زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺪرن
ﭘﯿﺶ از ﺣﺮﮐﺖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو در روزﻫﺎی ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی راﯾﺠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﯿﺶ از ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺧﻮدرو در
ﺣﺎﻟﺖ درﺟﺎ ،ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮔﺮم ﺷﺪه و ﺣﺮﮐﺖ روﻏﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﻻت داﺧﻞ آن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ درﺟﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر در ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺮی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر در روزﻫﺎی ﺳﺮد ﺳﺎل ،اﯾﺪهای ﺧﻮب و اﻗﺪاﻣﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮاﺗﻮری ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺧﺒﺮی از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﺟﺰای
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﮔﺮم ﻧﺸﺪن ﻣﻮﺗﻮر ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﻊﻫﺎ آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪه و ﯾﺎ در
ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت )ﮔﺮﯾﭙﺎژ( ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺪرن وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻣﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا ﺳﺮد
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر را در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ دﻣﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺟﺰای ﻣﻮﺗﻮر آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪ.
در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺪرن ،درﺟﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﻘﺪار ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل را ﺑﻪ ﻣﺠﺎری ﻣﮑﺶ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﻫﻮای ﺳﺮد ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺪاره
داﺧﻠﯽ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﭽﺴﺒﺪ.

ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻼل ﻗﻮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﮑﺮر آن روی ﺟﺪاره ﺳﯿﻠﻨﺪر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻏﻦ

ﻣﻮﺗﻮر را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻧﺒﻮد روﻏﻦ روی ﺟﺪاره ﺳﯿﻠﻨﺪر ،ﺳﺎﺪﮔﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﭘﯽ دارد و اﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺜﻞ رﯾﻨﮓ ﭘﯿﺴﺘﻮنﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺳﯿﻠﻨﺪر را در ﻣﻌﺮض ﺧﺮابﺷﺪﮔﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺣﻞﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪارد.
ﻓﺎرغ از ﺑﺤﺚ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ،درﺟﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻃﯽ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﻣﺎی ﺳﺮد ﻫﻮا ،ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وارد ﺷﺪن ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در روزﻫﺎی ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻧﻤﻮده و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد.

ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر ،درﺟﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ  5دﻗﯿﻘﻪ
اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ
رﺳﯿﺪن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ دﻣﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ آن ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺪود ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺎرت زدن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آراﻣﯽ

ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ دﯾﮕﺮ اﺟﺰا ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ دﻣﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ،ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ

ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ ﻣﯽآﯾﺪ؛ از اﯾﻦ رو راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﭘﯿﺶ از ﻧﺸﺴﺘﻦ روی
ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﺳﺮد ،ﺧﻮدرو و ﺑﺨﺎری آن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ روﺷﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از

ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد از ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺳﭙﺮدن وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺼﺐ آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺎﻫﺮ!

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

