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11
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65
اتصال چرخ بزرگ به جعبه ديفرانسيل
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مشخصات

 -0محل اطالعات مرجع جعبه دنده
 -1برچسب كارخانه مونتاژكننده
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ابزار مخصوص
ابزار بيرون آوردن و جازن كنس بلبرينگ
شفت ورودي
شماره فني  ( 29922552 :از كيت ) 29952552

ابزار جازن بلبرينگ ديفرانسيل
شماره فني  ( 29922559 :از كيت ) 29952552

ابزار جازن بلبرينگ جلويي شفت خروجي و
عقبي شفت ورودي
شماره فني  ( 29922522 :از كيت ) 29952552

25412011
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ابزار جازن بلبرينگ جلويي شفت ورودي و عقبي
شفت خروجي
شماره فني  ( 29922552 :از كيت ) 29952552

زيرپاسي
شماره فني  ( 29953552 :از كيت ) 29952552

واشر پيش بار شفت ورودي
شماره فني  ( 29953552 :از كيت ) 29952552
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واسطه بيرون كشيدن پين دوشاخه كالچ
شماره فني  ( 29922552 :از كيت ) 29952552

جازن كاسه نمد قيفي جلوي گيربكس
شماره فني  ( 29922553 :از كيت ) 29952552

25412009

ابزار كشنده مغزي دنده پنج
شماره فني  ( 29959552 :از كيت ) 29952552
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چكش لغزنده
شماره فني 29925552 :

بلبرينگ كش (ابزار درآورنده دنده جات گيربكس )
شماره فني 29959552 :
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مشخصات فني
نماي كل سيستم

اين جعبه دنده براي خودروهاي ديفرانسيل جلو طراحي شده است و همراه موتور يك واحد را تشكيل مي دهدد .
واحد محركه بصورت عرضي در خودرو نصب شده كه از تهويه خوبي برخوردار بوده و كوتاهترين مسدافت ممكدن
براي انتقال نيرو به چرخهاي جلو را فراهم مي كند  .اين جعبه دنده داراي  5دنده جلو مي باشد و تمام سنكرون
مي باشد .
8
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نماي برشي سيستم

 -04دنده متحرك دنده 0
 -05شفت خروجي
 -06كرانويل
 -07چرخدنده سياره اي (دنده ديشلي)
 -08چرخدنده سرپلوس
 -09محفظه ديفرانسيل
 -11چرخدنده كيلومتر شمار
 -10پوسته دياق
واشرهاي تنظيم :
 .aواشرهاي ازاندازه  1/7تا  1/4ميليمتربا مرحلههاي
 1/0ميليمتري

 -2شفت ورودي
 -1قيفي پشت دو شاخ كالچ
 -3پوسته گيربكس سمت كالچ
 -4دنده هرزگرد دنده عقب
 -5دنده محركه دنده 3
 -6كشويي دنده  3و 4
 -7دنده محركه دنده 4
 -8دنده محركه دنده 5
 -9كشويي دنده 5
 -01دنده متحرك دنده 5
 -00دنده متحرك يكپارچه دنده  3و 4
9

گيربكس BE3

www.CarGarage.ir

 -01دنده متحرك 1
 -03كشويي دنده  0و 1

 .bواشرهاي ازاندازه 0/0تا 1/0ميليمتربا مرحلههاي
 1/0ميليمتري

ويژگي هاي خاص

 -0پوسته ديفرانسيل شياردار
 -1پوسته نگهدارنده دنده هاي سرپلوس و ديشلي
 -3پين شفت عرضي ديفرانسيل (شفت دنده ديشلي)
11
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 -4دنده كاهنده واقع بر سمت مقابل پوسته ديفرانسيل روي دنده كرانويل

11
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درپوشها

 -0درپوش سنسور دور موتور
 -1درپوش قسمت جلويي
 -3درپوش قسمت پاييني
 -4درپوش قسمت عقب

12
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الگوي تنظيم و تعويض دنده ها

روش تعويض دنده اروپايي (دنده عقب مقابل دنده )5
 -Aمسير انتخاب دنده
 -Bمسير درگيري دنده
 -Cانگشتي درگيري دنده  4 / 3 ، 1 / 0و 5
 -Dانگشتي درگيري دنده عقب
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كنترل هاي دنده
 -0اهرم انتخاب دنده ها
 -1انگشتي درگيري دنده عقب
 -3انگشتي درگيري دنده  ،1 0دنده  4 3و دنده
5
 -4قفل دنده
 -5فنر
 -6بوش كائوچويي فنر

اهرم دنده عقب
اهرم دنده 5

روغن كاري
 -0پيچ تخليه
 -1پيچ سرريز روغن و بازديدد سدطح روغدن جعبده
دنده و ديفرانسيل
جعبه دنده به  1پيچ مجهز مي باشد كه براي تخليده
روغن در هنگام تعمير جعبه دنده استفاده مي شدوند
 .هنگام بازديد سطح روغن و سر ريز روغن اين پديچ
باز مي شود و روغن اضافه مي گدردد تدا زمداني كده
روغن از اين پيچ خارج شود  .يك جعبه دنده كدامال
خالي داراي ظرفيتي معادل  1ليتر روغن مي باشد .
14
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تنظيم و تعويض
پياده كردن جعبه دنده
پياده كردن
ابزار مخصوص
0و1و -3ابزار جابجايي موتور
 -4كاسه نمد جازن سمت راست
 -5كاسه نمد جازن سمت چپ
 -6سيبك كش

2

14403104
15401100
15401101
29359552

3

1

4
5
6

 -0باطري و زيرسيني باطري را باز كرده و پياده كنيد .
(به كتاب بدنه مراجعه كنيد)
 -1بستهاي آن را آزاد كنيد و لوله هواي ورودي را
باز كنيد .
 -3سه عدد مهره مربوط به جعبه را باز كنيد و آن را
كنار بگذاريد .
 -4سيم كالچ را از جعبه دنده جدا كنيد ( .به صفحه 85
مراجعه كنيد) .
توجه  :محل اتصال تمام كابلها و سنسورها را به منظور
دوباره سوار كردن  ،يادداشت كنيد

15
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 -5اتصال سنسور چدراغ دندده عقدب را آزاد كنيدد و
كابلها را از جعبه دنده دور كنيد .محل نصدب كابدل
را يادداشت كنيد ( .به صفحه  70مراجعه كنيد)
 -6اهرم هاي اتصال دسته دنده با گيدربكس را جددا
كنيد.

 -7پيچ هاي اتصال استارت به گلداني گيربكس را باز
كنيد .
 -8استارت را بدون جدا كردن كانكتورهاي برقي آن
 ،جدا كنيد .

 -9خودرو را توسط جك ( 1ستون يا  4ستون) بلند
كنيد چرخهاي جلو را باز كنيد .
 -01دو عدد مهره جلوي سيني زير موتور و  3عددد
پيچ قسمت عقب سيني را باز كنيد و آن را از خودرو
جدا كنيد .
16
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 -00پيچ هاي اتصال گلكيدر پالسدتيكي بده سدپر و
خارهاي پالستيكي متصل كننده پوشش به گلگير را
باز كنيد و پيچ اتصال پوشدش بده رام در هنگدام بداز
نمودن سيني زير موتور  ،اين پيچ نيز باز مي شود .

 -01ميله موج گير به طبق در دو طرف خودرو را باز
كنيد .
 -03بددا اسددتفاده از ابددزار مخصددوص 14714110
سيبك زير كمك را از طبق جدا كنيد .
 -04روغن جعبه دنده را تخليه كنيد( .به صفحه 77
مراجعه كنيد)

 -05پيچ اتصال گيربكس  ،به دسته موتدور عقبدي را
باز كنيد .
 -06مهره هاي پيچ هاي نگهدارنده بلبريندگ پلدوس
دو تكه (سمت شاگرد) را شل كنيد .
 -07پيچهاي نگهدارنده را  91درجده بچرخانيدد تدا
بيرون آوردن بلبرينگ ميسر شود .
 -08توپي چرخ را به سمت بيرون كشديده پلدوس را
به سمت بيرون بكشيد تا بلبرينگ از محدل خدود در
پوسته گيربكس و پلوس از درون ديفرانسديل خدارج
شود.
 -09توپي چرخ سدمت رانندده را بده سدمت بيدرون
بكشيد تا پلوس از ديفرانسيل خارج شود .
توجه  :از آسيب ديدن پلوسها  ،جلوگيري كنيد .
17
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 -11سپر حرارتي محافظ سيم كيلومتر را باز كنيد .
 -10پين نگهدارنده سيم كيلومتر شدما را برداريدد و
سيم را آزاد كنيد .
 -11كانكتور كيلومترشمار را جدا كنيد .

 -13در خودروهايي كه داراي كولر هستند  ،مهدره و
پايه نگهدارنده لوله ها كه به گيربكس متصل است را
باز كنيد.

 -14با باز نمودن پيچ هاي (سه پيچ) سيني گلدداني
كالچ  ،آن را باز كنيد .
 -15پيچ اتصال قسمت تحتاني موتور به جعبه دندده
را باز كنيد .
 -16پدديچ هدداي متصددل كننددده پايدده نگهدارنددده
شيلنگهاي كولر با موتور را باز كنيد .

18
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 -17جرثقيددل را بددا اسددتفاده از ابددزار قددالب حمددل
 14403104به جعبه دنده متصل كنيد .
 -18مهره و واشر اتصال گيربكس بده دسدته موتدور
سمت چپ را باز كنيد .
 -19مهره هاي دسته موتور سمت چپ را بداز كنيدد
دسته موتور را از دياق آن جدا كنيد .
 -31پيچ دو سدر رزوه اتصدال دهندده گيدربكس بده
دسته موتور سمت چپ رابه همراه واشر آن باز كنيد

 -30موتور را تا حد ممكدن بددون اينكده بده دسدته
موتور سمت راست موتور فشدار آورده شدود  ،پدايين
آوريد  .انتهاي جعبه دنده را تا حد ممكن بده سدمت
چپ فشار دهيد .
 -31موتدددور را توسدددط جدددك نگهدارندددده موتدددور
 14403104در موقعيت مناسب نگهداريد .
 -33پيچ هاي اتصال موتور به جعبه دنده را باز كنيد
.
توجه  :محل اتصال صحيح هر پيچ و پوشدش هدا را
يادداشت كنيد تا بمنظور دوباره سوار كردن استفاده
شود .
 -34جعبه دنده را به سمت چپ جابجدا كنيدد تدا از
پين هاي راهنما آزاد شود و سپس انتهاي جعبه دنده
را به سمت باال بچرخانيد تا از دسته موتور عقبي آزاد
گردد .
 -35جعبه دنده را از خودرو پايين آوريد و پين هاي
راهنما را از سطح تماس جعبه دنده يا موتدور جمدع
آوري كنيد .

19
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سوار كردن جعبه دنده
سوار كردن
هميشه در هنگام دوباره سوار كردن  ،قطعات زيدر را
تعويض كنيد :
كاسه نمدهاي پلوسها
مهره هاي قفلي
قطعات زير را به گريس آغشته كنيد :
شيارهاي شفت ورودي جعبه دنده
انگشتي هاي اهرم دوشاخ انتخاب كننده
احتياط  :كنترل كنيد كه بلبريندگ كدالچ در محدل
خود قرار گرفته باشد  .اطميندان حاصدل كنيدد كده
گلداني كالچ درست در محل خارهداي راهنمدا قدرار
گرفته باشد .
 -0با استفاده از جرثقيل  )-(.1011Jبه آرامي جعبه
دنده را در وضعيت خود باال ببريد و جعبه دنده را رو
به سمت موتور تنظيم كنيد  .اطمينان حاصل كنيدد
كه گلداني كالچ در محل صحيح خارهاي راهنما قرار
گيرد.
 -1پيچ هاي اتصال موتور و محفظه جعبه دنده را بدا
توجه به مكان يادداشت شدده هدر پديچ در عمليدات
پياده كردن  ،محكم كنيد .
 -3با احتياط جرثقيل را باال بدرده و موتدور و جعبده
دنده را در وضعيت صحيح خود قرار دهيد .
 -4پيچ دوسر رزوه پوسدته گيدربكس و اثدر آن را در
محل خود نصب كنيد .
 -5دسددته موتددور سددمت چددپ و  1مهددره آن را بددا
گشتاوري برابر با  13نيوتن متر محكم كنيد .
 -6مهره و واشر اتصال دسته موتور با پيچ دوسر رزوه
را با گشتاور برابر با  65نيوتن متر محكم كنيد .
 -7جرثقيدل را از جعبدده دندده بدداز كدرده و بددا ابددزار
جابجايي موتور  14403104آنرا جدا كنيد .
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 -8پايه نگهدارنده شديلنگهاي كدولر را نصدب كنيدد و
پيچهاي آن را محكم كنيد .
 -9پيچ اتصال جعبه دنده به قسمت تحتاني موتدور را
محكم كنيد .
 -01سيني گلداني كالچ را نصب كنيد و  3پديچ آن را
با گشتاور برابر با  01نيوتن متر محكم كنيد .

 -00در خودروهاي داراي كولر  ،لوله هاي كدولر را در
محل خود قرار دهيدد و بسدت نگهدارندده شديلنگهاي
مهره آن را محكم كنيد .

 -01كانكتورهاي الكتريكي كيلدومتر شدمار را متصدل
كنيد .
 -03سيم كيلومتر را نصب كنيد و بوسيله نصب پدين
نگهدارنده  ،محكم كنيد .
 -04سپر حرارتدي محدافظ سديم كيلومترشدمار را در
محل خود نصب كنيد .

21

دنا

گيربكس BE3

www.CarGarage.ir

 -05پلوس سمت چپ را درون ديفرانسيل جا بزنيد و
توپي چرخ را فشار دهيد تا پلوس در محل خدود قدرار
گيرد .
 -06پلوس سمت راست را درون ديفرانسيل جا بزنيدد
و توپي چرخ را فشار دهيد تا پلوس در محل خود قرار
گيرد .
 -07پدديچ هدداي نگهدارنددده بلبرينددگ پلددوس دو تكدده
(سمت راست) اصدطالحا پديچ هداي چكمده اي را 91
درجه بچرخانيد تا كنس بيروني بلبريندگ را در محدل
خود ثابت نگه دارد  .سپس مهره آن را بده ميدزان 11
نيوتن متر محكم كنيد .
 -08پيچ دسته موتور عقبي متصدل بده رام را محكدم
كنيد.
 -09روغن جعبه دنده را دوباره پر كنيد (به صفحه 73
مراجعه نماييد) .
 -11پيچ اتصال سيبك زير كمك به طبق را به ميزان
 151نيوتن متر محكم كنيد .
 -10ميله عمودي ميل موج گير را در محدل خدود بدر
روي طبق نصب كنيد و پيچ آنرا ميزان  65نيوتن متدر
محكم كنيد .

 -11پيچ هاي اتصدال پوشدش پالسدتيكي بده سدپر ،
خارهاي پالستيكي متصل كننده پوشش بده گلگيدر و
پيچ اتصال پوشش به رام را در محدل هداي مخصدوص
نصب كنيد .
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 -13سيني موتدور را نصدب كنيدد و پديچ هداي آن را
محكم كنيد .
 -14چرخهاي خودرو را نصب كنيد و با گشتاور برابدر
با  85نيوتن متر محكم كنيد .

 -15استارت را نصب كنيد و پديچ هداي آن را محكدم
كنيد .

 -16اهرم هاي اتصال دسته دنده به گيدربكس را جددا
كنيد.
 -17اتصال كليد چدراغ دندده عقدب را وصدل كنيدد و
كابلها را طبق يادداشت عمليات پياده كردن در اطراف
جعبه دنده مرتب كنيد .
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 -18سيم كالچ را در محل خود در جعبه دنده نصب
كنيد .
 -19روكش سيم كالچ را در اهرم كالچ نصب كنيد .

 -31جعبه  ECUرا نصب كنيد و مهدره هداي آن را
محكم كنيد .
 -30لوله هواي ورودي را نصب كنيد بست هداي آن
را محكم كنيد .
 -31سيني زيدر بداطري و بداطري را نصدب كنيدد و
سرهاي باطري را وصل كنيد .
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باز كردن قطعات جعبه دنده (تعمير اساسي)
باز كردن قطعات
قبل از باز كردن :
جعبه دنده را از خودرو پياده كنيد .
گلداني كالچ را خوب تميز كنيد .
 -0شش پيچ درپوش گيربكس  /پيچ بازديدد سدطح
روغن گيربكس را باز كنيد و درپوش را جدا كنيد .

 -1دنده را درگير كنيد و پين نگهدارنده را از ماهك
دنده  5خارج كنيد .
 -3دنده ديگري را درگير كنيد تا ماهك هدا را قفدل
كند .
 -4مهره شفت ورودي را كه از نوع سدتاره اي اسدت
با ابزار مخصوص باز كنيد .
 -5خار فنري ماهك دنده  0/1و دنده  3/4را خدارج
كنيد.

 -6تددوپي دنددده را بددا اسددتفاده از ابددزار مخصددوص
 15415111خارج كنيد .
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 -7ماهك دنده  5را جدا كنيد .
توجه  :مواظب باشيد كه فنر و ساچمه ماهك دندده
 5كه به بيرون پرتاب مي شود  ،گم نشوند .

 -8كشويي و توپي دنده  5را بددون ماهدك  ،نصدب
كنيد.
 -9دنده  5را درگير كنيد .
 -01مهره شفت خروجي را پياده كنيد .

 -00موقعيددت تددوپي را نسددبت بدده كشددويي عالمددت
گذاري كنيد .
 -01توپي و كشويي دنده  5را بيرون آوريد .
 -03دندددده متحدددرك  5را بدددا اسدددتفاده از ابدددزار
 15415111بيرون آوريد .
 -04بوش دنده محرك را بيرون آوريد .
 -05واشر فاصله را بيرون آوريد .
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 -06پيچ هاي نگهدارنده بلبرينگ محور شفت خروجي
را باز كنيد .
 -07واشر رينگي متوقدف كنندده را پيداده كنيدد (در
صورت ضرورت از دو پيچ گوشتي سر تخت بدراي آزاد
كردن واشر استفاده كنيد)
 -08پيچها را باز كنيد و صفحه متوقف كننده شفت را
برداريد .
 -09پيچ نگهدارنده هرزگرد دنده عقب را باز كنيد .
 -11پيچ هاي محكم كننده پوسته جعبه دندده را بداز
كنيد .
 -10پوسته جعبده دندده را پيداده كنيدد (بدا ضدربات
چكش چوبي پوسته را از واشرهاي فعلي آزاد كنيد) .
 -11دنده عقب را درگير كنيد .
 -13دنده و شفت هرزگرد دنده عقب را خارج كنيد .

 -14ميل ماهك دنده  5را پيچانده و خارج كنيد .
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 -15ميل ماهك دنده  0/1و  3/4را پيچانده و خارج
كنيد.

 -16ماهك دنده  3/4را چرخانده و خارج كنيد .
 -17اهرم انتخاب دنده را كامال بيدرون كشديده و در
اين وضعيت آن را بدا چرخانددن بده سدمت پدايين ،
ساكن و ثابت كنيد .
 -18قفل دنده مربوط به اهرم انتخاب دندده را بلندد
كنيد .

 -19مجموعدده شددفت ورودي و خروجددي را بيددرون
آوريد.
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 -31ماهك دنده عقب را بيرون آوريد .
 -30انگشتي قفل كننده را بيرون آوريد .
 -31فنر را بيرون آوريد .
 -33كليد چراغ دنده عقب را بيرون آوريد .
 -34صفحه آهنربايي را برداريد .

 -35پين را از شفت انتخاب دنده خارج كنيد .
 -36پين نگهدارنده را از اهرم انتخاب دنده و انگشتي
درگير كننده بيرون آوريد .
 -37شفت انتخاب دنده را بيرون آوريد .
 -38شفت انتخاب دنده شامل قطعات زير است .
د انگشتي درگيركننده دنده عقب
د قفل دنده
د انگشتي درگيركننده دنده ها
د فنر و بوش كائوچويي فنر
احتياط  :قطعات شفت انتخداب دندده قابدل تفكيدك
نمي باشد .
 -39بوش شفت خروجي را خارج كنيد .

 -41پين خاردار دسته كنتدرل كدالچ را بدا اسدتفاده
ابدددزار مخصدددوص رابدددط و  ( 15401118از كيدددت
) 15410111و چكش لغزان  15401110جدا كنيد
.
 -40اهرم را جدا كنيد .
 -41شفت را جدا كنيد .
 -43بوش ها را جدا كنيد .
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 -44كاسه نمد شفت انتخاب دنده را بيرون آوريد .
 -45پيچ هاي پايه نگهدارنده انگشتي درگيركننده را
جدا كنيد .
توجه  :اهرم انتخاب فقط وقتدي قابدل پيداده كدردن
است كه ديفرانسيل كامال باز شده باشد .
 -46خار راهنما را خارج كنيد .

 -47پيچ هاي قيفي پشت دو شاخه كالچ را باز كنيد
و آن را جدا كنيد .
 -48واشر تنظيم را از شفت ورودي خارج كنيد .
 -49كنس بيروني بلبرينگ را خارج كنيد .
 -51با احتياط كاسه نمد قيفي را خارج كنيد .

 -50كنس بلبرينگ عقب شفت ورودي را با استفاده
از ابدددددزار مخصدددددوص  ( 15401111از كيدددددت
 ) 15410111و پرس خارج كنيد .
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 -51پدديچ  ،واشددر و چرخدنددده كيلومترشددمار را بدداز
كنيد .
 -53پيچ هاي هوزينگ كيلومترشمار يا ديداق را بداز
كنيد و آن را جدا كنيد .
 -54اورينگ پشت دياق را برداريد .
 -55دنده كيلومتر شما را باز كنيد .
 -56واشر تنظيم را برداريد .

 -57پيچ هاي پوسته ديفرانسيل را بداز كنيدد 01( .
عدد)

 -58ديفرانسيل را از محفظه جعبه دنده جدا كنيد .
 -59اهرم انتخاب را بيرون آوريد .
 -61پين راهنما را برداريد .
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سوار كردن قطعات جعبه دنده
نصب كردن
قبل از نصب كردن :
قطعات و پوسدته را بايدد قبدل از سدوار كدردن خدوب
شستشو كرد .
قطعات را از نظدر سداييدگي  ،تغييدر شدكل يدا نقد
قسمتها بررسي كنيد .
اگر مقدار زيادي بدراده در جعبده دندده وجدود داشدته
باشد آنگاه تمام دنده ها را بايد تعويض كرد  .هميشده
هردو ياتاقان يك محور را با هم تعويض نماييدد حتدي
اگر فقط يكي از آنها آسيب ديده باشد .
تمام كاسه نمدهاي شفت محرك را تعويض كنيد .
تمام دنده ها و سطوح اصطكاكي را قبل از نصب كردن
روغن كاري كنيد .
 -0پين راهنما را در محل خود نصب كنيد .
 -1شفت انتخاب دنده را نصب كنيد .
 -3مواد آب بندي كننده مناسب اعمال كنيد ( .چسب
سيليكون)
 -4ديفرانسيل را در موقعيت خود قرار دهيد .

 -5پوسته ديفرانسيل را نصب كنيدد و پديچ هدايش را
شل ببنديد .
 -6واشر تنظيم را قرار دهيد .
 -7دنده كيلومترشمار را نصب كنيد .
 -8اورينگ پشت اياق را در محل خود قرار دهيد .
 -9اياق را در محل خود قرار دهيد و پديچ هداي آن را
به ميزان  11نيوتن متر محكم كنيد .
 -01كيلومتر شمار  ،واشر و پيچ را با گشتاور برابدر بدا
 01/5نيوتن متر محكم كنيد .
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 -00با استفاده از ابزار مخصوص  15401101جازن
كاسه نمد( از كيت  ، ) 15410111كاسه نمد روغن
را جا بزنيد  .براي محكم شدن آن از چكش اسدتفاده
كنيد .

 -01كاسه نمد سمت راسدت را بدا اسدتفاده از ابدزار
 ( 15401100از كيت ) 15410111جدا بزنيدد  .در
اين حالت هم بدا اسدتفاده از چكدش آن را در جداي
خود محكم كنيد .
 -03پيچهاي پوسته ديفرانسيل را محكم كنيد .
د پيچ  01ميلي متر را به اندازه  41نيوتن متر
د پيچ  7ميلي متر را به اندازه  01/5نيوتن متر

 -04كنس بلبرينگ عقب شافت ورودي را جا بزنيد .
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 -05قيفي پشت دو شاخه كالچ را بدون فيلر جا بزنيد
و محكم نكنيد  .كنس بلبرينگ جلو شدافت ورودي را
جا بزنيد .
 -06فنر جدا شده را جا بزنيد  .با استفاده از دو پيچ تا
 0/5نيوتن متر محكم كنيد .
 -07دو پين راهنما را در محل خود نصب كنيد .
 -08كاسه نمد شفت انتخاب دنده را جا بزنيد .

 -09قطعات شفت انتخاب دنده را در محل خود قدرار
دهيد .
 -11شفت انتخاب دنده را در محل خود قرار دهيد .
 -10يك پين نگهدارنده را در محل خود قرار دهيد .

 -13كاسه نمد شدفت انتخداب دندده را روغدن كداري
كرده و جا بزنيد .
 -14واشر را جا بزنيد .
 -15فنر را جا بزنيد.
 -16اهرم جدا شده را جا بزنيد .
 -17پين هاي نگهدارنده نو را جا بزنيد.
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 -31اهرم انتخاب دنده را كامال بيدرون كشديده و در
اين وضعيت آنرا با چرخاندن به سمت پايين  ،ساكن و
ثابت كنيد .
 -33قفل دنده مربوط به اهدرم انتخداب دندده را بلندد
كنيد .

 -34شفت ورودي و خروجي را بدا ماهدك  0/1كوپدل
كنيد.
 -35دنده را در جاي خود قرار دهيد .
 -36دنده عقب را با آن درگير كنيد .
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 -37دنده عقب و شفت هرزگرد را جا بزنيد  ،راسدتاي
دندانه ها بايد به طرف پايين باشدد و پدين نگهدارندده
شفت (محور) بايد  5ميليمتر داخل شود .

 -38دنده هدا را در حالدت خدالص قدرار داده و ميدل
ماهك دنده  5را جا بزنيد .

 -39پوسته جعبه دنده را جا بزنيد و پيچهداي آندرا بدا
گشتاور  01/5نيوتن متر محكم كنيد .
 -41پيچ محافظ شفت دنده عقب را با واشرهاي نو تدا
گشتاور  11نيوتن متر محكم كنيد .
 -40خار شفت ماهك را جا بزنيد و با نيروي گشدتاور
 05نيوتن متر محكم كنيد .
 -41رينگ متوقف كننده بلبرينگ را جا بزنيد .
 -43دو پيچ محافظ بلبرينگ و واشرهايش را جا بزنيد
و تا گشتاور  05نيوتن متر محكم كنيد .
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 -44واشر فاصله انداز را در حالتي كه لبه آن به سمت
بلبرينگ است  ،جا بزنيد .
 -45بوش دنده  5را جا بزنيد .
 -46دنده متحرك  5را جا بزنيد .
 -47كشويي و توپي را بدون ماهك جا بزنيد .

 -48با استفاده از دسته دنده دو دنده را درگير كنيدد
( 3يا  4را با دنده . )5
 -49مهره شفت خروجي را خارج كنيد و روزهاي آنرا
با چسب بپوشانيد .
 -51مهره شفت خروجي را بسته تا گشتاور  51نيوتن
متر محكم كنيد  .براي قفل كردن آن لبه هاي فلدزي
را به سمت داخل برگردانيد .
 -50كشويي و توپي را برداريد .
 -51ماهك دنده  5را در جايش قرار داده و قطعات را
با توجه به عالمت قدرار داده شدده هنگدام بداز كدردن
دوباره سوار كنيد .
 -53ساچمه قفل كننده را در محل خدود قدرار داده و
آنرا همزمان با پايين آوردن كشدويي دندده بده داخدل
فشار دهيد
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 -54دنده  3و  4يا  5را درگير كنيد .
 -55رزوهاي شفت ورودي را چسب بزنيد .
 -56مهره هاي شفت ورودي را جا بزنيد و تا گشدتاور
 51نيوتن متر محكم كنيد و با خم كردن لبه فلدز بده
سمت داخل  ،شفت آنرا قفل كنيد و سدپس ماهدك و
شفت آنرا با يك پين نو سوار كنيد .

 -57لبه هاي پوسته دنده  5را با چسب آغشته كرده و
آنرا روي بدنه جعبه دنده نصب كنيد و پيچهاي آنرا تدا
گشتاور  01/5نيوتن متر محكم كنيد .
 -58پيچ بازديد سطح روغن را با يك واشر نو ببنديدد
ولي آنرا محكم نكنيد .

 -59واشدددر پددديش بدددار بلبريندددگ شدددفت ورودي
 ( 15419110از كيت  ) 15410111را بر روي كنس
خارجي بلبريندگ قدرار داده و بدر روي شدفت ورودي
سوار كنيد .
 -61قيفي پشت دو شاخه كالچ را بدون واشر كاغدذي
جا بزنيد  .همزمان كه شفت ورودي را مي چرخانيد تا
محكم شود  ،قيفي پشت دو شاخه را برداريد  .بدا ايدن
كار بلبرينگ در موقعيت درست قرار مي گيرد .
 -60قيفي پشت دو شداخ كدالچ و واشدر پديش بدار را
خارج كنيد .
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 -61عمق سنج را روي لبه اتصال قرار داده  ،دستگيره
را برداشته و خط كش سمت چپ را به سدمت پدايين
بكشيد تا كنس خارجي بلبريندگ تمداس پيددا كندد .
اندازه بدست آمده را " "Aمي نداميم  .همچندين مدي
توانيد از ميكرومتر استفاده كنيد .

 -63عمق سنج را روي لبه قيفي پشت دو شاخه كالچ
قرار داده  ،دستگيره را آزاد كنيد و خدط كدش سدمت
چپ را به سمت پايين بكشيد تا با سطح قيفي تمداس
پيدا كند  .اندازه بدست آمده را " "Bمي ناميم  .براي
اين كار هم مي توانيد از ميكرومتر استفاده كنيد .
 -64اندازه " "Bرا از اندازه " "Aكم كرده و بده عددد
بدست آمده مقدار  1/13ميليمتر اضافه كنيد  .تا لقدي
معادل  1/18+1/14ميليمتر حاصل شود .
توجه  :اين مقدار ضخامت واشر كاغذي مي باشد .

 -65با استفاده از ابزار مخصدوص جدا زن كاسده نمدد
 (15401119از كيت  ) 15410111يك كاسه نمد نو
را جا بزنيد و قيفي پشت دو شاخه كالچ را آزاد كنيد .
 -66يك شيم را در محل قرار دهيد (ابعاد آنرا قبال به
دست آورديم) .
 -67قيفي پشت دو شاخه كالچ را دوباره جدا بزنيدد و
سه پيچ آنرا تا گشتاور  01/5نيوتن متر محكم كنيد .
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 -68از ابزار مخصوص واسطه كشنده پين دو شاخه كالچ
 ( 15401118از كيت ) 15410111و چكش لغزنده
 15401110استفداده كنيد و پين خاردار دسته كالچ
را جا بزنيد .
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دنا

پياده كردن قطعات جعبه دنده در داخل خودرو
ابزار مخصوص
0و 1و -3ابزار جابجايي موتور
 -4كشنده مغزي دنده 5
كيت ) 15410111
روغن گيربكس را تخليه كنيد .

2

14403104
 ( 15415111از

3

1

4

 -0سيني زير باطري و باطري را باز كنيد .
 -1سيم كالچ را از جعبه دنده جدا كنيد
 -3خودرو را بر روي جك قرار دهيدد و چدرخ سدمت
چپ را باز كنيد .
 -4سيني زير موتور را باز كنيد .
 -5كابل كالچ را از پوشش پالستيكي چرخ سمت چپ
آزاد كنيد .
 -6روغن گيربكس را تخليه كنيد .

 -7پوشش پالستيكي چرخ سمت چپ را باز كنيد
 -8جعبه دنده را با استفاده ابزار مخصوص جك موتور
و قالب نگهدارنده آن ثابت نگهداريد .
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 -9مهره اتصال دو سر رزوه پوسته گيربكس به دسدته
موتور سمت چپ را باز كنيد .
 -01پيچ هاي دسته موتور سمت چپ را باز كنيد .
 -00واشدددر و پددديچ دو سدددر رزوه را از روي پوسدددته
گيربكس باز كنيد .

 -01جعبه دنده را پايين آورده تا محافظ اتصال تدوپي
با ميله موج گير تماس يابد .

 7 -03پيچ پوست عقب گيربكس و پيچ بازديد سدطح
روغن را باز كنيد .
 -04پوسته عقب گيربكس را باز كنيد .
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 -05دنده  5را با استفاده از اهرم دسته دنده  ،درگيدر
كنيد .
 -06پين ماهك دنده  5را خارج كنيد .

 -07كشويي و توپي دنده  5را عالمت گذاري كنيد .
 -08جعبه دنده را از طريق درگير كردن دندده عقدب
توسط دسته دنده قفل كنيد .
 -09مهره شفت ورودي و واشر فنري ماهك دنده پنج
را باز كنيد .

 -11تدددوپي دندددده  5را توسدددط كشدددنده مغدددزي
 (15415111از كيددت  ) 15410111از محددل خددود
خارج كنيد .

43

دنا

گيربكس BE3

www.CarGarage.ir

 -10توپي و كشويي و ماهك دنده  5را خارج كنيد .
احتياط  :مواظب باشديد فندر و سداچمه قفدل كنندده
ماهك به بيرون پرتاب نشوند .

 -11توپي و كشويي را بدون ماهك نصب كنيد .
 -13با دست دنده  5را درگير كنيد .
 -14مهره شفت خروجي را با ابزار مخصوص شل كنيد
.
 -15توپي و كشويي را خارج كنيد .

 -16دنده محرك دنده  5را خارج كنيد .
 -17بوش دنده  5را خارج كنيد .
 -18واشر فاصله انداز را خارج كنيد .
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 -19پيچ و صفحه نگهدارنده ماهك را خارج كنيد .
 -31پيچهاي نگهدارنده ياتاقان شفت خروجدي را بداز
كنيد.
 -30خار رينگي متقوف كننده را آزاد كنيد (در صورت
ضرورت از دو پيچ گوشتي سر تخت براي باال كشديدن
و آزاد كردن واشر استفاده كنيد) .

 -31پيچ نگهدارنده شفت هرزگرد دندده عقدب را بداز
كنيد .
 -33پيچهاي پوسته جعبه دنده را باز كنيد .
 -34پوسته جعبه دنده را پياده كنيد (با ضربه چكدش
چوبي آنرا از واشرهاي قفلي آزاد نماييد ) .

 -35شفت هرزگرد دنده عقب و دندده عقدب را خدارج
كنيد .
 -36صفحه آهنربايي را خارج كنيد .
 -37ميل ماهك دنده  5را خارج كنيد .
توجه  :براي خارج نمودن مجموعه از خار قفلي دندده
متحرك و دنده محرك دندده  5را بده سدمت پوسدته
فشار دهيد و بدا چرخانددن آنهدا را همدراه شدفت آزاد
كنيد .
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 -38ميل ماهك دندده  1/0و  4/3را بچرخانيدد و آزاد
كنيد.
 -39شفت ورودي  ،شدفت خروجدي  ،ماهدك و ميدل
ماهك را خارج كنيد .
توجه  :ماهك هدا را بچرخانيدد تدا از خدار قفلدي آزاد
شوند .

 -41كنس خدارجي بلبريندگ شدفت ورودي را خدارج
كنيد .
 -40واشر تنظيم را خارج كنيد .
 -41كاسه نمد شفت ورودي را بيرون آوريد .
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سوار كردن قطعات جعبه دنده در داخل خودرو
دوباره نصب نمودن
د قطعدات و پوسدته بايدد قبدل از سدوار كدردن خدوب
شستشو شوند .
د قطعات را از نظر ساييدگي  ،تغييدر شدكل يدا نقد
قطعات بررسي كنيد .
د اگر مقدار زيادي براده در جعبه دندده وجدود داشدته
باشد آنگاه تمام دنده ها را بايد تعويض كرد  .هميشده
ياتاقانهاي يك محور را با هم تعويض نماييد حتي اگدر
فقط يكي از آنها آسيب ديده باشد .
د تمام كاسه نمدهاي شفت محرك را تعويض كنيد .
د تمام دنده ها و سدطوح اصدطكاكي را قبدل از نصدب
كردن روغن كاري كنيد .
( از كيت ) 15410111
ابزار مخصوص
 -0كاسددده نمدددد جدددازن قيفدددي جلدددوي گيدددربكس
15401119
15419110
 -1واشر پيش بار

توجه  :اگر قطعات شفت ورودي تعويض شده باشند ،
آنگاه عمليات تنظيم محدور شدفت ورودي بايدد انجدام
گيرد (به قسمت تنظيم مراجعه نماييد)
 -0با استفاده از كاسه نمددجازن كاسده قيفدي شدفت
ورودي را نصب كنيد .
 -1واشر تنظيم تعيين شده را نصب كنيد (به قسدمت
تنظيم مراجعه نماييد)
 -3كنس خارجي بلبرينگ شفت ورودي را نصب كنيد
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قطعات زير را سوار كنيد
شفت ورودي  /خروجي
شفت خروجي
ماهك دنده 1/0
ماهك دنده 4/3
توجه  :بدراي توضديحات كامدل دوبداره نصدب كدردن
قسمتهاي شفت به قسمت هاي مربوطه مراجعه نماييد
.
 -4به شيارهاي شفت مقداري گريس بزنيد .

 -5شفت ورودي  ،شفت خروجي و قسدمت ماهدك را
نصب كنيد .
توجه  :ماهكها را بچرخانيد تا آنها در خار قفلي درگير
شوند .
 -6ميل ماهك ها را نصب كنيد .
 -7ميل ماهك دنده  1/0و  4/3را بچرخانيد تدا فندر و
ساچمه ماهك جا بيفتد .

 -8ميل ماهك دنده را نصب كنيد .
 -9صفحه آهنربايي را نصب كنيد .
 -01شفت هرزگرد و دنده عقب را سوار كنيد .
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سطح اتصال پوسته كالچ را به چسب آب بندي آغشته
كنيد .
 -00كنترل كنيد كه پين هاي راهنما بدر روي جعبده
دنده و يا پوسته نصدب شدده باشدند  .در ايدن حالدت
پوسته را نصب كنيد .
 -01پيچ هاي اتصال پوسته جعبه دنده را با گشتاوري
برابر با  01/5نيوتن متر محكم كنيد .

 -03پيچ نگهدارنده شفت هرزگدرد دندده عقدب را بدا
گشتاور برابر با  11نيوتن متر محكم كنيد .
 -04خار نگهدارنده شفت را نصب كنيد .
 -05پيچ را با گشتاوري برابر با  05نيوتن متر محكدم
كنيد.
 -06خار رينگي متوقف كننده را نصب كنيد .
 -07پيچ هاي نگهدارنده بلبرينگ شفت خروجي را به
مقدار  05نيوتن متر محكم كنيد .

 -08واشر فاصله انداز را در حالتي كده سدمت پلده اي
آن به سمت بلبرينگ باشد نصب كنيد .
 -09بوش دنده  5را نصب كنيد .
 -11دنده محركه دنده  5را نصب كنيد .
 -10دنده  5را بوسيله اهرم دسته دنده  ،درگير كنيد .
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 -11توپي و كشويي را به همراه ماهك نصب كنيد .
 -13با دست دنده  5را درگير كنيد .
 -14مهددره شددفت خروجددي را ببنديددد (رزوهدداي آنددرا
چسب ماليكوت بزنيد)  .سپس مهره را بده ميدزان 51
نيوتن متر محكم كنيد و مهره را با و خدم كدردن لبده
هاي آن به داخل قفل كنيد .
 -15توپي و كشويي را باز كنيد .

 -16توپي كشدويي و ماهدك دندده  5را بدا توجده بده
عالمت نصب كنيد .

 -17ساچمه قفدل كنندده را بدا فشدار دادن مجموعده
ماهك و كشويي به داخل وارد محل مربوطه كنيد .
 -18با دست دنده  5را درگير كنيد .
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 -19رزوهاي شفت ورودي را با چسب ماليكوت آغشته
كنيد .
 -31مهره شفت ورودي را نصب كنيد و بدا گشدتاوري
برابر با  51نيوتن متر محكم كنيد و بوسيله خم كردن
لبه هاي آن به درون شيارهاي شفت آنرا قفل كنيد .
 -30يك خار فنري حلقوي نو در محل خود جا بزنيد .
 -31خار فندري جهدت ثابدت نمدودن ميدل ماهدك و
ماهك دنده  5نسبت به همديگر را جا بزنيد .

 -33سطح تماس پوسته عقب گيربكس را بده چسدب
آب بندي  Silicon Class 1آغشته كنيد .

 -34پوسته عقبي را نصب كنيد .
 -35واشر را نصب كدرده و پيچهداي بازديدد سدر ريدز
روغن گيربكس را كمي سفت كنيد .
 -36پيچ ها را به ميزان  01/5نيوتن متر محكم كنيد .
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 -37رزوه هاي پيچ دو سر رزوه نگهدارنده گيربكس را
به چسب آب بندي آغشته كنيد و در محل مربوط بده
ميزان  51نيوتن متر محكم كنيد .

 -38با استفاده از جك موتور جعبه دنده را در وضعيت
خود تنظيم كنيد .
 -39دسته موتور سمت چپ را نصب كنيد .
 -41دو مهره نصب را با گشتاوري برابر با  07/5نيوتن
متر محكم كنيد .
 -40مهره و واشر اتصال پديچ دو سدر رزوه نگهدارندده
گيربكس را دسدته موتدور را ببنديدد و بده مقددار 71
نيوتن متر محكم كنيد .

 -41سيم كالچ را به جعبه دنده متصل كنيد
 -43سيني زير باطري و باطري را نصب كنيد
 -44روغن جعبه دنده را به مقددار صدحيح پدر كنيدد
 -45پوشش پالستيكي چرخ سمت جلو را نصب كنيد
 -46سيم كالچ را به پوشش پالسدتيكي چدرخ سدمت
چپ متصل كنيد .
 -47سيني زير موتور را نصب كنيد
 -48چرخ سدمت چدپ جلدو خدودرو را ببنديدد و بدا
گشتاوري برابر با  85نيوتن متر محكم كنيد .
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تنظيم كاسه نمدهاي شفت ورودي
 -0بدددا اسدددتفاده از ابدددزار  ( 15419110از كيدددت
) 15410111واشر پيش بار تنظيم را جا بزنيد.
 -1كنس بيروني بلبرينگ شفت ورودي را جا بزنيد .
 -3شفت ورودي جمع شده را جا بزنيد .
 -4كنس بيروني بلبرينگ شدفت ورودي را در پوسدته
جعبه دنده جا بزنيد .
 -5پوسته جعبه دنده را بر جاي خود قرار دهيد .
 -6پيچ هاي پوسته جعبده دندده را  01/5نيدوتن متدر
سفت كنيد .
 -7مهره جديد شدفت ورودي را بددون اينكده محكدم
كنيد ،طوري در جداي خدود ببنديدد كده صدورت پد
خورده آن بطرف بيرون قرار گيرد .
 -8پايه ساعت اندازه گيري  14411110را نصب كنيد
 -9ميله آن را نيز در جاي خود قرار دهيد .
 -01پايه جمع شده را ببنديد .
 -00ساعت را ببنديد.
 -01سيم كالچ را درگير كنيد .
 -03پدال كالچ را كامال بفشاريد .
توجه  :عمليات زير بايد بهنگام فشدردن پددال كدالچ
انجام شود .
 -8شفت ورودي را چرخانده و به عقب بفشاريد .
 -9ساعت را صفر كنيد .
 -01شفت ورودي را بكشيد .
 -00مقدار ساعت را بخوانيد (A) .
 -01براي بار دوم عمليدات را انجدام داده و سداعت را
بخوانيد و مقدار بزرگتر را يادداشت كنيد (A) .
 -03ضخامت واشر اوليه (B) =1/91mm
 -04تلرانس كاري (C) =1/18 mm
 -05مقدار ) (A)+(B)-(Cضخامت الزم براي واشدر
تنظيم خواهد بود .
توجه  :حين انجام فرآيند فوق  ،هيچ ابدزاري را نبايدد
جابجا كنيد .
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باز كردن قطعات شفت ورودي
باز كردن قطعات
مهم  :بلبرينگ هايي كده از روي شدفت بيدرون آورده
شده اند نبايد دوباره مورد استفاده قرار گيرند همدواره
از بلبرينگ نو و جديد استفاده كنيد .
 -0انتهاي شفت را با مهره اش نگهداشته و بدنده را در
محل دنده  3محافظت كرده و محور را با فشدار خدارج
كنيد .
توسط پرس رولبرينگ مخروطي عقب شافت ورودي را
جدا كنيدد شدفت ورودي را بدر روي ابدزار مخصدوص
 15415110و  ( 15417110از كيددت ) 15410111
طوري قدرار دهيدد كده سدطح تمداس ابدزار چرخندده
محرك دنده يك باشد .

 -1دنده محرك دنده  4را جدا كنيد .
 -3بوش مغزي دنده محرك دنده  4را جدا كنيد .
 -4كشويي و توپي دنده  3و  4را جدا كنيد .
توجه  :بر روي توپي و كشويي دنده  4عالمت گذاري
كنيد تا در زمان نصب مجدد دچار مشكل نشويد .
 -5دنده محرك دنده  3را جدا كنيد.

 -6رولبرينگ مخروطي سمت جلوي شدفت ورودي را
با اسدتفاده از ابدزار مخصدوص  ( 15415110از كيدت
 ) 15410111جدا كنيد .
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نصب كردن قطعات شفت ورودي
مهم :
د قطعات را هنگام نصب كردن روغنكاري كنيد .
د به عالمت هاي رسم شدده مربوطده در هنگدام جددا
كردن توجه نماييد .
د موقعيت جديد توپي و كشويي را نسبت بده عالمدت
زده شده  ،كنترل كنيد .
د از رولبرينگ هاي نو و جديد بجاي رولبريندگ هداي
كار كرده استفاده كنيد.
د هميشه مهره ها را با مهره هاي نو تعويض كنيد .
دد از كدداربرد رولبرينددگ هداي بددا سددطوح خراشدديده و
معيوب خودداري كنيد .
 -0رولبرينگ جلويي شفت ورودي را با استفاده از ابزار
مخصوص  ( 15401116از كيت  ) 15410111نصب
كنيد .

 -1كنس خارجي رولبرينگ سمت عقب شفت ورودي
را با استفاده از ابزار مخصوص  ( 15401111از كيدت
 ) 15410111و  ( 15417110از كيددت 15410111
) در محل خود قرار دهيد .
 -3كنس خارجي رولبريندگ را توسدط پدرس و ابدزار
مخصددوص  ( 15401100از كيددت  ) 15410111در
محل خود جا بزنيد .
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 -4دنده محرك دنده  3را جا بزنيد .
احتياط  :وضعيت مكاني دنده هاي  3و  4را با يكديگر
جابجا نكنيد .
 -5كشويي و تدوپي را جدا بزنيدد و بده عالمدت هداي
ترسيم شده در هنگام پياده كردن  ،توجه نماييد .
 -6عالمتهاي ترسيم شده بر روي شيارهاي كشويي را
با چرخنده دنده  3هم امتداد كنيد .
توجه  :عالمتها بايد با كشويي هم جهت باشد .
 -7دنده محركه دنده  4را نصب كنيد .
 -8بوش مغزي شياردار چرخنده دنده  4را نصب كنيد

 -9رولبرينگ مخروطي عقب شدفت ورودي را توسدط
ابزار مخصوص  ( 15401116از كيدت ) 15410111
جا بزنيد .
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باز كردن قطعات شفت خروجي
جدا كردن
مهم  :از رولبرينگ هاي جديد و نو بجداي رولبريندگ
هاي كار كرده استفاده كنيد .
با استفاده از ابزار مخصوص :
 -0چرخ دنده متحرك دنده  5را خارج كنيد .
 -1بلبرينگ را جدا كنيد .
 -3دنده متحرك دندده  4و ( 3دندده دوقلدو) را جددا
كنيد .
 -4دنده متحرك دنده  1را جدا كنيد .
 -5بوش مغزي شياردار دنده  1را جدا كنيد .
توجههه  :در صددورت نيدداز بددراي خددارج نمددودن دنددده
متحرك دنده  5و بوش مي توان دنده متحرك دنده 4
را خارج نمود .
 -6وضعيت توپي را نسبت به كشويي عالمدت گدذاري
كنيد .
 -7كشويي و توپي را جدا كنيد .

 -8دنده متحرك دنده  0را جدا كنيد .
 -9بلبرينگ سوزني كف گرد را بيرون آوريد .
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 -01واشر قفلي را بدا اسدتفاده از خدار بدازكن و اهدرم
كردن تيغه فيلر خارج كنيد .

 -00بلبرينگ را با استفاده از پرس و ابدزار مخصدوص
 15415110خارج كنيد دقت كنيد كه شفت و مهدره
انتهاي آن دچار آسيب ديدگي نشوند .
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نصب كردن قطعات شفت خروجي
مهم :
د قطعات را هنگام نصب كردن روغنكاري كنيد .
د به عالمت هاي ترسيم شده هنگام بداز كدردن توجده
نماييد .
د وضعيت سطوح شدفت در محدل ياتاقانهدا را از نظدر
ساييدگي يا خراشيدگي بررسدي نماييدد  .اگدر آسديب
ديدگي مشاهده شد آنگاه شفت را تعويض نماييد .
د از رولبرينگهاي جديد و نو بجداي رولبرينگهداي كدار
كرده استفاده كنيد .

 -0با استفاده از ابزار مخصوص و پدرس 15401100
( از كيت  ) 15410111بلبرينگ را طوري كده شديار
آن رو به باال باشد جا بزنيد .

 -1واشر فنري قفلي بلبريندگ را در محدل خدود قدرار
دهيد .
 -3بلبرينگ سوزني كف گدرد را در محدل خدود قدرار
دهيد .
 -4دنده متحرك دنده  0را نصب كنيد .
 -5كشويي دنده  0و  1و توپي آن را نصب كنيد .
توجه  :به عالمتهايي كه در هنگام باز نمودن گذاشدته
ايد توجده كنيدد و همچندين مدچ دندانده هداي دندده
كشويي به سمت دنده يك باشد .
 -6دنده متحرك دنده  1را نصب كنيد .
 -7بوش مغزي شياردار را نصب كنيد .
 -8دنده متحرك يكپارچه (دوقلو) دنده هاي  3و  4را
نصب كنيد .
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 -9بلبرينگ را به نحوي كه شيار جاي خار رينگدي آن
رو به باال باشد (به فلش توجه كنيدد) توسدط پدرس و
ابزار مخصوص  ( 15401116از كيدت ) 15410111
جا بزنيد .

 -01چرخنددده متحددرك دنددده  5را بطددوري كدده لبدده
برآمده آن به سمت بلبريندگ باشدد (بده فلدش توجده
كنيد) جا بزنيد .
 -00مهره نو را ببنديد و بطور موقت محكم كنيد .
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باز كردن قطعات ديفرانسيل
پياده كردن
مهم  :از رولبريندگ ندو و جديدد بجداي رولبرينگهداي
قديمي استفاده كنيد .
 -0رولبرينگهدددا را بدددا اسدددتفاده از ابدددزار مخصدددوص
 ( 15401114از كيددت  ) 15410111و 15415110
جدا كنيد .

 -1هشت پيچ كرانويل را باز كنيد .
 -3كرانويل را از پوسته ديفرانسيل جدا كنيد .

 -4پين مهاركننده ميل ديشلي را خارج كنيد .
 -5ميل ديشلي را بيرون آوريد .
 -6چرخدنده هرزگردها را خارج كنيد .
 -7واشر بشقابي پشت دنده هرزگردها را با چرخانددن
و فشار دادن خارج كنيد .
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 -8چرخدنده هاي سر پلوس را خارج كنيد .
 -9بوش پالستيكي چرخدنده سرپلوس را خارج كنيدد
.

نصب كردن قطعات ديفرانسيل
مهم :
د قطعات را هنگام نصب روغنكاري كنيد .
د وضعيت سطوح نشيمن شفت در محل رولبرينگها را
از نظر آسيب ديدگي و خراشيدگي وارسي كنيد  .اگدر
آسيب ديدگي مشاهده شد آنگاه شفت را تعويض كنيد
.
د رولبرينگهداي خدارج شدده بدا رولبرينگهداي جديدد
جايگزين شوند .
 -0با استفاده از ابزار مخصوص  ( 15401114از كيت
 ) 15410111رولبرينگها را جا بزنيد .

 -1كرانويل را به حالتي كه طرف پخدار دندده هدا بده
سمت هوزينگ باشد  ،بر روي هوزينگ نصب كنيد .
 -3پيچ هاي كرانويل را بطور ضدربدري بده مقددار 65
نيوتن متر محكم كنيد .
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 -4بوش كائوچويي چرخدنده سرپلوس را در هوزينگ
با استفاده از گريس ثابت كنيد .
 -5چرخدنده هداي سدرپلوس را در محدل خدود قدرار
دهيد .

 -6واشر بشقابي را در پشت چرخدنده هرزگردها قدرار
دهيد .
 -7چرخدنده هرزگردها را در محل خود قرار دهيد .
 -8ميددل ديشددلي ديفرانسدديل را از بددين چرخدنددده
هرزگردها و هوزينگ عبور دهيد .
 -9ميل ديشلي را توسط پين نگهدارنده در محل خود
بر روي هوزينگ ثابت كنيد .

63

دنا

گيربكس BE3

www.CarGarage.ir

تعويض كاسه نمد پلوس سمت راست
خارج نمودن كاسه نمد پلوس سمت راست
(پلوس دو تكه)
ابزار مخصوص
 -0سدديبك كددش (خددارج كننددده سدديبك از طبددق)
14714110
 -1جدددازن كاسددده نمدددد پلدددوس سدددمت راسدددت
 ( 15401100از كيت ) 25411112
 -0خودرو را توسط جدك بلندد كنيدد و چدرخ سدمت
راست را باز كنيد .
 -1سيني زير موتور را باز كنيد (به صفحه  60مراجعه
نماييد) .
 -3روغن جعبه دنده را تخليده كنيدد (بده صدفحه 73
مراجعه نماييد) .
 -4بددا اسددتفاده از ابددزار مخصددوص سدديبك كددش
 14714110سيبك زير كمك چرخ سمت راست را از
طبق خارج كنيد .
 -5مهره هاي پديچ هداي نگهدارندده بلبريندگ پلدوس
سمت راست را شل كنيد .
 -6پيچ هاي چكمده اي (نگهدارندده بلبريندگ پلدوس
سمت راست) را  91درجه بچرخانيد تدا بلبريندگ آزاد
شود  .پيچ اتصال ميلده عمدودي ميدل مدوج گيدر را از
طبق جدا كنيد .
 -7توپي چرخ را با دست بيرون بكشديد و پلدوس را از
ديفرانسيل خارج كنيد .
 -8آب بندي گرد و غبدار را از انتهداي داخلدي شدفت
بيرون بكشيد .
توجه  :جهت نصب مجدد موارد زير را رعايت كنيد .
 -9پلوس را در يك محل ثابت بگذاريد تا دچار آسيب
ديدگي نشود .
64

دنا

گيربكس BE3

www.CarGarage.ir

 -01كاسدده نمددد پلددوس را از محددل خددود بددر روي
ديفرانسيل خارج كنيد .

نصب مجدد قطعات
قبل از نصب كردن
تمام محدوده اطراف كاسه نمدد و شديارهاي پلدوس را
تميز كنيد .
به لبه خارجي كاسه نمدد و شديارهاي پلدوس گدريس
بماليد.
 -0با استفاده از جازن كاسده نمدد  15401101يدك
كاسه نمد جديد در محل مربوطه جا بزنيد .
 -1گردگير كاسه نمد را در محل خود قرار دهيد .

 -3پلوس را در درون ديفرانسيل جا بزنيد .
 -4بلبرينگ ميداني پلدوس را در محدل خدود بدر روي
پوسته گيربكس قرار دهيد .
 -5پدديچ هدداي چكمدده اي را  91درجدده بچرخانيددد تددا
بلبرينگ را در محل خود ثابت نگه دارد .
 -6مهره هاي پديچ هداي چكمده اي را بده ميدزان 11
نيوتن متر محكم كنيد .
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 -7سپر محافظ آب بندي روغن را پياده كنيد .

 -8سيبك زير كمك را در محل خدود بدر روي طبدق
قرار دهيد و پيچ آن را با مقدار  151نيوتن متر محكم
كنيد .
 -9سيني زير موتور را نصب كنيد
 -01خودرو را پايين آوريد و چرخ سمت راست جلدو
را ببنديد و با گشتاوري برابر با  85نيوتن متدر محكدم
كنيد .
 -00جعبه دنده را با مقدار مناسب روغن پر كنيد .
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تعويض كاسه نمد پلوس سمت چپ
باز كردن
ابزار مخصوص
 -0سدديبك كددش (خددارج كننددده سدديبك از طبددق)
14714110
 -1جا زن كاسه نمد سمت چپ
 ( 15401101از كيت ) 15410111

 -0خودرو را توسط جك باال ببريد و چرخ سمت چپ
جلو را درآوريد .
 -1سيني زير موتور را باز كنيد (به صفحه  06مراجعه
نماييد) .
 -3روغن جعبه دنده را تخليده كنيدد (بده صدفحه 73
مراجعه كنيد) .
 -4سيبك را توسط ابزار سديبك كدش از طبدق جددا
كنيد  .اتصال ميله عمودي ميل تعادل از طبدق را بداز
كنيد .

 -5توپي چرخ را به سمت بيرون بكشيد و پلدوس را از
درون ديفرانسيل خارج كنيد و آن را در مكداني ثابدت
قرار دهيد تا آسيب ديدگي پيدا نكند .
 -6كاسه نمد را از محل خود خارج كنيد .
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نصب كردن
قبل از دوباره نصب كردن
د تمام محدوده اطراف كاسه نمد و شيارهاي سرپلوس
را تميز كنيد .
د لبه هاي بيروني كاسه نمد و شديارهاي سدرپلوس را
گريسكاري كنيد .
 -0با استفاده از ابزار مخصوص كاسه نمد جازن كاسده
نمد را جا بزنيد .
 -1پلوس را به آرامي درون ديفرانسيل جا بزنيد.
 -3گردگير كاسه نمد را جا بزنيد .
 -4طبق را به سيبك متصل كنيد و مهره سيبك را به
ميزان  151نيدوتن متدر محكدم كنيدد  .اتصدال ميلده
عمودي تعادل به طبق را محكم كنيد .
 -5سيني زير موتور را نصب كنيد
 -6خودرو را پايين آوريد و چرخ سمت چدپ جلدو را
نصب كنيد و با گشتاوري برابر با  85نيوتن متر محكم
كنيد .
 -7جعبه دنده را پر كنيد .
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تعويض كاسه نمد شفت ورودي كالچ
پياده كردن
 - 0جعبه دنده را از موتور جدا كنيد
 -1پيچ هاي قيفي پشت دو شاخه كالچ را باز كنيد .
 -3قيفي را جدا كنيد .
 -4واشر فاصله انداز پشت قيفي را برداريد .
 -5كاسه نمد را باز كنيد .

نصب كردن
قبل از نصب كردن
د تمام قطعده هداي مربوطده را تميدز كنيدد و از نظدر
ساييدگي بررسي كنيد .
د قطعات ساييده شده را بايد تعويض كنيد .
د شيارهاي شفت ورودي را گريسكاري كنيد .
 -0كاسه نمد را روغنكاري كنيد و با اسدتفاده از ابدزار
مخصوص  ( 15401119از كيدت  ) 15410111روي
شفت ورودي قرار دهيد.
 -1واشر فاصله انداز را در محل خود قرار دهيد .
 -3قيفي پشت دو شاخه كالچ را بر روي شفت ورودي
نصب كنيد و پيچ هاي آن را به مقدار  01/5نيوتن متر
محكم كنيد .
 -4جعبه دنده را سوار كنيد
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تعويض كاسه نمد اهرم انتخاب كننده دنده
پياده كردن
 -0خودرو را در باالبر ساكن كرده و چرخ سمت چدپ
جلو را پياده كنيد .
 -1خودرو را باال برده و پوشدش كمداني چدرخ سدمت
چپ را پياده كنيد (به جعبه دنده مراجعه كنيد) .
 -3ميله اتصال را از شفت انتخاب كننده جعبده دندده
پياده كنيد .
 -4آب بندي شفت انتخاب شدده را از محفظده جعبده
دنده پياده كنيد .

سوار كردن
قبل از دوباره سوار كردن
تمام قطعات مربوطه را تميز كرده و از نظر سداييدگي
وارسي نماييد .
قطعات ساييده شده بايد تعويض شوند .
لبه خارجي آب بندي را گريسكاري كنيد .
 -0مراحل سوار كردن عكدس مراحدل عمليدات پيداده
كردن است .

71

دنا

گيربكس BE3

www.CarGarage.ir

كليد چراغ دنده عقب
پياده كردن
 -0اتصال باطري را جدا كرده و باطري را پياده كنيد
 -1سيني باطري را پياده كنيد
 -3كانكتور كليد چراغ دنده عقب را جدا كنيد .
 -4كليد چراغ دنده عقب و واشر را از محفظده جعبده
دنده پياده كنيد .

سوار كردن
 -0مراحل سوار كردن عكدس مراحدل عمليدات پيداده
كردن است .
توجه  :از واشرهاي نو استفاده كنيد .
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باز كردن چرخ دنده كيلومتر شمار
پياده كردن
 -0خودرو را بر روي باالبر ساكن كرده و خودرو را باال
ببريد .
 -1سپر حرارتي را پياده كنيد .
 -3پين نگهدارنده را پياده كنيد .
 -4كابل محركه را پياده كنيد .
 -5اتصال را جدا پياده كنيد .
 -6پيچ و واشر را پياده كنيد .
 -7محركه سرعت سنج را پياده كنيد .
 -8واشر  Oشكل را پياده كنيد .
 -9پينيون را پياده كنيد .
 -01كاسه نمد را جدا كنيد .
توجه  :اگر پينيون خيلدي آسديب ديدده اسدت آنگداه
محركه پينيون در محفظه جعبه دنده را وارسي كنيد .
 -00شفت محركه سمت راست را پياده كنيد
 -01سه پيچ اتصال پوشش محركه به جعبه دندده را
پياده كنيد .
 -03پوشش محركه را پياده كنيد .
 -04واشر  Oشكل را پياده كنيد .
 -05پينيون محركه و واشر تنظيم را پياده كنيد .
سوار كردن
قبل از دوباره سوار كردن
د تمام قطعات مربوطه را تميز كرده و از نظر ساييدگي
وارسي نماييد .
د قطعات ساييده شده بايد تعويض شوند .
د لبه هاي خارجي آب بندي نو را گريسكاري كنيد .
د واشر  Oشكل نو سوار كنيد .
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تخليه و پر كردن روغن
تخليه كردن
اين عمليات را زماني مي توان بهتر انجام داد كه دماي
روغن جعبه دنده به اندازه دماي موتور روشن باشد .
اخطار  :روغن جعبه دنده در هنگامي كه موتور روشن
است  .بسيار داغ است بندابراين مدوارد احتيداطي الزم
براي جلوگيري از سوختگي بايد رعايت گردد .
 -0خودرو را باال ببريد .
 -1زيرسيني موتور را پياده كنيد
 -3گل پخش كن ) (Mudguardچرخ سمت چپ را
پياده كنيد (به صفحه  07مراجعه نماييد) .
 -4محدوده را تميز كرده و دريچه پدر كدردن  /انددازه
كردن روغن و واشر را باز كنيد .
 -5دريچه تخليه روغن را باز كدرده و بگذاريدد روغدن
كامال در ظرف مناسب تخليه گردد .
 -6دريچه و شيارهاي محفظده جعبده دندده را خدوب
تميز كنيد .
پر كردن
شده جعبده دندده را پدر

با مقدار دقيق روغن مشخ
كنيد.
 -0از طريق سوراخ دريچده در محفظده روغدن جعبده
دنده را پر كنيد  .اگر مقدار صحيح روغن اضافه شدد و
مقدار زيادي در زمان وارسي بده بيدرون ريخدت آنگداه
دريچه روغن را بسته و خودرو را براي مسافت كوتاهي
برانيد تا روغن در تمام جعبه دنده توزيع شود .
 -1مقدار روغن را وارسي كرده و در صورت لزوم اضافه
نماييد .
 -3واشر نو سوار كرده و دريچه را بدا نيدروي گشدتاور
آچار ترك برابر با  31نيوتن متر محكم كنيد .
 -4پوشش كماني پاييني چدرخ سدمت چدپ را سدوار
كنيد .
 -5زيرسيني موتور را سوار كنيد .
 -6سيني زير موتور را نصب كنيد .
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كالچ
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اطالعات فني
صفحه كالچ
نوع  :ديافراگمي فنري
قطر  111 :ميليمتر

ديسك
نوع :

صفحه خشك يك تكه با فنر ديافراگمي

مقدار گشتاور سفت كردن پيچها
پيچ هاي نگهدارنده صفحه كالچ  15 :نيوتن متر
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ابزار مخصوص
شفت مصنوعي كالچ
شماره فني 15511110 :
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مشخصات فني
نماي كلي سيستم

نيرو توسط كالچ از موتور به جعبه دنده انتقال مي يابد  .اين كالچ شامل يك ديسك و يدك صدفحه كدالچ از ندو
ديافراگمي فنري است  .مكانيزم آزادسازي مكانيكي است و توسط كابل هدايت مي شود .
نيرو از فاليويل در موتور به شفت ورودي در جعبه دنده از طريق ديسك منتقل مي شود  .اين نيرو بوسيله صفحه
كالچ كه به فاليويل پيچ شده است منتقل مي شود كه سطح اصطكاكي و تماس صدفحه حركتدي بدا فاليويدل را
تحت نيرو قرار مي دهد .
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فنر ديافراگم بر روي صفحه بوسيله اتصال خارخور به شفت ورودي متصل است  .وقتي كه محدور آزاد سدازي بدر
روي انگشتي هاي ديافراگم فشار مي آورد  ،اين انگشتي ها مانند اهرم عمل كرده و نيروي گيره اي صفحه فشدار
از صفحه حركتي و فاليويل را آزاد مي كنند  .اين عمل درگيري موتور با جعبه دنده را آزاد ميكند .
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تنظيم و تعويض
پياده كردن كلي كالچ
پياده كردن
 -0جعبه دنده را پياده كنيد (بده صدفحه  05مراجعده
نماييد)
 -1محل نصب ديسك به فاليويدل را عالمدت گدذاري
كنيد.
 -3پيچ هاي ديسك را به ترتيب شلك كنيد تدا فشدار
فنر آزاد شود.
 -4پيچ هاي ديسك را باز كنيد.
 -5ديسك را از خارهاي اتصال جدا كنيد.
 -6صفحه كالچ را باز كنيد.

نصب مجدد
ابتدا تمدام قطعدات مربوطده را تميدز كدرده و از نظدر
ساييدگي بررسي كنيد.
قطعات ساييده شده را تعويض كنيد.
 -0ديسك و صفحه كالچ را بر روي فاليويل در محدل
عالمت گذاري شده نصب كنيد.
 -1با استفاده از شدفت كدالچ مصدنوعي 15511110
صفحه كالچ را با ديسك و فاليويل  ،هم مركز كنيد.
 -3پيچ هاي ديسك را به ترتيب به مقدار  15ندانومتر
محكم كنيد.
 -4بلبرينگ انتهاي ميل لنگ و شفت ورودي گيربكس
را گريس بماليد.
 -5جعبه دنده را نصب كنيد ( .به صفحه  11مراجعده
كنيد)
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مكانيزم كالچ
پياده كردن
 -0جعبه دنده را پياده كنيد( .به صدفحه  05مراجعده
كنيد)
 -1بلبرينگ كالچ را از دو شاخ كالچ  ،آزاد كنيدد و از
روي شفت ورودي گيربكس  ،خارج كنيد.

 -3بددا اسددتفاده از ابددزار مخصددوص چكددش لغددزان
 15401110و رابط  15401118خارج كنيدد و آن را
از شفت دو شاخ كالچ جدا كنيد.
 -4واشرهاي نگهدارندده را فشدار داده و بدوش بدااليي
شفت دو شاخ كالچ را آزاد كنيد.
 -5شفت دو شاخه كالچ را از بوش پاييني آزاد نمدوده
و از داخل گلداني كالچ خارج كنيد.
 -6واشرهاي نگهدارنده را فشدار داده و بدوش پداييني
شفت دو شاخ كالچ را از گلداني كالچ خارج كنيد.

سوار كردن
قبل از سوار كردن
د تمام قطعات مربوطه را تميز كنيد و از نظر ساييدگي
بررسي نماييد.
د قطعات ساييده شده بايد تعويض شوند .
 -0مراحل سوار كردن عكس مراحل پياده كردن است.
توجه  :همواره از بوش و پين جديد استفاده كنيد.
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كابل كالچ
پياده كردن
 -0باطري و سيني زير باطري را باز كنيدد (بده كتداب
 01مراجعه نماييد) .
 -1اتصال سيم كالچ به جعبه دنده را آزاد كنيد.
 -3روكش سيم كالچ را از بدازوي اهدرم كدالچ  ،جددا
كنيد.

عمليات در داخل خودرو
 -4پيچ هاي پوشش زير ستون فرمان را باز كنيد.
 -5پوشش را از زير داشبورد  ،جدا كنيد.

 -6انتهاي گيره نگهدارنده سيم كالچ را فشار دهيدد و
كابل كالچ را آزاد كنيد.
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 -7گردگير الستيكي روي بدنه در محدل عبدور كابدل
كالچ را  ،آزاد كنيد.
 -8كابل را از داخل بدنه بيرون بكشيد .

 -9كالچ را از بسدت پداييني گلگيدر السدتيكي داخدل
چرخ آزاد كنيد .
 -01كابل را از گيره اتصال به شيلنگ كولر آزاد كنيد.
 -00كابل را از خودرو خارج كنيد.

نصب كردن
قبل از سوار كردن
د گردگير الستيكي كابل را برعكس كنيد.
د انتهاي كابل را گريسكاري كنيد.
 -0كابل را از داخل قفل پالستيكي عبور دهيد و آن را
درون صفحه پشت پدال كالچ  ،جا بزنيد .
 -1انتهاي سيم كالچ را در اهرم كالچ جا بزنيد.
 -3متوقف كننده خارجي كابل را فشار داده تا در قفل
پالستيكي  ،قفل شود .
 -4پوشش زير داشبورد سمت راننده را نصب كنيد .
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 -5گردگير الستيكي كابل را كه بر روي كابدل نصدب
شده است بر روي قفل پالستيكي برگردانيد .

 -6روكش سيم كالچ را به بازويي كالچ  ،متصل كنيد
 -7سيم كالچ را در محل مربوطه بر روي جعبه دندده
نصب كنيد .

 -8كابل كالچ را توسط بست پالسدتيكي بده شديلنگ
كولر متصل كنيد .
 -9كابل كالچ را به گلگيدر پالسدتيكي داخدل چدرخ ،
متصل كنيد.
 -01سيني زير باطري را در محل خود  ،نصب كنيد.
 -00باطري را بدر روي سديني بداطري قدرار دهيدد و
بستهاي باطري را ببنديد .

83

دنا

گيربكس BE3

www.CarGarage.ir

پدال كالچ
پياده كردن
پدال كالچ جزئي از قسمت پدال ترمز و بوستر مي باشد .
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پلوس ها
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اطالعات فني
مقدار گشتاور سفت كردن پيچها

 315نيوتن متر
 05نيوتن متر
 31نيوتن متر
 75نيوتن متر

 -2مهره پلوس
 -1مهره پيچ چكمه هاي بلبرينگ پلوس بلند
 -3مهره سيبك زير كمك
 -4پيچ اتصال ميل موج گير كوتاه به طبق
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ابزار مخصوص
قيچي نگهدارنده توپي چرخ
شماره فني  15011106 :و 15011107

سيبك كش
شماره فني 14714110 :
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اطالعات فني
نماي كلي سيستم انتقال قدرت

نيروي توليدي موتور  ،از طريق گيربكس و با استفاده از دو عدد پلوس كه داراي طولهداي متفداوت هسدتند  ،بده
چرخهاي منتقل مي شود  .در دو انتهاي پلوس  ،از دو مفصل استفاده شده است  .اين مفصلها براي انتقال نيرو به
چرخها در هنگام پيچيدن خودرو مؤثر هستند .
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پلوس ها

دو انتهاي پلوس ها شياردار مي باشد  .در سمتي كه به سگدست متصل مي شود ،رزوه هايي وجود دارد كده بدا
بستن مهره ،به سگدست به پلوس  ،متصل مي شود  .سمت ديگر پلوس درون دنده پلوس ديفرانسديل قدرار مدي
گيرد .
در پلوس بلند سمت راست  ،ا زدو قسمت تشكيل شده است  ،شفت مياني ميله صلب تدوپري اسدت كده از يدك
طرف درون دنده پلوس ديفرانسيل و از طرف ديگر متصل به مفصل مياني پلوس مي باشد .
به دليل دو قسمت بودن اين پلوس  ،بر روي دسته موتور عقبي  ،يك بلبرينگ تعبيه شده است  ،كه شفت مياني
از درون آن مي گذرد.
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اتصال مفصل پلوس

مفصل داخلي پلوس سمت ديفرانسيل از نوع سرعت ثابت مي باشد  .اين مفصل داراي  3ساچمه است كده درون
يك بلبرينگ قرار دارند  .اين ساچمه ها درون بلبرينگ بطور محوري  ،حركت مي كنند .
مفص ل خارجي پلوس  ،گشتاور توليدي موتور از طريق پلوسها به چرخها متصل مي كنند پلوس و مفصل خارجي
 ،توسط شيارهايي كه بر روي دو قسمت پلوس و مفصل خارجي وجود دارند  ،به همديگر متصل شده اند  .بدراي
اطمينان و ايمني  ،از يك خار حلقوي استفاده شده است  .اين مفصل شبيه يك زنگ كروي است كه بلبرينگهاي
درون آن  ،حركت را از پلوس ها به چرخها منتقل مي كنند.
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اين مفصل ها كامال گريسكاري شده اند و توسط يك گردگير  ،پوشانده شده اند  .اين مفصلها  ،فقدط زمداني كده
گردگير عوض شود يا مفصل باز و بسته شود  ،روغنكاري مي شوند .
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تنظيم و تعويض
پياده كردن پلوس
ابزار مخصوص
 -0جازن كاسه نمدد  15401119و  ( 15401101از
كيت ) 15410111
 -1قيچي نگهدارنده توپي همراه بدا دسدته مخصدوص
 15011106و 15011107
 -3سيبك كش 14714110

 -0خودرو را بر روي چرخهاي ثابت نگه داريدد و پديچ
اتصال ميل تعادل كوتاه به طبق را باز كنيد .
 -1خودرو را باال برده و آن را ثابت كنيد .
 -3چرخهاي جلو را باز كنيد .
 -4سيني زير موتور را باز كنيد
 -5روغن گيربكس را تخليه كنيد .
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 -6خار و واشر قفلي پيچ سر پلوس را باز كنيد .
 -7با استفاده از ابزار مخصوص قيچي نگهدارنده توپي
 15011106و 15011107توپي را نگهداريد و مهدره
را باز كنيد .
توجه  :از عمل ترمزگيري براي باز نمدودن ايدن پديچ
استفاده نكنيد  .چرا كه باعث خسدارت در پديچ هداي
نگهدارنده ديسك چرخ شود .

 -8بددا اسددتفاده از ابددزار مخصددوص سدديبك كددش
 14714110سيبك زير كمك را باز كنيد .

پلوس سمت چپ :
 -9فرمان را به سمت راست تا انتها بچرخانيد .
 -01سگدست چرخ سمت چپ را در جهت نشان داده
شده در شكل  ،بده سدمت بيدرون بكشديد تدا اتصدال
سيبك از طبق  ،و اتصال پلوس از درون سگدست جدا
شود .
 -00پلوس را از درون ديفرانسيل  ،خارج كنيد .
توجه  :خودرو را هرگز بدون پلوس  ،حركت ندهيدد ،
زيرا باعث خرابي بلبرينگ سگدست مي شود .

93

دنا

گيربكس BE3

www.CarGarage.ir

تنظيم و تعويض
پلوس سمت راست (بلند)
 -01فرمان را تا انتها به سمت چپ بچرخانيد .
 -03مهره هاي پديچ چكمده اي نگهدارندده بلبريندگ
وسط را باز كنيد .
 -04پيچ هاي چكمه اي را فشار داده و همزمدان 90 
بچرخانيد .
 -05مجموعه توپي چرخ و سگدست سدمت راسدت را
به طرف بيرون كشيده تدا سدرپلوس از داخدل آن آزاد
گردد .
 -06در صورتي خرابي كاسه نمد پلدوس آندرا تعدويض
كنيد .
 -07پلوس را از داخل پايه وسط خارج كنيد.
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سوار كردن پلوس
به منظور بستن به روش زير عمل كنيد .
قبل از بستن :
د هزار خاري دو سدر پلدوس را تميدز كدرده و از نظدر
سايش و خرابي كنترل كنيد .
د لبه هاي بيروني كاسه نمد نو و همچنين هزار خاري
هاي دو سر پلوس را گريس كاري كنيد .
د گردگيرها از نظر پارگي بستها از نظدر سدفت بدودن
كنترل شود .
د كاسه نمد پلوس سدمت چدپ را بازديدد كدرده و در
صورت خرابي آنرا تعويض كنيد .
پلوس سمت چپ :
 -0هزار خاري سمت ديفرانسيل در محل مربوطه قرار
داده و به آهستگي به سمت داخل فشار دهيد .
 -1هزار خاري بيروني را در داخل توپي چرخ به آرامي
جا بزنيد .
 -3سگدست را روي طبق جا زده و مهره سيبك را بدا
گشتاور  45نيوتن متر محكم كنيد .

بااستفاده از ابزار مخصوص نگهدارنده توپي چرخ
(قيچي نگهدارنده توپي) مهره پلوس را با گشتاور 165
نيوتن متر محكم كنيد .
 -5پوشش قفل كن مهره و اشپيل آن را در محل خود
جا بزنيد .
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 -6خودرو را از روي جك پايين آورده و پيچهاي آن را
با گشتاور  85نيوتن متر ببنديد .
 -7در حالي كه خودرو روي چدرخ قدرار گرفتده ميلده
موجگير كوتاه را در محل خود ببنديد .
 -8سيني زير موتور را ببنديد .
 -9روغن گيربكس را پر كنيد .

پلوس سمت راست :
 -01گردگير را در محل خود قرار دهيد .
 -00هدزار خداري سدرپلوس را داخدل ديفرانسديل بده
آرامي جا بزنيد .
 -01بلبرينگ وسط پلوس را روي پايه وسط جا بزنيد .
 -03پيچ هاي چكمه اي را  90 چرخانده تا در محدل
خود قرار گيرد .
 -04مهره هاي آن را به ميزان  11نيوتن متدر محكدم
كنيد .

 -05هزار خاري سر بيروني پلوس را داخل توپي چرخ
به آرامي جا بزنيد .
 -06سگدست را روي طبق زير كمك جدازده و مهدره
آنرا به ميزان  45نيوتن متر محكم كنيد .
 -07مطابق مراحل  4تا  9مربوط به پلوس سمت چپ
عمل كنيد .
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تعويض گردگير الستيكي
اتصال خارجي (سمت چرخ)
 -0پلوس را مطابق روش گفتده شدده در فصدل قبدل
خارج كنيد .
 -1پلوس را بر روي گيره با فكهاي نرم بسته و بسدتها
دو طرف گردگير را خارج كنيد.
 -3گردگير را به سمت خارج بلغزانيد .
 -4سددرپلوس ر ا توسددط چكددش و اهددرم مناسددب
دربياوريد .بدين منظور بايستي خار مربوطه از شيار آن
خارج شود
 -5خار فنري را از روي پلوس در بياوريد .
 -6گردگير و بوش پالستيكي انتهدا گردگيدر را خدارج
كنيد.
قبل از بستن كليده اجدزا را كنتدرل كدرده در صدورت
خرابي هر يك از اجزاء آن را تعويض كنيد .
د بلبرينگ داخلي  ،سه شاخه اي پلوس و اثرات سايش
بر روي سطوح
د اثر سائيدگي بر روي ساچمه هاي بلبرينگ
د كنس بلبرينگ
 -7رينگ پالستيكي را روي گردگير جديد جا بزنيد .
 -8بوش پالستيكي روي پلوس جا زده و گردگير را در
محل خود قرار داده و با بلند كردن لبه گردگير هدواي
داخل آن را خالي كنيد .
 -9خار فنري جديد را روي پلوس جا بزنيد .
 -01سر پلوس را جا بزنيدد و هدزار خداري را گدريس
بزنيد.
 -00لبه خارجي گردگير را در محل خود جا بزنيد .
 -01بست هاي دو طرف گردگير را ببنديد .
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گردگير داخلي (سمت گيربكس)
 -0پلوس را طبق روش گفته شده در فصل قبل خارج
كنيد .
 -1گردگير خارجي (سمت چرخ) را طبق روش گفتده
شده در بياوريد .
 -3بست دو طرف گردگير داخلي را باز كنيد .گردگير
و بوش پالستيكي را خارج كنيد .
 -4سر پلوس سمت گيربكس را خارج كنيد .

 -5قبل از بستن كليد اجدزاء را تميدز كدرده و از نظدر
خرابي و سائيدگي كنترل كنيد .
 -6بددوش پالسددتيكي جديددد را روي پلددوس جددا زده و
گردگير را در محل مربوطه جا بزنيد.
 -7سر پلوس سمت گيربكس را با گريس پر كدرده در
محل خود قرار دهيد .
 -8گردگير را بسته و لبه آنرا جهت تخليه هدوا يكبدار
بلند كرده و رها كنيد .
 -9بستهاي دو طرف گردگير را ببنديد .
 -01سر پلوس را مطابق روش گفته شدده در قسدمت
قبل ببنديد .
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تعويض بلبرينگ وسط پلوس
به منظور خارج كردن بلبرينگ بده ترتيدب زيدر عمدل
كنيد :
ابزار مخصوص مورد نياز :
15415110
 -0ابزار كشنده بلبرينگ
 -1واسطه جازن بلبرينگ پلوس 15401116
( از كيت ) 15410111

 - 0پلوس سمت راست را خارج كنيد
 -1توسط ابزار مخصوص مطابق شدكل بلبريندگ
وسط پلوس و بوش آنرا در بياوريد .

به منظور جا زدن مطابق روش زير عمل كنيد :
 -0كنس داخلي بلبرينگ جديد را گريس بزنيد .
 -1توسط ابزار واسطه جا زن بلبريندگ پلدوس و يدك
چكش مناسب بلبرينگ را جا بزنيد .
 -3بوش پشت بلبرينگ را جا بزنيد .
 -4پلوس سمت راست را ببنديد .
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مكانيزم (اهرم بندي) دسته دنده
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اطالعات فني
گشتاور سفت كردن پيچها

 05نيوتن متر
 11نيوتن متر
 07نيوتن متر

 -0پيچ اهرم بلند تعويض دنده
 -1مهره اهرم دسته دنده
 -3مهره هاي پايه كائوچويي نگهدارنده دسته دنده
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اجزاي سيستم

انتقال نيرو از دسته دنده به گيربكس از طريق مكانيزم فوق منتقل مي شود از اين مكدانيزم نيروهداي پيچشدي و
برشي را با حداقل اصطكاك به گيربكس منتقل مي كند بدين ترتيب براي تعويض دنده نيروي كمدي مدورد نيداز
است .
 -0سردسته دنده
 -1پايه نگهدارنده دسته دنده
 -3كائوچويي كروي دسته دنده
 -4تثبيت كننده دسته دنده
 -5ميله بلند تعويض دنده
 -6اهرم دو شاخه اي تعويض دنده
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اطالعات فني
عملكرد

موقعيتهاي مختلف درگيري دنده (دنده هاي جلو و عقب) بر روي دسته دنده نشان داده شده است هنگام انتخاب
دنده عقب مي بايست ابتدا دسته دنده به سمت پايين فشرده شده سپس دنده عقب را درگير كرد .
در حالت خالص بودن دنده بعلت وجود فنر داخل گيربكس دسته دنده ما بين دنده هاي  3و  4قرار مي گيدرد .
همين امر موجب مي گردد كه راننده موقعيت صحيح دنده ها را بدون اشتباه پيدا كند .
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تنظيم و تعويض
دسته دنده و پايه كائوچويي نگهدارنده دسته دنده
به منظور باز كردن به ترتيب زير عمل كنيد :
 -0كنسول وسط (كنسول ترمز دستي) و دريچه هاي
كولر را باز كنيد .
 -1پيچ و مهره اتصال دسته دنده به ميله بلند تعويض
دنده را باز كنيد .
 -3پيچ هاي پايه نگهدارنده كنسول را باز كنيد .
 -4مهره هاي پايه نگهدارنده دسته دنده را باز كرده و
مجموعه آن را خارج كنيد .
 -5دسته دنده و بدوش پالسدتيكي نگهدارندده دسدته
دنده را خارج كنيد .

به منظور بستن به ترتيب زير عمل كنيد :
 -0دسته دنده و بوش پالستيكي را جا بزنيد .
 -1مجموعه دسته دنده را جا زده و چهار مهدره آن را
ببنديد .
 -3دو پيچ پايه نگهدارنده كنسول را ببنديد.
 -4پيچ مهره اتصال دسته دنده به دو شاخه ميله بلند
تعويض دنده را ببنديد .
 -5كنسول وسط و دريچه هاي كولر را ببنديد .
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باز كردن و بستن مكانيزم دسته دنده
به منظور باز كردن به ترتيب زير عمل كنيد .
 -0كنسول وسط و دريچه هاي كولر را باز كنيد .
 -1پيچ و مهره اتصال دسته دنده بده دو شداخه ميدل
بلند را باز كنيد .
 -3پيچ اتصال ميل بلند به دو شاخه را باز كنيد .
 -4اهرم را به سمت داخل خودرو بكشيد .

 -5در پوش پايه مفصلي ميل ماهك تعدويض دندده را
در آورده پيچ زير آن را باز كنيد .
 -6ميل ماهك هاي كوتاه را از محل خود خارج كنيد.

به منظور بستن اجزا به ترتيب زير عمل كنيد .
به ترتيب معكوس مراحل باز كردن عمل كنيد البته به
موارد زير بايد توجه شود :
د كليه اجزا را از نظر خرابي و سايش كنترل كرده و در
صورت نياز تعويض كنيد .
د پيچ اتصال ميله بلند بده دو شداخه را بده ميدزان 05
نيوتن متر سفت كنيد .
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تعويض سر دسته دنده و گردگير آن
به منظور باز كردن به ترتيب زير عمل كنيد .
 -0سر دسته دندده را در جهدت خدالف عقربده هداي
ساعت بچرخانيد و باز كنيد .
 -1خارها گردگير دسته دنده را از كنسول وسط جددا
كنيد .
 -3روش بستن معكوس مراحل فوق است .

تعويض بوش هاي دسته دنده
به منظور باز كردن به ترتيب زير عمل كنيد :
در صورتي كه اتصاالت لقي زياد داشته باشدند بوشدها
بايد تعويض شوند.
 -0دسته دندده را مطدابق روش شدرح داده شدده در
همين فصل باز كنيد .
 -1بوش فلزي فاصله انداز را توسط يدك اهدرم خدارج
كنيد
 -3بوشها را خارج كرده و تعويض كنيد .
 -4بوش فلزي فاصله انداز را جا بزنيد .
 -5دسته دنده را در محل خود ببنديد .
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