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TIPS YOU CAN USE
CUSTOMER NEWSLETTER

COOLANT AND YOUR ENGINE
Why is it important to use the correct coolant mixture ?
အအအေးခံရည်နှင် သင်၏အင်ဂျင်
အဘယ်အ ကြောင်အအအေးခံရည်ကို စနစ်တကျ အ ျြော်စပ်အသံေးို ချခခင်ေးသည် အအရေးကကေးသနည်ေး။
Functional Effects
Without careful selection and maintenance of cool ant,
certain functional effects can cause problems in t he cooling
system. Cool ant mixtures must be formulated to minimize
the possibility of problems like:







pitting and cavitation erosion
rust
acidity-alkalinity imbalance
Galvanic and electrolytic corrosion
scale and deposit formation
aeration.

Using acceptable water and correct additives helps prevent
these Functional Effects.
လိုပ်ငန်ေးပင
ို ်ေးဆိုင်ရြောထခိုကမ
် ှုမျြောေး
အအအေးခံရည်ကို

အအအေးခံထပ်ခြညြံ့်ရည်မထညြံ့်အသောအ ကောငြံ့်

ဂရိုတစက
ို ်အရေးချယ်ခခင်ေး၊

စနစ်တကျကကံြံ့ခိုင်ထန်ေးသမ်ေးခခင်ေး

မလိုပ်ပါက အချ ျို့အသော စက်ယန္တရောေးလိုပင
် န်ေးမျောေးတွင် အအအေးခံစနစ်အ ကောငြံ့် ခပဿနာ
ခြစ်န္ိုင်သည်။

Rust and scale deposits in absence of supplemental coolant additive
caused temperature regulators to fail.

အအအေးခံရည်အအရောကို

အြျော်စပ်ရောတွင်

ခြစ်အပေါ်လောအသော

သံအချေးန္ှငြံ့်

ဂျ ေးအလောမျောေးသည် အပူချန်ထန်ေးသမ်ေးသညြံ့် ကရယော (Temperature regulator) ကို
ချ ျို့ယွင်ေးအစသည်။

အအောက်ပါခပဿနာမျောေး

မအပေါ်အပါက်န္င
ို ်အအောင် ရည်ရယ်၍ အြျော်စပ်ရမည်။


အစတ်အပိုင်ေးမျောေးအကျောက်အပါက်မရောထခခင်ေးန္ှငြံ့် အလခတ
ို ိုက်စောေးခခင်ေး



သံအချေးတက်ခခင်ေး



အက်စစ်န္ှငြံ့်အယ်ကောလိုင်ေးပါဝင်မှုအချ ေးမမျှခခင်ေး



သွပရ
် ည်စမ်န္ှငြံ့်ဘက်ထရီအက်စစ်မျောေးအ ကောငြံ့် သတထ အစောေးခံရခခင်ေး



အရဂျ ေးတက်ခခင်ေးန္ှငြံ့် သံအချေးအလောတက်ခခင်ေး



အရည်ထဲသိုို့ ခပင်ပအလဝင်ပပီေး အခမ ပ်ထခခင်ေး

သံိုေးခွငြံ့်ခပ ထောေးအသောအရန္ှငြံ့်
အအရော

ကိုသံိုေးခခင်ေးသည်

နည်ေးလမ်ေးတကျအြျော်စပ်ထောေးအသော
ယင်ေးသအ
ိုို့ သော

အအအေးခံရည်

လိုပ်ငန်ေးပိုင်ေးဆိုင်ရောထခိုကမ
် ှုမျောေးကို

အရှောင်ရှောေးရောတွင်အအထောက်အကူခြစ်အစသည်။

Failure-causing corrosion on a precombustion chamber caused by lack of
supplemental coolant additive in the cooling system.

အအအေးခံရည်ထဲတင
ွ အ
် အအေးခံထပ်ခြညြံ့်ရည်မရှအသောအ ကောငြံ့ပ
် ရီကန
ွ ်ဗတ်ရင
ှ ်ေး
ချန်ဘော (Precombustion chamber) အပေါ်တွင် ချ ျို့ယွင်ေးအစသညြံ့် ပွန်ေးစောေးမှု။

Corrosion on a water pump passage due to lack of supplemental coolant
additive in the cooling system.

အအအေးခံစနစ်ထဲတွငအ
် အအေးခံထပ်ခြညြံ့ရ
် ည်မသံိုေးအသောအ ကောငြံ့်အရပနို့်လမ်ေး
အ ကောင်ေးတွင် သတထ အစောေးခံရခခင်ေး။

Corrosion is a chemical or electrochemical action that gradally
wears away metal surfaces in the cooling system. In some instances,
corrosion can eventually destroy an engine. All cooling system
components need protection from corrosion. Supplemental coolant
additives are used to protect metal surfaces. They coat these surfaces
and neutralize contamination that develops in the coolant.
Types of corrosion are pitting and cavitation erosion, rust,
acidity-alkalinity imbalance and galvanic and electrolytic corrosion.
Other functional effects are aeration and the formation of scale and
deposits.
သတထ ပွန်ေးစောေးခခင်ေးဆိုသည်မှော
မျောေးကို

အအအေးခံစနစ်တစ်အလျှောက်

တခြည်ေးခြည်ေးတိုက်စောေးအစသညြံ့်

ခြစ်စဉ်တစ်ခိုခြစ်သည်။

ဓောတိုဆိုင်ရောန္ှငြံ့်

တစ်ချ ျို့ခြစ်ရပ်မျောေးတွင်

သတထ မျက်န္ှာခပင်

အလပူအြောင်ေးမျောေးက
ကွောကျအစရောမှစ၍

ဆလင်ဒါနံရံကို

ဆလင်ဒါနံရံ

ြံိုေးထောေးအသောအအောက်ဆိုက်ဒ်ြလင်ကို

အလခိုတိုက်စောေးခံရသည်။

ကွန်ဗတ်ရှင်ေးချန်

ဘောထဲတွင် အလောင်စောဆီ အအရောအအန္ှာမျောေး မီေးအလောင်အပါက်ကွဲပပီေးအနာက် ခြစ်အသော
ဆလင်ဒါနံရံ

ကျံ ျို့လိုက်ကောေးလိုက်ခြစ်ခခင်ေးအ ကောငြံ့်

ဆလင်ဒါနံရံကို

တိုန်ခါအစပပီေး

အအအေးခံရည်ထဲတွင် အလပူအြောင်ေးမျောေးကို ခြစ်အပေါ်အစသည်။ အအအေးခံစနစ် ြအောေး
နမြံ့်သညြံ့်အခါ သမ
ိုို့ ဟိုတ် အအအေးခံစနစ် ယိုစမြံ့်သညြံ့်အခါတွင် အလပူအြောင်ေးမျောေး ပိုမို
မျောေးလောသည်။

တိုန်ခါမှု

မျောေးလောခခင်ေးသည်လည်ေး

အလပူအြောင်ေးအအရအတွက်ကို

မျောေးလော အစသည်။ အင်ဂျင်အအေးအနစဉ် အမောင်ေးခခင်ေးသည် ပစစတင်န္င
ှ ြံ့် ဆလင်ဒါ ကောေး
ကောေးလွတ်

အကောအအဝေးကို

ပို၍ကျယ်အစပပီေး

တိုန်ခါမှုကို

အဆအပါင်ေးမျောေးစွော

တိုေးအစသည်။ အင်ဂျင် တိုနို့်ခခင်ေးသည်လည်ေး တိုန်ခါမှုကိုတိုေးအစသည်။

လျှပ်စစ်ဓောတိုဆိုင်ရော
သတထ ပွန်ေးစောေးခခင်ေးသည်

အင်ဂျင်တစ်ခိုလံိုေးကို အနာက်ဆံိုေး၌ ြျက်စီေးပစ်န္င
ို ်သည်။ အအအေးခံစနစ် အစတ်အပိုင်ေး
အောေးလံိုေးကို ပွန်ေးစောေးခံရခခင်ေးမှ ကောကွယ်ရန် လိုအပ်သည်။ သတထ မျက်န္ှာခပင်မျောေးကို
ကောကွယ်န္ိုင်ရန် အအအေးခံထပ်ခြညြံ့်ရည်ကိုသံိုေးသည်။
သတထ မျက်န္ှာခပင်မျောေးအပေါ်တွင်

အလောပါေးမျောေး

အအအေးခံထပ်ခြညြံ့်ရည်သည်

ခြစ်အပေါ်အစကော

ကောကွယ်အပေးပပီေး

အအအေးခံရည်ထဲခြစ်အပေါ်လော ကအသော အညစ်အအ ကေးမျောေးကို ဓောတ်ပျယ်အစသည်။
ပွန်ေးစောေးပံိုအမျ ေးအစောေးမျောေးမှော
တိုက်စောေးခခင်ေး၊

-

သံအချေးတက်ခခင်ေး၊

အကျောက်အပါက်မရော

ထခခင်ေးန္ှငြံ့်

အက်စစ်န္င
ှ ြံ့်အယ်လ်ကောလိုင်ေး

အလခို

အချ ေးမမျှခခင်ေး၊

သွပ်ရည်စမ်န္ှငြံ့် ဘက်ထရီအက်စစ်မျောေးအ ကောငြံ့် သတထ အစောေးခြံ့ရခခင်ေးမျောေးခြစ်သည်။
တစ်ခခောေး

လိုပ်ငန်ေးပိုင်ေးထခိုက်မှုမျောေးမှော

ခပင်ပအလဝင်ပပီေး

အခမ ပ်ထခခင်ေး၊

အရဂျ ေးတက်ခခင်ေးန္ှငြံ့် သံအချေးလောတက်ခခင်ေးတခိုို့ ြစ်သည်။

Pitting and Cavitation Erosion

အကျြောက်အပေါက်မရြောထခခင်ေးနှင် အလခိုတိုက်စြောေးခခင်ေး

Electrical current flow in a localized area causes pitting
corrosion. Pitting is the most damaging type of corrosion. After
pitting has progressed for any appreciable length of time, there is no
practical way to stop it before perforation takes place. Because
one ampere of current flowing for thirty hours removes one ounce
of iron, current flow concentrated on a small area is very destructive.
Therefore, prevention is the best policy.
Erosion-corrosion is a combination of mechanical and
chemical or electrochemical that causes corrosion. Cavitation is a
particular type of erosion-corrosion and a common cause of cylinder
wall pitting.
တစ်အနရောတည်ေးကွက်၍စီေးဆင်ေးအသော လျှပ်စစ်ကောေးရငြံ့်အ ကောငြံ့် အကျောက်
အပါက်မရော ထခခင်ေးခြစ်သည်။ အကျောက်အပါက်မရောထခခင်ေးသည် ပျက်စီေးမှုအမျောေးဆံိုေး
ခြစ်အစအသော ချွတ်ယွင်ေးမှု အမျ ေးအစောေး ခြစ်သည်။ အချန်ကောလအအတော် ကော ကော
တိုေး၍

ခြစ်အပေါ်လျက်ရှအသော

အကျောက်အပါက်မရောထခခင်ေးသည်

ဒိုေးယိုအပါက်

အပါက်သည် အထ ခြစ်န္ိုငပ် ပီေး လက်အတွျို့ ရပ်တနို့် အစန္ိုငအ
် သော နည်ေးမရှအတောြံ့ပါ။
အဘယ်အ ကောငြံ့်ဆိုအသော်

၁အပ်ပီရောရှအသော

ကောေးရငြံ့်သည်

၃၀နာရီစီေးပပီေးချန်တွင်

သံ၁အအောင်စကစ
ို ောေးပစ်သည်။ အနရောကျဉ်ေးကျဉ်ေး တစ်ခိုတွင် စို၍စီေးအသော လျှပ်စစ်
ကောေးရငြံ့်သည်အပျက်အစီေးမျောေးစွောခြစ်အပေါ်အစန္င
ို ်သည်။

ထအ
ိုို့ ကောငြံ့်

ကောကွယ်ခခင်ေးသည် အအကောင်ေးဆံိုေးလမ်ေးစဉ်ခြစ်သည်။
တစ်ခြည်ေးခြည်ေးတိုက်စောေးခခင်ေးသည်
သမ
ိုို့ ဟိုတ်

သတထ ပွန်ေးစောေးမှုတစ်မျ ေး
တိုက်စောေးမှု

မကကနီကယ်န္ှငြံ့်

လျှပ်စစ်ဓောတိုဆိုင်ရောဓောတ်ခပ ခြစ်စဉ်မျောေးအပါင်ေးစို၍
အမျ ေးအစောေး

ခြစ်သည်။

အလခိုတိုက်စောေးခခင်ေးသည်

သီေးသနို့်ခြစ်ပပီေး

ဆလင်ဒါနံရံမျောေး

ဓောတိုဆိုင်ရော
ခြစ်အပေါ်လောသညြံ့်
တစ်ခြည်ေးခြည်ေး

အကျောက်အပါက်မရော

ထရခခင်ေး၏ အယဘူယျအအ ကောင်ေးအရင်ေးခြစ်သည်။

Cavitation of the cylinder wall begins when air bubbles
remove the wall’s protective oxide film. Flexing of the cylinder wall
after the fuel mixture explodes in the combustion chamber causes
cylinder wall vibration and creates air bubbles in the coolant.
Concentration of air bubbles increases when cooling system pressure
is low or when the system leaks. Also, increased vibration amplifies
the quantity of air bubbles. Vibration multiplies when the engine is
run cold, because of increased piston-to-cylinder clearance. Vibration
also multiplies when the engine is lugged.

Examples of cylinder wall cavitation erosion.

ဆလင်ဒေါနံရံနင
ှ ် အလခိုတိုက်စြောေးထြောေးပံို နမူနာ

These air bubbles form on the outside of the cylinder wall
(perpendicular to the wrist pin) and then explode inward, or implode.
When air bubbles continue to implode, sufficient energy is released to
physically attack the cylinder wall and remove the oxide film.
Corrosion and pitting then take place at a high rate.
၎င်ေးအလပူအြောင်ေးမျောေးသည်

ဆလင်ဒါနံရံ၏

အခပင်သောေး

(wrist

pin

န္ှငြံ့်

အထောငြံ့်မှန်ကျသညြံ့်အပင
ို ်ေး) တွင်ခြစ်အပေါ်ပပီေး အတွင်ေးဘက်သိုို့ လွငြံ့်စင်အပါက်ကွဲသည်။
အလပူအြောင်ေးမျောေး အတွင်ေးဘက်လိုက်၍ အပါက်ကွဲရင်ေးခြငြံ့် ဆလင်ဒါနံရံကို ရိုပ်ပိုင်ေးဆိုင်

ရောထခိုက်ပျက်စီေး အစအလောက်သညြံ့် စွမ်ေးအောေးမျောေး ခြစ်လောပပီေး အအောက်ဆိုဒ်ြလင်မျောေး
ကွောကျအစသည်။ ထိုအခါတွင် သတထ ပွန်ေးစောေးမှုန္ှငြံ့် အကျောက်အပါက်မရောထခခင်ေးမျောေး
အကကီေးအကျယ်ခြစ်အပေါ်လော ကသည်။

ခပင်ကို
တစ်ခါတစ်ရံ
ြံိုေးကောအပေးတတ်သည်။
ယင်ေးသအ
ိုို့ သော
အအနအထောေး
အကျောက်အပါက်မရောထန္င
ို ်သည်။
သင်၏အအအေးခံစနစ်ကို
သနို့်ရှင်ေးစွောထောေးပပီေး
သင်၏အအအေးခံရည်ထပ်ခြညြံ့်ရည်ကို ပံိုမှန်ခြညြံ့်အပေးခခင်ေးသည် အကျောက်အပါက်မရော
ထခခင်ေးကို ကောကွယ်ရောတွင် အအထောက်အကူခြစ်သည်။ မည်သပ
ိုို့ င်ခြစ်အစ အအအေးခံ
ထပ်ခြညြံ့်ရည်ကို ထညြံ့်သငြံ့်သညြံ့် အချန်တွင်မထညြံ့်ခခင်ေး၊ ထညြံ့်သညြံ့် ပမောဏ
မမှန်ခခင်ေးသည် အလခိုတိုက်စောေးခခင်ေးန္ှငြံ့် အကျောက်အပါက်မရောထခခင်ေးကို ပိုမိုဆိုေးဝါေးအစ
သည်။ အနာက်ဆံိုေးတွင်အအအေးခံရည်သည် ဆလင်ဒါနံရံကို အြောက်ထွက်သခြငြံ့်
အင်ဂျင်အကကီေးအကျယ် ပျက်စေးမှုမျောေးကို ခြစ်အစသည်။
Caterpillar supplemental coolant additive helps prevent pitting.

ကက်တောပီလော၏အအအေးခံထပ်ခြညြံ့်ရည်သည်
ကောကွယ်ရောတွင် အအထောက်အကူ ခြစ်အစသည်။

အကျောက်အပါက်မရောထခခင်ေးကို

Rust
Rust is caused by oxidation within the cooling system. Heat
and moist air accelerate this process. Rusting leaves residual scale
deposits that can clog the cooling system. This causes accelerated
wear and reduces the efficiency of heat transfer.
Caterpillar's supplemental coolant additive helps prevent
rust in cooling system passages.
သံအချေးစြောေးခခင်ေး
Progression of cavitation and pitting on cylinder wall.

ဆလင်ဒါမျက်န္ှာခပင်တွင် အလခတ
ို က
ို စ
် ောေးခခင်ေးန္ှငြံ့် အကျောက်အပါက်မရောထခခင်ေးခြစ်စဉ်
တစ်ဆငြံ့်ပပီေးတစ်ဆငြံ့်တေးို တက်ခြစ်အပေါ်ပံို

Eventually, the pitting can become deep enough to break
through the cylinder wall and allow coolant to leak into the cylinder.
This coolant leak contaminates the lubricating oil.
အကျောက်အပါက်မရောတစ်ခိုသည် အနာက်ဆံိုေး၌ ဆလင်ဒါနံရံကို ဒိုေးယိုအပါက်
အပါက်န္ိုင်အလောက်အအောင်နက်ပပီေး ဆလင်ဒါမှ အအအေးခံရည်မျောေးကို ယိုစမြံ့်အစသည်။
ထိုသိုို့ အအအေးခံရည်ယိုစမြံ့်သခြငြံ့် အချောဆီမျောေးကို ညစ်ညမ်ေးအစသည်။

အအအေးခံစနစ်အတွင်ေး အအောက်ဆီအဒေးရှင်ေးခြစ်အသောအ ကောငြံ့် သံအချေးတက်န္င
ို ်
သည်။

အပူန္င
ှ ြံ့်အရအန္ွေးအငွျို့မျောေးကလဲ

တက်ခခင်ေးအ ကောငြံ့်

ယင်ေးခြစ်စဉ်ကို

ပို၍ခမန်အစသည်။

အ ကေးခွအ
ံ နည်မျောေးကျပပီေးအအအေးခံစနစ်တင
ွ ်

သံအချေး

ပတ်ဆမ
ိုို့ ှုမျောေး

ခြစ်အစသည်။ ယင်ေးအ ကောငြံ့် အစောေးခမန်ပပီေး အပူအလျှောက်ကူေးအပေးန္ိုငစ
် ွမ်ေးကျဆင်ေးအစသည်။
ကက်တောပီလော၏အအအေးခံထပ်ခြညြံ့်ရည်သည်

အအအေးခံစနစ်လမ်ေးအ ကောင်ေး

အတွင်ေး သံအချေးမစောေးအအောင် ကောကွယ်ရောတွင် အအထောက်အကူခြစ်အစသည်။

Scale and Deposit Formation

အ ကေးခံအလြောတက်ခခင်ေးနှင်ဂျ ေးမျြောေး ခ စ်အပေါ်ခခင်ေး

The general characteristics of water- including pH level. calcium
and magnesium h ardness . total hardness and temperature determine
scale and deposit formation. Use of supplemental coolant additive is a
major factor in scale and deposit formation. Common scale deposits
in a cqoling system include :







calcium carbonate
calcium sulfate iron
iron
copper
silica
lead.

အရ၏အအထွအထွဂိုဏ်သတတမျောေးခြစ် ကအသော PH လယ်ဗယ်၊ ကလယ်စီယမ်န္ှငြံ့်
မဂဂနီစီယမ်

အရအစေးမှု၊

အအရတစ်ခိုလံိုေး၏အရအစေးမှုန္ှငြံ့်

အအရအပူချန်သည်

Eventually, the pitting can penetrate the cylinder wall and allow coolant to
leak into the cylinder.

အ ကေးခွံအလောတက်ခခင်ေးန္ှငြံ့် ဂျ ေးတက်ခခင်ေးကို အဆံိုေးအခြတ်အပေးသည်။ အ ကေးခွံအလော

အနာက်ဆံိုေးတွင် အကျောက်အပါက်မရောတစ်ခိုသည် ဆလင်ဒါနံရံကို ထိုေးအြောက်ပပီေး

အဓကကျသည်။ အအအေးခံစနစ်တွင် ခြစ်အလြံ့ရှအသော အ ကေးခွံအလောမျောေးမှော-

ဆလင်ဒါထဲသိုို့ အအအေးခံရည်မျောေး ယိုစမြံ့်တက်သည်။

Supplemental coolant additives coat metal surfaces and control
cavitation-erosion and pitting. Unfortunately, small particles or
ferrous scale often shield the surfaces underneath from the protective
action of coolant additives. If this condition persists, pitting can take
place. Keeping your cooling system clean, along with regularly
replenishing your coolant additives, helps prevent pitting. However, if
coolant additives are not added at the proper intervals and in correct
quantities, cavitation erosion and pitting intensifies. Eventually,
coolant can penetrate the cylinder wall and cause major damage to the
engine.
အအအေးခံထပ်ခြညြံ့်ရည်သည်
သတထ မျက်န္ှာခပင်အပေါ်တွင်
အလောပါေးခြငြံ့်
ကောအပေးခခင်ေးခြငြံ့် အလခိုတက်စောေးခခင်ေးန္ှငြံ့် အကျောက်အပါက်မရောထခခင်ေးကို ထန်ေးအပေး
သည်။ ကံဆိုေးသည်မှော အအအေးခံအကူရည်၏ကောကွယ်အပေးသညြံ့် စွမ်ေးရည်သည်
အမှုန်ငယ်အလေးမျောေး သမ
ိုို့ ဟိုတ် သံဓောတ်ပါအသော အ ကေးခွံမျောေးခြငြံ့် အအောက်ပိုငေး် မျက်န္ှာ

တက်ခခင်ေးန္ှငြံ့်ဂျ ေးတက်ခခင်ေးကို ကောကွယ်ရောတွင် အအအေးခံထပ်ခြညြံ့်ရည်သံိုေးခခင်ေးသည်



ကယ်လ်စီယမ် ကောဗွန်နတ်



ကယ်လ်စီယမ် ဆောလ်ြတ်



သံ



အ ကေးနီ



စီလီကော



ခဲ

Aeration

ခပင်ပအလဝင်၍အခမ ပ်ထခခင်ေး

Air leakage into the cooling system often results in coolant
foaming. Foaming promotes pitting particularly around water pump
impellers.
Pitting and corrosion increase significantly when exhaust
gases enter the cooling system, introducing bubbles and foam.

အအအေးခံစနစ်ထဲသိုို့ အခပင်အလဝင်ရောမှအန၍ အအအေးခံရည် အခမ ပ်ထသည်။
အခမ ပ်ထခခင်ေးသည် အထူေးသခြငြံ့် အရပနို့် အင်ပယ်လောတစ်ဝိုက်တွင် အကျောက်အပါက်မ
ရော ထခခင်ေးကို အောေးအပေးသည်။ အအအေးခံစနစ်ထဲသိုို့

အတ်အ ော အငွျို့မျောေးပါဝင်ပပီေး

ပူအြောင်ေးန္ှငြံ့် အခမ ပ်မျောေးစခြစ်သည်န္ှငြံ့် တစ်ပပ င်နက် အကျောက်အပါက်မရောထခခင်ေးန္ှငြံ့်
သတထ ပွန်ေးစောေးခခင်ေးမျောေး သသသောသော တိုေးလောအတောြံ့သည်။

temperatures.
အြော်ခပပါ အရင်ေးခံအအ ကောင်ေးမျောေးသည် အအအေးခံရည်န္င
ှ ြံ့် ပတ်သတ်အနသည်။
အအအေးခံရည်ဆိုင်ရော
ဆလင်ဒါဟက်

ချ ျို့ယွင်ေးမှု၏
ကွဲခခင်ေးတွနို့်ခခင်ေး၊

လကခဏောမျောေးမှ

နမူနာတစ်ချ ျို့မှော

ဆလင်ဒါဘအလောက်ပျက်စီေးခခင်ေး၊

ပစစတင်ြမ်ေးခခင်ေးန္ှငြံ့် အင်ဂျင် အအအေး အမောင်ေးအနရခခင်ေးတို့ခို ြစ်သည်။

Coolant-Related Failures
အအအေးခံရည်နင
ှ ပ
် တ်သတ်အသောခ ျို့ယင
ွ ေး် မှုမ ောေး
Because of the cooling system’s vital function in regulating
temperature, coolant-related problems such as corrosion or aeration in
the cooling system can ultimately lead to failure of the engine.
Temperatures that are excessively high or low lead to engine failure.
Overheating typically causes cracking of cylinder heads and cylinder
blocks, and seizure of pistions. Excessively low operating
temperature lead to other types of problems, such as sludge formation
and carbon build-up.
အအအေးခံစနစ်၏ အအရေးပါသညြံ့် အပူချန်ထန်ေးတောဝန်ကို ထခိုက်န္ိုင်အသော
အ ကောငြံ့် အအအေးခံစနစ် သတထ ပွန်ေးစောေးခခင်ေးန္ှငြံ့် ခပင်ပအလဝင်၍ အခမ ပ်ထခခင်ေး
ကဲြံ့သအ
ိုို့ သော အအအေးခံရည်န္ှငြံ့် ဆက်န္ွယ်အသော ခပဿနာမျောေးသည် အင်ဂျင်ကို
အမှန်တကယ် ပျက်စီေး အစန္ိုင်သည်။ အပူချန်အလွန်အကျွံခမငြံ့်မောေးခခင်ေး သမ
ိုို့ ဟိုတ်
နမြံ့်လွန်ေးခခင်ေးသည် အင်ဂျင်ကို ပျက်စီေးအစသည်။ အပူချန်လွန်ကဲခခင်ေးသည်
ပံိုမှန်အောေးခြငြံ့် ဆလင်ဒါဟက်န္ှငြံ့် ဆလင်ဒါဘအလောက်ကွဲအက်ခခင်ေး၊ ပစစတင်
ြမ်ေးခခင်ေးကို ခြစ်အစသည်။ အလွန်အကျွန
ံ မြံ့်အသော စက်အမောင်ေးအပူချန်သည်
အပျစ်အချွဲအနယ်ကျခခင်ေးန္ှငြံ့် ကောဗွန်ဂျ ေးစွဲကပ်ခခင်ေးကဲြံ့သအ
ိုို့ သော အခခောေးခပဿနာမျောေး

Rust deposits on water pump impeller caused by lack of supplemental coolant
additive.

အအအေးခံထပ်ခြညြံ့်ရည်မရှသခြငြံ့် အရပနို့်အင်ပယ်လောအပေါ်တွင် သံအချေးမျောေး

အနည်ကျအနခခင်ေး

ကိုလည်ေးခြစ်အစသည်။

Cracked or Warped Cylinder Heads

Overheating can be traced to many different sources:

When an engine overheats, stress in the cylinder head increases.
This can cause the cylinder head to become warped or cracked.












ကွဲအက်အနအသြော သိုို့မဟိုတ် တနို့်အနအသြောဆလင်ဒေါဟက်

low coolant level
plugged radiator core
broken or leaking coolant hoses
loose fan belts
excessive engine load
failure of water pump or water temperature regulator
restriction of inlet or exhaust air flow
engine operation with no temperature regulator
cooling system(heat exchanger, cooler or radiator) that
is defective or too small.

အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲပါက ဆလင်ဒါဟက်အပေါ်သက်အရောက်အသော အောေးသည်
မျောေးလောသည်။ ယင်ေးသခိုို့ ြစ်ခခင်ေးသည် ဆလင်ဒါဟက်တွနို့်ခခင်ေး သမ
ိုို့ ဟိုတ်အပါက်ကွဲ
ခခင်ေးခြစ်အစသည်။

အပူလွနက
် ဲခခင်ေး၏ အရင်ေးခံအအ ကောင်ေးမျောေးမှော

အအအေးခံရည်လယ်ဗယ်နမြံ့်ခခင်ေး



ဆအ
ိုို့ နအသော အရဒီအယတောအူတင
ို ်



အပါက်ပပဲအသော သမ
ိုို့ ဟိုတ် ယိုစမြံ့်အနအသော အအအေးခံရည် ပိုက်မျောေး



ပန်ကောကက ေးမျောေး အချောင်အနခခင်ေး



အင်ဂျင်ဝန် မတန်တဆထမ်ေးအနခခင်ေး



အရပနို့်န္င
ှ ြံ့် အရအပူချန် ထန်ေးကရယော ချ ျို့ယွင်ေးခခင်ေး



အလဝင်အလထွက် အတ်အ ောလမ်ေးအ ကောင်ေးမျောေး ပတ်အနခခင်ေး



အပူချန်ထန်ေးကရယော(temperature regulator)မပါပဲအင်ဂျင်အမောင်ေးခခင်ေး



ချ ျို့ယွင်ေးမှုရှအသော သမ
ိုို့ ဟိုတ် အသငယ်အသော အောေးနည်ေးအသော အအအေးခံစနစ်
(ဟအတ်ချန်ဂျော၊ ကူလော သမ
ိုို့ ဟိုတ် အရဒီအယတော)

Many of these causes are related to coolant. Examples of
coolant-related failure symptoms are cracked or warped cylinder
heads, cylinder block damage, piston seizure and cold operating

Coolant-related overheating caused this in the cylinder head at the nozzle hole.

အအအေးခံရည်န္ှငြံ့် ဆက်န္ွယ်ပပီေးခြစ်အပေါ်လောအသော အပူချန်လွနက
် ဲမှုအ ကောငြံ့်

အနာ် ယ်အပါက်ရှ ဆလင်ဒါဟက်အပေါ်တွင် ဤအက်ကွဲအ ကောင်ေးကို ခြစ်အပေါ်အစသည်။

Coolant properties & Cooling System Maintenance. Read in our next news letter for details.

အအအေးခံရည်အရည်အအသွေး၊ အအအေးခံစနစ် ကကံြံ့ခိုင်ထန်ေးသမ်ေးအရေးန္ှငြံ့် ပတ်သတ်၍ အအသေးစတ် သန္ိုင်ရန် ကျွန်ပ်တ၏
ိုို့ အနာက်တစ်ပတ်ထိုတ်
သတင်ေးလောကို ြတ်ပါ။
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