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 یکار روغن ستمیس

17- 1 

 رٍغي کاریسیستن 

 تشریح سیستن

خر  راٌّوا: قثل از تاز کردى لَلِ ّای رٍغي کاری، اتسذا هایغ رٍغي کاری را زخلیِ کردُ ٍ خس از زؼَیض لَلِ ّا هایغ رٍغي کاری را دٍتارُ

 کٌیذ.

 کاربرد -7

سایص قطؼاذ سیسسن رٍغي کاری رٍغي تا کیفیر ٍزویس را تِ سطَح قطؼاذ هخسلف هَزَر هی رساًذ زا از اغطحکاک ٍ فر

 هکاًیکی خلَگیری کٌذ ٍ سطح قطؼاذ را زویس ٍ خٌک کٌذ ٍ از خَردگی قطؼاذ خلَگیری کٌذ.

 اجسا -1

 سیسسن رٍغي کاری هؼوَالً از ًگْذارًذُ ی رٍغي، کارزل، اٍیل خوح ٍ فیلسر رٍغي ٍ سایر قطؼاذ زطکیل هی ضَد.

 هباًی عولکرد -3
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 آهادُ سازی

 تشریح ًوای قطعِ ابسارآالت ردیف

 گیح فطار رٍغي 1

 

 اًذازُ گیری فطار رٍغي

 فیلسر 2

 

 اًذازُ گیری فاغلِ ی تیي اخسا
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 تشریح ًوای قطعِ ابسارآالت ردیف

 آچار فیلسر رٍغي 3

 

 تاز ٍ تسسِ کردى فیلسر رٍغي

 خیچ گَضسی دٍسَ/چْارسَ 4

 

 تاز ٍ تسسِ کردى خیچ ّای خَدکار

5 
آچار تَکس ٍ دسسِ تَکس ٍ 

 راتط کَزاُ ٍ تلٌذ

 

 ترای تاز ٍ تسسِ کردى خیچ ٍ هْرُ ّا
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 دادُ ّای تعویراتی

 جذٍل هشخصات فٌی -7

 ًَع رٍغي
 (LFB479Q – LFB489Qهَزَر زٌفس طثیؼی )

APISM 

 4L(LFB489Q)  ٍ3/5L (LFB479Q) هقذار خر کردى رٍغي

 80kPa – 300 kPa فطار رٍغي در دٍر آرام

 kPa – 430 kPa 330 فطار رٍغي در حالر ریسارد

 0/023mm– 0/069mm فاغلِ تیي رٍزَر هحرک ٍ هسحرک اٍیل خوح

 0/025mm – 0/071mm فاغلِ تیي رٍزَر ٍ َّزیٌگ اٍیل خوح

 0/260mm– 0/325mm فاغلِ تیي رٍزَر هسحرک ٍ َّزیٌگ اٍیل خوح

 
 

 جذٍل گشتاٍر سفت کردى پیچ ّا -1

 N.m آیتن

 16~14 فطٌگی رٍغي

 46~42 خیچ زخلیِ ی رٍغي هَزَر
 30~25 فیلسر رٍغي

 37 خیچ سَخاج فطار اٍیل خوح
 11 خیچ ًگْذارًذُ اٍیل خوح

 12~10 خیچ لَلِ ی ثاتر کٌٌذُ ی ٍرٍد گیح رٍغي
 

 ًکات ایوٌی

 ْذاریًکات ایوٌی قبل از تعویر ٍ ًگ -7

(a) .قثل از اًدام ّر کاری رٍی سیسسن رٍغي کاری، غثرکٌیذ زا هَزَر خٌک ضَد 

 ًکات ایوٌی تعویر ٍ ًگْذاری -1

(a) .در ٌّگام کار از ریخسِ ضذى رٍغي رٍی زسوِ ّا خذاً خَدداری کٌیذ 

(b)  

(c) .رٍغي هَزَر را خوغ آٍری ٍ رخیرُ کردُ ٍ ّویطِ هحل )زهیي کار( را زویس ًگْذاریذ 

 سایر ًکات ایوٌی -3

(a) در ٌّگام اسسفادُ از آب تٌذّا )کاسِ ًوذ ٍ ...( ًکاذ زیر را در ًظر تگیریذ 
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 .هادُ ی آب تٌذ تاقی هاًذُ )چسة آب تٌذ( را از سطح ًػة کارزل ٍ تلَک هَزَر خاک کٌیذ 

 .کٌیذ خاک...  ٍ ًػة ّای خیچ سَراخْا، هخسلف، سطَح از را تٌذ آب چسة کارزک از اسسفادُ تا

 دُ از چسة آب تٌذ، سطح زواس هرتَطِ را کاهالً زویس کٌیذ ٍ آب ٍ هَاد خارخی زایذ را از سطَح هرتَطِ خاک در ٌّگام اسسفا

 کٌیذ.

 .اگر خرم خارخی در چسة آب تٌذ هطاّذُ ضذ، آى را تػَرذ کاهل ترداریذ 

 (Iاجسا )

 راٌّوا:

 LFB479Qخَدرٍ هدْس تِ هَزَر 

 ػکس

 

 يفیلسر رٍغ 5 خیچ 1

 کارزل 6 اٍیل خوح 2

 لَلِ راٌّوای گیح رٍغي 3
 خیچ 7

 گیح رٍغي 4
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 (IIاجسا )

 راٌّوا:

 LFB489Qخَدرٍ هدْس تِ هَزَر 

 

 

 خیچ 7 فیلسر رٍغي 1

 کارزل 8 ٍاضر 2

 خیچ 9 اٍیل خوح 3

 لَلِ ی راٌّوای گیح رٍغي 10 خیچ 4

 ٍاضر 5
 گیح رٍغي 11

 ذُ رٍغيرخیرُ کٌٌ 6
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 بررسی عوَهی

 بررسی عوَهی سیستن

 بررسی ًشتی سیستن. -7

(a) .کارزل ٍ فیلسر رٍغي را از ًظر ًطسی تررسی کٌیذ. اگر ًطسی ٍخَد داضر، اخسای آسیة دیذُ را زؼَیض کٌیذ 

 بررسی اجسای سیستن. -1

(a) ؼویر کٌیذ.سیسسن را از ًظر آسیة هکاًیکی ٍ یا الکسریکی تررسی کٌیذ. در غَرذ هطاّذُ ایراد، ز 

(b) .سیسسن را از ًظر زغییر ضکل ٍ آسیة دیذگی تررسی کٌیذ. در غَرذ هطاّذُ ایراد، زؼویر کٌیذ 

(c) .خیچ ٍ هْرُ ّای سیسسن را از ًظر ضل تَدى تررسی کٌیذ. در غَرذ هطاّذُ ایراد، دٍتارُ سفر کٌیذ 

 بررسی رٍغي هَتَر

 بررسی کیفیت رٍغي -7

(a)  ِاخازُ دّیذ کِ هقذاری رٍغي را درٍى ظرفی ضفاف ریخس ٍ

تِ هذذ چٌذ ثاًیِ رٍغي تػَرذ کاهل در ظرف تٌطیٌذ. سدس 

رٍغي را از ًظر ٍخَد آب ٍ یا سایر ًاخالػی ّا تررسی کٌیذ. 

 در غَرذ هطاّذُ ی ایراد، رٍغي را زؼَیض کٌیذ.

 

 

 بررسی سطح رٍغي -1

(a) ٌیذ. هَزَر را رٍضي کردُ ٍ گرم کٌیذ. سدس هَزَر را خاهَش ک

دقیقِ غثرکٌیذ. سدس سطح رٍغي را چک کٌیذ. رٍغي تایذ  5

 )حذاقل( رٍی گیح تاضذ. MIN)حذاکثر( ٍ  MAXتیي ػالهر 

 راٌّوا:

تاضذ، هقذاری از رٍغي را زخلیِ کردُ زا رٍغي تیي  MAXاگر رٍغي تاالزر از ػالهر 

MAX   ٍMIN .از گیح قرار تگیرد 

ي اضافِ کردُ زا رٍغي تیي ػالهر تاضذ، تِ رٍغ MINاگر رٍغي زیر ػالهر 

MAX  ٍMIN .از گیح قرار تگیرد 
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 بررسی فشار رٍغي

 بررسی فشار رٍغي  -7

(a) .کاًکسَر فطٌگی رٍغي را خذا کٌیذ 

(b)  فطٌگی رٍغي را تاز کردُ ٍ گیح فطار رٍغي را در هحل

 ًػة فطٌگی رٍغي ًػة کٌیذ.

(c) م ضَد. سدس گیح هَزَر را رٍضي کردُ ٍ اخازُ دّیذ گر

 فطار رٍغي را هطاّذُ کٌیذ.

 

  kPa– 300 kPa 80فشار رٍغي در دٍر آرام 

 330kPa – 430kPaفشار رٍغي در دٍر هشخص 

 راٌّوا:

 اگر فطار رٍغي در هحذٍدُ هطخع ًثاضذ. خوح رٍغي را تررسی کٌیذ.

(d) سِ ٍ کاًکسَر فطٌگی رٍغي را ًػة کٌیذ.گیح فطار را تاز کردُ ٍ فطٌگی رٍغي را در خای خَد تس 

 14N.m – 16N.mگشتاٍر فشٌگی رٍغي: 

 راٌّوا:

 در ٌّگام ًػة فطٌگی رٍغي، هقذاری هادُ آب تٌذ )چسة( را تر رٍی رزٍُ ّای فطٌگی رٍغي اػوال کٌیذ. )توالیذ(

 تَجِ:

 هَتَر را رٍشي کٌیذ.پس از ًصب گیج فشار رٍغي هَتَر را سریعاً رٍشي ًکٌیذ. کوی صبر کردُ ٍ سپس 

 بررسی فیلتر رٍغي

 بررسی شرایط کاری فیلتر رٍغي -7

(a) .فیلسر رٍغي را از ًظر کثیفی تررسی کٌیذ. اگر کثیف تَد، آى را زؼَیض کٌیذ 
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 عیب یابی

 جذٍل عالئن عیب یابی

 خذٍل زیر ضوا را در خیذا کردى خطا ٍ اطالػاذ آى یاری هی کٌذ.

 خیطٌْادی اقذام اغالحی هَارد تررسی ػالئن

 فطار غیرػادی رٍغي

 خراتی فطٌگی رٍغي

ػیة  –سیسسن رٍغي کاری  – 17تِ قسور 
 ػیة یاتی خطاّا هراخؼِ کٌیذ. –یاتی 

 )فطار غیرػادی رٍغي(

 سطح ًاهٌاسة رٍغي

 ٍیسکَزیسِ ی خاییي رٍغي

 گرفسگی فیلسر رٍغي

فاغلِ ی تسیار زیاد یازاقاى ّای ثاتر ٍ 
 تا هیل لٌگ یازاقاى هسحرک

 خراتی اٍیل خوح

 هػرف اضافِ ی رٍغي
 –ػذم آب تٌذ تَدى کاسِ ًوذّا 

 ٍاضرّای آب تٌذ
ػیة  –سیسسن رٍغي کاری  – 17تِ قسور 

 ػیة یاتی خطاّا هراخؼِ کٌیذ. –یاتی 
 خراتی ٍ ایراد هکاًیکی هَزَر )هػرف اضافِ ی رٍغي(

 عیب یابی خطاّا

 فشار غیر عادی رٍغي -7

 ًسایح تررسی هَارد تررسی هراحل

 دسسَرالؼول خراب ًرهال اقذام هقذهازی 0

 
 – 17فطار رٍغي را تررسی کٌیذ. )تِ قسور 

 –تررسی ػوَهی  –سیسسن رٍغي کاری 
 تررسی فطا ررٍغي هراخؼِ کٌیذ(.

 ترٍیذ. 1تِ هرحلِ ی  فطار غیرػادی رٍغي خایاى ػیة یاتی

 لؼولدسسَرا خراب ًرهال تررسی رٍغي هَزَر 1

 

 سطح رٍغي را تررسی کٌیذ. 
 –سیسسن رٍغي کاری  – 17)تِ قسور 

تررسی رٍغي هَزَر هراخؼِ  –تررسی ػوَهی 
 کٌیذ(

 سطح غیرػادی ترٍیذ. 2تِ هرحلِ ی 

تِ رٍغي هَزَر اضافِ یا کن 
 کٌیذ.

سیسسن  – 17)تِ قسور 
زؼَیض  –رٍغي کاری 
 هراخؼِ کٌیذ(.

 سسَرالؼولد خراب ًرهال تررسی رٍغي کَزَر 2

 

 کیفیر رٍغي را تررسی کٌیذ.
 –سیسسن رٍغي کاری  – 17)تِ قسور 

تررسی فطا ررٍغي هراخؼِ  –تررسی ػوَهی 
 کٌیذ(.

 ترٍیذ. 3تِ هرحلِ ی 
**** ٍیسکَزیسِ 

 رٍغي

زؼَیض رٍغي هَزَر )تِ 
سیسسن رٍغي  – 17قسور 
 –رٍغي هَزَر  –کاری 

 زؼَیض هراخؼِ کٌیذ.
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 ًتایج بررسی هَارد بررسی هراحل

 دسسَرالؼول خراب ًرهال تررسی فیلسر رٍغي 3

 

فیلسر رٍغي را از ًظر گرفسگی تررسی کٌیذ. 
 –سیسسن رٍغي کاری  – 17)تِ قسور 

تررسی فیلسر رٍغي  –تررسی ػوَهی 
 هراخؼِ کٌیذ.(

 گرفسگی فیلسر رٍغي ترٍیذ. 4تِ هرحلِ ی 

 زؼَیض فیلسر رٍغي 
سیسسن  – 17)تِ قسور 

فیلسر رٍغي  –رٍغي کاری 
 زؼَیض هراخؼِ ضَد.( –

 دسسَرالؼول خراب ًرهال تررسی یازاقاى ّا 4

 

ػولکرد تَش راتط کاری یازاقاى ّای ثاتر 
 ٍهسحرک را تررسی کٌیذ.

هکاًیک هَزَر خیسسَى  – 11B)تِ قسور 
تررسی  –هیل لٌگ ٍ فالیَیل  –ٍ ضازَى 

 ٍ زؼویر هراخؼِ کٌیذ.(

 ترٍیذ. 5ی  تِ هرحلِ
خالغی زیاد تیي 

 یازاقاى ّا

 – 11Bزؼَیض )تِ قسور 
هکاًیک هَزَر خیسسَى ٍ 

هیل لٌگ ٍ  –ضازَى 
تررسی ٍ زؼویر  –فالیَیل 

 هراخؼِ کٌیذ.(

 دسسَرالؼول خراب ًرهال تررسی اٍیل خوح 5

 خراتی اٍیل خوح ترٍیذ. 6تِ هرحلِ ی  ػولکرد غحیح اٍیل خوح را تررسی کٌیذ. 

 – 17)تِ قسور زؼَیض 
اٍیل  –سیسسن رٍغي کاری 

خوح، تررسی ٍ زؼویر هراخؼِ 
 ضَد.(

 دسسَرالؼول خراب ًرهال تررسی ٍ زائیذ 6

 
خس از ًػة دٍتارُ ی سیسسن، تثیٌیذ کِ 

 خطا خاک ضذُ یا خیر.
 خطا ٌَّز ٍخَد دارد. خایاى ػیة یاتی

دًثال ایراد در خای دیگر 
 تگردیذ.

 

 هصرف زیاد رٍغي -1

 ًتایج بررسی هَارد بررسی هراحل

 دسسَرالؼول خراب ًرهال اقذام هقذهازی 0

 
سیسسن را از ًظر ًطسی تررسی کٌیذ. )تِ 

تررسی  –سیسسن رٍغي کاری  – 17قسور 
 تررسی سیسسن هراخؼِ کٌیذ.( –ػوَهی 

 ترٍیذ. 1تِ هرحلِ ی 
ًطسی رٍغي ٍخَد 

 دارد.
اخسایی کِ دچار ًطسی ضذًذ 

 ٌیذ.را چک کردُ ٍ زؼویر ک

 دسسَرالؼول خراب ًرهال تررسی هَزَر 1

 
در ٌّگام رٍضي تَدى هَزَر، اگسٍز را از ًظر 

 دٍد آتی تررسی کٌیذ.
 ترٍیذ. 2تِ هرحلِ ی 

دٍد آتی از اگسٍز 
 خارج هی ضَد.

هَزَر را تررسی کردُ ٍزؼویر 
 کٌیذ.

 دسسَرالؼول خراب ًرهال تررسی ٍ زائیذ 2
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ٌیذ کِ خطا ترطرف خس از ًػة سیسسن، تثی
 هی ضَد یا خیر

 خایاى ػیة یاتی
خطا ٍ ایراد ٌَّز 

 ٍخَد دارد.
ایراد را در خای دیگر خسسدَ 

 کٌیذ.
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 موتور روغن

17- 12 

 رٍغي هَتَر

 تعَیض

 تخلیِ رٍغي -7

(a)  خیچ زخلیِ کارزل را تاز کردُ ٍ رٍغي هَزَر را در ظرف

 هخػَظ زخلیِ رٍغي زخلیِ کٌیذ.

 

 تَجِ:

 خٌک شذى کاهل هَتَر شرٍع بِ کار ًکٌیذ. ّرگس قبل از 

 .در هذت زهاى کار، با استفادُ از یک تکِ پارچِ رٍغي ّای ریختِ شذُ را تویس کٌیذ 

 .رٍغي را بر رٍی تسوِ ّا ًریسیذ 

 .رٍغي ریختِ شذُ را بصَرت کاهل تویس کٌیذ 

(b) .پیچ تخلیِ رٍغي را بستِ ٍ سفت کٌیذ 

 42N.m – 46N.mگشتاٍر; 
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 موتور روغن

17- 13 

 پر کردى رٍغي -1

(a) .درب رٍغي هَزَر را تاز کٌیذ 

 

 

(b) .رٍغي هَزَر را خر کٌیذ 

 کیفیت رٍغي:

 هَتَرّای تٌفس طبیعی

LF489Q):APISM  ٍCLF479) 

 LFB479Q: 3/5حجن هقذار رٍغي هَتَر ًَع 

 : LFB489Q4Lحجن هقذار رٍغي هَتَر ًَع 

 

 

 تَجِ:

از گیج رٍغي استفادُ کٌیذ، تا ببیٌیذ کِ رٍغي هَتَر هَتَر در حذ 

 هجاز پر شذُ یا خیر.
 

(c)  .درب رٍغي هَزَر را تثٌذیذ 
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 موتور روغن

17- 14 

 فیلتر رٍغي

 تعَیض

 باز کردى فیلتر رٍغي -7

(a)  رٍغي هَزَر –سیسسن رٍغي کاری  – 17رٍغي هَزَر را در یک ظرف هٌاسة زخلیِ کٌیذ. )تِ قسور – 

 زؼَیض هراخؼِ کٌیذ(.

(b)  تا اسسفادُ از آچار فیلسر رٍغي، فیلسر رٍغي را تاز

 کٌیذ.

 تَجِ:

  ّرگس قبل از خٌک شذى کاهل هَتَر شرٍع بِ کار

 ًکٌیذ.

  در هذت زهاى کار، با استفادُ از یک تکِ پارچِ رٍغي

 ّای ریختِ شذُ را تویس کٌیذ.

 .رٍغي را بر رٍی تسوِ ّا ًریسیذ 

 ُرا بصَرت کاهل تویس کٌیذ. رٍغي ریختِ شذ 

 

 ًصب فیلتر رٍغي -1

(a) .هحل تسسِ ضذى فیلسر رٍغي را زویس کٌیذ 

(b) کاسِ ًوذ فیلسر رٍغي را تِ رٍغي زویس آغطسِ کٌیذ. 

 تَجِ:  

 از فیلتر اٍرجیٌال )اصل( استفادُ کٌیذ.

 

(c) ا ًػة کٌیذ.تا اسسفادُ از آچار فیلسر رٍغي، فیلسر رٍغي ر 

 25N.m – 30N.mگشتاٍر; 

 تَجِ: 

در ٌّگام بستي فیلتر رٍغي، ابتذا فیلتر را با دست در هحل خَد ًصب کردُ ٍ تا جایی کِ اٍریٌگ بصَرت کاهل با 

 هحل بستِ شذى تواس پیذا کٌذ، سفت کٌیذ. سپس با استفادُ از آچار فیلتر، فیلتر را سفت کٌیذ.

(d) ِزؼَیض هراخؼِ کٌیذ(.  –رٍغي هَزَر  –سیسسن رٍغي کاری  – 17قسور  رٍغي هَزَر را خر کٌیذ. )ت 
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 کارتل

17- 15 

 کارتل

 تعَیض

 راٌّوا:

 دهًَساش خیسسَى ٍ ثازَى هراخؼِ کٌیذ. –سیسسن هکاًیک هَزَر  – 11Bتِ قسور 
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 پمپ لیاو

17- 16 

 اٍیل پوپ

 دهًَتاش

سیستن هکاًیک  – 11Bباز کردى اٍیل پوپ )بِ قسوت  -7

 عویر هراجعِ کٌیذ(.بررسی ٍ ت –پیستَى ٍ شاتَى  –هَتَر 

 دهًَتاش اٍیل پوپ -1

(a)  خیچ ّای خَدکار ًگْذارًذُ ی اٍیل خوح را تاز کردُ ٍ کاٍر

 )قاب( اٍیل خوح را تاز کٌیذ.

 

 

(b) .رٍزَر هحرک ٍ هسحرک اٍیل خوح را خارج کٌیذ 
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 پمپ لیاو

17- 17 

 

(c)  ،خیچ سَخاج ّواًطَر کِ در زػَیر ًطاى دادُ هی ضَد

اطویٌاى اٍیل خوح را دهًَساش کردُ ٍ سَخاج فطار ٍ فٌر آى را 

 خارج کٌیذ.

 

 

بررسی اختالف بیي رٍتَر هحرک ٍ رٍتَر هتحرک اٍیل  -3

 پوپ.

(a)  ّواًطَر کِ در زػَیر دیذُ هی ضَد، اخسالف تیي رٍزَر

. هحرک ٍ رٍزَر هسحرک را تا اسسفادُ از فیلر اًذازُ تگیریذ

اگر از حذاکثر هقذار زداٍز کردُ تاضذ، اٍیل خوح را زؼَیض 

 کٌیذ.

  0/023mm – 0/069mmهقذار استاًذارد: 

 

 بررسی اختالف بیي رٍتَر ٍ پَستِ ی اٍیل پوپ -1

(a)  ّواًطَر کِ در زػَیر دیذُ هی ضَد، اخسالف تیي دٍ رٍزَر

لر اًذازُ )هسحرک ٍ هحرک( ٍ خَسسِ ی اٍیل خوح را تا فی

تگیریذ. اگر از حذاکثر هقذار زداٍز کٌذ، اٍیل خوح را زؼَیض 

 کٌیذ.

 0/025mm – 0/071mmهقذار استاًذارد: 
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 پمپ لیاو

17- 18 

 

 بررسی اختالف بیي رٍتَر هتحرک ٍ پَستِ ی اٍیل پوپ -1

(a)  ّواًطَر کِ در زػَیر دیذُ هی ضَد، اخسالف تیي رٍزَر

ا تا فیلر اًذازُ تگیریذ. اگر از هسحرک ٍ خَسسِ ی اٍیل خوح ر

 حذاکثر هقذار هداز زداٍز کٌذف اٍیل خوح را زؼَیض کٌیذ.

 0/260mm – 0/325mmهقذار استاًذارد: 

 
  

 بررسی سَپاپ اطویٌاى فشار اٍیل پوپ -1

(a)  هقذاری رٍغي زویس تر رٍی سَخاج اطویٌاى فطار توالیذ. سدس

ة خَد قرار دادُ ٍ آى را رّا کردُ سَخاج را در اتسذای هحل ًػ

ٍ تثیٌیذ کِ تا ٍزى خَد درٍى سَراخ هی رٍد یا خیر. اگر چٌیي 

 ازفاقی رخ ًوی دّذ، اٍیل خوح را زؼَیض کٌیذ.

 
 

 هًَتاش اٍیل پوپ -1

(a)  سَخاج اطویٌاى فطار ٍ فٌر آى را در هحل خَد تر رٍی اٍیل

 خوح ًػة کٌیذ.

(b) َخاج اطویٌاى اٍیل خوح را تسسِ ٍ سفر خیچ ًگْذارًذُ ی س

 کٌیذ.

 37N.mگشتاٍر; 
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 پمپ لیاو

17- 19 

 

(c) .رٍزَر هحرک ٍ رٍزَر هسحرک را ًػة کٌیذ 

 تَجِ:

در ٌّگام ًصب، هطابق شکل رٍتَر را هقابل عالهت ًصب قرار 

 دّیذ.

 
  

(d)  قاب اٍیل خوح را در خای خَد قرار داُ ٍ خیچ ّای

 ذارًذُ ی آى را تسسِ ٍ سفر کٌیذ.ًگْ

 11N.mگشتاٍر; 

 
 

بررسی ٍ تعویر هراجعِ  –پیستَى ٍ شاتَى  –سیستن هکاًیک هَتَر  – 11Bًصب اٍیل پوپ )بِ قسوت  -8

 کٌیذ.(
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 (روغن یفشنگ) روغ فشار آالرم

17- 20 

 آالرم فشار رٍغ )فشٌگی رٍغي(

 تعَیض

 راٌّوا:

 زؼَیض هراخؼِ کٌیذ. –ین ّا سٌسَرّا ٍ دسسِ س –سیسسن هکاًیک هَزَر  – 11Bتِ قسور 
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 روغن جیگ

17- 21 

 گیج رٍغي

 تعَیض  

 باز کردى گیج رٍغي ٍ لَلِ ی راٌّوای آى -7

(a) .گیح رٍغي را خارج کٌیذ 

(b)  19هدوَػِ ی آلسرًازَر را تاز کٌیذ. )تِ قسور 

زؼَیض  –آلسرًازَر  –اسسارذ/ آلسرًازَر  –

 هراخؼِ کٌیذ(.

 

 

(c) ح رٍغي را خیچ ّای ًگْذارًذُ ی راٌّوای گی

 تاز کردُ ٍ راٌّوای گیح را خارج کٌیذ.

 

 ًصب گیج رٍغي ٍ لَلِ ی راٌّوای آى -1

(a) .راٌّوای گیح را در خای خَد ًػة کردُ ٍ خیچ ّای ًگْذارًذُ ی آى را تسسِ ٍ سفر کٌیذ 

 10N.m – 12N.mگشتاٍر; 

(b)  زؼَیض هراخؼِ کٌیذ(. –آلسرًازَر  –لسرًازَر اسسارذ/آ – 19هدوَػِ ی آلسرًازَر را ًػة کٌیذ. )تِ قسور 

(c) .گیح رٍغي را ًػة کٌیذ 
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 ادداشتی

17- 22 

 یادداشت
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