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 ةــــــاآلي

 

 اْلَحِديدَْ َوَأنَزْلَنا ِباْلِقْسطِْ النَّاُسْ ِلَيُقومَْ َواْلِميَزانَْاْلِكَتاَبْ َمَعُيمُْ َوَأنَزْلَنا ِباْلَبيَِّناتِْ ُرُسَمَنا َأْرَسْمَنا َلَقدْْقال تعالى )

 (َعِزيزْ  َقِوؼْ  ّللاََّْ ِإنَّْ َوُرُسَمُوِْباْلَغْيبِْ َينُصُرهُْ َمن ّللاَُّْ َوِلَيْعَممَْ ِلمنَّاسِْ َوَمَناِفعُْ َشِديدْ  ِفيِوَْبْأس ْ

 صدق هللا العظيم 

 (81اآلية ) –الحديد  سورة
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داءــــــاإله  

 

 إلى أمهاتنا و أبائنا

هلنا و عشٌرتناإلى أ  

 إلى أساتذتنا

 إلى زمالئنا و زمٌالتنا

 إلى الشموع التً تحترق لتضئ لآلخرٌن

 إلى كل من علمنا حرفا

 إلٌهم جمٌعا

 نهدي هذا البحث المتواضع ونتمنى من المولى عز وجل

 أن ٌجد المبول و النجاح
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رفانـــر والعــالشك  

 

الشكر أوال هلل عز وجل الذي وفمنا للوصول لهذه المرحلة وإتمام هذا البحث 

 ونتمنى أن ٌكون إضافة جدٌدة فً هذا المجال

الشكر أٌضا إلى أسرة كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة على تعاملهم المحترم فً جمٌع 

 سنٌن الدراسة

على المشروع الذي  الشكر كل الشكر إلى الدكتور : أسامة دمحم المرضً المشرف

 أنار لنا الطرٌك إلتمام هذا البحث
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 فهرس المحتوٌات

 المحتوى رلم الصفحة
 

 الرلم

II اآلية  
III اإلهداء  
IV الشكر والعرفان  
V فهرس المحتويات  

VII فهرست األشكال والرسومات  
VIII ملخص البحث  

 

 الفصل األول: ممدمة

 الرلم المحتوى رلم الصفحة
( - ) البطارية    
( - ) أنواع البطاريات    
( -3) تركيب البطارية    
( -4) بطارية السيارة    
( -5) مكونات بطارية السيارة    
( -6) آلية عمل البطارية    
( -7) سعة البطارية    
( -8) شحن البطارية    
( -9) وظيفة البطارية في المركبة    
( -1 ) نفاذ بطارية السيارة    

 

عن البطارٌات السائلة والجافةعامة الفصل الثانً : نبذة   

 الرلم   المحتوى رلم الصفحة
( - ) البطاريات السائلة      
( - ) البطاريات الجافة     
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 الفصل الثالث : األسباب الشائعة لعطل البطارٌات وكٌفٌة تالفٌها

 الرلم المحتوى رلم الصفحة
الصحيح للمحلول األلكتروليتيالمستوى غير      ( -3)  
(3- ) التآكل     
(3-3) الكبرتة     
(3-4) إختالف كثافة المحلول للخاليا     
(3-5) درجة الحرارة     
(3-6) عدم إحكام التوصيالت     
(3-7) إستبدال الخاليا التالفة     
(3-8) الشحن الزائد     
(3-9) عدم التثبيت الجيد للبطارية     
(3-1 ) دورة التفريغ والشحن     

 

 الفصل الرابع : تشخٌص األعطال الشائعة فً البطارٌة 

 الرلم المحتوى رلم الصفحة
(4- ) مظاهر تعرض البطارية للشحن الزائد     
األعطال أو العيوب في البطاريات ومسبباتها وكيفية    

 عالجها
( -4)  

 

 الفصل الخامس : المنالشة والخاتمة

الصفحةرلم   الرلم المحتوى 
ةشالمناق     ( -5)  
(5- ) الخاتمة 34  
  المصادر 35
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 فهرس األشكال والرسومات

 الرلم الشكل رلم الصفحة
ةبطارية سياريوضح     ( - )  
بطارية سائلةيوضح      ( - )  

( - ) يوضح بطارية جافة     
(3- ) يوضح األعطال الظاهرية في البطارية     
(3- ) يوضح التآكل في أطراف البطارية      
(3-3) يوضح طريقة إستبدال الخلية التالفة أثناء التشغيل     
(3-4) يوضح التثبيت الجيد للبطارية في مكانها بالمركبة     
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 ممخص البحث

لتشغيلْكافةْالمنظوماتْكماْىوْمعمومْلديناْأنْالبطاريةْىيْالمصدرْاألساسيْْلمطاقةْالكيربائيةْالالزمةْ

 واألجيزةْوالدوائرْالكيربائيةْْواإللكترونيةْفيْالمركبةْ.

تيدفْىذهْالدراسةْإلىْالتعرفْعمىْأنواعْالبطارياتْمنْحيثْكونياْجافةْْأوْسائمة،ْواإلطالعْعمىْ

يجادْالحمولْالمناسبةْلياْ.ْ  األعطالْالشائعةْْفيْالبطارياتْوا 

ثْيشتملْالفصلْاألولْعمىْمقدمةْعامةْعنْالبطارياتْوْأنواعياْيتضمنْىذاْالبحثْخمسْْفصولْحي

 المختمفةْ.ْ

 يتضمنْالفصلْالثانيْنبذةْعامةْعنْالبطارياتْالسائمةْوالبطارياتْوالجافة.

يتضمنْالفصلْالثالثْاألسبابْالشائعةْألعطالْالبطارياتْوكيفيةْْتالفيياْمثلْالتآكلْوالكبرتةْوالمستوػْ

وْْالزائدةْلممحركْدرجةْالحرارةاإللكتروليتيْْباإلضافةْإلىْمشاكلْميكانيكيةْمثلْغيرْالصحيحْلممحمولْ

.المروحةْْسيرلْالزائدْاإلرتخاءْأوْالشد  

الفصلْالرابعْعمىْتشخيصْاالعطالْالشائعةْْلمبطارياتْووضعْالحمولْلياْ.يشتملْ  

.ْصلْالخامسْواألخيرْعمىْالمناقشةْوالخاتمةالفيشتملْ  

  

 

 



  
 

 الفصل األول

 مقدمة

-البطارية : 0-0  

اْفيْالخاليتحويلْالطاقةْالكيمائيةْالمخزنةْْعنْطريقالبطاريةْىيْوحدةْتستخدمْإلنتاجْالطاقةْالكيربائيةْ

ْكيربائية ْطاقة ْإلى ْالبطارية ْداخل ْتوفرالكيروكيميائية ْدونْْمحموالْ ْالبطارياتْمصدراْ ْ. ْالكيربائية لمطاقة

ْ.ديدْمنْوسائلْالراحةْالحديثةْفيْمتناولْاليدكيربائيةْمماْيجعلْالعْالحاجةْإلىْوجودْأسالكْومنافذ

العديدْْفيْم،799ْ اليْأليساندروْفولتاْعامْيطاعياْعمىْيدْالعالمْالفيزيائيْاإلختْرإستخدمتْالبطارياتْمنذْإ

يرىاْوغْ،ْوالحواسيبْالمحمولة،ْومشغالتْالموسيقى،ْوالمنبيات،الذكيةمثلْالساعات،ْاليواتفْمنْاألجيزةْ

ْ.الكثير

  -أنواع البطاريات : 8-0

-لىْنوعينْرئيسينْ:عمىْخصائصياْالكيربائيةْإْعتماداْ يمكنْتصنيفْالبطارياتْْإ  

 -األساسية :البطاريات  أوال 

ْعادةْشحنياْومنياْ:تستخدمْمرةْواحدةْفقطْوالْيمكنْْإْىيْبطاريات

ْالبطارياتْالقمويةْ:ْ-ْ

ْ.تياْمرتفعةْوفترةْصالحيتياْطويمةوتتميزْبأنْكثافةْطاقْأكثرْالبطارياتْشيوعاْفيْالعالم،تعدْمنْ



  
 

ْمنْقطبينْك ْالقموية ْتتألفْالبطارية ْالزنك، ْثانيْوقطبْمْويربائينْقطبْسالبْمكونْمن جبْمكونْمن

ْبيذ ْوتسمى ْالمنغنيز، ْأكسيد ْعمى ْتحتوؼ ْألنيا ْاالسم ْا ْالبوتاسيومإلكتروليت ْىيدروكسيد ْمن ْمكون ْقموؼ

ْدْوكاميراتْالمراقبة.زةْالتحكمْعنْبعيوتستخدمْفيْأج

ْكْوالكربونْأوْالبطاريةْالجافةْ:بطاريةْالزنْ-

ْتتكونْمنْع ْالقطبْالسالب، ْالزنكْتمثل ْمن ْالوقضيمبة ْالقطبْمن ْويحاطْكربونْيمثل اْىذبْالموجب،

فيوْخميطْْاإللكتروليتأماْْتوصيلْالكيرباء،القضيبْبمزيجْمنْمسحوقْالكربونْوأكسيدْالمنغنيزْلتحسينْ

ْ.كموريدْاأللمونيومْوكموريدْالزنكمنْ

ْال ْبطارية ْيقاربْيبمغْجيد ْويتميزْىذ5ْ. زنكْوالكربونْما ْفولت، ْالنوعْبالمتانةْومدة ْالطويمةْا صالحيتيا

عمىْنخفاضْدرجةْالحرارةْوتستخدمْفيْأجيزةْالتحكمْعنْبعدْالرخيصْإالْأنياْالْتعملْجيداْعندْإوثمنياْ

ْسبيلْالمثال.

ْبطارياتْأكسيدْالفضةْ:ْ-

ْسالب، ْكقطب ْوالزنك ْموجب، ْكقطب ْيعمل ْالذؼ ْالفضة ْأكسيد ْمن ْيكونْْاإللكتروليتْوْتتكون ْما عادة

رْبأحجامْمختمفةْوتتميزْبطارياتْأكسيدْالفضةْبأنياْتتوفبوتاسيومْأوْىيدروكسيدْالصوديوم،ْىيدروكسيدْْال

ْ.منخفضاْ ْكيربائياْ ْوىيْمناسبةْلتشغيلْاألجيزةْالكيربائيةْالتيْتحتاجْتياراْ ْْإالْأنياْمكمفة،

 -البطاريات الثانوية :ثانيا 

ْعمىْنوعْالبطاريةْومنيا:ْعتماداْ يْبطارياتْقابمةْلمشحنْعدةْمراتْْإى
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ْالحمضيةْ:بطارياتْالرصاصْ

طارياتْكبيرةْالحجمْثقيمةْالوزن،ْتتكونْوىيْبرياتْفيْثمانيناتْالقرنْالعشرين،ْاْالنوعْمنْالبطاتمْإختراعْىذ

ْالذ ْالرصاص ْالقمن ْيمثل ْالذؼ ْالرصاص ْأكسيد ْوثاني ْالسالب ْطب ْؼ ْالموجب، ْالقطب ويتكونْيمثل

ْتكونْالبطاريةْمشحونة،منْحمضْالكبريْاإللكتروليت ريتاتْالرصاصْالثنائيْوالماءْعندماْوكبْتيكْعندما

ْتكونْالبطاريةْغيرْمشحونة.

ْ.رصاصْالحمضيةْلبدءْتشغيلْبادغْاإلشتعالْفيْالسياراتتستخدمْبطارياتْال

ْبطارياتْأيونْالميثيومْ:ْ-

الموجبْمنْأكسيدْْالْأنْأشيرىاْالبطارياتْالتيْيكونْقطبياختمفةْمنْبطارياتْأيونْالميثيومْإتوجدْأنواعْم

ْالسالبْمنْالكربون،ْوْليثيومْكوبالت، ميراتْيزةْعاليةْاألداءْمثلْالكاوتستخدمْغالباْفيْاألجْيتكونْقطبيا

ْ.الرقميةْواليواتفْالمحمولة

ْلىْنوعينْ:الذؼْتتكونْمنوْإعمىْنوعْاإللكتروليتْْعتماداْ يمكنْتصنيفْالبطارياتْْإ*ْ

 -: الجافة أو الخمية البطارية  -

ْاإللكتروليت ْفقْيتكون ْيكفي ْبما ْرطبة ْعجينة ْمن ْالجافة ْالبطاريات ْخاللو،ْفي ْالكيربائي ْالتيار ْلتدفق ط

مكانيةْتخزينياْفتراتْثيوم.ْتتميزْبسيولةْاإلستخدامْواْ وأكثرىاْشيرةْبطاريةْالزنكْوالكربونْوبطاريةْأيونْالمي

ْ.غياْمنخفضطويمةْألنْمعدلْتفري

ْ
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 -مة :البطارية أو الخمية السائ -

ْاالسمْإل ْعمىْمحمولْإلكتروليتيتسمىْبيذا ْالسائمةْحتوائيا ْحمضْالكبريتيكْؼْوالذْفيْالحالة يكونْغالبا

ْ.والماء

ْإْ ْوخطورة ْثقلْوزنيا ْإذستخدامنْعيوبيا ْالخارجيْلمتآميا ْتعرضْغالفيا ْالكيميائيةْكلْوتا سربتْمكوناتيا

ْ.لمخارج

ْ ْمثل ْثانوية ْسائمة ْبطاريات ْتوجد ْتعرفْالرصاصْالحمبطاريات ْالتي ْضية ْباسم ْالسيارات، أماْبطاريات

ْ.يةْدانيالْوخميةْغروفْوخميةْبنسنالبطارياتْالسائمةْاألوليةْفمنياْعمىْسبيلْالمثالْخم

 -تركيب البطارية : 2-0

ْ-تتركبْالبطاريةْبشكلْعامْمنْاألجزاءْاألتيةْ:

ْ-يكيْ:تالسصندوقْمعدنيْأوْب

ْلمبطاريةْ.الخارجيْْيمثلْالجزءْ

ْ-أقطابْكيربائيةْ:

تحتلْمعظمْالمساحةْالداخميةْلمصندوقْ،ْوفيياْتحدثْالتفاعالتْالكيميائيةْالتيْتولدْالتيارْالكيربي،ْويرمزْْ

ْ(ْ.-لمقطبْالموجبْبالرمزْ)+(ْ،ْويرمزْلمقطبْالسالبْبالرمزْ)

ْ-الفاصلْ:

ْتالمسْبينيماْ.ىيْمادةْتفصلْالقطبْالموجبْعنْالقطبْالسالبْوتمنعْحدوثْ
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ْ-اإللكتروليتْ:

ْىوْالوسطْالذؼْيسمحْبمرورْالشحناتْالكيربائيةْبحريةْبينْاألقطابْ.ْ

ْ-المجمعْ:

ْىوْالمكونْالذؼْيجمعْالتيارْالكيربائيْويوصموْمنْالبطاريةْإليْاألجيزةْالكيربائيةْ.ْ

                                                                   -بطارية السيارة :  2-0

ْوتشغيلْدارتوإلْالكافيْبالتيارْالسيارةْركمحْمدادإْعنْالمسؤولْالجزءْفييْالسيارةْأجزاءْأىمْمنْالبطارية

ْطاقةْاليْالكيمائيةْالطاقةْتحويلْخاللْمنْ،دورانوْأوْالمحركْتوقفْأثناءْبالتيارْالمصابيحْمدادواْ ْالسيارة

ْ.الشحنْأثناءْكيمائيةْطاقةْالىْالكيربائيةْالطاقةْوتخزينْوتحويل،ْالتفريغْأثناءْكيربائية

(ْأدناهْيوضحْبطاريةْسيارة. - الشكلْ)  

 

(ْبطاريةْسيارة - )ْشكل  
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  -مكونات بطارية السيارة : 0- 1

األلواحْْوعددْمنْاأللواحْالسالبةْتغمرْىذةْاأللواحْالموجبةتتكونْالبطاريةْفيْأبسطْصورىاْمنْمجموعةْمنْ

ْ.روليتيْمركزْ)ماءْنار(ْوماءْمقطرلكتإفيْمحمولْ

فولتْتوصلْعمىْالتواليْفيكونْْ منْثالثةْأعمدةْجيدْكلْمنياْ=اتْالستةْفولتْتتكونْمثالْالبطاريةْذ

ْفولت.6ْالجيدْالكميْلمبطاريةْ=ْ

محمولْتغمرْجميعياْفيْالْلواحْالموجبةْواأللواحْالسالبة،البطاريةْمنْعددْمنْاأليتكونْكلْعمودْمنْأعمدةْ

منْالزجاجْأوْالكاوتشوكْْلكتروليتيْوتوضعْاأللواحْوالمحمولْفيْوعاءْالْيتأثرْباألحماضْيكونْعادةاإل

ْ.ْْاءْبغطاءْمنْالمادةْالمصنوعْمنيااْالوعىذْىالمجفف،ْويغط

ْالسيارة ْتصنعْبطارية ْما ْالرصاصْالنقيْويضافْغالبا ْإْمنْألواحْمادة ْقميمةْمنْالسيمينيوم، ْكمية أوْليو

لكْ%(ْوكذ35الكبريتيكْبنسبةْتركيزْ)ْبمحمولْحامضْْاأللواحْتكونْمغطسةْلقصدير،ْأوْالكالسيوم،ْوىذها

وتكونْقوتياْبفرقْجيدْ%(ْوتتكونْمنْستْخالياْجمفانيةْيتمْتوصيمياْعمىْالتوالي65ْبنسببةْ)ْماءْمقطر

(ْفولتْفيْحال6ْ.  (ْفولتْأؼْماْمجموعوْ) . حيثْكلْخميةْمنْخالياىاْالستْتنتجْ)(ْفولت،ْ  )

ْخرْموجب.ْالشحنْولياْقطبانْواحدْسالبْواآلْكانتْكاممة

-آلية عمل البطارية : 6-0  

-مرحمةْالتفريغْ:  

كيربائيْْمعْالبطاريةْمنْلْلىْطاقةْكيربائيةْمنْخاللْتوصيلْحمعنْتحويلْالطاقةْالكيمائيةْإْوىيْعبارة

ْإ ْالكيربائيخالل ْالطاقة ْمن ْإستيالكْجزء ْوبالتالي ْالبطارية ْفي ْالمخزنة ْفيْة ْالموجودة ْالكبريتات نفصال
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ْواْ  ْالييدروجين ْعن ْاحمضْالكبريتيك ْكمتا ْعمى ْالرصاصْالموجود ْمع ْرتباطو ْكبريتاتْمكْولصفيحتين، نا

ْ.جزغْالماءْنةينْوالييدروجينْمكْوجرةْاألكسالرصاص،ْبينماْتتحدْذ

ْتكونْالصفائحْالم ْالتفريغْيصبحْالمحمولْعبارةْعنْماءْبينما وجبةْوالسالبةْمنْكبريتاتْفيْنيايةْمرحمة

ْ.الرصاص

-مرحمةْالشحنْ:  

ْالطاقةْالكيربائيةْإ ْفيْالبطاريةْعنْطريقْلطاقةْالكيمائيةْواْ لىْاوىيْعبارةْعنْمرحمةْإعادة ْتخزينيا عادة

صلْالكبريتاتْلشحنْ،ْوبالتاليْتحملْجزغْالماءْإليْأكسجينْوىيدروجين،ْوتنفتوصيلْالبطاريةْمعْمصدرْا

يتيك،ْوالصفائحْمنْحمضْالكبْرْبحيثْيصبحْالمحمولْمكوناْ ْصاصْوترتبطْبالييدروجينْمنْجديد،عنْالْر

ْ.مكونةْمنْالرصاص

-سعة البطارية : 7-0  

ختالفْأسطحْاأللواحْالمتكونةْمنياْوالوحدةْالعمميةْالتيْيتمْتخزينياْفيْالبطارياتْبإتختمفْكميةْالكيرباءْ

ْ.البطاريةْعمىْالتخزينْتسمىْالسعةلقياسْقدرةْ

ؼْيمكنْأنْالذْهْمنْالبطاريةْفيْمقدارْالزمنعبارةْعنْحاصلْضربْشدةْالتيارْالذؼْيمكنْأخذالسعةْىيْ

يةْأعطتْاْفرضناْأنْبطاْرت،ْاذفول8ْ. أقطابْأعمدتياْالىْْتفرغْفيوْتفريغاْقانونياْقبلْأنْيصلْالجيدْبين

ْأمبيرْساعة.781ْ=1ْ *87البطاريةْ=ْْنْسعةساعاتْفإ1ْ لمدةْْأمبير87ْ
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وكلْتيارْيصرفْْفيْتفريغياْبأؼْحالْمنْاألحوال،ْنْتحاولفولتْأ8ْ. يحذرْإذاْىبطْجيدْالعمودْالىْ

ْْلواحتحميمياْلنزعياْمنْاأللىْتراكمْأمالحْكبريتاتْالرصاصْالتيْيصعبْمنْالبطاريةْعندْىذاْالجيدْيؤدؼْإ

ْ(.سادْالبطاريةْوىوْماْيطمقْعميوْ)التممحلكْيؤدؼْالىْفبعدْأنْتتراكمْعميياْأؼْأنْذ

-شحن البطارية : 8-0  

ْالكيربيْالذؼْيغذ ْالْالمولد ْدورانْالمحركْقد ْبالتيارْالكيربيْطوالْمدة ْفيماْؼْالبطارية ْتفقد ْما يعوضيا

ستخدامْجيازْالشحنْالراديوْواإلنارةْوغيرْذلك،ْلذلكْالبدْمنْإعادةْشحنياْبإيطمبْمنياْإلدارةْالمحركْأوْ

ْ.لتصبحْقادرةْعمىْالقيامْبوظيفتياالخاصْ

-وظيفة البطارية في المركبة : 9-0  

ْْ-:ْتقومْبطاريةْالمركبةْبتأديةْالوظائفْاألتية

عاتقياْبدءْإدارةْمحركْالمركبةْ)يقعْعمىْْدارةلكيربائيةْالعاليةْالالزمةْلبدءْإمدادْبادغْالحركةْبالطاقةْاإْ- 

ْ.محركْالمركبة(

ْْوإْ-  ْالمنظومات ْكافة ْواإلمداد ْالكيربائية ْوالدوائر ْالالزمةْاألجيزة ْالكيربائية ْبالطاقة ْبالمركبة لكترونية

ةْحتياجاتْمنْالطاقالسرعاتْالمنخفضةْلمحركْالمركبة.ْوكذلكْعندماْتزيدْاإلْأثناءْالتوقفْأوْأثناءلتشغيمياْ

ْ.لكيربائيةْخارجْالمولدْالكيربائيا

عادةْ)يقومْالمولدْالكيربائيْبإْ.ذلكيتمْالسحبْمنوْعندْالحاجةْلْ.لمطاقةْالكيربائيةْتعتبرْالبطاريةْمخزناْ ْ-3

ْ(.الكيربائيةْبياْفيْجميعْاألوقاتْىْتكتملْالطاقةشحنْالبطاريةْْحت

ْ.األجيزةْوالدوائرْالكيربائيةْواإلكترونيةْبالمركبةتعملْكموازنْلمجيدْالكيربيْلكافةْالمنظوماتْْوْ-4



9 
 

-بطارية السيارة : نفاذ 01-0  

ْالقيامْوعندْالرصاصْكبريتاتْعنوْينتجْمماْالبطاريةْتشغيلْعندْاأللواحْمعْالكبريتيكْحامضْيتفاعل

ْالرصاصْوأكسيدْرصاصاْ ْوتصبحْالرصاصْكبريتاتْتتحولْبحيثْالكيميائيْالتفاعلْاذىْينعكسْبشحنيا

ْاألصميةْتركيبتياْالبطاريةْتستعيدْلكذب ْلىإْاأللواحْذةىْتتحولْالوقتْومعْجديدْمنْالعملْتستطيعْثم،

ْقدْيكوْنْوىناْالماءْسوْػْشئْمنوْيبقىْوالْتدريجيْبشكلْالكبريتيكْحامضْمحمولْوتفقدْالرصاصْكبريتات

ْ.لكذْبعدْتعملْوالْالبطاريةْعمرْنتيىإ
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 الفصل الثاني

ذة عامة عن البطاريات السائمة و الجافةنب  

-البطاريات السائمة أو البطاريات الحمضية:  0-8  

  (ْأدناهْيوضحْبطاريةْسائمة - الشكلْ)

 

سائمةبطاريةْ(ْْ - )ْشكل  

ْ ْالفعالة ْالمادة ْووجود ْحامضْالكبريتيك ْعمى ْتحتوؼ ْألنيا ْاالسم ْبيذا ْمنْْسميت ْوالمكونة ْالبطارية في

ْاألكثرْإنتشارا .الرصاصْوىيْ



   
 

اْنعممْأنْالكثيرْتشغيلْالسيارةْحيثْوأنناْكمنْمنْالعواملْالميمةْوالتيْتعملْعمىْتعتبرْالبطارياتْالسائمةْ

التْالْتعملْحالياْإالْبواسطةْالكيرباءْأوْالبطارية.ْفبالتاليْأصبحناْنعممْأىميةْالبطاريةْإلىْمنْاألدواتْواآل

ْالسيارة.

اءْتشغيلْالسيارةْفييْالعمميةْتتمْدوريا ْأثنْرياتْالقابمةْلمشحنْوالتفريغْوىذهالبطاْبطاريةْالسيارةْىيْإحدػ

العمميةْيطمقْعميياْالتفريغْْلسيارةْبتحويلْالطاقةْالكيمائيةْإلىْطاقةْكيربائيةْوىذهعندْتشغيلْاتقومْأصالْ

ىْطاقةْكيمائيةْوتسمىْعمميةْحيثْأنْالبطاريةْتكونْأساسا ْمشحونةْومنْثمْيتمْتحويلْالطاقةْالكيربائيةْإل

البطاريةْفيْحالْْالعادةْفإنْالعمرْاإلفتراضيْليذهْالشحنْلمبطاريةْوىاتينْالعمميتينْدوريتينْومستمرتينْوفي

تمْإستخدامياْبشكلْجيدْوتمتْالعنايةْبياْيصلْإلىْالعامين.ْوىيْتختمفْبحجمْاألمبيرْالذؼْتقدموْوبالتاليْ

ْتحتاجْإليْبطاريةْمنْحجمْمعينْحتيْتضمنْأداءْجيد.ْيامحركفإنْكلْمركبةْوحسبْحجمْ

  -مكونات البطارية السائمة :

ألواح.6ْمعدنْالرصاصْويوجدْعمىْشكلْْ-ْ   

ألواح.6ْأكسيدْالرصاصْويوجدْأيضاْعميْشكلْْ-ْ   

%ْمنْالمحمول.35ْوىوْيكونْماْيقاربْالْيكمحمولْالكبريتْ-3ْ  

المحمول.%ْمنْمكونات65ْْماءْويكونْحواليْْ-4ْ  

أماْآليةْعملْالبطاريةْالسائمةْفييْعندْالتشغيلْيتفاعلْالمحمولْمعْاأللواحْوالذؼْيحولْالمادةْالكيمائيةْإليْ

فولتْتتوزعْعمىْاأللواحْبصورةْمتساويةْمعْإختالفْاألمبيرْوالذؼْيتفاوتْْ  طاقةْكيربائيةْوينتجْعادةْ

ْ.معْحجمْكلْبطاريةْوأخرػْ

-: الميام  من الميام التي تقوم بيا ومن ىذهتكمن أىمية البطارية في العديد   



   
 

 *ىيْالتيْتمدْالمحركْبالطاقةْالكيربائيةْحتىْيعملْويدور.

 *ىيْالتيْتمدْالديناموْبالطاقةْحتىْيعمل.

-كيفية اإلىتمام ببطارية السيارة السائمة وصيانتيا :  

-تفقدْالمحمولْ:  

ْالبطارياتْيمكنْتفقدْالمحمولْالموجودْفيْصندوقْالبطارياتْ)عكسْالبطارياتْالجافة(.فيْىذاْالنوعْمنْ

-تفقدْالديناموْ:  

 ىناكْعالقةْبينْالديناموْوالبطاريةْوكالىماْيؤثرْعمىْاألخر.ْ

ليذاْفإنْمنْاألمورْالواجبْمراعاتياْعندْشراءْبطاريةْإلىْمركبةْشراءْواحدةْمنياْتتناسبْفيْقياسْاألمبيرْْ

61ْأمبيرْيجبْأنْتكونْسعةْالبطارية61ْْذاْكانْالديناموْيولدْدْالمولدْليذهْالمركبة،ْفإلياْمعْقياسْماْيول

ْأمبيرْالْأكثرْوالْأقل.

-فحصْالمولدْدورياْ:  

يجبْالفحصْدورياْلمتأكدْمنْأنْالتيارْالكيربائيْوالذؼْيمدهْلمبطاريةْأثناءْعملْالمحركْتساوؼْتمكْالتيْ

ْةْوبعكسْذلكْيؤدؼْاليْإتالفْالبطارية.تفقدىاْالبطاري

-بصورةْدوريةْ:ْفيْالمركبةْإصالحْاألجيزةْالكيربائية  

ْويعنيْبياْكلْاألجيزةْالكيربائيةْالتيْتحتاجْإليْالتيارالكيربائيْفيْالمركبةْلمعملْكالمسجلْواإلضاءة.

ْ-العملْعميْتشغيلْالمركبةْبصورةْدوريةْوخاصةْفيْحالةْالطقسْالبارد:
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البطاريةْدونْعملْلفترةْطويمةْيعملْعمىْتفريغياْوخاصةْاذاْكانْالطقسْباردا .ْعادةْتفرغْالبطاريةْفيْْترك

ْالطقسْالباردْأسرعْبضعفينْمنْالفترةْالتيْتحتاجياْفيْالطقسْالحار.

ْدقيقة.1ْ -31لذلكْيجبْمراعاةْتشغيمياْبصورةْدوريةْوالسيرْبياْلمدةْ

ْيرةْفيْمكانياْفقدْتعطيْنتائجْعكسية.كذلكْيجبْتجنبْتشغيمياْلفترةْقص

ْ-تجنبْتشغيلْأجيزةْالسيارةْالكيربائيةْدونْإدارةْمحركْالمركبةْ:

القيامْبمثلْىذاْاإلجراءْسيعملْعمىْإستيالكْوتفريغْالبطاريةْدونْإعادةْشحنياْمماْيؤدؼْإلىْاإلسراعْفيْ

ْتمفيا.

ْ-تجنبْإضافةْأجيزةْكيربائيةْإضافيةْالىْالمركبةْ:

كْاألجيزةْالتيْتضافْالىْالمركبةْْكأنظمةْالصوتْأوْبعضْاألجيزةْالتيْتعملْعمىْتقويةْاإلضاءةْىيْتم

ْكرْأنْإضافةْىذةْاألجيزةْتؤثرْعلْحملْالبطارية.الذؼْييتمْببطاريةْمركبتوْأنْيتذْالشخصْىفعم

سعةْالبطاريةْمعْْىذاْالْيعنيْبأؼْحالْأنْيقومْبتغييرْحملْالبطاريةْإلىْحملْأكبرْألنوْيجبْأنْتتوافق

ْتضرْديناموْالمركبة.رة.ْفالْيمكنْشراءْأجيزةْإضافيةْْديناموْالسيا

ْ-البطارياتْالسائمةْ:ْوعيوبْمميزات

ْرخيصةْالثمنْ.ْ-ْ 

يمكنْأنْيصلْعمرىاْسنتينْإذاْتمتْصيانتياْبصورةْجيدة.ْ-ْ   

تضعفْتدريجيا ْإلىْأنْتنتييْوالْتفصلْمنْالداخل.ْ-3ْ  
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عمميةْبعضْالشئْألنياْتحتاجْإلىْتزويدْبالحامضْإذاْقلْفيْالبطارية.لكنياْليستْْ-4ْ  

يوجدْبياْموادْحارقةْوسامة.ْليستْنظيفةْكماْقمناْألنوْ-5ْ  

فةْالتيْيصلْعمرىاْإلىْخمسْلياْبالمقارنةْبأنواعْالبطارياتْالجاْْقصرْالعمرْاإلفتراضيْ–6ْ

.سنوات  

-البطاريات الجافة : 8-8  

ْ.يوضحْبطاريةْجافةأدناهْ(ْ - شكلْ)  

 
جافةبطاريةْْ( - )ْشكل  

ْتحتاجْالبطارياتْالجافةْفيْاألسواقْىيْفيْالحقيقةْليستْجافةْفعالْولكنْىيْبطارياتْمغمقةْتماماْوال

ْْلمصيانةْطوالْفترةْالتشغيلْ.

ْىيْمنْأفضلْأنواعْالبطارياتْفيْالعالمْالمستخدمةْفيْالسيارات.

  فولت.9ْْالبطارياتْأنواعْعمىْوتشتملْالمستخدمةْاألنواعْأكثرْمنْالجافةْالبطارياتْتعتبر
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ْيكوْنْالسائمةْفيْبينماْالرطوبةْقميلْعجينْفيْاإللكتروليتْكوْنْبسببْالسائمةْعنْالجافةْالبطارياتْتختمف

ْإلىْالداخلْمنْتتدفقْالكيربائيةْالشحنةْمنتجاْ ْالبطاريةْداخلْكيميائيْتفاعلْيحدثْسائل،ْفيْاإللكتروليت

ْ كيربي.ْبجيازْمتصمةْخارجيةْدائرة

  -مما تصنع :

ْيوجدْ ْفييْتتكونْمنْنفسْالمكوناتْاألساسية.ْوفيْمنتصفْكالىما البطارياتْالجافةْبالرغمْمنْحجميا

ْعمودْيسمىْالكاثودْيتمْصنعوْغالبا ْمنْالكربونْويتمْإحاطتوْبعجينْمنْاإللكتروليت.

ْلتحض ْإستخداميا ْالكيماوياتْيمكن ْمن ْالمغنيسيومْالعديد ْأكسيد ْثاني ْكموريد، ْكاأللمونيوم ْالعجين ْىذا ير

ْحسبْنوعْالبطارية.

الكاثودْوالمعجونْاإللكتروليتيْيتمْلفيمْبالورقْأوْالكرتونْثمْيتمْبرشمتيمْفيْقالبْمعدنيْيسمىْباألنود،ْ

ْوالذؼْيصنعْبصورةْأساسيةْمنْالزنك.

-كيف تعمل :  

ْمخرجين ْيمتمك ْالجافة ْالخمية ْفي ْسالبْاألنود ْاآلْاألول ْمخارجْو ْإلى ْالحمل ْيتصل ْعندما ْموجب خر

فولتْمنْالكيرباء،ْيقومْمجمعْفيْمنتصفْالبطارية5ْْ. البطاريةْيحدثْتفاعلْبينْاألنودْوالعجينْينتجْ

ْ ْإلى ْالبطارية ْخارج ْالى ْالشحنة ْبتوصيل ْالخارجية ْالكيربائية ْالدائرة ْبالجياْىذه، ْفيزيائيا  ْتتصل زْالدائرة

ْدهْبالشحنةْالالزمةْلمجيازْليعمل.عنْطريقْالبطاريةْوتزْوالكيربيْ
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عملْكخميةْمنفردة.ْويمكنْلمخالياْالمتعددةْأنْتتصلْببعضياْمنْنْاألنود،ْاإللكتروليتْوالكاثودْيكلْخميطْم

ْالكيماوياتْ ْتبدأ ْطويمة ْأنْيستمرْالتحميلْلفترة ْبعد ْجافةْإلنتاجْوحداتْفولتْأعمى. ْواحدة خاللْبطارية

ْفاضْوالْتطمقْشحنات،ْويجبْأنْتتمْإزالةْالبطارياتْاألساسيةْبمجردْوصولياْلمحالةْالسابقة.باإلنخ

أماْالثانويةْفيمكنْأنْيتمْشحنياْعنْطريقْجيازْخاصْبذلكْوالذؼْيقومْبعكسْالتفاعلْالكيمائيْبداخلْكلْ

ْخميةْليسمحْلمبطاريةْباإلستمرارْفيْالعمل.

-الجافة :األنواع المختفة من البطاريات   

البطارياتْالقمويةْىيْاألكثرْشيرةْمنْالبطارياتْالقديمةْألنياْتنفذْأبطأْوبناءا ْعمىْذلكْتنتجْشحناتْلفترةْ

 ْْ.ببطاريةْتعرفْكاثودْأطول.ْمنْاألنواعْاألقلْإستخداماْمنْالبطارياتْالجافةْوتستعملْالفضةْكعمود

.)NICD.NICKEL.METAL.HIDRIDE (ْ  

ْ.ْأكثرْشيرةْفيْاالستخدامْونْقابمةْإلعادةْالشحنْمماْيجعمياالميثيومْتكبطارياتْأيونْأماْ

-الطريقة الصحيحة لإلستخدام :  

عادةْماْتحتوؼْالبطارياتْعمىْكيماوياتْضارةْعندْالتعرضْلياْفيْالبيئةْويجبْأنْيعادْتصنيعياْبصورةْ

ْ.صحيحة

ْعمى ْإسْيجب ْإعتبارىم ْفي ْيضعوا ْأن ْأيضا  ْالبالمستيمكين ْإلتخدام ْلمشحن ْالقابمة ْإعادةْطاريات مكانية

ْإستخدامياْمراتْعديدةْوأنْيتمْإعادةْتصنيعياْإذاْلمْيتمكنوْمنْإعادةْالشحنْمجددا .

-مميزات البطارية الجافة :  
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نظافةْالتعاملْمعياْفالْتحتوؼْعمىْموادْحارقةْأوْسامة.ْ-   

قمةْأعمارْالصيانةْليا.ْ-   

أنوْقدْيصلْالىْخمسْسنواتْفيْبعضْاألنواعْالغيرْمتوفرةْفيْطولْالعمرْاإلفتراضيْلياْحتىْْ-3ْ

 السودان.

-بعض عيوب البطارية الجافة :  

%.41ْ-31سعرىاْأغمىْمنْالبطاريةْالسائمةْبْْ-   

جراءْأؼْعمميةْصيانةْليا.الْيمكنْإْ-   
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 الفصل الثالث

 ة لعطل البطاريات وكيفية تالفييااألسباب الشائع

عممياتْالصيانةْالدوريةْلمبطارياتْتتضمنْإجراءْالفحصْالظاىرؼْلجميعْالخالياْوالتيْيتمْفيياْنعممْأنْْ

البحثْعنْدالئلْتشيرْإلىْوجودْبعضْالمشاكلْالتيْتؤثرْعمىْمستوػْأداءْالبطاريةْكإنبعاجاتْأوْتشققاتْ

ْأوْشروخْفيْصندوقْالبطاريةْأوْوجودْتسريبْفيْالسائلْاإللكتروليتيْلمبطارية.

ْسيارةْىريةْفيْبطاريةْ(ْأدناهْيوضحْاألعطالْالظا3-1شكلْ)ال

ْ

ْاألعطالْالظاىريةْفيْالبطاريةْ(3-1)ْشكل

اإلنبعاجاتْوالتشققاتْأوْالشروخْفيْىيْاألعطالْالظاىريةْفيْالبطارياتْمثلNْْإلىAْْحيثْاألحرفْمنْ

ْصندوقْالبطاريةْ.ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْ
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ْفيماْيميْاألسبابْالتيْتؤدؼْإلىْقصورْأوْعجزْفيْأداءْالبطاريةْوكيفيةْتصحيحيا:ْ

 :غير الصحيح لممحمول اإللكتروليتي  المستوى  1-3 

ْتناقصْالمحمولْْْْْْْ ْعن ْالمسوؤل ْالوحيد ْالجزء ْىو ْالماء ْيعتبر ْاإلغالق ْمحكمة ْغير ْالبطاريات في

وكذلكْتصاعدْالحارةْاإللكتروليتيْ.ْيرجعْالسببْفيْذلكْإلىْعمميةْالتبخيرْالتيْتحدثْفيْالظروفْالجويةْ

ْالغازاتْأثناءْعمميةْالشحنْ.

ْاألساسيةْإلطالالحفاظْعمىْمستوػْمناسبْمنْالمحمولْاإللكتْ ْالعمراإلفتراضيْلعملْروليتيْىوْالخطوة ة

ويالحعْأنوْتجنبْإضافةْماءْمقطرْعندْالحاجةْإلىْإستكمالْمستوػْالمحمولْفيْالبطاريةْإلىْْالبطاريةْ.

ْعنْالمستوػْالمسموحْيجعلْتركيزْ ْالزائد ْحيثْأنْالماء ،ْ ْالمنتجة ْمنْقبلْالشركة ْإليو المستوؼْالمشار

ضعيفاْفيْالمحمولْ)الكثافةْالحجميةْلممحمولْتقلْ(ْعمىْعكسْالماءْالمضافْأقلْمنْْحامضْالكبريتيك

المستوػْالمسموحْفإنوْيزيدْتركيزْحامضْالكبريتيكْفيْالمحمولْاإللكتروليتيْ)الكثافةْالحجميةْلممحمولْتزيدْ

.)ْ

ْالْْْْْ ْكفاءة ْمن ْيقمل ْاإللكتروليتي ْالمحمول ْالضعيفْلحامضْالكبريتكْفي ْالتركيزْالتركيز ْبينما بطارية،

ْالزائدْلمحامضْفيْالمحمولْاإللكتروليتيْيسببْتدىوراْلحالةْشبكاتْاأللواحْ.

   (corrosionالتآكل )  2-3

ْبسببْتكثفْْْْْْ ْأو ْالخارج ْمن ْالبطارية ْجسم ْعمى ْاإللكتروليتي ْالمحمول ْإنسكاب ْبسبب ْالتآكل يحدث

ْلت ْنتيجة ْالبطارية ْسطح ْعمى ْاإللكتروليتي ْحامضْالمحمول ْيتسبب ْالشحن، ْعممية ْأثناء ْالغازات صاعد
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الكبريتيكْفيْالمحمولْالمنسكبْأوْالمتكاثفْعمىْسطحْالبطاريةْفيْتآكلْأوْتدميرْأطرافْتوصيلْالبطاريةْ

ْْتثبيتْالبطاريةْوحاملْالبطاريةْأيضا.ْْواألقطابْوأعمدة

ْالفنيْعندْ ْالتيْيواجييا صيانةْالبطاريات.ْينتجْالتآكلْمنْتفاعلْيعتبرْالتآكلْمنْالمشاكلْاألكثرْشيوعا 

الحامضْمعْالموصالتْالمعدنيةْواألطرافْويكونْذلكْنتيجةْاألبخرةْالناتجةْمنْالحمضْأوْتسربْالسائلْ

الحمضيْلمبطاريةْأوْإنسكابوْنتيجةْالتحريكْالخاطئْلمبطارية.ْإنْلمْيتمْإزالةْقشورْالتآكلْ)قشورْبيضاءْ

يجبْعدمْالسماحْلياْباإلستمرارْحيثْْكمْوتنموْعمىْأطرافْالبطاريةْوىذهتترامختمطةْبالمونْاألزرق(ْالتيْ

ْالتيارْ ْإنتقال ْينتجْعنوْصعوبة ْوالموصالتْمما ْبينْأطرافْالبطارية ْالمقاومة ْفيْزيادة يتسببْإستمرارىا

لىْالبطاريةْأثناءْعمميتيْالشحنْوالتفريغْوقدْيؤدؼْذلكْإلىْفتحْتامْفيْالدائرةْ الكيربائيةْفيْالكيربيْمنْوا 

زالتوْيعتبرْمنْأىمْخطواتْالصيانةْ نظامْالبطاريات.ْلذاْيمكنناْالقولْبأنْفحصْالبطاريةْبحثاْعنْالتآكلْوا 

ْتخاذْالخطواتْالتالية:ْدوريةْلنظمْالبطارياتْويتمْذلكْبإال

عمىْْاستخدمْفرشاةْبالستيكيةْوقطعْقماشْلتنظيفْالبطاريةْمنْاألتربةْالمتراكمةْوينبغيْالمحافظة -

 البطاريةْفيْحالةْنظافةْتامة.

صوديومْحيثْتقومْبمعادلةْقماشْمبممةْبمحمولْبيكربوناتْالْامسحْصندوقْالبطاريةْبإستخدامْقطعة -

 الحامضْولكنْإحذرْمنْسقوطْمحمولْالتنظيفْداخلْالخاليا.

 قمْبتنظيفْاألطرافْباألدواتْالمخصصةْلذلك. -

يدْمنْالمقاومةْالكيربائيةْعندْاألقطابْوالتيْتسببْخفضاْفيْالتآكلْالكيمائيْألطرافْتوصيلْالبطاريةْيْز

ْقيمةْالجيدْالالزمْلتشغيلْالدوائرْالكيربائيةْواإللكترونيةْبالمركبةْ.



   
 

التآكلْالكيميائيْفيْغطاءْالبطاريةْ)سطحْالبطارية(ْيولدْمساراْلمتيارْالكيربيْالذؼْيمكنوْالسماحْبتفريغْ

ْبطئْلمبطارية.

ْيوضحْالتآكلْفيْأطرافْالبطاريةْ.ْ(ْأدناه3-2الشكلْ)

ْ

ْْْْْْْْْ

ْالبطاريةأطرافْلتآكلْفيْاْ(3-2)ْشكل

 (sulfationالكبرتة ) 3-3

الكبرتةْأوْالتممحْمنْالمشاكلْالشائعةْعندْاجراءْالصيانةْالدوريةْلمبطارياتْوتحدثْنتيجةْإنخفاضْحالةْ

ْشحنْالبطاريةْوالذؼْيسببوْإنخفاضْمستوػْالسائلْاإللكتروليتيْأوْإنخفاضْجيدْالشحن.ْ

ْالتف ْإتمام ْيمنع ْمنْالكبريتاتْتتجمعْعمىْاأللواحْمما ْتعنيْتكونْطبقةْصمبة ْالكيميائيْوقدْوالكبرتة اعل

ْيترسبْفيْقاعْالبطاريةْمماْيتسببْفيْحدوثْقصرْداخميْفيْالبطارية.ْ



   
 

ْأثناءْالفحصْالدورؼْلمبطاريةْيجبْإجراءْالفحوصاتْالتاليةْ:

 .المطموبْالمستوْػْفيْدائماْيبقىْبحيثْاإللكتروليتيْالمحمولْمستوْػْمنْالتأكدْيجب -

 متساويا.ْْاعْالخالييجبْأنْيكونْمستوػْالمحمولْفيْجمي -

 نيا.الْوأإفحصْاأللواحْظاىرياْلمبحثْعنْأؼْتغيراتْفيْ -

 افحصْالخالياْلمبحثْعنْوجودْرواسبْفيْاإللكتروليت. -

ىناكْأسبابْتؤدؼْإليْتحولْكبريتاتْالرصاصْإلىْمادةْبموريةْيصعبْتحويمياْفيماْبعدْإلىْ

ْاألسبابْ:موادْفعالةْبالطريقةْالعاديةْوىذاْمايسمىْ)بالكبرتة(،ْمنْىذهْ

ْاتي.فترةْطويمةْوكانتْفيْحالةْتفريغْذتركْالبطاريةْدونْعملْْ-

ْكانْىناكْعطلْفيْالمولدْالكيربائيْأوْفيْمنظومةْالشحنْولمْيتمْإصالحو.ْ-

ْتكرارْإستعمالْأجيزةْاإلستيالكْالكيربائيْفيْالمركبةْوىيْمتوقفةْعنْالسير.ْ-

ْعدةْمشاكلْمنياْ:ْينتجْعنياْأوعدمْشحنياْجيدا،ْكبرتةْالبطارية

حمولْاإللكتروليتيْويزيدْمنْإحتماليةْتجمدْالمحمولْعندْدرجاتْمخفضْمستوياتْالكثافةْالحجميةْلمْ-

ْالحراةْالمنخفضة.

روفْالجويةْالباردةْلعدمْتوفرْالقدرةْالكيربائيةْظفشلْالبطاريةْالمكبرتةْفيْإدارةْمحركْالمركبةْفيْالْ-

ْاإلحتياطيةْالمطموبةْلذلك.

ْريتاتْالرصاصْالبموريةْتحطمْألواحْالخاليا.كبْ-
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 ( unequal specific gravityإختالف كثافة المحمول لمخاليا ) 4-3

يجبْأنْتكونْكثافةْالمحمولْلجميعْالخالياْفيْنظامْالبطارياتْمتساويةْتقريبا.ْالحعْأنوْعندماْتنخفضْ

ياْوقدْيدلْذلكْعمىْوجودْدوائرْقصرْداخميةْقيامياْبنزحْطاقةْمنْباقيْالخالْالكثافةْألحدْالخالياْيؤدؼْإلى

ْوالتأكدْمنْ ْيجبْأنْيفحصْالفنيْكثافةْالمحمولْلجميعْالخاليا ْيؤثرْبالسمبْعمىْعمرْالبطارية.ْلذا مما

مْفيْأنياْجميعاْمتساوية.ْويمكنناْفيْحالةْعدمْالتساوؼْإعادةْضبطوْمرةْأخرػ،ْومنْالطرقْالتيْتستخد

ْإمكانيةْ ْعدم ْالشحنْعمىْاأللواحْولكنْفيْحالة ْىيْمعادلة ْ)الكثافة( ْالنوعيْلممحمول ْضبطْالثقل إعادة

ْفيجبْإستبدالْالخمية.1221ْْإستعادةْالكثافةْإلىْقيمةْتصلْ

 ( ambient tempretureدرجة الحرارة ) 5-3

المحيطةْأوْدرجةْحرارةْغرفةْالبطارياتْمنْالعواملْالميمةْجداْفيْتحسينْأداءْالبطارياتْىيْدرجةْالحرارةْ

درجةْمئوية.ْلذاْيجبْأنْنبقىْعمىْدرجةْحرارة25ْْحيثْإنْالبطارياتْتصممْلكيْتعملْعندْدرجةْحرارةْْ

زيادةْنشاطْْيؤدؼْإلىْْغرفةْالبطارياتْقريبةْمنْىذاْالمستوػ.ْإنْزيادةْدرجةْالحرارةْعنْالمعدلْالمذكور

يقملْمنْأداءْالبطارية.ْلذاْيجبْالحفاظْعمىْدرجةْحرارةْغرفةْالبطارياتْكجزءْْالتفاعلْالكيميائيْلمخميةْمما

ْمنْالفحصْالدورؼ.ْ

 ( loose connectionعدم إحكام التوصيالت ) 6-3

أثناءْالقيامْبالصيانةْالدوريةْلنظمْالبطارياتْيجبْعمىْالفنيْالتأكدْمنْإحكامْربطْالتوصيالتْالكيربائيةْ

وصالتْيؤدؼْإلىْزيادةْالمقاومةْالكيربائيةْوالتىْتتسبْفيْرداءةْالبطاريات.ْإنْعدمْإحكامْربطْالْلمجموعة

لىْالبطاريةْأثناءْعمميتيْالشحنْوالتفريغ.ْلذاْيجبْعمىْالفنيْإستخدامْمفتاحْ)  torqueالتوصيلْمنْوا 
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wrenchلكْإستخدمْالشحمْالخاصْ(ْإلحكامْربطْجميعْالموصالتْالكيربائيةْلمجموعةْالبطارياتْثمْبعدْذ

ْ(ْلمنعْالتآكل.non-oxide greaseبأطرافْالبطارياتْ)

 ( replacing faulty cellيا التالفة )إستبدال الخال 7-3

ْقياموْ ْأثناء ْالفني ْبيا ْيقوم ْالتى ْالصيانة ْعممية ْمن ْجزء ْالخالايا ْأحد ْإستبدال ْيكون ْبعضْاألحيان في

ْوفيْبعضْالحاالتْ ْالتالفةْبسيولةْحيثْيتمْفصلْمجموعةْبعممياتْالفحصْالدورؼ. ْالخمية يتمْإستخدام

البطارياتْثمْيتمْفكْروابطْالخميةْالتالفةْواستخراجياْثمْبعدْذلكْيتمْوضعْالخميةْالبديمة.ْفيْبعضْالحاالتْ

يضطرْالفنيْإلىْإستبدالْالخميةْالتالفةْومجموعةْالبطارياتْتحتْالتشغيل.ْفيْىذةْالحالةْالْبدْمنْتوفيرْ

ْالخاصةْمسا ْأسالكْالتوصيل ْذلكْبإستخدام ْويتم زالتيا ْوا  ْفكيا ْقبل ْالتالفة ْالخمية ْعن ْبعيدا ْلمتيار ْبديل ر

(jumpersْْحيثْيتمْتوصيلْالخميةْالجديدةْعمىْالتوازؼْمعْالخميةْالمرادْرفعيا.ْأثناءْتوصيلْاألسالكْيتم)

ْانيا.فكْموصالتْالخميةْالتالفةْورفعياْثمْيتمْتثبيتْالخميةْالجديدةْمك

ْْ(ْأدناهْيوضحْطريقةْإستبدالْالخميةْالتالفةْأثناءْالتشغيلْ.3-3الشكلْ)

ْ
ْإستبدالْالخميةْالتالفةْأثناءْالتشغيلْ(3ْ-3)ْشكلْ
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  (Overcharging)الشحن الزائد  8-3

ْيحدثْالشحنْالزائدْلمبطاريةْبإحدػْطريقتينْ:

ْأثناءْعملْنظامْالشحنْبالمركبة.ْ-1

ْجيازْشحنْالبطارية.أثناءْإستخدامْْ-2

ْمبطاريةْيتسببْفيْ:الشحنْالزائدْل

ْإنخفاضْمستوػْالمحمولْاإللكتروليتيْلمبطاريةْفيْالخالياْنتيجةْالتفاعالتْالكيمائيةْشديدةْالحدة.ْ-

ْقمةْسعةْالبطاريةْنتيجةْتساقطْالموادْالفعالةْمنْاأللواح.ْ-

نتيجةْالحرارةْالزائدةْالمتولدةْ،ْوبالتاليْإنخفاضْأكسدةْمادةْشبكةْاأللواحْالموجبةْوتحدبْاأللواحْْ-

ْسعةْالخميةْواإلنييارْالمبكرْلمبطاريةْنفسيا.

  (Poor Mounting)عدم التثبيت الجيد لمبطارية  9-3

عدمْإحكامْربطْأعمدةْوأغطيةْالبطاريةْوتركياْبدونْإحكامْيؤثرْعمىْالبطاريةْبسببْاإلىتزازاتْالتيْتحدثْ

ْيرْ.لممركبةْأثناءْالس

ْيتسببْعدمْإحكامْالتثبيتْلمبطاريةْفيْاألتي:

ْحدوثْإىتزازْلممادةْالفعالةْوتصدعياْتاركةْشبكاتْاأللواح.ْ-

ْالقصرْالحادْلمعمرْاإلفتراضيْلعملْلمبطارية.ْ-
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ْعدمْإحكامْالربطْالجيدْأوْفكْكيابلْتوصيلْالبطارية.ْ-

ْحدوثْشرخْفيْجسمْالبطارية.ْ-

ْالتثبيتْالجيدْلمبطاريةْيمنعْحدوثْمشاكلْعديدةْ.يوضحْأدناهْْ(3ْ-4الشكلْ)

ْ
ْالتثبيتْالجيدْلمبطاريةْفيْمكانياْبالمركبةْيمنعْحدوثْمشاكلْعديدةْ(3-4)ْشكل

 (Heavy Cycling)دورة التفريغ والشحن  11-3

تتسببْفيْدورةْعملْالبطاريةْتعنيْببساطةْتفريغْوا عادةْشحنْالبطاريةْ.دورةْالتفريغْوا عادةْالشحنْالمتكررةْ

ستقرارىاْفيْأسفلْجسمْالبطارية،ْتتسببْالمادةْ تساقطْالمادةْالفعالةْلأللواحْالموجبةْبعيداْعنْشبكةْاأللواحْوا 

ْالفعالةْالمتجمعةْفيْقاعْجسمْالبطاريةْفيْتقميلْسعةْالبطاريةْوحدوثْدائرةْقصرْبينْاأللواح.
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 الفصل الرابع

يص األعطال الشائعة في البطارية تشخ  

يعتبرْالتعرضْلمشحنْالزائدْوالتعرضْلمشحنْالمنخفض،ْىماْالمسببانْاألساسيانْلمعيوبْواألعطالْالشائعةْ

فيْالبطارياتْويسببانْإضطرابْعممياْويمزمْعندىاْعملْاإلختباراتْالالزمةْعمىْالبطاريةْكماْىوْموضحْ

طالْفيْالبطاريةْمرتبطةْباألعطالْخاللْىذةْالوحدةْلتحديدْحالتياْيجدرْاإلشارةْىناْإلىْأنْالعيوبْواألع

زْسببْالعطلْفيْىذةْالمنظوماتْوالدوائرْعمىْوجودْعطلْودوائرْكثيرةْفيْالمركبةْوقدْيتركفيْمنظوماتْ

ْأوْعيبْفيْالبطارية.

-من مظاىر تعرض البطارية لمشحن الزائد: 0-2  

ْتكرارْالحاجةْلمتزودْبالماءْفيْالبطارياتْذاتْأغطيةْالتيوية. -1

 مستوػْالمحمولْاإللكتروليتيْفيْالبطارياتْالتيْالْتحتاجْإلىْصيانة.إنخفاضْ -2

 تدميرْألواحْالبطارية. -3

 قصرْالعمرْاإلفتراضيْلمبطارية. -4

 سخونةْزائدةْفيْالبطاريةْتؤدؼْإلىْإعوجاجْاأللواحْوتفتتْالموادْالفعالةْ. -5

)عمبةْالتحكمْاإللكترونية(ْْإحتماليةْتدميرْبعضْالمكوناتْالكيربائيةْأوْاإللكترونيةْفيْالمركبةْمثل -6

. 
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(ْ،ْومتصلْبوحدةbattery temperature sensorْبعضْالبطارياتْمزودةْبحساسْلقياسْدرجةْحرارتياْ)

منظومةْالشحنْحتىْيسيلْْالتحكمْاإللكترونيةْفيْالمركبةْالتيْتتحكمْفيْخرجْالمولدْالكيربيْضمن

ْالسيطرةْعمىْشحنْالبطاريةْوعدمْتعرضياْلمشحنْالزائد.

األعطال أو العيوب في البطاريات ومسبباتيا ثم كيفية عالجيا )ىناك أعطال في  8-2

 منظومة الشحن مرتبطة إرتباطًا وثيقًا بأعطال البطارية ( :

    األنوار َتْخُفْت)ُتْعَتم( -0

-أسبابْالعطلْ:  

حدوثْتفريغْزائدْلمبطارية.ْ-   

البطارية.ْتوصيالتْسيئةْلكيابلْ-   

بلْاألرضيْلمبطاريةْمعْمحركْالبطاريةْأوْالييكل.لكيتوصيلْسيئْْ-3  

-عالجْالعطل:  

ذاْلمْتستجبْإستبدلْالبطارية.ْ-  حاولْشحنْاالبطاريةْشحنْسريعْلعدةْساعات،وا   

إفحصْالتوصيالتْجيداْوأصمحْالعيوبْبيا.ْْ-   
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المفتاح الكيرومغناطيسي لبادئ الحركة )السمف(يصدر صوت غير طبيعي عند عممو  -8  

-أسبابْالعطلْ:  

حدوثْتفريغْزائدْلمبطارية.ْ-   

بلْاألرضيْلمبطاريةْمعْمحركْالمركبةْأوْالييكل.توصيلْسيئْلمكيْ-   

-عالجْالعطلْ:  

ذاْلمْتستجبْاستبدلْالبطارية.-  حاولْشحنْالبطاريةْشحنْسريعْلعدةْساعاتْوا   

بلْوالتوصيلْمعْالمحركْوأصمحْماْيمزم.إفحصْالكيْ-   

محرك المركبة يدور ببطء عند بدء إدارتو بواسطة بادئ الحركة )السمف(  -2  

ْ-أسبابْالعطلْ:

حدوثْتفريغْزائدْلمبطارية.ْ-   

مقاومةْعاليةْفيْكابالتْالبطارية.ْ-   

تمفْبادغْالحركة،ْأوْمفتاحْالتشغبلْالكيرومغناطيسي.ْ-3  

-عالجْالعطل:  

ذاْلمْتستجبْإستبدلْالبطارية.لعدةْساعات،ْْاسريعْاحاولْشحنْالبطاريةْشحنْ-  وا   
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أوْفيْاألقطابْأوْفيْْومةْ)تآكلْفيْأطرافْتوصيلْالكيابلوأبحثْعنْسببْالمقاْإختبرْالكايابلْ- 

.(الكابالتْنفسيا  

واستبدلْماْيمزم.ْالحركةْومفتاحْالتشغيلْالكيرومغناطيسيْإختبرْبادغْ-3  

البطارية ال تقبل شحن -2  

-أسبابْالعطلْ:  

تفريغ.حدوثْْ-   

-عالجْالعطل:  

ذاْلمْتستجبْاستبدلْالبطارية.ْ-  حاولْشحنْالبطاريةْشحنْسريعْلعدةْساعات،ْوا   

البطارية تستيمك ماء بكمية كبيرة )نحتاج البطارية لمتزود الدائم بالماء (-1  

-أسبابْالعطلْ:ْ  

خملْفيْدائرةْالشحنْبالمركبة.ْ-   

لمبطاريةْ)فيْحالةْسالمةْدائرةْالشحن(.عالماتْبدءْإنتياءْالعمرْاإلفتراضيْْ-   

-عالجْالعطل:  

ختبارْدائرةْالشحنْبالمركبة.ْ-  فحصْوا   

إجراءْاختبارْالحملْعمىْالبطاريةْواستبداىاْإذاْلزمْاألمر.ْ-   
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تعرض البطارية لمشحن الزائد -6  

-أسبابْالعطلْ:  

منظمْالشحنْبسببْوجودْمقاومةْْعيبْأوْخملْفيْأداءْدائرةْالشحنْبالمركبةْ)السببْالرئيسيْىوْتمف- 

 عاليةْألسالكْتوصيموْأوْعدمْالتوصيلْالجيدْليذهْاألسالك(.

إختيارْخاطئْلطريقةْشحنْالبطاريةْعلْجيازْالشحن.ْ-   

-عالجْالعطل:  

البحثْعنْالخملْفيْدائرةْالشحن،ْوالتأكدْمنْجودةْتوصيالتْدائرةْالشحنْوبالذاتْمنظمْالشحن،ْْ- 

ختبارْمنظمْالشحن ستبدالوْإذاْلزمْاألمر،ْأوْاستبدالْالبطارية.ْوا  وا   

مراعاةْاإلختيارْالصحيحْلطريقةْشحنْالبطاريةْالجديدةْعندْالحاجةْإلستخدامْجيازْالشحن.ْ-   

تعرض البطارية لمشحن المنخفض  -7  

-أسبابْالعطلْ:  

الكيربائي،ْأوْخملْفيْمنظمْعيبْأوْخملْفيْأداءْدائرةْالشحنْْبالمركبةْ)إنزالقْأوْقطعْسيرْالمولدْْ- 

 الشحن،ْأوْمقاومةْعاليةْلسمكْأوْأكثرْمنْأسالكْتوصيلْدائرةْمكوناتْالشحن(.

عيبْفيْتوصيالتْدائرةْالشحنْبالمركبة.ْ-   
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تعرضْالبطاريةْألحمالْكيربائيةْمفرطةْ)زائدةْعنْالمعتاد(،ْأوْعيبْفيْالبطاريةْزاتيا،ْأوْحدوثْْ-3

تركياْبالْعملْلفترةْزمنيةْطويمة،ْأوْنزيفْمفرطْلمتيارْالذؼْيغذؼْالمكوناتْْتفريغْزاتيْلمبطاريةْنتيجة

 اإللكترونيةْمنْالبطاريةْحتىْمعْعدمْتشغيلْالمحرك.ْ

-عالجْالعطل:  

البحثْعنْالخملْفيْدائرةْالشحن،ْوفحصْشدْسيرْالمولد،ْوتغييرْسيرْالمولدْإذاْلزمْاألمر.ْ-   

فحصْتوصيالتْدائرةْالشحن.ْ-   

ختبارْالبطاريةْواستبدالياْإذاْلزمْاألمر.إْزْ-3 الةْاألحمالْالكيربائيةْالمفرطةْالمعرضةْلياْالبطارية،ْوا   
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 الفصل الخامس

الخاتمةالمناقشة و   

-المناقشة : 0-1  

ْأوْسائمة ْجافة ْالتعرفْعمىْأنواعْالبطارياتْمنْحيثْكونيا ْتم ْالدراسة ،ْومكوناتْبطاريةْمنْخاللْىذه

ْووظيفةْالبطاريةْفيْالمركبةْ.المركبة،ْ

ْ.كذلكْتمْحصرْاألسبابْالشائعةْلعطلْالبطارياتْوكيفيةْتالفيياْ

يتسببْالتخزينْغيرْالمناسبْلفتراتْطويمةْإلىْتمفْالبطاريةْويقملْمنْعمرىاْالتشغيميْويمكنْتالفيْىذهْ

ْالمشكمةْبتخزينْكمياتْمناسةْلكلْفترةْزمنيةْقصيرةْ.

ْالبطاريةْيؤثرْإرتفاعْدرجاتْالح ْفيْالسودانْعمىْأداء سمبا،ْحيثْإنْالبطارياتْصممتْلتعملْعندْرارة

ْدرجةْمئوية،ْلذاْيجبْأنْنبقيْدرجةْحرارةْغرفةْالبطارياتْقريبةْمنْىذاْالمستوػْ.5ْ درجةْحرارةْ

ْتمْتشخيصْاألعطالْالشائعةْلمبطاريات،ْأسبابياْوعالجياْ.أيضاْْ

-بإتباعْاآلتيْ:ْبطاريةالتشغيميْلمعمْراليمكنْزيادةْ  

الصحيحْْمنْالبطارياتْالمناسبْلحجمْالسيارةْ:مقاسْالإختيارْْ-   

لحجمْالسيارةْحسبْماْموصىْبوْمنْقبلْمصنعْالسيارةْوالتيْتفيْبمتطمباتْْةلبطاريةْالمناسبيجبْإختيارْا

ْوافقْمعْالمقاييسْالعالميةْلمبطارياتْ.تشركاتْالسياراتْوكذلكْت
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:ْ)المحرك(ْالماكينةْالمحافظةْعمىْصيانةْ-   

ْلممحركْتجعمو ْالجيدة ْغير ْتحتْغْالصيانة ْالعالية ْدرجاتْالحرارة ْلمتمفْجراء ْالماكينةْأكثرْعرضة طاء

ْ.مماْيؤدؼْبدورهْإلىْتمفْفيْالبطاريةىتزازاتْالشديدةْ)المحرك(ْوكذلكْاإل

ْرعايةْالبطاريةْأثناءْوقتْالتوقفْ:ْ-3

ْ.ثرْعميياْومنْاألفضلْأنْيتمْإزالةْالطرفْالسالبْلمبطاريةتخدامْالبطاريةْلفترةْطويمةْيْؤعدمْإس  

-طريقةْإستخدامْالبطارياتْالمثمىْ:  

يجبْحفعْالبطاريةْنظيفةْبإستمرارْ.ْ-   

يجبْشحنْالبطاريةْبطريقةْصحيحةْوسميمةْ.ْ-   

يجبْأنْيكونْمستوػْاإللكتروليتْعندْالحدْالمطموبْ.ْ-3  

عدمْتعرضْالبطاريةْلظروفْإىتزازْقاسيةْ.ْْ-4  

-الخاتمة : 8-1  

ْاأل ْحصر ْتم ْوالتلقد ْالكبرتة ْفي ْالبطاريات ْفي ْالشائعة ْواآعطال ْلممحمولكل ْالصحيح ْغير ْلمستوػ

ختالفْكثافةْالمحمولْلمخالياْ.حكامْالتوصيالتْوعدمْإْاإللكتروليتي ْوعدمْالتثبيتْالجيدْلمبطاريةْوا 

ْمشاكلْ ْلممحركىناكْأيضا ْالزائدة واإلرتخاءْأوْالشدْْميكانيكيةْتؤثرْعمىْأداءْالبطاريةْمثلْدرجةْالحرارة

ْ.الزائدْلسيرْالمروحة

نخفاضْعمرىاْالتشغيميوجدْأ ْْ.يضاْأنْالتخزينْغيرْالمناسبْلفتراتْطويمةْقدْيؤدؼْإلىْتمفْالبطاريةْوا 
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ْالمصادر  

-المراجع :  

ْمْ.  1 ،ْالناشرْمكتبةْالبخارؼ،ْالبطاريةْ(تْالكيربائيةْبالمركباتْ)ْاآلالْ-   

مْ.4 1 ،ْورشةْالتركيباتْالخاصةْوالوقائيةْ)ْصيانةْنظمْالبطارياتْ(ْ-   

مْ.6 1 الراْعبيات،ْمدونةْموضوع،ْيوليوْْ-3  

مْ.7 1 كريمْأحمد،ْمدونةْموضوع،ْأكتوبرْْ-4  

مْ.4 1 معاويةْصالح،ْموسوعةْتسعة،ْديسمبرْْ-5  

مْ.5 1 مدونةْموضوع،ْأكتوبرْىايلْالجازؼ،ْْ-6  

-مسح ميداني :  

ْفيْمدينةْالخرطومْ.البطارياتْْتوزيعْزياراتْميدانيةْلوكالء  


