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 سیستن کٌتزل آالیٌذگی

 تشزیح سیستن

 کارتزد -4

 سیستٓ وٙتزَ آالیٙذٌی آثار سیز را تٝ ٕٞزاٜ دارد:

 ( وٝ تٝ ٞٛا )اتٕسفز( تخّیٝ ٔی ضٛ٘ذ را واٞص ٔی دٞذ.NOX ،HC  ٚCOٌاسٞای ٔضز اٌشٚس )

 

 اجشا ٍ قطعات -0

( EVAP(، سیستٓ وٙتزَ آالیٙذٌی تثخیزی )PCVالیٙذٌی ضأُ سیستٓ تٟٛیٝ ٔثثت ٔحفظٝ ًِٙ )سیستٓ وٙتزَ آ

 ( ٔی تاضذ.TWCٚ ٕٞچٙیٗ سیستٓ ٔثذَ واتاِیستی )

سیستٓ تٟٛیٝ ی ٔثثت ٔحفظٝ ًِٙ: اس ایٗ سیستٓ تٝ ایٗ ٔٙظٛر استفادٜ ضذٜ تا اس خارج ضذٖ ٌاسٞای ٔحفظٝ ًِٙ 

 سٞای ٔحفظٝ ًِٙ اس عزیك ٔا٘یفِٛذ ٞٛا ٚارد ٔحفظٝ احتزاق ضذٜ ٚ تسٛس٘ذ.تٝ ٞٛای آساد خٌّٛیزی ضٛد ٚ ٌا

سیستٓ وٙتزَ آالیٙذٌی تثخیزی: اس ایٗ سیستٓ تٝ ٔٙظٛر خٕع آٚری تخارات سٛخت خارج ضذٜ اس تان ٚ سیستٓ 

اق ضٛد تا اس سٛخت رسا٘ی استفادٜ ٔی ضٛد. تا تخارات تٙشیٗ را تٝ سٕت ٔا٘یفِٛذ ٞٛا فزستادٜ تا ٚارد ٔحفظٝ احتز

 آِٛدٜ وزدٖ ٞٛای آساد خٌّٛیزی وٙذ.

ٚ سایز ٌاسٞای ٔضز در اٌشٚس را تٝ دی اوسیذوزتٗ،  CO ،HC  ٚNOXسیستٓ ٔثذَ واتاِیستی: ایٗ سیستٓ ٔمذار 

 آب ٚ ٘یتزٚصٖ ٚ اوسیذاسیٖٛ تثذیُ ٔی وٙذ تا آالیٙذٌی اٌشٚس را وٓ وٙذ.
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 تَصیف ًوای قطعِ اتشار ردیف

 ِتی ٔتز دیدیتاِیٔٛ 1

 

تزای ا٘ذاسٜ ٌیزی ِٚتاص ٚ 

 ٔماٚٔت
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 تَصیف ًوای قطعِ اتشار ردیف

 ست سیٓ 2

 

تست ٔذارٞای اِىتزیىی 

 ٚ اِىتزٚ٘یىی

 دٔاسٙح دیدیتاِی 3

 

 تزرسی دٔای اٌشٚس

 ٔدٕٛعٝ ی آچار تٛوس 4

 

تزای تاس ٚ تستٗ پیچ ٚ 

 ٟٔزٜ ٞا

 

 دادُ ّای تعویزاتی

 جذٍل هشخصات فٌی -4

 100mV– 900mV ِٚتاص سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ

 100mV– 900mV ِٚتاص سٙسٛر اوسیضٖ عمة

 

 جذٍل گشتاٍر سفت کزدى پیچ ٍ هْزُ ّا -0

 N.m آیتن

 8~6 پیچ ٍٟ٘ذار٘ذٜ ی تزاوت وٛچه وٙسیتز

 8~6 سیتزپیچ ٍٟ٘ذار٘ذٜ ی تزاوت تشري وٙ

 12~8 پیچ وٙسیتز تا ٔدٕٛعٝ ی تزاوت

 12~8 پیچ ٚس٘ٝ تعادَ راْ عمة

 40~35 ٟٔزٜ ی ٍٟ٘ذار٘ذٜ ی واتاِیست

 20~15 پیچ ٍٟ٘ذار٘ذٜ ی صفحٝ ی حزارتی واتاِیست
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 N.m آیتن

 85~65 پیچ اتصاَ تیٗ واتاِیست ٚ ِِٛٝ اٌشٚس عمة

 42~38 سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ

 42~38 سٙسٛر اوسیضٖ عمة
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 ًکات ایوٌی

 ًکات ایوٌی قثل اس تعویزات -4

a) سٔا٘ی وٝ سٛییچ تاس است یا ٔٛتٛر رٚضٗ است ٘ثایذ واتُ ٞا ٚ اتصاالت سیز راخذاوٙیذ 

 ( ٚ...ECUواتُ تاتزی، ا٘ضوتٛرٞا، پٕپ تٙشیٗ، ٔصزف وٙٙذٜ ٞای سیستٓ خزلٝ، ٚاحذ وٙتزَ اِىتزٚ٘یىی )

 سایز ًکات ایوٌی -0

a)  سٛخت سٕی ٞستٙذ ٞزٌش آٟ٘ا را تٙفس ٘ىٙیذ.تخارات 
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 اجشا

 
 

 تزاوت وٛچه 8 ضیًّٙ ارتثاعی تیٗ ضیز تزلی وٙسیتز ٚ ٔٛتٛر 1

 ضیًّٙ سٛخت تان تٝ وٙسیتز 9 ضیًّٙ ارتثاعی تیٗ ضیز تزلی وٙسیتزٚ  2

 وٙسیتز 10 ِِٛٝ اتصاَ تثخیز سٛخت 3

 ت تشريتزاو 11 ضیًّٙ اتصاَ تثخیز سٛخت 4

 پیچ 12 ِِٛٝ ی تٟٛیٝ ی وٙسیتز 5

 ضیًّٙ  اتصاَ تزای ِِٛٝ ی وٙسیتز 6
 تست  الستیىی 13

 پیچ 7
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 تزرسی عوَهی

 تزرسی سیستن

 تزرسی اجشای سیستن -4

a) .سیستٓ را اس ٘ظز آسیة ٔىا٘یىی ٚ اِىتزیىی تزرسی وٙیذ، اٌز ایزادی ٔطاٞذٜ ضذ، تعٕیز وٙیذ 

b)  ٚ تغییز ضىُ ٚ ضزتٝ تزرسی وٙیذ، اٌز ایزادی ٔطاٞذٜ ضذ، تعٕیز وٙیذ.سیستٓ را اس ٘ظز دفزٍٔی 

c) .پیچ ٚ ٟٔزٜ ٞای سیستٓ را اس ٘ظز ضُ تٛدٖ تزرسی وٙیذ. اٌز ایزادی ٔطاٞذٜ ضذ آٟ٘ا را دٚتارٜ سفت وٙیذ 

 

 تزرسی لَلِ تَْیِ ی هثثت هحفظِ لٌگ -0

a) ٜاست یا خیز، در صٛرت ٘ثٛدٖ،  تزرسی وٙیذ وٝ آیا ِِٛٝ تٟٛیٝ  ٔثثت ٔحفظٝ ًِٙ تٝ درستی ٘صة ضذ

 دٚتارٜ ٘صة وٙیذ.

b)  ،ی تٟٛیٝ ٔثثت ٔحفظٝ ٔیُ ًِٙ را اس ٘ظز خٛردٌی، پارٌی ٚ آسیة تزرسی وٙیذ. در صٛرت تزٚس ایزاد ِِٝٛ

 آٖ را تعٛیض وٙیذ.

 

 تزرسی لَلِ تَْیِ هثثت هحفظِ لٌگ -1

a)  ،در صٛرت ٘ثٛدٖ دٚتارٜ ٘صة تزرسی وٙیذ وٝ آیا ِِٛٝ وٙتزَ تثخیز سٛخت تٝ درستی ٘صة ضذٜ یا خیز

 وٙیذ.

b)  وٙتزَ تثخیز سٛخت را را اس ٘ظز خٛردٌی، پارٌی ٚ آسیة تزرسی وٙیذ. در صٛرت تزٚس ایزاد، تعٛیض ِِٝٛ

 وٙیذ.

 

 تزرسی دستِ سین -2

a)  وا٘ىتٛر دستٝ سیٓ ضیز تزلی وٙسیتز را اس ٘ظز صحت ٘صة تزرسی وٙیذ. اٌز درست ٘صة ٘طذٜ تٛد، آٖ را

 ٘صة وٙیذ.

b) ضیز تزلی وٙسیتز را اس ٘ظز پارٌی ٚ آسیة دیذٌی تزرسی وٙیذ. در صٛرت تزٚس ایزاد، تعٕیز وٙیذ.دستٝ سی ٓ 

c) .وا٘ىتٛر سٙسٛر اوسیضٖ را اس ٘ظز ٘صة صحیح تزرسی وٙیذ، اٌز درست ٘صة ٘ثٛد، آٖ را دٚتارٜ ٘صة وٙیذ 

d) زٚس ایزاد، تعٕیز وٙیذ.دستٝ سیٓ سٙسٛر اوسیضٖ را اس ٘ظز آسیة دیذٌی ٚ پارٌی تزرسی وٙیذ.در صٛرت ت 
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 تزرسی فیَس -3

a)  فیٛسFS47  ضیز تزلی وٙسیتز را اس ٘ظز

 سٛختٍی تزرسی وٙیذ.

اٌز سٛختٝ تٛد آٖ را تا یه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔطاتٝ 

 تعٛیض وٙیذ.

 رإٞٙا:

فیٛس ضیز تزلی وٙسیتز در خعثٝ فیٛس 

 داخُ ٔحفظٝ ٔٛتٛر ٘صة ضذٜ است.

 
 

b)  فیٛسFS07  سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ را اس

سٛختٍی تزرسی وٙیذ، در صٛرت  ٘ظز

سٛختٝ تٛدٖ آٖ را تا ٕ٘ٛ٘ٝ ٔطاتٝ 

 تعٛیض وٙیذ.

 رإٞٙا:

فیٛس سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ در خعثٝ فیٛس 

 ٔٛتٛر لزار دارد.
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 تزرسی شیز تزقی کٌسیتز

تزرسی شزایط کاری )عولکزد( شیز تزقی  -4

 کٌسیتز

a)  ْٔٛتٛر را رٚضٗ وزدٜ ٚ در حاِت دٚر آراْ تست را ا٘دا

 .دٞیذ

b)  ضیزPVC .را تٝ ٕٞزاٜ ٔدٕٛعٝ ِِٛٝ ٞای آٖ تاس وٙیذ 

c)  ضیزPVC  را اس ٘ظز ٌزفتٍی تزرسی وٙیذ، در صٛرت

 ٌزفتٝ تٛدٖ آٖ را تٕیش وزدٜ ٚ یا تعٛیض وٙیذ.

d)  اٍ٘طت خٛد را در ٚرٚدی ضیزPVC  لزار دٞیذ. تایذ

تا اٍ٘طت خٛد خال ضذیذی را حس وٙیذ. در غیز 

 تعٛیض ضٛد.ایٙصٛرت ضیز خزاب است ٚ تایذ 

 
 
 
 
 
 

 

 تزرسی شیز تزقی کٌسیتز

 تزرسی هقاٍهت شیز تزقی کٌسیتز -4

a)  سٛئیچ را رٚی حاِتLOCK  )ُلف(

لزار دٞیذ ٚ وا٘ىتٛر ضیز تزلی را خذا 

 وٙیذ.

b)  ِٔٛتی ٔتز را رٚی حاِت دیدیتاَ لزار

پایٝ ی ضیز تزلی  2دادٜ ٚ اتصاَ تیٗ 

را ا٘ذاسٜ تٍیزیذ اٌز ٚصُ ٘ثٛد٘ذ، 

 تعٛیض وٙیذ.
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 تزرسی شزایط کاری )عولکزد( شیز تزقی کٌسیتز -0

a) .دستٍاٜ اسىٙز عیة یاب را تٝ خٛدرٚ ٔتصُ وٙیذ 

b)  سٛئیچ را رٚی حاِتON .لزار دٞیذ 

c) .تٝ لسٕت تست عٍّٕزٞا رفتٝ ٚ عُٕ تست ضیز تزلی وٙسیتز را اخزا وٙیذ 

 رإٞٙا:

وٙسیتز را اس ٘ظز ارتعاش خشئی تزرسی وٙیذ، در غیز ایٙصٛرت 

تزلی وٙسیتز، دستٝ سیٓ ٚ ٔاصَٚ وٙتزَ اِىتزٚ٘یىی  ضیز

(ECM.را تزرسی وٙیذ ) 

 

 

d)  سیستٓ وٙتزَ آالیٙذٌی، ضیز تزلی وٙیستز، تعٛیض ٔزاخعٝ وٙیذ.( -14ضیز تزلی وٙسیتز را تاس وٙیذ. )تٝ لسٕت 

e) ٙیذ. در غیز ایٙصٛرت اس لسٕت ٚرٚد ٞٛا تٝ ضیز تزلی دٔیذٜ ٚ ضیز تزلی وٙسیتز را اس ٘ظز تٟٛیٝ ٔٙاسة تزرسی و

 تعٛیض وٙیذ.

f)  ِٚت تاتزی را تٝ پایٝ  12ِٚتاص ٔثثت ٚٔٙفی

ٞای ضیز تزلی اعٕاَ وٙیذ. ٞٛا را اس 

لسٕت ٚرٚدی تذٔیذ ٚ اس ٘ظز تٟٛیٝ 

ٔٙاسة آٖ را تزرسی وٙیذ. در غیز 

 ایٙصٛرت تعٛیض وٙیذ.
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 تزرسی تغذیِ ی شیز تزقی کٌسیتز -1

a)  سٛئیچ را در حاِتLOCK )ٝلزار دٞیذ ٚ  )تست

 وا٘ىتٛردستٝ سیٓ ضیز تزلی وٙسیتز را خذا وٙیذ.

b) ( ٜسٛئیچ را تاس وزدON ِٔٛتی ٔتز را رٚی حاِت ٚ )

ٚ تذ٘ٝ را ا٘ذاسٜ تٍیزیذ.  1ِٚتاص لزار دادٜ ٚ ِٚتاص تیٗ پایٝ 

اٌز ِٚتاص صفز تٛد، دستٝ سیٓ را ٔغاتك تا ٘مطٝ تزرسی 

 وزدٜ ٚ تعٕیز وٙیذ.

 
 

 

الی تِ شیز تزقی تزرسی سیگٌال ارس -2

 کٌسیتز

a) حاِت در را سٛئیچ LOCK دستٝ ٚ دٞیذ لزار 

 .وٙیذ خذا را وٙسیتز تزلی ضیز سیٓ

b)  ِٗٔٛتی ٔتز را درحاِت تٛق ٌذاضتٝ ٚ اتصاَ تی

اس  94اس دستٝ سیٓ ضیز تزلی ٚ پایٝ ی  2پایٝ 

ECU  ،را تزرسی وٙیذ. در صٛرت عذْ ارتثاط

ٚ تعٕیز  دستٝ سیٓ را ٔغاتك تا ٘مطٝ تزرسی وزدٜ

 وٙیذ.
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 تزرسی کاتالیست

تزرسی عولکزد ٍ شزایط کاری  -4

 کاتالیست.

a)  تا استفادٜ اس دٔاسٙح دیدیتاِی، دٔای

 ٚرٚد ٚ خزٚج واتاِیست را ا٘ذاسٜ تٍیزیذ.

 
 رإٞٙا:

تاالتز اس  20%– 25درصذ تیطتز اس دٔای ٚرٚدی تاضذ. )ٔعٕٛالً دٔای واتاِیست % 10 – 15دٔای خزٚخی واتاِیست حذالُ تایذ 

 دٔای ٚرٚدی است(. اٌز دٔای خزٚخی واتاِیست وٕتز اس ٔمذار تاال یا دٔای ٚرٚدی تاضذ، واتاِیست ٌزفتٝ یا خزاب ضذٜ است.

 تَج8ِ

در هذت سهاى اًذاسُ گیزی، پزٍب  سٌسَر دهاسٌج دیجیتال تایذ در ًشدیک تزیي هکاى ًسثت تِ خزٍجی 

 هتز(هیلی  32کاتالیست قزار تگیزد.)حذٍد 

 تزرسی کٌسیتز

تزرسی شزایط کاری ٍ عولکزد  -4

 کٌسیتز.

a)  14وٙسیتز را تاس وٙیذ. )تٝ لسٕت  ٚ

 –وٙسیتز  –سیستٓ وٙتزَ آالیٙذٌی 

 تعٛیض ٔزاخعٝ وٙیذ(

b)  ٚ ُوٙسیتز را اس ٘ظز تزن، تغییز ضى

سایز آسیة ٞا تزرسی وٙیذ. در صٛرت 

 ٔطاٞذٜ ایزاد تعٛیض وٙیذ.
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 یعموم یبررس

14- 13 

c)  ٖدٞیذ، اٌز صذایی اس وٙسیتز را تا دست تىا

 درٖٚ وٙسیتز ضٙیذٜ ضذ، آٖ را تعٛیض وٙیذ.

 
 

d)  اس یه سٕت وٙسیتز دٔیذٜ ٚ تثیٙیذ وٝ اس سٕت

 دیٍز ٞٛا خارج ٔی ضٛد یا خیز.

در صٛرتی وٝ ٞٛا خارج ضذ، وٙسیتز را تعٛیض 

 وٙیذ.

 
 تزرسی سٌسَر اکسیشى

 رإٞٙا:

 در ایٗ لسٕت فمظ سٙسٛر اوسیضٖ عمة تٝ عٙٛاٖ ٔثاَ تزرسی ٔی ضٛد.تزرسی سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ ٚ عمة ٔطاتٝ ٞٓ ٞستٙذ، 

 تزرسی شزایط کاری سٌسَر اکسیشى عقة -4

a)  سٛئیچ را در حاِتLOCK .لزار دٞیذ 

b) .دستٍاٜ عیة یاب را تٝ خٛدرٚ ٔتصُ وٙیذ 

c)  دلیمٝ درحاِت درخا وار وٙذ. 5ٔٛتٛر را رٚضٗ وزدٜ ٚ اخاسٜ دٞیذ تا 

d)  ٝلسٕت خٛا٘ذٖ دادٜ ٞا ٚ اعالعات ٚارد ضٛیذ ٚ ِٚتاص سٙسٛر اوسیضٖ عمة را تزرسی اس عزیك دستٍاٜ عیة یاب ت

 وٙیذ. اٌز ِٚتاص در حذ ٔداس ٘ثٛد، سٙسٛر اوسیشٖ عمة را تزرسی وٙیذ.

 100mV – 900mVٍلتاص 8 
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 یعموم یبررس

14- 14 

e)  ٝسٙسٛر اوسیضٖ عمة را تاس وٙیذ. )ت

سیستٓ وٙتزَ آالیٙذٌی  – 14لسٕت 

تعٛیض ٔزاخعٝ  –سٙسٛر اوسیضٖ 

 یذ(وٙ

f)  ٚ ِٝٔٛتی ٔتز را رٚی حاِت تٛق ٌذاضت

سٙسٛر را  4ٚ  3اتصاَ تیٗ پایٝ ٞای 

تزرسی وٙیذ. اٌز ٔتصُ تٛد٘ذ، سٙسٛر 

 را تعٛیض وٙیذ.

 
 

تزرسی تغذیِ ی سٌسَر اکسیضى  -0

 عقة

a) ( ٝدر حاِتتتت ستتتٛئیچ تستتتتLOCK ،)

 وا٘ىتٛر سٙسٛر را خذا وٙیذ.

b) ( در حاِت سٛئیچ تاسON ِٔٛتی ٔتز را ،)

ِٚتاص لزار دادٜ ٚ ِٚتتاص تتیٗ    رٚی حاِت

اس دستٝ ستیٓ سٙستٛر ٚ تذ٘تٝ را     4پایٝ 

ِٚت  12ا٘ذاسٜ تٍیزیذ. تایذ ِٚتاص تزاتز تا 

تٛد، دستٝ سیٓ ٔزتٛعٝ  0تاضذ. اٌزِٚتاص 

 را ٔتٙاسة تا ٘مطٝ تعٕیز وٙیذ.

 

 

 تزرسی سیگٌال سٌسَر اکسیضى عقة -1

a) ( ٝدر حاِت سٛئیچ تستLOCK وا٘ىتٛر ،)

 را خذا وٙیذ. ECMسٙسٛر ٚ وا٘ىتٛر 

b)  ٚ ِٜٔٛتی ٔتز را رٚی حاِت تٛق لزار داد

اس وا٘ىتٛر سٙسٛر  2اتصاَ تیٗ پایٝ 

را  ECMاس وا٘ىتٛر  21اوسیضٖ ٚ پایٝ 

تزرسی وٙیذ، اٌز اتصاَ تزلزار ٘ثٛد، دستٝ 

سیٓ ٔزتٛعٝ را ٔغاتك تا ٘مطٝ تزرسی ٚ 

  تعٕیز وٙیذ.
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 یعموم یبررس

14- 15 

ذًِ سیگٌال سٌسَر تزرسی اتصال ت -2

 اکسیضى عقة

a) ( ٝدر حاِت سٛئیچ تستLOCK ،)

وا٘ىتٛر دستٝ سیٓ سٙسٛر اوسیضٖ 

 عمة را خارج وٙیذ.

b)  ِٝٔٛتی ٔتز را رٚی حاِت تٛق ٌذاضت

اس وا٘ىتٛر سٙسٛر  1ٚ اتصاَ تیٗ پایٝ 

اوسیضٖ ٚ تذ٘ٝ را تزرسی وٙیذ. اٌز 

ٔتصُ ٘ثٛد، دستٝ سیٓ را ٔغاتك تا 

 عٕیز وٙیذ.٘مطٝ تزرسی وزدٜ ٚ ت
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 یابی بیع

14- 16 

 عیة یاتی

 جذٍل عالئن عیة یاتی

 خذَٚ سیز ضٕا را در تطخیص ٚ پیذا وزدٖ خغا ٚ ٔحُ خغا وٕه  ٔی وٙذ.

 اقذام پیشٌْادی هَاردتزرسی عالئن

 ضیز تزلی وٙسیتز وار ٕ٘ی وٙذ.

سیستٓ وٙتزَ   - 14تٝ تخص  سٛختٍی فیٛس -1

عیة یاتی  –عیة یاتی  –آالیٙذٌی 

. ضیز تزلی 1خغا ٔزاخعٝ وٙیذ.)

 وٙسیتز وار ٕ٘ی وٙذ(

 ضیز تزلی وٙسیتز -2

 اتصاَ وٛتاٜ یا تاس دستٝ سیٓ -3

 ECUخزاتی  -4

ٌزفتٍی سیستٓ تٟٛیٝ ٔثثت ٔحفظٝ ًِٙ 

(PCV) 

سیستٓ وٙتزَ آالیٙذٌی  -14تٝ تخص  PCVٌزفتٍی ضیز  -1

عیة یاتی خغا ٔزاخعٝ  –عیة یاتی  –

. ٌزفتٍی سیستٓ تٟٛیٝ ٔثثت 2وٙیذ.)

 ًٙ(ٔحفظٝ ِ

 PCVٌزفتٍی ِِٛٝ ی  -2

 سٙسٛر اوسیضٖ وار ٕ٘ی وٙذ.

سیستٓ وٙتزَ آالیٙذٌی  -14تٝ تخص  سٛختٍی فیٛس -1

عیة یاتی خغا ٔزاخعٝ  –عیة یاتی  –

. سٙسٛر اوسیضٖ وار ٕ٘ی 3وٙیذ.)

 وٙذ.(

 اتصاَ وٛتاٜ یا تاس دستٝ سیٓ -2

 خزاتی سٙسٛر اوسیضٖ -3

 ECUخزاتی  -4

 عیة یاتی خطاّا

 کٌسیتز کار ًوی کٌذ.شیز تزقی  -4

 ًتایج تزرسی هَارد تزرسی هزاحل

 دستٛراِعُٕ خزاب ٘زٔاَ الذاْ ٔمذٔاتی 0

 

تا استفادٜ اس اسىٙز عیة یاب عّٕىزد ضیز تزلی 

 وٙسیتز را تزرسی وٙیذ.

تزرسی  –وٙتزَ آالیٙذٌی  – 14)تٝ لسٕت 

 تزرسی ضیز تزلی وٙسیتز ٔزاخعٝ وٙیذ( –عٕٛٔی 

پایاٖ عیة 

 یاتی

تزلی وٙسیتز ضیز 

 وار ٕ٘ی وٙذ.
 تزٚیذ. 1تٝ ٔزحّٝ ی 

 دستٛراِعُٕ خزاب ٘زٔاَ تزرسی فیٛس 1

 

 فیٛس ضیز تزلی وٙسیتز را تزرسی وٙیذ.

تزرسی  –وٙتزَ آالیٙذٌی  – 14)تٝ لسٕت 

 تزرسی ضیز تزلی وٙسیتز ٔزاخعٝ وٙیذ( –عٕٛٔی 
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14- 17 

 ًتایج تزرسی هَارد تزرسی هزاحل

2 FS47 َراِعُٕدستٛ خزاب ٘زٔا 

 را تزرسی وٙیذ. FS47ٔذار  
 3تٝ ٔزحّٝ ی 

 تزٚیذ.

ٔذار اتصاَ وٛتاٜ 

 دارد.

ٔغاتك تا ٘مطٝ، دستٝ سیٓ 

ٔزتٛعٝ را تزرسی ٚ تعٕیز 

وٙیذ. ٚ فیٛس را تعٛیض 

 وٙیذ.

 دستٛراِعُٕ خزاب ٘زٔاَ تزرسی ضیز تزلی وٙسیتز 3

  
 4تٝ ٔزحّٝ ی 

 تزٚیذ.

ضیز تزلی وٙسیتز 

 آسیة دیذٜ است.

 ٛیض ضٛد.تع

سیستٓ  – 14)تٝ لسٕت 

ضیز  –وٙتزَ آالیٙذٌی 

تعٛیض  –تزلی وٙسیتز 

 ٔزاخعٝ ضٛد(

 دستٛراِعُٕ خزاب ٘زٔاَ تزرسی دستٝ سیٓ ضیز تزلی 4
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 تریکنس

14- 20 

 کٌسیتز

 تعَیض

 تاس کزدى کٌسیتز -4

a) .خٛدرٚ را تا خه تاال تثزیذ 

b)  ضیًّٙ اتصاَ اس ِِٛٝ ی تٟٛیٝ ی وٙسیتز

 (1را خارج وٙیذ. )

c) ( .2ضیًّٙ تخارات سٛخت را خذا وٙیذ) 

تست الستیىی ضیًّٙ اتصاِی را تاس وٙیذ ٚ 

 ضیًّٙ اتصاَ را اس خای خٛد تیزٖٚ تىطیذ.

 

 
 

 

 

d) ( َتیٗ تان ٚ وٙسیتز را 3ضیًّٙ اتصا )

خذا وٙیذ. تست الستیىی ضیًّٙ اتصاِی را 

تاس وزدٜ ٚ ضیًّٙ اتصاَ را اس خای خٛد 

 تیزٖٚ تىطیذ.

e) ٕٛعٝ ٚس٘ٝ تعادَ را تاس وزدٜ ٚ پیچ ٞای ٔد

 ٚس٘ٝ تعادَ را خارج وٙیذ.
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 تریکنس

14- 21 

 

f)  ٚ پیچ ٞای ٍٟ٘ذار٘ذٜ ی وٙسیتز

ٔدٕٛعٝ ی تزاوت را تاس وزدٜ ٚ 

وٙسیتز را تٝ ٕٞزاٜ تزاوت خارج 

 وٙیذ.

 
 

g)  پیچ ٞای تزاوت تشري وٙسیتز را تاس

 وزدٜ ٚ تزاوت تشري را خارج وٙیذ.

 

 

h) ا تاس پیچ ٞای تزاوت وٛچه وٙسیتز ر

 وزدٜ ٚ تزاوت وٛچه را خارج وٙیذ.
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 ًصة دٍتارُ ی کٌسیتز -0

a)  تزاوت وٛچه وٙسیتز را در خای

خٛد ثاتت وزدٜ ٚ پیچ ٞای آٖ را 

 تثٙذیذ.

 6N.m – 8N.mگشتاٍر 9 

 

 

 

b)  تزاوت تشري وٙسیتز را در خای

خٛد ثاتت وزدٜ ٚ پیچ ٞای آٖ را 

 تثٙذیذ.

 6N.m – 8N.mگشتاٍر 9 

 
 

c) تٝ ٕٞزاٜ ٔدٕٛعٝ ی  وٙسیتز را

تزاوت در خای خٛد ٘صة وزدٜ ٚ 

پیچ ٞای وٙسیتز را تستٝ ٚ سفت 

 وٙیذ.

 8N.m – 12N.mگشتاٍر 9 
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 تریکنس

14- 23 

d)  ٚس٘ٝ تعادَ عمة را در خای خٛد

٘صة وزدٜ ٚ پیچ ٞای آٖ را تستٝ 

  ٚ سفت وٙیذ.

 8N.m – 12N.mگشتاٍر 9 

 
 

e) ( َتست 1ضیًّٙ اتصا ٚ )

 الستیىی وٙسیتز را ٘صة وٙیذ.

f)  ضیًّٙ اتصاَ تثخیز سٛخت را

٘صة وزدٜ ٚ تا تست آٖ را تٝ 

 وٙسیتز ٔتصُ وٙیذ.

g) ( َتست 3ضیًّٙ اتصا ٚ )

الستیىی را در خای خٛد ٘صة 

 وٙیذ.
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14- 24 

 شیز تزقی کٌسیتز

 تعَیض

 تاس کزدى شیز تزقی کٌسیتز -4

a)  سٛئیچ را در حاِتLOCK  لزار

 دٞیذ.

b)  واٚر ٔحافظ )دوٛری( ٔٛتٛر را تاس

 وٙیذ.

تشییٙات  داخّی ٚ  – 81لسٕت )تٝ 

تعٛیض  –واٚر ٔحافظ ٔٛتٛر  –خارخی 

 ٔزاخعٝ وٙیذ.(

 
c) ( ضیز تزلی وٙسیتز را خذا وٙیذ.1وا٘ىتٛر ) 

d)  .ی ٚرٚدی ضیز تزلی وٙسیتز را خذا وٙیذ ِِٝٛ 

 (2تست ِِٛٝ ی ٚرٚدی را ضُ وزدٜ ٚ ِِٛٝ ی ٚرٚدی را تاس وٙیذ. )

e) ( اس ضیز تزلی وٙسیتز3ِِٛٝ ی خزٚخی ) .را تاس وٙیذ 

 ( را تاس وٙیذ.3( را ضُ وزدٜ ٚ ِِٛٝ ی خزٚخی )3تست ِِٛٝ ی خزٚخی )

f) ( .4ضیز تزلی وٙسیتز را تاس وٙیذ) 

 

 ًصة دٍتارُ ی شیز تزقی کٌسیتز -0

a) .ضیز تزلی وٙسیتز را در خای خٛد لزار دٞیذ 

b) .وا٘ىتٛر ضیز تزلی وٙیتز را در خای خٛد ٘صة وٙیذ 

c) ٚی ضیز تزلی وٙسیتز ٘صة وزدٜ ٚ تست آٖ را سفت وٙیذ.ِِٛٝ ی ٚرٚدی ٚ تست آٖ را ر 

d) .ی خزٚخی ٚ تست آٖ را رٚی ضیز تزلی وٙسیتز ٘صة وزدٜ ٚ تست اٖ را سفت وٙیذ ِِٝٛ 

e)  تعٛیض ٔزاخعٝ  –واٚر ٔحافظ ٔٛتٛر  –تشییٙات  داخّی ٚ خارخی – 81لاب ٔحافظ ٔٛتٛر را تثٙذیذ. )تٝ لسٕت

 وٙیذ.(

 

 تزرسی -1

a) ٚ ٜتزرسی  –سیستٓ وٙتزَ آالیٙذٌی  – 14عّٕىزد ضیز تزلی را تزرسی وٙیذ. )تٝ لسٕت  ٔٛتٛر را رٚضٗ وزد

 تزرسی ضیز تزلی وٙسیتز ٔزاخعٝ وٙیذ.( –عٕٛٔی 
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 ستیکاتال

14- 25 

 کاتالیست

 تعَیض

 تعَیض کاتالیست -4

a)  سٛئیچ را در حاِتLOCK .لزار دٞیذ 

b)  سیستٓ  – 14سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ را تاس وٙیذ. )تٝ لسٕت 

 ر اوسیضٖ خّٛ، تعٛیض ٔزاخعٝ وٙیذ.(سٙسٛ –وٙتزَ آالیٙذٌی 

c)  ٗپیچ ٞای ٍٟ٘ذار٘ذٜ ی اتصاَ تی

( 2( ٚ ٔٙثع اٌشٚس عمة )1واتاِیست )

را تاس وزدٜ ٚ ٚاضز آب تٙذ را خارج 

 وٙیذ.

 رإٞٙا:

اس ٚاضز آب تٙذ دٚتارٜ استفادٜ ٘ىٙیذ 

ٚ در ٍٞٙاْ ٘صة آٖ را تا یه 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛ تعٛیض وٙیذ.

 
 

d)  تاالی پیچ ٞای صفحٝ ی حزارتی

 واتاِیست را تاس وٙیذ.

ٚ صفحٝ ی حزارتی تاالی واتاِیست را 

 خارج وٙیذ.

e)  ٟٔزٜ ٞای ٍٟ٘ذار٘ذٜ ی واتاِیست را تاس

وزدٜ ٚ واتاِیست ٚ ٚاضز آب تٙذ را خارج 

 وٙیذ.

 رإٞٙا:

اس ٚاضز آب تٙذ دٚتارٜ استفادٜ ٘ىٙیذ ٚ 

در ٍٞٙاْ ٘صة آٖ را تا یه ٕ٘ٛ٘ٝ ی 

 ٘ٛ تعٛیض وٙیذ.

 

 

 کاتالیستًصة  -0

a) .واتاِیست ٚ ٚاضز را تزرٚی ٔٛتٛر ٘صة وزدٜ ٚ ٟٔزٜ ٞای آٖ را تستٝ ٚ سفت وٙیذ 

 35N.m – 40N.mگشتاٍر 9 
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 ستیکاتال

14- 26 

b) .صفحٝ حزارتی واتاِیست را ٘صة وزدٜ ٚ پیچ ٞای آٖ را تستٝ ٚ سفت وٙیذ 

 15N.m – 20N.mگشتاٍر 9 

 

c) ی آٖ را تستٝ ٚ سفت وٙیذ.ٚاضز تیٗ واتاِیست عمة ٚ ٔٙثع اٌشٚس عمة را ٘صة وزدٜ ٚ پیچ ٞا 

 65N.m – 85N.mگشتاٍر 9 

 

d)  سیستٓ وٙتزَ آالیٙذٌی، سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ، تعٛیض ٔزاخعٝ  – 14سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ را ٘صة وٙیذ. )تٝ لسٕت

 وٙیذ.(

 

 تزرسی -1

a)  ٛٔی، سیستٓ وٙتزَ آالیٙذٌی، تزرسی عٕ – 14ٔٛتٛر را رٚضٗ وزدٜ ٚ عّٕىزد واتاِیست را تزرسی وٙیذ. )تٝ لسٕت

 تزرسی واتاِیست ٔزاخعٝ وٙیذ(
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 PCV ریش

14- 27 

 PCVشیز 

 تعَیض

 PCVتاس کزدى شیز  -4

a)  سٛئیچ را در حاِتLOCK .لزار دٞیذ 

b) وٙیذ تاس را ٔٛتٛر( دوٛری) ٔحافظ واٚر. 

 ٔحافظ واٚر – خارخی ٚ داخّی – 81 لسٕت تٝ)

 .(وٙیذ ٔزاخعٝ تعٛیض – ٔٛتٛر

c)  تست ضیًّٙ ضیزPCV  ٚ ٜرا ضُ وزد

 را خذا وٙیذ. PCVضیز ضیًّٙ 

 
 

d)  ضیزPCV .را خذا وٙیذ 

 
 PCVًصة شیز  -0

a)  ضیزPCV .را در خای خٛد لزار دٞیذ 

b)  ضیًّٙ را در خای خٛد ثاتت وزدٜ ٚ تستPCV .را تستٝ ٚ سفت وٙیذ 

c)  سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ، تعٛیض  –سیستٓ  وٙتزَ آالیٙذٌی  – 14سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ را ٘صة وٙیذ. . )تٝ لسٕت

 ٙیذ.(ٔزاخعٝ و
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 جلو ژنیاکس سنسور

14- 28 

 سٌسَر اکسیضى جلَ

 تعَیض

 تاس کزدى سٌسَر اکسیضى جلَ -4

a)  سٛئیچ را در حاِتLOCK .لزار دٞیذ 

b) وٙیذ تاس را ٔٛتٛر( دوٛری) ٔحافظ واٚر. 

 واٚر – خارخی ٚ داخّی – 81 لسٕت تٝ)

 .(وٙیذ ٔزاخعٝ تعٛیض – ٔٛتٛر ٔحافظ

c) .وا٘ىتٛر سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ را خذا وٙیذ 

d) اس وٙیذ.سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ را ت 

 
 

 ًصة سٌسَر اکسیضى جلَ -0

a) .سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ را در خای خٛد ٘صة وٙیذ 

 38N.m – 42N.mٌطتاٚر ; 

b) .وا٘ىتٛر سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ را ٘صة وٙیذ 

c)  سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ، تعٛیض ٔزاخعٝ  –سیستٓ وٙتزَ آالیٙذٌی  – 14سٙسٛر اوسیضٖ خّٛ را ٘صة وٙیذ. )تٝ لسٕت

 وٙیذ.(
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14 

 عقب ژنیاکس سنسور

14- 29 

 عقة سٌسَر اکسیضى

 تاس کزدى سٌسَر اکسیضى عقة -4

a)  وٙسَٛ/داضثٛرد، وٙسَٛ، تعٛیض ٔزاخعٝ وٙیذ.( – 84سیز داضثٛرد را تاس وٙیذ. )تٝ لسٕت 

b)  وا٘ىتٛر سٙسٛر اوسیضٖ عمة را خذا

 وٙیذ.

 
 

c)  ٚ ٜسٙسٛر اوسیضٖ عمة را تاس وزد

 سٙسٛر را خارج وٙیذ.
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 عقب ژنیاکس سنسور

14- 30 

 ًصة سٌسَر اکسیضى عقة -0

a)  اوسیضٖ عمة اس سٛراخ ٔٛ٘تاص، سٙسٛر

 را عثٛر دٞیذ.

b) .سٙسٛر اوسیضٖ عمة را تاس وٙیذ 

 40N.m – 60N.mگشتاٍر 9 

 

 

 
  تَج8ِ

درٌّگام ًصة سٌسَر، فاصلِ تیي سین سٌسَر ٍ تست آى رعایت شذُ تا اس کشیذگی سین جلَگیزی 

 شَد. ٍ ًثایذ دستِ سین اس تست خَد تیزٍى تیَفتذ

  

c) ذ.وا٘ىتٛر سٙسٛر اوسیضٖ عمة را ٘صة وٙی 

d)  داضثٛرد/وٙسَٛ، وٙسَٛ، تعٛیض ٔزاخعٝ وٙیذ84سیز داضثٛرد را تثٙذیذ) تٝ لسٕت ،(. 
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 یندگیآال کنترل ی لوله

14- 31 

 لَلِ ی کٌتزل آالیٌذگی

 تعَیض

 تاس کزدى لَلِ ی کٌتزل آالیٌذگی -4

a)  ضیًّٙ ارتثاعی تثخیز سٛخت را

تاس وٙیذ. تست ضیًّٙ را تاس 

وزدٜ ٚ ضیًّٙ را خارج وٙیذ. 

 )تیزٖٚ تىطیذ(

 
 

 

b) ضیز تزلی  ضیًّٙ ٚرٚدی اس

 وٙسیتز را خارج وٙیذ.

تست ضیًّٙ را تاس وزدٜ ٚ 

ضیًّٙ را خارج وٙیذ. )تیزٖٚ 

 تىطیذ(
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 یندگیآال کنترل ی لوله

14- 32 

c)  ٔاصَٚ ِِٛٝ ی وٙتزَ تثخیز سٛخت را

 اس تست خٛد خذا وٙیذ.

 

 
 

 تاس کزدى لَلِ ی کٌتزل آالیٌذگی -0

a)  ضیًّٙ ٚرٚد ٞٛا ٚ تست آٖ را رٚی

 ضیز تزلی وٙسیتز ٘صة وٙیذ.

 

 

 

b) ًّٙسٛخت تثخیز تست ٚ ضی 

 .وٙیذ ثاتت ٚ تستٝ را وٙسیتز
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 یندگیآال کنترل ی لوله

14- 33 

c)  وٙتزَ آالیٙذٌی را ٘صة ِِٝٛ

 وٙیذ.

 
 PVCتاس کزدى لَلِ ی هکش شیز  -1

a)  تست دٚ عزف ِِٛٝ ضیزPCV  ُرا ض

 وزدٜ ٚ ِِٛٝ را تاس وزدٜ ٚ خارج وٙیذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 PCVًصة لَلِ ی هکش شیز  -2

a)  تستٝ ٚ سفت وٙیذ.ِِٛٝ را ٘صة وزدٜ ٚ تست دٚعزف آٖ را 
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 ادداشتی
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 یادداشت
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