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18 

 جرقه ستمیس

18- 1 

 سیستم جزقٍ

 تشزیح سیستم

 کاربزد -8

 سیستن جزلِ سًی هی تَاًذ: 

ٍلتاص تاال تزای سیستن جزلِ فزاّن وٌذ تا هخلَط فطزدُ سَخت ٍ َّا را در اًتْای وَرس تزاون در سیلٌذر هحتزق وٌذ. در 

سهاى دلیمی هتٌاسة تا ضزایط واری هَتَر هخلَط سَخت ٍ َّا را هحتزق وزدُ تا تَاى را افشایص دادُ ٍ تاسدُ ی سَخت را 

 تما دّذ.ار

 اجشا -1

 سیستن جزلِ ضاهل وَیل جزلِ ٍ ضوع هی تاضذ. 

 آمادٌ ساسی

 تشزیح ومای قطعٍ ابشارآالت ردیف

 هَلتی هتز دیجیتالی 1

 

تزای اًذاسُ گیزی همذار ٍلتاص 

 یا هماٍهت

 ست سین 2

 

ووه تِ هٌظَر اًذاسُ گیزی 

 ٍلتاص ٍ هماٍهت هذار

 فیلز 3

 

تزای اًذاسُ گیزی دّاًِ ی 

 ضوع
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 جرقه ستمیس

18- 2 

 تشزیح ومای قطعٍ ابشارآالت ردیف

 چار ضوعآ 

 

 تزای تاس وزدى ٍ تستي ضوع

 

 دادٌ َای تعمیزاتی

 جذيل مشخصات فىی -8

 0085mm~0/05mm فاصلِ دّاًِ ضوع

 

 جذيل گشتاير پیج َا -1

 N.m آیتم

 12~10 پیچ ّای ًگْذارًذُ ی وَیل جزلِ

 31~25 ضوع

 

 وکات ایمىی

 وکات ایمىی تعمیز ي وگُذاری -8

(a) .ضوع ّا ٍ پیچ ّای سایز اجشای سیستن جزلِ را تا گطتاٍر هٌاسة سفت وٌیذ 

(b) .در ٌّگام تاس وزدى وَیل، اسآسیة رساًذى تِ تَش عایك آى جلَگیزی وٌیذ 

(c)  ضزتِ خَردى یا افتادى ضوع ّا جلَگیزی وٌیذ.در ٌّگام تاس وزدى ضوع جزلِ، اس 
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 جرقه ستمیس

18- 3 

 اجزا

 وَیل جزلِ 2 ضوع جزلِ 1
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 یعموم یبررس

18- 4 

 بزرسی عمًمی

 بزرسی سیستم

 بزرسی اجشای سیستم -8

(a) .سیستن را اس ًظز آسیة هىاًیىی یا الىتزیىی تزرسی وٌیذ. در صَرت آسیة دیذگی، آى را تعَیض وٌیذ 

(b)  .در صَرت آسیة دیذگی، آى را تعَیض وٌیذ.سیستن را اس ًظز تغییز ضىل ٍ آسیة تزرسی وٌیذ 

(c) پیچ ٍ هْزُ ّای سیستن را اس ًظز ضل تَدى تزرسی وٌیذ. در صَرت ضل تَدى، دٍتارُ سفت وٌیذ. 

 بزرسی دستٍ سیم -1

(a)  ُواًىتَر ٍ دستِ سین ّای سیستن را اس ًظز ًصة صحیح تزرسی وٌیذ ٍ در صَرت هطاّذُ ایزاد، دٍتار

 ًصة وٌیذ.

(b) پارگی یا آسیة ٍ تزن تزرسی وٌیذ. در صَرت هطاّذُ ایزاد، آى را تزطزف وٌیذ دستِ سین را اس ًظز. 

 فیًس را بزرسی کىیذ. -1

(a)  فیَسFS46  وَیل را اس ًظز سَختگی تزرسی وٌیذ. اگز

 ایزادی هطاّذُ ضذ، فیَس را تا ًوًَِ هطاتِ تعَیض وٌیذ.

 راٌّوا:

 فیَس وَیل در جعثِ فیَس هحفظِ هَتَر لزار دارد.

 

 بزرسی کًیل جزقٍ

 راٌّوا:

تِ عٌَاى هثال هی  1ّزیه اس وَیل ّا را هی تَاى تا یه رٍش هطاتِ تزرسی وزد. تٌاتزایي در ایي لسوت فمط تِ تزرسی وَیل سیلٌذر 

 پزداسین.
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 یعموم یبررس

18- 5 

 

 بزرسی تغذیٍ ی سیستم جزقٍ -8

(a)  سَئیچ را رٍی حالتLOCK  ِلزار دّیذ. واًىتَر دست

 را جذا وٌیذ. سین وَیل

(b) ( در حالت سَئیچ تاسON هَلتی هتز دیجیتال را رٍی ،)

تزهیٌال دستِ سین  2حالت ٍلتاص لزار دادُ ٍ ٍلتاص تیي پایِ 

وَیل ٍ تذًِ را تزرسی وٌیذ. اگز ٍلتاص صفز تَد، هطاتك تا 

  ًمطِ دستِ سین هزتَطِ را تزرسی وزدُ ٍ تعویز وٌیذ.

 

  

 مىفی سیستم جزقٍ بزرسی سیم -1

(a)  سَئیچ را در حالتLOCK  ِلزار دادُ ٍ واًىتَر دست

 سین وَیل را جذا وٌیذ.

(b)  هَلتی هتز را رٍی حالت تَق لزار دادُ ٍ اتصال تیي

را تا تذًِ تزرسی وٌیذ. اگز  اس واًىتَر وَیل 3پایِ 

اتصال تزلزار ًثَد، هطاتك تا ًمطِ دستِ سین هزتَطِ 

 را تزرسی وزدُ ٍ تعویز وٌیذ.
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 یعموم یبررس

18- 6 

 

 

 بزرسی مذار کىتزلی کًیل جزقٍ -1

(a)  سَئیچ را در حالتLOCK  لزار دادُ ٍ واًىتَر دستِ سین

 را جذا وٌیذ. ECMوَیل ٍ 

 
(b) هَلتی هتز را رٍی حالت تَق لزار دادُ ٍ اتصال 

 111واًىتَر دستِ سین وَیل ٍ پایِ ی  1تیي پایِ ی 

 را تزرسی وٌیذ. اگز اتصال ECMواًىتَر دستِ سین 

 ًذاضتٌذ، دستِ سین هزتَطِ را هطاتك تا ًمطِ تزرسی 

 وزدُ ٍ تعویز وٌیذ.

 راٌّوا:

 تِ ضزح سیز هی تاضذ: ECMجشئیات تزرسی پایِ ّای وَیل ّز سیلٌذر تا 

 :1رسی وَیل جزلِ سیلٌذر تز

 را تزرسی وٌیذ. ECMاس واًىتَر دستِ سین  111واًىتَر دستِ سین وَیل ٍ پایِ ی  1پایِ ی 

 :2تزرسی وَیل جزلِ سیلٌذر 

 را تزرسی وٌیذ. ECMاس واًىتَر دستِ سین  88واًىتَر دستِ سین وَیل ٍ پایِ ی  2پایِ ی 

 :3جزلِ سیلٌذر  تزرسی وَیل

 را تزرسی وٌیذ. ECMاس واًىتَر دستِ سین  99واًىتَر دستِ سین وَیل ٍ پایِ ی  3پایِ ی 

 :4تزرسی وَیل جزلِ سیلٌذر 

 را تزرسی وٌیذ. ECMاس واًىتَر دستِ سین  76واًىتَر دستِ سین وَیل ٍ پایِ ی  4پایِ ی 
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 یعموم یبررس

18- 7 

 بزرسی شزایط کاری کًیل جزقٍ -4

(a)  سَئیچ را در حالتLOCK  ِلزار دادُ ٍ واًىتَر دست

 سین وَیل را جذا وٌیذ.

(b)  ٍ ُهَلتی هتز دیجیتالی را رٍی حالت تَق لزار داد

اس وَیل را تزرسی وٌیذ. اگز  2ٍ  1اتصال پایِ ّای 

 اتصال ًذاضتٌذ، وَیل را تعَیض وٌیذ.

 

 بزرسی شمع جزقٍ

 بزرسی شزایط کاری شمع جزقٍ -8

(a)  سیلٌذر را تِ تزتیة تاس وٌیذ.وَیل ٍ ضوع ّز 

(b)  را تِ وَیل خَد هتصل وزدُ ٍ واًىتَر وَیل هزتَطِ را ٍصل وٌیذ. 1ضوع سیلٌذر 

(c) .ضوع را ًشدیه تذًِ هَتَر گزفتِ ٍ تِ هَتَر استارت تشًیذ ٍ جزلِ ضوع را تزرسی وٌیذ 

 تَجِ:

 ثاًیِ اداهِ ًذّیذ. 2تیص اس  ، فزآیٌذ تست ضوع را در ٌّگام استارت سدىPEPSتزای خَدرٍّای تذٍى سیستن 

(d)  را تا ّویي رٍش تزرسی وٌیذ. 4ٍ  3ٍ  2ضوع سیلٌذر 

 بزرسی آسیب دیذگی شمع -1

(a) .تا استفادُ اس فزچِ ضوع را تویش وٌیذ 

 تًجٍ:

 بٍ الکتزيدَا ویزي يارد وکىیذ، در غیز ایىصًرت الکتزيد مزکشی ممکه است کٍ آسیب ببیىذ.

(b) آسیة دیذگی تعَیض وٌیذ. رسٍُ ضوع را تزرسی وزدُ ٍ در صَرت 

(c) .الىتزٍد ٍ اطزاف الىتزٍد ضوع را اس ًظز تجوع وزتي تزرسی وزدُ ٍ  در صَرت ًیاس ضوع را تعَیض وٌیذ 

(d) .الىتزٍد را اس ًظز آسیة دیذگی تزرسی وٌیذ ٍ در صَرت هطاّذُ ی ایزاد، ضوع را تعَیض وٌیذ 

(e) ضوع جزلِ را اس ًظز آسیة دیذگی تزرسی وزدُ ٍ در صَرت ًیاس ضوع را تعَیض وٌیذ. عایك سزاهیىی 
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 یعموم یبررس

18- 8 

(f)  .فاصلِ دّاًِ ضوع را تا استفادُ اس فیلز اًذاسُ تگیزیذ

 اگز ایزادی هطاّذُ ضذ، ضوع را تعَیض وٌیذ.

 0/85mm – 0/95mmفاصلٍ دَاوٍ شمع: 
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 یابی بیع

18- 9 

 عیب یابی

 جذيل عالئم خطا

 جذٍل ضوا را در پیذا وزدى عیة ٍ هحل آى ووه هی وٌذ.ایي 

 الذام اصالحی پیطٌْادی هَارد تزرسی عالئن

 ضوع جزلِ ًوی سًذ.

 سَختگی فیَسّا -1
 –سیستن جزلِ سًی  – 18تِ لسوت 
عیة یاتی خطا هزجعِ  –عیة یاتی 

 وٌیذ.
 ضوع جزلِ ًوی سًذ( -1)

 خزاتی رلِ -2

 خزاتی دستِ سین -3

 خزاتی وَیل -4

 خزاتی ضوع -5

 ECUخزاتی  -6

  

 عیب یابی خطا

 شمع جزقٍ ومی سوذ. -8

 وتایج بزرسی مًارد بزرسی مزاحل

 دستَرالعول خزاب ًزهال الذام همذهاتی 1

 
 ضزایط واری ضوع را تزرسی وٌیذ.

تزرسی  –ضوع جزلِ سًی  – 18)تِ لسوت 
 تزرسی ضوع هزاجعِ وٌیذ.( –عوَهی 

 تزٍیذ. 1تِ هزحلِ  سًذ. ضوع جزلِ ًوی پایاى عیة یاتی

 دستَرالعول خزاب ًزهال تزرسی فیَس 1

 
فیَس وٌتزل را اس ًظز سَختگی تزرسی وٌیذ. )تِ 

 –تزرسی عوَهی  –سیستن جزلِ  – 18لسوت 
 تزرسی سیستن هزاجعِ وٌیذ.(

 تزٍیذ. 2تِ هزحلِ 
سَختِ  FS46فیَس 
 است.

 تزٍیذ. 2تِ هزحلِ 

 دستَرالعول خزاب ًزهال FS46تزرسی هذار فیَس  2

 
را هطاتك تا ًمطِ تزرسی  FS46هذار واری فیَس 

 وٌیذ.
 اتصال وَتاُ هذار تزٍیذ. 3تِ هزحلِ 

هطاتك تا ًمطِ، دستِ 
سین هزتَطِ را تزرسی ٍ 

تعویز وزدُ ٍ فیَس را تا 
ًوًَِ ی هطاتِ تعَیض 

 وٌیذ.

 دستَرالعول خزاب ًزهال تزرسی رلِ 3
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 یابی بیع

18- 10 

 بزرسی وتایج مًارد بزرسی مزاحل

 

رلِ ی اصلی را اس ًظز آسیة دیذگی تزرسی 
سیستن خٌه واری،  – 16وٌیذ. )تِ لسوت 
تزرسی سیستن هزاجعِ  –تزرسی عوَهی 

 وٌیذ.(

 آسیة دیذگی رلِ تزٍیذ 4تِ هزحلِ 
رلِ را تا ًوًَِ ی هطاتِ 

 تعَیض وٌیذ.

 دستَرالعول خزاب ًزهال تزرسی دستِ سین 4

 

 اصلی را تزرسی وٌیذ. اتصال تغذیِ رلِ
سیستن خٌه واری،  – 16)تِ لسوت 

تزرسی سیستن هزاجعِ  –تزرسی عوَهی 
 وٌیذ.(

 عذم اتصال تزٍیذ. 5تِ هزحلِ 
دستِ سین هزتَطِ را طثك 
ًمطِ دهًَتاص وزدُ ٍ ایزاد 

 را تزطزف وٌیذ.

 دستَرالعول خزاب ًزهال تزرسی دستِ سین 5

 

 اصلی را تزرسی وٌیذ. اتصال تغذیِ رلِ
سیستن خٌه واری،  – 16)تِ لسوت 

تزرسی سیستن هزاجعِ  –تزرسی عوَهی 
 وٌیذ.(

 عذم اتصال تزٍیذ. 6تِ هزحلِ 
دستِ سین هزتَطِ را طثك 
ًمطِ دهًَتاص وزدُ ٍ ایزاد 

 را تزطزف وٌیذ.

 دستَرالعول خزاب ًزهال تزرسی دستِ سین 6

 
 اتصال هٌفی وَیل را تزرسی وٌیذ.

تزرسی  –سیستن جزلِ  – 18)تِ لسوت 
 تزرسی وَیل هزاجعِ وٌیذ.( –عوَهی 

 عذم اتصال تزٍیذ. 7تِ هزحلِ 
دستِ سین هزتَطِ را طثك 
ًمطِ دهًَتاص وزدُ ٍ ایزاد 

 را تزطزف وٌیذ.

 دستَرالعول خزاب ًزهال تزرسی دستِ سین 7

 
 سین وٌتزلی وَیل را تزرسی وٌیذ.

تزرسی  –سیستن جزلِ  – 18)تِ لسوت 
 تزرسی وَیل هزاجعِ وٌیذ.( –عوَهی 

 عذم اتصال تزٍیذ. 8تِ هزحلِ 
دستِ سین هزتَطِ را طثك 
ًمطِ دهًَتاص وزدُ ٍ ایزاد 

 را تزطزف وٌیذ.

 دستَرالعول خزاب ًزهال تزرسی وَیل 8

 
 وَیل را اس ًظز آسیة دیذگی تزرسی وٌیذ.

تزرسی  –سیستن جزلِ  – 18)تِ لسوت 
 وَیل هزاجعِ وٌیذ(.تزرسی  –عوَهی 

 خزاتی وَیل تزٍیذ. 9تِ هزحلِ 
 – 18تعَیض )تِ لسوت 

وَیل ٍ  –سیستن جزلِ 
 تعَیض هزاجعِ وٌیذ.(

 دستَرالعول خزاب ًزهال تزرسی ضوع 9
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 یابی بیع

18- 11 

 وتایج بزرسی مًارد بزرسی مزاحل

 
ضوع را اس ًظز آسیة دیذگی تزرسی وٌیذ. 

سیستن جزلِ، تزرسی  – 18)تِ لسوت 
 تزرسی ضوع هزاجعِ وٌیذ.( –عوَهی 

 تزٍیذ. 11تِ هزحلِ ی 
خزاتی یا وزتي سدگی 

 سیاد ضوع

 – 18تعَیض )تِ لسوت 
 –سیستن جزلِ، ضوع 

 تعَیض هزاجعِ وٌیذ.(

 دستَرالعول خزاب ًزهال تزرسی ٍ تعَیض 11

 
ECM  ِهَتَر را تعَیض وٌیذ ٍ تثیٌیذ و

 خطا تزطزف هی ضَد یا خیز.
 ٌَّس ٍجَد دارد.خطا  پایاى عیة یاتی

خطا را در سیستن دیگزی 
 جستجَ وٌیذ.
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 جرقه لیکو

18- 12 

 کًیل جزقٍ 

 تعًیض

 باس کزدن کًیل جزقٍ -8

(a) .واتل هٌفی تاتزی را جذا وٌیذ 

(b)  تعَیض هزاجعِ وٌیذ.( –لاب هَتَر  –تشئیٌات داخلی ٍ خارجی  – 81لاب رٍی هَتَر را تاس وٌیذ. )تِ لسوت 

(c) (1جزلِ را جذا وٌیذ. ) واًىتَر دستِ سین وَیل 

(d) ( .2وَیل را تاس وزدُ ٍ وَیل را خارج وٌیذ) 

 

 وصب کًیل جزقٍ -1

(a) .وَیل جزلِ را در جای خَد ًصة وزدُ ٍ پیچ آى را تستِ ٍ سفت وٌیذ 

 10N.m – 12N.mگشتاير: 

(b) .واًىتَر دستِ سین وَیل را ًصة وٌیذ 

(c)  تعَیض هزاجعِ وٌیذ.( –لاب هَتَر  –تشئیٌات داخلی ٍ خارجی  – 81لاب رٍی هَتَر را تثٌذیذ. )تِ لسوت 
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18 

 شمع

18- 13 

 شمع

 تعًیض

 باس کزدن شمع جزقٍ -8

(a)  تعَیض هزاجعِ وٌیذ(. –وَیل  –سیستن جزلِ  – 18وَیل را تاس وٌیذ. )تِ لسوت 

(b) .تا استفادُ اس آچار ضوع، ضوع را تاس وٌیذ 

 

 راٌّوا:

خارج وزدى ضوع ّا وار دضَاری است. تزای سَْلت در خارج وزدى ضوع 

 وَیل استفادُ وٌیذ. ّا اس  

 تًجٍ:

 اس افتادن یا ضزبٍ خًردن شمع َا جلًگیزی کىیذ.
 

 

 وصب شمع -1

(a)  تستِ ٍ سفت ضوع را در هحل خَد ًصة وزدُ ٍ تا استفادُ اس اتشار هخصَظ تاس ٍ تستي ضوع )آچار ضوع( آى را

 وٌیذ.

 25N.M – 31N.Mگشتاير: 

(b)  تعَیض هزاجعِ وٌیذ(. –وَیل  –سیستن جزلِ  – 18وَیل را ًصة وٌیذ. )تِ لسوت 
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 ادداشتی

18- 14 

 یادداشت
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