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ترموستات چیست؟   
دستگاهی دارد که بتواند دما را  پیدایش ترموستات به چهار صد سال پیش زمانی که نوع بشر این نیاز را حس کرد نیاز به  

بود که زندگی آسان این  این  کنترل کند و هدف  نتیجه  داده شود  این کار ضروری  انجام  اجازه ی  تکنولوژی  به  و  تر شود 

ها و بسیاری دیگر از وسایل  ها و ماشینها، وسایل تهویه هوا، یخچالکه امروزه در اجاق گاز (thermostat) ترموستات  بود،

به معنای داغ و  (thermos) ترموستات از دوکلمه که ریشه یونانی دارند گرفته شده است ترموس .شودزندگی استفاده می 

 .باشدبه معنای ثابت ماندن یا ثابت ایستادن می (statos) استاتوس

و با توجه به آن یک عکس  کند  شود که درجه حرارت یک سیستم فیزیکی را اندازه گیری میای گفته میبه طور کلی به وسیله

تقسیم  الکتریکی  و مکانیکی  دهد تا سیستم در دمای مورد نظر باقی بماند؛ از این رو ترموستات ها به دونوعالعملی صورت می

  .شوندبندی می 

ثابت نگه داشتن دمای موتور در نقطه ی بهینه ی کارکرد، استفاده می شود؛ ترموستات   برای   های احتراق داخلی،در موتور 

ه   خنک   مایع  این کار را از طریق کنترل جریان درجه سانتی   90تا    70موالً بین  ها معدهد دمای موتورانجام می رادیاتور به کنند

 .باشددرجه می 80های مدرن تر معموال دمای آنها باالی  باشد اما موتورگراد می 

،  کمتر  الیندگی ، آکمتر   سوخت  توان به مصرفامروزه سعی می شود که دمای موتور را باال نگه دارند؛ از جمله دالیل این امر می

هالک ا ر  پایین   ست دهد که موتور سریع تر به دمای ن این قطعه زمان گرم شدن موتور را کاهش میاشاره کرد. همچنی موتو

  .بهینه ی کارکرد خود برسد

ریخچه   تا
کورنلیس   گردد زمانی که مخترع هلندی به ناممی بر  1620اختراع ترموستات به سال  

)سازنده اولین زیردریایی قابل هدایت در تاریخ ( فری را   (cornelis j drebbele)دربل

مورد استفاده قرار بگیرد دمای این   هااختراع کرد که بتواند برای جوجه کشی تخم مرغ

شد. به این طریق که میزان ورودی هوای گرم کنترل می  ایترموستات جیوه  فر توسط یک

می  کنترل  ترموستات  این  توسط  فر  جیوه به  ترموستات  اولین  شد.  عنوان  به  او  ای 

  .شودترموستات تاریخ شناخته می

 

 

 

ها را اختراع  نسل جدیدی از ترموستات   (Andrew ure) اندرو یور 1830همچنین در سال 

کرد او یک شیمیدان اسکاتلندی بود که در آن زمان کارخانجات نساجی برای عملکرد بهینه  

را اختراع کرد   های بایمتالترموستات به دمای ثابت و پایدار نیاز داشتند به همین دلیل یور

  اختراع  او  که  ترموستاتی   . میشد  قطع   بع انرژیرفت منبه این صورت که هنگامی دما باال می

 . شودهای مختلف نظیر صنعت برق تولید و استفاده می جا در و دارد کاربرد هم هنوز کرد

https://parsnikan.com/category/car-parts/car-part/cooling-system/radiator/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%84


 

 

 

از   پس  سرانجام  سال   56و  در  سال 

 butz) (alberet باتز آلبرت  1886

اختراع   الکتریکی   های ترموستا  نخستین را 

تاجر متولد سویس کرد باتز یک مخترع و یک  

و   کرد  مهاجرت  آمریکا  به  سپس  که  بود 

کرد تاسیس  را  خود    56  سن  در  و   شرکت 

سال  .فروبست  جهان  از  چشم  سالگی در 

با   vernet) (segius ورنت  سرجیس  1936

ها انقالبی در این  اختراع این نوع ترموستات 

 ورنی نام  با  هم   هنوز  او  شرکت شناسندنیز می ورنت   ترموستات  را با نام وکسی  های ترموستات  امروزه  کرد  ایجاد   صنعت

 (vernay)مشغول به کار است  . 

 

و   انواع ترموستات خودر
های کالس متوسط معموال از  اتومبیلشوند در  تقسیم بندی می الکتریکی   و   الکترونیکی  ، مکانیکی  ها به طور کلی بهترموستات 

  : شود که از جمله مهمترین دالیل استفاده از آن عبارتند ازاستفاده می  مکانیکی  نوع

  هزینه تولید پایین1.

  پیروی از قوانین و مکانیزم ساده2.

  ند(تر هستهای الکترونیکی قابل اعتمادقابلیت اعتماد باال )سیستم های مکانیکی عموما از سیستم3.

 تقاضا و استفاده زیاد از این نوع 4.

  عمر طوالنی5.

 گذارد عموما فشار ماده خنک کننده موتور روی آن تاثیری نمی6.

م بندی ترموستات  قسی ها ت  

 بایمتال  1-
  .ترموستات بی متال از دو قطعه فلزی تشکیل میشود . که در عکس روبرو نشان داده شده است

 .سوپاپ است که با یک حلقه مارپیج کار می کندبی متال دارای نوعی 

https://www.vernay.com/
https://www.vernay.com/
https://www.vernay.com/


 

 

 باالیی  دمای  به  که  زمانی   اساس کار آن اختالف در ضریب انبساط دو فلز است. 

شدن سوپاپ میگردد. و زمانی   باز  باعث  مارپیچ  ی  حلقه  و  شده  منبسط  میرسد

  .که مایع خنک میشود باعث انقباض شده و سوپاپ بسته میشود

 

 

 فانوسی  2-
در این نوع ترموستات ، که در 

اتر  یا  الکل  محفظه  یک 

 پایینی  جوش  ی  نقطه   دارای   که

 زمانیکه.  میگردد  پر   باشد  می

  ایجاد  انبساط  برای  ،   کافی  فشار   و  تبخیر  آن   داخل  مایع   ،  شوند   می  گرم  محفظه

 شدن   سرد  زمان  در   بالعکس   و  میگردد  ترموستات  شدن  باز  باعث  و.  کند  می

  آن   سوپاپ  و    ه باز می گردد. اولی   حالت  به  و  کرده   پیدا   انقباض    بخش  این

 شود  می بسته

 

 

 

 

 

 

 

 وکسی  3-

شود دمای ناشی از زمانی که موتور روشن می

گردد. موتور می احتراق منجر به افزایش دمای  

توسط موتور  ری   خنک   سیستم  دمای  تحت  کا

های تعریف  بایست در بازهباشد و می کنترل می 

رو   این  از  باشد  داشته  مناسبی  عملکرد  شده 

سیستم  مناسب  عملکرد  در  سزایی  به  نقش 

 .خنک کاری دارد

  

ها از یک نوع وکس مخصوص استفاده صورت است که در آنباشد که عملکرد آن به این  ها مییکی از انواع ترموستات  ترموستات وکسی

 .باشدشود این وکس در دمای اتاق به صورت جامد میمی

گردد که با افزایش حجم این وکس در دمای با افزایش دما این وکس ذوب شده و به مایع تبدیل می شود و باعث افزایش حجم می

شود که پیستون درون سیلندر ترموستات  فشرده شده و این فشرده شدن باعث میشود که الستیک درون ترموستات  مورد نظر باعث می



 

 

کند عکس العمل این نیرو خود سیلندر را به به سمت باال هدایت شود از آن جایی که انتهای دیگر پیستون قفل شده است و حرکت نمی 

  .ز شودسمت پایین هدایت می کند و باعث می شود که مجرای ورودی آب به رادیاتور با

 

ه  4- ر  دوکا
برای عملکرد بهتر سیستم خنک کننده در این نوع  

ترموستات ها در زمانی که مایع خنک کننده سرد  

باشد نیز عمل کرده و باعث بسته شدن ترموستات 

گردیده و همچنین در حالتی که مایع خنک کننده  

بیش از حد گرم شود عملکرد متفاوتی از خود 

  .نشان می دهد

 

 کنترل الکترونیکی  5-
در این نوع ترموستات که درجه حرارت توسط ابزار الکترونیکی که بدین منظور تعبیه گردیده است اندازه گیری میگردد و با  

  .توجه به درجه حرارت تعیین شده، ترموستات را باز یا بسته نگه می دارد

 

 

 

 



 

 

ز عملکرد ترموستات  ه اطمینان ا  نحو
ز  توان  می   روش   دو   به   :کرد   حاصل  اطمینان  عملکرد   صحت  ا

ول  روش    مشاهده کامل  شدن  باز تا  آهسته صورت به ترموستات عملکرد و داده قرار جوش آب حاوی ظرفی در را آن: ا

 .کنیم می

م   روش    دقیقه  8  الی  4  بین  و  کرده  روشن  را  اتوموبیل  اول  قدم  در  که  باشد  می  مشاهده  قابل  موتور  روی  بر  روش  این: دو

 سیال   هنگام  این  در  کنیم.  می  لمس   را  ترمسوتات  آب  خروجی  لوله   آمپر،  پشت   آب   نمایشگر  تغییر  مشاهده  با  کنیم.  می  صبر

 .باشد می  محسوس دست با  که باشد می داغ شیلنگ درون در عبوری

 



 

 

 

 عالئم خرابی ترموستات 
هنگام عقربه   این  در. است قطعه   این  ضعیف  عملکرد یا  عملکرد عدم شود ترموستات   خرابی یکی از دالیلی که میتواند منجر به

 .گیرد که نشان دهنده افزایش دمای موتور و در نتیجه جوش آوردن آن می باشدنمایشگر آب باالتر از حد معمول قرار می

ر با توجه به توضیحات فوق ممکن است پس از مدتی عملکرد ضعیفی داشته باشد که اصطالحا ترموستات بسته نمی شود. د

این حالت سیستم خنک کاری بدون هیچ گونه مانعی سیستم را مدوام خنک می کند که در این شرایط آمپر از حد نرمال 

 .پایین تر قرار می گیرد و موتور سرد کار می کند

گردد؟   چرا ترموستات باید تعویض 
. باشد  داشته  مناسبی  عملکرد  استاندارد،  با  منطبق  شرایط  در  بایست  می  ساز  خودرو  خاص  الزامات  به   توجه  با ترموستات 

موستات ها پس از مدتی کارکرد دچار خستگی شده و عملکرد مناسبی ندارد که منجر به افزایش مصرف سوخت و آالیندگی تر

می شود. پس نیاز است با توجه مهلت گارانتی )مقدار سال یا کیلومتر کار کرد( تعویض گردد تا از افزایش هزینه های سوخت  

 .همچنین آسیب به محیط زیست جلوگیری شودو 

ز به تعویض  هالک و نیا زمان است  مدت 
  میزان ) کارکرد میزان نهایتا که گیرد می قرار مختلف های تست خودرو،مورد هر استاندارد الزامات به  توجه با ترموستات 

 .شود  می مشخص گارانتی و( کارکرد سال یا و کارکرد کیلومتر

گارانتی به منزله کارکرد مناسب ترموستات می باشد که پس از این مدت دچار خستگی شده و نیاز به  اعالم محدوده 

 .سال تعویض شود 2هزار کارکرد و یا  40تعویض دارد. معموال توصیه می گردد که ترموستات پس از 



 

 

همیت   نکات حائز ا
 .فرماییددر هنگام خرید به نام و لوگوی پارس نیکان بر روی قطعه توجه  •

 

تولید  • خطوط  در  آن  بودن  استفاده  مورد  از  ترموستات  خرید  هنگام  در 

 .خودروساز اطمینان حاصل نمایید

ترموستات قطعه ای با تکنولوژی بسیار باال می باشد و کیفیت آن امری بسیار   •

ضروری است لذا سالمت موتور خود را فدای قیمت پایین و یا استفاده از قطعات  

 .در خطوط تولید نکنیدفاقد مصرف 

 

 

  


