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 (هیتخل) اگسوز و یورود یهوا ستمیس

15- 1 

 َّای ٍرٍدی ٍ اگسٍز )تخليِ(سيستن 

 تشریح سيستن

 راٌّوب:

هی ثبضذ کِ  LFB479Q  ٍLF489Qکِ هدْش ثِ هَتَر  LF7240  ٍLF186  ٍLF7240Bضبهل  820سزی ّبی لیفبى 

دًذُ اتَهبتیک دارًذ. سیستن َّای ٍرٍدی ٍ اگشٍس ثستگی ثِ ًَع هَتَر ٍ گیزثکس دارد. اهب ّوِ ی  6دًذُ دستی ٍ  5گیزثکس 

هدْش ثِ هَتَر  LF7186ػٌَاى هثبل ثِ ثزرسی هذل آًْب را هی تَاى ثب یک رٍش ثزرسی ٍ ػیت یبثی ًوَد. در ایي قسوت ثِ 

LFB479Q  دًذُ دستی هی پزداسین. 5ٍ گیزثکس 

 کاربرد -5

کبرثزد سیستن َّای ٍرٍدی: اهکبى اًتقبل َّای تویش ٍ خطک ثِ هَتَر را فزاّن هی کٌذ ٍ ثب کبّص سبیص اخشای 

 هَتَر ثبسدُ ی ثْیٌِ را هیسز هی سبسد.

ی گبسّبی هضز ٍ سیبى آٍر تَلیذ ضذُ تَسظ هَتَر ٍ ثِ حذاقل رسبًذى آالیٌذگی ٍ کبرثزد سیستن اگشٍس: تخلیِ 

 صذای گبسّبی خزٍخی هی ثبضذ.

 اجسا -0

 سیستن َّای ٍرٍدی هؼوَالً ضبهل فیلتز َّا، لَلِ ّبی ٍرٍد َّا ٍ رسًٍبًس گیز ٍ ... هی ثبضذ.

 سبیز اخشا هی ثبضذ.سیستن اگشٍس هؼوَالً ضبهل کبتبلیست،  هٌجغ ٍ صذاگیز ػقت ٍ خلَ ٍ 
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 (هیتخل) اگسوز و یورود یهوا ستمیس

15- 2 

 

 

 آهادُ سازی  

 تَضيح ًوای قطعِ ابسار ردیف

 گیح خأل 1

 

 تطخیص هقذار خأل
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 (هیتخل) اگسوز و یورود یهوا ستمیس

15- 3 

 تَضيح ًوای قطعِ ابسار ردیف

 گیح فطبر اگشٍس 2

 

 تطخیص دهبی اگشٍس

3 
آچبر ثَکس ٍ راثغِ ّبی 

 آى
 

 ٍ هْزُ ّب ثبس ٍ ثستي پیچ

 پیچ گَضتی 4

 

 ثبس کزدى پیچ ّبی خَدکبر

 

 دادُ ّای تعويراتي

 جذٍل اطالعات هشخصات فٌي -5

 60KPA~70KPA خأل هبًیفَلذ در حبلت دٍر آرام

 2KPA)ثذٍى ثبر(  دٍرثزدقیقِ( 2500هقذار فطبر رٍ ثِ ثیزٍى اگشٍس ) در 

 

 جذٍل گشتاٍر سفت کردى پيچ ّا -0

 N.m آیتن

 12~8 پیچ ًگْذارًذُ ی هدوَػِ هبًیفَلذ َّای ٍرٍدی

 10 – 12 پیچ ًگْذارًذُ ی فیلتز َّا

 10~12 پیچ ًگْذارًذُ ی پَلکی دریچِ ی گبس

 8~ 10 سٌسَر دهب ٍ فطبر َّای ٍرٍدی

 60 – 70 پیچ  هْزُ ّبی ًگْذارًذُ ثیي صذاگیز هیبًی ٍ ػقت
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 (هیتخل) اگسوز و یورود یهوا ستمیس

15- 4 

 N.m آیتن

 70~60 تبلیست ٍ .....پیچ ًگْذارًذُ ی ثیي کب

 60~70 پیچ ًگْذارًذُ صذاگیز ػقت ٍ خلَ

 40~60 سٌسَر اکسیضى ػقت
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 (هیتخل) اگسوز و یورود یهوا ستمیس

15- 5 

 ًکات ایوٌي

 ًکات ایوٌي قبل از تعوير -5

(a)  .در سهبًی کِ هَتَر رٍضي است ٍ یب سهبًی کِ سَئیچ  ثبس است اتصبالت ٍ کبًکتَرّبی سیز را خذا ًکٌیذ

کٌٌذُ ّبی الکتزیکی، سیستن خزقِ، ٍاحذ کٌتزل الکتزًٍیکی ٍ کبثل ثبتزی، اًضکتَرّب، پوپ ثٌشیي، هصزف 

... 

(b)  اتصبالت اگشٍس )لَلِ ّبی اگشٍس( را ثصَرت ادٍاری چک کٌیذ. در صَرت ًطتی، ًطتی را سزیؼبً ثزعزف کٌیذ

 ٍ کبًکتَر را ثِ هٌظَر خلَگیزی اس سبیص غیزػبدی سفت کٌیذ.

 ًکات ایوٌي حيي تعوير ٍ ًگْذاری -0

(a) ِسیستن اگشٍس در سهبًی کِ هَتَر کبر هی کٌذ ثسیبر داؽ هی ضَد، ػولیبت تؼویز ٍ ًگْذاری  ثِ دلیل ایٌک

 ثبیذ سهبًی اًدبم ضَد کِ هَتَر خبهَش ضذُ ٍ سیستن خٌک ثبضذ.
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 (هیتخل) اگسوز و یورود یهوا ستمیس

15- 6 

 (Iاجسا )

 

 

 َّسیٌگ ثبالیی فیلتز َّا 9 پیچ 1

 فیلتز َّا 10 هبًیفَلذ دٍر ثب هدوَػِ ی صذاگیز 2

 پیچ 11 گیزُ )ثست فٌزی( 3

 ٍاضز 12 ثست 4

 ****** 13 هبصٍل تَْیِ ی هحفظِ ی لٌگ 5

 پیچ 14 هدوَػِ ی لَلِ ٍرٍدی َّا 6

 ثست 7
 ًگْذارًذُ ی فیلتز َّا 15

 ثست 8
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 (هیتخل) اگسوز و یورود یهوا ستمیس

15- 7 

  (IIاجسا )

 راٌّوب:

 هی ثبضٌذ. LFB479Qایي قغؼبت هزثَط ثِ هَتَر 

 

 

 

 ػبیق حزارتی هیبًی 10 ثَش پالستیکی ضزثِ گیز 1

 سپزحزارتی خلَ 11 ِ ی صذاگیز )هٌجغ( ػقتهدوَػ 2

 پیچ 12 ٍاضز 3

 ٍاضز 13 هْزُ 4

 کبتبلیست 14 هدوَػِ ی هٌجغ خلَ 5

 پیچ 15 پیچ 6

 ضزثِ گیز لَلِ ی اگشٍس 16 صفحِ ی حزارتی صذاگیز ػقت 7

 هْزُ 8
 ٍاضز 17

 ػبیق حزارتی ثبک 9
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 (هیتخل) اگسوز و یورود یهوا ستمیس

15- 8 

  (IIIاجسا )

 راٌّوب:

 هی ثبضٌذ. LF489Qایي قغؼبت هزثَط ثِ هَتَر 

 

 

 

 پَستِ ی ثبالیی فیلتز َّا 10 ضیلٌگ ٍرٍد َّای هَتَر 1

 فیلتز َّا 11 ثست 2

 پَستِ ی پبییي فیلتز َّا 12 ثست 3

 پیچ 13 صذاگیز ػقت 4

 ٍاضز 14 ثست فٌزی 5

 پیچ  15 لَلِ تْیِ هیل لٌگ 6

 ًگْذارًذُ ی فیلتز َّا 16 4/1لَلِ ی هَج گیز  7

 فَلذ َّا ثب صذاگیزهبًی 17 ثست 8

 پیچ 18 پیچ 9
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 (هیتخل) اگسوز و یورود یهوا ستمیس

15- 9 

  (IVاجسا )

 راٌّوب:

 LF4989Qخَدرٍ ثب هَتَر 

 

 

 

 ػبیق حزارتی هیبًی 10 ثَش پالستیکی 1

 سپزحزارتی خلَ 11 هدوَػِ ی هٌجغ ػقت 2

 پیچ 12 ٍاضز 3

 ٍاضز 13 هْزُ 4

 کبتبلیست 14 هدوَػِ ی هٌجغ خلَ 5

 پیچ 15 پیچ 6

 الستیک ضزثِ گیز 16 ػقت )هٌجغ ػقت( صفحِ حزارتی صذاگیز 7

 هْزُ 8
 ثزاکت لَلِ ی اگشٍس 17

 ػبیق حزارتی ثبک 9
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 یعموم یبررس

15- 10 

 بررسي عوَهي 

 بررسي عوَهي سيستن

 بررسي هجوَعِ ی لَلِ فيلتر َّای ٍرٍدی. -1

(a) .لَلِ فیلتز َّا را اس ًظز ًصت صحیح ثزرسی کٌیذ. در صَرت ایزاد، دٍثبرُ ًصت کٌیذ 

(b) ٍدی ٍ صذاگیز را اس ًظز پبرگی ٍ آسیت ثزرسی کٌیذ، در صَرت ثزٍس ایزاد تؼَیض کٌیذ.لَلِ فیلتز َّای ٍر 

(c) .لَلِ فیلتز َّا را اس ًظز گزفتگی ثزرسی کٌیذ. در صَرت گزفتگی، تویش کٌیذ 

 بررسي هاشٍل هاًيفَلذ َّای ٍرٍدی -0

(a) هبًیفَلذ َّا را اس ًظز صحت ًصت ثزرسی کٌیذ، در غیز ایي صَرت، دٍثبرُ ًصت کٌیذ. 

(b) .هبًیفَلذ َّا را اس ًظز پبرگی ٍ آسیت ثزرسی کٌیذ، در صَرت ثزٍس ایزاد تؼَیض کٌیذ 

(c) .هبًیفَلذ َّا را اس ًظز گزفتگی ثزرسی کٌیذ ٍ در صَرت گزفتگی، آى راتویش کٌیذ 

 بررسي فيلتر َّا -0

(a) .َّسیٌگ فیلتز َّا را اس ًظز آسیت ٍ پبرگی ثزرسی کٌیذ. در صَرت آسیت تؼَیض کٌیذ 

 ولکرد دریچِ ی گازبررسي ع -4

(a) .دریچِ ی گبس را اس ًظز کثیفی ثزرسی کٌیذ، در صَرت کثیف ثَدى تویش کزدُ ٍ یب تؼَیض کٌیذ 

 بررسي سيستن تخليِ )اگسٍز( -1

 بررسي فيلتر َّا
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 یعموم یبررس

15- 11 

 بررسي عولکرد فيلتر َّا -5

(a) .فیلتز َّا را ثبس کٌیذ 

(b)  فیلتز را اس ًظز کثیفی ثزرسی کٌیذ، در صَرت کثیف ثَدى

 تویش کٌیذ.

 

 

(c) .فیلتز َّا را اس ًظز پبرگی ٍ آسیت ثزرسی کٌیذ 

 در صَرت آسیت، تؼَیض کٌیذ.
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 یعموم یبررس

15- 12 

 بررسي هقذار خأل در سيستن َّای ٍرٍدی.

 بررسي عولکرد سيستن َّای ٍرٍدی -5

(a)  ِثست لَلِ ی خزٍخی ضیز ثزقی کٌسیتز را ثبس کٌیذ ٍ لَل

 ی خزٍخی هبًیفَلذ َّا را ثبس کٌیذ.

 

 

(b) ز هی ثیٌیذ، گیح خأل را ًصت ّوبًغَر کِ در تصَی

 کٌیذ.

(c)  هَتَر را رٍضي کزدُ ٍ هقذار خأل هَخَد در سیستن

 َّای ٍرٍدی را در حبلت دٍر آرام اًذاسُ ثگیزیذ.

 60kPa - 70kPa هقذار استاًذارد :

 

 

 راٌّوب:

 کٌیذ. اگز هقذار اًذاسُ گیزی ضذُ ثبال ثبضذ، لَلِ ی ٍرٍدی ٍ یب فیلتز َّا را اس ًظز گزفتگی ثزرسی

اگز هقذار اًذاسُ گیزی ضذُ کوتز ثبضذ، سیستن َّای ٍرٍدی را اس ًظز ًطتی ثزرسی کزدُ ٍ ّوچٌیي سین تخلیِ را اس 

 ًظز گزفتگی ثزرسی کٌیذ.

 تَجِ:

درجِ 21بِ هٌظَر اطويٌاى از صحت اًذازُ ی گرفتِ شذُ، هعوَالً بایذ در ایي آزهایشات دهای هَتَر 

ذ. اگر دها پایيي بَد، اجازُ دّيذ کِ هَتَر در دٍر آرام کار کٌذ )در دًذُ ی خالص( ساًتي گراد یا باالتر باش

 ٍ یا باالتر برسذ ٍ بعذ تست بگيریذ. 21تا بِ دهای 
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 یعموم یبررس

15- 13 

 بررسي فشار اگسٍز

 بررسي شرایط کاری سيستن اگسٍز -5

(a) .سٌسَر اکسیضى خلَ را ثبس کٌیذ 

(b)  گیح اًذاسُ گیز فطبر را در هحل ًصت سٌسَر اکسیضى

 ذ.ثجٌذی

 

 

  

(c) .هَتَر را رٍضي کزدُ ٍ در حبلت دٍر آرام قزار دّیذ 

(d)  اخبسُ دّیذ هَتَر کبر کزدُ ٍ ثِ دهبی کبری ثزسذ، دٍر هَتَر را

 دٍر ثز دقیقِ ًگْذاریذ. 2500رٍی 

(e) .هقذار فطبر اگشٍس را ثخَاًیذ 

 kPa 2هقذار استاًذارد) در حالت بذٍى بار(: 

 

 

 راٌّوب:

اس هقذار استبًذارد ثبالتز ثبضذ، کبتبلیست را اس ًظز گیز کزدى ثزرسی ًوَدُ ٍ لَلِ ّبی اگشٍس ٍ هٌجغ را اس  اگز ًتیدِ ی اًذاسُ گیزی

 ًظز خن ضذى یب گزفتگی ثزرسی کٌیذ.
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 یعموم یبررس

15- 14 

 بررسي سٌسَر فشار ٍ دهای َّای ٍرٍدی

 – Bبررسي شرایط کاری ٍ عولکرد سٌسَر دها ٍ فشار َّای ٍرٍدی را بررسي کٌيذ. )بِ قسوت  -5

 بررسي عوَهي هراجعِ کٌيذ.( –سيستن کٌترل هَتَر  – 50
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 یابی بیع

15- 15 

 عيب یابي

 جذٍل عالئن خطا

 خذٍل سیز ثِ ضوب کوک هی کٌذ تب اعالػبت خغب ٍ هحل آى را هطخص کٌیذ.

 اقذام اصالحي پيشٌْادی هکاى ّای هَرد بررسي عالئن

 ًطتی سیستن اگشٍس

 لَلِ ّبی ٍرٍدی درست ًصت ًطذُ اًذ. .1
سیستن َّای ٍرٍدی/خزٍخی  – 15ثِ قسوت 

ػیت یبثی، ػیت یبثی ػیت هزاخؼِ کٌیذ.  –
 )ًطتی سیستن اگشٍس(

 فیلتز َّا درست ًصت ًطذُ است. .2

 خزاثی ٍ آسیت دیذگی لَلِ ٍرٍد َّا .3

 گزفتگی سیستن ٍرٍدی

 لَلِ ّبی ٍرٍدی درست ًصت ًطذُ اًذ. .1

سیستن َّای ٍرٍدی/خزٍخی  – 15ثِ قسوت 

 بثی ػیت هزاخؼِ کٌیذ. ػیت یبثی، ػیت ی –

 گزفتگی فیلتز َّا .2

 گزفتگی سیستن َّای ٍرٍدی .3

 گزفتگی دریچِ ی گبس .4

 گزفتگی سیستن اگشٍس

 گزفتگی کبتبلیست .1
سیستن َّای ٍرٍدی/خزٍخی  – 15ثِ قسوت 

 ػیت یبثی، ػیت یبثی ػیت هزاخؼِ کٌیذ. –
 گزفتگی هٌجغ ػقت .2

 گزفتگی هٌجغ ػقت .3

 ًطتی سیستن اگشٍس

 لَلِ ّبی اگشٍس درست ًصت ًطذُ اًذ. .1

سیستن َّای ٍرٍدی/خزٍخی  – 15ثِ قسوت 

 ػیت یبثی، ػیت یبثی ػیت هزاخؼِ کٌیذ. –

 تزک ًقبط خَضکبری ضذُ سیستن اگشٍس .2

ٍاضز  –خزاثی ٍاضز گلَئی اگشٍس  .3
 هبًیفَلذ دٍد.

 

 عيب یابي خطاّا.

 ًشتي سيستن َّای ٍرٍدی -5

 بررسيًتایج  هَارد بررسي هراحل
 دستَرالؼول خزاة ًزهبل اقذام هقذهبتی 0

 

 خأل سیستن َّای ٍرٍدی را ثزرسی کٌیذ.

ثزرسی  –َّای ٍرٍدی/اگشٍس  – 15)ثِ قسوت 

ثزرسی خأل سیستن َّای ٍرٍدی  –ػوَهی 
 هزاخؼِ کٌیذ.(

 پبیبى ػیت یبثی
خأل کن سیستن َّای 

 ٍرٍدی
 ثزٍیذ. 1ثِ هزحلِ ی 

 دستَرالؼول خزاة زهبلً ثزرسی لَلِ َّای ٍرٍدی 1

 

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

 یابی بیع

15- 16 
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 یابی بیع

15- 17 
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 یابی بیع

15- 18 
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 یابی بیع
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 ی مجموعه با یورود یهوا فولذیمان

رزوناتور

15- 20 

 هاًيفَلذ َّای ٍرٍدی با هجوَعِ ی رزًٍاتَر

 تعَیض

 باز کردى لَلِ ی َّای ٍرٍدی بِ ّوراُ رزًٍاتَر -5

(a) .قبة خلَیی خَدرٍ را ثبس کٌیذ ٍ پٌل را خبرج کٌیذ 

 

 

(b)  ٍ پیچ ّبی ًگْذارًذُ ی هدوَػِ ی لَلِ ی ٍرٍد َّا

رٍد َّا ثب رسًٍبتَر را خبرج رسًٍبتَر را ثبس کزدُ ٍ لَلِ ی ٍ

 کٌیذ.

 

 

 ًصب لَلِ ی َّای ٍرٍدی بِ ّوراُ هجوَعِ ی رزًٍاتَر -0

(a) ٍ ِسفت کٌیذ. لَلِ ی َّای ٍرٍدی ثِ ّوزاُ رسًٍبتَر را در خبی خَد قزار دادُ ٍ پیچ ّبی آى را ثست 

 8N•m-12N•mگشتاٍر: 

(b) .قبة خلَیی خَدرٍ را در خبی خَد گذاضتِ ٍ ًصت کٌیذ 

 بررسي  -0

(a) َتَر را رٍضي کزدُ ٍ ثزرسی کٌیذ کِ هَتَر درست کبر هی کٌذ یب خیز.ه 
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15 

 هوا لتریف

15- 21 

 فيلتر َّا

 تعَیض

 باز کردى فيلتر َّا -5

(a)  ثست لَلِ ی ٍرٍد َّا را ضل کزدُ ٍ لَلِ ی ٍرٍد َّا را اس هحل

 ًصت خَد خبرج کٌیذ.

 

 

 

(b)  ثست ًگْذارًذُ َّسیٌگ ثبالیی ٍ پبییٌی فیلتز َّا را ثبس

 یی را خبرج کٌیذ.کزدُ ٍ َّسیٌگ ثبال
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 هوا لتریف

15- 22 

 

(c) )فیلتز َّا را ثبس کٌیذ. )خبرج کٌیذ 

 

(d)  ٍ ُپیچ ّبی ًگْذارًذُ ی َّسیٌگ پبییٌی فیلتز َّا را ثبس کزد

 َّسیٌگ پبییٌی را خبرج کٌیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 ًصب فيلتر َّا -0

(a)  َّسیٌگ پبییي فیلتز َّا را ثز رٍی ثزاکت آى ثبثت کزدُ ٍ پیچ

 کٌیذ. ّبی آى را ًصت کزدُ ٍ سفت

 10N.m – 12N.mگشتاٍر = 

 

 در ٌّگبم ًصت هغوئي ضَیذ کِ لَلِ ی ٍرٍدی ثِ درستی ثِ َّسیٌگ پبییٌی هتصل ضذُ ثبضذ.راٌّوب:
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 هوا لتریف

15- 23 

(b) .فیلتز َّا را ثز رٍی َّسیٌگ پبییٌی ثبثت کٌیذ 

 

 

(c)  ٍ َُّسیٌگ ثبالیی سیستن َّا را در خبی خَد ًصت کزد

 را ًصت کٌیذ.ثست ًگْذارًذُ َّسیٌگ ثبالیی ٍ پبییٌی 

 

 

(d)  لَلِ َّای ٍرٍدی را ًصت کزدُ ٍ ثست آى را ثستِ ٍ سفت

 کٌیذ.
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 هوا لتریف
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 بررسي -0

(a) .هَتَر را رٍضي کزدُ ٍ ػولکزد هَتَر را ثزرسی کٌیذ 
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 یورود یهوا لوله

15- 25 

 لَلِ َّای ٍرٍدی

 تعَیض

 باز کردى لَلِ َّای ٍرٍدی -5

(a)  ِثست لَلِ تَْیِ هحفظِ لٌگ را ثبس کزدُ ٍ لَل

 ثیبٍریذ. ( ثیزٍى1تَْیِ هحفظِ لٌگ را )

(b)  ِثست دٍعزف لَلِ َّای ٍرٍدی را ثبس کزدُ ٍ لَل

 را خبرج کٌیذ. )2َّای ٍرٍدی )

 

 

 ًصب لَلِ ی َّای ٍرٍدی -0

(a) .لَلِ َّای ٍرٍدی را ًصت کزدُ ٍ ثست دٍ عزف آى را ثستِ ٍ ثست را سفت کٌیذ 

 راٌّوب:

 در ٌّگبم ًصت هغوئي ضَیذ کِ لَلِ َّای ٍرٍدی ثِ درستی هتصل ثبضذ.

(b) ِتَْیِ هحفظِ لٌگ را خب سدُ ٍ ثز رٍی لَلِ ٍرٍد َّا آى را ًصت کٌیذ. لَل 
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 گاز چهیدر

15- 26 

 دریچِ گاز

 تعَیض

 باز کردى دریچِ گاز -5

(a)  سَئیچ را در حبلتLOCK .قفل( قزار دّیذ( 

(b) ( را خذا کٌیذ.1کبًکتَر دریچِ ی گبس ثزقی ) 

(c) ( ٍرٍدی را ضل کزدُ ٍ لَلِ را 2ثست لَلِ ی َّای )

 (2خبرج کٌیذ. )

 

 

(d) ثت کٌٌذُ ی دریچِ گبس را ثبس کزدُ ٍ دریچِ گبس را پیچ ثب

 خبرج کٌیذ.

 

 

 ًصب دریچِ گاز -0

(a) .دریچِ گبس ثزقی را ثز رٍی هبًیفَلذ قزار دادُ ٍ پیچ ّبی اى را ثستِ ٍ سفت کٌیذ 

 10N.m – 12N.mگشتاٍر = 

(b) .لَلِ َّای ٍرٍدی ٍ ثست اى را ثز رٍی دریچِ گبس ًصت کزدُ ٍ ثست آى را سفت کٌیذ 
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 گاز چهیدر

15- 27 

(c) .کبًکتَر دریچِ گبس ثزقی را هتصل کٌیذ 
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 یورود یهوا یدما و فشار سنسور

15- 28 

 سٌسَر فشار ٍ دهای َّای ٍرٍدی

 تعَیض

 باز کردى سٌسَر دها ٍ فشار َّای ٍرٍدی -5

(a) .کبثل هٌفی ثبتزی را خذا کٌیذ 

(b)  11لَلِ َّای ٍرٍدی را ثبس کٌیذ. )ثِ قسوتB– 

تؼَیض  –هبًیفَلذ َّا  –سیستن هکبًیک هَتَر 

 هزاخؼِ کٌیذ.(

(c) ر ٍ دهبی َّای ٍرٍدی را خذا کبًکتَر سٌسَر فطب

 کٌیذ.
 

 

(d) .سٌسَر دهب ٍ فطبر َّای ٍرٍدی را ثبس کٌیذ 

 راٌّوب:

 کبًکتَر سٌسَر فطبر ٍ دهبی َّای ٍرٍدی در پطت هبًیفَلذ قزار دارد.

 ًصب سٌسَر دها ٍ فشار َّای ٍرٍدی -0

(a) ٍ ِسفت کٌیذ. سٌسَر فطبر ٍ دهبی َّای ٍرٍدی را در خبی خَد ًصت کزدُ ٍ پیچ ّبی آى را ثست 

 8N.m – 10N.mگشتاٍر = 

(b) .کبًکتَر سٌسَر فطبر ٍ دهبی َّای ٍرٍدی را ًصت کٌیذ 

(c)  هبًیفَلذ َّای ٍرٍدی را ًصت کٌیذ. )ثِ قسوتB – 11 –  تؼَیض  –هبًیفَلذ َّا  –سیستن هکبًیک هَتَر

 هزاخؼِ کٌیذ.(

(d) .کبثل هٌفی ثبتزی را ٍصل کٌیذ 
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 (ستیکاتال) دود فولذیمان

15- 29 

 هاًيفَلذ دٍد )کاتاليست(

 تعَیض

 ب:راٌّو

 هزاخؼِ کٌیذ. –تؼَیض  –کبتبلیست  –سیستن کٌتزل آالیٌذگی  – 14ثِ قسوت 
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 ******* ستیکاتال

15- 30 

 *******کاتاليست 

 تعَیض

 *******باز کردى  -5

(a)  سَئیچ را رٍی حبلتLOCK .قزار دّیذ 

(b) .سٌسَر اکسیضى ػقت را ثبس کٌیذ 

 

 

(c)  پیچ ّبی اتصبل کبتبلیست ثِ لَلِ ی ػقت اگشٍس را ثبس

 کٌیذ ٍ ٍاضز را خبرج کٌیذ.

 راٌّوب:

ٍاضزی کِ خبرج کزدیذ را دٍثبرُ استفبدُ ًکٌیذ ٍ در ٌّگبم ًصت اس 

 یک ٍاضز ًَ استفبدُ کٌیذ.
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 ******* ستیکاتال

15- 31 

(d)  پیچ ّبی اتصبل ثیي هٌجغ ٍ لَلِ ی اگشٍس را ثبس

 کٌیذ ٍ ٍاضز را خبرج کٌیذ.

 

 

(e)  قالة هٌجغ ػقت را اس ثست الستیکی خبرج

 کزدُ ٍ هٌجغ ػقت را خبرج کٌیذ.

 

 

 ی عقب اگسٍز ًصب لَلِ -0

(a)  ٍ ُلَلِ ی ػقت اگشٍس را در خبی خَد قزار داد

قالة را در خبی خَد قزار دّیذ. )قالة را ثز رٍی 

 ثست پالستیکی قزار دّیذ.(
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 ******* ستیکاتال

15- 32 

 

(b)  ٍاضز ثیي لَلِ ی ػقت اگشٍس ٍ هٌجغ ػقت را ًصت

 کٌیذ ٍ پیچ ٍ هْزُ ّبی آى را ثستِ ٍ سفت کٌیذ.

 60N.m – 70N.mگشتاٍر = 

 

 

(c) یي کبتبلیست ٍ لَلِ ی ػقت را ًصت کٌیذ ٍ ٍاضز ث

 پیچ ّبی آى را ثستِ ٍ سفت کٌیذ.

 60N.m – 70N.mگشتاٍر = 

 

 

(d) .سٌسَر اکسیضى ػقت را ًصت کٌیذ 

 40N.m – 60N.mگشتاٍر = 
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 جلو منبع
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 هٌبع جلَ

 تعَیض

 باز کردى هٌبع جلَ -5

(a)  پیچ ّبی ثیي لَلِ ی اگشٍس ػقت ٍ هٌجغ خلَ را ثبس

 کٌیذ.کزدُ ٍ ٍاضز را خبرج 

 

  

(b)  ٍ ُهْزُ قفلی ثیي هٌجغ ػقت ٍ لَلِ اگشٍس را ثبس کزد

 ٍاضز را خبرج کٌیذ.
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 جلو منبع

15- 34 

 

(c) .قالة را اس ثست ّبی الستیکی خذا کٌیذ 

 تَخِ:

پس اس ایٌکِ قالة را اس الستیک ّب ی ًگْذارًذُ خبرج کزدیذ. ثبیذ اس 

 عزیق تدْیشات هْبرکٌٌذُ هدوَػِ ی لَلِ اگشٍس را هْبر کٌیذ.

 

 

(d)  ٍ ُقالة ًگْذارًذُ هٌجغ ػقت را اس ثست الستیکی خذا کزد

 هٌجغ خلَ را خبرج کٌیذ.

 

 

 ًصب هٌبع جلَ -0

(a)  ثِ کوک تدْیشات هْبرکٌٌذُ، هٌجغ خلَ را در هحل هٌبست

خَد ًصت کزدُ ٍ اخبسُ دّیذ کِ قالة خلَیی آى در ثست 

 ّبی پالستیکی خبی ثگیزد.
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 جلو منبع

15- 35 

 

(b) ثست پالستیکی خَد خب  قالة ػقت هٌجغ خلَ را ثز رٍی

 ثشًیذ.

 

 

(c)  ٍاضز ثیي هٌجغ خلَ ٍ هٌجغ ػقت را ًصت کٌیذ. ٍ هْزُ ّبی

 آى را ثستِ ٍ سفت کٌیذ.

 60N.m – 70N.mگشتاٍر = 

 

 

(d)  ٍ ٍُاضز ثیي لَلِ ی ػقت اگشٍس ٍ هٌجغ ػقت را ًصت کزد

 پیچ ّبی آى را ًصت کزدُ ٍ سفت کٌیذ.

 60N.m – 70N.mگشتاٍر= 
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 عقب منبع

15- 36 

 هٌبع عقب

 تعَیض

 باز کردى هٌبع عقب -5

(a)  ٍ ُهْزُ ی قفلی ثیي هٌجغ خلَ ٍ ػقت را ثبس کزد

 ٍاضز آى را خبرج کٌیذ.

 

 

(b)  قالة خلَیی هٌجغ ػقت را اس ثست پالستیکی

 خبرج کٌیذ.
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 عقب منبع

15- 37 

(c)  ٍ ُقالة هٌجغ ػقت را اس ثست پالستیکی خبرج کزد

 هٌجغ ػقت را خبرج کٌیذ.

 

 

 ًصب هٌبع جلَ -0

(a)  خَد ًصت کزدُ ٍ قالة هٌجغ خلَ را در خبی

 خلَیی آى را در ثست پالستیکی هزثَعِ خب ثشًیذ.

 

 

(b) .قالة هٌجغ ػقت را در ثست هزثَعِ خب ثشًیذ 
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 عقب منبع

15- 38 

 

(c)  ٍُاضز ثیي هٌجغ ػقت ٍ خلَ را ًصت کزدُ ٍ پیچ ٍ هْز

 ّبی آى را ًصت کٌیذ.

 60N.m – 70N.mگشتاٍر= 
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