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خبری

صنعتی قطعات خودرو

امروزه توسعه خوشه های صنعتی ،نقش محوری و بارزی در سیاست های اقتصادی و صنعتی بسیاری
از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می نماید .لذا ،توسعه واحدهای كسب و كار كوچك و
افزایش رقابت بین این واحدها ،بهبود ارتباطات شبكه ای ،تأكید بر حمایت های غیرمستقیم ،گسترش
سطح همكاری واحدهای كوچك و بزرگ و از همه مهمتر تقویت ارتباط مثلث همكاری «خوشه ها»،
«دولت» و «دانشگاه» باید مورد تأكید و توجه بیشتری قرار گیرد .در این راستا دانشگاه آزاد اسالمی واحد
سمنان با توجه به توانمندی های دانشگاه و منطقه در زمینه صنعت به منظور توسعه صنعت حمل و نقل
در سطح ملی و توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو در سطح منطقه ای به اتفاق اتاق تعاون استان سمنان
با همکاری استانداری ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ،شرکت شهرک های صنعتی و برخی
کارخانجات صنعتی پیشرو استان از جمله شرکت پاریزان صنعت اقدام به برگزاری کنگره ملی توسعه
خوشه صنعتی قطعات خودرو نموده است .این کنگره در تاریخ  26اردیبهشت  1391در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد سمنان برگزار میگردد.
الزم به ذکر است از آنجا که پيمانکاري فرعي صنعتي ،يکي از راههاي مدرن و مؤثر سازماني ،براي
توليد محصوالت صنعتي از راه همکاري واحدهاي توليدي مکمل است پس از برگزاری این کنگره،
نخستین نمایشگاه تخصصی پیمانکاری فرعی صنعت قطعات خودرو استان سمنان ( )SPXنیز با
همکاری سازمانها و شرکتهای فوق در تاریخهای  27و  28اردیبهشت در دانشگاه آزاد اسالمی سمنان
برگزار میگردد.
در پیمانکاری فرعی در واق��ع پيمانکار اصلي (OEM= Original Equipment
 )Manufacturerاقدام به واگذاري توليد قطعهها و اجزاي قابل مونتاژ فرعي و يا بخشي از خدمات
مورد نياز محصول نهايي به يک يا چند بنگاه توليدي مینماید .پيمانکار فرعي ()Subcontractor
براساس مشخصات فني تعيين شده توسط پيمانکار اصلي کار را انجام ميدهد .بديهي است در نظام توليد،
به ويژه در حوزههاي صنعت ،تقسيم کاري که به اين روش انجام مي پذيرد ،موجب ارتقاء روزافزون
تخصص پيمانکار فرعي در يک يا چند فرآيند فني ميشود .برای اطالعات بیشتر میتوانید به وبسایت
 1NCVCC.IRمراجعه فرمایید.

توصیه فنی :تجهیزات جدید تعمیرگاههای خودرو نسبت به نوسانات برق حساس بوده و میبایستی حتما به
سیستم ارت متصل شوند .پیش از استفاده از این دستگاهها نسبت به تثبیت ولتاژ برق خود به وسیله استابیالیزر
اقدام کرده و با استفاده از دستگاه ارت سنج از صحت و سالمت چاه ارت تعمیرگاه خود اطمینان حاصل نمایید.
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دایره نظافت

اساس کار تجهیزات نظافتی مکانیزه
نظافت یعنی برطرف کردن آلودگی از سطوح که به دو دسته عمده
تقسیم میگردد :نظافت عمیق و اساسی و نظافت نگهدارنده.
در نظافت اساسی شما ناچارید با صرف انرژی زیاد حجم بزرگی از
آلودگیها را به یکباره پاک کنید اما در نظافت نگهدارنده ،از آنجا که
نظافت اساسی قب ًال انجام شدهاست ،شما با صرف انرژی به مراتب
کمتر صرف ًا میبایستی آلودگیهای محدودی که ایجاد شده را پاک
نمایید.
چهار عنصر اساسی در کیفیت نظافت دخیل است:
-1دما -2زمان -3نیروی فیزیکی -4مواد شوینده

به این چهار عنصر اصطالح ًا دایره نظافت میگویند.
برای یک نظافت کامل و اثربخش ایجاد تعادل بین چهار قسمت
این دایره الزامی است .در صورت کاهش یکی از این عناصر ،باید
قسمتهای دیگر را تقویت کرد .به عنوان مثال ،اگر برای نظافت از
آب گرم استفاده نشود ،میبایستی مواد شوینده بیشتر و قویتر به
همراه نیرو و یا زمان بیشتر به کار برد.
تجهیزات نظافتی مکانیزه مانند کفشویها ،کارواشهای فشار
قوی آب گرم و سرد ،نمونه بارز و امروزی متعادل کننده این چهار
عنصر و کاهش عوامل هزینهبر مانند زمان و یا نیروی انسانی
هستند.
به عنوان مثال کارواشهای خانگی باعث کاهش  70درصدی
مصرف آب گردیده و با ایجاد فشاری مناسب ،عنصر نیروی فیزیکی
را افزایش میدهند .بدیهی است استفاده از مواد شوینده و یا
تجهیزات گرم کننده آب (دستگاه شستشوی فشار قوی آب گرم)
میتواند راه حل مناسبی برای مراکز تعمیرگاهی و رفع آلودگی و
تمیز کردن قطعات در حال تعمیر موتور خودرو باشد.
برای چاپ مقاالت خود در زمینه تجهیزات تعمیر
گاهی با ما تماس بگیرید
مقاالت با نام نویسنده در نشریه چاپ خواهد شد.
DATA@PARIZINSANAT.COM
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علمی
در سالهای اخیر بر روی تابلوی بسیاری از آپاراتیها و
تعمیرگاهها کلمه "باد نیتروژن" نوشته شده و هر یک به نوعی
مشتری را ترغیب به استفاده از آن میکنند ولی سؤالی که امروز
برای بسیاری از دارندگان خودرو پیش آمده این است که آیا واقع ًا
استفاده از نیتروژن تأثیر ویژهای دارد .آیا تبلیغاتی که برای آن
میشود پایه علمی دارد و یا اینها تنها به دالیل تجاری صورت
میگیرد .در این مقاله سعی میکنیم دالیل علمی استفاده از
نیتروژن در تایر خوردو را بیان کنیم.
نیتروژن گازی خشک و خنثی است که سالهاست برای کارایی

باالتر در تایرهای هواپیما ،خودروهای نظامی و خودروهای

مسابقهای به کار میرود.

مزایای استفاده از گاز نیتروژن:

باد نیتروژن :مفید یا بیاثر
رینگ و سپس خود رینگ میگردد .حتی رینگ آلومینیومی نیز
از این خوردگی در امان نیست .نکته مهم در رابطه با این نوع

فشار وارد این لولهها میشود .به دلیل اختالف بین فشارهای
ورودی و خروجی ممبران ،هوای ورودی تمایل دارد از

خوردگی ،گرده های ایجاد شده در درون الستیک می باشد .به

سوراخهای بسیار ریز روی بدنه لولههای ممبران خارج شود .این
سوراخها آن قدر ریزند که مولکولهای نسبت ًا درشت نیتروژن از

این مجرا به هر دلیل باز شود ،این گرد روی الستیک آب بندی

این سوراخها عبور کرده و وارد هوای محیط میشوند .نیتروژن

مرور زمان این گرد در حفره تزریق باد جمع شده و هنگامی که

تایر ( )tire fatigueشناخته میشود .برای جلوگیری از نفوذ

اکسیژن میشود .ولی پس از شروع به استفاده از الستیک این
ماده به سرعت مصرف میگردد .آستری یا پوشش داخلی

الستیک از نفوذ ملکول های اکسیژن به درون مواد تشکیل

دهنده الستیک جلوگیری میکند.

زوال از داخل الستیک شروع میشود و به مرور گسترش

مییابد .ابتدا آستری الستیک از بین می رود .سپس الیه عایق
کننده که در مجاورت آستری قرار دارد را فرسوده میکند و این

از الستیک باد خارج می شود .قابل ذکر است که گاز نیتروژن
زیادی مانع ورود آب به الستیک نیز می شود.

 -3کاهش نوسانات فشار :به دلیل تفاوت میان خواص

تبدیل میشوند.

 -4نرم شدن کمک فنرهای خودرو :به دلیل نرم شدن

الستیک ،جلوبندی سالمتر می ماند ،استهالک کمک فنرها کم
-5کاهش مصرف سوخت :به دلیل استفاده از گاز

خود رسیده بودند افزایش عمر آج  26درصد بود.

نرمی این الستیکها ،عکسالعمل ترمز خودرو تا  30درصد

 -6بهبود ترمز شدید در سرعتهای باال :به دلیل

-7بهبود عملکرد رینگهای اسپرت :با استفاده از گاز

کاهش مییابد.

 -8کاهش هزینه الستیک :یک تایر کامیون معمولی
حدود  800هزار تومان است که حدوداً  435هزار کیلومتر کار
میکند .باد نیتروژن باعث افزایش  25درصدی طول عمر این

* در میان تایر هایی که به دالیلی مانند ترکیدن به پایان عمر

الستیک میشود .یعنی الستیک میتواند تا  540هزار کیلومتر

 -2کاهش خروج هوا از الستیک :یک الستیک حتی

یک ناوگان حمل نقل با  50کامیون و  900چرخ ،بیش از 180

خود رسیده بودند افزایش عمر بدنه الستیک  48درصد بود.

اگر در سالمت کامل باشد باز هم درحال تخلیه باد است .این
کاهش فشار به دو طریق انجام میشود:

* منافذ میکروسکپی در مرز الستیک و رینگ :به دلیل بزرگتر

بودن ملکول های نیتروژن خروج آن ها از مجراها و سوراخ های

میکروسکپی دشوارتر است .بنابراین در عمل کم شدن باد
الستیک  30درصد آهستهتر انجام میشود.

* نازل باد :رطوبت موجود در هوای فشرده به عنوان کاتالیزور

در کنار اکسیژن به فعالیت میپردازد و باعث خوردگی رنگ روی

هزار تا  180هزار ساعت ( 15تا  20سال کار مداوم) است.
بعض ًا دستگاههای سطح پایین و ارزان قیمتی نیز وجود دارند که

برای حفظ خلوص نیتروژن پس از تزریق به الستیک باید پیش

مصرف سوخت خودرو میگردد.

با هوای معمولی .این  54تایر از همه نظر مشابه و مخصوص

* در میان تایرهایی که بواسطه تمام شدن آج به پایان عمر

 +60درجه سانتیگراد کار میکند .عمر مفید ممبران بین 130

کمتر میشود ،که این موضوع باعث کاهش  10تا  15درصدی

نیتروژن ،خشکی و کوبیدن این نوع رینگها به شکل محسوسی

تریلرهای مشابه مورد استفاده قرار گرفتند.

دارد؛ نسبت به آلودگی حساس نیست و در دمای بین  -40تا

با استفاده از فیلترهای ابتدایی ادعای تولید نیتروژن دارند .این
تجهیزات عم ً
ال تنها میتوانند به عنوان صافی هوا عمل کنند

 Forensic and Testing Laboratoryدر تگزاس

تریلر انتخاب شده بودند .این الستیکها در کنار هم و در

مقاوم بوده و نسبت به چربی از لحاظ شیمیایی خاصیت خنثی

عامل اصلی تشدید کننده این نوسانات است.

بهبود مییابد.

انجام شد ،تعداد  33تایر با گاز نیتروژن خالص پر شدند و  21تایر

قسمت متحرک مکانیکی ندارد .ممبران نسبت به لرزش و شوک

افزایش فشار نیتروژن نصف افزایش فشار هوا است .رطوبت

تمام الستیک ها موجود است واکنش میدهد و باعث میشود

در آزمایشی که توسط موسسه آزمایشگاهی Probe

دستگاه نیتروژنساز نیازی به برق نداشته و عالوه بر آن هیچ

در شرایط پیست مسابقه که الستیک ها بسیار گرم میشوند،

ن با زمین
نیتروژن ،باد الستیک همواره تنظیم بوده و اصطکاک آ 

بدهند .به این ترتیب این الستیکها به پالستیک غیر صلب

باقیمانده با خلوص حدود  95درصد از خروجی خارج میشود.

فشار در الستیک های پر شده با نیتروژن کمتر است .برای نمونه

فرآیند همینطور ادامه خواهد داشت و حتی به آج بیرونی تایر نیز

ملکول های الستیک استحکام و انعطاف پذیری خود را از دست

آنها عبور نمیکنند اما بقیه مولکولها نظیر اکسیژن و  CO2از

فیزیکی گاز نیتروژن و خواص فیزیکی هوای مرطوب ،تغییرات

شده و اتاق خودرو نیز سالمتر خواهد ماند.

خواهد رسید .اکسیژن با پیوندهای دو ظرفیتی اشباع نشده که در

صنعتی بوده و در تعمیرگاهها مقرون به صرفه نیست.

به صورت یک استوانه به هم تنیده شدهاند .هوای ورودی تحت

بخار آب خیلی کمی در خود نگه می دارد و به این ترتیب تا حد

استفاده میکنند .مواد ضد اکسایش باعث جذب و مصرف

نیتروژن را تولید میکند؛ این روش مناسب نیتروژن سازهای

شامل تعداد زیادی لولههای توخالی بسیار نازک پلیمری است که

 -1کاهش خوردگی الستیک :تایر ها به علت تماس با

اکسیژن به داخل بافت الستیک از مواد ضد اکسایش و آستری

جاذب که باعث جذب گازهای مخلوط در هوا شده و در نهایت

روش دیگر استفاده از ممبران یا غشاء نیمه تراوا است .ممبران

می نشیند .به همین دلیل مجرا به درستی بسته نمی شود و دایما

اکسیژن هوا دچار تغییرات مخربی می شوند که با نام خستگی

رضا شکوهی  -حسن جنابی

کار کند ،یعنی حدود  200هزار تومان صرفهجویی در هر تایر.

میلیون تومان صرفهجویی در اثر باد نیتروژن خواهد داشت.

 -9افزایش ایمنی خودروها :به دلیل کاهش افت فشار و

کاهش گرم شدن الستیک ،احتمال ترکیدن الستیک کاهش
مییابد.

روش کار دستگاههای نیتروژن ساز:

امروزه به جای تولید نیتروژن مایع و حمل آن در

کپسول از دو روش برای تبدیل هوای محیط به
نیتروژن استفاده میشود :یکی استفاده از مواد شیمیایی

وخلوص نیتروژن آنها با ممبران قابل مقایسه نیست.

از تزریق باد ،هوای باقیمانده در الستیک را تخلیه نمود .برخی از

دستگاه های نیتروژن ساز توانایی وکیوم و تخلیه هوای موجود

در الستیک را دارند .ولی نباید این عمل تا حد مچاله شدن
الستیک ادامه داده شود ،چون به الستیک آسیب جدی وارد
میشود.

روش دیگر افزایش خلوص گاز نیتروژن ،تزریق و تخلیه متوالی

نیتروژن به الستیک میباشد .نهایتا  3بار تخلیه و تزریق برای

باالبردن خلوص نیتروژن کافی است.

* مقدار خلوص توصیه شده ،باالی  93درصد است .البته در

م��وارد خاصی مانند خودروهای فرمول یک ،هواپیماها و
خودروهای عظیم الجثه ویژه معدن که وجود اکسیژن و رطوبت
مشکل ساز و خطر آفرین است از  100درصد نیتروژن استفاده

میشود.

تهیه کننده :واحد مهندسی و آموزش شرکت گسترش خدمات پاریزان صنعت
سردبیر :حسن جنابی h.jenabi@parizansanat.com
آدرس :کیلومتر  25جاده مخصوص کرج  -مجموعه تجاری ،صنعتی و آموزشی
پاریزان صنعت
فکس026-36101393 :
تلفن026-36101390 :
WWW.PARIZANSANAT.COM
DATA@PARIZANSANAT.COM

