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. البنزين سّيارات لمحّركات "قـــّوة للمحـّرك" واالهتراء للّتآكل والمانعة الّذاتّية المرّممة الّنانوّية الماّدة الستخدام الّتجريبّية الّنتائج  
 

-----------------------: المحّرك نوع                     ------------------:اآللّيــة نــوع               --------------------: المستفيد اسم  
-----------------------: المحّرك سعة                     -----------------: الّصنع تاريخ                -------------------: الهاتـف رقـم  

-----------------------: العمرة تاريخ                     -----------------: العـّداد قراءة                                                         
 

ارات اخلي  الد   حتراقاال كمحر   مكابس في غطالض   وضبط قياس البنزين لسي   
مؤشر الّضغط بعد المعالجةقيمة   قيمة مؤشر الّضغط  

 قبــل المعالجــــــة

 رقم المكبس

 بعد قطع مسافة         كم بعد قطع مسافة             كم بعد قطع مسافة             كم بعد قطع مسافة            كم
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     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

 
-------------------------------------: الورشـة وعنوان اسـم -----------------------: الفاحص اسم ---------------: الّضغط قياس جهاز نوع  

 
ارةا عادم من بثقةالمن ةام  الس   الغازات محتوى وضبط قياس ي  لس   

 
يارةل الوقود   ستهالكا لمعد   وضبط قياس المدينة خارج المسافة حسب لس   

كم بعد المعالجة  111معدل استهالك الوقود لمسافة   معدل استهالك الوقود لمسافة 

 بعد قطع مسافة        كم من بدء المعالجة بعد قطع مسافة         كم من بدء المعالجة كم  قبــل المعالجــــة 111               

   

 
ارةل الوقود ستهالكا لمعد   وضبط قياس ي  من حسب لس  المدينة داخل الز   

ساعتين معّدل استهالك الوقود بعد المعالجة خالل تجوال الّسيّارة لمّدة  معّدل استهالك الوقود قبل المعالجة 

 بعد قطع مسافة        كم من بدء المعالجة بعد قطع مسافة       كم من بدء المعالجة خالل تجوال الّسيّارة لمّدة ساعتين

   

 
اإلقالع عند ةخاص  بو ةلآللي   العام   الوضع تقييم  

 الوضع العاّم  الوضع العام بعد المعالجة

المعالجةقبل   بعد قطع مسافة        كم من بدء المعالجة بعد قطع مسافة        كم من بدء المعالجة 

   

 
ارةل هتزازواال جيجالض   مستوى وضبط قياس ي  لس   

 معّدل الّضجيج  معّدل الّضجيج بعد المعالجة

كم من بدء المعالجة  بعد قطع مسافة       بعد قطع مسافة       كم من بدء المعالجة  قبل المعالجة  

   

 
يت مواصفات تغيير تقييم ك الز    للمحر 

 عدد الكيلومترات المقطوعة لتغيير مواصفات زيت المحّرك بعد المعالجة

كم وأكثر 11111بعد قطع مسافة  زيت المحّرك قبــل المعالجــــــة كم 5111بعد قطع مسافة    

   

 مالحظة! يفضّ ل القيام بعمليّ ات الفحص قبل وبعد المعالجة بنفس الورشة واألجهزة والمختصّ ين لتجنّ ب األخطاء الفيزيائيّ ة.

  ."قّوة للمحّرك" ةانويّ النّ  ةالمادّ  ستخدميلم ةالعمليّ  ةجريبيّ التّ  تائجالنّ  نشر من لديّ  مانع ال! تصريح
             

 ------------------------ المستفيد توقيع                                                                                                                                        
 

 القيمة قبل  القيمة بعد المعالجة

 المعالجة

 نـوع 

كم     بعد قطع مسافة         القياس  بعد قطع مسافة         كم بعد قطع مسافة             كم بعد قطع مسافة             كم 
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