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 ؟ ارائی آن چیصثطيم چیصث و ک

 . ززء کهیدی دارد جا کار کٍد 3یک ىّجّر اطحهال داخهی ٌیاز ةَ 

) انو از ةٍزیً ، گاز ، گازوئیم و ... ( . در واكم طيم یک ززء ىِو و ُّا ، زركَ ، شّخث : ززء نتارجٍد از  3ایً 

 . حهم و طههَ ور طٌّدؽروری ىّجّر اشث کَ زركَ ىی زٌد و ةانخ ىی طّد ىخهّط ُّا و شّخث در ىّجّر ىظ

 

طيم ةا کٍحرل و ُدایث زریان انکحریکی ةرای ؛ گردش در انکحرود ىرکزی ، ایساد زركَ در طکاف انکحرود ) یا ُّا 

( و جکيیم ىدار ةرای انکحرود زىیً ، نيم ىی کٍد . انکحرود ىرکزی ةا یک نایق شراىیکی اصاـَ طده اشث کَ 

ث از زریان جراوطی زهّگیری کٍد و زریان ُای انکحریکی را در ىصیر ىٍاشب ٌارشاٌا اشث ةَ گٌَّ ای کَ كادر اش

 . و ىفهّب جؾيیً کٍد

  

 

 

 

 



5 
بلو گردآورنده: سعید عر  

 ؟  وكیفَ ی یک طيم ىّجّر چیصث

 

 .ةرای ىظحهم کردن ىخهّط شّخث و ُّا ةکار ىی رود فٍدكةَ نٍّان یک 

 :طيم جضث طرایؿ شخحی نيم ىی کٍد

 .ٌاطی از اٌفسار را جضيم ىی کٍد (50Kg/cm2)لىگا پاشکا 5فظار ىداوم ةَ ىیزان     •

 .ونث را جضيم ىی کٍد 30000جا  20000ونحاژی ةیً     •

انکحرود، در ةراةر خّردگی ٌاطی از جرکیتات طیيیایی صاغم از اصحراق )جرکیتات شرب، فصفر و گّگرد(     •

 .ىلاوىث ىی کٍد

دىای نادی( خٍک طده و جّشؿ گازُای صاغم ار ُيچٍیً ةػّرت ىکرر جّشؿ ُّای ورودی ةَ شیهٍدر )    •

درزَ شاٌحیگراد را  2500جا  2000اصحراق دوةاره گرم ىی طّد و در ایً چرخَ ی شریم، جفاوت دىایی در صدود 

 .جضيم ىی کٍد
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 اٌّاع طيم

 زدول زیر ىذانی از ویژگی ُای ىدت خدىات طيم ُا ىلاوم را ٌظان ىی دُد کَ در یک ىّجّر ىدرن ةدون شرب

 : ةَ کار رفحَ اشث

 ٌّع
انکحرود 

 ىرکزی
 ىزایا ىدت خدىات انکحرود پایَ

 ٌیکم ٌیکم آنیاژ ٌیکم
km400000 -

20000 
 شتک اشحاٌدارد طيم

 آنیاژ ٌیکم

 (V-Groove) 

 ٌیکم ٌیکم
 km400000 -

20000 

ةِتّد كاةهیث اطحغال ةَ نهث زركَ در 

 اـراف انکحرود

 IX ایدیدیّم
ایدیدیّم 

 رأس
 Km60000  ٌیکم

خدىات ـّالٌی ىدت وكاةهیث اطحغال 

 ةِحرةَ نهث كُفر کّچک انکحرودىرکزی

 نیزر پالجیٍیّم
پالجیٍیّم 

 رأس

جراطَ ةا الیَ 

 پالجیٍیّم
 Km10000 

خدىات خیهی ـّالٌی ىدت و كاةهیث 

اطحغال ةاال ةَ نهث رأس گذاری خّب 

 انکحرود ىرکزی

 نیزر ایدیدیّم
ایدیدیّم 

 رأس

جراطَ ةاالی 

 جیٍیّمپال
 Km100000  

خدىات خیهی ـّالٌی ىدت و ةِتّد در 

كاةهیث اطحغال ةاال ةَ نهث رأس گذاری 

 خّب انکحرود ىرکزی

 ٌّع زدیدایدیدیّم

DFE ( انکحرودىؾانف

 ( خّب

ایدیدیّم 

 رأس

پالجیٍیّم 

 رأس
  km100000   

كاةهیث اطحغال نانی ةَ نهث وزّد 

انکحرودُای پایَ و ىرکزی رأس خّب و 

 . یً خدىات و شرویس دُی نانیُيچٍ
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 جظریش و شاخحيان طيم

 اگر چَ طيم یک ززء آطٍای ىّجّر اشث اىا از نضاظ شاخحياٌی ىهيّالً ىحغیر اشث .

 . ٌيّدار زیر ؛ اززای اغهی و نيده یک طيم و شاخحيان غضیش آٌِا را طرح ىی دُد 

 

 جضهیم طيم 

     . يهکرد ىّجّر و طيم را ةیان ىی کٍدكاُر طيم ةکار رفحَ ىفانب زیادی از طرایؿ ن
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 رشّب کرةً :  1

 

رشّب کرةً یک ٌلع ةصیار ىهيّل ىرةّط ةَ طيم اشث اىا در ایً اىر طيم ىلػر ٌیصث رشّةات کرةً شّدىٍد 

ُصحٍد و زىاٌی کَ در ـّل دىاغَ نایق اٌتاطحَ ىی طٌّد ىلاوىث نایق ةٍدی طيم را کاُض ىی دٍُد. زىاٌی کَ 

ةٍی اٌتاطحَ طّد اصحراق کر رشّب جّزِی كاةم ىلدار اگر گیرد ىی پیض در را  رق ىصیر کيحریً ىلاوىثزریان ة

ٌاكع رخ ىی دُد . زركَ زىاٌی کَ زریان ةرق در ـّل رشّةات کرةٍی ىفید ةَ ـرف کاشَ فهزی صرکث ىی کٍد 

 . م ىی طّدجظکیم ٌخّاُد طد اىا زركَ در دُاٌَ انکحرودی کَ ىلاوىث ةاالیی دارد جظکی

درزَ ةرای  450درزَ اشث. دىای  870جا  450ُياٌفّر کَ ةیان طد ىضدوده نيهکرد ةِیٍَ ةرای یک طيم از 

کاشَ طيم دىای جيیز کٍٍده اشث کَ در ایً دىا رشّةات کرةٍی ىی شّزٌد اىا اگر طيم ةصیار شرد ىّرد اشحفاده 

 . نیم جظکیم رشّب کرةٍی اشثایً ىِيحریً د .طّد ةرای ایساد رشّب کرةٍی ىٍاشب ٌیصث

  

 

 پّطض طيم :  2

 

نرزش ةی اٌدازه ىّجّر ىيکً اشث ىٍسر ةَ پّطض غیر نادی اٌحِایی طّد . در ٌحیسَ ىيکً اشث پّطض طيم را 

از ةیً ةترد.ةرای ىاطیً ُایی کَ ىّجّرُایظان ةیض جر از وشایم دیگر ىی نرزد ىذم ىاطیٍِای ةرف روب ىکان 

ِای ةا ىلاوىث نرزطی ةصیار نانی و ىلاوىث پّطظی جّغیَ ىی طّدکَ ایً طيهِا در پٍر زاىدی ةرای طيه

 .طياره وزّد دارد یک ةصحَ خاص ةرای طيهِای اٌحِا زاىد شاخحَ طده اشث
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    جخهیَ انکحریکی غیر نادی :  3

 

ث. جخهیَ زىاٌی کَ دُاٌَ زركَ ةَ دنیم پّطض انکحرودُا افزایض ىی یاةد ونحاژ زیادی ٌیاز اش

انکحریکی غیر نادی زىاٌی رخ ىی دُد کَ ونحاژ ىّرد ٌیاز ةیً انکحرودُای طيم ةاالجر از ونحااژ 

ةیً اٌحِا و کاشَ فهزی اشث.ىّاد کاةم طيم ةا گذطث زىان شخث و ىضکو ىی طٌّد کَ ایً 

اىر شخحی پّطض و نایق را کاُض داده و كدرت زهّگیری کٍٍده جخهیَ انکحریکی را کو ىی 

  کٍد. زىاٌی کَ ونحاژ ةاالجر ةرای طارژ ىّجّر ٌیاز اشث جخهیَ انکحریکی غیرنادی رخ ىی دُد

 از پس کَ زىاٌی. اشث ىِو ةصیار دارد طدن زایگزیً ةَ اصحیاج  طيم کاةم ایٍکَ جظخیع

طصحظّی ىاطیً در ىّجّر زركَ ای وزّد ٌدارد ةررشی کٍید کَ آیا آب ةَ پّطض وارد طده 

 یا ٌَ

 

 

گاُی اوكات یک طيم ةرداطحَ طده در اـراف شفش نایق جغییر رٌگ داده اشث کَ طتیَ 

گازُایی اشث کَ ةیً نایق و کاشَ ٌظث کرده اشث ایً جغییر رٌگ ةفّر کهی زٌگ زدگی جاج 

در  گفحَ ىی طّد و ایً ةَ ایً دنیم ایساد ىی طّد کَ ذرات روغً کَ دارای ُّا ُصحٍد

 نایق شفش ةَ و ىیظٌّد طارژ شپس و طٌّد ىی زذب صانی جاج جّشؿ نایق شفش  اـراف

 . گذارد ٌيی جادیر جضث  ایً زٌگ زدگی جاج کارکرد طيم را .چصتٍد ىی

 آب كصيث طکصحً –زٌگ زدگی کاشَ فهزی  :  4

 ةٍدی

یم ىلاوىث آب ةر زىاٌی کَ آب وارد صفره طيم ىی طّد ةَ دن

روی پّطض طيم و یا در ىّجّر شیکهث زىاٌی کَ آب زيم ىی 

طّد ةَ دنیم نایق ةٍدی ٌاکافی در ـّل صفره طيم کاشَ فهزی 

زٌگ ىی زٌد . زٌگ زدگی کاشَ فهزی در کاکرد طيم جادیر ةدی 
 

Rust 

 
The Caulked Portion 
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زىان ةرگظث ٌیروی  ٌدارد اىا جّزَ کٍید کَ آب داخم پّطض از جّنید زركَ ُا زهّگیری ىی کٍد.اگر طيم در

گظحاوری کَ ةفّر غیرنادی ةاالشث ةَ دالیهی ٌلیر رةایض طیار طيم از ةیً ةرود طيم در كصيث آةٍدی طده 

کاشَ فهزی خّاُد طکصث زىاٌیکَ ٌیروی گظحاور ةصیار زیاد اشث ىّجّر اةحدا ةاید گرم طّد شپس ةا پاطیدن ىایم 

 کرد زدا آشاٌی ةَ را طيم جّان ىی ىدجی ةرای خّد صال ةَ آن  کردن رُا و طيم طیار اـراف در  رشّخ کٍٍده

اٌحِای آجظی شراىیک ُای  :  5

طکصحَ انکحرودُای ذوب طده 

 رشّةات

زىاٌیکَ اٌحِای آجظی طيم ةیض از اٌدازه 

گرم ىی طّد ىيکً اشث شراىیکِا 

ذوب طٌّد در ةظکٍٍد یا انکحرودُا 

وؽهیث نادی ىّجّر، طيم ةیض از اٌدازه 

گرم ٌيی طّد.اىا جّزَ کٍید کَ طيم در 

صانث اصحراق غیرنادی ةصیارداغ ىی طّد زىاٌی کَ وؽم كاُر ةَ دنیم ٌلع شیصحو شّخث خو ىی طّد دىای 

ىيکً اشث دچار  اصحراق افزایض ىی یاةد. کَ ىٍسر ةَ اصحراق غیر نادی ىی طّد شیصحو خٍک کٍٍده ىّجّرُا

ٌلع ةاطد زىاٌیکَ زركَ زودجر رخ ىی دُد دىای اصحراق دىای اصحراق افزایض ىی یاةد کَ ىٍسر ةَ اصحراق 

غیرنادی ىی طّد زىاٌیکَ رشّةات در صفره اصحراق زيم ىی طٌّد دىای اصحراق افزایض ىی یاةد کَ ٌحیسَ آن 

ٌحِای آجظی طيم زيم ىی طٌّد ةصیار گرم طده کَ اصحراق غیر نادی اشث ُيچٍیً زىاٌیکَ رشّةات ةر روی ا

اصحراق غیر نادی ایساد ىی طّد ىخػّغا در یک ىّجّر دارای دو شیکم روغً ىی شّزد و ةػّرت رشّب در 

طده کَ الزم اشث ةػّرت دوره ای ایً رشّةات پاك  زيم  صفره اصحراق ةاكی ىی ىاٌد. نالوه ةر آن ةر روی اجػال

 .طٌّد

 

 ظک وىرـّبرشّةات خ :  6

 زیاد ُای نهث دنیم ةَ  رشّب ىرـّب از ٌلر شاخحاری ةَ رشّب کرةٍی طتیَ اشث ةا وزّد ایٍکَ نهث اغهی

زی راه پیدا فه کاشَ ةَ نایق دىاغَ ـّل در جّاٌد ىی زركَ ىلاوىث کاُض ةا واكم در. ةاطد ىحفاوت اشث ىيکً

 .ىیصر ٌیصث کٍد اىا جّنید زركَ در ـّل طکاف انکحرودی ةَ غّرت ىفهّب

 

 

 

 

Broken Ceramics  Melted Electrodes  Deposits 
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 طکصث نایق:  7

طکصث نایق در كصيث آةتٍدی وطیارٌتاید ىّرد اشحفاده كرار گیرد یا 

کر طّد و ایً ةَ طیار طيم از داخم ؽرةَ ىی زٌد کَ ىسب طکصحً 

نایق ىی طّد ةر اشاس ٌّع آچار طيم ىيکً اشث طيم در كصيث 

ةظکٍد کَ از ةیرون كاةم ىظاُده و رویث ٌیصث آةتٍدی کاشَ فهزی 

شر خّردن آچار ةر روی كصيث طض ؽههی کاشَ فهزی نالىث 

خّاُد گذاطث پس ةاید آچار طيهی ةا طکم طض ؽههی خاص ىّرد 

 .ایٍکَ ةا دكث ةصیار از آن اشحفاده طّد یا  اشحفاده كرار گیرد آچار طم و ُرز و کاىال گیرد

 

 ةصیار ىضکو واطر -واطر آزاد   : 8 

زىاٌیکَ طيم اٌدازه کافی ىضکو ٌظّد گاز اصحراق ةَ كصيث طیار ٌفّذ کرده کَ ایً جظهظم طيم را کاُض ىی 

دُد و ةانخ ىی طّد کَ کاشَ فهزی گرم طّد در ٌحیسَ کض کاشَ فهزی جغییر رٌگ ىی دُد اگر گرم طدن کاشَ 

دی رخ ىی دُد اگر طيم ةیض از اٌدازه ىضکو طّد فهزی اداىَ پیدا کٍد دىای طيم ةاال رفحَ و اصحراق غیرنا

كصيث گردن طیار در کاشَ فهزی کظیده ىی طّد زىاٌیکَ ایً كصيث کظیده طّد نایق و فهز ةَ اٌدازه کافی ةِو 

ىضکو ٌيی چصتٍد کَ ةانخ ٌظث گاز اصحراق ىی طّد.زىاٌیکَ ٌظث گاز اداىَ پیدا کٍد طيم ةیض اٌدازه گرم 

دی رخ ىی دُد طيم ةاید ةَ اٌدازه ای ىضکو طّد کَ ٌیروی گظحاور ایساد طّد و كالب ُا طده و اصحراق غیر نا

 . ةچرخٍد

  
Thread 

damage 

Metal shell 

damage 
Insulator breakage 

Details of 

problem 

   

 
  Corrugation 

 
Caulked portion 
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Cause 

Spark plug 

inserted at an 

angle. 

Excessive 

tightening. 

Spark plug wrench 

used at an angle or 

it slipped. 

Corrective 

actions 

Tightening the 

plug by hand 

first instead of 

using a wrench 

from the start. 

Tighten to the 

specified 

tightening 

torque 

Use a hexagonal 

socket wrench that 

does not slip easily. 

 :نیم اشحفاده ـّالٌی ىدت ایساد ىی طّدٌيّ ٌَ ُایی از ىظکالجی کَ ةَ د : 9

 

 

 :انکحرودُای کٍَِ

اگر نتَ ُای انکحرودُا کٍَِ و گرد طٌّد زركَ ُا ةَ آشاٌی ایساد 

ٌيی طٌّد. کَ ایً ةانخ ایساد ىظکالجی در طروع کار ىّجّر و 

خاىّش طدن آجض در ـّل صرکث ىاطیً ىی طّد.ىاکزیيو 

 .ی آیدكدرت و ٌیرو از ىّجّر ةَ دشث ٌي

 

 : زٌگ زده

ٌیرو از ـریق اٌتاطحَ طدن کرةً ةر روی اٌحِای آجض زن ٌفّذ پیدا 

ىی کٍد کَ ایً ةانخ خاىّش طدن آجض و ُيچٍیً زهّگیری از 

 .طروع ةَ کار ىّجّر ىی کٍد

 

 :رشّةات

رشّةات اٌتاطحَ طده ةر روی طيم ةیض از اٌدازه گرم ىی طٌّد و 

ىی طٌّد.)كتم از اشحارت( کَ ایً ةانخ ایساد اصحراق غیر نادی 

 .ىيکً اشث ىٍسر ةَ ذوب طدن انکحرود ُای طيم ىی طيٍد
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 ؟ چرا كاُر آجض زن طيم ىِو اشث

 :زیرا كاُر اٌحِای آجض زن ىفهّةیث طيم و ُيچٍیً وؽهیث ىّجّر را ٌظان ىی دُد.شَ ىهیار اشاشی وزّد دارد

 .خّب ، زٌگ زده و ةصیار گرم طده

 .ای آجض زن ةَ دىای ٌّك طيم ٌیز ةصحگی داردكاُر اٌحِ

ةَ ىرز ةیً زٌگ زدگی و ىٍاـق نيهکرد ةِیٍَ دىای جيیز کٍٍده طيم اـالق ىی طّد.در ایً دىاشث کَ رشّةات 

 .زيم طده ىی شّزٌد
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 ؟ زٌگ زدگی طيم چیصث

ش طدن اصحراق ىی پدیده ای شث کَ در آن کرةً چصپیده ةَ اٌحِای آجض زن ةا نخ ٌظث انکحریکی و خاىّ

طّد.زىاٌی کَ ونحاژ ةاالیی جّشؿ صهلَ اشحارت جّنید ىی طّد ایً ونحاژ از ـریق کرةً ةَ خارج ٌفّذ ىی کٍد و 

 ةانخ ایساد ىظکالجی در صرکث و اشحارت ىی طّد.گرىای ةیض از اٌدازه طيم چیصث؟

شحارت ( ةا نخ ىی طّد کَ در ٌحیسَ ـّالٌی طدن زیاد گرم طدن طيم اصحراق غیر نادی را در ىرصهَ ) كتم از ا

   .انکحرود ُای طيم ذوب خّاٍُد طد

طيم ُایی کَ ةیض از اٌدازه گرم ىی طٌّد دارای شفش نایق شفید رٌگ در اٌحِای آجض زن و نکَ ُای رشّةی 

درزَ ةیظحر ىی  87ىی ةاطد.انکحرود ُای ذوب طده گرىای زیادی را ٌظان ىی دٍُد.زىاٌی کَ دىای طيم از 

)  دُد ىی رخ نادی غیر اصحراق و کرده نيم  ّد اٌحِای آجض زن ةَ غّرت یک ىٍتم گرىایی كتم از زركَ زدنط

 .ىیتیٍد غدىَ پیصحّن اصحياال و(  اصحراق از كتم

 

 انهحِای ةیض از اٌدازه گرم طدن و راه صم ه

 

                                                                                             نهحِا

 .ىیزان کردن زركَ ةصیار ـّل ىی کظد  - 1

 ىخهّط طدن ُّا و شّخث ةصیار اٌدك اشث - 2
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 ٌاکاىی ةّدن آب شرد و گریس - 3

 ةکار ةردن فظار گاز جّرةیٍی ةصیار ةاال در ىّجّر جّرةیً - 4

 ىضکو ٌتّدن طيم - 5

 اشحفاده از طيم ةصیار داغ - 6

 راه صم ُا

 ىیزان کردن زركَ  – 1

 ىخهّط ٌصتث ىّرد ٌیاز از ُّا و شّخث - 2

 ةاال ةردن ىیزان آب شرد و گریس ) روغً ( – 3

 کٍحرل فظار گاز جّرةیٍی ىّرد ٌیاز - 4

 ىضکو ةصحً ٌیروی گظحاوری-5

 اشحفاده از طيم خٍک جر-6

 

 

Causes   Corrective actions 

Ignition timing too far 

advanced 
==> 

Adjustment of ignition 

timing is required.  

Air/fuel mixture(A/F) too 

lean 
==> 

Adjustment of air fuel ratio 

(A/f) is required. 

Insufficient cooling water 

and lubricants 
==> 

Top up cooling water and 

lubricants 

Applied turbo boost ==> Adjustment of turbo boost 
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pressure too high in the  

case of a turbo engine 

pressure control is required. 

Insufficient tightening of 

spark plug 
==> Tighten to specified torque 

Use of too hot a spark plug ==> 

Use colder spark plug 

(Example: BK R5E-11 --> 

BK R6E-11) 

What is lead fouling? 

 

Lead deposits accumulated on the spark plug firing end help 

electricity to leak away and result in mis-firing. 

 

When the lead contained in 

gasoline as an octane enhancer, 

adheres as the firing end of the 

spark plug, the high voltage 

generated by the ignition leaks 

through the lead deposits and 

causes mis-firing during 

acceleration. This problem often 

takes 2,000 ~ 3,000 km (1,200 ~ 

1,800 miles) to become apparent. 

Insulation resistance of a spark 

plug vs. vehicle speed. 

Lead fouling does not appear 

during starting or low speed 

running. On the other hand, mis-

firing occurs when accelerating 

from the middle speed range since 

the insulation resistance of the 

spark plug drops quickly. 
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Better selection of 

spark plugs. 

Use hotter type 

(Example: BP6ES - 

BP5ES) 

Use projected 

insulator nose type 

(Example: B6ES - 

BP6ES) 

  

 

Is a stain between the insulator and metal shell caused by gas leakage? 

 

It is not a stain caused by gas leakage but by corona discharge (carona stain). 
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 :ىکاٌیصو جخهیَ انکحریکی

ونحاژ ةاالی ةَ کار رفحَ در دُاٌَ زركَ در ىٍفلَ ةیً ىرکز انکحرود و کاشَ فهزی ٌیز ةَ کار ىی رود 

کَ ایً ةانخ زركَ زدن دُاٌَ ةیً نایق و کاشَ فهزی ىی طّد.ایً پدیده جخهیَ انکحریکی ٌام دارد. 

ىی رود. ایً ىرصهَ آخر جخهیَ انکحریکی  جخهیَ انکحریکی ایساد طده ةَ شّی ىِره اٌحِایی پیض

 .آب کو رٌگی اشث کَ در طب كاةم رویث اشث

 طکاف انکحرودی 

طکاف انکحرودی یک طيم ةزرگی زركَ را صکو ىی کٍد . یک طکاف انکحرودی ٌا ىٍاشب ىی جّاٌد ةر نيهکرد 

هال کاىم و ىٍاشب جرکیب ُّا و ىّجّر جأدیر ٌِد ُياٌفّر کَ ةزرگی زركَ ىيکً اشث ةرای کصب اـيیٍان از اطح

طکاف انکحرودی در زىان جّنید یک طيم ، ةا دكث ةاالیی کٍحرل ىی طّد و ةَ دنیم ىضدوده  . شّخث کافی ٌتاطد

وشیم اٌحخاب طيم ُا در ةصیاری ىّارد طکاف انکحرودی ةرای جٍاشب ةا وشیهَ ٌلهیَ ُياٌفّر کَ در کاجانّگ ىا 

در ةهؾی ىّارد ٌادر ةَ ُر دو یک طکاف انکحرودی خاص ىی جّاٌد ةرای  . پیظٍِاد طده جٍلیو گردیده اشث

ةرخی وشایم ٌلهیَ کَ ىهيّالً جّنید ٌيی طٌّد ىّرد ٌیاز ةاطد . از ایً رو طکاف انکحرودی ىی جّاٌد ٌیازىٍد اغالح 

اف انکحرودی رزّع ةّده و ُيّاره ةِحر اشث کَ ةَ کحاب راٍُيا ىرازهَ طّد ) نففاً ةَ ةخض اغالح و جٍلیو طک

 . طّد (

ىّجّرُای اغالح طده ةا جراکو ةاال یا انلای واداطحَ ، غانتاً ٌیاز ةَ جٍلیيات طکاف انکحرودی کّچکحری خّاٍُد 

داطث . ) ةَ زِث صػّل اـيیٍان از كاةهیث اطحهال در ایً ىحراکو کٍٍده جرکیتی ُّا / شّخث ( ُياٌفّر کَ 
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دی ةَ نهث فظار اطحهانی ةاالجر ، افزایض داطحَ اشث . ةَ نٍّان یک كاٌّن ُرچَ ونحاژ ىّرد ٌیاز در طکاف انکحرو

 . ٌیروی ةیظحری جّنید ٌيایید ةَ طکاف کّچکحری ٌیاز خّاُید داطث

 

 اغالح و جٍلیو طکاف انکحرودی 

 NGK جٍلیو طکاف ةرای طيم ُای ةا فهزات گراٌتِا را پیظٍِاد ٌيی ٌياید . 

ّر اغالح طکاف انکحرودی ةَ کار ىی روٌد . یک اةزار و طیّه ىٍاشب ، ةایصحی ةرای روش ُای ةصیاری ةَ ىٍل

اغالح طکاف اشحفاده گردد گرچَ ىضدوده ای وشیم از طیّه ُای ٌاىٍاشب ىّرد اشحفاده كرار گرفحَ کَ ىٍسر ةَ 

طکاف نيّىاً ىی  درگیری ُایی ُو طده ةَ ٌلر ىا رشیده اشث . در زىان جٍلیو و اغالح یک طکاف انکحرودی ،

جّاٌد ةصیار کّچک ةاطد کَ ىيکً اشث طکاف ٌیاز ةَ كدری ةاز طدن پیدا کٍد . غانتاً ةرخی ىظحریان از یک اُرم 

ىذالً یک پیچ گّطحی ةرای ةَ زور ةاز کردن طکاف اشحفاده ىی ٌيایٍد . طيم ُای ٌیکهی كدیيی دارای یک كفهَ 

ىی ةاطٍد کَ ىيکً اشث در ةراةر چٍیً ٌیرویی جاب آورٌد . ةَ ُر ىیهی ىحری ُصحَ انکحرود  5/2ىضکو و جّپر 

ىیهی ىحر ةّده کَ ةَ غّرت نیزری ةَ ُصحَ  6/0صال طيم ُای ةا فهزات گراٌتِا دارای شرُای ٌازکی ةَ ؽخاىث 

ی انکحرود زّش داده طده اٌد . ایً شرُا ةصیار كریف و آشیب پذیر ةّده و ةرای جضيم ُر فظار و ٌیرویی ـراص

ُیچ ؽياٌحی ةرای طکصحگی شر ُصحَ انکحرود فهزات گراٌتِا ارائَ ٌيی دارد . اىکان  NGK ٌظده اٌد . پس

اغالح و جٍلیو طکاف انکحرودی طيم ُای ةا فهزات گراٌتِا ، ةا اشحفاده از طیّه ُای ىٍاشب کَ ُیچ ٌیرویی و 

 . فظاری ةر شر ُصحَ انکحرود وارد ٌیاید وزّد دارد
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 طيم ةَ چَ ىهٍاشث؟  صرارجیٍدی درزَ ة
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 جّغیف ىضدوده صرارجی

ىحغیر اشث . ایً ىیزان ٌظان دٍُده خػایع صرارجی  11و  2ةیً  NGK غانتاً ىضدوده صرارجی ةرای طيم ُای

واژه شرد / گرم غانتاً ةرای جّغیف افزایض شاده صرارت طيم ) گرم (  . و ىیزان گرىا یا شرىای یک طيم ىی ةاطد

اوىث فراُو آىده در ةراةر افزایض صرارت )شرىا ( ةکار ىی رود . ةَ ـّر کهی ىّجّرُای کو كدرت ىاٌٍد و یا ىل

چيً زن ُا، صرارت ةاالیی جّنید ٌيی ٌيایٍد ةٍاةرایً از طيم ُای ةا ىضدوده صرارجی پائیً )گرم ( ةا ىضدوده 

داغ طده و ةَ درزَ صرارت ىٍاشب ةرای اشحفاده ىی کٍٍد . ایً ةدان ىهٍی اشث کَ طيم ةَ شادگی  4صرارجی 

کارش دشث ىی یاةد . ىّجّرُای ةا کار کرد ةاال از شّی دیگر ىلدار ةیظحری صرارت جّنید ىی ٌيایٍد از ایً رو 

ةَ ىٍلّر زهّگیری از افزایض صرارت  10اشحفاده از یک طيم ةا ىضدوده صرارجی ةاال ) یا شرد( ىذالً ةا ىضدوده 

ةاطد . نّاىم ىحهددی ةر ىضدوده صرارجی یک طيم ىؤدر ُصحٍد اگر چَ ىحداوالً ـراصی شر  ىّجّر ىّرد ٌیاز ىی

نایق اطاره ای ةَ ىضدوده صرارجی طيم فراُو آورده اشث . زىاٌی کَ یک طيم صرارت جّنید طده جّشؿ اطحهال 

یده کَ شپس صرارت را را زذب ىی ٌياید ، صرارت ةَ درون انکحرود ُصحَ و شر نایق جا پّشحَ فهزی ىٍحلم گرد

 . ةَ ةدٌَ ىّجّر اٌحلال ىی یاةد و ىایم خٍک کٍٍده ىٍحظر ىی طّد

یک طيم ةا ىضدوده صرارجی پائیً ) یا گرم ( ىهيّالً دارای یک شر نایق ةهٍد و ٌازك اشث کَ ةَ شادگی داغ ىی 

یا  ) يم ىضدوده صرارت ةاالطّد ُر چٍد ةَ شادگی جا پّشحَ فهزی ةَ ُدر ٌيی رود ) چپ ةاال ( . ةرخالف آن ط

 شرد ( دارای یک شر نایق کّجاه و ؽخیو ةّده کَ گرىا را شاده جر ُدر خّاُد داد ) راشث ةاال (

ٍُگاىی کَ ىیزان صرارت ةصیار ةاالشث . درزَ صرارت طيم ةصیار پائیً ىاٌده و شتب ىی طّد کَ رشّةات در 

انکحریکی را کَ ةانخ ةروز غدىَ ةَ طيم اشث را ةَ ةار ىی  پایان اطحهال ایساد گردٌد . رشّةات یک ىصیر ٌظصث

 . آورٌد

ٍُگاىی کَ ىیزان صرارت ةصیار پائیً اشث درزَ صرارت طيم ةصیار ةاال رفحَ و ىّزب اطحهال غیر ـتیهی ىی 

دن پیصحّن و ایً ىصأنَ ىّزب ذوب طدن انکحرودُای طيم ُيچّن كفم ط :طّد ) اطحهال پیض از ىّند ( 

ةّده اٌد ، کَ طيم را  1958پیظگام اشحفاده از انکحرودُای ةا ُصحَ ىصی در  NGK جؾهیف ىی ةاطد . طيم

كادر ىی شاخث ةَ شرنث داغ طده و ُيچٍیً صرارت اجالفی را ةَ شرنث ةَ ىضدوده وشیم فّق صرارجی ةرشاٌد . 

 . حفاده از آن ةصیار صائز اُيیث اشثةرای اشحفاده از یک طيم ُياٍُگی آن ةا ىّجّر و طرایؿ اش

زىاٌی کَ طيم ُا در شر ىّجّر كرار داده طدٌد ةررشی آٌِا ىی جّاٌد ٌظاٌگر خّةی از ٌضّه کار ىّجّر را ةَ طيا 

 .ةدُد

ةرآورد یک طيم از ـریق اٌدازه گیری فاغهَ آخر پّشحَ فهزی جا شر انکحرود ُصحَ ، ُياٌگٌَّ کَ در  :ةرآورد 

اده طده اشث صاغم ىی آید . یک طيم ارزیاةی طده و ىّرد ةرآورد كرار گرفحَ طده ةیظحر ةَ داخم ایٍسا ٌظان د

ایً ةَ راصحی ةا  . ىضفلَ اطحهال ةیرون ىی آید و كاةهیث اطحهال ةیظحر و نيهکرد ةِحری را ةَ ارىغان ىی آورد



22 
بلو گردآورنده: سعید عر  

زیاةی كرار گرفحَ در ٌحیسَ زركَ ای ٌظان دادن ىضفلَ اطحهال ةَ غّرت دایره كاةم درك اشث . یک طيم ىّرد ار

را در ىیان دایره )یا ىضفلَ اطحهال ( جّنید ىی ٌياید کَ اىکان اٌحظار یک طههَ یکٍّاخث را فراُو ىی ٌياید . در 

 .ىلاةم یک طيم ارزیاةی ٌظده ةَ ایً ىهٍاشث کَ اٌحظار طههَ ةَ غّرت یکٍّاخث اٌسام ٌپذیرفحَ اشث

از اصحراق را از خّد دفم کٍد. درزَ ةٍدی صرارجی ىالکی ةرای شٍسض ىیزان دفم  طيم ىّجّر ةاید صرارت ٌاطی

 .صرارت اشث

 .درزَ ةٍدی صرارجی ةا یک ندد ىظخع ىی طّد

   : ندد ةیظحرٌّع شرد                     ٌّع گرم ندد کيحر:

 

 BPR4ES         ةرای خّدروُای ةا نيهکرد ىهيّنی 

BPR7ES          وُای ةا نيهکرد ةاالةرای خّدر  

   دىاغَ ی نایق کّجاهٌّع شرد: 

  شفش کيحری در ىهرض دىای ةاال كرار دارد. 

 اٌحلال صرارت ةَ شرشیهٍدر شریم جر غّرت ىی گیرد. 

 كصيث اٌحِایی )زركَ زن( زود داغ ٌيی طّد. 

 

     دىاغَ ی نایق ةهٍدٌّع گرم: 

  شفش ةیظحری در ىهرض دىای ةاال كرار دارد. 

  ال صرارت ةَ شرشیهٍدر آرام جر غّرت ىی گیرداٌحل. 

 كصيث اٌحِایی )زركَ زن( زود داغ ىی طّد. 

 یادداطث

اٌحخاب طيهی ةا درزَ ی صرارجی ىٍاشب ةرای ُر ىّجّر کَ ةا ویژه گی ُای ىّجّر و طرایؿ اشحفاده ی آن 

 .شازگاری داطحَ ةاطد اىری ؽروری اشث

 :شب اٌحخاب طّدٍُگاىی کَ طيهی ةا درزَ ی صرارجی ٌاىٍا

 اگر درزَ ی صرارجی خیهی ةاال ةاطد  
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دىای طيم خیهی پاییً ىی ىاٌد کَ ةانخ رشّب گرفحً كصيث زركَ زن ىی طّد، ایً رشّب ُا ىصیری ةرای 

 ٌظث زریان انکحریکی ایساد ىی کٍٍد

 .کَ ىٍسر ةَ کاُض كدرت زركَ ىی طّد

 اگر درزَ ی صرارجی خیهی پاییً ةاطد

ةاال ىی رود کَ ةانخ اصحراق غیر نادی )پیض شّزی( ىی طّد، در ٌحیسَ انکحرود طيم ذوب دىای طيم خیهی 

 .طده و ىيکً اشث ىٍسر ةَ ىظکالجی از كتیم آشیب ةَ پیصحّن )گیرپاژ کردن( طّد
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 ؟درةرگیرٌده چَ ٌکاجی اشث NGK طياره فٍی ىضػّالت
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 ؟ چیصث ىٍاشب ىّجّر طيم اٌحخاب ةرای راه ةِحریً
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 طيم وشیهَ ٌلهیَ اٌحخاب

ٍُگام اٌحخاب طيم ةرای ىّجّر جغییر یافحَ در آغاز اٌدازه گیری ىلدار گرىا ىظکم ةَ ٌلر ىی رشد آزىایض ىلرون 

ىضدوده گرىا اٌسام ىی طّد اىا روش نيهی جر آغاز ةا وشیهَ دارای طيهی ةا دىای کيحر و اٌسام آزىایظاجی در ایً 

درزَ شاٌحی گراد اشث  870جا  450طد نيهکرد طيهِا در ىضدوده دىایی خػّص ىی ةاطد . ُياٌگٌَّ کَ گفحَ 

درزَ شاٌحی گراد ، ةلایای کرةً ىظحهم ىی طّد و ةرای طيم اىکان داطحً ةرآىدگی نایق ةٍدی  450، در دىای 

درزَ شاٌحی گراد طيم ةرآىدگی نایق ةٍدی شفید رٌگ  870شیاه رٌگ در دىای پائیً وزّد دارد . در دىای 

 . ّاُد داطث کَ در غّرت افزایض دىا و ذوب انکحرود ىضم ةرآىده ىی طّدخ

اشحفاده ىی کٍد را ةکار گیرید . ) ىضدوده گرىا  BPR OES ىّجّری را کَ ةَ نٍّان اشحاٌدارد از طيم :ىذال 

، ىّجّر طارژ  اشث . نففاً ةرای اـالنات ةیظحر ةَ جهییً طياره صّزه ىرازهَ کٍید ( . اگر ىظحری 5ةرای ایً طيم 

کٍٍده جّرةیً ، شردکٍٍده داخهی و شیصحو اگزوز را ةرای ایً وشیهَ ٌػب کٍد ، جّغیَ ىی طّد ةَ ىٍلّر صفق 

 .روطً طّد . الزم اشث ىظحری ةرخی آزىایظات زاده ای اٌسام دُد 7اىٍیث ةا طيم دارای ىضدوده گرىایی 

 . اةحدا انيال ٌیو دریچَ کٍحرل •

 . شپس کٍحرل طيم ُا •

 . ُا طيم ىسدد کٍحرل و کٍحرل ُای دریچَ ¾پس از آن انيال  •

 . و در پایان انيال دریچَ ُای کاىم کٍحرل •

در ُر ىرصهَ از کٍحرل اگر طيم ُا ةَ ىضؼ زاةَ زایی در اىحداد نایق کٍٍده جيیز و شفید ةاطٍد ایً اىر ٌظان 

ةَ ىهٍای دكیق کهيَ آطکارا دىا را در دریچَ کاىم ىی دُد کَ طيم ُا ةَ آشحاٌَ دىای ةاالجر خّد ىی رشٍد و 

آنّده شاخحً ىسيّنَ ای از طيم ُا در ىلایصَ ةا ُزیٍَ جغییرات ىّجّر ةصیار ارزان و در  .کٍحرل صفق ٌيی کٍد 

 . ىلایصَ ةا ىیزان جضلیق و جخػیع کَ ةَ جّنید ىّجّر جّشؿ شازٌده وشیهَ ىی اٌساىد ، ٌاچیز اشث

 

 LPG  شازگاری

ىی ةاطٍد ،  LPG ایٍسا دو ناىم ةصیار ىِو کَ ٌیازىٍد داٌصحً در زىان جتدیم یک وشیهَ ٌلهیَ از ةٍزیً ةَدر 

 : آىده اٌد

1 -  LPG ةا صرارت ةیظحری ىی شّزد . 

2 -  LPG ونحاژ ىّرد ٌلر در طکاف انکحرودی را افزایض ىی دُد . 
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 : ان یک كاٌّن کهی ىا پیظٍِاد ىی کٍیو کَةَ ىٍلّر جالطی در راشحای جػضیش ایً دو ناىم ، ةَ نٍّ

خٍک جر اشث ،  LPGاشحفاده از یک طيم کَ صّزه گرىای آن ٌصتث ةَ اشحاٌدارد ةرای جّازن ةا صرارت افزوده 

ةر درزَ صرارت نيم  LPG طرح دىای یک ىّجّر ىی جّاٌد ةیً اٌّاع وشایم ٌلهیَ ىحفاوت ةاطد . از ایً رو جأدیر

 . جّاٌد ةا دیگری یکصان ةاطد یک وشیهَ ٌلهیَ ٌيی

درزَ شاٌحی گراد  200درزَ صرارت کار یک ىّجّر را ةَ ـّر ىیاٌگیً ةا  LPG ةَ نٍّان ىذال ةیایید ةگّییو کَ 

کَ از ىضدوده صرارجی  ) Holden commodore افزایض ىی دُد . در غّرجی کَ ىحّشؿ درزَ صرارت کار

درزَ شاٌحی  870ىؾانف ىی جّاٌد از ىضدوده کار  LPG اد ةّدهدرزَ شاٌحی گر 700اشحفاده ىی کٍد . (  1

 ) Fordfalcon گرادفراجر رود . ةا ایً جفاشیر طيهی ةا صرارت پائیً جر ىّرد ٌیاز ىی ةاطد . ُر چٍد ةرای ىذال

ی درزَ شاٌح 500اشحفاده ىی کٍد ( ىی جّاٌد دارای ىحّشؿ درزَ صرارت کار ةا  1کَ آن ُو از ىضدوده صرارجی 

درزَ شاٌحی گراد ةّده و  870درزَ شاٌحی گراد جا  450ىؾانف ُيچٍان در ىضدوده کار  LPGگراد ةاطد ، 

طيهی ةا درزَ صرارت پائیً جر دیگر ٌیاز ٌیصث نففاً یادآوری طّد کَ ایً ىلادیر جٍِا ةَ زِث روطً شاخحً 

 . اُداف ىّرد اشحفاده كرار گرفحٍد

 : ری ةَ ىٍلّر جّازن ةا ونحاژ افزودهىیهی ىح 1/0کاُض طکاف انکحرودی 

ةرآورد دكیق ىیزان جغییر ونحاژ ىّرد ٌیاز ، ُيچّن شایر نّاىم ٌلیر فرشّدگی ىّجّر ، کاُض فظردگی و ؽهف 

شیصحو اطحهانی کَ ىؤدر ىی ةاطٍد ، دطّار اشث . از ایً رو طکاف انکحرودی ىی جّاٌد ٌیازىٍد چٍدیً ةار جٍلیو 

یو طکاف ةَ غّرت ىٍاشب ةرای آن وشیهَ ٌلهیَ ىٍضػر ةَ فرد صاغم آید . در غّرجی کَ ةاطد جا زىاٌی کَ جٍل

در یک ىّجّر اغالح طده ٌحیسَ  LPG ٌتاطد ، ٌػب LPG وشیهَ ٌلهیَ یک ىضػّل ٌلهیَ ـراصی طده ةرای

نزوم ةَ ىٍلّر خّاُد داد . از ایً رو صػّل اـيیٍان از ایٍکَ اززای ىّجّر ىّرد ةررشی كرار گرفحَ و در غّرت 

ایً صرارت در  : کار صرارت درزَ.  ةاطد ىی پایاٌی کارةران نِده ةر ، یاةٍد جغییر  فراُو آوردن اىکان اغالصات

ٌحی گراد ، ةَ دىای شا  450شاٌحی گراد ىحغیر ىی ةاطٍد . در درزَ  870درزَ شاٌحی گراد جا 450یک طيم ةیً 

کَ رشّةات کرةٍی زیادی در شر نایق زيم گردیده اٌد ةَ ـّر پاك طدن خّدش دشث ىی یاةد ، ایً یهٍی ایٍ

زدی جا شر نایق شّزاٌده طده اٌد . ٍُگاىی کَ رشّةات کرةٍی زیادی در شر نایق زيم ىی طٌّد ، اٌصداد کرةٍی 

 شاٌحی گراد ةاطد ، ىی 870رخ داده و روطً ٌظدن ىّجّر را ةَ دٌتال دارد . اگر درزَ صرارت یک طيم ىحساوز از 

 . جّاٌد ىٍسر ةَ گرم طدن ةیض از صد طده و آشیب ُای اصحيانی ىّجّر و طيم را ةَ دٌتال داطحَ ةاطد
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 ؟چرا طکم كاُری كصيث زركَ زن طيم ىِو اشث
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 ؟ٌلض طیارُای ىّزّد روی نایق )ایزوالوجر( چیصث
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 .انکحریکی ىی طٌّد ایً طیارُا جؾيیً کٍٍده ی ٌارشاٌایی ةّده و ىاٌم از ایساد زركَ یا جخهیَ ی

 چیصث؟ (flash-over) جخهیَ ی انکحریکی    

 .جخهیَ ی انکحریکی ایساد زركَ ةیً كفب ىدار)جرىیٍال( و ةدٌَ ی فهزی اشث

 :ةَ روش ذیم ىی جّان ىاٌم از جخهیَ ی انکحریکی طد

را افزایض ىی ةیً كفب ىدار و ةدٌَ ی فهزی  "فاغهَ ی شفضی"طیارُایی در شفش نایق ایساد طده اٌد کَ 

  .دٍُد . ایً کار جؾيیً کٍٍده ی ٌارشایی الزم ةرای ىياٌهث از جخهیَ ی انکحریکی ىی ةاطد

ُيّاره از جيیز ةّدن پّطض طيم ىّجّر اـيیٍان صاغم کٍید. کٍَِ گی یا آنّدگی پّطض طيم ىّجّر جذکر: 

 .ىّزب افزایض اىکان جخهیَ انکحریکی ىی طّد

 :در ـّل زركَ زٌی

 .ال ةَ ـّر داةث ىیان كفب ىدار و ةدٌَ ی فهزی زریان ىی یاةدونحاژ ةا

 .ایً ونحاژ ةاال جالش ىی کٍد جا ةَ شفش نایق ٌظث کٍد

 .اگر ونحاژ ىّرد ٌیاز ةرای غهتَ ةر طکاف زركَ ةاال ةاطد، جخهیَ ی انکحریکی ةَ شِّنث رخ ىی دُد
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 ؟ طيم ىّجّر ىلاوجی چیصث

 

 .ی در آن ةکار رفحَ جا ٌّیزی کَ ٍُگام زركَ زٌی ایساد ىی طّد را خٍذی کٍدکیهّ اُي 5 یک ىلاوىث شراىیکی
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 خػّغیات

  ًطيم ُای ىلاوىحی از جداخم انکحریکی کَ ىيکً اشث ةانخ اخحالل در نيهکرد رادیّی ىاطیً یا جهف

 .ُيراه طّد زهّگیری ىی کٍد

 وایً ٌّع طيم ُا ُيچٍیً از جداخم ٌّیز انکحریکی ةا کاىپیّجر خّدر (ECU) زهّگیری ىی کٍد. 

 

 یادداطث

از آٌسایی کَ یک ىلاوىث اؽافی در طيم ُای ىلاوىحی ةکار رفحَ، ةرخی جػّر ىی کٍٍد کَ ایً ةر روطً طدن، 

طحاب، ىػرف شّخث و دود خّدرو ادر ىٍفی ىی گذارد در صانی کَ ایً جػّر اطحتاه اشث. ایً كؾیَ ُیچ جادیری 

 .یً اةایی از اشحفاده از ایً ٌّع طيم ٌداطحَ ةاطیدةر نيهکرد ىّجّر ٌدارد ةٍاةرا

 ىلاوىث طيم ُا 

ىلاوىث طيم ُای ىّجّر از ٌّنی ىلاوىث داخهی ةرای جّكیف دىاغَ اطحهال طده در ـّل زركَ ، ةرخّردار اشث . 

  RFI  یو یا جداخم ةصاىد رادیّی EMI دىاغَ اصحراق و اطحهال کَ ىهيّالً ةَ غّرت جداخم انکحروىغٍاـیصی

طٍاخحَ طده اشث ، ىی جّاٌد در شیگٍال ُای ارجتاـات انکحروٌیکی اخحالل ایساد کٍد ُيچٍیً نيهکرد شیصحو 

ـرفَ را جضث  2ُای غّجی ، جهفً ُای ُيراه ، شیصحو ُای ىدیریث ىّجّر و ُيچٍیً شیصحو ُای رادیّیی 

 . جأدیر كرار دُد

ةَ اززای انکحروٌیکی دیگر در یک وشیهَ ی ٌلهیَ ةَ  ىی جّاٌد طکصث ٌاةٍِگاىی ٌصتث RFI یا EMI ُيچٍیً

 . وزّد آورد ةٍاةرایً ؽروری اشث کَ طيم ُا ةرای زهّگیری از ایً اصحيال ةَ کار روٌد و اشحفاده طٌّد

ٍُگاىی کَ طيا طيهی را در وشیهَ ای زای گذاری ىی کٍید زركَ صاغم از آن ، ارجهاش کّچکی را در دٌیای 

د ىی آورد و در واكم ىلاوىث داخهی در فیهحرُای طيم زركَ خارج از دىاغَ ایساد ىی طٌّد کَ انکحروٌیکی ةَ وزّ

 .ىيکً اشث اززای انکحریکی را جضث جأدیر كرار دُد
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 ؟ طکم چیصث V طيم دارای طیار
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 .درزَ جهتیَ طده کَ ةانخ ةاال رفحً كاةهیث اطحهال ىی طّد 90زاویَ در ٌّك انکحرود آن یک طیار ةا 

 

 خػّغیات

 دارای یک طیار V طکم در ٌّك انکحرود اشث 

 ایً طیار ةانخ ىی طّد کَ زركَ ىصحلیيا ةیً نتَ ی انکحرودُا ایساد طّد 

 در ٌحیسَ، ُصحَ ی طههَ در نتَ ی انکحرودُا ایساد طده و ةَ شيث خارج رطد ىی کٍد 

  ٌيی کٍٍدكاةهیث اطحهال افزایض ىی یاةد زیرا انکحرودُا زهّی رطد طههَ را شد 
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 ؟ چیصث IX طيم ایریدیّم
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در ىرکز انکحرود آن ةکار رفحَ اشث. ایً اىر اىکان ىی دُد جا انکحرود ٌازك جر از  ایریدیّمىاده ی زدیدی ةَ ٌام 

نتَ "( شاخحَ طّد و در ٌحیسَ كاةهیث اطحهال افزایض یاةد. ةَ نالوه ـراصی ٌّع ىهيّنی یا پالجیٍیّمكتم )

 .اشثةصیار ىلاوم ةَ گٌَّ ای اشث کَ در ةراةر رشّب کرةً  IX طيم ایریدیّم "رجیصرا

 

 خػّغیات

  كفر انکحرود ىرکزی ةصیار کو اشث و ٌّك پالجیً ُو ةػّرت ىخروـی )ةاریک طٌّده( ـراصی طده

 .اشث

 زركَ ةصیار راصث جّنید ىی طّد و ىیزان اطحهال آن نانی اشث. 

 فزایض طحاب، ندم ةیکاری )زركَ ٌزدن( و کاُض ىػرف شّخث نيهکرد ةا ةِتّد روطً طدن ىّجّر، ا

 .کهی ىّجّر ةِتّد پیدا ىی کٍد
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 ؟ طيم خّدروُای ىصاةلَ چیصث
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 .طيهی ةا جّان نيهکرد ةاال ةرای ىّجّرُای پركدرت اشث کَ ٌصتث جراکو و دور ىّجّر را افزایض ىی دُد

 خػّغیات

یؿ شخحی از كتیم طحاب گیری ُای ىداوم، دور ىّجّرُای ةصیار ةاال و شرنث ُای زیاد ایً ٌّع از طيم ُا در طرا

 .اشحفاده ىی طٌّد

طيم ُای ىصاةلَ ةاید در صانی کَ طدید جریً طرایؿ را جضيم ىی کٍٍد، زركَ زٌی صحيی و كاةهیث اطحهال ةاال 

 .داطحَ ةاطٍد و اىکان طحاب گیری ُای شریم را فراُو کٍٍد

 :انکحرود طيم ُایی کَ جضث طرایؿ شخث ةکار ىی روٌد از اٌّاع زیر اشث طکم و زٍس

  .فهزُای گراٌتِا ىذم ایریدیّم و پالجیٍیّم ةػّرت گصحرده ىّرد اشحفاده كرار ىی گیرٌدزٍس انکحرود: ( 1

 .افزایض دُد انکحرودی ةا كفر کو ةکار ىی رود جا زركَ زٌی را راصث جر کٍد و كاةهیث اطحهال راطکم انکحرود:  (2

اطکال ىخػّغی از ایزوالجّر ةکار ىی رود کَ ةانخ افزایض ىیزان پاشخگّیی ةَ طکم كصيث نایق )ایزوالجّر(:  (3

 .طحاب ىی طّد
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 ؟ُصحٍد ىلاوم کرةًرشّب  اةر چَ ٌّع طيم ُایی در ةر
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کٍد و در ایً صال رشّب کرةً طيم ُایی کَ ةَ گٌَّ ای ـراصی طده اٌد کَ زركَ از روی شفش نایق نتّر ىی 

  .( را ىی شّزاٌدکَ ىيکً اشث ةانخ رشّب زدگی طّداٌتاطحَ طده )

 شفضی ٌیيَ طکاف دارای  طيم جخهیَ طٌّده ی ىحٍاوب، طيم دارای طکاف زركَ ی ىکيم و طيم

 ویژه گی ُای طيم ُای خاص چیصحٍد؟

 :اٌّاع گٌّاگٌّی از طيم ُای خاص وزّد دارٌد. از زيهَ  

 ُای فیهر گظاد طيم 

 طيم ُای ةا ةدٌَ ی فهزی ةرآىده 

 طيم ُای ایریدیّم IX 

 ةهٍد پایَ  طيم ُای 

 طيم ُای ٌیو رزوه و طيم ُای کّچک ةرای اةزارُای غٍهحی 

 .ُر کدام از ایً طيم ُا ویژگی ُای خاص خّد را دارٌد
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 ؟ ویژگی ُای طيم ُای خاص چیصحٍد
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  ؟رشّب زدگی طيم ةَ چَ ىهٍاشث
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ایً اغفالح ةَ ىهٍی اٌتاطحَ طدن کرةً روی كصيث زركَ زن طيم اشث کَ ىٍسر ةَ ٌظث ونحاژ انکحریکی و 

 .ندم زركَ زٌی ىی گردد

از آٌسایی کَ ونحاژ ایساد طده جّشؿ کّئم از ـریق رشّب کرةً ٌظث ىی کٍد و ةَ ُدر ىی رود، ىيکً اشث 

 .در اشحارت و صرکث خّدرو گرددةرخی زركَ ُا زده ٌظٌّد و ىّزب ةروز ىظکالجی 

  

 روش اغالح ناىم

 ىخهّط ُّا/شّخث غهیق 

I. O جٍلیو ٌاىٍاشب کارةراجّر 

II. O شیصحو شاشات ىهیّب 

III. O شیصحو جزریق شّخث ىهیّب 

IV. O شٍصّر اکصیژن فرشّده 

 شیصحو ةركی ىهیّب 

I. O پاره گی یا ىظکم در شیو ُا یا وایرُا 

 طرایؿ کارکرد ٌاىٍاشب 

I. O دت ـّالٌیخّاةیدن خّدرو ةَ ى 

II. O ًکارکرد ىداوم ةا شرنث پایی 

  

  

  

ةازرشی و جهيیر شیصحو کارةراجّر/اٌژکحّر و شٍصّرُا 

 ؽروری اشث.

  

  

 

 

 ةازرشی و جهيیر شیصحو ةرق خّدرو ؽروری اشث

  

( کیهّىحر 80 صدود) ةاالجر شرنث ةا اوكات گاُی 

پاك طٌّده -خّد"طيم ُا ةَ دىای  جا کٍید راٌٍدگی

 ةرشٍد. "گی
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 ؟ ٌحایر داغ طدن ةیض از اٌدازه ی طيم چیصث
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( و در ٌحیسَ پیض شّزیداغ طدن ةیض از اٌدازه ی طيم ةَ ىدت ـّالٌی ىيکً اشث ىٍسر ةَ اصحراق غیر نادی )

 .ذوب طدن انکحرودُا گردد

شّب گازُای ( ةَ رٌگ شفید در ىی آید و رایزوالجّرٍُگاىی کَ داغ طدگی رخ ىی دُد، دىاغَ ی كصيث نایق )

اصحراق روی آن كاةم ىظاُده اشث. ذوب طدن انکحرودُا در ٌّع پیظرفحَ جر داغ طدگی اجفاق ىی افحد. ٍُگاىی 

در ىی آید و  كرىزىی رشد، ٌّك طيم از طدت صرارت ةَ رٌگ درزَ شاٌحیگراد  800کَ دىای طيم ةَ ةیض از 

( کَ ىيکً اشث شّزی پیض –اصحراق غیر نادی شّخث پیض از زركَ زٌی ىی طّد ) / ةانخ اطحهال ىخهّط ُّا

 .ىٍسر ةَ آشیب ةَ ىّجّر طّد

  

 روش اغالح ناىم

 زركَ زٌی ةیض از صد 

  

 ىخهّط ُّا/شّخث ركیق 

  

  خٍک کٍٍده و روان کٍٍده )آب و روغً( ٌا

 کافی

  

  ّفظار ةیض از صد جّرةّ در خّدروُای جّرة

 دار

  

 ًةد شّخح 

  

 

  کافیشفث ٌتّدن طيم ةَ اٌدازه ی 

ةازرشی و جٍلیو شیصحو زىاٌتٍدی زركَ زٌی )جایو( 

 ؽروری اشث

  

 ةازرشی شٍصّر اکصیژن و كفهات ىظاةَ ؽروری اشث

  

 جاىیً خٍک کٍٍده و روان کٍٍده ی الزم

  

 ةازرشی و جٍلیو شیصحو جّرةّ ؽروری اشث

 

ةازرشی و جٍلیو شٍصّر ورود ُّا و دیگر شٍصّرُا 

ث. ىفيئً طّید ُيچٍیً شیصحو جایو ؽروری اش

 شّخث ةا اکحان ىٍاشب اشحفاده ىی طّد.

  

 طيم ةَ ىیزان ىٍاشب در زای خّد شفث طّد
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 ؟كاةهیث اطحهال خّب ةَ چَ ىهٍاشث

 



47 
بلو گردآورنده: سعید عر  

ةَ جّاٌایی ىّجّر در شّزاٌدن ةِیٍَ ی ىلدار زیادی ىخهّط ُّا/شّخث گفحَ ىی طّد. یک طيم  "كاةهیث اطحهال"

 .را ارجلا دُد "هالكاةهیث اطح"ىّجّر خّب ىی جّاٌد 

 :از زىاٌی کَ زركَ زده ىی طّد جا زىاٌی کَ ىخهّط ُّا/شّخث ةفّر کاىم ىی شّزد وزّد داردچِار ىرصهَ 

 

 جّنید زركَ :زركَ زٌیىرصهَ ی اول( 

 طکم گیری ُصحَ ی طههَ:ُصحَ ی طههَىرصهَ ی دوم( 

اٌرژی طههَ ةیً انکحرود و پالجیً رطد ُصحَ ی طههَ )ىظحهم طدن(:فروکض کردن. جخهیَ ی ىرصهَ ی شّم( 

 .ةانخ فروکض کردن طههَ ىی طّد

 اصحراق ىخهّط ُّا/شّخث:اصحراقىرصهَ ی چِارم( 

فروکض کردن ٍُگاىی اجفاق ىی افحد کَ انکحرود و پالجیً ةخظی از اٌرژی طههَ را ةَ وشیهَ ی اٌحلال صرارت 

ده و زركَ ٌاىّفق خّاُد ةّد. ةٍاةرایً طيم ُایی جخهیَ ىی کٍٍد. اگر فروکض کردن طدید ةاطد، طههَ خاىّش ط

 .ةاالجری ُصحٍد "كاةهیث اطحهال"کَ ةرای کاُض ادر فروکض کردن ـراصی طده اٌد دارای 

 

NGK   ایً اٌّاع طيم را ةرای ارجلای كاةهیث اطحهال ارائَ ىی دُد 

 

 طکم V طيم ةا طیار    •

 ث.طکم اش V درزَ ی 90انکحرود آن دارای یک طیار  

 IX  طيم ایریدیّم    •

 .از یک انکحرود فّق ٌازك ةِره ىی ةرد 

 طيم فیهر گظاد    •

 .طکاف زركَ ی وشیم جر فروکض کردن را کاُض ىی دُد 

 طيم اٌحِا ةرآىده    •

 .ىضم زركَ ةَ ىرکز ىضفلَ ی اصحراق ٌزدیکحر اشث 
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 ؟ آیا نکَ ةیً كصيث نایق و كصيث فهزی ةَ دنیم ٌظث گاز اشث
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 .( ایساد طده اشثکروٌاایً نکَ ةَ دنیم ٌظث گاز ٌیصث ةهکَ در ادر جخهیَ ی ُانَ ای )

ٍُگاىی کَ طيم از روی ىّجّر ةاز ىی طّد، ىهيّال یک نکَ ی كِّه ای رٌگ روی درز ةیً نایق و كصيث فهزی 

 .دیده ىی طّد کَ ةَ ٌلر ىی آید ٌظاٌَ ی ٌظث گازُای ٌاطی از اصحراق اشث

نکَ در ٌحیسَ ی چصتیدن ذرات روغً ىههق در ُّا ةَ شفش كصيث نایق )ایزوالجّر( در ادر ونحاژ ةاال  در واكم ایً

 .ایساد طده اشث

 .ایً كؾیَ ُیچ جادیری روی نيهکرد طيم ٌدارد

 یادداطث

 :ىکاٌیصو جخهیَ ی ُانَ ای

ود ٌیز ادر ىی کٍد و ةانخ رشاٌا ونحاژ ةاالیی کَ ةَ طکاف زركَ انيال ىی طّد در ٌاصیَ ةیً ةدٌَ ی فهزی و انکحر

طدن ُّا در طکاف ةیً ةدٌَ و كصيث نایق ىی طّد. ةَ ایً اىر اغفالصا جخهیَ ی ُانَ ای ىی گّیٍد. ُانَ ی 

کيرٌگ آةی  ی ُانَ یک غّرت ةَ جاریک  ایساد طده ةَ شيث جرىیٍال گصحرش پیدا ىی کٍد و در یک ىضیؿ

 .كاةم ىظاُده اشث
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 ؟ ر ىظخػی ةرای شفث کردن طيم در زای خّد وزّد داردآیا ىهیا
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نالوه ةر اٌحخاب درزَ ی صرارجی ىٍاشب، چَ اكداىات اصحیاـی دیگری ةاید ٍُگام ٌػب طيم 
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  طّد؟ رنایثىّجّر 

 .اـيیٍان صاغم کٍید کَ طيم دارای ـّل رزوه ی ىٍاشب اشث

اگر طيهی ةا  .ىّجّر ةَ درشحی کار ٌخّاُد کرد ةدون ورود طيم ةَ درون ىضفلَ ی اصحراق ةَ ىیزان ىٍاشب،

ـّل رزوه ی ٌا ىٍاشب شِّاً اشحفاده طّد ىيکً اشث ةَ شّپاپ یا پیصحّن ةرخّرد کٍد و ةانخ آشیب زدی ةَ 

  .ىّجّر طّد. ُيچٍیً اىکان داغ طدن ةیض از صد انکحرود و ذوب طدن آن وزّد دارد

 .آىدگی ىٍاشب اشثـيیٍان صاغم کٍید کَ طيم دارای ىیزان ةرا  

طکم كصيث زركَ زن )شر طيم( اٌّاع ىخحهفی دارد. گاُی صحی ةا ایٍکَ ـّل رزوه ی طيم ىٍاشب اشث، 

اشحفاده از طيهی کَ ةرآىده گی دارد ىيکً اشث ىٍسر ةَ ةرخّرد شّپاپ یا پیصحّن ةا آن و آشیب ةَ ىّجّر طّد. 

  .م ُای ةرآىدگی دار اشحفاده کٍیدجٍِا در غّرت جّغیَ ی کارخاٌَ ی شازٌده خّدرو از طي

ٍُگاىی کَ ىی خّاُید طيهی کَ شفث اشث و ةَ راصحی ةیرون ٌيی آید را خارج کٍید، اشحفاده از ٌیروی زیاد 

ىيکً اشث ىٍسر ةَ آشیب ةَ طيم یا طکصحً آن طّد و كصيث رزوه در شرشیهٍدر ةاكی ةياٌد. ةرای خارج کردن 

از صد، اةحدا ىّجّر را روطً کٍید و ازازه دُید جا شرشیهٍدر گرم طّد،  چٍیً طيهی ةدون انيال ٌیروی ةیض

 .شپس کيی روغً ةَ كصيث رزوه جزریق کٍید. ةهد از ىدت کّجاُی طيم ةَ راصحی خارج خّاُد طد

 ٌػب طيم اجّىتیم 

ن طيم ُای اجّىتیم ةَ ىٍلّر ةَ کار ةردن در یک درزَ صرارت ىٍاشب ناىم ـراصی گردیده و ىضکو کرد

ىٍاشب ةرای کارکرد یک طيم ةصیار ىِو و صیاجی ىی ةاطد . دو ىظکم نيده ای کَ غانتاً در غّرت انيال 

 : گظحاور ٌیروی ٌاىٍاشب رخ ىی دُد ةَ غّرت زیر ىی ةاطد

 ىضکو کردن ةیض از صد : طکصحگی رطحَ  – 1

 ىضکو کردن کو : گرم طدن ةیض از صد  - 2

 : ُای اجّىتیهی زدید اٌحػاب دشحّر انهيم ُای ةرای طيم

 چک کردن طکاف ُر طيم پیض از ٌػب . جٍلیو اٌدازه طکاف ةا ىّجّر شفارطی کارخاٌَ جّنید کٍٍده   - 1 

  . جأیید ٌيّدن ایٍکَ دشحرشی رطحة طيم ىٍاشب جریً طکم ةرای ىّجّر ىی ةاطد  - 2

 . زدودن ُر گٌَّ کذیفی از ىکان واطر ةاالی شیهٍدر  – 3

دن ىضکو اٌگظحی طيم اجّىتیم اةحدا جا زایی کَ واطرةَ ةاالی شیهٍدر دشحرشی داطحَ ةاطد ، ىضکو کر  - 4

دور ةیظحر ( ةَ  16/1ىکان ىخروـی صدود  ) . طيم پیچض یک ةا ةیظحر دور ½ جا ¾شپس چرخظی در صدود 

 . ٌيّدار زیر رزّع طّد

 . ل زیر ىرازهَ طّددر غّرت اشحفاده از یک پیچض ٌیروی گظحاور ، نففاً ةَ زدو  - 5
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 . ُيّاره ٌػب و ةرداطحً طيم ُا زىاٌی اٌسام دُید کَ ىّجّر خٍک اشث  - 6
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صحی اگر یک طيم ىّجّر ةَ درشحی اشحفاده طّد، جهّیؼ دوره ای آن الزم اشث زیرا کَ طيم یک كفهَ ی 

 .ىػرفی اشث

 :ٌيٌَّ ی ىظکالت ٌاطی از اشحفاده ی ـّالٌی ىدت و ةیض از صد

 .کحرود کٍَِ در زركَ زدن ىظکم خّاُد داطثان    •

رشّب اٌتاطحَ طده در كصيث زركَ زن ةانخ اصحراق غیر نادی )پیض شّزی( طده و ىٍسر ةَ ىظکالجی از     •

 كتیم ذوب طدن انکحرود خّاُد طد

  

 ُزار کیهّىحر 20جا  15 چرخ: 4وشایم ٌلهیَ 

 ُزار کیهّىحر 10جا  7 چرخ شتک: 4وشایم ٌلهیَ 

 ُزار کیهّىحر 5جا  3 چرخ: 2م ٌلهیَ وشای

 ٌکحَ:

ایً ىصافث ُا جٍِا راٍُيایی ةرای جهّیؼ طيم ُا ُصحٍد. ةصحَ ةَ طرایؿ اشحفاده و شیصحو اصحراق ىّجّر ایً 

 وزّد دارد ىاٌٍد "P" ىصافث ىيکً اشث کيحر ةاطد. طيم ُای پالجیٍیّم کَ اةحدای طياره فٍی آٌِا صرف

PFR5G-11 یدیّم کَ طياره فٍی آٌِا ةا صرفیا طيم ُای ایر "I"  طروع ىی طّد ىاٌٍدIFR6A11   ُر

 .ُزار کیهّىحر ٌیاز ةَ جهّیؼ دارٌد 100
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