
فصل 3

تنظیم کار موتور
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اهداف توانمندسازی   

1 تاریخچه سیستم جرقه، وظیفه، عملکرد، ساختمان و انواع و اجزای سیستم جرقه انژکتوری بنزینی، نقشه های الکتریکی 
)شماتیک و سیم کشی( را بیان کند.

2 روش های بررسی سیستم جرقه در حالت ایستایی و حرکتی )با استفاده از دستگاه پاور باالنس ـ آنالیز گازهای خروجی ـ 
عیب یابی و تحلیل نمودار جرقه و سنسورهای مربوطه )ضربه، دور موتور، موقعیت میل سوپاپ، مپ، دمای آب، ...(، نقشه های 

مکانیکی و الکتریکی و آزمایش های حرکتی در دور و بارهای مختلف...(.

3 روش رفع عیب سیستم جرقه بدون باز کردن اجزا )گشتاورسنجی ـ جانبودن وایرـ ضعیف بودن اتصال کانکتور ها، پاک کردن 
خطاهای موقت، به روزرسانی ECU ...( ـ ارتباط با سایر سیستم های خودرو )سوخت و هوا رسانی ـ موتور ـ اگزوز ـ خنک کننده 

موتور ـ انتقال قدرت  ـ شارژ ـ روغن کاری...(.

4 ارتباط با سایر سیستم های خودرو )سیستم سوخت و هوا رسانی ـ سیستم موتور ـ سیستم اگزوز ـ سیستم خنک کننده 
موتور...( را شرح دهد. 

5 سیستم جرقه را در حالت ایستایی و حرکتی بررسی کند.

6 عیب سیستم جرقه را بدون باز کردن اجزای آن رفع نموده و چک لیست اطالعات تعمیر را تکمیل کند.

7 روش بررسی اجزای سیستم جرقه خودرو )کویل، وایر، شمع، سنسورها، رله دوبل، سوئیچ، ECU و مدار الکتریکی،...( را پس 
از باز کردن با استفاده از دستگاه تستر شمع، دستگاه تست ECU و مولتی متر بیان کند.

8 اجزای سیستم جرقه خودرو را پس از باز کردن )کویل، وایر، شمع، سنسورها، رله دوبل، سوئیچ، ECU و مدار الکتریکی،...( 
بررسی کند و چک لیست اطالعات تعمیر را تکمیل کند.

9 روش تعویض اجزا و تعمیر مدار الکتریکی سیستم جرقه )سوئیچ ـ رله دوبل ـ ECU ـ کویل ـ شمع ـ وایر...( را بیان کند.

10 تعویض اجزا و تعمیر مدار الکتریکی سیستم جرقه )سوئیچ ـ رله دوبل ـ ECU ـ کویل ـ شمع ـ وایر...( و بررسی نهایی 
سیستم جرقه را انجام دهد.

11 تاریخچه سیستم جرقه، وظیفه، عملکرد، ساختمان و انواع و اجزای سیستم جرقه انژکتوری بنزینی، نقشه های الکتریکی 
)شماتیک و سیم کشی( را بیان کند.

12 روش های بررسی سیستم جرقه در حالت ایستایی و حرکتی )با استفاده از دستگاه پاور باالنس ـ آنالیز گازهای خروجی ـ 
عیب یابی و تحلیل نمودار جرقه و سنسورهای مربوطه )ضربه، دور موتور، موقعیت میل سوپاپ، مپ، دمای آب،...(، نقشه های 

مکانیکی و الکتریکی و آزمایش های حرکتی در دور و بارهای مختلف   ...(.

شایستگی تعمیر سیستم جرقه خودروهای بنزینی
واحد 

یادگیری 1
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تجهیزات آموزشی )کالسیـ  کارگاهی(   

کالس:
کتاب درسی، تابلوی آموزشی، ویدئو پروژکتور، فیلم، انیمیشن، نرم افزار و پوستر 

آموزشی 

کارگاه: 
کتاب درسی، کتاب راهنمای تعمیرات خودرو، جعبه ابزار الکتریکی، لوازم یدکی، 

موتور روی استند با قابلیت روشن شدن

بودجه بندی : 40  ساعت     

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری: 
 پیش آزمون، تاریخچه سیستم جرقه، 
و  انواع  و  ساختمان  عملکرد،  وظیفه، 

اجزای سیستم جرقه انژکتوری بنزینی

کالس

سخنرانی
پرسش و پاسخ
 بحث کالسی

نمایش فیلم          و  انیمیشن 
و تصویر

پاسخ به سؤاالت طراحی شده
مطالعه کتاب، مشاهده فیلم های آموزشی 

و انجام تحقیق ارائه شده در کالس

عملی: 
جانمایی، قطعه شناسی

کارگاه
مشاهده فعالیت هنرجو 

و هدایت
انجام فعالیت کارگاهی

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری:
بررسی نقشه های مدار جرقه 

کالس

سخنرانی
پرسش و پاسخ
 بحث کالسی

نمایش فیلم          و  انیمیشن 
و تصویر

پاسخ به سؤاالت طراحی شده
فیلم های  مشاهده  کتاب،  مطالعه 
آموزشی و انجام تحقیق ارائه شده در 

کالس
عملی:

با مدار روی  الکتریکی  نقشه  بررسی 
خودرو

کارگاه
مشاهده فعالیت هنرجو 

و هدایت
انجام فعالیت کارگاهی
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کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری:
کالسآزمون های حالت ایستایی 

سخنرانی
پرسش و پاسخ
 بحث کالسی

نمایش فیلم          و  انیمیشن 
و تصویر

پاسخ به سؤاالت طراحی شده
فیلم های  مشاهده  کتاب،  مطالعه 
ارائه شده در  انجام تحقیق  آموزشی و 

کالس

عملی:
آزمون حالت ایستایی

کارگاه
مشاهده فعالیت هنرجو 

و هدایت
انجام فعالیت کارگاهی

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری:
کالسآزمون های حالت حرکتی 

سخنرانی
پرسش و پاسخ
 بحث کالسی

نمایش فیلم          و  انیمیشن 
و تصویر

فیلم های پاسخ به سؤاالت طراحی شده مشاهده  کتاب،  مطالعه 
شده  ارائه  تحقیق  انجام  و  آموزشی 

در کالس

عملی: 
 آزمون حالت حرکتی

کارگاه
مشاهده فعالیت هنرجو 

و هدایت
انجام فعالیت کارگاهی

کارمکانموضوع

انجام کار محول شدهکارگاهارزشیابی پایانی
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ـ  عملی(    نکات مهم و اثر گذار در آموزش )علمی 
 

تعمیرات سوخت رسانی و جرقه چند خودرو در  راهنمای  امکان کتاب  درصورت 
با استفاده از جواب کارهای کالسی مربوطه و  کارگاه موجود باشد تا هنرجویان 
بعضی از قسمت های پژوهش کنید را پیدا کنند. حین تدریس حتماً از فیلم های 

آموزشی استفاده شود.
در ضمن توصیه می شود برای هر گروه یک سیستم جرقه انتخاب شود و درجدول 

موجود در کتاب نحوه بررسی اجزا نوشته شود.   

ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی    

همواره روی خطرات احتمالی هنگام آزمایش و تعمیرات سیستم سوخت رسانی تأکید 
کنید. بخارات بنزین حتی با جرقه الکتریسیته ساکن ذخیره شده در بدن قابل انفجار 
هستند. در ضمن هنگام آزمایش مدارهای برقی احتمال اتصال کوتاه شدن مدار و 

آسیب به باتری و سیم کشی وجود دارد.

اجزای بسته یادگیری   
 

فیلم، انیمیشن، نرم افزار، تصویر و پوستر آموزشی ـ راهنمای تعمیرات خودرو 

منابع برای آموزش   

راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه و بازار، فیلم های آموزشی متناسب 
با موضوع 
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پاسخ به سؤاالت متن   

با توجه به شکل 3 و 4 و فیلم آموزشی جدول زیر را کامل کنید.

شکلوظیفهنام قطعه

انتقال جریان برق از کویل به شمع وایر

انتقال جریان ولتاژ باال در دلکو

انتقال برق به برجک مناسبچکش برق

افزایش ولتاژ خودالقایی سیم پیچ اولیه خازن دلکو

قطع و وصل کردن مدار سیم پیچ اولیه پالتین 

کویل
ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ که ولتاژ 12 ولت را به 

حدود 30 هزار ولت افزایش می دهد

ایجاد جرقه با استفاده از ولتاژ باال در اتاق احتراق شمع

واحد الکترونیک
)جایگزین  کویل  اولیه  سیم پیچ  مدار  وصل  و  قطع 

پالتین در سیستم الکترونیکی( 

مجموعه بدنه دلکو و دستگاه 
خالیی 

بدنه دلکو 

و  پالتینی  دار  دلکو  جرقه  سیستم  ظاهری  تفاوت   3 و   2 شکل  به  توجه  با 
سیستم  نوع  ظاهری  شکل  مشاهده  با  می توان  آیا  چیست؟  در  الکترونیکی 

کرد؟ تعیین  را  جرقه 
سیستم جرقه الکترونیکی به جای واحد پالتین مجموعه الکترونیکی حسگر و 
عملگر قرار گرفته است. بدون بازکردن در دلکو تشخیص پالتینی یا الکترونیکی 

بودن بسیار دشوار و در برخی موارد غیر ممکن است. 

فکر کنید

کار کالسی
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 با توجه به فیلم آموزشی جدول زیر را کامل کنید.

جوابسؤال

حالتی  چه  در  پالتین  شمع  سر  در  جرقه  لحظه  ایجاد  در 
اول باز شدن قرار دارد؟

میل سوپاپ میل دلکو نیروی خود را از کجا می گیرد؟

 با توجه به فیلم آموزشی جدول زیر را کامل کنید.

شکل وظیفه نام قطعه

سنسور های روی  از  اطالعات   بررسی 
 ورودی و ارسال فرمان به عملگر های

مدار

الکترونیکی  کنترل  واحد 
)ECU( موتور

ترانسفورماتور  واقع  در  کویل 
افزاینده اي است که داراي دو سیم پیچ 
ثانویه مي باشد که وظیفه آن  اولیه و 
ده  باال حدود چند  ولتاژ  ایجاد جرقه 
و  کیلو ولت در سر شمع ها مي باشد. 
فرق آن با کویل هاي معمولي در این 
است که این قطعه از دو کویل تشکیل 

شده است. 

 کویل

تأمین برق مورد نیاز برای اجزای مدار 
بنزین،  پمپ  مانند  جرقه  و  سوخت 
انژکتور، کویل و ... از طریق رله دوبل 

تأمین می شود.    

 رله دوبل

سوئیچ برق اصلی مدار

کار کالسی

کار کالسی



134

 با توجه به فیلم آموزشی جدول زیر را کامل کنید.

جوابسؤال

تقسیم برق بین شمع ها چگونه انجام می شود؟
با استفاده از چکش برق در سیستم های جرقه قدیمی  
سیستم های  در    ECU و  دوبل  کویل  از  استفاده  و 

 ECU الکترونیکی و با استفاده از

برق مثبت و منفی کویل از کجا تأمین می شود؟
دلکو  به  کویل  خروجی  و  سوئیچ  از  کویل  ورودی 
متصل می شود )بهتر است عبارت مثبت و منفی را 

به کار نبریم(

دوبل  درکویل  آن  دور  تعداد  و  اولیه  سیم پیج  قطر 
چقدر است؟

معموالً قطر سیم پیچ اولیه در کویل های قدیمی  حدود 
1 میلی متر و تعداد دور های آن حدود 250 تا 350 

دور است 

قطر سیم پیچ ثانویه و تعداد دور آن در کویل دوبل 
چقدر است؟

معموالً قطر سیم پیچ اولیه در کویل های قدیمی  حدود 
1 میلی متر و تعداد دور های آن حدود 250 تا 350 

دور است

 اگر در سیستم هاي کویل دوبل یکي از کویل ها بسوزد چه اتفاقی می افتد؟
زوج شمع مربوطه به آن کویل کار نخواهد کرد. 

بیرون سیلندر می توان  برق حدود 200 ولت در  با جریان  به اینکه  توجه  با 
جرقه ایجاد کرد. بنابراین چه نیازی به استفاده از کویل برای باال بردن ولتاژ تا 

حدود چند ده کیلو ولت است؟
اوالً قدرت جرقه با ولتاژ 200 کم است و باید توجه داشت در اتاق احتراق با 

توجه به فشار کمپرس مقدار ولتاژ بیشتری برای جرقه زدن الزم است.

فکر کنید

کار کالسی

کار کالسی
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 با توجه به شکل های زیر چه تفاوتی بین انواع کویل ها وجود دارد؟

کویل وایردارکویل وایر سرخود

 

کویل وایر سرخود چندپارچه: برای هر 
شمع یک کویل

کویل تک برجک همراه با دلکو حتماً 
به شمع ها  برق  تقسیم  برای  دلکو  به 

نیاز دارد.   

سرخود  وایر  برجک  یک  دوبل  کویل 
نوعی کویل دوبل 

نوعی  یکپارچه  سرخود  وایر  کویل 
کویل دوبل 

کویل دوبل دوپارچه نوعی کویل دوبل کویل دوبل یکپارچه نوعی کویل دوبل
با قابلیت تعویض هر کدام از واحد ها 

انواع کویل های مورد استفاده در خودرو

 نقش ECU در سیستم جرقه چیست؟
تشخیص و تعیین زمان قطع شدن مدار سیم پیچ اولیه )زمان جرقه( 

فکر کنیددلیل استفاده از وایرهای مقاومتی و یا مقاومت قبل از شمع چیست؟

کار کالسی

کار کالسی
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با توجه به فیلم آموزشی، اجزای شکل زیر را کامل کنید.

اجزای شمع

زیر گرم و کدام یک سرد  از شمع های  باال کدام یک  به توضیحات  توجه  با 
می باشد؟

شمع گرم و شمع سرد

فکر کنید

ویژگی هایی که یک شمع باید داشته باشد چیست؟ فکر کنید

 با توجه به فیلم آموزشی جدول زیر را کامل کنید.

وظیفهموضوع

عایق الکتریکیقسمت چینی شمع

ایجاد مقاومت در مدار کاهش پارازیت مقاومت درونی شمع

اتصال و بسته شدن روی موتور قسمت رزوه دار بدنه شمع

محل ایجاد جرقهالکترود مرکزی و الکترود منفی

مسیر انتقال
حرارت

کار کالسی

مهره                                      مقاومت   الکترود مرکزی       نوک شمع

عایق چینی     آچار خور       واشر آب بندی    رزوه       الکترود بدنه

کار کالسی

سطح عایق
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1  عیوبی که در صورت خرابی شمع برای موتور رخ می دهد چیست؟
   لرزش موتور

   کارکرد نامناسب موتور
   تغییرات میزان آالیندگی 

2  بهترین نوع شمع برای خودرو چه شمعی است؟
براساس توصیه شرکت تولیدکننده خودرو 

و  مرکزی  الکترود  بین  جرقه  تولید  پالتینه  چند  شمع های  در  شما  به نظر 
است؟ چگونه  پالتین ها  از  هر یک 

آتش  جبهه  گسترش  نتیجه  در  و  می کند  پیدا  افزایش  جرقه زدن  احتمال 
می تواند باعث افزایش کیفیت احتراق و در نتیجه کاهش آالینده های خودرو 

شود. 

فکر کنید

 ECU جهت حافظه واحد

تغذیه حافظه + تغذیه مدت دار خروجی رله قدرت         

تغذیه حافظه + تغذیه اجزای مدار سوخت و جرقه 

عملکرد رله دوبل

در حالت سوئیچ بسته

در حالت سوئیچ باز

در حالت موتور روشن

کار کالسی

1   با توجه به فیلم آموزشی دو اصطالح زیر را تعریف کنید.
   رله اصلی: رله ای که جریان برق اصلی به رله قدرت و ECU  را کنترل می کند.

   رله قدرت: برق پمپ بنزین ـ انژکتور رله دوبل 

2   با توجه به فیلم آموزشی نمودار زیر را کامل کنید.

کار کالسی
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 با توجه به فیلم آموزشی اجزای شکل زیر را بنویسید.

نحوه کاربری چراغ تایمینگ

کرد؟  استفاده  نیز  دلکو  بدون  خودرو های  در  می توان  تایمینگ  چراغ  از  آیا 
چگونه؟

فکر کنید

کار کالسی



139

با توجه به فیلم آموزشی و راهنمایی هنرآموز جدول زیر را تکمیل کنید.

تصویرشرح تصویر

آزمایش سیم پیچ اولیه: 
راهنمای  از  استفاده  با  مقاومت  دقیق  مقدار 

تعمیرات استخراج شود.

آزمایش سیم پیچ ثانویه:
راهنمای  از  استفاده  با  مقاومت  دقیق  مقدار 

تعمیرات استخراج شود.
توجه: مقاومت سیم پیچ ثانویه در حد کیلو اهم 

است.

مربوط  پایه های  تعمیرات  کتاب  به  مراجعه  با 
آنها  و  یافته  را  ثانویه  و  اولیه  به سیم پیچ های 
مقاومت  و  اهمی  می کنیم  آزمایش  هم  با  را 
خوانده شده را با عدد کتاب راهنمای تعمیرات 

)یا نمونه کویل نو( مقایسه می کنیم.

راهنما  کتاب  براساس  سیم پیچ  مـقـاومت 
تعیین می گردد.    مطابق این شکل مقاومت بین 
2/2 → 1/4 در این تصویر حدود 7/33 کیلو 

اهم است.

کار کالسی
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چرا پالریته در کویل ایجاد می گردد؟ جهت زدن جرقه

در تست عملکردی کویل از رنگ و قدرت جرقه چه می فهمیم؟
به صورت کلی از شدت و رنگ جرقه به حدود قدرت جرقه مشخص می شود رنگ 
برای  می دهد  نشان  را  جرقه  بودن  قوی  عموماً  بنفش  رنگ  و  ضعف  قرمزعموماً 

استفاده شود، مناسب  ابزار  از  اندازه گیری دقیق حتماً 

با توجه به فیلم آموزشی، شکل زیر و راهنمایی هنرآموز به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

دیاگرام مدار اولیه پالتینیدیاگرام مدار ثانویه پالتینی

تصویر روبه رو منحنی جرقه پالتینی با الکترونیکی 
مقایسه شده است.

1ـ منحنی های اولیه است یا ثانویه؟
سوم(  قسمت  )نوسان  مدار  فرم  به  توجه  با 

منحنی سیم پیچ ثانویه است.
2ـ تفاوت منحنی ها در کجاست؟

نوسان  معموالً  جرقه  الکترونیکی  سیستم های 
بخش نهایی را ندارند

 
منحنی جرقه اولیه و ثانویه در سیستم دلکودار

استفاده کرد؟  را می توان در سیستم جرقه بدون دلکو  آزمایش پالریته  آیا   
چرا؟

فکر کنید

کار کالسی

کار کالسی

کار کالسی
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شکل زیر منحنی جرقه ثانویه در یک سیستم از نوع کویل دوبل را نشان می دهد. 
با راهنمایی هنرآموز به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1  چرا منحنی جرقه شمع 1 برعکس منحنی جرقه سیلندر 4 است؟
در سیستم جرقه کویل دوبل جهت جریان در یک شمع برعکس شمع متقابل است.

2   چرا گاهی حداکثر ولتاژ جرقه کمتر می شود؟
در سیلندر متقابل در کورس تخلیه جرقه می زند که به دلیل عدم وجود فشار در 

اتاق احتراق، جرقه با ولتاژ کمتری ایجاد می شود.

منحنی جرقه مدار ثانویه از نوع کویل دوبل

در خودرو هایی که برای هر شمع یک واحد کویل مجزا دارند آیا فرم منحنی 
جرقه متفاوت است؟

فرم منحنی جرقه تفاوت اساسی ندارد بلکه شیوه کنترل آن متفاوت است.

فکر کنید

عیب یابی با توجه به فرم منحنی جرقه

کار کالسی

با توجه به فیلم آموزشی، تصاویر جدول قبلی درخصوص بررسی مدار اولیه و ثانویه 
جرقه تحلیل مناسب را انجام دهید و زیرنویس تصاویر دیاگرام های معیوب شکل 

زیر را کامل کنید.

کار کالسی
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 با توجه به فیلم آموزشی و کمک از کتب سرویس و نگهداری خودرو، تعمیرات 
مکانیکی موتور و کمک هنرآموز، جدول شکل زیر را کامل کنید.

کار کالسی

کار کالسی

اثرات:  و  دالیل  ـ  آرام  دور  در   MAP مقدار حسگر  در  خطا 
الکترونیکی  اتصالی در مدار ـ مشکل در مدار  خرابی حسگر ـ 

ECU

خطا در مقدار حسگر مایع خنک کننده موتور ـ دالیل و اثرات: 
 .............. ECU خرابی حسگر ـ خرابی سیم کشی ـ خرابی

خطا در مقادیر زمان شارژ کویل ـ دالیل و اثرات: خرابی واحد 
ECU کویل ـ عملکرد نامناسب

خطا حسگر ناک ـ دالیل و اثرات: لرزش موتور 

بررسی سیستم جرقه با کمک دستگاه عیب یاب

 باتوجه به فیلم آموزشی و کمک هنرآموز جدول زیر را کامل کنید. )با فرض اینکه 
سیستم مکانیکی موتور سالمت باشد(

رفع عیبعلت عیبعیب

تعویض قطعات معیوبخرابی شمع، وایر، کویلریپ زدن

بررسی سیم کشی ـ تعویض قطعات معیوب ـ مشکل در ECU ـ خرابی کویل ـ وایر ـ شمعبدگاز خوردن
ECU تنظیم مجدد

بررسی سیم کشی ـ تعویض قطعات معیوب ـ مشکل در ECU ـ خرابی کویل ـ وایر ـ شمعمصرف زیاد سوخت 
ECU تنظیم مجدد
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 با توجه به فیلم آموزشی و راهنمایی هنرآموز زیرنویس تصاویر شکل 29 را کامل 
کنید. 

گشتاور سنجی اتصاالت خم شدن بیش از حد سیم

بررسی کانکتور اتصال بدنه نامناسب

نقشه  با  متناسب  وجود(  صورت  )در  دوبل  رله  کانکتور  در  منفی  و  مثبت  وجود  بررسی 
الکتریکی خودرو مربوطه

گشتاور سنجی )بستن( شمع متناسب با راهنمایی شرکت تولیدکننده شمع یا خودرو

ECU پاک کردن خطا و به روز رسانی

برخی نکات مهم در بررسی و رفع عیب بدون باز کردن

کار کالسی
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 با راهنمایی هنرآموز و کتاب تعمیر سیستم های برقی خودرو نمودار زیر را کامل 
کنید.

 با توجه به نمودار باال و کمک هنرآموز و اطالعات قبلی جدول زیر را کامل کنید.

سایر دستگاه های 
تأثیر سیستم جرقه روی تأثیر روی سیستم جرقهخودرو

سیستم مربوطه

تغییر در میزان مصرف کاهش یا افزایش ولتاژ جرقهسیستم سوخت رسانی

اثر منفی روی شمع در صورت سیستم خنک کاری
سیستم داغ می کندعمل نکردن سیستم خنک کاری

تغییر در میزان آالیندگیسیستم اگزوز

عدم تعیین زمان مناسب که عموماً سیستم مکانیکی موتور
استهالک موتور از میل سوپاپ فرمان می گیرند

 بررسی سیم کشی 
مدار الکتریکی

بررسی رله ها و فیوزهای
 مدار الکتریکی

بررسی قطعات
 مدار الکتریکی

کار کالسی

کار کالسی
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بـا توجه بـه فیلم آمـوزشی، کتاب سرویس و نگهداری و کمک هنرآموز زیرنویس
جدول شکل زیر را کامل کنید.

تنظیم فیلربررسی فیلر پالتین

 بررسی و تنظیم فیلر واحد پیک آپ

تعویض واحد اهنرباییبررسی خالصی میل دلکوبررسی خالصی بدنه دلکو

تعویض بررسی آوانس وزنه ای تعویض واحد پیک آپ
بررسی و تعویض واشر جهت لقی طولی 

میل دلکو

بررسی الکتریکی واحد پیکاپ

کار کالسی
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بررسی شمع بررسی خازن

بررسی آوانس استاتکیابزار مخصوص تنظیم دهانه شمع

استفاده از چراغ تایم بررسی و گشتاورسنجی اتصاالت مکانیکی 

برخی نکات مهم در باز کردن و بررسی و تنظیم دلکو
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 با توجه به فیلم آموزشی و کمک هنرآموز جدول شکل زیر را کامل کنید.

تصویرشرح تصویر

باز کردن کویل دوبل وایر سرخود یکپارچهباز کردن کویل دوبل دارای وایر 

تعویض رله دوبلباز کردن کویل وایر سرخود چندپارچه

تعویض سنسور دور موتور بررسی کانکتور ها 

بررسی مغزی سوئیچ باز کردن کانکتور سوئیچ

پس از بستن کویل دوبل کنترل نهایی به وسیله دستگاه عیب یاب

برخی نکات مهم در بازکردن اجزای سیستم جرقه

کار کالسی
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 با توجه به فیلم آموزشی و تصاویر شکل زیر جدول زیر را کامل کنید.

 

 1  2  3

 4  5  6

 بررسی عیوب متداول سیستم جرقه و سوخت از روی وضعیت الکترود شمع

کار کالسی
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واحد کار: عیب یابی و رفع عیب سیستم جرقه زنی بدون باز کردن اجزا 

123شاخص

بررسی ظاهری

 بررسی باتری و سیستم شارژ
 بررسی ظاهری اتصاالت و کانکتور ها 

 گشتاورسنجی اتصاالت
 بررسی رله سوئیچ فیوز...

 گشتاورسنجی شمع ها

از  استفاده  با  بررسی 
دستگاه های آزمایش 

 آزمایش عملگر ها 
 آزمایش حسگر ها 
 آزمایش شمع ها 

 آزمایش اهمی و ولتاژی مدار جرقه 
 استفاده  از دستگاه آزمایش آالیندگی 
در صورت  جلو  چراغ  از  استفاده   

نیاز به بررسی آوانس 
ECU به روز رسانی 

90% به باال70% به باال تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شدهسرعت انجام کار 

5S و زیست محیطی 
و اخالق حرفه ای

 رعایت موارد ایمنی فردی
 رعایت نکات زیست محیطی

 رعایت اصول 5S در زمان کار 

 رعایت نکات زیست محیطی
 رعایت اصول 5S در زمان کار 

)دانش آموزی  حرفه ای  اخالق  رعایت   
در طول کالس و زمان آزمون مانند نظم  ، 

پرهیز از تقلب...( 
کاری  )تخصص  حرفه ای  اخالق  رعایت   

مانند دقت در مراحل باز کردن و بستن،
 تعهد به اتمام مراحل کار،     تعهد به انجام 
زمان  و  کالس  طول  در  وظایف  تمامی 

آزمون و....(

شرایط کسب امتیاز     1: انجام 3 مورد کمتر از کلیه موارد 2
شرایط کسب امتیاز 2: انجام تمام موارد 2

شرایط کسب امتیاز 3: انجام حداقل 4 گزینه از موارد 3 عالوه بر موارد 2
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واحد کار: باز کردن اجزا و بررسی سیستم جرقه
 

123شاخص

بازکردن اجزای 
سیستم جرقه زنی 

 بررسی باتری و سیستم شارژ
اتصاالت  تمام  بررسی  و        بازکردن 

الکتریکی مربوط
جهت  جانبی  تجهیزات        بازکردن 

دسترسی به مدارجرقه 
 بازکردن اجزای سیستم جرقه زنی 

بررسی اجزای 
باز شده سیستم 

جرقه زنی 

 بررسی ظاهری اجزا 
 بررسی ولتاژی
 بررسی اهمی 

آزمایش  دستگاه  کمک  با  بررسی   
)آزمایش شمع(

90% به باال70% به باال تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شدهسرعت انجام کار 

5S و 
زیست محیطی و 
اخالق حرفه ای

 رعایت موارد ایمنی فردی
 رعایت نکات زیست محیطی

 رعایت اصول 5S در زمان کار 

 رعایت نکات زیست محیطی
 رعایت اصول 5S در زمان کار 

 رعایت اخالق حرفه ای )دانش آموزی 
مانند  آزمون  زمان  و  طول کالس  در 

نظم، پرهیز از تقلب...( 
)تخصص  حرفه ای  اخالق  رعایت   
کاری مانند دقت در مراحل بازکردن 
مراحل  اتمام  به  تعهد  بستن،  و 
در  تمامی وظایف  انجام  به  کار،     تعهد 

طول کالس و زمان آزمون و...(

شرایط کسب امتیاز  1: انجام 3 مورد کمتر از کلیه موارد 2
شرایط کسب امتیاز 2: انجام تمام موارد 2

شرایط کسب امتیاز 3: انجام حداقل 4 گزینه از موارد 3 عالوه بر موارد 2
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واحد کار: تعمیر و تنظیم و تعویض اجزای سیستم جرقه 

123شاخص

تعمیر اجزای 
سیستم جرقه زنی 

حسگر  تعویض  یا  تنظیم  و  سرویس   
دور موتور 

 تعویض شروع و وایر
 تعویض کویل دوبل

 تعویض رله دوبل و سایر اجزای مدار 
جرقه 

 تعویض سوئیچ 
 تعویض یا تعمیر دسته سیم 

ECU تعویض  

بستن و کنترل 
نهایی سیستم 

جرقه زنی 

 بستن اجزای سیستم جرقه 
 بستن تجهیزات جانبی 

 بستن اتصاالت الکتریکی 
 بررسی نهایی بدون استفاده از دستگاه و 

با استفاده از دستگاه 

90% به باال70% به باال تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شدهسرعت انجام کار 

5S و 
زیست محیطی و 
اخالق حرفه ای

 رعایت موارد ایمنی فردی
 رعایت نکات زیست محیطی

 رعایت اصول 5S در زمان کار 

 رعایت نکات زیست محیطی
 رعایت اصول 5S در زمان کار 

 رعایت اخالق حرفه ای )دانش آموزی 
مانند  آزمون  زمان  و  طول کالس  در 

نظم، پرهیز از تقلب...( 
)تخصص  حرفه ای  اخالق  رعایت   
باز  مراحل  در  دقت  مانند  کاری 
کردن و بستن، تعهد به اتمام مراحل 
در  تمامی  وظایف  انجام  به  کار،      تعهد 

طول کالس و زمان آزمون و...(

شرایط کسب امتیاز  1: انجام 3 مورد کمتر از کلیه موارد 2
شرایط کسب امتیاز 2: انجام تمام موارد 2

شرایط کسب امتیاز 3: انجام حداقل 4 گزینه از موارد 3 عالوه بر موارد 2


