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 اداره پشتيباني فني و آموزش                                                

   

   شاسي و بدنه140راهنماي سرويس مدل 

  قسمت چرخ و الستيك

WT  

  WT-1.................................... چرخ و الستيك 

  WT-3................... جدول ارقام و مشخصات 

  WT-4................. تشخيص عيوب و رفع آنها 

  چرخ و الستيك 

  نگهداري و سرويس 

  باد الستيك 

- الستيك در سهولت كارفرمان و آسايش رانندگي بسيار مهم  است فشار صحيح همفشار صحيح باد

بادي به ترتيب سبب  شود و پربادي و كم تر و طول عمر بيشتر الستيك مي چنين سبب رانندگي آرام

  . گردد هاي كف الستيك مي سايش وسط و گوشه

و اجسام تيز در  صحيح حفظ گردد ها در سرويسهاي معيني بازرسي گشته و فشار باد اگر تمام الستيك

  . گر مشكل جدي است جلوگيري خواهد شد الستيك سريعاً كشف گشته و از فرسايش غيرعادي كه بيان

شود  ها والو آن بايد از نظر نشتي باد بازرسي شود نداشتن درپوش والو باعث مي بعد از باز زدن چرخ

شود به همين جهت بعد از آزمايش   الستيك كم ميآب و جرمهاي وارده در والو نشتي پيدا شده و از باد

  . فشار باد حتماً درپوش والو را محكم بر جايش ببنديد

  تعمير الستيك 
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 اداره پشتيباني فني و آموزش                                                

   

براي كنترل نشتي تيوپ، بعد از باز كردن محلول آب و صابون بدان ماليده و يا آنرا در طشتك آب فرو 

  . بريد و بخصوص وجود نشتي در اطراف والو را بدقت بررسي كنيد

  . منطقه پنچري را خشك نموده و با گچ عالمت بزنيد

بعد از درآوردن جسمي كه سبب پنچري شده اقدام به پنچرگيري نموده و در اين مورد به دستورات 

  . سازنده توجه فرمائيد

  تعمير چرخ

د هاي رينگ را از نظر كجي و فرورفتگي كنترل كرده و در صورت لزوم تعمير نمائيد در صورت وجو لبه

هاي رينگ چرخ را با برس سيمي تميز نمائيد عالوه بر اين حاشيه رينگ را در صورت نياز  زدگي لبه زنگ

  .با سوهان صاف و پرداخت نمائيد

  چرخ و الستيك 

  سايش 

  تنظيم نامناسب 

هاي جلو از نظر زاويه با زبودن لبه چرخ بسته بودن لبه چرخ تنظيم نباشد عاج الستيك  وقتي چرخ

  . ه و نخ نما خواهد شدخورده شد

  سايش از وسط 

  . باشد سايش ازوسط بر اثر باد زياد الستيك مي

  ها  سايش شانه

بادي و يا تنظيم نبودن زاويه كمبرو يا سرعت زياد در سرپيچها  اين چنين سايش ممكن است بر اثر كم

شود در حالي  ف ميبادي باعث سايش در هر دو طر ترند كم حاصل شود كه بطور كلي دو عامل اول رايج

  .شود كه تنظيم نبودن زاويه كمبر فقط باعث سايش يك طرف مي
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 اداره پشتيباني فني و آموزش                                                

   

  
  سايش در اثر باد زياد ) شكل(سايش در اثر زاويه غلط               ) شكل(

  
  سايش غيريكنواخت) شكل(بادي                    سايش در اثر كم) شكل(

   سايش غيرعادي WT-1شكل 

  سايش غيريكنواخت 

ها باالنس نيستند و يا   غيريكنواخت بر اثر تنظيم نبودن زاويه كمبر يا خرابي جلوبندي يا چرخسايش

آيد براي جلوگيري از اين مسئله قطعات معيوب   شدن كاسه ترمز يا شرايط مكانيكي ديگر پيش مي دوپن

  . را اصالح نمائيد

  ها  جائي چرخ جابه

كن است از باالنس خارج شده و يا دچار سايش ها استفاده شد مم بعد از مدتي كه از الستيك

شود كه به غلط به  ها غالباً منجر به صدا در الستيك مي سايش غيريكنواخت چرخ. غيريكنواخت گردند

  WT-1. شود ها و غيره نسبت داده مي هاي دفرانسيل وبول برينگ دنده

  . شوند سائي غيريكنواخت مي هاي جلو دچار الستيك چرخهاي جلو الستيكبر اثر تنظيم نبودن زاويه 

ها را در فواصل زماني قيد شده بصورت  با اين تفاصيل براي جلوگيري از اين مشكالت الزم است چرخ

  . جابجائي چرخها را عوض كنيد
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 اداره پشتيباني فني و آموزش                                                

   

   WT-2مطابق شكل 

  

   جابجائي چرخها WT-2شكل ) شكل(

  كنترل سايش الستيك

 الستيكها داشتن نقطه عالمت مخصوص در بافت هاي اتومبيل جهت اطالع داشتن از سايش روي الستيك

از عاج الستيك ظاهر شده كه در اين ) اينچ) 16/1( ميليمتر 6/1الستيك گذاشته شده كه با باقي ماندن 

  . صورت بايستي الستيك تعويض گردد

  

  ) شكل(دهنده سايش الستيك   نشانWT-3شكل 

  تعويض چرخ

  . ا رعايت نمائيدها نكات زير ر خطر چرخ به منظور تعويض بي

  . زا پاس را از قسمت مربوطه بيرون آوريد  چرخ-1

  .  ترمزدستي را كشيده و جلو چرخهاي جلو در صورت تعويض چرخ عقب مانع بگذاريد-2

  . هاي چرخ را شل كنيد  مهره-3

مدل مجهز (گرد هستند  هاي چرخ چپ از نوع چپ گرد و مهره هاي چرخ راست از نوع راست  مهره:توجه

  )  اينچ15ه الستيك ب

  .  جك را در محل مربوطه قرار داده و ماشين را به اندازه كافي باال بريد تا چرخ از زمين جدا شود-4
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 اداره پشتيباني فني و آموزش                                                

   

  . ها را باز كرده و چرخ را بيرون آوريد  مهره-5

  . ها را به روش ضربدري سفت نمائيد مهره.  براي نصب چرخ به ترتيب عكس عمل نمائيد-6

-016517  140-007265از ) ( پوند- تا فوت145( كيلوگرم متر 23تا  20ت كردن نيروي الزم براي سف

140 L) 003511-140 QL  12 016516  140-007264تا ) ( پوند- فوت101 تا 87( كيلوگرم متر 14 تا-

140 L) 003510-140 QL   

  : توجه

  . ماشين بگذاريد وقتي ماشين روي جك است هرگز زير آن نرويد و در صورت نياز يك خرك زير -آ

  . محور سازيد  هنگام نصب چرخ، حتماً سوراخ روي كاسه ترمز را با سوراخ روي رينگ هم-ب

   باالنس چرخ-كنترل

  . مجموعه چرخ و الستيك بايستي بطور ديناميك و استاتيك، باالنس باشند

يستي باالنس چرخ بخصوص در سرعت زياد ضروري است از اين رو بعد از هر پنجرگيري چرخ با

  . باالنس شود

شود تكاف ترمز شديد و دورزدن سريع از  چرخ ماشين در اثر سايش غيريكنواخت از باالنس خارج مي

  . سازند عوامل سايش بوده و چرخ را از باالنس خارج مي

  . باشد عالئم باالنس نبودن چرخ لرزش فرمان زدن الستيك مي

  . نس چرخ استفاده نمائيدالذكر از دستگاه مناسب باال براي رفع نواقص فوق

  حداكثر عدم باالنس استاتيك مجاز 

  ) اونس- اينچ-33/8(متر   گرم، سانتي600

  وزنه باالنس 

   گرم 20 گرم با اختالف 100 تا 20
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 اداره پشتيباني فني و آموزش                                                

   

  : توجه

  WT-4طبق تصوير . هاي مخصوص اين رينگ استفاده نمائيد  حتماً از وزنه-الف

  )لشك.  ( بيش از دو وزنه در هر طرف نگذاريد-ب

  چرخ و الستيك 

  . بمنظور تضمين كار مناسب، فرمان و حدكثر عمر الستيك نكات زير را رعايت نمائيد

  . زدگي، ترك، تغييرشكل مناسب و ساير عيوب چك كنيد  رينگ چرخ بخصوصي كه آنرا از نظر زنگ-1

ئيد و با وسائل زنگ، غبار و شن و غيره را از لبه رينگ توسط برس سيمي يا كاغذ سمباده كامالً بزدا

  . گيري دقيق لنگي رينگ را اندازه بگيريد اندازه

  ) اينچ% 79( ميليمتر 2حداكثر لنگي كمتر از 

  

  :توجه

اي وارد نشود و به هنگام  به هنگام تعويض الستيك دقت نمائيد كه به لبه الستيك و رينگ صدمه

  . درآوردن الستيك حتماً از وسائل مخصوص استفاده نمائيد

  . هر يك از موارد زير الستيك را تعويض نمائيد در -2

   بريدگي يا صدمه ديدن لبه الستيك -1

   اليه اليه شدن-2

   ترك يا صدمه درديواره الستيك -3
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 اداره پشتيباني فني و آموزش                                                

   

  چرخ و الستيك 

  جدول ارقام و مشخصات 

    1978تا مارس    به بعد1978از آوريل 

16SDC×F50/5    *15SDC×F50/5  

   16SDC×F50/5  

  سايز چرخ

  )اينچ(ميليمتر   30)18/1(  45)77/1(

PRLT6-16-00/7  

 *PRLT 10-16-00/7   

PRLT6-15-00/7  

 *PRLT 10-16-00/7 

  جلو 

  

PRLT12-16-50/7  

 *PRLT 10-16-50/7 

PRLT12-15-50/7  

 *PRLT 10-16-50/7 

  عقب

  

)  پوند4400( تن 2  

 

 

  

  

  جلو  SPRLT-15 -50/6 ـــــــــــ

  عقب  PRLT-10 -15-00/7  ـــــــــــ

  ) پوند 3300( تن 5/1

 

 سايز الستيك

 

 

  

  جلو  8/1) 26(  8/1) 26(

  عقب  6) 85(  6) 85(

  )  پوند4400( تن 2

  

  جلو  8/1) 26( ـــــــــــ

  عقب     ـــــــــــ

  ) پوند3300( تن 5/1

فشار باد الستيك با 

بار كامل كيلوگرم بر 

  متر مربع سانتي

  براي ايران * 
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 اداره پشتيباني فني و آموزش                                                

   

  

  ك چرخ و الستي

  تشخيص عيوب و رفع آنها 

  عيب   علت احتمالي   نحوه رفع عيب 

اندازه گرفته و تنظيم كنيد 
  تعمير يا تعويض كنيد 

  باالنس نمائيد 
  سفت نمائيد 

خالصي آنرا گرفته يا 
  تعويض نمائيد 
  تنظيم نمائيد 

  تعويض نمائيد 
  د نمائتعويض 

  فشار باد نامناسب 
صدمه وارده به الستيك يا 

  رينگ 
  عدم باالنس چرخ
  هاي چرخ  شل بودن مهره

سايش، صدمه يا بازي بيش 
  از حد بولبرينگ چرخ

تنظيم نبودن زاويه چرخهاي 
  جلو

  شكستگي فنر
  فنر معيوب كمك

  لنگ زدن چرخ 

  جا نمائيد  را جابهچرخها 
  تنظيم نمائيد 
  باالنس نمائيد 
  تنظيم نمائيد 
  تنظيم نمائد

  تعمير و يا تعويض نمائيد 
هاي صحيح رانندگي  روش

  را رعايت كنيد

  ها جائي چرخ عدم جابه
  فشار باد نامناسب 
  عدم باالنس چرخ

  تنظيم نامناسب ترمز 
تنظيم نبودن زاويه چرخهاي 

  جلو 
  تغير فرم در جلوبندي 

   ترمز شديد -تيكاف

سايش ناهماهنگ با بيش از 
  حد الستيك 

  تنظيم نمائيد 
  تنظيم نمائيد 

  د تعمير يا تعويض كني

فشار باد نامناسب تنظيم 
  نبودن زاويه چرخهاي جلو 

  تغير فرم در جلوبندي 

  صداي نامناسب الستيك 
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 اداره پشتيباني فني و آموزش                                                

   

   اطاق و شاسي 140كتاب راهنماي سرويس مدل سري 

   STقسمت 

  سيستم فرمان

ST 

1- ST ....................................  سيستم فرمان  

12- ST................................  ....هاي رابط فرمان ميله  

15-ST ....................................  اطالعات فني و مشخصات  

18- ST ....................................  تشخيص عيب و رفع آن  

20- ST ....................................  ابزار مخصوص  

  فرمان

   ST-1.......... ..........................تشريح مندرجات

  ST-2............................. پياده كردن 
                ST-3) ....... نوع مارپيچي(بازكردن 

  ST-4) .... نوع مارپيچي(بازرسي و تعمير 
  ST-5) .... نوع مارپيچي(جمع و كردن و تنظيم 

  ST-8) ........... مدل مارپيچي بلبرينگي(بازكردن 
  ST-9) ............................ برينگينوع بل(بازرسي 

  ST-9) ......... نوع بلبرينگي(جمع كردن و تنظيم 
  ST-11................................................. سواركردن 
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 اداره پشتيباني فني و آموزش                                                

   

  

  )1973از ژانويه (نوع مارپيچ بلبرينگي ) شكل(

  

  ) 1972تا دسامبر (نوع مارپيچ ساده ) شكل(

  كانيزم فرمان نماي ساختماني م

  تشريح 

جعبه فرمان، از نوع مارپيچي بلبرينگي با نسبت دنده متغير براي راحتي عمل و دوام زياد 

  . باشد با نوع مارپيچي ساده مي

هاي واسطه چپ و  بندي فرمان متشكل از بازوي جعبه فرمان ميل رابط دوچرخ، ميل ميله

  . باشد راست و شغالدست مي
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 اداره پشتيباني فني و آموزش                                                

   

گردد سطح روغن در جعبه بايستي در  خل آن روغنكاري ميجعبه فرمان با روغن دا

) ها سيبك(ها  فواصل زماني قيد شده در جدول نگهداري كنترل و پر گردد و نيز مفصل

  . بايستي گريس زده شوند

  پياده كردن 

  .  سيم منفي باطري را باز كنيد-1

عقربه ساعت  با فشار دادن اهرم بوق روي غربيلك فرمان و چرخاندن در جهت عكس -2

  . آنرا از ضامن آزاد و سپس اهرم را پياده نمائيد

 مواظب باشيد ميل فرمان و غلبيرك فرمان را عالمت بزنيد تا در موقع نصب دچار -3

  . اشكال نشويد

 مهره نگهدارنده غربيلك فرمان را پياده كرده و سپس آنرا با استفاده از ابزار -4

  . مخصوص پياده كنيد

  . مان را پياده كنيد غالف ميل فر-5

  .  دسته چراغ راهنما را پياده كنيد-6

  . هاي نگهدارنده الستيك گردگير را باز كنيد  پيچ-7
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   پياده كردن الستيك گردگيرST-2تصوير 

  . هاي بست غالف ميل فرمان را باز كنيد  پيچ-8

  

  پياده كردن بست غالف ميل فرمان

  : توجه

ل غالف فرمان كنترل و اگر لقي بيش از حد كافي باشد حتماً بازي ميل فرمان را در داخ

  . مجموعه بوش داخل را تعويض نمائيد

  .هاي دسته دنده را باز كنيد  اهرم-9
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  هاي دسته دنده  اهرمST-4تصوير 

  ) فقط براي اتومبيلهاي موتور بنزيني و فرمان سمت راست( سپس باطري را باز كنيد -10

  ) فقط براي اتومبيلهاي فرمان سمت چپ. ( را پياده كنيد پايه بوستر ترمز و بوستر-11

 مهره شافت دنده تاج خروس را باز كرده و با استفاده از ابزار مخصوص بازوئي -12

  . جعبه فرمان را بيرون بكشيد

  

   پياده كردن اهرم جعبه فرمانST-5تصوير 

  . ور بيرون بكشيدجعبه فرمان را از قسمت موت. هاي جعبه فرمان را باز كنيد  پيچ-13
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  ����ن

  

   تصوير گستردهST-6دنده فرمان تصوير 

   درپوش فوقاني -11     واشرهاي تنظيم -5   پيچ تنظيم شافت دنده -1

   اورينگ-12       اورينگ-6      حلزوني

   واشر-13       واشر-7   شافت دنده حلزوني -2

  چ فرمان  بلبرينگ دنده مارپي-14    پوسته جعبه فرمان-8     پيچ اتصال دنده -3

     غالف ميل فرمان-15     دنده حلزوني-9      به شافت

   ميل مارپيچ فرمان-16     پيچ بازديد روغن-10     درپوش جلو-4

   اورينگ -17                

  . تا روغن تخليه شود پيچ بازديد روغن را كامالً باز كنيد -1

  .  مجموع جعبه فرمان را در يك گيره قرار دهيد-2
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 چكش از ش فوقاني را باز كنيد و درپوش را با ضربات آهستههاي اتصال درپو  پيچ-3

  . محل خود جدا سازيد

  

   درپوش فوقاني جعبه فرمانST-7تصوير 

  .  درپوش فوقاني را پياده كرده و شافت دنده حلزوني را بيرون بياوريد-4

  

   پياده كردن شافت دنده حلزونيST-8تصوير 

  . كنيددنده مارپيچي را پياده درپوش جلوئي -5

  .  مجموعه شافت مارپيچي را بيرون بكشيد-6

به هنگام بيرون كشيدن شافت مارپيچي نوع و تعداد واشرهاي مورداستفاده براي : توجه

  . ها را يادداشت كنيد تنظيم بلبرينگ

  . دارنده درپوش عقب دنده مارپيچ را باز كنيد هاي نگه  پيچ-7
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 اداره پشتيباني فني و آموزش                                                

   

  . ه مارپيچي بيرون بكشيدكنس خارجي بلبرينگ را از قسمت عقب دند -8

  .  كاسه نمد روغن را در صورت لزوم پياده كنيد-9

  ) نوع مارپيچي ساده(كنترل و تعمير 

  . تمام قطعات را در مايع شستشوكننده تميز كرده و با هواي فشرده خشك نمائيد

  شافت دنده حلزوني

اي بازديد   صدمه شافت حلزوني و دنده حلزوني را از نظر پليسه خراش ترك يا هر نوع-1

  . نموده و در صورت نياز آنرا تعويض نمائيد

كننده   اگر قسمت هزار خار شافت حلزوني خورده شده باشد توسط واشرهاي تنظيم-2

  . آنرا تنظيم نمائيد 

چرخد براي آزمايش طبق   مطمئن گرديد دنده حلزوني به راحتي در محل خود مي-3

ه حلزوني را با نيروي كششي يك تا دو كيلوگرم اگر بتوان دند.  عمل كنيدST-9تصوير 

توسط كيلوكش چرخانده در وضعيت خوبي ميباشد در غير اينصورت معيوب بوده و 

  . بايستي تعويض گردد

  

   آزمايش سفتي دنده حلزونيST-9تصوير 
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  .  اگر دنده حلزوني روي شافت لقي طولي داشته باشدي آنرا تعويض كنيد-4

  صفر ميليمتر : لزونيمقدار لقي طول دنده ح

خوردگي يا تغيير شكل در هزار خار شافت دنده حلزوني مشاهده شود آنرا   اگر پيچ-5

  . تعويض نمائيد

خوردگي و تغييرشكل در هزار خار ممكن است به علت وارد آمدن فشاري بيش  پيچ: توجه

  . از حد بر شافت حلزوني باشد

  . روشن گردد اً بازرسي نمائيدتاعلت عيبرادقيق  صورتي تمام قطعات جعبه فرماندرچنين

تحت هيچ شرايطي اقدام به تعمير و يا تصحيح شافت حلزوني از طريق گرم كردن ننمائيد 

  . زيرا كه به اينطريق مطمئناً آنرا صدمه خواهيد زد

متر تجاوز نمايد بوش را   ميلي1/0حلزوني داخل بوش آنرا چك كنيد اگر از  لقي شافت -6

  . د بعد از نصب بوش جديد حتماً آنرا برقو بزنيدتعويض نمائي

 025/32 تا 0000/32قطر داخلي بوش 

  

   كنترل لقي بين شافت حلزوني و بوشST-10تصوير 
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 لقي طولي شافت دنده حلزوني را كنترل كنيد اگر مقدار لقي طولي بيش از حد مجاز -7

  . هاي تنظيم آنرا تنظيم كنيد ميليمتر باشد با اضافه كردن يا كم كردن به تعداد واشر1/0

  .  ميل فرمان مارپيچ را در صورت ترك يا صدمه تعويض نمائيد-1

چك كنيد و براي » A« ميل فرمان مارپيچ را از نظر تاب برداشتن در جايگاه بلبرينگ -2

  . اين منظور به روش زير عمل نمائيد

دهيد ميكرومتر را قرار » V«هاي   روي بلوكCB شافت را در نقاط ST-11طبق تصوير 

 ميليمتر 1/0اگر تابيدگي از . به شافت متصل نموده و شافت را بچرخانيد» A«در نقطه 

 . تجاوز كند ميل فرمان را تعويض نمائيد

  

   كنترل تاب ميل فرمانST-11تصوير 

  پوسته جعبه فرمان

پوسته جعبه فرمان را از نظر وجود ترك و صدمه كنترل كرده و در صورت معيوب 

  . دن  آنرا تعويض نمائيدبو
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  )رل(غليبرك فرمان 

قطعات مروط به برگشت دسته راهنما به وضعيت اوليه هنگام راهنمازدن كه با ميل فرمان 

اند بازرسي و در صورت لزوم تعويض  باشند چنانچه خوردگي پيدا كرده در تماس مي

  . نمائيد

  ها بلبرينگ

ها و   وجود ترك، كچلي خوردگي ساچمهها را از نظر راحتي چرخش و عدم  بلبرينگ-1

  . ها چك كنيد كنس

ها را از نظر آثار پليسه ترك، خراش چك كرده و در صورت   كنس خارجي و بلبرينگ-2

  . معيوب بودن آنها را تعويض نمائيد

  كاسه نمد روغن

  .  به هنگام درآوردن كاسه نمودها آنها را تعويض نمائيد-1

  . ود خراش، سايش يا صدمه تعويض نمائيد كاسه نمدها را در صورت وج-2

  .  در صورت تاب برداشتن فنر كاسه نمد، كاسه نمدها را تعويض نمائيد-3

  ها اُرينك

  . هر اورينگي كه شل شده و يا صدمه ديده را تعويض نمائيد

  )نوع مارپيچ ساده(جمع كردن و تنظيم 

  . يدحتماً تمام قطعات را قبل از جمع كردن يا نصب روغنكاري كن
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  .  كاسه نمد روغن را در محفظه جعبه فرمان با فشار در محل خود قرار دهيد-1

  .  كنس خارجي بلبرينگ را در قسمت پشتي جعبه دنده در محل خود با فشار نصب كنيد-2

 

   نصب ارينگ و كنس خارجيST-12تصوير 

  .  مارپيچي نصب نمائيد  را در طرف پشت دنده  واشرها و ارينگ-3

  

هاي مورد استفاده   به جدول زير از نظر ضخامت و تعداد واشرها و اورينگ- الف :توجه

  . مراجعه كرده و اين قطعات را قبل از نصب با گريس روغنكاري كنيد

  .  حتماً واشرهاي تنظيم را در سمت جعبه فرمان نصب نمائيد-ب
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جا زده و غالف ميل فرمان را با ميزان كردن آن با پوسته جعبه فرمان بطور صحيح 

  . سفت كنيد)  پوند- فوت13 تا 12( متر - كيلوگرم8/1 تا 6/1هاي آنرا با نيروي  پيچ

  جدول ضخامت واشر تنظيم و اورينگ مورد استفاده 

                  ضخامت واشر                    تعداد واشر 

 mm) اينچ                 (

  )0300/0 (762/0  

)0100/0 (254/0  

)0050/0 (127/0  

)0020/0 (050/0  

)0394/0 (0/1  

1  

1  

1  

3  

  ) اورينگ (1

  

  ضخامت واشر

 mm) اينچ(

  ضخامت اورينگ

  )اينچ(

   075/0 (9/1كمتر از 
  ) 106/0 تا 075/0 (7/2 تا 9/1

  )106/0 (7/2بيش از 

2/2) 087/0(  
0/3) 118/0(  
6/3) 142/0 (  

  

در حالي كه قبالً . (رمان داخل نمائيدميل مارپيچ فرمان همراه با بلبرينگ را به جعبه ف -4

  ).غالف فرمان روي پوسته نصب شده است

 . قبل از نصب ميل فرمان مقداري روغن فرمان به محل بلبرينگ بماليد: توجه
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   نصب ميل فرمانST-14تصوير 

  .  بلبرينگ خارجي را در محل خود با آچار مخصوص نصب كنيد-5

  . ي فرمان را به روش زيركنترل و تنظيم كنيد درپوش جلو پوسته را بسته و سفت-6

  . ها را موقتاً سفت نمائيد درپوش جلو را در جاي خود قرار داده و واشرها و پيچ) 1(

تنظيم در صورتي درست است كه غلبيرك فرمان به . سفتي فرمان را تنظيم كنيد) 2(

در شعاع )  پوند5/0 تا 3/0( كيلوگرم 23/0 تا 15/0راحتي با وارد كردن نيروئي معادل 

 . بچرخد) توسط كيلوكش( ميليمتري غربيلك 200

  

  مانگيري سفتي فِ  اندازهST-15تصوير 

  .هميشه سفتي فرمان را در حد مجاز حفظ نمائيد: توجه
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براي افزايش سفتي فرمان واشر تنظيم اضافه كرده و براي كاهش سفتي فرمان واشر 

  . برداريد

 8/1 تا 6/1هاي درپوش جلو را با نيروي  مان پيچ بعد از تنظيم صحيح سفتي فر-3

  . كيلوگرم متر سفت نمائيد

  . ها مراجعه كنيد به جدول قبل براي تعداد واشرها و اورينگ: توجه

  نصب شافت حلزوني 

  . مجموعه شافت حلزوني را با واشرها در محفظه فرمان نصب نمائيد

 . غن بزنيدحتماً قبل از نصب به بوش و دنده مارپيچي رو: توجه

  

   نصب و تنظيم شافت دنده حلزونيST-16تصوير 

 درپوش فوقاني پوسته جعبه فرمان را نصب نموده و خالصي مابين دو دنده را تنظيم -7

  . نمائيد
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اورينگ را در جاي خود روي درپوش فوقاني پوسته فرمان قرار داده و درپوش را ) 1(

  .  كيلوگرم متر سفت كنيد8/1 تا 6/1ره ها را در حد مقر روي جعبه فرمان ببنديد پيچ

غربيلك فرمان و جعبه فرمان را در جاي مقرر نصب كرده و اقدام به تنظيم خالصي ) 2(

  . فرمان نمائيد

براي تنظيم غربيلك فرمان را در وضعيت كامالً مستقيم قرار دهيد واشرهاي موجود در 

مالً درمركز محدوده حركتش هر دو طرف را كم و زياد كنيد تا شافت دنده حلزوني كا

  . تعداد كل واشرهاي تنظيم را تغيير ندهيد. قرار گيرد

 ميليمتر 2/0كمتر از پيچ تنظيم شافت حلزوني را با تنظيم واشرها ميزان كنيد تا لقي مقرر 

در باالي بازوي جعبه فرمان در حالي كه شافت دنده حلزوني كامالً در مركز قرار دارد به 

  . پيچ را كامالً محكم نمائيدسپس . وجود آيد

شافت دنده حلزوني را چك كنيد تا مطمئن شويد در محدوده حركتش به نرمي حركت 

   . كرده و در جهت طولي هيچ بازي ندارد

 

  گيري لقي دنده جعبه فرمان از قسمت باالي بازوئي  اندازهST-17تصوير 
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 سيستم فرمان

 اي فرمان نوع دنده ساچمه

  

   بلبرينگ جلو-1
  اي   دنده ساچمه-2
   واشر تنظيم بلبرينگ -3
   بلبرينگ عقب-4
   غالف ميل فرمان-5
   ميل مارپيچ فرمان-6
   بوش ميل فرمان-7
  خروسي   پيچ تنظيم شافت دنده تاج-8
   مهره قفلي -9

   درپوش فوقاني -10
  خروس  واشر تنظيم شافت تاج-11
   بوش درپوش فوقاني -12
   پوسته جعبه فرمان-13
  ش پوسته جعبه فرمان  بو-14
   شافت دنده تاج خروس-15
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   كاسه نمود روغن -16
 

  بازكردن جعبه فرمان

  .  قبل از باز كردن مجموعه جعبه فرمان جعبه فرمان را از بيرون كامالً تميز نمائيد-1

  . توسط پيچ تخليه روغن داخل جعبه فرمان را تخليه نمائيد

  .  دهيد مجموعه جعبه فرمان را دريك گيره قرار-2

  .  ميل فرمان مارپيچي را در مركز محدوده حركت قرار دهيد-3

  . خروس را شل كرده و چهار پيچ درپوش آنرا باز كنيد  مهره قفلي پيچ شافت دنده تاج-4

خروس و درپوش آنرا با هم خارج سازيد درپوش را از شافت با   شافت دنده تاج-5

جدا سازيد واشر درپوش را بعد از باز هاي ساعت  پيچاندن پيچ تنظيم در جهت عقربه

  . كردن دور اندازيد

 

  خروس  پياده كردن شافت تاجST-19تصوير 

  .  پيچ مربوطه پياده كنيد4غالف را با بازكردن  -6

  .  مجموعه دنده مارپيچي را از جعبه فرمان پياده كنيد-7
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 . هاي دنده مارپيچي و واشرهاي تنظيم آنها را پياده كنيد  بلبرينگ-8

  

  فرما  پياده كردن مجموعه ميلST-20تصوير 

 دقت نمائيد كه دنده ساچمه تا هر يك از دوانتهاي دنده مارپيچ حركت نمايند، -1: توجه

  . ها ممكن است دچار آسيب گردد واال نشست ساچمه

الزم آنها را بصورت ل فرمان مارپيچ جدا نسازيد در صورت مياي را از   دنده ساچمه-ب

  . مجموعه تعويض نمائيد

آوريد نوع و تعداد واشرهاي تنظيم را   وقتي كه ميل فرمان مارپيچي را بيرون مي-ج

  . يادداشت نمائيد

  بازكردن غالف ميل فرمان

  .  بوش غالف را در صورت لزوم پياده كنيد-1

  . ا پياده كنيد دسته دنده بغل فرمان ر-2

  )اي دنده ساچمه(با كنترل 

  . تمام قطعات بازشده را در مايع تميزكننده شسته وضعيت آنها را چك نمائيد
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  خروسي  شافت دنده تاج

هاي دنده را از نظر كچلي پليسه ترك يا هر عيب ديگري چك كرده و در   سطح دندانه-1

  . صورت لزوم تعويض نمائيد

ها چك كرده و در   را از نظر تغيير شكل در قسمت دندانهخروس  شافت دنده تاج-2

در اين مورد حتماً تغييرشكل پوسته جعبه فرمان، دنده . صورت لزوم تعويض نمائيد

  . اي و ميل فرمان مارپيچي را چك كنيد ساچمه

  مجموعه دسته دنده بغل فرمان

ي و هر ايراد ديگري اي را از نظر كچلي، پليسه و خوردگ هاي دنده ساچمه  سطح دندانه-1

  . چك كرده و درصورت نياز تعويض نمائيد

اي بايستي براحتي روي دنده مارپيچي حركت نمايد در صورت سفت   دنده ساچمه-2

  . بودن مجموعه بايد عوض شود به طريق ذيل چك نمائيد

 اي را به هر يك از دو انتهاي دنده مارپيچي حركت داده و شافت مارپيچي دنده ساچمه) 1(

اي روي دنده مارپيچي تحت وزن خود به پائين  را عمودي نگه داريد تا دنده ساچمه

  . حركت نمايد

اي در طول كل مارپيچ پائين نيايد بايستي مجموعه  در آزمايش فوق، اگر دنده ساچمه) 2(

  . را تعويض نمائيد
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رد اي وا اي صدمه در اين بازرسي مواظب باشيد به نشست ساچمه دنده ساچمه: توجه

 . نيايد

  

  اي  كنترل دنده ساچمهST-21تصوير 

  ها  ها و بوش بلبرينگ

  . را كنترل كرده و در صورت لزوم تعويض نمائيد بلبرينگ دنده مارپيچي -1

به هنگام تعويض اين بلبرينگ آنرا به طور كامل همراه با كنس خارجي تعويض : توجه

  . نمائيد

 بوش محفظه جعبه فرمان خورده شده يا خروس يا  اگر بوش درپوش شافت دنده تاج-2

  . صدمه ديده باشد آنها را به صورت مجموعه عوض نمائيد

  نمدها كاسه

خروس كاسه نمود آنرا بدور اندازيد كاسه نمود را در  بعد از پياده كردن شافت دنده تاج

  . صورت صدمه خوردن لبه تعويض نمائيد

  . را تعويض كنيددر صورتيكه فنر آن نيز مناسب نباشد كاسه نمد 

  اي  بستن و تنظيم نوع دنده ساچمه
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  . بستن جعبه فرمان عكس بازكردن آن است به نكات زير توجه داشته باشيد

  .  تمام قطعات را تميز نمائيد-1

اي را با  خروس واشرهاي تنظيم موجود و دنده ساچمه ها، دنده تاج ها، بوش  بلبرينگ-2

  . روغن تميز آغشته نمائيد

-STتصوير ( نمود روغن را با فشار در جاي خود در جعبه فرمان قرار دهيد  كاسه-3

22 .(  

بندي كنده گريس  نمدها قبل از نصب روغن زده و به لبه آب به سطح تماس كاسه: توجه

 . بماليد

  

  نمد  كاسهST-22تصوير 

  تنظيم سفتي بلبرينگ دنده مارپيچ

و مجموعه ميل فرمان را در محفظه خود  بلبرينگ پائين را در جعبه فرمان قرار داده -1

  . قرار دهيد

 غالف ميل فرمان را همراه با بلبرينگ باالئي و واشرهاي تنظيم بلبرينگ مارپيچي -2

  .  متر سفت نمائيد-  كيلوگرم7/3 تا 2/3نصب نموده و با نيروي 
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تي خروس كشش دايره غربيلك را با كيلوكش اندازه گرفته و سف  بدون شافت دنده تاج-3

بلبرينگ مارپيچي را با انتخاب واشرهاي مناسب طوري تنظيم كنيد كه نيروي چرخش 

  . ضخامت استاندارد واشر تنظيم يك ميليمتر است. متر باشد  كيلوگرم سانتي6 تا 4اوليه 

  ) اينچ(ضخامت ميليمتر   تعداد استاندارد واشر تنظيم   شماره 

1  

2  

3  

4  

5  

1  

1  

1  

2  

1  

50/0) 197(%  

20/0) 079(%  

10/0) 0395(  

075/0) 030(%  

)0020/0) 05/0 (  

 

 

   واشر تنظيم درپوش جلو ST-23تصوير 

   واشر كاغذي -1

   واشر تنظيم بلبرينگ دنده مارپيچي -2

   بلبرينگ باالئي-3
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   بلبرينگ پائيني -4

  :توجه

 ميل فرمان را در هر دو جهت چند دور بچرخانيد تا بلبرينگ جا بيفتد و سپس آنرا -الف

  . ندازه بگيريدا

  . متر است  كيلوگرم سانتي6 تا 4 در صورت نياز به تنظيم كيلوكش مجاز -ب

  .  واشر كاغذي سمت محفظه جعبه فرمان را در جاي خود نصب كنيد-پ

  .  تعداد واشر تنظيم مورد استفاده سعي كنيد حداقل باشد-ج

و سپس برداريد تا تنظيم  بلبرينگ، ابتدا واشر تنظيم اضافه كرده - هنگام تنظيم سفتي-د

 . كامل صورت پذيرد

  

  گيري سفتي بلبرينگ  اندازهST-24تصوير 

غالف ميل فرمان را .  بعد از اينكه سفتي صحيح بلبرينگ دنده مارپيچي حاصل شد-4

بندي را به واشر كاغذي ماليده و غالف را همراه با گذاردن واشر  پياده كرده، ماده آب

  . نده مارپيچي مجدداً نصب نمائيدتنظيم زير درپوش پشتي د

  هاي اتصال  نيروي الزم براي سفت كردن پيچ

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

Usr820578
Stamp

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


� و 
	�زشادار� � ��������  

 34

 اداره پشتيباني فني و آموزش                                                

   

   متر -  كيلوگرم7/3 تا 2/3

  )  پوند- فوت27 تا 23(

  خروسي فرمان تنظيم شافت دنده تاج

واقع در سر شافت وارد كرده و  T پيچ تنظيم را همراه با واشر تنظيم در شيار بشكل -پ

 را با انتخاب واشر تنظيم مناسب طوري ميزان كنيد كه اين فاصله بين شافت و پيچ تنظيم

 . متر باشد  ميلي03/0 تا 01/0فاصله 

  

  ST-25تصوير 

  خروسي   شافت دنده تاج-1

  خروسي   پيچ تنظيم دنده تاج-2

  خروسي   واشر تنظيم دنده تاج-3

  

  خروسي و پيچ تنظيم گيري خالصي شافت دنده تاج  اندازهST-26وير صت
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  خروس ي تنظيم پيچ شافت تاجواشرها

  mm) اينچ(     ضخامت       شماره

1  
2  
  
  
3  
  
4  
  
5  
  
6  

  450/1 تا 475/1
   0571/0 تا 0581/0(

  475/1 تا 500/1
  0581/0 تا 0591/0(

  500/1 تا 525/1
  )0591/0 تا 0600/0(

  525/1 تا 550/1
  0600/0 تا 0610/0(

  550/1 تا 575/1
  0610/0 تا 0620/0(

  575/1 تا 600/1

  )0620/0 تا 0630/0(

  . را با دست بچرخانيد تا در مركز دنده مارپيچ قرار گيرداي   دنده ساچمه-2

  . خروسي را همراه با پيچ تنظيم درمحفظه فرمان نصب نمائيد سپس شافت تاج

ها درگير  اي در مركز دنده خروسي و دنده ساچمه اطمينان حاصل نمائيد كه دنده تاج

  . شوند

اشيد كه از وارد آمدن صدمه به لبه كاسه نمود روغن به هنگام كار مواظب ب: توجه

  . خودداري گردد
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بندي به هر دو  خروس را به جعبه فرمان ببنديد حتماً ماده آب  درپوش شافت دنده تاج-

  . طرف واشر كاغذي بماليد

هاي ساعت بپيچانيد تا پيچ كامالً بيرون  خروس را در جهت عكس عقربه پيچ شافت تاج

بندي  ماده آب. خروس را به جعبه فرمان وصل كنيد مده و سپس درپوش شافت دنده تاجآ

  . خروس قل از نصب بماليد هاي پيچ شافت دنده تاج را به دندانه

  

  خروس  نصب درپوش شافت دنده تاجST-27تصوير 

 متر سفت - كيلوگرم7/3 تا 2/3خروس را با نيروي  هاي درپوش شافت دنده تاج  پيچ-4

  . دكني

خروس عددي يا دنده  خروس را به داخل بپيچيد تا دنده تاج  پيچ شافت دنده تاج-5

كننده محكم  سپس موقتاً پيچ تنظيم را با مهره قفل) ST-28(اي درگير شود شكل  ساچمه

  . نمائيد
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  اي خروس با دنده ساچمه  درگيركردن دنده تاجST-28تصوير 

 نصب كنيد و آنرا چند بار حركت دهيد تا از  بازوئي فرمان را روي شافت تاج خروس-6

  . چرخش راحت آن اطمينان حاصل نمائيد

 خالصي دو دنده درگير با هم را چك كرده و آنرا با چرخاندن ST-29 طبق تصوير -7

  . پيچ تنظيم به داخل يا خارج تنظيم نمائيد

  .  ميليمتر است20/0 تا 0مقدار خالصي مجاز در بازوئي فرمان 

  

  گيري لقي  اندازهST-29تصوير 

  . بعد از تنظيم خالصي، بازوئي فرمان را باز كنيد

 دور به داخل پيچانده و سپس آنرا توسط 6/1 تا 8/1 بعد از اتمام تنظيم پيچ تنظيم را -8

  . كننده محكم نمائيد مهره قفل
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 ��	  

  . ددر جهت عكس پياده كردن عمل نموده و بخصوص به دستورالعملهاي زير توجه نمائي

  . اي وارد نيĤيد دقت نمائيد كه به هنگام نصب ميل فرمان به آن صدمه: توجه

  .  سه پيچ اتصال پوسته جعبه فرمان را نصب كرده و آنها را موقتاً سفت نمائيد-1

اطمينان حاصل . بست غالف ميل فرمان را در جاي خود نصب كرده ولي سفت ننمائيد -2

 ميليمتر است ولي اگر از حد مجاز بيشتر 10ق كمتر از نمائيد كه فاصله ميل فرمان با ديا

  . باشد موقعيت پوسته جعبه فرمان و قطعه مجاور آنرا تنظيم نمائيد

  .  به دقت تنظيم نمائيد تا ميل فرمان در قسمت بست متعادل باشد-3

  . متر سفت نمائيد- كيلوگرم7 تا 6ها را با نيروي  سه پيچ ذكرشده در قسمت مجدداً -4

  . مجدداً چك كرده و اطمينان حاصل نمائيد كه ميل فرمان در قسمت بست متعادل باشد -5

  هاي رابط فرمان  ميله

  مندرجات 

  ST-13..................... پياده كردن و بازكردن 

  ST-13.................................. كنترل و تعمير 

  ST-13....................... بستن و سوار كردن 
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   گردگير سيبك -15     گردگير سيبك-8     گردگير سيبك -1
   درپوش -16  فرمان رابط دوچرخ  ميل-9      خور  گريس-2
  بندي   واشر آب-17   پيچ تنظيم زاويه گردش -10     سيبك خارجي -3
   فنر-18    گاه  بوش تكيه-11     ميل واسطه -4
  گاه فنر  تكيه-19    گاه  پوسته تكيه-12     بازوئي فرمان-5
    گاه  شافت تكيه-20     كاسه نمد روغن-13       بست قفلي-6
  گاه  بازوئي تكيه-21    كننده  رينگ قفل-14     سيبك داخلي-7

  هاي رابط فرمان  قطعات ميلهST-30تصوير

  پياده و بازكردن

  .  قسمت جلو خودرو را جك زده زير آن خرك قرار دهيد-1

هاي واسطه  از ابزار مخصوص سيبك ميلهها را باز كرده و با استفاده   اشپيل و مهره-2

  . را از شفالدست در هر دو طرف جدا كنيد

 مهره اتصال بازوئي فرمان به شافت دنده خروسكي را باز كرده و بازوئي فرمان را با -3

  . ابزار مخصوص بيرون بكشيد
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   پياده كردن بازوئي فرمانST-31تصوير 

  . ائيد كه قسمت پيچي سيبك را با وارد آوردن ضربات چكش صدمه نزنيددقت نم: توجه

  .  كنيد9گاه فرمان را از شاسي پياده  مجموعه تكيه-4

گاه و بازوئي فرمان را  هاي واسطه، بازوئي تكيه  ميل فرمان رابط دوچرخ، ميل-5

  . بصورت يكپارچه پياده كنيد

اي  ان رابط دوچرخ را باز كرده و ميلههاي دوطرف ميل فرم هاي سيبك  اشپيل و مهره-6

  . گاه جدا نمائيد واسطه را از بازوئي فرمان و بازوئي تكيه

  گاه  بازوئي تكيه

  . گاه را به روش ذيل باز نمائيد مجموعه بازوئي تكيه

گاه آنرا پياده  بندي، فنر و تكيه  دو پيچ باالئي را بيرون آورده و درپوش، واشر آب-1

  . كنيد

  . گاه و بوش آنرا پياده كنيد كيه شافت ت-2
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 گردگير را پياده كرده و كاسه نمود را بيرون بكشيد اكنون بوش به سادگي قابل پياده -3

  . كردن است

  

   كاسه نمد-6       درپوش - 1
  بندي  واشر آب-7         فنر-2
  گاه  پوسته تكيه-8      گاه فنر  تكيه-3
   گردگير-9     بوش بازوئي-4
  گاه  بازوئي تكيه-10    گاه  شافت تكيه-5

  گاه  نماي مقطع بازوئي تكيهST-32تصوير 

  كنترل و تعمير 

وقتي سيبك خورده شده و در جهت طولي بازي بيش از حد دارد، ميل فرمان رابط 

ديدن بايد  گردگير سيبك نيز در صورت صدمه. دوچرخ يا ميل واسطه را تعويض نمائيد

  . تعويض گردد

  : بازي طولي سيبك

  )  اينچ020/0(متر  ميلي5/0

  گاه  مجموعه بازوئي و تكيه
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  .گريس كهنه را پاك كنيد مجموعه را از نظر خوردگي و تغييرشكل و صدمه چك نمائيد

  هاي واسطه و بازوئي فرمان ميله فرمان رابط دوچرخ، ميل

  . هر قطعه را از نظر خمش، ترك و صدمه چك كنيد قطعات معيوب را تعويض نمائيد

  ردن بستن و سوار ك

  .بندي فرمان عكس بازكردن آن بوده و به نكات زير بدقت توجه نمائيد بستن ميله

  ميل فرمان رابط دوچرخ و ميله واسطه 

  
   نماي مقطع عرضي ميل فرمان رابط دو چرخST-33تصوير 

  

  )اينچ( ميليمتر      فاصله               

  )27/13 (337  1978تا مارس 

  )29/14 (363  1978از آوريل 

   نماي مقطع عرضي ميله واسطهST-34تصوير 
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 هميشه ST-33 ،ST-34ورود گرد و غبار و كثافات طبق تصوير بمنظور جلوگيري از 

  . سوراخ هواي سيبك را بسمت جلو قرار دهيد

دقت نمائيد كه الستيك گردگير را به هنگام پياده و سوار كردن خراشيده يا پاره : توجه

  . ننمائيد

  )  پوند- فوت2/83 تا 1/65) ( متر- كيلوگرم5/11 تا 9ها  نده مهره سيبكنيروي سفت كن

  بازوئي فرمان

  . بازوئي فرمان را در جاي خود با ميزان كردن عالئم نصب نمائيد

  )  پوند- فوت145 تا 130( متر -  كيلوگرم20 تا 18نيروي سفت كننده 

  

  هزارخار شافت  1
  دنده خروسكي

2  
3  

  زائده هزارخار
  فرمانبازوئي 

   نصب بازوئي فرمانST-35تصوير 

  گاه  بازوئي تكيه

  . گاه قبل از بستن بماليد  حتماً گريس به سطح تماس بازوئي تكيه-1

  . گاه نشود  دقت نمائيد گرد و غبار و كثافات وارد هيچ قسمتي از بازوئي تكيه-2

  .  براي گرفتن خالصي بين سطوح تماس گريس بماليد-3
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  . دهاي روغن قبل از نصب گريس بزنيد به لبه كاسه نم-4

   متر - كيلوگرم20 تا 17گاه به شافت آن  كننده بازوئي تكيه نيروي سفت

  )  پوند-  فوت145 تا 133(

  اطالعات سرويس و مشخصات 

  مشخصات كلي 

  ) 1973از ژانويه (اي  نوع دنده ساچمه

   9/3...................... .....................................تعداد دور غربيلك فرمان 

  8/26 تا 4/24نسبت متغير ........................................................... نسبت دنده فرمان           

  زاويه گردش چرخ جلو 

  )1978آوريل از  (35 ْ½........................................................... چرخ داخلي                   

   )1978 تا مارس 1973از ژانويه  (38 ْ½                      

  )1978از آوريل  (31ْ ½...........................................................   چرخ خارجي                

   )1978 تا مارس 1973از ژانويه  (32   ْ                                                                                   

  ) 1978از آوريل ) (4/19 (9/5) فوت(متر ........................................................... حداقل شعاع گردش      

  ) 1978 تا مارس 1973از ژانويه ) (7/18 (7/5                                                                          

  7/0ليتر      ...........................................................   ظرفيت روغن            

  )1972تا دسامبر (نوع مارپيچ ساده 

  9/3...........................................................   تعداد دور غربيلك فرمان 
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  6/23: 1      ...........................................................   نسبت دنده فرمان    

  هاي جلو  زاويه گردش چرخ

  39 ْ...........................................................  چرخ داخلي                  

  32 ْ....................  .......................................چرخ خارجي               

  )20 (1/6) فوت(متر ...........................................................   حداقل شعاع گردش      

  45/0ليتر          ...........................................................   ظرفيت روغن              

  ت سرويس اطالعا

  ) 73از ژانويه (اي  ه ساچمهنوع دند

  ) 2/5 تا 5/3 (6 تا 4) .......  پوند-اينچ( سانتيمتر -مارپيچي          كيلوگرمنيروي چرخش شافت 

  %) 39 (1) ....................................... اينچ(ميليمتر   واشر تنظيم بلبرينگ دنده مارپيچ   

  ضخامت كل 

  واشر تنظيم 

  )اينچ(متر ضخامت ميلي  شماره

1  
2  
3  
4  
5  

50/0)   0197/0(  
20/0) 0079/0(  
10/0) 0039/0(  

075/0) 0030/0(  
05/0) 0020/0(  

  شافت دنده خروسكي  

  ) 0012/0 تا 0004/0% (3تا % 1) ............ اينچ(ميليمتر     فاصله بين شافت و پيچ 
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  تنظيم واشر تنظيم 

  )اينچ(ضخامت ميليمتر   شماره

1  
2  
3  
4  
5  
6  

  )0581/0 تا 0571/0 (475/1 تا 450/1
  %) 591تا % 581 (500/1 تا 475/1
  %)600تا % 591 (525/1 تا 500/1
  %)610تا % 600 (550/1 تا 525/1
  %) 620 تا 6105 (575/1 تا 550/1
  %) 630تا % 620 (600/1 تا 575/1

صفر تا ...... ) اينچ(مقدار لقي دنده جعبه فرمان از قسمت باالي بازوئي فرمان    ميليمتر 

  ) 0079/0صفر تا  (2/0

  ) 1972تا دسامبر (اي  نوع دنده ساچمه

  )38/1 (35كمتر از ) .................. اينچ(    ميليمتر     خالصي غربيلك فرمان 

  ) 5/0 تا 3/0 (23/0 تا 15/0) ............... پوند(كيلوگرم    وي چرخش ميل فرمان در غربيلك نير

    %) 91 (3/2) ..................... اينچ(   ميليمتر ظيم بلبرينگ ميل مارپيچي   ضخامت كل واشر تن

  واشر تنظيم 

  )اينچ(ضخامت ميليمتر   شماره

1  
2  
3  
4  
5  

50) %0020/0(  
127/0) 0050/0 (  
254/0) 0100/0 (  

762/0) 0300/0 (  
1) 0394/0 (  

  شافت دنده حلزوني 

  ) 0020/0% (5كمتر از ) ....................... اينچ(   ميليمتر فاصله بين شافت و پيچ تنظيم آن     
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  واشر تنظيم 

  )اينچ(ضخامت ميليمتر   شماره

1  
2  
3  
4  

 75) %0030/0 (  
235/0) 0093/0 (  
25/0) 0098/0(  
6/1) 0630/0 (  

  

   ) 008/0 (2/0متر از ك) .......................... اينچ(در انتهاي باالئي دنده                ميليمتر لقي 

  ها  كننده پيچ نيروي سفت  

  ) 51 تا 43 (7 تا 6)         پوند-فوت (-گرم متركيلو        جعبه فرمان به بدنه 

   51 تا 43 (7 تا 6       )  پوند-فوت (-كيلوگرم متر      گاه به بدنه  تكيهبازوئي 

  ) 83 تا 65 (5/11 تا 9  )      پوند-فوت+ (كيلوگرم متر         پيچ سيبك ميل واسط 

  ) 83 تا 65 (5/11 تا 9       )  پوند-فوت( كيلوگرم متر      پيچ سيبك سمت شغالدست 

  )83 تا 65 (5/11 تا 9        ) پوند-فوت(كيلوگرم متر      پيچ سيبك سمت بازوئي فرمان

      )83 تا 65 (5/11 تا 9 )      پوند-فوت(گاه    كيلوگرم متر  پيچ سيبك سمت بازوئي تكيه

   )83 تا 65 (5/11 تا 9)     پوند-فوت(پيچ سيبك ميل فرمان رابط دوچرخ   كيلوگرم متر 

  ) 145 تا 123 (20 تا 17)       پوند-فوت(        كيلوگرم متر    گاه  پيچ سيبك بازوئي تكيه 

  ) 21 تا 18( 9/2 تا 5/2)        پوند-فوت(پيچ سيبك سمت بازوئي فرمان     كيلوگرم متر 

  ) 54 تا 51 (5/7 تا 7)       پوند-فوت( متر -گاه                  كيلوگرم مهره بازوئي تكيه

  گاه    به شناخت تكيه
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  مهره غلبيرك فرمات 

  نوع مارپيچي 

  ) 1972تا دسامبر (

  نوع بلبرينگي 

  ) 1973از ژانويه (

  مجموعه جعبه فرمان

 تا 174 (27 تا 24  )145 تا 130  (20 تا 18
195 (  

  مهره بازوئي جعبه فرمان )  پوند-فوت( متر -كيلوگرم

عالمت ميل فرمان به پوسته )  پوند-فوت( متر -كيلوگرم  ) 27 تا 23 (7/3 تا 2/3  ) 13 تا 12 (8/1 تا 6/1
  جعبه فرمان

  پيچ درپوش جلو )  پوند-فوت( متر -كيلوگرم    ) 13 تا 12 (8/1 تا 6/1
  پيچ درپوش شافت خروسكي )  پوند-فوت( متر -كيلوگرم  ) 27 تا 23 (7/3 تا 2/3  
  پيچ درپوش شافت بازوئي )  پوند-فوت( متر -كيلوگرم    ) 13 تا 12 (8/1 تا 6/1

  

  تشخيص عيب و نحوه رفع آن 

  عيب  علت احتمالي  رفع عيب

  تعمير كنيد 

  پر كرده و يا تعويض روغن نمائيد

  تعويض نمائيد

  تنظيم نمائيد 

  تعويض نمائيد تعمير يا 

  تعويض نمائيد 

گرير زده و در صورت لزوم 

تعمير يا قطعه معيوب را تعويض 

  نمائيد 

  باد را تنظيم نمائيد 

  تاب برداشتن ميل فرمان 

كمبود روغن در جعبه فرمان يا وجود 

در آن خوردگي بلبرينگ مدار خارجي 

اي مارپيچي فرمان  نده ساچمهو د

عدم درگيري كامل بين دنده 

اي و دنده خروسكي  ساچمه

  بندي فرمان  تغييرشكل در ميله

  سفت بودن سيبك 

بندي فرمان  كاري در ميله فقدان گريس

  ها  چرخ و يا مفاصل آن باد كم

  سفتي غلبيرك فرمان

علت عيب را به طريق ذيل پيدا 

  نمائيد

قسمت جلو اتومبيل را جك 

بزنيد بازوئي فرمان را از جعبه 

فرمان جدا كرده و غلبيرك 

 .بچرخانيدفرمان را با دست 

 اگر چرخاندن غلبيرك -الف

راحت باشد عيب را در آكسل 

  . بندي جستجو كنيد جلو يا ميله
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  تنظيم و يا تعويض كنيد 

  ميزان نمائيد 

  باد را كاهش دهيد 

ديدگي بلبريننگ چرخ يا خارج  آسيب

از تنظيم بودن آن ميزان نبودن 

  ها  چرخ

  بيش از حد مجاز بار 

ر چرخاندن غلبيرك  اگ-ب

باشد ايراد از ) سفت(مشكل 

   . جعبه فرمان است

  تنظيم كنيد 

  تعمير يا تعويض نمائيد

ها را  بادها را يكسان نموده و مهره

  سفت نمائيد 

  تعويض كنيد 

  تنظيم كنيد 

  تنظيم كنيد 

  تعمير يا تعويض كنيد 

اي  عدم درگيري مناسب دنده ساچمه

بندي  و دنده خروسكي تغييرشكل ميله

فرمان، صدمه به سيبك عدم تساوي 

ها   شل بودن مهره-ها باد چرخ

  خوردگي غيريكنواخت الستيك رگالژ

  نبودن ترمز ميزان نبودن فرمان

خوردگي يا شل بودن بلبرينگ چرخ 

  جلو

  خودرو به يك طرف ميكشد

  ) فرمان به يك سمت ميكشد(

  طريقه رفع عيب   علت احتمالي   عيب 

  لرزش و زدن فرمان

زدن فرمان غالباً به علت : توجه

بندي  بازي بيش از حد در ميله

فرمان، لقي بيش از حد در جعبه 

فرمان با نوسان چرخهاي جلو 

اين وضعيت با . آيد پيش مي

افزايش سرعت به خصوص در 

اي  عدم درگيري مناسب دنده ساچمه

  خروس و دنده تاج

  ر سيبك خرابي يا شكستن فن

  فشار باد نامناسب الستيك 

  بندي فرمان  هاي ميله خوردگي سيبك

  ها  عدم باالنس چرخ

سايش غيريكنواخت الستيك يا شل 

  تنظيم نمائيد 

  م يا تعويض نمائيد تنظي

  تنظيم باد نمائيد 

  تعويض نمائيد 

  باالنس نمائيد 

الستيك را تعويض نموده و يا 

  ها را سفت نمائيد  پيچ
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  بودن اتصاالت   . شود هاي ناصاف تشديد مي جاده

خالصي بيش از حد يا خوردگي 

  بلبرينگ چرخ جلو 

  خوردگي سيبك باال يا پائين 

  فنرها  خراب بودن كمك

  ميزان نبودن فرمان 

  تعويض يا تنظيم نمائيد 

  تعويض نمائيد 

  تعويض نمائيد 

  ميزان فرمان نمائيد 

  

  

  مخصوصابزار 

شماره صفحه يا 

  شماره تصوير 

صفحه يا شماره   شماره ابزار و نام آن 

  شماره تصوير 

  شماره ابزار و نام آن 

  HT 72520000كش سيبك  ST-13صفحه 

  

   ST  27180001كش  غربيلك  ST-2صفحه 
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