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نشریه الکترونیکی علمی ،فنی و خبری  -دوره اول -شماره -15یکشنبه  8مرداد  2 - 1391صفحه

آموزشی
واضح است كه يكي از قسمتهاي مهم الكتريكي خودرو
باتري آن است .در گذر زمان انواع مختلف باتري طراحي
شده اند كه هر يك داراي مزايا و معايب خاص خود
هستند در اين مقاله كه در دو بخش تهيه شده است .به
نكات مهم مربوط به باتري خودرو ،مي پردازيم.
انواع باتریها :
دو نوع از رایج ترین انواع باتری اتومبیل عبارتند از :
باتریهایی ک��ه ب��ه مراقبت ک��م (LM =Low
 )Maintanaceنیاز دارند یا غیر سیلد و باتریهای بدون
نیاز به مراقبت ( )FM =Free Maintanaceیا سیلد
 .باتریهای با مراقبت کمتر ( )LMدارای صفحه سرب
آنتیموان /کلسیم (دو آلیاژی یا هیبرید) هستند .در حالیکه
باتریهای بدون نیاز به مراقبت ( )MFدارای صفحه
سرب – کلسیم  /کلسیم هستند .باتری های بدون نیاز به
مراقبت ( )MFبه مراقبت های پیشگیرانه کمتری
نیازمندند  ،دارای عمری طوالنی تر  ،شارژ سریعتر ،
مقاومت بیشتر در برابر ش��ارژ بیش از حد (over
 ،)chargeکاهش خوردگی ترمینال ها و زمان مجاز
جهت نگهدارى کاال ( )Shelf Lifeبه مدت طوالنی تر
هستند اما در برابر عیوب ناشی از دشارژ عمیق(Deep
 )Dischargeبه دلیل افزایش ریزش مواد فعال
صفحات  ،سریعتر از کار می افتند  .در آب و هوای گرم
پیشنهاد می شود که باتری غیر سیلد خریداری شود  .به
دلیل این که در یک باتری سیلد هنگامی که به آب نیاز
است  ،نمی توان آب اضافه کرد و نمی توان غلظت ویژه
آن را با هیدرومتر اندازه گرفت .
علل خرابی باطری:
باتریهای اتومبیل به منظور ایجاد جریان استارت اولیه با
آمپر باال (( )high initial cranking ampمعمو ًال
برای  5تا  15ثانیه) برای روشن کردن موتور به صورتی
خاص طراحی شده اند  .یک باتری با کیفیت خوب در
صورت نگهداری مناسب حدود  1.5سال می تواند کار کند
 .هدف اولیه استفاده از باتری استارت زدن  ،تثبیت انرژی
و تهیه نیروی کافی برای جرقه زدن  ،روشنایی و دیگر
مصرف کننده هایی است که به مقدار انرژی بیشتر از
ظرفیت سیستم شارژ نیازمندند؛ برای مثال در موقعی که
موتور کار نمی کند  .در مرحله بعد باتری اتومبیل  ،توان
الکتریکی سیستم را در موقعی که سیستم شارژ فعال
نیست  ،فراهم می کند  .سن یک باتری به ریزش مواد
فعال صفحات آن در اثر انقباض و انبساط این صفحات که
در طول فرآیند شارژ و دشارژ اتفاق می افتد بستگی دارد
 .دشارژ عمیق  ،گرما و لرزش مراحل تخریب آن را تسریع
می کنند و عاقبت رسوب تشکیل می شود و سبب اتصال
کوتاه می گردد  .از دیگر عوامل اصلی تخریب باتری ها
 ،سولفاته شدن آنهاست  .هنگامی که باتری ها به صورت
دشارژ یا برای بیشتر از  6ماه انبار شوند  .سولفات سرب
صفحات را سخت و چگال می کند و توانایی شارژ شدن
باتری کاهش می یابد و یا به طور کلی از بین می رود و

بخش اول

مجتبی مسلمی فر

نکاتی در باره باتری های اتومبیل

مواد فعال صفحات  ،دیگر قابلیت تحمل جریان دشارژ را
ندارند و باتری از کار خواهد افتاد .تحقیقات اخیر نشان
داده در هوای گرم ( بدترین محیط برای کار باتری )
میانگین طول عمر یک باتری اتومبیل با کیفیت خوب به
نصف كاهش می یابد  .استارت زدن بیجا (Slow
 ) Crankingخصوص ًا در هوای سرد مشخصه خوبی
است که نشان می دهد باتری در حال خراب شدن است
و این باتری باید تست شود  .دشارژ عمیق باتریها معمو ًال
در زمان های نامناسب برای مثال بعد از روشن کردن
خودرو توسط اتصال باتری به باتری ( ) start jump
اتفاق می افتد  ،متآسفانه اغلب فروشنده های باتری،
چگونگی تست یا شارژ صحيح باتری را نمی دانند .

نگهداری پیشگیرانه باتری:
بررسی سطح الکترولیت  ،محکم بودن سر باتریها  ،تمیز
کردن سطوح خورده شده قطب و سر باتری و چک کردن
تسمه دینام همه برای نگهداری های پیشگیرانه یک
باتری الزم است .تناوب اجرای اقدامات پیشگیرانه بستگی
به نوع باتری و شرایط آب و هوایی دارد اما باید حداقل
یک بار قبل از شروع سرما و ماهی یک بار در گرما این
مراقبت دوره ای انجام شود  .اگر سطح الکترولیت در
باتری های غیر سیلد پائین است  ،تا سطح مشخص
شده توسط سازنده باتری ( 2میلیمتر باالتر از سطح
صفحات) باتری را از آب مقطر پر کنید  .توجه داشته
باشید که بیش از اندازه خصوص ًا در گرما آن را از آب
پر نکنید.
چگونگی بررسی سالم بودن سیستم شارژ
سیستم شارژ اتومبیل شامل یک دینام (یا ژنراتور
 ، )DCیک رگوالتور ولتاژ ( آفتامات) ،باتری و المپ
هشدار یا آمپر دینام است .زمانی که موتور در حال
حرکت است ،هدف آن مهیا کردن توان برای بار
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الکتریکی اتومبیل ( برای مثال جرقه زنی ،روشنایی ،لوازم
الکتریکی و  )...و شارژ باتری اتومبیل است .زمانی که
سیستم شارژ از کار می افتد ،معمو ًال یک المپ هشدار
روشن خواهد شد و یا آمپر دینام وضعیت خوب () good
را نشان نمی دهد .رایج ترین عوامل خوب کار نکردن
سیستم شارژ  ،لق شدن  ،فرسوده شدن یا پاره شدن تسمه
دینام است .بنابراین ابتدا باید تسمه دینام را چک کرد  .اگر
تسمه دینام سالم بود با استفاده از یک باتری سالم دور
موتور را برای مدت دو دقیقه به  2000RPMیا بیشتر (
با در نظر گرفتن دمای محیط و بار) برسانید  .ولتاژ باتری
باید بین  13تا  15.1ولت افزایش یابد  .در اکثر خودروها
در یک روز گرم مقدار ولتاژ بین  14تا  14.5ولت اندازه
گیری خواهد شد  .اغلب رگوالتورهای ولتاژ یا آفتامات
ها ،دارای جبران کننده دما (temperature
 )compensatedبرای شارژ درست باتری تحت
شرایط مختلف محیطی هستند .هنگامی که دمای
محیط کاهش می یابد  ،ولتاژ شارژ جهت غلبه بر
مقاومت باالی باتری افزایش می یابد .بلعکس  ،وقتی
که دمای محیط افزایش می یابد ،ولتاژ شارژ کاهش می
یابد  .سایر مواردی که بر ولتاژ شارژ اثر گذارند عبارتند
از شرایط باتری  ،وضعیت شارژ  ،بار الکتریکی  ،سطح
و خلوص الکترولیت  .اگر ولتاژ بین دو قطب کمتر از 13
ولت و تست باتری بعد از شارژ مجدد خوب باشد یا اگر
هنوز شارژ نگهداشتن آن با مشکل مواجه است ولتاژ و
جریان خروجی سیستم شارژ و بار پارازیتیک اتومبیل با
قطع بودن کلید ( )key offرا تست کنید  .یک دینام
با تسمه شل یا دیود خراب جریان خروجی دینام را
کاهش خواهد داد  .اگر ولتاژ خروجی بیش از  15/1ولت
در دمای محیطی باالتر از دمای انجماد است ،سطح
الکترولیت باتری پائین است یا بوی تخم مرغ فاسد شده
در اطراف باتری به مشام می رسد  ،بنابراین احتما ًال باتری
دچار شارژ بیش از حد ( )over chargeشده است و
سیستم شارژ باید تست شود.
در شماره بعدي به نكات مهم ديگري در باره باتري ها
مي پردازيم.

صفحه 2
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آموزشي

سام رئیسی

نكاتي در مورد نگهداري تركمتر

تركمتر ()Torque Wrenchيكي از مهمترين و رايج ترين ابزار مورد استفاده در تعميرات
خودرو و خطوط توليد مي باشد .تركمتر ها در دامنه ي وسيع از  0تا  2000نيوتن متر متغيير
هستند و در درايو هاي  3/4 ،1/2 ،3/8 ،1/4و  1اينچ موجود مي باشند.
تركمتر ها عموما مكانيزم يكساني دارند و مي بايستي در نگهداري آنها نهايت كوشش را انجام
داد.
• از يك تركمتر تحت هيچ شرايطي نبايد باالتر از حداكثر گشتاور آن استفاده كرد.
• يك تركمتر مي بايستي حداقل هر  12ماه يا تقريبا بعد از هر  5000بار استفاده ،كاليبره
شود .روش كاليبراسيون تركمتر داراي استاندارد ويژه اي است كه به ابزار دقيق خاصي نيازمند
است .آزمايشگاه هايي كه از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مجوز كاليبراسيون اين
ابزار را دارند قادرند در شرايط محيطي استاندارد ،عمليات كاليبراسيون را بر روي تركمتر انجام
دهند.
اما در كنار اين  2نكته ي بسيار مهم ،نكات روبرو كه به صورت تصويري مطرح شده اند نيز
از اهميت بااليي برخوردارند.

علمي
 -1-1مقدمه

بخش اول

 :QFDرویکردی مشتری مدار به طرح ریزی و بهبود کیفیت

با شروع انقالب صنعتی و به موازات پیشرفت تمدن بشر ،

محصوالت و وسایل ساخت انسان نیز پیچیده تر شد .چند هزار
سال قبل یک جنگجو برای ساخت زره جنگی خود  ،ضمن

مراجعه مستقیم به آهنگر شهر  ،سفارش خود را به صورت

حضوری و شفاهی برای وی عنوان مي نمود و آهنگر نیز به
طور مستقیم و بدون هیچ گونه واسطه ای خواسته های
مشتری را دریافت کرده و محصولی که مطابق آن چه که مورد

نظر وی بود  ،تولید و عرضه می کرد  .عالوه بر مورد فوق ،

عدم گسترش تجارت جهانی به شکل کنونی و تولید و عرضه
محصوالت در سطح بسیار محدودتر از آن چه که امروز شاهد

آن می باشیم  ،باعث شده بود که طراحی  ،ساخت و فروش
محصوالت  ،بدون هیچ گونه مشکل خاصی انجام پذیرد .اما آیا
امروزه و در آغاز قرن بیست و یکم با پیچیدگی روز افزون

محصوالت تولیدی و فروش آنها در سطح بسیار گسترده  ،باز

هم می توان از الگوهای گذشته پیروی نمود؟ پاسخ سوال فوق

بدون هیچ شک و شبهه ای منفی است ،اما آیا تاکنون به فکر
راه حلی برای دریافت و تحلیل خواسته های مشتریان بوده

ایم؟

نیازمندیهای مشتریان،سعی در لحاظ نمودن آنها در تمامی

مراحل طراحی و تولید را دارد .

 QFDیک ابزار کیفیتی پیشرفته است که هدف آن افزایش

سهم بازار از طریق جلب رضایت مشتریان واقعی محصول می

باشد .

توسعه و ایجاد یک زبان مشترک بین واحدهای مختلف

سازمان  ،از جمله منافع بسیار با ارزش و اساسی  QFDمی

باشد.

بازاریابی برای انتقال خواسته های کیفی مشتریان چگونه و با
چه ابزاری با مهندسان طراح محصول ارتباط برقرار می کنند؟

پاسخ مناسب به تمامی موارد فوق  ،در استفاده موثر و مناسب

از روش QFDنهفته است.

QFDبه عنوان یکی از روشهای نوین مهندسی کیفیت  ،از

مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع شده و در

فرایند بررسی و تحلیل خود  ،ضمن شناسایی خواسته ها و

کنند  ،اتفاق می افتد و برای گریز از این واقعیت تلخ  ،تنها

 QFDاست که تصویری روشن از فرایند طراحی یکپارچه را
فرا روی شما قرار می دهد.

در شماره بعد به ابعاد مهم  QFDمي پردازيم.

 )QFDمورد مقایسه قرار دهیم مشتری ( که در این مثال
یک کودک است) احتیاج به یک تاب ساده دارد .بخش فروش

 ،به منظور ارتقای سطح طراحی سعی در افزایش تعداد طناب
ها ( عدد )3دارد و بخش بازاریابی نیز  ،تعداد افرادی را که می
توانند به طور همزمان از تاب استفاده کنند را به 3نفر افزایش

می دهد  .از سوی دیگر واحد طراحی تمایلی به ضرر دهی
سازمان به واسطه عدم رعایت قوانین ایمنی نداشته و طراحی

جدید  ،مستلزم کار گروهی و تالش همه جانبه از سوی

 ،اما زبان مشترک مجموعه مذکور چیست؟ مسووالن واحد

محصوالت پیچیده کنونی  ،کماکان از روش سنتی پیروی می

فرایند طراحی را از دو دیدگاه سنتی و جدید ( با استفاده از

که آن واحد بهتر از هر واحد دیگری به نیازهای مشتری واقف

مهندسی  ،تولید  ،فروش  ،خدمات پس از فروش و  ...می باشد

است که در واحدهای مختلف سازمان هایی که برای طراحی

به منظور درک فلسفه وجودی اين روش بهتر است در ابتدا

ابزار مناسب برای کاهش میزان تغییرات محصول در فرایند

مسووالن واحدهای مختلف سازمان از جمله بازاریابی  ،فنی و

هرچند مثال فوق غیر واقعی است  ،اما فرایند مذکور واقعیتی

 -2-1روش  QFDو مزایای آن

را به گونه ای مغایر با خواسته های بخش بازاریابی انجام می

طراحی و تولید آزمایشی چیست؟ طراحی محصوالت و خدمات

محمدعلي اميدي

دهد .در ادامه داستان شنیدنی فوق  ،واحد ساخت تصور می کند
است و بنابراین ساخت محصول را براساس ذهنیات و تصورات

خود به اتمام می رساند  .در نهایت واحد نصب و خدمات پس
از فروش  ،به واسطه عدم آگاهی کافی از نحوه مطلوب نصب
و راه اندازی محصول ،بر مبناي تصورات خود اقدام می نماید.

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 :
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DATA@PARIZANSANAT.COM
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