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گارانتی دوره در ها تعمیرگاه در قطعات تعويض دستورالعمل  

 

 نام قطعه يا مجموعه:

 شیر انبساط
 

 X100خانواده مدل خودرو : 

 KKY0176705 – SA515A0150قطعه : فنی شماره 

  --------شماره مجموعه اصلی : 

 شرکت سندن –سردساز خودرو شرکت نام سازندگان قطعه : 

 کننده : واحد فنی و مهندسیتنظیم 

 3125ماه تیرتاريخ تنظیم : 

 صفر شمارة ويرايش :

 

 مهندسین مشاور صنايع وسايط نقلیه )خودرو( ايران
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 مقدمه : -3

 خطاهاي کاهش منظور به تعميرگاهها در قطعات عيوب تشخيص در صحت و دقت افزايش جهت دستورالعمل اين

 معيوب و سالم شده تعويض قطعات تفكيک فرآيند در صحت و دقت افزايش همچنين و قطعات تعويض در احتمالي

 .گردد مي تنظيم عيوب تشخيص در خطاها کاهش جهت الزم آزمونهاي و روشها تعريف و سازي يكسان از استفاده با

 به مربوط يابي عيب و عيب بروز خصوص در ضروري نكات و آزمونها ، روشها است شده سعي دستورالعمل اين در لذا

 . شود تشريح شير انبساط

 :شیر انبساط مهم  تشريح عملکرد و پارامترهای -9

گاز وارد شونده از کندانسور به  حيصح زانيکننده م نييتع( نشان داده شده ، 1که در شكل شماره )انبساط  ريش

 ي. هنگامدهد يکاهش م يقطعه فشار مبرد را بطور ناگهان نيا نيهمچنمي باشد .  لتريف کي قيداخل اواپراتور از طر

پرفشار  عيما يدمربوط به ورو يبا عبور از صاف عيانبساط باز شده و مبرد ما ريش د،ينما يکه کمپرسور شروع به کار م 

تا مبرد  دهد يانبساط اجازه م ريش ،نياز دارد مبرد  يشتريب زانيکه اواپراتور م يزمان . گردد يم ليبه گاز پر فشار تبد

 ينندگبار گرما و خنک ک انيانبساط برقرار کننده تعادل م ري. ش به داخل اواپراتور وارد گردد ازيکم فشار مورد ن

 .باشد ياواپراتور م نهيبه

 

 (1شكل شماره )
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 تعمیرگاهها شیر انبساط در تعويض به منجر اشکاالت -1

 بيشترين داراي که هايي تعميرگاه از بازديد ، گستر سازه ، يدک سايپا گزارشات از آمده بدست اطالعات و آمار به توجه با

 شير انبساط تعويض به منجر اشكاالت ترين شايع يدک، سايپا انبار در شده تعويض قطعات بررسي و اند بوده تعويض

 : از عبارتند

 صداي غير عادي کولر 

 عملكرد نامناسب کولر 

 اولیه های بررسی و اقدامات -4

 اشاره شده مي بايست موارد زير را انجام داده و در نهايت کنترل و بررسي نماييد 2در صورت مشاهده ايراداتي که در بند 

  عملكرد کليدA/C . را از لحاظ سالم بودن کنترل و بررسي نماييد 

  بدين صورت دقيقه از روشن نمودن خودرو  15دماي لوله هاي ورودي و خروجي به شير انبساط را پس از

که ( را لمس نموده 6بررسي نماييد که بايد توسط دست لوله هاي نشان داده شده در شكل شماره )کنترل و 

 باشد . سردقطر بزرگتر(  –و لوله خروجي )کم فشار  گرمقطر کوچكتر(  -ورودي )پرفشارمي بايست لوله 

 

 

 

 

 

 

 (6شكل شماره )

 خروجیلوله  لوله ورودی
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  وجود گاز بررسيR134a  در مدار به اين صورت که کوپلينگ هاي دستگاه شارژ گاز کولر را در محل خود

براي اطمينان از صحت مقدارگاز موجود در مدار کولر نصب نموده و سپس وجود گاز را در مدار بررسي نماييد. 

باشد. در صورت عدم (  Kg/Cm2-HP=14 15.5 و  LP=2±0.5 Kg/Cm2 )الزم است فشار هاي باال و پايين 

نشتي مدار مشخص گردد. ،  سيستم داراي نشتي گاز بوده که الزم است توسط دستگاه نشت ياب ،وجود گاز در مدار

را مقدارگاز در مدار ، دقيقه عمل وکيوم  60الي  15همچنين در صورت عدم نشتي ، گاز را ريكاوري نموده و بعد از 

  شارژ نماييد.( 1شماره )مطابق جدول 

 

 

 

 

 

 (1جدول شماره )

 نکته : در بسیاری از موارد با انجام این عمل از تعویض بی مورد قطعه شیر انبساط جلوگیری می شود .

تذکر : اگر میزان گاز شارژ شده در مدار کولر از میزان استاندارد بیشتر و یا کمتر باشد ، باعث مشاهده 

که براي تشخیص میزان مناسب شارژ کولر می بایست از ایراد صداي غیر عادي از مجموعه کولر می شود 

 ررسی نمایید .( کنترل و ب2( و جدول شماره )3قسمت شیشه اي رطوبت گیر مطابق شکل شماره )

 

 (2شكل شماره )

 

 ميزان شارژ مبرد مدل

Jianchi ) گرم 250 ±65  ) سردساز خودرو 

Sanden ) گرم 550 ±65  ) سندن 

Panasonic 200  گرم 250الي 
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 و گاز مبرد با هم مخلوط شده اند . عيما رايمبرد حباب وجود دارد ز انيدر جر حباب دار :

 

 . است عيما تيمبرد در وضع شفاف : 

 

 مبرد به رنگ شيري کمرنگ ديده مي شود زيرا روغن از مبرد جداست . کدر :

 

جريان مبرد به رنگ شيري کمرنگ همراه با حباب است زيرا روغن از مخلوط گاز و مايع مبرد  کدر حباب دار : 

 مي باشد . جدا

 

 

 

مقدار فشار در 

 ناحیه فشار باال

 وضعیت سیال مبرد مشاهده شده از دريچه نمايش

 )تقريبا يک دقیقه پس از روشن کردن تهويه هوا(

مقدار شارژ مبرد در 

 مدار

 

 کمتر از تقريبا

 1.2Mpa 

 (12kgf /Cm
2
G)   

بالفاصله پس از روشن کردن                 يک دقيقه پس از روشن کردن                     

 
 شارژ مناسب

 

 
 شارژ بيش از حد

 

 شارژ کمتر از حد
 

 وريرس شينما چهيمبرد از در اليس تيوضع( 6شماره )جدول 
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 آزمون های مورد نیاز برای تشخیص عیب قبل از دمونتاژ -5

 کولر یخنک کنندگ زانیآزمون م -5-3

  آزمون زاتیتجه  -5-3-3

  منيفولد جيگ -

  يكاوريدستگاه ر -

 R134a  گاز -

 

  روش آزمون -5-3-9

استفاده گردد . سر  فولدينم جياز گ ديمشكل باشد با يدارا يخنک کنندگ زانيمجموعه کولر خودرو از نظر م كهيدرصورت

 نموده سپسنصب   (4مطابق شكل شماره ) (LP) نييفشار پا ريبه شرا رنگ آن  يو آب (HP) فشار باال ريقرمز رنگ آن به ش

 نماييد .بت ثرا  نييفشار باال و پا زانيم  قهيدق 10خودرو را روشن و پس از گذشت مدت زمان 

 

 

( محل نصب گيج هاي منيفولد4)شكل شماره 

سري آبي رنگ متصل به 

 (LP) شير فشار پايين
رنگ متصل به  قرمزسري 

 (HP) باالشير فشار 
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  رشيپذ اریمع -5-3-1

 ( Kg/Cm2-HP=14 15.5و   LP=2±0.5 Kg/Cm2 )يادآوری : حد استاندارد فشارهای پايین و باال 

 هر دو  اياز حد استاندارد باشد و  شتريب نييفشار پا هيفشار باال کمتر از حد استاندارد و در ناح هياگر فشار در ناح

و بايستي پس از چک کردن معيوب بوده شير انبساط گردد ،  كسانيفشار پس از خاموش کردن کمپرسور بالفاصله 

 د .نماييتعويض  مشاهده ايراد شير انبساط رادرصورت 

 هاي  کنترل ستيبا ياز حد استاندارد باشد م شيپرفشار ب هيکم فشار در حد استاندارد و در ناح هياگر فشار در ناح

، عملكرد فن کندانسور م بودن شير انبساط مي بايست ذيل در مورد شير انبساط صورت پذيرد و درصورت سال

 را کنترل و بررسي نمودهداخل رادياتور  تميز بودن کندانسور و ،هوا به کندانسور  يورود باز بودن مسير ،رادياتور 

 نماييد.تعويض را درصورت سالم بودن کمپرسور 

 اواپراتور يانبساط به لوله خروج ريحس کننده ش صحيح اتصال 

  اواپراتور يانبساط از خروج ريش ريشدن خمنجدا 

 انبساط ريسوکت ش حيصح يجاگذار  

حالت 

 خرابی
 اقدام علت فشار باال فشار پايین

 تخليه و شارژ مجدد سيستم امكان کم بودن گاز در مدار خارج از محدوده اول

 دوم

 

 

 

 

 

 

شير انبساطاشكال در عملكرد   شير انبساطتعويض  

 سوم
پس از خاموش کردن هر دو فشار 

 . کمپرسور يكسان نشده و يا با تاخير باشد
 ها بررسي ساير قسمت گرفتگي در سيستم

 استاندارد چهارم
 

 امكان وجود ايراد در شير انبساط
بررسي شير انبساط و درصورت 

 عدم رفع عيب ، تعويض کمپرسور
                                     

 خرابي در تست مقدار خنک کنندگيهاي مختلف  حالتجدول 

مطابق يادآوری : شماره فنی شیر انبساط نصب شده روی اواپراتور می بايست با شماره فنی مجموعه اواپراتور 

 . همخوانی داشته باشدجدول ذيل 

 

 اواپراتور شیر انبساط رديف

3 SA515A0150 )سندن( RS100A0092 )سندن( 

9 KKY0176705 )سردساز( KK17461520  )سردساز(X100 

1 KKY0176705 )سردساز( C1EV0000  )سردساز(X151 

 

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



  

 
 رانيه )خودرو( ایط نقليع وساين مشاور صنایشرکت مهندس

 

 X100خانواده  نوع خودرو:

 95216کد پروژه  :

 هاي مجاز  در نمایندگیشیر انبساط دستورالعمل تعویض 

 فروش  سایپاخدمات پس از 

  1295 /62/04 : تاريخ تهيه

 صفر شماره بازنگري:

9 

 

 از دمونتاژ بعد بیع صیتشخ یبرا ازیمورد ن یها آزمون -6

 آزمون بررسی های ظاهری -6-3

 تجهیزات آزمون: -6-3-3

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

 روش آزمون : -6-3-9

 بعد از دمونتاژ اواپراتور موارد ذيل را کنترل و بررسي نماييد 

 ( به صورت چشمي کنترل و 5محل قرارگيري لوله ترموستات با بدنه اواپراتور را مطابق شكل شماره )

 بررسي نماييد.

 

 (5شكل شماره )

 ( کنترل و بررسي 2نحوه ايزوله بودن مناسب سنسور اواپراتور را مطابق شكل شماره ). نماييد 

 

 (2شكل شماره )
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  ( کنترل و 7شكل هاي شماره )نحوه قرارگيري لوله مسي شير انبساط با لوله خروجي اواپراتور را مطابق

 بررسي نماييد .

              

 (7شكل هاي شماره )

 ( کنترل و بررسي نماييد. 8فاصله بين لوله مسي و سطح لوله خروجي اواپراتور را مطابق شكل شماره ) 

 

 (8شكل شماره )

 معیار پذيرش: -6-3-1

  با بدنه اواپراتور نبايد تماس داشته باشد ير انبساط شلوله. 

 صورت بگيرد.له مناسبي فوم اسفنجي بايد بطور کامل سطح لوله موئين شير انبساط را پوشش دهد تا ايزو 

گی اواپراتور و به بدنه و ایزوله نبودن سنسور اواپراتور باعث یخ زد یر انبساطشتوجه : برخورد لوله مسی 

 کمپرسور و اختالل در سیستم می شود . چیا قطع نکردن کال

  بايد به صورت موازي قرار گرفته باشد .لوله مسي شير انبساط با لوله خروجي اواپراتور 

  ميليمتر باشد . 4تا  2فاصله بين لوله مسي و سطح لوله خروجي اواپراتور بايستي بين 
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 فروش  سایپاخدمات پس از 

  1295 /62/04 : تاريخ تهيه

 صفر شماره بازنگري:

11 

 

 اواپراتور از روی خودرو دمونتاژ نحوه -7

  براي دمونتاژ اواپراتور از روي خودرو و بررسي شير انبساط در صورتي که عيب آن برطرف نگرديده باشد مي بايست

 مراحل زير را انجام دهيد .

  باز نماييد . (9مطابق شكل شماره )را سمت کمک راننده  اواپراتور در زير داشبورد مربوط بهدو عدد پيچ 

 

 (9شكل شماره )

 جدا نماييد .( 10مطابق شكل شماره )از روي بدنه اواپراتور را ورودي و خروجي  هاي لوله 

 

  (10شكل شماره )

 

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir
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16 

 

 ( 11شيلنگ تخليه را از بدنه خودرو مطابق شكل شماره ). جدا نماييد 

 

 (11شكل شماره )

  خارهاي نگهدارنده محفظه اواپراتور را توسط ابزاري شبيه پيچ گوشتي دو سو جهت تعويض شير انبساط مطابق

 ( جدا نماييد .16شكل شماره )

 

 (16شكل شماره )
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12 

 

  توسط دو آچار را ( 12)لوله هاي اواپراتور و ورودي و خروجي شير انبساط مطابق شكل شماره مهره دو عدد

 ( باز نموده تا باعث دفرمگي قطعه نگردد .14مطابق شكل شماره )

کیلوگرم فورس و میزان گشتاور مهره خروجی  051تا  021میزان گشتاور مهره ورودی شیر انبساط یادآوری : 

  کیلوگرم فورس می باشد . 251تا  211شیر انبساط 

 

 (12شكل شماره )

 

 (14شكل شماره )
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