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راهنماي تعميرات پادرا / گاردان و ديفرانسيل

3فهرست

راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه
بخش  

ميل گاردان و چهار شاخه گاردان              
ديفرانسيل                                         
جدول تنظيمات و مشخصات                 

تشخيص عيب و رفع كردن آن                
ابزار مخصوص سرويس                    

گاردان و چهار شاخه گاردان
شرح

پياده كردن
چهار شاخه گاردان

باز كردن
كنترل و تعمير

بستن
بلبرينگ توپي

باز كردن
بستن

سواركردن
تنظيمات

تشخيص عيب و رفع آن 

ديفرانسيل
شرح

پياده كردن
باز كردن

ديفرانسيل
كنترل و تعمير

بستن و تنظيم كردن
ديفرانسيل

شفت پينيون (2 تن)
شفت پينيون (1/5 تن)

بستن و تنظيم كردن
ديفرانسيل اتوماتيك (سفارشي)

ديفرانسيل اتوماتيك
باز كردن

كنترل و تعمير كردن
تنظيمات

بستن
بازديد

سوار كردن
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شكل 1- تصوير سطح مقطع گاردان
1- فلنج گاردان

2 - مجموعه بلبرينگ چهار شاخه
3 - چهار شاخه گاردان

4 - خار قفلي
5 - مجموعه گاردان قسمت جلو

6 - توپي گاردان
7 - بلبرينگ توپي

8 - فلنج گاردان
9 - واشر فنري

10 - مهره قفلي اتصال فلنج
11 - پوسته غالف گاردان

12 - مجموعه گاردان قسمت عقب

شرح:
مجموعه گاردان از سه قسمت تشكيل شده است و توسط يك بلبرينگ كه در مركز آن قرار گرفته باالنس شده است.

گاردان در قسمت عقب محل هزار خاري داراي حركت لغزشي (رفت و برگشت) بوده و توسط گيربكس روغن كاري مي شود. يك بلبرينگ
در قسمت مركزي قرار گرفته كه توسط يك واشر الستيكي نگه داري مي شود. جنس اين الستيك طبيعي بوده و حالت فنري ندارد. تمام

پيچ هاي استفاده شده از نوع سري دنده هاي متريك مي باشد.

گاردان در قسمت عقب محل هزار خاري داراي حركت لغزشي (رفت و برگشت) بوده و توسط گيربكس روغن كاري مي شود. يك بلبرينگ
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پياده كردن
شفت  روي  كه  مركزي  بلبرينگ  يك  توسط  گاردان  ميل   -  1
باالنس شده است. زماني كه مي خواهيم ميل  گاردان قراردارد 
مشخصه  عالمت  داراي  كه  نمائيد  دقت  كنيد  پياده  را  گاردان 
جهت سوار كردن مي باشد. چنانچه اين عالمت حك نشده بود 
توسط يك سنبه عالمت گذاري نموده تا موقع جمع كردن دچار 

اشكال نشويد.
بلبرينگ  گاه  تكيه  و  گيربكس  به  گاردان  اتصال  هاي  پيچ   -  2
مركزي و ديفرانسيل را باز نموده و دو سر جلو  و عقب گاردان را 

آزاد نمائيد. سپس آن را پياده كنيد.
شكل 2- پيچ هاي اتصال گاردان به فلنج ترمز دستي 

شكل 3- پيچ هاي اتصال بلبرينگ مركزي
3 -  حداكثر مقدار باالنس نبودن گاردان (به صورت مجموعه)
200 گرم - سانتي متر (0/28 اينچ - اونس) در 4000 دور در

دقيقه مي باشد.
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چهار شاخه گاردان
باز كردن

زيرا نكنيد.  جدا  يكديگر  از  را  گاردان  مجموعه  كار  ابتداي  در 
مجموعه خواهيم  مي  كه  زماني  است.  شده  باالنس  مجموعه 
گاردان را به منظور تعمير از يكديگر باز نمائيد طبق روش زير
عمل كنيد: قبل از باز كردن چهار شاخه را در جهت هاي مختلف
حركت داده و كنترل نمائيد. (بدون اين كه از گاردان جدا سازيد)

در اين هنگام:
از  10 بيش  بايست  سفتي حركت در چهار شاخه گاردان مي 

كيلوگرم - سانتي متر (9 پوند - اينچ) باشد.
يك سمت فلنج گاردان را ثابت نگه داشته و سمت ديگر را به
اين در  دهيم  مي  كيلوگرم حركت   10 نيروي  با  راست  و  چپ 
حالت لقي در چهار شاخه گاردان نبايد بيش از 0/02 ميلي متر
(0008/ 0 اينچ) باشد. مجموعه چهار شاخه گاردان را از يكديگر

باز نموده و قطعات را از لحاظ هم محور بودن كنترل كنيد.
قطعات كه  نمائيد  دقت  گاردان  شاخه  چهار  كردن  باز  از  قبل 
ضخامت تنظيم  و  بوده  محور  هم  گاردان  فلنج  با  آن  مجموعه 
تغيير قفلي  خار  ضخامت  (وقتي  باشد.  نكرده  تغيير  قفلي  خار 
اين بنابراين  نيستند)  محور  هم  ديگر  شاخه  چهار  و  فلنج  كند 
بهتر است مجموعه گاردان را از يكديگر جدا نكرده مگر اين كه

مطمئن شويد كه چهار شاخه از باالنس خارج است.
از قرار گرفته است  1 - زماني كه چهار شاخه در ميل گاردان 
لحاظ حركت آن را بازديد نمائيد. اگر به نرمي حركت نمي كند

مجموعه را باز كنيد.
2 - يك عالمت روي فلنج و روي لبه ميل گاردان و ساير قطعاتي
در بستن  موقع  در  تا  بزنيد  شوند  مي  متصل  يكديگر  به  كه 

محل هاي  اوليه خود قرار گيرند.
3 - با يك آچار پيچ گوشتي خار قفلي را خارج كنيد.

شكل 4- خارج كردن خار قفلي

4 - با دقت و آهستگي توسط چكش چند ضربه به گاردان زده و 
بلبرينگ چهار شاخه را  از محل خود خارج سازيد.

شكل 5- خارج كردن بلبرينگ از چهار شاخ
توضيح هنگام پياده كردن چهار شاخه دقت كنيد به آن صدمه 

وارد نشود.
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كنترل و تعمير
1 - وقتي پين چهار شاخه خورده شده و يا شكسته است آن را

تعويض كنيد.
قطر استاندارد چهار شاخه

14/79 تا 14/80 ميلي متر (0/5823 تا 0/5827 اينچ)
مقدار مجاز خوردگي 0/15 ميلي متر (0/0059 اينچ)

1 - چهار شاخه
2 - خار قفلي

3- بلبرينگ چهار شاخه
شكل 6- تصوير باز شده چهار شاخه

2 - زماني كه محفظه نشست بلبرينگ روي فلنج گاردان خوردگي
يا تغيير شكل داده باشد آن را تعويض كنيد.

3 - چنانچه خار قفلي خورده و يا صدمه ديده باشد آن را تعويض
كنيد.

4 - اگر پوسته بلبرينگ چهار شاخه خوردگي يا تغيير فرم داده
باشد تعويض كنيد.

5 - زماني كه  پوسته كشوئي گاردان و قسمت هزار خار شفت
گاردان در قسمت عقب خوردگي يا تغيير فرم داده باشد پوسته
تعويض (مجموعه)  كامل  صورت  به  را  گاردان  شفت  و  كشوئي 

نمايند.
مقدار حداكثر لنگي گاردان 

كمتر از 0/6 ميلي متر (0/024 اينچ)

بستن مجموعه گاردان 
قطعات ميل گاردان را به ترتيب عكس باز كردن آن ببنديد  محل

اتصال مورد نياز را با گريس توصيه شده روغن كاري نمايند.
واشر يك  كار  نيز  و  بوده  مختلف  هاي  اندازه  در  قفلي  خار 
تنظيم را انجام مي دهد. يك خار قفلي با اندازه مناسب انتخاب
كرده به طوري كه لقي چهار شاخه گاردان از 0/02 ميلي متر
(0/0008 اينچ) تجاوز نكند. دقت نمائيد ضخامت خار قفلي در

دو سمت  فلنج  به يك اندازه باشد.
6 - چنانچه پوسته گاردان ترك خوردگي يا تغيير فرم پيدا كرده

باشد  آن را تعويض كنيد.
شكل 7- روش انتخاب خار قفلي

اندازه هاي خار قفلي
ضخامت ميلي متر (اينچ) نوع رنگ

(0/0788) 2
(0/0795) 2/02
(0/0803) 2/04
(0/0811) 2/06
(0/0819) 2/08
(0/0827) 2/10
(0/0834) 2/12

سفيد
زرد
قرمز
سبز
آبي

قهوه اي
بي رنگ

  قطعات باز شده را به طور صحيح  متصل كرده و كنترل شود
نيروي وارده در محل اتصال (چهار شاخه گاردان) هنگام حركت
در جهت هاي مختلف كمتر از 10 كيلوگرم - سانتي متر (9 اينچ

- پاوند) باشد.
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توپي گاردان - باز كردن
در حالي كه مجموعه توپي گاردان روي گاردان نصب شده است 
توپي را چرخانده اگر صداي غيرعادي شنيده شود (توپي به نرمي 
نمي چرخد يا لقي بلبرينگ زياد است) در اين صورت مجموعه 
گاردان جدا  از  توپي  بلبرينگ  زماني كه  تعويض كنيد.  را  توپي 
مي شود، از استفاده مجدد آن خودداري كنيد و به جاي آن از 
بلبرينگ نو استفاده كنيد. براي پياده كردن مهره قفلي گاردان 
را باز نموده و با  ابزار مخصوص مجموعه (توپي بلبرينگ - نگه 

دارنده بلبرينگ) را از گاردان جدا نمائيد.
1 - قاب بلبرينگ

2 - بلبرينگ 
3 - توپي
4 - فلنج

5 - مهره قفل كننده
شكل 8- مجموعه باز شده توپي گاردان

جمع كردن و بستن
بلبرينگ و كاسه نمد را روي توپي نصب كرده و سپس توپي و
قفل كن نصب مهره  و  واشر  توسط  گاردان  را روي شفت  فلنج 

مي كنيم.
سوار كردن

قاب بلبرينگ را روي توپي گاردان نصب كرده و با استفاده از دو
پيچ و بست توپي و صفحه پيچ قفل كن توپي را در محل خود
ببنديد. نيروي الزم براي سفت كردن پيچ هاي بست كرپي به

بخش مشخصات و تنظيمات مراجعه كنيد.
اطمينان حاصل نمائيد لبه صفحه قفل كننده به سمت پيچ كامًالً

خم شده باشد.
1 - قاب بلبرينگ

2 - بست توپي
3 - صفحه قفل كننده

4 - پايه اتصال
شكل 9- صفحه قفل كننده

توضيح : براي سفت كردن پيچ هاي بست توپي از نيروي الزم
استفاده شود. اطمينان كنيد كه لبه صفحه قفل كننده با گل پيچ

اتصال تماس كامل داشته باشد.
شكل 10- روش استفاده از صفحه قفلي
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اطالعات مربوط به سرويس كردن
مقدار مجاز باالنس نبودن

خالصي چهار شاخه گاردان 
نيروي پيچشي چهار شاخه گاردان
لنگي گاردان (دو سر جلو و عقب)

نيروي الزم براي سفت كردن:
مهره هاي اتصال فلنج به گاردان

مهره اتصال فلنج و توپي
پيچ هاي اتصال بست توپي

گرم - سانتي متر (اينچ - اونس)
ميلي متر (اينچ)

كيلوگرم - سانتي متر
ميلي متر - اينچ

پاوند) كيلوگرم - متر (فوت 
پاوند) كيلوگرم - متر (فوت 
پاوند) كيلوگرم - متر (فوت 

20 (0/28) در 4000 دور
كمتر از 0/02 (0/0008)

كمتر از 10 (9)
كمتر از 0/6 (0/024)

4 تا 4/5 (29 تا 23)
24 تا 28 (174 تا 202)

تا دسامبر 1973 (3 تا 3/8) (22 تا 27)
از ژانويه 1974 (4 تا 4/5) (29 تا 33)

تشخيص عيب و رفع آن

رفع عيبعلت احتماًليعيب

لرزش
(در سرعت هاي متوسط گاردان لرزش 
پيدا كرده و اين لرزش به بدنه اتومبيل

منتقل مي گردد.)

بلبرينگ چهار شاخه گاردان خورده شده است.

شفت گاردان در اثر كج شدن از باالنس خارج 
شده است.

محل هاي اتصال شفت گاردان شل شده است.
بوش گلداني گيربكس خورده شده است.

توپي گاردان خراب شده است.

تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.

پيچ هاي اتصال را سفت كنيد.
تعويض كنيد.

مجموعه را تعويض نمائيد.

در شروع حركت و هنگام رانندگي
گاردان صدا مي كند.

چهار شاخه گاردان يا هزار خار شفت گاردان 
خورده شده است.

محل هاي اتصال شفت گاردان شل شده است.
چهار شاخ گاردان لقي دارد.

توپي گاردان خراب شده است.

تعويض كنيد.

آن را سفت كنيد.
توسط خار قفلي تنظيم كنيد.

تعويض نمائيد.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

مهره پينيون
واشر
فلنج

كاسه نمد پينيون
بلبرينگ جلو پينيون

واشر بلبرينگ
بلبرينگ پينيون

واشرتنظيم
شفت پينيون

پين دنده قفل كننده
شفت دنده هرزگرد

پوسته (هوزينگ)
بلبرينگ

پوسته ديفرانسيل

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

بوش مكعبي
مهره چاكنت تنظيم خارجي

صفحه قفل كننده
واشر قفلي

پيچ
دنده پلوس
واشر تنظيم

دنده هرزگرد
واشر دنده هرزگرد

دنده كرانويل 
واشر قفل كن

پيچ اتصال
بست كرپي بلبرينگ

ديفرانسيل
شرح: ديفرانسيل تشكيل شده است از مجموعه دنده هاي مارپيچي و مورب كه به منظور انتقال قدرت از گيربكس به چرخ هاي عقب 
و 1/5  تن   2 اتومبيل  در  دلخواه  و  به طور سفارش  اتوماتيك  هاي  ديفرانسيل  رود.  كار مي  به  بيشتر  قدرت  تحمل  با ضريب  اتومبيل 
موجود است. بين دو نوع ديفرانسيل تفاوت هاي جزئي موجود مي باشد كه در بخش سرويس و تنظيم ذكر خواهد شد. سفتي دنده ها و 

رولبرينگ ها توسط واشرهاي تنظيمي و مهره هاي چاكنت تنظيم مي شود.
شكل 11- تصوير برش عرضي ديفرانسيل (اتومبيل 2 تن)

-11
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پوسته ديفرانسيل
بوش مكعبي

مهره چاكنت تنظيم خالصي
صفحه قفل كننده

واشر
واشر قفلي
پيچ اتصال
دنده پلوس
واشر تنظيم

دنده هرزگرد
واشر تنظيم

دنده كرانويل
بست كرپي بلبرينگ

پيچ اتصال
واشر قفل كن

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

مهره شفت پينيون
واشر پينيون

فلنج
كاسه نمد

بلبرينگ جلو پينيون
واشر

بوش بلبرينگ 
بلبرينگ عقب
واشر بلبرينگ
شفت پينيون

پين  قفل كننده
شفت دنده هرزگرد

هوزينگ
بلبرينگ ديفرانسيل

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

گاردان و ديفرانسيل
شكل 12- تصوير برش عرضي ديفرانسيل (اتومبيل 1/5 تن)

-12
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پياده كردن
روغن تخليه  درپوش  و  بدهيد  قرار  اتومبيل  عقب  در  را  جك 
ديفرانسيل را باز نموده تا روغن تخليه شود. شفت اكسل عقب
به بخش اكسل عقب مراجعه شود. نمائيد.  پياده  را  (پلوس ها) 
سپس گاردان را از فلنج جدا سازيد. پيچ هاي اتصال پوسته اكسل

به ديفرانسيل را پياده نمائيد.
پياده كردن پوسته ديفرانسيل شكل13-

باز كردن
قبل از باز كردن لقي و سفتي قطعات را به دقت اندازه بگيريد تا

در موقع بستن بتوانيد به طور صحيح تنظيم نمائيد.
1 - ديفرانسيل را روي پايه نگه دارنده قرار دهيد.

تا در بگذاريد  بلبرينگ  و  ديفرانسيل  روي  نشانه  و  2 - عالمت 
محور هم  و  گيرند  قرار  خود  اوليه  هاي  محل  در  بستن  موقع 

باشند.
3 - صفحه قفل كننده و پيچ هاي بست كرپي نگه دارنده روي
بلبرينگ را باز نموده و توسط يك چكش به آهستگي ضربه زده

و كرپي را پياده كنيد.

شكل 14- قرار دادن ديفرانسيل روي پايه مخصوص

و   ST32530000 به شماره  ابزار مخصوص  از  استفاده  با   -  4
بلبرينگ تنظيم  چاكنت  مهره  تن)   1/5 براي   ST32580000
براي پرانتز  داخل  در  شده  ذكر  مخصوص  ابزار  كنيد.  پياده  را 

اتومبيل هاي 1/5 تن استفاده مي شود.
بلبرينگ روي  تنظيم  چاكنت  مهره  كردن  پياده  شكل15- 

ديفرانسيل
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5 - ديفرانسيل را به صورت يك مجموعه پياده نمائيد.
شد  خواهد  جدا  بلبرينگ  از  بلبرينگ  خارجي  كنس  توضيح: 
سوار  هنگام  تا  گذاشته  عالمت  بلبرينگ  كنس  روي  بالفاصله 
قرار  بلبرينگ   اوليه خود روي  كردن مجدد كنس ها در محل 

گيرند تا هنگام سوار كردن اشكالي پيش نيايد.
پياده كردن مجموعه ديفرانسيل شكل16-

6 - با استفاده از ابزار مخصوص فلنج را ثابت و يا آچار بكس مهره
پينيون را باز كنيد.

پياده كردن مهره پينيون شكل17-

7 - در حالي كه توسط يك چكش برنجي به شفت پينيون به
آهستگي ضربه مي زنيد پينيون را به سمت عقب كشيده و پياده

كنيد.
8 - كاسه نمد شفت پينيون و قسمت داخلي بلبرينگ را خارج

سازيد.
پياده را  پينيون  بلبرينگ  9 - كنس خارجي قسمت جلو عقب 

كنيد.

عقب جلو  قسمت  خارجي  كنس  كردن  پياده  -18 شكل 
پوسته ديفرانسيل

توضيح:
براي بيرون آوردن كنس خارجي بلبرينگ از بوش مخصوص  و

چكش بادي جهت ضربات يكنواخت استفاده كنيد.
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پرس و  ST30031000 مخصوص ابزار  از  استفاده  با   -  10
بلبرينگ شفت پينيون را خارج سازيد. 

خارج كردن بلبرينگ شفت پينيون شكل 19-

1 - واشر تنظيم بلبرينگ جلو
2 - واشر بلبرينگ

3 - واشر تنظيم بلبرينگ عقب
4 - واشر تنظيم بلبرينگ جلو

5 - بوش
6 - واشر بلبرينگ عقب

واشرهاي تنظيم كننده شكل20-

1 - پيچ هاي اتصال دنده كرانويل را باز نموده و دنده كرانويل
را پياده نمائيد.

ST33051001 بلبرينگ هاي 2 - با استفاده از ابزار مخصوص
متصل به هوزينگ را پياده نمائيد مطابق شكل 21-

شكل 21- خارج كردن بلبرينگ
توضيح:

راست و  چپ  سمت  رولبرينگ  داخلي  پوسته  تا  كنيد  دقت 
قفسه در  را  ها  آن  منظور  اين  براي  نشوند  تعويض  يكديگر  با 
مخصوص خود قرار دهيد. تا در موقع جمع كردن هر كدام از آن

ها را با پوسته خارجي مخصوص خود ببنديم.

-21
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3 - پين قفل شفت هرزگرد را خارج سازيد.
مطابق شكل 22-

شكل 22- خارج كردن پين قفلي شفت هرزگرد

توضيح:
بعد از بيرون آوردن پين قفلي آن را در محل مخصوص قرار داده 

تا هر وقت الزم بود از آن استفاده كنيد.
4 - شفت دنده هرزگرد و دنده هرزگرد و واشرهاي آن را خارج 

سازيد.

كنترل و تعمير
تمام قطعات را با مايع شستشو دهنده تميز بشوئيد. قطعاتي كه 
خورده شده و يا تغيير شكل داده تعويض نمائيد. همچنين تمام 

قطعات از لحاظ سالم بودن به دقت كنترل شود.

كنترل بلبرينگ از لحاظ:
* سوخته شدن يا خوردگي و زنگ زدگي

* خراب شدن كنس بلبرينگ
* حركت كند بلبرينگ وقتي كه آن را با دست مي چرخانيم.

بازديد پينيون و دنده كرانويل از لحاظ:
* خوردگي در محل تماس دنده ها

* سوخته شدن و يا خوردگي بيش از حد
* تغيير شكل يافتن و كچل شدن دنده ها

هم  با  را  كرانويل  دنده  و  پينيون  هميشه  كنيد  دقت  توضيح: 
تعويض كنيد.

كنترل دنده پلوس و هزار خار دنده پلوس
* خوردگي در محل تماس دنده ها

* خوردگي بيش از حد و يا سوختگي دنده ها
* خوردگي بيش از حد هزار خار دنده پلوس و هزار خار شفت 
از  بيش  شفت  روي  دنده  لقي  خوردگي  اثر  در  چنانچه  پلوس، 

0/15 ميلي متر (0/0059 اينچ) باشد آن را تعويض نمائيد.
كنترل خوردگي واشر دنده هرزگرد و دنده پلوس 

* خوردگي و يا كچلي دنده
* سوختگي و خش داشتن

كنترل شفت هرزگرد و دنده هرزگرد
* خوردگي و يا سوختگي بيش از حد

بايد  باشد،  اينچ  متر (0/0078)  ميلي  از0/20  بيش  لقي  اگر   *
تعويض شود.

كنترل بوش مكعبي شفت هرزگرد از لحاظ:
* خوردگي جانبي

* پيچيدگي و كجي
كنترل هورينگ از لحاظ:

* ترك خوردگي تغيير فرم
* خوردگي در قسمت هاي مختلف يا دنده و يا شفت هرزگرد
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جمع كردن و تنظيم
مجموع هوزينگ

1 -دنده پلوس را از روي هوزينگ نصب كنيد. دقت كنيد نصب
واشر تنظيم دنده پلوس فراموش نشود.

2 - بوش مكعبي و واشر دنده هرزگرد و شفت هرزگرد را نصب
كنيد.

اين كه دقت نمائيد هنگام نصب شفت هرزگرد سوراخ توضيح: 
پين قفل كننده آن با سوراخ هوزينگ هم محور باشد.

3 - لقي دنده پلوس و دنده هرزگرد را تنظيم كنيد. اين تنظيم
توسط فاصله بين پشت دنده پلوس و هوزينگ انجام مي شود.

اندازه گيري فاصله بين دنده پلوس و هوزينگ شكل 23-

براي اتومبيل 2 تن:
چنانچه فاصله فوق در حد مجاز نبود با تعويض واشر پشت دنده

پلوس با ضخامت هاي زير مي توانيم آن را تنظيم نمائيم.

واشرهاي تنظيم دنده پلوس
ضخامت ميلي متر (اينچ)شماره

1
2
3

(0/0630) 1/60
(0/0650) 1/65
(0/0669) 1/70

براي اتومبيل 1/5 تن:
چنانچه لقي از 0/20 ميلي متر 0/0078 اينچ) تجاوز نمائيد از
واشر نو استفاده كنيد و همچنين مي توان با تعويض واشر نو در

پشت دنده هرزگرد اين تنظيم انجام گيرد.
4 - پين قفل كننده شفت هرزگرد به هوزينگ را نصب كند.

نصب پين قفل كننده شكل 24-
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5 - مجموعه دنده هوزينگ را به روغن آغشته نموده و دنده ها 
را حول محور خود چرخانده و كنترل نمائيد. تا دنده ها به نرمي 

حركت كنند.
قفل  واشرهاي  و  پيچ  توسط  هوزينگ  به  را  كرانويل  دنده   -  6

كننده نصب كرده و پيج ها را سفت نمائيد.
نيروي الزم براي سفت كردن پيچ ها:

به بخش مشخصات و تنظيمات مراجعه نمائيد.
توضيح:

زماني كه پيچ ها را سفت مي كنيم در همين حال توسط يك 
كرانويل  سازيد  وارد  پيچ   روي  آرام  ضربه  الستيكي  چكش 
به صورت ضربدري سفت شده تا نيروي وارده بر سطح كرانويل 

يكنواخت باشد.
طريقه ضربه زدن در هنگام سفت كردن شكل 25-

شكل 26- ترتيب سفت كردن پيچ هاي كرانويل

براي نمائيد  نصب  پرس  كمك  به  را  هوزينگ  بلبرينگ   -  7
اتومبيل هاي 1/5 تن جهت نصب بلبرينگ از ابزار مخصوص به

استفاده شود. ST3319000 شماره
جازدن بلبرينگ ديفرانسيل شكل 27-
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شفت پينيون (2تن)
هنگام جمع كردن شفت پينيون بايستي واشرها در جاي صحيح
از مجموعه پينيون تعويض اگر قطعاتي  اوليه خود نصب شوند. 
مي گردد حتماً مي بايست مجموعه را توسط واشرهاي تنظيمي
توسط پينيون  سر  قسمت  در  نمائيم.  تنظيم  رولبرينگ  پشت 
دستگاه  الكتريكي دو شماره حك شده است يكي شماره حك
باشد. پينيون مي  و  كرانويل  قطعه)  دو  بندي شده  (آب  كننده 
پينيون شفت  در  واشر  انتخاب ضخامت  جهت  در  ديگر  شماره 
دايره در  داخل  در  اين شماره  كه  گيرد  قرار مي  استفاده  مورد 
با عالمت مثبت و منفي مشخص شده است اگر مثبت باشد  از
استاندارد بيشتر است و اگر منفي باشد از استاندارد كمتر است
(جهت استفاده در فرمول مي بايست در عدد 100 ضرب شود)
شماره هاي حك شده روي كرانويل و پينيون شكل 28-

1 - بلبرينگ خارجي شفت پينيون را توسط ابزار مخصوص در
ابزار مخصوص نمائيد  نصب  ديفرانسيل  پوسته  روي  محل خود 

ST30611000و ST30613000 رولبرينگ جلو به شماره
ST01500001 ابزار مخصوص بلبرينگ عقب به شماره

رST31241000 را كه شفت موقت 2 - ابزار اختصاصي به شماره
ناميده مي شود داخل بلبرينگ در پوسته ديفرانسيل قرار دهيد.

توضيح:
واشر گونه  پيچ  از  بلبرينگ  داخل  موقت  شفت  نصب  هنگام 

تنظيمي استفاده نشود.
3 - بعد از نصب شفت موقت روي بلبرينگ  ابزار مخصوص شماره
ناميده سنج  ارتفاع  مخصوص  ابزار  بنام  كه  ST31130000

مي شود. مطابق شكل روي پوسته ديفرانسيل قرار دهيد. 
شكل 29- نصب مجموعه ابزار اختصاصي ارتفاع سنج

را كه ما بين شفت موقت و پين ابزار 4 - توسط  فيلر فاصله
مخصوص ارتفاع سنج مي باشد اندازه بگيريد. 

مطابق شكل30-
شكل30- اندازه گيري فاصله 

-29
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5 - براي تعيين ضخامت واشر پشت پينيون از فرمول زير استفاده 
ميلي متر = -( - - 2/55ه+0/01*( مي كنيم

= اندازه ضخامت واشر پينيون برحسب ميلي متر
= اندازه فيلر بين شفت موقت و ابزار مخصوص

= عدد حك شده روي پين
= عدد حك شده روي شفت موقت

= عدد حك شده روي ابزار مخصوص ارتفاع سنج
مثال: اندازه فيلر بين شفت و ابزار مخصوص ارتفاع سنج

(ميلي متر)        0/35=
عدد روي پينيون                   2+=
عدد روي شفت موقت              3+=
عدد روي ابزار مخصوص ارتفاع سنج                          4+=
=0/35 2/55+0/01*(4+3-2) ميلي متر
=2/87 ميلي متر

 2/87 بايد  پينيون  پشت  واشر  مناسب  ضخامت  فوق  مثال  در 
ميلي متر باشد.

ضخامت واشر پشت پينيون
ضخامت ميلي مترشماره

(اينچ)
ضخامت ميلي مترشماره

(اينچ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(0/1035) 2/63
(0/1047) 2/66
(0/1059) 2/69
(0/1071) 2/72
(0/1083) 2/75
(0/1094) 2/78
(0/1106) 2/81
(0/1118) 2/84
(0/1130) 2/87
(0/1142) 2/90

11
12
13
14
15
16
17
18
19

(0/1154) 2/93
(0/1156) 2/96
(0/1177) 2/99
(0/1189) 3/02
(0/1201) 3/05
(0/1213) 3/08
(0/1224) 3/11
(0/1236) 3/14
(0/1248) 3/17

بلبرينگ  ارتفاع سنج و شفت موقت  ابزار مخصوص  6 - سپس 
عقب را از داخل پوسته ديفرانسيل خارج نمائيد.

روي  بر  پرس  كمك  با  و  ST30911000مخصوص ابزار   -  7
خود  صحيح  محل  در  رولبرينگ  تا  نمائيد  نصب  پينيون  شفت 

قرار گيرد.
مطابق شكل 31-

نصب رولبرينگ واشر تنظيم روي شفت پينيون شكل 31-
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8 - مجموعه شفت پينيون را كه شامل شفت پينيون  واشرهاي
تنظيمي رولبرينگ جلو مي باشد داخل پوسته ديفرانسيل نصب

كنيد.
9 - مجموعه فلنج شفت را نصب كرده و مهره پينيون را با نيروي
سفت پاوند)   - فوت   181 تا   123) متر   - كيلوگرم   25 تا   17

نمائيد. مطابق شكل 39 -
سفت كردن مهره پينيون شكل 32 -

10 - با استفاده از ابزار مخصوص تركمتر نيروي چرخش  شفت
واشرهاي توسط  را  پينيون)  هاي  رولبرينگ  (سفتي  پينيون 
تنظيمي رولبرينگ پينيون به مقدار 15 تا 12 كيلوگرم - سانتي

متر (10 تا 13 اينچ - پاوند)
11 - بعد از تنظيم نيروي چرخش پينيون مهره  و واشر فلنج
پينيون را پياده نموده  و سپس كاسه نمد را در محل خود نصب

كنيد.
با را  پينيون  مهره  و  نصب  را  واشر  فلنج  - سپس مجموعه   12
متر (123 تا 181 فوت - پاوند) نيروي 17 تا  25 كيلوگرم 

سفت نمائيد.
اندازه گيري سفتي پينيون شكل 33-

ضخامت واشرهاي تنظيم پينيون
ضخامت ميلي مترشماره

(اينچ)
ضخامت ميلي مترشماره

(اينچ)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(0/0913) 2/32
(0/0921) 2/32
(0/0929) 2/34
(0/0937) 2/38
(0/0945) 2/40
(0/0953) 2/42
(0/0961) 2/44
(0/0969) 2/46
(0/0976) 2/48

10
11
12
13
14
15

(0/0984) 2/50
(0/0992) 2/52
(0/1000) 2/54
(0/1008) 2/56
(0/1016) 2/58
(0/1024) 2/60

واشر تنظيم پينيون
ضخامت ميلي متر (اينچ)شماره

1
2
3

(0/1772) 4/50
(0/1870) 4/75
(0/1969) 5/00
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شفت پينيون (1/5تن)
هنگام جمع كردن شفت پينيون بايستي واشرها در جاي صحيح 
از مجموعه پينيون تعويض  اگر قطعاتي  اوليه خود نصب شوند. 
مي گردد حتماًً مي بايست مجموعه را توسط واشرهاي تنظيمي 
توسط  پينيون  سر  قسمت  در  نمائيم.  تنظيم  رولبرينگ  پشت 
دستگاه الكتريكي دو شماره حك شده است يكي شماره هماهنگ 
باشد.  پينيون مي  و  كرانويل  قطعه)  دو  بندي شده  (آب  كننده 
شماره ديگر جهت انتخاب ضخامت واشر در شفت پينيون مورد 
و منفي  با عالمت مثبت  اين شماره  قرار مي گيرد كه  استفاده 
مشخص شده است اگر مثبت باشد از استاندارد بيشتر است و اگر 

منفي باشد از استاندارد كمتر است.
شكل 34- شماره هاي حك شده روي پينيون 

1 - بلبرينگ خارجي شفت پينيون را توسط ابزار مخصوص در
ابزار مخصوص نمائيد.  محل خود روي پوسته ديفرانسيل نصب 
مي  ST30611000م ST30613000 و رولبرينگ جلو به  شماره

باشد.
و ST30621000 شماره  به  عقب  بلبرينگ  مخصوص  ابزار 

مي باشد. ST30611000
را كه شفت موقت ST31181001 2 - ابزار مخصوص به شماره
قرار ديفرانسيل  پوسته  در  رولبرينگ  داخل  شود  مي  ناميده 

دهيد.
ابزار نام  به  كه  ST31251000 شماره به  مخصوص  ابزار   -  3
مخصوص ارتفاع سنج ناميده مي شود. در محل خود قرار داده  و

را با فيلر اندازه بگيريد.  فاصله
شكل 35- فاصله بين شفت موقت و پين ارتفاع سنج

4 - روش محاسبه ضخامت واشر شفت پينيون:
استفاده زير  از فرمول  پينيون  تعيين ضخامت واشر پشت  براي 

= ميلي متر -( - - )*0/01++0/55 مي كنيم 
= اندازه ضخامت واشر پشت پينيون برحسب ميلي متر

= اندازه فيلر بين شفت موقت و ابزار مخصوص ارتفاع سنج
= عدد حك شده روي پينيون

= عدد حك شده روي شفت موقت
= عدد حك شده روي ابزار مخصوص ارتفاع سنج

مثال : 0/31= ميلي متر
= -2
= -2
= -1

= 0/31-(-2++2--1)*0/01++0/55
0/87 = ميلي متر

عدد با  االمكان  حتي  بايست  مي  انتخابي  واشر  ضخامت   -  5
محاسبه شده نزديك باشد. كه در مثال باال مي توان از دو عدد

واشر به ضخامت هاي زير استفاده نمود. 
ميلي متر0/85 = 0/45+0/04 (اينچ 0/0334)

-35
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اندازه هاي واشر تنظيم پشت بلبرينگ  

ضخامت ميلي مترشماره
(اينچ)

ضخامت ميلي مترشماره
 (اينچ)

1
2
3
4

(0/0157) 0/40
(0/0177) 0/45
(0/0197) 0/50
(0/0217) 0/55

5
6
7
8

(0/0236) 0/60
(0/0256) 0/65
(0/0276) 0/70
(0/0295) 0/75

6 - شفت موقت راخارج نمائيد.
7 -  بلبرينگ و واشر تنظيم را كه قبًال  محاسبه شده توسط ابزار

ج

رST30062000 را به كمك پرس روي شفت مخصوص به شماره 
پينيون نصب نمائيد تا در محل صحيح خود قرار گيرد.

8 - مجموعه شفت پينيون را كه شامل شفت پينيون  واشرهاي
تنظيمي بلبرينگ جلو مي باشد نصب كنيد.

با را  پينيون  مهره  و  كرده  نصب  را  شفت  فلنج  مجموعه   -  9
نيروي 20 تا 25 كيلوگرم - متر (145 تا 181 فوت-پاوند) سفت

نمائيد. 
10 - با استفاده از ابزار مخصوص تركمتر نيروي چرخش شفت
پينيون را توسط واشرهاي تنظيمي رولبرينگ پينيون به مقدار
تنظيم فوت-پاوند)  تا 65   29 ) متر  - سانتي  كيلوگرم   9 تا   4

نمائيد.
11 - بعد از تنظيم نيروي چرخش پينيون مهره  و واشر فلنج
پينيون را پياده نموده  و سپس كاسه نمد روغن را با ابزار مخصوص

را در محل خود نصب نمائيد. ST33510000 به شماره
توضيح: به لبه هاي كاسه نمد گريس بزنيد.

با را  پينيون  مهره  و  نصب  را  واشر  فلنج  - سپس مجموعه   12
متر (145 تا 181 فوت-پاوند) سفت نيروي 10 تا 25 كيلوگرم

نمائيد.
اندازه هاي واشر تنظيم پشت بلبرينگ

ضخامت ميلي متر شماره
(اينچ)

ضخامت ميلي متر شماره
(اينچ)

1
2
3
4

(0/0157) 0/40
(0/0177) 0/45
(0/0197) 0/50
(0/0217) 0/55

5
6
7
8

(0/0236) 0/60
(0/0265) 0/65
(0/0276) 0/70
(0/0295) 0/75

نصب و تنظيم مجموعه هوزينگ
1 - مجموعه هوزينگ را همراه با كنس هاي خارجي هوزينگ

روي پوسته ديفرانسيل  نصب نمائيد.
يكديگر با  رولبرينگ  خارجي  هاي  كنس  نمائيد  دقت  توضيح: 

تعويض نشود.
شكل 36- نصب مجموعه ديفرانسيل
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2 - مهره هاي چاكنت تنظيم رولبرينگ ديفرانسيل را در محل 
خود به آرامي نصب نموده تا دنده ها با يكديگر درگير شوند.

شكل 37- روش سفت كردن مهره هاي چاكنت.

توضيح :
روي  ديفرانسيل  كردن  پياده  هنگام  كه  عالئمي  نمائيد  دقت 
محور  هم  مجدداً  نموديد  حك  ديفرانسيل  چاكنت  هاي  مهره 

پ م ي

گردند.
4 - بست هاي كرپي رولبرينگ و مهره چاكنت را در محل خود 

نصب كرده  ولي پيچ هاي آن سفت نشود.
توضيح: تذكر فوق جهت امكان رگالژ كردن ديفرانسيل را به شما 

خواهد داد.
توسط  تن   2 اتومبيل  پينيون  و  كرانويل  دنده  خالصي   -  5

مهره هاي چاكنت طرفين ديفرانسيل تنظيم مي گردد. 
خالصي مجاز: 0/15 تا 0/20 ميلي متر (0/0098 تا 0/0078 اينچ) 

مي باشد.
تنظيم خالصي دنده كرانويل و پينيون شكل 38-

خالصي دنده كرانويل و پينيون تنظيم مي شود به وسيله شل
اگر ديگري  كردن  سفت  و  چاكنت  هاي  مهره  از  يكي  كردن 
را و  كنيد  را شل  چاكنت  هاي  مهره  باشد  زياد  خالصي 
به همان مقدار سفت نمائيد. بعد از تنظيم مقدار خالصي دنده
كرانويل و پينيون پيچ هاي بست كرپي بلبرينگ هاي ديفرانسيل
الزم به مقدار 5/5 تا 7/5 كيلوگرم - متر (40 تا 54 فوت-پاوند)

سفت كنيد.
روش تنظيم خالصي ديفرانسيل شكل 39-
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در اتومبيل هاي 1/5 تن خالصي دنده كرانويل و پينيون توسط
مهره هاي چاكنت چپ و راست تنظيم مي شود همزمان با عمل
مقدار نمائيد  تنظيم  را  ديفرانسيل  هاي  رولبرينگ  سفتي  فوق 
خالصي دنده كرانويل  و پينيون روي دنده كرانويل حك شده
است كه هر واحد آن يك صدم متر (0/0004 اينچ) مي باشد.

مطابق شكل40-
مقدار خالصي دنده كرانويل و پينيون شكل40-

نيروي گردش كرانويل (سفتي رولبرينگ هاي ديفرانسيل) برابر
است با 12 تا 16 كيلوگرم متر - سانتي متر (10 تا 14 اينچ-

پاوند)
با استفاده از ابزار كيلو كش مطابق شكل 41- نيروي گردش
كرانويل (سفتي رولبرينگ هاي ديفرانسيل) بايستي برابر با 1/3

تا 1/8 كيلوگرم (2/9 تا 4 پاوند) باشد.
شكل 41- تنظيم سفتي رولبرينگ هاي ديفرانسيل

توضيح: قبل از تنظيم سفتي رولبرينگ ها با چكش الستيكي به
اطراف پوسته هوزينگ چند ضربه وارد كنيد تا بلبرينگ ها در

محل خود قرارگيرند.
نيروي الزم براي سفت كردن:

5/9 تا 10/5 كيلوگرم - متر (69 تا 76 فوت - پاوند)

6 - در خودروهاي 2 تن حد فاصله بين دو مهره چاكنت تنظيم
ديفرانسيل توسط مهره هاي چاكنت چپ و راست قابل تنظيم
مي باشد. جهت اندازه گيري فاصله از يك ميكرومتر استفاده
كنيد. فاصله مجاز  برابر است با 262/85 الي262/90 ميلي متر
(10/34 الي 10/35 اينچ مي باشد. چنانچه اين فاصله خيلي زياد
خود هاي  محل  در  ديفرانسيل  هاي  بلبرينگ  است  ممكن  بود 
به طور صحيح قرار نگرفته باشند لذا با سفت كردن مهره هاي
چاكنت چپ و راست با نيروي 8 تا 10 كيلوگرم - متر (58 تا
72 فوت - پاوند) رولبرينگ ها در محل خود قرار گرفته و فاصله

تنظيم خواهد شد سپس ديفرانسيل را تنظيم نمائيد.
شكل 42- اندازه گيري فاصله 

-41

www.cargeek.irراهنماي تعميرات پادرا / گاردان و ديفرانسيل

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


25

را  ديفرانسيل  وقتي  باشد  زياد  خيلي  فاصله  توضيح: چنانچه 
مي بنديم باعث اشكال در پوسته اكسل خواهد شد.

قرار داده و دقت  را در محل خود  7 - پيچ صفحه قفل كننده 
نمائيد لبه صفحه قفل كننده داخل شيار مهره چاكنت جلوگيري 

شود.
مطابق  را  كرانويل  دنده  لنگي  مخصوص  گير  اندازه  توسط   -  8

اندازه بگيريد.  -43 شكل
حداكثر لنگي مجاز:

براي اتومبيل هاي 2 تن 0/08 ميلي متر (0/0031 اينچ)
براي اتومبيل هاي 1/5 تن 0/06 ميلي متر (0/0024 اينچ)

اندازه گيري لنگي دنده كرانويل شكل 43-

9 - چند قطره رنگ قرمز به 3 تا 4 دنده كرانويل زده وكرانويل
را با دست چند دور به جلو و عقب بچرخانيد و سپس محل دنده
هاي رنگ شده را كنترل نموده و چنانچه رنگ پخش شده 50
تا60 درصد طول دنده را از مركز دنده بپوشاند نشان دهنده تماس

صحيح دنده ها با يكديگر مي باشد. مطابق شكل 44-
پينيون و  كرانويل  دنده  مركزي  صحيح  تماس   -44 شكل 
با توان  مي  نباشد  خوبي  وضعيت  در  وضعيت  اين  چنانچه 

دستورالعمل زير آن را تنظيم نمائيد.
1 - تماس لبه هاي دنده :

از حد مجاز در دنده لبه اي نشان دهنده خالصي بيش  تماس 
اين نوع تماس باعث صدا در دنده باشد  كرانويل و پينيون مي 
تماس يك  آوردن  دست  به  براي  شود.  مي  ها  آن  خوردگي  و 
صحيح بايد دنده كرانويل را به سمت دنده پينيون حركت دهيد

تا خالصي مجاز به دست آيد.

و (براي اتومبيل هاي 2 تن) و يا با استفاده از واشرهاي تنظيمي
با ضخامت بيشتر در پشت بلبرينگ پينيون (براي اتومبيل هاي

1/5 تن) شرايط تماس صحيح به دست آيد.
شكل 45- تماس لبه اي 
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2 - تماس انتهائي:
و كرانويل  ها  دنده  در  نشان دهنده خالصي كم  انتهائي  تماس 
پينيون مي باشد. اين نوع تماس باعث صدا در دنده ها و خوردگي
آن مي شود. براي به دست آوردن يك تماس صحيح دنده كرانويل
از ضخامت واشرهاي تنظيمي يا  نمائيد.  از دنده پينيون دور  را 

پشت بلبرينگ پينيون كم كنيد.
شكل 46- تماس انتهائي

3 - تماس پنجه اي: 
نشان دهنده اين است كه دنده كرانويل به دنده تماس پنجه اي
ديدن آسيب  باعث  و  است  نزديك  مجاز  حد  از  بيش  پينيون 
مهره كردن  شل  با  تنظيم  براي  گردد  مي  دنده  پنجه  قسمت 

چاكنت سمت راست آن را تنظيم نمائيد.
شكل 47- تماس پنجه اي

تماس پاشنه اي: - 4
نشان دهنده فاصله بيش از حد مجاز بين دنده تماس پاشنه اي
ديدگي آسيب  باعث  تماس  اين  و  باشد  مي  پينيون  و  كرانويل 
در قسمت پاشنه دنده مي شود. جهت يك تماس صحيح مهره
چاكنت سمت راست را شل كرده و مهره چاكنت سمت چپ را

سفت نمائيد.
شكل 48- تماس پاشنه اي

ديفرانسيل  اتوماتيك (سفارشي)
از هرز بر خالف ديفرانسيل هاي معمولي  اتوماتيك  ديفرانسيل 
چرخيدن هر يك از چرخ هايي كه با زمين تماس ندارند جلوگيري
مي كند. به طور مثال: چنانچه يكي از چرخ هاي اتومبيل در باتالق
يا ماسه و يا برف بكسباد نمايد اين نوع ديفرانسيل به طور اتوماتيك
قدرت چرخ ديگر را زياد نموده  و از چرخيدن چرخ آزاد جلوگيري
اين از مانع عبور خواهد كرد. در  اتومبيل  نتيجه  مي كند و در 
باشد و به همين دليل وقتي كه موتور روشن مي  اتومبيل  نوع 
بايد جك را زير هر دو به خواهيم اتومبيل را جك بزنيم حتماً 

ع

چرخ قرار بدهيم.

-47
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ديفرانسيل اتوماتيك (2 تن)

شكل 49- تصوير مقطعي ديفرانسيل اتوماتيك
1 - ديسك اصطكاكي
2 - صفحه اصطكاكي

3 - ديسك فنري
4 - صفحه فنري

5 - هوزينگ (فرمان در سمت راست)
6 - واشرتنظيم
7 - دنده پلوس

8 - بوش مكعبي 
9 - دنده هرزگرد

10 - پين قفل كننده
11 - شفت هرزگرد

12 - پيچ پوسته هوزينگ
13 - پوسته فشاري

14 - كرانويل (فرمان چپ)

-49
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پياده كردن ديفرانسيل اتوماتيك مانند نوع معمولي مي باشد.
تبديل ديفرانسيل معمولي به اتوماتيك

طريق دو  به  اتوماتيك  به  معمولي  ديفرانسيل  تبديل  براي 
مي توان آن را عملي نمود. يكي از طريق پياده كردن كرانويل
و بلبرينگ هاي ديفرانسيل و نصب آن روي هوزينگ اتوماتيك
سپس مجموعه را روي پوسته ديفرانسيل قرار مي دهيم و يا اين
اتوماتيك ديفرانسيل  به  تبديل  را  ديفرانسيل  مجموعه  كل  كه 

نمائيم.
توضيح: براي ديفرانسيل هاي اتوماتيك از روغن جعبه دنده كه

داراي مشخصات زير باشد استفاده نمائيد.
و شماره چسبيدگي140 . . . روغن 5-

باز كردن
ديفرانسيل كردن  باز  مانند  ديفرانسيل  مجموعه  كردن  باز 

مي باشد. به بخش مربوط مراجعه نمائيد.
1 - پيچ هاي اتصال كرانويل  به هوزينگ را باز كنيد.

ديفرانسيل اتوماتيك شكل50-

2 - پيچ هاي اتصال پوسته هوزينگ چپ و راست را باز نمائيد.
شكل 51- باز كردن پيچ هاي پوسته چپ و راست هوزينگ

صفحه   - فنري  ديسك   - فنري  صفحه   - واشرها  -مجموعه   3
خارج  محفظه سمت چپ  از  را  اصطكاكي  ديسك  و  اصطكاكي 

كنيد.
4 -پوسته فشاري و دنده پلوس سمت چپ را خارج سازيد.

شكل 52- پياده كردن پوسته فشاري

-50
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سمت  پلوس  دنده  و  هرزگرد  دنده  شفت  و  هرزگرد  دنده   -  5
پوسته فشاري - صفحات و ديسك ها را خارج سازيد. راست 

جهت كنترل سطح هاي صيقلي شده از يك صفحه فلزي مسطح 
استفاده  ايم  نموده  مخصوص  محلول  به  آغشته  را  آن  روي  كه 
كرده  و صفحات فوق را روي آن لغزانده و سپس آن را كنترل 

مي نمائيم.
پياده كردن صفحات و ديسك هاي اصطكاكي  شكل 53 -

كنترل و تعمير
تمام قطعات باز شده را با محلول تميز كننده شستشو داده و با 

فشار هوا خشك نمائيد.
بازديد قطعاتي كه با يكديگر تماس دارند.

1 - ديسك ها و صفحه ها را از لحاظ خوردگي، خراشيدگي و 
سائيدگي بازديد نمائيد.صفحات و ديسك هاي معيوب را تعويض 

نمائيد.
بازديد  نظر خوردگي  از  را  تماس ديسك ها و صفحات  - محل 

نمائيد.
- شش برآمدگي داخلي بر روي ديسك را از نظر خوردگي بازديد 

نمائيد.
نظر خوردگي  از  را  روي صفحه  برآمدگي خارجي  عدد  - چهار 

نبازديد نمائيد.
استفاده  از ضربات چكش  گاه  تعمير ديسك ها هيچ  براي   -  2
ننموده  و براي صيقلي دادن سطح هاي خورده شده از ماشين 

مخصوص استفاده شود.
شكل 54 - پوسته فشاري

جهت كنترل سطح هاي صيقل شده از يك صفحه فلزي مسطح 
كه آن را آغشته به محلول مخصوص نموده ايم استفاده كرده و 
صفحات فوق را روي آن لغزانده و سپس آن را بر مي داريم و 

كنترل مي كنيم.
3 - هنگام كنترل واشر تنظيم دنده پلوس از لحاظ خوردگي و 
سائيدگي، چنانچه در سطح تماس آن خوردگي مشاهده شد با 

دستگاه مخصوص آن را صيقل دهيد.
واشر تنظيم دنده پلوس شكل 55 -
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و ديسك  فشاري  پوسته  پلوس  دنده  واشر  چنانچه   -  4
صفحه و ساير سطوحي كه با يكديگر تماس دارند آسيب ديدگي
صيقل را  آن  مخصوص  دستگاه  از  استفاده  با  گرديد  مشاهده 

دهيد.
شكل 56 - هوزينگ

سسائيدگي و يا برآمدگي 5 - چنانچه در محل هاي زير خوردگي 
ديده شود به كمك دستگاه مخصوص آن ها را صيقل دهيد.

- محل تماس دنده به پوسته فشاري 
- محل تماس دنده پلوس با واشر تنظيم

- محل تماس دنده هرزگرد با پوسته فشاري
- محل تماس  شكل شفت با پوسته فشاري

- محل تماس بوش مكعبي با شفت هرزگرد
پوسته داخلي  سطح  با  فشاري  پوسته  خارجي  تماس  محل   -

هوزينگ
شكل 57 - محل هاي بازديد ديفرانسيل اتوماتيك  

 كنترل ديسك و صفحه
1 - به منظور آزمايش ديسك اصطكاكي از لحاظ تاب برداشتن آن 
را روي يك صفحه كامًالً مسطح قرار دهيد و با استفاده از دستگاه 
اندازه گيري مخصوص آن را كنترل نمائيد.  مقدار حداكثر تاب 

داشتن ديسك 0/04 ميلي متر (0/0016 اينچ) مي باشد.
چنانچه ميزان تاب داشتن ديسك از حد مجاز بيشتر باشد آن را 

تعويض نمائيد.
تاب  لحاظ  از  اصطكاكي  ديسك  گيري  اندازه  شكل 58 - 

برداشتن
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2 - چنانچه ديسك اصطكاكي- صفحه اصطكاكي -  صفحه فنري 
و ديسك فنري بيش از حد خوردگي و سائيدگي دارند آن ها را 

تعويض نمائيد.

ضخامت ميلي متر (اينچ)نام قطعه

2/40صفحه اصطكاكي 0/02
(0/0945 0/0008)

ديسك اصطكاكي
2/40 0/02

(0/0945 0/0008)
2/50 0/02

(0/0984 0/0008)

2/40صفحه فنري 0/01
(0/0945 0/0004)

2/40ديسك فنري 0/01
(0/0945 0/0004)

شكل 59- اندازه گيري ضخامت ديسك 

كنترل واشرتنظيم دنده پلوس 
واشر تنظيم دنده پلوس اگر خوردگي داشته باشد صدا مي كند.

همچنين اگر خالصي زياد باشد باعث آسيب ديدن دنده پلوس 
و دنده هرز گرد خواهد شد. به هر حال اگر واشر تنظيم داراي 

خوردگي بيش از حد مجاز باشد آن را تعويض نمائيد.
شكل60- اندازه گيري ضخامت واشر تنظيم پلوس

ضخامت ميلي متر (اينچ)نام قطعه

واشرتنظيم دنده پلوس

1/60 0/02
(0/0630 0/0008)

1/80 0/02
(0/0709 0/0008)
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تنظيم 
ببنديم و  كنيم  جمع  را  اتوماتيك  ديفرانسيل  كه  اين  از  قبل 
بايست خالصي صفحات ديسك هاي اصطكاكي و خالصي مي 

دنده پلوس را مطابق روش زير تنظيم نمائيم.
تنظيم خالصي ديسك و صفحه اصطكاكي

و اصطكاكي  هاي  ديسك  تنظيم صفحات  و  گيري  اندازه  روش 
صفحات ديسك هاي فنري و پوسته فشاري روي شفت هرزگرد

داخل نيم پوسته هوزينگ طبق روش زير مي باشد.
مقدار خالصي: صفر تا 0/20 ميلي متر (0/0079 اينچ)

1 - عمق نيم پوسته هوزينگ سمت راست را اندازه بگيريد. مقدار
 فاصله بين انتهايي هوزينگ و محل نشست صفحه اصطكاكي

مي باشد و فاصله بين هوزينگ و فلنج مي باشد.
شكل 61-  محل هاي اندازه گيري هوزينگ 

اندازه بگيريد. مقدار 2 - عمق نيمه سمت چپ هوزينگ را 
فاصله بين فلنج و هوزينگ مي باشد.

مطابق شكل 61-
3 - پوسته فشاري را روي شفت هرزگرد نصب نموده و در پشت
آن چهار ديسك و صفحه اصطكاكي سوار كنيد. (قطعاتي را كه
نصب مي كنيد بايد كامًال خشك باشند). سپس در طول شيار
را كه فاصله ما بين صفحات مي باشد اندازه شكل مقدار

بگيريد. مطابق شكل 62 -
اندازه گيري فاصله دو صفحه اصطكاكي شكل 62 -

ضخامت ديسك و صفحه فنري را اندازه بگيريد و ضخامت را با
 نشان مي دهيم.

, در , , 4 - با قرار دادن مقادير به دست آمده  2 ,1
رابطه زير مقدار خالصي به دست خواهد آمد.

ا) - )+ =( 1+ 2)=0 0/2 ميلي متر (0/0079 اينچ)
5 - مقدار كل ضخامت دو ديسك اصطكاكي و دو صفحه اصطكاكي
نشان داده و و ديسك و صفحه فنري سمت چپ را با حرف 1
نشان مي دهيم. ضخامت قطعات قسمت راست را با حرف 2
ذكر شده بايد طوري انتخاب گردد كه اختالف 2  با 1 از مقدار

0/2 ميلي متر تجاوز نكند.
توضيح: هنگامي كه قطعات فوق را سوار مي كنيد دقت نمائيد كه

هريك را در جا و محل صحيح خود قرار دهيد.
تنظيم خالصي دنده پلوس

به بايست  مي  هرزگرد  دنده  و  پلوس  دنده  بين  ميزان خالصي 
مقدار: 0/3 تا 0/65 ميلي متر (0/0118 تا 0/0256 اينچ) باشد.

1 - اندازه گيري عمق نيمه هوزينگ سمت راست
پلوس دنده  تنظيم  واشر  و  هوزينگ  بين  كه  را  فاصله  مقدار 
مي باشد اندازه بگيريد. سپس مقدار فاصله  كه بين هوزينگ و

فلنج مي باشد اندازه بگيريد.
2 - اندازه گيري عمق نيمه هوزينگ سمت چپ

پلوس دنده  تنظيم  واشر  و  فلنج  بين  كه  را  فاصله  مقدار 
مي باشد را اندازه بگيريد.

شكل 63 - محل هاي اندازه گيري هوزينگ
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3 - اندازه گيري فاصله دو واشر تنظيم دنده پلوس -  مجموعه
دنده هاي پلوس - شفت هرزگرد - پوسته فشاري و واشر تنظيم
دنده پلوس را روي يك سطح صاف قرار بدهيد و پوسته فشاري
را به طرف شفت هرزگرد به خوبي فشار داده تا تمام فاصله هاي
آن ها از بين برود همچنين تمام فاصله هاي بين دنده پلوس و
هرزگرد بايد از بين برود تا لقي نداشته باشد. سپس با دستگاه
مخصوص فاصله بين دو واشر تنظيم دنده پلوس را اندازه بگيريد

و آن را با حرف نشان مي دهيم.

توضيح:
تمام قطعات قبل از سوار شدن بايد كامًال خشك باشند.

اندازه گيري بين واشرهاي تنظيم دنده پلوس شكل 64 -
, در رابطه زير , , , 4 - با قرار دادن مقادير به دست آمده 

مي توانيم ميزان خالصي با واشر دنده پلوس را تعيين كنيم.
 ( - )+( - ميلي متر 65/0 تا 0/3=(

(0/0118 تا 0/0256) اينچ

دقت بايد  پلوس  دنده  تنظيم  واشر  كردن  سوار  هنگام  توضيح: 
نمائيم آن را در جا و محل صحيح خود قرار دهيم.

بستن و جمع كردن
وقتي مي خواهيم ديفرانسيل را ببنديم بايستي تمام قطعات را
قبًال روغن كاري نمائيم. (مخصوصاً آن هايي كه حركت لغزشي

م م مم

دارند).
1 - واشر تنظيم دنده پلوس را در نيمه سمت راست هوزينگ
قرار دهيد و دنده پلوس روي پوسته فشاري نصب نمائيد. سپس
صفحه و  فنري  ديسك  اصطكاكي،  صفحه  اصطكاكي،  ديسك 

فنري را بدين ترتيب در محل خود قرار دهيد. 
شده ذكر  روش  طبق  را  قطعات  تا  نمائيد  كامل  دقت  توضيح: 
به خوبي اتوماتيك  اين صورت ديفرانسيل  نمائيد. در غير  سوار 

كار نخواهد كرد.
شكل 65- سوار كردن صفحات و ديسك هاي اصطكاك و

فنري و پوسته فشاري

صفحه و  فشاري  پوسته  روي  خارجي  زبانه  عدد  چهار   -  2
اصطكاكي و صفحه فنري را با شيار مربوط به آن ها هم محور
نمائيد و مجموعه را در محفظه خود قرار دهيد دقت زياد بعمل
زبانه چهار  نيفتد.  پائين  قطعات  ساير  و  پلوس  دنده  كه  آوريد 
شيار از شش  كدام   هر  با  است  ممكن  فشاري  پوسته  خارجي 
دنده پلوس درگير بشود ولي روش درست درگيري اين است كه
شيار  شكل بايد با سوراخ هاي اطراف نيمه راست هوزينگ در

يك امتداد باشند.
توضيح: هنگامي كه قطعات را سوار مي كنيم  بهتر است آن ها
را آغشته به روغن مناسب بنمائيد چون اين عمل بستن قطعات

را آسان مي نمايد.
شكل 66 - روغن زدن قطعات
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روي شفت هرزگرد نصب را  دنده هرزگرد  و  مكعبي  بوش   -  3
كنيد. سپس يك سر شفت هرزگرد را از طريق سوراخي كه مقابل
شيار  شكل مي باشد در محفظه خود قرار داد. تا كامًال در جاي
هرزگرد دنده  با  تا  چرخانده  را  پلوس  دنده  سپس  بيفتد.  خود 
زبانه شدند  درگير  طور صحيح  به  كامًال  كه  وقتي  شود.  درگير 
 شكل در شفت هرزگرد داخل شيار شكل پوسته فشاري

مي نشيند.
شكل آن توضيح: شفت هرزگرد را طوري قرار دهيد تا زبانه
شكل هم محور عمود بر هم قرار گيرد در اين صورت با شيار

خواهند بود.
سوار كردن شفت دنده هرزگرد شكل 67 -

4 - دنده پلوس سمت چپ روي دنده هرزگرد قرار داده و پوسته
فشاري در محل خود در داخل نيمه سمت  راست جا بزنيد.

توضيح: چهار عدد زبانه خارجي روي پوسته فشاري را بايد با هر
كدام از شش شيار دنده پلوس درگير بشود ولي شيار شكل
پوسته فشاري بايد از طريق سوراخ  سمت راست  نيمه هوزينگ
با قسمت  شكل شفت دنده هرزگرد در يك امتداد باشد در اين

صورت كامًال در محل خود قرار مي گيرد.
شكل 68- سوار كردن پوسته فشاري

ديسك  اصطكاكي،  صفحه  دو  اصطكاكي،  ديسك  عدد  دو   -  5
فنري، صفحه فنري را در پشت پوسته فشاري طوري نصب كنيد 
تا 6  زبانه خارجي ديسك با شيار روي دنده پلوس در يك امتداد 

قرار گيرند و همچنين با 4 شيار روي صفحات درگير شوند.
سواركردن ديسك و صفحه  اصطكاكي شكل 69 -
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6 - واشر تنظيم دنده پلوس را در نيمه سمت راست هوزينگ 
قرار دهيد و نيمه راست ديفرانسيل را در حالي كه تمام قطعات 
در داخل آن قرار دارند به مجموعه سمت چپ ديفرانسيل طوري 
مقابل عالمات حك شده روي  كامًال  پيچ  تا سوراخ  وصل كنيد 

پوسته ديفرانسيل قرار گيرند.
شكل70 - بستن دو نيمه هوزينگ به يكديگر

7 - دو نيمه هوزينگ را توسط پيچ هاي اتصال به همديگر وصل 
كنيد.

كنترل
ايمني و  از لحاظ  را  تمام بستن مجموعه ديفرانسيل آن  از  بعد 
خوب كار كردن بازديد كنيد. هوزينگ را ثابت نگه داشته  و يك 
و  شود  درگير  پلوس  دنده  با  تا  كنيد  داخل  را  خار  هزار  شفت 

سپس از لحاظ نرم چرخيدن دنده ها شفت را بچرخانيد.
توضيح:1 - بعلت اصطكاك بين قطعات داخل ديفرانسيل اتوماتيك 

كمي دنده ها سفت تر از ديفرانسيل معمولي مي چرخند.
2 - چنانچه هر نوع اشكالي و يا سفتي زياد دنده ها مشاهده شد 

مي بايست مجموعه باز شده تا عيب آن رفع شود.
شكل71- كنترل ديفرانسيل اتوماتيك

روغن ديفرانسيل اتوماتيك
به علت  وجود  ديسك و صفحه اصطكاكي در داخل ديفرانسيل 
اتوماتيك بايد از روغن : A . P . I . GL - 5 با شماره چسبندگي 
140 استفاده نمائيد. وقتي روغن ديفرانسيل را تخليه مي كنيد 
ممكن است ذرات تيره رنگي در آن مشاهده شود. الزم به توضيح 
است كه اين آلودگي به علت خرابي روغن نمي باشد بلكه علت 
موقع سوار  اصطكاكي  روغن مخصوص روي ديسك  ماليدن  آن 

كردن آن مي باشد.
سوار كردن

روش سوار كردن عكس ترتيب پياده كردن مي باشد موقع بستن 
پوش  در  كردن  باز  طريق  از  كنيد.  استفاده  نو  كاغذي  واشر  از 

كنترل روغن مي توانيد آن را پر نمائيد.
استفاده  مخصوص  شده  توصيه  روغن  از  هميشه  كنيد  دقت 

كنيد.
ظرفيت روغن:   براي اتومبيل 2 تن: 2/5 ليتر

                    براي اتومبيل 1/5 تن: 1/5 ليتر
توضيح : هنگامي كه واشر كاغذي نو نصب مي كنيد دستورالعمل 

زير را رعايت نمائيد.
الف- قسمت اتصال ديفرانسيل به پوسته اكسل عقب را با محلول 

شستشو دهنده تميز كنيد.
ب- به منظور فاسد نشدن واشر كاغذي هرگز آن را آغشته به 

هيچ نوع روغني ننمائيد.
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ديفرانسيل اتوماتيك و پوسته آن (براي اتومبيل 1/5 تن)
1 - نيم هوزينگ 
2 - دنده كرانويل

3 - واشر قفلي
4 - پيچ اتصال

5 - صفحه اصطكاكي
6 - ديسك اصطكاكي
7 - صفحه اصطكاكي
8 - ديسك اصطكاكي

9 - بوش هزار خار دنده پلوس 
10 - دنده پلوس

11 - شفت دنده هرزگرد
12 - دنده هرزگرد

13 - پين رابط

14 - هوزينگ
15 - واشر قفلي
16 - پيچ اتصال

2

تا مارس 1978 شكل 72-  تصوير ديفرانسيل اتوماتيك و پوسته آن (براي اتومبيل 1/5 تن)          
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شرح:
باشد  مي  تن   1/5 هاي  وانت  اتوماتيك مخصوص  ديفرانسيل 
كه اختالف آن ها با ديفرانسيل معمولي فقط از نظر مجموعه 
هوزينگ بوده است. ديفرانسيل هاي اتوماتيك تشكيل شده از 
قسمت هاي زير: صفحات و ديسك هاي اصطكاكي و صفحات و 

ديسك هاي فنري و بوش هزار خاري دنده پلوس.
با توجه به اين كه در ديفرانسيل هاي اتوماتيك از دو شفت دنده 
نسبت به هم قرار  هرزگرد استفاده مي شود كه به صورت 
مي گيرند. در صورتي كه در ديفرانسيل هاي معمولي فقط از 
يك شفت هرزگرد استفاده مي شود و كًال مكانيزم ديفرانسيل 

هاي اتوماتيك همانند كالچ اتوماتيك مي باشد.
مطابق شكل 72-

پياده كردن
هاي  ديفرانسيل  همانند  اتوماتيك  ديفرانسيل  كردن  پياده 
كردن  پياده  بخش  به  بيشتر  اطالع  جهت  باشد.  مي  معمولي 

ديفرانسيل معمولي سري140 مراجعه شود.

بازكردن
1 - واشر هاي لب برگردان پيچ كرانويل را آزاد كنيد و با باز 

كردن 9 عدد پيچ اتصال كرانويل را جدا سازيد.
شكل 73- مجموعه هوزينگ

2 -  هشت عدد پيچ  هوزينگ را باز كرده و دو نيمه هوزينگ
 را  از هم جدا كنيد. قبًال واشرهاي لب برگردان را آزاد 

چ
, 

كنيم.
3 - مجموعه دنده هاي داخل هوزينگ را پياده كنيد.

كنترل و تعمير
تمام قطعات باز شده را با مايع شستشو دهنده تميز و به وسيله

هوا خشك كنيد.
و صفحات  با  اصطكاكي  هاي  ديسك  و  صفحات    -  1
و خوردگي  سوختگي  لحاظ  از  را  فنري  هاي  ديسك 
به اقدام  عيوب  مشاهده  در صورت  نمائيد.  بازديد  خراشيدگي 

تعويض نمائيد.
توضيح:

تعمير قابل  فنري  و  چنانچه صفحات ديسك هاي اصطكاكي 
نبودند از قطعات نو استفاده كنيد. مطابق شكل 74-

2 - محل هاي تماس هزار خار دنده پلوس را با دنده پلوس و
هوزينگ بازديد نمائيد.

3 - ساير قطعات را از لحاظ خوردگي سائيدگي و ترك خوردن
دستگاه با  را  معيوب  قطعات  لزوم  صورت  در  كنيد.  بازديد 

مخصوص صيقل دهيد.
74-شكل74 - صفحات و ديسك هاي اصطكاكي
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تنظيم
تا را روي هوزينگ اندازه 1 - با استفاده از كوليس فاصله 

بگيريد.
اندازه گيري هوزينگ شكل 75 -

2 - دو عدد شفت دنده هرزگرد - چهار عدد دنده هرزگرد 
وواشر تنظيم و دو عدد دنده پلوس و دو عدد بوش هزار خار دنده
چچهار عدد صفحه اصطكاكي و دو عدد ديسك اصطكاكي پلوس 
مجموعه فوق را مطابق شكل 76- قرار داده و فاصله را با

كوليس اندازه بگيريد. دقت شود قطعات آلوده به روغن نشوند.
توضيح :

فنري هاي  ديسك  و  صفحات  از  گيري  اندازه اندازه  اين  براي 
استفاده نمي شود.

شكل 76- اندازه گيري فاصله

و صفحات  ضخامت  ضخامت،  ريزسنج  ابزار  از  استفاده  با   -  3
ديسك هاي فنري را اندازه بگيريد و سپس ضخامت كل مجموعه

را محاسبه كنيد و با حرف آن را ثبت كنيد.
شكل77- اندازه گيري ضخامت ديسك و صفحه فنري

-75
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در رابطه زير  . . . 4 - با قرار دادن مقادير محاسبه شده
مرا محاسبه كنيد. خالصي 

را طوري تنظيم  5 - توسط صفحات اصطكاكي ميزان خالصي 
متر  ميلي   1/8 تا  صفر  بين  آن  خالصي  مقدار  كه  نمائيد 

(0/0071اينچ) باشد.
ضخامت صفحه هاي اصطكاكي

ضخامت ميلي متر (اينچ)تيپ
(0/0866) 2/20
(0/0906) 2/30

گيري  اندازه  موقت جهت  به صورت  را  قطعات جمع شده   -  6
جدا سازيد.

بستن و جمع كردن
نموده مطابق به روغن مخصوص  را آغشته  1 - قطعات مربوط 

شكل 78 -
نيمه دو  در  خود  مخصوص  محل  در  را  فوق  قطعات  مجموعه 

هوزينگ , مطابق شكل 72 - قرار دهيد.
با كردن صحيح  سوار  ترتيب  به  توجه  عدم  صورت  در  توضيح: 

اشكال مواجه خواهيد شد.
شكل 78 - آغشته نمودن صفحات و ديسك هاي اصطكاكي

به روغن

, را توسط واشرهاي قفلي  و 2 - بعداً مجموعه هوزينگ 
هشت پيچ اتصال به يكديگر متصل سازيد نيروي الزم براي سفت
پاوند) متر (65 تا 72 فوت كردن پيچ ها 9 تا10 كيلوگرم 

شكل 79 - ترتيب سفت كردن پيچ هاي هوزينگ
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سپس لبه واشرها را به سمت گل پيچ  قفل كنيد.
3 - دنده كرانويل را در محل خود روي هوزينگ نصب كرده  و
توسط 9 پيچ آن ها را متصل كنيد. نيروي الزم براي سفت كردن

پاوند) متر (58 تا 69 فوت  پيچ ها 8 تا 9/5 كيلوگرم 
شكل 80 - ترتيب سفت كردن پيچ هاي كرانويل

سپس لبه واشرها را به سمت گل پيچ قفل كنيد.
4 -  سپس نيروي گردش دنده ها را كنترل نمائيد بدين طريق
خالف بر  را  ها  دنده  پلوس  خار  هزار  شفت  دو  استفاده  با  كه 
خواهيد نمائيد  كنترل  را  ها  آن  سفتي  و  چرخانده  يكديگر 
ضخامت داشتن  بعلت  اتوماتيك  ديفرانسيل  سفتي  كه  ديد 
مطابق است.  بيشتر  معمولي  ديفرانسيل  از  مقداري  اصطكاكي 
چنانچه سفتي دنده هاي هوزينگ بيش از حد شكل 81 -

مجاز باشد ناچاراً پياده كرده و رفع علت نمائيد..
ي

شكل 81 - كنترل سفتي مجموعه دنده هاي هوزينگ
توضيح:

تن ديفرانسيل 2  براي  كه  A . P . I . GL - 5 از روغن الف- 
استفاده ديفرانسيل  نوع  اين  براي  تواند  مي  شد  مي  استفاده 

كنيد.
باز ترتيب  عكس  اتوماتيك  ديفرانسيل  كردن  سوار  روش  ب- 
كردن سوار  بخش  به  بيشتر  اطالع  جهت  باشد.  مي  آن  كردن 

ديفرانسيل مدل سري 140  مراجعه شود.

www.cargeek.irراهنماي تعميرات پادرا / گاردان و ديفرانسيل

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


41

جدول تنظيمات و مشخصات
260 (براي 2 تن) تيپ گيربكس                  

233 (براي  1/5 تن)                                    
شفت دنده كرانويل پينيون

(41/7) 5/857 2 تن (تا مارس 1978)                  
(43/7) 6/143 2 تن          
(39/6) 6/500 2 تن (از آوريل 1978)        
(45/7) 6/428 1/5 تن          

ديفرانسيل اتوماتيك
ظرفيت روغن

2/5 ليتر اتومبيل 2 تن         
1/5 ليتر اتومبيل 1/5 تن         

شفت پينيون
اتومبيل 2 تن

12 تا 15 (10 تا 13) ميزان نيروي چرخش (بدون كاسه نمد) كيلوگرم - سانتي متر (اينچ - پاوند)   
15 تا 17 (13 تا 15) ميزان نيروي چرخش (با كاسه نمد) كيلوگرم - سانتي متر (اينچ - پاوند)    

(0/1035 تا 0/1248 و 60012) ميلي متر - اينچ  2/63 تا 3/17 ، 0/03     واشر تنظيم شفت پينيون 
(0/0913 تا 1024 و 0/0008) واشر بلبرينگ شفت پينيون   ميلي متر - اينچ  32 /2 تا 2/60 ، 0/02    

(0/1772) 4/5 بوش بلبرينگ شفت پينيون   ميلي متر - اينچ      
(0/1870) 4/75          
(0/1969) 5/00           

شفت پينيون (1/5تن)
4 تا  9 (3 تا 8) ميزان نيروي چرخش (بدون كاسه نمد) كيلوگرم - سانتي متر (اينچ-پاوند)   
ميلي متر- اينچ   0/40 و 0/75 و 0/05 (0/0157 تا 0/0295 و 0/0020) واشر تنظيم بلبرينگ عقب  
ميلي متر- اينچ      0/40 و 0/75 و 0/05 (0/0157 تا 0/0295 و 0/0020) واشر تنظيم بلبرينگ جلو  

دنده كرانويل
0/15 تا 0/20 (0/0059 تا 0/0079) لقي بين دنده كرانويل و شفت پينيون (2 تن) ميلي متر - اينچ   

كمتر از 0/08 (0/031) لقي دنده كرانويل (2 تن) ميلي متر- اينچ              
كمتر از 0/06 (0/024)                      (1/5 تن)                          

262/85 تا 262/90 (10/34 تا 10/35) فاصله بين بست كرپي بلبرينگ        ميلي متر (اينچ)            

نيروي الزم براي سفت كردن
17 تا 25 (123 تا 181) مهره شفت پينيون       كيلوگرم - متر (فوت - پاوند)                         

پيچ هاي دنده پلوس       كيلوگرم - متر (فوت - پاوند)   تا ژانويه 1972                      9 تا 13 (65 تا 94)
15 تا 17 ( 108 تا 123)                                                                   از اوت  1972                 

8 تا 10 (58 تا 72) پيچ هاي بست كرپي بلبرينگ    كيلوگرم - متر (فوت - پاوند)                               
پيچ هاي اتصال ديفرانسيل به پوسته اكسل    كيلوگرم - متر (فوت - پاوند)                  2/8 تا 3/6 (20 تا 26)
4 تا 4/5 (29 تا 33) پيچ هاي اتصال فلنج به گاردان     كيلوگرم - متر (فوت - پاوند)                 
6 تا 10 (43 تا 72) در پوش تخليه و كنترل روغن      كيلو گرم - متر (فوت - پاوند)   

نيروي الزم براي سفت كردن (1/5 تن)
20 تا 25 (45 تا 181) مهره قفلي شفت پينيون                          كيلوگرم - متر (فوت - پاوند)  

پيچ هاي دنده پلوس                              كيلوگرم - متر (فوت - پاوند)   8 تا 9/5 (58 تا 69)
پيچ هاي بست كرپي بلبرينگ                   كيلوگرم - متر (فوت - پاوند)                     9/5 تا 10/5 (69 تا 76)
پيچ هاي اتصال ديفرانسيل به پوسته اكسل   كيلوگرم - متر (فوت - پاوند)                     1/6 تا 2/4 (12 تا 17)

پيچ هاي اتصال فلنج به گاردان                  كيلوگرم - متر (فوت - پاوند)                     4 تا 4/5 (29 تا 33)
تا ژانويه 1976
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رفع عيبعلت احتماليعيب

صدا هنگام رانندگي

كمبود روغن
تنظيم غلط بين شفت پينيون و دنده كرانويل

تنظيم از  يا  و  ديفرانسيل خراب شده  بلبرينگ 
خارج  است.

دنده ها خراب شده است.

روغن بريزيد.
آن را تنظيم نمائيد.

تنظيم يا تعويض نمائيد.

دنده هاي معيوب را تعويض كنيد.

خالص  دنده  حالت  در 
صدا  كنيم  مي  رانندگي 

مي كند.

پينيون شفت  و  كرانويل  دنده  بين  زياد  لقي 
بلبرينگ دنده پينيون از تنظيم خارج است.

ميزان لقي را تنظيم نمائيد.
آن را تنظيم كنيد.

ساير  و  خالص  دنده  در 
دنده ها هنگام رانندگي صدا 

مي كند.

يا خراب و  پينيون خورده شده  بلبرينگ شفت 
شده است.

لقي دنده ها از تنظيم خارج است.
دنده پلوس - دنده هرز گرد شفت پينيون خورده

شده است.
دنده كرانويل و شفت پينيون خورده شده است.

(به علت سفت بودن)
ميزان سفتي بلبرينگ پينيون زياد است.

شكسته يا  و  است  سوخته  پينيون  بلبرينگ 
است.

هوزينگ لق شده است.
شل شدن پيچ و مهره هاي بست دنده كرانويل

و بلبرينگ و غيره.

آن را تعويض نمائيد.

آن ها را تنظيم نمائيد.
تعويض نمائيد.

دنده هاي خراب را تعويض نمائيد.

مقدار سفتي آن را تنظيم كنيد.
تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.
به اندازه كافي آن ها را سفت كنيد.

تشخيص عيب و رفع كردن آن
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رفع عيبعلت احتماليعيب

 در هنگام رانندگي وقتي گردش به چپ
يا راست مي كنيم صدا مي كند

دنده پلوس خراب شده است. 
از حد الزم بيش  روي شفت   دنده هرزگرد 

سفت شده است.

تعويض نمائيد.
اگر الزم است تعويض نمائيد.

خالصي بيش از حد

 خالصي بين دنده كرانوايل و شفت پينيون
از تنظيم خارج شده است.

خورده شدن دنده كرانويل يا هوزينگ

خالصي را تنظيم نمائيد.

تعويض نمائيد.

شكستن دنده هاي ديفرانسيل

كمبود روغن يا استفاده از روغن نا مناسب 
 بار بيش از حد به ديفرانسيل وارد شده است
 دنده كرانويل و شفت پينيون از تنظيم خارج

است.
 خالصي زياد به علت تماس غلط بين دنده
و پيچ  بودن  شل  تنظيم  واشر  و   كرانويل 
دنده هاي  پيچ  شدن  شل  مثل  ها   مهره 

كرانويل

قطعات معيوب را تعويض كنيد.
بعد از تنظيم سفتي، خالصي و درگيري صحيح
دنده ها، قطعات را ببنديد و از روغن صحيح و

مناسب استفاده كنيد.
اتومبيل را بيش از ظرفيت مجاز بار نزنيد.
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شكل استفاده
شده

شكل استفادهشماره و نام ابزار
شده

شماره و نام ابزار

ST02371000شكل 21- ابزار مخصوص نگه دارنده پوستهشكل 17-ابزار واسطه بلبرينگ كش       
ST06350000 ديفرانسيل               

ابزار مخصوص مهره چاكنتشكل 15-سنبه                                 KV31100300شكل 22-
ST32530000             

1 - ابزار مخصوص كنس بلبرينگشكل 15-
ST30613000 (ST30670000)u

2 - سنبه مخصوص جازدن كنس 
(ST30611000)

ابزار نگه دارنده فلنج پينيون  شكل 17-
ST31620001 (ST31620000)u

ابزار مخصوص بلبرينگ كش شكل 19-
ST300310000

ST01500001شكل 12- پولي كش مخصوصشكل 21-ابزار مخصوص جازدن بلبرينگ 
ST33051001(ST02310000)u

ابزار مخصوص و سرويس كردن
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شكل استفاده 
شماره و نام ابزار شكل استفاده شدهشماره و نام ابزارشده

PD-33 شكلST3127S000 ابزار تركمتر                   
(ST31200000)

تركمتر
تبديل بكس 
تبديل بكس 

-29 شكل
شكل 30-

ابزار مخصوص تنظيم شفت پينيون
ديفرانسيل

ST3124S000
1 - ارتفاع سنج
2 - شفت موقت

-31 ابزار مخصوص جازدن كنس بلبرينگشكل
ST30911000

* : عالمت استاندارد كه براي اتومبيل هاي 1/5 (2 تن) استفاده مي شود.
(         ) : نشان دهنده شماره ابزار مخصوص قبلي است.

1) GG91030000
2) HT62900000
3) HT62940000

1) ST31130000
2) ST31241000
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توضيح: ابزار مخصوص ذكر شده در زير مخصوص استفاده در 
( اتومبيل هاي 1/5 تن مي باشد. (ديفرانسيل نوع 233

ابزار مخصوص كه در صفحات 45 و 44 داراي عالمت *
مي باشند. براي اتومبيل 1/5 تن استفاده مي شوند.

شماره شكل 
استفاده شده

شماره شكل شماره و نام ابزار
استفاده شده

شماره و نام ابزار

ST30621000 ابزار مخصوص جازدن كنس

شكل 17-

ابزار مخصوص پوسته ديفرانسيل (كله گاوي)
ST06340000

شكل 35-

ابزار مخصوص تنظيم شفت پينيون و
ديفرانسيل

ST3125S000
1 ) ST31251000
2 ) ST31181001

شكل 16-

ST32580000      ابزار مخصوص مهره چاكنت

-15

ابزار مخصوص نگه دارنده روي بلبرينگ
ST30062000

شكل 21-

ST33081000                                  رابط

-16

ابزار مخصوص جازدن كاسه نمد
ST33510000

شكل 11-

ST33191000                     سنبه مخصوص
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 ضميمه راهنماي تعميرات پادرا / ميل گاردان و ديفرانسيل

مشخصات و اطالعات مربوط به سرويس
 ديفرانسيل عقب

 مشخصات عمومي
2524

مدل قابل اجرا
استانداردانتخابياستانداردانتخابي

مدل260
نوعديفرانسيل يك تكه

قطر كرانويل ميلي متر (10/24)260
(اينچ)

نسبت تبديل دنده6/5006/1435/8575/71

تعداد دنده كرانويل به39/643/741/739/7
پينيون

2/4 (4 ظرفيت روغن (
ليتر(پانيت)

 گشتاور (ترك) الزم
پوندكيلوگرم مترنيوتن مترنام قطعه فوت 

65-958-888-78فلنج ميل گاردان

3

1
44

ضميمه راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه
بخش
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