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 بسم اهلل ارلحمن ارلحیم
 آب بندی خودرو هایما

 چیست؟ بندی آب

 شده وغیرتشکیل شاسی و لنگ ،میل ،پیستون رینگ مانند فلزی قطعات سری یک از خودروی قطعات دیگر و موتور

 یگدیگر برروی حرکت از ناشی اصطحکاک بدلیل مشخصا کار ابتدای در قطعات این.گیرهستنددر بایگدیگر دائما که

 رو همین از و بوده بیشتر قطعات بودن نو بدلیل کار ابتدای در فرسایش این. گردند می مولکولی فرسایش دچار

 باال قطعات بروی فشار نتیجه در. بدهند کار ادامه راحت و روان توانند نمی نتیجه در و دارند را باالیی درگیر قطعات

 مدار وارد  ها براده این که گردد می براده تولید باعث مولکولی فرسایش این همچنین. گردد می بیشتر حاصله گرما و

 در موجود متحرک قطعات در بیشتر را روند این. گردد می کاری روغن سیستم قبیل از ماشین مختلف های سیستم

 .بود خواهیم شاهد لیدیفرانس و ،گیربکس موتور

 در فلزات که منیبدا باید. کند می تجربه را اتفاقاتی کار ابتدای در خودرو تعلیق سیستم مانند هم خودرو ثابت قطعات اما

 صفر خودروی که وقتی. گویند می فلز" دادن ورز" را فلز خاصیت این گردد می تر مستحکم ، سبک اثرضربات

 الزم استحکام به و است نکرده تجربه را جاده اندازهای دست از ناشی ضربات هنوز اید گرفته تحویل را کیلومتر

 .است نرسیده

 دارد زیادی اهمیت خودرو در(  دیفرانسیل و دنده جعبه)   حرکت انتقال دستگاه و نو موتور یک تدریجی شدن روان

 مدت یک در خودرو مختلف اجزا که بود مطمئن میتوان صورت این گیرد. در قرار راننده مراقبت تحت باید کامال که

دستگاه  و موتور مورد در تنها نه قسمتها شدن روان عمل. داشت خواهند را بازده بیشترین هزینه حداقل با و طوالنی

 یک دیگر متحرک قسمتهای و چرخها بلبرینگ های قبیل از شاسی دیگر اجزا در بلکه است نظر مورد انتقال حرکت

 رانندگی اول کیلومتر 1000 طی تدریج به و کامل مراقبت با باید عمل این. میباشد خاصی اهمیت دارای خودرو،

 با کردن مدارا. شود وارد اضافی فشار موتور به نباید شدن روان مدت در که داشت نظر در باید .پذیرد انجام

 بسزائی اهمیت جا در کردن   کار حالت در چه و حرکت ضمن در چه(  بندی آب)  شدن روان دوران در نو خودروی

 .دارد

 هماهنگی به رسیدن منظور به دارند، هم با تنگاتنگی ارتباط همواره که سیلندر دیواره و پیستون های رینگ مثال برای

 وجود که شود می ناشی آنجا از مساله این.دهند انجام را خود وظایف فشار بدون مدتی باید بهینه عملکرد و الزم های

 در و شده سیلندر داخلی اجزای به آسیب باعث تواند می موجود های قسمت از یک هر روی بر اضافی زائده گونه هر

 .باشد داشته پی در را موتور عملکرد کاهش یا خرابی نهایت

 نحوه آب بندی

 یک عنوان به. است شده توصیه دقیقه در دور3500 تا دور موتور بنزینی موتورهای برای اولیه کیلومترهای در-1

 چنانچه هایما خودروی در مثال برای برسد؛ شده تعریف مجاز حد نیمه های نزدیکی به نباید موتور دور کلی قاعده

 .رساند دقیقه در دور 3000 از بیش به را آن نباید بندی آب دوره در باشد، قرمز بعد به 6000 از موتور دور محدوده

 .ناگهانی بر روی پدال گاز خودداری کردهمچنین در این دوره باید از شتاب گیری های سریع و فشارهای -2

 :ابتدایی کم کیلومترهای در روغن تعویض-3

 موتور مختلف قطعات از اضافی های زائده شدن جدا بندی آب دوره اهداف مهمترین از یکی شد، اشاره که همانطور

 از برخی کارکرد، اندکی از پس که داشت انتظار توان می اند.بنابراین آمده بوجود کم ساخت دقت نتیجه در که است

 خرده این دست از رهایی برای.کنند حرکت موتور مختلف های بخش در روغن با همراه و شده جدا ها زائده این

 شوید می مطمئن روش این با.کنید تعویض را موتور روغن کارکرد، کیلومتر 2500تا1500 از پس توانید می فلزها

 .اند شده خارج موتور از ها زائده تمامی تقریبا که
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 به حد از بیش فشار باعث که چرا کنید سفر طوالنی های مسافرت به سرشینان حداکثر با مدت این در نباید همچنین-3

 .کنید بیشتر را موتور دور هستید مجبور جبران برای شما و گردد می خودرو موتور

 احتیاط با باید را کیلومتر صفر خودروهای که باشید داشته توجه باید تعلیق سیستم نظیر ثابت قطعات درخصوص-4

 آبندی زمان مدت در. گردد جلوگیری گیرها سرعت و اندازها دست از ناشی ناگهانی ضربات شدن وارد از تا برانید

 .بود خواهند برخودار بیشتری دوام و عمر از و رسند می خود مقاومت حداکثر به قطعات این

 .شود گرفته نظر در هایی توقف کیلومتر 75 هر طوالنی، های مسافرت طی صورت در-5

در خودروهای با گیربکس اتواتیک است که راننده به  تیخودداری کنید )منظور حال  KICK DOWNاز انجام عمل -6

منظور دستیابی به سرعت بیشتر، پای خود را به طور ناگهانی روی پدال گاز می فشارد و گیربکس به طور اتوماتیک 

برای برآورده کردن این خواسته، دنده سنگین تری را انتخاب می کند که باعث وارد آمدن فشار ناگهانی روی موتور 

 .(شودمی 

 :کیلومتر اولیه 200عدم به کارگیری ترمزها به طور ناگهانی و سریع در -7

در حالت اول )که لنت های ترمز نو هستند( لنت با تمام سطح خود با دیسک برخورد نخواهد کرد و در ابتدا نواحی از 

هم همراه باشد. اما پس از  قسمت های بلند دو طرف با یکدیگر تماس پیدا می کنند که ممکن است با صدای ناهنجاری

مدتی و در حالت دوم، هم زمان با ترمزگیری و تبدیل انرژی جنبشی به انرژی حرارتی، بخشی از مواد اصطکاکی به 

صورت مکانیکی و اصطکاک به وجود آمده دچار شکست مولکولی شده و از دست می روند و در مکانیزم بعدی، 

ده لنت را تشکیل می دهند، به علت دمای باالی حاصله از لنت جدا شده و بخشی دیگر از مواد که بیشتر مواد چسبن

روی دیسک می نشینند. انتقال این مواد، به یکی شدن دو سطح کمک می کند و الیه ای یکنواخت را به وجود می 

زگیری های آورد. حال اگر پخش شدن این مواد از روی لنت و انباشته شدن آنها روی دیسک به طور نامنظم و با ترم

سریع و ناگهانی انجام بگیرد، در نتیجه آن سطح ناهمواری را روی لنت ایجاد خواهد کرد که می تواند باعث لرزش و 

  .ترمزگیری خشن شود

 روی بر فشار از تا ندارید نگه ثابت باال موتور های دور در را موتور دور است بهتر اولکیلومتر 300 حدود-8

 .شود جلوگیری خودرو موتور

 جهت مختلف سرعتهاي در دنده تعریض به دادن اجازه و کنترل( کروز )عدم استفاده ازثابت سرعت در حركت عدم-9

 گیربكس داخلي اجزاي شدن هماهنگ

 .کند جلوگیری خودرو موتور به آمدن فشار از تواندمی نیز هاباالیی سر به رسیدن از پیش تا مناسب گیریشتاب-10

 جمله از هم اندازدمی طرف یک روی را خودرو وزن که سریع هایزدن دور و ناگهانی ترمزهای کشیدن، الیی-11

 .نمود پرهیز آنها از باید بندیآب دوران در که هستند کارهایی

 از نوع نیتروژن 230KPaیا  (33psi)تنظیم باد الستیک ها-12

صفحه مانیتورسیستم پخش کننده)نصب پالستیک جلو آمپر، از قبیل پالستیک برداشتن پالستیک های روی خودرو-13

که درصورت عدم توجه به آن به سختی کنده ودرو هایما،بر روی رکاب خ پالستیک ضدخش روی آن( و خصوصا

 و وجه زیبایی در آینده نخواهد داشت. شدخواهد 
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