ًکات هَرد استفادُ رٍساًِ در ًگْذاری تاطزی

ّ -1شگض دووِ اػتاست سا تشای ّش دفؼِ اػتاست صدى تیؾ اص پٌح ثاًیِ ًگاُ ًذاسیذ..ػیؼتن تغزیِ ػَخت,
ػیؼتن احتشاق ٍ اػتاستش سا تشسػی وٌیذ
 -2هَاسد ًام تشدُ دس صیش تاػث تخلیِ تاطشی ٍؿاسط ًا وافی هی ؿَد وِ ػوش وَتاُ تاطشی سا ًتیدِ هی دّذ.
 اػتاست صدى هذاٍم دس یه هؼیش وَتاُحشوت تا ػشػت پاییي تشای هذت طَالًی اػتفادُ تیؾ اص حذ تشهض دس طَل هؼیش ٍسٍؿي تَدى چشاؽ تشهض ًلة لَاصم خاًثی الىتشیىی ٍالهپ ّای پش ًَسٍ -3لتی وِ اًدیي ػخت اػتاست هی خَسدًَ ,س چشاؽ ّا وذس اػت ٍ یا تَق هؼیف اػت تاطشی ًیاص تِ
ؿاسط داسد.
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 -4ػطح هایغ دسٍى تاطشی سا ّش ػِ هاُ یىثاس چه وٌیذ ,اگش پاییي تش اص حذ الل اػت  ,آب همطش تِ آى
اهافِ وٌیذ تا تِ حذ اوثش ػطح تشػذ ٍ ػپغ تاطشی سا ؿاسط وٌیذ  ,تاطشی تذٍى هشالثت اػتثٌا هحؼَب
هیـَد.
-5اگش هَتَس ػیىلت طی هذت طَالًی اػتفادُ ًـَد  ,تاطشی آى سا اص لثل ؿاسط وٌیذ ٍ ػپغ آى سا پیادُ
وٌیذ ٍ فشاهَؽ ًىٌیذ آى سا ّش هاُ ؿاسط وٌیذ.

هزاقثت ّای اهٌیتی
-1دس طَل ؿاسط تاطشی خطش اًفداس هوىي اػت  ,پغ ّشگض آى سا تِ ػوت آتؾ ًثشیذ یا دس هؼشم
حشاست تاال لشاس ًذّیذ ّ.وچٌیي ػؼی وٌیذ اص اتلال وَتاُ لطة هثثت ٍ هٌفی تاطشی خَدداسی وٌیذ ,
ّوچٌیي لطة هثثت ٍ هٌفی سا سّا ًىٌیذ.
 -2اػیذ تؼیاس لَی دس الىتشٍلیت هَخَد اػت.اص تواع آى تا پَػت  ,چـن ٍ لثاع دٍسی وٌیذ .دس حیي
آلَدگی ,هحل آلَدُ سا تا آب تـَییذ – تشای فشٍ ًـاًذى اػیذ ,ؿیش یا آب تٌَؿیذ ٍ تِ پضؿه هشاخؼِ وٌیذ
 -3لَاصم الىتشیىی اص خولِ دصدگیش سٍی واآیی تاطشی تاثیش هی گزاسد.كذای ًاؿی اص آطیش تاػث ایداد
ًمق دس ػیؼتن هذاس الىتشیىی هی ؿَد ٍ تاطشی آػیة هیضًذ.

______________________________________________________________________________

2

هثادی ػولیاتی  CDIهَتَس ػیىلت

 CDIتطَس خالكِ تِ هؼٌای خاصى تخلیِ احتشاق هیثاؿذ.خشیاى ٍلتاط تاالیی تشای اػتاست خَسدى اًدیي
ًیاص هیثاؿذ .سٍؽ ػٌتی تِ ایي كَست اػت وِ لطغ ٍ یا ٍكل هذاس هغٌاظیؼی وَیل احتشاق تَػط ػَیچ
اتلال كَست هی گیشد.تٌاتشایي ػین پیچ اٍلیِ ٍ ثاًَیِ ًیشٍی الىتشیىی حشوتی سا تِ ٍلتاط تاال تثذیل هی وٌذ
.اگشچِ  CDIاص یه خاصى ٍیه سوتیفایش(هثذل) هذاس دیَد ػلیىٌی اػتفادُ هیىٌذ تا ًیاصی تِ ػَیچ اتلال
احتشاق ًثاؿذ.

 CDIدس اتتذا دس هَتَس ػیىلت ّای ػشػت تاال ٍ هختق هؼاتمِ اػتفادُ ؿذ .تِ دلیل ػاختاس ػٌتی ػَیچ
اتلال پالتیٌَمٍ ,لتی وِ گـتاٍس تِ 10000دس دلیمِ هی سػذ ٍتمال اًدیي تاال هیشٍد ًویتَاى تِ آى اػتواد
وشد تا ٍلتاط تاال اص الىتشیؼیتِ تشای احتشاق اًدیي سا تاهیي وٌذ.ساُ حل ایي اػت وِ ػَیچ الىتشیىی
خایگضیي ػَیچ پالتیٌَم ؿَد.
هـخق اػت وِ ٍلتاط ثاًَیِ اص وَیل احتشاق هی تَاًذ افضایؾ یاتذ تَػط تخلیِ ًاگْاًی خاصى.
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یه هگٌت تشای ؿاسط خاصى تا ٍلتاط تاال اػتفادُ هی ؿَد ٍ ػپغ اص طشیك ػَیچ الىتشیىی تخلیِ ًاگْاًی
هی ؿَد تشای وَیل احتشاقٍ-لتاط ثاًَیِ وَیل احتشاق تِ تغییش هیذاى هغٌاتیؼی تؼتگی داسد.
هشدم دسیافتٌذ وِ اػتفادُ اص  ًِ CDIتٌْا تِ اػتاست اًدیي ووه هی وٌذ تلىِ سٍی پشٍػِ احتشاق ًیض تاثیش
پان داسد.
پغ تشای پیشٍی اص اػتاًذاسد ّای آالیٌذگی  ,واّؾ هلشف ػَخت ٍػولىشد طَالًی هذت ٍ لاتل اػتواد
 CDIتَكیِ هی ؿَدٍ.تِ ایي دلیل اػت هَتَسػیىلت ّای هذسى CDI ,سا پزیشفتِ اًذ.
ها تایؼتی وِ هثادی ػولیاتی  CDIسا تا ووه دٍ ػیؼتن هتؼاسف  CDIتحلیل وٌین ٍ ساُ حل ّایی سا تشای
ًمَف هؼوَل اسائِ وٌین .دس تلَیش ً 1مـِ  CDIسا هالحظِ وٌیذ.
ٍلتی وِ فالی ٍیل هگٌت هی چشخذ ,ػین پیچ دٍس ّؼتِ هَلذ ًیشٍی الىتشٍ حشوتی تَلیذ هی وٌذ وِ تَػط
 D2یىؼَ ؿذُ ٍ تِ ػَی خاصى  C1سٍاًِ هی ؿَد تشای تَلیذ  300Vتا. 400Vتا اداهِ حشوت فالی ٍیل
 ,پتاًؼیل هحشن سٍی فالی ٍیل تاػث ؿاس هغٌاطیؼی وَیل ؿذُ تا ًیشٍی الىتشٍحشوتی تَلیذ ؿَد..ػپغ
ایي ًیشٍ اص  D4ػثَس هیىٌذ ٍ ٍاسد هذاس ؿذُ ٍتا تِ لطة وٌتشل  SCRهی سػذ ٍ ػپغ  SCRفؼال
هیـَد.ػپغ خاصى  C1اص طشیك  ٍ SCRاحتشاق وَیل تخلیِ هیـَد تا وَیل احتشاق خشیاى ٍلتاط 10000
سا اص طشیك ٍسٍدی اٍلیِ تَلیذ وٌذ.
ٍ ػپغ خشلِ خٌْذُ سا اص طشیك ؿوغ تَلیذ وٌذ.تا اداهِ چشخؾ هگٌت  SCR ,هی ایؼتذ ٍلتی وِ خشیاى
هتٌاٍب وَیل تِ ًین دٍسُ هٌفی تشػذ ٍ پتاًؼیل واتذ تـتش اص پتاًیؼل آًذ ؿَد.وَیل ؿاسط هیىٌذ خاصى C1
سا اص طشیك . D2
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دس ایي ًَع اص ػیؼتن احتشاق ,خشیاى هتٌاٍب تَػط دٍ هشتثِ تغییشات وَیل تا ّش دٍس واهل اص هیل لٌگ
اًدیي تَلیذ هی ؿَد ٍ خاصى  C1دٍ هشتثِ ؿاسط هی ؿَد .وَیل تٌْا یه پالغ هحشن داسد تا خاصى ّا سا
یه هشتثِ تخلیِ وٌذ.
ًیشٍی تخلیِ اص دٍ هشتثِ ؿاسط خاصى تذػت هی آیذ ,پغ ٍلتاط ثاًَیِ وَیل احتشاق تاال اػت ٍ ؿوغ تِ
ساحتی خشلِ سا تاهیي هی وٌذ.تٌاتشایي ایي یه ًىتِ خَب تشای تمَیت اػتاست اًدیي ٍ استما احتشاق
هخلَط هـتؼل دسٍى ػیلٌذس هحؼَب هیـَد.

دس ػیؼتن  CDIوِ دس ؿىل ًوایؾ دادُ هی ؿَد ػیؼتن ؿاسطیٌگ ٍ ػیؼتن هحشن یه وَیل سا تِ
اؿتشان داسًذ .
ًین دٍسُ هثثت خشیاى هتٌاٍب تَلیذ ؿذُ تَػط وَیل تَػط  D2هذیشیت هی ؿَد اص طشیك وَیل احتشاق
اٍلیِ ٍ خاصى  Rتا ؿاسط وٌذ خاصى  Cسا دس حالی فالی ٍیل هگٌت هی چشخذ.دس ًین دٍسُ هٌفی اص خشیاى
هتٌاٍب  ,خشیاى الىتشیىی یه هذاس سا تا خاصى  D1 ٍ Rاص طشیك اتلال صهیي تـىیل هی دّذ ٍ ػپغ دس
دٍ اًتْای ٍ Rلتاط پاییي ؿىل هی گیشد.
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ٍلتی وِ ٍلتاط دس دٍ اًتْای  Rتِ حذی هی سػذ  SCRفؼال هی ؿَد ,تخلیِ خاصى تِ الما دٍم وَیل احتشاق
اخاصُ هی دّذ وِ ٍلتاط تاال سا تَلیذ هی وٌذ  ,پتاًؼیل آًذ  SCRواّؾ هی یاتذ دس ایي حیي پتاًؼیل واتذ
 SCRدس طَل تخلیِ خاصى تاال هی سٍدٍ.لتی وِ پتاًؼیل واتذ تِ ػطحی تاالتش اص آًذ تشػذ  SCR ,تاص هی
ایؼتذ.
ّذف اص تـىیل  D1ایي اػت وِ دس ًین دٍسُ هثثت خشیاى سا وِ اص خاصى  Rػثَس هی وٌذ سا هتَلف وٌذ.
هثادی ػولیاتی اص دٍ ػیؼتن احتشاق تاال ؿثیِ تِ ایي اػت:
ٍلتی وِ ًیاص اػت وِ اًدیي خاهَؽ ؿَد  ,ػَیچ احتشاق  Kهذاس وَتاُ سا هؼذٍد هیىٌذ ,پغ خاصى ؿاسط
ًوی ؿَد ٍ ؿوغ خشلِ تَلیذ ًوی وٌذ ٍ اًدیي اص واس هی افتذ.تش خالف ػیؼتن احتشاق تِ سٍؽ ػٌتی ,دس
ػیؼتن ٍ CDIػیلِ احتشاق ٍخَد ًذاسد; تلىِ صاٍیِ احتشاق تِ طَس اتَهاتیه تٌظین هی ؿَدٍ.لتی وِ فالی
ٍیل تا یه ػشػت ثاتت هی چشخذ,

ػین پیچ تاهیي هیىٌذ ٍلتاط هحشوی سا تشای لطة وٌتشل ٍ– SCRلتاط تا تاال سفتي دٍس واهل اًدیي افضایؾ
پیذا هی وٌذ.صهاى هَسد ًیاص تشای فؼال ػاصی  SCRواّؾ هیاتذ ٍلتی وِ ٍلتاط تِ ًمطِ هؼیٌی هی سػذ.
پغ اًذاصُ صاٍیِ احتشاق افضایؾ پیذا هی وٌذ.تشػىغ صهاًی وِ دٍس اًدیي پاییي تیایذ ,اًذاصُ صاٍیِ احتشاق
واّؾ هی یاتذ.
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الثتِ ًمَف گًَاگَى ؿوغ ًیض اص ػیَب ػیؼتن  CDIاػتٍ.لتی وِ هذاس وَیل لطغ ؿَد ,خاصى ؿاسط ًویـَد
پغ ٍ CDIلتاط تاال ًذاسد وِ اسائِ وٌذ.
دس حالت هـاتِ ٍلتی وِ هذاس وَیل لطغ ؿَدٍ SCR ,لتاط هحشن ًذاسد ٍ خاصى تخلیِ ًوی ؿَد .
ٍلتی وِ اتلال ػَیچ احتشاق لطغ ًـَد ٍ ٍلتاط اتلال وَتاُ تاؿذ ,پغ خشلِ ٍخَد ًذاسد.دس هوي وَیل
احتشاق ؿوغ دس هؼشم آػیة لشاس هی گیشًذّ.وچٌیي ػین ّایی وِ تِ هگٌت ٍكل اػت ٍ چاؿٌی CDI
ٍوَیل احتشاق ٍؿوغ اتلال وَتاُ هی ؿَد ٍ یا هٌمطغ هی ؿَد ,.تواهی لطؼات اتلال دٌّذُ فشػَدُ ٍ یا
هٌفلل ,تایؼتی هَسد تَخِ لشاس گیشد.
ػوَها اتلال وَتاُ یا ّشص خشیاى الىتشیىی تاػث خشلِ هؼیف ؿوغ هی ؿَد.دس ؿشایط دیگش هوىي اػت
ػین ّای هتلل تش اثش تاساى خیغ ؿذُ تاؿذ ٍ خشیاى الىتشیىی ّشص سٍد ٍ خشلِ هؼیف ؿوغ سا ؿاهل
ؿَد.ػیؼتن احتشاق هَتَس ػیىلت تؼیاس آػاى هشطَب هی ؿَد ٍ ٍلتاط ّشص سٍد وِ دس ایي كَست ؿاسط
خاصى ًاوافی ؿَد ٍ خشلِ هؼیف یا خشلِ هتٌاٍب سا تِ ّوشاُ داؿتِ تاؿذ.

دس ؿشایطی وِ ؿوغ دس ػشػت پاییي خشلِ تَلیذ هی وٌذ ٍ ٍلتی وِ دٍس اًدیي تاال هی سٍد خشلِ تَلیذ ًوی
ؿَدٍ ,ػیلِ
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ًملیِ تِ كَست هتٌاٍب دس حیي حشوت تَلف داسد ٍ اًدیي اص ًیشٍ ًاوافی تشخَسداس اػت.
تا تَخِ تِ ایٌىِ وَیل دس وٌاس هیل لٌگ اػت ٍ اص ػین ّای لؼاتی تلٌذ ٍ تاسیه تـىیل ؿذُ ٍ واسآیی ػایك
آًْا تا حشاست تاال ٍ لشصؽ اًدیي واّؾ هییاتذ ,پغ تا دٍس تاال ٍ ,لتاط تاال هیشٍد ٍ تِ ػین ّای لؼاتی هشتِ
هی صًذٍدس ػشػت تاال خشلِ تَلیذ ًوی ؿَد.
اگش ًمق ّای روش ؿذُ اتفاق تیفتذ  ,ؿوا هی تَاًیذ تا لطغ ّش ػین ٍ ػپغ گشدؽ فالی ٍیل هگٌت ٍ
ػپغ اص تٌاٍتی  500Vؿاخق هیلی هتشاػتفادُ وٌیذ ٍ تشسػی وٌیذ وِ آیا وَیل خشٍخی ٍلتاط داسد ٍػپغ
اص ؿاخق خشیاى هیلی هتش اػتفادُ وٌیذ ٍ CDIسا چه وٌیذ تثیٌیذ ٍلتاط خشٍخی داسد یا خیش؟اگش ٍلتاط
هحشن ٍخَد داسد ٍ چاؿٌی  CDIخشٍخی ًذاسد پغ  CDIآػیة دیذُ اػت.
اگش چاؿٌی ٍ CDIلتاط داسد ٍهذاس اٍلیِ وَیل ؿاسط اػت اها هذاس ثاًَیِ وَیل ٍلتاط ًذاسد  ,پغ وَیل
احتشاق آػیة دیذُ اػت.
وَیل ؿاسطیٌگ هی تَاًذ اص ػین تا لطش یىؼاى ػاختِ ؿذُ تاؿذ وِ تحلیل سٍد ٍاص سًگ اؿثاع تـَد ٍ
ػپغ خـه ؿَد.
اگش چِ چاؿٌی CDIاص سصیي اپَوؼی ػاختِ ؿذُ ٍتشای تؼویش پیادُ ًوی ؿَد.اها لاتل تؼَین اػت.
http://www.mopei8.co/news/weixiu/1/news77.html

خالغِ هثحث در هَرد ایٌکِ چطَر هی تَاى ػوز هفیذ اًجیي ّای چْار سهاًِ را تیطتز ًوَد؟
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اگش هَاسد ًگْذاسی اص اًدیي تِ دسػتی اػوال ًـَد  ,اًدیي ّای چْاس صهاًِ تیؾ اص اًدیي ّای دٍ صهاًِ دس
هؼشم آػیة ّؼتٌذ.
ًَیؼٌذُ هایل اػت تش اػاع ػالْا تدشتِ یه اػتٌتاج اكَلی تشای ػوش طَالًی اًدیي ّای چْاس صهاًِ اسائِ
وٌذ .پغ خَاًٌذگاى ٍ واسوٌاى ًگْذاسی هی تَاًٌذ اص ایي همالِ تِ ػٌَاى هشخغ اػتفادُ وٌٌذ.
- 1تؼَین سٍغي تِ طشص هٌظن
سٍغي ًمؾ حیاتی سا دس ػوش اًدیي تاصی هی وٌذ .اتتذا اطویٌاى حاكل وٌیذ وِ توَلغ سٍغي سا تؼَین
هی وٌیذ ,دس غیش ایي كَست سٍغي تحلیل هی سٍد ٍ لطؼات تغزیِ َّا  ,لطؼات ػیلٌذس  ,هیل لٌگ ٍ
دیگش لطؼات فشػَدُ ؿذُ ٍ دس ًتیدِ اًدیي آػیة هی تیٌذ
دٍم ایٌىِ اص سٍغي تا ویفیت اػتفادُ وٌیذ .تشخی هـتشیاى اص سٍغي اًدیي دٍ صهاًِ  ,اص سٍغي گیشتىغ ٍ
یا سٍغي دیگش هاؿیي ّا ٍ یا سٍغي خٌه وٌٌذُ اػتفادُ هی وٌٌذ .خذا اص خاكیت سٍغي واسی ,ؿؾ
خاكیت دیگش ٍخَد داسد ,اص خولِ واّؾ دهای َّا ,پان وٌٌذگی ,آب تٌذی ًٍگْذاسی ٍپیـگیشی اص
كذای اهافی.
سٍغي ًام تشدُ دس تاال وِ هی تَاًذ تاػث فشػایؾ اًدیي ؿَدً ,وی تَاًٌذ تا سٍغي هطلَب تشای اًدیي
چْاس صهاًِ خایگضیي ؿَد.
اًدیي چْاس صهاًِ التلادی تش ٍ دٍػتاس هحیط دس همایؼِ تا اًدیي دٍ صهاًِ هی تاؿذ الثتِ اگش سٍغي
هطلَب تِ طَس هٌظن تؼَین ؿَد.
اگش هَتَس ػیىلت  100ccچْاس صهاًِ تِ دسػتی هشالثت ؿَد 30000 ,تا  40000ویلَ هتش ًیاص تِ
تؼوییش اػاػی ًذاسد ٍ اًدیي آى تا  60000ویلَ هتش تِ تؼوییش ًیاص ًذاسد.
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ً-2گْذاری فیلتز َّا
تاص ٍ تؼتِ ؿذى دسیچِ هىؾ َّا تایؼتی وِ هَسد تَخِ لشاس گیشد .اطویٌاى حاكل وٌیذ فیلتش َّا اص
هایؼات پیؼتَى خلَگیشی وٌذ.واستشیح فیلتش َّا سا هشتة چه وٌیذ ٍ طثك ساٌّوای ٍػیلِ ًملیِ آى سا
پان ًگاُ داسیذ.تشای اطویٌاى حاكل وشدى اص تویضی اػفٌح فیلتش َّا اص هایغ پان وٌٌذُ ٍیظُ اػتفادُ
وٌیذ.تشای پان وشدى گشد ٍ غثاس ٍ اؿیای خاسخی دس داخل فیلتش اص َّای فـاسی یا تشع اػتفادُ وٌیذ.
وِ تاػث ػوش طَالًی اًدیي هی ؿَد.
-3اًجیي را تِ طَر هزتة تویش کٌیذ
تز اساس دفتز چِ راٌّوای ٍسیلِ ًقلیِ  ,اًجیي تِ طَر هزتة پاک کٌیذ.
اضیای خارجی ّواًٌذ گزد فلشی ٍ کلَییذ تجشیِ ضذُ اس رٍغي تخلیِ ًطذُ اس اًجیي در حیي تؼَیؽ
رٍغي.رٍغي قثلی تِ هقذار سیاد در داخل اًجیي تاقی هی هاًذ کِ تاػث اًسذاد کاًال ّای رٍغي ضذُ
ٍ تِ سیستن رٍغي کاری ٍ حتی اًجیي غذهِ هی سًذ اگز توَقغ تویش ًطَد.
اگز فٌی غحثت کٌینً ,یاس است کِ اًجیي دهًَتاص ضذُ ٍ تِ قػذ سدٍد کاهل اًجیي  ,قطؼات آى تویش
ضًَذ.
تزخی اًجیي ّا هحذٍدُ ّایی را ضاهل هی ضَد .پس اضیای خارجی در داخل ایي ًَع اًجیي ّا تاقی
هیواًذ ٍ پاک ًوی ضًَذ.
کِ ایي اضیا در داخل فیلتز ثاًَی اًجیي رسَب هی کٌذ .تویش کزدى ایي ًَع اًجیي ّا تسیار هطکل است
اگز اًجیي تِ طَر کاهل پیادُ ًطَد هثال اضیای خارجی داخل آب تٌذ کِ خارج اس کالچ اًجیي ًَّذا
 C100ccقزار گزفتِ اًذ.
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رٍضی تزای پیادُ کزدى هذاٍم قطؼات کلیذی اًجیي هی تَاًذ اختیار ضَد تا اس آسیة قطؼات جلَگیزی
تِ ػول آیذ .
تزای هثال قاب تغل اًجیي چْار سهاًِ هی تَاًذ تِ طَر هذاٍم تزای تویش کزدى داخل فیلتز ثاًَی  ,تاس
ضَد.
در ایي غَرت اس ػثَر رٍاى رٍغي داخل کاًال ّا اطویٌاى حاغل هی ضَد .رسَب داخل اًجیي سثة
تزٍس ًقع تزای قطؼات داخلی هی ضَد هی ضَد.تزای هثال اضیای خارجی هی تَاًذ تِ فٌز تٌظین اًجیي
ًَّذا  ٍ CG125cc , C100ccاًجیي  CB125ccتچسثٌذ ٍسپس اّزم استارت اس کار تیفتذ.دلیل ایي
است کِ اضیای خارجی در هسیز فٌز تٌظین قزار هی گیزد ؾاهي استارتز درگیز ًوی ضَد.ایي هطکل تا
پیادُ کزدى اًجیي ٍ تویش کزدى رسَتات  ,تز طزف هی ضَد.تؼَیؽ تِ هَقغ رٍغي اًجیي ًیش تِ رفغ ایي
هطکل کوک هی کٌذ.

-4استفادُ ٍ ًگْذاری هستذل اس هَتَرسیکلت:
) aاستفادُ اس هَتَر سیکلت تز اساس خػَغیات فػلی ٍ اجتٌاب اس استفادُ هَتَر سیکلت در دهای
تاال تزای هذت طَالًی چزا کِ فزسایس اًجیي را تسزیغ هی تخطذ ٍ ػوز آى را هی کاّذ.تَغیِ هیطَد
تزای سفز ّای طَالًی  3تا  4ساػتِ ,تزای پاًشدُ دقیقِ اًجیي را خاهَش کٌیذ تا خٌک تطَد .
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) bدر تاتستاى ٍقتی کِ اًجیي سزد ضذ ,آى را تویش کٌیذ چزا کِ در دهای تاال اًجیي تِ سزػت هٌقثؽ
هی ضَد ٍقتی کِ در تواس آب سزد تا فطار تاال قزار هی گیزد.ایي اًثساط ٍ اًقثاؼ ًاگْاًی تاػث
آسیة اًجیي هی ضَد ٍ رًگ اًجیي اس تیي هیزٍد.
) cاس پَضص فلشی یا هقَایی در سهستاى تزای اًجیي استفادُ ًکٌیذ چزا کِ هوکي است رٍی اتالف
حزارت تاثیز تگذارد ٍ ػوز اًجیي را کَتاُ کٌذ.
ّ) dزگش تا دًذُ سٌگیي تزای هذت طَالًی سزػت را در ضزایط ػادی افشایص ًذّیذ ; در غیز ایي
غَرت اًجیي تِ طَر غیز ػادی دچار فزسایص هی ضَد.
) eتزای اًجیي تا رادیاتَر آب  ,ؾذ یخ را تِ طَر هزتة تؼَیؽ کٌیذّ .زگش اس ضیز آب تِ جای ؾذ
یخ استفادُ ًکٌیذ سیزا کِ ؾذ یخ کارایی خاظ خَد را دارد ٍ ؾذ یخ ٍؾذ فزسایص هی تاضذ.اگز اس
ضیز آب تزای هذت طَالًی استفادُ کٌیذ کاًال ّا هسذٍد ضذُ ٍ سیلٌذر ساییذُ هی ضَد ٍ آسیة هیثیٌذ
ٍ در ًتیجِ رٍی ػوز اًجیي تاثیز هی گذارد .تزای اًجیي تا سیستن خٌک کٌٌذُ َّ )(GY6 engine
تیغِ ّای پزٍاًِ ٍ ّوچٌیي غفحِ ّای تیغِ تادی آى را تزرسی کٌیذ تزای حفظ خػَغیت خٌک
کٌٌذگی آى .
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