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صوت السيور الخارجية

السٌارة مثلها مثل الكائن الحً الذي ال ٌنطق وال ٌتكلم  ,ولكنه ٌتآلم
وٌشتكً  ،لذلك فلها أن تشتكً ،ولها أن تصرخ  ،ولها أن تبو ح بؤسرارها
ومتاعبها التً تإلمها  ،ولها أ ن تثور علٌك فً حالة إجبارها على عمل أو
آي شٌئ غلط ال ترٌد أن تفعله أو غٌر مقتنعة به.
ونتٌجة لكل ذلك نجدها تصدر أصوات كثٌرة تختلف بؤختالف موضع
الشكوى ،والعضو الذي تشتكً منه .ومن هذا المنطلق اصبح للمتعاملٌن مع
السٌارة ،مثل الفنٌٌن ،والمٌكانٌكٌٌن ،والمهندسٌن قاعدة عرٌضة من شكاوي
السٌارة وتم تصنٌفها ،وعمل لها جدول مخصوص حسب نوع الصوت ،
ومصدره ،والجزء الذي ٌصدر منه الصوت ،وهكذا ..
 السيور الخارجية مثل (سير الباور ستيرنج  ،وسير الدينامو) :
أحٌانا عند بداٌة تشغٌل السٌارة ٌسمع صوت صرخة رفٌح حاد ٌؤتً مستمر
أو متقطع بصورة منتظمة  ،ثم ٌختفً تدرٌجٌا مع أستمرار دوران محرك
السٌارة  ،والسٌر بها على الطرٌق ،او ٌظل مستمر مع دوران محرك
السٌارة ،وهذا نتٌجة أما أن ٌكون السٌر غٌر مشدود جٌدا فً مكانه  ،أو أن ٌكون السٌر نفسه تالف
واصبح غٌر مرن (ناشف) أو به تشققات.
وٌمكن التؤكد من أن الصوت الصادر هو من السٌرٌ ،تم سكب كمٌة من الماء على السٌر أثناء دوران
المحرك وأثناء صدور الصوت ستالحظ اختفاء الصوت بمجرد وضع الماء على السٌر  ،هذا إن كان
السٌر نفسه تالف واصبح غٌر مرن (ناشف) أو به تشققات.
أما إن كان الصوت بسبب ارتخاء السٌر فؤنه سٌظل ٌصدر صوت خاصة مع السرعة البطٌئة للسٌارة ،
أو دوران المحرك على السالنسٌة ،وخاصة فً كل مرة عند بداٌة تشغٌل محرك السٌارة.
أما إن كان صدور الصوت بسبب خامة السٌر ناشفة فؤن الصوت سٌختفً ،ولكنه سٌعود مرة ثانٌة بعد
فترة.
وأما إن كان الصوت نتٌجة شد السٌر زٌادة عن الالزم فؤنه سٌستمر الصوت إلى أن ٌتم ضبط شد
السٌر.
وأحٌانا تسبب السٌور فً صوت خشانة أثناء دوران المحرك بسبب األتً :
 - 1بسبب الشد الزائد على السٌر والذي ٌنتج عنه تلف البلً الداخلً للدٌنامو  ،أو تلف بلٌة شدادة
ضبط السٌر .وفً هذه الحالة ٌمكن ضبط شد السٌر وتغٌر بلً الدٌنامو التالف.
كان
 - 2بسبب وجود حبٌبات زلط صغٌرة تكون عالقة أما بطنبورة السٌر أو بالسٌر نفسه إن
السٌر من النوع المشرشر  .وفً هذه الحالة ٌمكن فك السٌور الخارجٌة من مكانها وتنظٌفها
بؤزلة حبٌبات الزلط منها بجزء مدبب.

