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انتقال قدرت خودروهای سواری  /مؤلف:کیومرث قاجاریه.ــ تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی 

ایران.
ـ  )شاخٔه کاردانش( ١٧٦ ص: مصور. ـ

متون  درسى شاخهٔ   کاردانش   ، زمینٔه صنعت   ، گروه تحصیلى  مکانیک  ،   رشته های مهارتی: تعمیر موتور خودرو ـ 
تعمیر موتور و برق خودرو ـ خدمات فنی خودرو. 

برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنى و حرفه اى و کاردانش.
انتقال قدرت.  ــ محورهای  اتوماتیک. ٣.اتومبیل ها  ــ جعبه دنده  ــ جعبه دنده. 2.اتومبیل ها  اتومبیل ها   .1
و  فنى  درسی  کتاب های  تألیف  دفتر  پرورش.  و  وزارت    آموزش  ایران.  الف.  قدرت.  انتقال  دستگاه  ــ  ٤.  اتومبیل ها 

حرفه اى و کاردانش.ب. عنوان. 
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گروه تحصىلى: مکانىک
رشته های مهارتى: تعمىر موتور خودروـ تعمىر موتور 

و برق خودروـ خدمات فنی خودرو 
نام استاندارد مهارتى مبنا: تعمىرکار درجه ٢ اتومبىل های سواری
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                 نام کتاب:               انتقال قدرت خودروهای سواری ـ 310143
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                    پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش    مدیریت برنامه ریزی درسی و تألىف:    
ـ حسین داودی )ویراستار ادبی( کیومرث قاجاریه )مؤلف( ـ شهرام امینیان )ویراستار فنی(  شناسه افزوده برنامه ریزی وتألىف: 

ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی              مدیریت آماده سازی هنری:   
صغری عابدی )صفحه آرا( ـ طاهره حسن زاده) طراح جلد( ـ مریم دهقان زاده )رّسام(            شناسه افزوده آماده سازی: 

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه ٤ آموزش و پرورش )شهیدموسوی(                               نشانی سازمان:  
ـ 888٣١١٦١    ، دورنـگار  : 88٣0٩٢٦٦ ،  کـد پستی   : ١58٤٧٤٧٣5٩  تلفن  : ٩   

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  
ـ کیلومتر ١٧ جادهٔ مخصوص کرج   ـ خیابان٦١ )دارو پخش( شرکت چاپ   و   نشرکتاب های  درسی ایران : تهران                                              ناشر :   

ـ ٤٤٩85١٦١،    دورنگار: ٤٤٩85١٦0، صندوق پستی: ١٣٩ـ ٣٧5١5 تلفن :5   
                                         چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«

چاپ پنجم ١٣٩٩              سال انتشار و نوبت چاپ:   



شما عزىزان کوشش کنىد که از اىن وابستگى بىرون آىىد و احتىاجات کشور خودتان را برآورده 
سازىد، از نىروى انسانى اىمانى خودتان غافل نباشىد و از اّتکاى به اجانب بپرهىزىد.

ُه« َس ِسُرّ امام خمىنى »ُقِدّ



همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
بـه نشانى  پىشنهادات و نظرات خود را در بارۀ محتواى این کتاب 
4874/15   دفترتألىف   کتاب هاى  درسى  رۀ  شما پستى  صندوق  ـ  تهران 

فنى  وحرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
info@tvoccd.sch.ir پىام نگار )ایمىل( 

www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب سایت( 



مقدمه اى بر چگونگى برنامه ریزى کتاب هاى پودمانى

مبناى استانداردهاى  بر  یا »کتاب هاى تخصصى شاخه ى کاردانش«  تألیف »پودمان هاى مهارت«  برنامه ریزى 
»مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى کاردانش، مجموعه هشتم« صورت گرفته است. بر این اساس 
ابتدا توانایى هاى هم خانواده )Power Harmonic( مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى 
هم خانواده به صورت واحدهاى کار تحت عنوان )Unit ( دسته بندى مى شوند. در نهایت واحدهاى کار هم خانواده با 

هم مجددًا دسته بندى شده و پودمان مهارتى )Module ( را شکل مى دهند.
دسته بندى »توانایى ها« و »واحدهاى کار« توسط کمیسیون هاى تخصصى با یک نگرش علمى انجام شده است 

به گونه اى که یک سیستم پویا بر برنامه ریزى و تألیف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد.
با روش مذکور یک »پودمان« به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در »شاخه کاردانش« 

چاپ سپاری می شود.
به طورکلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت )M1 و M2 و …( و هر پودمان نیز به تعدادى واحد کار 
)U1 و U2 و …( و هر واحد کار نیز به تعدادى توانایى ویژه )P1 و P2 و …( تقسیم مى شوند.به طوری که هنرجویان در 
پایان آموزش واحدهای کار )مجموع توانایی های استاندارد مربوطه( و کلیه پودمان های هر استاندارد، تسلط و مهارت 
کافی در بخش نظری و عملی را به گونه ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی 

جهت دریافت گواهی نامه مهارت به دست آورند.
بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش های مهارتی 
فعالیت دارند، می توانند ما را در غنای کیفی پودمان ها که برای توسعه آموزش های مهارتی تدوین شده است رهنمون 

و یاور باشند. 
سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى        

                دفتر تألىف کتاب های درسی
فنى و حرفه اى و کاردانش           

P=Power U=Unit             M=Module 



مقدمه
نخست حمد وسپاس خداوندتبارک و تعالی را که ازکثرت الطافش بی خبریم و حمدش را با اذن او بر زبان جاری می سازیم و امر 

او را اطاعت می کنیم وگرنه ما را توان حمد گویی آن قیوم بی همتا نمی باشد. 
بر اهداف  انتقال قدرت خودروهای سواری منطبق  تنظیم سیستم های  پیاده و سوار کردن، عیب یابی و  پودمان حاضر در مورد 
آموزشی کاردانش بر مبنای توانایی شماره )١٨( استاندارد مهارت و آموزشی »تعمیرکار درجه )٢( اتومبیل های سواری بنزینی« شماره کد 
بین المللی ٤٣/٢٣/٢/١ ــ ٨ سال ١٣٨٤ رشته مکانیک خودرو سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تألیف شده است که می تواند عالوه 
بر هنرجویان شاخه کاردانش برای سایر عالقمندانی که فعالیت آن ها در ارتباط با سیستم انتقال قدرت خودروهای سواری می باشد مفید 
واقع گردد. پرسش های پیش آزمون به منظور ایجاد انگیزه و عالقمندی و فراهم نمودن بستر مناسبی برای یادگیری و سؤاالت آزمون پایانی 
برای ارزیابی آموخته های مخاطبین طراحی و در ابتدا و انتهای واحد کار آورده شده است. بدیهی است که نکته نظرها و رهنمودهای تمامی 

عزیزانی که در امر توسعه آموزش های مهارتی فعالیت دارند چراغ راه اینجانب خواهد بود. 
با تشکر ــ مؤلف 



فهرست 

٤ ١ــ سىستم انتقال قدرت 
٦ 1ــ1ــ انواع کالچ و کاربرد آن در خودرو     
٩ ٢ ــ١ــ اجزا و ساختمان کالچ های خودرو    

١١ ١ــ٢ــ١ــ اصول کار کالچ     
١٢ ٢ــ٢ــ١ــ صفحه کالچ      
١٤ ـ  مجموعه صفحٔه فشاری   ٣ ــ٢ــ١ـ    
١٥ ٣ــ١ــ کالچ هیدرولیکی     
١٦ ١ــ٣ــ١ــ مبدل گشتاور     
١٧ ٤ــ١ــ سیستم فرمان کالچ    
١٧ ١ــ٤ــ١ــ سیستم فرمان مکانیکی کالچ     
١٨ ٢ــ٤ــ١ــ سیستم فرمان هیدرولیکی کالچ     
٢٠ ٥ ــ١ــ دستورالعمل پیاده کردن، نصب،عیب یابی، رفع عیب انواع سیستم فرمان کالچ     
٣٠ ـ دستورالعمل پیاده کردن، نصب، عیب یابی و رفع عیب مجموعٔه کالچ   ٦ ــ١ـ   
٤١ ٢ ــ چرخ دنده و اصول محاسبات در آن ها 
٤١ 1ــ٢ــ چرخ دنده و اصول محاسبات در آن     
٤١ ـ ٢ــ چرخ دندٔه خارجی   ١ ــ١ـ    



٤٢ ٢ ــ١ــ٢ــ چرخ دندٔه داخلی      
٤٢ ٣ ــ١ــ٢ــ انواع چرخ دندٔه خارجی      
٤٤ ٢ ــ٢ــ چرخ دندٔه ساده و اجزای آن     
٤٥ ١ ــ٢ــ٢ــ محاسبات چرخ دنده ساده      
٤٦ ٣ ــ جعبه دنده و انواع مکانىزم کاری آن در خودرو 
 ٤٧ ١ــ٣ــ مکانیزم جعبه دنده و انواع آن    
 ٤٨ ١ ــ١ــ٣ــ جعبه دندٔه معمولی     
 ٤٩ ٢ ــ١ــ٣ــ انواع جعبه دندٔه معمولی     
 ٤٩ ٣ ــ١ــ٣ــ جعبه دندٔه خودرو محرک عقب     
٥٠ ٤ ــ١ ــ٣ ــ جعبه دندٔه خودرو محرک جلو      
٥١ ٥ ــ١ ــ٣ ــ مجموعٔه یکسان کنندٔه سرعت )سنکرونیزه( دنده ها      
٥٣ ٦ ــ١ ــ٣ــ تعویض دنده با سنکرونیزٔه خاردار      
٥٤ ٧ ــ١ ــ٣ــ تعویض دنده با سنکرونیزه  پین دار      
 ٥٤ ٨ ــ١ ــ٣ ــ حالت های مختلف جعبه دنده محّرک عقب     
 ٥٦ ـ حالت های مختلف جعبه دنده محرک جلو  ٩ ــ١ ــ٣ـ    
٥٩ ١٠ــ١ــ٣ــ جعبه دندٔه اتوماتیک      
 ٦٠ ١١ــ١ــ٣ــ اجزای جعبه دندٔه اتوماتیک     
 ٦١ ٤ــ ُاِوردرایور و مکانىزم آن 
   ٦١ ١ــ٤ ــ اوردرایور با روش نسبت تبدیل دنده 
  ٦١           ٢ــ٤ ــ اوردرایور با روش مستقل از جعبه دنده 
٦١ ٥ ــ پىاده و سوار کردن انواع جعبه دنده  
 ٦٢ ١ــ٥ ــ دستورالعمل پیاده کردن جعبٔه دندٔه خودروی محرک جلو 
٧٠ ٢ــ٥ ــ دستورالعمل سوار کردن جعبه دندٔه خودرو محرک جلو  
٧١ ٣ ــ٥ ــ دستورالعمل پیاده کردن جعبه دندٔه خودرو محرک عقب 
٧٦ ٤ ــ٥ ــ دستورالعمل سوار کردن جعبه دندٔه خودرو محرک عقب  

 ٧٧ ٦ ــ باز و بست، عىب یابی و رفع عىب، تنظىم و کنترل نهایی در جعبه دنده خودروی محرک جلو 
٧٨ ١ــ٦ ــ دستورالعمل باز کردن اجزای جعبه دنده     
٨٤ ٢ ــ٦ ــ دستورالعمل بستن اجزای جعبه دنده     
٨٤ ٣ ــ٦ ــ عیب یابی و رفع عیب، تنظیم و کنترل نهایی جعبه دنده     
 ٨٥ ٤ ــ٦ ــ دستورالعمل باز کردن قطعات شفت ورودی    



 ٨٦ ٥ ــ٦ ــ دستورالعمل بازرسی و تعمیر شفت ورودی    
٨٧ ٦ ــ٦ ــ دستورالعمل نصب کردن و قطعات شفت ورودی    

 ٨٨ ٧ ــ٦ ــ دستورالعمل باز کردن قطعات شفت خروجی    
 ٨٩ ٨ ــ٦ ــ دستورالعمل بازرسی و تعمیر شفت خروجی    
٩٠ ٩ ــ٦ ــ دستورالعمل نصب قطعات شفت خروجی     

 ٩١ ١٠ ــ٦ ــ دستورالعمل تنظیم پیش فشار بلبرینگ شفت ورودی    
٧ ــ دستورالعمل باز وبست، عىب یابی و رفع عىب، تنظىم و کنترل نهایی در جعبه دندۀ

٩٢         خودرو محرک عقب 
 ٩٣ ١ــ٧ ــ دستورالعمل باز کردن قطعات جعبه دنده    

١٠٠ ٢ ــ٧ ــ دستورالعمل بستن قطعات جعبه دنده     
١٠١ ٣ ــ٧ ــ عیب یابی و رفع عیب، تنظیم و کنترل های جعبه دنده     
١٠١ ٤ــ٧ ــ دستورالعمل باز کردن قطعات شفت ورودی     

 ١٠٣ ـ دستورالعمل بازرسی و تعمیر شفت ورودی  ٥ ــ٧ ـ   
١٠٥ ٦ ــ٧ ــ دستورالعمل نصب کردن قطعات شفت ورودی     
 ١٠٦ ٧ ــ٧ ــ دستورالعمل پیاده کردن قطعات شفت خروجی    
١٠٧ ٨ ــ٧ ــ دستورالعمل بازرسی و تعمیر قطعات شفت خروجی     
 ١٠٩ ـ  دستورالعمل نصب قطعات شفت خروجی  ٩ ــ٧ ـ   

  ١١٠ ٨ ــ کنترل کننده های جعبه دنده های اتوماتىک   
١١٠ ـ ٨  ــ حسگر سرعت   ١ـ   
 ١١٠ ـ  ٨ ــ حسگر موقعیت دریچه ی گاز  ٢ ـ   
 ١١١ ـ ٨  ــ کلید چند وضعیتی  ٣ ـ   
١١١ ـ  ٨  ــ کلید مینیاتوری چراغ ترمز  ٤ ـ   
١١١ ٥ ــ ٨ ــ حسگر حرارت    
١١٢ ـ عملگرها   ـ ٨  ـ ٦ ـ   
١١٢  )ECU( ـ  ٨ ــ واحد کنترل الکترونیکی ٧ ـ   

 ١١٢ ٩ ــ مىل گاردان و کاربرد آن در خودرو    
١١٣ ١ــ٩ ــ قفل گاردان و کاربرد آن     
١١٤ ٢ ــ٩ ــ میل گاردان     
 ١١٤ ٣ ــ٩ ــ کشویی گاردان    
 ١١٥ ٤ ــ٩ ــ دستورالعمل عیب یابی و رفع عیب مجموعٔه گاردان    



١١٥ ١ــ٤ــ٩ــ دستورالعمل پیاده کردن چهار شاخٔه گاردان      
١١٨ ٢ ــ٤ ــ٩ ــ دستورالعمل نصب چهار شاخٔه گاردان      
١٢٠ ٣ ــ٤ ــ٩ ــ دستورالعمل بازرسی مجموعٔه گاردان      

 ١٢١ ١٠ــ دیفرانسىل )گردانندۀ نهایی(  
 ١٢١ ١ــ١٠ــ دیفرانسیل خودروی محرک عقب    
١٢١ ٢ ــ١٠ــ وظایف اجزا    
١٢٣ ٣ ــ١٠ــ انواع چرخ دنده کرانویل و پینیون    
 ١٢٤ ٤ ــ١٠ــ طرز کار دیفرانسیل    
 ١٢٥ ٥ ــ١٠ــ دیفرانسیل کمک دار    
 ١٢٦ ٦ ــ١٠ــ دیفرانسیل خودروهای محرک جلو    
١٢٧ ٧ ــ١٠ــ پلوس در خودروهای محرک جلو     
 ١٢٨ ٨ ــ١٠ــ پیاده و سوار کردن پلوس خودروی محرک عقب    
١٢٨ ٩ ــ١٠ــ دستورالعمل پیاده کردن پلوس خودرو محرک عقب     
 ١٣١ ١٠ــ١٠ــ دستورالعمل سوار کردن پلوس خودروی محرک عقب    
١٣١ ١١ــ١٠ــ پیاده و سوارکردن پلوس در خودروهای محرک جلو     
 ١٣٢ ١٢ــ١٠ــ دستورالعمل پیاده کردن پلوس خودروی محرک جلو    
 ١٣٤ ١٣ــ١٠ــ دستور سوار کردن پلوس خودروی محرک جلو    
١٣٥ ١٤ــ١٠ ــ پیاده و سوارکردن اکسل در خودروهای محرک عقب     
١٣٦ ١٥ ــ١٠ ــ دستورالعمل پیاده کردن اکسل عقب    
 ١٣٧ ١٦ــ١٠ــ دستورالعمل سوار کردن اکسل عقب    
 ١٣٧ ١٧ ــ ١٠ــ دستورالعمل بازرسی و تعمیر پلوس در خودروی محرک عقب    
١٣٩ ١٨ــ١٠ــ دستورالعمل بازرسی و تعمیر پلوس در خودروی محرک جلو     
١٤٠ ١٩ــ١٠ــ دستورالعمل پیاده کردن مجموعٔه کوپلینگ )قفل( پلوس سمت دیفرانسیل     
١٤٣ ٢٠ــ١٠ــ دستورالعمل نصب کوپلینگ و گردگیر پلوس سمت دیفرانسیل    
 ١٤٤ ٢١ــ١٠ــ دستورالعمل پیاده کردن کوپلینگ و گردگیر پلوس سمت چرخ    
١٤٦ ٢٢ــ١٠ــ دستورالعمل نصب کوپلینگ و گردگیر پلوس سمت چرخ     

   ١٤٧ ١١ــ دستورالعمل عىب یابی و رفع عىب دیفرانسىل درخودروهای محرک عقب 
 ١٤٧ ١ــ١١ــ دستورالعمل باز کردن اجزای مجموعٔه دیفرانسیل    
 ١٥٢ ٢ــ١١ــ دستورالعمل جمع کردن اجزای مجموعٔه دیفرانسیل    
 ١٥٣ ٣ ــ١١ــ دستورالعمل بازرسی و تعمیر اجزای هوزینگ    



١٥٥ ٤ ــ١١ــ دستورالعمل تعیین مقدار واشرهای تنظیم پینیون    
 ١٦٠ ٥ ــ١١ ــ دستورالعمل آزمایش پیش بار پینیون    
 ١٦١ ٦ ــ١١ــ دستورالعمل نصب کرانویل روی هوزینگ    
 ١٦٢ ٧ ــ١١ــ دستورالعمل اندازه گیری فاصله ی کرانویل و پینیون    
 ١٦٤ ٨ ــ١١ــ دستورالعمل آزمایش رنگ    
١٦٧ ٩ــ١١ــ دستورالعمل تعیین مقدار ضخامت واشرهای تنظیم دو طرف هوزینگ    

   ١٦٨ ـ دستورالعمل عىب یابی و رفع عىب دیفرانسىل در خودروی محرک جلو  ١٢ـ
١٦٨ ١ــ١٢ــ دستورالعمل پیاده کردن مجموعه دیفرانسیل     
١٧٠ ٢ ــ١٢ــ دستورالعمل پیاده کردن اجزای دیفرانسیل     
 ١٧٢ ٣ ــ١٢ــ دستورالعمل بازرسی و تعمیر اجزای هوزینگ    
 ١٧٢ ٤ ــ١٢ــ دستورالعمل سوار کردن اجزای هوزینگ    
 ١٧٣ ٥ــ١٢ــ دستورالعمل سوار کردن مجموعٔه دیفرانسیل    



ساعات آموزشیعنوان تواناییشماره 

جمع عملی نظری تواناییواحد کار

انواع ١١٨ و  کالچ  عیب  رفع  و  یابی  عیب  و  کردن  پیاده  توانایی 
جعبه دنده های معمولی، دیفرانسیل و گاردان خودروهای سواری 

٢٨٩٦١٢٤


