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گروه خودروسازی سایپا
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پیشگفتار:
کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران
خودروی سایپا  232تهیه و تدوین شده است.
امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب ،روش تعمیرات خودرو را
با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت ،رشد کیفی تعمیرات در کلیه
زمینهها حاصل گردد.
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد ،از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه
میکنند درخواست میشود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم
پیشنهادات در انتهای کتاب موجود میباشد) به مديريت طراحي و مهندسي خدمات شرکت سایپا یدک ارسال فرمایید.
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مشخصات

مدل و نوع
نوع روغن

Panasonic:
H12-Hydraulic
)(Three vane rotary
ATMOS GU10

ATMOS GU10

150+10

150+10

120

131

1800

2000

4.5

5.8

2.6

3.05

12 D.C

12 D.C

4PK

4PK

125

109

مقدار روغن ()cm3

کمپرسور

جابجایی گاز در هر سیکل ()cm3/rev

دور استاندارد ()rpm

ظرفیت خنک کنندگی ()kw
توان مصرفی ()kw

ولتاژ عملکرد ()V
نوع

پولی کمپرسور

w

قطرپولی ((mm

مشخصات

w

عنوان

جریان ()A

.ir

ولتاژ عملکردی ()V

ge

a
ar

مقاومت مبرد
)MPa (at 5 m/s

G

مقاومت هوا
)Pa (at 5 m/s

ar

ظرفیت )W (at 5 m/s

.C

نوع
کندانسور

دور فن کندانسور ()rpm

جهت چرخش فن کندانسور

حداقل ولتاژ شروع کار فن ()V

نامتوازنی فن ((gr.cm) )un balancing

نویز فن ()dB

جریان هوا فن m3/h

Foton: Swash feate

w

عنوان

7

جریان همسو

Min 10350
Max 120
Max 0.198

فن کندانسور

12
4.2
2700 ± 50
عقربه های ساعت
2.5
حداکثر 2

حداکثر 49

حداکثر 950 ± 50
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نمودار ظرفیت کندانسور ( )Wدر برابر سرعت هوا
()m/s
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نمودار مقاومت هوایی کندانسور ( )Paدر برابر سرعت
هوا ()m/s

نمودار حداکثر مقاومت مبرد کندانسور (Condenser
 )REF Resistanceدر برابر سرعت هوا ()m/s
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مشخصات

عنوان

R-134a

نوع

گاز

فوتون

مقدار ((gr

پاناسونیک

نوع

ON : 2.1±0.3
OFF : 2±0.2

فشار باال
((kgf/cm2

مشخصات الکتریکی

ON : 24±3
OFF : 32±2
 12V D.Cبا جریان 5A

نوع

مسدود کننده () Block Type

w

w

شیر انبساط

کمتر از 0.2
SW27 × 43

w

افت ولتاژ ((V

اندازه ((mm

580 ± 10

سوئیچ دوگانه فشار

فشار پایین
((kgf/cm2

مشخصات
عملکردی

سوئیچ دوگانه فشاری

670 ± 10

نویز ()dB

a
ar

جریان کاری ()mA

G

جریان قفل کردن ()mA

ar

ولتاژ عملکرد ()V

.C

عملگر هوای ورودی

.ir

مشخصات هسته اواپراتور

حداکثر 500
حداکثر 200
حداکثر 45

DC 15~10

ge

محدوده ولتاژ در حین کار ()V

12DC

نوع

تعداد لوله ها EA
گام پره ()mm

ابعاد هسته اواپراتور ()mm

ظرفیت خنک کنندگی ()W
افت فشار هوا ()Pa

مقاومت مبرد ()Mpa

دمای هوای ورودی ()˚C

فشار مبرد در ورودی و خروجی اواپراتور kgf/cm2

فنجانی ()cup type
18
4.3
224L × 335H × 74T
4450 ± 5%
حداکثر 230
حداکثر 0.3
27±3

1.96 ± 0.03
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اجزاء داخل اواپراتور

 -1درپوش باالیی اواپراتور
 -2درپوش پایینی اواپراتور
 -3قسمت باالیی واحد خنک کننده
 -4دمپر R/F
 -5مجموعه دمپر R/F
 -6عملگر هوای ورودی
 -7مجموعه اواپراتور
 -8ترموستات
 -9اسفنج ترموستات
 -10بست (کلیپ)
 -11پیچ M4×0.7×10L
 -12شیر انبساط
راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا  / 232سیستم تهویه مطبوع

 -13اسفنجی شیر انبساط
 -14پیچ دوسر رزوه
 -15اسفنجی پایه
 -16اسفنجی ورودی
 -17اسفنجی شماره  1واشر خروجی
 -18اسفنجی شماره  2واشر خروجی
 -19پیچ M4 × 16
 -20بست درپوش بزرگ
 -21مقاومت
 -22گیره
 -23پیچ توپی
 -24اسفنج سر

اطالعات کلی
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مدار الکتریکی سیستم تنظیم هوای ورودی کولر
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کانکتور عملگر هوای ورودی

.ir

مدار الکتریکی کانکتور تنظیم هوای ورودی کولر
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بخاری
مشخصات فن بخاری
SIROCO

نوع

Q150 ×75.0 H

اندازه

41 EA

تعداد تیغه های فن

2900 ± 300

دور فن تحت بار ()rpm

20 ± 5%

جریان تحت بار ()A

12

ولتاژ عملکرد ()V

4.8

گشتاور فن ()kgfCm

حداکثر 65

نویز فن ()dBA
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مشخصات موتور فن دمنده

مشخصات کانکتور اتصال موتور فن دمنده
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اجزاء داخلی بخاری

 -1محفظه بخاری  -چپ
 -2محفظه بخاری  -راست
 -3استوانه قرارگیری در وضعیت ()mode
 -4دمپر A/M
 -5موتور دمنده
 -6هسته بخاری
 -7اتصال وضعیت ()mode
 -8اتصال A/M
 -9هسته HC

 -10پیچ M4 × 16
 -11پیچ M4 × 12
 -12گیره
 -13گیره
 -14پین دسته
 -15غبار زدای چپ
 -16غبار زدای راست
 -17واشر
 -18پیچ M5 × 2
 -19گیره
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اجزاء کولر

5.3 ~ 8 N.m
12.2 ~ 15 N.m

5.3 ~ 8 N.m

5.3 ~ 8 N.m

w

w

5.3 ~ 8 N.m

w

5.3 ~ 8 N.m

ar

.C

5.3 ~ 8 N.m

12.9 ~ 19.3 N.m

.ir

AC002
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G

5.3 ~ 8 N.m

اجزاء و قطعات
 -1مجموعه کندانسور
 -2پيچ واشردار
 -3مجموعه فن
 -4پیچ با واشر فنری
 -5پیچ سر خزینه
 -6مهره
 -7خشک کن (دراير)
 -8تسمه
 -9شيلنگ فشار باال
 -10شيلنگ فشار پایین
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 -11پايه شيلنگ S/L

 -12لوله مايع
 -13کمپرسور
 -14پيچ ()M6×16
 -15پايه کمپرسور
 -16پيچ ()M15×35
 -17پيچ ()M8×5
 -18پيچ ()M6×30
 -19پيچ ()M6×30
 -20مهره فلنجي

28.7 ~ 43.1 N.m

اطالعات کلی
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گشتاور بستن:
گشتاور سفت کردن
)(N.m

توضیحات

موقعیت

Max

Min

اتصال براکت کمپرسور به بدنه موتور

43.1

28.7

اتصال کمپرسور به براکت کمپرسور

19.3

12.9

کمپرسور

اتصال فلنج فشار باال به کمپرسور
8

اتصال به بست
15

اتصال به کندانسور

شیلنگ S/L

5.3
کندانسور
اواپراتور

.ir

ge

اتصال به اواپراتور

G

اتصال براکت و بست

8

a
ar

ar

اتصال فلنج اواپراتور به اواپراتور

.C

اتصال فلنج فشار پایین به کمپرسور

لوله مایع

w

اتصال لوله مایع به خشک کن گیرنده

12.2

w

اتصال فلنج فشار باال به شیلنگ S/L

5.3

w

اتصال فلنج فشار باال به کندانسور

شیلنگ فشارباال
(خروجی کمپرسور)
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مدار سيستم کولر

 -1اواپراتور
گاز کولر حين تبخير در اواپراتور گرمای هواي اطراف را
جذب کرده لذا موجب کاهش دماي محيط مي گردد.
 -2جريان هواي خنک
 -3هواي محيط بيرون يا هواي گردشي داخل اتاق
خودرو
 -4فن اواپراتور
فن هوا را تحت فشار به اواپراتور مي دمد و ضمناً هواي
خنک را به داخل اتاق مي فرستد.
 -5شير انبساط
تبديل مايع مبرد توسط انبساط سريع به مايع کم فشار
با دماي پائين
مايع با فشار و درجه حرارت خيلي پايين
گاز با فشار و درجه حرارت پايين
راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا  / 232سیستم تهویه مطبوع

 -6کمپرسور
کمپرسور با استفاده از يک تسمه حرکت خود را از موتور
گرفته و فشار و دماي مبرد تبخير شده در اواپراتور را
افزايش داده و داخل کندانسور ميفرستد کالچ کمپرسور
چرخش آن را تامين مي کند.
 -7مخزن خشک کن
 -8فن کندانسور
 -9کندانسور
کندانسور در جلوي رادياتور نصب مي شود و گاز با
فشار و درجه حرارت باال در کندانسور به نقطه ميعان
رسيده سپس به مايع با فشار باال و درجه حرارت
پايين تر نسبت به ورودی تبديل مي شود.
گاز با فشار و درجه حرارت باال
مايع با فشار و درجه حرارت متوسط

سیستم تهویه مطبوع
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موارد قابل توجه به هنگام جابجايي کپسول گاز
 -1گاز  R134aبسيار فرار مي باشد .تماس يک قطره از
گاز کولر با پوست دست سبب ايجاد سرمازدگي موضعي
در آن مي گردد .لذا در هنگام جابجائي آن حتماً از
دستکش استفاده نمائيد.
 -2به منظور محافظت از چشمانتان به هنگام کار از
عينک ايمني استفاده نمائيد .در صورتي که گازکولر
با چشمانتان تماس پيدا کرد بالفاصله با آب تميز
چشمتان را شستشو نمائيد و نیز از دستتان با دستکش
محافظت نمائيد.
 -3کپسول حاوی گاز  R134aداراي فشار بسيار بااليي
مي باشد لذا هيچ وقت آن را در مکان گرم نگهداري
نکنيد و دقت نمائيد که درجه حرارت محيط نگهداري
کپسول حاوي گاز  R134aاز  52درجه سانتيگراد باالتر
نرود.
 -4از دستگاه نشت ياب گاز به منظور کنترل نشتي
سيستم کولر استفاده نمائيد .دقت نمائيد که گاز
 R134aدر تماس با شعله ،گاز بيرنگ سمي توليد
ميکند که بسيار خطرناک مي باشد.
 -5به منظور روغنکاري مدار سيستم کولر حاوی
گاز  ،R134aاز روانکارهاي توصيه شده براي اين امر
استفاده نمائيد در غير اينصورت امکان آسيب ديدگي
سيستم کولر بسيار باال است.
 -6روانکارهاي  PAGبا سرعت بااليي رطوبت را جذب
ميکنند لذا توجه به موارد احتياطي ذيل به هنگام
استفاده از اين روانکارها حائز اهميت مي باشد.
• به هنگام باز کردن قطعات مجموعه کولر از روي
خودرو بالفاصله بر روي قطعات درپوش قرار دهيد تا
مانع نفوذ رطوبت به داخل آنها شود.
• به هنگام نصب قطعات مجموعه کولر روي خودرو تا
زمان اتصال مجدد ،قطعات درپوش آن را باز ننمائيد.
• اتصاالت شلنگ ها و لوله هاي مدار کولر را بالفاصله
ببنديد تا مانع ورود رطوبت به مدار سيستم کولر شود.
• صرفاً از روانکارهاي توصيه شده استفاده نمائيد.
 -7در صورتيکه هر گونه تخليه گاز بصورت اتفاقي از
مدار کولر اتفاق افتاد قبل از انجام هر کاري محيط
کارگاه را تهويه کنيد تا گاز از محيط خارج شود.

17
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مواردقابلتوجهبههنگام تعويضقطعات سيستم کولر
 -1قبل از تخليه کامل مدار کولر هرگز اتصاالت را باز
يا شل ننماييد.
 -2محل بستن قطعات را بالفاصله با درپوش مناسب
ببنديد تا مانع ورود رطوبت يا گرد و خاک به داخل
مدار کولر شود.
 -3درپوش نصب شده بر روي قطعات باز شده مدار کولر
را تا زمان آماده شدن براي نصب مجدد باز نکنيد.
 -4قبل از نصب قطعات ،همواره از اورينگ هاي نو
استفاده نمائيد ،در ضمن قبل از نصب ،محل اتصال را با
روغن کمپرسور آغشته نمائيد.

5.3~ 8 N.m
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گشتاور سفت کردن:
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w

مواردقابلتوجهبههنگام تعويضقطعات سيستم کولر
اورينگ نو را از نظر هرگونه آسيب ديدگي کنترل کرده
و آن را با استفاده از روغن کمپرسور روغنکاري نموده،
سپس مهره را با ميزان گشتاور مشخص سفت کنيد.
 -1پين راهنما
 -2لوله نري
 -3لوله مادگي
 -4پيچ اتصال
 -5مهره

w
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نحوه محافظت از اتصاالت و شلنگ ها
• اجزاي داخلي سيستم کولر تا زماني که از مبرد بدون
رطوبت و روغن استاندارد استفاده شود در حالت تعادل
شيميايي باقي مي ماند ،بنابراين کثيفي ،رطوبت يا هوا
در مدار کولر اين تعادل را بر هم زده و سبب ايجاد
مشکالت و آسيب هاي جدي می گردد.
موارد احتياطي که بايد مورد توجه قرار گيرد :
 -1قبل از باز کردن مدار کولر ،تجهيزات مورد نياز را
در دسترس داشته باشيد تا از باز ماندن مدار به مدت
طوالني جلوگيري به عمل آيد.
 -2پس از باز کردن قطعات ،بالفاصله با استفاده از
درپوش روي قطعات باز شده را بپوشانيد تا مانع ورود
گرد و غبار و رطوبت به داخل اجزاء و قطعات سيستم
کولر شود.
 -3تمامي قطعات و اجزاي مدار موجود در انبار تا زمان
استفاده و نصب بر روي خودرو بايد با درپوش مناسب
پوشانده و آب بندي گردد.
 -4هنگام نصب لوله ها و اتصاالت ،از دفرمگي و خم
کردن آنها خودداري نموده ،از لوله مناسب استفاده
نمائيد.
کليه ابزار آالت تعمير و نگهداري سيستم کولر نظير
گيج هاي فشار ،شلنگ هاي تست را پس از استفاده
تميز و خشک نمائيد و در جاي مناسب نگهداري نمائيد
اصول مقدماتي سرويس نگهداري سيستم کولر
بازيافت گاز کولر
صرفاً از تجهيزاتی استفاده نماييد که مطابق با استاندارد
 SAE J2210بوده و قابليت بازيافت با گاز  R134aرا در
سيستم کولر داشته باشد.

19

احتياط
 گازکولر و بخارات روغن بعضاً باعث ايجاد سوزش دربيني ،چشم يا گلو مي شود.
 به هنگام اتصال دستگاه هاي سرويس نظير شارژگازکولر دقت الزم را بعمل آورده و از استنشاق گاز
کولر يا بخارات آن خودداري نمائيد .در صورت وجود هر
گونه نشتي احتمالي بالفاصله قبل از ادامه کار محيط
را تهويه نمائيد.
اطالعات اضافي در خصوص نحوه کار با دستگاه ها و
موارد ايمني را از سازندگان آن دريافت نمائيد.
AC007
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نحوةکاربادستگاههای مخصوص سرویس نگهداری
سیستم کولر
 -1شلنگ هاي فشار قوي و ضعيف دستگاه شارژ
بازيافت گاز کولر  R134aرا بر روي خودرو نصب نمائيد.
برای نصب به دفترچه راهنماي شرکت سازنده مراجعه
نمائيد.
 -2تخلیة گاز را با استفاده از سیستم ریکاوری
( )RECOVERYدستگاه انجام داده و تخلیة را تا
زمانیکه فشار داخل سیستم به صفر برسد ادامه دهید.
 -3شیر تخلیة روغن را باز کرده وپس از تخلیة کامل
روغن خارج شده ،میزان حجم روغن را اندازه گیری
کنید.
 -4با استفاده از پمپ وکیوم هوای داخل سیستم کولر
را تخلیه تا به خالء حداقل  0.8میلی بار برسید.
 -5به مدت  10الی  15دقیقه صبر کنید تا از آب بندی
سیستم مطمئن گردید .در صورتی که در طی این مدت
در گیجهای فشار تغییری مشاهده شد سیستم دارای
نشتی می باشد والزم است کلیة اتصاالت کنترل شده
وپس از رفع محل نشتی اعمال خالء را مجدد تکرار
کنید.
 -6پس از اطمینان از رفع نشتی واعمال خالء مجدد،
با استفاده از کپسول گاز و ترازو ،شارژ گاز را به اندازة
 )670±10( grبرای کمپرسور فوتون و )580±10( gr
انجام دهید.
 -7در صورتیکه در مرحله تخلیة گاز یا ریکاوری بخشی
از روغن کولر ازمدار خارج شد ،الزم است قبل از انجام
شارژ گاز ،به همان میزان روغن به داخل سیستم شارژ
نمائید.
 -8در هنگام تعویض قطعات کولر با توجه به جدول زیر
مقداری روغن به مدار اضافه کنید.

تست نشتی سیستم کولر
 روش اول:تست نشتی با استفاده از اعمال فشار گاز ازت
(نیتروژن) قبل از شارژ گاز:
 در این روش پس از تخلیة کامل گاز R-134aاز سیستم با استفاده از کپسول گاز ازت (نیتروژن) با
رگالتور مناسب به میزان حداکثر  10barفشار داخل
سیستم کولراعمال کرده وبا استفاده از کف صابون
وکنترل حبابهای احتمالی محل نشتی را پیدا کنید.
روش دوم:
تست نشتی با استفاده از سنسورهای نشانگر گاز
: R-134a
 در این روش پس از انجام شارژ گاز و روشن کردنکولر تمام اتصاالت را با استفاده از دستگاه های مجهز به
سنسور نشت یاب گاز  R-134aکنترل کرده و در صورت
وجود نشتی محل آن را بیابید.
روش سوم:
تست نشتی بوسیلة تجهیزات مجهز به المپ :UV
 در این روش پس از شارژ گاز  R-134aبوسیلة ابزارمخصوص چند سی سی از مایع آشکار ساز نشتی
( )DYEاز طریق شیر داخل سیستم کولر تزریق کرده
و پس از اینکه مدتی کولر کارکرد محل های نشتی را
بوسیلة تابش نور المپ  UVومشاهدة اتصاالت بوسیلة
عینک مخصوص پیدا کنید.

w
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میزان روغن افزودنی

قطعه تعویضی

 48گرم

اواپراتور

 8گرم

خشک کن (درایر)

 28گرم
 5گرم

کندانسور

لوله ها وشیلنگ ها
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 -1دماسنج
 -2دماسنج (دماي خشک -مرطوب)
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تست عملکرد
 -1مجموعه گيج را نصب کنيد.
 -2دور موتور را تا  2000rpmباال برده و سيستم
کنترل کولر را در حداکثر سرمادهي و باالترين سرعت
فن تنظيم کنيد.
 -3تمامي درها و پنجره هاي خودرو را باز کنيد.
 -4يک دماسنج در دريچه خروجي هواي سرد قرار
دهيد.
 -5يک دماسنج (دماي خشک -مرطوب) نزديک دريچه
ورودي هواي مجموعه قرار دهيد.
 -6کنترل نمائيد که فشار باالي گيج
در محدوده  1373 - 1575کيلو پاسکال
(  )14-16 kg/cm2, 199-228 psiباشد در صورتيکه عدد
فوق باالتر از حدمجاز باشد روي کندانسور آب بپاشيد
و در صورت پايين بودن عدد مذکور جلوي کندانسور را
بپوشانيد.
 -7دقت نمائيد درجه حرارت دماسنج در ورودي هوا
بين  25-35درجه سانتيگراد باشد.
 -8رطوبت نسبي را از روي منحني سايکرومتريک با
مقايسه دماهاي خشک و مرطوب دماسنج در ورودي
هوا محاسبه کنيد.

21
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 -9درجه حرارت دماسنج را در خروجی هوا اندازه
بگیرید و اختالف درجه حرارت بین دماسنج های
خشک و مرطوب را محاسبه کنید.
 -10محل تقاطع رطوبت نسبی و اختالف درجه حرارت
را در نمودار سایکرو متریک صفحه بعد بیابید .در صورتی
که محل تقاطع در محدوده مشخص شده نمودار قرار
گیرد عملکرد سیستم تهویه مطبوع مناسب است.
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منحنی سایکرومتریک باال توسط انجمن مهندسان گرمایش وسرمایش وتهویه ومطبوع آمریکا ( )ASHRAEتهیه
گردیده و در آن محدوده آسایش افراد را در یک محیط بسته مانند کابین خودرو نشان میدهد.
این محدوده بر اساس شرایط سرنشینان خودرو در حالت بی حرکت یا با فعالیت کم و با پوشش لباس نرمال و با
سرعت کم جابجایی هوا تهیه شده است.
همانطور که از منحنی مشاهده می شود دمای مطبوع در تابستان برای سرنشینان بین دمای  23الی  27درجه و
رطوبت نسبی بین  %30الی  %60می باشد.بنابراین شرط تایید یک سیستم کولر ،توانایی کولر در نگهداری دمای
کابین در چنین شرایطی خواهد بود.
باید دقت شود که انتخاب حداقل دما و رطوبت محدوده ( 23 ˚Cو  %30رطوبت) در طراحی کولر باعث افزایش
ظرفیت سرمایشی مورد نیاز خواهد شد و بالطبع نیاز به یک سیستم سرمایش گران قیمت تر و افزایش کار
کمپرسور و باالتر رفتن دمای آب رادیاتور و نهایتاً افزایش مصرف سوخت خواهد شد.
لذا در طراحی سیستم کولر خودرو همواره شرایط نرمال محدوده یعنی ( 25 ˚Cو  %50رطوبت) مد نظر می باشد
تا با یک هزینه متوسط سرمایش کافی برای سرنشینان کابین ایجاد کرد.

راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا  / 232سیستم تهویه مطبوع

سیستم تهویه مطبوع

www.CarGarage.ir

23

فلوچارت شارژ گاز

تخلیه گاز= ریکاوری
تخلیه روغن و اندازه گیری
حجم روغن خروجی
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آچار کشی و رفع
محل نشتی

توقف به مدت حداقل
 10دقیقه

w

اعمال خالء

خیر

G

ar

بررسی ثابت ماندن
فشار در گیج
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شارژ گاز

پایان

تایید
OK

کنترل تنظیم بودن
فشار در گیج ها

بله
تست نشتی به وسیله ی
دستگاه

خیر
رفع
محل نشتی
 OKتایید
عدم
Not
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عيب يابي
قبل از انجام هر گونه عمليات تعمير یا تعويض قطعات سيستم تهويه مطبوع ،از شارژ صحیح گاز کولر ،عملکرد صحيح
کمپرسور و جريان مناسب هوا در اطراف اواپراتور اطمينان حاصل نمائيد.
نمودارهاي عيب يابي ذيل مرجعي سريع به منظور شناسايي علل عملکرد نادرست سيستم مي باشد .در صورتيکه
نمودارهاي مذکور جهت رفع عيب موثر واقع نشود و عيب را بطور کامل قید نکرده باشد جهت دسترسي به جزئيات
بيشتر در خصوص سيستم مذکور به بخش مربوطه مراجعه کنيد ،پس از رفع عيب سيستم کولر را به طور کامل کنترل
نموده تا از عملکرد صحيح سيستم اطمينان حاصل گردد.
شرح عيوب و راه حل (شماره ها بيانگر ترتيب کنترل بازرسي مي باشد)

مبرد اضافه کنید

کنید
 -5کم بودن میزان تراکم در کمپرسور
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ترموستات
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تست عملکردي مدار کولر با استفاده از مانومتر
مقادير استاندارد
در يک سيستم کولر سالم و بدون نقص ،ميزان فشار
مدار ضعيف حدود  2±0.5کيلوگرم بر سانتيمترمربع و
ميزان فشار مدار قوي در حدود
 14-15.5کيلوگرم بر سانتيمترمربع مي باشد .اعداد ذکر
شده در حالتي است که دماي هواي ورودي در حدود
 30-35درجه سانتيگراد ،دور موتور  2000rpmو فن در
باالترين دور خود قرار دارد.
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 -نشتي گاز
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 مدار را کنترل و درصورت لزوم تعمير
نماييد.
 -گاز به کولر اضافه کنيد.

ge

 مقدار گازکولر را تا حد کاهشمطلوب در سيستم
سرمادهي،يخ
تنظيمکنيد.
زدگيکندانسور
 -لغزشتسمه  -تسمه را تنظيم کنيد.

.ir

 -1مقادير فشار در هر دو
سمت فشارقوي و فشار
ضعيفباالست.

.C

 -1مقادير فشار در هر
دو سمت فشار قوي و
فشارضعيفپاييناست.
 -2هواي خروجي از کولر به
اندازه کافي خنک نیست.

 -1مقادير فشار در هر دو
ضعيف
سمت فشارقوي و
 وجود هوا درباالست.
مدار کولر
 -2لوله فشار ضعيف خنک
نيست.

 مخزن خشک کن راتعویض کنيد.
 روغن را از نظر عدموجود ناخالصي
کنترل نماييد.
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راه حل
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جدول عيب يابي
عيب مشاهده شده

علتاحتمالي

مقادير خوانده شده از مانومتر

راه حل

ar

 مخزن خشک کن راتعويضکنيد.
 روغن را از نظر وجودناخالصيبررسي
نماييد.
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 معيوببودن -1مقادير فشار در هر دو
شيرانبساطو
سمت فشار قوي و فشار
مخزنخشک
ضعيفباالست
کن
روي
بر
زدگي
 -2شبنم و يخ
 عدمکنترللوله هاي فشار ضعيف
صحيحجريان
زياد است.
گاز در مدار
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 -1مانومتر فشار ضعيف
مقدار متغيري بين فشار
منفي و حالت عادي را
نشان مي دهد.

 رطوبت وروديبه شير انبساط - ،مخزن خشک کن را
تعويضکنيد.
در آن يخ زده
است.

w

 -1مانومترفشارضعيف،
 مخزن خشک کن وفشار منفي و مانومتر
شير انبساط را تعويض
فشار قوي ،فشار پايين را  -وجود گرد و
نمائيد.
غبار يا رطوبت
نشان مي دهد.
يخ زده در شير  -در صورت معيوب
 -2وجود يخ زدگي و شبنم
بودن خشک کن ،شير
انبساط
به
روي لوله هاي ارتباطي
انبساط را نيز تعويض
 نشتي گازمخزن خشک کن و شير
کنيد.
انبساط

 -1ميزان فشار در مدار فشار  -وجودنشتي
داخلي در
ضعيف ،باال و دو مدار
کمپرسور
فشار قوي ،پايين است.

 کمپرسور را تعويضکنيد.
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کالچ کمپرسور
کنترل ميزان لقي کالچ
 -1ميزان فاصله پولی با صفحه کالچ را با استفاده از
فيلر اندازه بگيريد.
ميزان استاندارد لقي 0/35 ~ 0/65 :ميليمتر
 -2ميزان لقي محيطي پولي را در سه نقطه اندازه
بگيريد.
 -3در صورت غيراستاندارد بودن ميزان لقي با استاندارد،
با استفاده از واشر (شيم) مناسب ،لقي را به حد استاندارد
برسانيد.
 : Aفيلر
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عملکرد کالچ
قطب مثبت باطري را به سوکت کمپرسور و قطب منفي
باطري را به بدنه کمپرسور متصل نماييد.
صداي کليک نشان دهنده عملکرد صحيح کالچ
کمپرسور ميباشد.

w

AC0012

روغن کمپرسور
با توجه به اينکه روغن کمپرسور عالوه بر روانکاري ،در
کل مدار نيز جريان دارد در صورت وجود هر گونه نشت
گاز و يا تعويض هر يک از قطعات مدار کولر ،به ميزان
روغن کسر شده از مدار ،روغن اضافه نمائيد.
مقدار استاندارد روغن 150 :سي سي (که بخشی از
این روغن در مدار کولر و مابقی در کمپرسور باقی می
ماند)
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 -2روغن کمپرسور را تخليه نمائيد.
 -3ميزان روغن تخليه شده را اندازه بگيريد .اگر مقدار
آن از  70سي سي کمتر باشد نشان دهنده نشتي جزئي
در مدار مي باشد لذا تست نشتي را در محل اتصاالت
انجام دهيد و در صورت نياز قطعات معيوب را تعمير يا
تعويض نماييد.

w

نحوه نگهداري روغن
 -1روغن کمپرسور بايد عاري از هر گونه رطوبت ،گرد
و غبار و براده هاي فلزات باشد.
 -2روغن کمپرسور را با روغن هاي ديگر مخلوط نکنيد.
 -3ميزان رطوبت روغن کمپرسور هنگام تماس طوالني
با هواي محيط افزايش مي يابد ،لذا پس از استفاده
بالفاصله درپوش روغن را ببنديد.
 -4مناسب تر است روغن کولر در ظروف فلزی با آبندی
مناسب نگهداری شود.
کنترل و افزودن روغن به کمپرسور
به منظور اضافه کردن روغن به کمپرسور ،ميزان روغن
را مطابق مراحل ذيل کنترل نمایيد:
 -1موتور را خاموش کرده ،گازکولر را تخليه کنيد و
کمپرسور را از روي خودرو باز کنيد.

AC0014

.ir

 -4روغن را از نظر عاری بودن از هرگونه ناخالصي
کنترل کرده و کمپرسور را طبق شرايط زير پر کنيد.
الف  :در حالتي که روغن تخليه شده تميز باشد.
ميزان روغن
تخليه شده

عملکرد

بیشتر از 70CC

سطح روغن در حدعادي مي باشد لذا به
همان مقدار تخليه شده روغن اضافه کنيد.

کمتر از 70CC

سطح روغن پايين مي باشد لذا تا  70سي
سي روغن اضافه کنيد.

ب  :در حالتي که روغن آلوده به براده فلزي يا هر
گونه مواد ديگري است ،مخزن خشک کن را تعویض
کرده وروغن کمپرسور را نیز تخلیة کرده وروغن تازه
جایگزین نمائید.

AC0015
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کنترل هاي دستي سوئیچ فشار
سوئيچ دوگانه فشار:
سوئيچ فشار داراي دو حد باال و پائين فشار مي باشد
و هنگامي که فشار گازکولر از حداکثر و يا حداقل
تعريف شده ،خارج گردد موجب قطع عملکرد کمپرسور
مي گردد.

AC0016
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حد باال

24 ± 3

32 ± 2

ar

حد پائین

2.1 ± 0.3

2 ± 0.2

.C

مشخصات
عملکردی

ON
kg/cm2

OFF
kg/cm2

w

w

w

محدوده عملکرد
 -1سوئيچ دوگانه فشار
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کمپرسور در خودرو مجهز به سيستم فرمان
هيدروليک
 -1پولي پمپ فرمان هيدروليک
 -2پولي کمپرسور
 -3پولي ميل لنگ

.C

w

w
E

ar

پياده و سوار کردن
 -1در خودرو با فرمان هيدروليک ابتدا پيچ هاي
 A,B,Cو سپس پيچ تنظيم  Dرا شل کرده و تسمه
کولر را در آوريد.
-2گاز کولر را تخليه نمائيد.
 -3لوله هاي ورودي و خروجي (فشار قوي و ضعيف)
را از کمپرسور جدا نماييد.
 -4سوکت برق کمپرسور را قطع کنید .پیچهای E
را باز کنید.
 -5کمپرسور را پياده نماييد.
 -6جهت سوار کردن ،عکس روش پياده کردن اقدام
نماييد.
گشتاور مورد نياز جهت سفت کردن پیچ 12/9-19/3
نيوتن متر می باشد.
( 1/2 – 1/9کيلوگرم متر)

w

AC0019

E

AC0020

.ir

ge

a
ar

G

E

E

راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا  / 232سیستم تهویه مطبوع

سیستم تهویه مطبوع

www.CarGarage.ir

32

کندانسور
بازديد
 -1پره هاي کندانسور را به لحاظ گرفتگي و يا آسيب
ديدگي کنترل نماييد .در صورت گرفتگي آن را با آب
تميز بشوئيد و با هواي فشرده خشک کنيد .در صورت
مشاهده هر گونه خميدگي ،با استفاده از پيچ گوشتي يا
انبردست قسمت هاي خميده شده را به آرامي به حالت
اول بازگردانيد.
 -2برای پیاده کردن کندانسور تمامی پیچ های اتصاالت
را باز نمائید سپس محل اتصاالت کندانسور را به لحاظ
عدم وجود هرگونه نشتي کنترل نمائيد ،در صورت نياز
آن را تعمير يا تعويض نماييد.

AC0022
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AC0021

فن کندانسور
 -1فن کندانسور را به لحاظ عملکرد صحيح آن کنترل
کنيد.
 -2کانکتور متصل به فن را بررسي کنيد.
 -3مطابق شکل روبرو عملکرد صحيح موتور
فن کندانسور را با استفاده از ولتاژ باطري کنترل کنید.

AC0023
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مخزن خشک کن (رطوبت گير)
بازديد
 -1با استفاده از دستگاه نشت ياب گازکولر ،درپوش
بااليي مخزن و محل اتصاالت را از نظر وجود هرگونه
نشتي کنترل نماييد.
 -2موتور را در دور آرام و در حالتي که کولر روشن
است قرار دهيد دماي لوله هاي ورودي و خروجي
مخزن خشک کن را کنترل نماييد .اگر اختالف دما بين
لوله هاي ورودي و خروجي زياد است مخزن خشک کن
را تعويض کنيد.
 : Aمخزن خشک کن
AC0024

AC0025
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برای پیاده کردن مخزن خشک کن ،ابتدا پیچهای لوله
گاز کولر را باز کرده سپس مخزن را از کندانسور جدا
کنید.
توجه
 -1کليه محل هاي اتصال را سريعاً ببنديد تا مانع ورود
رطوبت از خارج به داخل سيستم کولر شويد.
 -2درپوش هاي روي قطعات (مخزن خشک کن و
اتصاالت) را تا زمان آماده شدن جهت نصب ،جدا نکنيد.
 -3در صورتيکه مخزن خشک کن تعويض شده است به
ميزان  8سي سي روغن به کمپرسور اضافه کنيد.
 -4باید در نظر داشت که ذرات مواد رطوبت گیر وفیلتر
های موجود در خشک کن پس از مدتی استفاده وشارژ
مجدد گاز خاصیت خود را از دست داده وباید خشک
کن تعویض شود.
 -5پس از وکیوم نمودن مدار کولر ،آن را شارژ نموده
ودر انتها عملکرد صحیح کولر را بررسی کنید.

A
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ترموستات
بازديد سنسور
ترموستات دماي اواپراتور را تشخيص داده و براساس آن
رله کمپرسور را قطع مي کند تا از يخ زدگي اواپراتور
جلوگيري کند.

ترموستات

محدوده عملکرد
دمایي (سانتيگراد)

روشن

4.5

خاموش

1

AC0027

.ir

تنظيم نبودن ترموستات
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بازديد ترموستات
 -1موتور را روشن نماييد.
 -2کولر را روشن نمائيد.
 -3با استفاده از اهم متر ،ترمینال های  1و  2ترموستات
را اندازه گیری کنيد و از وصل بودن آن ها اطمینان
حاصل کنید.

w

AC0026

در هنگام روش شدن كولر وقتي كه كليد سلكتور فن
اواپراتور در وضعيت  1قرار مي گيرد ترموستات دائماً
كمپوسور را خاموش و روشن مي كند .اين عمل به دليل
جلوگيري از انجماد رطوبت هوا در سطح اوپراتور صورت
مي گيرد .در صورت تنظيم نبودن ترموستات ممكن
است دو حالت پيش آيد.يعني اينكه زمان قطع و وصل
ترموستات خيلي كوتاه شود و ديگر اينكه ترموستات
هيچگاه كمپرسور ا قطع نكند به نحوي كه كمپرسور
دائماً كار كند در حالت اول ممكن است قطع و وصل
سريع ترموستات كالچ كمپرسور را دچار مشكل كند و
درحالت دوم ممكن است سطح اوپراتور دچار يخ زدگي
شده و يا به مكانيزم داخلي كمپرسور آسيب رسد.
راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا  / 232سیستم تهویه مطبوع

AC0028

سیستم تهویه مطبوع

www.CarGarage.ir

35

کنترل هاي فن
موتور فن
بازديد
 -1با اتصال یک باطري به موتور فن ،عملکرد صحيح
آن را کنترل نمائيد.

AC0029

4-1

0.45

w
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ar

3-2

1.45

.C

3-1

0.95

w

ترمينال

مقاومت (اهم)

w

کنترل کننده سرعت فن بازديد (کنترل دستي)
 -1مقاومت بين ترمينالها را طبق جدول زير بررسي
نماييد.

1

4 3 2

.ir
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کلید دریچة هواي ورودي
عملکرد دریچة هواي ورودي
کلید انتخاب مسير هواي ورودي بر روي صفحه کنترل
قرار دارد .با فشار دادن اين کلید مسير هواي ورودي
از بيرون خودرو يا بازگرداندن هواي داخلي اتاق قابل
انتخاب مي باشد.
اگر چراغ وضعیت هوای ورودی روشن باشد ،در وضعیت
گردش هوای داخل است.
4F=+12
اگر در وضعیت هوای داخل باشد

V

]
]

4R=0

اگر در وضعیت هوای بیرون باشد

4F= 0
4R=+12

AC0031
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شرح پين هاي کانکتورهاي اصلي و موتور فن

2d

اتصال بدنه ( + )RFCموتور R/F

2c

سوئيچ موتور ()IG2

2g

هواي بيرون خودرو

2f

بازگرداني هواي داخل اتاق

2e

مشترک فن

2h

انتخاب وضعيت (کولر) (فعال )Active-Low : 0

1A

سرعت پايين -مشترک

1C

سرعت متوسط پايين

1F

w

ar

.C

سرعت باال

a
ar

1D

اتصال بدنه

1E

سرعت متوسط باال

.ir

ge

کانکتـــــــــور فن

2b

روشنايي ()-

w

کانکتـــــــــور اصلي

2a

روشنايي ( 12 )+ولت

G

شماره پين

w

کانکتور

نام پين
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کنترلهای دستی کولر وفن
صفحه کنترل

AC0032
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سوئیچ A/C

 X64Hترموستات

 X64Aسوئیچ فن

X64G

X64B

 X64Fفن کندانسور

 X54سوئیچ اصلی

 X64Eموتور فن دمنده
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 X46Dمقاومت

 S1موتور هوای ورودی

X64C

M26
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فرم نظرات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی :

تاریخ :

نام و کد نمایندگی مجاز :

تلفن تماس :
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نقطه نظرات :

امضاء.......................:
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