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 مکانیکی پراید و آردیجعبه فرمان 

 

 4از    1صفحه  00شماره ويرايش :  

 

 هدف :  – 1

 مکانیکي پرايد و آردیعبه فرمان جعدم عملکرد)سفتي جعبه فرمان( صدا و شناسايي ايراد ايجاد روشي مدون جهت بازرسي و 

 

 دامنه كاربرد :  – 2

 مي شود. اين دستورالعمل حوزه خدمات پس از فروش را شامل

 

 ت : مسئولی – 3 

کلیه نمايندگیهای مجاز و تعمیرگاهها موظف هستند طبق اين دستورالعمل اقدام نمايند و موارد مربوطه را به نماينده فروش و کارشناس 

 فني شرکت طه اطالع رساني کنند.

  

 مراجع :  – 4

 (ISO TS/16949: 2009کیفیت  )استاندارد مديريت

 

 : روش اجرا -5

 آن ییكنترل مشخصات جعبه فرمان و شناسا 5-1

 باشد(طه متفرقه نبودن قطعات جعبه فرمان ) قطعات جعبه فرمان بايستي جزو قطعات مورد استفاده شرکت  5-1-2

 ...........................................بر روی کد شناساييوجود  5-1-3

 

 
 ديپرا يکیجعبه فرمان مکان                                    یآرد يکیجعبه فرمان مکان               

 

 روش تست جعبه فرمان بر روی خودرو  5-2

 عمل گردد: ليخودرو به شرح ذ یتست جعبه فرمان بر رو یپس از انجام مراحل فوق ، برا

ها باال قرار  شهیخودرو بسته و ش یجعبه فرمان الزم است در هنگام تست ،  درب ها یصدا حیصح صی)جهت تشخ

 (ردیگ
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 4از    2صفحه  00شماره ويرايش :  

 

 

 تست درجا 5-2-1

، سپس فرمان  ردیقرار گ بیآسفالت ، هموار و بدون ش نیزم یدر حالت روشن  بر رو ديتست ، خودرو با نيانجام ا یبرا

. اگر  میده يانجام م يو ناگهان ديو در مرحله دوم همان حرکت را با دوران شد میچرخان يبه چپ و راست م يرا به آرام

 8حتماً تست  يستيمحرز شدن آن با یصدا بوده و برا راديبه ا کصدای غیر عادی و لرزش احساس گردد فرمان مشکو

 یعاد ریغ یخودرو انجام گردد. در صورت عدم مشاهده صدا یشود ، بر رو يداده م حیتوض 2-2-5که در بند  يبه روش

غیر  دایفرمان بدون ايراد میباشد و میبايست جهت ارزيابي ساير انواع ص   knocking noiseو لرزش ، از نقطه نظر 

خودرو انجام گردد و در صورت  یشود ، بر رو يداده م حیتوض 2-2-5که در بند  يبه روش 8عادی وارد مرحله تست 

 گردد .    ضيتعو يستيداشته و با رادي، فرمان ا 8در تست  راديمحرز شدن ا

 ياپوکس نیکه زم ييانجام گردد و  در محل ها بیآسفالت ، هموار و بدون ش نیزم یبر رو ديتما با: تست درجا ح تبصره

 باشد . يباشد،  مجاز نم کیسرام ايو  کيیموزا ايو 

 

  FIGURE OF  8خودرو  8تست   5-2-2

به خارج از سالن های تعمیراتي  ديتست ، خودرو  با نيا یشود. برا يانجام م   Rattle Noise يبررس یتست برا نيا

 نیباشد. تست در زم بیآسفالت ، هموار و بدون ش نیزم ديکه فاقد پوشش اپوکسي باشد منتقل گردد. محوطه تست با

 باشد. يمجاز نم يخاک یها

، تست صورت  ليبا روش ذ 9mبه شعاع  یا رهيدا ریمس یو بر رو 20Km/hبا سرعت  کيخودرو در حالت دنده  سپس

 (ريز ري: ) مطابق تصو ردیگ يم

 مرتبه  2به تعداد  رهيدوران دور دا -1

 مرتبه  2به تعداد  يدوم و در جهت مخالف دوران قبل رهيبه دا دنی، تا رس8 ریمس یادامه حرکت رو -2

جهت چپ  2در  20Km/hتست ، الزم است خودرو با همان سرعت  ييو در مرحله نها رهيدا ریمس يپس از ط -3

 ( عبور کند .  Bump  ،Pothole) ریو راست از دست انداز و سرعت گ
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 4از    3صفحه  00شماره ويرايش :  

 

جعبه  نصورتيا رینشود، جعبه فرمان سالم است ، در غ دهیاز جعبه فرمان شن ييحرکت صدا نيدر طول ا کهیصورت در

 گردد .  ضيتعو يستيبوده و با راديا یفرمان دارا

 ایراد صدادهی:-5-3

 مشاهده ايراد صدادهي ابتدا موارد ذيل کنترل شود:در صورت 

 کنترل لقي رک و بوش های پوسته جعبه فرمان 

 س داخلي پوستهيکنترل گیر 

 کنترل لقي رک 

 سیبک زيرکمک،مجموعه رام ،کنترل جلوبندی خودرو از جمله مانتینگ سرکمک، سگ دستها 

  جعبه فرمان آردی(کنترل اتصاالت رام به بدنه( 

  جعبه فرمان به بدنه)جعبه فرمان پرايد(کنترل اتصال 

 کنتل جعبه فرمان به رام 

 کنترل سیبک ها به سگ دست 

 )کنترل اتصال پینیون شیر به چهارشاخو اتصال چهارشاخ به تلسکوپي )ارتفاع خودرو 

 کنترل اتصال سیبک زير کمک به مثلثي رام 

 کنترل لقي تلسکوپي 

 رانيا داتیخارج از استاندارد تول یرهايها و تا نگيو رينگ ها از نظر استاندارد بودن کنترل گردد . ) ر رهايتا 

باشد ( مراجعه به کتابچه راهنمای مشتری اشاره شود ) جهت شناسايي رينگ و تاير  يخودرو مجاز نم

 استاندارد خودرو (

  ، استاندارد باشد. ديکنترل شود . کمک فنر و فنرلول باارتفاع خودرو از نظر استاندارد بودن کارخانه ای 

 استاندارد و طبق توصیه کارخانه باشد .  ديباد الستیک ها با فشار 

 

 و عدم برگشت پذیری: سفتی  ایراد  -5-4

 

 خودرو یکنترل جلوبند

 کنترل مونتاژ صحیح جعبه فرمان

 کنترل باد الستیک ها 

 کنترل تلسکوپي فرمان

 ها کنترل زاويه چرخ

 استفاده از رينگ و الستیک پهن يا غیر استاندارد در خودرو باعث سفتي مي شود . توجه:
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 4از    4صفحه  00شماره ويرايش :  

 

 


