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  :مقدمه  -1

 
ن یرکاران تدویگاهها توسط تعمریوب قطعات و مجموعه ها در تعمیص عیش دقت و صحت در تشخین دستورالعمل به منظور افزایا

  .ن هدف را در خصوص استارتر برآورده سازدی المکان ای است که حتی روشها، آزمونها و نکاتین دستورالعمل حاویا. شده است

  

   در خصوص عملکرد استارتریاتیکل -2

  

ان به صورت یچ استارتر، جریسوئن صورت که پس از وصل شدن یبد.  باشدیۀ موتور خودرو می اولی استارتر، راه اندازیفۀ اصلیوظ

ن چرخش روتور ی گردد که ای باال در استاتور، باعث چرخش روتور میسیدان مغناطیجاد می به درون استارتر رفته و با ایم از باتریمستق

 ایجاد احتراق  موتور شده و با چرخاندن موتور، متراکم کردن مخلوط هوا و سوخت داخل سیلندر ویار باال رویجاد گشتاور بسیباعث ا

گشتاور مورد نیاز برای چرخاندن موتور با افزایش تعداد و حجم سیلندرها، . گرددیم موتور هی اولیاندازت منجر به راهیدر نها

ویسکوزیته روغن، نسبت تراکم، جرم قطعات متحرک موتور، جرم و اینرسی سیستم کالچ و چرخدنده های گیربکس و ضرایب 

 با مجموعۀ موتور یالزم به ذکر است که استارتر زمان کوتاه .افزایش می یابد حرک موتور و گیربکساصطکاکی کلیه قطعات مت

  . شودیز قطع می موتور، دور استارتر نی شود که پس از راه اندازیر میدرگ

لد یف             (  شده استارترهای فعلی مورد استفاده در پراید بر حسب چگونگی ایجاد میدان مغناطیسی به دو نوع بالشتک سیم پیچی

استارترهای تولید شده توسط سازندگان مختلف این قطعه از نظر طراحی و جزئیات .  تقسیم می شوند)یمگنت (و آهنربای دائم) لیکو

  .ساختار با یکدیگر متفاوت ولی از نظر مشخصه های عملکردی مشابه یکدیگر می باشند

کاهش دمای هوا افزایش یافته و بالعکس گشتاور استارت و نیز ظرفیت آمپردهی باطری گشتاور مورد نیاز برای چرخاندن موتور با 

  .بنابراین در هنگام سردی هوا سخت ترین شرایط برای مجموعۀ راه انداز وجود خواهد داشت. کاهش می یابد

 بوده که نسبت مستقیم (RPM 90~60)بر اساس بررسی های تجربی انجام شده، حداقل دور راه اندازی موتورهای بنزینی در حدود 

بدین معنی که با فرسایش موتور، حداقل دور . با نحوه آببندی اتاق احتراق توسط رینگها و سوپاپها و ایجاد فشار تراکم در سیلندر دارد

  .راه اندازی افزایش می یابد
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زانتر، سبکتر شدن مجموعه استارت و کاهش قیمت ار. طرح بالشتک ها در حال تغییر تدریجی از سیم پیچی به آهنربای دائم می باشد

استارت از نظر عملکردی یک موتور جریان . مقاومت اهمی استارت و نتیجتاً افزایش جریان آرمیچر از مهمترین علل این تغییر می باشند

ر، سرعت و جریان گشتاو: مستقیم بوده و مشخصه هائی که بطور همزمان بیانگر نحوه عملکرد و کارائی آن می باشند عبارتند از

  .مصرفی
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  ساختار  -3

  . باشد1-3   شماره  شکل  باید طبقاستارتر ساختار 

  
  

  ک قطعات منفصله استارتری شمات-1-3شکل 

  

  

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir


  5

  :  باشدیر میز به شرح زیقطعات منفصله استارتر ن

  

  ی مجموعه جازغال-4   مجموعه استاتور-1

   مجموعه ته استارتر-5   مجموعه مگنت-1-1

   بوش ته استارتر-6  هن رباآ-1-1-1

   مجموعه سر استارتر-7  یغه فلزی ت-1-1-2

  کی مجموعه اتومات-8  ن آهن ربای پ-1-1-3

   مجموعه قالپاق-9  پوسته استاتور-1-2

  می واشر ضخ-1-9   مجموعه کالچ-2

   واشر نازک-2-9  ونینیپ-2-1

   خار سرگوش-3-9  نگی ر-2-2

   قالپاق-sleeve(  9-4(و ی اسل-2-3

  چ قالپاقی پ-5-9  نگی رولر بر-2-4

  چی پ-10   واشر-2-5

   کالر-11  چری مجموعه آرم-3

   فنر کالر-12   شافت-3-1

   دوشاخه-13  شنینی الم-3-2

  ک دوشاخهی الست-A  14چر یق هسته آرمی عا-3-3

    قی کاغذ عا-3-4

    Bچر یق هسته آرمی عا-3-5

    یم الکی س-3-6

     کلکتور-3-7
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  ت منجر به تعویض قطعه در تعمیرگاههااشکاال -4

  
 یانـد و بررسـ    ض بوده ین تعو یشتری ب ی که دارا  ییرگاههاید از تعم  یدک، بازد یپا  یبا توجه به امار و اطالعات بدست آمده از گزارشات سا          

  : عبارتند از استارترض قطعه ین اشکاالت منجر به تعویع تریدک، شایپا یض شده در انبار سایقطعات تعو

  ابی کالچ یکطرفه و رد کردن دنده استارت خر-1

   خرابی اتوماتیک استارتر-2

   ایجاد صدای غیر عادی در هنگام چرخیدن موتور توسط استارتر-3

   مگنت باشدیا شکستگی کلکتوروی ازسوختگیتواند ناشیرادعملکرداستارترکه میا-4

واسطه اعتراض مشتری به صدا تعویض می شوند که بخشی از آنها تعداد زیادی از استارت ها بدلیل احساس تولید صدای بیش از حد یا ب

  .در واقع سالم و بدون اشکال بوده و حسی بودن تشخیص صدا موجب اشتباه می شود

 که یا  شده به گونهی مقطعی کلکتوردچارسوختگی از سگمنتهایکی مواردحداقل ی الزم بذکراست دربعض4تم شماره یدررابطه باآ

الزم است پس  بین عی ایوصحه گذار صیکند ک جهت تشخیندبارعملکرد ، دچارمشکل شده وعمل نمقطعه استارت درهرچ

 کلکتوراستارت   ساختار توجه به با30عدد( قطعه صورت گرفته ی برروی باری بار تست ب30 خودرو حداقل یازبازکردن قطعه ازرو

کبار عدم عملکرد، یودرصورت مشاهده حداقل ) مده استت اختالل عملکرد استارت بدست آیق محاسبات احتمال روید وازطریپرا

  .ض شودیست تعویبایوب میقطعه استارت تحت عنوان قطعه مع
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   آزمونهای مورد نیاز جهت تفکیک قطعات سالم و معیوب -5
 نـسبت بـه     ی تنها با تـصور خرابـ       موارد یل گوناگون بوده و در برخ     ی قبل اشاره شد،اشکاالت استارتر به دال      یهمانگونه که در قسمت  ها     

ر اقـدام  یـ  اشـاره شـده در ز  یهاض استارتر نسبت به انجام آزمونیا تعوی است قبل از باز نمودن و یلذا مقتض. شودیض قطعه اقدام م   یتعو

  .ض آن اقدام شودی استارتر نسبت به تعوینان از خرابیگردد و در صورت اطم

  

  رگاهیتعم استارتر در یص خرابی تشخیآزمون ها-5-1

  . را انتخاب و انجام دهندریزبا توجه به نوع و شکل اشکال و شکایت مشتری تعمیرکاران می بایست آزمونهای 

  .دیینان حاصل نمایچ اطمیی و سویم کشی، سیوزها، باتری از صحت عملکرد فیقبل از هر عمل: تذکر

  

   آزمون عملکرد کالچ یکطرفه-5-1-1

دن رد کردن دنده استارت همراه با صدای چرخش بی باری استارت بگوش می رسد استارت را از در صورتی که در هنگام استارت ز

 کنترل کنید و در صورت عدم تطابق نتیجه با معیارهای ذکر شده استارت را 1-2-5روی خودرو باز کرده و مطابق روش مندرج در بند 

  .تعویض نمائید
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  ندۀ اتوماتیک استارت آزمون عملکرد سیم پیچ کشنده و نگهدار-5-1-2

در صورتی که استارتر عمل نمی کند یا تنها بصورت بی بار و بدون درگیری با موتور کار می کند و یا بصورت متناوب از درگیری با 

 کنترل کرده و درصورت خرابی 3-2-5 و 2-2-5فالیویل خارج می شود، اتوماتیک استارت را مطابق روش مندرج در بندهای 

  .اتوماتیک استارت، استارت را بطور کامل تعویض نمائید

  

   آزمون عملکرد استارت در حالت بی باری-5-1-3

   آزمونتجهیزات

   باطری، ولت متر و آمپرمتر

  

  

  

  روش آزمون

یا اشکال در کابلها و اتصاالت ) رابطسوئیچ و سیم های (در صورتی که نسبت به عملکرد استارت و یا وجود اشکال در مدار فرمان 

رابط و نیز باطری ابهام وجود دارد، استارت را از روی خودرو باز نموده و توسط کابلهای مطمئن و پر ظرفیت، مداری را مطابق شکل 

  . به یک باطری کامالً شارژ همراه با ولت متر و آمپرمتر مناسب ببندیدریز

  
  

   نحوه اتصال باطری، ولت متر، آمپرمتر و استارت-1- 4شکل 

  پذیرشمعیار 
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.   کمتر نشودV5/11جریان کشیده و ولتاژ نیز از    A60ال، حداکثراستارتر بایستی بسرعت عمل نموده و با دور نسبتاً با   kبا بستن کلید

در صورتی . ی این مقادیر دستخوش تغییر می شوند دارای اشکال بوده و بسته به نوع و شدت اشکاالت داخلردر غیر اینصورت استارت

  .که نتایج با این مقادیر مغایرت داشته باشد استارتر را تعویض نمائید

  

   آزمون عملکرد زیر بار موتور-5-1-4

  تجهیزات آزمون 

   دورسنج

  روش آزمون

بتدا از سالمت باطری و اتصاالت استارت در صورنی که مشتری از روشن نشدن موتور بدلیل عدم توانائی استارت شکایت دارد، در ا

  . ثانیه استارت بزنید15سپس با جداسازی و ایر کوئل و متصل کردن دورسنج به موتور، بمدت  .مطئمن شوید

  معیار پذیرش

  .کمتر شود، استارت را تعویض نمائید rpm 100 در صورتی که دور موتور در حین آزمون از 

  

  

  تارتر بررسی صدای غیر عادی اس-5-1-5

در صورتی که صدای چرخش موتور . پا را روی پدال کالچ گذاشته و تا انتها فشار داده و استارت بزنید. دا سازیدوایرکوئل را ج

بصورت فاحشی باال بوده و یا هرگونه صدای غیر عادی که اشخاص عادی هم قادر به تشخیص آن می باشند استارت را باز کرده و از 

در صورت سالم بودن دنده فالیویل، . خاندن موتور دنده فالیویل را از نظر لهیدگی و شکستگی کنترل کنیدمحل نصب استارت با چر

  .استارت را تعویض نمائید

  

  وب پس از باز شدن استارتریص قطعات سالم و معی تشخیآزمون ها-5-2

  .  را از این بخش انتخاب نمود بایستی آزمونهای مورد نیازرگاهها،یگزارش شده توسط تعمبا توجه به نوع اشکاالت 

  

   آزمون گشتاور قفل کالچ یکطرفه -5-2-1
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  تجهیزات آزمون 

   گیره و تورک متر

  روش آزمون 

در ابتدا دنده استارت را در دو جهت بچرخانید اگر در هر دو جهت نسبت به شافت اصلی و آرمیچر، براحتی چرخید، کالچ یکطرفه 

جود ندارد، در غیر اینصورت استارتر را دمونتاژ کرده و آرمیچر را بگونه ای توسط فک های  ویگری دهرز شده و نیازی به آزمون

  .سربی به گیره ببندید که دنده استارت رو به باال باشد

  .دنده استارت را از طریق رابط مناسب توسط تورک متر در جهت قفل کالچ تحت گشتاور قرار دهید

  معیار پذیرش

  . نبایستی دچار لغزش شود N-m 113 ربه تورک متر به عدد کالچ یکطرفه تا رسیدن عق

  .بیشتر نباشد N-m  19/0همچنین در خالف جهت، گشتاور اصطکاکی در جهت خالصی را کنترل نمائید تا از 

  .ض گرددید تعویبوده و بادر صورتی که معیارهای پذیرش ذکر شده برآورده نگردند قطعه معیوب 

  

  پیچ کشنده اتوماتیک استارت آزمون عملکرد سیم -5-2-2

   تجهیزات آزمون

  باطری

  روش آزمون

  :با توجه به نامگذاری ترمینالها که در اشکال ذیل مشخص شده است
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   اتوماتیک استارت و اتصاالت ترمینالهای آن-1 -5شکل

  

   به موتور استارت را باز کنید M کابل اتصال ترمینال -1

  . قطب منفی باطری متصل کنید و بدنه استارت را بهM ترمینال -2

  . را به قطب مثبت باطری متصل کنیدS ترمینال -3

  معیار پذیرش

 مکانیزم پینیون، اهرم و سولنوئید بایستی به سرعت عمل نموده و پینیون می بایست تا واشر توقف حرکت نموده و صدای برخورد 

  .ض گرددید تعویبوده و بادر غیر اینصورت سولنوئید معیوب .مناسبی را با آن ایجاد نماید

 
   نحوه اتصال ترمینالها جهت تست سیم پیچ کشنده-2-5شکل
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   آزمون عملکرد سیم پیچ نگهدارندۀ اتوماتیک استارت-5-2-3

  تجهیزات آزمون 

  باطری

  روش آزمون

  .نید را از منحنی باطری جدا کMدر انتهای مرحلۀ آزمون سیم پیچ کشنده، ترمینال 

  معیار پذیرش

  .ض گرددید تعویبوده و بادر صورت عقب گرد پینیون، سولنوئید معیوب . در اینحالت پینیون نبایستی به عقب برگردد

  
  

   نحوه اتصال ترمینالها جهت تست سیم پیچ نگهدارنده-3-5شکل

  

  

  )منحنی مشخصه( آزمون توان، گشتاور و دور استارتر -5-2-4

  تجهیزات آزمون 

   دستگاه مخصوص تست استارتر

  روش آزمون

در صورتی که استارت بعلت عدم عملکرد تعویض شده باشد، با استفاده از دستگاه مخصوص آزمون عملکرد، استارت را در شرایط بی 

  :باری، عملکرد و قفل تحت آزمون قرار داده و نتایج را با جدول ذیل مقایسه نمائید
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  یلد کوئلی فی استارترهای براپذیرشجدول معیار 

                 مشخصه

 آزمون
 [PRM]دور   [kg-m]گشتاور  [A]جریان   [V]ولتاژ  

 6500حداقل   60حداکثر   11.5 حداقل بی باری

 2000حداقل  0.28 حداقل 150 9حداقل  عملکرد

  1حداقل  450حداکثر 5  قفل

  

  یربکسی و گیسیاط مغنی استارترهایجدول معیار پذیرش برا

                 مشخصه

 آزمون
 [PRM]دور   [kg-m]گشتاور  [A]جریان   [V]ولتاژ  

 5000حداقل   53حداکثر   11.5 حداقل بی باری

 2000حداقل  0.28 حداقل 150 9حداقل  عملکرد

  0.85حداقل  430حداکثر 5  قفل

  

  

  .ض گرددید تعویبوده و با  باشد قطعه معیوب 10%ا جدول فوق بیش از در صورتی که عدم انطباق مشخصه های استارت تست شده ب

  

   بررسی صدای غیر عادی-5-2-5

در هر حال بهترین راه حلی که . تشخیص صدای غیر عادی استارتر یک فرآیند حسی و تجربی بوده و به عوامل زیادی بستگی دارد

ترجیحاً توصیه می . نه شاهد و مقایسه صدای تولیدی استارت با آن باشدشاید بتواند در کاهش اختالف نظرها مؤثر باشد، تعریف نمو

موتوری که استارتر جهت تست صدا بر . شود که استارتهائی که دارای صدای غیر عادی فاحشی می باشند، بعنوان معیوب شناخته شوند

 چرخدنده های استارت و فالیویل کنترل شده و روی آن بسته می شود می بایست از نظر مشخصه های ابعادی تعیین کننده فاصله مراکز

  .دنده فالیویل نیز از نظر پروفیل و ابعاد مطابق نقشه مربوطه باشد
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  .سیستم جرقه موتور جهت روشن نشدن قطع شده و کالچ و گیربکس نیز بایستی بر روی آن نصب باشد

  . گرددضید تعویوب بوده و بای پس از تست قطعه معیر عادی غیدر صورت وجود صدا
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   فهرست منابع و مراجع-6
1- JIS D 1607 Test Methods of starter Motors for Automobiles 

2- KES M-D 003 Starter 

3- KES D-A 840 Starter 

4- KKY02 18 400 Starter 

5- Pride Workshop Manual 
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