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هدف های رفتاری : پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود   :

١ـ دیفرانسیل را از روی جعبه دنده پیاده کند.

٢ـ اجزای دیفرانسیل را تفکیک کند.

٣ـ قسمت های مختلف دیفرانسیل را عیب یابی کند.

٤ـ خالصی چرخ دنده های سرپلوس و هرزگرد ها را تنظیم کند.

٥ ـ پلوس ها را از روی خودرو پیاده کند.

٦ ـ اجزای پلوس را تفکیک کند.

٧ـ پلوس ها را عیب یابی کند.

٨ ـ پلوس ها را بر روی خودرو نصب کند.
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1ـ4ـ کلیات
دیفرانسیل خودروهای جلو محرک با جعبه دنده یکپارچه 
است. قدرت از طریق پینیون روی محور  خروجی گیربکس به 
منتقل  است  جداگانه ای  محفظٔه  دارای  که  دیفرانسیل  کرانویل 

می شود )شکل 1 ــ4(. 

مارپیچ  نوع  از  دیفرانسیل  نوع  این  در  کرانویل  و  پینیون 
روی  نیز  شمار  کیلومتر  به  مربوط  پالستیکی  دندٔه  چرخ  است. 
و  دنده ها  چرخ  مشخصات  دارد.  قرار  دیفرانسیل  هوزینگ 
گشتاور بستن پیچ ها به ترتیب در جدول 1ــ4و 2ــ4 آمده  است.

2ـ4ـ پیاده کردن دیفرانسیل از روی جعبه دنده
)شکل  بازکنید  را  شمار  کیلومتر  محفظٔه  پیچ های  ابتدا 

2   ــ4(.
چرخ دندٔه کیلومتر شمار را باز  و واشر تنظیم را از محل 

نصب، جدا کنید )شکل 3ــ4(.

کرانویل

پینیون

77*17دیفرانسیل

4/53نسبت دندٔه دیفرانسیل )کرانویل به پنیون(

17*19محرک کیلومتر شمار

جدول 1ــ4

جدول 2ــ4ــ گشتاور سفت کردن پیچ ها

نیوتن ــ مترپیچ

12/5پایٔه کیلومترشمار

2دیاق

65دندٔه کرانویل به هوزینگ

1 میلی متری پوسته دیفرانسیل 4پیچ های 

12/5پیچ های 7 میلی متری پوسته دیفرانسیل

شکل 1ــ4

شکل 3ــ4شکل 2ــ4
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4  عدد پیچ  پوسته را باز و پوستٔه دیفرانسیل را جدا کنید 
)شکل های 4ــ4و 5  ــ4(.

3ـ4ـ دستورالعمل پیاده کردن اجزای دیفرانسیل
چرخ دنده های سر پلوس را حول محور هرزگرد بچرخانید 

و آنها را به همراه واشر های کروی جدا کنید)شکل 6  ــ4(.
برای جدا کردن چرخ دنده های هرز گرد و محور آن پین 
قفل کنندٔه هوزینگ دیفرانسیل را در جهت نشان داده شده به گیره 
ببندید و ضمن جداکردن پین، محور و چرخ دنده های هرزگرد را 

شکل 4ــ4پیاده کنید )شکل 7ــ4 و 8   ــ4(.  

شکل  7ــ4شکل  6  ــ4شکل  5  ــ4

شکل  8  ــ4
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رولبرینگ های هوزینگ دیفرانسیل را با استفاده از ابزار 
نشان داده شده در شکل 9ــ4 جدا کنید.

قسمت  پیچ های  بستن  با  که  می کند  عمل  این گونه  ابزار 
پایین ابزار، لبه های داخلی ابزار، زیر کنس داخلی رولبرینگ تکیه 
می کند و با بستن پیچ مرکزی با حرکت رو به پایین، هوزینگ را از 

داخل کنس بیرون می راند.
به  آن  کنندٔه  متصل  پیچ های  کردن  باز  با  را،  کرانویل 

هوزینگ، جدا کنید )شکل10ــ4(.
را  11ــ4  شکل  در  شده  داده  نشان  قطعات  تمرین: 

نام گذاری کنید.

بلبرینگ  خارجی  کنس های  که  شود  توجه   : مهم  نکتۀ 
ممکن  زیرا  نشوند،  جابه جا  یکدیگر  با  دیفرانسیل  هوزینگ 

است از تنظیم خارج شوند و تولید زوزه نمایند.

یا هرزگرد  از دنده های سرپلوس  : چنانچه یکی  نکتۀ مهم 
خراب باشد، الزم است هر چهار دنده )دو دندهٔ هرزگرد و 

دو دندهٔ سرپلوس( با هم تعویض شوند.

4ـ4ـ دستورالعمل بازرسی اجزا و عیب یابی
 شیار های دندٔه کرانویل را از نظر ساییدگی و شکستگی، 

با چشم مسلح کنترل نمایید )شکل12ــ4(.

شکل  9  ــ4

شکل  10ــ4

شکل  12ــ4شکل  11ــ4

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


59

 هوزینگ را از نظر ترک خوردگی بازدید نمایید.
روی  رولبرینگ  داخـلــی  کنس  نشستن  مـحـل هـای   

هوزینگ از نظر خوردگی بررسی شود.
 شیار چرخ دنده های سر پلوس و هرزگرد و کیلومتر شمار، 
از نظر ساییدگی و خوردگی با چشم مسلح )ذره بین( بازدید شود.

گردش  محل  در  خوردگی  نظر  از  با ید  هرزگرد  محور   
دنده های هرزگرد روی آن کنترل شود.

است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  رولبرینگ ها  کنترل 
با چشم مسلح از  بیرونی و غلتک های سوزنی آن را  ابتدا کنس 

نظر خوردگی بازدید نمایید )شکل13ــ4(.
 

بیرونی، داخـلــی  سپس، همانند شکــل 14ــ4 کنس 
بــا  و  کنید  سوار  هم  روی  را  غلتک ها  و  قفسه  مجموعه  و 
دست بچرخانید. هرگــونه صدای اضافــی و احساس حرکت 
خبر  رولبرینگ  بودن  معیوب  از  چسبندگی  و  یکنواخت  غیر 

می دهد.
       

5  ـ4ـ تنظیم خالصی چرخ دنده های سرپلوس و هرزگرد
بعد از جمع کردن اجزای دیفرانسیل، کوپلینگ های سمت 
دیفرانسیل را داخل هزار خاری چرخ دندٔه سر پلوس جا بزنید و 

روی پایٔه »v شکل« قرار دهید.
به نحوی قرار دهید که نوک محور  اندازه گیری را  ساعت 
ساعت روی یکی از چرخ دنده ها تکیه کند )شکل15ــ4( و سپس 

شکل  13ــ4

شکل  14ــ4

شکل  15ــ4
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به آرامی از قسمت پایین بدون اینکه چرخ دنده های  دیگر حرکت کند، 
چرخ دنده را تکان دهید و میزان لقی را اندازه بگیرید )شکل16ــ4(.

حد مجاز لقی تا 0/1 میلی متر است. در صورتی که لقی 
بیش از حِد مجاز باشد از واشر های ضخیم تری در پشت چرخ 

دنده های سر پلوس استفاده کنید و آن را مجددًا اندازه بگیرید.

باید  پلوس  تنظیم پشت هر چرخ دنده سر  : واشر  نکته 
هم اندازه باشد.   

شروع  در  ضربه  و  صدا  تولید  سبب  لقی  نبودن  تنظیم 
حرکت و در زمان کاهش سرعت خودرو، خواهد شد.  

6  ـ4ـ بررسی پلوس ها
با  نیروی تولیدی موتور، از طریق گیربکس و دیفرانسیل، 
استفاده از دو عدد پلوس )که طول متفاوت دارند( به چرخ ها منتقل 

می شود )شکل17ــ4(.
در دو انتهای پلوس از دو مفصل استفاده شده است. این 
مفصل ها اجازه می دهند، در هنگام پیچیدن خودرو، نیرو به چرخ ها 
منتقل شود. دو انتهای پلوس ها به صورت هزار خار است. سمت 
متصل به سگ دست دارای رزوه است. با بستن مهره، پلوس به 
هزار  داخل  در  پلوس  دیگِر  سمت  می شود.  متصل  سگ دست 

خاری چرخ دندهٔ سر پلوس در دیفرانسیل قرار می گیرد.
است  بلندتر  چپ  پــلــوس  از  راست  سمت  پـلـوس 
)شکل 18ــ4(. دلیل این اختالف قرارگرفتن گیربکس در نزدیکی 
چرخ سمت چپ است. پلوس بلند) سمت راست( از دو قسمت 
از  که  توپری ست  ُصلب  میلٔه  محورمیانی،  است.  شده  تشکیل 
به  یکطرف درون دندٔه پلوس دیفرانسیل و از طرف دیگر متصل 

مفصل میانِی پلوس است.
بر روی دستٔه موتور  به دلیل دو قسمت بودن این پلوس، 
آن  درون  از  میانی  شفت  که  است  شده  تعبیه  بلبرینگی  عقبی ، 

می گذرد )شکل 19ــ4(.

شکل  16ــ4

شکل  17ــ4

شکل  19ــ4

شکل  18ــ4

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


61

7ـ4ـ بررسی اجزای پلوس و عیب یابی
پلوس ها را، به روشی که در فصل اول توضیح داده شد، از 
روی خودرو پیاده کنید. دو سر پلوس توسط یک جفت پوشش 
پالستیکی به نام »گردگیر« کامالً پوشیده شده است تا از ورود گرد 
کند.  روانکارها جلوگیری  نابودشدن  و  اتصال  نقاط  به  و خاک 
توصیه می شود مرتباً این پوشش ها را چک کنید و از نشت نکردن 

گریس از آنها اطمینان حاصل نمایید. 
که  هنگامی  در  فرمان  گیرکردن  با  ابتدا  در  پلوس  خرابی 
نمایان می گردد. شنیدن  پیچیده اید  یا راست  به چپ  تماماً  را  آن 
صدایی شبیه تق تق از زیر تایرها نیز می تواند دلیل دیگری بر آغاز 

شدن خرابی پلوس باشد.
خرابی  از  ناشی  می تواند  نیز  خودرو  شدید  لرزش های 
به سمت  باشد. شایع ترین نشانٔه آن تکان شدید دستٔه دنده  پلوس 
دادن  گاز  هنگام  در  مخصوصاً  تکان،  این  است.  عقب  و  جلو 
می دهد.  نشان  را  خود  باال  دندٔه  با  سرباالیی ها  و  بزرگراه   در 
از  حتماً  نگه دارید،  به درستی  را  پلوس ها  می خواهید  اگر 
شتاب گیری های آنی و دست اندازهای شدید دوری کنید تا متقبل 

هزینه های سنگین تعویض پلوس نشوید.
پارگی  نظیر  عیب هایی  رفع  و  پلوس ها  از  مداوم  سرکشی 
گردگیر می تواند طول عمر پلوس را دو چندان کند. برای جداسازی 
گوشتی  پیچ  توسط  و  ببندید  گیره  روی  آن را  پلوس،  اجزای 
 بست های فنری کوچک و بزرگ نگه دارندٔه گردگیر را خارج کنید 

)شکل 20ــ4(.
توسط پیچ گوشتی بدون صدمه دیدن به گردگیر، آن را از 

روی کوپلینگ پلوس آزاد کنید )شکل 21ــ4(.
کوپلینگ الله ای را از روی سه شاخٔه سر پلوس جدا کنید 

)شکل 22ــ4(.
برای جدا کردن سه شاخه از روی هزار خاری پلوس خار 

نگه دارنده را خارج کنید )شکل 23ــ4(.

شکل  20ــ4

شکل  21ــ4

شکل  22ــ4

شکل  23ــ4
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با استفاده از سنبٔه برنجی و ضربات چکش، سه شاخه را از 
روی هزار خاری سر پلوس جدا کنید )شکل های 23ــ4، 24ــ4 

و 25ــ4(.
بعد از جدا کردن کوپلینگ الله ای و سه شاخه، موارد زیر 

را کنترل نمایید:
 محل نشستن ساچمه های سه شاخٔه داخل الله ای را از 

لحاظ خوردگی بازدید کنید.
را  الله ای  روی  دیفرانسیل  نمد  کاسه  نشستن  محل   

بازدید نمایید.

نکته : خرابی محل کاسه نمد باعث نشت روغن جعبه دنده 
خواهد شد.

سرپلوس  چرخ دندٔه  با  درگیر  خاری  هزار  بودن  سالم   
کنترل شود.

 خوردگی ساچمه ها و هزار خاری سه شاخه را بررسی 
کنید

در صورت وجود هر یک از عیب های گفته شده، الله ای 
و سه شاخه را تعویض کنید.

 کاسه نمد پلوس را از نظر خرابی بررسی و در صورت 
لزوم تعویض کنید.

8   ـ4ـ سوار کردن اجزای پلوس
نظر  از  را  آنها  و  کرده  تمیز  را  اجزا  کلیٔه  بستن،  از  قبل 

خرابی و ساییدگی کنترل کنید. 
دهید.  قرار  محورپلوس  روی  خود،  محل  در  را  گردگیر 
سه شاخه را توسط سنبه روی هزار خاری سر پلوس جا بزنید  و 
خار نگه دارندٔه آن را در جای خود قرار دهید )شکل های 26ــ4 ، 

27ــ4 و 28ــ4(.

شکل  24ــ4

شکل  25ــ4

شکل  26ــ4
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دهید  قرار  خود  محل  در  و  کنید  پر  گریس  با  را  الله ای 
)شکل 29ــ4(. گردگیر را ببندید و لبٔه آن را جهت تخلیٔه هوا یک 

بار بلند و سپس رها کنید. بست های دو طرف گردگیر را ببندید.
است.  آماده  خودرو  روی  بر  نصب  برای  پلوس  حال، 
قبل از نصب، لبٔه بیرونی کاسه نمد نو و همچنین هزار خاری دو 

سرپلوس را، هنگام جا زدن، گریس کاری کنید.
به  بلند  پلوس  میانِی  بلبرینِگ  بودن  معیوب  صورت  در 

ترتیب زیر عمل کنید: 
وسط  بلبرینگ  30ــ4(  )شکل  مخصوص  ابزار  توسط 

پلوس و بوش آن را دربیاورید.
پس از جدا کردن بلبرینگ معیوب، کنس داخلی بلبرینگ 
جدید را قبل از نصب، گریس بزنید. توسط ابزار واسطٔه جازن 
بلبرینگ پلوس و یک چکش مناسب، بلبرینگ را جابزنید. بوش 

پشت بلبرینگ را جا بزنید. 

شکل  28ــ4شکل  27ــ4

شکل  29ــ4

شکل  30ــ4

بلبرینگ کشجازن بلبرینگ
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جدول 3ــ4ــ عیب یابی دیفرانسیل و پلوس

روش رفع ایرادعلت احتمالی ایرادنشانه های ایراد

لرزش و حرکت لیوز دنده
تعویض سه شاخ کاملخرابی سه شاخ

تعویض هوزینگسائیدگی هوزینگ و ایجاد پله در مسیر حرکت سه شاخ

ارتعاش و لرزش فرمان و بدنه

تعویض سه شاخ کاملخرابی سه شاخ و پخش سوزن های غلتکی

تعویض هوزینگسائیدگی هوزینگ و ایجاد پله )ارتعاش در سرعت باال(

تعویض پلوسخرابی هزار خارهای پلوس ولقی محوری زیاد پلوس

ابتدا دسته موتور و سپس بلبرینگ تعویض شودخرابی بلبرینگ )در اثر خرابی دسته موتور(

صدای کلیک در شروع حرکت

فرسودگی هوزینگ و سه شاخ

خرابی هزار خارهای هوزینگ راست و مفصل پلوس

تعویض هوزینگ و سه شاخ

تعویض هوزینگ، مفصل پلوس )پلوس راست(

تعویض نیم پلوس سمت چرخفرسودگی اتصال سمت چرخ

صدای )هوووم( در سرعت زیاد
تعویض نیم پلوس سمت چرختاب و لنگی داشتن پلوس

تعویض هوزینگتاب و لنگی داشتن پلوس

تعویض بلبرینگخرابی بلبرینگ پلوس راستصدای زوزه و خرخر )سرعت باال(

تعویض نیم پلوس سمت چرخفرسودگی اتصال سمت چرخصدا در سمت چرخ

تعویض هوزینگ )پلوس راست(لقی زیاد پلوسصدا در زیر خودرو

سرویس پلوس و جازدن و یا تعویض فنردر رفتن فنر )به خصوص در پلوس سمت چپ(تکان و لرزه در حرکت

تعویض نیم پلوس سمت چرخسائیدگی گیج و فرسودگی اتصال سمت چرخصدای تق تق )در سر پیچ(

نشتی گریس از گردگیر
تعویض بست هاشل بودن و یا پارگی گردگیرها

تعویض گردگیر و بست هاسوراخ شدن و یا پارگی گردگیرها

لرزش چرخ ها در سرعت زیاد
و  بودن  باالنس  )در صورت  اتصال سمت چرخ  فرسودگی 

سالم بودن جلوبندی(
تعویض نیم پلوس سمت چرخ
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فعالیت گروهی
مقدار گشتاور سفت کردن پیچ های 10 قطعه از سه نوع خودرو را از کتاب راهنمای تعمیرات هر کدام استخراج و 

جدول 4ـ4 را تکمیل کنید.

جدول 4ــ4

مقدار گشتاورنام قطعهردیفمقدار گشتاورنام قطعهردیفنام خودرو

1ــ

16
27
38
49
51

2ــ

16
27
38
49
51

3ــ

16
27
38
49
51

»حق با مشتری است«
بعضی از صاحبان مشاغل فهیم و خوش سلیقه جمله ای را در محل کسب و کار خود نوشته و نصب کرده اند و آن 
جمله این است که: »حق با مشتری است«. می دانید چرا؟ چون امروز اعتماد مشتری نسبت به صاحبان مشاغل، نقش 
سرنوشت ساز پیدا کرده است به عنوان مثال بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری در جذب منابع مالی محتاج اعتماد 
مردمند. امروز مشتری ها خود را محق و مطالبات خویش را جدی می انگارند و صاحبان مشاغل را موظف به رعایت 

حقوق خود می دانند.
پس اگر فردا شما مسئولیتی را در جامعه برعهده گرفتید بدانید که اگر به پله اعتماد مردم و مراجعین به خود رسیدید 
پله بعدی که موفقیت در کاری است که شروع کرده اید حتمی است. مراقب باشید که اعتماد مردم را به خود جذب و آن را 

به راحتی از دست ندهید.
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ـد

ل 
ا

ه ا
را

کا

1ــ ترتیب پیاده کردن اجزای دیفرانسیل را بنویسید.
2ــ جابه جا بستن کنس داخلی رولبرینگ های هوزینگ 

دیفرانسیل ممکن است چه پیامدی به همراه داشته باشد؟

3ــ شکل روبه رو چه عملی را نشان می دهد؟ 

و  پلوس  سر  چرخ دندٔه  بین  لقی  اندازه گیری  روش  4ــ 
هرزگرد در دیفرانسیل را شرح دهید.

5 ــ خرابی گردگیر های پلوس چه پیامدی دارد؟
توضیح  را  پلوس  روی  اجزای  سازی  جدا  روش  6 ــ 

دهید.
7 ــ برای موارد زیر معایب احتمالی را بنویسید.

ارتعاش و لرزش فرمان               ……………………
لرزش چرخ ها در سرعت زیاد     ……………………
صدای تق تِق سر پیچ                  ……………………

یا  و  گیربکس  ناحیه  از  صدا  اینکه  تشخیص  طرز  8   ــ 
دیفرانسیل می باشد را توضیح دهید.

آزمون پایانی
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