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گارانتی دوره در تعميرگاهها در قطعات تعويض دستورالعمل  

 

 نام قطعه يا مجموعه:

 طبق و بوش

 X100خانواده مدل خودرو : 

   KKY01 34 310 – KKY01 34 460 شماره قطعه :

  --------شماره مجموعه اصلی : 

 فرمان، راد مشهد ماشين کاران اراك، راد خودرو نام سازندگان قطعه : 

 تنظيم کننده : واحد فنی و مهندسی

 6356ماه   خردادتاريخ تنظيم : 

 صفر شمارة ويرايش :

 

 مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه )خودرو( ايران
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مقدمه  -6  

 خطاهاي کاهش منظور به تعميرگاهها در قطعات عيوب تشخيص در صحت و دقت افزايش جهت دستورالعمل اين

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

 لذا گردد. مي تنظيم عيوب تشخيص در خطاها کاهش جهت الزم آزمونهاي و روشها تعريف و سازي از يكسان استفاده

طبق و  به مربوط يابي عيب و عيب بروز خصوص در ضروري نكات و آزمونها ، روشها است شده سعي اين دستورالعمل در

 . شود تشريحبوش آن 

 :طبق تشريح عملکرد و پارامترهای مهم -2

 .( مي باشد 6مطابق شكل شماره ) X100مورد استفاده شده در خودرو طبق 

 وظايفي بر عهده دارد : X100خودرو طبق در سيستم تعليق 

  ساخته و بهمراه ديگر اعضاء، زواياي کمبر،کستر و تمايل بعنوان عضوي از مكانيزم تعليق، حرکت اين مكانيزم را مهيا

 کينگ پين را مي سازد.

 .نيروهاي عرضي وارده از طرف جاده را که از طريق سگدست منتقل شده، به شاسي خودرو منتقل و خنثي مي نمايد 

  ت به شاسي انتقال و در نهاينيروهاي طولي وارده از طرف جاده را که از طريق سگدست منتقل شده به ميل موجگير

 ميدهد.

 

 

 

 (6شكل شماره )
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يک بوش الستيكي  در قسمت داخل توسط( 2ت ديگر متصل مي شود. مطابق شكل شماره )در سه بخش اصلي به قطعا طبق

 که روي يک بوش فلزي تزريق شده به شاسي متصل شده و با نوسانات چرخ طبق، نيز حول اين لوال )بوش( نوسان 

 X100انتهاي بيروني طبق توسط يک مفصل کروي )سيبک( به سگدست متصل مي شود. ميل تعادل که در خودرو  مي کند.

نقش ميل موجگير را نيز دارد در سوراخي واقع در يک چهارم بيروني امتداد طولي طبق توسط يک بوش الستيكي دو تكه 

 که عكس العمل آن نيروي وارده از طرف جاده به چرخ هنگام حرکت خودرو در پيچ ها، نيروي گريز از مرکز  بسته مي شود.

 مي باشد، و نيز نيروهاي عرضي وارده از طرف جاده مستقيما ًَ توسط طبق به شاسي منتقل مي شود.

هنگام حرکت خودرو به سمت جلو نيروهاي طولي ناشي از ترمز گيري يا برخورد چرخ با پستي و بلنديهاي جاده به انتهاي 

اين  نهايتاًَل کروي( و به سمت عقب وارد مي شود. طبق در قسمت وسط به ميل موجگير متصل بوده و خارجي طبق )مفص

قسمت لوال يا محل اتكاي اهرم خواهد بود. بنابراين انتهاي داخلي طبق )سمت بوش الستيكي( به سمت جلو حرکت خواهد 

 بوش به سمت جلو حرکت مي کند. کرد. اين مسئله در مشكل بيرون زدن بوش کامل ًَ واضح است و طبق روي

قطعه طبق دو نقش اصلي ساختاري و عملكردي دارد. از نظر ساختاري يک لينک بوده که بخشي از يک مكانيزم را مي سازد و 

 از نظر عملكردي نيز مفصل کروي آن حائز اهميت است.

ت، گشتاور چرخش بال پين سيبک نسبت مشخصة اصلي عملكرد مفصل کروي که بيانگر سالم بودن و يا ميزان فرسايش آن اس

 به طبق مي باشد.

 

 (2شكل شماره )
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 فلوچارت عيب يابی : -3

ا هارات مشتری در خ و  طبق و بوش

سفت بودن فرمان (گي  بودن فرمان)کشيدن فرمان  صدای  ير عادی در دست انداز

بررسی های اوليه

                                                                        (                )  CNG       
                                                                           .

ايرادات منجر به 
تعويض طبق
و بوش

لقی سيب  طبق پارگی و ترك خوردگی بوش  ستيکی و 
گردگير ، بيرون زدن بوش طبق

بررسی  اهری طبق قبل از دمونتاژ مطابق 
9 و 8روش صف ه 

بررسی تکميلی طبق بعد از دمونتاژ مطابق 
12 تا 11روش صف ه 

بررسی لقی سيب  طبق قبل از دمونتاژ 
10مطابق روش صف ه 

                                   :                                                      
                                                (               )              (             

               )                                                                          
                                                                        7 (    5 )

                              .
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 : ها در تعميرگاه طبق و بوشاشکا تی که منجر به تعويض  -4

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

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

 از : عبارتند

  صداي غير عادي در دست انداز 

  ناشي از خرابي سيبک يا تخريب بوش تق تقصداي 

 ناشي از حرکت طبق و تماس سايشي آن با شاسي صداي جير جير 

 مان به يكطرف يا گيج بود خودرو (کشيدن فر ) طبق چرخ ها و کج شدنکستر  و انحراف شديد زاويه کمبر  -2

 پارگي گردگير سيبک   -3

 بيرون زدن بوش فلزي  -4

 پارگي و ترک بوش الستيكي -9

 لقي سيبک -6

 اقدامات و بررسی های اوليه : -9

  کم کردن ارتفاع خودرو توسط مشتري و هر گونه تغيير در سيستم تعليق اعم از بريدن قسمتي از فنر لول ، از

شامل گارانتي  سيستم جلوبنديزيرا از تاير و رينگ هاي اسپرت غير استاندارد و متفرقه اطمينان حاصل نموده استفاده 

  نمي گردد.

 ذيل است : سايزهاي استاندارد رينگ و تاير شامل موارد

  : رينگ فوالديH2 13  ×4.5 j    با تايرR13  65×165  

 يرينگ آلومينيوم  :H2  13×  5 j   با تايرR13  60× 175  

  و بوش ميل تعادل را ، کمک فنر عملكرد صحيح قطعات جلوبندي از قبيل : سيبک فرمان ،  توپي چرخ ، اتصاالت فرمان

 مي گردد. طبقمطابق با دستور العمل هاي مربوطه کنترل و بررسي نماييد زيرا باعث تشخيص اشتباه خرابي 

  محكم بودن پيچ هاي مجموعه کمک فنر جلو را کنترل و بررسي نماييد 

 نيوتن متر( 99 – 65)  کيلوگرم متر 9/9 - 5/6ميزان استاندارد گشتاور سفت کردن مهره ميله کمک فنر جلو : 

 نيوتن متر( 47 – 64) کيلوگرم متر   7/4 - 4/6:   ميزان استاندارد گشتاور پيچ کلهک کمک فنر جلو

 نيوتن متر( 609 – 620) کيلو گرم متر  9/60 - 9/62:  ميزان استاندارد پيچهاي اتصال کمک فنر به سگ دست

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

 

 X100خانواده  : نوع خودرو

  56669 کد پروژه :

 در نمایندگیهاي مجاز طبق و بوش دستورالعمل تعویض 

 فروش  سایپاخدمات پس از 

  22/03/6356:  تاريخ تهيه

 صفر شماره بازنگري:

8 

 

 دمونتاژ :آزمونهای مورد نياز برای تشخيص عيوب قبل از -6

 :  اهریآزمون بررسی  -6-6

 تجهيزات آزمون : -6-6-6

 جک دو ستون اي يچيجک ق -

 روش آزمون : -6-6-2

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

 : نماييدبررسي کنترل و  طبق

 کنترل و بررسي نماييد .( 3مطابق شكل شماره )دفرمگي و کج شدگي  ، خوردگيضربه وجود هر گونه را از لحاظ  طبق 

 

 (3شكل شماره )

 کنترل و بررسي نماييد .( 4مطابق شكل شماره ) طبق را از لحاظ وجود هر گونه ترک ، پوسيدگي و پارگي گردگير سيبک  

 

 (4شكل شماره )

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

 

 X100خانواده  : نوع خودرو

  56669 کد پروژه :

 در نمایندگیهاي مجاز طبق و بوش دستورالعمل تعویض 

 فروش  سایپاخدمات پس از 

  22/03/6356:  تاريخ تهيه

 صفر شماره بازنگري:

5 

 

  نماييدبررسي کنترل و ( 9بق شكل شماره )مطاطبق را از لحاظ هر گونه جابجايي روي بوش طبق . 

 

 

  (9شكل شماره )

 

 معيار پذيرش: -6-6-3

  و کج شدگي روي طبق بايستي آن را تعويض نماييد .دفرمگي در صورت مشاهده هر گونه ضربه خوردگي 

 ( که در انتهاي دستورالعمل 9مطابق بند ) بایستی در صورت مشاهده هر گونه لهيدگي و پارگي بوش طبق

 . را تعویض نماییدطبق آورده شده است بوش 

 . در صورت مشاهده هر گونه ترک ، پوسيدگي و پارگي گردگير سيبک بايستي طبق را تعويض نماييد 

  ( که در انتهاي دستورالعمل 9مطابق بند ) بایستیدر صورت مشاهده هر گونه جابجايي روي بوش طبق

 . را تعویض نماییدطبق آورده شده است بوش 

 مجموعه کامل طبق به صورت جفتی خودداري نمایید .تذکر : از تعویض    
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 : لقی سيب  طبقآزمون بررسی  -6-2

 تجهيزات آزمون : -6-2-6

 جک دو ستون اي يچيجک ق -

 روش آزمون : -6-2-2

  باال ببريد  جک دو ستون اي يچيقجک توسط خودرو را 

  را همزمان قطعات طبق و ميل تعادل ( توسط دست 6شكل شماره )قبل از باز نمودن طبق و ميل تعادل مطابق

 کنترل و بررسي نماييد .سيبک طبق را سپس به سمت پايين نيرو وارد کنيد و لقي ، گرفته 

 

 (6شكل شماره )

 معيار پذيرش: -6-6-3

  شود ، در صورت شک داشتن مي توان در حين وارد آوردن نيرو ، دست را بر  احساساين حالت مي بايست لقي در

 تعويض نماييد. طبق راروي سيبک قرار داده و لقي را حس نمود. در صورتيكه لقي محسوس باشد مي بايست 
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 آزمون های مورد نياز برای تشخيص عيب بعد از دمونتاژ -7

 ی اهر یآزمون بررس -7-6

 آزمون : زاتيتجه -7-6-6

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

 روش آزمون : -7-6-2

  ترک ضربه خوردگي و دفرمگي طبق ، پارگي گردگير سيبک ، بيرون زدگي بوش ، جدايش بوش و هرگونه

 به صورت چشمي، کنترل و بررسي نماييد. هاي زيرمطابق شكل بوش الستيكي  و پارگي

 

 

 پارگي گردگير سيبکپوسيدگي و 

 

  مياني بيرون زدگي بوش
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 جدايش بوش

 

 
 

 بوش الستيكي ترک و پارگي

 

 : معيار پذيرش -7-6-3

  وده و قطعه معيوب ب و دفرمگي طبق ، پارگي گردگير سيبکهرگونه ضربه خوردگي در صورت مشاهده

 باشد( بايد طبق را تعويض نماييد . ) دفرمگی و ضربه خوردگی شامل گارانتی نمی

  بایستی بوش الستيكي ترک و پارگيبيرون زدگي بوش ، جدايش بوش و هرگونه در صورت مشاهده 

 را تعویض نمایید.طبق ( که در انتهاي دستورالعمل آورده شده است بوش 9مطابق بند )
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 نکاتی در مورد ن وه نگهداری و انتقال مجموعه از تعميرگاه ها -8

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

  نصب شده با قطعه معيوب همخواني داشته باشد.داغي دقت نماييد اطلعات مندرج در تگ 

 که مشخصات آن قابل رويت باشد. ي نصب شودتگ مربوطه بصورتي بر روي قطعه داغ 

 ار ضربه خوردگي نشود .دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجايي ، قطعه دچ 
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 ن وه تعويض بوش فلزی طبق -5

 : تعويض بوشتجهيزات  -5-6

  فيكسچر دمونتاژ -

 

  فيكسچر مونتاژ -

 

 گيره -

 پرس هيدروليكي  -

  بيرون زدن بوشجا زدن و مخصوص ابزار  -

                                                                            

 ابزار مخصوص بيرون زدن بوش    ابزار مخصوص جا زدن بوش                                 
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 تعويض بوش روش  -5-2

 روي پرس هيدروليكي قرار دهيدر دمونتاژ را مطابق شكل فيكسچ . 

 
 دمونتاژ قرار دهيد . كسچريف يبر رومطابق شكل   يكيبوش الست منياز قسمت نش طبق را 

  قت                کسچ      ح      ق             آ  ی :

 
  رون زدن بوش را مطابق شكل بر روي بوش الستيكي قرار دهيد .يبابزار 
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  کيلوگرم خارج نماييد . 3900تا 6900 ي معادليروينرا با  يكيبوش الستتوسط پرس هيدروليكي مطابق شكل 

 

 

 

 .پرس ثابت باشند يتوانند بر رو یم بوشفیکسچر دمونتاژ و ابزار بیرون کشیدن تذکر : 

 فيكسچر مونتاژ را مطابق شكل روي پرس هيدروليكي قرار دهيد . 
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 دمونتاژ قرار دهيد . كسچريف يبر رومطابق شكل   يكيبوش الست منياز قسمت نش طبق را 

 

 . قطعه بوش فلزي را مطابق شكل بر روي طبق قرار دهيد 

 

  مطابق شكل بصورتي قرار دهيد که راهنماي سر ابزار جازدن داخل سوراخ بوش الستيكي جا زدن بوش را ابزار

 قرار گيرد .
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  جا بزنيدکيلوگرم  3900تا 6900 يي معادلروينرا با  يكيبوش الستتوسط پرس هيدروليكي مطابق شكل. 

 

 

از و سفت شدن اهرم پرس هیدرولیکی پس از برخورد بوش الستیکی با فیکسچر مونتاژ تذکر : 

 .اعمال نیروي بیشتر خودداري نمایید

 .سانتی متر باشد 52حداقل دهانه پرس تذکر : 
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