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 بسم اهلل ارلحمن ارلحیم
 

 

 باطری خودرو کتابچه

 

 شماره صفحه---------------------------------------------------------------------------فهرست

 

 

   2 صفحه-----------------------------------------------------------------------------خودرو باطری وظیفه

 

  2صفحه -----------------------(jump start) کمکی باطری به خودرو باطری اتصال با زدن استارت روش

 

 3صفحه ---------------------------------------------------------------------------خودرو دزدی برق تست

 

 4صفحه -----------------------------------------بخشد؟ می سرعت ماشین باتری عمر کاهش به عواملی چه

 

 4صفحه ------------------------------------------------------------------باطری از نگهداری صحیح نحوه

 

 5صفحه -------------------------------------------------------------------------------------انواع باطری

 

 6صفحه ------------------------------------------------------------------ایران بازار در موجود باطریهاي

 

 9صفحه -------------------------------------------------------------2017بهترین برندهای باطری در سال
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 وظیفه باطری خودرو

 عالوه ریطبا جدید های درخودرو. دارد مهمی بسیار نقش شما اتومبیل در حرکت کننده شروع بعنوان خودرو باطری

 ، ECU حافظه از نگهداری سنسورها، و سیستم اطالعات از نگهداری قبیل از دیگری وظایف زدن استارت بر

 .دارد بعهده را...  و امنیتی سیستم داشتن نگه فعال پارک، چراغ داشتن نگه روشن مدیا، مالتی حافظه از نگهداری

 لوازم مهمترین از یکی خودرو باتري اند، شده مجهز پیشرفته برقی های سیستم به خودروها اینکه به توجه با

 مارک فقط بگیرید درنظر. داشت فراوان دقت باید خودرو باطري انتخاب در پس. میشود محسوب جدید خودروهای

 و آن بودن استاندارد ، آمپر خروجی ، باطری ابعاد ، باطری آمپر به توجه مانند پارامترهایی نیست، مهم باتری

 .میباشد اهمیت حائز باطری تولید تاریخ همچنین

 دو دادن قرار هم کنار از معموال و کند می تبدیل الکتریکی انرژی به را شیمیایی انرژی که است دستگاهی باطری

 خاصیت دارای صفحه دو این از یکی. آیند می بوجود شیمیایی محلول یک داخل در متفاوت( آلیاژی یا) فلزی صفحه

 محلول. باشد می( کاتد یا منفی) بیشتر گیری الکترون خاصیت دارای دیگری و( آند یا بتثم) بیشتر دهی الکترون

 .نامند می الکترولیت را گردد می صفحه دو این بین ارتباط ایجاد باعث که شیمیایی

 عنوان به باطری و گردد می تامین دینام توسط خودرو به رسانی برق وظیفه شود می روشن ماشین اینکه از بعد

 .کند می عمل دینام برق کننده تصفیه

 .است ماشین دینام عهده به نیز استارت هنگام به باتری رفته دست از شارژ تامین همچنین

 

 (jump start) کمکی باطری به خودرو باطری اتصال با زدن استارت روش

 به را کافی جریان تا است الزم 6 تا 4 سیم شماره با خوب کیفیت با مناسب کننده تقویت کابل یک سرد، هوای در

 سیم قطر یعنی باشد، کوچکتر سیم شماره چه هر. کند فراهم افتاده، کار از اتومبیل یک موتور کردن روشن منظور

 هر به. باشد روشن باید باطری به باطری استارت مدت در ها اتومبیل از برخی موتور. است بهتر باشد، بزرگتر

 دو آمدن بوجود از تواند می روشن موتور با دیگر اتومبیل سالم باطری توسط خراب اتومبیل زدن استارت صورت

 پیدا تماس دیگر یک با( booster cable) کننده تقویت کابل های گیره که ندهید اجازه. کند جلوگیری خراب خودروی

 .یابد تماس موتور بدنه یا خودرو بدنه با مثبت گیره یا و کنند

. باشد نشده منجمد معیوب باطری در الکترولیت که کنید بررسی است، شدن منجمد دمای از کمتر هوا، دمای اگر    

 به آن ولتاژ که شده دشارژ باطری یک. شود ذوب آن یخ کارکردن از پیش که دهید اجازه شده، منجمد الکترولیت اگر

 .زد خواهد یخC  ۫ -15 دمای در تقریبا   است، کمتر یا 14/1 آن دانسیته یا کمتر یا ولت 12 اندازه

 کافی تهویه که شوید مطمئن. کنید خاموش را ماشین دو هر چراغهای و الزم غیر لوازم همه اتومبیل، لمس بدون    

 .کنید استفاده ایمنی عینک از و دارد وجود

 حالت در زیاد سرعت با دقیقه 3 تا 2 برای حداقل که دهید اجازه و کنید روشن را دارد سالم باطری که ماشینی    

 .کند شارژ را خود باطری کار شروع از قبل تا کند کار خالص
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 کابل دیگر انتهای گیره. کنید وصل خراب باطری روی مثبت ترمینال به را( قرمز معموال) مثبت کمکی کابل گیره    

 .دهید اتصال سالم باطری مثبت ترمینال به را مثبت کننده تقویت

 کابل گیره دیگر سر و کنید وصل سالم باطری روی بر منفی ترمینال به را( سیاه معموال) منفی کمکی کابل گیره    

 و افتاده کار از آن باطری که اتومبیل بدنه یا موتور بدنه روی بر رنگ بدون و تمیز مکانی به را منفی کننده متصل

 .دهید اتصال باطری از دور

 شارژ برای معیوب باطری به دادن فرصت جهت بیشتر یا دقیقه 5 برای باال موتور دور با سالم اتومبیل دهید اجازه    

 .کند کار خالص حالت در آن، الکترولیت شدن گرم و شدن

 اتومبیل اگر. کند کار خالص حالت در در باال موتور دور با که دهید اجازه و کنید روشن را افتاده کار از اتومبیل    

 .کنید سعی مجددا   و کنید صبر دقیقه چند کنید، چک مجددا   را اتصاالت نخورد، استارت اول بار

 ماشین بدنه روی از را منفی گیره ابتدا و نمائید قطع شده گفته باال در چه آن عکس صورت به را کمکی های کابل    

 .کنید جدا انفجار احتمال کردن کم منظور به کرد نمی کار قبال   که اتومبیلی موتور بدنه یا

 

 

 تست برق دزدی خودرو

 .کنید تهیه رهنما چراغ نوع از( W)وات5 حدود( V)ولت 12 کوچک المپ عدد یک -1

 .بردارید خودرو استارت جاسوئیچی از را کلید -2

 .کنید خاموش را برقی وسایل و المپها کلیه -3

 .ببندید آنرا عقب صندوق درب اضافه به را خودرو دربهای کلیه -4

 .بزنید باال را( کاپوت)موتور درپوش -5

 بحالت ایی وسیله با را موتور درپوش دزدگیر فشاری کلید است دزدگیر سیستم دارای اتومبیلتان صورتیکه در -6

 .نشود ارسال کاپوت درب بودن باز سیگنال تا دهید، قرار فشرده

 .کنید جدا باطری به آن اتصال محل از را باطری منفی جریان کابل -7

 قطب:  توجه) باطری منفی قطب به را المپ مانند سربی ته و چسبانده المپ بدنه به دست با را منفی جریان کابل -8

 .بزنید( منفی

 در. شد خواهد خاموش سپس و شده روشن ضعیف خیلی بصورت المپ( ثانیه سه تا دو) کوتاهی خیلی مدت برای

 .ندارد دزدی برق ساکن حالت در خودرو: نتیجه

 به مربوط میتواند احتماال ایراد منبع اولین و. دارد دزدی برق خودرو یعنی بماند باقی روشن بصورت المپ اگر

 باشد گیر دزد سیستم
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 بخشد؟ می سرعت ماشین باتری عمر کاهش به عواملی چه

 خود جای در ماشین باطری بودن کج -1

 گذشته تاریخ های باتری از استفاده -2

 ها ماشین باطری سر شدن سولفاته -3

 باتری توان حد از بیش گرفتن و روز در زیاد زدن استارت - 4

 دینام دور بودن پایین ترافیک هنگام به ماشین کولر از مدام استفاده -5

 ماشین باتری دیگر ی خانه به ای خانه از باتری آب کردن نشت -6

 .آن با مخرب مواد شدن مخلوط یا و باتری های خانه در موجود باتری آب میزان به نکردن توجه -7

 تمیز عدم از ناشی که( میروند اجزا دیگر و موتور به که هایی بست اتصال های محل) باطری قطبین خوردگی -8

 .است باتری سر موقع به شستن و کردن

 باطری از نگهداری صحیح نحوه

 .کنید باز خودرو روی از را باطری کنید نمی استفاده خودرو از زیادی مدت به که صورتی در -1

 .بپرهیزید باطری اضافی کردن شارژ از -2

 .کنید کنترل را باطری قطبین بودن تمیز -3

 زیاد سرمای اثر در باطری عمر) کنید پارک گرم های مکان در بیشتر سرما فصل در را اتومبیلتان کنید سعی -4

 (میابد کاهش

 پس و کنید استفاده آنها شویسشت برای شیرین جوش محلول از سولفاته رفع و باطری قطبین کامل سرویس برای -5

 هر معموال عمل این. کنید استفاده خوردگی از جلوگیری برای وازلین یا گریس کمی مقدار از ٬آن سطح کردن تمیز از

 .گیرد انجام باید یکبار ماه دو

 آب ریختن زیرا باشید مراقب اسید آب از ها خانه کردن پر هنگام در و کنید پرهیز باطری زیاد جایی به جا از -6

 .میشود آن پوسیدگی باعث خودرو بدنه روی بر اسید

 خودشان جای به را ها بست که نکنید سعی زدن ضربه با هرگز و کنید استفاده آچار از ها بست زدن جا برای -7

 .بزنید

 مناطق در(ندارند نگهداری و سرویس به نیاز که باتریهایی استثنایه ب) را الکترولیت مایع سطح ارتفاع بررسی -8

 .نمائید بررسی یکبار ماهی زمستان فصل یا سردسیر مناطق ودر یکبار هفته 2 تابستان فصل یا گرمسیر

 (است کافی صفحات سطح روی میلیلیتر 10 حدود) باشد خالی یا و پر پر نباید الکترولیت سطح -9

 .داد قرار بررسی مورد ازبیرون میتوان را باتری آب سطح هستند شفاف نیمه پوسته دارای که باتریهایی در

 و نموده باز آن روی از را باتری های خانه درپوش باید کار این برای ندارند شفاف پوسته که ها باتری سایر در -10

 پوسته روی بر عالمت ارتفاع یا داخلی دار شکاف حلقه پائین ارتفاع تا باید ها خانه از یک هر در باطری آب سطح

 .شود گرفته نظر در باتری

 باطری شارژ است ممکن باشد زیاد باطری های خانه همان یا ها سلول در باطری آب میزان که صورتی در -11

 .شود باعث رنگ به را جدی خسارات و شده موتور درب زیر به آن پاشش سبب

 .نمائید اضافه آن به مقطر آب ،فقط مایع سطح بودن پایین صورت در -12

 .کنید خودداری باطری داخل به قرص یا شیمیایی مواد کردن اضافه از -13
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 باید آنها از یک هر در باتری آب سطح ارتفاع بررسی ،لذا اند شده ساخته هم از جدا کامال باطری های خانه -14

 ،مسافت باطری به مقطر آب نمودن اضافه از پس است بهتر هوا زیاد برودت هنگام در. گیرد صورت جداگانه بطور

 . شود جلوگیری آن انجماد از و شده مخلوط باطری آب با آب وسیله بدین تا کرد طی خودرو با را مناسبی

 شارژ زیادی مدت برای ماشین اتمی باطری اگر و باشد باز آن روزنه تا کنید بررسی را باطری درپوش سوراخ -15

 .شود می استفاده قابل غیر و کرده سولفاته آن داخلی صفحات نشود

 .میشود ماشین باتری شدن خراب باعث نشود استفاده ماشین از زیادی مدت اگر

 .بزنید استارت ماشین باتری به هفته در یکبار حداقل که است این شما به ما توصیه

 15 تا 10 بایستی باطری محفظه در موجود ماشین باطری آب میزان. کنید کنترل را باطری آب یا الکترولیت سطح

 .باشد آن سربی صفحات از باالتر میلیمتر

 باطری آب سطح و شود بخار کوتاه زمانی های دوره در محفظه درون موجود باطری آب میزان که صورتی در

 را ماشین باطری هنگام زود خرابی کافی توجه عدم صورت در و باشد می خراب دینام آفتامات یابد؛احتماال کاهش

 .شود می سبب

 سبب باطری شارژ است ممکن باشد زیاد باطری های خانه همان یا ها سلول در باطری آب میزان که صورتی در

 .شود باعث رنگ به را جدی خسارات و شده موتور درب زیر به آن پاشش

 انواع باطری

 :است نوع دو بر ساختمان نظر از خودرو اتریب

 سیلد باتری-1

 باشد می الکترولیت دارای که یافته شهرت اتمی نام به ایران در باتری نوع این که است باتری تولید جدید تکنولوژی

 .ندارد مقطر آب افزودن و نگهداری به نیازی آن درون صفحات خاص جنس به باتوجه اما

 ها باتری سایر به نسبت که هستند ها باتری نوع این نوع جدیدترین از کلسیوم سیلور سیلد باتری و کلسیوم سیلد باتری

 .دارند بیشتری عمر طول و قیمت

 نوع این تولید به قادر خارجی تولیدکنندگان از معدودی تعداد تنها که باشد می باتری نوع بهترین کلسیوم سیلور سیلد

 .باشند می ها باتری

 :از عبارتند خشک باتری مزیتهای

 محفظه داخل و خودرو روی اسید ریختن نگران نیست الزم آن، محتویات بودن جامد دلیل به و ندارد اسیدی بخار

 .باشیم موتور

 افتند می کار از ناگهانی باطری ها این است که معموال عیب اینگونه .دارد تری طوالنی عمر و کمتر ولتاژی نوسانات

 پذیرفت ریسک آن را باید شهری بین سفرهای برای و

 .است تر ایمن تر باتری به نسبت نظر هر از

 اسیدی باتری-2

 که است باتری روی درب 6 وجود آن های نشانه از و دارند شارژ و نگهداری به نیاز که قدیمی نوع از هایی باتری

 .کنید اضافه مقطر اب آن به نیاز صورت در و کنید چک را الکترولیت سطح توانید می ها آن کردن باز با

 مرور به و هستند(خشک)اتمی های باطری از تر مناسب درجه35 باالی گرمسیر مناطق برای اسیدی های باطری

 میشند. ضعیف
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 عموم تصور خالف بر پایین آمپر های باطری اما.میکنند ایجاد برایتان رو تری قوی استارت باال آمپر های باطری

 از باید کنیم استفاده میتوانیم که را آمپری االترینب آن ها را شارژ می کند. تر سریع دینام دارند زیرا بیشتری دوام

 فهمید. دینام تست

 :ایران بازار در موجود باطریهاي معرفي

 داخل ساخت باطريهاي

 باطري صبا -نور – نیرو هاي برند با نیرو باطري -1

 رویال – برنا برندهاي با برنا باطري -2

 اربیتال و اتمیك برندهاي با اتمیك -3

 آرتا – 4

 ولتا -5

 آمیكو -6

 قبولي قابل خدمات و رندیمیگ بهره خارجي تكنولوژي از كه هستند باطري صبا و طري برنا ایراني باطریهاي بهترین

 باطری عنوان به هست برنا ساخت كه رویال باطري به طور مثال مناسب نیستند و سایر باطری های ایرانی.  دارند

)باطری های ایرانی فقط بفروشند. اتمي باطري کی بعنوان ا ممکن استر اتمیك باطري یافروخته می شود و  خارجي

 باطری های از نوع اسیدی شان مناسب است(

 :خارجي باطريهاي

 :كرد میتقس توان مي چنددسته به رو خارجي باطریهاي

 آسیا ساخت باطریهاي -1

 كره ساخت ایران بازار در هستند نیز بهترین و ترین صرفه به که گفت توان مي كه آسیایي باطریهاي نوع بهترین

 :هستند جنوبي

 : میكنیم نديب دسته ی آنها سازنده اساس بر هستند را SMF نوع از ها نه آهم كه كره باطریهاي

 Yauasa & Global شركت

 بازار در برند سه داري( ردیف هم محصوالت به نسبت)باال قیمت و خوب كیفیت با اي كره– آمریكایي شركت یك

 ایران

1- GLOBAL 

2- ROCKET 

3- NOVA 

 .نیست ایران در كه ددار هم دیگر برندهاي شركت این البته

 DELKOR شركت

 :ایران بازار در برند سه داراي( نیست كیفیت محدوده در قیمت) باال قیمت و خوب كیفیت با اي كره شركت یك

1- DELKOR 

2- CENE 
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3- PUMA 

 ATLASBX شركت

 :ایران در برند سه داراي مناسب قیمت و خوب كیفیت با اي كره شركت یك

1- HANKOOK 

2- JAGUARE 

3- TIGER 

 .دارند كارایي هم سال 3 تا باطریها این ند کههست ایران بازار در گزینه بهترین كره باطریهاي كال

 باطري( دنیا اسیدي باطرهاي بهترین جز ژاپن لیسانس تحت)اندوزي و تایلند ساخت ترتیب به هم GS و 3k باطریها

 .هستند دربازار موجود اسیدي های

 اروپایي هاي باطري

 :ندهست موجود ایران بازار در اروپایي باطري دو حاظر درحال فعال

1- DELPHI 

 . ساخته می شود نیز هیترك و فرانسه در ولي هست انگلیسي اصل در باطري این

 نیز ممکن است دوام داشته باشد  سال 5-4 تا باطري این

2- VARTA 

 ددار قرار جهاني A سطح در كیفیت نظر از.  میشه تولید هم چین در ولي است آلماني اصل در باطري این

 .دارددوام  سال 5-4 بودن اصل صورت در هم باطري این

 آمریكایي باطریهاي

 از كه برد نام OPTIMA از توان مي مثال عنوان به ولي نمیكنیم بحث آن ها مورد در و نیستند ایران در باطریها این

 .است دنیا باطریهاي رانترینگ جزو گفت توان مي و دمیكن استفاده حلقوي ساخت تكنولوژي

 متفرقه باطریهاي

 فروخته می شود ژاپني اسم به كه FUJIKA باطري

 ی فروخته می شودآلمان اسم به و هست چیني كه SAIL باطري

 تصاویر بهترین برندهای خارجی در بازار ایران:

 

1-Delkor(74 )آمپر 
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2-Puma(74 )آمپر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Varta(70)آمپر 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Hankook(74)آمپر 
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 2017در سال  بهترین برندهای باطری

1-Optima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Odyssey 
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3-Exide Edge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Xs Power 

 

 

 

 

 

 

 

5-ACDelco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :saeedmaster,@MehrdadMor@ تلگرام                                                 ومهرداد مرادیسعید مهمویی نویسنده:

 

 

 


