
هفته:
مدرس:

مركز آموزش:
نتيجه آزمون در پايان دوره:

نام كارآموز:
گروه:

شبكه آموزش:
نتيجه آزمون در شروع دوره:

1. امروزه از چه سيالي در سيستم كولر خودرو استفاده مي شود؟

R234a الف : مبرد

.R502 مبرد  : مبرد  : مبرد ب

.R12 مبرد  : مبرد  : مبرد ج

.R134a مبرد  : مبرد  : مبرد د

2 .چه چيز در سيستم تهويه كولر خودرو ايجاد هواي سرد مي كند؟

الف : انبساط مبرد.

ب : تراكم مبرد.

ميعان : ميعان : ميعان مبرد. ج

3. چه چيز توسط كمپرسور كولر خودرو متراكم مي گردد؟

گازيمبرد گازيمبرد گازي. مبرد  : مبرد  :  الف

ب : مبرد مايع.

هواي موجود در مدار : هواي موجود در مدار : هواي موجود در مدار. ج

پايان دوره ابتداي دوره
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4. وظيفه كندانسور چيست؟

تبخير مبرد : تبخير مبرد : تبخير مبرد. الف

ميعان مبرد : ميعان مبرد : ميعان مبرد. ج

د : انبساط مبرد.

5. وظيفه سنسور اواپراتور چيست؟

محفظه سرنشيناندازه گيري دماي هواي محفظه سرنشيناندازه گيري دماي هواي محفظه سرنشين. الف : 

ب : تنظيم هواي سرد توليد شده بر طبق عملكرد اواپراتور.

ج : اطالع رساني دماي اواپراتور به كنترل يونيت مربوطه.

6. در خودروهايي كه فقط يك فن خنك كننده دارد، سرعت اول فن چگونه ايجاد مي گردد؟

الف : توسط مجموعه اي از سه رله.

ب : توسط يك مقاومت كه بطور سري نصب مي شود.

توسط يك مقاومت كه بطور موازي نصب مي شود. : توسط يك مقاومت كه بطور موازي نصب مي شود. : توسط يك مقاومت كه بطور موازي نصب مي شود. ج

7. وظيفه اصلي انباره / خشك كن چيست؟

خنك كردن مبرد : خنك كردن مبرد : خنك كردن مبرد. الف

ب : ثابت نگه داشتن رطوبت در مدار.

ج : ذخيره كردن روغن.

8. اصلي ترين مزيت كمپرسور هاي ظرفيت متغير چيست؟

كاهش مقدار مبرد : كاهش مقدار مبرد : كاهش مقدار مبرد. الف

ب : ثابت نگه داشتن دماي مبرد.

ج : ثابت نگه داشتن دما در اواپراتور.

مدار سرمايش كولر

فرم ارزيابي 2
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9. بعد از تخليه مدار سرمايش كولر چه مقدار روغن بايد جايگزين شود؟

نيازي به تزريق روغن نيست. : نيازي به تزريق روغن نيست. : نيازي به تزريق روغن نيست. الف

به همان ميزان كه هنگام تخليه خارج شده است : به همان ميزان كه هنگام تخليه خارج شده است : به همان ميزان كه هنگام تخليه خارج شده است.  ب

به ميزان ذخيره شده در كمپرسور : به ميزان ذخيره شده در كمپرسور : به ميزان ذخيره شده در كمپرسور. ج

10. هنگام نشت كامل گاز (باز شدن مدار) چه اتفاقي مي افتد؟

كمپرسور مي تواند  : كالچ كمپرسور مي تواند  : كالچ كمپرسور مي تواند درگير شود. الف

كمپرسور نمي تواند كالچ كمپرسور نمي تواند كالچ كمپرسور نمي تواند درگير شود. كالچ  : كالچ  :  ب

كمپرسور با كمترين مقدار ظرفيت كار مي كند : كمپرسور با كمترين مقدار ظرفيت كار مي كند : كمپرسور با كمترين مقدار ظرفيت كار مي كند. ج

كمپرسور با بيشترين مقدار ظرفيت كار مي كند. : كمپرسور با بيشترين مقدار ظرفيت كار مي كند. : كمپرسور با بيشترين مقدار ظرفيت كار مي كند. د

11. چه قطعه اي در سيستم تبريد به منظور ايمني بكار مي رود؟

قطع : قطع : قطعكن دمايي مدار الف

رشيرشير اطمينان ب : 

ج : سنسور فشار

12. چگونه مي توانيم سيال داخل مدار را تخليه نماييم؟

توسط يك دستگاه مخصوص. : توسط يك دستگاه مخصوص. : توسط يك دستگاه مخصوص. الف

خليه به اتمسفر.با تخليه به اتمسفر.با تخليه به اتمسفر. با ت : با ت :  ب

توسط شير تخليه كمپرسور. : توسط شير تخليه كمپرسور. : توسط شير تخليه كمپرسور. ج

مدار قابل تخليه  نيست. : مدار قابل تخليه  نيست. : مدار قابل تخليه  نيست. د
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13. چه دستورالعمل ايمني بايست به هنگام كار روي مدار تبريد كولر رعايت شود؟

موتور سرد باشد و در محلي كه تهويه خوب داشته باشد.  الف : 

ب : پوشيدن دستكش و عينك ايمني.

جداكردن سر باطري و كاهش فشار : جداكردن سر باطري و كاهش فشار : جداكردن سر باطري و كاهش فشار. ج

د : پوشيدن دستكش و عينك و ماسك ايمني.

14. بعد از تخليه مدار چه عملياتي قبل از پركردن مجدد بايستي اجرا شود؟

الف : ايجاد خالء.

ب : هيچ عمليات مياني الزم نيست.

تحت فشار قرار دادن مدار : تحت فشار قرار دادن مدار : تحت فشار قرار دادن مدار. ج

چك كردن فيلتر مخزن رطوبت گير. د :

15. بر اساس دياگرام صفحه5، لطفًا نام قطعات تحت عنوان A,B,C,D  را مشخص كنيد؟

(E) شير انبساط. كنيستر رطوبت گير، (C)كمپرسور، (D) اواپراتور، (B) ،كندانسور) كندانسور) كندانسور A) الف :

رطوبت گير. كندانسور) كندانسور) كندانسور، (D) شير انبساط ، (E)كنيستر C) ،اواپراتور (B)، كمپرسور ) كمپرسور ) كمپرسور A) : ب

رطوبت گير. كنيستر) كنيستر) كنيستر E) ،كندانسور) كندانسور) كندانسور D) ،كمپرسور) كمپرسور) كمپرسور C) ،شير انبساط (B)،اواپراتور (A) : ج

16. بر اساس دياگرام صفحه 5 جهت جريان را مشخص كنيد:

A B E D C B A الف :

E B A B C D E : ب

فرم ارزيابي
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17. براساس دياگرام وضعيت فشار خروجي از قطعه A را مشخص كنيد:

فشار باال : فشار باال : فشار باال. الف

فشار پايين : فشار پايين : فشار پايين. ب

18. با مراجعه به دياگرام، دماي خروجي از قطعه C را تعيين وضعيت نماييد.

الف : دماي باال.

ب : دماي پايين.

19. با مراجعه دياگرام، وضعيت فشار خروجي از قطعه D را مشخص كنيد.

فشار : فشار : فشار باال. الف

فشار : فشار : فشار پايين. ب

پايان دوره ابتداي دوره
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3آموزش مدار سرمايش كولر

معرفى
تاريخچه

در اوايل سال 1950، سازندگان با استفاده از حرارت موتور، سيستم حرارتى بخارى خودرو را در كابين سرنشينان طراحى 
كردند. اما سرنشينان همچنان از گرماى تابستان رنج مي بردند.

در سال 1970 بود كه اولين خودرو رنو يعني رنو 16 مجهز به كولر معمولي شد.
در رنو 25 سيستم كولر و كنترل دما مجهزتر شده و راحتى بيشترى را فراهم كرد. تاكنون همچنان و بطور پيوسته در جهت 
افزايش سطح راحتى سرنشين تالش مي شود. بعضى خودروها به سيستم تهويه و كولر قابل تنظيم در سمت چپ / راست كه 

بطور الكتريكى كنترل مي شود مجهز شده اند.

هدف از تهويه مطبوع و كولر
سيستم تهويه، وضعيت آسايش سرنشينان خودرو را در حالت بهينه قرار مي دهد. آسايش دمايي به چندين پارامتر مجزا  

مربوط مي شود:
    - دماى اطراف فرد

    - سرعت و تالطم هوا در محفظه سرنشين
    - رطوبت نسبى

    - ميزان در معرض تابش آفتاب بودن
    - ميزان فعاليت و سوخت و ساز فرد

اساس عملكرد، شامل گردش پيوسته هواي سرد يا گرم شده، در داخل محفظه سرنشين مي باشد. سرنشين 3 پارامتر اصلى 
را مى تواند تنظيم نمايد:

    - دماى هواى وزيده شده
هوا    - شدت وزش هوا    - شدت وزش هوا
هوا    - جهت وزش هوا    - جهت وزش هوا
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آموزش مدار سرمايش كولر 4

اصول عملكرد سيكل سرمايش

  ايجاد مدار سرمايش

ابتدا ما با يك مخزن مايع تحت فشار باال شروع مى كنيم 
(1). اين فشار باال را با به يك شير (2) تنظيم شده كاهش 
با  مى دهيم. در اين صورت مايع (3) به حالت مايع /  بخار 
فشار پايين در مى آيد (4). اين پديده در قطعه اي از مدار 
افزايش  طريق  (از  مي كند  تسهيل  را  تبخير(5)  عمل  كه 
سطح تماس با محيط) تقويت مي شود. اين مبدل حرارتي 

اواپراتور(6) ناميده مي شود.

حال ما مجموعه اى را اضافه مى كنيم كه عبور هوا از اواپراتور 
هواى  مى تواند  سرنشين(1)  محفظه  فن  دهد.  افزايش  را 

داخل يا خارج اتاق خودرو را از اواپراتور عبور دهد.

بطور خالصه مدار كولر با مخزن مايع مبرد در فشار باال و در دماى محيط شروع مى شود. شير انبساط بطور ناگهانى فشار 
را كاهش مى دهد. سپس مايع در تماس با ديواره هاى اواپراتور بطور كامل بخار مى شود. و از اواپراتور خارج مى شود. در  اين 

حالت سيال بصورت گاز در فشار و دماى پايين است. و ما توانسته ايم هواى سرد ايجاد كنيم.

سيستم تشريح شده داراي اين نقص است كه نهايتاً مخزن 
خالي مي شود.

هدف، عمل كردن در يك سيكل بسته است. براى اين منظور 
ما بايد بخار فشار پائين را به بخار فشار باال تبديل كنيم و 

اين در واقع وظيفه كمپرسور است.

معرفي
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5 سرمايش كولرآموزش مدار سرمايش كولرآموزش مدار سرمايش كولر

سپس ما بايد اين بخار را از حالت گاز (1) به حالت مايع سپس ما بايد اين بخار را از حالت گاز (1) به حالت مايع 
(2) تبديل كنيم. اين عمل توسط يك مبدل حرارتى انجام (2) تبديل كنيم. اين عمل توسط يك مبدل حرارتى انجام 
مى شود. كندانسور (3) به كمك فن هاى خنك كننده موتور مى شود. كندانسور (3) به كمك فن هاى خنك كننده موتور 

اين كار را انجام مى دهد.

تبخير و انبساط باعث تبديل حالت مايع به گاز مى شود (توليد هواي سرد) و هواى سرد ساخته مى شود (1). متراكم كردن و 
ميعان نيز ما را قادر مى سازند كه اين پديده را معكوس كرده و حرارت توليد كنيم(2).

معرفي
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آموزش مدار سرمايش كولر 6

 فشار، دما و حالت هاي سيال

براى هر مرحله نشان داده شده در اشكال قبل يك تغيير ترموديناميكى رخ داده است:
    - گاز/ مايع،

    - دما،
    - فشار.

معرفي

هواي بيرون
فيلترهواي فيلترهواي فيلتر شده و سرعت داده شده

هواي خنك شده
فشار باال

فشار پايين

مايع

گازمايع/ گازمايع/ گاز

گاز

گاز

گاز

گاز

مايع
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7 سرمايش كولرآموزش مدار سرمايش كولرآموزش مدار سرمايش كولر

موقعيت مدار

كمپرسور(1) توسط سرنشين فعال مى گردد. كمپرسور  كه قدرت آن از موتور خودرو تامين مى شود، سيال را متراكم مى نمايد. 
اين تراكم، دما و فشار گاز را افزايش مى دهد. حرارت اين گاز در كندانسور (3) جذب مى شود كه البته هواى عبور داده شده 
از كندانسور توسط فن موتور (4) اين عمل را تسريع مى كند. سيال به شكل مايع تغيير مى يابد. اين در واقع ميعان است. مايع 
از كنيستر جاذب رطوبت (5) عبور مى كند و رطوبت آن گرفته شده و فيلتر مى گردد. مايع از شير انبساط (7) عبور كرده و 
قسمتي از آن بخار مي شود. اين عمل را انبساط گويند. بخار شدن كامل در اواپراتور (8) رخ مي دهد. اين عمل تبخير ناميده 

مي شود. زمانى كه گاز كم فشار و كم دما از آنجا خارج شد توسط كمپرسور مكيده مى شود.
براى محافظت مدار دو سنسور فشار (2) و دما (9) در مدار استفاده مى شود.

 براى شارژ و تخليه مدار و انجام سرويس هاى نگهدارى و تعمير دو شير تخليه و شارژ (6) و (10) در مدار تعبيه شده است.

معرفي

M
ACHINESOFT.COM

    09120146259



انواع مدارهاي سرمايش

عموماً دو گونه سيكل سرمايش وجود دارد كه از دو جنبه با يكديگر تفاوت دارند:
    - نحوه عمل مخزن رطوبت گير و محل آن در مدار

    - اصول عملكرد شير انبساط

فعال كردن سيستم تهويه مطبوع

بايد   (2) هوا  دمنده  و   AC كليد  كولر،  فعال كردن  براى 
مطبوع  تهويه  سيستم هاى  در  قرار گيرد.  روشن  حالت  در 

اتوماتيك تنها بايد كليد AC فشرده شود.

معرفي

آموزش مدار سرمايش كولر 8
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توصيه هاى كلى و عمومى

قبل از شروع كار در تعميرگاه،  توجه به نكات زير ضرورى و مهم است:
هاى جانبى در حين كار با گاز كولر ايمنى با محافظ هاى جانبى در حين كار با گاز كولر ايمنى با محافظ هاى جانبى در حين كار با گاز كولر استفاده كنيد. (خطر سوختگي و پرش مواد) د    - هميشه از د    - هميشه از دستكش و عينك
در بسته ذخيره نكنيد.و اتاق هاى در بسته ذخيره نكنيد.و اتاق هاى در بسته ذخيره نكنيد. و اتاق هاى     - هميشه در محيط هايي كه تهويه مناسب دارند كار كنيد. گاز را درمحل هايى مانندچاه يا چاله و اتاق هاى     - هميشه در محيط هايي كه تهويه مناسب دارند كار كنيد. گاز را درمحل هايى مانندچاه يا چاله 

°100 (بعنوان مثال ناشي از يك نقطه داغ) سيال مبرد تجزيه شده و يك گاز به شدت ناراحت كننده  C در دماهاي باالي -    C در دماهاي باالي -    C
     توليد مي كند. جوشكاري و لحيم كاري بر روي سيستم كولري كه از قبل نصب شده است، ممنوع است.

    - سيگار كشيدن نزديك مدار سرمايش كولر ممنوع است. عبور خودرو از كوره رنگ يا كار بر روي خودرو در نزديك كوره
°80 تجاوز نكند. C       رنگ، زماني قابل انجام است كه دما از 

مراقبت ها و نگهدارى عمومى
عمليات زير بايد هر ساله انجام شود:

    - تميز كردن و تخليه كندانسور و رادياتور خنك كننده موتور
    - كنترل اينكه لوله تخليه آب تقطير شده از اواپراتور، سالم باشد

به منظور مقابله با بوهاي نا خوشايند سيستم تهويه، انجام عمليات ضد باكتري توصيه مي شود.

  تعميرات كولر خودرو

آموزش مدار سرمايش كولر
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كنترل ميزان شارژ مدار مى بايست بر طبق مدارك و مستندات فنى نگهدارى و سرويس صورت گيرد. نوع و مشخصات گاز 
كولر در پالك مشخصه اى در خودرو مشخص شده است.

مستندات
مستندات مرجع بعنوان يك ابزار الزم مي باشند. اين امر خصوصاً هنگام كار بر روي اجزايي كه مي توانند براي تعميركار و 

محيط مضر باشند صحت خود را نشان مي دهد.

تعميرات كولر خودرو

قبل از شروع كار، در قسمت مربوطه در برنامه Dialogys به مستندات مرجع مراجعه كنيد. با اين كار شما 
هميشه به آخرين اطالعات دسترسي خواهيد داشت. همچنين به اطالعيه هاي فني مربوط نيز مراجعه نماييد.
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 ترمومتر يا دماسنج الكترونيكى

از عملكرد صحيح سيستم كولر  اطمينان  براى  ترمومتر  از 
استفاده مي شود. اندازه گيرى دما تحت شرايط خاص و در 

خروجى  دريچه هاى تهويه هوا صورت مي پذيرد.

CLIP دستگاه عيب ياب

از دستگاه عيب ياب به منظور كنترل عملكرد مدار سرمايش 
به  اين دستگاه مي توان مقادير مربوط  با  استفاده مي شود. 

پارامترها، وضعيت و خطا هاي سيستم را مشاهده نمود.

تعميرات كولر خودرو
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CLIMTEST II تستر كولر 

از اين دستگاه اندازه گيرى براى كنترل عملكرد كولر استفاده مي شود. اين دستگاه داراى سنسورهاى مختلفى مي باشد (فشار، 
دما و رطوبت)

حرارت موتور مى تواند مقادير خوانده شده را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين سنسورهاى دما بايد در محلى قرار گيرند كه از 
نظر موقعيت كمترين تاثير را از تشعشع حرارتى موتور بپذيرند.

توجه

دستگاه بازيابي، شارژ و تخليه گاز كولر

اين دستگاه جهت نگهدارى و سرويس داخلى مدار سرمايش 
جهت  دستگاه  اين  مي باشد.  دستى  يا  اتوماتيك  بصورت 
تست سريع عملكرد بوسيله قرائت مقادير گيج هاي فشار نيز 
كاربرد دارد. جهت سرويس و نگهدارى كولر از اين دستگاه 

در موارد زير استفاده مي شود:

    - بازيابي گاز كولر
مدار سرمايش    - ايجاد خالء در مدار سرمايش    - ايجاد خالء در مدار سرمايش

    - بازيابي و تزريق روغن كمپرسور
    - شارژ سيستم كولر

تعميرات كولر خودرو
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 دو نوع از نشت ياب ها

    - نشت ياب صوتى

سيگنال  يك  پخش  به  كولر  گاز  مجاورت  در  دستگاه  اين 
مى توان جهت تعيين موقعيت نشتي صوتي پرداخته كه از آن مى توان جهت تعيين موقعيت نشتي صوتي پرداخته كه از آن مى توان جهت تعيين موقعيت نشتي 

استفاده كرد.

    - نشت ياب فرا بنفش يا نوري
اين دستگاه به صورت يك كيت در داخل كيف مخصوصي 
مي باشد. اين كيت شامل المپ فرابنفش،عينك مخصوص، 
ابزار تزريق و مايع ردياب فلورسنت (ماده معرف گاز كولر) 

مي باشد.
استفاده  كولر  گاز  نشتى  موقعيت  تعيين  براى  المپ  از 

مي گردد.

تعميرات كولر خودرو
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اجزاء مدار سرمايش

سيال مبرد
ساخته مي شوند و خاصيت ويژه اي دارند كه مى توانند حرارت هاى سنتتيك ساخته مي شوند و خاصيت ويژه اي دارند كه مى توانند حرارت هاى سنتتيك ساخته مي شوند و خاصيت ويژه اي دارند كه مى توانند حرارت  هاى سنتتيك مبردها تركيبات طبيعي نمي باشند. آنها از روش هاى سنتتيك مبردها تركيبات طبيعي نمي باشند. آنها از روش 

زيادى را جذب كنند.
CFC (كلروفلروكربن) در اليه هاى بااليي  كلر ناشي از انتشار يك نظريه براى اولين بار قوت گرفت كه انباشت كلر ناشي از انتشار يك نظريه براى اولين بار قوت گرفت كه انباشت كلر ناشي از انتشار در سال 1994

اتمسفر مي تواند مخرب اليه محافظ زمين (ازن) باشد و همچنين گرماي زمين (اثر گلخانه اى) را تشديد كند.
كه هر كدام ها كه هر كدام ها كه هر كدام  سهمي در تخريب اليه ازن دارند، فرئون (R12) كه در صنعت خودرو سازي استفاده مي شد،  CFC در ميان
بعنوان  R134a از اين مبرد ها را شامل مي شد. بنابراين سازندگان خودرو تصميم به استفاده از مبرد به طور تخميني ٪20
د. عالوه بر اين سهم كمتري در اثر گلخانه اي زمين گرفتند. اين مبرد كلر نداشته و لذا به اليه ازن صدمه نمي زند. عالوه بر اين سهم كمتري در اثر گلخانه اي زمين گرفتند. اين مبرد كلر نداشته و لذا به اليه ازن صدمه نمي زند. عالوه بر اين سهم كمتري در اثر گلخانه اي زمين   R12گرفتند. اين مبرد كلر نداشته و لذا به اليه ازن صدمه نمي زن R12گرفتند. اين مبرد كلر نداشته و لذا به اليه ازن صدمه نمي زن جانشين 

دارد.

R134a سيال 
R134aاز ژانويه 1993 استفاده از گاز R134aاز ژانويه 1993 استفاده از گاز R134a بجاى  HFC R12 شروع شد. اين گاز متعلق به خانواده تركيبات  HFC شروع شد. اين گاز متعلق به خانواده تركيبات  HFCها (هيدرو فلرو كربن)

ي باشد. اين گاز بدون بو، بدون رنگ و غير قابل اشتعال مي باشد.مي باشد. اين گاز بدون بو، بدون رنگ و غير قابل اشتعال مي باشد.مي باشد. اين گاز بدون بو، بدون رنگ و غير قابل اشتعال مي باشد.

تست هاي ممكن:
گاز كولر

گاز كولر (از اطالعات دفترچه ثبت عمليات سرويس و نگهداري اخذ مي شود.)- فواصل تعويض گاز كولر (از اطالعات دفترچه ثبت عمليات سرويس و نگهداري اخذ مي شود.)- فواصل تعويض گاز كولر (از اطالعات دفترچه ثبت عمليات سرويس و نگهداري اخذ مي شود.)

گاز R12 و R134a هرگز نبايد مخلوط شوند. تبديل گاز كولر هر خودرو از R12 و R134a نياز به تمهيدات 
و تطبيق اجزاء مدار كولر دارد.
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تراكم

 كمپرسور

كمپرسورقطعه اي از مدار سرمايش است كه در عين حال جزئي از مجموعه موتور خودرو محسوب مي شود. اين قطعه يك 
نوع پمپ است كه توسط انرژى مكانيكى موتور بحركت درآمده و باعث افزايش فشار در مدار كولر مي گردد. كمپرسور گاز را 
از خروجى اواپراتور مكيده و سپس فشار آنرا افزايش مي دهد و به اندازه نياز مدار به سوى كندانسور ارسال مي كند. اين امر 

گردش سيال مبرد را در مدار بسته امكان پذير مي نمايد.

 مكش
 تخليه

1. كالچ الكترومغناطيسى
2. بدنه كمپرسور

3. سر سيلندر كمپرسور
4. شير كنترل

آن  بدنه  روى  بر چسبي  روى  بر  1. مشخصات كمپرسور 
قرار دارد.

اجزاء مدار سرمايش
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كمپرسور به موتور (1) متصل بوده و توسط تسمه (2) بگردش در مي آيد. قدرت موتور از طريق كالچ الكترومغناطيسى (3) 
به شفت اصلى كمپرسور منتقل مي گردد.

اين كالچ عملكرد كمپرسور را كنترل مي كند. و براى همه انواع مدلهاى كمپرسور يكسان است. كالچ كمپرسور از اجزاى زير 
ساخته شده است:

- پولى (3) كه داخل آن بلبرينگ (6) قرار دارد.
- صفحه كالچ (1) كه قطعه اي از شفت كمپرسور (5) است.

- يك بوبين (2) كه بشكل استوانه تو خالى است و به بدنه كمپرسور (4) متصل مي شود و در پولى قرار دارد.

اجزاء مدار سرمايش
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با ايجاد ميدان مغناطيسي صفحه كالچ (1) را به پولى (3) مي چسباند.  الكتريكى را دريافت كند  وقتى بوبين (2) قدرت 
بنابراين شفت كمپرسور (5) با پولي يكپارچه شده و شروع به گردش خواهد كرد.

عملكرد كمپرسور توسط يك كامپيوتر كنترل مي شود.

 دو نوع كمپرسور وجود دارندكه عبارتند از:
     - كمپرسورهاى ظرفيت ثابت

كمپرسورهاى ظرفيت متغير     - كمپرسورهاى ظرفيت متغير     - كمپرسورهاى ظرفيت متغير

تست هاي ممكن:
كالچ الكترومغناطيسى

    - وضعيت تسمه (فرسودگى و كشش)
    - اتصاالت و وضعيت كانكتورها

    - بازديد ظاهرى درگيرى كمپرسور
    - تست ولتاژ

    - تست مقاومت

اجزاء مدار سرمايش
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 كمپرسورهاى ظرفيت ثابت

كمپرسورهاى ظرفيت ثابت در هر بار گردش شفت حجم ثابتي  از گاز را متراكم مي كنند. در اين كمپرسورها، مقدار ايجاد 
ورها، 5 يا 7 پيستون دارموالً اين كمپرسورها، 5 يا 7 پيستون دارموالً اين كمپرسورها، 5 يا 7 پيستون دارند. موالً اين كمپرسسرمايش بستگى مستقيم به قطع و وصل كالچ كمپرسور دارد. معموالً اين كمپرسسرمايش بستگى مستقيم به قطع و وصل كالچ كمپرسور دارد. مع

1. كالچ و پولى محرك
2. بلبرينگ 

3. صفحه نوساني
4. پيستونها
5. دريچه ها

6. سرسيلندر

1. مكش 
2. تخليه

3. پيستون

4. صفحه نوساني
5. صفحه بادامكي

6. شفت

صفحه بادامكيشفت (6) و صفحه بادامكيشفت (6) و صفحه بادامكي (5) مي چرخند و حركت خود را به صفحه دوراني (تبديل كننده حركت دوراني به حركت رفت و 
برگشتي) منتقل مي كنند. زاويه صفحه نوساني كورس پيستون (3) را مشخص مي كند. محفظه پيستون  توسط سر سيلندر   
كه خود شامل دريچه هاي مكش و تخليه كه به لوله هاي مربوطه متصلند، مسدود مي گردد. اين لوله ها يكى به قسمت فشار 

باال كه به سمت كندانسور مي رود متصل بوده و ديگرى به قسمت فشار پائين كه از سمت اواپراتور مي آيد.

اجزاء مدار سرمايش
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 كمپرسورهاى ظرفيت متغير

ر م گاز متراكم شونده را متناسب با سرماى هواى مورد نياز در سيستم كولر م گاز متراكم شونده را متناسب با سرماى هواى مورد نياز در سيستم كولر  م گاز متراكم شونده را متناسب با سرماى هواى مورد نياز در سيستم كولجم گاز متراكم شونده را متناسب با سرماى هواى مورد نياز در سيستم كولج جكمپرسورهاى ظرفيت متغير بطور پيوسته حجكمپرسورهاى ظرفيت متغير بطور پيوسته ح
تنظيم مي كند. در واقع نرخ جريان سيال متغير است. 

رسورها شامل:مزيت اين كمپرسورها شامل:مزيت اين كمپرسورها شامل:
كالچ كمپرسورش موتور خصوصاً در موتورهاى حجم پايين به هنگام درگير شدن كالچ كمپرسورش موتور خصوصاً در موتورهاى حجم پايين به هنگام درگير شدن كالچ كمپرسور     - جلوگيرى از ناميزانى گرد

    - ثابت نگه داشتن دما در اواپراتور در نزديكى دماى يخ زدگى. دماى هواى وزيده شده به داخل اتاق نيز پايدار مي ماند.
    - بهبود عمل رطوبت زدايي در محفظه سرنشين

    - كاهش مصرف سوخت
    - افزايش عمر مفيد كمپرسور

ظرفيت كمپرسور با تغيير زاويه صفحه نوساني تغيير مي كند، بدين صورت كه تغيير  زاويه صفحه نوساني موجب تغيير كورس 
صفحه نوساني از طريق كنترل اختالف فشار ميان فشار مكش و فشار بدنه كمپرسور صورت پيستون مي گردد. تغييرات زاويه صفحه نوساني از طريق كنترل اختالف فشار ميان فشار مكش و فشار بدنه كمپرسور صورت پيستون مي گردد. تغييرات زاويه صفحه نوساني از طريق كنترل اختالف فشار ميان فشار مكش و فشار بدنه كمپرسور صورت 

مي گيرد. يك شير كنترل اين اختالف فشار را تنظيم مي كند.

اجزاء مدار سرمايش
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از   (1) مكش  فشار  باشد،  زياد  سرد  هواى  به  نياز  وقتى 
فشارتنظيم شير (4) بيشتر مي شود (حدود 2 بار). اين امر 
 (5) كمپرسور  بدنه  و  جريان گاز را بين اتاقك مكش  (3) 
اتاقك ها نخواهد  بنابراين اختالف فشارى بين  نگه مي دارد. 
بود. پيستون ها (6) بيشترين كورس را طى كرده و حداكثر 

حجم را خواهيم داشت.

وقتى نياز به هواى سرد كم باشد، فشار مكش (1) به كمتر 
از فشار تنظيم شير(4) افت مي كند. اين امر موجب باز شدن 
كمپرسور(5)   بدنه  و   (2) تخليه  اتاقك  بين  عبوري  مسير 
بدنه  و  مكش  اتاقك  بين  جريان  تنظيم،  شير  مي شود. 
اختالف فشار جلوي  افزايش  را كاهش مى دهد.  كمپرسور 
در  مي گيرد.  مكش  مرحله  در  را   (6) پيستون  بازگشت 
نتيجه مقدار زاويه صفحه نوساني (7) و كورس پيستون را 
كاهش مي دهد. بدين ترتيب حجم گاز متراكم شده كاهش 

مي يابد.

اجزاء مدار سرمايش
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بادي الكتريكي

ظرفيت متغير توسط شير كنترل ايجاد مى شود. وظيفه اين شير بر اساس تنظيم فشار در بدنه كمپرسور و در نتيجه حركت 
دادن صفحه نوساني است. در اينجا دو نوع از شير كنترل معرفى مي گردد:

بوبين  يك  كپسول  جاى  فقط  سيستم  اين  در 
توسط  كنترل  شير  دارد.  قرار   (1) الكترومغناطيسى 
دريافت  با  مي گردد.  كنترل  الكتريكى  مدار  و  كامپيوتر 
سيگنال فرمان (2) شير كنترل از طريق دريافت  سيگنال 
مدوله عمل مي كند. شير كنترل بر اساس دماى اواپراتور 

و مقدار فشار باال در مدار كولر كنترل مي گردد.
اين شير تشكيل شده است از:

- بدنه (1)
- كپسول االستيك با تغيير طول در  اثر فشارهاى مختلف

حركت دادن ساچمه (4) در مقابل فنر - يك ميله (3) كه با حركت دادن ساچمه (4) در مقابل فنر - يك ميله (3) كه با حركت دادن ساچمه (4) در مقابل فنر 
(5) امكان تنظيم مسير عبوري (x) و (y) توسط كپسول را 

فراهم مي كند.

در موارديكه گاز در سيستم كولر با كمپرسور متغير كم باشد امكان بروز ايراد اين كمپرسورها وجود دارد. زيرا  در 
اين حالت كمپرسور اتوماتيك در بيشترين ظرفيت كار خواهد كرد و در نتيجه امكان دارد به خوبى توسط روغن 
روانكارى نشود و قفل شده يا گيرپاژ كند. لذا براى محافظت اين گونه كمپرسورها بايد كامپيوتر طورى برنامه ريزى 

شود كه ميزان شارژ گاز كولر را در نظر داشته باشد و مواردى كه گاز كم است كمپرسور را خاموش كند.

تست هاي ممكن:
كمپرسور

     - كنترل نشتى
     - كنترل فشار (فشار باال و پائين)

كنترل     - كنترل     - كنترل شير برقى (ولتاژ و مقاومت)
كنترل سر و صداي اضافي     - كنترل سر و صداي اضافي     - كنترل سر و صداي اضافي

اجزاء مدار سرمايش

به سمت تخليه (فشار باال)
از بدنه كمپرسور
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هوا  با  روغن  اين  تماس  از  بايد  كار  هنگام  در  مي باشد.  رطوبت* جاذب   نوع  از  كولر  تبريد  مدارات  روغن  
بكلى اجتناب شود رطوبت جذب شده توسط روغن به اجزا مدار صدمه مي زند و راندمان كولر را كم مي كند 

(كمپرسور، شير انبساط، مخزن رطوبت گير)

تست هاي ممكن
روغن كمپرسور

     - اضافه نمودن روغن هنگام بازيابي گاز كولر و يا تعويض قطعات

 روغن كمپرسور

كمپرسور طورى طراحى شده است كه مقدارى روغن در مدار كولر هميشه گردش داشته باشد.
بر اين اساس روغن موجود در كمپرسور چندين وظيفه بر عهده دارد كه عبارتند از:

    - روانكارى اجراء متحرك ( شير انبساط و كمپرسور)
    - كمك به خنك شدن كمپرسور

    - تقويت آب بندى اجزاء مختلف  (كمپرسور، اتصاالت، واشر هاي آب بندي و ... )
    - تخليه ذرات زائد و ناخالصي ها از مدار

روغن مورد استفاده براى گاز R134a از نوع سينتتيك مي باشد. انواع اين روغن بر اساس مدل كمپرسور در مدارك فنى 
مشخص مي شود.

اجزاء مدار سرمايش
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ميعان (چگالش)

كندانسور

از  از كندانسور(1) خارج نمودن حرارت ذخيره شده در گاز هنگام كمپرس شدن و تبخير شدن مي باشد. گاز پس  هدف 
سرد شدن تبديل به مايع فشار باال مي گردد. براى افزايش تبادل حرارتى، سيال بايد از مقابل هوايى كه در اثر حركت خودرو 

وفنها ايجاد مي گردد عبور نمايد. پس از اين مرحله سيال آماده انبساط مي گردد.

اين مبدل حرارتى از چندين رديف كانال موازي تشكيل شده است.
قطر لوله ورودى كه براى گاز است از قطر لوله خروجى كه براى مايع است بزرگتر مي باشد.

تست هاي ممكن:
كنداسور.

    - تميز بودن اجزا
    - تميز بودن پره ها

    - كنترل نشتى
    - بررسى دمايي جريان باال دست و پائين دست 

اجزاء مدار سرمايش
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 اساس ميعان

وقتى بخار (1) در تماس با سطح سرد (2) قرار مي گيرد 
بر   (3) مايع  حالت  به  اينكه  يعنى  مي دهد.  رخ  ميعان 
مي گردد. اين پديده را مي توانيد با قرار دادن سطح سردى 

در مقابل ظرف آب جوش مشاهده كنيد.

مجموعه فن هاى خنك كننده

وظيفه اصلى اين فن ها، محافظت موتور از گرم شدن بيش از حد است كه با عبور سريع هوا از رادياتور سيستم خنك كننده 
موتور انجام مي گيرد. وظيفه اين فن يا فن ها (1) در قبال سيستم تهويه مطبوع اين است كه با عبور دادن هوا از ميان 

كندانسور تبادل حرارتي آن را بهبود بخشند.

اجزاء مدار سرمايش
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فن دمندهفن  مكنده

يك يا دو  فن خنك كننده موتور در جلو يا پشت كندانسور قرار داده مي شود. بر اساس طراحى محل نصب، فن ها از نوع دمنده 
يا مكنده هستند. سرعت گردش فن ها نيز قابل تغيير است.

1. فن 
2. كندانسور

3. رادياتور
 جريان هوا

تست هاي ممكن:
فن هاى خنك كننده موتور

    - اتصاالت و وضعيت كانكتورها
    - اندازه مقاومت الكتريكى

    - اندازه ولتاژ الكتريكى

اجزاء مدار سرمايش
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فن هاى خنك كننده دوتايي

براى توليد سرعتهاى  يا سرى فن ها مي تواند  از دو فن خنك كننده استفاده مى كنند، قرارگيري موازى  در موتورهايى كه 
مختلف مورد استفاده قرار گيرد.

در فن هاي دو تايي از 3 رله الكتريكي جهت عبور انرژى الكتريكي آنها استفاده مي شود. اولى (A) مانند يك كليد عمل مي كند. 
اين رله هر زمان كه كمپرسور فعال شود عمل ميكند. در حالت عادي دو رله ديگر (B يا C) برق تغذيه بين فن هاى دوگانه 

را تامين مى كنند و اين فن ها به صورت سرى قرار گرفته و در نصف سرعت ماكزيمم خود به گردش در مي آيند.

در حالتى كه فشار مدار افزايش مي يابد كامپيوتر مدار كنترل مدار رله هاي B و C را تغذيه مي كند. رله B يك اتصال زمين 
Cبراى فن اول كه داراى تغذيه است ايجاد مي كند. رله  Cبراى فن اول كه داراى تغذيه است ايجاد مي كند. رله  C برق مثبت را به فنى كه داراي اتصال زمين از قبل بوده است (دومين 

فن) ارسال مي كند. فن ها از حالت سرى به حالت موازى در مي آيند و با سرعت ماكزيمم خود به گردش در مي آيند.

اجزاء مدار سرمايش
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فن خنك كننده تكي

در فن تكي، وضعيت سرى و موازى تنها با استفاده كردن از يك مقاومت، ايجاد مي شود. اين حالت نيز مشابه توضيحات 
صفحه قبل بوده وتنها تفاوت اينست كه يك مقاومت بجاى يكى از فن ها در نظر گرفته شده است. كامپيوتر رله (A)  را كنترل 

مي كند. اين رله تغذيه الكتريكي را از مسير يك مقاومت انجام مي دهد. موتور فن در دور كم كار خواهد كرد.

وقتى كه دما در سيستم خنك كننده افزايش يابد، كامپيوتر رله (B) را كنترل مي كند و با تغير موقعيت كليد رله تغذيه برق 
مستقيم به سوى موتور فن مي رود. در اين حالت مقاومت اتصال كوتاه شده و فن در دور ماكزيمم كار خواهد كرد.

اجزاء مدار سرمايش
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 سنسور فشار گاز كولر

به منظور مشاهده فشار مدار، يك سنسور در مدار فشار باال قرار داده شده است.
اين سنسور مي تواند روى اجزاء ذيل نصب شود:

    - رسيور دراير (رطوبت گير)
    - شيلنگ مدار فشار باال 

    - كندانسور
هدف از بكارگيرى آن حفاظت مدار و اجزاء از مقادير غير معمول فشار و تنظيم فشار ميعان بوده و از نوع خازني مي باشد.

اين سنسور به طور پيوسته كامپيوتر را از مقدار فشار در مدار آگاه مي كند. اين سيگنال در موارد ذيل توسط كامپيوتر استفاده 
مي شود:

1 - مديريت ايمني فشار مدار. (در فشارهاى باالتر از 27 بار و كمتر از 2 بار كمپرسور از حالت درگيري خارج مي شود.)

اجزاء مدار سرمايش
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2 - محاسبه قدرت گرفته شده توسط كمپرسور 
كامپيوتر توسط اطالعات ارسالى توسط اين سنسور و مقدار سرعت دورانى كمپرسور تغيرات بار ايجاد شده توسط كمپرسور 

را محاسبه و تخمين مي زند.

3 - درخواست افزايش دور آرام  
به منظور بهبود عملكرد سيستم كولر در حالت دور آرام موتور، در حالتي كه فشار باالي مداراز 13 بار بيشتر شود، كامپيوتر 

سيستم تزريق سوخت (ECU) دور آرام موتور را افزايش مي دهد.

4 - كنترل عملكرد فن هاى خنك كننده 
عملكرد فن هاى خنك كننده موتور بستگى به فشار دارد. بعالوه اينكه در برخى خودروها، سرعت خودرو نيز بحساب آمده و 

در تعيين اين وضعيت نقش دارد.

تست هاي ممكن:
سنسور فشار

    - اتصال و وضعيت كانكتورها
    - كنترل انطباق پارامترها با دستگاه عيب ياب

    - اندازه گيرى مقاومت
    - اندازه گيرى ولتاژ

اجزاء مدار سرمايش
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انبساط

 شير انبساط

اين شير دو عملكرد دارد:
    - سيال مبرد را از فشار باال به حالت فشار پايين تبديل مي كند كه اين انبساط است.

    - مقدار ارسال سيال منبسط شده را براساس مقدار دماى خروجى اواپراتور تنظيم مي كند.
شير انبساط نزديك اواپراتور بسته مي شود و دو نوع از آن وجود دارد:

    - نوع اريفيسي
    - نوع ترموستاتيك

اجزاء مدار سرمايش
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 شير انبساط اريفيسي

اين نوع در لوله اى بين كندانسور و اواپراتور قرار داده مي شود.

تشكيل شده از:
    - بدنه پالستيكى (1)

    - فيلتر ورودى و خروجى (2)
    - لوله كاليبره شده (3)

اريفيس كاليبره شده يك جهت نصب خاص دارد. سيال از مقطع B وارد مي شود و از فيلتر (2) عبور مي كند. قسمتى از سيال 
Aبطور كامل در اريفيس كاليبره (3) به بخار تبديل مي شود. از مقطع Aبطور كامل در اريفيس كاليبره (3) به بخار تبديل مي شود. از مقطع A نيز جهت رفتن به اواپراتور خارج مي شود.

اجزاء مدار سرمايش
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توجه شود كه فنر نگه دارنده شير در كارخانه سازنده بارگذارى مي شود و شير انبساط نمي تواند تعمير يا تنظيم گردد.

توجه

تنها نقش اين قطعه در خصوص انبساط مي باشد. تبخير كامل سيال در اين قسمت كنترل نمي شود. اين امر بدين معنى است 
كه در قسمت فشار پائين مدار و پيش از كمپرسور نياز به يك انباره مي باشد.

 شير انبساط ترموستاتيك

قسمت پائينى شير انبساط ترموستاتيك تشكيل شده از يك 
لوله ورودى (1) كه با شير (2) تنظيم مي گردد. در حالى كه 
قسمت بااليى از لوله خروجى (3) و كپسول ترموستاتيك 

(4) تشكيل شده است.

كپسول ترموستاتيك از سيال قابل انبساط (5)، سوزن متحرك (6) كه در معرض دماي سيال خروجى از اواپراتور(7) قرار داده 
مي شوند، تشكيل شده است. اگر دما باال باشد، سيال داخل كپسول منبسط شده و فشار داخل آن افزايش مي يابد و ديافراگم 
سوزن را به سمت پايين فشار مي دهد. سوزن شير انبساط را باز كرده و در نتيجه انبساط و تبخير در شير افزايش مي يابد. 
دما به سرعت در اواپراتور كاهش مي يابد و باعث منقبض شدن سيال در كپسول مي شود. شير بسته تر شده و سيكل مجدداً 

آغاز مي گردد.

تست هاي ممكن:
اريفيس كاليبره

    - بررسى دماهاى باال دست و پايين دست
    - تميز بودن اجزاء مدار

تست هاي ممكن:
شير انبساط ترموستاتيك

    - بررسى دماهاى باال دست و پائين دست
    - تميزي اجراء
    - كنترل نشتى

اجزاء مدار سرمايش
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اصول انبساط

وقتى كه يك سيال تحت فشار نگهدارى شود، براى مثال در يك تاير و اين فشار بطور ناگهانى و سريع كاهش يابد، هواى 
سرد در محل شير خروجى ايجاد مي گردد.

اين پديده بنام انبساط سيال ناميده مي شود و باعث جذب حرارت هواى اطراف مي گردد. در نتيجه، براي يك فشار معين، هر 
چه انبساط سريعتر باشد، هواي سردتري توليد مي گردد.

اجزاء مدار سرمايش
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تبخير

 اواپراتور يا تبخير كننده

اواپراتور (1) بعد از شير انبساط قرار دارد. اواپراتور در مسير هواى گردش داخل محفظه سرنشين قرار مي گيرد.
اواپراتور، سيال خارج شده از شير انبساط را بطور كامل به بخار تبديل مي كند. سيال مبرد در اين مرحله حرارت هواى عبورى 
از اواپراتور را جذب مي كند. هوا در ديواره هاى اواپراتور سرد مي شود و رطوبت آن تقطير مي گردد. هواى ورودي به محفظه 
سرنشين داراى كمي رطوبت مي باشد. رطوبت تقطير شده از طريق يك مجرا به بيرون خودرو ريخته مي شود. بعد از توقف 

مشاهده مقدارى آب در زير خودرو طبيعى است.

تست هاي ممكن:
اواپراتور

     - تميزي اجزاء
تميزي     - تميزي     - تميزي پره ها

      - كنترل نشتى
      - بررسى دمايي باال دست و پائين دست

اواپراتور از نوع صفحه اى مى باشد.
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اصول تبخير

تبديل يك سيال مايع به گاز را تبخير مي گويند هر چند سرعت اين تبخير بستگى به نوع سيال دارد. براى مثال اگر شما 
آب روى پوست خود بريزيد، احساس خنكى مي كنيد و زمانى براى خشك شدن صرف مي شود. اگر از الكل بجاى آن استفاده 

كنيد، تبخير سريع تر است و مقدار احساس سرما نيز بيشتر است.كنيد، تبخير سريع تر است و مقدار احساس سرما نيز بيشتر است.

 سنسور اواپراتور

سنسور اواپراتور در محل پره هاى آن و در سردترين جا قرار داده مي شود. اين سنسور در خودروهايى كه كمپرسور ظرفيت 
ثابت دارند استفاده مي شود. اين سنسور از نوع ترميستور NTC يا ضريب كاهنده مقاومت با دما مي باشد.

برخى خودروها كه داراى كمپرسور ظرفيت متغير مي باشند نيز سنسور اواپراتور دارند. در اين مورد اين قطعه فقط جنبه 
ايمنى و محافظتى براى جلوگيرى از خرابى كمپرسور را دارد.

توجه
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وظيفه اين سنسور اندازه گيرى دماى هواى عبورى از اواپراتور است تا از يخ زدگى و برفك زدگى اواپراتور جلوگيرى شود.
صفر درجه باشد، رطوبت ميعان شده روى پره ها و ديواره اواپراتور يخ هوا حين عبور از اواپراتور خنك مي شود. اگر دما كمتر از صفر درجه باشد، رطوبت ميعان شده روى پره ها و ديواره اواپراتور يخ هوا حين عبور از اواپراتور خنك مي شود. اگر دما كمتر از صفر درجه باشد، رطوبت ميعان شده روى پره ها و ديواره اواپراتور يخ 
مي زند. اين امر مانع عبور هوا از اواپراتور مي شود. براى جلوگيرى از اين پديده هر زمان كه دما نزديك صفر درجه سلسيوس 

شود، برق كالچ كمپرسور قطع خواهد شد.
كمپرسور به محض افزايش دما دوباره فعال مي شود. اين پديده را چرخه قطع و وصل كمپرسور مي گويند.

تست هاي ممكن:
سنسور اواپراتور

     - وضعيت اتصاالت و كانكتورها
     - كنترل انطباق پارامتر ها توسط دستگاه عيب ياب

     - اندازه گيرى مقاومت
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فيلتراسيون (تصفيه)

 مخزن رطوبت گير

بصورت سرى در مدار نصب مي شود. اين مخزن جزئي از مدار كولر است كه هيچ نقشي در تغييرات مدار سرمايش (فشار، دما 
و غيره ...) ندارد. دو نوع مخزن وجود دارد:

     - رطوبت گير
     - انباره/ خشك كن 

رطوبت گير

رطوبت گير بين كندانسور و شير انبساط ترموستاتيك قرار داده مي شود. بصورت سرى در مدار فشار باال نصب مي گردد.

1. ورودي سيال
2. صفحه نگه دارنده

3. فيلتر
4. مواد جاذب رطوبت

خروجى5. لوله خروجى5. لوله خروجى
6. خروجى سيال

اجزاء مدار سرمايش
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مخزن رطوبت گير سه وظيفه دارد:
    - جذب تغييرات حجمي  ناشى از تغيرات دمايي و همچنين جذب ضربات ناشي از عملكرد كمپرسور (بعنوان منبع ذخيره

      سيال و مخزن انبساط)
    - جدا كردن ذرات معلق در سيال براي جلوگيرى از مسدود شدن شير انبساط 

    - رطوبت زدايي از سيال مبرد.

انباره / خشك كن

انباره / خشك كن بين اواپراتور و كمپرسور و بصورت سرى در مدار فشار پائين قرار داده مي شود. همچون مخزن رطوبت گير 
انباره نيز 3 وظيفه دارد.

    - جدا كردن ناخالصي ها و ذرات در مدار
    - خشك كردن سيال مبرد

    - ايجاد ذخيره ظرفيتي جهت جذب تغييرات حجمى

اگر از انباره / خشك كن در مدار فشار پائين استفاده شده باشد، در آن مدار حتماً از سيستم شير انبساط اريفيسي  نيز 
استفاده مي شود.

توجه
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انباره / خشك كن به منظور به تله  از  اواپراتور را تضمين نمي كند لذا  از آنجائيكه اريفيس كاليبره، تبخير كامل سيال در 
انداختن مايع خروجي از اواپراتور نيز استفاده مي شود.

بدون در نظر گرفتن نوع مخزن (رطوبت گير يا انباره / خشك كن )، در صورت در معرض هوا قرار گرفتن مدار 
به مدت طوالني، اين مخزن بايد تعويض گردد.

ورودى از اواپراتورورودى از اواپراتور
خروجى به كمپرسورخروجى به كمپرسور

1. مايع
2. مايع و گاز

يلتر3. فيلتر3. فيلتر
4. مواد جاذب رطوبت4. مواد جاذب رطوبت

تست هاي ممكن:
مخزن رطوبت گير

     - كنترل نشتى
     - بررسى دماى باال دست و پائين دست
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اتصاالت بين اجزاء

لوله ها جهت اتصال اجزاء مختلف در مدار به منظور انتقال سيال بكار مي روند. اتصاالت موجود تشكيل شده اند از:
    - لوله ها

    - شيرهاى تغذيه و شارژ
    - رابط ها

    - تجهيزات آب بندي

 لوله ها
مدار تشكيل شده از:

    - لوله هاى صلب (فوالد يا آلومينيوم)
    - شيلنگ هاي قابل انعطاف (الستيكي)

    - ارتعاش گيرها 
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نكاتى خاص درباره شيلنگهاى انعطاف پذير

1. نئوپرن: در تماس با سيال مبرد و سازگار با روغن
ضد نشتى محافظ ضد نشتى محافظ ضد نشتى  محافظ 2. نايلون: دو اليه محافظ 2. نايلون: دو اليه 

3. پلى اتيلن بافته شده: مقاومت در برابر فشار و انعطاف پذير 
4. بوتيل: مقاوم در برابر تنش هاى خارجى

بر اساس موقعيت لوله ها در مدار، قطر آنها متفاوت است:
- قطر بزرگ براى مدار حامل گاز

- قطر كوچك براى مدار حامل مايع

توجه

شير شارژ (پركردن مدار)

وظيفه شير مذكور شامل:
    - امكان ايجاد اتصال به دستگاه شارژ (1)

    - باز كردن مدار (2) براى سهولت تعويض گاز كولر و ايجاد خالء و شارژ مدار
    - جلوگيرى از نفوذ هوا به داخل مدار

تست هاي ممكن:
لوله ها

     - كنترل نشتى
     - تميزي لوله ها
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نصب شير دوبل:
انبساط  شير  و  كندانسور  بين  باال  فشار  مدار  در  شير  يك 
اواپراتور  بين  پائين  فشار  مدار  در  ديگر  شير  مى گيرد.  قرار 
اين  از  اتصال هر يك  قطر محل  قرار مي گيرد.  و كمپرسور 
شيرها به دستگاه شارژ و شيلنگ هاى مربوطه براى جلوگيرى 

از اشتباه متفاوت مى باشد.

نصب شير تكى:
 در محل فشار پائين مدار نصب مي شود.

در هر مدار يك يا دو شير از اين نوع نصب مي گردد.

شير توسط فنر (1) بسته مي شود. وقتى به دستگاه شارژ متصل مي گردد، كانكتور بر روى ميله فشاري (2) فشار آورده و فنر 
(1) را به پائين مي فشارد. شير باز مي گردد. هنگام محل اتصال و يا جدا كردن اتصال كانكتور ، عملگر(3) به گونه اى عمل 

مي كند كه مدار از تماس با هواى محيط حفظ شده و از ورود هوا به مدار جلوگيرى شود.

تست هاي ممكن:
شيرهاى شارژ  

    - كنترل نشتى
    - سفتى شيرها
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رابط ها

رابط ها بايد داراى باالترين سطح آب بندي باشند. در حقيقت بايد بتوانند در مقابل فشار داخل سيستم مقاومت كنند. دو نوع 
نگهدارنده لوله و اجزاء مدار وجود دارد:
     - نگهدارنده هاى بست مانند (1)

     - نگهدارنده هاى فالنجي (2)

واشر هاي آب بندي

در هر بازوبست اورينگها بايد تعويض شوند
قبل از اتصال و نصب اورينگ بايد حتماً به روغن كمپرسور آغشته شود.

علت اين امر:
    - سهولت قرارگيرى در محل و سفت كردن

    - آب بندي بهتر 

توجه

آب بندي مدار بيشتر توسط اورينگ ها انجام مي گيرد.

تست هاي ممكن:
رابط ها

     - كنترل نشتى
     - كنترل سفتى

اجزاء مدار سرمايش
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توزيع هوا در محفظه سرنشين

دمنده داخل اتاق

بر حسب موقعيت گردش هوا و دريچه ها كه توسط كاربر بر حسب موقعيت گردش هوا و دريچه ها كه توسط كاربر 
انتخاب مي شود، هوا به صورت هاى زير وارد مي شود:انتخاب مي شود، هوا به صورت هاى زير وارد مي شود:

     - دوباره گرم شده     - دوباره گرم شده
      - دوباره سرد شده      - دوباره سرد شده
      - در حالت گردش      - در حالت گردش

 كيفيت هوا
هوايي كه از بيرون به داخل محفظه سرنشين هدايت مي شود به همراه خود مقادير زيادى دود اگزوز، ذرات معلق، گرد و خاك، 
براى حل اين موضوع برخى خودروها در سر راه اين هوا از فيلتر استفاده مي كنند. اين امر مقادير ذرات دوده و آلودگى دارد. براى حل اين موضوع برخى خودروها در سر راه اين هوا از فيلتر استفاده مي كنند. اين امر مقادير ذرات دوده و آلودگى دارد. براى حل اين موضوع برخى خودروها در سر راه اين هوا از فيلتر استفاده مي كنند. اين امر مقادير ذرات 

و گرد خاك را مي تواند گاهى تا90 درصد كاهش دهد. 
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تصفيه ذرات تصفيه گازها

ذراتى كه بايد فيلتر شوند عبارتند از:
- دوده

- گرد و غبار
فيلتر از يك نوع مواد فيبرى جهت جذب ذرات معلق هواى 
خاص  پلى پروپيلن  از  مواد  اين  مي كند.  استفاده  ورودى 
را  ذرات  جذب  الكتروستاتيك  خاصيت  كه  شده  ساخته 

دارند.

گازهايي كه بايد جذب شوند شامل:
گازهاى اگزوز- گازهاى اگزوز- گازهاى اگزوز

- پسمانده هاى احتراق
در اين فيلتر از كربن فعال استفاده شده است.

در بين اين آلودگى ها ما بايد گاز هاي آالينده را از ذرات معلق متمايز نماييم. در حقيقت فيلتر بايد از موادي ساخته شده باشد 
تا بتواند همه گونه آلودگى مختلف را جذب نمايد.

در اينجا دو نوع فيلتر وجود دارد:

- فيلترهاى ذرات

- فيلترهاى گاز و ذرات 

تست هاي ممكن:
فيلتر سيستم كولر و تهويه

    - بازديد ظاهرى
    - فواصل تعويض مطابق با سابقه انجام سرويس هاي دوره اي
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