
 

 

 : ًػة هاسدٍى اوستشٍدس

 تِ دلیل تٌَع اص ٍیظگی دستگاّْای اوستشٍدستَلیذ ّوضهاى غزای ضٌاٍس ٍ تِ ًطیي دس یه دستگاُ هی تاضذ وِ

 .دس تغزیِ هاّی ّا تِ ٍسیلِ تَلیذ وٌٌذُ ّا تشجیح دادُ هی ضَد

تِ طَس ولی غزای ضٌاٍس تِ پشٍسش دٌّذُ هاّی ایي اهىاى سا هی دّذ تا هطاّذُ تْتشی اص ٍضؼیت هاّی ّا 

 .  داضتِ تاضذ ّوچٌیي تاػث واّص پشتی ٍ هطىالت تشاون دس استخش دس همایسِ تا غزای تِ ًطیي پلت هی گشدد

غلط دستاسُ واستشاى اوستشٍدس، تَلیذ غزای تا دسغذ تاالی سٍغي دس خَسان ضٌاٍس ٍ تِ ًطیي تا یه یه تػَس 

ساختاس هاسدٍى اوستشٍدس است، دس ٍالغ اوستشٍدس دس ضشوت ساصًذُ طَسی هًَتاط هی گشدد تا تَاًایی تَلیذ ّش 

 .دٍ غزای تِ ًطیي ٍ ضٌاٍس سا داضتِ تاضذ ٍلی دس ٍالغ اوستشٍدس دس حالت تْیٌِ تَلیذ آى لشاس ًذاسد

تٌاتشایي دس یه تَلیذ تْیٌِ دس حالتی وِ هَاد اٍلیِ هطخع تاضٌذ اگش دس حیي تَلیذ، همذاسی خَسان تِ ًطیي 

حیي تَلیذ خَسان ضٌاٍس ٍ تشػىس تَلیذ ضَد تا تغییش فاغلِ گام هاسدٍى ّا، ٍیظگی ّای هاسدٍى، تؼذاد گام ّا، 

هی تَاى تِ حالت تْیٌِ تَلیذ خَسان تِ ًطیي ٍ .... فاغلِ گام تا تذًِ هاسدٍى، لطش هاسدٍى، هطخػات گام ٍ

 .ضٌاٍس دست یافت

 ٍ اوستشٍدسّای wengerدس غَست تَلیذ خَسان تِ ًطیي دس ٌّگام تَلیذ خَسان ضٌاٍس دس اوستشٍدس تا طشح 

 :هطاتِ اص جولِ هیَیاًگ پیطٌْاد هی گشدد هَاسد ریل اًجام گشدد

 دای اوستشٍدس سا تؼَیض وٌیذ، دای تا لطش سَساخ ووتش تاػث افضایص فطاس تش تخص سیلٌذس اوستشٍدس ٍ – 1

 .احتوال تَلیذ خَسان ضٌاٍس افضایص هی یاتذ

  تؼَیض هاسدٍى تخص خشٍجی سیلٌذس تا هذل هاسدٍى سِ ضیاسُ جْت استماء تَلیذ خَسان ضٌاٍس– 2

 تغییش دس ساختاس هاسدٍى دس تخص فطاس تاال، پیطٌْاد هی گشدد پس اص تَلیذ ٍ خاهَش وشدى اوستشٍدس سِ – 3

 .تخص هاسدٍى لسوت فطاس تاال تِ حالت تشگطت تِ ػمة ٍ سِ تخص تِ حالت جلَتش ًػة گشدد

 . تخص هیاًی هاسدٍى تا هاسدٍى سِ ضیاسُ یا هذل دٍ سش پیچ فطاسی تؼَیض گشدد– 4

تِ غَست ولی هَسد دٍم ٍ سَم ساختاس ػوَهی تشای تَلیذ خَسان ضٌاٍس هی تاضذ لزا دس غَستی وِ اص اًجام 

ایي هَاسد ًتیجِ ای حاغل ًطذ اًجام هَسد چْاسم هی تَاًذ اثش تخص تاضذ، ایي هَسد تیطتش جْت فشآٍسی دس 

 .فشهَالسیَى ّای خاظ هثل فشهَل ّای تا چشتی تاال ٍ ًطاستِ ون استفادُ هی ضَد



 هیَیاًگ جْت تَلیذ خَسان ضٌاٍس MY165تِ ػٌَاى هثال اًجام هَسد چْاسم تا تِ واسگیشی دس اوستشٍدس هذل 

 .، هَاد اٍلیِ تا پایِ گیاّی، سٍغي تا پایِ گیاّی ٍ هاّی اًجام گشدیذ%20، ًطاستِ تاالی %11تا دسغذ چشتی 

دس غَست تَلیذ خَسان ضٌاٍس دس ٌّگام تَلیذ خَسان تِ ًطیي دس اوستشٍدسّای فَق روش پیطٌْاد هی گشدد 

 :هَاسد ریل اًجام گشدد

 . توام تخص ّای ایجاد وٌٌذُ فطاس تِ حالت تشگطت تِ ػمة ًػة گشدد– 1

 تخص وَتاُ هاسدٍى دٍ هحَسُ ٍ لسوت ایجاد وٌٌذُ فطاس تا تخص هیاًی تؼَیض ضذُ ٍ هتوشوض وٌٌذُ – 2

 . حزف گشدد(shear lock)فطاس 

  ًػة دستگاُ ایجاد وٌٌذُ خأل جْت وٌتشل فطاس– 3

  ًػة تخص وٌتشل وٌٌذُ چگالی دس هحل خشٍجی اوستشٍدس– 4

  واّص دٍس ضفت اغلی اوستشٍدس– 5

تِ غَست ولی اًجام دادى هَسد اٍل التػادی تشیي ساُ تَدُ اها اثش ووتشی داسد، هَسد دٍم اثش ًسثتا هطلَتی 

 MY165داضتِ ٍ فمط ًیاص تِ تؼَیض یه تخص اص هاسدٍى هی تاضذ، ّوچٌیي دس اوستشٍدس هیَیاًگ هذل 

 .جْت تَلیذ خَسان تِ ًطیي خشچٌگ سٍدخاًِ ای اص ایي هذل آسایص هاسدٍى استفادُ هی گشدد

 دسجِ غَست گشفتِ ٍ 90طثك آصهایص اًجام ضذُ تَلیذ خَسان تا ویفیت تسیاس خَب تا دهای واًذیطٌش تاالی 

 .همذاسی اص خَسان ّای تَلیذ ضذُ دس حالتی وِ هاسدٍى ّا طثك هَسد دٍم ًػة ًگشدیذُ تَد ضٌاٍس تَدُ است

هَسد پٌجن تِ غَست ًظشی لاتل اًجام ٍ ػولی هی تاضذ وِ دس غَست ًثَدى ایٌَستش ضفت اغلی ًیاص تِ تؼَیض 

 .  جْت وٌتشل گشدش ضفت اغلی دس اوستشٍدسّای ته ضفت هی تاضذ(Belt disc)ًَع تسوِ 

هَسد سَم ٍ چْاسم ًسثت تِ سایش هَاسد ّضیٌِ صیادی داسد وِ دس غَست ًثَد هحذٍدیت اًجام هَسد چْاسم 

 .تَغیِ هی گشدد وِ ػالٍُ تش واستشی آساى، هحػَل تا ویفیت هٌاسة ًیض تَلیذ هی گشدد

 

تشگشفتِ اص هجلِ هیَیاًگ 

هتشجن ػلی خسشٍی 

ضشوت پاسسِ تجْیض سادهْش 

 


