راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺑﺎک ،ﺑﻪ ﺧﻮدرو
آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ زد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ آن اﺳﺖ .ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داغ ﺷﺪن ﭘﻤﭗ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺰﯾﻦ درون ﺑﺎک اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪی ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎک ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪی ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ  5ﯾﺎ  10ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدروﯾﺘﺎن

آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﻮدرو
ﺷﻮد.
ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻬﻢ ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻮﺧﺖ از ﺑﺎک ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارد .ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﺗﻮری ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﻧﻮع ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز در
ﺧﻮدروﻫﺎی اﻧﮋﮐﺘﻮری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻤﭙﺎژ ﺳﻮﺧﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده از
ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎک ﺧﻨﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎک ﮐﻢ اﺳﺖ ﭘﻤﭗ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺣﺮارت ﺧﻮد را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ
و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن آن ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﮑﺘﻪ ﻓﻨﯽ اﻣﺸﺐ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد :در ﺑﺎک ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدرو
وﺳﯿﻠﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﻤﭗ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ را از ﺑﺎک ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﭘﻤﭗ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻨﮏ و روان ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ .راﻧﺪن ﺧﻮدرو ﺑﺎ
ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻤﭗ روان ﻧﻤﺎﻧﺪه و در اﯾﻦ زﻣﺎن رﯾﺴﮏ داغ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ

اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﺑﺮاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺧﺮاﺑﯽ ﭘﻤﭗ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺎﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر آن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻋﺪم
روﺷﻦ ﺷﺪن ﺧﻮدرو ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﻤﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﻤﭗ در ﮐﻨﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻫﺰﯾﻨﻪی زﯾﺎدی
را ﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎک ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﻮد را ﭘﺮ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﻣﯿﺰان آن از ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﭘﺎﻦﺗﺮ ﺑﺮود.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

