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 :خریذار گراهی سالم 

ثب سطکز اس حسي اًشخبة ضوب جْز هحصَالر کبرگبُ صٌعشی سکسبس     

لطفبً ثزای اسشفبدُ صحیح سز ٍ ثْیٌِ ٌّگبم کبر ثب دیگ دخز آکزیل ، ایي 

دفشزچِ را ثِ دقز هطبلعِ ًوَدُ ٍ ثزای هزاجعبر ثعذی آى را در جبی 

 .هٌبست ًگْذاری کٌیذ

 

 

 :هوارد ههن ایونی 

ثزای ثبس کزدى درة دیگ اثشذا هطوئي ضَیذ کِ فطبر ثبد ، درٍى دیگ  (1

 .ًیسز ٍ سذس آًزا ثبس کٌیذ

ضوبئن دسشگبُ را ثِ دلخَاُ خَد سعَیض ًٌوبییذ ٍ ثخبطز داضشِ ثبضیذ  (2

 .کِ سٌْب اس لَاسم یذکی اصلی سَسط خَد ضزکز اسشفبدُ ًوبییذ

اگز دیگ غیز طجیعی کبر کزد ، اس قجیل کبرکزد ًبدرسز سیسشن ایوٌی  (3

یب سغییز ضکل آى ، اثشذا کبر ثب آى را هشَقف ًوَدُ ٍ سذس آًزا ثزای 

 .سعویز ثِ ًوبیٌذگی ثجزیذ ٍ اس دسشکبری ٍسیلِ خَدداری ًوبییذ

 



 

 :تصاویر ساختاری دیگ پخت آکریل 

 فطبر سٌج (1

 ضیز سخلیِ ثبد (2

 (هحل ٍرٍد ثبد)ًبسل ٍالف (3

 سَدبح هسذٍد کٌٌذُ (4

 دًذُ چزخطی (5

 

 :هسایای دیگ پخت آکریل تکساز 

 ثب کیفیز ثبال ٍ ثِ 304ایي دیگ اس فَالد هزغَة ضذ سًگ ضوبرُ  (1

 .دٍر اس سزکیجبر غیز ثْذاضشی ٍ هضز سَلیذ گزدیذُ اسز

 .ثب طزاحی هٌبست در سهبى اسشفبدُ ایوٌی ثبال را سضویي هیٌوبیین (2

ثب داضشي سَدبح قزهش هسذٍد کٌٌذُ در ٌّگبم کبر یب ٍقشی کِ فطبر  (3

 .ثبد داخل دیگ ثبضذ ، درة ثبس ًویگزدد

فطبر سٌج ثب ایوٌی ثبال فطبر درٍى دیگ را ثزای دخز ایوي ًوبیص  (4

 .هیذّذ

دسشِ ثبکبلیز هحکن ، عبیق هٌبست ، ضذ سًگ ٍ دَضص ثبدٍام ثب  (5

 .اسشفبدُ راحز ٍ ایوي



 

ٍاضز سیلیکًَی ، کِ ثبهَاد ثبکیفیز سَلیذ ضذُ ٍ هٌحٌی ضکل ثب  (6

 .سحول دذیزی فطبر ثبال ٍ کبهالً ثْذاضشی هیجبضذ

 

 

 :تاز و تسته کردى هناسة درب 

ثزای ثسشي عالهز سوز چخ دسشِ رٍی درة دیگ را هقبثل 

عالهز ّوطکل رٍی دسشِ هشصل ثِ ثذًِ قزار دادُ ٍ در جْز 

خالف عقزثِ ّبی سبعز ثچزخبًیذ درة ثصَرر خَدکبر قفل 

 .هیطَد

 

 

 

 

 

 



 

 .ثزای ثبس کزدى عکس ایي کبر را اًجبم دّیذ

 

 

 

 

 

 :توجه 

 درة را رٍی ثذًِ در یک خط هحکن کٌیذ. 

  در صَرسیکِ دردَش ثبس ًطذ آًزا ثِ سٍر ثبس ًکٌیذ سیزا هوکي اسز

 .آسیت ثجیٌذ

 :پر کردى دیگ پخت آکریل

ثزای دزکزدى دیگ اس َّای دز فطبر اثشذا درة دیگ را ثسشِ ٍ ثب سَسط 

سزُ ثبد هخصَظ کِ داخل ثسشِ ثٌذی دیگ هَجَد هیجبضذ اس طزیق 

 .ًبسل ٍآلف رٍی درة اقذام ثِ دز کزدى دیگ ًوبییذ



 

هرگس .   هیثاشذbar 2هقذار تاد هجاز ترای دیگ :  هشذار 

 .تیش از هقذار فوق ته داخل دیگ تاد تسریق ننواییذ

 

 :خالی کردى دیگ پخت آکریل 

ثزای خبلی کزدى دیگ اس َّای دز فطبر اثشذا دیگ را در هحل هٌبست ٍ 

ثبثز قزار دّیذ ، دیچ سخلیِ رٍی درة را در جْز خالف عقزثِ ّبی 

 دٍر ثچزخبًیذ ٍ سذس ثب اًگطز دیچ را ثِ دبییي فطبر دادُ سب ثبد 2سبعز 

 .ثِ صَرر کبهل سخلیِ ضَد

 .حشوبً دس اس سخلیِ کبهل ثبد ، دیچ سخلیِ را ثِ حبلز اٍلیِ ثبسگزداًیذ

 

 :واشر آب تنذی 

ٍاضز را ثب آة ٍ هَاد ضَیٌذُ سبدُ ضسشطَ دّیذ ٍ سذس آًزا درسز در 

ثزای جلَگیزی اس دبرُ ضذى ، اس هچبلِ . جبی خَد در دردَش قزار دّیذ

 .کزدى ، کطیذى ٍ قَس دادى ثِ آى جلَگیزی ًوبییذ

 

 



 

 :هتعلقات دیگ پخت آکریل

 هوقعیت شکل نام

 
  فطبر سٌج

 

 
  (هحل ٍرٍد ثبد)ًبسل ٍآلف 

 

 
  ضیز سخلیِ ثبد

 

 
  سَدبح هسذٍد کٌٌذُ

 

 
  دٍضبخِ سَدبح هسذٍد کٌٌذُ

 

 
  ٍاضز سیلیکًَی

 

 
  سزُ ثبد

 
 نصة روی شلنگ تاد

 


