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:تواندبفصلاینمطالعهازپسکهرودمیانتظارهنرجواز:رفتاریهایهدف
.کندتعریفراخودروبدنهوشاسی.1
.کندبندیدستهآنهاسازندهموادوجنسلحاظازراخودروبدنهانواع.2
.کندبندیدستهراخودروشاسیانواع.3
.کندتعریفراسواریخودروی.4
.کندبندیدستهاتاقشکللحاظازراسواریخودرویانواع.5
.کندبندیدستهراخودروصنعتدررنگانواع.6
.ببردنامرارنگدهندهتشکیلاجزای.7
.ببردنامراهاپرکنندهوآسترانواع.8
.ببردنامرابتونهانواع.9
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سرنشین،محفظهشاملکهخودروظاهریقسمتبه:بدنهتعریف-1
.گویندمیخودرو«بدنه»یا«اتاق»،استصندوقوموتورمحفظه

زیرمختلفانواعبهسازندهموادوجنسنوعنظرازخودروهابدنه
:شوندمیبندیتقسیم

فوالدیبدنه.1
آلومینیومیبدنه.2
فایبرگالسبدنه.3
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شودمینصبآنرویبراتاقکهخودروازبخشیبه:شاسیتعریف-2
میرارقاستفادهموردبدنهوزنوبارتحملاستحکام،باالبردنمنظوربهو

.گویند«شاسی»گیرد

شاسیانواع
یکپارچهشاسی•
جداشدنیشاسی•
جدانیمهشاسی•

مانند مگان

لیق شاسی که سیستم تع
.به آن بسته می شود
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سواریخودروهایبدنۀانواعبندیدسته-3
بارمحفظهدارایکهسرنشین،نفر9حداکثرگنجایشباخودروهاییبه
وردهااستاندا.شودمیگفته«سواریخودروی»هستندنیز(عقبصندوق)

ناینیزوداردوجودخودروهانوعاینبندیدستهبرایمختلفیهایروش
.هستندمتفاوتیهاینامدارایبدنهنوعوشکللحاظازخودروها
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امانند زانتی

مانند
Genesis

.صندوق عقب دارد

صندوق عقب خیلی 
.کوچک است
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BMW 

X6

Fj

SUV : Sport Utility Vehicle                       MPV: Multi Purpose Vehicle

SUV: Several Utility Vehicle
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خودروصنعتدررنگانواع-4

تقسیمذیلاصلیگروهدوبههارنگخودروصنعتدرکلیطوربه

:شوندمی

ترموپالستهایرنگ.1

ترموستهایرنگ.2
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هایرنگروغنی،هایرنگشاملهارنگنوعاین:ترموپالستهایرنگ

رزین.شوندمینرمحرارتفرآیندباکه،اندحلّالآبهایرنگوفوریتینر

یداپپالستیکیخاصیتوشوندمینرمحرارتباترموپالستهایرنگ

زیکیفینیزآنهاکنخشکعامل.اندانحاللقابلنیزحلّالدروکنندمی

درهکحالیدر.شوندمیخشکرنگدرموجودتینرتبخیرطریقازواست

شدنخشکباعثوشودمیتبخیرآنهادرموجودآب،حلّالآبهایرنگ

.گرددمیآنها
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دوهایرنگشاملاصطالحبههارنگنوعاین:ترموستهایرنگ
افزودنشاملکهشیمیایی،فرآینددرها،رنگنوعاینرزین.هستندجزئی

دمایدرودهدمینشانواکنشخودازاست،رنگبههاردنریاکنخشک
ینا.گرددمیرنگسطحشدنخشکباعثباالبهگرادسانتیدرجه18
ردشدنحلبهنسبتوشوندنمینرممجددکردنگرمباهارنگنوع

.دهندمینشانبیشتریمقاومتخودازحلّال،
دونهاییرنگیاترموستهایرنگازبیشترخودروصنعتدرامروزه

.شودمیاستفادهحلّالآبوپوششه
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رنگدهندۀتشکیلاجزای-5

:ودنمتقسیمزیربخشچهاربهتوانمیرارنگدهندهتشکیلاجزای

گرنالیهبهوکندمیمتصلهمبهراهادانهرنگکهایماده:رزین.1

.دهدمیقواموجال

کهندگویمیحلّالیاآبدرانحاللقابلرنگینپودرهایبه:دانهرنگ.2

.کندمیایجادرنگیپوشش

.نامندمیحلّالرارنگرزینشدنحلعامل:حالل.3

.ودشمیاستفادهرنگنمودنتررقیقبرایآنازکهمایعی:تینر.4
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هاهپرکنندوآسترهاانواع-6

زنگازهکاستاسیدیآستریکپرایمرواشآستر:پرایمرواشآستر.1
آسترطحسبهرنگبهترچسبندگیباعثونمایدمیجلوگیریفلززدگی
.گرددمیمیانی

ایجادولزفسطحزدگیزنگازجلوگیریآستراینوظیفه:میانیآستر.2
.استبعدیهایپوششوپرایمرواشآسترمیانچسبندگی

است،یلرسآسترومیانیآسترشاملکهآسترهانوعایناز:میانیرنگ.3
اقیبجزئیهایخشبرخیپرکردنوساختنبرطرفمنظوربهتوانمی

.کرداستفادهجزئیهایناهمواریبعضیوکاریسمبادهازمانده
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آزمون پایانی

.خودرو را تعریف کنیدبدنه . 1

.و معایب بدنه آلومینیومی را بیان کنیدمزایا . 2

.یکپارچه و شاسی جداشدنی را باهم مقایسه کنیدشاسی . 3

.های ترموپالست را توضیح دهیدرنگ . 4

.تشکیل دهنده رنگ را نام ببریداجزای . 5

چه دلیل از بتونه استفاده می شود؟به . 6
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