اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﻨﮓ اﺳﭙﻮرت  ،درﺳﺖ
ﯾﺎ ﻏﻠﻂ؟
از رﯾﻨﮓ اﺳﭙﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﮑﯽ ﮐﻪ از رﯾﻨﮓ ﻫﺎی اﺳﭙﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ را دﯾﺪه اﯾﻢ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﭙﻮرت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ ،از رﯾﻨﮓ اﺳﭙﻮرت ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ رﯾﻨﮓ ﻫﺎی
اﺳﭙﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی ﻣﺴﻨﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮدرو
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﻧﻮع رﯾﻨﮓ ﻣﯽ روﻧﺪ.

اﯾﻦ رﯾﻨﮓ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ رده ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن! اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ رﯾﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ
آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .رﯾﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدرو ﺑﻪ

ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد اﺳﺖ .اﻣﺎ رﯾﻨﮓ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺑﺎزار دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از
رﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت آﻟﯿﺎژی و ﻏﯿﺮآﻟﯿﺎژی وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﻠﺰ
آﻟﻮﻣﯿﻨﻮم ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن آن ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی
ﺑﺎﻻ و در ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدرو وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،رﯾﻨﮓ ﻫﺎی آﻟﯿﺎژی
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺤﮑﺎم و دوام ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﺑﺮﺧﻮدروﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ
اﺻﻼ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮدروﻫﺎ اﻏﻠﺐ از رﯾﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ از
ﺟﻨﺲ اﻟﯿﺎف ﮐﺮﺑﻦ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﮑﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع رﯾﻨﮓ ﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ!

ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﻨﮓ اﺳﭙﻮرت
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﯾﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺎزار ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد،

اﻧﺘﺨﺎب رﯾﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب رﯾﻨﮓ
آﻟﯿﺎژی اﺳﭙﺮت ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﺮ ﭘﻬﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮدرو ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺟﺎده و
ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﯿﭻ ﻫﺎ و ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻓﺸﺎر آﻣﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ،ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ
و دﯾﮕﺮ اﺟﺰای ﺧﻮدرو در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ
از رﯾﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻧﭽﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﺑﻨﺪی ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﻨﮓ ﻫﺎی اﺳﭙﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از رﯾﻨﮓ ﻫﺎی اﺳﭙﻮرت در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮدد ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺷﻬﺮی.
در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ رﯾﻨﮓ اﺳﭙﻮرت
را دارﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮدرو ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و رﯾﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻗﺪرت و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺧﻮدرو اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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