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

پیش گفتار

پیشگفتار :

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا  به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 
خودروی تیبا 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.
را  کتاب  این  که  عزیزانی  کلیه  از   ، باشد  داشته  وجود  نقایصی  راهنما  این  در  است  ممکن  که  آنجا  از  پایان  در 
مطالعه می کنند درخواست میشود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود 

) فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد ( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمائید.
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 تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

اکسل  جلو و عقب

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

 ابزار مخصوص

نام ابزار : سیبک کش
0K 130283021 : شماره فني ابزار

شماره سريال :  800028
موارد استفاده: ابزار برای بیرون کشیدن سیبک فرمان 

نام ابزار : توپي کش چرخ
0K130331AA0A : شماره فني ابزار

شماره سريال :  800006
موارد استفاده: بیرون آوردن توپی چرخ 

نام ابزار : ابزار اندازه گیری لقی بلبرینگ چرخ جلو 
0K130331016 : شماره فني ابزار

شماره سريال :  502183
بار  نیرویی پیش  جهت تنظیم میزان  موارد استفاده: 

روی رولبرینگ ) مدل تک ردیفه(
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

نام ابزار : مجموعه خارج کردن رولبرینگ ها 
0K 130175AA4 : شماره فني ابزار

شماره سريال :  502177
باز کردن رولبرینگ چرخ جلو   جهت  موارد استفاده: 

-هوزینگ دیفرانسیل 

نام ابزار : ابزارجا زدن کاسه نمد 
0K130170015 : شماره فني ابزار

شماره سريال :  502169
موارد استفاده: جهت نصب کاسه نمد

نام ابزار : جا زدن کاسه نمد چرخ جلو 
0K201170AA1 : شماره فني ابزار

شماره سريال :  502181
موارد استفاده: جهت نصب کاسه نمد چرخ جلو  

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

 جدول عیب يابی اکسل

روش رفع عیبعلت احتماليعیب 

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

کشیده مي شود.

تنظیم یا تعویض نمائیدتنظیم نامناسب لقي اولیه رولربرینگ چرخ جلو

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدفنر لول ضعیف است

تعویض نمائید.سائیدگي یا آسیب دیدگي بوش بازوئي پائین

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدخمیدگي سگدست

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدتنظیم نبودن زاویه تواین

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدفشار باد الستیک ها مناسب نیست

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

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید

سیستم فرمان 
تعادل ندارد

تنظیم و یا تعویض نمائیدتنظیم نامناسب لقي اولیه رولربرینگ چرخ جلو

تعویض نمائیدضعیف شدن فنرلول

تعویض نمائیدشل بودن یا عدم کارایي کمک فنر

تعویض نمائیدسائیدگي و یا آسیب دیدگي بوش هاي بازوئي پایین

تنظیم نمائیدتنظیم غلط تواین )جلو و عقب(

تنظیم نمائیدفشار نامناسب باد الستیک ها

چرخ ها را تنظیم کنید ورینگ ها را باالنس نبودن چرخ ها یا تابیدگي رینگ ها
تعویض نمائید
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

جدول عیب يابی اکسل

روش رفع عیبعلت احتماليعیب 

لقي بیش از حد غربیلک 
فرمان

تنظیم نمائید.تنظیم غلط لقي اولیه رولربرینگ چرخ جلو

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

سائیدگي بیش از حد با 
غیر یکنواخت الستیک ها

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

تنظیم نمائید.تنظیم نامناسب تواین

تنظیم نمائید.فشار نامناسب باد الستیک ها

تنظیم نمائید.باالنس نبودن چرخ ها

تعویض نمائید.خرابي رولربرینگ چرخسروصداي غیرعادي اکسل
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

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

اکسل جلو

اکسل جلو

اجزاء و قطعات 
1- سیبک

2- سگدست
3- محافظ دیسک ترمز

4- بوش فاصله پرکن
5- رولربرینگ بیروني
6- کاسه نمد بیروني

7- توپي چرخ
8- مهره قفلي

9- رولربرینگ داخلي
10- کاسه نمد داخلي
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

بازديد 

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

کنترل نمائید. 
حداکثر لقي : صفر میلیمتر

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

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

نمائید.

و  گذاشته  توپي چرخ  روي  را  گیري  اندازه  ساعت   -4
سپس آنرا در جهت محوري فشار داده و بکشید. بدین 
امتحان  را  چرخ  بلبرینگ  انتهاي  لقي  میزان  ترتیب 
نمائید.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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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

باز کردن

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

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

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

احتیاط
مراقب باشید که شیار و رزوه هاي انتهاي پلوس آسیب 

نبینند. 
توجه

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

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

رابط فرمان را از سگدست جدا نمائید. 
توجه

اگر جدا کردن میله رابط فرمان، با اشکال مواجه است، 
با یک چکش به سگدست ضربه بزنید.

6- سیلندر ترمز دیسک جلو را از سگدست جدا نمائید. 
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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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

باز کردن

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

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

نمائید. 

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

11- توپي چرخ جلو و سگدست را از پلوس جدا نمائید.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

سوار کردن 

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

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

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

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 نمائید.
گشتاور مورد نیاز             14/7- 9/8 نیوتن متر 

)1/5- 1 کیلوگرم متر(    
5- مجموعه سیلندر ترمز دیسک جلو را نصب نمائید.
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 نمائید. 

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

خم نمائید. 
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  ننمائید. 
تعویض  دیگر  نو  مهره  یک  با  آنرا  برداشت،  یکنواختي 

نمائید. 
- کنترل نمائید که توپي چرخ با دست به راحتي بگردد.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

سوار کردن 

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

گشتاور مورد نیاز : 52- 47 نیوتن متر
)5/3 – 3/8 کیلوگرم متر(   

توجه 
از یک اشپیل نو استفاده نمائید. 

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

راستاي هم قرار بگیرند مهره را هرگز شل ننمائید.
گشتاور مورد نیاز : 118- 88 نیوتن متر  
   )12 – 8 کیلوگرم متر(

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

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

محکم  را  چرخ  پیچهاي  و  نموده  نصب  را  چرخ   -11
نمائید. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

مجموعه توپي چرخ و سگدست

توپي جلو سگدست
مجموعه توپي چرخ و سگدست

اجزاء و قطعات
1- کاسه نمد )داخلي(

2- رولربرینگ چرخ )داخلي(
3- سگدست فرمان

4- گردگیر محافظ دیسک ترمز
5- توپي چرخ

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

6- کاسه نمد )خارجي(
7- رولربرینگ چرخ )خارجي(

8- کنس بیروني رولربرینگ )خارجي(
9- بوش فاصله پرکن

10- کنس بیروني رولربرینگ )داخلي(
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

باز کردن

باز کردن
1- مجموعه سگدست را باز نمائید. 

2- به کمک ابزارTS99999022 توپی را از سگدست 
جدا کنید. 

3- کنس خارجی رولربرینگ ) سمت چرخ( را به کمک 
دست خارج کنید.

تعویض  آن  وضعیت  به  توجه  بدون  را  نمد  کاسه   -4
نمایید.

5- قطعات مجموعه سگدست را باز نمایید.
6- در حالیکه سگدست روی ابزار TS99999022 بسته 
 0K9A1190AA2 شده است به کمک ابزار مخصوص
کنس خارجی رولربرینگ )سمت پلوس( را با استفاده از 

پرس خارج کنید. 

0K670990AA0 کنس  ابزار مخصوص  به کمک   -7
داخلی رولربرنگ و کاسه نمد را از توپی جدا کنید.

توجه : 
کنس را به تدریج و با دقت خارج نمایید. 

0K9A1190AA2

TS99999022

0K670990AA0
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

بازديد

احتیاط 
گردگیر محافظ را در صورتي که الزم نیست باز ننمائید.
استفاده  از آن  بازنمودید دوباره  را  اگر گردگیر محافظ 

ننمائید. 

8- براي نصب مجدد گردگیر محافظ نو، گردگیر محافظ 
و سگدست قبلي را عالمتگذاري نمائید تا گردگیر نو در 

محل قبلي نصب گردد. 
9- گردگیر محافظ را نیزخارج نمائید. 

بازديد
داده  شستشو  را  آنها  شده  جدا  قطعات  بازدید  از  قبل 
ضمناً  نمائید.  تعویض  را  دیده  آسیب  قطعات  کلیه  و 
هرگونه زنگ زدگي را با کاغذ سنباده نرم برطرف نمائید. 
1- سائیدگي غیرعادي و هرگونه آسیب دیدگي دیگر را 

در رولربرینگ کنترل نمائید. 

توجه 
رولربرینگ را به صورت یک مجموعه، با کنسهاي داخلي 

و خارجي آن  تعویض نمائید. 

   

در  دیگر  آسیب  یا وجود هرگونه  و  ترک خوردگي   -2
محل  زدگي  زنگ  و  خراشیدگي  همچنین  و  سگدست 

نشیمنگاه رولربرینگ را کنترل نمائید. 
3- آسیب دیدگي محافظ دیسک ترمز یا جذب نبودن 

آن با سگدست را کنترل نمائید. 
نیز  و  توپي  دیدگي  آسیب  یا  و  خوردگي  ترک   -4
و  رولربرینگ  نشیمنگاه  زدگي  زنگ  یا  و  خراشیدگي 

سائیدگي سطح تماس کاسه نمد را کنترل نمائید. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

سوار کردن 

طريقه 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. 

 ب( کنس بیرونی رولربرینگ :
1- کنس رولربرینگ ) سمت پلوس ( را به کمک ابزار 

0KK30990001 در سگدست جا بزنید.
2- کنس رولربرینگ )سمت چرخ( را جا بزنید. 

لقی اولیه بلبرينگ 
با توجه به موارد زیر ، لقی اولیه بلبرینگ را تنظیم کنید. 
داخل سگدست  را  کن  پر  فاصله  بوش  و  بلبرینگ   -1
گذاشته و ابزار 0K130331016 را به آن وصل کنید. 

توجه : بوش فاصله پرکن باز شده را استفاده کنید.

0k1303310160k130331016
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

سوار کردن 

2- بعد از سفت کردن ابزار ، لقی اولیه بلبرینگ را اندازه  
بگیرید. 

میزان گشتاور: )235- 157 نیوتن متر(
)24 -16 کیلوگرم متر(

توجه: هنگام سفت کردن الزم است که گشتاور تدریجی 
بوده و در هر مرحله 49 نیوتن متر ) 5 کیلوگرم متر( 

اضافه شود. 
3- اگر میزان لقی اولیه مطابق با مشخصات استاندارد 

نمی باشد ، انرا تنظیم کنید. 

انتخاب بوش فاصله  با  4-با توجه به جدول می توانید 
پرکن لقی اولیه را تنظیم کنید.

توجه : اگر میزان لقی اولیه زیاد است ضخامت بوش را 
کاهش داده و در صورت کم بودن لقی ، ضخامت بوش 

را افزایش دهید.
توجه : تغیر بوش از یک ردیف دیگر در جدول، لقی اویه 
را 4-2 کیلوگرم سانتیمتر تغییر می دهد. ضمناً عالمت 

بوش روی قسمت بیرونی آن حک شده است. 
میزان لقي اولیه رولربرينگ چرخ :

                                              1/17-0/25 نیوتن متر 
                                 )12-2/5 کیلوگرم سانتیمتر(
مقدار نیروسنج:                         11/7-2/5 نیوتن 
                                        )  1/2-0/25 کیلوگرم(

ضخامت
ضخامتعالمتبه میلیمتر

عالمتبه میلیمتر

6/725126/2851

6/765136/3252

6/805146/3653

6/845156/4054

6/885166/4455

6/925176/4856

6/965186/5257

7/005196/5658

7/045206/6059

7/085216/64510

6/68511
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

سوار کردن 

کاسه نمد 
نصب  را  بیرونی  نمد  کاسه   ، پالستیکی  یک چکش  با 

کنید. 
توجه :

الف( کاسه نمد جدید را نصب کرده به لبه آن گریس 
بمالید. 

ب( دقت کنید که نمد به خوبی روی سگدست بنشیند.  

توجه :  
قسمتهایی که در تصویر با هاشور مشخص شده کاماًل با 

گریس لیتیوم نوع )NLGI( پرکنید . 

ابزار  کمک  به  توپی  روی  را  داخلی  کنس  رولربرینگ 
TS99999022  سوار کنید .

توجه:
الف( از یک کاسه نمد جدید استفاده کرده و به لبه آن 

گریس بمالید.
سگدست  روی  بخوبی  نمد  کاسه  که  کنید  دقت  ب( 

بنشیند.

 
TS99999022

0K9A1190AA2
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سوار کردن 

ديسک 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 به همراه واشر فاصله پر کن نصب کنید.

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

 
حد استاندارد فشار:  2500 کیلوگرم 

ابزار مخصوص  را به کمک  3- کاسه نمد سمت پلوس 
0K201170AA1 نصب کنید.

030T2501

0K201170AA
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  فرم نظرات و پیشنهادات

فرم نظرات و پیشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

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