پودمان خودرو

بهمن نوری

(کاروفناوری نهم)

نکته  :در حدود  17میلیون خودرو در کشور تردد می کند
نکته  :بخش اعظمی از سوخت فسیلی توس خودروها مصرف می شود .
نکته  :خودرو مجموعه ای از چندین سیستم مختلف است که با نظم خا

کنار هم قرار گرفته و هدف معینی را دنبا

می کنند .

نکته  :یک خودروی سواری به طور متوس از  13000قطعه تشکیل شده است از این تعداد  ،حدود  1500قطعسه متحسر
اند و با شرای خا

با یکدیگر کار می کنند.

نکته  :به عبورومرور افراد و وسایل نقلیه در راه ها ترافیک گفته می شود.
1ـ موتور خودرو :
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✓ کار موتور تبدیل انرژی شیمیایی و سوخت به انرژی مکانیکی است که باعث حرکت خودرو می شود.
✓ سوخت موتور خودرو ممکن است گازوئیل  ،و یا گاز  ،بنزین باشد.

2ـ سیستم انتقال قدرت :
✓ وظیفه این مجموعه انتقال قدرت تولیدی موتوربه چرخ ها می باشد.و شامل قسمتهای زیر می باشد:

 .1کالچ  :دستگاه قطع و وصل قدرت محسوب می شود و امکان تعویض دنده را فراهم می کند
 .2جعبه دنده  :یا گیربک

مجموعه ای که درآن تعدادی دنده برای ایجاد سرعت و قسدرت هسای مختلسف تعبیسه

شده است.
 .3دیفرانسیل  :وظیفه انتقا حرکت(قدرت) از جعبه دنده به چرخ ها را بر عهده دارد.

3ـ سیستم برق رسانی :
✓ برای راه اندازی و روشن کردن موتور از باطری استفاده می شود .وظیفه باطری تأمین برق خودرو و روشنایی چراغ
هاست
✓ سیستم برق رسانی شامل  :بااااتری  ،دیاانام  ،کااویل  ،دلااکو  ،شاامع ها

تهیه و تنظیم  :بهمن نوری
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نکته :

➢ باتری یک مخزن الکتروشیمیایی است که انرژی الکتریکی را به صورت انرژی شسیمیایی ذخیسره مسی کنسد و در
صورت لزوم آن را به انرژی تبدیل می نماید و برای مصرف به سیستم برق اتومبیل منتقل می کند.
➢ عالوه بر باطری  ،منبع دیگری به نام دینام وجود دارد که نیروی مکانیکی را به نیروی الکتریکی تبدیل می کند.
➢ دینام برق مصرفی باطری را در ابتدای کار تأمین می کند و آن را همیشه در حالت شارژ نگه می دارد.
4ـ فنربندی و تعلیق :
✓ به علت ناهمواری های سطح جاده ها ،سیستم تعلیق در هر دقیقه بین  1000تا  1200بار نوسان می کند .
✓ وظیفه این قسمت خنثی کردن این نوسانات است تا ضربه به اتاق خودرو و سرنشینان آن منتقل نشود

5ـ هدایت و فرمان :
✓ هدایت چرخ های جلو از طریق فرمان و جعبه دنده فرمان صورت می گیرد .فرمان ها ممکان اسات مکاانیکی یاا
هیدورلیکی باشند.

6ـ چرخ و ترمز :
✓ نیروی موتور از طریق مجموعه انتقال قدرت به چرخ ها می رسد و باعث حرکت اتومبیل می شود.
✓ الستیک ها مجموعه وزن خودرو و سرنشینان و بار را تحمل می کنند.
✓ قدرت ترمز در اثر افزایش فشار روغن و تأثیر آن بر لنت های ترمز ایجاد می شود.

7ـ سیستم خنک کننده :
✓ وظیفه این قسمت خنک نگهداشتن موتور است.
✓ شامل :رادیاتور  ،پمپ آب  ،لوله های پخش کننده  ،باد بزن

8ـ بدنه و شاسی :
✓ بدنه خودرو به گونه ای ساخته می شود که بتواند کلیه ی قطعات دیگر را نگاه داری کناد .بدناه ی خاودرو روی
شاسی سوار شده است.

 فواید استفاده از دفترچه راهنما:
✓ برای آگاهی از نحوه استفاده بهینه از خودرو و نحوه عملکرد و نگه داری از آن
✓ نکات مهم ایمنی جهت حفاظت از خودرو و سرنشینان
✓ افزایش طول عمر کاربری خودرو و کاهش مصرف سوخت

تهیه و تنظیم  :بهمن نوری
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 علت بازدیدهای دوره ای در فواصل زمانی مشخص از خودرو :
✓ افزایش طول عمر خودرو
✓ کاهش استهالک قطعات
✓ جلوگیری از خرابی های ناگهانی و ایمنی بیشتر

نکته  :قبل از بازدیدهای دوره ای حتما دفترچه راهنمای استفاده و نگه داری از خودروی خود را مطالعه کنید  ،چرا که
هر خودرویی دستورالعمل نگه داری و استفاده منحصر به فرد خود را دارد .
 بررسی سطح مایع خنک کننده موتور :
 )1خودرو را خاموش کنید و مطمئن شوید ترمز دستی خودرو در حالت کشیده باشد
 )2درِ موتور خودرو را باز کنید و اجازه دهید موتور خودرو خنک شود از پایین بودن دمای آب رادیاتور مطمئن شوید
 )3درِ رادیاتور را باز کنید .
 )4برای این کار از دستکش نسوز یا پارچه استفاده کنید .
 )5درِ رادیاتور را به آرامی از محل خود بردارید .
 )6در برخی از خودروها مایع خنک کننده باید از طریق منبع انبساط اضافه شود .
 )7مایع خنک کننده  ،که ترکیبی از آب و ضدیخ است  ،را درون رادیاتور یا منبع انبساط بریزید .
 )8پس از اضافه نمودن مایع خنک کننده  ،به سطح مایع در رادیاتور یا منبع انبساط توجه کنید.

نکته  :در هنگام گرم بودن موتور هرگز درِ رادیاتور را باز نکنید  ،زیرا خطر پاشیدن آب جوش و سسوختگی شسدید وجسود
دارد.
نکته  :درِ مخزن انبساط مانند درِ رادیاتور است و هرگز هنگام گرم بودن موتور نباید باز شود .
نکته  :بهتر است همیشه در خودرو یک ظرف حاوی آب وجود داشته باشد .
 بررسی سطح مایع ترمز :
 )1خودرو را در سطح بدون شیب پارک کنید
 )2درِ موتورِ خودرو را باز کنید
 )3درِ مخزن مایع ترمز را باز کنید .
 )4با توجه به دستور العمل خودرو  ،مایع ترمز مناسب را انتخاب کنید
 )5با توجه به سطح مخزن  ،مایع ترمز را در مخزن بریزید
 )6درِ مخزن مایع ترمز را ببندید و اطراف آن را تمیز کنید .

تهیه و تنظیم  :بهمن نوری

کار و فناوری نهم

25

نکته  :جهت افزودن مایع ترمز الزم است به دستورالعمل کارخانه سازنده در خصو

نو مایع ترمسز و خس ارتفسا

مجاز مخزن  ،توجه شود .
نکته  :در اکثر خودروها  ،نو مایع ترمز روی درِ مخزن نوشته شده است .
نکته  :مایع ترمز یک ماده سمی است  ،بنابراین از تماس دست با آن جلوگیری کنید
نکته  :ریختن مایع ترمز روی بدنه خودرو باعث از بین رفتن رنگ خواهد شد
نکته  :در هنگام افزودن مایع ترمز  ،حتما به رنگ مایع ترمز موجود در مخزن توجه کنید  ،زیرا ترکیسب دو مسایع ترمسز
مختلف  ،باعث فرسایش قطعات سیستم ترمز خودرو می گردد.
 بررسی سطح روغن موتور :
 )1خودرو را در سطح بدون شیب پارک کنید
 )2درِ موتور را باز کنید
 )3میله اندازه گیری روغن را بیرون بکشید
 )4با پارچه میله را تمیز کنید و دوباره در محل خود قرار دهید
 )5میله اندازه گیری روغن موتور را مجددا بیرون کشیده و با توجه به شاخص میله  ،مقدار روغان موتاور را کنتارل
کنید
 )6در صورت کم بودن روغن موتور  ،درپوش مخزن روغن موتور را باز کنید .
 )7به مقدار مورد نیاز  ،روغن به موتور اضافه کنید
 )8میله اندازه گیر روغن موتور را مجددا کنترل کنید

نکته  :کمبود روغن موتور صدمات شدیدی به موتور خودرو وارد می نماید .
نکته  :از تماس مستقیم دست با روغن موتور بپرهیزید.
نکته  :بررسی روغن موتور خودرو به صورت دوره ای و براساس دستورالعمل دفترچه راهنمای خودرو  ،به ویژه قبل
از سفر طوالنی توصیه می شود  ،انجام شود .
نکته  :روغن موتور خودرو یک ماده شیمیایی و آالینده محی زیست می باشد .باید پ
 ،روغن مستعمل را در ظروف مخصو

تهیه و تنظیم  :بهمن نوری
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 بررسی سطح مایع باتری :
 )1محل باتری خودرو را مشخص کنید
 )2به سطح مایع باتری  ،با توجه به شاخص ها  ،توجه کنید
 )3در صورت کم بودن سطح مایع باتری  ،با پارچه تنظیف سطح آن را تمیز کنید .
 )4درپوش خانه های باتری را باز کنید
 )5به باتری آب مقطر اضافه کنید.
 )6درِ خانه های باتری را ببندید و سطح باتری رامجددا تمیز کنید
 )7در باتری سیلد سالمت باتری براساس  3نوع رنگ مشخص می شود .
 )8رنگ سبز چشمی  ،نشانه شارژ بودن باتری است .

نکته  :در باتری های سربی – اسیدی در صورت بازدید و کم بودن مایع  ،باید داخل خانسه هسای بساتری آب مقطسر
ریخت.
نکته  :باتری های موسوم به سیلد نیازی به افزودن مایع باتری ندارند و جهت اطال از سالمت باتری باید به رنگ
چشمی آن توجه نمود (رنگ سبز نشانه سالمت باتری است )
نکته  :مایع باتری ماده بسیار خطرناکی است قبل از تماس با باتری از عینک و دستکش محافظ استفاده کنید .
نکته  :مراقب باشید مایع درون باتری بر روی رنگ خودرو ریخته نشود  ،زیرا به دلیل اسیدی بودن  ،باعث خسورده
شدن رنگ خودرو می شود .
نکته  :هنگام کار با باتری  ،برای جلوگیری از ایجاد جرقه  ،از قرار دادن قطعات فلزی روی باتری خودداری کنید.
نکته  :از قرار دادن باتری در مجاورت شعله خودداری نمایید.
 بررسی مایع مخزن شیسه شوی :
 )1خودرو را پارک کنید و ترمز دستی را بکشید
 )2درِ موتور را باز کنید
 )3درِ مخزن شیشه شوی را باز کنید
 )4مایع شیشه شوی را داخل مخزن بریزید
 )5درِ مخزن شیشه شوی را ببندید
 )6درِ موتور را ببندید

نکته  :مایع شست و شو فق آب خالص نیست  ،چرا که در زمستان امکان یخ زدگی وجود دارد .
تهیه و تنظیم  :بهمن نوری
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نکته  :مایع شیشه شوی یک ماده شیمیایی است  .مراقب باشید با چشم شما تماس نداشته باشد .
 چراغ های هشدار دهنده خودرو :

نکته  :عالیم هشداردهنده پشت آمپر خودرو از ملزوماتی است که هر کاربر خودرو باید با آن آشنا باشد .
 تعویض فیوز خودرو :
 )1سوئیچ خودرو را ببندید و همه تجهیزات برقی را خاموش کنید
 )2با استفاده از دفترچه راهنمای خودرو محل جعبه فیوز را پیدا کنید
 )3درِ جعبه فیوز را باز کنید
 )4با استفاده از انبر مخصوص  ،فیوز معیوب را خارج کنید
 )5فیوز سوخته از قطع بودن سیم داخل آن قابل تشخیص است
 )6فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه و هم ظرفیت تعویض کنید .

نکته  :اگر بوق و راهنمای خودرو شما از کار بیفتد یا بقیه سیستم های برق خودرو شما کار نکند  ،در اکثر موارد دلیسل
آن می تواند سوختن فیوز باشد .
نکته  :به طور معمو جعبه فیوز خودروها در سمت چ

راننده و زیر داشبورد است .

نکته :

➢ قبل از آن که درِ جعبه فیوز را باز کنید  ،از خاموش بودن خودرو مطمئن شوید
➢ فیوز جدید باید از نظر آمپر با فیوز سوخته مطابقت داشته باشد .
➢ اگر فیوز تعویضی مجدداً بسوزد نشان دهنده وجود عیب در سیستم الکتریکی خودرو است .
 کنترل باد تایرها :
 )1درپوش سوپاپ باد چرخ را باز کنید
 )2با استفاده از فشار سنج  ،مقدار فشار چرخ ها را اندازه بگیرید
 )3در صورت کم بودن فشار باد تایر  ،با استفاده از دستگاه کمپرس  ،آن را باد کنید
 )4تایرها را مطابق با استاندارد دفترچه راهنمای خودرو باد کنید
 )5در حین باد کردن تایر  ،میزان فشار باد تایر را مرتباً اندازه گیری کنید
 )6پس از تنظیم فشار باد تایر  ،درپوش سوپاپ باد چرخ را ببندید

نکته :

➢ باد تایرهای خودرو باید هر ماه یک بار  ،زمانی که تایرها خنک هستند بررسی شود .
تهیه و تنظیم  :بهمن نوری
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➢ کم بودن باد تایر باعث کاهش عمر تایر و افزایش مصرف سوخت خواهد شد
➢ مقدار فشار باد تایرها باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده خودرو تنظیم شود .
➢ میزان فشار باد تایرها از حد مجاز باالتر نباشد زیرا خطر آفرین است
➢ تایرهای کم باد به سرعت ساییده می شوند که می تواند برای ایمنی سرنشینان خطرنا باشد
➢ رانندگی با الستیک کم باد باعث افزایش مصرف سوخت و در نتیجه افزایش آلودگی هوا می شود .
نکته :

➢ هنگامی که عمق آج تایر از حد استاندارد کمتر باشد  ،باید جهت تعویض آن اقدام نمود .
➢ هرگز با تایرهای ساییده شده  ،پاره و فرسوده رانندگی نکنید
➢ حتما تاریخ انقضای تایرها را مورد بررسی قرار دهید .
 تعویض چرخ پنچر خودرو (زاپاس) :
 )1خودرو را خاموش کنید و ترمز دستی را بکشید
 )2آچار چرخ و جک باالبر خودرو را آماده کنید
 )3چرخه زاپاس را از محل خود در خودرو خارج کنید
 )4جک را در محل مناسب  ،زیر خودرو قرار دهید ولی خودرو را باال نبرید
 )5با استفاده از آچار چرخ  ،پیچ های چرخ را شل کنید
 )6خودرو را با استفاده از جک به آرامی باال ببرید
 )7چرخ پنچر را باز کنید و چرخ زاپاس را به جای آن قرار دهید
 )8پیچ های چرخ را ببندید و خودرو را به آرامی پایین بیاورید  ،سپس پیچ ها را به صورت ضربدری محکم کنید

نکته  :تمام خودروها دارای چرخ زاپاس هستند تا هنگام پنچر شدن بتوان چرخ پنچر را تعویض نمود .
نکته :

➢ د ر صورت توقف در کنار جاده  ،حتما در فاصله مطمئن  ،از مثلث اعالم خطر برای هشسدار بسه راننسدگان مسسیر
استفاده شود
➢پ

از تعویض چرخ پنچر  ،در اولین فرصت نسبت به رفع عیب آن اقدام شود .

➢ جهت اطمینان از عدم حرکت خودرو در هنگام تعویض چرخ پنچر از ابزار مهار چرخ استفاده شود .
 بستن زنجیر چرخ :
 )1زنجیر چرخ را به صورت کامال باز در جلو یا عقب چرخ خودرو پهن کنید (آج یخ شکن باید رو به پایین باشد )
 )2خودرو را حرکت دهید به طوری که چرخ خودرو کامال بر روی زنجیر قرار بگیرد

تهیه و تنظیم  :بهمن نوری
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 )3جلو و عقب زنجیر را بر روی چرخ قرار دهید و بست های آن را ببندید
 )4با استفاده از آچا مخصوص  ،بست های زنجیر را محکم کنید

نکته  :بستن زنجیر چرخ در زمستان و به خصو
نکته  :در جاده های برفی  ،به خصو

به هنگام بارش برف در سفرهای برون شهری بسیار ضروری است

در کوهستان  ،حتما از زنجیرچرخ استفاده نماییسد ،زیسرا احتمسا لغسزش خسودرو

بسیار زیاد است .
 مراحل معاینه فنی خودرو :
 )1ثبت اطالعات
 )2بررسی ظاهری
 )3آزمون آالینده های خروجی
 )4آزمون لغزش
 )5آزمون کمک فنر
 )6آزمون ترمز
 )7آزمون اهرم بندی
 )8آزمون چراغ های جلو
 )9صدور کارت

نکته

 :بازدید و معاینه فنی خودرو به صورت دوره ای و منظ باعث :

➢ افزایش ایمنی خودرو
➢ کاهش مصرف سوخت
➢ کاهش آلودگی
نکته  :ایمنی  ،هوای پا و کاهش مصرف سوخت از مزایای معاینه فنی به موقع خودرو است .
نکته :

الگو گرفتن از ماهی صندوقی برای ساخت خودروی پیشرفته  ،باعث طراحی خودرویی شد که :

س سرعت باالیی دارد س دارای فضای کافی است س پیشرفته تر از انوا قدیمی است

تهیه و تنظیم  :بهمن نوری

کار و فناوری نهم
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