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 ) سين آراستگي7(نظام آراستگي 
تا چندي پيش كمتر كسي در كشور ما به نقش عوامل فرهنگي و نامرئي مديريتي در محيط هاي 
توليدي صنعتي، فني و خدماتي در پديد آمدن محصوالت و خدمات با كيفيت پي برده و يا آنرا مطرح 
و ترويج مي نمود، بلكه همواره بيش از اندازه بر عوامل فني و مهندسي و ماشين و ابزار تأكيد مي 

اما خوشبختانه در سالهاي اخير عده اي از مديران آرماندار و پيشتاز در صنعت كشور توجه . گرديد
ه وري معطوف ويژه اي به نقش همكار با كيفيت و محيط كار با كيفيت در بهبود كيفيت و افزايش بهر

داشته و موفق گرديده اند با اجراي نظامهاي مديريتي اقتباس شده از مديريت ژاپني نظير نظام 
 . تحولي در محيط كار بوجود آورند(5S) اس 5پيشنهادها و نظام 

تغيير نام يافته و » آراستگي محيط كار«يا »  سين آراستگي7« كه امروزه در ايران به نام (5S)نظام 
ه است، بر اين باور كهنه كه آلوده بودن، كثيف بودن و نامرتب بودن و ريخت و پاش بودن تجربه شد

محيط كار را طبيعت جدائي ناپذير در محيط هاي توليدي و كارگاهي مي داند، خط بطالن كشيده و 
ميسر بودن تسلط و طبيعت و فطرت پاك و آراسته انسان را بر طبيعت آلوده محيطهاي صنعتي اثبات 

به راستي چرا هنوز افرادي حتي درس خوانده و جوان در كشور وجود دارند كه گمان مي .  كندمي
اتومبيل لزوماً مي بايستي روغني، آلوده، سياه، شلوغ، در هم و برهم و ناآراسته كنند يك تعميرگاه 

ش و لباس باشد؟ چرا عده اي همچنان به خود اجازه مي دهند كه با همين باور در محيط كار با هر كف
و ظاهر ناآراسته ايي حاضر شوند و يا لباس و كفشهاي كهنه و مندرس خود و ديگران را كه ديگر 
نمي شود در جامعه پوشيد در محيط كار به عنوان لباس كار استفاده كنند؟ چرا حدود هشتاد درصد 

  كار ظاهر مي شوند؟كاركنان فني تعميرگاهها با دمپايي و يا كفش پاشنه خوابيده و بدون بند در محيط
آيا اين واقعاً بخاطر طبيعت ما و يا طبيعت كار است كه برخي محيط هايي مثل تعويض روغني، 
تعميرگاه اتومبيل، كارخانه آرد، كارخانه سيمان و كارخانه تاير سازي، بايد آلوده و نامطبوع باشند؟ 

به اين سؤال بايد پاسخ بدهيد كه اگر شما هم معتقد هستيد كه به خاطر طبيعت خود كار است، آنوقت 
چرا همين كارخانه تايرسازي و يا سيمان سازي در يك كشور پيشرفته صنعتي بسيار جذاب و 

 آراسته است؟ چرا تعميرگاه هاي اتومبيل در همان كشور به يك كلينيك شباهت دارند؟
با معرفي ) ايساكو(و در سالهاي اخير مديريت شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودر

به همت همكاران خود و نيز برخي نمايندگان مجاز، تحول »  سين آراستگي7«و اجراي نظام آراستگي 
چمشگيري را در محيط هاي كاري و تعميرگاهي بوجود آورده و كارآيي اين نظام فرهنگي را در 

 سابقه چهل ساله خود را بهبود داوطلبانه، معتقدانه  و مشتاقانه محيط هاي قديمي تعميرگاهي با
آراسته نموده، تأثير آن را بر تحول رفتاري همكاران خود و نيز بر استقبال و جاذبه مشتريان و 

 .افزايش درآمد خود ابزار داشته و اجراي آنرا به ديگر نمايندگان توصيه مي كنند
 

استه، رفتار آراسته و به اميد آنكه در آينده اي نزديك همه ما شاهد محيط كار آراسته، همكار آر
 .پندار آراسته باشيم
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 بسمه تعالي
 

 مقدمه
تهيه و انتشار كتب راهنماي تعميرات اين امكان را براي متخصصين تعميرات فراهم مينمايد تا بتوانند 

كتابي . صحيح و اصولي به انجام رساننددر هر مرحله از عمليات تعمير و نگهداري، كار را به صورت 
مي باشد كه حاصل  »(MA5)راهنماي تعميرات گيربكس معمولي «اريد تحت عنوان كه در پيش رو د

و به منظور آشنائي تعميركاران تالش همكاران در ادارة فني و مهندسي خدمات پس از فروش بوده 
 . تهيه گرديده است 206شبكة پژو 

ستن نكات ياد شده در اميد است شما تكنسين ها و تعميركاران عزيز با مطالعة اين كتاب و به كار ب
 .آن در ارائة خدمات تعميراتي استاندارد، جلب نظر مساعد و كسب رضايت مشتري توفيق يابيد

 
 

 شركت تهيه و توزيع قطعات ولوازم يدكي ايران خودرو 
 )سهامي خاص(ايساكو 
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 :فصل اول 
 باز و بست كالچ
 گيربكس و پلوس
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 ـ اصول عملكرد كالچ 1
يدي توسط موتور به سيستم كالچ بين موتور و گيربكس قرار مي گيرد و وظيفه آن قطع نيروي تول

 . گيربكس در صورت لزوم مي باشد
همانطور كه مطلع هستيد، براي تعويض دنده گيربكس هاي معمولي نياز است كه ابتدا نيروي موتور 

 .از روي گيربكس قطع شود، تا عمل تعويض دنده راحت تر صورت گيرد
مكن است هيدروليكي يا اهرمي و م(با فشار پاي راننده بر روي پدال كالچ توسط سيستم انتقال فشار 

فشار . نيرو و يا فشار فوق به دو شاخه كالچ و از آنجا به بلبرينگ كالچ مي رسد). يا سيمي باشد
بلبرينگ بر روي آسيابك باعث جمع شدن فنرهاي ديسك و در نتيجه دور شدن صفحه ديسك كالچ 

وي گردشي فاليويل از گيربكس قطع و نير. در نتيجه باعث آزاد شدن صفحه كالچ از فاليويل ميگردد
 .ميگردد

بدين ترتيب . وقتي فشار پا را از روي پدال كالج بر مي داريم عمليات فوق بطور عكس انجام مي گيرد
كه ديسك كالچ فشار آورده و آنرا با فشار روي فاليويل نگه مي دارد و گردش ميل لنگ و فاليويل 

 .مستقيما به گيربكس منتقل ميگردد
الچ معموال داراي شش ضربه گير قوي در محيط صفحه كالچ بوده و مانع از لرزش يا هر ديسك ك

گونه شوك هنگام جدا شدن صفحه كالچ از فاليويل و يا در موقع درگير شدن صفحه كالچ با فاليويل 
 .ميگردد
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 :اهرم بندي كالچ 
 دو شاخه كالچ بطور دائم بدين معني است كه. در صورتيكه پدال كالچ هيچگونه خالصي نداشته باشد

 .بك فشار وارد آورده و باعث بكسواد كردن كالچ ميگردد كه كالچ نياز به تنظيم داردبر روي آسيا 
 

 :اقدامات اوليه براي تنظيم پدال كالچ
 .ـ هيچگونه مانعي در مقابل حركت پدال كالچ وجود نداشته باشد

 .ـ مسير سيم كالچ بازديد گردد
 . قرار گرفته باشد(A)پوسته، در قسمت ـ سيم كالچ در روي 

 
 

 بايد وجود (X)مطابق شكل مقابل كمترين فاصله 
 (5)داشته باشد در غيراينصورت با استفاده از پيچ 

 .فاصله را تنظيم كنيد
 

 اگر فاصله زياد باشد، باعث بوجود آمدن :توجه
صداي غير عادي مانند صداي حركت لوالي 

 . كالچ ميگرددروغنكاري نشده در زير پدال
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 بكشيد Bبا استفاده از دست، سيم كالچ را از قسمت 

 حركت 5mmدر صورتي كه سيم كالچ به اندازه 

كند، سيم كالچ تنظيم است، ولي اگر سيم كالچ 

 . حركت نكند، آنرا تعويض كنيد

 y≥24مطابق شكل اگر حركت سيم كالچ به اندازة 

حد مجاز  كمتر از Yباشد تنظيم است و اگر مقدار 

 .فوق باشد سيم كالچ را تعويض كنيد

 

 روش دوم براي تنظيم كالچ 
پدال كالچ را با استفاده از دست، چندين مرتبه باال و 

پايين كنيد، سپس با استفاده از پيچ تنظيم، پدال كالچ 

را تا حد ممكن باال نگهداريد، بطوريكه با پدال ترمز 

 .در يك راستا قرار گيرد

ه و به سرعت پدال كالچ را حركت سپس چندين مرتب

دهيد موتور را روشن، ترمز دستي را كشيده و دنده 

 .را درگير كنيد، سپس پدال كالچ را كم كم رها كنيد

 مساوي و يا Xكالچ گيري فاصله زمان شروع 

 . باشدmm35بيشتر از 

 .اگر مقدار فوق صحيح نباشد، تنظيمات را تكرار كنيد
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 باز و بست سيم كالچ
 
 ـ ابزار مخصوص1

 كه به جاي آن [1]ابزار مخصوص بست شيلنگ 
 .مي توان گاز انبر معمولي استفاده شود

 
 
 
 ـ روش باز كردن 2
 

 
 

 .جدا كنيد) 1( و (A)را پس از باز كردن بست هاي ) 2(فيلتر هوا و لوله هاي هوا 
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سيم كالچ را با استفاده از دست بكشيد تا از 
 . شودروي اهرم كالچ باز

 
 
 

اگر روش مذكور امكان پذير باشد و مكانيزم 
 .بطور اتوماتيك نصب باشد

 را شل كنيد تا حداقل فاصله در پدال (3)پيچ 
 .كالچ ايجاد شود

 
 

 (4)سپس پوسته و قسمت انتهايي سيم كالچ 
 را مطابق شكل (5)و كائوچويي سيم كالچ 

سپس متعلقات نگهدارنده سيم كالچ . باز كنيد
 .وي پوسته گيربكس جدا كنيدرا از ر

 
 

 (6)سيم كالچ را از بست نگهدارنده پدال كالچ 
 .باز كنيد
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با استفاده از يك پيچ گوشتي، سيم را از روي 
جدا كنيد سپس سيم ) Bقسمت (اطاق خودرو 

كالچ را كامال جدا نمائيد و از خودرو بيرون 
 .آوريد

 
 ـ روش بستن 3

نوع  را با گريس (C)سطح تماس واشر 
TOTAL N3945 آغشته كنيد براي دو 

 ESSO) از گريس نوع (5)شاخه 

NORVA2734)استفاده شود . 
 يك لبه (D) و (6)در انتها كائوچويي هاي 

 وجود دارد كه بر روي اطاق و (E)الستيكي 
گيربكس قرار مي گيرد و باعث نصب صحيح 

 .سيم كالچ مي گردد
بايد توجه داشت كه اين قطعات به گريس 

 .شته نشوندآغ
قبل از جا زدن فيلتر هوا و غيره چك شود كه 

 در وضعيت (G) و قفل كننده (F)آيا واشر 
 مطلوبي قرار دارند؟

سپس براي بستن، روش عكس باز كردن را 
 نسبت به 3بكار برده و طبق روش صفحه 

 .تنظيم دقيق سيم اقدام نمائيد
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 :باز و بست گيربكس از روي خودرو

رد نياز براي باز كردن ابزار مخصوص مو
 :گيربكس از روي خودرو عبارتند از

 

 و mm10 سيبك كش به قطرهاي [2] و [1]
mm13 .  

 

 
 

 ابزار بست شيلنگ كه به جاي آن ميتوان [3]
 .از گاز انبر معمولي استفاده كرد

 
 
 
 

  جك موتور[4]
 
 
 
 

 
 )كاپوت( نگهدارنده درب موتور [5]
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 :باز كردن از روي خودرو) الف

ابتدا خودرو را در سطح شيبدار قرار دهيد تا 
سپس . كار كردن روي خودرو آسانتر گردد

 [5]درب موتور را توسط ابزار مخصوص 
 .باال نگه داريد

 باز [3] را با استفاده از انبربست (1)بست 
 را باز (A)كنيد و سپس لوله بخارات روغن 

 . و لوله آن را باز كنيد(2)كرده و فيلتر هوا 
 را باز (3)كش باطري و بست هاي باطري رو

كرده و باطري را از روي سيني نگهدارنده 
 .باطري بيرون بياوريد

 
 

سپس همانطوريكه در بخش قبل بيان شد با 
دست سيم كالچ را بكشيد تا اهرم كالچ آزاد 

 .شود
 
 

اگر روش فوق امكان پذير نباشد و مكانيزم 
ا  ر(4)بطور اتوماتيك نصب شده باشد پيچ 

شل كنيد تا حداقل فاصله در پدال كالچ ايجاد 
 .شود

 
 

www.CarGarage.ir

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


 

10 

 
 و كائوچويي (5)انتهاي پوسته سيم كالچ 

 را به ترتيب باز كنيد و سپس (6)سيم كالچ 
متعلقات نگهدارنده سيم كالچ را از روي اهرم 

 .كالچ را جدا سازيد
 
 
 
 

سنسور  ((9) و كانكتور (8) و مهره (7)پيچ 
 .كنيدرا باز ) كيلومتر شمار

 
 
 

 مربوط به سرعت سنج خودرو (10)كانكتور 
 . را باز كنيد(12) و پيچ (11)و پيچهاي 

 
 

 (1)براي باز كردن دسته دنده ابتدا، گرد گير 
را از روي كنسول در آورده و دسته دنده 

(A) را به سمت باال كشيده و بيرون آوريد 
 . را باز كنيد(2)سپس پيچهاي 
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 [1] را توسط سيبك كش (6) و (5)ميله هاي 
 را (7) از سيبكهاي جدا كنيد سپس پيچ [2]و 

 .باز كرده و خودرو را توسط جك بلند كنيد
 
 
 
 

 اگزوز را باز (9) و بست فلزي (8)منجيد 
 .كنيد

 
 
 
 
 
 

 را باز كنيد و (11) و مهره هاي (10)پيچهاي 
 .اهرم دنده را خارج كنيد
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 . را باز كنيد(13)پيچ 
 
 
 

س ماشين را از روي جك به زمين بگذاريد سپ
 [4]و زنجير، تسمه و جرثقيل و جك موتور 

 . به گيربكس متصل كنيد(B)را در نقطه 
 
 

 را (15) و سه پايه (14)ضربه گير شماره 
 .باز كنيد

 
 
 

 . را باز كنيد(16)سپس خار حلقوي 
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 را باز كرده و سپس گيربكس (17)پيچهاي 
بلبرينگ كالچ به همراه . يدرا از موتور جدا كن

. دو شاخه را از پوستة گيربكس جدا كنيد
براي باز كردن كالچ، پيچهاي ديسك كالچ را 
باز كرده و صفحه كالچ بدين ترتيب آزاد مي 

 .شود
 
 
 

 وجود نداشته (18)پس از باز كردن ديسك كالچ چك كنيد كه هيچ نشتي در قيفي جلوي گيربكس 
در صورت مشاهده .  وجود نداشته باشد(19)در كاسه نمد ميل لنگ باشد و همچنين هيچ نشتي 

در ضمن وضعيت ساييدگي صفحه كالچ و لنت آن و شكستگي . عيوب فوق كاسه نمد را تعويض كنيد
 .فنرها كالچ را بررسي كنيد

 . ببنديد(A)الچ، پوسته كالچ را توسط پيچهاي پس از تعمير و رفع اشكال ك
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 . سفت كنيدdaN.m4 و پيچهاي اطراف گيربكس به موتور را به اندازه گيربكس را جا بزنيد
 را جا (20) و مهره (14) سفت كنيد و واشر ارتجاعي daN.m5/2 را به اندازه (15)پيچهاي پايه 

 آزاد [4]فشار روي واشر ارتجاعي را توسط جك موتور .  سفت كنيدdaN.m5/6بزنيد و مهره آن را 
و پيچها را به اندازه . درگير كنيد) پايه اش(اعي را با نگهدارنده واشر دوباره واشر ارتج. كنيد

daN.m3 را باز كنيد[7] و [6] و [5] و [4] سفت كنيد؛ در پايان جك موتور . 
 

 
 

 . بپوشانيدTOTAL-N3945 را با گريس (C)سطح تماس روي واشر 
 . با الستيك فشرده بپوشانيد(D) را در قسمت (6)گردگير 
چندين مرتبه كالچ بگيريد و چك كنيد ك هسيم كالچ هيچ گيري نداشته باشد . چ را جا بزنيدسيم كال

 سفت daN.m2/2پيچهاي استارت را به اندازه . در ضمن پدال در وضعيت مناسب قرار گرفته باشد
 . كنيد

 .عمليات بستن را بر عكس عمليات باز كردن ادامه دهيد
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 .ا بزنيد چك كنيد كه قطعات زير در موقعيت صحيح قرار داردقبل از اينكه فيلتر هوا را ج
 (E)واشر 

 (F)قفل كننده 
 

 :باز و بست اهرم دسته دنده
 :باز كردن

 . از روي قسمت مركزي كنسول خارج كنيد(1)گردگير 
 . را باز كنيد(2)پيچهاي .  را به سمت باال بكشيد و خارج كنيد(A)دسته دنده 
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 ـ جازدن 3
 

 
 

 . روي قرقري دسته دنده استفاده كنيد"ESSO NORVA 275" از گريس
 . استفاده كنيد(13) روي لوله "ESSO 3166"در ضمن از گريس 

 . عمل جا زدن قطعات را بر عكس باز كردن انجام دهيد.  سفت كنيدdaN.m8/0 تا (14)مهره هاي 
پيچهاي .  كنيد استفاده(7) براي پوشاندن شيارهاي پيچ "LOCTITE FRENETANCH"از چسب 

 .در پايان دسته دنده را جا بزنيد.  سفت كنيدdaN.m8/0 را با ترك (2)
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 :باز و بست پلوس
 :ـ ابزار مخصوص مورد نياز براي باز و بست پلوس عبارتند از1
 

 .عدد) 2( كابل نگهدارنده فنر [1]-
  قيچي نگهدارنده توپي چرخ [2]-
  ابزار بيرون آر سيبك [3]-
 ن كاسه نمد سمت راست ديفرانسيل جا زد[4]-
  جا زدن كاسه نمد سمت چپ ديفرانسيل [5]-
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  :ـ باز كردن پلوس2

براي راحتي كار يك چرخ را بلند كنيد سپس 
.  را داخل فنر جا بزنيد[1]ابزار مخصوص 

بمنظور اطالع از چگونگي عملكرد ابزار (
مخصوص به كتاب سيستم تعليق مراجعه 

ين عمل باعث نگه داشتن سيستم فنر ا) كنيد
 .سپس چرخ را باز كنيد. تعليق آن خواهد شد

 
 
 

 توپي چرخ را توسط (1)براي باز كردن مهره 
 نگهداريد و سپس مهره [2]ابزار مخصوص 

 . را باز كنيد(1)
 
 
 
 
 

خودرو را توسط جك باال برده و روغن 
 .گيربكس را خالي كنيد
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 :پلوس سمت راست
 

 را كامال شل كنيد بطوريكه پيچ (3)مهره هاي 
چكمه اي، كه بلبرينگ را نگه ميدارد آزاد شود 
و آن را به اندازه يك چهارم دور بچرخانيد تا 

 .بلبرينگ آزاد شود
 
 
 
 

 را باز كنيد و سيبك را به وسيله ابزار (4)پيچ 
 .جدا كنيد) اهرم سيبك كش ([3]مخصوص 

 
 
 
 
 
 

رده و پلوس را از توپي ديسك چرخ جدا ك
 .پلوس را باز كنيد
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 .  را بگيريد(5)الستيكي ضربه گير 

 (B)يك تكه نوار چسب را روي سطح 
) جايگاه نشست كاسه نمد ديفرانسيل(

بچسبانيد تا از صدمه ديدن آن جلوگيري 
 .شود

 
 
 
 
 :ـ جا زدن پلوس3

قبل از بستن پلوس موارد زير را بررسي 
 .نمائيد

ود نداشته  وج(5)ـ هيچ لقي در مفصلها 
 .باشد

  (6)ـ وضعيت گردگيري هاي پلوس 
 (7)ـ رولبرينگ 

در صورت اشكال در هر مورد فوق آنها را 
 .تعويض يا تعمير كنيد

 

www.CarGarage.ir

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


 

21 

 

www.CarGarage.ir

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


 

22 

پس از تميز كردن، هزار خاري دوسر پلوس و توپي آن همچنين هزار خاري دنده هاي خورشيدي 
 .ائيد آغشته نمTOTAL 3945ديفرانسيل ر ابا گريس مولتي پرپوز 

 
 :پلوس سمت راست

 
 و كنس آن در روي دسته موتور سمت راست پائين را (7)پس از تميز كردن، بوش بيروني رولبرينگ 

 . آغشته كنيدTOTAL 3945با گريس مولتي پرپوز 
 
 

كاسه نمد سمت چپ و راست ديفرانسيل را 
.  جا بزنيد[5] و [4]توسط ابزار مخصوص 

نمد پلوس چسب را از روي نشيمنگاه كاسه 
سپس پلوس را در ديفرانسيل جا . باز كنيد

 .بزنيد
 
 
 
 

 :پلوس سمت راست
 

 در جاي (C)الستيكي ضربه گير را در شيار 
 .خودش قرار دهيد
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. پلوس را در توپي ديسك چرخ جا بزنيد
 [3]سپس سيبك را توسط ابزار مخصوص 

 daN.m4 را به اندازه [4]جا بزنيد و پيچ 
 .سفت كنيد

 . را باز كنيد[3]خصوص ابزار م
 را بدين ترتيب سفت (5)مهره هاي نگهدار 

 را به (5)كنيد كه ابتدا يكي از مهره هاي 
 سفت كرده سپس مهرة daN.m5/0اندازة 

 سفت كنيد و در daN.m1ديگر را به اندازة 
 ديگر سفت daN.m 5/0پايان مهرة اول را 

كنيد و بدين ترتيب هر دو مهره به اندازة 
daN.m1 سفت شده است. 

بر طبق دستورالعمل مربوطه داخل گيربكس 
 .روغن بريزيد

 را بــــا گــــريـــس (1)روي مــهــــرة 
"MOLYKOTE D321R" گريسكاري 

 .كنيد
 سفت daN.m5/24 را به اندازه (1)مهره 

 [2]كنيد براي اينكار از ابزار مخصوص 
استفاده كنيد سپس پين آن را توسط سمبة 

 .د جا بزني[6]
در پايان چرخ را جا زده و پيچهاي آن را به 

 . سفت كنيدdaN.m 5/8اندازة 
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 ـ مشخصات 1

 
 

 : مشخص شده است  شامل(A)سطح و ناحيه پالك شناسائي كه با عالمت 
 شركت سازنده  •
 شماره سريال  •

 
 ـ گشتاور پيچها و مهره ها 2

پيــچ نگهـدارنــده انتهــائي بلبــرينگ  )1
daN.m 75/1 

 daN.m3/2 پوسته دنده پنج پيچ )2

 daN.m5پيچ نگهدارندة پوستة كالچ  )3

پيچ محكم كننده قبل از راهنماي  )4
 daN.m2بلبرينگ كالچ 

پيــچ محكم كننــده پوستــه كالچ به  )5
 daN.m2گيربكس 

 daN.m 75/13مهرة شافت خروجي  )6

 

www.CarGarage.ir

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


 

25 

 
 
پيـــچ سوئيــچ المــپ دنـــده عقـب  )7

daN.m5/2  
  daN.m5/2پيچ سرريز و روغن  )8

 daN.m5/2پيچ تخليه روغن  )9

 
 
 
 

 پيــچ نگهـــدارنده دنــده پينيــــون  )10
 كيلومتر شمار
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 تميز كردن و تعمير قطعات گيربكس 
 :توجه

 .ـ از ابزار نوك تيز و سايشي براي سطوح اتصال پوسته ها و قطعات استفاده نكنيد
 .ز آب گرم تميز كنيدـ چسب را با استفاده ا

 .ـ قسمتهائي كه نياز به تعميرات ندارند جا بزنيد
 .ـ لوازم يدكي را ابتدا روغنكاري كرده سپس جا بزنيد

 

 :تعويض گردند شاملقطعاتي كه بايد در هنگام تعمير اساسي 
 واشرها و كاسه نمدها •
 پين ها  •

 بلبرينگ و كنس بلبرينگ  •

 خار فنري و خار حلقوي •

 )راهنماي بلبرينگ كالچ(جلوي گيربكس پيچهاي قيفي  •

 بلبرينگ شافت كالچ •

 مهره سفت كننده شافت •

 پيچ محكم كننده پوسته مياني  •
 

 )براي جلوگيري از تداخل بين قطعات(قطعات ذيل را بصورت دو تايي نگهداري كنيد 

 پوسته كالچ و پوسته مياني •

 اهرم انتخاب دنده و شافت •

 شافت هرزگرد كالچ و اهرم •

 و اهرمانگشتي  •

 ماهك و ميل ماهك  •
 

 .ـ كارهاي اوليه به كارهائي گفته مي شود كه قبل از شروع تعميرات انجام مي گيرد
 .ـ كارهاي تكميلي به كارهائي گفته ميشود كه پس از انجام روش تعميرات انجام مي گيرد
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 :فصل دوم
 تعمير اساسي گيربكس

MA5و متعلقات آن  
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 ز ابزار مخصوص مورد نيا

 
 
 

  FACOMUZO پولي كش [1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بلبرينگ كش [2]
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مهره شافت دنده پنج را با استفاده از 
نده به روش زير باز  ددرگير كردن دو

 .كنيد
 را به سمت داخل كشيده و Aاهرم 

 بطرف باال كشيده Bسپس آنرا به حالت 
 . درگير كنيدc را مطابق 5و ماهك دنده 

 
 :نوع اول

 مهره مربوطه از نوع در صورتيكه
 را (2)ابتدا مهره .  پر باشد6معمولي و 

شل كنيد و كشوئي دنده پنج را به حالت 
 و واشر (2)خالص درآوريد و مهرة 

(E) و توپي (D) را عالمتگذاري كنيد و 
را بيرون ) كشوئي و توپي(اين مجموعه 

كشوئي را با استفاده از يك . آوريد
نر و پارچه بپوشانيد تا ساچمه و ف

 .راهنماهاي آن محفوظ بماند
 

 :نوع دوم
 كه [2]با استفاده از ابزار مخصوص 

بكس باز كردن مهرة سرشفت به شمارة 
(0.317-z)ميباشد مهره را شل كنيد  .

سپس ماهك دندة پنج را به حالت خالص 
 .درآوريد
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 باز كردن گيربكس
 . را باز كنيد(1)مربوط به دنده پنج ) انتهائي(درپوش فلزي : در اين مرحله

 

 
 

 .سپس با استفاده از يك سمبه، بين ماهك را از ميل ماهك دنده پنج جدا كنيد
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مهره شافت دنده پنج را با استفاده از درگير 
 .كردن دودنده به روش زير باز كنيد

 را به سمت داخل كشيده و سپس آنرا Aاهرم 
 5 بطرف باال كشيده و ماهك دنده Bبه حالت 
 . پايين كشيده تا درگير شودCرا مطابق 

 
 :نوع اول

در صورتيكه مهره مربوطه از نوع معمولي و 
 را شل كنيد و (2)ابتدا مهره .  پر باشد6

كشوئي دنده پنج را به حالت خالص درآوريد 
 را باز كنيد و (3) و واشر كفي (2)و مهره 

 را (D) و توپي (E)سپس كشوئي 
ي و كشوئ(عالمتگذاري كنيد و اين مجموعه 

كشوئي را با استفاده . را بيرون آوريد) توپي
از يك پارچه بپوشانيد تا ساچمه و فنر و 

 .راهنماهاي آن محفوظ بماند
 

 :نوع دوم
 كه بكس [2]–با استفاده از ابزار مخصوص 

 مهره را –باز كردن مهرة سرشافت ميباشد 
سپس ماهك دندة پنج را به حالت . شل كنيد

 .خالص درآوريد
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 و همچنين (7) و واشر خورشيدي (6) مهرة

سپس كشوئي .  را باز كنيد(8)واشر كفي 
(G) و توپي F را عالمتگذاري كرده، سپس 

كشوئي و توپي را به وسيلة پارچه بپوشانيد 
 .تا ساچمه و فنر و راهنماهاي آن گم نشود

 
 را 5سپس مجموعة توپي و كشوئي دندة 

وي  را از ر(10)جدا كنيد، در انتها ماهك 
 .ميل ماهك جدا كنيد

 
 

 همزمان (1)با استفاده از يك عدد پولي كش 
 .مغزي كشوئي و دنده پنج را خارج كنيد

 
 

 و واشر شافت (11)ابتدا در خار حلقوي 
 . را از روي شافت ورودي جدا كنيد(12)

، بوش فاصله (13)سپس بلبرينگ سوزني 
 را از (15) و واشر فاصله انداز (14)انداز 

 .ت خروجي بيرون بياوريدروي شاف
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سپس دندة روي شافت ورودي را با 
 . جدا كنيد[1]استفاده از ابزار 

 
 
 
 
 

 را باز كنيد و سپس تثبيت (16)پيچهاي 
 را مطابق شكل از روي (17)كنندة بلبرينگ 

 .گيربكس جدا كنيد
 
 
 
 

از پيچهاي دوسر در صورتيكه در گيربكس 
 پوسته، رزوه استفاده شده باشد در روي

 . آنها را عالمتگذاري كنيد
 را باز كنيد و (18)پيچهاي مربوط به پوسته 

 .پوسته را جدا كنيد
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 باز كردن شافت ورودي و خروجي و ديفرانسيل

ـ پس از اينكه گيربسك از روي خودرو پياده شد و پوسته عقب و مياني جدا شد، حال شافت 1
 .ز كنيدورودي و شافت خروجي را مطابق روش ذيل با

 
 
 (1)ـ ابتدا شافت هرز گرد دنده عقب 2

 و چرخدنده (2)و روكش پالستيكي 
 . را جدا كنيد(3)واسطه هرزگرد 

 
 
 
 
 
 
ـ سپس مطابق شكل با فشار دادن 3

اهرم ماهك دنده عقب به سمت پائين و 
، ماهك دنده عقب (4)خارج كردن پين 

 .آزاد ميگردد
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 را (5)مطابق شكل مقابل ماهك دنده عقب 
 .جدا كنيد

 . را درگير كنيد2با استفاده از ماهك دنده 
 
 
 
 
 
 

 پين مربوط به قسمت [6]سپس توسط سمبه 
 . كنترل ماهك ها را جدا كنيد

توجه داشته باشيد كه پين از داخل پوسته 
گيربكس خارج شود و آنرا تعويض كرده و با 

 .پين نو جايگزين كنيد
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 و الستيك آببندي (7)اهرم انتخاب دنده 
 . را بيرون بكشيد(8)

 
 و (9)با خارج كردن اهرم انتخاب دنده فنر 

 كه در داخل (10)نگهدارنده هاي فنر 
قسمت كنترل ماهك ها قرار دارند آزاد 

 .ميشوند
 
 

 را از قسمت كنترل ماهك ها (11)قفل كن 
 .جدا كنيد

 
 
 

ورودي، مطابق شكل، مجموعه شافت 
شافت خروجي، ماهكها و ميل ماهكها را با 
همديگر و بصورت يك مجموعه از روي 

 .پوسته زيرين گيربكس جدا كنيد
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 را باز كنيد و (12)پيچهاي صفحه جدا كننده 
 .آنرا خارج كنيد

 
 
 
 
 

فنر و ساچمه مربوط به ماهك دندة عقب را 
سپس ديفرانسيل را از پوستة كالچ . جدا كنيد

 .ج كنيدخار
 
 
 
 

مطابق عكس روش گفته شده ميتوان شافت ورودي، شافت خروجي، ديفرانسل را بر روي گيربكس 
 .البته در موقع مونتاژ دقت گردد كه قطعات شستشو شده و با باد خشك شده باشد. مونتاژ نمود
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 :باز و بست كامل شفت ورودي

 

 
 

با استفاده از ابزار مخصوص مورد نياز 
 ميتوان چرخدنده هاي شافت مطابق شكل

روش كار به . ورودي را كامالً باز نمود
 :ترتيب ذيل ميباشد

گيربكس را باز كرده و پوستة گيربكس را 
باز كنيد، سپس شافت ورودي شافت 

 .خروجي و ديفرانسيل را جدا كنيد
مطابق شكل و با استفاده از بلبرينگ كش 

 را جدا 4 مربوط به دنده (3)، بلبرينگ [1]
 .نيدك
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 مربوط (4)با استفاده از پرس بلبرينگ 
به دنده يك را از روي شفت ورودي جدا 

 .كنيد
 
 
 
 ـ نصب مجدد 4

توجه داشته باشيد هر گاه بلبرينگ را از 
روي شافت ورودي خارج كرديد، 
نبايستي از همان بلبرينگ مجدداً استفاده 
گردد، دقت كنيد كه محل بلبرينگ شافت 

 بوده و خراشيدگي در وضعيت مناسب
 .و بريدگي بر روي شافت مشاهده نگردد

 
 

اگر در زمان باز كردن قطعات را عالمتگذاري كرده ايد، در موقع نصب مجدد، عالمتها را در نظر 
 .بگيريد

 . از لوازم يدكي سالم و تميز استفاده كنيد
نگ را بر روي شافت ورودي  بلبري[3]و ابزار بلبرينگ سالم را جايگزين كرده و با استفاده از پرس 

 .مونتاژ كنيد
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سپس شافت ورودي را برگردانده، دنده هاي 
مربوطه را روي شافت قرار دهيد، سپس 
بلبرينگ سالم را روي شافت قرار دهيد و با 

 و زير پرس، بلبرينگ را [3]ابزار استفاده از 
 .جا بزنيد

در موقع نصب توجه داشته باشيد شيار 
 .ه سمت باال باشد ب(A)روي بلبرينگ 

 
 
 

 و خار فنري (2)سپس واشر فاصله انداز 
 برروي شافت قرار دهيد و با استفاده از (1)

 . بر روي شافت مونتاژ كنيد[2]ابزار 
 
 
 
 

 را در (1)با استفاده از انبر قفلي خار فنري 
محل خود جا بزنيد و از قرار گرفتن صحيح 

 در محل خود اطمينان (1)اين خار فنري 
 .ل كنيدحاص
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 :باز و بست شافت خروجي
 
 :ـ ابزار مخصوص مورد نياز1
 

 
  بلبرينگ كش[1]
 4 ابزار جازدن بلبرينگ شافت خروجي دندة [2]
  ابزار بيرون آوردن خار[3]
  واشر فاصله انداز [4]
 4 ابزار جازدن بلبرينگ شافت خروجي دندة [5]
 شافت خروجي ابزار جا زدن خار حلقوي [6]

 
 كردن ـ باز 2

 را از (1)با استفاده از خار باز كن، خار 
 را (2)روي شافت جدا كنيد، سپس واشر 

 .جدا كنيد
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 و پرس هيدروليكي، [1]با استفاده از ابزار 
 . را خارج كنيد(3)بلبرينگ 

 
 

 و همچنين چرخ دندة متحرك (4)واشر دنده 
 . را جدا كنيد(5)دندة چهار 

ندة چهار و  مربوط به د(6)دندة برنجي
 مربوط (8) و دندة برنجي (7)كشوئي و توپي

 .به دندة سه را از روي شافت خارج كنيد
توجه داشته باشيد كه كشوئي و توپي را از 
همديگر جدا نكنيد، تا از پرتاب شدن ساچمه 

 .ها و فنرها و راهنماها جلوگيري گردد
 
 
 

 و چكش، [3]با استفاده از ابزار خاردار آر 
 . را از روي شافت جدا كنيد(9)خار فنري 
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 :قطعات ذيل را به ترتيب باز كنيد
  چرخدندة متحرك دنده سه(10)
  خار حلقوي نگهدارندة دندة سه (11)
  چرخدندة متحرك دندة دو(12)
  دنده برنجي دندة دو (13)
 كه چرخدندة مربوط 2 و 1 كشوئي و توپي دندة (14)

 .فته استگربه دندة عقب نيز بر روي آن قرار 
  دنده برنجي دندة يك (15)
  خار حلقوي دندة يك (16)
  چرخدندة متحرك دندة يك (17)
  خار حلقوي دندة يك (18)
  كائوچوئي روغن گير(19)

 را (14)توجه داشته باشيد كه كشوئي و توپي 
 نكنيد تا از پرتاب شدن ساچمه ها، از هم جدا

 .فنرها و راهنماها جلوگيري شود
 را با استفاده از جك هيدروليكي (20)بلبرينگ 

 .خارج كنيد
 
 )نصب مجدد(ـ مونتاژ 3

توجه داشته باشيد، هر گاه بلبرينگ را از روي شافت خروجي خارج ميكنيد، نبايستي از همان بلبرينگ 
براي بستن گيربكس استفاده شود، دقت كنيد كه محل بلبرينگ شافت در وضعيت مناسب بوده و 

 .گي بر روي شافت مشاهده نگرددخراشيدگي و يا بريد
اگر در زمان باز كردن قطعات را عالمت گذاري كرده ايد در موقع نصب مجدد، حتماً عالئم را در نظر 

 .بگيريد
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 . را بر روي پرس جا بزنيد(20) بلبرينگ نو [4] و [5]با استفاده از ابزار 

 

 
 

مائيد و از صحت مونتاژ آن اطمينان پيدا با استفاده از انبر قفلي، خار فنري را در محل خود نصب ن
 .كنيد
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 .مطابق شكل قطعات را به ترتيب جا بزنيد
 . قرار دهيد7 و14 و كشوئي B در روي انگشتي رينگ (A)دقت كنيد كه زبانه مربوط به دنده برنجي 

  چرخدندة محرك دندة يك (17)
  خار فنري (16)
 دنده يك /  دنده برنجي (15)
 ي و كشوئي دندة يك و دو  توپ(14)
  دنده برنجي دنده دو (13)
  چرخدندة محرك دندة دو (12)
  خار فنري (11)
  چرخدندة محرك دندة سه(10)

  خار فنري(9)
  دنده برنجي دنده سه (8)
  توپي و كشوئي دندة سه و چهار (7)
  دنده برنجي دندة چهار(6)
  چرخدندة محرك دندة چهار (5)
  واشر (4)
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كنيد كه كائوچوئي روغن گير در زير دقت 

 نيرو 2Tonپرس نباشد، همچنين بيش از 
 .وارد نكنيد

 نو را بر روي شافت قرار (3)يكعدد بلبرينگ 
 آن به سمت باال (E)دهيد، بصورتيكه شيار 

 و با پرس [2]سپس با استفاده از ابزار . باشد
هيدروليك بلبرينگ را در محل مربوطه قرار 

 .دهيد
 
 

 و خار فنري را بر روي (2)شر سپس وا
شافت قرار دهيد، با استفاده از خار باز كن، 

 .خار فنري را در محل شيار خار قرار دهيد
 
 
 
 

، خار را در محل خود [6]با استفاده از ابزار 
 قرار دهيد، 

شده از لوازم دقت كنيد كه قطعات استفاده 
 .يدكي نو باشد
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 :باز و بست توپي كشوئي

 
  مخصوص مورد نياز ابزار) 1

  ابزار جان زن فنر و شاچمة دنده برنجي[1]
  ابزار جان زن كاسه نمد سمت چپ ديفرانسيل[2]

 
 
 
 
 مشخصات دنده برنجي ) 2

  كشوئي1-
  توپي 2-
  ساچمه 3-
  فنر 4-
 )خار موشكي( راهنماي كشوئي 5-
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 5، 4، 3توپي و كشوئي دندة ) 3

   كشوئي (12)
  توپي(13)
 چمه  سا(14)
  فنر (15)
  خار موشكي (16)

 
 

در صورتيكه بخواهيد از توپي و كشوئي 
. دوباره استفاده كنيد) مجموع سنكرونيزه(

موقعيت توپي و كشوئي را نسبت بهم 
 .عالمتگذاري كنيد

توپي و كشوئي را در داخل ظرف از همديگر 
جدا كنيد تا قطعات آن به آساني در دسترس 

 .باشد
 
 :2 و 1 كشوئي مجموعه توپي و) 4

 به 2 و 1در موقع مونتاژ توپي و كشوئي 
 روي توپي توجه گردد كه در جهت Aشيار 
در هنگام .  روي كشوئي قرار گيردBشيار 

مونتاژ به عالمتي كه هنگام باز كردن گذاشته 
 در كشوئي (c)ايد و موقعيت نصب شيار 

(D)در توپي توجه كنيد . 
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آنرا نگهداريد،  را قرار داده و (5)خار موشكي 
 .سپس فنر را جا بزنيد

 را روي فنر قرار داده و توسط (3)ساچمه 
پيچ گوشتي روي ساچمه فشار وارد آوريد تا 

 . قرار گيرد(1) و كشوئي (4)بين فنر 
 
 
 

، (2) و (1)براي نصب توپي و كشوئي، دنده 
 توپي، بايد هم جهت با سمتي كه (E)شيار 

كشوئي  روي (F)محل قرار گرفتن ماهك 
 .است، قرار گيرد

اگر در هنگام باز كردن عالمتگذاري كرده ايد، 
 .حتماً به عالمت آن توجه كنيد

 
 
 

 و موقعيت (7) روي توپي (G)موقعيت شيار 
 را توسط ابزار جا زدن (1)سوراخ شماره 

 .دنده برنجي، جا بزنيد
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 .فنر و ساچمه را روي توپي قرار دهيد

 
 
 
 
 
 
 

،  10 پيچ گوشتي چهار سو با استفاده از يك
. فنر و ساچمه را به سمت پايين فشار دهيد

 . را جا بزنيد(9)سپس خار موشكي 
 
 
 
 

 را در داخل سوراخ قرار (8)اچمه ـس ســسپ
وپي را در داخل ابزار ـس تــد و سپـــدهي

 .مخصوص بچرخانيد
زار ــده روي ابــك شـاي حــاره هــاز شم
 .روي كنيدــوص پيــمخص
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 را از سمت صاف دنده، روي پايه (6)كشوئي 

توپي و كشوئي را هنگام باز كردن . قرار دهيد
 .با ابزار مخصوص عالمتگذاري كنيد

 
 
 
 

 را روي كشوئي قرار داده و از ابزار [1]ابزار 
 . استفاده كنيد[2]

 
 
 

 :5 و 4 و 3جا زدن دنده برنجي 
 (H)، شيار 4 و 3براي نصبد دنده برنجي 

 ماهك روي (I)در سمت مخالف محل توپي، 
 .كشوئي باشد

 
 
 

براي نصب كشوئي و توپي، دنده پنج، هيچ 
 .جهتي پيش بيني نشده است و فرقي ندارد
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 :باز و بست مجموعه ماهك و ميل ماهك

 
  2 و 1 ماهك دنده (1)
 4 و 3 ماهك دنده (2)
 5 ماهك دنده (3)
  ماهك دنده عقب (4)
 ه عقب نگهدارنده ماهك دند(5)
 4 و 3 شافت ماهك دنده (6)
  شافت ماهك دنده عقب و دنده پنج(7)
  فنر قفل كن دنده عقب(8)
  حلقه نگهدارنده فنر قفل كن دنده عقب (9)
(A) قطعه نگهدارنده و كنترل ماهك دنده 
 پنج
(B) پين محرك ماهك دنده عقب  
(C) تيرك كنترل نگهدارنده دنده عقب و 

 ماهك دنده پنج
 
 

 : و رابط دنده عقب2 و 1دن ماهك دنده باز كر
بدليل اينكه شافت دنده عقب و اهرم نگهدارنده با هم سوراخ ميشوند، مجموعه اش با هم نگهداري مي 

 .گردد
 .فنر قفل كن دنده عقب، حلقه نگهدارنده فنر و پين چاك دار را جدا كنيد

 .شافت را از روي نگهدارنده كنترل ماهك دنده عقب جدا كنيد
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 : و دنده عقب2 و 1ستن ماهك ب

 
 و نگهدارنده (E) و (D)به موقعيت قطعه كنترلي .  را نصب كنيد2 و 1شافت نگهدارنده كنترل و ماهك 

 . توجه داشته باشيد(1)دنده 
 .پين چاك دار و خار حلقوي نگهدارنده فنر قفل كننده دنده عقب و فنر قفل كننده دنده عقب را جا بزنيد
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 :ديفرانسيل باز و بست 
 ـ ابزار مخصوص مورد نياز 1

 
 
 ـ مشخصات ديفرانسيل2
 

 در روي 168mmدنده كرانويل به قطر 
 داراي (a)پينتون ديفرانسيل، در قسمت عقب 

 .برآمدگي ميباشد
 
 : ـ باز و بست3
 خار حلقوي) 1
 ميل هرز گرد) 2
 دنده هرزگرد) 3
 دنده سرپلوس) 4
 محفظه كائوچوئي) 5
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يلومتر شمار را توسط پيچ گوشتي و دنده ك
 .به آرامي جدا كنيد

 
 
 
 
 

 [1] و ابزار [3]با استفاده از بلبرينگ كش 
 . را جدا كنيد(13)بلبرينگ 

 
 
 
 
 
 

 مونتاژ مجدد
 B، بلبرينگ [2]با استفاده از ابزار مخصوص 

 .را بر روي ديفرانسيل نصب كنيد
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 .دنده كيلومتر را جا بزنيد

 را بصورتي جا بزنيد (5)ئي پوسته كائوچو
سمت دنده . ( به سمت باال باشدAكه لبه 
 )كيلومتر

 
 
 
 

 و چرخدنده (4)دوچرخدنده سرپلوس 
 . را جا بزنيد(3)هرزگرد 

 
 
 
 

پس از قرار دادن چرخدنده هاي هرزگرد و 
دنده سرپلوس آنها را چرخانيده تا در هنگام 
محل خود قرار گيرند، سپس ميل محور 

 . را جا بزنيد(7)هرزگرد 
 را روي پوسته (6)در انتها خار حلقوي فنري 

 .ديفرانسيل جا بزنيد
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 :باز و بست متعلقات پوسته گيربكس

 ابزار مخصوص مورد نياز
  ابزار جا زدن كنس بلبرينگ ديفرانسيل[1]

 
 
 
 
 
 
 

 را (1)كنس بلبرينگ سمت چپ ديفرانسيل 
از محل شكاف روي پوسته و با استفاده از 

 .سمبه خارج نمائيديك 
 
 
 
 
 
 

 كنس بلبرينگ نو را [1]با استفاده از ابزار 
 .در سمت چپ ديفرانسيل جا بزنيد
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 :باز و بست پوستة كالچ و متعلقات
 :ـ ابزار مخصوص مورد نياز1

 

 
  ابزار جا زدن كنس بلبرينگ [1]
  ابزار بيرون آوردن پين دو شاخة كالچ[2]
 فحة مياني  ابزار مخصوص باز و بست ص[3]

 
 ـ باز كردن پوسته كالچ2

.  را بيرون آوريد(1)پين هاي هم مركز كننده 
 .پوسته كالچ را برگردانيد

 
 

توجه كنيد، اگر از بلبرينگ مجدداً؛ استفاده مي 
 . كنيد، از همان كنس استفاده كنيد

 را (2)كنس بلبرينگ سمت راست ديفرانسيل 
 .يدبا كمك گرفتن از شيار پوسته بيرون آور
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 :دندهباز كردن اهرم تعويض 

 را جا (C1)، قطعه [2]با استفاده از ابزار 
 پين (C2)بزنيد، سپس با استفاده از پين 
 .دو شاخه كالچ را بيرون آوريد

 
 
 
 

 و شافت انتخاب (3)اهرم انتخاب دنده 
 را (5) را خارج كرده و كاسه نمد (4)

 .خارج كنيد
 
 
 
 

نماي بلبرينگ پيچ نگهدارنده قيفي يا راه
 را باز كنيد، و قيفي را از محل (6)كالچ 

 .خارج كنيد
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، (C2) و پين (C1)با استفاده از ابزار 
پين دو شاخه كالچ را حركت دهيد، 

 .سپس ابزار را باز كنيد
 
 
 
 
 
 

 را جايگزين كنيد، وبا استفاده (C4)پين 
 پين دو شاخه كالچ را جدا (C1)از ابزار 

 .كنيد
 
 
 

 م كالچ اهر7-
  بوش باالئي 8-
  دو شاخة كالچ9-

  بوش پائين 10-
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باز كردن صفحه مياني به همراه دنده 

 :پنج و مكانيزم دنده عقب
 را خارج (11)با استفاده از دريل، پرچ 

نگهدارنده دنده پنج و مكانيزم قفل . كنيد
 . را جدا كنيد(12)دنده عقب 

 
 
 
راه ـي همـانـه ميــردن صفحـاز كــب
اي شافت ــا بلبرينگ توپي راهنمب

 :چرخدنده درگير
به (پوسته مياني را روي يك قطعه چوب 

. قرار دهيد)  سانتيمتر250×50×95ابعاد 
 را با استفاده (13)سپس بلبرينگ، سوزني 

 . خارج كنيد[3]از ابزار 
 
 
 

پوسته مياني را روي قطعه چوب قرار دهيد 
  را با استفاده(14)سپس بلبرينگ خارجي 

 .  خارج كنيد[3]از ابزار 
 
 

www.CarGarage.ir

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


 

62 

 
 :ـ نصب قطعات پوستة كالچ4

پوستة كالچ و پوستة مياني را از اهرم 
كالچ و شافت آن در موقع تعميرات 

 .محفوظ نگهداريد
همچنين، سه پيچ مربوط به قيفي 
راهنماي بلبرينگ كالچ كه در داخل 

پس از . پوستة گيربكس قرار ميگيرد
 در ضمن باز كردن حتما تعويض كنيد،

رزوه هاي داخل پوسته بايستي كامال 
پس از بستن پيچهاي قيفي . تميز باشد

راهنماي بلبرينگ كالچ، آنها را به اندازة 
daN.m1محكم كنيد . 

توجه داشته باشيد كه لبة كاسه نمد 
شافت ورودي نميتواند از قيفي 

 . راهنماي بلبرينگ كالچ جدا گردد
ة ، اهرم دو شاخ(10)بوش پالستيكي 

 را در محل (8) و بوش باالئي (9)كالچ 
 .خود جا بزنيد

 . را نصب كنيد(7)سپس اهرم كالچ 
 

 را روي اهرم دو شاخة كالچ [2]ابزار 
 و [C1]قرار دهيد و با استفاده از ابزار 

[C2] و [C3] يك پين جديد را جا ،
 .بزنيد
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براي كامل جا زدن پين دو شاخة كالچ، 
 .اده كنيد استف[C2]از ابزار 

 
 
 
 

 :جا زدن پولك برنجي
با استفاده از ابزار، پولك برنجي قابل 

 .انبساط را جا بزنيد
 
 
 
 

 :جا زدن اهرم تعويض دنده
 با گريس بين شيار لبه هاي كاسه نمد 

 . را بپوشانيد(5)بيروني 
 و شافت انتخاب (5)يكعدد كاسه نمد نو 

 را جا بزنيد، سپس اهرم انتخاب (4)دنده 
 . را جا بزنيد(3)دندة 
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 را روي اهرم انتخاب دنده قرار (2)ابزار 
 و به همراه [C1]دهيد و با استفاده از ابزار 

 شروع به جا [C3] و [C2]قطعات كمكي 
 .زدن پين ميكنيم

 
 
 
 
 

 [C2]براي جا رفتن كامل پين از ابزار كمكي 
 .استفاده مي كنيم

 
 
 
 
 

 :پوستة كالچ
يفرانسيل را با كنس بلبرينگ سمت راست د
 و يك پرس [1]استفاده از ابزار مخصوص 

 .هيدروليك جا بزنيد
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 را در روي پوستة (1)پين هاي راهنما 
 .مياني گيربكس جا بزنيد

 
 
 
 

 را (12) و دنده عقب 5مكانيزم قفل دنده 
نصب كنيد، سپس با استفاده از انبر پرچ 

 . را چا بزنيد(11)كن، پرچ 
 
 
 
 
 
 

 : ميانيمونتاژ پوستة
پوستة مياني را روي قطعة چوبي قرار 

، [3]دهيد و با استفاده از ابزار مخصوص 
 را (14) و رينگ خارجي (13)رينگ داخلي 

 .روي پوستة مياني جا بزنيد
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 :جا زدن شفتهاي ورودي و خروجي ديفرانسيل

 
 :ـ اقدامات اوليه1

 .پوستة كالچ را نصب كنيد
 
 :ـ جا زدن قطعات2

وستة كالچ را با استفاده از فشار شيارهاي پ
 .باد تميز كنيد و شيار پيچي را نيز تميز كنيد

 دنده و انگشتي قفل كننده (1)ديفرانسيل 
 . را جا بزنيد(3)ماهك دنده عقب 

 و پوستة كالچ  (4)سطح تماس پوستة مياني
 .، بپوشانيدE12را با چسب 

 در پوستة Aماهك انتخاب دنده را در دهانة 
 .ار دهيدمياني قر

 .پوستة مياني را جا بزنيد
 پوستة مياني را حتماً با استفاده :يادآوري

 عدد پيچ محكم كنيد و آنها را به ميزان 11از 
daN.m5محكم كنيد . 

 
 در زمان باز نمودن قطعاتي مانند كنس بلبرينگ و شفت ماهك، پيچ ها را از مواد چسبنده :يادآوري
 .پاك كنيد
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كشوئي سنكرونها قرار دهيد ماهك ها را در 
و شافت خروجي را با شافت ورودي جفت 

 .كنيد و مجموعه را داخل پوسته جا بزنيد
 
 
 
 

 را در كليد قفل دنده (5)انگشتي درگيري 
 . وارد كنيد(6)

 
 
 
 
 
 

 :اولين مرحلة جا زدن
قطعات را بوسيلة انگشتي درگير به طور 

 و (C) و قاب (B)همزمان در شافت ماهك 
 . را جا بزنيد(D) شافت انتخاب دنده ماهك
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 :دومين مرحله

قطعات را بوسيلة انگشتي درگير بطور 
 جا (E)همزمان بر روي شافت ماهك 

 .بزنيد
 
 
 
 

 را در دو طرف (8)واشرهاي نگهدارندة 
 قرار دهيد و آنها را در محل نشان (7)فنر 

 .داده شده، جا بزنيد
 را همراه با يك (10)شافت درگيري 

 كه داخل آن را با گريس (9)ردگير نو گ
 .آغشته نموده ايد، جا بزنيد

 
 
 
 

انگشتي درگير و شافت بر روي : توجه
پين . هم توسط يك پين نصب مي شوند

 را در محل خود بر روي (11)شيار دار 
 .انگشتي درگير و شافت، جا بزنيد
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 را با يوغ ماهك (12)ماهك دنده عقب 
 .مربوطه، درگير كنيد

 
 
 
 
 

 را فشار (12)به آهستگي ماهك دنده عقب 
 را در محل مربوطه جا (13)دهيد و پين 

 . بزنيد
 و شافت دنده عقب (14)واسطه دنده عقب 

 را جا (16) و فاصله انداز پالستيكي (15)
 .بزنيد
 (F) شافت را در قسمت پله اي :توجه

 .بچرخانيد تا در داخل پوسته، جا بيفتد
نده عقب را جا بزنيد و قفل كنندة د: توجه

 و فنر (17)كنترل كنيد كه خار حلقوي 
 بر روي ميل ماهك (18)برگردان دنده عقب 

 . قرار داشته باشند2 و 1دنده 
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 ـ جا زدن 2

 .قفل كننده دنده عقب را جا بزنيد: توجه
از نصب خار حلقوي و فنر برگردان دنده 

، مطمئن 2 و 1عقب روي شافت ماهك 
 .شويد
 E15ل تماس دو پوسته را با چسب مح

 .بپوشانيد
 

 و اهرم (1) كاسه نمد شفت درگير :توجه
 . را جا بزنيد(2)

پوستة گيربكس را جا بزنيد و دقت كنيد كه 
پيچ هاي دو سر رزوه با عالمتهاي 

پيچ ها را به . مشخص شده، هماهنگ باشند
 . دكانيوتن متر محكم كنيد75/1مقدار 
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 . ا با فشار باد، تميز كنيدشيارهاي پوسته ر
 را (3)نيم حلقه هاي قفل كننده بلبرينگ ها 

آنها به سمت باال ) قوس(طوري كه برآمدگي 
 .باشد، جا بزنيد

 را ببنديد و با ميزان (4)پيچ هاي 
daN.m75/1محكم كنيد . 

دسته دنده را حركت دهيد تا از مونتاژ صحيح 
 .قطعات، مطمئن شويد

 
 

 : MA5گيربكس 
 را بر روي ميز كار (A)اي شافت ورودي انته

 .قرار دهيد و آنرا فشار دهيد
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 را با استفاده از (5)چرخدندة محرك دنده 
 . و پرس جا بزنيد[2]ابزار مخصوص 

 
 
 
 

 را بر روي چرخدنده قرار (6)واشر فنري 
 را در انتهاي شافت (7)دهيد و خار فنري نو 

 .قرار دهيد
 
 
 
 
 

با كمك ابزار مخصوص  را (7)خار فنري 
 . بر روي شيار انتهاي شافت، جا بزنيد[2]

 
 
 
 
 

www.CarGarage.ir

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


 

74 

 
 

 و بوش فاصله انداز (8)واشر فاصله انداز 
 و دنده متحرك (10) و بلبرينگ سوزني (9)

 و همچنين كشوئي يكطرفه دنده (11)پنج 
 . را جا بزنيد(12)پنج 

 
 

 را بر روي دندة B دنده برنجي :توجه
 .متحرك پنج قرار دهيد

 . را نصب كنيد(14) و (13)ماهك و كشوئي 
 بجاي مهرة انتهاي شافت، ميتوان از :توجه

 و يك واشر قفل كن (17)يك مهرة چاكدار 
 . استفاده نمود(16)ستاره اي 
در صورتيكه از (15) واشر سه پري همچنين

 باشد را مي (D)نوع بدون چاك يا شيار 
توان عوض كرد در غير اينصورت واشر 

 .ا عوض نكنيد ر(15)
 و بر روي واشر قفل كنندة خار (F) را زير مهرة شياردار (E) واشر قفل كن ستاره اي :توجه

 را به نحوي كه قسمت پخ يا صاف آن بر روي واشر قفل (17)مهرة چاكدار .  قرار دهيد(D)موشكي 
 .كن ستاره اي قرار دارد، نصب كنيد
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شافت خروجي را بوسيلة درگيري دو 

  جمع كنيددنده،
:Aدر جهت نشان داده شده فشار دهيد . 
:Bدنده عقب را درگير كنيد . 
:C دنده پنج را بوسيلة فشار ماهك دنده 

 .پنج درگير كنيد
 
 

 را با استفاده از ابزار (17)مهرة چاكدار 
، daN.m75/13 به ميزان [3]مخصوص 
 .محكم كنيد

براي اينكه بتوانيد فشار ستاره اي را 
 مهره خم كنيد، در صورت درون چاكهاي

اهرم دسته . نياز، مهره را كمي سفت كنيد
 .دنده را در حالت خاص قرار دهيد

 
 را با استفاده از (17)مهرة چاكدار 

 واشر قفل كن (F)برگردان لبه هاي 
 بر روي چاكهاي مهرة (E)ستاره اي 

 . قفل كنيد(17)چاكدار 
 در (17)در اين حالت، مهرة چاكدار 

حكم شدن، حركت نخواهد خالف جهت م
 .كرد
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ماهك دنده پنج را با استفاده از يك پين 
 .فلزي نو مطابق شكل روبرو محكم كنيد

 
 
 
 
 
 

يك واشر نو استاندارد، بر روي پوستة 
 .گيربكس قرار دهيد

 
 را به (19) محل قرار گرفتن واشر :توجه

 .روغن آغشته كنيد
 بر (19) را با واشر (20)در پوش دنده پنج 

روي پوسته، نصب كنيد و پيچ ها را به 
 . محكم كنيدdaN.m3/2ميزان 

 
 :اقدامات تكميلي

 دقت كنيد كه قطعات سالم و تميز :توجه مهم
 .در انتها گيربكس را نصب كنيد. باشند
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 :ـ نصب گيربكس2

گيربكس را مطابق شكل روبرو بر روي 
ارتفاع چوب (يك قطعه چوب قرار دهيد 

 ).Cm18تقريبا 
 و سوئيچ چراغ (1)پينيون كيلومتر شمار 

 . را نصب كنيد(2)دنده عقب 
 
 

 :اولين مرحلة نصب گيربكس
 را بر روي (4)، گيرة (3)صفحة رابط 

 .پوستة گيربكس نصب كنيد
 را به گريس آغشته كنيد (5)اهرم توپي دار 

 .و در محل مربوطه جا بزنيد
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 : مرحله دوم 
  اهرم تعويض دنده را نصب كنيد

 
 آغشته G10 را با گريس (A)هزار خاري 

كنيد و همچنين راهنماي قيفي دو شاخه 
 . كالچ را نيز گريسكاري كنيد

 وجود گريس زيادي برروي هزار :توجه
خاري شفت ورودي گيربكس ، براي 

 . عملكرد كالچ مضر مي باشد
 
 

 :  را جا بزنيد(1)قفل كننده كالچ 
 . كنيدفاصله لبه كاسه نمد را با گريس پر

 
 
 
 
 

 [1],[2]با استفاده از ابزارهاي جازن 
كاسه نمدهاي طرفين ديفرانسيل را جا 

 بزنيد
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 :محيط كار بايد از نظر
 

 گردشگاه    مثل     زيبايي و هماهنگي 

 آرايشگاه    مثل     پاكيزگي و بهداشت 

 زادگاه    مثل    دلبستگي و تعلق خاطر 

 گاهورزش    مثل    روحيه كار و تالش

 عبادتگاه     مثل   معرفت اعتقادي و اخالقي 

 دانشگاه    مثل    انديشه و دانش 

 نمايشگاه    مثل  هنر خالقيت و محصول جديد

 اردوگاه    مثل   رعايت نظم و انضباط

 كارگاه    مثل    كار، توليد و صنعت 

 شكارگاه    مثل   جستجوي مشكل و حل آن

 پناهگاه    مثل طرحل مشكالت زندگي و امنيت خا

 .باشد
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