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افزايش توان در موتور به روش تيونينگ
ادامه مطلب ارائه شده در هفته نامه شامره 24

 .............اين گاز وقتي وارد سيلندر مي شود ،به دليل
گرماي زياد داخل محفظه به اتم اكسيژن و نيتروژن
تجزيه مي گردد .در اين تجزيه پيوند بين اتم ها
شكسته مي شود .اين عمل با گرفتن گرما از سيلندر
همراه است در نتيجه دماي محفظه ي احتراق كم
مي شود .خيلي سريع اتم هاي فعال اكسيژن با هم
تركيب شده و مولكول  2Oرا به وجود مي آورند.
حال اگر ما مقداري سوخت اضافي وارد سيلندر كنيم
مي توانيم با گاز اكسيژن حاصله ،سوخت اضافي را
بسوزانيم و نيروي بيش تري توليد كنيم.
فشار داخل مخزن بايد بين  ۸۵۰تا  psi ۱۱۰۰باشد
تا بتواند گاز را در حالت مايع نگاه دارد .گاز از طريق
شلنگ تحت فشار به مجراي تفس موتور تزريق مي
شود .به هنگام تزريق نيترو اكسيد ،اين گاز از حالت
مايع به گاز مي رود
افزایش توان با استفاده از هدرز
تخليه آسانتر گازهاي خروجي:
•
عامل كليدي در افزايش راندمان موتور بهبود تخليه
گازهاي خروجي ازموتور است .هدرزسبب كاهش
ميزان افت راندماني مي شود كه توسط مانيفولد دود
رخ ميدهد .به عبارتي هدرز به خروج راحت تر
گازهاي خروجي از اگزوز كمك ميكند .هدرز براي
هر سيلندر يك لوله كوچك تخليه گاز فراهم مي
آورد .اين لوله هاي كوچك باعث مي شوند گاز
خروجي از سيلندرها هنگام خروج به عقب پس نزند.
هنگامي كه ديگر الزم نباشد سيلندرها براي تخليه
گاز خود از يكديگر نيرو بگيرند ،اين نيرو صرف
افزايش راندمان موتور خودرو ميشود.

این قطعه یا در واقع لوله با بزرگتر بودن
•
نسبت به لوله ی فابریک و کم کردن پیچ و خم ها
در لوله باعث راحت تر خارج شدن دود از سیلندرها
می شود که همین امر باعث می شود تا نیروی
کمتری تلف شود .
هدرز ها نسبت به شکل ،طراحی ،و
•
جنسهاي آنها باعث افزایش قدرت از  ۵الی 15
درصد در موتور می شود.

نمودارتفاوت بين هدرز كوچك و بزرگ
(از لحاظ طول هدرز)

تزریق آب در منیفولد ورودی:
استفاده از سيستم پاشش آب در مانيفولد
•
ورودي:
در بسياري از موتورهاي با نسبت تراكم باال در
حالت تمام بار موتور(””WOPدريچه گاز كامال باز)
سيستم آبپاش وارد مدار مي شود و با تزريق مقاديری
آب به صورت اسپری شده در داخل مانيفولد ورودي
موتور مخلوط سوخت وهوا را خنكتر مي كند و در
نتيجه چگالي مخلوط باال مي رود و راندمان حجمي
موتور بهبود مي يابد و نسبت تراكم باالتري در موتور
ايجاد خواهد شد.
کاربرد تزريق آب در موتور هايست که در آنها از
سيستم پر خوران استفاده شده است ،تزریق آب به
طور غیر مستقیم هم چگالی هوا را باال برده و هم
قدرت موتور را افزایش می دهد

تزريق آب در موتور باعث افزايش راندمان حجمي و
ورود مقدار بيشتري هوا به داخل موتور مي شود اما
اين كار هم باعث مقدار كمي آلودگي و هم آسيب به
موتور مي شود اما اين كار براي كساني كه دوست
داران سرعت و شتاب هستند كاربرد دارد.
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از لحاظ فیزیکی ما می توانیم اظهار کنیم که انرژی
ظرفيت يك سيستم فيزيكي براي انجام كار است  .هنگامی
که سرعت خودرويي در یک خط مستقیم با  300کیلومتر در
ساعت يا بيشتر  ،رو به کاهش است دارای انرژی جنبشی
بسياري است .از آنجاییکه انرژی از بین نمی رود و از حالتی
به حالت دیگری تبدیل می شود بنابراین تنها راه برای کم
کردن سرعت خودروتبدیل این انرژی(جنبشی)به حالت
دیگری از انرژي است .ما میدانیم ترمزها هم در اتومبیل
های مسابقه ای و هم در اتومبیل های جاده ای انرژی
جنبشی را به گرما تبدیل می کنند.
سرعت اتومبیل های فرمول یک گاهی اوقات در یک ثانیه
از سرعت  300km/hبه سرعت  70km/hکاهش می
یابد،در چنین سرعت های بااليي دمای ديسك ترمز و لنت
ها از دمای  400 C °تا  C °1000گرم می شود،این C °
 1000در پایان فرآيند ترمز حاصل مي شود و اين دما
تقريبا باالترين دمايي است كه ديسك ترمز كربني مي
تواند به آن برسد( .اين ديسك در خودروهای فرمول يك
استفاده می شود و ضخامت آن  28mmو قطر آن
 278mmبوده و مورد تاييد  FIAاست).

حميد بني هاشمي  -سوملاز رفيعي

سيستم ترمز در اتومبيل هاي فرمول 1

كاربرد ترمزهای کربن :
4ثانیه طول میکشد تا خودرو ی فرمول  1از سرعت
 300km/hبه توقف کامل برسد.خودرو فرمول 1
مدعیست در سرعت  200km/hتنها به  2.9ثانیه
برای توقف کامل نیاز دارد ،یک پروسه اي که تا فاصله
ی  65متر كامل خواهد شد.
با این سنجش به ذهن می رسد که در سرعت
 100km/hاین زمان 1.4ثانیه و در فاصله حداقل 17
متر رخ دهد!

در حال حاضر تنها پیکربندی که این کارایی را فراهم
می کند ترمز های دیسکی ترکیبی از فیبرهای کربنی
است.
مهمترين كارايي ديسكهاي كربني وزن 1.4
كيلوگرمي در مقابل  3كيلوگرم وزن ديسكهاي فلزي
است .از ديگر نكات برجسته در سيستمهاي كربني
قابليت فوق العادۀ آنها در برابر حرارت بوده و ديسكهاي
كربني در دماهاي كمتر از  300درجۀ سانتيگراد به

راندمان كاري مطلوب نمي رسند .دماي اصلي آنها در
حين مسابقه  400تا  600درجه مي شود با اينكه در
دماهاي باالي  600درجه ديسكها فلزي خورده شده و
از ضخامت آنها كم مي شود ولي اين ترمزها هنوز
قابليتهاي خود را تا  1300درجه نگه مي دارند كه به
لطف وجود كانالها و سوراخهايي است كه موجب خنك
شدن ديسكها مي شوند با اينحال گداخته شدن
ديسكهاي ترمز اتومبيل فرمول يك را حين وارد شدن
به پيچ ها مي توان بوضوح مشاهده كرد.

هر چند كارايي اين گونه ترمز بي نظير است  ،استفاده
از ترمز هاي فيبر كربني نيازمند يك زمان كمي براي
رسيدن به نقطه كارايي آن براي راننده است  .جارنو
ترولي ( )Jarno Trulliاين طور توضيح مي دهد :
كه در حقيقت  ،در طول اولين ميلي ثانيه بعد از فشار
دادن پدال ترمز  ،اينطور احساس مي شود كه اتفاقي
نمي افتد  .اين تاخير در حقيقت زمان مورد نياز براي
رسيدن به دماي عملكردي ديسك فيبر كربني مي
باشد كه در هر ميلي ثانيه  100درجه سانتيگراد براي
نيم ثانيه اول ترمز افزايش مي يابد و بعد از آن ديسك
ترمز مي تواند به دماي باالي  1200درجه سانتيگراد
برسد .بعد از اين مدت كوتاه  ،سرعت فورا كاهش مي
يابد  .در اين دماي كاري بهينه  ،ضريب اصطكاك بين
لنت و ديسك ها مي تواند به بيشتر از  0/6مي رسد.
راننده میتواندتوزيع نيروي ترمزي بين چرخ هاي
عقب و جلو را تنظيم كندكه اين در فرمان پذيري
خودرو تاثیر دارد .در طول یک مسابقه  ،کاهش نيروي
ترمز عقب  ،سایش تایر عقب را کاهش میدهد و در
نتیجه به طور غیر مستقیم تحت کشش قرار می گیرد.
ساختار عمومی
همانطور كه مي دانيد  ،در تمام سيستم هاي ترمز
ديسكي استفاده شده در خودرو هاي جاده اي  ،بخش
مركزي سيستم ترمز  ،ديسك ترمز مي باشد كه با
سرعت يكسان با چرخ خودرو دوران مي كند .لنت ترمز

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 :

DATA@PARIZINSANAT.COM

WWW.PARIZANSANAT.COM
DATA@PARIZANSANAT.COM

با سيلندرهاي ترمز در دو طرف ديسك ترمز قرار گرفته
اند  .وقتي كه راننده پدال ترمز را فشار مي دهد  ،روغن
ترمز در داخل سيلندر ترمز با فشار وارد شده و بلوك
هاي ترمزي از دو طرف به ديسك ترمز كربني فشار
مي آورند و در نتيجه اين اصطكاك سبب مي شود
سرعت ديسك و چرخ خودرو با توليد حرارت كاهش
يابد.
روغن ترمز در دو سيلندر اصلي ترمز در دماغه
مخروطي بين اجزاي سيستم تعليق براي كاهش فضا
قرار گرفته است  .اين دو سيلندر اصلي حاوي روغن
ترمز براي هر دو ترمز عقب و جلو مي باشند .سيستم
ترمز عقب و جلو به دليل مقررات فني هميشه بطور
جداگانه متصل شده اند.
ای طراحی اجازه میدهد وقتي كه یکی از سیستم ها
خراب شود سرعت در چرخ های عقب یا جلو بتواند
کاهش یابد.
در تصویر زیر دو مخزن استوانه ای مخروطی(
 )Ferrari F2008و همینطور رک ولوله کشی ها
برای نيروي سیستم فرمان را مشاهده می کنید.
با وجــود این سیستم نسبتا ســاده ،عنصر کربن

فیبرساخته شده برای ترمز جزء بخش های بسیار
گران قیمت خودروي فرمول یک است .لنت ها و
دیسک ها از بهترین فیبر کربن در دسترس ساخته شده
است (.کربن زنجیره ای  ،به عنوان فیبر کربن) .در
حقيقت توليد يك ديسك كربني ترمز بيشتر از  5ماه
بطول مي انجامد .اولین مرحله در ساخت یک دیسک ،
گرم كردن فيبر هاي پلی اکریلو نیتریل سفید ()PAN
تا سیاه شدن آنها است .اين كار آنها را پري اكسيد مي
كند و الیه هایي شبیه نمد ايجاد می نمايد  .سپس
برای به دست آوردن الیاف کربن بسیار خالص در شكل
هايي خاص برش داده و كربونايزد می شوند .سپس
تحت دو سيكل حرارتی در حدود  1000درجه سانتی
گراد قرار می گیرند.
ادامه مطلب را در شماره بعدي بخوانيد ......
همکاران این شماره:

سردبیر :حميد بني هاشمي h.banihashemi@parizansanat.com
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