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١٠ــ ديفرانسيل (گرداننده ی نهايی)
به  قدرت  انتقال  خط  گشتاور  انتقال  برای  دستگاه،  اين 
چرخ های محرک در خودروهای محرک جلو يا محرک عقب و 
برای توزيع متناسب دْور و گشتاور در آن ها به کار می رود (شکل 

.(٣١٥

١ــ١٠ــ ديفرانسيل خودروی محرک عقب
در يک خودرو محرک عقب گشتاور ميل گاردان توسط 
کرانويل و پينيون، هوزينگ و پلوس ها به چرخ های محرک منتقل 
می گردد (شکل ٣١٦). ديفرانسيل خود و محرک عقب از اجزای 

زير تشکيل شده است:
ــ اکسل

ــ کرانويل و پينيون
ــ مجموعه ی هوزينگ

ــ پلوس ها
ــ فالنچ چرخ

٢ــ١٠ــ وظايف اجزا
اول  می کند:  تأمين  را  هدف  دو  عقب  اکسل  اکسل:  ــ 
حرکت وسيله ی نقليه با گرداندن چرخ های عقب، دوم نگه داری و 

تحمل بار عقب خودرو
نوع  از  پينيون  و  کرانويل  پينيون:  و  کرانويل  ــ 

چرخ دنده های مخروطی هستند.
به  آن  دنده های  و  گاردان  به  فالنچ  يک  با  پينيون  شفت 

کرانويل در ارتباط است (شکل ٣١٧).

شکل ٣١٥ــ ديفرانسيل در خودرو محرک عقب

شکل ٣١٧

شکل ٣١٦
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ــ کرانويل به کمک پيچ به پوسته ی هوزينگ متصل شده 
است (شکل ٣١٨).

اين دو چرخ دنده در هنگام کار باعث کاهش دْور، افزايش 
و تغيير جهت گشتاور می شوند.

تشکيل  زير  قطعات  از  هوزينگ  هوزينگ:  مجموعه ی 
شده است (شکل ٣١٩):

ــ پوسته
ــ چرخ دنده های سر پلوس

ــ چرخ دنده های هرزگرد و محور آن ها
ــ واشرهای ضد اصطکاک

مجموعه ی هوزينگ عمل انتقال گشتاور به پلوس ها و تنظيم 
دور چرخ ها را در سر پيچ انجام می دهد.

يک  از  که  هستند  توپری  محورهای  پلوس ها  پلوس ها: 
انتها به شکل هزار خار و از انتهای ديگر به شکل مخروط ساخته 
شده و به ترتيب با دنده سرپلوس و فالنچ چرخ متصل است (شکل 
٣٢٠).پلوس دور و گشتاور خروجی مجموعه ی هوزينگ را به 

چرخ ها انتقال می دهد.
پلوس با توجه به نيروی برشی وارد بر آن و گشتاور انتقالی 

به انواع زير تقسيم می گردند:
ــ پلوس نيمه آزاد

ــ پلوس سه چهارم آزاد
ــ پلوس تمام آزاد

فالنچ چرخ: شکل رينگ چرخ به گونه ای است که برای 
انتقال دور و گشتاور پلوس به آن به قطعه ی رابط نياز است فالنچ 
از  چرخ  فالنچ   (٣٢١ می دهد.(شکل  انجام  را  وظيفه  اين  چرخ 
قسمت مرکز توسط خار به ميل پلوس متصل می شود و با مهره ی 

شکل ٣١٨

شکل ٣٢١

شکل ٣٢٠

شکل ٣١٩
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فالنچ  روی  هم چنين  و   (٣٢٢ (شکل  می گردد  تثبيت  نگه دارنده 
پيچ هايی که محل اتصال رينگ است، تعبيه شده است.

٣ــ١٠ــ انواع چرخ دنده کرانويل و پينيون
چرخ دنده های  نوع  از  پينيون  و  کرانويل  چرخ دنده ی 
تبديل  بر  عالوه  بتوانند  تا  محورند،  ــ  متنافر  يا  محور  ــ  متقاطع 

دور و گشتاور به ميزان °٩٠، گشتاور را تغيير جهت دهند.
چرخ دنده مخروطی مارپيچ: چرخ دنده ی مخروطی مارپيچ 
پينيون  کرانويل و  (شکل٣٢٣) به دليل تعداد دنده های متصل در 
و درگيری تدريجی دندانه ها با يکديگر، انتقال بارهای زياد را به 

نرمی و بدون ضربه امکان پذير می سازند.

چرخ دنده هيپوئيد: دنده های هيپوئيد با فرم منحنی است 
و محور پينيون کمی پايين تر از محور کرانويل قرار دارد. به اين 
ترتيب بار به صورت توزيع شده و غلتشی بين دنده ها انتقال می يابد 

(شکل ٣٢٤).

شکل ٣٢٢

شکل ٣٢٤

شکل ٣٢٣

سيستم دنده مخروطی

سيستم هيپوئيد
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چرخ دنده حلزونی: چرخ دنده ی نوع حلزونی برای انتقال 
قدرت زیاد، در فضای محدود مناسب است. محور محرک آن 
ساخته  برنز  آلیاژ  از  آن  متحرک  چرخ  و  است  فوالد  جنس  از 
تبدیل  نسبت  می توان  نوع چرخ دنده  این  از  استفاده  با  می شود. 
دنده ی زیادی بدون نیاز به بزرگ کردن ابعاد دیفرانسیل ایجادکرد 

)شکل ٣2٥(.

٤ــ١٠ــ طرز کار دیفرانسیل
پینیون  خودرو،  حرکت  ابتدای  در  مستقیم:  حرکت 
به  پیچ  با  کرانویل  چون  و  درمی آورد  چرخش  به  را  کرانویل 
هوزینگ متصل است، متعاقبًا هوزینگ شفت دنده های هرزگرد 
 .)٣2٦ )شکل  درمی آورد  چرخش  به  را  پلوس ها  محور  حول 
حرکت شفت هرزگردها این دنده ها را به طرف دنده های سر پلوس 
دنده های هوزینگ  قفل شدن مجموعه ی  باعث  و  فشار می دهد 
می گردد. بعد از طی مراحل باال به علت یکپارچه شدن کرانویل، 
و  گرد  هرز  دنده های  پلوس،  سر  دنده های  هوزینگ،  محفظه ی 
به حرکت می کند و سرعت هر دو چرخ  پلوس ها خودرو شروع 
محرک یکسان و برابر تعداد َدَوران کرانویل می شود. این وضعیت 

در زمان حرکت مستقیم خودرو اتفاق می افتد.

طی  هنگام  پیچ(:  از  )عبور  منحنی  مسیر  در  حرکت 
مسیر منحنی شکل جاده، چون چرخ داخل پیچ مسیر کوتاه تری 
را طی می کند باید نسبت به چرخ واقع در مسیر خارج پیچ کم تری 
به  پلوس متصل  بزند )شکل ٣2٧(. درنتیجه سرعت دنده ی سر 
و  شفت  هوزینگ،  َدَوران  با  و  می یابد  کاهش  پیچ  داخل  چرخ 

شکل ٣25

پیچ ٩٠ درجه توسط چرخ  شکل ٣2٧ــ مسافت طی شده در یک 
داخلی و چرخ خارج پیچ 

شکل ٣26

سیستم حلزونی

دنده ی هرز گرد
دنده ی پولس

پلوس

کرانویل   پینیون

هوزینگ

شافت هرزگرد
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دنده های هرزگرد سرعت دنده ی سر پلوس، پلوس و چرخ خارج 
پيچ را افزايش می دهند (شکل ٣٢٨).

٥ ــ١٠ــ ديفرانسيل کمک دار
ديفرانسيل کمک دار در سيستم انتقال قدرت خودروهای 
تشريح  آن  نوع  دو  زير  در  دارد.  کاربرد  سنگين  نقل  و  حمل 

می گردد.
 (٣٢٩ (شکل  دوبل  ديفرانسيل  در  دوبل:  ديفرانسيل 
دائم  به طور  و  مرحله  دو  در  گشتاور  افزايش  و  دور  تقليل  عمل 
انجام می گيرد. تقليل دور مرحله ی اول توسط کرانويل و پينيون 
مارپيچ  چرخ دنده  به  کرانويل  خروجی  گشتاور  و  می شود  انجام 
مارپيچ  چرخ دنده ی  چرخ دنده  اين  سپس  انتقال می يابد.  کوچک 
حرکت  به  دارد  قرار  هوزينگ  محفظه ی  روی  که  را،  بزرگ 
درمی آورد و دْور، گشتاور حاصله از طريق مجموعه ی هوزينگ 

به پلوس ها انتقال می يابد.
سرعته  دو  ديفرانسيل  در  سرعته:  دو  ديفرانسيل 
در  گشتاور  افزايش  دورو  تقليل  عمل   (٣٣١ و   ٣٣٠ (شکل های 
تقليل  می گردد.  انجام  راننده  توسط  انتخابی  به طور  و  مرحله  دو 
دورو افزايش گشتاور همانند ديفرانسيل دوبل است ولی به دليل 
وجود مکانيزم روی شفت مشترک دو چرخ دنده مارپيچ کوچک، 
می توان با فرمان راننده که به صورت برقی يا با هوای فشرده است 
کشويی را به حرکت درآورد و ديفرانسيل را در وضعيت سرعت 

کم يا سرعت زياد قرار داد.

شکل ٣٢٩

شکل ٣٢٨ــ وضعيت چرخ ها موقع پيچيدن 

شکل ٣٣٠

محور اکسل
 ١١٠ بيرونی  چرخ 

درصد گردش ١٠٠ درصد گردش 
هوزينگ

 ٩٠ داخلی  چرخ 
درصد گردش

دنده سرعت زياد

جهت گردش

جهت گردش

ماهک

سرعت زياد

حالت سرعت زياد

پينيون
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٦ ــ١٠ــ ديفرانسيل خودروهای محرک جلو
يک  ديفرانسيل  و  جعبه دنده  جلو  محرک  خودروهای  در 
بعد  جعبه دنده  خروجی  گشتاور  و  می دهند  تشکيل  را  مجموعه 
از عبور از ديفرانسيل توسط پلوس ها به چرخ ها منتقل می شود 

(شکل ٣٣٢).

ماهک
پينيون

سرعت کم
پينيون

حالت سرعت کم

دنده سرعت کم

جهت گردش

کرانويل

هيپوئيد

شکل ٣٣١

شکل ٣٣٢

A: مجموعه جعبه دنده
B: مجموعه ديفرانسيل

D: شفت خروجی جعبه دنده
E: شفت ورودی جعبه دنده

F: دنده عقب
G: دنده کرانويل

H: پوسته ديفرانسيل
J: مجموعه هوزينگ

K: کشويی



١٢٧

محرک  خودروهای  در  ديفرانسيل  کارکرد  سه شاخه  ــ 
خودروهای  در  است.  عقب  محرک  خودروهای  همانند  جلو 
جديد محرک جلو دنده های کرانويل و پينيون به دنده های مارپيچ 

تبديل شده اند (شکل ٣٣٣).

٧ــ١٠ــ پلوس در خودروهای محرک جلو
در  چرخ ها  به  ديفرانسيل  خروجی  گشتاور  انتقال  برای 
خودرو محرک جلو از محورهايی به نام پلوس استفاده می شود. 

پلوس ها در دو نوع توپر و لوله ای وجود دارند (شکل ٣٣٤).
پلوس از يک انتها به دنده ی سر پلوس داخل ديفرانسيل 
دو  دارای  پلوس  است.  متصل  چرخ  توپی  به  ديگر  انتهای  از  و 

کوپلينگ است.
کوپلينگ های پلوس به دليل فرم استقرار موتور و جعبه دنده 
تحت  خودرو  هدايت  برای  جلو،  چرخ های  حرکت  هم چنين  و 
زاويه ای تا حدود ٤٠ درجه نسبت به محور پلوس قرار می گيرند 

(شکل ٣٣٥).

اتصال  نوع  از  ديفرانسيل  سمت  پلوس  کوپلينگ 
از  و   (٣٣٦ (شکل  است  سوزنی  بلبرينگ  رول  با  سه     شاخه ای 

قطعات زير تشکيل شده:
ــ محفظه ی خارجی و محور

ــ سه شاخه
ــ رول بلبرينگ

ــ ياتاقان
ــ خارهای محدود کننده

شکل ٣٣٣

شکل ٣٣٦

شکل ٣٣٥

شکل ٣٣٤
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ــ محور پلوس
است  ساچمه ای  نوع  از  چرخ  سمت  پلوس  کوپلينگ 

(شکل ٣٣٧) و از قطعات زير تشکيل شده:
ــ محفظه ی خارجی و محور

ــ ساچمه
ــ محفظه ی ساچمه

ــ توپی
ــ خار محدود کننده

٨ ــ١٠ــ پياده و سوار کردن پلوس خودروی محرک 
عقب

تعمير  راهنمای  کتاب  کار،  به  شروع  از  قبل   :١ نکته ی 
را  الزم  دستورهای  و  مطالعه  را  خودرو  سازنده ی  کارخانه ی 

هنگام پياده و سوار کردن و تعمير رعايت کنيد.
نکته ی ٢: پيچ ها و مهره های دارای گشتاور مخصوص 

را مشخص کنيد.

خودرو  پلوس  کردن  پياده  دستورالعمل  ٩ــ١٠ــ 
محرک عقب

ابزار و وسايل مورد نياز
ــ جک کارگاهی
ــ ابزار عمومی

ــ ابزار مخصوص
توضيح  ايمنی در هر مرحله از کار  ايمنی: نکات  نکات 

داده می شود. برای پياده کردن پلوس به ترتيب زير عمل کنيد:
(شکل  دهيد  قرار  کارگاهی  جک  روی  را  خودرو  ــ 

.(٣٣٨
نکته:

از جک سوسماری استفاده نکنيد.
ــ چرخ های عقب را باز کنيد (شکل ٣٣٩).

شکل ٣٣٧

زمان:                                  ١ساعت

شکل ٣٣٩

شکل ٣٣٨
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ــ روغن ديفرانسيل را تخليه کنيد.
ــ کاسه چرخ و صفحه ی نگه دارنده ی واحد ترمز چرخ را 

از هرگونه آلودگی پاک کنيد.
ــ پيچ تثبيت کاسه چرخ را باز کنيد (شکل ٣٤٠).

ــ کاسه چرخ را پياده کنيد (شکل ٣٤١).
نکته: در صورت نياز اهرم ترمز دستی را آزاد کنيد.

نکته: در صورت نياز به تعويض فالنچ چرخ به ترتيب زير 
عمل کنيد.

 ابزار مخصوص ثابت نگه داشتن پلوس را نصب کنيد.

 مهره ی سر پلوس را باز کنيد (شکل ٣٤٢).

 ابزار مخصوص را نصب کنيد.
(شکل  کنيد  خارج  شده  نصب  محل  از  را  چرخ  فالنچ   

.(٣٤٢
ــ سيم ترمزدستی را به  ترتيب زير آزاد کنيد:

شکل ٣٤٠

شکل ٣٤٣

شکل ٣٤٢

شکل ٣٤١



١٣٠

 مهره ی تنظيم سيم ترمز دستی را شل کنيد.
 خار را خارج کنيد.

 پين نگه دارنده را از محل نصب خارج کنيد.
ــ ميله ی رابط ترمز دستی را به ترتيب زير پياده کنيد:(شکل 

.(٣٤٤

 خار ضامن را پياده کنيد.
 ميله ی رابط را به طرف باال حرکت دهيد و آن را از محل 

نصب خارج کنيد.
کنيد  جدا  چرخ  ترمز  سيلندر  از  را  ترمز  مايع  لوله ی  ــ 

(شکل ٣٤٥).
سيستم  به  خارجی  مواد  نفوذ  از  جلوگيری  برای  نکته: 
هيدروليک ترمز لوله ی مايع ترمز و محل اتصال آن با پمپ را با 

کورکن مناسب مسدود کنيد.

ــ پيچ های اتصال صفحه ی نگه دارنده را باز و مجموعه ی 
واحد ترمز چرخ را پياده کنيد (شکل ٣٤٦).

ــ پلوس را به ترتيب زير پياده کنيد (شکل ٣٤٧).
ــ ابزار مخصوص را روی پلوس نصب کنيد.

ــ وزنه ی ابزار مخصوص را سريعًا به طرف عقب حرکت 
خارج  ديفرانسيل  پوسته ی  از  را  پلوس  زدن  ضربه  با  و  دهيد 

کنيد.

شکل ٣٤٤

شکل ٣٤٥

شکل ٣٤٦

شکل ٣٤٧
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١٠ــ١٠ــ دستورالعمل سوار کردن پلوس خودروی 
محرک عقب

ابزار و وسايل مورد نياز:
ــ جک کارگاهی 

ــ ابزارهای عمومی
ــ ابزارهای مخصوص

آن  کردن  پياده  مراحل  برعکس  پلوس  کردن  سوار  روش 
است.

نکته: 
قطعات را با استفاده از مايع شوينده مناسب تميز و با هوای 

فشرده خشک کنيد.
ــ از واشرهای آب بندی جديد استفاده کنيد.

شرکت  توسط  که  مجاز  گشتاور  تا  را  مهره ها  و  پيچ ها  ــ 
سازنده تعيين شده سفت کنيد.

ــ ديفرانسيل را با روغن مناسب پر کنيد.
ــ بعد از اتمام سوار کردن پلوس سيستم ترمز را هواگيری 

کنيد.
ــ عملکرد صحيح سيستم ترمز را بررسی کنيد.

١١ــ١٠ــ پياده و سوار کردن پلوس در خودروهای 
محرک جلو

طول های  با  پلوس  عدد  دو  جلو  محرک  خودروهای  در 
متفاوت وجود دارد (شکل ٣٤٨).

ــ مفصل پلوس سمت ديفرانسيل از نوع سرعت ثابت با 
اتصال سه شاخه ای و مفصل سمت چرخ از نوع ساچمه ی کروی 

است (شکل ٣٤٩).

شکل ٣٤٨

زمان:                             ١/٥ساعت

شکل ٣٤٩

شيارحرکت 

توپی

ساچمه

محفظه خارجی ومحور

محفظه ساچمه



١٣٢

١٢ــ١٠ــ دستورالعمل پياده کردن پلوس خودروی 
محرک جلو

ابزار و وسايل مورد نياز:
ــ جک کارگاهی

ــ ابزارهای عمومی
ــ ابزارهای مخصوص

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

عمل  زير  به ترتيب  مشترک  قسمت های  کردن  پياده  برای 
کنيد:

کنيد (شکل  باز  را  جلو  چرخ  طبق  را  تعادل  ميل  رابط  ــ 
.(٣٥٠

ــ خودرو را با جک کارگاهی باال ببريد و آن را ثابت کنيد 
(شکل ٣٥١).
نکته:

ــ از جک سوسماری استفاده نکنيد.

زمان:                               ١ساعت

شکل ٣٥٠

شکل ٣٥١



١٣٣

ــ سينی زير موتور را باز کنيد (شکل ٣٥٢).
ــ روغن جعبه دنده را تخليه کنيد.

ــ خار و کالهک ضامن مهره ی سر پلوس را باز کنيد.

و  ثابت  را  چرخ  توپی  مخصوص  ابزار  از  استفاده  با  ــ 
مهره ی سر پلوس را باز کنيد (شکل ٣٥٣).

نکته: از عمل ترمزگيری برای باز نمودن مهره ی سر پلوس 
نگه دارنده ی  پيچ های  شدن  خراب  باعث  چون  نکنيد،  استفاده 

ديسک چرخ می شود.

ــ با استفاده از ابزار مخصوص، سيبک زير کمک را باز 
کنيد (شکل ٣٥٤).

شکل ٣٥٢

شکل ٣٥٤

شکل ٣٥٣



١٣٤

عمل  زير  به ترتيب  چپ  سمت  پلوس  کردن  پياده  برای 
کنيد:

ــ فرمان را به سمت راست تا انتها بچرخانيد.
بيرون  به طرف  را  چرخ  ترمز  واحد  و  توپی  مجموعه ی  ــ 
از  را  پلوس  آن گاه  شود.  جدا  طبق  از  سيبک  اتصال  تا  بکشيد 

توپی خارج کنيد (شکل ٣٥٥).
ــ پلوس را از ديفرانسيل خارج کنيد.

نکته: محل تماس پلوس و کاسه نمد را نوارپيچی کنيد.
عمل  زير  به ترتيب  راست  سمت  پلوس  کردن  پياده  برای 

کنيد:
ــ فرمان را تا انتها به سمت چپ بچرخانيد.

ــ مهره های پيچ نگه دارنده ی بلبرينگ وسط را باز کنيد.
ــ پيچ های نگه دارنده را از محل نصب خارج کنيد.

بيرون  به طرف  را  چرخ  ترمز  واحد  و  توپی  مجموعه ی  ــ 
بکشيد تا اتصال سيبک از طبق جدا شود و پلوس از توپی خارج 

گردد.
ــ پلوس را از داخل پايه ی وسط و ديفرانسيل خارج کنيد 

(شکل ٣٥٦).

١٣ــ١٠ــ دستور سوار کردن پلوس خودروی محرک 
جلو

ابزار و وسايل مورد نياز:
ــ جک کارگاهی 

ــ ابزارهای عمومی
ــ ابزارهای مخصوص

پلوس را با استفاده از مايع شوينده مناسب تميز و با هوای 
فشرده خشک کنيد.

قبل از سوار کردن پلوس موارد زير را بررسی کنيد:
ــ هزار خار دو سر پلوس را از نظر سايش و خرابی بررسی 

کنيد (شکل ٣٥٧).

شکل ٣٥٥

زمان:                                ١ساعت

شکل ٣٥٦

شکل ٣٥٧



١٣٥

ــ کاسه نمد پلوس را از نظر خرابی بررسی و در صورت 
لزوم تعويض کنيد.

و  بررسی  خرابی  نظر  از  را  پلوس  گردگيری های  ــ 
در صورت لزوم تعويض کنيد.

نکته:هزار خارهای دو سر پلوس و لبه ی کاسه نمدها را 
به  چپ  سمت  پلوس  کردن   سوار  برای  کنيد.  آغشته  گريس  به 

ترتيب زير عمل کنيد:
ــ هزار خار پلوس را به آرامی داخل ديفرانسيل قرار دهيد 

(شکل ٣٥٨).
قرار  چرخ  توپی  داخل  را  پلوس  ديگر  سر  خار  هزار  ــ 

دهيد.
ــ سيبک زير کمک را روی طبق جا بزنيد و مهره ی آن را 

تا گشتاور مجاز سفت کنيد.
و  ثابت  را  چرخ  توپی  مخصوص  ابزار  از  استفاده  با  ــ 

مهره ی پلوس را تا گشتاور مجاز سفت کنيد.
ــ کالهک ضامن و خار مهره ی پلوس را نصب کنيد.

عمل  زير  ترتيب  به  راست  سمت  پلوس  کردن  سوار  برای 
کنيد:

مراحل سوار کردن برعکس پياده کردن آن است.
عمل  زير  ترتيب  به  مشترک  قسمت  کردن  سوار  برای 

کنيد:
پياده  برعکس  مشترک  قسمت های  کردن  سوار  مراحل 

کردن آن است.

١٤ــ١٠ــ پياده  و سوار کردن اکسل در خودروهای 
محرک عقب

کارخانه ی  تعمير  راهنمای  کتاب  کار،  به  شروع  از  قبل 
سازنده ی خودرو را مطالعه و دستورهای الزم را هنگام پياده و 

سوار کردن و تعمير رعايت کنيد.
را  مخصوص  گشتاور  دارای  مهره های  و  پيچ ها  نکته: 

مشخص کنيد.

شکل ٣٥٨



١٣٦

١٥ــ١٠ــ دستورالعمل پياده کردن اکسل عقب
ابزار و وسايل مورد نياز:

ــ جک کارگاهی
ــ ابزارهای عمومی

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

داده می شود.
برای پياده کردن اکسل عقب به ترتيب زير عمل کنيد:

ــ پلوس های ديفرانسيل راپياده کنيد.
کنيد  جدا  چرخ  ترمز  واحد  از  را  دستی  ترمز  سيستم  ــ 

(شکل ٣٥٩).

ــ اهرم بندی ترمز دستی را از پوسته ی ديفرانسيل و واحد 
ترمز چرخ جدا کنيد (شکل ٣٦٠).

ــ ميل گاردان را پياده کنيد.
ــ لوله های مايع ترمز چرخ ها را باز کنيد.

ــ رزوه های کرپی را تميز کنيد.

ــ مهره های کرپی ها را باز و آنرا پياده کنيد (شکل ٣٦١).

شکل ٣٥٩

زمان:                                       ١ ساعت

شکل ٣٦١

شکل ٣٦٠



١٣٧

اکسل را از زير خودرو پياده کنيد و روی پايه تعمير قرار 
دهيد (شکل٣٦٢).

١٦ــ١٠ــ دستورالعمل سوار کردن اکسل عقب
ابزار و وسايل مورد نياز:

ــ جک کارگاهی
ــ ابزارهای عمومی

ــ ابزارهای مخصوص
برای سوار کردن اکسل عقب به ترتيب زير عمل کنيد:

نکته:
فشرده  هوای  با  و  تميز  مناسب  شوينده  مايع  با  را  قطعات 

خشک کنيد.  
ــ صفحه ی شيب دار زير پوسته ی ديفرانسيل را در جهت 

صحيح قرار دهيد.
ــ از قرار گرفتن صحيح سنتر بولت در پوسته ی ديفرانسيل 

اطمينان پيدا کنيد (شکل ٣٦٣).
ــ رزوه ی کرپی و مهره های آن را بررسی کنيد.

ــ پيچ ها و مهره ها را با گشتاور مجاز سفت کنيد.
آن  کردن  پياده  مراحل  برعکس  کردن  سوار  روش  ــ 

است. 

در  پلوس  تعمير  و  بازرسی  دستورالعمل  ١٧ــ١٠ــ 
خودروی محرک عقب

ابزار و وسايل مورد نياز:
ــ ساعت اندازه گيری

شکل ٣٦٢

شکل ٣٦٣

زمان:                                   ١/٥ ساعت

زمان:                                    ١ ساعت



١٣٨

ــ گونيا
ــ پايه ی مخصوص

ــ پلوس را به ترتيب زير بازديد ظاهری کنيد:
سايش  نظر  از  پلوس  سر  دنده ی  به  متصل  خار  هزار  ــ 

(شکل ٣٦٤)؛
ــ ترک داشتن فالنچ چرخ؛

ــ خرابی پيچ های چرخ (شکل ٣٦٥).
بازرسی  زير  به ترتيب  را  پلوس  دقيق،  ابزار  از  استفاده  با 

کنيد:

ساعت  از  استفاده  با  را  پلوس  ميل  داشتن  تاب  مقدار  ــ 
اندازه گير و پايه ی مخصوص اندازه گيری کنيد (شکل ٣٦٦).

ــ مقدار تاب داشتن فالنچ را با استفاده از ساعت اندازه گير 
و پايه ی مخصوص اندازه گيری کنيد (شکل ٣٦٧).

شکل ٣٦٤

شکل ٣٦٦

شکل ٣٦٥

شکل ٣٦٧

شکل ٣٦٦



١٣٩

ــ عمود بودن پيچ نسبت به فالنچ را با استفاده از گونيا و 
فنر اندازه گيری کنيد (شکل ٣٦٨).

ــ مقدار خالصی بلبرينگ پلوس را اندازه گيری کنيد.
نکته: قطعات معيوب بايد تعويض گردند.

در  پلوس  تعمير  و  بازرسی  دستورالعمل  ١٨ــ١٠ــ 
خودروی محرک جلو

پلوس را به ترتيب زير بازديد ظاهری کنيد:
نظر  از  را  چرخ  توپی  و  ديفرانسيل  سمت  خار  هزار   

سايش (شکل ٣٦٩)؛
 خرابی گردگيرهای پلوس (شکل ٣٧٠).

نکته: مقدار خالصی قفل های پلوس را با دست بررسی 
نماييد و در صورت خالصی زياد مجموعه قفل را تعويض کنيد.

ــ با استفاده از ابزار دقيق، پلوس را به ترتيب زير بازرسی 
کنيد.

با  را  ديفرانسيل  طرف  پلوس  خار  هزار  سايش  مقدار  ــ 
اندازه گيری  نو  پلوس  سر  دنده ی  و  اندازه گير  ساعت  از  استفاده 

کنيد (شکل ٣٧٠).
با  را  چرخ  توپی  طرف  پلوس  خار  هزار  سايش  مقدار  ــ 

استفاده از ساعت اندازه گير و توپی چرخ نو اندازه گيری کنيد.
نکته: قطعات معيوب بايد تعويض گردند.

شکل ٣٦٨

شکل ٣٦٩

زمان:                              ٠/٥ ساعت

شکل ٣٧٠



١٤٠

شکل ٣٧١

مجموعه ی  کردن  پياده  دستورالعمل  ـ  ١٩ــ١٠ـ
کوپلينگ (قفل) پلوس سمت ديفرانسيل

ابزار و وسايل مورد نياز
ــ ابزارهای عمومی

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

داده می شود.
نکته: پلوس را قبل از شروع به کار کامًال با مايع شوينده 

مناسب تميز کرده و سپس با هوای فشرده خشک کنيد.
برای تعويض کوپلينگ پلوس به ترتيب زير عمل کنيد:

ــ محل تماس پلوس با کاسه نمد را نوارپيچی کنيد (شکل 
.(٣٧١

تطبيق  عالمت  خار  هزار  شفت  و  پلوس  محور  روی  ــ 
بزنيد.

ــ فاصله دو گردگير را اندازه گيری کنيد (شکل ٣٧٢).
ــ بست کوچک گردگير را قطع کنيد.

کنيد  متصل  گيره  به  مخصوص  ابزار  توسط  را  پلوس 
(شکل ٣٧٣).

شکل ٣٧٢

زمان:                                ٢ ساعت

شکل ٣٧٣



١٤١

با استفاده از قلم و چکش و انبر لبه ی دنباله فلزی گردگير 
را از محفظه ی خارجی کوپلينگ جدا کنيد (شکل ٣٧٤).

محفظه ی خارجی و محور کوپلينگ پلوس را پياده کنيد 
(شکل ٣٧٥).

ــ فيبر و فنر را پياده کنيد (شکل ٣٧٦).

شکل ٣٧٦

شکل ٣٧٥

شکل ٣٧٤



١٤٢

خار حلقه ای سه شاخه را از محل نصب شده پياده کنيد 
(شکل ٣٧٧).

سه شاخه را تميز کنيد.
بزنيد  تطبيق  عالمت  سه شاخه  و  پلوس  محور  سر  روی  ــ 

(شکل ٣٧٨).

جدا  پلوس  محور  از  را  سه شاخه  پرس،  از  استفاده  با  ــ 
کنيد (شکل ٣٧٩).

ــ گردگير را از روی محور پلوس خارج کنيد.
را  چرخ  سمت  پلوس  گردگير  لزوم  صورت  در  نکته: 
تعويض  قبل  مراحل  طی  از  بعد  آن  بست های  بريدن  با  می توان 

نمود.
ــ سه شاخه و محفظه خارجی کوپلينگ مجموعًا تعويض 

می گردد.

شکل ٣٧٧

شکل ٣٧٨

شکل ٣٧٩



١٤٣

٢٠ــ١٠ــ دستورالعمل نصب کوپلينگ و گردگير 
پلوس سمت ديفرانسيل

ابزار و وسايل مورد نياز
ــ ابزارهای عمومی

ــ ابزارهای مخصوص
توضيح  کار  مرحله ی  هر  در  ايمنی  نکات  ايمنی:  نکات 

داده می شود.
برای نصب کوپلينگ و گردگير به ترتيب زير عمل کنيد:

ــ قطعات معيوب را تعويض کنيد.
ــ محور پلوس را توسط ابزار مخصوص به گيره متصل 

کنيد (شکل ٣٨٠).
برای نصب کوپلينگ و گردگير به ترتيب زير عمل کنيد:

روش نصب برعکس مراحل پياده کردن آن است.
نکته: عالئم تطبيق را در يک راستا قرار دهيد.

 از گريس مخصوص با حجم استاندارد استفاده کنيد.
آغشته  گريس  به  را  پلوس  محور  با  فيبر  تماس  سطح   

کنيد.
 فاصله ی گردگيرها را رعايت کنيد (شکل ٣٨١).

خم  چکش  ضربات  با  را  گردگير  فلزی  دنباله ی  لبه ی  ــ 
کنيد (شکل ٣٨٢).

شکل ٣٨٠

زمان:                          ٢ساعت

شکل ٣٨١

شکل ٣٨٢



١٤٤

ــ بست های فلزی را با استفاده از ابزار مخصوص سفت 
کنيد (شکل ٣٨٣).

و  کوپلينگ  کردن  پياده  دستورالعمل  ٢١ــ١٠ــ 
گردگير پلوس سمت چرخ

ابزار و وسايل مورد نياز
ــ ابزارهای عمومی

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

داده می شود.
نکته: پلوس را قبل از شروع به کار کامًال با مايع شوينده 

مناسب تميز کرده و با هوای فشرده خشک کنيد.
برای تعويض کوپلينگ پلوس به ترتيب زير عمل کنيد:

کنيد (شکل  نوارپيچی  را  نمد  کاسه  با  پلوس  تماس  محل 
.(٣٨٤

پلوس  کوپلينگ  خارجی  محفظه ی  و  پلوس  محور  روی 
عالمت تطبيق بزنيد (شکل ٣٨٥).

فاصله ی دو گردگير را اندازه گيری کنيد.

شکل ٣٨٣

زمان:                           ٢ساعت

شکل ٣٨٥

شکل ٣٨٤



١٤٥

شکل ٣٨٦

ــ محور پلوس را توسط ابزار مخصوص به گيره متصل 
کنيد (شکل ٣٨٦).

ــ بست بزرگ گردگير را قطع کنيد.

محور  از  را  کوپلينگ  مخصوص،  ابزار  از  استفاده  با  ــ 
پلوس جدا کنيد (شکل ٣٨٧).

روی  از  را  گردگير  و  ببريد  را  گردگير  کوچک  بست  ــ 
محور پلوس پياده کنيد (شکل ٣٨٨).

شکل ٣٨٨

شکل ٣٨٧



١٤٦

زمان:                               ٢ساعت گردگير  و  کوپلينگ  نصب  دستورالعمل  ٢٢ــ١٠ــ 
پلوس سمت چرخ

ابزار و وسايل مورد نياز
ــ ابزارهای عمومی

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

داده می شود.
برای نصب کوپلينگ و گردگير به ترتيب زير عمل کنيد.

ــ محور پلوس را توسط ابزار مخصوص به گيره متصل 
کنيد (شکل ٣٨٩).

روش نصب برعکس مراحل پياده کردن آن است.

نکته:
ــ محفظه ی کوپلينگ و ياتاقان بندی آن مجموعًا تعويض 

می گردد.
ــ عالئم تطبيق را در يک راستا قرار دهيد.

ــ از گريس مخصوص با حجم استاندارد استفاده کنيد.
ــ فاصله گردگيرها را رعايت کنيد.

ــ خار فنری ابتدای محور پلوس را تعويض کنيد.
(شکل  کنيد  جمع  پيچی  بست  توسط  را  حلقه ای  خار  ــ 

.(٣٩٠

ــ کوپلينگ را با استفاده از ابزار مخصوص روی محور 
پلوس نصب کنيد (شکل ٣٩١).

ــ بست پيچی را از روی کوپلينگ خارج کنيد.
ــ بست های فلزی را با استفاده از ابزار مخصوص سفت 

کنيد.

شکل ٣٨٩

شکل ٣٩٠

شکل ٣٩١


