
١٤٧

١١ــ دستـورالعمـل عيب يـابی و رفـع عيـب 
ديفرانسيل در خودروهای محرک عقب

برای پياده کردن مجموعه ی ديفرانسيل به ترتيب زير عمل 
کنيد:

ــ ميل گاردان را از ديفرانسيل جدا کنيد.
ــ روغن ديفرانسيل را تخليه کنيد.

ــ پلوس های ديفرانسيل را پياده کنيد.
ــ مهره ها و واشرهای فنری را باز کنيد (شکل ٣٩٢).

ــ مجموعه ی ديفرانسيل را از روی اکسل پياده کنيد. 

١ــ١١  ــ دستورالعمل باز کردن اجزای مجموعه ی 
ديفرانسيل

ابزار و وسايل مورد نياز:
ابزارهای عمومی

ابزارهای مخصوص
توضيح  ايمنی در هر مرحله از کار  ايمنی: نکات  نکات 

داده می شود. 
نکته:

اکسل  روی  از  ديفرانسيل  مجموعه ی  پياده کردن  از  بعد 
آن را با مايع شوينده مناسب تميز و با هوای فشرده خشک کنيد.

ــ مجموعه ی ديفرانسيل را روی گيره و يا پايه ی مخصوص 
نصب کنيد (شکل٣٩٣).

ــ پيچ ها و مهره ها دارای گشتاور مخصوص را مشخص 
کنيد. 

به  ترتيب  ديفرانسيل  مجموعه ی  اجزای  پياده کردن  برای 
زير عمل کنيد:

ــ کپه ی ياتاقان های چپ و راست را با عالمت مشخص 
کنيد (شکل ٣٩٤).

شکل ٣٩٢

زمان                                        ١ ساعت

شکل ٣٩٤

شکل ٣٩٣



١٤٨

ــ پيچ کپه ی ياتاقان ها را باز کنيد (٣٩٥).

ــ مجموعه ی هوزينگ را از محل نصب شده خارج کنيد 
(شکل ٣٩٦).
نکته:

عالمت  با  را  راست  و  چپ  بلبرينگ های  کنس    رول 
مشخص کنيد.

رول  داخلی  کنس  مخصوص،  ابزار  از  استفاده  با 
بيرينگ های دو طرف هوزينگ را پياده کنيد (شکل ٣٩٧).

نکته:
 واشرهای تنظيم (شيم) يک بارمصرف اند.

 رول بيرينگ چپ و راست را با عالمت مشخص کنيد.
 مقدار ضخامت واشرهای تنظيم هر طرف را يادداشت 

کنيد.
ــ پيچ ها و واشرهای فنری کرانويل را باز کنيد.

نکته:
هوزينگ  محفظه ی  و  کرانويل  اتصال  واشرها  و  پيچ ها 

يک   بار مصرف اند (شکل ٣٩٨).

شکل ٣٩٦

شکل ٣٩٥

شکل ٣٩٨

شکل ٣٩٧



١٤٩

ــ با استفاده از سنبه و چکش کرانويل را از محفظه های 
هوزينگ جدا کنيد (شکل ٣٩٩).

نکته:
را  واشر  با  سرپلوس  دنده های  مابين  خالصی  مقدار   

اندازه گيری کنيد.
را  واشر  با  هرزگرد  دنده های  مابين  خالصی  مقدار   

اندازه گيری کنيد.
 مقدار خالصی مابين دنده ها را اندازه گيری کنيد (شکل 

.(٤٠٠
پين قفل کننده ی محور دنده های هرزگرد را با استفاده از 

سنبه چکش از محل نصب شده خارج کنيد.

خارج  شده  نصب  محل  از  را  هرزگرد  دنده های  محور  ــ 
کنيد (شکل ٤٠١).

از  را  آن ها  واشرهای  و  هرزگرد  پلوس،  سر  دنده های  ــ 
محفظه ی هوزينگ خارج کنيد.

شکل ٣٩٩

شکل ٤٠٠

شکل ٤٠١



١٥٠

ــ با استفاده از  ابزار نگه دارنده، فالنچ پينيون را ثابت و 
سپس مهره را باز کنيد (شکل ٤٠٢).

کنيد  جدا  پينيون  از  را  فالنچ  پولی  کش،  از  استفاده  با  ــ 
(شکل ٤٠٣).

شکل ٤٠٣

شکل ٤٠٢



١٥١

ــ با استفاده از چکش پالستيکی پينيون را از محفظه ی 
ديفرانسيل خارج کنيد (شکل ٤٠٤).

ــ کاسه نمد فالنچ گاردان را با استفاده از اهرم مناسب از 
محل نصب خارج کنيد (شکل ٤٠٥).

نکته:
کاسه نمد قطعه يک بار مصرف است.

شکل ٤٠٥

شکل ٤٠٤



١٥٢

کنس های  چکش  و  برنجی  سنبه  يک  از  استفاده  با  ــ 
خارجی رول بيرينگ ها را از محفظه ديفرانسيل جدا کنيد (شکل 

.(٤٠٦

ــ کنس داخلی رول بيرينگ بزرگ پيستون را با استفاده 
از ابزار مخصوص پياده کنيد (شکل ٤٠٧).

نکته:
نگه داری  مناسب  محل  در  را  پينيون  تنظيم  واشرهای 

کنيد.

٢ــ١١  ــ دستورالعمل جمع کردن اجزای مجموعه ی 
ديفرانسيل 

ابزار و وسايل مورد نياز:
ابزارهای عمومی

ابزارهای مخصوص
توضيح  ايمنی در هر مرحله از کار  ايمنی: نکات  نکات 

شکل ٤٠٧

شکل ٤٠٦

زمان:                                ١ساعت



١٥٣

داده می شود. 
روش نصب بر عکس مراحل پياده کردن آن است.

نکته: 
قبل از نصب، قطعات را با مايع شوينده مناسب تميز و با 

هوای فشرده خشک کنيد.
 قطعات را بازديد ظاهری کنيد.

 قطعات معيوب بايد تعويض گردند.
استفاده  پرس  از  بلبرينگ  رول   کنس های  نصب  برای   

کنيد.
 رول بلبرينگ های هر محور را با هم تعويض کنيد.  

ـ دستورالعمل بازرسی و تعمير اجزای هوزينگ  ـ١١ ـ  ٣ـ
ابزار و وسايل مورد نياز:

کوليس
ساعت اندازه گيری

نکته:
 قبل از شروع تمام قطعات را بازديد ظاهری کنيد.

 قطعات معيوب بايد تعويض گردند.
 دنده ها به صورت يک مجموعه تعويض می گردند.

مقدار خالصی دنده ها سر پلوس با محور پلوس را اندازه گيری 
کنيد (شکل ٤٠٨).

دنده های  محور  و  هرزگرد  دنده های  خالصی  مقدار  ــ 
هرزگرد را با تفاضل قطر داخلی هرزگرد و قطر خارجی محور آن 

به دست آوريد (شکل ٤٠٩).

زمان:                              ١ ساعت

شکل ٤٠٩

شکل ٤٠٨



١٥٤

سه  از  را  سرپلوس  دنده ی  واشرهای  ضخامت  مقدار  ــ 
محل اندازه گيری کنيد (شکل ٤١٠).

محل  سه  از  را  هرزگرد  دنده ی  واشر  ضخامت  مقدار  ــ 
اندازه گيری کنيد (شکل ٤١١).

نکته:
آن ها  باشد  کم تر  مجاز  حد  از  واشرها  مقدارضخامت  اگر 

را تعويض کنيد.

ــ مقدار دوپهنی محل تماس دنده های هرزگرد و محور را 
اندازه گيری کنيد (شکل ٤١٢).

شکل ٤١٠

شکل ٤١٢

شکل ٤١١



١٥٥

ــ قطعات معيوب را مشخص و آن ها را تعويض کنيد.
(شکل  کنيد  رانصب  هوزينگ  دنده های  مجموعه ی  ــ 

.(٤١٣
و  ميل پلوس  وارد کردن  با  را  دنده ها  راحت  گردش  ــ 

َدَوران آن بررسی کنيد.

ــ مقدار خالصی بين دنده ها و واشرها را بررسی کنيد.
کنيد  بررسی  هوزينگ را  دنده های  بين  مقدار خالصی  ــ 

(شکل ٤١٤).
نکته:

به  پلوس  ميل  وارد کردن  با  را  دنده ها  راحت  گردش  ــ 
هوزينگ و َدَوران آن بررسی کنيد. 

با  را  آن   ، هرزگردها  محور  قفل کن؛  پين  نصب  از  بعد  ــ 
سنبه پرچ کنيد.

ـ دستورالعمل تعيين مقدار واشرهای تنظيم  ٤ــ١١ ـ 
پينيون

ابزار و وسايل مورد نياز:
ابزار مخصوص (شکل ٤١٥)

تورگ متر

شکل ٤١٣

شکل ٤١٤

شکل ٤١٥

زمان:                                ٣ ساعت



١٥٦

شکل ٤١٧

واشرهای تنظيم (شيم) در ابعاد مختلف (شکل ٤١٦).
رنگ مخصوص

نيرو  سنج
طناب به طول يک متر

نکته:
ــ مراحل تنظيم کرانويل و پينيون به شرح زير است:

ــ تنظيم موقعيت پينيون ثبت به کرانويل؛
ــ آزمايش پيش  بار رول بيرينگ های پينيون؛

ــ تنظيم لقی بين کرانويل و پينيون؛
ــ آزمايش رنگ.

ترتيب  به  کرانويل  به  نسبت  پينيون  موقعيت  تنظيم  برای 
زيرعمل کنيد:

ــ کنس رول بيرينگ کوچک پينيون را با استفاده از ابزار 
مخصوص روی پوسته نصب کنيد.

ابزار  از  استفاده  رابا  پينيون  بزرگ  بيرينگ  رول  کنس  ــ 
مخصوص و پرس روی پوسته نصب کنيد.

نکته:
قرار  استفاده  مورد  تنظيم  واشرهای  مرحله  اين  در 

نمی گيرند.
پينيون راروی شفت  بزرگ  بيرينگ  ــ کنس داخلی رول 
پينيون ابزار مخصوص بدون واشر تنظيم نصب کنيد (شکل٤١٧) 

شکل ٤١٦



١٥٧

(شکل  دهيد  قرار  ديفرانسيل  محفظه ی  در  را  شفت  سپس  و  
.(٤١٨

نکته:
مخصوص  پايه ی  يا  گيره  روی  را  ديفرانسيل  محفظه ی 

قرار دهيد.
فالنچ  و  کوچک  بيرينگ  رول  فاصله انداز،  به ترتيب  ــ 

پينيون و واشر تخت را نصب کنيد.
ــ مهره ی ابزار مخصوص را روی پينيون سوار نماييد و 

آن را تا ايجاد مقاومت در مقابل چرخش پينيون سفت کنيد. 

ديفرانسيل  محفظه ی  روی  را  مخصوص  ابزار  ياتاقان  ــ 
قرار دهيد.

(شکل  کنيد  نصب  را  مخصوص  ابزار  کرانويل  محور  ــ 
.(٤١٩

شکل ٤١٨

شکل ٤١٩



١٥٨

و  نصب  را  ديفرانسيل  محفظه ی  ياتاقان  کپه های  ــ 
مهره های آن را سفت کنيد (شکل ٤٢٠).

ابزار  کرانويل  محور  و  پينيون  پين  فاصله ی  مقدار  ــ 
مخصوص را با فيلر اندازه گيری کنيد (شکل ٤٢١).

قرائت  را  پينيون  سر  روی   C محل  در  حک شده  عدد  ــ 
کنيد (شکل ٤٢٢).

تنظيم  واشرهای  اوليه  مقدار  زير  رابطه ی  از  استفاده  با 
پينيون را به دست آوريد.

                                            مخصوص                    روی پينيون         و محور کرانويل ابزار             تنظيم                          ±                                   =              عدد حک شده      مقدار فاصله بين پينيون        مقدار واشر

شکل ٤٢٠

شکل ٤٢١

شکل ٤٢٢

C



١٥٩

نکته:
اضافه  فاصله  مقدار  به   (-) عالمت  با  حک شده  عدد 

می شود.
عدد حک شده با عالمت (+) ازمقدار فاصله کم می شود.

واشر  کاربردی  مقدار  بيرينگ،  رول  تلرانس  دليل  به  ــ 
تنظيم پينيون از رابطه ی زير به دست می آيد:

(0.05mm) - (مقدار اوليه واشر تنظيم)  = مقدار کاربردی واشر تنظيم
مقدار کاربردی واشر تنظيم در محل B (شکل ٤٢٣) قرار 

می گيرد.
رول بلبرينگ و پينيون را به ترتيب زير نصب کنيد:

روی  از  را  مخصوص  ابزار  کرانويل  محور  و  ياتاقان  ــ 
محفظه ی ديفرانسيل پياده کنيد.

ــ پينيون ابزار مخصوص را از روی محفظه ی ديفرانسيل 
پياده کنيد.

ــ واشر رول بيرينگ تنظيم مورد نياز را در محل B روی 
پينيون سوار نماييد و با استفاده از پرس و ابزار مخصوص کنس 

بزرگ رول بيرينگ را نصب کنيد (شکل ٤٢٤).
ــ پينيون را روی محفظه ی ديفرانسيل سوار کنيد.

بيرنيگ  رول  تنظيم،  واشرهای  انداز،  فاصله  به ترتيب  ــ 
کوچک، فالنچ، واشر تخت و مهره ی ابزار مخصوص را نصب 

کنيد.
نکته:

در اين مرحله کاسه نمد فالنچ پينيون نصب نمی گردد.
ــ مهره ی ابزار مخصوص را تا گشتاور مجاز سفت کنيد 

(شکل ٤٢٥).
نکته: 

سفت کردن مهره و رسيدن به اندازه ی گشتاور مجاز را در 
سه مرحله انجام دهيد.

ــ در موقع سفت کردن مهره برای جلوگيری از خراب شدن 
رول بيرينگ، پينيون را بچرخانيد.

ــ اگر قبل از سفت شدن مهره تا گشتاور مجاز پينيون حرکت 
نکند، بايد به مقدار واشرهای تنظيم در محل A اضافه کرد.

ــ اگر بعد از سفت کردن مهره تا گشتاور مجاز پينيون بدون 

شکل ٤٢٣

شکل ٤٢٤

B A

شکل ٤٢٥



١٦٠

مقاومت حرکت کند بايد ازمقدار واشرهای تنظيم در محل A کم 
کرد.

ـ  دستورالعمل آزمايش پيش بار پينيون ـ١١ ـ  ٥ـ 
ابزار و وسايل مورد نياز:

ــ تورگ  متر
ــ نيروسنج

ــ ابزارهای عمومی
ــ ابزارهای مخصوص

به  برای  نياز  مورد  گشتاور  اندازه گيری  با  پيش بار،  مقدار 
چرخش درآوردن پينيون مشخص می گردد.

نکته:
رول  از  بيش تر  نو  بيرينگ  رول  برای    مقدارگشتاور 

بيرينگ کار کرده است.
 مقدار پيش بار پينيون را می توان با تورگ متر عقربه ای 

به دست آورد (شکل ٤٢٦). 
برای اندازه گيری پيش بار پينيون به ترتيب زير عمل کنيد:

ــ طناب را به دورفالنچ بپيچانيد.
ــ با نيروسنج طناب رابکشيد و فالنچ را به گردش درآوريد 

(شکل ٤٢٧).
يادداشت  سپس  و  قرائت  را  کششی  نيروی  مقدار  ــ 

کنيد.

نکته:
نيروی در موقع َدَوران فالنچ مورد نظر است.

ــ مقدار به دست  آمده را با اندازه ی مجاز مطابق کنيد.
واشرهای  مقدار  بودن  کم  زياد نشان دهنده ی  نيروی  ــ 

تنظيم در نقطه ی A است.
نيروی کم نشان دهنده ی زياد يودن مقدار واشرهای تنظيم 

در نقطه ی A است.

زمان:                              ١ ساعت

شکل ٤٢٦

شکل ٤٢٧



١٦١

ــ بعد از حصول پيش بار صحيح مهره ی ابزار مخصوص، 
واشر تخت و فالنچ را پياده کنيد.

ــ کاسه نمد فالنچ را نصب کنيد (شکل ٤٢٨).
ــ به ترتيب فالنچ، واشر تخت و مهره ی جديد را نصب و 

مهره را تا گشتاور مجاز سفت کنيد.

٦ــ١١  ــ دستورالعمل نصب کرانويل روی هوزينگ
ابزار و وسايل مورد نياز:

ــ تورگ  متر
ــ ابزارهای عمومی

ــ چسب رزوه
ــ پيچ و واشر جديد

برای نصب کرانويل روی هوزينگ به ترتيب زير عمل کنيد:
تميز  را  هوزينگ  محفظه ی  و  کرانويل  تماس  سطوح 

کنيد.
باشد  ضرب ديدگی  و  پليسه  بدون  بايد  تماس  سطوح  ــ 

(شکل ٤٢٩).
نکته:

 مجموعه هوزينگ را نصب کنيد.
ــ کرانويل را روی محفظه ی ديفرانسيل سوار کنيد (شکل 

.(٤٣٠
را  آن ها  و  نماييد  استفاده  جديد  واشرهای  و  پيچ ها  از  ــ 

تاگشتاور مجاز سفت کنيد.
نکته:

 پيچ های کرانويل را در سه مرحله و به صورت ضربدری 
تا گشتاور مجاز سفت کنيد.

  از چسب رزوه استفاده کنيد.

شکل ٤٢٩

شکل ٤٢٨

زمان:                          ١ساعت

شکل ٤٣٠



١٦٢

٧   ــ١١  ــ دستورالعمل اندازه گيری فاصله ی کرانويل 
و پينيون

ابزار و وسايل مورد نياز:
ــ ساعت اندازه گير

ــ فيلتر
ــ ابزارهای عمومی

ــ ابزارهای مخصوص
اندازه گيری  زير  به ترتيب  را  پينيون  و  کرانويل  فاصله ی 

کنيد.
روی  تنظيم  واشر  بدون  را  مخصوص  ابزار  ياتاقان های 

محفظه ی هوزينگ سوار کنيد (شکل ٤٣١).

مجموعه ی هوزينگ را روی محفظه ی ديفرانسيل سوار 
کنيد.

سپس کپه ی ياتاقان ها را نصب و مهره های آن را تا نشست 
کپه ها روی پوسته سفت کنيد (شکل ٤٣٢).

نکته:
سفت  ياتاقان ها  کپه ی  نگه داری  برای  فقط  را  مهره ها   

کنيد.
ياتاقان های  داخلی  سطح  اندازه گيری،  زمان  طول  در   

ابزار مخصوص بايد با محفظه ی هوزينگ در تماس باشد.
(شکل  کنيد  نصب  گيره  روی  را  ديفرانسيل  محفظه ی  ــ 

.(٤٣٣

زمان:                            ١ ساعت

شکل ٤٣١

شکل ٤٣٢

شکل ٤٣٣



١٦٣

نکته:
محفظه ی  تماس  محل  خراب شدن  از  جلوگيری  برای   

ديفرانسيل يا اکسل، از لب گيره ای نرم استفاده کنيد.
مغناطيسی را به ترتيب زير  ــ ساعت اندازه گيری با پايه ی 

روی محفظه  وکرانويل نصب کنيد:
قرار  ديفرانسيل  محفظه ی  روی  را  مغناطيسی  پايه ی  ــ 

دهيد.
ــ نوک ساعت را روی پاشنه ی (انتهای بيرونی) يکی از 

دندانه ها قرار دهيد (شکل ٤٣٤). 

ديگر  دست  با  و  داريد  نگه  ثابت  دست  با  را  پينيون  ــ 
کرانويل را حرکت دهيد و مقدار لقی بين دنده ها را اندازه گيری 

کنيد (شکل ٤٣٥).
ــ ياتاقان های ابزار مخصوص را بدون باز کردن مهره های 
صفر  پينيون  و  کرانويل  لقی  مقدار  تا  دهيد  حرکت  ياتاقان،  کپه 

شود.

ضربه ی  چند  مقابل  سمت  مخصوص  ياتاقان ابزار  به  ــ 
ماليم وارد کنيد و سپس مقدار فاصله مابين کپه ی ياتاقان و ياتاقان 

ابزار مخصوص را اندازه گيری کنيد (شکل ٤٣٦).

شکل ٤٣٤

شکل ٤٣٥

شکل ٤٣٦
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نکته:
بعد از اندازه گیری فیلر را خارج نکنید.

روابط  از  پینیون  و  کرانویل  بین  مقدار خالصی مجاز  ــ 
روبه رو به دست آورید.

مابین  را  باال  روابط  از  به دست آمده  ضخامت  با  فیلر  ــ 
یاتاقان ابزار مخصوص و کپه ی طرف پشت کرانویل قرار دهید.

ــ چند ضربه مالیم به یاتاقان ابزار مخصوص سمت جلوی 
کرانویل وارد کنید.

مابین  را  باال  روابط  از  به دست آمده  ضخامت  با  فیلر  ــ 
یاتاقان ابزارمخصوص و کپه ی طرف جلوی کرانویل قرار دهید.

ــ بدون درآوردن فیلر دو طرف کپه ی یاتاقان ها را سفت 
کنید.

ــ مقدار خالصی مابین کرانویل و پینیون را اندازه گیری 
کنید )شکل 4٣٧(.

ــ فیلرها را خارج کنید.

ـ  ١١    ــ دستورالعمل آزمایش رنگ ٨ـ
ابزار و وسایل مورد نیاز:

ــ اهرم بلند
ــ رنگ مخصوص

ــ بوکس و دسته ی هندلی
ــ قلم مو

برای آزمایش رنگ به ترتیب زیر عمل کنید:
گیره  به   )4٣٨ )شکل  مطابق  را  دیفرانسیل  مجموعه  ــ 

ببندید.

شکل 437

زمان:                           ١ساعت

شکل 43٨

کپه  بین  فاصله ی  مقدار 
و یاتاقان ابزار مخصوص در 

پشت کرانویل

مقدار 
اندازه گیری 

با فیلر

مقدار 
لقی 

مجاز
-=

مقدار فاصله ی بین کپه و یاتاقان 
جلوی  در  مخصوص  ابزار 

کرانویل

مقدار 
اندازه گیری 

با فیلر

مقدار 
لقی 

مجاز
+=



١٦٥

شکل ٤٣٩

الی  سه  در  پينيون  با  را  کرانويل  دنده های  تماس  سطح  ــ 
بپوشانيد (شکل  رنگ  از  نازک  اليه ای  با  کرانويل  دنده ی  چهار 

.(٤٣٩
نکته:

 جهت ادامه ی آزمايش به يک نفر کمکی برای چرخاندن 
پينيون مورد نياز است.

مانع  و  دهيد  قرار   (٤٤٠ (شکل  مطابق  را  بلند  اهرم  ــ 
حرکت کرانويل گرديد.

ــ با استفاده از بوکس و دسته ی هندلی پينيون را با سرعت 
(شکل  بزند  کامل  دور  يک  کرانويل  تا  بچرخانيد  يک نواخت 

.(٤٤١
بررسی  را  پينيون  و  کرانويل  دنده های  درگيری  سطح  ــ 

کنيد.
نکته:

  در اثر تماس دنده ها رنگ محل درگير پاک می شود.

شکل ٤٤٠

شکل ٤٤١



١٦٦

نکته:
  در صورتی که موقعيت مناسب برای درگيری دنده های 
کرانويل و پينيون حاصل شود، مراحل تنظيم را در حد لزوم برای 

هر دنده تکرار کنيد.
ــ آزمايش رنگ را مجددًا انجام دهيد.

بعد از ايجاد موقعيت صحيح دنده ها فاصله ی هوايی پيچ 
ياتاقان های ابزار مخصوص و کپه ی ياتاقان ها و نقاط C  و D را 

به دست آوريد (شکل ٤٤٢). 

شکل ٤٤٢

عمليات اصالحیوضعيت درگيریاثر درگيری دندانه
و  است  مطلوب  دنده ها  درگيری 
به طور يکنواخت در طول پروفيل 
پنجه  گسترده می شود و به  دندانه 

نزديک تر می گردد.
درگيری باالی دنده.

درگيری دنده ی شديد در باالی 
پروفيل دنده ی کرانويل

داخل  سمت  به  بيش تر  را  پينيون 
عبارت  به  کنيد.  هدايت  درگيری 
ديگر با افزودن مقدار  شيم انطباق 

مخروط پينيون را کاهش دهيد.
درگيری پايين دنده.

درگيری دنده ی شديد در ريشه 
پروفيل دندانه ی کرانويل

پينيون را بيش تر به سمت خارج از 
عبارت  به  کنيد.  هدايت  درگيری 
ديگر با کاهش مقدار  شيم انطباق 

مخروط پينيون را افزايش دهيد.
درگيری پنجه

درگيری سخت در سمت پنجه 
دندانه ی کرانويل

از  خارج  سمت  به  را  کرانويل 
عبارت  به  کنيد.  هدايت  درگيری 
ديگر لقی دنده ها را افزايش دهيد.

درگيری پاشنه 
درگيری سخت در سمت 
پاشنه ی دندانه ی کرانويل

کرانويل را بيش تر به سمت داخل 
عبارت  به  کنيد  هدايت  درگيری 
ديگر لقی دنده ها را کاهش دهيد.

جدول اثر درگيری دندانه ها

شکل ٤٤٢



١٦٧

ـ ١١ــ دستورالعمل تعيين مقدار ضخامت واشرهای  ٩ـ
تنظيم دو طرف هوزينگ

ابزار و وسايل مورد نياز:
ساعت اندازه گير با پايه ی مغناطيسی

صفحه ی صافی
ــ فيلتر

ــ واشرهای تنظيم
برای تعيين مقدار ضخامت واشرهای تنظيم به ترتيب زير 

عمل کنيد:
ــ مقدار فاصله در نقاط  C  و D را با فيلتر اندازه گيری 

کنيد.
ــ ياتاقان های ابزار مخصوص را پياده کنيد.

نکته:
 کامًال دقت نماييد تا ياتاقان ها جابه جا نشوند.

ابزار  ياتاقان های  ضخامت  يا  ارتفاع  اختالف  مقدار  ــ 
مخصوص و رول بيرينگ را با استفاده از شمش و فيلتر (شکل ٤٤٣) 

و يا استفاده از ساعت اندازه گير (شکل ٤٤٤) به دست آوريد.
نکته:

مخصوص  ابزار  ياتاقان  از  ضخيم تر  بيرينگ  رول  اگر   
باشد عدد اختالف را بايد از مقدار فاصله ی اندازه گيری شده در 

نقاط  C  و D کم کرد.
مخصوص  ابزار  ياتاقان  از  نازک تر  بيرينگ  رول  اگر   
باشد عدد اختالف را بايد به مقدار فاصله ی اندازه گيری شده در 

نقاط  C  و D اضافه کرد.
واشرهای  ضخامت  مقدار  رو به رو  روابط  از  استفاده  با 

تنظيم را به دست آوريد.
        

شکل ٤٤٣

شکل ٤٤٤

زمان:                              ١ساعت

مقدار ضخامت واشر 
تنظيم پشت کرانويل

فاصله در 
D محل

ضخامت 
ياتاقان و ابزار 
مخصوص

 ±=

مقدار ضخامت واشر 
تنظيم پشت کرانويل

فاصله در 
C محل

   ضخامت 
ياتاقان و ابزار 

مخصوص
 ±=



١٦٨

ــ بعد از تعيين ضخامت واشرهای تنظيم دوطرف هوزينگ، 
آن ها را روی محفظه ی هوزينگ سوار کنيد (شکل ٤٤٥).

بيرينگ ها  رول  پرس  و  مخصوص  ابزار  از  استفاده  با  ــ 
هوزينگ را نصب کنيد.

کنيد  سفت  مجاز  گشتاور  با  را  ياتاقان ها  کپه ی  مهره های 
(شکل ٤٤٦).

١٢ ــ دستورالعمل عيب يابی و رفع عيب ديفرانسيل 
در خودروی محرک جلو 

ــ جعبه دنده را از روی خودرو پياده کنيد.
ــ پوسته جعبه دنده و محفظه کالچ و ديفرانسيل را با مايع 

شوينده مناسب تميز و با هوای فشرده خشک کنيد.
ــ جعبه دنده را از روی پايه مخصوص نصب کنيد.

١ــ١٢ ــ دستورالعمل پياده کردن مجموعه ديفرانسيل
عمل  زير  به ترتيب  ديفرانسيل  مجموعه ی  پياده کردن  برای 

کنيد:

شکل ٤٤٦

شکل ٤٤٥

زمان                                         ١ساعت



١٦٩

شکل ٤٤٨

شکل ٤٤٧

کيلومترشمار  به  (مربوط  دنده  چرخ   محفظه ی  پيچ های  ــ 
(شکل  کنيد  پياده  نصب  محل  از  را  محفظه  و  باز  را  جعبه دنده) 

 .(٤٤٧
محل  از  را  کيلومتر  شمار  دنده ی  محفظه ی  ُارينگ  ــ 

نصب خارج کنيد.

محل  از  را  تنظيم  واشر  و  باز  را  کيلومتر شمار  دنده ی  ــ 
نصب خارج کنيد (شکل ٤٤٨).

پيچ های محفظه ديفرانسيل را باز کنيد (شکل ٤٤٩).

شکل ٤٤٩



١٧٠

(شکل  کنيد  جدا  جعبه دنده  از  را  ديفرانسيل  مجموعه  ــ 
.(٤٥٠

ــ پين راهنما را از محل نصب خارج کنيد.
نکته:

قطعات را بعد از پياده کردن با مايع شوينده مناسب تميز و با 
هوای فشرده خشک کنيد.

٢ــ١٢   ــ دستورالعمل پياده کردن اجزای ديفرانسيل
ابزار و وسايل مورد نياز:

ابزارهای عمومی
ابزارهای مخصوص

عمل  زير  ترتيب  به  ديفرانسيل  اجزای  پياده کردن  برای 
کنيد:

را  بدنه  و  پلوس  سر  دنده های  مابين  خالصی  مقدار  ــ 
اندازه گيری کنيد (شکل ٤٥١).

را  واشر  و  هرزگرد  دنده های  مابين  خالصی  مقدار  ــ 
اندازه گيری کنيد.

اندازه گيری  را  هوزينگ  دنده های  بين  خالصی  مقدار  ــ 
کنيد.

از  را  بيرينگ  رول  مخصوص  ابزار  از  استفاده  با  ــ 
هوزينگ پياده کنيد (شکل ٤٥٢).

شکل ٤٥٠

زمان:                             ١ساعت

شکل ٤٥١

شکل ٤٥٢



١٧١

را  کرانويل  و  باز  را  هوزينگ  به  کرانويل  اتصال  پيچ های 
پياده کنيد (شکل ٤٥٣).

ــ رول بيرينگ طرف مقابل را با استفاده از ابزار مخصوص 
پياده کنيد.

ــ پين قفل کننده ی محور دنده های هرزگرد را با استفاده 
از سنبه و چکش از محل نصب شده خارج کنيد (شکل ٤٥٤).

ــ محور هرزگرد را با استفاده از ابزار مخصوص و چکش 
از محل نصب شده خارج کنيد (شکل ٤٥٥).

شکل ٤٥٣

شکل ٤٥٤

شکل ٤٥٥



١٧٢

از  را  ها  آن  واشرهای  و  پلوس  در  هرزگرد،  دنده های  ــ 
محفظه ی هوزينگ خارج کنيد (شکل ٤٥٦).

نکته:
 قطعات را بعد از پياده کردن با  مايع شوينده مناسب تميز 

و با هوای فشرده خشک کنيد.

ـ      دستورالعمل بازرسی و تعمير اجزای هوزينگ ـ   ١٢  ـ  ٣ـ
ابزار و وسايل مورد نياز:

کوليس
ساعت اندازه گيری با پايه ی مغناطيسی 

فيلتر
برای بازرسی و تعمير اجزای هوزينگ به ترتيب زير عمل 

کنيد. 
نکته: 

 قبل ازشروع تمام قطعات را بازديد ظاهری کنيد.
 قطعات معيوب بايد تعويض گردند.

 دنده ها به صورت يک مجموعه تعويض می گردد.
 روش بازرسی و تعمير همانند ديفرانسيل محرک عقب 

است.

ـ   ١٢   ــ دستورالعمل سوارکردن اجزای هوزينگ ٤ـ
ابزار و وسايل مورد نياز:

ابزارهای عمومی
ابزارهای مخصوص

عمل  زير  به ترتيب  هوزينگ  اجزای  سوارکردن  برای 
کنيد:

روش سوارکردن برعکس مراحل پياده کردن آن است.
نکته:

 تمام قطعات را بازديد ظاهری کنيد.
 تمام قطعات معيوب را تعويض کنيد.

شکل ٤٥٦

زمان:                              ٠/٥ ساعت



١٧٣

 از رول بلبرينگ های جديد استفاده کنيد.
 تمام قطعات را به روغن آغشته کنيد.

 رول بيرينگ ها را با استفاده از ابزار مخصوص نصب 
کنيد.

 کرانويل را به طور صحيح قرار دهيد.
تا  مرحله  سه  در  ضربدری  به طور  را  کرانويل  پيچ های   

گشتاور مجاز سفت کنيد (شکل ٤٥٧). 

ـ   ١٢ــ دستورالعمل سوار کردن مجموعه ی ديفرانسيل ٥ـ
ابزار و وسايل مورد نياز:

جک کارگاهی
ابزارهای عمومی

ابزارهای مخصوص
برای سوارکردن مجموعه ی ديفرانسيل به ترتيب زير عمل 

کنيد:
نکته:

 تمام قطعات و سطوح تماس را بازديد ظاهری کنيد.
  تمام قطعات معيوب را تعويض کنيد.

 تمام کاسه نمدها را تعويض کنيد.
به  نصب  از  قبل  را  اصطکاکی  سطوح  و  قطعات  تمام   

روغن آغشته کنيد.
  از چسب آبندی مناسب استفاده کنيد.

  روش سوارکردن برعکس مراحل پياده کردن آن است. 

شکل ٤٥٧

زمان:                               ١ ساعت



١٧٤

١ــ وظايف طرح بالشتکی در صفحه کالچ را بنويسيد.
٢ــ استاتور در نورگ کنورتور چه وظيفه ای دارد؟

٣ــ روش پياده کردن جعبه دنده در خودروی محرک جلو را بنويسيد.
٤ــ روش اندازه گيری مقدارتاب داشتن صفحه کالچ را بنويسيد.

٥   ــ روش بازرسی نقطه شروع درگيری کالچ راشرح دهيد.
٦   ــ ترتيب بازرسی سيلندر اصلی کالچ را شرح دهيد.

٧ــ گريس ليتيوم در کدام نقطه از سيستم کالچ استفاده می شود؟
٣ــ دوشاخه ی کالچ ١ــ سيلندر کالچ 
٤ــ بلبرينگ کالچ ٢ــ پدال کالچ  

٨  ــ نام ابزارمخصوص برای پياده کردن مجموعه کالچ را بنويسيد.
٩ــ حداقل ضخامت لنت کالچ ازمحل پرچ ها چند ميلی متر است؟

٣ــ ٠/١٥ ١ــ ٠/١  
٤ــ ٠/٣ ٢ــ ٠/٢  

١٠ــ روش سفت کردن پيچ های اتصال صفحه فشاری کالچ (ديسک کالچ) به فاليويل را بنويسيد.
١١ــ شفت زير در جعبه  دنده های محرک عقب چه وظيفه ای دارد؟

١٢ــ نام اجزای دستگاه سنکرونيزه پين دار را بنويسيد.
١٣ــ تعويض دنده با سنکرونيزه خاردار را شرح دهيد.

١٤ــ تفاوت های ظاهری در سيستم انتقال قدرت اتوماتيک و معمولی را بنويسيد.
١٥ــ اهداف استفاده از ُاوردرايور در خودرو را شرح دهيد.

١٦ــ تفاوت های سيستم محرک عقب و جلو در خودروها را بنويسيد.
١٧ــ روش سوارکردن جعبه  دنده درخودرو محرک جلو را بنويسيد.

١٨ــ روش پياده کردن جعبه  دنده در خودروهای محرک عقب را به ترتيب بنويسيد.
١٩ــ نام قطعات يک بار مصرف در جعبه دنده های محرک جلو را بنويسيد.

٢٠ــ روش بازرسی شفت خروجی در جعبه دنده محرک جلو را بنويسيد.
٢١ــ روش بازرسی شفت ورودی در جعبه  دنده محرک جلو را بنويسيد.

٢٢ــ حسگر موقعيت دريچه گاز از کدام نوع است؟
٣ــ پتانسيو متری ١ــ مغناطيسی  
٤ــ دی  الکتريک ٢ــ اثر هال  

آزمون پايانی



١٧٥

٢٣ــ نام اجزای چهارشاخه گاردان را بنويسيد.
٢٤ــ مراحل پياده کردن چهار شاخه گاردان را به ترتيب بنويسيد.

٢٥ــ وظايف ديفرانسيل را بنويسيد.
٢٦ــ طرز کار هوزينگ ديفرانسيل در پيچ ها را بنويسيد.

٢٧ــ روش پياده کردن پلوس در خودروی محرک عقب را بنويسيد.

٢٨ــ ترتيب سوارکردن پلوس در خودروی محرک جلو را بنويسيد.
٢٩ــ روش بازرسی پلوس در خودروی محرک عقب را بنويسيد.

٣٠ــ روش پياده کردن کوپلينگ پلوس در خودروی محرک جلو را بنويسيد.
٣١ــ نام اجرای يک بار مصرف مجموعه ديفرانسيل در خودروی محرک عقب را بنويسيد.

٣٢ــ روش بازرسی اجزای هوزينگ مجموعه ديفرانسيل را بنويسيد.
٣٣ــ نام ابزار و وسايل مورد نياز برای تنظيم کرانويل و پينيون را بنويسيد.

٣٤ــ پيش فشار پينيون توسط کدام قطعه تنظيم می گردد؟
٣ــ نيروی مهر فالنچ گاردان ١ــ واشرهای شيم پينيون  

٤ــ نيروی کپه ياتاقان های کرانويل ٢ــ واشرهای شيم کرانويل 
٣٥ــ ترتيب پياده کردن اجزای ديفرانسيل در خودروی محرک جلو را بنويسيد.
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