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  7هايما   خنك كننده موتورسيستم

  نكات مربوط به نگهداري سيستم خنك كننده 
  هشدارها 

  هنگامي كه موتور روشن است يا رادياتور گرم است از باز كردن درب رادياتور خودداري نمائيد تا از سوختگي
ناشي از ريختن  پاشش آب يا آسيب ناشي از بخار آب و آسيب هاي ناشي از سوختگي در امان مانده و در ضمن 

  . از آسيب رسيدن به موتور خود رو نيز جلوگيري نمائيد 
  در صورتي كه . تا هنگامي كه موتور خاموش نشده و كامال سرد نگرديده است عمليات تعمير را آغاز ننمائيد

با يك پارچه درب رادياتور را در جهت خالف عقربه . خودرو سرد شده باشد مي توانيد درب رادياتور را باز نمائيد 
  . ار آن تخليه شود و فشار آن كاهش يابد  رخانده و سپس به صورت معكوس بچرخانيد تا بخچي كمهاي ساعت 

 رادياتور را در جهت خالف عقربه هاي ساعت فشار داده و باز  پس از تخليه بخارات با يك پارچه ضخيم ، درب
  .نمائيد 

  مايع خنك كننده موتور 
   بررسي سطح  مايع خنك كننده موتور

. قرار داده داشته باشد  Lو  Fبررسي نمائيد كه ميزان مايع خنك كننده موتور در رادياتور بين دو نطقه مشخصه 
مي باشد ، ضمن باز كردن درب رادياتور با اضافه نمودن مايع   Lاگر مقدار مايع خنك كننده موتور كمتر از ميزان 

  . د برساني Lخنك كننده ، سطح مايع را به بيشتر از مقدار 

  بررسي مايع خنك كننده موتور 
با استفاده از هيدرومتر و ترمومتر مقدار چگالي يا جرم حجمي آب رادياتور و نيز ميزان دماي آن را اندازه گيري 

  : مشخصات مايع خنك كننده موتور بايد مطابق انچه كه در زير به عنوان مقادير مرجع داده شده است باشد . نمائيد 
 بودن ، آب را مايع خنك كننده به آن اضافه نمائيد در صورت درست ن .  

  مايع خنك كننده
  درصد به مقدار

جرم حجمي در دماي 
  درجه سانتيگراد 20

  مايع خنك كننده  آب

  1.054 35 65  -16دماي بيشتر از 
  1.066 45 55  -26دماي بيشتر از 
  1.078 55 45  -40دماي بيشتر از 
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  7هايما   خنك كننده موتورسيستم

  كنندهدماي حفاظت مايع خنك 

  

  . خلوط را نشان مي دهد ور افقي دما و نمودار درصد نسبت ممحور عمودي چگالي مح

  : توجه 

  از آنجائيكه الكل يا متانول يا مواد ضد يخ مشابه مي تواند منجر به آسيب زدگي قطعات  آلومينيوم موتور گردند
ايع خنك كننده با گليكول به عنوان تركيب اصلي ماز اين مواد در مايع خنك كننده استفاده ننمائيد و تنها از 

  .  استفاده نمائيد 
 در صورت وجود مواد معدني در آب قدرت خنك . آب سبك استفاده نمائيد  زدر مخلوط آب و ضد يخ تنها ا

  . كنندگي كاهش مي شابد 
  شود و فورا در صورت تماس محلول مايع خنك كننده با قسمت هاي نقاشي شده خودرو موجب آسيب رنگ مي

   .ن را با آب بشوئيد آ

  تعويض مايع خنك كننده موتور 
 .درب رادياتور را باز نموده و مايع خنك كننده را در ظرفي تخليه نمائيد  .1
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  7هايما   خنك كننده موتورسيستم

  

با آب تميز سيستم خنك كنننده را چند بار بشوئيد و اين كار را چند بار تكرار نمائيد تا آب كامال تميز  .2
 . گردد 

رسوبات و آب را تخليه نمائيد و ان را در جايي قرار دهيد كه در معرض هواي تازه در حين تميز كردن  .3
 .باشد و كامال خشك گردد 

 .شير تخليه را مجددا ببنديد  .4

بر طبق جدول مايع خنك كننده ميزان مورد نظر را انتخاب و به همان نسبت آب را ضد يخ مخلوط نمائيد  .5
به آرامي مايع خنك كننده را از درب ورودي به درون رادياتور بريزيد تا كامال پر گردد و سطح مايع بين . 
L  وF  قرار گيرد . 

  مايع خنك كننده
  درصد به مقدار

جرم حجمي در دماي 
  درجه سانتيگراد 20

  مايع خنك كننده  آب

  1.054 35 65  -16دماي بيشتر از 
  1.066 45 55  -26دماي بيشتر از 
  1.078 55 45  -40دماي بيشتر از 

  نسبت تركيب مايع ضد يخ

 .درب رادياتور را محكم ببنديد  .6

 . موتور را روشن كنيد و ده دقيقه آن را در دور آرام گرم نمائيد  .7

  :توجه 
  اگر مايع خنك كننده در مخزن ذخيره وجود نداشته باشد ، يا سطح مايع خنك كننده رادياتور بسيار پائين

پس از اينكه مايع خنك . باشد ، موتور را خاموش نمائيد تا از زياد شدن دماي بيش از حد آن جلوگيري نمائيد 
 . ن مايع خنك كننده اضافه نمائيد آكننده سرد شد دوباره موتور را روشن نمائيد و به ميزان مناسب به 

 : پس از گرم شدن مجدد موتور مراحل زير را انجام دهيد  .8
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  7هايما   خنك كننده موتورسيستم

 . گرم نمايئد  2500دقيقه رد دور موتور  5در حالت خالص موتور را براي مدت  )1(

اين . نگهداريد و سپس به دور آرام باز گردانيد  3000ثانيه در  6بعد از ان ، دور موتور را براي مدت  )2(
 . را چند بار تكرار نمائيد كار 

  . موتور را خاموش نمائيد  .9
 . پس از سرد شدن سطح مايع خنك كننده را برسي نمائيد  .10

  را تكرار نمائيد  9تا  5ايع باز هم پائين است دوباره مراحل ماگر سطح .  
  . بررسي نشتي مايع خنك كننده را انجام دهيد  .11

  نشتي مايع خنك كننده موتور بررسي
  .خنك كننده را بررسي نمائيد سطح مايع  .1
 .درپوش مخزن ذخيره را باز نمائيد  .2

  .تستر رادياتور را متصل نمائيد  .3

  : توجه 
  كيلو پاسكال افزايش يابد ، امكان آسيب شيلنگ و اجزاي ديگر و ايجاد نشتي  123هنگامي كه فشار به

   .وجود دارد 

  . فشار مخزن را به ميزان مشخص شده افزايش دهيد  .4

  كيلو پاسكال  123: فشار 

  

صورت بررسي نمائيد كه آيا در سيستم نشتي وجود  در غير اين. بررسي نمائيد كه آيا فشار ثابت مي ماند  .5
 دارد ؟ 
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  7هايما   خنك كننده موتورسيستم

  درپوش مخزن ذخيره 
  . درپوش مخزن ذخيره را بررسي نمائيد 

  هشدارها 
  هنگامي كه موتور روشن است يا رادياتور گرم است از باز كردن درب رادياتور خودداري نمائيد تا از سوختگي

ناشي از ريختن  پاشش آب يا آسيب ناشي از بخار آب و آسيب هاي ناشي از سوختگي در امان مانده و در ضمن 
  . از آسيب رسيدن به موتور خود رو نيز جلوگيري نمائيد 

  در صورتي كه . كه موتور خاموش نشده و كامال سرد نگرديده است عمليات تعمير را آغاز ننمائيد تا هنگامي
با يك پارچه درب رادياتور را در جهت خالف عقربه . خودرو سرد شده باشد مي توانيد درب رادياتور را باز نمائيد 

  . خانده و سپس به صورت معكوس بچرخانيد تا بخار آن تخليه شود و فشار آن كاهش يابد  چرهاي ساعت 
 رادياتور را در جهت خالف عقربه هاي ساعت فشار داده و باز  پس از تخليه بخارات با يك پارچه ضخيم ، درب

  .نمائيد 
  . درپوش مخزن ذخيره را به تستر متصل نمائيد  .1
  .د يمائفشار ثابتي را به ان اعمال ن .2
  .بررسي نمائيد كه آيا در مدت مشخص شده فشار ثابت باقي مي ماند  .3
  ثانيه ثابت باقي بماند درپوش مخزن سالم است  10اگر فشار در مدت . 

   كيلوپاسكال 122تا  94: فشار 
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  7هايما   خنك كننده موتورسيستم

  رادياتور 
  پياده سازي و نصب رادياتور 

  . كابل منفي سرباتري را جدا نمائيد  .1
  . مايع خنك كننده را تخليه نمائيد  .2

  . به بخش هشدارهاي نگهداري سيستم خنك كننده مراجعه نمائيد 
   .به بخش مايع خنك كننده ، تعويض مايع خنك كننده مراجعه نمائيد 

   .انجام دهيد  در جدول پياده سازي رامطابق مراحل ذكر شده  .3
  . مراحل نصب را بر عكس مراحل پياده سازي انجام دهيد  .4
  .مهره هاي نگهدارنده مربوط به براكت هاي چپ و راست را محكم ببنديد  .5

  9.8N·m~6.9: ميزان گشتاور 
  7.0N·m~5.0: گشتاور پيچ هاي نگهدارنده فن 

  

  لوله تغذيه آب  1
  لوله تخليه 2
  شيلنگ دو مخزن ذخيره  3
  شيلنگ يك مخزن ذخيره 4
  مجموعه لوله خروجي خنك كننده روغن 5
  مجموعه لوله ورودي خنك كننده روغن 6
  براكت سمت راست رادياتور 7
  براكت سمت چپ رادياتور 8
  كانكتور دسته سيم 9

  فن كمكي  10
  فن الكرتيكي 11
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  7هايما   خنك كننده موتورسيستم

  موتور فن خنك كننده 
  .موتور فن خنك كننده را بررسي نمائيد 

به قسمت سيستم ، بررسي باتري ، باتري مراجعه . (بررسي نمائيد كه آيا باتري كامال شارژ و سالم باشد  .1
  )نمائيد 

  .يك سر آمپر متر را به قطب مثبت باتري و سر ديگر آمپرمتر را به مثبت كانكور موتور فن متصل نمائيد  .2

  

  . بررسي نمائيد كه موتور فن به آرامي و به صورت پايدار و با جريان استاندارد به كار خود ادامه دهد  .3

  در صورت غير طبيعي بودن موتور فن خنك كننده را تعويض نمائيد .  
  : جريان استاندارد 

  10.0A [12V]—6.0: فن اصلي 
  8.0A [12V]—4.0: فن كمكي 

  پياده سازي و نصب موتور فن خنك كننده 
به قسمت رادياتور ، پياده سازي و نصب فن خنك كننده مراجعه . (فن خنك كننده را پياده سازي نمائيد  .1

  )نمائيد 
  .شرح داده شده در جدول پياده سازي نمائيد مطابق دستورات  .2
  . مراحل نصب را برعكس پياده سازي انجام دهيد  .3
   . سفت كنيد 6N.Mتا 3پيچ موتور را  .4

  
  پروانه فن خنك كننده 1
  موتور فن خنك كننده 2
  حفاظ فن خنك كننده 3
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  7هايما   خنك كننده موتورسيستم

  رله فن خنك كننده 
  پياده سازي و نصب رله فن خنك كننده 

  .كابل منفي باتري را جدا نمائيد  .1
  . فيوز فن خنك كننده را از جعبه فيوز اصلي در آوريد  .2
براي تست فيوز ، اهم متر را . (فيوزهاي فن خنك كننده را بررسي نمائيد با استفاده از اهم متر اتصال بين  .3

  )در حالت تست مقومت يا اهمي قرار دهيد
  .اگر اهم متر صدا داد نشان دهنده سالم بودن فيوز است و در غير اين صورت فيوز را تعويض نمائيد 

  . رله فن خنك كننده را از جعبه فيوز پياده سازي نمائيد  .4

  
  .استفاده از اهم متر اتصال بين رله هاي فن خنك كننده را بررسي نمائيد با  .5
  در صورت غير طبيعي بودن موتور فن خنك كننده را تعويض نمائيد .  
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