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آموزشی
در شماره قبل به برخي نكات درباره باتري اتوموبيل اشاره
كرديم ،در اين شماره در بخش دوم و پاياني به بيان نكات
ديگري درباره باتري مي پردازيم.
روش استارت زدن با اتصال باتری خودرو به باتری
کمکی (: )jump start
در هوای سرد ،یک کابل تقویت کننده مناسب با کیفیت خوب
با شماره سیم  4تا  6الزم است تا جریان کافی را به منظور
روشن کردن موتور یک اتومبیل از کار افتاده ،فراهم کند .هر چه
قطر سیم بزرگتر باشد ،بهتر است .موتور برخی از اتومبیل ها در
مدت استارت باتری به باتری باید روشن باشد .به هر صورت
استارت زدن اتومبیل خراب توسط باتری سالم اتومبیل دیگر با
موتور روشن می تواند از بوجود آمدن دو خودروی خاموش
جلوگیری کند .اجازه ندهید که گیره های کابل تقویت کننده
( )booster cableبا یک دیگر تماس پیدا کنند و یا گیره
مثبت با بدنه خودرو یا بدنه موتور تماس یابد .
 .1اگر دمای هوا ،کمتر از دمای منجمد شدن است ،بررسی
کنید که الکترولیت در باتری معیوب منجمد نشده باشد .اگر
الکترولیت منجمد شده ،اجازه دهید که پیش از کارکردن یخ آن
ذوب شود .یک باتری دشارژ شده که ولتاژ آن به اندازه  12ولت
یا کمتر یا دانسیته آن  1/14یا کمتر است ،تقریب ٌا در دمای
 -15درجه سانتيگراد یخ خواهد زد .
 .2بدون لمس اتومبیل ،همه تجهيزات غیر الزم و
چراغهای هر دو ماشین را خاموش کنید  .مطمئن شوید
که تهویه کافی وجود دارد و از عینک ایمنی استفاده
کنید.
 .3ماشینی که باتری سالم دارد را روشن کنید و اجازه
دهید که حداقل برای  2تا  3دقیقه با سرعت زیاد در
حالت خالص کار کند تا قبل از شروع کار باتری خود
را شارژ کند.
 .4گیره کابل کمکی مثبت (معموال قرمز) را به
ترمینال مثبت روی باتری خراب وصل کنید  .گیره
انتهای دیگر کابل تقویت کننده مثبت را به ترمینال
مثبت باتری سالم اتصال دهید .
 .5گیره کابل کمکی منفی (معموال سیاه) را به
ترمینال منفی بر روی باتری سالم وصل کنید و سر
دیگر گیره کابل متصل کننده منفی را به مکانی تمیز و
بدون رنگ بر روی بدنه موتور یا بدنه اتومبیل که باتری آن از
کار افتاده و دور از باتری اتصال دهید.
 .6اجازه دهید اتومبیل سالم با دور موتور باال برای  5دقیقه یا
بیشتر جهت فرصت دادن به باتری معیوب برای شارژ شدن و
گرم شدن الکترولیت آن ،در حالت خالص کار کند.
 .7اتومبیل از کار افتاده را روشن کنید و اجازه دهید که با دور
موتور باال در در حالت خالص کار کند .اگر اتومبیل بار اول
استارت نخورد ،اتصاالت را مجدداً چک کنید ،چند دقیقه صبر
کنید و مجدداً سعی کنید.
 .8کابل های کمکی را به صورت عکس آن چه در باال گفته
شده قطع نمائید و ابتدا گیره منفی را از روی بدنه ماشین یا بدنه
موتور اتومبیلی که قب ً
ال کار نمی کرد به منظور کم کردن احتمال
انفجار جدا کنید.
 .9جهت پی بردن به علت دشارژ عمیق و آسیب های احتمالی
باتری ،در نخستین فرصتی که بدست آوردید باتری از کار افتاده
را کامال شارژ و تست کنید.
تازگی باتری (:)Freshness
گاهی اوقات تشخیص نو بودن یک باتری دشوار است  .هرگز
باتری که بیش از  6ماه از عمر آن گذشته است را خریداری
نکنید  .به این دلیل که عمل سولفاته شدن در آن آغاز شده است
 .سولفاته شدن هنگامی اتفاق می افتد که سولفات سرب نتواند
به مواد شارژ شده تبدیل گردد و این اتفاق زمانی رخ می دهد که

بخش پاياني

مجتبی مسلمی فر

نکاتی درباره باتری های اتومبیل

باتری های دشارژ شده برای مدتی طوالنی در همین حالت باقی
بمانند یا مقدار زیادی آب از دست داده باشند .معمو ًال تاریخ تولید
بر روی جعبه حک شده است  .این تاریخ معمو ًال ترکیبی از
حروف و شماره ها می باشد .ماهها با حروف نشان داده می
شوند.
چگونگی نصب باتری:
وزن یک باتری خودرو بین  10تا  20کیلو گرم است و اولین
سؤالی که پیش می آید چگونگی نصب آن است .دومین سؤال
این است که با باتریهای فرسوده اگر قابلیت معاوضه نداشته
باشند چه کنیم؟
 .1به منظور کم کردن مشکالت ناشی از نشت اسید و یا
خوردگی  ،ترمینال های باتری و جعبه و سینی باتریهای کهنه و
قدیمی را با آب شست و شو داده و تمیز کنید .خوردگی زیاد را
با مخلوط کردن جوش شیرین و آب می توان خنثی کرد .
همچنین کابل ها را به منظور جلوگیری از اشتباه در هنگام
متصل کردن دوباره آنها به جای اولیه شان عالمتگذاری کنید.
 .2ابتدا کابل منفی را جدا کنید .زیرا باعث می شود که امکان
اتصال کوتاه باتری را در هنگام جابجائی کابل کاهش دهد.
سپس کابل مثبت را جدا کنید و سپس اتصاالت پایانه ،نگهدارنده
را جدا کنید .اگر اتصاالت نگه دارنده یا پایه نگه دارنده خراب و

خورده شده است آن را عوض کنید .باتری های کهنه و خراب را
از طریق معاوضه کردن آن با یک باتری جدید و یا با تحویل
دادن آن به یک مرکز بازیافت از خود دور کنید و همیشه به
خاطر داشته باشید که یک باتری شامل مقدار زیادی سرب زیان
آور و اسید می باشد.
 .3بعد از جابجایی باتری قدیمی مطمئن شوید که سینی باتری
و کابل های ترمینال یا اتصال دهنده ها تمیز هستند .با یک
برس سیمی سطح داخل سر باتریها و قطب های باتری را تمیز
کنید  .اگر قطب ها ،کابل ها یا پایه های نگهدارنده شدیداً خورده
شده اند  ،آنها را عوض کنید .ترمینال ها یا کابل های خراب
توانایی استارت زدن را کاهش می دهند.
 .4ترمینال و گیره های ترمینال را با الیه ای از گریس ( با
دمای باال) یا وازلین جهت جلوگیری از خوردگی بپوشانید.
 .5باتری جدید را به نحوی جایگزین کنید که کابل منفی به
قطب منفی براحتی بتواند متصل شود .اتصال برعکس قطب
های باتری سبب خسارت و صدمه زدن به سیستم برق اتومبیل
می شود و نیز ممکن است سبب منفجر شدن باتری بشود.
بعد از محکم کردن بست باتری  ،ابتدا کابل مثبت
.6
و سپس کابل منفی را وصل کنید.
 .7قبل از روشن کردن موتور سطح الکترولیت و سطح شارژ را
بررسی کنید و در صورت نیاز به مقدار الزم آن را از آب مقطر پر
کرده و به مقدار الزم نیز آن را شارژ کنید  .جهت جلوگیری از
بهم خوردن حافظه کامپیوتر ،کدها  ،تنظیمات رادیو باید باتری
دومی رابه صورت موازی پیش از جدا کردن باتری کهنه به آن
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متصل کنید  .فندک اتومبیل ساده ترین راه برای موازی کردن
یک باتری کمکی با مدار برق اتومبیل می باشد.
چگونگي افزايش طول عمر باتري:
 .1بهترين راه جهت افزايش طول عمر باتري مراقبت مستمر
از باتري و موتور مي باشد .در آب و هواي سرد براي افزايش
عمر باتري ،باتري را كام ً
ال شارژ و موتور را گرم نگاه داريد .در
آب و هواي گرم و در طول تابستان ،بايد سطح الكتروليت را
مرتب ًا بررسي كرد و آب باتري را به سطح الزم برساند .اين
مطلب ناشی از دماي زیاد زیر کاپوت است .استفاده از محافظ
گرما در باتري ها رايج تر شده و توليد كنندگان خودرو توسط آن،
باتري را از دماي باالی زیر کاپوت محافظت مي كنند .برخي
توليد كنندگان باتري نوعي باتری مخصوص مناطق گرمسیر
تولید کرده اند که مقدار الکترولیت در باتری را افزایش داده اند
تا خنک سازی بهتر انجام شود و یا از فرموالسیون خاصی برای
صفحه استفاده کرده اند.
 .2آب كاهش يافته را اضافه كنيد .هرگز اسيد يا آب آلوده
اضافه نكنيد و بيش از اندازه آن را از آب پر نكنيد.
 .3قبل از روشن كردن اتومبيل كليه تجهیزات جانبی برقي و
چراغ های خودرو را خاموش كنيد به دليل اين كه باعث
كاهش بار باتري در هنگام استارت و خصوص ًا در هواي
سرد مي شود.
 .4روشن گذاشتن كليه چراغ ها يا تجهیزات جانبی
برقي ديگر خودرو و دشارژ كامل باتري خصوص ًا در
باتري بدون مراقبت و نگهداري ،سبب خراب شدن
باتري اتومبيل مي شود .بعد از شارژ كامل باتري براي
تعيين خسارات وارده احتمالي باتري را تست كنيد.
 .5بار پارزيتيك را به كمتر از  120ميلي آمپر كاهش
دهيد.
 .6باتري هاي با شارژ كامل را در مكان هاي سرد
قرار دهيد و مرتب ًا هنگامي كه مقدار شارژ آنها به كمتر
از  80درصد شارژ كامل مي رسد يا بعد از  6ماه (هر
كدام زودتر اتفاق بيافتد) آن ها را شارژ كنيد.
 .7در آب و هواي سرد ،افزايش قطر كابل باتري
(نمره سیم کوچکتر) به افزايش توان در دسترس باتري
براي موتورهاي استارتر کمک مي کند.
مهمترين علل ناتواني ناگهاني باتري:
 .1كاهش الكتروليت (كه عامل  50درصد از كارافتادگي باتري
هاست) به دليل گرماي بيش از اندازه در زیر کاپوت يا شارژ بيش
از حد.
 .2دشارژ زياد( روشن گذاشتن چراغ هاي اتومبيل)
 .3استعمال بيجا يا كاربرد باتريهاي با سايز نامناسب.
 .4شل شدن تسمه دینام یا بدون شارژ ماندن.
 .5لرزش بيش از ان��دازه (به دليل لق شدن بست هاي
نگهدارنده)
 .6استفاده از آب آلوده.
 .7خوردگی.
 .8يخ زدگي.
نکات ایمنی مهم:
باتری هاي سرب اسيدي شامل الکترولیتی از جنس
سولفوریک اسید هستند که ماده ای خورنده و سمی است  .در
هنگام شارژ از خود گازی متصاعد میکند که در صورت وجود
جرقه ای در کنار آن منفجر خواهد شد که سبب آسیب رساندن
به انسان می شود .هنگام کار با باتری نیاز به رعایت مواردی
است از جمله  :تهویه مطبوع ،دور کردن جواهرات از بدن،
پوشیدن لباس محافظت کننده بدن و استفاده از عینک ایمنی
مخصوص و احتیاط کردن و همچنین رعایت کلیه دستورات
تولید کننده باتری در مورد تست باتری ،استارت باتری به باتری،
نصب و شارژ باتری.
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محمدعلي اميدي

 :QFDرویکردی مشتری مدار به طرح ریزی و بهبود کیفیت
 -3-1نقش مشتری در فرایندQFD
برای شناسایی و درک دقیق خواسته های مشتریان چه
باید کرد؟ آیا مهندسان و کارشناسان طراحی سازمان به
تنهایی و در محل کار خود  ،قادر به درک خواسته ها ،
انتظارات و نیازمندیهای مشتری از محصول هستند؟ پاسخ
سوال های فوق را ژاپنی ها با انجام نوع خاصی از
تحقیقات بازاریابی با عنوان رفتن به محل استفاده
محصول داده اند .این سفر شرایط بسیار مناسبی را برای
شناسایی و تعیین زمینه های مختلف کاربرد محصول با
توجه به شرایط خاص محیطی  ،جغرافیایی  ،فرهنگی و ...
فراهم می کند  ،که یکی از پارامترهای اساسی در طراحی
محصول به شمار می رود.
با یک ماتریس و رفتن به محل استفاده محصول  ،بازار
از دست رفته خود را مي توان دوباره تسخیر نمود.
 -4-1آماده شدن برای QFD
مطابق شکل  2-1استفاده از اين روش در فعالیتهای
طراحی محصوالت جدید  ،مستلزم سرمایه گذاری اولیه
نسبت ًا زیاد زمان  ،پول و نیروی انسانی می باشد  .نکته
قابل توجه و مهم در مورد روش های سنتی  ،استفاده
بسیار کند از منابع در ابتدای پروژه است که به مرور زمان
این مصرف به حداکثر مقدار خود می رسد .در حقیقت در
روش سنتی نقطه اوج بکارگیری و استفاده از منابع
هنگامی اتفاق می افتد که مشکالت بسیار عمده ای در
محصول نمایان شده است و مشتری همچنان منتظر
انجام اقدامات اصالحی است  .البته در بیشتر اوقات راضی
کردن مدیران مالی برای تزریق منابع مالی از ابتدای پروژه
تا اندازه ای مشکل است.

شکل :2-1مقایسه تخصیص منابع در دو روش طراحی
سنتی و طراحی به کمک QFD
 QFD -5-1و افزایش کارایی
کاهش هزینه های ابتدایی شروع کار در شرکت
کیمبرلی -کالرک موید تفاوت های آشکار بین روشهای
 QFDو روش های سنتی تولید است .اتومبیلی که

براساس روش  QFDطراحی شده باشد تغییرات
مهندسی کمتری دارد و بسیار سریع خود را با سیکل
توسعه محصول تطبیق می دهد .مطابق شکل  5-1با
استفاده از روش  QFDتغییرات مهندسی 19ماه قبل از
اولین روز تولید محصول  ،به نقطه اوج خود رسیده ( نقطه
 )Aو تقریب ًا پس از اولین روز تولید محصول  ،هیچ گونه
تغییری نخواهیم داشت ( نقطه  )Bسازمان هایی که از
 QFDاستفاده می کنند تولید نمونه های آزمایشی را نیز
برای تایید طراحی های انجام شده در برنامه خود دارند و
برای این منظور فرایند طراحی را از 20تا 24ماه قبل از
تولید اولین محصول شروع می نمایند(نقطه .)C
همان طور که در شکل دیده می شود  ،در روش سنتی
تغییرات مهندسی تا چند روز قبل از وارد شدن محصول به
بازار بیشترین تعداد خود را دارد ( نقطه  . )Dروند نزولی

تغییرات  ،از زمان ورود محصول به بازار متوقف می شود
که این موضوع بستگی به نوع و تعداد شکایت های
مشتریان درباره طراحی محصول دارد ( نقطه . )Eنقطه
اوج دوم به فاصله کمی از اولین
روز تولید مشاهده می شود ( نقطه
 . )Fدلیل نقطه اوج اول فرایند
طراحی است  .این نمودار معرف
سازمانی است که طراحی می کند
 ،می سازد  ،آزمایش می کند و
مجدداً نمونه آزمایشی را طراحی
می کند  .سازمان انتظار دارد که
نمونه ساخته ش��ده احتیاج به
بازبینی داشته باشد  .کارگران این
فرایند را تا زمانی که طراحی قابل
قبول باشد یا زمان خاتمه یابد ،
تکرار می کنند  .به عبارت دیگر ،
این روش به معنای انجام بازرسی  100درصد فرایند
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

طراحی است  ،اما این بازرسی 100درصد هیچ کمکی
برای محصوالتی که کیفیت مورد انتظار مشتری از ابتدا در
طراحی آنها در نظر گرفته نشده است  ،در پی نخواهد
داشت.
پروفسور یوجی آکائو عنوان می کند که ژاپنی ها از هر
دو نمودار استفاده می کنند  .به نظر وی نموداری که نشان
دهنده نقطه اوج و حداکثر تغییرات در فاصله زمانی  19ماه
مانده به اولین روز تولید می باشد  ،بیانگر تالشی است که
برای حل مشکالت و مسایل مهم در همان مراحل اولیه
فرایند طراحی صرف شده است  ،و نمودار دیگر معرف
انرژی است که صرف موضوع هایی با اهمیت کمتر از
قبیل رنگ صندلی های ماشین می شود.

هرچند طراحي و توليد محصول شكل گرفته براساس
اصول  ، QFDنقد و بررسي نظرات
 ،شرايط  ،نيازمندي ها و انتظارات
مشتريان  ،مي تواند پاسخگوي
انتظارات مشتريان بوده و از لحاظ
كيفي آنان را خشنود نمايد  .ليكن
پس از ورود محصول به ب��ازار و
نمايشگاهها براي ارائه محصول به
مشتريان ،نيازمند حضور يك
كارشناس خبره در مهندسي فروش
هستيم تا در زمان مراجعه مشتريان
اطالعات مناسب را از وی دريافت
نموده و پس از بررسي بازخورها  ،محصول مناسب را به
مشتري پیشنهاد نمايد  .چه بسا پس از تهيه يك محصول
 ،از لحاظ فضاي فيزيكي مورد نياز  ،منابع  ،زير ساختها و
شرايط موجود و همچنين نوع كاربري و نياز  ،مشتري
درحين نصب و راه اندازي یا كاربري محصول دچار
مشكل شود  .به عنوان مثال :
در بخش تجهيزات تعميرگاهي  ،هنگام انتخاب جک
های باالبر  ،با توجه به تنوع مشخصات فنی و شکل
ظاهری باالبرهای خودرو  ،انتخاب های متعددی پیش
روی مشتری قرار دارد .ولي با يك نگاه مختصر مي توان
متوجه شد با توجه به پيچيدگي هاي باالبرها  ،قيمت ها
با اختالف زيادي تغيير خواهند كرد  .ليكن با اندك مشاوره
با كارشناس مهندسي فروش  ،مشتري با اطمينان خاطر از
پرداخت هزينه مناسب و تهيه يك باالبر مناسب مي تواند
از آن استفاده بهينه را به عمل آورد .بدیهی است این
موضوع در هنگام تامین سایر تجهیزات تعمیرگاهی نیز
دارای اهمیت می باشد .
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