آشنايي با انواع چراغ ،ساختمان و كاربرد آن

چراغ هاي روشنايي
و
چراغ هاي خودرو

گردآوري و تنظيم:
شفيعي كارشناس واحد كيفيت

آشنايي با ساختمان چراغ و انواع آن :
انواع چراغ را مي توان از منظرهاي مختلفي دسته بندي كرد .
انواع مواد تشكيل دهنده چراغ:

درحالت كلي ،در ساختمان چراغ دو دسته مواد مورد استفاده قرار مي گيرند :

 -1مواد انعكاس دهنده ()Reflective
مواد انعكاس دهنده براي دو منظور استفاده مي شود:
 -1هدايت نور در جهت معين :رفلكتورهايي كه در چراغ مورد استفاده قرار مي گيرند ،قابليت هدايت
نور را در راستا و جهت معيني دارند  .با توجه به نوع المپ و نوع كاربري مورد انتظار از چراغ  ،شكل
رفلكتورها به گونه اي طراحي مي شوند كه نور در راستاي معيني هدايت شود.
-2پخش نور در جهت هاي مختلف براي كاهش خيرگي :براي كاهش خيرگي مستقيم ،ناشي از
درخشندگي زياد المپ ها ،مواد رفلكتوردار به گونه اي مورد استفاده قرار مي گيرند كه نور را در جهات
متفاوتي منعكس كنند .در اين صورت شبكه هايي كه به آنها لوور( )Louverمي گويند در ساختمان
چراغ نصب مي شوند كه نور را در جهات مختلف منعكس كرده و باعث كاهش ميزان خيرگي مي شوند .

 -2مواد عبور دهنده
مواد عبور دهنده در اغلب موارد زماني مورد استفاده قرار مي گيرند كه قرار است چراغ به صورت كامال
بسته ( )Enclosed Luminaireباشد .اين گونه مواد نوعي شكست در مسير المپ ايجاد مي كنند كه بر
اساس آن پخش نور چراغ تعيين مي شود  .به اين گونه چراغ ها در اصطالح چراغهاي پريسماتيك نيز
گفته ميشود .
انواع چراغ از نظر راندمان انرژي:

قسمت عمده انرژي الكتريكي در چراغ توسط المپ و باالست مصرف مي شود  .بسته به نوع باالست
مورد استفاده در چراغ ،شاخص بهره وري انرژي ( )EEI( )Energy Efficiency Indexتعريف مي شود .
شاخص بهره وري )(EEI
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مفهوم
باالستهاي الكترونيكي با قابليت تنظيم شدت نور
باالستهاي الكترونيكي با تلفات كاهش يافته
باالستهاي الكترونيكي
باالستهاي مغناطيسي با تلفات بسيار كم
باالستهاي مغناطيسي با تلفات كم
باالستهاي مغناطيسي با تلفات زياد
باالستهاي مغناطيسي با تلفات بسيار زياد

الزم به ذكر است با توجه به اهميت انرژي در دنياي امروز،فروش باالستهاي مغناطيسي كالس  Dاز سال
 2002و فروش باالستهاي كالس  Cاز ماه نوامبر سال  2002در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ممنوع
شده وپيش بيني مي شود در سال هاي آتي استفاده از باالستهاي مغناطيسي به كلي ممنوع شده و
باالستهاي الكترونيكي جايگزين آنها شوند .
انوع چراغ از نظر كالس حفاظتي (: )Protection Class

از نظر ايمني چراغ در برابر خطر برق گرفتگي افراد ،چراغ ها به سه كالس حفاظتي تقسيم مي شوند .
كالس حفاظتي

مفهوم

عالمت اختصاري

كليه قسمت هاي الكتريكي قابل لمس توسط افراد به سيستم زمين

I

حفاظتي وصل شده اند .
كليه قسمت هاي فلزي برقدار داراي پوشش عايق اضافي هستند .

II

اين چراغ ها با ولتاژ بسيار پايين (زير 22ولت) كار مي كنند كه

III

آسيبي به افراد نمي رسانند.

بسته به نوع كاربري مورد نظر چراغ با كالس حفاظتي مناسب انتخاب مي شود .به عنوان مثال در داخل
آب به منظور جلوگيري از هر گونه احتمال برق گرفتگي ،تنها مجاز به استفاده از چراغ هايي با كالس
حفاظتي  IIIهستيم .
انوع چراغ از نظر درجه حفاظت (: )Ingress Protection()IP
براي نشان دادن ميزان حفاظت چراغ در برابر نفوذ اشياي خارجي(نظير گرد و غبار و حشرات) و آب
(نفوذ رطوبت يا پاشش آب) از درجه حفاظت استفاده مي شود  .درجه حفاظت شامل يك كد دو رقمي
است كه رقم اول آن نشان دهنده ميزان محافظت در برابر نفوذ اشياي جامد خارجي است و رقم دوم
ميزان محافظت در برابر آب را نشان مي دهد  .هر چه اين ارقام پايين تر باشد به اين معني است كه
چراغ محافظت كمتري دارد  .رقم اول و دوم درجه حفاظت و مفهوم آن  ،در جداول زير بيان شده است .
رقم اول
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مفهوم
حفاظت نشده
حفاظت در برابر اشيا صلب خارجي با قطر بيش از 50 mm
حفاظت در برابر اشيا صلب خارجي با قطر بيش از 12 mm
حفاظت در برابر اشيا صلب خارجي با قطر بيش از 2.5 mm
حفاظت در برابر اشيا صلب خارجي با قطر بيش از 1 mm
حفاظت در برابر ورود گرد و غبار تا حدي كه مانع كار عادي آن نشود
حفاظت كامل در برابر ورود گرد و غبار

رقم دوم
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مفهوم
حفاظت نشده
حفاظت در برابر قطرات آب ناشي از رطوبت هوا كه به صورت عمودي به چراغ برخورد كند
حفاظت در برابر چكيدن قطرات آب ،حداكثر زاويه چراغ با محور قائم
حفاظت در برابر چكيدن قطرات آب ،حداكثر زاويه چراغ با محور قائم
حفاظت در مقابل ترشح آب از هر سمت
حفاظت در برابر نفوذ آب از طريق نازل از يك سمت
حفاظت در برابر پاشش آب و برخورد با آب متالطم
حفاظت كامل در برابر فرو رفتن در آب براي مدت زمان معين و فشار مشخص
حفاظت كامل در برابر فرو رفتن در آب براي مدت زمان نامعين و فشار مشخص

در هنگام انتخاب چراغ  ،درجه حفاظتي آن متناسب با نوع كاربري محيط تعيين مي شود  .به عنوان
مثال در محيط هاي كامال خشك معموال چراغ هايي كه رقم دوم  IPآنها صفر است استفاده مي شود  .در
محيط هاي صنعتي معموال رقم اول  IPبايد بزرگتر يا مساوي  2باشد  .درجه حفاظت چراغ هايي كه به
صورت دائمي زير آب قرار مي گيرند برابر  IP68است كه حداقل عمق قابل نصب چراغ نيز بايد درج شده
باشد .
انواع چراغ از نظر حفاظت در برابر اشتعال و انفجار:

بسياري از محيط هايي كه در آنها مواد آتش زا توليد ،حمل و يا نگه داري مي شود به دليل وجود گازها
و بخارات اشتعال زا،مستعد آتش سوزي و انفجار هستند  .همچنين در مجموعه هايي كه گرد و غبار
آتش زا وجود دارد شرايط مشابهي ديده مي شود  .با توجه به اينكه هر گونه آتش سوزي و انفجار در
چنين محيط هايي مي تواند فجايع جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد الزم است تدابير ايمني
مخصوصي در چنين محيط هايي به كار گرفته شود تا احتمال آتش سوزي و انفجار به حداقل خود
برسد  .عامل شروع يك انفجار مي تواند جرقه ،يك ماده شعله ور شده و يا يك سطح داغ باشد ،براي
از بين بردن اين عوامل ،الزم است از تجهيزات مخصوص از جمله چراغ هاي ضد انفجار استفاده كرد .
انواع چراغ براي محيط هاي مستعد انفجار:

بر روي كليه چراغ هاي ضد انفجار  ،عالمت

به معني ضد انفجار درج مي گردد .براي معين كردن

گروه چراغ و ويژگي هاي آن از يك سري عالئم اختصاري استفاده مي شود كه مفهوم آن در جدول زير
آمده است .
حرف اختصاري

مفهوم

e

امنيت افزايش يافته ( )Increased Safety

d

غير قابل اشتعال ()Flameproof Enclosure

nA

بدون جرقه ()Non Sparking

nR

بدون مجراي عبور هوا ()Non Breathing

اجزاء قاب :
قاب المپها اعم از رشته اي  ،فلورسنت و يا المپهاي تخليه اي ممكن است ازسه جزء زير تشكيل شده
باشد:
 -1چراغ  -2حباب  -3انعكاس دهنده يا رفلكتور.
در انتخاب قابها بايد به مشخصات زير توجه داشت:
-1مشخصات چراغ :

.I

ولتاژ نامي چراغ

.II

حداكثر درجه حرارت نامي محيط :درصورتيكه روي چراغ چيزي ذكر نشده باشد به اين معناست
كه حداكثر درجه حرارت محيط  22درجه سانتيگراد فرض شده است.

.III

كالس حفاظتي چراغ در برابر ورود گرد وخاک و رطوبت و همچنين حفاظت در برابر شوک
الكتريكي

.IV
.V

مدل و نوع چراغ
وات نامي چراغ :اين پارامتر مشخص كننده تعداد  ،نوع و وات المپهاي قابل استفاده در چراغ
ميباشد.

.VI

زاويه نصب چراغ :اين زاويه نسبت به محور افق سنجيده ميشود و هرچه بزرگتر باشد به اين
معناست كه شدت روشنايي در نقاطي از معبر كه بيشترين فاصله را تا چراغ دارند بيشتر خواهد
بود.

.VII

وزن و ابعاد چراغ

.VIII

ناحيه تحت فشار باد :در صورتيكه ارتفاع نصب بيش از  8متر ميباشد اين پارامتر اهميت پيدا
ميكند.

.IX

استحكام مكانيكي در برابر شرايط محيطي  ،رطوبت و خوردگي

-2مشخصات حباب:

.I

دماي كاركرد حباب

.II

جنس حباب

.III

قابليت عبور نور حباب :اين مقداز نبايد كمتر از 0.85

باشد.

-3مشخصات رفلكتور:

.I

جنس رفلكتور :معموال از جنس آلومينيوم پرداخت شده استفاده ميشود.

.II

ضريب انعكاس :نبايد كمتر از  0.65باشد

چراغ هاي جلوي خودرو:
تاريخچه :

تاريخ تحول چشمههاي نوري خودرويي به چند دوره تقسيم ميشود .از  1882تا  1812ميالدي،
دوره اي است كه در ابتداي آن خودروها دستگاه روشنايي نداشتند و در انتهاي اين دوره ،خودروها
مجهز به نوعي چراغ به نام المپ استيلني شدند .دوره دوم از  1812تا  1838ميالدي است ،در اين
دوره خودروها نوعي المپ الكتريكي قابل جدا كردن داشتند كه در درون سيستم رفلكتور بعالوه
عدسي نصب ميشد .از  1838تا سال  1898ميالدي دوره سيستمهاي چراغ مهر و موم شده است .در
اين سيستم در صورت سوختن المپ بايد تمام سيستم تعويض ميشد.

در  1802ميالدي همه خودروها چراغ نداشتند .در اين ايام ،خودروها در غياب چراغ در شب بيشتر به
گاريهاي بياسبي تبديل ميشدند با اين تفاوت كه شب هنگام نميتوانستند به خانه برگردند .در
سالهاي بعد از نفت سفيد به عنوان سوخت چراغ خودروها استفاده ميشد .اين سيستم شباهت
زيادي به فانوس معمولي داشت .المپهاي روغني تا  1801ميالدي رايج بودند ،اما به دليل ناكافي بودن
نور توليد شده ،كمكم لزوم ايجاد تغيير در آنها احساس شد .در 1801ميالدي ،المپهاي قويتري
عرضه شدند .اين المپها همچنان غيرالكتريكي بودند و در آنها از استيلن به عنوان سوخت استفاده
ميشد .اين سيستم شامل لنزي تخت و شفاف بود كه گستردگي مناسبي به نور ميداد .از اين زمان و
با افزايش سطح نور المپهاي جلو ،مالحظههاي مربوط به خيرگي ناشي از نور زياد مورد توجه قرار
گرفت .سپس بر روي خودروي شركت فورد ،مدل  1808چراغ جلو استيلني به همراه چراغهاي كناري
روغني نصب شد .در حدود  1808ميالدي ،المپهاي الكتريكي با فيالمان كربني براي كاربرد در
خودروها عرضه شدند .در  1811ميالدي برخي خودروها از المپهاي الكتريكي استفاده ميكردند و در
 1812ميالدي استفاده از المپهاي الكتريكي بر روي خودروها ،البته با استثناهايي همهگير شد .

در اين سالها كاري بر روي توزيع نور توليد شده در چراغها انجام نشده بود و نور چراغ جلوي خودرو
عمالً مانند نقطهاي نوراني بود كه روي جاده افكنده ميشد .در  1812ميالدي كمكم عدسيهاي
نيمهشفاف و لنزهاي طرحدار كه روي شيشه آنها شيارها و منشورکهايي ايجاد ميشد ،عرضه شدند و
هدف از كاربرد آنها توزيع مناسب نور بود .سال  1812ميالدي از چند جهت در تاريخ نوردهي
خودرويي مهم است .تا پيش از اين سال ،المپهاي به كار رفته المپهايي بودند كه در آنها فيالمان در
محيط خالء نسبي با عبور جريان الكتريكي به دماي التهاب رسانيده ميشد .در اين سال ،المپهايي
عرضه شدند كه با گازي خنثي (نيتروژن يا آرگون) پر شده بودند .يك فيالمان در حضور اين گاز خنثي
كه با تنگستن واكنش نميكرد ،داغ ميشد .اين تغيير ،عمر المپ را افزايش ميداد و اين امكان را
فراهم ميكرد كه فيالمان بدون اكسيد شدن تا دماهاي باالتري داغ شود و نور توليد شده را افزايش
ميداد .در سال  1812لنزها كمكم تغيير كردند و به بخش فعال اپتيكي در توزيع نور المپ تبديل
شدند .اين تغيير در لنزها تا چندين سال ادامه يافت و در جستوجوي بهترين نقش بر روي لنز،
گامهاي زيادي برداشته شد .در سال  1822ميالدي تحول ديگري رخ داد و چراغ جلويي با دو پرتو
شامل نور باال و نور پايين عرضه شد .اين كار با المپهاي دو فيالماني انجام ميشد .در  1830ميالدي
در مدلهاي مختلف كاديالک ،انواع چراغ جلو داراي لنزهاي طرحدار استفاده ميشد .در 1832
ميالدي چراغ جلوهايي با نور پايين غيرمتقارن عرضه شدند .تا پيش از اين زمان ،الگوي پرتوي ايجاد
شده توسط سيستم المپ ،رفلكتور و لنز متقارن بود و در نتيجه رانندگي شبانه همراه با نور
خيرهكننده زيادي بود كه خطرهاي زيادي ايجاد ميكرد .با اين پيشرفت ،نور بيشتري به سمت مخالف
راننده هدايت ميشد و در نتيجه ايمني رانندگي بهبود يافت .در  1832ميالدي ،چراغهاي پيش تمركز
يافته عرضه شدند كه در آنها پوششي ويژه در محل استقرار المپ در رفلكتور ايجاد شده بود و
هنگامي كه المپ درون آن قرار ميگرفت ،جهتگيري فيالمان و همچنين فاصله آن از كانون رفلكتور
به درستي تنظيم ميشد .اين آخرين پيشرفت عمده تا زمان ظهور المپهاي هالوژن رايج فعلي بود.
در سالهاى اخير پژوهشگران تغييرات بسيار زيادى را در قطعات مختلف خودرو از قطعات ريز موتور
گرفته تا سامانه هاى گرمايش و سرمايش و  ...اعمال كرده اند و چراغ خودروها نيز از اين روند
بى نصيب نمانده است .بعنوان مثال برخى از شركت هاى خودروساز جهان با انجام تحقيقات گسترده
سيستم هاى چرخشى براى چراغ هاى خودروهاى خود طراحى كرده اند كه در سر پيچ ها امكان د يد
واضح تر و روشنايى با طيف وسيع ترى را براى راننده فراهم مى آورد و ضريب ايمنى را در شب
افزايش مى دهد و از آنجا كه بسيارى از حوادث رانندگى منجر به مرگ در شب روى مى دهد ،جهت
مناسب تابش نور نه فقط به راننده كمك مى كند كه جاده را به خوبى ببيند بلكه مانع ديد رانندگان
ديگر نيز نمى شود .همچنين جالب است بدانيد دو مبـتكـر فــومنــي دســتگــاه تنـظيـم
خودكار نور چراغ هاي جلوي خـودرو ساختند .اين دستگاه به نوعي حسـگـر نوري مـجهـز است كه
از فاصلـه  120مـتـري خودروي مقـابـل را تشخيص مي دهـد و نــور چـراغهـاي جلـوي
خودرويي را كه اين حسگـر نوري روي آن نصب شده است به صورت خودكـار بـه نـور پـاييـن
تبديل مـيكنـد و پـس از عبور خودروي مقـابـل ،نور خودرو بـه نـور باال تبديل ميشود.

سيستمهاي اپتيكي چراغ جلو :
الف -پروژكتورها و رفلكتورها
همانطور كه ذكر شد وظيفه رفلكتور ،گرد آوردن نور توليد شده توسط المپ و جهتدهي مناسب به
آن است بهگونه اي كه پس از عبور از لنز ،الگوي استانداردي ايجاد شود .رفلكتورها معموالً از فلز و
گاهي بامواد ترموست با تكنولوژي توليد قالب تودهاي( )BMCساخته ميشوند و سطح آنها با اليهاي
بازتابنده (آلومينيم) پوشانده ميشود .موادي كه براي افزايش بازتاب نور ،روي سطح رفلكتورها نشانده
ميشوند معموالً به روش اليه نشاني در خالء ،با اليهاي از آلومينيم پوشانده ميشود و براي پيشگيري
از اكسيد يا خورده شدن با اليهاي محافظ نظير  SiO2پوشانده ميشود.
ب -رفلكتور سهموي
در اين سيستم ،رفلكتور تك كاسه به صورت يك سهموي است .چشمه نور در نزديكي نقطه كانوني آن
قرار ميگيرد .لذا پرتوي توليد شده به ميزان زياد موازي است .سپس نور توسط عناصر اپتيكي ديگر
كه در جلوي سيستم قرار ميگيرند (لنز و نقشهاي برجسته روي آن )...به صورت مناسبي توزيع
ميشود.

پ -رفلكتور شكل -آزاد ()FF
در اين سيستم هر بخش از سطح رفلكتور به روشن نمودن ناحيه معيني از جاده اختصاص داده
ميشود .براي طراحي سطح اين نوع رفلكتورها از نرمافزارهاي متعددي استفاده ميشود .اين سيستم
از بقيه لحاظ ،شبيه سيستم رفلكتور سهموي است .فناوري  FFاين امكان را فراهم ميكند كه سطح
رفلكتور به گونه اي طراحي شود كه پرتو ايجاد شده شكل دلخواه و مناسب را دارا بوده و نيازي به
ايفاي نقش لنز در شكلدهي پرتو نباشد و تنها وظيفه لنز محافظت از بخشهاي حساس درون كاسه
رفلكتور است.

ت -سيستمهاي پروژكتوري بيضوي
در اين سيستمها ،براي رفلكتور از الگوي  FFبه جاي هندسه معمول استفاده ميشود .سطح رفلكتور،
سطحي بيضوي (يا تقريباً بيضوي) است .اين رفلكتور نور توليد شده توسط چشمه نور را جمع ميكند.
چشمه نور در نزديكي كانون اصلي يا نقطه معادل آن قرار دارد .سپس نور توسط رفلكتور به صفحه
كانوني ثانوي كه يك سپر فلزي در آن قرار دارد تابيده ميشود .اين سپر فلزي ،الگوي اوليهاي به
توزيع نور بر سطح جاده را ميدهد .در اين سيستم ،لنز كامالً شفاف است .شكل سپر ،محل قرارگيري
عمودي آن و فاصله آن تا چشمه از پارامترهاي مؤثر در چگونگي توزيع نور بر سطح ميدان ديد راننده
ميباشد.

ث -رفلكتورهاي شكل آزاد-قطعه قطعهMR
در سالهاي اخير براي چراغهاي جلو پرتوي پايين با المپهاي هالوژني از رفلكتورهاي با شكل آزاد
(قطعه قطعه) يا  MRاستفاده شده است .در اين روش روشنايي در يك ناحيه ويژه از منطقه هدف ،با
انحناي سطح اپتيكي رفلكتور مربوط ميشود .سپس از حل معادلههاي ديفرانسيل با مشتقات جزيي
حاصله ،شكل سطح محاسبه ميشود .اين روش طراحي اين امكان را پديد ميآورد كه توزيعهاي نوري
بيتلف توليد شود كه بهطور شگفتآوري دقيق هستند.

ج -سيستم تطبيقي پيشرفته ()AFS
شامل بخش كنترلي الكترونيك است كه الگوي نور چراغ جلو را در جهتي كه شرايط رانندگي نياز دارد
مانند سرعت و در جهت وسيله نقليه تنظيم ميكند .تا راننده بهترين ديد را داشته باشد.

فرآيند توليد چراغ هاي جلو خودرو:

مواد بسته بندي چسب
8

8

ورق
1

محصول

2

2

3

2

1

9

 -1برش

 -1رسوب دهي آلومينيم

 -2پرسكاري

 -9نقطه جوش

 -3چربي زدايي و شستشو

 -8مونتاژ

 -2الک زني

 -8بسته بندي

 -2پخت الک

ويژگيهاي فرآيند  ،نكات فني و شرايط عملياتي:

روش توليد منتخب يكي از روشهاي معمول در تهيه چراغ (جلو( خودرو مي باشد كه به طور كلي
شامل مراحل ذيل مي باشد :

 -1ورقهاي فلزي (به ضخامت  0/8ميليمتر) از نوع كششي  ،توسط قيچي برش به ابعاد مورد نظر
جوش داده مي شوند.
 -2جهت فرم دهي قطعات به شكل خاص كاسه چراغ  ،قالب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه ،
ورقهاي برش خورده پرس مي شوند.
 -3زدودن چربي ها و آلودگي هاي ناشي از عمليات برشكاري و پرسكاري استفاده از نفت و سپس
سود سود آور صورت مي گيرد كه متعاقباً ضمن تعبيه وان اسيدي  ،طي چندين مرحله آب كشي
)شستشو با آب ( مي شوند و با استفاده از جريان هواي فشرده رطوبت آنها كامالً گرفته و خشك
مي شوند .
 -2قبل از رسوب دهي بخارات آلومينيوم بر روي سطح كاسه چراغ (جلو) خودرو  ،الزم است تا سطح
آن صاف و هموار گردد كه بدين منظور ضمن استفاده از فرآيند غوطه وري  ،الک (رزين) پايه
ايوكسي به صورت پوشش پليمري بر روي سطح كاسه مي نشيند.

 -2بالفاصله با اعمال حرارت در كوره الک مورد نظر پخته و سخت مي گردد.
 -1با بكار گيري تكنيك پوشش دهي به طريق بخار  ،بخارات آلومينيوم ناشي از تصعيد مفتول
آلومينيومي ( تحت شرايط خآل و دماي حاصل از المنت تنگستن )در صورت چند ثانيه ،پوششي با
ضخامت  0/1تا  0/9ميكرون بر روي سطح كاسه چراغ تشكيل مي دهد كه به آينه گون كردن
سطوح داخلي كاسه چراغ جلو خودرو منجر شود.
 -9قطعات اتصال با استفاده از نقطه جوش به قالب نگهدارنده متصل مي شوند.
 -8در نهايت مونتاژ قطعات و حباب شيشه اي با استفاده از پيچ تنظيم و مهره و چسب سيكلوني
انجام مي گيرد.
 -8هر كاسه چراغ در بسته بندي نايلوني قرار گرفته و در جعبه هاي  1تايي قرار مي گيرند.

مواد اوليه اصلي چراغ خودرو:

-1ورق روغني
 -2حباب چراغ
 -3مفتول
 -2الک
 -2سود سوزآور
 -1اسيد سولفوريك
 -9چسب
 -8چربي گير
 -8پيچ و مهره
 -10مواد بسته بندي

استانداردهاي مصوب كميته فني ستاد معاينه خودرو در مورد چراغ هاي خودرو:
استاندارد چراغ هاي خودروهاي ( سواري – وانت) و موتور سيكلتها:

رديف

مردود

موارد مورد

قبول با ارائه توصيه به رفع نقص

بازديد
1

چراغهاي بزرگ جلو _عدم كاركرد كنتاكت در هركدام از چراغها
_ضعف شديد نور در هر دو چراغ
_شكستگي كاسه چراغ و شيشه آن
_سوختن المپ در هر كدام از چراغ ها
_استفاده از المپ هالوژنه رنگي و غير
استاندارد

_ريختگي قلع داخل كاسه چراغ
_تنظيم نبودن كاسه چراغ و لقي آن
_ترک مختصر شيشه
_استفاده از پروژكتورهاي غيرفابريك و
يا بدون پوشش

_نداشتن يا كسر لوازم و تجهيزات مندرج
در مواد  22الي  93آيين نامه راهور براي
انواع وسائط نقليه سبك
2

چراغهاي كوچك
جلو

_شكستگي طلق وشيشه هركدام از چراغها _ترک مختصر شيشه و طلق
_عدم عملكرد هر كدام از چراغها

_استفاده از المپ رنگي به جاي المپ
استاندارد در چراغ كوچك

3

چراغهاي راهنماي

_شكستگي طلق وشيشه هركدام از چراغها _ترک مختصر شيشه و طلق

جلو جانبي و عقب

_عدم عملكرد هر كدام از چراغها

2

چراغهاي خطرعقب

_شكستگي طلق وشيشه هركدام از چراغها _ترک مختصر شيشه و طلق

2

چراغهاي دنده عقب _شكستگي طلق وشيشه هركدام از چراغها _ترک مختصر شيشه و طلق

_عدم عملكرد هر كدام از چراغها

1

چراغ پالک عقب

9

چراغ هاي ترمز
پايي

_شكستگي مختصر ترميم شده
_شكستگي مختصر ترميم شده

_عدم عملكرد هر كدام از چراغها

_شكستگي مختصر ترميم شده

_شكستگي طلق وشيشه

سوختن يكي از دو المپ در صورتـي

_عدم عملكرد

كـه چراغ نمـره عقب دو قلو باشد

_شكستگي طلق وشيشه

_ترک مختصر شيشه و طلق

_عدم عملكرد

_شكستگي مختصر ترميم شده

استاندارد چراغ هاي خودروهاي سنگين و نيمه سنگين:

رديف

مردود

موارد مورد

قبول با ارائه توصيه به رفع نقص

بازديد
1

چراغهاي بزرگ جلو

2

چراغهاي كوچك
جلو

_عدم كاركرد كنتاكت در هركدام از چراغها

_ريختگي قلع داخل كاسه چراغ

_ضعف شديد نور در هر دو چراغ

_تنظيم نبودن كاسه چراغ و لقي آن

_شكستگي كاسه چراغ و شيشه آن

_ترک مختصر شيشه

_سوختن المپ هالوژنه رنگي و مه شكن

_استفاده از پروژكتورهاي غيرفابريك و

غير استاندارد

يا بدون پوشش

_شكستگي طلق وشيشه هركدام از چراغها _ترک مختصر شيشه و طلق
_عدم عملكرد هر كدام از چراغها

_استفاده از المپ رنگي به جاي المپ
استاندارد در چراغ كوچك

3

چراغهاي راهنماي

_شكستگي طلق وشيشه هركدام از چراغها _ترک مختصر شيشه و طلق

جلو جانبي و عقب

_عدم عملكرد هر كدام از چراغها

2

چراغهاي خطرعقب

_شكستگي طلق وشيشه هركدام از چراغها _ترک مختصر شيشه و طلق

2

چراغهاي دنده عقب _شكستگي طلق وشيشه هركدام از چراغها _ترک مختصر شيشه و طلق

_عدم عملكرد هر كدام از چراغها

1

چراغ پالک عقب

_شكستگي مختصر ترميم شده
_شكستگي مختصر ترميم شده

_عدم عملكرد هر كدام از چراغها

_شكستگي مختصر ترميم شده

_شكستگي طلق وشيشه

سوختن يكي از دو المپ در صورتـي

_عدم عملكرد

كـه چراغ نمـره عقب دو قلو باشد

