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 آهْزظ دضتْر العول اضتفادٍ از دریل ّاگي ُیذرّلیک

  Roc 512 HC-00 

 

 
 

 

 

 این آمٌؾنيب ثؽای اپؽاتٌؼىبی ظؼیل ًاگن ىیعؼًلیک اِلف کٌپکٌ ظؼ نظؽ گؽفتو نعه اقت . این آمٌؾنيب ظؼمٌؼظ ؼًنيبی

الیعامب  تمیییؽی قیبظه کیو تٌقیّ اپؽاتیٌؼ اندیب   ٬تنظیی  فهیبؼ  ٬ چکٌنگی زؽکت ً متع کبؼی ظقتگبه ٬ؼًنن ً ضبمٌل کؽظن 

میهٌظ ً ىیچنین العامب  زفبظتی ً ایینی الؾ  کو ثو ٌِؼ منظ  ثیو يیٌؼ  ىفتگیی ً ؼًؾانیو اندیب  میهیٌظ اؼا یو نیعه اقیت . 

 بییع .مؽاخمو نی مؽکؿ تطًًی تمییؽاتی ثؽای کكت اِالعب  ثیهتؽ ظؼ ؾمینو کبؼىبی ضعمبتی ظؼیل ًاگن ثو 

 ظقتٌؼ المیليبی ایینی ً العامب  ازتیبِی مؽثٌِ ثو ظقتگبه ؼا ثو ظلت مطبلمو فؽمبییع . ٬لجل اؾ ثو کبؼ گؽفتن این ظقتگبه 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 دضتْر العولِای ایوٌی ّ اقذاهات ادتیاطی

 

عیبتی ؼا کیو ثمیع اؾ ایین عالمیت این عالمت نیب ؼا اؾ ضطؽىبی ایینی کو ثو ًخٌظ ضٌاىع آمع ثؽزػؼ میعاؼظ . ىییهو اِال •∆

 نٌنتو نعه ؼا ثب ظلت ثطٌانیع .

 

  لجل اؾ ثو کبؼ ثؽظن ظؼیل ًاگن ظقیتٌؼ المیليیبی اپؽاتیٌؼ ؼا ثیو ظلیت مطبلمیو نیبیییع ً اؾ تٌيییو ای کیو ظؼ ایین ظقیتٌؼ

 المیليب اؼا و نعه اقت پیؽًی نیبییع .

 

 ضٌانب ثبنع .  مطیئن نٌیع کو ىیو ثؽگو ىبی ىهعاؼظىنعه ؼًی ظقتگبه تییؿ ً 

 

 .اِیینبن زبيل کنیع کو ىنگب  زفبؼی کؽظن ً زؽکت کؽظن ظقتگبه کكی ظؼ مسل کبؼ ظقتگبه زٌُؼ نعانتو ثبنع 

 

  . ىنگب  زفبؼی کؽظن ً زؽکت ظقتگبه اؾ کاله کبقکت ً يعاضفو کن اقتفبظه نیبییع 

 

 ینی مبؾاظ ( اؼا و نعه اقت ؼا چک کنیع . ثمع اؾ پبیبن ىؽ نیفت کبؼی لیكت آمٌؾنيبیی ؼا کو ظؼ ثطم ) کنتؽل ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 کلیًکات 

 

مديؿ ثو ییک ظکیل متسیؽم تییب  ىییعؼًلیک میجبنیع . ایین ظؼییل ًاگین تٌقیّ ییک نفیؽ ثیو کیبؼ    Roc 512 HC – 00ظقتگبه 

ثیو مينعقیی عییؽان ً انعاضتو میهٌظ کو ثب ظؼ نظؽ گؽفتن لبثلییت خبثیو خیبیی ً ظؼ ظقیتؽـ عییٌ  ثیٌظن آن ظؼ کبؼىیبی مؽثیٌِ 

ظؼخییو ثییو پيلییٌ  82اییین ظکییل   ٬قییبضت ًقییبؾ ثكیییبؼ منبقییت میجبنییع . ثییب کیییک تديیییؿا  ًیییده ً اتًییبل ظقییتگبه ظکییل متسییؽم 

 میچؽضع ً کیک میکنع کبؼ زفبؼی مٌثؽتؽ ثبنع . 

 

 

 

 هذل اضتاًذارد ایي هاغیي غاهل :

 

  یک نبقیBVB 126 HC – 00 

  ظقتگبه ؾندیؽه ای ىیعؼًلیکCFH – 712 - 03  

  چکم ىیعؼًلیکCOP 1238 LP 

  کیپؽقٌؼXA50   

 ؼًی ظقتگبه نًت میجبنع .

ثییو يییٌؼ  ىیییعؼًلیکی میجبنییع ً  ROC 512 HC – 00ىیییو کبؼکؽظىییبی ظقییتگبه  

لكیت نیؽًی مسؽکو قیكت  کو تٌقّ مٌتٌؼ ظیؿل ثو زؽکت ظؼمی آیع نیؽًی مٌؼظ نییبؾ آنیؽا تیبمین میکنیع. فهیبؼ ىیٌای ظاضیل 

 ROC 512کیپؽقٌؼ ظقتگبه تبمین میهٌظ کو این کیپؽقٌؼ ثو ًقیلو مٌتٌؼ ظیؿلی ثو کبؼ انعاضتو میهٌظ . ظقیتگبه  چبل تٌقّ

HC – 00    مديؿ ثو یک ظقیتگبه نیبیهیگؽ اتٌمبتییک ظؼ ثؽاثیؽ غؼا  ً لطمیب  فیٌالظی میجبنیع کیو قیٌؼاش قیؽمتو ؼا مكیعًظ

نع فهبؼ ؼًی نٌم قؽمتو متٌلف میهٌظ ً فهبؼ َؽثو کبىم می کؽظه اقت . اگؽ قؽعت چؽضم ثیم اؾ میؿان مٌؼظ نظؽ ثب

 یبثع تب ؾمبنی کو نٌم قؽمتو ثو ٌِؼ ِجیمی میچؽضع کبؼ زفبؼی ثبیع ثو ظلت اظامو پیعا کنع .

پف اؾ آن کبؼ زفبؼی ثو ٌِؼ ِجیمی اؾ قؽگؽفتو میهٌظ . ىؽؾمبن کو قیٌؼاش ىیبی قیؽ متیو مكیعًظ نیٌظ ایین چؽضیو ثیو ِیٌؼ 

 میهٌظ . ضٌظکبؼ تکؽاؼ

میلییتیؽ   3660ییب  3050( ً ثو ِیٌل  4/11یب  2/11میلییتؽ )  38یب  32اثمبظ ؼاظی کو ظؼ این ظقتگبه اقتفبظه میهٌظ ظؼ زعًظ  

 میلییتؽ افؿایم می یبثع .  48 – 76میجبنع ً لطؽ قؽ متو اؾ 

 

 



 

 اضافی دضتگاٍ :تجِیسات 

 ) خیع کننعه گؽظ ً غجبؼ ) گؽظگیؽ 

 یعؼًلیک پبیو نگيعاؼنعه ى 

  عیك قنح 

  . اثؿاؼی ضٌظکبؼ ثؽای خلٌگیؽی اؾ مكعًظ نعن نٌم متو ىنگبمی کو کبؼ زفبؼی ظؼ ضبم ؼـ اندب  میهٌظ 

  تديیؿا  َع یص 

  پبیو فٌالظی متو 

  پؽژکتٌؼ 

  ؼاظ گیؽىیعؼًلیکی 

  پیپ گبؾً یل ثؽلی 

  ثبؾًی چؽضبن ثؽای لیٌؼىبی ظقتگبه 

  مٌتٌؼىبی کهم ظً قؽعتو 

  ًینچ 

  تكیو ای ثؽای کیپؽقٌؼ  4کیت  قؽًیف 

 تبنک ىٌا 

 

 ًقػَ :

 راٍ کل قثل از رّغي کردى    

 

لجل اؾ ؼًنن کؽظن مٌتٌؼ ظیؿلی ثبیع ثؽؼقی ً الیعامبتی ؼا اندیب  ظىیی  تیب اؾ ًلیٌا پیهیبمعىبیی مبننیع تٌلیف ظؼ کیبؼً نمیى ً 

ؼ منظ  ً ىییؽاه ثیب الیعامب  ایینیی پیهیگیؽانو ضؽاثی غیؽ َؽًؼی ظقتگبىيب خلٌگیؽی کنی  . ثمُی اؾ این العامب  ثبیع ثو ٌِ

 اندب  نٌظ . 

 

 میؿان ؼًغن مٌتٌؼ ظیؿل ؼا چک کنیع ً ظؼ يٌؼ  لؿً  آنؽا پؽ کنیع . .1

میؿان ؼًغن ؼا اؾ ِؽیك ثبؼًمتؽىبی تؽاؾ کو ؼًی منجع ىیعؼًلیک لؽاؼ ظاؼنیع کنتیؽل کنییع ً ظؼ يیٌؼ  نییبؾ منجیع  .2

 ؼا پؽ کنیع . 

 یک ؼًغنکبؼی نبنک ؼا ثبؾثینی کنیع ً اگؽ الؾ  ثبنع آنؽا پؽ کنیع .ممعاؼ ؼًغن منجع ىیعؼًل .3

 میؿان ؼًغن کیپؽقٌؼ  ؼا ثؽؼقی کنیع عنع الؿً  آنؽا ظًثبؼه پؽ کنیع . .4

 



 ( . ثب ثبؾ کؽظن نیؽ تنظی  فهبؼ قیكت  ؼا ک  کنیع . 2لجل اؾ پؽ کؽظن منجع ) قؽثنع . ∆

 ( .   8نکل  5ل کنیع ً ظؼ يٌؼ  لؿً  آنؽا پؽ کنیع ) میؿان قٌضت مٌخٌظ ظؼ مطؿن گبؾً یل  ؼا کنتؽ  .5

 ثؽؼقی کنیع کو ىیو لیٌؼىبی کنتؽل ثو زبلت ضنثی ثبنع .  .6

 . ظقتٌؼ المیليبیی کو ظؼ ثطم )) کنتؽل ایینی مبؾاظ (( اؼا و نعه ؼا اخؽا کنیع . ∆

یدبظ قٌؼاش ً نکبف ظؼ قیبضتبؼ ظقیتگبه مب ثبیع مٌاظت لطمب  فؽقٌظه ً آقیت ظیعه ثبنی  چٌن این لطمب  میتٌانع ثبعث ا

 ً تؽکیعگی ً نکكتگی اثؿاؼ ً ؾانٌىبی خٌل ظاظه نعه نٌظ .

 

 

  

 

 میلو ای منعؼج ثؽای انعاؾه گیؽی  .1

  ظؼة مطؿن ؼًغن  .2

 

 4غکل                               

 

  

 کیتؽین . میؿان ؼًغن ىیعؼًلیک  ٬ثبؼًمتؽ میؿان  .1

 میؿان ؼًغن ىیعؼًلیک ثیهتؽین .  ٬ثبؼًمتؽ میؿان  .2

 ؼًغن ثؽگهتی  گیح فهبؼ .3

 ظمبقنح ً ؼًغن ىیعؼًلیکی  .4

  مطؿن پیپ ظقتی ثؽای ظًثبؼه پؽ کؽظن  .5

                       ؼًغن ىیعؼًلیکی  ٬نیؽ تطلیو  .6

 5غکل                                                                               فیلتؽ ىٌاکم  .7

 نک ظؼة تب .8

 قٌضت  ٬نیؽ تطلیو  .9

 پیپ ؼًغن ؾن .  فهبؼ  11                                مٌتٌؼ ظیؿل  ؼًغنفهبؼ   .10

 



 

  

 

  ظؼة مطؿن   . 1

 

 

  رّغٌکاری هخسى 6غکل                        

 

 

 ثبؼًمتؽ  .1

  مطؿن ظؼپٌل  .2

 نیؽ .3

 فهبؼ کیپؽقٌؼآمپؽ  .4

 زؽاؼ  کیپؽقٌؼ آمپؽ .5

 

                                                                                

 پوپ ُْای کوپرضْر 7غکل                                                                                                              

 

 المپيبی نبضى ثؽای مٌاؼظ ؾیؽ می ثبنع .      

 بِؽی ایؽاظ فنی ظؼ نبؼژ ث .1

 گؽمکن مٌتٌؼ .2

 فیٌؾ اتٌمبتیک     .3

 مٌتٌؼ ظیؿل  ٬فهبؼ پبیین ؼًغن  .4

 پبؼگی تكیو پؽًانو   .5

 ظمبی ثبالی مٌتٌؼ .6

         ضْرّ کوپر هْتْر دیسل٬صفذَ کٌترل  8غکل                                                                                 

 



 . پیم اقتبؼ   13                                      میؿان پبیین ؼًغن ىیعؼًلیک  .7

 . کلیع اقتبؼ   14                        کیپؽقٌؼ  ٬ظمبی ثبالی ؼًغن ضنک کننعه  .8

 ًلت  24. ضؽًخی الکتؽیکی  15                                                            قبعت کبؼ  .9

 . ظقتو گبؾ  16                                                        ظؼخو گبؾً یل  .10

 . قبعت کبؼ  17                                                             ظًؼ قنح  .11

 تٌلف اَطؽاؼی  .12

 

 رّغي کردى هْتْر دیسلی 

 خؽیبن ثبتؽی ىب ؼا ثو کبؼ ثینعاؾیع . ٬ثب اقتفبظه اؾ قٌ یچ  .1

تگبه : ثب خؽضبنعن قٌ یچ  ثو زبلت ؼًنن کنتیؽل کنییع کیو کلییعىبی ظقیتگبه ثیو ظؼقیتی کیبؼ میی لجل اؾ ؼًنن کؽظن ظق .2

تیب  1( ثبیع ؼًنن ثبننع. ثمع اؾ ثبؾکؽظن قیٌ یچ المپيیبی  1 – 8کننع . ًلتی قٌ یچ ؼًنن ثبنع ىیو المپيبی نبضى ) 

 .کو ثؽای نبؼژ ثبِؽی ً فهبؼ ؼًغن می ثبنع ثبیع ؼًنن ثبلی ثیبنع  4

 

چؽضبنعن قٌ یچ ثو زبلت ؼًنن مٌتٌؼ ظیؿلی ؼا ؼًنن کنیع ً ىیؿمبن ثب این کبؼ ظکیو ايلی ؼا فهیبؼ ظىییع ؾمیبنی  ثب .3

امب تب ؾمبنی کو المپ نبضى فهبؼ ؼًغن ؼًنن نجبنع ثبیع پیم اقیتبؼ  ؼا ٬کو مٌتٌؼ ؼًنن نع قٌ یچ ؼا ثؽگؽظانیع 

 فهبؼ ظىی  . 

 

 ( تا گرهکيرّغي کردى در آب ّ ُْای ضرد ) 

 

   کلیع ازتؽاق ؼا ؼًنن کنیع تب ؾمبنی کو المپ نبضى ضبمٌل میجبنع آنؽا فهبؼ ظىیع . ؾمبن ِجیمی ثیؽای گیؽ

 کؽظن مٌتٌؼ زعًظ یک ظلیمو می ثبنع .

 . ظکیو ايلی ؼا فهبؼ ظىیع تب مٌتٌؼ اقتبؼ  فمبل نٌظ 

 

مٌتیٌؼ ؼا ضیبمٌل کنییع ً  ٬نین ثبنیع کنتؽل کتیع کو ىیچکعا  اؾ المپيبی نبضى ؼًنن نجبنع . اگؽ زتی یک المپ ؼً .4

 علت آنؽا ثؽِؽف کنیع . 

 



 المپ نبضى ظً المپ ثو ؼنگ ؾؼظ ً نم المپ ظیگؽ لؽمؿ می ثبنع .  8اؾ 

اگؽ قنكٌؼ یکی اؾ المپيبی لؽمؿ ظاؼای نمیى ثبنیع مٌتیٌؼ ظیؿلیی ثیو ِیٌؼ ضٌظکیبؼ ضیبمٌل میهیٌظ . ثنیبثؽاین ثبییع ثیعًن 

کؽظن مدعظ ظقتگبه این نمى ثؽِؽف نٌظ  . ىؽنٌا ظقتکبؼی ظؼ ظقتگبه ثبییع میٌؼظ  ظقتکبؼی ظؼ ظقتگبه ً لجل اؾ ؼًنن

 تب یع اِلف کٌپکٌ ثبنع .

ثؽؼقی کنیع کو آمپؽ ؼًغن فیلتؽ ثبؾگهتی ؼل  ثبالیی ؼا نهبن نعىع. ىیچنین کنتؽل کنیع کو فیلتؽ فهبؼ مکبنیكی  َیؽثو  .5

 کنیع ً فیلتؽ ضؽاة ؼا تمٌیٍ کنیع . ای گؽفتو نجبنع .اگؽ فیلتؽ مكعًظ ثٌظ مٌتٌؼ ؼا ضبمٌل 

میییؿان فهیبؼ ) فیلتیؽ ؼًغین ثؽگهییتی ( ٬ظؼخییو قیبنتیگؽاظ ثبنیع ثیو قییجت کیبىم ظمیبی ؼًغین  20اگؽظمیبی ؼًغین کیتیؽاؾ  

 ظؼ این گٌنو مٌاؼظ نجبیع مٌتٌؼ ظیؿلی ؼا ضبمٌل کنی  . ٬افؿایم پیعا میکنع 

 ظًؼ ظؼ ظلیمو ثبنع . 1500ظًؼمٌتٌؼ ثبیع زعًظ  .6

ظؼخیو قیبنتی گیؽاظ 20ؼًغن تبنک ىیعؼًلیک ؼاؼًی  زؽاؼ  قنح ؼا ثؽؼقی کنیع . اگؽ ظمبی ؼًغین کیتیؽ اؾ ظمبی  .7

ظؼخو قبنتی گؽاظ ثؽقع.  20ثبنع لیٌؼکنتؽل مکبنیك  َؽثو ؼا ثو قیت ثبال ثچؽضبنیع تب ؼًغن گؽ  نعه ً ظمبی آن ثو  

 ثبؼ (. 2ظ ِجیمی ً نؽمبل ؼا نهبن ثعىع ) ؾیؽ عع ٬ظلت کنیع کو ثمع اؾ گؽ  نعن ؼًغن آمپؽفهبؼ ؼًغن ثؽگهتی 

 

 

 9غکل                                                                        

 فیلتؽ فهبؼ ؼًغن ىیعؼًلیک ؼفت  .1

 فیلتؽ ثؽگهت ىیعؼًلیک  .2

 

 

 

 



 خاهْظ کردى هْتْر دیسل  

ی ثعًن اقتفبظه ثیبنع . ؾمبنی کو ظقتگبه ثو ِیٌؼ میعاً  ً ثیؽای میع  لجل اؾ ضبمٌل کؽظن مٌتٌؼ اخبؾه ثعىیع کو آن ثؽای ظلبیم

 ٌِالنی کبؼ زفبؼی ؼا اندب  میعىع ثب اقتؽازت ظاظن ثو ظقتگبه کیک میکنی  کو ثبؼ اَبفی ؼًی قؽقیلنعؼىب  کبىم پیعا کنع .

 

 ضبمٌل میهٌظ . ظؼ مٌاؼظ اَطؽاؼی مٌتٌؼ ظیؿل مكتمییب  :  ًکتَ هِن

 

 ایی اًتقال ّ جاتَ ج

 ثكتو ثبنع . . ظلت کنیع کو پبیو نگيعاؼنعه ) اگؽ ثبؾاقت ( کبمال  ∆

 . مطیئن نٌیع کو ىیچ یک اؾ نیلنگيب الی ؾندیؽ چؽش گیؽ نکؽظه ثبنع . ∆

 مطیئن نٌیع ىنگبمی کو ظقتگبه ظؼ زبل زؽکت میجبنع کكی ظؼ مسل کبؼ ظقتگبه زٌُؼ نعانتو ثبنع . .∆

 تديیؿا  ً ًقبیلی کو ؼًی ؾندیؽىبی چؽش نًت نعه اقت نل نجبنع . ٬مب  . مطیئن نٌیع کو ىیچ یک اؾ لط∆

 . ثبؼ ظقتگبه ؼا ٌِؼی تنظی  کنیع تب نو ثو ؾمین ً نو ثو مٌانع ثبالی قؽ ظقتگبه مثل کبثل ثؽق َؽثو ای ًاؼظ نهٌظ.∆

 ٌاؾن مطلٌة ثؽقع.تب ظقتگبه ثو ت ٬ظؼ خبی منبقجی لؽاؼ گؽفتو اقت  ظکل ظقتگبه . اِیینبن زبيل کنیع کو ∆

 می ثبنع ظلت کنیع کو قیلنعؼىبی نٌقبن ؾندیؽ ثبؾ ثبنع .زؽکت . ًلتی ظقتگبه ظؼ زبل ∆

 

  ؾمبنی کو ظقتگبه ظؼ زبل زؽکت می ثبنع اىؽ  ىب ثبیع ثو آؼامی زؽکت کننع. تکبن نعیع اىؽ  ثبعیت میهیٌظ فهیبؼ غییؽ

 َؽًؼی ثؽ ؾندیؽ ظنعه ىب ً مٌتٌؼ ًاؼظ نٌظ .

 گبه ظؼ زبل چؽضم می ثبنع ثبیع ىؽظً ؾندیؽ ظؼزبل زؽکت ثبننع تب فهبؼ غیؽ عبظی ثؽؾندیؽىب ً ثع نو ؾمبنی کو ظقت

 ؾندیؽ ًاؼظ نهٌظ .

  میلو ثیبؼ ظقیتگبه ظؼ پبیییو ضیٌظ لیؽاؼ گییؽظ تیب فهیبؼ  ٬ًلتی چؽضم ظقتگبه کبمل نجبنع یب ؾمین پؽ اؾ پكتی ًثلنعی ثبنع

 ًاؼظ نهٌظ .ظکل ظقتگبه غیؽ َؽًؼی ثؽ 

 ٌکییو ظاؼای لبثلیییت خبثییو خییبیی متنییٌعی مییی ثبنیینع ثییو عنییٌان تديیییؿا  اضتیییبؼی ظؼ ظقییتؽـ لییؽاؼ  زؽکییت  تٌؼىییبیم

میگیؽظ. این ظقتگبه ٌِؼی ِؽازی نعه اقیت کیو ًلتیی ظقیتگبه زفیبؼی ظؼزیبل چیؽضم میی ثبنیع ظؼ قیؽعتيبی ثیبال ً 

 پب ین ظنعه ثتٌانع ثو ثبال ً پب ین زؽکت کنع .

 

 

 

 

 

 



 

 چپ لیٌؼزؽکت قیت  .1

 لیٌؼ زؽکت قیت ؼاقت  .2

 ثبالثؽنعه ثٌ    .3

 زؽکت ظىنعه فیع  .4

 گؽظاننعه فیع .5

 چؽضم ثٌ    .6

 ض  کننعه ثٌ   .7

 پبیو نگيعاؼنعه  .8

 نٌقبنعىنعه ؾندیؽچؽش   .9

 نٌقبن ؾندیؽ  –نیؽکنتؽل  .10

 اىؽ  کنتؽل ًینچ  .11

 ًینچ   –نیؽ فهبؼ نکن  .12

                                                              

                                                                                    

   پٌل کٌترل عقة  10غکل 
 

 

A                                                                                  ) قیلنعؼ نٌقبن چپ ثبؾ می ثبنع. ) تمعیل ؾمین :A : 

 

B   نٌقبن ؼاقت ثبؾ می ثبنع. ) تمعیل ؾمین (                                                                               : قلنعؼB : 

 

C    زفبؼی (                                                            –: ىؽ ظً قیلنعؼىبی نٌقبن ثكتو می ثبنع. ) زیل ً نملC :    

 

D  :   زفبؼی (                                                            :   –ىؽ ظً قیلنعؼىبی  نٌقبن ثكتو می ثبنع. ) زیل ً نملD 

 

 E                                              ) ىؽ ظً قیلنعؼىبی نٌقبن ثبؾ می ثبننع. ) انتمبل ظاظن :E  :                              

 

 

 

 

 

 

 



 تٌظین دفاری 

 ؼا ثو ٌِؼ مكتمی  ثو قیت پبیین ثچؽضبنیع (. 10نیؽنٌقبن ؾندیؽ ؼا ثجنعیع ) اىؽ  نیبؼه  .1

 ظقتگبه ؼا ظؼًَمیت مطلٌة لؽاؼ ظىیع . ٬ثب کیک ثٌ   ًقیلنعؼىبی خک ىبی ظقتگبه  .2

ثو لعؼی پبیین ثیبًؼیع کیو ثیو نیٌم قینگ  ظقتگبه ؼا ؼاه انعاؾی کنیع ً ظؼ مٌلمیت زفبؼی مكتمؽ کنیع . نٌم ظقتگبه ؼا .3

ثچكجع ً تکیو گبه ثبثت الؾ  ؼا فؽاى  آًؼیع .اگؽ ظقتگبه ظاؼای پبیو ثبثت نگيعاؼنعه ثبنیع ثیؽای افیؿایم اقیتسکب  آن ظؼ 

 ؾمینيبی قفت ثبیع پبیو ؼا پب ین ثیبًؼی  .

 بنع .لجل اؾ چؽضم ظقتگبه مطیئن نٌیع کو پبیو نگيعاؼنعه کبمال ثكتو نعه ث .∆

 . ىنگب  زفبؼی اؾ کاله کبقکت ً ًقبیل يعا ضفو کن اقتفبظه کنیع .∆ 

 تعْیض راد 

تؽتیییت تیٌالی میلیو ىییب ظؼ ؾندییؽ متیو ثبیییع  ٬ثیؽای اینکیو ؼاظىیب عیلکییؽظ ضیٌثی ظانیتو ثبنیینع ً ثیهیتؽ میٌؼظ اقییتفبظه لیؽاؼ گیؽنیع 

ثیؽ ایین اقیبـ ثبییع اًلیین ؼاظ ظؼ ؾندییؽه ؼا ثییؽًن متؽ زفبؼی تمیٌیٍ نیٌظ .  100ثؽای مثبل ظؼ ىؽ ٬ظؼفٌايل ؾمبنی ممین 

 ثکهی  ً آنؽا ثو عنٌان ؼاظ آضؽ ظؼ ؾندیؽه لؽاؼ ظىی  .   

 

 

 افؿایم فهبؼ ثبؼ ظقتگبه   =  زؽکت ظؼ خيت عمؽثو ىبی قبعتكنتؽل کننعه فهبؼ فیع                                   .1

 کبىم فهبؼ ثبؼ ظقتگبه    =  زؽکت ظؼخيت ضالف عمؽثو ىبی قبعت                                                                       

 گیج ُای فػار

 ظقتگبه  فیعفهبؼ  .2

 َؽثو فهبؼ  .3

 فهبؼ چؽضم  .4

 فهبؼ ىٌای  متو  .5

 :    َؽثو فهبؼ مکبنیك   ٬کلیع  .6

  F  ع نعه (     غؼا  خی متو ًثبؾ کؽظن ً ؼىب کؽظن ظؼ ؾمبن کبمل )َؽثو  :  فهبؼ مکبنیك 

  A        تنظی  کننعه ضٌظکبؼ فهبؼ مکبنیك  َؽثو   : 

  R     کبىم فهبؼ مکبنیك  َؽثو : 

 ظکیو تٌلف اَطؽاؼی  .7

 

 

 

 



 ظاضل چبل کلیع ٬ خیع کننعه گؽظ ً ضبم ٬ ىٌای  .8

 A زفبؼی ظؼ آة (        فهبؼ نیبؼ متو   :   ) ىنگب                                                                                     

  Bزبلت ضنثی      :           فیلتؽ (            ) تطلیو                                                                                    

 C:     پؽًانو مکم                                                                                                                           

   D:     پؽًانو مکم   -متو  قؽىٌای                                                                                                      

                                                                                                         

 

 

                               11غکل                                                                  

   A                      ایم    افؿ                                                    کنتؽل ثؽای فیع ضؽگٌنی             .9

 B              زبلت ضنثی                                                                                                                

 C                کبىم                                                                                                                      

 

  لیٌؼ فیع  .10

                     Aافؿایم                                                                                                             

 B                  زبلت ضنثی                                                                                                          

 C                 کبىم                                                                                                                 

 

 



 

 مکبنیك  َؽثو  .11

                                   A                   گؽ  کؽظن                                                                                                                                      

      B                  زبلت ضنثی                                                                                                                

  C        مکبنیك  َؽثو                                                                                                                     

 چؽضم   .12

  A              ) ثبؾ کؽظن ( چؽضم ظؼ خيت عمؽثو ىبی قبضت                                                                     

 B                    زبلت ضنثی                                                                                                              

  C                ) زفبؼی ( چؽضم ظؼ خيت ضالف عمؽثو ىبی قبعت                                                               

 

 نگعاؼنعه ثٌل  .13

 ؼاظ گیؽ  .14

 نگيعاؼنعه ؼاظگیؽ .15

 خک فیع .16

 ض  کننعه فیع  .17

 گؽظاننعه فیع  .18

 ثٌ  چؽضم  .19

 ثٌ  ثبالثؽظن  .20

 اَبفی  .21

 آهْزغِای تیػتر 

 تمییؽ ظؼقیكتیيبی ىیعؼًلیکی یب الکتؽًنیکی    

ب  ظقتکبؼی ظؼاتًبال  قیكتیيبی ىیعؼًلیکی ً الکتؽًنیکی ً یب خبثو خبیی ً تمٌیٍ آنيب َؽًؼی ثو نظؽ میؽقع کو ىنگ   

اندب  ىؽنٌا اتًبال  ظؼ قیكت  ثبیع ظؼىیو خنجو ىب ثب خؿ یبتی کو ظؼ نیٌظاؼ قیی  کهیی ً اتًیبال  اؼا یو نیعه اقیت ىیبىنیگ 

 ثبنع . 

بظه ای ثو نظؽ میؽقع امب ثعًن مهٌؼ  ثب ظیگؽان ً ثعًن تٌخو ثو نیٌظاؼ مٌؼظ ثسث اگؽ چو ظقتکبؼی ظؼ قیكت  کبؼً ؼًل ق

 میکن اقت مندؽ ثو ضطؽا  خعی ً يعمو ثو افؽاظ نٌظ .

 

اگؽ مؽظظ ىكتی  کو ؼًل نیب ظؼتمییؽ قیكت  ىیعؼًلیکی ً الکتؽًنیکی ؼًل يسیسی نییی ثبنیع ً ییب لطمیو ای ثبییع تمیٌیٍ 

 ثگیؽیع .نٌظ ثالفبيلو ثب مب تیبـ 

 ىؽنٌا تغییؽ ً ظقتکبؼی ظؼ قیكت  ثبیع مٌؼظ تب یع ًازع مكئٌل ِؽازی این ظقتگبه ثبنع .

  

 



 کٌترل فػار رّغٌکاری 

 5 – 10ظؼٌِل چؽضو زفبؼی ً ظؼ فٌايل ؾمبنی منظ  ثبیع فهیبؼ ؼًغنکیبؼی  ؼا کنتیؽل کنیی  . مییؿان ایین فهیبؼ ثبییع ثیین     

ثبؼ ثبنع پیپ ؼًغنکبؼی  ؼا ثؽؼقی میکنی  تب نمى مٌخٌظ ؼا پیعا کنی  ً اگیؽ الؾ   5تؽ اؾثبؼثبنع . اگؽ فهبؼ ؼًغنکبؼی  کی

 ثبنع ظقتگبه ؼا ىٌاگیؽی میکنی  .

 

 تٌظین فػار فیذ 

 ثب اقتفبظه اؾ قٌپبپ کبىم فهبؼ ٬ فهبؼ فیع  ؼا تنظی  میکنی  .

 فهبؼ منبقت ثؽای فیع ثبیع ثؽ اقبـ نؽایّ متعاًل ظؼ زفبؼی تنظی  نٌظ . 

  ثبؼ ثبنع . 80 – 100میؿان ايلی فهبؼ ثبیع زعًظ 

 .  اضتالال  مکبنیکی یب قطر مٌخعاؼ یب ظمبی ثبالی ثٌل نهبن ظىنعه این اقت کو ثبیع فهبؼ فیع ؼا ک  کنی 

  . اضتالال  ظؼمکبنیك  َؽثو  فهبؼغیؽعبظی ً ثبالی چؽضم نیبیبنگؽاین اقت کو فهبؼفیع ؼا ثبیع افؿایم ظىی 

 

 ر هکاًیطن ضرتَ تٌظین فػا

 . فهبؼ مکبنیك  َؽثو ثب اقتفبظه اؾ نیؽ فهبؼنکن تنظی  میهٌظ 

 . فهبؼ مکبنیك  َؽثو ثؽای کبؼ زفبؼی ممیٌلی ثب اقتفبظه اؾ پیچ ؼگالژ تنظی  میهٌظ 

 .فهبؼ کبىم یبفتو مکبنیك  َؽثو کو ظؼ ىنگب  اندب  اتًبال  اقتفبظه میهٌظ ثب اقتفبظه اؾپیچ ؼگالژ تنظی  میهٌظ 

   ؼا ثو زبلت  11عکف  6لجل اؾ تنظی  کلیعR  . ثچؽضبنیع 

 

 12غکل 

 نیؽىبی تنظی  فهبؼىبی مکبنیك  َؽثو ً قؽعت چؽضم 

 نیؽ فهبؼنکن ٬ فهبؼىبی مکبنیك  َؽثو  .1

                          A1زفبؼی کؽظن ِجیمی                  -. پیچ ؼگالژB 1  پیچ ؼگالژ٬ فهبؼ کبىم یبفتو . 

 کنتؽل ٬ قؽعت چؽضم قؽمتو   نیؽ .2

 



 

 تٌظین ضرعت گردظ ضرهتَ 

 

 ثب اقتفبظه اؾنیؽ کنتؽل ٬قؽعت چؽضم ؼا تنظی  میکنی  . .1

قؽعت گؽظل  منبقت قؽمتو ثكتگی ثو لطؽ نٌم متیو ً ًیدگیيیبی قینگ زفیبؼی ظاؼظ . ظؼ ایین میٌؼظ ثیب نؿظیکتیؽین  .2

 نیبینعگی اِلف کٌپکٌ مهٌؼ  کنیع.

 

 یوٌی اًتی جاهیٌگتٌظین کردى ضیطتن ا

 

 .قیكت  ایینی َع گؽیپبژ ثب اقتفبظه اؾ پؽنؽقٌ یچ تنظی  میهٌظ 

  . ایین پؽنؽقیٌ یچ قیكیت  ؼا کنتیؽل کیؽظه  ً ییک ؼیتییی ؼا منتمیل میکنیع تیب ظؼ مٌلیع َیؽًؼی فهیبؼ فییع متٌلیف نیٌظ

 ؾمبنی کو فهبؼ مٌخٌظ ظؼ قیكت  گؽظل قؽمتو افؿایم یبثع پؽنؽ قٌ یچ ؼاه می افتع. 

 ی  پؽنؽقٌ یچ عیعتب  ثكتگی ثو لطؽ قیؽمتو میٌؼظ اقیتفبظه ً نیٌا قینگ زفیبؼی ظاؼظ . ظؼ نتیدیو ؾمیبنی کیو نیؽایّ تنظ

 زفبؼی تغییؽ میکنع قٌ یچ ؼا ثبیع تنظی  کنی  .

  ثبیع ظؼ ؾمبن زفبؼی ًالمی قیٌ یچ ؼا تنظیی  کنیی  تیب ًیدگیی َیع گؽیپیبژ آن کیو ثیو يیٌؼ  ضٌظکیبؼ میجبنیع ثیو مییؿان

 ثبؼ کو ثبالتؽ اؾ میؿان فهبؼ گؽظل قؽمتو ظقتگبه میجبنع تنظی  میکنی  . 25ٌظًکلیع ؼا ظؼ فهبؼی زعًظ ضبيی فمبل ن

  اگؽ ظؼٌِل نؽایّ عبظی زفبؼی ثبؼىب اؾ قیكت  ایینی َع گؽیپبژؼا ثیبفتع میکن اقت مدجٌؼ نٌی  ثؽای اینکو چؽضو

 فؿایم ظىی  . زفبؼی اظامو یبثع ً یکنٌاضت ً ظا یی ثبنع ٬ فهبؼ مٌخٌظ ؼا ا

 

 هذل خرّج ُْای اضافی 

 ثؽای اینکو مطیئن نٌیع کو ىٌای قؽمتو تبمین میهٌظ ٬ ىنگب  زفبؼی ظؼ مكیؽىبی ضؽًخی ىٌای اَبفی اقتفبظه نکنیع.  

 

 قیكت  ایینی انتی خبمینگ  –پؽنؽقٌ یچ  .1

    A1                            پیچ تنظی .B 1 ميؽه لفل کن . 

 عپؽنؽ قٌ یچ فی .2

 پؽنؽقٌ یچ کنتٌؼ ؾمبن ٬ مکبنیك  َؽثو  .3
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 تْصیَ هفیذ در دفاری ترای ترطرف کردى ًقص ُا ّ هػکالت 

 ظمبی ثبالی کٌپلینگ  

 ثؽاقبـ میؿان تٌيیو نعه تنظی  کنیع . فهبؼ فیع ؼا کنتؽل کنیع ً آنؽا .1

 ظؼخو قبنتی گؽاظ اقت ٬ قؽعت چؽضم ثبیع کیتؽاؾ ممعاؼ تٌيیو نعه ثبنع. 150تب  100تب ؾمبنی کو ظمبی ثٌل ثین  .2

 کبىم میؿان زفبؼی  ظؼ زع مممٌل ً لبثل لجٌل ثبیع ثبنع 

 متو ثؽقع.  ثو ٌِؼ ِجیمی ًلتی قؽعت چؽضم کبىم یبثع ثبعث میهٌظ يعمو کیتؽی ثو قؽ 

 اگؽ زفبؼی ثب قؽعت پبیین اندب  نٌظ مكب ل ً مهکالتی پیم ضٌاىع آمع . .3

  ً فهبؼچؽضم ؼا ثؽؼقی  میکنی  . اگؽ این فهبؼ ظا ییب  ظؼ نٌقیبن ثبنیع ٬ مٌتیٌؼ ىییعؼًلیک  ثؿؼگتیؽی ؼا نًیت کنییع

 ظمبی کٌپلینگ ؼا مدعظا  کنتؽل کنیع . 

  مسک  تؽی ثین کٌپلینگ ً ؼؾًه ؼاظ ثو ًخٌظ می آیع .  ؾمبنی کو مٌتٌؼ چؽضم لٌی تؽ ثبنع اتًبال 

 ثو تعؼیح فهبؼ فیع ؼا افؿایم ظىیع . الجتو تب ؾمبنی کو این کبؼ ثبعث ایدبظ انسؽاف ظؼ زفبؼی نهٌظ آن ؼا اظامو میعىی  . .4

 اگؽکیبکبن مهکلی ظانتی  فهبؼ مکبنیك  َؽثو ؼا کبىم میعىی  . .5

 

 تاز کردى تْظ ُای راتط 

 ؾ کؽظن ثٌنيبی ؼاثّ مهکل ظاؼیع ٬ ىنگب  زفبؼی فهبؼ مکبنیك  َؽثو ؼا افؿایم ظىیع .اگؽ ظؼ ثب .1

 فهبؼ فیع ؼا کبىم ظىیع ٬ اگؽ این کبؼ ى  کیکی ثو نیب نکؽظ قؽعت چؽضم ؼا افؿایم ظىیع . .2

 اًذراف در دفاری چال  

   َؽثو مهکلتؽ نٌظ. انسؽاف ظؼ چبل ؾظن ثبعث میهٌظ کو تنظی  فهبؼ فیع ٬ قؽعت چؽضم ً فهبؼ مکبنیك

قمی کنیع تب زع میکن ثب فهبؼ پب ین فیع کنیع . اگؽ ظؼ ؾمبی کو ظمبی ثٌل ثبال میجبنع ً فهبؼ فیع پبیین اقت مهکلی پیم ثیبیع ٬ 

 العامبتی ؼا کو ثبیع ظؼ ظمبی ثبالی کٌپلینگ اندب  ظىیع ؼا مطبلمو کنیع . 

 

 ّ جک گرداى ًصة هجذد تْم 

ی ؼازت تؽ نٌظ ٬ ثبیع قیلنعؼ چؽضبن ثٌ   ؼاٌِؼی ًيل کنی  تب ظقیتگبه ثیٌ  زتیی ثیو ضیبؼج اؾ مسیعًظه ثؽای اینکو کبؼ زفبؼ

 اقکلت ؾندیؽ زؽکت کنع .

 

ظؼخو زؽکت کنع اقیتسکب   ظقیتگبه کیبىم میی یبثیع ٬ظؼ نتیدیو ثیؽای کیبىم ضطیؽ ًلیٌا زبظثیو ییب  2. ؾمبنی کو ثٌ  ثب نمبا ∆

 بؼ  ثو ظقتگبه ظؼ ىنگب  اتًبل ثبیع ظقتٌؼالمیليبی ؾیؽ ؼا مطبلمو کنیع.خلٌگیؽی اؾ آقیت ظیعن اپؽاتٌؼ یب ضك



 

 ىؽ ظً قیلنعؼىبی نٌقبن ؾندیؽ ؼا لفل کنیع .  .1

 تب اینکو قٌضت ظؼ خلٌی ثعنو ؾندیؽ افؿایم یبثع .   Aقیلنعؼ چؽضبن ثٌ  ؼا ثبؾ کنیع .  .2

 فهبؼ ؼا ک  کنیع تب اینکو ظقتگبه مسک  ؼًی ؾمین لؽاؼ ثگیؽظ . .3

 ئن نٌیع کو ظیگؽ قٌؼاضيبی اتًبل ؼًی این لطمو کثیف ً ؾنگ ؾظه نجبنع .مطی .4

 پین ؼا ثؽظاؼیع   C ثؽای پین قیلنعؼ           B         پیچ لفل ؼا ثبؾ کنیع .  .5

 قیلنعؼ چؽضبن ثٌ  ؼا آة ثنعی کنیع تب اینکو ععقی قیلنعؼ ثب قٌؼاش متو ظؼ ثطم ظیگؽ ى  تؽاؾ ثبنع. .6

 لت قٌؼاش کنیع ً آنؽا ثب اقتفبظه اؾ پیچ لفل قفت کنیع .پین قیلنعؼ ؼا ثو ظ .7

       

A               ٌقیلنعؼ چؽضبن ث : 

B              پیچ لفل کن : 

C              پین قیلنعؼ : 

 

 

 

 

 

 14غکل                                                                                                    

 عالهت ًقص دضتگاٍ 

ظقتگبه ظؼیل ًاگن مديؿ ثو یک قیكت  نیبیهگؽ ثیؽای نهیبن ظاظن نمیى ظقیتگبه میی ثبنیع کیو ثیو مٌخیت آن ؾمیبنی کیو  .1

 ایؽاظی ظؼ آن ثو ًخٌظ آیع المپيبی نبضى ؼًنن میهٌظ.

یؽ ظؼ ظقتگبه ثو ًخٌظ آیع ثؽای خلٌگیؽی اؾ ایدبظ آقیجيبی ثمعی ثو ظقتگبه ؾمبنی کو ىؽ یک اؾ ایؽاظىب ً نمى ىبی ؾ .2

 ( 8مٌتٌؼ ظیؿل ثو ٌِؼ ضٌظکبؼ ضبمٌل میهٌظ ) نکل 

 فیٌؾ ضٌظکبؼ فمبل نعه اقت . .3

 فهبؼ پبیین ؼًغن . .4

 تكیو پؽًانو پبؼه نعه اقت . .5

 ثیم اؾزع گؽ  کؽظن مٌتٌؼ ظیؿل  .6

 ممعاؼ ثكیبؼ پبیین ؼًغن ىیعؼًلیکی  .7

 ظمبی ثبالی ؼًغن کیپؽقٌؼ .8

 

 

 



 

 

اظ فنی نٌظ . لجل اؾاینکو کبؼ ثب ظقتگبه ؼا اظامو ظىی  ٬ ثبیع مسل ایؽاظ فنی ؼا پیعا کؽظه ً آنؽا ثؽِیؽف اگؽ ظقتگبه ظچبؼ ایؽ

کنی  . اگؽ نیب ظؼمٌؼظ ؼًل يسیر کبؼ ثب ظقتگبه ظچبؼ تؽظیع ىكتیع ٬ لجل اؾ ظقتکبؼی قیكت  ظاؼای ایؽاظ فنی ثب مب تیبـ 

 ثگیؽیع تب تٌيیو الؾ  ؼا ثو نیب اؼا و ظىی  .

 تالل ثؽای کٌتبه کؽظن این چؽضو یب اىییت نعاظن ثو ایؽاظ فنی يعمب  ثبنٌیو خعی ثو ظقتگبه ًاؼظ میهٌظ .  

 دول ّ ًقل ّ جاتَ جایی 

 تکطل کردى 

فجل اؾ ثٌکكل کؽظن ظقتگبه ثبیع ىؽ ظًچؽش ظقتگبه ؼا ضالو کنیی  . ظؼ ًالیع ثیب ثؽظانیتن ؼًکیم ً خبثیو خیبیی مسیٌؼ ؼؾًه   

 ا اندب  میعىی  . ظاؼ این کبؼ ؼ

 ظؼ ؾمبن مٌنتبؾ کؽظن لطمب  متنبًة ثبیع میؿان ؼًغن ىؽ گیؽثکف چؽش ؼا کنتؽل کنی  ً ظؼ يٌؼ  لؿً  آنؽا پؽ کنی  .

 کیلٌمتؽ ثؽ قبعت نیی تٌانی  ظقتگبه ؼا ثٌکكل کنی  . 10ثب قؽعتی ثیم اؾ 

 تاال تری 

 ب اینکو ظؼ ؾمبن ثبال کهیعن خبیگبه ثعنو ؾندیؽ تغییؽ نکنع.( . ت 10نکل  10. خک ىبی نٌقبن چؽش ؼا ثجنعیع ) اىؽ  ∆

قیكت  ثٌ  ؼا ٌِؼی لؽاؼ ظىیع تب ظقتگبه تب زع میکن مسک  ثبنیع . ایین کیبؼ ثبعیث میهیٌظ ظقیتگبه تیٌاؾن ً مؽکیؿ ثمیل  .1

 مٌؼظ نظؽ ؼا ثو ظقت آًؼظ . 

ؽضيبی عمجی لؽاؼ ظىیع . اثمبظ این تكیو یک تكیو ؼا ؾیؽ لجو عمجی چؽضيبی خلٌ ً تكیو ظیگؽ ؼا ظؼ ؾیؽ لجو خلٌیی چ .2

 تن ثبؼ ثب زٌؾه اِیینبن ضٌة ثبنع .  7ثؽای ثلنع کؽظن زعالل 

لجل اؾ ثبال ثؽظن ثو ظلت کنتؽل کنیع ىنگبمی کیو تكییو ىیب قیفت نیعه انیع ً ییب ؾییؽ ثیبؼ لیؽاؼ ظاؼنیع نییلنگيب ً اىؽميیبی  .3

 کنتؽل ً ظیگؽ لطمب  ظچبؼ مهکل ً آقیت ظیعگی نهٌنع . 

 . ظلت کنیع کكی نؿظیک ظقتگبه نجبنع . ∆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15غکل                                                                                                       



 

 طرح تعویر ّ ًگِذاری 

. یک خٌنکبؼ مدیبؾ ثبییع کیبؼ خٌنیکبؼی ؼا . تنيب مينعقبن ً مکبنیکيبی ثب تدؽثو ً آننب ثو ظقتگبه میتٌاننع آنؽا تمییؽ کننع ∆

 اندب  ظىع ً ثتٌانع ِجك اقتبنعاؼظىبی ثبالیی کو مٌؼظ نیبؾ لطمب  زفبظتی ضبو میجبنع خٌنکبؼی کنع .  

 لجل اؾ تمییؽ کؽظن ٬ ظقتگبه ثبیع ثو ظلت ثؽؼقی نٌظ ً کبؼ تمییؽ مٌؼظ تب یع مكئٌلین ًیده ثبنع .

 اندب  کبؼىبی تمییؽی ؼًؾانو ً ىفتگی تٌقّ اپؽاتٌؼ ؼا اؼا و میعىع .  ِؽذ ؾیؽ ظقتٌؼالمیليبی الؾ  ثؽای

 تٌَیر ظاظه نعه اقت . « العامب  تمییؽی ًیده » آمٌؾنيبی ًیده ثو اضتًبؼ ظؼ ثطم 

 کٌترل ایوٌی 

 لجل اؾ نؽًا ىؽ نٌثت کبؼی ثبیع مٌاؼظ ؾیؽ ؼا چک کنی  :

 تگبه میهٌنع .يعمبتی کو ثبعث ایؽاظ فنی ً نکكتگی ظؼ قبضتبؼ ظق .1

 قبیم ً ضطؽاتی کو پف اؾ آن ثو ًخٌظ می آیع . .2

 تؽکیعگی ً نکكتگی ًقبیل ً لطمب  ً لكیتيبی خٌنکبؼی نعه . .3

اگؽ فهبؼ ؾیبظ ً غیؽ عبظی ثؽ ؼًی ظقتگبه ظؼیل ًاگن ًاؼظ نٌظ لطمب  َیؽًؼی ثیؽای زییل ثیبؼ ظچیبؼ آقییت ضٌاىنیع نیع ٬ 

 بی ؾیؽ ثكیبؼ مي  می ثبنع . ثنبثؽاین اؾ نمطو نظؽ زفبظتی کنتؽل لكیتي

 

 فیع  .1

 ثٌ  .2

 اتًبال  چؽضيب  .3

 نگيعاؼنعه ثٌ   .4

 نگيعاؼنعه فیع .5

 چکم ً گيٌاؼه  .6

 ؾندیؽ فیع .7

 اتًبال  فیع .8

 خبی اپؽاتٌؼ .9

 ًینچ  .10
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 چکاپ ُفتگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ضؽاثی یب تؽم چکبپ خيت  نگيعاؼنعه فیع –ثٌ   –فؽی  

 چکبپ خيت نعانتن ؼًغن ؼیؿی  گیؽ ثکكيبی زؽکت 

 چکبپ خيت ؼًغنکبؼی  ثٌل خلٌی چکم 

 چکبپ زد  ؼًغن  تبنک کیپؽقٌؼ 

 چکبپ خيت انعاؾه ؼًغن  ؼًغن مٌتٌؼ 

 چکبپ خيت قالمت  فیلتؽ گبؾً یل 

 چکبپ خيت تییؿ کؽظن  فیلتؽ ىبی ىٌا 

 آن پؽ کؽظن  مطؿن قیكت  ؼًغنکبؼی 

 چکبپ خيت نل نجٌظن ً عع  ؼًغن ؼیؿی  نیلنگيب ٬ لٌلو ىب ً قیكت  ىٌا

 چکبپ زد  ؼًغن ً پؽکؽظن آن  تبنک ىیعؼًلیک 

 چکبپ خيت عع  ؼًغن ؼیؿی  ًلٌىب ٬ نیلنگيب ً لٌلو ىبی ىیعؼًلیک 

 چکبپ خيت عیلکؽظظ ً عع  نهتی  خکيبة ىیعؼًلیک 

 ٌظن فیلتؽ چکبپ خيت تییؿ ث فیلتؽىبی ىیعؼًلیک 



 

 

 18غکل 



 

 ضاعت کار 40تعویرات ُفتگی تعذ از 
 

 ظقتٌؼ المیل ؼًل کنتؽل لكیتيبیی کو ثبیع کنتؽل نٌنع

   تمییؽا  ؼًؾانو 1- 13

  پؽ کؽظن ثب گؽیف گؽیف ضٌؼىب 20

ًؼلو ىب ً يفسو ىبی لفل کن  – 21

 خک 
  اتًبال  ٬ يعمب 

  ال اتًب ثٌ   – 22

 ظؼ يٌؼ  لؿً  ثب ؼًغن پؽ کنیع ؼًغن کبؼی گیؽثکف فیع – 23

 ؼاظ گیؽ – 24
اتًبال  ً عال   قبیم ؼا ثؽؼقی 

 کنیع
 

 ؼًغن کبؼی گیؽثکكيبی زؽکت  – 25
ؼا ؼًغن کبؼی کنیع تب ؼًغن اؾ ظؼپٌل ؼاثبؾ کنیع ًقیكت  

 قٌؼاش ثیؽًن ثؽیؿظ

 قفتی پیح ثغل ثنع چکم  – 26
یٌتٌن متؽميؽه ىبؼاقفت کنیع قپف اؾگهتبًؼ ن 300ثب گهتبًؼ

 نیٌتٌن متؽاقتفبظه کنیع 350

 250قفت کؽظن ثب گهتبًؼ  نیٌتٌن متؽ قفتی پیچ ىبی ؼاثّ – 27

 نیٌتٌن متؽ 65قفت کؽظن ثب گهتبًؼ  قفتی ميؽه ؼاثّ مٌتٌؼ ؼًتیهن – 28

 نیٌتٌن متؽ  220 قفت کؽظن ثب گهتبًؼ قفتی ميؽه ىبی عمت چکم – 29

 نیٌتٌن متؽ 145 قفت کؽظن ثب گهتبًؼ قفتی پیچ ىبی ؼًثنع ًلٌ – 30

 نیٌتٌن متؽ220 قفت کؽظن ثب گهتبًؼ قفتی پیچ ىبی اکٌمٌالتٌؼ – 31

 مطبؾن فهبؼ ثبال – 32
اگؽ ؼًغن ضبؼج نع  –ثبؾکؽظن گبؾ 

 ظیبفؽاگ  ؼا عٌٌ میکنی 
 تنيب ثب نیتؽًژن نبؼژ میکنی  

 نیٌتٌن متؽ  80گهتبًؼ  قفتی ميؽه قؽثنعمکبنیك  َؽثو–33

 نیٌتٌن متؽ 90گهنبًؼ  قفتی پیچ قؽثنعمکبنیك  َؽثو– 34

 نیٌتٌن متؽ 250- 350گهنبًؼظؼزعًظ  قفتی اتًبل نیلنگ ىٌا – 35

 ىیو مفًل ىبی لٌلو ظاؼ ً لفل ىبؼاؼًغن کبؼی کنیع  ؼًغن کبؼی  ثعنو ظقتگبه – 36

 کبؼآیی عیلکؽظ پیپ ؼًغنکبؼی – 37
ضٌظ ؼا پهت پیپ ؼًغنکبؼی لؽاؼ ظىیعً عیلکؽظ پیپ ؼا  انگهت

 زؽکت ظؼ ظلیمو (   30تب 20ثبظقت ازكبـ کنیع)

 ؾندیؽىبی ظقتگبه– 38
کهم ؾندیؽ٬ ظؼيٌؼ  نیبؾثب 

 گؽیف پؽمیکنی  .
 

  يعمو ٬ قبیم ٬ اتًبل  ِنبة ًینچ– 39

 بیین ثبنعمیلییتؽ ثو لكیت پ 10زؽکت ثبیعزعًظ  قبیم ٬ کهم  تكیو پؽًانو– 40

  ؼًغن کبؼی تیب  قطٌذ کهٌیی  فیع – 41

 ظؼيٌؼ  آقیت ظیعگی آنؽا تمٌیٍ کنیع  قبیم ً يعمو  قیكت  گؽظگیؽ – 42

  ثب ىٌای کیپؽقٌؼ تییؿ نٌظ فیلتؽىٌا٬  کیپؽقٌؼ٬ مٌتٌؼ ظیؿلی -43

  ثؽؼقی  اتًبال  لٌلو ىبی چنعؼاىی  فیلتؽىٌا٬کیپؽقٌؼ٬ مٌتٌؼظیؿلی -44

 



 

 ی ُیذرّلیکی ّ رّغٌِای تْصیَ غذٍرّغي ُا

 ًقاط  رّغي کاری تْصیَ ُا

ؼًغن ىیعؼًلیکی کو ثؽای کبؼىبی ممعن اقتفبظه میهٌظ ؼا ثیو کیبؼ ثجؽییع . ایین ؼًغین ثبییع ظاؼای ًیدگیيیبی ضیبو مبننیع 

. ظؼخییو َییع ؾنییگ ً َییع قییبیم ثبنییع ً ىیچنییین لبثلیییت خعاقییبؾی آة ً ىییٌا ؼانیییؿ ظانیینو ثبنییع  –ممییبً  ظؼ ثؽاثییؽ کییف 

 ًیكکٌؾیتی ثبیع مطبثك ثب ظمبی مسیّ اِؽاف ثبنع .

 

 ؾمبنی مو ظقتگبه ثب ظمبی پبیین کبؼ میکنع نًت تديیؿا  گؽ  کننعه تٌيیو میهٌظ .

ؼًغن زعاکثؽظمبی 

 ىیعؼًلیکی مطؿنظؼ
 ظؼخو ظمبی مسیّ قبنتیگؽاظ ظؼخو ًیكکٌؾیتی  ًیكکٌؾیتیفيؽقت 

 +25 تب+  40(77ثو  104) ISOVG 68 95کیتؽین  ( 167)  75

 0+ تب 25( 32تب  77) ISOVG 46 95کیتؽین  ( 149)  65

 -30تب  0( -22+ تب32) ISOVG 32 95کیتؽین  ( 131)  55

هخسى رّغي 

 ُیذرّلیکی

 . اؾ ؼًغن ىبی اثؿاؼ ىٌایی کو ظؼ ممعن ثو کبؼ میؽًظ اقتفبظه کنیع 

 ) فبؼنيبیع ( قبنتیگؽاظ ظمبی مسیّ                                              ظؼخو ًیكکٌؾیتی                        

                    46 -  32 ISOVG                                                   (59 4+ تب-  )20+  تب  15- 

                   100- 46  ISOVG                                                   (95   59تب   )15+   تب  35+ 

 هخسى رّغٌکاری

گیؽثکف فیع 

 گیؽثکكيبی زؽکت

 ) فبؼنيبیع ( قبنتی گؽاظ  ظمبی مسیّ ظؼ زین کبؼ    

 •  NLG 12. زعاکثؽ                                                           گؽیف ممیٌلی  100(  212)             

 افؿًظن لیتیٌ  ً مٌلیعیٌ                                                                                                        

 •. زعاکثؽ                                                          گؽیف نكٌؾتؽکیجی قعی  ً کلكی    140(  284)            

 ضذین ّکلطین اضتفادٍ کٌیذ .گریص ًطْز دردیي کارتْصیَ هیػْد از  عچکتا تْجَ تَ دهای دًذٍ  

 ظؼخو فبؼنيبیع(.284ظؼخو قبنتیگؽاظیب)140تٌيیو الؾ  ثؽای ؼًغن کبؼی ظؼظمبی مبکكیی  مسیّ کبؼکو ظؼزعًظ

 

 تْتال   ّالْالیي
تکطاکْ 

 کالتکص
 KPگلف  هْتیل  غل 

اضْ 

 اکطْى
 BP کاضترّل  چْرّى 

X-5 
T.I.R 

 لَچٌذهرد

رّغي تا 

دهای تیع         

 ازدذ

رّغي 

دّلیْم 

R 

رّغي 

532 

رّغي تا 

 دهای تاال

MP  

 رّغي 

رّغي 

صٌعتی 

 ضٌگیي 

اضفیرّل 

S  

رّغي 

1729 

 

. 

 گریص خْرُا

 تیرک ضْخت

 دًذٍ جرثقیل

ًوًَْ  ّ  SAE.80 W/90از رّغٌِای گیرتکص کَ درکار هعذى تَ کار هیرّد اضتفادٍ کٌیذ. ایي رّغي تایذ تاکیقیت 

 .َ تاغذهطاتقت داغت MIL -2105 Cیا  API-GL-5ُای 

گیرتکص درکت ّ 

  گیرتکص فیذ

 



 

ضازًذٍ هْتْر تصریخ هیکٌذ کَ ٌُگام اضتفادٍ از رّغي هْتْر تایذ از دضتْرُایی کَ زیر ًظر تخع ًظاهی آهریکا هی تاغذ 

 ْزیتی ّ تغییرات رّغي ارائَ هیذُذ .تثعیت کٌین . ضازًذٍ هْتْر تْصیَ ُای الزم را در هْرد هیساى ّیطک

 مٌتٌؼ ظیؿلی 

 

تْصیَ هیػْد از رّغٌِای ُیذرّلیکی هعذًی تا کیفیت تاال اضتفادٍ کٌیذ . ایي رّغٌِا ُوچٌیي تایذ در تراتر کف ٬ زًگ زدگی 

 ذ . تاغ  ISO 3448ّ ضایع هقاّم تاغٌذ . هیساى ّیطکْزیتی تایذ هطاتق تا دهای ُْای هذیط تْدٍ ّ دارای 

 

 ضاًتیگراد = دهای ُْای هذیط –) فارًِایذ (  هیساى ّیطکْزیتی فِرضت ّیطکْزیتی

 

 زعالل ممعاؼ      95   

 زعالل ممعاؼ       95  

 زعالل ممعاؼ       95  

 

    68 ISOVG   

    46 ISOVG   

    32 ISOVG  

 

 + 25+ تب  40(  77تب  104)    

 ؽ+ تب  يف 25(   32تب   77)    

  - 30( يفؽ تب  -22+ تب  32)    

 

زهاًی کَ دچار تردیذ ُطتیذ تا ًسدیکتریي ًوایٌذگی اطلص کْپکْ تواش تگیریذ تا تْصیَ الزم در راتطَ تاا هیاساى رّغاي را    

 تَ غوا ارائَ دٌُذ. 

 . ُیچگاٍ رّغي ُایی کَ دارای هارکِای هتفاّت ُطتٌذ تاُن هخلْط ًکٌیذ

 کیپؽقٌؼ 

 

 دجن 

 گبلن ( 2/35)                        160ؼًغن ىیعؼًلیکی                                        مطؿن

 گبلن ( 44/0)                          2گیؽثکف زؽکت ) ىؽچؽش (                                     

 گبلن (  18/0)                         8/0 گیؽثکف فیع                                                      

 گبلن (  7/3)                          17       مٌتٌؼ ظیؿل                                                

 گبلن  ( 2/2)                           10     کیپؽقٌؼ                                                     

 گبلن ( 18/0)                         8/0     ًینچ                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ّیژٍ   ُای ضرّیص 

 پر کردى تا رّغي ُیذرّلیکی  

 (  1اگؽثبؼًمتؽ نهبن ظىع کو میؿان ؼًغن ىیعؼًلیک کیتؽ اؾ زع ممیٌل میجبنع ؼًغن ؼا پؽ میکنی  ) 

( .ىییبن ِیٌؼی کیو انیبؼه نیعه اقیت اؾ ؼًغین ىیبی ىییعؼًلیکی منبقیت  4زتیب  ثبیع ثب اقتفبظه اؾ پیپ ظقیتی ؼًغین ثؽییؿی  ) 

 اقتفبظه میکنی  .

 (3)(. اگؽ میؿان ؼًغن ثیم اؾزع ثبنع ثبعث مكعًظ نعن فیلتؽ ىٌا 2میؿان ؼًغن نجبیع اؾ ثبؼًمتؽ ثبالیی ثیهتؽ ثبنع ) 

 ثو پیپيبی ىیعؼًلیک ظقتگبه آقیت میؽقبنع . میهٌظ . ً ىیچنین
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 تویس ّ تعْیض کردى فیلتر ُای کوپرضْر / هْتْر دیسلی 

 ( ؼا ثؽظاؼیع .1( ؼا ثبؾ کنیع ً ظؼة فیلتؽ) 2ثكت )  .1

 ع ً فیلتؽ ايلی ؼا ثؽظاؼیع .ميؽه ضؽًقکی ؼا ثبؾ کنی .2

 ثب اقتفبظه ا ؾ ىٌای فهؽظه ظؼیچو گؽظ ً ضبم ً فیلتؽ ايلی ؼا تییؿ کنیع .  .3

 ظؼ این ؾمبن لطمب  متفبً  فیلتؽ ىٌا ؼا مٌنتبژ کنیع ً کنتؽل کنیع کو زلمو آ ثنعی نعه يعمو نعیعه ثبنع. .4

هیٌظ ظؼ ثیبؼ قیٌ  ً ظىی  تمیٌیٍ نیٌظ . لجیل اؾ گػانیتن ظؼة فیلتیؽ فیلتؽايلی ً فیلتؽ ظاضلی ثبیع ثو تؽتیجی کو فیلتؽىٌا تییؿ می

 ( ثكتو نٌظ.  5ميؽه ىبی ضؽًقکی )

 

 ظؼة فیلتؽ .1

 ثكت  .2

 ميؽه ضؽًقکی  .3

 فیلتؽ ايلی  .4

 ميؽه ضؽًقکی  .5

 فیلتؽ ظاضلی  .6

 زلمو آة ثنعی  .7

 نهبن ظىنعه تییؿی فیلتؽ .8
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 اًذازٍ کػیذگی زًجیرُای چرر      

ثب لیؽاؼ ظاظن الیٌاؼ چیٌثی ثیین چیؽش خلیٌ ً ؼًلییک ًقیّ میتیٌانی  مییؿان 

کهم ؾندیؽىبی چؽش ؼا کنتؽل کنی  . اگؽ ظقتگبه ظؼ ییک قیطر کییبثیم 

ع ٬ فبيیلو ثبثتی لؽاؼ گیؽظ تب اینکو ؾندیؽىب ییک ثیبؼ ِجیمیی ؼا تسییل کننی

میلییتیؽ ثبنیع . ثیب  25 – 50ثین چؽش خلٌ ً ؼًلیک نگو ظاؼنعه پیبیین ثیین 

اقتفبظه اؾ خک ؾندیؽ ؾندیؽ چؽش خلٌیی میتٌانیع ثیو ِیٌؼ ِیٌلی میتیٌان 

کهم ؼا افؿایم ییب کبىم ظاظ . ظؼ ؾیؽ ثعنو مسبفع ظؼ ثعنو ؾندیؽ گیؽیف 

انی  کهم الؾ  ضٌؼی لؽاؼ ظاؼظ کو ثب ؾظن گؽیف ظؼ این گؽیف ضٌؼ میتٌ

   ظؼ ؾندیؽ ؼا ثو ًخٌظ آًؼی  .                                     
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 رّلیک  دّتارٍ غارژ کردى ّ چک کردى فػار گاز درّى چکع ُیذ  

 نکتو مي  : قمی کنیع ؾمبنی کو ظقتگبه تست فهبؼ میجبنع ىیچگبه چکم ٬ اتًبال  ً نیلنگيب ؼا ظقتکبؼی نکنیع . 

 ىییهو ىنگب  اندب  کبؼ زفبؼی اؾ ًقبیل يعاضفو کن اقتفبظه نیبییع . 

 لجل اؾ کبؼؼًی لكیت چکم نظبفت ؼا ثو ضٌثی ؼعبیت کنیع .

بنیین مبننیع تمیٌیٍ ظییبفؽاگ   ٬ لطمیب  قیؽ چکیم ثیبؾ کیؽظن پییچ ىیب ً اتًیبال   ً مٌتیٌؼ کبؼىبی تمییؽ ً قؽًیف کیؽظن م

 چؽضم ثبیع ظؼ تمییؽگبه مديؿاندب  نٌظ . 

 

 خطر 

 اکٌمٌالتٌؼ ؼا ثبیع ثب گبؾ نیتؽًژن نبؼژ کنی  . اگؽ اؾ گبؾىبی ظیگؽ اقتفبظه کنی  میکن اقت ثبعث انفدبؼ نٌظ . .∆

 

 هرادل غارژ گاز ًیترّژى 

 

A.  ( .  1ثب ثبؾکؽظن ًلٌ اکٌمٌالتٌؼگبؾ ؼا ضبؼج نیبییع  ) ظً یب قو ؼؾًه ثبؾ کنیع () 

B. .  اگؽ ؼًغن نهت ظانتو ثبنع ٬ ظیبفؽاگ  ؼا تمٌیٍ میکنی 

C. . نیلنگ ثؽای نبؼژظًثبؼه ؼا ًيل کنیع ً ثو انعاؾه نًف فهبؼ َؽثو اکٌمٌالتٌؼ ؼا نبؼژ نیبییع 

 ثبؼمیجبنع .  110ثیهتؽین میؿان فهبؼ 

D. . نیؽاکٌمٌالتٌؼ ً نیؽنیتؽًژن ؼا ثجنعیع . نیلنگ نبؼژ ؼا خعا کنیع 
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    غرکت دفار هاغیي پارش                      

 

 

 

 

 آهْزظ اپراتْری ّ راٍ اًذازی

 ROC 512 HC - 00دضتگاٍ دریل ّاگي  

 

                                                                                         


