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 مقدمه  -3

افزايش دقت و صحت در تشخیص عیوب قطعات در تعمیرگاهها به منظور کاهش خطاهاي احتمالي اين دستورالعمل جهت 

در تعويض قطعات و همچنین افزايش دقت و صحت در فرآيند تفكیک قطعات تعويض شده سالم و معیوب با استفاده از 

لذا در اين  مي گردد .يكسان سازي و تعريف روشها و آزمونهاي الزم جهت کاهش خطاها در تشخیص عیوب تنظیم 

قطعه پلوس دستوالعمل سعي شده است روشها و آزمونها و نكات ضروري در خصوص بروز عیب و عیب يابي مربوط به 

    تشريح شود .

 

 پلوستشريح عملکرد و پارامترهای مهم  -9

 پلوس ها بر اساس .دهدها انتقال مي  که نیروي تولیدي موتور را از ديفرانسیل به چرخ قطعه اي در خودرو مي باشد پلوس

لزوم فرمان   تفاوت آنها ساخته مي شوند دلیل   متفاوت به دو صورت  محرک باشد  اين که چرخ هاي عقب يا چرخ هاي جلو

شد  گیري چرخ هاي جلو  صورتي که بخواهیم مي با ستي مكانیزمي را     بدين معني که در  شند باي چرخ هاي جلو محرک با

 راســـت يا چچ بچرخانیمقدرت از گیربكس به چرخ ها بتوانیم چرخ ها را نیز به  نتقالا هنگامکه در  نمايیم طراحيطوري 

 بدون اين که بخواهیم نیروي انتقالي را قطع نمايیم.

پلوس  وبوده از نوع ديفرانســـیل جلو  الزم به ذکر اســـت که اين خودرو خودروي تیبا در خصـــوص فوقبا توجه به موارد 

   از نوع مفصلي مي باشد. (1مطابق شكل شماره ) استفاده شده در آن

 

 

  (1شكل شماره )

 

 پلوس راست

 پچپلوس 
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 مجموعه پلوستشکيل دهنده  یاجزا

  ( عبارتند از :6اجزاي تشكیل دهنده مجموعه پلوس مطابق شكل شماره )
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 ها  در تعميرگاه لوسپاشکاالت منجر به تعويض  -1

ــازندگان با اســتناد به اطاعات و آمار بدســت آمده  و بررســي قطعات  از تعمیرگاهها و مذاکره با تعمیرکاران ، بازديد از س

 ز :ا تعويض شده در انبار سايپا يدک و مذاکره با نمايندگان مگاموتور ، اشكاالت منجر به تعويض قطعه پلوس عبارتند

 و چرخ خودرو در آغاز حرکت جود ضربه در فرمانو 

 در هنگام دور زدن و گردش فرمانغیر عادي ايجاد صداي  

 پاره شدن و جدا شدن بست هاي گردگیر ها 

 لرزش محور اصلي پلوس 

 هرز گرديدن میله پلوس 

 اقدامات و بررسی های اوليه -4

  رام روي بدنه که باعث خارج از موقعیت نصب دسته موتورها و انحراف دسته موتورها، رام زير موتور و يا موقعیت از عدم

وجود ضربه در فرمان و چرخهاي خودرو و در نهايت منجر به مي شود  گیربكس نسبت به چرخها قرار گرفتن مجموعه

 مي گردد اطمینان حاصل نمايید . در آغاز حرکت )شتابگیري(

  ق با مطاب لقي بلبرينگ چرخها و ... سیبک میاني ، جعبه فرمان ، طبق ، سیبک ،شامل : از صحت عملكرد جلوبندي

 دستورالعمل هاي مربوطه اطمینان حاصل نمايید .

 . از عدم ضربه و تابیدگي رينگ و باالنس چرخ ها اطمینان حاصل نمايید 

  نیوتن متر داشته  157-634کیلوگرم متر يا  12-64از محكم بودن مهره قفلي پلوس که بايستي گشتاور استاندارد بین

 نان حاصل نمايید .باشد اطمی

 . از صحت میزان بودن زاويه تواين چرخ هاي جلو اطمینان حاصل نمايید 

  از صحت تنظیم بودن دهانه جلوي شاسي که ممكن است بر اثر ضربه يا تصادف تغییر اندازه داده باشد اطمینان حاصل

 نمايید .
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  ب قبل از دمونتاژمون های مورد نياز برای تشخيص عيآز -5

 های پلوسآزمون بررسی گردگير-5-3

 تجهيزات آزمون : -5-3-3

 يا قیچيدوستون جک  

 روش آزمون :-5-3-9

  ــ  خودرو را ــت  ي پلوسد و گردگیرهايبرباال بجک توس ــدن بس ها و   را از لحاظ پارگي ، بیرون زدگي و جدا ش

 نمايید .و بررسي  کنترل (4و ) (3) شمارهمطابق شكل هاي  استاندارداستفاده از بست هاي غیر 

 

 (3)شماره  شكل

 

 (4)شماره  شكل
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 معيار پذيرش :-5-3-1

  ) پلوس را از روي خودور در صورت مشاهده هر گونه پارگي گردگیر ) پوسیدگي و ترک ناشي از افت کیفي قطعه

 نمايید .تعويض  آن را وباز نموده 

کمگ قطعات يدگگ رگ  نکته : پاره شدددگر  گي  نگ ننا ثاکا شامي اناگر  گدر ير يگمف ا هدددف ما شدددگه   

 شامي ای يمنگ .

 . در صورت مشاهده بست هاي غیر استاندارد پلوس تعويضي مشمول گارانتي نمي باشد 

پلوس رگ گز اجموکه  شلگی (5شدددماره  شدددکف اطاثق تذشگ : ير منگام ياونتاژ  نگثکر گز اوتور ثه منچ  جه 

 اشمول  ارگنتی نمی ثاشگ .پلوس جگگ ننمادنگ   گز شلگی پلوس شمکی گست ايه نمويه ير غنگ گدنهورت پلوس 

 

 ( جدا کردن کلگي پلوس5)شماره  شكل
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 پلوس آزمون بررسی لقی -5-9

 تجهيزات آزمون: -5-9-3

 تجهیزات خاصي مورد نیاز نمي باشد. 

 روش آزمون : -5-9-9

 ــل ــده و    وجود لقي در مفص ــعاعي محور در حالت چرخش ش ــتر براي حرکت ش ــاي بیش هاي پلوس باعث ايجاد فض

سان  شديد مي کند که ات نو شود براي    مربوط به محور را ت صلي پلوس مي  اين منظور  باعث لرزش بیش از حد محور ا

 . بررسي نمايیدرا کنترل و ده بر روي چرخ و فرمان خودرو را روشن کرده و در آغاز حرکت ، ضربه هاي ايجاد ش

 معيار پذيرش : -5-9-1       

  )را  آنو بايستي مشاهده شود پلوس معیوب بوده هرگونه ضربه در فرمان و يا چرخ در هنگام حرکت )شتابگیري

 تعويض نمايید .

  ی غير عادیآزمون بررسی صدا-5-1

 تجهيزات آزمون: -5-1-3

 جک دوستون يا شراي  تست جاده   

 روش آزمون : -5-1-9

   ــدا در هنگام چرخش فرمان در اث گیري فلز به فلز قطعات داخلي   هش میزان گريس و در نتیجه در کا ر وجود صـ

شود   شكست     ، مفصل ها مي تواند ايجاد  سه نگهدارنده مربوط به مجموعه مفصل    نضمن اينكه  نیز باعث   BJقف

به اين منظور فرمان خودرو را تا انتهاي کورس خود  ايجاد صداي غیر عادي و يا هرز گردي قطعه پلوس مي شود  

 را کنترل و بررسي نمايید .پلوس غیر عادي  چرخانده سپس شروع به حرکت نموده و صداي

 معيار پذيرش : -5-1-1

       ، سمت صداي غیر عادي پلوس در حین حرکت خودرو از هر  صورت بروز  سمت را    در  ستي پلوس آن  فق  باي

 نمايید .تعويض 
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 از دمونتاژ بعدبرای تشخيص عيب ی مورد نياز ها آزمون -6

 ظاهریآزمون بررسی  -6-3

 تجهيزات آزمون:-6-3-3

 مورد نیاز نمي باشد. تجهیزات خاصي 

 : روش آزمون-6-3-9

  کنترل و بررسي نمايید.(2شماره )مطابق شكل پلوس را از لحاظ پارگي گردگیر 

 

 (2شكل شماره )

  که موجب بیرون زدن گردگیر از روي کلگي پلوس مي شــود را مطابق شــكل  عدم وجود بســت هاي گردگیر

 ( کنترل نمايید .7شماره )

 

 (7شكل شماره )
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  کنترل و بررسي نمايید. (9( و )8مطابق شكل هاي شماره )استفاده از بست هاي غیر استاندارد از لحاظ 

 

 (8شكل شماره )

 

 (9شكل شماره )

 کنترل و بررسي نمايید . از لحاظ شكستگي قطعات داخل مفصل 

 معيار پذيرش : 6-3-1     

      ست ، در صورت مشاهده پارگي گردگیر ، عدم وجود بست هاي گردگیر ستاندارد   ا و فاده از بست هاي غیر ا

 شكستگي قطعات داخل مفصل ، پلوس معیوب بوده و بايستي آن را تعويض نمايید .
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 ها نکاتی در مورد نحوه نگهداری و انتقال مجموعه از تعميرگاه -7

  ، نشود .خوردگي دچار ضربه قطعه دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجايي 

  قطعه در انبار به گونه اي باشد که از نظر رطوبت باعث زنگ زدگي نگردد.دقت شود چیدمان اين 

  نمايید که مشخصات آن قابل رويت باشدنصب  پلوسبر روي  بصورتي داغي راتگ . 

 .دقت نمايید اطاعات مندرج در تگ نصب شده با قطعه معیوب همخواني داشته باشد 
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