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             :فصل  فهرست مطالب:     بخش  : محصول
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             :فصل  مقدمه:          بخش  :محصول

 
 

 
   ۱ :صفحه 

 مقدمه

 مشاهده ميشود كه اين نياز      ،با پيشرفت روز افزون تكنولوژي و نياز به تجهيزات و دستگاه هاي پيشرفته              

 امكانات رفاهي و ايمني     بااز خودروهايي   دارند  و مالكين خودروها تمايل     شته  در صنعت خودروسازي نيز وجود دا     

 . محيط زيست كمتر استفاده نمايند مصرف سوخت  و آلودگي ،  هزينه تعميرات و نگهداري ، بيشتر 

استفاده از تجهيزات تعميرگاهي و اندازه گيري مناسب و دقيق           ، يكي از راه هاي رسيدن به اين اهداف          

 .تنظيم و تعميرات خودروها مي باشد ، براي طراحي 

، اي  تجهيزات تعميرگاهي به دستگاه ها يا ماشين آالتي گفته مي شود كه به منظور سرويسهاي دوره                    

جك ، جك چهار ستون    ، جك دوستون   (  تعميرات سبك و سنگين در تعميرگاه ها از آنها استفاده مي گردد              

 )دستگاه ميزان فرمان ، دستگاه الستيك درآر، دستگاه آنااليز چهار گاز، دستگاه باالنس چرخ ، قيچي 

هتر به مشتريان نياز به      تجهيزات تعميرگاهي نيز بجهت عملكرد صحيح و بدون عيب و ارائه خدمات ب              

 در    (PM)بازديد هاي روزانه و سرويس هاي دوره اي دارند و اين مورد با استقرار سيستم نگهداري و تعميرات                    

 .نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو امكان پذير مي گردد 

دگيهاي اندازه گيري و ابزار هاي عمومي و تخصصي در نماين           ، بطور خالصه وجود تجهيزات تعميرگاهي       

در صورتي مي توان به نحوه كار آنها اطمينان داشت كه تحت              . مجاز ايران خودرو الزم است اما كافي نيست          

 .  باشند  PMكنترل سيستم كيفيتي كاليبراسيون و 

ابتدا كارشناسان فني و تعميركاران نمايندگي ها با تجهيزات تعميرگاهي           ،        در اين كتاب سعي شده       

 . را بياموزند  (PM)كرده  و سپس روش اجرايي استقرار سيستم نگهداري و تعميرات آشنايي پيدا 

 

 مديريت مهندسي

 اداره مهندسي ابزار و تجهيزات
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
   ۲ :صفحه 

 

 

 فصل اول
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
   ۳ :صفحه 

  استانداردليست تجهيزات تعميرگاهي

 جايگاههاي كاري قابل استفاده

نقاشي تحويل خودرو  مكانيكي الكتريكي ميزان فرمان رتنظيم موتو صافكاري

رديف نام تجهيز

 ۱ جك هيدروليكي دو ستون *    *  

 ۲ جك هيدروليكي چهارستون   *    

 ۳ جك ماردوني دوستون *    *  

 ۴ جك قيچي هيدروليكي *  *  *  

 ۵ جك موتور درآر *      

 ۶ جك سوسماري *  *  *  

 ۷  تن۳۰  الي ۲۰ پرس هيدروليك *      

 ۸ دستگاه باالنس چرخ   *    

 ۹ )روكار(  دستگاه باالنس چرخ درجا   *    

 ۱۰ دستگاه الستيك درآر   *    

 ۱۱ دستگاه ميزان فرمان   *    

 ۱۲ (DIAG 2000) دستگاه دياگ * *  *   

 PPS ۱۳دستگاه عيب ياب  * *  *   

 IKCO-DIAG ۱۴دستگاه عيب ياب * *  *   

 ۱۵ موتوردستگاه تنظيم     *   

 ۱۶ دستگاه آناليز چهار گاز    *   

 ۱۷ دستگاه تست الين       *

 ۱۸ دستگاه شارژ و دشارژ گاز كولر  *     

 ۱۹ دستگاه نشت ياب گاز كولر  *     

 ۲۰ دستگاه شستشوي آب گرم خودرو       *

 ۲۱ دستگاه شستشوي قطعات موتور *      

 ۲۲  انژكتورها تستدستگاه شستشوي و  *   *   

 ۲۳ دستگاه اتاق رنگ      * 

 ۲۴ دستگاه خشك كن موضعي رنگ      * 

 ۲۵ دستگاه نقطه جوش پرتابل     *  

 CO2 ۲۶دستگاه جوش و برش      *  

 ۲۷ دستگاه نقطه جوش بازكني     *  

 ۲۸ دستگاه شارژ فوري باتري  *     

 ۲۹ دستگاه تنظيم نور چراغهاي جلو  *     

 ۳۰ برقي ريل ددستگاه  * *   *  
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
   ۴ :صفحه 

 جايگاههاي كاري قابل استفاده

نقاشي تحويل خودرو  مكانيكي الكتريكي ميزان فرمان تنظيم موتور صافكاري

رديف نام تجهيز

 ۳۱ جيگ و فيكسچر شاسي كشي     *  

دستگاه اندازه گيري كامپيوتري ابعاد      *  
 شاسي و بدنه

۳۲ 

 ۳۳ )ساكشن (وغن مكنده ر *      

 ۳۴ دستگاه پوليش     * * 

 ۳۵ جارو برقي صنعتي       *

 ۳۶ دستگاه تصفيه هواي فشرده      * 

 ۳۷  روغن ترمزتستردستگاه  *      

 ۳۸ كمپرسور باد      * 

 ۳۹ گرمكن القايي      *  

 ۴۰ سنگ متحرك     *  

 ۴۱ اگزوز فن * *  *   

 ۴۲ كارواش       *

 ۴۳ دستگاه سنگ زني ثابت *    *  

 

 

 كارايي و كاربرد هاي خاصي مي باشد      ، هر تجهيز تعميرگاهي معموال داراي يك سري مشخصات          

 .است كه در ادامه اين كتاب بعضي از اين تجهيزات صرفاً جهت آشنايي بيشتر توضيح داده شده 

ل و آشنايي كارآموزان     صرفاً جهت مثا   ذكر نام بعضي از شركت ها در اين كتاب               :توجه  

 .بصورت عملي مي باشد 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
   ۵ :صفحه 

 جك هيدروليكي دو ستون :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … صافكاري و – تعميرات مكانيكي –باالبردن خودرو هاي سواري جهت سرويسهاي اوليه   :هدف 

تعميرگاهها از چاله   در   در قديم . اين دستگاه يكي از رايجترين تجهيزات مورد استفاده در تعميرگاه ها مي باشد               

صنعت ساخت تجهيزات    ،   اما با پيشرفت تكنولوژي در دنيا       .سرويس براي تعميرات خودروها استفاده مي كردند         

شده و جكهاي دو ستون     غير استاندارد   و  د و چاله هاي سرويس منسوخ       گرديتعميرگاهي نيز دست خوش تحوالت      

    .جايگزين آنها شد 

  KPH 363P2S     :مدل 

 Ravaglioli  :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

 - كليدهاي الكتريكي- ميكروسويچها – الكتروموتور -پمپ هيدروليك  -بازوهاي هيدروليكي :اجزاء اصلي دستگاه    
  قفل اتومكانيكي
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
   ۶ :صفحه 

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 1120    :وزن دستگاه   Kg 3500 : ظرفيت دستگاه  

  KW 2.6 :  قدرت الكترو موتور  mm 2090*2200*400     :ابعاد دستگاه  

 mm 3000*3500*5500 :حداقل فضاي مورد نياز 

 :طرز استفاده  دستگاه 

 .ابتدا خودرو را در مركز جك قرار داده و ترمز دستي آن را كشيده تا خودرو به جلو و عقب حركت ننمايد -۱

 .د در محل مناسب قرار دهي،  كفشك جك را در زير خودرو -۲

 .به سمت باال حركت مي كند ، جك تا رسيدن به ارتفاع مورد نياز ، با فشار دادن دكمه استارت -۳

پس از اطمينان كامل شروع به      ، اهرم را در حالت قفل قرار دهيد        ، جك متوقف مي گردد     ،  با رها كردن دكمه      -۴

 .كار نمايد 

با خالص نمودن اهرم    ، كمي باال برد    ، ه اي كه قفل آزاد شود       در ابتدا بايستي جك را تا انداز      ، براي پايين آوردن    -۵

 . جك را پايين آوريد ، قفل كن  

 :كاليبراسيون دستگاه 

نياز به كاليبراسيون   ، در صورتي دستگاه داراي  گيج نشانده باشد         ( اين دستگاه نيازي به كاليبراسيون ندارد       

 .)دارد 

 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                   اين تجهيز   

 .ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
   ۷ :صفحه 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .الت دستگاه بازرسي گردد ابه منظور پيشگيري از حوادث احتمالي پيش از شروع بكار بايد اتص-۱

 .  در مركز جك قرار داده شودخودرو بايد دقيقا-۲

 . ضامن و قفل كن دستگاه قبل از شروع به فعاليت كنترل شود-۳

 .محل اتصاالت برقي آن هيچ وقت با آب و يا مواد شوينده تميز نشود -۴

 .بايد محكم و بدون لقي باشد ) بيس پليت( محل اتصاالت ستونها به صفحه ستون -۵

 .زن توسط گيج كنترل شود زماني كه جك پايين است روغن مخ-۶

بايد از روغن مصرفي هيدروليك مخصوص توصيه شده          ، جهت پركردن يا سر ريز نمودن روغن مخزن           -۷

 .توسط سازنده استفاده شود 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
   ۸ :صفحه 

 جك هيدروليكي چهارستون :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميزان فرمان جلوبندي و –باالبردن خودرو هاي سواري جهت سرويسهاي اوليه :  هدف 

از اين دستگاه بيشتر در     . ترين تجهيزات مورد استفاده در تعميرگاه ها مي باشد            يكي از رايج  ، اين دستگاه نيز     

ضريب ايمني در اين    . جلوبندي استفاده مي شود     ، تنظيم فرمان   ، نظير آچار كشي    ، انجام سرويسهاي دوره اي      

 تن  ۳والً اين دستگاه براي تحمل وزن خودروها با تناژ باالي             دستگاه نسبت به جك دو ستون بيشتر بوده و معم           

 .طراحي و ساخته مي شوند 

  RAV 421 SI     : مدل 

 Ravaglioli  :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

 مجموعه ستون و قفل هاي        - الكتروموتور و سويچهاي الكتريكي     -بازوهاي هيدروليكي    :اجزاء اصلي دستگاه    
  يكناتومكا
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
   ۹ :صفحه 

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 854    :وزن دستگاه   Kg 3500 : ظرفيت دستگاه  

  KW 2.6 :  قدرت الكترو موتور mm 2210*3015*5370     :ابعاد دستگاه  

 mm 3000*3500*5500 :حداقل فضاي مورد نياز 

 :طرز استفاده  دستگاه 

نماييد ، پس از عبور كامل و قرار گرفتن چرخهاي            راستاي پليتهاي دستگاه به داخل هدايت        ابتدا خودرو را در      -۱

 . را كشيده تا خودرو به جلو و عقب حركت ننمايدخودرو بر روي جك ، ترمز دستي 

 .به سمت باال حركت مي كند ، جك تا رسيدن به ارتفاع مورد نياز ، با فشار دادن دكمه استارت -۲

پس از اطمينان كامل شروع به كار ، در حالت قفل قرار دهيد اهرم را ، جك متوقف مي گردد ،  با رها كردن دكمه -۳

 .نمايد 

با خالص نمودن اهرم    ، كمي باال برد    ، در ابتدا بايستي جك را تا اندازه اي كه قفل آزاد شود             ، براي پايين آوردن    -۴

 . جك را پايين آوريد ، قفل كن  

 

 :كاليبراسيون دستگاه 

ه باشد  هندد دستگاه داراي ابزار نشان دهنده يا گيج نشان        كه  در صورتي   ( ندارد  اين دستگاه نيازي به كاليبراسيون      

 .)نياز به كاليبراسيون دارد ) نظير گيج فشار روغن پمپ هيدروليك(

 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

انه و  اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روز                   

 . ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۱۰ :صفحه 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .الت دستگاه بازرسي گردد ابه منظور پيشگيري از حوادث احتمالي پيش از شروع بكار بايد اتص -۱

 . گيردجك قرار برروي پليتهاي خودرو بايد دقيقا  -۲

 .  شود ضامن و قفل كن دستگاه قبل از شروع به فعاليت كنترل-۳

 .محل اتصاالت برقي آن هيچ وقت با آب و يا مواد شوينده تميز نشود  -۴

 .بايد محكم و بدون لقي باشد ) بيس پليت( محل اتصاالت ستونها به صفحه ستون -۵

 .  زماني كه جك پايين است روغن مخزن توسط گيج كنترل شود-۵

صرفي هيدروليك مخصوص دستگاه استفاده      از روغن م  ، جهت پركردن يا سر ريز نمودن مخزن دستگاه            -۶

 .شود 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۱۱ :صفحه 

 جك ماردوني دوستون:  نام تجهيز       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … صافكاري و – تعميرات مكانيكي –باالبردن خودرو هاي سواري جهت سرويسهاي اوليه  : هدف 

در اين نوع   . ري آنها با هم تفاوت دارد       اين دستگاه كاربردي همانند جك دوستون هيدروليكي دارد اما مكانيزم كا          

ي بعنوان پيچهاي انتقال قدرت استفاده شده كه با چرخش الكتروموتور و                يقال قدرت از ميله ها     تجك براي ان  

ضريب اطمينان اين جكها نسبت نوع هيدروليكي باالتر بوده         . چرخش پيچها بازو هاي جك باال و پايين مي شوند           

 . ا اين دستگاه هزينه نگهداري و تعميرات بيشتر و سرعت حركت بازوي كمتري دارد ام، و ايمن تر مي باشند 

  H KPN 327 ES     :مدل 

 Ravaglioli  :شركت سازنده   ايتاليا  :كشور سازنده 

  الكترو موتور و سويچهاي الكتريكي -يك نمجموعه ستون و قفل اتومكا  :اجزاء اصلي دستگاه 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۱۲ :صفحه 

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 1120    :وزن دستگاه   Kg 3500 : دستگاه ظرفيت  

   KW 2.6 :  قدرت الكترو موتور mm 2690*410*3100     :ابعاد دستگاه  

 3500mm*2500*5500 :حداقل فضاي مورد نياز  

 

 :طرز استفاده  دستگاه 

سپس ، قب حركت ننمايد    ابتدا خودرو را در مركز جك قرار داده و ترمز دستي آن را كشيده تا خودرو به جلو و ع                    -۱

 .شير دستگاه را  ببنديد 

 .در محل مناسب قرار دهيد ، جك را در زير خودرو ) كفشك ( چهار بازويي -۲

 .به سمت باال حركت مي كند ، جك تا رسيدن به ارتفاع مورد نياز ، با فشار دادن دكمه استارت -۳

 . جك متوقف مي گردد،  با رها كردن دكمه -۴

  .با فشار دادن دكمه مربوطه جك به طرف پايين حركت مي كند ،  آوردن براي پايين-۵

 :كاليبراسيون دستگاه 

نياز به  ،  باشد   ندهده دستگاه داراي گيج نشان    كه  در صورتي   ( اين دستگاه نيازي به كاليبراسيون ندارد         

 .)كاليبراسيون دارد 

 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

تگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و              اين تجهيز با توجه به نوع دس      

 . ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۱۳ :صفحه 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور آموزش الزمه را ديده باشد  -۱

  .الت دستگاه بازرسي گرددابه منظور پيشگيري از حوادث احتمالي پيش از شروع بكار بايد اتص-۲

 .خودرو بايد دقيقا در مركز جك قرار داده شود-۳

 . محل اتصاالت برقي آن هيچ وقت با آب و يا مواد شوينده تميز نشود -۴

 .بايد محكم و بدون لقي باشد ) بيس پليت( محل اتصاالت ستونها به صفحه ستون -۵
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۱۴ :صفحه 

 جك هيدروليكي قيچي :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جلوبندي و ميزان فرمان–ردن خودروهاي سواري جهت سرويسهاي اوليه باالب  :هدف 

  RAV 6101     : مدل  

 Ravaglioli  :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

   قفل اتومكانيكي-الكترو موتور و سويچهاي الكتريكي -  هيدروليكي جكهاي- بازوها  :اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 1350    :وزن دستگاه   Kg 3500 : تگاه ظرفيت دس 

  KW 2.6 :  قدرت الكترو موتور  mm 1925*2085*4430     :ابعاد دستگاه  

 mm 3500*2500*5500 :حداقل فضاي مورد نياز 

 KW 2.6 :  قدرت الكترو موتور 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۱۵ :صفحه 

 :طرز استفاده  دستگاه 

 .  كشيده تا خودرو به جلو و عقب حركت ننمايدابتدا خودرو را در روي جك قرار داده و ترمز دستي آن را-۱

 .به سمت باال حركت مي كند ، جك تا رسيدن به ارتفاع مورد نياز ، با فشار دادن دكمه استارت -۲

 .جك متوقف مي گردد،  با رها كردن دكمه -۳

 . د جك را پايين آوري، در ابتدا بايستي با خالص نمودن اهرم قفل كن  ، براي پايين آوردن  -۴ 

 :كاليبراسيون دستگاه 

يا از آن جهت ميزان      باشد   ندهده دستگاه داراي گيج نشان   كه  در صورتي   (  اين دستگاه نيازي به كاليبراسيون ندارد     

 .)نياز به كاليبراسيون دارد، فرمان استفاده شود 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

ي و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و               اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتور              

 .ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .الت دستگاه بازرسي گردد ابه منظور پيشگيري از حوادث احتمالي پيش از شروع بكار بايد اتص-۱

 .خودرو بايد دقيقا در روي جك قرار داده شود-۲

 .دستگاه قبل از شروع به فعاليت كنترل  و بازرسي شود ضامن و قفل كن -۳

 .محل اتصاالت برقي آن هيچ وقت با آب و يا مواد شوينده تميز نشود -۴

 .بايد محكم و بدون لقي باشد ) بيس پليت( محل اتصاالت به صفحه ستون -۵

 . زماني كه جك پايين است روغن مخزن توسط گيج كنترل شود-۵

 .از روغن مصرفي هيدروليك مخصوص دستگاه  استفاده شود ، ريز نمودن مخزن دستگاه جهت پركردن يا سر -۶
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۱۶ :صفحه 

 جك موتور درآر :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …گيربكس و ، بلند كردن مجموعه هاي سنگين همچون موتور   : هدف 

  SX 10D      :مدل 

 Ravaglioli  :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

  جك هيدروليك-دسته جك  - شير –پايه و ستون   :گاه اجزاء اصلي دست

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 1120    :وزن دستگاه   Kg 1000 : ظرفيت دستگاه  

   mm 2400*980*1560     :ابعاد دستگاه  

 mm 3000*1200*2000 :حداقل فضاي مورد نياز 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۱۷ :صفحه 

 :طرز استفاده  دستگاه 

 .كه با خودرو برخورد ننمايد قرار دهيد ابتدا دستگاه را در محل مناسب بطوري  -۱

 .گير نماييد درقالب دستگاه را در محل مناسب قطعه مورد نظر قرار داده و  -۲

 .شير تخليه روغن را ببنديد  -۳

 .بازوي جك شروع به باالرفتن كرده تا نيرو را قطع نماييد ، جك ) هندل (با اعمال نيرو بر روي دسته  -۴

 . جك كافي است كه شير تخليه روغن سيلندر را باز نماييد  براي پايين آوردن-۵

 :كاليبراسيون دستگاه 

نياز به  ، ده باشد     دهن در صورتي دستگاه داراي گيج نشان        ( اين دستگاه نيازي به كاليبراسيون ندارد           

 .)كاليبراسيون دارد 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

عمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و             اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورال          

 .ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .كار با اين دستگاه ساده مي باشد اما بايد به موارد ايمني هنگام كار با اين دستگاه توجه داشت 

 .اشد اپراتور دستگاه آموزش كار با دستگاه را ديده ب-۱

 .ب باشيد كه چرخهاي آن بر روي پاي شما نرود قهنگام جابجايي جك مرا-۲

 .محيط كار با جك بايد عاري از هرگونه مواد لغزنده مانند روغن و يا گريس باشد -۳

 .ب خودروهاي اطراف آن باشيد ق هنگام جابجايي جك مرا-۴

 . اري شود در صورت مشاهده هرگونه نشتي روغن ، از بكارگيري جك خودد-۵
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۱۸ :صفحه 

 جك سوسماري :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … صافكاري و – تعميرات مكانيكي –باالبردن خودرو هاي سواري جهت سرويسهاي اوليه   :هدف 

  SL 120      :مدل 

 Ravaglioli  :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

  قفل كن-  بازو هاي هيدروليكي-دسته   :اجزاء اصلي دستگاه 

 

 :خصات دستگاه مش

   Kg 165 :وزن دستگاه   Kg 1200 : ظرفيت دستگاه  

   mm 650*420*2770     :ابعاد دستگاه  

 mm 1000*500*3000 :حداقل فضاي مورد نياز 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۱۹ :صفحه 

 :طرز استفاده  دستگاه 

 .سپس شير دستگاه را  ببنديد ، در محل مناسب قرار دهيد ، ابتدا كفشك  جك را در زير خودرو  -۱

 .جك شروع به باال رفتن مي نمايد ، ل با اعمال فشار بر روي دسته  حا-۲

و يا از دنده پنج پشت الستيك استفاده   ترمز دستي خودرو را كشيده       پس از باال بردن به اندازه كافي جهت ايمني           -۳

 .تا خودرو به جلو و عقب حركت ننمايدنماييد 

 .جك به سمت پايين مي آيد ، كن با بازكردن شير قفل ،  براي پايين آوردن خودرو -۴

با خالص نمودن اهرم ، كمي باال برد ، در ابتدا بايستي جك را تا اندازه اي كه قفل آزاد شود ، براي پايين آوردن  -۵

  .جك را پايين آوريد ، قفل كن  
 

 :كاليبراسيون دستگاه 

 .)نياز به كاليبراسيون دارد ، يج نشانده باشد در صورتي دستگاه داراي  گ( اين دستگاه نيازي به كاليبراسيون ندارد 

 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                            

 . ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 

 :نكات ايمني دستگاه 

 . ش كار با دستگاه را ديده باشداپراتور دستگاه آموز -۱

 .قرار داده شود خودرو جك بايد دقيقا در جاي مناسب و توصيه شده از طرف شركت سازنده  -۲

 .  قفل كن دستگاه قبل از شروع به فعاليت بايد كنترل شود-۳

 .ده شود از روغن مصرفي هيدروليك مخصوص دستگاه  استفا، جهت پركردن يا سر ريز نمودن مخزن دستگاه  -۴

 .از عدم نشتي جك مطمئن باشيد -۵

 زمانيكه جك زير خودرو قرار دارد خرك نيز جهت ايمني بيشتر استفاده شود در غير اينصورت از كار كردن زير                      -۶
 . خودداري شود 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۲۰ :صفحه 

  تن۳۰ الي ۲۰پرس هيدروليكي  :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .…و توپي و بلبرينگ پلوس ، در آوردن و جازدن گژن پين   :هدف 

اين دستگاه در صنعت خودروسازي . پرس هيدروليك يك دستگاه جنرال مي باشد كه در اكثر صنايع كاربرد دارد 

 .در نمايندگي هاي مجاز نيز به اين دستگاه براي تعميرات نياز مي باشد . نيز كاربرد دارد 

  PX 30     :مدل 

 Ravaglioli  :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

 مخزن روغن   –كليد هاي الكتريكي    –الكترو موتور    - پمپ هيدروليك  -بازو هاي هيدروليكي   :اجزاء اصلي دستگاه    

  روغنفشار  گيج –
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۲۱ :صفحه 

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 230 :وزن دستگاه      ton  3      :ظرفيت دستگاه  

  bar 425   :حد اكثر فشار توليدي  mm 788*1028*2018     :ابعاد دستگاه  

  1200mm*1500*3000 :حداقل فضاي مورد نياز  

 mm 0.43  :حد اقل كورس حركت محور  

  mm 2.7  :حداكثر كورس حركت محور  

 :طرز استفاده  دستگاه 

 . ابتدا قطعه مورد نظر را در زير دستگاه پرس برروي صفحه قرار دهيد -۱

 . شير تخليه فشار روغن را ببنديد-۲

 . را تنظيم نمائيد اهرم تغيير فشار-۳

 .فشار مورد نياز را بر روي قطعه اعمال كنيد ،  بوسيله اهرم دستگاه -۴

   .برداشته شود دستگاه  پس از اتمام كار شير تخليه را  باز كنيد تا فشار از روي پيستون -۵ 

 

 :كاليبراسيون دستگاه 

 . بايد حداقل هر يك سال كاليبره گردد  اين دستگاه معموالً داراي يك گيج نشان دهنده فشار مي باشد كه  

 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                       

 .ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۲۲ :صفحه 

 :نكات ايمني دستگاه 

  .دستگاه را ديده باشد اپراتور دستگاه آموزش كار با  -۱

 . اطراف دستگاه پرس محصور باشد و افراد به آن نزديك نشوند-۲

دقيق و تراز شده به روي صفحه قرار داده چون احتمال خارج شدن و يا پرت                   ،  قطعه كار را به صورت ميزان         -۳

 .شدن وجود دارد 

 .ييد استفاده نمامناسب و توصيه شده توسط سازنده  از روغن هيدروليك -۴
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۲۳ :صفحه 

 دستگاه باالنس چرخ :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باالنس چرخ خودروها بصورت استاتيكي و ديناميكي: هدف 

 .  با كمك اين دستگاه معموالً مجموعه چرخ و تاير را مي توان بصورت استاتيكي و ديناميكي باالنس نمود 

  G 122/122 PN     :مدل 

 Ravaglioli  :شركت سازنده  ياايتال   :كشور سازنده 

 محور  – ميز وزنه هاي سربي       -   كليد هاي الكتريكي      – سنسورها   - مونيتور - الكتروموتور  :اجزاء اصلي دستگاه    

  پدال پايي– درب محافظ – چرخ

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 140    :وزن دستگاه   Kg 65  :حداكثر ظرفيت چرخ  
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۲۴ :صفحه 

  KW 2.6  :قدرت الكترو موتور   mm 1380*860*1220 :ابعاد دستگاه  

  gr 1  :دقت  mm 2500*1600*1700 :حداقل فضاي مورد نياز 

  RPM 150 :سرعت دوراني   ( Colour ”14) چ اين١۴ رنگي :مونيتور  

   اينچ۲۰ الي ۱,۵از =  عرض - اينچ  ۲۴ الي ۱۰از  =قطر :ابعاد تاير  

 :طرز استفاده  دستگاه 

 .هر متصل نموده وآنرا روشن نماييد  دستگاه را به برق ش-۱

  .نماييد ابتدا سربهاي قديمي را توسط انبر از رينگ جدا -۲

 . رينگ را در جهت باالنس در محل مربوطه قرار دهيد و سپس با استفاده از مهره خروسكي آنرا محكم كنيد -۳

ب مورد نياز و محل آنرا در صفحه        مقدار سر ، دستگاه شروع به چرخيدن مي كند        ، START با فشار دادن كليد      -۴

 .نمايش بعد از متوقف شدن دستگاه مي بينيد و بر اساس آن سرب را روي رينگ نصب نماييد 

رينگ را باز كرده و از دستگاه خارج        ،  دوباره رينگ را به چرخش در آورده و پس از اطمينان از صحت باالنس                   -۵

 .نماييد 

 آموزشي شركت سازنده و كالسهاي آموزشي شركت فروشنده بطور كامل               نحوه استفاده از دستگاه در كتابچه       (

     )توضيح داده شده است 

 :كاليبراسيون دستگاه 

چون امكان دارد  اجزاء      ( قسمتهاي متحرك اين دستگاه با توجه به ميزان استفاده از آن بايد كاليبره گردد                      

 الكترونيكي دستگاه از نظر اطالعات و بروز نمودن          همچنين سيستم هاي  ). ديناميكي دستگاه خود باالنس نباشند    

    دستگاه فوق بصورت اتوماتيك كاليبره مي گردد. آنها نياز به كاليبره كردن دارند 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۲۵ :صفحه 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                     

 .ماهيانه و ساليانه دارد، يسهاي هفتگي سرو

 :نكات ايمني دستگاه 

 .توجه شود هنگام كار ، شيء خارجي به الستيك و يا رينگ نچسبيده باشد -۱

 . در حال چرخش رينگ به دستگاه نزديك نشويد -۲

 .از اين دستگاه فقط جهت باالنس چرخهاي خودروهاي سبك استفاده شود -۳

 .   دستگاه استفاده نماييد  حتماً از درب محافظ-۴
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۲۶ :صفحه 

 )روكار( دستگاه باالنس چرخ درجا  :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س چرخنبعد از باال، همگي با هم ، پلوس و ديسك و توپي ، باالنس مجموعه چرخ و الستيك : هدف 

 نس استاتيكي انجام   از اين دستگاه جهت باالنس نهايي چرخ بروي خودرو استفاده مي شود چون صرفاً باال                 

تاير مي توان تا حد زيادي ارتعاشات مجموعه اكسل و            با  استفاده از اين دستگاه بعد از باالنس چرخ و            .مي دهد   

 .چرخ را كاهش داد 

اگر چرخ را توسط اين دستگاه باالنس نموده و به            ، نكته قابل توجه در استفاده از اين دستگاه اينست كه             

چرخ را بايد به همان صورت اوليه در توپي جا بزنيم در غير                 ، باز نماييم   )  يا تعميرات     پنچر گيري و  ( داليلي  

حتي ميزان سفتي پيچ هاي چرخ در باالنس        . اينصورت باالنس آن خراب شده و چرخ را بايد دوباره باالنس نماييم              

سل را باالنس كرده و راننده آسايش       ده از اين دستگاه مي توان تا حدودي مجموعه اك         ابطور كلي با استف   . تاثير دارد   

  .بيشتري در رانندگي خواهد داشت

  L38     :مدل 

  CEMB   :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۲۷ :صفحه 

   چشمي –  كليد هاي الكتريكي - ميكرو سويچها –الكترو موتور   :اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 64    :گاه وزن دست  Kg 700 : حداكثر ظرفيت چرخ  

 KW 4 :  قدرت الكترو موتور  mm 610*500*1030 :ابعاد دستگاه  

  ±gr 1 : دقت   mm 700*600*1200 :حداقل فضاي مورد نياز 

  Km/h 140: سرعت   

 كليه خودروهاي سواري :ابعاد تاير  

 :طرز استفاده  دستگاه 

 .قرار دهيد ابتدا خودرو را در محل صاف  -۱

 .خودرو را با استفاده از جك سوسماري بلند نماييد  -۲

 .پايه مخصوص را در محل مناسب زير خودرو قرار دهيد  -۳

 ) . با گچ و يا چسب سفيد رنگ (  روي الستيك يك عالمت بگذاريد-۴

 . د بطوريكه چشمي دستگاه خط را ببيند ني دستگاه را روشن ك-۵

 نشان داده و مي توان LCDمحل و ميزان ناباالنسي را در صفحه ،  نوري يو دريافت پالسهادستگاه پس از ارسال  -۶

 .نه هاي سربي آنرا باالنس نمود زبا چسباندن و

 :اه گ كاليبراسيون دست

يبره لكا ه دوار بايد  حاين دستگاه بصورت خودكار كاليبره مي گردد و بر حسب نياز قطعات دوار آن نظير صف                    

 .گردد 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۲۸ :صفحه 

 :ري و تعميرات دستگاه نگهدا

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                            

 . ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور آموزش كار با دستگاه را ديده باشد  -۱

 .و پاره شدن آن اجتناب شود بين الستيك و صفحه دوار ه از قرار گرفتن كابل دستگا -۲

 .پايه مخصوص زير اكسل را بايد درست در محل مخصوص قرار داد  -۳

 . هنگام كار با دستگاه خودرو ثابت باشد و حركت ننمايد -۴
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۲۹ :صفحه 

 دستگاه الستيك درآر :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   خودرو هاي سوارييك از رينگ چرخ الستبيرون آوردن و جازدن  :هدف 

  G 840 SI    : مدل 

 Ravaglioli  :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

بازوي الستيك   –گيج فشار هوا    – كليد هاي الكتريكي     -الكترو موتور    -بازوهاي پنيوماتيكي  :اجزاء اصلي دستگاه    

  پدالها- مجموعه بدنه –درآر 

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 221    :وزن دستگاه    بار۱۲  الي ۸ : ي فشاركار 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۳۰ :صفحه 

 KW 0.75 :  قدرت الكترو موتور تك فاز  1184*984*1726     :ابعاد دستگاه  

 mm 1500*1200*2000 :حداقل فضاي مورد نياز 

   اينچ۵/۲۰ الي ۵/۱۱=  داخل - اينچ  ۱۸ الي ۵/۹= خارج : قطر كارگيري 

 

 :طرز استفاده  دستگاه 

سپس الستيك را در جاي مخصوص قرار داده و اهرم را ،  را باز كرده تا هواي الستيك خالي شود ووزن والابتدا س-۱

 باعث جدا  ،سپس به پدال مربوطه فشار آورده تا اهرم با نيروي باد، دور رينگ قرار داده " آزاد و راهنماي آن را دقيقا

 .شدن الستيك از رينگ شود 

حه گردان قرار داده و پدال مخصوص باز و بست را فشار داده تا فك ها به عقب آمده روي صف، رينگ را از داخل -۲

 .مجداد پدال را فشار داده تا فك ها به رينگ ثابت شود

محور عمودي را روي رينگ بصورت مماس ثابت كرده توسط تايليور قسمتي از رينگ را بيرون آورده و الستيك -۳

  .گردد ثابت ده تادارا روي خروسك ميله راهنما قرار 

پدال مربوط به چرخش صفحه گردان را فشار داده تا صفحه به گردش در آيد و پس از يك دور كامل الستيك -۴

 .بيرون آيد

سپس لبه الستيك را به آب  .  دادروي صفحه گردان قراربايد ابتدا رينگ را ،به منظور جا انداختن الستيك -۵

ا با دست به داخل رينگ جازده وپس از آن محور عمودي را روي لبه رينگ آنگاه الستيك ر ، كردهصابون آغشته 

 . الستيك جا رود  ، تا در اثر چرخش صفحهرده نمودقفل كرده وپدال مربوط به چرخش صفحه را فش

 : كاليبراسيون دستگاه 

 .گيج فشار هواي اين دستگاه بايد حداقل هر سال كاليبره گردد  
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۳۱ :صفحه 

  :نگهداري و تعميرات دستگاه

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                     

 .ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور دستگاه آموزش كار با دستگاه را ديده باشد  -۱

 . استفاده از دستكش ايمني -۲

 .له ايمني هنگام كار با دستگاه  رعايت فاص-۳

 در صورت ساييدگي آجها و يا ترك برداشتن گيره هاي قفل كننده از  بكارگيري آنها خودداري شده و سريعاً                        -۴

 .نسبت به تعويض گيره معيوب اقدام شود 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۳۲ :صفحه 

  كامپيوتريدستگاه ميزان فرمان :نام تجهيز 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 و تنظيم چرخها ي جلو و عقب خودروهاي سواريميزان فرمان   :هدف 

. دستگاه ميزان فرمان كامپيوتري با سنسورهاي مادون قرمز مي باشد              ، يكي از دستگاه هاي پيشرفته امروزي         

سنسورهاي اين دستگاه بر روي هر چهار چرخ خودرو نصب شده و اطالعات وضعيت هر چرخ و دو چرخ در اكسل                       

با . رخها نسبت به هم را اندازه گيري كرده و از طريق مونيتور به ما نشان مي دهد                  جلو و اكسل عقب و همچنين چ      

 . كمك اين دستگاه مي توان تنظيمات چرخها و ميزان فرمان خودرو را در حد استاندارد انجام داد 

  RAV TD 1850     :مدل 

 Ravaglioli  :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۳۳ :صفحه 

ترن تيبل  – شارژر باتري – پرينتر – سنسور هاي مادون قرمز – كي بورد –كيس –مونيـتور    : اجزاء اصلي دستگاه 

( Turntable )  

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 1120    :وزن دستگاه   Kg 3500  : ظرفيت دستگاه 

  KW 2.6 : قدرت الكترو موتور   mm 1520*800*1110     :ابعاد دستگاه  

 2000*1000*1500 :حداقل فضاي مورد نياز 

 mm  = 1000Kg ۲۵۰مدل استاندارد با قطر :     ظرفيت ترن تيبل 

 mm  = 1250Kg ۳۰۰مدل الكترونيكي با قطر                                       

 inch 18 – 10براي بستن چرخهاي با قطر  :كلمپ چرخها 

 پارامتر هاي مورد اندازه گيري

ي محدوده اندازه گير جمع كل رديف اكسل جلو دقت اندازه گيري محدوده

+/- 5 ° +/- 2 ° +/- 2’ ( Total Toe ) سربازي/ مجموع سرجمعي ۱ 

+/- 2 ° 30’ +/- 1 ° +/- 1’  ۲ (Partial Toe) سربازي/ سرجمعي 

+/- 5 ° +/- 2 ° +/- 2’  ۳ ( Set -back)  ست بك

 ۴ ( Camber ) كمبر ’2-/+ ° 3 -/+ ° 10 -/+

 ۵ ( Caster ) كستر ’5 -/+ ° 10 -/+ ° 18 -/+

+/- 18 ° +/- 10 ° +/- 5’  ۶ ( King-pin ) كينگ پين
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۳۴ :صفحه 

 پارامتر هاي مورد اندازه گيري

جمع كل محدوده اندازه گيري محدوده اندازه گيري رديف اكسل عقب دقت

+/- 5 ° +/- 2 ° +/- 2’ ( Total Toe )سربازي/ مجموع سرجمعي ۱ 

+/- 2 ° 30’ +/- 1 ° +/- 1’  ۲ (Partial Toe)سربازي / سرجمعي 

+/- 5 ° +/- 2 ° +/- 2’  ۳ ( Set -back)  ست بك

 ۴ ( Camber ) كمبر ’2-/+ ° 3 -/+ ° 10 -/+

+/- 5 ° +/- 2 ° +/- 2’  ۵ ( Caster ) كستر

 

 :طرز استفاده  دستگاه 

 .داده و ترمز دستي را بكشيد ر ستون و يا جك قيچي قرار اابتدا خودرو را بر روي جك چه-۱

 و سنسورهاي چرخهاي جلو و عقب را در محل مخصوص پايه            نمائيد محل تراز     در سپس پايه تنظيم سنسورها را    -۲

 كه اين عمل سنسورها را  نسبت به         دآنگاه سيم سنسورها را در جاي مخصوص روي دستگاه قرار دهي          داده  قرار  

 . دستگاه باالنس مي كند 

 وصل   را    روي شاخص هاي سنسورها     موجود نگاه شاقولهاي آص چرخهاي جلو وعقب را مي بنديم          پايه مخصو  -۳

  . نما ييم روي پايه هاي مخصوص چرخهاي جلو محكم مي ي و بعد به صورت عمودنموده

 و طناب را از جاي شاقول به        وده تراز نم  ي براي بدست آوردن سرجمعي ، سنسورها را مي بايست به صورت افق             -۴

  .   نموده مخصوص چرخهاي عقب وصلپاي

 :كاليبراسيون دستگاه 

مي توان دستگاه را با نرم . اين دستگاه بصورت اتوماتيك توسط نرم افزار نصب شده بر روي آن كاليبره مي شود 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۳۵ :صفحه 

 . نمود (Up Date )افزار هاي جديد توليدي شركت سازنده به روز نمود 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

ا توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                         اين تجهيز ب   

 .ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور دستگاه بايد آموزش كافي كار با دستگاه را ديده باشد -۱

اول اينكه اپراتور بايد به سيستم تعليق و تنظيم          ، دو مهارت دارد    الزم به ذكر است كه كار با اين دستگاه نياز به              

چون فردي كه مهارت كافي را نداشته باشد براي تنظيم .فرمان خودرو مسلط بوده و دوم كار با كامپيوتر را بلد باشد 

 .فرمان زمان زيادي بايد صرف نمايد 

  .د مطمئن شوي" از اتصاالت و عايق بندي دستگاه كامال -۲

 . از وارد آوردن ضربه به قسمتهاي مختلف دستگاه اجتناب نماييد -۳

 .دستگاه را پاكيزه نگهداريد  -۴
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۳۶ :صفحه 

  ( DIAG 2000 NG ) دستگاه عيب ياب دياگ  :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 تنظيم و معرفي قطعات الكتريكي و الكترونيكي خودرو هاي با كنترل يونيت ، عيب يابي  :هدف 

دستگاه يكي از مهمترين دستگاه هاي مورد نياز جهت عيب يابي و تنظيمات خودرو هاي جديد مي باشد و                    اين   

 .براي كار با اين دستگاه نياز به كارشناس آموزش ديده و مجرب در تعميرات خودرو مي باشد 

  NG :مدل 

 ACTIA   :شركت سازنده  فرانسه   :كشور سازنده 

  2090mm*2200*400     :ابعاد دستگاه 

 2100mm*2500*500 :حداقل فضاي مورد نياز دستگاه 

 ۱۵تور  پآدا( منبع تغذيه    –تورهاي مخصوص   پ مودم با آدا   –پرينتر   -كيس و صفحه نمايش    :اجزاء اصلي دستگاه    

   ميز چرخ دار– مجموعه كابلهاي رابط -)وات 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۳۷ :صفحه 

 :مشخصات دستگاه 

 .  مي باشد DX2 486دياگ يك كامپيوتر  

 درجه سانتي گراد+ ۵۰ تا ۰از : حيط مورد استفاده دماي م  

 درجه سانتي گراد+ ۷۵ تا -۱۰از : دماي محيط انبارش  

 :كاربرد هاي دستگاه 

   BSI بعضي از واحد هاي كنترل يونيت ها مثل  ( configuration)پيكره بندي  -۱

 خواندن عيوب از حافظه كنترل يونيت خودرو ها -۲

 روهاخواندن مشخصات خود -۳

 تست محركها -۴

 خواندن پارامترها و تنظيم آنها -۵

 خواندن شماره فني كنترل يونيت ها -۶

 ECUپاك كردن عيوب از حافظه  -۷

 كاربرد اسيلوسكوپ براي نمايش سيگنالها -۸

 كار با مولتي متر -۹

 كار با نقشه هاي الكتريكي -۱۰

 ذخيره سازي اطالعات خودروهاي تعميراتي -۱۱

 )از طريق اتصال به مودم و خط تلفن  (ابي از راه دور عيب ي -۱۲

 تست جاده خودروها -۱۳
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۳۸ :صفحه 

 :طرز استفاده  دستگاه 

پس از وصل كردن كابلهاي تغذيه و عيب يابي و روشن كردن دستگاه ، طبق منوهاي داخل دستگاه و براساس                      -۱

 . آموزش هاي داده شده ، اقدام شود 

و مسائل فني در اين دستگاه زياد مي باشد و براي استفاده صحيح بايد به كتاب                 الزم بذكر است كه تعداد منوها        -۲

 . راهنماي آموزشي مراجعه شود 

 

 

 

 

با تغيير در   (و سخت افزاري    )  هاي جديد     CDبا نصب   ( اين دستگاه بصورت نرم افزاري       :كاليبراسيون دستگاه    

 توسط شركت سازنده و يا نماينده خدمات پس از فروش آن            به روز آوري شده و    ) سيستم هاي الكترونيكي دستگاه     

 .كاليبره مي گردد 

 )با دستمال نرم و مواد پاك كننده ماليم ( دستگاه بايد تميز شود  :نگهداري و تعميرات دستگاه 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .بصورت صحيح نصب شوند   كابلهاي مثبت و منفي به باتري-۱

 . استفاده نشود 16Vتر از از باتري با ولتاژ بيش -۲

را بايد در    نصب صحيح كانكتورها و عدم اعمال نيروي اضافي برروي كانكتورها در هنگام نصب و جدا سازي آنها                    -۳

 .نظر داشت 

 ديگر حاوي اطالعاتي مي باشد CD هاي دستگاه براي نصب و ارتقاء برنامه هاي دستگاه مي باشد و CDـ يكي از ۴

 .   خوان دستگاه باشد CD دوم هميشه در قسمت CDاه به آن احتياج دارد و بايد كه در هر لحظه دستگ

DIAG 
2000 

حافظه
ECU
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۳۹ :صفحه 

 .  هاي متفرقه در دستگاه خودداري كنيد CD از قرار دادن - ۵

  . ييد از ضربه هاي شديد و تكان دادن دستگاه خودداري نما-۶

 .  جهت كار با دستگاه حتماً از ميز مخصوص دستگاه استفاده كنيد -۷

                                    .يد ي خودداري نماامسدود كردن فن خنك كننده دستگاه جد از -۸

 . يد ي از باز كردن قسمت هاي مختلف دستگاه جدا خودداري نما-۹

 .  استفاده شود درجه سانتيگراد+ ۵۰ تا  ۰دوده دماي  ح از اين دستگاه بايد در م-۱۰

 .  به قسمت هاي حساس دستگاه دست نزنيد  هيچگاه با دست آلوده و مرطوب-۱۱

  . نيد از مواد پاك كننده اسيدي و مواد شيميايي براي پاك كردن دستگاه استفاده نك-۱۲

 براي پوشاندن دستگاه مي توان از سلفونهاي مناسب استفاده كرد البته بايد توجه داشت كه قسمت فن خنك                    -۱۳

 .كننده نبايد پوشانيده شود 

و زخمي  روي خودرو   ر   كشيدن آنها بعد از نصب ب       ،ن كابلهاي رابط دستگاه به زير چرخهاي خودرو           از افتاد  -۱۴

 .جداً اجتناب نماييد كردن كابلها 

 .دستگاه را بدون كيف مخصوص جابجا ننماييد -۱۵

ا باز  تماس حاصل نماييد و از تعمير و ي          )ITAاداره  (  در هنگام بروز مشكالت اساسي با مديريت مهندسي            -۱۶

 .يد يخودداري نما" كردن دستگاه جدا
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۴۰ :صفحه 

  PPSدستگاه عيب ياب  :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

و خواندن اطالعات مربوط به عملكرد اجزاي مختلف سيستمهاي الكترونيكي خودروها و معرفي              عيب يابي    :هدف  

 قطعات جديد الكتريكي و الكترونيكي 

ز جهت عيب يابي و تنظيمات خودرو هاي جديد مي باشد و براي كار با اين دستگاه يكي از دستگاه هاي مورد نيا 

 .اين دستگاه نياز به كارشناس آموزش ديده و مجرب در تعميرات خودرو مي باشد 

 ACTIA   :شركت سازنده  فرانسه   :كشور سازنده 

  30mm*230*280     :ابعاد دستگاه 

 50mm*250*300 :حداقل فضاي مورد نياز دستگاه 

   مجموعه كابلهاي رابط- Laptop -  DVD ROM -) اينترفيس ( PPI :جزاء اصلي دستگاه ا

 :مشخصات دستگاه 

 .  مي باشد 3پنتيوم با پردازشگر  Laptopيك  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۴۱ :صفحه 

 :كاربرد هاي دستگاه  

 خودرو هاي مختلف نصب شده بر روي ECUخطاهاي خواندن  -١

٢- Download كردن ECUهاي مختلف  

  هاي خودروECU در پاك كردن خطاهاي موجود -٣

  هاي جديد به سيستم انژكتوريECUمعرفي قطعات و  -٤

 (wiring diagram)امكان دسترسي به نقشه هاي الكتريكي  -٥

 خواندن پارامترهاي سيستم انژكتوري -٦

 امكان تست محركهاي موجود در سيستم انژكتوري -٧

 دستگاههاي عيب ياب) عيب يابي از راه دور(امكان ريموت كنترلينگ  -٨

 هاي مختلفECU) پيكربندي ( Configurationاعمال تغييرات در امكان  -٩

 

 :طرز استفاده  دستگاه 

نرم افزار عيب ياب نصب شده       پس از وصل كردن كابلهاي تغذيه و عيب يابي و روشن كردن دستگاه ، طبق                    -۱

 . دستگاه و براساس آموزش هاي داده شده ، اقدام شود برروي 

، كارشناس دستگاه جهت استفاده از  و مسائل فني  ي نرم افزار عيب ياب       تعداد منوها  با توجه به   الزم بذكر است     -۲

  . فني نمايندگي حتماً در دوره آموزشي مربوطه شركت نمايد

 

با تغيير  (و سخت افزاري    )  هاي جديد     DVDبا نصب   ( اين دستگاه بصورت نرم افزاري       :كاليبراسيون دستگاه    

به روز آوري شده و توسط شركت سازنده و يا نماينده خدمات پس از فروش               ) ستگاه  در سيستم هاي الكترونيكي د    

 .آن كاليبره مي گردد 

 .با توجه به موارد ذكر شده در دوره آموزشي اقدام گردد  :نگهداري و تعميرات دستگاه 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۴۲ :صفحه 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .بصورت صحيح نصب شوند   كابلهاي مثبت و منفي به باتري-۱

 . استفاده نشود 16Vتري با ولتاژ بيشتر از از با -۲

را بايد در روي كانكتورها در هنگام نصب و جدا سازي آنها     نصب صحيح كانكتورها و عدم اعمال نيروي اضافي بر         -۳

 .نظر داشت 

  .نصب برنامه هاي متفرقه بر روي دستگاه خودداري كنيد ـ از ۴

  . ييداري نما از ضربه هاي شديد و تكان دادن دستگاه خودد-۵

 .  جهت كار با دستگاه حتماً از ميز مخصوص دستگاه استفاده كنيد -۶

                                    .يد ي خودداري نماا از مسدود كردن فن خنك كننده دستگاه جد-۷

 . يد ي از باز كردن قسمت هاي مختلف دستگاه جدا خودداري نما-۸

 . طوب به قسمت هاي حساس دستگاه دست نزنيد  هيچگاه با دست آلوده و مر-۹

  . نيد از مواد پاك كننده اسيدي و مواد شيميايي براي پاك كردن دستگاه استفاده نك-۱۰

و زخمي  روي خودرو   ر   كشيدن آنها بعد از نصب ب       ،از افتادن كابلهاي رابط دستگاه به زير چرخهاي خودرو             -۱۱

 .جداً اجتناب نماييد كردن كابلها 

 .دستگاه را بدون كيف مخصوص جابجا ننماييد  -۱۲

تماس حاصل نماييد و از       )ITAاداره  ( با مديريت مهندسي    هرگونه عيب در عملكرد دستگاه        در هنگام بروز     -۱۳

  .يد يخودداري نما" تعمير و يا باز كردن دستگاه جدا
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۴۳ :صفحه 

  IKCO - DIAGدستگاه عيب ياب  :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 و خواندن اطالعات مربوط به عملكرد اجزاي مختلف سيستمهاي الكترونيكي خودروها ي عيب ياب :هدف 

اين دستگاه يكي از دستگاه هاي مورد نياز جهت عيب يابي و تنظيمات خودرو هاي جديد مي باشد و براي كار با  

 .اين دستگاه نياز به كارشناس آموزش ديده و مجرب در تعميرات خودرو مي باشد 

   گروه صنعتي ايران خودرو :شركت سازنده  ايران :نده كشور ساز

 90mm*200*370 :حداقل فضاي مورد نياز دستگاه 

  مجموعه كابلهاي رابط  - قفل سخت افزاري -برد الكترونيكي  :اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

 : شود شخصات متصلبا اين م) Laptop يا PC (اين دستگاه جهت استفاده الزم است به يك كامپيوتر

  . باشد۲حداقل سرعت پروسسور پنتيوم  -١

  .باشد Com1داراي پورت سريال   -٢
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۴۴ :صفحه 

 . باشدLTP1داراي پورت پرينتر يا   -٣

 . با فارسي ساز باشد Windows يا Windows XPسيستم عامل نصب شده بر روي آن   -٤

 :كاربرد هاي دستگاه  

 خودرو هاي مختلف نصب شده بر روي ECUخطاهاي خواندن  -١٠

  هاي خودروECUپاك كردن خطاهاي موجود در  -١١

 خواندن پارامترهاي سيستم انژكتوري -١٢

 امكان تست محركهاي موجود در سيستم انژكتوري -١٣

 دستگاههاي عيب ياب) عيب يابي از راه دور(امكان ريموت كنترلينگ  -١٤
 

 :طرز استفاده  دستگاه 

تگاه ، طبق منوهاي داخل دستگاه و براساس        پس از وصل كردن كابلهاي تغذيه و عيب يابي و روشن كردن دس              -۱

 . آموزش هاي داده شده ، اقدام شود 

 

  :كاليبراسيون دستگاه  

با تغيير در سيستم هاي الكترونيكي      (و سخت افزاري    )  هاي جديد     CDبا نصب   ( اين دستگاه بصورت نرم افزاري      

 .كاليبره مي گردد   )ITAاداره ( مديريت مهندسي به روز آوري شده و توسط ) دستگاه 

 

  :نگهداري و تعميرات دستگاه 

 . از انجام هرگونه تعميرات بر روي برد الكترونيكي و كابلهاي دستگاه خودداري فرماييد 

 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .بصورت صحيح نصب شوند   كابلهاي مثبت و منفي به باتري-۱
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۴۵ :صفحه 

 . استفاده نشود 16Vاز باتري با ولتاژ بيشتر از  -۲

را بايد در روي كانكتورها در هنگام نصب و جدا سازي آنها    نصب صحيح كانكتورها و عدم اعمال نيروي اضافي بر         -۳

 .نظر داشت 

                                    .يد ي خودداري نماااز مسدود كردن فن خنك كننده دستگاه جد -۴

 . يد ي از باز كردن قسمت هاي مختلف دستگاه جدا خودداري نما-۵

 .  هيچگاه با دست آلوده و مرطوب به قسمت هاي حساس دستگاه دست نزنيد -۶

  . نيد از مواد پاك كننده اسيدي و مواد شيميايي براي پاك كردن دستگاه استفاده نك-۷

از افتادن كابلهاي رابط دستگاه به زير چرخهاي خودرو و كشيدن آنها بعد از نصب بروي خودرو جداً اجتناب                        -۸

 .ماييد ن

 .دستگاه را بدون كيف مخصوص جابجا ننماييد  -۹

تماس حاصل نماييد و از تعمير و يا باز كردن            )ITAاداره  ( مشكل با مديريت مهندسي     هرگونه   در هنگام بروز     -۱۰

  .يد يخودداري نما" دستگاه جدا
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۴۶ :صفحه 

 دستگاه تنظيم موتور: نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 عيب يابي سيستم جرقه و آناليز چهارگاز خودرو هاي سواري  ، تنظيم موتور : هدف 

   MEA - 1500:مدل 

 SUN  :شركت سازنده  آمريكا   :كشور سازنده 

 پرينتر- فيلترها - پراپ سوخت سنج – چراغ تايمينگ - كابلها –صفحه نشان دهنده    :اجزاء اصلي دستگاه 

 

 :مشخصات دستگاه 

  v 220  :ولتاژ كاري الكتريكي 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۴۷ :صفحه 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : طرز استفاده  دستگاه 

 تا دستگاه   است دقيقه زمان احتياج     ۱۵ دستگاه روشن شده و      ،يدده قرار   ON  را در وضعيت روشن       ON-OFFكليد  

  نمائيد آماده تست گردد در اين مدت جهت بررسي سيستم جرقه زني وايرها و كابلهاي دستگاه را بشرح ذيل نصب                   

  :تست نماييد، طريقي كه در زير شرح داده شده  به  راو سيستم جرقه زني

 .كابل قرمز دستگاه را به مثبت باتري و كابل مشكي را به منفي باتري وصل نمائيد-۱

 . واير زرد رنگ را به مثبت كويل و واير آبي رنگ را به منفي كويل وصل نمائيد-۲

 :مشخصات سخت افزاري دستگاه

 :قابليتهاي اندازه گيري  دستگاه
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۴۸ :صفحه 

 .  شكل را به واير كوئل و دلكو متصل نمائيد  T واير -۳

 .را به واير شماره يك سيلندر وصل نمائيد ) گيره اي شكل ( واير قرمز -۴

 دقيقه سيستم آناليز گازهاي خروجي دستگاه فعال شده و مي توان گازهاي اگزوز را آناليز نمود اين                    ۱۵ بعد از    -۵

 .كار توسط اپراتور انجام مي پذيرد 

ر داده مي شود و در زمان روشن بودن خودرو گازهاي             اين دستگاه داراي شيلنگي است كه به داخل اگزوز قرا           -۶

  را  است O2 , CO ,CO2    HCخروجي را به دستگاه مي فرستد آنگاه دستگاه مقدار گازهاي خروجي اگزوز كه شامل             

  . و ميزان آن را روي نمايشگر دستگاه نشان مي دهدآناليز كرده

  . ر مجاز آنها كه در زير ذكر شده است مقايسه نماييد سپس مقادير اندازگيري شده توسط دستگاه را با مقادي-۷

   PPM        Hc                        هيدروكربن                                                  ۱۰۰   - ۴۰۰

   Co                                        واكسيد كربن                     من) ۱%پيكان حدود   (  - ) ۵/۰ %-۱/ ۵%پژو  (  

     CO2                                      اكسيد كربن    دي                                 )   ۱۲  % - ۱۴ (% 

    O2                                        اكسيژن                                          )                   ۳ ( % 

 
 

 :كاليبراسيون دستگاه 
  

كاليبراسيون دستگاه توسط تكنسين مجرب و با استفاده از          .  اين دستگاه به صورت سخت افزاري كاليبره مي شود           

 . انجام مي گردد …فيلتر مخصوص و ، گاز هاي استاندارد 

 .پريود كاليبراسيون حداكثر هر شش ماه يكبار مي باشد 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۴۹ :صفحه 

 :شكل فيلترهاي دستگاه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  نگهداري و تعميرات دستگاه 

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                     

 . ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۵۰ :صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نكات ايمني دستگاه 

 . كار با دستگاه را ديده باشد اپراتور دستگاه بايد آموزش-۱

 .حتما كاور دستگاه را بر روي آن بكشيد ،  بعد از اتمام كار - ۲

 . از رسيدن رطوبت به دستگاه جلوگيري نمائيد -۳ 

 : شكل طرز اتصال كابلهاي براي كار با دستگاه
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۵۱ :صفحه 

 .الزامي است  ، دو شاخه دستگاه به پريزي كه داراي ارت  باشد نصب – ۴ 

 .الزامي است  ، باشد  c ۴۰° الي ۵ دستگاه در محيطي كه دماي آن بين قرار دادن - ۵ 

  . از آسيب رسيدن به دستگاه در اثر ضربه و برخورد جلوگيري نماييد - ۶ 

 به منظور جلوگيري از آلودگي محيط با گازهاي سمي توصيه مي شود كه از دستگاه در محلي با تهويه مناسب                      -۷ 

 .استفاده نمائيد

.. …رادياتور و   ، ا در كنار تجهيزات گرمائي مانند بخاري        ياب   هرگز دستگاه را براي مدت طوالني  در معرض آفت          -۸

 .قرار ندهيد 

 . دستگاه را در معرض بارندگي و رطوبت شديد قرار ندهيد -۹

 . دستگاه را بر روي سطح صاف و بدون ارتعاش قرار دهيد -۱۰

 .ردد هرگز بر روي دستگاه چيزي قرار ندهيد كه سبب مسدود شدن شيار هاي تهويه آن گ-۱۱

 سيستم هاي اتصال دهنده دستگاه تست به خودرو را تا جائي كه امكان دارد از قسمتهاي متحرك موتور                         -۱۲

 .دور نگهداريد .. ) …پولي دينام و قطعات داغ ، پروانه خنك كننده ، تسمه پروانه (

طمئن شويد كه وسيله    خودرو را در حالت پارك قرار داده و با كشيدن ترمز دستي م              ،   پيش از شروع به كار        -۱۳

 .نقليه حركت نخواهد كرد 

 . در محل انجام تست سيگار نكشيد -۱۴

 داغ شوند از تماس دست با اين         مي توانند شديداً  ..) …منيفولد اگزوز و رادياتور      ( برخي از قسمتهاي موتور       -۱۵

 .اري نمائيد دقسمتها خود

 . هرگز موتور را پس از اتمام تست روشن نگه نداريد -۱۶

 .بالفاصله لوله پروپ را از اگزوز خارج نمائيد،  پس از اتمام تست و قرائت نتاج -۱۷
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۵۲ :صفحه 

 دستگاه آناليز چهار گاز :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 اندازه گيري گازهاي خروجي از  اگزوز و تنظيم موتور خودرو هاي سواري :هدف 

دستگاه هاي  ، ي خروجي از اگزوز خودروها       يكي از دستگاه هاي تنظيم موتور و اندازه گيري ميزان گازها            

توليد  . ).. و,Motorscan Tecnotest, Sun , Protech( اين دستگاه در انواع مختلف    . آناليز چهار گاز مي باشد    

پس انتخاب اين دستگاه بايد براساس استاندارد تعريف        . و هريك از آنها تحت شرايط استاندارد خاصي كار مي كند            

 .ا توصيه كارخانه سازنده خودرو باشد شده در كشور و ي

  488     : مدل 

 TECNOTEST  :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

   پراپ-كابلها –گر پچا – LCDصفحات نمايش   :اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

  نهز سو۲۴ : پرينتر  Kg 13.5: وزن دستگاه  

Tecnotest 488 Motor Scan 8020
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۵۳ :صفحه 

   دقيقه۱۵: مدت زمان الزم جهت گرم شدن دستگاه  

 LCD :صفحه نمايش  mm 420*180*400     :ابعاد دستگاه  

 درجه سانتي گراد+ ۴۰  الي ۵بين : دماي محيط كاري  

 درجه سانتي گراد+ ۶۰ الي -۲۰بين :  دماي محيط انبارش  

 :پارامترهاي مورد اندازه گيري توسط دستگاه 

Co  =  0 - 99.9 % Vol. ( Res. 0.01 ) 
Co2 = 0 - 19.9 % Vol. ( Res. 0.1 ) 
Hc = 0 - 9999 ppm Vol. ( Res. 1 ) 
O2 =0 – 4 % Vol. (Res 0.01 ) 
O2 = 4 – 25.0 % Vol. (Res 0.1 ) 
Nox = 0 - 2000 ppm Vol. (Res. 5 )( optional ) 
Lambda = 0.5 – 2.000 ( Res. 0.001 ) 
Termometer = 5- 200 (Res. 1) 
Induction RPM Counter = 0- 9990 RPM/ROT/MIN (Res. 10) 

 
 

 :طرز استفاده دستگاه 

 ميزان كردن سيكل موتور و نصب گيره شمع يك-۱

 انتخاب نوع سوخت-۲

 وارد كردن آدرس تعميرگاه-۳

 وارد كردن مشخصات خودرو-۴

 چك كردن لوله هاي سوخت سنج-۵

 چك كردن فيلترها-۶
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۵۴ :صفحه 

 شرح اطالعات و نحوه استفاده آن شماره كد  -۷

 نامناسب بودن محاسبات دستگاه  ۰۰ 

 رم شدن دستگاهگمرحله   ۰۱ 

 مرحله آماده باش ۰۳ 

 در صورت قفل شدن دستگاه يك تا سه بار دستگاه را خاموش نموده تا حافظه پاك شود  ۰۶ 

در هنگام ذخيره   . ( بصـورت ثابت ظاهر مي شود        ۰۸كـد   ، در هـنگام تايـپ آدرس تعمـيرگاه          ۰۸ 

 . )د ظاهر مي شو،  بصورت چشمك زن ۰۸كد ، اطالعات در حافظه 

 براي عمليات رايانه مورد استفاده قرار ميگيرد  ۰۹   

 بطور اتوماتيك در حال صفر كردن گازهاي دريافتي پس از پايان انجام تست ۲۱  

 مرحله كاليبراسيون بطور اتوماتيك  ۴۱  

 مرحله تست نشتي از سيستم لوله بندي داخلي دستگاه ۶۱ 

 تي مورد قبول واقع نشود   زماني كه تست نش                  ۶۵ 

   از سيستم لوله هاي دستگاه  HC مرحله رسوب برداري گاز                  ۶۶ 

  مورد قبول واقع نشود HC زماني كه تست رسوب برداري                 ۶۷  

 توجه به فشار ورودي پمپ دستگاه وقتي كمتر از حد باشد  ۷۱ 

 ه وقتي بيشتر از حد باشد توجه به فشار ورودي پمپ دستگا ۷۲ 

 در زمان ميزان كردن نوع سوخت بايستي رويت گردد  ۷۷ 

 توجه به فشار يا ولتاژ ورودي به دستگاه كمتر از حد مجاز باشد  ۸۱ 

 توجه به ولتاژ ورودي  به دستگاه بيشتر از حد مجاز باشد  ۸۲ 

 نامناسب بودن گازها در مرحله كاليبراسيون       ۹۴،۹۳،۹۲  

 در زماني كه محاسبات اكسيژن سنسور طبق استاندارد نباشد و محاسبات طبق حد مجاز عمل ننمايد     ۹۷،۹۶     

 :همچنين طرز استفاده از ديسكتهاي همراه دستگاه فوق به شرح ذيل مي باشد 

 ) :جهت ورود اطالعات نمايندگي  (  Tecnot ديسكت-۱
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۵۵ :صفحه 

 . قرار دهيد  Aديسكت را در درايو -۱-۱

 . ايجاد نماييد  ( HARD )يك فايل برروي حافظه دائم رايانه -۲-۱

 .محتويات ديسكت را به داخل فايل منتقل نماييد-۳-۱

 .  آناليزر به ورودي رايانه وصل نماييد  AUX 1سيم رابط را از خروجي -۴-۱

 . دستگاه آناليزر را روشن نماييد-۵-۱

.  وارد گردد ۰۸مه چاپگر آن را فشار داده تا دستگاه به حالت دك،  مي باشد ۰۱در حاليكه دستگاه در حالت -۶-۱

 . به صورت ثابت نمايان مي گردد ۰۸در اين حالت عدد 

 .   را  اجرا نماييد Tecnotفايل اجرايي -۷-۱

 اجرا شده و يك پنجره به منظور ورود آدرس و مشخصات نمايندگي باز  DOSدر اين حالت فايل در محيط -۸-۱

 .ايان ذكر است كه زبان جاري دستگاه ايتاليايي مي باشد ش. مي گردد 

 به صورت متناوب    ۰۸گر دستگاه را دوباره فشار داده تا عدد          پكليد چا ، پس از ورود مشخصات نمايندگي      -۹-۱

در اين حالت بر روي مانيتور       ) اين عالمت به معناي ذخيره اطالعات مي باشد          . ( خاموش و روشن گردد   

،  وقتي ذخيره اطالعات كامل شود    . ري باز شده و اطالعات پنجره اول به آن منتقل مي شود           رايانه پنجره ديگ  

 . ميگردد و در همان پنجره دوم نيز تكميل ميشود۲۱ثابت شده و به طور اتوماتيك دستگاه وارد حالت ۰۸عدد

 .  مي توان از محيط خارج گرديد Escبا فشار دادن دكمه -۱۰-۱

، ين مراحل ورود اطالعات كامل شده و در صورت استفاده از دستگاه و گزارش گيري پس از انجام ا         

 .بر روي كاغذ هاي اعالم نتيجه دستگاه آناليزر چاپ خواهد شد، آدرس و مشخصات داده شده 

 )جهت انتقال اطالعات آناليز شده به رايانه  ( GASديسكت -۲

 . را تكرار نماييد۱-۴ الي ۱-۱مراحل -۱-۲

پس از اجراي .  را اجرا نماييد GASفايل ،  مي باشد پس از حصول نتايج ۲۱قتـي دستگاه در حالت  و-۲-۲
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۵۶ :صفحه 

 . برروي مانيتور نيز ظاهر مي شوند Onlineاين فايل نتايج دستگاه به صورت 

 را فشار داده و به محيط گرافيكي COPY (Alt+PrintScreen)جهـت ثبت نتايج مي توان دكمه  -۳-۲

 .و سپس ثبت نمود   (PASTE) انتقال داد  PHOTOSHOP  و يا  PAINTبه مانند 

  و در صورت قرار گرفتن دستگاه در  ZEROكلمه ، در صورت عدم وجود اطالعات ، شـايان ذكر است  

 .  برروي مانيتور نمايان مي شودSTANDBYحالت ايستاء كلمه 

 
 :كاليبراسيون دستگاه 

 .استاندارد كاليبره شده و فيلترهاي آن تعويض گردد هر شش ماه يك بار بايد بوسيله گازهاي  

 : نگهداري و تعميرات دستگاه 

. همچنين بايد نظافت شود . از دستگاه فوق بايد بصورت روزانه بازديد بعمل آيد و كابلهاي رابط آن كنترل گردد      

 .براي تعميرات دستگاه با فروشنده دستگاه تماس حاصل نماييد 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .حتما كاور دستگاه را بر روي آن بكشيد،  بعد از اتمام كار - ۱

 . از رسيدن رطوبت به دستگاه جلوگيري نمائيد -۲ 

 .الزامي است  ، دو شاخه دستگاه به پريزي كه داراي ارت  باشد نصب – ۳ 

  .الزامي است، باشد  سانتي گراد۴۰  الي ۵دستگاه در محيطي  كه دماي آن بين  كار با – ۴ 

  . از آسيب رسيدن به دستگاه در اثر ضربه و برخورد جلوگيري نماييد - ۵ 

 به منظور جلو گيري از آلودگي محيط با گازهاي سمي توصيه مي شود كه از دستگاه در محلي با تهويه                     -۶ 

 .مناسب استفاده نمائيد
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  ۵۷ :صفحه 

.. …رادياتور و   ، مائي مانند بخاري    ا در كنار تجهيزات گر    ي هرگز دستگاه را براي مدت طوالني در معرض آفتاب            -۷

 .قرار ندهيد 

 . دستگاه را در معرض بارندگي و رطوبت شديد قرار ندهيد -۸

 . دستگاه را بر روي سطح صاف و بدون ارتعاش قرار دهيد -۹

 . هرگز بر روي دستگاه چيزي قرار ندهيد كه سبب مسدود شدن شيار هاي تهويه آن گردد-۱۰

دهنده دستگاه تست به خودرو را تا جائي كه امكان دارد از قسمتهاي متحرك موتور                    سيستم هاي اتصال      -۱۱

 .دور نگهداريد .. ) …پولي دينام و قطعات داغ ، پروانه خنك كننده ، تسمه پروانه (

 پيش از شروع به كار خودرو را در حالت پارك قرار داده و با كشيدن ترمز دستي مطمئن شويد كه -۱۲

 .كت نخواهد كرد وسيله نقليه حر

 . در محل انجام تست سيگار نكشيد -۱۳

 داغ شوند از تماس دست با اين         مي توانند شديداً  ..) …منيفولد اگزوز و رادياتور      ( برخي از قسمتهاي موتور       -۱۴

 .داري نمائيد دقسمتها خو

 .تور را پس از اتمام تست روشن نگه نداريد و هرگز م-۱۵

 .بالفاصله لوله پروپ را از اگزوز خارج نمائيد، ج ي نتا پس از اتمام تست و قرائت-۱۶

فروشنده دستگاه و كتابچه راهنماي     / براي استفاده صحيح و دقيق از دستگاه به آموزشهاي كمپاني سازنده             : توجه  

 .استفاده توجه شود 
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  ۵۸ :صفحه 

 دستگاه تست الين :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 رخ و زواياي چ ABSسيستم ، تم ترمز سيس، كنترل و تست سيستم تعليق   :هدف 

  TEST LINE 7000    :مدل 

 BEISSBARTH  :شركت سازنده  آلمان   :كشور سازنده 

 - غلتكهاي محرك    - الكتروموتورها   - صفحات ارتعاش دهنده     - سنسورها   -صفحه لغزان     :اجزاء اصلي دستگاه    

 ميكرو سويچها  - كيبورد -مانيتور 

 :مشخصات دستگاه 

  50Hz    : دستگاه فركانس برق  Kg 3000  :يت دستگاه ظرف 
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  ۵۹ :صفحه 

   Shock Absorber Tester  : 480*2360*280mm 

      Brake tester   : 660*2362*250mm  { :ابعاد دستگاه 

Side-Slip Tester : 440*750*46mm 

  

 :طرز استفاده  دستگاه 

 : به ترتيب زير عمل نمود براي آزمون لغزش جانبي بايستي

خودرو را در مسير مستقيم بگونه اي حركت ميدهيم كه در مسير حركت يكي از چرخها روي صفحه لغزنده                -

 . قرار گيرد 

ميزان انحراف صفحه لغزنده در اثر عبور چرخ خودرو از روي آن نشان دهنده برآيند سرجمعي چرخها و                       -

 .زاويه كمبر براي هر دو چرخ خواهد بود 

 :براي آزمون كمك فنر به ترتيب زير عمل مي نماييم  

صفحات ارتعاشي چرخها   . چرخهاي جلو و عقب خودرو بطور مجزا بر روي صفحات نوسانگر قرار مي گيرند                -

را به نوسان تا فركانس مورد نظر واداشته و نتيجه آزمون بصورت عددي و منحني بر روي صفحه نمايش                      

 .ظاهر ميگردد 

 :روي ترمز به ترتيب زير عمل مي نماييم  براي آزمون ني

 .جفت چرخهاي هر اكسل بر روي غلتكها قرار ميگيرد  -

hمثالً (غلتكها توسط موتور الكتريكي سرعت چرخ را به مقدار مشخصي  -
Km5 ( ميرسانند . 

ا بصورت گشتاور   سپس پدال ترمز توسط آزمونگر فشرده شده ، نيروي ترمزي بين چرخ و سطوح غلتكه                  -

 .مقاوم به غلتكها اعمال ميشود 
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  ۶۰ :صفحه 

٪ ۳۰حدود  ) تفاوت بين سرعت چرخ و غلتك     (حداكثر نيروي ترمزي هنگاميكه لغزش بين چرخ و غلتك            -

 . باشد اندازه گيري مي شود 

 :كاليبراسيون دستگاه 

 توان دستگاه را با نرم      مي. اين دستگاه بصورت اتوماتيك توسط نرم افزار نصب شده بر روي آن كاليبره مي شود                  

 . نمود (Up Date )افزار هاي جديد توليدي شركت سازنده به روز نمود 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                     

 .ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 

 :ات ايمني دستگاه نك

 .اپراتور دستگاه بايد آموزش كافي كار با دستگاه را ديده باشد -۱

اول اينكه اپراتور بايد به سيستم تعليق و تنظيم         ، الزم به ذكر است كه كار با اين دستگاه نياز به دو مهارت دارد               

 .فرمان خودرو مسلط بوده و دوم كار با كامپيوتر را بلد باشد 

  .د مطمئن شوي" ت و عايق بندي دستگاه كامالاز اتصاال -۲

 . از وارد آوردن ضربه به قسمتهاي مختلف دستگاه اجتناب نماييد -۳

 .دستگاه را پاكيزه نگهداريد  -۴
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۶۱ :صفحه 

 دستگاه شارژ و دشارژ گاز كولر :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 تهويه هوا كولر وتعميرات سيستم به هنگام شارژ و دشارژ گاز كولر   :هدف 

  ECK VALUE     :مدل 

 ECOTECHNICS  :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

  شيلنگهاي رابط فشار - گيج هاي فشار قوي و ضعيف - كليد هاي الكتريكي–الكترو موتور  : اجزاء اصلي دستگاه    

، مخازن روغن نو و        LCD صفحه نمايش     – R134 a مخزن گاز     –رفت و برگشت     

 مستعمل
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۶۲ :صفحه 

 :مشخصات دستگاه 

 ±gr 10 :دقت  Kg 90    :وزن دستگاه  

   mm 1150*500*500     :ابعاد دستگاه  

  )قابل شارژ مجدد (  Kg 10: ظرفيت مخزن گاز  

 درجه سانتي گراد+ ۴۹تا + ۱۱از  :دماي محيط كاري  

h :پمپ مكنده  
m3

  متر۳  :ا طول شيلنگه  4.3 

 

 :طرز استفاده  دستگاه 

 . در ابتدا از سالم بودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد-۱

 فشار قوي وصل نماييد و سپس  ) والو(جهت شارژ ابتدا خودرو را خاموش كرده و شيلنگ فشار قوي را به سوپاپ               -۲

لوله فشار    داراي قطر كمتر و    لوله فشار قوي  .(شيلنگ فشار خالء را به والو فشار قوي روي خودرو متصل كنيد             

وآنرا روشن نماييد در اين مرحله      . حال دستگاه را به برق شهر متصل كنيد         . ) ضعيف داراي قطر بيشتر ميباشد    

كليد پمپ خالء . دقيقه كليه گازهاي درون سيستم كولر تخليه خواهند شد         ۲۰پس از گذشت مدت زماني حدود       

 .ت نبايد هيچگونه افت فشاري در گيج خال ء  مشاهده شودپس از گذشت نيم ساع. را خاموش نمائيد 

 .را ببنديد  شود پس از آن شير  شيرتخليه را بسته و شير مخزن اصلي گاز را باز نمائيد تا مقدار گاز وارد ترازو- ۳

تزريق  گرم گاز را به سيستم ۳۰۰تا۲۰۰ شير مربوط به شيلنگ كم فشار را برروي دستگاه فشار باز كرده و حدود -۴

 .نماييد 

 . كليد اتصاالت و شيلنگهاي سيستم را از نظر نشتي با دستگاه نشت ياب تست نماييد -۵

 .اقدام به شارژ سيستم مطابق استاندارد مربوطه و مقدار الزم نماييد ،  پس از اطمينان از عدم نشتي در سيستم -۶
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۶۳ :صفحه 

ه فعال كننده گرمكن گاز خروجي از ترازو           وجود دارد ك   HEATERكليدي بنام   ،در هنگام شارژ سيستم       -نكته  

 .اين گرمكن در هواي سرد باعث تسريع عمل شارژ گاز ميگردد. ميباشد

 :روش خواندن مقدار صحيح گاز از روي ترازو 

روش صحيح خواندن براساس جدول مندرج روي ترازو ميباشد بدينصورت كه بايد در فشار معين تزريق كه از روي                    

 R134 )(  -( R12 )        زي شود و در دماي مربوطه وبراساس نوع گاگيج ترازو خوانده م

لوله مايع سرد كننده را بر خط جدول منطبق كرده و سپس هر مقدار كه سطح مايع پائين رود نسبت به مقدار اوليه 

 .قابل خواندن مي باشد)بر حسب گرم (در ستون عمودي سمت چپ 

 : كاليبراسيون دستگاه 

 .ين دستگاه بايد بصورت ساليانه كاليبره گردند كليه گيجهاي ا

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                            

 .ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .را از نظرزدگي يا پاره گي بازرسي نماييدء پمپ خال سيم انتقال برق موتور -۱

 .ماسك و لباس ايمني استفاده نماييد، در هنگام كار از دستكش -۲

 .)احتمال سوختن پمپ وجود دارد در صورت كسر روغن( را بازرسي نمائيدء  روغن موتور خال-۳

 . نماييد  قبل از كار از سالم بودن لوله هاي ارتباطي دستگاه اطمينان حاصل -۴
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۶۴ :صفحه 

 دستگاه پرتابل نشت ياب گاز كولر :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 وتشخيص نشتي گاز كولر در سيستم تهويه هوا خودر : هدف 

  STARTEC    : مدل 

 REFCO  :شركت سازنده  يسئسو   :كشور سازنده 

   پراپ دستگاه  :اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

  ثانيه۲كمتر از : زمان آماده شدن  g 190    :وزن دستگاه 

  mm 300     :طول پراپ دستگاه 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۶۵ :صفحه 

  ساعت۳۰در حدود : عمر سنسور

 mm 55*34*150: ابعاد دستگاه 

  درجه سانتي گراد۵۰از صفر تا   :دماي محيط كاري

   .دستگاه با انرژي الكتريك باطري كار مي كند و سيگنالهاي جذب مي نمايد  :ديگر ويژگي ها   

 :استفاده  دستگاه طرز 

 .در ابتدا از سالم بودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد-۱

 .پس از اتمام كار شارژ گاز سيستم تهويه براي كنترل نشت يابي پراپ دستگاه به محل مورد نظر نزديك نماييد -۲

 . درصورتيكه نشتي از آن محل وجود داشته باشد دشتگاه شروع به بوق زدن مي نمايد -۳

 :اسيون دستگاه كاليبر

 .اين دستگاه هر يك سال بايد توسط شركت سازنده و يا نماينده خدمات پس از فروش كاليبره گردد 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                            

 .ساليانه داردماهيانه و ، سرويسهاي هفتگي 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور دستگاه آموزش كار با دستگاه را ديده باشد -۱

 .از وارد آوردن ضربه به دستگاه اجتناب گردد -۲

 .هنگام كار با دستگاه نبايد دستهايتان به مواد شيميايي آغشته باشد -۳

 .پس از اتمام كار دستگاه را خاموش نماييد -۴
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۶۶ :صفحه 

 گاه شستشوي آب گرم خودرودست :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 شستشوي خودروهاي سواري بعد از تعميرات و قبل از تحويل به مشتري   :هدف 

  HDS1195     :مدل 

 Karcher  :شركت سازنده  آلمان   :كشور سازنده 

 مخازن – نازلنگهاي فشار قوي و ل شي– كليد هاي الكتريكي وتنظيم -الكترو موتور  -پمپ : اجزاء اصلي دستگاه    

  محفظه احتراق و سيستم گرمايش آب  –سوخت و مواد شوينده 

 :مشخصات دستگاه 

   W 8200 :قدرت موتور  C140 / 80°     :دماي آب خروجي  

   to 1200 l/h 600  :حجم پمپاژ  bar  180    :فشار پمپاژ  

h :مقدار سوخت مصرفي 
Kg6.5                           155 :وزن دستگاه Kg 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۶۷ :صفحه 

 : طرز استفاده  دستگاه 

 .اطمينان حاصل نماييد دستگاه از موجود بودن سوخت در  -١

 . از اتصال و باز بودن ورودي آب دستگاه اطمينان حاصل نماييد  -٢

 .نماييد دستگاه را روشن آب را تنظيم كرده و و دماي ميزان فشار  -٣

  :دستگاه كاليبراسيون 

 . د ن كاليبره گرد يكبارهر سالدر  مي باشد كه بايد حداقل  و دما فشاره نشان دهندهاياين دستگاه داراي گيج

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                          

 . هيانه و ساليانه داردما، سرويسهاي هفتگي 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور دستگاه آموزش كار با دستگاه را ديده باشد  -۱

در صورت مشاهده قطعي و يا  پارگي در شيلنگ آب  و يا كابل برق از دستگاه استفاده ننموده و آن را تعمير                            -۲

 .نماييد 

هيچگاه نازل آب پاش را بطرف كسي نگيريد چون         ،  باشد   فشار آب گرم و يا سرد در اين دستگاه خيلي زياد مي            -۳

 .امكان آسيب رساني وجود دارد 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۶۸ :صفحه 

 دستگاه شستشوي قطعات موتور :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  خودروها ي سواري…گيربكس و، شستشوي قطعات موتور   :هدف 

  VE 1200M     :مدل 

 Ravaglioli  :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

  سبد دوار– كليد هاي الكتريكي -الكترو موتور گيربكس –الكترو موتور پمپ : اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 190    :وزن دستگاه   Kg 400  :ظرفيت تحمل بار  
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۶۹ :صفحه 

 liter 220 : ظرفيت مخزن دستگاه   

  mm 1370*1570*1650     :ابعاد دستگاه  

 mm 2500*2000*2000 :حداقل فضاي مورد نياز 

 mm 700 :حداكثر ارتفاع قطعات  mm 1200: قطر سبد دوار قطعات  

 K 8  :قدرت گرم كن الكتريكي KW 1.85   :قدرت پمپ 

 :طرز استفاده  دستگاه 

 .ابتدا اتصاالت مربوط به برق را بازديد نماييد -۱

 . مواد شوينده را داخل مخزن بريزيد -۲

 . درب دستگاه را ببنديد ووري قرار دهيد ت  قطعات را در داخل سبد-۳

اين دستگاه ( دستگاه را روشن نموده و پس از مدت زمان الزم آن را خاموش كرده و قطعات را خارج نماييد -۴

 . ) كار شستشو را بصورت اتوماتيك انجام مي دهد 

 :كاليبراسيون دستگاه 

   .اين دستگاه نياز به كاليبراسيون ندارد  

 : و تعميرات دستگاه نگهداري 

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                     

 .ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور دستگاه آموزش كار با دستگاه را ديده باشد  -۱
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۷۰ :صفحه 

 .ه در حال كار مي باشد درب دستگاه را باز ننماييد دستگاكه هرگز هنگامي  -۲

 .قطعات را بصورت منظم در داخل سبد بچينيد تا با همديگر برخورد نكردن و صدمه نبينند  -۳

 .ستگاه با نمايندگي فروش دستگاه تماس حاصل نماييد درصورت بروز مشكل در د -۴
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۷۱ :صفحه 

  انژكتورها ويشستشدستگاه تست و  :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 اسرويس و شستشوي انژكتوره، كنترل و تست  عملكردي   :هدف 

. موتور خودروهاي با سيستم سوخت رساني انژكتوري پس از مدتي كاركرد دچار افت راندمان مي شوند                    

ا كمك اين   ب. دليل آن وجود ذرات ناخالصي موجود در سوخت و يا نيم سوز شدن انژكتور آنها مي باشد                   

در صورتيكه انژكتور كثيف شده باشد با استفاده از          .دستگاه مي توان علت و خرابي انژكتور ها را پيدا كرد             

اين دستگاه مي توان به روش آلتراسونيك انژكتور را تميز نمود و دوباره تست و بروي خودرو نصب نمود تا                     

 :ده از اين دستگاه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود از ديگر مزاياي استفا. موتور به حالت اوليه كاري برسد 

 

١شكل 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۷۲ :صفحه 

 :جهت رفع مشكالت 

 استارت -

 قابليت رانندگي ضعيف -

 )آالينده ها ( باال بودن گازهاي خروجي  -

 يكنواخت كارنكردن در حالت دورآرام -

 افزايش مصرف سوخت -

 كاهش قدرت موتور -

 :آزمايش انژكتورها از نظر 

 نشتي-

 وختشكل تزريق س-

 ميزان پودركردن سوخت-

 زاويه تزريق سوخت-

 دبي سوخت- 

 يد در سيكلهاي ميلي ثانيه اي و دورهاي مختلف موتورئعملكرد سلنو-

  ASNU     :مدل 

 Asnu Corporation Europe  :شركت سازنده  انگليس :كشور سازنده 

 قسمت  -  كليد هاي الكتريكي    -موتور  الكترو   - پمپ فشار قوي   –قسمت تست انژكتورها      :اجزاء اصلي دستگاه    

 دهنده  گيج هاي نشان–انژكتورها ) سرويس (شستشوي 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۷۳ :صفحه 

 :طرز استفاده  دستگاه 

آنها را در داخل دستگاه       ، براي تست انژكتورها      -۱

تست قرار داده و و دستگاه را روشن نماييد و ميزان              

 )۱شكل(.فشار و شكل اسپري سوخت را كنترل نماييد

 انژكتورها را درون محفظه         ،براي شستشو     -۲

مخصوص قرار داده و دستگاه را براي حالت                

 )۲شكل(  .شستشو روشن نماييد

 

 

 

 .كليه گيج هاي دستگاه فوق بايستي حداقل سالي يكبار كاليبره گردد  :كاليبراسيون دستگاه 

 :  نگهداري و تعميرات دستگاه 

 .كار روزانه تميز گردد از دستگاه بايد هميشه بعد 

 .ين دستگاه نياز به نگهداري و تعميرات زيادي نداشته اما در دراز مدت بايد سرويس كلي گردد ا

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور دستگاه آموزش الزمه را ديده باشد و عالم هشدار دهنده دستگاه توجه داشته باشد  -۱

 .از وارد آمدن ضربه و تكانهاي شديد به دستگاه جلوگيري شود  -۲

 .در هنگام كار با دستگاه و يا نزديك آن از دخانيات استفاده ننماييد  -۳

در هنگام هرگونه اشكال در دستگاه سريعاً با مركز خدمات پس از فروش دستگاه تماس حاصل نماييد و از                        -۴

 .دستكاري و تعميرات آن اجتناب نماييد

٢شكل 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۷۴ :صفحه 

 دستگاه اتاق رنگ :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

در كوتاهترين   در محيطي بدون گرد و خاك و تحت كنترل           باالند رنگ كاري خودروها با كيفيت       انجام فرآي  :هدف  

  زمان 

) اتاق رنگ   ( رنگ كاري بدنه خودرو هاي تصادفي در تعميرگاه ها به دو روش سنتي و ماشيني                  ، در حال حاضر    

د توسط نقاش بتونه كاري و       در روش سنتي ابتدا بدنه توسط قسمت صافكاري ترميم شده و بع              .انجام مي شود     

در روش  . در اين حالت رنگ در مجاورت هواي محيط خشك مي شود              . زيرسازي شده و رنگ پاشي مي گردد         

بدنه به داخل كابين برده شده و دستگاه روشن شده و            ،   پس از اتمام زير سازي        ،ماشيني و استفاده از اتاق رنگ        

حالت مكش بوده و هواي داخل كابين توسط فيلتر ها تصفيه مي             در اين حالت دستگاه در       . رنگ كاري مي شود     

مزيت استفاده  .  رنگ شده دستگاه را به حالت كوره در مي آورند تا بدنه خشك شود                هبراي خشك كردن بدن   . شود  

از اتاق رنگ اينست كه عمليات رنگ كاري بدنه خودروها با سرعت و كيفيت باالتري نسبت به روش سنتي انجام مي 

 دد گر
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۷۵ :صفحه 

  Master 2  :مدل 

 Usi italy :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

  تابلو برق و كليد هاي       - جك هاي پنيوماتيكي       –الكترو موتور سه فاز      -  مشعل –كابين    :اجزاء اصلي دستگاه    

  فيلترهاي اوليه و ثانويه-الكتريكي

  :مشخصات دستگاه 

  mm 3400*7000*4100  :حداقل فضاي مورد نياز 

 KW 160 :مبدل حرارتي  KW 5.5  :قدرت الكترو موتور  

h: دبي جريان هوا                    EU5از نوع ،  عدد فيلتر كيسه اي ۲: فيلتر ها  
m319000-23000 

   مشعل دوگانه سوز :مشعل  

 :طرز استفاده  دستگاه 

اين . ن به صورت كامل از هواي تازه پر شده و همان حجم هوا تخليه گردد                 در اين حالت بايد كابي      :حالت كابين -۱

 :عمل بصورت زير انجام مي شود 

براي ورود هواي تازه به مجموعه در حالت كابين بايد دمپر ورودي هواي تازه كامالً باز بوده و دمپر تغيير                        

در اين  . فن سيركوالسيون را كامالً بپوشاند       وضعيت نيز به نحوي باشد كه جلوي فن اگزوز را كامالً باز و جلوي                  

هواي تازه توسط فن سيركوالسيون مكيده شده و در بين راه از روي فيلترهاي كيسه اي تعبيه                   ، وضعيت دمپر ها    

شده در باكس مبدل عبور مي نمايد كه هواي ورودي در اين قسمت يك مرحله فيلتر شده و تا حدود زيادي ذرات                       

از سمت ديگر از روي مبدل عبور كرده و از راه كانال             ، سپس هواي تازه مكيده شده فن       . د  معلق آن جدا مي گرد    

ارتباطي وارد سقف كابين مي گردد كه در سقف كابين نيز فيلترهايي قرار گرفته اند كه هم باعث توزيع يكنواخت                      

سپس هواي تازه از ناحيه سقف وارد . هوا در مقطع كابين شده و هم گرد و غبار باقي مانده در هوا را جدا مي كنند                   
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۷۶ :صفحه 

كابين شده و به سمت پايين جريان پيدا مي كند كه اين جريان باعث مي گردد ذرات رنگ پاشيده شده توسط                          

. پيستوله كه در فضا معلق مانده اند به سمت پايين حركت كرده و در روي فيلترهاي قسمت كف كابين بدام بيفتند 

 .شده و به فضاي خارج تخليه مي گردند اين هوا توسط فن اگزوز مكيده 

به جهت ايجاد شرايط    . در اين حالت چراغهاي كابين كامالً روشن بوده و روشنايي كابين را تامين مي نمايند               

مطلوب براي كارگر در داخل كابين در شرايط زمستان و افزايش درجه حرارت هوا ي ورودي مي توان مشعل مبدل                    

در روي شرايط زمستاني قرار داد تا مشعل مبدل نيز در هنگام كار              ، كمه روي تابلو برق     حرارتي را با استفاده از د     

 .مجموعه در حالت كابين روشن شده و هواي سرد ورودي را گرم نمايد 

 : حالت كوره -۲

پس از پاشش رنگ روي سطح قطعات و يا بدنه خودرو به منظور تسريع در امر خشك شدن رنگ و                             

 .دستگاه فوق در حالت كوره قرار ميگيرد ، ذرات گرد و غبار روي محل رنگ شده همچنين عدم نشستن 

يير وضعيت نيز   غدر اين حالت دمپر ورودي هواي تازه بسته شده و جلوي ورود هوا را از خارج مي گيرد و دمپر ت                     

 . كند در اين حالت جلوي قسمت مكش فن اگزوز را بسته و جلوي دهانه مكش فن سيركوالسيون را باز مي

بدينوسيله هواي داخل كابين توسط فن سيركوالسيون مكيده شده و مجدداً بداخل خود كابين دميده مي شود با                   

اين تفاوت كه در اين حالت مشعل كوره روشن بوده و هواي سيركوله شده از روي مبدل عبور مي نمايد تا درجه                       

سد كه در اين حالت دما توسط ترموستات كامالً         حرارت به ميزان درجه حرارت تنظيم شده در روي ترموستات بر          

 تجاوز   C °60 در حالتي كه اتومبيل در داخل محفظه مي باشد نبايد درجه حرارت تنظيمي از                .كنترل مي شود    

 . نمايد 

ترموستات تعبيه شده در داخل تابلو برق كامالً عملكرد مشعل را كنترل نموده و درجه حرارت را با روشن و                          

در وضعيت كوره نيز بدليل پايين آوردن مصرف         . يم شده نگه مي دارد      ظ مشعل دقيقاً در نقطه تن     خاموش كردن 

در اين حالت  نيز به جهت ايجاد فشار منفي در داخل             . انرژي المپهاي روشنايي داخل كابين خاموش مي شود          

 .كابين را تخليه مي كند كابين و همچنين خروج ذرات رنگ تبخير شده فن اگزوز روشن بوده و درصدي از هواي 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۷۷ :صفحه 

 .ترمومتر ها و فشار سنجهاي اين دستگاه بايستي هر يك سال كاليبره گردند  :كاليبراسيون دستگاه 

 : نگهداري و تعميرات دستگاه 

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                            
 .ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 

طبق  فيلترهاي اين دستگاه بايستي بر    . پاكيزگي آن مي باشد     ، مهمترين فعاليت جهت نگهداري اين دستگاه         
 .بموقع تعويض گردند ) يا طبق ساعات كاركردهر شش ماه يكبار ( توصيه سازنده 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .در داخل كابين سيگار نكشيد -۱

 . جداگانه روشن ننماييد بلوورها را-۲

 .مي باشد مواد قابل اشتعال را در داخل آن قرار ندهيد " كوره " وقتي دستگاه در حالت -۳

 . كپسول اطفاء حريق را در مجاورت دستگاه قرار دهيد -۴

 . از دستكاري افراد غير متخصص به اجزاء برقي و تابلوي برق جلوگيري نماييد -۵

 .از خاموش بودن الكتروموتور اطمينان حاصل نماييد ، مكانيكال  براي دسترسي به قسمت -۶

 . قرار گيرد  OFFدر حالت ، حتماً بايد كليد برق تغذيه مربوط را كه در روي تابلو قرار دارد ،  براي تعويض المپها – ۷

2m  ماكزيمم وزن شارژ -۸
ton 1.3 مي باشد. 

 .ه ارت وصل نماييد  كابين و تابلوي برق را ب– ۹

 . در پايان هر روزكاري رنگ روي الستيك دور شيشه ها را تميز نماييد -۱۰

 : بهترين فواصل پيشنهادي براي نصب كانالها بصورت اطمينان بخش عبارتند از -۱۱

 يك متر:  فاصله كانال هواي تازه تا سقف - 

  متر۵/۱:  فاصله دود كش محصوالت احتراق تا سقف - 

  متر۳: له كانال اگزوز هواي كابين تا سقف  فاص- 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۷۸ :صفحه 

 دستگاه خشك كن موضعي رنگ :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 خشك كردن رنگ بدنه خودرو هاي رنگ شده با سرعت و كيفيت بيشتر  :هدف 

بعد از پاشش رنگ بر روي بدنه و قطعات با كمك اين دستگاه فرايند خشك كاري رنگ با سرعت و كيفيت  

  . مي گردد بيشتري انجام

  ETS5 Super Twin     :مدل 

 TRISK:  شركت سازنده  انگلستان   :كشور سازنده 

  كليد هاي الكتريكي و تنظيم دستگاه –پايه دستگاه   :اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

  عدد۶  : تعداد كاست  6KW  :توان مصرفي دستگاه  

 مادون قرمز: نوع اشعه  
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۷۹ :صفحه 

   mm 2300*1195*920:ابعاد دستگاه  

 mm 2500*1300*1000 :حداقل فضاي مورد نياز 

 :طرز استفاده  دستگاه  

كه كيفيت كار اين دستگاه  چرا. دارد ) نقاش ( كار با اين دستگاه نياز به آموزش حضوري و مهارت هاي اپراتور 

 . بستگي دارد …زمان روشن بودن دستگاه و ، بدنه به به نزديك بودن دستگاه 

 .اين دستگاه نيازي به كاليبراسيون ندارد  :اليبراسيون دستگاه ك 

توجه به توصيه هاي  تميزكاري و سرويسهاي دوره اي دستگاه با، بازديد روزانه  :نگهداري و تعميرات دستگاه      

 .سازنده دستگاه بايد انجام گردد 

 :نكات ايمني دستگاه  

 .اپراتور دستگاه آموزش الزمه را ديده باشد  -١

 .دستگاه اطفاء حريق نزديك به خشك كن باشد  -۲

 .داري شود داز دستكاري و تعميركاري دستگاه توسط افراد غير متخصص خو -۳

در صورت مشاهده هرگونه مشكل سريعاُ با شركت فروشنده و يا واحد خدمات پس از فروش آن تماس حاصل  -۴

 . شود 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۸۰ :صفحه 

 دستگاه نقطه جوش پرتابل :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   .نقطه اي بين قطعات بكار ميرود ) جوش(بمنظور ايجاد اتصال  :هدف 

     Scorpion  :مدل 

 CELETTE :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

   جعبه الكترودهاي مسي- بازوي متحرك -دستگاه   :اجزاء اصلي دستگاه 

 

 :مشخصات دستگاه 

  Hz   50/60  : كانسفر  v 415 - 380 : ولتاژ مورد نياز 

  هوا: سيستم خنك كاري   A : 10000 جريان جوشكاري 

 kg 107  :وزن mm 10000*6600*6600   :ابعاد 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۸۱ :صفحه 

 :طرز استفاده  دستگاه 

شدت جريان ،   ) با توجه به دفترچه راهنما      (برحسب مقدار مورد نياز     . ابتدا دستگاه را به برق سه فاز متصل ميكنيم          

 . نماييم  محل جوش را از آلودگي و رنگ پاك نموده و اقدام به جوشكاري مي. نتخاب مي كنيم را ا... الكترود و 

 ندارد :كاليبراسيون دستگاه 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و 

 .اهيانه و ساليانه داردم، سرويسهاي هفتگي 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور دستگاه بايد آموزش كافي كار با دستگاه را ديده باشد  -١

 .د مطمئن شوي" از اتصاالت و عايق بندي دستگاه كامال  -٢

 .انجام عمليات جوشكاري از عينك يا ماسك مخصوص استفاده شود قبل از  -٣

 . فروش دستگاه تماس حاصل نماييد درصورت بروز مشكل در دستگاه با نمايندگي -٤
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۸۲ :صفحه 

 CO2 دستگاه جوش و برش :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 جوشكاري و برشكاري بدنه و قسمتهاي مختلف خودروهاي تصادفي  :هدف 

  ADAMIG 320     :مدل 

  AVRIN  :شركت سازنده  ايران   :كشور سازنده 

  سيستم خنك كاري دستگاه و قطعه كار – كليد تنظيم آمپر –بط  شيلنگهاي را–مخزن گاز  :اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 185    :وزن دستگاه   A 320 – 50  :شدت جريان قابل تنظيم  

   mm 780*647*1100     :ابعاد دستگاه  

  mm 1000*1000*1500 :حداقل فضاي مورد نياز 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۸۳ :صفحه 

 :مشخصات ويژه دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انسفورماتور بسيار قويداراي تر-

 عايق بندي مناسب مطابق استانداردهاي بين المللي-

 .مجهز به سيستم حفاظت حرارتي در ترانسفورماتور اصلي و واحد يكسوكننده -

 . محرك تغذيه كننده سيم جوش مخصوصاً جهت سيم جوش آلومينيم ۴ غلطك و ۴تغذيه يكنواخت توسط -

 . ضمائم دستگاه امكان ارائه كليه قطعات جانبي و-

 .امكان انتخاب گستره وسيعي از ولتاژها -

 .امكان طراحي و تغيرات بنا به در خواست مشتري -

 :طرز استفاده دستگاه 

 .مطابق آموزشهاي داده شده مي باشد و نياز به مهارت اپراتور دستگاه دارد 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۸۴ :صفحه 

  :كاليبراسيون دستگاه 

 .گيج فشار اين دستگاه بايد كاليبره گردد 

 

 :گهداري و تعميرات دستگاه ن

 سرويس و برنامه    ورهد. دستگاه بايد بصورت منظم توسط مركز خدمات پس از فروش دستگاه فوق سرويس گردد                 

 .آن بايد از طرف فروشنده دستگاه به خريدار ارائه گردد 

 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .تفاده نمايند نبايد از دستگاه اس، افرادي آموزش كار با دستگاه را نديده اند -۱

 .قبل از جوشكاري و يا برشكاري سطح قطعه را تميز نماييد -۲

 .كف محل جوشكاري بايد تميز باشد تا باعث سر خوردن و آسيب ديدن اپراتور نگردد -۳

 .قبل و بعد از كار صحت عملكرد تجهيزات دستگاه را كنترل نماييد -۴

 .ك مخصوص استفاده شود انجام عمليات جوشكاري از عينك يا ماسقبل از  -۵
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۸۵ :صفحه 

 دستگاه شارژ فوري باتري :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 شارژ فوري باتري  :هدف 

 با كمك اين دستگاه       . اين دستگاه يكي از مهمترين تجهيزات مورد نياز هر تعميرگاه مي باشد                            

 .  رل و تست نمود مي توان در هنگام سرويسهاي دوره اي و تعميرات خودرو باتري دستگاه را كنت

  SMART 3300     :مدل 

 DECA  :شركت سازنده  ياايتال   :كشور سازنده 

  چهار پايه چرخدار - كابل هاي رابط شارژ - كليد حهصف  –ستگاه  دبدنه   :اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 40    :وزن دستگاه   Ah min/max 5/800 :ظرفيت اسمي  

 V 6/12/24  :ولتاژ شارژ  1Ph*230 V :ولتاژ ورودي  
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۸۶ :صفحه 

  KW 10-1.5  : قدرت mm 500*280*515     :ابعاد دستگاه  

 mm 700*400*700 :حداقل فضاي مورد نياز 

 Amp 50 :شدت جريان شارژ موثر  Amp 40 :شدت جريان شارژ ميانگين  

 :طرز استفاده  دستگاه 

در  ( دري توسط هيدرومتر اندازه گيري شوت با الكتروليتدري ، ابتدا مي بايست غلظت اسي تهنگام شارژ با    

 . ) باشد1250Kg/m³ دانسيته الكتروليت باطري C°25دماي 

 :مراحل زير را بايد انجام داد ، براي شارژ كردن باتري 

 . قرار دهيد ( Off ) را در حالت خاموش  On/Offسويچ -۱

 .باتري متصل نماييد  ) -( ا به قطب منفي و گيره سياه ر( + ) گيره قرمز را به قطب مثبت -۲

 .قرار دهيد  ( On ) را درحالت روشن  On/Offحال سويچ -۳

 .نوع باتري را براي شارژ انتخاب نماييد ،  دستگاه  SETدر قسمت -۴

  كاديم –باتري  نيكل 

 باتري ژل سرب يا الكتروليت سرب

 باتري سرب يا الكتروليت مايع

 . ولتاژ باتري را انتخاب نماييد ، دستگاه  Bدر قسمت -۵

 .  شارژ را انتخاب نماييد ( Mode )مود ،  دستگاه  Cدر قسمت -۶

 ) ظرفيت باتري ۱/۰= جريان ايده ال ( جريان شارژ را انتخاب نماييد ،  دستگاه  Dدر قسمت -۷

صورت اتوماتيك مراحل  ثانيه فشار ندهيد دستگاه ب۵اگر دكمه مربوطه را تا ،  دستگاه Test & Goدر قسمت -۸
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۸۷ :صفحه 

 .شارژ باتري را انجام مي دهد 

 :مراحل زير را بايد انجام داد ، براي استارت كردن 

 . قرار دهيد ( Off ) را در حالت خاموش  On/Offسويچ -۱

 .باتري متصل نماييد  ) -( و گيره سياه را به قطب منفي ( + ) گيره قرمز را به قطب مثبت -۲

 .قرار دهيد  ( On )ا درحالت روشن  ر On/Offحال سويچ -۳

 .نوع باتري را براي شارژ انتخاب نماييد ،  دستگاه  SETدر قسمت -۴

  كاديم –باتري  نيكل 

 باتري ژل سرب يا الكتروليت سرب

 باتري سرب يا الكتروليت مايع

 .ولتاژ باتري را انتخاب نماييد ،  دستگاه  Bدر قسمت -۵

 . را انتخاب نماييد    START دستگاه  Cدر قسمت -۶

  انجام مي شود START ثانيه فشار ندهيد مراحل ۵اگر دكمه مربوطه را تا ،  دستگاه Test &Goدر قسمت -۷

بعد از هر   .  ثانيه مكث دارد     ۳۰ ثانيه اي دارد و      ۵دستگاه باتري شارژر سيكلهاي         ، سـويچ خودرو را بچرخانيد      -۸

اتري شارژر را خاموش كرده و بعد از دقايق كوتاهي دوباره دستگاه            يـك محافظ ترمواستاتيكي ب    ، سـيكل اسـتارت     

 .بصورت اتوماتيك استارت مي خورد 

 .پس از اتمام كار دستگاه را خاموش نماييد -۹

 

 :كاليبراسيون دستگاه 

 . اين دستگاه بايد توسط شركت فروشنده دستكاه كاليبره گردد   
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۸۸ :صفحه 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

 . بايد مرتباً تميز شود و هر شش ماه يكبار توسط نماينده خدمات پس از فروش آن سرويس گردد  اين دستگاه 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور دستگاه آموزش كار با دستگاه را ديده باشد  -١

  . شود داريدخو" جدا دستگاه دو سر كابل مثبت و منفي در هنگام روشن بودناتصال  از  -٢

 .و دستكش ايمني ضد اسيد استفاده نمائيد در هنگام كار از ماسك  -٣
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۸۹ :صفحه 

 دستگاه تنظيم نور چراغهاي جلو :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  تعيين جهت صحيح تابش نور و تنظيم  چراغهاي جلو : هدف 

  Mod 600     :مدل 

 Motorscan  :شركت سازنده  ايتاليا  : كشور سازنده 

  صفحه مدرج–لنز دستگاه  -رخ دار پايه چ: اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 35    :وزن دستگاه   عقربه اي: نشانگر شدت نور  

  KW 2.6 :  قدرت الكترو موتور  1540mm*620*580:  ابعاد  
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۹۰ :صفحه 

 : دستگاه هاي تنظيم نور چراغ جلو يديگر ويژگيها

 قابليت استفاده براي انواع اتومبيل -

 لفاصله دستگاه تا اتومبي -

 )ديجيتال يا آنالوگ ( سيستم عملكرد دستگاه  -

 نوع و شكل لنزهاي ورودي نور -

 نوع و حساسيت سنسورهاي دريافت كننده نور -

 قابليت حركت دستگاه روي پايه هاي افقي و عمودي -

 سيستم حركتي -

 ابعاد -

كه عملكرد هر دو    از نظر سيستم كار اين دستگاه در دو نوع آنالوگ و ديجيتال ساخته مي شود                   :انواع دستگاه   

 .يكسان مي باشد 

 :طرز استفاده  دستگاه 

 .محل كار بايد خشك و با نور مناسب  و عاري از هرگونه دود باشد -۱

 .ترمز دستي ماشين را بكشيد -۲

 .دستگاه را دريك محل صاف قرار داده و دستگاه را تراز نماييد -۳

له مشخصي از آن قرار داده و المپ را در يكي از                با توجه به مدل اتومبيل دستگاه را در ارتفاع و فاص              

نور بعد از گذشتن از لنز منشوري و تجزيه به طيف رنگهاي              . وضعيتهاي نور باال و نور پايين روشن نماييد          

 .به سنسور هاي حساس دستگاه مي رسد ، اصلي 

ياني متناسب با شدت نور ايجاد      اين سنسور ها در واقع نوعي ديود مي باشند كه بعد از دريافت نور مي توانند جر                   
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۹۱ :صفحه 

 .نمايند 

وضعيت صحيح قرارگيري كاسه چراغ حالتي است كه        . جريان ايجاد شده نور در ورودي دستگاه تغيير مي كند             

 .در نقطه قرار گيري دستگاه حداكثر شدت را ايجاد نمايد 

 :پس از اندازه گيري و خواندن مقادير از روي دستگاه حداقل مقادير 

  براي نور پايين لوكس ۱۲

  لوكس براي نور باالي معمولي ۳۲

   هالوژنه H4لوكس براي چراغهاي نوع  ۴۸

   هالوژنه مي باشد H1 , H3لوكس براي چراغهاي نوع  ٦٤

 

 

 

 

 

 

 

 . متر محاسبه شده است ۲۵مقادير كه توسط لوكسمتر خوانده مي شود در حال حاضر نسبت به فاصله 

: سـت نيافته ايد احتماالً مشكلي در سيستم الكتريكي ماشين وجود دارد  مانند               در صـورتيكه بـه حداقـل مقاديرد       

زنگ زدگي (  مشكل در كانكتورها –د وايرها و مشكل در سر وايرها و يا خ       – مشكل در دينام     –ضعيف بودن باطري    

  … مه گرفتگي يا كثيفي المپها و – فيوز ها –) و يا قطعي 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۹۲ :صفحه 

 .اه بايد توسط نماينده خدمات پس از فروش كاليبره گردد اين دستگ :كاليبراسيون دستگاه 

 : نگهداري و تعميرات دستگاه 

 . دستگاه بايد بصورت روزانه توسط اپراتور تميز گردد -

 . ماه يكبار سرويس گردد ۶دستگاه بايد بصورت حداكثر هر  -

 :نكات ايمني دستگاه 

 تناب نماييد از وارد آوردن هر گونه ضربه به دستگاه جداً  اج -۱

 .فردي كه ميخواهد با دستگاه كار نمايد بايد آموزش الزمه را ديده باشد  -۲

 .از دستكاري و تعميرات دستگاه خوداري نماييد  -۳

درصورت هرگونه مشكل در سيستم دستگاه و يا عملكرد شك برانگيز با شركت فروشنده دستگاه تماس حاصل  -۴

 .نماييد 

 . در جلوي نور مستقيم خورشيد و تغييرات ناگهاني هوا و ارتعاشات جلوگيري نماييد از قرار دادن دستگاه -۵
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۹۳ :صفحه 

 دستگاه دريل  :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 .جهت سوراخكاري از اين ابزار استفاده مي شود   : هدف 

     SB2E1200RST  :مدل 

 AEG  :شركت سازنده  آلمان   :كشور سازنده 

   :اجزاء اصلي دستگاه 

  مته هاي با قطر مختلف  - آچار سه نظام -دستگاه 

 

 :مشخصات دستگاه 

  RPM 3400-1450     :دور در دقيقه           mm 16   تا قطر  :عمق مته كاري در فوالد 

  Kg 2.7 : وزن دستگاه        W 1200  : قدرت 

  
 :طرز استفاده  دستگاه 

 .مته مورد نظر را جهت سوراخكاري تعيين نمائيد ابتدا دريل را به برق سه فاز متصل نموده و  -

 . سپس نوع سرعت دستگاه را مشخص  و قطعه مورد نظررا به گيره ببنديد  -
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۹۴ :صفحه 

 .  فك متحرك را نسبت به محل سوراخكاري و قطعه كار تنظيم  و دستگاه را روشن نمائيد  -

 را خاموش  و قطعه مورد نظر را از گيره بعد از اتمام كار دستگاه.  با اهرم دستي محل مورد نياز را سوراخ كنيد -

 .باز  و دستگاه را با قلم موي تميز نماييد 

 ندارد :كاليبراسيون دستگاه 

 ندارد :نگهداري و تعميرات دستگاه 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .عينك ايمني استفاده نماييد ، لباس كار ،   در هنگام كار حتما از دستكش -

 .ابتدا گيره را بر روي فك متحرك كامال ثابت نماييد ، گاه  قبل از انجام كار با دست-

 .  بعد از هر بار كار با دستگاه آنرا با قلم مو تميز نماييد -

 .مته بايد در جاي خود محكم بوده و از مته كند استفاده نشود ،  هنگام كار -

 . سرعت پيشروي بايد متناسب با جنس قطعه كار باشد -

 .دا از مته كوچكتر سپس از مته بزرگتر استفاده شود  در هنگام شروع ابت-
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۹۵ :صفحه 

 شاسي كشيو فيكسچر جيگ  :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 صافكاري و تعمير خودروهاي تصادفي بصورت استاندارد تعريف شده توسط كارخانه سازنده :هدف 

  SEVENNE     :مدل 

  CELETTE   :شركت سازنده  فرانسه   :كشور سازنده 

 جك هاي هيدروليكي – ميز نگهداري برجكها    – برجك ها    – پايه ها    –فريم اصلي و گيره ها       :اجزاء اصلي دستگاه    

  و پنيوماتيكي
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۹۶ :صفحه 

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 350    :وزن دستگاه   ton 2.5 : ظرفيت دستگاه  

 mm 900*1770*5930     :ابعاد دستگاه  

 mm 1500*2200*6200 :حداقل فضاي مورد نياز 

 

 :طرز استفاده دستگاه 

قبل از هر كاري بايد كليه      . استفاده از اين دستگاه  نياز به تجربه در حرفه صافكاري  و گذراندن  آموزش دارد                     

و  نقشه مربوطه انتخاب و بر روي        ) پارس و سمند    ،  ۴۰۵ ، ۲۰۶پژو  ( كش ها و پايه ها را بر طبق نوع خودرو            خط

هرگاه . برجك هاي اندازه گيري را بروي خودرو نصب كرده و بر روي پايه ها سوار نمود                 دستگاه نصب نمود سپس       

د آنقدر ادامه داد تا كليه      يبرجك در پايه جا نرفت نياز به كشيدن بدنه از آن قسمت خاص مي باشد و اين كار را با                    

 .برجكها در پايه هايشان جا روند 

 :نحوه كاليبراسيون دستگاه 

ـ        در صورتيكه فريم دستگاه و يا برجكهاي كنترلي آن آسيب ببينند           ( يازي به كاليبراسيون ندارد     ايـن دسـتگاه ن

 .)بايستي كه دستگاه فوق مورد بازرسي قرار گرفته و در صورت تشخيص عيب در قطعه فوق تعويض گردد 

 :نحوه نگهداري و تعميرات دستگاه 

 .وي آن نچسبيده باشد  ر آشغال و يا پليسه اي بردستگاه فوق بايستي كه مرتباً تميز گردد و هيچگونه 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور دستگاه آموزش كار با دستگاه را ديده باشد  -۱

 .از برخورد خودرو و يا واردآمدن ضربات شديد به خودرو اجتناب شود  -۲
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۹۷ :صفحه 

 )ساكشن (دستگاه مكنده روغن  :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    تزريق روغنجمع آوري و  :هدف 

 Zinternational  :شركت سازنده  فرانسه   :كشور سازنده 

  شيلنگ هاي رابط- مخزن هواي فشرده –مخزن روغن   :اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

  Kg 50    :وزن دستگاه   liter 80 : ظرفيت مخزن  

  bar 8 :   فشار هوا   bar 0.8     :فشار مكش روغن   

   mm 1720*1150*1350     :ستگاه ابعاد د
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۹۸ :صفحه 

 mm 2000*1500*1500 :  حداقل فضاي مورد نياز

 :طرز استفاده  دستگاه 

سپس پراب دستگاه را از باال وارد        .  هوا تخليه مي كنيم       ابتدا مخزن هوا را به كمپرسور متصل نموده و آنرا از             

روغن به داخل   . پس شير مخزن را باز مي كنيم       س.محفظه موتور مي كنيم بطوريكه پراب به كارتل روغن راه يابد            

 .دستگاه مكيده مي شود 

 .دهنده فشار اين دستگاه مي بايستي كاليبره گردد گيج نشان : كاليبراسيون دستگاه 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

 روزانه و    اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي                        

 . ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور دستگاه آموزش كار با دستگاه را ديده باشد  -۱

 .كليه اتصاالت شيلنگها محكم باشد  -۲
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
  ۹۹ :صفحه 

 )برقي يا بادي ( دستگاه پوليش  :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .فع پستي و بلندي مورد استفاده واقع مي شود بمنظور تهيه سطوح يكنواخت و ر :هدف 

      PE150 :مدل 

 AEG  :شركت سازنده  آلمان   :كشور سازنده 

   آچار تعويض صفحه- سنگ سمباده  -دستگاه   :اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

    RPM 2500-900 : دور در دقيقه    mm 150 :قطر صفحه 

 Kg 2.1 :اه وزن دستگ Watt:  1200 قدرت 

  

 :طرز استفاده دستگاه 

 .مطابق آموزشهاي داده شده مي باشد و نياز به مهارت اپراتور دستگاه دارد 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۰۰ :صفحه 

 :كاليبراسيون دستگاه 

 .اين دستگاه نيازي به كاليبراسيون ندارد  

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

  .اين دستگاه نيازي به نگهداري و تعميرات ندارد  

 :تگاه نكات ايمني دس

 .نبايد از دستگاه استفاده نمايند ، آموزش كار با دستگاه را نديده اند كه افرادي  -١

 .و دستكش مخصوص استفاده شود  انجام عمليات پوليش كاري از عينكقبل از  -٢

 .درصورت بروز مشكل در دستگاه با نمايندگي فروش دستگاه تماس حاصل نماييد  -٣
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۰۱ :صفحه 

 صنعتيجارو برقي  :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 تميز نمودن خودروهاي تعميراتي قبل از تحويل به مشتري  :هدف 

  MIRAGE MAX GA     :مدل 

 Portotecnica  :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

  موتور الكتريكي – سري هاي مختلف - لوله هاي رابط و خرطومي  :اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

  W 90    :قدرت پمپ شيميايي   25/50  :مخزن ظرفيت  

  W 1050*2   :قدرت الكتروموتور 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۰۲ :صفحه 

 : طرز استفاده  دستگاه 

 سري مورد نياز اتصال لوله هاي رابط و  -١

 اطمينان از پر نبودن محفظه زباله -٢

 روشن  نمودن دستگاه -٣

 

  .اين دستگاه نياز به كاليبره كردن ندارد  :كاليبراسيون دستگاه 

 

 :ي و تعميرات دستگاه نگهدار

 تميز نمودن دستگاه بصورت مرتب وخارج نمودن آشغال از دستگاه -

 سرويس ساليانه دستگاه -

 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور دستگاه بايد آموزش الزمه را ببيند  -۱

 .درصورت بروز مشكل در دستگاه با نمايندگي فروش دستگاه تماس حاصل نماييد  -۲
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۰۳ :صفحه 

 ) فيلتر هوا (دستگاه تصفيه هواي فشرده  :م تجهيز نا

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

تصفيه هواي فشرده شده توليد شده توسط دستگاه كمپرسور هوا جهت استفاده در سالن تعميرگاه و قسمت  :هدف  

 …نقاشي

     / 0 444   :مدل 

 SATA  :شركت سازنده    آلمان :كشور سازنده 

  قسمت آبگير ـ قسمت روغنكاري هوا- رگوالتور -فشارسنج  :اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

  bar ۱۰  :ماكزيموم فشار هواي ورودي   inch ۲/۱  :ورودي هوا 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
۱۰۴ :صفحه 

 inch  ۴/۱   خروجي۲: خروجي هوا                   bar ۶ در فشار NL/Min ۳۶۰۰ :دبي هواي عبوري 

         gr ۴۳۰۰  :وزن مجموعه 

  درجه سانتي گراد۱۲۰تا ماكزيموم  :دماي محيط كاري  

 

  :طرز استفاده  دستگاه 

دستگاه را در مسير عبوري هواي فشرده از كمپرسور به محل مصرف و ترجيحاً در نزديك محل مصرف نصب                      

  .كرده و هواي تصفيه شده و عاري از آب را جهت مصرف آماده مي نماييم

 

  :نحوه كاليبراسيون دستگاه 

 .تگاه بايد كاليبره گردد گيج فشار اين دس

 

  :نحوه نگهداري و تعميرات دستگاه 

 .تعويض شود گردد مياز طرف فروشنده دستگاه به خريدار ارائه ستي طبق برنامه زماني كه دستگاه باي فيلترهاي
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۰۵ :صفحه 

  روغن ترمز تستردستگاه  :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 غن ترمز خودرو هاي سواري در سرويس هاي دوره اياندازه گيري ميزان غلظت و كيفيت رو  :هدف 

  EBT 03 (100128)     :مدل 

 Leitenberger  :شركت سازنده  آلمان   :كشور سازنده 

  صفحه نشان دهنده–پراپ   :اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

  v 9: ولتاژ باطري     DOT 4 ,DOT 5  :نوع روغن مورد اندازه گيري 

 :ه  دستگاه طرز استفاد

 ابتدا دستگاه را روشن نماييد-۱
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۰۶ :صفحه 

 . پراپ دستگاه را داخل مخزن روغن ترمز قرار دهيد -۲

چراغ زرد يا قرمز روشن شود در صورتيكه . چراغ سبز روشن شود روغن ترمز قابل تاييد مي باشد  در صورتيكه  -۳

 .د گردتعويض ترمز بايستي  روغن مقدار مورد قبول بوده و روغن ترمز بيشتر ازدر ميزان درصد آب 

 : كاليبراسيون دستگاه 

  .اين دستگاه نيازي به كاليبراسيون ندارد

 : نحوه نگهداري و تعميرات دستگاه 

باطري آن حتماً را تعويض  "  Low Battery"دستگاه را بايد تميز نگهداري نموده و در صورت مشاهد عالمت 

 .نماييد 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۰۷ :صفحه 

 ه كمپرسور باد و شيلنگهاي مربوطهدستگا :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CMD 500-BP     :مدل 

 هوا صنعت مفيدي  :شركت سازنده  ايران   :كشور سازنده 

  2090*2200*400 :ابعاد دستگاه 

 

 گيج هاي فشار هوا – كمپرسور و متعلقات آن -الكترو موتور و سويچهاي الكتريكي - مخزن :اجزاء اصلي دستگاه 

   شيرها–

 :مشخصات دستگاه 

  Lit/Min (17.5 CFM ) 500 :مكش هوا  دو سيلندر :تعداد سيلندر  

  4  KW   (hp 5.5) :الكترو موتور   ليتر۵۰۰ :ظرفيت مخزن 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۰۸ :صفحه 

  bar (116-145 psi ) 10 - 8  :فشار   

 

 :طرز استفاده دستگاه 

 دستگاه را به برق متصل      . يم  دستگاه را به مسير هواي فشرده متصل كرده و گيج فشار را تنظيم مي كن                    

 .دستگاه بطور خودكار روشن شده و فشار مسير هواي فشرده را در حد تعيين شده نگه ميدارد . مي كنيم 
 

 .كليه گيجهاي فشار اين دستگاه بايد هر سال كاليبره گردد  :كاليبراسيون دستگاه 

 

 : نگهداري و تعميرات دستگاه 

با دستگاه  و ساليانه    ماهيانه   هايسرويس . …پولي ها و    ،  دستگاه نظير تسمه ها      بازديد روزانه از كليه قسمتهاي    

تخليه . شركت سازنده انجام ميشود خدمات پس از فروش سازنده ، توسط    توسط  توجه به برنامه نگهداري ارائه شده       

 .آب داخل مخزن طي دوره هاي زماني تعيين شده توسط سازنده بايستي صورت گيرد 

 :ي دستگاه نكات ايمن

 .اپراتور دستگاه بايد آموزش كار با دستگاه را ديده باشد  -١

 .در هنگام خرابي با واحد خدمات پس از فروش دستگاه تماس حاصل نماييد  -٢
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۰۹ :صفحه 

 دستگاه اندازه گيري كامپيوتري ابعاد شاسي و بدنه :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ودرو  به كامپيوتر مورد استفاده واقع مي شود بمنظور وارد نمودن اطالعات ابعادي شاسي خ :  هدف 

   Car-O-Tronic Vision  : مدل 

 Car-0-Liner :شركت سازنده   سوئد :كشور سازنده 

   بازوهاي اندازه گيري- مانيتور -دستگاه :  اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

  V 240 - 100     :ولتاژ برق ورودي   mm 0.5  : وضوح تصوير 

 KW 2.2  :قدرت الكترو موتور  mm 1985*2120*5720     :ابعاد دستگاه  

 Kg 18 :وزن بازوي اندازه گيري  باتري                 :برق مصرفي بازوي اندازه گيري 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۱۰ :صفحه 

  h –6 8 : مدت كاركرد باتري

 :طرز استفاده  دستگاه 

 .گاه دارد مطابق آموزشهاي داده شده مي باشد و نياز به مهارت اپراتور دست

 

 :كاليبراسيون دستگاه 

مي توان دستگاه را با نرم      . اين دستگاه بصورت اتوماتيك توسط نرم افزار نصب شده بر روي آن كاليبره مي شود                  

 . نمود (Up Date )افزار هاي جديد توليدي شركت سازنده به روز نمود 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

 و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه و                   اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه         

 .ماهيانه و ساليانه دارد، سرويسهاي هفتگي 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور دستگاه بايد آموزش كافي كار با دستگاه را ديده باشد -۱

 .از وارد آوردن ضربه به قسمتهاي مختلف دستگاه اجتناب نماييد  -۲

 .دستگاه را پاكيزه نگهداريد  -۳
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۱۱ :صفحه 

 دستگاه گرم كن القايي :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مورد استفاده واقع مي شوددر حين عمليات صافكاري بمنظور گرم نمودن موضعي قطعات و سطوح فلزي   : هدف  

       CH 33: مدل 

  Car-0-Liner: شركت سازنده    سوئد :كشور سازنده 

  سري مخصوص -دستگاه   :گاه اجزاء اصلي دست

 :مشخصات دستگاه 

 Hz 60/50 :  دستگاهفركانس   V 240-208  :ولتاژ كاري  

  با آب : سيستم خنك كاري V  2   ،A   650  : ولتاژ القايي 

  Kg    59    :  دستگاه  وزن
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۱۲ :صفحه 

 :طرز استفاده  دستگاه 

 .تور دستگاه دارد مطابق آموزشهاي داده شده مي باشد و نياز به مهارت اپرا 

 :كاليبراسيون دستگاه 

 .اين دستگاه نيازي به كاليبراسيون ندارد 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي روزانه                   

 .ماهيانه و ساليانه دارد، و سرويسهاي هفتگي 

 : دستگاه نكات ايمني

 .اپراتور دستگاه بايد آموزش كافي كار با دستگاه را ديده باشد  -٥

 .د مطمئن شوي" از اتصاالت و عايق بندي دستگاه كامال -٦

 .انجام عمليات جوشكاري از عينك يا ماسك مخصوص استفاده شود قبل از  -٧

 .درصورت بروز مشكل در دستگاه با نمايندگي فروش دستگاه تماس حاصل نماييد  -۸
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۱۳ :صفحه 

 اگزوز فن :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بمنظور جلوگيري از ورود دودهاي خروجي از اگزوز ماشين هاي در حال كار به محيط كاري مورد استفاده                   : هدف  

 .واقع مي شود 

       ARA 75  :مدل 

 Filcar :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

  :اجزاء اصلي دستگاه 

   نازل جهت اتصال به لوله اگزوز – لوله خرطومي – استوانه فلزي جمع كننده – مكنده فن الكترموتور و پمپ

 :مشخصات دستگاه 

 حرارت     لوله انعطاف پذير با قابليت تحمل درجه-                     استوانه فلزي با قابليت جمع شدن   -

 هدارنده قابل تنظيم براي تنظيم طول آويز نگ -        نازل با گيره جهت اتصال به سر لوله اگزوز   -
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
۱۱۴ :صفحه 

  الكتروموتور و پمپ مكنده-   لوله آلومينيومي ارتجاعي تخليه گازهاي اگزوز  -

 :طرز استفاده دستگاه 

 .الكتروموتور دستگاه را روشن مي كنيم ابتدا  -١

 .سپس لوله خرطومي را كشيده و تا سر لوله اگزوز پايين مي آوريم  -٢

  .شته و در حال كار مي باشد متصل مي كنيمقرار دايي كه در جايگاه خودرو به سر لوله اگزوز  نازل دستگاه را-۳

 

 :كاليبراسيون دستگاه 

  .اين دستگاه نيازي به كاليبراسيون ندارد

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

   .اين دستگاه نيازي به سرويس و نگهداري ندارد

 :نكات ايمني دستگاه 

 . نازل به اگزوز از روشن بودن فن دستگاه اطمينان حاصل كنيد قبل از اتصال سر 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۱۵ :صفحه 

 كارواش :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مي شود  به صاحبان آنها  مورد استفاده واقع) تعميري يا نو ( بمنظور شستشوي خودروهاي تحويلي  : هدف 

     Advant   :مدل 

 Ceccato :شركت سازنده  ايتاليا   :كشور سازنده 

  :اجزاء اصلي دستگاه 

 فرچه هاي    - مخازن محلولهاي شستشو     - نازلهاي فشار قوي بمنظور پاشش آب و مواد شوينده            -بدنه دستگاه   

  سيستم دمش هوا - قسمت كنترل و برنامه ريزي   -مويي 

 :مشخصات دستگاه 

  4000mm    : دستگاه عرض  mm 3150  :  دستگاهارتفاع

 Sec 270  : زمان  انجام سيكل كامل                                    mm 9000      :طول ريل

 Kw 18.83 :قدرت پمپ فشار 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۱۶ :صفحه 

 :طرز استفاده دستگاه 

 . از باز بودن شير آب و هواي فشرده اطمينان حاصل مي كنيم  ابتدا -٣

 . ظروف محتوي مواد شوينده را بازديد مي كنيم  -٤

 . ه اجرا مي كنيم برنامه مورد نظر را بارگذاري و آماد -٥

 .خودرو را در جاي مورد نظر قرار داده و كليد استارت را فشار مي دهيم  -٦

 .  پس از اتمام كار خودرو را از محل خارج مي كنيم  -٧

 

 :كاليبراسيون دستگاه 

 .د ن كاليبره گرد يكبارهر سالدر مي باشد كه بايد حداقل   فشاره نشان دهندهاياين دستگاه داراي گيج

 

 :ري و تعميرات دستگاه نگهدا

اين تجهيز با توجه به نوع دستگاه و دستورالعمل اپراتوري و سرويس و نگهداري نياز به بازديدهاي                      

 . ماهيانه و ساليانه دارد، روزانه و سرويسهاي هفتگي 

 

 :نكات ايمني دستگاه 

 .اپراتور دستگاه آموزش كار با دستگاه را ديده باشد  -۱

طعي و يا  پارگي در شيلنگ آب و يا كابل برق از دستگاه استفاده ننموده و آن را تعمير                       در صورت مشاهده ق    -۲

 .نماييد 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۱۷ :صفحه 

 سنگ متحرك :نام تجهيز 

 

 

 

 

 

 . مورد استفاده واقع مي شود بمنظور اليه برداري عميق و يا برش قطعات فلزي  :هدف 

     WSL 180   :مدل 

  AEG :شركت سازنده    آلمان :كشور سازنده 

  آچار تعويض صفحه - سنگ برش آهن -دستگاه   :اجزاء اصلي دستگاه 

 :مشخصات دستگاه 

 Hz 50/60 :دستگاه فركانس  V 240-208 :ولتاژ كاري  

 RPM 8500   :دور در دقيقه mm 180   :قطر صفحه سنگ 

 Kg 4.4 :       وزن دستگاه                                        Watt   2000     :قدرت 

 

 :طرز استفاده  دستگاه 

  .مطابق آموزشهاي داده شده مي باشد و نياز به مهارت اپراتور دستگاه دارد 

 :كاليبراسيون دستگاه 

 اين دستگاه نيازي به كاليبراسيون ندارد 
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           اول                :فصل  گاهيتجهيزات تعمير:   بخش  :محصول

 
 

 
 ۱۱۸ :صفحه 

 :نگهداري و تعميرات دستگاه 

 .اين دستگاه نيازي به نگهداري و تعميرات ندارد 

  :نكات ايمني دستگاه

 .نبايد از دستگاه استفاده نمايند ، آموزش كار با دستگاه را نديده اند كه افرادي  -۱

 .و دستكش مخصوص استفاده شود  انجام عمليات سنگ زني از عينكقبل از  -۲

 .درصورت بروز مشكل در دستگاه با نمايندگي فروش دستگاه تماس حاصل نماييد  -۳
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           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
 ۱۱۹ :صفحه 

 

 

 فصل دوم
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           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
 ۱۲۰ :صفحه 

 نگهداري  و تعميرات

( MAINTENANCE & REPAIRS ) 
 
 

 :( MAITENANCE )  نگهداري

مجموعه فعاليتهايي كه بصورت برنامه ريزي شده و با هدف جلوگيري از خرابي ناگهاني ماشين آالت و                     به  

 .گفته مي شود ،تجهيزات و يا به تعويق انداختن آن انجام ميگيرد 

 

 : ( REPAIRS ) تعميرات

مجموعه فعاليتهايي كه پس از اعالم خرابي يك سيستم دستگاه و يا تجهيز در جهت برگرداندن آن به شرايط 

 .عادي انجام مي شود 

 
  ( MAINTENANCE & REPAIRS ):  تعريف نگهداري و تعميرات

 درحد استاندارد با    نگهداري و آماده بكار نگهداشتن هر يك از تجهيزات         ، به فعاليتهايي كه به منظور حفظ        

 .نگهداري و تعميرات گويند ، هزينه قابل قبول مي باشد 

 

  :در نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو"نگهداري و تعميرات " اهداف كالن استقرار سيستم  -۱

ريزي شده   و برنامه ( Preventive And Maintenance ) مند نگهداري و تعميرات پيشگيرانه        با ارائه روش نظام   

داشتن آنها در جهت استمرار فرآيند ارائه         ، به منظور آماده بكار نگه       راي كليه تجهيزات و تأسيسات تعميرگاهي      ب

 .  شده به مشتريانهخدمات پس از فروش و همچنين ارتقاء كيفيت خدمات ارائ

  براي نمايندگيها ISO 9001:2000اخذ گواهينامه ايزو -۱

 احفظ و نگهداري تجهيزات و دستگاه ه-۲
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                           :فصل     : بخش :محصول

 
 

 
 ۱۲۱ :صفحه 

 حداكثر استفاده از تجهيزات و كاهش زمان بيكاري آنها-۳

 كنترل و هدايت بهتر نيروي انساني-۴

 صرفه جويي در بخش نگهداري و تعميرات با داشتن برنامه هاي مدون-۵

 حداكثر استفاده از منابع و تجهيزات موجود در نمايندگي-۶

  در نمايندگيامكان نصب و راه اندازي تجهيزات به شكلي اطمينان بخش-۷

 ثبت هزينه براي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات تجهيزات نمايندگي-۸

 هاي مورد نياز دستگاه هاقطعات يدكي و ابزار، كاهش ميزان ضايعات مواد -۹

 بهبود سيستم اطالعات فني تجهيزات تعميرگاهي-۱۰

 ده نمايندگيايجاد بايگاني مربوط به هزينه ها جهت استفاده در برنامه ريزي آين-۱۱

 به منظور تنظيم برنامه هاي آتي خريد دستگاه ها و تجهيزات ، ارزيابي كاركرد تجهيزات موجود -۱۲

 
 

 

 

 

 

 

 

 

در هر سازماني با تكنيك خاصي اجرا مي شود كه در چارت زير انواع تكنيكهاي آن                " نگهداري و تعميرات    " سيستم  
 :نمايش داده شده است 

 

 گاهيرتجهيزات تعمي

د و استانداربه تعدادكافي

گيري تجهيزات اندازه

د و استاندار به تعدادكافي

PM سيستم استقرار

 سيستماراستقر

 كاليبراسيون

 تنظيمات
 تعميرات
 سرويس
 خودروها
در حد 
 استاندارد

 حفظ محيط زيست

 وكاهش هزينه تعميرات

 ارانتي و وارانتيگ

گارانتي كاهش ضايعات

جلب رضايت مشتري

ودروافزايش فروش خ

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
 ۱۲۲ :صفحه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 نمودار تكنيكهاي نگهداري و تعميرات در يك سازمان

 

 :تكنيكهاي نگهداري و تعميرات 

 )واكنشي( نگهداري و تعميرات بدون برنامه ريزي -الف

 اكنون نمايندگي هاي مجاز از روش سنتي و متداولترين روش نگهداري در صنايع توليدي و خدماتي مي باشد كه هم        

 :اين روش داراي معايب ذيل مي باشد . اين روش پيروي مي كنند 

 بدون اخطار يا هشداري از قبل نسبت به خطرات ايمني احتمالي-۱

 از كار افتادگي برنامه ريزي نشده-۲

 افت يا تاخير در توليد و يا خدمات به مشتريان-۳

 و ذخيره در صورت لزومنياز به ماشين آالت آماده بكار -۴

 نگهداري و تعميرات

تعميرات اصالحي نگهداري پيشگيرانه  نگهداري و تعميرات
 پس از خرابي

 برنامه ريزي نشده
 )واكنشي (

 برنامه ريزي شده

سرويس حين كار  در هنگام  
خاموشي دستگاه

هنگام از كار 
افتادگي دستگاه

 مبني بر
  قابليت اطمينان

 بينانه پيش
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           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
 ۱۲۳ :صفحه 

 نياز به منابع نگهداري و تعمير قابل دسترسي فوري-۵

 امكان آسيب ديدگي ثانويه-۶

وجود مشكالتي در رابطه با بدست آوردن قطعات يدكي در مدت زمان كوتاه يا لزوم نگهداري قطعات در حجم                     -۷

 .قابل توجه در انبار 

عضي شرايط به ويژه هنگامي كه دستگاه براي توليد يا خدمات در ب، تعمير و نگهداري بدون برنامه ريزي شده 

به لحاظ هزينه داراي اثربخشي     ، حالت بحراني ندارد و يا از سيستمي ساده برخوردار است يا ذاتاƂ قابل اطمينان است                 

 ارتباط با   زيرا كليه تجهيزات موجود در نمايندگي ها در       .مي باشد اما اين مورد براي نمايندگي ها توصيه نمي شود             

 .ايمني اپراتور و مشتري مي باشند 

 

 :نگهداري و تعميرات برنامه ريزي شده -ب

 :نگهداري و تعميرات برنامه ريزي شده داراي مزاياي زير مي باشد 

 كنترل و اعتماد بيشتر به قابليت دسترسي ماشين آالت و تجهيزات-۱

 يهاي توليد يا خدماتبرنامه ريزي زماني وظايف نگهداري متناسب با نيازمند-۲

 برنامه ريزي زماني منابع توليد به منظوز حداكثر بهره برداري موثر از نيروي كار-۳

 جلوگيري از خرابي زود هنگام ماشين آالت-۴

 :اما مسلماً اثر بخشي هزينه نگهداري برنامه ريزي شده و پيشگيرانه بستگي به موارد ذيل دارد 

  و ويژگي هاي مرتبط با خرابي يا شكست شناخت نسبت به ماشين آالت–الف 

  كيفيت و اثر بخشي بازرسي در حال انجام–ب 

  فاصله زماني مناسب بين تعويض ها و كيفيت كار انجام شده-ج

  شيوه ثبت سوابق و به روز آوري مداوم سيستم–د 
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           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
۱۲۴ :صفحه 

 :نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان -ج

 يك رويكرد تحليلي است كه به        (Reliability Centered Maintenance)نگهداري مبتني بر قابليت اطمينان       

از اين روش مي توان براي متمركز نمودن         . اولويت بندي امور تعمير و نگهداري و ماشين آالت كمك مي كند              

  از   RCM. تالش در جايي كه واقعاً بدان نياز است و در نتيجه براي حداكثر بهره برداري از منابع استفاده كرد                       

بهره ميجويد و از طريق استفاده از تكنيكهاي تجزيه و          ، صنعتگران و كادر نگهداري و با تجربه        ، اطالعات كاربرها   

 :تحليل نظير تكنيكهاي زير به اجرا در مي آيد 

 (FMEA)تجزيه و تحليل اثرحالتهاي خرابي -

 تحليل علت و معلول-

. ري و تناوب مورد نياز انجام اين فعاليتها را مشخص مي سازد              اين تكنيكها فعاليتهاي ويژه نگهدا    ، بنابر اين   

 .مي باشد   TPMاين دو تكنيك در اتصال با بحث بكارگيري تكنيكهاي مديريت كيفيت در 

TPM=Total Productive Maintenance 
 : نگهداري و تعميرات پيش بينانه -د

آن را پيش بيني كنيم و فرصت       ،  خرابي     يك حالت مطلوب اين خواهد بود كه ما قبل از وقوع شكست يا             

كافي داشته باشيم تا بتوانيم اقدامات الزم را براي تعويض قطعه معيوب قبل از بروز خرابي و توقف خط توليد و                         

هدف از نگهداري پيش بينانه انجام همين كار است و در اين راستا از چندين تكنيك براي                  . تعميرگاه بعمل آوريم    

 :ازجمله ، بهره ميگيرد نظارت بر وضعيت 

 از آن براي نمايش نقاط داغ در كابل ها و دندانه هاي راه انداز  و                 - (Thermography)حرارت نگاري   -۱

بوسيله اين تكنيك و يك تصوير مادون قرمز كه از موضوع داغ ايجاد مي شود كه مي توان                   .  استفاده مي شود     …

 .آنرا بوسيله عكس يا كامپيوتر به ثبت رساند 

 تكنيك قطعي براي تشخيص تركيدگي و معايب جوش در             - ( Acoustic Emission)انتشار صوتي    -۲
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           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
 ۱۲۵ :صفحه 

از آن مي توان همچنين براي نظارت بر بلبرينگهاي كم سرعت بهره گرفت . مي باشد . …محفظه هاي تحت فشار و 

 .استفاده مي گردد ، و براي اينكار از يك كاهنده سرعت كه به قطعه بسته مي شود 

 …پليسه و ساييدگيها و     ،  مايع روغن را براي سنجش ميزان آلودگي         -  ( Oil Analysis )تحليل روغن     -۳

 .بررسي و آزمايش مي كنند 

 براي اين منظور از شتاب سنج براي اندازه گيري ارتعاشات            – ( Vibration Analysis)تحليل ارتعاشات   -۴

اين منحني تلفيق شده به طيفي از دامنه        . ارهايي نشان داده مي شود      بصورت نمود ، استفاده ميكنند و پس از پردازش       

 .فركانس خاص تبديل مي شود 

 .بار و فرسايش ، درجه حرارت ، جريان ،  بر ديگر پارامترهاي فرآيند نظير فشار  نظارت-۵

كردن ماشين را امكان خاموش ، اما در جايي كه مناسبت دارد ، نگهداري پيش بينانه هميشه راه مناسبي نيست 

قبل از بروز خسارات و همچنين امكان برنامه ريزي و ساماندهي كارآمدتر فعاليت نگهداري  تعمير و همين طور                      

 .سازماندهي دوباره توليد را فراهم مي سازد 

 در نمايندگي   ’’ نگهداري و تعميرات     ’’بهترين و با صرفه ترين تكنيك براي استقرار سيستم           : بطور خالصه   

 . مي باشد ’’ برنامه ريزي شده’’  بكار گيري نگهداري و تعميرات، جاز هاي م
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           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
 ۱۲۶ :صفحه 

 روش اجرايي سيستم نگهداري و تعميرات

  محدوده اعتبار-۲

 .باشد اجرايي شامل كليه تجهيزات و تأسيسات موجود در نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو  ميدستورالعمل اين 

 

  تعاريف و مفاهيم -۳

براساس ( باشد   به كليه ماشين آالت و دستگاههايي كه در نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو مي               :ات   تجهيز -۱-۳

 .......جك دوستون و، س چرخ نباال، مانند دستگاه ميزان فرمان ، تنظيم موتور . گردد اطالق مي) ليست تجهيزات

خطوط انتقال آنها و پستهاي برق كه انجام        عبارتند از كليه ژنراتورهاي برق، كمپرسورهاي هوا و          : تأسيسات   -۲-۳

 . باشد تعميرات و نگهداري بر روي آنها، بعهده واحد خدمات فني مي

مانند ابزارهاي  . گردد باشد اطالق مي   به كليه وسايلي كه قابل حمل با دست بوده و تعميرپذير مي            : ابزارآالت   -۳-۳

 . يو وسايل اندازه گيري و آزمايشگاه/ بادي/ برقي/ دستي

از واژه تجهيزات   " ، تجهيزات و ابزارآالت و تأسيسات صرفا         براي اختصار به جاي    دستورالعملدر اين    :يادآوري  

 .استفاده شده است

اي كه باعث پيشگيري از خرابيهاي تجهيزات           به كليه اقدامات دوره      : نگهداري و تعميرات پيشگيرانه      -۴-۳

 .........وانكاري، تنظيم، تعويض قطعات ومانند، بازديد، ر. شود گردد، اطالق مي مي

، لزوم اجراي تعميرات بر روي اين تجهيزات مشخص          به كليه اقداماتي كه در اثر بازديد        : تعميرات اصالحي  -۵-۳

 .اينگونه فعاليتها، دوره مشخصي ندارند. شود گردد اطالق مي الت مي شده و باعث اصالح و ترميم اشكا

، اطالق   شود به كليه اقداماتي كه خارج از برنامه در اثر خرابي ناگهاني انجام مي                 : تعميرات اضطراري     -۶-۳

 .گردد مي
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 ۱۲۷ :صفحه 

 .باشد مخفف عبارت نگهداري و تعميرات مي : نت -۷-۳

 .باشد  منظور سالنهاي پژو، پيكان، سرويس سريع و سالن صافكاري و نقاشي مي:سالنهاي تعمير /  واحد-۸-۳

۹-۳-MTTR :  م جهت اجراي تعميرمتوسط زمان الز ( MEAN TIME TO REPAIR ) 

 .مربوط به شماره تعداد تجهيزات در هر نمايندگي مي باشد  :كد تجهيز -۱۰-۳

 ها  مراحل انجام كار و مسئوليت-۴

مي " نظام آراستگي   " تي همچون سيستم نگهداري و تعميرات       يالزم به ذكر است كه پايه و اساس سيستم هاي كيف           

 مي باشد كه شامل      5S در نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو اجراي سيستم           PMزمه استقرار سيستم    يعني ال . باشد  

 :مواد زير مي باشد 

 :  ( Sorting Out ) ساماندهي-

 .بمعني مرتب نمودن اشياء براساس يك دستورالعمل معين است 

  :( Systematic Arrangement) نظم و ترتيب-

 .مكانهاي مناسب و يا به نحوي است كه بتوان از آنها به بهترين وجه استفاده كرد بمعني قرار دادن اشياء در 

  :  ( Scip And Span) پاكيزه سازي-

 .پاكيزه سازي بمعناي دور ريخت زوايد و پاكيزه كردن اشياء از آلودگي و مواد خارجي است 

 :( Standardizing)  استاندارد سازي-

بعبارت ديگر مدون نمودن مكانيزم     ، عمالً از استاندارد كردن سه مورد اول  است             5S  استاندارد سازي از ديدگاه   

ايجاد دستورالعمل هاي ساده و پايه ريزي ساختاري مناسب براي            . نظم و ترتيب و پاكيزگي است        ، ساماندهي  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
 ۱۲۸ :صفحه 

 .حمايت از فعاليتهاي گامهاي قبل در اين قسمت قرار مي گيرد 

 : ( Self discipline) انضباط-

الزم است كه آموزش پرسنلي كه داراي مسئوليت هستند مورد توجه قرار             ، براي برقراري و نگهداري موارد قبل        

 .چراكه با آموزش صحيح مي توان انضباط كاري را ايجاد و توسعه داد. گيرد 

 

 ها   مسئوليت -۲-۴

وش اجرايي  بر عهده سرپرست       هاي تعيين شده در اين ر        مسئوليت نظارت برحسن اجراي كليه فعاليت       -۱-۲-۴ 

 .باشد سالنهاي تعميراتي و كارشناس فني نمايندگي مجاز مي

هاي نت يا    يا موردي، اساسي، اصالحي كه براساس برنامه       ) غير مترقبه (  كليه تعميرات شامل اضطراري       -۲-۱-۴

شود و در    از  انجام مي   هاي نت رخ  دهد درصورت امكان توسط خدمات فني مستقر در نمايندگي مج               خارج از برنامه  

كليه اطالعات اين فعاليتها بايد در      . غير اينصورت اينگونه تعميرات از طريق پيمانكاران تعميراتي انجام خواهد شد           

 .سوابق نت ثبت گردد

 مسئوليت بررسي و انتخاب پيمانكاران تعميراتي به عهده كارشناس فني نمايندگي مجاز و با هماهنگي                    -۳-۱-۴

 .باشد ايندگي ميمديريت آن نم

 .باشد سرويس و نگهداري تجهيزات به عهده اپراتور تجهيزات مي،  مسئوليت انجام عمليات بازرسي -۴-۱-۴ 

 مسئوليت نگهداري اسنادو مدارك فني و كاتالوگهاي مربوط به كليه تجهيزات تعميرگاهي و دستگاههاي                -۵-۱-۴

 .دباش عيب ياب به عهده كارشناس فني نمايندگي مجاز مي

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
 ۱۲۹ :صفحه 

  مراحل انجام كار-۲-۴

  كليات -۱-۲-۴

پس از دريافت مدارك و اسناد فني و كاتالوگهاي مربوط به دستگاههاي تعميراتي و تجهيزات تعميرگاهي                   

واحد مورد نظر و به منظور اجراي موثر و           / و تحويل دستگاه يا تجهيزات تعميرگاهي و استقرار آن در سالن               

، ضروري است كه     ، با استفاده از فرمهاي مشخصي كه در ادامه ارائه شده است             تهماهنگ فعاليتهاي نت تجهيزا   

 . تمامي سالنهاي تعميراتي به انجام اقدامات ذيل مبادرت ورزند

 . بروز رساني نمايند/ ليست تجهيزات در اختيار را تهيه كرده  -

 . ، پرونده نت ايجاد نمايند براي هر يك از تجهيزات-

 .  و تعميرات ساليانه تجهيزات را تهيه نموده و سوابق اقدامات انجام شده را نگهداري نمايندبرنامه نگهداري-

 

  تهيه ليست تجهيزات -۲-۲-۴

وارد كرده   " ۱"  به شماره           " ليست تجهيزات موجود در واحد    " بايست ليست تجهيزات خود را در فرم         واحدها مي 

 . و همواره به روز نگه دارند

به عهده كارشناس فني نمايندگي مجاز با         ) ليست تجهيزات موجود در نمايندگي       ( ه اين ليست     مسئوليت تهي 

 .كند همكاري سرپرست سالنها بوده و مديريت نمايندگي آنرا تائيد مي

 

  تشكيل پرونده نت تجهيزات -۳-۲-۴

 را تشكيل داده و در      اي به نام پرونده نت     بايد براي هر يك از تجهيزات در اختيار خود پرونده           واحدها مي 
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 .محلي مشخص كه قابل دسترس باشد نگهداري نمايند

  :پرونده نت شامل 

 شناسنامه تجهيزات -

 دستوركار سرويس و نگهداري -

 دستوركار تعميرات تجهيزات -

 سوابق اجراي سرويس و نگهداري و انجام تعميرات -

 .باشد تور كار تعميرات تجهيزات تهيه شده است ميماهيانه نت تجهيزات كه بر اساس دس/ هاي ساليانه  برنامه-

 

  تهيه شناسنامه تجهيزات -۱-۳-۲-۴

 . تعيين نمايند "  ۲" شناسنامه تجهيزات به شماره " بايست مشروح مشخصات هر دستگاه را با تكميل فرم  واحدها  مي

جاز با همكاري سرپرست سالن و      بر عهده كارشناس فني نمايندگي م     ) شناسنامه تجهيزات ( مسئوليت تهيه اين فرم     

 .اپراتور تجهيزات بوده وپس از تهيه وتنظيم  به تائيد مديريت نمايندگي خواهد رسيد

 

  تهيه دستوركار سرويس و نگهداري تجهيزات-۲-۳-۲-۴

بايست جزئيات هر يك از كارهايي را كه الزم است به هنگام سرويس و نگهداري تجهيزات انجام گيرد                   واحدها مي 

دستور كار  "با توجه به كاتالوگ تجهيزات و نحوه كاركرد دستگاه و نيز بر اساس تجربيات موجود در فرم                      را  

 .درج نمايند "  ۳" به شماره  " سرويس و نگهداري تجهيزات

مسئوليت تهيه اين فرم به عهده كارشناس فني نمايندگي مجاز بوده كه با همكاري اپراتور تجهيزات مربوطه تهيه و                    

 .اين فرم به تائيد سرپرست سالن مربوطه خواهد رسيد. گردد  ميتنظيم

، توسط كارشناس فني نمايندگي مجاز       شرح فعاليتهاي سرويس و نگهداري كه اپراتور تجهيز امكان انجام آنرا ندارد           
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درج  "  ۴" به شماره   " برنامه سرويس و نگهداري ماهيانه      "  ي   ا  ، در فرم دو نسخه     با همكاري تعميركار خدمات فني    

اين فرم در انتهاي هر ماه جهت       .  گردد ، به خدمات فني ارسال مي      و يك نسخه آن از جهت اجراي اينگونه فعاليتها        

 .شود ماه آينده تنظيم مي

  تهيه دستوركار تعميرات تجهيزات -۳-۳-۲-۴

يست جزئيات هر يك از     با واحدها مي .شود دستوركار تعميرات كليه تجهيزات در پرونده نت تجهيزات نگهداري مي         

گيرد را با توجه به كاتالوگ تجهيزات  كارهايي را كه الزم است هنگام انجام عمليات تعميرات بروي تجهيزات انجام 

ثبت كرده و به عنوان مرجع در پرونده         "  ۶" به شماره   " دستوركار تعميرات تجهيزات  "و تجربيات موجود در فرم        

م عمليات تعميرات بر روي تجهيز، واحد مجري تعميرات موظف است به پرونده نت              هنگام انجا . نت نگهداري نمايند  

مسئوليت تهيه اين فرم به عهده       .تجهيز مراجعه نموده و مطابق مندرجات فرم مزبور، اقدام به تعمير تجهيز نمايد               

مسئوليت .باشد ميكارشناس فني نمايندگي مجاز بوده كه با همكاري تعميركاران خدمات فني و اپراتور تجهيزات                 

 .باشد واحد مربوطه مي/ تائيد اين فرم بر عهده سرپرست سالن 

گيرند، در صورتيكه دستگاه با تائيد مديريت        مي  قطعات يدكي كه در جريان تعميرات تجهيزات مورد استفاده قرار         

 . باشند نمايندگي كاركند داراي صالحيت مي

 

 يرات  اجراي سرويس و نگهداري و انجام تعم-۴-۲-۴

در را  ، فعاليتهاي مربوط به نت تجهيزات        واحدها موظفند پس از تشكيل پرونده نت هر يك از تجهيزات در اختيار             

 .  بشرح ذيل انجام دهندانجام تعميرات) ب و اجراي سرويس و نگهداري) الفدو بخش 

 

  اجراي سرويس و نگهداري -۱-۴-۲-۴

به عهده اپراتورهاي تجهيزات      ) وزانه، هفتگي، ماهانه   ر( مسئوليت اجراي سرويس و نگهداري تجهيزات           
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در مورد سرويسهايي كه اپراتور      " ) ۳" براساس فرم دستوركار سرويس و نگهداري تجهيزات به شماره           .(باشد مي

مطابق فرم برنامه سرويس و     . (دهند تجهيز امكان انجام آنرا نداشته باشد، تعميركاران خدمات فني اينكار را انجام مي             

، كارت سرويس و نگهداري تجهيزات به        بايست براي هر يك از تجهيزات      سالنها مي / واحدها  ) نگهداري ماهيانه 

را با كمك اطالعات فرم دستوركار سرويس و نگهداري تجهيزات براي هرماه تكميل نموده و پس از                  "  ۵" شماره    

 . اجراي آنها مطابق دستورات فرم، انجام آنرا تائيد نمايند

به " كارت سرويس و نگهداري     "و ورود آن به     " دستوركار سرويس و نگهداري   " ئوليت استخراج فعاليتها از فرم      مس

 .باشد عهده كارشناس فني نمايندگي مجاز مي

 . باشد مسئوليت تائيد انجام سرويس و نگهداري انجام شده در هر ماه به عهده سرپرست سالن مي

 . آنرا در پرونده نت نگهداري كردبايست  پس از تكميل كارت سرويس مي

 

  انجام تعميرات -۲-۴-۲-۴

 :كنند عبارت از  اهم انواع تعميراتي كه واحدها با آن برخورد مي

 تعميرات اساسي-۱

 تعميرات موردي -۲

  تعميرات اضطراري-۳

  تعميرات اصالحي و پيشگيرانه -۴

 

 ريزي تعميرات   برنامه-۱-۲-۴-۲-۴

،  اي براي آنها تهيه نمود مانند تعميرات اساسي تجهيزات ام عمليات تعميراتي كه بتوان برنامهواحدها موظفند براي انج

ها بصورت ساليانه و ماهيانه تهيه       اين برنامه  . گذارند ، آنها را به اجراء     ريزي نموده و در زمانهاي تعيين شده       برنامه
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 . ت صورت گيردبايد درخواست تعميرا شود و برا ي انجام ساير تعميرات مي مي

باشد و از جهت اجراي اينگونه تعميرات  پيمانكار مي /ريزي شده برعهده خدمات فني  مسئوليت اجراي تعميرات برنامه

و يك نسخه از فرم برنامه نت        "  ۷" به شماره   " برنامه نت ماهيانه تجهيزات     "  در تاريخهاي مقرر، يك نسخه از فرم      

 . گردد پيمانكار ارسال مي/ به واحد خدمات فني " ۸" ماهيانه تجهيزات به شماره 

 ريزي ماهيانه   برنامه-۲-۲-۴-۲-۴

برنامه نت  " بايست برنامه ماهيانه تعميراتي خود را استخراج كرده و در فرم              ريزي ساليانه، واحدها مي    پس از برنامه  

 .درج نمايند" ماهيانه تجهيزات 

 

 ريزي ساليانه  برنامه-۳-۲-۴-۲-۴

 .استفاده كرد" برنامه نت ساليانه تجهيزات" بايست از فرم ريزي ساليانه مي هبراي برنام

 . گردد ، جهت سال آينده تهيه و توزيع مي برنامه نت ساليانه تجهيزات در سه ماهه منتهي به پايان هر سال

نمايندگي مجاز با   واحد به عهده كارشناس فني       / هاي ساليانه و ماهيانه تعميرات در هر سالن            مسئول تهيه برنامه  

 .گردد واحد و تعميركار خدمات فني تهيه و تنظيم مي/ همكاري سرپرست سالن 

كارشناس فني نمايندگي بايد فعاليتهاي سرويس و نگهداري كه اپراتورهاي تجهيزات امكان انجام آنها را ندارند                   

 .، را نيز در فرم برنامه نت ساليانه درج نمايد )۴-۲-۴-۱مندرج در بند (

 . ، پيشگيرانه نيز از فرمهاي برنامه نت ساليانه و ماهيانه استفاده نمود ميتوان براي تعميرات اصالحي  :اد آوري ي

 .باشد هاي ساليانه و ماهيانه تعميرات بر عهده مديريت نمايندگي مي مسئوليت تائيد برنامه

 

  نحوه درخواست انجام تعميرات -۳-۴-۲-۴

به كارشناس فني    " ۹" به شماره   " در خواست انجام تعميرات   " ت خودرا مطابق فرم   واحدها بايد در خواست تعميرا    
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 .نمايندگي مجاز مستقر در نمايندگي ارسال دارند

و يك نسخه از    ) واحد در خواست كننده   / توسط سالن ( فرم درخواست انجام تعميرات در دو نسخه تهيه خواهد شد           

 .شود آن در پرونده نت تجهيزات نگهداري مي

، عمليات تعميرات از     در صورتيكه واحد خدمات فني مستقر در نمايندگي  نتواند تعميرات مورد نظر را انجام دهد                 

 . طريق پيمانكاران فرعي تعميراتي انجام خواهد شد

 

  انجام تعميرات تجهيزات -۴-۴-۲-۴

احد خدمات فني و يا     واحدها پس از اجراي هرنوع تعمير كه ممكن است براساس ضرورت توسط تعميركاران  و                

" برگ گزارش انجام نت تجهيزات" بايست گزارش انجام تعمير را با تكميل فرم   ، مي  پيمانكاران تعميراتي انجام گيرد   

 . تهيه نموده و در پرونده نت تجهيزات نگهداري نمايند " ۱۰" به شماره

 .باشد پيمانكارفرعي مي/ ركاربر عهده تعمي) برگ گزارش انجام نت تجهيزات( مسئوليت تكميل فرم مذكور 

بايستي  واحد بوده و خدمات فني مستقر در تعميرگاه نيز مي         / مسئوليت تائيد انجام تعميرات بر عهده سرپرست سالن       

 . انجام عمليات تعميرات را تائيد نمايد

ات عالوه بر تهيه    ، پس از پايان عمليات تعمير      درصورتيكه عمليات تعميرات توسط پيمانكاران تعميراتي انجام گردد       

بايست  نيز مي  "  ۱۲"  به شماره   " عملكرد پيمانكاران تعميراتي  "فرم  " برگ گزارش انجام نت تجهيزات    "و تنظيم فرم    

ليست ارزيابي عملكرد    توسط كارشناس فني نمايندگي مجاز تهيه و تنظيم گردد كه اين فرم مبناي تهيه و تنظيم چك                

 .باشد مي "  ۱۳"   شماره پيمانكاران تعميراتي به) اي دوره(

 

  انتخاب پيمانكاران تعميراتي -۵-۲-۴

، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران تعميراتي به عهده كارشناس فني نمايندگي مجاز،              جهت انتخاب پيمانكاران تعميراتي   
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 ۱۳۵ :صفحه 

 .باشد مي

  تجزيه و تحليل آماري -۷-۲-۴

، براساس سوابق موجود در پرونده نت تجهيزات و          اههم كارشناس فني نمايندگي مجاز بايد در پريودهاي زماني شش        

 :اطالعات مندرج در فرمهاي مربوطه و با استفاده از تكنيكهاي آماري ذيل 

 

 شرايط بكارگيري

 تهيه كننده گر تحليل
هدف از بكارگيري 
دوره اخذ شده تكنيك آماري

موضوع 
 )شاخص(

 محل
نوع تكنيك آماري

كارشناس فني      
ي مجاز نمايندگ

/ ايران خودرو 
 سرپرست سالنها

كارشناس فني 
نمايندگي مجاز 

/ ايران خودرو 
سرپرست سالنها

كاهش خرابيهاي 
تجهيزات به افزايش 
قابليت دسترسي به 

 آنها

 ماهيانه
تعداد 

خرابيهاي 
 تجهيزات

سالن پيكان
 سالن پژو

سالن سرويس
 سريع

 هستيوگرام

 
هاي تعميراتي مربوط به هر دستگاه را        ده و براساس نتايج بدست آمده، شاخص      اقدام به تجزيه و تحليل اطالعات نمو      

 . بررسي و درصورت لزوم تغييرات الزمه را اعمال نمايد

 

  :  چگونگي تحليل-۱-۷-۲-۴

 بررسي ميزان و نوع خرابي تجهيزات -

 بررسي تجهيزاتي كه بيشترين خرابي را داشته باشد -

 رين خرابي را داردهائيكه بيشت بررسي قطعات و مجموعه -

 يابي اشكاالت آن بررسي علت بروز عيوب و ريشه -

 حلهاي اساسي و مناسب جهت برطرف كردن عيوب تعيين راه -

 بررسي نتايج اقدامات اصالحي انجام شده و تأثير آن در كاهش خرابيها -
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  تغييرات-۵

 .ار و تجهيزات انجام گردد  انجام هر گونه تغييرات در اين روش اجرايي بايد با هماهنگي اداره ابز-۱-۵

  فرمها-۶

جك دوستون هيدروليكي ( براي يك تجهيز ،  فرم است كه در ادامه براي مثال و نمونه ۱۰ اين روش اجرايي داراي 

 .كمك آن براي ساير تجهيزات يك نمايندگي نيز از آن استفاده نمود ه تكميل گرديده كه مي توان ب)

 ۱به شماره " ر واحدليست تجهيزات موجود د" فرم -۱-۶

 ۲به شماره " شناسنامه تجهيزات"  فرم -۲-۶

 ۳به شماره " دستور كار سرويس و نگهداري تجهيزات "  فرم -۳-۶

 ۴به شماره " برنامه سرويس و نگهداري ماهيانه"  فرم-۴-۶

 ۵به شماره  " سرويس و نگهداري تجهيزات " كارت -۵-۷

 ۶ به شماره  "دستوركار تعميرات تجهيزات "  فرم -۶-۶

 ۷به شماره " برنامه نت ماهيانه تجهيزات "  فرم -۷-۶

 ۸به شماره " برنامه نت ساليانه تجهيزات "  فرم -۸-۶

 ۹به شماره " درخواست انجام تعميرات "  فرم -۹-۶

 ۱۰به شماره " برگ گزارش انجام نت تجهيزات "  فرم -۱۰-۶
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 ۱۳۷ :صفحه 

 ۱به شماره " ليست تجهيزات موجود در واحد  " فرم -۱-۶

 

  مشخصات فرم -۱-۱-۶

 .باشد  و بصورت يكرو ميA4 فرم درقطع -

 .باشد  فرم فاقد آرم و فاقد شماره سريال چاپي مي-

 

  كاربرد فرم-۲-۱-۶

 واحد /  جهت درج تجهيزات موجود در هر سالن -

 .واحد/  مبناي تهيه و تنظيم فرم شناسنامه تجهيزات در هر سالن -

 هيه   مسئول ت-۳-۱-۶

 .گردد واحد مربوط تهيه و تنظيم مي/ فرم توسط كارشناسي فني نمايندگي مجاز و با همكاري سرپرست سالن 

  مبناي تنظيم -۴-۱-۶

 واحد مربوطه  /  ورود يك دستگاه جديد به سالن -

 واحد/  تجهيزات موجود در هر سالن -

 

  زمان تنظيم -۵-۱-۶

واحد و بروزرساني اين ليست هنگام ورود يك          / ود در هر سالن      حسب مورد هنگام تهيه ليست تجهيزات موج        

 .واحد و يا تهيه پرونده نت تجهيزات/ دستگاه جديد به سالن 

  توزيع نسخ -۱-۶– ۶

 )پرونده نت تجهيزات.( نزد كارشناس فني نمايندگي : نسخه اول 
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   نحوه تنظيم و ثبت-۷-۱-۶

 .باالي فرم درج شماره و تاريخ تنظيم فرم در قسمت چپ -

 . واحد مربوطه، قسمت و كد قسمت در محل مربوطه در باالي فرم/ واحد شامل نام سالن /  درج مشخصات سالن -

، شركت سازنده و كشور سازنده به تفكيك در محل   درج نام دستگاه به همراه كد تجهيز، شماره سريال، مدل، تيپ-

 . مربوط بر روي فرم

 ).پائين فرم( در محل مربوط بر روي فرم) كارشناس فني( هيه كننده فرم  درج نام، تاريخ و امضاء ت-

واحد و يا مديريت نمايندگي  مربوطه و درج تاريخ          /  تائيد ليست تجهيزات موجود در واحد توسط سرپرست سالن           -

 ).پائين فرم.(و امضاء در محل مربوطه بر روي فرم
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 ۲به شماره "  زات يشناسنامه تجه" رم ف-۲-۶

  مشخصات فرم – ۱

 .باشد  و بصورت يكرو ميA4 فرم درقطع -

 .باشد  فرم فاقد آرم  و فاقد شماره سريال چاپي مي-

  كاربرد فرم– ۲

 . جهت درج اجزاء اصلي تشكيل دهنده يك دستگاه و ساير مشخصات آن-

 .نگهداري تجهيزات مبناي تهيه و تنظيم فرم دستوركار سرويس و -

 . مبناي تهيه و تنظيم دستوركار تعميرات تجهيزات-

 

  مسئول تهيه – ۳

واحد و اپراتور تجهيزات تهيه و تنظيم /  كارشناسي فني نمايندگي مجاز و با همكاري سرپرست سالن فرم توسط

 .گردد مي

 

  مبناي تنظيم – ۴

 .    ليست تجهيزات موجود در واحد-

 .  مربوط به دستگاهها و تجهيزاتهاي فني  كاتالوگ-

 دستورالعمل اپراتوري دستگاهها -

  زمان تنظيم -۵

 .حسب مورد به هنگام تهيه نت پرونده تجهيزات
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  توزيع نسخ – ۶

 )پرونده نت تجهيزات.( نزد كارشناس فني نمايندگي مجاز : نسخه اول 

 

  نحوه تنظيم و ثبت– ۷

 .مت سمت چپ باالي فرم درج شماره و تاريخ تنظيم فرم در قس-

 . درج مشخصات تجهيزات شامل نام دستگاه، شماره سريال و كد تجهيز در قسمت باالي فرم-

واحد مربوطه، قسمت و كد قسمت در قسمت باالي          /  درج مشخصات مربوط به محل استقراردستگاه شامل سالن           -

 .فرم

تيپ، ابعاد دستگاه، شركت    /  و ساير شامل مدل      انگليسي و ساير مشخصات   /  درج نام كامل دستگاه زبان فارسي        -

 .سازنده و كشور سازنده در محل مربوطه بر روي فرم

 . درج آدرس و تلفن نمايندگي دستگاه مربوطه-

تيپ شركت سازنده و كشور     /  درج مشخصات اجزاء اصلي دستگاه شامل نام اجزاء اصلي، شماره سريال اجزاء مدل               -

 . وي فرمسازنده در محل مربوطه بر ر

 ). پائين فرم( در محل مربوطه بر روي فرم ) كارشناس فني (  درج نام، تاريخ و امضاء تهيه كننده فرم، -

واحد و يا مديريت نمايندگي  با درج تاريخ و امضاء در محل              /  تائيد شناسنامه و تجهيزات توسط سرپرست سالن         -

 ).پائين فرم( مربوطه بر روي فرم 
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 ۳به شماره "  دستوركار سرويس و نگهداري تجهيزات " فرم -۳-۶

  مشخصات فرم – ۱

 .باشد  و بصورت يكرو ميA4 فرم درقطع -

 .باشد  فرم فاقد آرم و فاقد شماره سريال چاپي مي-

 

  كاربرد فرم– ۲

ماهيانه انجام  / هفتگي  / نه   جهت درج شرح فعاليتهاي مربوط به سرويس و نگهداري تجهيزات كه بصورت روزا              -

 .پذيرد مي

 . مبناي تهيه و تنظيم كارت سرويس و نگهداري تجهيزات-

 

  مسئول تهيه – ۳

 .گردد فرم توسط كارشناس فني نمايندگي مجاز و با همكاري اپراتور تجهيزات تهيه و تنظيم مي

 

  مبناي تنظيم – ۴

 . شناسنامه تجهيزات-

 .تگاهها و تجهيزات كاتالوگهاي فني مربوط به دس-

 دستورالعمل اپراتوري-

  زمان تنظيم -۵

 .حسب مورد به هنگام تهيه پرونده نت تجهيزات
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  توزيع نسخ – ۶

 )پرونده نت تجهيزات. (نزد كارشناس فني نمايندگي مجاز  : نسخه اول 

 

  نحوه تنظيم و ثبت– ۷

 . درج شماره و تاريخ تنظيم فرم در قسمت سمت چپ باالي فرم-

 .درج مشخصات تجهيزات شامل نام دستگاه، شماره سريال و كد تجهيز در قسمت باالي فرم -

واحد مربوطه، نام قسمت و كد قسمت در قسمت          /  درج مشخصات مربوط به محل استقرار دستگاه شامل سالن             -

 . باالي فرم

 . درج شرح فعاليتهاي مربوط به سرويس و نگهداري در محل مربوطه بر روي فرم-

 . درج فعاليت موردنظر با توجه به انواع فعاليتهاي تعريف شده در قسمت پايين فرم در محل مربوطه بر روي فرم -

 درج دوره تناوب اجرا بصورت ضريبي از حروف تعريف شده در قسمت پايين فرم كه مشخص كننده اين امر                       -

 دو  2D براي  روزانه،     Dبطور مثال   . ودبايست انجام ش   باشد كه شرح فعاليت آن رديف در چه دوره زماني مي            مي

 … دو ماه يكبار و 2M ماهيانه، M دو هفته يكبار، 2W هفتگي، Wروز يكبار، 

 درج تعداد نيروي انساني و تخصص مورد نياز جهت انجام عمليات سرويس و نگهداري در محل مربوطه بر روي                      -

 .فرم

مشخص كننده آنست كه جهت انجام فعاليت مورد        ستون مربوط به وضعيت دستگاه كه       ) ( درج عالمت تيك     -

 .نظر، وضعيت دستگاه در حالت خاموش يا روشن باشد

 . درج قطعات يدكي، مواد مصرفي و ابزار مورد نياز جهت انجام فعاليت مورد نظر در محل مربوطه بر روي فرم-

 .گردد وطه بر روي فرم درج ميهاي تكميلي، اين توضيحات در محل مرب راهنمائي/  درصورت نياز به توضيحات -
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  پايين(در محل مربوطه بر روي فرم       ) كارشناس فني نمايندگي مجاز   ( درج نـام، تـاريخ و امضـاء تهيه كننده فرم،             -

 ).فرم

واحد و يا مديريت نمايندگي مربوطه و /  تأيـيد دسـتور كار سرويس و نگهداري تجهيزات توسط سرپرست سالن              -

 ). فرم پايين( مربوطه بر روي فرم درج تاريخ و امضاء در محل
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 ۴به شماره "  برنامه سرويس و نگهداري ماهيانه " فرم -۴-۶

  مشخصات فرم – ۱

 .باشد  و بصورت يكرو ميA4فرم درقطع -

 .اشدب  فرم فاقد آرم شركت و شماره سريال چاپي مي-

 

  كاربرد فرم– ۲

بايست در طول ماه بر روي تجهيزات        پيمانكار مي /جهت درج فعاليتهاي سرويس و نگهداري كه خدمات فني         

 . )اينگونه فعاليتها، شامل مواردي است كه اپراتور تجهيز امكان انجام آنها را ندارد. (انجام دهد

 

  مسئول تهيه – ۳

 .شود پيمانكار تنظيم مي / و با همكاري تعميركار خدمات فنيفرم توسط كارشناس فني نمايندگي مجاز 

 

  مبناي تنظيم – ۴

  فرم دستور كار سرويس و نگهداري تجهيزات-

  كاتالوگها و مدارك فني مربوط به تجهيزات-

 دستورالعمل اپراتوري دستگاهها-

  زمان تنظيم -۵

 .گردد انتهاي هر ماه جهت ماه بعد تنظيم مي

  توزيع نسخ – ۶

 )پرونده نت تجهيزات(كارشناس فني  :  نسخه اول -
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 ۱۵۱ :صفحه 

 پيمانكار/خدمات فني:  نسخه دوم -

  نحوه تنظيم و ثبت– ۷

 . درج شماره و تاريخ صدور فرم در قسمت مربوطه-

 .شود و همچنين عنوان سالن تعميراتي مربوطه  درج سال و ماه كه برنامه جهت آن تهيه مي-

ريال و عنوان قسمت تعميراتي كه دستگاهها در آن مستقر شده، جهت                 درج عنوان، كد تجهيز، شماره س        -

 .بايست توسط خدمات فني مورد سرويس و نگهداري قرار گيرند دستگاههايي كه در اين ماه مي

.  درج دوره زماني سرويس و نگهداري دستگاه، مطابق اطالعات فرم دستور كار سرويس و نگهداري تجهيزات                   -

 )شود دوره پريود هر كدام جداگانه نوشته مي.  چند فعاليت سرويس و نگهداري درج شوددرصورتيكه در آن ماه(

مواد مصرفي مورد نياز مطابق اطالعات فرم دستور كار سرويس و نگهداري            /  درج شرح عمليات و قطعات يدكي        -

 .تجهيزات

خدمات فني پس از انجام كليه موارد،   -.كند  كارشناس فني نمايندگي مجاز پس از تنظيم فرم آنرا امضاء و تأييد مي             -

 . كند در پايان ماه مندرج در باالي فرم، با درج تاريخ فرم را امضاء مي

  كند ، در پايان ماه، با درج تاريخ فرم را امضاء مي مديريت نمايندگي بعنوان تأييد كننده / سرپرست سالن تعميراتي-
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 ۱۵۲ :صفحه 
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 ۱۵۳ :صفحه 

 ۵به شماره "  ويس و نگهداري تجهيزات  سر"  كارت-۵-۶

 

  مشخصات كارت – ۱

 .باشد  و بصورت يكرو ميA4 كارت درقطع -

 .باشد  كارت فاقد آرم شركت و فاقد شماره سريال چاپي مي-

 

  كاربرد كارت– ۲

 .ماهيانه /هفتگي/ هاي انجام شده بر روي تجهيزات به صورت روزانه  جهت درج شرح سرويس

 

 هيه  مسئول ت– ۳

پيمانكار /تعميركاران خدمات فني  / كارت توسط كارشناس فني نمايندگي مجاز  تنظيم و توسط اپراتور تجهيزات               

 .گردد تكميل مي

 

  مبناي تنظيم – ۴

 . فرم دستور كار سرويس و نگهداري تجهيزات-

 

  زمان تنظيم -۵

 تجهيزات و درج اين اطالعات در كارت  هـنگام اسـتخراج اطالعات مندرج در فرم دستوركار سرويس و نگهداري   -

 .سرويس و نگهداري تجهيزات

 . حسب مورد و پس از پايان انجام عمليات سرويس و نگهداري تجهيزات در آخر هر ماه-
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۱۵۴ :صفحه 

  توزيع نسخ – ۶

 ).كنار دستگاه( واحد مربوطه/ سالن : نسخه اول 

 

  نحوه تنظيم و ثبت– ۷

 . سمت چپ باالي فرم درج شماره و تاريخ تنظيم فرم در قسمت-

واحد مربوطه، نام قسمت و كد قسمت در قسمت باالي           /  درج مشخصات تجهيزات شامل نام دستگاه شامل سالن           -

 .كارت

واحد مربوطه، نام قسمت و كد قسمت در قسمت          /  درج مشخصات مربوط به محل استقرار دستگاه شامل سالن             -

 . باالي كارت

يس و نگهداري كه از فرم دستوركار سرويس و نگهداري استخراج شده است در               درج شرح فعاليتهاي روزانه سرو     -

 .محل مربوطه بر روي كارت

هاي هفتگي سرويس و نگهداري كه از فرم دستوركار سرويس و نگهداري استخراج شده است                  درج شرح فعاليت   -

 .در محل مربوطه بر روي كارت

 به همراه موارد قطعات مورد نياز مصرفي كه از فرم دستوركار            هاي ماهيانه سرويس و نگهداري      درج شرح فعاليت   -

 .سرويس و نگهداري استخراج شده است در محل مربوطه بر روي كارت

) خدمات فني (تعميركار فني   / هاي سرويس و نگهداري روزانه، اپراتور تجهيزات          پس از انجام هر يك از فعاليت       -

 .مايدن را درج مي) (در روز مربوطه عالمت تيك 

) خدمات فني (تعميركارفني  / هاي سرويس و نگهداري هفتگي، اپراتور تجهيزات          پس از انجام هر يك از فعاليت       -

 . نمايد در هفته مربوطه نام و امضاء خود را درج مي
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 ۱۵۵ :صفحه 

قسمت ) خدمات فني (تعميركارفني  / هاي سرويس و نگهداري ماهيانه، اپراتور تجهيزات            پس از انجام فعاليت     -

 .نمايد ه در پائين كارت را پس از درج نام و تاريخ، امضاء ميمربوط

واحد و يا مديريت نمايندگي  كارت سرويس و نگهداري تجهيزات را با درج              /  در پايان هر ماه سرپرست سالن        -

 .نمايد تاريخ  و امضاء تائيد مي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول
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 ۱۵۷ :صفحه 

 ۶به شماره "  ت  تجهيزات دستور كار تعميرا" فرم-۶-۶

 

  مشخصات فرم – ۱

 .باشد  و بصورت يكرو ميA4 فرم درقطع -

 .باشد  فرم فاقد آرم و فاقد شماره سريال چاپي مي-

 

  كاربرد فرم– ۲

 .هاي مربوط به تعميرات تجهيزات  جهت درج فعاليت-

 . مبناي تهيه و تنظيم برنامه نت ساليانه و ماهيانه تجهيزات-

 

 ل تهيه  مسئو-۳

پيمانكار و اپراتور تجهيزات    /فرم توسط كارشناس فني نمايندگي مجاز و با همكاري تعميركاران خدمات فني             

 .گردد تهيه و تنظيم مي

 

  مبناي تنظيم – ۴

 . كاتالوگها و مدارك فني تجهيزات-

 دستورالعمل اپراتوري دستگاهها-

 

  زمان تنظيم -۵

 . جهيزاتحسب مورد به هنگام تهيه پرونده نت ت
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 ۱۵۸ :صفحه 

  توزيع نسخ – ۶

 )پرونده نت.( نزد كارشناس فني نمايندگي مجاز: نسخه اول 

 

  نحوه تنظيم و ثبت– ۷

 . درج شماره و تاريخ تنظيم فرم در قسمت سمت چپ باالي فرم-

 . درج مشخصات تجهيزات شامل نام دستگاه، شماره سريال و كد تجهيز در قسمت باالي فرم-

واحد مربوطه،نام قسمت و كد قسمت در قسمت باالي         / به محل استقراردستگاه شامل سالن       درج مشخصات مربوط     -

 .فرم

 ).به ماه(  درج فاصله بين دوتعمير در محل مربوطه بر روي فرم -

 . درج نام اجزاء اصلي دستگاه در محل مربوطه بر روي فرم-

 .حل مربوطه بر روي فرم درج شرح فعاليت تعميراتي مربوط به اجزاء مندرج در فرم، در م-

 درج نيروي انساني مورد نياز جهت انجام عمليات تعميرات مندرج از نظر تعداد و نوع تخصص، در محل مربوطه بر                     -

 .روي فرم

 . درج قطعات يدكي، مواد مصرفي و ابزارمورد نياز جهت انجام عمليات تعميرات در محل مربوطه بر روي فرم-

هاي تكميل، اين توضيحات در محل مربوطه بر روي فرم درج  راهنمائي/ اضافي  در صـورت نـياز بـه توضـيحات          -

 .گردد مي

پائين ( در محل مربوطه بر روي فرم       ) كارشناس فني نمايندگي مجاز   (  درج نـام، تـاريخ و امضاء تهيه كننده فرم،            -

 ). فرم

ت نمايندگي  و درج تاريخ و امضاء        واحد و يا مديري   /  تائـيد دستور كار تعميرات تجهيزات توسط سرپرست سالن           -

 ).پايين فرم( در محل مربوطه بر روي فرم 
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 ۱۵۹ :صفحه 
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 ۱۶۰ :صفحه 

 ۷به شماره "  برنامه نت ماهيانه تجهيزات " فرم-۶۷-۶

 

  مشخصات فرم – ۱

 .باشد  و بصورت يكرو ميA4 فرم درقطع -

 .باشد  فرم فاقد آرم  و فاقد شماره سريال چاپي مي-

 

 ربرد فرم كا– ۲

 . جهت درج برنامه ماهيانه تعميرات تجهيزات-

 . مبناي تهيه و تنظيم فرم برگ گزارش انجام نت تجهيزات-

 

  مسئول تهيه -۳

پيمانكار /واحد و تعمير كار خدمات فني     / فـرم توسـط كارشناس فني نمايندگي مجاز و با همكاري سرپرست سالن              

  .گردد تهيه و تنظيم مي

 

   مبناي تنظيم– ۴

 . فرم دستور كار تعميرات تجهيزات-

 .ها و مدارك فني مربوط به تجهيزات  كاتالوگ-

 دستورالعمل اپراتوري دستگاهها-

 . فرم برنامه نت ساليانه تجهيزات-

 

  زمان تنظيم -۵

 .حسب مورد به هنگام تهيه پرونده نت تجهيزات

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
 ۱۶۱ :صفحه 

  توزيع نسخ – ۶ 

 )پرونده نت تجهيزات.( گي مجازنزد كارشناس فني نمايند:         نسخه اول 

 پيمانكار/خدمات فني:         نسخه دوم 

 

  نحوه تنظيم و ثبت– ۷

 . درج شماره و تاريخ تنظيم فرم در قسمت سمت چپ باالي فرم-

واحد مربوطه، قسمت و كد قسمت درمحل مربوطه قسمت باالي / واحد شامل نام سالن /  درج مشخصـات سـالن     -

 .فرم

 .گردد اهي كه برنامه نت جهت آن ماه تهيه مي درج سال و م-

 . درج نام دستگاه، كد اموال و شماره سريال در محل مربوطه بر روي فرم-

 .در محل مربوطه بر روي فرم) MTTR( درج متوسط زمان الزم جهت اجراي تعمير-

  )  (MTTR  =   MEAN   TIME   TO   REPAIR           

 .گردد در محل مربوطه برروي فرم مشخص مي )( كه با عالمت تيك درج مجري عمليات تعميرات -

 .بايست انجام پذيرد جهت مشخص نمودن ماههاي سال كه در آن ماهها عمليات تعميرات مي )( درج تيك -

پائين ( در محل مربوطه بر روي فرم       ) كارشناس فني نمايندگي مجاز   (  درج نـام، تـاريخ و امضاء تهيه كننده فرم،            -

 ). مفر

 مربوطه بر روي فرم     ل تائـيد بـرنامه نت ماهيانه  تجهيزات توسط مديريت نمايندگي و درج تاريخ و امضاء در مح                  -

 ).پائين فرم(
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 ۱۶۳ :صفحه 

 ۸به شماره "  برنامه نت ساليانه تجهيزات " فرم -۸-۶

 

  مشخصات فرم – ۱

 .باشد  و بصورت يكرو ميA4 فرم درقطع -

 .باشد فاقد آرم و فاقد شماره سريال چاپي مي فرم -

 

  كاربرد فرم– ۲

جهت درج برنامه ساليانه تعميرات تجهيزات و نيز فعاليتهاي سرويس و نگهداري كه اپراتورهاي تجهيزات امكان                  -

 .انجام آنها را ندارند

 . مبناي تهيه و تنظيم فرم برنامه نت ماهيانه تجهيزات-

 .برنامه سرويس و نگهداري ماهيانهمبناي تهيه و تنظيم فرم -

 . مبناي تهيه و تنظيم فرم برگ گزارش انجام نت تجهيزات-

 

  مسئول تهيه -۳

پيمانكار /واحد و تعمير كار خدمات فني/ فرم توسط كارشناس فني نمايندگي مجاز و با همكاري سرپرست سالن     

  .گردد تهيه و تنظيم مي

 

  مبناي تنظيم – ۴

 .عميرات تجهيزات فرم دستور كار ت-

 . فرم دستور كار سرويس و نگهداري تجهيزات-
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 .ها و مدارك فني مربوط به تجهيزات  كاتالوگ-

 

  زمان تنظيم -۵

 .حسب مورد به هنگام تهيه پرونده نت تجهيزات

  

  توزيع نسخ – ۶

 )پرونده نت تجهيزات(  . نزد كارشناس فني نمايندگي مجاز: نسخه اول 

 پيمانكار /فني خدمات : نسخه دوم 

 

  نحوه تنظيم و ثبت– ۷

 . درج شماره و تاريخ تنظيم فرم در قسمت سمت چپ باالي فرم-

واحد مربوطه، قسمت و كد قسمت درمحل مربوطه قسمت باالي           / واحد شامل نام سالن     /  درج مشخصات سالن     -

 .فرم

 .گردد  درج سالي كه برنامه نت جهت آن سال تهيه مي-

 .، كد تجهيز و شماره سريال در محل مربوطه بر روي فرم درج نام دستگاه-

 .در محل مربوطه بر روي فرم) MTTR( درج متوسط زمان الزم جهت اجراي تعمير -

(MTTR  =   MEAN   TIME   TO   REPAIR) 
كه شامل خدمات فني و پيمانكار        )(سرويس و نگهداري با عالمت تيك        /  درج مجري عمليات تعميرات       -

 .دباش مي

بايست بر روي    جهت مشخص نمودن ماههاي سال كه در آن ماهها عمليات تعميرات مي             )( درج عالمت تيك     -

 .تجهيز انجام شود
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 و يا ضرايب آنها جهت مشخص نمودن ماههاي سال كه در آن ماهها عمليات                  M و   D   ، W درج حروف    -

برمبناي دوره تناوبي اجرا مندرج در فرم        اين حروف   . (بايست بر روي تجهيز انجام شود      سرويس و نگهداري مي   

 )شود دستور كار سرويس و نگهداري تجهيزات درج مي

 ). پائين فرم( در محل مربوطه بر روي فرم ) كارشناس فني (  درج نام، تاريخ و امضاء تهيه كننده فرم، -

در محل مربوطه بر روي فرم       تائيد برنامه نت ساليانه تجهيزات توسط مديريت نمايندگي و درج تاريخ و امضاء                -

 ).پائين فرم(
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 ۹به شماره "  در خواست انجام تعميرات " فرم-۹-۶

 

  مشخصات فرم – ۱

 .باشد  و بصورت يكرو ميA4 فرم درقطع -

 .باشد  فرم فاقد آرم و فاقد شماره سريال چاپي مي-

 

  كاربرد فرم– ۲

 دستگاه و شرح ايراد آن  درج مشخصات -

  درخواست انجام تعميرات از واحد خدمات فني مستقر در نمايندگي-

 .  مبناي تهيه و تنظيم فرم برگ گزارش انجام نت تجهيزات-

 

 مسئول تهيه -۳

 . گردد واحد درخواست كننده تهيه و تنظيم مي/ فرم توسط سالن 

 

  مبناي تنظيم – ۴

  شناسنامه تجهيزات -

 .ت و نواقص فني مشاهده شده در دستگاه ايرادا-

 

  زمان تنظيم -۵

 .در نقص فني در آنها حسب مورد به هنگام از كار افتادن تجهيزات و دستگاهها و وجود ايراد

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
 ۱۶۸ :صفحه 

  توزيع نسخ – ۶

 )پرونده نت تجهيزات(  .كارشناس فني نمايندگي مجاز  نزد: خه اول سن

 واحد درخواست كننده: نسخه دوم  

  تنظيم و ثبت نحوه– ۷

 : درخواست كننده- 

 . درج شماره و تاريخ تنظيم فرم در قسمت سمت چپ باالي فرم-

 .واحد درخواست كننده در محل مربوطه بر روي فرم/  درج عنوان سالن -

 .درج قسمت درخواست كننده بهمراه كد قسمت در محل مربوطه بر روي فرم-

تيپ دستگاه، شركت سازنده و كشور      / ره سريال، كد تجهيز، مدل       درج مشخصات دستگاه شامل نام دستگاه، شما       -

 .سازنده در محل مربوطه بر روي فرم

درمحل ) منظور، شرحي از ايراد دستگاه و نحوه كاركرد آن         (  درج شرح جزئيات كار از نظر درخواست كننده           -

  .)گردد درج ميدرصورت توقف دستگاه، تاريخ و زمان توقف در اين قسمت . (مربوطه بر روي فرم

 .  )پائين فرم( در محل مربوطه بر روي فرم ) اپراتور دستگاه( درج نام، تاريخ و امضاء تهيه كننده فرم، -

واحد درخواست كننده يا مديريت نمايندگي و درج تاريخ و امضاء در محل               /  تائيد فرم توسط سرپرست سالن        -

 ).پايين فرم(مربوطه بر روي فرم 
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           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
 ۱۶۹ :صفحه 
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           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
 ۱۷۰ :صفحه 

 ۱۰به شماره  "  گزارش انجام نت تجهيزات " فرم-۱۰-۶

  مشخصات فرم – ۱

 .باشد بصورت يك رو مي  وA4 فرم در قطع -

 .باشد  فرم فاقد آرم و فاقد شماره سريال چاپي مي-

  كاربرد فرم– ۲

كه در ارتباط با تعميرات ، شرح تعميرات انجام شده و شرح قطعات يدكي و مواد مصرفي   جهـت درج شرح خرابي    -

 .  تجهيزات مورد استفاده قرار گرفته است

   

  مسئول تهيه – ۳

 .گردد پيمانكار تعميراتي تهيه و تنظيم مي/ فرم توسط تعميركار فني 

  مبناي تنظيم – ۴

  فرم شناسنامه تجهيزات-

 ماهيانه تجهيزات/  برنامه نت ساليانه -

  فرم درخواست انجام تعمير-

 

 ان تنظيم  زم-۵

 .حسب مورد بهنگام پايان عمليات تعميرات و تهيه گزارش تعميرات انجام شده

  توزيع نسخ – ۶

 )پرونده نت تجهيزات/ سوابق (كارشناس فني  : نسخه اول 

 پيمانكار /خدمات فني: نسخه دوم 
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           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
 ۱۷۱ :صفحه 

  نحوه تنظيم و ثبت– ۷

 .  درج شماره و تاريخ تنظيم در قسمت سمت چپ باالي فرم-

 . ج مشخصات تجهيزات شامل نام دستگاه، شماره سريال و كد تجهيز در قسمت باالي فرم در-

، قسمت و كد قسمت در محل مربوطه در           واحد/  درج مشخصات مربوط به محل استقرار دستگاه شامل سالن             -

 .باالي فرم

 . در محل مربوطه در باالي فرم )( تعيين نوع تعمير و درج عالمت تيك -

 . خرابي و ايراد دستگاه در محل مربوطه بر روي فرم درج شرح-

 .  درج شرح تعميرات انجام شده بر روي دستگاه در محل مربوطه بر روي فرم-

 . درج شرح قطعات يدكي و مواد مصرفي بكار برده شده در حين عمليات تعميرات در محل مربوطه بر روي فرم-

 .فرم توسط سرپرست سالن در محل مربوطه بر روي فرم تأييد تعميرات انجام شده و موارد مندرج در -

 درج تاريخ شروع و خاتمه تعميرات، زمان شروع و خاتمه تعميرات و تعداد تعميركاراني كه حين عمليات تعميرات           -

 .بر روي دستگاه فعاليت داشتند، در محل مربوطه بر روي فرم

 .تي در محل مربوطه بر روي فرمپيمانكار تعميرا/ ، تاريخ و امضاء تعميركار   درج نام-

پيمانكار و كارشناس فني  و درج تاريخ و امضاء در محل               / تأييد تعميرات انجام شده توسط واحد خدمات فني          -

 . مربوطه بر روي فرم
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           دوم                :فصل  PM وش اجرايي سيستمر:بخش :محصول

 
 

 
 ۱۷۲ :صفحه 
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           ومس                :فصل  حفاظت ايمني و كار   : بخش :محصول

 
 

 
 ۱۷۳ :صفحه 

 

 

 فصل سوم
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           ومس                :فصل  حفاظت ايمني و كار   : بخش :محصول

 
 

 
۱۷۴ :صفحه 

 حفاظت و ايمني در كار

ن در كارخانجات و واحد هاي صنعتي گرد آمده و تشكيل نيروي انساني همگان آشكار است كه اكثر كارگرا بر

بنابر اين الزم است هر فردي با مسايل حفاظتي آشنا باشد زيرا انسان هيچوقت از                  . بخشهاي صنعتي را داده اند       

شي از آن   بر اين اساس ضروري است كه فرد به تعريف حادثه و عوامل بروز آن و زيانهاي نا                . حوادث در امان نيست     

 .با اندك توجه و دقت از بروز بعضي از سوانح جلوگيري نمايد  آشنايي داشته باشد تا بتواند

 .هر اتفاق و پيش آمدي كه موجب كندي و يا متوقف شدن فعاليت گردد آنرا حادثه گويند  :تعريف حادثه 

 .چنانچه حادثه اي منجر به جراحتي گردد آنرا سانحه گويند  :تعريف سانحه  

 :عوامل بروز حادثه 

 ماشين يا دستگاه بدون حفاظ و يا حفاظ معيوب-۱

 خراب شدن دستگاه در حين كار-۲

 )و صدا و هوا  سر، حرارت  ،نور (نامساعد بودن شرايط محيط كار -۳

 استفاده نكردن از وسايل حفاظت فردي-۴

 استفاده از ابزار كار ناسالم-۵

 فقدان مهارت در كار-۶

 دگيعجله و شتابز-۷

 )ضعف شنوايي و بينايي ( نقص عضو ، مسايل خانوادگي ، ناراحتي فكري و رواني كارگر ناشي از مشكالت مادي -۸

 دخالت در كار ديگران-۹

 بخصوص در حين انجام كار، شوخي و حركات نامتناسب در محيط كار -۱۰

 : حوادث طبيعي كه شامل زيانهاي ناشي از حادثه بدين شرح مي باشد -۱۱

 )مشهود (  زيانهاي مستقيم –           الف    

 )نامشهود (  زيانهاي غير مستقيم –               ب 
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           ومس                :فصل  حفاظت ايمني و كار   : بخش :محصول

 
 

 
 ۱۷۵ :صفحه 

 : زيانهاي مستقيم عبارتند از –الف 

 پرداخت هزينه معالجه يا درمان-۱

 غرامت نقص عضو يا پرداخت مستمري ماهيانه-۲

 پرداخت هزينه بازسازي محل همچنين تعمير دستگاه آسيب ديده-۳

 

 : زيانهاي غير مستقيم عبارتند از –ب 

 .اتالف وقت كاركناني كه در محل حادثه حضور دارند -۱

 .اتالف وقت كاركناني كه مصدوم را به واحد در ماني مي برند -۲

 .اتالف وقت كاركناني كه در مورد حادثه به بحث و گفتگو مي پردازند -۳

 .ن تحقيق مي دهند اتالف وقت كاركناني كه جواب به سئوال مامورا-۴

 .اتالف وقت كاركنان دفتري كه وقتشان صرف تنظيم گزارش مي شود -۵

 اثرات روحي منفي در كاركنان-۶

 كسري توليد-۷

 راكد ماندن سرمايه-۸

 استخدام كارگر جديد بجاي كارگر مصدوم-۹

 هزينه پرداخت دستمزد مصدوم كه قادر به انجام كار اوليه نمي باشد-۱۰

 تن حسن شهرت كارفرمااز بين رف-۱۱

 سلب اعتمادكارگران از كارفرما-۱۲

 پرداخت غرامت به علت تاخير در تحويل كاال-۱۳

 كاهش راندمان كاري -۱۴

 .طبق بررسيهاي بعمل آمده حداقل زيانهاي نامشهود چهار برابر زيانهاي مستقيم مي باشد 
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