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گارانتی دوره در تعمیرگاهها در قطعات تعويض دستورالعمل  

 

 نام قطعه يا مجموعه:

 موتور فن رادياتور دو دور

 

 X200و  X100مدل خودرو : خانواده 

 SM22T-15-025شماره قطعه : 

  --------شماره مجموعه اصلی : 

 اتحاد موتورنام سازندگان قطعه : 

 تنظیم كننده : واحد فنی و مهندسی

 9316ماه   ارديبهشتتاريخ تنظیم : 

 يک شمارة ويرايش :

 

 مهندسین مشاور صنايع وسايط نقلیه )خودرو( ايران
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 فهرست مندرجات
 صفحه                                        عنوان  

 

 4             مقدمه  -1

 4        تشریح عملكرد قطعه و پارامترهاي حساس آن -2

 12      در تعميرگاهها موتور فن رادیاتوراشكاالت منجر به تعویض  -3

 12         اقدامات و بررسي هاي اوليه -4

 15       ب قبل از دمونتاژمون هاي مورد نياز براي تشخيص عيآز -5

 15         آزمون بررسي ظاهري -5-1
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 مقدمه   -9

 خطاهاي کاهش منظور به تعميرگاهها در قطعات عيوب تشخيص در صحت و دقت افزایش جهت دستورالعمل این

 با معيوب و سالم شده تعویض قطعات تفكيک فرآیند در صحت و دقت افزایش همچنين و قطعات تعویض احتمالي در

 لذا گردد. مي تنظيم عيوب تشخيص در خطاها کاهش جهت الزم آزمونهاي و روشها تعریف و سازي از یكسان استفاده

موتور  به مربوط یابي عيب و عيب بروز خصوص در ضروري نكات و آزمونها ، روشها است شده سعي این دستورالعمل در

 . شود تشریح فن رادیاتور دو دور

 

 تشريح عملکرد قطعه و پارامترهای مهم و حساس آن -2

 دارد . مایي مشخص هاي رادیاتور را در بازه د وظيفه ایجاد جریان هوا از البالي پره رادیاتوردو دور  فنموتور مجموعه 

موتور فن رادیاتور یک موتور الكتریكي جریان مستقيم بوده که ميدان مغناطيسي آن توسط آهنرباي دائم ایجاد مي گردد . 

 پـارامترهاي عملكـردي مهم در مـوتـور فن ، دور آن و شـدت جریـان مـصرفي در هنگام اعمال ولتـاژ مشخص به موتور فن 

 مي باشد . 

 تور فن رادياتور :اجزای تشکیل دهنده مجموعه مو

 ( از قطعات ذیل تشكيل شده است :1) شمارهمجموعه موتور فن مطابق شكل 

 موتور  -1

 پروانه  -2

 قاب پروانه  -3

  مقاومت حرارتي موتور فن -4

 کانكتور ) سوکت جریان برق ( -5

 دسته سيم – 6
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 رادیاتور دو دور ( مجموعه موتور فن1) شماره شكل
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 ها ، مدار الكتریكي و مقاومت حرارتي موتور فن دو دور مشخص شده است .  ( رنگ سيم2در شكل شماره )

 
                

                  
 

 

 

 

 X200و  X100 شماتيک مدار موتور فن دو دور( 2)شماره شكل 

 سر سیم مشکی

 مقاومت حرارتی

 دسته سیم

 سیم آبیسر 

 سیم قهوه ایسر 

 موتور فن
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 تشريح عملکرد موتور فن رادياتور :

فرماني مبني  ECUمي رسد از  C °90 حدوددر حين کارکرد موتور خودرو هنگامي که کولر خاموش است و دماي آب به 

مقاومت حرارتي فن با مدار  (6)تا ( 3صادر مي گردد . بنابراین مطابق مدار شكل هاي شماره ) کندبر فعال شدن فن در دور 

در حالتي که   C°95 سري شده و با ایجاد افت ولتاژ باعث پایين آمدن دور فن مي گردد . با باال رفتن دماي آب تا حدود 

مقاومت فن از  (6) تا( 3)مطابق مدار شكل هاي شماره  دور باال کار کرده بنابراینبا فن  ECUکولر خاموش است با فرمان 

 مدار خارج شده و در نتيجه فن با دور باال کار خواهد کرد . 

 ، شكل مدار فن متفاوت خواهد بود .  VALEOمدل زیمنس باشد یا  ECUدر مدار فن با توجه به اینكه 

 .  در حالت کند مي باشد در صورت استفاده از کولر دور فن تند مي شود فن ودر حالتي که کولر خودرو روشن  نکته :

 ( وضعيت عملكرد موتور فن در شرایط مختلف را نشان مي دهد . 1جدول شماره )

 

 عملکرد فن وضعیت خودرو

 حرکت فن با دور تند  کولر روشن

90 ° C حرکت فن با دور کند دماي آب 

95 ° C  تندحرکت فن با دور  دماي آب 

83 ° C فن خاموش  دماي آب 

 

 (  وضعيت عملكرد موتور فن 1جدول شماره )
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 X200 فن رادیاتور مدار عملكرد روش (3)شكل شماره 
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 X100 زیمنس فن رادیاتور مدار عملكرد روش (4)شكل شماره 
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 X100 ( 2)زیمنس  فن رادیاتور مدار عملكرد روش (5)شكل شماره 
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 VALEO X100 فن رادیاتور مدار عملكرد روش (6)شكل شماره 
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 در تعمیرگاهها دو دور رادياتور موتور فن اشکاالت منجر به تعويض   -3

 اعالم مي گردد به شرح ذیل مي باشد . عيب عمده ترین مشكالتي که از طرف مشتریان جهت رفع

 

 از کار افتادن فن 

  فنپایين آمدن دور 

 (و یا شفت موتور پروانه یا ناباالنسي علت شكستگيه )ب توليد صدا و لرزش 

 روشن شدن چراغ چک 

  کار نكردن فن رادیاتور در دور پایين 

 کار نكردن فن رادیاتور در دور باال 

 ) کار کردن فن بدون پایين آمدن دماي موتور ) به علت جدا شدن پروانه از سر شفت موتور 

 

 بررسیهای اولیهاقدامات و   -4

مقاومت فن آلترناتور ،  قطعات جانبي )مي بایست از سالم بودن نه بررسي بر روي موتور فن ، در ابتدا و قبل از انجام هرگو

 اطمينان حاصل نمایيد . لذا بررسي موارد ذیل ضروري مي باشد .(  و پروانه

  (8و ) (7) شمارههاي مطابق شكل  آمپري داخل جعبه فيوز 40عدم سوختگي فيوز 

 

 X100خودروي  ( جعبه فيوز7شكل شماره )

 

 فیوز موتور فن

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

X100X200

 

 در نمایندگیهاي مجاز موتور فن رادیاتور دو دور دستورالعمل تعویض 

 یک خدمات پس از فروش  سایپا

13 

 

 

 X200خودروي  ( جعبه فيوز8شكل شماره )

 (9) سيمي ( مطابق شكل شماره ) عدم سوختگي فيوز حرارتي  

 

 حرارتي ) سيمي (( جعبه فيوز 9شكل شماره )

  عدم قطع شدگي مدار مقاومت حرارتي 

  کنترل وجود جریان در مدار 

 کنترل سولفاته نشدن سوکت ها 

  قاب پروانه یا دفرمگي عدم شكستگي 

  شل نبودن اتصاالت قاب پروانه 

 

 فیوز موتور فن
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 از نظر ذوب شدگي و قطعي کنترل سرسيم هاي دسته سيم پشت مقاومت حرارتي فن 

  کنترل رله دور تند و کند فن دو دور 

با بیرون آوردن سوکت برق ورودی به موتور فن و کنترل آن توسط ولتمتر از وجود ولتاژ نکته : 

مناسب در سوکت اطمینان حاصل نمایید در غیر این صورت مطابق دستورالعمل مربوطه نسبت به 

 کند اقدام نمایید .کنترل عملکرد رله دور تند و 

مطابق که ( فن کندانسور) 1تهویه مطبوع و ( A/Cکليد ) 3تهویه مطبوع )کمپرسور( ،  2تهویه مطبوع رله هاي 

کنترل و از لحاظ سالم بودن و عدم سولفاته در داخل جعبه رله تعبيه شده در محفظه موتور را ( 10شكل شماره )

                                                                                                                                                                                                                                                        بررسي نمایيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10شكل شماره )

 فن دو دور مي بایست صورت پذیرد .  موتور درصورت اطمينان از صحت موارد فوق ، سایر بررسي ها روي مجموعه

 

 

  

 2تهويه مطبوع آمپری  30رله 

 9تهويه مطبوع آمپری  30رله 

 3تهويه مطبوع آمپری  30رله 
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 قبل از دمونتاژ  بیع صیتشخ یبرا ازیمورد ن یآزمونها -5

 یظاهر یها یبررس -5-9

  آزمون زاتیتجه -5-9-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

 

                     روش آزمون -5-9-2

 : نمائيدمطابق موارد ذیل کنترل را فن دو دور  موتور در ابتدا مي بایست وضعيت ظاهري مجموعه

  و شل بودن  قطعي ، سولفاته شدنعدم  موتور فن و کانكتورهاي آن از جهت سيم هاي مربوط به 

 ( از جلو خودرو دیدساعتگرد  پالریته سيم ها با کنترل جهت گردش موتور فن  )  

  در زمان فعال بودن از لحاظ سر و صدا و حرکت یكنواخت فن  موتورچرخش پروانه 

  شدگي و دفرمگي ذوباز نظر مي باشد حرارت  مجاورتدر که پایه پليمري در قسمت سوکت پایه کنترل 

  رشيپذ اریمع -5-9-3

 شدن و ذوب شدن نباید مشاهده شود در غير این صورت قطعه  در موارد ذکر شده هيچگونه قطعي ، گيرپاژ

 معيوب بوده و بایستي تعویض گردد.

 عملکرد موتور فنآزمون  -5-2
 

  آزمون زاتیتجه -5-2-9

 آمپرمتر -
 

  روش آزمون -5-2-2

  از ابتدا سوکت فن را از دسته سيم جدا کنيد و با اتصال سيم کمكي از قطب مثبت باتري به سيم قهوه اي و

مطابق شكل  فن را موتور بصورت سري در مدار ، دور تندسيم مشكي و قرار دادن یک آمپرمتر منفي به قطب 

قطب  فن ، مطابق روش فوق عمل نموده با این تفاوت که باید موتور جهت کنترل دور کندنمایيد .  تست (11)

 .  نمایيدبه سيم آبي متصل  (12مطابق شكل شماره ) مثبت باتري را
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 تست دور تند موتور فن ( روش11شكل شماره )

 سر سیم مشکی

 سر سیم قهوه ای
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 ( روش تست دور کند موتور فن12شكل شماره )

 

 سر سیم مشکی

 سر سیم آبی
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 رشيپذ اریمع -5-2-3

 دور تند : 

 بطوریكه اگر یک کاغذ   ایجاد شده بایستي عادي باشدفن و صداي هواي  موتور دور چرخشA4   را جلوي رادیاتور

 12و با ولتاژ  آمپر 6/14ماکزیمم  بایدور بچسبد و آمپر مصرفي موتور فن بگيرید تحت تاثير مكش موتور فن به رادیات

 باشد . ولت 

 بیشتر شود(ولت ، جريان و دور می تواند  8/93ولت باشد )مثالً در خودروهای نو 92نکته : اگر ولتاژ بیشتر از 

 دور كند :

  ولت 12و با ولتاژ  آمپر 9ماکزیمم آمپر مصرفي موتور فن باید  و بایستي عادي دور چرخش و صداي هواي ایجاد شده

شرایط فوق برقرار باشد موتور فن سالم بوده در غير اینصورت ميتوانيد با مراجعه با جدول زیر در صورتيكه  باشد .

 قطعه اقدام نمایيد.نسبت به رفع عيب یا تعویض 

 طريقه رفع ايراد علت ايراد ايراد احتمالی عملکرد

 

عملكرد در 

 دور کند

 

 
 موتور فن عمل نمي کند .

 

 
موتور فن با دور کند و با سرعت 

 استاندارد کار نمي کند .

شل بودن و عدم اتصال 

 کامل سوکت رله دور کند
 بررسي اتصاالت و نصب صحيح

 تعویض رله دور کند کندمعيوب بودن رله دور 

 وجود قطعي در دسته سيم
رفع قطعي در دسته سيم و یا 

 استفاده از دسته سيم جایگزین

 تعویض موتور فن سوختن موتور فن

 خرابي مقاومت فن
تعمير و در صورت عدم امكان ، 

 تعویض مقاومت فن

 

عملكرد در 

 دور تند

 . کند يموتور فن عمل نم

 

 

و با سرعت تند موتور فن با دور 

 کند . ياستاندارد کار نم

شل بودن و عدم اتصال 

 کامل سوکت رله دور تند
 بررسي اتصاالت و نصب صحيح

 تعویض رله دور تند معيوب بودن رله دور تند

 وجود قطعي در دسته سيم
رفع قطعي در دسته سيم و یا 

 استفاده از دسته سيم جایگزین

 تعویض موتور فن موتور فنسوختن 

 

 وجود سر و صداي غير عادي

شكستگي و یا ترک پروانه یا 

 موتور فن
 تعویض موتور فن و پروانه

 محكم کردن و یا تعویض اتصاالت شل بودن اتصاالت بدنه

 تعویض بدنه دفرمگي بدنه

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

X100X200

 

 در نمایندگیهاي مجاز موتور فن رادیاتور دو دور دستورالعمل تعویض 

 یک خدمات پس از فروش  سایپا

19 

 

 آزمون بررسی روشن بودن چراغ چک -5-3

 آزمون زاتیتجه -5-3-9

 دستگاه دیاگ -

 روش آزمون -5-3-2

  . خودرو را روشن نموده  منتظر بمانيد تا دماي آب موتور به حد نرمال برسد 

 و کابل هاي دستگاه دیاگ را متصل نمایيد .  ECUسوکت  

 برخي از ایرادات احتمالي نشان داده شده توسط دستگاه دیاگ به شرح ذیل مي باشد :              

  قطع بودن و جا نرفتن صحيح کانكشنها و سرسيم ها 

 دور تند و کند هاي عملكرد نامناسب رله 

 فن )رزیستور( حرارتي بودن مقاومت خراب 

 رشيپذ اریمع -5-3-3

 پس از رفع ایرادات اعالم شده از دستگاه دیاگ ، چراغ چک مي بایست خاموش شود . 

 صدای غیر عادیآزمون بررسی  -5-4

 آزمون زاتیتجه -5-4-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

 آزمون روش -5-4-2

  برسد . در هر دو حالت ميزان صدا و  تند و کندخودرو را روشن کرده و اجازه دهيد تا موتور فن به دورهاي

 لرزش آن را با یک یا چند خودروي سالم دیگر مقایسه نمایيد .

 معیار پذيرش -5-4-3

  ميزان صداي شنيده شده در مقایسه با خودروي سالم مي بایست عادي باشد در صورت شنيدن سر و صداي غير

را  موتور فن ابتدا پروانه را تعویض نمایيد و در صورت قطع نشدن صدا مجموعه بيش از حدلرزش عادي و یا 

 . نمایيدتعویض 
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 از دمونتاژ  بعد بیع صیتشخ یبرا ازیمورد ن یآزمونها  -6
 

 آزمون ظاهری -6-9

 آزمون زاتیتجه -6-9-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

 آزمون روش -6-9-2

 : پس از باز کردن موتور فن مي بایست قطعه از لحاظ ظاهري مطابق با موارد ذیل کنترل گردد 

 وجود ترک و شكستگي در کليه قسمتهاي بدنه -1

 وجود دفرمگي -2

 هرز شدگي و یا شل بودن اتصاالت  -3

 معیار پذيرش -6-9-3

  اجزا نباید مشاهده شود.در موارد ذکر شده هيچگونه ترک ، شكستگي ، دفرمگي ، هرزشدگي و یا شل بودن 

 

 نکاتی در مورد نحوه نگهداری و انتقال مجموعه از تعمیرگاهها  -7

  د .زدگي قطعه مي گردد خودداري نمایينگ که باعث ز از انبار از قرار دادن قطعه در محل هایي 

  . دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجایي آسيبي از قبيل : ضربه ، شكستگي ، ترک و .... به مجموعه وارد نشود 

 

 ًبر روي داغي  قطعه تعویضي را داخل کارتن قطعات سالم قرار داده و بسته بندي نمائيد همچنين تگ مربوطه حتما

 قطعه نصب نمایيد . 

    . در زمان حمل قطعات داغي از بازکردن بسته بندي قطعات خودداري نمایيد 

 

  . اطالعات مندرج در تگ نصب شده با قطعه معيوب همخواني داشته باشد 
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