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.
ﺷﮑﻞ ٣٩٢

١ــ ١١ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎز ﮐﺮدن اﺟﺰای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی
دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ
اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ :ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ از روی اﮐﺴﻞ
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 )ﺷﮑﻞ.(٣٩٣
ــ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ دارای ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺨﺼﻮص را ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن اﺟﺰای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:
ــ ﮐﭙﻪ ی ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی ﭼﭗ و راﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٣٩٤

زﻣﺎن

 ١ﺳﺎﻋﺖ

ﺷﮑﻞ ٣٩٣

ﺷﮑﻞ ٣٩٤

١٤٧

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

ﺷﮑﻞ ٣٩٥

ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻫﻮزﻳﻨﮓ را از ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ
)ﺷﮑﻞ .(٣٩٦
ﻧﮑﺘﻪ:
ﮐﻨﺲ رول ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎی ﭼﭗ و راﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٣٩٦

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص ،ﮐﻨﺲ داﺧﻠﯽ رول
ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎی دو ﻃﺮف ﻫﻮزﻳﻨﮓ را ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٣٩٧
ﻧﮑﺘﻪ:
واﺷﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ )ﺷﻴﻢ( ﻳﮏ ﺑﺎرﻣﺼﺮف اﻧﺪ.
رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﭼﭗ و راﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻘﺪار ﺿﺨﺎﻣﺖ واﺷﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺮ ﻃﺮف را ﻳﺎدداﺷﺖ
ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ و واﺷﺮﻫﺎی ﻓﻨﺮی ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﭘﻴﭻ ﻫﺎ و واﺷﺮﻫﺎ اﺗﺼﺎل ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ و ﻣﺤﻔﻈﻪ ی ﻫﻮزﻳﻨﮓ
ﻳﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف اﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(٣٩٨

ﺷﮑﻞ ٣٩٧

ﺷﮑﻞ ٣٩٨

١٤٨

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

ﻧﮑﺘﻪ:
ﻣﻘﺪار ﺧﻼﺻﯽ ﻣﺎﺑﻴﻦ دﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﺮﭘﻠﻮس ﺑﺎ واﺷﺮ را
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻘﺪار ﺧﻼﺻﯽ ﻣﺎﺑﻴﻦ دﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﺮزﮔﺮد ﺑﺎ واﺷﺮ را
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻘﺪار ﺧﻼﺻﯽ 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.

ﺷﮑﻞ ٣٩٩

ﺷﮑﻞ ٤٠٠

ــ ﻣﺤﻮر دﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﺮزﮔﺮد را از ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺧﺎرج
ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٠١
ــ دﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﺮ ﭘﻠﻮس ،ﻫﺮزﮔﺮد و واﺷﺮﻫﺎی آن ﻫﺎ را از
ﻣﺤﻔﻈﻪ ی ﻫﻮزﻳﻨﮓ ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٤٠١

١٤٩

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

ﺷﮑﻞ ٤٠٢

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

ﺷﮑﻞ ٤٠٣

١٥٠

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

ﺷﮑﻞ ٤٠٤

ــ ﮐﺎﺳﻪ ﻧﻤﺪ ﻓﻼﻧﭻ ﮔﺎردان را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐ از
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٠٥
ﻧﮑﺘﻪ:
ﮐﺎﺳﻪ ﻧﻤﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٤٠٥

١٥١

ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﺳﻨﺒﻪ ﺑﺮﻧﺠﯽ و ﭼﮑﺶ ﮐﻨﺲ ﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎ را از ﻣﺤﻔﻈﻪ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ
.(٤٠٦

ﺷﮑﻞ ٤٠٦

ــ ﮐﻨﺲ داﺧﻠﯽ رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﺑﺰرگ ﭘﻴﺴﺘﻮن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٠٧
ﻧﮑﺘﻪ:
واﺷﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﻨﻴﻮن را در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻪ داری
ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٤٠٧

٢ــ ١١ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﺟﺰای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی
دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ
اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ :ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ
١٥٢

زﻣﺎن:

١ﺳﺎﻋﺖ

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.
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺲ ﻫﺎی رول ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ از ﭘﺮس اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻴﺪ.
رول ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﺤﻮر را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.

٣ــ١١ــدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺑﺎزرﺳﯽوﺗﻌﻤﻴﺮاﺟﺰایﻫﻮزﻳﻨﮓ

زﻣﺎن:

 ١ﺳﺎﻋﺖ

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 ﺧﻼﺻﯽ دﻧﺪهﻫﺎ ﺳﺮ ﭘﻠﻮس ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﭘﻠﻮس را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی
ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٠٨
ﺷﮑﻞ ٤٠٨

ــ ﻣﻘﺪار ﺧﻼﺻﯽ دﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﺮزﮔﺮد و ﻣﺤﻮر دﻧﺪه ﻫﺎی
ﻫﺮزﮔﺮد را ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﻫﺮزﮔﺮد و ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﻮر آن
ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٠٩

ﺷﮑﻞ ٤٠٩

١٥٣

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

ﺷﮑﻞ ٤١٠

ــ ﻣﻘﺪار ﺿﺨﺎﻣﺖ واﺷﺮ دﻧﺪه ی ﻫﺮزﮔﺮد را از ﺳﻪ ﻣﺤﻞ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤١١
ﻧﮑﺘﻪ:
اﮔﺮ ﻣﻘﺪارﺿﺨﺎﻣﺖ واﺷﺮﻫﺎ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻫﺎ
را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٤١١

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

ﺷﮑﻞ ٤١٢

١٥٤

ــ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻮب را ﻣﺸﺨﺺ و آن ﻫﺎ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی دﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﻮزﻳﻨﮓ راﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ
.(٤١٣
ــ ﮔﺮدش راﺣﺖ دﻧﺪه ﻫﺎ را ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻣﻴﻞ ﭘﻠﻮس و
َد َوران آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﮑﻞ ٤١٣

ــ ﻣﻘﺪار ﺧﻼﺻﯽ ﺑﻴﻦ دﻧﺪه ﻫﺎ و واﺷﺮﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻣﻘﺪار ﺧﻼﺻﯽ ﺑﻴﻦ دﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﻮزﻳﻨﮓ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ
)ﺷﮑﻞ .(٤١٤
ﻧﮑﺘﻪ:
ــ ﮔﺮدش راﺣﺖ دﻧﺪه ﻫﺎ را ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻣﻴﻞ ﭘﻠﻮس ﺑﻪ
ﻫﻮزﻳﻨﮓ و َد َوران آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ ﭘﻴﻦ ﻗﻔﻞ ﮐﻦ؛ ﻣﺤﻮر ﻫﺮزﮔﺮدﻫﺎ  ،آن را ﺑﺎ
ﺳﻨﺒﻪ ﭘﺮچ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٤١٤

٤ــ١١ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار واﺷﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﭘﻴﻨﻴﻮن

زﻣﺎن:

 ٣ﺳﺎﻋﺖ

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

ﺷﮑﻞ ٤١٥

١٥٥

واﺷﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ )ﺷﻴﻢ( در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺷﮑﻞ .(٤١٦
رﻧﮓ ﻣﺨﺼﻮص
ﻧﻴﺮو ﺳﻨﺞ
ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻃﻮل ﻳﮏ ﻣﺘﺮ

ﺷﮑﻞ ٤١٦

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.
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻴﻨﻴﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
زﻳﺮﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:
ــ ﮐﻨﺲ رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﻴﻨﻴﻮن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار
ﻣﺨﺼﻮص روی ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﮐﻨﺲ رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﺑﺰرگ ﭘﻴﻨﻴﻮن راﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار
ﻣﺨﺼﻮص و ﭘﺮس روی ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺷﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ــ ﮐﻨﺲ داﺧﻠﯽ رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﺑﺰرگ ﭘﻴﻨﻴﻮن راروی ﺷﻔﺖ
ﭘﻴﻨﻴﻮن اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺪون واﺷﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ(٤١٧

١٥٦

ﺷﮑﻞ ٤١٧

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

ﻧﮑﺘﻪ:
ﻣﺤﻔﻈﻪ ی دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ را روی ﮔﻴﺮه ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻪ ی ﻣﺨﺼﻮص
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ــ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاز ،رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﻼﻧﭻ
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.

ﺷﮑﻞ ٤١٨

ــ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص را روی ﻣﺤﻔﻈﻪ ی دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ــ ﻣﺤﻮر ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ
.(٤١٩

ﺷﮑﻞ ٤١٩

١٥٧

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

ﺷﮑﻞ ٤٢٠

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

ﺷﮑﻞ ٤٢١

ــ ﻋﺪد ﺣﮏ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ  Cروی ﺳﺮ ﭘﻴﻨﻴﻮن را ﻗﺮاﺋﺖ
ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٢٢
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ی زﻳﺮ ﻣﻘﺪار اوﻟﻴﻪ واﺷﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﭘﻴﻨﻴﻮن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
ﻋﺪد ﺣﮏ ﺷﺪه
روی ﭘﻴﻨﻴﻮن

١٥٨

±

ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﻨﻴﻮن
و ﻣﺤﻮر ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ اﺑﺰار
ﻣﺨﺼﻮص

=

ﻣﻘﺪار واﺷﺮ
ﺗﻨﻈﻴﻢ

C

ﺷﮑﻞ ٤٢٢

ﻧﮑﺘﻪ:
ﻋﺪد ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) (-ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺪد ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) (+ازﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ــ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻠﺮاﻧﺲ رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ،ﻣﻘﺪار ﮐﺎرﺑﺮدی واﺷﺮ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﻨﻴﻮن از راﺑﻄﻪ ی زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ:
)) - (0.05mmﻣﻘﺪار اوﻟﻴﻪ واﺷﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ( = ﻣﻘﺪار ﮐﺎرﺑﺮدی واﺷﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﻘﺪار ﮐﺎرﺑﺮدی واﺷﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﻣﺤﻞ ) Bﺷﮑﻞ  (٤٢٣ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
رول ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ و ﭘﻴﻨﻴﻮن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ:
ــ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن و ﻣﺤﻮر ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص را از روی
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  Bروی
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.
ــ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاز ،واﺷﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ،رول ﺑﻴﺮﻧﻴﮓ
ﮐﻮﭼﮏ ،ﻓﻼﻧﭻ ،واﺷﺮ ﺗﺨﺖ و ﻣﻬﺮه ی اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص را ﻧﺼﺐ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﻧﻤﺪ ﻓﻼﻧﭻ 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  Aاﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ــ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن ﻣﻬﺮه ﺗﺎ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺠﺎز ﭘﻴﻨﻴﻮن ﺑﺪون

A

B

ﺷﮑﻞ ٤٢٣

ﺷﮑﻞ ٤٢٤

ﺷﮑﻞ ٤٢٥

١٥٩

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ازﻣﻘﺪار واﺷﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﻣﺤﻞ  Aﮐﻢ
ﮐﺮد.

 ٥ــ١١ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻴﺶﺑﺎر ﭘﻴﻨﻴﻮن
اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
ــ ﺗﻮرگ ﻣﺘﺮ
ــ ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ
ــ اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ــ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﻣﻘﺪار ﭘﻴﺶ ﺑﺎر ،ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﺶ درآوردن ﭘﻴﻨﻴﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﻣﻘﺪارﮔﺸﺘﺎور ﺑﺮای رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﻧﻮ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از رول
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 دورﻓﻼﻧﭻ ﺑﭙﻴﭽﺎﻧﻴﺪ.
ــ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ ﻃﻨﺎب راﺑﮑﺸﻴﺪ و ﻓﻼﻧﭻ را ﺑﻪ ﮔﺮدش درآورﻳﺪ
)ﺷﮑﻞ .(٤٢٧
ــ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺮوی ﮐﺸﺸﯽ را ﻗﺮاﺋﺖ و ﺳﭙﺲ ﻳﺎدداﺷﺖ
ﮐﻨﻴﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ:
ﻧﻴﺮوی در ﻣﻮﻗﻊ َد َوران ﻓﻼﻧﭻ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ــ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ اﻧﺪازه ی ﻣﺠﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻧﻴﺮوی زﻳﺎد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار واﺷﺮﻫﺎی
ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﻧﻘﻄﻪ ی  Aاﺳﺖ.
ﻧﻴﺮوی ﮐﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی زﻳﺎد ﻳﻮدن ﻣﻘﺪار واﺷﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ
در ﻧﻘﻄﻪ ی  Aاﺳﺖ.
١٦٠

زﻣﺎن:

 ١ﺳﺎﻋﺖ

ﺷﮑﻞ ٤٢٦

ﺷﮑﻞ ٤٢٧

ــ ﺑﻌﺪ از ﺣﺼﻮل ﭘﻴﺶ ﺑﺎر ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻬﺮه ی اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص،
واﺷﺮ ﺗﺨﺖ و ﻓﻼﻧﭻ را ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﮐﺎﺳﻪ ﻧﻤﺪ ﻓﻼﻧﭻ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٢٨
ــ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻼﻧﭻ ،واﺷﺮ ﺗﺨﺖ و ﻣﻬﺮه ی ﺟﺪﻳﺪ را ﻧﺼﺐ و
ﻣﻬﺮه را ﺗﺎ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺠﺎز ﺳﻔﺖ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٤٢٨

٦ــ ١١ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ روی ﻫﻮزﻳﻨﮓ

زﻣﺎن:

١ﺳﺎﻋﺖ

اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
ــ ﺗﻮرگ ﻣﺘﺮ
ــ اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ــ ﭼﺴﺐ رزوه
ــ ﭘﻴﭻ و واﺷﺮ ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ روی ﻫﻮزﻳﻨﮓ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:
ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎس ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ و ﻣﺤﻔﻈﻪ ی ﻫﻮزﻳﻨﮓ را ﺗﻤﻴﺰ
ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﭘﻠﻴﺴﻪ و ﺿﺮب دﻳﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ
)ﺷﮑﻞ .(٤٢٩
ﻧﮑﺘﻪ:
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮزﻳﻨﮓ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ را روی ﻣﺤﻔﻈﻪ ی دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺳﻮار ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ
.(٤٣٠
ــ از ﭘﻴﭻ ﻫﺎ و واﺷﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و آن ﻫﺎ را
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 ٤٣٠

١٦١

 ٧ــ ١١ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺎﺻﻠﻪی ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ
و ﭘﻴﻨﻴﻮن

زﻣﺎن:

 ١ﺳﺎﻋﺖ

اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
ــ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ
ــ ﻓﻴﻠﺘﺮ
ــ اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ــ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ و ﭘﻴﻨﻴﻮن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی
ﮐﻨﻴﺪ.
ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص را ﺑﺪون واﺷﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ روی
ﻣﺤﻔﻈﻪ ی ﻫﻮزﻳﻨﮓ ﺳﻮار ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٣١
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

ﺷﮑﻞ ٤٣٢

ﻧﮑﺘﻪ:
ﻣﻬﺮه ﻫﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داری ﮐﭙﻪ ی ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ ﺳﻔﺖ
ﮐﻨﻴﺪ.
در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ،ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی
اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ی ﻫﻮزﻳﻨﮓ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ.
ــ ﻣﺤﻔﻈﻪ ی دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ را روی ﮔﻴﺮه ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ
.(٤٣٣
ﺷﮑﻞ ٤٣٣

١٦٢

ﻧﮑﺘﻪ:
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﺮاب ﺷﺪن ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﻣﺤﻔﻈﻪ ی
دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻳﺎ اﮐﺴﻞ ،از ﻟﺐ ﮔﻴﺮه ای ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ
روی ﻣﺤﻔﻈﻪ وﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ:
ــ ﭘﺎﻳﻪ ی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ را روی ﻣﺤﻔﻈﻪ ی دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ.
ــ ﻧﻮک ﺳﺎﻋﺖ را روی ﭘﺎﺷﻨﻪ ی )اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ( ﻳﮑﯽ از
دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٣٤

ﺷﮑﻞ ٤٣٤

ــ ﭘﻴﻨﻴﻮن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ
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
ﮐﭙﻪ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ،ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻟﻘﯽ ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ و ﭘﻴﻨﻴﻮن ﺻﻔﺮ
ﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ ٤٣٥

ــ ﺑﻪ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ی
ﻣﻼﻳﻢ وارد ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﮐﭙﻪ ی ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن و ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن
اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٣٦

ﺷﮑﻞ ٤٣٦

١٦٣

نکته:
بعد از اندازه گیری فیلر را خارج نکنید.
ــ مقدار خالصی مجاز بین کرانویل و پینیون از روابط
روبه رو به دست آورید.

مقدار فاصله ی بین کپه
مقدار
مقدار
 اندازه گیری = و یاتاقان ابزار مخصوص درلقی
پشت کرانویل
با فیلر
مجاز
مقدار
لقی +
مجاز

ــ فیلر با ضخامت به دست آمده از روابط باال را مابین
یاتاقان ابزار مخصوص و کپه ی طرف پشت کرانویل قرار دهید.
ــ چند ضربه مالیم به یاتاقان ابزار مخصوص سمت جلوی
کرانویل وارد کنید.
ــ فیلر با ضخامت به دست آمده از روابط باال را مابین
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 .)٤٣٧
ــ فیلرها را خارج کنید.

٨ــ      ١١ــ دستورالعمل آزمایش رنگ

ببندید.

مقدار
مقدار فاصله ی بین کپه و یاتاقان
اندازه
گیری
= ابزار مخصوص در جلوی
با فیلر
کرانویل

شکل 437

زمان:

١ساعت

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:
ــ مجموعه دیفرانسیل را مطابق (شکل  )٤٣٨به گیره

شکل 438
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ــ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس دﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ را ﺑﺎ ﭘﻴﻨﻴﻮن در ﺳﻪ اﻟﯽ
ﭼﻬﺎر دﻧﺪه ی ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ای ﻧﺎزک از رﻧﮓ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ )ﺷﮑﻞ
.(٤٣٩
ﻧﮑﺘﻪ:
ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ی آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن
ﭘﻴﻨﻴﻮن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٤٣٩

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

ﺷﮑﻞ ٤٤٠

ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﮐﺲ و دﺳﺘﻪ ی ﻫﻨﺪﻟﯽ ﭘﻴﻨﻴﻮن را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﻳﮏ ﻧﻮاﺧﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ ﻳﮏ دور ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺰﻧﺪ )ﺷﮑﻞ
.(٤٤١
ــ ﺳﻄﺢ درﮔﻴﺮی دﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ و ﭘﻴﻨﻴﻮن را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس دﻧﺪه ﻫﺎ رﻧﮓ ﻣﺤﻞ درﮔﻴﺮ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ ٤٤١

١٦٥

ﺟﺪول اﺛﺮ درﮔﻴﺮی دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ
وﺿﻌﻴﺖ درﮔﻴﺮی

اﺛﺮ درﮔﻴﺮی دﻧﺪاﻧﻪ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼﺣﯽ

درﮔﻴﺮی دﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﻃﻮل ﭘﺮوﻓﻴﻞ
دﻧﺪاﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻪ
ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭘﻴﻨﻴﻮن را ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ
درﮔﻴﺮی ﺑﺎﻻی دﻧﺪه.
درﮔﻴﺮی دﻧﺪه ی ﺷﺪﻳﺪ در ﺑﺎﻻی درﮔﻴﺮی ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار ﺷﻴﻢ اﻧﻄﺒﺎق
ﭘﺮوﻓﻴﻞ دﻧﺪه ی ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ
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
درﮔﻴﺮی ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﺷﻴﻢ اﻧﻄﺒﺎق
ﻣﺨﺮوط ﭘﻴﻨﻴﻮن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

درﮔﻴﺮی ﭘﻨﺠﻪ
درﮔﻴﺮی ﺳﺨﺖ در ﺳﻤﺖ ﭘﻨﺠﻪ
دﻧﺪاﻧﻪ ی ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ

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

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 ﻣﺠﺪد ًا اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ دﻧﺪه ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻫﻮاﻳﯽ ﭘﻴﭻ
ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص و ﮐﭙﻪ ی ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط  Cو  Dرا
ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٤٢
١٦٦

ﺷﮑﻞ ٤٤٢

ﺷﮑﻞ ٤٤٢

٩ــ١١ــدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻘﺪارﺿﺨﺎﻣﺖواﺷﺮﻫﺎی
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  Cو  Dرا ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی
ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص را ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﮐﺎﻣ ًﻼ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ــ ﻣﻘﺪار اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻳﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی اﺑﺰار
ﻣﺨﺼﻮص و رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺶ و ﻓﻴﻠﺘﺮ )ﺷﮑﻞ (٤٤٣
و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ )ﺷﮑﻞ  (٤٤٤ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
اﮔﺮ رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ از ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد اﺧﺘﻼف را ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه در
ﻧﻘﺎط  Cو  Dﮐﻢ ﮐﺮد.
اﮔﺮ رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﻧﺎزک ﺗﺮ از ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد اﺧﺘﻼف را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه در
ﻧﻘﺎط  Cو  Dاﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ رو ﺑﻪ رو ﻣﻘﺪار ﺿﺨﺎﻣﺖ واﺷﺮﻫﺎی
ﺗﻨﻈﻴﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.

١ﺳﺎﻋﺖ

زﻣﺎن:

ﺷﮑﻞ ٤٤٣

ﺷﮑﻞ ٤٤٤

ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن و اﺑﺰار
ﻣﺨﺼﻮص

±

ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن و اﺑﺰار
ﻣﺨﺼﻮص

±

ﻣﻘﺪار ﺿﺨﺎﻣﺖ واﺷﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ در
ﻣﺤﻞ  = Dﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺸﺖ ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ

ﻣﻘﺪار ﺿﺨﺎﻣﺖ واﺷﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ در
ﻣﺤﻞ  = Cﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺸﺖ ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ

١٦٧

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

ﺷﮑﻞ ٤٤٥

ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص و ﭘﺮس رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎ
ﻫﻮزﻳﻨﮓ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﮐﭙﻪ ی ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺠﺎز ﺳﻔﺖ ﮐﻨﻴﺪ
)ﺷﮑﻞ .(٤٤٦

ﺷﮑﻞ ٤٤٦

 ١٢ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﯽ و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ
در ﺧﻮدروی ﻣﺤﺮک ﺟﻠﻮ
ــ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه را از روی ﺧﻮدرو ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه و ﻣﺤﻔﻈﻪ ﮐﻼچ و دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ را ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ
ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﺎ ﻫﻮای ﻓﺸﺮده ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه را از روی ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ.

١ــ١٢ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ
ﺑﺮای ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻴﺪ:
١٦٨

زﻣﺎن

١ﺳﺎﻋﺖ

ــ ﭘﻴﭻ ﻫﺎی ﻣﺤﻔﻈﻪ ی ﭼﺮخ دﻧﺪه )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺷﻤﺎر
ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه( را ﺑﺎز و ﻣﺤﻔﻈﻪ را از ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ
.(٤٤٧
ــ ُارﻳﻨﮓ ﻣﺤﻔﻈﻪ ی دﻧﺪه ی ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎر را از ﻣﺤﻞ
ﻧﺼﺐ ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٤٤٧

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

ﺷﮑﻞ ٤٤٨

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

ﺷﮑﻞ ٤٤٩

١٦٩

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

ﺷﮑﻞ ٤٥٠

٢ــ ١٢ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﺎدهﮐﺮدن اﺟﺰای دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ

زﻣﺎن:

١ﺳﺎﻋﺖ

اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﺮای ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن اﺟﺰای دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻴﺪ:
ــ ﻣﻘﺪار ﺧﻼﺻﯽ ﻣﺎﺑﻴﻦ دﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﺮ ﭘﻠﻮس و ﺑﺪﻧﻪ را
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٥١
ﺷﮑﻞ ٤٥١

ــ ﻣﻘﺪار ﺧﻼﺻﯽ ﻣﺎﺑﻴﻦ دﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﺮزﮔﺮد و واﺷﺮ را
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻣﻘﺪار ﺧﻼﺻﯽ ﺑﻴﻦ دﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﻮزﻳﻨﮓ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی
ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ را از
ﻫﻮزﻳﻨﮓ ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٥٢

١٧٠

ﺷﮑﻞ ٤٥٢

ﭘﻴﭻ ﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻮزﻳﻨﮓ را ﺑﺎز و ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ را
ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٥٣
ــ رول ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص
ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٤٥٣

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

ﺷﮑﻞ ٤٥٤

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

ﺷﮑﻞ ٤٥٥

١٧١

ــ دﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﺮزﮔﺮد ،در ﭘﻠﻮس و واﺷﺮﻫﺎی آن ﻫﺎ را از
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.

ﺷﮑﻞ ٤٥٦

٣ــ١٢ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺑﺎزرﺳﯽوﺗﻌﻤﻴﺮاﺟﺰایﻫﻮزﻳﻨﮓ
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.

٤ــ ١٢ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮارﮐﺮدن اﺟﺰای ﻫﻮزﻳﻨﮓ
اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﺮای ﺳﻮارﮐﺮدن اﺟﺰای ﻫﻮزﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻴﺪ:
روش ﺳﻮارﮐﺮدن ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن آن اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﺎزدﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻮب را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.
١٧٢

زﻣﺎن:

 ٠/٥ﺳﺎﻋﺖ

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.
ﭘﻴﭻ ﻫﺎی ﮐﺮاﻧﻮﻳﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﺮﺑﺪری در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ
ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺠﺎز ﺳﻔﺖ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ .(٤٥٧

ﺷﮑﻞ ٤٥٧

٥ــ١٢ــ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮار ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ

زﻣﺎن:

 ١ﺳﺎﻋﺖ

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.
ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت و ﺳﻄﻮح اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ را ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﺑﻪ
روﻏﻦ آﻏﺸﺘﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
از ﭼﺴﺐ آﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
روش ﺳﻮارﮐﺮدن ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن آن اﺳﺖ.

١٧٣

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ
١ــ وﻇﺎﻳﻒ ﻃﺮح ﺑﺎﻟﺸﺘﮑﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ 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 ﮐﻼچ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥ــ روش ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع درﮔﻴﺮی ﮐﻼچ راﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 ٦ــ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺻﻠﯽ ﮐﻼچ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٧ــ ﮔﺮﻳﺲ ﻟﻴﺘﻴﻮم در ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻼچ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
٣ــ دوﺷﺎﺧﻪ ی ﮐﻼچ
١ــ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﮐﻼچ
٤ــ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﮐﻼچ
٢ــ ﭘﺪال ﮐﻼچ
 ٨ــ ﻧﺎم اﺑﺰارﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﭘﻴﺎده ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻼچ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٩ــ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻨﺖ ﮐﻼچ 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 ﮐﻼچ )دﻳﺴﮏ ﮐﻼچ( ﺑﻪ ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ 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
١٧٤

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 ﻓﻼﻧﭻ 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.

١٧٥

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 Manual Drivetrains and Axles TomBircH / CHuck Rockwoad 2008ــ١
 Automotive Technology Ron Haefner/Paul Leathers 2006ــ٢
 Mitsubishi Motors: Manual Transission Service Manualــ٣
 Modern Automotive Technology 2006ــ٤
 Automotive Technology JACK Erjavec 2004ــ ٥
ﻧﺒﻮی ــ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
٦ــ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺧﻮدرو
ﺷﺮﮐﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو
٧ــ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﺳﺮوﻳﺲ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎ
 ٨ــ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﺳﺮوﻳﺲ
ﻣﻌﻴﻨﯽ ــ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ
٩ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت
ﺻﻔﺎﻳﯽ ــ ﮐﻠﻮﺷﺎﻧﯽ ،ﺧﻮﺷﻴﻨﯽ
١٠ــ درس ﻓﻨﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم
ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﺳﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ
١١ــ اﺟﺰای ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻮﺳﺎری ــ ﻣﺤﻤﺪ
١٢ــ درس ﻓﻨﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم
زﻧﻮزی ــ ﺧﺎدﻣﯽ ــ اﮐﺒﺮی
١٣ــ درس ﻓﻨﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم
رﺷﺘﻪ اﺗﻮﻣﮑﺎﻧﻴﮏ
١٤ــ ﺣﺴﺎب ﻓﻨﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم

١٧٦

