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  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 

 بسمه تعالي
 
 
 
 

 خودرو پرايد

 گيربكس اتوماتيك
Automatic Transaxle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تهيه و تنظيم
 

 اداره فني و مهندسي
 فنی و گارانتيمديريت 

 ١٣٨١ بهمن
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  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 پيشگفتار
 

پايدك به منظور راهنمائي متخصصين    كتابي  كه در پيش رو  داريد  توسط      كارشناسان و متخصصين اداره فني و مهندسي شركت ساي               
 .تعميرات گيربكس اتوماتيك خودروي پرايد تهيه وتدوين شده است

اميد است كه تعميركاران ومتخصصين عزيز با مطالعه دقيق ورجوع مستمر به اين كتاب،روش تعميرات خودرابا دستورات داده شده   
 .وقت،رشدكيفي تعميرات دركليه زمينه هاحاصل گردددر اين راهنما هماهنگ كرده تا عالوه برجلوگيري ازاتالف 

در پايان از آنجا كه ممكن است در اين راهنما نقايصي وجود داشته باشد و يا روشهاي بهتري قابل ارائه باشد، از كليه عزيزاني كه                           
 پيشنهادات ارزشمند خود    اين كتاب را مطالعه مي كنند درخواست مي شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشكال مراتب را همراه با                    

 .به اداره فني و مهندسي شركت سايپا يدك ارسال فرمايند) فرم پيشنهادات در انتهاي كتاب موجود مي باشد(

 .كه حق هرگونه تغييريا كپي برداري ازكتاب مزبور براي اين شركت محفوظ ميباشدالزم به ذكر است 
 
 
 
 

 موفق باشيد

 اداره فني و مهندسي

 گارانتيفني و مديريت 
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  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

  مطالبفهرست
 
 
 
 

 شماره صفحه عنوان 

 ١............................................................................................................................طرح كلي
 ٢................................................................................نماي برش خورده گيربكس اتوماتيك

 ٤...............................................................................................مشخصات فني گيربكس
 ٥............................................................................................................عملكرد اجزاء

 ٦..............................................................................جدول عملكرد اجزاء گيربكس اتوماتيك
 ٧............................................................................................موقعيت گذرگاههاي روغن

 ١١.............................................................................................................عيب يابي و رفع عيب
 ١٢.............................................................................................................توصيه كلي

 ١٤......................................................................................جدول عيب يابي سريع گيربكس
 ١٨...........................................................................................)بازرسي اوليه(مرحله اول 
 ٢١.....................................................................................)Stallتست استال (مرحله دوم 

 ٢٤.............................................................................................)تست جاده(مرحله سوم 
 ٢٤......................................................................................................الگوي تغيير دنده

 ٢٥...................................................................................)تست فشار روغن(مرحله چهارم 
 ٢٩...................................................................................................................اجزاي الكتريكي

 ٣٠............................................................................................................سوئيچ مانع
 ٣١........................................................................................)سبقت(فشنگي دنده معكوس 

 ٣١...............................................................................................شيربرقي دنده معكوس
 ٣٣....................................................................................................................تعميرات جزئي

 ٣٤....................................................................................)ATF(روغن گيربكس اتوماتيك 
 ٣٦.....................................................................................................تعويض دندهاهرم 

 ٣٨........................................................................................................ديافراگم خالئي
 ٤٠...................................................................................................تعويض شير كنترل

 ٤٢......................................................................)Servo(تعويض فنر برگشت پيستون سرو 
 ٤٣........................................................................................................................پياده كردن

 ٤٤............................................................................................................آماده سازي
 ٥١.......................................................................................................بازكردن قطعات گيربكس

 ٥٢...........................................................................................)١مرحله(باز كردن قطعات 
 ٥٩...........................................................................................)٢مرحله(باز كردن قطعات 
 ٦٤...........................................................................................)٣مرحله(باز كردن قطعات 
 ٧١...........................................................................................)٤مرحله(باز كردن قطعات 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 ٧٥...................................................................................................................و تعميربازديد 
 ٧٦........................................................................................................موارد احتياطي
 ٧٧....................................................................................)تورك كانورتور(مبدل گشتاور 

 ٧٨..................................................................................................پمپ روغن گيربكس
 ٨٢...............................................................................................................كالچ جلو
 ٨٧..............................................................................................................كالچ عقب

 ٩٢........................................................................................................توپي كالچ عقب
 ٩٣..........................................................................................................توپي كاسه اي

 ٩٥.............................................................................................حلقه داخلي كالچ يكطرفه
 ٩٦....................................................................................)سرو(كنترل كننده خودكار باند 

 ٩٨............................................................................................................باند ترمزي
 ٩٨................................................................................)جلو(قفسه مجموعه دنده سياره اي 

 ٩٩...........................................................................................................كالچ يكطرفه
 ٩٩..............................................................................................ترمز دنده پايين و عقب

 ١٠٠................................................................................................................گاورنر
 ١٠١............................................................................................................شير كنترل
 ١٠٦.............................................................................................................ديفرانسيل

 ١١١.........................................................................................................دنده خروجي
 ١١٢...........................................................................................................دنده واسطه

 ١١٦...........................................................................................مجموعه درپوش بلبرينگ
 ١١٧.......................................................................................................پوسته بلبرينگ

 ١١٩...................................................................................................جمع كردن قطعات گيربكس
 ١٢٠.......................................................................................................موارد احتياطي

 ١٢١.............................................................................)١مرحله(جمع كردن قطعات گيربكس 
 ١٣١.............................................................................)٢مرحله(جمع كردن قطعات گيربكس 

 ١٤١.............................................................................)٣مرحله( كردن قطعات گيربكس جمع
 ١٤٨.............................................................................)٤مرحله(جمع كردن قطعات گيربكس 

 ١٥٩...........................................................................................................سوار كردن گيربكس
 ١٦٧.....................................................................................................اهرم و سيم تعويض دنده

 ١٦٨..................................................................................................پياده و سوار كردن
 ١٧٢...................................................................................................اهرم تعويض دنده

 ١٧٧.................................................................................................................مدار هيدروليكي
 ١٧٨..............................................................................................................طرح كلي

 ١٧٩...................................................................................................)P(موقعيت پارك 
 ١٨٠..............................................................................................)R(موقعيت دنده عقب 

 ١٨١...........................................................................................)دنده خالص (Nموقعيت 
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 ١٨٢...............................................................................................)دنده اول (Dموقعيت 
 ١٨٣..............................................................................................)دنده دوم (Dموقعيت 
 ١٨٤.............................................................................................)دنده سوم (Dموقعيت 
 ١٨٥........................................)دنده معكوس، سوپاپهاي تعويض دنده در موقعيت دوم (Dموقعيت 
 ١٨٦...............................................................................................)دنده دوم (2موقعيت 
 ١٨٧...............................................................................................)دنده اول (1موقعيت 
 ١٨٨...............................................................................................)دنده دوم (1موقعيت 
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 طرح كلي ٢
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 
 :اتيكنماي برش خورده گيربكس اتوم

 
 
 )عقب(قفسه مجموعه چرخ دنده سياره اي ) ١١ پوسته گيربكس) ١
 مجموعه توپي كاسه اي) ١٢ كالچ جلو) ٢
 پوسته بلبرينگ) ١٣ كالچ عقب) ٣
 دنده خروجي گيربكس) ١٤ پوسته ارتباطي) ٤
 )شافت خروجي مبدل گشتاور(ن محور توربي) ١٥ توپي كالچ عقب) ٥
 محور پمپ روغن) ١٦ )جلو(قفسه مجموعه دنده سياره اي ) ٦
 درپوش بلبرينگ) ١٧ دنده خورشيدي) ٧
 كاسه نمد) ١٨ ترمز دنده پايين و عقب) ٨
 )تورك كانورتور(مبدل گشتاور ) ١٩ كالچ يكطرفه) ٩

 پوسته مبدل گشتاور) ٢٠ حلقه داخلي كالچ يكطرفه) ١٠

۱ 
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 ٣ طرح کلی

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 هوزينگ و كرانويل ديفرانسيل) ٢٧ ه نمدكاس) ٢١
 كاسه نمد) ٢٨  )محرك(دنده كيلومتر شمار ) ٢٢
 پوسته بلبرينگ جانبي) ٢٩ دنده سر پلوس) ٢٣
 شير كنترل) ٣٠  )ردزگره(دنده پينيون ) ٢٤
 كارتل گيربكس) ٣١ )ميل هوزينگ(شافت دنده هرزگرد ) ٢٥
 پمپ روغن گيربكس) ٣٢ پوسته ديفرانسيل) ٢٦
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 طرح كلي ٤
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 :صات فنيمشخ
F3A 

 مدل M13/B3موتور 

 )Stallدر حالت استال (نسبت گشتاور مبدل گشتاو  ٩٥/١ ∽ ٣٥/٢: ١

 يك ٨٤١/٢

 دو ٥٤١/١

 سه ۰۰۰/۱

 عقب ٤٠٠/٢

 نسبت دنده

 نسبت دنده ديفرانسيل ۴۵۰:۱/۳

 كالچ جلو ٣/٣

 كالچ عقب ٣/٣

 ه پايين و عقبترمز دند ٢/٢

ــداد صـــفحات  تعـ
محــرك بــه تعــداد 
 صفحات متحرك

(mm) ۶۴:۴۴ 
نسبت قطر خارجي پيستون به قطر داخلي       ) (Servo(قطـر كنـترل كننده خودكار       

 )نگهدارنده

٩٢/٠ 
 )دنده محرك/ دنده متحرك (نسبت دنده كيلومتر شمار 

    ۲۵   /  ۲۳ 

ATF (M-lll, DexronII) نوع 

 )ليتر(ظرفيت  ٣/٥

ــيربكس   ــن گ روغ
 اتوماتيك
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 ٥ طرح کلی

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 : تشكيل دهنده گيربكسعملكرد اجزاء

 
 
 )دنده سياره اي(دنده پينيون ) ٩ ميل لنگ) ١
 ترمز دنده پايين و دنده عقب) ١٠ ) تورك كانورتور(مبدل گشتاور ) ٢
 )عقب(قفسه مجموعه دنده سياره اي ) ١١ كالچ جلو) ٣
 كطرفهكالچ ي) ١٢ باند ترمزي) ٤
 دنده خروجي) ١٣ كالچ عقب) ٥
 دنده واسطه) ١٤ پوسته ارتباطي) ٦
 )توقف(دنده پارك ) ١٥ دنده رينگي) ٧
 پمپ روغن گيربكس) ١٦ ) جلو(قفسه مجموعه دنده سياره اي ) ٨

۲ 
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 طرح كلي ٦
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 زاي گيربكس اتوماتيكججدول عملكرد ا

 .وقعيت هاي مختلف دنده ها نشان داده شده استدرجدول زير وضعيت عملكرد اجزاء از نظر درگير يا آزاد بودن آنها در م

كنترل كننده خودكار 
 )سرو(باند

كالچ  كالچ
 يكطرفه

 درگير آزاد

ترمز دنده پايين و 
 عقب

 جلو عقب

 موقعيت دنده نسبت دنده

      - P 

      ٤٠٠/٢ R 

      - N 

      ١ ٨٤١/٢ 

      ٢ ٥٤١/١ 

  ⊗    ۰۰۰/۱ ٣ 
D 

      ٥٤١/١ 2 

      ٢ ٥٤١/١ 

      ١ ٨٤١/٢ 
1 

 .شدايك در اثر اعمال فشار روغن مي بت از گيربكس اتوماه نشاندهنده درگيربودن عضو مربوط
 كنترل كننده   ، نشـاندهنده ايـن است كه فشار روغن دركنترل كننده خودكار باندموجود بوده ولي به دليل اختالف فشار                  ⊗

 . نمي باشدخودكار درگير
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 ٧ طرح کلی

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 :موقعيت گذرگاه هاي روغن
 مبدل گشتاور

 
 
 

 پمپ روغن

 

۳ 

۴ 
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 طرح كلي ٨
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 پوسته گيربكس

 

۵ 
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 ٩ طرح کلی

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 :كالچ ها

 

 :شفت پمپ روغن و شفت توربين

 

 :گاورنر

 ۸ 

۷ 

۶ 
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 عيب يابی و رفع عيب
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 عيب يابي و رفع عيب ١٢
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 :توصيه كلي
 روي دادن مشـكلي در گـيربكس علـت ممكـن است از موتور، قواي محركه، سيستم كنترل هيدروليك و يا سيستم                       هـنگام 

كنترل الكترونيكي خودرو باشد به هنگام عيب يابي توصيه مي شود كه كار را از مواردي كه تشخيص وقضاوت در موارد                     
 .آنها سريعتر و ساده تر صورت مي گيرد آغازنمائيد

 :بي مطابق روش زير توصيه مي شودمراحل عيب يا
 

ي گـــيربكس كلـــدر ايـــن مـــرحله شـــرايط ……… 
 .اتوماتيك مورد بازديد قرار مي گيرد

 بازرسي اوليه: ١مرحله 
 :بازديدهاي اوليه زير را انجام دهيد

  سطح روغن گيربكس و شرايط آن 
  نشتي روغن گيربكس

  موقعيت اهرم تعويض دنده
  نشتي خال

 مينگ جرقهيتور و تا دور آرام مو
  الستيكهادفشار با 

  سوئيچ مانع
 
 
 
 

در ايـن مـرحله مـوارد زيـر از قواي محركه            ……… 
 :بررسي مي شود

  لغزش اجزاء اصطكاكي
  ظرفيت مبدل گشتاور

 ) Stall(تست در حالت استال : ٢مرحله 
 )موتور روشن ، دنده گيربكس درگير و خودرومتوقف(

 .لت استال بررسي نمائيد دور موتور را در حا

 
 
 
 

در ايـن مـرحله عملكـرد سيستم هاي كنترلي          ……… 
 .الكتريكي و هيدروليكي بررسي مي گردد

 تست جاده: ٣مرحله 
 :مواردي كه به هنگام تست جاده بايد بررسي شود

 )نقطه تغيير دنده اتوماتيك( دنده ها موقع تغيير به 
  ترتيب دنده

 )Kick- down( دنده معكوس 
  تكان بوجود آمده به هنگام تغيير دنده 
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 ١٣ عيب يابي و رفع عيب

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 

در ايـن مرحله قسمتهاي مهم سيستم كنترل        ……… 
 .هيدروليكي بازديد مي شود

  پمپ روغن
  كنترل فشار خط

  كنترل فشار گاورنر

 :تست فشار روغن: ٤مرحله 
 .نر را بازديد نمائيدر فشار خط و فشار گاو

 
 .ي فوق مي توان موقعيت علت عيوب را تعيين نمودبا انجام مراحل عمليات

 . استفاده نمائيد۱٦ تا ۱٤د از جدول عيب يابي سريع موجود در صفحات يجهت انجام عيب يابي سريع ترمي توان

 »توضيح ضروري«
 .در معاني زير بكار رفته است» تغيير دنده«و» تعويض دنده«دراين كتاب عبارات 

 R,P,N,D,2,1عيت دنده ها توسط راننده و به كمك اهرم تعويض دنده به موقعيتهاي تعويض دستي موق: تعويض دنده
 ۳  و۲، ۱تغيير اتوماتيك دنده ها در داخل گيربكس به دنده هاي: تغيير دنده
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 عيب يابي و رفع عيب ١٤
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 : گيربكسجدول عيب يابي سريع
 نحوه استفاده از جدول عيب  يابي سريع

 .لويت بازديد جهت عيب يابي مي باشد شماره هاي بكار رفته در جدول بيانگر ترتيب و او-١
 .گر اينست كه گيربكس جهت تغيير مي بايست از خودرو پياده شودنند بياا ه شماره هايي كه داخل دايره قرارگرفت-٢

 گيربکس پياده نشده است گيربکس پياده شده است
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مواردي كه مي بايست بررسي 
شوند

 
 
 

 شرايط             
 
 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰   روشن نمي شودNوPموتور در موقعيت

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ موتــور در موقعيــت هــاي ديگــر غــير از 
ار   روشن مي شودN  وP موقعيت

ه ك
ع ب

رو
ش

ور
وت
م

 

۰ ۰
 
۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰

 حركت نمي كند    Dخـودرو و در موقعيـت       
ــتهاي ( ــت Rو  2  و1در موقعيــ  حركــ

 )مي كند

۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 
۷ ۰

 

۰
 
۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱

حركـــت  (R) خـــودرو در دنـــده عقـــب
 )مي كند  حركتجلو هاي   دنده در(نمـي كـند   
 مي باشد ضعيف ري فوق العادهيوشتابگ

۰ ۰ ۰ ۰
 
۹  

۰

 

 

۶  
۰

 
 

۸
 
۷ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱

حركت نمي كند   ای  خـودرو در هيچ دنده      
و ) تـنها دردنـده عقــب حركـت مـي كــند    (

 ري فوق العاده ضعيف مي باشديشتابگ

۰ ۸ ۰ ۰ ۷ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱  ندنمي ك ها حركت خودرو درهيچكدام از دنده

۰ ۰ ۰ ۰
 

٨
 

٧ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۲ ۱ ري لغزش روي مي دهد يبـه هنگام شتابگ   
 )كسواد مي كندب(

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 

۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ حركت ) حالت خالص  (N دنده   درخودرو  
 مي كند

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  *خزش بيش ازحد روي دادن عمل 

۰ ۰ ۰ ۰ ٦ ۵ ۰ ۰ ۷ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱  عمل خزش اصال روي نمي دهد

۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 

۱۲
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۸
 

۱۱
 

۱۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۶ ۴ ۳ ۷ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ حداكـثر سـرعت خـودرو پاييـن بوده و          
 ري ضعيف استيشتابگ
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۸ ۰ ۰ ۷ ۶ ۵ ۴ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۱ ۰   صورت نمي گيرد٢ به ١يير دنده از تغ

۰ ۰ ۰ ۰
 

۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۷ ۶ ۵ ۴ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۱ ۰   صورت نمي گيرد٣ به ٢تغييردنده از 

۰ ۰ ۰ ۰
 

۹ ۰ ۰
 

۸ ۰
 

۷ ۰ ۶ ۵ ۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱   صورت نمي گيرد٢ به ٣تغيير دنده از 
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ي گي

 نم
رت

صو
ه  
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يير
تغ

 . انجام گرفته و پدال گاز فشرده نشده باشدR يا D به Nرو در هنگامي كه تعويض دنده از موقعيت حركت آرام خود:  عمل خزش
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 ١٥ عيب يابي و رفع عيب

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
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مواردي كه مي بايست بررسي 
شوند

 
 
 

 شرايط             
 
 

۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷
 

۰ ۰ ۰ ۶ ۵ ۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱  صورت  ١ به   ٣ يا از    ١ به   ٢تغيير دنده از    
 نمي گيرد

۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۰ ۰ ۱
 و فراهم بودن    ٣هنگاميكه در حالت دنده     

نده معكوس پدال گاز فشرده       دشرايط  
 مي شود عمل دنده معكوس روي نمي دهد

۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۶ ۰ ۵ ۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱
 به هنگام گاز دادن دور موتور       ٣در دنده   

بعلت تاخير در   (بيش از حد باال مي رود       
 )عمل دنده معكوس

۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۸ ۰ ۷ ۰ ۰ ۶ ۵ ۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱  تغيير  2 به   Dدر هنگام تعويض دنده از      
  صورت نمي گيرد٢ به ٣دنده از 

۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۸ ۰ ۶ ۷ ۵ ۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱  تغيير  1 به   Dدر هنگام تعويض دنده از      
  صورت نمي گيرد٢ به ٣دنده از 
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۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۳ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ايجاد تكان بيش از حد به هنگام تعويض        
 D به Nدنده از 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۶ ۵ ۰ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ د به هنگام تغيير     حايجاد تكان بيش از      
 ٢ به ١دنده از 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۷ ۰ ۵ ۴ ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰  از حد به هنگام تغيير       شايجاد تكان بي  
 ٣ به ٢دنده از 

۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ رخ دادن حالت ترمزي هنگام تغيير دنده       
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۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ رخ دادن حالت ترمزي هنگام تغيير دنده       
 ۳ به ۲از 

۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۰ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱  تعويضرخ دادن حالـت ترمـزي هـنگام         
 عقبدنده 

۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۵ ۴ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۱ ۰ ي که پدال گاز رها شده      ايجاد تكان هنگام  
 وسرعت خودرو کاهش مي يابد

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱  ۲ تغيير دنده از     هنگامشديد  ايجـاد تكان    
 1 در موقعيت ۱به 
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۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۵ ۴ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ۱ يرتر از  د۳ به ۲ و  ۲ به   ۱تغيـير دنـده از      
 .موعد مقرر صورت ميپذيرد

۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۵ ۴ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۱ ۰  ديرتر از ۱ به ۲ و  ۲ به   ۳تغيـير دنـده از      
 .موعد مقرر صورت ميپذيرد

۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۷ ۰ ۶ ۵ ۴ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۱

قراردارد  ۳ هنگامـی که گيربکس در دنده     
دنده  ازمحـدوده    خودروخـارج  وسـرعت 

عمل معكـوس ميباشد،بافشـردن پدال گاز    
دنــده معکــوس رخ داده يــا دور موتــور 

 .ش از حد افزايش می يابديب
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 عيب يابي و رفع عيب ١٦
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك
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مواردي كه مي بايست بررسي 
شوند

 
 
 

 شرايط             
 
 

۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱   رخ ميدهد۳ به ۱تغيير مستقيم دنده از 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ــده از   ــير دن ــه ۲تغي ــا ۱ ب ــه ۲ ي  در ۳ ب
  رخ ميدهد2موقعيت 

۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ــده  ــير دن ــه ۱ از تغي ــا ۲ ب ــه ۲ ي  در ۳ ب
 ها  رخ ميدهد1موقعيت 

ده
ردن

غيي
ب ت

رتي
ت

 

۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۶ ۷ ۰ ۵ ۴ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۱  هيچ  ۲ به   ۱عمالٌ به هنگام تغيير دنده از       
 تکان يا لغزشی رخ نميدهد

۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۶ ۷ ۰ ۵ ۴ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۱ عمـالٌ هـيچ تکـان يـا لغزشـی به هنگام            
  رخ نميدهد۳ به ۲نده از تغيير د

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۶ ۰ ۵ ۴ ۰ ۳ ۰ ۲ ۱
هــيچ نوســان يــا افــزايش ناگهانــی دور 

 2 به   1موتـور در موقع تعويض دنده از        
 .وجود ندارد

۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۸ ۰
 

۷ ۰ ۶ ۵ ۰ ۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱
 افزايش  ۲ به   ۳بـه هـنگام تغيير دنده از        
ــور يــ  ــی دور موت ــزش روی ناگهان ا لغ

 ميدهد

۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۲ ۱  لغزش به هنگام شروع حرکت خودرو

واد
کس

يا ب
ش 

غز
ل

 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱  N وPصدای غيرعادی در موقعيتهای

۶ ۰ ۵ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ و Dای صدای غيرعادی در موقعيته
 )R(عقب

ی غ
صدا

ي
دی

رعا
 

۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰   وجود ندارد1ترمز موتوری در موقعيت 

۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
 حرکـت ميکند يا     Pخـودرو در موقعيـت      

 همچنان  Pهنگام خارج کردن از موقعيت      
 .ارک باقی ميماندپدر حالت 

۱۴ ۰ ۰ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸
 

۷ ۰ ۶ ۲ ۰ ۵ ۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱  .گيربکس بيش از حد داغ ميکند

۱۴ ۰ ۰ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۴ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ در موقـع کارکردن موتور دود سفيدی از        
 اگزوز بيرون ميزند

۹ ۰ ۰ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ يج بـوی غـيرعادی از محـل قرارگيری گ        
 روغن گيربکس به مشام ميرسد

گر
 دي

رد
موا
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 ١٧ عيب يابي و رفع عيب

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 ديفرانسيل
شماره صفحه 

 مرجع
 نوع عيب علت احتمالي راه حل

 كمبود روغن اضافه نمائيد ٣٤

 پايين بودن كيفيت روغن تعويض روغن و استفاده از روغن مخصوص ٣٤

 خرابي بلبرينگ تنظيم يا تعويض ١٠٦ و ١٠٧

 ح تماس دنده هافرسودگي سط تعويض ١٠٦ و ١٠٧

 آسيب ديدگي دنده ها تعويض ١٠٨ و ١٠٩

 روغن گيربكس آلوده تعمير يا تعويض ٣٤

 حد،آسيب ديدگي دنده ديفرانسيل، لقي بيش از  تعويض ١٠٦ و ١٠٧

 بار اوليه بيش ازحد بلبرينگ تنظيم ١٢٦ و ١٢٧

دي
رعا

غي
ي 
صدا
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 عيب يابي و رفع عيب ١٨
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 بازرسي اوليه: مرحله اول
به منظور اطمينان پيدا كردن از عملكرد صحيح گيربكس         . يد مي گردد  دوماتيك باز دراين مرحله قسمتهاي اصلي گيربكس ات     

 . در تمامي زمانها در شرايط مطلوب قرار داشته باشند بايداتوماتيك كليه اين موارد
 (ATF) روغن گيربكس -١

 ) ٣٥مراجعه به صفحه (سطح روغن و وضعيت آن را بررسي نمائيد 
  اهرم تعويض دنده-٢

 ) ٣٦مراجعه به صفحه . (اهرم تعويض دنده رابررسي كنيد و در صورت لزوم آن را تنظيم نمائيدموقعيت 
  نشتي روغن-٣ 

 :جهت بازديد موارد زير را انجام دهيد
 روغن گيربكس را گرم كنيد) ١(
ترمـز دسـتي را كشـيده وبـا قرار دادن مهار چرخ             ) ٢(

 مناسب از حركت چرخها جلوگيري نمائيد
) R(عويـض دنـده را درموقعيـت دنده عقب      اهـرم ت  ) ٣(

 .قرار دهيد

 . نشان داده را بررسي نمائيدينشتي روغن ازكاسه نمدها و واشرها) ٤(
 .در صورت هر نوع نشتي روغن كاسه نمد يا واشر را تعويض نمائيد) ٥(

 

٩ 

۱۰ 
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 ١٩ عيب يابي و رفع عيب

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

  نشتي خالء-٤ 
 جهت نشتي خالء اقدامات زير را انجام دهيد

اتصال شيلنگ خالء به ديافراگم خاليي را قطع           ) ١(
 نمائيد

 .به انتهاي شيلنگ يك پمپ خاليي وصل كنيد) ٢(
توسـط پمـپ، شـيلنگ را تحـت خالء قرار داده و             ) ٣(

 .احتمال نشتي خالء را بررسي كنيد
در صورت نشتي، شيلنگ خالء و ديافراگم خاليي        ) ٤(

 .را بازديد نموده و در صورت لزوم تعويض نمائيد

   
  دور آرام و تايمينگ جرقه-٥ 

 .دور آرام و تايمينگ جرقه را بررسي كنيد

   

 

  فشار باد الستيك-٦ 
 .فشار باد الستيك را بررسي نمائيد

۱۱ 

۱۳ 

۱۲ 
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 عيب يابي و رفع عيب ٢٠
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

  سوئيچ مانع-٧ 
 .عملكرد سوئيچ مانع را بررسي نمائيد

 ) ٣٠مراجعه به صفحه (

۱۴ 
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 ٢١ عيب يابي و رفع عيب

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 )رو متوقفموتور روشن، گيربكس درگير و خود(تست استال : ٢مرحله
 .اين مرحله به منظور مشخص نمودن لغزش بين اجزاي اصطكاكي يا بد عمل نمودن اجزاي هيدروليكي صورت مي پذيرد

 آماده سازي
 .ارد زير را قبل از انجام تست بررسي نمائيدوم
  سطح مايع خنك كننده موتور، روغن موتور و روغن گيربكس-١
 )٥٠~٨٠°c(ارت روغن گيربكس به حد كاري خود برسد  موتور را گرم كنيد تا اينكه درجه حر-٢
 .ترمز دستي را كشيده و عقب و جلوي چرخها را با وسيله مناسبي مهارنمائيد-٣

 ۱۵ 
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 عيب يابي و رفع عيب ٢٢
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 طرز عمل

 
 . كرده و ترمز دستي را بكشيد چرخها را مهار-١
 . دورسنج را به موتور وصل كنيد-٢
 . قرار دهيدD اهرم دسته دنده را در موقعيت -٣
 . پدال ترمز را با پاي چپ محكم فشار داده و بطور تدريجي پدال گاز را با پاي راست فشار دهيد-٤
 . يادداشت كنيد سپس پدال گاز را رها كنيد دور موتور را در لحظه اي كه سرعت به حد ثابتي مي رسد خوانده و-٥

 :احتياط
 . ثانيه انجام پذيرد٥ مي بايست طي زمان ٥و  ٤مراحل 

قرار دهيد و اجازه دهيد موتور براي يك دقيقه يابيشتر در حالت دور             ) خالص (N اهـرم تعويـض دنـده را در موقعيت           -٦
 .آرام كار كند

 :توجه
 .خنك شده ومانع از خرابي روغن مي گردد) ATF (در حالت دور آرام موتور روغن گيربكس

 .همان روش قبل انجام دهيدبه  تست استال را براي حالت هاي زير -٧
 2موقعيت ) ١
 1موقعيت ) ٢
 )دنده عقب (Rموقعيت ) ٣

 )دور در دقيقه( rpm ۲۴۵۰ ~ ۲۲۰۰ : در حالت استالددور موتور استاندار

 :احتياط
 .شدن گيربكس درنظر بگيريد  زمان كافي براي خنك ،دنده براي موقعيتهاي مختلف استال  تستدر بين فواصل انجام

۱۶ 
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 ٢٣ عيب يابي و رفع عيب

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 :ارزيابي دور موتور در حالت استال

 شرايط علت احتمالي

 خرابي پمپ روغن گيربكس

نشتی روغن از پمپ روغن گيربکس شير           
 نترل و يا پوسته گيربکسک

 سوپاپ رگوالتور فشار گير کرده است

كافي  نافشار خط
 مي باشد

 در تمامي موقعيت ها

 D و1،2،در موقعيت لغزش كالچ عقب

 Dفقط در موقعيت  لغزش كالچ يكطرفه

 2فقط درموقعيت  ند ترمزيالغزش ب

 لغزش ترمز دنده پايين و عقب

 لغزش باند ترمزي

 :ور تعيين قسمت معيوبتست جاده به منظ
 لوجعلت از كالچ …  ترمز  موتوري وجود دارد 1در موقعيت ) الف
 علت از ترمز دنده پايين و عقب…  ترمز موتوري وجود ندارد 1در موقعيت ) ب

فقط در موقعيت دنده 
  )R(عقب 

دور موتور باالتر 
از حد مشخص 

 شده

 دور موتور در حداستاندارد مشخص شده تمامي عناصر كنترل تعويض دنده به صورت عادي كار مي كنند

 موتور تنظيم نيست

 كالچ يكطرفه داخل مبدل گشتاور مي لغزد
 دور موتور پايين تر از حدمشخص شده
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 عيب يابي و رفع عيب ٢٤
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 تست جاده: ٣مرحله
ايـن مرحله به منظور بازديد مسائل و مشكالت موجود در موقعيت دنده هاي مختلف انجام مي پذيرد اگر اين تستها هر نوع      

 . مكانيكي كتاب عمل تنظيم و يا تعويض را انجام دهيدعيب يابي سريع و بخشهايبه جدول مشكلي را نشان دهد با رجوع 

 
 :احتياط

 . صورت  پذيرد)٥٠~٨٠°ATF)(c (آزمايش فوق مي بايست در درجه حرارت نرمال روغن گيربكس اتوماتيك

 
 :مواردي كه به جهت بررسي عملكرد تعويض ياتغيير دنده مي بايست انجام شود

 .سيار كم بوده و تعويض دنده به نرمي صورت بگيرد تكانهاي ناشي از تعويض دنده بايستي ب-١
 . دور موتور نبايد به طور ناگهاني افزايش يابد وتغيير دنده با تاخير صورت نگيرد-٢
 . صورت گيرد٣D به ۲D و از ۲D به ۱D مي بايست به ترتيب از D تغيير دنده در موقعيت -٣
 تغيير دنده مي بايست از      2باشد در صورت تعويض موقعيت به        قرار داشته    ٣ و دنده    D هنگاميكه گيربكس در موقعيت    -٤
 . صورت گيرد٢ به ٣
تغيير دنده مي بايست      1 قرار داشته باشد در صورت تعويض موقعيت به          ٣ ودنده   D هنگامـيكه گـيربكس درموقعيـت        -٥

 . صورت پذيرد١ و سپس ٢ابتدا به 
 .دهد هيچگاه نبايدتغيير به دنده باالتر روي 1  در موقعيت-٦
 . باقي بماند٢ مي بايست در دنده 2 گيربكس در موقعيت -٧
 . مي بايست بطوركامل از حركت خودرو جلوگيري كندP گيربكس در موقعيت -٨

 كيلومتر در ساعت    ٤  قرار گرفته و سرعت خودرو كمتر از          Pگـيربكس مي بايست قادر باشد تا در صورتيكه در موقعيت            
) پارك (Pهمچنين گيربكس بايد هنگاميكه در موقعيت       . قفل شده و خودرو را متوقف كند      بـر روي سـطح افقي باشد كامالً         

 .قرار دارد و خودرو در يك شيب ماليم واقع شده و ترمزها درگير نمي باشد بطور كامل از حركت خودرو جلوگيري كند
 

 
 

 )M13/B3موتورهاي (الگوي تغيير دنده 

 ۱۷ 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٢٥ عيب يابي و رفع عيب

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 )تست فشار روغن: (٤مرحله
در ايـن مـرحله فشـار خـط و فشـار گاورنـر جهـت بررسـي عملكرد اجزاي هيدروليكي و نيز براي اطالع از نشتي روغن                            

 .مشخص مي گردد

 :تست فشار خط

 آماده سازي
 .را به نقطه خروجي فشار خط وصل نمائيد) 0k201190AA0( فشار سنج روغن -١
 .ور سنج به موتور وصل نمائيد يك د-٢
 .انجام دهيد) تست استال(٢ روش آماده سازي جهت انجام آزمايش را مطابق مرحله -٣

 :طرز عمل

 
 

 . چرخها را مهار كرده و ترمز دستي را بكشيد-١
 .باشد rpm ۹۰۰ ~ ۸۵۰ د كه دور آرام موتور موتور را روشن كرده و اطمينان حاصل نمائي-٢
 . قرار دهيدD اهرم تعويض دنده را در موقعيت -٣
 . فشارخط را درحالت دور آرام بخوانيد-٤
 . محكم فشار دهيد و پدال گاز را به آرامي توسط پاي راست فشار دهيد چپ پدال ترمز را با پاي-٥
 .ديد بخوانيد سپس پدال گاز را رها نمائيد فشار خط را به محض اينكه دور موتور ثابت گر-٦

 :احتياط
 . ثانيه انجام پذيرد٥ مي بايست طي ٦ و ٥مراحل 
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 عيب يابي و رفع عيب ٢٦
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

قرار داده و اجازه دهيد كه موتور براي يك دقيقه يا بيشتر در حالت              ) خـالص (N اهـرم تعويـض دنـده را در موقعيـت            -٧
  .خالص كار كند

 . به همان روش فوق اندازه بگيريدR و 2ل در موقعيت هاي  فشار خط را براي دور آرام موتور و حالت استا-٨

 :محدوده مشخص شده فشار خط
Kpa(kg/cm2,psi)ميزان فشار  

 دور آرام حالت استال
 موقعيت اهرم تعويض دنده

 D ٢٩٤ ~ ٣٩٣) ٣~٤ و ٤٣ ~٥٧( ٨٨٣~١٠٧٩)٩~١١و١٢٨~١٥٦(
 2 ٧٨٥~١١٧٧)٨~١٢و١١٤~١٧١( ٧٨٥~١١٧٧)٨~١٢و١١٤~١٧١(
 R ٣٩٢~٦٨٧)٤~٧و٥٧~١٠٠( ١٥٧٠~١٨٦٤)١٦~١٩و٢٢٨~٢٧٠(

 ارزيابي فشار خط
 وضعيت علت احتمالي

 خرابي پمپ روغن گير بكس

 نشتي روغن از پمپ روغن گير بكس ، شير كنترل ياپوسته گيربكس

 سوپاپ رگوالتور فشارگيرپاژ كرده است

در موقعيتهاي 
R,2,D 

 2وDدر موقعيتهاي تي روغن از كالچ عقب يا مدار هيدروليكي گاورنر يا هر دونش

 Rفقط در موقعيت  نشتي روغن از مدار هيدروليكي ترمز دنده پايين و عقب

فشار خط 
پايين تر از مقدار 

 استاندار

 نشتي يا قطع شيلنگ خاليي

 نشتي از ديافراگم خاليي
 فشارخط بيش از حد دردور آرام

 تست نقطه افت فشار خط

 ۱۹ 
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 ٢٧ عيب يابي و رفع عيب

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 :روش تست
 .را به خروجي فشار خط گيربكس وصل كنيد) 0K201190AA0(روغن ) گيج( مجموعه ابزار فشار سنج -١
 . لوله متصل به ديافراگم خاليي را از آن جدا كرده و سر لوله را با يك درپوش ببنديد-٢
رده سعي نمائيد پمپ را در جايي قرار دهيد كه از صندلي راننده به راحتي               وصل ك خاليي   يـك پمـپ خـالء به ديافراگم          -٣

 .قابل دسترسي باشد
 قرار دارد، درهنگامي كه فشار ناگهان Dور بتدريج افزايش يافته و اهرم تعويض دنده در موقعيت          تـ  در حالـيكه دورمو    -٤

 . اندازه بگيريدا رخطافت مي كندفشار
 . ميلي متر جيوه را نشان دهد٢٠٠د زماني انجام گيرد كه پمپ خالء مقدار صفر و توجه كنيد كه اندازه گيري باي

 فشار پمپ خالء استانداردفشار 

)psi و ١٤ ~ ٢٣ kg/ cm2 ١ ~ ٦/١ (Kpa صفر ميلي متر جيوه  ٩٨ ~ ١٥٧)in-Hg ٠( 

)psi و ٦ ~ ١٤ kg/ cm2 ٤/٠ ~ ١ (Kpa ميلي مترجيوه ٢٠٠ ٣٩ ~ ٩٨ )in-Hg۸۷/۷( 

  تستنتايج
 .اگر اندازه فشار اندازه گيري شده درمحدوده استانداردنبود موارد زير را بازديد كنيد

 . ميله ديافراگم نصب نشده يا اينكه طول ميله صحيح نمي باشد-١
 . سوپاپ درداخل بدنه شير كنترل گيرپاژ كرده است-٢

 :تست فشار گاورنر
 :آماده سازي

را به قسمت خروجي فشار گاورنر وصل       ) 0k201190AA0( به شماره فني      شـيلنگ مجموعـه ابزار گيج فشارروغن       -١
 .كنيد
 . مجموعه ابزار گيج فشار روغن را داخل خودرو قرار دهيد-٢
 .گرم شده و سطح روغن را بازديد نمائيد) ATF( منتظر بمانيد كه روغن گيربكس -٣

 :طرز عمل

 ۲۰ 
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 عيب يابي و رفع عيب ٢٨
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 . خودرو را برانيدD درموقعيت -١
 . فشار گاورنر را در سرعتهاي مختلف مطابق جدول زير بخوانيد-٢
 
 

 km/hسرعت خودرو  kpa(kg/cm2,psi)فشار گاورنر 

)~,/~/(~ 2011418013778 ٣٠ 

)~,/~/(~ 23223261226157 ٥٥ 

)~,/~/(~ 58461423402314 ٨٥ 
 
 
 

 :ارزيابي فشار گاورنر
 
 

 وضعيت علت احتمالي

 نشتي روغن ازمدار هيدروليكي فشار خط

 نشتي روغن از مدار هيدروليكي فشارگاورنر

 سوپاپ گاورنر گيرپاژ كرده

 فشار گاورنر در محدوده مشخص شده قرارندارد
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  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اجزاي الکتريکي
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 اجزاي الکتريکي ٣٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 يجزاي الكتريكا
 :سوئيچ مانع

 بازديد
 N,P بررسـي كنـيد كه خودرو فقط در موقعيتهاي           -١

 .روشن مي شود
 بررسي كنيد موقعي كه سوئيچ موتور روشن بوده         -٢

 قرار دارد چراغ    Rدنـده در موقعيت      و اهـرم تعويـض    
 .دنده عقب روشن مي شود

 اگر سوئيچ مانع به درستي عمل نمي كند آن را قطع            -٣
 .ترمينالهاي آن را بازديد كنيدكرده و اتصال بين 

   

 

 جدول راهنماي برقراري اتصاالت
 موقعيت اهرم  ترمينال رابط

a b c d تعويض دنده 
    P 
    R 
    N 
    D,1,2 

 . اتصال مي باشديبيانگر برقرار  :   
سوئيچ ترتيـب فـوق برقرارنـبودند        اگـر اتصـاالت ب     -٤

 .مانع راتعويض نمائيد

   

 

 Kick-Down) سبقت(معكوس شنگي دندهف

 بازديد ولتاژ ترمينال
 .سوئيچ موتور را روشن كنيد-١

 . ولتاژ ترمينال را با يك ولتمتر بررسي نمائيد-٢
 ولتاژ ترمينال جابجايي پدال گاز

)  تا انتها (
8

8
 تا 

8

7
  ولت١٢تقريباً  

8

7
  ولت٥/١كمتر از  ٠ تا 

نـبود دسته     اگـر ولـتاژ درمحـدوده مشـخص شـده          -٣
هـا يـا فشـنگي را بـازديد كنـيد يـا اينكه موقعيت                سـيم 

 .فشنگي راتنظيم نمائيد
۲۳ 
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 ٣١  اجزاي الکتريکي

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 :بازديد فشنگي دنده معكوس
 .رابط فشنگي دنده معكوس را از آن جدا نمائيد-١
 اتصـال فشنگي را با يك اهم متر بررسي          ي برقـرار  -٢

 .نمائيد

 وضعيت فشنگي برقرار اتصال

 فشرده بله

 آزاد خير
 
ض  اگـر فشـنگي درسـت عمـل نمـي كند آن را تعوي              -٣

 .كنيد

   

 

 :تنظيمات
 . مهره قفلي فشنگي دنده معكوس را شل نمائيد-١
 . پدال گاز را به طور كامل فشار دهيد-٢
گي را آنقدر بپيچانيد تا جايي كه قسمت باالي         ن فشـ  -٣

 .رزوه با قسمت متوقف كننده  تماس پيدا كند
 فشنگي را در جهت خالف عقربه هاي ساعت     سـپس  -٤

 .نيم دور بچرخانيد
 از سـفت بـودن فشـنگي توسط مهره  قفلي اطمينان             -٥

 .حاصل نمائيد

 

 

 :شير برقي دنده معكوس
بررسـي كنيد كه طول ميله شير برقي هنگام اتصال به           

 . افزايش مي يابد ، ولت١٢جريان 

۲۶ 
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  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك
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  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تعميرات جزيي
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 تعميرات جزيي ٣٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 )گيربكس پياده نشده است(تعميرات جزيي 
 (ATF)روغن گيربكس اتوماتيك 

 بازديد نشتي روغن
 .مشخص شده است دارد هايي كه امكان نشتي روغن ازآن وجوددر شكل زير قسمت

 
 
 پمپ روغن گيربكس) ٩ شير برقي دنده معكوس) ١
 سوئيچ مانع) ١٠ ديافراگم خاليي) ٢
 پوسته گيربكس) ١١ شافت مكانيزم تعويض دستي دنده) ٣
 پمپ روغن گيربكس) ١٢  )متحرك(دنده كيلومتر شمار ) ٤
 )با سر چهار گوش(پيچ هاي كوركن ) ١٣ محل قرارگيري ميل اندازه گير روغن) ٥
 كاسه نمد بلبرينگ) ١٤ ردرپوش گاورن) ٦
 پلوس) ١٥ گاورنر) ٧
 كارتل گيربكس) ٨

۲۷ 
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 ٣٥ ي تعميرات جزي

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 بازديد سطح روغن
 . ترمز دستي را كشيده و چرخها رامهاركنيد به طوري كه مانع از حركت خودرو شود-١

 :توجه
 .دهيد صاف قرار خودرو را روي يك سطح افقي و

 

 موتـور را بكـار اندازيـد تا درجه حرارت روغن به             -٢
 .حد درجه حرارت كاري آن برسد

 در حالتـي كه موتور در دور آرام كار مي كند اهرم             -٣
 . و بالعكس ببريد1به  Pتعويض دنده را از موقعيت 

 . اجازه دهيد كه موتور در دور آرام كاركند-٤
 .ببريدP اهرم تعويض دنده را به موقعيت-٥
طمئن شويد كه سطح روغن گيربكس در محدوده         م -٦

در صورت نياز به آن   . قرار دارد ) كم (Lو  ) پر (Fبيـن   
 .روغن اضافه كنيد

   

 

 

   M-III,Dexron II: نوع روغن
 بازديد وضعيت روغن

 روغـن گـيربكس را از لحـاظ تغيـير رنـگ بررسي              -١
 .نيدك
ادي ع روغن گيربكس را از لحاظ هرگونه بوي غير          -٢

 .بررسي كنيد
 

 :توجه
ــا    ــه آي ــيد ك بامشــاهده وضــعيت روغــن مشــخص كن

 .گيربكس اتوماتيك نياز به باز شدن دارد ياخير

  
و لعاب دار بود بيانگر اين      ) سياه(اگرروغـن گـل آلـود       

 .است كه صفحات محرك سوخته است

۲۹ 

۲۸ 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 تعميرات جزيي ٣٦ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 اهرم تعويض دنده
 بازديد

 بررسـي كنيد كه اهرم تعويض دنده به راحتي به ترتيب            -١
 .نشان داده شده در شكل مقابل جابجا مي شود

ــده از  -٢ ــن شــويد كــه درهــر تعويــض دن ــه Pمطمئ  و 1 ب
 .بالعكس صداي تيك شنيده مي شود

 تعويض دنده ونشانگر     بررسـي كنـيد كـه موقعيت اهرم        -٣
در (با يكديگر مطابقت داشته باشند       موقعيـت هر دنده كامالً    
 )يك راستا قرار گيرند

 بررسـي كنـيد كـه دكمه روي اهرم تعويض دنده پس از              -٤
 .به موقعيت قبلي خود باز مي گردد به نرمي فشرده شدن

   

 

 نظيماتت
قرار ) خالص (N اهرم تعويض دنده را در موقعيت        -١

 .دهيد
 .را شل نمائيد) B(و ) A( مهره هاي قفلي -٢

   

 

 شـافت مكانـيزم تعويـض دسـتي دنده را به سمت              -٣
چپ تا رسيدن به نقطه توقف چرخانده و سپس شافت          

 . قرار دهيدNعيت را در موق

 

۳۲ 
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 ٣٧ ي تعميرات جزي

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

  

 قرار  N دقـت كنـيد كـه غلطـك شيطانك درموقعيت            -٤
 .گرفته باشد

 . شكل را سفت كنيدT مهره قفلي مربوط به اتصال -٥
   

 

 :گشتاور سفت كردن
)kg.cm۱۱۰~۸۰(N.m۱۱~۸

 و  1 به   Pدقـت كنـيد كـه در هـر تعويـض دنـده از               -٦
 .بالعكس يك صداي تيك شنيده شود

 بررسـي كنـيد كـه موقعيـت اهـرم تعويـض دنده و               -٧
 .نشانگر هاي آن با يكديگر مطابقت داشته باشند

 دقـت كنيد كه دكمه تعويض دنده پس از فشردن به            -٨
 .نرمي به موقعيت قبلي خود باز مي گردد

 . فنر مربوطه را بازديد كنيدنياز درصورت -٩

٣٣ 
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 تعميرات جزيي ٣٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 :فراگم خالئيديا

 

 :بازديد
 . شيلنگ خالء را از ديافرگم خالئي جدا نمايند-١

ــن گــيربكس را چــك كنــيد در صــورت       ــتي روغ نش
 .نيازروغن را تعويض نمائيد

 . ديافراگم خاليي را پياده نمائيد-٢
 شود ميله  بررسـي كنـيد موقعـي كه خالء اعمال مي         -٣

 .ديافراگم خاليي حركت نمايد

 :تياطاح

  
دقـت نمائـيد به هنگام پياده كردن ديافراگم، ميله آن به     

 .داخل كارتل گيربكس نيفتد

 تنظيمات
 :توجه

 

تكانهـاي بـيش از حـد بـه هنگام تغيير دنده و يا              ) لـف ا
 نامناسب غالباً بيانگر عدم عملكرد صحيح       تغيـير دنـده   

 .ديافراگم خاليي مي باشد
قـبل از پـياده كـردن ديافراگم خاليي در حدود يك            ) ب

 .خالي كنيد ليتر روغن را از گيربكس
 وسته گيربكس پرااز   آن واورينگ خاليي،ميله ديافراگم-١

 .جدا نمائيد
، نشان داده شده در شكل را توسط ابزار         N مقـدار    -٢
) 0k130191026(ظـيم اندازه ميله ديافراگم خاليي       تن

 .و يك مقياس اندازه بگيريد

   
۳۵ 
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 ٣٩ ي تعميرات جزي

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 ميله ديافراگم خاليي را مطابق جدول زير انتخاب           -٣
 .نمائيد

 طول ميله و ديافراگم خاليي )N(اندازه 

 mm ۵/۲۹  ميلي متر٤/٢٥كمتر از 
 mm ۰/۳۰  ميلي متر٤/٢٥-٩/٢٥
 mm ۵/۳۰  ميلي متر٩/٢٥-٤/٢٦
 mm ۳۱  ميلي متر٤/٢٦ – ٩/٢٦
 mm ۵/۳۱  ميلي متر يا بيشتر٩/٢٦
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 تعميرات جزيي ٤٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 تعويض شير كنترل
  كابل منفي باطري را قطع نمائيد-١
ه و در زير آن خرك       خودرو را بروي جك بلند كرد      -٢

 .ايمني قرار دهيد
 . روغن گير بكس را تخليه نمائيد-٣
 . محافظهاي زيرين و جانبي را باز كنيد-٤
 .تل را از پوسته گيربكس جداكنيدر كا-٥
 

   

 

 احتياط
 دقت نمائيد زيرا مقداري روغن گيربكس

) ATF (تل باقي خواهد ماندرر كاد. 
 . مجموعه شير كنترل را پياده نمائيد-٦
 

 :احتياط

دقت نمائيد به هنگام پياده كردن، ساچمه و فنر سوپاپ          
اطميـنان مـبدل گشـتاور يامـيله ديافراگم خاليي مفقود      

 .نشود
 : شير كنترل را به طريق زير نصب نمائيد-٧

 

 

 .ميله ديافراگم خاليي رانصب نمائيد) ١(
سـاچمه و فنر را در سوراخ روي پوسته گيربكس          ) ٢(

 .قرا ردهيد

 :توجه
 .ابتدا ساچمه را قرار داده فنر را نصب نمائيد) الف
از مقـداري وازليـن به منظور جلوگيري از خارج          ) ب

 .شدن ساچمه و فنر استفاده كنيد
ل رانصـب كـرده، شـيار واقـع بر سوپاپ           شـير كنـتر   ) ٣(

مكانيزم تعويض دستي دنده را با پين متحرك مربوط به          
 .ميله كنترل جفت نمائيد
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 ٤١ ي تعميرات جزي

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

پـيچهاي شير كنترل رابا گشتاور تعيين شده سفت         ) ٤(
 .كنيد

 گشتاور سفت كردن
)kg.cm۱۱۰~۸۰(N.m۱۱~۸

 
كـارتل رانصـب كـرده و پيچها را با گشتاور تعيين      -٨

 .شده سفت نمائيد

 گشتاور سفت كردن
)kg.cm۸۰~۵۰(N.m۸~۵

   
 
 
 

 

 . محافظهاي زيرين و جانبي را نصب كنيد-٩
 . خودرو را از جك پايين بياوريد-١٠
ه نموده و سطح روغن را       روغن به گيربكس اضاف    -١١

ــيكه موتــور در دور آرام كــار مــي كــند بــازديد   درحال
 .نمائيد

ــن از    -١٢ ــه نشــتي روغ ــيچ گون ــه ه ــيد ك  بررســي كن
 مراجعه  ٣٤به صفحه   . (گـيربكس وجـود نداشـته باشد      

 )كنيد

۴۰ 
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 تعميرات جزيي ٤٢ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

ترل كننده خودكار   رگشت پيستون كن  بتعويـض فنر     
 )سرو(
ــيد -١ ــاز كن ــترل را ب ــه قســمت ( . مجموعــه شــير كن ب

 )تعويض شير كنترل مراجعه كنيد
 ..ر و مهره قفلي راشل نمائيدا پيچ مه-٢
 .ي باندترمزي رابازكنيدا خارگوه -٣
 نگهدارنـده پيستون كنترل كننده خودكار را با ابزار      -٤

به ) 0k130191032(جمـع كنـنده فنر پيستون سرو        
 .داخل فشرده كنيد

  خار فنري را با يك پيچ گوشتي باز كنيد-٥
 نگهدارنـده سـرو، پيسـتون و فـنر را بـا شل كردن               -٦

تدريجـي ابـزار جمـع كننده فنر پيستون سرو  از جاي             
 .خود خارج كنيد

   

 

اگـر اوريـنگ يا      فـنر برگشـت را تعويـض كـرده و            -٧
كاســه نمــد پيســتون آســيب ديــده اســت آنهــا را نــيز  

 .تعويض نمائيد
 نگهدارنـده سـرو، پيسـتون و فـنر را توسـط ابزار              -٨

جمع كننده فنر پيستون سرو در پوسته گيربكس سوار 
 .كنيد خار فنري را در شيار رينگي نصب نمائيد

 . خار گوه اي را نصب كنيد-٩
 : پيچ مهار را با گشتاور-١٠

)kg.cm۱۵۰~۱۲۰(N.m۱۵~۱۲
 .سفت كنيد

   

 

 .سپس آن را دو دور كامل در جهت عكس بچرخانيد
 :مهره قفلي را با گشتاور

)kg.cm۲/۸~۶/۵(N.m۸۰~۵۵
 .سفت كنيد

 شــير كنــترل، كــارتل و ســاير قطعــات را مطــابق -١١
 جمع نمائيد  باز كردن شعكس رو

 سـطح روغن راتنظيم نموده و امكان نشتي روغن          -١٢
 ) ٣٤مراجعه به صفحه (را بررسي كنيد 

٤٤ 

٤٣ 

٤٢ 
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  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پياده کردن
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 پياده کردن ٤٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 پياده كردن
 آماده سازي

 .را تخليه نمائيد) ATF( روغن گيربكس ،قبل از پياده نمودن) ١(
 .نگهدارند موتور را متصل كنيد) ٢(
 .در زير آن استفاده كنيد) خرك( بلند كرده و از پايه هاي ايمني را بر روي جكخودرو ) ٣(

 اجزاء

 
 
 استارت) ٥ سيم كيلومتر) ١
 پلوس) ٦ سيم تعويض دنده) ٢
 رام زير موتور) ٧ الستيكو چرخ ) ٣
 ميل تعادل) ٨ محافظ جانبي) ٤
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 ٤٥  پياده کردن

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 

 كابل منفي باطري راقطع نمائيد-١
 .را تخليه نمائيد) ATF( روغن گيربكس -٢

   

 

 

 . اتصال سيم كيلومتر را باز نمائيد-٣

   

 

 

 . رابطهاي زير را جدا كنيد-٤
 سوئيچ مانع) ١(
 شير برقي دنده معكوس) ٢(
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 پياده کردن ٤٦ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 . رابطه اتصال بدنه را جدا نمائيد-٥

 

 

 

 .اگم خالئي را باز كنيد شيلنگ متصل به ديافر-٦

   

 

 . سيم تعويض دنده را از پوسته گيربكس جدا كنيد-٧
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 ٤٧  پياده کردن

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 شـيلنگهاي ورودي و خروجـي خـنك كن روغن را            -٨
 .قطع نمائيد

 :توجه
 روي شـيلنگ قـرا ردهـيد تـا مانع نشتي            يـك درپـوش   

 .روغن از شيلنگ گردد

 

 

را به قالب   ) 0K201170AA0( نگهدارنـده موتور     -٩
 .موتور و موتوروصل نمائيد

 خـودرو را بـر روي جـك بلند كرده و در زير آن               -١٠
 .پايه ايمني قرار دهيد

 .رخهاي جلو را باز كنيد چ-١١

   

 

 . محافظهاي زيرين و جانبي را باز كنيد-١٢
 . استارت را پياده نمائيد-١٣

۵۴ 

۵۳ 
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 پياده کردن ٤٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 . اتصاالت ميل تعادل جلو را باز كنيد-١٤

 

 

 ، سـيبك بازوي پايين و پيچ سگدست را باز كرده          -١٥
بـازوي پايينـي را به سمت پايين بكشيد و از سگدست            

 )در سمت چپ و راست خودرو( جدا سازيد

 :احتياط
 .ك آسيب نبيندبدقت نمائيد كه گردگير سي

   

 

 

 پلوس ها را از پوسته گيربكس بوسيله اهرم كردن    -١٦
 .ميله اي ما بين شافت و پوسته جدا سازيد

 :توجه
دقـت كنيد كه در حين انجام اين كاركاسه نمدها آسيب           

 .نبيند
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 ٤٩  پياده کردن

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 .پياده نمائيد رام زير موتو را -١٧

 

 

 

 . صفحه انتهايي گيربكس را پياده كنيد-١٨
 . پيچ ها ي مبدل گشتاور راباز كنيد-١٩
 شل كردن پيچ هاي نگهدارنده موتور،        با  موتور را  -٢٠

 .به سمت گيربكس كج كنيد

   

 

 

 گـــيربكس را بـــا قـــرار دادن جـــك در زيـــر آن -٢١
 .نگهداريد

 . پيچهاي گيربكس را باز نمائيد-٢٢
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 پياده کردن ٥٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 
 
 
 

 

 

 . گيربكس را پياده نمائيد-٢٣
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  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بازکردن قطعات
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 بازکردن قطعات ٥٢ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 باز كردن قطعات
 :١مرحله 

 
 
 گيج روغن ولوله آن) ٧ مبدل گشتاور) ١
 )متحرك(دنده كيلومتر شمار ) ٨ محور پمپ روغن) ٢
 ركارتل گيربكس و واش) ٩ محور توربين) ٣
 شير كنترل) ١٠ سوئيچ مانع) ٤
 ساچمه و فنر) ١١ شير برقي دنده معكوس) ٥
 پمپ روغن گيربكس) ١٢ خالئي و ميله آنديافراگم ) ٦
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 ٥٣  بازکردن قطعات

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 :طرز عمل
 :موارد احتياطي

پـيش از بـاز كـردن مجموعـه گيربكس قسمت بيروني آن را به طور كامل بوسيله بخار و يا حالل هاي پاك كننده تميز                          ) ١
 .نمائيد

داخل اجزاي آن جلوگيري گـيربكس را در محيطـي تمـيز و عـاري از گـرد و خاك باز نمائيد تا از ورود گرد و غبار به       ) ٢
 .شود

 .در حين باز كردن قطعات، بازرسي اجزاي گيربكس را مطابق با جدول عيب يابي سريع انجام دهيد) ٣
 .به هنگام وارد كردن نيرو جهت جدا نمودن اتصاالت پوسته از چكش پالستيكي استفاده نمائيد) ٤
ده نكنيد تا از ورود هر نوع آلودگي به داخل گيربكس جلوگيري    به هنگام باز كردن قطعات از پارچه كهنه و كثيف استفا          ) ٥

 .شود
 .قطعات باز شده را به ترتيب باز كردن در كنار هم بچينيد) ٦

 

 

 

 . مبدل گشتاور را از پوسته آن جدا كنيد-١
 :توجه

 مبدل گشتاور،   ت نمائـيد كـه بـه هنگام پياده نمودن         قـ د
 .روغن گيربكس بيرون نريزد

 

 

 

 . محور پمپ روغن را بادست بيرون بكشيد-٢
 . محور توربين را پياده كنيد-٣

۶۴ 
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 بازکردن قطعات ٥٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 .وريد خار محور توربين را بيرون بيا-٤

 .خار را تعويض كنيد: توجه 

 

 

 

 .را باز نمائيد) دسته گيربكس(پايه هاي نگهدارنده ) ٥

 

 

 

 ابـزار نگهدارنـده گـيربكس را مطـابق شكل به گير             -٦
 نمائيدبكس وصل 

 گــيربكس رابلــندنموده وآن رابــه ابــزار نگهدارنــده -٧
وصل  )(0k130175011A  شماره فني  بـه  گـيربكس 

نمائيدسـپس مجموعـه را بر روي ابزار پايه موتور به            
 .سوار كنيد) 680A 107 49(شماره فني 

هـنگام بـاز كـردن اجـزاء گيربكس مراقب كج            :اخطـار 
ين حالت شـدن گيربكس باشيد چرا كه ممكن است در ا  

 .گيربكس سريعاً چرخيده و موجب جراحت گردد
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 ٥٥  بازکردن قطعات

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 :توجه
چنانچه درحين عيب يابي مشخص گرديد كه مشكلي        
در سـمت ديفرانسـيل وجـود دارد ، مجموعه پوسته           
گيربكس را از پوسته مبدل گشتاور جداكرده و روي         

 . بپوشانيد راآن

 

 

 

 . سوئيچ مانع را باز كنيد-٨

 

 

 

 . شير برقي دنده معكوس واورينگ آن را باز نمائيد-٩
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 بازکردن قطعات ٥٦ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

ــردن    -١٠ ــاز ك ــر ب ــيد اگ ــاز كن ــي را ب ــراگم خالي دياف
ديافـراگم خاليـي مشـكل باشـد از يـك انـبر دسـت به                

 .منظور نگهداشتن فالنج آن استفاده كنيد

 :توجه
پـس از بـاز كردن ديافراگم خاليي دقت كنيد كه ميله            

 .ديافراگم گم نشود

 

 

 

 .وله فيلتررابازكنيدلو) ميل اندازه گير( گيج روغن -١١

 

 

 .را پياده نمائيد) متحرك( دنده كيلومتر شماره -١٢
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 ٥٧  بازکردن قطعات

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 . كارتل و واشر آن را پياده كنيد-١٣

 

 

 

 . شير كنترل رابه صورت يك مجموعه باز كنيد-١٤

 

 

 

 . فنر ساچمه فوالدي را درآوريد-١٥

 :توجه
 .دقت نمائيد كه ساچمه و فنر گم نشود
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 بازکردن قطعات ٥٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

كاسه كالچ جلو   ) حركت آزاد ( مـيزان لقـي انتهايي       -١٦
 .را اندازه بگيريد

 ):حركت آزاد(ميزان لقي 
mm۸/۰~۵/۰

 :توجه
اگـر انـدازه در حـد استاندارد نبوده الزم است جهت            
تنظـيم در هـنگام نصب از يك واشر تنظيم استفاده           

 ) ١٥١مراجعه به صفحه . (نمائيد

 

 

 

 . پمپ روغن را باز نمائيد-١٧

 :توجه
چـنانچه در باز كردن پمپ با مشكل مواجه شديد آن           
را پس از سفت كردن پيچ مهار به منظور نگه داشتن           

 . باز كنيد ، باند ترمز توسطكالچ جلو

 

 

 

ل را انــدازه كــ) حركــت آزاد(ي يــ مــيزان لقــي انتها-١٨
 .بگيريد

 لقي استاندارد
  پوسته پمپ–خط كش صافي ) الف

mm ۱/۰حداكثر
  پوسته گيربكس–خط كش صافي ) ب

mm ۱۵/۰حداكثر 
اگر اندازه در حد استاندارد نبود عمل تنظيم          :توجه

هنگام نصب   خارجي بلبرينگ در      نسرا از طريق ك   
  .انجام دهيد

 ۷۹ )١٥٠مراجعه به صفحه (

۷۸ 
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 ٥٩  بازکردن قطعات

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 )٢مرحله (باز كردن قطعات 

 
 
 بوش عايق بندي) ٨ پيچ مهار و مهره قفلي) ١
 دنده خورشيدي و بوش فاصله پركن) ٩ باند ترمزي) ٢
 پوسته ارتباطي) ١٠ خار گوه اي) ٣
 )سرو(كنترل كننده خودكار ) ١١  جلوكالچ) ٤
 پوسته گيربكس) ١٢ كالچ عقب) ٥
 گاورنر) ١٣ مجموعه توپي كالچ عقب) ٦
 )جلو(قفسه مجموعه سياره اي ) ٧
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 بازکردن قطعات ٦٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 :لعمطرز  
 . مهره قفلي و پيچ مهار را باز كنيد-١

 

 

 

 . باند ترمزي و خار گوه اي راباز كنيد-٢

 :توجه
از يـك تكه سيم به منظور جلوگيري از آسيب ديدن           

 .باند ترمزي در اثر كشيده شدن استفاده كنيد

 

 

 

 . كالچ جلو را پياده نمائيد-٣

٨٣ 

٨٢ 

٨١ 
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 ٦١  بازکردن قطعات

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 . كالچ عقب را پياده نمائيد-٤

 

 

 

 مجموعـه توپـي كـالچ عقـب را از جاي خود خارج              -٥
 .كنيد

 

 

 

 . قفسه مجموعه سياره اي جلو را بيرون بياوريد-٦
 . بوش عايق بندي را خارج كنيد-٧

 

۸۶ 

۸۵ 
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 بازکردن قطعات ٦٢ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 دنـده خورشـيدي و بـوش فاصـله پر كن رابيرون             -٨
 .بياوريد

 

 

 

 .ارتباطي را پياده كنيد پوسته -٩

 

 

 

مجموعــه ســيلندر و  (  كنــترل كنــنده خودكــار   -١٠
 .را پياده كنيد )پيستون هيدروليكي

 توسط ابزار جمع كننده فنر پيستون سرو) ١
)0k130191032( نگهدارنده آن را فشرده كنيد. 
 .نيدخار فنري را باز ك) ٢
نگهدارنـده كنـترل كننده خودكار و فنر برگشتي آن          ) ٣

را از پوسـته گـيربكس به هنگام شل كردن ابزار پياده            
 .نمائيد

۸۹ 
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 ٦٣  بازکردن قطعات

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

ــا    -١١ ــيربكس را ب ــته گ ــرده و پوس ــاز ك ــيچها را ب  پ
پالسـتيكي از جـاي خـود خــارج     ضـربات آرام چكـش  

 .كنيد

 

 

 

 . مجموعه گاورنر را باز كنيد-١٢
 . واشر آن را خارج كنيد وپوسته گاورنر) ١

 

 

 

 . واشر آن را پياده كنيد ومجموعه گاورنر) ٢

۹۲ 
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 بازکردن قطعات ٦٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 )٣مرحله (باز كردن قطعات 

 
 
 صفحه بشقابي) ٨ لوله روغن) ١
 توپي ترمز دنده پايين و عقب) ٩ مجموعه شيطانك موقعيت پارك) ٢
 پيستون ترمزي دنده پايين و دنده عقب) ١٠ مجموعه توپي كاسه اي) ٣
 رپايه عملگ) ١١  كالچ يكطرفه  داخلیمجموعه حلقه) ٤
 دنده مجموعه شافت مكانيزم تعويض دستي) ١٢ كالچ يكطرفه) ٥
 پين) ١٣ صفحه نگهدارنده ) ٦
 ميله كنترل تعويض دنده و ساچمه و فنر) ١٤ صفحات محرك و متحرك) ٧
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 ٦٥  بازکردن قطعات

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 

 :طرزعمل
 .هاي ورودي و خروجي گاورنر را باز كنيد  لوله-١

 

 

 

 . مجموعه شيطانك موقعيت پارك راباز كنيد-٢

 

 

 

 . مجموعه توپي كاسه كالچ را باز كنيد-٣
 

 

۹۶ 

۹۵ 
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 بازکردن قطعات ٦٦ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

ــيرون   -٤ ــرفه را ب ــالچ يكط ــي ك ــه داخل ــه حلق  مجموع
 .بياوريد

 

 

 

 

 . لقي ترمز دنده پايين و عقب را بررسي كنيد-٥

 mm۰۵/۱ ~ ۸/۰ :لقي استاندارد
 :توجه

را از طريق    استاندارد نبود تنظيم   اگر لقي در محدوده   
ـ     ده و در هـنگام نصـب انجـام دهيد         صـفحه نگهدارن

 )١٣٨صفحه  مراجعه به(
 

 

 

 

 . كالچ يكطرفه را پياده كنيد-٦
 ابزار فشرده كننده پيستون ترمز دنده پايين و عقب        ) ١
)0k130191033 (نصــبرا بــر روي كــالچ يكطــرفه  

 )مطابق شكل(كنيد 
 .طرفه را فشرده كنيدكالچ يك) ٢
 

 

۹۹ 

۹۸ 
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 ٦٧  بازکردن قطعات

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 .خار فنري را در آوريد) ٣
ابزار فشرده كننده پيستون ترمز دنده پايين و عقب         ) ٤

 .را بازنمائيد
 

 

 

 

 .يدئاكالچ يكطرفه را پياده نم) ٥
 

 

 

 

ابي ق صفحه نگهدارنده ، صفحه محرك و صفحه بش        -٧
 .وريدآرا در

 

۱۰۲ 
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 بازکردن قطعات ٦٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 . توپي ترمز دنده پايين و عقب را باز كنيد-٨
 نده پايين و عقب   ابزار فشرده كننده پيستون ترمز د     ) ١
)0k130191033 (   توپي ترمز دنده پايين   را بـر روي

 .و عقب مطابق شكل نصب كنيد
 .)فشرده كنيد(توپي ترمز را جمع كنيد ) ٢
 خار فنري را دربياوريد) ٣
 .ابزار مخصوص را باز كنيد) ٤
 

 

 

 

.ده پايين و عقب و فنرها را خارج كنيدتوپي ترمز دن) ٥
 

 

 

 

 . پيستون ترمز دنده پايين و عقب را باز كنيد-٩
ابزار فشرده كننده پيستون ترمز دنده پايين و عقب         ) ١

را بـر روي پيسـتون ترمـز دنـده پاييـن و عقب نصب               
 .كنيد
 در خالف جهت عقربه هاي ساعت       بـا چـرخش ابزار    ) ٢

 .پيستون ترمز را باز كنيد
 

۱۰۵ 

۱۰۴ 
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 ٦٩  بازکردن قطعات

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 . پايه عملگر را باز كنيد-١٠
 

 

 

 

 مجموعـه شـافت مكانـيزم تعويض دستي دنده را           -١١
 .باز كنيد

 . بوش و صفحه را باز كنيد)١
ــده و   ) ٢ ــيزم تعويــض دســتي دن ــره، شــافت، مكان مه

 .اورينگ را بازكنيد
 .صفحه مكانيزم تعويض دستي دنده را باز كنيد) ٣
 

 

 

 

 .را باز كنيد) P(خار فنري و اهرم موقعيت پارك ) ٤
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 بازکردن قطعات ٧٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

و مفصل موقعيت پارك را باز      فنر  پيـن قفلي، واشر،     ) ٥
 .كنيد

 

 

 

 . ميله كنترل تعويض دنده را بازكنيد-١٢
 خارج سپين و ميله كنترل تعويض دنده را از گيربك      ) ١

 .كنيد

 :اخطار
در هنگام باز كردن ميله كنترل تعويض دنده مراقب         
باشـيد تا ساچمه در اثر نيروي فنر به بيرون پرتاب       

 .نشود
 

 

 

 

 .فنر و ساچمه را خارج كنيد) ٢

۱۱۱ 
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 ٧١  بازکردن قطعات

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 )٤مرحله (باز كردن قطعات 
 اجزاء

 
 

 درپوش بلبرينگ) ٦ مجموعه ديفرانسيل) ١
 كنس بيروني بلبرينگ) ٧ پين) ٢
 كاسه نمد) ٨ پوسته بلبرينگ) ٣
 پوسته مبدل گشتاور) ٩ مجموعه دنده هرز گرد) ٤
  مجموعه دنده خروجي) ٥
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 بازکردن قطعات ٧٢ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 :عملطرز  
 . مجموعه ديفرانسيل را پياده كنيد-١

 

 

 

 . پوسته بلبرينگ را باز كنيد-٢
ــيد   ) ١ ــكل را بازكن ــده در ش ــان داده ش ــيچ نش در  (.پ

 )موقعيت نشان داده شده با فلش
 .پين را بوسيله سنبه درآوريد) ٢
ــربات  ) ٣ ــا ض ــنگ را ب ــته بلبري ــش  پوس ــته چك  آهس

 .پالستيكي باز كنيد

 

 

 

 مجموعـه دنـده واسـطه و دنده خروجي را با زدن             -٣
ضـربات آرام بـه سـمت مـبدل گشـتاور از جاي خود              

 .خارج كنيد

 

١١٣ 

١١٤ 

١١٥ 
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 ٧٣  بازکردن قطعات

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 .نگ راباز كنيد درپوش بلبري-٤
پوسته مبدل گشتاور را از ابزار نگهدارنده گيربكس        ) ١

 .جدا نمائيد
 .پيچ هاي مربوط به درپوش بلبرينگ را باز كنيد) ٢
 فشار  ن وارد آورد   با مجموعـه درپـوش بلبرينگ را     ) ٣

 .از پوسته مبدل گشتاور خارج كنيد

 

 

ــنگ كــش -٥ ــزار بلبري ) (0k130170012 بوســيله اب
كــنس خارجــي بلبريــنگ را از پوســته مــبدل گشــتاور 

 .خارج كنيد

 

 

 :توجه
بـه هـنگام نصب مجدد كنس خارجي بلبرينگ پيش          

 .بار را نيز تنظيم نمائيد

ب ديدگي بازديد كرده و      كاسه نمدها را از نظر آسي      -٦
 .در صورت لزوم تعويض نمائيد
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  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك
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  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 
 

 

 بازديد و تعمير
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 بازديد و تعمير ٧٦ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 :موارد احتياطي
تعدادي از قطعات مشابه يكديگر هستند بنابراين به منظور جلوگيري از تشخيص اشتباه، آنها را به ترتيب دركنار هم                     ) ١

 .ديبچين
راخها و مجراهاي عبور روغن را با هواي فشرده تميزكنيد و بررسي             قطعات را با روغن تميز كننده پاك كرده و وسو         ) ٢

 .كنيد كه انسداد و يا گرفتگي در مجراها وجودنداشته باشد
به هنگام تميز كردن قطعات توسط روغن تميزكننده و هواي فشرده جهت محافظت كردن چشمهايتان از عينك ايمني                     ) ٣

 .استفاده كنيد
 ساعت در روغن گيربكس     ٢ يا باند ترمزي با قطعات نو آنها را قبل از نصب براي حداقل                تعويض صفحه كالچ   مبه هنگا ) ٤
)ATF (قرار دهيد. 
 .بزنيد) ATF(به كاسه نمدها، قطعات دوار و قطعات لغزنده روغن گيربكس ،قبل از سوار كردن قطعات) ٥
 .طعه نو تعويض گردندتمامي اجزاي آب بندي ، واشرها و پين ها مي بايست به هنگام بستن با ق) ٦
 .در صورت نياز تنها از وازلين استفاده كرده و از بكار بردن گريس خودداري كنيد) ٧
در صورتي كه نياز به تعويض يك بوش وجود داشته باشد، مجموعه اي كه بوش در آن قرار دارد را يكجا تعويض                         ) ٨

 .نمائيد
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 ٧٧  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 )تورك كانورتور(مبدل گشتاور   

 

دو طرف مبدل گشتاور به هم جوش داده شده و                
 .نمي توان آنها را از هم جدانمود

 :بازديد
 قسمتهاي خارجي مبدل گشتاور را از لحاظ                -١

آسيب ديدگي يا ترك خوردگي بازديد كرده و در               
 .صورت لزوم آن را تعويض كنيد

 از   را ل برجستگي آن  توپي مبدل گشتاور و يا مح      ) ٢
صورت وجود    كنيد در    بازديد  ،دگيز لحاظ زنگ  

 .زنگ زدگي كل مجموعه را تعويض كنيد

 

 

 بوش محل برجستگي مبدل گشتاور را اندازه گرفته -٣
در صورتي كه بوش دچار ساييدگي شده باشد                

 .تعويض نمائيد

 :داخلي بوشقطر 
 mm۰۲۵/۳۳~۰۰۰/۳۳ :رداحد استاند
 mm۰۷۵/۳۳ :حد نهايي

 :شستشوي قسمت داخل مبدل گشتاور
 . روغن باقي مانده در مبدل گشتاور را تخليه كنيد-١
 ) ليتر٥/٠تقريباً . ( مايع حالل را داخل آن بريزيد-٢
 . حالل را خارج كنيدعيسپس ما.  مبدل گشتاور را تكان داده تا قسمتهاي داخلي آن تميز شود-٣
 .ه طور کامل خالي شود قسمتهاي داخلي مبدل گشتاور را با هواي فشرده تميز كنيد به طوري كه داخل آن ب-٤
 .را به داخل آن بريزيد) ATF( روغن گيربکس -۵
 .روغن گيربكس را تخليه كنيدسپس  مبدل گشتاور را تكان داده تا قسمتهاي داخلي آن كامالً تميز شود -٦
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 بازديد و تعمير ٧٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 پمپ روغن گيربكس
 اتعبازكردن قط

 .قطعات را به ترتيب نشان داده شده در شكل باز نمائيد

 
 

 چرخ دنده داخلي) ٥ ب بندي آرينگ ) ١
 چرخ دنده خارجي) ٦ رينگ آب بندي ) ٢
 پوسته پمپ) ٧ درپوش پمپ) ٣
  پمپجنفال) ٤

 

 

نكته قابل توجه در خصوص باز كردن چرخ دنده            
 داخلي و خارجي

قبل از باز كردن چرخ دنده هاي داخلي و خارجي آنها            
 .را با رنگ عالمت گذاري كنيد
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 ٧٩  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 :بازديد
 را بازديد نموده و قطعاتي كه معيوب              قطعات زير 

 .مي باشند تعويض كنيد
هاي آنها   دنده كه ياخارجي،درصورتي داخلي دنده  چرخ-١

 .آسيب ديده يا ساييده شده باشند
 .رينگ آب بندي شكسته يا ساييده شده-٢

 يلق -٣

 
 

 رديف محل اندازه گيري ستاندارد لقيحد ا حداكثر لقي

mm ۰۸/۰ mm ۰۴/۰~۰۲/۰ ١ فاصله دنده تا درپوش پمپ 

mm ۲۵/۰ mm ۲۱/۰~۱۴/۰ ٢ فاصله چرخ دنده بيروني تا هاللي 

mm ۲۵/۰ mm ۲/۰~۰۵/۰ ٣ فاصله چرخ دنده بيروني تا پوسته 

mm ۴۰/۰ mm ۱۶/۰~۰۴/۰ ٤ فاصله رينگ آب بندي روغن تا شيار رينگ 
 
 

۱۲۳ 

۱۲۴ 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 بازديد و تعمير ٨٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 بوش چرخ دنده داخلي كه درداخل بوش پوسته             -٤
پمپ قرارمي گيرد، در صورت آسيب ديدگي يا ساييده         

 .شدن

 :قطر خارجي بوش پوسته پمپ
mm ۹۰۰/۳۷حداكثر 

 : داخلي بوش چرخ دنده داخليرقط
٠٧٥/٣٨ mmحداكثر 

 سوار كردن قطعات

 

 

 به هنگام سوار كردن دقت كنيد كه عالمتهاي روي           -١
چرخ دنده هاي داخلي و خارجي پمپ به سمت در پوش     

 .پمپ قرار گيرند
 . پمپ را نصب نمائيدج فالن-٢

 

 

 

 . پوش پمپ روغن را نصب نمائيد در-٣

 :گشتاور سفت كردن
)cm-kg۱۴۰~۱۱۰(N.m۱۴∼۱۱
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 ٨١  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 . رينگ هاي آب بندي را نصب نمائيد-٤

 :قطر خارجي رينگ آب بندي

mm:B
mm:A

43

44

 

 

 

 پس از اينكه مجموعه به طور كامل بر روي هم               -٥
سوار شد شفت پمپ روغن را نصب كرده و مطمئن             

 .شويد كه چرخ دنده ها به راحتي مي چرخند
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 بازديد و تعمير ٨٢ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 كالچ جلو
 بازكردن قطعات

 .ا به ترتيب نشان داده شده در شكل باز نمائيدقطعات ر

 
 

 نگهدارنده فنر) ٦ خار فنري) ١
 فنر برگشت) ٧ صفحه نگهدارنده ) ٢
 پيستون) ٨ صفحات محرك و متحرك) ٣
 رينگ هاي آب بندي) ٩ صفحه بشقابي) ٤
 كاسه كالچ عقب) ١٠ خار فنري) ٥
 

 

 

 :زكردن قطعاتهنگام با نكته قابل توجه به
 جلولقي كالچ 

قبل از باز كردن قطعات كالچ جلو لقي آن را اندازه               
 .بگيريد

 mm۸/۱∼۶/۱  :لقي كالچ جلو

 :توجه
اگر لقي در محدودة مشخص شده نبود در هنگام            
نصب قطعات جهت تنظيم از صفحه نگهدارنده             

 .استفاده كنيد
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 ٨٣  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 خار فنري
 فنر كالچ    )(0k130191033فنركالچ ننده كبزارجمعااب

كرده و بوسيله پيچ گوشتي خار فنري را پياده          را جمع 
 .كنيد

 

 

 

 پيستون
يدن هواي فشرده در داخل حفره نشان داده شده         دمبا  

 .رج كنيدپيستون را ازمحل خود خا

 بازديد
قطعات زير را بازديد كرده و در صورت معيوب بودن          

 .تعمير ياتعويض كنيد
 صفحات محرك و متحرك معيوب را از لحاظ               -١

 .آسيب ديدگي يا ساييدگي بازديد كنيد

 

 

 

 ضخامت صفحه محرك
 mm ۶/۱ :اندازه استاندارد

 mm ۴/۱ :ندازه حداقلا
داشتن ترك اي آسيب ديدگي از لحاظ كالچ پيستون  بازديد-٢
 ير شكلغيديدگي ياتب  بازديد كاسه كالچ از لحاظ آسي-٣
 سيب ديدگي آلحاظ از  بازديد سطوح تماس آب بندي-٤
دگي در محل    ييا چسب  نشتي ازلحاظ بازديدساچمه -٥

 قرارگيري آن
 يير شكلغلحاظ ت بازديد نگهدارنده فنر از -٦
  بازديد خار فنري از نظر شكستگي يا ساييدگي-٧
  بازديد فنر از نظر شكستگي يا ضعيف شدن-٨
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 بازديد و تعمير ٨٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 :طول آزاد فنر
mm ۲/۲۶

  بازديد بوش كاسه كالچ از نظر ساييدگي-٩

 :قطر داخلي بوش كاسه كالچ
 : حداكثر

mm ۰۷۵/۴۴

 

 

 

 :سوار كردن قطعات
زده و آن   ) ATF( روغن   ، به رينگ آب بندي داخلي    -١

 .را داخل كاسه كالچ عقب نصب نمائيد
زده و آن   ) ATF( روغن ،بندي خارجي   به رينگ آب   -٢

 .را بر روي پيستون نصب كنيد
آوردن فشار يكنواخت به       پيستون را با وارد          -٣

كناره هاي آن در محل خود نصب كرده ومراقب باشيد         
 .كه رينگهاي آب بندي آسيب نبيند

 

 

 

 .نصب كنيد  راها فنرهاي برگشت و نگهدارنده فنر-٤
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 ٨٥  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 . خار فنري را نصب كنيد-٥
را روي  ) 0K130191031(جمع كننده فنر كالچ     ) ١

نگهدارنده فنر قرار داده و تنها به انداز ه اي فشار دهيد           
 . فنري نصب گرددركه خا

 .ب كنيدنصخار فنري را داخل شيار ) ٢
 .بازنمائيدرا ابزار جمع كننده فنر كالچ ) ٣

 

 

 

 صفحه بشقابي را از سمت مخروطي آن مطابق             -٦
سپس صفحات  . شكل بر روي پيستون نصب نمائيد       

 .محرك و متحرك رانصب نمائيد

 :توجه
 - محرك -متحرك  -محرك -متحرك: ترتيب نصب 

  محرك-متحرك

 

 

 

 صفحه نگهدارنده را به شكلي كه قسمت پله دار آن           -٧
به سمت باال باشد نصب كرده سپس خار فنري را               

 .نصب كنيد
 . لقي كالچ جلو را بررسي نمائيد-٨
لقي بين خار فنري و صفحه نگهدارنده كالچ جلو را          ) ١

 .با فيلر اندازه بگيريد

 :لقي كالچ جلو
mm ۸/۱ ~ ۶/۱

١٤٠ 

١٣٩ 

١٣٨ 
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 بازديد و تعمير ٨٦ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 .ندارد نباشد باانتخاب يك صفحه نگهدارند مناسب كار تنظيم راانجام دهيداگر لقي در محدوده استا) ٢

mm ۲/۵ mm ۴/۵ mm ۶/۵ 

mm ۸/۵ mm ۰/۶ mm ۲/۶ 
 

 

 

 . عملكرد كالچ جلو را برسي نمائيد-٩
 .مجموعه كالچ را بر روي پمپ روغن قرار دهيد) ١
ستفاده از هواي فشرده و از طريق مجراي             با ا ) ٢

لو را بررسي    جعملكرد كالچ    ) مطابق شكل (روغن  
 .نمائيد

 :فشار هوا
 kg/cm2۰/۴(kpa۳۹۲وpsi۵۷( حداكثر 

 :احتياط
 .دينک ثانيه از هواي فشرده استفاده ن٣بيش از 

 

 

 

 جلو روغن گيربكس بريزيد تاجايي       در داخل كالچ  ) ٣
 .كه پيستون آن كامالً توسط روغن پوشانده شود

 

 

 

ي كه هواي فشرده از مجراي        مبررسي كنيد هنگا   ) ٤
روغن عبور مي دهيد هيچ حبابي از بين پيستون و              

 .محل آب بندي كاسه كالچ خارج نشود

 :ر هوافشا
 kg/cm2۰/۴ (kpa۳۹۲ وpsi۵۷( :حداكثر

 :اطياحت
 . ثانيه از هواي فشرده استفاده نكنيد٣بيش از 
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 ٨٧  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 كالچ عقب
 باز كردن قطعات

 . داده شده در شكل باز نمائيدقطعات را به ترتيب نشان

 
 
 رنگهدارنده فن) ٦ خار فنري) ١
 فنر برگشت) ٧ صفحه نگهدارنده) ٢
 پيستون) ٨ صفحات محرك ومتحرك) ٣
 رينگهاي آب بندي) ٩ صفحه بشقابي) ٤
 كاسه كالچ عقب) ١٠ خار فنري) ٥
 
 
 
 

  قطعاتننكته قابل توجه به هنگام باز كرد

 

 

 لقی کالچ عقب
 .اندازه بگيريد ي آنراقالچ عقب لقبل از باز كرن ك

 :ي كالچ عقبقل
mm ۰/۱ ~ ۸/۰

 :توجه
اگرلقي در محدوده استاندارد نبود با انتخاب يك           
 .صفحه نگهدارنده مناسب آن را تنظيم نمائيد             

 ) ٩٠مراجعه به صفحه (
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 بازديد و تعمير ٨٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 :خار فنري
 )0K130191031(كننده فنر كالچ      جمع اربزبا استفاده از ا   

فنر كالچ را جمع كرده سپس خار فنري را با يك                  
 .پيچ گوشتي درآوريد

 

 

 

 :پيستون
 ،با دميدن هواي فشرده در حفره مجراي روغن               

 .پيستون را از جاي خود خارج كنيد
 
 

 
 
 

 :بازديد
ت زير را بازديد كرده و در صورت معيوب بودن          قطعا

 . تعويض نمائيداتعمير ي
صفحات محرك و متحرك از لحاظ آسيب ديدگي يا         -١

 ساييدگي

 

 

 

 ضخامت صفحه محرك
mm ۶/۱ :اندازه استاندارد 
mm ۴/۱ :اندازه حداقل 

 حاظ آسيب ديدگي يا وجود تركاز ل:  پيستون كالچ-٢
  از لحاظ آسيب ديدگي يا تغيير شكل: كاسه كالچ-٣
  از لحاظ آسيب ديدگي: سطوح تماس آب بندي-٤
 از لحاظ وجود نشتي يا چسبندگي در             : ساچمه -٥

 محل آن
  نگهدارنده فنر، از لحاظ تغيير شكل-٦
  خار فنري، از نظر شكستگي يا فرسودگي-٧
 گي يا ضعيف شدن فنر، از نظر شكست-٨
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 ٨٩  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 ٢/٢٦ mm: طول آزاد فنر
 سوار كردن قطعات

) ATF(ب بندي داخلي روغن گيربكس       آ به رينگ     -١
 .زده و سپس آنرا داخل كاسه كالچ عقب نصب كنيد

) ATF( به رينگ آب بندي خارجي روغن گيربكس          -٢
 .بر روي پيستون نصب كنيدن را آزده وسپس 

 

 

 

آن  كناره هاي به فشاريكنواخت واردآوردن رابا پيستون-٣
كنيد به هنگام نصب پيستون    دقت.كنيد خودنصب درمحل

 .رينگهاي آب بندي آسيب نبيند
 فنرهاي برگشت و نگهدارنده فنر را در داخل                -٤
 .يستون نصب كنيدپ

 

 

 

 . خار فنري را نصب كنيد-٥
ابزارمخصوص را روي نگهدارنده فنر قرار دهيد          ) ١

سپس  آن را تا حدي فشرده كنيد كه خار فنري نصب             
 .گردد

 .خار فنري را در داخل شيار نصب نمائيد) ٢
 . كنيدابزار مخصوص را باز) ٣
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 بازديد و تعمير ٩٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 صفحه بشقابي را با توجه به اينكه سمت مخروطي          -٦
نصب نمائيد  ) مطابق شكل (آن به سمت پيستون باشد      

 .سپس صفحات محرك و متحرك را نصب نمائيد

 :توجه
 -  محرك -متحرك   -  محرك -متحرك  : ترتيب نصب 

  محرك-متحرك 

 

 

 

ه دار آن رو    پل صفحه نگهدارنده را درحاليكه قسمت     -٧
.به باالست نصب كرده، سپس خار فنري را نصب كنيد

 . لقي كالچ عقب را بررسي كنيد-٨
لقي بين خار فنري و صفحه نگهدارنده كالچ جلو را با            

 .فيلر اندازه بگيريد

 mm ۰/۱ ~ ۸/۰ : ي كالچ عقبلق

اگر لقي در محدوده استاندارد نبود با استفاده از            ) ٢
 .يك صفحه نگهدارنده مناسب آن را تنظيم كنيد

 :اندازه هاي صفحات نگهدارنده
mm ۰/۶ mm ۸/۵ mm ۶/۵ mm ۴/۵ mm ۲/۵ mm ۰/۵ mm ۸/۴ 

 . عملكرد كالچ عقب را بررسي كنيد-٩

 

 

كالچ عقب و جلو را سوار كرده سپس مجموعه             ) ١
 .كالچ را بر روي پمپ روغن قرار دهيد

با بكار بردن هواي فشرده از طريق مجراي روغن          ) ٢
 .عملكرد كالچ عقب را بررسي كنيد

 :فشار هوا
kg/cm2۰/۴ (kpa۳۹۲وpsi۵۷(حداكثر 
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 ٩١  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 :توجه
 . ثانيه از هواي فشرده استفاده نكنيد٣بيش از 

را داخل كالچ عقب بريزيد      ) ATF(روغن گيربكس   ) ٣
 .تا جايي كه پيستون كامالً با روغن پوشانده شود

 

 

 

دن هواي فشرده از      بربکاربررسي كنيد هنگام      ) ٤
طريق مجراي روغن، هيچ حبابي از بين پيستون و              

 .محل آب بندي كاسه كالچ خارج نگردد

 :فشار هوا
kg/cm2۰/۴(kpa ۳۹۲وpsi۵۷ (حداكثر

 :اطياحت
 . ثانيه از هواي فشرده استفاده نكنيد٣بيش از 
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 بازديد و تعمير ٩٢ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 ترمز توپي كالچ عقب
 باز كردن قطعات

 .در شكل باز نمائيدقطعات را به ترتيب نشان داده شده 

 
 دنده داخلي كالچ عقب) ٣ توپي كالچ عقب) ٢ نريفخار) ١ 

 

 

 :بازديد
قطعات زير را بررسي كرده و در صورت معيوب              

 .بودن تعويض كنيد
  ازلحاظ شكستگي يا ساييدگي، فنريخار-١
 سيب ديدگي يا ساييدگيآدنده داخلي، از لحاظ  -٢

 

 

 :سوار كردن قطعات
 . توپي كالچ عقب را در داخل دنده داخلي قرار دهيد-١

 :توجه
 كالچ عقب و دنده داخلي رابا يكديگر           يدنده هاي توپ 
 .تنظيم  كنيد

 . خار فنري را نصب كنيد-٢
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 ٩٣  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 توپي كاسه اي
 باز كردن قطعات
 .رتيب نشان داده شده در شكل پياده كنيدقطعات را به ت

 

 دنده داخلي) ٤ )P(فنر دنده موقعيت پارك ) ١
 توپي محرك) ٥ دنده موقعيت پارك) ٢
 پين) ٦ خار فنري) ٣

 

 

 :نكته قابل توجه هنگام بازكردن قطعات
 (P)چرخ دنده موقعيت پارك

با فشار دادن دو پيني كه از كناره دنده داخلي بيرون             
زده است فنر دنده موقعيت پارك راخارج كرده و بدين          

ز توپي محرك خارج     طريق دنده موقعيت پارك را ا        
 .نمائيد

 

 

 

 :بازديد
 هاقطعات زير را بازديد و در صورت مشاهده عيب آن          

 .را تعويض نمائيد
  خار فنري از نظر شكستگي يا ساييدگي-١
  دنده ها از نظر آسيب ديدگي يا ساييدگي-٢
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 بازديد و تعمير ٩٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 :بستن قطعات
 توپي محرك را در دنده داخلي قرار داده و خار               -١

 .فنري آن را نصب نمائيد

 

 

 

 دنده موقعيت پارك را به شكلي كه قسمت پله دار             -٢
 . نصب كنيدآن رو به باال باشد برروي توپي محرك

 به پين ها وازلين بزنيد تا آنها را در موقعيت                  -٣
 سپس آنها را در داخل توپي محرك نصب          ،نگاهداشته

 .كنيد

 

 

 

 . فنر دنده موقعيت پارك را نصب كنيد-٤

 

۱۶۵ 

۱۶۴ 

۱۶۳ 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ٩٥  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 حلقه داخلي كالچ يكطرفه
 :بازكردن قطعات

 . در شكل باز كنيدترتيب نشان داده شدهقطعات را به 

 

 حلقه داخلي كالچ يكطرفه) ۳ )عقب(قفسه نگهدارنده به مجموعه سياره اي ) ۲ خار فنري ) ١

 

 

 :بازديد
ررسي كرده و در صورت مشاهده        قطعات زير را ب    

 .عيب آنها را تعويض نمائيد
 خار فنري از نظر شكستگي يا ساييدگي-١
  دنده ها ازنظر شكستگي يا ساييدگي-٢
  حلقه داخلي كالچ يك طرفه ازنظر ساييدگي-٣
 )دنده هاي سياره اي(دنده پينيون   نحوه گردش چرخ-٤

 

 

 

 .نيون و قفسه را كنترل نمائيدي لقي ما بين واشر پ-٥

 :ميزان لقي
mm ۸/۰حداكثر 
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 بازديد و تعمير ٩٦ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 :بستن قطعات
قفسه نگهدارنده مجموعه سياره اي عقب را در داخل           
حلقه داخلي كالچ يكطرفه نصب كرده سپس خار فنري         

 .صب كنيدرا ن

 
 
 

 )سرو(كنترل كننده خودكار باند 
 قطعات را به ترتيب نشان داده شده در شكل پياده نمائيد

 
 
 ب بندي داخليآرينگ ) ٤ شتگفنر بر) ١

 نگهدارنده) ٥ پيستون كنترل كننده خودكار) ٢
 رينگ آب بندي) ٦ رينگ آب بندي خارجي) ٣
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 ٩٧  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 :بازديد
قطعات زير را بازديد كرده و درصورت معيوب بودن          

 .آنها را تعويض نمائيد
  پيستون از نظر آسيب ديدگي يا ساييدگي-١
  فنر برگشت از نظر ضعيف شدن-٢

4947: طول آزاد فنر ~ 

 

 

 

 :سوار كردن قطعات
 به رينگهاي آب بندي داخلي و خارجي روغن                -١

گيربكس زده سپس آنها را بر روي پيستون مجموعه          
 .كنترل كننده خودكار نصب كنيد

 

 

 

 بندي روغن گير بكس ماليده سپس آن        به رينگ آب   -٢
 .را روي نگهدارنده سوار نمائيد

 مجموعه نگهدارنده وپيستون را بر روي هم سوار          -٣
 .كنيد
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 بازديد و تعمير ٩٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 باند ترمزي

 :بازديد
قطعات زير را بازديد كرده ودر صورت معيوب بودن          

 .دآنها را تعويض نمائي
  باند ترمزي، از نظر آسيب ديدگي يا ساييدگي-١

 )جلو(جموعه دنده سياره اي مقفسه 

 

 

 :بازديد
 ،قطعات زيررا بازديد كرده و درصورت معيوب بودن        

 .ا را تعويض نمائيدهآن
 )دنده هاي سياره اي(چرخش پينيون ) ١
 .ينيون و قفسه را كنترل كنيدپبين واشر لقي ) ٢

 mm ۸/۰حداكثر : لقي مجاز

 :كالچ يكطرفه

 

 

 بازديد
قطعات زير را بازديد كرده و در صورت معيوب بودن          

 .آنها را تعويض نمائيد
  نحوه عملكرد كالچ يكطرفه-١
ي مجموعه حلقه داخلي آن      كالچ يكطرفه را بررو     ) ١

 .نصب كنيد
مطمئن شويد هنگامي كه كالچ يكطرفه را نگه داشته         ) ٢

و حلقه داخلي را مي چرخانيد كالچ به نرمي فقط در              
 .يك جهت مي چرخد

  بوش، از نظرساييدگي-٢

 ۱۷۶ ٠٦٣/١٣٠ mmحداكثر : قطر داخلي بوش
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 ٩٩  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 ترمز دنده پايين و عقب
 :بازديد

قطعات زير را بازديد كرده و در صورت معيوب بودن          
 .آنها را تعويض نمائيد

نظر آسيب ديدگي يا    از متحرك صفحات محرك يا   -١
 .ساييدگي

 

 

 

 :ضخامت صفحه محرك
 ٦/١ mm: اندازه استاندارد

 ٤/١ mm: دازه حداقل ان
 .خار فنري، از  لحاظ شكستكي يا ساييدگي-٢
 .ين يا عقب از لحاظ تغيير شكلئ توپي ترمز دنده پا-٣
 . فنر، از لحاظ شكستگي يا ضعيف شدن-٤

 ٧/٢٧ mm: طول آزاد فنر
 .سيب ديدگي ياساييدگيآازنظر :  پيستون-٥

  سطح تماس محل آب بندي پوسته گيربكس-٦
  ديدگياز نظر آسيب
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 بازديد و تعمير ١٠٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 گاورنر
 :باز كردن قطعات

 .ه شده در شكل باز كنيدقطعات را به ترتيب نشان داد

 
 غالف سوپاپ) ٤ پين استوانه اي) ١
 بست نگهدارنده) ٥ دنده متحرك) ٢
 فيلتر) ٦ سوپاپ) ٣
 .ريد مجموعه گاورنر را با گيره ثابت نگهدا-١
 . پين استوانه اي را از چرخ دنده متحرك گاورنر بيرون آوريد-٢
 . دنده متحرك گاورنر راباز كنيد-٣
 . غالف سوپاپ گاورنر را باز كنيد-٤
 . بست نگهدارنده فيلتر را باز كنيد-٥
 . فيلتر راباز كنيد-٦

 :بازديد
 .كنيد دنده متحرك گاورنر را از لحاظ آسيب ديدگي ياساييدگي بازديد -١
 . فيلتر را از لحاظ آسيب ديدگي يا گرفتگي بازديد كنيد-٢
  سوپاپ گاورنر را از لحاظ هر گونه آسيب ديدگي بازديد كنيد-٣

 :بستن قطعات
 .فيلتر را بروري سوپاپ گاورنر قرار داده سپس يك بست جديد بر روي آن نصب كنيد-١
 . سوپاپ گاورنر را در داخل غالف سوپاپ قرار دهيد-٢
 . چرخ دنده متحرك گاورنر را نصب كنيد-٣
 .مجموعه گاورنر را بر روي گيره ثابت كنيد-٤
 . يك پين استوانه اي جديد را نصب كنيد-٥
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 ١٠١  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 مجموعه شير كنترل
 :موارد احتياطي

 .اشدب ميشيركنترل از دقيق ترين و پيچيده ترين قطعات گيربكس قطعات بهنگام جابجاكردن شير كنترل دقت نمائيد زيرا ) ١
 .د تا در تشخيص قطعات مشابه دچار اشتباه نشويدنيقطعات بازشده را بطور منظم و به ترتيبي دركنار هم بپچي) ٢
د يدر صورتي كه كالچ و يا باند ترمزي دچار سوختگي شوند مجموعه شير كنترل را باز كرده و بطور كامل تميز كن                        ) ٣

 .وماتيك خراب شده باشد انجام دهيداين عمل را همچنين در هنگامي كه روغن گيربكس ات

 :پياده كردن قطعات
 .قطعات را به ترتيب نشان داده شده در شكل باز كنيد

 
 سوپاپ پشتيبان دريچه گاز) ١٢  سوپاپ تعويض دستي)١
 سوپاپ دنده معكوس) ١٣  صافي روغن)٢
 فنر) ١٤ ير كنترل نيم تنه پايين ش)٣
 صفحه كناري) ١٥  صفحه جدا كننده)٤
 سوپاپ تصحيح كننده) ١٦  )درصورت موجودبودن( و فنر شير اطمينان دريچه گاز  ساچمه)٥
 ٢-٣سوپاپ تغيير دنده ) ١٧ و فنر) يسفاري( شير يك طرفه روزنه اي )٦
 فنر) ١٨ صفحه زيرين) ٧
 ٢-٣نگي تغيير دنده فش) ١٩ )اريفيس(شير يك  طرفه روزنه اي ) ٨
 ١-٢سوپاپ تغير دنده ) ٢٠ صفحه كناري) ٩

 فنر) ٢١ سوپاپ خالء دريچه گاز) ١٠
 )بقيه در صفحه بعد               (صفحه كناري) ٢٢ فنر) ١١
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 بازديد و تعمير ١٠٢ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 نشيمنگاه فنر) ٢٧ فنر) ٢٣
 فنر) ٢٨ سوپاپ قفل دوم) ٢٤
 سوپاپ رگوالتور فشار) ٢٩ غالف سوزن رگوالتور فشار) ٢٥
 نيم تنه باالي شيركنترل) ٣٠ گي رگوالتور فشارنشف) ٢٦

 :بازديد
 .قطعات زير را كنترل كرده درصورت مشاهده عيب آنها را تعويض نمائيد

  سوپاپها، از نظر آسيب ديدگي يا ساييدگي-١
  گذرگاه روغن از نظر آسيب ديدگي-٢
  بدنه شير كنترل از نظر ترك خوردگي يا آسيب ديدگي-٣
 ام از سوپاپها عملكرد هر كد-٤
  فنر، از نظر ضعيف شدن-٥

 اندازه فنرها
 نام فنر )ميلي متر(قطر خارجي  )ميلي متر(طول آزاد  )ميلي متر(قطر مفتول 

 پشتيبان دريچه گاز ٣/٧ ٠/٣٦ ٨/٠

 دنده معكوس ٥٠/٥ ٩/٢١ ٥٥/٠

 ٢-٣تغيير دنده  ٩/٦ ٠/٤١ ٧/٠

 ١-٢تغيير دنده  ٥٥/٦ ٠/٣٢ ٥٥/٠

 قفل دوم ٥٥/٥ ٥/٣٣ ٥٥/٠

 رگوالتور فشار ٧/١١ ٠/٤٣ ٢/١

 شيراطمينان دريچه گاز ٠/٧ ٢/١١ ٩/٠

 يس يك طرفهاريف ٠/٥ ٥/١٥ ٢٣/٠

 يت سوپاپ هاقعمو

 
 

۱۸

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ١٠٣  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 بستن قطعات
 فنر، نشيمنگاه فنر، فشنگي     ،التور فشار  سوپاپ رگو  -١
 .والتور فشار و غالف آن را نصب كنيدگر
 . سوپاپ قفل دوم و فنر را نصب كنيد-٢
 . صفحه كناري را نصب كنيد-٣

 :گشتاور سفت كردن
)kg.cm۳۵~۲۵ (N.m ۴/۳~۵/۲

 

 

 

 .نصب كنيدرا  ١-٢يردنده فنر وسوپاپ تغي-٤
را ٢-٣تغييردنده فنروسوپاپ،٢-٣تغييردنده فشنگي-٥

 .نصب كنيد
 .سوپاپ تصحيح كننده رانصب كنيد-٦
 .صفحه كناري را نصب كنيد-٧

 :گشتاور سفت كردن
)kg.cm٢٥~٣٥( N.m ٥/٢~٤/٣

 

 

 

 .ه معكوس را نصب كنيد سوپاپ و فنر دند-٨
 . سوپاپ پشتيبان دريچه گاز و فنر آنرا نصب كنيد-٩

 .ه گاز رانصب كنيدچ سوپاپ خالء دري-١٠
 . صفحه كناري رانصب كنيد-١١

 :گشتاور سفت كردن
)kg.cm٢٥~٣٥( N.m ٥/٢~٤/٣
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 بازديد و تعمير ١٠٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 باقطر هاي( )سياريف(ه ايروزن طرفه يك شيرهاي -١٢
mm۲وmm۵/۱(گاز دريچه  ساچمه آزادكنندهوونيزفنرها 

تنه پايين شير كنترل مطابق شكل  نيم رادر  آن فنر و
 .نصب كنيد

 

 

 

) mm۲با قطر   ) (سياريف( شير يك طرفه روزنه اي      -١٣
 . مطابق شكل نصب كنيدرا در نيم تنه باال

 

 

 

 صفحه جدا كننده را بر روي نيم تنه پايين نصب            -١٤
نگه داشته ، سپس     ثابت  كرده و آن را توسط گيره          

 .مجموعه را بر روي نيم تنه بااليي نصب كنيد
 . پيچهارا با گشتاور مشخص سفت كنيد-١٥

 :سفت كردنگشتاور 
)kg.cm٢٥~٣٥( N.m ٥/٢~٤/٣A:
)kg.cm٢٥~٣٥( N.m ٥/٢~٤/٣B:
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 ١٠٥  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 . صافي روغن رانصب كنيد-١٦

 :گشتاور سفت كردن
)kg.cm٣٠~٤٠( N.m ٣~٤

 

 

 

شيركنترل را برگردانيد به طوري كه          مجموعه    -١٧
 .بتوانيد صفحه زيرين آن را نصب كنيد

 :گشتاور سفت كردن
)kg.cm٢٥~٣٥( N.m ٥/٢~٤/٣

 . سوپاپ تعويض دستي رانصب كنيد-١٨

۱۸۹ 

۱۸۸ 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 بازديد و تعمير ١٠٦ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 ديفرانسيل
 باز كردن قطعات

 .قطعات را به ترتيب نشان داده شده در شكل باز كنيد

 
 دنده سر پلوس) ٦ كرانويل) ١
 )دنده سر پلوس(واشر بغل ) ٧ پين) ٢
 كنس داخلي بلبرينگ ديفرانسيل) ۸ زگرد هرشافت دنده) ٣
 )محرك(دنده كيلومتر شمار ) ۹ دنده هرزگرد) ٤
 هوزينگ) ۱۰  )دنده هرزگرد(واشر بغل ) ٥

 نكات قابل توجه به هنگام بازكردن قطعات

 

 

 
 دنده ها) لقي(بررسي ميزان حركت طولي مجاز 

 ودنده هاي سرپلوسي قطعات،لقي دنده ها ازبازكردن قبل
 استانداردنبود بگيريد،اگردرمحدوده هرزگردرااندازه

 .مجموعه ديفرانسيل بايدتعويض گردد

 :لقي دنده ها
 mm۱/۰~۰۲۵/۰: اندازه استاندارد

 mm۵/۰: اندازه حداكثر
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 ١٠٧  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 :پين استوانه اي
 .ه هرزگرد باز كنيد     دپين استوانه اي را از شافت دن        

براي اين كار هوزينگ ديفرانسيل را به گيره بسته و             
و چكش پين را خارج       ) mm۴با قطر (بوسيله سنبه    

 .سازيد

 :توجه
به هنگام بستن هوزينگ به گيره از صفحات فلزي ) الف

محافظ دردو طرف گيره استفاده كنيد تا به هوزينگ            
 .سيبي نرسدآ
سنبه را در سوراخ پين از سمت كرانويل وارد              ) ب

 .نمائيد

 

 

 كنس داخلي بلبرينگ ديفرانسيل
سمت مخالف (اخلي بلبرينگ ديفرانسيل را كنس د-١

 با استفاده از صفحه مخصوص) كرانويل
)0K130175A18( ومتعلقات آن)0K130175A16 (

 از)0K201171AA0(از مجموعه ابزاربلبرينگ كش
 .هوزينگ جدا نمائيد

 

 

 

را ) رانويلكسمت  (ل   كنس داخلي بلبرينگ ديفرانسي    -٢
) 0K670990AA0(كش ابزار بلبرينگ  توسط مجموعه 

 .خارج كنيد
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 بازديد و تعمير ١٠٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 :بازديد
قطعات زيررا بررسي كرده و درصورت مشاهده عيب        

 .آنها را تعويض كنيد
  از نظر آسيب ديدگي يا ساييدگي،دنده ها-١
 خوردگي يا آسيب ديدگي ترك ظر از ن، هوزينگ-٢
  از نظر آسيب ديدگي، بلبرينگ ها-٣

 

 

 

 :بستن قطعات
 دنده كيلومتر شمار را بر روي مجموعه هوزينگ و          -١

 .كرانويل با دقت نصب كنيد

 

 

 

 .  كنسهاي داخلي بلبرينگ ديفرانسيل را نصب كنيد-٢
) كرانويل مخالف سمت( را ديفرانسيل بلبرينگ داخلي كنس )١

) 0K130175A11(ابزارواسطه نصب بلبرينگ     باكمك
بر روي مجموعه هوزينگ و كرانويل توسط پرس             

 .نصب كنيد

سمت (كنس داخلي بلبرينگ ديفرانسيل سمت ديگر        ) ٢
 . را نيز به همين روش نصب كنيد)كرانويل

 :احتياط
در صورت باز كردن بلبرينگها مجدداً از آنها استفاده      

 .نيدکن
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 ١٠٩  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

همزمان   واشرهاي تنظيم و دنده هاي سرپلوس را        -٣
در داخل هوزينگ قرار داده، سپس آنها را به سمت              

چرخانيد بطوريكه با سوراخ سمت         دنده هرزگرد ب    
 .پلوس در يك راستا قرارگيرند

 

 

 

 دنده هرزگرد و واشرهاي تنظيم مربوطه را در             -٤
 .داخل هوزينگ نصب كنيد

 . شافت دنده هرزگرد را نصب كنيد-٥
د كه   پين را نصب كرده و آن را طوري جا بزني               -٦

 .هوزينگ خارج نشود

 

 

 

 را به     ها دنده هاي سرپلوس و دنده هرزگرد        يلق-٧
 .ترتيب زير كنترل و تنظيم نمائيد

پلوسهاي چپ و راست را در داخل ديفرانسيل             ) ١
 .نصب كنيد

 . شكل قرار دهيدVپلوسها را بر روي پايه هاي ) ٢
 .لقي دنده هرزگردها را اندازه بگيريد) ٣

 :ميزان لقي
 mm۱/۰~۰۲۵/۰: استاندارد

 mm۵/۰: حداكثر
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 بازديد و تعمير ١١٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

ا ب اگر ميزان لقي از حداستاندارد بيشتر باشد               -٨
دول زيرميزان لقي را     جانتخاب واشرتنظيم براساس     

 .تنظيم كنيد

 :توجه
 ).از واشرهاي تنظيم باضخامت هاي يكسان استفاده كنيدردو طرف ديفرانسيل د(

 عالمت مشخصه ضخامت

mm ۲ 0 
mm ۱/۲ 1 
mm ۲/۲ 2 
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 ١١١  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

  خروجيدنده
 :باز كردن قطعات

 
 روجیدنده خ) ۳ بلبرينگ دنده خروجی) ۲ بلبرينگ دنده خروجی) ۱

 

 

  باز كردن قطعات هنگامبه توجه قابل نكات
 : بلبرينگهاي دنده خروجي

حقات لو م ) 0k130175A18(ايصفحه ابزار  با استفاده از    
از مجموعه ابزار بلبرينگ كش      ) 0k130175A15(آن  

 .بلبرينگهاي دنده خروجي را خارج كنيد

 :تياطاح
دنده خروجي را با يك دست نگهداريد تا به هنگام باز            

 .كرن بلبرينگ به زمين نيفتد

 :بازديد
قطعات زير را كنترل كرده و موارد معيوب را تعويض          

 .كنيد

  دنده خروجي، از نظر آسيب ديدگي يا ساييدگي-١
 سيب ديدگيآها از نظر گ بلبرين-٢

 

 

 :بستن قطعات
  استوانه اي توسط ابزار  بلبرينگ دنده خروجي را

)0K130175A13( آن ومتعلقات)0K130175A11 (
خروجي  دنده چرخ برروي بلبرينگ ابزارنصب ازمجموعه
 .نصب كنيد
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 بازديد و تعمير ١١٢ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 دنده واسطه
 :باز كردن قطعات

 .قطعات را به ترتيب نشان داده در شكل باز نمائيد

 
 بلبرينگ دنده واسطه) ٦ مهره قفلي) ١
 شافت دنده واسطه) ۷ گ دنده واسطهنبلبري) ٢
 كنس خارجي بلبرينگ) ۸ بوش فاصله پركن) ٣
 كنس خارجي بلبرينگ) ۹ دنده واسطه) ٤
 واشر تنظيم) ٥
 
 

  :نكات قابل توجه به هنگام باز كردن قطعات

 

 

 :مهره قفلي
توسط ابزار نگهدارنده شافت      شافت دنده واسطه را      

 .به گيره بسته و مهره قفلي را خارج كنيددنده واسطه 

 :توجه
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به قطعات در هنگام          

 .اييدنصب آنها به گيره از صفحات محافظ استفاده نم
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 ١١٣  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 :كنس خارجي بلبرينگ
خارجي  كنس)0K130170012(مخصوصازابزار بااستفاده

 . سازيدجبلبرينگ را از دنده واسطه خار

 

 

 

 :بازديد
ه و موارد معيوب را تعويض      قطعات زير را بازديد كرد    

 .كنيد
 سيب ديدگي ياساييدگيآ دنده واسطه، ازنظر -١
  ازنظر آسيب ديدگي ياساييدگي، بلبرينگها-٢

 

 

 

 :بستن قطعات
 با استفاده از پرس و به كمك يك صفحه فوالدي              -١

ل خودجا  حها را در م    مناسب كنسهاي خارجي بلبرينگ   
 .بزنيد
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 بازديد و تعمير ١١٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 بلبرينگ دنده واسطه را بر روي شافت آن نصب             -٢
 بوش وبلبرينگ   ،واشر تنظيم  ،   كنيد سپس دنده واسطه   

 .را نصب كنيد

 

 

 

 واسطه ستفاده از ابزار نگهدارنده شافت دنده        با ا  -٣
)0K130191034 (      شافت دنده واسطه را روي گيره

محكم بسته سپس مهره قفلي را تا حد مشخص سفت           
 . كنيد

 :گشتاور سفت كردن
)m.kg13(m.N128

 : توجه
 نصب  مسيب ديدن قطعات در هنگا    آبراي جلوگيري از    

 .اده كنيدآنهابه گيره از صفحات محافظ استف

 

 

 

و   يرس ميزان پيش بار بلبرينگ دنده واسطه را بر         -٤
 .تنظيم نمائيد

 ابزار    توسط بسته ايد  گيره به محكم را  دنده  در حاليكه )١
0K130191034(اسطهو دنده شافت نگهدارنده

 .دمجموعه را بچرخاني)

 :توجه
سيب ديدگي دنده    آ جلوگيري از هر گونه          جهت

واسطه به هنگام بستن روي گيره از صفحات               
 .ستفاده كنيدامحافظ 
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 ١١٥  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

و نيروسنج فنري يا تورك متر را وصل كرده سپس در             )0K130191020( ابزار الحاقي جهت اندازه گيري پيش بار     ) ٢(
 .حالي كه مهره قفلي را سفت مي كنيد پيش بار را اندازه بگيريد

 

 

 :گشتاور الزم جهت سفت كردن
)kg.m۱۸~۱۳(N.m۱۷۷~۱۲۸

 :ميزان پيش بار
N.m۹/۰~۰۳/۰

)kg.cm۹ ~ ۳/۰(
 :مقدار مشخص شده بر روي نيرو سنج

Kg)۹/۰ ~ ۰۳/۰ (N ۹ ~ ۳/۰
 :توجه

ميزان پيش بار را درست در هنگامي كه شافت              
 .روع به چرخش مي كند بخوانيدواسطه ش

 
 
 
 

 .اور مشخص شده ميزان پيش بار الزم بدست نيايد با انتخاب واشر تنظيم مناسب آن را تنظيم كنيدتشگ اگر با -٥

 ضخامت واشرتنظيم

mm/
mm/
mm/
mm/
mm/
mm/

500

200

160

140

120

100

 

 
 
 

 

 

 :توجه
 د عد ٧اي استفاده شده نبايد از         تعداد واشره ) الف

 .بيشتر باشد
ميزان پيش بار با افزايش ضخامت واشرها كاهش        ) ب

يا به عبارتي ديگر با كاهش ضخامت واشرها         . مي يابد
 .ميزان پيش بار افزايش مي يابد
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 بازديد و تعمير ١١٦ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 مجموعه در پوش بلبرينگ
 :باز كردن قطعات

 .قطعات را به ترتيب نشان داده شده در شكل باز كنيد

 
 در پوش بلبرينگ) ٤ اورينگ) ۳ كنس خارجي بلبرينگ) ۲ كاسه نمد)١

 

 

 نكات قابل توجه هنگام بازكردن قطعات 
 كنس خارجي بلبرينگ

 كنس   )0K130191012( كش با استفاده از ابزاربلبرينگ      
 .خارجي بلبرينگ را خارج كنيد

 :بازديد
قطعات زير را كنترل كرده و موارد معيوب راتعويض          

 .كنيد
  درپوش بلبرينگ ، از نظر آسيب ديدگي-١
  بوش، ا زنظر آسيب ديدگي يا ساييدگي-٢

 

 

 

 :بستن قطعات
س خارجي بلبرينگ را به كمك پرس درداخل             كن -١

 .درپوش جا بزنيد
 كاسه نمد را نيز به كمك پرس  در داخل درپوش              -٢

 .نصب كنيد
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 ١١٧  بازديد و تعمير

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 پوسته بلبرينگ
 :کردن قطعاتباز

 کنس   )0K130170012(کش    با استفاده از ابزار بلبرينگ        
 . را خارج کنيدخارجی بلبرينگ

 :توجه
برای تنظيم پيش بار کنس خارجی بلبرينگ را در               

 .هنگام بستن مجدد قطعات گيربکس نصب کنيد

 

 

 

 :بازديد
قطعات زير را كنترل كرده و موارد معيوب را تعويض          

 .كنيد
 گي پوسته بلبرينگ ، ازنظر آسيب ديد-١
 يدگي دبلبرينگ ازنظر آسيب خارجي  كنس-٢
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  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك
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  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 جمع کردن قطعات گيربکس
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٢٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 جمع كردن قطعات گيربكس
 :مواد احتياطي

ف مي باشد بنابراين پيش از بستن قطعات مي بايست آنها را            يگـيربكس اتوماتيك شامل يك سري قطعات حساس و ظر          -١
ك شكستگي كوچك موجب نشت روغن و تاثير منفي بر عملكرد گيربكس زيـرا حتـي ي  . بـه دقـت مـورد بررسـي قـرار داد       

 .خواهد شد
 سـوراخها و مجـراهاي عـبوري روغـن را به كمك هواي فشرده تميز نموده و بررسي كنيد كه مسير روغن هيچ گونه                         -٢

 .گرفتگي نداشته باشد
 .ات اصطكاكي روغن گيربكس بماليدر و قطعا قبل از بستن قطعات، به تمام اورينگ ها، كاسه نمدها، قطعات دو-٣
ساعت قبل  ٢ چـنانچه بـاند ترمزي و صفحات محرك را با قطعات جديد تعويض مي كنيد در ابتدا آنها را به مدت حداقل                        -٤

 .از نصب در روغن گيربكس غوطه ور نمائيد
 .دنقطعات نوتعويض گردبا  بايد هااورينگو ندي  بب آی تمامي واشرها-٥
 .بوش و بلبرينگ ها وكنسها در جهت و موقعيت صحيح نصب شده اند مطمئن شويد كه -٦
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 ١٢١ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 )١مرحله(جمع کردن قطعات 
 مشخصات گشتاور الزم جهت سفت كردن پيچها

 
 
 

 :طرز عمل
 . از جدول شرح داده شده انتخاب نمائيدتنظيم را) واشرهاي(پيش بار بلبرينگ دنده خروجي راتنظيم نموده و واشر -١

  :توجه
 .براي تنظيم پيش بار بلبرينگ ديفرانسيل از مجموعه ابزار مخصوص نشان داده شده در شكل استفاده كنيد
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٢٢ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 

پــس از تطبــيق عالئــم مشــخص شــده بــا يكديگــر ) ١(
در پوش بلبرينگ را به كمك پرس و با      ) مطـابق شـكل   (

استفاده از ابزار مناسب پس از تنظيم موقعيت پيچهاي         
 .راهنما نصب كنيد

 :گشتاور الزم جهت سفت كردن
)kg.cm۱۴۰~۱۱۰(N.m ۱۴~۱۱

پوسـته مـبدل گشـتاور را بـر روي قالب گيربكس            ) ٢(
 .سوار كنيد

 

 

 

كــنس خارجــي بلبريــنگ و واشــرهاي تنظــيم را از ) ٣(
 مراجعه  ١١١به صفحه   (پوسـته بلبريـنگ خـارج كنـيد         

 )كنيد
مجموعـه دنـده خروجـي را در داخل پوسته مبدل           ) ٤(
 .شتاور قرار دهيدگ

 

 

 

 را به ابزار    ٣كـنس خارجـي پـياده شده در مرحله          ) ٥(
متصل كرده سپس   ) 0K130191A01 (انتخاب واشر 

 .آنها را بر روي مجموعه دنده خروجي سوار كنيد

 :احتياط
نشان داده شده با    (را   رفاصـله موجـود بـر روي ابـزا        

 ابزار حذف   B يا   Aبوسيله چرخاندن قسمتهاي    ) فلـش 
 .كنيد
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 ١٢٣ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

را ) 0K130191A03( عــــدد ابــــزار لوــــله اي۴) ٦(
درموقعيـت هـاي نشان داده شده بر روي پوسته مبدل           

 .گشتاور قرا ردهيد

 

 

 

 )0k130191A03(له ايرا برروي ابزارلو بلبرينگ پوسته) ٧(
) 0k130191A04( تنظيم كرده و چهار عدد ابزار پيچي

را روي آن نصب كنيد سپس آنها را با گشتاور 
 .مشخص شده سفت نمائيد

 :گشتاور الزم جهت سفت كردن پيچ
)kg.cm۶/۲~۹/۱(N.m ۲۶~۱۹

 

 

 

ك بكمرا  ) 0K130191A01( واشـر  انـتخاب ابـزار   ) ٨(
 تـا جاييكه قابليت     )0K130175A03( ابـزارهاي مـيله اي    

در شكل بافلش   ( چرخش دارد بچرخانيد تا ميزان لقي       
 .افزايش يابد) مشخص شده است

 :توجه
ايـن كـار بـراي در جـاي خـود قرار گرفتن بلبرينگ              

 .مي باشد
را درجهت مخالف بچرخانيد تا     انتخاب واشر   ابزار  ) ٩(

 .)فاصله كاهش يابد(پيش بار حذف شود 
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٢٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 و ابزار   )0K130191A04(ه پـيش بار     سـط ابـزار وا  ) ١٠(
را ) 0K130322020(ي انــدازه گــيري پــيش بــاركمكــ

ســواركرده و توســط نيروســنج يــا تــورك مــتر دنــده  
 اندازه گيري   ي را بچرخانـيد تـا مقـدار پيش بار         جـ خرو
 .شود

 

 

 

 افزايش داده تا ميزان پيش بار       B,Aلقي بين نقاط    ) ١١(
 .مشخص شده ايجاد شود

 :ميزان پيش بار
)kg.cm۰/۹~۰/۵(N.m ۹/۰~۵/۰

 :ميزان قرائت شده روي صفحه نيرو سنج
)kg۹/۰~۵/۰(N۹~۵

 :توجه
ش بار را موقعي كه دنده خروجي شروع به         ميزان پي 

 .گردش مي كندبخوانيد

 

 

 

مــيزان لقــي را انــدازه بگــيريد و متناســب بــا لقــي ) ١٢(
 .اندازه گيري شده واشرتنظيم مناسب انتخاب كنيد

 ضخامت واشر تنظيم
)in۰۰۴/۰(mm۱/۰ )in۰۰۶۳/۰(mm۱۶/۰
)in۰۰۵/۰(mm۱۲/۰ )in۰۰۸/۰(mm۲۰/۰ 
)in۰۰۶/۰(mm۱۴/۰ )in۰۲۰/۰(mm۵۰/۰ 
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 ١٢٥ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 :احتياط
لقـي را در دور محـيط اندازه گرفته و متناسب با            ) ١

بيشـترين لقـي از واشرهاي تنظيم مناسب استفاده         
 .كنيد

 ٧ مي توان استفاده كرد      تعداد مجاز واشرهايي كه   ) ٢
 .عدد مي باشد

 .پوسته بلبرينگ راپياده كنيد) ١٣(

 

 

 

 قرار داده و با كمك      راواشرهاي تنظيم مورد نياز   ) ١٤(
يـك ابزار لوله اي مناسب كنس بلبرينگ را توسط پرس           

 .ددر داخل پوسته بلبرينگ جا بزني

 

 

 

 .پوسته بلبرينگ را نصب كنيد) ١٥(
 :گشتاور الزم جهت سفت كردن

)kg.cm۶/۲~۹/۱(N.m ۲۶~۱۹
 :توجه

 :طول پيچ ها از قسمت زير سرپيچ
mm۵/۴۴:A

mm۲۵:B
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٢٦ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 
 

 

 

ــر روی    ) ۱۶( ــده ب ــده ش ــدد خوان ــه ع ــيد ک ــترل کن کن
در . نيروســـنج در محـــدوده مشـــخص شـــده باشـــد

 .کار را آغاز کنيد) ۳( از مرحله اغيراينصورت مجدد
 :پيش بار

)kg.cm۰/۹~۳/۰(N.m ۹/۰~۰۳/۰
 :عدد خوانده شده بر روی نيروسنج

)kg۹/۰~۰۳/۰(N ۹~۳/۰

 .از كنيدپوسته بلبرينگ و مجموعه دنده خروجي را ب) ١٧(
 . ادامه مي آيد انتخاب كنيد درميزان پيش بار بلبرينگ ديفرانسيل را تظنيم نموده و واشرهاي تنظيم را مطابق جدولي كه) ٢

 
 :توجه

 .به منظور بررسي و تنظيم پيش  بار از ابزار مخصوص هاي نشان داده شده در شكل زير استفاده نماييد
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 ١٢٧ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

كــنس خارجــي بلبريــنگ ديفرانســيل و واشــرهاي  ) ١(
 ١٢٢ به صفحه(تنظيم را از پوسته گيربكس خارج كنيد       

 )مراجعه كنيد
ــ) ٢( ــه ديفرانس ــبدل  يمجموع ل را در داخــل پوســته م

 .گشتاور قرا ردهيد
 را بر روي    )١(بـاز شده در مرحله      كـنس خارجـي     ) ٣(

نصـب كـرده و سپس آنها را بر         انـتخاب واشـر     ابـزار   
 .دهيد روي مجموعه ديفرانسيل قرار

 

 

 

 :احتياط
 . ابزار پر كنيدB يا A یفاصله را با چرخش قسمتها

ه شـده قرار  شـش حلقـه را در موقعيـت نشـان داد          ) ٤(
 .دهيد

A : ابزار لوله اي 
BوC :ابزار لوله اي 

 

 

 

 :توجه
ابـزار پيچـي را در موقعيـتهاي نشـان داده شده در             

 .شكل باال نصب كنيد
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٢٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

انتخاب واشر  ا بـر روي ابـزار       ربكس ر يپوسـته گـ   ) ٥(
 .قرار دهيد

 .ابزار را با گشتاور مشخص شده سفت كنيد) ٦(

 :گشتاور الزم جهت سفت كردن
)kg.m۷/۴ ∼ ۰/۳(N.m۴۶ ∼ ۲۹

 

 

 

نشـان داده شده با     (جهـت افـزايش مـيزان فاصـله         ) ٧(
را به كمك ابزار ميله اي تا  واشـر   ابـزار انـتخاب      )فلـش 

 .جاييكه امكان دارد بچرخانيد

 :توجه
ايــن كــار بــراي در جــاي خــود قــرار گرفتــن  ) الــف

 .بلبرينگ ها مي باشد
ميله را مطابق   ) Bقسمت  (بـراي چـرخاندن ابزار      ) ب

 .دشكل خم كني
ابـزار را در جهـت مخـالف بچرخانيد تا اينكه پيش            ) ٨(

 .)دفاصله كم شو(بار حذف شود 

 

 

 

ابـزار واسـطه را داخـل سـوراخ كاسـه نمد پوسته             ) ٩(
گـيربكس قـرار داده و آن را بـه شـافت پينيون متصل              

 .نمائيد
ــزار) ١٠( ــياب ــار    كمك ــيش ب ــيري پ ــدازه گ ــت ان  را جه

 ســـواركرده و نـــيرو ســـنج يـــا آچـــار توركمـــتر را
شده مطابق باعدد مشخص شده      انـده عددخو كـه  احديتـ 

 .ديبار باشد بكشپيش 
 مــيزان BوAبــا افــزايش فاصــله بيــن قســمتهاي ) ١١(

 .پيش بار مشخص شده را بدست بياوريد
 kg.cm۵(N.m۵/۰ (:ميزان پيش بار

 kg۵/۰(N۵(:مقدار خوانده شده از نيرو سنج
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 ١٢٩ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

مـيزان پـيش بـار را در هنگامـي كـه ديفرانسيل             : توجـه 
 .شروع به چرخش مي كند بخوانيد

 . را اندازه بگيريدBوAميزان فاصله بين) ١٢
 ميلي متر اضافه    ١٥/٠به ميزان فاصله اندازه گيري شده       ) ١٣

ــدازه  . كنــيد ــا واشــرهاي تنظيمــي كــه ان ســپس از واشــر ي
ه ضـخامت آنهـا معـادل يـا نـزديك بـه عـدد بـه دسـت آمد                  

 .باشداستفاده كنيد
 ضخامت واشر

)in۰۰۴/۰(mm۱/۰ )in۰۰۸/۰(mm۲۰/۰
)in۰۰۵/۰(mm۱۲/۰ )in۰۲۰/۰(mm۵۰/۰
)in۰۰۶/۰(mm۱۴/۰ )in۰۲۸/۰(mm۷۰/۰
)in۰۶۳/۰(mm۱۶/۰ )in۰۳۹/۰(mm۰۰/۱
)in۰۰۷/۰(mm۱۸/۰   

 

 

 

 :احتياط
آن اندازه ) دور(ميزان فاصله را در تمام محيط  : الـف 

) هاي( واشر ،بگـيريد و متناسـب بـا بيشترين مقدار        
 .معادل انتخاب كنيد

 . عدد مي باشد٥ تعداد مجاز واشر تنظيم :ب

 

 

 

.را باز كنيدانتخاب واشر پوسته گيربكس و ابزار ) ١٤(
واشـرهاي تنظـيم مورد نياز را در محل خود قرار      ) ١٥(

داده و توسط ضربات آرام چكش كنس بلبرينگ را در          
 .داخل پوسته بلبرينگ ديفرانسيل جا بزنيد
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٣٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 .پوسته گيربكس را نصب كنيد) ١٦(

 :گشتاور الزم جهت سفت كردن
)kg.m۷/۴ ∼ ۰/۳(N.m۴۶ ∼ ۲۹

دقت كنيد كه ميزان بار در محدوده مشخص شده ) ١٧(
 . باز گرديد٢باشد در غير اين صورت به مرحله 

 : ميزان پيش بار

)kg.cm۲۹ ∼ ۲۱(N.m۸/۲ ∼ ١/٢

 

 

 

 :عدد قرائت شده از نيروسنج
)kg۹/۲ ∼ ۱/۲(N۲۸ ∼ ۲۰

 .پوسته گيربكس را برداريد) ١٨(
 به كمك ضربات آرام چكش پالستيكي دنده واسطه    -٣

 .و دنده خروجي رابه صورت يك مجموعه نصب كنيد

 

 

 

 . پوسته بلبرينگ رانصب كنيد-٤
پوسـته بلبريـنگ را بـر روي پوسـته مبدل گشتاور            ) ١

 .كنيدسوار 

 :گشتاور الزم جهت سفت كردن
)kg.m۶/۲ ∼ ۹/۱(N.m۲۶ ∼ ۱۹

جهت شيار روي شافت دنده واسطه را مطابق شكل    ) ٢
 .تنظيم كنيد

چكـش به آرامي جا     و  ه  بپيـن اسـتوانه اي را بـا سـن         ) ٣
 .بزنيد

۲۴۷ 

۲۴۶ 

۲۴۵ 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ١٣١ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 )٢مرحله  (مع كردن قطعاتج
 :ي سفت كردنمشخصات گشتاورها
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٣٢ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

  كف گرد و كنس بلبرينگ  هايموقعيت واشرها، بلبرينگ ها

 
 

  :اندازه قطر خارجي بلبرينگ و كنس آن

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧  
 mmبلبرينگ  ٩/٤١ ٩/٥٢ ٩/٦٩ ٩/٤٦ ٩/٦٩ ٠/٦٩ ٩/٥٢

 mmكنس  ٠/٤١ ٥/٥١ ٠/٧٠ - ٠/٧٠ ٠/٧٠ ٥/٥١

 :توجه

 

 

جهـت جلوگـيري از افـتادن بلبريـنگ وكـنس آن هنگام 
 .نصب از وازلين استفاده كنيد

 :طرز عمل
 .رانصب كنيدعملگرپايه مكانيزم -١

 :گشتاور الزم جهت سفت كردن
)kg.cm۱۶۰ ∼ ۱۲۰(N.m۱۶ ∼ ۱۲
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 ١٣٣ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 .ميله كنترل را نصب نماييد-٢
 را بر BوA ضـمن نصـب مـيله كنترل سوراخ هاي    ) ١

 .روي هم تنظيم كنيد
 .مه و فنر را نصب كنيدچسا) ٢

 

 

 .يد را نصب كن ایپين استوانه) ٣

 

 

 مجموعـه شـافت مكانـيزم تعويـض دستي دنده را            -٣
 .نصب كنيد

مفصـل حالـت پـارك، فـنر و واشر را به ميله حالت              ) ١
 .پارك متصل كنيد

 .خار فنري را نصب كنيد) ٢

 :توجه
دقـت كنـيد كـه خـار فنري در جهت نشان داده شده              

 .باشد
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٣٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

اهـرم حالـت پـارك را نصب كرده سپس خار فنري            ) ٣
 .آن را نصب كنيد

 

 

 

 اوريـنگ روغن گيربكس ماليده و آن را بر روي           هبـ ) ٤
 .دشافت مكانيزم دستي گيربكس نصب كني

 .شافت دستي و صفحه آن را در محل قرار دهيد) ٥

 

 

 .مهره قفلي را نصب كنيد) ٦

 :گشتاور الزم جهت سفت كردن
)kg.m۰/۴ ∼ ۰/۳(N.m۳۹ ∼ ۲۹

بـوش را در داخل صفحه نصب كرده سپس صفحه          ) ٧
 .را نصب نمائيد

 :فت كردنگشتاور الزم جهت س
)kg.m۸۰ ∼ ۵۰(N.m۸ ∼ ۵
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 ١٣٥ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

شــافت دســتي را حركــت داده و عملكــرد مكانــيزم  ) ٨
 .شافت دستي را كنترل كنيد

 

 

 

ا نصب  دنـده عقب ر   و   پيسـتون ترمـز دنـده پاييـن          -٤
 .كنيد
بــه واشــرهاي آب بــندي داخلــي و خارجــي روغــن ) ١

روي پيستون دنده پايين ر گـيربكس مالـيده و آنها را ب   
 .و دنده عقب نصب كنيد

 

 

 

ــا دور   ) ٢ ــه دور ت ــردن فشــار يكنواخــت ب ــا وارد ك ب
 .را نصب كنيدعقب آن و پيستون ترمز دنده پايين 
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٣٦ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 .عقب را نصب كنيدو  توپي ترمز دنده پايين -٥
 .فنرها و توپي دنده پايين و عقب را نصب كنيد) ١
خار فنري را بر روي توپي ترمز دنده پايين و دنده           ) ٢

 .عقب قرا ردهيد

 

 

 

ــب  ) ٣ ــده عق ــز دن ــنده پيســتون ترم ــزار فشــرده كن  اب
)0k130191033 (را نصب نمائيد. 
بـه كمـك ابزار ، توپي ترمز دنده پايين و عقب را به         ) ٤

 .پايين فشار دهيد

 

 

 

 .كنيدخار فنري رانصب ) ٥
ابـزار فشـرده كننده پيستون ترمز دنده عقب را باز           ) ٦

 .كنيد
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 ١٣٧ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 صـفحه بشـقابي را بـه گونـه اي كه سمت مقعر آن               -٦
 .مطابق شكل به سمت پايين باشد نصب كنيد

 . صفحات محرك و متحرك را نصب كنيد-٧

 :توجه
 :ترتيب نصب
 محرك - متحرك - محرك -رك متح

 

 

 

 صفحه نگهدارنده را به گونه اي كه قسمت پله اي آن            -٨
 .رو به باال باشدنصب كنيد

 .نصب كنيدرا  كالچ يك طرفه -٩
كـالچ يكطـرفه را بـه گونـه اي نصـب كنيد كه سمت               ) ١

 . صفحه نگهدارنده قرار گيرد بابوش دار آن در تماس

 

 

 

 .خار فنري رابر روي كالچ يك طرفه قرار دهيد) ٢
 ابـزار فشرده كننده پيستون ترمز دنده پايين وعقب        ) ٣
)0k130191033 (رانصب كنيد. 
 .كالچ يكطرفه را به كمك ابزار به پايين فشار دهيد) ٤
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٣٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 .خار فنري را نصب كنيد) ٥
ابـزار فشـرده كنـنده پيسـتون دنده پايين و عقب را         ) ٦

 .باز كنيد

 

 

 . لقي ترمز دنده پايين و عقب را بررسي كنيد-١٠
بين كالچ يكطرفه و صفحه نگهدارنده ترمز دنده لقي ) ١
 .ين و عقب را اندازه بگيريدئپا
 باگـر لقـي در محدوده مشخص شده نبود با انتخا          ) ٢

 .يك صفحه نگهدارنده مناسب آن را تنظيم كنيد
 mm۰۵/۱~۸/۰:لقي ترمز دنده پايين و عقب
 in(mm       (: اندازه هاي صفحه نگهدارنده

)۴۳۳/۰(۰/۱۱ )۴۴۱/۰(۲/۱۱ )۴۴۹/۰(۴/۱۱ 
)۴۵۷/۰(۶/۱۱ )۴۶۵/۰(۸/۱۱ )۴۷۲/۰(۰/۱۲ 

 

 

 

 

 بـه مـنظور بررسـي عملكـرد ترمـز دنده پايين و              -١١
ن غ هـواي فشـرده را بـه داخل سوراخ عبور رو           ،عقـب 

 .واقع در پوسته گيربكس بدميد
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 ١٣٩ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 . مجموعه حلقه داخلي كالچ يكطرفه رانصب كنيد-١٢

 

 

 

خودمــاندن كــنس بلبريــنگ بــه آن   بــراي درجــاي-١٣
ده و سـپس آن را در داخل حلقه داخلي كالچ       زوازليـن   

 .يكطرفه نصب كنيد

/mm: نس بلبرينگقطر خارجي ك 070 
رد درجاي خود به    گ بـراي نگهـداري بلبرينگ كف        -١٤

سپس آن را در داخل مجموعه توپي      آن وازليـن زده و    
 .كاسه اي نصب كنيد

/mm: قطر خارجي بلبرينگ  969 

 

 

 

 . كاسه اي را نصب كنيد مجموعه توپي-١٥
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٤٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 براي نگهداشتن بلبرينگ كف گرد در جاي خود به -١٦
آن وازليـن زده و سپس آن را در داخل مجموعه توپي         

 .كاسه اي نصب كنيد

/mm: قطر خارجي بلبرينگ  952 
برينگ به آن وازلين زده      بـراي نگهداشـتن كنس بل      -١٧

 .و سپس آن را در داخل پوسته گيربكس نصب كنيد

/mm: قطر خارجي كنس بلبرينگ 551 

 

 

 

 . مجموعه شيطانك حالت پارك را نصب كنيد-١٨
 شـافت مكانـيزم دسـتي را حركت داده و بررسي            -١٩
 Pهنگامـي كه شافت مكانيزم دستي در حالت          در نـيد ك

باشدشـيطانك بـه خوبـي بـا دنـده حالت پارك درگير             
 .مي شود

 

 

 

ي ورودي و خروجـي گاورنـر رانصب        لولــه هـا    -٢٠
 .كنيد
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 ١٤١ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 )٣مرحله  (جمع كردن قطعات
 مشخصات گشتاورهاي سفت كردن
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٤٢ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 

 :طرز عمل
 . مجموعه گاورنر رانصب كنيد-١
گاورنـر راهمـراه بـا يـك واشـر نو بر روي پوسته              ) ١

گـيربكس نصب كنيد به طوريكه پيش آمدگي غالف آن          
 .روي پوسته قرار گيردرنظيم بدر راستاي عالمت ت

 

 

 

 .پوسته گاورنر راهمراه با يك واشر نو نصب كنيد) ٢

 : گشتاور سفت كردن پيچ
)kg.cm۱۱۰ ∼ ۹۰(N.m۱۱ ∼ ۸

 

 

نازك چسب آب بندي سيليكوني بر       از يـك پوشش      -٢
روي ســطح تمــاس پوســته مــبدل و پوســته گــيربكس 

 .استفاده كنيد
 پوسـته گـيربكس را بـر روي پوسـته مـبدل نصب              -٣

 .نمائيد

 :گشتاور سفت كردن پيچ
)kg.cm۷/۴ ∼ ۳(N.m۴۶ ∼ ۲۹

 : از قسمت زير سرپيچچطول پي
mm۵۵:A
mm۴۵:B
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 ١٤٣ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 را در )49G030455(هدارنده دنــده ســرپلوس  گابــزارن) ٤
 .داخل دنده سرپلوس قرا ردهيد

 :احتياط
ممكن است  ) 49G030455(اشـتباه در نصب ابزار      

 .موجب از تنظيم خارج شدن دنده سرپلوس گردد

 

 

 

را در داخل   ) سرو( كنـترل كنـنده خودكار      مجموعـه  -٥
 .پوسته گيربكس نصب كنيد

 .فنر برگشت و نگهدارنده سرو رانصب كنيد) ١
 بـا اسـتفاده از ابزار جمع كننده فنر پيسستون سرو     ) ٢
)0k130191032 (ه كنيددنگهدارنده سرو را فشر. 

 
 
 
 
 

 

 

 .خارفنري را نصب كنيد) ٣
 .ابزار را باز كنيد) ٤
 بـوش فاصـله پركـن را بـر روي دنـده خورشيدي              -٦

 .كنيدنصب 
 دنـده خورشـيدي را بـر روي پوسته ارتباطي قرار            -٧

 .دهيد
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٤٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

نس بلبريـنگ كف گرد در محل       کـ  بـراي نگهداشـتن      -٨
 آن وازليـن زده سپس آن را بر روي پوسته           خـود بـه   

 .ارتباطي نصب كنيد

/mm: قطر خارجي كنس بلبرينگ 070 
ــه آن   -٩ ــنگ در محــل خــود ب ــراي نگهداشــتن بلبري  ب

وازلين زده سپس آن را بر روي حلقه داخلي كالچ يك           
 .طرفه نصب كنيد

/mm: قطر خارجي بلبرينگ 969 

 

 

 

ــل   -١٠ ــي را داخ ــته ارتباط ــيدي و پوس ــده خورش  دن
 .مجموعه توپي كاسه اي نصب كنيد

 بـه منظور نگهداشتن بلبرينگ در محل خود به آن           -١١
وازليـن زده و سـپس آن را در داخـل قفسه نگهدارنده             

 .مجموعه دنده خورشيدي نصب كنيد

/mm: لبرينگقطر خارجي ب 946 

 

 

 

 . بوش آب بندي را نصب كنيد-١٢
 قفسـه مجموعـه دنـده خورشـيدي جلـو را نصب             -١٣
 .كنيد
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 ١٤٥ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 

 

 

 براي نگهداشتن كنس بلبرينگ در محل خود به آن -١٤
عه دنده  سه مجمو فوازلين زده، سپس آن را در داخل ق       

 .خورشيدي جلو نصب كنيد

: قطر خارجي كنس بلبرينگ  mm/ 070  
آن   بــراي نگهداشــتن بلبريــنگ در محــل خــود بــه-١٥

وازلين زده، سپس آن را در داخل مجموعه توپي كالچ          
 .عقب نصب كنيد

/mm: قطر خارجي بلبرينگ 969 

 

 

 

 .صب كنيد مجموعه توپي كالچ عقب را ن-١٦

 

 

 بــراي نگهداشــتن بلبريــنگ در محــل خــود بــه آن -١٧
وازليـن زده سپس آن را در داخل مجموعه توپي كالچ           

 .عقب نصب كنيد

/mm: قطر خارجي بلبرينگ 952 
آن  براي نگهداشتن كنس بلبرينگ در محل خود به -١٨

ن را در داخـل كـالچ عقب نصب         آوازليـن زده، سـپس      
 . كنيد

/mm: قطر خارجي كنس بلبرينگ 551 
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٤٦ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 . كالچ عقب رانصب كنيد-١٩

 

 

 

تن بلبريــنگ در محــل خــود بــه آن  بــراي نگهداشــ-٢٠
وازليـن زده سـپس آن را در داخـل كـالچ عقـب نصب               

 . كنيد

/mmقطر خارجي بلبرينگ  941 

 

 

 

 . كالچ جلو را نصب كنيد-٢١
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 ١٤٧ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 . باند ترمزي و خارگوه اي آن را نصب كنيد-٢٢
 چپيسپس   پـيچ مهـار ومهـره قفلي را نصب كنيد،            -٢٣

 .رامي سفت كنيدآمهار را به 
 

۲۹۱ 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٤٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 )٤مرحله (جمع كردن قطعات 
  هاچمشخصات گشتاورهاي سفت كردن پي
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 ١٤٩ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 

 :طرز عمل
انجام را   جهـت تنظـيم لقـي انتهايي كل اقدامات زير            -١

 .گ مناسب را انتخاب كنيدنداده و كنس بلبري
 .در پوش پمپ را از پمپ روغن جدا كنيد) ١
 .عقب نصب كنيدکالچ بلبرينگ را داخل كاسه ) ٢
پ سواركرده  كـنس بلبرينگ را بر روي در پوش پم        ) ٣

 .سپس آن را در داخل كاسه كالچ جلو نصب كنيد

 

  

 :توجه

واشر تنظيم لقي انتهايي كالسه كالچ جلو       
نـبايد در هـنگام بررسي لقي انتهايي كل،         
در بيـن درپـوش پمـپ و كاسه كالچ جلو           

 .مورد استفاده قرار گيرد

 

 

 

ابـزار خـط كـش صافي را بر روي پوسته گيربكس            ) ٤
قـرار داده و لقـي بيـن ابـزار و درپوش پمپ يا پوسته               

 .گيربكس  را اندازه بگيريد
اگــر ســطح در پــوش پمــپ پاييــن تــر ازپوســته  ) الــف

گــيربكس قــرار داشــت لقــي بيــن خــط كــش صــافي و 
 .درپوش پمپ را اندازه بگيريد

 mm۱/۰: حداكثر لقي
 :توجه

 گـيري هـا را هنگامي كه واشر پمپ روغن           انـدازه   ) ١
 .نصب نشده است انجام دهيد
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٥٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

در ايـن حالـت لقـي انـدازه گـيري شده به اضافه              ) ٢
ضـخامت واشـر پمـپ روغـن برابر لقي انتهايي كل            

 .مي باشد
 اگـر سـطح درپوش باالتر از پوسته گيربكس باشد         ) ب

لقي ما بين خط كش صافي و پوسته گيربكس را اندازه   
 .بگيريد

/mm: حداكثر لقي 150 
 : احتياط

كه ي  ابـزار خـط كـش صـافي را بر روي سوراخ پيچ هاي             
روي پوسته گيربكس    بـراي سـواركردن پمـپ روغـن بر        

 .مي باشند قرار ندهيد

 

 

 

 :توجه
درايـن حالـت ضخامت واشر پمپ روغن منهاي لقي          

 .اندازه گيري شده معادل لقي انتهايي كل مي باشد
 اگـر  لقي انتهايي در محدوده مشخص شده نبود با            -٢

 .انتخاب كنس بلبرينگ مناسب آن را تنظيم كنيد

 :احتياط
 .فقط از يك كنس بلبرينگ استفاده نمائيد

 mm۴۱: لبرينگقطر خارجي كنس ب
 :اندازه هاي كنس بلبرينگ

mm/ 61 mm/ 41 mm/ 21 
mm/ 22 mm/ 02 mm/ 81  

 

 

 

 . كنيد در پوش پمپ روغن را مجدداً نصب-٣

 :گشتاور سفت كردن
)kg.cm۱۴۰ ∼ ۱۱۰(N.m۱۴ ∼ ۱۱

ه كــالچ جلــو و ســبمــنظور تنظــيم لقــي انتهايــي كا -٤
انـتخاب واشـر تنظـيم مناسـب از مـراحل عملياتي زير             

 .استفاده كنيد
.قراردهيد پوسته گيربكس روغن رابرروي واشرپمپ) ١(
 .واشر تنظيم را بر روي كاسه كالچ جلو قرار دهيد) ٢(
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 ١٥١ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

ــته   ) ٣( ــنگ را داخــل پوس ــنس بلبري ــن و ك ــپ روغ پم
گـيربكس نصب كرده ، سپس پيچهاي پمپ روغن را با           

 .گشتاور مشخص سفت كنيد
گـيربكس را درموقعيتـي كـه پمـپ روغن به سمت            ) ٤(

 .پايين باشد قراردهيد
ــي را   ) ٥( ــته ارتباط ــه پوس ــي ك ــامل و دهنگام  دور ك

 كاسه كالچ جلو را با يك پيچ گوشتي به          ،مـي چرخانـيد   
سـمت پمـپ روغـن فشـار دهيد تا كاسه كالچ جلو در              

 .محل خود قرار گيرد

 

 

 

لقي بين كاسه كالچ جلو وپوسته ارتباطي را اندازه         ) ٦(
ايي كاسه كالچ جلو    ه لقي انت  بگـيريد ايـن لقـي در واقـع        

 .مي باشد

/~/mm: لقي انتهايي 8050 

 

 

 

اگـر لقـي نهايـي در محدوده مشخص شده نبود با            ) ٧(
ــيد     ــيم كن ــب آن را تنظ ــيم مناس ــر تنظ ــتخاب واش  .ان

)in(mm 

)۰۶۷/۰(۷/۱ )۰۵۹/۰(۵/۱ )۰۵/۰(۳/۱ 
)۰۹۱/۰(۳/۲ )۰۸۳/۰(۱/۲ )۰۷۵/۰(۸/۱

------ )۱۰۶/۰(۷/۲ )۰۹۸/۰ ۵/۲
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٥٢ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 واشـر را در محـل خـود قرار داده  و بررسي كنيد               -٥
شده نصب  كـه كـنس بلبريـنگ و واشر تنظيم بدرستي           

 .باشند

 

 

 بـه نشيمنگاه پمپ روغن در محل هايي كه در شكل            -٦
با فلش مشخص شده اند چسب آب بندي زده و پمپ را            

 .نصب كنيد

 :گشتاور سفت كردن
)kg.m۲/۲ ∼ ۵/۱(N.m۲۲ ∼ ۱۵

 :توجه
 :طول پيچ از زير سرپيچ

mm۵/۲۵:A
mm۳/۳۰:B

 

 

 

 . باند ترمزي را تنظيم كنيد-٧
بـه رزوه هــا چسـب آب بــندي زده و پـيچ مهــار را    ) ١(

 .سفت كنيد

 :گشتاور سفت كردن پيچ
)kg.cm۱۵۰∼ ۱۲۰(N.m١٢ ∽ ١٥
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 ١٥٣ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 .ر شل كنيددودو پيچ مهار را ) ٢(
 .مهره قفلي را با گشتاور مشخص سفت كنيد) ٣(

 :گشتاور سفت كردن
)kg.m۲/۸ ∼ ۶/۵(N.m۸۰ ∼ ۵۵

 

 

 

 . ساچه و فنر را نصب كنيد-٨

 :توجه
 .ابتدا ساچمه سپس فنر را نصب كنيد

 

 

 

 

 شـير كنترل را نصب كرده ، شيار سوپاپ مكانيزم           -٩
 .ا پين متحرك ميل كنترل جفت نمائيدبدستي را 
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  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 

 بسمه تعالي
 
 
 
 

 خودرو پرايد

 گيربكس اتوماتيك
Automatic Transaxle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تهيه و تنظيم
 

 اداره فني و مهندسي
 فنی و گارانتيمديريت 

 ١٣٨١ بهمن
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٥٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 پـيچ هـاي شير كنترل را با گشتاور مشخص شده            -١٠
 .سفت كنيد

 :گشتاور سفت كردن پيج
)kg.cm۱۱۰ ∼ ۸۰(N.m۱۱ ∼ ۸

 :توجه
 :چ از زير سرپيچطول پي

mm۳۵:A
mm۲۵:B

 

 

 

 . واشر و كارتل گيربكس را نصب كنيد-١١

 :گشتاور سفت كردن
)kg.cm۸۰ ∼ ۵۰(N.m۸ ∼ ۵

 

 

 

 .را نصب كنيد) متحرك( دنده كيلومترشمار -١٢

 :گشتاور سفت كردن
)kg.cm۱۱۰ ∼ ۸۰(N.m۱۱ ∼ ۸
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 ١٥٥ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

اورينگ  را همراه با يك     گـيج سطح روغن ولوله آن      -١٣
 .جديد بر روي پوسته گيربكس نصب نمائيد

 :شتاور سفت كردن پيچگ
)kg.cm۱۰۰ ∼ ۷۰(N.m۱۰ ∼ ۷

 

 

 

 يـك اورينگ جديد بر روي ديافراگم خاليي نصب          -١٤
 .كنيد
 . ميله ديافرگم مناسب را انتخاب كنيد-١٥
 را بـا ابـزار تنظـيم انـدازه مـيله ديافراگم             Nمقـدار   ) ١

و يـــك مقـــياس انـــدازه ) 0K130191026(خاليـــي 
 .گيريدب

 

 

 

 .ميله ديافراگم رامطابق جدول زير انتخاب كنيد) ٢

طول ميله 
 ديافراگم

 Nاندازه 

mm ۵/۲۹  كمتر ازmm۴/۲۵ 
mm ۰/۳۰ mm۹/۲۵ - ۴/۲۵ 
mm ۵/۳۰ mm۴/۲۶ - ۹/۲۵ 
mm ۰/۳۱ mm۹/۲۶ - ۴/۲۶ 
mm ۵/۳۱  ياباالترmm۹/۲۶ 
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٥٦ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 . ديافراگم خالئي را نصب كنيد-١٦
ــده   -١٧ ــد بــر روي شــير برقــي دن  يــك اوريــنگ جدي

 .معكوس نصب كنيد
 . شير برقي دنده معكوس رانصب كنيد-١٨

 

 

 

ــه رزو-١٩ ــانع، چســب    ب ــوئيچ م ــيمنگاه س ــا ونش ه ه
 .آب بندي زده سپس سوئيچ مانع رانصب كنيد

 :گشتاو سفت كردن 
)kg.m۶/۲ ∼ ۹/۱(N.m۲۶ ∼ ۱۹

 

 

 

 . گيربكس را از ابزار نگهدارنده آن جدا كنيد-٢٠
 .نيد يك بست جديد برروي شافت توربين نصب ك-٢١
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 ١٥٧ گيربکسطعات جمع کردن ق

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 . شافت توربين را نصب كنيد-٢٢
 . شافت پمپ روغن رانصب كنيد-٢٣

 

 

 

ور قبالً تخليه و    امـبدل گشـت   کـه    در كـه صـورتي       -٢٤
غن گيربكس اتوماتيك پر    شسـته شده است آن را با رو       

 .كنيد
 IIDexron ياIIIM: نوع روغن گيربكس اتوماتيك

 هـزار خاري مبدل     تطبـيق  در حالـيكه بـه مـنظور         -٢٥
گشـتاور را ميچرخانيد آن را در پوسته مبدل گشتاور          

 .نصب كنيد

 

  

 :احتياط
هنگامــي كــه مــي خواهــيد داخــل مــبدل ) الــف

ــ ــتاور روغ ــزيد آن را در  نگش ــيربكس بري گ
نگه داريد و دقت كنيد روغن از       عمودي  حالـت   

 .آن سرريزنكند
اگر مبدل گشتاور به آساني جا نمي رود به         ) ب

ــت    ــرده و بادق ــافي وارده نك ــيروي اض آن ن
 .بيشتر آن رانصب كنيد
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 گيربکسجمع کردن قطعات  ١٥٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

يـنكه مـبدل بـه درستي نصب شده          بـراي اطميـنان از ا      -٢٦
 يعنـي فاصـله بيـن انتهاي مبدل گشتاور و           Aانـدازه   . اسـت 

 .انتهاي پوسته را اندازه بگيريد

 mm۲۰حدوداً  : Aاندازه 

 

 

 

 . را نصب كنيد٢ و ١ دسته موتورهاي شماره -٢٧

 :گشتاور سفت كردن
 :١ شماره

)kg.m۷۰/۴ ∼ ۰/۳(N.m۴۶ ∼ ۲۵
 :٢شماره 

)kg.m۳/۵ ∼ ۸/۳(N.m۵۲ ∼ ۳۷
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  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سوارکردن گيربکس
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 سوار کردن گيربکس ١٦٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 

 :سوار كردن گيربكس
 طـناب يـا زنجير را دو قسمت گيربكس بسته و يك             -١

وي صفحه مسطح روي جك گذاشته و گيربكس را برر        
 .آن قرار دهيد

 : حتياطا
ضــعيت و از آنجايــيكه در ايــن حالــت گــيربكس در 

ندارد، هنگام قرار دادن آن بر روي جك         متعادلي قرار 
 .مراقب باشيد

 

 

 

 

 گـيربكس را تـا محـل خـود حركت داده و طناب يا               -٢
) 49D017025A(ارنده موتور   زنجير رابه ابزار نگهد   

 .متصل كنيد
 . گيربكس را بر روي موتور سوار كنيد-٣

 :گشتاور سفت كردن
)kg.m۲۰/۸ ∼ ۶/۵(N.m۸۰ ∼ ۵۴

 :توجه
پـيچ هـاي مبدل گشتاور وسوراخ هاي صفحه محرك          

 .را بر روي هم تنظيم كنيد

 

 

 

 :صفحه محرك
 كـه مـبدل گشـتاور را به صفحه محرك           ي پـيچ هايـ    -٤

 .جفت مي كند سفت كنيد

 :شتاور سفت كردنگ
)kg.m۰/۵ ∼ ۵/۳(N.m۴۹ ∼ ۳۴

 

۳۲۲ 

۳۲۱ 

۳۲۰ 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ١٦١  سوار کردن گيربکس

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 . صفحه انتهايي را سفت كنيد-٥

 :گشتاور سفت كردن پيچ
)kg.m۰/۱∼۷/۰(N.m۸/۹∼۹/۶:A

)kg.m۳/۵∼۸/۳(N.m۰/۵۲∼۳/۳۷:B

 

 

 

 .رام زير موتور را نصب كنيد) ٦

)kg.m۱/۹ ∼ ۵/۶(N.m۸۹ ∼ ۶۴:A
)kg.m۷/۴ ∼ ۹/۲(N.m۴۶ ∼ ۲۸:B
)kg.m۳/۵ ∼ ۴/۴(N.m۵۲ ∼ ۴۳:C

 

 

 

 .را به طريق زير نصب كنيد پلوس -٧
 سپس پلوس   هتوپـي چـرخ جلو را به سمت بيرون كشيد         ) ١

 .را به داخل گيربكس جا بزنيد
پلـوس را از طـريق وارد آوردن فشار به مجموعه توپي            ) ٢

 .چرخ در داخل گيربكس نصب كنيد

 : توجه
 .سيب نببيندآدقت كنيد كه كاسه نمد ) الف
ن رسيد توپي جلو را به      بعد از اينكه كار نصب به پايا      ) ب

آرامـي بـه سمت بيرون بكشيد تامطمئن شويد كه پلوس           
 .به خوبي بوسيله خار آن نگه داشته شده است
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 سوار کردن گيربکس ١٦٢ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 سيبك طبق پايين را به سگدست وصل كرده سپس          -٨
 .پيچ آن را سفت كنيد

 :گشتاور سفت كردن
)kg.m۵/۵ ∼ ۴/۴(N.m۵۴ ∼ ۴۳

 

 

 

 . ميل موجگير رانصب كنيد-٩

 :گشتاور سفت كردن
)kg.m۹/۷ ∼ ۵/۶(N.m۷۷ ∼ ۶۴:A
)kg.m۲/۷ ∼ ۹/۵(N.m۷۱ ∼ ۵۸:B

 

 

 

 .آنرا متصل كنيد استارت و سيم كشي -١٠

 :گشتاور سفت كردن
)kg.m۳/۵ ∼ ۸/۳(N.m۵۲ ∼ ۳۷
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 ١٦٣  سوار کردن گيربکس

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 . محافظهاي جانبي را نصب كنيد-١١

 :گشتاور سفت كردن
)kg.m۱۱۰ ∼ ۸۰(N.m۱۱ ∼ ۸

 . چرخها را نصب كنيد-١٢

 :گشتاور سفت كردن
)kg.m۱۲ ∼ ۹(N.m۱۱۸ ∼ ۸۸

 خـودرو را پايين آورده و ابزار نگهدارنده موتور          -١٣
 .را جدا كنيد

 

 

 

مهـره هـاي نصب مجموعه راتا گشتاور مشخص شده          
 .سفت كنيد

 گشتاور سفت كردن 
)kg.m۰/۳ ∼ ۳/۲(N.m۲۹ ∼ ۲۳

 خروجـي خنك كننده روغن را     و  گ ورودي   ن شـيل  -١٤
 .نصب كنيد

 

 

 

 . سيم تعويض دنده را وصل نمائيد-١٥

 :گشتاور سفت كردن
 :مهره

)kg.m۵/۶ ∼ ۵/۴(N.m۶۴ ∼ ۴۴
 :پيچ ها

)kg.m۱۱۰ ∼ ۸۰(N.m۱۱ ∼ ۸
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 سوار کردن گيربکس ١٦٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 . را وصل كنيد شيلنگ خالء-١٦

 

 

 

 . سيمهاي اتصال بدنه را وصل كنيد-١٧

 :گشتاور سفت كردن
)kg.cm۱۱۰ ∼ ۸۰(N.m۱۱ ∼ ۸

 

 

 

 .اي زير راوصل كنيده رابط-١٨
 سوئيچ مانع ) ١
 فشنگي دنده معكوس) ٢
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 ١٦٥  سوار کردن گيربکس

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

  سيم كيلومتر شمار رانصب كنيد-١٩

   
 
 

 

 

 

 :ساير مواردي كه مي بايست كنترل شود
ــيكه موتــور در دور آرام كــار مــي كــند بــه  -١  در حال

بكس آن روغـن اضـافه كـرده و بررسـي كنيد كه             گـير 
بـر روي ميل    ) L(و  ) F(سـطح روغـن بيـن عالمـتهاي         

 .باشد روغن قرار داشته) گيج(اندازه گير 
 اهـرم بـندي دسـتي را بـازديد كرده و در صورت               -٢

 .لزوم آن را تنظيم كنيد
ن آنياز    سـوئيچ مانع را بازديد كرده و در صورت         -٣

 .را تعويض كنيد
 )٢٤مراجعه به صفحه ( .ده انجام دهيدجا تست -٤
 بررسـي كنيد كه هيچ گونه نشتي از گيربكس وجود           -٥

 .نداشته باشد
 

۳۳۶ 

۳۳۵ 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اهرم و سيم تعويض دنده
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 تعويض دندهو سيم اهرم  ١٦٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 اهرم و سيم تعويض دنده
 :پياده و سوار كردن

 . خودرو را برروي جك بلند كرده و در زير آن پايه هاي ايمني قرار دهيد-١
 .ت را به ترتيب نشان داده شده در شكل باز كنيد قطعا-٢
 . قطعات را به ترتيب عكس باز كردن نصب كنيد-٣

 
 
 مهره) ٧ سر دسته تعويض دنده) ١
 خار فنري) ٨ مهره) ٢
 پين) ٩ پيچ) ٣
 سيم تعويض دنده) ١٠ كنسول وسط) ٤
 مهره خود قفلي) ١١ ر موقعيت دندهصفحه نشانگ) ٥
 مهره ) ٦
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 ١٦٩ تعويض دندهو سيم  اهرم 

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 :نصب
 بـا پاييـن كشـيدن لولــه اگـزوز پايه اهرم تعويض              -١

 .دنده رانصب كنيد

 

 

 

 .د مهره هاي قفلي را سفت كني-٢

 :گشتاور سفت كردن
)kg.m۰/۱ ∼ ۷/۰(N.m۸/۹ ∼ ۹/۶

 

 

 

 شكل و مهره قفلي را      T سيم تعويض دنده ، اتصال       -٣
 .به آرامي روي هم سوار كنيد
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 تعويض دندهو سيم اهرم  ١٧٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 .را نصب كنيد سيم تعويض دنده -٤

 

 

 

قرار دهيد  ) N( اهرم تعويض دنده را در حالت خالص    -٥
مطمئن شويد كه غلطك شيطانك در حالت خالص             (

 .)قرار دارد

 

 

ت بچرخانيد تا زماني كه به      رابا دس ) A( مهره قفلي    -٦
 شكل تماس پيدا كند سپس مهره       Tآرامـي بـا اتصـال       

 .رابا گشتاور مشخص شده سفت كنيد) B(قفلي 

 :گشتاور سفت كردن
)kg.cm۱۱۰ ∼ ۸۰(N.m۱۱ ∼ ۸
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 ١٧١ تعويض دندهو سيم  اهرم 

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 . صفحه نشانگر رانصب كنيد-٧

 

 

 

 

 : سر دسته دنده-٨
 :انجام دهيد جهت تنظيم سر دسته دنده مراحل زير را

مهره نگهدارنده سر دسته دنده و سر دسته دنده را          ) ١
 .تا انتها به سمت پايين بپيچانيد

) كمتراز يك دور كامل   (سـر دسـته دنده را باز كنيد         ) ٢
 .درست قرار گيردتا جائيكه در موقعيت 

مهــره نگهدارنــده ســر دســته دنــده را بــا گشــتاور ) ٣
 .مشخص شده سفت كنيد

 : گشتاور سفت كردن
)kg.m۰/۲ ∼ ۵/۱(N.m۲۰ ∼ ۱۵

از عملكــرد صــحيح اهــرم تعويــض دنــده اطميــنان  ) ٤
 .حاصل نمائيد
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 تعويض دندهو سيم اهرم  ١٧٢ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 اهرم تعويض دنده 
 .ه در شكل باز كنيدقطعات اهرم تعويض دنده را به ترتيب شماره هاي نشان داده شد

 
 
 فنر) ١٠ م تعويض دندههرپايه ا) ١
 پين) ١١ واشر آب بندي الستيكي) ٢
 غلطك شيطانك) ١٢ رينگ نگهدارنده) ٣
 ميله فشاري) ١٣  شكلTاتصال ) ٤
 مهره) ١٤ واشر فاصله پر كن) ٥
 واشر) ١٥ رينگ نگهدارنده) ٦
 )محور رزوه دار(اسپيندل ) ١٦ صفحه اهرم) ٧
 اهرم تعويض دنده) ١٧ متنظيصفحه ) ٨
 بوش) ١٨ رينفصفحه ) ٩
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 ١٧٣ تعويض دندهو سيم  اهرم 

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 

 :بازرسي
مـوارد زيـر را كنترل كرده و در صورت لزوم قطعات            

 .را تعويض كنيد
 سيب ديدگيبوش ها ، از نظر سائيدگي ياآ-١

 

 

 

  صفحه فنري، ازنظر خميدگي يا سائيدگي-٢

 

 

 

 جمع كردن قطعات
  :اهرم تعويض دنده

 . به قسمت داخلي بوشها گريس بماليد-١
ــرم   اســپيندل، واشــر و م-٢ ــه اه ــر روي پاي ــره را ب ه

 .تعويض دنده سوار كنيد
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 تعويض دندهو سيم اهرم  ١٧٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 

 

 :فنر
 . غلطك شيطانك را باپين آن نصب كنيد-١

 

 

 

 . صفحه تنظيم ، صفحه فنري و فنر را نصب كنيد-٢

 

 

 

 :صفحه تعويض دنده
به تمامي اتصاالت بوش و قطعات متحرك اليه اي از          -١

 .گريس بماليد
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 ١٧٥ تعويض دندهو سيم  اهرم 

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 

 صـفحه اهـرم تعويـض دنـده و رينگ نگهدارنده را             -٢
 .نصب كنيد

 

 

 

 بـه قسـمت داخلي بوش فاصله پركن گريس زده و            -٣
 شـكل،بوش فاصله پركن و رينگ نگهدارنده        Tاتصـال   

 .رانصب كنيد
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  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك
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  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مدارهاي هيدروليک
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 مدارهاي هيدروليک ١٧٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 :مدارهاي هيدروليك
 :طرح كلي

 :ست زير شناسايي مي شوندليك مجزا براساس فهروجريان روغن در مدارهاي هيدر
 )دهنده مدارهاي مجزا مي باشند اعداد نشان(

 ٧...................................................................................................................تغذيه كننده فشار خط
 ١و٢و٣و٤و٥و٦و٧و٨و١٠و١١و١٢............................................. گيربكسءفشار خط سيستم كنترل عملكرد اجزا

 ١٣.........................................................................................................................فشار خط كمكي
 ١٦و١٧و١٨و١٩..............................................................................................فشار سيستم دريچه گاز

 ١٥...................................................................................................................فشار سيستم گاورنر
 ١٤...........................................................................................................فشار سيستم مبدل گشتاور

 
  خط فشار-١

 .ور فشار از پمپ خارج مي شودت رگالسوپاپفشارخط، فشار هيدروليكي روغني است كه پس از تنظيم توسط 
 
 فشار دريچه گاز-٢

 كه در ارتباط با خالء      سوپاپ دريچه گاز  فشـار دريچـه گـاز كـه از فشـار خـط مشـتق مـي شود فشاري است كه بوسيله                       
 .فولد ورودي كار مي كند توليد مي شوديمان
 
 فشار گاورنر -٣

اين . فشـار گاورنـر آن هـم از فشـار خط مشتق مي شود فشار هيدروليكي است كه بر حسب سرعت خودرو تغيير مي كند                  
 .فشار توسط گاورنر كه همراه باشفت خروجي مي چرخد كنترل مي شود

 
 :توجه

 :نمادهاي شماتيك
X   تخليه 

  اريفيس    
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 ١٧٩ مدارهای هيدروليک

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 )پارك (Pموقعيت 
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 مدارهاي هيدروليک ١٨٠ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 )دنده عقب (Rموقعيت 
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 ١٨١ مدارهای هيدروليک

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 )دنده خالص (Nموقعيت 
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 ١٨٣ مدارهای هيدروليک

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 )دنده دوم (Dموقعيت 
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 مدارهاي هيدروليک ١٨٤ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 )دنده سوم (Dموقعيت 
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 ١٨٥ مدارهای هيدروليک

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 )دنده معکوس، سوپاپهاي تعويض دنده در موقعيت دوم (Dموقعيت 
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 مدارهاي هيدروليک ١٨٦ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 )دنده دوم (2موقعيت 
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 ١٨٧ مدارهای هيدروليک

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 )دنده اول (1موقعيت 
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 مدارهاي هيدروليک ١٨٨ 
 

 
  خودرو پرايدگيربكس اتوماتيك

 
 

 )دنده دوم (1موقعيت 
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 ١٨٩ فرم نظرات و پيشنهادات

 

  خودرو پرايدكگيربكس اتوماتي
 
 
 

 

 
  و پيشنهاداتاتفرم نظر

 
 :نام و نام خانوادگي :تاريخ

 :نام و كد نمايندگي مجاز :تلفن تماس

 
 :نقطه نظرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ………………:امضاء
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