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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

پیشگفتار

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 
خودروی CERATO  تهیه و تدوین شده است. 

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خودرو 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 می شود 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 فرمایید. 

گروه خودروسازی سایپا
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

اطالعات عمومی 
مشخصات 

مشخصاتمورد

نوع
فرمان ساده
فرمان برقی

جعبه فرمان
شانه دنده اینوع

Non 215 Tire140 mmجابه جایی شانه
215 Tire134 mm

˚Non 215 Tire40.96˚± 2داخلیزاویه فرمان )حداکثر(
215 Tire38.38˚ ± 2˚

˚Non 215 Tire32.33بیرونی
30.90˚

پمپ فرمان
پره اینوع

85 ~ 90 kgf /cm فشار کاری
PSF-3روغن فرمان هیدرولیک

گشتاورهای بستن

گشتاوربستن ) kgf. m(مورد
NmKgf.mLb-ft

80 ~ 11.065 ~ 1109.0 ~ 90مهره های توپی

13.0 ~ 1.89.4~ 181.3 ~ 13مهره ها و پیچ های نصب ستون فرمان

25 ~ 3.522~ 353.0~ 30پیچ اتصال ستون فرمان به چهار شاخه

25 ~ 3.417 ~ 342.4 ~ 24میل افقی و مهره تاجدار

58 ~ 8.043 ~ 806.0 ~ 60پیج های نصب جعبه فرمان

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


8

تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

ابزارهای ویژه تعمیرات

کاربردابزار )نام و شماره(

09561-11001
غربیلک کش 

)بیرون کش غربیلک فرمان (
بیرون کشیدن – جداکردن غربیلک

 09572-21000
فشارسنج

اندازه گیری فشار روغن
کاربرد با

09572-22100, 09572-21200

 09572-22100
تبدیل اتصال فشارسنج

اندازه گیری فشار 
کاربرد با

9572-21000,09572-21200

 09572-21200
تبدیل اتصال فشارسنج

اندازه گیری فشار
کاربرد با

09572-22100,09572-22100

 09568-2J100
جدا کردن سیبک )میله افقی( فرمانسیبک بازکن )سیبک کش( 
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

بررسی نیروی فرمان در حالت ایستاده 
1- خودرو را در سطح تخت قرار داده و چرخ ها در راستای جلو 

قرار دهید. 
2- موتور را  روشن کنید و غربیلک فرمان را چنـد بار از ابتـدا تا 

انتها بچرخانید تا سیال هیدرولیک گرم شود. 
3- یک نیروسنج فنری را به غربیلک وصل کنید. در دور موتور 
بین 900 تا 1100 دور در دقیقه،  نیروسنج را بکشیـد و به مجرد 

آغاز حرکت چرخشی تایرها،  اندازه نیرو را بخوانید. 
مقدار استاندارد : 3kgf یا کمتر 

جعبه     شد،  استاندارد  از  بیشتر  شده  گیری  مقداراندازه  اگر   -4
فرمان و پمپ را بازدید کنید. 

بازرسی 
 بازدید بازی غربیلک 

1- غربیلک را طوری بچرخانید که چرخ های جلو راست باشند. 
2- فاصله ای که غربیلک بدون حرکت دادن چرخ ها جلو بچرخد 

را اندازه بگیرید. 
مقدار استاندارد : mm 30 )1/18 اینچ ( یا کمتر 

3- اگر بازی بیشتر از مقدار استاندارد شد ستون فرمان،  محور و 
اهرم بندی ها را بازدید کنید
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

2- چرخ ها ی جلو را با جک بلند کنید. 
ولی        بگردانیـد  استارت  تک  اشاره  با  دوبار  یا  یک  را  موتور   -3

اجازه  روشن شدن به موتور ندهید. 

احتیاط
مراقب باشید موتور روشن نشود. اگر قبل از اجرای گام های 3 تا 
4 موتور روشن شود،  ممکن است باعث ایجاد صــدای غیرعادی 

پمپ حین کار گردد. 
ثانیه  تا 15  انتها طی 10  به  ابتدا  از  را  غربیلک  بار   6 تا   5 -4

بچرخانید.
5- موتور را روشن کنید و دائم غربیلک را از ابتدا بچرخانید تا 

جریان حباب های هوا در مخزن با دور آرام متوقف شود. 
6- رنگ و سطـح سیـال هیدرولیک را در مخزن بررسـی و در 

صورت لزوم تا سطح COLD MAX دوباره پر کنید. 

فرمان  سیستم  و  کنید  پر  هیدرولیک  سیال  از  را  مخزن   -5
هیدرولیک را هواگیری کنید. 

هوا گیری 
احتیاط

کنید.  استفاده  اصلی  هیدرولیک  فرمان  سیال  از  همیشه 
استفاده از  سیال فرمان هیدرولیک متفرقه یا سیال جعبه دنده 
خودکار)ATF( سبب افزایش سایش و عملکرد ضعیف در هوای 

سرد می شود. 
 COLD سطـح  تا  هیدرولیک  فرمان  سیـال  با  را  مخـزن   -1

MAX  نشان داده شده روی مخزن پر کنید. 
توجه 

در حالی که فرآیند زیر را اجرا می کنید،  سیال را به گونه ای 
 COLD  پــر کنیـد که سطــح آن همــیشه بیـن نشان های

MAX و  COLD MIN روی مخزن قرار گیرد

تعویض سیال فرمان هیدرولیک 
احتیاط

کنید.  استفاده  اصلی  هیدرولیک  فرمان  سیال  از  همیشه 
استفاده از  سیال فرمان هیدرولیک متفرقه یا سیال جعبه دنده 
خودکار)ATF( سبب افزایش سایش و عملکرد ضعیف در هوای 

سرد می شود.
برگشت  شلنگ  و  بکشید  باال  را  هیدرولیک  سیال  مخزن   -1
و  بدنـه  روی  سیـال  باشید  مراقـب  کنید.  جدا  تخـلیه  برای  را 
قطعـات ریخته نشود. بی درنگ سیال ریخته شده را تمیز کنید.

2- لوله ای با قطر مناسب را به ُشلنگ برگشت جدا شده وصل 
کنید و انتهای لوله را در یک طرف قرار دهید. 

3- چرخ های جلو را با جک بلند کنید و غربیلک را از ابتدا به 
انتها بچرخانید تا خروج سیال از لوله متوقف شود. 
4- شلنگ برگشت را دوباره به مخزن وصل کنید.
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

فرمان برقی 
شرح 

EPS )فرمان برقی،  نوع کمک ستون( از یک موتور برقی برای 
کمک به نیروی فرمان بهره برداری می کند و عملکـرد فـرمان 

برقی به موتور خودرو وابسته نیست. 
واحد کنترل EPS عملکرد موتـور برقی را متناسب با اطالعات 
دریافتی از هر سنسور کنتـرل می کند، در نتیجه کنترلی با دقت 
بیشتر و به هنگام تری نسبت به فرمان هیدرولیک معمولی در 

اختیار قرار می دهد. 
قطعات)سنسور گشتاور، رله خرابی ایمن و . . . ( سیستم ESP در 
داخل ستون فرمان جاسازی شده اند و فرمان برقی ESP برای 

تعمیر یا بازرسی نباید جداسازی گردد.

آزمون فشار اطمینان پمپ روغن 
1- لوله فشار را از پمپ هیدرولیک جدا کنید سپس ابزار ویژه 

بین پمپ و لوله فشار را مطابق شکل نصب نمایید. 
ای  گونه  به  بار  چند  را  غربیلک  و  کنید  روشن  را  موتور   -2

بچرخانید که دمای سیال تقریباً تاC˚60 ~ 50 باال رود.
3- دور موتور را درحدود rpm 1000  نگه دارید. 

4- شیر قطع کن برقی ابزار ویژه را ببندید و مقدار فشار سیال 
را اندازه بگیرید. 

فشار کاری :
85 ~ 90 kgf/cm² (1209 ~ 1280 psi, 8.3 ~ 8. 8 mPa)

احتیاط 
شیر قطع کن برقی را بیش از 10 ثانیه نبندید.

5- ابزار ویژه را باز کنید سپس لوله فشار را به پمپ وصل و پیچ 
گوشواره ای را سفت کنید. 

6- سیستم فرمان هیدرولیک را هواگیری کنید. 

توجه 
اگر سطح سیال هنگام چرخاندن غربیلک باال و پایین می شود 
یا وقتی موتور خاموش است سیال از مخزن سرریز می شود یا 
رنگ سیال سفید باشد،  نشان دهنده وجود هوا در سیستم است. 

بنابراین گام های 5 تا 6 را به تعداد نیاز تکرار کنید. 

گیج اندازه گیری دما

مبدل گیج فشار روغن

گیج فشار روغن

پمپ روغن

پمپ روغن

تبدیل

مخزن

شلنگ فشار

شیر قطع کن
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

مالحظاتی با توجه به عیب یابی

توجهشرحنشانه عیبمورد بررسیعامل عیب

افتادن،  ضربه و بار 
اضافی

ممکن صدای غیرعادیموتور نهان  یا  آشکار  آسیب   -
است رخ دهد

- با استفاده از قطعه ضربه دیده 
فرمات ممکن است به یک سمت 

کشیده شود.
به   ECU/قطعات دقیق موتور -

ارتعاش و ضربه حساس هستند.
نشده  بینی  پیش  آسیب  بار   -

ایجاد می کند.

خورده  ضربه   EPS از   -
استفاده نکنید.

بار  ای  قطعه  هیچ  به   -
اضافی وارد نکنید. ECU

آسیب مدار
- محل جوشکاری غلط

- PCB شکسته
آسیب  دقیق  قطعات   -

دیده

نیروی کم فرمان سنسورگشتاور
- بار زیاد به محور ورودی سبب 

خرابی 
- سنسور گشتاور می شود.

ضربه  اتصاالت  به   -
نزنید)هنگام جازدن(

- برای پیاده سازی غربیلک 
استفاده  ویژه  ابزار  از 

کنید)به آن چکش نزنید(
خورده  ضربه   EPS از   -

استفاده نکنید.

)ناصاف محور فرمان  کم  نیروی 
بین چپ و راست(

استفاده  گیرکرده   EPS از 
نکنید

سیم کشیکشیدن/ فشردن
- خرابی-عملکرد ناممکن 

نیروی کمکی 
 EPS خرابی -

سیم  و  اتصاالت  بین  در  قطعی 
کشی

بار زیاد برقی به سیم کشی 
وارد نکنید

موتور/ ECUدمای غیرعادی انبار
غیر  فرمان  کمکی  نیروی 
عملکرد  توسط  عادی 

ECU/نادرست موتور

- در شرایط عادی ضد آب است 
تواند  می  رطوبت  کمی  حتی   -
باعث خرابی قطعات دقیق موتور/

ECU شود.

از دما و رطوبت مناسب   -
در انبارداری استفاده کنید.

قطعات  از خیس شدن    -
جلوگیری کنید.

1- به قطعات الکترونیکی ضربه نزنید،  اگر خراب هستند با نو تعویض کنید. 
2- قطعات الکترونیکی را از گرما و رطوبت محافظت کنید. 

3- از تماس با اتصاالت برقی برای جلوگیری از تغییر شکل و  الکتریسته ساکن خودداری کنید. 
4- به بخش های سنسور گشتاور و موتور ضربه نزنید،  اگر افتادند یا ضربه خوردند آن ها را با نو عوض کنید. 

5- اتصاالت هنگامی که سوئیچ بسته است باید باز و بست شود. 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


13

تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

قطعات

1- مجموعه قفل 
 EPS 2- ستون فرمان و مجموعه

3- مجموعه چهار شاخه 
4- جعبه فرمان 
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

6- قاب باال )A( و پایین )B( فرمان را جدا کنید.

5- به کمک ابزار )SST )09561-11001  غربیلک را از محور 
ستون  فرمان جدا کنید.

احتیاط
با چکش به غربیلک برای جدا کردنش ضربه نزنید،  ممکن است 

ستون فرمان آسیب ببیند. 

ستون و محور فرمان 
تعویض 

1- سرباتری منفی را بردارید و حداقل برای 30 ثانیه صبر کنید. 
راستای  در  جلو  های  چرخ  تا  بچرخانید  طوری  را  فرمان   -2

مستقیم قرار گیرند.
کشنده  پیش  تعمیرات  کتاب  به   ( کنید  باز  را  هوا  کیسه   -3

مراجعه شود( 
4- مهره قفلی غربیلک فرمان را باز کنید. 
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

9- دریچه عایق را باز کنید. ) به گروه BD رجوع نمایید.(
10- پیچ را باز و مجموعه چهار شاخه را از محور ورودی جعبه 

فرمان جدا سازید. 

گشتاوربستن : 
30 ~ 35Nm (3.0 ~3. 5kgf.m,22 ~ 25lb-ft ) 

احتیاط
از آسیب دیدن کابل داخلی فنر ساعتی هنگام  برای جلوگیری 
جا به جایی غربیلک،  آن را در موقعیت میانی )پایه( قرار دهید.

8- پیچ ها را شل کنید و کلیدهای چندکاره را درآورید.

7- فنر ساعتی را باز کنید.
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

بازرسی 
1- ستون فرمان را از نظر آسیب و تغییر شکل بررسی کنید. 
2- ستون فرمان را از نظر آسیب و تغییرشکل بررسی کنید. 

3- یاتاقان اتصال را از نظر آسیب و سایش بررسی کنید. 
4- پایه تنظیم فرمان را از نظر آسیب و ترک بررسی کنید. 

در   و  بررسی  درست  عملکرد  برای  را  فرمان  قفل  مجموعه   -5
صورت نیاز آن را تعویض کنید. 

13- نصب معکوس باز کردن است. 
 

احتیاط 
کشنده  پیش  تعمیرات  کتاب  به  به  ساعتی،  فنر  نصب  هنگام 
داخلی  کابل  به  رسیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای  شود  مراجعه 

رجوع نمایید. 

11- تمام اتصاالت مرتبط با ستون فرمان را جدا کنید. 
12- با شل کردن پیچ ها و مهره های نصب،  ستون فرمان و 

EPS را جدا کنید. 
گشتاوربستن : 

13 ~ 18N.m (1.3 ~ 1.8 kgf.m,9 ~ 13lb – ft )
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

جعبه فرمان 
قطعات 

1- سیبک افقی فرمان 
2- مهره قفلی 

3- گردگیر
4- بست گردگیر 

5- میله 
6- شانه دنده 

7- غالف
8- درپوش گردگیر 

9- کاسه نمد 
10- توپی دنده

11- مجموعه پینیون
12- درپوش دوشاخه

13- فنر پشت دو شاخه 
14- پایه دو شاخه 

15- پوسته جعبه دنده 
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

از محور ورودی جعبه   را  باز و مجموعه چهار شاخه  را  4- پیچ 
فرمان جدا سازید. 

گشتاور بستن :
 Nm )Kgf.m, lb-ft (

30 ~ 35 (3.0 ~ 3.5,22 ~ 25 )  

احتیاط
برای جلوگیری از آسیب دیدن کابل داخلی فنر ساعتی هنگام

جابه جایی غربیلک،  آن را در موقعیت میانی )پایه( قرار دهید.

SST(09568- S ابزار باکمک  را  فرمان  افقی  سیبک   -3
2J200). ازتوپی فرمان  جدا کنید. 

تعویض 
1- چرخ و تایر جلو را باز کنید. 

گشتاور بستن :
 Nm )Kgf. m , lb-ft (

  (80 ~ 11.0,65~ 9.0)110~ 90
2- میل موجگیر را از مجموعه ستون فنربندی جلو با ُشل کردن 

مهره جدا کنید. 
گشتاور بستن: 

Nm )Kgf.m,lb-ft(  
100 ~120 (10.0 ~12.0, 72 ~ 87 ) 
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

5- قاب زیر را با باز کردن پیچ ها و مهره ها پیاده کنید.
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

6- جعبه فرمان را با باز کردن پیچ های نصب پایه به قاب زیر 
پیاده کنید. 

7- نصب معکوس باز کردن است.
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

3- بست های کوچک و بزرگ )A/B( را باز و گردگیر )C( را از 
انتهای میله بیرون بکشید.

2- با شل کردن مهره قفلی و آزاد شدن سیبک افقی )B( مهره 
)A( را از میله جدا کنید. 

باز کردن 
1- غالف و درپوش گردگیر )A( را از پوسته پینیون جدا کنید. 
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

6- کاسه نمد)B(  را از توپی )A( جدا سازید.

5- توپی دنده )A( را از پوسته پینیون باز کنید.

4- میله کشی )B( را از شانه دنده )A( با پیچاندن اتصال سیبکی 
داخل میله،  جدا کنید. 
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

9- میله پینیون  )A( را از پوسته بیرون بکشید.

8- اُرینگ ها )B( را از مجموعه دو شاخه )A( درآورید.

7- مهره قفلی )A( در پوش دو شاخه )B( فنر )C( و پایه دو 
شاخه  )D(  پیاده کنید.
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

بازرسی 
1- شانه دنده 

- دنده های شانه را به لحاظ آسیب دیدگی بررسی کنید. 
- شانه دنده را از نظر خمش و تغییر شکل بررسی کنید.

2- مجموعه پینیون 
- دنده پینیون را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید. 

- سطح تماس کاسه نمد را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید. 
بررسی  دیدگی  آسیب  لحاظ  به  را  دنده  شانه  پوسته  داخل   -3

کنید. 
4- پارگی گردگیر را بررسی کنید.  

10- شانه دنده )A( را از پوسته جعبه فرمان بیرون بکشید.
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

سیستم فرمان هیدرولیک 
جعبه فرمان هیدرولیک 

قطعات 

1- الستیک محافظ
2- درپوش گردگیر

3- خار
4- کاسه نمد

5- یاتاقان محور ورودی
6- مجموعه شیر هیدرولیک پینیون 

7- کاسه نمد پینیون
8- یاتاقان سوزنی

9- دو شاخه نگهدارنده شانه

10- فنرنگهدارنده شانه  
11- مهره قفلی

12- درپوش دو شاخه
13- مهره قفل کن پینیون

14- درپوش پینیون
15- لوله های هیدرولیک

16- پوسته شانه دنده
17- پایه نصب

18- واسط نصب

19- شانه دنده
20- کاسه نمد

21- بازدارنده شانه دنده
22- بست گردگیر

23- میله
24- گردگیر

25- بست گردگیر
26- مهره قفلی

27- سیبک افقی

گشتاور
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

4- پیچ را باز و مجموعه چهار شاخه را از محور ورودی جعبه 
فرمان جدا سازید. 

گشتاور بستن:
Nm )kgf.m, lb - ft(  

30 ~ 35 (3.0 ~ 3.5,22 ~ 25 )  

احتیاط
برای جلوگیری از آسیب دیدن کابل داخلی فنر ساعتی هنگام

جابه جایی غربیلک،  آن را در موقعیت میانی )پایه( قرار دهید.

3- سیبک افقی فرمان را باکمک ابزار
 SST(09568-2J200)

تعویض 
1- چرخ و تایر جلو را باز کنید. 

 گشتاور بستن
Nm )kgf.m, lb - ft(  

90 ~110(9.0 ~11.0,65 ~ 80)

2- میل موجگیر را از مجموعه ستون فنربندی جلو با ُشل کردن 
مهره جدا کنید. 

: )Kgf.m,lb-ft(گشتاور بستن
100 ~120 (10.0 ~12.0, 72 ~ 87 ) 
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

زیر  از قاب  را  ، جعبه دنده  پایه  بازکزدن پیچ های نصب  با   -6
جدا کنید.

7- نصب معکوس بازکردن است.

5- قاب زیر را با باز کردن پیچ ها و مهره ها پیاده کنید.
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

3- گیره گردگیر )A( را باز کنید.

2- با بستن سیبک فرمان )A( به گیره، گردگیر )B( را از سیبک       
جدا کنید.

باز کردن 
1- سیبک فرمان )B( را از میله )A( جدا سازید. 
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

7- در حالی که شانه دنده را به آهستگی حرکت می دهید، سیال 
هیدرولیک را از پوسته تخلیه کنید.

به هم  را   )c( دنده  و شانه  افقی  )A( که سیبک  واشر  8- خار 
متصل  می کند با قلم و چکش آزاد کنید. 

 

5- گردگیر را به سمت میله بیرون بکشید. 

توجه 
بررسی  را  هنگام تعویض گردگیرها وجود زنگ روی شانه دنده 

کنید.

6- لوله هیدرولیک )A( را از پوسته شانه دنده جدا کنید. 

4- بست گردگیر )A( را باز کنید.
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

11- با بوکس A( 14( درپوش دو شاخه )B( را باز کنید.

10- مهره قفلی )A( درپوش دوشاخه را باز کنید.

9- میل افقی )B( را از شانه )A( جدا کنید. 

احتیاط 
میله کششی )B( را از شانه دنده )A( بادقت طوری جدا کنید که 

شانه تابیدگی پیدا نکند.
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

پوسته جدا  از  را  آن  و  باز کنید  را  دنده  بندی شانه  بوش   -14
سازید. 

15- اُرینگ )A( را از بوش بندی شانه)B(  جدا کنید.

دنده  شانه  پوسته  شیار  از  فنری  خار  انتهای  که  هنگامی   -13
ساعت  های  عقربه  را خالف جهت  شانه  دارنده  باز  زد،   بیرون 

بچرخانید و خار فنری را جدا سازید. 

احتیاط
مراقب باشید شانه دنده آسیب نبیند.

12- مهره قفلی )D(،  در پوش دو شاخه)C(،  فنر نگهدارنده 
)B( و دو شاخه نگهدارنده )A( را از جعبه فرمان جدا کنید.
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

بازرسی 
1- شانه 

1( سطح دندانه های شانه را از نظر آسیب یا سائیدگی بررسی 
کنید. 

2( آسیب دیدگی سطوح تماس کاسه نمد را بررسی کنید. 
3( تابیدگی یا خمش شانه را بررسی کنید. 

4( حلقه کاسه نمد را از نظر آسیب و ساییدگی بررسی کنید. 
5( آسیب یا سایش کاسه نمد را بررسی کنید. 

17- به کمک چکش سبک تنه شیر را از پوسته شیر جدا سازید. 
18- با استفاده از ابزار ویژه،  کاسه نمد و بلبرینگ را از پوسته تنه 

شیر جدا کنید.
19- کاسه نمد و اُرینگ را از پوسته شانه باز کنید. 

احتیاط 
مراقب باشید داخل سیلندر شیر پینیون روی پوسته شانه دنده 

آسیب نبیند.
-09555  ,21200-09573( ویژه  ابزارهای  از  استفاده  با   -20

21000(, کاسه نمد )A( را از پوسته شانه آسیب نبیند.

احتیاط 
مراقب باشید داخل سیلندر شانه دنده روی پوسته آسیب نبیند. 

16- کاسه نمد)B(  را از بوش بندی)A( باز کنید.

واشر پشتیبان

سوراخ تهویه
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

شلنگ های فرمان هیدرولیک 
تعویض 

- طی باز و بست به توضیحات شکل رجوع کنید. 
- هنگام نصب، با استفاده از بست مطابق شکل از اتصال بین لوله 

و شلنگ مطمئن شوید. 
- تمام بست ها را از نظر تغییر شکل و خرابی بررسی و در صورت 

نیاز با بست نو تعویض کنید. 
- سیال هیـدرولیک مناسـب اضافه و سیستم فرمـان هیدرولیک 

را هواگیری کنید. 

3- یاتاقان 
1( صدای غیرعادی یا گیر را حین چرخش بررسی کنید. 

2( بازی اضافه را بررسی کنید. 
3( افتادن غلتک های یاتاقان سوزنی را بررسی کنید. 

4- موارد دیگر
1( آسیب دیدگی داخل پوسته شانه را بررسی کنید. 

2( آسیب دیدگی، ترک یا فرسودگی گردگیر را بررسی کنید. 

2- شیر پینیون 
1( سطح دندانه های دنده پینیون را از نظر آسیب یا ساییدگی 

بررسی کنید. 
2( آسیب دیدگی سطوح تماس کاسه نمد را بررسی کنید.

3( حلقه کاسه نمد را از نظر آسیب و ساییدگی بررسی کنید. 
4(  آسیب یا سایش کاسه نمد را بررسی کنید.
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

پمپ هیدرولیک فرمان 
قطعات 

1- لوله مکش 
2- اُرینگ  

3- فنرکنترل جریان 
4- شیر کنترل جریان 

5- اتصال 
6- اُرینگ 

7- حلقه بادامک 
8- مجموعه درپوش پمپ 

9- پولی 
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

4- پیچ های نصب را باز و سپس پمپ هیدرولیک فرمان را باز 
کنید.

5- نصب معکوس باز کردن است

تعویض 
1- سیال هیدرولیک را تخلیه کنید. 

2- تسمه محرک پمپ را جدا سازید. 
3- شلنگ فشار را از پمپ هیدرولیک و شلنگ مکش را از لوله 

مکش جدا کنید. 
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

3- درپوش پمپ،  رتور و پره ها، اُرینگ و صفحه جانبی را جدا 
سازید. 

4- نصب معکوس باز کردن است.

2- اتصال را از تنه پمپ جدا کنید و شیر و فنر کنترل جریان را 
بیرون آورید. 

بازکردن 
1- دو پیچ روی بدنه پمپ هیدرولیک را باز و سپس لوله مکش 

و اُرینگ را جدا کنید. 
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

بازرسی 
1- شیر کنترل جریان را از نظر عدم خمیدگی بررسی کنید. 

2- محور را از نظر سایش و آسیب دیدگی بررسی کنید. 
3- شیارهای رتور و پره ها را از نظر سایش الیه ای بررسی کنید.
4- سطوح تماس حلقه بادامک و پره ها را از نظر سایش الیه ای

بررسی کنید. 
5- آسیب دیدگی پره ها را بررسی کنید. 

جانبی  صفحه  روی  سایش  از  ناشی  شیار  که  کنید  بررسی   -6
و محـور پمپ وجود  بین سطـح درپوش  تمـاس  یا قطعات در 

نداشته باشد. 
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تعمیرات سیستم فرمان/ سراتو

فرم نظرات و پیشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاریخ :   

          نام و کد نمایندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................
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راهنمایتعمیرات

 و سرویس فرمان

17کیلومتر  جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپایدك

CERATO

سراتو
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