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گارانتی دوره در تعميرگاهها در قطعات تعويض دستورالعمل  

 

 نام قطعه يا مجموعه:

 مجموعه کمک فنر

 مدل خودرو : تيبا

 54660FD101 , 54650FD101شماره فنی کمک فنرجلو : 

  TN03056230 , TN03356240 شماره فنی کمک فنرعقب :

  --------شماره مجموعه اصلی : 

 : شرکت ايندامين  کمک فنرنام سازندگان 

 تنظيم کننده : واحد فنی و مهندسی
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 مقدمه : -3

 ياين دستورالعمل جهت افزايش دقت و صحت در تشخیص عیوب قطعات در تعمیرگاهها به منظور کاهش خطاها

در تعويض قطعات و همچنین افزايش دقت و صحت در فرآيند تفكیک قطعات تعويض شده سالم و معیوب با  ياحتمال

لذا در  گردد . يتشخیص عیوب تنظیم م رالزم جهت کاهش خطاها د يو تعريف روشها و آزمونها ياستفاده از يكسان ساز

به کمک فنر مربوط  يدر خصوص بروز عیب و عیب ياب يآزمونها و نكات ضرور ،شده است روشها  يالعمل سعراين دستو

 تشريح شود.جلو و عقب 

 

 : تشريح عملکرد و پارامترهای مهم مجموعه -9

 مهم بر عهده دارد :)میرا کننده( دو وظیفه  کمک فنر

 ايمني خودرو را افزايش مي دهد. (الف

 رامش و راحتي راننده و سرنشینان را تامین مي کند.( آ ب

کمک فنر نگه داشتن الستیک در حد استاندارد روي سطح جاده است مشروط بر اين که باد الستیک ها اولین وظیفه 

ابت نگه مي دارد تا هدايت خودرو ث خودرو روي فنرها را مهار و تقريباًن نوسانات بدنه آباشد و دومین وظیفه استاندارد 

نگام ترمز کردن از شیرجه رفتن جلوگیري مي کند و کنترل خودرو نیز ها بهتر انجام گیرد. همچنین ه در سر پیچ خصوصاً

همانطوري که مي دانید حرکت کمک فنر در جهت  خودرو کمتر مي شود.در نتیجه استهالک فنرها و بدنه بهتر خواهد شد 

فنر در جهت مدگي جاده عبور کند فنر فشرده مي شود و کمک آاگر خودرو از روي بر مي باشد. مثالًعكس حرکت فنر 

  حرکت فنر مقاومت

مي کند يعني از فشردگي سريع فنر جلوگیري مي کند. همچنین اگر خودرو در حین حرکت به داخل گودالي فرو رود نیروي 

عكس العمل وزن خودرو که در تماس چرخها با سطح جاده است باعث کشیدگي عادي فنر شده و بالفاصله فنر در جهت باز 

اين حالت نیز کمک فنر در جهت عكس حرکت فنر کار کرده و انرژي ذخیره شده در فنر با تبديل به شدن عمل مي کند. در 

 .شود مي مستهلک  گرما در سیستم کمک فنر
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 اساس کار کمک فنر:

کمک فنر در سیستم تعلیق موازي با فنر بسته مي شود و مانند فنر نیروي محوري را جذب مي کند. در موقع جمع شدن 

کمک فنر به سهولت منقبض شده اما در موقع باز شدن کمک فنر مقاومت مي نمايد و با کندي باز مي شود وقتي کمک فنر 

ابجا مي شود و لذا به سهولت تغییر مكان مي دهد اما وقتي حالت ن جآسوپاپ مي شود روغن از سوراخهاي درشت تر فشرده 

مي رسد. برگشت روغن به محل اولیه خود از مجاري کوچكتر میسر مي گردد در اثر برگشت روغن از مجاري  ن فراآانبساط 

ن در فضا پخش مي کوچک نیروي اصطكاک روغن باال رفته و انرژي مكانیكي به انرژي حرارتي تبديل مي گردد سپس گرما روغ

ن به پوسته آگردد متداول ترين ارتعاش گیرها نوع تلسكوپي است که از دو سیلندر يک طرف بسته ساخته شده و قسمت بسته 

ن يک پیستون با دسته پیستون حرکت مي آمحور چرخ متصل مي شود طرف باز سیلندر به سمت باال قرار داشته و در داخل 

تیبا مطابق کمک فنرهاي جلو و عقب مورد استفاده در سیستم تعلیق خودرو . سته مي شود دسته پیستون به شاسي ب کند .

 از نوع تلسكوپي دو جداره روغني مي باشد .( 6( و )1شكل شماره )

 

 
 

 ( کمک فنر جلو1شكل شماره )

 

 ( کمک فنر عقب6شكل شماره )
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  شامل موارد زير است :( 1شماره )اجزاء اصلی مجموعه کمک فنر جلو  مطابق شکل 

 مهره         -1

 کالهک کمک فنر )استرات(  -6

 نشیمنگاه بااليي فنر -3

 نشیمنگاه الستیكي -4

 گردگیر -5

 ضربه گیر -2

 فنر لول -7

 کمک فنر -8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3شكل شماره )

 

 

3 

8 

7 

6 

5 

4 

1 

9 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 93216کد پروژه  :

 در نمایندگیهاي مجاز  مجموعه کمک فنردستورالعمل تعویض 

 سایپاخدمات پس از فروش  

 04/03/1394تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

2 

 

 ( شامل موارد زير است : 4اجزاء اصلی مجموعه کمک فنر عقب مطابق شکل شماره )

 
 نشیمنگاه فنر  -1

 فنر لول  -6

 بوش پايین -3

 نشیمنگاه زيري فنر -4

 ضربه گیر الستیكي -5

 کمک فنر -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4شكل شماره )
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 : ها در تعميرگاه کمک فنر جلو و عقباشکاالتی که منجر به تعويض  -1

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

جلو و  کمک فنر ضياشكاالت منجر به تعو نيتر عيشا دک،ي پايشده در انبار سا ضيقطعات تعو يبوده اند و بررس ضيتعو

 از : عبارتندعقب 

 روغن زدگي -

 کیلومتر گارانتي مي باشد ( 10000خالي کردن و خالصي کمک فنر ) که تا    -6

 خرابي بوش قرقره اي اتصال پايین کمک فنر عقب  -3

 اقدامات و بررسی های اوليه : -4

  کم کردن ارتفاع خودرو توسط مشتري و هر گونه تغییر در سیستم تعلیق اعم از بريدن قسمتي از فنر لول ، از

گارانتي زيرا مجموعه کمک فنر شامل از تاير و رينگ هاي اسپرت غیر استاندارد و متفرقه اطمینان حاصل نموده استفاده 

  نمي گردد.

 يل است :سايزهاي استاندارد رينگ و تاير شامل موارد ذ

  : رينگ فوالديj 5  ×13    با تايرR13  70×175  

  : رينگ آلومینیومj  5.5×  14   با تايرR14  65× 175  

  : را  سیبک فرمان ، طبق ، توپي چرخ ، اتصاالت فرمان و بوش میل تعادلعملكرد صحیح قطعات جلوبندي از قبیل

 مطابق با دستور العمل هاي مربوطه کنترل و بررسي نمايید زيرا باعث تشخیص اشتباه خرابي کمک فنر مي گردد.

  محكم بودن پیچ هاي مجموعه کمک فنر جلو را کنترل و بررسي نمايید 

 رم مترکیلوگ 5/5 - 9/2:  (5مطابق شكل شماره ) میزان استاندارد گشتاور سفت کردن مهره میله کمک فنر جلو

 
 (5شكل شماره )
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 کیلوگرم متر   7/4 - 4/2 ( : 2کمک فنر جلو مطابق شكل شماره )میزان استاندارد گشتاور پیچ کالهک 

 

 (2شكل شماره )

 کیلو گرم متر  5/10 - 5/16 (  :7فنر به سگ دست مطابق شكل شماره ) میزان استاندارد پیچهاي اتصال کمک

 

 (7شكل شماره )
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  را کنترل و بررسي نمايید عقب  بودن پیچ هاي مجموعه کمک فنرمحكم 

 کیلوگرم متر 2/1 - 4/6 ک عقب :میزان استاندارد گشتاور مهره میله کم

 کیلوگرم متر  2/5 - 7( : 8میزان استاندارد گشتاور پیچ بوش پايیني کمک فنر عقب مطابق شكل شماره )

 

 (8شكل شماره )

  را کنترل و بررسي نمايید.( 9طابق شكل شماره )مسالم بودن بوش اکسل عقب 

 

 (9شكل شماره )
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 آزمونهای مورد نياز برای تشخيص عيوب مجموعه کمک فنر قبل از دمونتاژ :-5

 : ظاهری مجموعه کمک فنرآزمون بررسی  -5-3

 تجهيزات آزمون : -5-3-3

 جک دو ستون اي يچیجک ق -

 روش آزمون : -5-3-9

  باال ببريد سپس موارد ذيل را از لحاظ ظاهري به صورت چشمي روي  جک دو ستون اي يچیقجک توسط خودرو را

 : نمايیدبررسي کنترل و  هاي جلو و عقبکمک فنرمجموعه 

 نمايیدبررسي و کج شدگي کنترل و دفرمگي ن ريزي ، وجود هر گونه را از لحاظ روغهاي جلو و عقب کمک فنر . 

  بررسي نمايید .کنترل و هر گونه ترک ، پارگي و تورم  لحاظکالهک باالي کمک فنر جلو را از 

  بررسي نمايیدکنترل و هر گونه ترک ، پارگي را از لحاظ بوش پايیني کمک فنر عقب . 

 به سمت داخل  هر گونه ترک ، شكستگي و شكم دادن فنر لول به يک سمت ) مخصوصاً را از لحاظ فنر لول

 بررسي نمايید .کنترل و خودرو( 

 معيار پذيرش: -5-3-1

  مقدار روغن زدگي بصورت بخارات روغن که موجب جذب گرد و خاک بر نیمه بااليي کمک فنر گردد ، مطابق

 ( عیب محسوب نمي شود . 10شكل شماره )

 
 (10شكل شماره )
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اگر روغن داخل کمک فنر به بیرون نشت کند و اين نشتي به مقداري باشد که حجم روغن داخل کمک فنر از 

دو سوم از بدنه کمک فنر تا محدوده کاپ اگر میزان مورد نیاز براي عملكرد صحیح کمتر شود به عبارت ديگر 

 و بايستي آن را تعويض نمايید.ه باشد ، کمک فنر معیوب بوده خیس کرد( 11مطابق شكل شماره )توسط روغن 

کاهش روغن کمک فنر موجب خالي کردن کمک فنر در حرکتهاي رفت و برگشتي خصوصا در حالت ماکزيمم 

 کورس خود مي گردد .

 

 (11شكل شماره )

  بايستي  وجود پارگي و تورم بر روي کالهک کمک فنر جلو ، قطعه معیوب بوده و، ترک در صورت مشاهده

 د .نمايیتعويض را  کالهک کمک فنر

  خرابي بوش پايیني کمک فنر عقب ، قطعه معیوب بوده و بايستي و هر گونه ترک ، پارگي در صورت مشاهده

 د .نمايیتعويض کمک فنر عقب را 

  ستي  بايرا ترک ، شكستگي و شكم دادن فنر لول ) کمانش ( ، قطعه معیوب بوده و فنر لول در صورت مشاهده

 تعويض نمايید .

ه : کمانش فنر لول در حدی قابل قبول است که با بدنه خودرو برخورد نداشته باشد و ایجاد توج

 صدای غیر عادی ننماید .
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 93216کد پروژه  :

 در نمایندگیهاي مجاز  مجموعه کمک فنردستورالعمل تعویض 

 سایپاخدمات پس از فروش  

 04/03/1394تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

16 

 

 : مجموعه کمک فنر عملکرد یآزمون بررس -5-9

 تجهيزات آزمون : -5-9-3

 تجهیزات خاصي مورد نیاز نمي باشد . -

 روش آزمون : -5-9-9

 روش اول :

  ( 16با قرار دادن دو دست بر روي گلگیر مورد نظر مطابق شكل شماره )جاي مسطح قرار دهید سپس در خودرو را

 رو را به پايین فشار دهید .دنیرو اعمال کرده و خو

 

 (16شكل شماره )

 روش دوم :

 د .بررسي و کنترل نمايیدر قسمت عقب خودرو  وب مخصوصاًدر تست جاده اي ، خودرو را از نظر تعادل مطل 

 معيار پذيرش: -5-9-1

 ، شود ، در غیر اينصورت کمک فنر معیوب نبايد بیش از يک بار نوسان مشاهده  پس از رها کردن و باال آمدن خودرو

 يستي آن را تعويض نمايید.بوده و با

  در صورتیكه خودرو تعادل مطلوب را در قسمت عقب خودرو نداشته و نوسان غیر عادي مشاهده گردد ، فنر لول عقب

 يستي آن را تعويض نمايید.باضعیف بوده و 
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13 

 

 بعد از دمونتاژ : مجموعه کمک فنرآزمونهای مورد نياز برای تشخيص عيوب  -6

 بررسی ظاهری  آزمون  -6-3

طعاتي شامل فنر لول ، گردگیر ، بوش ضربه گیر پايین و باال ، الستیک نشیمنگاه باالي فنر مجموعه کمک فنر داراي ق

را قبل از بررسي کمک فنر صحت عملكرد قطعات مدول  ورت مجموعه مدول مي شوند پسلول و ... مي باشد  که بص

 .و کنترل نمايید بررسي 

 تجهيزات آزمون : -6-3-3

 باشد .تجهیزات خاصي مورد نیاز نمي  -

 روش آزمون : -6-3-9

  صورت چشمی بررسی و کنترل نماييدقطعات مدول در کمک فنر جلو را به : 

 . الستیک ضربه گیر را از نظر هر گونه پارگي بررسي نمايید 

 ارگي و ترک خوردگي بررسي نمايید .الستیک نشیمنگاه باالي فنر لول را از نظر پ 

  يا خرابي بررسي نمايید .ياتاقان زير کالهک را از نظر شكستگي 

 . قرار گیري صحیح الستیک نشیمنگاه باالي فنر لول را کنترل نمايید 

 ( ( کنترل نمايید که فرو رفتگي) محل 13قرار گیري صحیح فنر لول در نشیمنگاه مربوطه را مطابق شكل شماره

 قرار گیري انتهاي فنر لول ( روي آن بايد به سمت بیرون خودرو  باشد .

 

 (13شماره ) شكل
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 صورت چشمی بررسی و کنترل نماييدرا به در کمک فنر عقب  قطعات مدول : 

 . الستیک ضربه گیر را از نظر هر گونه پارگي بررسي نمايید 

 . الستیک نشیمنگاه باالي فنر لول را از نظر پارگي و ترک خوردگي بررسي نمايید 

  دفرمگي بررسي نمايید .پارگي و بوش قرقره اي اتصال پايین کمک فنر عقب را از نظر 

 گیري صحیح الستیک نشیمنگاه باالي فنر لول را کنترل نمايید .قرار 

  ( صفحه قبل ، کنترل نمايید که13نشیمنگاه مربوطه را مطابق شكل شماره )قرارگیري صحیح فنر لول در              

 باشد .بیرون خودرو  روي آن بايد به سمتگیري انتهاي فنر لول ( رفتگي ) محل قرارفرو

 معيار پذيرش : -6-3-1

 کمک فنر جلو :

  پارگي الستیک ضربه گیر آن را تعويض نمايید .مشاهده در صورت 

  پارگي و ترک خوردگي الستیک نشیمنگاه باالي فنر لول آن را تعويض نمايید . مشاهدهدر صورت 

  نمايید .عويض تياتاقان زير کالهک را شكستگي يا خرابي  مشاهدهدر صورت 

 را تنظیم نمايید . دم قرار گیري صحیح الستیک نشیمنگاه باالي فنر لول آنع در صورت مشاهده 

  را تنظیم نمايید . عدم قرار گیري صحیح فنر لول در نشیمنگاه مربوطه آن مشاهدهدر صورت 
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 کمک فنر عقب :

  پارگي الستیک ضربه گیر آن را تعويض نمايید . مشاهدهدر صورت 

 پارگي و ترک خوردگي الستیک نشیمنگاه باالي فنر لول آن را تعويض نمايید . مشاهدهورت در ص 

  بوش قرقره اي اتصال پايین کمک فنر عقب مطابق شكل پارگي ، دفرمگي و تغییر شكل  مشاهدهدر صورت

 ( آن را تعويض نمايید .14شماره )

    

 (14شكل شماره )

  الستیک نشیمنگاه باالي فنر لول آنرا تنظیم نمايید .در صورت عدم قرار گیري صحیح 

 . در صورت عدم قرار گیري صحیح فنر لول در نشیمنگاه مربوطه آنرا تنظیم نمايید 

الزم به ذکر است در صورت خرابی هر یک از قطعات مدول می بایست فقط همان قطعه تذکر : 

 تعویض شده و از تعویض کمک فنر خودداری گردد .

 مشاهدهجای انبر قفلی ، گیره یا ابزارهای مشابه  آثار( 51اگر بر روی میل پیستون مطابق شکل شماره  )توجه : 

 قطعه معیوب است ولی مشمول گارانتی نمی باشد .شود ، 

 

 (15شكل شماره )
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 :عملکرد کمک فنر آزمون  -6-9

 تجهيزات آزمون : -6-9-3

 گیره رو میزي  -

 روش آزمون :-6-9-9

 را فشرده  مرتبه آن 3( به گیره رومیزي بسته و با نیروي دست 12بصورت عمودي مطابق شكل شماره ) کمک فنر را

به کمک فنر اعمال  يعيرفت و برگشت سر يکمک فنر ، حرکتها نيیو پا يانیکورس باال ، م 3در و باز نموده سپس 

و نحوه برگشت میل پیستون  تا انتها به سمت پايین فشار داده و رها نموده راکمک فنر پیستون  میلعد ب ديینما

 کمک فنر را کنترل و بررسي نمايید .

 

 (12شكل شماره )

 معيار پذيرش : -6-9-1

  گیر يا پله کردن به با سرعت يكنواخت و بدون هیچگونه پیستون کمک فنر بايد بعد از برداشتن نیرو از روي آن میل

کمک فنر معیوب بوده و بايستي آن را تعويض نمايید . صورت نيحرکت کند در غیر او تا انتهاي کورس سمت بیرون 

 درجه سانتیگراد باشد . 15ک فنر نباید کمتر از جهت انجام تست مذکور دمای کمتذکر : 
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 : رگاههايو انتقال مجموعه از تعم یدر مورد نحوه نگهدار ینکات -7

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

  نگردد.دقت شود چیدمان اين قطعه در انبار به گونه اي باشد که از نظر رطوبت باعث زنگ زدگي 

  قرار داده و بسته بندي نمايید همچنین تگ مربوطه بصورتي بر کارتن قطعه سالم  تعويضي را داخلکمک فنر

 روي قطعه داغي نصب نمايید که مشخصات آن قابل رويت باشد. 

 .دقت نمايید اطالعات مندرج در تگ نصب شده با قطعه معیوب همخواني داشته باشد 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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



