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 نام قطعه يا مجموعه:

 وليکمجموعه جعبه فرمان هيدر
 

 X200و  X100 خانواده  مدل خودرو :

 KK13632960B - TN03049200 شماره قطعه : 

  --------شماره مجموعه اصلي : 

خـودرو  صـنعیي   – پـار  سـازان   –محورسـازان زاگـر     –راد فرمـان  نام سازندگان قطعه : 

 مارپيچ باخیر – )فرمان طو (پيروز

 تنظيم کننده : واحد فني و مهندسي

 6396ماه   مردادظيم : تاريخ تن

 صفر شمارة ويرايش :

 

  

گارانیي دوره در تعميرگاهها در قطعا  تعويض دسیورالعمل  

 مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه )خودرو( ايران
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 فهرست مندرجا 
 صفحه                                        عنوان  

 

 3             مقدمه  -6

 3        آن مهمو پارامترهاي  قطعه تشريح عملكرد -4

 6       در تعميرگاههاهيدروليک  فرمان سيستم اشكاالت  -3

 6         اقدامات و بررسي هاي اوليه -2

 7       ب قبل از دمونتاژمون هاي مورد نياز براي تشخيص عيآز -0

 7       آسيب ديدگي گردگيرسي ظاهري آزمون برر-0-6

 7         تجهيزات آزمون -0-6-6

 7         روش آزمون -0-6-4

 8         معيار پذيرش -0-6-3

 63        بروز نشتي بررسي ظاهريآزمون -0-4

 63         تجهيزات آزمون -0-4-6

 63         روش آزمون -0-4-4

 62         معيار پذيرش -0-4-3

 60        صداي غير عادي فرمانآزمون -0-3

 60         تجهيزات آزمون -0-3-6

 60         روش آزمون -0-3-4

 68         معيار پذيرش -0-3-3

 46          راهنماي عيب يابي -6

 42    از تعميرگاهها جعبه فرمان مجموعه حمل و نقلنكاتي در مورد نحوه نگهداري و  -7
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 مقدمه : -6

 ياحتمال يتورالعمل جهت افزايش دقت و صحت در تشخيص عيوب قطعات در تعميرگاهها به منظور کاهش خطاهااين دس

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 . يص عيوب تنظيم متشخي رالزم جهت کاهش خطاها د يو تعريف روشها و آزمونها ييكسان ساز

جعبه فرمان مربوط به  يدر خصوص بروز عيب و عيب ياب يآزمونها و نكات ضرور ،شده است روشها  يالعمل سعردستو

 تشريح شود .هيدروليک 

 :جعبه فرمان هيدروليکتشريح عملکرد و پارامیرهای مهم  -2

 سيستم فرمان هيدروليک شامل اجزاء ذيل مي باشد :

 فرمان هيدروليک از نوع دنده شانه اي و پينيون جعبه 

 پمپ هيدروليک فرمان 

  لوله هاي انتقال روغن هيدروليکشيلنگ ها و 

در سيستم فرمان هيدروليک از فشار روغن هيدروليک که توسط پمپ توليد مي شود به منظور کاهش نيروي مورد نياز 

مي باشد ک در قسمت جلوي موتور قرار گرفته و از نوع پره اي پمپ هيدروليجهت چرخش غربيلک فرمان استفاده مي شود . 

و با نيروي ميل لنگ که توسط تسمه به آن منتقل مي شود مي چرخد ، هنگامي که موتور روشن باشد روغن هيدروليک 

 روغن به وسيله چرخش روتور و پره هاي تحت فشار قرار ( جريان مي يابد . 6توسط مكش پمپ مطابق شكل شماره )

 و سپس به طرف جعبه فرمان فرستاده مي شود . فشار مورد نياز بواسطه سوپاپ کنترل داخل پمپ تنظيم  گيرد مي

 ECUفشار که بر روي پمپ قرار گرفته است ، دور موتور بوسيله فرمان سوييچ مي گردد در هنگام افزايش فشار توسط 

 بصورت اتوماتيک افزايش مي يابد .
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 (6شكل شماره )

 

 

 

 خطوط فشار قوی

 خطوط فشار ضعيف

 غربيلک فرمان

 دسیه سيم

 مسير حرکت چرخ

 مسير مکش

 هيدروليک فرمان جعبه

 مخزن روغن 

 هيدروليک

 خطوط فشار ضعيف

 خطوط فشار قوی

 فرمانسيلندر جعبه  شير هيدروليک

 واحد کنیرل الکیرونيک موتور

ECU 
 

 کمپرسور کولر

 موتور

 پمپ هيدروليک
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( مي باشد که اين امكان را به راننده 4مطابق شكل شماره ) X200و  X100هاي كار رفته در خودروبهيدروليک فرمان جعبه 

  تا بتواند به راحتي رانندگي کند .مي دهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X200و  X100 هاي جعبه فرمان هيدروليک خودرو (4شكل شماره )

 

  : خلي جعبه فرماندا اجزای    : جعبه فرمانخارجي  اجزای

  پينيون -    سيبكهاي فرمان -6

 پيچ تنظيم -   مهره تنظيم سيبک فرمان -4

 فنر فشار دهنده پيستون)فنر استكاني( -   هاي مفصل فرمانسيبک  -3

 پيستون تنظيم  ) استكاني ( -  بست هاي فلزي کوچک گردگير آکاردئوني -2

  يونکاسه نمد پين -  )گردگير آکاردئوني(فرمان  مفصلگردگير  -0

 خار فنري - بست هاي پالستيكي يا فلزي گردگير آکاردئوني -6

  ضامن خار فنري )خورشيدي( -   مهرة قفل کنندة پيچ تنظيم -7

  بلبرينگ پينيون -   مهره اتصال لوله به جعبه فرمان -8

 نيدل بيرينگ -   روغن هيدروليکلوله ورودي  -9

 الستيكهاي ضربه گير -     مهره ماسوره  -65

 لوله هاي فشار روغن چپ و راست -   هيدروليک لوله خروجي روغن -66

 بوش دنده شانه اي )رک( -   کرپي ها )بست هاي مونتاژي( -64

 کاسه نمد دنده شانه اي -    پوسته جعبه فرمان -63
 سوپاپ هيدروليک -    

   (Rack)شافت دنده اي يا دنده شانه اي  -

6 

2 3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

60 
66 

62 
63 
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  رگاههايدر تعم فرمان هيدروليک سيسیماشکاال   -3

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

 : به شرح ذيل است فرمان هيدروليکسيستم اشكاالت  نيتر اصلي دک،ي پايشده در انبار سا ضيقطعات تعو يبوده اند و بررس

 نشتي روغن هيدروليک از جعبه فرمان -

 ايجاد صداي غير عادي از جعبه فرمان در حالت چرخش درجا يا چرخش حين حرکت خودرو -

 لقي فرمان )در دست انداز تقه زدن و يا در حالت گردش درجا لق بودن( -

 کيلوگرم که توسط نيروسنج اندازه گيري مي شود( 2) باال بودن نيروي چرخش فرمان بيش از  سفتي فرمان -

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

 در هنگام حرکت در مسير مستقيم (

 هياول یهاياقداما  و بررس -4

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

  غير عادی یصداموارد مربوط به : 

 کنترل نماييد که هنگام چرخاندن غربيلک را کنترل و بررسي نماييد. کالهک کمک فنر سالم بودن بوش الستيكي (

 صدا از فنر لول و کالهک کمک فنر نمي باشد (

 سالم بودن بوش هاي الستيكي ميل تعادل 

  را کنترل و بررسي نماييد . تر (نيوتن م 68-47) با گشتاور استاندارد  چهار شاخ فرمانمحكم بود پيچ هاي 

 ) لق نبودن سيبک فرمان ، مفصل فرمان ) بررسي مطابق دستورالعمل مربوطه 

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

 فنر  محكم بودن مهره تنظيم سيبک فرمان و مهره هاي اتصال کمک 

 دو سر سيبک خودرو تيبا ) بررسي مطابق دستورالعمل مربوطه (تعادل  لق نبودن رابط 

  گيجي فرمانموارد مربوط به : 

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

  چرخ ها را کنترل و بررسي نماييد .هر چهار تنظيم بودن باد 

  ت طبق ، بلبرينگ هاي چرخ جلو ، اتصاالت ميل موجگير و بوش هاي ميل )شامل قطعاصحت عملكرد جلوبندي

 کنترل و بررسي نماييد .مطابق دستورالعمل هاي مربوطه را موجگير ( 

 . صحت عملكرد سيبک و مفصل فرمان را مطابق دستورالعمل هاي مربوطه کنترل و بررسي نماييد 
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  فرمان سفیيموارد مربوط به: 

 يدگي تسمه پمپ هيدروليک را کنترل و بررسي نماييد .عدم شل بودن و آسيب د 

 .وجود روغن هيدروليک به مقدار کافي در مخزن را کنترل و بررسي نماييد 

 فرمان را کنترل و بررسي نماييد و از سالم بودن پمپ هيدروليک فرمان  عدم وجود هوا داخل سيستم هيدروليک

 ) روغن هيدروليک صورتي رنگ نباشد ( .مطابق دستورالعمل مربوطه اطمينان حاصل نماييد 

 . خم شدگي و يا پيچيدگي شيلنگ ها يا لوله ها را کنترل و بررسي نماييد 

  جعبه فرمان ، پمپ هيدروليک ، عدم وجود نشتي روغن هيدروليک را در مسير سيستم هيدروليک فرمان ( 

 کنترل و بررسي نماييد .شيلنگ ها و ... ( 

  مطابق دستورالعمل هاي مربوطه .فرمان و طبق خودرو  و مفصلصحت عملكرد سيبک 

 . مراجعه نمایید 6براي کسب اطالعات بیشتر به جدول بند * 

: در صورت عدم رفع ایرادات اعالم شده بر روي خودرو با انجام بررسی ها و اقدامات فوق می بایست  1نکته 

 گردد .همین دستورالعمل انجام  5بعدي مطابق آزمون هاي بند  مراحل

 قبل از دمونیاژ  بيع صيتشخ یبرا ازيمورد ن یآزمونها -5

 آسيب ديدگي گردگير  یظاهر يآزمون بررس -5-6

 آزمون : زا يتجه -5-6-6

 باشد .  ينم ازيمورد ن يخاص زاتيتجه -

 روش آزمون : -5-6-2

  د .در دو طرف کنترل و بررسي نماييجعبه فرمان هيدروليک را از لحاظ پارگي گردگيرها 
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 معيار پذيرش: -5-6-3

  ابعاد مربوط به عملكرد و  ايراد آن(  زير )مطابق تصاويرگردگيرها و يا پيچيدگي و دفرمگي انتهايي در صورت مشاهده پارگي

مربوط به ايراد مشاهده شود ( زير در آکاردئون گردگير )مطابق تصاوير يا پارگييا بريدگي و سوراخ شدگي چنانچه قطعه 

 را تعويض نماييد.گردگير  مي بايستو است يا برخورد با جسم تيز بر روي گردگير يا اسيد باتري ترمز  مايعريختن 

با و یا برخورد یا اسید باتري در صورتیکه پارگی و سوراخ شدگی شدید ناشی از ریختن مایع ترمز :  2نکته 

 شامل گارانتی نمی باشد.  ردگیر تعویض شدهگباشد، جسم تیز 

 یغیر گارانتگردگیرهاي نمونه 

  
 پارگي  ⏏         پارگي  ⏏   

         
  بريدگي ⏏         پارگي  ⏏   
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 ريختن اسيد باتري ⏏     ريختن اسيد باتري ⏏

 

       
 پارگي ⏏         سوراخ شدگي ⏏   
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 گارانتی گردگیرهاينمونه 

          
    دفرمگي ⏏          دفرمگي  ⏏   

      
  گاز گرفتگي ⏏          به دليل نازک بودن گردگير پارگي  ⏏   

         
 گاز گرفتگي ⏏         دفرمگي ⏏   
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 نکات فنی در زمان تعویض گردگیر 

نكنيد و در در صورتيكه گريس روي رک جعبه فرمان تميز باشد از گريس جديد يا روغن براي روانكاري استفاده  : 3نکیه 

 کثيف نشود.  (3شماره ) مطابق شكلهنگام تعويض گردگير مراقب باشيد ، رک جعبه فرمان 

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

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

  

  (3شماره ) شكل

گردگير جعبه فرمان هيدروليک با جعبه فرمان مكانيكي  ستفاده از جنس مرغوب و محكم باشد.گردگير مورد ا : 4نکیه 

  گتري دارد (( تفاوت آن ديده مي شود ) انتهاي گردگير جعبه فرمان هيدروليک قطر بزر2متفاوت است و مطابق شكل شماره )

 

 ( 2شكل شماره )

گردگير جعبه 

 فرمان مکانيکي

گردگير جعبه 

 فرمان هيدروليکي

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X200و  X100 نوع خودرو:

 96667کد پروژه  :

در نمایندگیهاي  مجموعه جعبه فرمان هیدرولیکدستورالعمل تعویض 

 مجاز خدمات پس از فروش  سایپا

 42/50/6396 تاريخ تهيه

 صفر شماره بازنگري:

64 

 

محل بسته شدن گردگير در ( 0مطابق شكل شماره )دور تا دور پوسته  نحويكه استفاده از چسب آببندي به  : 5نکیه 

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

 

 (0شكل شماره )

 استفاده مجدد از بست فلزي خود جعبه فرمان )بست فلزي قابليت استفاده مجدد دارد(  : 6نکیه 

مي باشد ، از بست  پالستيكي درصورتيكه بست گردگير آکاردوني مورد استفاده بر روي جعبه فرمان اصلي : 7نکیه 

 نرم مي باشد و شكسته نمي شود استفاده گردد.  جديدي که

( صاف نموده تا بست از دور 6ابتدا زبانه کوچک روي بست را مطابق شكل شماره )گير تعويض گردبراي  : 8نکیه 

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

بست قرار گيرد سپس  بطوري که زبانه داخل شيار( 7شماره ) هاي و مطابق شكلدور گردگير قرار دهيد بست را  بايد

 خم نماييد.زبانه را 

 

  (6شكل شماره )

 زبانه بست

 محل آببندی توسط چسب 
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 (7شماره ) هاي شكل

 بروز نشیي  یظاهر يآزمون بررس -5-2

 آزمون : زا يتجه -5-2-6

 باشد .  ينم ازيمورد ن يخاص زاتيتجه -

 روش آزمون : -5-2-2

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

 ( نشان داده شده کنترل و بررسي نماييد.8هرز شدگي مهره ها و محل اتصال لوله ها را همانطور که در شكل شماره )

 

 زبانه بست
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 (8شكل شماره )

 معيار پذيرش: -5-2-3

  برگشت روغن هيدروليک که منجر به بيرون در صورت مشاهده دفرمگي و آسيب ديدگي شديد لوله هاي رفت و

قطعه زدن لوله ها از داخل بست و يا هرز شدگي مهره و يا بروز نشتي گردد جعبه فرمان آسيب ديده است و 

 شامل گارانتی نمی باشد.

 از داخل گردگیر جعبه با خيس شدن و يا چكه روغن هيدروليک تي خارجي جعبه فرمان در حالتي که نش

 يض نماييد .تعوو مي بايست آن را مشاهده مي گردد جعبه فرمان معيوب بوده  فرمان

 را شل و سپس با دست تنظيم کرده و مهره ها را با گشتاور مربوطه ابتدا اتصال اتصاالت  از در صورت مشاهده نشتي

   مناسب محكم نماييد .
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 فرمان غير عادیصدای آزمون  -5-3

 آزمون : زا يتجه -5-3-6

  کمترتر -

 روش آزمون : -5-3-2

  کامل خودرو و به صورت حرکت درجا و رفت و برگشت غربيلک  توقفخودرو روشن ، ابتدا عيب يابي در حالت

 انجام دهيد .

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 3/4) کنترل نموده 

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

 مطابق دستورالعمل مربوطه از نظر سالم بودن بررسي نماييد.

  معيوب بودن تعويض گردد. براساس دستورالعمل مربوطه بررسي شده و در صورت 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  پيچ اتصال بين چهارشاخه و واسطه را شل نموده و نسبت به حرکت غربيلک فرمان )

 . ( سفت نماييدنيوتن متر 47تا  68) ستاندارداو راست ( اقدام نماييد و مجدداً پيچ مذکور را با گشتاور 

  ( در هنگام چرخيدن فرمان را 9مطابق شكل شماره )عدم برخورد چهارشاخ با کرپي انتهاي محور فرمان

 کنترل و بررسي نماييد .

          

 (9شكل شماره )
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  ام چرخيدن فرمان را ( در هنگ65مطابق شكل شماره )الستيكي چهار شاخ گردگير عدم برخورد چهارشاخ با

  کنترل و بررسي نماييد .

 

 (65شكل شماره )

 ( در هنگام چرخيدن فرمان را کنترل و 66عدم برخورد رابط فرمان با سيني جلوي خودرو مطابق شكل شماره )

 بررسي نماييد .

 

 (66شكل شماره )
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  کنترل و بررسي نماييد .( 64شماره ) مطابق شكلبرخورد قاب غربيلک فرمان را در قسمت زير غربيلک فرمان عدم 

         

   (64شكل شماره )

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

  ( که ايجاد صداي غير عادي مي کند .63مطابق شكل شماره )

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

 قطر بزرگ گردگیر را با چسب مناسب آببندي نمایید. یض گردگیر ، می بایست انتهايهر بار تعو بعد از:  9نکته 

        

 (63شكل شماره )

 
 فرمان  پله مفصل

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X200و  X100 نوع خودرو:

 96667کد پروژه  :

در نمایندگیهاي  مجموعه جعبه فرمان هیدرولیکدستورالعمل تعویض 

 مجاز خدمات پس از فروش  سایپا

 42/50/6396 تاريخ تهيه

 صفر شماره بازنگري:

68 

 

 ( کنترل و بررسي نماييد .62بوش رک را از لحاظ خرابي ، خرد شدن و شكستگي مطابق شكل هاي شماره ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (62هاي شماره )شكل 

  معيار پذيرش: -5-3-3

 . در صورت مشاهده خرابي بوش رک مي بايست جعبه فرمان را تعويض نماييد 

 خردشدگي بوش خرابي بوش

 شکسیگي بوش
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که مفصل فرمان در صورتیرا  می بایست مطابق دستورالعمل مربوطه کنترل و بررسی نمایید و  مفصل فرمان:  11نکته

ه هاي مفصل را به چسب الک تاید مطابق شکل شماره معیوب تشخیص داده شد هنگام تعویض مفصل فرمان حتما رزو

 نمایید .نیوتن متر محکم  01و با گشتاور معادل ( آغشته کنید سپس روي رک مونتاژ 15)

  

 

 

 

 (60شكل شماره )

  چرخش داراي صداي در صورتي که موارد ذکر شده روي خودرو انجام گرفته شد ولي هنوز جعبه فرمان در حال

 ه روش زير اقدام نماييد :غير عادي باشد ب

   

 

 سب الک تايد روی رزوهمحل آغشیه نمودن چ
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 تست اول :

مطابق سپس فرمان را تا انتها بچرخانيد زمين جدا شود  خودرو را توسط جک تا حدي باال ببريد تا چرخها از

را در راستاي فلش نشان داده شده در شكل مفصل فرمان دست و توسط انبر قفلي ، با يک ( 66شكل شماره )

در صورتيكه لرزش و ضربه در زير  .کنترل و بررسي نماييدجعبه فرمان را ه حرکت دهيد و صدا و لقي مجموع

، جعبه فرمان  نمي گردد دست از داخل جعبه فرمان محسوس مي باشد و لرزش و ضربه در ساير قطعات احساس

 .ديينما ضيرا  تعو کيدروليه

 

 ( کنترل لقي جعبه فرمان66شكل شماره )

 تست دوم :

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

 کنترل و بررسيرا وجود صداي غير عادي  دست خود از داخل محفظه موتور بر روي لوله و پوسته مجموعه فرمان

د و لرزش و ضربه در در زير دست از داخل جعبه فرمان محسوس مي باش لرزش و ضربه يكهصورتدر  .ديمي نماي

 تعويض نماييد. جعبه فرمان هيدروليک را ساير قطعات احساس نمي گردد ، 

: بعد از تعویض جعبه فرمان هیدرولیك به هیچ عتوان از روغن كاركرده استفاده نشود و در  11 نکته

ایت در صورت عدم رع ضمن هنگام ریختن روغن جدید ، از برداشتن فیلتر مخزن خودداري نمایید .

 موارد فوق ورود آلودگی به داخل روغن موجب از كار افتادن پمپ هیدرولیك فرمان می گردد.
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 راهنمای عيب يابي  : -6

 راهـنمـای عـيـب يـابي سيسیم فرمان

 نـوع عيب علت احیمالـي روش رفـع عـيب

 شل بودن براکت فلزي جعبه فرمان پيچ هاي براکت جعبه فرمان را سفت کنيد

صداي غير 

 ديعا

 شل بودن مهره پولي پمپ هيدروليک سفت کنيد مهره پولي پمپ هيدروليک

 شل بودن يا خرابي تسمه تنظيم يا تعويض کنيد

خودرو پس از شناسايي و رفع نشتي بمدت 

 از مدار خارج شود هواساعت متوقف تا  42

به داخل مدار هيدروليک و صورتي شدن روغن  نفوذ هوا

 هيدروليک

 معيوب بودن جعبه فرمان تعويض کنيد

 معيوب بودن پمپ هيدروليک تعويض کنيد

 خرابي تلسكوپي فرمان  و يا برخورد لوله ها به يكديگر تعمير و يا تعويض کنيد

 تعمير و يا تعويض کنيد
شل بودن و يا خرابي اتصاالت فرمان ) چهار شاخ ، رابط و 

 محور (

پيچ ها و براکت هاي پايه نصب پمپ را 

 سفت کنيد
 شل بودن براکت ها و پيچ هاي پمپ هيدروليک

 عدم نصب شيلنگ اتصال تعمير و تعويض کنيد

نشتي روغن 

 هيدروليک

 آسيب ديدگي و يا مسدود بودن شيلنگ تعويض کنيد

 آسيب ديدگي مخزن روغن هيدروليک مخزن را تعويض کنيد

اتصاالت را ابتدا شل و سپس با دست بسته و 

 محكم کنيد
 نشتي از اتصاالت جعبه فرمان

 نشتي از جعبه فرمان )داخل گردگير( جعبه فرمان را تعويض کنيد

 نشتي از پمپ هيدروليک پمپ هيدروليک را تعويض کنيد
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 راهـنمـای عـيـب يـابي سيسیم فرمان

 نـوع عيب علت احیمالـي روش رفـع عـيب

 سيب ديدن پمپ هيدروليکشل بودن يا آ تسمه را تنظيم و يا تعويض کنيد

 سفتي فرمان

 مقدار ناکافي روغن هيدروليک و يا وجود هوا داخل هيدروليک روغن سيستم را پر کرده و هواگيري کنيد

 خم شدگي و يا پيچيدگي شيلنگ شيلنگ را تعويض کنيد

 آسيب ديدگي لوله ها لوله ها را تعويض کنيد

 نشتي روغن هيدروليک کنيد قطعات داراي نشتي را تعمير و يا تعويض

 کم بودن فشار روغن پمپ هيدروليک را تعويض کنيد

 کم بودن فشار باد الستيک ها فشار باد الستيک ها را تنظيم کنيد

 نامناسب بودن زواياي فرمان  تنظيم فرمان انجام دهيد

 سفتي اتصاالت جعبه فرمان تعويض و يا تعمير کنيد

 درگير بودن اجزاء و قطعات ميل فرمان عمودي دتعويض و يا تعمير کني

تلسكوپي را تعمير و يا تعويض و يا پيچهاي 

 آنرا سفت کنيد

عملكرد نامناسب تلسكوپي فرمان و يا شل بودن پيچهاي 

 نصب آن

 عملكرد نامناسب جعبه فرمان جعبه فرمان را تعويض کنيد

 باد الستيک هانامناسب بودن  فشار باد الستيک ها را تنظيم کنيد
برگشت فرمان 

به سختي 

 صورت ميگيرد

 نامناسب بودن زواياي فرمان  تنظيم فرمان انجام دهيد

 سفتي اتصاالت جعبه فرمان تعويض و يا تعمير کنيد

 معيوب بودن جعبه فرمان جعبه فرمان را تعويض کنيد
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 96667کد پروژه  :

در نمایندگیهاي  مجموعه جعبه فرمان هیدرولیکدستورالعمل تعویض 
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 راهـنمـای عـيـب يـابي سيسیم فرمان

 نـوع عيب الـيعلت احیم روش رفـع عـيب

 شل بودن تسمه پمپ هيدروليک تسمه را تنظيم و يا تعويض کنيد

عملكرد نامنظم 

فرمان 

 هيدروليک

 عملكرد نامناسب ميل فرمان عمودي ميل فرمان عمودي را تعويض نماييد

 سفت بودن اتصاالت جعبه فرمان تعويض و يا تعمير کنيد

 ب جعبه فرمانعملكرد نامناس جعبه فرمان را تعويض کنيد

 يكسان نبودن باد الستيک ها فشار باد الستيک ها را تنظيم کنيد

غربيلک به يک 

 سمت مي کشد

 تنظيم و يا تعويض کنيد
تنظيم نادرست نيروي پيش بار جعبه فرمان و يا 

 فرسودگي بلبرينگ چرخ

 نامناسب بودن زواياي فرمان تنظيم فرمان انجام دهيد

 معيوب بودن جعبه فرمان کنيد جعبه فرمان را تعويض

 يكسان نبودن مارک لنت هاي چپ و راست لنت هاي خودرو از يک مارک باشد

درگيري چرخ ها را با باال بردن توسط جک 

 بررسي کنيد
 ترمز پيش درگيري دارد )ايراد ترمز خودرو(

 رگالژ نبودن اهرم ترمز دستي  رگالژ کنيد

 ابي تاير خودروخر تاير معيوب را تعويض کنيد
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 نکاتي درمورد نگهداری و حمل و نقل مجموعه جعبه فرمان  : -7

 ( در انبار نگهداري کنيد .67مجموعه جعبه فرمان را مطابق شكل شماره ) : 62نکیه 

 

 (67شكل شماره )

 نشود .خوردگي دچار ضربه مجموعه دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجايي ،  : 63نکیه 

د همچنين تگ سالم قرار داده و بسته بندي نماييتعويضي را داخل کارتن قطعه  جموعه جعبه فرمانم : 64نکیه 

 بر روي قطعه داغي نصب گردد .  مربوطه حتماً

 در زمان حمل قطعات داغي از بازکردن بسته بندي قطعات خودداري نماييد .   : 65نکیه 

 يوب همخواني داشته باشد .قطعه مع اطالعات مندرج در تگ نصب شده با : 66نکیه 

دستورالعمل دچار گانه  شانزدهقطعاتی که بر اثر عدم رعایت نکات فنی توجه مهم:  

 گردند، پس از تایید کارشناس شرکت سایپا غیر گارانتی خواهند شد . خرابی می
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