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هدف کلی 

پياده و سوار کردن، عيب يابی و رفع عيب کالچ، انواع جعبه دنده های معمولی ديفرانسيل و گاردان 
خودروهای سواری

واحد كار اول

توانايی پياده و سوار كردن، عيب يابی و رفع عيب كالچ، انواع جعبه  دنده های 

معمولی ديفرانسيل و گاردان خودروهای سواری 

هدف های رفتاری: از فراگيرنده انتظار می رود پس از آموزش اين واحد کار بتواند: 

١ــ کالچ و انواع آن را توضيح دهد. 
٢ــ سيستم فرمان کالچ را توضيح دهد. 

٣ــ سيستم کالچ را عيب يابی، باز و بسته و رفع عيب کند. 
٤ــ سيستم فرمان کالچ را عيب يابی، باز و بسته و رفع عيب کند. 

٥  ــ چرخ دنده و نسبت های کاهنده و افزاينده را در آن توضيح دهد. 
٦ــ انواع جعبه دنده در خودرو را توضيح دهد. 

٧ــ وظايف اجزای جعبه دنده را توضيح دهد. 
٨  ــ جعبه دنده ی خودروی محرک عقب را پياده و سوار، عيب يابی و رفع عيب کند. 
٩ــ جعبه  دنده ی خودروی محرک جلو را پياده و سوار، عيب يابی و رفع عيب کند. 

١٠ــ واحد کنترل کننده ی الکترونيکی (Ecu) و ارتباط آن را با حسگرها و عملگرها در جعبه دنده های 
اتوماتيک توضيح دهد. 

١١ــ ميل گاردان و اجزای آن را توضيح دهد. 
١٢ــ ميل گاردان را پياده  و سوار، عيب يابی و رفع عيب کند. 
١٣ــ ديفرانسيل در خودروی محرک عقب را توضيح دهد. 



٢

١٤ــ ديفرانسيل در خودروی محرک جلو را توضيح دهد. 
١٥ــ وظايف اجزا در ديفرانسيل خودروی محرک عقب را توضيح دهد. 
١٦ــ وظايف اجزا در ديفرانسيل خودروی محرک جلو را توضيح دهد. 

١٧ــ ديفرانسيل خودروی محرک عقب را پياده، سوار، عيب يابی و رفع عيب کند. 
١٨ــ ديفرانسيل خودروی محرک جلو را پياده، سوار، عيب يابی و رفع عيب کند. 

١٩ــ پلوس در خودروی محرک جلو را توضيح دهد. 
٢٠ــ پلوس در خودروی محرک جلو را پياده، سوار، عيب يابی و رفع عيب کند. 

      ساعات آموزشی
جمععملی نظری 
٢٨٩٦١٢٤
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پيش آزمون  (1)

١ــ سيستم انتقال قدرت را شرح دهد. 
٢ــ وظيفه ی کالچ را شرح دهد. 

٣ــ سيستم فرمان کالچ را شرح دهد. 
٤ــ روش آزمايش خالصی پدال کالچ را شرح دهد. 

٥ــ هواگيری سيستم فرمان کالچ را شرح دهد. 
٦ــ تاب داشتن صفحه کالچ کدام حالت را در خودرو ايجاد می کند؟ 

الف) لرزش اتاق             ج) کاهش سرعت خودرو 
د) افت قدرت موتور  ب) لرزش درابتدای حرکت  

٧ــ انواع چرخ دنده را شرح دهد. 
٨ ــ جعبه دنده در خودروی محرک عقب را شرح دهد. 

٩ــ جعبه دنده در خودروی محرک جلو را شرح دهد. 
١٠ــ جعبه دنده ی اتوماتيک را در خودرو شرح دهد. 

١١ــ روش آزمايش لقی طولی دنده را شرح دهد. 
١٢ــ اجزای الکترونيکی در جعبه دنده اتوماتيک را شرح دهد. 

١٣ــ وظيفه گاردان وکاربرد آن را شرح دهد. 
١٤ــ قفل گاردان آن را شرح دهد. 

١٥ــ ديفرانسيل در خودروی محرک عقب را شرح دهد. 
١٦ــ چرخ دنده های ديفرانسيل را نام ببرد. 

١٧ــ ديفرانسيل در خودروی محرک جلو را شرح دهد. 
١٨ــ وظيفه پلوس در خودروی محرک عقب را شرح دهد. 
١٩ــ وظيفه پلوس در خودروی محرک جلو را شرح دهد. 

٢٠ــ انواع مفصل پلوس را نام ببرد. 
٢١ــ روش عيب يابی و مفصل پلوس را شرح دهد. 

پيش آزمون  (1)



٤

١ــ سيستم انتقال قدرت 
در  توان  زنجيره ی  از  بخشی  قدرت  انتقال  سيستم های 
خودروهای ريلی و جاده ای هستند (شکل ١) زنجيره ی توان در 

يک خودرو جاده ای شامل دو بخش زير است: 
الف) موتور 

ب) خط رانش 

انرژی  به  را  شيميايی  انرژی  داخلی  احتراق  موتور  يک 
مکانيکی تبديل و توان الزم را برای حرکت خودرو ايجاد می کند 

(شکل ٢). 

تغييرات  با  را  موتور  توليدی  توان   (٣ (شکل  رانش  خط 
مورد لزوم به چرخ های محرک انتقال می دهد. اجزای خط رانش 

عبارت اند از: 

شکل ١

شکل ٣

شکل ٢
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کالچ: سيستم کالچ (شکل ٤) قطع و وصل توان انتقالی 
بنابر  جعبه دنده  توليدی  گشتاور  توزيع  يا  رانش  خط  به  موتور  از 

لغزش ايجاد شده را در چرخ های محرک امکان پذير می سازد. 

می کند  دريافت  را  موتور  توان  دستگاه  اين  دنده:  جعبه 
سرعت  و  گشتاور  خودرو  حرکت  مسير  مقاومت،  شرايط  بنابر  و 
(با  معمولی  نوع  دو  در  دنده  جعبه  می نمايد.  توليد  را  نياز  مورد 
وسايل  در  و  می شود  توليد  خودکار (اتوماتيک)  و  دست)  فرمان 

نقليه به کار می روند (شکل ٥). 

و  پلوس  شامل  محرک  محورهای  محرک:  محورهای 
ديفرانسيل  از  گشتاور  انتقال  برای  به ترتيب  که  است  ميل گاردان 
می روند  به کار  نهايی  گرداننده ی  به  جعبه دنده  از  و  چرخ ها  به 

(شکل  ٦).

شکل ٥

شکل ٤

شکل ٦

اتصال صليبی

هزارخار
فالنچ 

اتصال صليبی
ميل گاردان
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گرداننده ی نهايی: گرداننده ی نهايی يا ديفرانسيل، وظيفه ی 
تغيير جهت و تبديل گشتاور هم چنين تنظيم دور در هنگام چرخش 

خودرو را برعهده دارد (شکل ٧).

چرخ: به مجموع تاير و رينگ چرخ گفته می شود (شکل ٨)
نيروی توليدی و مؤثر از طريق چرخ به سطح تماس الستيک با جاده 

اعمال می شود و موجب حرکت خودرو می گردد. 

١ــ١ــ انواع کالچ و کاربرد آن در خودرو 
محور  دو  بين  که  است  کوپلينگ  نوع  يک  اساسًا  کالچ 
محرک و متحرک قرار می گيرد و در هنگام نياز ارتباط دو محور 
را برقرار و يا قطع می کند. کالچ در حين برقراری ارتباط، ابتدا 
سرعت محورها را يکسان می کند، پس از اتصال کامل را ايجاد 

می نمايد (شکل ٩). 
کالچ های مورد استفاده در خودرو به  گروه های زير تقسيم 

بندی می شوند: 
الف) مکانيکی 

ب) هيدروليکی 

شکل ٧

شکل ٩ 

شکل ٨
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و  قفل شونده  کالچ  شامل  خودرو  در  مکانيکی  کالچ های 
کالچ اصطکاکی هستند. 

از  (شکل١٠)  قفل شونده  کالچ  قفل شونده:  کالچ  ١ــ 
دونيمه تشکيل شده است. که يک نيمه ی آن (a)  بر روی محور 
محرک ثابت شده است و نيمه ی ديگر (b)  آن روی محور متحرک 
طوری قرار گرفته که بتواند در جهت محور حرکت طولی انجام 

دهد. 
روش کار کالچ قفل شونده همان طوری که در شکل های 
١٠ و ١١ مشخص است، درنتيجه ی حرکت نيمه ی (b) و برقراری 
ارتباط با نيمه ی (a) حرکت محور محرک به محور متحرک انتقال 
بين  حرکت  نيمه ی (a)انتقال  از    (b) نيمه ی شدن  جدا  با  و  می يابد 

دو محور قطع می شود. 

٢ــ کالچ اصطکاکی: در کالچ های اصطکاکی، حرکت 
امکان پذير  اصطکاک  طريق  از  متحرک  محور  به  محرک  محور 

است (شکل١٢). 

شکل١٠ــ کالچ قفل شونده در حالت آزاد 

شکل ١١ــ کالچ قفل شونده در حالت درگيری 

شکل ١٢

محور متحرک

محور محرک

ab
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برای ارتباط دونیمه ی کالچ، نیمه ی کالچ موجود برروی 
با یک نیروی محوری برروی نیمه ی کالچ دیگر  محور محرک 
یک  تماس،  ح  دوسط روی  در  عمل  این  با  شود.  می  فشارداده 
نیروی اصطکاک و هم چنین گشتاور اصطکاکی حاصل می شود 

و حرکت مراحل کار کالچ اصطکاکی به شرح زیر است. 
شروع ارتباط درنیمه ی کالچ و تماس آن ها )شکل ١٣(. 

درگیرشدن دو نیمه ی کالچ و شروع حرکت هردو محور با 
یک سرعت )شکل ١٤(. 

عمل قطع شدن برعکس مراحل باالست.
در نتیجه با ایجاد لغزش، اتالف انرژی و به دنبال آن ازدیاد 
گرما ظاهر می شود. عمل قطع و وصل هرچه بیش تر تکرارشود. 
ساییدگی و خراش بیش تری ایجاد می گردد. کالچ های اصطکاکی 
با درنظرگرفتن شکل سطح تماس آن ها، به صورت های صفحه ای، 
از  ند.  شو می  اخته  س موازی  و  شکی  ف ک  )١٥ )شکل  مخروطی، 

خصوصیات این کالچ ها می توان به دو مورد زیر اشاره کرد: 
به محور  انتقال گشتاور بدون ضربه از محور محرک  ـ  ـ

متحرک 
ــ قطع و وصل در هر سرعت 

در  ها،  آن  به خصوصیات  توجه  با  های اصطکاکی،  کالچ 
صنعت خودرو کار گسترده ای دارد. 

A:مخروط بیرونی      D:فنر

B:مخروط داخلی      E:لنت اصطکاکی

C:شیار ماهک          X: زاویه مخروط

شکل ١٥

شکل ١٤

شکل ١٣

نیروی فشاری

زیاد

متوسط

نیروی فشاری
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٢ــ١ــ اجزا و ساختمان کالچ های خودرو 
کالچ اصطکاکی: اين نوع کالچ از قطعاتی که در شکل 

١٦ و ١٧ نشان داده شده، تشکيل گرديده است.
١ــ فاليويل

٢ــ صفحه فشاری
٣ــ رينگ تکيه  گاه
٤ــ فنر ديافراگمی

٥ــ شفت ورودی جعبه دنده
٦ــ دو شاخه کالچ

٧ــ ياتاقان کف گرد(بلبرينگ)
٨ــ لنت

به کمک اين کالچ راننده می تواند ارتباط موتور باجعبه دنده 
را قطع يا وصل نمايد با متصل شدن موتور به جعبه دنده، قدرت از 
موتور به جعبه دنده انتقال می يابد. با قطع شدن (شکل ١٨)موتور از 
جعبه دنده، کـه بـه وسيله ی کـالچ صورت مـی گيرد،موتور آزادانه 
به طور  کالچ  نمی گردد.  منتقل  قدرتی  دنده  جعبه  به  و  می چرخد 
موقت ارتباط موتور وجعبه دنده را قطع می نمايد و در نتيجه تعويض 
دنده را ممکن می سازد. بدون قطع شدن (شکل ١٩) موقت انتقال 
قدرت، خالص کردن دنده مشکل است و درگير کردن دنده ها، به علت 

شکل ١٨ــ کالچ درحال آزاد شدن 

شکل ١٧

شکل ١٦

شکل ١٩

٥

٦٦٦٦٦

٣

٢
١

٤

٧
٨

٦

٢

٧
٤
٣

٥

٨

مقدار فاصله لنت تا صفحه 
فشاری در حالت آزاد شدن
٠/٣ الی ٠/٥ ميلی متر
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تفاوت در سرعت های چرخشی آن ها به دندانه ی چرخ دنده ها آسيب 
خواهد رسانيد (شکل ٢٠) وقتی کالچ به کار گرفته شود جريان 
قدرت قطع و در نتيجه فشار از روی دندانه ها برداشته می شود و 
خارج کردن دنده ها از حالت درگيری امکان پذير می گردد.با جدا 
دنده  جعبه  از  موتور  شدن  جدا  و  يکديگر  از  ها  چرخ دنده    شدن 
به طوری  می چرخد  آزادانه  دنده  محرک،جعبه  دنده  کالچ  عمل  با 
کند.عمل  دوران  جعبه دنده  دنده های  ساير  سرعت  با  می تواند  که 
هم  که  وسايلی،  کمک  به  دنده  جعبه  در  ها  دنده  سرعت  هماهنگی 
سرعت کننده ناميده می شود، انجام می گيرد به اين ترتيب، درگير 
کردن دنده ها بدون برخورد آن  ها با يکديگر و  ايجاد صداکردن و 

آسيب رسيدن به آن ها صورت می  گيرد. 

درموقع توقف موقت خودرو که موتور کار می کند، کالچ 
قرار  خالص  وضعيت  در  را  دنده  جعبه  بتوان  تا  شود  فعال  بايد 
کارکردن  با  حتی  کالچ  پدال  رهاکردن  با  صورت  اين  در  داد. 
موتور، هيچ قدرتی توسط دستگاه انتقال قدرت به چرخ ها منتقل 

نمی شود. 

استفاده  وضعيتی  چنين  از  نيز  موتور  کردن  روشن  برای 
می شود، زيرا در اين حالت می توان موتور را به گردش درآورد 
بدون اين که قدرتی ازموتور به چرخ ها منتقل شود. پس از روشن 
کالچ را آزاد  فشارداد و  کالچ  پدال  بايد پا را روی  موتور  شدن 
کرد تا بتوان جعبه دنده را برای حرکت خودرو از حالت خالص 

در يک دنده ی معين، قرار داد. 

شکل ٢٠

الف ــ گيربکس در خودرو محرک عقب

شکل ٢١

ب ــ گيربکس درخودرو محرک جلو
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شکل ٢٣

١ــ٢ــ١ــ اصول کارکالچ: کار کالچ بر مبنای تماس 
اصطکاکی بين دوسطح فلزی محرک و سطوح اصطکاکی غيرفلزی 
متصل به صفحه کالچ است. يکی از سطوح فلزی روی فاليويل 
دارد  قرار  کـالچ  فشاری  صفحه ی  روی  ديگری  و  طّيار)  (چرخ 
باشد،  داشته  قرار  درگيری  وضعيت  در  کالچ  ٢٢).وقتی  (شکل 
دو  بين  را  کالچ  صفحه  فشاری،  صفحه ی  و  کاور  بين  فنر  فشار 
سطح صاف فاليو يل و صفحه ی فشاری تحت فشار قرار می دهد 
می شود  موجب  سطوح  اين  بين  اصطکاک  های٢٣و٢٤).  (شکل 
که با کـارکردن مـوتور، صفحه کالچ با فاليويل و صفحه ی فشاری 
بـچرخد نـظر بـــه اين کــه تــوپی صفحه کـالچ بــا شافت کـالچ 

شکل ٢٢

شکل ٢٤

صفحه کالچ در حالت آزاد

صفحه کالچ در حالت درگير و انتقال قدرت
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)شکل 2٥(. درگیر است، شافت کالچ نیز همواره باموتور خواهد 
فشار  کالچ  پدال  دنده،  ازجعبه  موتور  کردن  جدا  برای  چرخید 
از راه سیستم فرمان کالچ، دوشاخه ی  این عمل  داده می شود. 
گرد  یاتاقان کف  هم  آن  و  اندازد  می  کار  به  را  )شکل2٦(.  کالچ 
)بلبرینگ کالچ( را به سوی فال یویل به حرکت درمی آورد. حرکت 
یاتاقان کف گرد در این جهت، موجب آزاد شدن نیروی فنر که 
به هم فشار می دهد  صفحه فشاری، صفحه کـالچ وفالیویل را 
می گردد و باعث می شود که صفحه ی فشاری مستقل از صفحه 
کالچ بچرخد، زیرا با این عمل صفحه ی فشاری از صفحه کالچ 

دور می شود.
1ــ فالنچ میل لنگ

2ــ بلبرینگ
٣ــ لنت صفحه کالچ

٤ــ دنده فالیویل
٥ــ فالیویل

٦ــ کاور
٧ــ صفحه فشاری
٨ــ فنر دیافراگمی

٩ــ یاتاقان کف گرد)بلبرینگ کالچ(
1٠ــ دو شاخه ی کالچ

11ــ لوله محافظ شفت ورودی جعبه دنده
12ــ شفت ورودی جعبه دنده

1٣ــ پایه دوشاخه کالچ

2ــ2ــ1 صفحه کالچ: صفحه کالچ یک طرح بالشتکی 
دارد که در موقع درگیرشدن کالچ تأثیر نرمشی یا بالشتکی بین سطوح 

درگیرشونده پدید می آورد. 
در ضمن، صفحه کالچ یک طرح ارتعاش گیر نیز دارد که از 
انتقال ارتعاشات پیچشی مـوتـور بـه جعبه دنده بلعکس را جلوگیری 
نوع  یک  رادر  گیر  ارتعاش  و  بالشتکی  رح  نماید. شکل 2٧ ط می 

مجموعه کالچ نمایش می دهد. 

شکل 2٥

شکل 2٧

شکل 2٦

٦

1٣

12

11

1٠

٧٨

٩

٥
٤

٣
2

1



١٣

شکل ٢٩

شکل ٢٨

طرح بالشتکی شامل ورق های فوالدی موج دار است، که 
لنت ها  می شود.  متصل  آن  به  غيرفوالدی  پرچ  با  کالچ  لنت های 
قرار  تماس  سطح  از  پايين تر  که  (درحالی  پرچ  با  مستقل  به طور 
ميخ  هر  و  می گردند  متصل  فنری  فوالدی  صفحه ی  به  می گيرند) 
پرچ تنها يکی از لنت ها را به صفحه ی فوالدی اتصال می دهد و از 
داخل لنت ديگر آزادانه عبور می کند. وقتی کالچ درگير می شود 
می شود (شکل  متراکم (صاف)  کمی  فوالدی  صفحه ی  موج های 

٢٨) و يک اثر بالشتکی را به وجود می آورد. 

نيرومند  مارپيچ  فنر  چند  (شکل ٢٩)  ارتعاش گير  طرح 
دارد. اين فنرها بين صفحه ی اصلی و توپی صفحه کالچ توسط 
يک روبند پرچ شده اند. با اين طرح صفحه ی اصلی توپی کالچ را 
از طريق فنرهای مارپيچ به حرکت درمی آيد. اين فنرها ارتعاشات 
پيچشی را، که به موقع درگير بودن کالچ و تغييرات گشتاور موتور 
جنس  می کنند.  مستهلک  می آيد،  به وجود  قدرت  انتقال  خط  در 
برای  که  بوده  (پنبه نسوز)  آزبست  الياف  از  اوليه  کالچ  لنت های 
و  اضافه  آن  به  شده ای  بافته  فلزی  الياف  آن،  استحکام  افزايش 
پرس می کنند. نظر به اين که آزبست آلوده کننده ی محيط زيست است 
آلياژهای  جمله  از  ديگری  مواد  امروزه  زيان آور،  سالمتی  برای  و 
جای گزين  را   (٣٠ (شکل  سراميک  و  فلز   (Ferodo, Rey bestos)
آن کرده اند. در روی لنت شيارهايی وجود دارد که برای تخليه ی 

شکل ٣٠

توپی

لنت

فنر مارپيچ

واشر لقی گير

ورق فوالدی موج دار (فنربرگی)

پرچ فوالدی

روبنده
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مواد تولید شده )در اثر اصطکاک بین اجزای کالچ( و جلوگیری 
از لغزش ایجاد می گردد )شکل ٣1(. 

٣ــ٢ــ١ــ مجموعه صفحه ی فشاری: )شکل٣٢(اجزای 
تشکیل دهنده ی صفحه ی فشاری را نشان می دهد. با حرکت یاتاقان 
کف گرد به سمت فال یویل، آسیابک تحت فشار قرار می گیرد و نیروی 
اعمالی از آن به انتهای بازوهای فنر دیافراگمی منتقل می گردد و تمام 
فنر دیافراگمی به رینگ تکیه گاه که عمل لوال را انجام می دهد فشار 
وارد می کند و فنر دیافـراگـمی از حالت محّدب اولیه به حالت مقّعر 
در می آیـد. بـا ایـن عمل صفحـه ی فشاری کـالچ از صفحه کالچ 

شکل ٣١

شکل ٣٢

1ــ کاور
٢ــ ورق فوالدی

٣ــ پرچ
4ــ فنر دیافراگمی

٥ــ رینگ تکیه  گاه
٦ــ پایه

٧ــ صفحه فشاری
٨ــ پرچ

٢

٥

٤

٣

١

٨

٧

٦



١٥

ديافراگم  آن  در  (که  درگيری  وضعيت   ٣٣ شکل  می شود.  جدا 
فنری به صورت محّدب درآمده است) و شکل ٣٤ وضعيت آزاد 

شدن صفحه کالچ را نشان می دهد. 

٣ــ١ــ کالچ هيدروليکی 
ساده  هيدروليکی  ١ــ  نوِع  دو  در  هيدروليکی  کالچ های 
ـ  مبدل گشتاور (تورگ کنوتور) وجود دارد. نوع مبدل گشتاور  ٢ـ
(شکل ٣٥) در خودروهای با جعبه دنده اتوماتيک مورد استفاده 

قرار می گيرد. 

شکل ٣٣

شکل ٣٤

شکل ٣٥
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١ــ٣ــ١ــ مبدل گشتاور: مبدل گشتاور )شکل ٣6( 
شده  تشکیل  دارند،  قرار  ای  محفظه  داخل  در  که  قطعه  سه  از 

است. این سه عضو عبارتند از: 
ــ ایمپلر )پمپ( 

ــ توربین 
ــ استاتور 

1ــ پمپ
٢ــ استاتور

٣ــ کالچ یکطرفه
٤ــ شفت ورودی جعبه دنده

٥ــ شفت لوله ای
6ــ پیستون

٧ــ محفظه مبدل گشتاور
٨ــ توپی کالچ چند صفحه ای

٩ــ محفظه خارجی کالچ چند صفحه ای
1٠ــ توربین

توربین  طرف  به  را  محفظه  داخل  روغن  پمپ  های  تیغه 
هدایت می کند و پره های توربین با دریافت روغن شروع به َدَوران 
می کنند )شکل ٣٧( روغن های موجود در مدل گشتاور دارای دو 
جریان گردابی و َدَورانی هستند در نقطه ی کوپلینگ مقدار جریان 
دورانی حداکثر و جریان گردابی حداقل است )شکل ٣٨(. عضو 
توربین  پمپ  های  پره  بین  که  است  ر  اتو است مجموعه  این  دیگر 
قرار دارد )شکل ٣٨(. استاتور جریان خروجی توربین و جریان 
ورودی پمپ را اصالح و جریانی درجهت موافق حرکت پمپ 
ایجاد می نماید. نیروی جریان روغن از استاتور با شتاب دادن به 
جریان روغِن ورودی پمپ، مقدار گشتاور منتقل شده از پمپ به 

توربین را افزایش می دهد. 
1ــ توربین              6ــ شفت ورودی جعبه دنده

٢ــ پمپ           ٧ــ یاتاقان
٣ــ استاتور            ٨     ــ نیروی موتور

٥،٤ و٩ــ کالچ قفل کننده

شکل ٣٦

شکل ٣٧ شکل ٣٨

٨

٧

٦

٥

٤

٩

١٠ ١

٢

٣

٨

٩ ١
٢

٤

٦

٣٧

٥

توربین

استاتور

چپ



١٧

٤ــ١ــ سيستم فرمان کالچ 
سيستم فرمان کالچ در خودروهای سواری در دو نوِع و 
مکانيکی و هيدروليکی وجود دارند. اين سيستم شامل سه قسمت 
اهرم بندی پدال، مکانيزم انتقال نيرو و مجموعه دو شاخه کالچ و 

ياتاقان کف گرد است. 

در  کالچ:  مکانيکی  فرمان  سيستم  ١ــ٤ــ١ــ 
طريق  از  دوشاخه  به  پدال  از  حرکت  انتقال  قديمی  خودروهای 
اهرم بندی صورت می گرفت (شکل٣٩) ولی در خودروهای جديد 
با کالچ اصطکاکی از نوع سيمی آن استفاده می گردد، که در آن 
انتقال حرکت به وسيله ی سيم فوالدی به هم تابيده شده (که تشکيل 
يک کابل فوالدی می دهد و در داخل غالف محافظی قرار دارد) 
انجام می گيرد (شکل ٤٠) در سيستم فرمان مکانيکی نوع سيمی، 
از  و  کالچ  پدال  اهرم بندی  پايه ی  به  انتها  يک  از  محافظ  غالف 
پدال  فشردن  با  و  است  شده  مهار  دنده  جعبه  روی  ديگر  طرف 
يک سرسيم کالچ کشيده می شود و حرکت پدال به سر ديگر سيم 
حرکت  باعث  که  می گردد،  است،منتقل  متصل  شاخه  دو  به  که 
دوشاخه حول محور می شود و نيروی توليدی توسط پای راننده 
و اهرم پدال کالچ به آسيابک اعمال می گردد و بر نيروی فنرهای 
صفحه ی فشاری را غلبه می کند، در نتيجه فال يويل، صفحه کالچ 
و صفحه فشاری از يک ديگر آزاد می گردند. اگر نيروی فشاری 
کافی نباشد، صفحه ی فشاری فاليويل روی صفحه کالچ لغزش 
به  را  فشاری  صفحه  و  کالچ  صفحه  عمل  اين  و  می کنند  پيدا 

سرعت فرسوده می نمايد (شکل ٤١). 

شکل ٣٩

شکل ٤١

شکل ٤٠

فنر برگشت پدال
سيم کالچ

فنر برگشت دهنده دو شاخه

دو شاخه کالچ

پدال



١٨

اين  کالچ:  هيدروليکی  فرمان  سيستم  ٢ــ٤ــ١ــ 
سيستم درجايی که اهرم بندی زيادی برای انتقال حرکت از پدال 
به دوشاخه ی کالچ الزم است يا در مواردی که فنرهای نيرومندی 
در کالچ برای جلوگيری از ايجاد و لغزش مابين فاليويل، صفحه 
کالچ و صفحه ی فشاری به کار می رود و جهت سهولت در آزاد 

کردن کالچ، مورد استفاده قرار می گيرد (شکل  ٤٢).
١ــ فنر برگشت دهنده پدال

٢ــ ميله محدود کننده حرکت (استوپر)
٣ــ ميله فشاری
٤ــ سيلندر اصلی

٥ــ لوله  فلزی
٦ــ لوله

٧ــ پيچ هواگيری
٨ــ سيلندر پايين

٩ــ شفت ورودی جعبه دنده
١٠ــ ميله خروجی سيلندر پايين

١١ــ محفظه جعبه دنده 

پدال،  شامِل  (شکل٤٣)  کالچ  هيدروليکی  فرمان  سيستم 
کالچ  دوشاخه  و  پايين  سيلندر  رابط،  لوله ی  سيلندراصلی، 

است. 
١ــ پدال

٢ــ ميله رابط
٣ــ مخزن مايع قرمز
٤ــ سيلندر اصلی
٥ ــ ياتاقان کف گرد

٦ــ لوله
٧ــ دو شاخه کالچ

٨  ــ گردگير
٩ــ سيلندر پايين
١٠ــ صفحه کالچ

شکل ٤٢

شکل ٤٣

٦

٥

٤
٣

٢

١

١١

١٠ ٩

٨
٧

٥ ١٠

٧
٨

٩
٦

١

٢

٤

٣



١٩

پدال  بين  کالچ، ميله ی رابط  پدال  هنگام فشرده شدن  در 
و  پيستون  يک  درآمدن  حرکت  به  و  موجب  اصلی  سيلندر  و 
الستيک آبندی در داخل سيلندر اصلی می گردد، اين عمل باعث 
تحت فشار قرار گرفتن مايع ترمز (روغن ترمز) و خارج شدن آن 
از سيلندر اصلی و انتقال فشار هيدروليکی به مايع داخل لوله ی 
رابط و سيلندر پايين می شود و پيستون و ميله ی فشاری سيلندر 
پايين را به حرکت درمی آورد، که به دليل متصل بودن ميله ی فشاری 
می يابد  انتقال  کف گرد  ياتاقان  به  پدال  حرکت  کالچ  شاخه ی  دو  به 
اعمالی  نيروی  شود.  رها  کالچ   پدال  وقتی  می شود.  آزاد  کالچ  و 
قطع می شود و فنر برگردان پيستون در سيلندر اصلی را به ابتدای 
مسير حرکت برمی گرداند تا فضای الزم برای بازگشت مايع ارسالی 
ايجاد گردد و مايع تحت نيروی فنر صفحه ی فشاری که به ترتيب به 
ياتاقان کف گرد، دوشاخه، ميله ی فشاری و پيستون سيلندر پايين 

اعمال گردد، به سيلندر اصلی يا مخزن آن بازگشت می کند.
الستيک  ٣ــ  داخلی  درپوش  ٢ــ  مخزن  درپوش  ١ــ 
دوشاخه  ــ   ٨ واشر  ٧ــ  بست  ٦ــ  مخزن  ٥  ــ  شناور  ٤ــ  آبندی 
٩ــ مهره ١٠ــ گردگير ١١ــ خار حلقه ای ١٢ــ صفحه نگهدارنده 
١٣ــ ميله فشاری ١٤ــ مجموعه پيستون ١٥ــ بدنه سيلندر اصلی  

(شکل٤٤)

١ــ گردگير ٢ــ ميله فشاری ٣ــ مجموعه پيستون والستيک 
آبندی٤ــ فنر ٥ ــ بدنه سيلندرپايين (شکل٤٥)

شکل ٤٤

شکل ٤٥ 

شکل ٤٦

٨٥

٤
٣
٢
١

١١١٢١٣

١٤
٧

٦
١٠ ٩

١٥

١
٢

٤
٣

٥
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٥ــ١ــ دستورالعمل پياده کردن،نصب، عيب يابی و 
رفع عيب انواع سيستم فرمان کالچ 

از  قبل  کالچ،  سيستم های  بودن  متنوع  دليل  به  نکته: 
شروع به کار کتاب راهنمای تعمير منتشر شده از سوی کارخانه ی 
سازنده ی خودرو را مطالعه و دستورهای الزم را هنگام باز و بست 

و تعمير رعايت کنيد. 
ابزار و وسايل مورد نياز: 

ابزارهای عمومی 
ابزار اندازه گيری 

لوله و ظرف شفاف 
مواد شوينده ی مناسب 

هوای فشرده 
گريس مخصوص 

مايع ترمز 
ايمنی: نکات ايمنی در هر مرحله از کار توضيح  نکات 

داده می شود. 
برای بررسی و تنظيم ارتفاع پدال کالچ به ترتيب زير عمل 

کنيد: 
خودرو را ثابت کنيد. 

سينی  تا  کالچ  پدال  باالی  سطح  مرکز  فاصله ی  حداکثر 
جلو ياکف اتاق خودرو را اندازه گيری کنيد ومقدار ارتفاع پدال 

کالچ را به دست آوريد و با مقدار استاندارد مقايسه کنيد. 
مهره ی  کـالچ،  پـدال  ارتـفـاع  تنظيم  بـه  نياز  صورت  در 
محدودکننده ی  پيچ  چرخاندن  يا  و  بازکنيد  را   (A) قفل کننده ی 

حرکت، ارتفاع پدال کالچ را تنظيم کنيد (شکل ٤٧).

زمان:                                ٨ ساعت

پيچ متوقف کننده

ارتفاع پدال

خالصی پدال

ارتفاع رهاشدن پدال 

شکل ٤٧



٢١

برای بررسی و تنظيم خالصی پدال کالچ به ترتيب زير عمل 
کنيد:

پدال را به آرامی با دست فشار دهيد تا مقاومت احساس 
پدال  خالصی  ميزان  مقاومت  بدون  پداِل  حرکت  مقدار  کنيد. 

است، آن را اندازه گيری کنيد (شکل ٤٨).

تنظيم خالصی پدال کالچ در سيستم فرمان مکانيکی 
کالچ نوع سيمی:

ــ پدال کالچ را چند بار فشار دهيد و آزاد کنيد.
 سيم کالچ را در تکيه گاه خود صاف کنيد (شکل  ٤٩).

 مطابق شکل٥٠ هرم دو شاخه ی کالچ و سيم کالچ را از 
يکديگر دور کنيد و ميزان لقی (A) مابين و بين واسطه و دوشاخه 
را با استفاده از چرخاندن مهره ی تنظيم (B) به مقدار استاندارد 

تنظيم نماييد.
را  کالچ  پدال  ارتفاع  و  خالصی  مدار  تنظيم  از  بعد   

بررسی کنيد.

شکل ٤٨

شکل ٤٩

شکل ٥٠

خالصی
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عمل  زير  ترتيب  به  کالچ  هيدروليکی  فرمان  سيستم  در 
نمائيد:

چرخاندن  با  و  کنيد  باز  را   (٥١ (شکل  کن  قفل  مهره   
ميله ی فشاری خالصی را تنظيم نمائيد.

 مهره قفل کن را تا گشتاور مجاز سفت کنيد.
را  کالچ  پدال  ارتفاع  و  خالصی  مقدار  تنظيم،  از  بعد   

بررسی کنيد.
بازرسی  برای  کالچ:  درگيری  شروع  نقطه ی  بازرسی 

نقطه ی شروع درگيری کالچ به ترتيب زير عمل کنيد:
 اهرم ترمزدستی را بکشيد وچرخ ها را ثابت کنيد.

 موتور را روشن کنيد ودر دور آرام کار کند.
 پدال کالچ را فشار دهيد و به آرامی اهرم تعويض دنده را 

در وضعيت دنده عقب يا يک قرار دهيد تا دنده ها درگير شوند.

نقطه ی  مابين  وفاصله ی  کنيد  آزاد  را  پدال  به تدريج   
با  کرده و  اندازه گيری  را  اتاق  کف  يا  کورس  حداکثر  تا  درگيری 

مقدار استاندارد مقايسه نماييد (شکل ٥٢).

شکل ٥١

شکل ٥٢
سطح مبنا از کف اتاق

محل تنظيم کورس حداکثر پدال

سطح مبنا
فاصله ی حداکثر پدال

مهره قفل کن
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انجام  را  زير  موارد  نباشد  استاندارد  حد  در  فاصله  اگر 
دهيد (شکل ٥٣).

 ارتفاع حداکثر پدال را بازرسی کنيد.
 خالصی پدال را بازرسی کنيد.

 سيم کالچ را بازرسی کنيد.
 مدار هيدروليک کالچ را هواگيری کنيد.
 ديسک و صفحه کالچ را بازرسی کنيد.

در صورت آسيب ديدگی سيم کالچ و غالف آن که موجب 
عملکرد نامطلوب سيستم کالچ می گردد.

تعويض سيم کالچ 
(شکل  کنيد  عمل  زير  به ترتيب  قطعه  اين  تعويض  برای 

.(٥٤
 خودرو را ثابت کنيد.

 مهره ی تنظيم را باز کنيد.
 پين واسطه را از محل نصب خارج کنيد.

 بست يا خار نگه دارنده ی غالف سيم کالچ را از محل 
نصب شده خارج کنيد.

کالچ  سيم  دادن  حرکت  با  و  کنيد  ثابت  را  کالچ  پدال   
به طرف باال و آن را از انتهای اهرم پدال کالچ جدا نماييد (شکل 

.(٥٥
 سيم کالچ را محل نصب شده خارج کنيد.

 سيم کالچ مناسب را انتخاب کنيد.

mm ٢٥ يا بيش تر
نقطه ی درگيری کالچ

کورس حداکثر 

شکل ٥٣

شکل ٥٥

شکل ٥٤
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نکته:
 مراحل نصب برعکس مراحل پياده کردن آن است.

کالچ  سيم  نصب  از  بعد  را  کالچ  پدال  مربوط  تنظيم های 
به طور کامل انجام دهيد.

کنترل  کالچ  سيم  تعويض  از  بعد  را  کالچ  سيم  عملکرد 
کنيد.

در صورت بروز عيب در سيستم فرمان هيدروليکی کالچ 
يا  تعمير  معيوب  قطعات  تا  است  الزم  و  شوند  تعمير  بايد  اجزا 
و  کردن  سوار  و  پياده  روش  تشريح  به  ادامه  در  گردند  تعويض 

تعمير سيستم فرمان هيدروليکی (شکل ٥٦) می پردازيم.
برای پياده کردن سيلندر اصلی از محل نصب شده به ترتيب 

زير عمل کنيد:
 خودرو را ثابت کنيد.

 پيچ هواگيری را باز و روغن سيستم را در ظرف مناسب 
تخليه کنيد.

 خار پيِن رابط پدال و ميله ی فشاری را جدا کنيد (شکل 
.(٥٧

 پين را از محل نصب خارج کنيد.
 لوله ی رابط بين مخزن و سيلندر اصلی را جدا کنيد. 

ترمز)  (روغن  ترمز  مايع  به  رنگ  دارای  سطوح  نکته: 

شکل ٥٦

شکل ٥٧

خار



٢٥

صورت  در  می شود.  رنگ  خرابی  موجب  چون  نگردد،  آغشته 
بروز اين حالت بالفاصله محل را با آب بشوئيد. 

 لوله خروجی را باز کنيد (شکل ٥٨).

محل  از  آن را  و  باز  را  بدنه  به  سيلندر  اتصال  پيچ های   
نصب شده خارج کنيد.

برای پياده کردن اجزای سيلندر کالچ (شکل ٥٩) به ترتيب 
زير عمل کنيد:

 سيلندر اصلی را مطابق شکل ٦٠ به گيره ببنديد.
پياده  ضامن  مهره ی  کردن  باز  با  را  رابط  شاخه ی  دو   

کنيد.
 گردگير را بـه عقب بـکشيد و بـا استفاده از خار جمع کن

 خار حلقه ای را خارج کنيد.
 واشر محدود کننده ی حرکت ميله ی فشاری را خارج 

کنيد.
 ميله ی فشاری را از داخل سيلندر خارج کنيد.

خارج  سيلندر  داخل  از  فشرده  هوای  توسط  را  پيستون 
کنيد (شکل ٦١).

شدن  خراب  از  جلوگيری  و  ايمنی  رعايت  برای  نکته: 
قطعات، مسير خروج پيستون را با استفاده از پارچه مسدود نماييد.

شکل ٦٠

شکل ٥٩

شکل ٥٨

شکل ٦١
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برای بازرسی سيلندر اصلی و اجزای آن به ترتيب زير عمل 
کنيد:

نکته: کليه ی قطعات باز شده را قبل از بازرسی، با مايع 
فشرده  هوای  با  و  پاک  آالينده  مواد  از  کامًال  مناسب  شوينده ی 

خشک کنيد.
بازرسی  خوردگی  با  سايش  نظر  از  را  اصلی  سيلندر   

کنيد.
نکته: در صورت وجود عيب، سيلندر اصلی بايد تعويض 

گردد.
نظر  از  را  آب بندی  الستيک های  و  پيستون  به ترتيب   

سايش، تغيير شکل و ترک بازرسی کنيد (شکل ٦٢).
مجموعه ی  باشد  معيوب  قطعات  از  کدام  هر  اگر  نکته: 

پيستون و الستيک های آب بندی را تعويض کنيد.
يا  سايش  نداشتن  از  اطمينان  جهت  را  فشاری  ميله ی   

خرابی بررسی کنيد.
نکته: در صورت لزوم ميله را تعويض کنيد.

عمل  زير  به ترتيب  اصلی  سيلندر  اجزای  جمع کردن  برای 
کنيد:

 قطعات داخلی سيلندر اصلی را در محل های مشخص 
شده در شکل ٦٣ به گريس ليتيوم با پايه ی گليکول آغشته کنيد و 

سپس آن را داخل سيلندر نصب نمائيد.
نصب  را  حلقه ای  خار  و  فشاری  ميله ی  مجموعه ی   

کنيد.
برای نصب سيلندر اصلی به ترتيب زير عمل کنيد:

تا  آن را  پيچ های  و  نصب  بدنه  روی  را  اصلی  سيلندر   
گشتاور مجاز سفت کنيد (شکل ٦٤).

 لوله ی مخزن روغن را نصب و تا گشتاور مجاز سفت 
کنيد.

انتها  تا  دست  با  را  روغن  خروجی  لوله  مهره ی  ابتدا   
ببنديد و سپس آن را تا گشتاور مجاز سفت کنيد.

 ميله ی فشاری را به پدال کالچ وصل کنيد.

شکل ٦٢

شکل ٦٤

شکل ٦٣

١ــ لوله خروج روغن    ٢ــ سيلندر اصلی 
 ٣ــ مهره                       ٤ــ واشر
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شکل ٦٥

سيستم فرمان هيدروليکی کالچ را به ترتيب زير هواگيری 
کنيد:

نکته: در صورت تعمير سيستم فرمان کالچ هيدروليکی، 
عمل  کنيد.  هواگيری  آن را  مطلوب  عملکرد  از  اطمينان  جهت 

هواگيری توسط دو نفر انجام می گردد.
کنيد  پر  ترمز)  (روغن  ترمز  مايع  با  را  کالچ  پمپ  مخزن   

(شکل ٦٥).

پيچ  به   ٦٦ شکل  مطابق  را  الستيکی  لوله ی  سر  يک   
آن را  ديگر  انتهای  و  کنيد  وصل  کالچ  پايين  سيلندر  هواگيری 
است،  شده  پر  ترمز  مايع  از  نيمه  تا  که  شفاف،  ظرف  يک  داخل 

قرار دهيد.

شکل ٦٦



28

 فرد مستقر در خودرو باید به آرامی توسط پدال چندین 
بار پمپ کند )شکل ٦٧(.

پیچ  است،  فشرده  پدال  که  همان طور  تعمیرکار،  فرد   
را  پیچ  آغاز شود، سپس  تا خروج روغن  کند  را شل  هواگیری 

سفت کنید.
 این عملیات را تکرار نمایید تا در داخل روغن در  ظرف 

شفاف هوا مشاهده نگردد.
هنگام  به  که  ترمز(،  )روغن  ترمز  ازمایع  هیچ گاه  نکته: 

هواگیری از سیستم خارج شده است، مجددًا استفاده نکنید.
عملکرد سیستم کالچ را بعد از تعمیر کنترل کنید.

برای پیاده کردن سیلندر پایین کالچ به ترتیب زیر عمل کنید 
)شکل ٦8(:

 خودرو را ثابت کنید.
کنید و روغن سیستم را در ظرف  باز  را  پیچ هواگیری 

مناسب تخلیه نمائید.
باز  را  پایین  و سیلندر  اصلی  بین سیلندر  رابط  لوله ی   

کنید )شکل ٦٩(.
 پیچ های اتصال سیلندر پائین کالچ به پوسته ی جعبه دنده 

را باز کنید.
به مایع ترمز  نکته: آغشته شدن سطوح رنگ کاری شده 

)روغن ترمز( موجب خرابی رنگ می شود.
عمل  زیر  به ترتیب  پائین  سیلندر  اجزای  بازکردن  برای 

کنید:
 سیلندر پائین را توسط گیره  مهارکنید.

 میله ی فشاری را از محل نصب شده خارج کنید.
 گردگیر را از محل نصب شده خارج کنید.

 با استفاده از خار جمع کن خار را از محل نصب خارج 
کنید.

 پیستون را توسط هوای فشرده از داخل سیلندر پائین 
خارج کنید. )شکل ٧٠(.

شدن  خراب  از  جلوگیری  و  ایمنی  رعایت  نکته:برای 
قطعات، مسیر خروج پیستون را با استفاده از پارچه مسدود نمایید. 

برای بازرسی سیلندر پائین کالچ به ترتیب زیر عمل کنید.

شکل ٦٧

شکل ٧٠

شکل ٦٩

شکل ٦٨

محل اتصال لوله رابط

پیستون

میله فشاری

الستیک آب بندی

پیچ هواگیری
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مايع  با  بازرسی  از  قبل  را  شده  باز  قطعات  کليد  نکته: 
فشرده  هوای  با  و  پاک  آالينده  مواد  از  کامًال  مناسب  شوينده ی 

خشک کنيد.
خوردگی  و  ساييدگی  نظر  از  را  پائين  سيلندر  داخل   

بررسی کنيد (شکل ٧١).
تعويض  آن را  درسيلندر  عيب  وجود  درصورت  نکته: 

کنيد.
و  ترک  سايش،  نظر  از  را  آب بندی  الستيک  و  پيستون 

تغيير شکل بازرسی کنيد.
قطعات،  از  هرکدام  بودن  معيوب  صورت  در  نکته: 

مجموعه ی پيستون و الستيک آب بندی را تعويض کنيد.
کنيد  بررسی  خرابی  و  سايش  نظر  از  را  فشاری  ميله ی   

(شکل ٧٢).
نکته: در صورت لزوم ميله ی فشاری را تعويض کنيد.

زير  به ترتيب  کالچ  پايين  سيلندر  اجزای  جمع کردن  برای 
عمل کنيد:

 سطوحی از پيستون را، که در شکل ٧٣ مشخص شده 
است، به گريس ليئيوم با پايه ی گليکول آغشته کنيد.

 پيستون را نصب کنيد.
 گردگير وميله ی فشاری را نصب کنيد.

 برای نصب سيلندر پائين کالچ به ترتيب عمل کنيد:
 مراحل نصب برعکس مراحل پياده کردن آن است.

 سيستم کالچ را هواگيری کنيد.
 عملکرد سيستم کالچ را بعد از تعمير کنترل کنيد.

شکل ٧٢

شکل ٧١

شکل ٧٣
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٦ــ١ــ دستور العمل پياده کردن، نصب ، عيب يابی، 
رفع عيب مجموعه ی کالچ

نکته: به دليل متنوع بودن سيستم انتقال قدرت خودروها، 
سازنده ی  کارخانه ی  تعمير  راهنمای  کتاب  کار  به  شروع  از  قبل 

خودرو را مطالعه و دستورهای الزم را رعايت کنيد.
ابزار و وسايل مورد نياز:

 ابزارهای عمومی
 ابزارهای مخصوص
 ابزارهای اندازه گيری
 مواد شوينده ی مناسب

 هوای فشرده
توضيح  ايمنی در هر مرحله از کار  ايمنی: نکات  نکات 

داده می شود.
برای پياده کردن مجموعه کالچ به ترتيب زير عمل کنيد:

 جعبه دنده را از روی خودرو پياده کنيد.
فاليويل  و  (ديسک)  فشاری  صفحه ی  پوسته ی  روی   
را  کالچ  صفحه ی  کننده ی  مرکز  هم  ابزار  و  بزنيد  تطبيق  عالمت 

نصب کنيد (شکل ٧٤).
با  را  فاليويل   موتور،  چرخش  از  جلوگيری  برای   

استفاده از ابزار مخصوص ثابت کنيد (شکل ٧٥).
 پيچ های اتصال صفحه ی فشاری به فاليويل را در سه 

مرحله (مطابق شماره های مشخص شده در شکل ٧٦) باز کنيد.
 مجموعه ی صفحه کالچ و صفحه ی فشاری را از محل 

نصب شده خارج کنيد.
را  کالچ  صفحه  از  به غير  شده  باز  قطعات  کليه ی  نکته: 
مواد  از  کامل  به طور  مناسب  شوينده ی  مايع  با  بازرسی  از  قبل 

آالينده پاک و با هوای فشرده خشک کنيد.
و  فشار  صفحه ی  کالچ،  صفحه  از  را  کالچ  مجموعه ی 
فاليويل تشکيل شده است و به بازديد ظاهری و بازرسی توسط 

ابزار دقيق نياز دارد، که در ادامه به شرح آن می پردازيم.

شکل ٧٤

شکل ٧٦

شکل ٧٥

زمان:                        ١٠ ساعت
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عمل  زیر  ترتیب  به  کالچ  صفحه  ظاهری  بازرسی  برای 
کنید:

صفحه کالچ را از نظر ساییدگی و روغنی شدن لنت، شل 
شدن پرچ ها و فنر، وجود ترک یا شکستن اجزا بررسی کنید.

نکته: 
تعویض  باید  کالچ  صفحه  هستند  روغنی  لنت ها  اگر   
گردند. در این حالت محل نشت روغن را مشخص و کاسه نمد، 

واشر و … را تعمیر کنید.
 اگر لنت ترک داشته یا شکسته باشد و هم چنین پرچ ها 
وفنرها شل شده باشند صفحه کالچ را تعویض کنید )شکل ٧٨(.

صفحه کالچ را از نظر ابعادی به ترتیب زیر بازرسی کنید:
 مقدار سایش لنت را با استفاده از کولیس اندازه گیری 

کنید )شکل ٧9(.
حداقل مقدار عمق محل پرچ mm 0/٣ است.

شکل ٧٨

شکل ٧٧

شکل ٧9
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نکته: اگر مقدار ضخامت صفحه کالچ از حد مجاز کم تر 
شود صفحه کالچ را تعويض کنيد.

 با استفاده از ساعت اندازه گير مقدار تاب داشتن صفحه 
کالچ را اندازه گيری کنيد (شکل ٨٠).

حداکثر مقدار تاب داشتن mm ٠/٧ است.
استاندارد  حد  از  بيش  پيرامونی  لنگی  مقدار  اگر  نکته: 

باشد صفحه کالچ را تعويض کنيد.

بررسی  سايش  نظر  از  را  کالچ  صفحه  خارتوپی  هزار   
کنيد. و بعد از تميز کردن شفت ورودی جعبه دنده، صفحه کالچ 
را روی آن نصب و يا جلو و عقب کردن حرکت آرام و نرم صفحه 

کالچ را بررسی نماييد (شکل ٨١).

 مقدار لقی صفحه کالچ روی شفت را اندازه گيری کنيد 
(شکل ٨٢).

حداکثر مقدار لقی  mm ٠/٤ است.
نکته: اگر مقدار لقی بيش از حد استاندارد باشد و شفت 

ورودی جعبه دنده معيوب نباشد، صفحه کالچ را تعويض کنيد.

شکل ٨٠

شکل ٨٢

شکل ٨١



٣٣

شکل ٨٣

بازرسی  زير  به ترتيب  را  (ديسک)  کالچ  فشاری  صفحه 
کنيد:

از  را  کالچ  صفحه  با  فشاری  صفحه ی  تماس  سطوح   
بررسی  مورد  رنگ  تغيير  و  شيار  ايجاد  شکستگی،  سايش،  نظر 

قرار دهيد (شکل ٨٣).
نکته: اگر در سطح خط افتادگی و يا شيار عميق وجود 

داشته باشد ديسک را تعويض کنيد.

و  فيلر  استفاده  با  را  فشاری  صفحه ی  داشتن  تاب  مقدار 
گونيا اندازه گيری کنيد (شکل ٨٤).

از  بيش تر  فشار  صفحه ی  شکل  تغيير  مقدار  اگر  نکته: 
حد مجاز باشد صفحه فشاری را تعويض کنيد.

نظر  ديافراگمی را از  بلبرينگ کالچ با فنر  تماس   سطح 
ساييدگی بازرسی کنيد (شکل ٨٥).

را  فشاری  صفحه ی  باشد،  حد  از  بيش  ساييدگی  اگر 
تعويض کنيد.

شکل ٨٥

شکل ٨٤



٣٤

فاليويل را به ترتيب زير بازرسی کنيد:
 سطح تماس فاليويل با صفحه کالچ را از نظر سايش، 
دهيد  قرار  بررسی  مورد  رنگ  تغيير  و  شيار  ايجاد  شکستگی، 

(شکل ٨٦).
نکته:

 اگر در سطح تماس خط افتادگی يا شيار عميق وجود 
داشته باشد فاليويل را ماشين کاری يا تعويض کنيد.

فاليويل  روی   ٨٧ شکل  مطابق  را  اندازه گير  ساعت   
مقدار  تا  بچرخانيد  آرامی  به  دور  يک  را  موتور  و  کنيد  نصب 
داشتن  تاب  مقدار  حداکثر  گردد.  مشخص  فاليويل  داشتن  تاب 

mm ٠/٢  است
زير  به روش  فاليويل  تعويض  يا  تعمير  به  نياز  صورت  در 

عمل کنيد.
 فاليويل را با استفاده از ابزار مخصوص ثابت کنيد.

 پيچ های فاليويل رابرای جلوگيری از تاب برداشتن از 
محل اتصال به ميل لنگ و خرابی پيچ های آن به روش ضربدری 
  ٠/٥ mm فاليويل  کاری  ماشين  مقدارمجاز  کنيد.حداکثر  باز 

است.

شکل ٨٨

شکل ٨٧

شکل ٨٦



٣٥

از  يکی  کالچ،  مجموعه ی  تعمير  و  عيب يابی  هنگام  در   
قطعاتی که به بررسی نياز دارد رول برينگ انتهای ميل لنگ است، 
که برای پی بردن به صحت عملکرد آن با استفاده از نيروی دست 
رول برينگ را مطابق شکل ٨٩ به حرکت درآوريد. اگر در مقابل 

حرکت مقاومت يا چسبندگی داشته باشد بايد تعويض گردد.

 با استفاده از بلبرينگ کش (شکل ٩٠) رول برينگ را از 
محل نصب شده خارج کنيد.

مخصوص  ابزار  از  استفاده  با  را  جديد  برينگ  رول   
(مطابق شکل ٩١) روی فاليويل نصب کنيد.

شکل ٨٩

شکل ٩٠

شکل ٩١



٣٦

فاليويل جديد يا ماشين کاری شده را با استفاده از مواد 
شوينده ی مناسب از مواد آالينده پاک و با هوای فشرده خشک 

کنيد (شکل ٩٢).
آن  کردن  پياده  مراحل  برعکس  فاليويل  نصب  روش 

است.

قبل از نصب دقت نماييد تا سطح تماس صفحه ی فشاری 
و فاليويل با صفحه کالچ، ابزارها ودست های تعمير کار از مواد 
کالچ  مجموعه ی  نصب  برای  باشد.  پاک  کامًال  روغن  و  آالينده 

به ترتيب زير عمل کنيد:
 در ابتدا شفت ورودی گيربکس را تميز کنيد و هزارخار 
آن  مشابه  يا  لينيوم  نوع  گريس  از  نازکی  قشر  با  را  جعبه دنده 

بپوشانيد.
آن را  بار  چند  و  بزنيد  جا  شفت  روی  را  کالچ  صفحه   

به طرف عقب و جلو حرکت دهيد (شکل ٩٣).

روی  کالچ  صفحه  حرکت  اثر  در  که  را  اضافی  گريس   
به  لنت ها  تا  نماييد  دقت  و  کنيد  پاک  است،  شده  جمع  آن  توپی 

گريس آغشته نگردند.
نکته: صفحه کالچ را در جهت صحيح قرار دهيد (شکل 

.(٩٤
 هم مرکز کننده را روی صفحه کالچ سوار کنيد.

شکل ٩٢

شکل ٩٣

شکل ٩٤



٣٧

سوار  فال يويل  روی  را  کننده  مرکز  هم  و  کالچ  صفحه   
کنيد (شکل٩٥).

 عالمت تطبيق صفحه ی فشاری و فاليويل را روبه روی 
يکديگر قرار دهيد و صفحه ی فشاری را روی قرار نصب کنيد 

(شکل ٩٦).
نکته: 

ــ از قرار گرفتن هم مرکز کننده در رول برينگ انتهای ميل 
لنگ اطمينان پيدا کنيد. 

ــ برای سهولت در نصب ابتدا دو عدد ازپيچ های اتصال 
که مقابل يکديگر قرار دارند را با دست تا انتها سفت کنيد.

 پيچ های اتصال صفحه ی فشاری به فاليويل را در سه 
مرحله و مطابق شماره های مشخص شده در شکل ٧٦ تا گشتاور 

مجاز سفت کنيد (شکل٩٧).
 هم مرکز کننده را خارج کنيد.

شکل ٩٥

شکل ٩٧

شکل ٩٦



٣٨

تن ظيم بودن رأس فنرهای ديافراگمی رابه ترتيب زير بررسی 
کنيد:

 ساعت اندازه گير يا پايه  غلتک دار را (مطابق شکل ٩٨) 
روی رأس فنرهای ديافراگم قرار دهيد و موتور را به آرامی يک 

دور بچرخانيد تا اختالف ارتفاع مابين فنرها مشخص گردد.
حداکثر اختالف mm ٠/٥  است.

ابزار  از  استفاده  با  نبودن  تنظيم  صورت  در  نکته: 
مخصوص، رأس فنرها را تنظيم کنيد.

برای بررسی بلبرينگ کالچ به ترتيب زير عمل کنيد:
دنده  جعبه  روی  شده  نصب  محل  از  را  کالچ  بلبرينگ   

پياده کنيد.

 بلبرينگ را مطابق جهت های مشخص شده در (شکل ٩٩) 
به چرخش درآوريد و به آن نيروی محوری وارد کنيد. بلبرينگی که در 
مقابل حرکت َدَورانی مقاومت يا چسبندگی داشته باشد بايد تعويض 

گردد.

 سطح تماس بلبرينگ با فنر ديافراگمی و دوشاخه کالچ 
را بررسی کنيد.
نکته: 

ــ بلبرينگ کالچ دارای گريس مخصوص است و نياز به 
روغن کاری و تميز کردن ندارد.

 بلبرينگ را روی جعبه دنده نصب کنيد وسهولت حرکت 
آن را بررسی نماييد (شکل ١٠٠).

تذکر: در صورت بروز هر عيبی بلبرينگ کالچ را تعويض 
کنيد. 

دوشاخه ی کالچ را به ترتيب زير مورد بررسی قرار دهيد:
ــ محل تماس با بلبرينگ کالچ،

شکل ١٠٠

شکل ٩٩

شکل ٩٨



٣٩

ــ محل تماس با جعبه دنده؛
راتعويض  کالچ  شاخه ی  دو  عيبی  هر  بروز  صورت  در 

کنيد.
نکته: محل های مشخص شده در شکل ١٠١ را به گريس 

لينيوم با مشابه آن آغشته کنيد و بلبرينگ کالچ را نصب نماييد. 
بعد از اجرای مراحل قبل و انجام تعمير و تعويض قطعات، 

می توانيد جعبه دنده را روی خودرو نصب کنيد.
برای کنترل صحت عملکرد مجموعه کالچ و خط انتقال 

قدرت آزمايش های زير را انجام دهيد.
ــ مجموعه کالچ

شکل ١٠١ــ چگونگی تعويض دنده




