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پودمان 3

تعمیر مجموعه گاردان
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مقدمه

یکی از قسمت های مهم در خط انتقال قدرت خودروهایی که بین جعبه دنده تا دیفرانسیل آنها فاصله وجود 
دارد، قطعه ای به  نام گاردان است. انجام ندادن عیب یابی و تعمیر به موقع آن، باعث تولید سر و صدای زیاد 
همراه با لرزش در کابین خودرو و کاهش راحتی سرنشین شده و عالوه بر آن هنگام حرکت، ایمنی خودرو 

را کاهش می دهد.

استاندارد  عملکرد

هنرجویان پس از پایان این فصل می توانند معایب مربوط به مجموعه گاردان را شناسایی کرده و آن را تعمیر 
یا تعویض کنند.

واحد یادگیری3

شایستگی تعمیر مجموعه گاردان
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پیش آزمون

1 قطعات اصلی سیستم انتقال قدرت در نوع خودروهای عقب محرک، به ترتیب جای گذاری بعد از موتور 
را نام ببرید.

2 نام قسمت های مشخص شده در شکل را در جدول زیر شکل بنویسید. 

نام قطعه در سیستم انتقال قدرتشماره

1

2

3

4

3 سطح مقطع میل گاردان به کدام شکل هندسی ساخته می شود و علت آن چیست؟
الف( دایره ـ استحکام و مقاومت در برابرگشتاور و نیروهای پیچشی

ب( بیضی ـ تحمل بار عمودی بیشتر 
ج( مربع ـ تحمل بارهای خمشی و عمودی زیاد

د( مثلث ـ اشغال فضای کمتر و تحمل تنش های پیچشی زیاد

3

1

4

2
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4 میل گاردان در کدام نوع یا انواع خودرو کاربرد دارد؟
الف( خودرو موتور جلو و عقب محرک 

ب( خودرو موتور جلو و جلو محرک
ج( خودرو موتور عقب و عقب محرک

د( خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک )محرک جلو(
5 در صورت جدا شدن میل گاردان وضعیت انتقال نیرو به چرخ های اتومبیل چگونه خواهد شد؟

الف( سرعت حرکت خودرو کم می شود 
ب( خودرو با لرزش و صدا حرکت می کند 

ج( خودرو اصاًل حرکت نمی کند 
د( دنده ها به خوبی تعویض نمی شود و صدا می دهند

6 مطابق شکل زیر دو سر ابتدا و انتهای گاردان به کجا وصل می شود؟ 

7 نام سه نوع خودروی سواری که در حال حاضر تولید می شود و دارای میل گاردان است را بنویسید.

    دیفرانسیل                                                      گاردان                                          جعبه دنده                                    موتور
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وظیفه، ساختمان و عملکرد انواع میل گاردان

در شکل 1ـ3 محور مورد نظر در دو نوع خودرو نمایش داده شده است.

شکل 1ـ3ـ موقعیت میل گاردان در یک خودروی تجاری

آیا تاکنون به محور دوران کننده ای که در زیر کامیون های با ارتفاع بلند در خیابان و یا جاده، در حال 
حرکت اند دقت کرده اید؟ به نظر شما این چنین قطعه ای در خودروهای کوچک )سواری( و یا وانت ها 

هم وجود دارد؟

فکر کنید

آشنایی با ساختمان و وظیفه گاردان:
با  محرک  عقب  خودروهای  در  گاردان:  میل  وظیفه 
نیز خودروهای چهارچرخ  و  استاندارد،  انتقال قدرت  طرح 
شفت  و  دنده  جعبه  خروجی  شفت  بین  فاصله  محرک، 
ورودی مجموعه گرداننده نهایی، که در اکسل عقب خودرو 
از جعبه  انتقال توان  این رو برای  از  قرار دارد، زیاد است. 
میل  نام  به  محوری  از  نهایی  گرداننده  مجموعه  به  دنده 
گاردان استفاده می شود. )شکل 2ـ3 میل گاردان را در یک 
خودروی عقب محرک و یک خودروی چهارچرخ محرک، 

نشان می دهد(

علت استفاده از محور میل گاردان و عدم استفاده از سایر روش های انتقال توان مانند پولی وتسمه، چرخ 
و تسمه و  ... در خودروها چیست؟ همچنین در وسائل نقلیه سبک مانند موتورسیکلت ها از چه روشی برای 

انتقال گشتاور به گرداننده نهایی که به چرخ متصل است استفاده می شود؟

بحث کالسی 

شکل 2ـ3ـ انتقال توان به مجموعۀ »گردانندۀ 
نهایی« توسط میل گاردان
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اجزای میل گاردان:
 میل گاردان از طرف جلو به شفت خروجی جعبه دنده و از قسمت عقب به شفت ورودی گرداننده نهایی که 
در اکسل خودرو قرار گرفته، متصل است. در خودروهای با اکسل یکپارچه هنگام حرکت خودرو روی سطح 
جاده، چرخ ها و اکسل و دیفرانسیل نیز با توجه به ناهمواری های جاده نوسان می کنند )باال و پایین می روند(، 
از این رو برای جلوگیری از شکست میل گاردان الزم است قابلیت تغییر زاویه در آن وجود داشته باشد. به 
این  نام چهارشاخه گاردان استفاده می شود.  همین منظور در دوسر گاردان از مفصل هایی صلیبی شکل به 
مفصل ها به گاردان اجازه می دهند که دور و گشتاور را تحت زاویه قابل تغییر از محور خروجی جعبه دنده به 

گرداننده نهایی منتقل کند. شکل 3ـ3 این تغییر زاویه را نشان می دهد.

آیا میل گاردان می تواند 
صلیبی  مفصل های  فاقد 

باشد؟

فکر کنید

1 دربارۀ سایر انواع مفصل گاردان )مفصل منجید دار( و روش کار آنها پژوهش کنید.
2 علت استفاده از کوپلینگ های الستیکی منجید دار در گاردان ها چیست؟

پژوهش کنید 

شکل 3ـ3ـ حرکت باال و 
پایین اکسل و انتقال توان 
گاردان تحت زاویه

مجموعۀ گرداننده نهایی و 
دیفرانسیل

اختالف زاویۀ میل گاردان 
با شفت خروجی

اختالف زاویۀ میل گاردان با محور 
پینیون اکسل عقب

جعبه دنده

2

1
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به  طرف  یک  از  گاردان،   چهارشاخه های 
میل گاردان و از طرف دیگر به یک فالنچ 
شفت  به  نیز  فالنچ ها  این  دارند.  اتصال 
ورودی  شفت  و  دنده  جعبه  خروجی 
4ـ3  شماره  شکل  متصل اند.  دیفرانسیل 
و  گاردان  چهارشاخه  قرارگیری  محل 

ارتباط آن با سایر اجزا را نشان می دهد.
3 اجزای ساختمان چهارشاخه   در شکل 5ـ 

گاردان نمایش داده شده است.
 چهارشاخه باید حول دو محور صلیبی خود
دوران داشته باشد تا بتواند به میل گاردان 
اجازه تغییر زاویه بدهد. از این رو از چهار 
کاسه ساچمه سوزنی به منظور یاتاقان بندی 
 کم اصطکاک چهارشاخه گاردان، در راستای

دو محور عمود بر هم استفاده می شود.

آیا طول میل گاردان هنگام حرکت در سطوح ناهموار جاده تغییر می کند؟
در صورت مثبت بودن جواب، نام قطعه ای که این تغییر طول را ممکن می کند چیست؟

پرسش 
کالسی

شکل 4ـ3ـ نحوه اتصال چهارشاخه گاردان به سایر اجزا

فالنچ عقبی 
میل گاردان

فالنچ جلوی 
میل گاردان

میل گاردان

چهارشاخه 
)قفل صلیبی(

کشویی

شکل 6 ـ3ـ گاردان با چهارشاخه دوبل

شکل 5 ـ3ـ اجزای ساختمان چهارشاخه گاردان

علت استفاده از چهارشاخه های دوبل 
در بعضی از گاردان ها چیست؟

)شکل 6ـ3(

بحث کالسی 

غلتک های 
سوزنی

کاسۀ ساچمه

محل قرارگیری 
غلتک های 

الستیک سوزنی
آب بندی

چهار شاخه 
گاردان

 بین چهارشاخه و محفظه ساچمه ها، 
 جهت جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و 
 خروج گریس، از یک الستیک آب بندی

استفاده می شود.

نکته
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معموالً در خودروهایی که کارکرد باالیی دارند، جهت 
از گریس خورها  کارایی چهارشاخه ها  و  افزایش عمر 
مطابق شکل 7ـ3 به جهت روانکاری مداوم استفاده 

می شود.
انواع میل گاردان: 

میل گاردان در خودروهای سواری به دو نوع، گاردان 
یک تکه مطابق شکل ۸ ـ3 و گاردان دوتکه مطابق 
شکل ۹ـ3 تقسیم می شود که بستگی به فاصله جعبه 
نوسانات  از  برای جلوگیری  تا دیفرانسیل دارد.  دنده 
از 1/5 متر  نباید  ارتعاشات میل گاردان، طول آن  و 
بیشتر باشد. در خودروهایی که طول گاردان بیشتر از 
1/5 متر باشد از گاردان دو تکه با تکیه گاه بلبرینگی 
میانی که به اتاق یا شاسی وصل شده است، استفاده 

می شود.

شکل 7ـ3ـ چهارشاخه با محل گریس خور

مجموعۀ گردانندۀ 
نهایی و دیفرانسیل

فالنچ جلوی 
گاردان

کشویی

هزارخارها

جعبه دنده

فالنچ انتهای 
گاردان

شکل 8  ـ3ـ قطعات گاردان یک تکه
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 در برخی از مدل های دو تکه
کشویی  تکه(،  یک  حتی  )یا 
گاردان در قسمت میانی قرار 
طول  تغییرات  بنابراین  دارد، 
گاردان عقب  قسمت   در 
1۰ـ3  شکل  در  می دهد.   رخ 
کشویی  با  گاردان  از  نوع  دو 

میانی مشاهده می شود.
همچنین گاردان ممکن است 
توپر  یا  توخالی  به صورت 
اکثر  در  البته  شود.  ساخته 
از گاردان  خودروهای سواری 
توخالی استفاده می شود و در 
قدیمی  تجاری  خودروهای 
استفاده  توپر  گاردان های  از 

می شود.

 شکل 9ـ3ـ قطعات گاردان دو تکه

میل گاردان عقب

میل گاردان جلو

مجموعۀ دیفرانسیل 
و گردانندۀ نهایی

پوستۀ انتهایی 
جعبه دنده

یاتاقان بندی میانی 
میل گاردان

شکل 1۰ـ3ـ تصویر گاردان با کشویی میانی

هزار خار

فالنچ

چهار شاخه

محور گاردان

چهار شاخه
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با کمک هنرآموز و با استفاده از شکل 12ـ3 جدول قطعات را کامل کنید. )شماره های 2 و 3 و 4 و 6 و 
۸ رنگ آمیزی شوند(

شکل 12ـ3ـ جانمایی قطعات سیستم انتقال قدرت

نام قطعه در سیستم انتقال قدرتشماره

1
2
3
4
5
6
7
۸

کار کالسی 

علت طراحی گاردان به صورت توخالی در اکثر خودروها چیست؟
بحث کالسی 

درباره گاردان های دو الیه و دالیل کاربرد آن در خودرو پژوهش 
کنید. )شکل 11ـ3(

پژوهش کنید 

شکل 11ـ3ـ مقطع گاردان دوالیه با الیه الستیک میانی

2 3 4 5 6

7۸

1
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نیروهای وارد به مجموعه گاردان و گشتاور پیچشی

محاسبه گشتاور و دور میل گاردان:
هنگام حرکت خودرو عمده ترین نیروی وارد شده به میل گاردان، نیروی دورانی می باشد که گشتاور پیچشی 
را در گاردان به وجود می آورد. این نیرو از محور خروجی جعبه دنده به میل گاردان وارد می شود. برای محاسبه 

گشتاور خروجی میل گاردان از رابطه زیر استفاده می شود.
گشتاور گاردان برابر است با مقدار گشتاور خروجی موتور ضرب در نسبت تبدیل جعبه دنده.

M k = M  m × i G
همچنین برای محاسبه تعداد دوران میل گاردان از رابطه 

زیر استفاده می شود
دور میل گاردان برابر است با دور خروجی موتور تقسیم بر 

نسبت تبدیل دور در جعبه دنده.
m

k
G

nn
i

=

دور  و  نیوتن  متر   12۰ موتوری  مفید  گشتاور  اگر  مثال: 
موتور 3۰۰۰ دور در دقیقه و نسبت تبدیل جعبه دنده در 
دنده 1 برابر 3/5 به یک باشد حساب کنید دور خروجی 

گاردان و گشتاوری که به گاردان وارد می شود؟
با  و  دنده  جعبه  فصل  در  شده  ارائه  مطالب  به  توجه  با 

استفاده از روابط فوق، مسئله زیر را حل کنید. 
در خودرویی با مشخصات داده شده، گشتاور انتقالی گاردان 

در دنده 2 و نیز دور گاردان در دنده 3 را حساب کنید.

درباره استفاده از سایر مواد در طراحی و ساخت میل گاردان مانند کامپوزیت ها و یا فلزات غیر فوالدی 
در اینترنت پژوهش کنید.

پژوهش کنید 

انیمیشن سرعت زاویه ای صلیبی گاردان نمایش داده شود.
نمایش فیلم

 با توجه به فیلم، درباره نصب صحیح شافت هزار خار در گاردان های دو تکه و اشکاالت نصب نادرست آن 
در کالس بحث و نتیجه گیری کنید.

بحث کالسی 

MK = MM × iG ⇒ MK = 12۰ × 5/3 ⇒ MK = 42۰N.m

K K K
nmn n n / R.P.M
iG /

= ⇒ = ⇒ =3 875 1
3 5
000

Z1 = 2۰                 nm = 3۰۰۰ R. P.M
Z2 = 24                  Mm = 15۰ N.m
Z3 = 15
Z4 = 2۹                 MK2 = ؟ N.m
Z5 = 17                 nK3 = ؟ R. P.M
Z6 = 27
Z7 = 21
Z۸ = 2۸
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ارتباط مجموعه با سایر اجزای روش کنترل و رفع عیوب بدون باز کردن از روی خودرو
 در خودروهای مختلف گاردان با قطعات زیر ارتباط دارد و تأثیر خرابی این قطعات در جدول ذیل بیان

شده است.

ارتباط میل گاردان با ردیف
اثرات خرابی ایجاد شدهحالت نامناسباجزای خودرو

اتاق و شاسی1
1ـ خرابی ساچمه های بلبرینگ میانی متصل 

به اتاق
2ـ شل شدن اتصاالت بلبرینگ میانی

1ـ صدای غیرعادی
2ـ لرزش اتاق خودرو

جعبه دنده2
1ـ لقی کشویی گاردان در داخل شفت خروجی 

گیربکس
2ـ ساییدگی سطح خارجی کشویی گاردان

1ـ لرزش در حال حرکت و 
ایجاد صدا

2ـ روغن ریزی وخرابی کاسه 
نمد انتهای گیربکس

دسته گیربکس )پایه 3
نگه دارنده گیربکس(

دسته  الستیکی  پایه  فرسودگی  و  پارگی 
گیربکس

انحراف میل گاردان و لرزش 
در حال حرکت

دیفرانسیل4

1ـ تاب داشتن فالنچ متصل به دیفرانسیل
2ـ شل بودن مهره مرکزی فالنچ دیفرانسیل

3ـ شل بودن اتصاالت پیچ و مهره های متصل 
به گاردان و فالنچ دیفرانسیل

1ـ لرزش در حال حرکت
2ـ تولید صدای تقه در شروع 
حرکت و تغییر بار موتور همراه 

با لرزش
3ـ تولید صدای تقه در شروع 
حرکت و تغییر بار موتور همراه 

با لرزش

 سیستم تعلیق متصل 5
به اکسل

یا  طبق  الستیک های  و  مفصل ها  خرابی  1ـ 
بوش های الستیکی اتصال فنر

2ـ شکستگی یا تغییر شکل فنر بندی

1ـ تغییر زاویه گاردان و ایجاد 
لرزش و صدا در حال حرکت

سیستم ترمز پارک متصل 6
به گاردان

شل بودن  یا  ترمز  کاسه  )لنگی(  داشتن  تاب 
پیچ های اتصال فالنچ کاسه ترمز

حرکت خودرو همراه با لرزش 
و تولید صدا
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روش بررسی موقعیت صحیح استقرار گاردان روی 
خودرو:

 مطابق دستور العمل تعمیرات خودرو برای اندازه گیری 
پایه  با  زاویه سنج  یک  توسط  گاردان  میل  کاری  زاویه 
و  اندازه گیری  را  گاردان  میل  زاویه  انحراف  مغناطیس 
صورت  در  می کنیم.  مقایسه  خودرو  فنی  مشخصات  با 
اتکای  زیر محل  باید در  نظر  زاویه مورد  با  تطابق  عدم 
پوسته اکسل به فنرها، قطعه فنری )شبیه شیم واشری( 
توصیه شده از سوی سازنده خودرو با اندازه مناسب قرار 
دهیم تا به زاویه مطلوب دست یابیم. شکل 13ـ3 روش 
اندازه گیری زاویه میل گاردان با انتهای مفصل گاردان و 
اکسل را توسط ابزار زاویه سنج مخصوص نشان می دهد.

روش اصالح زاویه گاردان به وسیله واشر گذاری
با  اکسل  قرارگیری  زاویه  بودن  نامناسب  صورت  در 
گاردان باید عمل اصالح زاویه با واشر مخصوص مطابق 

شکل 14ـ3 انجام شود.
روی  از  کردن  باز  بدون  ورفع عیوب  کنترل  روش 

خودرو
قبل از انجام بازدید و بررسی عیوب گاردان و تعمیرات 
بهتر است که اقدام به شست وشوی قسمت زیرین خودرو 

کنید.
عیوبی که بدون نیاز به باز کردن گاردان مشخص و 

رفع عیب می شوند.
این عیوب شامل موارد زیر می باشد:

آثار  مانند  گاردان  میل  ظاهری  وضعیت  مشاهده   1
ضربه و ناصافی سطحی که باعث گردش نامتعادل )عدم 
باالنس( خواهد شد و البته این عیب با تعویض گاردان 

برطرف خواهد شد. )شکل 15ـ3( 
و  صلیبی  مفصل  به  که  خارجی  اجسام  کردن  جدا   2
ایجاد صدا در هنگام  باعث  یا اجزای دیگر گیر کرده و 

گردش یا ناباالنسی گاردان خواهد شد.
و  گاردان  مجموعه  مهره ای  و  پیچ  اتصاالت  بررسی   3
تعمیرات  راهنمای  کتاب  به  توجه  با  لزوم  صورت  در 

گشتاور سنجی مناسب انجام شود.

شکل 13ـ3ـ روش استفاده از زاویه سنج میل گاردان

به وسیله  گاردان  با  اکسل  زاویه  اصالح  14ـ3ـ  شکل 
واشرگذاری

میل  سطح  روی  ضربه  آثار  مشاهده  15ـ3ـ  شکل 
گاردان



98

کنترل گاردان و رفع عیب بدون بازکردن ـ تکمیل چک لیست
تجهیزات کارگاهی: جک باال بر ـ خودرو ـ کتاب راهنمای تعمیرات ـ جعبه ابزار مکانیکی ـ زاویه سنج میل 

گاردان

تعمیرات خودروی  به دستورالعمل  توجه  با  را  کارگاه  در  موجود  گاردان خودروی  1 وضعیت ظاهری 
مربوطه انجام دهید.

مربوطه  تعمیرات خودروی  دستورالعمل  به  توجه  با  را  گاردان  مجموعه  مهره های  و  پیچ  اتصاالت    2
گشتاور سنجی کنید.

3 به کمک زاویه سنج مخصوص، اندازه زاویه گاردان با سیستم تعلیق را با توجه به دستورالعمل تعمیرات 
خودروی مربوطه بررسی کنید.

4 زاویه گاردان با سیستم تعلیق را تغییر دهید و مجدداً آن را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی 
مربوطه تنظیم نمایید.

5 چک لیست تعمیرات گاردان را کامل کنید.

فعالیت 
کارگاهی

استفاده از لوازم حفاظت فردی و کارگاهی در محیط کارگاهی الزامی است.
نکات ایمنی

1 از پراکندن پارچه تنظیف و سایر ضایعات در فضای کارگاهی خودداری شود.
2 لوازم مستعمل قابل بازیافت را در محلی مناسب انبار کنید.

نکات زیست 
محیطی

روش پیاده سازی گاردان از روی خودرو

 پس از تحلیل نتایج کنترل ها و اطمینان از نیاز به باز کردن مجموعه گاردان، جهت رفع عیوب و انجام تعمیر ات
الزم اقدام به باز کردن مجموعه گاردان می کنیم.

روش باز کردن گاردان از روی خودرو
نمایش فیلم
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با رعایت نکات  باالبر  از استقرار خودرو روی جک  پس 
با استفاده از کتاب راهنمای تعمیرات خودرو،  ایمنی و 

فعالیت های زیر را انجام دهید.
1 قبل از باز کردن اتصاالت فالنچ دیفرانسیل و گاردان 
باید توسط رنگ شکل شماره 16ـ3 محل بستن مجدد 

مفصل را مشخص نمود.
شکل 16ـ3ـ عالمت گذاری گاردان قبل از پیاده سازی

شکل 17ـ3ـ اتصاالت کوپلینگ دیفرانسیل

شکل 18ـ3ـ محافظ گاردان

2 اتصاالت کوپلینگ دیفرانسیل را باز نماید. درصورتی که 
اتصال یاتاقان ها توسط پیچ کرپی و یا توسط بست فلزی 
و پیچ باشد می توان به راحتی با باز کردن پیچ و مهره ها 

آن را باز نمود. )شکل 17ـ3(
باز کنید. )شکل  را  گاردان  نگه دارنده  3 بست محافظ 

1۸ـ3(
باشد  تکه  دو  گاردان  دارای  خودرو  صورتی که  در   4

تکیه گاه بلبرینگ میانی باز شود و کشویی جدا شود.
تذکر: جهت جلوگیری از نشت روغن جعبه دنده هنگام 
جدا کردن گاردان از ابزار کورکن مناسب استفاده شود. 

)شکل 1۹ـ3(
روش کنترل گاردان پس از باز کردن از روی خودرو
پس از پیاده کردن گاردان از روی خودرو با حرکت دادن 
لقی  بدون  و  نرم  به حرکت  مختلف  در جهات  کشویی 
 چهارشاخه ها توجه کنید. این آزمایش در مورد چهار شاخه 
 متصل به فالنچ دیفرانسیل هم بررسی شود. )شکل 2۰ـ3(

توسط  مفصل ها  محل  نکردن  مشخص  صورت  در 
رنگ چه اشکالی امکان بروز خواهد داشت؟

بحث کالسی 

شکل 19ـ3ـ استفاده از ابزار مخصوص کورکن

شکل 2۰ـ3ـ بررسی حرکت چهارشاخه گاردان
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جهت کنترل لنگی میل گاردان می توان از دستگاه تراش استفاده نمود.
نکته

روش جدا سازی اجزای گاردان:

حرکت سفت و یا منقطع مفصل ها در آزمایش قبل نشانه چیست؟
پرسش
 کالسی

پس از تحلیل نتایج کنترل ها و اطمینان از نیاز به باز کردن اجزای گاردان، جهت رفع عیوب و انجام تعمیرات 
الزم با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه اقدام به باز کردن اجزای گاردان مطابق تصاویر شکل 

21ـ3 می کنیم.

 باز کردن مجموعه گاردان
نمایش فیلم

2ـ خارج کردن کاسه ساچمه ها

3ـ بیرون آوردن کاسه ساچمه ها از دوشاخه گاردان

را کامل کنید. زیر  تصاویر  توضیحات  راهنمایی هنرآموز  و  باز کردن گاردان  آموزشی  فیلم  به  توجه   با 
کار کالسی 
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همچنین هنگام نصب باید از خارهای نو و با ضخامت 
ساچمه ها  کاسه  پشت  لقی  کنترل  جهت  مناسب 
در  کامل  به طور  آنها  گرفتن  قرار  از  و  شود  استفاده 
شیار خود اطمینان حاصل شود. درصورت عدم توجه 
به این نکته امکان جدا شدن قفل گاردان حین حرکت 

خودرو و ایجاد خسارات جانی و مالی وجود دارد.

6- بررسی اجزای باز شده گاردان

شکل ۲1ـ۳ـ مراحل باز کردن اجزای گاردان

مشاهده  را  آن  انواع  ۲۲ـ۳  شکل  مطابق  می باشند.  نوع  دو  دارای  گاردان  چهارشاخه  تثبیت  خارهای 
می شود.

وضعیت  ساچمه ها  کاسه  کردن  باز  از  پس 
سطح  نیز  و  سوزنی)رول(  ساچمه های  ظاهری 
حرکت آنها بررسی شود تا علت حرکت نامناسب 
چهارشاخه معیوب مشخص شود. )شکل ۲۳ـ۳(

نکته

نکته
شکل ۲۲ـ۳ـ انواع خار تثبیت چهارشاخه

کدام  گاردان  چهارشاخه  جداسازی  فعالیت  در 
یک از روش های زیر آسان تر است؟ چرا؟

الف( ابتدا از مفصل دوشاخه کشویی جدا شود 
ب( ابتدا ازمفصل دوشاخه گاردان جدا شود

بحث کالسی 

شکل ۲۳ـ۳ـ بررسی ساچمه سوزنی 

یاتاقان

صلیبی

خار خارجیخار داخلی
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 مطابق تصاویر شکل 24ـ3 پس از کنترل و بررسی اجزای باز شده مجموعه گاردان اقدام به جمع آوری و
تعویض اجزای معیوب با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه می شود.

1ـ بررسی و تمیز کردن محل نصب کاسه ساچمه و خار 
تثبیت فنری

2ـ بررسی حجم گریس و کاسه ساچمه و چهار شاخه قبل از 
نصب روی گاردان

3ـ جا زدن چهار شاخه داخل دو شاخه کشویی گاردان یا 
کوپلینگ دیفرانسیل

4ـ نصب کاسه ساچمه ها در طرفین دوشاخه قبل از مرحله 
پرس

5   ـ پرس کردن کاسه ساچمه ها در کشویی و نصب خار 
تثبیت

6  ـ نصب چهار شاخه و کشویی به میل گاردان

شکل 24ـ3ـ بستن اجزای گاردان
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پیاده سازی مجموعه گاردان از روی خودرو و جدا سازی و تعویض و جمع آوری اجزای گاردان
تجهیزات کارگاهی: جک باالبر خودرو ـ خرک ـ خودرو ـ کتاب راهنمای تعمیرات ـ جعبه ابزار مکانیکی ـ 

قطعه یدکی ـ گریس مخصوص ـ ابزار مخصوص ـ تورک متر

روش نصب مجموعه گاردان روی خودرو

تعمیرات خودروی  به دستورالعمل  توجه  با  کارگاه  از روی خودروی موجود در  را  گاردان  1 مجموعه 
مربوطه باز نموده و کنترل کنید.

2 قفل گاردان را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه باز و بررسی کنید.
3 قفل گاردان را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه تعویض و کنترل کنید.

فعالیت 
کارگاهی

استفاده از لوازم حفاظت فردی و کارگاهی در محیط کارگاهی الزامی است.
نکات ایمنی

1 از پراکندن روانکار ها، پارچه تنظیف و سایر ضایعات در فضای کارگاهی خودداری شود.
2 لوازم مستعمل قابل بازیافت را در محلی مناسب انبار کنید.

نکات زیست 
محیطی

ابزار  و توسط  بررسی  پینیون دیفرانسیل  بودن مهره مرکزی  باید وضعیت محکم  از نصب گاردان  قبل 
مخصوص و تورک متر با گشتاور الزم بسته شود. بسته شدن این مهره با گشتاور نامناسب عالوه بر ایجاد 

صدا و لرزش در گاردان، باعث ایجاد صدا و خرابی در دنده های دیفرانسیل خواهد شد. )شکل 25ـ3(.

نکته

شکل 25ـ3ـ کنترل لنگی فالنچ و گشتاور سنجی مهره مرکزی دیفرانسیل
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پس از انجام مراحل قبلی و عکس مراحل پیاده سازی گاردان از روی خودرو با توجه به دستور العمل تعمیراتی 
خودروی مربوطه و عالمت گذاری های هنگام پیاده سازی، اقدام به نصب گاردان بر روی خودرو می نماییم.

پس از انجام تعمیرات و نصب مجموعه گاردان روی خودرو، کنترل نهایی با مشاهده چشمی و توسط ابزار 
مخصوص باالنس بودن میل گاردان را کنترل می کنیم. شکل 26ـ3 این رویه را نشان می دهد 

 

بررسی باالنس گاردان روی خودروبررسی لنگی گاردان روی خودرو

شکل 26ـ3ـ رویه بررسی گاردان روی خودرو

با مراجعه به تعمیرکاران خودرو درباره شغلی که صرفاً تعمیرکار گاردان باشد و نیز میزان تقریبی درآمد 
این شغل پژوهش کنید.

پژوهش کنید 

1 آزمایش لنگی فالنچ دیفرانسیل را روی خودروی موجود در کارگاه را با توجه به دستورالعمل تعمیرات 
خودروی مربوطه انجام دهید.

مربوطه  خودروی  تعمیرات  دستورالعمل  به  توجه  با  را  دیفرانسیل  فالنچ  مرکزی  مهره  اتصال   2
گشتاور سنجی کنید.

3 گاردان را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه بر روی خودرو نصب کنید.
4 زاویه گاردان با سیستم تعلیق را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه تنظیم نمایید.

5 گاردان را باتوجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه با دستگاه باالنس نمایید.
6 لنگی گاردان را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه با دستگاه کنترل لنگی بررسی 

نمایید.

فعالیت 
کارگاهی

نصب مجموعه گاردان روی خودرو و کنترل نهایی گاردان
تجهیزات کارگاهی: جک باالبر خودرو ـ خودرو ـ کتاب راهنمای تعمیرات ـ جعبه ابزار مکانیکی ـ زاویه سنج 

میل گاردان ـ دستگاه باالنس گاردان ـ ساعت اندازه گیر ـ تورک متر
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استفاده از لوازم حفاظت فردی و کارگاهی در محیط کارگاهی الزامی است.
نکات ایمنی

1 از پراکندن پارچه تنظیف و سایر ضایعات در فضای کارگاهی خودداری شود.
2 لوازم مستعمل قابل بازیافت را در محلی مناسب انبار کنید.

نکات زیست 
محیطی
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ارزشیابی شایستگی تعمیر مجموعه گاردان

شرح کار:
 کنترل مجموعه گاردان در حالت ایستا )لقی، گردگیرها و  ...( کنترل مجموعه گاردان در حال حرکت )لرزش، صدا و  ...( رفع عیوب 
بدون باز کردن مجموعه گاردان از روی خودرو ـ تکمیل چک لیست اطالعات تعمیر ـ پیاده کردن مجموعه گاردان از روی خودرو ـ 
کنترل مجموعه گاردان پس از بازکردن از روی خودرو ـ باز کردن، کنترل و تعویض اجزای مجموعه گاردان ـ سوار کردن مجموعه 

گاردان بر روی خودرو ـ کنترل نهایی مجموعه گاردان

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از تجهیزات الزم و دستور العمل های تعمیرات گاردان، ضمن بررسی و آزمایش ها گاردان، تعمیرات الزم روی خودرو های 

سواری موجود را انجام دهد.
شاخص ها:  

مشاهده رویه تشخیص عیوب )لرزش و صدای غیرعادی( مجموعه گاردان در آزمون حرکتی خودرو
مشاهده سطوح اتکای جک زیر خودرو ـ مشاهده روند عیب یابی مجموعه گاردان در حالت ایستا مطابق دستورالعمل ـ مشاهده 
چک لیست تکمیل شده ـ مشاهده روند پیاده سازی مجموعه گاردان از روی خودرو مطابق دستورالعمل ـ مشاهده روند بررسی، 

شناخت قطعات معیوب، تعویض و بستن مجموعه گاردان مطابق دستورالعمل 

شرایط انجام کار
کارگاه، جعبه ابزار مکانیکی، کتاب راهنمای تعمیرات خودرو، پرس هیدرولیکی، قفل گاردان، خودرو، میل گاردان، جک باالبر، ابزار 

مخصوص، گردگیر کشویی

معیار شایستگی

نمره حداقل نمره قبولیمرحله کارردیف
هنرجو

2رفع عیب بدون باز کردن مجموعه گاردان1
2تعویض مجموعه گاردان2
2بستن مجموعه گاردان3

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: با 
استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن خطرات در 

فرایند انجام کار، اقدام به عیب یابی و رفع عیب دیفرانسیل کنید.
2

میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


