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

راهنماي عیب يابي سیستم تعلیق 

راهنماي عیب يابي سیستم تعلیق 

روش رفع عیبعلت احتماليعیب و نقص

 خودرو به یک
     سمت کشیده

 مي  شود

اختالف زیاد زوایاي کمبر و کستر
 زوایاي چرخ را بررسي کنید. در صورتي که زاویه کمبر غلط
 بوده و شاخص زاویه کمبر در جهت صحیح قرار داشه باشد؛
 زاویه کمبر را بطوریکه در این مبحث گفته مي شود ، تغییر
یا دفرمگي بودن  نظر شل  از  را  تعلیق  اجزاء سیستم   دهید. 

 بررسي کنید.

بازدید کنید در  ، از حد  از نظر سایش بیش  را   الستیک ها 
صورت نیاز ، تعویض نمائید. سایش شدید الستیکها

زوایاي فرمان را بررسي کنید در صورت نیاز تنظیم نمائید تنظیم غیر یکسان زاویه تواین چرخها
 ارتفاع نامناسب خودرو ) ارتفاع باال یا پائین در

 قسمت عقب یا جلو (
 فنر را از نظر خرابي یا غیر استاندارد بودن ، عدم امکان تنظیم

بار یا شکم دادن بررسي کنید
 خرابي یا دفرمگي دنده شانه اي فرمان یا اهرم

 بندي ها
سیستم فرمان را در صورت نیاز بررسي کنید

 فرمان پذیري به
 سختي انجام مي

گیرد

 زاویه کستر را بازدید کنید در صورت غیر صحیح بودن ، اجزازاویه کستر مثبت بیش از حد
از نظر آسیب دیدگي و شل بودن بررسي  سیستم تعلیق را 

کنید
 ارتفاع نا مناسب خودرو ) ارتفاع باال در جلو یا

ارتفاع پایین در عقب (
یا  ، فنر  دادن  شکم   ، استاندارد  غیر  فنرهاي  یا  فنر   خرابي 

بارگذاري غیر عادي را بررسي کنید
 خرابي یا دفرمگي دنده شانه اي فرمان یا اهرم

بندي ها و یا تنظیم نامناسب آنها
وضعیت سیستم فرمان را بررسي کنید

سیبک پایین را رو غنکاري یا تعویض نمایید. روغنکاري ضعیف یا فرسودگي سیبک پایین

کشیدن ترمز

 زاویه کستر را بازدید کنید در صورت غیر صحیح بودن ، اجزازاویه کستر منفي بیش از حد
از نظر آسیب دیدگي و شل بودن بررسي  سیستم تعلیق را 

کنید
توصیه شده فشار نامتناسب باد الستیک ها فشار  تا  یکسان  و  مساوي  یطور  را  ها   الستیک 

بادگیري نمائید.
ترمزها را بررسي کنیدآسیب دیدگي سیسم ترمز

 لرزش فرمان

اختالف یا  و  حد  از  بیش  مثبت  کستر   زاویه 
زوایاي کستر

 زاویه کستر را بازدید کنید. در صورت غیر صحیح بودن اجزا
از نظر آسیب دیدگي و شل بودن بررسي  سیستم تعلیق را 

کنید

شرایط الستیک و چرخ را بررسي کنید تابیدگي یا باالنس نبودن چرخ / الستیک

 بوشهاي جعبه فرمان را از نظر خرابي و یا فرسودگي و یا شل شل بودن بوشهاي جعبه فرمان
بودن پایه هاي نگهدارنده بررسي کنید

 انحراف ناگهانی
 فرمان به هنگام

ترمزگیری

 زاویه کستر را بازدید کنید در صورت غیر صحیح بودن اجزابیش از حد بودن زوایاي کستر چرخاي طرفین
از نظر آسیب دیدگي و شل بودن بررسي  سیستم تعلیق را 

کنید
 اگر زاویه کستر یکسان باشد فاصله دو محور چرخ در سمت خرابي سیستم تعلیق  عقب

 راست و چپ خودرو را مقایسه کنید. در صورت غیر یکسان
از نظر آسیب دیدگي و شل  بودن ، اجزاء سیستم فرمان را 

بودن بررسي کنید.

 عدم فرمان پذیری
 خودرو در دست

اندازها

 سائیدگي یا آسیب دیدگي بوش جعبه فرمان
بوش جعبه فرمان را تعویض کنید.

 موقعیت نصب پوسته جعبه فرمان بر روي خودرو را کنترل
 نمایید

 شل بودن یا انحناء داشتن پایه هاي نگهدارنده
 دنده فرمان

 پایه هاي نگهدارنده دنده فرمان را تعویض کنید

موقعیت نصب پوسته جعبه فرمان بر روی خودرو را کنترل تراز نبودن جعبه فرمان در محل نصب
نمایید. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

راهنماي عیب يابي سیستم تعلیق 

راهنماي عیب يابي سیستم تعلیق

روش رفع عیبعلت احتماليعیب و نقص
 تنظیم نمایید فشار نامناسب باد الستیکسایش سریع الستیک

 صداي جیغ کشیدن
 الستیک

تنظیم نمایید فشار نامناسب باد الستیک
تعویض کنید خرابي الستیک

 صداي الستیک روي
 سطح جاده یا لرزش

    بدنه اتومبیل

تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک
تنظیم نماییدعدم باالنس بودن چرخها

تعمیر یا تعویض نماییددفرمگی رینگ یا الستیک 
تعویض کنید سایش غیر یکنواخت الستیک

 لرزش ) به سمت باال و
 پایین ( غربیلک فرمان

تعویض کنیدتابیدگي بیش از حد چرخ و الستیک
سفت نمایید شل بودن مهره ها

تنظیم نماییدعدم باالنس بودن چرخها
 فرسودگي یا ترک  خوردن دسته هاي نگهدارنده

موتور
تعویض کنید

 فرسودگي یا ترک خوردن دسته هاي نگهدارنده
گیربکس

تعویض کنید

 لرزش ) به سمت چپ
 و راست ( غربیلک

فرما ن

تعویض کنید تابیدگي بیش از حد چرخ و الستیک

سفت نماییدشل بودن مهره ها
تنظیم نمایید عدم باالنس بودن چرخها

--------------سایش غیر یکنواخت الستیک

تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک

تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بلبرینگ چرخ جلو

--------------عملکرد نامناسب سیستم فرمان

--------------عمکلرد نامناسب سیستم تعلیق

 کشیدن فرمان به
یکطرف

تنظیم کنیدفشار نامناسب باد الستیک

--------------سایش غیر یکنواخت یا بیش از حد الستیک

--------------عملکرد نامناسب سیستم فرمان

-------------- عملکرد نامناسب سیستم ترمز

--------------عملکرد نامناسب سیستم تعلیق

 تعادل نداشتن خودرو
 در حین رانندگي

 تنظیم نمایید فشار نامناسب و غیر یکسان باد الستیک

تعمیر یا تعویض نماییددفرمگي رینگ و الستیک

سفت نمایید شل بودن مهره ها

--------------عملکرد نامناسب سیستم فرمان

-------------- عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

راهنماي عیب يابي سیستم تعلیق 

روش رفع عیبعلت احتماليعیب و نقص

 ترمز به یک سمت
کشیده مي شود

تنظیم نماییدفشار نامناسب و غیر یکسان باد الستیک
------ عملکرد نامناسب سیستم ترمز

 فرمان پذیري خودرو
 به سختي انجام مي

گیرد

تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک

------ عملکرد نا مناسب سیستم فرمان
------ عملکرد نامناسب سیستم تعلیق

 عدم برگشت پذیري
مناسب غربیلک فرمان

تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک

--------عملکرد نا مناسب سیستم فرمان

--------عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق

حرکت بدنه 

تعویض نمایید ضعیف بودن میل موجگیر  

تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بوشهاي میل موجگیر  

تعویض نماییدعملکرد نامناسب کمک فنر  

کج بودن بدنه خودرو 

تعویض نماییدضعیف بودن فنر لول 

تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بوشهاي میل موجگیر 

تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بوشهاي طبق 

رانندگي به راحتي 
انجام نمي شود

تعویض نماییدضعیف بودن فنر لول 

تعویض نماییدعملکرد نامناسب کمک فنر 

تعادل نداشتن خودرو 
در حین رانندگي 

الستیک را بازدید کنید در صورت نیاز الستیک را تعویض آسیب دیدگي الستیکها یا باالنس نبودن چرخها 
نمایید در صورت نیاز چرخها را باالنس نمائید

زوایاي چرخها را تنظیم نماییدزوایاي نامناسب چرخها 

در صورت نیاز سیستم فرمان را بازدید کنید عملکرد نامناسب سیستم فرمان 

تعویض نماییدآسیب دیدن سیبک طبق 

تعویض نماییدضعیف بودن فنر لول 

در صورت نیاز تعویض نماییدعملکرد نامناسب کمک فنر 

تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بوشهاي طبق پاییني 

تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بوشهاي میل موجگیر 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

راهنماي عیب يابي رينگ و الستیک 

راهنماي عیب يابي رينگ و الستیک 

روش رفع عیبعلت احتماليعیب و نقص

سایش سریع الستیک 
صداي جیغ کشیدن الستیک 

تنظیم نماییدفشار نامناسب باد الستیک 
تنظیم نماییدفشار نامناسب باد الستیک

تعویض کنیدخرابي الستیک 

صداي الستیک روي سطح جاده یا لرزش 
بدنه اتومبیل 

تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک 
تنظیم نماییدعدم باالنس بودن چرخها 
تعمیر یا تعویض نماییددفرمگي رینگ با الستیک 

تعویض کنیدسایش غیر یکنواخت الستیک

غربیلک   ) پایین  و  باال  به سمت   ( لرزش 
فرمان

تعویض کنیدتابیدگي بیش از حد چرخ والستیک 
سفت نماییدشل بودن مهره ها 

تنظیم نماییدعدم باالنس بودن چرخها
تعویض کنیدفرسودگي یا ترک خوردن دسته هاي نگهدارنده موتور 

تعویض کنیدفرسودگي یا ترک خوردن دسته هاي نگهدارنده گیربکس

لرزش ) به سمت چپ و راست ( غربیلک 
فرمان 

تعویض کنیدتابیدگي بیش از حد چرخ و الستیک 
سفت نماییدشل بودن مهره ها 

تنظیم نماییدعدم باالنس بودن چرخها
--------سایش غیر یکنواخت الستیک 

تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک
تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بلبرینگ چرخ جلو 

-------عملکرد نامناسب سیستم فرمان
-------عملکرد نامناسب سیستم تعلیق

کشیدن فرمان به یک طرف 

تنظیم کنیدفشار نامناسب باد الستیک 
--------سایش غیر یکنواخت یا بیش از حد الستیک

-------عملکرد نا مناسب سیستم فرمان 
---------عملکرد نامناسب سیستم ترمز 
---------عملکرد نامناسب سیستم تعلیق

تعادل نداشتن خودرو در حین رانندگي 

تنظیم نماییدفشار نا مناسب و غیر یکسان باد الستیک 
تعمیر و یا تعویض نماییددفرمگي رینگ و الستیک 

سفت نماییدشل بودن مهره ها 
-------عملکرد نا مناسب سیستم فرمان 
--------عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق

ترمز به یک سمت کشیده مي شود 
تنظیم نماییدفشار نا مناسب و غیر یکسان باد الستیک 

--------عملکرد نا مناسب سیستم ترمز 
تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک

انجام           سختي  به  خودرو  فرمانپذیري 
مي گیرد

-------عملکرد نا مناسب سیستم فرمان 
--------عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق

عدم برگشت پذیري مناسب غربیلک فرمان 
فشار کم باد الستیک 

-------عملکرد نا مناسب سیستم فرمان 
------ عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

سايش غیر عادي الستیک 

سايش غیر عادي الستیک 
حالتهاي مختلفي از سایش غیر عادي الستیک که در شکل زیر نشان داده اند ، ممکن است در الستیک هاي خودرو بوجود آید.

روش رفع عیبعلت احتماليعیب و نقص

- فشار پایین باد الستیک  )سایش هر سایش لبه هاي الستیک 
دو طرف ( 

- دور زدن با زاویه تند
- عدم تعویض محل الستیک ها با 

یکدیگر 

- فشار باد الستیک را اندازه 
گرفته و تنظیم نمایید

- با سرعت پایین رانندگي 
کنید

- محل الستیکها را با یکدیگر 
تعویض نمایید

سایش میاني

- فشار باالي باد الستیک 
- عدم تعویض محل الستیکها با 

یکدیگر

- فشار باد الستیک را اندازه 
گرفته و تنظیم نمایید

- محل الستیکها را با یکدیگر 
تعویض نمایید

- زاویه تواین را تنظیم نمایید- عدم تنظیم صحیح زاویه تواین پله شدن لبه هاي الستیک

- زاویه نا مناسب کمبر یا کستر           سایش غیر یکنواخت
- معیوب بودن سیستم تعلیق 

- عدم باالنس چرخها 
- دو پهني دیسک یا کاسه چرخ 
- عدم تعویض محل الستیکها با 

یکدیگر 

- اکسل و یا قطعات سیستم 
- تعلیق را تعمیر و یا تعویض 

نمایید
- سیستم تعلیق را تعمیر یا 

تعویض نمایید
- الستیک ها را باالنس نموده 

و یا تعویض نمایید
- تعمیر و یا تعویض نمایید 

- محل الستیک ها را با 
یکدیگر تعویض نمایید
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