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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 :معرفي گيربكس 

 
وانتت آريستان   وانت اين راهنما جهت آشنايي تعميركاران با نحوه باز و جمع كردن گيربكس خودرو 

تهيه شده است.تغييرات اين گيربكس در راستاي آداپته كردن آن با تغييترات پتيب بينتي شتده در     

انجتام   OHV Пاور متناسب با موتور جديتد  به ويژه افزايب قابليت انتقال گشتآريسان وانت  پروژه

 و تغيير يافته انتد  ROA27گرفته است  . الزم به ذكر است قطعات طرح قبلي گيربكس موسوم به 

با گيربكس جديد همخوان نبوده و استفاده از اين قطعتات بته عنتوان جتاي زين قطعتات گيتربكس       

ROA28 .حتي در صورت شباهت ظاهري با يكدي ر مجاز نمي باشد 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 مشخصات گيربكس 
 

 . درجدول زير آورده شده است آريسانوانت مشخصات اصلي گيربكس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول مشخصات گيربكس

RA28 مدل 

 ليرانسيفنوع د ل عقبيفرانسيد

 تعداد دنده ها 5 تعداد دندانه چرخ دنده 

 1دنده  1 : 4.36 36×15

 لينسبت تبد

 2دنده  1 : 2.548 31×21

 3دنده  1 : 1.668 24×25

 4دنده  1 : 1 31×18

 5دنده  1 : 0.841 21×43

 دنده عقب 1 : 4.24 32×25×13

 ( Kg ) وزن خشک 41.8

 ( lit ) ت روغنيظرف 2.4

SAE 75 W 90 ( API GL4) نوع روغن 

142 Nm At 3500 RPM گشتاور ت انتقاليظرف 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

 

 4 

 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيربكسگشتاور پيچ هاي 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 

 مقدار گشتاور نيوتن متر   شماره قطعه

1 25-50 

2 20-25 

3 20-25 

4 20-25 

5 6-15 

6 6-12 

7 8-14 

8  15-21 

9 35-50 

10 5/39-50 

11 3-7 

12 30-40 

13 40-50 

14 65-81 

 با چسب 25-40 15

 بدون چسب45-65 15

16 3-7 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 

 

 نحوه بازكردن گيربكس
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 باز كردن گيربكس از موتور 

 خودرو را روي جک قرار دهيد -1    

 .سنسوردور موتور را از روي گيربكس باز كنيدپيچ  -2   

 سنسور دور موتور را جداكنيد . -3

 سيم كالچ را از سمت گيربكس جدا كنيد. -4

 جک را باال ببيريد -5

 كنيد  گاردان را باز-6

 كانكتور سوئيچ چراغ دنده عقب را باز كنيد -7

 .پيچ هاي گلداني گيربكس به موتور را باز كنيد-6

 رام زير گيربكس را باز كنيد   -7

 گيركس را جدا كنيد . -8

 بستن گيربكس برروي موتور 

 جهت بستن گيربكس برروي موتور را عكس باز كردن انجام دهيد. 

 نيوتن متر است 25ربكس به موتور گشتاور پيچ هاي اتصال گي

 باز و بست گيربكس 

 باز كردن

( ، مهره كوپلينگ را از روي كوپلينگ 25412077كد ابزار ابتدا به كمک ابزار مخصوص نگهدارنده) - 1

 گيربكس باز كرده سپس كوپلينگ را جدا نماييد .

 
 

 

 

 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

 

 8 

 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 لينگ استفاده نمود.توجه: جهت سهولت كار مي توان از پولي كش براي جدا نمودن كوپ

 
 

 

 

 سپس پيچ دسته دنده را مطابق شكل باز نمائيد .  -2
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 كاور را باز كنيد پيچهاي تاپ -3

 
 

 را از گلداني عقب جدا كنيد. به كمک اهرم مجموعه تاپ كاور و دسته دنده -4

 
 

 پيچهاي پايه الستيكي رام را باز كنيد. -
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 ي عقب را باز كنيد.طبق شكل پيجهاي گلدان -6

 
 

 كش استفاده نماييد. توجه: براي جدا كردن آسانتر گلداني عقب از پوسته چدني از پولي

 
 پوسته گلداني را از پوسته چدني مطابق شكل جدا كنيد. -7
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 اورينگ روي شفت اصلي را خارج كنيد. -8

 
 

 پوسته جداكنيد پيچهاي درپوش پوسته گيربكس را باز كنيد و درپوش را از -9

 
 فنرها و اورينگهاي مربوط به درپوش پوسته گيربكس را مطابق شكل جدا كنيد. -10
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 پيچهاي بلند )دو سر رزوه ( پوسته چدني را باز كنيد.  -11

 
 

( خارج نموده و 25412074كد ابزارپينهاي ماهكها را طبق شكل توسط چكش و ابزار مخصوص) -12

 كها را خارج نمائيد.سپس ماهكها و ميل ماه

 
 ي داخل پوسته چدني را طبق شكل خارج كنيد. ها ساچمه -13
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 باز نمائيد.  28)مهره داخل دنده پنج زير را طبق شكل )توسط بكس  -14

 
 

 ها را با هم درگير نمائيد. بهتر است دو تا از دنده ,:  براي راحت باز كردن مهره داخل دنده پنج زيرتوجه

 
دنده مخروطي( را طبق شكل از روي  _دنده برنجي  _كشويي  _ه دنده پنج زير )دنده پنج مجموع -15

 شفت زير خارج نمائيد.
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

كش استفاده كنيد. در اين صورت بايد  : اگر خارج كردن مجموعه باال مشكل باشد بهتر است از پوليتوجه

 كش طوري قرار گيرد كه به دنده آسيب نرسد. فک پولي

 
 

 خار باز كن خار پشت دنده كائوچويي را خارج سازيدتوسط  -16

 
( مجموعه دنده كائوچويي و رينگ داخل آن را از 25412071كد ابزار با استفاده از ابزار مخصوص )  -17

 روي شفت خارج نموده و سپس خار دوم را نيز توسط خار باز كن از محل خود خارج نمائيد.
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

( باز كنيد)جهت باز 25412072كد ابزار ا توسط ابزار مخصوص )مهره قفلي پشت دنده پنج رو ر -18

 كردن مهره بهتر است يكي از دنده هاي گيربكس را درگير نمائيد(.

 
 

 
 

 و مغزي آن را از روي شفت خارج سازيد. 5خار مفتولي را توسط خار باز كن خارج نموده ودنده -19
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 تي از محل خود خارج سازيد.بوش دنده پنج زير را توسط دو عدد پيچ گوش -20

 
 

باز نموده و سپس صفحه نگهدارنده  بلبرينگها را خارج  4هفت عدد پيچ آلن را توسط آچارآلن  -21

 نمائيد.

 
 مهره اهرم كالچ را مطابق شكل زير باز كنيد. -22
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 اهرم كالچ را مطابق شكل از جاي خودخارج سازيد -23

 
 

 نمائيد و گلداني را از پوسته جدا كنيد. پيچهاي گلداني جلو را باز -24

 
پس از خارج كردن فاصله انداز الستيكي، رولبرينگ دنده زير را به كمک يک عدد فنر رينگ با  -25

 استفاده از ضربات چكش مسي مطابق شكل از روي دنده زير آزاد نمائيد. 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 را مطابق شكل بيرون آوريد.( بلبرينگ دنده زير 25412073كد ابزار به كمک ابزار مخصوص) -26

 
 

روي بلبرينگ شفت زير براي ايجاد فاصله، از  (25412073)كدابزار: قبل از بستن ابزار مخصوصتوجه

 سمت جلوي گيربكس به شفت زيربا چكش مسي ضربه بزنيد.

 توان شفت زير را در داخل گيربكس آزاد نمود. پس از خارج كردن بلبرينگ با جابجا كردن شفت زير مي

 مجموعه شفت ورودي را از جعبه دنده جدا كنيد . -27

 
 

جهت آزادشدن شفت اصلي از داخل بلبرينگ، باچكش مسي به انتهاي شفت ضربه بزنيدو مجموعه  -28

شفت ) بغير ازمجموعه دنده يک وبوش آن( را از داخل پوسته خارج نموده وبه دنبال آن مجموعه دندده  

 كنيد .يک وشفت زير را از پوسته خارج 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 
ها را جهت بررسدي   مهره روي شفت را باز كرده تا بتوان كليه دنده ,پس از خارج كردن شفت اصلي  -29

 از روي شفت آزاد نمود.

 
 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

 

 20 

 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

( وچكدش از روي جعبده دندده    25412054كد ابدزار  بلبرينگ شفت اصلي را توسط ابزار مخصوص ) -30

 خارج سازيد.

 
 

 ي گلداني عقب را از محل مربوطه خارج نماييد.توسط خار جمع كن خار انتها -31
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

خارجي نيدل بيرينگ را از انتهاي گلداني خدارج   س(  كن25412079كد ابزار توسط ابزارمخصوص ) -32

 نماييد.
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 

 

 نحوه بستن گيربكس 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 نكات ضروي قبل از بستن گيربكس :

در ه راهنماي خرابي ورفع خرابي گيربكس توجه نموده وقبل از جمع نمودن گيربكس به نكات دفترچ

مرحله مونتاژ قبل از نصب هر قطعه با كنترل ها و بازرسي هاي چشمي و عملكردي از درستي و سالم 

 بودن وهمچنين تميز بودن آنها مطمئن شويد.

انتهاي شفت از مصرف دوباره قطعات استاندارد و مصرفي از قبيل: خار ها، پين هاي فنري، اورينگ  -

 خروجي ، رولرهاي شفت ورودي و . . . خودداري نماييد.

 تمامي بيرينگ ها را بازرسي كرده و در صورت نياز تعويض كنيد. -

از باز بودن راهگاه روغن بوش گلداني عقب و سوراخ هاي روغدن شدفت ورودي اطميندان حاصدل      -

 كنيد.

 نان حاصل نماييد. از عدم وجود نشتي پس از مونتاژ كامل گيربكس اطمي -

هر گونه تغيير در چيدمان قطعات گيربكس از قبيل افزودن واشدر و يدا جدايگزيني قطعدات غيدر       -

 استاندارد ممكن است سبب بروز مشكالت جدي و از كار افتادن گيربكس گردد. 

 از باز بودن سوراخ خروج بخار روغن تاپ كاور اطمينان حاصل نماييد. -

 چسب:

 هت مونتاژ گيربكس بايد داراي مشخصات زير باشد:چسب مورد تاييد ج

 پايه سيليكون، واشر ساز، مقاوم به حرارت و روغن.

 چند نمونه از چسب هاي مورد تاييد عبارتند از:
 

 Loctite 5900 

 Loctite 5522 

 Soudal HTN 

 Orapi 112 
 Loxeal 58-31  
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 روش مونتاژ شفت اصلي :

 

 : 4و3 – 2و1پيش مونتاژتوپي وكشويي هاي
 جهت مونتاژمجموعه توپي هاوكشويي ها ميتوان به دوروش دستي ويا به كمک فيكسچر  اقدام نمود.

 در روش دستي به ترتيب ذيل عمل نماييد. 2و1جهت مونتاژتوپي وكشويي  -1

 
قسمت شيارهاي   ROA 28در طرح  2-1نكته :توجه كنيد به علت سراسري نبودن شيار داخل كشويي 

 پي بر روي شيار هاي سه گانه كشويي منطبق گردد. (سه گانه تو
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

دو عدد خاركشويي وساچمه فنرديگر را نيز به همين ترتيب مونتاژ نموده و سپس با نيروي دست  -2

 توپي وكشويي را بايكديگر هم سطح نماييد . 

 
 

 
 

 به ترتيب ذيل عمل نماييد:  4و3جهت مونتاژتوپي وكشويي  -3
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 

 

 

 نكته: قبل از مونتاژ:
 چرخش آزاد برنجي بر روي توپي هاي مربوطه را كنترل نمائيد.  -الف 

 

 
 

 

بوش هاي دنده ها و مخروطي آنها را روغنكاري كرده و قفل شدن برنجي بر روي مخروطدي و وجدود   -ب

 ربوطه را كنترل نمائيد.  ميليمتر بين كف دنده برنجي وپيشاني مخروطي م 1حداقل فاصله 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 
 

 

ها روي شفت اصلي ابتدا دنده برنجي را مطابق شكل روي مجموعه پيش مونتاژشده  براي مونتاژ دنده -4

 توپي و كشويي دنده سه قرار دهيد.

 هنگام مونتاژ دنده برنجي زائده دنده برنجي مي بايست در شيار توپي قرار گيرد.

 

 
 

 رنجي ،  دنده سه را مطابق شكل مونتاژ كنيد.پس از قرار دادن دنده ب -5
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 شفت اصلي را داخل مجموعه مونتاژ شده قرار دهيد و دنده دو را روي  شفت اصلي مونتاژ كنيد. -6

 
 

 دنده برنجي را مطابق شكل روي مخروطي دنده دو قرار دهيد. -7
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

دقت كنيد كه زائده هاي  دنده   مجموعه توپي و كشويي دنده يک و دو را مطابق شكل مونتاژ كنيد. -8

 برنجي در شيارهاي توپي قرار گيرد.

 
 

 برنجي ها را بر روي شيارتوپي ها  تنظيم نمائيد وكل مجموعه مونتاژي را مطابق شكل پرس كنيد. -9

 
 

 پس از پرس كردن مجموعه شفت، مهره انتهاي شفت اصلي را محكم كنيد. -10
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

لبه آن را مطابق شكل پرچ  ,ي شفت براي ممانعت از باز شدن مهرهپس از سفت كردن مهره انتها -11

 كنيد.

 
 

 ( و رواني چرخش دنده دو و سه را كنترل كنيد.  0.2mm-0.1نكته: ميزان لقي محوري دنده سه) 

 

 

بلبرينگ شفت اصلي را به گونه اي كه دهانه رينگ روي آن به سمت سوراخ مربوط بده دندده زيدر     -12

 ( مونتاژ كنيد.04به دنده با استفاده از سنبه مخصوص)باشد بر روي جع
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

كنز داخلي رولبرينگ دنده زير را در صورت معيوب بودن تعويض، و كندز جديدد را بدر روي دندده      -13

 زيرپرس نمائيد.

 
 شفت دنده زير در داخل پوسته جعبه دنده قرار دهيد -14

 

 
 

 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

 

 36 

 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

روي دنده يک ، مجموعه دنده يک را مطابق شكل زيدر  رپس از مونتاژ بوش دنده يک و دنده برنجي ب-15

 در داخل پوسته چدني قرار داده سپس شفت اصلي را از  داخل آن عبور دهيد.
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 ( را به روش ذيل ببنديد.10جهت پرس شفت اصلي داخل بلبرينگ ابتدا ابزار كمكي ) -16
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

( شدفت  10تنظيم نموده وسپس با چرخاندن دسته ابزار )را با شيارهاي توپي   2-1زائده برنجي هاي  -17

 را داخل بلبرينگ پرس كنيد.

 
 

توجه : پس از پرس، دنده برنجي ها را توسط پيچ گوشتي آزاد نموده و رواني چرخش دنده ها را كنتدرل  

 داخل بلبرينگ پرس شده باشد. "نمائيد. دقت كنيد كه شفت كامال
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 (. 0.2mm-0.1ه هاي يک و دو را كنترل نمائيد. )جهت اطمينان ، لقي محوري دند

 
 

دنده پنج رو و مهره مغزي را مطابق شكل بر روي شفت اصلي قرار داده و خار مفتولي را توسط خدار   -18

 باز كن بر روي شفت  مونتاژ كنيد.

 
مهدره مدورد    مهره دنده پنج رو را بر روي مغزي ببنديد.)دقت شود كه پس از مونتاژ كامل دنده زير، -19

 نظر محكم مي شود(.

 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

 

 40 

 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 روش مونتاژ شفت ورودي
 

گيدربكس را قدرار    4ابتدابرروي شفت وروردي به ترتيب واشرروغن برگردان وبلبرينگ شفت دنده -20

 دهيد.

 
 

( و چكش ، بلبرينگ را روي شفت دنده چهار 25412055كد ابزار با استفاده از سنبه مخصوص) -21

 گيربكس پرس نماييد.
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

واشر تنظيم جلوي بلبرينگ و خار نگهدارنده را مطابق شكل مونتاژ نموده وسپس از نشستن كامل  -22

 خار اطمينان حاصل نماييد.

 
 

 
 

 خاررينگي نگهدارنده بلبرينگ شفت ورودي رامطابق شكل مقابل به كمک پيچ گوشتي مونتاژ كنيد -23
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

(  25412078كد ابزار درون ابزار مخصوص) مجموعه شفت ورودي وبلبرينگ رامطابق شكل زير   -24

قرار دهيد و سپس رينگ بلبرينگ شفت ورودي را برروي بلبرينگ و سنبه ابزار را برروي رينگ 

بلبرينگ قرار داده و به كمک چكش برروي سنبه ضربه بزنيد تا خار نگهدارنده بلبرينگ شفت 

 ورودي به بلبرينگ برسد.
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 رهاي داخل شفت ورودي را با استفاده از گريس مطابق شكل مونتاژ كنيد.عدد رول 23تعداد  -25

 

 
 

 

: ازنشستن كامل رولرها در محل مربوطه اطمينان حاصل نماييد و دقت كنيد هيچگونه آلودگي توجه

 شامل پليسه و جسم خارجي  به همراه گريس وارد اين موضع نگردد.

 

 ر را با استفاده از گريس روي رولرها قرار دهيد.رينگ رولرهاي داخل شفت ورودي دنده چها -26
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

مجموعه را به گونه اي بر روي جعبه   ,پس از قرار دادن دنده برنجي بر روي مخروطي دنده چهار  -27

دنده مونتاژ كنيدكه شيار مجموعه رينگ نگهدارنده بلبرينگ شفت ورودي مقابل پين موقعيت دهنده 

قرار گيرد . )درهنگام جازدن دقت كنيد زائده هاي دنده برنجي در داخل تعبيه شده بر روي جعبه دنده 

 شيارهاي توپي قرار گيرد(

 

 
 
 

 
 

 )سپس برنجي ها را آزاد كرده ورواني چرخش شفت ها راكنترل كنيد(
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

دنده زير را به گونه اي كه سر آن در مركز سوراخ جعبه دندده  قدرار گيدرد نگده داشدته و سدپس        -28

( به گونه اي كه فقط رولبرينگ بر روي 25412030كد ابزار را ابتدا به كمک سطح صاف سنبه)رولبرينگ 

( بدا  25412030كد ابزار دنده زير و جعبه دنده استقرار يابد مونتاژ كرده سپس توسط سمت ديگر سنبه)

 مونتاژ كنيد. "كمک چكش مسي رولبرينگ را در محل خود كامال
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

( مطابق شكل زير و با كمک چكش مسي در محدل  24415029كد ابزار كمک سنبه  ) كاسه نمد را با -29

 خودبر روي پوسته كالچ مونتاژ كنيد.

 
 واشر الستيكي را روي رولربرينگ دنده زير قراردهيد .-30

 

 
 سطح گلداني جلو را مطابق شكل چسب كاري نماييد.  -31
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

نيوتن متر  39.5-50ره هاي آن را مطابق شكل با گشتاور )گلداني جلو را مونتاژ كرده و پيچها و مه -32

 نيوتن متر( ببنديد. 35 -50وبراي مهره برابر 

 
محل نشيمن دو شاخه كالچ را بر روي گلداني جلو را گريسكاري كرده و سپس دو شاخه را مطابق  -33

 شكل مونتاژ نمائيد.

 
 

 مهره بست دوشاخه كالج را ببنديد. - 34
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 : 5توپي وكشويي پيش مونتاژ
 

 

 

 

 مونتاژ نماييد  5با استفاده از سنبه وچكش سه عدد قطعه استكاني را برروي مجموعه توپي  -35
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 
 

   
 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

 

 50 

 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 
 

بلبرينگ دنده زير را به گونه اي كه شيار رينگ آن به سمت بلبرينگ شفت اصدلي باشدد مطدابق     - 36

 (وچكش جا بزنيد.25412049كد ابزارشكل زيربا استفاده از سنبه )
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 صفحه نگهدارنده بلبرينگ راتوسط هفت عدد پيچ آلني مطابق شكل زير ببنديد. -37

 
 

 بوش دنده پنج زير راپس از روغنكاري مونتاژ كنيد. -38

 
( 25412072كد ابزار يكي از دنده هاي گيربكس را درگير نموده و سپس توسط ابزار مخصوص ) -39

 ي دنده پنج رو را ببنديد.مهره قفل
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 مهره را بر روي مغزي توسط سنبه پرچ نمائيد.                               -40

 
 مجموعه دنده پنج زير را پس از روغنكاري بوش برنجي آن مطابق شكل زير مونتاژ كنيد. -41

 
نده برنجي در داخل شديارهاي  برنجي را به گونه اي بر روي مجموعه دنده پنج قرار دهيد كه زائده د -42

توپي قرار گيرد و سپس مخروطي را پس از روغنكاري بر روي برنجي قدرار دهيدد و توسدط مهدره آن را     

محكم نموده و لبه مهره را  در محل هاي مربوطه پرچ نمائيد. )جهت بستن مهدره ،دندده پدنج وعقدب را     

 جابزنيد(.
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 ار دهيد.ماهكها را مطابق شكل داخل پوسته چدني قر -43

 
 

 ميل ماهک و ماهک دنده پنج را مطابق شكل مونتاژ كنيد. – 44

 
 

 ميل ماهكها را مطابق شكل مونتاژ كنيد. -45

 
 پس از جازدن ميل ماهكها ، پينهاي آن را مطابق شكل جا بزنيد. -46
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 توجه:

 يک راستا قرار گيرد. بعد از مونتاژ ميل ماهک ها بايد توجه داشت كه دهانه سلكتورها مطابق شكل در

 
 

 پيچهاي دو سر رزوه بلند را برروي پوسته چدني توسط آچار استود ببنديد.  -47

 
 خار رينگي كيلومتر را بر روي شفت اصلي مونتاژ كنيد. -48
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

(  وچكش مجموعه دنده كائوچويي و رينگ را بر روي شفت اصلي به 25412070كد ابزار توسط ابزار) -49

 بر روي خار مونتاژ شده قبلي قرار گيرد مونتاژ كنيد.گونه اي كه 

 
 

 خار رينگي دوم را بر روي شفت اصلي مونتاژ كنيد. -50
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

اورينگ روي شفت اصلي را بگونه اي كه صدمه نبيند مونتاژ نماييد.)مي توان از يک مقواي لوله   -51

 شده جهت آسيب نديدن آن استفاده نمود.(

 
 

 ( مونتاژ كنيد.25412075كد ابزار يرينگ گلداني عقب رابا سنبه مخصوص )خارجي نيدل ب سكن -52
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 به كمک خار جمع كن خار رينگي گلداني عقب را جا بزنيد. -53

 
 

سطح محل نشيمن كاسه نمد بروي گلداني عقب را با قلم مويي مقداري روغن زده وعمليات پرس  -54

 كاسه نمد را انجام دهيد.

 
 

 ( مونتاژ كنيد.25412076كد ابزار خلي نيدل بيرينگ كوپلينگ رابا سنبه مخصوص )دا سكن -55
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 
 

 سطح گلداني عقب را مطابق شكل چسب كاري نماييد. -56

 
 

توجه:دقت كنيد كه چسب سوراخ مربوط به عبور روغن از جعبه دنده به گلداني عقب را مسدود 

 گلداني عقب اطمينان حاصل نمائيد.نكند.همچنين از باز بودن راهگاه عبور روغن در 

 

 گلداني عقب را بر روي جعبه دنده جا بزنيد .-57 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

كوپيلينگ را بر روي گلداني عقب به گونه اي مونتاژ نماييد كه اورينگ آسيب نبيند سپس پيچهاي  – 58

 گلداني عقب  را  بصورت ضربدري ببنديد .
 

 
 

 
 

 ز چسب كاري واشر آن مونتاژ كنيد.مجموعه پينيون كيلومتر شمار را پس ا -59

توجه: در هنگام جا زدن پينيون كيلومتر، شفت اصلي را توسط كوپلينگ بچرخانيد.)جهت جلدوگيري از  

 آسيب ديدن دنده كائوچويي( 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 پايه الستيكي رام را بر روي گلداني عقب ببنديد.  -60

 
 

ب كاري نموده و فنرها و ساچمه هداي  سطوح گلداني عقب و پوسته جعبه دنده را مطابق شكل چس -61

 ميل ماهكها را جا بزنيد. 

 
 

 درپوش پوسته چدني را در محل خود قرار داده و پيچهاي آن سفت كنيد. -62
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 توجه:
 هنگام بستن درپوش پوسته چدني توجه كنيد كه اورينگ نصب باشد.

 
، مجموعه تاپ كاورودسته دنده را پس از اطمينان از وجود پينهاي تاپ كاور بر روي گلداني عقب  -63

 مطابق شكل زير مونتاژ كرده و پيچهاي مجموعه رامحكم كنيد.

 
 

( ، مهره كوپلينگ انتهايي شفت اصلي را 25412077كد ابزار به كمک ابزار مخصوص نگهدارنده) _ 64

 محكم كنيد.
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 باز و بست اهرم تعويض دنده 

 دن باز كر

 خودرو را روي جک قرار دهيد  -1

 كابل تعويض كالچ را از محل خود خارج كنيد -2

 جک را باالببريد.-3

 اتصال اهرم به گيربكس را خارج كنيد . (1)اشپيل -4

پين اتصال اهرم به گيربكس را از محل خود خارج  -5

 كنيد

 پيچ هاي اهرم تعويض دنده را باز كنيد -6

 ي خود خارج كنيد.اهرم را از جا -7

 بستن

تا 8نيوتن متر و  45تا 34به ترتيب  2و  1عكس عمل باز كردن ميباشد . گشتاور پيچ هاي شماره بستن

  نيوتن متر است  12

 باز و بست كالچ

 باز كردن

 گيربكس را از موتور جدا كنيد -1

 محل نصب ديسک به فاليويل را عالمت گذاري كنيد. -2

 ترتيب شل نمائيد پيچ هاي ديسک را به -3

 پيچ هاي ديسک را باز كنيد -4

 ديسک را خار هاي اتصال جدا كنيد.-5

 صفحه كالچ را باز كنيد  -6

  بستن 

 كليه قطعات را قبل از نصب تميزو از لحاظ سائيدگي 

 بررسي نمائيد.

 ديسک و  صفحه كالچ را برروي فاليويل در محل  -1

 عالمت گذاري شده نصب كنيد .

 صفحه    25502001مخصوص به شمارهفاده ازابزار با است-2

 كالچ را هم مركز كنيد .

 نيوتن متر سفت كنيد  25پيچ هاي ديسک را با گشتاور -3

 گيربكس را نصب كنيد .-4

 

 

1 

3 

2 

 محل نصب كابل كالچ

 پين اتصال اهرم 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 تعويض كابل كالچ

 اتصال قطب هاي باطري را جدا كنيد  -1

 اتصال سيم كالچ به جعبه دنده را آزاد كنيد .-2

 چ را از بازوي اهرم كالچ آزاد كنيد روكش سيم كال-3

 

 

 

 پيچ هاي پوشش زير ستون فرمان را باز كنيد  -4

 پوشش را از  زير داشبورد جدا كنيد. -5

 

 

 

 

 انتهاي گيره نگهدارنده سيم كالچ را فشار دهيد و -6

 كابل كالچ را آزاد كنيد.

 

 گردگير الستيكي روي بدنه در محل عبور كابل  -7

 كنيد .كالچ را آزاد 

 

 

 كالبل را از داخل بدنه بيرون بكشيد . -8

 

 كابل راز خودرو خارج كنيد  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل اتصال سيم 

 كالچ 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 بستن

 انتهاي كابل را گريسكاري نمائيد -1

 كابل را داخل قفل پالستيكي عبور دهيد و آن -2

 را درون صفحه پشت پدال كالچ جا بزنيد 

 انتهاي سيم كالچ را در اهرم كالچ نصب كنيد -3

 وتوقف كننده خارجي كابل را فشار داده تا در قفل م -4

 پالستيكي قفل شود 

 پوشش زير داشبورد را نصب كنيد  -5

 گردگير الستيكي كابل را برروي كابل نصب شده  -6

 است برروي قفل پالستيكي برگردانيد

 روكش سيم را به بازوئي كالچ متصل كنيد -7

 سيم كالچ را در محل مربوطه نصب كنيد. -8

 تنظيم كابل كالچ  

 كابل كالچ پس از عبور از مسير صحيح به پايه كابل كالچ متصل گردد. -1

 مهره اول كابل كالچ را سفت نموده بطوريكه خالصي مجموعه گرفته شود -2

 مرتبه كالچ فشرده شود20قبل از تنظيم نهائي پدال كالچ بايستي حداقل  -3

 د را طي نميد.در طي عمليات فوق ،پدال كالچ بايستي كورس كامل خو 

با سفت نمودن مهره اول و دوم كابل كالچ سيم را طري تنظيم شود تا بلبرينگ با فنر خورشيدي  -4

 مماس گردد.

 پس از انجام مراحل باال موارد زير را كنترل نمائيد -5

  كليه دنده ها براحتي تعويض گردد 

  كردن پدال شروع به حركت نمايد.خودرو در يک سوم كورس اوليه رها 

 بست سوئيچ دنده عقببازو

 باز كردن

 كانكتور سوئيچ دنده عقب را جدا كنيد  -1

 سوئيچ انتخاب دنده را باز كنيد  -2

 بستن
 نيوتن متر سفت كنيد 30تا  25سوئيچ انتخاب دنده را با گشتاور-1

  كانتكتور سوئيچ انتخاب دنده را وصل كنيد.-2
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 بازديد روغن گيربكس 
 را باز كنيد  1چ شمارهجهت بازديد روغن ترمز پي

 در صورتيكه روغن كمتر از سطح پيچ بوده از همان 

 مجرا روغن به آن اضافه نمائيد. 

  نيوتن متر است 30گشتاور پيچ بازديد 

 

 

 

 

 تخليه روغن
 را در شكل روبرو را باز كرده 1 جهت تخليه روغن پيچ شماره

 تا كل روغن داخل گيربكس تخليه گردد  

 

 نيوتن متر است . 40تا  30تخليهگشتاور پيچ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 گشتاور پيچ و مهره

ميزان گشتاور    

(N.M) 
 نام قطعه

 پيچ پين قفل كننده 3-8

 پيچ دوسررزوه سنتركننده پوسته كالچ 13-17

 مهره قفل كن سر شفت خروجي 82-125

 سوييچ فشنگي دنده عقب 25-50

 نيپيچ دوسررزوه سنتركننده گلدا 13-17

 پيچ هاي اتصال صفحه نگهدارنده بلبرينگ 6-12

 مهره سر دنده زير 65-79

 پيچ هاي بلنداتصال گلداني 20-25

 پيچ هاي كوتاه اتصال گلداني 20-25

 مهره هاي شش گوش گلداني 20-25

 پيچ هاي اتصال رام به گلداني 6-15

 پيچ هاي اتصال پايه پينيون  6-12

 پوش آلومينيوميپيچ هاي ا تصال در 8-14

 پيچ هاي اتصال تاپ كاور به گلداني 15-21

 پيچ اتصال دسته دنده به گلداني 35-50

 پيچ هاي اتصال پوسته كالچ  به جعبه دنده 40-50

 مهره اتصال پوسته كالچ  به جعبه دنده 35-50

 مهره اتصدال پيچ اهرم كالچ به گلداني 3-8

 پيچ مغناطيسي تخليه روغن   30-40

 مهره قفل دنده پنج متحرك    60-80

 مهره كوپلينگ 65-79
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 

 

 

 

 

 گاردان
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

  

 :معرفي و شماتيك  اجزا گاردان
 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلنج گيربكس -1 

    M7هپيچ دو پل-2 

  تكيه گاه وسط گاردان  M8پيچ -3  

  گاردان  M10پيچ  -4 

  گاردان  M10پيچ -5

 در هر سمت اتصال گاردان عدد 3با ضريب مصرف   واشر عينكي  

   
 

Cv  فلنج اتصال به ديفرانسيلو  Cv وسط  Cv  گير بكس فلنج اتصال بهو 

 

 براكت اتصال به بدنه
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 پين هاي داول

 پين هاي داول

 

 

 
                                                  

                                    

 

 

 

 

 
 واشر عينكي                                                                                                                                                         

 )اين اجزاء قابل تعويض نمي باشند(CVاجزاي داخل مفاصل -7
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش باز كردن گاردان :

 

از جكهاي چهارستوني براي باال بردن خودرو استفاده كنيد و از استفاده از جک هاي دو ستون  .1

اجتناب نماييد به گونه اي كه وزن خودرو بر روي چرخها باشد تا زواياي قرار گرفتن ديفرانسيل و 

 گيربكس در حالت طبيعي باشد.

 

 وسط تكيه گاهي گاردان را به بدنه باز كنيد. M8 ابتدا پيچ هاي در .2

 

گاردان  را از سمت فلنج عقبي گاردان به ديفرانسيل باز نموده و به  M10عدد پيچ  6سپس  .3

 كمک شخص ديگري گاردان را باال نگهداريد.

 

ه و مراقب را از فلنج جلويي گيربكس جدا نمود M10و چهار عدد پيچ  M7دو عدد پيچ دو پله -4

 باشيد پس از بازكردن يک سمت گاردان وزن آن توسط نيروي كمكي مهار گردد.
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 

 روش بستن گاردان:     

ابتدا فلنج جلويي گاردان را روي فلنج گيربكس به نحوي كه دو عدد بوش موقعيت دهندده) داول  -1

گداردان بايدد توسدط     (درون سوراخهاي روي فلنج گاردان قرار گيرند، بگذاريد.دقت كنيد سر ديگر

 8شخص ديگري به گونه اي در موقعيت نگه داشته شود كه وزن گاردان را مهار كرده و زاويه بيش از 

 درجه در مفاصل گاردان بوجود نيايد.
 

را از سمت فلنج گاردان ببنديد . اين پيچها از داخل بوشهاي داول عبور     M7دو عدد پيچ دو پله-2

 مي كنند.
 

 تكيه گاه وسط گاردان را با دست ببنديد. M8دو عدد پيچ -3

 

 گاردان  را از سمت فلنج عقبي گاردان به ديفرانسيل ببنديد. M10عدد پيچ  6سپس -4

 

 را نيز در سوراخ هاي باقيمانده از فلنج جلويي گاردان به گير بكس ببنديد. M10چهار عدد پيچ -5

 

 نيوتن متر سفت كنيد. 45±6گشتاور  اكنون پيچ هاي سمت گير بكس را  بصورت ضربدري با-6
 

 نيوتن متر سفت كنيد. 45±6سپس پيچ هاي سمت ديفرانسيل را بصورت ضربدري با گشتاور -7

 

 در انتها پيچ هاي وسط تكيه گاهي گاردان را به بدنه سفت كنيد .-8

 

لنج جلو و عقب بر روي ف نكته مهم : در هنگام بستن پيچ هاي گاردان دقت نماييد واشرهاي عينک       

 گاردان در محل خود باقي باشند و در صورت مفقود شدن واشر نو جايگزين نماييد.
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

   

 :عيوب متداول

 

 درجه نباشد. 8گاردان را به گونه اي حمل كنيد كه زاويه خم مفصل وسط آن بيش از  نكته:
                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 روش رفع ايراد نوع ايراد

 گاردان را تعويض نماييد پارگي گردگيرها -2

لرزش خودرو كه با افزايش سرعت شديد تر  -3

 شود.

 

اتصال گاردان در محل خود بررسي نماييد كليه پيچهاي   - 1

 بسته شده اند و سفت هستند

بررسي كنيد واشر هاي عينكي در زير پيچهاي اتصال  -2

 وجود دارند

 باالنس بودن چرخ ها و باد تايرها را بررسي كنيد -3

گاردان را با استفاده از روش باز و بست فوق الذكر باز  -4

من كرده و درحاليكه خودرو بر روي جک قرار دارد ض

چرخاندن چرخهاي عقب  وجود لنگي بر روي فلنج 

 ديفرانسيل را بررسي نماييد.

برخورد گاردان با سيم ترمز و توليد صدا و يا  -4

 پيچيدن سيم به دور گاردان

خودرو را بر روي جک قرار داده و سيم ترمز را در مسير 

 خود محكم كنيد.

خرابي مفاصل جلو ، عقب يا وسط گاردان و  -5

 د صدا ويا خروج گيريس از گردگيرهاتولي

ها در جلو يا عقب و يا وسط CVدرصورتيكه هر يک از 

 گاردان آسيب ديده اند گاردان تعويض گردد

عدم حركت خودرو برغم تعويض دنده بعلت  -6

 بريدن گاردان و عدم انتقال نيرو به ديفرانسيل

 گاردان را تعويض نماييد.

 لقي دنده هاي داخل ديفرانسيل را بررسي كنيد اردانصداي تق تق از ناحيه عقب گ -7

محكم بودن پيچ هاي پلوس هاي محور عقب را كنترل  

 نماييد.
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 ديفرانسيل
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 معرفي اكسل عقب-1-

 پوسته اكسل-1

 شود. اين مجموعه به روش پرس سرد از ورق فوالدي و عمليات جوشكاري و ماشينكاري ساخته مي

 (Diferential unitمجموعه ديفرانسيل )-2

هاي پلوس و هرزگرد، بلبرينگ، كاسه نمد و كوپلينگ  اين مجموعه شامل جعبه ديفرانسيل، كرانويل و پينيون، دنده

است و 4.22كرانويل و پينيون نسبت دنده وانت آريسانگاوي( قرار دارند. براي خودروي  است كه دريك محفظه )گله

 هاي مخروطي هيپوئيد استفاده شده است. دنده درآن از چرخ

 مجموعه ترمزها-3

مجموعه ترمز درمورد استفاده دراين محصوالت از نوع كفشكي با كاسه ترمز بوده و سيستم تحريك آن هيدروليكي 

 باشد. مي
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 دمونتاژ مجموعه ديفرانسيل
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 تخليه روغن )واسكازين(-1-2

 10)يتا آلتن    64/25"ار نمتره  پيچ تغذيه روغن واقع برروي محفظته ديفرانستيل )كلمته گتاوي( را بته وستيله آچت       

 ميليمتري( باز نماييد سپس به وسيله پمپ دستي روغن داخل آنرا تخليه نماييد.

 

 باز نمودن كاسه ترمز-2-2

پيچ سر خزينه اتصال كاسته ترمتز   پس از باز كردن چرخ خهاي عقب 

به توپي چرخ را به وسيله يك پيچ گوشتي چهار سو باز كنيد، ستپس  

 مجموعه اكسل جدا نماييد.كاسه ترمز را از 

 باز كردن طبق از اكسل – 3-2

 عدد( اتصال طبق به اكسل را باز كنيد 5پيچ هاي)

 و طبق  توپي مجموعه جداسازي )دمونتاژ( -4-2

 سرآلن را باز كنيد سپس مجموعه طبق را از پوسته آزاد M8ابتدا پيچ 

 نمائيد.

  پلوس كب توپيكي كمبراي خارج نمودن توپي چرخ عقب، ابزار مخصوص   

 هاي چرخ موجود، روي توپي چرخ  (را به كمك مهره25002004)

 سپس ابزار ميله و وزنه توپي كب پلوس ها را محكم كنيد،  سواركنيد. مهره

 ( را بر روي ابزار كمكي توپي كب بسته و با استفاده از ابزار هاي 25002003)

 كسل خارج كنيد فوق الذكر مجموعه ميل توپي و طبق را از داخل ا

 باز كردن خار فنري روي ميل توپي -5-2

 پس از خارج كردن ميل توپي با استفاده از ابزار خار

 باز كن  خار روي ميل توپي را خارج كنيد . 

 

 

 

 

 

 

 جاي خار 

 ABSنشانگر
 ف برگردانغال
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 برينگ و غالف برگردانبل باز كردن پيچ چرخ6-2

 ميل پلوس و توپي ابزار پس از خارج كردن مجموعه 

 را طبق شكل روبرو در25007067ه مخصوص به شمار

 ل ازير بلبرينگ قرار دهيد و با استفاده از پرس و اعم 

 بلبرينگ درو ليک،سرميل پلوس توسط پرس هي نيروبه

 )قسمت مسطح ابزار برخارج نمائيد.راوروغن برگردان  

 روي ميزپرس قرار مي گيرد وبا پرس برروي ميل پلوس

 اعمال نيرو كنيد.(

 

 

 ن پيچ هاي چرخ با استفاده از جک هيدروليکجهت باز كرد

 پيچ ها را از توپي خارج نمائيد .

 خارج كردن محفظه ديفرانسيل-7-2

 راست و چپ را از پوسته و توپي ميل پلوسهايعه ومجم-1-7-2

 اكسل خارج كنيد.  

 درصورتيكه اكسل از خودرو باز نشده باشد، گاردان را نيز از 

 يد.كوپلينگ ديفرانسيل جدا كن

 مهره  دور محفظه ديفرانسيل )كله گاوي( را به وسيله  -2-7-2

 ها را خارج كنيد.  ها و واشر فنري آچار بوكس باز كنيد. مهره

 سپس مجموعه ديفرانسيل اراز پوسته اكسل به وسيله دست 

  بيرون آوريد.

 درصورت جاي زيني يك مجموعه ديفرانسيل جديد، -3-7-2

 مراحل فوق را به ترتيب معكوس عمل كنيد. تمام سطوح اتصال

 بايد تميز و عاري از پليسه باشد. از واشرهاي نو استفاده كنيد 

 و سطوح اتصال را به وسيله چسب سيليكون )يا چسب آبندي  
 

 

 ابزار مخصوص
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 مناسب دي ر( پوشب دهيد.

 هاي دو سررزوه پوسته را بررسي ودر صورت نياز  پيچ-4-7-2 

 يد. گشتاور سفت كردن پيچ دو سر رزوه روي پوسته تعويض نماي

(N.M 19-16 )ft-Ib 14-12 .است 

 

 

 

 جدا سازي )دمونتاژ( مجموعه ديفرانسيل )مجموعه-8-2

 كله گاوي(  

 الف(دمونتاژ جعبه ديفرانسيل

 مجموعه كله گاوي را از اكسل جدا كنيد. -1-8-2

 هاي  كردن مهرهكپه ياتاقانهاي جعبه ديفرانسيل را با باز -2-8-2

 آن به وسيله آچار بوكس  و خارج كردن واشرهاي فنري مربوطه،

 ها هن ام  از ديفرانسيل جدا كنيد. براي پرهيز از جابجا شدن كپه 

 گذاري مونتاژ مجدد، كپه و پايه مربوطه به هر سمت را جداگانه عالمت

 نماييد.  

 ي از انطباق هاي جعبه ديفرانسيل در كله گاو ازآنجاييكه بيرينگ

 محكم برخوردار هستند. ممكن است الزم باشد فشار موجود از روي 

 ها برداشته شود. اين عمل به وسيله فشردن دو سمت محفظه  بيرينگ

 ديفرانسيل )پوسته كله گاوي( و ايجاد يك تغيير شكل خفيف انجام

 شود.  مي 

 ها( بيرينگ )به همراه كرانويل و مجموعه جعبه ديفرانسيل كامل-3-8-2

 را با استفاده از يك اهرم مناسب از محفظه ديفرانسيل خارج كنيد. اهرم 

 هاي محفظه ديفرانسيل تكيه ندهيد  را هيچ اه به لبه 

 

 

 

 كپه ياتاقان
 پيچ هاي ياتاقان
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هاي هرسمت  ها، براي پرهيز از اختالط آنها، كنس بيروني و داخلي بيرينگ توجه: درصورت استفاده از همان بيرينگ

 ص كنيد.را با يك عالمت مجزا مشخ

را از محفظده   (26001002پرس دسدتي ) ابزار -4-8-2

 ديفرانسيل باز نماييد.

ايتتن ابتتزار بتتراي پرهيتتز از تغييتتر شتتكل دائمتتي محفظتته    

  ديفرانسيل، بايد فوراً باز شود.

هتاي جعبته    درصورت نياز بته تعتويض، رولربيرنتگ   -5-8-2

(و  ديفرانسيل را بته وستيله پترس دستتي )كتد اختصاصتي      

ار مخصوص مربوطته از جعبته ديفرانستيل ختارج     آداپتور ابز

هتتاي رولربيرينتتگ ديفبتتاكس )جعبتته   كنيتتد. ستتپس شتتيم

 ديفرانسيل( را خارج كرده و آنها را خم كرده و دور اندازيد.

 

. سپس نمايئدها و واشرهاي فنري كرانويل را باز  پيچ-6-8-2

كرانويل را به وسيله يك سنبه نرم )سنبه برنجتي( از جعبته   

 )پيچ و واشرها را تعوض كنيد(ل جدا كنيد. ديفرانسي

لقي بين هر دنده پلوس و واشر فسفر برنزي آن را به -7-8-2

گيتري و ببتت نماييتد. لقتي بتيب از       وسيله فيلر گيج اندازه

تواند درحركت كم گاز و سرعتهاي يكنواخت باعت    اندازه مي

 ايجاد صداي قرقر قابل توجهي شود.

دنتده هرزگترد را بته وستيله     پين قفل كننده محتور   8-8-2

 چكب و سنبه مناسب از جعبه ديفرانسيل خارج كنيد 
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محور دنده هرزگرد )ميل دنده هرزگرد( را نيز به همين روش 

خارج نماييد. سپس دو عتدد دنتده هرزگترد، دو عتدد دنتده      

توانيد از دريچته جعبته    پلوس و واشرهاي مربوط به آنها رامي

  ديفرانسيل خارج كنيد.

هيچگاه سعي نكنيد محور دنده هرزگرد را قبدل   توجه:

از بازكردن كرانويل خارج نماييد )به دليل برخدورد بدا   

 هاي كرانويل(. دنده

 ب(دمونتاژ پينيون

هاي  درصورت تمايل به استفاده مجدد از رولربيرينگ-9-8-2

اي  پينيون، گشتاور دوران پينيتون را توستت تركمتتر عقربته    

  گيري و ببت كنيد. اندازه

توجه: منظور از گشتاور دوران پينيون گشتاور شروع حركتت  

آن نيست بلكه گشتاور الزم براي حفظ حركت آن، مورد نظر 

باشد كه بايد يادداشت شود. مقتدار آن بتراي بيرينتگ نتو      مي

 m-Nو بتراي بيرينتگ كهنته برابتر      m-N 37 .1-0.6برابر 

 باشد. مي 0.9-0.5

)كد اختصاصتي   پنيونارنده با استفاده از ابزار ن هد-10-4-2

و آچار بوكس مهره پينيون را باز كنيد و واشتر   (25011004

تخت پينيون را خارج نماييتد. مهتره پينيتون يكبتار مصتر       

 است، از استفاده مجدد آن خودداري نماييد. 

به كمك يك پولي كب) ابزار عمومي (، كوپلينتگ  -11-8-2

 محرك را بيرون بكشيد. 

 

 

 

 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

 

 81 

 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 

 ستفاده از يك چكب پالستيكي پينيون را از با ا-12-8-2

 محفظه ديفرانسيل خارج كنيد. مراقب باشيد هن ام خارج

 كردن پينيون آسيبي به آن نرسد.  

 

 نمدرا به وسيله يك اهرم مناسب خارج كرده  كاسه-13-8-2

 (. كنس داخلي )رولر مخروطي( 2-8-11ودور بياندازيد)شكل 

 ز پينيون خارج نماييد.رولربيرينگ كوچك پينيون را ا

 هاي خارجي به وسيله يك سنبه نرم فلزي و چكب، كنس-14-8-2

  ها را از محفظه ديفرانسيل بيرون آوريد.  رولر بيرينگ 

 

 

 كنس داخلي رولر بيرينگ بزرگ پينيون )رولر بيرينگ-15-8-2

 (26001002داخلي پينيون( را به وسيله پرس دستي)كد اختصاصي  

 ها را نيز از پينيون جدا نماييد ولي رج كنيد. شيماز پينيون خا 

 دورنياندازيد. 
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 تميزكردن، بازرسي، تعميرو تعويض قطعات 
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 تميزكردن-1-3

ها، بايد دريك حتالل   ها، محورها و پين ها، بيرينگ دنده قطعات داراي سطوح سنگ خورده و پوليب شده مانند چرخ

، شستشو و تميز شوند )از بنزين استفاده نكنيد(. اين قطعات را بتا آب يتا حتالل    زدايي مناسب مانند گازوييل گريس

 قليايي و يا درمخزن حالل داغ شستشو نكنيد و از شستشو با بخار خودداري نماييد.

گاوي(، جعبه ديفرانسيل )هوزينگ(، كاسه ترمتز، تتوپي و ... را    قطعات خشن و بزرگ مانند محفظه ديفرانسيل )كله

دريك مخزن محلول داغ با محلول قليايي ماليم شستشتو داد. قطعتات را پتس از شستشتو توستت فشترده        توان مي

تتوان   هاي مواد قليايي از قطعات زدوده شده و قطعات خشك شوند. درصورت لتزوم متي   بادگيري نماييد تا باقيمانده

 ازدستمال نرم و تميز نيز استفاده نمود.

 بازرسي-2-3

طعات اكسل عقب قبل از مونتاژ مجدد آن از اهميت بسيار برخوردار است. بازرسي كامتل و  بازرسي دقيق و صحيح ق

هاي سايب و تنب و درصورت لزوم تعويض يا تعمير اين قطعات ازخرابي شديد و  صحيح چشمي قطعات ازنظر نشانه

 پرهزينه اكسل جلوگيري خواهد نمود.

 تشخيص عمومي عيوب اكسل-1-2-3

شتود، كته در    شود اغلب اشتباهاً به وجود يك اكسل معيتوب نستبت داده متي    رو شنيده ميصدايي كه از عقب خود

تواند از وجود مشكل دي ري )مانند مونتاژ غلت اگزوز، مونتاژ غلت اكسل، سيستم تعليق، اتصال گاردان و  حقيقت مي

 غيره.(

اد حساس و آشتنا بته انتواع صتدا     ناشي شده باشد. بنابراين تشخيص عيب اصلي بايد توست كارشناسان مجرب و افر

 صورت پذيرد.

قبل از اتخاذ يك تصميم قطعي، صرفاً برمبناي يك برداشت اوليه، توجه بته راهنماييهتاي زيتر بته شناستايي ستاير       

 تواند در اتخاذ راه حل صحيح مفيد واقع گردد. احتماالت كمك خواهد نمود و مي

آيد، عوامل مشترك و تشديد كننده بسياري وجود دارنتد كته    شود از خودرو يك بازرسي دقيق به عمل پيشنهاد مي

تواند ناشي از  توانند مارا به سوي يك تشخيص نادرست )اكسل صدادار( هدايت كنند، اما در حقيقت اين صدا مي مي

توانتد بته عنتوان     باشتد ولتي متي    شود جامع و فراگير نمتي  انتقال سروصدا )نويز( باشد. مواردي كه در زيرمطرح مي

 اهنماي مواردي كه بايد چك شوند، به كار رود.ر

 گريد و مقدار صحيح روغن، عدم وجود نشتي خارجي.-روغن اكسل-1
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اي از سايب نداشته  ها( نشانه صحيح بسته شده باشد، بيرينگ مركزي و اتصاالت يونيور سال )چهار شاخه-گاردان-2

 باشد.

دان برخورد يا گير دارد و يا براكتهاي مونتاژ شكستته و ... وجتود   آيا اگزوز لق يا شكل است؟ آيا بدنه يا گار-اگزوز-3

 دارد؟

 آيا با بدنه، گاردان يا اكسل برخورد يا گير دارد؟ -كابل ترمز دستي-4

اند؟ آيا ممكن  اند؟ آيا اتصاالت ساييده يا خراب شده آيا موتور و گيربكس صحيح سوار شده-مونتاژ موتور/ گيربكس-5

 ري سفت شده باشند كه باع  تماس فلز با فلز شوند؟است اتصاالت به قد

 گردد مانند مقدار فشار باد نادرست. موارد معيني وجود دارد كه باع  توليد صدا مي -ها الستيك-6

 ها، اتصاالت فنرها، اتصاالت كمك فنرها بايد صحيح بسته شده و در شرايت خوبي باشند. كرپي -سيستم تعليق-7

شود عيب تصحيح شتود و ختودرو مجتدداً     از موارد فوق و يا موارد مشابه دي ر، توصيه ميدرصورت مشاهده هر يك 

تتوان تعميترات و تمهيتدات مربوطته را      هاي فوق، اگر اكسل خراب شناخته شد، مي تست گردد. فقت پس از بررسي

 انجام داد.

اي از ستايب و تتنب بترروي     نشتانه   مجموعه ديفرانسيل و قطعات باز شتده آن را بررستي كنيتد. هرگونته    -2-2-3

دنتده هزرگترد و    هاي پلوس، هرزگرد، كرانويل وپينيون، واشرهاي دنده پلتوس و هرزگترد )ديشتلي( ميتل     دنده چرخ

 هاي نشتي روغن از كاسه نمد و سطوح اتصال باشيد. ها را مد نظر داشته باشيد. درجستجوي نشانه همينطور بيرينگ

 مل و دقيق قرار دهيد.مجموعه ترمز را مورد بررسي كا-3-2-3

 بررسي و اقدامات اصالحي مربوط را انجام دهيد.صفحه بعد ساير قطعات اكسل را نيز مطابق جدول -4-2-3
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Deep groove  6307-2RS 
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 پيش مونتاژ كله گاوي، جعبه ديفرانسيل، ميل پلوس و مونتاژ نهايي اكسل
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 مونتاژ مجدد مجموعه ديفرانسيل -1-4

 پينيونمونتاژ -1-1-4

 كنس بيروني رولر بيرينگ كوچك پينيون را به وسيله ابزار-1

  ( جا بزنيد. 25007029)كد اختصاصي جازن كنس خارجي پينيون  مخصوص 

 كنس بيروني رولر بيرينگ بزرگ پينيون را به وسيله ابزار-2

 بيرون كشيدن و جازدن كنس بلبرينگ پينيون مخصوص 

 د.(  جا بزني25007028)كد اختصاصي 

 ها را به وسيله پرس مونتاژ  درصورت امكان بايد كنس: 1توجه 

 كرد. اگر اين امكان فراهم نباشد بايد كامالً دقت كرد كه هن ام 

 مونتاژ، كنس كامالً عمود باقي بماند.

 گيرد. : دراين مرحله هيچ ونه شيم مورد استفاده قرار نمي2توجه 

 ظيم گردد:پينيون از دو جهت بايد به صورت صحيح تن-3

 الف(موقعيت پينيون نسبت به محور كرانويل.

 ها. ب(پيب بار رولر بيرينگ

 (تنظيم موقعيت )شيم خواني(3-الف

 25004013تنظيم كرانويل پينيون با كد اختصاصي  كيتبراي دستيابي به ميزان دقت موردنياز، 

شتود.   يل ازشيم)واشر نازك( استتفاده متي  مورد نياز خواهد بود . جهت تنظيم موقعيت پينيون نسبت به محور كرانو

 نشان داده شده است. A,Bها توست حرو   موقعيت شيم

 هاي زير مورد نياز خواهد هن ام مونتاژ، تعداد كمي از هر يك از شيم

 بود: 

 كنس داخلي )رولر مخروطي( بيرينگ بزرگ پينيون را روي شفت

 پينيون مجازي سوار كنيد. 

 ين بيرينگ و سرپنيون مجازي، شيموجه ب دراين مرحله به هيچ

 گاوي( داخل  قرار ندهيد. مجموعه را در محفظه ديفرانسيل )كله 

 كرده و كنس داخلي بيرنگ كوچك، كوپلينگ، واشر تخت و 

 مجازي را سوار كنيد. به تدريج مهره جازي را براي جذب كليه 

 

 

                   

 

 

 شيم متوسط

0.003" Outer Brng Shim 

0.004" Outer Brng Shim 

0.005" Outer Brng Shim 

0.006" Outer Brng Shim 

0.008" Outer Brng Shim 

0.010" Outer Brng Shim 

0.012" Outer Brng Shim 

0.020" Outer Brng Shim 
     

 

 

 شيم كوچك

0.003" Inner Brng Shim 

0.004" Inner BrngShim 

0.005" Inner Brng Shim 

0.006" Inner Brng Shim 

0.008" Inner Brng Shim 

0.010" Inner Brng Shim 

0.012" Inner Brng Shim 

0.020" Inner Brng  Shim 
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 ها سفت كنيد تا هن امي كه مقاومت مختصري در برابر  لقي 

 مهره احساس شود.چرخب 

ديد.فاصله را ببنازي جعبه ديفرانسيل را ميان آنهاهاي بدلي را روي محفظه ديفرنسيال سوار كنيد و محور مج بيريگ

گيري نماييتد   اندازه 30410003با كد اختصاصي  دسته فيلر ميليمتريابزار له را به وسيبين سرپينيون مجازي ومحور

براي محاسبات مقتادير شتيم، از اعتداد      را مالحظه نماييد  Dدرموقعيت  اندازه حك شده روي سر پينيون حقيقي

 گردد. نظر مي )روي پينيون حقيقي( صر  Fببت شده در موقعيت 

گاه بيرينگ روي پينيون  ها نسبت به تكيه )درمقياس يك هزارم اينچ( نشاندهنده اختال  موقعيت فرم دندانه Eعدد 

 است.

به همراه عالمت  Dباشد. اگر عدد  ال  صفر بوده و نيازي به اصالح مقادير شيم نميبه معني اينست كه اخت Oعدد 

بته   D( باشد، اين مقدار را بايد به اندازه فاصله سر پينيون )اندازه فيلرگيج( اضافه كرد. در صورينكه عتدد   -منفي )

مود.عدد بدست آمده مقتدار ضتخامت   گيري شده كم ن را بايد از مقدار اندازه Dهمراه عالمت مثبت )+( باشد، مقدار 

)سرپينيون( استت   Bشيم مورد نياز پينيون واقعي، در نقطه 

( تا پينيون را نسبت به محور كرانويل در موقعيت 4-6)شكل 

 صحيح قرار دهد.

در عمل اكثراً بيرينگ روي پينيون حقيقي پرس شده است و 

از  in 0.002( mm0.05اندازه بيرينتگ تقريبتاً بته مقتدار )    

 كم كرد. Bمقدار ضخامت شيم مورد نياز در نقطه 

پينيون مجازي را از محفظه ديفرانسيل خارج نماييتد. شتيم   

روي پينيتون حقيقتي قترار داده و     Bمورد نيتاز را در نقطته   

كنس داخلي بيرينگ بزرگ پينيون را توست پرس دستتي و  

 آداپتور ابزار مخصوص و مقدار جزيي روغن مونتاژ نماييد.

 گاه باشد. اي كه سمت پخ خورده آن به سمت تكيه اند پينيون را سوار كنيد. ب ونه لهبوش فاص

شيم قرار دهيد. سپس پينيون را در محفظه  in 0.018( mm 0.46به اضافه ) B، به همان مقدار نقطه Aدرنقطه 

 ديفرانسيل داخل نماييد و كنس داخلي بيرينگ كوچك پينيون را سوار كنيد.

 است. M.N 162-149تخت پينيون و مهره پينيون بدلي را مونتاژ نماييد. گشتاور مهره پينيون كوپلينگ، واشر 

 شود. : دراين مرحله كاسه نمد مونتاژ نميتوجه
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 (تنظيم پيب بار3-ب

آيد كه هن ام گرداندن كوپلينگ با دست )كه مهره آن بتا گشتتاور ذكتر شتده دربختب       پيب بار وقتي به دست مي

 است( مقاومتي دربرابر چرخب احساس شود. ضمايم بسته شده

(. .عدم چرخاندن پينيتون هن تام ستفت    N.M 162-149پينيون را بچرخانيد و مهره آن را به تدريج سفت كنيد )

 كردن مهره ممكن است منجر به پيب بار غلت يا تخريب بيرينگ بشود.

 مورد نياز خواهد بود. Aاضافي براي نقطه  هاي اگر قبل از سفت شدن مهره، پينيون بيب از اندازه سفت شود، شيم

هتاي   ( برسد ولي مقاومتي روي كوپلينگ حس ن ردد، بايد از شيمN.M 216-149اگر مهره به گشتاور مورد نياز )

 كم كرد. Aنقطه 
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  بار صحيح: آزمايش براي پيش
 گيري گشتاور مورد نياز براي گرداندن بار، با اندازه مقدار پيب

 شود. زده ميپينيون تقريب  
 اي نو بايد حدود مقدار گشتاور پيب بار براي بيرينگ

 نيوتن متر 1.36تا  0.6 

    ي اصلي حدود  و براي بيرينگ ها
 اي و يا يك نيروسنج توان به وسيله تر كمتر عقربه گشتاور را مي

 گيري ( متصل شده است اندازهm1) 3ftكه به طناب به طول  
 دور حول كوپلينگ بيچيد همانطوريكه نمود. طناب را چهار يا پنج 
 نشان داده شده است. با كشيدن نيروسنج كوپلينگ 4-3درشكل  
 را بچرخانيد. 

 اندازه نيروي گردش كوپلينگ را ببت كنيد. توجه كنيد كه اندازه نيروي
 باشد. شروع حركت مورد نظر نمي 

 Ib 12-6  (kg4.5 -7.2 )اين اندازه روي نيروسنج بايد در حدود 
 هاي براي بيرينگ نيوتن متر 0.9تا  0.5هاي نو و  براي بيرينگ

 اوليه باشد. 
 گشتاور بيب از اندازه به اين معناست كه بايد شيم بيشتري 

 اضافه شود و گشتاور خيلي پايين نشاندهنده آنست Aبه نقطه 
 كم شود. تغيير ضخامت شيم Aكه بايد مقداري شيم از نقطه  
 kg 1.8)تقريباً به اندازه ) 0.001"( mm 0.025به اندازه ) 
 ib 4 كند. تغيير در پيب بار ايجاد مي 

 وقتي به پيب بار صحيح دست يافتيد مهره، واشر و كوپلينگ را باز 
 كنيد و كاسه نمد را جا بزنيد.

 سطح بيروني كاسه نمد را به وسيله چسب سيليكون پوشب داده و
 چرب نماييد. سپس كاسهسطح داخلي آن را بوسيله گريس يا روغن  
 نمد را به وسيله ابزار مخصوص جا بزنيد. 

 كوپلينگ و واشر تخت پينيون را مجدداً سوار كنيد. يك مهره پينيون
 نو )جديد( به صورت دستي روي پينيون بسته و تا گشتاور 
 (N.M 162-149 )ft-ib 120-110 .سفت كنيد 
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 مونتاژ جعبه ديفرانسيل  2-1-4

 جعبه ديفرانسيل پيب مونتاژ-1

را بته ترتيتب معكتوس     2-8-8و  2-8-6جهت مونتاژ مجدد جعبه ديفرانسيل، با توجه دقيق به نكات زير، مراحتل  

 انجام دهيد.

گيري شتده   (براي هر دنده پلوس يك واشر نو با ضخامتي براقبر ضخامت واشر كهنه به اضافه مقدار لقي اندازه1-الف

تخاب نماييد. در صورت لزوم از واشرهاي ضخيم )فهرست شده در همين بند( جهت ( ان2-8-7مربوطه به آن )دربند 

 mmحصول اطمينان از دستيابي به حداقل لقي حركتي استفاده نماييد. توجه كنيد كه ايتن لقتي نبايتد كمتتر از )    

0.5 )in 0.002 .باشد 

 واشرهاي دنده هزرگرد نبايد همزمان با واشرهاي دنده پلوس تعويض گردند.

 ميلي متر است0.9خامت واشر هاي دنده هرزگرد ض

ها را در جعبه ديفرانسيل به وسيله داخل كردن ميل پلوس دريكي از  هن ام مونتاژ مجدد، گردش راحت دنده پلوس

 آنها و گرداندن آن، كنترل كنيد.

 )خم( كنيد.(بعد از مونتاژ پين قفلي، سرسوراخ ديفباكس را بايد به وسيله سنبه، روي پين قفلي له 1-ب

(سطوح كرانويل و جعبه ديفرانسيل بايد كاماًل تميز و عتاري از هرگونته پليسته يتا ضتربديدگي باشتد. در غيتر        1-ج

 اينصورت احتمال زيادي وجود دارد كه بعد از مونتاژ با عدم محوري مواجه شويم:

 ft+ib 50-47( N.M 68-5.63) ها تا گشتتاور  هاي كرانويل بايد تعويض شده و پيچ ها و پيچ (كليه واشر فنري1-د

 سفت شوند. در صورت امكان از چسب رزوه نيز روي رزوه پيچها استفاده كنيد.
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 تنظيم و مونتاژ جعبه ديفرانسيل روي كله گاوي-2

بطوريكه سطوح داخلي آنها بته جعبته    بدون هيچ ونه شيم روي جعبه ديفرانسيل سوار كنيدهاي مجازي را  بيرينگ

 ها درطول عمليات بايد به همين صورت باقي بماند و تغيير مكان ندهند. ند. بيرينگديفرانسيل تكيه ك

هاي بدلي درمحل خود درمحفظه ديفرانسيل قرار دهيد )شتكل   مجموعه جعبه ديفرانسيل كامل را به همراه بيرينگ

مجازي را صترفاً ن هتداري    هاي هاي آنها را ببنديد تا جاييكه بيرينگ ( سپس كپه ياتاقانها را نصب كرده و مهره6-4

 كنند.

 

 

 

 

 

 

يك ساعت انديكاتور را به وسيله پايه مخصوص روي محفظته  

گاوي( نصب كنيد. نوك ستاعت را در پاشتنه     ديفرانسيل )كله

االمكان نزديك خت مسير حركت دندانه قرار گيترد. لقتي    ها قرار دهيد بطوريكه حتي )انتهاي بيروني( يكي از دندانه

نشتان داده شتده    4-5با حركت دادن كرانويل و بابت ن هداشتن پينيون كنترل كنيد بصورتيكه درشكل  ها را دندانه

( باشد. اين مقدار لقي را به mm 0.23-0.13) in0.009 -0.005( بايد حدود Back lashها ) است. لقي بين دنده

واستطه بلبرينتگ جتازن       به كمتك ابتزار مخصتوص   را مطلوب به سمت داخل  دادن بيرينگ مجازيوسيله حركت 

 25007011بتا كتد اختصاصتي     بلبرينگ جازن هوزينتگ ديفرانستيل  ابزار و 25007026با كد اختصاصي  هوزينگ

هاي كرانويل را با رنتگ عالمتت    بدست آوريد. لقي را حداقل درسه منطقي از كرانويل كنترل كنيد. تعدادي از دندانه

 رانويل، ابر درگيري پينيون را بدست آوريد.زني مناسب )سرنج( رنگ كنيد و با گرداندن ك
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براي اينكه مجبور نشويد براي تنظيمات چند بار عمل بازو بست را تكرار كنيد. بهتر است توست ابزار و فيلتر   تذكر:

از سمت پشت كرانويل لقي بين كرانويل و پينيون را صفركرده و مقدار فيلتر را بخوانيد. بدون اينكته فيلتر را ختارج    

، لقي سمت دي ر را نيز بعد از چند تقه توست ابزار مخصوص،  بخوانيد. حال درسمت پشت كرانويل هر مقتدار  كنيد

كه كم نماييد )توست شيم انتخابي نسبت به مقدار خوانده شده( درسمت رخ كرانويل همان مقتدار را اضتافه كترده    

 مجاز قرار گيرد. در محدوده Back lashها  )توست شيم انتخابي( طوريكه لقي بين دنده

باشد. سطح درگيري  4-7شكل  Aها صحيح باشد، ابر درگيري بدست آمده بايد مانند نمونه  دنده اگر درگيري چرخ

نسبت به پاشنه يتا انتهتاي ختارجي     Toeها قرارب يرد و كمي به پنجه يا انتهاي داخلي  بايد بين تاج و ريشه دندانه

Heel ها نزديكتر باشد. دندانه 

هاي مجتازي، بته    را مالحظه نماييد. در صورت لزوم كرانويل را با جابجا كردن بيرينگ 4-7ازشكل  E,Dاي ه نمونه

 inسمت داخل يا خارج از درگيري هدايت كنيد تا مناسبترين ال وي حاصتل شتود البتته درهمتان محتدود لقتي )      

 ( كه قبالً تعريف شد.0.009-0.005

باشد، تنظيم مجدد پينيون ضروري است. اين امر مستتلزم   4-7شكل  C يا Bهاي  اگرال وي درگيري همانند نمونه

 A( خواهد بود كه شامل تنظيم مجدد پيب بتار  Bتنظيم دوباره پينيون نسبت به محور كرانويل )تغيير شيم نقطه 

 باشد. نيز مي
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 جدول اثر درگيري دندانه ها 
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بدلي و ها  اصله هوايي بين سطح بيروني بيرينگپس از بدست آوردن تنظيم صحيك لقي و ال وي درگيري، ف

نشان داده شده  4-8اي كه در شكل  ( را با استفاده از فيلر گيج ب ونه4-6درشكل  D,Cمحفظه ديفرانسيل )نقاط 

 گيري نماييد. است اندازه

هتاي مجتازي و    اكنون اختال  ضخامت بين بيرينتگ 

متر  گيري نماييد. ايتن ا  حقيقي را براي هر طر  اندازه

نيازمند دقت زاد است و ممكتن استت كمتي مشتكل     

 تواند انجام شود: گيري به دو روش مي باشد. اندازه

الف(يك ساعت انديكاتور را به وسيله پايه مغناطيستي  

روي يتتك ستتطح صتتا  نصتتب نماييتتد و آن را روي   

اي كه روي بيرينتگ   بيرينگ مجازي صفر كنيد. اندازه

را مشتخص   شتود مقتدار اختتال     واقعي خوانتده متي  

 كند. مي

و يتك   ميليمتريفيلر ابزار عمومي توان با استفاده از  گيري، اختال  ضخامت را مي ب(درصورت نبودن ساعت اندازه

شمب تخت بدست آرود. بدين ترتيب كه ابتدا هر دو بيرينگ حقيقي و مجازي را روي يك سطح صا  قترار داده و  

 نماييم. گيري مي ا فيلر اندازهها ايجاد شده است را ب شمب و يكي از بيرينگ

كم  D,Cگيري شده درنقاط  اگر بيرينگ واقعي ضخيمتر از بيرينگ مجازي باشد، عدد اختال  را بايد از مقدار اندازه

گيري شده در نقاط  كرد. اما اگر بيرينگ حقيقي نازكتر باشد، در اينصورت بايد عدد اختال  را به مقدار فاصله اندازه

 .اضافه نمود 6-4

كنتد، لتيكن بتراي     نتايج بدست آمده مقدار ضخامت شيم مورد نياز براي هر سمت از جعبه ديفرانسيل را معين متي 

 ( شيم به هر طر  بايد اضافه شود.mm0.05) 0.002"ها مقدار  ايجاد پيب باربيرينگ

 اگر: 4-6شكل  Cبراي مثال، سمت 

( mm 0.07+ بيرينگ حقيقي )0.033 (mm 0.84 )in 0.033"( mm 0.84برابر ) Cمقدار فاصله هوايي درنقطه 

 هاي مجازي باشد. تر از بيرينگ ضخيم 0.003"

-0.003 in (0.07mm) 

  0.002"( mm 0.05مقدار شيم الزم براي پيب بار)
                                                                                                                           +0.002in 

(0.05mm) 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 ( راDبه همين روش شيم مورد نياز براي سمت دي ر )

 نيز محاسبه نماييد. 

 جعبه ديفرانسيل را از محفظه ديفرانسيل خارج كنيد و 

 هاي مجازي را از روي آن پياده نماييد. بيرينگ

 به مقدار مورد نياز شيم جعبه ديفرانسيل انتخاب كرده و

 هاي واقعي مربوط به ربوطه قرار دهيد و بيرينگدر محل م 

 هر سمت را به وسيله سنبه مناسب درمحل خود مونتاژ نماييد. 

 مجموعه جعبه ديفرانسيل را روي محفظه ديفرانسيل )كله گاوي(

 سوار كنيد و كپه ياتاقانها را به همراه چهار عدد واشر فنري 

 (N.M 75-68تاور )ها را تا گش عدد مهره نصب نماييد. مهره 4و  

 ft-ib 55-50 .سفت نماييد 

 مونتاژ مجموعه ديفرانسيل كامل روي پوسته اكسل-2-4

 

 مطمئن شويد كه سطح رينگ تقويتي پوسته خشك و-1-2-4

 عاري از هرگونه گرد و غبار و چربي است. 

 گاوي( را از نظر تميزي سطح فلنج محفظه ديفرانسيل )كله-2-2-4

 اي از چسب آببندي را روي  نيد سپس اليهو خشك بودن كنترل ك 

 مو بماليد. سطح فلنج آن به كمك قلم

 

 

 

 سطح فلنج محفظه ديفرانسيل ) كله گاوي( را از نظر -3-2-4

 تميزي و خشك بودن كنترل كنيد سپس اليه اي از چسب آب 

 بندي را روي سطح فلنج آن به كمك قلم مو بماليد.  
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 روي پوسته اكسل سوار  مجموعه ديفرانسيل را-4-2-4

 هاي موجود روي پوسته ( كنيد. )به كمك پيچ

 عدد واشر 10پس از سواركردن ديفرانسيل، ابتدا -5-2-4

 به وسيله،مربوطه  16.5"هاي  و سپس مهره 16.5"فنري 

 تنظيم -ft ib( N.M 12دست يا آچار بادي كه در گشتاور ) 

 ه آچار تركمتر تاها را به وسيل شده است ببنديد.نهايتاً مهره 

   سفت كنيد.ftib -9( N.M 15-12گشتاور) 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 و توپي )ميل توپي ( مونتاژ مجموعه ميل پلوس -3-4

 در زمان مونتاژ ميل توپي نكات زير را مد نظر قراردهيد .

 قطعه غالف برگردان پس از دمونتاژ بايد تعويض گردد.1-3-4

 و خارجي جهت تعويض كاسه نمد مي بايست قطر داخلي 1-3-4

 را به ميزان كافي ره روغن آغشته نمائيد.

 براي مونتاژ بلبرينگ به همراه غالف برگردان از پرس1-3-4

 تن استفاده كنيد.10تا 5 

 جهت مونتاژ بلبرينگ از اعمال نيروي يا ضربه به كنس1-3-4

 خارجي جلو گيري بعمل آوريد  

 طعات جهت اطمينان از صحت مونتاژ و استقرار صيحيح ق1-3-4

 ميليمتر استفاده كنيد 05/0و بلبرينگ از فيلر ABSرينگ 

 جهت مونتاژ خار رينگي از ناحيه سر ميل توپي از لوله فوالدي

 100ميليمتر و طول 50ميلمتر و قط خارجي  5/35با قطر داخلي 

 ميليمتر استفاده كنيد . اطمينان حاصل كنيد خار رينگي به طور 

 رفته باشد .كامل در شيار مربوطه قرار گ

 در هنگام پرس بلبرينگ مي بايست دقت شود كه مجموعه1-3-4

 مونتاژ شده و در هنگام پرس بلبرينگ ABSطبق پس از رينگ  

 و غالف ،آسيبي  به بدنه و اجزاي مجموعه طبق ترمز وارد نشود

 هنگام مونتاژ مجموعه ميل توپي به پوسته اكسل مي بايست1-3-4

 اري سر ميل توپي در داخل هزار خاري دقت شود كه ابتدا هزار خ

 دنده پلوس ديفرانسيل در گير شده و سپسپ بلبرينگ  در ابتداي 

 ناحيه فلنچ قرار گيرد و سپس توسط ابزار مخوص به شماره 

 و اعمل ضربه ماليم به محل كاسه چرخ ،مجموعه ميل توپي بطور كامل 

 در پوسته اكسل مونتاژ گردد.
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 مزمونتاژ مجموعه تر-4-4

هاي انتهايي پوسته بماليد. يك واشر كاغذي نو برداشته و روي سطح  به مقدار كافي گريس روي سطح فلنج-1-4-4

 گريس خورده فلنج بچسبانيد بطوريكه سوراخها برهم منطبق باشند.

مجموعه ترمز چپ يا راست را برداشته و يك عدد واشر كاغذي نو را بته وستيله گتريس از داختل روي آن     -2-4-4

گير را نيز به وسيله گريس )مقداركم( پوشتب   بچسبانيد بصورتيكه سوراخها بر هم منطبق باشند. سطح تخت روغن

 دهيد.

برهم منطبتق شتده و ستوراخ     16.5"روغن گير را روي مجموعه ترمز قرار دهيد به قسمتي كه پنج سوراخ -3-4-4

 د.ششم مجموعه ترمز منطبق بر شيار تخليه آب و روغن روغن ير باش

را به همراه يك واشر تخت روي هر كدام برداشته و در دو سوراخ نزديك ستيلندر ترمتز    16.5"دو عدد پيچ-4-4-4

ها قرار دارد، كل مجموعه را روي فلتنج مربوطته )مجموعته راستت      قراردهيد. در حاليكه دو ان شت شصت روي پيچ

ايد سوار كنيد به قستمي كته    آن را چسبانده روي فلنج راست و مجموعه چپ روي فلنج چپ( كه قبالً واشر كاغذي

 سوراخها برهم منطبق شوند. سپس سه عدد پيچ و واشر تخت باقيمانده را نيز سوار كنيد.

هتا ستوار    را از سمت دي ر)پشت( فلتنج روي پتيچ   5.16"پنج عدد واشر فنري و پنج عدد مهره شب گوش -5-4-4

 ها گرفته شود. كه لقي پيچها را به صورت دستي ببنديد تا جايي كنيد. مهره

ها را به وسيله آچار تركمتر داراي بتوكس   ايد پيچ درحاليكه مهره را به وسيله آچار رين ي يا تخت ن هداشته-6-4-4

"
1

2
 سفت كنيد. ft-ib 20-15( N.M 27-20تا گشتاور ) 

 همين اعمال را براي سمت دي ر تكرار نماييد.

اسايي مجموعه ترمز راست و چپ، مجموعه ترمز را روبروي خود ب يريد به قسمي كه سيلندر ترمتز  توجه: جهت شن

در باال قرار داشته باشد. اگر اهرم ترمز دستي درسمت چپ قرارگيرد، مجموعه ترمز راست استت و اگتر اهترم ترمتز     

 بود.دستي درسمت راست قرار گرفته باشد، مجموعه ترمز مزبور مجموعه سمت چپ خواهد 

درمورد پوسته اكسل، اگراز سمت گنبدي به آن ن اه كنيم، فلنج راست درسمت راست و فلنج چپ درسمت چپ ما 

 قرار خواهد داشت.
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 مونتاژ كاسه ترمز -6-4 

17كاسه ترمز موجود را با راهنمايي پيچ چرخها، روي توپي چرخ سوار كنيد به قسمي سوراخهاي  -1-6-4

64
اينچي  

 دار توپي(. دار كاسه ترمز و سوراخ رزوه )سوراخ خزينه  اتصال كاسه ترمز به توپي، بر هم منطبق شوند

 گوشتي مناسب ببنديد.  ي پيچ اي كاسه ترمز را به وسيله هاي سرخزينه پيچ -2-6-4

 ي روغن تغذيه -7-4

 باز كنيد.  10ي آچار آلن نمره  به وسيلهپيچ تغذيه روغن موجود روي محفظه ديفرانسيل )كله گاوي( را  -1-7-4

 Shell Spirax 90PEيتا      Shell Spirax 80PEسانتيمتر مكعب( روغتن   1200ليتر ) 1.2حدود  -2-7-4

 )بسته به فصل( را توست قيف يا پمپ دستي داخل اكسل بريزيد.

 نيد.ي آچار آلن سفت ك پيچ تغذيه را مجدداً در محل خود ببنديد و به وسيله -3-7-4

 توجه:

كاري مناسب نيتز   كارايي و عمر تجهيزات مكانيكي به همان مقدار كه به طراحي مهندسي آن بست ي دارد به روغن

 وابسته است. 

 شوند؛ كاري مي ي تجهيزات مكانيكي بنا به داليل زير روغن كليه

 ايجاد يك اليه نازك روغن بين قطعات متحرك جهت كاهب اصطكاك. -1

 شدن قطعات داراي تماس لغزشي.كمك به خنك  -2

 دور ن هداشتن قطعات درگير، از آلودگيها و ذرات حاصل از سايب. -3

هتا و سترعت    ها، فشتارهاي بيرينتگ   دنده هاي بزرگتر در چرخ كاري مناسب اكسل به دليل وجود دندانه اهميت روغن

 يابد.  باالتر، افزايب مي

 يه شده در اين راهنما استفاده شود كه عبارتند از: هاي توص شود فقت از روغن بدين لحاظ تأكيد مي

 ليتر مي باشد. 2/1و حجم آن 85W90روغن 

 تعويض روغن 8-4

 سرويس اكسلهاي نو و تعمير شده:  -1-8-4

روغن پرشده در كارخانه را تخليه و تعويض  200Km (1250 miles)براي اكسلهاي نو و تازه تعمير پس از اولين 

ي روغن جديتد تغذيته    اليكه هنوز اكسل گرم است از آن خارج نماييد سپس اكسل را به وسيلهكنيد. روغن را در ح

 كنيد. 
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 50Km/hrهتاي كمتتر از    بتا سترعت   3.2Km-1.6پس از تعويض روغن اكسل، خودرو خالي )بدون بار( را حدود 

 برانيد تا روغن كامالً در اكسل و مجموعه ديفرانسيل گردش كند. 

 اكسل در عملكرد عادي )روزمره(: سرويس روغن -2-8-4

 كنترل كنيد و در صورت نياز، كسري آن را جبران نماييد.  5000KM (miles 3125)مقدار روغن را در هر  -

 روغن اكسل را عوض كنيد.  30000KM (miles 1875)در هر  -

 مورد نياز ابزار عموميليست  -5

 * ابزار پرس پيچ چرخ روي توپي 

 رج نمودن كوپلينگ و غال  برگردان)ابزار عمومي(كب براي خا * پولي

1* آچار بوكس 
1 "

8
3ي  براي بستن مهره 

"
4

1پلوس و  
1 "

8
 پينيون )ابزار عمومي( 

 )ابزار عمومي( 300N.M* تركمتر با رنج 

 مي()ابزار عمو 100N.M-10* تركمتر با رنج 

1* آچار بوكس 
"

2
5ي  براي مهره 

"
16

 )ابزار عمومي(

5ي  براي مهره 13* آچار ميليمتري 
"

16
 )ابزار عمومي( 

 ميليمتري )ابزار عمومي( 10* آچار آلن 

11* آچار بوكس 
"

16
7ي  براي بستن مهره 18تري يا بوكس ميليم 

"
16
 )ابزار عمومي( 

 * پيچ گوشتي چهارسو )ابزار عمومي(
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 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

 جدول مقادير گشتاورهاي مورد نياز اكسل عقب  -2-5
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 تست صداي ديفرانسيل -3-5

 روش اجرا: 

 )گاز دادن( Runيا  Driveدر وضعيت  -1-3

 4در دنده 

  100Km/hحركت كرد( الي  4توان با دنده  حداقل سرعتي كه مي)يا  60Km/hسرعت بين 

 )پس گاز( Over Runيا  Over Driveدر وضعيت 

 4در دنده 

 حركت كرد( 4توان با دنده  )يا حداقل سرعتي كه مي 60Km/hتا  100Km/hسرعت از 

منشتا  توليتد صتدا و     در صورت شنيدن صداي غيرمعمول در داخل كابين و در صورت تشخيص راننده در رابطه بتا 

هاي خودرو )از قبيل گيربكس، گاردن و الستيك چرخ و...(  اطمينان از عدم توليد صداي فوق از ناحيه ساير مجموعه

قابل تفكيك بودن صداي ديفرانسيل از ساير صداهاي منتشر شده در داخل كابين خودرو نسبت به صدور درخواست 

كر است كه ابرات احتمالي قطعات جانبي بر روي اكسل و در نتيجته توليتد   تعمير اكسل عقب اقدام نمايد. الزم به ذ

صداي ديفرانسيل به اين علت با توجه به دست اه تست الكترونيكي ارتعاش سنج )نصب شده بر روي دست اه تستت  

 باشد.  صداي تالبوتي( قابل بررسي مي
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 ليست ابزارهاي مخصوص 
 

 رديف

كد 

اختصاصي 

 پدر

كد 

تصاصي اخ

 فرزند

 شكل شرح كد سازنده

1 25412055 25412055 RDH5004-3 
ابزار مونتاژ بلبرينگ بر روي  شفت 

 ورودي

 

2 25412030 25412030 RDH5005-1 سنبه جا زدن رولبرينگ دنده زير 

 

3 25412074 25412074 RD.H.5008-1 سنبه جهت دمونتاژ پين ميل ماهک 

 

4 25412054 25412054 RDH5010-1 
سنبه جهت مونتاژ و دمونتاژ بلبرينگ 

 شفت خروجي روي جعبه دنده

 

5 25412049 25412049 RDH5012-1 سنبه جا زدن بلبرينگ دنده زير 

 

6 25412073 25412073 RD.H.5017-1 بلبرينگ كش دنده زير 

 

7 25412070 25412070 RD.H.5019-1 
ابزار مونتاژ دنده كائوچويي كيلومتر 

 شمار

 

8 25412071 25412071 RD.H.5021.2 
ابزار دمونتاژ مجموعه دنده كائوچويي 

 كيلومتر شمار
 

9 25412072 25412072 RD.H.5027-2 
آچار مخصوص جهت مهره قفل كن 

 5دنده 

 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

 

 106 

 آريسان: وانت رونوع خود  انتقال قدرت : عنوان

10 25412068 25412068 RD.H.5038-1 
تجهيزات مونتاژ شفت اصلي بر روي 

 بلبرينگ جعبه دنده

 

11 25412079 25412079 RA.H.5009-1 
ابزار دمونتاژكنس خارجي نيدل 

 بيرينگ از گلداني عقب

 

12 24415029 24415029 RA.H.5001-1 سنبه مونتاژ كاسه نمد پوسته كالچ 

 

13 25412076 25412076 RA.H.5005-1 
سنبه پرس كنس داخل نيدل بيرينگ 

 برروي كوپلينگ

 

14 25412075 25412075 RA.H.5006-1 
س كنس خارجي نيدل بيرينگ  سنبه پر

 برروي گلداني عقب

 

15 25412077 25412077 RA.H.5011-1 ابزار نگهدارنده كوپلينگ 

 

16 25412078 25412078 RA.H.5013-1 
ابزار مونتاژ رينگ بر روي بلبرينگ 

 شفت ورودي

 

17 25002010 25002010 RG-188D كمكي توپي كش پلوس 

 

18 25002003 25002003 RG-16A ميله وزنه دار توپي كش پلوس 

 

19 26001002 26001002 RG4221B پرس دستي 
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20 25011004 25011004 RG.421 قيچي نگهدارنده پنيون 

 

21 25007029 25007029 RG-528 جازن كنس خارجي پنيون 

 

22 25007028 25007028 RG-448 
ابزاربيرون كشيدن وجازدن كنس 

 بلبرينگ پنيون

 

23 25004013 25004013 RG295B دستگاه تنظيم كرانويل پنيون 

 

24 25007026 25007026 RG-292 واسطه بلبرينگ جازن هوزينگ 

 

 بلبرينگ جازن هوزينگ ديفرانسيل 550 25007011 25007011 25

 

26 25002004 25002004 RG-188E توپي كش پلوس 

 

27 25009002 25009002 RG4221B-21 ينگ پنيونقاب بلبر 

 

28 25008004 25008004 RG-4221B-20 قالب بلبرينگ هوزينگ 

 

 دسته فيلرميليمتري 1708/20 30410003 30410003 29

 

 شفت مصنوعي كالچ 976691 25502001 25502001 30

 

 ابزار درآرنده بلبرينگ پلوس 25007067 25007067 25007067 31
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