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 سیستم خنک کننده خودرو چیست؟  .1
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 یری از افزایش دمای موتور در اثرسیستم خنک کننده خودرو با هدف جلوگ
 .فرآیند احتراق استفاده می شود

 هزار انفجار در 4ر چیزی در حدود در محفظه احتراق یک خودرو چهار سیلند
 ه میزان حرارت بسیار باالیی ناشیهر دقیقه رخ می دهد و طبیعی است ک

انواع سیستم های خنک کننده برای  .از این فرآیند در موتور ایجاد شود
 .کنترل دمای موتور خودروهای مختلف در نظر گرفته می شوند

 یک از این سیستم ها بپردازیم. تامقاله قصد داریم به معرفی هر  در این
 .پایان با ما همراه باشید

 سیستم خنک کننده خودرو چیست؟ 1#
 کنترل اگر برای حرارت تولید شده در موتور یک خودرو به حدی زیاد است که

 .آن چاره اندیشی نشود، موتور در عرض چند دقیقه به کلی نابود می شود
از این حیث اهمیت  (Car Cooling System) خنک کننده خودروسیستم 
می تواند دمای موتور را حتی در سخت ترین شرایط در محدوده  دارد که

 .مجاز حفظ کند
بدنه و سر سیلندر  برای خنک کردن موتور باید ساز و کاری اندیشیده شود تا

رتیب می به این ت .به طور کامل در معرض سیال خنک کننده قرار بگیرند
توان بخش قابل توجهی از حرارت تولیدی در موتور را به سیال خنک کننده 

سیال خنک کننده نیز پس از دریافت حرارت به محیط آزاد منتقل  .منتقل کرد
 .در یک چرخه بار دیگر خنک شده و به سمت موتور باز می گردد می شود یا

 .به توان موتور استانتخاب نوع و ظرفیت سیستم خنک کننده کامال وابسته 
هر چه تعداد سیلندرهای موتور افزایش پیدا کند، نیاز به سیستم خنک کننده 

 .با ظرفیت باالتری وجود دارد
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 ودروانواع سیستم خنک کننده خ 2#

 وان در دو گروه دسته بندی کرد کهانواع سیستم خنک کننده خودرو را می ت
 .در ادامه به آن ها می پردازیم

 (Air Cooling System) سیستم هوا خنک 1-2#
تا  15معموال برای موتورهای با توان کم )بین  سیستم خنک کننده هوا خنک

بنابراین این دسته از سیستم های خنک  .دکیلووات( استفاده می شو 20
البته در برخی از  .کننده را بیشتر در موتور سیکلت ها می توان مشاهده کرد

 سیستم های هوا خنک در هواپیماها مدل های پیشرفته تر ممکن است از
 .نیز استفاده کنند

کاربرد این سیستم خنک کننده در خودروهایی که در کشورهای با اقلیم سرد 
 .ستفاده می شوند نیز رایج استا
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در این نوع سیستم ها حرارت تولید شده در موتور از طریق بدنه سیلندر به 
 بنابراین برای افزایش سرعت .طور مستقیم به هوای اتمسفر منتقل می شود

خنک شدن موتور، باید سطح خارجی سیلندر و سرسیلندر تا جای ممکن 
 .افزایش پیدا کند

 برای گردش بهتر فن ای این سیستم خنک کننده موتور، ازدر برخی از مدل ه
 .هوا در اطراف سیلندر استفاده می شود

 
 مزایای سیستم هوا خنک

 ای هوا خنک می توان به موارد زیراز جمله مهم ترین مزایای سیستم ه
 :اشاره کرد

 ک واین سیستم ها خیلی سب پمپ به دلیل نداشتن رادیاتور یا 
 .اصطالحا جمع و جور هستند

 هیچ گونه احتمال نشتی سیال در این نوع سیستم ها وجود ندارد؛ 
 .چرا که اساسا از آب استفاده نمی شود

https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%86/
https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%86/
https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d9%85%d9%be/
https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d9%85%d9%be/
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  نیازی به استفاده از محلول خنک کننده یا ضد یخ در این سیستم
 .وجود ندارد

  های سرد می توان مشکل یخبا استفاده از این سیستم ها در اقلیم 
 .زدن آب در زمستان را در سیستم های آب خنک برطرف کرد

 
 معایب سیستم هوا خنک

 .د نیستندسیستم های خنک کننده خودرو از نوع هوا خنک چندان پرکاربر
نقاط ضعف اساسی در آن ها وجود دارد که باعث شده تا صرفا در کاربردهای 

 .محدودی مورد استفاده قرار بگیرند
 :از جمله این نقاط ضعف می توان به موارد زیر اشاره کرد

 در مقایسه با سیستم های آب خنک راندمان بسیار کمی دارند. 
 ت که موتور در تماسعملکرد این سیستم ها در مواقعی مناسب اس 

 .مستقیم با هوا قرار دارد
 موتور به طور مستقیم در تماس با با توجه به این که در خودروها اساسا

بنابراین استفاده از سیستم هوا خنک چندان رایج  هوای آزاد قرار ندارد؛
 .نیست
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 سیستم آب خنک 2-2#

(Water Cooling System) 
 ر انواع وسایل نقلیه سبک و سنگیناین نوع سیستم خنک کننده خودرو د

آید، از آب به عنوان سیال همان طور که از نام آن بر می  .استفاده می شود
 .خنک کننده موتور استفاده می شود

 :از جمله مهم ترین اجزای سیستم آب خنک می توان به موارد زیر اشاره کرد
 رادیاتور .1
 پمپ آب .2
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 فن رادیاتور .3
 ترموستات .4

 .در تصویر زیر به ترتیب شماره می توانید اجزای فوق را مشاهده کنید

 
 به طور پمپ سانتریفیوژ جریان آب در سیستم آب خنک با استفاده از یک

همچنین رادیاتور یکی دیگر از مهم ترین بخش  .دائمی به گردش در می آید
 .های این سیستم به حساب می آید

درون رادیاتور بسته به ظرفیت آن تعدادی لوله با مسیر مشخص تعبیه شده 
جریان  .آب گرم در ورود به سیستم رادیاتور وارد این لوله ها می شود .است

به این  .هوای محیط اطراف از طریق فن به سمت رادیاتور هدایت می شود
ترتیب عبور هوا از اطراف لوله ها باعث می شود که حرارت آب به هوا منتقل 

 پس از خنک شدن، آب بار دیگر به سمت موتور هدایت می شود و .شود
به محض تشخیص  ترموستات .این چرخه به طور پیوسته تکرار می گردد

 مان خاموش شدن آن را صادر می کندافزایش بیش از حد دمای موتور، فر
همچنین ضد یخ نیز محلولی است که به  .د نشودتا آسیب جدی به آن وار

از یخ زدن آن در تماس با هوا به خصوص در فصل  آب اضافه می شود تا
 .زمستان جلوگیری کند

https://namatek.com/%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d9%be%d9%85%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c%d9%88%da%98/
https://namatek.com/%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d9%be%d9%85%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c%d9%88%da%98/
https://namatek.com/%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://namatek.com/%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


 

7 www.namatek.com 

 مزایای سیستم آب خنک
از جمله مهم ترین مزایای این سیستم خنک کننده خودرو می توان به موارد 

 :زیر اشاره کرد
 ن در مقایسه با سیستم هوا خنک به مراتب باالتر استراندمان آ. 
 مختلف موتور به صورت یکپارچه را امکان خنک کردن بخش های 

 .فراهم می کند
 در موتور بهینه سازی می شود سوخت نرخ مصرف. 
 ام تعبیه موتور در قسمت جلوی خودرو با استفاده از سیستم آب الز

 .خنک برطرف رفع می شود
  سر و صدای این سیستم در مقایسه با سیستم هوا خنک به مراتب

 .کمتر است

 
 معایب سیستم آب خنک

https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa/
https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa/
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 توجه، نقاط ضعف خاصی نیز دارد کهسیستم آب خنک در کنار مزایای قابل 
 :عبارت اند از

 این سیستم برق زیادی را مصرف می کند پمپ آب. 
 م و وارد شدن آسیب به موتور وجوداحتمال خراب شدن این سیست 

 .دارد
 در مقایسه با سیستم هوا خنک گران تر است. 
 یشتری داردنیاز به تعمیر و نگهداری ب. 

 
 انواع سیستم خنک کننده خودرو آب خنک

سیستم خنک کننده خودرو از نوع آب خنک در چهار گروه دسته بندی می 
 :شود
 سیستم ترموسیفون .1

در این نوع سیستم ها از جریان همرفت طبیعی آب برای خنک کردن موتور 
 .استفاده می شود

https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d9%85%d9%be-%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c%da%a9/
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کمتر در مقایسه با آب سرد به سمت  چگالی در حالت عادی آب گرم به دلیل
برای طراحی این سیستم استفاده می  از این ویژگی .باال حرکت می کند

به این ترتیب آب گرم خود به خود به سمت باالی رادیاتور حرکت می  .شود
 نک شده به سمت پایین حرکت می کندسپس در اثر تماس با هوای خ .کند

 .و به این ترتیب چرخه طبیعی شکل می گیرد
 .در این سیستم نیازی به پمپ نیست

های قدیمی استفاده می شد و امروزه کاربرد البته این سیستم در خودرو
 .ندارد

 
 سیستم پروانه ای .2

با این  .اساس عملکرد این سیستم نیز مشابه سیستم ترموسیفون است
تفاوت که یک پمپ پروانه ای در آن تعبیه شده که توسط خود موتور به 

 .به این ترتیب سرعت گردش آب را باال می برد .حرکت در می آید

https://namatek.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%d9%87/
https://namatek.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%d9%87/
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 سیستم گردش آب با پمپ .3

در این سیستم از یک پمپ آب از نوع گریز از مرکز یا سانتریفیوژ برای گردش 
این پمپ با  .آب از رادیاتور به سمت سیلندر و برعکس استفاده می شود

 .کار می کند توان الکتریکی مصرف

 
 سیستم تحت فشار .4

در این سیستم از نوعی درپوش مخصوص برای رادیاتور استفاده می شود 
 .و شیر خالء است دارای شیر فشاری فنری که

https://namatek.com/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c/
https://namatek.com/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c/
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این سیستم به گونه ای طراحی می شود که نقطه جوش آب را افزایش می 
 .به این ترتیب دمای کاری موتور و بازده حرارتی آن افزایش می یابد .دهد

شیر فشار و خالء نیز با باز و بسته شدن، فشار سیال را در محدوده مجاز 
عملکرد سایر بخش های آن شبیه به سیستم گردش آب با  .حفظ می کنند

 .پمپ است

 
 


