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ــدر هــم رســیدگی و  ــه شــما ســواری می دهــد همانق ــه ب ــدر ک خــودرو همانق
ــد  ــه فکــرش را نمــی کنی ــی ک ــه، درســت در جای ــر ن مراقبــت می خواهــد، اگ
ــیدگی  ــان رس ــیاری از کارشناس ــده بس ــه عقی ــذارد. ب ــاده می گ ــما را در ج ش
ــد،  ــر کن ــر آن را چندبراب ــد عم ــه می توان ــر اینک ــاوه ب ــودرو ع ــه خ ــه ب و توج

ــد. ــر می کن ــذت بخش  ت ــما ل ــرای ش ــز ب ــی را نی رانندگ
در ایــن کتــاب توصیــه هایــی کامــا کاربــردی و بــدور از هرگونــه زیــاده گویــی 
ــودرو را  ــادی ســامت خ ــد زی ــا ح ــا ت ــت آنه ــا رعای ــه ب ــده اســت ک آورده ش

تضمیــن کــرده ایــد .

ایــن نســخه آزمایشــی مــی باشــد و در صــورت اســتقبال نســخه نهایــی کتــاب 
در بیــش از 200 صفحــه منتشــر خواهــد شــد.

بــرای بیــان نظــرات، انتقــادات و پیشــنهادات خــود از طریــق آدرس ایمیــل زیــر 
بــا نویســنده اثــر در ارتبــاط باشــید.

info@pishro-asak.com

مقدمه
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1- شــیلنگ هــا و لولــه هــای بنزیــن زیــر خــودرو را مخصوصــا در زمــان عبور از 
جــاده هــای خاکــی و شــنی از لحــاظ نشــتی بررســی کنیــد و حتــی اگــر بــوی 
بنزیــن احســاس کردیــد، حتمــا ایــن لولــه و شــیلنگ هــا را عــوض کنیــد تــا از 

خطــرات بعــدی جلوگیــری شــود.

چند نکته مهم
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بــه طــور کلــی، گرفتــن بــاد زیــاد از موتــور خــودرو بــه هــر طریــق )مثــا بــه 
خاطــر ترافیــک ســنگین، حرکــت در ســرباالیی، روشــن کــردن کولــر خــودرو، 
اضافــه بــار خــودرو و امثــال آن( موجــب افزایــش دمــای موتــور و جــوش آمــدن 

خودرومــی شــود.
پاییــن بــودن ســطح آب رادیاتــور یــا پــر بــودن بیــش از حــد آن عامــل دیگــری 

بــرای جــوش آوردن خــودرو محســوب مــی شــود.
ــه در  ــود. البت ــد ش ــار بازدی ــه ای یکب ــل هفت ــد حداق ــور بای ــطح آب رادیات س
سیســتم خنــک کننــده خودرویــی کــه مداربســته و تحــت فشــار اســت، بایــد 

ــه مندرجــات کتابچــه راهنمــای خــودرو عمــل شــود. ــا توجــه ب ب
کثیــف بــودن مــدار رادیاتــور از دیگــر عوامــل موثــر در جــوش آوردن خــودرو 
محســوب مــی شــود و ایــن رســوبات باعــث اختــال در گــردش آب مــی شــود.

وجــود امــاح در آب معمولــی و همچنیــن حــرارت بــاال ســبب ایجــاد رســوب 
مــی شــود. در ایــن راســتا ســازندگان خــودرو اغلــب توصیــه مــی کننــد کــه در 

سیســتم خنــک کننــده از مــواد افزودنــی ضــد زنــگ رادیاتــور اســتفاده شــود.
دلیــل دیگــر جــوش آوردن خــودرو جــرم گرفتــن بدنــه داخلــی ســیلندر اســت. 
مایــع خنــک کننــده از داخــل ســیلندر عبــور مــی کنــد، ایــن مجراهــا ماننــد 
ــن مســیرها را  ــا ای ــد جــرم ه ــرار دارن ــیلندر ق ــراف س ــام اط ــد و در تم رگ ان
ــی  ــه خوب ــه ب ــور ب ــد، کــه باعــث مــی شــود موت ــا تنــگ مــی کن مســدود و ی

خنــک نشــود.

چگونه خودرو جوش می آورد؟
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ــوش آوردن  ــر ج ــل دیگ ــودن آن از دالی ــم نب ــا تنظی ــام ی ــمه دین ــی تس پارگ
ــود. ــی ش ــوب م ــودرو محس خ

کارکــرد صحیــح سیســتم خنــک کننــده بســتگی بــه تســمه پروانــه یــا واترپمپ 
دارد کــه وظیفــه اصلــی آن، گــردش آب در موتــور اســت. اگــر تســمه شــل و یــا 
صدمــه دیــده باشــد، بــا ســرعت الزم در شــبکه خنــک کننــده نخواهــد چرخیــد 

و در نتیجــه موتــور داغ مــی کنــد.

چگونه خودرو جوش می آورد؟

یک تسمه دینام

بــرای اطمینــان از ســامت تســمه دینــام، بــه 
طــور مرتــب آن را چــک کنیــد. 

ــت  ــا کیفی ــوب و ب ــی خ ــمه دینام ــواره تس هم
خــود  اتومبیــل  روی  و  کنیــد  خریــداری 

بذاریــد.
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دو مــورد موثــر دیگــر در جــوش آوردن خــودرو مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 
: د کر

1- مشــکل در واشــر سرســیلندر کــه معمــوال بــه اســم »روغــن قاطــی کــردن«، 
»آب و روغــن قاطــی کــردن« و یــا »ســوختن واشــر سرســیلندر« معروف اســت.

2- کثیف بودن شبکه رادیاتور و گرفتگی شیارهای آن
ــور از  ــه مــرور زمــان شــبکه هــای رادیات ــاال ب ــر عبــور هــوا در ســرعت ب ــر اث ب
بــرگ و حشــرات مــرده و ذرات ریــز دیگــر پوشــانده و باعــث اختــال در گــردش 
هــوا در شــبکه هــا مــی شــود و در نتیجــه مــی توانــد افزایــش دمــا را بــه همــراه 

داشــته باشــد.

چگونه خودرو جوش می آورد؟

واشر سرسیلندر

واشــرهای درزبنــد کلینگــران )کــه بــه آن 
وســیله ای  می شــود(  گفتــه  نیــز  گســکت 
ــر کــردن فضــای  ــرای پ مکانیکــی اســت کــه ب
میــان دو جســم بــرای جلوگیــری از نشــت 
از راه  بــکار مــی رود. درزبندهــا را معمــوالً 
بــرش دادن در صفحه هــای الســتیکی، فلــزی، 
نمــدی، مقوایــی، فایبرگاســی، ســیلیکونی یــا 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــازند. درزبنده ــپاری می س بس
کاربردهــای ویــژه ممکــن اســت حــاوی آزســت 

ــند. ــم باش ه
واشــر سرســیلندر بــرای جلوگیــری از اختــاط 

آب و روغــن در موتــور بــه کار مــی رود.
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وظیفــه ترموســتات در موتــور خــودرو ایــن اســت کــه وقتــی موتــور ســرد اســت 
مســیر جریــان آب را بــه رادیاتــور بطــور موقتــی مســدود کنــد. هــر ترموســتات 
در درجــه حــرارت معینــی بــاز مــی شــود کــه ایــن عــدد روی آن حــک شــده 
اســت و در بــازار در دو نــوع 74 و 82 درجــه موجــود اســت کــه اگــر بــه وظیفــه 
خــود بــه خوبــی عمــل نکنــد باعــث افزایــش دمــای موتــور مــی شــود کــه در 

ایــن حالــت بایــد ترموســتات را تعویــض کــرد.

وظیفه ترموستات چیست؟

تصویر یک ترموستات

دماپــا یــا ترموســتات دســتگاهی اســت بــرای 
نگــه داشــتن دمــای یــک ســامانه در یــک 
ــن کار  ــی رود. ای ــه کار م ــخص ب ــدوده مش مح
به وســیله کنتــرل شــارش انــرژی گرمایــی 
ــورت  ــامانه ص ــرون از س ــه بی ــا ب ــه درون ی ب

می گیــرد.
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اگــر مشــاهده کردیــد کــه موتــور خــودرو آب کــم مــی کنــد، فــورا پمــپ آب را 
بررســی کنیــد. در صــورت مشــاهده نشــتی زیــر پمــپ آب، بــه احتمــال قــوی، 
کاســه نمــد داخــل پمــپ خــراب اســت کــه در خودروهــای جدیــد قابــل تعمیــر 

نیســت و بایــد پمــپ آب کامــل تعویــض شــود.

خرابی پمپ آب

کاسه نمد

کاســه نََمد نوعــی درزگیــر می باشــد کــه بــرای 
درزبنــدی شــفت دوار و پوســته حــاوی ســیال 
اســتفاده می گــردد تــا از نشــت ســیال بــه 
بیــرون از پوســته جلوگیــری نمایــد. هــر یــک 
ــای  ــرد در اندازه ه ــتیکی گ ــرهای الس از واش
مختلــف کــه در موتــور بــرای پیشــگیری از 
نفــوذ روغــن بــه بیــرون بــه کار مــی رود عمومــاً 

کاســه نمد نامیــده می شــود.
بنــدی  آب  مجموعــه  همــان  یــا  کاســه نمد 
از  تــا  می باشــد  تفلــون  جنــس  از  معمــوالً 

کــرد. جلوگیــری  آن  اجــزای  خورندگــی 
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در خودروهــای گازســوز اگــر بعضــی اوقــات اتوموبیلتــان اصطاحــا عطســه مــی 
زنــد و صــدای انفجــار را از داخــل اگــزوز مــی شــنوید، حتمــا بایــد شــمع هــا 
ــات  ــی قطع ــث خراب ــورت باع ــر اینص ــوند  در غی ــوض ش ــا ع ــمع ه ــر ش و وای

سیســتم گازســوز خــودرو خواهــد شــد.

صدای انفجار از اگزوز خودرو

شمع خودرو

در اتومبیل، شــمع ابزاری اســت بــرای انتقال 
ــیلندرها  ــل س ــرق داخ ــاوب ب ــای متن جرقه ه
کــه در انتهــای ســیلندر و روی سرســیلندر در 
موتــور اتومبیــل نصــب می شــود و بــرق موتور 
کــه بــا حرکــت متنــاوب دلکــو بــه ســر شــمعها 
می رســد، طــوری تنظیــم شــده کــه بــه هنــگام 
فشــردگی بخــار بنزیــن در انتهــای ســیلندر 
جرقــه ای از انتهــای شــمع ســاطع شــده، باعــث 

ــور می گــردد. ــن و حرکــت موت انفجــار بنزی
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اگــر قــدرت و کشــش موتــور خــودرو مخصوصــا در ســرباالی جــاده کــم شــده 
و مصــرف بنزیــن اتوموبیــل افزایــش پیــدا کــرده اســت، حتمــا بایــد تنظیمــات 
ــر اینصــورت باعــث آســیب  ــد در غی ــور را هــر چــه ســریعتر بررســی کنی موت

رســیدن بــه قســمت هــای مختلــف موتــور خــودرو خواهــد شــد.

کم شدن قدرت و شتاب خودرو در سرباالیی



12
ند.

بدا
ید 

ه با
ند

ک ران
که ی

چه 
ر آن

ه

ــض  ــور را تعوی ــاق و در موت ــا واشــر قالپ ــور حتم ــری موت ــان فیلترگی 1- در زم
کنیــد و بــا چســب آب بنــدی پوشــش دهیــد در غیــر اینصــورت ممکــن اســت 

ــزی کنــد. ــور خــودرو از همــان قســمت، روغــن ری موت
2- در زمــان خریــد فیلتــر بنزیــن از نوعــی خریــد کنیــد کــه پوســته آلومینیومی 
داشــته باشــد چــون احتمــال زنــگ زدن فیلتــر فلــزی از داخــل وجــود دارد و 
ــذ داخلشــان  ــا، کاغ ــرگاه ه ــر فشــار در تعمی ــم در اث ــای پاســتیکی ه فیلتره

خــراب مــی شــود و کارایــی خــود را از دســت مــی دهــد.

فیلترگیری موتور

نمونه ای از واشر قالپاق

فیلتر بنزین

واشــر قالپــاق موتــور بســته بــه نــوع خــودرو 
متفــاوت و دارای شــکل و شــمایل متنــوع و 

ــت. ــی اس متفاوت

فیلتــر )صافــی( بنزیــن خــودرو را هــر 5000 
فیلتــر  تعویــض  کنیــد.  تعویــض  کیلومتــر 
بنزیــن از آنجــا ضــروری اســت کــه جایگاه هــای 
ســوخت از فیلترینــگ  مناســبی برخــوردار 
نیســتند و بنزیــن مصرفــی همــواره دارای 

ــت. ــی اس ناخالص
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ــم  ــور را ه ــل موت ــای بغ ــک ه ــا پول ــودرو حتم ــور خ ــرات موت ــان تعمی در زم
تعویــض کنیــد. اگــر ایــن کار را انجــام ندهیــد بــه مــرور زمــان در اثر پوســیدگی 
پولــک هــای موتــور خــودرو، خــودرو اصطاحــا آب کمــک مــی کنــد و باعــث 

اصطاحــا جــوش آوردن خــودرو مــی شــود.

نکات ضروری هنگام تعمیر خودرو

پولک های بغل موتور خودرو

پولــک هــای بغــل ســیلندر خــودرو باعــث 
خــروج رســوبات از داخــل بلوکــه موتــور شــده 
و مانــع از تــرک برداشــتن ســیلندر در هنــگام 
ایجــاد تنــش هــای فشــاری و خــروج ماســه در 

هنــگام ریختــه گــری مــی شــود.
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در زمــان تعویــض تســمه تایــم موتــور ســعی کنیــد، قرقــره هــای تســمه تایــم 
رو هــم عــوض کنیــد. چــون ایــن قرقــره هــا بلبرینگــی هســتند و اگــر عــوض 
نشــوند بعــدا اصطاحــا گریپــاژ مــی کننــد و هزینــه تعویــض ، تعمیــر و اتــاف 

وقــت بعــدی را بــه دنبــال دارد.
در موتورهایــی کــه تســمه تایــم دارنــد، آن را هــر 60 هــزار کیلومتــر و نهایتــا 
ــت  ــن اس ــر اینصورتممک ــد. در غی ــوض کنی ــتی ع ــر بایس ــزار کیلومت 100 ه
تســمه پــاره شــده و موتــور اتوموبیلتــان بــه تعمیــر اساســی نیــاز پیــدا کنــد.

تعویض تسمه تایم

تسمه دینام

بــرای اطمینــان از ســامت تســمه دینــام، بــه 
طــور مرتــب آن را چــک کنیــد. 

ــت  ــا کیفی ــوب و ب ــی خ ــمه دینام ــواره تس هم
خــود  اتومبیــل  روی  و  کنیــد  خریــداری 

بذاریــد.
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اگــر فیلــر یــا همــان ســوپاپ هــا تنظیــم نباشــند، صــدای تــق تــق را از موتــور 
مــی شــنوید کــه ایــن صــدا ســر صبــح بیشــتر اســت و بــه مــرور کمتــر مــی 
شــود. در بعضــی مواقــع هــم دمــای موتــور خیلــی بــاال مــی رود مــه ایــن مــی 

توانــد خطرآفریــن باشــد.
در موتورهــا هــر شــش مــاه یکبــار ســوپاپ را فیلرگیــری کنیــد تــا از ســوختن 
آنهــا و همچنیــن بــد کار کــردن موتــور و بــاال رفتــن مصــرف جلوگیــری شــود.

نکات ضروری برای تنظیم موتور

موتور خودرو

مهم تریــن بخــش اتومبیــل، موتــور آن اســت. 
بــا  اتومبیــل  نیــــــروی الزم جهــت حرکــت 
ــل – گاز(  ــن – گازوئی ــوخت )بنزی ــراق س احت
در داخــل موتــور و تبدیــل آن بــه نیــروی 

تامیــن می شــود. مکانیکــی 
 ۴ )معمــوال  ســیلندر  تعــدادی  موتورهــا 
ــراق ســوخت، آنجــا  ــه احت ــد ک ســیلندر( دارن
ــکل  ــه در ش ــوری ک ــرد. همانط ــورت می گی ص
مشــاهده مــی کنیــد، داخــل هــر ســیلندر 
پیســتون متحرکــی وجــود دارد کــه توســط 

بــه میل لنــگ متصــل اســت. شــاتون 
در بــاالی ســیلندر هــم دو ســوپاپ یکــی بــرای 
ــوخت و  ــه ورود س ــردن دریچ ــته ک ــاز و بس ب
دیگــری بــرای بــاز و بســته کــردن دریچــه 
خــروج دود بــه همــراه یــک شــمع جهــت ایجــاد 
جرقــه تعبیــه شــده اســت. ایــن ســوپاپ ها بــا 
ــه نوبــت و در لحظــه  چرخــش میــل بادامــک ب

ــوند. ــته می ش ــاز و بس ــن ب معی
احتــراق ســوخت در چهــار مرحلــه صــورت 

. د می گیــر
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ــاک باعــث  ــر اســتاندارد ســوخت در داخــل ب 1- اســتفاده از مکمــل هــای غی
داغ شــدن بیشــتر موتــور خــودرو مــی شــود و حتــی در بعضــی مواقــع باعــث 
ــذا ایــن مکمــل هــا  ســوختن واشــر سرســیلندر و ســوپاپ هــا خواهــد شــد. ل

ــه درد نمــی خــورد. چنــدان ب
2- در زمــان بنزیــن زدن از جایــگاه هایــی بنزیــن خریــد کنیــد کــه دارای درجه 
باالتــری باشــند و بــه تمیــزی بنزیــن و کیفیــت آن اهمیت بیشــتری مــی دهند. 
چــون اگــر آب یــا گازوئیــل بــه هــر دلیــل داخــل بنزیــن قاطــی شــود، باعــث 
وارد آمــدن خســارت بــه قطعاتــی مثــل پمــپ ســوخت و انژکتورهــا مــی شــود.

بنزین و مکمل
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ــل از  ــن اتومبی ــپ بنزی ــدای وزوز پم ــودرو ص ــودن خ ــن ب ــان روش ــر در زم اگ
طــرف بــاک بیــش از حــد اســت، حتمــا پمــپ را عــوض کنیــد وگرنــه اگــر در 
داخــل جــاده بســوزد، خــودرو خامــوش مــی شــود و دیگــر روشــن نمــی شــود.

در زمــان بــاز کــردن ســوئیچ خودروهــای انژکتــوری اجــازه دهیــد کــه صــدای 
ــن کار باعــث مــی  ــد. ای وزوز پمــپ ســوخت قطــع شــود و بعــد اســتارت بزنی
ــر روشــن شــود و عمــر اســتارت و باطــری هــم بیشــتر  ــور بهت شــود کــه موت

شــود.
ــس  ــوری، جن ــای انژکت ــوخت در خودروه ــپ س ــوختن پم ــل س ــی از دالی یک
نامرغــوب پمــپ و همچنیــن ورود آب بــه هــر دلیــل بــع داخــل بنزیــن اســت. 
چــون آب باعــث اتصالــی قطعــات پمــپ مــی شــود و نتیجــه ســوختن آن مــی 

شــود.

پمپ بنزین خودرو

پمپ بنزین خودرو

 پمــپ بنزیــن کــه در اکثــر خودروهــا از میــل 
ســوپاپ مــی گیــرد وظیفــه ارســال ســوخت بــه 

کاربراتــور را دارد
پمــپ بنزیــن ماننــد  جــارو برقــی اســت کــه بــا 
ایجــاد خــا کار مــی کنــد و عمــل پمــپ بنزیــن 

ایــن اســت کــه در
هنگامــی کــه خــا در  چنــد راهــه  مکــش کــم 
اســت بــه  ان کمــک مــی کنــد  پمــپ بنزیــن از 

دو قســمت زیــر تشــکیل مــی شــود:

تشکیل شده است
1-دیافراگم

2-دو عدد سوپاپ 
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ــوئیچ  ــا س ــد حتم ــد، بای ــاز کنی ــری را ب ــای باط ــت ه ــد بس ــی خواهی ــر م اگ
ــد  ــتم ض ــه سیس ــی ک ــورت در خودروهای ــر اینص ــد در غی ــته باش ــودرو بس خ
ــرد و ماشــین روشــن نمــی شــود و شــما  ــی پ ــد، کــد ســوئیچ م ســرقت دارن

ــد. ــد بدهی ــوئیچ ک ــه س ــاره ب ــاگ دوب ــتگاه دی ــط دس ــد توس مجبوری

نکاتی درباره باطری خودرو

باطری خودرو

باتــری خودروهــا از نظــر ســاختمان بــر دو نــوع 
ند: ا

1- سیلد )اتمی(
2- اسید شارژ


