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حسن جنابی

گاز  R-1234yfجایگزین گاز R-134A
در حال حاضر پر کاربردترین گاز خنک کننده کولر در
دنیا گاز  R134aاست که چند سالی است جایگزین
گازهایی نظیر  R12شده است .در سال  2011برخی
تولیدکنندگان خودرو گاز جدیدی را در تولیدات خود به کار
بردند که با نام  R1234yfشناخته میشود.
قابلیت اصلی این گاز آسیب رسانی کمتر به الیه اوزون
در مقایسه با گاز  R134aاست اما در عین حال تمام
خصوصیات و قابلیتهای گاز  R134aرا نیز دارد .به
همین دلیل برای حفاظت بهتر از محیط زیست استفاده از
این گاز در خودروها اغاز شده است.
الیه اوزون زمین و موجودات آن را در مقابل اشعه ماوراء
بنفش خورشید محافظت میکند .با کاهش ضخامت این
الیه ،احتمال سرطان پوست و بیماریهای پوستی دیگر
در انسانها افزایش مییابد.
گازهای کولر که از خودروها به هوای محیط نشت
میکنند ،در طول زمان باعث تخریب الیه اوزون
میگردند .به گازهای
مبرد CFC ،و فریون
اصطالح ًا مواد از بین
برنده اوزون یا ODS
میگویند.
'البته گازهای مبرد
دیگری نیز وجود دارند
که میزان آسیب رسانی
آن ها به الیه اوزون از
 R1234کمتر است اما
خصوصیات آنها مانند
 R134aنیست.

دو دانشمند اهل کالیفرنیا تحقیقی منتشر کردند که
نشان میداد الیه ازون در اثر استفاده از گازهای مبرد
فعلی در حال تخریب است .شرک Dupontبه عنوان
یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز  R134aبا نتایج
این تحقیق به مبارزه پرداخت اما موفق نشد آن را رد کند
لذا مطابق پیمان وین که کشورهای عضو را ملزم به
کاهش عوامل مخرب الیه اوزون میکند ،این کشورها
میبایست هر چه سریعتر به سمت جایگزینی گاز
 R134aبا گاز  R1234بروند.
اگر چه آمریکا قانون ًا ملزم به رعایت این پیمان نیست
اما اکثر شرکتهای خودروسازی برای یکسان سازی
محصوالت ،تولیدات خود در این شرکت را نیز با این گاز
جدید عرضه میکنند.
باید توجه داشت که تزریق  R1234به جای R134a
امکان پذیر نیست چون ساختار قطعات به کار رفته در
این دو نوع کولر متفاوت است .به همین دلیل فع ً
ال تولید
گاز  R134aمتوقف نخواهد شد ولی خودروها جدید و به
روز دنیا با گاز جدید عرضه خواهند شد.
در ابتدا قیمت گاز  R1234ده برابر  R134aخواهد بود
ولی با گسترش استفاده از آن این قیمت کاهش خواهد
یافت.
به دلیل شباهتهای این دو گاز ،همچنان میتوان از
نشتیاب  R134aبرای نشت یابی  R1234نیز استفاده
نمود.
این گاز یک ترکیب ساده است و مخلوط چند گاز نیست.
کمی قابل اشتعال است ولی نگران کننده نیست.
خودروهایی که از این گاز استفاده میکنند دارای
اواپوراتورها و سنسورهای نشتی قویتری هستند.
امروزه برخی سازندگان شارژ کولر ،با اعمال تغییراتی در

آموزشی
ابزار ضد جرقه ( )Spark Proof Toolsابزاري
هستند كه در زمان فرايند توليد و طراحي آنها به گونهاي
عمل شده كه در محيط كار تحت هيچ شرايطي باعث
بوجود آمدن جرقه و احتراق نمیشوند .اين ابزارها در
محيطهاي صنعتي كه هر گونه جرقه موجب اشتعال
گازها ،بخار و يا سيال هاي قابل اشتعال ميشود ،مورد
استفاده قرار میگیرند.
آلياژ اصلي در تهيۀ اين ابزار آلياژ مس و بريليم

محصوالت خود قابلیت استفاده از گاز  R1234را به
دستگاه خود افزودهاند .به این صورت که با افزودن یک
کیت به دستگاه امکان شارژ گاز  R1234به دستگاه
اضافه میشود.
با توجه به سابقه تغییر در نوع گاز در سالهای گذشته،به
نظر میرسد در چند سال آینده کلیه خودروهای جدید از
این نوع گاز استفاده کنند.
سام رئیسی

ابزار ضد جرقه

( 3-0.5 Copper and Berylliumدرصد) است و
رنگ اين ابزار معمو ًال طاليي است .اين آلياژ تركيبي
داراي خاصيت غير مغناطيسي و ضد جرقه است .هم
چنين اين آلياژ دارای خاصيت جوشکاری بوده و میتوان
به آن ضربه زد (چکش خور است) .اين آلياژ پس از طي
فرايند گرما ديدن ميتواند به باالترين استحكام و هادي
بودن برسد.
از جمله فضاهايي كه از اين نوع ابزار استفاده میشود،

مي توان به موارد زير اشاره كرد:
• سالن هاي فرايند نفتي و گازي و كارخانجات وابسته
• كارخانه هاي توليد رنگ
• كارخانه هاي اسلحه سازي
• كارخانه هاي مهمات سازي
• كارخانه هاي توليدات پودر آلومينيوم و مگنزيم
• كارخانه هاي فرايند كوره اي ذغال سنگ
• كارخانه هاي توليد گازهاي برودتي
• هانگر هاي فرودگاه ها
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آموزشی

منصور ابراهیمیان

چگونه برای تعمیرگاه جک انتخاب کنیم ؟

یکی از مواردی که معمو ًال مدیران تعمیرگاهها با آن درگیر
هستند ،انتخاب ابزار و تجهیزات تعمیرگاه متناسب با نیازهای
فنی و اقنصادی تعمیرگاه است .از این شماره قصد داریم
موارد مهم در نحوه انتخاب دستگاهها را بیان کنیم .در این
شماره به نکاتی در خصوص نحوه انتخاب جک باالبر
میپردازیم:
پارامترهای اساسی در انتخاب جک
 -1حداکثر وزن خودرو
 -2حداکثر وحداقل ابعاد خودرو
 -3نوع کاربری (مصرف)
 -4تعداد دفعات کار با جک
 -5سیستم های ایمنی
 -6ابعاد تعمیرگاه
 -7قیمت وهزینه ها
 -8نصب وراه اندازی
 -9گارانتی وخدمات
 -1حداکثروزن خودرو( :انتخاب ظرفیت جک )
ظرفیت جک بایستی حداقل  20الی  25درصد باالتر از
حداکثر وزن خودرو باشد (در خودروهای  suvو سدان بزرگ
و شاسی بلند این میزان میبایستی حداقل  25درصد بیشتر
باشد).
-2حداکثر و حداقل ابعاد خودرو
جک بایستی نسبت به حداقل و حداکثر ابعاد خودرو قابلیت
قرارگیری آسان خودرو را دارا باشد به نحوی که خودرو به
راحتی بر روی جک قرارگیرد و راننده بتواند پس از انتقال
خودرو روی جک ،به سهولت از آن پیاده شود( .این ابعاد
مربوط به ط��ول  ،ع��رض  ،فاصله دوس��ت��ون ،حداقل
وحداکثرارتفاع جک است).
 ٠در جک دوستون اندازه باز شده و بسته شده بازوئیها
برای قرارگیری بر روی رکاب .
 ٠در جک چهارستون محل قرارگیری مرکز تا مرکز کفی
ها و فاصله دوستون (درجهت عرض جک ).
 ٠درجک قیچی متناسب بودن فاصله مرکز و طول کفی
ها با فواصل عرض و طول محور خودرو .
نکته قابل توجه :ابعاد و فضای کاری جک از فروشنده
درخواست شده و با کوچکترین وبزرگترین خودرو منطبق
وکنترل میشود.
 -3نوع کاربری
 -3-1جک دوستون (هیدرولیک و ماردونی با
کفی  /بدون کفی):
جکهای دوستون جهت تعویض روغن ،بازکردن چرخ،
تعمیرات موتور ،گیربکس و اکسل کاربرد دارند .ازمزایای
جکهای دوستون قیمت مناسب ،سرعت مناسب و هزینه
پایین تعمیرات است.
جک دوستون هیدرولیک :برای ماشینهای با وزن
سنگینتر مخصوصا تعمیرگاههای با ظرفیت پذیرش باال
مناسبترند.
معایب :هزینه نگهداری باالتر
مزایا :طول عمر باال – استهالک کمتر
 .جک دوستون ماردونی:
مزایا :کم صداتر -قیمت پایین تر – ظرفیت کمتر و هزینه
تعمیر و نگهداری نسبت به هیدرولیک مناسبتر .
معایب  :در مکانهای دارای آلودگی گرد وغبار وخاک
مناسب نیست.
جکهای دوستون با کفی:
مزایا:دارای استحکام وایمنی ودارای قابلیت نصب با
رولبولت
معایب  :ایجاد زائده کفی در کف کارگاه

جکهای بدون کفی ( :)baselessنیازمند فونداسیون
محکم و دقیق
مزایا :در کف سالن تردد آسانتر است.
عیوب کلی جکهای دوستون :قرارگیری دو ستون در
داخل تعمیرگاه واشغال فضاء و عدم امکان استفاده برای
میزان فرمان .
 3-2جک چهارستون
جکهای چهارستون جهت استفاده در تعمیرات موتور،
گیربکس و بازدید کلی وجهت میزان فرمان مناسب بوده و
نسبت به جکهای دوستون دارای ایمنی و ظرفیت باالتری
هستند.
مزایا :کار با این دستگاه آسان وهزینه نگهداری آن کم و
مناسب و استهالک دستگاه بسیار پایین است.
معایب :حجم وفضای خاص از تعمیرگاه به خود اختصاص
میدهند .
 3- 3جک قیچی
جک قیچی به دو نوع توکار و روکار عرضه میشود.
این جکها ،برای اشخاصی که مالک تعمیرگاه هستند،
مناسب است ،چون نیاز به حفر فونداسیون دارند .جکهای
قیچی در دونوع با کفی کوتاه و بلند دقیقا مشابه جکهای
چهار ستون هستند با این تفاوت که عالوه بر ایمنی باالتر،
فضای کمتری اشغال میکنند .نوع با کفی کوتاه آنها دارای
قابلیت نصب توکار بوده و خودروها میتوانند از روی جک
عبورکنند بنابراین بهتر است در مسیرهای کم تردد تعمیرگاه
نصب شوند .در مقایسه با جک چهار ستون ،مزیت جک
قیچی این است که ستونهای اضافه در سالن نصب نمیشود.
در نوع کفی بلند با طول باالی چهار متر قابلیت نصب چرخ
آزادکن نیز روی آنها وجود دارد تا عالوه بر آسان نمودن کار
تعمیرات و باز نمودن چهارچرخ  ،با وجود صفحه لغزان و
محل ترن تیبل امکان میزان فرمان نیز وجود داشته باشد.
همچنین برای خطوط معاینه فنی امکان ارائه این جکها به
همراه پلی دیتکتور به مشتریان وجود دارد.
نکته بسیارمهم در انتخاب جک قیچی ،اطالعات درمورد
طراحی سازه سبک و سنگین دستگاه است .کسانی که برای
خودروی سواری سدان بزرگ و یا  suvو با وزنهای باال به
دنبال سفارش جک برای تعمیرگاه خود هستند بایستی
جکهای قیچی با طولهای بلند وسازه سنگین خریداری
نمایند.
صرف نظر از قیمت باالی این جکها نسبت به جکهای
قبلی ،بدون ستون بودن این جکها و بازشدن کامل چهار در
خودرو بدون مشکل ازمزایای مهم این دستگاه است.
 -4تعداد دفعات کار با جک
اگر شما از آن دسته تعمیرکارانی هستید که دارای تعمیرگاه
شلوغ بوده ویا به خودروهای متنوع ،سرویس های مختلف
ارائه میدهید ،برای انتخاب جک بایستی به تعداد دفعات
استفاده از جک توجه کنید .اگر تعداد دفعات مصرف جک در
ساعت بیش از  5بار بوده و یا نیازمند به استفاده مکرر در
زمان کوتاه هستید حتما بایستی جکهایی خریداری نمائید که
از سیستم هیدرولیک بهره میبرند .اگر شما در منطقه ای با
آلودگی باال مانند گردوخاک و آلودگی محیطی هستید نباید
از جکهای ماردونی استفاده نمائید.
-5سیستم ایمنی :
نکته دیگر درانتخاب جکها ،سیستم ایمنی جکها است.
جکهای خریداری شده حتما بایستی دارای ایمنی مکانیکی

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

و یا هیدرولیکی باشند .فروشنده بایستی توضیحات کافی را
به مشتری ارائه دهد (در مقاله مجزا توضیحات کامل ارائه
میگردد).
-6ابعاد تعمیرگاه :
قبل از خریداری جک بایستی با مشاوره متخصصین فروش
و با توجه به ابعاد تعمیرگاه ،نیازمندیهای خود و فضای موجود
محل نصب جکها را انتخاب و فواصل آن را نسبت به دیوارها
و محل عبور و مرورکنترل نموده و باتوجه به توضیحات بند
 2و توصیه فروشندگان و متخصصان ماهر ،تعمیرگاه خود را
جانمایی کنید (منابع مورد نیاز برای نصب جک ونقشه
فونداسیون نیز در این امر مهم بسیار کمک می نماید  .توصیه
می شود قبل از جانمایی ازمشاوره کارشناسان فروش و
نمایندگیهای مجاز وخود تعمیرکاران استفاده نمایید) .
 -7قیمت وهزینه های جک ها:
از مهمترین پارامترهای خرید جک قیمت وهزینههای
نگهداری میباشد .لیکن عالوه برعامل تعیین کننده
قیمت ،سیستمهای ایمنی  ،ابعاد مینیمم و ماکزیمم و ظرفیت
جک نیز از عوامل مهم محسوب میشوند.
برند جک ارائه شده  ،انواع سیستم های ایمنی ،نوع قطعات
و مجموعه های مهم بکارگرفته شده در جک و کیفیت
وکارایی جک از عوامل موثر در قیمت جک هستند .نکته مهم
وتاثیرگذار دیگردر تصمیم گیری برای خرید بحث قدمت و
دوام شرکت فروشنده کاال می باشد (برند ).
 -8نصب وراه اندازی
 فروشنده حتما متعهد به نصب وراه اندازی جک ،تستوآزمون عملیاتی ،آموزش وتحویل نهایی باشد.
 فروشنده بایستی لیست منابع مورد نیاز مانند برق ،باد  ،یاهر منابع دیگر را ( نقشه و مدارک فنی ) قبل از نصب در
اختیار شما قرار دهد.
 ضرورت و نیاز به فونداسیون ،محل نصب وشرایط نصبقبل از خرید جک ،بایستی توسط فروشنده بصورت شفاف و
واضح بیان شود و شما نیز کام ً
ال واضح و روشن این شرایط
را درک نموده و قادر به انجام آن باشید.
 کلیه جکها بایستی در فضای سربسته نصب شوند .درصورتی که شما دارای این شرایط نیستید حتما فروشنده را
مطلع نمائید و با مجوز کتبی خرید انجام دهید.
 -9گارانتی وخدمات پس از فروش :
 به عنوان یک توصیه جدی گارانتی واقعی و شرایطگارانتی بایستی کام ً
ال روشن بوده و قبل از خرید ،فروشنده
وخریدار به آن توجه کامل داشته باشند چون یکی از نکات
مهم خرید ،میزان عمل به تعهدات گارانتی است.
 حتما از شرکتهایی خرید نمائید که دارای واحد خدماتپس از فروش باشند و بتوانند حداقل  10سال خدمات
وقطعات به شما ارائه دهند چون جکها از دستگاههایی
هستندکه عالوه بر خرابی نیاز به مراقبت ویژه و تعمیرات
دارند.
درصورت امکان برای دوران نصب وبهره برداری با شرکت
فروشنده قرارداد  pmمنعقد نمائید ،هرچند در نظر اول این
هزینه اضافه به نظر می رسد ولی در دراز مدت به علت
سالمت جکها  ،تعدد نیاز به سرویس کمتر ودر نتیجه هزینه
تعمیرات کاهش مییابد که به این ترتیب ،هزینه تعمیرات
 pmجبران خواهدشد.
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