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  ودنا405پارس ، سمند ،  گيربكسدستورالعمل عيب يابي
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  ودنا405پارس ، سمند ،  گيربكسدستورالعمل عيب يابي

  :عيوب عنوان شده توسط مشتری شرايط عمومی تست زير لحاظ گردددر بررسی
  

ل شرايط گارانتي شامل  كيلومتر  و  زمان تحويل خودروكنتر-1
چك كردن سوابق تعميراتي خودرو  و گيربكس-2
  كنترل عدم انجام تعميرات غير مجاز برروي گيربكس-3
كنترل سطح روغن-4

براي اطمينان از ميزان حجم روغن ، پس از اينكه خودرو
قرار گرفت پيچ)  سطح شيبدار نباشد(در حالت افقي

levelبه شماره فني5تعبيه شده برروي درپوش دنده
را باز نموده و در صورت عدم سر ريز شدن04001115

روغن گيربكس از اين موضع مي بايست از سوراخ خروج
ربكس اضافه گردد تا از سوراخ پيچيهوا ، روغن به گ

level سرريز گردد.  
  

هاايراد بيرون زدن دنده.١
  

  شرح ايراد
تماس دست بـا دسـته   ( گي بعد از اينكه دنده به درستي جا زده مي شود ، بدون دخالت دستدر حين رانند     
  ) دنده خالص مي شود( دنده خود بخود برون مي زند) دنده

  شرايط مختلف بيرون زدن دنده
رفعدنده ممكن است تحت شرايط مختلفي بيرون بزند كه توجه به آن مي تواند كمك مؤثري به ريشه يابي و    

  :اين شرايط عبارتند از. عيب نمايد

  حركت در جاده مستقيم و در حين افزايش سرعت -1
  و با سرعت ثابتمستقيمدر جادهحركت -2
در حين عبور از روي دست انداز و يا سرعت گير -3
  )به ويژه گردش به راست( دور زدندر حين -4
  )رو به باال يا پايين( حركت در سراشيبي تند -5
  ...)ترمز شديد ، رها كردن و فشردن سريع گاز و( وارد كردن شوك به خودرو -6
  بيرون زدن بيش از يك دنده در يك خودرو -7

اتفاق بيفتد احتمال اينكه عيب از گيربكس باشد و يا از عوامـل خـارجي هـر دو      2و 1چنانچه عيب در شرايط
  محتمل است

موجب بيرون توامان عامل خارجي يك يا چند اتفاق بيفتد به احتمال بسيار باال 7 تا . اما اگر عيب در شرايط  3
زدن دنده مي شوند.   
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  ودنا405پارس ، سمند ،  گيربكسدستورالعمل عيب يابي

  كه در ادامه"روش عيب يابي و رفع ايراد"انجام آزمايش توضيح داده شده در گام اول بخش: توضيح
  .آن دخيل استمي آيد تعيين مي كند كه عيب از گيربكس است يا عامل خارجي در                

  
  :عوامل بروز ايراد

  
  عوامل خارجي: الف

  خرابي و يا پارگي دسته موتورها -1  
  هاي كوتاه و بلندخرابي و يا برخورد ماهك -2
  برخورد ليور بلند تعويض دنده به كانال كولر داخل كنسول سمت راننده -3

  )عبه فرماننصب شده برروي ج( عدم روان بودن چرخش قرقري تقسيم دنده-4
  ليور بلند تعويض دنده    ) آكاردئوني(سفت بودن گردگير الستيكي-5
  برخورد قرقري تقسيم دنده با لوله رفت و برگشت روغن هيدروليك جعبه  فرمان-6
  
  ايراد قطعات داخلي گيربكس:  عامل داخلي -ب
  

  كهموثر باشند كه ضروري استممكن است همزمان يك يا چند عامل در بيرون زدن دنده گيربكس: توضيح
  .عوامل كنترل و رفع ايراد گرددكليه                 

  
  :روش عيب يابي و رفع ايراد

  

ابتدا  با توجه به توضيحات ارائه شده در مورد عوامل بيرون زدن ، عالوه بر استماع نظرات متقاضـي ، الزم اسـت     
رون زدن در كارت پذيرش خودرو ثبت گردد تـا در فراينـد   خودرو توسط مسئول مربوطه تست شده و وضعيت بي

  . عيب يابي مد نظر تعميركار مربوطه قرار گيرد
  :سپس گام هاي  زير به ترتيب براي رفع عيب اجرا گردد
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  ودنا405پارس ، سمند ،  گيربكسدستورالعمل عيب يابي

  :            اولگام    
وتور باال و دسـته  مدسته موتور پايين  و دسته) اشكال در نصب و پارگي(خرابيمواردي همچونابتدا-1

هـا مـي  لقي زياد دسته دنده و يا برخورد ماهكها با هم كه باعث عدم جا خوردن كامل دندهگيربكس ،
 .را كنترل و در صورت مشاهده اشكال با تعويض قطعه معيوب ، برطرف نماييدشود

كاور كنسول سمت راننده را باز نموده و دسته دنده-2
ت دهيد و فاصله اهرم بارا در دنده هاي مختلف حرك

تماس و يا فاصـله  در صورتكانال را كنترل نماييد ،
آن را با يـك  ليورليور تعويض دنده با كانال كولركم

تعويض  01502132به شماره فنينمونه اصالح شده
نماييد

ز لينك ها جدا كنيد و حركتقرقري تقسيم دنده را ا-3
در صورت سفت بـودن  . آن را با دست كنترل نماييد

كوتاه و بلندبا كنترلقطعه،يعني عدم چرخش آزاد
بودن بوش داخلي و يا سفت بسته شدن پيچ محـور  

 .دوران، عيب  را بر  طرف نمائيد

  
  
  
  

در يـك وضـعيت   . كنترل نماييـد  دسته دنده را به وضعيت دنده گذاشته و شرايط جا رفتن دنده را-4

بدون عيب ، دنده به راحتي جا مي رود بطوريكـه  

جا رفتن دنده احسـاس مـي شـود و در انتهـاي     

كورس جا زدن دنده فنريتي در جهـت پـس زدن   

در.  دنده  در اهرم دسته دنده مشاهده نمي شود

غير اين صورت گردگيـر آكـاردئوني را كنتـرل و    

  )آکاردئونی(گردگير الستيکیغوب تعويض نماييدنمونه مربامشاهده فشردگي

محل درگيري آانال بخاري با ليور اهرم     
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  ودنا405پارس ، سمند ،  گيربكسدستورالعمل عيب يابي

برخورد قرقري تقسيم دنده با لوله رفت و برگشت روغن هيدروليك جعبه فرمان مي بايست چـك و  - 5

  رفع ايراد گردد

  
  

  

  : مدوگام

پس از انجام اقدامات گام اول ، خودرو را تست نماييد و در صورت بر طرف نشدن عيب، اقدام  ذيـل را  انجـام   
 :دهيد

شـده مطـابق بـا جـدول     زند ماهك بلند را با ماهك بلنـد اصـالح   بيرون مي5و يا3 ، 1هايدرصورتيكه دنده
  .نماييدتعويضزير

  شماره فني  شرح
XU7   TU517801065وماهك بلند براي خودرو با موتور
  EF717801058ماهك بلند براي خودرو با موتور

  
  
  
  

  .ايراد مي گردد  رعايت نكات زير باعث تشخيص دقيق و سريع  منشاء اصلي
  
  بيرون زدن دو دنده  بطور همزمان در يك گيربكس تقريبًا امكان پذير نمي باشد:  1نكته* 

  

درخصوص بيرون زدن دنده عقب برخورد ماهك بلند با گلـوئي اگـزوز از   EF7در خودروهاي سمند:  2نكته*
 .ناحيه اتصال به ليور تقسيم دنده  كنترل گردد

  

  

  

  

  اگزوز
  ماهک بلند
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  ودنا405پارس ، سمند ،  گيربكسدستورالعمل عيب يابي

  :ش رفع ايرادرو

  .در صورت مشاهده برخورد ماهك بلند گلوئي اگزوز ، گلوئي را تنظيم نماييد تا برخورد برطرف گردد     
  

يا سخت خالص شدن دنده هارفتنايراد سخت جا .2
  

  اقدامات اوليه
، سيم كالچ و كـورس پـدال كـالچ    وضعيت سيستم كالچ كنترل كنيد و از سالم بودن ديسك و صفحه

 .ن شويدمطمئ

خودرو را برروي جك گذاشته و از عدم تماس و برخورد لينك ها مطمئن شويد. 

    قرقري الستيكي تقسيم دنده را كنترل چشمي كنيد و ميزان لقي ، خـوردگي و سـايش آن را بررسـي
 .نمائيد

روي صندلي راننده نشسته و دسته دنده را به طرفين حركت دهيد و لقي دسته دنده را چك كنيد. 

به شـماره فنـي    ) كوتاه و بلند(حركت دسته دنده داراي گير ميباشد ابتدا ماهك هاي تعويض دندهاگر
در ايـن  . را  از موقعيت خود آزاد نموده و سپس اقدام به چك كردن دسته دنده مـي نمـاييم  16804010

  .حالت مي بايست دسته دنده به صورت آزاد و بدون گير در تمامي جهت ها حركت نماييد
  

  

  : بروز ايرادحالت

بعد از گرفتن كامل كـالچ در دور موتـور مناسـب    
بصورت نرمال دسته دنده را با تامـل بـه سـمت دنـده     

هم دور شدن(دلخواه حركت دهيد دنده طي دو مرحله
زحمت جاي خودهجا ميرود چنانچه دنده ها ب) و انتقال

و يـا در شـرايطي كـه    ) به سختي جا  رود(را پيدا كند
ه قصد دارد دنده را تعـويض و يـا خـالص كنـد از     رانند

  . موقعيت خود خارج نشود
  

  

  :عامل بروز ايراد

  سرد بودن روغن گيربكس-
  كيفيت روغن گيربكس-
خرابي و يا تنظيم نبودن كالچ-
  خرابي گيربكس-

ی تقسيمرقرق

لينک ها
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  ودنا405پارس ، سمند ،  گيربكسدستورالعمل عيب يابي

  :روش رفع ايراد

  . رعايت نكات زير باعث تشخيص دقيق و سريع  منشاء اصلي  ايراد مي گردد

بايد توجه داشت كه كمي سختي تعويض دنده در زمان نو بودن گيربكس و يا سرد بـودن طبيعـي   : ولنكته ا
  .است كه بعد از مدتي كاركردتعويض دنده  روان خواهد شد

  .جهت خودرو هاي كه  سيم كالچ آنها رگالژ دستي مي باشد مطابق رويه ايساكو اقدام گردد: نكته دوم

استفاده شـود ،  ) با كيفيت پايين و يا غلظت باال(يربكس غيراستاندارد تعريف شدهاگر از روغن گ: نكته سوم
75W80 ايجاد مي گرددو  روغن استاندارد گيربكس پژو

  .ميباشداين مشكل

فقط درحداقل  1به 2مي بايست مطابق پروسه تست گيربكس شركت پژو تعويض دنده معكوس: نكته چهارم
  .يردسرعت و دور موتور صورت پذ

  
جهت خودرو هاي كه  سيم كالچ آنها اتو رگالژ مي باشد مي بايستعملكرد سيم كالچ بررسي و در: نكته پنجم

  .صورت وجود ايراد تعويض گردند
  

پس از اطمينان از عملكرد كالچ درصورتيكه با كالچ گرفتن در حالت توقف  دنده خالص نشـود  : نكته ششم  
  .ايراد مربوط به گيربكس مي باشد

  
  

هادندهرفتنايراد با صدا جا .3
  

  اقدامات اوليه
سيم كـالچ و كـورس پـدال كـالچ     وضعيت سيستم كالچ كنترل كنيد و از سالم بودن ديسك و صفحه ،-1

 .مطمئن شويد

 .كالچ در حالت خاموش نبايد صداي اضافه هنگام كالچ گيري شنيده شود-2

 .از تنظيم بودن كورس پدال كالچ مطمئن شويد-3

اين حالت. پايي را از نظر ضخامت كفي اتاق و عدم ايجاد مانع براي كالچ گرفتن بررسي كنيدوضعيت زير-4
همچنين پدال ترمز و كالچ در حالت طبيعي مي بايست تقريبا با هم. نبايد باعث كاهش كورس كالچ شود

 .در يك سطح قرار گيرند

چك شود اگر اشكال در جا رفتنو عقب 1جهت چك كردن عملكرد صحيح كالچ جا رفتن دنده در دنده-5
دنده هاي اشاره شده مشاهده نگرديد ايراد بدجا رفتن در ساير دنده ها ايراد  مربوط به) با صدا جا رفتن(

گيربكس مي باشد
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  ودنا405پارس ، سمند ،  گيربكسدستورالعمل عيب يابي

  : بروز ايرادحالت
بعد از گرفتن كامل كالچ در دور موتور مناسب بصورت نرمال دسته دنده را با تامل به سمت دنـده دلخـواه  

جا ميرود چنانچه دنده ها در مرحلـه دوم بـا صـداي    ) هم دور شدن و انتقال(حركت دهيد دنده طي دو مرحله
  . اين ايراد رخ داده است. اضافه چيزي شيبه صداي قرچه جا رفت

امل بروز ايرادوع:  
  ديسك و صفحه.1
  كيفيت و غلظت روغن گيربكس.2
  گيربكس.3

  

  :روش رفع ايراد

  .شخيص دقيق و سريع  منشاء اصلي  ايراد مي گرددرعايت نكات زير باعث ت
در صورت وقـوع  . با صدا جا رفتن دنده ها در بيش از يك دنده در گيربكس تقريبًا غيرممكن است: نكته اول

  .حالت فوق مي بايست قبل از تعويض گيربكس ، سالم بودن سيستم كالچ و سطح روغن گيربكس چك شود
صدا جا خوردن دنده ، صداي مربوط به سيستم تعويض دنده در تمام دنده هـا  نكته دوم در صورتيكه  بجز با

شنيده شود ايراد  ارتباطي با گيربكس ندارد ، اين صدا در حالت در)با توجه به سيستم ميله اي تعويض دنده(
  .جا و خاموش بودن خودرو نيز شنيده مي شود

  
  

  

جاايراد صدا در حالت  در .4
  : بروز ايرادحالت

ورتيكه در حال روشن وتوقف خودرو صداي غير عادي توسط سرنشين عقب شنيده شود و با گـرفتن  درص
  .كالچ صداي اضافه شبيه تلق تلق قطع  شود

  :روش رفع ايراد

ابتدا لرزش موتور چك شود و در صورت لرزش غير عادي موتور و نوسان عقربه دور موتور، مشكل آن بايد رفـع  

  .كالچ اقدام  گرددعيب يابيردد اگر صدا رفع نگرديد مطابق با دستورالعملگردد و صدا مجددًا تست گ
  
  
  
  

ايراد زوزه گيربكس .5
  

  اقدامات اوليه
از باال بودن شيشه هاي و صحت آببندي آنها مطمئن شويد
دقت نمائيد در جريان تست خودرو سيستمهاي صوتي و تهويه مطبوع خاموش باشد
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  ودنا405پارس ، سمند ،  گيربكسدستورالعمل عيب يابي

ربند برروي خودرو موجب توليد صداهاي غير متعارفي در حيندر بسياري از موارد، وجود با
 .حركت ميشود

شيشه جلوي در برخي از  خودرو ها داراي مشكل آببندي ميباشد كه الزم است قبل از تست
عموما در حدود) آببندي نبودن شيشه( مورد بازبيني قرار گيرد صداي ناشي از اين عيب

 .با گرفتن كالچ نيز تغيير نكرده و قطع نمي شودكيلومتر شروع مي شود كه120سرعت

  : بروز ايرادحالت

كيلـومتر بـر   110تـا  80توسط  سرنشين عقب  در سـرعت  )شبيه سوت(شنيدن صداي زوزه: حالت اول
كه در خارج از اين محدوده سرعتي شنيده نميشود 5-4ساعت در دنده

رنشين عقب  در يكـي از دنـده هـا وبـه صـورت      توسط  س) شبيه سوت(شنيدن صداي زوزه: حالت دوم
  )هرچه سرعت خودرو زياد مي شود زوزه نيز افزايش مي يابد( افزايشي

عامل بروز ايراد:

  :براي حالت اول

ايراد دارد) لينك هاي تعويض دنده(مسير انتقال نويز به داخل كابين خودرو .  
استكيفيت يا غلظت روغن گيربكس خارج از رنج تعريف شده. 

  :براي حالت دوم

مشكل از گيربكس

  :روش رفع ايراد
بايسـتي  ) 5و 4كيلومتر بر ساعت در دنده110تا80زوزه در سرعت(جهت رفع ايراد در حالت اول

 .تعويض گردند1394-08شمارهاطالعيه فنيمطابقتعويض دندهماهك هاي كوتاه و بلند
بايستي گيربكس تعويض گردد) يك دنده خاصزوزه در(جهت رفع ايراد در حالت دوم. 

  

شنيدن صداي زوزه در سرعت هاي مشخص شده در جدول زير ، در دنده هاي مختلف بـا توجـه بـه    : نكته اول
  .استاندارد  طراحي سيستم داخلي گيربكس ايراد محسوب نمي شود

  
  حداقل سرعت  زوزه در دندهرديفحداقل سرعت  زوزه در دندهرديف

Km  60 زير  چهار Km  204 رزي  يك 1
  Km  80 زير  پنج Km  305 زير  دو 2
    Km  40 زير  سه3
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  ودنا405پارس ، سمند ،  گيربكسدستورالعمل عيب يابي

  .چك شود) روغن گيربكس(در صورت وجود زوزه در تمام دنده ها سطح واسكازين: نكته دوم
  

با توجه بـه  از مشخص شدن ناحيه ايراد اقدام به تعويض پك هاي تعويض دندهپسفوقمطابق رويه: نكته سوم
  ) 1394-08شمارهاطالعيه فني(نمائيدنوع خودرو مطابق جدول  زير

  
  شماره فني  شرح قطعهنوع خودرورديف

  1ماهك كوتاه و ماهك بلند تعويض دنده گيربكسXU7سمند با موتور    1
  16804010:كوتاه

     17801055 :بلند   

  2بلند تعويض دنده گيربكسماهك كوتاه و ماهكTU5وXU7با موتور405  2
    16804010كوتاه
  17801055 :بلند

  3ماهك كوتاه و ماهك بلند تعويض دنده گيربكسTU5وXU7پارس با موتور  3
  16804010:كوتاه
  17801055: بلند

  
  درصورت عدم رفع ايراد گيربكس تعويض گردد

  
ايراد نشتي گيربكس .6

  
  اقدامات اوليه

انيم كه خودرو داراي روغنهاي متنوعي ميباشد كه هريك در سيستم خود داراي وظـايفي  قبل از هر چيز بايد بد
مشخصي هستند در اين ارتباط جدول زير ميتواند تا حدودي روغنهاي موجـود در خـودرو را معرفـي و عالئـم     

قـدام  مشخصه اي كه در تشخيص منشا نشتي كمك ميكند را بيان نمايد، اما قبل از هر چيز الزم اسـت چنـد ا  
  : صورت پذيرد

  
با توجه به آلودگي هايي كه در فضاي موتور هست ممكن است محل بروز نشتي و يا عالئم معرف آن

 .تغيير كند لذا ابتدا مي بايست فضاي موتور و سيني زير آن كامال تميز گردد

دريقبـل از هـر اقـدام    ،گاهي اوقات نشتي همراه با عالئم و هشدارهايي از جانب خودرو ميباشـد
روز و تشديد نشتي و عالئمي كه در خودرو ظاهر شده را مشـخص  خصوص زمان شروع، حالتهاي ب

. نمائيد
كه آيا با توقف، يا خاموش شدن خودرو نشتي متوقف ميشود ياخير؟مشتري خواسته شوداز
ميدهدقسمت خودرومدر كداروغن، اثرات نشتياز مشتري خواسته شود. 
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  ودنا405پارس ، سمند ،  گيربكسدستورالعمل عيب يابي

  

خودروجدول معرف روغنهاي
  عالمت معرف  نشتياحتماليناحيه  نام سيال  رديف

  روغن موتور  1

دور درب سوپاپ  
اطراف شمع روغن  
محل اتصال گيج روغن به بلوك سيلندر  
اويل ماژول  
كاسه نمد انتهاي ميل لنگ
جدار بلوك سيلندر  

كيلومتر كاركرد5000روغن موتور بعد از حدود
  دچار تيرگي و سياه رنگ شدن ميشود

  روغن ترمز  2
محل اتصال  لوله هاي فلزي  
محدوده چرخها  

اين روغن بوي تندي دارد  
موال به رنگهاي آبي ،سبز و يا زرد شفاف استمع  

3  
روغن سيستم
  هيدروليك

محل اتصال شيلنگهاي هيدروليك از مخزن آن تا كمپرسور و
  كمك فرمان

محدوده كمپرسور  
شير فرمان  
كمك فرمان  

  .رمز و يا قهوه اي تيره ميباشدموال به رنگ قمع

  روغن گيربكس  4

در خوردوهاي(محل اتصال درپوش كوركن سنسور كيلومتر شمار
  )بدون سنسور

درخوردروهاي سنسور دار(محل اتصال سنسور كيلومتر شمار(  
دوطرف گيربكس ، محل اتصال پلوسها  
اطراف اهرم تعويض دنده
اطراف سوپاپ هوا  
جداره پوسته گيربكس  

كيلومتر كاركرد دچار30000تاحدودگيربكسروغن
تيرگي نشده و رنگ قهوه اي نسبتا روشن خود را

  حفظ ميكند

  : بروز ايرادحالت

  نشتي روغن ميتواند ناشي از خرابي قطعاتي كه در مقابل فشار روغن در سيستمهايي مانند ترمزيـا
 :اقالمي چون موارد زير باشدهيدروليك فرمان مقاومت ميكنند رخ دهد اين قطعات ميتواند

oاتصاالت
oلوله ها و شيلنگهاي تحت فشار
oپكينگهاي آببندي

   نشتي روغن ميتواند ناشي از خرابي اقالمي كه قطعات محوري و گردنده را آببندي ميكننـد باشـد
 :اين اقالم شامل موارد زير باشد

oكاسه نمد ها
oاورينگها
oپكينگها
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لل و فـرج ، تركيـدگي، جفـت نشـدن، اخـتالف ورژن بـين       نشتي روغن ميتواند ناشي از وجود خ
 .باشد... دوقطعه، عدم استفاده از چسب آببندي مناسب و يا كافي و

محصول خاصي و يا حالت خاصي رخ ميدهد/ حالت خاص گاهي بروز نشتي تنها در قطعه خاصي .  
  :روش رفع ايراد

رفع ايراد با تعويض قطعه مذكور صـورت  در مورادي كه ايراد نشتي ناشي از قطعه اي خاص ميباشد
  . ميگيرد

  آّبندي بايد توجه داشته باشيد كه صرف استفاده از چسب، مشكل آببنـدي را در استفاده از چسب 
حل نمي كند بلكه بايستي به شرايط كاركردي قطعه، سطوح اببندي و ويژگيهاي چسب نيـز توجـه   

 .شود

 :بطور مثال

oبا كمك رنگ چسب) عموما در كاتالوگ به آن اشاره شدهكه(شرايط دمايي كاربرد چسبها
 .مشخص مي شود

oمانند چسب هاي رزوه و يـا چسـبهايي كـه بـين     . برخي چسبها تحت فشار عمل ميكنند
 .دوسطح كه باكمك پيچ بهم وصل ميشوند

oبرخي چسبها تنها تا چند دقيقه بعد از خروج از محفظه قابل استفاده ميباشند. 

در اين ارتبـاط  . ر اشاره شد شناسايي موضع نشتي در رفع آن اهميت بااليي داردهمانطور كه پيشت
براي مثال ممكن است نشتي كوركن برروي برخي خودرهاي فاقد سنسور كيلـومتر شـمار موجـب    

 .اشتباده در تشخيص منشا ايراد شود و با پرداختن به قطعات ديگر عيب نشتي رفع نشود

oكيلومترشمار مي بايست ابتدا  اورينگ درپـوش بلحـاظ   براي رفع نشتي از كوركن سنسور
سالم بودن پارامترهاي  ابعادي و كيفيتي چك گردد درصورت مشـاهده مشـكل؛ درپـوش    

به درپوش جديـد مطـابق عكسـهاي ذيـل ؛     ) واشرساز(تعويض و با زدن چسب سيليكون
وش بـا  درپوش در محل خود نصب گردد و در صورت عدم مشاهده ايراد روي اورينگ در پ

  .زدن چسب مطابق رويه ذكر شده ؛ درپوش مجددا در محل خود نصب گردد
  

  

  :نكته
حجم بيش از حد روغن در گيربكس باعث بيرون زدن روغن از سوپاپ هوا و در صورت گرفتگي سوپاپ  -1         

  .هوا از كاسه نمد قيفي و يا كاسه نمد دو طرف پلوس مي شود
بايست محل چسب زني روي درپوش كوركن و محدوده نصب بروي پوستهقبل از عمليات چسب زني مي-2

  .كيلومترشمار كامال تميز و خشك گردد
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نحوه و محل چسب زنی درپوش کورکن سنسور کيلومترشمار

وش کورکن سنسور کيلومترشمارعکس  درپ

عکس محل نصب درپوش کورکن سنسور کيلومترشمارعکس محل نصب درپوش کورکن سنسور کيلومترشمار

: شماره فنی قطعه
٠٩٢٠٧٠١٢
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ايراد شكستگي پوسته .7
  

  : اقدامات اوليه
  كنترل شود كه عامل شكستگي از قطعات داخلي گيربكس بوده يا از برخورد جسم خارجي پوسـته

مي باشد در صورتي كه از داخل گيربكس باشد گيربكس تعويض و در غير اينصورت شامل گـارانتي  
 .نمي باشد

شكستگي پوسته آلومينيومي از شكل ظاهري آن قابل تشخيص است. 

  
  :حالت بروز ايراد

  روغن ريزي از گيربكس– 1
  قفل شدن گيربكس– 2
  

  :روش تشخيص ايراد  
  .ربكس كامال تخليه ميشودخودرو متوقف شده و روغن گي

  
  :روش رفع ايراد
  تعويض گيربكس

  
8. 405 TU5 R2با گيربكسايراد سفتي پدال كالچ بر روي خودرو پارس و

  :انجام اقدامات اوليه
  اطمينان از حركت صحيح پدال كالچ

  :حالت بروز ايراد
  .اين ايراد با سختي غيرمعمول و بيش از حد پدال كالچ بروز مي نمايد

ل بروز ايرادعام:  
  شماره يكقطعه الستيكيايراد سيم كالچ يا قطعات موجود بر روي آن شامل  .1
  براكت نگهدارنده كابل كالچ.2
  ايراد عدم انعطاف پذيري فنرهاي خورشيدي ديسك كالچ.3
  )محل عبور دوشاخه كالچ(خارج شدن گردگير نصب شده بر روي گيربكس.4
  خوردگي قطعه كائوچوئي روي دوشاخه كالچ.5
  ايراد بلبرينگ كالچ.6
بازديد شكستگي و خرابي قطعه نگهدارنده ياتاقان پالستيكي.7
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  ودنا405پارس ، سمند ،  گيربكسدستورالعمل عيب يابي

  :روش تشخيص ايراد  
چك كردن مسير سيم كالچ كه به لحاظ عدم وجود پيچ خوردگي و يا تغيير حالت روكش كابل كالچ– 1

  ) شكستگي روكش(
كه معموًال قطعه الستيكي شماره يك(چاطمينان از سالم بودن قطعه نصب شده پشت مهره تنظيم سيم كال– 2

  .دچار خوردگي و پارگي شديد و در بعضي از خودروها از اين مجموعه جدا شده و مي افتد
  اطمينان از عدم خروج گردگير الستيكي نصب شده بر روي گيربكس محل خروج دوشاخه كالچ–3
  اطمينان از سالم بودن فنرهاي خورشيدي ديسك كالچ– 4
  نان از سالم بودن و عدم خوردگي قطعه كائوچوئي نصب شده بر روي دوشاخه كالچاطمي– 5
  سالم بودن بلبرينگ كالچ از نظر شكستگي خار نگهدارنده و خوردگي داخل– 6
  .به صورت معمول ناشي از ايراد ديسك كالچ مي باشد 6و 5الزم بذكر است موارد بند– 7
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ٠٣٠١٨٠١٠    بر روی سيم کالچشماره يکقطعه الستيکی

١٨١٠٧٠٧٨خه کالچقطعه کائوچوئی نصب شده بر روی دوشا

٠۶٧٠۴٠٢١  فنرهای خورشيدی ديسک کالچ کالچ١۵۶٠١٠١٠  گردگير الستيکی در محل خروج دوشاخه کالچ
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  ليست اجرتها
  

  .قابل استفاده مي باشندمطابق با دستورالعمل فوقانجام شدهعيب يابينوعزير بسته بهجدولاجرتهاي
  
  
  
  
  
  
  

   .در صورتيكه عيب يابي منجر به تعويض قطعه گرديد اجرت تعويض همان قطعه نيز استفاده شود
  چك ليست عيب يابي گيربكس و كالچ در صفحات زير مي باشد

  

شرح  كد اجرت

  عيب يابي گيربكس دستي و تست جاده قبل و بعد تعميرات  30517
BEبازديد روغن گيربكس  00321

پارس وسمند405چكالكابلتنظيم  24496
  يابي سيستم كالچبررسي و عيب  24411

١٨١٣٢٠٣١براکت نگهدارنده کابل کالچ

٠٢٧٠١٠٢۶خار نگهدارنده بلبرينگ کالچ
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چك ليست عيب يابي گيربكس بر روي خودرو
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نمايندگيكد رديف رشنتيجه پذي شرح علت پذيرش   

  تعمير□تعويض□      1

تعمير□تعويض□  2

تعمير□تعويض□3

  :شرح عيب از نظر مشتري

  :عيب يابي كارشناس نمايندگي
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کنترل لقی اهرم دسته  □کنترل اشکال در نصب و پارگی دسته موتور گيربکس□

کنترل موقعيت اهرم دسته دنده□اشکال در نصب و پارگی دسته موتور پايينکنترل□

کنترل برخورد ماهک ها بايکديگر  □کنترل اشکال در نصب و پارگی دسته موتور باال□

کنترل سفتی گردگير آکاردئونی ميل رابط تعويض دنده  □کنترل سفتی قرقری تقسيم دنده□

EF7کنترل برخورد ماهک به گلويی اگزوزدر خودروبا موتور  □قسيم دنده با لوله روغن هيدروليک فرمانکنترل برخورد ت□
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نتيجه گيری و اقدامحالت بروز عيب

طبيعی است و خودرو مشکلی ندارددر حرکت با گاز مرده گاهی دنده بيرون می زند□

طبيعی است و خودرو مشکلی ندارده بيرون می زنددر حرکت پرشتاب گاهی دند□

در هنگام دور زدن يا عبور از روی دست انداز  ۵و يا١،٣يکی از دنده های  □
و يا حرکت در سراشيبی تند بيرون می زند

  و يا ماهک بلند مخصوص عيبميليمتر بلندتر۶تا۵از ماهک بلند رگالژی با طول
دداستفاده گربيرون زدن

  و يا عقب  در هنگام دور زدن يا عبور از روی دست٢،۴يکی از دنده های□  
انداز و يا حرکت در سراشيبی تند بيرون می زند       

ميليمتر کوتاهتر استفاده گردد۶تا۵از ماهک بلند رگالژی با طول

تعويض گردد/ يربکس تعميرگدر حين رانندگی معمولی در مسير مستقيم دنده بيرون می زند  □   
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کنترل عدم برخورد لينک ها با يکديگر□     عملکرد ديسک و صفحه کالچکنترل□   

کنترل سالم بودن قرقری تقسيم دنده□   سيم کالچکنترل□    

کنترل لقی دسته دنده□   کورس پدال کالچکنترل□    

)با آزاد کردن لينک ها از گيربکس(کنترل سفتی حرکت دسته دنده□    اطمينان از اينکه از روغن توصيه شده برای گيربکس استفاده شده است□     
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نتيجه گيری و اقدامحالت بروز عيب

طبيعی است و بعد از چند صد متر حرکت برطرف می شود   در شروع حرکت در موقع سردی هوا٢و١تعويض دندهسختی□   

طبيعی است و بعد از مدتی کارکرد برطرف می شود   در دوره آببندی٢و١کمی سختی در کليه دنده ها به خصوص دنده□  

تا حدودی طبيعی است و نياز به اقدامی ندارد   رکتدر حين ح١به٢سختی در تعويض دنده معکوس□   

بعد از طی شدن دوره آببندی اگر برطرف نشود گيربکس تعويض گردد   در حالت سکون و يا حرکت در حد پياده روی١به٢سختی تعويض دنده  □  

اقدامی نداردطبيعی است و نياز به   سختی تعويض دنده عقب در حين حرکت آهسته خودرو□   

طبيعی است و نياز به اقدامی ندارد   جا نرفتن دنده عقب که با رها کردن و گرفتن مجدد کالچ برطرف می شود□  

تعويض گردد/گيربکس تعمير   سختی  تعويض يکی از دنده ها در رانندگی معمولی□   

.تعويض گردد/ بکس تعميرگير   سختی تعويض دنده عقب در حالت سکون خودرو□   
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کورس پدال کالچ  □عملکرد ديسک و صفحه کالچ□    

اطمينان از اينکه از روغن توصيه شده برای گيربکس استفاده شده است□سيم کالچ  □    
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دنده عقب□۵دنده□  ۴دنده□٣دنده□٢دنده□١دنده□کدام دنده با صدا جا می رود ؟ب

در رانندگی معمولی□در چه شرايطی عيب اتفاق می افتد؟
در رانندگی پر□

شتاب
تعويض دنده معکوس□

در سرعت معمولی

تعويض دنده معکوس□
معمولغيردر سرعت

تعويض□
دنده مستقيم

ببندیآدروه□
خودرو
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و 

ت  
تس
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ب 
 

نتيجه گيری و اقدامحالت بروز عيب

طبيعی است و خودرو مشکلی ندارد  دنده عقب در حين حرکت با صدا جا ميرود□

طبيعی است و خودرو مشکلی ندارددنده عقب در حالت سکون و تعويض سريع دنده  با صدا جا ميرود□

يروددنده عقب در حالت سکون و تعويض آرام  با صدا جا م□
تماس دائم شفت ورودی با ته ميلنگ را بررسی و بر طرف. کالچ خود را رفع عيب نماييد

.نماييد

تعويض شود/ تعميربعد از دوره آببندی مشکل برطرف نگرديد گيربکسدر رانندگی معمولی و در دوره آببندی يک يا چند دنده با کمی صدا جا می رود□

طبيعی است و خودرو مشکلی نداردکی از دنده ها بصورت اتفاقی با صدا جا ميروددر حين رانندگی معمولی ي□

در حين رانندگی پرشتاب يکی از دنده ها به ويژه در تعويض دنده معکوس گاهی با□
صدا جا ميرود

طبيعی است و خودرو مشکلی ندارد

يا بيشتر مواقع بيشدرحين رانندگی معمولی در تعويض دنده مستقيم يا معکوس هميشه□
از يک دنده با صدا جا می رود

احتمال خرابی همزمان دو دنده در گيربکس تقريبًا غير ممکن است لذا ابتدا سيستم کالچ
.تعويض گردد/ تعميرکنترل و رفع عيب نماييد و در صورت رفع نشدن مشکل گيربکس

هميشه يا بيشتر مواقع يکدرحين رانندگی معمولی در تعويض دنده مستقيم يا معکوس□
دنده بخصوص با صدا جا می رود

گرددتعمير/ گيربکس تعويض
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تست  و کنترل شرايط
معيار شنيده(بروز عيب

شدن صدا ، گوش کردن به
صدا از داخل کابين مطابق
رويه تعريف شده توسط

)ايساکو می باشد

نتيجه گيری و اقدامحالت بروز عيب

فرصت دهيد تا موتور و گيربکس خودرو گرم شودصدای در جا موقع سرد بودن□

صدای درجا که با چند بار گرفتن و رها کردن کالچ کم و زياد□
می شود

و پين های سنتر کننده آن را مطابق دستورالعمل عيبگيربکس را از روی موتور باز کنيد
در صورت  عدم رفع عيب ، مجددًا گيربکس را .يابی تعويض کرده  و گيربکس را ببنديد

.کالچ را تعويض نماييدباز کرده و

صدای در جای يکنواخت در هنگام گرم بودن موتور□
تعويض/ تعميراز عملکرد کالچ مطمئن شويد و در صورت برطرف نشدن عيب گيربکس
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...اطمينان از عدم صدای غير عادی نظير صدای چرخ ،  باد  و□ی شيشه جلو خودرويیکنترل آببند□ا

خاموش بودن سيستم های صوتی و تهويه مطبوع□کنترل باال بودن شيشه ها و آببندی آنها□

و باد چرخ هاکنترل وضعيت الستيک ها□کنترل پارگی و اشکاالت نصب دسته موتورهای باال،پايين و سمت گيربکس□

کنترل سطح روغن گيربکس□اطمينان از اينکه از روغن توصيه شده برای گيربکس استفاده شده است□
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دنده عقب□۵دنده□۴دنده□٣دنده□٢دنده□١دنده□زوزه در کدام دنده شنيده می شود؟

در چه شرايطی عيب اتفاق می افتد؟
ندگیران□

در حالت
گاز مرده

در رانندگی□
طبيعی با افزايش
سرعت زوزه

افزايش می يابد

۵و۴در دنده□
محدودهزوزه در
١١٠تا٨٠سرعت

شروع و سپس قطع
می شود

با گرفتن کالچ يا خالص کردن دنده□
تغييری در نويز ايجاد نمی شود

در تمام دنده ها□
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نتيجه گيری و اقدامحالت بروز عيب

زوزه در تمام دنده ها شنيده می شود ولی با خالص کردن دنده  تغييری احساس□
نمی شود

.را کنترل نماييد... ساير عوامل نظير بلبرينگ چرخ و. گيربکس خودرو مشکلی ندارد

زوزه در تمام دنده ها شنيده می شود ولی با خالص کردن دنده تغيير احساس می□
شود

نوع و سطح روغن   گيربکس چک شود

طبيعی است و خودرو مشکلی ندارددنده عقب زوزه دارد□

طبيعی است و خودرو مشکلی نداردزوزه در حالت رانندگی با گاز مرده شنيده می شود□

کيلومتر بر ساعت١١٠تا٨٠و يا هر دو در محدوده سرعت۵يا۴زوزه در دنده□
شود و سپس قطع ميگرددشنيده می

قبل از. را تعويض نماييد) ماهک های کوتاه و بلند( مطابق رويه ايساکو ، پک تعويض دنده
تعويض با فشار دست به قيمت الستيکی آنها از نرمی و انعطاف آن اطمينان حاصل نماييد

تعويض گردد/ گيربکس تعميرددر يکی از دنده ها و در همه سرعت ها زوزه بيش از حد طبيعی شنيده می شو□
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کنترل متعارف بودن آج الستيک ها□کنترل اسناندارد بودن رينگ چرخ ها□

قبل از تست خودرو آن را بازدر صورت نصب باربند ،( کنترل نصب باربند□
)نماييد

روی بدنهکنترل دستکاری و نصب تجهيزات جانبی بر□

شرايط
بروز
عيب

در چه شرايطی صدای غير عادی شنيده می
فقط در سرعت های باال□شود؟

در رانندگی  با□
هر دنده ای

در آسفالت زبر□

انتشار□
صدا از غير

سمت
گيربکس

انتشار صدا از□
سمت گيربکس
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نتيجه گيری و اقدامحالت بروز عيب

ر سرعت های باال شنيده می شودفقط د□
گيربکس مشکل ندارد ، وضعيت خودرو از نظرنصب باربند و قطعات تزئينی بر روی بدنه

کنترل و اصالح شود

در رانندگی با هر دنده ای شنيده می شود□
ساير عوامل نظير بلبرينگ چرخ و بلبرينگ پلس ، خرابی. گيربکس خودرو مشکلی ندارد

را...، آببندی درز شيشه ها و خرابی قطعات جانبی موتور و سيستم تهويه ودسته موتور ها
.کنترل نماييد

)باد الستيک ، سايز الستيک و فرم آج الستيک. (مشکل از ناحيه الستيک می باشددر آسفالت زبر و نرم تفاوت محسوس در صدا بوجود می آيد□  

ساير عوامل بروز صدا را کنترل نماييد. گيربکس مشکلی نداردده نمی شودصدا از ناحيه زير پا و سمت گيربکس شني□

. مطابق حالت عيب زوزه گيربکس عيب يابی نماييدصدا از ناحيه زير پا و سمت گيربکس شنيده می شود□  
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 نتيجه گيری و اقدامحالت بروز عيب

بکس و موتور پخش شده است بطوريکه امکان شناسايیرطوبت روغن اطراف گير□
محل دقيق روغن ريزی ميسر نيست

به مشتری توصيه نماييد تا خودرو را به موتور شويی نماييد و چند روز بعد از آن مراجعه
 نمايد

رطوبت روغن از قسمت بااليی گيربکس پخش شده است□
از ساير مواضع خودرو به ويژه ناحيهامکان روغن ريزی. روغن ريزی از گيربکس نيست

.سرسيلندر و درپوش سوپاپ ها بررسی شود  

رطوبت روغن  در ناحيه پوسته کالچ پخش شده است□
احتمال روغن ريزی از کاسه نمد ميل. سينی فاليويل را باز کنيد و مسير پخش روغن را بررسی نماييد

اگر روغن سياه باشد حتمًا از موتور است و اگر. ستلنگ و يا کاسه نمد شفت گيربکس به يک اندازه ا
. روشن باشد بايد بعد از باز کردن گيربکس و فاليويل محل دقيق روغن شناسايی گردد  

رنگ قطرات روغن تيره ميباشد□
امکان روغن ريزی از ساير مواضع خودرو به ويژه ناحيه. روغن ريزی از گيربکس نيست

.ها بررسی شودسرسيلندر و درپوش سوپاپ  

گرددتعويض/ تعميرگيربکسپخش شده است) به غير از کاسه نمد های پلس(رطوبت روغن از روی گيربکس□

). مجاز می باشددر تمام دوره گارانتیاين تعمير(کاسه نمد مربوطه تعويض گرددرطوبت روغن از ناحيه کاسه نمد های پلس پخش شده است□
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 نتيجه گيری و اقدامحالت بروز عيب ب

گرددتعمير/ گيربکس تعويضشکستگی در اثر ضربه از داخل گيربکس اتفاق افتاده است□

 شامل گارانتی نمی باشد  شکستگی در اثر برخورد جسم خارجی به گيربکس يا تصادف اتفاق افتاده است□

  :نتيجه گيری نهايی

  تعمير گيربکس□)        در صورت داشتن گارانتی تعويض( تعويض گيربکس  □تعمير گيربکس         / رفع عيب بدون تعويض  □)       خودرو سالم است(عدم پذيرش□       

  امضاء و مهر نمايندگی:                          تاريخ:                           کد شناسايی:                                        نام و نام خانوادگی کارشناس نمايندگی
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كاركرد(كيلومتر):نوع خودرو:نام و نام خانوادگي:
: تاريخ تحويل:كدنمايندگي:تاريخ مراجعه به نمايندگي

(بد جا رفتن و يا سخت جا رفتن دنده) ايراد تعويض دنده
بكسواد كردن _ عدم كشش خودرو

شنيدن صدا در سيستم كالچ

جهت چك نمودن كشش خودرو
جهت بررسي لرزش پدال كالچ

لرزش شروع حركت

: نام و نام خانوادگي :تشخيص اوليه كارشناس نمايندگي
امضاء و تاريخ :

ايراد تعويض دنده ( سخت جا رفتن دنده) توضيحات   
تعويض شدبدون ايرادچك نمودن سالم بودن مكانيزم تعويض دنده

تعويض شد   بدون ايراد        سالم بودن دسته موتورها    
اصالح شد        بدون ايراد        برداشتن زيرپايي اضافي  از زير پدال كالچ    

كابل سالم بودكابل عوض شد          رگالژشدبررسي رگالژ كابل كالچ و سالم بودن كابل خودرگالژ
اصالح شد        بدون ايرادمناسب بودن كورس دو شاخه كالچ

 تعويض شد بدون ايراد           در صورت عدم وجود ايرادات فوق ديسك و صفحه كالچ كنترل شود

توضيحاتنحوه رفع ايرادنظر كارشناسيلرزش خودرو در شروع حركت
تعويض شدسالم بودپارگي دسته موتور                    

رفع شدلرزش نداردلرزش موتور
رگالژ شدتنظيم بود رگالژ كابل كالچ قابل تنظيم                                  

تعويض شدسالم بوددر صورت عدم وجود ايرادات فوق ديسك و صفحه كالچ كنترل شود

پدال كالچ بودن سفت رفع ايرادنظر كارشناسي   توضيحاتنحوه

                                                                                                    مشخصات مالك خودرو                                                                                             
چك ليست عيب يابي سيستم كالچ

جهت چك نمودن بد جا رفتن دنده

نوع ايراد): دليل مراجعه به نمايندگي( _ نداي مشتري

خودرو بعد از گرم شدن در جاده صاف و بدون شيب به حالت سكون قرارگرفته  بدون لرزش شروع به حركت نمايد

در شروع حركت) لرزش خودرو(
سفت بودن پدال كالچ

لرزش پدال كالچ
شرايط رانندگي از قبيل ترافيك ؛ سربااليي ؛ گرم و سرد بودن خودرو ، مدت زمان الزم جهت بروز ايراد  .  لطفا با جزئيات كامل نحوه بوجود آمدن ايراد شرح داده شود.

نظر كارشناسي

ش.شاسي:
شماره همراه:

2 در حالت فعال بودن ترمز دستي آرام پا از روي پدال برداشته شده در صورت سالم بودن كالچ خودرو خاموش مي شود.    در دنده
در حالت روشن بودن موتور و در حالت سكون كالچ گيري به صورت معمولي انجام گيرد و لرزش در پدال چك گردد.

 پله كردن

گرم بودن خودرو بروز مي كند. 1 و دنده عقب نحوه جا رفتن دنده در حالت موتور روشن چك شود.با توجه به اينكه ايراد در حالت سرد يا    در دنده
گيربكس ؛ در حالت خاموش بودن خودرو نحوه جا رفتن دنده ها چكگردد جهت بررسي وضعيت

الچ ل پ ن بو يت ر يرر ع ر يو و
  رگالژ شدسالم بود   بررسي رگالژ كابل كالچ قابل تنظيم                                                     
اصالح شدبدو ن ايراد چك نمودن مسير كابل كالچ                                                                

 اصالح شدبدون ايرادكنترل اهرم بندي كالچ                                                  
تعويض شدبدون ايرادكنترل كابل كالچ از لحاظ خرابي                                      

 اصالح شدبدون ايرادكنترل قيفي گيربكس و بوشهاي دوشاخه كالچ                                   
dowel ها pin  اصالح شدبدون ايراداطمينان از سالم بودن

 اصالح شدبدون ايراددر صورت عدم وجود ايرادات فوق ديسك و صفحه كالچ كنترل شود

بكسواد كردن – توضيحاتنحوه رفع ايرادنظر كارشناسيعدم كشش خودرو
 رگالژ          تعويض شد         بدون ايرادكابل كالچ                   

رفع شدلرزش نداردلرزش موتور

تعويض شدبدون ايراد                            در صورت عدم وجود ايرادات فوق ديسك و صفحه كالچ كنترل شود

توضيحاتنحوه رفع ايرادنظر كارشناسيلرزش پدال كالچ
كابل سالم بودكابل عوض شد          رگالژشدبررسي رگالژ كابل كالچ و سالم بودن كابل خودرگالژ
 رگالژ شدبدون ايراد                 بررسي استقرار صحيح بلبرينگ بر روي دوشاخه كالچ

تعويض شد بدون ايراد                  كنترل ترك پيچهاي اتصال ديسك به فاليويل
اصالح شدبدون ايراد                     عدم قرار گيري جسم اضافه مابين ديسك و صفحه كالچ

تعويض شدبدون ايراد                       در صورت عدم وجود ايرادات فوق ديسك كالچ كنترل شود

توضيحاتنحوه رفع ايرادنظر كارشناسيشنيدن صدا در كالچ
تنظيم شد بدون ايراد                      بررسي كابل كالچ                                          

اصالح شد بدون ايراد                   بررسي اهرم بندي سيستم كالچ

عدم گريسكاريصداي بلبرينگ       در صورت عدم وجود ايرادات فوق ديسك و صفحه كالچ كنترل شود
بندي  اهرم

وضعيت خودرو پس از تعويض كالچ:  تاريخ و امضاء:  نام كارشناس:
دليل تعويض ديسك و صفحه كالچ و بلبرينگ به تشخيص كارشناس :                                 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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

