
 

 

ایهمایوػػػطى رؽمی اهٍاع  الت  تایًع
 
ماـین ا
راًؼازی، مُطهی، ؽاصتمان ؽازی، 

 َمعاهی 

 

ًایبعهط در   

OZKA                       

  BELSHINA 

  KAMA                    
  CASUMINA            
  ALTAISHINA 

 

 ابزرگاین آ ذر سهند ارمغان



 قفسي اول

پیشرو شامل کلیو  اطالعات مورد نیاز مصرف کنندگان تایر می باشد کو می بایست کتابچو 
 کنندگان بو دقت مطالعو شده و بر اساس آن اقدام گرددو مصرف توسط مشتریان 

 :مقدمو
  

َ ُای کارتزی  الطتیک اس ًظز ُشیٌَ، دّهیي یا حذاقل طْهیي ردٍ را در هیاى عٌاّیي ُشیٌ

ردٍ اّل ّ گاُاً . هاػیي آالت الطتیکی در طایت ُای عوزاًی ّ هعذًی را تَ خْد اختـاؽ هی دُذ

اس ایي رّ هذیزاى (. تز اطاص آهار ُای تیي الوللی)دّم عثارتٌذ اس طْخت ّ ًیزّی اًظاًی 

ٍ اًذ َ ُا تْد ٍ ُایی تزای کاُغ ایي ُشیٌ ٍ ُای هعذًی عوْهاً تَ دًثال را ایي . هاػیي آالت ّ پزّژ

افزاد الطتیک را تَ عٌْاى یکی اس هاػیي آالت خْد هی تیٌٌذ، ّ ًَ یک تخغ اس تعذادی اس 

 .هاػیي آالت، ایي اهز خْد ًؼاى دٌُذٍ اُویت ایي اجشاء گزاى قیوت هی تاػذ

 

هاػیي آالت هی داًٌذ کَ کارایی ّ قاتلیت اطتفادٍ اس الطتیک ُا هحذّدیت ُایی دارد کَ هذیزاى 

ٍ ّری ایي اجشاء تایظت در داخل ایي هزسُا تعزیف ػْد آطیة دیذگی .تالع ُا تزای افشایغ تِز

داغ ػذگی در اّلیي هزاحل تَ طایغ . در هزاحل هختلفی پیغ رّی هی کٌذ OTRالطتیک ُای 

اداهَ ػزایط دهایی ًاهٌاطة تَ . طزیع تز هْاد تؼکیل دٌُذٍ ططح الطتیک هٌجز هی ػْد

هْاد الطتیکی در دهای تاال حالت ًزم ّ . آطیة دیذگی ّ جذاػذگی اجشاء اس یکذیگز کوک هی کٌذ

طین ُای فْالدی ًیش در چٌیي ػزایطی اس دل . اطفٌجی پیذا هی کٌٌذ ّ آطیة پذیزتز هی ػًْذ

 .الطتیک تیزّى سدٍ ّ تا اداهَ ایي رًّذ الطتیک حالت خویزی ّ طپض هایع پیذا هی کٌذ

 

ُوچٌیي هی تْاًذ تَ تظوَ ّ تیذ اطزاف تایز آطیة تشًذ، اگزچَ ایي آطیة دیذگی در هزاحل گزها 

اتتذایی تَ راحتی قاتل ػٌاطایی ًیظت، ّلی تا گظتزع ایي آطیة هوکي اطت تا یک تظوَ 

تظوَ در ًْاحی گْػَ ای دچار فزطایغ ػذٍ ّ ایي . جذا ػذٍ ّ رّی سهیي افتادٍ هْاجَ ػْیذ

تز اطاص . اهز تَ ػکل گیزی یک حثاب ُْا در دیْارٍ جاًثی تایز ّ جذاػذگی تیذ هٌجز هی ػْد

چٌیي دیذگاُی، اُویت تایز تزای یک هاػیي تشرگ هعذًی تز اطاص یک ًگاٍ تلٌذ هذت، تَ 

اس طزف دیگز، آػٌایی تا تِتزیي . اُویت یک هْتْر، گیزتکض ّ یا طیظتن تزهش طعٌَ هی سًذ

َ ُای ًگِذاری اس چٌیي قطعات گزاى قیوتی هی تْاًذ تَ کاُغ هذت سهاى خْاب هاػیي آالت  ًظخ

یک الطتیک ؿاف هوکي اطت تا تزکیذى ًاتٌِگام، تَ اس دطت رفتي یک ًـف رّسکاری . کوک ًوایذ

َ ُایی را تَ  ّ حتی تیؼتز هٌجز ػذٍ ّ اس ایي طزیق یک سًجیزٍ عولیات ًاقؾ هاًذٍ ّ ُشیٌ

 .راًذهاى کارتزی طایت یا هعذى تحویل کٌذ
 



 قفسي دوم

 ؟چیؼت  OTRالؽتیک 
مواؽب بعای اهٍاع  OTRتایع .  تایع صارج ذادى اؽت( Off the Road Tire) کٍتاى ـطى  OTRکلمي 

الت راًؼازی، مُطهی، ؽاصتمان ؽازی، َمعاهی و 
 
ؽاصتار این تایع بي ـکلی اؽت کي . می باـط... ماـین ا

 . بعای تسمو وزن زیاد و َبٍر از ـعایه ؽضت وعازی گعدیطى اؽت
  

ا و بعهطًا   :  اهٍاع تایًع
ذر ؽٌوط ارمغان 

 
ایـعکت ا الت راًؼازی، مُطهی، ؽاصتمان ؽازی،  همایوػػػطى رؽمی اهٍاع تایًع

 
ماـین ا

 :  با بعهطًای زیع می باـط  ...َمعاهی و 
OZKA , BELSHINA , KAMA , CASUMINA , ALTAISHINA 

  
  

 :  مطت گاراهتی و ـعایه َطم ـمٍل گاراهتی 
 ؽالي گاراهتی می باـط 3ؽال و تیٍپ ًا بي مطت  5تایع ًای َعمي ـطى تٍؽه ان ـعکت بي مطت 

  
 TKPHـاصف 

تن  -در ؽایت ًای مُطهی، َبارتوط از کیلٍمتع OTRیکی از ـاصف ًای مٍرد اؽتفادى بعای الؽتیک ًای 
ن بعای  TKPHبع ؽاَت یا ًمان 

 
یط و از ا

 
این مُیار بع اؽاس یک ؽعی مساؽبات مٌوطؽی بطؽت می ا

ا اؽتفادى می ـٍد الت می تٍاهوط از ًمین اقٍل . اومیوان از گعم هؿطن تایًع
 
اما مطیعان و مؼئٍلین ماـین ا

بعای اهطازى . مٌوطؽی بعای پیؿگیعی از صٍاب دؽتگاى و بي زطاکػحع ؽاهطن بٌعى وری این اذغا اؽتفادى کووط
 :گیعی این مُیار از فعمٍل

TKPH = ت اؽتفادى می ـٍد* بار  .ؽَع
با یک هگاى اذمالی می تٍان دریافت کي ًعچي بار ؽوگین تع باـط، بعای جابت هگي داـتن این ـاصف 

ت پایین تع الطام بي کاربعی دؽتگاى همٍد ت زعکت دؽتگاى . بایؼت در ؽَع متكاباًل اگع الزم اؽت کي ؽَع
بعای الؽتیک بي قٍرت یک گعاؼ و بعای ؽایت  TKPHـاصف . افغایؾ یابط بایط میغان بار را کمتع همٍد

 .بي َوٍان یک َطد مٍرد هٌع لابو تُعیف اؽت
TKPH ٍع مٍاد الؽتیک بؼتگی دارد گعاؼ زاقلي بعای تایع . ؽایت بي مٍاردی ًمچٍن اهطازى، وعازی و ه

ت و بار می باـط ن از هٌع ؽَع
 
هؿان  TKPHبعای یک ؽایت کارگاًی، َطد . هؿان دًوطى مسطودیت ًای ا

الت زمو بار تا کدا می تٍاهوط وی مؼیع کووط
 
ؽیب دیطن . می دًط کي ماـین ا

 
ٍگیعی از داغ ـطن و ا بعای ذل

ا، َطد   .الؽتیک لعار گیعد TKPHؽایت بایط پایین تع از گعاؼ  TKPHتایًع

 



ؽٍم قفسي  

ا  ؽایع اجعات گعما بع تایًع

 

ؽیب 
 
داغ ـطگی در اولین معازو بي ؽایؾ  ؽعیٍ تع مٍاد تؿکیو دًوطى . دیطگی تایع در معازو مضتلفی پیؾ روی می کوطا

ؽیب دیطگی و ذطاـطگی اذغاء از یکطیگع کمک می کوط. ؽىر الؽتیک مودع می ـٍد
 
مٍاد . ادامي ـعایه دمایػػی هامواؽب بي ا

ؽیب پظیعتع می ـٍد
 
ؽیم ًای فٍالدی هیغ در چوین ـعایىی از دل . الؽتیکی در دمای باال زالت هعم و اؽفودی پیطا می کوط و ا

گعما ًمچوین می تٍاهط بي تؼمي و بیط .الؽتیک بیعون زدى و با ادامي این روهط الؽتیک زالت صمیعی و ؽپػ مایٍ پیطا می کوط
ؽیب 

 
ؽیب دیطگی در معازو ابتطایػػی بعازتی لابو ـواؽایػػی هیؼت، ولی با گؼتعش این ا

 
ؽیب بغهط، اگعچي این ا

 
اوعاؼ تایع ا

تؼمي در هٍازی گٍـي ای دچار فعؽایؾ ـطى و این امع بي . ممکن اؽت با یک تؼمي ذطا ـطى و روی زمین افتادى مٍاذي ـٍیط
 .ـکو گیعی یک زباب ًٍا در دیٍارى ذاهبی تایع و ذطاـطگی بیط مودع می گعدد

ت، بار و مؼافت وی ـطى هیؼتوط ا، ؽَع از ذملي ٍَامو دیگعی کي بي بعوز پطیطى داغ . مىمئوا توٌا ٍَامو ایداد گعما در تایًع
 :ـطن در الؽتیک ًا مودع می ـٍد می تٍان بي مٍارد ذیو اـارى همٍد

ا مضعب اؽت: فؿار باد هادرؽت الؽتیک ًا هدایػػی تایع ًا مُمٍاًل در . فؿار باد پایین تع از زط اؽتاهطارد بعای تمامی تایًع
 
از ا

ای لباًل وی ـطى تٍؽه صٍدـان راهطى می ـٍهط، باد کمتع از میغان مداز بي تغییع ـکو بیؾ از زط مٍاد تؿکیو دًوطى  مؼیًع
 .در اکػحع مٍالٍ داغ ـطن تست تاجیع بار بیؾ از زط و یا کم باد بٍدن الؽتیک اتفاؽ می افتط. الؽتیک دامپتعاک مودع می ـٍد

ج تایع
 
ٍع .َمق ا ای ه هچي در تایًع

 
ج ًای مضیم و ؽوگین ماهوط ا

 
مٍرد اؽتفادى لعار می گیعد، بیؿتع مؼتُط داغ ـطن  L5ا

 .ًؼتوط

مٍاد مكاوم در بعابع بعیطگی بطلیو مضامت و اؽتسکام بیؿتع مٍرد هیاز، مُمٍال بكٍرت اذتواب :مٍاد بکار رفتي در زین ؽاصت
 .هاپظیعی مؼتُط داغ ـطن ًؼتوط

 .ومُیت مکاهیکی دؽتگاى

 

 فؿار باد الؽتيک ًاميغان 

 

الت مؿغٍل بي کار در مُادن از ًوگامی 
 
واؽان الؽتیک دامپتعاک مؿٍرت می ـٍد َكیطى دارهط کي بؼیاری از ماـین ا کي با کاـر

.  درقط بعای این ایعاد مىعح می ـٍد ۹۰تا  ۵۰درقط ًای َدیبی ماهوط . َطم توٌیم قسیر فؿار باد الؽتیک رهخ می بعهط
ن پعداصتیم)بُوٍان محال کم باد بٍدن الؽتیک َالوى بع داغ ـطن 

 
بي ایعادات دیگعی ( کي در بضؾ ًای پیؿین بي تؿعیر ا

ًمچٍن ًطایت پظیعی کمتع، از دؽت رفتن مكطاری از هیعوی کؿؾ و ؽایؾ بیؾ از زط لؼمت ًای میاهی ؽىر بیعوهی 
از دؽت رفتن فؿار باد الؽتیک صٍد می تٍاهوط َلو مضتلفی ًمچٍن مكطاری هؿتی از والف در اجع .الؽتیک مودع می ـٍد

بي ًمین دالیو اؽت کي . از لؼمت بیط هیغ مكطاری هؿتی می تٍاهط اتفاؽ بیافتط. تغییعات دمایػػی یا تغییع فكو داـتي باـط
الت چک ـٍد

 
واؽان ًمٍارى تٍقیي می کووط کي زطالو ًع ًفتي یک بار میغان باد الؽتیک این ماـین ا  .کاـر



 قفسي چٌارم

جتاجيع  
 
 باد الؽتيک بع روي ا

ن : :فؿار باد الؽتيک کم
 
اگع فؿار باد تایع کمتع از زط هعمال باـط، لٍؽی بي ؽمت داصو درؽىر ا

 .ایداد می ـٍد کي باَث ؽایؾ بیؿتع در لؼمت ـاهي اؽت
  
  
 

ج بي وٍر یکوٍاصت در تماس با : باد اؽتاهطاردفؿار 
 
در ـعایىی کي فؿار باد تایع هعمال باـط،ؽىر ا

وؽایؾ ًم بي قٍرت یکوٍاصت اتفاؽ میافتط، َملکعد تایع هیغ در زالت بٌیوي بٍد ذادى صٍاًط 
 صٍاًط بٍد

  
  
  

اگع فؿار باد تایع بیؾ از زط هعمال باـط، ماهوط ـکو پع باد، لٍؽی بي ؽمت بیعون : باد زيادفؿار 
ج اؽت

 
ن ایداد می ـٍد کي باَث ؽایؾ بیؿتع در لؼمت معکغی ا

 
 .در ؽىر ا

 
 
 
  

ایت دلیق کویط OTRاؽتاهطارد تٍرم الؽتیک  پػ از تٍرم ، ًع لؼمت را بعای هؿت بعرؽی . را َر
ایت اؽتاهطارد اومیوان زاقو ـٍد َادت اهطازى گیعی . کویط و فؿار تایع را معتبًا بعرؽی کویط تا از َر

تایع تنمین می ـٍد از . فؿار ًٍا با اؽتفادى از فؿارؽوخ را همی تٍان با چؿم غیع مؼلر لناوت کعد
صاقیت ارتداَی صاقی بعصٍردار اؽت و در ًوگام اَمال بار مؿضف ـطى از تغییع ـکو تداوز همی 

فؿار . کوط ، بي گٍهي ای کي وؽیلي هكلیي در ًوگام راهوطگی از پایطاری و رازتی صٍبی بعصٍردار باـط
ٍگیعی ـٍد ای یطکی بایط هؼبتًا زیاد باـط تا از اتالؼ گاز بعای مطت وٍالهی ذل  تایًع

  

 



 قفسي پودم

ای مُمٍلی   :OTRتغییع تایًع

 بُط از ایوکي وؽیلي هكلیي بعای مطتی کار کعد ، الؽتیک ًای ذلٍ و َكب از هٌع صؼتگی و ؽایؾ متفاوت ًؼتوط ، بوابعاین وبق مكعرات بایط
روش ذابدایػػی متكاوٍ بعای وؽایو هكلیي کي غالبًا . روش متكابو و روش گعدش: دو روش بعای تغییع الؽتیک وذٍد دارد. بي مٍلٍ تٍُیل ـٍهط

در ذادى ًای بغرگ موسوی زعکت می کووط مواؽب اؽت ، در زالی کي روش چعصي ای بعای وؽایو هكلیي کي غالبًا در ذادى ًای مؼىر تعدد می 
 .کووط مواؽب اؽت

 کاربعي ًٍاي ؽعد

ن کاًؾ می یابط
 
ًوگامی کي وؽیلي . در موىكي ؽعد زمؼتان بي دلیو دمای پایین ، ـکووطگی الؽتیک الؽتیک بغرگػتع ـطى و صاقیت ارتداَی ا

ًؼتي باال بکؿیط تا یکوٍاصت ـعوع ـٍد و چوط 
 
ن پارک می ـٍد ، بایط پطال کالچ را ا

 
هكلیي یک ـبي پارک می ـٍد و یا مطت وٍالهی در ا

ت کم راهوطگی ـٍد مطن ، دوبارى راهوطگی کویط. کیلٍمتع اول بایط با ؽَع
 
اگع وؽیلي هكلیي بعای مطت زماهی روی یش پارک ـطى باـط ، . بُط از باال ا

ج بایط ازتیاط بیؿتعی اهدام ـٍد
 
ٍگیعی از پارى ـطن ا ٍگیعی از یش زدگی الؽتیک ًا . ممکن اؽت مسو زمین یش زدى باـط و بعای ذل بعای ذل

 روی زمین ولتی وؽیلي هكلیي بعای مطت وٍالهی در ؽعما پارک می ـٍد ، تضتي بایط زیع چٍب یا ماؽي در زیع الؽتیک پٍـاهطى ـٍد

ا  :دليو باد کم کعدن تايًع

ان ممکن اؽت در زالت هعمالتا  ًمچوین کاًؾ دما بعکاًؾ فؿار باد .در ًع ماى فؿار بادصٍد را از دؽت بطًوط 1psiتایع ًا با تٍذي ؽاصتاـر
ا مٍجعاؽت بي گٍهي ای کي با ًع   .کاًؾ پیطا می کوط1psiدرذي ؽاهتی گعاد کاًؾ دما، زطودًا فؿار باد 5تایًع

  

ت زياد  ؽَع

ؽيب وٍلي .تٍليط زعارت زیاد در بضؾ داصلي تایعهي ؽبب ذطایػػي در تعد ودیٍارى ًا مي گعدد
 
اي هاگٌاهي هي ؽبب ؽایيطگي تایع، ا افغایؾ تعمًغ

 .تماس و بعصٍرد فعاوان با مٍاهٍ ذادى هي ؽبب ـناؼ، بعیطگي وپوچعي تایع مي ـٍد.وهاًؾ َمع تایع مي گعدد

 هسٍى هگٌطاری از الؽتیک

ا صاک بضٍرهط، اًمیت  ا بعای مطت زیادی در اهباًر هگٌطاری از تایع بي صكٍص در ـعایىی کي اوماع بازار مواؽب هیؼت و ممکن اؽت تایًع
هٌا را بىٍر َمٍدی لعار دًیط فؿار . ویژى ای دارد

 
بوابعاین اگع الؽتیک ًا روی ریوگ ؽٍار ـطى باـوط بایؼتی بىٍر افكی هگٌطاری ـٍهط و اگع ا

هٌا وارد کعدى ایط
 
ولی . بٌتعین راى زو تٌیي پایي ای فلغی اؽت کي الؽتیک ًا را بطون تماس با یکطیگع هگي میطارهط. بیٌٍدى ای بي یک هكىي از ا

هٌا وارد همی ـٍد
 
هٌا را بىٍر َمٍدی لعار داد زیعا وزن زیادی بي ا

 
بىٍر هلي تايع، تيٍب و هٍار . اگع الؽتیک ًا ذطا از ریوگ باـوط می تٍان ا

هٌا درمداورت مٍاد ـيميایػػی اذتواب همٍد
 
با تٍذي بي این هکػتي بعای هگٌطاري . هؼبت بي ٍَامو ذٍي بؼيار تاجيع پظيعهط و بايط از هگٌطاري ا

ن در مُعض هٍر :مواؽب تايع تٍذي بي هنات زیع معوری اؽت
 
الؽتیک را در مسو صؿم و صوم، زيع ؽكف هگٌطاري همٍدى، از لعاردادن ا

يط و ديگع موابٍ زعارتی صٍدداري هويط يط، معاهغ ذٍـناری المپ ًای .مؼتكيم صٍـر از لعاردادن تايع در مُعض موابٍ تٍليط ازن ماهوط صٍـر
وذٍد مٍاد ـيميايػػي هٌيع هفت، گعيػ و غيعى در اهبار و مداورت تايع مٍذب تضعيب اذغای .بضار ذيٍى و هابو ًای فؿار لٍی صٍدداری هويط

وردى ًای صٍردگی ـیمیایػػی دوری ـٍهط OTRالؽتیک ًای . تايع می ـٍد
 
یط ، روغن ًا ، اؽیطًا ، مٍاد لابو اـتُال و فعا .  بایط از هٍر صٍـر

الؽتیک ًا بایط بي قٍرت راؽت لعار گیعهط و هبایط قاؼ ، اهباـتي . تمام الؽتیک ًا بایط در یک اتاؽ صوک ، صؿک و تاریک هگٌطاری ـٍهط
اگع لٍلي داصلی بي وٍر ذطاگاهي ذصیعى ـٍد ، بایط با مكطار مواؽب ًٍا پع ـٍد و . مطت هگٌطاری هبایط از ؽي ؽال تداوز کوط. یا مُلق باـوط

ن را تاـٍ ، قاؼ یا اهباـتي کعد
 
ًوگامی کي بي وٍر ذطاگاهي ذصیعى هؿطى اؽت ، بایط در پٍـؾ الؽتیک لعار دادى ـطى و با اَتطال . هبایط ا

ًوگامی کي وؽیلي هكلیي بعای مطت وٍالهی غیعفُال می ـٍد ، لاب بایط تٍؽه بلٍک ًای چٍبی پؿتیباهی ـٍد تا بار بار روی الؽتیک .تٍرم کوط
 .در قٍرت َطم وذٍد فؿار ًٍا الؽتیک ًا را همی تٍان پارک کعد ، چعخ ًا بایط بلوط ـٍهط. کاًؾ یابط

 



 قفسي ـؿم
ايت کويطدر   .زمان هكب تايع بع روي ريوگ مٍارد  ليط ـطى در ذيو را َر

 .ؽىر صارذي تايع را از ًعگٍهي ؽوگ ريغى تمیغ کویط -1
   

و کم ـطن باد الؽتیک صٍاًط ـط ًٍا  هؿتمسو تماس ريوگ با وٍلي تايع بایط تميغ و بطون زهگ زدگی باـط زيعا مٍذب  -2
. 

 
ن اؽتفادى کویط ، هٍچنػتعين معبي بي  -3

 
وردن تايع از دؽتگاى مواؽب ا

 
تايعمٍذب هؿت ًٍا ، وٍلي بعاي هكب و بيعون ا

 .گعم ـطن الؽتيم و زتي دوپٍؽتی صٍاًط بٍد 
   

ماهوط )بعاي هؿؼت هامو تايع بع روي ريوگ از باد کعدن امافی صٍد داري کویط و بعای ايونار از مايُات روان هووطى صاص  -4
ب وقابٍن 

 
 .اؽتفادى و از ماليطن روغن و واهػ بي هازيي وٍلي اذتواب هويط ( ا
ن توٌيم کویط -5

 
بعاي ايونار روی ديٍارى تايع ميغان زطالو و زطاهػحع ميغان باد و بار لابو . ًميؿي باد تايع را مواؽب با بار ا

 .تسمو بعای الؽتیک ليط گعديطى اؽت 
یط بي دور باـوطالؽتیک ًا بي دلیو وذٍد کعبن .6 رهگ ؽیاى ًم هٍر . ، ؽیاى ًؼتوط(دودى)الؽتیک ًا بایط از هٍر صٍـر

یط را بیؿتع بي صٍد ذظب میکوط هٌا بي رازتی میتٍاهط تا . صٍـر
 
یط لعار گیعهط دمای ا درذي  ۱۲۰اگع تایع ًا در مُعض هٍر صٍـر

 .این مؼئلي باَث تضعیب کاوئچٍی داصو الؽتیک میؿٍد. ؽاهتی گعاد افغایؾ یابط
بي . الؽتیک ًا صوکی را دوؽت دارهطؽُی کویط الؽتیک ًا را در مسیىی صؿک و بطون روٍبت ولی صوک هگٌطاری کویط.7

ب و ًٍایػػی روی الؽتیک ًا تاجیعگظارهط. ًیچ َوٍان الؽتیک را در فنای باز اهبار هکویط
 
ٍع ـعایه ا  .چعاکي ًع ه

  
 :اقٍل کلي

ؽفالت و یا ؽوگ فعش پٍـیطى ـطى باـط بىٍریکي کامال مكاوم و هفٍذ هاپظیع بٍدى و تمیغ و لابو 
 
کػف اهبار بایط با بتٍن یا ا

ا وٍری باـط کي از هٍر کافی بعصٍرداربٍدى و زتی االمکان این روـوایػػی از هٍر وبیُی باـط و .  ـؼتؿٍ باـط روـوایػػی اهباًر
ٍگیعی ـٍد یط ذل ا بایؼتی وٍری باـط کي از تابؾ مؼتكیم هٍر صٍـر  .وعازی هٍرگیًع

اهبار بایط دارای ؽکٍی تضلیي و بارگیعی باـط کي میتٍاهط جابت و یا متسعک بٍدى و بعای تؼعیٍ در امع بارگیعی و تضلیي مٍرد 
ن در قٍرت جابت بٍدن بي اهطازى ارتفاع صٍدروًای زمو بار باـط و در قٍرت اؽتفادى از 

 
اؽتفادى لعار گیعد و ارتفاع ا

 تدٌیغات مکاهیکی  
ا بایط وٍری باـط کي مسمٍلي ای کي زودتع .میتٍاهط لابو توٌیم بعای کلیي صٍدروًا باـط( ذک ًیطرولیک )    چیطمان تایًع

درذي  30تا  15دمای ًٍای اهبار مُمٍلی، َمٍما بین ( FIFOلاهٍن )                       . وارد اهبار میگعدد، زودتع صارج ـٍد
 .ؽاهتی گعاد میباـط

  
  

 



 قفسي ًفتم

ای دؽتي دوم    :       تایًع

هٌا را تُمیع و ؽپػ ذصیعى ؽازی هماییطتایع   
 
تُمیع هٍازی . ًا را لبو از اهبار کعدن، بازرؽی و تمیغ همٍدى و در قٍرت هیاز ا

ن هٍازی ؽیم یا هش ، همایان ـطى اؽت ، بؼیار مٌم میباـط 
 
روٍبت میتٍاهط بي بضؿٌای اؽیب . قطمي دیطى تایع کي در ا

ای مكعؼ ـطى .دیطى تایعکي ـامو هٍازی ؽیم یا هش همایان ـطى میباـط ، رؽٍخ همایط کلیي دؽتٍرالُملٌای ذصیعى ؽازی تایًع
ایت دؽتٍرالُمو ًای ذصیعى ؽازی تایع ًای مكعؼ ـطى هیغ  ای هٍ میباـط، لظا َر ًماهوط دؽتٍرالُملٌای ذصیعى ؽازی تایًع

 .الغامیؼت

بایط در زالت ... زعارت دادن و باؼ زدن و .) بي ًیخ وذي تایعی را کي بع روی دؽتگاى هكب ـطى اؽت، تُمیع هکویط: تٍذي
 .(صارج از ریوگ اهدام ـٍد

 (ماـین ) هگٌطاري تایع ًای هكب ـطى روی دؽتگاى ـعايه   

ای هكب ـطى بعروی دؽتگاًی کي لعار اؽت بي مطت وٍالهی متٍلف   :بي ـعح زیع اؽتط ـباـعایه هگٌطاری از تایًع

ب بپٍـاهیط
 
ا را با پٍـؾ مسافي مضكٍص مط ا  .ًع یک از تایًع

تایع کي بع اجعتغییع ابُاد هاـی از ( لٌیطگی ) صٍدروًای متٍلف و ؽاکن، میبایؼت ماًی یکبار زعکت کووط تا از تضت ـطگی 
ٍگیعی ـٍد  .اَمال توؾ بع روی یک بضؾ از تایع ایداد گعدیطى، ذل

در قٍرتیکي ـعایه ذصیعى ؽازی و هگٌطاری تایع بؼیار مؿکو میباـط، با همایوطگی ًای معبٍوي بعای اصظ راًکار مواؽب 
 .مؿٍرت هماییط

ای ؽوگینروش    :قسیر زمو و هكو و ذابدایػػی تایًع

ای راًؼازی و لٍدری بي   لبو از هكب تایع بع . را از هازیي وٍلي تایع زمو هماییط( OTR)ًیچ وذي هبایط با ـاصک ، تایًع
مٍرد هیاز ذٌت (  o-ring)ّاریوگٌای . روی ریوگ ، میباؽت ًع گٍهي مٍاد صارذی و یا روٍ بت از داصو تایع پاک ـٍد

ٍگیعی از هؿتی ًٍای داصلی تایع باد ـطى کي در ًوگام هكب تایع بع روی ریوگ مىابق ـکو زیع لعار میگیعد، بایط در  ذل
بعای ذلٍ گیعی از دفعمگی ّاریوگٌا ، بایط از لعار دادن لىُات و . مسلی صؿک و صوک و روی یک ؽىر تضت هگٌطاری ـٍد 

هٌا اذتواب همٍد
 
هٌا ، در بؼتي بوطی اقلی صٍد و در مسیه صؿک و صوک .ؽایع مٍاد بع روی ا

 
تیٍبٌا را تا زمان مكعؼ ا

ن، تمیغ ـطى و بي .هگٌطاری هماییط
 
تیٍبٌای مكعؼ ـطى بایط از داصو تایع صارج ـطى و پػ از تضلیي کامو ًٍای داصلی ا

 .قٍرت تا ـطى هگٌطاری ـٍهط

 :هکػتي

 .اؽتـطى ولتیکي تایع ًا در ـعایه ها مواؽب ذصیعى و هگٌطاری ـٍهط،بي بعصي از مٍارد در ذيو اـارى 

ب و ًٍای بط
 
یط و ا  تماس مؼتكیم با هٍر صٍـر

ٍای در لعار .2 وگعماگیعی در مداورت زعارت لعار .1  گیعی در مسیه مملٍ از گاز ازونلعار . 3ذعیانگیعی دًر

غؿتي بي گازوئیو، هفت ویا روغن ، زیعا این امع مٍذب تٍرم الؽتیک بطهي لعار .4
 
روغن یا زالل تایعوهفٍذ .5گیعی در مسیه ا

لٍدى و گعد و لعار .6.میگعددبي داصو اذغاء تایع 
 
ب و روٍ بت در داصو وذٍد .7صاک گیعی در مسیه ا

 
 تایعا



ًؿتمقفسي   

 تایع هغدیک بي لٍس ذٍـکاری و مٌتا بی ذیٍى ای ویا لعار گعفتن در مُعض هٍر ماوراء بوفؾگٌطاری ه
 .الزم بظکع اؽت کي ، زتی در زمان کٍتاى هگٌطاری و اهبار کعدن هیغ ، هبایط تایع ًا در مُعض ـعایه فٍؽ لعار گیعهط

 .با ؽفارش بمٍلٍ تایع میتٍان زمان اهبار کعدن و ذصیعى ؽازی تایع را بي زطالو رؽاهیط
ای راًؼازی و لٍدری : تٍذي  ..از مسافي بیط تا زمان ریوگ کعدن تایع، اؽتفادى هماییط( OTR)بعای تایًع

  
  

 :  تٍقیي ًای مٌم و  ایموی
الت ؽوگین

 
ای ماـین ا  هکات ایموی بعای ریوگ گظاری، صارج کعدن تایع از ریوگ و باد کعدن تایًع

هٌا بایط در ـعایه مواؽب ؽعویػ کاری و بي ـعح زیع لعار داـتي باـوط
 
 :لبو از ـعوع ًع کاری بع روی ماـین ًا، ا

ن کؿیطى ـطى باـط -1
 
 .در زمین مسکم و ًمٍار پارک ـطى و تعمغ ا

 .مٍتٍر ماـین زتما بایط صامٍش ـطى باـط -2
 .بعؽ ماـین بایط از باتعی لىٍ ـطى باـط -3

 :صارج کعدن تایع از ریوگ( الف
ا و َملیات داـتي باـط ن تایع از ریوگ صارج می ـٍد بایط فاقلي اموی با مسو دیگع کاًر

 
 .مسلی کي در ا

 .ماـین مٍرد هٌع بایط تٍؽه صعک، دهطى پوخ و هگٌطارهطى ًای مؿابي پایطار ـطى باـط
ن را داریم بایط با دهطى پوخ مٌار ـطى باـط

 
 .ًمي چعخ ًا بدغ چعصی کي لكط صارج کعدن ا

صعک ًا و . از ذک ًای ؽوگین مواؽب وزن ماـین اؽتفادى ـٍد و زتما دلت ـٍد کي در زمین ـیب دار ذک زدى هؿٍد
الت ؽوگین را داـتي باـوط

 
 .اؽتوطًای اؽتفادى ـطى هیغ بایط ًعفیت تسمو بار ماـین ا

ای  ن را با صعک و ابغاًر
 
در زین کار از لعار دادن وزن ماـین فكه بع روی ذک اذتواب کویط و پػ از بلوط ـطن ماـین زیع ا

 .مؿابي پع کویط
از لعار دادن ذک در لؼمت ًای هامىمئن ماـین صٍدداری کعدى و مسو لعارگیعی ذک را با تٍذي بي تٍقیي ؽازهطى دؽتگاى 

 .اهتضاب کویط
 .اگع از ذک بادی اؽتفادى می کویط مىمئن ـٍیط کي مسو اتكال ـیلوگ ًٍا بطون هكف اؽت

ای  لبو از ـعوع ًعگٍهي َملیات روی تایع ماهوط ـو کعدن پیچ ًا، زتما باد تایع را بي قٍرت کامو تضلیي هماییط و در مٍرد تایًع
 .ذفت هیغ بایط باد ًع دو تایع بي وٍر کامو تضلیي ـٍد

ًوگام تضلیي باد تایع مىمئن ـٍیط کي مدعای تضلیي والٍ مؼطود هؿطى باـط، در قٍرت اهؼطاد والٍ از معبي زدن بعای باز 
ن اؽتفادى هکویط زیعا ممکن اؽت معبي باَث ـکؼتن لٍلي والٍ ـطى و ـطت ًٍای صعوذی باَث پعتاب لىُات والٍ 

 
کعدن ا

ؽیب دیطن او می ـٍد
 
بٌتع اؽت با یک تکي ؽیم الطام بي بازکعدن مدعا همٍدى و در زین بازکعدن دور از . بي ؽمت ـضف و ا

 .مؼیع صعوج باد لعار گعفتي باـیط
 .از یک گیخ فؿار باد بعای اهطازى گیعی فؿار باد بالی ماهطى داصو تایع در زین تضلیي باد اؽتفادى کویط
مسو مواؽب بعدى تا بي از تضلیي باد یک تایع بیؾ از زط داغ صٍدداری کویط و لبو از تضلیي باد بایط تایع و ماـین مٍرد هٌع را بي 

 میغان کافی صوک ـٍد



هٌمقفسي   

ن مسطودى زنٍر دارهط از راؽتایػػی کي ازتمال پعتاب ـطن ریوگ وذٍد دارد دور 
 
زتما دلت ـٍد تا کلیي کارکوان و هفعاتی کي در ا

 .باـوط
ای معبٍط بي صارج کعدن تایع از ریوگ صٍدداری  اپ بایط تا زط امکان از لعار دادن دؽتان صٍد در مسو لعار گیعی ابغاًر پعؽوو تایـع

 .کووط
بعای ذا بي ذایػػی تایع از هیعوی اهؼاهی یا مکاهیکی مواؽب اؽتفادى ـٍد و هکات ایموی از لبیو چک کعدن موٌم ماـین، اؽتفادى از 

زمٍدى و روش ًای َالمت دادن اؽتفادى ـٍد
 
ًمچوین در ًوگام بلوط کعدن تایع دلت ـٍد کي هفعات در اوعاؼ تایع . اپعاتٍر کار ا

 .هباـوط
در این معزلي بایط دلت ـٍد کي تایع مٌار ـطى باـط تا پػ از باز . از تضلیي ـطن باد تایع الطام بي بازکعدن پیچ ًای ریوگ هماییطپػ  

ٍگیعی ـٍد  .ـطن از ؽكٍط هاگٌاهی تایع ذل
در تمامی معازو ریوگ گظاری، باد کعدن تایع و صارج کعدن تایع از ریوگ مىمئن ـٍیط کي بي ذغ پعؽوو تایع ـاپ افعاد متفعلي در 

  .مسطودى َملیات زنٍر هطاـتي باـوط
 :ریوگ گظاری تایع( ب

ا و َملیات داـتي باـطمسلی  ن قٍرت می گیعد بایط فاقلي اموی با مسو دیگع کاًر
 
 .کي ریوگ گظاری در ا

ن اومیوان زاقو ـٍد
 
دلت ـٍد کي ًیچ . لبو از هكب ریوگ بایط اذغای ریوگ بي دلت مٍرد بازرؽی لعار گیعد تا از ؽالم بٍدن ا

گٍهي تعک صٍردگی، فعؽٍدگی، زهگ زدگی، پٍؽیطگی، تغییع ـکو و وٍلي ًای ـکؼتي در اذغای ریوگ وذٍد هطاـتي باـط و در 
 .ریوگ گظاری اؽتفادى هؿٍهط

ا  ای هٍ)لبو از هكب درون ًمي تایًع ن تمیغ ـٍد( زتی تایًع
 
ب و زهگ زدگی از داصو ا

 
ٍع صاک، ا ًمچوین . بایط بازرؽی ـٍد و ًع ه

ای مٍذٍد در ریوگ از گو و الی تمیغ ـطى تا اوریوگ و اذغای ریوگ ًوگام هكب بي صٍبی در ذای صٍد لعار گیعهط  .ـیاًر
ٍع تایع بٍدى و تٍؽه تٍلیط کووطى تایع تٍقیي ـطى اؽت اؽتفادى هماییط و تا زط ... از ریوگ، فالهخ، زلكي لفو و  کي مواؽب ًمان ه

 .ممکن از ذا بي ذا کعدن اذغای چوط ریوگ با یکطیگع صٍدداری هماییط
پػ از ذا زدن تایع روی مسٍر چعخ، پیچ و مٌعى ًا تٍؽه یک تٍرک ؽوخ ؽفت ـٍهط تا بیؿتع یا کمتع از میغان تٍقیي ـطى تٍؽه 

 .ؽازهطى دؽتگاى ؽفت هؿٍهط
 .بُط از هكب تایع و لبو از باد کعدن یکبار دیگع از هكب قسیر ًمي اذغای ریوگ اومیوان زاقو کویط

ن از گعیػ 
 
بعای رواهکاری ًوگام ذازدن تایع داصو ریوگ از گعیػ و روغن ًای لابو اـتُال و با پایي هفتی اؽتفادى هؿٍد و بي ذای ا

 .پایي گیاًی اؽتفادى ـٍد
 .اذغای ریوگ بایط رهگ ـطى تا در بعابع پٍؽیطگی و زهگ زدگی مسافٌت گعدهط

ن الطام بي ذٍـکاری یا گعم کعدن تایع هکویط، دمای باالی ایداد ـطى باَث باالرفتن فؿار باد تایع 
 
ًعگغ در زین هكب تایع و بُط از ا

تدغیي )درقٍرتی کي دمای تایع بیؾ از زط باال رود ازتمال پیعولیغ ـطن . ـطى تا زطی کي ممکن اؽت باَث تعکیطن تایع ـٍد
ن می رود( زعارتی

 
  .تایع و اهفدار هاـی از ا

 :بادکعدن تایع( پ
 .مسو بادکعدن تایع بایط ذطا و در فاقلي اموی از مسو َملیات دیگع لعار داـتي باـط

لبو از باد کعدن تایع تمامی اذغای ریوگ بایط چک ـٍهط تا از متواؽب بٍدن، ؽالم بٍدن و هكب قسیر این لىُات اومیوان 
 .زاقو کویم

ٍگیعی از پعتاب ریوگ  ای ایموی ذل ا بایط با اهطازى تایع . اؽتفادى ـٍد( لفػ و لاب مسافي)ًوگام باد کعدن تایع زتما از ابغاًر این ابغاًر
ًمچوین ًیچ یک از پعؽوو هبایط در زین باد کعدن تایع بي لفػ . متواؽب بٍدى و تسمو هیعوی هاـی از پعتاب ریوگ را داـتي باـط

.تکیي دادى یا لؼمتی از بطهؾ با لاب یا لفػ در تماس لعار داـتي باـط  

 



ًمقفسي د  

در این مٍارد لبو از . بعای بعصی از دؽتگاى ًای ؽوگین، باد کعدن تایع پػ از هكب روی ماـین قٍرت می گیعد
باد کعدن تایع بایط تمامی پیچ ًای ریوگ را با تٍرک ؽوخ مىابق اؽتاهطارد ؽفت همٍدى و ؽپػ الطام بي باد کعدن 

 .تایع هماییط
ـیلوگی کي بعای . در زمان بادکعدن تایع کلیي پعؽوو بایط از راؽتایػػی کي ازتمال پعتاب ریوگ وذٍد دارد دور بایؼتوط

در . باد کعدن اؽتفادى می  ـٍد بایط دارای گیعى بٍدى و بطون هیاز بي هگٌطاـتن پعؽوو بع روی والٍ متكو ـٍد
 مؼیع این ـیلوگ بایط یک فؿار ؽوخ مدٌغ بي رگالتٍر بي ًمعاى یک ـیع بعای بؼتن مؼیع ًٍای فؿعدى تُبیي ـطى 

 باـط و هٌارت ـٍد کي فؿار باد تایع ًیچگاى از میغان تٍقیي ـطى تٍؽه کارصاهي فعاتع هعود.
 
 
 

 
در قٍرتی کي امکان اؽتفادى از لفػ یا لاب مسافي وذٍد هطاـت، بایط تایع یا ماـین را بي هسٍی لعار داد کي 

 .هفعات و تدٌیغات در مؼیع ازتمالی پعتاب ریوگ لعار هطاـتي باـوط
در زین باد کعدن تایع بایط دلت ـٍد کي اذغای ریوگ بي درؽتی در ذای صٍد هكب ـطى اهط و در غیع این قٍرت 

 .بایط باد تایع بي وٍر کامو تضلیي ـطى و مدطدًا پػ از هكب قسیر لىُات الطام بي باد کعدن تایع ـٍد
در قٍرتی کي ومُیت ریوگ یک تایع از زالت اؽتاهطارد صارج ـطى باـط محال تایع مطتی با فؿار باد کم یا بطون 

ن صٍدداری ـٍد
 
زیعا ممکن اؽت در زین باد زدن اذغای تایع از ًم . باد زعکت کعدى باـط بایط از باد کعدن ا
 .گؼیضتي ـطى و بي بیعون پعتاب ـٍهط

ای تٍپع   .می تٍان صىع تعکیطن و پوچعی تایع را زظؼ کعد( در قٍرت مواؽب بٍدن ـعایه)با اؽتفادى از تایًع
 :َملیات ذا بي ذایػػی تایع( ث 

مطن فؿار بي یک کارگع، در قٍرت هیاز بایط َملیات ذا بي ذایػػی تایع بي قٍرت تیمی و با 
 
ٍگیعی از وارد ا بعای ذل

الت دیگع قٍرت گیعد
 
 .کمک ماـین ا

 
 
 
 
 
 



 قفسي یازدًم

کاًؾ مضاوعات بعای پعؽوو بٌتع اؽت از ذعجكیو ؽكفی، لیفتعاک و دؽتگاى ًای ویژى ذا بي بعای 
 .ذایػػی تایع اؽتفادى ـٍد

تمامی معازو کار کعدن با تایع کلیي پعؽوو ملغم بي اؽتفادى از تدٌیغات زفاًت ـضكی از لبیو در 
 .می باـوط... کالى ایموی، َیوک مسافي، ذلیكي ـبعهگ، کػفؾ ایموی و 

 .اؽتفادى از تؼمي ًای بعزهتی با َعض زیاد ویژى زمو بار مواؽب تعین روش اؽت

ٍع اؽت  .اؽتفادى از ؽیم بکؼو، زهدیع، لالب و کابو در لؼمت وٍلي تایع اکیطا ممو

 



 

 اؽتان

 

 ـٌعؽتان

 

 همایوطىهام 

 

 همایوطىکط 

 

 تلفن

 

درس
 
 ا

ذربایدان ـعلی 1
 
 مسمطرماَارفی تبعیغ ا

 

 021  09143148400 
 

زادی روبعوی باهک ـٌع
 
  صیابان ا

 َارفی َلیعما تٌعان تٌعان 2
 031 

 
 تٌعان صیابان امیع کبیع   09121474260

 دزفٍل صٍزؽتان 3
مسؼن مُغی 

 فع

 

زادی دزفٍل   09161416000  041
 
 ذوب پارک بٌار ا

 مسٍد ًمایٍن معودـت فارس 4
 051 

09171283426  
امام صمیوی ذوب باهک  صیابان 

 رفاى

ٍکلی بعاتُلی مؿٌط رمٍی صعاؽان 5  ت
061  

  صیابان ًفطى ـٌعیٍر  مؿٌط  09151115156

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

درس ، ـمارى تماس و ؽایت 
 
 :ا

درس ـعکت 
 
زادی مابین چٌارراى ابٍریسان و چٌارراى اللي روبعوی بازار روز ذوب کٍی معمع پالک: ا

 
 86تبعیغ صیابان ا

درس معکغ صطمات 
 
زادی : ا

 
 روبعوی باهک ـٌعتبعیغ صیابان ا

 041-041/34793146-34779334:ـمارى تماس  
   09143148400: تلفن ًمعاى 

   041-34751898: فکػ
دری ؽایت ـعکت 

 
 .ir   www.AZARSAHANDARMAGHAN:ا

 AZARSAHANDARMAGHAN@YAHOO.COM:ایمیو ـعکت 


