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آموزشی
این روزها همه جا صحبت حذف یارانه بنزین و گران شدن آن

است .بنابراین ترفندهایی وجود دارد که بتوانیم از هر لیتر بنزینی
که می خریم ح ّداکثر استفاده را بکنیم.
یک کارشناس نفت و بنزین در کالیفرنیا با  31سال

• هر هف

ته یکشنبه ها در

SANAT.COM
• اشتراک از

WWW.PARIZAN

طریق ثبتEmail

در وبسایت

WWW.ASREIRAN.COM
با تشکر از منصور ابراهیمیان

چگونه و چه وقت بنزین بزنیم؟

* وقتی مشغول بنزین زدن هستید ،دستگیره را تا آخر فشار
ندهید .اگر نگاه کنید می بینید دارای سه درجه استُ :کند،
متوسط و تند .در حالت ُکند میزان تبخیر را که در اثر پمپ شدن
ّ

شما بنزین میزنید ،در واقع به آن میزان که دستگاه نشان
میدهد بنزین نزده اید.

* یکی از مهم ترین نکات برای بنزین زدن این است که وقتی
باک اتومبیل نصفه است بنزین بزنید .دلیل آن این است

سابقه فعالیت در این زمینه راه حلهایی را برای بنزین

که ،هرچه بنزین بیشتری داخل باک باشد ،هوای

زدن صحیح پیشنهاد کرده که دانستن آنها خالی از لطف

کمتری فضای خالی آن را اشغال می کند .بنزین به

نیست.

مراتب سریعتر از آنچه که تص ّور میکنید تبخیر میشود.
مخازن ذخیرۀ بنزین دارای سقف داخلی شناور هستند.

* فقط صبح زود که حرارت زمین هنوز در پایین ترین

ح ّد قرار دارد بنزین بزنید .به خاطر داشته باشید که در
تمام پمپ بنزین ها مخزن سوخت در زیر زمین قرار دارد.

می کند تا تبخیر را به ح ّداقل برساند .برخالف جایگاه

وقتی هوا گرم می شود ،بنزین منبسط می گردد .بنابراین،
خرید بنزین در بعد از ظهر و ح ّتی شب که هنوز هوا کام ً
ال

تانکری که بارگیری میشود دارای دستگاه جبران
حرارت است تا هر لیتر عم ً
ال به میزان یک لیتر باشد.

این سقف به عنوان نقطۀ صفر بین بنزین و ج ّو عمل

هرچه زمین سردتر باشد ،بنزین غلیظتر و متراکمتر است.

های بنزین،در پاالیشگاهها و مخازن صنعتی بنزین ،هر

سرد نشده و بر بنزین اثر نگذاشته ،سبب میشود که یک
لیتر شما واقع ًا یک لیتر نباشد .در صنعت نفت ،گازوئیل،
سوخت هواپیما ،اتانول و سایر محصوالت نفتی ،گرانش

معین و حرارت بنزین ،نقشی مهم ایفا می کنند.
ّ
به ازاء هر درجه افزایش دما ،منفعت زیادی نصیب این صنعت
میگردد .جایگاه های سوخت نیز معمو ًال در پمپ هایشان

تجهیزات تثبیت وجبران سازی دما وجود ندارد.

*نکتۀ دیگری که باید یادآوری کنیم این است که اگر

تانکر بنزین در حال تخلیه به مخزن بنزین باشد و شما

بنزین حاصل می شود به ح ّداقل می رسانید .همۀ شیلنگ ها
دارای ّ
محل بازگشت بخار هستند .اگر سریع بنزین بزنید ،مایع
دیگری که وارد مخزن بنزین شما شده بخار می شود .این بخار
مکیده شده وارد مخزن زیرزمینی میشود به طوری که وقتی

هم در جایگاه سوخت باشید ،در آن موقع بنزین نزنید.

به احتمال زیاد بنزینی که تخلیه میشود سبب میگردد که

بنزین داخل مخزن به هم بخورد و آنچه از رسوب و آلودگی که
معمو ًال تهنشین میشود ،باال آمده و قسمتی از آن نصیب

اتومبیل شما شود.

آموزشی
واضح است که ترمزهاي خودرو نقش بسیار مهمي ايفا

ميکنند و هرگونه اختالل در عملكرد آنها نه تنها ممكن است
باعث بروز خسارات مالي شود بلكه ممكن است حوادث جاني

جبران ناپذيري را نیز به همراه داشته باشد به همين جهت است

كه بازديد و بررسي وضعيت عملكرد ترمزها ضروری و حياتي
است .

سام رئیسی

چند نکته مهم در خصوص روغن موتور
همين جهت هوايي كه در سيستم ترمز قرار گرفته بايد خارج
شود چون هوا تراكم پذير است و باعث مي شود كه ترمز حالت

نرم و اسفنجي پيدا كرده و سختي الزم را نداشته باشد .اگر

ترمزها داراي لولههاي جداگانه هستند ،هر يك از اين لولهها بايد

جداگانه هواگيري شود .البته اين بستگي به طراحي ترمز خودرو
دارد.

• براي حذف رطوبت كه باعث آلودگي سيستم ترمز ميشود

الزم است كه هر از چند گاهي روغن ترمز را تعويض كنيم چون

اما عنصر اصلي در كاركردن صحيح ترمزها ،نوع روغن ترمزي

روغن ترمزهاي دات  3و دات  4روغن هایي بر پايه گليكول

خصوصيت داشته باشد .مهمترین خصوصیت آن ،نقطه جوش

مقداري رطوبت هوا وارد سيستم ميگردد .البته اين اتفاق

است كه در خودرو استفاده ميشود .روغن ترمز بايد چند

باالی روغن است تا به آساني و در اثر حرارت تبخير نشود.

هستند ،به همين جهت در طي زمان جاذب رطوبت بوده و
هنگامي رخ مي دهد كه خودرو (حدود  48هزار كيلومتر ) را

ضمنا بايد براحتي با رطوبت هوا تركيب نشده و خاصيت

درطي يكسال كار كرده باشد يا اينكه طي اين مدت در گاراژ

ترمز شود .نكته مهم تر اينكه نه تنها بايد سطح روغن ترمز بطور

فرآيندي است كه طي مرور زمان رخ مي دهد و بیشتر تابعي از

خورندگي هم نداشته باشد كه باعث خوردگي قطعات سيستم
مرنب چك و بررسي شود و اگر كاهش روغني وجود داشت حتما

جبران شود بلكه بايد دقت كرد كه بعد از گذشت يك مدت

طوالني و الاقل دو یا سه سالي يكبار ،روغن ترمز كهنه و قديمي
بطور کامل خارج شده و با روغن تازه جایگزین شود.
اما تخليه و تعويض روغن چه ضرورتي دارد؟

• اين كار باعث خروج حبابهاي هوايي كه درون سيستم و به

هنگام تعمير آن ايجاد شدهاند ،ميشود علت هوا گرفتن هم
نشت كردن روغن و يا كم شدن سطح روغن ترمز است .به

خوابيده باشد .چون وارد شدن رطوبت به درون سيستم ترمز
زمان و رطوبت است تا اينكه بخواهد تابع ميزان كاركرد اتومبيل

باشد .ورود رطوبت به داخل سيستم از طريق منافذي است که

در سيستمهایی که آب بندی آنها لز بین رفته و فرسوده شدهاند

و يا از طريق منافذ ميكروسكوپي كه درون آنها قرار دارد رخ
میدهد .ضمن اينكه هر بار كه درپوش روغن ترمز را باز ميكنيد

مقداري رطوبت هوا وارد سيستم ميگردد .

امروزه براحتي مي توان با استفاده از ابزار مخصوص تعویض

روغن ترمز را در كوتاهترين زمان ممكن انجام داد.
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علمی

بخش اول

كيفيت مقوله اي

اس��ت ك��ه ب��ا سرشت

انسان سازگاري دارد و

همراه نياز م��ادي و

معنوي اوست و نبود آن
ميتواند

دشواريهايي

براي او بوجود آورد .به

همين دليل از گذشته

هاي دور تالش براي رسيدن به كيفيت و رفع دشواريهاي موجود

در اين راه موضوعي مطرح در جوامع انساني بوده است .امروزه

اين واژه از مرحله رفع نياز پا فراتر گذاشته است زيرا با گسترش

دنياي رقابت ،كيفيت تنها زباني است كه ميشود با آن در

بازارهاي جهاني سخن گفت  .بديهی است كنترل كيفيت و

تضمين آن بر ان��دازه گيري استوار است  .فراگيري روش

اندازهگيري كميتهاي گوناگون و در نگاهي وسيعتر كاليبراسيون

دستگاهها ،راهي براي نيل به اين خواسته است.

هر دستگاه ويژگيهاي فني و ويژگيهاي اندازه شناختي خود را

دارد .با توجه به اينكه دستيابي به كيفيت برتر از طريق انجام

آزمونها و اندازه گيري هاي مطمئن ارزيابي ميگردد  ،اين بحث

مطرح مي شود كه اندازه گيري مطمئن چگونه اندازهگيري
است؟ آيا نو بودن تجهيزات يا استفاده از تكنولوژي جديد در

دستگاهها  ،مي تواند منجر به اندازه گيري مطمئن شود.

پاسخ اين است كه تنها كاليبراسيون صحيح و دوره اي به نتايج

خروجي دستگاهها كيفيت ميبخشد .با انجام كاليبراسيون به
دنبال يافتن ويژگيهاي اندازه شناختي دستگاهها هستيم تا در

صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيم .اغلب استانداردهاي
مديريت كيفيت در بخش الزامات فني ،از كاليبراسيون تجهيزات
نام برده و آنرا الزام نموده اند.

هدف و دامنه كاربرد استاندارد :ISO 17025

کالیبراسیون تجهیزات :چرا و چگونه
توليدی به ويژه تجهيزات اندازه گيري قائل هستند.

•علم از جايي شروع مي شود که اندازه گيري آغاز مي شود.

• تنها هنگامي که پديده اي را با ارقام بيان کنيم ،ميتوانيم

آنرا به صورت عملي بررسي کنيم.

• بدون اندازه گيري امکان هيچ گونه پيشرفتي وجود ندارد.

• توان اندازه گيري معيار بسيار خوبي براي تعيين ميزان

پيشرفت يک جامعه است.

• بدون اندازه گيري زندگي براي بشر امروزي ميسر نيست.
اصول اندازه گيري:

وسيله اندازه گيري درست انتخاب شود.

•

وسيله اندازه گيري درست نصب شود.

•

وسيله اندازه گيري درست نگهداري شود.

•

وسيله اندازه گيري درست بکار گرفته شود.

•

وسيله اندازه گيري درست کاليبره شود.

•

تعريف اندازه گيري

به مجموعه عملياتي به منظور تعيين مقدار يک کميت ،اندازه

گيري ميگويند.
بايد دانست:

• درهيچ زمينه علمي هيچ گونه پيشرفتي بدون اندازه گيري

حاصل نمي شود.

• درهيچ اندازه گيري بدون ابزار مناسب  ،نتيجه درستي حاصل

نميشود.

• بدون کاليبراسيون از هيچ ابزار اندازه گيري نتيجه درستي

حاصل نمي شود.

• کاليبراسيون شرط الزم است ولي کافي نيست.
كاليبراسيون

: calibration

مجموعه عملياتي كه تحت شرايط مشخص ميان نشان دهي

يك دستگاه يا سيستم اندازه گيري يا مقدار يك سنجه مادي يا

در اين استاندارد الزامات عمومي براي احراز صالحيت جهت

اين استاندارد در بر گيرنده انواع آزمون و كاليبراسيوني ميشودكه

کاليبراسيون اجازه ميدهد که ميزان تصحيح الزم را نسبت به

با استفاده از روش هاي استاندارد ،روش هاي استاندارد نشده و

روش هاي ابداع شده در خود آزمايشگاه انجام ميگيرد.
بند  - 5-5تجهيزات :

 2-5-5در مورد كميتها يا مقادير كليدي دستگاهها  ،در

مواردي كه اين خصوصيات تاثير مهمي در نتايج داشته باشند
بايد برنامه هاي كاليبراسيون ايجاد گردد.تجهيزات پيش از آنكه
به خدمت گرفته شوند بايد كاليبره يا بررسي گردند.
بند  -6-5قابليت رديابي اندازه گيري:

كليه تجهيزات مورد استفاده در آزمونها و از جمله تجهيزات

مورد استفاده در اندازه گيري هاي فرعي (مثال شرايط محيطي)

كه تاثير مهمي بر روي درستي يا اعتبار نتايج آزم��ون ،
كاليبراسيون و يا نمونه برداري داشته باشند بايد پيش از بكار

گيري كاليبره شده باشند.

اهميت اندازه گيري:

• استانداردهاي مديريت اهميت خاصي براي تمام تجهيزات

ميگيرد.

كدام دستگاهها بايد کاليبره شوند؟

هر وسيله اي که براي اندازه گيري به کار ميرود و در روشهاي

اجرايي به استفاده از آن اشاره شده است ،نياز به تعيين صحت و

دقت يا کاليبراسيون دارد.

دستگاههاي اندازه گيري بايد به طور دوره اي كاليبره شوند.

گذشت زمان ،فرسودگي ،حوادث غير قابل پيش بيني ،باعث

ميشوند تا قابليت رديابي نتايج آنها با استانداردها زير سوال رفته
و نيازمند تاييد مجدد باشند .براي تجهيزات كاليبره شده گواهي
كاليبراسيون صادر شده و ضميمه دستگاه ميگردد.

كاليبره كردن تمام تجهيزات الزم نيست  .برخي از آنها ممكن
است صرف ًا به عنوان نشان دهنده مورد استفاده قرار گيرند .انواع
ديگر تجهيزات ممكن است به عنوان اب��زار تشخيصي و
آشكارسازي به كار بروند .هر گاه وسيله اي براي تعيين قابليت
پذيرش محصول و يا عوامل مؤثر در فرايند آزمون مورد استفاده

قرار نگيرد كاليبراسيون آن ضرورت ندارد.
اهداف اصلي كاليبراسيون:

ماده مرجع و مقدار متناظر آن كه از استانداردهاي اندازه گيري

انجام آزمون و يا كاليبراسيون و نيز نمونه برداري تعيين ميگردد.

حمید بنیهاشمی

حاصل ميشود ،رابطه اي برقرار ميكند.

.1براي اطمينان از قرائت هايي كه از دستگاه صورت مي گيرد
.2راي تعيين درستي مقادير خوانده شده از دستگاه.

.3براي استقرار قابليت رديابي دستگاه به استانداردهاي مرجع

(هدف نهايي كاليبراسيون برقراري قابليت رديابي عنوان

شده است).

قابليت رديابي

:traceability

مهمترين ويژگي كه يك اندازه گيري بايد داشته باشد وجود

قابليت رديابي نتايج آن تا استانداردهاي ملي و سپس بين المللي
مي باشد.

وقتي سطح اطمينان و عدم قطعيت كليه اندازه گيري ها بيان

شود درستي و دقت نتايج اندازه گيري تضمين مي گردد.

قابليت رديابي قابليت ارتباط دادن مقدار يك استاندارد يا

نتيجه يك اندازه گيري با مرجع هاي ملي يا بين المللي از طريق
زنجيره پيوسته مقايسه ها كه همگي عدم قطعيتي معين دارند.
كاليبراسيون تنها راه برقراري قابليت رديابي مي باشد.

نشاندهي تعيين کنيم  .با کاليبراسيون ممکن است خواص اندازه

استقرار قابليت رديابي نتايج اندازهگيري (در

واقع كاليبراسيون ويژگيهاي كارآمدي دستگاه يا مواد مرجع را

بوسيله تعيين نام دستگاه مرجع كاليبراسيون و عدم قطعيت آن

شناختي ديگري نظير اثر کميتهاي تاثير گذار نيز تعيين شود .در

كاليبراسيون):

بوسيله انجام مقايسات مستقيم مشخص مي كند.

محاسبه اعالم عدم قطعيت اندازهگيري براي نتايج كاليبراسيون

ضرورت كاليبراسيون:

كاليبراسيون در واقع ايجاد نظامي موثر به منظور كنترل صحت

و دقت پارامترهاي مترولوژيكي دستگاه هاي آزمون و وسايل

اندازه گيري و كليه تجهيزاتي است كه عملكرد آنها بر كيفيت
فرايند تاثير گذار مي باشد كه به منظور اطمينان از تطابق اندازه
گيريهاي انجام شده با استانداردهاي جهاني مورد استفاده قرار
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 نيز بيان شرايط محيطي اثر گذار بر نتيجه اندازه گيري قابليت
رديابي نتايج كاليبراسيون استقرار مي يابد.

ادامه دارد...

در بخش دوم این مقاله تالش میکنیم نکات

کاربردیتری در خصوص کالیبراسیون تجهیزات را

بیان نماییم.

همکاران این شماره:
سردبیر :حسن جنابی h.jenabi@parizansanat.com
نویسندگان:
حمید بنیهاشمی h.banihashemi@parizansanat.com
سام رئیسی s.raissi@parizansanat.com
منصور ابراهیمیان m.ebrahimiyan@parizansanat.com
امور فنی ،توزیع و گرافیک:
حسن جنابی -مریم عاقلی -علی جمشیدی

