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فصل 2

دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات
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برخی از سبک های یادگیری )روش یادگیری 
شما چگونه است؟(

یادگیری از طریق تصاویر و شکل ها و درک پدیده های بصری1. دیداری )تجسم فضایی(

یادگیری از طریق گوش فرا دادن به صدا و موسیقی٢. شنیداری

یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن٣. شفاهی )کالمی(

یادگیری از طریق لمس کردن، تمرینات عملی وتحرک داشتن4. جنبشی )لمسی(

یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدالل کردن5. استداللی )ریاضی(

یادگیری به صورت جمعی و گروهی و از کار کردن با دیگران لذت بردن6. برون فردی

یادگیری به تنهایی و به دور از جمع٧. درون فردی

دیدن و شنیدن ٢٠ درصد

ارائه دادن/ نشان دادن ٣٠ درصد

بحث گروهی 5٠ درصد

انجام دادن کار/کار عملی ٧5 درصد

آموزش دیگران/ به کارگیری آموخته ها ٩٠ درصد

مخروط یادگیری ـ چند درصد آنچه را…… به یاد می آورید.
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1٧

واژگان و اصطالحات انگلیسی

انگلیسیفارسی
 Atlantic Oceanاقیانوس اطلس

Accommodationمحل زیست

Africaا فریقا

Aft Partپاشنه کشتی

AFT/ Fore Peak Tankمخازن آب سینه و پاشنه

Air Conditioningتهویه مطبوع

Alternatorآلتر ناتور

Amidshipمحدوده میانی کشتی

Anchor ARMبازوی )لنگر(

Anchors Certificateگواهینامه لنگر

Anchors Chain زنجیر لنگر

Anchorلنگر

Antarcticaجنوبگان

Anvilسندان

Arctic Oceanاقیانوس منجمد شمالی

Asiaآسیا

Aspirationتنفس

Auxility Machineryماشین آالت فرعی

Barometerجّوسنج )فشارسنج(

Bearingیاتاقان

Bend Radiusشعاع خم

Bending Angleزاویه کاري

Bendingخم کاري

Biteپیته

Blakeor Riding Slipخفت بلیک یا سواره

Boilerدیگ بخار

Boltپیچ

Bottom Dead Centerنقطه مرگ پایین

Bow Thrusterرانش دهنده عرضی سینه

Bridgeپل فرماندهی
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Bulk Carrierکشتی فله بر

Bulk Headدیواره عمودی

Butt Jointاتصال لب به لب

Butt-Lap Jointاتصال لب روي هم سر به سر

Cable Lifterآسانسور کابلی

Cam Shaftمیل بادامک، میل سوپاپ

Capillary Actionخاصیت مویینگي

Capstanدوار کپستان

Caspian Seaدریای خزر

Cavitationکاویتاسیون

Center Lineخط مرکزی

Chain Blockجرثقیل دستی

Chief Engineerسر مهندس

Chisel Testآزمون قلم و چکش

Clearanceلقي

Combustion Chamberمحفظه احتراق

Common Linkحلقه معمولی

 Compression Ringرینگ تراکم

Compression Ring (Fire Ring)رینگ تراکم، رینگ هوا

Compressionتراکم

Condenserچگالنده

Connecting Rodدسته شاتون

Continental Shelfفالت قاره )ژرفا شیب(

Continentقاره

Copperمس

Corrosionخوردگی

Cranckshaftمیل  لنگ

Craneجرثقیل

Craneجرثقیل

Crownتاج )لنگر(

Cylinderسیلندر

Danforth Anchorsلنگرهای سبک وزن )دانفورث(

Davitجرثقیل قایق
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Dead Weaightوزن کامل بارگیری )وزن مرده(

Deckعرشه

Depthارتفاع

Destructive Test (DT)تست مخرب

Devil’s Clow Slibخفت پنجه شیطانی

Diameterقطر

Diesel Engineموتور دیزل

Diffuserدیفیوزر

Displacementجابه جایی

Distributionتوزیع

Draught (Draft)آب خور

Drierخشک کن، نم گیر

Dry Dockحوضچه خشک

Ductکانال

Efficiencyراندمان

End Rolling Hatch Coverدرب انبار از انتها چرخ دار

Engine Roomموتورخانه

Enlarged Linkحلقه بزرگ شده

Estimationبرآورد، تخمین

Eurasiaاوراسیا

Europeاروپا

Exhaust Blowdownخارج سازی، بازدم

Exhaust Manifoldمنیفولد دود

Expansionانبساط

Feed Pumpپمپ تغذیه

Fire Fightingاطفای حریق

Flash Weldجوش جرقه اي

Fluke (Palm)بیل یا ناخن لنگر

Flywheelچرخ طیار

Folding Hatch Coverدرب انبار تاشو

Foldingخم کردن )تا کردن(

Fore Partسینه کشتی

Free Boardسطح آب خور آزاد )برد آزاد(
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Freeboard Deckباالترین عرشه سراسری که کلیه دریچه ها و درها روی آن قرار دارد.

Fuel Consumptionمصرف سوخت

Fuel Injectionتزریق سوخت

Funnelدودکش

Gantry Craneجرثقیل دروازه ای

Gas Turbinrتوربین گاز

Gasketواشر

Gearboxجعبه دنده

Gearدنده، چرخ دنده

General Cargo Shipکشتی کاالبر عمومی

Generatorژنراتور

Governorگاور نر

Grapnel Anchorsلنگرهای چنگکی

Gross Tonnageظرفیت ناخالص

Gudgeon Pinگژن پین

Hallen Derricksدریک  هالن

Hammerچکش

Hand lever Shearing Machineقیچي اهرمي

Hand Snipقیچي دستي

Hatch And Coversدرب انبار و درپوش ها

Hatchدریچه

Haws Pipesآشیانه لنگر

Head Gasketواشر سر سیلندر

Heat Exchangerمبدل حرارتی

Heaterبخاری

Hele ـ Shaw Pumpپمپ پیستونی ماشین آالت سکان

Horsepowerاسب بخار

Indian Oceanاقیانوس هند

Indicatorنشانگر

Induction Motorموتور القایی

Injectorانژکتور

Intake Manifoldمنیفولد هوا
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 International Standard Organisationسازمان جهاني استاندارد
(iso)

Jib Craneجرثقیل بازویی

Keelتیر حما ل

Kenter Joining Shackleشگل اتصال

Lack Seam Jointاتصال فرنگي پیچ

Lap Jointاتصال لب روي هم

Leadسرب

Lentgth Overallطول کامل

Life Boatقایق های نجات

Lifting Hatch Coverدرب انبار باالرونده

Light Weaightوزن بدون بارگیری )وزن سبک(

Load Lineخط بار گیری )خط شاهین(

Loaddisplacementوزن جابه جایی پس از بارگیری

Low Speedدور پwایین

Lubricationروانکاری

Maintenanceنگهداری

Marine Nuclear Plantسیستم رانش هسته ای دریایی

Mashroom Anchorsلنگرهای قارچی

Mastدکل

Medium Speedدور متوسط

Midship Sectionقطع وسط کشتی

Moorning Winchوینچ مهار

Mountingsپایه های نگهدارنده

Nailمیخ

Net Tonnageظرفیت خالص

Non-Destructive Test (NDT)تست غیر مخرب

North Americaامریکای شمالی

Nozzleشیپور

Oceaniaاقیانوسیه

Oil Control Ringرینگ روغن

Oil Pumpپمپ روغن

Old Fashion Or Stock Anchorsلنگرهای قدیمی یا دسته دار
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Oman Seaدریای عمان

Open End Linkحلقه توخالی

Overlapهمپوشانی

Pacific Oceanاقیانوس آرام

Peel Testآزمون خم کاري

Periodدوره تناوب

Persian Gulfخلیج فارس

Piggy Back And Telescopic Hatch درب انبار تلسکوپی
Cover

Pilot boatقایق راهنمابر

Pinپین

Piston Ring Comressurرینگ جمع کن پیستون

Piston Ringرینگ پیستون

Pistonپیستون

Plierانبردست

Plough  Share  Anchorsلنگرهای شخمي )گاوآهنی(

Port Sideسمت چپ کشتی

Power Transmissionانتقال قدرت

Powerقدرت ـ توان

Pressure Indicatorفشارسنج

Projection Weldجوش زایده اي

Prpellerپروانه

Push Rodمیل تایپیت

Reciprocatingرفت و برگشتی

Refrigerated Shipکشتی یخچالی

Refrigerationتبرید

Resistance Weldingجوشکاري مقاومتي

Roll On  /  Roll Off (Ro  /  Ro)کشتی حمل خودرو

Roll Stowing Hatch Coverدرب انبار چرخ دار جمع شونده

Rolling Hatch Coverدرب انبار چرخ دار

Rotaryدورانی

Rotorروتور

Rudderتیغه سکان
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Safetyایمنی

Scarf Jointاتصال لب به لب مورب

Scissorقیچی کاغذ بر

Screw Driverپیچ گوشتی

Screw Slipخفت پیچی

Screwپیچ خودکار

Sea Chestمحل ورودی آب دریا به کشتی

Sealآب بند

Seam Weldدرز جوش )جوش نواري(

Self Secured Joint ( Lucked Seam )فرنگي پیچ

Separatorجداساز

Shackleشگل

Shaftمحور

Shankساق لنگر

Sheet Metal Bendingخم کاري ورق

Sheet Metal Workingورق کاري

Side Rolling Hatch Coverدرب انبار از بغل چرخ دار

Single Bottonتک جداره

Sliding Hatch Coverدرب انبار کشویی

Slipخفت زنجیر

Snipقیچی ورق بر

Solder Abilityلحیم پذیري

Solderingلحیم کاري نرم

South Americaامریکای جنوبی

Southern Oceanاقیانوس منجمد جنوبی

Spot Weldنقطه جوش

Stacking Hatch Coverدرب انبار انباشته ای

Starboard Sideسمت راست کشتی

Steam Turbineتوربین بخار

Stemانحنای ابتدای سینه

Stern Tubeلوله انتهایی عبور شفت از کشتی

Sternانتهای پاشنه

Stockless Anchorsلنگرهای بدون دسته
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Stockدسته لنگر

Store (Hold)انبار

Strokeکورس

Stuelckend Derrickجرثقیل دکلی فوق سنگین

Swellتورم، انبساط

Swivel Pieceقطعه هرزگرد

Tachometerسرعت سنج زاویه ای

Tee Jointاتصال سه پري 

Temperatureدما

Temporaryموقت

Thermometerدماسنج

Timingمیزان سازی

Tinقلع

Tonnage Deckعرشه ای که ظرفیت کشتی نسبت به آن اندازه گیری می شود.

Tonnageظرفیت

Top Dead Centerنقطه مرگ باال

Transverse Plantسطح مقطع عرضی

Tug boatیدک کش

Turbo Chargerتوربو شارژر

Upset Weldجوش برجسته

Water Pumpپمپ آب

Watertight Doorدرب غیر قابل نفوذ آب

Watertight Doorدرب غیر قابل نفوذ

Watertightآب بند

Welding Cycleمراحل جوشکاري

Wettingتر شوندگي

Whistleبوق

Windlassدوار لنگر

Wrenchآچار فرانسه
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اندازة فِلِنج براساس ANSI B1/5 برای کالس های150و 300
لوله کشی
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جدول اندازة فلنج های ANSI B16.5 کالس 15٠



٢٧

جدول اندازة فلنج های ANSI B16.5 کالس ٣٠٠



٢8

اندازة فلنج براساس ANSI B1.5 برای کالس 6٠٠ و باالتر
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جدول اندازة فلنج های ANSI B16.5 کالس 6٠٠



٣٠

جدول اندازة فلنج های ANSI B16.5 کالس ٩٠٠



٣1

جدول اندازة فلنج های ANSI B16.5 کالس 15٠٠



٣٢

جدول اندازة فلنج های ANSI B16.5 کالس ٢5٠٠



٣٣

 ANSI B1.5 اندازة مهره و میلة رزوه شده براساس
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جدول اندازة مهره و میلة رزوه شده براساس ANSI B1.5 کالس15٠



٣5

جدول اندازة مهره و میلة رزوه شده براساس ANSI B1.5 کالس٣٠٠



٣6

جدول اندازة مهره و میلة رزوه شده براساس ANSI B1.5 کالس6٠٠



٣٧

جدول اندازة مهره و میلة رزوه شده براساس ANSI B1.5 کالس٩٠٠



٣8

جدول ضخامت لوله ها بر اساس اندازه و کالس 



٣٩

جدول اندازة مهره و میلة رزوه شده براساس ANSI B1.5 کالس15٠٠



4٠

جدول اندازة مهره و میلة رزوه شده براساس ANSI B1.5 کالس٢5٠٠
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جدول ضخامت لوله براساس اندازه و کالس 



4٢

 ANSI B16.9&ANSI B16.28 جدول زانویی دو سر جوشی بر اساس



4٣

جدول اندازة تبدیل، سه راهی،  درپوش و دربند جوشی
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در این قسمت، مباحث مربوط به عیب یابی و رفع عیب سامانه های هیدرولیک می آید. در حالت 
کلی، جهت عیب یابی و رفع عیب هر سامانه ای، روش های خاص خود را می طلبد و نیاز به دانش 

و تجربه کافی از آن سامانه می باشد. 
با این وجود، سامانه های هیدرولیک، معموالً پنج عیب شاخص و عمده دارند که عبارت اند از:

1  سرو صدای مضاعف

٢  گرمای مضاعف )اجزای سامانه بیش از حد گرم می شوند(

٣  جریان نامناسب روغن در سامانه

4  فشار نامناسب در سامانه

5  عیب در حرکت عملگرها )موتور و جک هیدرولیک(

در ادامه، هر کدام از این عیوب به صورت جدول آمده، علت و یا علل این عیوب و روش رفع عیب 
را بیان می نماید.

راهنمایی: روش های رفع عیب مربوط به هر دوی آن، در ستون چهارم جدول به صورت آدرسی 
داده شده است که آدرس آن، در پایین جدول به شکل الف، ب، ج و... و با توضیح آمده است.

1  سرو صدای مضاعف

جدول 1ـ عیب و رفع عیب مربوط به سروصدای مضاعف

روش رفع علتنوع عیبردیف
عیب

سر و صدای پمپ1

روش الفکاویتاسیون

روش بوجود هوا در روغن

روش جکوپلینگ ها )محور و یاتاقان و..( صحیح جا نیفتاده اند.

روش هـپمپ فرسوده و یا خراب است.

سر و صدای موتور )عملگر(2
روش جکوپلینگ ها )محور و یاتاقان و..( صحیح جا نیفتاده اند.

روش هـموتور و یا کوپلینگ ها فرسوده و یا خراب است.

سر و صدای شیر فشارشکن3
شیر فشارشکن در فشار بسیار پایین تنظیم شده و یا هم 
روش دتراز با شیر فشارشکن دیگر در سامانه تنظیم شده است.

روش هـفرسوده بودن برخی از قسمت های شیر)سوپاپ و...(.

روش های رفع عیب: 
الف( یکی از روش های زیر یا هر دوی آنان را انجام دهید:

1  صافی های کثیف را تعویض نموده و یا تمیز نمایید. مجرای ورودی و نیز هواکش مخزن را 

نیز تمیز نمایید.
٢  روغن را عوض نموده، دکمه تغییر دور پمپ را مجدداً فشار دهید تا پمپ به سرعت موردنظر 

برسد. کار هواگیری را در پمپ انجام دهید.

سامانه های هیدرولیک و نیوماتیک
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ب( هرکدام از روش های زیر یا هردوی آنان:
1  مخزن را تا حد الزم پر نمایید. هوا را از سامانه خارج نموده و نشتی مجرای ورودی را برطرف 

نمایید.
٢  آب بند و یا محور پمپ را عوض نمایید.

ج( وضعیت یاتاقان ها، بستاب ها و کوپلینگ ها چک شده و واحد مربوطه میزان سازی شود.
د( فشارها در شیر باید تصحیح شوند.

ـ  ( تعمیر اساسی و یا تعویض ه

٢  گرمای مضاعف

جدول ٢ـ عیب و رفع عیب مربوط به گرمای مضاعف

روش رفع عیبعلتنوع عیبردیف

پمپ داغ می شود1

روغن داغ می کند
مراجعه به روش های 

مربوط به ردیف 4

روش الفوقوع کاویتاسیون

روش بوجود هوا در روغن

روش دشیر فشار شکن یا اختناق فشار، در فشار باال تنظیم شده است.

روش جبار مضاعف روی سامانه

روش هـپمپ مستهلک یا خراب شده است.

موتور داغ می کند2

روغن بیش از حد داغ است.
مراجعه به روش های 

مربوط به ردیف 4

روش دشیر فشار شکن یا اختناق فشار در فشار باال تنظیم شده است.

روش جبار مضاعف

روش هـموتور مستهلک و یا خراب شده است.

3
داغ  فشارشکن  شیر 

کند می 

روغن بیش از حد داغ است.
مراجعه به روش های 

مربوط به ردیف 4

روش دشیر درست تنظیم نشده است.

روش جشیر مستهلک و یا خراب شده است.

4
روغن بیش از حد داغ 

می شود

روش دفشار سامانه بسیار باال است.

روش دشیر اختناق فشار در فشار باال تنظیم گشته است.

روش وروغن کثیف شده و یا تغذیه روغن کم است.

روش وروغن نامناسب جهت سامانه انتخاب شده است )لزجت نامناسب(.

روش ززیر سامانه خنک کننده روغن معیوب است.

روش هـیکی یا برخی از اجزای سامانه )پمپ، موتور، شیر...( مستهلک شده اند.
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روش های رفع عیب: 
الف( یکی از روش های زیر یا هردوی آنان را انجام دهید:

1  صافی های کثیف را تعویض نمایید. مجرای ورودی و نیز هواکش مخزن را نیز تمیز نمایید.

٢  روغن را عوض نموده، دکمه تغییر دور پمپ را مجددًا فشار دهید تا پمپ به سرعت موردنظر 

برسد. درصورت وجود سوپرشارژر در سامانه، پمپ آن را تعمیر و یا تعویض نمایید.
ب( هرکدام از روش های زیر یا هردوی آنان:

1  مخزن روغن را تا حد الزم پر نمایید. هوا را از سامانه خارج نموده و نشتی مجرای ورودی را 

برطرف نمایید.
٢  قسمت آب بند و یا محور پمپ را عوض نمایید.

ج( وضعیت یاتاقان ها، آب بند ها و کوپلینگ ها چک شده و واحد مربوطه میزان سازی شود.
د( فشار در سامانه  باید تصحیح شوند.

هـ( تعمیر اساسی و یا تعویض
و( فیلترها باید تعویض شده و در صورتی که لزجت روغن نیز مناسب نباشد، باید اقدام به تعویض 

روغن نمود؛
ز( خنک کننده و صافی آن تمیز گردد، در صورت لزوم شیر کنترل خنک کننده یا خود خنک کننده 

عوض شود.
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٣  جریان نامناسب روغن 

جدول٣ـ عیب و رفع عیب مربوط به جریان نامناسب روغن

راهکار علتنوع عیبردیف
)رفع عیب(

جریان روغن برقرار 1
نیست

روش الفپمپ ، روغن نمی مکد.

روش هـموتور پمپ عمل نمی کند.

روش جکوپلینگ پمپ شکسته است.

روش زجهت چرخش پره پمپ خراب است.

روش وشیر کنترل وضعیت، در وضعیت درست نصب نشده است.

روش دکل جریان، از قسمت شیر فشار شکن خارج می شود.

روش جپمپ خراب است.

روش هـپمپ صحیح در سامانه نصب نشده است.

جریان روغن پایین 2
است

روش دشیرهای کنترل جریان تنظیم نشده اند.

روش دشیرهای اختناق فشار یا فشار شکن در فشار بسیار پایین تنظیم شده اند.

روش هـ یا وجریان در شیرهای نیمه باز دارای بازگشت، بازگشت زیاد دارد.

روش بنشت در سامانه

روش هـعملگرهای تنظیم جریان در پمپ های جریان متغیر درست عمل نمی کنند.

روش فدور موتور پایین است.

روش هـفرسودگی اجزای سامانه )پمپ، موتور،...(.

بیش 3 روغن  جریان 
است )زیاد(  از حد 

روش دشیر کنترل جریان، زیاد باز شده است.

روش هـسامانه تنظیم دور در پمپ جریان متغیر خراب عمل می کند.

روش فدور موتور پمپ خراب تنظیم شده است.

روش فپمپ با ظرفیت باال تعیین و نصب شده است.

روش های رفع عیب: 
الف( یکی از روش های زیر یا هردوی آنان را انجام دهید:

1  صافی های کثیف را تعویض نموده و یا تمیز نمایید. مجرای ورودی و نیز هواکش مخزن را 

نیز تمیز نمایید.
٢  روغن را عوض نموده، دکمه تغییر دور پمپ را مجدداً فشار دهید تا پمپ به سرعت موردنظر 

برسد. پمپ سوپرشارژر را در صورت وجود تعمیر و یا تعویض نمایید.
ب( اتصاالت نشت دار را درست کرده و جریان دهی را در سامانه به کار اندازید.

ج(خرابی پمپ را چک نمایید. کوپلینگ را تعویض و یا جا اندازید.
د( عمل تنظیم صورت پذیرد.
هـ( تعمیر اساسی و یا تعویض
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و( وضعیت شیرهای دستی را چک نمایید. وضعیت مدار برقی شیرهای سولنویید را چک نمایید. 
پمپ ایجاد فشار کنترلی را تعمیر و یا تعویض نمایید)جهت ایجاد فشار برای کنترل سامانه به کار 

می رود(.
ز( جهت چرخش را عوض نمایید.
ف( با یک واحد سالم عوض شود.

4  فشار نامناسب در سامانه

جدول 4ـ عیب و رفع عیب مربوط به فشار نامناسب

روش رفع عیبعلتنوع عیبردیف

مراجعه به جدول 3، نبود جریان روغن.نبود فشار 1
ردیف 1

در 2 پایین  فشار 
نه ما سا

وجود یک بخش فشار شکن اضافه در سامانه یا یک مسیر تخلیه 
روغن

مراجعه به جدول 3، 
ردیف 1 و 2

روش دشیر فشار شکن در فشار بسیار پایین تنظیم شده است.

روش دشیر فشار شکن خراب شده است.

روش هـپمپ، موتور یا جک هیدرولیک خراب شده است.

در 3 نامنظم  فشار 
نه ما سا

روش بوجود هوا در روغن

روش هـشیر فشار شکن معیوب شده است.

روش الفروغن کثیف شده است.

روش جآکوموالتور تنظیم و یا شارژ نشده است.

روش هـپمپ، موتور یا جک هیدرولیک مستهلک شده است.

در 4 مضاعف  فشار 
نه ما سا

روش دشیر فشار شکن یا اختناق فشار خراب تنظیم و نصب شده است.

قسمت تنظیم کننده دور پمپ در پمپ های جریان متغیر عمل 
روش هـنمی کند.

روش هـشیر تنظیم فشار و یا فشار شکن، فرسوده و یا خراب شده است.

روش های رفع عیب:
الف(صافی های کثیف را عوض نموده و روغن را تعویض نمایید.

ب( اتصاالت نشت دار را برطرف نموده و مخزن را تا حد الزم پر نمایید به گونه ای که بتواند روغن 
به سامانه بدمد.

ایراد  در صورتی که  فشار الزم شارژگردد،  تا  نیز  و  نشتی چک گردد  باید جهت  آکوموالتور  ج( 
باشد. داشته 

د( تنظیم و یا تعویض
هـ( تعمیر اساسی و یا تعویض



4٩

5  عیب در حرکت عملگرها و اجزاء متحرک

جدول 5  ـ عیب و رفع عیب مربوط به حرکت عملگرها و اجزای متحرک

روش رفع عیبعلتنوع عیبردیف

عدم حرکت 1
اجزای متحرک

مراجعه به جدول 3 نبود جریان یا فشار

روش هـعدم کارکرد و یا عدم تنظیم  اجزای مکانیکی، هیدرولیکی و یا الکتریکی

روش بوجود موانع و قیود مکانیکی

روش ونبود سیگنال دستوری به تقویت کننده های سروو )شیرهای سولنویید(

روش جتنظیم نبودن تقویت کننده ها و یا عدم کارکرد آنها

روش هـشیر سروو عمل نمی کند.

روش هـخرابی یا فرسودگی عملگر )موتور یا سیلندر(

حرکت ضعیف 2
و یا آهسته

مراجعه به جدول 3جریان روغن کم است.

روش الفلزجت روغن زیاد است.

مراجعه به جدول 4تحریک شیرها درست عمل نمی کنند.

روش زسامانه در قسمت های متحرک و اتصاالت، خوب روانکاری نشده است.

روش جعدم تنظیم و یا عدم کارکرد تقویت کننده سروو

روش دشیر سروو در قسمتی که باال می رود چسبیده است.

روش هـعملگر )موتور یا سیلندر( مستهلک و یا خراب شده است.

حرکت نامناسب 3
اجزا

مراجعه به جدول 4فشار نامناسب

مراجعه به جدول 1وجود هوا در روغن

روش زسامانه در قسمت های متحرک و اتصاالت، خوب روانکاری نشده است.

روش وسیگنال دستوری نامناسب در سامانه

روش جعدم تنظیم و یا کارکرد نامناسب تقویت کننده های سروو

عدم عملکرد ترانسفورماتور پسخوراند )برای سامانه های کنترل شونده 
روش هـخودکار(

روش دشیر سروو در قسمتی که باال می رود چسبیده است.

روش هـعملگر)موتور یا سیلندر(مستهلک و یا خراب شده است.

سرعت و یا دور 4
مضاعف اجزا

مراجعه به جدول 3وجود جریان مضاعف

عدم عملکرد ترانسفورماتور پسخوراند )برای سامانه های کنترل شونده 
روش هـخودکار(

روش جعدم تنظیم و یا کارکرد نامناسب تقویت کننده های سروو

روش یوجود ظرفیت کاری بیش از حد در سامانه
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روش های رفع عیب:
الف( روغن به اندازه کافی گرم نشده. همچنین ویسکوزیته روغن باید در دمای کاری چک گردد و 
اگر مشخص گردید که ویسکوزیته الزم را ندارد، باید با روغن با ویسکوزیته مناسب تعویض گردد.

ب( موانع و قیود مکانیکی کشف و برطرف گردد.
ج( تنظیم، تعمیر و یا تعویض شود.

د( تمیز شده، تنظیم و یا تعویض گردد. شرایط روغن و نیز فیلترها چک گردد.
هـ( تعمیر اساسی و یا تعویض

و(کنسول دستوردهی و اتصاالت سیم ها چک و تعمیر شود.
ز( عمل روانکاری صورت پذیرد.

ی( شیرهایی که باالنس ندارند، تنظیم، تعمیر و یا تعویض گردد.

موتورهای بنزینی

ـ   1٧5   ـ٢٠٠( اندازه گیری قطعات متحرک موتور یاماها )15٠   

تذکر in mm محل اندازه گیری

3/5433-3/5441 90-90/02 قطر داخلی سیلندر

0/0031 0/08 شیب سیلندر

0/002 0/05 خارج شدن سیلندر از گردی

در فاصله 10میلی متر از لبه پایینی 3/5392-3/54 89/895-89/915 قطر خارجی پیستون

3/4590-3/5498 90/145-90/165 پیستون اورسایز1

3/5589-3/5596 90/395-90/415 پیستون اورسایز2

0/0039-0/0042 0/100-0/106 میزان لقی مجاز پیستون در سیلندر

0/1063-0/1142 2/7-2/9 اختالف قطر داخلی و خارجی رینگ

0/0776-0/0783 1/97-1/99 اندازه لبۀ بیرونی رینگ

0/0008-0/0024 0/02-0/06 فیلر جانبی رینگ روی پیستون

هنگام جازدن رینگ خالی در ارتفاع 20میلی متری 
سیلندر از باال 0/0118-0/0197 0/3-0/5 فاصله مجازلبه های رینگ

0/9084-0/9089 23/074-23/085 قطر داخلی محل گژن پین

0/9081-0/9083 23/065-23/070 قطر خارجی گژن پین

محل یاتاقان ثابت 2/125-2/1256 53/975-53/991 قطر ژورنال میل لنگ

1/4167-1/4173 35/985-36 قطر محور لنگ 

0/0012 0/03 حد مجاز خوردگی ژورنال میل لنگ 

هنگام نصب بر روی میل لنگ 0/08 2 لقی مجاز شاتون

هنگام نصب بر روی میل لنگ 0/0047-0/0102 0/12-0/26 فیلر جانبی شاتون
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تبصره: دمای محیط هنگام اندازه گیری باید 20 درجه سانتی گراد باشد.

گشتاور پیچ های کفه شاتون

ft.lb Kgf.m N.m مراحل سفت کردن

14 1/9 19 مرحله اول

27 3/6 36 مرحله دوم

کاماًل باز مرحله سوم

14 1/9 19 مرحله چهارم

27 3/6 36 مرحله پنجم

گشتاورپیچ های سرسیلندر

11 1/5 15 مرحله اول

21 2/9 29 مرحله دوم

گشتاورپیچ های کاور سرسیلندر و کاور ترموستات

3 0/4 4 مرحله اول

6 0/8 8 مرحله دوم

گشتاورپیچ های محفظه میل لنگ )پیچ های بزرگ(

15 2 20 مرحله اول

29 3/9 39 مرحله دوم

گشتاورپیچ های محفظه میل لنگ )پیچ های کوچک(

7 1 10 مرحله اول

13 1/8 18 مرحله دوم

گشتاورپیچ های پوسته بیرونی اگزوز

3 0/4 4 مرحله اول

6 0/8 8 مرحله دوم
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a3 = مکعب

a b c = مکعب مستطیل

b h = π r 2 h = استوانه

b h )1/3(= هرم

1/3( π r 2 h( = b h )1/3( = مخروط

π r 3 )4/3( = کره

π r 1 r 1 r 3 )4/3( = کره بیضوی

محاسبه حجم اشکال هندسی
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