
آزمون های باطری خودرو
روشن بخش کیفیتی پنهان

سازنده تجهیزات آزمون خطوط تولید و

دستگاه های آزمون قطعات خودرو

باتري خوب چيست؟
قطعًا تاكنون شاهد بوده ايد كه ضعف عملكرد باتري خودرو مي تواند باعث چه دردسرهايي گردد. هل دادن، 
راننده اي  هر  آزار  باعث  مي تواند  كه  هستند  مصائبي  آن  امثال  و  باتري  تعويض  كردن،  باتري  به  باتري 
باشند. اگر اين مشكالت در شرايط دشواري مانند سرما، بارندگي، سربااليي، تنهايي، ضعف جسمي يا ضعف 

اطالعات فني راننده اتفاق بيفتد، دردسرها مضاعف خواهد شد.
با مقدار »آمپر  نيازمند دقت ويژه است. اغلب مردم باتري را فقط  با اين اوصاف خريد باتري براي خودرو 
ساعت« )يعني ميزان قابليت ذخيره سازي انرژي( مي شناسند. اين مشخصه نشان مي دهد كه در حالت موتور 
خاموش يا در شرايط خرابي دينام تا چه حد مي توانيد روي باتري حساب كنيد. اما وظيفه ی اصلي باتري خودرو 
ميزان توانايي آن در استارت زدن و روشن كردن موتور است كه برخالف تصور اغلب مردم، چندان ربطي هم 
به آمپر ساعت باتري ندارد. شاخصه ايی كه ميزان اين توانايي را معلوم مي كند اغلب با عالمت Icc و با واحد 
»آمپر« روي برچسب باتري معرفي مي شود. مقدار اين پارامتر در مورد بيشتر باتري ها عددي در حد 200 تا 
1000 آمپر است. پس هنگام خريد باتري بايد مثل آمپر ساعت به آن توجه شود. مقدار Icc باتري نبايد كمتر 
از باتري فابريك خودرو باشد در غير اينصورت ممكن است در هنگام سرما و يا بروز كمترين مشكالت در 

موتور، استارت، دينام يا خود باتري با معضل روشن نشدن موتور مواجه شويد حتي اگر باتري نو باشد.
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 اما موارد بيان شده همه  ي دردسرهاي باتري نيست، به عنوان مثال:
• به دليل يك غيبت چند هفته اي، الزم مي شود كسي را مامور كنيد تا هر 	

چند روز يك بار خودرو شما را روشن كند تا باتري آن شارژ نمايد. 
• چراغ خودرو در پاركينگ روشن مانده و باتري را كاماًل خالي كرده و بعد 	

از آن باتري ديگر شارژ نمي شود.
• عمر باتري خيلي كم است و يا با گرماي هوا يا بروز اندك مشكلي در كار 	

دينام، باتري زود خراب شده و الزم به تعويض مي شود. 
• به 	 باتري  دهنده اي  آزار  نحو  به  باتري  از  سنگين  استفاده ی  يك  از  بعد 

كندي شارژ مي شود.
بار  اغلب مردم يك  براي  ولي  نيايد  پيش  زياد  موارد ممكن است  اين گونه 
از وجود يك  ناشي  اين معضالت  اما عمده ی  ناگوار است.  تجربه ی آن هم 
معمولي،  كاربردهاي  براي  ديگر  عبارت  به  است.  پايين  كيفيت  با  باتري 
باشد.  داشته  مسائلي  چنين  نبايد  سال  چند  تا  مطلوب  كيفيت  با  باتري  يك 
توليدكنندگان مي توانند قبل از ورود محصول به بازار براساس استانداردهاي 
و  شده  بيان  ضعف هاي  وجود  كه  دهند  انجام  را  آزمون هايي  باتري،  كيفي 
براي  بروز دردسر و خسارت  از  نموده و  را شناسايي  از عيوب ديگر  بسياري 

مصرف كننده ی آن جلوگيري نمايند.
البته از ديدگاه توليدكننده اي كه مانند چيني ها فكر مي كند باتري بد و در كل 
محصول بد وجود ندارد؛ بلكه فقط بعضي از محصوالت از بعضي ديگر بهتر 
هستند. محصول بهتر محصولي است كه فروش بهتري داشته باشد و سود 
موانع و حوادث  با  اين ديدگاه اصواًل مواجه شدن  ايجاد كند. طبق  بيشتري 
جزيي از زندگي است و نبايد به خاطر جلوگيري از وقوع آنها، افزايش سود را 

محدود كنيم. 
اما كساني هم هستند كه چنين نمي انديشند. در اين راستا روش هايي مطرح 
شده است كه به مصرف كنندگان كمك كنند تا كمتر در دام مشكالت ناشي 
قانوني و  الزامات  بر دو ركن  اين روش ها  بنياد  بيفتند.  نامناسب  از محصول 

استانداردهاي كيفي استوار است.
طبق الزامات قانوني ارائه دهندگان محصول از جهت مشخصات كمي و كيفي 
آن در برابر مصرف كنندگان مسؤول هستند و با تقلب و سهل انگاري در اين 
موارد به شدت برخورد مي شود. لذا در اين صورت كسي كه باتري 50 آمپر 
ساعت را با عنوان 55 آمپر ساعت ارائه كند يا باتري داراي نقص ايمني )مانند 
و  بوده  بازار می نمايد، خطاكار  راهي  را  اسيد(  ريزش جدي  يا  انفجار  قابليت 

ضامن جبران زيان ناشي از آن خواهد بود.
قطعات  يا  مواد  از  استفاده  نتيجه ی  عمدتًا  را  خوب  محصول  عوامانه،  تفكر 
مديريت  يك  از  ناشي  چيز  هر  از  بيش  خوب  محصول  اما  مي داند.  مرغوب 
خوب است كه همواره بين سود توليد كننده، خواست و نياز مشتري، امكانات 
موجود و قيمت نهايي محصول، يك موازنه ی منطقي ايجاد مي نمايد. در اين 
ميان استاندارهاي كيفي محصوالت، نقش راهنمايي را دارند كه به طور دقيق 

خواست و نياز مشتري را توصيف مي نمايند.
باتري را در تمام  الزامات و آزمون های معرفی شده در استانداردهاي كيفي، 
وضعيت هاي مختلفي كه ضرورت داشته و احتمال وقوع دارند، مورد آزمايش 
مصرف كننده ی  براي  مشكالت  بروز  احتمال  طريق  اين  به  مي دهند.  قرار 
محصول تا حد امكان كاهش مي يابد. اما در جايي كه به قانون و استاندارد 
اين  همه ی  جزئيات  از  اطالع  به  تمايلي  مصرف كنندگان  اغلب  باشد  اعتماد 
مطابق  نظر  مورد  محصول  آيا  كه  بدانند  مي خواهند  فقط  و  ندارند  آزمون ها 
استاندارد هست يا نه؟ به همين دليل توليدكننده نيز تالش مي كند كه همان 
ندارد كه  توليدكننده توجيهي  براي  بيشتر.  نه  نمايد و  تامين  را  استاندارد  حد 
اين صورت  نمايد در غير  استاندارد هزينه  از خواست  فراتر  بابت مشخصاتي 
حاشيه ي سود خود را كاهش داده و علي رغم نداشتن مشكل كيفي از رقبا 

عقب مي افتد. 
نداشتن آزمايشگاه قابل اطمينان و دقيق مي تواند مسائل و معضالت زيادي 
را براي توليدكننده و محصول وي به دنبال داشته باشد. آزمايشگاه بايد بتواند 
با اطمينان و دقت كافي تاثير تغييرات در فرآيند يا مواد اوليه ی توليد را روي 
كيفيت محصول آشكار نمايد. آزمون هاي اشتباه يا كم دقت، مي توانند منجر 
به گزارش هاي غلط در مورد كيفيت محصول شده و باعث سردرگمي و بيراهه 

رفتن توليدكننده شوند. آزمون غير دقيق مي تواند منجر به توليد انبوه محصولي 
با كيفيت نامناسب گردد؛ محصولي كه براي عرضه به بازار با مشكل مواجه 
خطاي  نيز  ديگر  طرف  از  نمايد.  مخدوش  را  خود  سازنده ی  اعتبار  يا  شود 
اضافي  هزينه ی  تحميل  باعث  ضروري  غير  صورت  به  مي تواند  آزمايشگاه 
جهت ارتقاي كيفي محصول شده و حاشيه ی سود توليدكننده را تهديد نمايد. 
به هر حال توليدكننده ی خوب عالوه بر كيفيت مناسب، قيمت مناسب را هم 

در نظر دارد و به حفظ بقاي خود هم مي انديشد.
نيست.  آزمون  تجهيزات  تابع دقت  فقط  آزمايشگاه  و خطاي  دقتي  البته كم 
نظام آزمايشگاه و دانش و مهارت عوامل انساني نيز سهم اساسي دركيفيت 
كار آزمايشگاه دارند. اما جهت افزايش اطمينان، تجهيزات آزمون بايستي از 
احتمال  و  نموده  تسهيل  را  انساني  عوامل  كار  كه  باشند  برخوردار  شرايطي 
ايشان را كاهش دهند. جهت داشتن يك محصول خوب الزم است  خطاي 
آزمايشگاه خوبي داشته باشيم؛ آزمايشگاهي كه تجهيزات آن از شرايط ذيل 

برخوردار باشد:
• دقت كار تجهيزات با دقت هاي مورد نظر استاندارد منطبق باشد.	
• دامنه ی توانايي هاي تجهيزات در برگيرنده حدود مورد نياز آزمايشگاه باشد.	
• كاركردن با تجهيزات حتي االمكان دشوار يا پيچيده نباشد.	
• مونيتورينگ خوبي داشته باشد تا نظارت كامل بر روند آزمون هاي جاري 	

تسهيل و تقويت شود.
• از امكانات مناسب جهت ثبت و نمايش سوابق مراحل و پارامترهاي آزمون 	

برخوردار باشد.
• با راهنمايي و هشدارهاي مناسب، آزمونگر را در تشخيص به موقع مسائل 	

آزمون كمك نمايد.
• دچار 	 معمولي،  مختل كننده ی  عوامل  تاثير  تحت  و  باشد  اطمينان  قابل 

اختالل عملكرد نشود.
• از پشتيباني فني مناسب اعم از آموزش و خدمات پس از فروش همواره 	

برخوردار باشد.
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