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علمی

سام رئیسی  -حسن جنابی

آشنايي با سيستم هاي سوخت رسانی Common Rail

سوخت رسانی در موتورهای دیزل و بنزینی به روشهای
گوناگونی انجام میشود .در نسل قدیم موتورها بیشتر از
روش  Direct Fuel Injectionاستفاده میشد اما
ام��روزه از روش جدیدتری به نام Common Rail
استفاده میشود.

اص��ول کار هر دو روش یکسان است اما در روش
 Common railبه جای کنترل مکانیکی جریان سوخت،
از شیر برقی و کنترلهای الکترونیکی که به وسیله ECU
کنترل میشود استفاده میکنند.
اما آيا واقعا تفاوتي بين سيستم سوخت رساني مستقيم
( )Direct Fuel Injectionو سيستم Common
 Railوجود دارد؟
بله ،اگر بخواهيم به زبان ساده تعريف كنيم در سيستم
سوخت رساني مستقيم که به صورت مكانيكي كنترل
ميشود:
•فشار تزريق محدود است (متغير بين  500تا 900
بار)
•زمان بندي تزريق محدود است
•تناوب تزريق محدود است
•حجم تزريق محدود است (نسبت به حجم پيستون)

اما در سيستم  Common Railکه با سيگنال هاي
دريافتي از  ECUبه صورت الكترونيكي كنترل ميشود:
•فشار تزريق محدوديت ندارد (بين  400تا  1600بار)
•زمان بندي تزريق محدوديت ندارد
•تناوب تزريق محدوديت ندارد
•حجم تزريق محدوديت ندارد
•در عين حال از نظر رعايت مسايل مربوط به سالمت
محيط زیست نيز رتبۀ باالتري دارد
امروز در ايران نيز از اين سيستم در خودروهاي سبك و

سنگين استفاده ميشود و امروزه ابزارهاي اندازهگيري
مخصوص به منظور بازديد و عيب يابي اين سيستم وجود
دارد.
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میزان فرمان  6سنسوره یا  8سنسوره؟
هنگام خرید دستگاه میزان فرمان کامپیوتری،
یکی از اطالعاتی که به مشتری داده میشود تعداد
سنسورها یا دوربینهای دستگاه است .معمو ًال
میزان فرمانها به صورت  6سنسوره و  8سنسوره
در بازار وجود دارن��د .در میزان فرمانهای 8
سنسوره ،هر یک از ترانسدیوسرهای دستگاه دو
دوربین دارد که یکی از دوربینها روی بازویی آن
قرار گرفتهاست اما در میزان فرمانهای 6
سنسوره تنها ترانسدیوسرهای جلو دوربین بازویی
دارند و ترانسدیوسرهای عقبی کوچکتر بوده و
دوربین بازویی ندارند .نکتهای که پیش میآید این
است که این دو میزان فرمان چه تفاوتهایی با
هم دارند.
باید گفت میزان فرمان  8سنسوره از دو جهت
نسبت به میزان فرمان  6سنسوره ارجحیت دارد.
اول اینکه برخی از زوایا که در میزان فرمان 8
سنسوره مستقیم ًا اندازهگیری میشود ،در میزان
فرمان  6سنسوره با استفاده از سایر زوایا محاسبه
میشود.
ارجحیت دوم ،حفاظت میزان فرمان  8سنسوره
در برابر خطای ناشی از کالیبراسیون دوربینهاست؛
به این مفهوم که این سنسورها یک چهار ضلعی
تشکیل میدهند .مجموع زوایای داخلی یک چهار
ضلعی از نظر هندسی همواره  360درجه است.
بنابراین چنانچه به هر دلیلی مجموع این زوایا که
مرتب ًا به وسیله دستگاه اندازهگیری میشود ،از این
مقدار باالتر یا پایینتر برود ،دستگاه خطای
کالیبراسیون داده و کاربر را از اشکال به وجود آمده
مطلع میکند.

پاریزان صنعت ثبت نام میکند
دورههای آموزشی متنوع در زمینه اتومکانیک

•بیش از  600متر مربع فضای ویژه کالس و کارگاه آموزشی
•آموزش در محیط صنعتی و مجهز تحت نظر اساتید مجرب
•آموزش مطابق استانداردهای فنی و حرفهای
•دورههای ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهها ،دانشجویان و متقاضیان کار
•دورههای ویژه شاغالن صنعت خودرو و تعمیرگاهها

برنامه آموزشی را در وب سایت ما دنبال کنید
WWW.PARIZANSANAT.COM

با ما تماس بگیرید

Training@parizansanat.com
026-36101390
داخلی 212
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فناوری نو

شارژ کولرهای  High Precisionیا "فرا دقیق"

با شروع فصل گرما معمو ًال فعاالن صنعت خدمات پس
از فروش خودرو به فکر راهاندازی دستگاههای شارژ کولر
تعمیرگاهها می افتند .در این مطلب سعی میکنیم
اطالعاتی در خصوص نسلهای مختلف دستگاه شارژ
کولر ارائه نماییم.
تا کنون سه نسل عمده از دستگاههای شارژ کولر به بازار
عرضه شدهاست .دسته اول که شاید نام شارژ کولر سنتی
برای آن مناسب باشد ،شارژ کولرهایی هستند که صرفا با
استفاده از یک کمپرسور معمولی  ،به عنوان مثال یک
کمپرسور یخچال خانگی و دو گیج فشار تنها فشار گاز
سیستم را تنظیم مینمایند .اگرچه در بعضی از
تعمیرگاههای سنتی ،همچنان از این دستگاهها استفاده
میشود ولی در اصل این نوع سیستمها امروزه کام ً
ال

منسوخ شده و مورد تأیید هیچ یک از مجامع فنی و
صنعتی و کارخانههای خودروسازی نیستند .چون عالوه بر
اینکه مقدار گاز تزریقی را دقیق ًا محاسبه نمیکند ،امکان
روغن زدن به کولر را نداشته و به دلیل تخلیه گاز اضافی
به محیط هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ حفاظت
محیط زیست ،کام ً
ال مردود است .نسل دوم شارژ کولرها
که امروزه متداولترین دستگاههای بازار است قادر است
گاز موجود در سیستم کولر خودرو را تخلیه و بازیابی نماید
یعنی گاز موجود را پس از حذف رطوبت ،روغن و آلودگی
به داخل کپسول گاز برمیگرداند .ضمن ًا با استفاده از
سنسور وزن گاز میتواند مقدار گاز الزم را دقیق ًا مطابق
استاندارد شرکت سازنده خودرو به کولر تزریق کرده و
روغن مورد نیاز را نیز به سیستم وارد نماید .اشکالی که به
این نوع شارژ کولرها وارد است این است که میزان گازی
که از سیستم کولر خودرو کشیده میشود دقیقا برابر گازی
که وارد کپسول میشود نیست؛ یعنی اگر شما به عنوان
مثال  400گرم گاز به کولر تزریق نمایید و بالفاصله گاز را
بازیابی کنید تنها  300گرم گاز به وزن کپسول شما اضافه
میشود .در این صورت کاربر نمیتواند میزان مابهالتفاوت
گاز بازیابی شده و تزریقی را دقیق ًا محاسبه کرده و بر
اساس آن از مشتری هزینه دریافت کند .علت این مشکل
این است که در این دستگاهها صرف ًا بر این نکته تمرکز
شده که کل گاز موجود در سیستم کولر تخلیه شود .برای
اطمینان از این مسئله یک گیج فشار به همراه یک
 Pressure Switchدر مسیر گاز قرار میگیرد و عمل
بازیابی گاز تا زمانی که فشار منفی در سیستم ایجاد شود

ادامه مییابد .از آن جا که گاز کولر یک گاز دو فاز (شامل
مایع و گاز) است ،در دما ،فشار و شرایط مختلف عکس
العملهای متفاوتی از خود نشان میدهد و این باعث
میشود اگر چه کل گاز از سیستم کولر خودرو تخلیه شده
است ولی بخشی از آن در مسیرهای عبور گاز داخل
دستگاه شارژ کولر باقی بماند و به داخل کپسول گاز نرود.
شاید تصور کنید پس از یک بار استفاده از دستگاه این
مسیرها پر شده و دفعات بعد به دلیل جایگزینی گازها
مابهالتفاوت گاز بازیابی شده و تزریقی حذف شود ولی
همانطور که گفتیم این گاز دو فاز بوده و در فشار و دمای
مختلف وزن متفاوتی خواهد داشت بنابراین هر بار که از

این دستگاهها استفاده میشود ،این مابهالتفاوت تا حدود
 100گرم متغیر خواهد بود.
به همین دلیل سازندگان دستگاه شارژ کولر به فکر
ساخت دستگاهی با دقت باالتر افتادند که در واقع نسل
سوم این دستگاهها یا دستگاههای فرادقیق را شامل
میشود.
از اول ژانویه  2008در آمریکا استانداردی تهیه شد که
میزان گاز تزریقی و بازیابی شده در سیستم های شارژ
کولر را تحت نظر گرفت .طبق استاندارد SAE-J2788
که هنوز در اروپا اجباری نشده است ،دستگاه میبایستی تا
 95درصد گاز داخل سیستم کولر را بازیابی نماید .الزم به
ذکر است علت اصلی بازیابی گاز ،حفاظت محیط زیست و
دالیل اقتصادی است و این کار چندان دلیل فنی ندارد.
از آن جا که گاز موجود در کولر خودروها نسبتا گران بوده
و آزاد کردن آن در طبیعت نیز خطرات زیست محیطی
دارد با استفاده از این نوع دستگاه ها در مصرف گاز مبرد
صرفهجویی میشود .در صورتی که  600گرم گاز به
سیستم تزریق شده باشد ،با این استاندارد سختگیرانه،
اختالف تا  30گرم مجاز است .الزم به ذکر است
اکثر شارژ کولرها در دنیا (شارژ کولرهای نسل
دوم) اکنون  75تا  80درصد گاز را بازیابی
میکنند و تنها دستگاه های فرا دقیق میتوانند
این استاندارد جدید را پاس کنند.

حسن جنابی

مورد دومی که این استاندارد بر آن تاکید دارد دقت
دستگاه هنگام شارژ است که باید حداکثر  14گرم باشد .در
حال حاضر اکثر دستگاههای نسل دوم تا  50گرم تلرانس
در گاز تزریقی دارند .یعنی اگر شما بخواهید  600گرم گاز
به کولر تزریق کنید ،دستگاه مجاز است بین  586تا 614
گرم گاز به سیستم تزریق نماید.
در حال حاضر تنها برخی از سازندگان شارژ کولر در اروپا
برخی از دستگاه های خود را با عنوان "High
 "Precisionیا "فرا دقیق" تولید می کنند که قادر است
این استاندارد را پاس کند .بدیهی است که این شارژ
کولرها قیمت های باالتری نسبت به شارژ کولرهای نسل

دوم متداول دارند.
در این شارژ کولرها به جای  Pressure Switchاز
 Pressure Transducerاستفاده شده که می تواند
فشار مورد نظر برای قطع عملیات بازیابی را به دقت و بر
حسب مورد تا حد دلخواه تنظیم نماید .ضمنا با استفاده از
شیر برقی هایی در مسیر می تواند گاز باقیمانده در مسیرها
و تجهیزات دستگاه شارژ کولر را تا حد بسیار زیاد (بیش از
 95درصد) به کپسول باز گرداند.
امروزه بسیاری از سازندگان خودرو ،صرفا استفاده از
شارژ کولرهای فرادقیق را به تعمیرکاران خود توصیه
میکنند.
این شارژ کولرها عالوه بر دقت ناشی از این استاندارد،
بعض ًا دارای امکانات اضافی نظیر سیستم عیب یاب کولر
خودرو (دی��اگ) ،دیتابیس مقادیر مجاز گاز خودروها،
سیستم اندازهگیری وزن روغن ،قابلیت استفاده از گاز مبرد
جدید  1234و  ...نیز هستند.

تهیه کننده :واحد مهندسی و آموزش شرکت گسترش خدمات پاریزان صنعت
سردبیر :حسن جنابی h.jenabi@parizansanat.com
آدرس :کیلومتر  25جاده مخصوص کرج  -مجموعه تجاری ،صنعتی و آموزشی
پاریزان صنعت
فکس026-36101393 :
تلفن026-36101390 :
WWW.PARIZANSANAT.COM
DATA@PARIZANSANAT.COM
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ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭﺟﻮﺩ
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ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﺎﻏﻼﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩﻫﺎ

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  600ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻼﺱ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻣﺠﻬﺰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮﺏ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ
ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ،ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻛﺎﺭ

ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺗﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ

ﭘﺎﺭﻳﺰﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ

ﺍﺻــﻮﻝ ﻛﺎﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ
 Common railﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﻮﺧﺖ،
ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝﻫﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ECU
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺁﻳﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
) (Direct Fuel Injectionﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ Common
 Railﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺑﻠﻪ ،ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﻣﻲﺷﻮﺩ:
• ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ )ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ  500ﺗﺎ 900
ﺑﺎﺭ(
• ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ
• ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ
• ﺣﺠﻢ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﭘﻴﺴﺘﻮﻥ(

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ  Common Railﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﻱ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ  ECUﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ:
• ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ )ﺑﻴﻦ  400ﺗﺎ  1600ﺑﺎﺭ(
• ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ
• ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ
• ﺣﺠﻢ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ
• ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺭﺗﺒﺔ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺳﺒﻚ ﻭ

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﻰ Common Rail

ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﺰﻝ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻧﺴﻞ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ
ﺭﻭﺵ  Direct Fuel Injectionﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﺪ ﺍﻣﺎ
ﺍﻣــﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ Common Rail
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
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ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻯ،
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﻳﺎ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦﻫﺎﻯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  6ﺳﻨﺴﻮﺭﻩ ﻭ  8ﺳﻨﺴﻮﺭﻩ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧــﺪ .ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥﻫﺎﻯ 8
ﺳﻨﺴﻮﺭﻩ ،ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﺴﺪﻳﻮﺳﺮﻫﺎﻯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻭ
ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦﻫﺎ ﺭﻭﻯ ﺑﺎﺯﻭﻳﻰ ﺁﻥ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥﻫﺎﻯ 6
ﺳﻨﺴﻮﺭﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﺍﻧﺴﺪﻳﻮﺳﺮﻫﺎﻯ ﺟﻠﻮ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺑﺎﺯﻭﻳﻰ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﺴﺪﻳﻮﺳﺮﻫﺎﻯ ﻋﻘﺒﻰ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺑﺎﺯﻭﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﻧﻜﺘﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﭼﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ  8ﺳﻨﺴﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻬﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ  6ﺳﻨﺴﻮﺭﻩ ﺍﺭﺟﺤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ 8
ﺳﻨﺴﻮﺭﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻓﺮﻣﺎﻥ  6ﺳﻨﺴﻮﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺍﺭﺟﺤﻴﺖ ﺩﻭﻡ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ  8ﺳﻨﺴﻮﺭﻩ
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻄﺎﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦﻫﺎﺳﺖ؛
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﻠﻌﻰ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺯﻭﺍﻳﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻳﻚ ﭼﻬﺎﺭ
ﺿﻠﻌﻰ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺪﺳﻰ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ  360ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻛﻪ
ﻣﺮﺗﺒ ًﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﺮﻭﺩ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻄﺎﻯ
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ
ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ  6ﺳﻨﺴﻮﺭﻩ ﻳﺎ  8ﺳﻨﺴﻮﺭﻩ؟
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1

ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻓﻨﻰ ﻭ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮔﺎﺯ ﺗﺰﺭﻳﻘﻰ ﺭﺍ ﺩﻗﻴﻘ ًﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺭﻭﻏﻦ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎﺯ ﺍﺿﺎﻓﻰ
ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ،ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﺳﺖ .ﻧﺴﻞ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ
ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ
ﮔﺎﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻳﻌﻨﻰ ﮔﺎﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺭﻃﻮﺑﺖ ،ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ
ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻭﺯﻥ ﮔﺎﺯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮔﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﻗﻴﻘ ًﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺮ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﺎﺯﻯ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺎﺯﻯ
ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﺜﺎﻝ  400ﮔﺮﻡ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺮ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺎﺯ ﺭﺍ
ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ  300ﮔﺮﻡ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺷﻤﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ
ﮔﺎﺯ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺰﺭﻳﻘﻰ ﺭﺍ ﺩﻗﻴﻘ ًﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ .ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ
ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻛﻞ ﮔﺎﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﺩ .ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻚ ﮔﻴﺞ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳﻚ
 Pressure Switchﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺎﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻋﻤﻞ
ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺎﺯ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻰ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ

ﺩﻭﻡ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ  Pressure Switchﺍﺯ
 Pressure Transducerﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﻄﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﺎﺯ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ )ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
 95ﺩﺭﺻﺪ( ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ.
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﺩﻗﻴﻖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﻗﺖ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﺑﻌﻀ ًﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺏ ﻛﻮﻟﺮ
ﺧﻮﺩﺭﻭ )ﺩﻳــﺎگ( ،ﺩﻳﺘﺎﺑﻴﺲ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﮔﺎﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ،
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻯ ﻭﺯﻥ ﺭﻭﻏﻦ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺎﺯ ﻣﺒﺮﺩ
ﺟﺪﻳﺪ  1234ﻭ  ...ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

WWW.PARIZANSANAT.COM
DATA@PARIZANSANAT.COM
DATA@PARIZANSANAT
COM

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺎﺭﻳﺰﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ :ﺣﺴﻦ ﺟﻨﺎﺑﻰ h.jenabi@parizansanat.com
ﺁﺩﺭﺱ :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  25ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻛﺮﺝ  -ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ،ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ
ﻰ
ﭘﺎﺭﻳﺰﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﻜﺲ026-36101393 :
ﺗﻠﻔﻦ026-36101390 :

ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ
 100ﮔﺮﻡ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺴﻞ
ﺳﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﺩﻗﻴﻖ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ژﺍﻧﻮﻳﻪ  2008ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻯ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﺎﺯ ﺗﺰﺭﻳﻘﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﺷﺎﺭژ
ﻛﻮﻟﺮ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ SAE-J2788
ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺗﺎ
 95ﺩﺭﺻﺪ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ
ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺎﺯ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ
ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻨﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﻛﻪ ﮔﺎﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻮﻟﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺎﺯ ﻣﺒﺮﺩ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ  600ﮔﺮﻡ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮﺍﻧﻪ،
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺎ  30ﮔﺮﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ
ﺍﻛﺜﺮ ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ )ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎﻯ ﻧﺴﻞ
ﺩﻭﻡ( ﺍﻛﻨﻮﻥ  75ﺗﺎ  80ﺩﺭﺻﺪ ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﭘﺎﺱ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﻛﻪ ﮔﺎﺯ ﻛﻮﻟﺮ ﻳﻚ ﮔﺎﺯ ﺩﻭ ﻓﺎﺯ )ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺎﻳﻊ ﻭ ﮔﺎﺯ( ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺩﻣﺎ ،ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻜﺲ
ﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﻞ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻯ ﻋﺒﻮﺭ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺧﻞ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﮔﺎﺯ ﻧﺮﻭﺩ.
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﮔﺎﺯﻫﺎ
ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﮔﺎﺯ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺰﺭﻳﻘﻰ ﺣﺬﻑ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻰ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﺩﻭ ﻓﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺩﻣﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺯﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻭﻣﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﻗﺖ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺎﺭژ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  14ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻛﺜﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻧﺴﻞ ﺩﻭﻡ ﺗﺎ  50ﮔﺮﻡ ﺗﻠﺮﺍﻧﺲ
ﺩﺭ ﮔﺎﺯ ﺗﺰﺭﻳﻘﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻰ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ  600ﮔﺮﻡ ﮔﺎﺯ
ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺮ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻦ  586ﺗﺎ 614
ﮔﺮﻡ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ "High
 "Precisionﻳﺎ "ﻓﺮﺍ ﺩﻗﻴﻖ" ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﭘﺎﺱ ﻛﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺭژ
ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎﻯ ﻧﺴﻞ

ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎﻯ  High Precisionﻳﺎ "ﻓﺮﺍ ﺩﻗﻴﻖ"
ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮ
ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩﻫﺎ ﻣﻰ ﺍﻓﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺴﻞﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﺎﺭژ
ﻛﻮﻟﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻭﻝ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺎﻡ ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮ ﺳﻨﺘﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﺭژ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻳﻚ
ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻭ ﺩﻭ ﮔﻴﺞ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ
ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺳﻨﺘﻰ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ
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