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  تعویض قطعات در تعمیرگاهها در دوره گارانتیدستورالعمل 

  

 :نام قطعه یا مجموعه

  لیکو

  پراید:مدل خودرو 

 M13NI – 18- 101:شماره قطعه 

  ــ:  یشماره مجموعه اصل

  ک یک ، طوبا الکتریرونبهرام الکت: نام سازندگان قطعه 

  واحد تحقیقات و نوآوری:تنظیم کننده 

  1387ماه  آبان: تاریخ تنظیم 

 0:شمارۀ ویرایش 

 

  

 ایران) خودرو(مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه 
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  مقدمه  - 1

 یروشها ، آزمونها و نکات ین شده و حاویرگاهها تدویل در تعمیوب کویعص یدقت و صحت در تشخ شیافزااین دستورالعمل بمنظور 

  :ل را برآورده سازدیاست که اهداف ذ

  لینان از رفع اشکال کامل کویاطم -1

  یت مشتریجلب رضا -2

  ن قطعهیا یابیب یشتر در محل سازنده به منظور عیب یها یفراهم کردن امکان بررس -3

  

  یح عملکرد و پارامترهای حساس و مهم قطعه تشر - 2

نحوه کار . کنند  یل شده که بر اساس قاعده ترانسفورمرها کار میتشک) Self (چ یم پیاز دو س یستم جرقه بطور کلیل سیکو

  .کنند یکار م یکیان الکتریجر یسیچ و قاعده القاء الکترومغناطیم پیس یاضیف ریترانسفورمرها با توجه به تعر

 یل مشخص میچ نسبت به زمان است که با رابطه ذیم پیان در سیر جرییو نرخ تغ ییب القایچ متناسب با ضریم پیک سیدو سر  ولتاژ

  .شود 

dt
di  V= L  

ده یچیه پیاول چیم پیس یه که رویچ ثانویم پیه و سیچ اولیم پیه در سیچ اولیم پیان گذرنده از سیباشد جر یه وصل میکه مدار اول یهنگام

ان یبصورت جر یسیدان مغناطیره شده در میذخ یانرژ  ه ،یان مدار اولیبا قطع شدن جر کند ، یجاد میا یسیدان مغناطیک میشده 

م یدر س یشتریشتر باشد ولتاژ بیدن نسبت به زمان بیهر چه سرعت به صفر رس. شود  یه القاء میه و ثانویاول یچ هایم پیدر س یکیالکتر

ر شار شده و موجب کاهش ییه طبق قانون لنز موجب مخالفت با سرعت تغیچ اولیم پیان القا شده در سیکن جریشود ، ل یالقا م چ هایپ

  .گردد  یم یولتاژ القائ

ه را بعهده داشت و در یان مدار اولیفه بسرعت به صفر رساندن جرین وظیبا پالت یخازن مواز یمیقد یستم هاین منظور در سیبه هم

ه در یچ اولیم پیولتاژ القا شده در س. دهند  ین کار را انجام میا ECUقدرت در داخل  یستورها و خازن هاید ترانزیجد یها ستمیس

اد در حدود یب اندوکتانس زیآن و ضر یچهایم پیاد سیه با توجه به تعداد دور زیبوده و ولتاژ القا شده در ثانو 350V∽300حدود 

30KV  شود  یجاد جرقه  میشمع و ا یکردن فاصله هوائ زهیونیبوده که منجر به.  
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باشند زمان شارژ  یل میکو عملکرد صحت یبرا یازمند زمان کافیک نیه است که هر یشارژ و تخل یدو مورد اصل یل داراین کویاربناب

 یک معادله نهائی یط (خود مم مقدار یه از صفر به ماکزیان تغذیز جریهسته و ن یسیمغناط یکشد تا انرژ یاست که طول م یل زمانیکو

  .برسند   )

  .ل وابسته استیته هسته کویلیه و پرمابیاز جمله اندوکتانس اول یادیز ین زمان به پارامترهایا

طرح گردد  یاز بگونه ایزمان مورد ن یستیاز است بایدر واحد زمان مورد ن یادینکه تعداد جرقه زیموتورها با توجه به ا یدر دور باال

  .موتور کمتر باشد  ار هر جرقه در کل گستره دوریمم زمان در اختینیکه از م

کنند  یه   میلندر را تغذیس 4ک مجموعه قرار گرفته اند و یل هستند که در یکو 2لندر در واقع یس 4جرقه  یستم هاید سیجد یل هایکو

.     

متصل   ) 2و  3(ا ی  ) 1و  4( ه به دو شمع یثانو یچ هایم پیک از سیشود دو سر هر  یل مشاهده میک ذیهمانگونه که در مدار شمات

تراکم بوده و جرقه منجر به  یاز آنها در انتها یکیک یشود  یلندرها در هر دو جرقه حادث مینه سیقر یبوده و با توجه به زمانبند

  )جرقه هرز (  .ندارد  یه که جرقه کاربردیتخل یدر انتها یگریشود و د یال مخلوط معاشت

  

ECU

12 V
+

ECU
_

From
Relay

مع 1 ش مع 1 ش

مع 2 ش مع 3 ش

  
  )1(شکل 
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  اشکاالت منجر به تعویض قطعه در تعمیرگاه - 3
  :لیشده از مراجع ذ یبا توجه به اطالعات جمع آور

  دکیپا یگزارشات سا -الف

  رکاران یرگاهها و مذاکره با تعمید از تعمیبازد –ب 

  دک و مگاموتوریپا یندگان و کارشناسان سایمذاکره با نما –ج 

  :ز ل عبارتست ایض کویاشکاالت منجر به تعو

  )چ ها و اتصال کوتاه آنهایم پیس یسوخته شدن الک رو یبه معن( ه یا اولیه یچ ثانویم پیم سوز شدن سیا نیسوختن  -1

  )ان یجر ینشت  ( یبرق دزد -2

ب زات تست مناسیرکاران و موجود نبودن تجهین تعمیاز در بیمورد ن یموثر در قدرت جرقه و کمبود اطالعات فن یبعلت تعدد پارامترها

  .ل وجود نداردیکو یص خرابیاز در تشخیدقت مورد ن رگاهها ،یدر تعم

  

  ه یاول یهایاقدامات و بررس - 4
  .باشد  یدک نمیپا یبعهده شرکت سا ینه گارانتیشده باشد هز یل در اثر ضربه دچار شکستگیکه کویدر صورت

مخصوص  یا سولفاته بودند آنها را توسط محلولهایف یثه کیثانو یا برجکهایه یکه اتصاالت مدار اولیل در صورتیض کویقبل از تعو

  .د یز کنیتم

  ..)رها و یمانند شمع ، وا (نان حاصل نمود یر دارند اطمیتاث یند جرقه زنیکه در فرآیر قسمتها و قطعاتید از صحت عملکرد سایابتدا با

   رگاهیقطعه در تعم یص خرابیتشخ یروشها - 5
ها ملزم به یندگیو نمارگاهها ارسال نموده یبه تعم یه فنیل را بعنوان اطالعین بخش و موارد ذیمطلب است یبا یدک میپا یشرکت سا

  :ت آن باشند یرعا

م شده و برگشت داده شود و محل یوب کلیبه عنوان قطعه مع یستینبا یخارج از دوره گارانت یخودروها یل هایچ عنوان کویبه ه -1

  .جدا گردد یستیز بایآنها ن ینگهدار

  .باشد یم یهر قطعه ضرور یح اشکال بصورت شفاف برایالصاق تگ و توض -2
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  و تست جرقه یظاهر یبررس  -1-5

به اشتباه در تواند منجر  یق آنها میدق یم هستند عدم بررسیسه یک جرقه قویدر بوجود آوردن  یستم جرقه همگیاز آنجا که اجزاء س

  .وب گرددیص قطعه معیتشخ

افته و یم در احداث جرقه کاهش یباشد ، تعداد قطعات سه یز از جمله آنها مید نید که موتور پرایتور جدت مویریمد یستم هایدر س

  .منتقل شده است  ECUستم به داخل یس یذات یها یدگیچیپ

نجر به ظن تواند م یآنها م یستم جرقه هستند که خرابیگر سیو شمع ها اجزاء د یفشار قو یرهایو وا ECUه ، یرابط مدار اول یم هایس

  .ل گرددیغلط در خصوص خراب بودن کو

 یا بعلت کمبود قدرت جرقه باعث بد کار کردن موتور میشود و  یا باعث خاموش شدن موتور می) ستم جرقه یا کالً سی( ل یکو یخراب

  .گردد

   :د یانجام ده ستم جرقهیس یل را رویذ یل ، کنترل هایکو یبر رو یبعد یبخش ها یدر هر حال قبل از انجام آزمونها

 یف بودن ، شـل بـودن و سـولفاته شـدن بررسـ     یاز نظر کث ECU یل و رویکو یل را از رویه کویمدار اول یسوکت و کانکشن ها -1

 دیکن

لو اهم یک 16رها به ازاء هر متر یمقاومت وا . (د یکن یبررس یمدار و مقاومت داخل یل را از نظر ترک برداشتن ، قطعیکو یرهایوا -2

  )د باشد یبا

  :باشدیر میرها بشرح زیمقاومت وا 

 Ω k 4/4 – 9/2:  1ر شمع یوا

 Ω k 1/4 – 7/2:  2ر شمع یوا

 Ω k 1/3 – 1/2:  3ر شمع یوا

 Ω k 6/2 – 7/1:  4ر شمع یوا

  .دینمائ یره بررسیو غ ینیچ یاحتراق ، شکستگ یای، جرم و دوده بقا یروغن زدگ ، یشمع ها را از نظر خوردگ -3
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 5mmده و بفاصله یرون کشیرها را از سمت شمع بیاز وا یکیستم جرقه یس یتست کل یشود برا یکه موتور روشن نم یصورتدر  -4

انگر یف و رنگ قرمز بیجرقه ضع یباشد ول یم ECUل  و یانگر سالمت کویب یو به رنگ آب یجرقه قو. د یاز بدنه موتور استارت بزن

  .ل انجام شود یکو یبعد بر رو یبخش ها یآزمونها یتسیستم جرقه است و بایوجود اشکال در س

  

  استفاده از تستر المپآزمون کنترل عملکرد با -2-5

ن شکل است یله بدین وسیروش استفاده از ا. باشد  یل استفاده از تستر المپ میت کویص وضعیمناسب جهت تشخ یاز روشها یکی

م یاز س یکی یباشد را بر رو یشکل م ینوک سوزن یکه دارا یمت اصلوصل کرده و قس یرا به باطر یمثبت و منف یستم هایکه س

در ) است ECUاز  یپالس ارسال یم آبیو س یم قرمز برق ورودیس( م یده یقرار م  ) 2و  3( ا یو   ) 1و  4 (برجک  یورود یها

از  یکه پالس ارسال ید و المپ آبمان یاست بصورت ممتد روشن م یل سالم باشد المپ قرمز که نشان دهنده برق ورودیکه کویصورت

ECU گردد یاست بصورت منقطع روشن و خاموش م .   

  . ل ساژم  نشان داده شده است یکو یابیب یروش ع) 3(منس و در شکل شماره یل زیکو یابیب یروش ع) 2(در شکل شماره

  

  
  )2(شکل 
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  )3(شکل 

  

  متر یاستفاده از مولت آزمون کنترل عملکرد با -3-5

  ه یمقاومت اول -1-3-5

 4و سپس  2و  3 یها نیپ یر را روین مقادیم نموده و سپس ایمتر تنظ یمولت یمقاومت را رو یریاندازه گ یاز برایابتدا محدوده مورد ن

  . د یریاندازه بگ 1و 

ص شده قرار ر در محدوده مشخیکه مقادیدر صورت.  اشدب  Ω 0.814∽0.666در محدوده یستیه بایاولمقاومت منس یستم زیس در

  . ض گرددید تعویبانصورت یر ایل سالم و در غیرد کویگ

رد یر در محدوده مشخص شده قرار گیکه مقادیدر صورت. باشد   Ω 0.62~0.56در محدوده یستیه بایستم ساژم مقاومت اولیدر س

  .ض گردد ید تعوینصورت بایر ایل سالم و در غیکو

  

  ه یمقاومت ثانو -2-3-5

 یبرجکها یرا رو رین مقادیم نموده و سپس ایمتر تنظ یمولت یه را رویمواد ثانومقاومت  یریاندازه گ یاز براین ابتدا محدوده مورد

  .دیریاندازه بگ 2و  3 یو سپس برجکها1 و  4لندر یس
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ل سالم یرد کویدر محدوده مشخص شده قرار گ ریکه مقادیدر صورت .باشد   kΩ 15حداقل یستیباثانویه منس مقاومت یستم زیدر س

  .ض گردد ید تعوینصورت بایر ایو در غ

 یستیوب بوده و باین صورت قطعه معیار یو در غباشد  kΩ 6.935∼7.665 در محدوده یستیه بایمقاومت ثانوساژم  ستمیس یبرا

  .ض گرددیتعو

  

   DPMاستفاده از دستگاه  -4-5

رت که بعد از وصل کردن پورت دستگاه به خودرو وارد ن صویکرد بد تستل را یتوان عملکرد کو یم DPMبا استفاده از دستگاه 

شود  یمشخص م )تست زمان شارژ کوئل( 4شماره دیبا فعال نمودن کلم یشو یم parameterشده و سپس وارد قسمت  یاصل یمنو

  .ض گرددیدکوئل تعویبا ف است وینصورت جرقه ضعیرایدر غ باشد ms3-2  . کمتر از دیکه نبا

       Back fireو بحث  CNG یپا است مربوط به خودورهایگروه سا یهایندگیل در نمایض کویکه باعث تعو یلیاز دال یکی: تذکر 

گاز در قسمت هواکش جمع شده و در اثر  چه گاز و انتقال آن ،یجمع گاز در پشت درتل یاست که بدل یحالت  Back fireباشد ، یم

در هواکش  ن حالت باعث انفجاریانجام شده و ا یترود شمع و جداره ، برق دزداز الک یا اتصالیح و یر صحینامناسب و غ یبند قیعا

  .گردد  یم

 یکیرا هر چه کارکرد اجزاء الکتریم دارد زیجرقه نقش دارند ارتباط مستق یریکه در شکل گ یکین مطلب به طول عمر اجزاء الکتریا

پا یسا یرگاههایتعم یدر برخ. شتر است ین الکترود شمع و جداره بیبح یصح یق بندیا عدم عای یا برق دزدی یشتر باشد احتمال اتصالیب

   .گردد ین قطعه میض این امر باعث باال رفتن نرخ تعویض شده که ایل تعویشود به اشتباه کو یجاد میا back fireکه  یدر مواقع

 یکاربراتور یموتورها یکمتر از شمع ها یانژکتور یموتورها ین نکته اشاره شود که طول عمر شمع هاید به ایالزم به ذکر است با

کل موتور شمع دو بار جرقه یگر در هر سیبه عبارت د یعنی  ،)  2و  3(و )  1و  4 (زند  یرا شمع ها بصورت دوبل جرقه میباشد ز یم

   .است یکاربراتور یبرابر موتورها 2ن تعداد یزده که ا

  

  با نمونه تستر  یآزمون جابجائ -5-5

رگاه یزات و ابزار آالت تست تعمیاستفاده شده و جزء تجه یابیب یشود که صرفاً جهت ع یاطالق م یل سالمیکو نمونه تستر به

  .شود  یمحسوب م
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ص علت کم بودن یتشخ یشود و انجام آن برا یانجام شود که موتور آن روشن نم یدر خصوص خودروئ یستین آزمون صرفاً بایا

  .ددگر یه نمیپ زدن موتور توصیا ریقدرت 

ن حالت نمونه یوب بوده و در ایل معیکه موتور روشن شود کو ید در صورتیض نمائیرا با نمونه تستر تعو یل مشکوک به خرابیکو

  .دین آن نمائیگزیجا ین قطعات گارانتیستم تامیل سالم از سیک کویتستر را باز کرده و 

  

  ل یکو یولتاژ خروج یریگ آزمون اندازه-6-5

ل ین در هر کوی، بنابراباشد  یم.. مها و یاژ هسته ، مقاومت سیه ، ابعاد هسته ، آلیه و ثانویچ اولیم پیاز قطر س یابعل تیکو یولتاژ خروج

ر یر زید به صورت مقادیبامنس وساژم یز یمدلها یبرا لیکو یولتاژ خروج یبطور کل یباشد و ل یمنوسان  یدارا یر ولتاژ خروجیمقاد

  :باشد 

  : منسیز یمدلها یبرا -1

Min 33kv    at      50PF  Load 

Min 21kv    at      50PF/1Mohm  Load 

  . می باشد kv  36~29مقدار ولتاژ خروجی به ازای بار ثانویه یک مگا اهم، : ساژم  یمدلها یبرا -2

 

  

   فهرست منابع و مراجع - 6

1- Sagem data sheet 44330203 

(21679826-5A:BAE04 Four output ignition  Coil) 

2- BAE04 Ste 96027 110 99 
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