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گارانتی دوره در تعميرگاهها در قطعات تعويض دستورالعمل  

 

 نام قطعه يا مجموعه:

 مفصل فرمان )سيبك درونی فرمان(
 

 X200و  X100 خانواده  مدل خودرو :

 TN030 49 230 – KK15032240شماره قطعه : 

  --------شماره مجموعه اصلی : 

 آذر نهاد سامان –مارپيچ باختر  –پارت سازان  –محور سازان زاگرس  –نام سازندگان قطعه : راد فرمان 

 تنظيم کننده : واحد فنی و مهندسی

 9396ماه   مردادتاريخ تنظيم : 

 صفر شمارة ويرايش :

 

 مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه )خودرو( ايران
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 مقدمه : -9

 ياحتمال ياين دستورالعمل جهت افزايش دقت و صحت در تشخيص عيوب قطعات در تعميرگاهها به منظور کاهش خطاها

در تعويض قطعات و همچنين افزايش دقت و صحت در فرآيند تفكيک قطعات تعويض شده سالم و معيوب با استفاده از 

لذا در اين  گردد . يتشخيص عيوب تنظيم م رالزم جهت کاهش خطاها د يو تعريف روشها و آزمونها ييكسان ساز

مفصل فرمان مربوط به  يص بروز عيب و عيب يابدر خصو يآزمونها و نكات ضرور ،شده است روشها  يالعمل سعردستو

 تشريح شود . )سيبک دروني فرمان(

 : مفصل فرمان )سيبك درونی فرمان(تشريح عملکرد و پارامترهای مهم  -2

بهديگرطرفازوايشانهدندهبهرزوهتوسططرفيکازکهباشدميکرويمفصل مفصل فرمان )سيبک دروني فرمان(

مطابق شكل  X200و  X100هاي كار رفته در خودروبمفصل فرمان   گرددميمتصلفرمانسيبک بهايرزوهصورت

اين امكان را به  و وظيفه انتقال نيرو از فرمان به چرخها را در سيستم جلوبندي به عهده دارد( مي باشد که 9) شماره

مفصل تفاوتي که بين مفصل فرمان تيبا با پرايد وجود دارد اين است که  به راحتي رانندگي کند . تا بتواندراننده مي دهد 

 .مفصل پرايد طول کوتاه تر و رنگ طاليي دارد ولي دارد تيره سبز تيبا طول بلندتر و رنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X200و  X100 هاي خودرو نمفصل فرما (9شماره )شكل 

 

 تيبافرمان  مفصل

 رايدپفرمان  مفصل
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  رگاههايدر تعممفصل فرمان به تعويض  منجراشکاالت  -3

 نيشتريب يکه دارا ييرگاههاياز تعم دي، سازه گستر ، بازد دکي پايتوجه به آمار و اطالعات بدست آمده از گزارشات سا با

و همچنين بدليل ماهيت اين قطعه که جزيي از  دک،ي پايشده در انبار سا ضيقطعات تعو يبوده اند و بررس ضيتعو

مجموعه فرمان مي باشد و بطور مستقيم با راننده ارتباط ندارد عموماً مشتريان شكايت خاصي از اين قطعه نداشته و از 

 : به شرح ذيل استمفصل فرمان تعويض اشكاالت  نيتر اصليسوي آنان قطعه معيوب معرفي نمي گردد . 

 مخصوصاً هنگام عبور از دست اندازها ادي ايجاد صداي غير ع -

 ايجاد سر و صدا در حين چرخاندن فرمان -

 سايش زود هنگام تايرهاي جلو  -

 ) حرکت ناخواسته خودرو در زمانيكه غربيلک فرمان ثابت نگه داشته شده است يا عدم تعادل خودرو  فرمان گيجي -

 در هنگام حرکت در مسير مستقيم (

 هياول یهايبررساقدامات و  -4

 قبل از هر اقدامي نياز مي باشد که مواردي که در ذيل به آنها اشاره شده است کنترل و بررسي گردد. 

 را کنترل و بررسي نماييد. سفتي کالهک کمک فنر 

  را کنترل و بررسي نماييد . نيوتن متر ( 98-22) با گشتاور استاندارد  چهار شاخ فرمانمحكم بود پيچ هاي 

  کنترل و بررسي نماييد .مطابق دستورالعمل مربوطه را و مجموعه جعبه فرمان هيدروليک لق نبودن سيبک فرمان 

  را کنترل و بررسي نماييد . نيوتن متر ( 38-03نصب جعبه فرمان به بدنه با گشتاور استاندارد ) محكم بود پيچ هاي 

 ک فنر محكم بودن مهره تنظيم سيبک فرمان و مهره هاي اتصال کم 

 ( چرخ ها را کنترل و بررسي نماييد . تنظيم بودن زواياي ) تواين 

 . تنظيم بودن باد چرخ ها را کنترل و بررسي نماييد 

  شامل قطعات طبق ، بلبرينگ هاي چرخ جلو ، اتصاالت ميل موجگير و بوش هاي ميل صحت عملكرد جلوبندي(

 را کنترل و بررسي نماييد .موجگير ( 

 تعادل دو سر سيبک خودرو تيبا ) بررسي مطابق دستورالعمل مربوطه ( لق نبودن رابط 
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 قبل از دمونتاژ  بيع صيتشخ یبرا ازيمورد ن یآزمونها -5

 یظاهر یآزمون بررس -5-9

 آزمون : زاتيتجه -5-9-9

 باشد .  ينم ازيمورد ن يخاص زاتيتجه -

 روش آزمون : -5-9-2

  در دو طرف کنترل و بررسي نماييد .جعبه فرمان هيدروليک را از لحاظ پارگي گردگيرها 

   و لوله هاي رفت و برگشت روغن هيدروليک و ضربه ديدگي خم شدگي نشتي ، جعبه فرمان هيدروليک را از لحاظ

 .کنترل و بررسي نماييداتصال لوله ها را هرز شدگي مهره ها و محل 

از داخل جعبه فرمان مطابق صداي غير عادي يا نشتي پارگي گردگير ، ايراد : در صورت مشاهده  1 نکته

 دستورالعمل تعويض جعبه فرمان هيدروليك اقدام نماييد.

 معيار پذيرش: -5-9-3

 سوراخ شدگي يا مربوط به عملكرد و چنانچه  ايراد آنگردگيرها و يا پيچيدگي و دفرمگي مشاهده پارگي  در صورت

 را تعويض نماييد.گردگير  و مي بايستترمز بر روي گردگير است  مايعمربوط به ريختن ايراد پارگي مشاهده شود 

با جسم تيز و يا و برخورد در صورتيکه پارگي و سوراخ شدگي شديد ناشي از ريختن مايع ترمز :  2 نکته

 . باشد، قطعه شامل گارانتي نمي باشدحمل و نقل نامناسب 
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 فرمان غير عادیصدای آزمون  -5-2

 آزمون : زاتيتجه -5-2-9

  ترکمتر -

 روش آزمون : -5-2-2

  به صورت حرکت رفت و  لکيغرب با چرخش سريعکامل خودرو  توقف وخودرو روشن در حالت را ابتدا عيب يابي

 .انجام دهيد سمت چپ و راستبه برگشتي 

در صورتيكه صداي غيرعادي و لقي بيش از حد ، در هنگام چرخش فرمان مشاهده شود ميزان باد الستيک ها را 

 کنترل و بررسي نماييد : راو سپس  موارد زير  ( psi 33معادل  bar 3/2) کنترل نموده 

  دستورالعمل سفت بودن مهره تنظيم پشت سيبک فرمان را کنترل نموده و سيبک هاي فرمان را مطابق

 مربوطه از نظر سالم بودن بررسي نماييد.

  براساس دستورالعمل مربوطه بررسي شده و در صورت معيوب بودن تعويض گردد. ميل فرمان عمودي را 

 : لقي چهار شاخ و ميل رابط بررسي شده و سفت بودن پيچهاي آنها نيز مطابق زير کنترل گردد 

چند سيكل کامل به چپ  ل نموده و نسبت به حرکت غربيلک فرمان )پيچ اتصال بين چهارشاخه و واسطه را ش

 . ( سفت نماييدنيوتن متر 22تا  98) استانداردو راست ( اقدام نماييد و مجدداً پيچ مذکور را با گشتاور 

  ( در هنگام چرخيدن فرمان را 2مطابق شكل شماره )عدم برخورد چهارشاخ با کرپي انتهاي محور فرمان

 رسي نماييد .کنترل و بر

          

 (2شكل شماره )
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  ( در هنگام چرخيدن فرمان را 3مطابق شكل شماره )الستيكي چهار شاخ گردگير عدم برخورد چهارشاخ با

  کنترل و بررسي نماييد .

 

 (3شكل شماره )

 

 ( در هنگام چرخيدن فرمان 4عدم برخورد رابط فرمان با سيني جلوي خودرو مطابق شكل شماره ) را کنترل و

 بررسي نماييد .

 

 (4شكل شماره )
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 . برخورد قاب غربيلک فرمان را در قسمت زير غربيلک فرمان کنترل و بررسي نماييد 

  گشاد شدن دهانه گردگير آکاردئوني و حرکت غير عادي روي مفصل فرمان و باال آمدن بر روي پله مفصل

  عادي مي کند .( که ايجاد صداي غير 0فرمان مطابق شكل شماره )

 لذا با تعويض گردگير و بست فلزي ايراد را برطرف نماييد .

قطر بزرگ گردگير را با چسب مناسب آببندي  يض گردگير ، مي بايست انتهايهر بار تعو بعد از:  3 نکته

 نماييد.

        

 (0شكل شماره )

  دستورالعمل تعويض جعبه فرمان کنترل  0-3-3اول و دوم بند جعبه فرمان را مطابق روش هاي تست لقي مجموعه

 نماييد .

  معيار پذيرش: -5-2-3

  سريع در حين چرخش در صورتي که موارد ذکر شده روي خودرو انجام گرفته شد ولي هنوز صداي غير عادي

 فرمان انجام دهيد :آزمون هاي ذيل را براي تشخيص ايراد مفصل ،  چپ و راست شنيده مي شودسمت فرمان به 

 

 

 

 فرمان  پله مفصل
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 تست اول :

 با يک دست  (2) و( 6اشكال شماره ) خودرو را توسط جک تا حدي باال ببريد تا چرخها از زمين جدا شود سپس مطابق

محل بروز لقي و ، را حرکت دهيد سپس با قرار دادن دست ديگر بر روي مفصل فرمان مفصل فرمان و توسط انبرقفلي ، 

 کنترل و بررسي نماييد. صدا را

 
 ( کنترل لقي مفصل فرمان6شكل شماره )

 
 ( کنترل لقي مفصل فرمان2شكل شماره )

 تست دوم :

  و غربيلک فرمان با سرعت به چپ و راست حرکت داده و نفر دوم با قرار دادن خودرو را روشن نموده ابتدا يک نفر

و ساير قطعات منشا ايجاد صداي غير عادي را کنترل و  دست خود از داخل محفظه موتور بر روي مفصل فرمان

بررسي مي نماييد. در صورتيكه لرزش و ضربه در زير دست از مفصل  فرمان محسوس مي باشد و لرزش و ضربه در 

 ساير قطعات احساس نمي گردد ، مفصل فرمان را  تعويض نماييد.
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چرخ هاي  قابل تشخيص نبود مي بايست ن يا مفصل فرمان محل بروز صداي غير عادي مربوط به جعبه فرما اگر:  4 نکته

جلو را باز نموده و سپس سيبك فرمان را از سگدست جدا نموده و مجموعه سيبك و مفصل را توسط دست به طرفين 

 فقط مفصل فرمان را تعويض نماييد .لقي از محل مفصل فرمان محسوس باشد حركت دهيد و در صورتيکه 

 ه سيبك و مفصل فرمان پس از رها كردن آنها دليل قطعي براي معيوب بودن مفصل : افتادن مجموع 5 نکته

 و مي بايست حتما لقي مفصل در آزمون هاي باال محسوس باشد . نمي باشد

هنگام تعویض مفصل فرمان حتما رزوه هاي مفصل که مفصل فرمان معیوب تشخیص داده شد در صورتی:  6 نکته

و با گشتاوري معادل حداقل  ( آغشته کنید سپس روي رک مونتاژ 8را به چسب الک تاید مطابق شکل شماره )

 نمایید .نیوتن متر محکم  09

  

 

 (8شكل شماره )

 

 

 محل آغشته نمودن چسب الک تايد روی رزوه
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 مجاز خدمات پس از فروش  سایپادر نمایندگیهاي 

 30/00/9396 تاريخ تهيه
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99 

 

 آکاردئونی جعبه فرمان  نکات فنی در زمان تعویض گردگیر 

در صورتيكه گريس روي رک جعبه فرمان تميز باشد از گريس جديد يا روغن براي روانكاري استفاده نكنيد و در  : 7نکته 

  کثيف نشود.  (9مطابق شكل هاي شماره )هنگام تعويض گردگير مراقب باشيد ، رک جعبه فرمان 

شدگي گردگير آکاردئوني کثيف شده باشد ابتدا با يک دستمال تميز تمامي  اما اگر گريس روي رک بر اثر پارگي و يا سوراخ

 گريس هاي روي رک را پاک نموده و سپس از گريس جديد و مشكي رنگ ) پايه ليتيومي ( استفاده نماييد.

  

  (9شكل هاي شماره )

گردگير جعبه فرمان هيدروليک با جعبه فرمان مكانيكي  ستفاده از جنس مرغوب و محكم باشد.گردگير مورد ا : 8نکته 

  (تفاوت آن ديده مي شود ) انتهاي گردگير جعبه فرمان هيدروليک قطر بزرگتري دارد (90مطابق شكل شماره )متفاوت است و 

 

 ( 90شكل شماره )

گردگير جعبه 

 فرمان مکانيکی

گردگير جعبه 

 فرمان هيدروليکی
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محل بسته شدن گردگير در ( 99مطابق شكل شماره )دور تا دور پوسته  نحويكه استفاده از چسب آببندي به  : 9نکته 

 را محكم ببنديد. بست گردگيرآکاردئوني کامال با چسب پوشيده شود و امكان نفوذ آب وجود نداشته باشد و سپس 

 

 (99شكل شماره )

 ز بست فلزي خود جعبه فرمان )بست فلزي قابليت استفاده مجدد دارد( استفاده مجدد ا : 90نکته 

مي باشد ، از بست جديدي  پالستيكي درصورتيكه بست گردگير آکاردوني مورد استفاده بر روي جعبه فرمان اصلي : 99نکته 

 نرم مي باشد و شكسته نمي شود استفاده گردد.  که

( صاف نموده تا بست از دور گردگير 92وچک روي بست را مطابق شكل شماره )براي تعويض گردگير ابتدا زبانه ک : 92نکته 

دور آزاد شود سپس گردگير جديد را به چسب آببندي آغشته و جايگزين گردگير معيوب نماييد . براي بستن بايد بست را 

 زبانه را خم نماييد.( بطوري که زبانه داخل شيار بست قرار گيرد سپس 93گردگير قرار دهيد و مطابق شكل شماره )

 

  (92شكل شماره )

 زبانه بست

 محل آببندی توسط چسب 
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 (93شكل شماره )

 

 :  مفصل فرمان نکاتی درمورد نگهداری و حمل و نقل  -6

  ، نشود .خوردگي دچار ضربه مفصل فرمان دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجايي 

  بر  د همچنين تگ مربوطه حتماًسالم قرار داده و بسته بندي نماييتعويضي را داخل کارتن قطعه مفصل فرمان

 روي قطعه داغي نصب گردد . 

   . در زمان حمل قطعات داغي از بازکردن بسته بندي قطعات خودداري نماييد 

 قطعه معيوب همخواني داشته باشد . اطالعات مندرج در تگ نصب شده با 

 

 

 

 زبانه بست
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