
٨٤

نکته:
ــ قطعات و پوسته را بايد قبل از سوار کردن کامًال شست 

و شو کرد.
ــ قطعات را از نظر سايش و خرابی بررسی کنيد.

ــ بلبرينگ های محور بايد با هم تعويض گردند.
ــ تمام کاسه نمدها را تعويض کنيد.

نصب  از  قبل  را  اصطکاکی  سطوح  و  دنده ها  تمام  ــ 
روغن کاری کنيد.

ــ از چسب آب بندی مناسب استفاده کنيد.
ــ پيچ ها و مهره ها را تا گشتاور مجاز سفت کنيد. 

٢ــ٦ــ دستورالعمل بستن اجزای جعبه دنده
مراحل بستن قطعات برعکس مراحل باز کردن آن است. 

نکته: 
 قطعات و پوسته را بايد قبل از سوار کردن کامًال با مايع 

شوينده مناسب تميز و با هوای فشرده خشک کنيد.
 قطعات را از نظر سايش و خرابی بررسی کنيد.

تعويض  هم  با  بايد  محور  يک  روی  بلبرينگ های   
گردند.

 تمام کاسه نمدها را تعويض کنيد.
نصب  از  قبل  را  اصطکاکی  سطوح  و  دنده ها  تمام   

روغن کاری کنيد.
 از چسب آبندی مناسب استفاده کنيد.

 پيچ ها و مهره ها را تا گشتاور مجاز سفت کنيد.

٣ ــ٦ ــ عيب يابی و رفع عيب، تنظيم و کنترل نهايی 
جعبه دنده

قبل از شروع عيب يابی و تعمير نکات زير را انجام دهيد:
ــ قطعات را کامًال با مايع شوينده مناسب تميز و با هوای 

فشرده خشک کنيد. 
ـ قطعات را از نظر سايش و خرابی بررسی کنيد.  ـ

تعويض  را  آن ها  و   شناسايی  را  مصرف  يک بار  قطعات 
کنيد. 

زمان:                                 ٤ساعت



٨٥

٤ــ٦ــ دستورالعمل باز کردن قطعات شفت ورودی
ابزار و  وسايل مورد نياز

ابزارهای عمومی
ابزارهای مخصوص

فيلتر
توضيح  ايمنی در هر مرحله از کار  ايمنی: نکات  نکات 

داده می شود. 
عمل  زير  ترتيب  به  ورودی  شفت  قطعات  باز کردن  برای 

کنيد: 
ــ مقدار خالصی محوری دنده های ٣ و٤ را روی شفت 

ورودی اندازه گيری کنيد (شکل ٢١٩). 
مطابق  را  شفت  و  ببنديد  گيره  روی  را  کش  بلبرينگ   

شکل ٢٢٠ روی آن سوار کنيد.
 با استفاده از بلبرينگ کش مجموعه ی توپی و کشويی 
دنده ی سوم و چهارم، بوش و دنده ی چهارم، رول بلبرينگ عقب 

شفت ورودی را از محل نصب شده پياده کنيد.

نکته:
عالمت  چهارم  و  سوم  دنده ی  کشويی  و  توپی  روی  ــ 

تطبيق بزنيد. 
جلوگيری  کش  بلبرينگ  توسط  شفت  صدمه ديدن  از  ــ 

به  عمل آوريد. 
ــ با استفاده از بلبرينگ کش، رول بلبرينگ جلوی شفت 

ورودی را پياده کنيد (شکل ٢٢١). 

شکل ٢١٩

زمان:                              ١ ساعت

شکل ٢٢١

شکل ٢٢٠



٨٦

٥  ــ٦ــ دستورالعمل بازرسی و تعمير شفت ورودی
ابزار و وسايل مورد نياز

کوليس
برای بازرسی و تعمير شفت زير به ترتيب زير عمل کنيد: 

ــ برای تمام قطعات بازديد ظاهری انجام دهيد. 
ــ قطر داخلی و خارجی و دو پهنی بوش دنده ی چهارم را 

اندازه گيری کنيد (شکل ٢٢٢).

اندازه گيری  را  چهارم  دنده ی  پهنی  دو  و  داخلی  ـ قطر  ـ
کنيد (شکل ٢٢٣).

رول  و  توپی  با  تماس  محل  از  را  چهارم  دنده ی  طول  ــ 
بلبرينگ اندازه گيری کنيد (شکل ٢٢٤).

شکل ٢٢٢

شکل ٢١٩

زمان:                                 ١ ساعت

شکل ٢٢٤

شکل ٢٢٣



٨٧

ــ طول توپی را اندازه گيری کنيد. 
ــ قطر داخلی و دو پهنی دنده ی را اندازه گيری کنيد.

ــ طول دنده ی سه را اندازه گيری کنيد. 
ــ مقدار سايش حلقه ی سنکه و نيزه ی ٣ و٤ را اندازه گيری 

کنيد. 
ـ مقدار قطر و دوپهنی محل تماس دنده ها با شفت ورودی  ـ

را اندازه گيری کنيد (شکل ٢٢٥). 
ــ کنس رول بيرنيگ های شفت ورودی را از محل نصب 

شده خارج کنيد. 
ـ مقدار سايش رول بيرينگ ها را اندازه گيری کنيد.  ـ

قطعات معيوب را مشخص کنيد (شکل ٢٢٦). 
نکته: تمام قطعات معيوب بايد تعويض گردند. 

شفت  نصب کردن    و  قطعات  دستورالعمل  ٦ــ٦ــ 
ورودی

ابزار و وسايل مورد نياز:
ابزارهای عمومی

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

داده می شود. 
عمل  کردن  پياده  برعکس  و  ترتيب  به  قطعات  نصب  برای 

کنيد. 
نکته:

ــ عالمت های روی توپی و کشويی را در يک راستا قرار 
دهيد و نصب کنيد.

طرف  به  کشويی  شيارهای  روی  عالمت  قرارگرفتن  از  ــ 
دنده ی سوم اطمينان پيدا کنيد. 

شکل ٢٢٥

شکل ٢٢٦

زمان:                                ١ساعت



88

٧ــ٦ــ دستورالعمل باز کردن قطعات شفت خروجی
ابزار و وسایل مورد نیاز

ــ ابزارهای عمومی
ــ ابزارهای مخصوص

ـ فیلتر ـ
نکات ایمنی: نکات ایمنی در هر مرحله کار توضیح داده 

می شود. 
زیر عمل  ترتیب  به  قطعات شفت خروجی  باز کردن  برای 

کنید. 
خروج  شفت  روی  را  دنده ها  محوری  خالصی  مقدار 

اندازه گیری کنید. 
روی  از  را  پنجم  دنده ی  مخصوص  ابزار  از  استفاده  با 

شفت خروجی پیاده کنید. 
ــ بلبرینگ و دنده های سوم و چهارم را پیاده کنید. 

خارج  شده  نصب  محل  از  آن را  بوش  و  دوم  دنده ی  ــ 
کنید. 

)شکل  بزنید  تطبیق  کشویی عالمت  و  توپی  روی  نکته: 
 .)٢٢٧

ـ دنده ی یک را پیاده کنید )شکل ٢٢8(.  ـ
رول بلبرینگ کف گرد را از محل نصب شده خارج کنید. 

ــ خار حلقه ای پشت بلبرینگ را خارج کنید )شکل ٢٢٩(.

شکل ٢٢٧

زمان:                                   ١ ساعت

شکل ٢٢٨

شکل ٢٢٩



8٩

ـ با استفاده از پرس، رول بلبرینگ را از محل نصب شده  ـ
پیاده کنید )شکل ٢٣٠(.

نکته: کاماًل دقت نمایید تا به شفت آسیب وارد نگردد.

٨ ــ٦ــ دستورالعمل بازرسی و تعمیر شفت خروجی
ابزار و وسایل مورد نیاز: کولیس

عمل  زیر  ترتیب  به  ورودی  شفت  تعمیر  و  بازرسی  برای 
کنید: 

ــ برای تمام قطعات بازرسی ظاهری انجام دهید. 
ـ  قطر داخلی و خارجی و دو پهنی بوش دنده ی دوم را  ـ

اندازه گیری کنید )شکل ٢٣١(. 
اندازه گیری  را  یک  دنده ی  پهنی  دو  و  داخلی  ـ قطر  ـ

کنید. 
رول  و  توپی  با  تماس  محل  از  را  یک  دنده ی  طول  ــ 

بیرینگ کف  گرد اندازه گیری کنید. 
ـ طول توپی را اندازه گیری کنید.  ـ

را  چهارم  و  سوم  دنده ی  پهنی  دو  و  داخلی  ـ قطر  ـ
اندازه گیری کنید. 

شکل ٢٣٠

شکل ٢٣١

زمان:                                ١ساعت



٩٠

ـ طول دنده ی سوم و چهارم را اندازه گيری کنيد (شکل  ـ
 .(٢٣٢

ــ مقدار قطر و دوپهنی محل تماس دنده ها با شفت ورودی 
را اندازه گيری کنيد. 

ـ قطعات معيوب را مشخص کنيد.  ـ
نکته: تمام قطعات معيوب را تعويض کنيد. 

٩ــ٦ــ دستورالعمل نصب قطعات شفت خروجی
ابزارهای مورد نياز:

ابزارهای عمومی
ابزارهای مخصوص

توضيح  ايمنی در هر مرحله از کار  ايمنی: نکات  نکات 
داده می شود. 

عمل  پياده کردن  مراحل  برعکس  قطعات  نصب  برای 
کنيد: 

نکته: 
ــ عالمت های روی توپی و کشويی ١ و ٢ را در يک راستا 

قرار دهيد و نصب کنيد. 
ــ از صحيح قرارگرفتن توپی و کشويی ١ و٢ روی شفت 

خروجی اطمينان پيدا کنيد. 
ــ بلبرينگ را، به نحوی که شيار خار حلقه ای آن به طرف 

باال باشد، بااستفاده از پرس نصب کنيد (شکل ٢٣٣). 
سمت  به  آن  برآمده  لبه ی  که  به طوری  را،  پنجم  دنده ی  ــ 

بلبرينگ باشد، نصب کنيد (شکل ٢٣٤). 
ــ از يک مهره ی نو استفاده کنيد و آن را تا گشتاور مجاز 

سفت نماييد. 
ــ لبه فلزی مهره را با سنبه پرچ نماييد. 

شکل ٢٣٢

شکل ٢٣٤

شکل ٢٣٣

زمان:                                  ١ ساعت



٩١

بلبرينگ  پيش فشار  تنظيم  دستورالعمل  ١٠ــ٦ــ 
شفت ورودی

ابزار مورد نياز: 
ابزارهای عمومی
ابزار مخصوص
ابزار اندازه گيری

توضيح  ايمنی در هر مرحله از کار  ايمنی: نکات  نکات 
داده می شود. 

ترتيب  به  ورودی  شفت  بلبرينگ  فشار  پيش  تنظيم  برای 
زير عمل کنيد: 

ــ واشر بيش بار بلبرينگ شفت ورودی را بر روی کنس 
خارجی بلبرينگ شفت ورودی سوار کنيد. 

ــ درپوش بلبرينگ جلو (قيفی جلو) را بدون واشر آبند ی 
نصب و پيچ های آن را، هم زمان با چرخاندن شفت ورودی، سفت 

کنيد (شکل ٢٣٥).
را  پيش بار  واشر  و  جلو)  (قيفی  جلو  بلبرينگ  درپوش  ــ 

مجددًا از محل نصب خارج کنيد. 
ـ با استفاده از عمق سنج کوليس مقدار فاصله ی بين لبه ی  ـ

کنس و بدنه را اندازه گيری کنيد (شکل ٢٣٦). 

زمان:                                 ١ساعت

شکل ٢٣٦

شکل ٢٣٥



٩٢

درپوش  لبه ی  مقدار  کوليس  عمق سنج  از  استفاده  ـ با  ـ
بلبرينگ جلو (قيفی جلو) را اندازه گيری کنيد (شکل ٢٣٧).

عدد  و  شود  محاسبه  آمده  به دست  مقدار  دو  تفاضل  ــ 
تا  جمع  کنيد  (کاغذی)  آبندی  واشر  ضخامت  با  را  آمده  به دست 

ضخامت واشر پيش بار بلبرينگ به دست آيد. 
ــ کاسه نمد درپوش بلبرينگ جلو (قيفی جلو) را با استفاده 

از ابزار مخصوص تعويض کنيد (شکل ٢٣٨).

ــ واشر پيش بار بلبرينگ (شيم) محاسبه شده در مرحله ی 
قبل و درپوش بلبرينگ جلو را نصب و پيچ های آن را تا گشتاور 

مجاز سفت کنيد. 

٧ــ دستورالعمل باز و بست، عيب يابی و رفع 
عيب، تنظيم و کنترل نهايی در جعبه دنده ی خودرو 

محرک عقب
نکته: به دليل متنوع بودن جعبه دنده ها، قبل از شروع به 
کار، کتاب راهنمای تعمير کارخانه ی سازنده ی خودرو را مطالعه 
و دستورهای الزم را به هنگام پياده  و سوار کردن و تعمير رعايت 

کنيد. 
جعبه دنده را از خودرو پياده کنيد. 

شوينده  مايع  با  را  کالچ  محفظه ی  و  دنده  جعبه   پوسته ی 
مناسب تميز کرده و با هوای فشرده خشک کنيد. 

شکل ٢٣٨

شکل ٢٣٧



٩٣

کنيد  نصب  گيره  يا  مخصوص  پايه ی  روی  را  دنده  جعبه 
(شکل ٢٣٩). 

١ــ٧  ــ دستورالعمل باز کردن قطعات جعبه دنده
ابزار مورد نياز:

ابزار عمومی
ابزار مخصوص

توضيح  ايمنی در هر مرحله از کار  ايمنی: نکات  نکات 
داده می شود. 

برای باز کردن کاور شفت خروجی (گلدانی عقب) به ترتيب 
زير عمل کنيد: 

ــ پايه ی دسته دنده را پياده کنيد (شکل ٢٤٠).

شکل ٢٣٩

شکل ٢٤٠

زمان:                            ٢ ساعت



٩٤

(شکل  کنيد  باز  را  دنده  جعبه  فرمان  دستگاه  درپوش  ــ 
 .(٢٤١

ــ پايه ی ضربه گير جعبه دنده را پياده کنيد (شکل ٢٤٢).

کنيد  باز  را  عقب)  (گلدانی  خروجی  شفت  کاور  پيچ های 
(شکل ٢٤٣).

شکل ٢٤١

شکل ٢٤٣

شکل ٢٤٢



٩٥

(گلدانی  خروجی  سبقت  کاور  پولی کش  از  استفاده  با  ــ 
عقب) را از محل نصب شده پياده کنيد (شکل ٢٤٤). 

زير  ترتيب  به  دنده  جعبه  فرمان  دستگاه  پياده کردن  برای 
عمل کنيد. 

شده  نصب  محل  از  را  ماهک  ميل  ساچمه های  فنر  ــ 
خارج کنيد. 

ــ با استفاده از سنبه و چکش، پين های قفل کننده ماهک 
را خارج کنيد (شکل ٢٤٥). 

ــ پيچ دو سر رزوه باقی مانده را باز کنيد (شکل ٢٤٦). 
ميل های ماهک و ماهک ها جعبه دنده را پياده کنيد. 

شکل ٢٤٤

شکل ٢٤٦

شکل ٢٤٥



٩٦

ساچمه ها و فنرهای ميل ماهک را از داخل پوسته ی جعبه 
دنده خارج کنيد. 

سنکرو نيزه ی  مجموعه ی  و  پنجم  دنده ی  پياده کردن  برای 
آن به ترتيب زير عمل کنيد: 

پياده  خروجی  شفت  روی  از  را  شمار  کيلومتر  دنده ی  ــ 
کنيد (شکل ٢٤٧). 

خار حلقه ای پشت دنده ی ٥ روی شفت خروجی را پياده 
کنيد (شکل ٢٤٨). 

ـ دنده ی ٥ و سنکرونيزه آن را از روی شفت خروجی پياده  ـ
کنيد (شکل ٢٤٩). 

شکل ٢٤٩

شکل ٢٤٨

شکل ٢٤٧



٩٧

شکل ٢٥٠

برای پياده کردن شفت های جعبه دنده به ترتيب زير عمل 
کنيد: 

ــ دو شاخه ی کالچ روی محفظه کالچ (گلدانی جلو) 
جعبه دنده را پياده کنيد (شکل ٢٥٠). 

ــ پيچ های اتصال محفظه ی کالچ (گلدانی جلو) به پوسته ی 
جعبه دنده را باز کنيد (شکل ٢٥١). 

شده  نصب  محل  از  را  جلو)  (گلدانی  کالچ  محفظه ی  ــ 
پياده کنيد. 

ــ دو دنده را در گير کنيد و پيچ  دنده ی ٥ شفت زير را باز 
نماييد (شکل ٢٥٢). 

شکل ٢٥٢

شکل ٢٥١



٩٨

کنيد  پياده  را  دنده  جعبه  عقب  دارنده ی  نگه  ـ صفحه ی  ـ
(شکل ٢٥٣). 

ــ با استفاده از پولی کش، بلبرينگ عقب دنده زير را پياده 
کنيد (شکل ٢٥٤). 

ـ بلبرينگ جلوی دنده زير را پياده کنيد (شکل ٢٥٥).  ـ

شکل ٢٥٣

شکل ٢٥٥

شکل ٢٥٤



٩٩

را  دنده  جعبه  ورودی  شفت  بلبرينگ  فالنچ  مهره های  ــ 
(شکل  کنيد  خارج  شده  نصب  محل  از  را  ورودی  شفت  و  باز 

 .(٢٥٦

شفت  انتهای  به  چکش  توسط  ضربه  آوردن  وارد  با  ــ 
خروجی، آن را از بلبرينگ جدا کنيد (شکل ٢٥٧). 

ـ شفت خروجی و مجموعه ی دنده های متصل به آن را از  ـ
طرف جلوی جعبه دنده خارج کنيد (شکل ٢٥٨). 

شکل ٢٥٦

شکل ٢٥٨

شکل ٢٥٧



١٠٠

ــ شفت زير را از داخل پوسته خارج کنيد (شکل ٢٥٩). 

٢ــ٧  ــ دستورالعمل بستن قطعات جعبه دنده 
ابزارهای مورد نياز:

ابزارهای عمومی
ابزارهای مخصوص

برای نصب قطعات برعکس مراحل باز کردن عمل کنيد.
نکته:  قطعات و پوسته را بايد قبل از سوار کردن کامًال با 

مايع شوينده مناسب تميز و با هوای فشرده خشک کنيد. 
ــ بلبرينگ های يک محور بايد با هم تعويض گردند. 

ــ تمام کاسه نمدها و واشرهای آب بندی را تعويض کنيد. 
نصب،  از  قبل  را  اصطکاکی  سطوح  و  دنده ها  تمام  ــ 

روغن کاری کنيد. 
ــ از چسب آب بندی مناسب استفاده کنيد. 

ــ پيچ ها و مهره ها را تا گشتاور مجاز سفت کنيد. 

شکل ٢٥٩

زمان:                              ٥ ساعت



١٠١

٣ــ٧  ــ عيب يابی و رفع عيب، تنظيم و کنترل های 
جعبه دنده 

انجام  را  زير  نکات  تعمير  و  عيب يابی  شروع  از  قبل  ــ 
دهيد. 

ـ قطعات را از نظر سايش و خرابی بررسی کنيد.  ـ
تعويض  را  آن ها  و  شناسايی  را  مصرف  يک بار  ـ قطعات  ـ

کنيد. 

٤ــ٧  ــ دستورالعمل باز کردن قطعات شفت ورودی
ابزار و وسايل مورد نياز:

ابزارهای عمومی
ابزارهای مخصوص

عمل  زير  ترتيب  به  ورودی  شفت  قطعات  باز کردن  برای 
کنيد.

محل  از  را  شفت  بلبرينگ  نگه دارنده ی  حلقه ای  خار  ــ 
نصب شده خارج کنيم (شکل ٢٦٠). 

زمان:                              ١ ساعت

شکل ٢٦٠



١٠٢

را  ورودی  شفت  بلبرينگ  پايه ی  پرس،  از  استفاده  با  ــ 
پياده کنيد (شکل ٢٦١). 

خار حلقه ای نگه دارنده ی بلبرينگ روی شفت ورودی را 
پياده کنيد (شکل ٢٦٢).

ــ واشر تنظيم را خارج کنيد. 

شکل ٢٦١

شکل ٢٦٢



١٠٣
شکل ٢٦٤

شکل ٢٦٣

ــ با استفاده از پرس، بلبرينگ را از روی شفت ورودی 
پياده کنيد. 

ـ روغن برگردان را از محل نصب شده خارج کنيد (٢٦٣). ـ

٥ ــ٧  ــ دستورالعمل بازرسی و تعمير شفت ورودی 
ابزار مورد نياز:

ــ کوليس 
ـ فيلتر  ـ

ـ ساعت اندازه گيری ـ
عمل  زير  ترتيب  به  ورودی  شفت  تعمير  و  بازرسی  برای 

کنيد: 
برای تمام قطعات بازديد ظاهری انجام دهيد. 

ـ مقدار دو پهنی محل تماس با بلبرينگ انتهای ميل لنگ  ـ
را اندازه گيری کنيد (شکل ٢٦٤).

ــ مقدار سايش هزار خار شفت ورودی را با استفاده از 
صفحه ی کالچ بررسی کنيد. 

زمان:                             ١ ساعت



١٠٤

شفت  بلبرينگ های  رول  تماس  محل  پهنی  دو  مقدار 
ورودی را اندازه گيری کنيد (شکل ٢٦٥). 

ـ قطر رول بلبرينگ ها را اندازه گيری کنيد (شکل ٢٦٦).  ـ

برنجی)  (دنده ی  سنکرونيزه ی  حلقه ی  سايش  مقدار  ـ   ـ
دنده ی ٤ را بررسی کنيد (شکل ٢٦٧). 

شکل ٢٦٥

شکل ٢٦٦

شکل ٢٦٧



١٠٥

ــ مقدار سايش دو شاخه ی ماهک دنده ی سوم و چهارم 
را اندازه گيری کنيد (شکل ٢٦٨). 

ـ مقدار سايش شيار ماهک روی کشويی را اندازه گيری  ـ
کنيد (شکل ٢٦٩). 

 
به وسيله ی  را  ورودی  شفت  بلبرينگ  سايش  ـ مقدار  ـ

ساعت اندازه گيری بررسی کنيد (شکل ٢٧٠). 
ـ قطعات معيوب را مشخص کنيد.  ـ

نکته: تمام قطعات معيوب بايد تعويض گردند. 

ـ دستورالعمل نصب کردن قطعات شفت ورودی ٦ــ٧ ـ 
ابزار و وسايل مورد نياز:

ابزارهای عمومی
ابزارهای مخصوص

شکل ٢٧٠

شکل ٢٦٩

شکل ٢٦٨

زمان:                          ١ ساعت



١٠٦

عمل  کردن  پياده  مراحل  برعکس  قطعات  نصب  برای 
کنيد. 

ـ دستورالعمل پياده کردن قطعات شفت خروجی ٧ــ٧ ـ 
ابزار و وسايل مورد نياز:

ابزار عمومی
ابزار مخصوص

برای پياده کردن قطعات شفت خروجی به ترتيب زير عمل 
کنيد: 

ــ مهره ی شفت خروجی را باز کنيد (شکل ٢٧١). 

توپی  و  سنکرونيزه   مجموعه ی  پرس،  از  استفاده  با  ــ 
دنده ی سوم و چهارم را از روی شفت خروجی پياده کنيد (شکل 

.(٢٧٢

شکل ٢٧١

شکل ٢٧٢

زمان:                            ١ ساعت



١٠٧

شکل ٢٧٤

شکل ٢٧٣

زمان:                        ١ ساعت ٨   ــ٧  ــ دستورالعمل باز رسی و تعمير قطعات شفت 
خروجی

ابزار و وسايل مورد نياز: کوليس
برای بازرسی و تعمير قطعات شفت خروجی به ترتيب زير 

عمل کنيد: 
ــ برای تمام قطعات بازرسی ظاهری انجام دهيد. 

را  سوم  و  دوم  دنده های  پهنی  دو  و  داخلی  قطر  ــ 
اندازه گيری کنيد (شکل ٢٧٣).

و  تويی  با  تماس  محل  از  را  سوم  و  دوم  دنده ی  طول  ــ 
لبه ی فاصله انداز شفت اندازه گيری کنيد (شکل ٢٧٤).

کنيد  اندازه گيری  را  يک  دنده ی  پهنی  دو  و  داخلی  قطر 
(شکل ٢٧٥). 

شکل ٢٧٥



١٠8

قطر خارجی و دو پهنی بوش دنده ی یک را اندازه گیری 
کنید )شکل ٢٧٦(.

مقدار داخلی و دو پهنی بوش دنده  ی یک را اندازه  گیری 
کنید )شکل ٢٧٧(.

ــ طول دنده ی ١ را از محل تماس با توپی و بلبرینگ عقب 
اندازه گیری کنید. 

ــ مقدار قطر و دو پهنی محل تماس شفت خروجی یا رول 
بلبرینگ شفت ورودی را اندازه گیری کنید )شکل ٢٧8(. 

شکل ٢٧٦

شکل ٢٧٧

شکل ٢٧٨



١٠٩

شفت  با  دنده ها  تماس  محل  پهنی  دو  و  قطر  مقدار  ـ   ـ
خروجی را اندازه گيری کنيد (شکل ٢٧٩).

دنده ها  تمام  برای  را  سنکرونيزه  حلقه ی  سايش  ـ مقدار  ـ
بررسی کنيد. 

ـ قطعات معيوب را مشخص کنيد.  ـ
نکته: تمام قطعات معيوب را تعويض کنيد. 

٩   ــ٧  ــ دستورالعمل نصب قطعات شفت خروجی
ابزار و وسايل مورد نياز: 

ابزارهای عمومی
ابزارهای مخصوص

عمل  پياده کردن  مراحل  برعکس  قطعات  نصب  برای 
کنيد.

نکته:
ــ از صحيح قرارگرفتن توپی دنده ی سوم و چهارم روی 

شفت خروجی اطمينان پيدا کنيد (شکل ٢٨٠).
ــ از مهره ی نو برای شفت خروجی استفاده کنيد. 

ــ مهره ی شفت خروجی را تا گشتاور مجاز سفت کنيد. 

شکل ٢٧٩

شکل ٢٨٠

زمان:                           ١ ساعت



١١٠

٨ ــ کنترل کننده های جعبه دنده های اتوماتيک 
اتوماتيک،  دنده ی  جعبه  به  مجهز  خودروهای  در 
ارتباطی  شبکه ی  الکترونيکی،  کنترل  عملگرها، واحد  حسگرها، 
و نرم افزارهای ويژه ی سيستم کنترل و مديريتی به کار گرفته شده 
است تا بين شرايط جاده و نيروی توليد شده توسط سيستم انتقال 

قدرت حداکثر تطبيق ايجاد گردد (شکل ٢٨١). 

ـ  ٨    ــ حسگر سرعت ١ـ
محل  دو  در  و  است  مغناطيسی  نوع  از  سرعت  حسگر 

نصب می گردد (شکل ٢٨٢). 
اندازه گيری  برای  دنده  جعبه  خروجی  شفت  روی  ــ   

سرعت خودرو 
ــ روی محفظه ی کالچ برای اندازه گيری سرعت موتور 

ـ   ٨   ــ حسگر موقعيت دريچه ی گاز ٢ـ
است  پتانسيومتری  نوع  از  گاز  دريچه ی  موقعيت  حسگر 
(شکل  می کند  اندازه گيری  را  گاز  دريچه ی  بودن  باز  زاويه ی  و 

 .(٢٨٣

شکل ٢٨١

شکل ٢٨٣

شکل ٢٨٢



١١١

ـ   ٨   ــ کليد چند وضعيتی ٣ـ
کليد چند وضعيتی، موقعيت اهرم تعيين حالت را مشخص 
اطالع   (Ecu) دنده  جعبه  الکترونيکی  کنترل  واحد  به  و  می کند 

می دهد (شکل ٢٨٤). 

ـ   ٨   ــ کليد مينياتوری چراغ ترمز ٤ـ
اين کليد ترمز گرفتن خودرو را به Ecu جعبه دنده اطالع 

می دهد (شکل ٢٨٥). 

ـ   ٨   ــ حسگر حرارت ٥ـ
حسگر  اين  توسط  دنده  جعبه  روغن  حرارت  درجه ی 
اندازه گيری و به Ecu جعبه دنده اطالع داده می شود تا در اثر تغييرات 
حرارت، که موجب افزايش يا کاهش ويسکوزيته است، به جعبه دنده 

و موتور آسيب نرسد (شکل ٢٨٦). 

شکل ٢٨٤

شکل ٢٨٥

شکل ٢٨٦
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ـ   ٨   ــ عملگرها ٦ـ
سوپاپ های  روی  بر  که  هستند  سولنوئيدهايی  عملگرها، 
را  دنده  تعويض  چگونگی  و  زمان  و  می گذارند  تأثير  هيدروليکی 

انجام می دهند (شکل ٢٨٧). 

(ECU) ـ   ٨   ــ واحد کنترل کننده الکترونيکی ٧ـ
از  دريافتی  اطالعات  الکترونيکی  کنترل کننده  واحد 
حسگر را دريافت می نمايد و براساس برنامه ی موجود در حافظه، 
می کند  ارسال  عملگرها  به  را  الزم  دستورهای  تحليل و  را  آن ها 

(شکل٢٨٨). 

٩ ــ ميل گاردان و کاربرد آن در خودرو 
عقب  چرخ های  و  جلو  در  موتور  که  خودروهايی  در 
محرک اند قطعه ای الزم است تا حرکت و گشتاور شفت خروجی 
جعبه دنده را به گردانده ی نهايی (ديفرانسيل) انتقال دهد و موجب 
چرخيدن چرخ ها شود. ميل گاردان جهت انجام اين کار طراحی 

شده و مورد استفاده قرار گرفته است (شکل ٢٨٩). 

شکل ٢٨٧

شکل ٢٨٨

گاردان

شکل ٢٨٩ ــ موقعيت ميل گاردان 
در سيستم انتقال قدرت



١١٣

با  عقب  چرخ های  وقتی  خودرو،  حرکت  موقع  در 
يا  باز  علت  به  می شوند،  مواجه  جاده  سطوح  ناهمواری های 
بسته  شدن فنرها و حرکت اکسل زاويه ی بين ميل گاردان و شفت 
اصلی و هم چنين فاصله ی بين جعبه دنده و گرداننده ی نهايی تغيير 
می کند. لذا برای انتقال حرکت و گشتاور تحت زاويه و فاصله ی 
متغير، ميل گاردان بايد به يک يا دو قفل و اتصال کشويی مجهز 

باشد (شکل ٢٩٠). 
ميل گاردان از قسمت های زير تشکيل شده است: 

ــ کوپلينگ (قفل) 
ــ بدنه (لوله) 

ــ اتصال کشويی (کشويی) 

ـ   ٩   ــ قفل گاردان و کاربرد آن  ١ـ
شامل  است  لواليی  اتصال  با  کوپلينگ  يک  گاردان  قفل 
چهار  به  موسوم  صليبی  قطعه  عدد  يک  و  شاخه  دو  دوعدد 
شاخه ی گاردان (شکل ٢٩١) يکی از دو شاخه ها به شفت محرک 
موجب  محرک  شفت  است.  متصل  متحرّک  شفت  به  ديگری  و 
چرخيدن صليبی می شود و دو بازوی ديگر چهار شاخه ی متصل 
به شفت متحرک را به گردش در می آورد. در محل اتکای صليبی 
به دو شاخه ، ياتاقان بندی از نوع سوزنی (رول بيرينگ) به کار برده 
می  شود (شکل ٢٩٢) به اين ترتيب اصطکاک به حداقل می رسد 
و در موقعی که دو شفت نسبت به يکديگر زاويه داشته باشند چهار 
داخل  در  کمی  شفت  گردش  از  دور  هر  در  می يابد  امکان  شاخه 

ياتاقان بچرخد.
ــ انواع قفل گاردان عبارت اند از.

ـ صليبی  ـ
ــ ساچمه ای 
ــ الستيکی 

شکل ٢٩٠ــ نوسانات زاويه ای ميل گاردان

شکل ٢٩١ــ اجزای قفل گاردان

شکل ٢٩٢ ــ مجموعه ی قطعات چهار شاخه ی گاردان  
A = کوپلينگ متصل به ديفرانسيل 

B = محور چهار شاخه 
C = گريس خور

D = محل قرار گرفتن کاسه ی ساچمه 
E = کاسه ی ساچمه 

F = ياتاقان سوزنی( رول بيرينگ)

ديفرانسيل

زاويه ی کم

افزايش طول

 گيربکس

افزايش زاويه

کاهش طول

خار حلقه ای

چهار شاخه يا محور صليبی
محور کشويی

  کاسه ی ساچمه 

کاسه نمد
محور گاردان
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ـ   ٩   ــ ميل  گاردان ٢ـ
فوالد  جنس  از  و  درز  بدون  لوله،  شکل  به  گاردان  ميل 
می باشد و از نظر ديناميکی و استاتيکی کامًال باالنس است. عمل 
باالنس با اضافه کردن ورقه های مخصوص، که با نقطه جوش به 

ميل گاردان متصل می گردند، صورت می گيرد (شکل ٢٩٣). 

نکته: 
ـ  در موقع تعمير نبايد ورقه های باالنس را از ميل گاردان  ـ

جدا کرد (شکل ٢٩٤). 
نوسانات  موجب  گاردان  ميل  در  تعادل  عدم  هرگونه  ــ 
به  به تدريج  و  می شود  حرکت  هنگام  در  خودرو  لرزش  و  شديد 

بلبرينگ های جعبه دنده و گرداننده ی نهايی صدمه می زند. 

ـ   ٩   ــ کشويی گاردان ٣ـ
هزار  يکی از شفت ها به صورت  کشويی روی  اتصال  در 
شفت  انتهای  سوراخ  در  و   (٢٩٥ (شکل  برآمده  دنده  هايی  خار 
ديگر (شکل ٢٩٦) دنده هايی با همان اندازه ايجاد شده است. اين 
طرح موجب می شود که هر دو شفت در موقع چرخش نسبت به 
يکديگر حرکت طولی داشته باشند. با استفاده از اين طرح باال و 
در  و  می کند  تغيير  ميل گاردان  طول  عقب  چرخ های  رفتن  پايين 
نتيجه فاصله ی مؤثر جعبه دنده و گرداننده ی نهايی ثابت می ماند. 

شکل ٢٩٣

شکل ٢٩٦

شکل ٢٩٥

شکل ٢٩٤



١١٥

شکل ٢٩٧

ـ   ٩   ــ دستورالعمل عيب يابی و رفع عيب مجموعه ی  ٤ـ
گاردان

ــ ميل گاردان را پياده کنيد. 
مايع  با  را  گاردان  ميل  تعمير  عمليات  به  شروع  از  ـ قبل  ـ

شوينده مناسب تميز و با هوای فشرده خشک کنيد. 
شکل  (مطابق  مسی  يا  پالستيکی  چکش  از  استفاده  ـ با  ـ
٢٩٧) به دو شاخه ی گاردان ضربه وارد کنيد تا مابين خار و شيار 

کاسه ی ساچمه فاصله ايجاد شود. 

ـ دستورالعمل پياده کردن چهارشاخه ی  ـ    ٩ـ ـ٤ ـ  ١ـ
گاردان

ابزار و وسايل مورد نياز:
ــ ميز کارگاهی و گيره

ـ ابزار عمومی  ـ
ــ ابزار مخصوص

داده  توضيح  کار  مرحله  در  ايمنی  نکات  ايمنی:  نکات 
می شود. 

برای پياده کردن چهار شاخه ی گاردان به ترتيب زير عمل 
کنيد: 

ــ دو شاخه گاردان را به گيره ی روميزی ببنديد. 
ساچمه های  کاسه ی  روی  فنری  خار  کن،  خار جمع  با  ــ 

چهار شاخه را از محل نصب شده خارج کنيد (شکل ٢٩٨). 

زمان:                             ١ساعت

شکل ٢٩٨



١١٦

خارجی  قطر  از  بزرگ تر  کمی  آن  سر  که  بوش،  يک  ــ 
کاسه ی ساچمه ی چهار شاخه باشد انتخاب کنيد (شکل ٢٩٩). 

خارجی  قطر  از  کوچک تر  کمی  آن  سر  که  بوش،  ـ يک  ـ
(شکل  کنيد  انتخاب  باشد،  شاخه  چهار  ساچمه ی  کاسه ی 

.(٣٠٠

ــ دو عدد بوش را مطابق شکل ٣٠١ روی دو شاخه قرار 
دهيد و دهانه ی گيره  را ببنديد. 

نکته: محل قرار گرفتن دو شاخه در وسط فک های گيره 
است. 

شکل ٣٠١

شکل ٢٩٩

شکل ٣٠٠



١١٧

ــ دهانه ی گيره را به آرامی جمع کنيد تا کاسه ی ساچمه از 
طرف بوش بزرگ تر خارج گردد (شکل ٣٠٢).

با باز کردن دهانه ی گيره و گردش گاردان، کاسه ی ساچمه ها 
کامل  خارج کردن  برای  لزوم  صورت  در  کنيد.  خارج  و  جدا  را 
چکش  نرم  ضربات  از  می توانيد  شاخه  چهار  ساچمه ی  کاسه ی 

استفاده کنيد (شکل ٣٠٣).

دو شاخه کشويی را مطابق شکل به گيره ببنديد و يا استفاده 
از سنبه و چکش چهار شاخه را از محل نصب خارج کنيد (شکل 

 .(٣٠٤

شکل ٣٠٤

شکل ٣٠٣

شکل ٣٠٢



١١٨

ـ   ٩   ــ دستورالعمل نصب چهار شاخه ی  ٢ــ٤ـ
گاردان

ابزار و وسايل مورد نياز: 
ـ ميز کارگاهی و گيره  ـ

ـ ابزار عمومی  ـ
ــ ابزار مخصوص 

ـ چهار شاخه گاردان  ـ
تميز  کامًال  را  ساچمه  کاسه ی  قرار گرفتن  محل  نکته: 

کنيد (شکل ٣٠٥). 
برای نصب چهار شاخه ی گاردان به ترتيب زير عمل کنيد. 
آرامی  به  و  خارج  بسته بندی  از  را  نو  شاخه ی  ـ چهار  ـ

کاسه ی ساچمه ها را از چهارشاخه جدا کنيد. 

شاخه  دو  روی   (٣٠٦ شکل  (مطابق  را  شاخه  ـ چهار  ـ
کشويی قرار دهيد. 

ــ کاسه ی ساچمه يک طرف را نصب کنيد (شکل ٣٠٧). 

شکل ٣٠٥

زمان:                              ١ ساعت

شکل ٣٠٧

شکل ٣٠٦



١١٩

ـ دو شاخه ی کشويی را داخل گيره قرار دهيد و با سفت  ـ
کردن کاسه ی ساچمه را جا بزنيد (شکل ٣٠٨). 

ـ    با جابه جا کردن محور چهار شاخه کاسه ی ساچمه طرف  ـ
مقابل را نصب کنيد (شکل ٣٠٩). 

سفت کردن  با  و  ببنديد  گيره  داخل  را  کشويی  شاخه  دو 
کاسه ی ساچمه طرف مقابل را جا بزنيد (شکل ٣١٠). 

شکل ٣٠٨

شکل ٣١٠

شکل ٣٠٩



١٢٠

شکل ٣١٢

شکل ٣١١

نکته: 
استفاده  بوش  از  ساچمه ها  کاسه ی  کامل  نصب  جهت  ــ 

کنيد. 
ـ بعد از اتمام نصب کاسه ی ساچمه ها از آزاد حرکت کردن  ـ

چهار شاخه اطمينان پيدا کنيد. 
ــ خار کاسه ی ساچمه را نصب کنيد. 

گاردان  ميل  شاخه ی  دو  روی  را  کشويی  شاخه ی  دو  ــ 
کنيد  نصب  قبل  مراحل  مطابق  را  ساچمه ها  کاسه ی  و  نصب 

(شکل ٣١١). 
نکته: 

بعد از نصب چهار شاخه ی گاردان حرکت آن را بررسی 
کنيد. 

مجموعه ی  بازرسی  دستورالعمل  ـ   ٩   ــ  ٣ــ٤ـ
گاردان 

ابزار و وسايل مورد نياز:
ــ کاله ايمنی 

ــ ماسک محافظ
ــ ساعت اندازه گيری با پايه ی مغناطيسی 

برای بازرسی ميل گاردان به ترتيب زير عمل کنيد: 
ــ خودرو را روی جک کارگاهی قرار دهيد. 

ــ تمام قطعات را بازديد ظاهری کنيد (شکل ٣١٢). 

دست  يک  با  را  ديفرانسيل  کوپلينگ  يا  کشويی  محور  ــ 
ثابت کنيد و سپس با دست ديگر محورگاردان را در جهت طولی 
چهار  محيطی  و  محوری  لقی  مقدار  و  دهيد  حرکت  دورانی  و 

شاخه ی گاردان را بررسی کنيد (شکل ٣١٣). 

ـ با استفاده از ساعت اندازه گير مقدار تاب ميل گاردان را  ـ
اندازه گيری کنيد (شکل ٣١٤). 

تعويض  را  آن ها  قطعات  بودن  معيوب  صورت  در  نکته: 
کنيد. 

زمان:                               ٠/٥ ساعت

شکل ٣١٤

شکل ٣١٣


