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پيش گفتار: 
کتابی که در پيش رو دارید توسط متخصصين گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعميرکاران 

خودروی سایپا 151 تهيه و تدوین شده است. 
اميد است که تعميرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقيق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعميرات خودرو را 
با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگيری از اتالف وقت، رشد کيفی تعميرات در کليه 

زمينه ها حاصل گردد. 
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کليه عزیزانی که این کتاب را مطالعه 
می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پيشنهادات ارزشمند خود )فرم 
پيشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد( به مدیریت طراحي و مهندسي خدمات شرکت سایپا یدک ارسال فرمایيد. 

گروه خودروسازی سایپا

پيش گفتار
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مشخصات ابعادی بدنه مربوط به اطالعات صافکاری8

فواصل بين نقاط بدنه
قسمت جلوی اتاق

1- محل نصب پيچ گلگير                                                                
2- محل نصب پيچ جلویی کمک فنر جلو

3- محل نصب پيچ چراغ جلو
4- محل نصب پيچ دیاق سپر

BOD014
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9 مشخصات ابعادی بدنه مربوط به اطالعات صافکاری

محفظه موتور

6 5 4 3 2 1  شماره در شکل

C-A A-C D-D C-C B-B A-A نقاط

1117 387/5 1108 864 1025 1270  فاصله مرکز به مرکز
)ميليمتر(

BOD015
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ديواره جانبی اتاق

1- سوراخ باالیی محل اتصال لوالی باالی درب 
2- سوراخ پایينی محل اتصال لوالی پایين درب 

3- سوراخ باالیی محل قفل درب
4- محل نصب کليد الدری

5- سوراخ وسطی قفل درب باک 
6- سوراخ روی گلگير جلو

7- پيچ براکت بغل سپر عقب

BOD016

مشخصات ابعادی بدنه مربوط به اطالعات صافکاری
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بخش جانبی اتاق خودرو

6 5 4 3 2 1  شماره در شکل

B-C A-D A-C A-B B-F A-F نقاط

1009 1052 997 380 745 872  فاصله مرکز به مرکز
)ميليمتر(

12 11 10 9 8 7  شماره در شکل

D-G C-G C-D D-E C-E B-D نقاط

1499 1496 276 545 - 960  فاصله مرکز به مرکز
)ميليمتر(

BOD017

مشخصات ابعادی بدنه مربوط به اطالعات صافکاری
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بخش مربوط به اتصاالت قطعات داخلی خودرو

1- سوراخ پایينی ستون جلو
2- سوراخ محل اتصال قاب ستون جلو

3- سوراخ کشویی محل اتصال قالب کمربند ایمنی
4- سوراخ پایينی محل اتصال کمربند ایمنی 

BOD018

مشخصات ابعادی بدنه مربوط به اطالعات صافکاری
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اندازه های داخلی اتاق

4 3 2 1  شماره در شکل

D-D C-C B-B A-A نقاط

1245 1089 1083 1299 فاصله مرکز به مرکز )ميليمتر(

BOD019

مشخصات ابعادی بدنه مربوط به اطالعات صافکاری
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قسمت عقب بدنه

1- پيچ باالی محل نصب زبانه درب قسمت بار
2- پيچ محل نصب اهرم تاشوی درب قسمت بار

BOD020

مشخصات ابعادی بدنه مربوط به اطالعات صافکاری
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قسمت عقب بدنه

2 1 شماره  در شکل

A-B A-A نقاط

1190 1171 فاصله مرکز به مرکز )ميليمتر(

BOD021
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اندازه های مستقيم ابعاد قسمت زير اتاق

7 6 5 4 3 2 1 شماره در شکل

G-G´ F-F´ E-E´ D-D´ C-C´ B-B´ A-A´ نقاط

824 824 770 770 820 970 665
 فاصله مرکز به مرکز

)ميليمتر(
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 تصادفات
محدوده بخشی که باید در تصادف از جلو تعمير و بيشتر از آن اتاق تعویض شود

قطعات تعويضی:
1- تعویض درب موتور

2- تعویض گلگير های آسيب دیده
3- تعویض تقویتی سپر جلو

4- برش رکاب و ریل سقف در ناحيه درب )مطابق شکل(
5- تعویض یا باز سازی بخشی از مجموعه های محفظه موتور )سر شاسی، نگهدارنده رادیاتور، رام موتور و...(

6- سقف
7- کف

BOD023

مشخصات ابعادی بدنه مربوط به اطالعات صافکاری
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تصادف از عقب
محدوده بخشی که باید در تصادف از عقب تعمير و بيشتر از آن اتاق تعویض می شود.

1- تعویض درب اتاق بار 
2- تعویض سينی عقب

3- تعویض یا باز سازی سایر نواحی آسيب دیده
4- تعویض کفی اتاق بار

BOD024

مشخصات ابعادی بدنه مربوط به اطالعات صافکاری
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قطعات قابل تعويض ديواره جانبي

1- ستون جلو
2- ستون وسط
3- قسمت عقب

BOD025

مشخصات ابعادی بدنه مربوط به اطالعات صافکاری
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تصادف جانبی
محدوده بخشی که باید در تصادف جانبی تعمير یا تعویض می شود.

1- تعویض بخش آسيب دیده ساید
2- تعویض درب آسيب دیده

BOD026

مشخصات ابعادی بدنه مربوط به اطالعات صافکاری
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21 جداول عيب يابي

سپر

روش رفع عيبعلت احتمالينوع عيب

یا قرار گرفتن در وضعيت جوی آسيب دیدگی و لهيدگی فوم ضربه گير سپر تصادف 
تعویض نمائيدنامناسب

تعویض نمائيدتصادفآسيب دیدگی سينی تقویت سپر

تعویض یا تعمير نمایيدتصادفآسيب دیدگی دیاق ها و محل اتصال

تعویض نمائيدتصادف و یا ارتعاششل شدن و یا جدا شدن اتصاالت

کمربندهای ايمنی

روش رفع عيبعلت احتمالينوع عيب

تعویض مجموعه قفل کمربندشکستن فنر یا کثيف بودن مکانيزم داخلیعدم عملکرد صحيح قفل کمربند

عدم عملکرد صحيح دکمه آزاد کننده قفل 
تعویض مجموعه قفل کمربندعيب در مکانيزم قفل کمربندکمربند

تعویض مجموعه جمع کن کمربندقرار گرفتن بين درب و بدنهسایيدگی نوار کمربند

تعویض مجموعه جمع کن کمربندفرسودگی یا تصادفعدم عملکرد فنر جمع کننده

تعویض مجموعه جمع کن کمربندمعيوب بودن فنرجمع نشدن کامل کمربند توسط جمع کن

تعویض مجموعه جمع کن کمربندعيب در مکانيزمکمربند کاماًل باز نمی شود

تعویض مجموعه جمع کن کمربندفرسودگی یا وارد شدن ضربهکمربند جمع نمی شود

تعویض مجموعه جمع کن کمربندشکستن مکانيزمکمربند باز نمی شود

پيچ ها را به اندازه استاندارد سفت کنيدتصادف یا ارتعاششل بودن اتصاالت قفل

پيچ ها را به اندازه استاندارد سفت کنيدتصادف یا ارتعاششل بودن جمع کن کمربند

پيچ ها را به اندازه استاندارد سفت کنيدتصادف یا ارتعاششل بودن اتصاالت کمربند به ستون

عدم عملکرد صحيح چراغ هشدار دهنده 
معيوب بودن دسته سيم یا چراغ هشدار دهندهمربوط به کمربند ایمنی راننده

دسته سيم را تعمير یا تعویض کنيد. 
در صورت عدم رفع عيب قطعات 

معيوب را تعویض نمائيد.
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ابزار مخصوص صافکاري
ابزار عمومي گرفتن و جابجا کردن شيشه

ابزار عمومي سنگ زن

 ابزار سوهان موج گير

ابزار مخصوص
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23 ابزار مخصوص

پيستوله رنگ پاشي

کپسول استيلن و اکسيژن

برس سيمي
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ابزار عمومي پمپ تزریق درزگير

ابزار عمومي ورق بر 

پيچ دستي عمومي جهت محکم کردن قطعات به یکدیگر

ابزار مخصوص
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25 ابزار مخصوص

گيره نگهدارنده قطعات بدنه

ابزار پمپ عمومي صافکاري

گازانبر عمومي جداکردن نقطه جوش
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ابزار پولی کش غربيلک فرمان
49K001001

 چند نمونه ابزارهاي عمومي صافکاري
)مشتي صافکاري(

ابزار مخصوص
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27 پياده و سوار کردن اجزاء متحرک

پياده و سوار کردن درب موتور:
1- لوله )شيلنگ( شيشه شوی جلو را باز کنيد. 

مجدد  نصب  جهت  را  موتور  درب  های  لوال  محل   -2
عالمت بزنيد. 

3- پيچ های اتصال لوالی درب موتور را باز کرده و آن 
را جدا کنيد.

4- روش بستن درب موتور، عکس روش باز کردن آن 
می باشد.

تنظيم
1- با شل کردن مهره هایی که درب موتور را به لوال 
وصل کرده، آن را به طر ف جلو و عقب و طرفين تنظيم 

نمایيد. 

گشتاور بستن مهره ها:
8-11 N.m )0/8-1/1 Kg.m( 

2- پس از تنظيم درب موتور، قفل آن را تنظيم کنيد. 
قفل درب موتور را می توان به  باال و پایين و طرفين 

حرکت داد.
با شل کردن پيچ و مهره های قفل، آن را با زبانه روی 

درب موتور در یک ردیف قرار دهيد.

گشتاور بستن پيچ ها:
18-27 N.m )1/8-2/7 Kg.m(
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روش پياده و سوار کردن جلو پنجره
1- پيچ اتصال جلو پنجره را باز کنيد.

محل  خارهای  کوچک،  گوشتی  پيچ  یک  نوک  با   -2
اتصال را در آورده و سپس جلو پنجره را بيرون آورید.

داخل  را  ها  بست  ابتدا  نيز  پنجره  برای نصب جلو   -3
جلو پنجره گذاشته، سپس بعد تماس آنها با سوراخ های 

روی بدنه، فشار الزم را وارد کنيد. 

پياده و سوار کردن اجزاء متحرک

روش پياده و سوار کردن اهرم درب باک بنزين
1- پيچ نصب را باز کرده و سپس سيم درب باک بنزین 

را آزاد نمایيد.

2- درب باک بنزین را باز کرده و سپس مهره اتصال را 
جدا کنيد.

3- روش بستن درب باک بنزین، عکس روش باز کردن 
آن می باشد.

گشتاور بستن پيچ:
2/5-3/6 N.m )0/2-0/3 Kg.m(
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1- سپر جلو
2- کشویی شماره یک

3- بست
4- کشویی شماره دو

5- شبکه تقویتی
6- تقویتی

مجموعه سپر جلو

پياده و سوار کردن سپرها

7- بست
8- پایه سپر جلو

9- درپوش الستيکی
10- مهره فنر

11- بست کناری
12- درپوش
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پياده و سوار کردن سپر جلو
1- پيچ های اتصال را باز کنيد.

2- سه عدد پيچ های چراغ را باز کرده و چراغ را جدا 
کنيد.

باز  کنيد  می  در شکل مالحظه  که  را  هایی  بست   -3
کرده، و سپس رویه سپر را باز کنيد.

پياده و سوار کردن سپرها
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4- پيچ های دیاق را باز کنيد.
 

روش نصب:
روش بستن سپر، عکس روش باز کردن آن می باشد. 

پيچ ها را تا حد استاندارد آن سفت کنيد.

حد استاندارد:  
19-26 N.m )1/9-2/6 Kg.m(

پياده و سوار کردن سپرها
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1- دیاق
2- قسمت جانبی سپر 

3- قسمت وسط سپر
4- رکاب سپر

مجموعه سپر عقب

پياده و سوار کردن سپرها

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعمیرات و سرويس سايپا 151/ بدنه و تزئینات

33

3- پيچ های براکت را مطابق شکل باز کنيد.

گشتاور بستن پيچ 1:
4-8 N.m )0/4-0/8 Kg.m(

گشتاور بستن پيچ 2:
4-6 N.m )0/4-0/6 Kg.m(

پياده و سوار کردن سپر عقب
1- ابتدا پيچهای شل گير را مطابق شکل باز کنيد.

گشتاور بستن پيچ ها:
4-6 N.m )0/4-0/6 Kg.m(

2- پيچ های قسمت عقب سپر را باز کنيد.

گشتاور بستن پيچ:
5-9 N.m )0/5-0/9 Kg.m(

پياده و سوار کردن سپرها

1

2
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مهره های نصب سپر به دیاق را باز کنيد.
گشتاور بستن مهره ها:

16-23 N.m )1/6-2/3 Kg.m(

اقدام  کردن  پياده  مراحل  عکس  کردن  سوار  جهت 
نمائيد.

پيچ پایين سپر را باز کنيد.
گشتاور بستن پيچ:

5-9 N.m )0/5-0/9 Kg.m(

پياده و سوار کردن سپرها
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پياده کردن شيشه ی درب:
1- شيشه را پایين بياورید.

2- نوار آبگير را همانگونه که در شکل نشان داده شده 
است باز کنيد.

باز  را  شکل  در  شده  داده  نشان  های  پيچ  روکش   -3
کنيد.

4- پيچ ها را باز کنيد. 

گشتاور بستن پيچ ها:
2-3 N.m )0/2-0/3 Kg.m(

پياده و سوار کردن شيشه درب های جانبی
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7- پيچ ها و مهره های متصل کننده شيشه باالبر برقی 
به درب را باز کنيد تا شيشه باالبر آزاد شود.

5- تودری را درآورید. پالستيک آب بندی روی درب را 
به آرامی خارج نمایيد و دقت کنيد پالستيک پاره نشود.

پياده و سوار کردن شيشه درب های جانبی

6- پيچ های نگهدارنده شيشه را باز کنيد و شيشه را 
در آورید.
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باز کردن قفل درب ها 
اهرم درباز کن را از سمت قفل و از سمت دستگيره آن 

خارج کنيد. 

پيچ هاي قفل را باز کرده و قفل را خارج نمائيد. 

اقدام  کردن  پياده  مراحل  عکس  کردن  سوار  جهت 
نمائيد.
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پياده کردن درب جانبی 
1- ابتدا دسته سيم درب را جدا کنيد سپس پين اهرم 

نگهدارنده را به وسيله چکش خارج کنيد. 

2- سپس پيچ هاي لوالي درب را باز کنيد و درب را 
خارج کنيد. 

براي سوار کردن عکس مراحل پياده کردن اقدام کنيد. 
براي تنظيم فاصله ميان درب و بدنه پيچ هاي لوال را 
شل کنيد و درب را تنظيم و سپس آنها  را سفت کنيد. 

گشتاور سفت کردن پيچ هاي لوالي درب: 
18-30 N.m )1/8-3 Kg.m(

پياده و سوار کردن درب های جانبی
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39 پياده و سوار کردن زبانه قفل درب 

پياده و سوار کردن زبانه قفل:
با بازکردن دو عدد پيچ نشان داده شده در شکل زبانه 
قفل باز مي شود و با بستن این دو پيچ زبانه قفل بسته 
به  درب،  نصب  از  پس  که  کنيد  دقت  فقط  مي شود، 
راحتي بسته شود. توجه کنيد که با شل کردن پيچ هاي 

زبانه قفل، زبانه به راحتي رگالژ مي شود. 
ابتدا مقدار فاصله بين زبانه قفل و لبه ساید بدنه را نگاه 
کنيد در صورت درست بودن فاصله با جابجا کردن زبانه 

قفل، درب را رگالژ کنيد.

گشتاور سفت کردن پيچ هاي زبانه قفل:
18-27 N.m )1/8-2/7 Kg.m(

لبه ساید
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پياده و سوار کردن گلگيرها: 
و  سپرها  ازجمله  گلگير  به  متصل  اجزاء  کليه  ابتدا 
چراغ هاي جلو را باز کنيد. )به صفحه بعد پياده و سوار 

کردن چراغ ها مراجعه شود.(

سپس پيچ اتصال گلگير به سيني جا چراغي را باز کنيد. 

پياده و سوار کردن گلگيرها

در آخر پيچ اتصال گلگير را که روی ستون درب قرار 
دارد باز کنيد و گلگير را خارج نمایيد.

گشتاور سفت کردن پيچ:
7-12 N.m )0/7-1/2 Kg.m(
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1- چراغ  جلو چپ 
2- چراغ  جلو راست

3- پایه نگهدارنده چراغ جلو
4- پيچ 

پياده و سوار کردن چراغهای جلو
اجزاء کفييل دهنده چراغ جلو

پياده و سوار کردن چراغ ها
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پياده و سوار کردن چراغ ها:
1- برای باز کردن چراغ های جلو الزم است ابتدا جلو 
پنجره را باز کنيد. )رجوع شود به قسمت پياده و سوار 

کردن جلو پنجره(.

2- بوسيله آچار مناسب پيچ های اتصال مشخص شده 
در شکل را باز کنيد.

گشتاور بستن پيچ ها:
4-8 N.m )0/4-0/8 Kg.m(

3 - فيش های مربوطه چراغ را جدا کنيد.
عمل بستن عکس عمل باز کردن است.

پياده و سوار کردن چراغ ها
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پياده و سوار کردن چراغ عقب:
1- پيچ های قاب پشتی چراغ عقب را باز نمایيد.

2- پيچهای اتصال قالب باربند را باز کنيد.

3-  کانکتور پشت چراغ عقب را باز کنيد و پس از جدا 
کردن فيش های کانکتور، چراغ را جدا کنيد.

4- پيچ های پشت چراغ را باز کنيد.

گشتاور بستن پيچ ها:
4/3-6/3 N.m )0/4-0/6 Kg.m(

براي سوار کردن چراغ عکس مراحل پياده کردن اقدام 
نمایيد. 

5- پس از جدا کردن فيش ها چراغ را جدا کنيد.
عمل بستن عکس عمل باز کردن است.

تنظيم چراغهای جلو:
باد  ابتدا مطمئن شوید که  برای تنظيم چراغ های جلو 
الستيک ها در حالت استاندارد است. سپس خودرو را در 

یک سطح صاف قرار داده و چراغ را تنظيم کنيد.
)برای روش تنظيم چراغ های جلو به کتاب تجهيزات 

الکتریکی مراجعه شود(.

پياده و سوار کردن چراغ ها
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پياده و سوار کردن شيشه جلو:

توجه: 
ابزارهای  از  جلو  شيشه   کردن  پياده  و  سوار  منظور  به 

مخصوص  این کار استفاده کنيد. 

1- ابتدا قطعات زیر را جدا نمایيد:
- آفتابگيرها

- سقف کاذب
- رو ستونی های جلو

- آینه جلو و برف پاک کن ها 
- زه هاي دور شيشه 

از چسب سيلر جدا  مناسب  ابزار  بوسيله  را  2- شيشه 
کنيد. براي جدا کردن شيشه مي توانيد به روش زیر نيز 
عمل کنيد. ابتدا بوسيله یک درفش سوراخي در داخل 
داخل سوراخ  از  را  کنيد. سپس یک سيم  ایجاد  سيلر 

ایجاد شده رد کنيد. 
سپس )توسط دو نفر یکي در داخل خودرو و دیگری در 
خارج خودرو( دو سر نخ را گرفته و در سرتاسر شيشه 
این مرحله  از  بعد  از شيشه جدا شود.  تا سيلر  بکشيد 

شيشه را از روي بدنه بردارید.

پياده و سوار کردن شيشه ها
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توجه: 
را  شيشه  نصب  محل  در  باقيمانده  سيلرهاي  اضافات 

ببرید. 

نصب شيشه جلو: 
از یک چاقو سطح درزگيری شده روي  استفاده  با   -1
بدنه را صاف کنيد و اجازه دهيد حدود 1 تا 2 ميليمتر 

از ضخامت سيلر روي بدنه باقي بماند. 
در صورتي که قسمتي از سيلر از بدنه کنده شد، از سيلر 

جدید استفاده کرده و آن را ترميم کنيد. 

2- در حدود 5 سانتي متر از سطحي که شيشه بر روي 
آن قرار مي گيرد و اطراف آن قسمتي که چسب هاي 

باقيمانده روي آن قرار دارد را تميز کنيد. 
نوار اسفنجی را در فاصله 5 ميليمتري از لبه شيشه با 

احتياط بزنيد و اجازه دهيد تا خشک شود. 

پياده و سوار کردن شيشه ها
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3-  توسط قلم مو اطراف محلي که شيشه قرار مي گيرد 
زمان  در  طبيعي  بطور  تا  دهيد  اجازه  و  زده  پرایمر  را 

حدود 20 تا 30 دقيقه خشک شود. 

توجه:
دقت کنيد در این هنگام سطح مورد نظر توسط گرد و 
غبار و یا روغن کثيف نشود و با دست نيز سطح مورد 

نظر را لمس نکنيد. 

4- فاصله پرکن ها را در محل هایي که در شکل نشان 
هاي  زه  خارهاي  سپس  کنيد،  نصب  است  شده  داده 
دور شيشه را نصب کنيد و دقت کنيد خارهاي مذکور 

شکسته یا ترک برداشته نباشند. 

6- بعد از اینکه از خشک شدن پرایمر مطمئن شدید، 
بوسيله ابزار مخصوص سيلر را با فاصله 5 ميليمتر از لبه 

شيشه به ضخامت 11 ميليمتر بزنيد. 

درصورت نياز مي توانيد سيلر را به  منظور از بين  بردن 
ناصافي هاي آن صاف کنيد. 

پياده و سوار کردن شيشه ها
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7- شيشه جلو را در محل نصب آن قرار دهيد. 

توجه: 
تا زماني که سيلر کاماًل خشک نشده است شيشه ها را 
پایين نگه دارید تا در هنگام باز و بسته کردن درها از 
تغييرات فشار داخل اتاق و نهایتاً اعمال نيرو به شيشه 

جلوگيري بعمل آید. 

زمان خشک شدن سيلر : 

بعد از خشک شدن سيلر، سيلرهاي اضافي را به وسيله 
تيغ جدا کنيد. محل نصب را از لحاظ نشتي آب بررسي 
خشک  کاماًل  را  آب  نشتي،  وجود  صورت  در  و  کنيد. 

کرده و در محل مجدداً سيلر بزنيد. 

شيشه  نصب  ازمحل  آب  نشتي  عدم  از  اینکه  از  بعد 
مطمئن شدید، نسبت به سوار کردن اجزاء زیر را روی 

خودرو اقدام کنيد.
- زه هاي دور شيشه 

- آینه جلو و برف پاک کن ها 
- رو ستونی های جلو

- سقف کاذب
- آفتابگيرها

زمان خشک 
شدن

زمان خشک شدن 
سطحي دما

12 ساعت در حدود 1/5 ساعت 5°C

4   ساعت در حدود 1   ساعت 20°C

2   ساعت در حدود 10 دقيقه 35°C

پياده و سوار کردن شيشه ها
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پياده کردن شيشه عقب:
محافظ شيشه عقب را باز کنيد.

گشتاور بستن پيچ های محافظ:
8-12 N.m )0/8-1/2 Kg.m(

جای نشيمنگاه شيشه را تميز کنيد.

شيشه را بوسيله ابزار مناسب از چسب سيلر جدا کنيد.
برای جدا کردن شيشه می توانيد به روش زیر نيز عمل 

کنيد:
ابتدا بوسيله یک درفش سوراخی در داخل سيلر ایجاد 
ایجاد  از داخل سوراخ  را  نایلونی محکم  نخ  کنيد، یک 

شده رد کنيد.
)توسط دو نفر یکي در داخل خودرو و یکي در خارج 
خودرو( دو سر نخ را گرفته و در سرتاسر شيشه بکشيد 
تا سيلر از شيشه جدا شود. بعد از این مرحله شيشه را 

از روي بدنه بوسيله ابزار مخصوص بردارید.

توجه: 
را  شيشه  نصب  محل  در  باقيمانده  سيلرهاي  اضافات 

ببرید. 
از حد داغ شود  استفاده شده بيش  نخ  در صورتي که 
را  نخ  یا  صورت  این  در  دارد  وجود  شدن  پاره  امکان 
یک  روي  بر  طوالني  مدت  به  را  آن  یا  و  کنيد  خنک 

محل نکشيد. 

پياده و سوار کردن شيشه ها
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نصب شيشه عقب: 
از یک چاقو سطح درزگيری شده روي  استفاده  با   -1
بدنه را صاف کنيد و اجازه دهيد حدود 1 تا 2 ميليمتر 

از ضخامت سيلر روي بدنه باقي بماند. 
از  شد،  کنده  بدنه  از  سيلر  از  قسمتي  که  صورتي  در 

سيلرجدید استفاده کرده و آن را ترميم کنيد. 
2- در حدود 5 سانتي متر از سطحي که شيشه بر روي 
آن قرار مي گيرد و اطراف آن قسمتي که چسب هاي 

باقيمانده روي آن قرار دارد را تميز کنيد. 
3- توسط قلم مو اطراف محلي که شيشه روی آن قرار 
مي گيرد را پرایمر زده و اجازه دهيد تا بطور طبيعي در 

زمان حدود 20 تا 30 دقيقه خشک شود. 

توجه:
دقت کنيد در این هنگام سطح مورد نظر توسط گرد و 
غبار و یا روغن کثيف نشود و با دست نيز سطح مورد 

نظر را لمس نکنيد. 

4- نوار اسفنجی را روی شيشه نصب نمایيد.
روی محل قرار گيری شيشه را با سيلر پوشانده و شيشه 

را روی بدنه نصب کنيد.

پياده و سوار کردن شيشه ها

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعمیرات و سرويس سايپا 151/ بدنه و تزئینات

50

پياده کردن موتور برف پاک کن: 
1- پيچ ها و نگهدارنده ها را باز کنيد. 
2- مهره هاي نگهدارنده را باز کنيد. 

گشتاور بستن پيچ ها:
7-10 N.m )0/7-1 Kg.m(

3- کانکتور متصل به موتور برف پاک کن را جدا کنيد. 
بندي  اهرم  از  کن  پاک  برف  موتور  کردن  جدا  براي 
آن یک پيچ گوشتي بين اهرم و اهرم لنگ قرارداده و 

بچرخانيد تا اهرم از اهرم لنگ جدا شود. 

توجه: 
موتور اهرم لنگ را جز در مواقع ضروري جدا نکنيد. 

براي سوار کردن عکس مراحل پياده کردن اقدام نمایيد 
و دقت نمایيد تنظيمات نشان داده شده در شکل رعایت 

شده باشند. 

پياده و سوار کردن موتور برف پاک کن و اهرم های آن
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پياده و سوارکردن آينه هاي جانبي
1- قاب لچکي 

2- درزگير
3- آینه 

4- شيشه آینه 

پيچ هاي نگهدارنده قاب لچکي را باز کنيد و قاب لچکي 
را خارج کنيد. 

پيچ هاي نگهدارنده آینه به بدنه را باز کرده و آینه را 
خارج کنيد. 

براي سوار کردن آینه عکس مراحل پياده کردن اقدام 
نمایيد. 

پياده و سوار کردن آينه های جانبی
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پياده کردن نوار روي سقف 
یک   وسيله  به  ابتدا  سقف  روي  نوار  کردن  پياده  براي 
پيچ گوشتي زه روي سقف را بلند کنيد و بوسيله چاقو 

یا تيغ چسب آن را ببرید و نوار را جدا کنيد. 
را  نوار  و خود  نوار  نصب  ابتدا محل  نصب مجدد  براي 
و  زده  چسب  سپس  بزنيد  پرایمر  کرده،  تميز  کاماًل 

بچسبانيد. 

توجه:
توسعه می شود از نوار کنده شده مجدداً استفاده نشود. 

پياده و سوار کردن نوار روی سقف
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پياده و سوار کردن زه هاي جانبي 
1- با استفاده از یک تيغ یا کاتر چسب ميان زه و بدنه 
را ببرید، دقت کنيد که چاقو به سطح رنگ شده آسيبي 

وارد نکند.

2- چسب هاي باقيمانده بر روي بدنه را پاک کنيد. 

توجه: 
تا جایي که امکان دارد بدون آسيب زدن به سطح زه و 

بدنه چسب هاي باقيمانده را جدا کنيد. 

3- در صورتي که جدا کردن چسب ها مشکل مي باشد 
از یک سشوار براي گرم کردن زه استفاده کنيد. 

که  کنيد  دقت  ابتدا  جانبي  هاي  زه  نصب  براي   -4
هيچگونه چربي و گرد و خاک بر روي زه ها وجود نداشته 

باشد. سپس بر روي زه، چسب دو طرفه بچسبانيد. 

پياده و سوار کردن زه هاي جانبي 
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5- زه را با محل قرارگيري آن تنظيم کرده و آن را بر 
روي بدنه بچسبانيد. 

توجه: 
چسبندگي چسب در دماي کمتر از 20 درجه سانتيگراد 
کاهش پيدا مي کند. بنابراین بهتر است قبل از چسباندن 

زه ها، سطح بدنه را گرم کنيد. 

پياده و سوار کردن زه هاي جانبي 

محل هاي اعمال درزگيری:
به منظور استحکام بخشيدن به بعضي قطعات، جلوگيري 
درزگير  از  آببندي  همچنين  و  لرزش  و  صدا  ایجاد  از 

استفاده مي شود. 
معموالً بين قطعاتي که بر روي یکدیگر جوش مي شوند 

درزگيری مي شود مثاًل بين رویي و تویي درب ها. 
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باز کردن و بستن قفل های اتاق بار:
1- ابتدا مانند شکل زبانه را از داخل قفل باز کنيد.

2- پيچ های درب را در قسمت کف باز کنيد.

گشتاور بستن پيچ ها:
65 -91 N.m )6/5-9/1 Kg.m(

باز کردن درب قسمت بار:
1- پيچ قسمت بغل را باز کنيد.

گشتاور بستن پيچ ها:
18 -26 N.m )1/8-2/6 Kg.m(
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2- پيچ های اتصال مجموعه قفل را باز کنيد.

گشتاور بستن پيچ ها:
5 N.m )0/5 Kg.m(

پياده  مراحل  عکس  بار  اتاق  درب  کردن  سوار  نحوه 
کردن می باشد.

پياده و سوار کردن درب اتاق بار
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نصب قطعات آسيب ديده: 
بدنه خودرو،  در  نظر  مورد  هاي  قسمت  تعمير  از  پس 
مطمئن شوید که قطعات کفي و قطعات بدنه به درستي 
نصب شوند و درب های خودرو هنگام باز شدن در حالت 

صحيح قرار گيرند.
داراي صدمات جدي شده اند حتماً  که  قطعات  تمامي 
بدنه  اجزاي  تغيير شکل  باعث  زیرا  شوند  تعویض  باید 

مي شوند.
قطعه     متعارف،  در حد  دیدگي  آسيب  در صورت  فقط 

مي تواند تعمير شود.
قطعه اي که تعویض مي گردد باید درست در محل خود 
بنشيند تا عدم تقارن و یا کج بودن در بدنه بوجود نياید.

بعد از قرار دادن قطعه یا قطعات تعویضي در محل خود 
باید اندازه هاي استاندارد بدنه )که در قسمت هاي قبل 
به آن اشاره شده است( دقيقاً رعایت شده باشد در غير 
این صورت باید تعمير مجدداً انجام گيرد تا اندازه هاي 

مطلوب حاصل گردد. 

برش قطعات بدنه: 
همه اجزاء اتصاالت باید به دقت و جز به جز جوشکاري 
شود. براي نتيجه بهتر صفحات فلزي باید مطابق شکل 
بهترین  به  دستيابي  براي  گيرند.  قرار  هم  روی  مقابل 
اتصال بين قطعه تعویضي و بدنه خودرو در هنگام برش 
سانتيمتر  سه  دیده،  صدمه  اجزای  و  تعویضی  قطعات 
اضافه تر از لبه ها  در نظر گرفته شده و سپس برش 

زده شود. 

توجه 1:
دقت کنيد در صورت تعویض کامل قطعه تا حد امکان 

از نقطه جوش استفاده کنيد. 
تعداد نقطه جوش در هر 20 سانتيمتر حدود 6-7 عدد 
و در جاهایي که احتياج به تقویت زیاد دارند 8-9 عدد 

مي باشد. 

انواع برش

1- بدنه 
2- قطعه تعویضي 

3- محل اتصال
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توجه 2: 
با توجه به اینکه تمامي رنگها ، مواد ضدزنگ و ... از خود 
گازهاي مضر ایجاد مي کنند و در صورت گرم شدن این 
نمایندگي  در  کنيد  دقت  هستند،  اشتعال  قابل  گازها 
مجاز حتماً وسایل اطفاء حریق و لوازمي براي محافظت 
از سالمتي کارکنان از جمله ماسک، دستکش و عينک 

و ... وجود داشته باشد.

توجه 3: 
تا حد امکان در صورتي که مي خواهيد برش از ناحيه 
جوش انجام شود نقطه جوش ها را بوسيله درل و یا گاز 

انبر جدا کنيد

توجه 4: 
هاي  محل  از  را  قطعات  المقدور  حتي  کنيد  دقت 
انفجاري جدا کنيد تا کمترین  مشخص شده در نقشه 
تغيير ابعاد و خرابي را داشته باشيد و سعي کنيد تا حد 
امکان روشهاي تعميراتي خود را به روشهاي مونتاژ در 
کارخانه )بصورت استاندارد( که قباًل توضيح داده شده 

است نزدیک کنيد. 

توجه 5: 
ابتدا رنگ سطح قطعه را یا بوسيله ضد رنگ و یا سرپيک 
و یا رنده مخصوص این کار بردارید و محل برش را بطور 

کامل شناسایي و مشخص کنيد

برش باالیي گلگير، ستون ها، ساید  براي برش قسمت 
برش  قسمت  در  شده  گفته  موارد  حتماً  بدنه  از  هایي 
را رعایت کنيد. حتي المقدور برش را از قسمت هایي 

انجام دهيد که پيچ و خم کمتري دارند.

انواع برش

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعمیرات و سرويس سايپا 151/ بدنه و تزئینات

59

و  تعميرات  در  استفاده  مورد  جوشکاري  انواع 
مونتاژ بدنه: 

1- نقطه جوش: 
 بوسيله عبور مقدار زیادي جریان از دو صفحه که برروي 
الکترونها از روي صفحات  یکدیگر قرار دارند و حرکت 
باعث ایجاد اتصال و پيوند بين صفحات و نقطه جوش 
بدنه  مونتاژ  در خطوط  بيشتر  جوش  این  از  شود.  مي 

استفاده مي شود.
باید دقت  با نقطه جوش هميشه  در هنگام جوشکاري 
کرد که مقدار جریان با توجه به صفحات تنظيم گردد 
زیرا کم بودن جریان باعث عدم جوشکاري صفحات و 
زیاد بودن جریان باعث سوراخ شدن صفحات مي شود 
کرد  رعایت  باید  جوش  نوع  این  در  که  دیگري  نکته 
واحد  در  جوش  نقطه  تعداد  شدن  زیاد  که  است  این 
سطح بيشتر از حد استاندارد باعث کم شدن استحکام 

صفحات مي گردد. 

2- جوش 
مکانيزم جوش co2 شبيه به جوش قوس الکتریکي بوده  
اکسيداسيون  از  جلوگيري  منظور  به  که  تفاوت  این  با 
هنگام جوشکاري ازگاز co2 استفاده مي شود. از جوش 
co2 در هنگام مونتاژ قطعات بدنه در جاهایي که نياز به 

استحکام بيشتر مي باشد و در محل هایي که استفاده از 
نقطه جوش باعث ایجاد لطمه به سطح بيروني قطعات 

مي شود استفاده می گردد.

جوش برنج )جوش استيلن(
به  برنجي  اي  ميله  کردن  ذوب  این جوش  کار  اساس 
وسيله حرارت است این جوش براي جاهایي که کمتر 
در معرض دید هستند و الزم است که فاصله اي پر شود 

استفاده می گردد.
از مزایاي این جوش استحکام و قابل دسترس بودن آن 

مي باشد.
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جوش قلع: 
بيشتر  و  است  برخوردار  کمي  استحکام  از  جوش  این 
بدنه  سطح  در  که  شيارهایي  و  درزها  کردن  پر  براي 

وجود دارد استفاده مي شود.
 باید دقت کرد براي استفاده از این جوش سطح مورد 
نظر قباًل باید بوسيله مواد مخصوص کاماًل تميز شود در 

غير این صورت جوش به سطح متصل نمي شود.
از مزایاي این جوش امکان تراش راحت و صافي سطح 
مطلوب  دید  قابل  سطوح  براي  کاماًل  که  مي باشد،  آن 

است. 
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جوشکاري                                                               
صافکاري 

قبل از جوشکاري همه سطوح باید کاماًل تميز و عاري 
از رنگ شود.

از  بعد  را  ها  جوش  نقطه  و  ها  جوش  همه  جزئيات 
ها  جوش  خوب  کيفيت  از  و  کنيد  بررسي  جوشکاري 

اطمينان حاصل کنيد.

نکته مهم: 
هر  در  نسایيد،  حد  از  بيش  را  سطوح  که  کنيد  دقت 
حالت استحکام قطعات باید حفظ شود و در صورتي که 
از نقطه جوش استفاده مي کنيد بيش از حد استاندارد 
نقطه  حد  از  بيش  بودن  زیاد  زیرا  نزنيد  جوش  نقطه 

جوش باعث کم شدن استحکام قطعات مي شود. 
تاجایي که امکان دارد از سنباده نرم استفاده کنيد.

استفاده از سنباده زبر باعث مي شود که زبري سطح از 
زیر رنگ دیده شود.

باشد     باالتر  قدر شماره سنباده  توجه کنيد که هر چه 
افزایش        کاري  سنباده  زمان  است(،  نرمتر  )سنباده 
مي یابد ولي کيفيت سطح از نظر صافي بهتر خواهد بود.

بدنه  شده  داده  شکل  تغيير  هاي  بخش  خصوصيات 
تغيير  نباید  تعمير  از  بعد  کابين  داخل  هاي  بخش  و 
است  مهم  بسيار  بنابراین  رسد.  نظر  به  خراب  یا  کند 
که جوشکاري طبق روش صحيح جوشکاري و در محل 
نقطه  از  استفاده  امکان  صورت  در  شود،  انجام  درست 

جوش به جاي سيم جوش توصيه مي شود.
و  تعداد  دیده  آسيب  قطعه  برداشتن  از  قبل  هميشه 
همان  از  و  کنيد  بررسي  را  جوشها  نقطه  دقيق  محل 
تعداد و محل نقطه جوشها براي قطعه تعویضي استفاده 
کنيد. هنگام جوشکاري نقطه جوش قطر نقطه جوش 
مغز  حداقل  قطر  کند،  تجاوز  ميليمتر   6 از  نباید  ها 
نقطه جوش 5 ميليمتر باید باشد تا از استحکام باالي 
دادن  قرار  با  کار  این  براي  شود.  حاصل  اطمينان  آن 
زدن  ضربه  و  دونقطه  بين  شيار  در  گوشتي  پيچ  یک 
با چکش بدون شکستن اتصال استحکام آن را بررسي 
)MIG( مطمئن شوید  کنيد. هنگام جوشکاري ميگ 
که اتصال بدنه به خوبي انجام شده و کابل برق آن به 
خوبي به الکترود متصل شده باشد، بسيار مهم است که 
برداشتن  به  نيازي  انجام شود که  به نحوي  جوشکاري 
قطعات الکتریکي از روي خودرو نباشد. اگر اتصال بدنه 
خوب نباشد امکان آسيب رسيدن به قطعات الکتریکي 
به وسيله تغيير ناگهاني جریان در بدنه فلزي وجود دارد.

به منظور جوشکاري و متصل کردن قطعات تعویضي به 
یکدیگر سوراخهایي به قطر حدود 6 ميليمتر در سطوح 

مورد نظر به نفوذ پذیري بيشتر جوش ایجاد کنيد.
در هنگام نصب قطعات و همچنين بعد از نصب قطعات 
در  ایراد  آمدن  بوجود  از  منظور جلوگيري  به  تعویضي 
سایر قسمتها حتماً ابعاد و اندازه هاي کنترلي داده شده 

در ابتداي کتاب را بررسي و رعایت کنيد.

درزگيرها و آب بندي 
شوند  درزگيري  باید  که  هایي  محل  به  بخش  این  در 
االمکان  است همواره سعي کنيد که حتي  اشاره شده 
شود  مي  گرفته  بکار  توليد  در  که  روشهایي  همان  از 

استفاده کنيد .
آب بندي قطعات توسط موارد زیر صورت مي پذیرد:

1- ماستيک:
گرفته  بکار  بدنه  در  فلزي  ورق  دور  اتصال  محل  در 
مي شود که به آن همينگ درزگير نيز اطالق مي شود             

)در قسمت بدنه(
2- درزگير :

آب  جهت  و  شود  مي  استفاده  کاري  رنگ  قسمت  در 
بندي قسمت هاي مختلف بدنه بکار گرفته مي شود.

 :PVC 3- چسب
جهت عایق کاري زیر اتاق خودرو استفاده مي گردد.

توجه: 
از  توانيد  مي  بدنه  قطعات  کاري  ماستيک  منظور  به 

ماستيک Terostat-3215 استفاده کنيد.
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آماده سازي سطوح براي انجام رنگ کاري : 
و  )آهن(  فلز  با  اکسيژن  تماس  از  به منظور جلوگيري 
جلوگيري از خوردگي و اکسيد شدن رویه بيروني خودرو 
از پوشش هاي ضد خوردگي، استري رنگ استفاده مي 
قطعات  تعویض  یا  و  تعمير  مراحل  انجام  از  بعد  شود. 
بدنه  و...  زدایي  چربي  و  قطعات  کاري  تميز  و  معيوب 
مي  آماده  کاري  رنگ  براي  سطوح  سازي  آماده  براي 
کاري  رنگ  براي  سطوح  سازي  آماده  منظور  به  شود. 

مراحل ذیل را پياده کنيد. 
یا  و  تعویض  که  هایي  قسمت  یا  و   ( بدنه  سطح  ابتدا 
از بين بردن پليسه هاي  اند( را به منظور  تعمير شده 
 p320 سنباده  ها  ناخالصي  سایر  یا  و  جوش  از  ناشي 

بزنيد. 
توجه : 

در هنگام سنباده زدن دقت کنيد که سنباده کاري در 
جهت هاي معين و به صورت موزون انجام شود

)آستري   E.D آستري  از  کاري  سنباده  انجام  از  بعد 
فيلي( استفاده کرده و اجازه دهيد تا آستري بطور کامل 
خشک شود )بهتر است با استفاده از چراغ کوره اي با 
دماي 80C درجه و به مدت )8 – 7 دقيقه( آستري را 

خشک کنيد( 
با استفاده از سنباده p400 سطح مورد نظر را  مجدداً 

سنباده کاري کنيد.
p500 سطح مورد نظر را  از سنباده  با استفاده  سپس 
مجددا به منظور رفع خط وخش هاي ریز سنباده کاري 
آماده  کاري  تميز  از  بعد  نظر  مورد  سطح  حال  کنيد. 

پاشيدن رنگ است بعد از این مرحله رنگ را بپاشيد.
توجه 1: 

از گرد و خاک  دقت کنيد رنگ را در محيطي به دور 
برروي خودرو بپاشيد

توجه 2: 
از رنگ هاي پایه استاندارد )solvent( استفاده کنيد.

توجه 3: 
شدن  دورنگ  از  جلوگيري  منظور  به  کنيد  دقت 
خودروهاي فرسوده از مکمل هاي اضافه در داخل رنگ 
پایه استفاده شود اجازه دهيد رنگ کاماًل خشک شود  
)بهتر است بوسيله چراغ کوره اي در دماي C˚80 در 

حدود 15 دقيقه اجازه دهيد تا رنگ خشک شود( 
کن(  خشک  و  استاليت  )مخلوط  کيلر  الیه  دو  سپس 

بزنيد واجازه دهيد رنگ کاماًل خشک شود.
- بعد از این مرحله از سنباده نرم 1500-2000 استفاده 

کرده تا زبري سطح گرفته شود.
بعداز این مرحله سطح آماده پوليش کاري است.

انواع جوشکاری

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعمیرات و سرويس سايپا 151/ بدنه و تزئینات

63

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


تزئينات
فصل دوم

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعمیرات و سرويس سايپا 151/ بدنه و تزئینات

66)DAB(پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده

پياده کردن غربيلک فرمان و مدول کيسه هوا  
هشدار

در  قطعات  تعویض  یا  تعميرات  هرگونه  انجام  از  قبل 
این قسمت الزم است به بخش هشدارهای کتاب کيسه 

هوای خانواده سایپا X100 مراجعه گردد.

احتياط 
کنيد،  می  استفاده  مجاز  آزمون  وسيله ي  از  اگر  حتي 
هرگز تالش نکنيد مقاومت مدار مجموعه ي کيسه ي هوا 
اندازه گيري مقاومت مدار  بگيرید. در صورت  اندازه  را 
کيسه  اتفاقي  فعال شدن  گيري،  اندازه  دستگاه  توسط 

هوا منجر به زخمي شدن شدید مي گردد. 

تذکر: 
الزم به ذکر است به دليل متفاوت بودن نوع کانکتورها 
دقيقاً  هوا  کيسه ی  کانکتورهای  اتصاالت  است  ممکن 

مشابه این دستورالعمل نباشد.
1- ابتدا برق منفی باتری را قطع کنيد.

2- حداقل 3 دقيقه صبر نمایيد.

3- با یک پيچ گوشتی دو سو فنر قالب نگه دارنده قاب 
روی فرمان را فشار دهيد تا قاب آزاد شود.

باال  راننده را کمي به سمت  4- مجموعه کيسه هواي 
فشار دهيد و مجموعه را به آرامي به سمت عقب بکشيد.
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5- کانکتور بوق را از روی غربيلک فرمان جدا کنيد. 

روی  از  را  فرمان  غربيلک  چرخشي  رابط  کانکتور   -6
مدول کيسه هوا جدا کنيد. 

گوشتی  پيچ  وسيله  به  را  داده شده  نشان  ابتدا ضامن 
یا ناخن به سمت بيرون کشيده و سپس کانکتور را از 

مدول کيسه هوا خارج کنيد.
ضامن کانکتور 

)DAB(پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده
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7- با کمک ابزار مهره اتصال غربيلک به ميله فرمان را 
باز نمایيد.

گشتاور مورد نياز برای بستن:
40-50 N.m )4-5 Kg.m(

)DAB(پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده

8- غربيلک را از ستون فرمان جدا کرده و کانکتور رابط 
چرخشي غربيلک فرمان را از دسته سيم داشبورد جدا 

کنيد.
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- سپس غربيلک را روی ستون فرمان قرار دهيد.

فرمان  غربيلک  چرخشي  رابط  نصب  حالت  در   
روی دسته راهنما

ابتدا  فرمان  ستون  روی  راهنما  دسته  نصب  از  قبل   -
را  راهنما  دسته  سپس  کرده  تنظيم  را  فرمان  زاویه ی 
بر روی ستون فرمان مونتاژ کنيد، سپس کانکتور رابط 
چرخشي غربيلک فرمان را به دسته سيم داشبورد وصل 
به ستون  بست  با  را  مربوطه  دسته سيم  کنيد. سپس 

فرمان مهار کنيد.

- سپس قابهای باال و پایين را مطابق عکس مونتاژ کنيد.

)DAB(پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده
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- مهره اتصال غربيلک فرمان را در موقعيت مربوطه قرار 
دهيد.

- ضامن قطعه رابط چرخشی غربيلک فرمان را از محل 
از محکم کردن  قبل  )این کار حتماً  خود خارج کنيد. 

مهرة غربيلک فرمان انجام شود(.

- مهره را سفت کنيد.
گشتاور بستن مهره:

40-50 N.m   (4-5 kg.m)

- کانکتور بوق را وصل کنيد.

)DAB(پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعمیرات و سرويس سايپا 151/ بدنه و تزئینات

71

- کانکتور کيسه هوا را وصل کنيد. 

- دقت کنيد که کانکتور در جای خود قفل شود.

- دقت کنيد که سيم کابل بوق موجود در غربيلک فرمان 
در داخل شيار تعبيه شده در غربيلک فرمان جای داده 
وجود  فرمان  غربيلک  در  شيار  این  صورتيکه  در  شود. 
نداشت کابل سياه رنگ بوق را به گونه ای به دور کابل 
اتصال به کيسه هوا مهار نمایيد، که باعث بروز مشکل 

در عملکرد سيستم نشود.

- مدول کيسه هوا را روی غربيلک فرمان نصب کنيد.

هایی  قالب  توسط  هوا  کيسه  مدول  که  کنيد  دقت   -
روی غربيلک فرمان نصب می شود.

و  ها  بين قالب  بوق  رنگ  کابل سياه  که  - دقت شود 
غربيلک فرمان قرار نگيرد.

صحيح  مونتاژ  از  اطمينان  حصول  جهت  پایان  در   -
کيسه هوا تست بوق را انجام دهيد.

)DAB(پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت راننده
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باز کردن قاب روی ميله فرمان:
سمت  به  را  فرمان  ميله  وضعيت  تغيير  اهرم  ابتدا   -1

پایين فشار دهيد. 

2- پيچ های اتصال قاب باال و پایين را مطابق شکل باز 
کنيد. 

3- مطابق شکل قاب پایين و باال را از هم جدا کنيد.

پياده و سوار کردن قاب روی ميل فرمان
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پياده کردن غربيلک فرمان )بدون کيسه هوا(
1- کابل منفی باتری را جدا کنيد.

در وضعيت  تا چرخها  بچرخانيد  را  فرمان  غربيلک   -2
مستقيم قرار گيرد.

3- پس از باز کردن پيچهای قاب بوق، آن را جدا کنيد.
4- کانکتور قاب بوق را جدا کنيد.

5- به منظور نصب صحيح، غربيلک فرمان و ميله فرمان 
را عالمتگذاری کنيد.

6- مهره غربيلک فرمان را باز کنيد.
40-50 N.m   (4-5 kg.m) گشتاور بستن مهره:       

فرمان  غربيلک  کردن  پياده  جهت  مناسب  ابزار  از   -7
)غربيلک کش کد 49k001001( استفاده کنيد دسته 
بطوریکه  کنيد،  جدا  فرمان  غربيلک  ميان  از  را  سيم 

غربيلک بتواند از ميله فرمان جدا شود.

PS0027
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سوار کردن غربيلک فرمان )بدون کيسه هوا(
مراحل سوار کردن غربيلک فرمان عکس مراحل پياده 

کردن آن می باشد.

پياده کردن و سوار کردن غربيلک فرمان )بدون کيسه هوا(

احتياط:
هرگز جهت در آوردن غربيلک فرمان از چکش استفاده 
نکنيد زیرا ضربات چکش باعث آسيب دیدگی غربيلک 

و ميله فرمان می گردد.
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اجزاء کنسول

1- نگه دارنده قسمت جلویی کنسول
2- مهره خودکار

3- نگه دارنده قسمت عقبی کنسول
4- پيچ مخروطی

5- پيچ
6- مجموعه کنسول عقب  

7- پيچ مخروطی 

8- مجموعه جلویی کنسول
9- پيچ مخروطی
10- بست )خار(

11- مجموعه جاسيگاری
12- سر دنده 

13- روکش دسته دنده

پياده و سوار کردن کنسول

6
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1- ابتدا سردنده را باز کنيد. 

شکل  در  شده  داده  نشان  هاي  پيچ  بازکردن  با   -2
کنسول را خارج کنيد. 

سوار کردن عکس مراحل فوق مي باشد. 

پياده و سوار کردن کنسول
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1- بدنه اصلی داشبورد
2- تقویتی بدنه داشبورد

3- پيچ تقویتی بدنه داشبورد
4- دریچه هوای باالی داشبورد چپ

5- دریچه هوای باالی داشبورد راست
6- مجموعه دریچه هوای باالی داشبورد

7- پيچ داشبورد
8- مهره فنری

9- اسکلت فلزی
10- مجموعه دریچه ورودی  هوا

11- کانال انتقال دهنده هوا )چپ(
12- کانال انتقال دهنده هوا )راست(

13- بلندگو

14- مجموعه دسته سيم داشبورد
15- ورودی های هوا به داخل اتاق

16- صفحه کيلومترشمار
17- مجموعه قاب کيلومترشمار

18- مجموعه صفحه کنترل
19- رادیو پخش

20- قاب صفحه کنترل 
21- قاب بلندگو 
22- قاب ساعت 

23- مجموعه جعبه داشبورد
24- کليد ها

پياده و سوار کردن داشبورد
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پياده وسوار کردن قاب روی صفحه کنترل
قاب روی صفحه کنترل بوسيله 7 عدد بست پشت آن 

بر روی داشبورد قرار گرفته است.
قاب را به سمت بيرون فشار داده و از جای خود خارج 

کنيد.
)عمل بستن عکس عمل باز کردن است(

پياده و سوار کردن صفحه کنترل تهويه
1- ابتدا قاب روی صفحه کنترل را خارج کنيد.

2- پيچ های اتصال صفحه کنترل را باز کنيد و همزمان 
فيش های برق مربوطه را جدا کنيد. 

3- کابل های متصل به بخاری و دریچه هوا را جدا کنيد 
و صفحه کنترل را خارج نمایيد.

)عمل بستن عکس عمل باز کردن است(

پياده و سوار کردن راديو پخش
1- قاب روی صفحه کنترل را خارج کنيد. 

و  کنيد  باز  را  داشبورد  بدنه  به  اتصال  های  پيچ   -2
همزمان فيش های برق مربوطه جدا کرده رادیو پخش 

را خارج کنيد.
)عمل بستن عکس عمل باز کردن است(

پياده و سوار کردن داشبورد
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پياده کردن جاسيگاری 
جاسيگاری جلو را از داخل محفظه خارج کنيد.

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده کردن ساعت 
1- قاب روی ساعت که بوسيله دو خار بر روی ساعت 

قرار گرفته است را از جای خود خارج کنيد.

2- بدنه ساعت را پس از باز کردن پيچ های نشان داده 
شده درشکل خارج نمایيد.

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده و سوار کردن قاب روی صفحه کيلومتر 
با  و  کنيد  باز  را  پيچ های مشخص شده در شکل   -1
خارج کردن فيش های مربوط به مه شکن و گرم کن 

قاب را بيرون بياورید. 

پياده و سوار کردن صفحه کيلومتر
1- قاب روی صفحه کيلومتر را مطابق روش فوق پياده 

کنيد.
را  باز کرده آن  را  اتصال صفحه کيلومتر  2- پيچ های 

خارج کنيد. 

2- خارهای اتصال صفحه کيلومتر را خارج کنيد. 

توجه: 
جهت نصب عکس مراحل فوق را انجام دهيد. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده کردن جعبه فيوز
پس از خارج کردن درپوش جعبه فيوز پيچ های اتصال 

آن را باز کرده جعبه را خارج کنيد. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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1- درپوش
2- کيسه هوا

3- براکت کيسه هوا
4- محفظه
5- چاشنی
6- مهره ها

)PAB(  اجزاء مدول کيسه هوای تعبيه شده برای محافظت سرنشين
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سوئيچ غير فعال سازی کيسه هوای سرنشين
داشبورد  راست  سمت  کناری  قسمت  در  سوئيچ  این 
فعال کردن کيسه  غير  و  فعال  برای  و  نصب می شود 
سيم  دسته  به  و  شود  می  استفاده  سرنشين  هوای 

داشبورد متصل است.

هشدار
در  قطعات  تعویض  یا  تعميرات  هرگونه  انجام  از  قبل 
این قسمت الزم است به بخش هشدارهای کتاب کيسه 

هوای خانواده سایپا X100 مراجعه گردد.

مجموعه کيسه هواي سرنشين 
توضيح:

سمت  داشبورد  داخل   )PAB( سرنشين  هواي  کيسه 
سرنشين  نصب مي شود و سرنشين جلو را در برخورد 
از جلو نگهداري مي کند.»ACU« به موقع دستور باز 

شدن کيسه هواي سرنشين را مي دهد.
احتياط

کيسه   مجموعه ي  مدار  مقاومت  نکنيد  تالش  گز  هر 
هوا را اندازه بگيرید حتي اگر از وسيله ي آزمون مجاز 
مدار  مقاومت  گيري  اندازه  صورت  در  کنيد.  استفاده 
کيسه  اتفاقي  فعال شدن  گيري،  اندازه  دستگاه  توسط 

هوا منجر به زخمي شدن شدید مي گردد. 

برای  شده  تعبيه  هوا ی  کيسه  سيستم  عملکرد 
)PAB(سرنشين جلو

با  برای سرنشين جلو  تعبيه شده  پوشش کيسه هوای 
داشبورد  روی  شده  تعبيه  بست  و  قالب  شدن  درگير 

نصب می شود.
را  هوا  کيسه  روی  پوش  در  اتصال  محل  زیر  شکلهای 

نشان می دهد. 

)PAB(  معرفی اجزا سيستم کيسه هوای تعبيه شده برای سرنشين
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قالبهای بااليی

قالبهای پايينی

 قالبهای باالیی

 قالبهای پایينی

)PAB(  معرفی اجزا سيستم کيسه هوای تعبيه شده برای سرنشين
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پياده کردن کيسه هوای تعبيه شده برای سرنشين 
)PAB( جلو

1- ابتدا کابل منفی باتری را جدا نمایيد و به مدت 3 
دقيقه قبل از شروع کار صبر کنيد.

2- دو عدد پيچ جعبه داشبورد باز شود.

3- دو عدد مهره M8 محل اتصال کيسه هوای سرنشين 
PAB و براکت های CCB می بایست با دقت و احتياط 

از داخل جعبه داشبورد باز شود.

گشتاوربستن مهره ها:
4 -6 N.m )0/4-0/6 Kg.m(

مهره

براکت
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4- درپوش کيسه هوای سرنشين را با کمک دست جدا 
نيروی  با  را  هوا  کيسه  پایين  و  باال  های  قالب  کنيد. 

دست جدا کنيد.

از   PAB به کيسه هوای سرنشين  5- کانکتور مربوط 
دسته سيم داشبورد را از کيسه هوا جدا کنيد.

برای سوار کردن عکس مراحل باال را انجام دهيد.

احتياط:
هوای  کيسه  کانکتور  نصب  هنگام  در  که  کنيد  دقت 
در  کانکتور  این  داشبورد،  PAB دسته سيم  سرنشين 

دو مرحله مونتاژ می شود.

)PAB( پياده و سوار کردن کيسه هوای تعبيه شده برای سرنشين
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پياده و سوار کردن داشبورد
توجه : 

را جدا  باتري  کابل منفي  ابتدا  انجام هر کاري  از  قبل 
کنيد. 

الف- مجموعه هاي زیر را همانطور که قباًل توضيح داده 
شده اند باز نمائيد. 

• غربيلک فرمان
• کنسول 

• قاب روي صفحه کنترل 
• مجموعه صفحه کنترل

• رادیو پخش
• دسته راهنما
• جعبه فيوز 

• قاب روي ميل فرمان 

1- محل اتصال داشبورد به بدنه در شکل روبرو نشان 
داده شده است.

گشتاور بستن پيچ های 1:
8 -12 N.m )0/8-1/2 Kg.m(

گشتاور بستن پيچ های 2:
20 -30 N.m )2-3 Kg.m(

پياده و سوار کردن داشبورد

2- درپوش روی پيچ ها را بوسيله پيچ گوشتی باز کنيد.
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3- پيچ های اتصال را باز کرده داشبورد را جدا کنيد. 

4- پيچ های جانبی داشبورد را بوسيله آچار بوکس باز 
کنيد.

5- کابل های بخاری جدا شود 
6- کانکتورها و فيش های برق را جدا کنيد.
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اجزاء درب  

1- محفظه داخل درب 
2- روکش فوم داخلی درب 

3- زیر آرنجی
4- قاب کليد برقی شيشه باال بر درب چپ

5- کليد برقی شيشه باال بر درب چپ
6- اتصال دهنده پالستيکی

7- پيچ مخروطی

8- خار پيچ
9- روپوش پيچ

10- قطعه پالستيکی ضامن قفل
11- دستگيره داخلی درب 

12- صفحه )عایق( نایلونی درب 
13- تودری

14- الستيک آببندی درب  

پياده و سوار کردن اجزاء درب
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پياده و سوار کردن تودری درب 

توجه:
داخلی  قاب  است  الزم  درب  تودری  کردن  باز  از  قبل 
کردن  و سوار  پياده  قسمت  )به  کنيد.  باز  را  بغل  آینه 

آینه مراجعه شود.(

1- پيچ های اتصال تودری را  )طبق شکل( باز کنيد.

2- پيچ اتصال دستگيره در بازکن داخلی به درب را باز 
کنيد. )پس از برداشتن روکش روی پيچ(.

3- پيچ اتصال تودری را در قسمت دستگيره داخلی  باز 
کنيد.
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5- دستگيره درب باز کن را باز کنيد.

توجه: 
عمل سوارکردن تودری عکس عمل باز شدن است.

سپس  کنيد،  باز  را  تودری  باالی  خارهای  ابتدا   -4
باالبر جدا  از کليد شيشه  را  باالبر  سوکت کليد شيشه 
تا همه  بيرون بکشيد  به طرف  را  تودری  کنيد. سپس 

خارهای اتصال جداشوند. )13 عدد خار(

پياده و سوار کردن تو دری درب 
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توجه:
هنگام سوار کردن تودری از سالم بودن خارها مطمئن 

شوید 
نحوه جازدن خارها بر روی تودری مطابق شکل روبرو 

است.

پياده و سوار کردن اهرم داخلی قفل درب
مطابق شکل  را  درب  کن  قفل  دکمه  روکش  ابتدا   -1

بيرون آورید. 

2- با پيچاندن دکمه قفل کن، آن را خارج نمائيد. 

توجه: 
سوار کردن عکس مراحل فوق مي باشد. 

پياده و سوار کردن اهرم داخلی قفل درب
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پياده و سوار کردن نوار دور درب 
مطابق شکل مقابل به آرامي نوار  دور درب را با فشار به 

سمت خارج، جدا کنيد. 

توجه: 
جهت سوار کردن عکس عمل فوق را انجام دهيد

پياده و سوار کردن نوارهای  دور درب   
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پياده و سوار کردن نوار روي ستون درب 
ابتدا مطابق شکل با بازکردن پيچ هاي زه پادري آن را 

جدا نمائيد. 

سپس نوار مورد نظر را بيرون آورید. 

پياده و سوار کردن نوار روي ستون درب   
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1- آفتابگير چپ 
2- آفتابگير راست
3- دستگيره  سقف 

4- آینه  داخل
5- آینه  بيروني  چپ  )تاشو(

6- آینه بيروني راست )تاشو(

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده و سوار کردن آينه داخل اتاق 
1- بوسيله پيچ گوشتي قاب روي پایه آینه را جدا کنيد. 
نگهدارنده جدا  روی  از  بصورت کشویی  را  آینه  سپس 

نمائيد. 

توجه:
جهت نصب عکس مراحل فوق را انجام دهيد.

پياده و سوار کردن آفتابگير 
پيچ هاي اتصال آفتابگير به سقف را باز کرده و آفتابگير 

را در آوردید. 

توجه: 
جهت نصب عکس عمل فوق را انجام دهيد. 
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پياده و سوار کردن دستگيره هاي سقف 
1- بوسيله یک پيچ گوشتي قاب روي دستگيره را خارج 

کنيد. 

2- پيچ هاي اتصال دستگيره به سقف را باز کنيد. 

توجه: 
جهت سوار کردن عکس مراحل فوق عمل کنيد. 

پياده و سوار کردن دستگيره هاي سقف 
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پياده و سوار کردن کمربندهاي ايمني 

1- کمربند ایمني چپ 
2- کمربند ایمني راست 

3- پيچ
4- مهره 

توجه: 
تا حد امکان از دستکاري در قفل کمربند و جمع کن آن خودداري کنيد.
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اجزاء کمربند های ايمنی

1- قاب ثابت کننده کمربند 
2- مجموعه کمربند ایمنی  

3- قاب ستون باال
4- قاب ستون پایين

اجزاء کمربند های ايمنی
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پياده و سوار کردن کمربند ايمنی سرنشين 
1- قاب پایينی ستون و روکش قالب کمربند را بوسيله 

اهرم پيچ گوشتی باز کنيد.

2- روکش روی پيچ فوقانی را باز کنيد.

3- اتصال باالیي کمربند به ستون را باز کنيد. 

گشتاور بستن پيچ:
39 -80 N.m )3/9-8 Kg.m(

4- پيچ های اتصال پایين ستون و اتصال بدنه که در 
شکل  مشخص شده را باز کنيد.

گشتاور بستن پيچ 1:
17 -23 N.m )1/7-2/3 Kg.m(

گشتاور بستن پيچ 2:
39 -80 N.m )3/9-8 Kg.m(1

2
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5- پيچ های مشخص شده در شکل را باز کنيد.

گشتاور بستن پيچ:
4 -6 N.m )0/4-0/6 Kg.m(

توجه: 
سوار کردن کمربند ها عکس عمل پياده سازی است

پياده و سوار کردن کمربند های ايمنی
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پياده و سوار کردن قفل کمربند ايمنی 
های  پيچ  کردن  باز  با  ایمنی  های  کمربند  های  قفل 

نشان داده شده در شکل باز می شود.
گشتاور بستن پيچ ها:

39 -52 N.m )3/9-5/2 Kg.m(

توجه: 
سوار کردن عکس عمل پياده سازی است.

کنترل کمربندهای ايمنی
بسته         و  باز  راحتی  به  کمربند  که  کنيد  بررسی   -1

می شود.
2- از عملکرد قفل کمربند اطمينان حاصل کنيد.

جمع کن کمربند را بيرون بياورید و کمربند را در حالت 
عمودی از آن بيرون بکشيد، سپس کمربند را به تدریج 
با زاویه از جمع کن خارج کنيد. جمع کن باید در زاویه 

حدود 30 درجه کمربند را قفل کند.
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پياده و سوار کردن قاب بااليي ستون جلو 
بعد از بازکردن نوار دور ستون درب، مطابق شکل قاب 

مربوطه را خارج نمائيد. 

توجه: 
سوار کردن عکس عمل فوق مي باشد.

پياده و سوار کردن قاب پائيني ستون جلو
قاب پایينی ستون جلو را با کشيدن آن و نيز نوار دور 

ستون جلو، خارج نمائيد. 

توجه:
سوار کردن عکس عمل فوق مي باشد. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده کردن قاب پاييني ديواره عقب
سمت  به  کشيدن  با  را  نظر  مورد  قاب  شکل،  مطابق 

بيرون خارج نمایيد. 
 

پياده و سوار کردن قاب بااليي ستون عقب 
1- ابتدا پيچ اتصال کمربند ایمني به قاب را با برداشتن 

درپوش روي آن باز کنيد. 

2- مطابق شکل مقابل، قاب را باز کنيد.
توجه: 

جهت سوار کردن عکس مراحل فوق را انجام دهيد. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده و سوار کردن روکش سقف 
ابتدا قسمت هاي زیر را همان طور که قباًل گفته شده 

است باز کنيد:
1- چراغ روي سقف

2- دستگيره روي سقف
3- آئينه وسط
4- آفتابگيرها

5- قاب هاي باالیي روي ستون ها
با فلش نشان  سپس خارهاي روي سقف که در شکل 
کامل  بطور  سقف  تا  آوردید  بيرون  را  است  شده  داده 

جدا شود. 

توجه: 
آن              کردن  پياده  عکس  سقف  روکش  کردن  سوار 

مي باشد.   

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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صندلي 

اجزاء و قطعات 
1- قاب کناري صندلي 

2- مکانيزم تنظيم پشتی صندلي 
3- بازویی حرکت پشتی صندلی

4- پایه و ریل صندلي 
5- پشت سری 

6- پشتي صندلي
7- کفی صندلی

پياده و سوار کردن صندلی
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پياده کردن صندلي 
1- اهرم تنظيم پشتي صندلي را بکشيد و اجازه دهيد 

پشتي تا انتها به جلو حرکت کند.
2- اهرم تنظيم کفی صندلي را بکشيد و صندلي را تا 

انتها به عقب حرکت دهيد. 
3- دو عدد پيچ جلوي صندلي را باز نمائيد. 

4- صندلي را به جلو حرکت دهيد. 
5- مهره هاي پشت صندلي را باز نمائيد. 

6- صندلي را خارج نمائيد. 
7- براي سوارکردن صندلي، عکس مراحل پياده سازي 

عمل نمائيد. 
گشتاور مورد نياز بستن پيچها و مهره ها:

39-51N.m  )3/9-5/1 Kg.m(    

بازديد 
صندلي،  کفی  و  پشتي  اهرمهاي  نمائيد  کنترل   -1

عملکرد مناسب و روان داشته باشد. 
بازدید  ظاهري  لحاظ  از  را  صندلي  زیرین  قسمت   -2
نمائيد و مکانيزم تنظيم صندلی را از نظر آسيب دیدگي 

و سایش بررسي نمائيد. 
3- به قطعات متحرک بدون روکش گریس بزنيد. 

پياده و سوار کردن صندلی

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعمیرات و سرويس سايپا 151/ بدنه و تزئینات

109 پياده و سوار کردن صندلی

پياده کردن روکش پشتي صندلي جلو
1- صندلي را از روي خودرو پياده نمائيد. 

2- روکش اهرم تنظيم پشتي صندلي را پياده نمائيد. 

3- از قسمت زیرصندلي، نگه دارنده هاي پيچ را بداخل 
فشار دهيد و درپوش را پياده نمائيد. 

4- دو عدد پيچ قاب کناري صندلي را باز نمائيد. 
5- براي صندلي راننده بعد از باز کردن درپوش اهرم، 

پيچ آن را باز نمائيد و اهرم تنظيم را پياده نمائيد. 

6- قاب کناري صندلي را پياده نمائيد. 
7- پشت سري را پياده نمائيد و نگه دارنده هاي آن را 

از محل خود خارج نمائيد. 
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8- خارهاي فنري روکش پشتي صندلي را خارج نمائيد. 
9- روکش صندلي را رو به باال کشيده و از محل خود 

خارج نمائيد. 
10- جهت نصب، عکس مراحل پياده کردن عمل نمائيد. 

پياده کردن روکش کفی صندلي جلو
1- اهرم تنظيم پشتي صندلي را خارج نمانيد. 
2- خارهاي فنري روکش کفی را خارج نمائيد. 

3- روکش کفی و فوم را پياده نمائيد. 

سوار کردن روکش کفی صندلي جلو 
1- روکش را روي فوم صندلي قرار دهيد. 

2- خارهاي فنري را نصب نمائيد. 
3- پشتي صندلي و اهرم تنظيم صندلي را نصب نمائيد. 

پياده و سوار کردن صندلی
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پياده کردن پشت سري 
1- پشت سري را باال بکشيد تا قفل شود. 

2- ضامن نگه دارنده پشت سري را فشار داده و آن را 
خارج نمائيد. 

سوار کردن پشت سري 
1- پشت سري را روي نگه دارنده هاي آن قرار داده و 

آن را به سمت پائين فشار دهيد تا قفل شود. 
2- ضامن نگه دارنده پشت سري را فشار داده و پشت 

سري را به اندازه مناسب تنظيم نمائيد. 
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113   فرم نظرات و پيشنهادات

فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

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