ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺍﻭﻝ

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ،ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﻛﻼچ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﮔﺎﺭﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎی ﺳﻮﺍﺭی

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﭘﻴﺎده و ﺳﻮار ﮐﺮدن ،ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﯽ و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﮐﻼچ ،اﻧﻮاع ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ و ﮔﺎردان
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری

ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :از ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﭘﺲ از آﻣﻮزش اﻳﻦ واﺣﺪ ﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
١ــ ﮐﻼچ و اﻧﻮاع آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٢ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻼچ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٣ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻼچ را ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﯽ ،ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﮐﻨﺪ.
٤ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻼچ را ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﯽ ،ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﮐﻨﺪ.
٥ــ ﭼﺮخ دﻧﺪه و ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺪه و اﻓﺰاﻳﻨﺪه را در آن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٦ــ اﻧﻮاع ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه در ﺧﻮدرو را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٧ــ وﻇﺎﻳﻒ اﺟﺰای ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٨ــ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪهی ﺧﻮدروی ﻣﺤﺮک ﻋﻘﺐ را ﭘﻴﺎده و ﺳﻮار ،ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﯽ و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﮐﻨﺪ.
٩ــ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪهی ﺧﻮدروی ﻣﺤﺮک ﺟﻠﻮ را ﭘﻴﺎده و ﺳﻮار ،ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﯽ و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﮐﻨﺪ.
١٠ــ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪهی اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ) (Ecuو ارﺗﺒﺎط آن را ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪهﻫﺎی
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
١١ــ ﻣﻴﻞﮔﺎردان و اﺟﺰای آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
١٢ــ ﻣﻴﻞﮔﺎردان را ﭘﻴﺎده و ﺳﻮار ،ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﯽ و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﮐﻨﺪ.
١٣ــ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ در ﺧﻮدروی ﻣﺤﺮک ﻋﻘﺐ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
١

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 ،ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﯽ و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﮐﻨﺪ.
١٨ــ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮدروی ﻣﺤﺮک ﺟﻠﻮ را ﭘﻴﺎده ،ﺳﻮار ،ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﯽ و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﮐﻨﺪ.
١٩ــ ﭘﻠﻮس در ﺧﻮدروی ﻣﺤﺮک ﺟﻠﻮ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٢٠ــ ﭘﻠﻮس در ﺧﻮدروی ﻣﺤﺮک ﺟﻠﻮ را ﭘﻴﺎده ،ﺳﻮار ،ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﯽ و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﻋﺎت آﻣﻮزﺷﯽ

٢

ﻧﻈﺮی

ﻋﻤﻠﯽ

ﺟﻤﻊ

٢٨

٩٦

١٢٤

ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ )(1
١ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٢ــ وﻇﻴﻔﻪی ﮐﻼچ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٣ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻼچ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٤ــ روش آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻼﺻﯽ ﭘﺪال ﮐﻼچ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٥ــ ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻼچ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٦ــ ﺗﺎب داﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ را در ﺧﻮدرو اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج( ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو
اﻟﻒ( ﻟﺮزش اﺗﺎق
د( اﻓﺖ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر
ب( ﻟﺮزش دراﺑﺘﺪای ﺣﺮﮐﺖ
٧ــ اﻧﻮاع ﭼﺮخدﻧﺪه را ﺷﺮح دﻫﺪ.
 ٨ــ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه در ﺧﻮدروی ﻣﺤﺮک ﻋﻘﺐ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٩ــ ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه در ﺧﻮدروی ﻣﺤﺮک ﺟﻠﻮ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
١٠ــ ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪهی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ را در ﺧﻮدرو ﺷﺮح دﻫﺪ.
١١ــ روش آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻘﯽ ﻃﻮﻟﯽ دﻧﺪه را ﺷﺮح دﻫﺪ.
١٢ــ اﺟﺰای اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ در ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه 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 ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎی 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 ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﯽ و ﻣﻔﺼﻞ ﭘﻠﻮس را ﺷﺮح دﻫﺪ.

٣

١ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺠﻴﺮهی ﺗﻮان در
ﺧﻮدروﻫﺎی رﻳﻠﯽ و ﺟﺎدهای ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  (١زﻧﺠﻴﺮهی ﺗﻮان در
ﻳﮏ ﺧﻮدرو ﺟﺎدهای ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ زﻳﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﻣﻮﺗﻮر
ب( ﺧﻂ راﻧﺶ

ﺷﮑﻞ ١

ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ را ﺑﻪ اﻧﺮژی
ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﻮان ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ .(٢

ﺷﮑﻞ ٢

ﺧﻂ راﻧﺶ )ﺷﮑﻞ  (٣ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎی ﻣﺤﺮک اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ .اﺟﺰای ﺧﻂ راﻧﺶ
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ﺷﮑﻞ ٣

٤

ﮐﻼچ :ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻼچ )ﺷﮑﻞ  (٤ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺧﻂ راﻧﺶ ﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻟﻐﺰش اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را در ﭼﺮخﻫﺎی ﻣﺤﺮک اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺷﮑﻞ ٤

ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه :اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ﮔﺸﺘﺎور و ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه در دو ﻧﻮع ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺎن دﺳﺖ( و ﺧﻮدﮐﺎر )اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در وﺳﺎﻳﻞ
ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(٥

ﺷﮑﻞ ٥

ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺮک :ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﻮس و
ﻣﻴﻞﮔﺎردان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺸﺘﺎور از دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ
ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎ و از ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪهی ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ
)ﺷﮑﻞ .(٦

ﻫﺰارﺧﺎر
ﻓﻼﻧﭻ

اﺗﺼﺎل ﺻﻠﻴﺒﯽ
ﻣﻴﻞ ﮔﺎردان
اﺗﺼﺎل ﺻﻠﻴﺒﯽ
ﺷﮑﻞ ٦

٥

ﮔﺮداﻧﻨﺪهی ﻧﻬﺎﻳﯽ :ﮔﺮداﻧﻨﺪهی ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻳﺎ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ،وﻇﻴﻔﻪی
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺸﺘﺎور ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ دور در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮﺧﺶ
ﺧﻮدرو را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد )ﺷﮑﻞ .(٧

ﺷﮑﻞ ٧

ﭼﺮخ :ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎﻳﺮ و رﻳﻨﮓ ﭼﺮخ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ (٨
ﻧﻴﺮوی ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻣﺆﺛﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺮخ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻻﺳﺘﻴﮏ ﺑﺎ ﺟﺎده
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺷﮑﻞ ٨

١ــ١ــ اﻧﻮاع ﮐﻼچ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺧﻮدرو
ﮐﻼچ اﺳﺎﺳ ًﺎ ﻳﮏ ﻧﻮع ﮐﻮﭘﻠﻴﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﻮر
ﻣﺤﺮک و ﻣﺘﺤﺮک ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻴﺎز ارﺗﺒﺎط دو ﻣﺤﻮر
را ﺑﺮﻗﺮار و ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻼچ در ﺣﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ،اﺑﺘﺪا
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﻮرﻫﺎ را ﻳﮑﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻣﻞ را اﻳﺠﺎد
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺷﮑﻞ .(٩
ﮐﻼچﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ
ب( ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ
٦

ﺷﮑﻞ ٩

ﮐﻼچﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ در ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻼچ ﻗﻔﻞﺷﻮﻧﺪه و
ﮐﻼچ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
١ــ ﮐﻼچ ﻗﻔﻞﺷﻮﻧﺪه :ﮐﻼچ ﻗﻔﻞﺷﻮﻧﺪه )ﺷﮑﻞ (١٠از
دوﻧﻴﻤﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻴﻤﻪی آن ) (aﺑﺮ روی ﻣﺤﻮر
ﻣﺤﺮک ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﻤﻪی دﻳﮕﺮ ) (bآن روی ﻣﺤﻮر ﻣﺘﺤﺮک
ﻃﻮری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ.
روش ﮐﺎر ﮐﻼچ ﻗﻔﻞﺷﻮﻧﺪه ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی
 ١٠و  ١١ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،درﻧﺘﻴﺠﻪی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻴﻤﻪی ) (bو ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪی ) (aﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺮک ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺘﺤﺮک اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻧﻴﻤﻪی ) (bاز ﻧﻴﻤﻪی )(aاﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻴﻦ
دو ﻣﺤﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

a

b

ﺷﮑﻞ١٠ــ ﮐﻼچ ﻗﻔﻞﺷﻮﻧﺪه در ﺣﺎﻟﺖ آزاد

ﺷﮑﻞ ١١ــ ﮐﻼچ ﻗﻔﻞﺷﻮﻧﺪه در ﺣﺎﻟﺖ درﮔﻴﺮی

ﻣﺤﻮر ﻣﺘﺤﺮک

٢ــ ﮐﻼچ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ :در ﮐﻼچﻫﺎی اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺮک ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺘﺤﺮک از ﻃﺮﻳﻖ اﺻﻄﮑﺎک اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ.(١٢

ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺮک
ﺷﮑﻞ ١٢

٧

برای ارتباط دونیمهی کالچ ،نیمهی کالچ موجود برروی
محور محرک با یک نیروی محوری برروی نیمهی کالچ دیگر
فشارداده می شود .با این عمل در روی دوسطح تماس ،یک
نیروی اصطکاک و همچنین گشتاور اصطکاکی حاصل میشود
و حرکت مراحل کار کالچ اصطکاکی به شرح زیر است.
شروع ارتباط درنیمهی کالچ و تماس آنها (شکل .)١٣

نیروی فشاری
متوسط

شکل ١٣

نیروی فشاری

درگیرشدن دو نیمهی 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 میشود .عمل قطع و وصل هرچه بیشتر تکرارشود.
ساییدگی و خراش بیشتری ایجاد میگردد .کالچهای اصطکاکی
با درنظرگرفتن شکل سطح تماس آنها ،به صورتهای صفحه ای،
مخروطی( ،شکل  )١٥ک ف شکی و موازی س اخته می شو ند .از
خصوصیات این کالچها میتوان به دو مورد زیر اشاره کرد:
ــ انتقال گشتاور بدون ضربه از محور محرک به محور
متحرک
ــ قطع و وصل در هر سرعت
کالچهای اصطکاکی ،با توجه به خصوصیات آنها ،در
صنعت خودرو کار گستردهای دارد.
:Aمخروط بیرونی :Dفنر
:Bمخروط داخلی :Eلنت اصطکاکی
 :Xزاویه مخروط
:Cشیار ماهک
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زیاد

شکل ١٤

شکل ١٥

١
٢

٢ــ١ــ اﺟﺰا و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻼچﻫﺎی ﺧﻮدرو
ﮐﻼچ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﻼچ از ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
 ١٦و  ١٧ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
١ــ ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ
٢ــ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺸﺎری
٣ــ رﻳﻨﮓ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه
٤ــ ﻓﻨﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ
٥ــ ﺷﻔﺖ ورودی ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه
٦ــ دو ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻼچ
٧ــ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﮐﻒ ﮔﺮد)ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ(
٨ــ ﻟﻨﺖ

٣
٤

٥
٦

٦

٨
٧

ﺷﮑﻞ ١٦
٢
٣
٤
٧
٥

ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﻨﺖ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ
ﻓﺸﺎری در ﺣﺎﻟﺖ آزاد ﺷﺪن
٨

 ٠/٣اﻟﯽ  ٠/٥ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ

ﺷﮑﻞ ١٧

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻳﻦ ﮐﻼچ راﻧﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه
را ﻗﻄﻊ ﻳﺎ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ،ﻗﺪرت از
ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن )ﺷﮑﻞ (١٨ﻣﻮﺗﻮر از
ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ،ﮐـﻪ ﺑـﻪوﺳﻴﻠﻪی ﮐـﻼچ ﺻﻮرت ﻣـﯽﮔﻴﺮد،ﻣﻮﺗﻮر آزاداﻧﻪ
ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﮐﻼچ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﻮﻗﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺗﻮر وﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ
دﻧﺪه را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺪون ﻗﻄﻊ ﺷﺪن )ﺷﮑﻞ  (١٩ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺘﻘﺎل
ﻗﺪرت ،ﺧﻼص ﮐﺮدن دﻧﺪه ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و درﮔﻴﺮ ﮐﺮدن دﻧﺪهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺷﮑﻞ ١٩

ﺷﮑﻞ ١٨ــ ﮐﻼچ درﺣﺎل آزاد ﺷﺪن

٩

ﺗﻔﺎوت در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪی ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ آﺳﻴﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﻴﺪ )ﺷﮑﻞ  (٢٠وﻗﺘﯽ ﮐﻼچ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺟﺮﻳﺎن
ﻗﺪرت ﻗﻄﻊ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺸﺎر از روی دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺧﺎرج ﮐﺮدن دﻧﺪهﻫﺎ از ﺣﺎﻟﺖ درﮔﻴﺮی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﺑﺎ ﺟﺪا
ﺷﺪن ﭼﺮخدﻧﺪه ﻫﺎ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر از ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه
ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻼچ دﻧﺪه ﻣﺤﺮک،ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه آزاداﻧﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﻳﺮ دﻧﺪهﻫﺎی ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه دوران ﮐﻨﺪ.ﻋﻤﻞ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺮﻋﺖ دﻧﺪه ﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وﺳﺎﻳﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻢ
ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،درﮔﻴﺮ
ﮐﺮدن دﻧﺪهﻫﺎ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و اﻳﺠﺎد ﺻﺪاﮐﺮدن و
آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺷﮑﻞ ٢٠

درﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻼچ
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه را در وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻼص ﻗﺮار
داد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ رﻫﺎﮐﺮدن ﭘﺪال ﮐﻼچ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدن
ﻣﻮﺗﻮر ،ﻫﻴﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻟﻒ ــ ﮔﻴﺮﺑﮑﺲ در ﺧﻮدرو ﻣﺤﺮک ﻋﻘﺐ

ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ از ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ ﮔﺮدش درآورد
ﺑﺪون اﻳﻦﮐﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ازﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﭘﺲ از روﺷﻦ
ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎ را روی ﭘﺪال ﮐﻼچ ﻓﺸﺎرداد و ﮐﻼچ را آزاد
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻼص
در ﻳﮏ دﻧﺪهی ﻣﻌﻴﻦ ،ﻗﺮار داد.

ب ــ ﮔﻴﺮﺑﮑﺲ درﺧﻮدرو ﻣﺤﺮک ﺟﻠﻮ
ﺷﮑﻞ ٢١

١٠

١ــ٢ــ١ــ اﺻﻮل ﮐﺎرﮐﻼچ :ﮐﺎر ﮐﻼچ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻤﺎس
اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﺑﻴﻦ دوﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰی ﻣﺤﺮک و ﺳﻄﻮح اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﻏﻴﺮﻓﻠﺰی
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی روی ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ
ﻃﻴﺎر( و دﻳﮕﺮی روی ﺻﻔﺤﻪی ﻓﺸﺎری ﮐـﻼچ ﻗﺮار دارد
)ﭼﺮخ ّ
)ﺷﮑﻞ .(٢٢وﻗﺘﯽ ﮐﻼچ در وﺿﻌﻴﺖ درﮔﻴﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻓﺸﺎر ﻓﻨﺮ ﺑﻴﻦ ﮐﺎور و ﺻﻔﺤﻪی ﻓﺸﺎری ،ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را ﺑﻴﻦ دو
ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ و ﺻﻔﺤﻪی ﻓﺸﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ
)ﺷﮑﻞ ﻫﺎی٢٣و .(٢٤اﺻﻄﮑﺎک ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐـﺎرﮐﺮدن ﻣـﻮﺗﻮر ،ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ ﺑﺎ ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ و ﺻﻔﺤﻪی ﻓﺸﺎری
ﺑـﭽﺮﺧﺪ ﻧـﻈﺮ ﺑـــﻪ اﻳﻦﮐــﻪ ﺗــﻮﭘﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐـﻼچ ﺑــﺎ ﺷﺎﻓﺖ ﮐـﻼچ

ﺷﮑﻞ ٢٢

ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ در ﺣﺎﻟﺖ آزاد
ﺷﮑﻞ ٢٣

ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ در ﺣﺎﻟﺖ درﮔﻴﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت
ﺷﮑﻞ ٢٤

١١

(شکل  .)٢٥درگیر است ،شافت کالچ نیز همواره باموتور خواهد
چرخید برای جدا کردن موتور ازجعبه دنده ،پدال کالچ فشار
داده میشود .این عمل از راه سیستم فرمان کالچ ،دوشاخه ی
کالچ (شکل .)٢٦را به کار میاندازد و آن هم یاتاقان کفگرد
(بلبرینگ کالچ) را بهسوی فالیویل بهحرکت درمیآورد .حرکت
یاتاقان کفگرد در این جهت ،موجب آزاد شدن نیروی فنر که
صفحه فشاری ،صفحه کـالچ وفالیویل را بههم فشار میدهد
میگردد و باعث میشود که صفحهی فشاری مستقل از صفحه
کالچ بچرخد ،زیرا با این عمل صفحهی فشاری از صفحه کالچ
دور میشود.
١ــ فالنچ میل لنگ
٢ــ بلبرینگ
٣ــ لنت صفحه کالچ
٤ــ دنده فالیویل
٥ــ فالیویل
٦ــ کاور
٧ــ صفحه فشاری
٨ــ فنر دیافراگمی
٩ــ یاتاقان کف گرد(بلبرینگ کالچ)
١٠ــ دو شاخه ی کالچ
١١ــ لوله محافظ شفت ورودی جعبه دنده
١٢ــ شفت ورودی جعبه دنده
١٣ــ پایه دوشاخه کالچ

٦ ٧٨

٥

٩

٣
٢

١٠
١١

١٢

١٣

شکل ٢٥

شکل ٢٦

2ــ2ــ 1صفحه کالچ :صفحه کالچ یک طرح بالشتکی
دارد که در موقع درگیرشدن کالچ تأثیر نرمشی یا بالشتکی بین سطوح
درگیرشونده پدید میآورد.
در ضمن ،صفحه کالچ یک طرح ارتعاشگیر نیز دارد که از
انتقال ارتعاشات پیچشی مـوتـور بـه جعبه دنده بلعکس را جلوگیری
مینماید .شکل  ٢٧طرح بالشتکی و ارتعاشگیر رادر یک نوع
مجموعه کالچ نمایش میدهد.
شکل ٢٧
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٤

١

ﻃﺮح ﺑﺎﻟﺸﺘﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ورقﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻣﻮجدار اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻟﻨﺖﻫﺎی ﮐﻼچ ﺑﺎ ﭘﺮچ ﻏﻴﺮﻓﻮﻻدی ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﻨﺖﻫﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﭘﺮچ )درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ( ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪی ﻓﻮﻻدی ﻓﻨﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﻴﺦ
ﭘﺮچ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮑﯽ از ﻟﻨﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﻣﯽدﻫﺪ و از
داﺧﻞ ﻟﻨﺖ دﻳﮕﺮ آزاداﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻼچ درﮔﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻮجﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪی ﻓﻮﻻدی ﮐﻤﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ )ﺻﺎف( ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ
 (٢٨و ﻳﮏ اﺛﺮ ﺑﺎﻟﺸﺘﮑﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد.

روﺑﻨﺪه
واﺷﺮ ﻟﻘﯽ ﮔﻴﺮ

ﺗﻮﭘﯽ
ﻟﻨﺖ

ﭘﺮچ ﻓﻮﻻدی
ﻓﻨﺮ ﻣﺎرﭘﻴﭻ

ورق ﻓﻮﻻدی ﻣﻮج دار )ﻓﻨﺮﺑﺮﮔﯽ(
ﺷﮑﻞ ٢٨

ﻃﺮح ارﺗﻌﺎشﮔﻴﺮ )ﺷﮑﻞ  (٢٩ﭼﻨﺪ ﻓﻨﺮ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ
دارد .اﻳﻦ ﻓﻨﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪی اﺻﻠﯽ و ﺗﻮﭘﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ ﺗﻮﺳﻂ
ﻳﮏ روﺑﻨﺪ ﭘﺮچ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺻﻔﺤﻪی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﭘﯽ ﮐﻼچ را
از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻨﺮﻫﺎی ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻪﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽآﻳﺪ .اﻳﻦ ﻓﻨﺮﻫﺎ ارﺗﻌﺎﺷﺎت
ﭘﻴﭽﺸﯽ را ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﮐﻼچ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر
در ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ ،ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨﺲ
ﻟﻨﺖﻫﺎی ﮐﻼچ اوﻟﻴﻪ از اﻟﻴﺎف آزﺑﺴﺖ )ﭘﻨﺒﻪﻧﺴﻮز( ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم آن ،اﻟﻴﺎف ﻓﻠﺰی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪهای ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و
ﭘﺮس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪاﻳﻦ ﮐﻪ آزﺑﺴﺖ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ
و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ زﻳﺎنآور ،اﻣﺮوزه ﻣﻮاد دﻳﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻴﺎژﻫﺎی
) (Ferodo, Reybestosﻓﻠﺰ و ﺳﺮاﻣﻴﮏ )ﺷﮑﻞ  (٣٠را ﺟﺎیﮔﺰﻳﻦ
آن ﮐﺮدهاﻧﺪ .در روی ﻟﻨﺖ ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻴﻪی

ﺷﮑﻞ ٢٩

ﺷﮑﻞ ٣٠

١٣

ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه )در اﺛﺮ اﺻﻄﻼک ﺑﻴﻦ اﺟﺰای ﮐﻼچ( و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
از ﻟﻐﺰش اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد )ﺷﮑﻞ .(٣١

ﺷﮑﻞ ٣١

٣ــ٢ــ١ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻔﺤﻪی ﻓﺸﺎری) :ﺷﮑﻞ(٣٢
اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻴﻞدﻫﻨﺪهی ﺻﻔﺤﻪی ﻓﺸﺎری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﮐﻒﮔﺮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ ،آﺳﻴﺎﺑﮏ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و
ﻧﻴﺮوی اﻋﻤﺎﻟﯽ از آن ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزوﻫﺎی ﻓﻨﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد
و ﺗﻤﺎم ﻓﻨﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ ﺑﻪ رﻳﻨﮓ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﻮﻻ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ
ﻣﺤﺪب اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻨﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ّ
ﻣﻘ ّﻌﺮ درﻣﯽآﻳﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﺸﺎری ﮐﻼچ از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ
١ــ ﮐﺎور
٢ــ ورق ﻓﻮﻻدی
٣ــ ﭘﺮچ
٤ــ ﻓﻨﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ
٥ــ رﻳﻨﮓ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه
٦ــ ﭘﺎﻳﻪ
٧ــ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺸﺎری
٨ــ ﭘﺮچ

١
٢
٣

٤

٥
٦
٧
٨

١٤

ﺷﮑﻞ ٣٢

ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ  ٣٣وﺿﻌﻴﺖ درﮔﻴﺮی )ﮐﻪ در آن دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ
ﻣﺤﺪب درآﻣﺪه اﺳﺖ( و ﺷﮑﻞ  ٣٤وﺿﻌﻴﺖ آزاد
ﻓﻨﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ّ
ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ ٣٣

ﺷﮑﻞ ٣٤

٣ــ١ــ ﮐﻼچ ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ
ﻧﻮع ١ــ ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ ﺳﺎده
ﮐﻼچﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ در دو ِ
٢ــ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﺎور )ﺗﻮرگ ﮐﻨﻮﺗﻮر( وﺟﻮد دارد .ﻧﻮع ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﺎور
)ﺷﮑﻞ  (٣٥در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪدﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﺷﮑﻞ ٣٥

١٥

١ــ٣ــ١ــ مبدل گشتاور :مبدل گشتاور (شکل )٣٦
از سه قطعه که در داخل محفظه ای قرار دارند ،تشکیل شده
است .این سه عضو عبارتند از:
ــ ایمپلر (پمپ)
ــ توربین
ــ استاتور
١ــ پمپ
٢ــ استاتور
٣ــ کالچ یکطرفه
٤ــ شفت ورودی جعبه دنده
٥ــ شفت لوله ای
٦ــ پیستون
٧ــ محفظه مبدل گشتاور
٨ــ توپی کالچ چند صفحه ای
٩ــ محفظه خارجی کالچ چند صفحه ای
١٠ــ توربین
تیغه های پمپ روغن داخل محفظه را به طرف توربین
هدایت میکند و پرههای توربین با دریافت روغن شروع به َد َوران
می کنند (شکل  )٣٧روغنهای موجود در مدل گشتاور دارای دو
جریان گردابی و َد َورانی هستند در نقطهی کوپلینگ مقدار جریان
دورانی حداکثر و جریان گردابی حداقل است (شکل  .)٣٨عضو
دیگر این مجموعه استاتور است که بین پرههای پمپ توربین
قرار دارد (شکل  .)٣٨استاتور جریان خروجی توربین و جریان
ورودی پمپ را اصالح و جریانی درجهت موافق حرکت پمپ
ایجاد مینماید .نیروی جریان روغن از استاتور با شتاب دادن به
جریان ِ
روغن ورودی پمپ ،مقدار گشتاور منتقل شده از پمپ به
توربین را افزایش میدهد.
٦ــ شفت ورودی جعبه دنده
١ــ توربین
٧ــ یاتاقان
٢ــ پمپ
 ٨ــ نیروی موتور
٣ــ استاتور
 ٥،٤و9ــ کالچ قفل کننده
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١٠

١

٩
٢
٨

٣

٧

٤
٦
٥

شکل ٣٦
توربین
استاتور

١

٩

٢

٨

٣

٧
٦

چپ
شکل ٣٨

٤

٥
شکل ٣٧

٤ــ١ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻼچ
ﻧﻮع و
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻼچ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری در دو ِ
ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ و ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ
اﻫﺮمﺑﻨﺪی ﭘﺪال ،ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻼچ و
ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﮐﻒﮔﺮد اﺳﺖ.
١ــ٤ــ١ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﮐﻼچ :در
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮﮐﺖ از ﭘﺪال ﺑﻪ دوﺷﺎﺧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ
اﻫﺮمﺑﻨﺪی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )ﺷﮑﻞ (٣٩وﻟﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺎ ﮐﻼچ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ از ﻧﻮع ﺳﻴﻤﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ در آن
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪی ﺳﻴﻢ ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه )ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﻮﻻدی ﻣﯽدﻫﺪ و در داﺧﻞ ﻏﻼف ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ ﻗﺮار دارد(
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد )ﺷﮑﻞ  (٤٠در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻧﻮع ﺳﻴﻤﯽ،
ﻏﻼف ﻣﺤﺎﻓﻆ از ﻳﮏ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪی اﻫﺮمﺑﻨﺪی ﭘﺪال ﮐﻼچ و از
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ روی ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﻣﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﭘﺪال
ﻳﮏ ﺳﺮﺳﻴﻢ ﮐﻼچ ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺪال ﺑﻪ ﺳﺮ دﻳﮕﺮ ﺳﻴﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ
دوﺷﺎﺧﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻴﺮوی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎی راﻧﻨﺪه
و اﻫﺮم ﭘﺪال ﮐﻼچ ﺑﻪ آﺳﻴﺎﺑﮏ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ ﻧﻴﺮوی ﻓﻨﺮﻫﺎی
ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﺸﺎری را ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ ،ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ
و ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺸﺎری از ﻳﮏدﻳﮕﺮ آزاد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﻴﺮوی ﻓﺸﺎری
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺻﻔﺤﻪی ﻓﺸﺎری ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ ﻟﻐﺰش
ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ و ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺸﺎری را ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤١

ﻓﻨﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺪال

ﺷﮑﻞ ٣٩
ﺳﻴﻢ ﮐﻼچ

ﭘﺪال

دو ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻼچ

ﻓﻨﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ دﻫﻨﺪه دو ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﮑﻞ ٤٠

ﺷﮑﻞ ٤١

١٧

٢ــ٤ــ١ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ ﮐﻼچ :اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ درﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻫﺮمﺑﻨﺪی زﻳﺎدی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮﮐﺖ از ﭘﺪال
ﺑﻪ دوﺷﺎﺧﻪی ﮐﻼچ ﻻزم اﺳﺖ ﻳﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﻨﺮﻫﺎی ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪی
در ﮐﻼچ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﺠﺎد و ﻟﻐﺰش ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ ،ﺻﻔﺤﻪ
ﮐﻼچ و ﺻﻔﺤﻪی ﻓﺸﺎری ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در آزاد
ﮐﺮدن ﮐﻼچ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد )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

١
٢

٤

٣
٥

٦
٧
٨

١٠

٩

١١

ﺷﮑﻞ ٤٢

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ ﮐﻼچ )ﺷﮑﻞِ (٤٣
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪال،
ﺳﻴﻠﻨﺪراﺻﻠﯽ ،ﻟﻮﻟﻪی راﺑﻂ ،ﺳﻴﻠﻨﺪر ﭘﺎﻳﻴﻦ و دوﺷﺎﺧﻪ ﮐﻼچ
اﺳﺖ.
١ــ ﭘﺪال
٢ــ ﻣﻴﻠﻪ راﺑﻂ
٣ــ ﻣﺨﺰن ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ
٤ــ ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ
 ٥ــ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﮐﻒ ﮔﺮد
٦ــ ﻟﻮﻟﻪ
٧ــ دو ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻼچ
 ٨ــ ﮔﺮدﮔﻴﺮ
٩ــ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﭘﺎﻳﻴﻦ
١٠ــ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ
١٨

٣

٢

٤
١٠

٥

٩

٧

٦

٨

ﺷﮑﻞ ٤٣

١

در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﭘﺪال ﮐﻼچ ،ﻣﻴﻠﻪی راﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺪال
و ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪن ﻳﮏ ﭘﻴﺴﺘﻮن و
ﻻﺳﺘﻴﮏ آﺑﻨﺪی در داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،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 ﻟﻮﻟﻪی
راﺑﻂ و ﺳﻴﻠﻨﺪر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﻴﺴﺘﻮن و ﻣﻴﻠﻪی ﻓﺸﺎری ﺳﻴﻠﻨﺪر
ﭘﺎﻳﻴﻦ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽآورد ،ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدن ﻣﻴﻠﻪی ﻓﺸﺎری
ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪی ﮐﻼچ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺪال ﺑﻪ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﮐﻒﮔﺮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ
و ﮐﻼچ آزاد ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﭘﺪال ﮐﻼچ رﻫﺎ ﺷﻮد .ﻧﻴﺮوی اﻋﻤﺎﻟﯽ
ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻨﺮ ﺑﺮﮔﺮدان ﭘﻴﺴﺘﻮن در ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ اﺑﺘﺪای
ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ ارﺳﺎﻟﯽ
اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد و ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺤﺖ ﻧﻴﺮوی ﻓﻨﺮ ﺻﻔﺤﻪی ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﮐﻒﮔﺮد ،دوﺷﺎﺧﻪ ،ﻣﻴﻠﻪی ﻓﺸﺎری و ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺳﻴﻠﻨﺪر ﭘﺎﻳﻴﻦ
اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ ﻳﺎ ﻣﺨﺰن آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
١ــ درﭘﻮش ﻣﺨﺰن ٢ــ درﭘﻮش داﺧﻠﯽ ٣ــ ﻻﺳﺘﻴﮏ
آﺑﻨﺪی ٤ــ ﺷﻨﺎور ٥ــ ﻣﺨﺰن ٦ــ ﺑﺴﺖ ٧ــ واﺷﺮ  ٨ــ دوﺷﺎﺧﻪ
٩ــ ﻣﻬﺮه ١٠ــ ﮔﺮدﮔﻴﺮ ١١ــ ﺧﺎر ﺣﻠﻘﻪ ای ١٢ــ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
١٣ــ ﻣﻴﻠﻪ ﻓﺸﺎری ١٤ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﺴﺘﻮن ١٥ــ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ
)ﺷﮑﻞ(٤٤

١
٢
٣
٤
٨

٩

١١ ١٠
١٢

٥
٦

١٣
١٤
٧

١٥

ﺷﮑﻞ ٤٤

٢
١
٣
٤
٥
ﺷﮑﻞ ٤٥

١ــ ﮔﺮدﮔﻴﺮ ٢ــ ﻣﻴﻠﻪ ﻓﺸﺎری ٣ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﺴﺘﻮن وﻻﺳﺘﻴﮏ
آﺑﻨﺪی٤ــ ﻓﻨﺮ ٥ــ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﻴﻠﻨﺪرﭘﺎﻳﻴﻦ )ﺷﮑﻞ(٤٥

ﺷﮑﻞ ٤٦

١٩

٥ــ١ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن،ﻧﺼﺐ ،ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﯽ و
رﻓﻊ ﻋﻴﺐ اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻼچ
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻼچ ،ﻗﺒﻞ از
ﺷﺮوع ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی
ﺳﺎزﻧﺪهی ﺧﻮدرو را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻻزم را ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ
و ﺗﻌﻤﻴﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﻴﺮی
ﻟﻮﻟﻪ و ﻇﺮف ﺷﻔﺎف
ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﻮای ﻓﺸﺮده
ﮔﺮﻳﺲ ﻣﺨﺼﻮص
ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺮﻣﺰ
ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ :ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ
داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ارﺗﻔﺎع ﭘﺪال ﮐﻼچ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻴﺪ:
ﺧﻮدرو را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﭘﺪال ﮐﻼچ ﺗﺎ ﺳﻴﻨﯽ
ﺟﻠﻮ ﻳﺎﮐﻒ اﺗﺎق ﺧﻮدرو را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ وﻣﻘﺪار ارﺗﻔﺎع ﭘﺪال
ﮐﻼچ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ارﺗـﻔـﺎع ﭘـﺪال ﮐـﻼچ ،ﻣﻬﺮهی
ﻗﻔﻞﮐﻨﻨﺪهی ) (Aرا ﺑﺎزﮐﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﭘﻴﭻ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪهی
ﺣﺮﮐﺖ ،ارﺗﻔﺎع ﭘﺪال ﮐﻼچ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٧

 ٨ﺳﺎﻋﺖ

زﻣﺎن:

ﭘﻴﭻ ﻣﺘﻮﻗﻒﮐﻨﻨﺪه

ارﺗﻔﺎع ﭘﺪال

ﺧﻼﺻﯽ ﭘﺪال
ارﺗﻔﺎع رﻫﺎﺷﺪن ﭘﺪال
ﺷﮑﻞ ٤٧

٢٠

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻼﺻﯽ ﭘﺪال ﮐﻼچ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻴﺪ:

ﺧﻼﺻﯽ

ﭘﺪال را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻘﺪار ﺣﺮﮐﺖ ِ
ﭘﺪال ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﺰان ﺧﻼﺻﯽ ﭘﺪال
اﺳﺖ ،آن را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٨

ﺷﮑﻞ ٤٨

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻼﺻﯽ ﭘﺪال ﮐﻼچ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ
ﮐﻼچ ﻧﻮع ﺳﻴﻤﯽ:
ــ ﭘﺪال ﮐﻼچ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ و آزاد ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﻴﻢ ﮐﻼچ را در ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه ﺧﻮد ﺻﺎف ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٩

ﺷﮑﻞ ٤٩

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ٥٠ﻫﺮم دو ﺷﺎﺧﻪ ی ﮐﻼچ و ﺳﻴﻢ ﮐﻼچ را از
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دور ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﻟﻘﯽ ) (Aﻣﺎﺑﻴﻦ و ﺑﻴﻦ واﺳﻄﻪ و دوﺷﺎﺧﻪ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻣﻬﺮه ی ﺗﻨﻈﻴﻢ ) (Bﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪار ﺧﻼﺻﯽ و ارﺗﻔﺎع ﭘﺪال ﮐﻼچ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٥٠

٢١

در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ ﮐﻼچ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ:
ﻣﻬﺮه ﻗﻔﻞ ﮐﻦ )ﺷﮑﻞ  (٥١را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن
ﻣﻴﻠﻪ ی ﻓﺸﺎری ﺧﻼﺻﯽ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﻣﻬﺮه ﻗﻔﻞ ﮐﻦ را ﺗﺎ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺠﺎز ﺳﻔﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﻣﻘﺪار ﺧﻼﺻﯽ و ارﺗﻔﺎع ﭘﺪال ﮐﻼچ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﺮوع درﮔﻴﺮی ﮐﻼچ :ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﺮوع درﮔﻴﺮی ﮐﻼچ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:
اﻫﺮم ﺗﺮﻣﺰدﺳﺘﯽ را ﺑﮑﺸﻴﺪ وﭼﺮخ ﻫﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﺗﻮر را روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ ودر دور آرام ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
ﭘﺪال ﮐﻼچ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ و ﺑﻪ آراﻣﯽ اﻫﺮم ﺗﻌﻮﻳﺾ دﻧﺪه را
در وﺿﻌﻴﺖ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ ﻳﺎ ﻳﮏ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﺎ دﻧﺪه ﻫﺎ درﮔﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ٥١

ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﭘﺪال را آزاد ﮐﻨﻴﺪ وﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ی
درﮔﻴﺮی ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﻮرس ﻳﺎ ﮐﻒ اﺗﺎق را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﺮده و ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٥٢

ﻣﻬﺮه ﻗﻔﻞ ﮐﻦ

ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻮرس ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺪال

ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺪال
ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨﺎ
ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨﺎ از ﮐﻒ اﺗﺎق

٢٢

ﺷﮑﻞ ٥٢

اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٥٣
ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺪال را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺧﻼﺻﯽ ﭘﺪال را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﻴﻢ ﮐﻼچ را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺪار ﻫﻴﺪروﻟﻴﮏ ﮐﻼچ را ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.
دﻳﺴﮏ و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
در ﺻﻮرت آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﯽ ﺳﻴﻢ ﮐﻼچ و ﻏﻼف آن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻼچ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 ٢٥ mmﻳﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
ﻧﻘﻄﻪ ی درﮔﻴﺮی ﮐﻼچ

ﮐﻮرس ﺣﺪاﮐﺜﺮ

ﺷﮑﻞ ٥٣

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻴﻢ ﮐﻼچ
ﺑﺮای ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ
.(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 ﻏﻼف ﺳﻴﻢ ﮐﻼچ را از ﻣﺤﻞ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٥٤

ﭘﺪال ﮐﻼچ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺳﻴﻢ ﮐﻼچ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ و آن را از اﻧﺘﻬﺎی اﻫﺮم ﭘﺪال ﮐﻼچ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ )ﺷﮑﻞ
.(٥٥
ﺳﻴﻢ ﮐﻼچ را ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﻴﻢ ﮐﻼچ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٥٥

٢٣

ﻧﮑﺘﻪ:
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن آن اﺳﺖ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺪال ﮐﻼچ را ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ ﺳﻴﻢ ﮐﻼچ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻴﻢ ﮐﻼچ را ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻴﻢ ﮐﻼچ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﻴﺪ.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻴﺐ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ ﮐﻼچ
اﺟﺰا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻮب ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻧﺪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ روش ﭘﻴﺎده و ﺳﻮار ﮐﺮدن و
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ )ﺷﮑﻞ  (٥٦ﻣﯽ 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.
ﺷﮑﻞ ٥٦

ﺧﺎر

ﺧﺎر ِ
ﭘﻴﻦ 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.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺳﻄﻮح دارای رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺮﻣﺰ )روﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ(

ﺷﮑﻞ ٥٧

٢٤

آﻏﺸﺘﻪ ﻧﮕﺮدد ،ﭼﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮاﺑﯽ رﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت
ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ را ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﺋﻴﺪ.
ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٥٨

ﺷﮑﻞ ٥٨

ﭘﻴﭻ ﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ را ﺑﺎز و آن را از ﻣﺤﻞ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن اﺟﺰای ﺳﻴﻠﻨﺪر ﮐﻼچ )ﺷﮑﻞ  (٥٩ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:

ﺷﮑﻞ ٥٩

ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ٦٠ﺑﻪ ﮔﻴﺮه ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.
دو ﺷﺎﺧﻪ ی راﺑﻂ را ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﻬﺮه ی ﺿﺎﻣﻦ ﭘﻴﺎده
ﮐﻨﻴﺪ.
ﮔﺮدﮔﻴﺮ را ﺑـﻪ ﻋﻘﺐ ﺑـﮑﺸﻴﺪ و ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎر ﺟﻤﻊﮐﻦ
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.
ﭘﻴﺴﺘﻮن را ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮای ﻓﺸﺮده از داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺧﺎرج
ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٦١
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﯽ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﺮاب ﺷﺪن
ﻗﻄﻌﺎت ،ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوج ﭘﻴﺴﺘﻮن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٦٠

ﺷﮑﻞ ٦١

٢٥

ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ و اﺟﺰای آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻴﺪ:
ﻧﮑﺘﻪ :ﮐﻠﻴﻪ ی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎز ﺷﺪه را ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ
ﺷﻮﻳﻨﺪه ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣ ًﻼ از ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﭘﺎک و ﺑﺎ ﻫﻮای ﻓﺸﺮده
ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ را از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻴﺐ ،ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻴﺴﺘﻮن و ﻻﺳﺘﻴﮏ ﻫﺎی آب ﺑﻨﺪی را از ﻧﻈﺮ
ﺳﺎﻳﺶ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ و ﺗﺮک ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٦٢
ﻧﮑﺘﻪ :اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی
ﭘﻴﺴﺘﻮن و ﻻﺳﺘﻴﮏ ﻫﺎی آب ﺑﻨﺪی را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻴﻠﻪ ی ﻓﺸﺎری را ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎ
ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻴﻠﻪ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﺟﺰای ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻴﺪ:
ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ را در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  ٦٣ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺲ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ی ﮔﻠﻴﮑﻮل آﻏﺸﺘﻪ ﮐﻨﻴﺪ و
ﺳﭙﺲ آن را داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻣﻴﻠﻪ ی ﻓﺸﺎری و ﺧﺎر ﺣﻠﻘﻪ ای را ﻧﺼﺐ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:
ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ را روی ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺼﺐ و ﭘﻴﭻ ﻫﺎی آن را ﺗﺎ
ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺠﺎز ﺳﻔﺖ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٦٤
ﻟﻮﻟﻪ ی ﻣﺨﺰن روﻏﻦ را ﻧﺼﺐ و ﺗﺎ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺠﺎز ﺳﻔﺖ
ﮐﻨﻴﺪ.
اﺑﺘﺪا ﻣﻬﺮه ی ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﯽ روﻏﻦ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺗﺎ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺠﺎز ﺳﻔﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻴﻠﻪ ی ﻓﺸﺎری را ﺑﻪ ﭘﺪال ﮐﻼچ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

٢٦

ﺷﮑﻞ ٦٢

ﺷﮑﻞ ٦٣

ﺷﮑﻞ ٦٤
١ــ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوج روﻏﻦ ٢ــ ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ
٤ــ واﺷﺮ
٣ــ ﻣﻬﺮه

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ ﮐﻼچ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻫﻮاﮔﻴﺮی
ﮐﻨﻴﺪ:
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺻﻮرت ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻼچ ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ،
ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب آن را ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ .ﻋﻤﻞ
ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺨﺰن ﭘﻤﭗ ﮐﻼچ را ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺮﻣﺰ )روﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ( ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ
)ﺷﮑﻞ .(٦٥

ﺷﮑﻞ ٦٥

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

ﺷﮑﻞ ٦٦

٢٧

فرد مستقر در خودرو باید به آرامی توسط پدال چندین
بار پمپ کند (شکل .)67
فرد تعمیرکار ،همان طور که پدال فشرده است ،پیچ
هواگیری را شل کند تا خروج روغن آغاز شود ،سپس پیچ را
سفت کنید.
این عملیات را تکرار نمایید تا در داخل روغن در ظرف
شفاف هوا مشاهده نگردد.
نکته :هیچ گاه ازمایع ترمز (روغن ترمز) ،که به هنگام
هواگیری از سیستم خارج شده است ،مجدد ًا استفاده نکنید.
عملکرد سیستم کالچ را بعد از تعمیر کنترل کنید.
برای پیاده کردن سیلندر پایین کالچ به ترتیب زیر عمل کنید
(شکل :)68
خودرو را ثابت کنید.
پیچ هواگیری را باز کنید و روغن سیستم را در ظرف
مناسب تخلیه نمائید.
لوله ی رابط بین سیلندر اصلی و سیلندر پایین را باز
کنید (شکل .)69
پیچ های اتصال سیلندر پائین کالچ به پوسته ی جعبه دنده
را باز کنید.
نکته :آغشته شدن سطوح رنگ کاری شده به مایع ترمز
(روغن ترمز) موجب خرابی رنگ می شود.
برای بازکردن اجزای سیلندر پائین به ترتیب زیر عمل
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
نکته:برای رعایت ایمنی و جلوگیری از خراب شدن
قطعات ،مسیر خروج پیستون را با استفاده از پارچه مسدود نمایید.
برای بازرسی سیلندر پائین کالچ به ترتیب زیر عمل کنید.
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شکل 67
پیچ هواگیری

الستیک آب بندی

محل اتصال لوله رابط

پیستون
شکل 68

شکل 69

شکل 70

میله فشاری

ﻧﮑﺘﻪ :ﮐﻠﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎز ﺷﺪه را ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ
ﺷﻮﻳﻨﺪه ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣ ًﻼ از ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﭘﺎک و ﺑﺎ ﻫﻮای ﻓﺸﺮده
ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﭘﺎﺋﻴﻦ را از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﯽ و ﺧﻮردﮔﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٧١
ﻧﮑﺘﻪ :درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻴﺐ درﺳﻴﻠﻨﺪر آن را ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺴﺘﻮن و ﻻﺳﺘﻴﮏ آب ﺑﻨﺪی را از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺶ ،ﺗﺮک و
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺻﻮرت ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻮدن ﻫﺮﮐﺪام از ﻗﻄﻌﺎت،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﭘﻴﺴﺘﻮن و ﻻﺳﺘﻴﮏ آب ﺑﻨﺪی را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻴﻠﻪ ی ﻓﺸﺎری را از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺶ و ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ
)ﺷﮑﻞ .(٧٢
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻴﻠﻪ ی ﻓﺸﺎری را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﺟﺰای ﺳﻴﻠﻨﺪر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮐﻼچ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:

ﺷﮑﻞ ٧١

ﺷﮑﻞ ٧٢

ﺳﻄﻮﺣﯽ از ﭘﻴﺴﺘﻮن را ،ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ٧٣ﻣﺸﺨﺺ 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 ﮐﻼچ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن آن اﺳﺖ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻼچ را ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻼچ را ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻤﻴﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٧٣

٢٩

٦ــ١ــ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن ،ﻧﺼﺐ  ،ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ،
رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﮐﻼچ
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺧﻮدروﻫﺎ،
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﺳﺎزﻧﺪه ی
ﺧﻮدرو را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻻزم را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی
ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﻮای ﻓﺸﺮده
ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ :ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻼچ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:
ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه را از روی ﺧﻮدرو ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
روی ﭘﻮﺳﺘﻪ ی ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﺸﺎری )دﻳﺴﮏ( و ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ
ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و اﺑﺰار ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺻﻔﺤﻪ ی ﮐﻼچ را
ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٧٤
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮﺗﻮر ،ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٧٥
ﭘﻴﭻ ﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﺸﺎری ﺑﻪ ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ را در ﺳﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  (٧٦ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ و ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﺸﺎری را از ﻣﺤﻞ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﮐﻠﻴﻪ ی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را
ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻮﻳﻨﺪه ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻮاد
آﻻﻳﻨﺪه ﭘﺎک و ﺑﺎ ﻫﻮای ﻓﺸﺮده ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﮐﻼچ را از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ ،ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﺸﺎر و
ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ
اﺑﺰار دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺎز دارد ،ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.

٣٠

زﻣﺎن:

 ١٠ﺳﺎﻋﺖ

ﺷﮑﻞ ٧٤

ﺷﮑﻞ ٧٥

ﺷﮑﻞ ٧٦

ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻴﺪ:
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﯽ و روﻏﻨﯽ ﺷﺪن ﻟﻨﺖ ،ﺷﻞ
ﺷﺪن ﭘﺮچ ﻫﺎ و ﻓﻨﺮ ،وﺟﻮد ﺗﺮک ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺟﺰا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٧٧

ﻧﮑﺘﻪ:
اﮔﺮ ﻟﻨﺖ ﻫﺎ روﻏﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﮔﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺖ روﻏﻦ را ﻣﺸﺨﺺ و ﮐﺎﺳﻪ
ﻧﻤﺪ ،واﺷﺮ و … را ﺗﻌﻤﻴﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
اﮔﺮ ﻟﻨﺖ ﺗﺮک داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮچ ﻫﺎ
وﻓﻨﺮﻫﺎ ﺷﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٧٨

ﺷﮑﻞ ٧٨

ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎدی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ:
ﻣﻘﺪار ﺳﺎﻳﺶ ﻟﻨﺖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی
ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٧٩
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻖ ﻣﺤﻞ ﭘﺮچ  ٠/٣ mmاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٧٩

٣١

ﻧﮑﺘﻪ :اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﮐﻢ ﺗﺮ
ﺷﻮد ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺎب داﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﮐﻼچ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٨٠
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺎب داﺷﺘﻦ  ٠/٧ mmاﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ :اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻟﻨﮕﯽ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٨٠

ﻫﺰار ﺧﺎرﺗﻮﭘﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﻴﺪ .و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﺷﻔﺖ ورودی ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ،ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ
را روی آن ﻧﺼﺐ و ﻳﺎ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺖ آرام و ﻧﺮم ﺻﻔﺤﻪ
ﮐﻼچ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٨١

ﺷﮑﻞ ٨١

ﻣﻘﺪار ﻟﻘﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ روی ﺷﻔﺖ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ
)ﺷﮑﻞ .(٨٢
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻟﻘﯽ  ٠/٤ mmاﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ :اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻟﻘﯽ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻔﺖ
ورودی ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﻣﻌﻴﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٨٢

٣٢

ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺸﺎری ﮐﻼچ )دﻳﺴﮏ( را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ
ﮐﻨﻴﺪ:
ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎس ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﺸﺎری ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را از
ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺶ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺎر و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٨٣
ﻧﮑﺘﻪ :اﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﺧﻂ اﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﻳﺎ ﺷﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﺴﮏ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٨٣

ﻣﻘﺪار ﺗﺎب داﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﺸﺎری را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻴﻠﺮ و
ﮔﻮﻧﻴﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٨٤
ﻧﮑﺘﻪ :اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از
ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺸﺎری را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٨٤

ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﮐﻼچ ﺑﺎ ﻓﻨﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ را از ﻧﻈﺮ
ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٨٥
اﮔﺮ ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﺸﺎری را
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٨٥

٣٣

ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ:
ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺶ،
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺎر و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ
)ﺷﮑﻞ .(٨٦
ﻧﮑﺘﻪ:
اﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺧﻂ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻳﺎ ﺷﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ را ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺎری ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﮑﻞ ٨٦

ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ٨٧روی ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ
ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﻮﺗﻮر را ﻳﮏ دور ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار
ﺗﺎب داﺷﺘﻦ ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺎب داﺷﺘﻦ
 ٠/٢ mmاﺳﺖ
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ ﺑﻪ روش زﻳﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٨٧

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

ﺷﮑﻞ ٨٨

٣٤

در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﮐﻼچ ،ﻳﮑﯽ از
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  ٨٩ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﻳﺪ .اﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.

ﺷﮑﻞ ٨٩

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

ﺷﮑﻞ ٩٠

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

ﺷﮑﻞ ٩١

٣٥

ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺎری ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد
ﺷﻮﻳﻨﺪه ی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﭘﺎک و ﺑﺎ ﻫﻮای ﻓﺸﺮده ﺧﺸﮏ
ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٩٢
روش ﻧﺼﺐ ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن آن
اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٩٢

ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﺸﺎری
و ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ ،اﺑﺰارﻫﺎ ودﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮ ﮐﺎر از ﻣﻮاد
آﻻﻳﻨﺪه و روﻏﻦ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﮐﻼچ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:
در اﺑﺘﺪا ﺷﻔﺖ ورودی ﮔﻴﺮﺑﮑﺲ را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ و ﻫﺰارﺧﺎر
ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه را ﺑﺎ ﻗﺸﺮ ﻧﺎزﮐﯽ از ﮔﺮﻳﺲ ﻧﻮع ﻟﻴﻨﻴﻮم ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را روی ﺷﻔﺖ ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آن را
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٩٣
ﺷﮑﻞ ٩٣

ﮔﺮﻳﺲ اﺿﺎﻓﯽ را ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ روی
ﺗﻮﭘﯽ آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺎک ﮐﻨﻴﺪ و دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻟﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﮔﺮﻳﺲ آﻏﺸﺘﻪ ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ را در ﺟﻬﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ )ﺷﮑﻞ
.(٩٤
ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪه را روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ ﺳﻮار ﮐﻨﻴﺪ.

٣٦

ﺷﮑﻞ ٩٤

ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ و ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪه را روی ﻓﻼ ﻳﻮﻳﻞ ﺳﻮار
ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ.(٩٥

ﺷﮑﻞ ٩٥

ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﺸﺎری و ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ 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.
ﺷﮑﻞ ٩٦

ﭘﻴﭻ ﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﺸﺎری ﺑﻪ ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ را در ﺳﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  ٧٦ﺗﺎ ﮔﺸﺘﺎور
ﻣﺠﺎز ﺳﻔﺖ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ.(٩٧
ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪه را ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٩٧

٣٧

ﺗﻨﻈﻴﻢ 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 اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻓﻨﺮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺧﺘﻼف  ٠/٥ mmاﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺻﻮرت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار
ﻣﺨﺼﻮص ،رأس ﻓﻨﺮﻫﺎ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﮐﻼچ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:
ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﮐﻼچ را از ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه
ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٩٨

ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻬﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در )ﺷﮑﻞ (٩٩
ﺑﻪﭼﺮﺧﺶ درآورﻳﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﻮری وارد ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮕﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ َد َوراﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﮔﺮدد.

ﺷﮑﻞ ٩٩

ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﻨﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ و دوﺷﺎﺧﻪ ﮐﻼچ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ــ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﮐﻼچ 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 ﮐﻼچ را ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﮐﻨﻴﺪ.
دوﺷﺎﺧﻪ ی ﮐﻼچ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ:
ــ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﮐﻼچ،
٣٨

ﺷﮑﻞ ١٠٠

ــ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه؛
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﻋﻴﺒﯽ دو ﺷﺎﺧﻪ ی ﮐﻼچ راﺗﻌﻮﻳﺾ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  ١٠١را ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺲ
ﻟﻴﻨﻴﻮم ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن آﻏﺸﺘﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﮐﻼچ 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 ﮐﻼچ و ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل
ﻗﺪرت آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻼچ
ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﻮﻳﺾ دﻧﺪه

ﺷﮑﻞ ١٠١

٣٩

