
 

 

 کدام هر تشريح و خودرو استارت نواعا 

 

 

انواع استارت خودرو به انرژی ورودی به شکل گاز، هوا و جرقه جهت احتراق نیاز دارند تا خودرو روشن شود. سیکل احتراق است که 

 .ی شروع شود که به آن استارت گفته می شودیک موتور را روشن نگه می دارد و این چرخه باید از جای

استارت خودرو متشکل از یک موتور الکتریکی کوچک با یک آرمیچر است که به یک چرخ دنده به نام دنده استارت ختم می شود. فالیویل 

موتور و اتوماتیک تشکیل  موتور دارای یک چرخ دنده حلقوی است که دنده استارت به عنوان دنده محرک با آن درگیر می شود. استارت از

شده است و هنگامی که موتور استارت کار می کند، دنده استارت و فالیویل را می چرخاند و سیکل احتراق را شروع می کند. در ادامه به 

 .استارت خودرو، اجزاء، انواع و مشکالت استارت خودرو خواهیم پرداخت

را با اعطای مدرک بین المللی و بصورت عملی در گاههای مجهز برگزار می کند.  آموزش برق خودرو آموزشگاه فن آموزان دوره جامعه

آموزش نصب سیستم  ، آموزش نصب دزدگیر ماشین ، آموزش تعیمرات ایسیو همچنین دوره های کوتاهتر مرتبط با برق ماشین نظیر دوره

ای برگزار می کند. برای دریافت اطالعات مربوط به دوره ها  و ... را بصورت مجزا و تحت نظارت سازمان فنی و حرفه صوتی خودرو

 :تماس بگیرید. برای مشاهده سرفصلهای کامل دوره برق خودرو روی تصویر زیر کلیک نمایید 02166477300و مشاوره رایگان با شماره 

 

 چکیده مطلب :

 در. کند می تعیین را موتور نوع آن بودن جدید و قدیمی و نقلیه وسیله نوع به توجه با استارت موتورهای یا استارت مختلف انواع

 .است شده پرداخته استارت اجزای و خودرو استارت انواع معرفی به مقاله این
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 استارت خودرو
های برقی در خودرو کمی طول کشید تا طراحی و ساخته شوند. در ابتدا، بیشتر خودروها با دست و هندل زدن استارت استفاده از استارت 

دامه این یک روند دشوار و گاهی نیز خطرناک بود. شکستگی انگشت شست یا شکستگی مچ دست و... از حوادث های این می خوردند و ا

 .نوع استارت زدن در خودروها بودند

 

مکانیکی و برخی دیگر نیز از طناب هایی برای این کار استفاده می کردند.  بعد از آن برخی از خودروهای اولیه از تکنیک های استارت

 .حتی برخی از موتورهای اولیه باید با یک انفجار کوچک باروت، راه اندازی می شدند که این نوع نیز به نوبه خود خطرناک بودند
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ایند بودند. در برهه ای نیز از استارت های مکانیکی حتی زمانی که این روش ها منجر به خطر نمی شد، روش های استارت در کل ناخوش

تواند برای موتورهای کوچک استفاده شد. در یک استارت مکانیکی نیز مانند استارت موتورسیکلت که با پدال انجام می شد و هنوز هم می

 .تند، مناسب نبودندامروزی معنا داشته باشد، اما آنها به سرعت برای موتورهای خودرو که به سرعت در حال رشد هس

الزم بود روشی اختراع شود تا بتوان بدون خطر موتور ماشین را راحت تر روشن کرد. مهندسان سازننده کادیالک توسط هنری لیالند به 

ر کرد شروع به کا 1912عنوان رئیس در این تولیدی، اولین کسانی بودند که موتور استارت الکتریکی را توسعه دادند. این پروژه در سال 

 .به استفاده از هندل دستی ادامه داد 1919تر کرد. اما فورد تا سال  تر و در دسترسها رانندگی را برای افراد بیشتری ایمن  و اختراع آن

 دالیل کم شدن نور چراغ های خودرو چیست؟

 اجزای استارت خودرو و نحوه کار آن
موتورهای احتراق داخلی برای شروع کار به یک راه انداز یا انرژی خارجی نیاز دارند. برای چرخاندن میل لنگ و تامین انرژی برای 

 .ارت استفاده می شود. استارت بین محفظه گیربکس و فالیویل در ماشین ها نصب می شوندحرکت خودرو از است

 :قطعات اصلی استارت خودرو عبارتند از

 آرمیچر 

 کموتاتور 

 ذغال 

 سلونوئید یا اتوماتیک استارت 

 پالنجر 

 بالشتک 

 پینیون استارت یا دنده استارت 

 سیم پیچ 
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 انواع استارت خودرو
اندازی موتور احتراق داخلی که در خودروهای قرن نوزدهم رایج بود انواع استارت ها به مرور بعد از حذف هندل های دستی جهت راه 

 .میالدی نیز استارت ها تکامل یافتند 1912ایل دهه زمان معرفی شدند. از زمان اختراع استارت در او

 چند نوع مختلف استارت در طول تاریخ خودرو استفاده شده است. در کل یک استارت خودرو از دو بخش

 اتوماتیک استارت 

 و

 موتور استارت 

 .ستندتشکیل شده است و عملکرد کلی آنها همیشه یکسان است، اما از نظر مکانیزم عملکردی کمی متفاوت ه

در حال حاضر سه نوع استارت اصلی برقی، پنوماتیکی و هیدرولیکی هستند که بر حسب موتورهای استارت هم متفاوت در خودروها استفاده 

 .می شوند که در ادامه به معرفی آن ها و سایر انواع استارت می پردازیم

 .ه و قدیمی و جدید بودن آن نوع موتور را تعیین می کندانواع مختلف استارت یا موتورهای استارت با توجه به نوع وسیله نقلی

 علت باال رفتن آمپر موتور ماشین

 استارت برقی .1
و یک اتوماتیک استارت متصل به باالی  DC استارت های برقی در موتورهای بنزینی و دیزلی استفاده می شوند که از یک آهنربا یا موتور

تامین شده و پینیون یا دنده استارت را به چرخ دنده  DC ت می زنید، احتراق و جرقه زنی برقآن تشکیل شده اند. هنگامی که ماشین را استار

 .استارت روی فالیویل متصل می کند. اخیرا از استارت برقی و مغناطیسی بیشتر استفاده می شود

موتورهای استارت از نظر نوع موتور دائم و الکتریکی و از نظر مکانیزم به دو نوع ساده و گیبرکس دار تقسیم می شوند که برای تشخیص 

 .نوع موتور دائم یا الکتریکی باید استارت باز شود تا اجزاء آن مشخص شوند
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 .هسته آهنی یا کفشک و سیم پیچ یا بالشتک تشکیل شده استموتور آهنربای دائم دارای یک آهنربا دائم است و موتور الکتریکی از 

 :انواع مختلف استارت برقی عبارتند از

  .نوع اول دارای چرخ دنده سیاره ای هستند که این نوع از آهنربای دائمی برای ایجاد اتصال بین محور پینیون و آرمیچر استفاده می کند

 .رخیده و گشتاور بیشتری ایجاد کنداتصاالت مستقیم آن را قادر می سازد سریع تر چ

  آهنربا استفاده می کند. جریان مستقیم به آرمیچر منتقل می شود و مصرف انرژی را کاهش می دهد.  6تا  4نوع بعدی مگنت دائم است که از

 .عددی می تواند دائمی یا آهنربای الکتریکی نیز باشد 4عددی از نوع آهنربای دائمی بوده و نوع  6البته نوع 

  نوع بعدی کاهش دنده است. در این نوع استارت، یک چرخ دنده بین موتور و شفت تعبیه شده و قرار گرفته است. در حالی که سبک وزن

 .است، گشتاور باالتری نیز تولید می کند

 استارت پنوماتیکی .2
ار، کمپرسور هوا و توربین دنده ای است. استارت پنوماتیکی در موتورهای دیزلی و بنزینی سنگین استفاده می شوند که شامل مخزن فش

 .هنگامی که هوای فشرده از محفظه آزاد می شود، توربین و مجموعه چرخ دنده ها را در فالیویل می چرخاند

 استارت هیدرولیکی .3
و ایمن تر از انواع سیلندر استفاده می شوند. این موتورهای استارت بدون جرقه بوده  16تا  6استارت هیدرولیکی در موتورهای دیزلی با 

 .دیگری هستند که در باال ذکر شدند

 

سیستم استارت هیدرولیکی شامل پمپ ها، شیرها، مخازن، فیلترها و آکوموالتورهای پیستونی است. این موتورها قادر به تولید گشتاور باال 

 .توجه به دما هستندبدون 

 استارت اينرسی .4
استارت اینرسی معموال در وسایل نقلیه کوچک استفاده می شوند. دو روش برای جلوگیری از شکستن دنده استارت وجود دارد. در خودروهای 

گیرد. همانطوری که قرار میای روی محور موتور  شوند، پینیون یا دنده استارت مانند مهره های اینرسی نامیده میتر که استارت قدیمی 

شفت می چرخد، پینیون به جلو حرکت می کند و یک استاپ وجود دارد که پس از رسیدن به انتها آن را نگه می دارد و با چرخ دنده درگیر 

 .می شود. هنگامی که موتور شروع به چرخش می کند، حرکت بسیار سریع چرخ دنده استارت پینیون را به عقب می کشد

ع استارت مستقیم به موتور وصل نمی شود، بلکه به فالیویل ثانویه متصل می شود. هنگامی که سرعت فالیویل باال می رود، موتور این نو

تر  توانند بسیار کوچک های اینرسی می جدا شده و فالیویلی که هنوز در حال چرخش است به موتور متصل می شود. در نتیجه، استارت

 .مان زیادی طول بکشد تا آنها به سرعت باال برسندباشند اما ممکن است ز



 

 

 استارت های از پیش درگیر شده .5
برای کاهش خرابی چرخ دنده ها، استارت های از پیش درگیر اختراع شدند. در اینها، جریان از باتری، یک سلونوئید یا اتوماتیک استارت 

 .ریان دیگری موتور را راه اندازی می کندرا فعال می کند که دنده استارت را به بیرون هل می دهد، سپس ج

ود استارت های از پیش درگیر شده در اکثر موتورهای جدید استفاده می شوند. این نوع استارت ها با استفاده از آهنربا، پینیون را در جای خ

اطمینان از اینکه موتور استارت نگه می دارند تا از خارج شدن آن در حین چرخش موتور جلوگیری کنند. پینیون اینها یک کالچ برای 

 .موتور را به حرکت در می آورد نیز وجود دارد که یک طرفه است

 استارت کاهش دنده .6
کنند. در این نوع، دنده استارت مستقیما به آرمیچر متصل نیست. در های جدیدتر از فرآیندی به نام کاهش دنده استفاده می  برخی از استارت

یک چرخ دنده وجود دارد که یک چرخ دنده میانی را به حرکت در آورده و چرخ دنده ای را در پشت مجموعه عوض، در انتهای آرمیچر 

 .دنده استارت به حرکت در می آورد

در واقع دنده میانی امکان نسبت دنده مطلوب تری را فراهم می کند، به این معنی که پینیون سریعتر می چرخد و شارژ باتری کمتر تخلیه 

 .می شود

 استارت خودروهای سنگین .7
همان طوری که در انواع استارت های خودرو در باال و دسته بندی کلی به استارت های پنوماتیکی و هیدرولیک اشاره کردیم. با توجه به 

اینکه انواع مختلفی از وسایل نقلیه سنگین وجود دارد، انواع مختلفی از موتورهای استارت نیز طبیعتا برای این منظور طراحی شده است 

 .ل های مختلف متناسب با تولیدکنندگان می باشندکه دارای مد

 دلیل استارت نخوردن خودرو21 

 عالئم خرابی استارت خودرو کدام موارد هستند؟
استارت خودرو می تواند با گذشت زمان فرسوده شود. در صورت خرابی باعث ایجاد مشکل در راه اندازی موتور خواهید شد. بنابراین 

 .بروز عالئم خرابی استارت، آن را تعمیر کنید توصیه می شود به محض

قیمت استارت جدید نیز برای خودروها و مدل های مختلف می تواند متفاوت باشد. بعضی عالئم خرابی استارت خودرو در حالت کلی عبارتند 

 :از

 ایراد از باتری خودرو و خالی شدن آن 

 وجود مشکل در اتوماتیک استارت 

 تارتوجود مشکل در گیربکس اس 

 ایراد در سیم کشی استارت 

 شکستن دنده استارت 

 تمام شدن ذغال ها در بالشتک استارت 

 ایراد در آرمیچر استارت 

 قفل شدن موتور 

 و... 

 آموزش صافکاری آموزشگاه فن آموزان در دپارتمان اتومکانیک خود دوره های تخصصی ویژه ورود بازار کار و کسب درآمد نظیر دوره

را با نظارت  و... آموزش گیربکس ، آموزش نقاشی خودرو ، آموزش تعمیر موتور سیکلت ، آموزش جلوبندی سازی ، آموزش مکانیکی ،

سازمان فنی و حرفه ای و اعطای مدرک معتبر برگزار می کند. تمامی دوره ها در تعمیرگاههای اختصاصی و با امکان بازآموزی رایگان 

 .تماس بگیرید 02166477300ارائه می شود. برای دریافت مشاوره رایگان با شماره 
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