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 00شماره بازنگري:   11  : از   1:  صفحه

 

 هدف: -1

 ينمايندگدر و  و رانا 206پژو  جعبه فرمانو سفتي  صدا و نشتي تست بازرسي وايجاد روشي مدون جهت 

  . ايران خودرو يها
 

 دامنه کاربرد: -2

نا 206جعبه فرمان پژو  گروه يهاجعبه فرمان يهکل ايران خودرو در  يها ينمايندگ درشررررکت  ه  و را

 سراسر کشور
 

 : تعاريف -3

  .انگليسي 8حرکت خودرو بصورت  در حينتست  جعبه فرمان بر روي خودرو  خودرو : 8تست 

  Tahaبکار رفته در جعبه فرمان هاي ک يدرولير هيش :MANDOشیر

NoiseRattle  : يکورس چرخش يانتهادر 8ن تست ياز جعبه فرمان در ح يلرزش ناش  

 کيلومتر ( را داشته باشد. 40.000سال يا  2خودرويي که شرايط گارانتي )  خودروی گارانتی دار :

 

 مسئولیتها : -4

شناس  : 4-1 ست  يندگينما يفنکار صدادار بودن  ،موظف ا شکوک به  اين را  بق جعبه فرمان خودرو م

 تست و بررسي نمايد. دستورالعمل

مي تواند نسب به تست خودرو  ايساکوتر منطقه اي او دف نمايندگياعالم در صورت   ه يندۀ فنينما :4-2

 در نمايندگي اقدام نمايد .

ساپکو با همکاري واحد : 4-3 شرکت  ساکو ، هشرکت کيفيت  از  نمونه برداريبا  و کيفيت ايران خودرو اي

ا رداغي و تست مجدد آنها، مسئوليت نظارت بر حسن انجام اين دستورالعمل  هايانبار ازفرمانهاي برگشتي 

 بر عهده دارد.

 

 

 
 

 روش اجرا -5
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 کنترل شرايط گارانتی خودرو 5-1

زمان، در دوره  ،  از نظر کيلومتر کارکرد و مدتکارت گارانتي مطابق باخودرو مورد تسرررت، بايد :  5-1-1    

 ماه( 24کيلومتر يا  40000) گارانتي باشد. 

صورتيکه کيلومتر کارکرد خودرو باالي : 5-1-2 شود تا  20,000Kmدر  شد، حتماً دياگ انجام  با

 کيلومتر خودرو محرز شود.صحت کارکرد 

ريختن هرگونه اسيد با ري ، لهيدگي، ، دستکاري، ضربه ديدگيتصادف از نظر  يکنترل ظاهر: 5-1-3

شود و همچنين جعبه فرمان خودرو ،  سوختگي و پارگي گردگير جعبه فرمان  بايد ن رديابي از نظر بارکدکه باعث 

  باشد. ي داشتهمغايرت

: روغن هيدروليک بکار رفته در مدار هيدروليک و جعبه فرمان ، بايد مطابق استاندارد ايران  5-1-4

 .  دفترچه راهنماي محصول( )مراجعه به خودرو باشد

  

 آن و شناسايیجعبه فرمان مشخصات  کنترل 5-2

 جعبه فرمان بايستی به شرح ذيل کنترل گردد:
شرکت  وجز يستيباجعبه فرمان  قطعات) جعبه فرمان متفرقه نبودن قطعات  5-2-1 ستفاده   ه قطعات مورد ا

 باشد(

 .مورد تاييد مي باشد  هبراي جعبه فرمان  Mando از نوع شير  . شير هيدروليک  5-2-2
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سته  يبر رو يوجود حکاک 5-2-3 شفت پو شرح ذيل با فرمت تاريخ توليد   Mandoشير هيدروليکو  مي به 

 باشد:

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ تولید ماندویی
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 :مي باشد ه شرح ذيلب 206جعبه فرمان پوسته  يبر روکد شناسايي و رديابي حک شده  5-2-4 

 

 

 :مي باشده شرح ذيل ب 206جعبه فرمان  سيبک يبر روکد شناسايي و رديابي حک شده  -5-2-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسایی و ردیابی کد 

 پوسته
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  مي باشد:ذيل  شکل، بصورت  )در صورت وجود(جعبه فرمانپوسته تصوير ليبل کاغذي :  5-2-6

 

 می باشد . طهمربوط به دارند ،   TH کد جعبه فرمانهايی که قطف

 

 ، بصورت شکل ذيل مي باشد: جعبه فرمان)در صورت وجود(سيبک راست و چپ  تصوير ليبل کاغذي -5-2-7
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 کد شناسايي و رديابي شرکت  ه به شرح جدول زير ميباشد:

X XX XX XX XXX XXXX 

Year of 

product 

Production Type Sequence of 

Engineering 

improvement 

Manufacturer 

Code 

Production Day Production 

Serial in a day 

قطعاتي که برچسب زده  سال توليد

 مي شود

-405نوع محصول 
206 

شماره سريال در روز  روز توليد کد سازنده

 توليد

 

 Steering Box Z2 جعبه فرمان 

 Right OBJ J1 سيبک خارجي راست

 Left OBJ J2 سيبک خارجي چپ

 

 

 و رانا206پژو :گروه طه جعبه فرمان:   4تصوير شماره        

، ايراد جعبه فرمان مورد تاييد نبوده و جعبه فرمان  مذکور  3-5و  2-5و  1-5در صرررورت عدم رعايت بندهاي :  1تذکر 

 شامل شرايط گارانتي نخواهد بود . 

شد و   2تذکر  صداي جعبه فرمان جزو ايرادهاي ايمني نمي با صدا مورد ارزيابي قرار :  شاء  ست ماهيت و من حتما ميباي

در صورتي که جعبه فرمان داراي صدا بوده و يا مشکوک به صدا باشد ، هيچگونه خطري براي خودرو و سرنشينان  گيرد. 

 آن  ندارد . 

صدا ، دائمي   3تذکر  شد . اين نوع  صداي جعبه فرمان معموالً خفيف بوده و آزار دهنده نمي با ستمرنبوده  و :   براي و م

ا ب جلوبندي خودرو در بسياري از موارد صداي وشنيدن صدا اصالً نياز به دقت ، تالش  مضاعف و حساسيت کاذب نيست 

 . شودمي تشخيص داده اشتباه  جعبه فرمان صداي
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 خودرو  یروش تست جعبه فرمان بر رو 5-3

 خودرو به شرح ذيل عمل گردد: براي تست جعبه فرمان بر روي،  پس از انجام مراحل فوق

)جهت تشخيص صحيح صداي جعبه فرمان الزم است در هنگام تست ،  درب هاي خودرو بسته و شيشه ها 

 باال قرار گيرد(

 

 تست درجا 5-3-1

آسفالت ، هموار و بدون  نیزم یدر حالت روشن  بر رو ديتست ، خودرو با نيانجام ا یبرا

و در مرحله دوم همان حرکت  ميچرخان يبه چپ و راست م يسپس فرمان را به آرام ، ردیقرار گ بیش

. اگر صداي غير عادي و لرزش احساس گردد فرمان  ميده يانجام م يو ناگهان ديرا با دوران شد

 2-4-5که در بند  يبه روش 8حتماً تست  يستيمحرز شدن آن با يصدا بوده و برا راديبه ا کمشکو

و لرزش ، از  يعاد ريغ ينجام گردد. در صورت عدم مشاهده صداخودرو ا يشود ، بر رو يداده م حيتوض

 دايفرمان بدون ايراد ميباشد و ميبايست جهت ارزيابي ساير انواع ص   knocking noiseنقطه نظر 

خودرو انجام  يشود ، بر رو يداده م حيتوض 2-4-5که در بند  يبه روش 8غير عادي وارد مرحله تست 

    گردد . ضيتعو يستيداشته و با رادي، فرمان ا 8در تست  راديگردد و در صورت محرز شدن ا

در محل هايي حتما بايد بر روي زمين آسفالت ، هموار و بدون شيب انجام گردد و  تست درجا  : تبصره

 .باشد  که زمين اپوکسي و يا موزاييک و يا سراميک باشد،  مجاز نمي

 

  FIGURE OF  8خودرو  8تست   5-3-2

بايد به خارج از  خودرو ،  براي اين تستانجام مي شود.    Rattle Noiseاين تست براي بررسي 

مين زمنتقل گردد. محو ه تست بايد پوشش اپوکسي باشد که فاقد سالن هاي تعميراتي 

 باشد. يمجاز نم يخاک يها نيتست در زم باشد.آسفالت ، هموار و بدون شيب 

با روش  9mبه شعاع  يا رهيدا ريمس يو بر رو 20Km/hبا سرعت  کيخودرو در حالت دنده  سپس

 (ريز ري: ) مطابق تصو رديگ ي، تست صورت م ليذ

 مرتبه  2به تعداد  رهيدوران دور دا -1

 2به تعداد  يدوم و در جهت مخالف دوران قبل رهيبه دا دني، تا رس8 ريمس يادامه حرکت رو -2

 مرتبه 

 20Km/hتست ، الزم است خودرو با همان سرعت  ييو در مرحله نها رهيدا ريمس يپس از   -3

) مطابق  ( عبور کند .  Bump  ،Pothole) ريجهت چپ و راست از دست انداز و سرعت گ 2در 

 تصوير زير (
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 8روش تست :  5تصوير شماره 

 

، در غير اينصورت  نشود، فرمان سالم استاز جعبه فرمان شنيده  در صورتيکه در  ول اين حرکت صدايي

 فرمان داراي ايراد بوده و بايستي تعويض گردد . 

   

صداي زوزه مدار هيدروليک ارتبا ي به جعبه فرمان ندارد و در چنين مواقعي جعبه فرمان سالم   :تبصره 

 .  مي باشد

 

 درصورت مشکوک به صدادهی:پذيرش خودرو  5-4

در صورتي که مشکوک به صداي جعبه فرمان باشد ، قبل از بررسي جعبه  پذيرش خودرو،پس از 

 به شرح ذيل بررسي و کنترل گردد :ي ديگر  قطعات و مجموعه ها ، بايدفرمان

شامل پيچ 5-4-1 صاالت رام  صال رام به بدنه ، مجموعه ات شامل پيچ هاي ات شي جلوبندي  آچارک

اي اتصاالت ميل موج گير کوتاه ،پيچ اتصاالت دسته هاي اتصاالت ميل موج گير بلند ،پيچ ه

کنترل کامال موتورها، مهره اتصررال سررت دسررت به توپي انجام شررود و صرردادهي جلوبندي 

 .گردد

 و از نظر لقي و صدادار بودن بررسي گردد .  شده کنترل  و مانتينت سيبک زير کمک فنر5-4-2

 هار شاخ فرمان کنترل گردد .تلسکوپي و چ5-4-3

خارج از  يرهايها و تا نتيو رينت ها از نظر استاندارد بودن کنترل گردد . ) ر رهايتا5-4-4

باشد ( مراجعه به کتابچه راهنماي مشتري اشاره  يخودرو مجاز نم رانيا داتياستاندارد تول

 شود ) جهت شناسايي رينت و تاير استاندارد خودرو (

بايد کمک فنر و فنرلول رل شرررود . ، کنت کارخانه اياز نظر اسرررتاندارد بودن ارتفاع خودرو 5-4-5

 .استاندارد باشد

 باشد .  بق توصيه کارخانهو  فشار باد الستيک ها بايد استاندارد-5-4-6
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همچنين کنترل شود که سيبک لقي سيبک داخلي و خارجي جعبه فرمان کنترل شود -5-4-7          

 .نرمال آسيب نديده باشندها در اثر تصادف، برخورد با شيء ديگر و يا رانندگي غير 

 

گردگير داخل کابين کنترل شود)عدم جدا شدن رينت از داخل گردگير و عدم -5-4-8

 چرخش رينت داخل گردگير(

 

 

   

 : ايراد نشتی   -5-5  
 خودرو به دليل ايراد نشتي روغن هيدروليک به نمايندگي مراجعه نمايد، ابتدا محل نشتي روغناگر             

 بررسي مي گردد . 

 

 :  موارد ذيل می تواند باشد فقط از مکانیزم فرمان  ايراد نشتی

  داخل پوسته جعبه فرمانمحل کاسه نمد  -

 نشتی از شیر هیدرولیک-

 

روغن  و اگردر صورت مشاهده نشتي از گردگيرهاي پوسته جعبه فرمان گردگير پوسته را بازکرده  -5-5-1

   مي باشد.از کاسه نمد داخل پوسته جعبه فرمان داخل گردگير مشاهده گرديد نشتي  هيدروليک
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 00شماره بازنگري:  

 

از کاسه نمد بااليي که از ا راف شفت -1نشتي شير هيدروليک به دو صورت قابل تشخيص مي باشد -5-5-2

ا باز کاسه نمد پايين شير که داخل پوسته نشتي پيدا مي کند و -2شير هيدروليک نشتي پيدا مي کند 

 باز کردن گردگير سمت شير قابل مشاهده مي باشد.

 

شد:   5-5-3 شار قوی و ...  مربوط به مکانیزم فرمان نمی با شیلنگ ف شتی از  شتی ها مانند ن  .ساير ن

مي باشد و در رعايت روش صحيح بستن آن به علت عدم فشار قوي هيدروليک  شيلنت نشتي از محل 

شير هيدروليک هاي لوله  O-Ringمواقعي   چنين شت به  شود  و يا پاره دفرمه ،خرابرفت و برگ  مي 

ها O-Ringو يا ء ايراد شيلنت فشار قوي مي گردد در اين مواقع منشاکه اين عمل  باعث نشتي روغن 

سب  شد و يا عدم مونتاژ منا شاء بروز مي با ستي تمامي هزينه هاي جعبه فرمان و تعويض آن به من و باي

    ود .تخصيص داده ش ايراد

 

 لوله روغن بر روي شير هيدروليک جعبه فرمان برگشتي O-Ringباقيمانده 

 

عبه جمربوط به  و شيرهيدروليک و يا اتصاالت شيلنت رفت و برگشت به پمپنشتي از پمپ هيدروليک -5-5-4

 فرمان نمي باشد.

 

نشتي از مخزن هيدروليک که از اتصاالت لوله هاي رفت و برگشت به مخزن و يا شکستگي مخزن -5-5-5

 .مي باشدفرمان ن جعبهپالستيکي مي باشد مربوط به 
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 00شماره بازنگري:  

 

 فرمان:و عدم برگشت پذيری ايراد سفتی -5-6
 ابتدا موارد زير بررسي گردد: عدم برگشت پذيري مناسب فرمانمشاهده سفتي يا در صورت 

 پمپ هيدروليک بررسي شود.  .1

 مسدود نبودن شلنت هاي ورودي و خروجي به جعبه فرمان بررسي گردد. .2

 مسدود نبودن شلنت از مخزن به پمپ بررسي گردد. .3

 چهار شاخ فرمان)شفت اتصال تلسکوپي به جعبه فرمان( مونتاژ صحيح بررسي .4

 تنظيم زاويه چرخ ها .5

 بررسي تلسکوپي .6
 

 

 
 


