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راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ اكسل و فنر بندي عقب

3فهرست

راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه
RA بخش

اكسل عقب  (مدل نيمه معلق)     
     RA-1                                                             شرح 

RA-2                                                     پياده كردن
RA-3                                                           كنترل
RA-3                                                      سوار كردن

فنربندي عقب
RA-7                                   پياده كردن       RA-1                                                             شرح

RA-7                                 پوسته اكسل       RA-6                         مجموعه اكسل عقب و فنربندي
RA-7                                   پياده كردن       RA-6                                                     پياده كردن

RA-7                                   سوار كردن        RA-7                                                      فنر شمشي
RA-7                                     پياده كردن

RA-7                                   پوسته اكسل
پياده كردن
سوار كردن

اكسل عقب (مدل معلق)

شفت اكسل عقب (ميل پلوس) 
كنترل 

پياده كردن 
سوار كردن
كنترل    

پوسته اكسل عقب 
سوار كردن 
پياده كردن

بلبرينگ چرخ 
كنترل

پياده و باز كردن
سوار كردن
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1) شفت پلوس
2) كاسه ترمز

3) مهره چرخ  
4) كاسه نمد 
5) كاسه نمد

6) محل بلبرينگ
7) بلبرينگ

شرح
تصوير RA-1  سطح مقطع از اكسل عقب 

مدل اكسل عقب از نوع محور نيمه متحرك مي باشد. پوسته اكسل از فوالد سخت بنام "پانچو" ساخته شده است. چرخ عقب داراي 
رولبرينگ از نوع مخروطي مي باشد. نيروي چرخش و نيروي وارد بر اكسل عقب را رولبرينگ تحمل مي كند.
پيچ هاي چرخ سمت چپ از مدل چپ گرد بوده و پيچ هاي چرخ سمت راست از مدل راست گرد مي باشد.

دو مدل اكسل عقب براي ماشين هاي 2 تن و 1/5 تن استفاده شده است.

ساخته شده است. چرخ عقب داراي 

8) واشرقفلي
9) مهره قفلي
10) كاسه نمد

11) واشر
12) پوسته اكسل

13) پيچ طبق ترمز
14) طبق ترمز 

RA-1
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 پياده كردن
قرار  آن  زير  را  ايمني خرك  نظر  از  و  زده  را جك  - خودرو   1

دهيد.
2 - با باز كردن مهره ها چرخ را پياده كنيد.

3 - كاسه ترمز را بيرون بياوريد. اگر بيرون نيآمد دو عدد پيچ 
در سوراخ كاسه ترمز قرار داده و آنرا به آرامي بپيچانيد تا كاسه 

ترمز خارج شود.

شكل  RA-2 پياده كردن كاسه ترمز

را شل  اكسل  پوسته  به  زيري  اتصال طبق  4 -شش عدد مهره 
كنيد.

شكل  RA-3 شل كردن پيچ هاي اتصال طبق

5 - توپي اكسل عقب را بيرون بكشيد.

شكل RA-4 پياده كردن شفت اكسل (پلوس) عقب
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توضيح: 
الف- مواظب باشيد كاسه نمد موجود در پوسته اكسل را خراب 

نكنيد.
را  ب-براي خراب نشدن كاسه نمد هرگز شفت اكسل (پلوس) 
                       RA-5 روي پوسته اكسل تكيه  ندهيد. مطابق شكل

(پلوس)  اكسل  شفت  آوردن  بيرون  غلط  روش   RA-5 شكل 
عقب

6 - واشر قفلي را آزاد كرده و مهره اتصال توپي را به شفت پلوس 
همراه با واشر قفلي خارج نمائيد.

توضيح: 
واشر قفلي را دوباره استفاده نكنيد.

شفت  از  بلبرينگ)  (پوسته  توپي  با  را  مخروطي  بلبرينگ   -  7
RA-6 اكسل (پلوس) جدا كنيد. مطابق شكل

شكل RA-6 پياده كردن بلبرينگ مخروطي

8 - براي جدا كردن بلبرينگ از پوسته آن (توپي) از يك سنبه 
برنجي و چكش استفاده شود. سپس كاسه نمد را خارج نمائيد.

كنترل
1 - بلبرينگ مخروطي به بخش اكسل جلو و فنربندي مراجعه 

كنيد.
2 - كاسه نمد

موقع باز كردن اگر نشتي واسكازين مشاهده شد و يا فنر كاسه 
نمد خراب شده باشد از كاسه نمد نو استفاده كنيد به طوركلي 
هميشه از كاسه نمد جديد استفاده كنيد حتي اگر خراب نشده 

باشد.

سوار كردن
1 - كاسه نمد را توسط پرس داخل پوسته بلبرينگ (توپي) قرار 

داده و داخل توپي را از گريس مناسب پر كنيد.
RA-7 مطابق شكل 

شكل  RA-7 نقاطي كه بايد گريس زده شود.
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2 - با استفاده از يك پايه نگه دارنده مطابق شكل  RA-8 با يك 
پرس پوسته و خود بلبرينگ روي شفت اكسل يا پلوس را سوار 
مي كنيم چنانچه وسايل فوق موجود نبود اين عمل را با ضربه 
زدن توسط يك چكش مسي انجام مي دهيم قبل از سوار كردن 

بلبرينگ آن را آغشته به گريس مخصوص نمائيد.

شكل RA-8 پرس كردن بلبرينگ

3 - واشر قفلي و مهره را نصب كرده و آنرا سفت كنيد سپس لبه 
واشر را در چاك مهره بدقت قرار دهيد اطمينان حاصل كنيد كه 

لبه واشر در چاك مهره قرار گرفته است.

شكل RA-9 روش خم كردن لبه واشر داخل شيار مهره (مدل 
2 تن (4400 پاوند))

نيروي سفت كردن مهره قفل كننده:
مدل 2 تن (4400 پاوند)

28 تا 35 كيلوگرم-متر (202 تا 253 فوت - پاوند)
مدل 1/5 تن (3300 پاوند)

45 تا 50 كيلوگرم - متر (325 تا 362 فوت - پاوند)
شماره  به  مخصوص  ابزار  از  استفاده  با  نو  نمد  كاسه  با   -  4

ST37800000  داخل پوسته اكسل قرار بدهيد.
توضيح: سوار نمودن كاسه نمد بدون استفاده از ابزار مخصوص 

باعث نشتي كاسه نمد خواهد شد.
شكل RA-10 سوار كردن كاسه نمد با ابزار مخصوص
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شكل RA-11 پر كردن محفظه پلوس با گريس  
با گريس توصيه شده مناسب پر  كاسه نمد و محفظه پلوس را 

RA-11 كنيد. مطابق شكل

5 - شفت اكسل يا پلوس چپ يا راست را سوار كرده و فاصله آنرا 
با استفاده از واشر تنظيم نمائيد.

تنظيم لقي طولي اكسل
ضخامت  اينچ)   0/0453 تا   0/035) متر  ميلي   1/15 تا   0/85

استاندارد واشر 2 ميلي متر (0/0787اينچ)
RA-12 مطابق شكل

شكل RA-12 اندازه گيري فاصله به طرف اكسل

با استفاده از  6 - شفت اكسل طرف ديگر را هم سوار نموده و 
واشر فاصله آنرا تنظيم كنيد.

تنظيم لقي طول اكسل (مقدار كل خالصي)
0/2 تا 0/15 ميلي متر (0/008 تا 0/006 اينچ)

شكل RA-13  مقدار كل خالصي
  

1 - شفت اكسل
2 - بوش حلقه

3 - شفت دنده هرزگرد
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مقدار ضخامت واشر واحد: ميلي متر (اينچ)

مدل1/5 تن (3300 پاوند)مدل1/5 تن (3300 پاوند)مدل 2 تن (4400 پاوند)مدل 2 تن (4400 پاوند)
(0/03) 0/762(0/039) 1/0
(0/01) 0/254(0/012) 0/3
(0/005) 0/127(0/01) 0/25
(0/003) 0/075(0/008) 0/20

شكل RA-14 روش استفاده از واشر 

شكل RA-15 سوار كردن شفت اكسل (پلوس)
سوار  خود  جاي  در  را  (پلوس)  اكسل  شفت  وقتي  توضيح: 
مي كنيد مواظب باشيد تا شفت با كاسه نمد برخورد ننمايد تا 

باعث خرابي آن بشود.
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1) فنر شمشي
2) كمك فنر

3) پين اتصال
4) بوش الستيكي
5) پايه اتصال فنر
6) بوش الستيكي

7) بست كرپي
8) نشيمنگاه ضربه گير
9) الستيك ضربه گير

10) پوسته اكسل 

 شكل RA-16 فنربندي عقب

فنربندي عقب 
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شرح :  
بيضي  ها كه شبيه  فنر شمشي  از  فنربندي عقب تشكيل شده 
بوده و بصورت موازي روي هم قرارگرفته اند هر دو انتهاي فنرها 
توسط بوش الستيكي به شاسي متصل شده است و كمك فنر به 

شاسي و نشيمنگاه فنر وصل شده است.
فنر شمشي ها توسط دو عدد بست كرپي به پوسته اكسل متصل 

مي شوند. 

مجموعه اكسل و فنربندي عقب 
پياده كردن              

اتومبيل را جك زده و زير شاسي عقب خرك قرار بدهيد   - 1
سپس چرخ و كاسه ترمز را پياده نمائيد.

2 - لوله روغن ترمز را باز كنيد (1)
3 - پيچ هاي اتصال كمك فنر به شاسي را باز نموده (2) سپس 
پيچ هاي اتصال گاردان به شفت پينيون را باز كرده و گاردان را 

از ديفرانسيل جدا سازيد.
BR و BR و BR مراجعه نمائيد.) PD  به بخش)

توضيح: الزم نيست كمك فنر را از محل خود پياده كنيد مگر 
اينكه ضروري باشد.

شكل  RA-17 پياده كردن فنربندي عقب

4 - جك را زير فنر شمشي قرار داده و مجموعه پين دو سر جلو 
و عقب اتصال فنر به شاسي را بيرون بياوريد.          

   

شكل RA-18 پياده كردن مجموعه پين اتصال فنر به شاسي

مجموعه  و  عقب  اكسل  سپس  و  كرده  كم  را  ارتفاع جك   -  5
فنربندي را پياده نمائيد.

فنر شمشي 
پياده كردن 

دهيد  قرار  زير شاسي  را  ها  و خرك  زده  را جك  اتومبيل   -  1
سپس چرخ و كاسه ترمز را پياده نمائيد.
2 - جك را زير پوسته اكسل قرار دهيد.

3 - بست كرپي هاي اتصال فنر به اكسل را باز كنيد و سپس 
پوسته اكسل را از فنربندي جدا سازيد.

توضيح: الزم نيست كمك فنر را از محل خود پياده كنيد مگر 
اينكه ضروري باشد.
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اتصال فنر به شاسي را   4 - مجموعه پين دو سر جلو و عقب 
خارج كنيد سپس مجموعه فنربندي را پياده نموده و فنرها را از 

هم جدا سازيد.

شكلRA-19  پياده كردن بست كرپي فنر عقب

پوسته اكسل
پياده كردن                               

دهيد  قرار  عقب خرك  زير شاسي  و  زده  را جك  اتومبيل   -  1
سپس چرخ و كاسه ترمز را پياده نمائيد.

2 - شيلنگ ترمز و ميل گاردان را باز نمائيد.
3 - بست كرپي هاي اتصال فنر به پوسته اكسل را باز كنيد و 

پوسته اكسل را از فنرها جدا سازيد.
4 -پوسته اكسل را از باالي فنر شمشي عبور داده و آنرا از زير 

شاسي خارج سازيد.

سوار كردن             
آن  كردن  پياده  روش  برعكس  عقب  فنربندي  كردن  سوار 

مي باشد موقع سوار كردن موارد زير را رعايت كنيد:
صابون  و  آب  به  آغشته  آنرا  الستيكي  بوش  نصب  از  قبل   -  1

نمائيد.

2 - بوش هاي الستيكي را سوار نموده پين قسمت جلو را نصب 
كنيد و مهره آنرا به طور موقت ببنديد جك را زير فنرها قرار داده 
تا  تا جايي كه فاصله بين نشيمنگاه ضربه گير  ببريد  باال  آنرا  و 

الستيك ضربه گير:
13 تا 17 ميلي متر (0/51 تا 0/67 اينچ)

كيلوگرم   8/2 تا   6/9 نيروي  با  را  اتصال  پين  هاي  مهره  سپس 
- متر(50 تا 59 فوت - پاوند) سفت كنيد.

نيروي الزم براي سفت كردن:
مهره بست كرپي فنر عقب

10 تا 12 كيلوگرم - متر (72 تا 87 فوت - پاوند)
مهره هاي اتصال دو  سر كمك فنر:

3/4 تا 5/4 كيلوگرم - متر (31 تا 39 فوت - پاوند)
پيچ اتصال ضربه گير: 

1/1 تا 1/9 كيلوگرم - متر (8 تا 14 فوت - پاوند) 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ اكسل و فنر بندي عقب

13

شكلRA-20 سوار كردن فنر شمشي 
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تا 23 (145 تا 166)20 تا 23 (145 تا 166)20 تا 23 (145 تا 166)
4 تا 5/5 (29 تا 40)
0/4 تا 0/5 (3 تا 4) 

21 تا 23 (152 تا 166) 

1 - مهره چرخ                                                          
2 - پيچ چرخ                                                           
3 - رولبرينگ خارجي                                                 
4 - اورينگ                                                            
5 - كاسه نمد                                                          
6 - واشر قفلي                                                        

7 - مهره بلبرينگ
8 - شفت اكسل عقب (پلوس)

9 - توپي چرخ
10 - پوسته اكسل عقب
11 - رولبرينگ داخلي
12 - كاسه نمد عقب

شكلRA-21  تصوير سطح مقطع مجموعه اكسل عقب

شفت اكسل عقب (ميل پلوس)
پياده كردن                                

باز  از توپي اكسل عقب  را  1 - دو عدد پيچ و چهار عدد مهره 
كنيد.

توضيح: قبل از اينكه پيچ و مهره ها را باز نمائيد. واشر قفلي زير 
آنها را آزاد كنيد.

بيرون  اكسل  پوسته  از  را  پلوس)  (ميل  اكسل عقب  2 - شفت 
RA-23 بكشيد. شكل

توضيح: اگر پياده كردن شفت اكسل مشكل است دو عدد پيچ 
در سوراخ موجود روي فلنج شفت قرار داده و بپيچانيد تا شفت 

RA-22 اكسل خارج شود مطابق شكل

شكل RA-22 پياده كردن شفت اكسل

نيروي الزم براي سفت كردن كيلوگرم - متر (فوت - پاوند)
:A
:B
:C
:D

اكسل عقب (مدل معلق)
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شكلRA-23  پياده كردن شفت اكسل
3 - اورينگ الستيكي شفت اكسل عقب را از محل خود خارج 

كنيد.

كنترل
شفت اكسل (پلوس) را تميز بشوئيد.

1 - آنرا از لحاظ لنگي، تاب داشتن، خوردگي و ترك خوردگي 
بايد   A نقطه  در  مجاز  خميدگي  يا  لنگي  مقدار  نمائيد.  بازديد 
كمتر از 1/5 ميلي متر (0/059 اينچ) و يا در نقطه  B كمتر از 

0/05 ميلي متر (0/0020 اينچ) باشد.

شكل RA-24 كنترل شفت اكسل

2 - شفت اكسل را از لحاظ تاب برداشتن و زدگي كنترل نمائيد. 
و در صورت لزوم آنرا تعويض كنيد.

سوار كردن
نمائيد  آغشته  دنده  روغن  به  را  اكسل  شفت  خاري  هزار   -  1

محل هاي تماس شفت را گريس كاري نمائيد.
در  اكسل  پوسته  داخل  به  را  اكسل  شفت  آهستگي  به   -  2
جايگاه خود قرار دهيد دقت نمائيد با كاسه نمد تماس پيدا نكند 
و  پيچ  كردن  سفت  براي  الزم  نيروي  كند.  مي  خراب  آنرا  زيرا 

مهره هاي اتصال شفت اكسل عقب (پلوس):
 4 تا 5/5 كيلوگرم - متر (29 تا 40 فوت - پاوند)

رولبرينگ چرخ
پياده و باز كردن

1 - دو قطعه چوب در جلوي الستيك هاي چرخ جلو قرار داده 
تا از حركت اتومبيل جلوگيري نمائيد.

مهار  خرك  توسط  را  اكسل  زير  و  زده  جك  را  اتومبيل   -  2
نمائيد.

آنرا  و  باز كرده  را  (پلوس)  3 - پيچ و مهره هاي  شفت اكسل 
خارج كنيد.

4 - اورينگ شفت اكسل را خارج كنيد.
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5 - پيچ هاي ضامن واشر قفلي را باز كرده و واشر قفلي را از مهره 
RA-25 بلبرينگ جدا سازيد. مطابق شكل

شكلRA-25 باز كردن مهره و واشر قفلي بلبرينگ 

6 - مهره بلبرينگ چرخ عقب را با استفاده از ابزار مخصوص به 
  RA-26باز كنيد مطابق شكل ST38070000 شماره

شكل RA-26 پياده كردن مهره بلبرينگ چرخ عقب

7 - توپي و بلبرينگ چرخ را پياده كنيد. بجز بلبرينگ داخلي
8 - بلبرينگ داخلي را خارج سازيد.

9 - كنس هاي بلبرينگ داخلي و خارجي را با استفاده از يك لوله 
تو خالي از توپي جدا سازيد.

شكل RA-27 خارج كردن كنس بلبرينگ از توپي

كنترل
قطعات ذكر شده زير را كنترل نموده و در صورت لزوم تعويض 

نمائيد.
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بلبرينگ چرخ
به بخش FA مراجعه شود. 

كاسه نمد
در صورت نشتي كاسه نمد آنرا تعويض كنيد كاسه نمد كهنه را 

دور بيندازيد.

توپي بلبرينگ چرخ
سائيدگي  و  شكل  تغيير  خوردگي،  ترك  نظر  از  را  چرخ  توپي 

بازديد نموده و در صورت لزوم تعويض نمائيد.

بستن مجموعه توپي چرخ
نصب  توي  روي  برنجي  چكش  توسط  را  بلبرينگ  كنس   -  1

نمائيد.
پر  شده  توصيه  گريس  از  را  توپي  داخل  مخصوص  محل   -  2

نمائيد.
شكل RA-28 محل مخصوص گريس داخل توپي چرخ 

3 - بلبرينگ چرخ را آغشته به گريس توصيه شده نمائيد.
4 - يك كاسه نمد نو نصب نمائيد قبل از نصب كاسه نمد آنرا 
آغشته به گريس نمائيد. جهت پياده و سوار كردن كاسه نمد از 

ابزار مخصوص به شمارهST37530000 استفاده كنيد.

شكل RA-29 تعويض كاسه نمد توپي چرخ

توضيح :
الف- مطمئن باشيد كاسه نمد بر شفت عمود باشد

ب- براي جازدن كاسه نمد از چكش استفاده نكنيد.
استفاده  مخصوص  ابزار  از  هميشه  نمد  كاسه  جازدن  براي  ج- 

نمائيد.

تنظيم سفتي بلبرينگ
1 - بلبرينگ خارجي و مهره آنرا آغشته به گريس نموده و نصب 

نمائيد.
2 - مهره بلبرينگ را سفت نمائيد.

نيروي الزم براي سفت كردن:
21 تا 23 كيلوگرم (152 تا 166 فوت-پاوند)

3 - توپي چرخ را چندين بار در دو جهت چرخانده تا بلبرينگ ها 
در محل خود قرار گيرند.

4 - مجدداً مهره بلبرينگ را سفت كنيد. 
نيروي الزم براي سفت كردن مجدد:

21 تا 23 كيلوگرم - متر (152 تا 166 فوت -پاوند)
مهره هاي بلبرينگ چرخ را برعكس چرخانده تا سوراخ هاي مهره 

با سوراخ هاي واشر قفل كن منطبق گردد.
مقدار زاويه شل كردن مهره: 40 تا 62/5 درجه

5 - واشر قفلي را در محل خود قرار داده و پيچ هاي ضامن قفل 
كننده را سفت نمائيد.
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نيروي الزم براي سفت كردن:
0/4 تا 0/5كيلوگرم - متر (2/9 تا 3/6 فوت - پاوند)

را  توپي  دور  چند  تنظيم  از  قبل  بلبرينگ:  سفتي  -تنظيم   6
را  بلبرينگ  كيلوكش سفتي  ابزار مخصوص  با  بچرخانيد سپس 
مهره  كردن  و سفت  با شل  نبود  تنظيم  چنانچه  بگيريد.  اندازه 

بلبرينگ آنرا تنظيم نمائيد.
مقدار سفتي بلبرينگ: 

كمتر از 36 كيلوگرم - سانتي متر بلبرينگ نو (31 اينچ -پاوند)
كمتر از 4/2 كيلوگرم (9/3 پاوند) از قسمت پيچ چرخ

- كيلوگرم   23 از  كمتر  كرده:  كار  بلبرينگ  براي  سفتي  مقدار 
سانتي متر (20 اينچ - پاوند) كمتر از 2/7 كيلوگرم ( 6 پاوند)

شكل  RA-30 تنظيم سفتي بلبرينگ چرخ

RA-30از قسمت پيچ چرخ مطابق با شكل

7 - لقي شفت اكسل (پلوس) را اندازه بگيريد ميزان لقي: كمتر 
ميلي متر (0/0031از 0/08 ميلي متر (0/0031از 0/08 ميلي متر (0/0031 اينچ)

شكل  RA-31 اندازه گيري لقي شفت اكسل (ميل پلوس)

8 - شفت اكسل عقب  و كاسه چرخ را نصب نمائيد نيروي الزم 
براي سفت كردن پيچ و مهره هاي پلوس

4 تا 5/5 كيلوگرم - متر (29 تا40 فوت - پاوند) مهره 
4 تا 5/5 كيلوگرم - متر (29 تا 40 فوت - پاوند) پيچ

پوسته اكسل عقب 
پياده كردن

1 - دو قطعه چوب در جلوي الستيك هاي چرخ جلو قرار داده 
تا از حركت اتومبيل جلوگيري نمائيد.

2 - قسمت عقب اتومبيل را جك زده و خرك ها را زير شاسي 
باز  از  قبل  كنيد  پياده  را  عقب  هاي  چرخ  سپس  دهيد  قرار 
پينيون  شفت  و  گاردان  شفت  روي  بايست  مي  گاردان  كردن 
اوليه خود  بستن مجدد در محل  براي  نمود كه  عالمت گذاري 

قرار گيرند.
PDاز شفت پينيون خارج كنيد. به بخش را  4 - ميل گاردان 

مراجعه شود.
5 - شيلنگ ترمز را از سه راهي اتصال باز كنيد.

تا  بپوشانيد  را  شده  باز  هاي  لوله  سر  و  ترمز  شيلنگ  توضيح: 
آشغال وارد آنها نشود.

6 - انتهاي پائين كمك فنر را باز كرده و آنرا به سمت باال برده و 
از محل اتصال دور كنيد.

7 - جك را زير پوسته اكسل قرار دهيد بست كرپي اتصال را باز 
كرده سپس پوسته اكسل را از فنر جدا سازيد.

8 - شفت اكسل عقب و مجموعه توپي را پياده كنيد به بخش 
پياده كردن شفت اكسل عقب و بلبرينگ چرخ مراجعه نمائيد.

9 - مجموعه ديفرانسيل  دنده پينيون را پياده كنيد.
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كنترل
خوردگي  ترك  يا  يافتن  شكل  تغيير  لحاظ  از  را  اكسل  پوسته 

بازديد كنيد در صورت لزوم تعويض نمائيد.

سوار كردن
مجموعه پوسته اكسل را بر عكس روش پياده كردن سوار كنيد.

1 - سيستم ترمز را هواگيري نمائيد.
2 - واسكازين ديفرانسيل را چك كنيد.

مقدار روغن: 2/4 ليتر
نيروي الزم براي سفت كردن:

(1) پيچ هاي بست كرپي:
10 تا 12 كيلوگرم - متر (72 تا 87 فوت - پاوند)

(2) مهره پائين كمك فنر:
3/4 تا 5/4 كيلوگرم - متر (31 تا 39 فوت - پاوند)

(3) مهره اتصال شيلنگ ترمز:
1/7 تا 2 كيلوگرم - متر (12 تا 14 فوت - پاوند)

(4) پيچ اتصال گاردان به فلنج پينيون:
6/5 تا 8/1 كيلوگرم - متر (47 تا 58 فوت - پاوند)

(5) مهره پوسته اكسل به ديفرانسيل:
2/8 تا 3/7 كيلوگرم - متر (20 تا 27 فوت - پاوند)

(6) مهره چرخ:
20 تا 23 كيلوگرم - متر (145 تا 166 فوت - پاوند)

(7) پيچ تخليه و بازديد روغن:
 6 تا10 كيلوگرم - متر (43 تا 72 فوت - پاوند)
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مشخصات و تنظيمات مربوط به سرويس كردن
مشخصات كلي

مدل 2 تن
مدل 1/5تن

تا مارس 1978از آوريل 1978

تيپمدل نيمه معلق و فنر شمشيمدل معلق و فنر شمشي

1300*70*9    - 3
18     - 1
13     - 1

 (51/18*2/76*0/35     - 3
0/71     - 1
0/51     - 1

ضخامت*طول*عرض
تعداد فنر شمشي
(اينچ) ميلي متر

فنر شمشي

(اينچ) ميلي متر قوس فنر(7/74) 196/5
(حالت بي بار)

كيلوگرم- متر- قوس فنر(3/366/2359) 85/5/1070
در حالت با بار (پاوند- اينچ)

كيلوگرم مقدار نيروي وارده(88)40/ (276) 125
(پاوند) جمع شدن باز شدن

كمك فنر
(اينچ) ميلي متر كورس رفت و (7/87) 200

برگشت

كنترل و تنظيم
مدل نيمه معلق

خالصي طول شفت اكسل (پلوس)                        (اينچ) ميلي متر                     0/02 تا 0/15 (0/0008 تا 0/0059)
ضخامت واشرهاي تنظيم خالصي شفت                 (اينچ) ميلي متر                      0/762- 0/254- 0/127- 0/075          
مدل 2 تن                                                                                              (0/030- 0/0050- 0/0100- 0/0300)

مدل 1/5 تن                                                  (اينچ) ميلي متر                     1- 0/30- 0/25- 0/20
(0/079  - 0/089- 0/118- 0/394)                                                                                                           

مدل معلق
خالصي طول شفت اكسل (پلوس)                       (اينچ) ميلي متر                       كمتر از 0/08 (0/0031)

سفتي بلبرينگ چرخ
بلبرينگ نو                                                   كيلوگرم-سانتي متر (اينچ-پاوند)   كمتر از  36 (31)
از قسمت پيچ چرخ                                         كيلوگرم- (پاوند)                      كمتر از 4/2 (9/3)
بلبرينگ كار كرده                                           كيلوگرم- سانتي متر                  كمتر از 23 (20)

از قسمت پيچ چرخ                                          كيلوگرم- (پاوند)                         كمتر از 2/7 (6)
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(فوت-پاوند) كيلوگرم-متر                                 نيروي الزم براي سفت كردن پيچ و مهره

مدل معلق
مدل نيمه معلق

مدل 1/5 تنمدل 2 تن

مهره چرخ(87 تا 101)12 تا 14 (80 تا 108)11/1 تا 14/9(145 تا 166) 20 تا 23
توپي بلبرينگ به پوسته اكسل(22 تا 25) 3 تا 3/5(37 تا 60) 5/1 تا 6/9

پيچ و مهره هاي فلنج شفت اكسل (پلوس)-----(29 تا40) 4 تا 5/5
مهره قفلي بلبرينگ چرخ (N)(325 تا 362) 45 تا 50(203 تا 253) 28 تا 35 (152 تا 166) 21 تا 33
پيچ ضامن واشر قفلي-----(9/2 تا 3/6) 0/4 تا 0/5

پيچ هاي اتصال گاردان به شفت پينيون(29 تا 33) 4 تا 4/5(47 تا 58) 6/5 تا 8

پيچ هاي اتصال ديفرانسيل به پوسته اكسل(12 تا 17) 1/6 تا 2/4(20 تا 26) 2/8 تا 3/6 (20 تا 27) 2/8 تا 3/7
درپوش تخليه و كنترل روغن(43 تا 72) 6 تا 10
شيلنگ ترمز(12 تا 14) 1/7 تا 2

لوله روغن ترمز(11 تا 12) 1/5 تا 1/8
مهره پين اتصال فنر به شاسي (سمت جلو) مهره پين اتصال فنر به شاسي (سمت جلو) (50 تا 59) 6/9 تا 8/2(68 تا 89) 9/4 تا 12/3

مهره پين اتصال فنر به شاسي (سمت عقب)(50 تا 59) 6/9 تا 8/2

مهره كرپي(72 تا 87) 10 تا 12 

كمك فنر (پيچ باال و پائين)(31 تا 39) 4/3 تا 5/4

پيچ اتصال الستيك ضربه گير(8 تا 14) 1/1 تا 1/9

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ اكسل و فنر بندي عقب

22

تشخيص عيب و رفع آن

وقتي اكسل و فنربندي عقب به صدا مي افتد توصيه مي شود براي رفع صدا قسمت هاي زير را بازديد نمائيد.
چرخ ها – اگزوز- گاردان – موتور- گيربكس-  چهارشاخه گاردان- بلبرينگ- چرخ ها و فنربندي.

چنانچه صدا از محل هاي خارج از قسمت اكسل و فنربندي باشد نمي توان با تنظيم و تعويض قطعات در اكسل و فنربندي صدا را رفع 
نمود در صورت مشاهده نشت روغن از مجموعه اكسل عقب اول مجراي هوا روغن را از لحاظ تشخيص و گرفتگي بازديد نمائيد.

رفع عيبعلت احتماليعيب قطعه

مهره هاي چرخ شل شده است.صدا مي كند
يك يا تعدادي از پيچ هاي اتصال شل شده است.

كم شدن روغن يا گريس.
كمك فنر معيوب  است.

بلبرينگ چرخ عقب از لحاظ سفتي تنظيم نيست  و يا شفت 
اكسل داراي خالصي زياد مي باشد.

بلبرينگ چرخ خورده شده و يا شكسته است.
هزار خار و شفت اكسل عقب خورده شده است.

فنر شمش شكسته است. 
اتصاالت شل شده است.
چرخ ها باالنس نيست.

تغيير شكل پيدا نمودن و يا خراب شدن بوش الستيكي فنر 
شمشي و يا بوش الستيكي كمك فنر خراب شده است.

چهارشاخه گاردان خراب شده است.

سفت كنيد.
به اندازه كافي آنرا سفت نمائيد.

پركنيد.
تعويض كنيد.
تنظيم نمائيد.

تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.
به اندازه كافي آنرا سفت نمائيد.

چرخ ها را باالنس نمائيد.
تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.

مهره هاي چرخ شل شده است.عدم تعادل هنگام رانندگي
كمك فنر خراب است.

فنرشمش خورده شده يا شكسته است.

به اندازه كافي آنرا سفت نمائيد.
تعويض نمائيد.
تعويض نمائيد.

مجراي هوا كثيف شده يا گرفته است.نشت روغن
خراب شدن كاسه نمد روي پوسته اكسل و يا كاسه نمد 

پوسته ديفرانسيل  معيوب  است.
نشت روغن مابين پوسته اكسل  و پوسته ديفرانسيل

تميز و يا تعويض نمائيد.
تعويض نمائيد.

پيچ هاي پوسته اكسل به ديفرانسيل 
را سفت نمائيد و يا واشر كاغذي را 

تعويض كنيد.

S
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ابزار مخصوص سرويس كردن

شماره صفحه 
نام و شماره ابزارو شكل ابزار

شماره صفحه 
نام و شماره ابزارو شكل ابزار

كاربرد ابزاركاربرد ابزار

RA-29 شكل

ابزار مخصوص تعويض كاسه نمد چرخ
SST37530000   

RA-26 شكل

ابزار مخصوص مهره قفلي بلبرينگ چرخ
ST38070000ST38070000

مدل معلق

ابزار مخصوص جازدن كاسه نمد
ST3780S000ST3780S000  
ST37801000ST37801000
ST15250000ST15250000

مدل نيمه معلق
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بسمه تعالي

مديريت فني و مهندسي

ضميمه راهنماي تعميرات 
نيسان جونيور2400
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محور عقب و فنر عقبمشخصات و اطالعات محور عقب و فنر عقبمشخصات و اطالعات محور عقب و فنر عقب مشخصات و اطالعات  ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ مشخصات و اطالعات  ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ 

2

مشخصات عمومي

شاه فنر و تسمه هاي نوع
متحرك آن

شاه فنر 

3-9*70*1300ضخامتطول * عرض * ضخامتطول * عرض * ضخامت
1-18 تعداد تسمه ها 

13-1

ميلي متر (اينچ)
51/18*276*0/35-3

0/71-1
0/51-1

(7/81) 198/5كمبر بدون بار ميلي متر (اينچ)

كمبر با بار

mm/N
(mmKg,in,Ib)

85/5/10/493
85/5/1070/0
3366/2359

  
ضربه گير

نيروي قابل جذب
انبساط / تراكم
N(kg,Ib)N

10079-1/471
(110-150-243-331)

314-490
(110-71  و 32-50)

mm(in)i(7/87)200كورس

بازرسي و تنظيم

شناور كاملنوع 

mm(in)l كمتر از 0/08 (0/0031)بازي محور

نيروي الزم جهت محكم كردن 
بلبرينگ نو 

N-m(kg - c , in - Ib)
كمتر از (31 و 36) 3/5

ميزان سفتي پيچ 
كمتر از (9/3 و 4/2) 41/2            كمتر از (9/3 و 4/2) 41/2            كمتر از (9/3 و 4/2) 41/2 N ( پوند و كيلوگرم)

بلبرينگ استفاده شده 
Nm (kg - c , m - Ib)h2/3(2320 و) كمتر از

ميزان سفتي پيچ 
N(kg , Ib)v26/5 (2/7 6/0 و) كمتر از

ميزان سفت كردن
نوع كامًال شناور

نيوتن متركيلوگرم مترفوت پوند

226-23196-16620-145مهره چرخ 

54-5/539-404/0-29مهره محور چرخ 
مهره قفل كننده 

226-23209-15621-152بلبرينگ چرخ 

5-0/54-3/60/4-2/9واشر مهره بلبرينگ

78-8/064-586/5-47محور
ميله ديفرانسيل و پوسته 

36-3/727-2/8ميله ديفرانسيل و پوسته 27-20ميله ديفرانسيل و پوسته 27-20محور

98-1059-726-43درپوش روغن 

20-2/017-141/7-12شيلنگ ترمز

18-1/815-131/5-11لوله ترمز 

121-12/392-899/4-68مهره اطمينان بست جلو
مهره اطمينان بست 

80-8/268-596/9-50عقب 

118-1298-8710-72مهره پيچ كرپي 
اندازه سفتي پيچ پايين 

53-5/442-394/3-31كمك 

اندازه سفتي پيچ باالي 
19-1/911-141/1-8كمك 

ضميمه راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه 
RA بخش

محور عقب و فنر عقب 
اطالعات و مشخصات سرويس كردن
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