دستورالعمل تست جعبه فرمان گروه پژو
(، 405
سمند و پارس) و دنا در نمايندگي هاي
ايران خودرو

WI-01-16

 -1هدف:
ايجاد روشي مدون جهت بازرسي و تست صدا و نشتي جعبه فرمان گروه پژو ( ، 405سمند و پارس) و دنا
و در نمايندگي هاي ايران خودرو.
 -2دامنه کاربرد:
کليه جعبه فرمانهاي گروه پژو ( ، 405سمند و پارس) و دنا شرکت طه در نمايندگي هاي ايران خودرو در
سراسر کشور
 -3تعاريف :
تست  8خودرو  :تست جعبه فرمان بر روي خودرو در حين حرکت خودرو بصورت  8انگليسي.
شیر :MANDOشير هيدروليک بکار رفته در جعبه فرمان هاي Taha
 : Rattle Noiseلرزش ناشي از جعبه فرمان در حين تست 8در انتهاي کورس چرخشي
خودروی گارانتی دار  :خودرويي که شرايط گارانتي (  2سال يا  40.000کيلومتر ) را داشته باشد.
 -4مسئولیتها :
 : 1-4کار شناس فني نمايندگي موظف ا ست  ،خودرو م شکوک به صدادار بودن جعبه فرمان را طبق اين
دستورالعمل تست و بررسي نمايد.
 :2-4نمايندۀ فني طه در صورت اعالم نمايندگي و دفاتر منطقه اي ايساکو مي تواند نسب به تست خودرو
در نمايندگي اقدام نمايد .
 :3-4واحدکيفيت شرکت ساپکو با همکاري شرکت طه  ،ايساکو و کيفيت ايران خودرو با نمونه برداري از
فرمانهاي برگ شتي از انبارهاي داغي و تست مجدد آنها  ،مسئوليت نظارت بر حسن انجام اين د ستورالعمل
را بر عهده دارد.

 -5روش اجرا
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 1-5کنترل شرايط گارانتی خودرو
 : 1-1-5خودرو مورد تستتتت  ،بايد مطابق با کارت گارانتي  ،از نظر کيلومتر کارکرد و مدت زمان ،در دوره
گارانتي باشد  40000 ( .کيلومتر يا  24ماه)

 :2-1-5در صورتيکه کيلومتر کارکرد خودرو باالي  20,000Kmبا شد ،حتماً دياگ انجام شود تا
صحت کارکرد کيلومتر خودرو محرز شود.
 :3-1-5کنترل ظاهري از نظر تصادف  ،دستکاري ،ضربه ديدگي ،لهيدگي ،ريختن هرگونه اسيد باطري
که باعث سوختگي و پارگي گردگير جعبه فرمان شود و همچنين جعبه فرمان خودرو  ،از نظر بارکد رديابي نبايد
مغايرتي داشته باشد.

 : 4-1-5روغن هيدروليک بکار رفته در مدار هيدروليک و جعبه فرمان  ،بايد مطابق استاندارد ايران
خودرو باشد (مراجعه به دفترچه راهنماي محصول) .

 2-5کنترل مشخصات جعبه فرمان و شناسايی آن
جعبه فرمان بايستی به شرح ذيل کنترل گردد:
 1-2-5متفرقه نبودن قطعات جعبه فرمان ( قطعات جعبه فرمان باي ستي جزو قطعات مورد ا ستفاده شرکت طه
باشد)
 . 2-2-5شير هيدروليک از نوع شير  Mandoبراي جعبه فرمان طه مورد تاييد مي باشد.

 3-2-5وجود حکاکي بر روي پوسته و شفت شير هيدروليک Mandoبا فرمت تاريخ توليد.
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تاریخ تولید ماندویی

 4-2-5کد شناسايي و رديابي حک شده بر روي پوسته جعبه فرمان به شرح ذيل مي باشد:
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کد شناسایی و ردیابی
پوسته

 -5-2-5کد شناسايي و رديابي حک شده بر روي سيبک جعبه فرمان 405به شرح ذيل مي باشد:

 : 6-2-5تصوير ليبل کاغذي پوسته جعبه فرمان(در صورت وجود)  ،بصورت شکل ذيل مي باشد:
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فقط جعبه فرمانهايی که کد  THدارند  ،مربوط به طه می باشد .
 -7-2-5تصوير ليبل کاغذي سيبک راست و چپ جعبه فرمان(در صورت وجود)  ،بصورت شکل ذيل مي باشد:

کد شناسايي و رديابي شرکت طه به شرح جدول زير ميباشد:
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جعبه فرمان طه:گروه پژو (  ، 405سمند و پارس ) و دنا

تذکر  : 1در صتتتورت عدم رعايت بندهاي  1-5و  2-5و  ، 3-5ايراد جعبه فرمان مورد تاييد نبوده و جعبه فرمان مذکور
شامل شرايط گارانتي نخواهد بود .
تذکر  : 2صداي جعبه فرمان جزو ايرادهاي ايمني نمي با شد و حتما ميباي ست ماهيت و من شاء صدا مورد ارزيابي قرار
گيرد  .در صورتي که جعبه فرمان داراي صدا بوده و يا مشکوک به صدا باشد  ،هيچگونه خطري براي خودرو و سرنشينان
آن ندارد .
تذکر  : 3صداي جعبه فرمان معموالً خفيف بوده و آزار دهنده نمي با شد  .اين نوع صدا  ،دائمي و م ستمرنبوده و براي
شنيدن صدا اصالً نياز به دقت  ،تالش مضاعف و حساسيت کاذب نيست و در بسياري از موارد صداي جلوبندي خودرو با
صداي جعبه فرمان اشتباه تشخيص داده ميشود .
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 3-5روش تست جعبه فرمان بر روی خودرو
پس از انجام مراحل فوق  ،براي تست جعبه فرمان بر روي خودرو به شرح ذيل عمل گردد:
(جهت تشخيص صحيح صداي جعبه فرمان الزم است در هنگام تست  ،درب هاي خودرو بسته و شيشه ها
باال قرار گيرد)
 1-3-5تست درجا
برای انجام اين تست  ،خودرو بايد در حالت روشن بر روی زمین آسفالت  ،هموار و بدون
شیب قرار گیرد  ،سپس فرمان را به آرامي به چپ و راست مي چرخانيم و در مرحله دوم همان حرکت
را با دوران شديد و ناگهاني انجام مي دهيم  .اگر صداي غير عادي و لرزش احساس گردد فرمان
مشکوک به ايراد صدا بوده و براي محرز شدن آن بايستي حتماً تست  8به روشي که در بند 2-3-5
توضيح داده مي شود  ،بر روي خودرو انجام گردد .در صورت عدم مشاهده صداي غير عادي و لرزش  ،از
نقطه نظر  knocking noiseفرمان بدون ايراد ميباشد و ميبايست جهت ارزيابي ساير انواع صداي
غير عادي وارد مرحله تست  8به روشي که در بند  2-3-5توضيح داده مي شود  ،بر روي خودرو انجام
گردد و در صورت محرز شدن ايراد در تست  ، 8فرمان ايراد داشته و بايستي تعويض گردد  .تبصره :
تست درجا حتما بايد بر روي زمين آسفالت  ،هموار و بدون شيب انجام گردد و در محل هايي که زمين
اپوکسي و يا موزاييک و يا سراميک باشد ،مجاز نمي باشد .
 2-3-5تست  8خودرو FIGURE OF 8

اين تست براي بررسي  Rattle Noiseانجام مي شود .براي اين تست  ،خودرو بايد به خارج از
سالن هاي تعميراتي که فاقد پوشش اپوکسي باشد منتقل گردد .محوطه تست بايد زمين
آسفالت  ،هموار و بدون شيب باشد .تست در زمين هاي خاکي مجاز نمي باشد.
سپس خودرو در حالت دنده يک با سرعت  Km/h20و بر روي مسير دايره اي به شعاع  m9با روش
ذيل  ،تست صورت مي گيرد  ( :مطابق تصوير زير)
دوران دور دايره به تعداد  2مرتبه
-1
ادامه حرکت روي مسير  ،8تا رسيدن به دايره دوم و در جهت مخالف دوران قبلي به تعداد 2
-2
مرتبه
پس از طي مسير دايره و در مرحله نهايي تست  ،الزم است خودرو با همان سرعت Km/h20
-3

در  2جهت چپ و راست از دست انداز و سرعت گير (  ) Pothole ،Bumpعبور کند  ( .مطابق
تصوير زير )
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تصوير شماره  : 5روش تست 8
در صورتيکه در طول اين حرکت صدايي از جعبه فرمان شنيده نشود ،فرمان سالم است  ،در غير اينصورت
فرمان داراي ايراد بوده و بايستي تعويض گردد .

تبصره :

صداي زوزه مدار هيدروليک ارتباطي به جعبه فرمان ندارد و در چنين مواقعي جعبه فرمان سالم

مي باشد .

 4-5پذيرش خودرو درصورت مشکوک به صدادهی:
پس از پذيرش خودرو ،در صورتي که مشکوک به صداي جعبه فرمان باشد  ،قبل از بررسي جعبه
فرمان ،بايد قطعات و مجموعه هاي ديگر به شرح ذيل بررسي و کنترل گردد :
1-4-5آچارک شي جلوبندي شامل پيچ هاي ات صال رام به بدنه  ،مجموعه ات صاالت رام شامل پيچ
هاي اتصاالت ميل موج گير بلند ،پيچ هاي اتصاالت ميل موج گير کوتاه ،پيچ اتصاالت دسته
موتورها ،مهره اتصال سگ دست به توپي انجام شود و صدادهي جلوبندي کنترل گردد .
2-4-5سيبک زير کمک فنر و مانتينگ کنترل شده و از نظر لقي و صدادار بودن بررسي گردد .
3-4-5تلسکوپي و چهار شاخ فرمان کنترل گردد .
4-4-5تايرها و رينگ ها از نظر استاندارد بودن کنترل گردد  ( .رينگ ها و تايرهاي خارج از
استاندارد توليدات ايران خودرو مجاز نمي باشد ) مراجعه به کتابچه راهنماي مشتري اشاره
شود ( جهت شناسايي رينگ و تاير استاندارد خودرو )
5-4-5ارتفاع خودرو از نظر استتتتاندارد بودن کارخانه اي  ،کنترل شتتتود  .کمک فنر و فنرلول بايد
استاندارد باشد.
6-4-5فشار باد الستيک ها بايد استاندارد و طبق توصيه کارخانه باشد .
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-7-4-5لقي سيبک داخلي و خارجي جعبه فرمان کنترل شود همچنين کنترل شود که سيبک ها
در اثر تصادف ،برخورد با شيء ديگر و يا رانندگي غير نرمال آسيب نديده باشند.

 8-4-5استفاده از پيچ غير استاندارد که براي نصب فرمان به رام استفاده مي گردد و باعث برخورد
پيچ رام به پايه جعبه فرمان و ايجاد صتتدا مي گردد( مطابق اطالعيه فني– تعميراتي ايستتاکو با کد
مدرک )14584

 : 5-5ايراد نشتی
اگر خودرو به دليل ايراد نشتي روغن هيدروليک به نمايندگي مراجعه نمايد  ،ابتدا محل نشتي روغن
بررسي مي گردد .
ايراد نشتی مکانیزم فرمان فقط از موارد ذيل می تواند باشد :
 محل کاسه نمد داخل پوسته جعبه فرماننشتی از شیر هیدرولیک -1-5-5در صورت مشاهده نشتي از گردگيرهاي پوسته جعبه فرمان گردگير پوسته را بازکرده و اگر روغن
هيدروليک داخل گردگير مشاهده گرديد نشتي از کاسه نمد داخل پوسته جعبه فرمان مي باشد.
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-2-5-5نشتي شير هيدروليک به دو صورت قابل تشخيص مي باشد -1از کاسه نمد بااليي که از اطراف شفت
شير هيدروليک نشتي پيدا مي کند -2از کاسه نمد پايين شير که داخل پوسته نشتي پيدا مي کند و با
باز کردن گردگير سمت شير قابل مشاهده مي باشد.
 : 3-5-5ساير ن شتی ها مانند ن شتی از شیلنگ ف شار قوی و  ...مربوط به مکانیزم فرمان نمی با شد.
نشتي از محل شيلنگ فشار قوي هيدروليک به علت عدم رعايت روش صحيح بستن آن مي باشد و در
چنين مواقعي رزوه هاي شير هيدروليک خراب و دفرمه مي شود که اين عمل باعث نشتي روغن مي
گردد در اين مواقع منشاء ايراد شيلنگ فشار قوي مي باشد و بايستي تمامي هزينه هاي جعبه فرمان و
تعويض آن به منشاء بروز ايراد ( شيلنگ فشار قوي ) تخصيص داده شود .
 -4-5-5نشتي از پمپ هيدروليک و يا اتصاالت شيلنگ رفت و برگشت به پمپ و شيرهيدروليک مربوط به جعبه
فرمان نمي باشد.
-5-5-5نشتي از مخزن هيدروليک که از اتصاالت لوله هاي رفت و برگشت به مخزن و يا شکستگي مخزن
پالستيکي مي باشد مربوط به مکانيزم فرمان نيست.
-6-5ايراد سفتی و عدم برگشت پذيری فرمان:
در صورت مشاهده سفتي يا عدم برگشت پذيري مناسب فرمان ابتدا موارد زير بررسي گردد:
 .1پمپ هيدروليک بررسي شود.
 .2مسدود نبودن شلنگ هاي ورودي و خروجي به جعبه فرمان بررسي گردد.
 .3مسدود نبودن شلنگ از مخزن به پمپ بررسي گردد.
 .4تنظيم زاويه چرخ ها
 .5بررسي تلسکوپي
 .6بررسي مونتاژ صحيح چهار شاخ فرمان(شفت اتصال تلسکوپي به جعبه فرمان) .در صورت بروز اين مشکل مطابق
روش ذيل چهار شاخ فرمان تنظيم شود:
ابتدا پيچ شماره  13داخل کابين (تلسکوپي) کمي باز شود سپس غربيلک فرمان را ابتدا به سمت باال کشيده
و دوباره به سمت پايين تنظيم مي کنيم به صورتي که به قاب زير غربيلک برخورد نکند و در انتها پيچ شماره
 13داخل کابين را سفت مي کنيم.

شماره بازنگري:

00

صفحه:

11

10

از:

دستورالعمل تست جعبه فرمان گروه پژو
(، 405
سمند و پارس) و دنا در نمايندگي هاي
ايران خودرو

WI-01-16

پيچ شماره  13داخل کابين
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