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حسن جنابی

چرا باید فشار گاز کولر خودرو را چک کرد

عیب یابی کولر خودرو معمو ًال شامل آنالیز فشار سیستم
است .اما چرا این فشار مهم است؟ در این مقاله از نظر
علمی به این موضوع میپردازیم.
وقتی آب گرم میشود ،پس از رسیدن به دمای جوش،
آب با سرعت بیشتری تبدیل به گاز (بخار) میشود .دمای
جوش آب  100درجه سانتیگراد است و نکته مهم این
است که باال رفتن دما از صفر تا  100باعث جذب گرمای
فراوانی میشود.
اگرچه در مراحل نهایی ،وقتی مایع در حال تبخیر است،
با اینکه تنها  3تا  4درجه افزایش دما رخ میدهد اما مایع
پنج برابر بیشتر گرما جذب میکند .به طور معکوس اگر
بخار با یک سطح سرد تماس پیدا کند ،گاز تقطیر شده و
به آب تبدیل میشود .گرمای فراوانی که قب ً
ال در مرحله
تبخیر جذب شده بود در مرحله تقطیر به سطح سرد اعمال
میشود.
استفاده از علم فیزیک برای خنک کنندگی
اگر بتوانیم مایعی بیابیم که در دمای پایین تبخیر شده و
آن را در یک سیستم بسته قرار دهیم ،میتوانیم یک
سیستم کولر داشته باشیم.
در هر دو انتهای سیستم بسته میتوانیم تجهیزاتی قرار
دهیم که شبیه رادیاتور باشد .یکی داخل خودرو و دیگری
در معرض هوای بیرون خودرو.
اگر مایع مناسبی انتخاب کرده باشیم ،وقتی مایع از اولین
رادیاتور که داخل خودرو است عبور میکند ،گرمای داخل
خودرو باعث تبخیر مایع میشود به همین دلیل به این
قسمت اواپوراتور یا تبخیر کننده میگویند.
علم میگوید در پروسه تبخیر ،مقدار زیادی گرما برای

تبدیل مایع به گاز جذب میشود که باعث کاهش دمای
اتاق خودرو میگردد.
هنگامی که گاز وارد رادیاتور دوم میشود که در هوای
محیط قرار دارد ،دمای پایین باعث میشود که گاز تقطیر

شده و به مایع تبدیل شود.
در اینجا علم میگوید که در پروسه تقطیر گرمای زیادی
در مجاورت کولر ایجاد میشود .به این رادیاتور کندانسور
میگویند .پس از آن گاز به سیستم برگشته و پروسه ادامه
مییابد.
فشار گاز :نکته اصلی

• هر هف

ته یکشنبه ها در

SANAT.COM
• اشتراک از

WWW.PARIZAN

طریق ثبتEmail

در وبسایت

در حقیقت ،مایع انتخابی در دمایی پایین تر از دمای اتاق
خودرو تبخیر میشود ،اما با افزایش بسیار اندک فشار گاز،
دمای تبخیر به مقداری که به آن نیاز داریم افزایش
مییابد.
به همین دلیل فشار گاز با عبور از کمپرسور افزایش
مییابد .یعنی گاز در یک دمای باال به مایع تقطیر میشود.
بنابراین حتی اگر دمای بیرون زیاد باشد ،گاز همچنان
تقطیر خواهد شد.
اگرچه پروسهها و قطعات دیگری در سیستم کولر وجود
دارد ،اما کلید اصلی عملکرد کولر خودرو اطمینان از
وضعیت مناسب فشار گاز یا مایع است.
به طور کلی وقتی فشار پایین تر است ،مایع در دمای
پایینتری تبخیر شده و به همین دلیل در دمای پایینتری
نیز در کنداسور به مایع تبدیل میشود.
اگر فشار باال برود ،دمای تبخیر مایع باال رفته و دمای
تقطیر گاز نیز باالتر میرود.
مناسب بودن فشار گاز خنک کننده باعث میشود تبخیر
و تقطیر مایع و گاز در دمای مناسب و صحیح اتفاق بیافتد.
اگر فشارها مناسب نباشند ،ممکن است بتوان با استفاده از
آنالیز عیوب سیستم ،مشکل را یافته و برای تصحیح آن
اقدام کرد .امروزه برخی شارژ کولرها مجهز به تکنولوژی
عیب یابی کولر خودرو با استفاده از آنالیز فشار و دمای
داخل اتاق و بیرون خودرو هستند .برخی عیب یابهای
مستقل نیز در دنیا ابداع و عرضه شدهاند که قابلیت ارائه
گزارشهای تحلیلی در خصوص خلوص گاز و عیوب
دیگر سیستم کولر خودرو با استفاده از آنالیز فشار و دما را
دارند.

آموزشی

منصور ابراهیمیان

سیستمهای ایمنی در جکهای باالبر خودرو (تعمیرگاهی )

 -1سیستم ایمنی قفل مکانیکی  :سیستمی است
که به طور اتوماتیک درهنگام بهره برداری از جک عمل
میکند .مجموعه این سیستم را عموما زبانه قفل کن
وشانه قفل کن تشکیل میدهد.
 -2سیستم ایمنی همترازی  :این سیستم ایمنی
موجب می شود که کفی وبازویی ها (با اعمال بار مختلف
یا بدون بار ) بطور همزمان حرکت نموده و درصورت بروز
مشکل یا توقف یک کفی یا بازویی ،جک کار نکند.
 -3سیستم ایمنی پارگی سیم بکسل  :دراین
نوع سیستم به محض بروز پارگی یا زدگی در سیم بکسل
وکش آمدن آن ،سیستم ایمنی عمل کرده وجک در قفل
مکانیکی رفته ،متوقف و خاموش میگردد.
 -4سیستم ایمنی افزایش بار :با قراردادن بار
اضافه بر روی جک (بنا به ظرفیت جک ) از حرکت
وعملکرد جک جلوگیری میکند.
 -5سیستم ایمنی هیدرولیک پارگی شیلنگ
هیدرولیک  :درص��ورت ب��روز پارگی شیلنگهای

هیدرولیکی عمل نموده واز باال وپایین رفتن جک
جلوگیری میکند (پاراشوت ولو) .
 -6سیستم ایمنی خرابی مهره اصلی جک :
درسیستم جک ماردونی پس از خرابی مهره اصلی عمل
نموده و می توان خودرو را به پایین آورد.
 -7سیستم ایمنی افزایش بیش از حد درجه
حرارت  :دراین سیستم به محض افزایش درجه حرارت
در سیستم سنسور و قطعات الکتریکی ،جک خاموش
شده وعمل نمیکند.
 -8سیستم اخطارپایین آمدن  :درهنگام پایین
آمدن باصدای آژیر و روشن شدن چراغ اخطار برای
اپراتور وضعیت پایین آمدن نمایش داده میشود.
 -9سیستم ایمنی همترازی اتوماتیک  :دراین
سیستم جک با هر بار باال و پایین رفتن وبا هر وزنهای
بصورت اتوماتیک هم تراز میگردد و احتیاج به همترازی
دستی نیست .
 -10سیستم ایمنی قفل بازوئی ها  :در این

سیستم پس از تنظیم بازوئی ها در زیر اطاق خودرو با
حرکت جک به سمت باال  ،بازویی ها در موقعیت ثابت
قفل میشوند.
 -11سیستم ایمنی جریان الکتریکی  :در
طراحی بردها ،جهت جلوگیری از جریان کشیدن ،طول
عمر بیشتر وخطرات کمتر از مدار 24ولت استفاده
میشود.
 -12سیستم ایمنی کنترل فازها  :در این
سیستم اگر فازها به هردلیلی اشتباه بسته شوند  ،جک
کار نمی کند و با عالئمی این خطا نشان داده می شود.
-13سیستم ایمنی حداقل ارتفاع  :در حداقل
ارتفاع جک توقف نموده و باعث ایمنی بیشتر اپراتور
میشود.
-14سیستم ایمنی حداکثر ارتفاع  :در حداکثر
ارتفاع جک توقف نموده و باعث ایمنی بیشتر اپراتور
میگردد.
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آموزشی

بخش اول

سام رئیسی

انتخاب ابزار مخصوص صحيح در فرآیند تعمیر و نگهداری

"در هر رشته ای كه بر پایه های علم و فناوری بنا
شده است ،مطالعه درباره تعمیر و نگهداری با تعریف
نگهداری آغاز ميشود".
* نگهداري الزاما پيشگيري نيست ،اگرچه
پيشگيري يكي از عوامل موثر در نگهداري است.
* نگهداري صرف ًا روغن كاري نيست ،اگرچه يكي
از دستورات آن است.
نگهداري بيشتر يك فلسفه است ،مثل يك جامۀ
زيبا كه وجودش به صاحبش زيبايي ميدهد ،در يك
مجموعۀ عمليات و سازمان دهي وجود و تأثير

نگهداري است كه باعث آشكار شدن بازده ميشود.
در اولين قدم مي بايستي اين فرهنگ براي ما
وجود داشته باشد كه هر وسيله و ابزاري كه در اختيار
داريم يك سرمايه است و از اين سرمايه بايد مراقبت
شود .براي فراهم كردن شرايط مناسب نگهداري
عالوه بر در نظر گرفتن رسيدگي و نظارت به موقع
و تعليم افراد متخصص ،ميبايستي در زمينۀ انتخاب
ابزار صحيح ،دقيق و با كيفيت ايده آل سطح علمي
خود را باال ببريم .در ای مورد يك رابطۀ علت و
معلول ساده وجود دارد" :به همان اندازه كه وجود
دستگاه ها و وسايل الزم در يك مجموعه و سازمان
مهم است ،به همان اندازه وجود ابزار عالي براي
پايين آوردن ضريب زمان خاموشي و بازههاي تعمير
و نگهداري الزامي است".

اما ابزار صحيح را چگونه انتخاب كنيم؟
در این مقاله به موارد مهم در انتخاب فولیکشها
و بلبرینگ کشها می پردازیم .در شمارههای بعدی
به مواردی در خصوص انتخاب صحیح ابزارآالت
دیگر خواهیم پرداخت.
اگر انواع فوليكشها را در نظر بگيريم ،براي
انتخاب فولي كش صحيح ميبايستي چند نكته را در
نظر بگيريم.
* عمق كار :براي انتخاب ابزار صحيح ميبايستي

عمق كار در نظر گرفته شود .بعد از اين مرحله فولي
كش انتخاب شده ميبايستي هم اندازۀ عمق يا
بلندتر از عمق كار باشد.
* عرض كار :عرض كار بر اساس عرض قطعه
اي كه قرار است خارج شود انتخاب ميشود .بعد از
اين مرحله فولي كش انتخاب شده مي بايستي دهانه

برای چاپ مقاالت خود در زمینه تجهیزات
تعمیرگاهی با ما تماس بگیرید
مقاالت با نام نویسنده در نشریه چاپ خواهد شد.

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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(عرض) بيشتري از قطعه داشته باشد.
* نيرو :در صورتي كه ابعاد ابزار صحيح انتخاب
شده باشد ،نيروي الزم براي بيرون آوردن قطعه
نيازي به محاسبه ندارد و به راحتي ميتوان قطعه
مورد نظر را بيرون كشيد.
بلبرينگ كش ها نيز همانند فولي كش ها شامل
حال همان نكات مي شوند .اما برخي از مواقع
بلبرينگ به دور شفت خرد شده و يا گير كرده است.
به هنگام طراحي ،بلبرينگ بر اساس نوع كار و
محاسبات به سه روش انتخاب مي شود:
* نوع آزاد ()Clear Fit
* نوع درگير ()Tight Fit
* نوع نيمه درگير ()Close Fit
در حالت هاي درگير و نيمه درگير براي آزاد كردن
بلبرينگ صدمه ديده و جلوگيري از بروز آسيب به
شفت توسط ضربه زدن ميبايستي از نوع خاصي از
بلبرينگ كش ها استفاده نمود .متأسفانه در بسياري
از موارد به جاي استفاده از ابزار مخصوص با ضربه
زدن و فشار به بلبرينگ براي خارج كردن آن ،صدمه
برروي شفت ايجاد شده و يا شفت از حالت تراز خود
خارج میشود.
اين نوع بلبرينگ
ك���ش ب���ه دل��ي��ل
طراحي خاص اين
امكان را به تعميركار
مي دهد تا با انتخاب
سري هاي مختلف
بلبرينگ مورد نظر را
در جاي خود داده و
ب��دون وارد آوردن
هرگونه فشار اضافي
ب��ه شفت درگير،
بلبرينگ را آزاد كند.
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