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 خرید شمع خودرو

با کیفیت برای کارکرد درست خودرو بسیار اهمیت دارد. اگر شمع با اصل خریداری شود و بر  شمع خودرو خرید
روی موتور ماشین نصب شود نیازی به مرتب عوض کردن آن نیست. اما در نهایت این قطعه از جمله قطعات 

هر خودرو متفاوت باشد که باید بعد از طول عمر مفید آن تعویض گردد. این طول عمر برای مصرفی اتومبیل می
شود. اما قبل از آن بیاید به بررسی عملکرد و انواع شمع خودرو بپردازیماست که در ادامه مطلب به آن اشاره می . 

 شمع خودرو چیست؟
سازد. این قطعه یکی از عوامل مهم یکی از قطعات موتور خودرو است که عمل احتراق را ممکن می شمع خودرو

شود و عملکرد موتور با ایجاد جرقه در محفظه احتراق موجب احتراق سوخت می ودروشمع خ .کارکرد خودرو است
کندرا کامل می . 

با توجه به وظیفه ای که دارد و ساختار بخصوصش یکی از اقالم مصرفی خودرو است و نیاز است که  شمع خودرو
شود که موتور به درستی کار کند. یعنی قبل از خراب در زمان مشخصی تعویض گردد. این مسئله باعث می

باید این قطعه تعویض گردد شمع خودرو شدن . 

 نحوه عملکرد شمع ماشین
ولتاژ برق را زیاد کرده آن را به شمع منتقل می  کویل شمع خودرو از اجزا مختلفی تشکیل شده است بعد از اینکه

است افزایش یافته و ساختار گاز  کند و پس از این اتفاق جریان بین دو الکترود شمع که یکی مثبت و دیگری منفی
های درون سیلندر را تغییر می دهد با افزایش ولتاژ گاز های موجود در محفظه یونیزه می شوند و رسانای جریان 

ولت یا   25000  تا  12000  کند شمع ها به طور معمول به ولتاژی حدودالکتریکی شده و در محفظه ایجاد احتراق می
ا احتراق به طور صحیح انجام شودبیشتر احتیاج دارندت . 

 انواع شمع خودرو
هستند که هر کدام برای نوع خواصی از موتور خودرو ساخته شده اند   دارای انواع مختلفی شمع های خودرو

ها را شوند که همین مساله تنوع آنبر اساس فاکتورهای مختلفی تقسیم بندی می بندی شمع ماشینانواع تقسیم
ت. این فاکتورها عبارتند از؛باالتر برده اس  

 کد حرارتی 

 جنس الکترود 

 

 تعداد الکترود 
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 خرید شمع پراید

 
 انواع شمع از نظر کد حرارتی

کارش و مقاومت آن در برابر این  در واقع میزان حرارت موجود در آن در آخرین مرحله شمع خودرو کد حرارتی
 حرارت است. این دما باید به حدی باشد که ایجاد احتراق پیش از موعد نکند. یعنی شمع بتواند تا زمان یونیزه

مانع از رسوب شدن مخلوط گاز و شدن کامل گازها دما را کنترل کند. البته این توان باید در حدی باال هم باشد که 
 .سوخت روی الکترود شود

میزان حرارتی که شمع خودرو از  شود همزمان بیان کنندهنیز نامیده می  حرارتی شمع خودرو این شاخص که بازه
گذارند. کند است. عوامل زیادی در تعیین کد حرارتی شمع تاثیرمیموتور منتقل می داخل سیلندر به بدنه

شمع است. ساختار الکترود مثبت و قدرت هدایت حرارتی آن نیز از دیگر عوامل تاثیر  ها ابعاد پایهن آنتریمهم
شوند؛دسته تقسیم می ۳ها براساس این فاکتور به گذار این فاکتور است. شمع  

  خرید شمع خودرو 

 شمع سرد

دهند و به ها که از نوع پایه کوتاه هستند، حرارت را با سرعت بیشتر منتقل کرده و از دست میاین شمع
ورهای با دمای باال ها برای موتتر، کمتر در معرض دمای حاصل از احتراق هستند. این شمعکوتاه پایه  دلیل

دهندزنی و احتراق را با سرعت بیشتری کاهش میمناسبند و گرمای حاصل از جرقه . 
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گرمشمع نیمه  

بلندتر  های بلندتری نسبت به شمع سرد برخوردارند و توان انتقال حرارت کمتری دارند و پایهاین دسته از پایه
ها برای خودروهایی برد. این شمعزنی باال میدمای حاصل از جرقهاحتراق و  شان را با محفظهها، درگیری حرارتیآن

شوندکه موتورهایی با درجه حرارت حد وسط دارند استفاده می . 

 شمع گرم

بلندتری نسبت به دو نوع قبلی دارند و حرارت را کمتر منتقل کرده و بیشتر در معرض گرمای  ها پایهاین شمع
ها برای موتورهای با دمای پایین مناسبند تا با حفظ گرما، شوند. این شمعمیاحتراق هستند و در نتیجه گرمتر 

 .مانع از تشکیل رسوبات ناشی از احتراق روی الکترودهای خود شوند

زیادی برای خودرو ایجاد  تواند مشکالت اگر شمع خودرو با کد حرارتی مناسب برای خودرو انتخاب نشود می
از کند.. این مشکالت عبارتندمی : 

 خود احتراقی، پیش احتراق یا احتراق خود به خود

تواند منجر به عملکرد عکس موتور شود. به این معنی که پیش از باال آمدن پیستون، احتراق رخ این مشکل می
داده و در نتیجه پیستون به جای تالش برای باال بردن تراکم سوخت و هوا، با گازهای ناشی از احتراق پیش از 

کندشود که مشکالت زیادی برای موتور ایجاد مییر میموعد درگ . 

 خرید شمع دو پالتین

 انواع شمع از نظر تعداد الکترود منفی
تواند متفاوت باشد و گیرند میتعداد الکترودهای منفی که متصل به پایه هستند و اطراف الکترود منفی قرار می

که بر اساس   نامندهایی با تعداد الکترود منفی بیشتر از یک را چند الکترودی میمتغیر است. شمع ۴از یک تا 
ها قابل استفاده در هر خودرویی بته که این شمعشوند. التعداد الکترودها دو، سه و چهار زمانه خطاب می

های چند الکترودی نسبت به ها تاکید یا توصیه شود. طول عمر شمعنیستند و باید از سوی سازنده استفاده از آن
ها شود. اما این شمعها میهای منفی باعث تاخیر در خوردگی آنها بیشتر است، زیرا تعدد قطبتک الکترودی

ایای دیگری نیز دارندمعایب و مز  . 

ها قابل تنظیم نیست و در صورت های تک الکترودی هستند. گپ در آنتر از شمعاما این شمع ها گران قیمت
 خرابی باید تعویض شوند. مناسب برای هر موتور و خودرویی نیستند

شود. بازده گیرد و انتشار شعله نیز به خوبی انجام میها صورت میو مزیت آن این است که احتراق کامل توسط آن
یا کد حرارتی باالیی دارند. قادر به روشن کردن خودرو در هوای سرد به راحتی و سریع هستند. خوردگی الکترودها 

روداز نوع تک الکترودی پیش می زمان است و با سرعت کمترها یکنواخت و همدر این شمع . 

 انواع شمع خودرو از نظر ساختار و جنس الکترود مثبت
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های سوزنی نوک شوند. در شمعسوزنی و معمولی تقسیم می ها از نظر ساختار الکترود مثبت به دو دستهشمع
های معمولی الکترود مثبت با سر گرد دارندالکترود مثبت به شکل سوزن است و شمع . 

های معمولیعشم  

زنی را پایین ها دقت جرقهها از جنس نیکل است. سر گرد و تخت الکترود مثبت آنالکترود مثبت در این شمع
شود. این سوزی و باال رفتن مصرف سوخت میدهد که منجر به خامآورده در نتیجه کیفیت احتراق را کاهش می

ی دارند و مقاومت حرارتی باالیی نیز ندارندهای سوزنها همچنین طول عمر کمتری نسبت به شمعشمع . 

های سوزنیشمع  

انفجار حاصل از  دهند و شعلهزنی را دقیق و قوی انجام میشان، جرقهها به دلیل ساختار الکترود مثبتاین شمع
ت این شود. مزیها احتراق به صورت کامل در سیلندر انجام میها بزرگتر است در نتیجه به کمک آنزنی آنجرقه

ها کاهش مصرف سوخت، افزایش شتاب، کاهش صدا و لرزش و در نهایت عملکرد بهتر موتور و خصوصیت آن
شوندها خود از نظر متریال الکترود به دو دسته تقسیم میپایین آمدن استهالک قطعات آن است. این شمع . 

های پالتینیومشمع  

کند تا در دما که مقاومت حرارتی باالیی دارد. این آلیاژ کمک میها از پالتینیوم است مثبت این شمع آلیاژ الکترود
و دور موتور باال، افت ولتاژ و در نتیجه کاهش کیفیت جرقه رخ ندهد و احتراق در دورهای باال نیز کامل صورت 

ها از عمر مفید بیشتری نیز برخوردارندگیرد. این شمع . 

های ایریدیومشمع  

 

موجود در بازار هستند آلیاژ الکترود مثبت ایریدیوم و الکترود منفی  شمع خودرو ها که بهترین نوعدر این شمع
زنی را به همراه دارند. مقاومت حرارتی ایریدیوم نیز ین جرقهترپالتین است. این دو در کنار هم بهترین و دقیق
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شود. ترین احتراق با شمع سوزنی ایریدیوم تامین میها است. نتیجه اینکه کاملباالترین مقاومت در بین شمع
ها دارداین شمع همچنین طول عمر بیشتری نسبت به سایر شمع . 

ها است اما در نهایت باید دقت عمر، کد حرارتی و عملکرد آنهای سوزنی و معمولی در شمع های عمدهتفاوت
های سوزنی، شمعی داشت که نوع شمع خودرو با موتور و نیاز آن متناسب باشد و به دلیل کیفیت بیشتر شمع

کند و در نتیجه استهالک انتخاب نشود که برای موتور مناسب نیست، ایجاد مشکل و اختالل در عملکرد آن می
بردقطعاتش را باال میموتور و  . 

 شمع پراید یورو 4 : پیشنهاد ویژه

 شمع پایه بلند
شود. برای هر خودرو با توجه به از نظر طول پایه شمع به دو دسته پایه کوتاه و پایه بلند تقسیم می ع خودروشم

 : نوع موتور میتواند این شمع متفاوت باشد. شمع پایه بلند برای خودروهای

، پژو پارس 207، پژو ،6و  5تیپ  206پژو  TU5 405، پژو    SLXجک ، J5 دنده دستی، جک S3 انس، برلی   

H220برلیانس، H230 ، برلیانس   H320 ، برلیانس   H330 ، برلیانس کراس ، برلیانس   V5 ، رانا ، هایما 407، پژو   S5   ،
S7 هایما ، سیتروئن 2400، سوزوکی ویتارا   c5هیوندا ، I20 و I30 ،سراتو،پرادو، لندکروز ،H30  ، کراس ، هایلوکس

نتو ، سانتافه ، موهاوی، توسان ، اسپورتیج ، اپتیما ، سور  YF سوناتا  

 .مورد استفاده قرار میگیرد

 خرید انواع شمع تورچ

 

 طول عمر شمع ماشین
استاندارد برای اغلب خودروها بین شمع خودرو 80تا  40  هزار کیلومتر عمر مفید دارند. برخی شرکت ها شمع  

 هزار کیلومتر را تبلیغ می کنند اما در اصل این شمع ها فرسوده می شوند ولی با این حال 150هایی با طول عمر 
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کار خواهند کرد البته نه به خوبی روز اول. پیشنهاد میشود هر  اننیزهمچن  شمع ها مورد برسی هزار کیلومتر 30 
 .قرار گیرند

 برند های شمع خودرو
شمع خودرو یا شمع موتور برندهای مختلفی دارد که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. انتخاب بهترین برند 

شمع و نوع شمع خودرو دارد. برندهای مختلف از جمله تورچ ، ان جی کا ،  برای شمع خودرو بستگی به کیفیت
شمع بوش و دنسو برای شمع خودرو یا شمع موتور وجود دارند. به دلیل زیاد بودن شمع خودرو تقلبی در بازار، 

 .برای خرید شمع موتور اصل باید از فروشگاه های معتبر که ضمانت کیفیت دارند اقدام به خرید نمود

شمع خودرو قیمت  
از   توانید قیمت انواع شمع خودرو را کامال به روز مشاهده کنید و با قیمت مناسبمی 24در سایت همراه یدک 

به دلیل حذف واسطه ها بسیار مناسب  24بهترین برند ها خرید کنید. قیمت شمع خودرو در سایت همراه یدک 
 .بوده و با توجه به کیفیت محصوالت جزو به صرفه ترین موارد است

 خرید لوازم یدکی اصل
برای خرید و استعالم قیمت انواع لوازم یدکی خودرو از جمله شمع خودرو، وایر شمع و کویل و دیگر محصوالت با 

 .ضمانت اصالت کاال به صفحه فروشگاه ما مراجعه فرمایید

 شمع های موجود
ودرو پایه بلند ، شمع دو شمع خودرو پایه کوتاه ، شمع خ

4پالتین ، شمع پراید یورو  

 تورچ ، اتوالیت برند

 دارد ضمانت

 هزار کیلومتر 40 طول عمر
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