
  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:
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گارانتی دوره در تعميرگاهها در قطعات تعويض دستورالعمل  

 

 نام قطعه يا مجموعه:

 مجموعه بخاری و اواپراتور

 

   مدل خودرو : تيبا

  TN03027250B –TN03027150Bشماره قطعه : 

  --------شماره مجموعه اصلی : 

 شرکت کروز –شرکت سرد ساز خودرو نام سازندگان قطعه : 

 تنظيم کننده : واحد فنی و مهندسی

 3121ماه   آبانتاريخ تنظيم : 

 صفر شمارة ويرايش :

 

 مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه )خودرو( ايران
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

9 

 

 فهرست مندرجات
 صفحه                                        عنوان  

 4             مقدمه  -3

 4      مجموعه بخاري و اواپراتور مهمو پارامترهاي  قطعه تشريح عملكرد -9

 33      در تعمیرگاهها مجموعه بخاري و اواپراتور اشكاالت منجر به تعويض -1

 33         اقدامات و بررسي هاي اولیه -4

 31       قبل از دمونتاژب مون هاي مورد نیاز براي تشخیص عیآز -5

 31         آزمون بررسي ظاهري -5-3

 31         تجهیزات آزمون -5-3-3

 31         روش آزمون -5-3-9

 34         معیار پذيرش -5-3-1

 35          صداي غیر عاديآزمون -5-9

 35         تجهیزات آزمون -5-9-3

 35         روش آزمون -5-9-9

 36         پذيرش معیار -5-9-1

 36    عدم خنک کنندگي مناسب سیستم به علت معیوب بودن شیر انبساطآزمون -5-1

 36         تجهیزات آزمون -5-1-3

 36         روش آزمون -5-1-9

 31         معیار پذيرش -5-1-1

 31       مناسب بودن دماي هواي خروجي کولرآزمون -5-4

 31         تجهیزات آزمون -5-4-3

 31         روش آزمون -5-4-9

 31         معیار پذيرش -5-4-1

 32        نشتي آب از اواپراتورآزمون -5-5

 32         تجهیزات آزمون -5-5-3

 32         روش آزمون -5-5-9

 32         معیار پذيرش -5-5-1

 32      آزمون بررسي صحت مدار ترموستات مكانیكي کولر-5-6

 32         تجهیزات آزمون -5-6-3

 32         روش آزمون -5-6-9

 98         معیار پذيرش -5-6-1
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

1 

 

 فهرست مندرجات

 صفحه                                                عنوان  

 98        عملكرد رزيستورآزمون بررسي -5-1

 98         تجهیزات آزمون -5-1-3

 98         روش آزمون -5-1-9

 98         معیار پذيرش -5-1-1

 93       ب بعد از دمونتاژمون هاي مورد نیاز براي تشخیص عیآز -6

 93         آزمون بررسي ظاهري-6-3

 93         تجهیزات آزمون -6-3-3

 93         روش آزمون -6-3-9

 99         معیار پذيرش -6-3-1

 99        نشتي رادياتور بخاريآزمون بررسي -6-9

 99         تجهیزات آزمون -6-9-3

 99         روش آزمون -6-9-9

 99         معیار پذيرش -6-9-1

 91        نشتي اواپراتورآزمون بررسي -6-1

 91         تجهیزات آزمون -6-1-3

 91         روش آزمون -6-1-9

 91         معیار پذيرش -6-1-1

 94       رزيستور مي اهمقاومت آزمون بررسي -6-4

 94         تجهیزات آزمون -6-4-3

 94         روش آزمون -6-4-9

 94         معیار پذيرش -6-4-1

 95    انبساط( ریش اي)شامل هسته اواپراتور و  آزمون بررسي گرفتگي اواپراتور-6-5

 95         تجهیزات آزمون -6-5-3

 95         روش آزمون -6-5-9

 95         عیار پذيرشم -6-5-1

 95    از تعمیرگاهها حمل و نقل مجموعه بخاري و اواپراتورنگهداري و در مورد نكاتي  -1

 96         مربوط به اواپراتور جدول عیب يابي -1
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

4 

 

 

 مقدمه : -3

 يمالاحت ياين دستورالعمل جهت افزايش دقت و صحت در تشخیص عیوب قطعات در تعمیرگاهها به منظور کاهش خطاها

در تعويض قطعات و همچنین افزايش دقت و صحت در فرآيند تفكیک قطعات تعويض شده سالم و معیوب با استفاده از 

لذا در اين  گردد . يتشخیص عیوب تنظیم م رالزم جهت کاهش خطاها د يو تعريف روشها و آزمونها ييكسان ساز

 مجموعه بخاريمربوط به  يخصوص بروز عیب و عیب ياب در يآزمونها و نكات ضرور ،شده است روشها  يالعمل سعردستو

 تشريح شود . و اواپراتور

 : و اواپراتور مجموعه بخاریتشريح عملکرد و پارامترهای مهم  -9

 برايو سرما( مناسب  گرماتهويه مطبوع ) ايجاد( نشان داده شده 3که در شكل شماره )و اواپراتور  بخاريمجموعه  وظیفه

 مي باشد .  خودرو کابین درونسرنشین  استفاده

 

 (3شكل شماره )
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

5 

 

 تشريح عملکرد بخاری :

آب  که استبدين صورت  آن کاري اصول و( مي باشد 9استفاده شده در خودرو تیبا مطابق شكل شماره )مجموعه بخاري 

ن بخاري با پره گرم پس از عبور از رادياتور بخاري موجب گرم شدن پره هاي رادياتور مي شود . هواي دمیده شده توسط ف

هاي رادياتور برخورد کرده و دماي آن افزايش مي دهد . اين هواي گرم پس از عبور از دريچه هاي تنظیم وارد کابین شده 

 قابل حالت چندين در و داشته خودرو به بستگي نیز دمنده شدن خاموش و روشن کلید و موجب گرم شدن آن مي گردد.

 .است تنظیم

 کوچک رادياتور يک از خودروها تمامي بخاري در. نمايد مي گرم را خودرو اتاق موتور آب گرمايق طري از مجموعه اين در

 تبادل نتیجه در کند،مي پیدا جريان آن هايشبكه درون و شده رادياتور اين وارد موتور داغ آب . است شده استفاده

 بخاري رادياتور با آن دمنده توسط و شده بخاري يورود وارد محیط هواي .شودميانجام  عبوري هواي و موتور آب حرارتي

 .شودمي کابین وارد اتاق، داخل تنظیم هايدريچه از و شده داغ سپس کند،مي برخورد

 

 (9شكل شماره )
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:
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 : عملکرد اواپراتورتشريح 

اتومبیل دارد زيرا نقش مهمي در سیستم تهويه ( مي باشد که 1استفاده شده در خودرو تیبا مطابق شكل شماره )اواپراتور 

بعنوان يک مبدل حرارتي گرماي هواي داخل کابین را جذب میكند. بنابراين بايد در انتقال حرارت مابین هوا و مبرد 

 بخوبي عمل کند و بهمین سبب پره ها در قسمت خارجي آن نصب میشوند تا سطح انتقال حرارت را افزايش دهند.

خارجي اواپراتور همواره بعلت رطوبت موجود در هواي محیط توسط قطرات آب مشكلي که وجود دارد اين است که جداره 

از آنجا که سیستم تهويه هواي اتومبیل  مرطوب میشود. انجماد اين قطرات آب موجب افت عملكرد سرمايش خواهد شد.

مايع مبرد ورودي به در يک فضاي محدود نصب میشود، اواپراتور بايد کوچک بوده و عملكرد مناسبي داشته باشد. میزان 

اواپراتور توسط شیر انبساط کنترل میگردد. براي اطمینان از عملكرد مناسب اواپراتور نكته مهمي که بايد رعايت شود، 

 میزان افت فشار مايع مبرد ورودي به اواپراتور است.

 

 (1شكل شماره )

 مکانيکی يا الکترونيکی کولر ترموستات

عمل از طريق  کند. اين را کنترل مي خودرودرجه حرارت داخل کابین باشد که  مي NTC ترمیستور يک ترموستات 

و دماي اواپراتور را در يک بازه مشخص  شود انجام ميترموستات اندازه گیري درجه حرارت هوا در سطح اواپراتور توسط 

 ثابت نگه مي دارد .

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

1 

 

 : ازعبارتند ( 4مطابق شکل شماره )مجموعه بخاری اجزاء تشکيل دهنده 

 اسفنج دريچه خروجي -1      کاور چپ -3

 قاب نگهدارنده هسته -2      کاور راست -9

 کاور موتور -38      داکت چپ -1

 مجموعه موتور -33      داکت راست -4

 فالنچ موتور -39      دمپر گرم -5

 پروانه دمنده -31    مجموعه مقسم و اسفنج -6

 هسته بخاري -1

 

 

  (4شكل شماره )

 

 

3 

5 1 

7 

8 

2 

9 
4 

31 
30 

33 
39 

6 
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

1 

 

 : عبارتند از( 5شکل شماره )انفجاری مطابق  بصورت بخاریمجموعه 

 

 (5شكل شماره )
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

2 

 

 : عبارتند از( 6مطابق شکل شماره ) اواپراتورمجموعه اجزاء تشکيل دهنده 

 کولر رموستات مكانیكي يا الكترونیكيت -1      کاور پايین -3

 بست سیم -2      کاور باال -9

 (3اسفنج اتصال ) -38    هسته اواپراتور و شیر انبساط -1

 (9اسفنج اتصال ) -33   اسفنج هاي اطراف هسته اواپراتور -4

 دمپر سرد -39     اسفنج شیر انبساط -5

 دريچه دمپر -31     عملگر يا فعال کننده -6

 اسفنج دريچه خروجي -34     ) مقاومت ( رزيستور -1

 

 

 

  (6شكل شماره )
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

38 

 

 : عبارتند از( 7شکل شماره ) بصورت انفجاری مطابق اواپراتورمجموعه 

 

 (1شكل شماره )
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

33 

 

  رگاههايدر تعم و اواپراتور مجموعه بخاری ضياشکاالت منجر به تعو -1

 ضيتعو نيشتریب يکه دارا ييها رگاهیاز تعم دي، بازد ، سازه گستر دکي پايتوجه به آمار و اطالعات بدست آمده از گزارشات سا با

 عبارتند از : مجموعه بخاري و اواپراتور ضيمنجر به تعو اشكاالت نيتر عياش دک،ي پايشده در انبار سا ضيقطعات تعو يو بررس اندبوده 

 يا هسته اواپراتور نشتي از محل اتصال لوله هاي هسته بخاري -

  در دورهاي مختلفو کولر عدم کارکرد بخاري  -

 و کولر عدم کارکرد موتور بخاري -

 کولر مناسبعدم گرمادهي بخاري و يا خنک کنندگي  -

 کولر خنک کنندگيگرما دهي بخاري و تدريجي میزان کاهش  -

 يا کولر بخاريهنگام فعال شدن بوي نامطبوع  -

 يا کولر صداي غیر عادي هنگام روشن بودن بخاري -

 هياول یهاياقدامات و بررس -4

 قبل از هر اقدامي نیاز مي باشد که مواردي که در ذيل به آنها اشاره شده است کنترل و بررسي گردد.

 را و دسته سیم مربوط به مجموعه بخاري فیوز داخل جعبه  (1مطابق شكل شماره )آمپري  18الم بودن فیوز س

  کنترل و بررسي نمايید.

                                    

 (1شكل شماره )

آمپری  10فيوز 

 بخاری
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

39 

 

  1تهويه مطبوع )کمپرسور( ،  9تهويه مطبوع رله هاي ( کلیدA/C ) مطابق شكل که ( فن کندانسور) 3تهويه مطبوع و

 کنترل و بررسي نمايید .از لحاظ سالم بودن و عدم سولفاته در داخل جعبه رله تعبیه شده در محفظه موتور را ( 2شماره )

                                                                                                                                                                                       

                                                                 

 (2شكل شماره )

 ( و يا مجموعه کنترل بخاري را کنترل و بررسي نمايید.38سالم بودن سلكتور تنظیم هواي خروجي مطابق شكل شماره ) 

 
 (38شكل شماره )

 کنترل و بررسي نمايید .موتور اري ک خنکسیستم در مدار را جود مايع خنک کننده کافي و 

  بررسي و کنترل نمايید .مربوطه مطابق دستورالعمل  را وستاتترمعملكرد صحیح 

  بررسي و کنترل نمايید .مربوطه  را مطابق دستورالعملعملكرد واتر پمپ 

  را کنترل و بررسي نمايید .گ ، کولر و دينام هاي موتور ، تايمینتسمه سالم بودن مجموعه  

  کنترل و بررسي نمايید .مطابق دستورالعمل مربوطه از لحاظ وجود مبرد )گاز( صحت شارژ گاز کولر را 

  برررسي و کنترل نمايید .مربوطه دستورالعمل عملكرد صحیح کمپرسور را مطابق 

 9تهويه مطبوع ی آمپر 10رله 

 3تهويه مطبوع آمپری  10رله 

 1تهويه مطبوع آمپری  10رله 
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

31 

 

 اژ قبل از دمونت بيع صيتشخ یبرا ازيمورد ن یآزمونها -5

 یظاهر یآزمون بررس -5-3

 آزمون : زاتيتجه -5-3-3

 دستگاه عیب ياب جامع -

 روش آزمون : -5-3-9

  را از لحاظ اطراف رادياتور بخاري در قسمت پايین داشبورد را با کشیدن دست اطراف رادياتور و موکت کف کابین

 و بررسي نمايید .کنترل نشتي آب 

 يجامع دما ابي بی، پس از روشن کردن موتور توسط دستگاه ع عملكرد آن و وستاتترماز وجود  نانیبمنظور اطم 

لنگ ی)ش اتوريراد ييلنگ باالیسپس ش ردیقرار گ گرادیدرجه سانت 18تا  48آب را کنترل نموده تا در محدوده 

و شیلنگ هاي رفت و برگشت بخاري را مطابق همین  نگهداريد( 33مطابق شكل شماره )توسط دست ( را ورودي

 روش کنترل و بررسي نمايید .

 

                              (33شكل شماره )
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

34 

 

 معيار پذيرش: -5-3-1

  بايستي بخاري در اطراف رادياتور بخاري و خیس بودن موکت کف کابین ، رادياتور  نشتي آبصورت مشاهده در

 :کنترل شود که 

  ه باز کردن مجموعه بخاري نمايید و تست هاي بعد از بخاري باشد اقدام بنشتي مربوط به خرابي رادياتور اگر

 انجام دهید . 6دمونتاژ را مطابق آزمون هاي بند 

  بخاري باشد در صورت امكان بدون باز کردن مجموعه خرابي اورينگ لوله هاي رادياتور اگر نشتي مربوط به

 بخاري ، اورينگ را تعويض و نشتي را برطرف نمايید .

 بسته و سالم بوده و وستاتترمسرد باشد ،  اتوريراد وروديلوله  يکه دما يصورتدر خودرو  ابتداي روشن شدن در 

قطعه غیر اينصورت بوده و  سالم وستاتترمبرسد ،  اتورياستاندارد راد يشروع به گرم شدن نموده و به دما جيبتدر

 نمايید . ضيتعوترموستات را  يستيبامعیوب و 

  بخاري گرم باشد رادياتور بخاري دچار گرفتگي نشده است در غیر اينصورت در صورتي که هر دو شیلنگ هاي

 مجموعه بخاري را دمونتاژ و رادياتور بخاري را تعويض نمايید .

 دار نباشد احتمال ردر صورتي که تمامي موارد فوق داراي عملكرد صحیح باشد ولي گرمادهي از کیفیت الزم برخو

دارد که مي بايست پس از دمونتاژ و اطمینان از رسوب گرفتگي، رادياتور رسوب گرفتگي رادياتور بخاري وجود 

 بخاري را تعويض نمايید .
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

35 

 

 صدای غير عادی آزمون  -5-9

 آزمون : زاتيتجه -5-9-3

 باشد . ينم ازیمورد ن يخاص زاتیتجه -

 روش آزمون : -5-9-9

  در يكي  (39شكل شماره )مطابق است را  که روي مجموعه کنترل بخاري تعبیه شده تنظیم هواي خروجيسلكتور

از لحاظ صداي غیر فعال نموده سپس عملكرد موتور فن و پروانه دمنده مجموعه بخاري را از حالت هاي خروجي هوا 

 کنترل و بررسي نمايید .عادي 

 

 

 

 

 

 (39شكل شماره )

 دريچه ورود هواي بیرون از  ر يا اکچويتورعملگ( فعال نمايید تا 31را مطابق شكل شماره ) کلید تنظیم گردش جريان هوا

 کابین را ببند که همزمان با بسته شدن دريچه ورود هوا ، صداي عملكرد اکچويتور را کنترل و بررسي نمايید .

                                                   

 (31شكل شماره )
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

36 

 

 معيار پذيرش: -5-9-1

  قرار گرفته آن را بیرون آوريد و اگر موتور فن بخاري اگر جسم خارجي داخل  صورت شنیدن صداي غیر عادي ،در

 را تعويض نمايید. آنبايستي صدا مربوط به موتور فن بخاري باشد 

 . اگر در هنگام عملكرد اکچويتور صداي غیر عادي شنیده شود قطعه معیوب بوده و بايستي آن را تعويض نمايید 

 سيستم به علت معيوب بودن شير انبساطناسب عدم خنک کنندگی مآزمون  -5-1

 آزمون : زاتيتجه -5-1-3

 فشارگیج  -

 دستگاه ريكاوري -

 روش آزمون : -5-1-9

  فشار  ،فشار باال  هیفشار در ناحوده سپس نصب نم( 34مطابق شكل شماره )ین يرا به شیرهاي باال و پا فشارگیج

  نمايید.ا بررسي و کنترل رمخزن نمايش  هوضعیت خروج حباب از دريچو ن يیپا

 

 (34شكل شماره )

 

سری آبی رنگ متصل به  

 (LP)شير فشار پايين 
سری قرمز رنگ متصل 

 (HP) به شير فشار باال 
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

31 

 

 معيار پذيرش: -5-1-1

  در حالت  دور موتوردر صورتیكهIdle   (288 – 158 دور در دقیقه )  ن کمتر يیفشار در ناحیه باال و پاباشد و تنظیم شده

نمايش  هدريچ باشد و نیز عبور حباب از(  HP=14-15.5 Kg/Cm2و   LP=2±0.5 Kg/Cm2 ) از حد استاندارد

 .را تعويض نمايیداواپراتور  انبساط شیر که بايستيانبساط اواپراتور بوده  شیرگرفتگي  همشاهده گردد نشان دهندمخزن 

  کمتر از حد استاندارد و در ناحیه فشار پايین بیشتر از حد استاندارد باشد و يا هر دو فشار پس اگر فشار در ناحیه فشار باال

اواپراتور را تعويض  انبساط شیرشیر انبساط معیوب بوده و بايستي فاصله يكسان گردد، از خاموش کردن کمپرسور بال

 .نمايید

 

 کولر هوای خروجی  دمای مناسب بودن آزمون  -5-4

 آزمون : زاتيهتج -5-4-3

  نیاز به تجهیزات خاصي نمي باشد. -

 روش آزمون : -5-4-9

  کلید ابتدا خودرو را در محیط باز و زير نور خورشید قرار دهید سپسA/C  سلكتور تنظیم هواي را فعال نموده و

  . شودفعال سیستم کولر تا ( قرار داده 35مطابق شكل شماره ) 4را در وضعیت  خروجي

 

 (35ه )شكل شمار

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  

 
 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

31 

 

 

  ( دست خود را مقابل دريچه وسط توزيع هوا قرار داده سپس 36سانتیمتري مطابق شكل شماره ) 5الي  4در فاصله

 میزان خنک کنندگي  دماي هواي خروجي را کنترل و بررسي نمايید .

 

 (36شكل شماره )

 معيار پذيرش: -5-4-1

 ش و گزش ( محسوس باشد در غیر اينصورت دماي خنک کنندگي پشت دست بايستي به صورت سرمادهي ) سوز

 مطابق دستورالعمل کمپرسور نشتي مدار را کنترل و بررسي نموده و در نهايت قطعه معیوب را تعويض نمايید .

 اطمینان حاصل نمایید .خودرو یادآوری : از صحت درزبندی کابین و انطباق بدنه 
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

32 

 

 آزمون نشتی آب از اواپراتور -5-5

 آزمون : زاتيتجه -5-5-3

 باشد . ينم ازیمورد ن يخاص زاتیتجه -

 روش آزمون : -5-5-9

  ین و يل فشار در شیرهاي فشار باال و پاپس از بررسي شرايط مناسب عملكردي از قبیو کولر را فعال نموده سیستم

 حصول اطمینان از کارکرد مجموعه کولر، کاور اواپراتور را مورد بررسي قرار دهید.

 ذيرش:معيار پ -5-5-1

 نشتي پوشش در صورت امكان  اهده شودآب مش هپوشش اواپراتور و يا شیلنگ تخلی در صورتیكه نشتي آب از اطراف

 . را تعويض نمايیداواپراتور رفع گردد در غیر اينصورت مجموعه آب  هتخلیه لولمسدود بودن و يا 

 صحت مدار ترموستات مکانيکی کولربررسی آزمون  -5-6

 آزمون : زاتيتجه -5-6-3

 مولتي متر -

 روش آزمون : -5-6-9

 زریبدر وضعیت ( 31مطابق شكل شماره )لكتور مولتي متر را س سیم هاي مربوط به ترموستات را خارج نموده سپس 

ترموستات مكانیكي متصل نموده و صحت مدار  9و  3ترمینالهاي را به متر مولتي پراب هاي  سپسقرار دهید 

 سي نمايید .را کنترل و بررترموستات 

                                                               
 (31شكل شماره )
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

98 

 

 معيار پذيرش: -5-6-1

  در صورتي که پس از وصل نمودن پراب هاي مولتي متر صداي بوق شنیده شود مدار ترموستات مكانیكي کولر سالم

 را تعويض نمايید.ترموستات مكانیكي فقط بوده و بايستي معیوب  ترموستات مكانیكيدر غیر اينصورت مي باشد 

 عملکرد رزيستور بررسی آزمون  -5-7

 آزمون : زاتيتجه -5-7-3

 تجهیزات خاصي مورد نیاز نمي باشد . -

 روش آزمون : -5-7-9

  3،9،1و4را در حالتهاي  سلكتور تنظیم هواي خروجي( 31مطابق شكل شماره )ابتدا سويیچ را باز نموده سپس 

 بچرخانید و عملكرد فن بخاري را کنترل و بررسي نمايید .

 

 (31شكل شماره )

 معيار پذيرش: -5-7-1

 فعال شود ، رزيستور دچار  4و فقط در حالت عملكردي نداشته باشد  3،9و1فن بخاري در حالت هاي که  در صورتي

 .سوختگي گرديده و معیوب مي باشد و بايستي رزيستور را تعويض نمايید 
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

93 

 

 بعد از دمونتاژ بيع صيتشخ یبرا ازيمورد ن یآزمونها -6 

  یظاهر یآزمون بررس -6-3

 آزمون : زاتيتجه -6-3-3

 باشد .  ينم ازیمورد ن يخاص زاتیتجه -

 روش آزمون : -6-3-9

  ايید.بررسي و کنترل نم( 32مطابق شكل شماره )وجود شكستگي، ترک خوردگي در پره ها ، لوله ها و اتصاالت را 

 

 (32شكل شماره )

  ( کنترل و بررسي نمايید .98مطابق شكل شماره )پره ها پروانه دمنده مجموعه بخاري را از لحاظ شكستگي 

 

 (98شكل شماره )
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:

 21639کد پروژه  :

در نمایندگیهای مجاز و اواپراتور  مجموعه بخاریدستورالعمل تعویض 

 خدمات پس از فروش  سایپا

 31/81/3121 تاريخ تهیه

 صفر شماره بازنگري:

99 

 

 معيار پذيرش: -6-3-1

  مايید .شكستگي، ترک خوردگي در پره ها ، لوله ها و اتصاالت قطعه معیوب بوده و بايستي را تعويض ندر صورت مشاهده 

 . در صورت مشاهده شكستگي پره هاي پروانه دمنده ، آن را تعويض نمايید 

 رادياتور بخاری رسی نشتیآزمون بر -6-9

 آزمون : زاتيتجه -6-9-3

 هواکمپرسور  -

 .Kg/Cm00 25دقت فشار سنج با  -

 هارادرپوش مناسب جهت مسدود کردن مج -

 مخزن آب -

 روش آزمون : -6-9-9

  د.توسط درپوش مناسب مسدود نمايیرادياتور را غیر از لوله ورودي کلیه مجراهاي 

 2 متصل و فشاري معادلورودي  شیلنگ کمپرسور هوا را به لوله bar ید.را اعمال نماي 

 احتمالي حباب خروج قرار داده سپس به صورت چشمي را داخل مخزن آب رادياتور بخاري  ،پس از ثابت شدن فشار

 ید.رسي نمايهاي هوا را کنترل و بر

 معيار پذيرش: -6-9-1

  وده و بايستي آن را تعويض معیوب بهوا در مناطق مختلف ، رادياتور بخاري  خروج حبابهايدر صورت مشاهده

 .نمايید
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 تیبا نوع خودرو:
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 رسی نشتی اواپراتورآزمون بر -6-1

 آزمون : زاتيتجه -6-1-3

  217Kg/Cm حداکثر تا  با قابلیت اعمال فشار هوا کمپرسور  -

 Kg/Cm 20.5دقت سنج با  فشار -

 درپوش مناسب جهت مسدود کردن مجراي خروجي اواپراتور -

 مخزن آب -

 روش آزمون : -6-1-9

 د.خروجي اواپراتور را توسط درپوش مناسب مسدود نمايی 

 217 متصل و فشاري معادلورودي  شیلنگ کمپرسور هوا را به لولهkg/cm ید.را اعمال نماي 

 قرار داده سپس به صورت چشمي داخل مخزن آب ( 93مطابق شكل شماره )اپراتور را او ،پس از ثابت شدن فشار

 ید.احتمالي حباب هاي هوا را کنترل و بررسي نمايخروج 

                                             

 (93شكل شماره )

 معيار پذيرش: -6-1-1

  داواپراتور معیوب بوده و بايستي آن را تعويض نمايیته هسخروج حبابهاي هوا در مناطق مختلف ، در صورت مشاهده. 
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 رزيستور  اهمی مقاومترسی آزمون بر -6-4

 آزمون : زاتيتجه -6-4-3

  مولتي متر -

 روش آزمون : -6-4-9

 ( پراب هاي 99سلكتور مولتي متر را در حالت اهم قرار دهید سپس مطابق شكل شماره )متر را به ترمینال  مولتي

 متصل نموده و مقاومت بین ترمینال ها را کنترل و بررسي نمايید . 4-3و  1-9،  1-3هاي 

 

 (99شكل شماره )

 معيار پذيرش: -6-4-1

  معیوب بوده و بايستي میزان مقاومت بین ترمینال ها مي باسیت مطابق جدول ذيل باشد در غیر اينصورت رزيستور

 آن را تعويض نمايید.

 مقاومت )اهم( ترمينال

3-1 25/0 

9-1 45/3 

3-4 45/0 
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 )شامل هسته اواپراتور و يا شير انبساط( رسی گرفتگی اواپراتورآزمون بر -6-5

 آزمون : زاتيتجه -6-5-3

  217Kg/Cm حداکثر تا  با قابلیت اعمال فشار هوا کمپرسور  -

 Kg/Cm 20.5دقت فشار سنج با  -

 روش آزمون : -6-5-9

 نمايید.دا شیر انبساط را از اواپراتور ج 

  217 متصل و فشاري معادلورودي شیلنگ کمپرسور هوا را به لولهkg/cm  نمايید. بداخل اواپراتور هدايترا 

  هوا را کنترل و بررسي نمايید.فشار سنج را روي لوله خروجي نصب نموده سپس وضعیت خروج 

 معيار پذيرش: -6-5-1

 غیر اينصورت نشانیانگر عدم گرفتگي اواپراتور بوده در اگر فشار هواي خروجي معادل فشار هواي ورودي باشد ب 

اواپراتور بوده و بايستي آن را تعويض شیر انبساط و يا هسته مي باشد که به معناي معیوب بودن دهنده گرفتگي 

 نمايید .

 :  مجموعه بخاری و اواپراتورنکاتی درمورد نگهداری و حمل و نقل  -7

 چیدمان اين قطعه در انبار بگونه اي دقت شود رادياتور بخاري و اواپراتور  با توجه به ظرافت و حساسیت پره هاي

 . دچار آسیب ديدگي نشودباشد که 

  ، دچار  از اليه هاي مقوايي براي جداسازي آنها استفاده شود تا قطعهدقت شود در موقع حمل و نقل و جابجايي

 نشود .خوردگي ضربه 

  د همچنین تگ سالم  و يا نايلون قرار داده و بسته بندي نمايیقطعه داخل کارتن را تعويضي قطعه يا مجموعه

 بر روي قطعه داغي نصب گردد .  مربوطه حتماً

   . در زمان حمل قطعات داغي از بازکردن بسته بندي قطعات خودداري نمايید 
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  قطعه معیوب همخواني داشته باشد . نصب شده باداغي اطالعات مندرج در تگ 

 ربوط به اواپراتورمجدول عيب يابی  -8

 اواپراتور یابي بيجدول ع

 بيروش رفع ع یعلت احتمال بينوع ع

نندگی ک کنعدم خ

 مناسب سيستم

شارژ بیش از حد گاز کولر : در اين حالت فشار در ناحیة 

 زياد مي باشد (High pressure) باال

تخلیه و با مقدار با دستگاه ريكاوري گاز کولر را 

 .ژ نمايیدمجدداً شاراستاندارد 

وجود هوا در داخل سیستم : در اين حالت فشار در 

 زياد مي باشد (High pressure) ناحیة باال

يجاد تخلیه و پس از ابا دستگاه ريكاوري گاز کولر را 

 .خالء مناسب، مجدداً شارژ نمايید

فین هاي کندانسور: در اين حالت فشار  سطح گرفتگي

 زياد مي باشد (High pressure) در ناحیة باال
 نمايید. تمیزکندانسور را در صورت امكان پره هاي 

در اين حالت فشار در :  جريان کم هوا از فن کندانسور

 زياد مي باشد (High pressure) ناحیة باال
 موتور فن کندانسور را تعويض نمايید.

 مسدود بودن مسیر بین کمپرسور و خشک کن
ود در مسیر موجي خارجکندانسور تعويض و يا مواد 

 حذف شود.

 نشتي گاز از اتصاالت لوله ها و اجزاء

 آب بنديکلیة اتصاالت و اجزاء بايستي بنحو مناسب 

 در صورت نیاز اورينگهاي کمپرسور و اواپراتور را و 

 تعويض نمايید .

 انبساط شیربسته بودن 
انبساط و  شیرحذف و يا  ،اشكال ةعوامل ايجاد کنند

 . دشو خشک کن تعويض

 آب در آن نانبساط بعلت يخ بست شیريخ زدگي 
 ءخالايجاد خشک کن را تعويض نموده و پس از 

 .را شارژ کنیدکولر مناسب گاز 

 اواپراتورپره هاي انباشته شدن ذرات گرد و غبار بر روي 
 ضرا تمیز کنید در صورت لزوم اقدام به تعوي پره ها

 د.اواپراتور نمايی هسته

 دن فن اواپراتورمعیوب بو
مدار الكتريكي بررسي و در صورت لزوم موتور فن 

 تعويض شود.

 کمپرسور ايراد در
به دستورالعمل مربوط به کمپرسور مراجعه شود در 

 صورت عدم رفع عیب کمپرسور را تعويض نمايید .

با لوله   ترموستات شل بودن تماس سیم سنسور 

  ترموستات مناسب خروجي اواپراتور و يا ايزوله نبودن 

با لوله خروجي اواپراتور ترموستات تماس سنسور 

تعويض  را بصورت مناسب اصالح و يا کلیپ سنسور

 نمايید.
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 اواپراتور یابي بيجدول ع

 بيروش رفع ع یعلت احتمال بينوع ع

خنک کنندگی اوليه 

مناسب و کاهش 

تدريجی ميزان خنک 

 کنندگی

رسور نسبت به حد ن بودن نقطة قطع کردن کمپپايی

 . مي شودد که منجر به يخ زدگي اواپراتور استاندار

اواپراتور را در صورت  ترموستات مكانیكي يا الكترونیكي

مطابق دستورالعمل مربوطه قطعه معیوب تعويض ، خرابي 

 گردد.

 يخ زدگي اواپراتور
محل هاي نشتي را بررسي و در صورتیكه نشتي از پوشش 

 ناطق نشتي را آب بندي نمايید.اواپراتور باشد، م

 نشتی آب از اواپراتور
 مسدود بودن شیلنگ تخلیه آب اواپراتور

شیلنگ  مسدود بودنشیلنگ تخلیه بررسي گرديده، 

دگي شیلنگ برطرف گردد. در صورت پارگي و يا ترکی

 ید.اقدام به تعويض آن نماي

 نشتي از پوشش اواپراتور
تیكه نشتي از پوشش محل هاي نشتي را بررسي و در صور

 اواپراتور باشد، مناطق نشتي را آب بندي نمايید.

 صدای غير عادی

 نمايید.هاي مناسب ايزوله  ممحل اتصال با فو نشتي جريان هوا بین اواپراتور و بخاري

 صدا از اطراف فن و يا بلبرينگ ها سر و

در صورت وجود اجسام خارجي در فن با خارج کردن 

 د.سازي برطرفرا صدا  آن

در صورت نیاز تعويض و بررسي بودن قطعات  معیوب

 نمايید .

 لوله هاي سیستم با قطعات مجاور را رفع نمايید. برخورد صداي ناهنجار از جريان مبرد

بصورت سوت  انبساط سر و صداي ناشي از شیر

 کشیدن در داخل کابین

شیر انبساط را تعويض نمايید )قبل از تعويض 

رژ مجدد بر اساس میزان استاندارد با ريكاوري و شا

 نوع کمپرسور(

صداي جريان  صداي ناشي از شیر انبساط بصورتسر و 

گاز شنیده میشود که اين صدا ناشي از کافي نبودن گاز در 

 داخل سیستم و يا مخلوط بودن مايع و گاز رخ میدهد.

مقدار مبرد سیستم را کنترل و در صورت نیاز کامالً 

 شارژ گردد.

 بوی نامطبوع
اک و يا کپک زدگي جمع شدن دود سیگار، گرد و خ

 هاي اواپراتوربر روي سطح پره 
 پره ها را تمیز نمايید .

 را برطرف نمايید .آن لوله تخلیه تمیز و مسدود بودن  آب زير اواپراتور شدن لوله تخلیه دمسدو

کار نکردن فن 

 اواپراتور
 سلكتور را تعويض نمايید. نمي کند فن اواپراتور عملسلكتور تنظیم دور 

 فن را تعويض نمايید . فن اواپراتور کار نمي کند

کمپرسور کولر بطور 

دائم کار ميکند و 

بصورت متناوب قطع 

 و وصل نمی شود.

 ترموستات مكانیكي و الكترونیكيعدم تنظیم 

 اواپراتور
 را تعويض نمايید . ترموستات
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