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گارانتی دوره در تعميرگاهها در قطعات تعويض دستورالعمل  

 

 نام قطعه يا مجموعه:

 فرمان یرونيبسيبک 
 

 X200و  X100مدل خودرو : 

 TN03049215 – B09232280Kشماره قطعه : 

  --------شماره مجموعه اصلی : 

 پارت سازان – آذر نهاد سامان –زاگرس  –مارپيچ باختر  –راد فرمان نام سازندگان قطعه : 

 تنظيم کننده : واحد فنی و مهندسی

 1392ماه مهرتاريخ تنظيم : 

 يک شمارة ويرايش :

 

 مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه )خودرو( ايران
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 فهرست مندرجات
 صفحه                                        عنوان  

 

 4             مقدمه  -1

 4        آن مهمو پارامترهاي  قطعه تشريح عملكرد -6

 2      در تعميرگاهها فرمانبيروني  سيبک اشكاالت منجر به تعويض -3

 2         اقدامات و بررسي هاي اوليه -4

 0       ب قبل از دمونتاژمون هاي مورد نياز براي تشخيص عيآز -5

 0         آزمون بررسي ظاهري -5-1

 0         تجهيزات آزمون -5-1-1

 0         روش آزمون -5-1-6

 0         معيار پذيرش -5-1-3

 8        صداي غير عادي و لقي آزمون -5-6

 8         تجهيزات آزمون -5-6-1

 8         روش آزمون -5-6-6

 11         معيار پذيرش -5-6-3

 11       ب بعد از دمونتاژمون هاي مورد نياز براي تشخيص عيآز -2

 11         آزمون بررسي ظاهري-2-1

 11         تجهيزات آزمون -2-1-1

 11         روش آزمون -2-1-6

 11         معيار پذيرش -2-1-3
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 11        لقي به روش دستيآزمون بررسي -2-6

 11         تجهيزات آزمون -2-6-1

 11         روش آزمون -2-6-6

 16         معيار پذيرش -2-6-3
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 16         روش آزمون -2-3-6
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 15     از تعميرگاهها فرمانبيروني  سيبکنكاتي در مورد نحوه نگهداري و انتقال  -0
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 مقدمه : -1

 ياحتمال ياين دستورالعمل جهت افزايش دقت و صحت در تشخيص عيوب قطعات در تعميرگاهها به منظور کاهش خطاها

در تعويض قطعات و همچنين افزايش دقت و صحت در فرآيند تفكيک قطعات تعويض شده سالم و معيوب با استفاده از 

لذا در اين  گردد . يتشخيص عيوب تنظيم م رالزم جهت کاهش خطاها د يو تعريف روشها و آزمونها ييكسان ساز

فرمان  سيبکمربوط به  يدر خصوص بروز عيب و عيب ياب يآزمونها و نكات ضرور ،شده است روشها  يالعمل سعردستو

 تشريح شود .

 : فرمانبيرونی  سيبکتشريح عملکرد و پارامترهای مهم  -6

که به عنوان يكي از قطعات اجزاء سيستم تعليق خودروها، ( 1مطابق شكل شماره )سيبک عبارت است از مفصل کروي 

 جهت انتقال نيرو در محورهاي متحرک و چرخان استفاده مي گردد. 

به خوبي حرکت بين دو قطعه را بدون کم ترين اصطكاک فراهم مي کنند در عين حال سيبک ها در معرض  سيبک ها

نيروهاي کششي و فشاري قرار مي گيرند وقتي سيبكي در باالي طبق پاييني و زير محور چرخ قرار مي گيرد تحت تاثير 

نيروي کششي است زيرا محور چرخ متمايل به باال و طبق متمايل به پايين است و در نتيجه سيبک کشيده مي شود وقتي 

تحت تاثير نيروي فشاري است زيرا محور چرخ به وسيله چرخ  سيبكي در زير طبق بااليي و روي محور چرخ قرار گيرد

 . متمايل به باال و طبق نيز با کشش فنر متمايل به پايين مي شود در نتيجه سيبک کشيده مي شود

 

 

 (1شكل شماره )
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 عبارتند از:(6مطابق شکل شماره )فرمان بيرونی  تشکيل دهنده سيبک یاجزا

 

 (6)شكل شماره 

 بال پين )قرقري( -1

 هوزينگ )بدنه( -6

 کفشک -3

گردگير که براي ممانعت از نفوذ هرگونه آلودگي، آب، گل و الي و غيره به داخل سيبک بكار مي رود و از سايش و  -4

 کوتاه شدن عمر سيبک پيش گيري مي نمايد.

 پولک درپوش سيبک بيروني -5

ن سگدست و مفصل فرمان )ميل سيبک فرمان قطعه ايست مابي ( نشان داده شده3)شكل شماره  همانطور که در

. وظيفه اين قطعه انتقال نيروي خارجي از جعبه زير مجموعه هاي جعبه فرمان مي باشد افقي( که از قطعات فرمان 

  فرمان به مجموعه اکسل و چرخ هاي جلو مي باشد .

 

 (3)شكل شماره 

 بال پين

 کفشک

بدنه 

 سيبک

 گردگير سيبک

 مفصل فرمان

 فرمانبيرونی  سيبک (افقی )ميل فرمان

 سگدست
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  رگاههايدر تعم فرمانبيرونی  سيبک ضياشکاالت منجر به تعو -3

 نيشتريب يکه دارا ييرگاههاياز تعم دي، سازه گستر ، بازد دکي پايتوجه به آمار و اطالعات بدست آمده از گزارشات سا با

فرمان  سيبک ضياشكاالت منجر به تعو نيتر عيشا دک،ي پايشده در انبار سا ضيقطعات تعو يبوده اند و بررس ضيتعو

 عبارتند از :

 پارگي گردگير -

 ايجاد سر و صدا در عبور از دست اندازها -

 از ناحيه سيبک ايجاد سر و صدا در حين چرخاندن فرمان -

 مشاهده مي شود()در سرعت پايين هم به طرفين فرمان ناخواسته لرزشي يا حرکت زدن  جيگ -

 سفتي فرمان در خودروهاي غير هيدروليک -

 هياول یها یاقدامات و بررس -4

قبل از هر اقدامي نياز مي باشد نگهدارنده چرخ ها و فرمان  جهت بررسي صدا غير عادي و صحت عملكرد مجموعه اتصاالت

 که مواردي که در ذيل به آنها اشاره شده است کنترل و بررسي گردد.

  را کنترل و بررسي نماييد. کمک فنرو سالم بودن و عدم تورم کالهک کالهک پيچ هاي سفتي 

  را کنترل و بررسي نماييد . نيوتن متر ( 18-60) با گشتاور استاندارد  چهار شاخ فرمانمحكم بود پيچ هاي 

  کنترل و بررسي نماييد . را نيوتن متر ( 38-53نصب جعبه فرمان به بدنه با گشتاور استاندارد ) محكم بود پيچ هاي 

  کينگ پين و تواين ( چرخ ها را کنترل و بررسي نماييد . ، کستر ،تنظيم بودن زواياي ) کمبر 

 . تنظيم بودن باد چرخ ها را کنترل و بررسي نماييد 

  را کنترل و بررسي نماييد . بودن چرخ هاباالنس 

  را کنترل و بررسي نماييد.)موجگير( ،طبق خودرو و...شامل: بوش هاي الستيكي ميل تعادل صحت عملكرد جلوبندي 

 .عدم لقي رولبرينگ هاي چرخ هاي جلو را کنترل و بررسي نماييد 
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 قبل از دمونتاژ  بيع صيتشخ یبرا ازيمورد ن یآزمونها -5

 یظاهر یآزمون بررس -5-1

 آزمون : زاتيتجه -5-1-1

 باشد .  ينم ازيمورد ن يخاص زاتيتجه -

 آزمون :روش  -5-1-6

 کنترل و بررسي نماييد .به صورت چشمي  (4شكل شماره )مطابق  سيبک را از لحاظ پارگي گردگير 

 
 (4شكل شماره )

 . سيبک را از لحاظ زنگ زدگي بال پين و يا بدنه سيبک کنترل و بررسي نماييد 

  و بررسي نماييد . و پولكي کنترل، رزوه ها ، بال پين سيبک را از لحاظ ضربه خوردگي در اطراف بدنه 

 . سيبک را از لحاظ هرزشدگي رزوه هاي بال پين کنترل و بررسي نماييد 

 معيار پذيرش: -5-1-3

 ه سپس توسط مشاهده پارگي گردگير سيبک ، خودرو را توسط جک باال برده ، تاير را باز نمود در صورت

 ، اقدام به تعويض آن نماييد . )سيبک کش( ابزار مخصوص بيرون آوردن سيبک

  رزوه ها ، بال پين  زنگ زدگي بال پين و يا بدنه سيبک ، ضربه خوردگي در اطراف بدنهدر صورت مشاهده ،

 و بايستي آن را تعويض نماييد .آسيب ديده ، سيبک  و پولكي سيبک ، هرزشدگي رزوه ها

سيبک که منجر  ر اطراف بدنه، بالپين و پولكيهرزشدگي رزوه، ضربه خوردگي د: در صورت مشاهده ( 1)توجه 

 سيبک تعویضي مشمول گارانتي نمي باشد . ، به خرابي قطعه یا پارگي گردگير و یا بيرون زدن آن گردد

 شامل گارانتي نمي باشد.: پارگي یا بریدگي گردگير ناشي از برخورد جسم تيز با گردگير ( 2) توجه
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 لقی صدای غير عادی و مون آز -5-6 

 آزمون : زاتيتجه -5-6-1

 جک دو ستون يا قيچي -

 روش آزمون : -5-6-6

 چرخش غربيلک( و يا در حين عبوراز دست اندازها به صورت حرکت )کامل خودرو  ابتدا عيب يابي در حالت توقف

 انجام دهيد .

 نماييد :کنترل و بررسي  راموارد زير مشاهده گرديد در صورتيكه صداي غيرعادي و لقي بيش از حد 

 هاي مفصل را مطابق دستورالعمل  سفت بودن مهره تنظيم پشت سيبک فرمان را کنترل نموده و سيبک

 مربوطه از نظر سالم بودن بررسي نماييد.

  براساس دستورالعمل مربوطه بررسي شده و در صورت معيوب بودن تعويض گردد. ميل فرمان عمودي را 

 زير کنترل گردد : سفت بودن پيچهاي آنها نيز بصورت لقي چهار شاخ و ميل رابط بررسي شده و 

( اقدام مختصر غربيلک فرمان )درجا پيچ اتصال بين چهارشاخه و واسطه را شل نموده و نسبت به حرکت 

 . ( سفت نماييدنيوتن متر 60تا  18) استانداردنماييد و مجدداً پيچ مذکور را با گشتاور 

  را به اين صورت که خودرو را توسط جک تا حدي باال ببريد تا چرخها از زمين جدا شود سپس مطابق لقي مجموعه

با يک دست و توسط انبرقفلي ، سيبک مياني )مفصل فرمان( را حرکت دهيد سپس  (8و)( 0( ، )2، ) (5شماره )اشكال 

 محل بروز لقي و صدا را کنترل و بررسي نماييد.با قرار دادن دست ديگر بر روي سيبک فرمان، سيبک مياني، مجموعه فرمان 

 

 فرمان بيروني کنترل لقي سيبک (5شكل شماره )
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 کنترل لقي سيبک مياني )مفصل فرمان( (2شكل شماره )

 

 سيبک مياني )مفصل فرمان(( کنترل لقي 0شكل شماره )

 

 فرمان جعبه( کنترل لقي 8شكل شماره )
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  صورت که خودرو را توسط جک باال ببريد بطوريكه اپراتور بتواند براحتي زير خودرو را به اين لقي سيبک فرمان

سيبک بيروني متصل مي باشد را به سمت باال و پايين در راستاي قرار گيرد سپس با دست سيبک مياني که به 

 محور بال پين سيبک حرکت دهيد .

 معيار پذيرش: -5-6-3

  يا لقي از ناحيه سيبک فرمان  صداي غير عادي ودر صورتي که موارد ذکر شده روي خودرو انجام گرفته شد

را از سگدست بيرون آورده و فرمان سيبک ، پس از بيرون آوردن اشپيل و باز نمودن مهره چاکدار ،  احساس شد

بايستي آن را مي باشد معيوب ود قطعه لقي آن را چک نماييد در صورتيكه لقي کامالً زير دست مجدداً احساس ش

 اقدام نماييد . 6-2تعويض نماييد . همچنين اگر به لقي سيبک مشكوک هستيد مطابق آزمون 

  نماييد. کنترل و تعويضفرمان مطابق دستورالعمل جعبه ،  مياني )مفصل فرمان(در صورت مشاهده لقي محسوس سيبک 

 بعد از دمونتاژ  بيع صيتشخ یبرا ازيمورد ن یآزمونها -2

  یظاهر یآزمون بررس -2-1

 آزمون : زاتيتجه -2-1-1

 باشد .  ينم ازيمورد ن يخاص زاتيتجه -

 روش آزمون : -2-1-6

  زنگ زدگي ،  ب خوردگي و دفرمگيضر ،  (9از لحاظ پارگي گردگير مطابق شكل شماره )فرمان را بيروني سيبک ،

 بررسي نماييد.کنترل و هرزشدگي رزوه ها بصورت چشمي 

 

 (9شكل شماره )
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 : معيار پذيرش -2-1-3

 مشاهده پارگي گردگير سيبک ، خودرو را توسط جک باال برده ، تاير را باز نموده سپس توسط  در صورت

 ابزار مخصوص بيرون آوردن سيبک )سيبک کش( ، اقدام به تعويض آن نماييد .

  و پولكي ، بال پين زنگ زدگي بال پين و يا بدنه سيبک ، ضربه خوردگي در اطراف بدنه در صورت مشاهده

 و بايستي آن را تعويض نماييد . آسيب ديدهسيبک ، هرزشدگي رزوه ها ، سيبک 

و پولكي سيبک که ، بال پين ضربه خوردگي در اطراف بدنه  ، هرزشدگي رزوه: در صورت مشاهده  (1) توجه

 ک تعویضي مشمول گارانتي سيب ، قطعه یا پارگي گردگير و یا بيرون زدن آن گرددمنجر به خرابي 

 .نمي باشد

دستكاری سيبک شامل گریسكاری ، همچنين بریدگي گردگير ناشي از برخورد جسم تيز  و: پارگي ( 2) توجه

 شامل گارانتي نمي باشد. روانكاری و بيرون آوردن گردگير 

 بررسی لقی به روش دستیآزمون  -2-6

 آزمون : زاتيتجه -2-6-1

 همراه با محافظ سربي يا چوبي فيكسچر يا گيره دستي -

 روش آزمون : -2-6-6

 که داراي محافظ مي باشد بگونه اي ببنديد که  دستي گيرهفيكسچر يا را به سيبک  قسمت استوانه اي بال پين

 .را نداشته باشد و صدمه اي امكان کوچكترين حرکتي 

 بصورت شعاعي و محوري نسبت به محور بال پين کيلو گرم  31با نيروي حدود  بدنه سيبک را در دست گرفته و

 حرکت دهيد.سيبک 
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 : رشيپذ اريمع -2-6-3

  در صورت مشاهده کوچكترين لقي شعاعي و محوري بصورت محسوس ، سيبک فرمان معيوب بوده و بايستي آن

 را تعويض نماييد .

 فرمانبيرونی گشتاور پيچشی سيبک بررسی آزمون  -2-3

 آزمون : زاتيتجه -2-3-1

 فيكسچر يا گيره دستي -

 ترکمتر -

  رابط بين بال پين و ترکمتر -

 روش آزمون : -2-3-6

  ( ببنديد 11مطابق شكل شماره )روي فيكسچر يا گيره دستي فرمان را بيروني سيبک. 

 

 (11شكل شماره )
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  ( نصب نماييد در غير 11مطابق شكل شماره ) بين بال پين و ترکمتر، آن را رابط در صورت موجود بودن

 ( استفاده نماييد .16رابط مطابق شكل شماره ) جايمربوط به سيبک هم باينصورت مي توانيد از مهره چاکدار 

 (11شكل شماره )

 

   
 

 (16شكل شماره )
 

  بچرخانيد بار خالف آن  5ساعت و بار در جهت عقربه هاي  5به صورت يكنواخت را بال پين. 

 

 

رابط بين بال پين و 

 ترکمتر
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 ( 13ترکمتر را مطابق شكل شماره )سيبک مربوط به يا مهره چاکدار به رابط تبط ، توسط آچار بكس مر

درجه در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد و ميزان گشتاور  321و به ميزان  متصل نمودهبيروني فرمان 

 سيبک را اندازه گيري نماييد .

الت عمود قرار گرفته باشد و ترکمتر با حرکت یكنواخت ، بال پين باید در ح دازه گيری گشتاورجهت اننكته : 

 .طي نماید بچرخانيد ثانيه 03درجه( را در مدت زمان  063به طوری که یک دور کامل )

 

 (13شكل شماره )

 : رشيپذ اريمع -2-3-3

  بيشتر از  نبايد ( داغيکار کرده شده ) ميزان گشتاور پيچشي براي قطعهkg.cm 35 احساس شود  اگر باشد

سيبک تعويض به اقدام بايست  مي باشدمحسوس لقي داراي سيبک  در صورتيكهتنها ست اگشتاور سيبک پايين 

 .ماييدنبيروني فرمان 

و در برخي از  05توجه : در صورتيكه در یک دور حرکت چرخشي ترکمتر ، گشتاور سيبک در برخي از نقاط زیر عدد 

معيوب بوده و بایسيتي فرمان  يرونيبقرار گيرد )حرکت غير یكنواخت پله ای( سيبک  05نواحي در باالی عدد 

 نمایيد .آن را تعویض 
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 فرمان  : یرونيب سيبکنکاتی درمورد نگهداری و حمل و نقل  -7

  چيدمان اين قطعه در انبار بگونه اي باشد که گردگير و رزوه هاي سيبک دچار آسيب ديدگي نشود و از نظر دقت شود

 مواد شيميايي قرار نگيرد.شود که باعث زنگ زدگي سيبک نگردد يا قطعات در معرض رطوبت نيز بايد در شرايطي نگهداري 

  ، نشود .خوردگي دچار ضربه  قطعهدقت شود در موقع حمل و نقل و جابجايي 

 د همچنين تگ قرار داده و بسته بندي نمايييلون و يا ناسالم تعويضي را داخل کارتن قطعه  فرمان يرونيب سيبک

 بر روي قطعه داغي نصب گردد .  مربوطه حتماً

 يرونيبسيبک بایست  سالم مي باشد تنها مي مقابلسمت معيوب و سيبک يكه سيبک یک سمت نكته : در صورت

 .معيوب را تعویض نمایيد فرمان 

 ته بندي قطعات خودداري نماييد .در زمان حمل قطعات داغي از بازکردن بس 

 قطعه معيوب همخواني داشته باشد . تگ نصب شده بار اطالعات مندرج د 

 

 از : دايرادات در تگ داغی عبارتنشرح 

  گردگير ناشي از فرسودگيخرابي 

  و صداي غير عادي سيبکلقي 

  چرخش و قفل شدن سيبکعدم 
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