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خواهيم يک ماشين سالم و بدون نقص داشته باشيم، بايد در  ؟ اگر می از کجا بفهميم ماشين ضد يخ دارد

های فوق العاده گران قيمت و مهمی که  های ضروری را به انجام برسانيم. در کنار قطعه های مناسب، معاينه زمان

توانايی تر نيز هستند که  طور با قيمت پايين داخل ماشين وجود دارد، قطعات و همچنين ملزومات ديگر و همين

باشد. ما اين  ضد يخ ماشين يکی از اين ملزومات میاين را دارند تا اجازه ندهند خودرو آسيب جدی ببيند. 

 مطلب را تهيه کرديم تا بدانيد در فصل سرما چه کاری انجام دهيد.

 ضد يخ ماشين چيست؟

انيد، بايد از نکات ايمنی سالمت با سر رسيدن فصل سرما، عالوه بر اينکه بايد نکات رانندگی در فصل سرما را بد

 آگاه باشيد.خودرو هم 

 زنند. در فصل زمستان مواد مايع داخل ماشين در اثر هوای سرد يخ می

 يکول به ساخت رسيده است.باشد که بر پايه مونو اتيلن گل یضد يخ يک ترکيبی م

 نمايد. خ زدگی پيشگيری میطور ي ، از زنگ زدگی و خوردگی و هميندارداين مايع توسط مواد افزودنی که 

در حقيقت اين موضوع را بايد ذکر کنيم که در مرحله اول، يک ضد يخ از پوسيده شدن موتور خودرو شما 

 نمايد. پيشگيری می

 باشد. يا ندارد نيز موضوع مهمی می از کجا بفهميم ماشين ضد يخ دارداين موضوع که 

زدن موتور در زمستان، و جوش آوردن موتور در تابستان های بعدی ضد يخ نيز اين است که مانع يخ  وظيفه

 خواهد شد.

پس همانطور که از مقاله ما متوجه شديد، ضد يخ در فصل تابستان هم بايد داخل رادياتور موتور خودرو شما 

 موجود باشد.

 شود. های نارنجی، سبز، آبی و يا قرمز توليد می باشد که در رنگ ضد يخ يک ماده می

 در يک درجه حرارت مناسب حفظ نمايد.تواند دمای ماشين را در فصل گرم و سرد  یاين ماده م



 

 

 ؟ از کجا بفهميم ماشين ضد يخ دارد

 بار تعويض گردد. باشد که بايد هر دو سال يک ضد يخ يکی از مواد مصرفی می

بايد در رادياتور های سرد و هم در فصل گرم  بايد اين موضوع را نيز بيان کنيم که ضد يخ ماشين هم در فصل

 وش آورد يا يخ بزند پيشگيری شود.ماشين موجود باشد تا از اينکه موتور خودرو ج

توانيم مطلع شويم که ضد يخ کافی داخل رادياتور خودرو وجود دارد يا خير؟ و همچنين از  از طريق سه روش می

 اند از: کيفيت ضد يخ اطالع پيدا کنيم، اين سه روش عبات

 دهيم. ريزيم و داخل جايخی يخچال قرار می بار مصرف می رادياتور را داخل ليوان يکمقداری از آب  .1

 باشد. فهميم که ضد يخ کم می اگر نمونه يخ زد، می

 باشد. اما اگر يخ نزد، ضد يخ الزم نمی

 باشد درب رادياتور را باز نماييد. هنگامی که ماشين سرد می .2

 مقداری از آب رادياتور را بچشيد.

 ين بود دارای ضد يخ است اما اگر مزه ای نداشت ضروريست که ضد يخ بريزيد.اگر شير

 توان تشخيص داد. البته اين نکته هم قابل ذکر است که از رنگ نيز می

 ضد يخ کارکرده تغيير رنگ خواهد داد.

 تفاوت ضد يخ قرمز و سبز

 :ضد يخ قرمز 

 است. شناخته شده ®Dexcoolضد يخ قرمز از لحاظ تجاری به عنوان 

 ها ماندگاری بيشتری دارد. اين ضد يخ از ديگر ضد يخ

ها  ( کشف گرديد که باعث شد ضد يخOAT، فناوری اسيد آلی يا )IATبعد از فناوری اسيد معدنی يا 



 

 

های متفاوت توليد شوند )به شکل عمده، فرموالسيون ضد يخ با رنگ نارنجی به وسيله اين  در رنگ

 رسد(. فناوری به توليد می

 اختراع نمود. OATو  IAT( به عنوان ترکيبی از HOATسپس، فناوری اسيد آلی ترکيبی )

 اين فناوری ترکيبی باعث شد ضد يخ قرمز به توليد برسد.

اگر بخواهيم ضد يخ قرمز را با ضد يخ سبز مقايسه نماييم، بايد بگوييم که ضد يخ قرمز پايدار تر 

 مپ آب افزايش پيدا کند.شود که عمر پ باشد و همچنين موجب می می

 :ضد يخ سبز 

 باشد. ضد يخ سبز يک نوع ضد يخ می

 در گذشته، ضد يخ تنها با رنگ سبز موجود بود.

 گردد. مخلوط می 50/50به شکل معمول، ضد يخ با آب با نسبت 

نامند که به رادياتور موتور خودرو اضافه  بعد از اين مخلوط شدن، آن را مخلوط خنک کننده می

 د.گرد می

همانطور که پيش تر نيز گفتيم، ضد يخ با پيشگيری از يخ زدگی مايع خنک کننده با حمل گرما به 

 نمايد. رادياتور کمک می

 باشد. ( به عنوان پايه توليد میIATضد يخ سبز منظم دارای فناوری اسيد معدنی )

د يخ بهره گيری خواهد در اين روش، از اتيلن گليکول يا پروپيلن گليکول به عنوان پايه شيميايی ض

 شد.

 همچنين اين مخلوط بعضی از مواد افزودنی مثل: سيليکات يا فسفات ها را نيز دارد.

 


