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راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 151 / سیستم انتقال قدرت )کالچ، گیربکس و پلوس(

 ابزار مخصوص

بارشافت  پيش  نيروي  گيري  اندازه  واسط  ابزار 
کالچ

)Preload Adaptor(
                                             OK130-171-014                         : شماره فنی
شماره سریال:                                        502180
موارد استفاده: جهت اندازه گیري سفتي شفت  در 

زمان تعمیر گیربكس
توضيحات: کنترل واشر بندي 

جایگاه مورد استفاده: مكانیک )گیربكس(

ابزار واسطه اندازه گيري گشتاور
)Preload attachment(

  OK130-322-020                          : شماره فنی
شماره سریال:                                        502189

شفت  گشتاور  گیري  اندازه  جهت  استفاده:  موارد 
ورودي گیربكس

جایگاه مورد استفاده: مكانیک )گیربكس(

CL001

CL002
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راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 151 / سیستم انتقال قدرت )کالچ، گیربکس و پلوس(

نگاهی کلی به سيستم کالچ

نگاهی کلی به سيستم کالچ

نمای کلی سيستم کالچ 

1- پدال کالچ
2- سیم کالچ

3- اهرم دو شاخه کالچ 
4- دوشاخه کالچ
5- بلبرینگ کالچ
6- دیسک کالچ
7- صفحه کالچ

CL003

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



10

راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 151 / سیستم انتقال قدرت )کالچ، گیربکس و پلوس(

تشریح و عملکرد سيستم

تشریح و عملکرد سيستم

شفت ورودی گیربكس از طریق سیستم کالچ به موتور 
فنر  نوع  از  سیستم  این  کالچ  دیسک  میشود.  مرتبط 
خار  هزار  از  عبور  با  ورودی  شفت  و  بوده  خورشیدی 
بلبرینگ کوچک )کاسه نمد  صفحه کالچ  توسط یک 
دار( در داخل فالیویل قرار میگیرد. نیرویی که چدنی 
دیسک به صفحه کالچ وارد میكند و آن را به فالیویل 
می  برداشته  کالچ  پدال  فشردن  طریق  از  میچسباند 
و  کالچ  شاخه  دو  کالچ،  شاخه  دو  محور  سیم،  شود.  

بلبرینگ با فشردن پدال به حرکت در می آیند. 
پدال کالچ به همراه پدال ترمز بر روی یک پایه نصب 
شده است و پایه به بدنه خودرو پیچ شده است. پدالهای 
ترمز و کالچ بوسیله یک پیچ و مهره و دو واشر بر روی 

پایه )براکت(  مذکور نصب شده است.
قسمت باالیی پدال کالچ از طریق سیم کالچ به اهرم 
واقع در پوسته گیربكس متصل است.  دو شاخه کالچ 

عملكرد سیستم کالچ به قرار زیر است:
زمانی که پدال کالچ فشرده می شود. سیم کالچ و اهرم 
دوشاخه  اهرم  شفت  چرخش  موجب  کالچ  شاخه  دو 
است  متصل  دوشاخه  به  که  کالچ  پوسته  در  کالچ 
میگردد. به محض اینكه شفت مذکور چرخید، دوشاخه 
کالچ، بلبرینگ نصب شده روی شفت را به جلو حرکت 
میدهد تا جایی که تماس برقرار شده و فشار موجود از 

بین برود.
با رها کردن کالچ، فنر پشت پدال و اهرم دو شاخه کالچ 
دوباره قطعات را به حالت اولیه خود باز میگردانند. میزان 
خالصی پدال کالچ از طریق مهره تنظیم در انتهای سیم 
کالچ قابل تنظیم است بطوری که با جابجایی موقعیت 
مهره، طول سیم کالچ کوتاهتر و یا بلندتر شده و میزان 

خالصی آن تنظیم میگردد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 151 / سیستم انتقال قدرت )کالچ، گیربکس و پلوس(

مشخصات فنی کالچ

مشخصات فنی کالچ

مشخصاتردیف

تک صفحه ای خشک    نوع کالچ

دیسک کالچ
فنرخورشیدینوع

2900نیروی عملكرد کالچ                          نیوتن

صفحه کالچ

)inch( mm                            180قطر خارجی)7/780(
)inch( mm                           127/5قطر  داخلی)5/02(

ضخامت
)inch( mm        3/2طرف دیسک)0/126(
)inch( mm       3/0طرف فالیویل)0/118(

پدال کالچ

اهرمی نوع
1: 5/18نسبت پدال

)5/315(135 کورس    میلی متر )اینچ(
)8/394-8/209( 213/2-208/2ارتفاع    میلی متر )اینچ(
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راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 151 / سیستم انتقال قدرت )کالچ، گیربکس و پلوس(

جدول راهنمای عيب یابی سيستم کالچ

جدول راهنمای عيب یابی سيستم کالچ

روش رفع عيبعلت احتمالینوع عيب

 کالچ سر می خورد
(بکسواد می کند)

سائـیدگی بیش از حد لنت صفحه کالچ
 لنت صفحه کالچ به روغن آلوده شده است

 دیسک کالچ تغییر شكل  داده است
 فنر خورشیدی آسیب دیده و یا سائـیده شده است

 پدال کالچ بیش از حد لقی دارد
 پدال کالچ نرم کار نمی کند

 فالیویل تابیدگی دارد
 سیم کالچ نرم کار نمی کند

 تعویض کنید
  تعویض کنید
 تعویض کنید
 تعویض کنید
 تنظیم کنید

 تعمیر یا تعویض کنید
 تعمیر یا تعویض کنید

 تعویض کنید

 کالچ بسختی آزاد
می شود

انحنا بیش از حد و کجی صفحه کالچ
 هزار خار صفحه کالچ سائـیده و یا زنگ زده است

 صفحه کالچ چرب شده است
 فنر خورشیدی سائـیده شده است

 پدال کالچ بیش از حد لقی دارد

 تعویض کنید
 تعویض یا زنگ زدایی کنید

تمیز یا تعویض کنید
 تعویض کنید
 تنظیم کنید

 کالچ درحالت
 درگير بودن لرزش

 دارد

 صفحه کالچ چرب و یا کثیف است
فنر پیچشی  صفحه کالچ فرسوده شده است

 صفحه کالچ  آیینه ای و یا کج شده است.
شل شدن پرچ های صفحه کالچ
فنر خورشیدی کهنه شده است.

دیسک کالچ بیش از حد تابیدگی دارد.
سطح فالیویل آیینه ای شده و یا تابیدگی دارد.

 خرابی یا  شل شدن دسته موتور

 تمیز یا تعویض کنید
 تعویض کنید

 تعمیر یا تعویض کنید
 تعویض کنید
 تعویض کنید
 تعویض کنید

 تعمیر یا تعویض کنید
 به کتاب تعمیرات موتور مراجعه شود

 پدال کالچ به نرمی
 کار نمی کند

محور پدال  بخوبی روغن کاری نشده است
 سیم کالچ بخوبی روغن کاری نشده

 سیم کالچ پیچ خورده

روغن کاری یا تعویض کنید
 روغن کاری یا تعویض کنید

 تعمیر و یا تعویض کنید

 کالچ صدا می دهد

 بلبرینگ کالچ آسیب دیده است
 بوش بلبرینگ کالچ خوب روغن کاری نشده است

 دو شاخ کالچ سائـیدگی دارد
فنر صفحه کالچ فرسوده و خاصیت آن کم شده

 پدال کالچ به اندازه کافی خالصی ندارد
لقی طولی بیش از حد میل لنگ

 تعویض کنید
 روغن کاری یا تعویض کنید

 تعویض کنید
 تعویض کنید
 تنظیم کنید

 به کتاب تعمیرات موتور مراجعه شود
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راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 151 / سیستم انتقال قدرت )کالچ، گیربکس و پلوس(

بازدید ارتفاع پدال کالچ 

بازدید ارتفاع پدال کالچ 
اندازه  را  تا سیني جلو  پدال  باالیي  مرکز سطح  فاصله 

گرفته و دقت کنید که مطابق با استاندارد زیر باشد.

  208-213 mm              :ارتفاع استاندارد پدال

تنظيم ارتفاع پدال
براي تنظیم ارتفاع مهره قفلي )A( را شل کرده و پیچ 
متوقف کننده و یا استپ کالچ )عموماً موجود نیست( 

را بچرخانید.
بازدید خالصي پدال 

پدال را به آرامي با دست فشار داده و میزان خالصي آن 
را آزمایش کنید. دقت کنید که میزان آن مطابق با حد 

استاندارد باشد.

9-15 mm    : حد استاندارد خالصي پدال کالچ

تنظيم پدال کالچ 
1- پدال کالچ را 5 بار فشار دهید.

2- سیم کالچ را در تكیه گاه خود صاف کنید. 

3- اهرم دو شاخه کالچ را فشار داده و خار را از اهرم 
بیرون بكشید. 

 )B( را از طریق گرداندن مهره )A( اکنون میزان لقی
آزمایش نمائـید. 

 1/5-2/5 mm                         :ميزان استاندارد لقی

4- بعد از تنظیم دقت کنید که هنگام آزاد شدن کالچ، 
فاصله بین قسمت باالی پدال و کف اتومبیل برابر اندازه 

زیر باشد:

ميزان استاندارد ارتفاع پدال در حالت آزاد: 
85 mm

A

B

فاصله باالی پدال و کف اتومبیل 
در حالت فشرده شدن کالچ CL004

CL005

CL006
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راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 151 / سیستم انتقال قدرت )کالچ، گیربکس و پلوس(

 نمای کلی از مجموعه پدال کالچ

1- مهره تنظیم
2- پین

3- بست فلزی
4- سیم کالچ 

5- پیچ 
6- واشر فنری
7- واشر تخت

8- بوش فاصله پرکن 

9- بوش 
10- پدال کالچ 

11- فنر برگرداننده پدال کالچ
12- بوش فاصله پرکن 

13- بوش 
14- پدال ترمز 

15- فنر برگرداننده پدال ترمز

CL007
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راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 151 / سیستم انتقال قدرت )کالچ، گیربکس و پلوس(

 باز و بسته کردن کالچ و متعلقات آن

ترتيب باز و بستن سيم و پدال کالچ

1- قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر  صفحه قبل 
آمده از یكدیگر جدا کنید. 

آنها  کردن  پیاده  روش  قطعات عكس  بستن  روش   -2
می باشد.

بازدید  بازدید کنید. )جهت  را  پدال کالچ  3- خالصی 
خالصی به صفحه قبل مراجعه کنید(

توجه: 
لیتیوم                 گریس  گردننده  محورهای  و  بوشها  به 

)NGLI )No.2 بمالید.

بازدید: قطعات زیر را بازدید و در صورت لزوم تعویض 
نمائـید:

1- بوشها را از نظر فرسودگی و یا هر نوع آسیب دیدگی 
بازدید کنید.

2- پدال کالچ را از نظر خمیدگی و یا پیچیدگی بررسی 
کنید.

3- الستیک پدال را از نظر فرسودگی بازدید کنید.

4- آسیب دیدگی را از نظر فرسودگی بازدید کنید.
5- طرز کار صحیح سیم کالچ را بررسی کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 151 / سیستم انتقال قدرت )کالچ، گیربکس و پلوس(

 ترتيب پياده  و سوار کردن کالچ و فالیویل 
 1- قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر آمده از یكدیگر جدا کنید. 

 2- روش بستن قطعات عكس روش پیاده کردن آنها میباشد.

1- فنر اهرم دو شاخه کالچ
2- بلبرینگ کالچ 

3- اهرم دو شاخه کالچ
4- پیچ دو شاخ کالچ

5- دو شاخه کالچ 
6- دیسک کالچ
7- صفحه کالچ

8- فالیویل

 باز و بسته کردن دیسک و صفحه فالیویل 

CL008
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راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 151 / سیستم انتقال قدرت )کالچ، گیربکس و پلوس(

 باز و بسته کردن دیسک و صفحه فالیویل 

پياده کردن  مجموعه دیسک و صفحه کالچ
گیریس  و  روغن  به  کالچ  صفحه  سطح  باشید  مراقب 
هر چند به مقدار ناچیز آلوده نشود چرا که موجب سر 
خوردن و بكسواد کالچ میشود. صفحه کالچ را از کناره 
های آن جابجا کنید و حتی المقدور به سطح آن دست 

نزنید.
مراجعه  )به مبحث گیربكس  باز کنید  را  1- گیربكس 

کنید(.
2- با استفاده از ابزار مخصوص

)49 D011 1A0( 
، (49 E301 062) و (49 SE01 310) 

صفحه کالچ و دیسک را باز کنید. اگر دیسک کالچ قابل 
استفاده مجدد  باشد ، قبل از باز کردن از روی فالیویل  
عالئم تنظیم را با رنگ  مشخص نمایید تا در موقع نصب 

در همان موقعیت قبلی نصب شود.

3- پیچهای فالیویل را باز کرده و آن را بیرون آورید.

ابزار متوقف کننده  از  : هنگام شل کردن پیچها  نکته 
فالیویل استفاده نمائید. 

بازدید 
را  آنها  لزوم  صورت  در  و  کرده  بازدید  را  زیر  قطعات 

تعمیر و یا تعویض کنید:
الف- دیسک کالچ :

1- سطح تماس دیسک کالچ بر روی صفحه کالچ را از 
یا تغییر  نظر وجود هر گونه خراشیدگی، شكستگی، و 

رنگ جزیی بازدید کنید.
گونه  هر  نظر  از  را  کالچ  دیسک  خورشیدی  فنر   -2

خرابی بررسی نمائـید.

49D0111A0

49D0111A0

49 D011 1A0

49 SE01 310

CL009

CL0010

CL0011

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



18

راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 151 / سیستم انتقال قدرت )کالچ، گیربکس و پلوس(

بازدید

توجه:
با استفاده از یک تكه سمباده، هر گونه خراشیدگی یا 

تغییر رنگ جزیی را بر طرف سازید. 

ب- صفحه کالچ :
1-  صفحه کالچ را از نظر سخت شدگی)آیینه شدن(، 

ترک خوردن و هر گونه آلودگی بررسی نمائـید.
توجه:

کاغذ  تكه  یک  با  آنرا  اشكال،  بودن  جزیی  صورت  در 
سنباده تمیز کنید.

2- پرچهای صفحه کالچ را بازدید نمایید. 
3- سایندگی صفحه کالچ را بازدید کرده، عمق سرپیچها 

را با یک کولیس اندازه بگیرید.

 0/3 mm                                            :حداقل عمق

4- تابیدگی صفحه کالچ 
میزان  گیری  اندازه  ابزار  با  را  کالچ  صفحه  تابیدگی 
تابیدگی اجزاء دوار )TS99999005( مشخص نمائید. 

0/7 mm تابيدگی جانبی:                       حداکثر
1 mm تابيدگی عمودی:                          حداکثر

بازدید  خوردگی  نظر  از  را  کالچ  صفحه  خار  هزار   -5
کرده و ذره های بسیار کوچک زنگ و خوردگی را کاماًل 

تمیز نمائـید.

0.012 in
)0.3 mm(

CL0012

CL0013
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راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 151 / سیستم انتقال قدرت )کالچ، گیربکس و پلوس(

بازدید 

ج- بلبرینگ کالچ
1- بلبرینگ را در هر دو جهت چرخانده و آن را از نظر 
وجود هر گونه صدای غیر عادی و یا گیر کردن امتحان 

کنید.
2- هر گونه آسیب دیدگی و یا سائـیدگی فنر خورشیدی 

و یا سطح تماس دو شاخه کالچ را بازدید نمایید. 

توجه: 
بلبرینگ کالچ دارای گریس مخصوص  می باشد  هرگز 

بلبرینگ را در نفت و یا گازوئـیل شستشو ندهید.

3- بلبرینگ را روی محفظه کالچ نصب کرده و سپس 
سهولت گردش آن را آزمایش کنید. 

د- فالیویل:
نظر هر  از  را  با صفحه کالچ  تماس فالیویل  1- سطح 
بازدید  رنگ  تغییر  یا  و  شكستگی  خراشیدگی،  گونه 

کنید.

توجه: 
در صورت جزیی بودن عیب و نقص، با استفاده از کاغذ 

سنباده سطح تماس را تمیز کنید. 
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 نصب فالیویل و کالچ

گونه سائـیدگی  نظر هر  از  را  فالیویل  دندانه های   -2
بازدید کنید.

تعویض  زیر  طریق  به  را  رینگی  دنده  لزوم  صورت  در 
کنید:

الف- دنده رینگی فالیویل را با مشعل گرم کرده، سپس 
آرام به آن ضربه زده و از فالیویل خارج کنید.

ب- دنده رینگی جدید را تا درجه حرارت 250-300 
درجه سانتیگراد گرم کرده و سپس آن را روی فالیویل 

جا اندازید.

توجه: 
دقت کنید که طرف اریب دنده فالیویل به سمت موتور 

باشد.

3- تاب داشتن فالیویل:
الف- ساعت اندازه گیری را روی سطح تماس فالیویل 

گذاشته و سپس فالیویل را بچرخانید. 

0/2 mm                                     :ميزان تاب مجاز

استاندارد  میزان  از  بیشتر  مجاز  تاب  حد  چنانچه  ب- 
باشد فالیویل را سنگ بزنید. 

 0/5 mm                       :حد سنگ زدن فالیویل

طریقه نصب فالیویل و کالچ
1- با استفاده از ابزار مخصوص

 (49 V101 060A) و (49 E301 062)
 فالیویل را بسته و سفت کنید. 

9/6-10/3 kg.m                         :حد مجاز گشتاور
توجه: در صورتیكه از پیچهای فالیویل مجدداً استفاده 
چسب  تا  کنید  پاک  را  پیچها  های  دندانه  میكنید، 
)سیلر( آنها پاک شود. سپس چسب نو روی آنها مالیده 
صورت  به  پیچها  بستن  )ترتیب  نمایید  سفت  کاماًل  و 
ضربدری می باشد(. اگر چسبهای قبلی غیر قابل پاک 
کردن میباشند، حتماً از پیچهای نو استفاده کنید. د قت 
کنید تا در هنگام نصب دیسک را از همان محل عالمت 

زده ببندید.
است  الزم  است.  شده  تعویض  فالیویل  درصورتیكه 

بلبرینگ کاسه نمددار جدید بر روی آن نصب شود. 

49 V101 060A49 SE01 310

49 E301 062
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پياده وسوار کردن بلبرینگ (کاسه نمددار) فالیویل:
1( فالیویل را بازکنید.

2( با استفاده از ابزار مناسب بلبرینگ را از داخل فالیویل 
بیرون آورید.

احتياط: با استفاده از یک استوانه با قطر مناسب کنس 
خارجی بلبرینگ، آن را از داخل فالیویل بیرون آورید. 
مراقب باشید که استوانه بر روی کنس داخلی بلبرینگ 
قرار نگیرد، چرا که باعث آسیب دیدگی بلبرینگ خواهد 

شد.
1( بلبرینگ را با ابزار مناسب نصب نمایید.

2( فالیویل را نصب کنید )مراجعه به بخش مربوطه(
جهت سوار کردن، عكس روش پیاده کردن عمل کنید

1: فالیویل 
2: 6 عدد پیچ فالیویل 

 
2- اهرم دو شاخه کالچ را نصب کرده و پیچهای آن را 

به چسب سیلر آغشته نمایید. 

3/6-4/2 kg.m                    :ميزان گشتاور پيچها

3-  مقدار کمی گریس از نوع گریس لیتیوم به محل 
درگیری بلبرینگ کالچ با دیسک کالچ بمالید. 

0k130 111 002
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4- هزار خار صفحه کالچ و شافت کالچ را تمیز کرده و 
مقداری گریس از نوع لیتیوم به آن بمالید. 

5- با استفاده از ابزار هم مرکز کننده
نصب  را  کالچ  شماره (SE01 310 49) صفحه  به   

کنید. 
توجه : کالچ را طوری نصب کنید که طریقه قرار گرفتن 
آن مطابق با جهت های مشخص شده در تصویر باشد. 

6- با استفاده از ابزار شماره
 )49 V101 060A( و  (49 E301 062)

 پیچهای دیسک کالچ را به تدریج و بصورت ضربدری 
سفت کنید. 

1/8-2/7 kg.m                           :ميزان گشتاور

49 SE01 310

 به طرف
گیربکس

 به طرف
موتور

49 V101 060A49 SE01 310

49 E301 062
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