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فصل فصل 33 سيســتم گيربكس سيســتم گيربكس

بخش اول  كالچ

1. قسمت مكانيكى :
ازنوع كالچ قديمى بهره مى گيرد . كه بين گيربكس   سرى 620  با قطعات جداگانه قابل تعويض Lifan گيربكس:
دستى وموتور قرار گرفته است .در بخش پوسته خارجى , سيستم كالچ قراردارد كه از قطعات زير تشكيل شده است

( شكل 1 / 3 )                 
شكل 1-3   مجموعه كالچ    

  

 
فاليويل

ديسك كالچ
صفحه فشارى
فنر ديافراگمى

پوسته

2. قسمت هيدروليكى :
سيستم هيدروليكى كالچ سيستمى مستقل است كه شامل مجموعه سيلندر اصلى / پمپ پايين ( پمپ كمكى) و مخزن روغن مى 

باشد. (شكل 3-2 )
 شكل 2-3  سيستم هيدروليكى كالچ 

1.مخزن روغن 
2.سيلندر اصلى 

3.مجموعه پدال 
4. پمپ پايين سيلندر 
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مايع هيدروليك كالچ 
اخطار: هيچ روغنى كه پايه و اساس نفتى دارد (روغن موتور , روغن گيربكس , روغن فرمان و ...) نبايد در سيستم كالچ هيدروليكى 
استفاده شود زيرا به كاسه نمد و اُ رينگ  سيلندر هاى اصلى و پمپ پايين صدمه مى زند و سيستم كالچ هيدروليكى را از كار مى اندازد.

توجه: وقتى كه سيستم هيدروليكى كالچ و قطعات قابل تعويض از قبل ُپرشده اند , الزم نيست كه تحت شرايط نرمال دوباره روغن 
اضافه شود. براى سيستم كالچ هيدروليكى بايد از روغن استاندارد دات 4 استفاده شود. مجدداً توصيه مى شود كه از روغن هاى نوع 

ديگر استفاده ننمائيد. 
3.عملكرد :

نقش سيستم هيدروليكى كالچ در گير كردن و آزاد كردن كالچ است. با فشاردادن پدال كالچ  روغن كالچ سيلندر تحت فشاراز 
طريق لوله ها به سيلندر پمپ كمكى انتقال داده مى شود , سپس سيلندر كمكى دوشاخه كالچ را قادر مى سازد كه از طريق بلبرينگ 

كالچ فنر ديافراگم را فشرده وصفحه كالچ رااز فاليويل جدا كند ( شكل 3/2 ) 
وقتى كه پدال كالچ آزاد است , فشار هيدروليكى روى دوشاخه كالچ برداشته شده و به تَبع آن فشار روى بلبرينگ كالچ وصفحه 

فشارقطع مى شود و صفحه كالج را عقب كشيده وبا ديسك كالچ درگير مى نمايد (شكل3/3).
شكل 3-3  نمودارشماتيكى كالچ

4.عيب يابى و آزمايش :

عيب يابى و آزمايش – سيستم كالچ
عمومًا عيب يابى كالچ در حالت تست جاده و بازديد قطعات و اجزاء انجام مى شود و سپس به جزئيات عيب پى برده مى شود . 

ماشين را با سرعت معمول برانيد , دنده ها را عوض كنيد و به عكس العمل كالچ توجه كنيد. چنانچه كالچ مى لرزد , ليـز مى خورد يا 
به طور ناقص درگيـر مى شود ، اجزاء كالچ را باز و چك كنيد. در شرايطى كه سـر و صداى اضافى وجود دارد و يا تعويض دنده سخت 

است, آزمايشات بيشترى انجام دهيد. در واقع ممكن است گير بكس يا قسمت هاى ديگر آن از كار افتاده باشد.

عيب يابى – لرزش ( ارتعاش ) كالچ

لكه روغن بر روى پوسته كالچ رو به 
صفحه كالچ

نشتى روغن از كاسه نمد عقب موتور و يا كاسه نمد 
مجموعه كالچ و كاسه نمد را تعويض نمائيدشافت ورودى گير بكس

وجود مقدار زيادى روغن روى هزار خار صفحه كالچ و 
شفت ورودى

روغن روى هزار خار را تميز كنيد و يك اليه نازك 
روغن روى آن بماليد
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هيچ ايرادى از كالچ آشكار نشده است
آزمايشات بيشترى انجام دهيد واتصال ونصب دسته گرفتگى و اشكال دسته موتور يا گيربكس

موتور و گيربكس و قطعات ديگر گيربكس  را چك كنيد

سيستم انژكتور سوخت و سيستم جرقه را چك كنيداشكالى در موتور وجود دارد

صفحه كالچ درگير است

پوسته كالچ, فنر و دوشاخه كالچ از شكل افتاده و 
مجموعه كالچ را تعويض كنيداشتباه نصب شده اند

مجموعه كالچ را تعويض كنيدديسك كالچ شكسته شده و يا تغيير شكل داده

كالچ در يك امتداد قرار نگرفت
از هم راستا بودن سيستم كالچ ؛ صفحه راهنما با ميل 
لنگ مطمئن شويد و در صورت ُشل بودن ويا خميدگى 

مجموعه كالچ را تعويض نمائيد

عيب يابى- ليز خوردن (لغزش) كالچ
رفع عيبعلت احتمالىايراد

سطح كالچ ساييده شده

مجموعه كالچ را تعويض كنيدساييدگى معمولى

راننده معموال مرتب وبه طور ناقص كالچ را مى 
گيرد كه به سائيدگى سريعتر وفرسوده شدن زود رس 

منجر مى شود
مجموعه كالچ را تعويض كنيد

مجموعه كالچ را تعويض كنيدفنرهاى ديافراگمى صفحه فشار ضعيف شده اند

روى صفحه كالچ لكه روغن وجود 
دارد

كاسه نمد عقب موتور ويا شافت ورودى گيربكس 
كاسه نمد و مجموعه كالچ را تعويض كنيدنشتى دارند

مجموعه كالچ را تعويض كنيدروى شافت ورودى روغن زيادى ريخته شده است
و مقدار خيلى كمى روغن روى شفت ورودى بماليد

پوسته را بشوييد و مجموعه كالچ را چك كنيدگل و الى به داخل بدنه نفوذ ميكند

صفحه كالچ در بعضى قسمت ها 
خوب

در گير نمى شود

بلبرينگ كالچ خراشيده و يا چسبنده شده است و 
نمى تواند به وضعيت نرمال برگردد

بعد از اطمينان از چسبندگى بلبرينگ  آنرا تعويض 
كنيد. در صورتى كه سطح روئى بوش صدمه ديده ، 
خارحلقه اى نگهدارنده بلبرينگ جلويى سيستم گير 

بكس را تعويض كنيد
اهرم سيلندر كمكى درست تنظيم نشده است و 

از تنظيم بودن اهرم رهاسازى مطمئن شويديك نيروى مقاوم پيش بار ايجاد مى نمايد.

سيلندر پمپ پايين  را تعويض كنيدسيلندر پمپ پايين چسبيد گى شده

روى سطح ديسك كالچ  ترك  وجود 
دارد

كاسه نمد عقب موتور ويا شافت ورودى گيربكس 
كاسه نمد و مجموعه كالچ را تعويض كنيدنشتى دارند

مجموعه كالچ را تعويض كنيدُسريدن وگرم كردن بيش از حــد
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عيب يابى – كامل قطع نشدن كالچ :
رفع عيبعلت احتمالىايراد

هزار خار شافت به ديسك كالچ 
چسبيده است  

بوش هزار خار كالچ در موقع نصب ، خراب شده 
است.

هزار خار شفت و ديسك كالچ را تميز نمائيد و 
صيقل دهيد و روغن كارى كنيد. در صورتى كه هزار 

خار شفت به طور جدى آسيب ديده ، مجموعه كالچ و 
شفت ورودى را تعويض كنيد

هزار خار شفت ورودى را قبل از روغن كارى هزار خار شفت ورودى خراشيده ويا صدمه ديده
بشوييد

هزار خار شفت ورودى و ديسك كالچ زنگ زده 
اند

هزار خار شفت ورودى ديسك كالچ را قبل از 
روغن كارى بشوييد

ديسك كالچ و فاليويل يا صفحه 
فشارى زنگ زده اند

وسيله نقليه در جايى بدون استفاده براى مدتى 
مجموعه كالچ را تعويض كنيدطوالنى نگهدارى شده و بدون استفاده بوده

كالچ به طور كامل قطع نمى شود

ديسك كالچ در موقع نصب گير بكس پيچ و تاب 
مجموعه كالچ را تعويض كنيدبرداشته و تغيير شكل داده

فنر ديافراگمى كاور كالچ در موقع نصب  گيربكس 
مجموعه كالچ را تعويض كنيدخراب شده

اهرم رها سازى تغيير شكل داده ، ُشل شده و يا 
اهرم آزاد سازى را تعويض كنيدصدمه ديده است

سيلندر اصلى يا سيلندر پمپ پايين كالچ نشتى 
سيلندر اصلى و پمپ پايين را چك و تعويض كنيددارند

ميله تنظيم رها سازى سيلندر اصلى كالچ ُشل 
شده يا صدمه ديده است

قطعات قابل تنظيم سيلندر اصلى و سيلندر كمكى 
راچك و تعويض كنيد

اهرم رهاسازى سيلندر اصلى نبايد روى پين پدال 
قرار بگيرد

اهرم آزاد سازى و رويه آنرا چك كنيد و در صورت 
خرابى ، آنها را تعويض كنيد

عيب يابى – سرو صداى پدال كالچ
                 رفع عيب               علت احتمالىايراد

وقتى كه پدال كالچ را فشار مى دهيد 
صدا  مى دهد (جير جير مى كند)

بوش پدال ساييده شده يا روغن نا مناسبى به آن 
بوش را تعويض يا روغن كارى كنيدزده شده

فنر برگشت پدال كالچ و يا بوش فنر برگشت 
ساييده شده

فنر برگشت و يا بوش فنر را روغن كارى يا 
تعويض نماييد

لوالى اهرم آزاد سازى كالچ به طور مناسب روغن 
كارى نشده

اهرم آزاد سازى كالچ را روغن كارى يا تعويض 
نماييد

عيب يابى و آزمايش – لرزيدن كالچ
براى پى بردن به نقص لرزش كالچ ، مراحل زير را دنبال كنيد:

1. موتور و مجموعه سيستم گير بكس را براى ُشل بودن ، هم راستا نبودن يا وجود ترك چك كنيد ، چنانچه هر كدام از آنها وجود 
داشت ، تعميرات الزم بايد به موقع صورت پذيرد. بررسى كنيد كه هنوز كالچ مى لرزد يا خير ، اگر برطرف شده بود ، آنگاه به بررسى 

بيشترى نياز نيست.
2. چنانچه هنوز مى لرزد ، عملكرد سيستم آزاد سازى كالچ هيدروليكى را كنترل كنيد.

3. سيستم گيربكس را براى هر نوع اتصاالت شل شده بررسى كنيد ، سپس آنرا تعمير كنيد و مطمئن شويد كه لرزش كالچ برطرف 
شده ، اگر بر طرف شده بود ، آنگاه:
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الف) گيربكس را باز وجدا كنيد.
ب) بررسى كنيد كه بلبرنگ كالچ گير نداشته باشد در صورت اشكال بلبرنگ را تعويض كنيد.

ج) چك كنيد كه لوال و دو شاخه كالچ بيشتر از حد سائيده نشده باشد ، قطعات خورده شده را تعويض كنيد.
د) مجموعه كالچ را براى وجود لكه روغن كنترل كنيد واگر اين مورد وجود داشت ، مجموعه كالچ را تعويض كنيد.

ه) بوش و هزار خار صفحه كالچ را كنترل كنيد. اگر خراب شده ، مجموعه كالچ را تعويض كنيد.
و) هزار خار شفت ورودى را چك كنيد. اگر خراب شده ، آنرا تعويض كنيد.

ز) كنترل كنيد كه ساييدگى صفحه كالچ غير يكنواخت نشده باشد.
ح) فنر ديافراگم كاور كالچ را بررسى كنيد. اگر خراب شده، مجموعه كالچ را تعويض كنيد.

عيب يابى و تست – هم راستا نبودن صفحه گيربكس :
دالئل معمول براى هم راستا نبودن :

- تاب برداشتن به علت داغ شدن حرارت
- صفحه گيربكس روى فلنج كثيف ميل لنگ نصب شده است.

- پيچ ها به طريقه صحيح نصب نشده اند.
- صفحه گيربكس روى ميل لنگ درست جا نگرفته ونصب نشده است.

- پيچ فلنج ميل لنگ ُشل شده.
قبل از نصب صفحه گيربكس ، اول سطح فلنج ميل لنگ را تميز كنيد زيرا گرد و غبار و لكه روغن روى فلنج ميل لنگ  ممكن است 

به هم راستا نبودن فاليويل و در نتيجه به لرزش بيش از اندازه منجر شود. براى اتصال گيربكس و ميل لنگ بايد از پيچ و مهره هاى 
جديد استفاده شود. تمام پيچ و مهره هاى گيربكس بايد با گشتاور مشخصى سفت شوند. در صورتى كه خيلى سفت بسته شوند ، توپى 

صفحه گيربكس از شكل خواهد افتاد وبرآمدگى پيدا خواهد كرد.
عيب يابى و تست – برخورد ازعقب :

 مجهــزبه يك سيستم ترمز عقب است تا ( قبل از حركت ) هنگام عقب رفتن از برخورد T350گيربكس دستى مدل 
جلوگيــرى نمايد .

1. پدال كالچ را تا آخرين حد ممكن فشار و آنرا نگه داريد ، سپس دنده را در مدت 3 ثانيه در دنده عقب قرار دهيد. درصورت امكان 
برخورد  ، زمان زيادى طول مى كشد كه كالچ بچرخد و ترمز عقب از كار خواهد افتاد.

2. شافت گير بكس را جدا كنيد.
3. هزار خار شفت ورودى ، هزار خار ديسك كالچ و بلبرنگ كالچ را براى اطمينان از نبود زنگ زدگى چك كنيد و با اعمال يك 

اليه نازك گريس روى زبانه شفت ورودى ومقدار بسيار كمى روغن روى سطوح لغزنده  هزارخارى صفحه كالچ از لغزيدن راحت  ديسك 
كالچ در امتداد زبانه شفت ورودى اطمينان حاصل كنيد.

4. توپى ديسك كالچ را چك كنيد. اگر صدمه اى به آن وارد شده بود ، مجموعه كالچ را تعويض كنيد.
5. شفت ورودى را بررسى كنيد. اگر صدمه اى به آن وارد شده بود ، آنرا تعويض نماييد.

6. فنر ديافراگم كاور كالچ را براى چك كنيد كه ترك خوردگى نداشته باشد.
7. مجموعه كالچ و گير بكس را دوباره سوار كنيد.

روش استاندارد – تخليه لوله هاى هيدروليك كالچ :
توجــه : در صورتى كه سيستم كالچ هيدروليكى روغن زيادى از دست مى دهد ، هوا به داخل لوله نفوذ مى كند كه بايد تخليه شود 

زيرا اگر در سيستم هوا وجود داشته باشد حركت پدال ُسست واتصال صفحه كالچ به طور كامل انجام نمى شود. در صورتى كه تخليه هوا 
در طول پروسه به خوبى انجام نشود، مجموعه سيلندر اصلى و پمپ پايين كالچ بايد تعويض شوند. 

پدال كالچ را 60 تا 100 مرتبـه فشار دهيد و وضعيت كالچ را چك كنيد اگر كالچ همچنان ُسست به نظر مى رسد يا  صفحه كالچ 
به طور كامل آزاد نمى شود ، هواى بسيار زيادى در سيستم وجود دارد و بايد مراحل زير را دنبال كنيد:

 آنرا سطح نمائيد .DOT41.سطح روغن مخزن سيلندراصلى كالچ را چك كنيد و اگر كم بود با روغن ترمز
2. ماشين رااز زمين بلند كنيد.

3. سيلندر پمپ پايين كالچ را از گيربكس باز كنيد ولى از سيستم جدا ننمائيد ( شكل 4-3) و بگذاريد كه براى پايين آوردنش در زير 
سيستم معلق بماند .
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                                       L TRITEC 1.6    پمپ پايين كالچ

سيلندر پمپ پايين : 
1- سيلندر 

2. پيچ و مهره                                   

اخطار : براى باز كردن سيلندر پمپ پايين از سيستم گيربكس ، از سيلندر اصلى كالچ استفاده نكنيد  در غير اين صورت به سيلندر 
پمپ پايين آسيب وارد مى شود.

4. اهرم آزاد سازى سيلندر پمپ پايين را تا آخرين حد ممكن فشار دهيد و سپس رها كنيد ، براى خالى كردن هواى سيستم ، اين كار 
را حداقل 10 بار تكرار نمائيد .

 را دوباره ببنديد و پيچ ها را 12 نيوتن مترِسفت كنيد.L 1,6 5. سيلندر پمپ پايين
6. ماشين را روى زمين بگذاريد.

7. سطح روغن درون سيلندر اصلى را چك كنيد. براى بازبينى مجدد ، پدال كالچ را 30 مرتبه فشار دهيد. در صورتى كه همچنان 
احساس مى شود پدال سفت و محكم نشده و يا كالچ نمى تواند به طور كامل آزاد شود يعنى كه مقدار زيادى هوا درون سيستم وجود 

دارد كه بايد مراحل 3 تا 7 را براى تخليه هوا تكرار كنيد. در صورتى كه تخليه هوا كامل انجام نشد ، مجموعه سيلندر اصلى و پمپ پايين 
كالچ را تعويض كنيد.

8. ماشين را از زمين بلند نمائيد.
9. آنرا كمى پايين بياوريد.

 پر كنيد.DOT10. سيلندر اصلى كالچ را با روغن ترمز 4

پارامترهاى فنى :

كالچ / دستگاه هيدروليكى / پدال
اينچ پوندفوت پوندنيوتن مترنام

34300پدال ترمز/كالچ ، سوپر شارژر  و پيچ درپوش گلگير
34300مجموعه پدال ترمز / كالچ و داشبورد
29250كاور كالچ و پيچ و مهره فاليويل
4231درپوش پيچ لوالى پدال كالچ
24215پيچ گيربكس و ضربه گير

9570پيچ صفحه گيربكس و ميل لنگ
9570پيچ فاليويل و ميل لنگ 

655پيچ تنظيم ميل آزاد سازى سيلندر اصلى
8865پيچ بدنه كالچ وصفحه گير بكس
درپوش پيچ نگهدارنده سيلندر اصلى

15130(فرمان چپ)

324پيچ نگهدارنده مخزن روغن سيلندر اصلى (فرمان راست )
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L 1.6  12105سيلندر پمپ پايين و گيربكس
9570پيچ ثابت كننده گيربكس و موتور

ديسك كالچ و صفحه فشار :
باز كردن :

1. گير بكس را باز كنيد. ( به بخش باز كردن گيربكس مراجعه كنيد )
2. بوسيله رنگ يا سوزن ، وضعيت قرار گرفتن صفحه فشار بر روى فاليويل را عالمت گذارى كنيد تا نصب راحت تر انجام شود.

3. 6 پيچ اتصال صفحه فشاربه فاليويل را باز كنيد. (شكل 3-5 )
شكل 5-3  صفحه كالچ و صفحه فشار

1. فاليويل   
2. صفحه كالچ 
3. صفحه فشار 

4. پيچ 

هشت پيچ اتصال فاليويل به ميل لنگ را باز كنيد و فاليويل را برداريد. (شكل 3-7 )
شكل 7-3  بلبرينگ كالچ و اهرم

1. بلبرينگ كالچ  
2. اهرم

رم و چ بري ب ل
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5. دوشاخه و بلبرينگ كالچ را چك كنيد ( شكل 7-3 ) ودر صورت ايراد آنها را تعويض كنيد
( به بخش باز كردن كالچ و بلبرينگ كالچ مراجعه كنيد)

نصب :
1. بلبرينگ كالچ و دوشاخه كالچ را جهت هرگونه ساييدگى غير معمول چك كنيد. و در صورت ايراد آنها را تعويض كنيد (شكل 

( 3-7
2. سطح فاليويل و صفحه فشار را بشوئيد و تميز كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه هيچ لكه روغن و يا زنگ زدگى روى سطوح وجود 

نداشته باشد.
3. مطمئن شويد كه هيچگونه كثيفى و يا لكه روغن روى فلنج ميل لنگ وجود نداشته باشد. فاليويل را روى ميل لنگ موتور نصب 

كنيد. (3-6 ) 
شكل 6-3 فاليويل و ميل لنگ

1. فاليويل      
2. پيچ 8 عدد    
3. فلنج ميل لنگ

4. فاليويل را سوار كنيد و پيچ و مهره هاى ميل لنگ را 95 نيوتن متر(70 فوت پوند) سفت نمائيد.
5 يك اليه نازك گريس روى توپى ديسك كالچ بماليد.

6. ديسك كالچ را روى فاليويل سوار كنيد و مطمئن شويد كه عالمت جهت ( سمت فاليويل ) به طرف فاليويل باشد.
7. صفحه فشار كالچ را روى فاليويل سوار كنيد ( شكل 8-3 ) و 6 پيچ صفحه فشار و فاليويل رابا دست پيچ كنيد.

8. صفحه كالچ را روى فاليويل بوسيله ابزار هم مركز كردن (شكل 8-3)  در يك رديف قرار دهيد.
تصوير 8-3  روش معمولى براى هم مركز كردن صفحه كالچ

1. فاليويل   
2. صفحه فشارى     

3. ابزار هم مركز كننده صفحه كالچ
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9. پيچ هاى صفحه فشار را چند دور ببنديد وسپس به طور يكنواخت ِسفت نمائيد. پيچ ها بايد به طور يكنواخت وبر طبق گشتاور 
معين سفت شوند. 

10.پيچ هاى صفحه فشار و فاليويل را به صورت ضربدرى به مقدار 28 نيوتن متر( 250 اينچ پوند ) سفت كنيد و ابزار هم مركز 
كننده صفحه كالچ را برداريد.

 11. يك  اليه نازك گريس موپار ( گريس بلبرينگ با دماى باال ) يا از نوع مشابه آن را به توپى صفحه كالچ و هزار خار سر شافت 
ورودى گيربكس بماليد

اخطار: گريس زيادى به زبانه هزارخار شفت نزنيد ، در غير اين صورت صفحه كالچ را به چربى آلوده مى كند.
12. گيربكس را ببنديد ( به قسمت مونتاژ گيربكس رجوع كنيد ).

بلبرينگ ودو شاخه كالچ :

دستورالعمل :
براى درگيركردن و يا آزاد سازى صفحه كالچ از بلبرينگ معمولى  است فاده مى شود. بلبرينگ كالچ در جلو نگهدارنده بلبـرينگ 

جلويى گيـربكس نصب مى شـود و توسـط دوشاخـه كالچ عمل مى كنــد (شكل 9-3 ) و بلبرينگ را براى بر قرارى تماس با صفحه 
ديافراگمى كاور كالچ به حركت درمى آورد.
شكل 9-3  بلبرينگ كالچ و دوشاخه كالچ 

1. بلبرينگ كالچ   
2. دوشاخه كالچ

عملكرد :  
بلبرينگ كالچ توسط دوشاخه كالچ فشارى را كه از طرف سيلندر پمپ پايين به آن وارد مى شود به فنر ديافراگمى كاور كالچ منتقل 

مى نمايد ، وقتى كه فشار اعمال مى شود ، گيره فنر ديافراگم را به طرف داخل فشرده مى كند و صفحه فشارى را به عقب مى برد تا 
اينكه نيروى درگير كننده  , ديسك كالچ را آزاد سازد.

وقتى كه پدال رها مى شود ، فشار هيدروليكى روى كالچ رها مى شود و سپس بلبرينگ كالچ فنر ديافراگمى را آزاد مى كند كه 
باعث مى شود صفحه فشارى نيروى در گير كننده اعمال شده را به ديسك كالچ وارد نمايد وصفحه كالچ در گير شود.

باز كردن :
1. گيربكس راباز واز اتومبيل جدا نمائيد ( به قسمت باز كردن گير بكس رجوع كنيد )

2. قطعات مجموعه كالچ را باز كنيد .
3. دوشاخه و بلبرينگ را به صورت قائم قرار دهيد ( شكل 9-3 ) و دوشاخه كالچ را با دست از روى لوالى دوشاخه نگه داريد  سپس 

آنرا با نيروى كمى بكشيد و آنرا از محور لوال بيرون بياوريد. استفاده از پيچ گوشتى و يا ديلم براى بيرون آوردن آن مجاز نيست زيرا 
ممكن است به دوشاخه و سطح بلبرينگ آسيب بزند.

4. اهرم را از صفحه فشارى بلبرينگ به عنوان يك واحد برداريد و مراقب باشيد. كه چفت روى بلبرينگ را از هم باز ننمائيد.

چ و و وچ چ
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5. وضعيت بلبرينگ را چك كنيد بايد روان و آب بند باشد . ولى نبايد درداخل روغن و يا محلول ديگرى غوطه ور شده باشد.
6. بلبرينگ بايد با نيروى خيلى كمى به نرمى بچرخانيد. در صورتى كه بلبرينگ به سختى و با سر و صدا ميچرخد  آنرا تعويض 

كنيد.
7. فنر لوالى پشت اهرم كالچ را چك كنيد. اگر فنرلوال خراب شده و يا تغيير شكل داده ، اهرم كالچ را تعويض كنيد.

نصب:
1. قبل از نصب ، لوال و بازوى اهرم بايد با گريس روغن كارى شده باشد.

2. اهرم را طورى روى بلبرينگ سوار كنيد كه ميله پيچ  دوسررزوه از بازوى اهرم بگذرد.
3. دقت كنيد كه مجموعه بلبرينگ و اهرم درون قفسه بلبرينگ روى شافت ورودى به راحتى ليز بخورد وحركت داشته باشد (شكل 

( 3/9
4. اهرم كالچ را روى دكمه لوال درگير كنيد(محكم كنيد).
5. قطعات مجموعه كالچ را سوار كنيد ( در صورت وجود )

6. مجموعه گيربكس را سوار كنيد ( به قسمت سوار كردن مجموعه گيربكس مراجعه كنيد )
فاليويل :

دستورالعمل :
 از مجموعه فاليويل قديمى استفاده مى كند. فاليويل يك گرداننده مكملى است كه Lifan 620 موتور

پشت ميل لنگ ثابت شده ( شكل 10-3) فاليويل نيز به چرخ دنده استارت مكمل نيز مجهز است.
شكل 10-3  فاليويل وميل لنگ

1. فاليويل       
2. پيچ     

3. فلنج ميل لنگ

عملكرد :
از فاليويل براى يكنواخت كردن پالس احتراق موتور استفاده مى شود. از وزن فاليويل كه به ميزان دور موتور مربوط است  براى 

حفظ انرژى باقى مانده سيستم گيربكس استفاده مى شود.. وقتى كه سرعت گردش ميل لنگ زياد مى شود ، فاليويل براى گرفتن ضربه 
برخورد ، انرژى ذخيره شده خود را به كمك مى گيرد و وقتى كه سرعت ميل لنگ كم مى شود ، فاليويل انرژى را براى بازگشت به 

سيستم آزاد مى كند.
باز كردن :

1. گيربكس را باز كنيد ( به قسمت جدا سازى سيستم گيربكس مراجعه كنيد )
2. ديسك كالچ و صفحه فشار را باز كنيد ( به قسمت جدا سازى كالچ و ديسك كالچ مراجعه كنيد )

3. 8 پيچ فاليويل و ميل لنگ را باز كنيد و مجموعه فاليويل را جدا نمائيد. (شكل 3-10)
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نصب :
1. سطح فاليويل و صفحه فشارى را تميز كنيد و مطمئن شويد كه لكه روغن يا زنگ زدگى  وجود ندارد.

2. فاليويل را سوار كنيد و پيچ هاى فاليويل و ميل لنگ را 95 نيوتن متر سفت نمائيد. (شكل 3-10)
3. صفحه فشارى كالچ و پانل را سوار كنيد ( به قسمت مونتاز كالچ و ديسك كالچ مراجعه كنيد )

4. مجموعه گيربكس را سوار كنيد ( به قسمت جدا سازى مجموعه گيربكس مراجعه كنيد )
سيلندر اصلى :
دستورالعمل :

سيلندر اصلى روى تيغه ( پايه عمودى) جلويى نصب شده است (تصوير 11-3) سيلندر اصلى از ميله آزاد سازى قابل تنظيم ، پيستون 
، بدنه سيلندر ، شلنگ اتصال و پمپ پايين سيلندر تشكيل شده است. (تصوير 3-12)

                      
   شكل 3-12    سيلندر اصلى كالچ                        

1- مخزن روغن
2- سيلندر اصلى كالچ               

3- پيچ تنظيــم
4- كوپلينگ اتصال سريع

 شكل 11-3     سيلندر اصلى كالچ 

1- سيلندر اصلى كالچ   
2- مخزن روغن

 3- گيره (بست)   
4- بست

باز كردن :
توجـــه :   افزودن و سطح كردن روغن قبل از تعويض سيلندر اصلى الزم مى شود اما دراين صورت ، به ُپر كردن روغن و يا تخليه 

باد سيستم نياز نمى باشد ، مگر در صورت كم شدن روغن در سيستم هيدروليك يا نفوذ هوا درون سيلندر اصلى.
1. مجموعه هواكش را باز وجدا نمائيد. (شكل 3-13)
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شكل31-3باز و نصب  مجموعه هواكش

1. مجموعه هواكش   
2. لوله دريچه گاز

2. ترمينال منفى باترى را جدا كنيد.
3.پمپ پايين سيلندر را از گيربكس جدا كنيد. (شكل 14-3 و 3-15)

شكل 15-3 پمپ پايين سيلندر كالچ روى گيربكس              

1. پمپ پايين سيلندر
2. پيچ 

شكل 14-3  پمپ پايين سيلندر كالچ روى گيربكس

                                          
1. پمپ پايين سيلندر 

2. پيچ  

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


راهنماى تعميرات ليفان 620 17

4. شلنگ هيدروليك كالچ را از پوسته گيربكس جدا كنيد . (شكل 3-18)
شكل 18-3   پيچ ميل تنظيم سيلندر اصلى كالچ

1. پيچ تنظيم

5. داشبورد پايينى را برداريد. (شكل 3-16)
شكل 16-3  پوشش پايينى ستون فرمان

1- پوشش پايينى

6. گيره را برداريد و اهرم ورودى سوپرشارژر را از پدال ترمز بيرون بياوريد. (شكل 3-17)
شكل 17-3  درپوش پيچ نگهدارنده سوپرشارژر ترمز

1- گيره  
2- درپوش پيچ نگهدارنده سوپرشارژر 
3- درپوش پيچ نگهدارنده سوپرشارژر 
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7. مهره هاى پيچ نگهدارنده سوپرشارژ ترمز را باز كنيد. (شكل 3-17)
8. سوپر شارژر را به طرف جلو ُسـر دهيد و سيلندر اصلى كالچ را برداريد.

9. سيلندر اصلى كالچ را از پدال كالچ جدا كنيد و خار فنرى ميل آزاد سازى پالستيكى را چك كنيد. در صورتى كه آسيبى (يا تركى) 
داشت ، الزم است كه رينگ فنرى را تعويض كنيد.

10. دو درپوش پيچ هاى تنظيم سيلندر اصلى كالچ را باز كنيد.
11.  پايه اتصال مكانيزم ِسرُو راباز نمائيد.

اخطار: در هنگام جداكردن سيلندر اصلى كالچ از موتور مراقب باشيد. زيرا بى دقتى باعث صدمه زدن به شلنگ هيدروليكى و عملكرد 
نا مناسب كالچ بعد از نصب مى شود.

12. سيلندر اصلى را از محل نصب برداريد و شلنگ هيدروليكى را با دقت از موتور جدا كنيد. (شكل 18-3) در صورتى كه باز كردن 
اين سيستم ازروى خودرو مشكل است ، شلنگ هيدروليكى سيلندر اصلى را قطع و سيستم را به دو بخش جدا كنيد.

نصب :
1. پمپ اصلى را روى جلوى سينى پشت موتور سوار كنيد و شلنگ هيدروليكى را زير آنگونه كه بايد نصب شود قرار دهيـد  .

2. پايه اتصال مكانيزم ِسرُو را سوار كنيد.
3. در پوش پيچ ثابت كننده سيلندر اصلى درروى پمپ را 11 نيوتن متر سفت نمائيد.

اخطار: اهرم آزاد سازى سيلندر اصلى كالچ را براى اطمينان يافتن از اينكه صدمه اى به آن وارد نشده باشد چك كنيد
4. ماشين را باال ببريد.

5. وقتى كه سيلندر اصلى تعويض شد ، پمپ پايين يدكى قابل تعويض را نصب كنيد.( وقتى كه از سيلندر اصلى كاركرده قبلى 
استفاده مى نمائيد ) پمپ پايين را طوريكه در شكل 14 و 15 نشان داده شده نصب كنيد.

6. وقتى كه سيلندر اصلى تعويض شد ، لوله هيدروليكى سيلندر اصلى را به لوله پمپ پايين يدكى قابل تعويض وصل كنيد. صدايى 
جرينگى شنيده خواهد شد. لوله سيلندر اصلى را براى اطمينان از اتصال صحيح ، بكشيد.

7. ماشين را به زمين بگذاريد.
8. پيچ تنظيم اهرم آزاد سازى را جدا كنيد. (شكل 3-18)

8. اهرم آزاد سازى را روى پين پدال سوار كنيد.
9. پدال كالچ را به آرامى رها كنيد تا به باالترين حد توقف سوئيچ برسد و در همين حالت پيچ تنظيم را 6 نيوتن متر (55 اينچ پوند ) 

سفت كنيد.
10. هواكش را نصب كنيد.

11. پدال كالچ را حداقل 10 بار فشار دهيد و آنرا آزاد كنيد تا هواى درون سيستم تخليه شود. در صورتى كه هوايى درون سيستم 
باقى مانده ، آنرا از سيستم كالچ تخليه نمائيد. (به قسمت مراحل انجام كار كالچ استاندارد مراجعه كنيد)

12. قطب منفى باترى را وصل كنيد
  پر كنيد.DOT 4 13. درون محفظه روغن سيلندر اصلى كالچ را با روغن ترمز

14. از درست كار كردن كالچ مطمئن شويد.

پمپ پايين 

دستورالعمل :
پمپ پايين كالچ متشكل از پيستون وسيلندر هيدروليكى ، ، كاسه نمد و فنر بازگشتى است.

باز كردن :
1. ماشين را از زمين بلند كنيد.

2. پيچ هاى نگهدارنده پمپ پايين را باز كنيد. (شكل 19-3  و  3-20)
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شكل 19-3   پمپ پايين كالچ روى گيربكس

1. پمپ پايين   
2. پيچ                                   

شكل 20-3   پمپ پايين كالچ روى گيربكس

1. پمپ پايين        
2. پيچ 

3. پمپ پايين را از گيربكس جدا كنيد و شلنگ هيدروليكى را باز كنيد تا براى تخليه روغن  به ظرف مناسب آماده باشد.
نصب :

1. پمپ پايين را روى گيربكس سوار كنيد. (شكل 19-3  و  3-20)
2. پيچ هاى پمپ پايين و گيربكس را ببنديد و 19 نيوتن متر سفت كنيد.

3. شيلنگ هيدروليك كالچ را روى پمپ پايين وصل كنيد.
4. ماشين را به زمين بگذاريد.

5. از پر بودن محفظه روغن تا سطح مشخص اطمينان حاصل كنيد و در صورت خالى بودن ، آنرا با روغن ترمز
 DOT4.پر كنيد 

6. هواى درون سيستم هيدروليكى كالچ را تخليه كنيد.
7. از درست كار كردن  سيستم رهاسازى كالچ اطمينان حاصل كنيد.
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بخش بخش 22- گيربكس :- گيربكس :

وسيله نقليه يك گيربكس ثابت 5 دنده دستى را معرفى مى كند. بجز دنده عقب تمام دنده ها سنكرونيزه مى باشند از آنجا كه براى 
دنده عقب ترمز عقب و خار نگهدارنده تعبيه شده , تعويض دنده ها آسان تر است. دنده ى هرزگرد عقب برروى ماسوره شفت دنده 

هرزگرد سوار شده است. پوسته ترانزاكسل (مجموعه گيربكس و ديفرانسيل). از نوع آلومينيوم ريخته گرى با درپوش بلبرينگ صفحه 
فوالدى ساخته شده است كه از وسط دوپارچه مى شود( شكل 3-21)

  T 350 شكل 3-21: گيربكس دستى

1- اهرم تعويض دنده 
2- اهرم سوئيچى   

3- هواگير  
4- سوئيچ دنده عقب 

براى تعمير قسمت هاى داخلى ترانزاكسل فقط بعد از جدا كردن پوسته بيرونى مى توان عمل كرد.
هشدار : شفت خروجى گيربكس بايد به عنوان يك مجموعه يكپارچه كامل تلقى شود. بنابراين آنرا باز و نصب ننمائيد چون به 

گيربكس آسيب خواهيد رساند.
مشخصات گيربكس :

مدل ، شماره ساخت و تاريخ توليد گيربكس بر روى برچسب مشخصات فلزى كه بر روى صفحه انتهايى گيربكس سوار شده است 
حك شده است . (شكل 22-3) همچنين تمام اطالعات بر روى برچسب باركد در جلوى گيربكس نشان داده مى شوند. (شكل 3-23)

1- برچسب فلزى مشخصات      

1- برچسب بار ُكـدى
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توجه : در وسايل نقليه متفاوت ، نسبت خروجى نهايى متفاوتى در گيربكس به كار برده مى شود. بنابراين به منظور سفارش صحيح 
قطعات يدكى، شماره ى ساخت صحيح روى گيربكس الزم است.

نسبت چرخدنده :
هشدار : تمامى دنده ها و شفت ها نبايد با گيربكس ديگرى تعويض شوند، در غير اينصورت عملكرد آن ها ناقص خواهد بود.

دنده هاى ديفرانسيل توسط بلبرينگ غلطكى پخ زده به روش سنتى عمل مى كند. پينيون دنده كرانويل ومجموعه ديفرانسيل و در 
نهايت شفت محرك را مى چرخاند. 

جدول زير نسبت نهائى خروجى شفت را براى گيربكس هاى متفاوت نشان مى دهد

H311.5A 5T16 T350 دنده
3.181 3.182 3.50 دنده 1
1.842 1.895 1.95 دنده 2
1.333 1.250 1.36 دنده 3
0.917 0.909 0.97 دنده 4
0.750 0.703 0.81 دنده 5
3.142 3.083 3.94 نسبت نهايى دنده
مكانيكى هيدروليك هيدروليك سيستم رهاسازى كالج

SAE  روغن دنده    
W-90(زمستان) 75
W-90(تابستان) 80

 Moparروغن گيربكس اتوماتيك 
ATF

روغن روان كننده

نمايش  تعويض دنده :
تعويض دنده گيربكس به شكل يك H مشتق شده است. (شكل24-3) دنده 5 و دنده عقب در راست ترين قسمت دورتر از دنده ى 

1 تا 4  قرار دارند.
شكل 3-24 : نمايش وضعيت تعويض دنده

روغن روان كننده و افزودنى :
براى گيربكس350T، (روغن گيربكس اتوماتيك) Mopar ATF استفاده مى شود و نبايد روغن روان كننده دنده هيپوئيدى يا 

روغن موتور استفاده شود اينگونه روغن ها باعث مى شوند كه تعويض دنده سخت و به كشويى و دنده هاى برنجى ديگر صدمه خواهد 
زد.

پيشنهاد مى شود كه هيچ افزودنى به گيربكس به جز روغن روان كننده ى مذكور اضافه نشود. استفاده از رنگ خاصى براى چك 
كردن نشتى وجود دارد . كه استفاده از آن نيزمجاز نيست و براى عملكرد كاسه نمدها مضر و ممنوع است .

مواد آب بندى (درزگير):
 Mopar Gasket Marker  درزگير براى دو قسمت پوسته گيربكس و بلبرينگ شافت ورودى اعمال مى شود كه شامل

،Locitite518  يا مواد مشابه مى شود. درزگير براى صفحه انتهايى بلبرينگMopar RTV مى باشد.

 1

2 4 R

53
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تشخيص و آزمايش -  علت عيوب جزئى : 
بيشترين عيوبى كه در گيربكس بوجود مى آيند عبارتند از:

كم بودن و يا نداشتن روغن • 
روغن نامناسب• 
نصب نامناسب يا قطعات داخلى شكسته • 
عملكرد نامناسب• 

تعويض سخت دنده : 
تعويض سخت دنده ممكن است به دليل تنظيم نامناسب كابل تعويض كننده بوجود آيد. يا با پديده گير كردن دنده همراه مى شود ، 

آنوقت كشويى كالج و خوردگى دندانه و يا شكستگى دنده محتمل است .
نصب نامناسب دنده هاى برنجى  مثل كشوئى دنده برنجى , توپى كشوئى وفنر مى توانند از عوامل سخت شدن تعويض دنده باشند .

خوردگى، شكستگى، نصب نادرست قطعات نشت گير سيستم هيدروليك همچنين باعث تعويض دنده سخت يا گير كردن دنده 
ميشوند.

ايجاد سر و صدا :
در بيشتر موارد ، سر و صداى اضافى از گيربكس ناشى از استهالك يا شكستگى قطعات حاصل مى شود و غالبًا خورده شدگى شديد 

قطعات به علت كمبود روغن وبه دليل نشتى روغن پديد مى آيند .

مشكل در تعويض دنده :
نقص تعويض دنده احتماال به دليل نصب نامناسب يا خرابى قطعات تعويض و خوردگى دنده ها يا دندانه هاى كشويى مى باشد.

پايين بودن سطح روغن :
روغن نداشتن گيربكس معموًال به دليل نشتى ، عدم كنترل صحيح سطح روغن و يا روش سر ريز نامناسب مى باشد. نشتى روغن 

رامى توان با وجود لكه هاى روغن در اطراف محل نشتى متوجه شد. و علت مى تواند درست انجام ندادن سطح روغن باشد .  
در شرايط ُپر كردن روغن گيربكس با تجهيزات بادى ، از ترازبودن وتنظيم بودن تجهيزات مطمئن شويد چنانچه اشكالى در رعايت 

اين نكات باشد انجام اين عمل با اشكال روبرو خواهد شد . 

نقص كالج :

ممكن است تعويض دنده سخت باشد و امكان دارد كه دنده ها         شكل 3-25        مجموعه هواكش و دريچه گاز
گيرپاژ كرده باشند و در اثر سائيدگى به هم توليد صدا بنمايند و 

علت مى تواند نصب نادرست قطعات كالچ نيز باشد.
سائيدگى و يا شكستگى ( ديسك كالج، صفحه فشارى يا بلبرينگ 

كالچ  ) باعث اشكال در تعويض دنده خواهد شد.
پياده كردن :

1. قالب  را باال ببريد
2. كابل باطرى، سر باطرى و پيچ  نگهدارنده باطرى را جدا كنيد و  

سپس باطرى را حركت دهيد.
مجموعه هواكش وبدنه دريچه گاز را طبق روش زير باز نمائيد . 

1- هواكش            
2- لوله دريچه گاز
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الف) لوله سوپاپ ِسلونوئيد را از مخزن كربن فعال شده و محفظه ميل لنگ جدا كنيد.

ب) سنسور وضعيت دريچه گاز (TPS) و اتصال كنترل دور آرام (IAC) را جدا كنيد.
ج) لوله بدنه دريچه گاز را از مانيفولد هوا جدا نمائيد . (شكل 3-25) 

د) پيچ ثابت كننده محفظه فيلتر هوا و پيچ درپوش را باز كرده و مجموعه را جدا نمائيد .
ه) سيم دريچه گاز را باز نمائيد و فيلتر را برداريد .

 (4) باطرى را از جاى خود در بياوريد .
(5) كابل منفى را از روى  پايه باطرى باز كنيد .

(6) اتصال فشنگى چراغ روغن را جدا كنيد.
(7) بست كابل و پايه كابل راباالبكشيد و درآوريد . (شكل 3-26) 

شكل 3-26  كابل تعويض دنده روى گيربكس

(8)كابل تعويض دنده را  از دسته دنده جداكنيد (شكل26-3) و آن را كنار بگذاريد.
(9) اتصال سنسور سرعت خودرورا جدا كنيد .  (شكل3-27) 

شكل 3-27    اتصال سنسور سرعت 
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(10) خودرو را از زمين بلند كنيد.
(11) پمپ پايين كالج را از گيربكس جدا كرده و آن را آويزان نمائيد (شكل 28-3) ، (شكل3-29)

TRITEC 1.6L  شكل 3-28 پمپ پايين روى گيربكس          LF481Q3-شكل 3-29  پمپ پايين روى گيربكس

-1 پمپ پايين   -2 پيچ                                 

(12) پيچ تخليه روغن گيربكس را باز كرده و روغن را درداخل يك ظرف مناسب خالى كنيد.
(13) شافت هردو اكسل را در آوريد وبراى عملكرد صحيح , به سه گروه متفاوت ديفرانسيل مراجعه نمائيد.

(14) پايه تنظيم اتصال را باز كنيد. (شكل3-30)
(15) ميله خميده سمت چپ موتور و گيربكس را جدا كنيد . (شكل3-30) 

(16) درپوش مجراى  محفظه خارجى را جدا كنيد (شكل3-30)
شكل 3-30   نمونه   ميله خميده افقى سمت چپ پايه تنظيم اتصال 

-1 پايه      
-2 پايه تنظيم اتصال     

-3 درپوش مجرا 

شكل 3-31    بازوبستن ميله خميده سمت راست

(17) ميله خميده سمت راست موتورو گيربكس را جدا كنيد .
(شكل3-31)

-1 گيربكس      
-2 موتور  

-3 ميله خميده افقى
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(18) استارت  را باز وجدا كنيد .(شكل3-32)
شكل3-32      بازو بست استارت

(19)4 پيچ كالج و صفحه كالچ را جدا كنيد. هنگام بازكردن , يك سوراخ روى صفحه كالچ براى در آوردن پيچ باال خواهد آمد. قبل 
از درآوردن پيچ روى صفحه كالچ و مجموعه كالج عالمت گذارى كنيد تا نصب را آسان تر نمايد .

(20) موتور را توسط يك جك و يك بلوك تختـه اى حائل نمائيـد.
(21) پيچ دو سر رزوه ثابت كننده روى گيربكس ( دسترسى از زير محفظه چرخ سمت راننده) را باز كنيد . 

شكل3-33   نمونه پيچ پايه روى گيربكس

1- پايه    
2- پيچ   

3- تكيـه گاه

(22) براى ايجاد فضاى مناسب ترموتور و گيربكس  رابا دقت روى جك قرار دهيد.
(23) پيچ هاى ثابت كننده گيربكس و موتور را باز كرده و گيربكس را ببنديد  (شكل3-34)
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6/1 L -شكل3-34    باز و بستن گيربكس

1- مجموعه بدنه كالج   
2- بست   

3- گيربكس   
4- 4 پيچ كالچ

(24) گيربكس را از خودرو جدا كنيد (شكل 3-34)
(25) براى نصب يك گيربكس نو يا تعويض آن، پايه نصب بااليى (شكل 35-3) را بازكنيد. و واحد جايگزين شده  را نصب و تمام 

پيچ ها را 68 نيوتن متر( 50 فوت پوند ) سفت نمائيد. 
شكل3-35    پايه و تكيه گاه گيربكس

1- پايه نصب     
2- گيربكس

در گيربكسT 350، بخش هاى داخلى فقط باجداكردن پوسته خارجى گيربكس مى توانند تعميرشوند.
هشدار: شافت خروجى گيربكس بايد به عنوان يك قطعه يكپارچه در نظرگرفته شود. آن را باز و نصب نكنيد، وگرنه به گيربكس 

آسيب خواهد رساند.
(1) مجموعه گيربكس وديفرانسيل ( ترانزاكسل ) را روى ميز كار قرار دهيد.

(2) بلبرينگ كالج و دوشاخه كالچ را جدا كنيد. دوشاخه كالچ و بلبرينگ  را حركت داده تا در يك خط مستقيم قرار گيرند. اهرم 
خالص كننده را بر روى لوال با دست نگه داشته و اهرم را از لوال با فشار يكنواخت آزاد سازيد.

هشدار: اهرم آزاد كننده را با آچار پيچ گوشتى يا اهرم ُشل نكنيد زيرا به اهرم و بست آسيب خواهد رساند.
(3) پين استوانه اى  را با سنبه درآوريد.
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(4) پيچ هاى پوسته گيربكس را ُشل كنيد (شكل3-36)
شكل3-36    پيچ هاى پوسته

(5) پيچ گوشتى را درون شيار بين دو پوسته در كنار پيچ دوسر رزوه (37-3) قرار داده و پوسته ها را ازهم جدا كنيد.
 شكل3-37 پوسته ترانزاكسل                                     شكل 38/3  جدا سازى پوسته    

 

                                 

1-پوسته بيرونى  2- جعبه دنده                                  1-آچار پيچ گوشتى  2- نيم پوسته 
                                                                         3- شيار محل جدا كردن پوسته 

(6) پوسته خارجى را از جعبه دنده  را جدا كنيد. (شكل3-39)
شكل3-39    جداسازى ديفرانسيل

1 - پوسته خارجى 
2-ديفرانسيل    
3- جعبه دنده
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(7) ُرلبرينگ را از شفت خروجى جدا كنيد.
(8) مجموعه ديفرانسيل  را جدا كنيد (شكل3-40).

شكل3-40    جداسازى مجموعه ديفرانسيل

1- شفت  ورودى   
2- شفت  خروجى   

3- ديفرانسيل  
4- پوسته

(9) پيچ ها ى شفت دنده عقب را باز كنيد (شكل3-41)
شكل3-41    شفت  دنده عقب

1- پوسته   
2- شفت دنده عقب  

3-پيچ شفت دنده عقب

(10) شفت دنده عقب را بيرون بكشيد  (شكل3-42).
شكل3-42     جداسازى شفت دنده عقب

1- شفت دنده عقب    
2- واشر
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(11) دنده هرز گرد عقب و واشر را درآوريد (شكل3-43).
شكل3-43 دنده هرز گرد عقب و واشر     

1- واشر       
2- دنده هرزگرد عقب

(12) 2 پيچ ثابت كننده پايه ماهك تعويض دنده عقب را ُشل كنيد (شكل44-3) وماهك تعويض دنده عقب و مجموعه بادامك دنده 
عقب را درآوريد (شكل3-45)

شكل3-44     پيچ هاى ثابت كننده پايه ماهك تعويض دنده عقب

-1 پيچ ها(2 عدد)    
-2 پايه ماهك تعويض دنده عقب

شكل3-45     جداسازى پايه ماهك تعويض  دنده عقب

-1 پايه ماهك تعويض دنده عقب 
-2 بادامك دنده عقب    

-3 بلوك مانع 
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(13) واشر بوش شافت تعويض را با انبردست خار درآر جدا كنيد(شكل3-46)
شكل3-46     بازكردن واشربوش شفت تعويض

1- بلوك مانع     
2- واشر(پالستيكى) بوش شفت تعويض   

3- انبردست خار درآر

(14) پين شفت تعويض را از شيارمجموعه ثابت نگهدارنده درآورده و شافت تعويض را بطرف باال بچرخانيد و سپس آن را كنار 
بگذاريد (شكل3-47)

شكل3-47    شفت تعويض

1- انتخابگر    
2- شفت تعويض

(15) صفحه انتهايى گيربكس (شكل48-3 و شكل 49-3) را جدا كنيد. 
  شكل3-48 باز كردن پوسته ترانزاكسل          شكل 49/3 صفحه انتهائى   

   

 1- پوسته ترانزاكسل  2- صفحه انتهايى       
   1- صفحه انتهايى   2- پوسته
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(16) 2 خارحلقه اى ثابت كننده شفت خروجى ، شفت  ورودى و بلبرينگ را(شكل50-3) جدا كنيد. 
شكل 3-50       خارحلقه اى ثابت كننده بلبرينگ

1- انبردست خار درآر   
2- خارحلقه اى

(17) ازصفحه جيگ (قيـد) و واشر (6785laxd-2 -6785 و Miller tool #6785) استفاده كنيد و ترانزاكسل را بچرخانيد و بر 
روى صفحه جيگ (شكل51-3) سوار كنيد . اطمينان حاصل كنيد كه واشر در محل درست روى جيگ  صفحه اى قرار گرفته است ، 

سپس گيربكس را روى دستگاه پرس قرار دهيد.
شكل3-51     صفحه جيگ 

1- واشر   
2- ترانز اكسل  

3- صفحه جيگ 6785

شكل3-52    ابزار مخصوص بلبرينگ

(18) ابزارمخصوص بلبرينگ Miller tool 6768 را بر روى 
بلبرينگ انتهايى ترانزاكسل  ثابت كنيد و

اطمينان حاصل كنيد كه ابزار بخوبى در برابر شفت ورودى و 
شفت خروجى هم تراز شده اند.

1- ابزار مخصوص بلبرينگ
2- پوسته گيربكس
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هشدار: درصورت استفاده ازابزارنامناسب ، فشاروارده به شفت ورودى و شفت خروجى باعث مختل شدن  روانكارى دو محور خواهد 
شد.

(19) گيربكس ترانزاكسل را بر روى دستگاه پرس ثابت نمائيد و مجموعه شافت ورودى وخروجى راپرس كرده واز پوسته خارج 
نمائيـد  (شكل3-53). 

شكل3-53    دنده در محفظه پرس

1- ابزار نصب بلبرينگ   
2- صفحه سرپرس  

3- پوسته ترانزاكسل  
4- جيگ  صفحه اى

(20) ترانزاكسل را از دستگاه پرس جدا كنيد. 
(21) با دقت پوسته ترانزاكسل را از مجموعه شافت ورودى و خروجى و جيگ  صفحه اى جدا كنيد (شكل3-54)

مراقب باشيد مخزن تغذيه انتهايى بلبرينگ نشكند (شكل3-55).
شكل3-55   مخزن تغـذيه                                    شكل3-54    جداسازى پوسته ترانزاكسل

1- مخزن تغذيه                                         1- پوسته ترانزاكسل 2- جيگ صفحه اى  3- دنده
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(22) مخروطى اصطكاك ترمزعقب وحلقه قفل كن را از روى مجموعه شفت ورودى جدا كنيد (شكل56-3) و ( شكل3-57)
شكل3-57  حلقه قفل كن ترمز عقب                  شكل3-56 مخروطى اصطكاك ترمز عقب

1-حلقه قفل كن ترمز عقب                   
1- مخروطى اصطكاك ترمز عقب

(23) مجموعه بلوك تعويض را از جيگ  صفحه اى جدا كنيد (شكل3-58).
شكل3-58   جدا كردن بلوك تعويض

1- جيگ  صفحه اى 6785   
2- مجموعه بلوك تعويض

(24) مجموعه شفت ورودى و خروجى را از جيگ  صفحه اى جدا كنيد (شكل3-59)
شكل3-59  جداسازى دنده ها

1- جيگ  صفحه اى 785      
2- شفت ورودى و خروجى
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هشدار : شافت خروجى يك قطعه يكپارچه است وهيچگاه سعى نكنيد كه آن و يا قسمتى از آنرا تعمير بنمائيد. در صورت بروز نقص 
دنده برنجى دنده هاى 1و2، مجموعه شافت خروجى بايد تعويض گردد.

شستشو :
دنده ها ، شافت ، دنده برنجى ، واشرضربه، تعويض كننده دنده ، جعبه دنده و پوسته خارجى را با مايع حالل مخصوص شستشو داده 

وبا فشارباد خشك نمائيد  به غير از بلبرينگ كه بايد با فشار باد ودستمال پارچه اى تميز گردد  
بازديد :

دنده ها ,بلبرينگ و واشر فشار را چك كنيد  در صورت مشاهده سائيدگى وپوسته پوسته شدن , ترك ويا اثرصدمه ويا از شكل 
افتادن ساچمه هاى ُرل و قفسه بلبرينگ ويا دنده ها ؛ آن راتعويض نمائيد .دنده هاى برنجى ولبه دندانه ها را هم چك كنيد و در صورت 

سائيدگى و يا آسيب ديدگى برنجى يا توپى آن تعويض نمائيد .
نصب :

در ترانزاكسل 350T  قطعات داخلى تنها مى توانند بعد از جدا شدن پوسته گيربكس به همان حال باقى بمانند وقابل تعمير جزئى 
نيستند. 

اخطـار : شافت خروجى گيربكس بايد مانند يك قطعه يكپارچه نگهدارى شود. اقدام به هرگونه تعمير اجزاء آن به گيربكس آسيب 
خواهد رساند.

درزگير بكار برده شده براى اتصال پوسته گيربكس متشكل از  Molar Gasket Marker والكتايت  518
ويامواد مشابه مى باشد. درزگيــرMolar RTV براى صفحه انتهايى بلبرينگ استفاده مى شود. 

(1) مطمئن شويدكه بالشتك صفحه جيگ از بست صفحه جدا شده باشد و شفت خروجى و ورودى را بر روى جيگ  صفحه اى 
نصب نمائيد . ابزار  (Miller tool 6785 ) (شكل 3-60)

شكل 3-60  جيگ صفحه اى

1- جيگ صفحه اى
2- دنده ها 

شكل 3-61          مجموعه ماهك شفت گيربكس

(2) شافت ماهك و ماهك گيربكس را جا بزنيد و در داخل جيگ 
صفحه اى قرار دهيد. (شكل 3-61).

1- جيگ  صفحه اى 6785     
2- ماهك گيربكس
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(3) مجموعه  بلوك تعويض را در جيگ  صفحه اى قرار دهيد (شكل 3-62)
شكل 3-62       مجموعه بلوك تعويض

1- جيگ  صفحه اى 6785      
2- مجموعه بلوك تعويض

(4) حلقه قفل ترمز عقب را نصب كنيد. (شكل 3-63).
شكل 3-63       سوار كردن حلقه قفل ترمز عقب

1- حلقه قفل ترمز عقب

(5) مخروطى اصطكاك ترمز عقب را نصب كنيد (شكل 3-64).
شكل 3-64   نصب مخروطى اصطكاك ترمز عقب

1- مخروطى اصطكاك ترمز عقب
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(6) جعبه دنده را روى جيگ  صفحه اى (شكل 65-3) قرار دهيد و پين شافت را درفلنج  4-3 قرار دهيد.
شكل 3-65 جعبه دنده

-1 پوسته گيربكس  
2- جيگ  صفحه اى 

3- دنده ها

 (7) فلنج مخروطى اصطكاك ترمز عقب را در برابر شيار جعبه دنده هم تراز سازيد (شكل 66-3) و اطمينان حاصل كنيدكه بالشتك 
ترمز عقب در جاى خود قرار گرفته است.
شكل 3-66       فلنج مخروطى اصطكاك

-1 پوسته   
-2 فلنج مخروطى اصطكاك  

-3 شفت ورودى

 c-4992 ) (8) بلبرينگ شفت ورودى و خروجى را به طور جداگانه بر روى محورهاى مربوطه با ابزار مخصوص پرس بلبرينگ شافت
Miller tool ) پرس نمائيد . تا از نشستن كامل بلبرينك مطمئن شويد (شكل 3-67).

شكل 3-67    نصب بلبرينگ ورودى و خروجى

-1 بلبرينگ ورودى و خروجى     
 1-4992-C 2 ابزار مخصوص-
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(9) خار فنرى را بر روى بلبرينگ ورودى و خروجى نصب نمائيد (شكل 3-68).
شكل 3-68      خار فنرى بلبرينگ

-1 انبردست خار درآر      
-2 خار فنرى

(10) درزگير Molar RTV را به دور صفحه انتهايى و سوراخ پيچ 
اعمال نمائيد . با نصب صفحه انتهايى بر روى جعبه دنده پيچ صفحه انتهايى را  29 نيوتن متر  سفت نمائيد ( شكل 3-69)

شكل 3-69     صفحه انتهايى گيربكس

-1 پوسته گيربكس    
-2 صفحه انتهايى

(11) جعبه دنده را از جيگ صفحه اى جدا كنيد.
(12) صفحه انتهايى را رو به پايين قرار داده و جعبه دنده را بر روى گيره سوار كنيد.

(13) شفت تعويض را  در شيار مجموعه بلوك مانع ثابت نمائيد (شكل 3-70)
شكل 3-70   شفت تعويض

1- انتخابگر 
2- شفت تعويض
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(14) خار واشر بوشى شفت تعويض را روى انتخابگر(انتخاب دنده) فشار دهيد و اهرم تعويض را نصب كنيد.
(15) دنده هرز گرد عقب و واشر بوشى را سوار كنيد (شكل 3-71)

شكل 3-71     دنده ى هرز گرد عقب و واشر بوشى

-1 واشر بوشى      
-2 دنده هرز گرد عقب

(16) شفت دنده عقب را سوار كنيد (شكل 3-72)
شكل 3-72 سوار كردن شفت دنده عقب

1- شفت دنده عقب
2- واشر بوشى 

(17) پيچ هاى شفت  را با گشتاور 26 نيوتن مترسفت نمائيد. (شكل 3-73)
شكل 3-73: پيچ شفت دنده عقب

-1 پوسته 
-2 شفت دنده عقب

-3 پيچ شفت دنده عقب    
   

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


40

راهنماى تعميرات ليفان 620 راهنماى تعميرات ليفان 620     40

(18) پايه ماهك تعويض دنده عقب و قفل كن دنده عقب را نصب و پيچ ها را 11 نيوتن متر سفت نمائيد . ( شكلهاى 74-3و 
(3-75

شكل 3-75 پيچ پايه ماهك تعويض دنده عقب شكل 3-74 پايه ماهك تعويض دنده عقب     

2- پايه ماهك تعويض دنده عقب 1 - پيچ  1- پايه ماهك تعويض دنده عقب 2- وسيله قفل كن بادامك عقب    
3 - مجموعه بلوك تعويض دنده                                        

(19) ديفرانسيل را در جعبه دنده ثابت كنيد. (شكل 3-76)
شكل 3-76 نصب ديفرانسيل  

1- شفت ورودى 
2- شفت خروجى 

3- ديفرانسيل 
4- پوسته

روش تنظيم بلبرينگ :
1- هنگام باز و نصب بلبرينگ و بوش مخروطى دقت بيشترى را بنمائيد . براى جا زدن تنها فشار دست كافى است و از ضربه زدن 

با چكش اجتناب كنيد چون ممكن است بلبرينگ درست وروان درجاى خودش قرار نگيرد. و چنانچه براى اندازه گيرى فاصله انتهائى 
شفت نياز به واشر گيرى باشد واين عمل درست انجام نگيرد باعث كاهش عمر  وكارائى قطعات خواهد شد . 

2- در صورت وجود كندگى و يا فرسودگى روى ُكنس بلبرينگ و بوش مخروطى ، مهم نيست كه بر روى كدام جزء ( ُكنس , ُرلر و 
يا بوش مخروطى ) فرسودگى ايجاد شده  كل ُرلبرينگ بايد تعويض گردد. 

3- پيش بار و گشتاور بلبرينگ ها بعد از اندازه گيرى بايستى با همان مقادير حفظ شود , بنابراين اندازه گيرى تمام بلبرينگ ها بايد 
در شرايطى انجام شود كه تحت فشاردرگير بودن دنده ها و يا قطعات ديگر نباشند . يك بلبرينگ اُريجينال دست دوم 50 �  گشتاور 

اصلى را از دست داده است . 
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4- بلبرينگ هاى ديفرانسيل و شافت ورودى هميشه به صورت (ُجفت) بايستى تعويض گردند چنانچه يكى از ُرلبرينگ هاى 
ديفرانسيل معيوب باشد هر دو ُرلبرينگ بايد با هم تعويض شوند . و در صورت بروزنقص در يكى از ُرلبرينگ هاى شفت ورودى نيز هر 

دو ُرلبرينگ بايد تعويض شوند.
5- هنگام تعويض، قطعه بوش مخروطى نبايد ديگر استفاده شود.

6- در حركت يكنواخت بلبرينگ ها در هر جهت ، گشتاور آن هابه دست مى آيد.
تنظيم پيش بار بلبرينگ ديفرانسيل :

توجه : مقدار گشتاوردقيق فقط مى تواند با خارج كردن چرخ دنده ها از پوسته به دست آيد.
ُكنس داخلى و واشررا از پوسته كالچ خارج كنيد. -1
ُكنس خارجى نو را در محل قرار گرفتن ُكنس پرس نمائيد ( مى توانيد از يك ُكنس كهنه صيقلى براى جا زدن ُكنس  -2

نواستفاده كنيد)
ُكنس داخلى نو را درون جايگاه ُكنس بر روى گيربكس پرس نمائيد. -3
بلبرينگ ديفرانسيل را با روغن گيربكس آغشته كنيد. مجموعه ديفرانسيل را داخل پوسته ترانزاكسل وگيربكس قراردهيد  و  -4

پوسته بيرونى كالچ را روى گيربكس نصب وپيچ هاى آنرا 29 نيوتن متر (21 فوت پوند) سفت نمائيد.
5- گيربكس را روى فيكسچر C شكل بر روى ميز كار  در حالتى كه پوسته خارجى به طرف پائين باشد بگذاريد و گيج عقربه اى ( 

ساعت اندازه گيرى ) را روى آن نصب كنيد. شكل 3/77
توجه : موقعيت گيج عقربه اى طبق شكل براى اهداف نمودارى مى باشد. در واقع گيج عقربه اى بايد موازى با دسته قالويز(دسته 

ابزار )باشد تا دقيقترين اندازه را بدهد.
6- با نيروى متوسط به ديفرانسيل توسط ابزار C-4995 و گرداندن ديفرانسيل وچند بار جلو و عقب بردن مى توانيد بلبرينگ ها را 

ثابت و سپس اندازه گيج را مشاهده كنيد وميزان لقى انتهائى بلبرينگ ديفرانسيل را مالحظه و يادداشت نمائيد.
شكل 3-77 چك كردن لقى بلبرنگ انتهاى ديفرانسيل و اندازه گيرى ضخامت شيم

1- دسته قالويز 
2- پايه گيج عقربه اى 

C-4995 3- ابزار مخصوص

7- مقدارپيش بار مناسب براى واشر(شيم) برابر است با مقدار لقى بدست آمده بلبرينگ انتهاى ديفرانسيل باضافه مقدار ثابت 18� 
ميلى متر (0/007 اينچ). هرگزبراى تعيين شيم سعى نكنيد كه مقدار ثابت را با مقدار لقى جمع كنيد , بعد از بدست آوردن مقدار لقى مجاز 

آنرا با مقدار ثابت جمع نمائيد .
8- پيچ هاى پوسته را باز كنيد ُكنس بلبرينگ ديفرانسيل طرف پوسته كالچ را درآورده وشيم بدست آمده از اندازه گيرى مرحله 7 را 

پشت بلبرينگ گذارده و ُكنس بلبرينگ را پرس نمائيد . 
9- پوسته بيرونى كالچ را نصب كنيد و پيچ ها را به مقدار 26 نيوتن متر (19 فوت پوند) سفت نمائيد.

10- از ابزار مخصوص C-4995 و ُتركمتـر (مدرج بر حسب اينچ پوند) استفاده كنيد و گشتاور گردشى ديفرانسيل را چك كنيد. 
شكل 3-78 
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شكل 3-78 چك كردن گشتاور گردشى ديفرانسيل 

1-  ُتركمتـر( پوند-اينچ) 
 C -4995 2- ابزار مخصوص

گشتاور گردشى بايد بين 12- 6 اينچ- پوند باشد. در صورتى كه گشتاور گردشى بيشتر باشد از يك شيم ديگر 
0/05 ميلى متر ( 0/002 اينچ ) نازك تر استفاده نمائيد. و در صورتى كه گشتاور گردشى كمتر باشد از شيم

 0/05 ميلى متر ( 0/002 اينچ ) ضخيم تر استفاده كنيد.
11- گشتاور گردشى را دوباره چك كنيد و مرحله 10 را تا رسيدن به گشتاور گردشى مناسب ادامه دهيد. 

هنگامى كه گشتاور گردشى مناسب حاصل شد جعبه دنده را بر روى صفحه انتهايى قرار دهيد
و از چسب آب بندى (motor parts : mopar) و Loctites18 يا موادى نظير آن در سطوح تماس پوسته استفاده كنيد . 

پوسته بيرونى كالچ را روى جعبه دنده نصب نمائيد و پيچ هاى آن را 29 نيوتن متر(21 فوت پوند) سفت نمائيد.
نصب :

1- اجزاى كالچ را بر روى شفت ورودى مونتاژ و ترانزاكسل را در محل نصب كنيد.
2- پيچ هاى ثابت كننده گيربكس و موتور را 95 نيوتن متر(70 فوت پوند) سفت كنيد. شكل 3/34

3- موتور و گيربكس را با جك بلند كنيد تا سوراخ باالئى محفظه شاسى مقابل سوراخ نصب گيربكس قرار گيرد . پيچ ها را با گشتاور 
108 نيوتن متر(80 فوت پوند) سفت كنيد.(شكل 3-33)

4- جك را پائين آورده عقب بكشيد.
4 پيچ كالچ و صفحه كالج را نصب كنيد و طبق عالمت هائى كه هنگام باز كردن گذاشته ايد ابتدا از شيار محل نصب پيچ  -5

شروع نمائيد و بعد از بستن, پيچ ها را 88 نيوتن متر(65 فوت پوند) سفت نمائيد.
6- استارت را سوار كنيد و پيچ هاى آن را 54 نيوتن متر( 40 فوت پوند) سفت نمائيد و از محكم بودن پيچ هاى كابل نيز مطمئن 

شويد.
7- سيم هاى استارت را وصل كنيد و كابل مثبت را با گشتاور 10 نيوتن متر سفت كنيد.

8- درپوش مجراى بيرونى را نصب كنيد. (شكل 3-40)
9- رينگ را بر طبق مراحل زيرنصب كنيد. (شكل 3-39)

a) رينگ را نصب و پيچ ها را با دست ببنديد.
b) پيچ هاى رينگ و كارتل روغن را با گشتاور 3 نيوتن متر ببنديد.

c) پيچ هاى ترانزاكسل را با گشتاور 108 نيوتن متر سفت كنيد.
d) در آخر پيچ هاى رينگ و كارتل روغن را با گشتاور 54 نيوتن متر سفت كنيد.

10- ميله خميده افقى سمت راست را سوار كنيد و پيچ ها را 81 نيوتن متر سفت كنيد.
11- پمپ پايين را بر روى گيربكس سوار كنيد. (شكل 37-3 و 3-38)

12- دو تا شفت محور جلو را سوار  كنيد و براى انجام درست اين مرحله ، به سه گروه از ديفرانسيل و سيستم گيربكس مراجعه 
كنيد.

13- ترانزاكسل  را طبق مقدار مشخص شده از (Mopar TF+4) پر نمائيد .
14- خودرو را پائين بياوريد .

15- اتصال سنسور سرعت خودرو را وصل كنيد.
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16- سيم اتصال را برروى پايه نصب قرار دهيد. (شكل 3-26)
17- اتصال فشنگى چراغ روغن را نصب نمائيد.

18- نواراتصال بدنه را به پايه ثابت روى گيربكس وصل كنيد.
19- باطرى را نصب كرده و گيره باطرى را پيچ كنيد.

20- براى مونتاژ فيلتر هوا و دريچه گاز مراحل زير را انجام دهيد:
a) مجموعه را سوار كرده و مطمئن شويد بست فيلتر هوا محكم بسته شده باشد. وپيچ ها را با گشتاور 14 نيوتن متر سفت كنيد.

b) اطمينان حاصل كنيد كه تمامى مجراهاى دريچه گاز روى مانيفولد ورودى نصب شده باشند. بست ها را با گشتاور 5 نيوتن متر( 
40 اينچ پوند) سفت كنيد.

c) سنسور وضعيت دريچه گازوسپاپ كنترل هوا را وصل كنيد.
d) سوپاپ سلونوئيد خروجى گاز ولوله مربوطه را روى كارتل نصب كنيد. 

21- كابل باطرى را متصل كنيد.
22- تست جاده را انجام دهيد و چك كنيد كه نشتى روغن وجود نداشته باشد.

پارامترهاى فنى
هرگز از چسب هاى آب بندى براى بستن پيچ ها استفاده نكنيد. در اين موارد تعميرهميشه از پيچ هاى نو استفاده كنيد.

In.Lbs Ft.Lbs TRITEC 1.6L
              مدل 

 توضيحات 
- 18 24  چراغ كمكى
70 - 8 پيچ تنظيم كننده كابل تبديل كننده
267 - 30 پيچ تخليـه
- 60 81 پيچ دنده ديفرانسيل

105 - 12  كاور گردگير و ترانزاكسل
- 21 29 پيچ سينى عقب
- 80 108 دسته موتور جلو و گيربكس

-
45 61  پيچ پايه جلو

- 40 54  پايه جلو و پيچ موتور
- 40 54  پيچ ميله خميده افقى و موتور
- 40 54  پيچ ميله خميده افقى و گيربكس
- 80 108  پيچ پايه چپ
- 40 54  پايه چپ و گيربكس
96 - 11  ضربه گير بلبرينگ بيرونى
96 - 11 پايه ماهك تعويض عقب
- 19 29 پيچ شفت دنده عقب

250 - 28  كابل تعويض و ترانزاكسل
- 21 29  پيچ پوسته ترانزاكسل
- 70 95 پيچ موتور و ترانزاكسل
60 - 7 سنسور سرعت خودرو
- 80 108  پيچ ميله خميده عمودى و موتور
- 80 108 پيچ ميله خميده عمودى وترانزاكسل
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ابزارهاى تخصصى

C-293-45 بلوك اتصال       C-293-45 بلوك اتصال

C-3393 گيج عقربه دار        C-3717 يوش

C-3752 وزنه هاى غلطكى       C-4171 دسته اهرم يونيورسال 

C-4628 ابزار نصب بلبرينگ       C-4680 ابزار درآوردن كاسه نمد
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C-4992 ابزار نصب كاسه نمد       C-4995 ابزار گشتاور

C-4996 اتصال     L-4410 ابزار نصب

فيكسچر مخصوص4518L-بلبرينگ درآر1130   

ابزار سوار كردن 
كاسه نمد روغن6709                                

سنبه 6342
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  جيگ صفحه اى 6785                                        بلبرينگ درآر 6768

بيرون كشنده 6786                                      خارج كن 6786  

 كاسه نمد شافت اكسل :
باز كردن :

1- شفت محور جلو را باز كنيد . براى اجراى درست مراحل به سه گروه از ديفرانسيل و گيربكس مراجعه نمائيد.
لبه تخت اهرم را بر زير لبه كاسه نمد شفت محور قرار دهيد (شكل 3-79) -1

شكل 3-79 جدا سازى كاسه نمد شفت اكسل 

1. كاسه نمد شفت اكسل   
2- اهرم

3- با چكش به اهرم ضربه بزنيد و كاسه نمد شفت محور را جدا 
كنيد.

سوار كردن :
1- روغن اضافى مجراى روغن كاسه نمد محور را تميز كنيد.

2- كاسه نمد شفت محور را با سوراخ آن تراز كنيد.
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3- كاسه نمد شفت محور را روى ابزار 6709 و C-4171 سوار كرده و در مقر خود قرار دهيد.
4- كاسه نمد روغن را در محل قرارگرفتن مقابل محفظه گيربكس قرار داده و آنرا جا بزنيد.

5- شفت محوررا سواركنيد و براى اجراى درست اين مرحله به 3 گروه متفاوت ديفرانسيل و گيربكس مراجعه كنيد.

فشنگى چراغ روغن:
باز كردن :

1- خودرو را از زمين بلند كنيد.
2 - اتصال فشنگى چراغ روغن را از پايين جدا كنيد.( شكل 3-80) 

شكل 3-80 فشنگى چراغ روغن

1- اتصال  
2- فشنگى چراغ روغن

3- پيچ ترانزاكسل را باز كنيد.

نصب :
1- فشنگى چراغ روغن را نصب كنيد و رزوه هاى سوييچ را با نوار تفلون يا چيزى مانند آن نوار پيچى كنيد . و به مقدار 24 نيوتن 

متر( 18 فوت پوند) سفت كنيد.
هشدار : فشنگى چراغ روغن را بيش از حد سفت نكنيد.

2- سيم اتصال فشنگى چراغ روغن را وصل كنيد. (شكل 3-80)
3- خودرو را پايين بيآوريد.

4- عملكرد فشنگى چراغ روغن را بازبينى كنيد.

ديفرانسيل :               شكل 3-81 درآوردن بوش بلبرينگ ديفرانسيل همراه با لبه محفظه ديفرانسيل
باز كردن :

بوش بلبرينگ ديفرانسيل را با ابزار PA-293-C و C-293-45 و 4996 در  -1
آوريد. (شكل 81-3 و 3-82)

 C-293-PA 1- ابزار مخصوص
 C-293-PA 2- ابزار مخصوص

3- مجموعه ديفرانسيل 
C-293-45 4- ابزار مخصوص
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شكل 3-82 جداسازى بوش بلبرينگ ديفرانسيل از كرانويل

 C-293 1- ابزار مخصوص
2- مفصل ابزار مخصوص C-293-45 ( مجموعه 4 تكه)

3- مجموعه ديفرانسيل
4- بوش بلبرينگ ديفرانسيل

5- ابراز مخصوص C-4996 ( به وضعيت قرار گرفتن دقت كنيد)

پيچ هاى كرانويل و پوسته را باز كنيد.( شكل 3-83) -1
شكل 3-83 جدا سازى پيچ هاى دنده كرانويل و پوسته

-1 دنده سرعت سنج 
-2 بلبرينگ 

-3 دنده كرانويل
-4 پيچ هاى دنده كرانويل

پيچ هاى قديمى را كنار گذاشته و از پيچ هاى جديد جهت مونتاژ استفاده كنيد.
با پيچ گوشتى چرخ دنده سرعت سنج را بلند كنيد. ( شكل 84-3 و 3-85 )

شكل 3-84 بلند كردن چرخ دنده سرعت سنج

-1 چرخ دنده سرعت سنج 
-2 مجموعه ديفرانسيل

شكل 3-85 جدا سازى چرخ دنده سرعت سنج

-1 چرخ دنده سرعت سنج  
-2 مجموعه ديفرانسيل
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پين پينيون را با چكش در آوريد. (شكل 86-3 و 3-87 )
شكل 86/3 جدا سازى پين پينيون 

1- دنده كرانويل
2- پين پينيون 

 3- چرخ دنده سرعت سنج

87 -3 جداسازى پين

-1 مجموعه ديفرانسيل 
2- چرخ دنده سرعت سنج 

3-  پين پينيون   

(5) پينيون , دنده هاى هرزگرد و واشر هاى هرزگرد را ردآوريد  . (شكل 88-3 ، شكل 89-3 و شكل 3-90).
     شكل 88/3 جداسازى شافت پينيون 

-1 مجموعه ديفرانسيل  
2 - شافت پينيون 

-3 چرخ دنده سرعت سنج 
-4  پين پينيون
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شكل 89/3 جداسازى پينيون ، دنده هاى هرزگرد و واشر هاى هرزگرد

1- مجموعه ديفرانسيل
2- شفت پينيون

3- چرخ دنده سرعت سنج  
4- پين پينيون

5- پينيون ( 2عدد )

شكل 3-90 قطعات ديفرانسيل 

1 مجموعه ديفرانسيل
2- شفت پينيون 

3- چرخ دنده سرعت سنج 
4- واشر فشارى دنده هرز گرد ها

-5 واشر فشارى پينيون 
6- پينيون    

7- دنده هرز گرد  8-  واشرهاى شفت پينيون

نصب :
 (1) دنده هاى هرزگرد ، پينيون و واشر فشارى را در هوزينگ قرار داده وبا چرخاندن در محلشان نصب كنيد (شكل 89-3 و 3-90).

(2) شافت پينيون را نصب كنيد (شكل 3-88).
(3) پين پينيون با چكش جا بزنيد و پانچ كنيد (شكل 3-91).

شكل 3-91 نصب پين 

1- پين پينيون 
-2 چرخ دنده سرعت سنج
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(4) پوسته را ثابت نموده و پين را جابزنيد (شكل 3-92).
شكل 3-92 ثابت كردن نگهدارنده

1- پين پينيون 
-2 دنده سرعت سنج

(5) با استفاده از پرس دستى وابزار هاىL, 4171-C-4410 بلبرينگ هاى جنبى ديفرانسيل را درون دنده كرانويل پرس نمائيد .  (شكل 
93-3 و 3-94).

شكل 93/3 نصب بوش بلبرينگ روى پوسته ديفرانسيل

  C-4171 1-ابزار مخصوص
  L-4410 2- ابزار مخصوص

3- بوش بلبرينگ   
4- دنده سرعت سنج

 94/3  نصب بوش  بلبرينگ روى دنده كرانويل 

1- سر پرس دستى  
2- بوش بلبرينگ   

    C-4171 3- ابزار مخصوص دستى
  L-4410 4- ابزار مخصوص

5- مجموعه ديفرانسيل
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(6) چرخ دنده سرعت سنج را  بر روى پوسته سوار كنيد (شكل3-95 ).
شكل 3-95 چرخ دنده سرعت سنج

(7) با پرس دستى و ابزار  L-4440چرخ دنده سرعت سنج را روى پوسته ديفرانسيل پرس نمائيد .  (شكل 96-3 و 3-97 )
شكل 3-96 پرس كردن چرخ دنده سرعت سنج روى پوسته ديفرانسيل

1- بلوك چوبى 
2- كله پرس 

  L-44403- ابزار مخصوص
4- مجموعه ديفرانسيل 

5- دنده سرعت سنج
 

3-97 پرس كردن دنده محرك ديفرانسيل 

1- كله پرس 
2- چرخ دنده سرعت سنج 

3- مجموعه ديفرانسل 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


راهنماى تعميرات ليفان 620 53

 (8) كرانويل را داخل پوسته ديفرانسيل قرار داده و پيچ هاى نو را ببنديد و 81 نيوتن مترسفت كنيد. (60ft.lbs.) (شكل 3-98)
شكل3-98 نصب دنده كرانويل و پيچ ها

1- چرخ دنده سرعت سنج 
2- بلبرينگ 

3 –دنده كرانويل
4 - پيچ هاى دنده كرانويل 

اندازه گيرى و تنظيم فاصله دندههاى هرز گرد.
1. مجموعه را دو سه باردر جهت حركت عقربه ساعت و خالف جهت عقربه بچرخانيد، ساعت اندازه گيرى را همانطور كه در شكل نشان 

داده شده است نصب كرده و فاصله انتهايى (شكل 99-3 و 100-3) را ثبت كنيد . چرخ دنده هرزگرد را براى 90 درجه بچرخانيد واين 
اندازه گيرى را نيز ثبت كنيد، سپس چرخ دنده هاى هرزگرد را 90 درجه ديگر بچرخانيد و اندازه گيرى نهايى را ثبت نمائيد.

شكل 3-99: نمونه بررسى فاصله انتهايى دنده هرزگرد 

1- ابزار مخصوص C-4996  ( به محل قرار گرفتن آن دقت كنيد) 
2- سطح نشستن پايه ساعت اندازه گيرى

3- مجموعه ديفرانسيل    
4- چرخ دنده هاى هرز گرد

 
شكل 3-100 نمونه بررسى فاصله انتهايى دنده هاى هرز گرد 

1- ابزار اختصاصى C-4996 (به محل قرار گرفتن آن توجه كنيد
2 - محل نشستن پايه ساعت اندازه گيرى

3 - مجموعه ديفرانسيل 
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فاصله انتهايى دنده هاى هرز گرد را همراه با حد اقل فاصله ثبت شده انتهايى واشر بين حدود 0,001 تا 0,013 اينچ  حفظ نمائيد و در 
طرف ديگر فرآيندى مشابه را انجام دهيد .

هشـدار: فاصله انتهايى بايد بين 0,001 تا 0,013 اينچ باشد و 5 انتخاب براى واشر: 0,027، 0,032، 0,037، 0,042 و 0,047 اينچ وجود 
دارد.

تنظيم :

تنظيم پيش بار بلبرينگ ديفرانسيل / انتخاب واشر :
براى تعمير و نگهدارى ترانزاكسل ، به خصوص جهت تعويض قطعات زير، پيش بارگذارى و تنظيم بلبرينگ هاى كنارى ديفرانسيل الزم 

است:
• گيربكس ترانزاكسل
• پوسته خارجى كالچ 

• پوسته ديفرانسيل
• بلبرينگ ديفرانسيل

توجه: اين تنها راه براى دريافت مقدار دقيق چرخش گشتاور بلبرينگ توسط جداسازى چرخ دنده ى قاب مى باشد.
(1) بوش بلبرينگ به همراه واشر اگر وجود دارد را از پوسته خارجى كالچ خارج نمائيد.

(2) بوش بلبرينگ جديد ويا اگربوش صيقلى ديگرى وجود دارد را براى سهولت اندازه گيرى در مقر بلبرينگ روى پوسته بيرونى كالچ 
قرار دهيد .

(3) ُكنس بلبرينگ جديد را در مقر بلبرينگ روى جعبه دنده پرس نمائيد.
(4) دوباره بلبرينگ ديفرانسيل را با روغن گيربكس ُپر كنيد. مجموعه ديفرانسيل را بر روى ترانزاكسل وپوسته بيرونى كالچ روى جعبه 

دنده نصب كنيد و پيچ را با گشتاور 29 نيوتن متر (21 فوت پوند) سفت كنيد.
(5) گيربكس  را روى روميزى كار با فيكسچر C شكل  در حالتى كه پوسته بيرونى روبه پائين باشد قراردهيد . 

توجه: وضعيت قرار گرفتن ساعت اندازه گيرى در شكل 101-3 فقط به صورت نمونه نشان داده شده است . گيج بايد به صورت موازى 
با دسته قالويز قرار گيرد  تا دقيق ترين مقداررا نشان دهد.

(6) با يك فشار كم   به طرف پايين به بلبرينگ ديفرانسيل با ابزار C-4995 و دسته قالويز و چرخاندن هم زمان بلبرينگ را در جاى خو 
ثابت نمائيد  سپس گيج ( صفر كنيد). براى به دست آوردن مقدار لقى انتهايى، ديفرانسيل را به عقب و جلو بچرخانيد و نيروى متوسطى 

را   به پايين وارد كرده  و مقدار فاصله انتهايى را مشاهده و ياد داشت نمائيد   (شكل 3-101).
شكل 3-101 چك كردن لقى انتهايى بلبرينگ ديفرانسيل و تعيين ضخامت واشر

1- دسته قالويز 
-2 محل قرار گرفتن پايه ساعت اندازه گيرى

C-4995 3 3- ابزار مخصوص

(7) مقدارپيش بار مناسب براى واشر(شيم) برابر است با مقدار لقى بدست آمده بلبرينگ انتهاى ديفرانسيل باضافه مقدار ثابت 18� ميلى 
متر (0/007 اينچ). هرگزبراى تعيين اندازه شيم سعى نكنيد كه مقدار ثابت را با مقدار لقى جمع كنيد ؛ بعد از بدست آوردن مقدار لقى 

مجاز آنرا با مقدار ثابت جمع نمائيد .
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(8) پيچ هاى پوسته را باز كنيد و ُكنس بلبرينگ ديفرانسيل را از روى پوسته بيرونى كالچ جدا كنيد ، و سپس واشر انتخاب شده در 
مرحله 7  را سوار كرده و ُكنس بلبرينگ را در مقر خودش پرس نمائيد.

(9) پوسته بيرونى كالچ را سوار كنيد ، و سپس پيچ ها را با گشتاور 26 نيوتن متر (19فوت پوند) سفت نمائيد.
(10) گشتاور چرخشى مجموعه ديفرانسيل را با ابزار اختصاصى C-4995 و تركمتر مدرج بر حسب اينچ پوند بررسى كنيد (شكل 3-102 

). گشتاور چرخشى بايد بين 6 تا 12 اينچ پوند  باشد  . در صورتى كه گشتاور چرخشى بيشتر باشد ، واشرى به اندازه (0,05ميليمتر يا 
0/002 اينچ) نازك تراستفاده كنيد ودر صورت گشتاور چرخشى كمتر  ازواشرى به اندازه ( 0,05 ميليمتر و يا 0/002 اينچ) ضخيم تر 

استفاده كنيد.
شكل 3-102 بررسى گشتاور چرخشى بلبرينگ ديفرانسيل

1- تركمتر مدرج بر حسب اينچ پوند
C-4995 2- ابزار مخصوص

(11) گشتاور چرخشى را دوباره بررسى كنيد و مرحله 10  را تا رسيدن به گشتاور چرخشى مناسب تكرار كنيد.

ُكنس بلبرينگ ديفرانسيل :
باز كردن :

(1) روند زير را جهت  جداسازى مجموعه  ديفرانسيل از جعبه دنده انجام دهيد.
(2) ابزار  Millertool L-4518 را درپوسته بلبرينگ قراردهيد  (شكل 3-103 ).

     شكل 3-103 ابزار نصب بلبرينگ

   2 451-L 1- ابزار مخصوص جعبه دنده

(3) درپوش ابزاررا روى ابزار سوار كنيد (شكل 3-104).
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شكل 3-104 نصب درپوش ابزار

1-گيربكس 
 L-4518 3 2- ابزار مخصوص

(4) ابزاربيرون كشيدن طوقه بلبرينگ از پوسته را ببنديد.
نصب :

(1) ُكنس بلبرينگ را در پوسته قرار دهيد.
(2) ُكنس بلبرينگ را روى ابزار  Millertool L-4520  و كشنده C-4171 نصب كنيد و ُكنس بلبرينگ را درروى ترانزاكسل سوار 

كنيد.
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روغـن گيـربكس :روغـن گيـربكس :

      فرايند استاندارد - تخليه و پر كردن روغن 
براى هر نوع ترانزاكسل يك وسيله پر كننده روغن خاص همان نوع مهيا كنيد  كه محل آن در قسمت سمت چپ ديفرانسيل ترانزاكسل 
قراردارد (شكل105-3).سطح روغن (در حالتى كه خودرو روى سطح صاف ايستاده است بايد) در حدود 3/16 اينچ ( بين 4 تا 5 ميليمتر ) 

پايين  تر ازمجراى ُپر كردن روغن باشد . 
شكل 3-105 محل درپوش پركننده روغن

1- درپوش الستيكى پركننده روغن
2 – كاسه نمد روغن شفت سمت چپ 

براى تخليه روغن هر ترنزاكسل نيز يك وسيله خاص همان نوع ترانزاكسل كه محل آن در قسمت پائين سمت راست پوسته ديفرانسيل 
قراردارد مهيا نمائيد (شكل 106-3) گشتاور پيچ تخليه روغن 28 نيوتن متر( 250 اينچ پوند) است.

شكل 3-106 محل پيچ تخليه روغن 

1- پيچ تخليه روغن
براى مشاهده ظرفيت روغن ترانزاكسل به جدول زير نگاه كنيد . در صورت هر گونه پاشيده شدن روغن هنگام ُپر كردن روغن ، 

ترانزاكسل را تميز كنيد. 
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پر كردن روغن گيربكس دستى 
U.S Metric مدل گيربكس

2.5—2.8 quart Mopar ATF تا 4/2 ليتر7/2 NV T350
2/5 تا2/2 ليتر Sg85W/90 5T16

H311.5A

كابل گيربكس :
باز كردن :

توجه: انتخابگر و كابل  به صورت مجموعه و يكپارچه ساخته مى شود و در نتيجه نبايد به صورت جداگانه مورد استفاده قرار گيرد.
(1) كابل منفى باترى را جدا كنيد.

(2) سراهرم دسته دنده را باز كنيد كنيد.
(3) بوش دسته دنده و واشر را باز كنيد  (شكل 3-107).

شكل 3-107 درآوردن سر اهرم دسته دنده و كاور

1- سراهرم دسته دنده

(4) باز كردن مجموعه كنسول (شكل3-108).
     شكل 3-108 مجموعه كنسول جانبى 

1- كنسول جانبى   
2-پيچ (4)    

3- پيچ (2)

شكل 3-109 كابل  تعويض روى مجموعه گيربكس

(5) بست كابل انتخاب را از پايه جدا كنيد (شكل 3-109).

1- درپوش پيچ مسطح
 2- گيربكس

 3- كابل تعويض 
 4- گيره
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(6) گيره كابل انتخابگر را از پايه جدا كنيد (شكل 3-110).
شكل 3-110 كابل انتخابگر روى  مجموعه گيربكس 

1- گيربكس 
2- گيره

3 - كابل انتخابگر

(7)  4 تا مهره هاى ثابت كننده پايه و كف را باز كنيد (شكل 3-116).
(8) فيلتر هوا / باطرى را باز كنيد (شكل 3-111 ):

شكل 111-3 جداسازى قطعات / مجموعه فيلترهوا

1 – مجموعه فيلتر هوا 
2- لوله دريچه گاز 

شكل 3-112   كابل هاى تعويض دنده روى ترانزاكسل

(9) كابل  را از اهرم دسته دهنده روى ترانزاكسل  جدا كنيد 
(شكل 3-112 ).

1- كابل تغيير دنده   
 2 - گيره   

 3 - پايه
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(10) خود رو را از زمين بلند كنيد. 
(11) محافظ حرارتى مبدل را جدا كنيد (شكل 3-113).

شكل 113-3 باز و بستن مجموعه محافظ حرارتى مبدل

1- محافظ حرارتى مبدل

(12) پيچ ثابت كننده صفحه پايه راهنماى كابل و كف را جدا كنيد (شكل 3-114).
شكل 3-114 مجموعه كابل تعويض دنده روى كف

1- مجموعه كابل و پايه راهنما
(13) مجموعه كابل را  از خودرو جدا كنيد.

نصب : 
(1) خودرو را از زمين بلند كنيد.

(2) مجموعه كابل را از طريق سوراخ تعبيه شده دركف عبور داده وروى پايه راهنما ثابت نمائيد (شكل 114-3). اطمينان حاصل كنيد كه 
3 پيچ صفحه راهنما كامأل از كف  كشيده شده و پيچ ها را 7 نيوتن متر(60 اينچ پوند)  سفت نمائيـــد .
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(3) مجموعه كابل را از مجراى عبور روى ترانزاكسل رد كنيد وتا داخل اطاق ببريد . 
(4) حفاظ حرارتى مبدل را نصب كنيد (شكل 3-113).

(5) خودرو را پايين بياوريد.
(6) مجموعه كابل تعويض دنده را روى پايه  نصب كنيد و آن را با بست نو محكم كنيد .(شكل114-3) مطمئن شويد كه بست هاى 

جديد موازى و هم سطح با مجموعه پايه باشند.
 (7) كابل تغيير دهنده گيربكس و كابل تعويض دنده را متصل كنيد (شكل3-112).

(8) 3عدد پيچ پايه صفحه راهنماى اهرم دسته دنده در كف را بسته و 6 نيوتن متر ( 50 اينچ پوند ) سفت كنيد. 
(9) كابل تغييردهنده را بر روى اهرم دسته  دنده سوار كنيد و روى پايه گيربكس ثابت نمائيد، و بعد بست ثابت كننده را نصب كنيد 

(شكل 3-110).
(10) كابل تعويض دنده را بر روى اهرم دسته دنده سوار كنيد و آن را روى پايه گيربكس ثابت كنيد، و بست ثابت كننده را نصب كنيد 

(شكل 3-110).
توجه: فقط كابل تغييردهنده قابل تنظيم است و كابل تعويض  دنده به هيچ وجه قابل تنظيم نمى باشد.

(11) كابل تغييردهنده راطبق مراحل زيرتنظيم كنيد:
(الف) پيچ تنظيم كابل تغييردهنده در روى ترانزاكسل را باز كنيد.

(ب) اهرم تغييردهنده روى ترانزاكسل واهرم تعويض دنده از نوع فنرى و خود تنظيم مى باشند. الزم نيست با پينى را كه قبأل استفاده 
شده  هم راستا شوند اهرم تغيير دنده ترانزاكسل را در وضعيت خالص قرار دهيد و اطمينان حاصل كنيد كه دسته تعويض دنده در 

وضعيت صحيح ( خالص) قرار گرفته باشد. در صورت لزوم  گيربكس را به دنده 3 و 4 ببريد و پيچ هاى تنظيم را 8  نيوتن متر (70 اينچ 
پوند ) سفت نمائيد . به هنگام سفت كردن پيچ ، مراقب باشيد كه مكانيزم تنظيم به هم نخورد .

(ج) تمامى دنده ها را تعويض نمائيد تا از عملكرد آن ها مطمئن شويد.
(12) مجموعه كنسول وسط را نصب كنيد (شكل 108-3) و اطمينان حاصل كنيد كه كاور دسته دنده قبل از نصب كنسول درزير لبه 

تحت فشارقرار نگرفته باشد  .
 (13) اهرم دسته دنده / مجموعه كاور گرد گير را روى پايه  ( تكيه گاه ) سوار كنيد. سر دسته دنده را بايد در موقعيتى كه در شكل 

نشان داده شده است قرار داده و با فشاردادن آن به پايين آن را به فنروپيچ متصل كرده و در جهت عقربه ساعت بچرخانيد. ( شكل 
(3-107

(14) واشر راروى كنسول جانبى ثابت كنيد.
(15) درپوش دسته دنده روى گيربكس را در جاى خود (در روى پايه راهنما) قرار دهيد . 

(16) فيلتر هوا و باترى را نصب كنيد .

(17) كابل منفى باترى را متصل كنيد.
تنظيـمات :

توجه: فقط كابل تغييردهنده  قابل تنظيم است در حالى كه به هيچ وجه كابل تعويض دنده قابل تنظيم نمى باشد.

(1) اتصاالت  ثابت شده ى كاور گيربكس را از كنسول وسط جدا كنيد. 
(2) اهرم دسته  دنده را به پايين فشار داده و در جهت عقربه هاى 

ساعت بچرخانيد، سپس كاور گرد گير و سر دسته دنده  را جدا كنيد 
(شكل 3-115). 

شكل 115-3 باز كردن اهرم دسته دنده / كاور گرد گير
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1- اهرم دسته دنده
(3) مجموعه كنسول وسط را جدا كنيد (شكل 3-116).

شكل 3-116  باز و نصب كنسول (نمونه اى)

1- كنسول 
2 پيچ (4عدد) 
3 پيچ (عدد2)

(4) پيچ تنظيم تغيير دهنده روى مجموعه گيربكس را باز كنيد (شكل 3-117).
شكل 3-117 پيچ تنظيم ( تغييردهنده )

1- پيچ تنظيم تغييردهنده

(5) اهرم تغييردهنده روى ترانزاكسل واهرم تعويض دنده از نوع فنرى و خود تنظيم مى باشند. الزم نيست با پينى را كه قبأل استفاده شده  
هم راستا شوند اهرم تغيير دنده ترانزاكسل را در وضعيت خالص قرار دهيد و اطمينان حاصل كنيد كه دسته تعويض دنده در وضعيت 

صحيح ( خالص) قرار گرفته باشد. در صورت لزوم  گيربكس را به دنده 3 و 4 ببريد و پيچ هاى تنظيم را 8  نيوتن متر (70 اينچ پوند ) 
سفت نمائيد . به هنگام سفت كردن پيچ ، مراقب باشيد كه مكانيزم تنظيم به هم نخورد

 (6) مجموعه كنسول وسط را سوار كنيد (شكل 3-116). 
(7) اهرم دسته دنده / مجموعه كاور گرد گير را روى پايه  ( تكيه گاه ) سوار كنيد. سر دسته دنده را با فشاردادن به پايين آن را به 

فنروپيچ متصل كرده و درعكس جهت عقربه ساعت بچرخانيد..  
 (8) كاور گردگير گيربكس را سوارو به كنسول وسط  بست كنيد.

اهرم دسته دنده / كاور گردگير : 
باز كردن :

(1) بست را باال بكشيد و رها كنيد و كاور گردگير را از مركزكنسول جدا كنيد .
(2) سر دسته دنده را فشار دهيد و در جهت حركت عقربه هاى ساعت بچرخانيد و آن را در آوريد (شحكل 4-115)
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نصب :
(1) كاور گردگير و سر دسته دنده را بر روى اهرم دسته دنده  نصب كنيد . سر دسته دنده  بايستى در موقعيت ساعت 3 قرار بگيرد . 

براى نصب سر دسته دنده را روى اهرم دسته دنده قرار داده و به پايين فشار دهيد و در جهت عكس حركت عقربه هاى ساعت بچرخانيد 
(2) كاور گردگير را بر روى پره جلويى قرار دهيد و آن را با بست ببنديد.

بلبرينگ و بوش شافت ورودى :
باز كردن :

بلبرينگ شافت ورودى يك بلبرينگ و بوش واحد است . ( تصوير 118-3) كه بوش با بلبرينگ كالج و دوشاخه در تعامل است. 
شكل 3-118     بلبرينگ و بوش شافت ورودى

1. بلبرينگ ديفرانسيل  
2. بلبرينگ شافت خروجى 
3. بلبرينگ شافت ورودى
4. خارنگهدارنده بلبرينگ 

(1) ابزار 6342  را روى بلبرينگ ورودى كنار پوسته كالج گيربكس قرار دهيد .
(2) بلبرينگ ورودى را خارج نمائيد. (تصوير 3-119).

شكل 3-119  باز كردن بلبرينگ ورودى

1- ابزارمخصوص 6342    
2- پوسته بيرونى     

3- بلبرينگ و بوش ورودى

نصب : 
(1) يك اليه نازك الكتايت را روى سطح بيرونى مقر بلبرينگ اعمال كنيد ، بوش ومجموعه شفت ورودى را داخل  مقر شافت 

بگذاريد. 
(2) ابزار C-4680-1 را روى بلبرينگ ورودى بگذاريد . ( تصوير 3-120)
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شكل 3-120 : ابزار نصب بلبرينگ ورودى

     C-4680-1 1- ابزارمخصوص
2- ابزار مخصوص 4894  

3- پوستـه بيرونى

 (3) بلبرينگ ورودى را درمقر بلبرينگ  با ابزار 4898 پرس نمائيد .( تصوير 3-121 )
شكل 3-121    نصب بلبرينگ ورودى

1- مجموعه بوش و بلبرينگ

شفت ورودى :
جداسازى : 

قبل از باز كردن شفت ورودى خالصى حلقه نگهدارنده برنجى را چك كنيد و فاصله ى بين حلقه نگهدارنده و دنده هاى گيربكس را 
توسط فيلر اندازه گيرى كنيد . خالصى صحيح در زير نشان داده شده است :

ميليمتر)   /0522  تا 208/2 ( ( اينچ021/0 تا 087/0( دنده 1:
ميليمتر)   /0522  تا 208/2 ( ( اينچ021/0 تا 087/0( دنده 2:

دنده 3: ( 0/060 تا 0/029 اينچ) ( 1/53  تا  73 /0 ميليمتر)
دنده 4: (0/062 تا 0/030 اينچ) ( 1/57  تا  0/77 ميليمتر )
دنده 5:( 0/060 تا 0/029 اينچ) ( 1/53  تا  73 /0 ميليمتر)

در صورتى كه خالصى هاى ذكر شده منطبق با مقادير داده شده نباشد  الزم است كه دنده ها جهت خوردگى بازديد شوند  چنانچه 
خالصى بين دنده هاى سنكرونيزه 1و2 بيشتر از مقادير فوق باشند شافت كامل ورودى بايد تعويض شود. شفت ورودى به دنده هاى 

3و4و5 و دنده هاى سنكرونيزه مجهز است .( تصوير 3-122)
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شكل 3-122   شفت ورودى

1- شفت ورودى 
2- حلقه نگهدارنده 

3- بوش     
4. دنده 5 گيربكس   

5- حلقه نگهدارنده 
 6- بوش   

7- دنده 4 گيربكس 
8- حلقه نگهدارنده  

9-  دنده 3 گيربكس 

(1) بلبرينگ درآررا پشت دنده 5 گيربكس نصب كنيد و خار فنرى روى سنكرونيزه  دنده 5 روى شفت ورودى را برداريد. ( تصوير 
(3-123

شكل 3-123  درآوردن خار فنرى سنكرونيزه دنده 5

1- انبر دست خار درآر 
2- شفت ورودى

3- بلبرينگ درآر    
4- خار فنرى 

(2) دنده و سنكرونيزه را با پرس در آوريد . ( تصوير 3-124)
شكل 3-124   درآوردن سنكرونيزه با پرس 

1- سر پرس  
2- شفت ورودى   
3- بلبرينگ درآر  

4- مجموعه سنكرونيزه 
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(3) شبكه بلبرينگ سوزنى را برداريد. ( تصوير3-125)
شكل 3-125    درآوردن بلبرينگ سوزنى 

1- شفت ورودى      
2- بلبرينگ سوزنى 

(4) واشرهاى دو تيكه فشارى دنده 4 و 5 را برداريد  . (تصوير3-126)
شكل 3-126   واشر هاى دو تكه فشارى فاصله گير 

1- واشر دو تكه فشارى جدا كننده  
2- شفت ورودى  

(5) واشر فشارى فاصله گير دو تكه را برداريد. (تصوير 3-127) 
شكل 3-127   درآوردن واشر فشارى دو تكه

1- شفت ورودى      
2- واشر فشارى دو تكه

(6) پين واشر فاصله گير روى واشر دو تكه را بيرون بكشيد. (تصوير 128-3) 
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شكل 3-128     پين واشر فاصله گير روى واشر دو تكه

1- پين واشر فاصله گير   
2- بوش ورودى   

3- انبردست 

(7) دنده 4 را درآوريد .( شكل 3-129) 
شكل 3-129    درآوردن دنده 4  

1- شفت ورودى    
2- دنده 4

(8) بلبرينگ سوزنى دنده 4 را درآوريد. (شكل 130-3) شبكه بلبرينگ سوزنى را چك كنيد تا شكستگى يا ترك نداشته باشد.
شكل 3-130    درآوردن بلبرينگ سوزنى 

1- شفت ورودى  
2- شبكه بلبرينگ سوزنى 

(9) حلقه نگهدارنده و خار فنرى دنده 3و4 رادرآوريد. (شكل 3-131) 
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شكل 3-131     خار فنرى كشوئى سنكرونيزه 

1- انبردست خار درآر
2- خار فنرى كشويى سنكرونيزه   

3- مجموعه سنكرونيزه 

(10) شفت ورودى را بر روى پرس نصب كنيد و كشويى 3-4 و همچنين دنده 3 را به كمك بلبرينگ درآر درآوريد.( شكل 3-132 )
شكل 3-132      در آوردن دنده 3 

1- سر پرس    
2- شفت ورودى     

3- دنده 3    
4- مجموعه سنكرونيزه

(11) بلبرينگ سوزنى دنده 3 را درآوريد . (شكل 133-3) و شبكه بلبرينگ سوزنى را چك كنيد تا شكستگى ويا ترك نداشته باشد.
شكل 3-133    بلبرينگ سوزنى دنده 3

1- شفت ورودى     
2- شبكه بلبرينگ سوزنى دنده 3
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(12) چك كنيد كه شفت ورودى خوردگى نداشته باشد ، ُكنس بلبرينگ شكسته نباشد  و دندانه هاى دنده ها پوسته نشده باشند ودر 
صورت نقص آنان را تعويض كنيد. 

نصب : 
خار فنرى براى شفت ورودى بايستى با دقت و متناسب با شيار روى شافت انتخاب شود و كلفت ترين خار فنرى كه مى تواند در آن 

شيار قرار بگيرد بايستى استفاده شود . 
(1) شفت ورودى را بر روى پرس نصب كنيد.

(2) بلبرينگ سوزنى دنده 3 را نصب كنيد . (شكل 3-134)
شكل 3-134   بلبرينگ سوزنى دنده 3

1- شفت ورودى 
2. شبكه بلبرينگ سوزنى دنده 3 

(3) سنكرونيزه 3-4  و دنده 3 را بر روى شفت ورودى نصب كنيد و ابزار C-3717 را روى شفت نصب نمائيد  سپس تويى دندانه 
هاى برنجى و دنده 3 را پرس نمائيد . (شكل 3-135). تويى دنده هاى برنجى با حرف ”U“ نمايش داده شده است كه مشخص مى كند 

كه جهت U بايد هنگام نصب كردن به سمت باال قرار بگيرد . 
شكل 3-135    نصب دنده 3 و  تويى سنكرونيزه

1- سر پرس   
   C-3717 2- ابزار مخصوص

3- بلبرينگ درآر  
4- مجموعه سنكرونيزه دنده 3  

(4) خار فنرى سنكرونيزه 3 و 4 را درون شيار شفت ورودى سواركنيد .
(5) حلقه نگهدارنده سنكرونيزه 3 و 4 و بلبرينگ سوزنى دنده 4 را نصب كنيد .

(6) دنده 4 را روى شفت ورودى نصب كنيد .
(7) پين واشر فاصله گير  روى واشر فشارى دوتكه 4و5 را سوار كنيد . ( تصوير 3-136) 
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شكل 3-136    پين واشر فاصله گيرروى واشر فشارى دوتكـه

1. پين   
2. شفت ورودى    

3. انبردست       

(8) واشر فشارى جدا كننده را بر روى شفت ورودى نصب كنيد . (شكل 3-137) 
شكل 3-137      نصب واشر فشارى دوتكـه

1- شفت ورودى  
2- واشر دوتكــه

(9) نگهدارنده واشر دوتكه را نصب كنيد . (شكل 3-138) 
شكل 3-138      مونتاژ استپر

1- واشر فشارى دوتكه
2- شفت ورودى 
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(10) بلبرينگ سوزنى دنده 5 را نصب نمائيد . (شكل 3-139 )
شكل 3-139   نصب شبكه بلبرينگ سوزنى 

1- شفت ورودى    
2- شبكه بلبرينگ سوزنى 

(11) دنده 5 گيربكس و سنكرونيزه را توسط ابزار C-3717 نصب كنيد . (شكل 140-3) بر روى سنكرونيزه دنده S” 5“ حك شده 
است . S را رو به باال قرار دهيـد . 

شكل 3-140    نصب دنده 5گيربكس 

1- سر پرس  
  C-3717 3 2- ابزار مخصوص

3- مجموعه سنكرونيزه
4- بلبرينگ درآر 

5- دنده 5 گيربكس 

(12) خار فنرى سنكرونيزه دنده 5 را نصب كنيد . (شكل 3-141) 
شكل 3-141      نصب ضامن سنكرونيزه دنده 5        

1- انبر دست    
2- شفت ورودى     
3- بلبرينگ درآر   

4- ضامن  
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بلبرينگ خروجى و ُكنس :   
باز كردن:

هشدار:
جنس سخت و محكمى در محل شفت بلبرينگ خروجى قرار دارد از آنجا كه بلبرينگ از نوع انتها تا انتها  نميباشد. لذا سمت 

بزرگترشبكه بلبرينگ را به طرف بيرون  نگه داريد. 
1) شبكه ُرلبرينگ را از ُكنس خارجى در بياوريد.(مانند شكل 3-142)

شكل 3-142 ُرلبرينگ خروجى

1- بلبرينگ ورودى
2- بلبرينگ خروجى

3- خار فنرى( قطر بزرگتر)

2) پيچ مانع بلبرينگ خروجى را باز كنيد .(مانند شكل 3-143) 
شكل 3-143 مانع بلبرينگ خروجى  

-1 مانع بلبرينگ  
-2 ُكنس خارجى بلبرينگ 

شكل 3-144 درآوردن ُكنس خارجى  بلبرينگ.

3) ابزار 6787 ضربه اى را (مانند شكل 144-3) به پشت ُكنس بلبرينگ محكم 
كنيد. 

  c-3752-1
2- ابزار مخصوص 6787 

3- ُكنس  بلبرينگ شافت خروجى
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4) ُكنس بلبرينگ خروجى  را توسط ابزار ضربه اى درآوريد. 
نصب :

1) ُكنس  بلبرينگ خروجى را درمقابل سوراخ مقر آن تراز كنيد. 
2) ابزار 4628 و c-4171 روى ُكنس بلبرينگ خروجى (طبق شكل 145-3) نصب كنيد و ُكنس را در داخل سوراخ مقر خودش 

جابزنيد و بلبرينگ را روى ُكنس ثابت نمائيد واطمينان حاصل كنيد كه شبكه بلبرينگ با قطر بيشتر به طرف بيرونى قرار گرفته است. در 
نهايت بست مانع روى بلبرينگ  را در جاى خود قرار داده و پيچ هاى آن را (11 نيوتن متر يا 96 اينچ پوند) سفت نمائيد 

شكل 3-145  درآوردن ُكنس خارجى بلبرينگ 

  c-4171 1- ابزار
  c-4628 2- ابزار

3- ُكنس بلبرينگ شافت خروجى

                                       

شفت خروجى :
باز كردن :

هشدار: مجموعه شفت خروجى بايد به صورت يك مجموعه كامل تعمير و نگهدارى شود ( اجزاى آن از هم جدا نمى شوند).هرگز 
سعى نكنيد كه قسمتى از شفت خروجى را تعمير كنيد.هنگامى كه سنكرونيزه يا دنده هاى  1-2 خراب شوند تمام مجموعه شفت خروجى 

بايد تعويض شود.

خالصى حلقه نگهدارنده برنجى را چك كنيد و فاصله ى بين حلقه نگهدارنده و دنده هاى گيربكس را توسط فيلر اندازه گيرى كنيد . 
خالصى صحيح در زير نشان داده شده است :

ميليمتر)   /0522  تا 208/2 ( ( اينچ021/0 تا 087/0( دنده 1:
ميليمتر)   /0522  تا 208/2 ( ( اينچ021/0 تا 087/0( دنده 2:

دنده 3: ( 0/060 تا 0/029 اينچ) ( 1/53  تا  73 /0 ميليمتر)
دنده 4: (0/062 تا 0/030 اينچ) ( 1/57  تا  0/77 ميليمتر )
دنده 5:( 0/060 تا 0/029 اينچ) ( 1/53  تا  73 /0 ميليمتر)

در صورتى كه خالصى هاى ذكر شده منطبق با مقادير داده شده نباشد  الزم است كه دنده ها جهت خوردگى بازديد شوند  چنانچه 
خالصى بين دنده هاى سنكرونيزه 1و2 بيشتر از مقادير فوق باشند شافت خروجى به طور كامل بايد تعويض شود. شفت خروجى به دنده 

هاى 1و2 و دنده هاى سنكرونيزه مجهز است .(مانند تصوير3-146)
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شكل 3-146  شفت خروجى

1- دنده 1  
2– بوش   

3- حلقه نگهدارنده   
4- شفت خروجى  

5- دنده 2 
6- دنده عقب 

 7- حلقه نگهدارنده 

بلبرنگ عقبى مخزن روغن :
باز كردن:

بلبرينگ مخزن تغذيه با يك پين و تعدادى گيره  روى پوسته متصل  شده است . پين در روى پوسته قالب ريزى شده است در حالى 
كه گيره قسمتى از مخزن ميباشد.(طبق شكل 3-147)

شكل 3-147 مخزن تغذيه 

1- مخزن تغذيه 

1) گيره ها را در پشت مخزن با نيروى كم فشار دهيد.
2) اجازه دهيد كه مخزن باالى پين استپ در شيارى كه روى پوسته ثابت وجود دارد بلغزد.

نصب :
(1) برعكس روند باز كردن مخزن تغذيه را سوار كنيد.

اهرم تغيير دنده گير بكس :
باز كردن : 

(1) كابل تغيير دهنده را از اهرم تغييرو كابل پايه جداكنيد . به بخش باز و نصب كابل تغيير دنده مراجعه نمائيد .
(2) پين استوانه اى را از اهرم تغيير خارج نمائيد.

(3) اهرم تغيير را از شفت تغيير گيربكس بيرون بكشيد.(طبق شكل 3-148)
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شكل 148-3 اهرم تغييردنده

1- اهرم تغيير  
2- كابل تغيير

3- كابل تعويض 
4- اهرم 

نصب :                                    
(1) اهرم تغيير را روى شفت تغيير سوار كرده و پين آن راجابزنيد (حتما" از پين نو استفاده نمائيد). 

(2) سر كابل تغيير را روى پايه ثابت كرده و گيره آن را نصب كنيد.          
(3) انتهاى ديگر كابل تغيير را روى اهرم آن ثابت كنيد.

شافت تغيير دنده گيربكس :
باز كردن :

(1) ترانزاكسل را جدا كنيد .
(2) كاسه نمد روغن شافت تغيير را درآوريد.

(3) خار فنرى داخل سوراخ شافت تغيير را با انبردست مخصوص درآوريد. ( شكل 149-3 را مشاهده كنيد)
تصوير 149-3 خارفنرى شافت تغيير

1- شافت تعويض  
2- شافت تغيير 

3- خارفنرى

(4) شافت تغيير را در داخل پوسته فشار دهيد و مجموعه شافت تغيير را جدا كنيد. 
نصب :

(1) شفت تغيير را در داخل پوسته قرار داده و خار را نصب كنيد.
(2) كاسه نمد روغن شافت تغيير را نصب كنيد.

(3) گيربكس را سوار كنيد. 
(4) شافت تغيير  را در داخل پوسته فشار دهيد ومجموعه را برداريد.
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بوش شافت تغيير گيربكس :
باز كردن :

(1) ابزار ضربه اى 3752 را از داخل بوش شافت تغيير نصب كنيد.
(2) پيچ ابزار را ببنديد.

(3) بوش شافت تغييررا با ابزار ضربه اى در آوريد.( شكل 3-150)
شكل 150-3 درآوردن بوش شافت تغيير 

1- ابزار ضربه اى
2- بوش شفت تغيير

نصب :
(1) بوش نو شافت تغيير را در داخل سوراخ بوش شافت تغيير نصب نمائيد.

(2) بوش شفت تغيير را با يك درپوش مناسب محفوظ نمائيد.

اهرم تعويض دنده :
باز كردن :

(1) واشربوشى اهرم دسته دنده را به سمت باال بكشيد.
(2) كله دسته دنده و اجزاء واشر بوشى تعويض دنده را جدا سازيد. ( شكل 3-151)

شكل 151-3 باز كردن دسته دنده و گرد گير

1- اهرم دسته دنده

(3) كنسول كمكى را جدا كنيد.  (طبق شكل 3-152)

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


راهنماى تعميرات ليفان 620 77

شكل 3-152 كنسول كمكى

1- كنسول كمكى 
2- پيچ 4 
3- پيچ 2 

(4) گيره كابل تغيير دنده را بيرون بكشيد و كابل تغيير را از اهرم دسته دنده جدا نمائيد طبق (شكل 3-153)
شكل 3-153 كابل تغيير دنده  روى پايه 

1- درپوش پيچ  
2- گيربكس 

3- كابل تغيير  
4- گيره

(5) گيره كابل تعويض را از اهرم تعويض جدا كنيد.(مانند شكل 3-154 
شكل 154-3 كابل انتخاب روى پايه جابه جايى.

1- گيربكس 
 2- گيره   

3- كابل انتخاب 
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(6) 4 تا پيچ گيربكس و كف  را باز كنيد و مجموعه پايه تعويض را از خودرو جدا كنيد.  (طبق شكل 3-155)
شكل 3-155 نصب مجموعه پايه تعويض.

1- مجموعه گيربكس : 
نصب :

(1) مجموعه پايه تغيير را روى كف قرار دهيد.(مانند شكل 155-3). 4 عدد پيچ  را با گشتاور 
12 نيوتن متر (105 اينچ پوند ) سفت نمائيد .

(2) مجموعه شافت تعويض را روى پايه تعويض  نصب و گيره آنرا ثابت نمائيد.( شكل 3-154)
(3) مجموعه شافت تعويض را روى پايه تعويض  نصب و گيره آنرا ثابت نمائيد.( شكل 3-153)

(4) كنسول كمكى را نصب نمائيد (شكل 3-152) 
(5)اجزاء واشربوشى را روى پايه تعويض و كنسول سوار كنيد.

(6) دسته اهرم تعويض دنده را روى پايه آن ثابت كنيد.
(7) اطمينان حاصل كنيد كه دنده درست و نرمال است.

بوش پايه اهرم دسته دنده :  
باز كردن :

(1) ابزار 6786 در بوش گيربكس محكم نمائيد.
(2) ابزار ضربه اى  3752 را روى ابزار نصب كنيد.

(3) بوش را همراه با مجموعه ابزار توسط ابزار ضربه اى جدا كنيد. ( شكل 3-156)
تصوير 3-156 جداسازى بوش پايه اهرم دسته دنده

1-ابزار مخصوص 6786  
      C-3752 2- ابزار ضربه اى
3- بوش پايه اهرم دسته دنده   

4- بلبرينگ  ورودى  
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نصب :
(1) بوش جديد را مقابل سوراخ بوش هم تراز كنيد.

(2) بوش را داخل سوراخ  با ابزار MD998343 با ضربه وارد نمائيد تا با حفره پوسته هم سطح شود.

شفت تعويض دنده :
باز كردن :

(1) گيربكس را باز كنيد.
(2) شفت تعويض دنده را بيرون بكشيد.

نصب :
(1) شافت تعويض دنده را در جاى خود بدون كشيدن به سمت داخل فشار دهيد.

(2) گيربكس را سوار كنيد .

بوش شفت تعويض دنده :
باز كردن :

(1) شفت تعويض دنده را طبق روند صحيح باز كنيد .
(2) ابزار 6786 را در داخل بوش  پيچ كنيد.

(3) ابزار وزنه اى 3752  را روى ابزار قرار دهيد و بوش را همراه با مجموعه ابزار توسط ابزار ضربه اى جدا كنيد.(مانند شكل 3-157)
شكل 3-157 درآوردن بوش شفت تعويض دنده 

1-ابزار مخصوص 6786   
2- بوش شفت تعويض دنده 

  C -3752 3- ابزار ضربه اى

نصب :
(1) بوش جديد را مقابل سوراخ بوش هم تراز كنيد.

(2) بوش را درداخل سوراخ شفت تعويض دنده (با توجه به ضخامت ديواره واندازه مناسب بوش ) پرس نمائيد .
 (مانند شكل 3-158)

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


80

راهنماى تعميرات ليفان 620 راهنماى تعميرات ليفان 620     80

شكل 3-158 نصب بوش شفت تعويض دنده

1- ابزار  
2- بوش شفت تعويض دنده 

كاسه نمد شافت دسته دنده :
باز كردن :

براى تعويض كاسه نمد روغن الزم نيست كه شفت تعويض دنده را درآوريد .
(1) با ابزار مناسب كاسه نمد روغن شفت تعويض دنده را بلند كنيد و از سوراخ درآوريد.

نصب :
(1) كاسه نمد روغن جديد را  داخل سوراخ شفت تعويض دنده قرار دهيد .

(2) بوش را درداخل سوراخ شفت تعويض دنده (با توجه به ضخامت ديواره واندازه مناسب بوش ) پرس نمائيد .

سنكرونيــزه :
باز كردن :

مجموعه  سنكرونيزه را روى يك پارچه تميز قرار دهيد و آن را ببنديد .در همين حال توپى دنده داخلى را فشار دهيد و پارچه را با 
دقت باز كنيد. سپس فنر، ساچمه ، تويى دنده و اجزاء را جدا كنيد و كنار بگذاريد.

تميز كردن:
خار فنرى را داخل حالل تميز كننده نگذاريد مواد را آلوده مى سازد.

قسمت هاى مختلف مكانيزم سنكرونيزه را قبل از شستشو خشك كنيد.
چك كردن:

تمام قسمت هاى مربوطه را چك كنيد.
 در صورت وجود سائيدگى ، خراش ، ترك و كندگى روى دنده ها ..

در صورت وجود فرسودگى يا تغيير شكل هزار خار..
در صورت وجود تغيير شكل , سائيدگى روى ساچمه و فنــر.. 

در صورت وجود هر يك از موارد فوق قطعات آسيب ديده را تعويض نمائيد .
نصب :

(1) تويى سنكرونيزه  را روى فيكسچر مناسب ( شفت ورودى ) با حالت عالمت ( U) به طرف باال نصب نمائيد.(مانند شكل 3-159)
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شكل  3-159 نصب سنكرونيزه 

1- ست كامل   
2- ساچمه 

3- هزار خار 
4- فنر 

5- تويى دنده

(2)هزار خار را روى تويى دنده و فنر نصب نمائيد .
(3) از وازلين براى روان كردن هزار خار استفاده كنيد و ساچمه را روى فاق هزار خارجا بزنيد. (مانند شكل 3-160)

شكل 3-160 ساچمه سنكرونيزه 

1- شفت ورودى
2- تويى دنده 
3-هزار خار  
4- ساچمه  

(4) ست كامل سنكرونيزه را روى توپى دنده قرار دهيد و ساچمه ها را به دقت در جاى خودشان با فشار قرار دهيد.(مانند شكل 
(3-161

شكل 3-161 مجموعه سرى سنكرونيزه  

1- سرى كامل 
2- شفت ورودى  

3- هزار خار 
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(5) فنر و زبانه هاى دنده را طورى در توپى قرار دهيد كه كامأل صحيح و درجاى خود قرار گرفته باشند مانند شكل 162-3 خار 
فنرى را  نصب و فشاردهيد  سپس هزار خار و ساچمه را هم تراز كنيد.

شكل  3-162 هزار خار روى توپى دنده

1- رينگ فنرى
2- سرى كامل  

3- هزار خار 
4- گلوله 

5- فنر

سنسور سرعت خودرو :

دستورالعمل:
سنسور سرعت :

سنسور سرعت خودرو (VSS) يك توليد كننده پالس مى باشد كه روى مفصل كنار شفت خروجى گيربكس نصب شده و از طريق 
يك مفصل به پينيون كيلومتر شماروصل است. سرعت خودرو باضافه پالس ارسال شده توسط خط كنترل (PCM ) كنترل ودرصفحه 

كيلومتر شمار نشان داده مى شود وسرعت را در حد تنظيم شده نگه مى دارد .  
باز كردن :

(1) خودرو را از زمين بلند نمائيد.
(2) مفصل سنسور سرعت را برداريد.(مانند شكل 3-163)
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شكل 3-163  باز و نصب سنسور سرعت

1- مفصل 
2- سنسور 

3- اُ رينگ  
4- پينيون

هشدار: قبل از باز كردن , اطراف سنسور سرعت را كامأل تميز نمائيد تا در مراحل كار از نفوذ گرد وُغبار بوجود آمده بر روى 
ترانزاكسل به درون فضاى سنسور سرعت جلوگيرى كده باشيد.

(3) پيچ ثابت كننده سنسور سرعت را شل كند.
(4) سنسور سرعت را از گيربكس جدا كنيد.

هشدار: براى در آوردن سنسور سرعت مراقب باشيد كه دنده محرك سنسور در گيربكس نيفتد .در هنگامى كه محرك حين جداسازى 
به داخل گيربكس بيافتد ، دنده محرك بايد دوباره به سنسور وصل شود.

(5) دنده محرك سنسورسرعت را از سنسور جدا كنيد.
نصب :

(1) پينيون را روى سنسور ثابت كنيد.(مانند شكل 3-163)
(2) اُ رينگ را با نو عوض كنيد و سنسور را روى محور محرك سرعت نصب نمائيد.(مانند شكل 3-163)

(3) پيچ را 7 نيوتن متر ( 60 اينچ پوند ) سفت نمائيد .
(4) كانكتور سنسور را وصل كنيد. (مانند شكل 3-163)

(5) خودرو را پايين آورده و تست جاده را انجام دهيد تا از عملكرد صحيح كيلومتر شمار مطمئن شويد .              
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