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

پیش گفتار

پیشگفتار :

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.
را  کتاب  این  که  عزیزانی  کلیه  از   ، باشد  داشته  وجود  نقایصی  راهنما  این  در  است  ممکن  که  آنجا  از  پایان  در 
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.

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

8 مشخصات و گشتاور اتصاالت

مقدار/نوععنوانرديف

هیدرولیکسیستم فرمان1

تلسکوپینوع میل فرمان2

چهار شاخه ایاتصاالت میل فرمان3

دنده شانه اینوع جعبه فرمان4

mm 380قطر غربیلک5

6)Lock to Lock( میزان گردش غربیلک)3/0 دور )1080 درجه

8/8 درجه بر میلیمترنسبت جعبه فرمان7

mm 124کورس دنده شانه ای8

  PSF-IIIیاDEXRON-II روغن هیدرولیک فرمان9

kg 4نیروی مقاوم غربیلک فرمان10

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



9

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

 مشخصات سیستم فرمان

فرمان هیدرولیک واحدمشخصاترديف
(P,S)

غربیلک فرمان
(1.18-0)30-0میلیمتر )اینچ(میزان خالصي

(3.5-1.5)35-15نیوتن )کیلوگرم(نیروي الزم عملکرد درصورت تماس چرخها به زمین

30میلیمتر کورس تنظیمستون فرمان

جعبه فرمان
∞(-نسبت دنده بي نهایت )

0میلیمتر لقي دنده شانه اي

حداکثر زاویه چرخ
o  33درجهداخلي  2 o

o  30درجهخارجي  2 o

فرمان هیدرولیک )P,S)واحدمشخصاترديف

پمپ هیدرولیک

پره اي-نوع

Cm3/rev9.6جابجائي روغن

(0.39~0.27)10~7میلیمتر )اینچ(جابجائي تسمه روي پمپ با نیروي 10 کیلوگرم

7.3~6.8 مگاپاسکال فشار قطع )حداکثر(

0میلیمتر لنگي پولي پمپ نسبت به دیگر پولي ها

2.6~1.9مگاپاسکال سوئیچ فشار

روانکارها

4 )روغن MB-2 یا معادل(گرمبر روي سیبک فرمان

گریس سیلیکون یا گریس لیتیومبه میزان مورد نیازبر روي ناحیه اتصال رینگ و میل رابط

875سي سيمقدارروغن هیدرولیک
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

 مشخصات سیستم فرمان10

فرمان هیدرولیک مشخصاترديف

جعبه فرمان

kg.m 5.1~3.1مهره قفلي سیبک )میل رابط( جعبه فرمان
31~51 N.m

بیرون آوردن ضامن بستبست فنري لوله برگشت روغني جعبه فرمان به مخزن

نصب بست پالستیکينصب گردگیر بر روي جعبه فرمان

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

تنظیم مهره یوک
5~6 kg.m

 50~60 N.m

پمپ هیدرولیک

پیچ فلنجي نصب پمپ هیدرولیک به براکت پمپ
3.7~5.5 kg.m
37 ~55 N.m

پیچ  تنظیم   تسمه
3.2~4.7 kg.m
32 ~ 47N.m

مهره لوله فشار قوي پمپ هیدرولیک به لوله فشارقوي به جعبه فرمان
4~5 kg.m

40 ~50 N.m

پیچ بست سیمي لوله مکش ما بین پمپ و مخزن
0.5~1 kg.m
 5 ~ 10 N.m

مخزن

kg.m 1.1~ 0.8پیچ اتصال براکت اصلي مخزن بدنه
8 ~11 N.m

kg.m 1~ 0.7پیچ اتصال مخزن به براکت نصب
7 ~10 N.m

بیرون آوردن ضامن بستبست فنري لوله برگشت روغن از جعبه فرمان

kg.m 1~0.5پیچ بست سیمي لوله مکش مابین مخزن و پمپ
5 ~ 10 N.m
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

 مشخصات سیستم فرمان

مقدار/نوععنوانرديف

گشتاور پیچ شافت واسطه به جعبه فرمان1
 1.8~2.7 kg.m

18-27 N.m

گشتاور پیچ چهار شاخه به ستون فرمان2
1.8~2.7 kg.m

18-27 N.m

گشتاور پیچ ها ومهره های نصب جعبه فرمان به بدنه3
3.8~5.3 kg.m

38-53 N.m

گشتاور پیچ بست لوله ها به بدنه4
0.7~1 kg.m
7-10 N.m

گشتاور پیچهای اتصال لوله های فشار قوی روغن هیدرولیک5
4~5 kg.m
40-50 N.m

گشتاور مهره های نصب گردگیر6
0.6~0.9 kg.m

6-9 N.m

گشتاور پیچ ها و مهره های نصب براکت ستون فرمان به بدنه7
1.6 ~2.3 kg.m

16-23 N.m

گشتاور اتصال مهره های براکت پایین ستون فرمان به مجموعه پدال8
1.6 ~2.3 kg.m

16-23 N.m

گشتاور اتصال پیچ شافت واسطه به چهار شاخ9
1.8 ~2.7 kg.m

18-27 N.m

10
 Knuckle سیبک فرمان( به( Tie Rod گشتاور مهره اتصال

)سگدست(
3~4.5 kg.m
30-45 N.m

گشتاور مهره نصب غربیلک به ستون فرمان11
4~5 kg.m
40-50 N.m

گشتاور نصب گیج فشار و رابط های آن12
4.5~5.5 kg.m

45-55 N.m

50 تا 60 درجه سانتیگراددمای عملکرد روغن فرمان هیدرولیک13

N.m(9~12 kg.m) 120-90گشتاور سفت کردن پیچ چرخها14

15
کلیه گشتاورهای سفت کردن پیچ های اتصال مربوط به پمپ 

هیدرولیک فرمان

 Pump to Bracket (Long Bolt):
38-53N.m (3.8~5.3 kg.m)

 Pump to Bracket(Short Bolt):
32-47N.m (3.2~4.7 kg.m)

جدول1زوایای کمبر و کسترو کینگ پین و تواین16
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

مشخصات سیستم فرمان

جدول1- مقادير زوايای چرخهای جلو وعقب در حالت بدون بار 

Toe Value Camber
Kingpin 

Inclination Caster
 اختالف

Camber 
چپ و راست

  اختالف
Caster  

 چپ و
راست

Front Rear Front Rear

6َ+ 42 َ 
(Toe in)

-6َ + 30َ 
(Toe in)

30 َ ± 45َ
-1°
35 َ ±30َ

13° 
10 َ±45َ 1°± 45َ < = 45َ < = 45َ4 ± 3 mm

 محاسبه اندازه
 براساس قطر
خارجی تایر

2 ± 3 mm
 محاسبه اندازه
 براساس قطر
خارجی تایر

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



13

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

   ابزار ها

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

شماره سريال :  502189
موارد استفاده:  برای اندازه گیري گشتاور 

نام ابزار : سیبک کش
49011850C : شماره فنی ابزار

شماره سريال :  800028
موارد استفاده:  ابزار براي بیرون کشیدن سیبک فرمان

نام ابزار :گیج اندازه گیري فشار مدار فرمان هیدرولیک
030T3001 : شماره فنی ابزار

شماره سريال :  100008
مدار  اندازه گیري فشار  ابزار جهت   موارد استفاده:  

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

 راهنمای عیب يابی سیستم فرمان

نوع 
عیب

روش رفع عیبعلت احتمالي
سفتي فرمان

تسمه  را تنظیم  و  یا  تعویض کنیدشل  بودن  با آسیب دیدن تسمه  پمپ  هیدرولیک

روغن  سیستم  را پر کرده  و هواگیري کنیدمقدار  ناکافي  روغن  هیدرولیک  و یا وجود  هوا داخل هیدرولیک
شیلنگ را تعویض کنیدخم شدگي  و  یا پیچیدگي شیلنگ

لوله ها را تعویض کنیدآسیب دیدگي لوله ها
قطعات  داراي نشتي  را تعویض  و یا تعمیر کنید.نشتي   روغن  هیدرولیک

پمپ   هیدرولیک  را  تعمیر  یا تعویض کنیدکم  بودن  فشار روغن
تنظیم   کنیدکم بودن  فشار  باد الستیک ها
تنظیم   فرمان  انجام  دهیدنامناسب    بودن  زوایاي  فرمان

تعویض و یا تعمیر کنیدسفتی  اتصاالت جعبه فرمان

تعویض  و  یا  تعمیر کنیددرگیر بودن  اجزاء  و قطعات  ستون  فرمان
عملکرد  نامناسب  تلسکوپي فرمان و یا شل بودن 

پیچهاي نصب آن
تلسکوپي  را تعمیر  ویا  تعویض و یا 

پیچهاي آنرا سفت کنید
تعویض کنیدعملکرد نامناسب جعبه فرمان

ت فرمان به سختي 
ش

برگ
صورت

مي گیرد

تنظیم کنیدنامناسب بودن باد الستیک ها
تنظیم کنیدنامناسب بودن زوایاي فرمان

تعویض و یا تنظیم کنیدسفت بودن اتصاالت جعبه فرمان

جعبه فرمان را تعویض کنیدمعیوب بودن جعبه فرمان

عملکرد نامنظم 
ک

)بي قاعده( فرمان هیدرولی

تسمه را تنظیم کنیدشل بودن تسمه پمپ هیدرولیک 

تعویض کنیدعملکرد نامناسب ستون فرمان

تعمیر یا تعویض کنیدسفت بودن اتصاالت جعبه فرمان

تعمیر یا تعویض کنیدعملکرد نامناسب جعبه فرمان 

ت مي 
ک سم

ک فرمان به ي
غربیل

شد
ک

تنظیم کنیدیکسان نبودن باد الستیک ها

تنظمیم نادرست نیروي پیش بار جعبه فرمان و یا 
تنظیم یا تعویض کنیدفرسودگي بلبرینگ چرخ

تنظیم کنیدنامناسب بودن زوایاي فرمان

جعبه فرمان را تعویض و یا تعمیر کنیدمعیوب بودن جعبه فرمان
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

راهنمای عیب يابی سیستم فرمان

نوع 
عیب

روش رفع عیبعلت احتمالي
ک

شتي روغن هیدرولی
ن

تعمیر و یا تعویض کنیدعدم  نصب صحیح  شیلنگي اتصال

تعویض کنیدآسیب دیدگي و یا مسدود بودن شیلنگ

مخزن را تعویض کنیدآسیب دیدگي مخزن  روغن  هیدرولیک

هواگیري کنید و یا میزان  روغن را تنظیم حجم  بیش از حد روغن
کنید

پمپ  را تعویض کنیدعملکرد  نامناسب  پمپ   هیدرولیک

تعویض  کنیدعملکرد نامناسب جعبه فرمان

پیچ هاي  درپوش  عقب  را سفت کنیدآب بند  نبودن  در پوش  عقب  پوسته  پمپ هیدرولیک

صداي غیرعادي

پیچها  و براکت هاي پایه نصب  پمپ  را شل بودن براکت ها و پیچ هاي پمپ هیدرولیک 
سفت کنید

پایه هاي  نصب  جعبه فرمان را سفت کنیدشل بودن پایه نصب جعبه فرمان

سفت  کنیدشل  بودن مهره پولي  پمپ  هیدرولیک

تعویض  یا  تنظیم کنیدشل بودن یا خرابي تسمه

هواگیري  کنیدنفوذ هوا

تعویض کنیدمعیوب  بودن  جعبه فرمان

تعویض کنیدمعیوب    بودن   پمپ  هیدرولیک

تعمیر و یا تعویض کنیدخرابي   تلسکوپي فرمان و یا  برخورد لوله ها به یکدیگر

تعمیر  و  یا تعویض کنیدشل بودن و یا خرابي اتصاالت فرمان
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

تشريح سیستم 

تشريح سیستم 

سیستم فرمان هیدرولیک شامل اجزاء ذیل مي باشد : 
- جعبه فرمان هیدرولیک از نوع دنده شانه اي و پینیون

- پمپ هیدرولیک فرمان
- مخزن روغن هیدرولیک

- لوله هاي انتقال روغن هیدرولیک
در سیستم فرمان هیدرولیک از فشار روغن هیدرولیک 
که توسط پمپ تولید مي شود به منظور کاهش نیروي 
مي  استفاده  فرمان  غربیلک  چرخش  جهت  نیاز  مورد 
شود. )شکل روبرو( پمپ هیدرولیک در قسمت جلوي 
نیروي  با  و  اي میباشد  پره  نوع  از  و  قرار گرفته  موتور 
میل لنگ که توسط تسمه به آن منتقل مي شود   مي 
چرخد، هنگامیکه موتور روشن باشد روغن هیدرولیک 
توسط مکش پمپ جریان مي یابد )شکل صفحه بعد(
پره هاي تحت فشار  و  روتور  به وسیله چرخش  روغن 
مي  فرستاده  فرمان  طرف  به  سپس  و  گیرد  مي  قرار 
شود. فشار مورد نیاز بواسطه سوپاپ کنترل داخل پمپ 
تنظیم مي گردد )شکل صفحه بعد ( در هنگام افزایش 
بر روي پمپ قرار گرفته  فشار توسط سوئیچ فشار که 
است، دور موتور بوسیله فرمانECU بصورت اتوماتیک 

افزایش مي یابد . 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

نماي کلي سیستم فرمان هیدرولیک

 1- غربیلک فرمان
 2- میل فرمان عمودي 

 3- شفت محور واسطه )میل رابط فرمان(
 4- جعبه فرمان هیدرولیک
 5- مخزن روغن هیدرولیک

 6- پمپ هیدرولیک
 7- لوله ها و شیلنگي روغن

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

نماي شماتیک مدار سیستم فرمان هیدرولیک

نماي شماتیک مدار سیستم فرمان هیدرولیک

شماتیک نحوه کارکرد شیر هیدرولیک جعبه فرمان 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

سیستم فرمان هیدرولیک

توجه : 
سیستم فرمان هیدرولیک با استفاده از توان موتور،جهت 
فرمان پذیري بهتر خودرو بکار مي رود لذا به یاد داشته 
موتور،  بودن  خاموش  هنگام  هیدرولیک  فرمان  باشید 

عمل نخواهد کرد. 
در حالت خاموش بودن موتور و یا از کار افتادن سیستم 
فرمان هیدرولیک، فرمان پذیري خودرو به طور عادي 

امکان پذیر است ولي نیاز به اعمال نیروي بیشتر دارد.
به  پذیري  فرمان  موتور  عادي  کارکرد  هنگام  اگر   -
بیشتر  نیروي  اعمال  به  نیاز  و  شود  مي  انجام  سختي 

دارد، سیستم فرمان هیدرولیک نیاز به سرویس دارد. 
روشن  موتور  که  حالي  در  خودرو،  توقف  هنگام  هرگز 
است، غربیلک فرمان بیش از 5 ثانیه در یک موقعیت 
)کاماًل چپ یا راست( نگه ندارید. این کار باعث آسیب 

دیدن پمپ هیدرولیک فرمان مي شود
یا  و  فرمان  هیدرولیک  تسمه  شدن  پاره  صورت  در   -
معیوب بودن پمپ، نیروي الزم جهت فرمان پذیري به 

میزان قابل توجهي افزایش مي یابد. 
- هنگامي که خودرو به مدت طوالني در هواي سرد )یا 
لزجت  باشد،  10- درجه سانتیگراد( متوقف  زیر  دماي 
افزایش  سرما  دلیل  به  هیدرولیک  روغن  )ویسکوزیته( 
یافته لذا پس از روشن کردن موتور ممکن است عملکرد 
سیستم هیدرولیک فرمان براي مدت کوتاهي به تاخیر 
بیافتد، این امر طبیعي است در این شرایط الزم است 

خودرو را در دور آرام گرم کنید. 
- با چرخش غربیلک فرمان فشار روغن در مدار فرمان

هیدرولیک افزایش مي یابد. با چرخش غربیلک فرمان 
جهت جلوگیري از افت گشتاور موتور، دور موتور توسط 

مجموعه ECU به صورت اتوماتیک به میزان 
100rpm افزایش مي یابد.

- درمورد باال در مجموعه ECU پین A43 فعال شده 
است. 

فرمان  سیستم  در  استفاده  مورد  روغنهاي 
هیدرولیک خودروی سايپا 231

بهتر   231 سایپا  خودرو  در  مجاز  هیدرولیک  روغن 
است که از نوع DEXRON-II  باشد و درصورت عدم 
دسترسی به این نوع روغن،به ترتیب اولویت می توان از 

روغن های زیراستفاده کرد. 

GMDEXRONII)D(  -1
)ATFD-II(یا DEXRON D  -2

PSF-III  -3
DEXRON-IIE, API  -1

ATFM- III  -2
)DXF-2( یا ATF220  3  -3

میزان مورد نیاز روغن براي سیستم فرمان هیدرولیک 
حدود 875 سي سي مي باشد.

توجه 
همیشه براي سیستم از یک نوع روغن ترجیحاً استفاده 
گردد. در هنگام کم شدن روغن از ترکیب روغن هاي 

فوق الذکر پرهیز شود. 
هنگام  هیدرولیک  فرمان  سیستم  باشید  داشته  یاد  به 

خاموش بودن موتور، عمل نخواهد کرد. 
جهت تخلیه روغن بایستي، توسط دستگاه خالء وکیوم، 
روغن از مخزن تخلیه می شود. در صورت نبود دستگاه 
وکیوم با باز کردن شیلنگ برگشت روغن جعبه فرمان 
هیدرولیک از مخزن و قراردادن ظرف زیر مخزن روغن، 
مدت  در  را  هیدرولیک  فرمان  سیستم  روغن  میتوان 

زمان کوتاهی تخلیه نمود. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

سیستم فرمان هیدرولیک

هیدرولیک  روغن  مخزن  داخل  در  دماسنج  یک   -1
قراردهید.

توجه 
غربیلک فرمان را بیش از 10 ثانیه در یک موقعیت ثابت 

نگه ندارید. 
2- موتور را روشن کنید سپس فرمان را چندین مرتبه 
به چپ و به راست بچرخانید تا دماي روغن به 50-60 

درجه سانتیگراد برسد. 
3- خودرو را روی یک سطح صاف و سخت )آسفالت، 
بتون یا اپوکسي( قرار دهید در این حالت غربیلک فرمان 
را بچرخانید به شکلي که چرخها در حالت مستقیم قرار 

گیرند. 
4- نیرو سنج را به غربیلک فرمان وصل کنید و نیروي 
مقاوم فرمان را در طول یک دور کامل چرخش اندازه 
بگیرید. میزان نیروي مقاوم فرمان مي بایست 4 کیلوگرم 

و یا کمتر باشد. 
توجه 

نیروسنج را طوري به غربیلک فرمان متصل نمائید که 
چرخش یک دور کامل آن امکان پذیر باشد و راستاي 
محل  در  فرمان  غربیلک  بر  مماس  نیرو  گیري  اندازه 

اتصال نیروسنج به فرمان باشد. 
بود  مجاز  از حد  بیشتر  مقاوم  نیروي  در صورتیکه   -5

موارد ذیل را بررسي کنید. 
- وجود هوا در سیستم

- پایین بودن سطح روغن
- نشتي روغن

- فشار روغن پمپ
- فشار باد چرخ ها

- فشار روغن در جعبه فرمان
6- دماسنج را بردارید. 

بازديد سطح روغن و اضافه کردن آن به مدار
1- سطح روغن داخل مخزن را بررسي کنید در صورت 
نیاز با اضافه کردن روغن، سطح روغن را ما بین عالمت 

H و L قرار دهید. 
2- موتور را روشن کنید و اجازه دهید دماي روغن به 
طور  به  مرتبه  ده  را  فرمان  سپس  برسد  کاري  دماي 

کامل به چپ و راست بچرخانید. 
3- موتور را خاموش کنید و فرمان را طوري بچرخانید 

که چرخها در حالت مستقیم قرار گیرد.
4- سطح روغن را بررسي نمایید در صورت نیاز، با اضافه 

کردن روغن سطح روغن را، بین L و H قرار دهید. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

سیستم فرمان هیدرولیک

براساس ماه یا مسافت طي شده )هر کدام زودتر اتفاق بیافتد(

فاصله زماني سرویس و نگهداريماه9684726048362412

                                    قسمت مربوط
120105907560453015

هزارکیلومتر

تعویض روغن فرمان هیدرولیک   *   *

بازدید شیلنگ و قطعات سیستم فرمان هیدرولیک****

شایان ذکر است روغن فرمان هیدرولیک بایستي حداقل هر 60,000 کیلومتر مسافت خودرو تعویض گردد. 
حداقل در سال دو مرتبه سطح روغن هیدرولیک فرمان را بازدید نمائید. براي این منظور موتور بایستي خاموش 

بوده و خودرو در سطحي صاف باشد. 
سطح روغن هیدرولیک باید بین دو نشانه H, L روي میله درب مخزن باشد. 

اگر سطح روغن پایین است ، تا نشانه H روي میله درب مخزن، روغن بیافزایید.
قبل از افزودن روغن هیدرولیک، اطراف درب مخزن را کاماًل تمیز نمائید تا از آلوده شده آن جلوگیري شود.

در صورت نیاز مخزن روغن را هر 100000 کیلومتر مسافت تعویض نمائید. 
در صورتیکه مرتباً نیاز به افزودن روغن پیدا مي شود، سیستم فرمان هیدرولیک بایستي سرویس گردد. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

هواگیري سیستم فرمان هیدرولیک

هواگیري سیستم فرمان هیدرولیک
1- سطح روغن را کنترل کنید.

2- خودرو را بوسیله جک باال ببرید.
3- در حالي که موتور خاموش است فرمان را 10 مرتبه 

به طور کامل به چپ و راست بچرخانید.
صورتیکه  در  کنید  کنترل  را  روغن  سطح  مجدداً   -4

سطح روغن افت کرده است روغن اضافه کنید. 
5- مرحله 2 و 3 را تا جایي که سطح روغن ثابت بماند 

تکرار کنید. 
دور  در حالت  اجازه دهید  و  کنید  روشن  را  موتور   -6

آرام کار کند.
7- غربیلک فرمان را چندین مرتبه به طور کامل به چپ 

و راست بچرخانید. 

سطح  و  نباشد  آلود  کف  روغن  که  کنید  بازبیني   -8
روغن افت نکرده باشد. 

9- در صورت نیاز روغن اضافه کنید و مراحل 7 و 8 را 
تکرار کنید . 

10- موتور را خاموش کنید و فرمان را طوري بچرخانید 
که چرخ ها در حالت مستقیم قرار گیرد. 

با  نیاز،  در صورت  نمایید  بررسي  را  روغن  11- سطح 
قرار   H, L بین  را در  اضافه کردن روغن سطح روغن 

دهید. 
12- قبل از افزودن روغن هیدرولیک اطراف درب مخزن 
روغن را کاماًل تمیز نمائید تا از آلودگی اطراف مخزن 

جلوگیري شود. 

احتیاط
روشن  موتور  که  حالي  در  خودرو،  توقف  هنگام  هرگز 
است، غربیلک فرمان را بیش از 5 ثانیه در یک موقعیت 

)کاماًل چپ یا راست( نگه ندارید. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

هواگیري سیستم فرمان هیدرولیک

 نحوه قرار گیري تسمه 
پمپ  پولي   ، لنگ  میل  پولي  اتصال  نحوه  و  تسمه 
هیدرولیک ، پولي هرزگرد، پولي دینام ، پولي واترپمپ 
شده  داده  نشان  تصویر  مطابق  کولر  کمپرسور  پولي  و 

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

سیستم فرمان هیدرولیک همراه با مجموعه کولر 

1- پولي میل لنگ
2- واشر پولي میل لنگ

3- براکت کمپرسور
4- پیچ محور تنظیم

5- پیچ تنظیم
6- واشـــر

7- مهره
8- پیچ نصب

9-  پیچ
10- پیچ

سیستم فرمان هیدرولیک همراه با مجموعه کولر 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

تنظیم تسمه 

تنظیم تسمه 
پس از تنظیم کشش تسمه موارد ذیل انجام شود :

1- پیچ 1 را به اندازه 55~ 37 نیوتن متر سفت کنید .
2- پیچ محور تنظیم 3 را تنظیم کنید .

3- مهره فلنجي 2 را به اندازه 47~ 32 نیوتن متر
سفت کنید.

4- میزان کشش تسمه را اندازه گیري کنید. 

بازديد تسمه 
1- تسمه را از لحاظ پوسیدگي و یا فرسودگي بررسي و 

در صورت نیاز تعویض کنید. 
2- پولي پمپ هیدرولیک را از لحاظ جا انداختن تسمه 

کنترل نمایید. 
نیوتن   98 فشار  اعمال  با  را  میزان جابجائي تسمه   -3
)10کیلوگرم( در نقطه وسط ما بین پولیها بررسي و در 

صورت نیاز تنظیم کنید. 
میزان انحنا

تسمه کارکرده 10-9 میلیمتر
تسمه نو 9-7 میلیمتر

تعويض تسمه
A- پولي میل لنگ

B- پولي پمپ هیدرولیک
C- پولي کمپرسور کولر

1- پیچ فلنجي نصب پمپ 1 و مهره فلنجي 2 را شل 
کنید.

2- پیچ محور تنظیم 3 را بچرخانید تا کشش تسمه از 
حالت کشیدگي خارج شود. 

3- تسمه را جدا کنید. 
انحناي آن را تنظیم  از نصب تسمه نو میزان  4- پس 

کنید )مراجعه به مبحث داده شده در باال(
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

مراحل تنظیم مدار هیدرولیک و کنترل جعبه فرمان 

جعبه  کنترل  و  هیدرولیک  مدار  تنظیم  مراحل 
فرمان هیدرولیک و پمپ هیدرولیک

1- مخزن
2- دماسنج

3- گیج فشار
4- شیر قطع

5- جعبه فرمان

اندازه گیري میزان فشار هیدرولیک
توجه 

جهت اطمینان از صحت اندازه گیري دقت کنید شیر 
ابزار اندازه گیري فشار باز باشد غربیلک فرمان را بیش 

از 10 ثانیه در موقعیت ثابت نگه ندارید. 
1- لوله فشار قوي را جدا کنید و گیج اندازه گیري فشار 

و رابط هاي مربوطه را به آن متصل و سفت کنید.
 45-55 یا  متر(  کیلوگرم  نیاز)4/5-5/5  مورد  گشتاور 

نیوتن متر 
2- یک دماسنج در داخل مخزن ذخیره روغن هیدرولیک 

قرار دهید. 
3- سیستم را به روش زیر هواگیري کنید.

3-1- سطح روغن هیدرولیک در داخل مخزن را بررسي 
کنید در صورت نیاز روغن اضافه کنید.

3-2- خودرو را بوسیله جک باال ببرید و بوسیله خرک 
مهار کنید. 

3-3- غربیلک فرمان را 10 بار به طور کامل به چپ و 
راست بچرخانید. )در حالیکه موتور خاموش است(

3-4- مجدداً سطح روغن را بررسي کنید در صورت افت 
سطح روغن به میزان مورد نیاز روغن اضافه کنید. 

3-5- مراحل 3 و 4 را تا زماني که سطح روغن ثابت و 
پایدار بماند تکرار کنید.

3-6- موتور را روشن کنید و اجازه دهید در حالت دور 
آرام کار کند. 

راست  و  چپ  به  مرتبه   10 حداقل  را  فرمان   -7-3
بچرخانید. 

3-8- بررسي کنید که روغن کف نکرده باشد و سطح 
نشان  روغن  بودن  آلود  کف  باشد.  نکرده  افت  روغن 
دهنده آن است که هنوز در سیستم هوا وجود دارد در 

این حالت مراحل )2( تا )7( را مجدداً تکرار کنید. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

مراحل تنظیم مدار هیدرولیک و کنترل جعبه

توجه 
در صورتي که هنوز هم روغن کف آلود مي باشد نشت 

هوا به سیستم را کنترل نمائید. 
4- دماي روغن هیدرولیک را بررسي کنید. در صورتي 
که دما بین 60- 50 درجه سانتیگراد نباشد، فرمان را 
مجدداً چند بار بچرخانید تا روغن هیدرولیک به دماي 

مورد نظر برسد.
احتیاط

شیر  بایست  مي  کاري  فشار  میزان  خواندن  هنگام  در 
روي گیج اندازه گیري موقتاً بسته باشد، ضمناً  شیر را 

براي زمان بیشتر از 15 ثانیه بسته نگه ندارید. 
5- فشار خروجي پمپ را در زماني که شیر را بسته اید 
رسیده  دقیقه  در  دور   1000  -1500 به  موتور  دور  و 

است اندازه بگیرید. 
)Ok201323AA1A( گیج اندازه گیري فشار )1

2( مخزن روغن هیدرولیک فرمان
در  بایست  مي  شرایط  این  در  هیدرولیک  روغن  فشار 

محدوده ذیل باشد. 
75-68 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع یا بار

اگر فشار مطابق مقدار مجاز است، بقیه مراحل تست را 
انجام دهید. 

- اگر فشار پایین است پمپ را تعمیر و یا تعویض کنید 
نظر  از  را  ها  لوله  است  باال  خیلي  فشار  صورتیکه  در 
مسدود بودن بررسي و در صورت نیاز پمپ را تعویض 

کنید. 
به  را  موتور  دور  است،  باز  در حالتي که شیر گیج   -6

حدود 1500-1000 دور در دقیقه برسانید. 
احتیاط

غربیلک فرمان را بیش از 15 ثانیه در یک موقعیت ثابت 
نگه ندارید.

1( شیر گیج فشار در حالت باز
2( دماسنج

3( پمپ هیدرولیک
و  راست چرخانده  یا  به چپ  کامل  بطور  را  فرمان   -7

مقدار فشار روغن را بخوانید. 
میزان فشار استاندارد

75-68 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع یا بار
مطابقت  باال  مشخصات  با  فشار  میزان  صورتیکه  در 

نداشت جعبه فرمان را تعویض و یا تعمیر کنید.
لوله هاي  و  آنرا جدا کنید  رابط هاي  و  8- گیج فشار 
فشارقوي را مجدداً نصب و با گشتاور 50-40 نیوتن متر 

یا   5-4 کیلوگرم متر سفت کنید.  
 3 مرحله  مطابق  را  سیستم  و  بردارید  را  دماسنج   -9

هواگیري کنید .
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کنترل بست هاي اتصال   و لوله هاي روغن

 نواحي کنترل در اتصاالت لوله هاي روغن

براي کنترل اتصاالت شیلنگ و اطمینان از عدم نشتي از اتصاالت مراحل کنترل ذیل انجام شود :
الف( شل نبودن بست شنلگ مکش که این کار با سفت شدن پیچ بست رفع خواهد شد.

ب ( شل نبودن بست هاي فنري بین لوله برگشت جعبه فرمان و ورودي مخزن
ج ( اطمینان از سفت بودن رزوه هایل لوله خروجي پمپ و لوله ورودي جعبه فرمان هیدرولیک

کنترل بست هاي اتصال شیلنگ و لوله هاي روغن  جهت کنترل نشتي سیستم فرمان هیدرولیک ، زیر خودرو 
و همچنین قطعات و نواحي اتصال را مطابق شکل به دقت بازدید نمائید. 
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میزان فرمان 

میزان فرمان ) چرخهای جلو (
بازديد 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 .

6- اختالف ارتفاع بین مرکز چرخ تا لبه گلگیر چپ و 
راست باید کمتر از ده میلیمتر باشد .

بازديد تواين :
1- قسمت جلوی اتومبیل را باال بزنید تا چرخها از سطح 

زمین جدا شوند .
2- چرخ ها را با دست چرخانده و با استفاده از گچ در 
حالیکه چرخها می چرخند ، وسط آج های هر یک از 

الستیک ها راعالمت بزنید .
3- فاصله بین خطوط عالمت را در جلو و عقب چرخ ها 

اندازه بگیرید.
هر دوی این اندازه گیریها باید در فاصله ای مساوی از 

زمین انجام گردد. 
4±3 mm فاصله موجود بین عقب چرخها باید حدود

بیش از فاصله جلوی چرخها باشد.
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میزان فرمان

تنظیم : برای تنظیم تواین ، مهره های قفلی میل رابط 
چپ و راست را شل کرده ، میل های رابط را یک اندازه 

بچرخانید. 
های  رزوه  دارای  چپ  و  راست  رابط  های  میل  الف- 

راستگرد هستند . 
جهت افزایش تواین ، میل رابط سمت راست وچپ را  

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

حدوداً 6 میلیمتر تغییر می دهد .
ج – بعد از تنظیم زاویه فرمان ، تواین را تنظیم کنید .

سفت  استاندارد  حد  تا  را  رابط  میل  قفلی  های  مهره 
کنید .

میزان گشتاور :  51-31 نیوتن متر 
                  5/1-3/1 کیلوگرم متر

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

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

چرخاندن میل رابط زاویه فرمان را تنظیم کنید .
33 º  2 º زاویه فرمان : داخلی  
30 º  2 º                        خارجی

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.
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بازديد کمبر و کستر

بازديد کمبر و کستر
لغزنده                  صفحه  روی  جلو  چرخهای  قراردادن  با 
اندازه گیری  زیر  بشرح  را  ، کمبر وکستر  اندازه گیری 

کنید :
1- اتومبیل را جک زده قالپاق و مهره های توپی چرخ 

را باز کنید .
سپس ابزار مبدل را بطریقی که درشکل نشان داده شده 

ببندید .  

 

فوق  ابزار  به  را  کستر  و  کمبر  گیری  اندازه  وسیله   -2
وصل کنید و میزان کمبر و کستر را اندازه بگیرید.

30 َ ± 45َ مقدار کمبر   
 1 º ± 45َ مقدار کستر    

اختالف چپ و راست
45َ  یا کمتر کمبر :    
45َ  یا کمتر کستر :     

توجه : زوایای کمبر و کستر در این خودرو غیر قابل 
تنظیم می باشند .
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مجموعه میل فرمان عمودی و غربیلک فرمان

اجزاء و قطعات 
1- قاب و بوق
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 میل فرمان عمودی و غربیلک فرمان )بدون اير بگ(
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پیاده کردن 

پیاده کردن 
1- کابل منفی باطری را جدا کنید .

در وضعیت  تا چرخها  بچرخانید  را  فرمان  غربیلک   -2
مستقیم قرار گیرد.

در مورد  مدلهای دارای ایربگ، قاب روی فرمان را جدا 
کنید) رجوع شود به کتاب ایربگ(

3- پس از باز کردن پیچهای قاب بوق ،آن را جدا کنید.
4- کانکتور قاب بوق را جدا کنید.

5- به منظور نصب صحیح ، غربیلک فرمان و شفت را 
عالمتگذاری کنید .

6- مهره غربیلک فرمان را باز کنید .

فرمان  غربیلک  کردن  پیاده  جهت  مناسب  ابزار  7-از 
میان  از  را  سیم  دسته  کنید  استفاده  کش(  )غربیلک 
از  بتواند  غربیلک  بطوریکه  کنید  جدا  فرمان  غربیلک 

شفت جدا شود .
احتیاط

هرگز جهت در آوردن غربیلک فرمان از چکش استفاده 
نکنید زیرا ضربات چکش باعث آسیب دیدگی غربیلک 

و شفت فرمان می گردد.
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پیاده کردن 

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

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

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

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

14- کانکتور مغزی سوئیچ را جدا نمایید.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

پیاده کردن 

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

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

احتیاط 
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.
17- مهره چهارشاخه را باز کنید .

18- پیچهای پایینی نصب میل فرمان را باز کنید .

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

بازديد 
میل فرمان

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

کنید.

شافت واسطه 
موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض کنید:

2- آسیب دیدگی شافت 
3- 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 

سوار کردن 
1- پیچ شفت واسطه را سفت کنید .
گشتاور مورد نیاز 27-18 نیوتن متر

                  2/7-1/8 کیلو گرم متر
2- گردگیر و پایه آن را نصب کنید .

گشتاور مورد نیاز 9-6 نیوتن متر
                  0/9-0/6 کیلو گرم متر

3- پیچ چهارشاخه را بر روی میل فرمان نصب کنید.
گشتاور مورد نیاز 27-18 نیوتن متر

                  2/7-1/8 کیلو گرم متر
4- چهارشاخه را با شفت واسطه متصل و پیچ آن را

 کمی سفت کنید.
5- پیچ های باالیی نصب میل فرمان را ببندید.

گشتاور مورد نیاز 23-16 نیوتن متر
                   2/3-1/6 کیلو گرم متر

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 5 میلی متر باشد .

گشتاور مورد نیاز 27-18 نیوتن متر
                   2/7-1/8 کیلو گرم متر

7- پیچ شفت واسطه را سفت کنید .
گشتاور مورد نیاز 27-18 نیوتن متر

                   2/7-1/8 کیلو گرم متر
8- مغزی سوئیچ را بر روی میل فرمان نصب کنید و از 
پیچ های جدید جهت نصب آن استفاده کنید و پیچها 

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

1 : پیچ اتصال پایینی میل فرمان 

10- مجموعه دسته راهنما را نصب کنید .
11- کانکتورهای دسته راهنما را متصل نمایید.

12- پیچهای دسته راهنما را نصب کنید .
13- براکت میل فرمان را نصب کنید .
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سوار کردن 

 ، فرمان  میل  پایینی  و  باالیی  قاب  نصب  از  بعد   -14
پیچهای آن را نصب و محکم کنید .

15- غربیلک فرمان را نصب کنید .
16- مهره اتصال غربیلک فرمان را محکم کنید .

گشتاور مورد نیاز 50-40 نیوتن متر
                   5-4 کیلو گرم متر

17- قاب بوق را نصب کنید .
18- کابل منفی باطری را نصب کنید .
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باز کردن مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک

نماي باز کردن مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک از بدنه و چرخ ها
1- اشپیل 

2- مهره قفلي
3- پیچ و مهره نصب شافت واسطه

4- شافت واسطه
5- پیچ و مهره نصب جعبه فرمان هیدرولیک

6- مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک

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

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

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

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

جدا کنید. 

باز  را  فرمان  جعبه  نگهدارنده  پایه  نصب  پیچهاي   -5
کنید. 

6- لوله فشاري و لوله برگشت روغن را از جعبه فرمان 
هیدرولیک شل کنید. 

1- لوله فشاري 
2- لوله برگشت

0k130283021
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

باز کردن 

فرمان  جعبه  سیبک  کش،  سیبک  از  استفاده  با   -7
هیدرولیک را از سگدست جدا کنید  توجه داشته باشید 
پیچ، مهره  رزوه  از آسیب دیدگي  به منظور جلوگیري 

قفل را تعویض کنید. 

از  را  گردگیر  و  کرده  باز  را  گردگیر  سیمي  بست   -8
جدا  هیدرولیک  فرمان  جعبه  مجموعه  باالیي  قسمت 

کنید. 

9- لوله هاي رفت و برگشت را از جعبه فرمان هیدرولیک 
و  پارچه خشک  بوسیله  را  لولهها  ورودي  و  کنید  جدا 
تمیز به منظور جلوگیري از ورود اشیاء خارجي به آن 

بپوشانید. 

0k130283021
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

باز کردن 

10- شافت واسطه را پیاده کنید. 
11- جعبه فرمان هیدرولیک به طرف چپ بچرخانید و 
میل فرمان را از طرف بازگلگیر به طرف راست بکشید.

بیرون  با کشیدن به طرف راست  را  12- جعبه فرمان 
آورید. 

میل رابط فرمان 
عالمتی   ، فرمان  رابط  میل  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.

تعويض گردگیر سیبک فرمان 
طريقه پیاده 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 .

احتیاط : دقت کنید تا به آن قسمتی از گردگیر که به 
سیبک فرمان وصل شده ، آسیب و خراش وارد نشود.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

باز کردن 

طريقه نصب 
 )NLGI 2 مقداری کمی گریس )از نوع لیتیوم شماره
ابزار به شماره             به گردگیر جدید مالیده و آن را داخل 
پرس  بوسیله  آنگاه  قراردهید   )0k933283025A(
گردگیر را به روی سیبک میل رابط فرمان پرس کنید. 

0k933283025A
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

نماي قطعات منفصله جعبه فرمان هیدرولیک

نماي قطعات منفصله جعبه فرمان هیدرولیک
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

نماي قطعات منفصله جعبه فرمان هیدرولیک

1- مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک
2- مجموعه یوک

3- شیم
4- بلبرینگ

5- اورینگ محفظه
6- مجموعه گردگیر

7- محفظه پینیون باالیي
8- محفظه پینیون

9- بوش الستیکي راست
10- بوش الستیکي چپ

11- خار فنري
12- پایه نگهدارنده راست
13- پایه نگهدارنده چپ
14- پیچ نصب محفظه

15- مجموعه قطعات آببندي
16- پایه نگهدارنده لوله هاي روغن

17- مجموعه میل رابط فرمان
18- قطعات پوسته جعبه فرمان و رک

19- لوله برگشت روغن
20- پیچ نصب

21- فنر حلقوي
22- واشر فنري
23- پین فنري

24- لوله فشار قوي روغن
25- لوله فشار روغن راست

26- لوله فشار روغن چپ
27- مهره 
28- مهره 

29- سیبک خارجی میل رابط فرمان 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

ترتیب سوار کردن مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک

فرمان  جعبه  مجموعه  کردن  سوار  ترتیب 
هیدرولیک

1- پیچهاي نصب پایه نگهدارنده جعبه فرمان را نصب 
کنید. 

باالیي  قسمت  روي  بر  را  گردگیر  سیمي  بست   -2
مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک نصب کنید. 

فرمان  جعبه  روغن  برگشت  و  رفت  هاي  لوله  پیچ   -3
هیدرولیک را در حد مجاز سفت کنید. 

میزان گشتاور : 50 ~ 40 نیوتن متر
                     5-4 کیلو گرم متر
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

ترتیب سوار کردن مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک

4- پس از نصب سیبک جعبه فرمان بر روي مجموعه 
مهره  مخصوص  آچار  بوسیله  هیدرولیک،  فرمان  جعبه 

اتصال سیبک و سگدست را تا حد مجاز سفت کنید. 
میزان گشتاور :  45~ 30 نیوتن متر
                  4/5-3 کیلو گرم متر

5- پیچهاي نصب پایه نگهدارنده جعبه فرمان هیدرولیک 
را تا حد مجاز سفت کنید. 

میزان گشتاور : 53~38 نیوتن متر
                   5/3-3/8 کیلو گرم متر

6- میل رابط را نصب و سفت کنید. 
میزان گشتاور : 2/7~1/8 کیلوگرم متر
                   2/7-1/8 کیلو گرم متر

7- تنظیم زوایاي فرمان )تواین( را انجام دهید .
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

 باز کردن قطعات منفصله

 باز کردن قطعات منفصله
1- جعبه فرمان را بوسیله گیره محکم نگهدارید. فکهاي 

گیره داراي پوشش حفاظتي باشد. 
2- لوله هاي روغن را باز کنید. 

3- به منظور سهولت نصب مجدد، روي سیبک فرمان 
سمت چپ عالمتگذاري کنید. 

4- مهره قفلي را شل کنید و سیبک فرمان سمت چپ 
را جدا نمایید. 

5- بست گردگیر را باز کنید.
1- گردگیر

2- بست گردگیر

6- بست سیمي طرف دیگر گردگیر را باز کنید. 
7- گردگیر را بیرون آورید.

1- گردگیر
2- بست سیمي
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

 باز کردن قطعات منفصله

8- میل فرمان را از دنده شانه اي جدا کنید. 
1- دنده شانه اي

2-میل فرمان

9- مهره قفلي و پیچ تنظیم را باز کنید. 
1- مهره نگهدارنده بوش تنظیم

2- مهره قفلي

10- فنر و بوش تنظیم را بیرون آورید. 
1- بوش پالستیکي تنظیم

2- فنر حلقوي
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

 باز کردن قطعات منفصله

11- خارفنري سوپاپ کنترل و پینیون را بوسیله ابزار 
مخصوص در آورید. 

1- مجموعه پینیون و سوپاپ کنترل
2- خار فنري

12-  کاسه نمد را خارج کنید. 
1- کاسه نمد

13- دو عدد پیچ نصب محفظه سوپاپ را باز کنید.
را جدا  پینیون و سوپاپ کنترل  14- محفظه سوپاپ، 

نمائید. 
1- محفظه سوپاپ

2- مجموعه پینیون و سوپاپ کنترل
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

 باز کردن قطعات منفصله

جعبه  از  را  ها  شیم  یا  و  شیم  وجود،  صورت  در   -15
فرمان خارج کنید. 

1- شیم

16- اورینگ را خارج کنید.
خارج  دنده  جعبه  محفظه  از  را  پینیون  بلبرینگ   -17

کنید. 
1- اورینگ

18- به منظور خارج کردن پینیون و سوپاپ کنترل از 
داخل محفظه سوپاپ از ضربات آهسته چکش الستیکي 

استفاده کنید. 
1- مجموعه پینیون و سوپاپ کنترل

2- محفظه سوپاپ
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

 باز کردن قطعات منفصله

مجموعه  از  را  تفلوني  نمد  کاسه  عدد  چهار   -19
سوپاپ کنترل و پینیون خارج کنید. 

محفظه  از  ها  بلبرینگ  کردن  خارج  منظور  به   -20
سوپاپ از ابزار مناسب استفاده کنید.

1- محفظه سوپاپ 
2- ابزار مناسب

3- پرس

21- با استفاده از آداپتور خارجي آچاربکس، دنده شانه 
شیار  مقابل  نگهدارنده  وایر  جائیکه  تا  بچرخانید  را  اي 

موجود بر روي جعبه فرمان قرارگیرد. 
22- بوش را بچرخانید.

1- آداپتور خارجي آچاربکس

23- دنده شانه اي را از سمت راست جعبه دنده بیرون 
بکشید. 

1- دنده شانه اي
2- جعبه فرمان
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

 باز کردن قطعات منفصله

24- بوش را از دنده شانه اي جدا کنید. 
25- اورینگ را خارج کنید. 

26- با استفاده از ابزار مخصوص خارج کننده کاسه نمد 
و چکش پالستیکي کاسه نمد را به سمت دنده شانه اي 

بیرون بکشید. 
1- جعبه فرمان

2- ابزار تعویض کننده کاسه نمد

 

27- به وسیله چکش لغزنده و ابزار بیرون کشیدن کاسه 
نمد ، کاسه نمد را از دنده شانه اي جدا کنید. 

28- براکت ها و واشرهاي نصب را خارج کنید. 
1- جعبه فرمان

2- ابزار تعویض کننده کاسه نمد
3- چکش لغزنده
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

جمع کردن قطعات 

جمع کردن قطعات 
1- براکت ها و واشرها را نصب کنید.

توجه
مطمئن شوید که لبه فنري کاسه نمد در جهت صحیح 

ابزار قرار گیرد. 
یک  نمد،  کاسه  کننده  تعویض  ابزار  از  استفاده  با   -2

کاسه نمد نو روي دنده شانه اي نصب کنید. 
1- جعبه فرمان

2- ابزار تعویض کننده کاسه نمد

نمد  تنظیم کاسه  و  تعویض  ابزارهاي  از  استفاده  با   -3
پیستون دنده شانه اي، یک عدد اورینگ نو را جا بزنید. 

1- ابزار تنظیم کننده کاسه نمد
2- ابزار تعویض کننده کاسه نمد

3- اورینگ

به  بوش  روي  را  اي  شانه  دنده  نمد  کاسه  محافظ   -4
منظور محافظت آن قرار داده و روي دنده شانه اي نصب 

کنید. 
1- محافظ کاسه نمد دنده شانهاي

2- دنده شانه اي
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

جمع کردن قطعات 

5- محافظ کاسه نمد را بر روي دنده شانه اي همانطور 
که در شکل نشان داده شده است قرار دهید. دنده شانه 
اي را به همراه محافظ کاسه نمد در داخل جعبه فرمان 

نصب کنید سپس محافظ کاسه نمد را خارج کنید. 
1- دنده شانه اي

2- محافظ کاسه نمد دنده شانه اي

ابزار  از  پینیون  پاییني  بلبرینگ  نصب  منظور  به   -6
جازدن بلبرینگ استفاده کنید. 

1- ابزار جازدن بلبرینگ
2- محفظه سوپاپ

فرمان،  پوسته جعبه  7- در صورتیکه محفظه سوپاپ، 
اند تنظیمات  پینیون و یا سوپاپ کنترل تعویض شده 
عنوان  بصورت خالصه  که  همانطور  را  سوپاپ  محفظه 
از شیمهاي  غیراین صورت  در  انجام دهید.  است  شده 

قبلي استفاده کنید. 
و  تفلوني  نمد  کاسه  مجموعه  یک  از  نصب  جهت   -8

سوپاپ کنترل جدید استفاده نمایید. 
الف( کاسه نمد اولي )کاسه نمد نزدیک به بلبرینگ( را 
از طریق لغزاندن میله بر روي مجموعه سوپاپ تا اولین 
شیار کاسه نمد نصب کنید. کاسه نمد را بوسیله اهرم 

فشاري در داخل شیار قرار دهید.
1- کاسه نمد تفلوني پینیون

2- میله
3-اهرم فشاري
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

جمع کردن قطعات 

ب ( بوسیله لغزاندن انتهاي بزرگ ابزار تنظیم بر روي 
کاسه نمد، آن را تنظیم کنید. 

ج ( قبل از نصب کاسه نمد دوم همانطور که در شکل 
روي  بر  انداز  فاصله  بوش  یک  است  شده  داده  نشان 
میله  بوسیله  را  نمد  کاسه  قراردهید  سوپاپ  مجموعه 
و اهرم فشاري در محل خود قرار داده و آن را تنظیم 

کنید. 
از نصب کاسه نمد سوم دو عدد بوش فاصله  د ( قبل 
اطمینان  دهید.  قرار  سوپاپ  مجموعه  روي  بر  انداز 
حاصل کنید که هر دو فاصله انداز دقیقاً مطابق شکل 
گرفته  قرار  سوپاپ  مجموعه  روي  بر  شده  داده  نشان 

اند،کاسه نمد را نصب کنید.
1- مجموعه پینیون و سوپاپ کنترل

2- بوش فاصله انداز
هـ( به منظور نصب کاسه نمد چهارم، فاصله انداز دوم 
اندازها در مقابل  فاصله  انتهاي کوچک  تا  را بچرخانید 

همدیگر قرار گیرد. 
داخل محفظه  را  وپینیون  9- مجموعه سوپاپ کنترل 
سوپاپ قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که مجموعه 

دقیقاً در محل صحیح قرار گرفته باشد. 

10- اورینگ نو را نصب نمائید.
11- محفظه سوپاپ و پینیون و مجموعه سوپاپ کنترل 
محفظه  پیچهاي  سپس  دهید،  قرار  خود  جاي  در  را 

سوپاپ را سفت کنید. 
شکل،  مطابق  مناسب  رابط  ابزار  از  استفاده  با   -12

بلبرینگ رانصب کنید. 
13- با استفاده از ابزار رابط مناسب مطابق شکل کاسه 

نمد را نصب کنید.
1- ابزار رابط

14- بوش تنظیم را نصب نمائید. 
15- فنر را نصب نمائید. 

بزنید. سپس  تنظیم  به مهره بوش  16- مقداري سیلر 
مهره بوش تنظیم را نصب و سفت کنید. 

گشتاور مورد نیاز 19/6 نیوتن متر 
)2 کیلوگرم متر(
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جمع کردن قطعات 

17- بوش تنظیم را شل کنید. 
18- مهره بوش تنظیم را با گشتاور 4/9 نیوتن متر

به  آنرا  و سپس  )50 کیلوگرم سانتیمتر( سفت کرده   
اندازه 67/5 درجه شل کنید. 

گشتاور چرخش پینیون را بوسیله نیروسنج و   -19
ابزار واسطه اندازه گیري گشتاور از مرکز دنده شانه اي 

اندازه بگیرید. 
حدمجاز گشتاور 1/3 – 0/8 نیوتن متر

)13-8 کیلوگرم سانتیمتر(
محدوده مجاز نیروي قرائت شده از نیروسنج

1300-800 کیلوگرم
1-  نیروسنج

20-  در صورتي که مقادیر قرائت شده در محدوده مجاز 
نباشد، مرحله 18 تا 21 را مجددا« تکرار کنید. 

21- از آچار مهره قفلي جهت نصب مهره قفل کننده 
بوش تنظیم استفاده نمایید. 

گشتاور مورد نیاز 49-39 نیوتن متر
)5-4 کیلوگرم متر(
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جمع کردن قطعات 

22-  میل فرمان دو طرف را نصب کنید.
23- واشر را با شیار دنده شانه اي تنظیم کنید. سپس 

واشر را له کنید.
24- گردگیرهاي دو طرف میل فرمان را سوار کنید. 

25- بست سیمي گردگیرها را نصب کنید. 
26- بست دیگر گردگیر را نصب کنید. 

27- سیبک فرمان سمت چپ و مهره قفلي آنرا نصب 
کنید.

28- لوله هاي روغن را نصب کنید. 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



59
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 سوار کردن

 سوار کردن
1- جعبه فرمان را بر روي پایه نگهدارنده قرار دهید. 

2- شفت واسطه را به پینیون جعبه فرمان متصل کنید 
و پیچ نصب آن را سفت کنید. 

گشتاور مورد نیاز 27-18 نیوتن متر
                 2/7-1/8 کیلو گرم متر

3- لوله هاي فشار قوي و همچنین لوله برگشت روغن 
را متصل نمائید و پیچ هاي آن را سفت کنید. 

گشتاور مورد نیاز 50-40 نیوتن متر 
                   5-4 کیلو گرم متر

4- پایه جعبه فرمان را نصب و پیچ هاي آن را سفت 
کنید. 

گشتاور مورد نیاز 53-38 نیوتن متر 
                   5/3-3/8 کیلو گرم متر

1: پیچ هاي پایه جعبه فرمان
5- سیبک فرمان را بر روي سگدست نصب نمائید.

گشتاور مورد نیاز 45-30 نیوتن متر 
                   4/5-3 کیلو گرم متر

اشپیل انتهاي سیبک فرمان را نصب کنید. 
6- چرخ ها را نصب کنید. 

گشتاور مورد نیاز 120-90 نیوتن متر 
                     12-9 کیلو گرم متر  

7- خودرو را از روي جک پایین بیاورید.
و  کرده  اضافه  فرمان  به سیستم  هیدرولیک  روغن   -8

سیستم را هواگیري کنید
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توجه
  توسط سنسور پمپ هیدرولیک، دور موتور متوسط ECU به صورت اتوماتیک تنظیم مي گردد لذا از اتصال مجموعه       

دسته سیم جلو با پمپ هیدرولیک اطمینان حاصل نمائید. 

1- سوئیچ فشارپمپ هیدرولیک
2- مجموعه لوله سیال هیدرولیک

3- لوله هاي ورودي و خروجي پمپ
4- لوله برگشت روغن

5- مجموعه قطعات منفصله پمپ هیدرولیک
6- لوله مکش

7- لوله الستیکي برگشت روغن
8- براکت متصل به پمپ

9- مجموعه قطعات آببندي پمپ
10- پیچ فلنجي نصب پمپ
11-پیچ نصب براکت پمپ 

12- پیچ نصب لوله هاي پمپ
13- مخزن روغن

14- مجموعه اسپول پمپ هیدرولیک
15- براکت پمپ هیدرولیک

16- لوله برگشت روغن به مخزن
17- بست فنري لوله برگشت روغن

18- بست سیمي
19- بست فنري لوله برگشت روغن

20- باند لوله ها
21- پیچ نصب مخزن

22- پیچ اتصال براکت پمپ به موتور

www.CarGarage.ir سوار کردن

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



61
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باز کردن لوله هاي روغن

باز کردن لوله هاي روغن
نحوه قرار گیري لوله هاي روغن و اتصال آنها با مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک، مخزن و پمپ مطابق شکل نمایش 

داده شده است. 

محل استقرار بست هاي فنري و بست هاي سیمي ومهره هاي اتصال
لوله مکش جهت انتقال روغن از مخزن به پمپ هیدرولیک مورد استفاده قرار مي گیرد. لوله فشار قوي جهت 

اتصال سیال پرفشار از پمپ هیدرولیک به شیر جعبه فرمان مورد استفاده قرار مي گیرد. 
در این رابطه از اتصال پیچ و مهره استفاده شده است. 

لوله برگشت روغن جهت برگشت روغن از شیر جعبه فرمان هیدرولیک به مخزن مورد استفاده قرار مي گیرد. 
در این رابطه لوله برگشت و لوله فشار قوي بصورت یک مجموعه مي باشند. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

باز کردن لوله هاي روغن

نماي باز کردن لوله هاي روغن
توجه

در حین بیرون آوردن بست هاي فنري از روي لوله برگشت بوسیله انبردست، مواظب باشید که آسیبی به لوله 
ها وارد نشود.

باز کردن لوله هاي روغن
الف( شیلنگ مکش روغن را با بازکردن بست هاي سیمي جدا کنید. 

ب ( شیلنگ فشار قوي را با باز کردن مهره ها بر روي لوله پمپ و لوله جعبه فرمان هیدرولیک و همچنین با بیرون 
آوردن بست هاي فنري به وسیله انبردست، لوله برگشت را از مخزن جدا کنید. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

باز کردن پمپ هیدرولیک و مخزن

نماي جدا کردن پمپ هیدرولیک از براکت پمپ و لوله هاي روغن

باز کردن پمپ هیدرولیک و مخزن
نماي قرار گیري پمپ هیدرولیک، مخزن و لوله هاي روغن در شکل نمایش داده شده است. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

باز کردن پمپ هیدرولیک

باز کردن پمپ هیدرولیک
1- کانکتور الکتریکي را از سوئیچ فشار پمپ جدا کنید. 

2- شیلنگ مکش و شیلنگ فشار قوي را مطابق شکل 
جدا کنید.

3- پیچ فلنجي )شماره 1( را باز کنید. 

4- پیچ و مهره های )شماره 2 و 3( را باز کرده و تسمه 
را خارج کنید. 

5- پمپ را خارج کنید. 
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نماي قرار گیري تسمه در ارتباط با پمپ هیدرولیک

نماي قرار گیري تسمه در ارتباط با پمپ هیدرولیک، کمپرسور کولر و پولي میل لنگ
1- پمپ هیدرولیک 

2- تسمه
3- کمپرسور کولر
4- پولي میل لنگ

توجه
مطالب ارائه شده در خصوص نحوه پیاده و سوار کردن قطعات مجزا مجموعه پمپ هیدرولیک صرفاً جهت اطالع 
بوده و در صورت بروز عیب و خراب شدن مجموعه پمپ هیدرولیک اکیداً توصیه مي گردد جهت جلوگیري از 
بروز خطا، تعمیرات و جایگزیني قطعات مجزا، مستقیماً توسط شرکت سازنده مجموعه پمپ هیدرولیک و یا با 

نظارت فني و هماهنگي افراد متخصص گروه شرکت سایپا انجام پذیرد. 

1

2

3

4

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



66

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

پمپ هیدرولیک

توجه 
در صورت نیاز پمپ را تعویض کنید.

لحاظ  از  را  عقبي  درپوش  و  فشار  کفي  سطوح   -1
خراشهاي سطحي و هرگونه سائیدگي غیرطبیعي براثر 

تماس روتور و پره را بازدید نمائید. 
یا  سائیدگي  نظر  از  را  پرهها  )بیروني(  دار   R لبه   -2

ضرب خوردگي بازدید نمائید. 
از  را  پمپ  بدنه  3- سطح جابجا شونده صفحه جانبي 

لحاظ سائیدگي بازدید کنید. 
4- سطح داخلي فرم رینگ بادامکي را از لحاظ خراشهاي 

سطحي و هرگونه سائیدگي غیرطبیعي بازدید نمائید. 

5- لقي بین روتور و پره ها را بازدید کنید. 
6- مجموعه اسپول را از نظر آسیب دیدگي، عدم وجود 
بدنه اسپول و رواني حرکت در داخل  بر روي  آلودگي 

محفظه اسپول بازدید نمائید. 

7-فنر پشت اسپول را از نظر آسیب دیدگي و فشردگي 
بیش از حد بازدید نمائید. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

پمپ هیدرولیک

توجه
1- روتور را بر روي شفت در حالي که عالمت مشخصه 

روتور به باال مي باشد نصب کنید. 
1: عالمت مشخصه

2- رینگ بادامي را به صورتي داخل پوسته پمپ قرار 
در  و  باشد  پایین  به  رو  آن  که عالمت مشخصه  دهید 

موقعیت خود ثابت شود. 
1: عالمت مشخصه

3- ده عدد پره را به صورتي داخل شیارهاي روتور قرار 
دهید که لبه R دار آن به سمت بیرون باشد. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

سوار کردن پمپ هیدرولیک 

سوار کردن پمپ هیدرولیک 
1- تسمه را نصب کنید. 

را   3 و   2 و   1 تسمه،پیچهاي  انداختن  جا  از  بعد   -2
ببندید. 

 

پیچ                تسمه(  شدن  سفت  میزان   ( تنظیم  جهت   -3
شماره 3 را در حد مجاز کشش تسمه سفت کنید. 

4- شیلنگ فشار قوي را نصب کنید. 
گشتاور مورد نیاز : 50 –40نیوتن متر
                       5-4 کیلو گرم متر

5- شیلنگ مکش را با سفت کردن بست سیمي نصب 
کنید.

7- کانکتور الکتریکي سوئیچ فشار پمپ را متصل کنید. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

  فرم نظرات و پیشنهادات

فرم نظرات و پیشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................
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