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پیش گفتار

پيشگفتار :

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا  به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 
خودروی سایپا212 تهیه و تدوین شده است.

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب ، روش تعمیرات خود 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 
خود  ارزشمند  پیشنهادات  با  همراه  را  مراتب  اشکال  نوع  هر  مشاهده  صورت  در  تا  میشود  درخواست  کنند  می 

)فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد( به مدیریت مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایید.
الزم به ذکر است که هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.

گروه خودروسازی سایپا
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

8 مشخصات و گشتاور اتصاالت

مقدار/نوع            عنوانردیف

الکتریکیسیستم فرمان1

تلسکوپینوع میل فرمان2

چهار شاخه ایاتصاالت میل فرمان3

دنده شانه اینوع جعبه فرمان4

mm 380قطر غربیلک5

6)Lock to Lock( میزان گردش غربیلک)3/0 دور )1080 درجه

45.3 درجه بر میلیمترنسبت جعبه فرمان7

mm 1±136کورس دنده شانه ای8

مطابق جدول گشتاور فرمان الکتریکیگشتاور غربیلک فرمان9

 جدول گشتاور فرمان الکتریکی
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

 مشخصات سيستم فرمان

ردیف مشخصات واحد فرمان الکتریکی

ستون فرمان کورس تنظیم 30 میلیمتر

جعبه فرمان لقي دنده شانه اي 0 میلیمتر

حداکثر زاویه چرخ
داخلي درجه 37.5(+0.5,-1.5)

خارجی درجه 31.4

ستون فرمان و شفت واسطه

مشخصات آیتم

BRUSH  EPS نوع

420W قدرت

موتور
3.4±0.34N.m گشتاور

1100±200rpm سرعت

65A جریان الکتریکی

16.5:1 نسبت تعویض دنده

60N.m ماکزیمم گشتاور خروجی

گشتاور و زوایا سنسور

Collapsing type شفت واسطه

جعبه فرمان

مشخصات  آیتم

Split type نوع

45.3 نسبت
جعبه فرمان

136 ± 1mm  کورس دنده شانه ای

24mm  قطر دنده شانه ای

15mm فاصله تا مرکز
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

 مشخصات سيستم فرمان10

فرمان الکتریکیمشخصاتردیف
گشتاور اتصال )~( 

جعبه فرمان

kg.m 5.1~3.1مهره قفلي سیبک )میل رابط( جعبه فرمان
31~51 N.m

نصب بست پالستیکينصب گردگیر بر روي جعبه فرمان

kg.m 8~6 انتهاي دنده شانه اي به میل رابط فرمان
60~80 N.m

تنظیم مهره یوک
5~6 kg.m

 50~60 N.m

جدول مقادیر گشتاور
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

 مشخصات سيستم فرمان

مقدار/نوععنوانردیف

گشتاور پیچ شفت واسطه به جعبه فرمان1
 1.8~2.7 kg.m

18-27 N.m

گشتاور پیچ چهار شاخه به ستون فرمان2
1.8~2.7 kg.m

18-27 N.m

گشتاور پیچ ها و مهره های نصب جعبه فرمان به بدنه3
3.8~5.3 kg.m

38-53 N.m

گشتاور مهره های نصب گردگیر4
0.6~0.9 kg.m

6-9 N.m

گشتاور پیچ ها و مهره های نصب براکت ستون فرمان به بدنه5
1.6 ~2.3 kg.m

16-23 N.m

گشتاور اتصال مهره های براکت پایین ستون فرمان به مجموعه پدال6
1.6 ~2.3 kg.m

16-23 N.m

گشتاور اتصال پیچ شفت واسطه به چهار شاخ7
1.8 ~2.7 kg.m

18-27 N.m

گشتاور مهره اتصال سیبک فرمان به سگدست8
3~4.5 kg.m
30-45 N.m

گشتاور مهره نصب غربیلک به ستون فرمان9
4~5 kg.m
40-50 N.m

N.m(9~12 kg.m) 120-90گشتاور سفت کردن پیچ چرخ ها10

جدول1زوایای کمبر و کستر و کینگ پین و تواین11
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

مشخصات سيستم فرمان

جدول۱- مقادیر زوایای چرخهای جلو و عقب در حالت بدون بار 

مقدار توانایی کمبر
Kingpin 

Inclination کستر
 اختالف

Camber 
 چپ و
راست

  اختالف
Caster  

 چپ و
راست

جلو عقب جلو عقب

6 َ+ 42 َ 
(Toe in)

-6 َ + 30َ 
(Toe in)

30 َ ± 45َ
-1°
35 َ ±30َ

13° 
10 َ±45 َ 1°± 45 َ < = 45َ < = 45َ4 ± 3 mm

 محاسبه اندازه
 براساس قطر
خارجی تایر

2 ± 3 mm
 محاسبه اندازه
 براساس قطر
خارجی تایر
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

شماتيک دیاگرام مدار فرمان الکتریکی  
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

ECU پين های ترمينال

کانکتورشماره پایهنام پایه

VCC17
باتری

GND81

CAN-H9

سیگنال خودرو

N.C.10
N.C.11
N.C.12

IG SW KEY.13
CAN-L.14

N.C15
N.C16
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

   ابزار ها

نام ابزار:  اندازه گیري گشتاور 
موارد استفاده:  برای اندازه گیري گشتاور 

نام ابزار: سيبک کش
موارد استفاده:  ابزار براي بیرون کشیدن سیبک فرمان

PS001

PS002
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

)EPS( دستورالعمل عمومی عيب یابی فرمان الکتریکی
در این سیستم از یک الکترو موتور برای تامین نیروی  فرمان استفاده می شود. عملکرد الکترو موتور به سیستم فرمان 
وابسته است. ماژول کنترل EPS، عملکرد الکترو موتور را بر اساس اطالعات دریافتی از هر سنسور و CAN ) شبکه 

کنترل الکتریکی ( کنترل می کند.
از بازکردن اجزا و قطعات ستون فرمان الکتریکی خودداری کرده و درصورت معیوب بودن آن را به شکل یکپارچه 

تعویض کنید.

دستورالعمل عمومی عيب یابی

1- به قسمت های الکترونیکی ضربه وارد نکنید. در صورت ضربه دیدن یا سقوط قطعه، آن را تعویض کنید.
2- از ورود رطوبت و گرما به قسمت های الکترونیکی اجتناب کنید.

3- برای جلوگیری از تغییر شکل یا ایجاد الکتریسیته ساکن از تماس با ترمینال کانکتورهای جلوگیری کنید.
4 - الکتروموتور قسمت های سنسور گشتاور را در معرض ضربه قرار ندهید و اگر مورد ضربه و سقوط قرار گرفت آن 

را تعویض کنید.
5 - متصل یا جدا کردن کانکتورهای بایستی فقط در هنگام قرارداشتن سوییچ استارت در وضعیت OFF انجام شود.

نکات توضیحات عالئم عیوب آیتم مورد بررسی علت عیب

 EPS به  زدن  ضربه  از 
هیچ  .به  کنید  خودداری 
قسمتی بار اضافی وارد نکنید.

بر اثر وقوع عیوب قابل مشاهده 
غربیلک  مشاهده  غیرقابل  و 
فرمان ممکن است به یک طرف 
قسمتهای  شود.کلیه  کشیده 
ضربه  به  حساس   ECUموتورو
وارتعاش هستند / اضافه بار می 

تواند باعث آسیب شود.

صدای غیر عادی الکتروموتور

افت/ضربه/اضافه بار

خرابی مدار- نقاط جوش 
 PCB غلط شکستگی

آسیب دیدگی
قطعات حساس 

ECU

ضربه  اتصاالت  اجزاء  به 
و  نصب  موقع  نکنید.  وارد 
اعمال گشتاور برای بازکردن 
ابزار  از  فرمان  غربیلک 
از  کنید.  استفاده  مخصوص 
چکش زدن و ضربه زدن به 

EPS  خودداری کنید.

می  ورودی  شفت  در  بار  اضافه 
سنسور  عیب  بروز  باعث  تواند 

گشتاور شود.

تاثیر ناکافی بودن نیروی 
فرمان سنسور گشتاور

  EPS به  زدن  ضربه  از 
خودداری کنید.

تاثیر ناکافی بودن نیروی 
فرمان )یکسان نبودن 
سمت چپ و راست (

شفت

بار اضافی به دسته سیم ها 
وارد نکنید

دسته  کانکتورهای  شدن  جدا 
سیم از دسته سیم  نامناسب بودن عملکرد دسته سیم ضربه زدن / کشیدن

هنگام انبارش دما و رطوبت 
نگه  مجاز  محدوده  در  را 

دارید.

نفوذ مقداری رطوبت می  وجود 
تواند باعث بروز عیب در عملکرد 

الکترو موتور / ECU  شود.

غیر عادی بودن نیروی 
فرمان در اثر عملکرد 
نامطلوب الکتروموتور/

ECU

ECU /الکتروموتور غیر عادی بودن 
دمای انبارش
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

دستورالعمل عيب یابی
قبل و پس از تغییرات سیستم فرمان EPS ، عملیات عیب یابی را مطابق دستورالعمل زیر انجام دهید.

ECU: واحد کنترل الکترونیکی
CAN: شبکه کنترل الکترونیکی

EMS: سیستم مدیریت الکترونیکی موتور
چنانچه عالئم زیر حین کارکرد عادی خودرو ایجاد شده و چراغ هشدار EPS روشن نشود این موارد مربوط به سیستم 

فرمان الکتریکی نمی باشد.
بعد از قرار دادن سوییچ استارت در وضعیت ON به علت انجام خود عیب یابی سیستم EPS  غربیلک از حالت عادی 

سفت تر شده و پس از گذشت 2 ثانیه به حالت عادی برمی گردد.
بعد از قراردادن سوییچ استارت در وضعیت OFF/ON ممکن است صدای اضافی از رله EPS شنیده شود که این 

مورد عادی است.
هنگام توقف خودرو و یا حرکت با سرعت های پایین ممکن است صدای اضافی از الکترو موتور فرمان شنیده شود که 

این مورد عادی می باشد.

شرایط عادی : موتور نباید نیروی کمکی فراهم نکند
شرایط تست

رفع عیب علت احتمالی عالئم

ECU  تعویض شود ECU معیوب بودن
الکترو موتور نیروی کمکی 

ایجاد می کند
سوییچ استارت در محل 

OFF  IG خطوط منبع تغذیه
بازرسی شود IG وجود منبع تغذیه

شرایط عادی : موتور نباید نیروی کمکی فراهم نکند. چراغ خطر روشن شود.
شرایط تست

رفع عیب علت احتمالی عالئم

خط CAN  بازرسی شود EMS CAN عدم دریافت 
سیگنال

الکترو موتور نیروی کمکی 
ایجاد می کند

سوییچ استارت در وضعیت 
ON موتوردر وضعیت  

OFF

شرایط عادی : موتور نباید نیروی کمکی فراهم نکند. چراغ خطر روشن نشود.
شرایط تست

رفع عیب علت احتمالی عالئم

مدار سوییچ استارت بازرسی 
شود

معیوب بودن منبع تغذیه به 
سوییچ استارت چراغ هشدار روشن شود 

وموتور نیروی کمکی ایجاد 
نکند سوییچ استارت در وضعیت 

ON موتور در وضعیت/ON

با استفاده از دستگاه عیب 
یاب بررسی شده وتعمیر یا 

تعویض شود.

تشخیص کد خطا توسط 
سیستم

مدار CAN بازرسی و چک 
شود.

 CAN معیوب بودن ارتباط
بین سیستم فرمان و جلو 

داشبورد

چراغ هشدار روشن شود و موتور 
نیروی کمکی فراهم کند.
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 راهنمای عيب یابی سيستم فرمان

نوع 
عيب

روش رفع عيبعلت احتمالي
سفتي  فرمان

تنظیم   کنیدکم بودن فشار باد الستیک ها
تنظیم   فرمان  انجام  دهیدنامناسب بودن زوایاي  فرمان

تعویض و یا تعمیر کنیدسفتی  اتصاالت جعبه فرمان

تعویض  و  یا  تعمیر کنیددرگیر بودن اجزاء و قطعات ستون  فرمان

عملکرد  نامناسب  تلسکوپي فرمان و یا شل بودن پیچ 
هاي نصب آن

تلسکوپي  را تعمیر  ویا  تعویض و یا پیچ 
هاي آنرا سفت کنید

تعویض کنیدعملکرد نامناسب جعبه فرمان

ت فرمان به سختي 
ش

برگ
صورت

مي گيرد

تنظیم کنیدنامناسب بودن باد الستیک ها
تنظیم کنیدنامناسب بودن زوایاي فرمان

تعویض و یا تنظیم کنیدسفت بودن اتصاالت جعبه فرمان

جعبه فرمان را تعویض کنیدمعیوب بودن جعبه فرمان

عملکرد    
نا  منظم 

)بي قاعده( فرمان الکتریکی

تعویض کنیدعملکرد نامناسب ستون فرمان

تعمیر یا تعویض کنیدسفت بودن اتصاالت جعبه فرمان

تعمیر یا تعویض کنیدعملکرد نامناسب جعبه فرمان 

ت مي 
ک سم

ک فرمان به ی
غربيل

شد
ک

تنظیم کنیدیکسان نبودن باد الستیک ها

تنظیم نادرست نیروي پیش بار جعبه فرمان و یا 
تنظیم یا تعویض کنیدفرسودگي بلبرینگ چرخ

تنظیم کنیدنامناسب بودن زوایاي فرمان

جعبه فرمان را تعویض و یا تعمیر کنیدمعیوب بودن جعبه فرمان

صداي غيرعادي

پایه هاي  نصب  جعبه فرمان را سفت کنیدشل بودن پایه نصب جعبه فرمان

تعویض کنیدمعیوب  بودن جعبه فرمان

تعمیر و یا تعویض کنیدخرابي تلسکوپي فرمان

تعمیر  و  یا تعویض کنیدشل بودن و یا خرابي اتصاالت فرمان
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جدول کدهای خطا
اقدام اصالحی علت عيب تشریح کد خطا کد خطا

ECU تعویض شود ECU معیوب بودن سنسور گشتاورو غیر عادی بودن ولتاژ منبع 
تغذیه موتور C142A1C

کانکتور سنسور گشتاور بررسی شود.
سنسور گشتاور تعویض شود.

ECU تعویض شود.

ECUمعیوب بودن سنسور گشتاورو
وکانکتور قطع ارتباط سنسور گشتاور C142B29

کانکتور سنسور گشتاور بررسی شود.
سنسور گشتاور تعویض شود.

ECU تعویض شود

 ECU معیوب بودن سنسور گشتاورو
وکانکتور

قطع ارتباط سنسور اصلی 
گشتاور                 C142C29

کانکتور سنسور گشتاور بررسی شود.
سنسور گشتاور تعویض شود.

ECUتعویض شود

 ECUمعیوب بودن سنسور گشتاورو
وکانکتور

هماهنگ نبودن سنسورهای 
گشتاور C142D29

زاویه غربیلک فرمان کالیبره شود کالیبره نبودن زاویه غربیلک فرمان کالیبره نبودن زاویه غربیلک 
فرمان C142029

ECU تعویض شود.           ECU معیوب بودن سنسور گشتاورو  Aعدم وجود سیگنال زاویه C142129

ECU تعویض شود.           ECU معیوب بودن سنسور گشتاورو R عدم وجود سیگنال زاویه C142229

ECU تعویض شود.           ECU معیوب بودن سنسور گشتاورو عدم تطابق سیگنال زاویه 
R,A C142329

کانکتور موتوربررسی شود.
موتورتعویض شود.

ECU تعویض شود

ECU معیوب بودن کانکتورموتور و
وموتور.

غیرعادی بودن ولتاژ 
الکتروموتور C143A1C

موتورتعویض شود.
ECU تعویض شود. ECUمعیوب بودن موتور و غیرعادی بودن شدت جریان 

الکترو موتور C143B1D

ECU تعویض شود.           ECU معیوب بودن معیوب بودن مدار فرمان 
الکتروموتور C143C04

موتورتعویض شود.
ECU تعویض شود.           ECUمعیوب بودن موتور و

بزرگ بودن بیش از حد 
اختالف بین شدت جریان 

واقعی و شدت جریان هدف
C143D1D

ECU تعویض شود.           معیوب بودن رله ECU معیوب بودن رله C144A04

ECU تعویض شود.           ECUمعیوب بودن معیوب بودن مدار پردازش  
ECU  سیگنال C144C04

ولتاژ باتری بررسی شود
تعویض شود معیوب بودنECU و باتری باالبودن بیش از حد ولتاژ 

باتری U100317

ولتاژ باتری بررسی شود
تعویض شود معیوب بودنECU و باتری پایین بودن بیش از حد ولتاژ 

باتری U100316

Can bus بررسی شود وECU تعویض 
شود  CAN bus غیرعادی بودن مدار                 CAN bus قطعی مدار U007300

پیام موتور بررسی شود .
ECU تعویض شود

عدم دریافت پیام موتوردر زمان 
مناسب

قطعی ارتباط با سیستم 
الکترونیکی کنترل موتور U010087

پیام سرعت خودرو بررسی شود . 
ECU تعویض شود

عدم دریافت پیام سرعت خودرودر 
زمان مناسب

قطع ارتباط با سیستم  
  ABS_ESC U012187
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کليات سيستم فرمان الکتریکی 
این نوع فرمان مشابه هیدرولیکی آن عمل میکند ولی 
زیادي  مزایاي  داراي  و  بوده  متفاوت  ساختار  لحاظ  از 

نسبت به نوع هیدرولیک است. 
کمکی  سیستم  عملکرد  دائمی  مشکل  فرمان  این  در 
زمانی  الکتریکی  یعنی سیستم  است،  فرمان حل شده 
عمل میکند که چرخشی در فرمان بوجود آید بعبارت 

دیگر گشتاوري موجود باشد.
فرمان الکتریکی از سه قسمت اساسی زیر تشکیل شده 

است که به سیستم فرمان مکانیکی اضافه میشود: 
(Torque Sensor)1. سنسور گشتاور

 Brushless Motor) DC 2. موتور با جریان مستقیم
(DC

 Electronic) ECU یا  الکترونیکی  کنترل  واحد   .3
(Control Unit

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


21

  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

نماي کلي سيستم فرمان الکتریکی

 1- ستون فرمان الکتریکی
 2- شفت واسطه 
 3- جعبه فرمان

نماي کلي سيستم فرمان الکتریکی

PS004
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سيستم فرمان الکتریکی

اندازه گيری نيروی مقاوم فرمان الکتریکی

با استفاده از لپ تاپ و دستگاه عیب یاب EPS خاص 
نیروی غربیلک در زوایای مختلف فرمان خوانده می شود 
عملیات  فرمان  مقاوم  نیروی  اصالح  به  نیاز  در صورت 
بصورت خاص نرم افزاری و UPLOAD برنامه جدید 

روی ECU برای عملکرد فرمان صورت می گیرد .
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ميزان فرمان 

ميزان فرمان ) چرخهای جلو (
بازدید مقدماتی :

1- باد الستیک را بازدید کرده و در صورت لزوم فشار 
آن را به حد استاندارد برسانید.

2- میزان لقی بلبرینگ چرخ جلو را اندازه گرفته و در 
صورت لزوم آن را اصالح کنید.

)باالنس  کنید.  آزمایش  را  چرخ  و  الستیک  لنگی   -3
چرخ(

4- سیبک ها و اتصال فرمان را چک کنید تا بیش از 
اندازه معمول شل نباشد.

5- اتومبیل را روی یک زمین صاف و مسطح قرار دهید  
دقت کنید که اتومبیل بار و یا سرنشین نداشته باشد.

6- اختالف ارتفاع بین مرکز چرخ تا لبه گلگیر چپ و 
راست باید کمتر از ده میلیمتر باشد.

بازدید تواین :
از  ها  چرخ  تا  بزنید  باال  را  اتومبیل  جلوی  قسمت   -1

سطح زمین جدا شوند.
2- چرخ ها را با دست چرخانده و با استفاده از گچ در 
حالی که چرخ ها می چرخند، وسط آج های هر یک از 

الستیک ها را عالمت بزنید.
3- فاصله بین خطوط عالمت را در جلو و عقب چرخ ها 

اندازه بگیرید.
هر دوی این اندازه گیری ها باید در فاصله ای مساوی 

از زمین انجام گردد. 

4±3 mm فاصله موجود بین عقب چرخ ها باید حدود
بیش از فاصله جلوی چرخ ها باشد.

B-C = 4±3mm

PS0020
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ميزان فرمان

تنظيم تواین : برای تنظیم تواین، مهره های قفلی میل 
رابط چپ و راست را شل کرده، میل های رابط را یک 

اندازه بچرخانید. 
های  رزوه  دارای  چپ  و  راست  رابط  های  میل  الف- 

راستگرد هستند. 
را   راست وچپ  رابط سمت  میل  تواین،  افزایش  جهت 

یکسان در جهت بازشدن، بپیچانید.
ب- یک بار چرخش میل رابط )در دو طرف( تواین را 

حدوداً 6 میلیمتر تغییر می دهد.
ج – بعد از تنظیم زاویه فرمان ، تواین را تنظیم کنید.

سفت  استاندارد  حد  تا  را  رابط  میل  قفلی  های  مهره 
کنید.

میزان گشتاور سفت کردن میل رابط:   
                                            51-31 نیوتن متر 
                                       5/1-3/1 کیلوگرم متر

زاویه فرمان )حداکثر زاویه چپ و راست (
بازدید: با قراردادن چرخ های جلو روی صفحه لغزنده 

دستگاه میزان فرمان زاویه فرمان را اندازه بگیرید.
تنظيم: با شل کردن مهره های قفلی میل رابط فرمان و 

چرخاندن میل رابط زاویه فرمان را تنظیم کنید.

37.5 º )+0.5 -1.5( º زاویه فرمان: داخلی 
31.4 º                    خارجی

راست  و  زوایای چپ  که  دهید  انجام  را طوری  تنظیم 
فرمان به یک اندازه باشد و ضمناً الزم است که پس از 
تنظیم ، غربیلک فرمان در حالت مستقیم و چرخها در 

مرکز قرار گیرند.

PS0021
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بازدید کمبر و کستر

بازدید کمبر و کستر
لغزنده                  صفحه  روی  جلو  های  چرخ  قراردادن  با 
گیری  اندازه  زیر  بشرح  را  وکستر  کمبر  گیری،  اندازه 

کنید :
1- اتومبیل را جک زده قالپاق و مهره های توپی چرخ 

را باز کنید .
سپس ابزار مبدل را به طریقی که در شکل نشان داده 

شده ببندید .  

 

فوق  ابزار  به  را  کستر  و  کمبر  گیری  اندازه  وسیله   -2
وصل کنید و میزان کمبر و کستر را اندازه بگیرید.

30 َ ± 45َ مقدار کمبر   
 1 º ± 45َ مقدار کستر    

اختالف چپ و راست
45َ  یا کمتر کمبر :    
45َ  یا کمتر کستر :     

قابل  غیر  این خودرو  در  و کستر  کمبر  زوایای  توجه: 
تنظیم می باشند.

PS0024

PS0025
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مجموعه ميل فرمان عمودی و غربيلک فرمان

اجزاء و قطعات 
1- ماژول ایربگ

2- مهره قفلی
3- غربیلک فرمان 

4- قاب میل فرمان 
5- دسته راهنما

6- ستون فرمان الکتریکی
7- پیچ اتصال

8- الکتروموتور 

9- شفت واسطه 
10- پیچ چهارشاخه فرمان

11- چهار شاخه فرمان
12- بست گردگیر

13- گردگیر
14- مهره

15- صفحه محافظ
16- اهرم تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان
)ECU(17- واحد کنترل الکترونیکی

مجموعه ميل فرمان عمودی و غربيلک فرمان

PS0026
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پياده کردن 

پياده کردن ستون فرمان و شفت واسطه 
1- کابل منفی باتری را جدا کرده و30 ثانیه صبر کنید.

2- غربیلک فرمان را بچرخانید تا چرخ ها در وضعیت 
مستقیم قرار گیرد.

3- ماژول ایربگ روی غربیلک فرمان را باز کنید.

4- پس از باز کردن پیچ های قاب بوق، آن را جدا کنید.
5- کانکتور قاب بوق را جدا کنید.

6- به منظور نصب صحیح، غربیلک فرمان و شفت را 
عالمت گذاری کنید.

7- مهره غربیلک فرمان را باز کنید.

 
8- از ابزار مخصوص جهت پیاده کردن غربیلک فرمان 
میان  از  را  سیم  دسته  کنید  استفاده  کش(  )غربیلک 
غربیلک فرمان جدا کنید به طوری که غربیلک بتواند از 

شفت جدا شود.
احتياط

هرگز جهت جدا کردن غربیلک فرمان از چکش استفاده 
نکنید زیرا ضربات چکش باعث آسیب دیدگی غربیلک 

و شفت فرمان می گردد.

PS0027
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پياده کردن 

9- پیچ های روی قاب پایینی میل فرمان را باز کرده و 
قاب باالیی را از قاب پایینی جدا کنید.

10- براکت میل فرمان را بعد از شل کردن پیچ های آن
 و سپس سوییچ چرخشی را باز کنید.

11- پیچ های دسته راهنما را باز کنید.
12- کانکتورهای دسته راهنما را جدا کنید .

13- دسته راهنما را از میل فرمان بیرون بکشید.
14- پیچ های باالیی نصب میل فرمان را باز کنید .

15- کانکتور سوییچ چرخشی را جدا نمایید.

PS0028
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پياده کردن 

16 - پس از باز کردن پیچ اتصال چهارشاخ فرمان آن را 
از پینیون جعبه فرمان جدا کنید.

را جدا  فرمان  به ستون  کانکتورهای متصل  تمام   -17
کنید.

احتياط 
با فک های  از گیره  نگهداشتن میل فرمان  ثابت  برای 
برنجی استفاده کنید و یا اینکه میل فرمان را به همراه 

یک تکه پارچه در داخل فک های گیره نگهدارید.
18- مهره چهارشاخه را باز کنید.

19- پیچ های پایینی نصب میل فرمان را باز کنید.

20- میل فرمان را خارج کنید.
21- گردگیر و پایه آن را جدا کنید.
22- پیچ شفت واسطه را باز کنید.

PS0031
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) ECU (پياده وسو ار کردن واحد کنترل الکترونيکی

الکترونیکی  کنترل  واحد  و  کنید  بازدید  را  پیچ   -1
الکتریکی  از ستون فرمان  براکت  به همراه  را   )ECU(

جدا کنید.

 )ECU( 2- پیچ را بازکنید و واحد کنترل الکترونیکی
و براکت را جدا کنید.

ECU بررسی
ECU -1  را  از نظر آسیب دیدگی و دفرمگی بررسی 

کنید. 
آسیب  هرگونه  وجود  نظر  از  را   ECU های  رزوه   -2

دیدگی بررسی کنید.
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بازدید 

بازدید 
ستون فرمان 

مجموعه میل فرمان را از لحاظ آسیب دیدگی، دفرمگی
و ترک خوردگی بازدید و در صورت نیاز آن را تعویض 

کنید.

شفت واسطه 
تعویض  لزوم  صورت  در  و  کرده  بازدید  را  ذیل  موارد 

کنید:
2- آسیب دیدگی شفت 

3- ترک خوردگی و یا پوسیدگی گردگیر   

چهارشاخه فرمان 
چهارشاخه فرمان را از نظر شل بودن و یا هرگونه آسیب
دیگر بازدید کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

PS0034
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سوار کردن 

سوار کردن 
1- پیچ شفت واسطه را سفت کنید.

گشتاور مورد نیاز:                        27-18 نیوتن متر
                                       2/7-1/8 کیلو گرم متر

       
2- گردگیر و پایه آن را نصب کنید .

گشتاور مورد نیاز 9-6 نیوتن متر
                  0/9-0/6 کیلو گرم متر

3- پیچ چهارشاخه را بر روی میل فرمان نصب کنید.

گشتاور مورد نیاز 27-18 نیوتن متر
                  2/7-1/8 کیلو گرم متر

4- چهارشاخه را با شفت واسطه متصل و پیچ آن را
 کمی سفت کنید.

5- پیچ های باالیی نصب میل فرمان را ببندید.

گشتاور مورد نیاز 53-38 نیوتن متر
                   5/3-3/8 کیلو گرم متر

6- به منظور نصب میل فرمان ، میل فرمان را در راستای 
شفت واسطه فشار دهید.

فرمان  میل  براکت  و  پایینی  اتصال  پیچ  مابین  فاصله 
نباید بیشتر از 0/5 میلی متر باشد.

گشتاور مورد نیاز 23-16 نیوتن متر
                   2/3-1/6 کیلو گرم متر

7- پیچ شفت واسطه را سفت کنید .

گشتاور مورد نیاز 27-18 نیوتن متر
                   2/7-1/8 کیلو گرم متر

فرمان  میل  روی  بر  را  فرمان  الکترونیکی  سیستم   -8
نصب کنید و از پیچ های جدید جهت نصب آن استفاده 

کنید و پیچ ها را تا جایی سفت کنید که محکم شود.
گشتاور مورد نیاز 23-16 نیوتن متر

2.3-1.6کیلو گرم متر
9- سیستم الکترونیکی فرمان را متصل نمایید.

10- مجموعه دسته راهنما را نصب کنید .
11- کانکتورهای دسته راهنما را متصل نمایید.

12- پیچ های دسته راهنما را نصب کنید .
13- براکت میل فرمان را نصب کنید .

PS0037
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PS0039
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سوار کردن 

فرمان،  میل  پایینی  و  باالیی  قاب  نصب  از  بعد   -14
پیچ های آن را نصب و محکم کنید.

15- غربیلک فرمان را نصب کنید.
16- مهره اتصال غربیلک فرمان را محکم کنید.

گشتاور مورد نیاز: 50-40 نیوتن متر
                          5-4 کیلو گرم متر

17-زبانه تنظیم سوییچ چرخشی را بیرون بکشید. 
برروی  منفی  ترمینال  و  اصلی  سوکت  18-ابتدای 

مجموعه ایربگ راننده را نصب کنید.
موقعیت  در  پایین  و  باال  راهنمای  گایدهای  19-پین 

قرارداده شوند.
20- ابتدا دو زبانه باال در موقعیت قرار داده شود سپس 

دو زبانه پایین با یک فشار در محل قرار بگیرند.
21- قاب بوق را نصب کنید.

22- کابل منفی باتری را نصب کنید.

PS0040
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باز کردن مجموعه جعبه فرمان

نماي باز کردن مجموعه جعبه فرمان الکتریکی از بدنه و چرخ ها
1- اشپیل 

2- مهره قفلي
3- پیچ و مهره نصب شفت واسطه

4- شفت واسطه
5- پیچ و مهره نصب جعبه فرمان

6- مجموعه جعبه فرمان

باز کردن مجموعه جعبه فرمان
نحوه قرارگیري قطعات مرتبط و نصب شده با مجموعه جعبه فرمان نمایش داده شده است. 

PS0042
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باز کردن 

باز کردن 
بوسیله  و  بلند کرده  بوسیله جک  را  1- جلوي خودرو 

خرک آنرا مهار کنید.
2- چرخ ها را پیاده کنید.

3- اشپیل سیبک را درآورده و مهره را باز کنید.
4- سیبک فرمان را بوسیله ابزار مخصوص از سگدست 

جدا کنید. 

باز  را  فرمان  جعبه  نگهدارنده  پایه  نصب  پیچهاي   -5
کنید. 

0k130283021

PS0043

PS0044

از  را  گردگیر  و  کرده  باز  را  گردگیر  سیمي  بست   -6
جدا  الکتریکی  فرمان  جعبه  مجموعه  باالیي  قسمت 

کنید. 
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باز کردن 

7- شفت واسطه را پیاده کنید. 
و  بچرخانید  چپ  طرف  به  الکتریکی  فرمان  جعبه   -8
میل فرمان را از طرف بازگلگیر به طرف راست بکشید.

بیرون  راست  طرف  به  کشیدن  با  را  فرمان  جعبه   -9
آورید. 

ميل رابط فرمان 
عالمتی   ، فرمان  رابط  میل  مهره  کردن  شل  از  قبل 
بگذارید تا برای نصب مجدد بتوانید از آن استفاده کنید .
هنگام نصب نیز مهره را بر طبق عالمت فوق سفت کنید.

تعویض گردگير سيبک فرمان 
طریقه پياده کردن 

سیبک فرمان را روی یک گیره محکم کرده و قلمی را 
تحت زاویه همانطور که در شکل نشان داده شده میزان 

کنید.
را  قلم ضربه می زنید گردگیر  به  با چکش  در حالیکه 

باز کنید.

احتياط : دقت کنید تا به آن قسمتی از گردگیر که به 
سیبک فرمان وصل شده ، آسیب و خراش وارد نشود.

برای  و  نیست  مجدد  استفاده  قابل  تعویضی  گردگیر 
نصب مجدد از گردگیر نو استفاده کنید.
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باز کردن 

طریقه نصب 
 )NLGI 2 مقداری کمی گریس )از نوع لیتیوم شماره
ابزار به شماره             به گردگیر جدید مالیده و آن را داخل 
پرس  بوسیله  آنگاه  قراردهید   )0k933283025A(
گردگیر را به روی سیبک میل رابط فرمان پرس کنید. 

0k933283025A

PS0051
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ترتيب سوار کردن مجموعه جعبه فرمان الکتریکی

ترتيب سوار کردن مجموعه جعبه فرمان الکتریکی
1- پیچهاي نصب پایه نگهدارنده جعبه فرمان را نصب 

کنید. 

باالیي  قسمت  روي  بر  را  گردگیر  سیمي  بست   -2
مجموعه جعبه فرمان الکتریکی نصب کنید. 

PS0053
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ترتيب سوار کردن مجموعه جعبه فرمان الکتریکی

3- پس از نصب سیبک جعبه فرمان بر روي مجموعه 
مهره  مخصوص  ابزار  بوسیله  الکتریکی،  فرمان  جعبه 

اتصال سیبک و سگدست را تا حد مجاز سفت کنید. 

میزان گشتاور :  45~ 30 نیوتن متر
                  4/5-3 کیلو گرم متر

4- پیچهاي نصب پایه نگهدارنده جعبه فرمان الکتریکی 
را تا حد مجاز سفت کنید. 

میزان گشتاور : 53~38 نیوتن متر
                   5/3-3/8 کیلو گرم متر

5- میل رابط را نصب و سفت کنید. 

میزان گشتاور : 2/7~1/8 کیلوگرم متر
                   2/7-1/8 کیلو گرم متر

6- تنظیم زوایاي فرمان )تواین( را انجام دهید .

PS0055

PS0056
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 رینگ و الستيک

فصل دوم

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


42

  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

الستيک 

الستيک 
بازدید و تنظيمات

فشار باد الستيک  
فشار هواي الستیک را ، بطور منظم و با استفاده از گیج 
باد الستیک ها هیچ  نمایید. فشار  بازدید  فشار دقیقي 

گاه از میزان توصیه شده باالتر یا پایین تر نباشد.

فشار باد الستیک ها را، به جهت رانندگي مناسب و نیز 
فرمان پذیري ایده آل، بدون در نظر گرفتن عمر رویه 

تایر دقیقا تنظیم نمایید.   

نشتي باد
بررسي کنید که هیچ گونه نشتي باد از سوپاپ ) والو( 

الستیک وجود نداشته باشد.
 1- الستیک 

 2- والو الستیک 
 3- رینگ 

3

سایز تایر میزان فشار باد چرخ جلو
Kpa(bar)

میزان فشار باد چرخ عقب
Kpa(bar)

185.65R14 210(2.1) 210(2.1)

PS00106

PS00107

PS00108

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


43

  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

سایيدگي الستيک 

سایيدگي الستيک 
جهت افزودن کارآیي الستیک ها، آج هاي الستیک را 
ازنظرفرسودگي مورد بازدید قرار دهید ، زیرا فرسودگي 
نامناسب  باد  فشار  نشانگر  است  ممکن  آنها  عادي  غیر 
با  ها  بایست محل الستیک  می  این خصوص  در  بوده 
یکدیگر تعویض شود. ممکن است چرخها نیاز به باالنس 
یا سیستم تعلیق جلو نیاز به بازدید داشته باشد. الستیک 
اشیاء  برخورد   ، ها  بریدگي  لحاظ  از  بطور منظم  را  ها 
خارجي که باعث متورم شدن آنها مي شود، فرسودگي 
و سایش و یا گیر کردن مواد خارجي در بین آجها مورد 
بازدید قرار دهید. هم چنین زمانهاي بازدید را در هنگام 
تغییرات ناگهاني آب و هوا و یا پس از رانندگي در جاده 
زماني  هاي  بازه  در  و  داده  افزایش   ، غیر مسطح  هاي 
کمتر این بازدیدها را انجام دهید. جهت بررسي میزان 
سایش الستیک به نشانگرهاي داخل شیارهاي بین آنها 

توجه نمایید.
این نشانگر داراي عرض 7/ 12 میلي متر بوده و هنگامي 
که عمق آج به کمتر از 1/6 میلي متر برسد. مشخص 
یا چند  دو  نشانگرهاي سایش  مي گردند. هنگامي که 
محل از شیارهاي آج نمایان مي گردند. یا هنگامي که 
نمایان  الستیک(  هاي  نخ   ( الستیک  اصلي  هاي  الیه 

گردند، بایستي الستیک را تعویض نمود.  
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بازدید ) رینگ و الستيک ( 

بازدید ) رینگ و الستيک ( 
در صورتي که الستیک ها مکرراً نیاز به تنظیم باد داشته 

باشند، آنها را از نظر نشتي باد بازدید نمایید.
دیواره   ، والو  ،دهانه  الستیک  والو  نواحي  در  را  نشتي 
الستیک و طوقه بازدید نمایید. الستیک را از نظر وجود 
ترک ، آسیب دیدگي و یا وجود مواد و اشیاء خارجي 

نظیر سنگ ریزه ، شیشه و میخ بازدید نمایید.
رینگ هاي چرخها را بطور منظم ، از نظر آسیب دیدگي 

و تغیر شکل بازدید نمایید.

تابيدگي رینگ و الستيک 
نگهدارنده  هاي  پایه  برروي  و  زده  را جک  خودرو   -1

ایمني ) خرک ( قرار دهید .
2- گیج اندازه گیري مخصوص را برروي رینگ قرار داده 
اندازه  کامل چرخ،  یک چرخش  در طي  را  تابیدگي  و 

گیري کنید.
3- در صورت نیاز ، رینگ را تعویض نمایید.

احتياط 
و  رینگ  مجموعه   ، الستیک  یا  رینگ  تعویض  از  پس 

الستیک را باالنس نمایید. 

مهره هاي چرخ 
1- مهره هاي چرخ را از نظر سفت بودن آنها تا مقدار 

توصیه شده بازدید نمایید.

گشتاور مورد نیاز : 118-88 نیوتن متر
                        )12-9( کیلوگرم متر

پياده و سوار کردن چرخ 
1- نواحي تماس چرخ و توپي بایستي تمیز باشد.

2- مهره هاي چرخ را تا مقدار توصیه شده سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز : 118-88 نیوتن متر
                        )12-9( کیلوگرم متر
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تعویض محل الستيک ها 

تعویض محل الستيک ها 

از  اطمینان  و  الستیکها  عمر  طول  افزایش  جهت   -1
را  الستیکها  محل   ، الستیکها  یکنواخت  ساییدگي 

هر8000 کیلومتر با یکدیگر تعویض نمایید.

احتياط 
خودرو  جلو  قسمت  در  را  الستیکها  نوع  سالمترین 

قراردهید.
پس از تعویض محل الستیکها ، فشار باد آنها را تا مقدار 

توصیه شده تنظیم نمایید.

چرخ 
باالنس چرخ    

اگر چرخها باالنس نباشد و یا رینگ و الستیک تعویض 
باالنس  دوباره  بایستي  چرخها  باشند،  شده  تعمیر  یا 

گردند. 

مقدار مجاز خارج از باالنس بودن چرخ )در لبه رینگ(:    
20 گرم  

احتياط 
در  چرخ  باالنس  جهت  را  باالنس  وزنه   2 از  بیشتر   -

قسمت دروني یا بیروني آن بکار نبرید.
- اگر مجموع وزنه ها بیشتر از 100 گرم باشد، پس از 

را  چرخ   ، چرخ  برروي  الستیک  حرکت  و  چرخاندن 
دوباره باالنس نمایید

برروي چرخ  کاماًل محکم  بطور  را  باالنس  وزنه هاي   -
قرار دهید.

- از وزنه هاي باالنس مناسب استفاده نمایید.
گیربکس  به  مجهز  مدلهاي  در  جا  در  باالنس  از   -
دیدن  آسیب  باعث  زیرا  نمایید.  خودداري  اتوماتیک 

سیستم گیربکس خواهد شد.
1- وزنه باالنس 
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 ابزار مخصوص

نام ابزار : سیبک کش
موارد استفاده: ابزار برای بیرون کشیدن سیبک فرمان 

نام ابزار : توپي کش چرخ
موارد استفاده: بیرون آوردن توپی چرخ 

نام ابزار : ابزار اندازه گیری لقی بلبرینگ چرخ جلو 
بار  نیرویی پیش  جهت تنظیم میزان  موارد استفاده: 

روی رولبرینگ ) مدل تک ردیفه(
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نام ابزار : مجموعه خارج کردن رولبرینگ ها 
باز کردن رولبرینگ چرخ جلو   جهت  موارد استفاده: 

-هوزینگ دیفرانسیل 

نام ابزار : ابزارجا زدن کاسه نمد 
موارد استفاده: جهت نصب کاسه نمد

نام ابزار : جا زدن کاسه نمد چرخ جلو 
موارد استفاده: جهت نصب کاسه نمد چرخ جلو  

 ابزار مخصوص
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 جدول عيب یابی اکسل

روش رفع عيبعلت احتماليعيب 

هنگام رانندگي در 
جاده و مسیر صاف 
و مسطح، غربیلک 
فرمان به یک طرف 

کشیده مي شود.

تنظیم یا تعویض نماییدتنظیم نامناسب لقي اولیه رولربرینگ چرخ جلو

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نماییدفنر لول ضعیف است

تعویض نمایید.ساییدگي یا آسیب دیدگي بوش بازوئي پائین

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نماییدخمیدگي سگدست

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نماییدتنظیم نبودن زاویه تواین

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نماییدفشار باد الستیک ها مناسب نیست

ساییدگي غیریکنواخت الستیک ها 
)اختالف بین ساییدگي الستیک هاي چپ و راست(

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمایید

سیستم فرمان 
تعادل ندارد

تنظیم و یا تعویض نماییدتنظیم نامناسب لقي اولیه رولربرینگ چرخ جلو

تعویض نماییدضعیف شدن فنرلول

تعویض نماییدشل بودن یا عدم کارایي کمک فنر

تعویض نماییدساییدگي و یا آسیب دیدگي بوش هاي بازوئي پایین

تنظیم نماییدتنظیم غلط تواین )جلو و عقب(

تنظیم نماییدفشار نامناسب باد الستیک ها

چرخ ها را تنظیم کنید ورینگ ها را باالنس نبودن چرخ ها یا تابیدگي رینگ ها
تعویض نمایید
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جدول عيب یابی اکسل

روش رفع عيبعلت احتماليعيب 

لقي بیش از حد غربیلک 
فرمان

تنظیم نمایید.تنظیم غلط لقي اولیه رولربرینگ چرخ جلو

به کتاب سیستم   تعلیق مراجعه نمایید.ساییدگي یا آسیب بوشهاي بازویي پایین 

ساییدگي بیش از حد با 
غیر یکنواخت الستیک ها

تنظیم نامناسب لقي رولربرینگ چرخ جلو
تنظیم نمایید.)شل بودن بیش از حد(

تنظیم نمایید.تنظیم نامناسب تواین

تنظیم نمایید.فشار نامناسب باد الستیک ها

تنظیم نمایید.باالنس نبودن چرخ ها

تعویض نمایید.خرابي رولربرینگ چرخسروصداي غیرعادي اکسل
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اکسل جلو 

اکسل جلو 
شرح 

هر یک از چرخ هاي جلو به اجزاء دیگري چون فرمان 
ترمز و اجزاء سیستم تعلیق متصل است. 

قسمت بیروني پلوس عضو محرک چرخ جلو مي باشد. 
سگدست فرمان، بعنوان عضو هدایت کننده به سیبک 
به  ها  چرخ  نگهدارنده  عضو  بعنوان  و  فرمان  میل 

رولربرینگ توپي چرخ متصل است. 
اجزاء سیستم ترمز شامل سیلندر ترمز که روي سگدست 
فرمان و دیسک چرخ مي باشد، به توپي چرخ هاي جلو 

متصل است.
توپي چرخ، داخل سگدست فرمان و روي کنس داخل 
رولربرینگ مخروطي قرار دارد. کنس داخلي رولربرینگ 
روي توپي و کنس خارجي آن داخل سگدست توسط 

پرس محکم میگردد.
فاصله  بوش  یک  توسط  رولربرینگ  بار  پیش  فاصله 
انداز که داخل سگدست و بین کنس خارجي و داخلي 

رولربرینگ نصب مي گردد، تنظیم مي شود.
هزار خاري سرپلوس داخل توپي چرخ توسط یک مهره 
هنگام  شود.  مي  محکم  پهن  تخت  واشر  یک  و  قفلي 
نو  قفلي  مهره  یک  قفلي،  مهره  نمودن  باز  یا  و  تعمیر 

جایگزین میگردد. 
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اکسل جلو

اکسل جلو

اجزاء و قطعات 
1- سیبک فرمان

2- سگدست
3- گردگیر محافظ دیسک ترمز

4- توپي چرخ
5- مهره قفلي

6- بلبرینگ دو ردیفه
7- خار
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بازدید 

بازدید )حداکثر لقي بلبرینگ چرخ(
بلبرینگ  لقي  و  نموده  بلند  را  نقلیه  وسیله  جلوي   -1
چرخ  جلو را توسط تکان دادن الستیک به عقب و جلو 

کنترل نمایید. 

حداکثر لقي : صفر میلیمتر

با دست به سرعت بچرخانید و کنترل             را  2- الستیک 
صداي  و  گردد  مي  راحتي  به  الستیک  که  نمایید 

ناهنجاري از بلبرینگ به گوش نمي رسد.

توجه 
در  نباشد.  شل  پایین  طبق  سیبک  که  باشید  مراقب 
یا شل بودن،  صورت وجود هرگونه صداي غیرعادي و 

لقي اولیه را تنظیم نمایید. 
3- چرخ را باز کرده و سپس سیلندر ترمز جلو را جدا           
آویزان  قالب  یک  توسط  فنر  کمک  از  را  آن  و  نمایید 

نمایید.

و  گذاشته  توپي چرخ  روي  را  گیري  اندازه  ساعت   -4
بکشید.  و  داده  فشار  محوري  جهت  در  را  آن  سپس 
بدین ترتیب میزان لقي انتهاي بلبرینگ چرخ را امتحان 
نمایید. اگر میزان لقي بیش از حد استاندارد است، لقي 

اولیه را تنظیم نموده و یا بلبرینگ را تعویض کنید. 

حداکثر لقي : صفر میلیمتر
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باز کردن

باز کردن
1- جلوي وسیله نقلیه را باال برده و توسط یک خرک 

ایمني آن را مهار نمایید. 
2- چرخ را باز نمایید.

3- لبه خم شده قفل مهره را صاف کرده و مهره پلوس 
را باز نمایید.

احتياط
مراقب باشید که شیار و رزوه هاي انتهاي پلوس آسیب 

نبینند. 
توجه

قفل  را  توپي  ترمزکردن،  با  مهره،  نمودن  شل  هنگام 
نمایید.

4- اشپیل را از مهره قفلي میله رابط فرمان خارج نمایید.
5- با استفاده از ابزار OK 670321019 مناسب میله 

رابط فرمان را از سگدست جدا نمایید. 
توجه

اگر جدا کردن میله رابط فرمان، با اشکال مواجه است، 
با یک چکش به سگدست ضربه بزنید. توجه شود حتی 
المقدور برای باز و بسته نمودن قطعات از اعمال ضربه 

خودداری گردد.

6- سیلندر ترمز دیسک جلو را از سگدست جدا نمایید. 
اجازه ندهید که سیلندر ترمز آزادانه با شیلنگ حرکت 
فنر  کمک  از  سیم  یا  نخ  رشته  یک  توسط  آنرا  کند. 

آویزان کنید.

OK 670321019
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باز کردن

7- سنسور سرعت ترمز ABS و سنسور سرعت چرخ را 
)در صورت وجود( باز نمایید. 

8- دیسک روتوري را باز نمایید. 
به  را  پائین  طبق  نمایید.  باز  را  بست  مهره  و  پیچ   -9
از سیبک جدا  را  پایین فشار دهید و سگدست  سمت 

نمایید. 

10- پیچ و مهره هایي که سگدست و کمک فنر را به 
هم متصل نموده اند را باز نمایید.

11- توپي چرخ جلو و سگدست را از پلوس جدا نمایید.
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سوار کردن 

سوار کردن 
سوار  پلوس  روي  را  سگدست  و  جلو  چرخ  توپي   -1

نمایید. 
2- سگدست را روي سیبک طبق پائیني و کمک فنر 

سوار نمایید. 
3- پیچ و مهره هاي سوار شده را سفت نمایید. 

گشتاور مورد نیاز
سگدست به کمک فنر:        122-103 نیوتن متر

                             ) 12/5- 10/5 کیلوگرم متر(

68-54 نیوتن متر سگدست به سیبک طبق پاییني: 
                                   ) 6/9-5/5 کیلوگرم متر(

4- دیسک ترمز را نصب نمایید.

گشتاور مورد نیاز             14/7- 9/8 نیوتن متر 
     )1/5- 1 کیلوگرم متر(

5- مجموعه سیلندر ترمز دیسک جلو را نصب نمایید.

گشتاور مورد نیاز              101- 78 نیوتن متر   
)10/4- 8/0 کیلوگرم متر(     

پایه مسیریابي  روي  را  ترمز  6- جاي شیلنگ سیلندر 
ترمز قرار داده و بست نگهدارنده آن را نصب نمایید. 

تا  7- مهره قفلي جدید پلوس را نصب نموده و آن را 
حد استاندارد سفت نمایید سپس لبه قفل کننده آن را 

خم نمایید. 

گشتاور مورد نیاز             235- 157 نیوتن متر 
)24/0- 16/0 کیلوگرم متر(    

توجه
- براي محکم کردن مهره از ابزار نوکدار و تیز استفاده 
هاي  ترک  کردن،  محکم  مدت  در  مهره  اگر  ننمایید. 
تعویض  دیگر  نو  مهره  یک  با  آنرا  برداشت،  یکنواختي 

نمایید. 
- کنترل نمایید که توپي چرخ با دست به راحتي بگردد.

AX0018

AX0017
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سوار کردن 

8- میله رابط فرمان را به انتهاي سگدست نصب نموده 
و مهره آنرا سفت نمایید. 

گشتاور مورد نیاز : 5/2- 4/7 نیوتن متر
)5/3 – 3/8 کیلوگرم متر(   

توجه 
از یک اشپیل نو استفاده نمایید. 

رابط فرمان و شیار  از میان میل  را  نو  اشپیل  9- یک 
مهره و برآمدگي سرسیبک گذارنده و نصب نمایید. اگر 
دهانه روي مهره و سوراخ روي برآمدگي سیبک در یک 
راستا نیست کمي مهره را سفت نمایید. براي اینکه در 

راستاي هم قرار بگیرند مهره را هرگز شل ننمایید.

گشتاور مورد نیاز : 118- 8/8 نیوتن متر  
   )12 – 8 کیلوگرم متر(

10- سنسورهاي سرعت ترمز ABS و سرعت چرخ را 
)در صورت وجود(نصب نمایید. 

گشتاور مورد نیاز 10- 7 نیوتن متر
     )1 – 0/7 کیلوگرم متر(

محکم  را  چرخ  پیچهاي  و  نموده  نصب  را  چرخ   -11
نمایید. 

AX0019
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مجموعه توپي چرخ و سگدست

مجموعه توپي چرخ و سگدست

اجزاء و قطعات
1- خار

2- بلبرینگ دو ردیفه
3- سگدست فرمان

4- گردگیر محافظ دیسک ترمز
5- توپي چرخ

توجه
گردگیر محافظ را باز ننمایید مگر اینکه احتیاج به تعمیر داشته باشد. 

AX0020
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باز کردن

باز کردن
1- مجموعه سگدست را باز نمایید. 

از سگدست جدا  را  توپی  ابزار مخصوص  به کمک   -2
کنید. 

3- قطعات مجموعه سگدست را باز نمایید.
4- در حالیکه سگدست روی ابزار TS99999022 بسته 
 0K9A1190AA2 شده است به کمک ابزار مخصوص
خارج  پرس  از  استفاده  با  را  پلوس(  )سمت  بلیرینگ 

0K9A1190AA2کنید. 

TS99999022

AX0021
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بازدید

احتياط 
گردگیر محافظ را در صورتي که الزم نیست باز ننمایید.

اگر گردگیر محافظ را باز نمودید دوباره از آن استفاده 
ننمایید. 

5- براي نصب مجدد گردگیر محافظ نو، گردگیر محافظ 
و سگدست قبلي را عالمت گذاري نمایید تا گردگیر نو 

در محل قبلي نصب گردد. 
6- گردگیر محافظ را نیز خارج نمایید. 

بازدید
قبل از بازدید قطعات جدا شده آنها را شستشو داده و 
کلیه قطعات آسیب دیده را تعویض نمایید. ضمناً هرگونه 

زنگ زدگي را با کاغذ سنباده نرم برطرف نمایید. 

   

در  دیگر  آسیب  یا وجود هرگونه  و  ترک خوردگي   -1
محل  زدگي  زنگ  و  خراشیدگي  همچنین  و  سگدست 

نشیمنگاه بلبرینگ را کنترل نمایید. 
2- آسیب دیدگي محافظ دیسک ترمز یا جذب نبودن 

آن با سگدست را کنترل نمایید. 
نیز  و  توپي  دیدگي  آسیب  یا  و  خوردگي  ترک   -3
و  بلبرینگ  نشیمنگاه  زدگي  زنگ  یا  و  خراشیدگي 

ساییدگي سطوح را کنترل نمایید. 

AX0025

AX0024

AX0023
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سوار کردن 

طریقه سوار کردن اکسل جلو

برای سوار کردن ، روش عکس باز کردن را به کار برده 
و به موارد زیر توجه کنید. 

 الف ( محافظ دیسک ترمز را با یک چکش و لوله به 
طرف داخل جا بزنید. 

توجه:
تا حد  و  استفاده شود  ابزار مخصوص  از  المقدور  حتی 
قطعات  زدن  جا  جهت  به  نیرو  کردن  وارد  از  امکان 

خودداری گردد.

ابزار  کمک  به  را   ) پلوس  سمت   ( بلبرینگ   -1
0KK30990001 در سگدست جا بزنید.

2- خار بلبرینگ را جا بزنید. 

AX0027

AX0026
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سوار کردن 

دیسک ترمز
عالئم تنظیم چرخ و دیسک ترمز را مقابل یکدیگر قرار 
کنید.  نصب  توپی  روی  بر  را  دیسک  مجموعه  و  داده 

سپس پیچهای نصب را سفت کنید. 

میزان گشتاور:                          5/5- 4/5 نیوتن متر

توپی چرخ جلو :
1- توپی را در محل خود قرار دهید.

مخصوص   ابزار  با  و  دهید  قرار  پرس  زیر  را  توپی   -2
030T2501 آن را نصب کنید. 

 
حد استاندارد فشار:  2500 کیلوگرم 

030T2501
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اکسل عقب 

اکسل عقب 
شرح 

مجموعه چرخهای عقب و کاسه چرخ بر روی بلبرینگ 
ها سوار می شوند.

بلبرینگ داخلی روی محور توپی سوار می باشد.
بلبرینگ خارجی که با فشار روی توپی قرار می گیرد با 

کاسه چرخ یکپارچه می باشد.
توپی  درپوش  گریس،  شدن  آلوده  از  جلوگیری  برای 

نصب شده است. 
کاسه چرخ و مجموعه بلبرینگ و توپی با یک مهره به 

محور توپی متصل هستند.
خود  جای  در  توپی  و  ها  بلبرینگ  داشتن  نگه  برای 
روی محور و تنظیم لقی اولیه بلبرینگ از مهره و واشر 

استفاده شده است.
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 اکسل عقب 

 اکسل عقب 

1- درپوش توپی چرخ عقب
2- مهره قفلی توپی چرخ عقب  

3- واشر
4- رولربرینگ بیرونی چرخ عقب

5- کاسه چرخ عقب
6- کنس خارجی رولربرینگ چرخ عقب  

7- کاسه نمد چرخ عقب
8- توپی چرخ عقب ) مطابق با مدل خودرو(

9-  طبق ترمز  
10- مجموعه ترمز

)ABS 11- روتور سنسور ) برای مدل
12- رولربرینگ داخلی  

13- کنس خارجی رولربرینگ خارجی 
( ABS برای مدل)  14- سنسور سرعت چرخ

15- پیچ توپی چرخ عقب 
16- مهره  

4.4~6.2 Kg.m

AX0036

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


66

  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

لقی انتهایی چرخ عقب

لقی انتهایی چرخ عقب

با خرک محکم کنید  اتومبیل را جک زده و   1- عقب 
اکنون طرفین الستیک را تکان داده تا مطمئن شوید که 

بلبرینگ بدون لقی باشد.

حد لقی انتهایی : صفر میلیمتر

کنید  و دقت  بچرخانید  بسرعت  و  با دست  را  2-چرخ 
که چرخ به نرمی چرخیده و بلبرینگ بدون صدای غیر 

عادی کار کند.
در صورت وجود هرگونه اشکالی، بلبرینگ را تنظیم و یا 

تعویض نمایید.

لقی اوليه بلبرینگ 
1-  چرخ و الستیک را باز کنید.

2- نیرو سنج را به پیچ توپی قالب کرده و گشتاوری که
توپی با آن شروع به چرخش می کند را اندازه بگیرید.                                           

توجه : دقت کنید که ترمز ها گیر نداشته باشند.

لقی اولیه بلبرینگ )گشتاور شروع چرخش(:                                                         
                               8/5-2/55 نیوتن متر

                              )0/87-0/26( کیلوگرم متر 

اگر میزان لقی مطابق با حد استاندارد نیست، آنرا تنظیم 
کنید.

AX0039

AX0038
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 پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب

 پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب

1-درپوش توپی چرخ عقب
2-مهره قفلی توپی چرخ عقب  

3-واشر
4-بلبرینگ یبرونی چرخ عقب

5-کاسه چرخ عقب
6-بلبرینگ داخل چرخ عقب  

7-پیچ کاسه چرخ
8-کاسه نمد چرخ عقب

9- توپی چرخ عقب راست 
10-پیچ توپی چرخ عقب

11- مهره
( ABS برای مدل) 12-  روتور سنسور

13-  مجموعه ترمز و طبق ترمز 
14- کمک فنر

( ABS برای مدل)  15-  سنسور سرعت چرخ
 

AX0040
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 پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب

پياده کردن
1- قسمت عقب اتومبیل را بلند کرده و زیر آن خرک 

بزنید.
2- چرخ و الستیک را باز کنید.
3- درپوش توپی را باز کنید.   

4- لبه خم شده مهره قفلی را صاف کرده و مهره قفلی 
را شل کنید.

5-مهره قفلی را باز کنید.

توپی  محور  های  رزوه  و  شیارها  نمایید  دقت   : توجه 
با چکش جهت  اعمال هر گونه ضربه  از  نبیند.  آسیب 
از  و  شود  خودداری  المقدور  حتی  نمودن  بسته  یا  باز 

ابزارهای مخصوص دراین خصوص استفاده شود.

توجه: 
مهره قفلی سمت راست را در جهت گردش عقربه های

ساعت بچرخانید تا باز شود.  
6-کاسه چرخ را باز کنید

توجه : اگر باز کردن کاسه چرخ مشکل می باشد، لقی 
کفشک را زیادتر کنید.  

7-کنس داخلی رولبرینگها را باز کنید.
8- مجموعه کفشکهای ترمزعقب و لوله های ترمز را باز نمایید.

9- روتور سنسور ABS )مطابق با مدل خودرو( را بوسیله 
ابزار مخصوص 0K670990AA0   باز نمایید.  

10-کانکتور سنسورABS را از دسته سیم جدا کنید.
11- خار را از روی کانکتور جدا کنید.

12- گردگیر کابل سنسور ABS را از موقعیت نصب بر روی 
بدنه خارج نمایید و سیم و کانکتور را  از سوراخ بدنه عبور دهید. 
13- کابل سنسور  ABS را از براکت کمک فنر و براکت بدنه 

جدا کنید. 
14- کمک فنر را باز کنید.

توجه: آزاد نکردن کامل سیم سنسور ABS موجب آسیب 
AX0043دیدن آن در اثر باز شدن اکسل یا کمک فنر می شود.

AX0042
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 پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب

15-محور توپی را باز کنید

16-کاسه نمد را بیرون آورید  
17-کنس داخلی رولبرینگها را بیرون آورید.

  0K9A1190AA2 18-کنس بیرونی رولبرینگها را با ابزار
بیرون آورید.

توجه: کنس های رولبرینگها را امتحان کرده و فقط در 
صورت نیاز آنها را باز کنید.

0k9A1190AA2

AX0046

AX0045

AX0044
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19- چرخ دنده سنسورABS را به کمک ابزار مخصوص 
0K670990AA0 باز نمایید. 

بازدید محور توپی عقب
موارد زیر را بازدید نمایید. در صورت وجود اشکاالت زیر 

توپی را تعویض کنید. 
1- وجود ترک خوردگی و یا هرگونه آسیب دیگر                                

2- سائیدگی و یا زنگ زدگی سطح تماس کاسه نمد

بلبرینگ 
کلیه قطعات را شستشو داده و موارد زیر را بازدید

کنید در صورت لزوم، تعویض نمائید.
1- سائیدگی غیر عادی، گریپاژ بلبرینگ

)شامل  کامل  مجموعه  صورت  به  را  بلبرینگ    : توجه 
کنس های داخلی و بیرونی( تعویض کنید.

2- آسیب دیدگی درپوش توپی

 پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب

0k670990AA0
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کاسه چرخ 
کاسه چرخ را از نظر وجود هرگونه سائیدگی و یا  عیب 

و نقصی بازدید کنید.
توجه : جزیی ترین زنگ زدگی ها را با یک کاغذ سنباده  

پاک کنید

 

 سوار کردن اکسل عقب:
1-  به کنس بیرونی رولبرینگ به آرامی ضربه بزنید تا  

کاماًل در کاسه چرخ بنشیند.
کردن  باز  و  بسته  هنگام  در  ضربه  اعمال  از  توجه: 
قطعات حتی المقدور خود داری شود و در این خصوص 

از ابزارهای مخصوص استفاده شود.

توجه: قسمتهای هاشور خورده در تصویر را با گریس
لیتیوم پر کنید.

)General grease HG( نوع گریس

 پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب

AX0052

AX0051

AX0050
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2- کنس داخلی بلبرینگ و کاسه نمد جدید را بوسیله
 یک صفحه مسطح نصب کنید

3-به لبه کاسه نمد گریس بمالید.
توجه : ضربات چکش را مستقیماً به کاسه نمد وارد
نکنید بلکه از یک صفحه صاف و مسطح جهت پرس

کردن آن استفاده نمایید.
4- روتور سنسور ABS را با استفاده از دستگاه پرس در 

محل خود نصب نمایید.

5-  محور توپی را طوری به طبق ترمز وصل کنید که 
شیار آن بطرف باال باشد

6- مجموعه ترمز و طبق ترمز را به اکسل پیچشی وصل 
کنید.

میزان گشتاور :   61-43 نیوتن متر
                  )6/2-4/4 کیلوگرم متر(

7- مجموعه کفشکهای ترمز را نصب نمایید. 

 پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب

AX0055

AX0054

AX0053
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8-کمک فنر را نصب کنید. 

میزان گشتاور :        68-54 نیوتن متر
                          )6/9-5/5 کیلوگرم متر(

9- کابل سنسورABS را به ترتیب روی براکت کمک 
فنر و براکت بدنه نصب کنید.

و  دهید  عبور  بدنه  سوراخ  از  را  سنسور  کانکتور   -10
گردگیر را در موقعیت آن نصب کنید.

11- خار را روی آن نصب کنید. 
12- کانکتور را به دسته سیم متصل و آن را با خار بر 

روی بدنه ثابت کنید. 

9- کنس داخلی بلبرینگ ، واشر و مهره قفلی جدید را
نصب کنید.

جهت  خالف  در  را  راست  سمت  قفلی  مهره  توجه: 
حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا سفت شود.

10- با توجه به مراحل زیر، لقی اولیه بلبرینگ را تنظیم 
کنید:

الف-  مهره قفلی را سفت کنید.
توجه: از مهره قفلی جدید استفاده کنید.

بلبرینگ کاماًل  تا  بار چرخانده  ب- توپی چرخ را چند 
بنشیند.

ج- مهره قفلی را تا جایی که با دست قابل چرخاندن 
باشد شل کنید.

د- با استفاده از نیرو سنج، میزان کشیدگی کاسه نمد 
را اندازه گیری کنید.

هـ - نیرو سنج را بطور یکنواخت کشیده و تا زمانیکه 
توپی چرخ شروع به چرخش می کند، میزان مقاومت 

کاسه نمد را اندازه گرفته و آنرا بنویسید.
س- میزان مقاومت کاسه نمد را در مرحله قبل به میزان 
استاندارد آن 0/87-0/26 کیلوگرم افزوده و بدین ترتیب 
میزان استاندارد و لقی اولیه بلبرینگ بدست می آید.  

 پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب

AX0058

AX0057

AX0056
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ز- در حالیکه به نیرو سنج توجه دارید، مهره قفلی را 
به آرامی چرخانده تا حد استاندارد لقی اولیه بلبرینگ 
)مشخص شده از مرحله دو (  بدست آید.                                                                     
محکم  عقب  توپی  محور  شیار  در  را  قفلی  مهره   -10

کنید.
11- درپوش توپی چرخ را نصب کنید.

12- چرخ را نصب کنید.

میزان گشتاور :118-88 نیوتن متر                                                        
                 )12-9 کیلوگرم متر(

توجه: در هنگام بسته و باز کردن قطعات حتی المقدور 
از اعمال ضربه با چکش خودداری شود و در این خصوص 

از ابزارهای مخصوص استفاده شود.

پياده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب 

AX0059

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

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


تعليق جلو  و عقب

فصل چهارم

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


76

  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

مشخصات فني سيستم تعليق

مشخصات فني سيستم تعليق

 مشخصات فنيعنوان

جلو

 مک فرسوننوع سیستم تعلیق

 تنظیم زاویه چرخها

زاویه تواین
  )  میلي متر (

3±4 بدون سرنشین
3±2 با 4 سر نشین

 زاویه کمبر
`45±`30 بدون سر نشین
`45±°0 با 4 سر نشین

 زاویه کستر
`45±°1 بدون سر نشین
`45±`55°1 با 4 سر نشین

 زاویه کینگ پین
`45±`10°13 بدون سر نشین
`45±`55°13 با 4 سر نشین

دو جداره گازی فشار پاییننوع کمک فنر جلو
پاندولینوع میل تعادل

19قطر میل تعادل)میلی متر(

فنر لول

10/810/8قطر مفتول فنر )میلی متر(
106/410/8قطر خارجی فنر )میلی متر(

359360طول آزاد )میلی متر(
8/75   8/8تعداد حلقه ها

عقب

اکسل پیچشینوع سیستم تعلیق

 تنظیم زاویه چرخها

زاویه تواین
 ) میلي متر ( 

3±2 بدون سر نشین
3±5 با 4 سر نشین

 زاویه کمبر
`30±`35°1- بدون سر نشین
`30±`45°1- با 4 سر نشین

دو جداره گازی فشار پاییننوع کمک فنر عقب

فنر لول

MTAT

10/810/8قطر مفتول فنر )میلی متر(

106/4106/4قطر خارجی فنر )میلی متر(
359360طول آزاد )میلی متر(

8/88/75تعداد حلقه ها
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مشخصات فني سيستم تعليق

اندازهعنوان

 چرخ
 5J × 1314×5.5J اندازه

in)mm(1.57 ±0.04(40±1)انحراف از محور عمودي 
فوالد / آلومینیومفوالدجنس

65R14 82T65-185R14 81T-185اندازه الستیک

Kgf/cm2 (psi)
(2.1)210فشار باد  

65R14185-65R14-185         اندازه
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ابزارها 

ابزارها 
نام ابزار : ابزار اندازه گیري بار اولیه بلبریگ فرمان 

بار(  پیش   ( اولیه  بار  گیري  اندازه   : استفاده  موارد 
سیبک

نام ابزار : جمع کن فنر لول 
موارد استفاده : بیرون آوردن فنر لول کمک فنر جلو 

SU002

SU001
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راهنماي عيب یابي سيستم تعليق 

راهنماي عيب یابي سيستم تعليق 

روش رفع عيبعلت احتماليعيب و نقص

 خودرو به یک
     سمت کشیده

 مي شود

 زوایاي چرخ را بررسي کنید. اجزاء سیستم تعلیق را از نظراختالف زیاد زوایاي کمبر و کستر
 شل بودن یا دفرمگي بررسي کنید.

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

زوایاي فرمان را بررسي کنید در صورت نیاز تنظیم نمایید تنظیم غیر یکسان زاویه تواین چرخها

در پائین  یا  باال  )ارتفاع  نامناسب خودرو   ارتفاع 
 قسمت عقب یا جلو(

 فنر را از نظر خرابي یا غیر استاندارد بودن، عدم امکان تنظیم
بار یا شکم دادن بررسي کنید

 خرابي یا دفرمگي دنده شانه اي فرمان یا اهرم
سیستم فرمان را در صورت نیاز بررسي کنید بندي ها

 فرمان پذیري به
 سختي انجام مي

گیرد

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

کنید

یا جلو  در  باال  )ارتفاع  مناسب خودرو  نا   ارتفاع 
ارتفاع پایین در عقب(

یا فنر،  دادن  شکم  استاندارد،  غیر  فنرهاي  یا  فنر   خرابي 
بارگذاري غیر عادي را بررسي کنید

 خرابي یا دفرمگي دنده شانه اي فرمان یا اهرم
وضعیت سیستم فرمان را بررسي کنیدبندي ها و یا تنظیم نامناسب آنها

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

کشیدن ترمز

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

کنید

شده فشار نامتناسب باد الستیک ها توصیه  فشار  تا  یکسان  و  مساوي  بطور  را  ها   الستیک 
بادگیري نمایید.

ترمزها را بررسي کنیدآسیب دیدگي سیسم ترمز

 لرزش فرمان

اختالف یا  و  حد  از  بیش  مثبت  کستر   زاویه 
زوایاي کستر

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

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

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

 انحراف ناگهانی
 فرمان به هنگام

ترمزگیری

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

کنید

 خرابي سیستم تعلیق  عقب
 اگر زاویه کستر یکسان باشد فاصله دو محور چرخ در سمت
 راست و چپ خودرو را مقایسه کنید. در صورت غیر یکسان
و شل دیدگي  آسیب  نظر  از  را  فرمان  اجزاء سیستم   بودن، 

بودن بررسي کنید.

 عدم فرمان پذیری
 خودرو در دست

اندازها

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

 موقعیت نصب پوسته جعبه فرمان بر روي خودرو را کنترل
 نمایید

 شل بودن یا انحناء داشتن پایه هاي نگهدارنده
 دنده فرمان

 پایه هاي نگهدارنده دنده فرمان را تعویض کنید

موقعیت نصب پوسته جعبه فرمان بر روی خودرو را کنترل تراز نبودن جعبه فرمان در محل نصب
نمایید. 
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راهنماي عيب یابي سيستم تعليق

روش رفع عيب علت احتمالي عيب و نقص
سایش سریع الستیک فشار نامناسب باد الستیک تنظیم نمایید

تنظیم نمایید  فشار نامناسب باد الستیک
 صداي جیغ کشیدن الستیک

تعویض کنید  خرابي الستیک

تنظیم نمایید فشار کم باد الستیک

 صداي الستیک روي سطح جاده یا
    لرزش بدنه اتومبیل

تنظیم نمایید عدم باالنس بودن چرخها

تعمیر یا تعویض نمایید دفرمگی رینگ یا الستیک 

تعویض کنید  سایش غیر یکنواخت الستیک

تعویض کنید تابیدگي بیش از حد چرخ و الستیک

 لرزش )به سمت باال و پایین(
 غربیلک فرمان

سفت نمایید  شل بودن مهره ها

تنظیم نمایید عدم باالنس بودن چرخها
تعویض کنید فرسودگي یا ترک  خوردن دسته هاي نگهدارنده موتور
تعویض کنید فرسودگي یا ترک خوردن دسته هاي نگهدارنده گیربکس
تعویض کنید  تابیدگي بیش از حد چرخ و الستیک

 لرزش ) به سمت چپ و راست (
غربیلک فرمان

سفت نمایید شل بودن مهره ها

تنظیم نمایید  عدم باالنس بودن چرخها

------- سایش غیر یکنواخت الستیک

تنظیم نمایید فشار کم باد الستي

تعویض نمایید آسیب دیدگي یا فرسودگي بلبرینگ چرخ جلو

------- عملکرد نامناسب سیستم فرمان

------- عمکلرد نامناسب سیستم تعلیق

تنظیم کنید فشار نامناسب باد الستیک

کشیدن فرمان به یکطرف

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

------- عملکرد نامناسب سیستم فرمان

-------  عملکرد نامناسب سیستم ترمز

------- عملکرد نامناسب سیستم تعلیق

 فشار نامناسب و غیر یکسان باد الستیک تنظیم نمایید

 تعادل نداشتن خودرو در حین
 رانندگي

تعمیر یا تعویض نمایید دفرمگي رینگ و الستیک

سفت نمایید  شل بودن مهره ها

------- عملکرد نامناسب سیستم فرمان

-------  عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق

راهنماي عيب یابي سيستم تعليق 
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راهنماي عيب یابي سيستم تعليق 

روش رفع عيبعلت احتماليعيب و نقص

 ترمز به یک سمت
کشیده مي شود

تنظیم نماییدفشار نامناسب و غیر یکسان باد الستیک

------- عملکرد نامناسب سیستم ترمز

 فرمان پذیري خودرو
 به سختي انجام مي

گیرد

تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک

------- عملکرد نا مناسب سیستم فرمان

------- عملکرد نامناسب سیستم تعلیق

 عدم برگشت پذیري
مناسب غربیلک فرمان

تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک

-------عملکرد نا مناسب سیستم فرمان

-------عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق

حرکت بدنه 

تعویض نمایید ضعیف بودن میل موجگیر  

میل  هاي  بوش  فرسودگي  یا  دیدگي  آسیب 
موجگیر  

تعویض نمایید

تعویض نماییدعملکرد نامناسب کمک فنر  

کج بودن بدنه خودرو 

تعویض نماییدضعیف بودن فنر لول 

میل  هاي  بوش  فرسودگي  یا  دیدگي  آسیب 
موجگیر 

تعویض نمایید

تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بوش هاي طبق 

رانندگي به راحتي 
انجام نمي شود

تعویض نماییدضعیف بودن فنر لول 

تعویض نماییدعملکرد نامناسب کمک فنر 

تعادل نداشتن خودرو 
در حین رانندگي 

آسیب دیدگي الستیک ها یا باالنس نبودن 
چرخ ها 

الستیک را بازدید کنید در صورت نیاز الستیک را تعویض 
نمایید در صورت نیاز چرخ ها را باالنس نمایید

زوایاي چرخ ها را تنظیم نماییدزوایاي نامناسب چرخ ها 

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

تعویض نماییدآسیب دیدن سیبک طبق 

تعویض نماییدضعیف بودن فنر لول 

در صورت نیاز تعویض نماییدعملکرد نامناسب کمک فنر 

طبق  هاي  بوش  فرسودگي  یا  دیدگي  آسیب 
پاییني 

تعویض نمایید

میل  هاي  بوش  فرسودگي  یا  دیدگي  آسیب 
موجگیر 

تعویض نمایید
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راهنماي عيب یابي رینگ و الستيک 

روش رفع عيب علت احتمالي عيب و نقص
تنظیم نمایید فشار نامناسب باد الستیک سایش سریع الستیک 

تعویض کنیدصداي جیغ کشیدن الستیک  خرابي الستیک 
تنظیم نمایید فشار کم باد الستیک 

یا  جاده  سطح  روي  الستیک  صداي 
لرزش بدنه اتومبیل 

تنظیم نمایید عدم باالنس بودن چرخ ها 
تعمیر یا تعویض نمایید دفرمگي رینگ با الستیک 

تعویض کنید سایش غیر یکنواخت الستیک
تعویض کنید تابیدگي بیش از حد چرخ و الستیک 

لرزش ) به سمت باال و پایین ( غربیلک 
فرمان

سفت نمایید شل بودن مهره ها 
تنظیم نمایید عدم باالنس بودن چرخ ها
تعویض کنید

فرسودگي یا ترک خوردن دسته هاي نگهدارنده موتور 

تعویض کنید فرسودگي یا ترک خوردن دسته هاي نگهدارنده گیربکس
تعویض کنید تابیدگي بیش از حد چرخ و الستیک 

راست(  و  چپ  سمت  )به  لرزش 
غربیلک فرمان 

سفت نمایید شل بودن مهره ها 
تنظیم نمایید عدم باالنس بودن چرخ ها

-------- سایش غیر یکنواخت الستیک 
تنظیم نمایید فشار کم باد الستیک

تعویض نمایید آسیب دیدگي یا فرسودگي بلبرینگ چرخ جلو 
------- عملکرد نامناسب سیستم فرمان
------- عملکرد نامناسب سیستم تعلیق

تنظیم کنید فشار نامناسب باد الستیک 

کشیدن فرمان به یک طرف 

-------- سایش غیر یکنواخت یا بیش از حد الستیک
------- عملکرد نا مناسب سیستم فرمان 

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

تنظیم نمایید فشار نا مناسب و غیر یکسان باد الستیک 

حین  در  خودرو  نداشتن  تعادل 
رانندگي

تعمیر و یا تعویض نمایید دفرمگي رینگ و الستیک 
سفت نمایید شل بودن مهره ها 

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

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

-------- عملکرد نا مناسب سیستم ترمز 
تنظیم نمایید فشار کم باد الستیک

انجام           سختي  به  خودرو  فرمانپذیري 
مي گیرد

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

فشار کم باد الستیک 
غربیلک  مناسب  پذیري  برگشت  عدم 

فرمان
------- عملکرد نا مناسب سیستم فرمان 
 ------ عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق
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سایش غير عادي الستيک 

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

روش رفع عيبعلت احتماليعيب و نقص

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

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

یکدیگر 

- فشار باد الستیک را اندازه 
گرفته و تنظیم نمایید

- با سرعت پایین رانندگي 
کنید

- محل الستیک ها را با 
یکدیگر تعویض نمایید

سایش میاني

- فشار باالي باد الستیک 
- عدم تعویض محل الستیک ها با 

یکدیگر

- فشار باد الستیک را اندازه 
گرفته و تنظیم نمایید

- محل الستیک ها را با 
یکدیگر تعویض نمایید

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

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

- عدم باالنس چرخ ها 
- دو پهني دیسک یا کاسه چرخ 

با  ها  الستیک  محل  تعویض  عدم   -
یکدیگر 

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

نمایید
یا  تعمیر  را  تعلیق  سیستم   -

تعویض نمایید
- الستیک ها را باالنس نموده و 

یا تعویض نمایید
- محل الستیک ها را با یکدیگر 

تعویض نمایید
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سيستم تعليق جلو 

سيستم تعليق جلو 
تشریح سيستم 

سیستم تعلیق خودروي تیبا از نوع متداول مک فرسون با یک عددطبق متصل شونده به شاسي مي باشد این سیستم 
از قطعات زیر تشکیل شده است : 

یک میل تعادل متقاطع که نوسانات بوجود آمده را کنترل کرده همچنین به کنترل هم ترازي طبق هاي هر سمت 
کمک مي نماید. طبقها که داراي سیبکهاي یکپارچه بوده ، فرمانپذیري خودرو و حرکت نرم ) راحت ( چرخها را موجب 
مي شوند. چرخها بر روي سگدست فرمان قرار گرفته و سیبک طبق و قسمت پایین کمک فنر به آن متصل مي شوند. 

قسمت باالي کمک فنرها در داخل پاالني محفظه موتور قرار مي گیرد کمبر و کستر قابل تنظیم نمي باشند.
بوشهاي الستیکي طبق و میل تعادل ، وظیفه جذب ارتعاشات جاده را بر عهده دارند.

 1- میل تعادل
  2- طبق پایین

  3- کمک فنر جلو 

4- سگدست 
5- میل موجگیر

6- میل رابط
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بازدید سيستم تعليق ) بررسي و تنظيم ( 

بازدید سيستم تعليق ) بررسي و تنظيم ( 
فنر لول 

در صورت بارگذاري یکنواخت بر روي خودرو و مشاهده 
عملکردنادرست سیستم تعلیق خودرو، فنر لول را از نظر 
لوله اي  فنر  از  استفاده  یا  ، خم شدگي،  آسیب دیدگي 

غیر استاندارد بررسي کنید. 

کمک فنر 
خودرو را از هر گوشه جلویي آن به سمت پایین فشار 
توجه  فنرها  کمک  عملکرد  به  هنگام  این  در  و  دهید 
نمایید. عکس العمل کمک فنرها بایستي مناسب و در 

تمامي جهات یکنواخت باشد.
کمک فنرها را از نظر وجود نشتي روغن ، مورد بازدید 
قرار دهید. ) وجود الیه نازکي از روغن بالمانع مي باشد.(

طبق پایيني 
موارد زیر را بررسي کرده و در صورت نیاز تعمیر و یا 

تعویض نمایید: 
 1-شل بودن پیچ ها  و مهره هاي اتصال 

2-تغییر شکل و یا وجود ترک در طبق پاییني 
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تنظيم چرخهاي جلو 

ميل تعادل 
تعویض  نیاز  صورت  در  و  کرده  بررسي  را  زیر  موارد 

نمایید: 
 1- شل بودن پیچ ها و مهره هاي نصب 

2- خرابي و یا فرسودگي بوش ها 

تنظيم چرخهاي جلو 
بازدید مقدماتي 

 1- فشار باد الستیک ها را بررسي کرده و در صورت 
نیاز تا مقدار توصیه شده ، تنظیم نمایید.

در  و  کرده  بررسي  را  جلو  هاي  بلبرینگ چرخ  2-لقي 
صورت نیاز تصحیح نمایید.

3-رینگها و الستیکها را از نظر خارج از مرکز بودن مورد 
بازدید قرار دهید.

4- سیبک ها و اتصاالت فرمان را از نظر شل بودن مورد 
بازدید قرار دهید.

5- خودرو را بر روي سطح صافي ) بدون وجود هر گونه 
بار اضافي بر خودرو ( قرار دهید.

توجه 
زاویه  باشند.  نمي  تنظیم  قابل  کستر  و  کمبر  زاویاي 

تواین قابل تنظیم است.
تنظيمات 

حداکثر زاویه چرخش فرمان به سمت چپ و راست 
1- چرخ هاي جلو را برروي صفحه گردان قرار دهید.

زاویه  و  چرخانده  چپ  سمت  به  انتها  تا  را  2-فرمان 
سمت  چرخ  خارجي  زاویه  و  چپ  سمت  چرخ  داخلي 

راست را مورد توجه قرار دهید.
شل  را  ها  سیبک  راست  و  هاي سمت چپ  مهره   -3
به  به جهت دسترسي  را  کرده و سپس هر دو سیبک 

زاویه قابل قبول بچرخانید.
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تنظيم چرخهاي جلو 

4- مراحل ذکر شده را براي پیچاندن کامل فرمان به 
سمت راست انجام دهید در این هنگام زاویه چرخ راست 

داخلي زاویه چرخ چپ بیروني  مي باشد.
5- مهره هاي سیبک را سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز: 50- 34 نیوتن متر 
                 )1/ 5- 5/ 3 کیلوگرم متر (      

6- زاویه چرخش فرمان  را بررسی کرده و پس از تنظیم 
زاویه فرمان ، زاویه تواین را تنظیم نمایید.

)در این خصوص به بخش فرمان در همین کتاب مراجعه 
شود(
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  )TOE. IN ( بازدید زاویه تواین

  )TOE. IN ( بازدید زاویه تواین
از  ها  چرخ  که  کنید  بلند  طوري  را  خودرو  جلوي   -1

زمین جدا شوند.
2- چرخها را با دست چرخانده و آج هاي وسط هر یک 

از الستیک ها را عالمت گذاري کنید.
3- چرخ هاي جلو را در موقعیت مستقیم رو به جلو قرار 

داده و خودرو را پایین بیاورید.
بین خطوط عالمت گذاري شده در جلو  ما  فاصله   -4
ها  گیري  اندازه  نمایید.  گیري  اندازه  را  چرخ  عقب  و 

بایستي با فاصله یکسان از سطح زمین انجام گیرد.
فاصله بین عقب چرخ ها باید 3 ± 4 میلیمتر بیشتر از 

فاصله جلو چرخ ها باشد.

B-A> 4±3

تنظيمات 
جهت تنظیم زاویه تواین، مهره هاي سمت چپ و راست 
اندازه  یک  به  را  آن  و  کرده  شل  را  فرمان  افقي  میل 

بچرخانید.

توجه 
میل هاي افقي چپ و راست، هر دو راستگرد مي باشند. 
جهت افزایش زاویه تواین میل افقي فرمان سمت راست 
را به سمت جلوي خودرو و میل افقي فرمان سمت چپ 

را به همان مقدار به سمت عقب خودرو بچرخانید.
با یک دور چرخاندن میل افقي ) هر دو طرف (، زاویه 
زاویه  کرد.  خواهد  تغییر  متر  میلي   6 مقدار  به  تواین 

تواین را پس از تنظیم زاویه فرمان، تنظیم نمایید.
 1- سیبک

 2-مهره قفلي 
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بازدید کمبر و کستر

مهره قفلي را تا مقدار توصیه شده سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز :   50 - 34 نیوتن متر  
                       )5/1- 3/5 کیلوگرم متر(

1- میل افقي فرمان

بازدید کمبر و کستر
اندازه  لغزنده  صفحه  روی  جلو  های  چرخ  قراردادن  با 
گیری، کمبر وکستر را بشرح زیر اندازه گیری کنید :                                                                  
1- اتومبیل را جک زده قالپاق و مهره های توپی چرخ 

را باز کنید.
سپس مبدل  را به طریقی که در شکل نشان داده شده 

به توپی چرخ ببندید. 

فوق  ابزار  به  را  کستر  و  کمبر  گیری  اندازه  وسیله   -2
وصل کنید و میزان کمبر و کستر را اندازه بگیرید.

                                                                   30`  ±  45` مقدار کمبر   
1 º  ± 45`       مقدار کستر

اختالف چپ و راست
کمبر : ` 45 یا کمتر
کستر :`  45 یا کمتر
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مجموعه کمک فنر 

مجموعه کمک فنر 
اجزاء مجموعه 

1-مهره                                                                         
2-مهره میل رابط                                                             
3- خار دو شاخه شیلنگ ترمز                                              

4- مجموعه کمک فنر 
5-میل رابط

6-پیچ
7-مهره
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پياده کردن مجموعه کمک فنر 

پياده کردن مجموعه کمک فنر 
قسمت جلوي خودرو را بلند کرده و توسط نگهدارنده 

هاي ایمني  ) خرک ( آن را در همان حالت نگهدارید.
1-بست کناري کمک فنر را باز کنید.

 2- شیلنگ کناري و کابل سنسور ABS ) در صورت 
وجود( را از نگهدارنده آن جدا نمایید. 

3- رابط میل موجگیر را از پایه نگهدارنده آن بر روي 
کمک فنر جدا نمایید.

4- کمک فنر را از سگدست جدا نمایید.
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پياده کردن مجموعه کمک فنر 

5- مهره اتصال را باز کنید.
6- کمک فنر را از تکیه گاه آستر گلگیر جدا نمایید.
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اجزاء و قطعات

اجزاء و قطعات 

1- در پوش 
2- مهره 

3- صفحه 
4- تکیه گاه فنر لول 

5- بلبرینگ 
6- نشیمنگاه باالیي فنر 
7- نشیمنگاه الستیکي 

8- ضربه گیر 
9- فنر لول 

10- کمک فنر 
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اجزاء و قطعات

اجزا و قطعات 
باز کردن فنر لول 

1- کمک فنر را به گیره ببندید.

توجه 
از صفحات محافظ در فکهاي گیره استفاده نمایید

2- مهره باالیي میله پیستون را چند بار بگردانید تا شل 
شود.  مراقب باشید که باز نشود.      

توجه 
مهره را کاماًل باز نکنید. 

  0K2A1341001A مخصوص  ابزار  از  استفاده  با   -3
فنر لول را جمع کنید.

4- مهره و واشر مربوطه را باز کنید.
5- تکیه گاه فنر لول و صفحه راباز کنید

6- بلبرینگ را از روي میله کمک فنر جدا نمایید.
7- نشیمنگاه باالیي فنر ، نشیمنگاه الستیکي و فنر را 

باز کرده و جدا نمایید.
8- ضربه گیر را خارج نمایید.

0K2A1341001A

0K2A1341001A
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اجزاء و قطعات

توجه 
جهت تعویض فنر لول، فشار موجود در فنر لول را به 
تدریج و به جهت جلوگیري از ایجاد خمش در آن، آزاد 

نمایید.
 0K2A1341001A فک هاي گیره و یا ابزار مخصوص
نیز در آن  باز کنید که فنر لول جدید  اندازه اي  به  را 
موقعیت قرار بگیرد و سپس به آرامي فک ها را ببندید 

تا کمک فنر بدون درگیري مونتاژ گردد.  

9- قبل از نصب فنر، کمک فنر را بازدید کنید.
بازدید 

یا  و  تعمیر  نیاز  و در صورت  بازدید کرده  را  زیر  موارد 
تعویض نمایید.

1- نشتي روغن و یا وجود صداهاي غیر عادي از کمک 
فنر 

2- آسیب دیدگي و یا شل بودن تکیه گاه فنر لول 
3- ساییدگي و یا آسیب دیدگي ضربه گیر الستیکي یا 

خرابي 
4- بلبرینگ 

سوار کردن فنر لول 
1- ضربه گیر را بر روي بدنه کمک فنر قرار دهید.

2- فنر ) متراکم شده ( نشیمنگاه الستیکي و نشیمنگاه 
باالیي کمک فنر را نصب نمایید.

نشیمنگاه  روي  بر  صحیح  طور  به  لول   فنر  آزاد  سر 
پاییني کمک فنر قرار گیرد.

3- بلبرینگ را بر روي میله کمک فنر قرار دهید.
4- هنگام نصب تکیه گاه فنر لول ، دقت کنید عالمت 
سفید رنگ روي آن در سمت پایه اتصال به سگدست 

باشد.

0K2A1341001A

0K2A1 341 001A
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اجزاء و قطعات

5- صفحه را نصب کنید.
6- مهره میله کمک فنر را بطور موقت با دست محکم 

نمایید.
7- ابزار مخصوص جمع کن فنر لول را باز نمایید.

8- تکیه گاه فنر لول را از طریق سفت کردن پیچ آن تا 
حد استاندارد محکم کنید.

گشتاور مورد نیاز :  68- 55 نیوتن متر
                    )9/ 6 – 6/ 5 کیلوگرم متر(

سوار کردن مجموعه کمک فنر 
آن   ، گلگیر  روي  لول  فنر  گاه  تکیه  نصب  هنگام   -1
به سمت  را طوري نصب کنید که عالمت سفید رنگ 

بیرون خودرو قرار گیرد.   
2- مهره هاي اتصال را سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز : 63- 46 نیوتن متر 
                ) 4/ 6 – 7/ 4 کیلوگرم متر(

-کمک فنر را بر روي سگدست قرار داده و پس از جازدن 
پیچها مهره ها راسفت کنید.

گشتاور مورد نیاز : 123- 103 نیوتن متر
                  )5/ 12 – 5/ 10 کیلوگرم متر(    
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اجزاء و قطعات

4- رابط میل موجگیر را به کمک فنر متصل نمایید.

گشتاور مورد نیاز : 60/8- 43 نیوتن متر
                  ) 2/ 6 – 6/ 4 کیلوگرم متر(

صورت  در   (  ABS سنسور  کابل  و  ترمز  شیلنگ   -5
وجود ( را در نشیمنگاه آن برروي کمک فنر قرار داده و 

توسط بست محکم نمایید.
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طبق پایين 

طبق پایين 

1- پیچ 
2- مهره 

3- بوش طبق 
4- طبق پایین 
5- میل تعادل 
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پياده کردن طبق پایين 

پياده کردن طبق پایين 
1- قسمت جلوي خودرو را بلند کرده و توسط نگهدارنده 

هاي ایمني ) خرک ( آن را در همان حالت نگهدارید.
2- چرخ خودرو را باز کنید.                                                                            
3- پیچ اتصال میل تعادل را از نگهدارنده آن باز نمایید.

4- میل تعادل را پس شل کردن دو مهره آن از طبق 
جدا نمایید.

واشر  و  بوش  و  کرده  جدا  طبق  از  را  تعادل  میل   -5
جلویي آن را باز کنید.

از شل کردن پیچ و مهره طبق سیبک آن را  6- پس 
از طریق پایین کشیدن طبق از سگدست بیرون آورید.                                                
7- پیچ اتصال طبق به بدنه را باز کرده و طبق را جدا 

نمایید.
1: طبق                                                                                                  

نکات قابل توجه هنگام بازدید موارد زیر را بازدید 
تعویض  را   مربوطه  قطعات   ، لزوم  در صورت  و  کرده 

نمایید: 
1- خمیدگي یا ترک خوردگي طبق 

2- خمیدگي یا ساییدگي بوش 
3- گشتاور مورد نیاز جهت چرخش سیبک
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نصب طبق پایين 

نصب 
را    0K130322020  : شماره  به  مخصوص  ابزار   -1
به سیبک وصل کرده و با استفاده از نیروسنج گشتاور 

چرخش آن را اندازه بگیرید.

گشتاور پیچشي : 3/5- 1 نیوتن متر
                ) 35/ 0 – 1/ 0 کیلوگرم متر(

مقدار مقاومت مجاز سیبک:                                                                                       
5/ 3 – 1 نیوتن ) 35- 10 کیلوگرم ( 

2- پایه انتهایي طبق را داخل بدنه جا زده سپس پیچ 
آن را نصب نمایید.

3- سیبک را در سگدست قرار داده و پیچ و مهره هاي 
آن را نصب و سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز : 68- 54 نیوتن متر  
                 )9/ 6 – 5/ 5 کیلوگرم متر(

4- پیچ پایه انتهایي طبق را سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز :         147- 118 نیوتن متر
                              ) 15 –12 کیلوگرم متر(

 
5- میل تعادل را به طبق متصل کرده و دو مهره آن را 

سفت نمایید
6- مهره سر میل تعادل را سفت نمایید. 

گشتاور مورد نیاز:      47- 118 نیوتن متر
                         ) 15–12 کیلوگرم متر(  

0k130 322 020
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ميل موجگير جلو

ميل موجگير جلو 

1- رابط میل موجگیر 
2- مهره 

3- مهره رام موتور
4- بوش الستیکي 

5- بست میل موجگیر 
6- پیچ بست میل موجگیر 
7- پیچ و واشر دسته موتور

8- میل موجگیر 
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پياده کردن ميل موجگير 

پياده کردن ميل موجگير 
 1-ابزار مناسب را به موتور وصل کرده و موتور را با آن 

مهار نمایید.
2- خودرو را توسط جک بلند کرده و توسط پایه هاي 

محافظ ) خرک ( در همان حال نگهدارید.
3- چرخ را جدا نمایید.

4-میل موجگیر را از میل رابط آن جدا نمایید.
5- میل رابط را از روي پایه آن برروي کمک فنر جدا 

نمایید.

6- بست میل موجگیر را باز نمایید.
1: میل موجگیر 

2 : میل تعادل

7-پیچ و مهره هاي دسته موتور را از قسمت جلویي رام 
باز نمایید.

8-رام را به اندازه اي پایین بیاورید که میل موجگیر را 
از روي آن بیرون آورید.

9- میل موجگیر را بطور کامل بیرون بیاورید.
بازدید 

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید.
1- خرابي یا تغییر شکل بوشهاي الستیکي.

میل  دیدگي  آسیب  یا  ترک  وجود   ، خمیدگي   -2
موجگیر.
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نصب ميل موجگير 

نصب ميل موجگير 
موجگیر  میل  نصب  عالمت  با  را  الستیکي  بوش   -1
آن  شیار  که  دهید  قرار  طوري  را  آن  و  کرده  تنظیم 

بطرف جلو قرار گیرد.
با  توجه: درصورت عدم رعایت مورد فوق کالیپر ترمز 

بازویی میل موجگیر برخورد خواهد کرد.

2-میل موجگیر را در جلو رام موتور قرار دهید.
3- رام موتور را بلند کرده و در محل خود قرار دهید 
و سپس پیچ و مهره هاي قسمت جلویي آن را سفت 

نمایید.

گشتاور مورد نیاز:   
پیچ : 1 90- 65 نیوتن متر

  ) 1/ 9-5/ 6 کیلو گرم متر(

مهره :  52- 39 نیوتن متر
  )  3/ 5- 3/9 کیلو گرم متر(

4- پیچ هاي نصب بست میل موجگیر را نصب کرده و 
سفت نمایید. 

گشتاور مورد نیاز: 
        8/ 60- 43 نیوتن متر                                                   

      )2/ 6- 4/ 4 کیلوگرم متر( 
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نصب ميل موجگير 

5- میل رابط موجگیر را بر روي کمک فنر نصب نمایید.
- میل موجگیر را برروي میل رابط آن قرار دهید.

گشتاور مورد نیاز 60/8- 43 نیوتن متر 
        ) 2/ 6- 4/ 4 کیلوگرم متر (

توجه 
قبل از پایین آوردن خودرو ، دو مهره رابط میل موجگیر 

را با گشتاور مشخص شده سفت نمایید. 

7- چرخ را در محل خود نصب نمایید.
8- خودرو را پایین بیاورید.

9- ابزار را از موتور جدا کنید
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سيستم تعليق عقب 

سيستم تعليق عقب 
تشریح سيستم 

سیستم تعلیق عقب از نوع اکسل پیچشي مجهز به فنر لول و ضربه گیر مي باشد . عملکرد این سیستم به قرار زیر است : 
- چرخها که داراي عملکرد نیمه مستقل مي باشند بوسیله بازوهاي کشنده متصل به اتاق ، کشیده مي شوند و توسط 

میل اکسل بطور صلب به یکدیگر متصل مي شوند.
- میل اکسل هم محوري بازوهاي کشنده را فراهم مي نماید و با پیچ خوردن اجازه عملکرد نسبتاً مستقل هر یک از 

چرخها را مي دهد.
از بوشهاي الستیکي محکم که بر روي میل اکسل قرار مي گیرند  اتاق  ارتعاشات جاده به  انتقال  - به منظور عدم 

استفاده شده است. 

1- اکسل پیچشي 
2- کمک فنر عقب 

3- فنر لول عقب
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اجزاء اکسل پيچشي

اجزاء اکسل پيچشي 

1- کمک فنر عقب 
2- گردگیر کمک فنر 

3- فنر لول عقب 
4- واشر باالي کمک فنر عقب 

5- استپر
6- بوش پاییني کمک فنر 
7- بوش باالي کمک فنر 

8- واشر 
9- مهره 
10- مهره
11- پیچ 

12- اکسل پیچشي 
13- بوش الستیکي 

14- پایه اکسل پیچشي راست 
15- واشر
16- واشر 
17- مهره 
18- پیچ 

19- پایه اکسل پیچشي چپ
20- پیچ 
21- پیچ
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

ترتيب پياده و سوار کردن فنر و کمک فنر عقب 

ترتيب پياده و سوار کردن فنر و کمک فنر عقب 
1- قسمت عقب اتومبیل را جک زده و زیر آن خرک 

بگذارید.
گلگیر  آستر  روکش  دست  کمک  با  شکل  مطابق   -2

عقب را باز کنید.

3- مهره و بوشهاي ) باالي ( اتصال را باز کنید.

4-پیچ پاییني کمک فنر را جداکرده بدین ترتیب کمک                         
فنر را باز کنید.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

ترتيب پياده و سوار کردن فنر و کمک فنر عقب 

5- قطعات زیر را از کمک فنر جدا کنید:
1- نشیمنگاه فنر

2- فنر لول 
3- بوش ) پایین (

4- نشیمنگاه زیري فنر
5- ضربه گیر الستیکي

سوار کردن کمک فنر عقب
کلیه مراحل باال به روش عکس انجام می پذیرد.

بازدید
نکات قابل توجه هنگام بازدید 

قطعات  لزوم  صورت  در  و  کرده  بازدید  را  زیر  موارد 
مربوطه را تعمیر و یا تعویض کنید.

1- نشت روغن و یا شنیده شدن صداي غیر عادي از 
کمک فنر

2- شل شدن پیچ و مهره هاي اتصال کمک فنر ها 

 

در  فنر  کمک  بوش  ساییدگي  یا  و  دیدگي  آسیب   -3
مجموعه      ، نقصي  و  عیب  گونه  هر  مشاهده  صورت 

کمک فنر را تعویض نمایید.

ای  گونه  به  بایست  می  عقب  های  فنر  کمک  توجه: 
براکت  راستای  که  گردند  نصب  عقب  اکسل  برروی 

سنسور ABS به سمت خارج خودرو قرارگیرد.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

ترتيب پياده و سوار کردن فنر و کمک فنر عقب 

نکات قابل توجه هنگام نصب کمک فنر عقب 
1- پیچ پایین کمک فنر را تا حد استاندارد آن سفت 

کنید.   
                             

گشتاور سفت کردن:                     69-55   نیوتن متر
                                     ) 7-5/60  کیلوگرم متر(

  
2- مهره نصب کمک فنر را تا حد استاندارد آن سفت

 کنید.

گشتاور سفت کردن:                   24-16   نیوتن متر
                                ) 2/44-1/63  کیلوگرم متر(
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

باز و بستن بوش اکسل پيچشي 

باز و بستن بوش اکسل پيچشي 
 بوش اکسل پيچشي  

شکل باال نحوه قرار گرفتن بوش اکسل پيچشي را نشان مي دهد
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

ترتيب باز و بستن بوش اکسل پيچشي 

ترتيب باز و بستن بوش اکسل پيچشي 
1- قسمت عقب اتومبیل را جک زده و زیر آن خرک 

بگذارید
2- پیچ چرخ را باز کرده و الستیک و رینگ را در آورید.

3- خار دو شاخه شیلنگ ترمز را درآورید.
4-لوله ترمز را مطابق شکل باز کنید

5- پیچ و مهره هاي اتصال را باز نمایید.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

ترتيب باز و بستن بوش اکسل پيچشي 

6- تکیه گاه اکسل پیچشی را باز نمایید.

7- با استفاده از پولی کش مناسب بوش را خارج نمایید.
1- پولی کش 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

ترتيب باز و بستن بوش اکسل پيچشي 

نکات قابل توجه هنگام نصب بوش اکسل پيچشي 

1- بوش را مطابق شکل داخل اکسل پیچشي قرار دهید

2- با استفاده از پولی کش  مناسب بوش اکسل پیچشی 
را در داخل  اکسل پرس کنید.

1- پولی کش
توجه: براي نصب بوش از محلول آب و صابون استفاده 

کنید.
هر گز از گریس و یا روغن استفاده نکنید.

3- واشر را روي بوش اکسل پیچشي قرار داده و تکیه 
گاه  اکسل پیچشي را نصب کنید.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

ترتيب باز و بستن بوش اکسل پيچشي 

مهره  و  پیچ  پیچشي  اکسل  گاه  تکیه  نصب  4- جهت 
هاي مشخص شده روي شکل را سفت کنید.           

                                                  
میزان گشتاور پیچ هاي )A ( : 119-95   نیوتن متر

                                           ) 12-9/7 کیلوگرم متر(                                          

میزان گشتاور پیچ هاي )B ( : 69-55 نیوتن متر
                                      )7-60/ 5کیلوگرم متر(
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

پياده و سوار کردن اکسل پيچشي 

پياده و سوار کردن اکسل پيچشي 
ترتیب پیاده و سوار کردن اکسل پیچشي 

1- قسمت عقب اتومبیل را جک زده و زیر آن خرک 
بگذارید.    

2- پیچ چرخ را باز کرده و الستیک و رینگ را در آورید    
3- خار دو شاخه شیلنگ ترمز را باز کنید و لوله ترمز را 

مطابق شکل باز کنید. 

4- رابط سیستم ترمز دستي  را جدا کنید

باز             داده شده است  نشان  به طریقي که  را  پیچ ها   -5
کنید.

1- پیچ ها 

1 1
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

پياده و سوار کردن اکسل پيچشي 

6- پیچ و مهره هاي اتصال را باز نمایید

7-تکیه گاه اکسل پیچشي را باز کنید.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

پياده و سوار کردن اکسل پيچشي 

8- پیچ اتصال کمک فنر را باز کرده و اکسل پیچشي را  
از اتومبیل باز کنید.

سوار کردن اکسل پيچشی
کلیه مراحل باال به روش عکس انجام می پذیرد و رگالژ 
مجموعه ترمز دستی صورت پذیرد.  الزم به ذکر است 
که هنگام نصب محور توپي و کاسه چرخ، آنها را روي 
اکسل پیچشي قرار داده و مهره ها را تا حد استاندارد 

سفت کنید.

گشتاور سفت کردن:                 61-43 نیوتن متر
                                    ) 6/2-4/4 کیلوگرم متر(

نکته قابل توجه هنگام بازدید اکسل پيچشي : 
اکسل پیچشي را از نظر وجود هر گونه آسیب دیدگي 

ترک خوردگي و یا خمیدگي بازدید کرده و در صورت
لزوم آن را تعویض کنید.

SU0069

SU0068

SU0067

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/


  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا ۲۱۲ / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

  فرم نظرات و پيشنهادات

فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاریخ :   

          نام و کد نمایندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

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