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مقایسه
اصطالح »هیبرید« در اصل به معنی آمیخته یا ترکیب است. در خصوص مهندسی خودرو، این اصطالح نشان می دهد که 
یک موتور احتراق داخلی با تکنولوژی استاندارد نیروی محرکه در یک خودروی دارای عناصر یک خودروی الکتریکی 

ترکیب شده است. 

تکنولوژی هیبرید دارای سه مرحله پیچیدگی است: از تکنولوژی میکرو هیبرید گرفته تا هیبرید متوسط و هیبرید کامل. با 
وجود تفاوت های فنی، یک موضوع که در همه این تکنولوژی ها مشترک است این است که باتری مورد استفاده با بازیابی 

انرژی ترمز شارژ می شود.

تکنولوژی  های الکتریکی و 
هیبریدی برای تعمیرگاه چقدر مهم 

هستند؟
و  الکتریکی  خودروی  میلیون  دو  از  بیش  بار،  نخستین  برای   2018 سال  در 
 2.1 به  مجموع  در  رقم  این   - شد  فروخته  جهان  سرتاسر  در  پالگین  هیبریدی 
از کل خودروهای  2.4 درصد  به  آنها  بازار  نتیجه، سهم  در  مورد رسید.  میلیون 
مرکز  )منبع:   دارد  ادامه  همچنان  روند  این  و  است  رسیده  جدید  شده  فروخته 
مدیریت خودرو(. برای مثال در حال حاضر در نروژ سهم بازار حدود 50 درصد 

است! 

و  الکتریکی  نقل  و  حمل  رشد   ،)IEA( انرژی  المللی  بین  آژانس  اعالم  طبق 
مانند مشوق های فروش،  دولتی  برنامه های  به واسطه  اول  در درجه  هیبریدی 
داخلی  احتراق  موتورهای  دارای  خودروهای  برای  محلی  رانندگی  ممنوعیت 
خودروهای  آژانس  این  شود.  می  رانده  پیش  به  پاک  هوای  با  مرتبط  اهداف  و 
داند  می  محرکه  نیروی  زمینه  در  فعلی  تکنولوژی  چندین  از  یکی  را  الکتریکی 
تولید  بلندمدت در زمینه کاهش  پایداری  به اهداف  برای دستیابی  تواند  که می 

گازهای گلخانه ای مورد استفاده قرار گیرد. 

سه  هر  از   ،PricewaterhouseCoopers مدیریت  مشاوران  مطالعه  براساس 
از  یکی  فروش خواهد رسید،  به  اروپا  در   2030 در سال  که  خودروی جدیدی 
آیا  که  ندارد  وجود  تردیدی  دیگر  بنابراین،  بود.  خواهد  الکتریکی  خودروی  آنها 
خودروهای دارای تکنولوژی های الکتریکی، هیبریدی یا حتی هیدروژنی واقعاً 
گسترش می یابند یا نه. بلکه آنها به زودی به بخشی از زندگی روزمره در خیابان 

های ما تبدیل خواهند شد. 

این خودروها نیز باید سرویس و تعمیر شوند - بنابراین موضوع مدیریت حرارتی 
پیچیده تر می شود. کنترل دمای باتری و سیستم الکترونیکی نیرو به همان اندازه 

گرمایش و سرمایش کابین خودرو نقش مهمی در این زمینه دارد. 

 - این نوع سیستم محرکه ضروری است  برای  نیز  از اجزای تهویه هوا  استفاده 
تأثیر  اغلب  هوا  تهویه  زیرا سیستم  است،  افزایش  در حال  آنها  اهمیت  و حتی 

مستقیم یا غیرمستقیمی بر خنک سازی باتری ها و اجزای الکترونیکی دارد. 

بنابراین تعمیر و نگهداری تهویه هوا در آینده نقش مهم تری خواهد داشت.

مقدمه

مقدمه/
مروری بر تکنولوژی  های هیبریدی

مروری بر تکنولوژی های هیبریدی

نمونه های فعلی انواع خودروهای هیبریدی کامل عبارتند: از تویوتا پیروس، وBMW اکتیوهیبرید E72(  X6(، وVW توارگ هیبرید. در مقابل، BMW اکتیو هیبرید 7 و 
مرسدس F04(   S400( نمونه ای از هیبریدهای متوسط هستند.

همانطور که نمای کلی نشان می دهد، هریک از این تکنولوژی ها عملکردهای متفاوتی دارند که در کاهش مصرف سوخت نقش ایفا می کند. این چهار عملکرد به طور 
خالصه در زیر توضیح داده شده است.

هیبرید کاملهیبرید متوسطمیکرو هیبریدعملکرد

2 - 3 كيلوواتخروجی موتور الکتریکی/دینام

)ترمزگیری بازیابی کننده از طریق دینام(
< 15كيلووات10 - 15 كيلووات

< 100 ولت42 - 150 ولت12 ولتمحدوده ولتاژ

صرفه جویی در سوخت در مقایسه با خودروی دارای 
سیستم محرکه معمولی

%10 <%20 <%20 >

عملکردهایی که به کاهش مصرف سوخت کمک می 
کند

عملکرد توقف- استارت 
بازیابی

عملکرد توقف- استارت 
عملکرد تقویت 

بازیابی

عملکرد توقف- استارت 
عملکرد تقویت 

بازیابی 
سیستم محرکه الکتریکی

n میکرو هیبریدها
معمواًل به یک موتور احتراق داخلی استاندارد، یک سیستم توقف- استارت، و   

یک سیستم بازیابی انرژی ترمز مجهز هستند.

n هیبریدهای متوسط
در مقابل، یک موتور الکتریکی کوچک اضافی و باتری قدرتمندتری نیز دارند.   
بیشتر  تأمین  برای  و  استارت  هنگام  در  فقط  الکتریکی  نیروی محرکه کمکی 
انرژی در هنگام سبقت گرفتن مورد استفاده قرار می گیرد، مفهومی که به آن 

»تقویت« گفته می شود.

n هیبریدهای کامل
نه تنها می توانند از »تقویت« استفاده نمایند بلکه فقط با استفاده از برق کار می   
کنند. آنها برای این منظوربه یک پیشرانه الکتریکی کامل مجهز شده اند. با این 
 حال، چنین کاری به باتری بسیار قدرتمندتر نسبت به یک هیبرید متوسط نیاز دارد.

n پالگین هیبریدها
فایده  به عنوان مثال در طول شب شارژ شوند.  باتری ها  اجازه می دهند که   
جانبی این نوع خودرو این است که در عین حال می توان قبل از شروع سفر 
دمای کابین را به دمای دلخواه رساند. این بدان معنی است که خودرو صبح 
روز بعد بالفاصله آماده استفاده است. پالگین هیبرید نوعی از هیبرید کامل 

است.

اطالعات ایمنی مهم
اطالعات فنی و نکات عملی زیر به منظور ارائه پشتیبانی حرفه ای به تعمیرگاه های خودروها در فعالیت های 

روزانه آنها گردآوری شده است. اطالعات ارائه شده در اینجا فقط برای استفاده توسط پرسنل ذیصالح مناسب 
در نظر گرفته شده است.
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عملکرد توقف- استارت

اگر خودرو متوقف شود، به عنوان مثال، پشت چراغ 
داخلی  احتراق  موتور  ترافیک،  در  یا  راهنمایی 
به  موتور  شود،  فشرده  کالچ  اگر  شود.  می  خاموش 
طور خودکار استارت می خورد و دنده اول با سیستم 
محرکه درگیر می شود. این بدان معناست که خودرو 

آماده است بالفاصله راندن را دوباره شروع کند.

بازیابی

بازیابی تکنولوژی است که بخشی از انرژی ترمز را بازیابی می کند. به طور معمول، این انرژی در هنگام ترمز 
گرفتن به عنوان انرژی حرارتی از بین می رود. از طرف دیگر، در حین بازیابی، عالوه بر ترمزهای چرخ معمول، 
از دینام خودرو نیز به عنوان ترمز موتور استفاده می شود. انرژی ایجاد شده توسط دینام در صورت کند شدن 
سرعت خودرو به انباره )باتری( تغذیه می شود. این فرآیند به طور مشخص گشتاور کششی موتور را افزایش 

می دهد و در نتیجه سرعت خودرو را کم می کند.

عملکرد تقویت

شوند.  می  ترکیب  هم  با  الکتریکی  موتور  و  داخلی  احتراق  موتور  فعلی  گشتاور  خودرو،  گرفتن  شتاب  با 
سیستم  با  مشابه  خودروی  یک  از  تر  سریع  تواند  می  هیبریدی  خودرو  یک  که  است  معنی  بدان  این 
گیرد  می  قرار  استفاده  مورد  اندازی  راه  به  کمک  برای  تقویت  عملکرد  بگیرد.  سرعت  معمولی  محرکه 
توسط  نیرو  این  باشید.  داشته  اختیار  در  بیشتری  قدرت  گرفتن  سبقت  هنگام  در  شود  می  باعث  و 
در  مثال  عنوان  به  است.  هدف  دو  این  خدمت  در  فقط  که  شود  می  تولید  الکتریکی  کمکی  محرکه   سیستم 

توارگ هیبرید VW، این مسئله به معنای افزایش عملکرد به میزان 34 کیلووات است.

سیستم محرکه الکتریکی 

اگر به نیروی محرکه کمتری نیاز باشد، به عنوان مثال در هنگام رانندگی در شهر، فقط از موتور الکتریکی به 
عنوان واحد نیروی محرکه استفاده می شود. موتور احتراق داخلی خاموش می شود. از مزایای استفاده از این 
نوع نیروهای محرکه، عدم مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه ای است. استفاده از این تکنولوژی ها در 

خودرو، شرایطی که باید در کارهای روزمره خود به آنها توجه کنید را نیز تغییر داده است. 

ولتاژ در سیستم الکتریکی خودرو 

سازد  برآورده  باید  الکتریکی/هیبریدی  خودروی  الکتریکی  محرکه  سیستم  که  عملکردی  سطوح  و  الزامات 
نیاز است.  باالتری  به محدوده ولتاژ بسیار  اینجا  24 ولت قابل دستیابی نیست. در  یا   12 در محدوده ولتاژ 
 30 ولتاژ  با  آنها  اجزای کمکی  و  باال خودروهایی هستند که سیستم محرکه  ولتاژ  دارای سیستم  خودروهای 
تا VAC 1000 یا ولتاژ 60 تا VDC 1500 کار می کنند. این مسئله در مورد بیشتر خودروهای الکتریکی و 

هیبریدی صدق می کند.

بیشتری شارژ  نیروی  با  باتری   - کردن خودرو  ترمز 
می شود

موتور  و  داخلی  احتراق  موتور   - تقویت  عملکرد 
الکتریکی خودرو را به پیش می رانند

الکتریکی  موتور  توسط  فقط   - الکتریکی  محرکه  سیستم 

رانده می شود

عملکرد
بنا به تعریف، خودروی الکتریکی، وسیله نقلیه موتوری است که توسط یک موتور 
باتری  از یک  آن  برای حرکات  الکتریکی الزم  انرژی  الکتریکی رانده می شود. 
پیشران )انباره( حاصل می شود - نه از یک سلول سوختی یا یک تقویت کننده 
الکتریکی در طی عملکرد هیچ گونه  آنجا که خود خودروی  از  محدوده حرکت. 
آالینده مرتبطی را منتشر نمی کند، به عنوان خودرو با آالیندگی صفر طبقه بندی 

می شود. 

الکتریکی رانده می شوند.  الکتریکی، چرخ ها توسط موتورهای  در خودروهای 
انرژی الکتریکی در انباره ها به شکل یک یا چند پیشرانه یا باتری تغذیه ذخیره 
توانند  می  الکترونیکی  صورت  به  شده  کنترل  الکتریکی  موتورهای  شود.  می 
حداکثر گشتاور خود را حتی در حالت توقف نیز در اختیار قرار دهند. آنها بر 
انتقال دستی قدرت ندارند و  به  نیازی  خالف موتورهای احتراق داخلی معمواًل 
از  الکتریکی  موتورهای  گیرند.  می  شتاب  بخوبی  نیز  کم  های  سرعت  در  حتی 
موتورهای بنزینی یا دیزلی بی صداتر هستند و تقریباً هیچ لرزشی نداشته و هیچ 
گونه گاز خروجی زیانباری را منتشر نمی کنند. راندمان آنها بیش از 90 درصد 

بوده و بسیار زیاد است. 

وزن نسبتاً زیاد باتری ها به دلیل صرفه جویی ناشی از عدم نیاز به اجزای مختلف 
)موتور، سیستم انتقال، باک( در موتورهای احتراقی جبران می شود. با این حال، 
احتراقی  موتورهای  دارای  مشابه  خودروهای  از  معمواًل  الکتریکی  خودروهای 

سنگین تر هستند. ظرفیت باتری)ها( تأثیر زیادی بر وزن و قیمت خودرو دارد. 

در گذشته محدوده حرکت خودروهای الکتریکی با یک بار شارژ باتری، کوتاه بود. 
اما اخیراً، تعداد خودروهای الکتریکی که می  توانند به مسافت چند صد کیلومتری 
برسند در حال افزایش است: به عنوان مثال، تسال مدل VW e-Golf ، S  ، اسمارت 

.BMW i3 ، ZOE الکتریک درایو، نیسان لیف، رنو

برای افزایش بیشتر دامنه حرکت خودروهای الکتریکی، گاهی از وسایل اضافی 
)معمواًل به صورت موتور احتراق داخلی( برای تولید برق استفاده می شود. به این 

موارد »گسترش دهنده دامنه« گفته می شود.

سیستم های ولتاژ باال در 
خودروهای الکتریکی

تهویه هوا و سرمایش در خودروهای الکتریکی

به منظور تأمین کارآیی بسیار باالی خودروی الکتریکی، الزم است دامنه مطلوب دما برای موتور الکتریکی، سیستم الکترونیکی نیرو و باتری حفظ گردد. این مسئله به 
یک سیستم مدیریت حرارتی پیشرفته نیاز دارد:

 سیستم مبتنی بر مبرد 
)یا خنک کردن مستقیم باتری( 

مدار سیستم مبتنی بر مبرد از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است:  کندانسور، 
تبخیرکننده و واحد باتری )سلول های باتری، صفحه خنک کننده و هیتر کمکی 
الکتریکی(. این کار توسط مدار مبرد سیستم تهویه هوا صورت می گیرد و به طور 
جداگانه از طریق دریچه ها و سنسورهای دما کنترل می شود. عملکرد هریک 
از اجزا در توضیحات شکل خنک کننده و سیستم مبتنی بر مبرد شرح داده شده 

است.

مروری بر تکنولوژی های هیبریدی/ 
سیستم های ولتاژ باال در خودروهای الکتریکی

مدار مبتنی بر مبرد
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V 0 V 12 V 24 V 60 V 120 V 230

محدوده ولتاژهیبرید کامل

 - شود  می   درگیر  دنده  دهید،  فشار  را  کالچ   اگر 
موتور به  طور خودکار استارت می  خورد.

خودرو متوقف می  شود - و موتور به  طور خودکار 
خاموش می  شود.
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خنک کننده و مدار مبتنی بر مبرد )یا خنک کردن غیرمستقیم باتری(

هرچه باتری ها نیرومندتر باشند، استفاده از یک مدار خنک کننده نسبتاً پیچیده 
و مبتنی بر مبرد، منطقی تر خواهد بود. کل سیستم خنک کننده به چندین مدار 
تقسیم می شود که هریک شامل یک رادیاتور جداگانه )رادیاتور با دمای پایین(، 
مبرد  مدار  است.  کننده  خنک  قطع  شیر  و  ترموستات  کننده،  خنک  پمپ  یک 
شده  گنجانده  )چیلر(  ویژه  حرارتی  مبدل  یک  طریق  از  نیز  هوا  تهویه  سیستم 
است. هیتر خنک کننده با ولتاژ باال کنترل دمای باتری را در صورت پایین بودن 

دمای بیرون انجام می دهد. 

دمای مایع خنک کننده مربوط به موتور الکتریکی و سیستم الکترونیکی نیرو در 
رادیاتور  از  استفاده  با  و  شکل(  روی  داخلی  )مدار  جداگانه  مدار  یک  داخل 
برای  شود.  می  نگهداشته  گراد  سانتی  درجه   60 از  کمتر  پایین،  حرارت  درجه 

دستیابی به عملکرد کامل و در عین حال اطمینان از بیشترین طول عمر ممکن، 
تا  15 درجه سانتی گراد  بین  باتری همیشه تقریباً  الزم است دمای خنک کننده 
30 درجه سانتی گراد حفظ شود. هنگامی که دما خیلی پایین بیاید، مایع خنک 

از  بیش  دما  باال گرم می شود. هنگامی که  ولتاژ  با  از طریق هیتر کمکی  کننده 
حد باال برود، دما از طریق رادیاتور دمای پایین خنک می شود. اگر این عملکرد 
کافی نباشد، یک چیلر که در مدار خنک کننده و مدار مبرد گنجانده شده است، 
دمای خنک کننده را بیشتر کاهش می دهد. در اینجا مبرد سیستم تهویه هوا از 
طریق چیلر جریان می یابد و مایع خنک کننده را که از چیلر می گذرد، بیشتر 
خنک می کند. کنترل کامل از طریق ترموستات ها، سنسورها، پمپ ها و شیر ها 

انجام می شود.

سیستم های ولتاژ باال در 
خودروهای الکتریکی
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هیتر خنک کننده ولتاژ باال

>60 درجه سانتی گراد

5 درجه 

چیلر

80 درجه سانتی گراد

100 درجه سانتی گراد 

>15 درجه سانتی گراد
باتری
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شیر قطع خنک کننده/مبرد 

به  مبرد  کننده  کننده/خنک  خنک  قطع  شیرهای 
صورت الکتریکی کنترل شده و اجزای مدار خنک 
کننده/مبرد را بنا به ضرورت باز کرده یا می بندند یا 

چندین مدار را به یکدیگر وصل می کنند.

ترموستات

ترموستات ها، اعم از الکتریکی یا مکانیکی، دمای 
خنک کننده را در سطح ثابت حفظ می کنند.

کمپرسور A /C الکتریکی

کمپرسور به صورت الکتریکی و با ولتاژ باال فعالیت 
می  خودرو  هوای  تهویه  باعث  کار  این  کند.  می 
شود، حتی اگر موتور خاموش باشد. عالوه بر این، 
سیستم  کمک  با  تواند  می  نیز  کننده  خنک  مایع 

تهویه هوا خنک شود.

شرح اجزاء

چیلر 

چیلر مبدل حرارتی ویژه ای است که به مدار مایع خنک کننده و مدار مبرد متصل است و اجازه می دهد دمای 
سیستم خنک کننده توسط مبرد در سیستم تهویه هوا بیشتر کاهش یابد. این کار در صورت لزوم باعث خنک 
شدن غیرمستقیم باتری توسط سیستم تهویه هوا می شود. به این منظور، خنک کننده یک مدار ثانویه از طریق 
صفحه های خنک کننده باتری جریان پیدا می کند. پس از جذب گرما، ماده خنک کننده تا دمای اولیه در 
چیلر خنک می شود. کاهش دما در چیلر در اثر تبخیر مبرد دیگری صورت می گیرد که در یک مدار اصلی در 

گردش است.

خنک کننده باتری 

یک قسمت باتری در هریک از طرفین صفحات خنک کننده قرار گرفته است. قسمت های باتری و صفحه 
های خنک کننده یک ماژول باتری دائماً ثابت را تشکیل می دهند. در خصوص خنک کردن مستقیم باتری، 
مبرد از سیستم تهویه هوا به صفحات خنک کننده جریان می یابد. در خصوص خنک کردن غیرمستقیم باتری، 
مایع خنک کننده به درون صفحات خنک کننده جریان پیدا می کند. اگر ظرفیت خنک کنندگی برای خنک 
کردن غیرمستقیم باتری کافی نباشد، می توان مایع خنک کننده را از طریق چیلر خنک کرد. چیلر مبدل حرارتی 
ویژه ای است که برای خنک کردن غیرمستقیم باتری استفاده می شود و در مدار مبرد و مدار خنک کننده 

گنجانده شده است.

رادیاتور دمای پایین

دمای مایع خنک کننده مربوط به موتور الکتریکی 
مدار  یک  داخل  در  نیرو  الکترونیکی  سیستم  و 
حرارت  درجه  رادیاتور  از  استفاده  با  و  جداگانه 
پایین، کمتر از 60 درجه سانتی گراد نگهداشته می 

شود.

هیتر کمکی خنک کننده با ولتاژ باال 

هنگامی که دما خیلی پایین بیاید، مایع خنک کننده 
از طریق هیتر کمکی الکتریکی با ولتاژ باال گرم می 
این دستگاه در مدار خنک کننده واقع شده  شود. 

است.

باتری ولتاژ باال 

باتری ولتاژ باال )باتری HV( به همراه موتور الکتریکی یکی از اجزای اصلی خودروی الکتریکی محسوب می 
شود. این واحد از ماژول های باتری بهم پیوسته تشکیل شده است که به نوبه خود از سلول ها تشکیل شده 
اند. باتری ها معمواًل مبتنی بر تکنولوژی لیتیوم یون هستند. آنها چگالی انرژی باالیی دارند. با توجه به کاهش 
واکنش شیمیایی، عملکرد در دماهای کمتر از 0 درجه سانتی گراد به میزان قابل توجهی افت می کند. در دمای 
باالتر از 30 درجه سانتی گراد، روند کاهش طول عمر باتری به شدت افزایش می یابد و در دمای باالتر از 40 
درجه سانتی گراد، باتری آسیب می بیند. برای دستیابی به بیشترین طول عمر و کارایی ممکن، باتری باید در 

یک دامنه دمایی خاص کار کند.

پمپ های آب الکتریکی 

و  کننده  خنک  مایع  و  آب  الکتریکی  های  پمپ 
خنک  عملکرد  به  توجه  با  آنها  الکترونیکی  کنترل 
توانند  می  آنها  یابند.  می  تغییر  نیاز  مورد  کنندگی 
مورد  گردشی  یا  فرعی  اصلی،  های  پمپ  عنوان  به 
استفاده قرار گیرند. آنها مستقل از موتور و تنها در 

صورت نیاز فعالیت می کنند.

کندانسور 

وجود کندانسور برای خنک کردن مبرد که در حین 
تراکم در کمپرسور گرم شده است، ضروری است. 
طریق  از  و  شود  می  کندانسور  وارد  داغ  مبرد  گاز 
می  منتقل  اطراف  محیط  به  را  گرما  ها  باله  و  لوله 
کند. خنک کننده حالت فیزیکی مبرد را از گاز به 

مایع تبدیل می کند.

 هیتر کمکی الکتریکی/ 
هیتر کمکی ولتاژ باال 

از  شده  زدوده  گرمای  فاقد  الکتریکی  خودروهای 
موتور هستند که به مایع خنک کننده منتقل می شود. 
از  استفاده  برای گرم کردن فضای داخل،  بنابراین 
تهویه  سیستم  در  واقع  الکتریکی  کمکی  هیتر  یک 

ضروری است.

سیستم الکترونیکی نیرو 

وظیفه آنها در خودرو، کنترل موتورهای الکتریکی، برقراری ارتباط با سیستم کنترل خودرو و انجام عیب یابی در 
خصوص سیستم محرکه است. به عنوان یک قاعده، سیستم الکترونیکی نیرو از یک واحد کنترل الکترونیکی، 
یک اینورتر و یک مبدل DC/DC تشکیل شده است. به منظور حفظ دمای سیستم الکترونیکی نیرو در یک 

محدوده دمایی خاص، این سیستم به سیستم خنک کننده/گرمایش خودرو متصل می شوند.

سیستم های ولتاژ باال در 
خودروهای الکتریکی
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تهویه هوا 

سیستم های محرکه الکتریکی به دلیل راندمان باال در حین کار گرمای کمی را 
به محیط منتقل می کنند و در زمان سکون هیچ گرمایی ندارند. برای گرم کردن 
ها،  پنجره  از  زدایی  یخ  منظور  به  یا  بیرون  دمای  بودن  پایین  صورت  در  خودرو 
استفاده از هیتر های کمکی ضروری است. این تجهیزات انرژی اضافی را مصرف 
می کنند و به دلیل مصرف باالی انرژی بسیار قابل توجه هستند. آنها مقداری از 
انرژی ذخیره شده در باتری را مصرف می کنند که این مسئله تأثیر قابل توجهی بر 
محدوده سفر مخصوصاً در زمستان دارد. هیترهای کمکی الکتریکی که در سیستم 
پرمصرف  بسیار  حال  عین  در  اما  مؤثر،  ساده،  تجهیزاتی  اند،  گرفته  قرار  تهویه 
باال  انرژی  راندمان  با  گرمایی  های  پمپ  از  در حال حاضر  رو  این  از  هستند. 
استفاده می شود. همچنین می توان در تابستان از آنها به عنوان یک سیستم تهویه 

هوا برای سرمایش استفاده کرد. هیتر های صندلی و پنجره های گرم شده، گرما 
را مستقیماً به مناطقی منتقل می کنند که الزم است گرم شوند و در نتیجه نیاز به 
گرمایش فضای داخلی را نیز کاهش می دهند. خودروهای الکتریکی اغلب زمان 
عدم فعالیت خود را در ایستگاه های شارژ می گذرانند. در آنجا می توان قبل از 
شروع سفر دمای خودرو را بدون تحمیل بار به باتری انباره به دمای مورد نظر 
رساند. در حین حرکت، انرژی بسیار کمتری برای گرمایش یا سرمایش الزم است. 
در حال حاضر برنامه های تلفن هوشمند برای کنترل از راه دور گرمایش نیز در 

دسترس هستند.

مدیریت شارژ و تخلیه 

که  گیرند  می  قرار  استفاده  مورد  ها  باتری  برای  مختلفی  مدیریت  های  سیستم 
به  را  یابی  عیب  و  حرکت  دامنه  برآورد  دما،  بر  نظارت  تخلیه،  و  شارژ  کنترل 
به شرایط کاری و رعایت حدود عملکرد بستگی  عهده دارند. طول عمر اساساً 
از  بیش  از شارژ  مانع  دما  مدیریت  از جمله  باتری  مدیریت  دارد. سیستم های 
حد زیانبار و احتمااًل غیرایمن یا تخلیه کامل انباره ها و شرایط بحرانی دما می 
شوند. نظارت بر هر سلول باتری جداگانه باعث می شود بتوان قبل از بروز خرابی 
یا آسیب دیدن سلول های دیگر واکنش نشان داد. همچنین می توان اطالعات 
وضعیت را برای اهداف تعمیر و نگهداری ذخیره کرد و در صورت بروز خطا می 

توان پیغام های مربوطه را برای راننده ارسال نمود. 

سفرهای  اکثر  برای  امروزی  الکتریکی  خودروهای  بیشتر  باتری  ظرفیت  اصواًل 
مؤسسه  توسط   2016 سال  در  که  ای  مطالعه  کند.  می  کفایت  متوسط  و  کوتاه 
تکنولوژی ماساچوست منتشر شد نشان داد که دامنه حرکت خودروهای الکتریکی 
استاندارد فعلی برای 87 درصد کل سفرها کافی است. با این حال، دامنه حرکت 
ویژه  به  و  بیرون  الکتریکی، دمای  دارد. سرعت خودروی  توجهی  قابل  تغییرات 
استفاده از گرمایش و تهویه هوا منجر به کاهش قابل توجه شعاع حرکت می شود. 
با این حال، کوتاه تر شدن زمان شارژ و گسترش مداوم زیرساخت شارژ باعث می 

شود شعاع حرکت خودروهای الکتریکی افزایش یابد.

سیستم های ولتاژ باال در 
خودروهای الکتریکی
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نکات عملی
دارند. عالئم  باال  ولتاژ  اجزای  به نصب  نیاز  هیبریدی  و  الکتریکی  خودروهای 
همچنین،  سازند.  می  مشخص  را  موارد  این  وضوح  به  یکسان  هشداردهنده 
دهند.  می  نشان  روشن  نارنجی  رنگ  با  را  باال  ولتاژ  خطوط  تولیدکنندگان   همه 

رویه زیر در هنگام کار بر روی خودروهای دارای سیستم های ولتاژ باال اعمال 
می شود:

1. سیستم الکتریکی را کاماًل خاموش کنید.

2. از عدم برقراری مجدد جریان مطمئن شوید.

3. بررسی کنید که ولتاژ قطع شده باشد.

قوانین اصلی برای کار بر روی 
خودروهای الکتریکی و هیبریدی

لطفاً مشخصات سازندگان خودرو و نکات تعمیرگاه ما را رعایت کنید.

استارت زدن و جابجا کردن خودرو: 

یا  به محل  باال - حتی اگر فقط از تعمیرگاه  با سیستم ولتاژ  برای راندن خودرو 
برعکس باشد - شخص مربوطه باید آموزش دریافت کند. 

سرویس و نگهداری: 

کار سرویس و نگهداری )تعویض چرخ، کار بازرسی( در خودروهای با ولتاژ باال 
تنها باید توسط افرادی صورت بگیرد که قبال از خطرات ناشی از این سیستم های 
ولتاژ باال مطلع شده باشند و آموزش الزم را توسط یک متخصص کار ایمن بر 

روی خودروهای ولتاژ باال دریافت نموده باشند. 

تعویض قطعات ولتاژ باال: 

افرادی که اجزای ولتاژ باال مانند کمپرسور تهویه هوا را تعویض می کنند، باید 
خودروهای  روی  بر  ایمن  کار  )متخصص  باشند  مناسب  های  توانمندی  دارای 

ولتاژ باال(. 

تعویض باتری: 

نیاز  به تخصص ویژه ای  )باتری ها(  باال  برقدار ولتاژ  یا تعویض قطعات  تعمیر 
دارد. 

کمک در صورت خرابی/بکسل کردن/راه اندازی مجدد: 

هرکسی که به خودروهای دارای سیستم ولتاژ باال که خراب شده اند کمک می 
کند یا آنها را بکسل نموده و بازیابی مجدد آنها را انجام می دهد، باید در مورد 
ساختار و عملکرد خودرو و سیستم ولتاژ باالی آن آموزش دریافت کند. عالوه بر 
این، باید دستورالعمل های مربوط سازنده خودرو از قبل در نظر گرفته شود. در 
صورت آسیب دیدن اجزای ولتاژ باال )باتری(، باید با آتش نشانی مشورت گردد.

به عنوان یک تعمیرگاه )کارمند( باید به چه چیزی توجه کنم؟

مبانی 
بر اساس مفاهیم معمول سیستم محرکه در موتورهای احتراق داخلی، تهویه هوا 
به  نیروی محرکه مکانیکی مستقیماً  با  به دلیل وجود کمپرسور  در داخل خودرو 
کارکرد موتور بستگی دارد. از کمپرسورهای تسمه ای در خودروهایی نیز استفاده 
فقط  و  کنند  می  یاد  هیبریدها  میکرو  عنوان  به  آنها  از  متخصصین  که  شود  می 
عملکرد توقف- استارت دارند. مشکل اینجاست که وقتی خودرو در حالت سکون 
بوده و موتور خاموش است، دمای خروجی تبخیرکننده سیستم تهویه هوا پس از 
دمای خروجی سیستم  آهسته  افزایش  کند.  می  افزایش  به  ثانیه شروع  دو  تنها 

تهویه و افزایش رطوبت هوا می تواند برای مسافران آزاردهنده باشد. 

برای مقابله با این مشکل، می توان از باتری های خنک کننده جدید موسوم به 
دو  شامل  سازی  ذخیره  تبخیرکننده  کرد.  استفاده  سازی  ذخیره  های  تبخیرکننده 
یا  انباره. در مرحله راه اندازی  هسته است: یک هسته تبخیرکننده و یک هسته 
در هنگام کار موتور، مبرد در هر دو هسته جریان می یابد. در این بین، یک ماده 
پنهان در تبخیرکننده تا حدی خنک می شود که منجمد می گردد. به این ترتیب به 

یک باتری خنک کننده تبدیل می شود. 

در مرحله توقف، موتور خاموش است و در نتیجه کمپرسور به کار نمی افتد. هوای 
گرم عبور کرده از تبخیرکننده سرد می شود و تبادل گرما صورت می گیرد. این تبادل 
تا زمانی که ماده پنهان کاماًل ذوب شود، ادامه می یابد. پس از اتمام سفر، این 
روند دوباره شروع می شود تا تبخیرکننده ذخیره سازی پس از گذشت تنها یک 

دقیقه بتواند دوباره هوا را خنک کند. 

در مورد خودروهایی که تبخیرکننده ذخیره سازی ندارند، موتور باید پس از مدت 
زمان توقف کوتاه در هوای بسیار گرم مجدداً شروع به کار کند. این تنها راه برای 
خنک نگهداشتن فضای داخلی است. تهویه هوای داخل خودرو در صورت لزوم 

شامل گرم کردن محفظه مسافر نیز خواهد بود. 

در خودروهای هیبریدی کامل، موتور احتراق داخلی در هنگام رانندگی با استفاده 
از موتور الکتریکی خاموش می شود. گرمای باقی مانده موجود در مدار آب فقط 
عنوان  به  است.  کافی  داخلی  فضای  کردن  گرم  جهت  کوتاه  زمانی  مدت  برای 
عملکرد  و  شوند  می  روشن  باال  ولتاژ  هوای  کمکی  های  هیتر  پشتیبانی،  وسیله 
گرمایش را به عهده می گیرند. این عمل شبیه به عملکرد سشوار است: هوایی که 
توسط پنکه داخلی کشیده می شود با عبور از المنت های گرمایش گرم می شود و 

سپس به فضای داخلی منتقل می گردد.

تهویه هوای داخلی

نمودار شماتیک تبخیرکننده ذخیره سازی: )1( هسته تبخیرکننده با عمق 40 میلی 
پنهان،  15 میلی متر، )3( مبرد، )4( ماده  با عمق  متر، )2( هسته ذخیره سازی 

)5( پرچ کور

تبخیرکننده ذخیره سازی

قوانین اصلی برای کار بر روی خودروهای الکتریکی و هیبریدی/ 
تهویه هوای داخلی



1617

عملکرد
خودروهای دارای تکنولوژی هیبرید کامل از کمپرسورهای الکتریکی با ولتاژ باال استفاده می کنند که به موتور احتراق 

داخلی وابسته نیستند. این مفهوم نوآورانه از سیستم محرکه باعث می شود عملکردهایی صورت بگیرد که منجر به 
افزایش آسایش بیشتر در اثر تهویه هوا در خودرو خواهد شد.

کمپرسور تهویه هوا 
با ولتاژ باال

قبل از شروع سفر می توانید فضای داخلی گرم شده را تا دمای مطلوب از قبل 
خنک کنید. این قابلیت را می توان از طریق کنترل از راه دور فعال کرد. 

فرایند خنک کردن در حین سکون فقط در صورت کافی بودن شارژ باتری امکان 
پذیر است. کمپرسور با کمترین میزان خروجی ممکن و با در نظر گرفتن الزامات 

تهویه هوا کنترل می شود. 

در کمپرسورهای ولتاژ باال که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند، نیرو با تنظیم 
سرعت در بازه های 50 دور در دقیقه، تنظیم می گردد. بنابراین لزومی ندارد یک 

کنترل داخلی در اختیار داشت. 

ای  تسمه  کمپرسورهای  حوزه  در  عمدتاً  که  گیر  زاویه  صفحه  اصل  خالف  بر 
استفاده می شود، کمپرسورهای ولتاژ باال برای فشرده سازی مبرد از اصل غلتش 
کاهش  درصد   20 وزن حدود  که  است  این  کار  این  مزایای  کنند.  می  استفاده 

می یابد و به همان میزان کاهش جابجایی رخ می دهد، با اینکه خروجی یکسان 
است. 

از ولتاژ DC بیش از 200 ولت برای تولید مقدار مناسب گشتاور جهت به حرکت 
ولتاژ  این بخش خودرو  - که در  استفاده می شود  الکتریکی  درآوردن کمپرسور 
 DC بسیار باالیی است. اینورتر نصب شده در واحد موتور الکتریکی، این ولتاژ
را به ولتاژ AC سه فاز مورد نیاز موتور الکتریکی بدون جاروبک تبدیل می کند. 
پیچ  سیم  و  اینورتر  از  انتقال حرارت الزم  به سمت مکش،  مبرد  برگشت  جریان 

موتور را تسهیل می کند.

مقایسه
مدیریت دمای باتری

زیرا  است.  هیبریدی ضروری  و  الکتریکی  برای عملکرد خودروی  باتری  وجود 
تأمین کند.  را  اطمینان  با  توأم  و  برای راندن سریع  انرژی الزم  زیاد  باید مقدار 
بیشتر آنها باتری های لیتیوم یونی و نیکل فلزی هیبرید با ولتاژ باال هستند. این 

مسئله باعث کاهش بیشتر اندازه و وزن باتری های خودرو هیبریدی می شود. 

الزم است باتری های مورد استفاده در یک محدوده دمایی مشخص کار کنند. 
می  کاهش  باالتر  یا  گراد  سانتی  درجه   40+ عملکرد  دمای  در  آنها  عمر  طول 
یابد، در حالی که در دمای کمتر از 0 درجه سانتی گراد راندمان افت می کند و 
خروجی کمتر می شود. عالوه بر این، اختالف دما بین هریک از سلول ها نباید از 

مقدار خاصی بیشتر شود. 

بارهای کوتاه اوج مرتبط با جریان های زیاد مثاًل ناشی از بازیابی و تقویت منجر 
به افزایش قابل توجه دمای سلول ها می شود. همچنین، دمای زیاد فضای آزاد 
در ماه های تابستان می تواند به معنای آن باشد که دما به سرعت به دمای بحرانی 

40 درجه سانتی گراد خواهد رسید. عواقب این افزایش دما کاهش سریع تر طول 

عمر و از کار افتادن زودرس باتری است. سازندگان خودروها تالش می کنند عمر 
محاسبه شده باتری معادل عمر خودرو )حدود هشت تا ده سال( باشد. بنابراین، 
مقابله با فرایند کاهش طول عمر تنها با یک سیستم مدیریت دمای مناسب امکان 

پذیر است. تاکنون از سه گزینه مختلف مدیریت دما استفاده شده است. 

مدیریت دمای 
بــاتـری

هوا از داخل کابین خودرو که تهویه شده است کشیده می شود و برای خنک 
کردن باتری مورد استفاده قرار می گیرد. هوای خنک کشیده شده از داخل کابین 

دمایی کمتر از 40 درجه سانتی گراد دارد. این هوا در اطراف سطوح در دسترس 
بسته باتری گردش می کند.

گزینه 1

کمپرسور تهویه هوا با ولتاژ باال/ 
مدیریت دمای باتری
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دمای صحیح برای باتری هایی با ظرفیت باالتر نقش کلیدی دارد. بنابراین، در 
دماهای بسیار پایین، گرمایش بیشتر باتری ضروری است تا بتوان آن را به محدوده 
تنها راه برای دستیابی به محدوده حرکت مناسب در  دمای ایده آل رساند. این 

هنگام سفر با »سیستم محرکه الکتریکی« است. 

ادغام می  ثانویه  باتری در یک مدار  این گرمایش اضافی،  برای فراهم ساختن 
شود. این مدار تضمین می کند که دمای عملیاتی ایده آل بین 15 درجه سانتی 
گراد تا 30 درجه سانتی گراد همواره حفظ شود. مایع خنک کننده که از آب و 
گلیکول ساخته شده است )مدار سبز(، از طریق صفحه خنک کننده ای که وارد 
کننده می  مایع خنک  تر،  پایین  یابد. در دماهای  باتری شده، جریان می  هسته 
تواند به سرعت توسط هیتر گرم شود تا به دمای ایده آل برسد. در هنگام استفاده 
از عملکردهای هیبریدی و با افزایش دمای باتری، هیتر خاموش می شود. سپس 
مایع خنک کننده را می توان از طریق یک خنک کننده باتری واقع در قسمت 
جلوی خودرو یا یک رادیاتور دمای پایین و با استفاده از جریان هوای خودرو در 

حین حرکت به جلو خنک کرد. 

کافی  بیرون  باالی  دمای  به  توجه  با  باتری  کننده  توسط خنک  اگر خنک کردن 
نباشد، مایع خنک کننده از طریق چیلر جریان می یابد. به این ترتیب مبرد سیستم 
فضایی  در  را  گرما  توان  می  این،  بر  می شود. عالوه  تبخیر  هوای خودرو  تهویه 
بسیار فشرده و با چگالی باال از طریق مدار ثانویه مبرد تبخیرکننده منتقل کرد. به 
این ترتیب، خنک کردن بیشتر مایع خنک کننده انجام می شود. به لطف استفاده 
از مبدل حرارتی ویژه، می توان با کارآمدترین دامنه دمایی از باتری استفاده نمود.

گزینه 3

این روش دارای معایب زیر است:

n  .اثر خنک کنندگی کم

n  هوای مکش شده از داخل کابین نمی تواند برای کاهش یکنواخت دما مورد
استفاده قرار گیرد. 

n  .تالش قابل توجهی برای هدایت هوا مورد نیاز است

n  .صداهای آزاردهنده احتمالی در کابین به دلیل وجود دمنده

n  .ارتباط مستقیمی بین کابین مسافر و باتری از طریق کانال های هوا وجود دارد
باتری(  از  گاز  زیاد  مثال، ساطع شدن  )به عنوان  ایمنی  به دالیل  این مسئله 

مشکل ساز است. 

n  یکی دیگر از عواملی که نباید آن را فراموش کرد، خطر ورود گرد و غبار به
داخل باتری است زیرا هوای داخل خودرو نیز حاوی گرد و غبار است. گرد 
و غبار بین سلول ها رسوب کرده و به همراه رطوبت میعان کرده یک الیه رسانا 

را تشکیل می دهد. این الیه بروز نشت جریان در باتری را تسهیل می کند.

برای جلوگیری از این خطر، هوای ورودی فیلتر می شود. طبق یک گزینه دیگر، خنک کردن هوا را می توان توسط یک واحد تهویه هوای کوچک جداگانه مشابه سیستم 
های تهویه هوای عقب در خودروهای لوکس انجام داد.

یک صفحه تبخیرکننده ویژه در داخل سلول باتری به سیستم تهویه هوا در خودرو 
متصل می شود. این کار با استفاده از آنچه که به عنوان »فرآیند تقسیم« در دو 
سمت پرفشار و کم فشار از طریق خطوط لوله و دریچه انبساط شناخته می شود، 
انجام می گردد. این بدان معنی است که تبخیرکننده داخلی و صفحه تبخیرکننده 
می  متصل  مدار  به یک  کند،  می  معمولی عمل  تبخیرکننده  مانند یک  که  باتری 

شوند. 

وظایف مختلف این دو تبخیرکننده منجر به الزامات متفاوتی برای جریان مبرد می 
شود. هدف سیستم خنک کننده داخلی این است که نیازهای آسایش مسافران را 
برآورده کند، اما باتری ولتاژ باال باید بسته به وضعیت رانندگی و دمای محیط با 

شدت های مختلف خنک گردد. 

برای رعایت این الزامات، مقدار مبرد تبخیر شده به کنترل پیچیده ای نیاز دارد. 
باتری، سطح  در  آن  گنجانده شدن  نتیجه  در  و  تبخیرکننده  ویژه صفحه  طراحی 
تماس زیادی را برای انتقال حرارت ایجاد می کند. این بدان معنی است که می 

40 درجه سانتی گراد بیشتر  توان تضمین کرد که دما از حداکثر دمای بحرانی 
نخواهد شد. 

هنگامی که دمای بیرون بسیار پایین باشد، ممکن است افزایش دمای باتری برای 
15 درجه سانتی گراد الزامی باشد. با این  رساندن آن به دمای ایده آل حداقل 
حال، صفحه تبخیرکننده در این شرایط نمی تواند کمکی کند. باتری سرد نسبت 
به باتری در دمای مناسب از قدرت کمتری برخوردار است. همچنین شارژ باتری 
هنگامی که دما به طور قابل توجهی کمتر از حد انجماد باشد کار دشواری است. 
در یک هیبرید متوسط، این وضعیت قابل تحمل است: در وضعیت های شدید، 
عملکرد هیبرید فقط با ظرفیت محدودی در دسترس قرار خواهد گرفت. با این 
حال، هنوز هم می توان با استفاده از موتور احتراق داخلی رانندگی کرد. اما در 
یک خودروی الکتریکی دارای باتری، باید یک هیتر باتری تعبیه شود تا خودرو 

بتواند در هر شرایطی در زمستان راه اندازی شود و بتوان با آن رانندگی نمود.

گزینه 2

مدیریت دمای 
بـاتــری
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توجه
 صفحات تبخیرکننده که مستقیماً در باتری گنجانده شده اند را نمی توان به صورت مجزا تعویض کرد. 

بنابراین، در صورت آسیب دیدن، الزم است کل باتری تعویض گردد
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حقایق کلیدی
برای نگهداری و تعمیر سیستم های پیچیده، به ویژه سیستم های مدیریت حرارتی 
که در خودروهای الکتریکی و هیبریدی وجود دارد، آموزش مداوم ضروری است. 
به عنوان مثال، در آلمان، کارکنانی که روی این قبیل سیستم های ولتاژ باال کار 
می کنند ملزم به گذراندن یک دوره آموزشی دو روزه هستند تا به »متخصص کار 

ایمن بر روی خودروهای ولتاژ باال )HV(« تبدیل شوند. 

این دوره به شرکت کنندگان می آموزد که خطرات کار بر روی چنین سیستم هایی 
و همچنین نحوه خاموش کردن جریان تمام سیستم در حین کار کردن را تشخیص 
دهند. افرادی که آموزش های الزم را دریافت نکرده اند اجازه کار کردن بر روی 
سیستم های ولتاژ باال و اجزای آنها را ندارند. تعمیر یا تعویض قطعات برقدار 

ولتاژ باال )باتری ها( به تخصص ویژه ای نیاز دارد.

آموزش بیشتر برای 
تعمیر خودروهای 

الکتریکی و هیبریدی
تعمیر و نگهداری خودروهای 

الکتریکی و هیبریدی
ای  ویژه  توجه  باید  نیز  تعمیر  کارهای  و  معمول  های  بازرسی  انجام  هنگام  در 
صورت بگیرد )به عنوان مثال در سیستم های اگزوز، الستیک ها و کمک فنرها و 
در هنگام تعویض روغن و الستیک(. این کار فقط باید توسط کارکنانی انجام شود 
که توسط »متخصص کار ایمن بر روی خودروهای ولتاژ باال« در مورد خطرات 
اند.  راهنمایی شده  آن  براساس  و  اند  دیده  آموزش  باال  ولتاژ  این سیستم های 
داشته  مطابقت  خودرو  سازنده  مشخصات  با  که  ابزارهایی  از  استفاده  همچنین 

باشد ضروری است. 

بهره  زمینه  در  درگیر  کارکنان  کلیه  به  هستند  موظف  خودروسازی  های  شرکت 
برداری، نگهداری و تعمیر خودروهای الکتریکی و هیبریدی آموزش بدهند. لطفاً 

به شرایط مختص به کشور توجه داشته باشید.

نکات تعمیرگاه

کمک در صورت خرابی، بکسل 
کردن و راه اندازی مجدد 

خودروهای الکتریکی و هیبریدی 
رانندگان خودروهای دارای سیستم های ولتاژ باال )HV( - حتی در صورت خرابی 
ندارند.  قرار  الکتریکی  مستقیم  خطرات  گونه  هیچ  معرض  در   - خود  خودروی 
اقدامات زیادی توسط سازندگان خودروها جهت تضمین امنیت سیستم ولتاژ باال 
باال که  تعمیر خودروهای دارای سیستم های ولتاژ  به  انجام شده است. کمک 
خراب شده اند نیز خطری ندارد، به شرطی که مداخله در سیستم ولتاژ باال برای 

برطرف کردن نقص ضرورتی نداشته باشد. 

با این حال در صورت خرابی یا بکسل کردن خودروهای آسیب دیده در تصادف 
یا بیرون آوردن آنها از برف و آب خطراتی وجود دارد. اگرچه ایمنی این خودروها 
الکتریکی  قوس  یا  الکتریکی  شوک  از  ناشی  خطرات  برابر  در  محافظت  برای 
بسیار زیاد است، اما همه موارد آسیب کاماًل یا 100% ایمن نیست. در صورت 
تردید، باید اطالعات مربوطه سازنده خودرو در نظر گرفته شده یا درخواست گردد.

آموزش بیشتر برای تعمیر خودروهای الکتریکی و هیبریدی/
نکات تعمیرگاه

 آموزش مدیریت 
:MAHLE حرارتی

از  اعم  افراد  همه  برای  را  مناسب  آموزشی  دوره   MAHLE Aftermarket

کارآموزان، مکانیک های تجربی، مکانیک های ارشد یا مهندسین ارائه می دهد.

ای  ویژه  های عملی  آموزش  نظری،  تدریس  بر  MAHLE Aftermarket عالوه 

را در زمینه جلوگیری از صدمه دیدن خودروهای سواری و کامیون ها و همچنین 
ماشین آالت کشاورزی و ساختمانی ارائه می دهد.

انتخاب  را  موضوع  شما  هستیم:  پذیر  انعطاف   ،MAHLE Aftermarket در  ما 
انجام  کجا  در  و  زمانی  چه  در  باید  ها  آموزش  گویید  می  ما  به  کنید،  می 
تجاری  شریک  با  است  کافی  داد.  خواهیم  را  کارها  بقیه  ترتیب  ما  و   شود 

MAHLE Aftermarket خود صحبت کنید یا مستقیماً با ما به این آدرس تماس 

ma.training@mahle.com :بگیرید

MAHLE Aftermarket مشتاقانه منتظر هستند تا رویدادهای  کارشناسان فنی 
جالب و هیجان انگیزی را برای شما ترتیب دهند. 

n  مدیریت حرارتی در موتورهای احتراقی مدرن

n  تکنولوژی های جدید: فرصت ها و چالش ها در موتورهای مدرن

n گواهی صالحیت در زمینه تهویه هوا

ابزارهای کار بر روی سیستم های ولتاژ باال
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تعمیرگاه

n  .با توجه به حروف درج شده روی داشبورد یا خودرو

n  با توجه به کابل های ولتاژ باالی نارنجی )به شکل مراجعه کنید(. به عنوان
یک قاعده کلی: اجزای سیستم ولتاژ باال یا کابل های نارنجی را لمس نکنید. 

n .)بر اساس عالئم مندرج روی اجزای سیستم ولتاژ باال )به شکل مراجعه کنید

از کجا بفهمم خودرو دارای سیستم ولتاژ باال است؟

اجزای ولتاژ باال در محفظه موتور

چه کسی مجاز به ارائه کمک در زمان خرابی خودرو 
است؟ 

کمک به خودروهای الکتریکی و هیبریدی در زمان خرابی می تواند توسط هر 
بنابراین، هر کسی  ارائه شود.  باشد،  ویژه  منظور واجد شرایط  این  به  که  کسی 
که در هنگام خرابی خودرو کمک می کند، در خصوص طراحی و بهره برداری 

و  الزامات  کند.  می  دریافت  آموزش  باال  ولتاژ  سیستم  دارای  خودروهای  از 
می  اعمال  غیرالکتریکی«  »کارهای  مورد  در  کشور  به  مربوط  خاص  مقررات 
به شماره   )DGUV( آلمان بیمه حوادث اجتماعی  آلمان، نشریه   شود. )در مورد 
 BGI )قباًل  باال؛  ولتاژ  های  سیستم  دارای  خودروهای  روی  بر  کار  صالحیت   

8686( اعمال می شود. لطفاً به شرایط مختص به کشور توجه داشته باشید.(

اولین قدم ها برای کمک در کنار جاده؟

n  احتیاط: سیستم های دارای فرستنده و گیرنده در هنگام( بردارید  را  سوئیچ 
نزدیک شدن به طور خودکار روشن می شوند( و سپس جداکننده باتری ولتاژ 

باال را بکشید. 

n  .به صورت چشمی بررسی کنید که آیا اجزای سیستم ولتاژ باال آسیب دیده اند

n  باید توسط این کار فقط  ندهید.  انجام  باال  هیچ کاری را روی اجزای ولتاژ 
افرادی انجام می شود که واجد شرایط کار بر روی خودروهای دارای سیستم 
اجزای  که  کند  می  صدق  مواردی  در  همچنین  مسئله  این  باشند.  باال  ولتاژ 
یا در حین تعمیر خرابی، مشخص گردد  باشند  باال آسیب دیده  سیستم ولتاژ 

که آسیب دیده اند. 

n  پس از خاموش کردن سیستم ولتاژ باال، ممکن است ولتاژ باقی مانده نیز وجود
دقیقه  چندین  است  ممکن  سازنده خودرو  به  بسته  مسئله  این   - باشد  داشته 

طول بکشد.

جداکننده

در هنگام باتری به باتری کردن، بکسل کردن و بیرون آوردن - چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟

باتری به باتری کردن

توان  می  را  فقط چند خودرو  است.  های سازنده ضروری  دستورالعمل  رعایت 
از طریق سیستم الکتریکی خودرو VDC 24/12 باتری به باتری کرد. ولتاژهای 
شوند  نمی  تخلیه  مداوم  تخلیه  های  مقاومت  طریق  از  که  خطرناکی  باقیمانده 
ممکن است حتی پس از خاموش شدن نیز وجود داشته باشند. قبل از باز کردن، 
دستورالعمل های موجود در دفترچه راهنما و/یا اطالعات فنی سازنده خودرو را 

رعایت کنید.

بکسل کردن و بیرون کشیدن

n  )بر روی خودروی حامل )خودروی سکودار معمواًل  دیده  آسیب  خودروهای 
قابل بارگیری هستند. 

n  .در هنگام بکسل کردن با میله یا کابل، باید مشخصات سازنده رعایت شود

n  برای بیرون کشیدن ایمن خودروها، باید تمام اقدامات فصل »کمک ایمن به
خودروهای الکتریکی« در نظر گرفته شود. 

n  اجزای از  بکسل شده/بیرون کشیده می شود، هیچ یک  وینچ  با  اگر خودرو 
سیستم ولتاژ باال نباید در قسمت نقاط اتصال قرار داشته یا آسیب دیده باشد. 
همین مسئله در هنگام بلند کردن با جک یا جرثقیل بارگیری نیز صدق می کند.

اقدام در صورت بروز تصادف

n  در صورت بروز تصادف، در بیشتر موارد سیستم ولتاژ باال در هنگام فعال شدن
کیسه هوا خاموش می شود. این مسئله تقریباً در مورد تمام خودروهای مسافری 

صدق می کند، اما لزوماً در مورد خودروهای تجاری این گونه نیست. 

n  برای اینکه بتوانید به شکلی ایمن کار کنید، باید تمام اقدامات فصل »قوانین
اصلی برای کار بر روی خودروهای الکتریکی و هیبریدی« در نظر گرفته شوند. 

n  باتری سیستم منفی  ترمینال  کنند که  یا تجویز می  توصیه  از سازندگان  برخی 
بیشتر را در  توانید اطالعات  VDC قطع شود )می   24/12 الکتریکی خودرو 

دستورالعمل های نجات مربوطه مشاهده کنید(. 

n  اگر باتری های ولتاژ باال یا خازن های ولتاژ باال )دستگاه های ذخیره کردن
یا تکه تکه شوند،  اثر تصادف آسیب دیده  انرژی در خودروهای تجاری( در 
خطر ویژه ای رخ می دهد. برای ارائه کمک در این موارد باید با آتش نشانی 

تماس گرفته شود. در هنگام کار با باتری های ولتاژ باالی آسیب دیده، استفاده 
از تجهیزات حفاظت شخصی مناسب )محافظ صورت، دستکش های محافظ 

برای کار با ولتاژ( ضروری است. 

n  مایعات ریخته شده باتری ممکن است بسته به نوع باتری، خورنده یا تحریک
کننده باشند. در تمام موارد باید از تماس اجتناب شود. بعد از تصادف، ممکن 
بگیرند.  آتش  داخلی  های  واکنش  اثر  در  بعداً  باال  ولتاژ  های  باتری  است 

بنابراین خودروهای آسیب دیده نباید در فضاهای محصور پارک شوند.


