 Condition Monitoring Department

ساٌّوبی فالضیٌگ غحیح سیستن ّبی ّیذسٍلیک

 Oil Flashing Instruction

 هقذهِ
ثب ػلن ثِ ایي هَؾَع کِ ثیص اص " 70تخشیت ٍ اص کبسافتبدگی هبضیي ّبی ّیذسٍلیک ٍ سٍاًکبس ثِ ػلت حؿَس
اًَاع آلَدگی دس سٍاًکبس هی ثبضذ ،اّویت ثحث فالضیٌگ دس هجبحث ًت ٍ پبیص ٍؾؼیت هبضیي آضکبس هی ضَد.
.

 Oil Flashing Instruction

 هقذهِ
ٌّگبم اًجبم آًبلیض سٍغي ثب سئَاالت هتؼذدی هَاجِ هی ضَین .هْوتشیي ایي سئَاالت ایي است کِ ثب دستگبّی
کِ سٍاًکبس آى دچبس آلَدگی ضذُ ٍ یب صهبى کبسکشد آى ثِ پبیبى سسیذُ ٍ سٍاًکبس آى تخلیِ ضذُ است چِ ثبیذ
کشد؟ آیب ثِ ػولیبت فالضیٌگ ًیبص است؟

 Oil Flashing Instruction

 فشایٌذ فالضیٌگ ٍ ّذف اص اًجبم آى
دس فشایٌذ فالضیٌگ ،سیبل فالش تحت سشػت ٍ دهبی ثبال تب حػَل ػذد سیٌَلذص هطخع ثِ جشیبى دسآهذُ ٍ طی
ایي حشکت هتالطن ،اًَاع آلَدگیْبیی کِ دس اثش ٍجَد جشیبى آسام ثش سٍی سطَح ٍ قطؼبت سیستن تِ ًطیي ضذُ
اًذ ،اص آى جذا ضذُ ٍ ٍاسد سیبل هی گشدًذ .سیبل فالش هشتجب تَسط فیلتش ،تویض ضذُ ٍ ثذیي تشتیت آلَدگیْب اص
سیستن خبسج هی ضًَذ.

 Oil Flashing Instruction

 فشایٌذ فالضیٌگ ٍ ّذف اص اًجبم آى
فالضیٌگ دس دٍ حبلت قبثل اًجبم است ،دس هشحلِ ساُ اًذاصی سیستن سٍاًکبسی ٍ ثِ خػَظ ّیذسٍلیکّ ،جَم
آلَدگیْبی حبغل اص سبخت ٍ هًَتبط ثِ داخل سیبل ّیذسٍلیک ثبیذ کٌتشل ضَد .پس اص ساُ اًذاصی سیستن ٍ قشاس
گشفتي دس سشٍیس ًیض دس ّش هشحلِ تؼویشات ٍ تؼَیؽ قطؼبت ،سیستن هَسد ّجَم آلَدگی قشاس گشفتِ ٍ دس
ایي صهبى ًیض فالضیٌگ سیستن تَغیِ هی ضَد .ػالٍُ ثش ایي سسَثبت ٍ سبیش آلَدگیْب دس جذاسُ لَلِ ّب ،کف
هخضى ٍ سبیش قطؼبت تِ ًطیي ٍ هی چسجٌذ کِ ایي آلَدگیْب پس اص تؼَیؽ سٍغي قذیوی ٍاسد سٍغي جذیذ
هی ضًَذ.

 Oil Flashing Instruction

 چِ صهبًی یک سیستن فالش هی ضَد؟
 هشحلِ ساُ اًذاصی سیستندس یک هبضیي ًَ ٍ فبثشیک یب یک هبضیي ثبصسبصی ضذُ ،سیبل داخل سیستن هوکي است ثِ سجت آلَدگی
قطؼبت اسوجل ضذُ ،رسات حبغل اص جَضکبسی ٍ هبضیي کبسی ،گشد ٍ خبک ٍ سبیش رسات هحیطی ،آلَدُ

گشدد .سیستن ًَ ثسیبس آلَدُ است ٍ ػذم تَجِ ثِ فالضیٌگ ،هوکي است خسبسات صیبدی سا ثِ ّوشاُ داضتِ
ثبضذ.

 Oil Flashing Instruction

 چِ صهبًی یک سیستن فالش هی ضَد؟
 ثشای سیستن دس حبل کبس-1دس سیستن ّبیی ثب طشاحی هٌبست ،آلَدگیْبی ًبضی اص تخشیت پوپ ٍ هَتَس ثِ ٍسیلِ فیلتشّبی In-Line

هحذٍد هی گشدًذ .دس ایي هَاسد ثبیذ هخضى ،لَلِ ّب ٍ اجضاء ضبهل ًَاحی آلَدگی فالش گشدًذ.
 -2دس غبلت هَاسد ،آلَدگی ّبی ًبضی اص تخشیت ثِ دسٍى سیستن ساُ پیذا هی کٌٌذ .اگشچِ هوکي است قسوتی
اص آلَدگی ثِ ٍسیلِ فیلتش کٌبس گزس جشیبى ثشگطت جذا ضَد ٍ قسوتی دس داخل هخضى تِ ًطیي ضَد ٍلی کل

سیستن ثبیذ فالش ضَد. .
 -3دس ًگْذاسی ثشاسبس صهبى ،ثِ حذاقل سسبًذى هقذاس آلَدگی ٍسٍدی ثِ سیستن حبئض اّویت هی ثبضذ .لزا
استفبدُ اص پَضص ّبی هٌبست تب صهبًیکِ سیستن اسوجل ٍ آثجٌذی ضَد ،تَغیِ هی ضَد .ثشای تؼَیؽ جضء کبهل

$هثل یبتبقبى ّب یب پوپْب ،#سیستن هی تَاًذ ثذٍى ًیبص ثِ فالضیٌگ کبهل استبست ضَد .اهب الصم است کِ سیستن
ثذٍى ثبس  $فطبس #ساُ اًذاصی ضَد تب سطح آلَدگی ثِ حذٍد هجبص آى ثشسذ.

 Oil Flashing Instruction

 چِ صهبًی یک سیستن فالش هی ضَد؟
 ثشای سیستن دس حبل کبس-4فالضیٌگ )CM ( proactive

سشػت پبییي سیبل دس سیستوْبی ّیذسٍلیک ٍ سٍاًکبسی اجبصُ هی دّذ آلَدگی دس تِ لَلِ ّب ٍ هخبصى تِ ًطیي
ضَد .ایي الیِ ّبی تِ ًطیي ضذُ آلَدگی هی تَاًذ سجت ضکست یب تخشیت گشدد .کوجَد فیلتشاسیَى ثِ ایي
هَؾَع داهي هی صًذ .ثِ ػٌَاى هثبل دس گیشثکسْب ٍ یبتبقبًْبیی کِ فبقذ فیلتشاسیَى هی ثبضٌذ ،تَغیِ هی ضَد

ّشچٌذ ٍقت یکجبس فالضیٌگ اًجبم ضَد .آة ،لجي ،صًگٍ ،اسًیص ٍ سسَثبت ثبیذ دس فالضیٌگ دٍسُ ای جذا ضًَذ.
چشا کِ حؿَس فقط " 10اص سٍغي قذیوی آلَدُ دس سیستن ثشای تخشیت سٍغي ًَ ٍ ادتیَّبی آى کفبیت هی کٌذ .ثِ
خػَظ دس هَاقؼی کِ ثبص کشدى اتػبالت تخلیِ کبس هطکلی است ،خشٍج آلَدگیْبی تِ ًطیي ضذُ فقط اص طشیق

فالضیٌگ قبثل اًجبم است.
دس ثؼؿی هَاقغ تویض کشدى دٍسُ ای سیستن هثل فالضیٌگ proactiveثسیبس هَثش ٍ اقتػبدی تش اص ثِ کبسگیشی
سٍضْبی پش ّضیٌِ ثِ سٍص کشدى ٍ اػوبل اغالحبت دس سیستن است.
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 فشایٌذ اًجبم فالضیٌگ
دس ضکل غفحِ ثؼذ اًَاع سٍضْبی تویض ًوَدى ٍ فالضیٌگ قبثل ثشسسی استّ .وبًگًَِ کِ هالحظِ هی ضَد تویض
ًوَدى سیستن دس چْبس هشحلِ قبثل اًجبم است :
 تخلیِ سٍغي اغلی
 پش ًوَدى ٍ تخلیِ سیبل فالش
 پش ًوَدى ٍ تخلیِ سیبل ضستطَ
 ضبسط سٍغي جذیذ

 Oil Flashing Instruction

 فشایٌذ اًجبم فالضیٌگ

 Oil Flashing Instruction

 اًَاع سٍش ّبی ضستطَ ٍ ًظبفت سیستن
 recirculation Cleaningیا Double oil change
ایي سٍش ،سبدُ تشیي سٍش تویض کشدى سیستن است .صهبًیکِ سیستن ثِ طَس جذی دچبس آلَدگی حبد ٍ هؿش
ًطذُ ثبضذ ،ثْتشیي سٍش ،تؼَیؽ سٍغي هی ثبضذ .دس اثتذا رسات دسضت ثب تخلیِ سٍغي قذیوی اص سیستن خبسج
هی ضًَذ .ایي تخلیِ ثبیذ صهبًی کِ سٍغي گشم است غَست پزیشد تب رسات ثِ غَست سَسپبًسیَى دس داخل سٍغي
ثبقی هبًذُ ٍ تِ ًطیي ًطًَذ .سپس سیستن اص سٍغي ًَ ضبسط هی ضَد .سٍغي ًَ ثب ػجَس اص یک فیلتش  Fineتب
سسیذى ثِ دسجِ حشاست ػولیبتی سیشکَلِ هی ضَد.حذاقل صهبى تذاٍم ایي ػول ثبیذ  4سبػت ثبضذ .سپس اص سٍغي
ًوًَِ گیشی ضذُ ٍ آًبلیضّبی الصم ثش سٍی آى غَست هی گیشد .دس غَست پبس ًوَدى خَاظ هَسد ًیبص ،هی تَاى

سیستن سا استبست ًوَد .دس غیش ایي غَست ثبیذ جْت تخلیِ سٍغي ٍ ضبسط سٍغي جذیذ اقذام ًوَد.
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 اًَاع سٍش ّبی ضستطَ ٍ ًظبفت سیستن
Simple Power Flush
پبٍس فالش ثب استفبدُ اص سیستوْبی فیلتشاسیَى کِ قبدس ثِ تبهیي سشػت ثبال دس سیبل هی ثبضٌذ اًجبم هی گیشد .پبٍس
فالش دس دسجِ حشاست ثبال ٍ ثب سیبل داؽ اًجبم هی ضَد.دس ثؼؿی هَاسد هوکي است اص یک اثضاس Wand Tool
استفبدُ ضَد .ایي اثضاس ثِ ضیلٌگ خشٍجی هتػل هی ضَد ٍ سیبل تحت فطبس ثبال اص آى خبسج هی ضَد .ثب ثشخَسد
ضذیذ سیبل ثِ کف هخبصى ٍ دیَاسُ ّب ،اًَاع آلَدگی ّبی چسجیذُ ثِ سطَح ،کٌذُ ضذُ ٍ ٍاسد سیبل هی ضًَذ .اص
ًٍذ ثشای فالضیٌگ هخبصى ٍ یبتبقبى ّب استفبدُ هی ضَد .دس پبٍس فالش سبدُ ًیبصی ثِ تؼَؼ سیبل ٍ استفبدُ اص
سیبل فالش ًوی ثبضذ.

 Oil Flashing Instruction

 اًَاع سٍش ّبی ضستطَ ٍ ًظبفت سیستن
Simple Power Flush
پبٍس فالش ثب استفبدُ اص سیستوْبی فیلتشاسیَى کِ قبدس ثِ تبهیي سشػت ثبال دس سیبل هی ثبضٌذ اًجبم هی گیشد .پبٍس
فالش دس دسجِ حشاست ثبال ٍ ثب سیبل داؽ اًجبم هی ضَد.دس ثؼؿی هَاسد هوکي است اص یک اثضاس Wand Tool
استفبدُ ضَد .ایي اثضاس ثِ ضیلٌگ خشٍجی هتػل هی ضَد ٍ سیبل تحت فطبس ثبال اص آى خبسج هی ضَد .ثب ثشخَسد
ضذیذ سیبل ثِ کف هخبصى ٍ دیَاسُ ّب ،اًَاع آلَدگی ّبی چسجیذُ ثِ سطَح ،کٌذُ ضذُ ٍ ٍاسد سیبل هی ضًَذ .اص
ًٍذ ثشای فالضیٌگ هخبصى ٍ یبتبقبى ّب استفبدُ هی ضَد .دس پبٍس فالش سبدُ ًیبصی ثِ تؼَؼ سیبل ٍ استفبدُ اص
سیبل فالش ًوی ثبضذ.

 Oil Flashing Instruction

 ػَاهل هَثش ثش فالضیٌگ
خَاظ سیبل فالش properties Fluid
تالطن سیبلturbulence Fluid
دهبTemperature
فطبسPressure
 هْوتشیي ػَاهل دس اًتجبة سیبل فالش ،تَاًبیی جذاسبصی رسات ،آةَّ ،ا ٍ هَاد ضیویبیی هی ثبضذ.

 سبصگبسی ثب اجضاء سیستن ٍ سٍغي اغلی
ٍ یسکَصیتِ پبییي  $کوتش اص ٍیسکَصیتِ سٍغي اغلی دس ضشایط کبسکشد هؼوَل#
 هقشٍى ثِ غشفِ

 ثشای جذا ضذى رسات چسجیذُ ثِ سطَح ،جشیبى ثبیذ هتالطن ثبضذ .ػذد سیٌَلذص تؼییي کٌٌذُ ضذت تالطن سیبل
است .ثِ طَس کلی ػذد سیٌَلذص ثضسگتش ً 4000طبًذٌّذُ حؿَس جشیبى هتالطن است .چٌبًچِ ایي ػذد کوتش اص
 2000ثبضذ ،جشیبى ثِ غَست کبهال آسام ثشقشاس است.

 Oil Flashing Instruction

 ػَاهل هَثش ثش فالضیٌگ
خَاظ سیبل فالش properties Fluid
تالطن سیبلturbulence Fluid
دهبTemperature
فطبسPressure
 سشدتشیي ًقطِ دس حلقِ فالضیٌگ ثبیذ حذاقل دهبی  50دسجِ سبًتیگشاد سا داضتِ ثبضذ .ثشای ایي هٌظَس

هی تَاى دسجِ حشاست سا دس  60دسجِ سبًتیگشاد تٌظین ًوَد.
 دس سیستوْبی ّیذسٍلیک دس طی ػولیبت فالضیٌگ هی ثبیست فطبس ثیي  3تب  5ثبس حفظ ضَد.

 Oil Flashing Instruction

 تجْیضات هَسد ًیبص فالضیٌگ
تجْیضات اغلی هَسد ًیبص فشایٌذ فالضیٌگ ػجبستٌذ اص :فیلتش ،پوپّ ،یتشٍ هخضى

 سطح تویضی هَسد ًیبص دس فالضیٌگ
 سطح تویضی هَسد ًیبص سیبل فالش حذاقل ثبیذ یک کذ صیش سطح تویضی هَسد ًیبص سیبل ػولیبتی قشاس گیشد .ثِ
ػٌَاى هثبل چٌبًچِ سطح تویضی دس ػولیبت ػبدی سیستن ISO 11/13/15ثبضذ ،دس فشایٌذ فالضیٌگ ثبیذ

حذاقل  ISO 10/11/14تبهیي ضَد.

 Oil Flashing Instruction

ً حَُ اًجبم فالضیٌگ
• سٍغي داخل دستگبُ سا دس حبلیکِ گشم هی ثبضذ ،تخلیِ ًوبییذ .چشا کِ دس صهبى گشم ثَدى سٍغي ثِ ػلت
افت ٍیسکَصیتِ رسات ثِ غَست هؼلق ٍ سَسپبًسیَى دس داخل سٍغي قشاس گشفتِ ٍ تخلیِ هی ضًَذ.
• پَست تخلیِ هخضى سا چک کٌیذ .اگش پَست تخلیِ دس پبییي تشیي ًقطِ هخضى ًجبضذ ،رسات سٌگیي ،آة ٍ
اهَلسیَى دس تِ هخضى تجوغ هی کٌٌذ کِ ثب فالضیٌگ هؼوَلی ٍاسد سیبل فالش ًوی ضًَذ .لزا دس ایي غَست
حتوب فالضیٌگ هخضى سا ثِ غَست ًٍذ َّ$ای فطشدُ #اًجبم دّیذ .ثْتش است هخضى ثِ غَست هجضا فالش ضَد ٍ دس
حلقِ فالضیٌگ قشاس ًگیشد$.دس غَست استفبدُ اص هخضى اغلی ثِ ػٌَاى هخضى فالضیٌگ ،ثْتشاست کِ اثتذا ثِ
غَست هجضا فالش ضَد#.
• فیلتش الوٌتْبی داخل خط سا خبسج ًوبییذ .فالضیٌگ ّبٍصیٌگْبی فیلتش ّن دس حلقِ فالضیٌگ ٍ ّن ثِ غَست هجضا
اهکبًپزیش است .ثب ایي اجضا ثبیذ هبًٌذ هخبصى سفتبس ضَد.
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ً حَُ اًجبم فالضیٌگ
• پوپْب ،ػولگشّب ،یبتبقبًْب ،دًذُ ّب ٍ سبیش اجضایی کِ دس آًْب حشکت ٍجَد داسد ،ثبیذ ثِ غَست جذاگبًِ فالش
ضًَذ.
• اجضاء حسبس ثبیذ هسذٍد یب ثبیپس ضًَذ .هبًٌذ ضیشّبی حسبس ّیذسٍلیکی
• اگش الصم است سیستن ثِ چٌذ ثخص تقسین ضَد.
• سیستن فالضیٌگ ثِ حلقِ یب حلقِ ّبی فالضیٌگ هتػل گشدد.
• فشایٌذ فالضیٌگ تحت ضشایط اػالم ضذُ اًجبم ضَد .هشتجب! سطح تویضی سیبل سا چک کٌیذ .پس اص سسیذى ثِ
سطح تویضی هَسد ًیبص اجبصُ دّیذ حذاقل  15دقیقِ سیشکَالسیَى اداهِ یبثذ.
• سیبل فالش سا تخلیِ کٌیذ.
• اتػبالت فالش جذا ضذُ ٍ قطؼبت جذا ضذُ اص سیستن ثِ آى هتػل ٍ اسوجل ضَد.
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ً حَُ اًجبم فالضیٌگ
• ّبٍصیٌگ ّبی فیلتش تخلیِ ٍ فیلتش الوٌت جذیذ ًػت گشدد.
• اگش اص هَاد ضیویبیی دس سیبل فالش استفبدُ ضذُ است ،سیبل ضستطَ ثِ سیستن ضبسط ضذُ ،سیشکَلِ ٍ فیلتش
گشدد.
• سٍغي ًَ ثِ داخل سیستن ضبسط ضذُ ٍ حذاقل ّفت سبػت قجل اص ضشٍع ػولیبت اغلی ،سیشکَلِ ٍ فیلتش گشدد.
دس غَست هثجت ثَدى تستْبی کیفی سٍی ًوًَِ سٍغي ،هی تَاى سیستن سا استبست ًوَد.
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 سٍضْبی ًگْذاسی ثؼذ اص فالضیٌگ
-1هوبًؼت اص ٍسٍد آلَدگیْبی جذیذ ثِ داخل سیستن
• ًػت فیلتش َّاکص کِ قبدس ثِ جزة رسات سیض ٍ سطَثت اص َّای ٍسٍدی ثِ هخضى ثبضذ
• ثبصسسی ٍ تؼویش آة ثٌذی سیستن
-2استفبدُ اص یک سیستن تخلیع $فیلتشاسیَى #هٌبست کِ قبثلیت حزف رسا ت فبیي ٍ سطَثت سا اص سٍغي داضتِ
ثبضذ .تَغیِ هی ضَد فیلتشّبی خبسج خط line offدس کٌبس هخبصى ًػت ضذُ ٍ فیلتشاسیَى پیَستِ سا ثش سٍی سٍغي
اًجبم دّذ .چشا کِ فیلتشّبی داخل خط ثِ تٌْبیی قبدس ثِ تبهیي سطح تویضی هَسد ًیبص سٍغٌْبی ّیذسٍلیک ٍ سٍاًکبس
ًوی ثبضٌذ.

 Oil Flashing Instruction
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