
31

فصل 2

یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری  اطالعات و ارتباطات



32

برخی از سبک های یادگیری )روش یادگیری شما چگونه است؟(

یادگیری از طریق تصاویر و شکل ها و درک پدیده های بصری1. دیداری )تجسم فضایی(

یادگیری از طریق گوش فرا دادن به صدا و موسیقی2. شنیداری

یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن3. شفاهی )کالمی(

یادگیری از طریق لمس کردن، تمرینات عملی وتحرک داشتن٤. جنبشی )لمسی(

یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدالل کردن٥. استداللی )ریاضی(

یادگیری به صورت جمعی و گروهی و از کار کردن با دیگران لذت بردن٦. برون فردی

یادگیری به تنهایی و به دور از جمع٧. درون فردی

دیدن و شنیدن 2٠ درصد

ارائه دادن/ نشان دادن 3٠ درصد

بحث گروهی ٥٠ درصد

انجام کار ٧٥ درصد

آموزش دیگران/ به کارگیری آموخته ها ٩٠ درصد

مخروط یادگیری ـ چند درصد آنچه را…… به یاد می آورید.
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شنیدن
٥  درصد

خواندن1٠درصد



33

فرهنگ لغت تصویری
»تعمیر  کتاب های  به  مربوط  می کنید  مالحظه  بخش  این  در  که  تصاویری  گرامی  هنرجوی 
جعبه دنده و دیفرانسیل« و »تعمیرات سیستم تعلیق، فرمان ترمز« می باشد که در متن کتاب نیز 
به صورت ترجمه شده استفاده شده است. در اینجا جهت آشنایی با مترادف انگلیسی قطعات و 
اصطالحات تصویر ترجمه نشده برخی از آنها می آید. الزم به ذکر است آشنایی با این اصطالحات 

کمک بسیاری در خواندن راهنمای تعمیرات خودروهای روز خواهد کرد.

مجموعه موتور



3٤

مجموعه شاتون

مکانیزم سوپاپ



3٥

سیستم تایپت هیدرولیک

سیستم خنک کاری
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سیستم روغن کاری

VVT سیستم
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سیستم انژکتوری

پمپ بنزین برقی
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مجموعه انژکتور سیستم بنزینی و سیستم دیزل



3٩

کالچ

صفحه کالچ



٤٠

Dual clutch Transmission )DCT(                          گیربکس دو کالچه

Synchroniser mechanismمکانیزم سنکرونیزه جعبه دنده



٤1

گاردان

مفصل چهارشاخه ای



٤2

دیفرانسیل

PARTS NAMEKEY MARKPARTS NAMEKEY MARK

COVER DUST
BOOT (BJ)
JOINT & SHAFT ASSY (BJ)

H
J
K

BAND. BOOT
BAND BOOT
BOOT (DOJ)
CLIP
JOINT ASSY (DOJ)
SNAP RING
GREASE PARCKKAGE

A
B
C
D
E
F
G

NOTE: ABOVE PARTS WITH KEY MARKS MUST BE SUPPLIED IN KIT.



٤3

بدنه تایر

تایر و رینگ



٤٤

توپی چرخ

ترمز
سیلندر اصلی



٤٥

بوستر

ترمز کفشکی



٤٦

ترمز دیسکی

تعلیق:
مکانیزم تعلیق مک فرسون



٤٧

اجزای تعلیق مک فرسون



٤8

فرمان
مکانیزم فرمان با جعبه فرمان ساچمه ای

مکانیزم فرمان با جعبه فرمان چرخ دنده شانه ای



٤٩

نمونه ای از نقشه مدار الکتریکی خودرو
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A: نشان دهنده منفی )بدنه(
B: شماره قطعه
C: شماره سیم

D: شماره پایه سوکت
E: شماره فیوز

G: نشان دهنده اطالعات ارسالی به قسمت های دیگر
H: نشان دهنده یک سیم وابسته به تجهیزات خودرو

I: نمایانگر تعداد پایه های کانکتور
J: رنگ کانکتور

نمونه ای از انواع نقشه های الکتریکی

شماتیک دیاگرام ها و روش خواندن آن

A

H
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نقشه محل بستن و روش خواندن آنها

2: نمایانگر یک اتصال داخلی
4: نمایانگر یک اتصال

I: نمایانگر تعداد پایه های کانکتور
J: رنگ کانکتور

K: شماره اتصال داخلی
Q: جزئیات را در صفحه نشان دهنده ها ببینید

R جزئیات C1 را در پنل C ببینید
S: جزئیات را در پنل های مختلف دنبال کنید

T: مشخصات دسته سیم



٥2

دیاگرام دسته سیم ها و روش خواندن آنها

1: نمایانگر یک حالت ویژه از یک اتصال وابسته به تجهیزات خودرو
2: نمایانگر قسمتی از اتصال داخلی
3: نمایانگر یک اتصال داخلی کامل

٤: نمایانگر یک اتصال
A: نمایانگر یک نقطه منفی )بدنه(

B: شماره قطعه
C: شماره سیم

D: شماره پایه کانکتور
E: شماره فیوز

F: نماد قطعه
H: نمایانگر یک سیم وابسته به تجهیزات خودرو

I: تعداد پایه های کانکتور
J: رنگ کانکتور

K: شماره اتصال داخلی
L: تعداد پایه های اتصال داخلی

M: رنگ اتصال داخلی
O: شماره مدول

P: مشخصات دسته سیم



٥3

فصل 3

دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات



٥٤

شکل هندسیمساحتحجم

hV (A A A A )= × + + ×1 2 1 هرم ناقص23

  h V  (D d D d)π×
= × + + ×2 2

12
M sA (   h ) /   (D d)= π× × مخروط ناقص2+

d hV h ( )= π× × −2
2 3

OA h ( d h)= π× × × −2
عرق چین، برش 

وتری کره

جدول تکمیلی محاسبه مساحت اشکال هندسی
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 عالئم فرمول، عالئم ریاضی

DIN 13٠٤-1 )1٠-٩٩٤3( طبق عالئم فرمول

عالئم معنی عالئم معنی عالئم معنی

طول، سطح، حجم، زاویه

l
b
h
s

 طول
عرض
ارتفاع

مسافت

r, R
d, D
A, S

V

شعاع
قطر

مساحت، سطح مقطع
حجم

α, β, γ
Ω
λ

زاویه مسطح
زاویه فضایی

طول موج

مکانیک

m
ml

mn

ϱ
J
p

pabs

pamb

pe

جرم
جرم طولی )جرم واحد طولی(
جرم سطحی )جرم واحد سطح(

جرم مخصوص 
ممان اینرسی درجه 2

فشار
فشار مطلق

 فشار هوا، فشار جو
فشار نسبی

F
FG, G

M
T

Mb

σ
τ
ε
E 

نیرو
نیروی وزن

گشتاور چرخشی
گشتاور پیچشی
گشتاور خمشی

تنش نرمال
تنش برشی

درصد تغییر طول نسبی
مدول االستیسیته

G
μ, f
W
I

W, E
Wp, Ep

Wk, Ek

P
η

مدول برشی، مدول یانگ
ضریب اصطکاک

ممان سطحی محوری
ممان سطحی محوری درجه2

 کار، انرژی
انرژی پتانسیل
انرژی جنبشی

توان
بازده

زمان

t
T
n

زمان، مدت زمان
پریود، مدت زمان تناوب

دوره فرکانس دورانی

f, ν
v, u
ω

فرکانس
سرعت

سرعت زاویه ای

a
g
α

Q, V, qv

شتاب
شتاب ثقل آزاد، شتاب جاذبه

شتاب زاویه ای
گذر حجمی، دبی

الکتریسیته

Q
V, U

C
I

بار، مقدار الکتریسیته
ولتاژ

ظرفیت
شدت جریان

L
R
ϱ
γ, χ

 اندوکتانس،
خود القایی

مقاومت
مقاومت مخصوص

 قابلیت رسانایی
الکتریکی

X
Z
φ
N

مقاومت راکتانس
مقاومت ظاهری

زاویه جابه جایی فاز
تعداد حلقه
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عالئم فرمول، عالئم ریاضی

DIN 13٠٤-1 )1٠-٩٩٤3( طبق عالئم فرمول

عالئم معنی عالئم معنی عالئم معنی

گرما

T, Θ
ΔT, Δt, Δϱ

t, ϑ
αl, α

دمای ترمودینامیکی
اختالف دما

دمای سلسیوس
ضریب انبساط حرارتی طولی

Q
λ
α
k

گرما، مقدار گرما
قابلیت رسانایی گرما
ضریب انتقال گرما 

ضریب عبور گرما

Φ, Q
a
c

Hu

جریان گرما
رسانایی گرما

ظرفیت گرمایی ویژه
قدرت گرمایی ویژه

نور، تابش الکترومغناطیسی

Ev
شدت روشنایی f

n
فاصله کانونی

ضریب شکست
Ie

Qe, W
شدت تابش

انرژی تابشی

صوت

p
c

فشار صوت
سرعت صوت

LP

I
سطح فشار صوت

شدت صوت
N
LN

بلندی صدا
سطح صوت

DIN 13٠2 )1٩٩٩-12( عالئم ریاضی                                                                                                 طبق

عالئم روش خواندن عالئم روش خواندن عالئم  روش خواندن

≈


...

∞

تقریباً مساوی، گرد، تقریب
مطابق است

و غیره، تا
بی نهایت

~
ax

n

متناسب
 x توان ،x به توان a

a پایه
جذر )ریشه دوم(

ریشه nام

log
lg
ln

e

لگاریتم )عمومی(
لگاریتم پایه 10

لگاریتم طبیعی یا نپرین 
)e پایه(

عدد آویلر، نپرین )...
)e=2,718

=
≠
def

>

مساوی
نامساوی

طبق تعریف مساوی است
کوچکتر از

|x|
⊥

||
↑↑

x قدر مطلق
عمود بر

موازی است با
موازی و هم جهت

sin
cos
tan
cot

سینوس
کسینوس

تانژانت
کتانژانت

≤
>
≥
+

کوچکتر از یا مساوی
بزرگتر از

بزرگتر از یا مساوی
جمع، به عالوه

↑↓





≅

موازی و مخالف جهت
زاویه
مثلث

منطبق، همسان

)  (, [  ],{ }
π

پرانتز، کروشه، آکالد باز 
و بسته

)π = 3,14159( عدد پی

-
×

-, /, ;
∑

تفریق، منها
ضربدر، ضرب

تقسیم، بخش بر
جمع

Δx

%
%%

x دلتا
)اختالف دو مقدار(

درصد
در هزار

AB

AB

a', a"
a1, a2

AB طول پاره خط
AB طول کمان
a پریم، a زگوند

a یک، a دو
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      ثابت ها و جداول فصل1    

کمیتنام التین کمیتنمادواحدکمیتنام التین کمیتنمادواحد

کیلوگرم بر 
متر مکعب

ρDensityمترچگالیLLengthطول

جرمmmassکیلوگرمسرعتVVelocityمتر بر ثانیه

متر بر 
مجذور ثانیه

Aaccelerationثانیهشتابttimeزمان

دماTTempretureکلویننیروFForceنیوتن

I CurrentآمپروزنWWeightنیوتن
Intensity

جریان 
الکتریکی

مقاومت RResistanceاهمفشارPPressureپاسکال
الکتریکی

Q Thermalژول
Energy

انرژی 
VVoltageولتحرارتی

اختالف 
پتانسیل 
الکتریکی

مساحتAAreaمترمربع

حجمVVolumeمتر مکعب
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تبدیل واحدهای طول میلی متر

میلی متر سانتی متر متر کیلومتر اینچ فوت یارد مایل
mm cm m km in ft yd mi

1 0/1 0/001 0/000001 0/03937 0/003281 0/001094 6/21e-07

10 1 0/01 0/00001 0/393701 0/032808 0/010936 0/000006

1000 100 1 0/001 39/37008 3/28084 1/093613 0/000621

1000000 100000 1000 1 39370/08 3280/84 1093/613 0/621371

25/4 2/54 0/0254 0/000025 1 0/083333 0/027778 0/000016

304/8 30/48 0/3048 0/000305 12 1 0/333333 0/000189

914/4 91/44 0/9144 0/000914 36 3 1 0/000568

1609344 160934/4 1609/344 1/609344 63360 5280 1760 1

تبدیل واحدهای سطح

میلی متر مربع سانتی متر مربع متر مربع اینچ مربع فوت مربع یارد مربع

mm2 cm2 m2 in2 ft2 yd2

1 0/01 0/000001 0/00155 0/000011 0/000001

100 1 0/0001 0/155 0/001076 0/00012

1000000 10000 1 1550/003 10/76391 1/19599

654/16 6/4516 0/000645 1 0/006944 0/000772

92903 929/0304 0/092903 144 1 0/111111

836127 8361/274 0/836127 1296 9 1
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تبدیل واحدهای حجم

 سانتی متر
مکعب متر مکعب لیتر اینچ مکعب فوت مکعب )us( گالن گالن 

)عمومی(
بشکه 
)نفت(

cm3 m3 ltr in3 ft3 US gal lmp. gal US brl

1 0/000001 0/001 0/061024 0/000035 0/000264 0/00022 0/000006

1000000 1 1000 61024 35 264 220 6/29

1000 0/001 1 61 0/035 0/264201 0/22 0/00629

16/4 0/000016 0/016387 1 0/000579 0/004329 0/003605 0/000103

28317 0/028317 28/31685 1728 1 7/481333 6/229712 0/178127

3785 0/003785 3/79 231 0/13 1 0/832701 0/02381

4545 0/004545 4/55 277 0/16 1/20 1 0/02593

158970 0/1597 159 9701 6 42 35 1

تبدیل واحدهای وزن

گرم کیلوگرم تن متریک تن کوچک تن بزرگ پوند اونس

g kg tonne shton Lton lb oz

1 0/001 0/000001 0/000001 9/84e-07 0/002205 0/035273

1000 1 0/001 0/001102 0/000984 2/204586 35/27337

1000000 1000 1 1/102293 0/984252 2204/586 35273/37

907200 907/2 0/9072 1 0/892913 2000 32000

1016000 1016 0/016 1/119929 1 2239/859 35837/74

453/6 0/4536 0/000454 0/0005 0/000446 1 16

28 0/02835 0/000028 0/000031 0/000028 0/0625 1
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جدول تبدیل فشار باال

بار  پوند/ اینچ
مربع کیلو پاسکال مگا پاسکال  کیلوگرم نیرو/

سانتی متر مربع
میلی متر 

جیوه اتمسفر

bar psi kPa MPa kgf/ cm2 mm Hg atm

1 14/50326 100 0/1 1/01968 750/0188 0/987167

0/06895 1 6/895 0/006895 0/070307 51/71379 0/068065

0/01 0/1450 1 0/001 0/01020 7/5002 0/00987

10 145/03 1000 1 10/197 7500/2 9/8717

0/9807 14/22335 98/07 0/09807 1 735/5434 0/968115

0/001333 0/019337 0/13333 0/000133 0/00136 1 0/001316

1/013 14/69181 101/3 0/1013 1/032936 759/769 1

جدول تبدیل فشار پایین

متر آب فوت آب سانتی متر جیوه اینچ جیوه اینچ آب پاسکال

mH2O ftH2O cmHg inHg inH2O Pa

1 3/280696 7/356339 2/896043 39/36572 9806

0/304813 1 2/242311 0/882753 11/9992 2989

0/135937 0/445969 1 0/39368 5/351265 1333

0/345299 1/13282 2/540135 1 13/59293 3386

0/025403 0/083339 0/186872 0/073568 1 249/1

0/000102 0/000335 0/00075 0/000295 0/004014 1
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جدول تبدیل سرعت

ثانیه/ متر دقیقه/ متر ساعت/ کیلومتر ثانیه/ فوت دقیقه/ فوت ساعت/ مایل

m/s m/min km/h ft/s ft/min mi/h

1 59/988 3/599712 3/28084 196/8504 2/237136

0/01667 1 0/060007 0/054692 3/21496 0/037293

0/2778 16/66467 1 0/911417 54/68504 0/621477

0/3048 18/28434 1/097192 1 60 0/681879

0/00508 0/304739 0/018287 0/016667 1 0/011365

0/447 68/81464 1/609071 1/466535 87/99213 1

جدول تبدیل گشتاور

نیوتن متر کیلوگرم متر فوت پوند اینچ پوند

Nm kgfm ftlb inlb

1 0/101972 0/737561 8/850732

9/80665 1 7/233003 86/79603

1/35582 0/138255 1 12

0/112985 0/011521 0/083333 1
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سیستم انتقال قدرت

سیستم انتقال قدرت چرخ دنده ای

z1 ،z3 ،z5        چرخ دنده          تعداد دندانه
n1 ،n3 ،n5                  محرک             دور
z2 ،z4 ،z6        چرخ دنده          تعداد دندانه
n2 ،n4 ،n6                 متحرک            دور
na       دور اولین چرخ دنده                     
ne     دور آخرین چرخ دنده                     
i            نسبت انتقال کل                     
i1 ،i2 ،i3...نسبت انتقال تکی                     

مثال: 
z1=?; n2=?; z2=24; n1=180/min; i=0,4

z
n / minn / min
i ,

= = =1 1800 450
0 4

n . z / min . z
n / min

= = =2 2
1

1

450 24 60
180

فرمول انتقال
n1 . z1 = n2 . n2

نسبت انتقال
a

e

z n ni
z n n

= = =2 1

1 2

نسبت انتقال کلی
...z  . z  . zi

z  . z  . z ...
= 2 4 6

1 3 5
i = i1 . i2 . i3... 

سیستم انتقال قدرت تسمه ای

d1 ،d3 ،d5                  پولی )فلکه(        قطر
n1 ،n3 ،n5                    محرک             دور
d2 ،d4 ،d6                   پولی                قطر
n2 ،n4 ،n6                    متحرک            دور
na               دور اولین پولی                     
ne             دور آخرین پولی                     
i               نسبت انتقال کل                     
i1 ،i2 ،i3 ...  نسبت انتقال تکی                      
v ،v1،v2       سرعت محیطی                     

مثال: 
d2=?; i=?; d1=240mm; n2=400/min; 
n1=600/min

n / min ,i ,
n / min

= = = =1

2

600 1 5 1 5
400 1

n  . d / min . mmd mm
n / min

= = =1 1
2

2

600 240 360
400

سرعت
v = v1 = v2

فرمول انتقال

n1 . d1 = n2 . d2

نسبت انتقال
a

e

d n ni
d n n

= = =2 1

1 2

نسبت انتقال کل
...d  . d  . di

d  . d  . d ...
= 2 4 6

1 3 5
i = i1 . i2 . i3... 

انتقال قدرت ساده

محرکمتحرک

انتقال قدرت مرکب

متحرک

محرک

انتقال قدرت ساده

انتقال قدرت مرکب

محرکمتحرک

روابط و محاسبات تخصصی محاسبات جعبه دنده



٦3

سیستم انتقال قدرت حلزونی

 z1               تعداد راه )یا نخ( حلزون             
 n1                             دور حلزون            
 z2             تعداد دندانه چرخ حلزون            
n2                       دور چرخ حلزون            
i                                نسبت انتقال             

مثال: 
n2=?; z1=3; n1=1500/min; i=25

n / minn / min
i

= = =1
2

1500 60
25

فرمول انتقال
n1 . z1 = n2 . z2

نسبت انتقال
n zi
n z

= =1 2

2 1

زیر حاصل  در جدول  بیان شده  روابط  از  تراکم  نسبت  و  جابه جایی، حجم  به  مربوط  محاسبات 
می گردند.

D = قطر سیلندر ) قطر پیستون(                            VE= حجم موتور
A = سطح سیلندر )سطح پیستون(                        K= تعداد سیلندر
S= کورس پیستون )ارتفاع مفید سیلندر(             Vc = حجم اتاق احتراق

Vs= حجم سیلندر                                              Rc = نسبت تراکم

DA π×
=

2

4
SV A S= ×

E SV V K= ×

S C
C

C

V VR
V
+

=

کار پیستون
نیروی ایجاد شده روی پیستون در کورس جابجایی پیستون را کار پیستون گویند که با آزاد شدن 
نیروی شیمیایی سوخت در مرحله کار یا انفجار ایجاد می شود. از این رو پیستون تحت این نیروی 

فشاری زیاد حرکت می کند.

W : کار پیستون برحسب ژول
)m2( سطح مقطع پیستون برحسب : A

)m( کورس پیستون بر حسب :S
)N( نیروی متوسط روی سطح پیستون بر حسب : Fm

)N/m2 ( فشار متوسط احتراق بر حسب :Pm

W= Fm.S = Pm.A.S

  

متحرک

محرک
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                           گشتاور موتور

فاصله  در  پیستون  متوسط  نیروی  ضرب  حاصل  از  عبارت است  ساده  روشی  به  موتور  گشتاور 
می آید. به دست  میل لنگ  شعاع  عمودی 

)N.M ( گشتاور موتور بر حسب :M

)N( نیروی وارد به سطح پیستون :Fm

R: شعاع میل لنگ

M= Fm.R

  

                       توان تئوری موتور
از حاصل ضرب نیروی متوسط پیستون در سرعت متوسط آن توان تئوری موتور به دست می آید 

که می توان از رابطه زیر به دست آورد. 

m
(ps)

P A s n KF V Kpi × × × ×× ×
= =

×75 75 60
 )ps( توان تئوری موتور بر حسب:Pi

)kg/cm2( فشار متوسط احتراق :Pm
)m/s( سرعت متوسط پیستون :V

K: تعداد سیلندر

m
(KW)

P A s n Kpi × × × ×
=

60000
 )KW( توان تئوری موتور بر حسب Pi

)N/cm2( فشار متوسط احتراق :Pm
K: تعداد سیلندر
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توان خروجی  یا  توان مفید موتور

مقدار توانی که از طریق فالیویل به سیستم انتقال قدرت منتقل می شود را توان مفید یا توان 
خروجی موتور گویند. این توان با استفاده از دستگاه دینامومتر قابل اندازه گیری است.

با اندازه گیری گشتاور خروجی از فالیویل در دور معینی می توان توان مفید را مطابق رابطه زیر 
محاسبه کرد.

Pe= توان مفید موتور )Ps( اسب بخار

e
M np ×

=
716

 )kg.m( گشتاور موتور برحسب =M
n= دور موتور)دور بر دقیقه(

)kw( توان مفید موتور برحسب =Pe

e
M np ×

=
9550

 )N.m( گشتاور موتور برحسب =M
n= دور موتور )دور بر دقیقه(

  

راندمان حجمی موتور:

معموالً  سیلندرهای موتور به طور کامل از هوا و سوخت پر نمی شوند. برخی از دالیل مهم پر 
نشدن سیلندرهای موتور از هوا و سوخت در زمان مکش عبارت اند از: کوچک بودن مجرای ورودی 

سوخت و هوا، کم بودن زمان مکش، لقی سوپاپ ها
راندمان حجمی عبارت است از: نسبت جرم گاز پر شده در سیلندر در شرایط عملی به جرم هوا 

و سوختی که در شرایط تئوری حجم سیلندر را پر می کند.

                                                      حجم گاز پر شده در سیلندر در حالت عملی
ηv = راندمان حجمی موتور        100 × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ηvحجم گاز پر شده در سیلندر در حالت تئوری                                                      

راندمان مکانیکی موتور

راندمان مکانیکی موتور مطابق معادلة زیر، نسبت توان خروجی به توان تئوری موتور است.    

                                                        توان خروجی موتور
ηm = راندمان مکانیکی موتور        100 × ـــــــــــــــــــــــ = ηmتوان تئوری موتور                                                         
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روابط مربوط به محاسبات حرارتی موتور
Q = m × CV
Q = V × ρ × CV
%100 = ηe + ηw + ηex + ηa

روابط مربوط به محاسبات مسافت، کار و توان ترمز

v v v va t
t a
− −

= ⇒ =0 0

v v a s− = × ×2 2
0 2

SR = V0 × tR

ST = S + SR

WBr = F × S

BrW m (V V )= −2 2
0

1
2

m (V V ) F S− = ×2 2
0

1
2

Br
Br

WP
t

=

روابط مربوط به محاسبه جرم و حجم مایع خنک کننده موتور

WVV
n

=

W

W

Q
n CP t

=
×ρ × ×∆                         

روابط مربوط به حجم سوخت مصرفی موتور و مصرف ویژه

em.cv.Pi
t
η

=

e

.
Pi m.cv.= η

e
e

.
mb
p

=

روابط مربوط به نیروی مقاوم در برابر حرکت
FR = FR.r ± Far ± Fsl

FR.r = K × W در جاده مسطح
FR.r = K × W × cos ∝ در جاده شیب دار
Far = 0/048 × CW × A × v'2

v' = v ± vw
A = B × H

Fsl = w × sin ∝
Fa = w × z

Fpl = FR + Fa

Pm = Ppl

Ppl = Pe × ηr

Ppl = V × Fm × Vm × ηr

m T r
pl

M iF
r

× ×η
=

محاسبات کالچ
F)اول( × L )فاصله تا تکیه گاه(

F1)اول( × L1)فاصله تا تکیه گاه(

Ff = fc × 2k × μ
Mf = Ff × Rm

روابط سرعت خودرو

m/s s plV D n= ×π×

pl
m/s

D n
V

×π×
=

60

D plD n /kmV( )hr
×π× ×

=
3 6

60
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حداكثر  جا به جايى  در قطعه تنش در قطعه تنش در قطعه نوع
بارگذارى

جدول 12ـ3ـ مقاومت قطعات در بارگذاری های مختلف
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                          جدول تأثیر عناصر مختلف روی خواص فوالدها

نوع فوالدکاهش می دهدافزایش می دهدعناصر

زی
 فل

یر
غ

نقطة ذوب، سمجی، انبساط، استحکام، سختی، قابلیت آبکاریکربن
جوشکاری و کوره کاری

ژی
لیا

ی آ
دها

وال
ف

آبکاری سیلیسیم قابلیت  استحکام،  االستیسیته، 
عمقی،  سختی در حالت گرم، مقاومت در 
مقابل خوردگی، جدا شدن گرافیت در چدن 

خاکستری

قابلیت جوشکاری

سیالن، شکنندگی در حالت سرد، فسفر
استحکام در حالت گرم

انبساط، استحکام در مقابل 
ضربه

شکنندگی براده، غلظت در حالت مذاب، گوگرد
شکنندگی در حالت گداخته بودن

استحکام در مقابل ضربه

ت
لزا

ف

قابلیت آبکاری عمقی، استحکام، استحکام منگنز
در مقابل ضربه، استحکام در مقابل ساییدگی

قابلیت براده برداری، جدا شدن 
گرافیست در چدن خاکستری

ژی
لیا

ی آ
دها

وال
ف

سمجی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، نیکل
مقاومت الکتریکی، دوام در حرارت های باال، 

قابلیت آبکاری عمقی

انبساط حرارتی

حالت کرم در  استحکام  استحکام،  سختی، 
گرم، درجه حرارت آبکاری، دوام برندگی، 
مقاومت  ساییدگی،   مقابل  در  استحکام 

در مقابل خوردگی

انبساط )به مقدار کم(

دوام، سختی، سمجی، استحکام در حالت وانادیم
گرم

حساسیت در مقابل 
حرارت های باال

انبساط، قابلیت کوره کاریسختی، استحکام در حالت گرم،  دواممولیبدن

سختی، دوام برندگی، استحکام در حالت کبالت
گرم

سمجی، حساسیت در مقابل 
حرارت های باال

ولفرام 
)تنگستن(

سختی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی،  
درجه حرارت آبکاری، استحکام در حالت گرم،  

دوام در حرارت های باال،  دوام برندگی

انبساط )به مقدار کم(
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انواع خودرو از نظر شکل و بدنه

ب( خودروی هاچ بکالف( خودروی سالون یا سدان

ت( خودروی کوپهپ( خودروی تاچ بک

ج( خودروی فست بک

)SUV( خودروی ورزشی )ح

د( خودروی ون

ر( خودروی تجاری سبک ذ( خودروی استیشن

ث( خودروی کروکی

چ( خودروی لیموزین 

خ( خودروی چند منظوره )ام پی وی(

انواع  یاتاقان ها

بلبرینگرولبرینگیاتاقان کف گرد

بوش سادهیاتاقان بوشی
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                         نمودار عیب یابی )فلوچارت عیب یابی(
همان طور که در کتاب سرویس و نگهداری خودرو سواری اشاره شد، عیب یابی دارای شیوه و رویه 
تولیدکننده جهت سهولت و سرعت،  از فروش شرکت های  بخش خدمات پس  می باشد. عموماً 
تعمیرکاران راهنمای عیب یابی بخش های مختلف خودرو را به صورت اطالعیه فنی یا راهنمای 
تعمیرات و عیب یابی منتشر می کنند. آنچه در ادامه می آید، چند نمونه از این نوع نمودار ها و 

جداول عیب یابی که مربوط به سیستم های مختلف خودرو است را نشان می دهد. 
با توجه به نوع خاص خودرو و عیوب متداول در آن خودرو  توجه: نمودار های عیب یابی عموماً 

طراحی می شوند و ممکن است برای سایر خودروها عمومیت نداشته باشند.
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فلوچارت عیب یابی سیستم استارت

 استارت متوقف نمی شوداتومات استارت تعویض می شود

   موتور استارت نمی خورد

آیا موتور به صورت طبیعی می چرخد؟  سیستم سوخت و جرقه بررسی شود

موتور استارت تعمیر شود

آیا زمان استارت زدن موتور می چرخد

فیوزهای مربوطه بررسی شود

 کالچ یک طرفه را بررسی کنید آیا موتور استارت می چرخدآیا محور آرمیچر می چرخد

دنده خورشیدی و مارپیچ آرمیچر 
بررسی شود    

تعمیر شود

شارژ باتری انجام شود   
 بست باتری تعمیر یا سرویس شود  

تعمیر شود

اتومات استارت تعویض شود

اتومات استارت تعویض شود

  موتور استارت تعمیر شود
حرکت دنده استارت بررسی شود
چرخش دنده استارت بررسی شود

  دنده فالیویل بررسی شود 

  دنده استارت فالیویل بررسی شود 

فالیویل  و  استارت  اتومات  صدای   
شود بررسی 

سیم کشی استارت بررسی شود  

در مورد باتری بررسی شود شارژ 
بودن

    بست باتری )محکم بودن(
   بست باتری )سولفاته(

در مورد باتری بررسی شود شارژ 
بودن

    بست باتری )محکم بودن(
   بست باتری )سولفاته(
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عیب یابی سیستم انژکتوری  ) انژکتور( نوعی خودرو
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عیب یابی سیستم انژکتوری  ) کویل دوبل( نوعی خودرو
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عیب یابی سیستم انژکتوری  ) حسگر دور موتور( نوعی خودرو
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نوعی خودرو
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NATIONAL PETOCHEMICAL COMPANY 

 

 

بنزين :نام  سوخت و موادتکميلى :مجموعه    
 
  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى  بنزين

 نامهاى  مترادف گازولين، گازولين خودرو، پترول، گازولين طبيعى، گاز

٦٨٦٠٦-١١-١، ٦٨٥١٤-١٥-٨، ٦٨٤٢٥-٣١-٠، ٨٠٠٦-٦١-٩ CASشماره  

     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى روکربن هاى مخلوط، عصاره هيدروکربن مواد پتروشيمىهيد

 وزن مولکولى ٥/٧٢، ١٠٨متوسط وزن مولکولى 

 فرمول شيميايى مختلط

 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

 

    
خطرناک براى  مواد منفجر شونده واد اکسيد کنندهم

   محيط زيست

   

  

 
 
 
 
 
 
 

 

هصفح  
١ 

٠١شماره ويرايش  ET/HSE/027 

 
 
 

)MSDS( نمونه هایی از برگه های اطالعات فنی و حفاظت ایمنی مواد
1 ـ بنزین
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NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

بنزين :نام  سوخت و موادتکميلى :مجموعه    
 
  هشدارهاى حفاظتى-٣

مايع اين ماده     .  دقيقه ايجاد مى شود       ٣٠ به مدت        ppm١٦٤تحريکات چشمى در اثر غلظت هايى حدود               
 تماس با چشم .زمانيکه به چشم پاشيده مى شود سبب درد موقت مى گردد اما سبب صدمات پايدار نمى شود

زمانى که بنزين با پوست تماس پيدا مى کند اين ماده اثرى بر پوست ندارد زيرا سريعًا تبخير شده و يا نهايتُا                         
با اين حال زمانيکه بنزين روى پوست به مدت زيادى باقى مى ماند                 . ودسبب تحريک مختصر پوست مى ش      

 .سبب سوختگى هاى شديد مى شود) روى البسه(
 تماس با پوست

ممکن است سبب سوختن دهان، گلو و سينه و تحريکات                   . اگر اين ماده خورده شود، سميت پائينى دارد              
م اعصاب مرکزى از قبيل بيهوشى،کما نيز             کاهش کارآيى سيست    . شکمى، تهوع، استفراغ و سيانوز شود          

 .ممکن است مشاهده شود
 بلعيدن و خوردن

سرگيجه پس از ا ساعت تماس با            .بخارات اين ماده سبب کاهش کارآيى دستگاه اعصاب مرکزى مى شود                 
ppmساير عالئم کاهش کارآيى سيستم عصبى سردرد، کاهش تمايالت و کارآيى،                   .  نمايان مى شود   ٢٦٠٠

 .م تعادل بدن مى باشدگيجى و عد
 تنفس

 حريق .اين محصول قابل اشتعال است
 انفجار .بخارات اين ماده با هوا مخلوط قابل انفجارى تشکيل مى دهد

 اثرات زيست محيطى 
 

  کمکهاى اوليه-٤
 دقيقه با آب ولرم و به آرامى شستشو دهيد تا زمانيکه                    ٥فورًا چشمهاى آلوده را به مدت     

 تماس با چشم .ک نشده، پلکها را باز نگهداريد ، سريعًا به پزشک مراجعه شودآلودگى از چشم پا

 دقيقه شستشو دهيد تا       ٥سريعًا موضع آلوده را با آب و صابون غير جاذب به مدت                            
. اگر تحريکات پوستى ادامه داشت، شستشورا ادامه دهيد                       . آلودگى برطرف شود      
 .به پزشک مراجعه شود

 تماس با پوست

فرد را  . دهان مصدوم را با آب شسته        .ه فردى که بيهوش است چيزى نخورانيد         هرگز ب 
اگر استفراغ بطور   .  ميلى ليتر آب بخورانيد    ٣٠٠ تا   ٢٤٠به فرد   .وادار به استفراغ نکنيد    

به پزشک مراجعه    . ارادى اتفاق افتاد دهان مصدوم را شسته و مجدد به وى آب دهيد                     
 .شود

 بلعيدن و خوردن

اگر تنفس فرد قطع شده بود به وى              . ودگى يا فرد را به هواى آزاد ببريد             منبع مولد آل   
سريعًا . اکسيژن مصنوعى دهيد و در صورت ايست قلبى احياء قلبى ريوى انجام دهيد                    

 .مصدوم را به پزشک ببريد
 تنفس

به پزشک يا نزديک ترين مرکز        . عالئم حياتى مصدوم را به طور مرتب اندازه گرفته            
 اطالعات پزشکى .مراجعه کنيدکنترل سموم 

 
  اطفاء حريق -٥

در دماى اتاق سريعًا مشتعل شده، بخارات اين ماده با هوا           . شديدًا قابل اشتعال است   
 خطر آتش گيرى .تشکيل مخلوط انفجارى مى دهند

 نحوه مناسب اطفاء .کربن دى اکسايد، پودرخشک مواد شيميايى، فوم، اسپرى آب يا مه

ت براى خاموش کردن اين نوع حريق مؤثر نباشد، زيرا مواد را تا                  آب ممکن اس  
 ساير توضيحات .زير نقطه اشتعال خنک نمى کند

 
 

 

هصفح  
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COMPANY 

 

 

بنزين :نام  سوخت و موادتکميلى :مجموعه    
 
  احتياطات شخصى-٦

اسهاى سرتاسرى و ياساير البسه مقاوم در برابر اين مواد                   از دستکش، چکمه و لب        
 حفاظت پوست استفاده شود

 ٨حداقل  (از گوگل هاى ايمنى مخصوص پاشش مواد شيميايى و يا محافظ صورت                      
 حفاظت چشم .استفاده شود) اينچ

از دستکش، چکمه و لباسهاى سرتاسرى و يا ساير البسه مقاوم در برابر اين مواد                           
 حفاظت بدن .وجود دوش ايمنى و چشم شور در محيط هاى کارى الزامى است.ه شوداستفاد

  حفاظت تنفسى SAR، تمام صورت SCBAماسک فشارمثبت تمام صورت : NIOSHپيشنهادات 
 

  احتياطات محيط-٧
 افراد  تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فقط توسط                  

محيط راتهويه  .اين افراد مى بايست ازکلية تجهيزات ايمنى فردى موردنياز استفاده کنند             .آموزش ديده انجام دهيد    
 کرده

 حفاظت محيط

از . برروى مواد ريخته شده، موادى جاذبى که با اين ماده واکنش نمى دهند از قبيل شن، ماسه و خاک بريزيد                          
مواد ريخته شده را توسط بيل داخل ظروف مناسب، سرپوشيده و           . فاده نکنيد مواد قابل احتراق مثل خاک اره است      
 .محيط را با آب شستشو دهيد. داراى برچسب مناسب قراردهيد

 نظافت محيط آلوده

 
  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضايعات مواد .طبق قوانين محلى و کشورى عمل شود
 دفع بسته بندى شده . ايمن و کنترل شده ، دفن بهداشتى نمائيدمواد زائد را سوزانده يا بصورت

 
 

  جابجايى و انبار -٩
اين مواد بسيار قابليت اشتعال دارند و همچنين مشکوک به خطر سرطان زايى              

قبل از حمل و نقل، اقدامات کنترل مهندسى براى محافظت اپراتور                      . هستند
هيزات ايمنى فردى موردنياز،     اپراتور مى بايست به کليه تج        . بسيارمهم است 

افرادى که با اين مواد کار ميکنند بايد طرز کار ايمن و خطرات                    . ايمن باشد 
 .کار با اين مواد را آموزش ببينند

 احتياطات جابجايى

در محيط خنک، خشک، با تهويه محيطى مناسب و به دور از اشعه مستقيم                      
ز کليه عوامل ناسازگار مثل        محيط انبار مى بايست عارى ا       . آفتاب انبار شود   

 .عوامل اکسيدکننده قوى باشد
 شرايط انباردارى       

 بسته بندى مناسب 

 

 
 
 
 
 
 
 

هصفح  
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بنزين :نام  سوخت و موادتکميلى :مجموعه    
 

  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠
 فيزيکىحالت  مايع
 شکل فيزيکى مايع

 رنگ مايع بى رنگ
 بو .بوى مخصوصى دارد

 PH ٩بيشتر از 
 حالليت آب  .غير قابل حل است

 حالليت در حاللهاى آلى .بطورکامل در اتر، کلروفرم، اتانول و ساير حاللهاى پتروشيمى حل مى شود
 دانسيته/وزن مخصوص ٧٦/٠ -٧٢/٠
٦/٠، % ٤/١% LEL 

 ٤٠٠،  ) درجه فارنهايت   ٥٣٦( درجه سانتيگراد      ٢٨٠،   ) درجه فارنهايت    ٤٩٥(نتيگراد    درجه سا    ٢٥٧
 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهايت٧٥٠( درجه سانتيگراد 

 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهايت-٢٢( درجه سانتيگراد -٣٠، ) درجه فارنهايت-٤٥( درجه سانتيگراد -٤٣
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهايت-٧٦(ه سانتيگراد  درج-٦٠کمتر از . متغير و بى ثبات

 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهايت٣٩٢-١٢٢( درجه سانتيگراد ٢٠٠-٥٠رنجى بين 
 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠ ميليمترجيوه در ٧٧٥-٤٠٠: بى ثبات، اما مهم 

 ويسکوزيته .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 ساير اطالعات 

 
يست بوم شناختى اطالعات ز-١١  

زمانيکه اين ماده وارد خاک مى شود انتظار مى رود تنزل بيولوژيکى               
 مالحظات عمومى .همچنين انتظار مى رود سريعًا تبخير شود. داشته باشد

عمل تبخير اين ماده     ). سيال است (بنزين تحرک بااليى در خاک دارد         
 . هم در خاک مرطوب و هم خاک خشک اتفاق مى افتد

و بستگى به مشخصات       . ت تبخير اين ماده در آب سريع است                قابلي
 . ساعت متفاوت است٧/٢-٥/٢رودخانه يا درياچه دارد و بين 

 .اين ماده سريعًا در هوا به بخار تبديل مى شود

 رفتار در محيط زيست

تجمع بيولوژيکى اين ماده در آب خيلى ناچيز است و قابل چشم پوشى                
 قابليت تجزيه .مى باشد

 اثر روى محيط آبزيان .اين ماده براى آبزيان و محيط زيست آنها مضر مى باشد
 ساير اطالعات .موضوع اين مبحث در           آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 

 
  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پايدارى .پايدارى معمولى دارد
 محيطهاى مورد اجتناب .ير منابع محترق و مشتعلتخليه الکتريسيته ساکن، اصطکاک، شعله هاى باز، گرما و سا

 مواد نا سازگار )مثل پيروکسيدها، اسيدنيتريک و پرکلراتها(عوامل اکسيدکننده قوى 
 خطرات ناشى از تجزيه .منوکسيدکربن در اثر احتراق ناقص اين ماده توليد مى شود، همچنين کربن دى اکسايد

 
 

هصفح  
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  شركت ملي صنايع پتروشيمي

خ مال صدرا ،  خ شيخ بهائي  ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

ج ش م/ ص ر/   01/ شماره ويرايش 
1384 زمستان  

5697/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 
 خوراك مياني– مواد شيميايي :مجموعه  گاليكولننواتيلوم :نام

 

 ١

   و اجزاء تشكيل دهنده آن مادهمشخصات -1
نام شيميايي   گاليكولننو اتيلوم
، الكل گاليكول ت اتان اديول، اتيلن الكل، اتيلن دي هيدرا-2و1 دي هيدروكسي اتان، -2و1

 نامهاي  مترادف  و مايع ضد يخ

  شماره انجمن شيمي آمريكا  1-21-107
شماره اتحاديه اروپا 3-473-203

خانواده شيميايي   يكول هيدريك آليفاتيك، گالالكل دي
وزن مولكولي  07/62

C2-H6-O2  
فرمول شيميايي

و اجزاء تركيب آن
  )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي -2

  لوزي خطر  مواد سمي  مواد آتش گير  مواد محرك  مواد خورنده

مواد اكسيد 
  كننده

مواد منفجر 
شونده

خطرناك براي 
  محيط زيست

  

  

 

  :)مربع رنگ زرد(واكنش پذيري                                                     :راهنمائي براي لوزي خطر
 وجود دارد از پاشش شيلنگ از راه دور استفاده  امكان تغييرات شيميايي شديد -2 غير پايدار در صورت گرم كردن        -1 معموالً پايدار    -0

  شود 
 ممكـن اسـت منفجـر شـود،اگرمواد در          -4 شوك شديد يا گرما ممكن است سبب انفجار شود،از پشت موانع ضد انفجار نظاره شـود                  -3

 .معرض آتش قرار گرفته باشند،محوطه را تخليه كنيد
  :)مربع رنگ قرمز(آتش گيري 

 در دمـاي معمـولي      -3 آتش گيرد وقتي به مقدار متوسطي حـرارت ببينـد            -2گرفتن بايد پيش گرم شود       براي آتش    -1 نمي سوزد    -0
  . بسيار آتش گير-4آتش مي گيرد 

2 ـ ضد یخ
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 (MSDS) یمیاییمواد ش یمنیفرم اطالعات ا
 کد مدرک:

 
 تاریخ بازنگری:

 
 4از     2صفحه:   

 
 

 

 
 حفاظتی:عالئم  .3

 مواد خورنده مواد سمی مواد محرک مواد آتش گیرنده لوزی خطر
     

 
 اولیه: .کمک های4

 دقیقه با آب شسته شود 15چشم به مدت  چشم:

لی لباس مصدوم را از تن وی خارج کرده و پوست را با آب و صابون بشویید. در صورت امکان با پ پوست:
 اتیلن گلیکول )ضدیخ خودرو( شستشو انجام پذیرد

 مصدوم را به فضای آزاد برده و گرم نگهدارید شاق:ناست
 آب کافی خورانده شودبه مصدوم  بلعیدن:

 

 اقدامات آتش نشانی: .5

 آب و گاز پودر شیمیایی کربن دی اکسید کف 
 * * * * نوع خاموش کننده:

 می توان از سطل شن هم استفاده نمود. در صورت استفاده از آب آتش نشانی، از ورود آب روش :
 به جوی ها و نهرها خودداری شود

 ندارد خطرات انفجار:
 

 هنگام نشت: اقدامات در .6

 نشت:
واند در هنگام نشت از هر نوع خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات خودداری شود چرا که این ماده می ت

از طریق هوا وارد بدن شود. لباسهای آلوده شده به این ماده را هرچه سریعتر در کیسه بدون درز 
 گردد ماده نباید وارد آب جاری یا خاکپالستیکی قرار داده و در سطل بیندازید. مستحضر باشید که این 
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 سبب سوختگی در ناحیه تماس می شود.
تنفس  یا مصرف خوراکی ذرات و یا دود 

سرب ممکن است سبب سردرد، حالت 
تهوع، استفراغ، اسپاسم هاي شکمی، 

کاهش وزن، احساس خستگی، اختالل در 
کم خونی و درد همزمان در دست  خواب،

 و پا شود.

 بیماري هاي مزمن و غیر مزمن

الکترولیت: تماس مکرر الکترولیت با 
پوست سبب سوختگی و سوزش پوست 

می شود. تنفس مداوم آن سبب خوردگی 
دندان ها، سوزش مزمن چشم ها، التهاب 

مخاط بینی، گلو و ریه ها می شود. تنفس 
طوالنی مدت سرب سبب آسیب به مرکز 

سیستم عصبی بدن، اختالالت دستگاه 
گوارشی، کج خلقی، کم خونی، کم 

خوابی، اختالل در عملکرد کلیه ها، ضعف 
در مچ دست و اختالالت دستگاه تناسلی 

می گردد.  زنان باردار بایستی از 
قرارگیري در معرض این مواد اجتناب 

تا از جذب سرب به جنین و تاثیر بر  کنند
 سیستم عصبی کودك جلوگیري گردد. 

 مراقبت هاي پزشکی در صورت تماس 
در صورت تماس با اجزاي داخلی باتري در صورتی که  باتري شکسته و یا باز شده 

است، اشخاص با وضعیت پزشکی نامبرده در زیر باید احتیاط کنند: ورم ریوي، 
 برونشیت، فرسایش دندان ها و برونشیت ناي. 

 

  کمک هاي اولیه-4

 هواي تازه برسانید و امکان استفاده از ماسک اکسیژن را فراهم کنید. مسدوم را به بیمارستان برسانید. تنفس

 پوست
 دقیقه سطح آسیب دیده را با آب شستشو دهید و از تماس مجدد لباس هاي آلوده و هرگونه 15حداقل 

 پارچه با سطح پوست آسیب دیده اجتناب کنید و در صورت نیاز مسدوم را به بیمارستان انتقال دهید.
  دقیقه بشویید و سپس مسدوم را به بیمارستان انتقال دهید.15چشمان باز را مستقیما با آب براي حداقل  چشم

 بلعیدن
مسدوم را وادار به استفراغ نکنید. اگر به هوش است حداکثر مقدار ممکن آب و شیر بنوشد. هرگز سعی نکنید 

 به مسدوم بیهوش چیزي بخورانید. مسدوم را سریعا به بیمارستان انتقال دهید.
 

 

 

 اطفاء حریق-5

S-QA-01/A Page 3
 

3 ـ بخشی از برگه MSDS باتری سری اسیدی
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 نقطه اشتعال- غیر کاربردي
حدود اشتعال پذیري با 

 درصدي از هوا: غیر کاربردي
 گازهاي ABCاطفاء از کالس 

 CO2بی اثر و گاز 

احتراق خود به خودي در پلی 
  180.5⁰Cپروپیلن در دماي

(357⁰F) 

 دستورالعمل ویژه اطفاء حریق

باتري هاي سربی آتش نمی گیرند یا اینکه به سختی می سوزند.از آب بر روي آتشی که فلز مذاب 
آتش را با عاملی مناسب براي همه مواد قابل احتراق خاموش نمایید.  در آن است استفاده نکنید.

باتري که در معرض آتش است را جهت جلوگیري از شکافتن بدنه خنک نمایید. بخارات اسیدي 
 که (SCBA)متصاعد شده بوسیله حرارت یا آتش خورنده است. از دستگاه تنفس هواي فشرده 

  استفاده نمایید.  (NIOSH)مورد تایید سازمان 

آتش هاي غیر عادي و خطر 
 انفجار  

اسید سولفوریک در اثر شارژ بیش از اندازه و یا شکستن جعبه باتري منتشر می شود. از  بخار
سیستم تهویه متاسب استفاده نمایید. از بکار گیري هرگونه مشعل، شعله مستقیم و یا دیگر منابع 

 احتراق نزدیک باتري اجتناب کنید.
 
 

 انتشار اتفاقی-6

 سر ریز شده اجتناب کنید. از سر ریز شدن مواد جلوگیري کنید، قسمت هاي خطرناك را  دستورالعمل پاکسازي: از تماس با هر گونه مواد
ایزوله نمایید و از ورود افراد به آن جلوگیري کنید. دسترسی به اتاق باتري را فقط به موارد اضطراري محدود کنید. محیط را در صورت 
نیاز با ترکیب بی کربنات سدیم یا پودر سود و یا دیگر ترکیبات خنثی ساز، خنثی نمایید. باتري ها را در صورت امکان در کابینت قرار  

دهید. مواد سمی را مطابق با قوانین محلی و یا کشوري دفع نمایید. پیشنهاد می شود بی کربنات سدیم، پودر سود، ماسه و ... براي اصالح 
 سرریز در اتاق باتري نگهداري شود. 

  محافظ صورت شیشه اي را تایید می کند. ANSIاقدامات احتیاطی شخصی: از لباس و کفش ضد اسید استفاده نمایید. 

دستورالعمل زیست محیطی: سرب و ترکیبات آن و اسید سولفوریک تهدیدهاي فراوانی براي محیط زیست خواهند داشت. بایستی از 
 آلودگی آب، خاك و هوا جلوگیري نمایید.

 

 حمل و نقل و انبارش -7

- ترکیبات فعال و غیر فعال توضیح داده 10انبارش: باتري ها باید دور از ترکیبات فعال نظیر شعله و یا ترکیبات قابل اشتعال که در بخش 
شده است، نگهداري شوند. باتري ها در جاي خنک، خشک و با تهویه مناسب انبار گردد. باتري ها بایستی براي جلوگیري از تاثیر شرایط 

نامساعد جوي در انبار مسقف نگهداري گردند. از آسیب رسیدن و وارد شدن ضربه به سطح و بدنه باتري جلوگیري نمایید. از خوردن، 
 آشامیدن و یا سیگار کشیدن در محیط انبار خودداري گردد.

قبل از خوردن و آشامیدن، دست ها، گردن و صورت را کامال بشویید. لباس کار و تجهیزات را هرگز جهت شستشو و ... به منزل انتقال 
 ندهید و  در همان محیط کار نگهداري کنید. لباس هاي خاکی و آلوده را قبل از استفاده مجدد حتما بشویید. 
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 سبب سوختگی در ناحیه تماس می شود.
تنفس  یا مصرف خوراکی ذرات و یا دود 

سرب ممکن است سبب سردرد، حالت 
تهوع، استفراغ، اسپاسم هاي شکمی، 

کاهش وزن، احساس خستگی، اختالل در 
کم خونی و درد همزمان در دست  خواب،

 و پا شود.

 بیماري هاي مزمن و غیر مزمن

الکترولیت: تماس مکرر الکترولیت با 
پوست سبب سوختگی و سوزش پوست 

می شود. تنفس مداوم آن سبب خوردگی 
دندان ها، سوزش مزمن چشم ها، التهاب 

مخاط بینی، گلو و ریه ها می شود. تنفس 
طوالنی مدت سرب سبب آسیب به مرکز 

سیستم عصبی بدن، اختالالت دستگاه 
گوارشی، کج خلقی، کم خونی، کم 

خوابی، اختالل در عملکرد کلیه ها، ضعف 
در مچ دست و اختالالت دستگاه تناسلی 

می گردد.  زنان باردار بایستی از 
قرارگیري در معرض این مواد اجتناب 

تا از جذب سرب به جنین و تاثیر بر  کنند
 سیستم عصبی کودك جلوگیري گردد. 

 مراقبت هاي پزشکی در صورت تماس 
در صورت تماس با اجزاي داخلی باتري در صورتی که  باتري شکسته و یا باز شده 

است، اشخاص با وضعیت پزشکی نامبرده در زیر باید احتیاط کنند: ورم ریوي، 
 برونشیت، فرسایش دندان ها و برونشیت ناي. 

 

  کمک هاي اولیه-4

 هواي تازه برسانید و امکان استفاده از ماسک اکسیژن را فراهم کنید. مسدوم را به بیمارستان برسانید. تنفس

 پوست
 دقیقه سطح آسیب دیده را با آب شستشو دهید و از تماس مجدد لباس هاي آلوده و هرگونه 15حداقل 

 پارچه با سطح پوست آسیب دیده اجتناب کنید و در صورت نیاز مسدوم را به بیمارستان انتقال دهید.
  دقیقه بشویید و سپس مسدوم را به بیمارستان انتقال دهید.15چشمان باز را مستقیما با آب براي حداقل  چشم

 بلعیدن
مسدوم را وادار به استفراغ نکنید. اگر به هوش است حداکثر مقدار ممکن آب و شیر بنوشد. هرگز سعی نکنید 

 به مسدوم بیهوش چیزي بخورانید. مسدوم را سریعا به بیمارستان انتقال دهید.
 

 

 

 اطفاء حریق-5
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 پایایی و واکنش پذیري-10

 پایایی: در شرایط بکارگیري نرمال پایاست.

شرایط پرهیز: از شارژ بیش از اندازه باتري ها، سیگار کشیدن در محیط باتري ها، و یا از جرقه زدن نزدیک باتري ها اجتناب نمایید. بدنه 
  دفرمه می شوند.160⁰C (320⁰F)باتري ها در دماي باالتر از 

 

 

 اطالعات سم شناسی -11

موارد حاد: قرارگرفتن در معرض سرب و ترکیبات آن ممکن است سبب ایجاد سردرد، حالت تهوع، استفراغ، اسپاسم هاي شکمی، اختالل 
 در خواب، خستگی، کاهش وزن، درد در پا و یا دست و یا آسیب به کلیه ها می شود. 

اثرات مزمن: قرار گرفتن طوالنی در معرض سرب و ترکیبات آن، عالوه بر بروز همه صدمات قرار گیري کوتاه مدت، سبب  بروز صدماتی 
نظیر آسیب به سیستم مرکزي اعصاب، اختالالت دستگاه گوارشی و کم خونی می گردد. صدمات به سیستم اعصاب مرکزي بدن سبب 

بروز سردرد،  خستگی، توهم، تشنج، هذیان، فشار خون و لرزش می شود. اختالل عملکرد و صدمه به کلیه ها در اثر تاثیر مزمن سرب می 
باشد. تماس مکرر با سرب سبب اختالل در باروري و تولید مثل در آقایان و خانم ها می شود، اما در حال حاضر مدرکی جهت اثبات این 
ادعا وجود ندارد. چنانچه مادر باردار در معرض سرب قرار گیرد سرب مانع تشکیل جفت، کندي رشد جنین و یا صدمه به سیستم عصبی 

 جنین می گردد. 

 

 اطالعات زیست محیطی-12

سرب در سطوح آبی و یا خاك آبی تشکیل ترکیبات آنیونی نظیر هیدروکسید، کربنات، سولفات و فسفات را می دهد. سرب ممکن است 
به صورت یون هاي جذب شده یا پوشش سطحی بر روي ذرات رسوبی معدنی بوجود آمده یا در ذرات کلوئیدي در آب هاي سطحی وجود 
داشته باشد. سرب موجود در خاك را می توان با تبادل یون با هیدروکسید ها و یا کالت ها توسط اسید هیومیک و یا اسید فولویک خنثی 

 نمود. سرب (در حالت محلول) توسط گیاهان، حیوانات آبزي و خشکزي جذب می شود. 
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 پایایی و واکنش پذیري-10

 پایایی: در شرایط بکارگیري نرمال پایاست.

شرایط پرهیز: از شارژ بیش از اندازه باتري ها، سیگار کشیدن در محیط باتري ها، و یا از جرقه زدن نزدیک باتري ها اجتناب نمایید. بدنه 
  دفرمه می شوند.160⁰C (320⁰F)باتري ها در دماي باالتر از 

 

 

 اطالعات سم شناسی -11

موارد حاد: قرارگرفتن در معرض سرب و ترکیبات آن ممکن است سبب ایجاد سردرد، حالت تهوع، استفراغ، اسپاسم هاي شکمی، اختالل 
 در خواب، خستگی، کاهش وزن، درد در پا و یا دست و یا آسیب به کلیه ها می شود. 

اثرات مزمن: قرار گرفتن طوالنی در معرض سرب و ترکیبات آن، عالوه بر بروز همه صدمات قرار گیري کوتاه مدت، سبب  بروز صدماتی 
نظیر آسیب به سیستم مرکزي اعصاب، اختالالت دستگاه گوارشی و کم خونی می گردد. صدمات به سیستم اعصاب مرکزي بدن سبب 

بروز سردرد،  خستگی، توهم، تشنج، هذیان، فشار خون و لرزش می شود. اختالل عملکرد و صدمه به کلیه ها در اثر تاثیر مزمن سرب می 
باشد. تماس مکرر با سرب سبب اختالل در باروري و تولید مثل در آقایان و خانم ها می شود، اما در حال حاضر مدرکی جهت اثبات این 
ادعا وجود ندارد. چنانچه مادر باردار در معرض سرب قرار گیرد سرب مانع تشکیل جفت، کندي رشد جنین و یا صدمه به سیستم عصبی 

 جنین می گردد. 

 

 اطالعات زیست محیطی-12

سرب در سطوح آبی و یا خاك آبی تشکیل ترکیبات آنیونی نظیر هیدروکسید، کربنات، سولفات و فسفات را می دهد. سرب ممکن است 
به صورت یون هاي جذب شده یا پوشش سطحی بر روي ذرات رسوبی معدنی بوجود آمده یا در ذرات کلوئیدي در آب هاي سطحی وجود 
داشته باشد. سرب موجود در خاك را می توان با تبادل یون با هیدروکسید ها و یا کالت ها توسط اسید هیومیک و یا اسید فولویک خنثی 

 نمود. سرب (در حالت محلول) توسط گیاهان، حیوانات آبزي و خشکزي جذب می شود. 

 

 

 

 

 

S-QA-01/A Page 6
 



8٧

 نمونه ای از برگه های اطالعلت و ایمنی مواد 

 

 

٤ ـ گازوئیل
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