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۱ 

 سيستم كولر

يشـن  د مجهز بـه سيسـتم ايركان      پرايددر برخي از خودروهاي     
 .اشكاالتي در قسمت كمپرسور كولر مشاهده گرديد) كولر(

 :باشد ده شده در كمپرسور به شرح زير ميعيوب مشاه
 قطع و وصل سريع كالچ الكترو مغناطيسـي كمپرسـور           -۱

 كولر
 :علل احتمالي

بــا افــزايش دور موتــور فشــار در قســمت خروجــي : توضــيح
 دمـا   ،با افزايش فشار  . رود  باال مي ) مدار فشار قوي  (كمپرسور  
سـانتي  كيلـوگرم بـر     ۲۷مـرز   اگر اين فشار از     . رود  نيز باال مي  

مدار برق كالچ كمپرسور توسط پرسواستات      .  بگذرد متر مربع 
 .گردد قطع مي

در صورتيكه سيسـتم كـولر بـيش از حـد مجـاز بـا گـاز                 ) الف
R134a            شارژ شده باشد، با افزايش دور موتور، فشـار داخـل 

بـار گذشـته و   ۲۷سيستم در قسمت فشار قوي سريعاً از مـرز      
دد بـا از كـار افتـادن        گـر   در نتيجه مـدار بـرق كـالچ قطـع مـي           

تر شدن مدار كولر فشار سريعاً افت         كمپرسور و همچنين خنك   
با افت فشار مجدداً مدار برق كالچ توسط پرسواستات         . كند  مي

بدين ترتيب وقتي كه دور موتور از حد معـين          . گردد  برقرار مي 
 .كند رود مرتباً كالچ قطع و وصل مي باالتر مي

 )فشارسوييچ  (واستاتسخرابي پر) ب
  سوختن بوبين كالچ كمپرسور-۲

هاي مكرر در مدار برق كالچ،        بر اثر قطع و وصل    : علل احتمالي 
 .سوزد بوبين كالچ داغ كرده و مي

  خرابي يا صداي بلبرينگ كمپرسور-۳
 :علل احتمالي

 كيفيت نامناسب بلبرينگ) الف
 كشش بيش از حد تسمه كولر) ب
 ش فشار مدار كولرزيادي شارژ گاز و در نتيجه افزاي) ج

در اين حالت به خاطر افزايش گشتاور كمپرسور، كشش تسمه          
شود و در نتيجه نيروي شعاعي بـر بلبرينـگ    كولر نيز زياد مي  

 .كاهد افزايش يافته كه از عمر آن مي
  سرخوردن صفحه كالچ كمپرسور-۴

 :علل احتمالي
 هاي غلط پياده و سوار كردن كالچ كمپرسور به روش) الف
 دم تنظيم فنرهاي صفحه كالچع) ب
هـاي مكـرر      بـر اثـر قطـع و وصـل         كاككاهش ضريب اصط  ) ج

 ناشي از شارژ زياد گاز
در صفحات بعد روشهاي صحيح كنترل شارژ و فشار، كنترل          
نشتي، تخليه و تحت خالء قرار دادن سيستم كولر، شـارژ گـاز    

 .شود و تست كارآيي كولر توضيح داده مي
 :معايب

 ر كافي نيستخنك كنندگي كول •
 كند كولر خنك نمي •
 تغييرات در خنك كنندگي كولر •
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۲ 

 بررسي شارژ گاز: مرحله اول
 . موتور را روشن كنيد-۱

كولر را روشن كنيد براي چند دقيقه بگذاريد در حالت حـداكثر            
 .كار كند

اي ميــزان شــارژ را بررســي و عمليــات   از دريچــه شيشــه-۲
 .مربوطه را به صورت زير انجام دهيد

 
 
 
 
 
 

 عمليات ميزان شارژ مشاهداترديف

۱ 
اي ديده  هايي از دريچه شيشه كف يا حباب

 ميشود
 مقدار گاز كافي نيست

فشار مدار خنك كننده را كنترل كنيد 
 )به مرحله دوم رجوع كنيد(

 شود اي ديده نمي كف يا حباب از دريچه شيشه ۲
مقدار گاز يا خيلي زياد است 

 يا به اندازه كافي است
كولر را خاموش كرده و از دريچه 

 اي به ميزان حباب توجه كنيد شيشه

۳ 
فوراً پس از خاموش كردن كولر از دريچه 

 شود اي گاز به صورت شفاف ديده مي شيشه
 مقدار گاز خيلي زياد است

 .فشار مدار كولر را كنترل كنيد
 )به مرحله دوم رجوع كنيد(

۴ 
كند  وقتي كه كولر خاموش ميشود گاز كف مي

 و سپس شفاف ديده ميشود
 شارژ گاز عادي است مقدار شارژ صحيح است

 
ممكن است حبابي ديـده نشـود و مـدار كـامالً از گـاز خـالي                  *

 .افتد باشد كه در اين صورت كمپرسور به كار نمي
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۳ 

 آزمايش فشار مدار كولر: مرحله دوم
 . مانومترهاي مدار كولر را وصل كنيد-۱
 قرار دهيـد و كـولر       RPM۲۰۰۰ در دور     موتور را روشن و    -۲

 .نيز روشن و روي ماكزيمم باشد
 . فشار مدار ضعيف و مدار قوي كولر را اندازه گيري كنيد-۳
 اگر فشارها به ميزان مشخص گرديده در ذيل نباشد مـدار            -۴

 ).به مرحله بعد رجوع كنيد(را آزمايش كنيد 
 (2.5bar)بار ۵/۲: فشار مدار ضعيف •

 (15bar)بار ۱۵: فشار مدار قوي •
 

 تحت خالء قرار دادن سيستم كولر
هرگاه كه سيستم كولر به هر شكل از گاز خالي و تحـت تـاثير            

بايستي كه رطوبت داخل آن كامالً تخليـه        . هواي جو قرار گيرد   
 .گردد

 .لنگ مانومترهاي كولر را وصل كنيدي ش-۱
لنگ وسط مانومترها را به قسـمت ورودي پمـپ مكنـده            ي ش -۲

 .ل كنيدمتص
 . پمپ مكنده را روشن و هر دو شير مانومترها را باز كنيد-۳
 را  (750mmHg) وقتي كـه مـانومتر فشـار ضـعيف تقريبـاً             -۴

نشان داد هـر دو شـير مانومترهـا را بسـته و پمـپ مكنـده را                  
 .خاموش كنيد

دقيقـه  ۵ بـراي حـداقل      ش اطمينان حاصل كنيد كه مقدار مكـ       -۵
رت تغيير مقدار مكش سيسـتم را از  در صو. ماند ثابت باقي مي 

 .نظر محل نشتي و رفع عيب كنترل كنيد
لنگ وسـط را از     يشـ .  در صورتي كه نشتي مشاهده نگرديد      -۶

 .پمپ مكنده جدا كنيد
• 750mmHg        توانـد جيـوه را بـه          مقدار مكشي اسـت كـه مـي

 .متر باال بكشد ميلي۷۵۰اندازه 
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۴ 

 تخليه مدار كولر
 . سيستم كولر وصل كنيد مانومترهاي فشار را به-۱
لنگ وسط را به مخزن مخصوص تخليه       ي براي تخليه گاز ش    -۲

 .وصل نماييد
به آرامي شير مانومتر فشار قوي را بـاز كنيـد تـا گـاز تخليـه                 

 .شود
 شير را به آرامي باز كنيد زيـرا ممكـن           ،براي تخليه گاز   :اخطار

 .است كه روغن كمپرسور همراه با گاز بيرون كشيده شود
 پس از آنكه مقدار فشـار خوانـده شـده در مـانومتر فشـار                -۴

 رسـيد، بــه آرامـي شــير   343kpa (3.5Kg/cm2)قـوي بـه زيــر   
 .مانومتر فشار ضعيف را نيز باز كنيد

 تدريجاً كه فشار در هـر دو مـانومتر افـت كـرد، شـيرها را              -۵
 .كامالً باز كنيد تا فشار در هر دو مانومتر صفر شود
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۵ 

 شارژ گاز
 تم را تحت خالء قرار دهيد سيس-۱
لنگ وسط مانومترهـا متصـل      ي را به ش   R134a كپسول گاز    -۲

 .نماييد
 براي شارژ مدار كولر شير مانومتر فشار قوي را باز كنيد            -۳

بـه قسـمت فشـار قـوي كـولر برابـر             R134aمقدار شارژ گاز    
 .باشد مي) اونس۴/۱۲(گرم ۳۵۰

 . شير مانومتر فشار قوي را ببنديد-۴
تور را روشن و با روشن كردن كولر، كمپرسور را بكار  مو-۵

 .اندازيد
 :اخطار

در غيـر   . اطمينان حاصل كنيد كه كپسول گاز وارونه نباشد        •
اينصورت گاز در حالت مايع وارد مدار فشار ضعيف شده و           

 .زند احتماالً به كمپرسور صدمه مي
 در وضـعيت ايسـتاده گـاز بـه حالـت            هاي بزرگ   از كپسول  •

 .شود ارج ميمايع خ
هرگــز در حــالتي كــه موتــور و كــولر روشــن اســت شــير   •

مانومتر فشار قوي را باز نكنيد زيرا فشـار زيـاد در قسـمت              
فشار قوي كولر ممكن است باعث تركيدن و انفجـار كپسـول            

 .گاز شود
ماداميكه سيستم كولر در حال شارژ است ممكن اسـت كـه             •

د كـه مهـم     از سيستم كولر صداهاي غير عادي به گوش برس        
 .نيست

 . شير مانومتر فشار ضعيف را باز كنيد-۶
در حالت گاز پر     R134a مدار را با مقدار تعيين شده از گاز          -۷

كنيد ميزان گاز شـارژ شـده بـه قسـمت فشـار ضـعيف برابـر               

باشد بنابراين كل گـاز مـورد نيـاز سيسـتم كـولر               گرم مي ۳۵۰
 .باشد گرم مي۷۰۰ پرايدخودروهاي 

 فشار ضعيف و همچنين شير كپسـول شـارژ     شير مانومتر  -۸
 .گاز را ببنديد

 . موتور را خاموش كنيد-۹
 . مانومترها را از سيستم كولر جدا كنيد-۱۰
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۶ 

 تست كارآيي كولر
 آزمـايش كـارآيي سيسـتم كـولر را بـه            ،پس از اتمام تعميرات   

 :صورت زير انجام دهيد
 . مانومترهاي فشار را به سيستم كولر وصل كنيد-۱
 . قرار دهيدRPM۱۵۰۰ موتور را روشن و در دور -۲
 . كولر را روشن و فن آنرا روي ماكزيمم قرار دهيد-۳
 .ها را ببنديد  تمام دربها يا پنجره-۴
هـاي   در جلـوي دريچـه  ) حباب خشك( يك دماسنج معمولي     -۵

 .خروجي وسط داشبورد قرار دهيد
نزديــك ورودي فــن ) خشــك و تــر( يــك دســتگاه دماســنج -۶
 .پراتور قرار دهيداوا
هـاي خروجـي سيسـتم كـولر           منتظر شويد تا دماي دريچه     -۷

 .ثابت شده و شرايط تعادل برقرار شود
 شرايط تعادل

 گراد  درجه سانتي۳۵ تا ۲۵: دماي ورودي فن اواپراتور
 تـا   ۲/۱۳( كيلوپاسـكال    ۱۸۱۵ تـا    ۱۲۹۵: فشار مدار فشار قـوي    

 )متر مربع  كيلوگرم بر سانتي۵/۱۸
گر فشار در قسمت فشار قوي خيلي زياد شد، مقداري           ا :توجه

آب روي كندانسـور بريزيـد و اگـر فشــار خيلـي پـايين اســت،      
 .جلوي كندانسور را با يك قطعه مقوا بپوشانيد

ــا را از   -۸ ــادير دم ــادل مق ــدن شــرايط تع  پــس از بوجــود آم
 .هاي خشك و تر در ورودي فن اواپراتور بخوانيد دماسنج

بي را با مقايسه دماهـاي خشـك و تـر از     ميزان رطوبت نس   -۹
 . بدست آوريدصفحه بعدچارت 

گيري دماهاي    روش بدست آوردن رطوبت نسبي پس از اندازه       
خشك و تر از داخل ورودي فن اواپراتـور رطوبـت نسـبي بـه               

 .آيد صورت درصد بدست مي
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۷ 

گراد و دماي     درجه سانتي ۳۵ فرض كنيد كه دماي خشك       :مثال
گـراد باشـد، در اينصـورت رطوبـت          درجـه سـانتي   ۵/۱۹تر  

% ۶۰نسبي از داخل برخورد دو دما روي چارت بـه مقـدار             
 .آيد بدست مي

 

 
 

 دماي هواي خروجي دريچه وسـط را از دماسـنج خشـك            -۱۰
و اختالف دما را با دماي خشك در ورودي اواپراتور          . بخوانيد

 .حساب كنيد
يد كه محل برخـورد رطوبـت نسـبي و           اطمينان حاصل كن   -۱۱

 .باشد اختالف دماهاي خشك در محدوده سايه خورده مي
ــال و اخــتالف دماهــاي خشــك % ۶۰ اگــر رطوبــت نســبي :مث
 .گراد باشد كارآيي كولر خوب است درجه سانتي۱۶
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۸ 

 ابزار و تجهيزات مورد نياز براي سرويس كولر خودرو
 به مربوطه   شيلنگهايفشار قوي، فشار ضعيف با      (مانومتر   •

 ) وسطاضافه شيلنگ
 آچار مخصوص پياده كردن پولي كمپرسور •
 )R134aگاز (كپسول  •
 پمپ واكيوم •
 ياب گاز كولر نشت •
 مخزن برگشت گاز •

 )حباب خشك(دماسنج خشك  •
 سنج رطوبت •
 دماسنج خشك و تر •
 چارت رطوبت نسبي •
 چارت كارآيي •
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