موجگير

33

www.CarGarage.ir

نصب ميل موجگير
 -1بوش الستيكي را با عالمت نصب ميل موجگير
تنظيم كرده و آن را طوري قرار دهيد كه شيار آن
بطرف جلو قرار گيرد.
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مهره  39 -52 :نيوتن متر
(  3/9 -5 /3كيلو گرم متر)

w

-2ميل موجگير را در جلو رام موتور قرار دهيد.
 -3رام موتور را بلند كرده و در محل خود قرار دهيد
و سپس پيچ و مهره هاي قسمت جلويي آن را سفت
نماييد.
گشتاور مورد نياز
پيچ  65 -90 1 :نيوتن متر
(  6 /5-9 /1كيلو گرم متر)

 -4پيچ هاي نصب بست ميل موجگير را نصب كرده و
سفت نماييد.
گشتاور مورد نياز:
 43 -60 /8نيوتن متر
( 4 /4 -6 /2كيلوگرم متر)
 -5ميل رابط موجگير را بر روي كمك فنر نصب نماييد.
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 ميل موجگير را برروي ميل رابط آن قرار دهيد.گشتاور مورد نياز  43 -60/8نيوتن متر
(  4 /4 -6 /2كيلوگرم متر )

توجه
قبل از ياپپن آوردن خودرو  ،دو مهره رابط ميل موجگير
را با گشتاور مشخص شده سفت نماييد.
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 -7چرخ را در محل خود نصب نماييد.
 -8خودرو را پايين بياوريد.
 -9ابزار را از موتور جدا کنید
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فرم نظرات و پیشنهادات

نام و کد نمایندگی مجاز :

تلفن تماس :
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ :
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نقطه نظرات :

امضاء.......................:
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