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 بسم اهلل ارلحمن ارلحیم
 )ویرایش اول(کتابچه راهنمای خرید شمع مناسب هایما

 آشنایی با شمع خودرو

دهد؟ در سیستم تولید قدرت خودرو یا همان موتور، انرژی کاری انجام میدقیقا چیست؟ و چه شمع خودرو خواهیم بدانیمحاال می

شود که با تشریح این در موتور خودرو ایجاد می وانفعاالتمکانیکی خودرو از طریق انرژی شیمیایی سوخت و انجام فعل

ها داخل سیلندرها وانفعاالت به اهمیت وجود شمع در خودرو پی خواهیم برد. مبنای کارکرد موتور خودرو حرکت پیستونفعل

از متراکم  شود. پسها و حرکت خودرو میاست، که این حرکت منجر به انتقال نیرو به سیستم انتقال قدرت و درنهایت به چرخ

ای است که این ترکیب را بسوزاند. ایجاد جرقه در ی احتراق، حال نوبت به ایجاد جرقهشدن مخلوط سوخت و هوا در محفظه

ها نقش بسیار حیاتی در عملکرد رو شمعشود. ازاینی مهمی است که توسط شمع انجام میزمان مناسب باقدرت باال وظیفه

 .خودرودارند

 هدهنداجزای تشکیل

جریان باال ی کارکرد آن، مثل حرارت و شدتشده است که با توجه به عملکرد و شرایط ویژهیک شمع از اجزای مختلفی تشکیل

نیاز است که از اجزایی باکیفیت ساخته شود. انرژی الکتریکی موردنیاز شمع برای ایجاد جرقه از طریق وایر دلکو به فیش وایر 

ی موتور شود. این عایق مانع از انتقال جریان به بدنهق سرامیکی به الکترود داخل شمع انجام میو سپس انتقال آن از مسیر عای

شود. ی موتور و مانع از عملکرد صحیح شمع میشود که اگر این قسمت سرامیکی شکسته باشد موجب انتقال جریان به بدنهمی

برای نصب شمع روی موتوراست که با توجه به نوع موتور  مهره قرار دارد که محل قرارگیری آچاردر قسمت میانی شمع یک

ترین قسمت شمع که کار ایجاد جرقه را بر عهده دارد الکترودهای مثبت تواند متفاوت باشد. اما مهمی این مهره میخودرو اندازه

یگری الکترود مثبت است که ی شمع متصل بوده و دارای جریان منفی است و دالکترودهایی که یکی به بدنه .و منفی شمع هستند

در بخش مرکزی شمع قرار دارد و قسمت کوچکی از آن از انتهای شمع بیرون زده و در مجاورت الکترود منفی قرارگرفته 

کاررفته شود نسبت به هم قرار دارند. جنس و آلیاژ بهی بسیار اندک که به آن گپ شمع گفته میفاصلهاست. این دو الکترود با یک

 .کننده کیفیت و طول عمر شمع استها تعیینالکترود شمع در ساخت

 

 :انواع شمع خودرو
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 .شوندها به دو نوع گرم و سرد تقسیم میها با توجه به طراحی موتورها، انواع مختلفی دارند. در حالت کلی شمعشمع

کنند، که این امر بیشتری در خود حفظ میزمان ها گرمای حاصل از احتراق را در مدتاین نوع از شمع )پایه بلند(: شمع گرم

های مانده از احتراقکه رسوبات باقیشود. درصورتیموجب سوختن رسوبات روغن و کربن حاصل از احتراق روی شمع می

تر و دمای ها در خودروهایی که موتورهایی با دور کمشوند. از این نوع شمعقبلی از بین نرود موجب ایجاد آسیب در شمع می

ها معموال بلندتر است ی این نوع شمعشود. پایهگویند استفاده میها سرد کارکرد میتری دارند که در اصطالح به آنولیدی پایینت

ی احتراق و در مجاورت ماند. به همین علت الکترودها دقیقا در داخل محفظهها باقی میزمان بیشتری درون آنو گرما در مدت

 .ی بعدی هستندی ایجاد جرقهتوجه به حرارت باالیی که دارند، در هرلحظه آمادهحرارت قرار دارند و با 

 

بعد از هر جرقه   های سرد به علت کوتاه بودن پایهشمع .های سرد نام دارندها، شمعنوع دیگری از شمعرد)پایه کوتاه(:شمع س

کنند. زیرا اگر راق زودرس در موتور جلوگیری میها از ایجاد احتدهند. این نوع شمعو احتراق، گرمای خود را از دست می

کند که شمع در دمای باال باقی بماند، در اثر مجاورت با گرمای موجود در پیستون، زودتر از حد مجاز جرقه و احتراق ایجاد می

در موتور  مرورزمان این احتراق زودرس موجب آسیب به قطعات و لرزششود. بهاین موجب پایین آمدن کیفیت احتراق می

 .شوندهای سرد در موتورهایی که کارکرد در دماهای باالیی دارند استفاده میشود. شمعمی

 

 

 

خوریم. جنس و شکل ها برمیها را از جهت نوع ساختاری و کیفیت بررسی کنیم به تعداد متنوعی از شمعاما اگر بخواهیم شمع

شود. در ها میها دارد که این موجب ایجاد تنوع در شمعای در کیفیت آنکنندهنقش تعیینها کاررفته در ساخت شمعالکترود به

 .ها به لحاظ کیفیت و ساختار بپردازیمخواهیم به معرفی انواع شمعاینجا می

رکزی با ها دارای الکترودی مهای موجود در بازار الکترودی از جنس نیکل دارند. این نوع شمعاغلب شمع :های نیکلیشمع

های جدیدتر برخوردارند کاررفته در ساخت الکترود، از مقاومت گرمایی کمتری نسبت به شمعشکل تخت بوده و به علت آلیاژ به

ها تعویض شوند. البته این زمان به نوع کیلومتر باید این نوع شمع 2۰۰۰۰تری دارند. عموما بعد از هر و طول عمر کوتاه

  .های جدیدتر باالتر استها از شمعرد. همچنین مصرف سوخت در این نوع شمعکارکرد موتور هم بستگی دا
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ها از الکترودهایی از جنس های پالتینیومی هستند. این شمعها به لحاظ جنس الکترودها شمعنوع دیگر شمع :های پالتینیومیشمع

دارد و از مقاومت گرمایی باالیی برخوردار است،  که این عنصر خاصیت ضد خوردگیبرند و با توجه به اینپالتینیوم بهره می

شود. گراد برآورد میدرجه سانتی 2۵۰۰برند که این میزان تا دمای میها از پایداری خوبی در برابر دما بهرهرو این شمعازاین

ها سوزنی شکل هستند عکیلومتر کارکرد موتور، نیاز به تعویض دارند. معموال الکترود مثبت این شم 1۰۰۰۰۰  همچنین بعد از

های نیکلی های پالتینیوم از قیمت باالتری نسبت به شمعشود. شمعزنی در موتور میکه موجب باال رفتن دقت و قدرت جرقه

ها به افزایش طول عمر قطعات موتور و بهبود کیفیت برخوردارند که باگذشت زمان متوجه خواهید شد که استفاده از این شمع

های ها نسبت به شمعمثل افزایش شتاب و کاهش مصرف سوخت منجر خواهد شد. پس استفاده از این نوع شمعکارکرد موتور 

 .تر استصرفهمعمولی به

 

 

از جنس پالتین در  شده است. همچنین یک نقطهها از جنس ایریدیوم ساختهالکترود مثبت این سری از شمع :های ایریدیومیشمع

ها شده است. چراکه شود که موجب افزایش طول عمر این نوع شمعکار برده میزنی بهمحل جرقهساخت الکترود منفی و در 

های ایریدیومی مقاومت دمایی باالتری نسبت به ی پالتین است و خواصی مشابه پالتین دارد. شمعایریدیوم فلزی از خانواده

های ایریدیومی هم معموال ل عمر باالتری برخوردارند. شمعها از طوهمین علت این نوع شمعهای پالتینیومی دارند و بهشمع

 .های پالتینیومی دارندزنی باال هستند و تقریبا کاربردی مشابه شمعدارای الکترود سوزنی با دقت و قدرت جرقه
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ای تک الکترودی هزنی باالتری به نسبت شمعها از کیفیت جرقهشاید برخی تصور کنند این نوع شمع :های چند الکترودیشمع

های تک الکترودی دارند، که در ادامه به ها تنها دوام و طول عمر بیشتری نسبت به شمعاما در حقیقت این شمع .برخوردارند

که ازآنجایی .رودزنی به دلیل دمای باال قسمت بسیار ناچیزی از الکترودها از بین میپردازیم. با هربار جرقهتشریح علت آن می

شود پس تنها یکی از ترین فاصله بین الکترود مرکزی و یکی از الکترودهای منفی ایجاد میهم در کوتاهرقه و آنتنها یک ج

ترین فاصله را با الکترود مرکزی شود. تا زمانی که این الکترود کمالکترودهای منفی در این جریان الکتریکی القایی درگیر می

که مقدار این خوردگی زنی را انجام خواهد داد. اما درصورتیاشد این الکترود کار جرقهداشته باشد و هنوز خوردگی زیاد نشده ب

کند. درنتیجه با از بین رفتن ی دو الکترود از هم زیاد شود الکترود دیگری که فاصله داشته باشد جرقه را ایجاد میزیاد و فاصله

ی انجامد تا الکترودها شکل اولیهطول میرنتیجه زمان بیشتری بهزنی خواهند شد. دیک الکترود، الکترودهای بعدی درگیر جرقه

 .خود را از دست بدهند و کیفیت شمع از بین برود

 

ی خنثی کردن نویزی کاررفته که وظیفهکیلو اهمی به ۵ها یک مقاومت سرامیکی در طراحی این نوع شمع :های مقاومتیشمع

های هده دارد. این مقاومت از ایجاد اختالل در امواج رادیویی در اثر تداخل جریانشود را بر عزنی ایجاد میکه در اثر جرقه
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تواند باعث اختالل در عملکرد رادیوی خودرو یا تلفن همراه شود. همچنین ممکن است کند. این نویز میالکتریکی جلوگیری می

 .موجب بروز آسیب به قطعات الکتریکی خودرو شود

 :یاد می دیم که چطور از سالم بودن شمع خود مطلع شوید حاال در این قسمت بهتون

بی شک به وسیله یک دستگاه آزمایش شمع بایستی آزمایش شمع صورت بگیرد)تحت شرایط عادی( البته یک راه دیگر هم وجود 

است که، زمانی کنند، و نحوه این آزمایش به این سبک دارد و آن این است که، موقع کار کردن موتور بر روی آن آزمایش می

کند، شما باید که، سر شمعها را دونه دونه )تک تک( به وسیله ی یک پیچ گوشتی به بدنه که موتور در جا و در دور آرام کار می

موتور متصل کنیم، زمانی که این امر محقق شد، به دور موتور و صدای موتور دقت خاصی کنید، اگر دور موتور و صدای 

داریم که باز هم اگر دور و صدای کند یا اینکه وایرها را از روی شمع بر میندید، همان شمع کار نمی موتور تغییر را بر خود

موتور تغییر نکرد، دقیقا اون شمعی که مبادرت به برداشتن وایرش کردیم، خراب می باشد، ضمنا این را هم بگم که، اگر دور و 

 .کندن رفت، شمع سالم است و بی شک خوب و موثر کار میصدای موتور تغییر کرد، یا موتور به حالت خاموش شد

 آموزش عیب یابی موتور با بررسی وضعیت شمع ها

شود. هر گونه دانیم شمع خودرو وسیله سوخت و ساز پیشرانه است و یک قطعه برقی در اتومبیل محسوب میطور که میهمان

سوزد و خودرو قدرت چرا که هم بنزین وارد شده به خوبی نمی تواند باعث ضرر و زیان راننده شود،ایراد در این قطعه می

مناسبی ندارد و هم اینکه از روی نسوختن مخلوط سوخت و هوا، موتور و خودرو دچار لرزش شده و استهالک قطعات باال 

اینه این قطعه به راحتی توان با معروند. اما این وسیله یک نشانگر بسیار مناسب از نحوه عملکرد پیشرانه نیز هست؛ یعنی میمی

 .به سالمت و یا مشکالت پیشرانه پی برد

به معنی این است که شمع برق مناسبی برای جرقه زدن  Knock شنیدن صدای ضربه در موتور خودرو یا اصطالحا حالت 1.

تواند ا ندارد. این مشکل میندارد. اگر به این شمع نگاه کنیم چینی آن شکسته است و پالتین سر شمع نیز اندازه استاندارد خود ر

به خاطر استفاده از شمعی با بازه حرارتی نامناسب برای این پیشرانه باشد ) هر شمع باید مناسب با دمای کارکرد پیشرانه 

ها یا اصطالحا آوانس شود (. از طرفی به خاطر زود جرقه زدن شمعها نوشته میانتخاب شود که در کاتالوگ خودرو و شمع

 .ور نیز ممکن است این اتفاق بیفتدبودن موت

تواند داشته باشد؛ یا سوخت دلیل می 2، اگر شمع خودرو دارای رسوباتی در سر خود شده و چینی رنگ زرد پیدا کرده است-2

را  چنین شمعی .خودرو کیفیت مناسبی ندارد و دارای ترکیبات سربی است و یا اینکه مدت زیادی را با دور باال رانندگی کرده اید

 .، تعویض آن استباید باز کرده و خوب تمیز کرد، هر چند که به خوبی قبل کار نخواهد کرد و بهترین راه حل

آید که سوخت و ساز اصال از این حالت به خاطر این به وجود می .هاستترین نوع شمعشمع دوده زده و سیاه شده، شایع3 .

ی ممکن است غلظت آن زیاد شده است که مصرف باال نشانه آن است. پس به نظر میزان نسبت هوا و بنزین، تنظیم نیست؛ یعن

های کابراتوری( های انژکتوری و چه ساسات دستی در خودرودنبال مشکل در ساسات خودرو ) چه حالت اتوماتیک در خودرو

 .کل را پدید آوردتواند این مشبروید. کثیف بودن فیلتر هوا نیز به معنی کم بودن نسبت هوا و سوخت است و می

باید  اگر با باز کردن شمع دیدیم که اصطالحا سر آن گچه زده است و خاکستر سفیدی همه اجزای نوک آن را پوشانده، .4

آید که بنزین بدون سرب کیفیت خوبی نداشته و از مکمل نیز مستقیم به سراغ کیفیت سوخت برویم. این حالت زمانی پیش می

مکمل مورد استفاده کیفیت خوبی نداشته است. برای حل این مشکل باید شمع را تمیز کرد و یا در صورت استفاده نکرده ایم و یا 

 .های شناخته شده موجود در بازار استفاده کردامکان آن را تعویض و از مکمل

ی که موتور به هنگام .ها یا اصطالحا چرب شدن آنها به معنی وقوع یک خرج بزرگ برای راننده استروغن زدن سر شمع 5.

شود و از آنجایی که دمای سوختن باال تری دارد، به همراه بنزین به افتد، روغن وارد اتاق محفظه احتراق میسوزی میروغن

نشیند. شمع در این حالت کامال روغنی و سیاه است و جرقه به خوبی های شمع میسوزد و مقداری از آن سر الکترودخوبی نمی

های گیت سوپاپ فرسوده شده و روغن از آن بندتواند از دو عامل باشد؛ یکی اینکه آبسوزی موتور می شود. روغنزده نمی

توانند روغن را از جداره سیلندر اند که نمیهای روغنی پیستون معیوب شدهشود و یا اینکه رینگکند و وارد سیلندر میعبور می

 .تر تعمیر اساسی کردسریع به خوبی پاک کنند. در این حالت باید پیشرانه را

های چینی دور آن سوختگی کمی دارد، یعنی اینکه عمر این شمع به و لبه اگر دیدیم الکترود میانی شمع خورده شده است.6 

پایان رسیده و باید زودتر تعویض شود. در این حالت به خاطر زیاد شدن فاصله الکترود و پالتین شمع، جرقه ضعیف است و 

 .مناسبی نداردموتور قدرت 

و ظاهرا عمل سوخت و ساز درون پیشرانه به خوبی صورت  بینیم که سر آن بنزینی استگاهی اوقات با باز کردن شمع می .7

زند و به خاطر خیس بودن سر شمع و جرقه نامناسب، پیشرانه به سختی روشن گیرد. در این حالت موتور خودرو ریپ مینمی
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ها و تنظیم بودن برق خودرو بپردازید. در سیستم جرقه زنی پیدا کرد که الزم است به کنترل وایر شود. پس باید مشکل را درمی

صورتی که مشکلی پیدا نشد به سراغ سیستم تزریق سوخت خودرو بروید. ممکن است کاربراتور شما مصرف سوخت باالیی 

ها گشاد شده اند که بنزین بیش از ست و اصطالحا سوزنپیدا کرده و ساسات آن نامیزان شده و یا انژکتور خودرو دارای نشتی ا

 .شودحد وارد موتور می

این یعنی وجود گرمای بیش از حد قابل تحمل  .اندممکن است دیده شود که سر شمع و پالتین و الکترود میانی ذوب شده 8.

کردن سیستم خنک کاری خودرو که پیشرانه را تواند علل زیادی داشته باشد مثل بد کار برای شمع خودرو. این گرمای زیاد می

شود جرقه یک شمع بیش از حد زیاد شود، آوانس بودن بیش ها از هم که باعث میرساند، برق دزدی وایربه دمای مطلوب نمی

یی با شود تا مقداری از سوخت قبلی درون پیشرانه باقی بماند و انفجارهااز حد پیشرانه و یا مصرف زیاد سوخت که باعث می

ها را از های مناسب استفاده کرد، وایربرای حل این مشکل باید از شمع .شدت بیش از حد تحمل شمع درون سیلندر اتفاق بیفتد

های مشکل درون سیستم خنک کاری مثل خرابی واشر سر سیلندر و ایراد در رادیاتور نظر برق دزدی چک کنید و به نشانه

 .بپردازید… و

در نتیجه این اتفاق جرقه نیز  .اندز معاینه شمع ببینیم که الکترود و پالتین سر شمع دارای حالتی نافرم شدهممکن است بعد ا 9.

ممکن است شمع قبل از بستن به خاطر رود و یا بیش از حد ضعیف است. پس اگر مشکل قبل از بستن دیده نشده بود )از بین می

تر کنید. شمع های کوتاهتر اقدام به تعویض شمع و استفاده از شمعچه سریع( هر ضربه خوردن دارای تغییر حالت شده باشد

خودرو با پیستون برخورد کرده و احتماال پیستون را نیز دچار شکستگی کرده است که با توجه به میزان آن، لرزش و صدای 

 .شودموتور نیز عوض می

 کیلومتر تعویض گردد. 22۵۰۰خودروی هایما هر شمع 

 .خودروی هایما تنفس طبیعی از نوع پایه کوتاه می باشدشمع 

( می باشند اما در 2000ccشمع های زیر فقط فعال مخصوص هایما تنفس طبیعی)

صورتی که شمع هایما توربو نیز از نوع پایه کوتاه باشد میتوان از شمع های زیر 

 استفاده نمود اما در کل برند شمع در هر دو یکی است:

 جهانی در لیست زیر هستند و از خرید برندهای متفرقه خودداری کنید: برندهای مناسب

1. Autolite 

2. NGK 

3. Champion 

4. Denso 

۵. Bosch 

6. Acdelco 

 حدالمکان شمع مورد نظر از نوع ایریدیوم و الکترود مثبت آن نیز سوزنی و از جنس ایریدیوم باشد.

 در ادامه چند عکس به همراه کد از شمع های مناسب را خواهید دید:
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 شمع فوق در سایت دیجیکاال موجود هستند. دو هر

 

 

 

 

 

 

 

 

 IFR6T11 93684 شمع خودرو ان جي کي مدل

 

 BKR6EIX-11 شمع خودرو ان جي کي مدل

 

هزار کیلومتر از تاریخ نصب )هر کدام که  25 ماه یا 12 مدت زمان گارانتي قطعه بمدت :شمع فوق شرایط گارانتي

 زودتر برسد(

 )در سایت اپکو موجود می باشد.(9۰۰1پایه کوتاه مدل  CHAMPION شمع جرقه زنی ایریدیوم مدل:
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 :2000CC))محل قرار گیری شمع هایما تنفس طبیعی

  محل قرار گیری شمع هایما توربو:

 

 

 یدارم دادرهم:هدنسیون

 MehrdadMor@:مارگلت


