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فصل اول:  تعمیر آلترناتور و استارتر

عنوان مرحله کار: بررسی و رفع عیب بدون باز کردن اجزای سیستم شارژ

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

اجزای  ظاهری  بررسی 
سیستم شارژ

شدن  روشن  بررسی  ـ 
المپ شارژ خودرو 

ـ بررسی سالم بودن فیوز 
بودن  سالم  بررسی  ـ 

سیم ها و کابل ها 

باتری  بودن  سالم  بررسی  ـ 
از نظر ظاهری 

ـ بررسی سالم بودن سوییچ 
ـ بررسی ظاهری آلترناتور 

ــــــــــــــــــــــــــــ

بررسی به وسیله دستگاه 
ـ  عیب یاب، المپ شارژ 

تستر...

باتری  بودن  سالم  بررسی  ـ 
با کمک دستگاه های تستر و 

هیدرو متر 
ـ بررسی کامل آلترناتور توسط 

دستگاه تستر
از روی  ـ بررسی مدار شارژ 

نقشه مدار

و  شارژ  سیستم  عملکرد  بررسی 
عیب یابی با کمک نتایج اسیلوسکوپ 

)منحنی شارژ(

بیش از 90٪بیش از 70٪تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شده سرعت انجام کار 

5S و زیست محیطی و 
اخالق حرفه ای

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی
ـ رعایت اصول 5S در زمان 

کار 

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

ـ رعایت اصول 5S در زمان کار 
ـ رعایت اخالق حرفه ای )دانش آموزی 
در طول کالس و زمان آزمون مانند 

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

کالس و زمان آزمون و....(

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

شرایط کسب امتیاز 3: انجام تمامی موارد معیار سطح 2 + حداقل 4 مورد در سطح معیار 3
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عنوان مرحله کار: رفع عیب با باز کردن اجزای سیستم شارژ

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

جداکردن آلترناتور از روی 
خودرو 

ـ استفاده از کتاب راهنما 
ـ جداکردن اتصال منفی باتری

ـ جداکردن تجهیزات جانبی 
مرتبط با آلترناتور 

ـ جداکردن آلترناتور 

به  مربوط  خاص  نکات  مشاهده 
بازکردن از روی کتاب راهنما تعمیرات 

غیر از موارد ذکر شده در سطح قبلی

داخلی  اجزای  بررسی 
آلترناتور 

ـ بررسی اجزا از نظر ظاهر و 
بررسی مکانیکی )بلبرینگ ـ 

پوسته....(
الکتریکی  اجزای  بررسی  ـ 
)ذغال ـ رگوالتور ـ روتور ـ 

دیود...(

ـ رعایت ترتیب بستن اجزابستن اجزای آلترناتور
ـ بررسی نهایی پس از بستن 

ـ رعایت گشتاور بستن مطابق کتاب 
راهنمای تعمیرات 

بیش از 90٪بیش از 70٪تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شده سرعت انجام کار 

و  زیست محیطی  و   5S

اخالق حرفه ای
ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

ـ رعایت اصول 5S در زمان 
کار 

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

ـ رعایت اصول 5S در زمان کار 
ـ رعایت اخالق حرفه ای )دانش آموزی 
در طول کالس و زمان آزمون مانند 

نظمـ  پرهیز از تقلب...( 
)تخصص  حرفه ای  اخالق  رعایت  ـ 
کاری مانند دقت در مراحل بازکردن 
و بستنـ  تعهد به اتمام مراحل کارـ  
تعهد به انجام تمامی وظایف در طول 

کالس و زمان آزمون و....(

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

شرایط کسب امتیاز 3: انجام تمامی موارد معیار سطح 2 + حداقل 4 مورد در سطح معیار 3



43

فصل اول:  تعمیر آلترناتور و استارتر

عنوان مرحله کار: بستن و کنترل نهایی سیستم شارژ

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

ـ بستن آلترناتور روی خودرو بستن آلترناتور روی خودرو 
ـ بستن تجهیزات جانبی 

ـ بستن اتصاالت باتری 

ـ رعایت گشتاور بستن با استفاده از 
کتاب راهنمای تعمیرات

سیستم  نهایی  بررسی 
شارژ

ـ اندازه گیری ولتاژ شارژ
جریان  شدت  اندازه گیری  ـ 

شارژ 
شدت  و  ولتاژ  اندازه گیری  ـ 

جریان در حالت زیر بار

و  شارژ  سیستم  عملکرد  بررسی 
عیب یابی با کمک نتایج اسیلوسکوپ 

)منحنی شارژ(

بیش از 90٪بیش از 70٪تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شده سرعت انجام کار 

5S و زیست محیطی و 
اخالق حرفه ای

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

زمان  در   5S اصول  رعایت  ـ 
کار 

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

ـ رعایت اصول 5S در زمان کار 
ـ رعایت اخالق حرفه ای )دانش آموزی 
در طول کالس و زمان آزمون مانند 

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

کالس و زمان آزمون و....(

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

شرایط کسب امتیاز 3: انجام تمامی موارد معیار سطح 2 + حداقل 4 مورد در سطح معیار 3
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وظیفه، عملکرد، ساختمان و انواع دستگاه استارتر را شرح دهد.

انواع کابل و انواع مدارات استارتر را توضیح دهد.

روش استفاده از دستگاه استارت زن و روش استفاده از ابزار مخصوص را بیان کند.

نقشه خوانی مدار استارت )شماتیک و سیم کشی( را توضیح دهد.

ارتباط با سایر اجزا )الکتریکی: باتری، سوئیچ پدال و کمربند و... مکانیکی: موتور و...( را بیان کند.

روش بررسی زیربار و بدون بار استارتر روی خودرو و رفع عیب مدار راه انداز بدون باز کردن )محکم کردن کابل ها و 
اتصاالت( را شرح دهد.

عیب یابی و رفع عیب مدار راه انداز بدون باز کردن )چشمی و شنیدن صدا و رفع عیب مانند محکم کردن کابل ها و 
اتصاالت و...(. از دستگاه استارت زن استفاده کند و تکمیل چک لیست تعمیرات را انجام دهد.

روش پیاده کردن دستگاه استارتر از روی خودرو را بیان کند.

روش بازکردن اجزای استارتر و روش عیب یابی اجزای استارتر را توضیح دهد.

روش تعویض، تنظیم، بررسی و بستن اجزای استارتر را شرح دهد.

دستگاه استارتر را از روی خودرو پیاده کند.

اجزای استارتر را باز، بررسی و عیب یابی کند.

اجزای استارتر را تعویض، تنظیم و بررسی کرده و ببندد.

عملکرد استارتر را آزمایش کند.

روش نصب دستگاه استارتر بر روی خودرو را توضیح دهد.

دستگاه استارتر را بر روی خودرو ببندد.

اتصاالت دستگاه استارتر را بسته و بررسی نهایی آن را بر روی خودرو انجام دهد.

شایستگی تعمیر سیستم راه انداز خودرو واحد
 یادگیری2
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فصل اول:  تعمیر آلترناتور و استارتر

تجهیزات آموزشی )کالسیـ  کارگاهی(

کالس:
برنامه های  انیمیشن،  فیلم،  ـ  پروژکتور  ویدیو  ـ  آموزشی  تابلوی  ـ  درسی  کتاب 

نرم افزاری آموزشی، پوستر و ماکت آموزشی 

کارگاه: 
کتاب درسی ـ کتاب راهنمای تعمیرات ـ جعبه ابزار مکانیکی و ابزار مخصوص ـ 
خودرویـ  مولتی مترـ تست المپ و جعبه ابزار الکتریکیـ  دستگاه آزمایش استارت ـ 

دستگاه آزمایش باتری ـ هیدرومتر ـ دستگاه شارژر باتری 

3ـ بودجه بندی: 90 ساعت )برای هر دو واحد یادگیری(

هر جدول به صورت فعالیت روزانه براساس 8 ساعت )4 زنگ( در 7 جلسه طراحی 
شده و 4 ساعت )نیم جلسه( ارزشیابی نهایی می باشد. 

جدول بودجه بندی2

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری: انواع اجزای عملکرد 
سخنرانی، پرسش و پاسخ، کالسسیستم استارت

بحث کالسی، نمایش فیلم 
و انیمیشن و تصویر

مشاهده فعالیت هنرجو و 
هدایت

پاسخ به سؤاالت طراحی 
شده

انجام فعالیت کارگاهی

مشاهده  کتاب،  مطالعه 
فیلم های آموزشی و انجام 
در  شده  ارائه  تحقیق 

کالس عمـلی: مـحـل بـسـتـن و 
کارگاهآزمایش های  اولیه 

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

و  عیب یابی  روش  تئوری: 
رفع عیب بدون بازکردن از 

روی خودرو
سخنرانی، پرسش و پاسخ، کالس

بحث کالسی، نمایش فیلم 
و انیمیشن و تصویر

هنرجو  فعالیت  مشاهده 
و هدایت

پاسخ به سؤاالت طراحی 
شده

انجام فعالیت کارگاهی

مشاهده  کتاب،  مطالعه 
و  آموزشی  فیلم های 
شده  ارائه  تحقیق  انجام 

در کالس رفع  و  عیب یابی  عملی: 
عیب بدون بازکردن از روی 

خودرو
کارگاه
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کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

و  کردن  باز  روش  تئوری: 
سخنرانی، پرسش و پاسخ، کالسانجام آزمایش های قطعات

بحث کالسی، نمایش فیلم 
و انیمیشن و تصویر

مشاهده فعالیت هنرجو و 
هدایت

پاسخ به سؤاالت طراحی 
شده

انجام فعالیت کارگاهی

مشاهده  کتاب،  مطالعه 
فیلم های آموزشی و انجام 
در  شده  ارائه  تحقیق 

کالس
روی  از  بازکردن  عملی: 
خودرو و بررسی آزمایشات 

اجزا 
کارگاه

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری: روش بستن مجموعه 
استارت و بستن روی خودرو 

و کنترل نهایی
سخنرانی، پرسش و پاسخ، کالس

بحث کالسی، نمایش فیلم 
و انیمیشن و تصویر

مشاهده فعالیت هنرجو و 
هدایت

پاسخ به سؤاالت طراحی 
شده

انجام فعالیت کارگاهی

مشاهده  کتاب،  مطالعه 
فیلم های آموزشی و انجام 
در  شده  ارائه  تحقیق 

کالس عملی: بستن مجموعه استارت 
و بستن روی خودرو و کنترل 

نهایی
کارگاه

کارمکانموضوع

انجام کار محول شدهکارگاهارزشیابی پایانی

در خودروهای قدیمی روش روشن کردن موتور خودرو چگونه بوده؟
مانند برخی موتورسیکلت های امروزی یا برخی موتور های کوچک دارای هندل 

)استارتر مکانیکی( بودند.

فکر کنید
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فصل اول:  تعمیر آلترناتور و استارتر

روش عملکرد موتور استارتر

 با توجه به فیلم آموزشی و شکل 33 اجزای داخلی استارتر را نام ببرید.

برگرداننده فنر  4ـ  استارت  اتومات  بدنه  3ـ   پالنجر  2ـ  اتصال  صفحه  1ـ 
5 ـ دوشاخه استارت 6 ـ کالچ اور ران ) دور باال( 7ـ بوش 8  ـ جعبه دنده 9ـ آرمیچر

10ـ بالشتک 11ـ ذغال 12ـ بوش

کارکالسیبا توجه به )شکل 75 در کتاب درسی( و فیلم آموزشی جدول زیر را کامل کنید.

شکل 33ـ اجزای داخلی استارتر

شکلوظیفهقسمت 

آرمیچر

با  تقابل  در  مغناطیسی  میدان  ایجاد 
بالشتک و در نتیجه دوران آن، که در 
نهایت منجر به چرخیدن دنده استارت 

خواهد شد.

سیم پیچ های کالف

کارکالسی

کلکتور

1 2 3 4

6

7
89

11

12

10

5
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ایجاد میدان مغناطیسیبالشتک 

انتقال جریان برق به آرمیچرزغال

دنده استارتر
دنده استارتر همانند دنده واسطه عمل 
فالیویل  به  را  استارتر  نیروی  و  کرده 

منتقل می کند.

مجموعه اجزای استارت روی آن بسته بدنه استارت
می شود.

دوشاخه جلوبرنده دنده 
استارتر

حرکت دنده استارت

محافظ و دربرگیرنده اجزای استارت درپوش ها

بالشتک

کفشک
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فصل اول:  تعمیر آلترناتور و استارتر

انتقال جریان برق آمپر باال از باتری به اتوماتیک استارتر
موتور استارت 

کالچ یک طرفه

ـ انتقال نیرو از موتور استارتر به دنده 
در  فالیویل  دنده  به  نهایتاً  و  استارتر 

حالت استارت
ـ منتقل نشدن دور موتور به آرمیچر در 

حالت روشن بودن خودرو

با توجه به فیلم آموزشی و کمک هنرآموز جدول زیر را کامل کنید.

جوابسؤال

موقع  در  اتوماتیک  سیم پیچ  کدام  1ـ 
خارج  مدار  از  استارتر  موتور  چرخش 

می شود و به چه صورت؟

سیم پیچ کشنده. چون در لحظه اتصال پایه B  و 
از  کشنده  سیم پیچ  سر  دو  پتانسیل  اختالف   M

بین می رود 

2ـ روش جداشدن دنده استارتر از فالیویل 
از روشن شدن موتور به چه صورت  پس 

انجام می شود.

پس از رها کردن سوییچ، برق سیم پیچ نگهدارنده 
اتومات استارت قطع شده و فنر برگردان، پالنجر را 
به محل اولیه خود بر می گرداند که این کار باعث 
عملکرد االکلنگی دوشاخه استارت شده و در نهایت 

دنده استارت به عقب باز می گردد.

کارکالسی

چرا سیم پیچ های بالشتک به شکل تسمه می باشد.
با این کار ضخامت سیم افزایش پیدا کرده در ضمن با توجه به ساختار کفشک 

این روش می تواند فضای کمتری را اشغال کند.

فکر کنید

Mترمینال

ترمینال
B

Sترمینال



50

کارکالسی

کارکالسی

1 چرا نباید دور موتور به استارتر منتقل شود.فکر کنید
چون دور موتور روشن در کمترین حالت )دور درجاـ  دور آرام ( حدود 800 دور 
در دقیقه است که با توجه به نسبت انتقال بین دنده استارت و فالیول )حدود 
1 به 10 تا 1 به 18( موجود وی شود دنده استارت حدود 8000 دور به باال 
بچرخد که  این مقدار برای یاتاقان های )بوش( استارت بسیار زیاد است به همین 
دلیل احتمال گیرپاژ گردن آرمیچر زیاد بوده و در نهایت موجب سوخت سیوپیچ 

استارت خواهد شد. 
2 چرا جنس زغال ها در استارتر از ترکیب مس و گرافیت است.

افزایش مقدار درصد مس در ذغال توانای عبور شدت جریان آن را باال می برد.

با توجه به شکل 80 چه تفاوتی بین موتورهای استارتر سری ـ موازی ـ سری 
موازی ـ بالشتک طبیعی وجود دارد؟

موتور سری در دور پایین تری گشتاور مورد نیاز را تأمین می کند و مصرف شدت 
جریان باالیی دارد به عالوه اگر بدون بار این نوع موتور را روشن کنیم دور آن 

به مرور به شدت باال می رود. 
موتور موازی نسبت به سایر موتور ها در دور باالتری گشتاور مورد نیاز را تأمین 
می کند بنابراین به عنوان موتور استارت کاربردی ندارد. بیشتر برای استفاده در 

حالت های دیگر از این نوع موتور استفاده می شود. 
موتور آهنربای دایم به دلیل استفاده از آهنربای دایم به جای بالشتک ها دارای 
شدت جریان مصرفی بسیار کمتری نسبت به سایر انواع است. البته مشکل باال 
بودن دور نسبت به گشتاور مورد نیاز را نیز با کمک جعبه دنده )عموماً مکانیزم 
خورشیدی( برطرف می کنند. استارت خودرو های امروزی عموماً از این نوع موتور 

استفاده می کنند.

به شکل 34 توجه کنید. در مورد تفاوت آرمیچرهای زیر 
بحث کنید و نتیجه را در کنار تصویر یادداشت کنید.

شکل 34 ـ دو نوع آرمیچر موتور استارت
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فصل اول:  تعمیر آلترناتور و استارتر

1 سیم پیچ های کشنده و نگهدارنده را در شکل زیر مشخص کنید.

2 با توجه به شکل82 کتاب اصلی مسیر انتقال جریان در مدار فرمان را در نمودار 
زیر کامل کنید.

3 با توجه به شکل 85 مسیر انتقال جریان در مدار قدرت را در نمودار زیر 
کامل کنید.

 با توجه به فیلم آموزشی روش اتصال دستگاه استارت زن به خودرو به چه صورت 
می باشد. یک کابل به مثبت باتری و کابل دیگر ترجیحاً به بدنه موتور متصل شود.

آیا می توان برای اتصال باتری به استارتر از سیم معمولی استفاده کرد؟ چرا؟
موتور  نیاز  مورد  معمولی جواب گوی مصرف  از سیم  عبور  خیر. شدت جریان 

نیست.  استارت 

آیا دستگاه استارت زن می تواند شارژر باتری هم باشد؟
با توجه به عملکرد دستگاه استارت زن ها هم می توانند باتری را شارژ کنند اما 

معموالً از استارت زن های قابل حمل برای این منظور استفاده نمی شود.

  سوئیچ  باتری
سوئیچ حالت 
دنده خالصی  

S ترمینال
 اتوماتیک استارتر 

سیم پیچ 
بالشتک

سیم پیچ 
کشنده

 اتصال بدنه

دیسک ترمینال B کابل مثبتباتری
اتصال دهنده 

سیم پیچ 
بالشتک

M اتصال بدنه ترمینال 

فکر کنید

کارکالسی

کارکالسی

فکر کنید
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1 با توجه به فیلم آموزشی و راهنمایی هنرآموز شکل 35 را در حالت فعال شدن کارکالسی
استارت رنگ آمیزی)مثبت قرمزـ  منفی مشکی( کنید.

2 با توجه به شکل 84 کتاب اصلی جدول زیر را تکمیل کنید.

شکل 35 ـ مدار شماتیک استارتر 

نام نماد
نام نمادوسیله

نام نمادوسیله
نام نمادوسیله

نام نمادوسیله
وسیله

جعبه فیوز باتری
اینتر استارت سوئیچکالسکه ای

کانکتور
1070
IC20A  13V  BA

100
38
78

1070
100

1010 CAOO BB10 BBO O
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فصل اول:  تعمیر آلترناتور و استارتر

مسیر ارتباطی مدار استارتر را طبق نمودار زیر و با استفاده از شکل 88 کتاب درسی 
مدار سیم کشی استارتر را تکمیل کنید.

 پس از بحث کالسی و با راهنمایی هنرآموز، جدول زیر را در مورد اثرات متقابل 
سیستم های مرتبط با استارتر تکمیل کنید.

سیستم های 
خودرو

تأثیرات استارتر بر روی سیستم 
مورد   نظر

اثر سیستم بر روی 
استارتر

عبور امپ باال ممکن است موجب سوختن سوییچ
عمل نکردن استارتر سوییچ شود

عمل نکردن استارتر دشارژ شدن باتریـ  خراب کردن باتریباتری

ــــــــــــــ ــــــــــــــآلترناتور

عمل نکردن استارتر خوردگی دنده فالیویلموتور

عمل نکردن استارترــــــــــــــسوئیچ پدال

عمل نکردن استارتربی اثرکمربند ایمنی

سیستم مدیریت 
عمل نکردن استارترروشن نشدن موتور موتور

  CA 00 اینتر کانکتور سوئیچ
IC 20 A

10 AV اینتر کانکتور دسته سیم  
IC 02 C

دسته سیم 
 20 MOT

 اتوماتیک استاتر

 BB 00 جعبه فیوز باتری 
BB 10 کالسکه ای

 10 AV اینتر کانکتور دسته سیم   
 IC 20 C

E 020 اتصال 

1 اولین مرحله در آزمایش افت ولتاژ در مدار استارتر چیست؟
2 ابزار و لوازم مورد نیاز جهت انجام این آزمایش را نام ببرید؟

50P/B دسته سیم

کارکالسی

کارکالسی

کارکالسی



54

در تصاویر شکل 36 چه عملیاتی در حال انجام می باشد. با فعال کردن سوئیچ کارکالسی
استارت مقادیر افت ولتاژ محل های مشخص شده را بنویسید.

شکل 36ـ  اندازه گیری افت ولت مدار استارت

فیوز اصلی  

میکرو سوئیچ

حالت خالص

سوئیچ

 B ترمینال

 ST ترمینال
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فصل اول:  تعمیر آلترناتور و استارتر

در صورت باال بودن آمپر استارت شدت روشنایی چراغ سقف )در صورت روشن 
بودن( کم خواهد شد اما همه معایب را نشان نمی دهد. 

نتایج حاصل از آزمایش تحت بار را در جدول زیر با کمک هنرآموز تکمیل کنید.

اگر مقدار آمپر کشیده شده بیش از حد مجاز باشد )افت ولت(

دالیل

سفت بودن موتور

باال بودن غلظت روغن موتور

گیرپاژ بودن آرمیچر استارتر

اتصال کوتاه در اتومات استارت 

گیرکردن دنده استارت 

اتصال کوتاه یا بدنه شدن بالشتک ها و آرمیچر

آیا می توان معیوب بودن استارتر را با استفاده از نگاه کردن به نور چراغ سقف 
داد؟ تشخیص 

پس از مشاهده فیلم با راهنمایی هنرآموز زیرنویس تصاویر شکل 37، در 
مورد برخی نکات مهم مراحل بازکردن از روی خودرو را کامل کنید.

ـ جدا کردن اتصاالت باتریـ ابزار مناسب

کارکالسی

کارکالسی

کارکالسی
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کارکالسی

بازکردن مهره ترمینال B و کابل ترمینال جدا کردن ترمینال S استارتر 
مثبت باتری 

ـ جداکردن مجموعه استارت بازکردن پیچ های اتصال استارتر به موتور.

شکل 37ـ بازکردن استارتر از روی خودرو

مراحل انجام آزمایش بدون بار در یک استارتر را در شکل 38 با راهنمایی هنرآموز 
تکمیل کنید.

2ـ قطب مثبت باتری را توسط یک کابل به 1ـ بستن مجموعه استارت روی گیره مناسب 
ترمینال B اتوماتیک استارتر اتصال دهید.
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فصل اول:  تعمیر آلترناتور و استارتر

4ـ پس از نصب آمپرمتر ترمینال B اتوماتیک 3ـ آزمایش عملکرد استارت 
استارتر را به ترمینال S اتوماتیک وصل کنید 

تا موتور استارتر شروع به چرخش کند.

5ـ مقدار آمپر مصرفی و سرعت موتور استارتر را بررسی کنید و آنها را با مشخصات موتور 
استارتر مقایسه کنید.

شکل 38ـ مراحل انجام آزمایش بدون بار

نتایج حاصل از آزمایش بدون بار را در جدول زیر با کمک هنرآموز تکمیل کنید.

آمپر 
مصرفی

سرعت 
دالیلنتیجهاستارتر

کمبسیار زیاد
ـ مقاومت مکانیکی بیش از حد 

است

ـ خرابی بوش 
ـ تاب داشتن آرمیچر

ـ خرابی مجموعه خورشیدی استارتر
ـ تاب داشتن پوسته استارتر

ـ اتصال کوتاه شدن آرمیچر و سیم پیچ های بالشتک هاـ مقاومت الکتریکی کم است

چرخش ندارد
قطعی در مدارندارد

ـ قطع شدن سیم پیچ های بالشتک ها و آرمیچر
ـ کوتاه شدن زغال 

ـ ضعیف شدن فنر نگهدارندۀ زغال
ـ خرابی پایه های اتومات استارت 

ـ خرابی سیم پیچ کشنده و نگهدارنده

مقاومت الکتریکی بیش از حدکمکم
ـ اتصال ضعیف زغال و کلکتور

ـ اتصاالت استارتر بد است
ـ کثیف بودن یا سوختگی کلکتور

اتصال کوتاه سیم پیچ های آرمیچر را بررسی کنید.مقاومت الکتریکی کم استزیادزیاد

مقاومت الکتریکی زیاد استنداردخیلی کم
ـ سولفاته و اکسید شدن دیسک اتصال دهنده و کنتاکت های 

داخلی B,M اتوماتیک استارتر
ـ شل شدن اتصاالت

استارتر سالم استنرمالنرمال

کارکالسی
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پس از مشاهده فیلم با راهنمایی هنرآموز زیرنویس تصاویر شکل زیر در مورد کارکالسی
برخی نکات مهم مراحل بازکردن اجزای استارتر با بالشتک آهنربای موقت را 

کامل کنید.

ـ باز کردن اتصاالت اتومات استارتـ عالمت گذاری پوسته و درپوش

ـ باز کردن پیچ های اتصال درپوش به بدنه استارترـ خارج کردن اتوماتیک استارتر

ـ بیرون آوردن خار رینگیـ جداکردن آرمیچر از درپوش

شکل 39ـ روش بازکردن استارتر با بالشتک آهنربای موقت

فیلم آموزشی بازکردن اجزای استارتر با بالشتک آهنربای دائم
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فصل اول:  تعمیر آلترناتور و استارتر

پس از مشاهده فیلم آموزشی با راهنمایی هنرآموز زیرنویس تصاویر شکل زیر 
در مورد برخی نکات مهم مراحل بازکردن اجزای استارتر با بالشتک آهنربای 

دائم را کامل کنید.

ـ خارج کردن زغال ها از استارتر  موتور  ورودی  سیم  جداکردن   ـ 
M ترمینال

ـ باز کردن پیچ های درپوش جلو ـ خارج کردن درپوش

ـ بازکردن مجموعه خورشیدی ـ بررسی اتصاالت و پین ها

ـ بیرون آوردن آرمیچر  ـ جدا کردن بوش

شکل 40ـ نحوه بازکردن استارتر با بالشتک آهنربای دائم

کارکالسی
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تصاویر شکل 41 برخی از بررسی های الزم روی استارتر را نشان می دهد. با راهنمایی 
هنرآموز، زیرنویس تصاویر را تکمیل کنید.

ـ آزمایش اتصال بدنه بالشتک ها ـ بررسی وصل بودن سیم پیچ بالشتک

ـ آزمایش اتصال کوتاه آرمیچر توسط گرولر ـ بررسی وصل بودن سیم پیچ آرمیچر 

ـ آزمایش تاب نداشتن آرمیچر ـ آزمایش اتصال بدنه آرمیچر

کارکالسی

با توجه به فیلم آموزشی علت ارتعاش تیغ اره در زمان آزمایش آرمیچر توسط 
گرولر چیست؟

فکر کنید

چرخاندن آرمیچر 

تیغ اره 

دستگاه گرولر

پایه V شکل

آرمیچر

پایه V شکل

ساعت اندازه گیر

ohmmeter

continuity
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فصل اول:  تعمیر آلترناتور و استارتر

 بررسی ارتفاع کلکتور بررسی قطر کلکتور

بررسی اندازه زغال تمیزکردن ناهمواری های روی کلکتور

ـ بررسی عایق بودن پایه های زغال مثبت ـ بررسی فنر زغال

ـ بررسی خوردگی دنده استارت و فالیویل ـ بررسی خالصی دنده استارت

زغال

آزاد

جازغالی

جازغالی

length

فنر زغال
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ـ تنظیم فاصله بین دنده استارتر و متوقف کننده 
با کم و زیادکردن شیم های )واشر( بین اتومات 

و درپوش جلو

 ـ اندازه گیری فاصله بین دنده استارتر و
متوقف کننده دنده استارتر

 ـ بررسی نشیمنگاه بوش

شکل 41ـ برخی بررسی های استارتر

با توجه به فیلم آموزشی و راهنمایی هنرآموز زیرنویس شکل ها را کامل کنید.

ـ انتخاب هویه مناسب ـ استفاده از ابزار مناسب قبل و بعد از لحیم کاری

شکل 42ـ لحیم کاری زغال

کارکالسی

شکاف دنده
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فصل اول:  تعمیر آلترناتور و استارتر

عنوان واحد کار: بررسی و رفع عیب استارت بدون بازکردن اجزا 

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بررسی ظاهری مجموعه 
استارتر

ـ بررسی اتصاالت و کابل ها 
ـ بررسی عملکرد باتری
ـ بررسی سالمت موتور 

ـ بررسی ظاهری مدار الکتریکی 
استارت 

اتوماتیک  ظاهری  بررسی  ـ 
استارت

تشخیص عیب از روی صدای استارت 

بررسی مجموعه استارتر با 
ابزار مخصوص )تستر ها (

ـ بررسی آمپر مصرفی استارت 
در زمان عملکرد

ـ بررسی باتری با دستگاه تستر
ـ بررسی سوییچ با دستگاه 

ـ بررسی اتوماتیک استارت با 
مولتی متر

بیش از 90٪بیش از 70٪تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شده سرعت انجام کار 

و  زیست محیطی  و   5S
اخالق حرفه ای

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

زمان  در   5S اصول  رعایت  ـ 
کار 

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

ـ رعایت اصول 5S در زمان کار 
در  )دانش آموزی  حرفه ای  اخالق  رعایت  ـ 
طول کالس و زمان آزمون مانند نظمـ  پرهیز 

از تقلب...( 
کاری  )تخصص  حرفه ای  اخالق  رعایت  ـ 
ـ  بستن  و  بازکردن  مانند دقت در مراحل 
تعهد به اتمام مراحل کار ـ تعهد به انجام 
تمامی  وظایف در 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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عنوان واحد کار: رفع عیب با بازکردن اجزای استارتر

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بازکردن مجموعه استارت 
از روی خودرو

ـ جداکردن اتصاالت باتری 
ـ جداکردن اتصاالت الکتریکی

ـ جداکردن اتصاالت مکانیکی 
و خارج کردن موتور 

مشاهده نکات خاص مربوط به بازکردن از 
موارد  از  غیر  تعمیرات  راهنما  کتاب  روی 

ذکر شده در سطح قبلی

بازکردن و بررسی اجزای 
داخلی استارتر

ـ بازکردن اجزای استارتر
ـ بررسی اجزای استارت از نظر 

ظاهری و مکانیکی 
ـ بررسی اجزای استارت از نظر 

الکتریکی 

مشاهده نکات خاص مربوط به بازکردن از 
موارد  از  غیر  تعمیرات  راهنما  کتاب  روی 

ذکر شده در سطح قبلی

بستن اجزای استارتر و رعایت بستن اجزای استارت 
نکات مربوط به ترتیب بستن 

و گشتاور های مجاز 

بیش از 90٪بیش از 70٪تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شده سرعت انجام کار 

و  زیست محیطی  و   5 S
اخالق حرفه ای

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

زمان  در   5S اصول  رعایت  ـ 
کار 

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

ـ رعایت اصول 5S در زمان کار 
در  )دانش آموزی  حرفه ای  اخالق  رعایت  ـ 
 – نظم  مانند  آزمون  زمان  و  کالس  طول 

پرهیز از تقلب...( 
کاری  )تخصص  حرفه ای  اخالق  رعایت  ـ 
ـ  بستن  و  بازکردن  مانند دقت در مراحل 
تعهد به اتمام مراحل کار ـ تعهد به انجام 
تمامی وظایف در طول کالس و زمان آزمون 

و....(
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فصل اول:  تعمیر آلترناتور و استارتر

عنوان واحد کار: بستن و بررسی نهایی مجموعه استارتر 

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

ـ بستن استارت روی خودرو بستن استارتر روی خودرو 
ـ بستن اتصاالت الکتریکی 

ـ بستن اتصاالت باتری 

بستن  به  مربوط  نکات خاص  مشاهده 
از  غیر  تعمیرات  راهنما  کتاب  روی  از 

موارد ذکر شده در سطح قبلی

مجموعه  نهایی  بررسی 
استارت 

حالت  در  استارت  آزمایش  ـ 
زیر بار 

مجموعه  عملکرد  آزمایش  ـ 
استارت برای روشن کردن خودرو 

بیش از 90٪بیش از 70٪تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شده سرعت انجام کار 

و  زیست محیطی  و   5S
اخالق حرفه ای

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

زمان  در   5S اصول  رعایت  ـ 
کار 

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

ـ رعایت اصول 5S در زمان کار 
ـ رعایت اخالق حرفه ای )دانش آموزی در 
طول کالس و زمان آزمون مانند نظم ـ 

پرهیز از تقلب...( 
ـ رعایت اخالق حرفه ای )تخصص کاری 
مانند دقت در مراحل بازکردن و بستنـ  
تعهد به اتمام مراحل کارـ  تعهد به انجام 
زمان  و  کالس  طول  در  تمامی وظایف 

آزمون و....(
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