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 وإصالحدنيم صيانت                        
 أجهزة انتبزيذ وانتكييف                        
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  وإصالحدنيم صيانت  
 انتبزيذ وانتكييف أجهزة 

 
 
 
 

 
 

  
 

 إعذاد                       يزاجعت  
 و / أحًذ عبذ انًتعال         و/ صالح عبذ انقادر
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 دليل صيانة واصالح  أجهزة التبريد والتكييف الكتاب:
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 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

لَّتًِ أَوْعَمْتَ عَلًََّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً رَبِّ أَوْزِعْنًِ أَنْ أَشْكُرَ وِعْمَتَكَ ا}    

َّتًِ إِوًِّ تُبْتُ إِلٍَْكَ وَإِوًِّ مِهَ الْمُسْلِمِنيَ   .[ 51] األحقاف:  {تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لًِ فًِ ذُرٌِّ

 شكر و تقدير
يدد  والمهنددس والمهنددس صدالح عبدد الحم للمهنددس ىادام حسدح أحمددأتقدـ خبالص الشػر  
على تعاكهنم الصادؽ البناء يف إعداد هذا الرتاب كمػا أتقػدـ لالشػر  ال  ػ    جمال أحمد إبراىيم 

للش كات العادلية يف رلاؿ الترب د ك اليت قدمت لنا ادلعلومػات الننيػة ك ادلطااػات الةزمػة دعػداد هػذا 
 الرتاب

 و نخص بالاكر الاركات التالية : 
 شركة دانفوس . -1
 كارير .  شركة -0
 شركة ألكو . -2
 شركة كوبالند . -4
 شركة توت اليح . -8
 شركة اسبورالن . -6
 شركة سريح . -8
 شركة يورك . -5

 المؤلف
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 انباب األول

 
إعذاد انىصالث انًختهفت نًىاسيز دوراث انتبزيذ
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 ير دورات التبريدإعداد الوصالت المختمفة لمواس
 مقدمة  1-1

  -هناؾ ثةثة أنواع رئيسية لوصةت ادلواسَت كهم :    
 .  Quick Couplingالوصةت الس  عة                    -1
 .  Flare Couplingكصةت النلَت                        -2
 . Soldering Couplingكصةت اللحاـ                -3

العمليػػات الػػيت عػػ م علػػد مواسػػَت دكرات الترب ػػد قبػػ  القيػػاـ ل عػػداد هػػذ  الوصػػةت كهنػػاؾ لعػػ      
كهػذا  سػػتلـ  منػػا إلقػاء اليػػوء علػػد العػدد الػػيت ذتػػاج إلي ػا ككػػذلا اإدكات الػػيت قػد ضلتػػاج إلي ػػا أثنػػاء 

  -التننيذ . كفيما  لد أهم هذ  العمليات :
 ثٍت ادلواسد كذلا لاستطداـ ثنا ة ادلواسَت .  -1
 قايع ادلواسَت كذلا لاستطداـ سرينة ادلواسَت . ت  -2
 إزالة ال ا ش الناتج عن عمليات القاع كذلا لاستطداـ عدة إزالة ال ا ش .  -3
 إعداد شنة فلَت لادلاسورة كذلا لاستطداـ أداة النلَت .   -4
 توسيع ادلواسَت كذلا لاستطداـ أداة توسيع ادلواسَت .   -5
 ستطداـ زرا ة الربس .  كبس ادلواسَت عند لع  ادلواضع لا   -6
 استعداؿ اإناليب الشع  ة لاستطداـ أداة استعداؿ اإناليب الشع  ة .   -7
 ثقب ادلواسَت لاستطداـ الصمامات الثاقبة .   -8

كالد   لالذك  أف الوصةت احل ار ة تعترب من أحدث الا ؽ ادلستطدمة لعم  الوصةت كهناؾ     
  -ط  قتُت للوصةت احل ار ة :

 .  Solderingـ الا م      اللحا -1
 .  Brazing اللحاـ الناشف        -2

كالن ؽ لُت اللحاـ الاػ م كاللحػاـ الناشػف يف دراػة احلػ ارة ادلسػتطدمة يف اللحػاـ فاللحػاـ الاػ م     
 سػػتطدـ الني  ػػة الشػػع  ة لسػػحب مػػادة اللحػػاـ يف احليػػ  ادلواػػود لػػُت طػػ يف الوصػػلة ك عتمػػد نػػوع مػػادة 

 لتشغي  كدراة ح ارة التشغي  يف دكرة الترب د . اللحاـ علد ضغط ا
يف اليػغوط كدراػات احلػ ارة  % 50 : % 50 فتسػتطدـ سػبيرة ال صػاص كالقصػد   ادلتعادلػة     

 182ادلنطنية كتنص   هذ  السبيرة عند دراة ح ارة 
o
C  213كتذكب عند 

o
C  . 



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

10 
 

( يف ضػغوط التشػغي  العاليػة   % 5 : % 95كتسػتطدـ سػبيرة اتنتومونيػا كالقصػد   لنسػبة       
 232كدراات احل ارة ادلنطنية يف دكرات الترب د حيث تنصػ   هػذ  السػبيرة عنػد 

o
C  كتػذكب اامػا

 241عند 
o
C  . 

أمػػا يف اللحػػاـ علػػد الناشػػف فتسػػتطدـ سػػبائا ضلاسػػية دللػػدء الوصػػةت للحصػػوؿ علػػد كصػػةت     
العالية . كتذكب سبائا اللحاـ علد الناشف  متينة تستطدـ يف اليغط العالية كذلا دراات احل ارة

  816 : 538عند دراات ح ارة تًتاكح ما لُت 
o
C  كسبائا اللحاـ علػد الناشػف ترػوف عػادة مػن .

النية كالنحاس لنسػب سلتلنػة ككلمػا قلػت نسػبة النيػة لػـ  اسػتطداـ مسػاعد حلػاـ   فلرػس( كالػذم 
  عتمد علد نوع ادلعادف اليت سيتم حلام ا . 

  -ىناك نوعان مح سبائك اللحام علي الناشف وىما :و     
( فيػة كالبػاقد ضلػاس ك الػي علي ػا سػلنوس  % 15 : 6فسػنور      % 5النػوع اإكؿ  ترػوف مػن 

SILFOS   816 : 650)  كهذا النوع ما لُت 
o
C   كتستطدـ هذ  السػبيرة يف حلػاـ النحػاس اإ ػ

 كاإصن  . 
( فيػة كالبػاقد مػن ال نػا كالرػادميـو كالنحػاس كتنصػ    % 55 : 35النػوع الثػاو ك ترػوف مػن      

 816 : 590عنػد   
o
C   كتسػتطدـ يف حلػاـ النحػاس اإصػن  كاإ ػ  كالصػلب ك الػي علػد هػذ )

(   HANDLY & HARMANكهػذا اسسػم صػاص لشػ كة     EASY  FLOالسػبيرة اسػم 
 & HARDYة لشػػػ كة (  عػػػ ض اإنػػػواع ادلطتلنػػػة مػػػن أسػػػةؾ لنحػػػاس ادلنتجػػػ1-1كالػػػدكؿ  

HARMAN  . كت كيب ا كدراة ح ارة انص ارها 
 (1-1الجدول )

 اسم السبيكة  الفضة  النحاس  الزنك  الكاديوم  النيكل  الفسفور  القصدير  درجة االنصهار 
710:800 oC  701%   50% 92.9%  FOS-FLO7 
643:816 oC  6.0%    89.0% 5.0% SIL-FOS5 

643:804 oC  5%    80% 15% SIL-FOS 

607:700 oC    18% 21% 26% 35% EASY-FLO35 

607:618 oC    24% 16% 15% 45% EASY-FLO45 

626:635 oC    18% 16.5% 15.5% 50% EASY-FLO10 

618:651 oC 5.0%    17% 22% 56% Braze 560 
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 العدد واألدوات المستخدمة في تشكيل المواسير  1-2
  -النق ة العدد كاإدكات ادلطتلنة ادلستطدمة يف تشري  ادلواسَت مث  :ستناكؿ يف هذ      

 -أداة إزالػػة الػػ ا ش  –أداة تيػػيي ادلواسػػَت  –سػػرينة ادلواسػػَت 
أداة تنييػػػف ادلواسػػػَت  –ثنا ػػػة ادلواسػػػَت  –أداة توسػػػيع ادلواسػػػَت 

 زراد ة كبس ادلواسَت .  –الشع  ة 
 سكينة المواسير  1-2-1

-1ادلواسَت يف قاع ادلواسَت كالشر    تستطدـ سرينة    
 (  ع ض ظلوذج لسرينة ادلواسَت . 1

 -حيث أن :

                                             1سرينة القاع             
 (1-1الاكل )                                                2لر ات                   

 3مقب  ذرم             

كعنػػد اسػػتطداـ سػػرينة ادلواسػػَت غلػػب تثبيػػت ادلاسػػورة لػػُت البرػػ ات كسػػرينة القاػػع  يػػث تنابػػي     
سرينة القاع علد مراف القاع ادلالوب مث لعد ذلا  تم إدارة مقب  التحرم حىت تنقب  البر ات 

لنػة عػن  كسرينة القاع علد ادلاسورة مث تػدار سػرينة القاػع حػوؿ ادلاسػورة مػع ز ػادة اليػغط لعػد كػ 
(  بُت ط  قة قاع ادلواسَت لاستطداـ سرينة ادلواسَت   أ ( 2-1كالشر         ط  ي مقب  التحرم 

ككذلا اإشراؿ ادلطتلنة للماسورة اليت مت قاع ا كغلب أف  روف القاع ناعم كقائم مع زلور ادلاسورة 
 شر  ب ( . ف ذ  هد صورة القاع الصحيحة أما القاع ادلائ  كاخلشن ف و م فوض   ال

 (0-1الاكل )                                          
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 أداة إزالة الرايش  1-0-0
تستطدـ أداة إزالػة الػ ا ش يف إزالػة الػ ا ش الػداصلد     

كاخلػػػػػػاراد يف ادلواسػػػػػػَت كالناعػػػػػػة عػػػػػػن عمليػػػػػػات القاػػػػػػع 
( ظلػػػػػوذج إداة إزالػػػػػة الػػػػػ ا ش لػػػػػداصلد 3-1كالشػػػػػر   

 .  كاخلاراد يف ادلواسَت
  -حيث أن :

                      1السم اخلاراد إداة إزالة   ال ا ش   

 (2-1الاكل)                                            2           حدكد القاع               

                      (  وضح ط  قة استطداـ أداة إزالة 4-1كالشر       
.  2ا ش الداصلد من ادلواسَت دزالة ال   1ال ا ش 

كؽلرن استطداـ كرؽ الصنن ة العاد ة يف إزالة ال ا ش 
الداصلد كاخلاراد كما ؽلرن إزالة ال ا ش لاستطداـ 

حد إزالة ال ا ش الداصلد الذم  ثبت يف لع  
( 5-1ادلواسَت كالشر                      سراكُت 

دلواسَت    بُت ط  قة ع ي  حد إزالة ال ا ش لسرينة ا
الشر  أ ( كط  قة استطداـ حد إزالة ال ا ش   الشر  

 (4-1الاكل)                                                                     ب ( . 

  أداة تضييق المواسير  1-2-3
 تشبه أداة تييي مواسَت النحاس الا  ة سرينة ا    

 لساؽ متح ؾ .  دلواسَت عدا أف سرينة القاع استبدلت
(  بُت ط  قة استطداـ أداة تيييي 6-1كالشر       

ادلواسَت لتيييي ماسورة ضلاس حىت ؽلرن حلام ا مع 
                            ماسورة ضلاس أصغ  يف القا  . 

 (8-1الاكل)                                                                             
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                                                              -يث أن :ح
 1مقب  التحرم       

 2ساؽ متح ؾ         

 3لر ات               

 4سبيرة اللحاـ         
حيػػث  ػػتم إدصػػاؿ ادلاسػػورة النحػػاس     

اإصػػػػػػػػػػغ  يف القاػػػػػػػػػػ  داصػػػػػػػػػػ  ادلاسػػػػػػػػػػورة 
النحػػاس اإكػػرب يف القاػػ  مسػػافة حػػوا  

                          سػػػنتيمًت مث لعػػػد ذلػػػا  ػػػتم تيػػػييي  20
 (6-1الاكل)                      سنتيمًت 1دلاسورة الواسعة لعد حوا     

مػػػن هنا ت ػػػا حػػػىت  نابػػػي الػػػدار الػػػداصلد للماسػػػورة الواسػػػعة مػػػع الػػػدار اخلػػػاراد للماسػػػورة اليػػػيقة  
 سنتيمًت لسرينة اللحاـ .  1رتُت كالذم طوله كلذلا ؽلرن ملدء احلي  ادلواود لُت ادلاسو 

 زرادية كبس المواسير  1-2-4
تستطدـ هذ  ال راد ة دلنع تس ب مائع الترب د لعد اسنت ػاء مػن شػحن دكرات الترب ػد الصػغَتة كمػا     

هو احلاؿ يف الثةاات كالن   رات ادلن لية حيث  نم غلي ماسورة صدمة اليػاغط ذػذ  ال راد ػة مث لعػد 
ذلػا  ػتم إاػ اء عمليػة اللحػاـ عنػد مرػاف كػبس ادلاسػورة كذلػا لعػد إزالػة زراد ػة الرػبس أثنػاء تشػغي  

  (  بُت ظلوذج ل راد ة كبس ادلواسَت .7-1كالشر     الياغط 

 (8-1الاكل)                                             
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  -حيث أن :

 4 النرُت  1 ق ص اليبط 
 5 مقب   تح ؾ لواساة ق ص اليبط  2 ذراع التح    

   3 مقب  التح    

كسسػػتطداـ زراد ػػة الرػػبس  ػػتم ضػػبط فتحػػة     
فرػػد ال راد ػػة لشػػر  سػػليم لواسػػاة إدارة قػػ ص 
اليػػػػػػبط كذلػػػػػػا عنػػػػػػدما  رػػػػػػوف كػػػػػػة ادلقبيػػػػػػُت 
منتػػوحُت مث لعػػد ذلػػا  ػػتم قػػب  ادلقبيػػُت معػػا 
ل احػػػة اليػػػد فيقػػػـو النرػػػُت لػػػالقب  لشػػػدة علػػػد 

لربسػػػػ ا كؽلرػػػػن ذ  ػػػػ  زراد ػػػػة الرػػػػبس  ادلاسػػػػورة
لاليغط علد ذراع التح    يف اعا  مقب  ذارع 
التح  ػػػػػ  كلعػػػػػد ذلػػػػػا  ػػػػػتم ذ  ػػػػػ  زراد ػػػػػة كػػػػػبس 
ادلواسػػػَت مػػػع تشػػػغي  اليػػػاغط كعمػػػ  حلػػػاـ عنػػػد 

 (5-1الاكل)                                                                مراف
ض ظلوذج آص  تلة (  ع  8-1الربس كالشر    

الرػػػػػػػبس   الشػػػػػػػر  أ ( ك عػػػػػػػ ض ظلػػػػػػػاذج سلتلنػػػػػػػة 
للمواسػػػَت الػػػيت مت كبسػػػ ا ل راد ػػػة كػػػبس ادلواسػػػَت   

 الشر  ب ( .   
أداة توسيع المواسير )  1-2-5

 خابور التوسيع (
تسػػتطدـ أداة توسػػيع ادلواسػػَت لتوسػػيع هنا ػػات     

ادلواسػػػػَت كذلػػػػا مػػػػن ااػػػػ  تسػػػػ ي  حلػػػػاـ ادلواسػػػػَت 
                                                    ادلتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك ة معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا . ذات اإقاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

 (9-1الاكل)                        (  بُت ط  قة استطداـ أداة توسيع9-1كالشر   
 ( .  ROBINAIRادلواسَت   اخلالور ( مع قالب أداة النلَت لتوسيع ماسورة من إنتاج    ش كة  
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 هنا ة ادلاسورة ادلالوب توسيع ا مع تثبيت ادلاسورة يف قالب أداة النلَت .  حيث  وضع اخلالور عند    
 كغلب أف تروف ادلاسورة شلتدة أعلد قالب النلَت حىت س  نرس  اخلالور     
(  بػػػػُت م احػػػػ  توسػػػػيع ماسػػػػورة لاسػػػػتطداـ صػػػػالور التوسػػػػيع كقالػػػػب أداة النلػػػػَت 10-1كالشػػػػر       

 كالاكوش 
  -حيث أن :

 1اة النلَت        قالب أد

 2ادلاسورة                

 3صالور التوسيع         
  4              الاكوش 

 
كالػػػد   لالػػػذك  أف لعػػػ  كحػػػدات عمػػػ  

 (12-1الاكل)                     النلَت تروف م كدة خبوالَت توسيع حيث
 ؽلرن استطدام ا يف التوسيع كأ يا يف عم  النلَت .  

 (  بُت ط  قة عميع ماسورة موسعة من هنا ت ا مع أص م استعدادا للحام ا .        11-1 كالشر      
 ثنايات المواسير 1-2-6    
ؽلرن ثٍت ادلواسَت إما لاستطداـ زنربؾ ثٍت ادلواسَت     

 كالذم  توف  مبقاسات سلتلنة تبعػا دلقاسػات ادلواسػَت . 
 (11-1الاكل)              ٍت(  بُت ط  قة استطداـ زنربؾ ث12-1كالشر   

 ادلواسَت يف ثٍت ادلواسَت .
حيث  تم إدصاؿ ادلاسورة ادلالوب ثني ا داص  زنربؾ الثٍت ادلناسب مع كضػع  ادذػاـ فػوؽ مرػاف     

الثٍت مع اليغط ل في حىت ذص  علػد الثنيػة ادلالولػة 
   كلعػػد اسنت ػػاء مػػن ثػػٍت ادلاسػػورة ؽلرػػن ذ  ػػ  الػػ نربؾ 

 يف اعا  عقارب الساعة . ل دارته 
(  وضػػػػػح ط  قػػػػػة ثػػػػػٍت ادلواسػػػػػَت 13-1كالشػػػػػر       

النحػػػػاس ذات اإقاػػػػار الصػػػػغَتة لاليػػػػد مباشػػػػ ة لػػػػدكف 
 (12-1الاكل)                  احلااة سستطداـ عدد صاصة علما لأف نصف قا 
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اسضلناء غلب أس  ق  عػن سػس أضػعاؼ  
كمػػػا أنػػه غلػػػب البػػػدء لعمػػػ     قاػػ  ادلاسػػػورة

اضلنػػػاء كقاػػػػ  كبػػػػَت عػػػػن ادلالػػػػوب كتػػػػدرغليا 
  تم تقلي  قا  اسضلناء كصوس للمالوب .  

كالػػػػػد   لالػػػػػذك  انػػػػػه ؽلرػػػػػن اسػػػػػتطداـ     
ثنا ػػػػػػػات ادلواسػػػػػػػَت ادلسػػػػػػػتطدمة يف أعمػػػػػػػاؿ 
السػػػباكة يف ثػػػٍت ادلواسػػػَت الصػػػلبة كالشػػػر  

 (12-1الاكل)                         (  وضح كينية ثٍت ماسورة حيث1-14 
مث تثٍت  Aتوضع ادلاسورة النحاس داص  النا  

ادلاسورة لواساة ذراع الثنا ة فتنثٍت ادلاسورة حوؿ 
 Bكذلا نتيجة سن سؽ ال ء ادلن لي  Cالق ص 

كؽلرن التوقف عن الثٍت عند الوصوؿ ل اك ة 
اسنثناء ادلالولة كادلبينة علد تدر ج مدكف علد 

 . Cالق ص 
        (14-1الاكل)    واسير الشعرية أداة تنظيف الم 1-2-7     

لواسػػػػػػػاة هػػػػػػػذ  اإداة ؽلرػػػػػػػن تنييػػػػػػػف     
دلواسػَت الشػػع  ة لػدس مػػن اسػتبداذلا لػػأص ل 
اد ػػػػػدة كتسػػػػػتطدـ هػػػػػذ  اإداة لرثػػػػػ ة يف 
أعمػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػيانة للثةاػػػػػػػات كالن  ػػػػػػػ رات 
ادلن لية   كأداة تنييف ادلواسَت الشع  ة هػد 

        (18-1الاكل)                       ميطة  دك ة  تم ملئ ا لسائ  الن  وف
كت كد هذ  ادليطة لنتحتُت أحدعلا دللئ ا لسائ  الن  وف من اساوانة ف  وف كذلا لعد قلب ا إسن  
كالنتحة الثانية هد فتحة اليغط ك تم توصيل ا مع اإنبولة الشع  ة لواساة كصلة شحن كتن  غ مع 

  ا ذراع أداة تنييف اإناليب الشع  ة ح كة ت دد ة فيط ج كصلة اصتبار س  عة مث لعد ذلا  تم ذ
سائ  الن  وف ليغط عا  ادا ك عم  علد ط د أم مواد تؤدم سنسداد اإنبولة الشع  ة مث  ال  ت 

 ( .  bar 1050أك النةكس أك ال ا ش ك ص  قيمة اليغط من أداة تنييف ادلواسَت الشع  ة إ    
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ط  قة استعداؿ أك تنييف اإنبولة الشع  ة لاستطداـ أداة تنييف ادلواسَت (  بُت 15-1كالشر      
 الشع  ة . 
  -حيث أن :

 1القاعدة                      

       2ذراع أداة التنييف          

 3فتحة ادللدء                  

 4فتحة الياغط               

 5ص طـو شحن كتن  غ       

 6             الوصلة الس  عة 

        (16-1الاكل)                                  7اإنبولة الشع  ة              
 وصالت الفمير والوصالت السريعة  1-3
 -أوال وصالت الفلير :    
ميةد ػػػػة يف  1840تسػػػػتطدـ كصػػػػةت النلػػػػَت منػػػػذ عػػػػاـ     

د كصػػ  ادلواسػػَت ادلصػػنوعة مػػن النحػػاس الاػػ م ادلسػػحوب علػػ
ك ستطدـ يف عم  كصةت النلَت أدكات صاصة    الساصن 

 (  ع ض أداة عم  النلَت .16-1كالشر   
  -حيث أن : 

  (18-1الاكل)        
  

 
 

قب ادلناسب يف قالب النلَت لالا  قة ادلبينة كسستطداـ أداة النلَت غلب أكس تثبيت ادلاسورة يف الث 
-1( كغلب أف تروف ادلاسورة شلتدة أعلد القالب حىت ؽلرن عم  النلَت كالدكؿ  17-1لالشر   

 كالقا  اخلاراد للماسورة .  A(  عاد العةقة لُت طوؿ اسمتداد 2
  

 

     1 قالب أداة النلَت   
   2 سل كط 

 3 مل مة أداة النلَت 

 4 ذراع ادلل مة 
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 (0-1الجدول)                                 
 Aاسمتداد 
mm 1.3 2.0 2.2 

 dالقا  اخلاراد 
mm 6.35 12.7 15.8 

(  بػػُت ط  قػػة اسػػتطداـ أداة 18-1كالشػػر       
 النلَت يف عم  فلَت دلاسورة من النحاس . 

( فيوضػح أشػراؿ سلتلنػة 19-1أما الشر        
 لوصةت النلَت السيئة . 

     -حيث أن :
  1كصلة فلَت مائلة                             

 2ة فلَت حدكدها اخلاراية غَت مستو ة   كصل
  (15-1الاكل)                             3كصلة فلَت ذلا ساح مش كخ                

(  بػػػػػػػُت كصػػػػػػػلة فلػػػػػػػَت لعػػػػػػػد 20-1كالشػػػػػػػر       
 عميع ا . 
  -حيث أن :

 1نب  فلَت                                   
 2          صامولة فلَت                    

  (19-1الاكل)                             3     ماسورة مت توسيع هنا ت ا لأداة النلَت 
كالػػد   لالػػذك  أنػػه يف حالػػة مواسػػَت النحػػاس ذات     

اإقاػػػار الربػػػَتة فػػػػ ف كصػػػةت النلػػػػَت اإحاد ػػػة ترػػػػوف 
ضػػعينة كقػػد تػػؤدم حلػػدكث تسػػ لات نتيجػػة لةهتػػ ازات 

َتة كلػػػذلا  نصػػػح لعمػػػ  كصػػػةت أك التمد ػػػدات الربػػػ
 فلَت م دكاة يف حالة اإقاار الربَتة .   

حيػػػػػػػث  سػػػػػػػتطدـ صػػػػػػػالور ن اإكؿ لعمػػػػػػػ  ادل حلػػػػػػػة     
A,B  كالثاو لعم  ادل حلػةC,D     1كمػا لالشػر-

  (02-1الاكل)                                                             ( . 21
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 (01-1الاكل)                        -حيث أن :
  

(  بُت صاوات رلط كصلة فلَت 22-1الشر   
حيث  وضػع ز ت يف اإمػاكن ادلشار إلي ا   
الشر  أ ( مث  تم رلط الصامولة لاليد   الشر  ب 

لاستطداـ  ( مث  تم رلط الصامولة مع نب  النلَت
 منتاحُت   الشر  ج ( . 

  -حيث أن :
 1ماسورة ضلاس          

 2     صامولة فلَت       
  3أماكن كضع ال  ت    

 
 
 

 (00-1الاكل)                                                                     

 1 قالب أداة النلَت 
 2 ادلاسورة 

 3 اخلالور اإكؿ 
 4 اخلالور الثاو 
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 -ثانيا الوصالت السريعة :    
عمليات الشحن كالتن  غ حيث تعم  علد كصػ  ص طػـو الشػحن  تستطدـ الوصةت الس  عة يف    

 ( . 23-1كالتن  غ مع ماسورة صدمة الياغط كما لالشر   
   -حيث أن :

 9  ام  1 ماسورة اخلدمة للياغط 
 6 ك ة معدنية  2 مقب  عميع 

 11 رل م  3 مانع تس ب مااطد 

 12 ص طـو الشحن كالتن  غ  8 -7 سل كط معدو 

 ( 02-1) الاكل

 
 المحام عمي الناشف ) المحام باألكسي استيمين (  1-4
 (  بُت اإا اء اإساسية يف كحدة اللحاـ لاإكسد استيلُت . 24-1الشر    

   -حيث أن :

 1        منيم اإكسجُت          
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 2             أساوانة اإكسجُت    

  3            ص طـو اإكسجُت      

 4                            الع  ة    

 5             لورم اللحاـ            

 6            اساوانة اسستيلُت       

 7          منيم اسستيلُت            

   8         ص طـو اسستيلُت           

 ( 04-1الاكل )                               9صماـ اساوانة اإكسجُت           
كالد   لالذك  أف لوف ص طـو اإكسجُت  روف أصي  يف حُت أف لوف ص طـو اسستيلُت  روف     

(  وضح اإا اء اإساسية اليت 25-1أ   . كالشر   
  تروف من ا منيم اليغط . 

    -حيث أن :
  1عداد ضغط اسساوانة                             

 2اللحاـ         عداد ضغط التشغي  اخلاص لبورم
 3 د ضبط ضغط التشغي                            

(  بُت اإا اء اإساسية اليت  تروف من ا 26-1كالشر   
 ( 08-1الاكل )                                                           لورم اللحاـ . 
  -حيث أن :

 1 رأس لورم اللحاـ 
 2 صامولة رأس البورم 

 3 صامولة توصي  

 4 مقب  صماـ اإكسجُت  

 5 صامولة رلاط ص طـو اإكسجُت كاعا  القةككظ ؽلُت 

 6 صامولة رلاط اسستيلُت ك روف اعا  القةككظ  سار 

 7 مقب  صماـ اسستيلُت 
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 8 اسم البورم

 9 غ فة صلط الغاز 

 ( 06-1الاكل )   
ة يف إشػعاؿ لػورم اللحػاـ كس تسػتطدـ أعػواد الررب ػت كس ك نصح لاسػتطداـ كسعػة إشػعاؿ احتراكيػ 

 (  ع ض ظلوذج لوسعة إشعاؿ احتراكية . 27-1كلعات السجائ  يف ذلا . كالشر   

 ( 08-1الاكل )                                           
يث  تم توايه (  وضح ط  ة استعماؿ لورم اللحاـ لوسعة ادشعاؿ اسحتراكية . ح28-1كالشر   

 لورم اللحاـ لعيدا عن اسساوانات أثناء ادشعاؿ مع ارتداء القنازات كالنيارة .   
 (05-1الاكل )
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  -(  بُت أنواع ذلب لورم اللحاـ كهم كما  لد :29-1كالشر       
   الشر  أ ( .  1:1ذلب متعادؿ كضلص  عليه عندما تروف نسبة صلط اإكسجُت كاسستيلُت  -1
 ن كضلص  عليه عندما تروف نسبة صلط اسستيلُت أكرب من اإكسجُت   الشر  ب ذلب مر    -2

 . ) 
ذلب متأكسد كتروف نسبة اإكسجُت أكرب من نسبة اسستيلُت   الشر  ج ( كهو مناسب   -3

 للحاـ . 

 (09-1الاكل ) 
 

 اإلجراءات األمنية عند المحام باألكسي استيمين   1-4-1
  -ت اإمنية عند اللحاـ لاإكسد استيلُت :فيما  لد أهم ادا اءا    
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غلػػب أف ترػػوف اسػػاوانات اإكسػػجُت كاسسػػتيلُت مثبتػػة علػػد ع لػػة حلػػاـ أك علػػد الػػدار  ن  ػػ    -1
 حلما ة اسساوانات من السقوط . 

ؽلنػػػع كضػػػع ال  ػػػوت كالشػػػحـو لتثبيػػػت صػػػمامات تنيػػػيم اليػػػغط اخلاصػػػة لاسػػػاوانة اإكسػػػجُت أك -2
 اساوانة اسستيلُت . 

 ستطدـ ص طـو أصي  لألكسػجُت كآصػ  أ ػ  لةسػتيلُت كغلػب أف ترػوف اخلػ اطيم ادلسػتطدمة  -3
 طو لة دمرانية اللحاـ لعيدا عن اسساوانات . 

ؽلنع تع    ص اطيم اإكسجُت كاسستيلُت للشػ ر ادلتاػا   أك ادلعػادف السػاصنة مػن اػ اء عمليػة  -2
 اللحاـ . 

ُت ادلثبتػػػة علػػػد اسسػػػاوانات قبػػػ  البػػػدء يف عمليػػػة غلػػػب ضػػػبط منيمػػػات اإكسػػػجُت كاسسػػػتيل  -3
 اللحاـ عند اليغط ادلناسب . 

غلب ت كي  اسنتبا  علد العم  الذم تقـو له فقط كإطناء لورم اللحاـ عنػد اسنت ػاء مػن عمليػة  -4
 اللحاـ مع لبس النيارات الواقية كالقنازات أثناء عملية اللحاـ . 

أشػػػػطاص أك أم أشػػػػياء قاللػػػػة لةشػػػػتعاؿ أك يف اعػػػػا   عػػػػدـ إشػػػػعاؿ لػػػػورم اللحػػػػاـ يف اعػػػػا  أم -5
 اسساوانات . 

 غلب التطلص من الغاز ادلتبقد يف اسساوانات قب  استبداذلا لنتح صمامات الغاز . -8
 تنقد لاستم ار ص اطيم اللحاـ للتأكد من عدـ كاود تس لات .-9

 غلب غلي صمامات اسساوانات لعد اسنت اء من اللحاـ . -10
 30قصد زاك ة دمالة اساوانة اسستيلُت أ-11

o  علد اإفقد صوفا من ص كج مادة اسستيلُت ال غو ة
 م ة من ضعف حجم ا ( من لورم اللحاـ . 25  اليت اتص اسستيلُت  جم  ص  إ  

عند اللحاـ لسبائا ذتوم علد الراد ـو غلب أف  روف مراف اللحاـ ايد الت و ة إف غازات -12
 صانقة كسامة . الراد ـو 

غلػػب التأكػػد مػػن توصػػي  ص طػػـو غػػاز اإكسػػجُت اإصيػػ  مػػع فتحػػة اإكسػػجُت يف البػػورم    -13
 ( كتوصي  ص طـو غاز اسستيلُت اإ   مع فتحة اسستيلُت يف البورم  Oادلرتوب علي ا 

 ( كذلا عند استبداؿ اسساوانات .  A  ادلرتوب علي ا 
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 تيمين    مراحل المحام باألكسي اس 1-4-2
 VICTOR(  بػػػػػػُت م احػػػػػػ  إشػػػػػػعاؿ لػػػػػػورم اللحػػػػػػاـ تبعػػػػػػا لتوصػػػػػػيات شػػػػػػ كة  30-1الشػػػػػػر   

EQUIPMENT   . 
ننتح زلبس   صماـ ( أساوانة ادستيلُت فتحة صػغَتة كنةحػق قػ اءة عػداد اليػغط اإسػاوانة   -1

 .  psi  )14 bar 200ك ص  إ    
قػ اءة عػداد ضػغط التشػغي  حػوا    يبط منيم اليغط اخلاص لأساوانة ادستيلُت حىت تصبح  -2

  8 psi   )0.5 bar  . 

 (22-1الاكل )
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ننػػتح زلػػبس   صػػماـ ( أسػػاوانة اإكسػػجُت فتحػػة صػػغَتة كنةحػػق قػػ اءة عػػداد ضػػغط أسػػاوانة  -3
 .  psi  )140bar 2000اإكسجُت ك ص  إ    

حوا   يبط ضغط منيم اليغط إساوانة اإكسجُت حىت تصبح ق اءة عداد ضغط التشغي     -4
  40 PSI  )3 bar  . 
 ؽلسا لورم اللحاـ لاليد اليس ل  يث  روف مقب  ادستيلُت ىف متناكؿ أصالع ادذاـ  -5

 دراات .  10كالسبالة كالوساد كلاليد اليمٍت  نتح مقب  اإكسجُت فتحة صغَتة حوا  
قلػية مث أشػع  الل ػب مث لعد ذلا ل صػبعد ادذػاـ كالسػبالة لليػد اليسػ ل  نػتح مقػب  ادسػتيلُت     

 لواساة كسعة ادشعاؿ اسحتراكية مث ذرم يف نوع الل ب لواساة مقب  اسستيلُت .   
 VICTOR(  بػػػػُت م احػػػػ  إشػػػػعاؿ لػػػػورم اللحػػػػاـ تبعػػػػا لتوصػػػػيات شػػػػ كة  30-1كالشػػػػر       

EQUIPMENT   . 
  -وىناك ثالثة صور مختلفة للهب المتكون وىم كما يلي :    

وف ك  سل كط الل ب سمعا كليس له لوف كتروف نسبة اسسػتيلُت عاليػة ك ػؤدم ذلب مر لن ك ر -1
 لتروف أخب ة مر لنة عند تق  به إم ساح كس  ستطدـ عادة يف اللحاـ .

ذلب متعادؿ ك روف سل كط الل ب الةمع   ادستيلُت ( تق  با ثلث طوؿ سل كط الل ب الرلد   -2
 كس  ستطدـ يف اللحاـ . 

ك سػتطدـ يف اللحػاـ فػ ذا زاد معػدؿ تػدفي  Cm 2 روف سل كط الل ب حػوا  ذلب متأكسد ك   -3
اإكسجُت كاسستيلُت تسمع لل ب صػوت عػا  كهػذا  صػلح للحػاـ ادلعػادف القاسػية مثػ  احلد ػد أمػا 
إذا ق  معدؿ تدفي اإكسجُت كاسسػتيلُت س تسػمع لل ػب صػوت كهػذا  صػلح للحػاـ ادلعػادف الا  ػة 

 ـو . مث  النحاس كاإدلوني
كؽلرن التحرم يف ذلا ليبط معدؿ تدفي اإكسجُت لواساة مقب  اإكسجُت يف البورم         

(  بػػُت الًتكيػػب 31-1مث ضػػبط معػػدؿ تػػدفي اسسػػتيلُت للوصػػوؿ لشػػر  الل ػػب ادلؤكسػػد . كالشػػر   
 البنائد لألنواع ادلطتلنة لل ب لورم اللحاـ . 

   -حيث أن :
 1 ادلط كط الداصلد الةمع 

 2  كط اسستيلُت سل
 3 سل كط الل ب الرلد 
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 (21-1الاكل )                                          
  -إف عملية اللحاـ لاإكسد أستلُت تقتيد استطداـ سلا معدف تتوف  فيه الش كط التالية :

 متجانس. أف  روف من ننس نوع ادلعادف ادلالوب حلام ا كذلا إذا كاف اللحاـ ادلالوب حلاـ  -1
أف  رػػوف مػػن معػػدف لػػه دراػػة انصػػ ار أقػػ  مػػن ادلعػػادف ادلالػػوب حلام ػػا كذلػػا إذا كػػاف اللحػػاـ   -2

 ادلالوب غَت متجانس . 
   اعد تناسب قا  سلا اللحاـ مع مسا مناقة اللحاـ .   -3
لادضػػافة إ  ضلػػاس  % 2:15سػػبائا  حلػػاـ مواسػػَت النحػػاس ذتػػوم عػػادة علػػد فيػػة لنسػػبة   -4

 640:740ج لنلرس كتنص   عند دراة ح ارة كفسنور كس ذتا 
o
C  . 

فية لادضافة إ  ضلاس كزنا كسلينيـو كذتاج  %30سبائا حلاـ مواسَت الصلب ذتوم علد   -5
دلسػػاعد حلػػاـ   فلرػػس (  عتمػػد علػػد نػػوع سػػبيرة اللحػػاـ كدراػػة انصػػ ار سػػبائا حلػػاـ مواسػػَت 

 655:755الصلب تًتاكح ما لُت 
o
C  . 

  أنه ؽلرن مع فة نوعية سػلا اللحػاـ كذلػا لتق  ػب سػلا اللحػاـ مػن هنا ػة سلػ كط كالد   لالذك    
الل ب الةمع ف ذا انصػ   لسػ عة كتسػاقط علػد شػر  كػ ات صػغَتة دؿ علػد أف هػذا السػلا  صػلح 
للحػػػاـ النحػػػاس كإذا احتػػػاج لوقػػػت كبػػػَت حػػػىت  نصػػػ   كقبػػػ  أف  نصػػػ   صػػػ ج را ػػػش مشػػػتع  يف  يػػػع 

 ا السلا صاص للحاـ احلد د .  اسعاهات دؿ علد أف هذ
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ككلمػػػا ازداد دلعػػػاف سػػػلا النحػػػاس دؿ علػػػد أف     
نسػػػبة النيػػػػة عاليػػػػة كلالتػػػا   صػػػػبح سػػػػلا اللحػػػػاـ 
أفيػػػػ  يف عمليػػػػة اللحػػػػاـ .كللحػػػػاـ ماسػػػػورتُت مػػػػػن 
النحػػاس معػػا  ػػتم تق  ػػب لػػورم اللحػػاـ أعلػػد مرػػاف 
اللحػػاـ حػػىت ذمػػ  مرػػاف الوصػػلة لعػػد ذلػػا  وضػػع 

مرػػػػاف الوصػػػػلة ك واػػػػه الل ػػػػب سػػػػلا اللحػػػػاـ عنػػػػد 
 (20-1الاكل )                    عليه حىت  ذكب مث  سحب لورم اللحاـ قلية حىت

 نتشػػػػػػػ   ادلعػػػػػػػدف ادلػػػػػػػذاب يف احليػػػػػػػ  ادلواػػػػػػػود لػػػػػػػُت  
 ادلاسورتُت لنع  اخلاصية الشع  ة .   

(  بػػػػػػػػػػػُت كينيػػػػػػػػػػػة اللحػػػػػػػػػػػاـ 32-1كالشػػػػػػػػػػػر        
لة (  بُت كص33-1لاإكسد أستلُت أما الشر   

حلػػػاـ ايػػػدة   الشػػػر  أ ( كأصػػػ م سػػػيئة   الشػػػر  
 ب ( .

 (22-1الاكل )               المحام مع الغمر بالنيتروجين  1-4-3 
تسػػتطدـ ط  قػػة الغمػػ  لػػالنيًتكاُت يف عمليػػات حلػػاـ ادلواسػػَت النحػػاس يف دكرات الترب ػػد دلنػػع التأكسػػد 

كاود اذلػواء الػوم   اإكسػجُت ( ك سػتطدـ الداصلد دلواسَت النحاس الناتج عن تسطُت ادلواسَت يف 
يف ذلا أساوانة نيًتكاُت ك روف لوهنا أزرؽ ك ثبت علد أساوانة النيًتكاُت زلبس  دكم   صػماـ ( 
للػتحرم يف فػتح كغلػي اسسػاوانة ك  كػب علػد اسػػاوانة النيًتكاػُت مػنيم ضػغط اامػا كادلسػتطدـ مػػع 

 اساوانات اإكسجُت . 
   ط  قة اللحاـ مع الغم  لالنيًتكاُت .  (  بُت34-1كالشر       

  -حيث أن :
 5 ص طـو شحن كتن  غ  1 منيم اليغط 

 6 ماسورة ضلاس  2 زلبس اسساوانة 
 7 كسيلة إحراـ دلنع دصوؿ اذلواء احمليط  3 اساوانة النيًتكاُت 

 8 مراف اللحاـ  4 لورم اللحاـ 

ا كتوصػي  كصػلة اللحػاـ مػع اسػاوانة النيًتكاػُت مث فػتح حيث  تم ع ي  كصلة اللحػاـ ادلػ اد حلام ػ    
 bar  )3 PSI 0.2صػػماـ اسسػػاوانة لباػػدء كضػػبط مػػنيم اليػػغط حػػىت  صػػبح ضػػغط التشػػغي    
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فيدص  النيًتكاُت داص  كصلة اللحاـ ك ا د اإكسجُت الوم من الوصػلة . كتبػدأ يف عمليػة اللحػاـ 
 تدفي النيًتكاُت يف الوصلة حىت تربد .  كلعد اسنت اء من عملية اللحاـ غلب استم ار

 (24-1الاكل )   
كالػػد   لالػػذك  أف اذػػاد اإكسػػجُت مػػع النحػػاس السػػاصن  رػػوف أكسػػيد النحػػاس الػػذم  ي ػػ  علػػد  

السػػاح الػػداصلد كاخلػػاراد دلواسػػَت النحػػاس  لعػػد حلام ػػا يف صػػورة صبػػث كهػػو  عمػػ  علػػد سػػد النلػػًت 
ال  ت يف الدائ ة .  كقد  نتج عن النيًتكاُت الغػَت كػايف ترػوف طبقػة  كادلاسورة الشع  ة ك قل  من فوائد

رقيقة من أكسيد النحاس كؽلرػن الػتطلص مػن هػذ  الابقػة ل فػع ضػغط التشػغي  سسػاوانة النيًتكاػُت 
ادللحومػػة لػػبان كػػف اليػػد حػػىت  ػػ داد اليػػغط يف ادلاسػػورة   ( كتغلػػي ادلاسػػورة bar   70 PSI 5إ  

 ( .35-1م تُت كما لالشر   ذلر  ا يف هذ  اللحية ت فع اليد ك ر رلدراة س ؽلرن ذمل

 (28-1الاكل )
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 الفحوصات  اليدوية    

 مقدمة  2-1
جملموعة من اإا  ة  من أا  إمرانية فحص العناص  ادلطتلنة لألا  ة الترب د كالترييف ضلتاج    

  -كادلعدات علد سبي  ادلثاؿ :
 –ادلناتيح اليدك ة  –ال راد ات  –ادلنرات  –أدكات تشري  ادلواسَت  -: العدد اليدوية مثل -1

 ش  ط قياسد .  –ااكوش 
أا  ة  –ا از اإميًت ذك الرماشة  –ا از ادليج   –ا از اتفوميًت   -أجهزة القياس مثل :-0

 أا  ة قياس اليغط .  –احل ارة قياس دراات 
 ا از اكتشاؼ التس  ب ادلرًتكو  –دلبة اذلاليد ادلعدو  -: أجهزة اكتااف التسريب -2
اإساوانة  –عدادات أا  ة  القياس  –ميطة التن  غ  -: أجهزة الاحح والتفريغ مثل -4

 ادلدراة . 
 –اساوانة استيلُت  –كسجُت أساوانة أ -: معدات اللحام باألكسي استيليح وتتكون مح -5

كسعة  –سلا اللحاـ  –لورم اللحاـ مع اخل اطيم  –منيم ضغط استيلُت  –منيم ضغط أكسجُت 
 إشعاؿ احتراكية . 

 .  R-12 , R-22 , R-134aمث  اساوانة ف  وف  -:أسطوانات فريون-6
 .  أسطوانة نيتروجيح مع منظم ضغط النيتروجيح -7
 المؤشر جياز اآلفوميتر ذات  2-2

 VOLTكال د لوحدة فولت  AMPEREا از اتفوميًت هو ا از  ستطدـ لقياس التيار لوحدة 
ك عت  AMPERE , VOLT , OHMكأصذت اإح ؼ اإك  من  OHMكادلقاكمة لوحدة 

(  ع ض ظلوذج ل از اتفوميًت الذم  ستطدـ 1-2أم ا از اتفوميًت كالشر    AVOمعا لتروف 
 كادلقاكمة يف الدكائ  الر  لية .   عادة لقياس ال د

  -حيث أن :
 1 التدر ج 

 2 منتاح ضبط صن  ادلقاكمة 
 3 منتاح تغيَت مدم ال از ككظينته 

 4                                           نقاط توصي  أط اؼ القياس
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 5 م آة تساعد على دقة القياس 
 6 مراف ضبط مؤش  ال از على الصن 

(1-0 )الاكل              -تويات الجهاز :مح  

كثةثة تدرغلات  (∞ - 0)التدر ج كػلتوم ال از على سس تدرغلات كهم تدر ج قياس ادلقاكمة  -1
كتػدر ج لقيػاس  ( 10 : 0 )    ( 50 – 0 )    ( 250 – 0 )لقياس ال د كالتيار ادلستم  كهػم 

كهػو س  سػتطدـ يف  DBلقيػاس الد سػب  . ك واػد تػدر ج   ( 2.5 – 0 )ال ػد كالتيػار كهػو 
 الترب د كالترييف .

OHM  ( 0 منتػاح ضػبط ادلؤشػ  علػى الصػن  عنػد قيػاس ادلقاكمػات  -2  ADJ )   ك سػتطدـ
هذا ادلنتاح ليػبط ادلؤشػ  علػى الصػن  عنػد قيػاس ادلقاكمػات حيػث  عمػ  علػى تعػو   اطلنػاض 

 ا د لاار ة ال از .
 مدل ال از ككظينته فبواساة هذا ادلنتاح ؽلرن ذد د كظينة ا از قياس مقاكمات منتاح تغيَت -3

OHM   أك قيػػاس ا ػد مػػًتددAcv    أك قيػػاس ا ػػد مسػتمDCV    أك قيػاس تيػػار مسػػتم
DC mA  . ككذلا ذد د أقصى مدل للقياس 
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قاكمػة كطػ ؼ قيػاس ال ػد كادل  COMنقاط توصي  أط اؼ توصي  ال از كهم الا ؼ ادلشًتؾ  -4
V - كالتيػار  - A    1000كطػ ؼ قيػاس ال ػد ادلػًتدد إذا كصػ  إV (AC1KV)  كطػ ؼ

 .  1000V  ( DC 1KV )قياس التيار ادلستم  إذا كص  إ  
  -طريقة استخدام الجهاز :

V - عنػد اسػتطداـ ال ػاز لقيػاس ا ػد مػًتدد توصػ  كػالةت ال ػاز مػع الاػ فُت  -1 - A  ك

COM   مث  وضػع منتػاح اسصتيػار علػى كظينػة( 
V

AC
مث  ( UP & 500 )علػى الوضػع  (

 وصػػػ  أطػػػ اؼ الرػػػالةت مػػػع النقاتػػػُت ادلالػػػوب قيػػػاس فػػػ ؽ ال ػػػد لين مػػػا فترػػػوف قيمػػػة ال ػػػد 
 مساك ة 

قراءة الجهاز 
أقصىتدرَج

 = V  أقصىقراءة
 -مثال :
عنػدما كػاف منتػاح اسصتيػار علػى الوضػع   ( 2.5 : 0 )علػى التػدر ج   1.1ت قػ اءة ال ػاز إذا كانػ

(500V & UP)  : ف ف- 
V.

.
V 22011

52

500
             AC     

نتبػع ننػس اخلاػوات ادلتبعػة لقيػاس ا ػد مػًتدد   DCعند استطداـ ال از لقيػاس ا ػد مسػتم   -2

)عػدا أف منتػاح اسصتيػار  سػتطدـ علػى 
V

DC
كنسػتطدـ   ( UP & 500 )علػى الوضػع   ( 

 .  DCأحد تدار ج قياس 
  -: 0مثال 

 )عنػدما كػاف منتػاح اسصتيػار علػى الوضػع   ( 250 : 0 )علػى التػدر ج  110إذا كانت ق اءة ال از 

500V & UP )   : ف ف- 
VV 220110

250

500
 DC     

 
 -: 2مثال  

  50عنػدما كػاف منتػاح اسصتيػار علػى الوضػع   ( 50 : 0 )علػى التػدر ج   24اءة ال ػاز إذا كانت ق  
 -ف ف :
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VV 2424
50

50
 DC 

V- سستطداـ ال از لقياس ادلقاكمة توضع كالةت ال از عنػد النقاتػُت  -3 - A) ك(COM 

مث نلمػس طػ يف ال ػاز معػا   X1لوضػع علػى ا  OHMSمث  وضػع منتػاح اسصتيػار علػى كظينػة 
اامػا لاسسػتعانة مبنتػػاح   ( 0 )ك ػتم ضػبط ادلؤشػ  علػى الصػن    0إ   فيتحػ ؾ ادلؤشػ  مػن 

(0  ADJ )  0 )مث لعػد ذلػا توصػ  أطػ اؼ ادلقاكمػة ادلالػوب قياسػ ا ك سػتطدـ التػدر ج : 

 نغػَت  كق اءة ال از اث  ادلقاكمة مباشػ ة يف هػذ  احلالػة أمػا إذا كػاف ادلؤشػ   قػًتب مػن   ( 
 10كتروف قيمة ادلقاكمة مساك ة ق اءة ال از مي كلا يف   X10كضع منتاح اسصتيار إ  كضع 

كترػػوف قيمػػة   X100كضػػع منتػػاح اسصتيػػار إ  كضػػع نغػػَت  فػػ ذا كػػاف ادلؤشػػ   قػػًتب مػػن  
 كهرذا .  100ادلقاكمة مساك ة ق اءة ال از مي كلا يف 

 -:  4مثال 
   -ف ف قيمة ادلقاكمة تساكم :  X1Kككاف منتاح اسصتيار على كضع   3إذا كانت ق اءة ال از 

 3000313 KKR  
ترييف س  ستطدـ  أا  ة اتفوميًت العاد ة يف قياس التيار كلرن كالد   لالذك  أف فٌت الترب د كال    

  ستطدموف ا از اإميًت ذك الرماشة يف قياس التيار .
 جياز الميجر  2-3

ا ػػاز ادليجػػػ  هػػو ا ػػػاز  سػػتطدـ سصتبػػػار العػػػ ؿ علػػد سػػػبي  ادلثػػاؿ اصتبػػػار عػػ ؿ زلػػػ ؾ اليػػػاغط     
حيث  قػـو لتوليػد ا ػد مسػتم   صػ  إ   V 500كزل كات ادل اكح ك تم عند ا د مستم   ص  إ  

500 V  كقياس شدة التيار ادلار كتروف مقاكمة الع ؿ مساك ة ناتج قسمة ال د علد شدة التيار ادلار
10كمقاكمة الع ؿ تروف مياعنات ادليجا أـك أم   

6 
  . ) 

لد اصتبػار العػ ؿ سف ا ػد لاار ػة ا ػاز اتفػوميًت كالد   لالذك  أف أا  ة اتفوميًت غَت قادرة ع    
 كهذا ال د غَت كايف لرشف التس ب احلادث .  V 9عادة س تتعدم 

كالتس ب هو م كر تيار ضعيف لُت أحد اإكاه إ  اإرض عرب الع ؿ نتيجة لتقادـ الع ؿ أك تلف     
 الر  لية . مبدئد لالع ؿ كالتس ب هو أحد العةمات الدالة علد تلف ادلعدة 

 (  ع ض مسقط رأسد ل از ميج    الشر  أ ( كتدر ج ال از   الشر  ب (  2-2كالشر       
  -حيث أن :

 1 نقاط توصي  كالةت ال از 
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 2 ذراع  دك ة تستطدـ أثناء اسصتبار 
 3 تدر ج ال از 

 II1  4 ك Iمنتاح سصتيار التدر ج 

 5 مص   ؽلن تغيَت  عند التلف 

كسصتبػػػار العػػػ ؿ لػػػُت نقاتػػػُت  ػػػتم توصػػػي       
كػػالةت ال ػػاز مػػع النقاتػػُت ادلالػػوب قيػػاس 

فترػػػوف  2العػػػ ؿ لين مػػػا كإدارة الػػػذراع اليدك ػػػة 
قيمػة العػ ؿ هػد قػ اءة ال ػاز كغلػب أف  رػػوف 

 أم M العػػ ؿ ميػػاعنات ادليجػػا أـك 
10

6  .  
 ميتر ذو الكماشة جياز األ 2-4

أا  ة اإميًت ذك الرماشة هد أا  ة     
قياس تيار كتستطدـ عادة لقياس شدة التيار 
A 300ادلًتدد اليت تص  قيمته إ   أك أكث   

لدكف إحداث قاع يف ادلوصةت ادلالوب 
قياس شدة التيار ادلار في ا كما هو احلاؿ عند 

(0-0)الاكل                 طداـاستطداـ ا از اتفوميًت العادم . فعند است  

ا از اإميًت ذك الرماشة  رند كضع كماشة ال ػاز حػوؿ ادلوصػ  الػذم ؽلػ  فيػه التيػار دلع فػة شػدة  
 التيار ادلار .  

 .  HEVE(  ع ض ظلوذج ل از أميًت ذك كماشة من إنتاج ش كة 3-2كالشر     
ثةثػػة للمح كػػات الثةثيػػة الواػػه داصػػ  فرػػد كالػػد   لالػػذك  أنػػه غلػػب احلػػذر مػػن كضػػع اإسػػةؾ ال   

ال ػػاز إف قػػ اءة ال ػػاز سػػتروف صػػن ا أك كضػػع سػػلرد تغذ ػػة احمل كػػات اإحاد ػػة الواػػه داصػػ  فرػػد 
 ال از سف ق اءة ال از ستروف صن ا . 

 لذلا غلب كضع سلا كاحد فقط داص  فرد ال از .     
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 (8-0الاكل )

 كاخلاطئة . (  بُت ط ؽ القياس الصحيحة 4-2كالشر       
فالشر    أ (  بُت الا  قة الصحيحة لقياس شدة التيار         

ادلار يف سلا كالشر    ب (  بُت الا  قة اخلاطئة لقيػاس شػدة 
التيار حمل ؾ أحادم الواه كذلا إف الق اءة ال از ستروف صن ا 

كالشػػػػر    ج (  بػػػػُت الا  قػػػػة اخلاطئػػػػة لقيػػػػاس التيػػػػار الػػػػذم     
 ثةثد الواه سف ق اءة ال از ستروف صن ا .  سحبه زل ؾ 

( فيبػػػػُت الا  قػػػػة ادلتبعػػػػة لقيػػػػاس التيػػػػارات 5-2أمػػػػا الشػػػػر       
الصغَتة حيث  ػتم لػف السػلا ادلػار فيػه التيػار عػدة لنػات حػوؿ  
كماشة ال از كتروف الق اءة ال از مساك ة حاص  ض ب شدة 

تصػػػبح  5ت التيػػػار ادلػػػار يف عػػػدد اللنػػػات . فػػػ ذا كػػػاف عػػػدد اللنػػػا
 ق اءة ال از مساك ة سس  أضعاؼ شدة التيار ادلار . 

 أجيزة قياس درجات الحرارة  2-5
لعػػ  أا ػػػ ة اتفػػػوميًت ترػػػوف مػػػ كدة ل مرانيػػػة لقيػػػاس دراػػػة     

احلػػػ ارة مباشػػػ ة لاسػػػتطداـ رلػػػس دراػػػة احلػػػ ارة فعنػػػد قيػػػاس دراػػػة 
از احلػػ ارة  عمػػ  ال ػػاز كمػػا لػػو كػػاف أميػػًت . فعنػػد اسػػتطداـ ا ػػ

آفوميًت مبؤش  له إمرانية قياس دراة ح ارة  وضػع منتػاح اصتبػار 
 (2-0)الاكل         ك تم قص  أط اؼ ال از ادلوصلة مع  TEMPالوظينة علد كضع 

 (4-0)الاكل                                           
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  COM  ك V – A - ر ج ك تم ضبط ( معا للوصوؿ إ  صن  التد
 0ادلؤشػ  لواسػاة منتػاح   - ADJ  علػد كضػع الصػن  اامػا كمػا هػو

احلاؿ عند قياس ادلقاكمات مث لعػد ذلػا تسػتبدؿ كػالةت ا ػاز القيػاس 
العاد ة مبجس دراة ح ارة ك تم كضع اجملس مباش ة علد ادلراف ادلالوب 

 مع فة دراة ح ارته . 
 (8-0)الاكل          أا  ة اتفوميًت ال قمية فة ذتاج ليبط التدر ج علد أما  يف حالة    

 ( . 6-2الصن  كلرن  تم القياس مباش ة لالا  قة ادلبينة الشر     

 (6-0)الاكل
      -حيث أن :

 3 رلس دراة احل ارة  1 منتاح الوظينة 
 4 ادلراف الساصن  2 منتاح التشغي  كالنص  

لػػذك  أف معيػػم الننيػػُت  نيػػلوف اسػػتطداـ الًتمػػومًتات العاد ػػة الػػيت توضػػع لاليػػػب يف كالػػد   لا    
قياس دراات احل ارة كهناؾ نوعػاف مػن هػذ  الًتمػومًتات اإكؿ  عمػ  لػال ئبي كاتصػ   عمػ  لػاسزدكاج 

  أ (  ع ض ثةثة أنواع سلتلنة من الًتمومًتات اإكؿ  عم  لال ئبي   الشر7-2احل ارم .   كالشر   
دراة احل ارة الافة كالثاو لعم  لازدكاج ح ارم   الشػر  ب ( ك سػتطدـ لقيػاس ( ك ستطدـ لقياس 

    SLING PSYEHROMETERدراػػػة احلػػػ ارة الافػػػة كالثالػػػث  سػػػمد سػػػير كمًت مقةعػػػد 
الشػػػر  ج ( كهػػػو  ترػػػوف مػػػن ت مػػػومًت ن اامػػػا مثػػػ  ادلبػػػُت   لالشػػػر  أ ( مػػػ كبُت انبػػػا إ  انػػػب يف 
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 يػث ؽلرػػن تػدك   الًتمػػومًت ن تػدك  ا مقةعيػػا  4افػ  متصػػ  مبقػب  عػػن ط  ػي كصػػلة زلور ػة غػةؼ د
س  عا شلا  تسػبب يف انسػياب اذلػواء فػوؽ لصػيليت الًتمػومًت ن كؽلرػن يف هػذ  احلالػة قػ اءة دراػة احلػ ارة 

ذػاط  2لًتمػومًت علمػا لػأف  لصػيلة ا 2كقػ اءة دراػة احلػ ارة ال طبػة مػن الًتمػومًت  1الافة من الًتمومًت 
 .  3لقاعة قان مبللة 

 (8-0)الاكل 
 عدادات قياس الضغط  2-6

( 8-2. كالشػػػر    Manometersيف ادلاضػػػد كانػػػت أا ػػػ ة اليػػػغط  الػػػي علي ػػػا مػػػانومًتات     
 عػػػػ ض سلاػػػػط توضػػػػيحد إحػػػػد اإا ػػػػ ة اليػػػػغط ادلع كفػػػػة لاسػػػػم لػػػػوردكف نسػػػػبة للم نػػػػدس الن نسػػػػد 

Eugene Bourbon الذم اصًتع ا  . 
  -نظرية العمل :    
عنػػد انػػدفاع م كػػب الترب ػػد داصػػ  أنبولػػة لػػوردكف ك عتمػػد معػػدؿ التمػػدد علػػد مقػػدار ضػػغط م كػػب     

الترب د كتنتق  احل كة إ  ادلؤش  عن ط  ي رافعة كقوس مسنن كت س صغَت كؽلرن ق اءة اليػغط ادلقػاس 
Guage  علد تدر ج ال از الذم  روف مدراا لوحدةPSI ة البار أك كحدbar . 

  -كتتوااد عدادات اليغط يف عدة صور مث  :    
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 Vacuumعدادات ضغط م كبة كهد عدادات ضغط تدرغل ا مقسم إ  مناقة لقياس اخللطلة  -1
( كمناقػػة لقيػػاس اليػػغط  لوحػػدة ال طػػ  /  mmHg( أك ملػػد زئبػػي   Hg Inلوحػػدة لوصػػة زئبػػي  

     .  barأك كحدة  البار psiالبوصة ادل لعة 

 (5-0)الاكل 
(  عػػػػػػ ض ظلػػػػػػوذج لعػػػػػػداد ضػػػػػػغط 9-2كالشػػػػػػر    

م كب تدرغله مقسم دلناقة قياس اخللطلة لوحدة   
in hg  كمناقة لقياس اليغط لوحدة )psi  .  

كتسػػػػػػتطدـ عػػػػػػػدادات اليػػػػػػغط ادل كبػػػػػػػة لقيػػػػػػػاس     
اليػػػػػغط يف اانػػػػػب اليػػػػػغط ادلػػػػػنطن  يف دكرات 

 الترب د . 
دات  رػػوف عػػدادات اليػػغط العػػا  كهػػد عػػدا -2

أك  barأك لوحػػػػػػػػدة  psiتػػػػػػػػدرغل ا مػػػػػػػػدرج لوحػػػػػػػػدة 
 الوحدتُت معا . 

 (9-0)الاكل                  عدادات ضغط م كدة لتدر ج صاراد لليغط -3
              . كتدر ج داصلد لدراة احل ارة barأك  psiلوحدة 
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  R-22أك  R-12ادلقاللة إحد الن  ونات مث    -4
Fذلػا لوحػدة الن  هنيػت أك  يع م ك   R-134aأك 

   o  أك
oلوحدة الدراة ادلئو ة 

C . 
(  عػ ض ظلػوذج لعػداد ضػغط لتػدرغلُت 10-2كالشر       

كالػػداصلد  عاػػد دراػػة  psiاخلػاراد لقيػػاس اليػػغط لوحػدة 
  الشػػػػر  أ ( كظلػػػػوذج لعػػػػداد  R-22احلػػػػ ارة ادلقاللػػػػة لن  ػػػػوف 

     مػػػن إنتػػػاج شػػػػ كة  psiضػػػغط عػػػا  لوحػػػػدة 

MARSHALLTOW  INSTRUMENTS  
 تجييزة عدادات القياس  2-7

(  عػػػػػػػ ض ظلػػػػػػػوذج لتج يػػػػػػػ ة عػػػػػػػدادات 11-2الشػػػػػػػر       
 .  Muller Brassالقياس من إنتاج ش كة 

  -حيث أن :
  1عداد ضغط منطن  كصلطلة  أزرؽ(

فتحػػػػػػػػػػػػػػػػة توصػػػػػػػػػػػػػػػػ   2         عداد ضغط عا   أ  (
 3         خب طـو أزرؽ 

  4         فتحة توص  خب طـو أ   
  5         فتحة توص  خب طـو ألي 

   6            صااؼ للتعليي 
 ب                                                   A , B              صماـ  دكم 

 (12-0)الاكل                                                                                 
 . (12-2عدادات القياس يف عدة استطدامات مبينة لالشر  كتستطدـ ع ي ة 

 -حيث أن : 
 1         عداد ضغط منطن  

 2           عداد ضغط عا 
 3إ  صماـ صدمة صط السحب        
 4إ  صماـ صدمة صط الا د           

   

 أ
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وفيمددددا يلددددي االسددددتخدامات المختلفددددة  

 -لتجهيزة عدادات القياس :
 غ   الشر  أ ( حيث  نتح الشحن كالتن  

 لتج ي ة عدادات القياس .Bالصماـ 
إصػػػػػػػػ اج م كػػػػػػػػب الترب ػػػػػػػػد   الشػػػػػػػػر  ب ( 

لتج يػػ ة عػػدادات Aحيػػث  نػػتح الصػػماـ 
 القياس.

قياس اليغوط   الشر  ج ( حيث  نتح 
لتج يػػػ ة عػػػدادات Bكالصػػػماـ  Aالصػػماـ 
 القياس.

عمػػػ  مسػػػار تبػػػد     الشػػػر  د ( حيػػػث 
 .  تحة الوساى  نتح الصمامُت كتغلي الن

 (11-0)الاكل                   (  ع ض ظلوذج خل طـو 13-2كالشر       

 (10-0)الاكل 
الشحن كالتن  غ كالا ؼ ادلسػتقيمة للط طػـو تػ كد لةكػور عػادم أمػا الاػ ؼ ادلنحنيػة تػ كد لةكػور لػه 

 Robinair Manufacturing   إل ة ك ستطدـ هذا الا ؼ مع الصمامات ادل  ة من إنتاج ش كة 

Co.    
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طرق توصيل تجييزة عدادات  2-7-1

 القياس مع دورات التبريد 
ختتلػػف طػػ ؽ توصػػي  ع يػػ ة عػػدادات القيػػاس مػػع 

 دكرات الترب د تبعا لنوع الياغط  .

أوال طدرق توصدديل عدددادات القيدداس مددع دورات 
 (12-0)الاكل                التبريد المزودة بضواغط محكمة القفل 

( لعػػػػ ض سلاػػػػط توضػػػػيحد ليػػػػاغط زلرػػػػم القنػػػػ  لثةثػػػػة مػػػػداص   الشػػػػر  أ( 14-2الشػػػػر       
 كخبمسة مداص   الشر  ب( .

 (14-0)الاكل                            -حيث أن :
 4 ماسورة دصوؿ م كب الترب د من مسار ترب د ال  ت 1 ماسورة السحب

 5 ر ترب د ال  تماسورة ص كج م كب الترب د من مسا 2 ماسورة اخلدمة
   3 ماسورة الا د

كخلدمػػة هػػذا النػػوع مػػن اليػػواغط  ػػتم قاػػع ماسػػورة اخلدمػػة مػػن هنا ت ػػا ك ػػتم ذلػػا لتعػػ    ماسػػورة  
اخلدمػػػة لل ػػػب لػػػورم اللحػػػاـ عنػػػد مرػػػاف اتصػػػاذلا مػػػع اليػػػاغط مث سػػػحب ماسػػػورة اخلدمػػػة مػػػن مرػػػاف 

لنة لوصةت اخلدمة اليت ؽلرن إعدادها حلام ا مث حلاـ كصلة اخلدمة اليت أعدت كهناؾ ثةثة صور سلت
 ( .15-2مبينة لالشر   
                                                         -وىم كما يلي :

  الشر  أ(   3  كماسورة ذلا شنة فلَت  2كصامولة فلَت 1نب  فلَت  -1
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  الشر  ب(  3لَتكماسورة ذلا شنة ف 2كصامولة فلَت  Schrader (1)لاستطداـ صماـ ش ادر  -2
   الشر  اػ ( .  4لاستطداـ كصلة صدمة ااه ة   تباع يف اإسواؽ ( م كدة لصماـ إل م -3

 -محتويات الاكل :
 6 طبة  غااء( 1 نب  فلَت 

 7 مانع تس ب 2 صامولة فلَت
 8 كصلة صدمة ااه ة 3 ماسورة ذا شقة فلَت

 9 كسيلة فا لصماـ ادل ة 4 صماـ إل م
   5 صماـ ش ادر

 

 (18-0)الاكل 
كيف الشر   أ(  تم إعداد كصلة صدمػة تتػألف مػن نبػ  فلػَت كصػامولة فلػَت كماسػورة ذلػا شػنة فلػَت     

4

لوصة ك تم حلاـ ادلاسورة عند مدص  اخلدمة يف حُت  تم توصي  الا ؼ اتص    نب  النلَت ( مع  1
كصػػلة صدمػػة تتػػألف مػػن نبػػ  فلػػَت مػػ كد لصػػماـ إلػػ م ص طػػـو الشػػحن. كيف الشػػر   ب(  ػػتم إعػػداد 

كماسػػورة ذلػػا شػػنة فلػػَت ك ػػتم حلػػاـ ادلاسػػورة عنػػد مػػدص  اخلدمػػة يف حػػُت  ػػتم توصػػي     صػػماـ شػػ ادر(
صماـ الش ادر مع ص طـو الشحن ا ة ادل ة  الاػ ؼ ادلثػٍت( كتتميػ  الوصػلة ادلواػودة لالشػر   ب( 
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ب  ادل كد لصماـ إل م  صماـ ش ادر(  روف مغلي يف الوضػع عن الوصلة ادلواودة لالشر   أ( لأف الن
الابيعػػد ك نػػتح فقػػط عنػػد رلاػػه مػػع ص طػػـو الشػػحن ا ػػة ادلػػ ة لػػذلا لعػػد اسنت ػػاء مػػن صدمػػة دكرة 
الترب د ؽلرن ت ؾ الوصلة لدكف حلاـ .كيف الشر   ج( كصلة شحن ااه ة تباع لاإسواؽ كتتروف من 

ماسػػورة 
4

لوصػػة ملحومػػة مػػع نبػػ  مػػ كد لصػػماـ إلػػ م كهػػذ  الوصػػلة تلحػػم لػػدس مػػن ماسػػورة اخلدمػػة  1
 1.8كت كد لغااء  ستطدـ يف تغاية النب  ذك الصػماـ ادلػ م لعػد اسنت ػاء مػن الشػحن لعػـ  مقػدار  

Kg.m   كلذلا ؽلرن أف ضلص  على كصلة صدمة دائمة ؽلرن استطدام ا خلدمة دكرة الترب د يف أم
 كقت .

 ػتم رلاػه مػع صػامولة  1(  ع ض شر  آصػ  لوصػلة صدمػة لاسػتطداـ صػماـ  ػدكم16-2لشر   ا 
 فلَت كماسورة فلَت .

 
 
 
 
 
 
 

 (16-0)الاكل                         -حيث أن : 
 4 مدص   لحم مع مدص  صدمة الياغط  1 زلبس  دكم  

 5 مدص   وص  لتج ي ة عدادات القياس  2 صامولة فلَت 
ضلاسماسورة 

4
   3 لوصة لشنة فلَت  1

كعػػدر ادشػػارة إ  أف لعػػ  فنيػػد الترب ػػد  سػػتطدموف كصػػةت رل ػػ ة مػػع اسػػتطداـ مواسػػَت رلػػع     
لوصة طو لة طوذلػا نصػف مػًت حيػث  ػتم صدمػة دكرة الترب ػد لقاػع سسػة عشػ ة سػنتيمًت مػن ادلاسػورة 

ترب د أص ل كهرػذا    كيف حالػة صػعولة الوصػوؿ دلرػاف فتحػة كاستطداـ لاقد ادلاسورة يف صدمة دكرة 
اخلدمػػة لاليػػاغط عنػػدما ترػػوف يف مرػػاف ضػػيي ؽلرػػن اسػػتطداـ صػػماـ ثاقػػب كهػػد صػػمامات ترػػوف 

لوصة حيث  تم رلط ا ئػد الصػماـ  3/16إ    5/8م كدة ل ل ة كتتوف  مبقاسات سلتلنة تًتاكح ما لُت 
( .كس  نصػػح عػػادة لاسػػتطداـ الصػػمامات 17-2لالشػػر    حػػوؿ النقاػػة ادلػػ اد ثقب ػػا كمػػا هػػو مبػػُت
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الثاقبة إس يف أضيي احلدكد إهنا تسبب تس لات عند ت ك ا يف 
دكرة الترب ػػد لعػػد اسنت ػػاء مػػن اخلدمػػة   لػػذلا ف ػػد تسػػتطدـ 

ة ػػػػػػػػعادة يف اصتبػار ضػغوط دكرة الترب ػد الػيت لصػدد عمػ  صدم
 ذلا .

القياس بددورات التبريدد ثانيا طرق توصيل تجهيزة عدادات 
  -المزودة بضواغط  مزودة بصمامات خدمة :

 تم توصي  ع ي ة عدادات القياس لدكرات الترب د من صػةؿ  
 (18-0)الاكل         صمامات اخلدمة الىت تروف ىف اليواغط الشبه ادلقنلة  ككذلا

ىف لعػػ  اليػػواغط ادلقنلػػة كؽلرػػن مع فػػة ت كيػػب كني  ػػة عمػػ   
 ( .2-7دمة من النق ة  صمامات اخل

 االسطوانات المدرجة    2-8
تستطدـ اإساوانات ادلدراة يف عمليػات شػحن دكرات   

الترب د عند ادلع فة ادلسبقة لوزف شحنة الترب ػد كعػادة  رتػب 
علد لوحة ادلعلومات الننية دلرينات الغ ؼ كالسيارات كزف 

نات شػػحنة الترب ػػد كنػػوع الن  ػػوف ادلسػػتطدـ .كتػػ كد اسسػػاوا
ادلدراػػػػػة لصػػػػػماـ س راعػػػػػد إلػػػػػ م  واػػػػػد أعلػػػػػد اإسػػػػػاوانة 
كصػػماـ  ػػدكم أسػػن  اإسػػاوانة حيػػث ؽلرػػن أصػػذ م كػػػب 
الترب ػد يف صػورة سػػائلة مػن الصػماـ اليػػدكم السػنلد كؽلرػػن 
أصذ  يف صورة غاز ة من الصػماـ الةراعػد العلػوم كالػذم 

(  عػ ض 18-9ػلتػاج خل طػـو شػحن مػ كد لػ ل ة كالشػر   
 إساوانة مدراة .  سلاط توضيحد

                                              
 

                 
                          (15-0)الاكل                                                                                
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 -حيث أن :
 5 الغةؼ البةستيرد ادلدرج  1 عداد ضغط 

 6 مقب     اإساوانة  2 سراعد إل م  صماـ
 7 قاعدة تثبيت  3 صماـ  دكم 

   4 اخلط ادرشادم 

كؽلرن مع فة كزف شحنة الترب د ادلواودة داص      
اإسػػػػػاوانة ادلدراػػػػػة لتحد ػػػػػد نػػػػػوع م كػػػػػب الترب ػػػػػد 
ادلواػػػود لػػػداص  اإسػػػاوانة ككػػػذلا ذد ػػػد ضػػػغط 

  ػػػتم مث 1م كػػػب الترب ػػػد ادلبػػػُت علػػػد عػػػداد اليػػػغط 
إدارة الغةؼ البةستيرد ادلدرج حىت  نابػي اخلػط 
ادرشادم ادلواود علد اإساوانة مع صط اليغط 
ادلراف  ليػغط عػداد ضػغط اإسػاوانة ادلدراػة يف 
مناقػػػػة الن  ػػػػوف ادلواػػػػود لاإسػػػػاوانة   مثػػػػ  ف  ػػػػوف 

R-22   كلعد ذلا ؽلرن ذد د كزف الن  ػوف داصػ
ئلة لأصػػػػػذ اإسػػػػاوانة كالػػػػػذم  رػػػػػوف يف صػػػػػورة سػػػػػا

-9القػػ اءة ادلقاللػػة دلسػػتوم الن  ػػوف فنػػد الشػػر   
ككزنػه  bar 2هػو  R-22( ف ف ضػغط الن  ػوف 18

4Kg   كؽلرػػػػن تعبئػػػػة اسسػػػػاوانات ادلدراػػػػة لسػػػػائ
الترب ػػد لاسػػػتطداـ اسػػػاوانة ف  ػػوف عاد ػػػة مث  وصػػػ  

اإسػػػػاوانات كمػػػػا هػػػػو مبػػػػُت   ص طػػػػـو شػػػػحن لػػػػُت
                 (19-0)الاكل                .                       ( 19-2لالشر   
  -حيث أن :

     1اساوانة مدراة                
 2اساوانة ف  وف عاد ة           

 3صماـ  دكم                    
 4ص طـو شحن كتن  غ          



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

49 
 

شػػادم مػػع صػػط مث  ػػتم ذ  ػػا الغػػةؼ البةسػػتيرد يف اإسػػاوانة ادلدراػػة حػػىت  نابػػي اخلػػط ادر     
 اليغط ادلراف  ليغط عداد ضغط اإساوانة ادلدراة . 

 كؽلرن اسستم ار يف تعبئة اإساوانة لالن  وف حلُت الوصوؿ للوزف ادلالوب .     
لعد ذلا  غلي صماـ اإساوانة العاد ة مث  غلي صػماـ اإسػاوانة ادلدراػة مث تنصػ  اسسػاوانتُت     

 عن لعي ما . 
ذك  أف لعػػ  اإسػػاوانات ادلدراػػة تػػ كد لسػػطاف ك ػػ م ؽلرػػن اسػػتطدامه ل فػػع دراػػة كالػػد   لالػػ    

ح ارة الن  وف ادلواود لاإساوانة   كمن مث ز ادة ضغط الن  وف كهذا منيد عنػد الشػحن حيػث  رػوف 
 لادمراف رفع ضغط الن  وف يف اإساوانة عن ضغط الن  وف يف دكرة الترب د ادلالوب شحن ا .     

 تبارات التنفيس اخ 2-9
عػػػادة عػػػ ل اصتبػػػارات التننػػػيس لتحد ػػػد أمػػػاكن التسػػػ لات يف دكرات الترب ػػػد كهنػػػاؾ ثةثػػػة طػػػ ؽ     

سكتشاؼ أماكن التننيس يف دكرات الترب د اليت تستطدـ م كبات ترب د هالواينية   الن  ونات ( كهم 
 -كما  لد :

ا ؽ ادلع كفة يف اكتشاؼ أماكن التس  ب  ط  قة فقاعات الصالوف كتعترب هذ  الا  قة من أقدـ ال -1
كمػػا تعتػػػرب هػػد الا  قػػػة ادلنيػػلة لػػػدل فنيػػُت الترب ػػػد حيػػث  وضػػػع زللػػوؿ الصػػػالوف لن شػػاة علػػػى 

اإمػػػاكن الػػػيت  توقػػػع حػػػدكث تسػػػ لات عػػػددها 
كذلػػػػػا أثنػػػػػاء تشػػػػػغي  اليػػػػػاغط ل فػػػػػع اليػػػػػغط 
لالدكرة ف ذا كاف هناؾ تس لات تي ػ  فقاعػات 

لما لأف اإماكن الصالوف عند مراف التس ب ع
ادلتوقػػػػػػع حػػػػػػدكث التسػػػػػػ ب في ػػػػػػا هػػػػػػد أمػػػػػػػاكن 
اللحامػات أك اإمػاكن الػيت  تجمػع عنػدها لقػع 

(  وضػػػح ط  قػػػة 20-2ز تيػػػة كأت لػػػة كالشػػػر   
 (02-20الاكل                                           فقاعات الصالوف .

ليػػػد يف اكتشػػػاؼ تسػػػ ب حيػػػث تسػػػتطدـ دلبػػػة اذلا  Halide Torchاسػػتطدـ اللمبػػػة اذلاليػػػد  -2
الن  ونات كتشبه دلبة اذلاليد دلبة الرَتكسُت حيث  ستطدـ الربكلاف  أك ادستيلُت كوقود ذلا علما 
لأف كقود دلبة اذلاليػد  بػاع يف زلػةت الترب ػد يف عبػوات تشػبه عبػوات ادلبيػدات احلشػ  ة كؼلػ ج مػن 

 ػػتم إشػػعاذلا لالنػػار فيرػػوف لػػوف  هػػذ  اللمبػػة ص طػػـو رفيػػع مػػن البةسػػتا كسسػػتطداـ هػػذ  اللمبػػة
الل ب أزرؽ مث لعد ذلا  تم تق  ب ص طـو البةستا من ادلراف ادلالوب اصتبار التننيس عند  
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فػػػ ذا تغػػػَت لػػػوف ذلػػػػب دلبػػػة اذلاليػػػد مػػػن اللػػػػوف 
اإزرؽ إ  اللػػػػوف اإصيػػػػ  دؿ علػػػػى كاػػػػود 

( 21-2تسػػػػػ ب دل كػػػػػب الترب ػػػػػد كالشػػػػػػر   
-Bernz ع ؼ دلبة هاليػد مػن إنتػاج شػ كة  

O-Matic  . 

 -حيث أن : 
 1فتحة دل اقبة لوف الل ب       

 2 زلبس النتح كالغلي  
 (01-0)الاكل                                 3 ص طـو لةستا لةستدسؿ

 (  وضح كينية اكتشاؼ مراف التس  ب لاستطداـ دلبة اذلاليد .22-2كالشر   
كهػذ  اإا ػ ة  Electronic Leak Detectorرًتكنيػة استطداـ أا  ة اكتشػاؼ التننػيس ادل -3

يف غا ة احلساسية لتس  ب م كبات الترب د اذلالواينية حيث  تم تق  ب الا ؼ احلساس للج از أسن  
ادلراف الذم  شا أف عند  تس  ب قلية كننتيػ  دلػدة تػًتاكح مػا لػُت ثػةث إ  سػس ثػواو فػ ذا كػاف 

ب فػػا الاػػ ؼ احلسػػاس للج ػػاز كتنيينػػه قبػػ  أم اصتبػػار مػػع هنػػاؾ تسػػ  ب  عاػػد ال ػػاز رنػػُت كغلػػ
 عنب عمع النسالة كالقاذكرات عليه .

 (00-0)الاكل                
 TIF Instrument(  عػ ض ا ػػاز اكتشػاؼ تسػ ب إلرػػًتكو مػن صػناعة شػػ كة23-2كالشػر   

Inc.  . 
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  -حيث أن :
 SENS    إشارة ضوئية 

 BAT     مبُت حالة الباار ة 
 OFF CAL OPRمنتاح التشغي      

(  عػػػػ ض ط  قػػػػة اسػػػػتطداـ 24-2كالشػػػػر       
 ا از اكتشاؼ التس  ب ادلرًتكو .

ك عػػػػػػػػاب علػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػاز اكتشػػػػػػػػاؼ التسػػػػػػػػ  ب     
ادلرػػػػًتكو أنػػػػه  عاػػػػد أحيانػػػػا صػػػػوت صػػػػنارة يف 
                    حالػػة اطلنػػاض ا ػػد الباار ػػة كمػػا أف  عاػػد ليػػاف

                    الػػة كاػػػود تيػػػار هػػػواء كػػاذب لواػػػود تسػػػ ب يف ح
 (02-0)الاكل                                        أك كحوؿ أك أكسيد الر لوف  .

 اكتشاف التسريب بالماء والصابون  2-9-1    
لعػػػػػػد اسنت ػػػػػػاء مػػػػػػن ادصػػػػػػةحات 
كاللحامػػػػػػػات يف دكرة الترب ػػػػػػػد  ػػػػػػػتم 
اكتشػػػاؼ التننػػػيس يف دكرة الترب ػػػد 

كرة لغاز النيًتكاُت عند لشحن الد
كذلػػػػػػا لتوصػػػػػػي   10barضػػػػػػغط 

اسػػاوانة نيًتكاػػُت مػػع دكرة الترب ػػد 
 ( . 25-2كما لالشر   

 (04-0)الاكل                                              -حيث أن :
 7 ع ي ة عدادات القياس  1 مرثف 

 8 زلبس  دكم  2 رلنف / م شح 
 9 يف أساوانة النيًتكاُت  صماـ التحرم 3 أنبولة شع  ة 

 10 عداد قياس ضغط اسصتبار  4 مبط  

 11 عداد قياس ضغط أساوانة النيًتكاُت  5 ضاغط 

 12 أساوانة النيًتكاُت  6 صماـ ثاقب مثبت علد كصلة اخلدمة 
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 (08-0)الاكل                         -خطوات االختبار :
هو ضغط  11اليغط ادلبُت علد عداد اسساوانة   نتح زلبس اساوانة النيًتكاُت فيروف  -1

 .  bar  200النيًتكاُت يف اسساوانة كالذم  ص  إ  
حىت  صبح اليغط ادلبُت علد عداد ضغط  9 يبط منيم ضغط أساوانة النيًتكاُت   -2

 .  bar 10مساك ا  10اسساوانة 
 .  لوحدة الشحن كالتن  غ Bمث  نتح الصماـ  8 نتح احملبس اليدكم  -3 -3
مث  Bمث  غلي الصماـ  bar 10مساك ا  LO نتي  حىت  صبح ضغط عداد اليغط ادلنطن   -4

 .  8احملبس 
 لاستطداـ ادلاء كالصالوف ؽلرن اكتشاؼ التس ب يف دكرة الترب د .  -5
مث  نا ص طـو الشحن كالتن  غ  8تن غ دكرة الترب د من النيًتكاُت كذلا لغلي زلبس اسساوانة  -6

قلية ليط ج النيًتكاُت من داص   Bمع منيم ضغط اساوانة النيًتكاُت مث  نتح الصماـ ادلوص  
 دكرة الترب د كذلا أثناء حلاـ اإماكن اليت ذا تس  ب .
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كعدر ادشارة إ  أف لع  الننيُت  ستبدلوف اساوانة النيًتكاُت لياغط قدمي حيث  تم توصي      
مث  bar 6اوانة النيًتكاُت كز ادة اليغط يف الدائ ة كصوس إ  صط الا د للياغط القدمي لدس من اس

 اكتشاؼ التننيس يف دكرة الترب د لادلاء كالصالوف . 
علما لأف هذ  الا  قة يف غا ة اخلاورة إذ أهنا تقل  من العم  اسفًتاضد للمجنف / ادل شح     

رة الترب د سكتشاؼ التننيس اإم  نتيجة لبطار ادلاء ادلواود يف اذلواء الذم أستطدـ يف شحن دك 
 الذم  قل  من العم  اسفًتاضد لعم  دكرة الترب د لرناءة .

 اكتشاف التسريب بممبة الياليد   2-9-2
حػػػػػػػػػػىت ؽلرػػػػػػػػػػن ذد ػػػػػػػػػػد مرػػػػػػػػػػاف     

لاستطداـ دلبة اذلاليد غلب التس  ب 
العػػا   أف  رػػوف ضػػغط دكرة الترب ػػد

كؽلرػن الوصػوؿ  bar 5س  قػ  عػن 
لتشػػغي  اليػػاغط كإذا  ذلػػذا اليػػغط

مل  رػػن لادمرػػاف رفػػع اليػػغط ذلػػذا 
اليغط نتيجة لتس ب معيم شحنة 
الترب د غلب إضافة كميػة مػن م كػب 
الترب ػػػػػػد كصػػػػػػػوس لليػػػػػػػغط ادلالػػػػػػػوب 
كذلػػػػػػػا لاسػػػػػػػػتطداـ صػػػػػػػػماـ ثاقػػػػػػػػب 

 ( .  26-2لالا  قة ادلبينة لالشر   
 -حيث أن :

 1ضاغط                     
  2    مبط                   

    3م شح              رلنف / 
 (06-0)الاكل                                           4مرثف                       
 5صماـ ثاقب                 
 6ع ي ة عدادات القياس      
   7اساوانة الن  وف            

   -خطوات االختبار :    



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

54 
 

ككحدة الشحن  7د يف ص طـو الشحن الواص  لُت اساوانة الن  وف  تم إص اج اذلواء ادلواو -1
مث رلط اخل طـو يف كحدة الشحن كالتن  غ أثناء ص كج اذلواء من  7كالتن  غ لنتح صماـ اسساوانة 

 اخل طـو . 
  تم تثبيت صماـ ثاقب علد كصلة اخلدمة . -2
تن  غ كالشحن كالصماـ الثاقب لنتح  تم إص اج اذلواء ادلواود يف اخل طـو الواص  لُت كحدة ال-3

لوحدة الشحن كالتن  غ كذلا أثناء رلط ص طـو الشحن مع  Bصماـ أساوانة الن  وف كفتح الصماـ 
 الصماـ الثاقب . 

 6لوحدة الشحن كالتن  غ كالصماـ الثاقب  B تم فتح الصماـ اليدكم سساوانة الن  وف كالصماـ -4
لعد ذلا  غلي صماـ  bar 6مساك ا  LOيف عداد اليغط مث إدارة الياغط حىت  صبح اليغط 

 اساوانة الن  وف . 
  تم الرشف عن مراف التس  ب لواساة دلبة اذلاليد .  -5
لعد فص   Bلعد ذد د أماكن التس  ب  تم إص اج شحنة الن  وف من الدائ ة لنتح الصماـ -6

 0مساك ة  LOاد اليغط ادلنطن  ص طـو الشحن عن اساوانة الن  وف كننتي  حىت تصبح ق اءة عد

bar  كيف هذ  احلالة نغلي الصماـB  . 
 نلحم مراف التس ب .  -7

كالد   لالذك  أف اكتشاؼ مراف التس  ب يف دكرات الترب د لعد تعو   النقص يف شحنة     
الترب د لالن  وف غَت مستحب كذلا إننا سنحتاج دضافة كمية من شحنة الترب د لتحد د مراف 

التس  ب كلعد ذلا سنحتاج إ  شحن دكرة الترب د لالنيًتكاُت حىت ؽلرن حلاـ مراف التس  ب لدكف 
حدكث أكسدة عند مراف اللحاـ كلالتا  تصبح اخلسارة م دكاة صسارة لشحنة الن  وف كصسارة 
لشحنة النيًتكاُت لذلا  نصح لاستطداـ اكتشاؼ التس  ب لاستطداـ ادلاء كالصالوف إذا حدث 

 س ب دلعيم شحنة الترب د يف الدكرة لعد شحن دكرة الترب د لالنيًتكاُت . ت
 فحص العناصر الكيربية  2-11
 فحص المحوالت والسخانات الكيربية 2-11-1

 أوال فحص المحوالت الكهربية 

مث  ػتم  Rx1ؽلرن فحص احملوؿ الر  ىب لاستطداـ ا از اتفوميًت حيث  تم ضػباه علػى كضػع 
 (  ف ذا كانت مقاكمة 27-2دللف اسلتدائد كالثانوم لالا  قة ادلبينة ىف الشر   قياس مقاكمة ا
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ادللػػف اسلتػػدائد كالثػػانوم عػػدة عشػػ ات أك مئػػات مػػن اإـك دؿ ذلػػا علػػى أف ادللنػػات لػػيس ذػػا 
 قص  أك فتح .

 (08-0)الاكل 

لاسػتطداـ ادليجػ   لعد ذلا  تم فحص الع ؿ لُت ادللف اسلتدائد كادللف الثانوم مع اسم احملػوؿ
( كغلب أف تروف 28-2كما لالشر     Rx100Kأك لاستطداـ اتفوميًت مع كضعه على كضع 

 ق اءة ادليج  ستق  عن ثةثة ميجا أـك .

 (05-0الاكل)

 -ثانيا فحص السخانات الكهربية :
كعادة   RX1ؽلرن فحص السطانات الر  لية لاستطداـ ا از اتفوميًت كذلا ليباه على كضع 

  تعتمد قيمة مقاكمة السطاف على قدرة السطاف كفيما  لد معادلة تعيُت مقاكمة السطاف 

)(
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V
R 
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 -حيث أن :
           Rمقاكمة السطاف لاإـك

                                  Vا د ادلصدر الر  م    
                             P   قدرة السطاف لالوات  

(  بُت ط  قة فحص سػطاف أحػادم الواػه 29-2كالشر  
. 
 (09-0الاكل )                   فحص المكثفات الكيربية  2-11-2

إف اذلػػدؼ مػػن اسػػتطداـ مرثػػف البػػدء مػػع اليػػواغط اإحاد ػػة الواػػه هػػو توليػػد عػػـ  لػػدء         
عامػػ  القػػدرة كػػايف لػػدكرات اليػػواغط اإحاد ػػة الواػػه أمػػا مرثػػف الػػدكراف فيعمػػ  علػػى ذسػػُت م

أمػػػا يف حالػػػة   CSRللمحػػػ ؾ كلالتػػػا   قػػػ  التيػػػار الػػػذم  سػػػحبه اليػػػاغط ادلػػػ كد مبرثػػػف دائػػػم 
فػػػ ف ادلرثػػػف  عمػػػ  علػػػى ز ػػػادة عػػػـ  البػػػدء كتقليػػػ  تيػػػار   PSCاليػػػواغط ادلػػػ كدة مبرثػػػف دائػػػم 

التشػػغي  . كعنػػد حػػدكث قصػػ  علػػػى أطػػ اؼ مرثػػف البػػدء أك مرثػػػف الػػدكراف فػػ ف ذلػػا  ػػػؤدم 
   الػػدائ ة أك غلعػ  اليػاغط  وصػػ  ك نصػ  نتيجػػة ل  ػادة احلمػ    أمػػا عنػد حػػدكث سحػًتاؽ مصػ

ف ف ذلا  ؤدم ل  ادة تيػار التشػغي  كالػذم قػد   CSRفتح يف مرثف البدء أك الدكراف ليواغط 
 ؤدم لوص  كفص  الياغط نتيجة ل  ادة احلمػ    كعنػد حػدكث فػتح يف مرثػف دكراف ضػواغط 

PSC  شغي  كفص  متر ر لليػاغط نتيجػة ل  ػادة احلمػ  لنعػ  عنصػ  ف ف ذلا  ؤدم حلدكث ت
 احلما ة من ز ادة احلم  .

 Crكمرثف تشغي    CS الشر  أ( مبرثف لدء   CSF(  ع ض دائ ة ضاغط 30-2كالشر       

  Cr الشػر  ب( مبرثػف دكراف   PSCكدائػ ة ضػاغط   POT . RELAY كر ػةم ا ػد للبػدء  
 .    RUNكملف الدكراف هو   STARTعلما لأف ملف البدء هو 

 -كلنحص ادلرثنات نتبع اتيت :
15K ) ػتم تن  ػغ ادلرثػف مػن شػحنته كذلػا لتوصػي  مقاكمػة تػًتاكح مػا لػُت -1  : 20K  ) 

قصػ  على أط اؼ ادلرثف كلو أف معيم فنُت الترب د كالترييف  قوموا لتن  غ ادلرثنات ل حػداث 
علػػى أطػػ اؼ ادلرثػػف لادلنػػا كهػػذ  الا  قػػة س تنصػػح ذػػا الشػػ كات ادلصػػنعة للمرثنػػات إهنػػا قػػد 

 تسبب أحيانا تلف ادلرثف .
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 (22-0اكل )لا
 تم فحص ادلرثف لاستطداـ ا از -2

اتفوميًت حيث  وضع على أعلى مدل لقياس 
مث تقاس مقاكمة ادلرثف ف ذا   X100Kادلقاكمة 

 ف مؤش  اتفوميًت  تح ؾ كاف ادلرثف سليم ف
لبادء  مث  عود م ة أص ل إ    0إ  الصن  

كؽلرن تر ار هذا النحص كلرن لعد تبد    
كالةت ا از اتفوميًت مث لعد ذلا  تم قياس 
ادلقاكمة لُت ك  را  من أرا  ادلرثف مع 
اسم ادلرثف ف ذا كاف ادلرثف سليم ف ف مؤش  

 (21-0اكل )لا                  (  بُت ط  قة31-9لن  تح ؾ كالشر   اتفوميًت 
 فحص ادلرثف لاستطداـ ا از اتفوميًت .

كغلػػب مةحيػػة أنػػه عنػػد توصػػي  مرثنػػات الػػدكراف مػػع اليػػواغط اإحاد ػػة الواػػه غلػػب توصػػي  راػػ  
احلالػة عنػد  كيف هػذ Rادلرثف كالذم عليه ش طة أك نقاة   اء أك س م مع ط ؼ الػدكراف لليػاغط 

إحػػػػػداث مػػػػػ كر تيػػػػػار ك ػػػػػ م    حدكث قص  للمرثنات مع اإرضد ف ف ادلص   سوؼ ػلًتؽ لدكف
كبػَت عػػرب ملنػات احملػػ ؾ أمػا إذا عرسػػت أطػ اؼ ادلرثػػف ف نػه عنػػد حػدكث قصػػ  دلرثػف الػػدكراف مػػع 
اإرضػد تػػ داد احتماليػػة تلػػف ملنػػات زلػػ ؾ اليػػاغط كالسػػبب يف ذلػػا أف طػػ ؼ ملػػف البػػدء  تشػػر  

ه ا د أكرب من ا د ادلصدر الر  م نتيجة للقوة الدافعة الر  لية ادلتولدة يف ملف البدء لاحلػث علي
كهػػذا ال ػػػد سػػوؼ غلمػػػع علػػػى ا ػػد ادلصػػػدر الر ػػػ م يف حالػػة عرػػػس أطػػػ اؼ مرثػػف الػػػدكراف مػػػع 
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حػػػدكث قصػػػ  علػػػى أطػػػ اؼ ادلرثػػػف مػػػع اإرضػػػد كالشػػػر  
 ف .(  بُت ط  قة التوصي  الصحيحة دلرثف الدكرا2-32 

كالػػػد   لالػػػذك  أنػػػه ؽلرػػػن التمييػػػ  لػػػُت مرثنػػػات البػػػدء     
كمرثنػػػات الػػػدكراف كفيمػػػا  لػػػد الصػػػنات اخلاصػػػة لرػػػ  نػػػوع 

 حىت تس   عملية التمي  لين ما .
  (20-0الاكل )                                            -أوال مكثفات البدء :

 سعته الر  ليػة عالية تتػ اكح مػا لُت -1
      (35 : 300   F)  .                   

                      حجم اسم ادلرثف صغَت لادلقارنة لسعته . -2
 اسمه من البةستا . -3

 -ثانيا مكثف الدوران :
 35 : 2 )سعته الر  لية صغَتة كتًتاكح ما لُت  -1 F )  . 
 له اسم معدو . -2
 ه كبَت مقارنة لسعته .حجم اسم -3
 فحص الضواغط الكيربية األحادي الوجو 2-11-3

 ( ع ض عدة ظلاذج إكضاع أرا  اليواغط اإحاد ة الواه ادلتوف ة يف اإسواؽ. 33-2الشر      

 22-0الاكل 
  Frigidaireليواغط ش كة                                                  1فالوضع  
  Necchiيواغط ش كة                                                     ل 2كالوضع  
  Tecumseh – Kelvinator    Danfoss – Sanyo-       ليواغط ش كة  3كالوضع 
   Matsushitaليواغط ش كة                                                   4كالوضع

 -حيث أن :
   S , A  ط ؼ ملف البدء  
 C       الا ؼ ادلشًتؾ  
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   M , R          ط ؼ ملف  
(  ع ض التج يػ ة ادلسػتطدمة لنحػص اليػواغط اإحاد ػة الواػه ككينيػة اسػتطدام ا 34-2كالشر   

 سصتبار زل ؾ الياغط .  

 (24-0)الاكل                          -: حيث أن
  P             النيشة 
 F             مص   
  S1           منتاح ضغط( ضاغط

  C , R , S   أط اؼ توصي  
 C1           مرثف البدء 

  220Vأك   110Vمع مصدر ال د الر ػ م ادلناسػب   ػد زلػ ؾ اليػاغط  Pحيث توص  النيشة 
للحيػة كلػذلا ؽلرػن اصتيػار اليػاغط لػدكف فػا اليػاغط مػن ال ػاز   S1مث اليغط على اليػاغط 

 لى أنه سليم .ف ف دار الياغط دؿ ع
كالػػد   لالػػذك  أنػػه ؽلرػػن اسػػتطداـ هػػذ  التج يػػ ة دزالػػة ال طولػػة مػػن اليػػاغط لتوصػػي  دلبػػة تعمػػ      

للتج يػ ة   Rكالاػ ؼ   Rعلػى التػوا  مػع ملػف الػدكراف  250Wعنػد ننػس ا ػد اليػاغط كقػدر ا 
ل م ار تيار لتسطُت  كلذلا  صبح ال د ادلتع ض له احمل ؾ صغَت كس  رند ددارته كلرن فقط  سمح

 ملنات الياغط كلذلا ؽلرن إزالة ال طولة ادلواودة لالياغط .
كمػػن ادلشػػاك  الػػيت  رثػػ  حػػدكث ا مػػع اليػػواغط هػػو زرانػػة اليػػاغط نتيجػػة لعػػدـ اسسػػتطداـ دلػػدة     

 طو لة  يث  صبح احمل ؾ الر  م غَت قادر على إدارة الياغط كهناؾ ثةثة ط ؽ دزالة زراػنة
 -غط كهى كما  لد :اليوا 
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مت تشػغي   115Vإدارة الياغط   د أعلى من ا د  ادلقنن فػ ذا كػاف ا ػد التشػغي  اليػاغط  -1
 ػتم تشػغي  اليػاغط عنػػد  220Vكإذا كػاف ا ػد تشػػغي  اليػاغط  220Vاليػاغط عنػد ا ػد

F 400 : 300)كذلا صةؿ ثانيتُت فقط لاستطداـ مرثف سعته   380Vا د  )  . 
استطداـ مرثف لدء كبَت ف ذا كاف الياغط  ستطدـ مرثف لدء سعته صغَتة  ستبدؿ لآص  له  -2

 سعة كبَتة ك شغ  دلدة ثانيتُت .
 توصي  ادلرثف  يث  عرس اعا  دكراف الياغط دلدة س ت  د عن ثانيتُت . -3

 (  بُت الا ؽ الثةثة ادلستطدمة دزالة زرانة اليواغط .35-2كالشر        

 (28-0اكل )ال
ف ذا كاف الياغط اد د كحدت له هذ  ال رانة نتيجة لواود صلوصات صػغَتة أك نتيجػة دلشػرلة يف 
الت  يت ف ف ال رانة سوؼ تتةشى أما إذا كاف الياغط قدمي فيمرن أف تعود ال رانة من اد د لعػد 

 إزالت ا لأحد الا ؽ السالقة .
 -قياس مقاومة ملفات الضواغط :

س مقاكمػػة ملنػػات اليػػواغط ؽلرػػن قيػػا    
لاسػػػتطداـ اتفػػػوميًت كذلػػػا لتشػػػغيله علػػػى 
كضػػػػػػع قيػػػػػػاس أـك مث قيػػػػػػاس ادلقاكمػػػػػػة لػػػػػػُت 

-2كمػا لالشػر      R , S , Cالاػ ؼ 
 (26-0)الاكل                                                           ( .36

 دلع فة مقاكمة ملف الدكراف . CRدلع فة مقاكمة ملف البدء كادلقاكمة   CSحيث تقاس ادلقاكمة 
جملموعػػة مػػن   RSكملنػػات الػػدكراف   RR(  عاػػد قػػيم مقاكمػػات ملنػػات البػػدء 1-2كالػػدكؿ      

لن  ػوف   220Vكالعاملػة عنػد ا ػد   Tecumsehاليواغط اإحاد ة الواه ادلصنعة لشػ كة ترمسػة 
R-22  . 
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                                          -حيث أن :
  RS     مقاكمة ملف البدء لاإـك          PSC    غط لواه مشقوؽ كمرثف دائم ضا

 RR      مقاكمة ملف الدكراف لاإـك         RSIRضاغط  بدأ ح كته مبقاكمة ك دكر لاحلث

  Inتيار التشغي  ادلقنن لاإميًت              CSIR   ضاغط  بدأ مبرثف ك دكر لاحلث
 IS             تيار البدء لاإميًت        CSR  ر مبرثفضاغط  بدأ مبرثف ك دك 

 (  1-0الجدول )

قدرة الضاغط  نوع الضاغط RR RS IS In مركب التبريد
W 

R-12 40.2 17.8 7.3 0.5 RISR 63 
R-12 31.7 23.8 7.5 0.6 RISR 91 
R-12 16.7 22.4 11 0.9 RISR 121 
R-12 14.8 21.5 10.3 1 RISR 150 
R-12 10.2 42 11.7 1.5 RISR 235 
R12 3.3 14 22 3.8 CSIR 565 
R12 2.1 13 28 5.4 CSIR 930 
R12 1.5 10 35 6.5 CSIR 1125 
R12 5 11.5 15.8 3.4 PSC/CSR 740 
R12 2.9 11 23.2 5.2 PSC/CSR 1000 
R12 1.6 9.4 37.5 7.6 PSC/CSR 1450 
R12 1.1 7.1 46.8 8.9 PSC/CSR 1815 
R12 0.9 5.6 55 10.8 PSC/CSR 2000 
R12 0.8 4.1 70 13.2 PSC/CSR 2500 
R12 0.7 3.5 76 15 PSC/CSR 2820 
R-22 5 11.5 15.8 3.4 PSC/CSR 740 
R-22 2.9 11 23.2 5.2 PSC/CSR  1000 
R-22 1.6 9.4 37.5 7.6 PSC/CSR 1450 
R-22 1.1 7.1 46.8 8.9 PSC/CSR 1815 
R-22 0.9 5.6 55 10.8 PSC/CSR 2000 
R-22 0.8 4.1 70 13.2 PSC/CSR 2500 
R-22 0.7 3.5 76 15 PSC/CSR 2820 

. كالػد   لالػذك  أنػه يف لعػ  اإحيػاف ترػوف   ( 745W ) سػاكم   ( HP )علمػا لػأف احلصػاف 
  كقا ػة كالسػبب لػيس قاػع ادللنػات كلرػن تلػف عنصػ مقاكمة كػ  مػن ملػف البػدء كملػف الػدكراف 

ف ذا كانت عاد ة دؿ على أف عنص    R – Sاحمل ؾ الداصلد كللتأكد من ذلا  تم قياس ادلقاكمة لُت 
 الوقا ة تالف كهذا  ل مه على ك  حاؿ استبداؿ الياغط أ يان .
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 -اختبار العزل لمحرك الضاغط :    
ؽلرن اصتبػار عػ ؿ اليػاغط لاسػتطداـ ا ػاز ادليجػ  حيػث     

 Sمع اسم الياغط كأ يا النقاة   C النقاة ؼلترب الع ؿ لُت

مػػػػػع اسػػػػػم اليػػػػػاغط فػػػػػ ذا كانػػػػػت مقاكمػػػػػة العػػػػػ ؿ أكػػػػػرب مػػػػػن  
3M  دؿ علػػى أف العػػ ؿ ايػػد أمػػا إذا كانػػت مقاكمػػة العػػ ؿ
ف ف هذا  عػٍت أنػه  لػـ  تغيػَت اليػاغط إذا كػاف  3Mأق  من

(  بُت الا  قػة ادلتبعػة 37-2ػ  كالشرػ   من النػوع احملرػم القن
 (28-0)الاكل                                                . سصتبار ع ؿ الياغط

كالػػػد   لالػػػذك  أف معيػػػم فنيػػػُت الترب ػػػد لػػػيس لػػػد  م ا ػػػاز ميجػػػ  لػػػذلا ؽلرػػػن م اصتبػػػار العػػػ ؿ     
(      38-2لالا  قػػػػػػػة ادلبينػػػػػػػة لالشػػػػػػػػر   

النيشػػػة الر  ليػػػة  أ( حيػػػث  ػػػتم توصػػػي  
لادلصػػػػػدر الر ػػػػػ م فػػػػػ ذا أضػػػػػاء ادلصػػػػػباح 
الر  م دؿ على أف الع ؿ تالف كػلتاج 

 (25-0)الاكل                       الياغط لتبد   . كؽلرن قياس مقاكمة 
  RX100Kالعػ ؿ   ػاز اتفػوميًت لػدس مػن ادليجػ  حيػث  يػبط ال ػاز  علػى كضػع قيػاس ادلقاكمػة 

لعػػػ ؿ لػػػننس الا  قػػػة ادلتبعػػػة عنػػػد اسػػػتطداـ ادليجػػػ  فػػػ ذا كانػػػت مقاكمػػػة العػػػ ؿ أكػػػرب مػػػن ك ػػػتم اصتبػػػار ا
3M  دؿ علػػى أف العػػ ؿ ايػػد كالعرػػس صػػحيح كإف كانػػت هػػذ  الا  قػػة ليسػػت ايػػدة إف ا ػػد

رػن كؽل  9Vاصتبػار العػ ؿ يف هػذ  احلالػة  رػوف فقػط ا ػد لاار ػة ا ػاز اتفػوميًت كالػذم س  تعػدل 
 احلصوؿ على نتائج طيبة كذلا لتشغي  الياغط فًتة قب  اسصتبار حىت  روف ساصنان .

 فحص الضواغط الثالثية الوجو 2-11-4
دلتػػػا مػػػع نقػػػاط  –(  عػػػ ض سلاػػػط توصػػػي  ملنػػػات ضػػػاغط ثةثػػػد الواػػػه صلمػػػا 39-2الشػػػر       

 ب ( . توصيله يف ال كزتة   الشر  أ ( كسلاط توضيحد لياغط شبه مقن    الشر 
 

   -حيث أن :
 4 الياغط  1 ركزتة احمل ؾ 

 5 صماـ الا د  2 صماـ السحب 
   3 احمل ؾ 
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 (29-0)الاكل                                           
 RX1كؽلرػػػن قيػػػاس مقاكمػػػة ملنػػػات اليػػػاغط لاسػػػتطداـ اتفػػػوميًت لعػػػد كضػػػع اتفػػػوميًت علػػػد كضػػػع 

( حيػػػػث غلػػػػب أف تتسػػػػاكل مقاكمػػػػات 40-2لالشػػػػر    كقيػػػػاس مقاكمػػػػة كػػػػ  ملػػػػف علػػػػد حػػػػدة كمػػػػا
 اتفوميًت يف احلاست الثةثة . 

 (42-0)الاكل 
كؽلرػػػن اصتبػػػار العػػػ ؿ للتأكػػػد مػػػن عػػػدـ كاػػػود تسػػػ ب أرضػػػد للملنػػػات أك قصػػػ  داصلػػػد لػػػُت ادللنػػػات 

 ( . 41-2لاستطداـ ا از ادليج  كما لالشر   
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ات الثةثػػػة كاإرضػػػد كالشػػػر    ب (  بػػػُت ط  قػػػة فالشػػػر    أ (  ػػػة ط  قػػػة اصتبػػػار العػػػ ؿ لػػػُت ادللنػػػ
( كالشر    ج (  بُت ط  قة اصتبار  W1 – W2( كادللف    V1 – V2اصتبار الع ؿ لُت ادللف   

( كالشر    د (  بُت ط  قة اصتبار الع ؿ لُت  V1 – V2( كادللف    U1 – U2الع ؿ لُت ادللف   
غلػػب أف ترػػوف مقامػػة العػػ ؿ س تقػػ  عػػن (   ك  W1 – W2( كادللػػف    U1 – U2ادللػػف   

 1M   كيف حالػػة عػػدـ تػػوف  ا ػػاز ميجػػ  ؽلرػػن قيػػاس العػػ ؿ لاسػػتطداـ مصػػباح ك ػػ م ا ػػد . )
220 V    فالشػػر    أ (  بػػُت ط  قػػة اصتبػػار العػػ ؿ لػػُت 42-2 وصػػ  لالا  قػػة ادلبينػػة لالشػػر    )

أما الشر    ب ( فيبُت ط  قػة التأكػد مػن اػودة العػ ؿ لػُت ادللنات الثةثة للمح ؾ كاسم الياغط 
( كادللػف    U1 – U2لػُت ادللػف    1ادللنػات الثةثػة حيػث عػ م ثػةث اصتبػارات كهػم اسصتبػار 

V1 – V2  لػُت ادللػف    2( كاسصتبػارV1 – V2    كادللػف )WI – W2  لػُت  3( كاسصتبػار
ب أس  يػػدء ادلصػػباح الر ػػ م يف  يػػع ( كغلػػ U1 – U2( كادللػػف    W1 – W2ادللػػف   

اسصتبػػارات السػػالقة أمػػا إذا أضػػاء ادلصػػباح ليػػوء صافػػت فػػ ف هػػذا  عػػٍت تلػػف العػػ ؿ كأف احملػػ ؾ ػلتػػاج 
 دعادة لف . 

(41-0)الاكل   
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 K X 100كأحيانػػا  ػػتم اصتبػػار عػػ ؿ احملػػ ؾ لاسػػتطداـ ا ػػاز اتفػػوميًت حيػػث  وضػػع علػػد كضػػع    
دليجػ  ك نصػح يف هػذ  احلالػة لتشػغي  اليػاغط فػًتة حػىت  رػوف كلػننس الا  قػة ادلتبعػة عنػد اسػتطداـ ا

 ( . 3Mساصنا كلالتا  ؽلرن احلصوؿ علد نتائج طيبة   كغلب أس تق  قيمة الع ؿ عن   
 فحص محركات المراوح  2-11-5

 -تنقسم محركات المراوح الى ثالثة أنواع وىم :
 . زل كات س عة كاحدة كاه كاحد-1
 زل كات متعددة الس عات كاه كاحد. -2
 زل كات س عة كاحدة ثةثة أكاه .-3
 زل كات س عتُت ثةثة أكاه.-4

 -أوال فحص المحركات األحادية الوجو:
 ( ع ض دائ ة زل ؾ  ع ض دائ ة زل ؾ م كحة س عة كاحدة كاه كاحد كصورته     43-2الشر     

 ( 40-0الاكل )
 -حيث أن :
  S  بدء ط ؼ ملف ال 
      R    ط ؼ ملف الدكراف 
  C  الا ؼ ادلشًتؾ 

 (  ع ض دائ ة زل ؾ م كحة ثةثة س عات كاه كاحد كصورته .44-2كالشر       
 -حيث أن :

 H ط ؼ الس عة العالية  R ط ؼ ملف الدكراف
 N ط ؼ الس عة العاد ة  S ط ؼ ملف البدء

 L ط ؼ الس عة ادلنطنية  C الا ؼ ادلشًتؾ
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 (42-0الاكل )
 -كهناؾ ثةث فحوصات حمل كات ادل اكح اإحاد ة الواه كهد كما  لد :    

 ( .2-10-2فحص ادلرثف   اراع للنق ة  -1
 ( .  RX1قياس مقاكمة ادللنات ادلطتلنة   لاستطداـ ا از اتفوميًت على كضع اإـك  -2
 ػاز ادليجػ  أك دلبػة ادضػاءة قياس مقاكمة الع ؿ لُت ادللنات ادلطتلنة كاسم ادل كحػة لاسػتطداـ ا -3

 كادلصدر الر  م أك ا از اتفوميًت . 

 (44-0الاكل )
(  بُت ط  قة قياس مقاكمة ملف لاتفوميًت   الشر  أ ( كقياس مقاكمة الع ؿ 45-2كالشر    

لػػُت ملػػف البػػدء كاسػػم احملػػ ؾ لاسػػتطداـ ادليجػػ   الشػػر  ب( كفحػػص مقاكمػػة العػػ ؿ لاسػػتطداـ 
 كدلبة إضاءة  الشر  اػ ( . ادلصدر الر  م

 (48-0الاكل ) 
 -كفيما  لد ق اءات ا از اتفوميًت عند اصتبار زل ؾ س عة كاحدة إحد ادل اكح :
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 105 )تساكم   ( R – C )ادلقاكمة لُت   ) . 
 199 )تساكم   ( S – C )ادلقاكمة لُت   ) . 
 304 )تساكم   ( S – R ) ادلقاكمة لُت  ) . 

 كفيما  لد ق اءات ا از اتفوميًت عند اصتبار زل ؾ س عتُت إحد ادل اكح .    
 105 )تساكم   ( H – R )ادلقاكمة لُت   ) . 
 199 )تساكم   ( L – S )ادلقاكمة لُت   ) . 

 76.9 )تساكم   ( H – L )قاكمة لُت ادل  ) . 
 -ثانيا فحص المحركات الثالثية األوجو:

(  ع ض ادلسقط ال أسى حمل ؾ م كحة ثةثػى اإكاػه الشػر  أ( كأطػ اؼ توصػي  احملػ ؾ 46-2الشر  
 الشر  ب( .

علمػا لػػأف ط  قػة فحػػص احملػ ؾ الثةثػػى 
حػػػػػص اإكاػػػػػه سختتلػػػػػف عػػػػػن ط  قػػػػػة ف

 الياغط الثةثى اإكاه .
فحص ريمييات 2-11-6

 (46-0الاكل )                 البدء وعناصر الوقاية الحرارية 
  Current Relayأوال فحص ريالي التيار               
مث  ػػػتم  Rx1 ػػػتم فحػػػص ر ػػػةم التيػػػار لاسػػػتطداـ اتفػػػوميًت حيػػػث  ػػػتم ضػػػباه علػػػى كضػػػع أـك     

  0.44لػ  ةم التيػار فترػوف قيمػة ادلقاكمػة حػوا   ( M-1 )ًت مػع النقػاط مةمسة أط اؼ اتفػومي
دؿ  فػ ذا كانػت ادلقاكمػة   ( S – 1 )مث لعد ذلا  تم فحص ادلقاكمة لػُت النقػاط  0أم تق  با 

 على أف ال  شة سليمة .
كلالتػا  عنػد كصػوؿ التيػار   ( S – 1)دث عمػع لألت لػة علػى نقػاط تةمػس الػ  ةم كأحيانػا ػلػ    

الر ػػػ م دللػػػف الػػػ  ةم س ػلػػػدث تةمػػػس ايػػػد كؽلرػػػن التأكػػػد مػػػن ذلػػػا لقلػػػب ر ػػػةم التيػػػار  يػػػث 
 (S-1)الاذليػة اإرضػية مث  عػاد اصتبػار ال  شػة ادلنتوحػة للػ  ةم    تح ؾ ال ء ادلتح ؾ للػ  ةم لنعػ 

دؿ  دؿ علػػى أف ر شػػة الػػ  ةم ادلنتوحػػة نيينػػة كإذا كانػػت ادلقاكمػػة  0ا كانػػت ادلقاكمػػة فػػ ذ
 (  بُت م اح  اصتبار التيار .47-2على أف ر شة ال  ةم علي ا أت لة كذتاج لتنييف . كالشر   

 تم قياس مقاكمة ملف ال  ةم كر شة ال  ةم .فند الشر   أ(      
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كيف الشػػر   ب(  ػػتم قيػػاس مقاكمػػة ر شػػة الػػ  ةم لعػػد قلػػب الػػ  ةم يف الوضػػع الػػذم  تحػػ ؾ فيػػه    
   ال ء ادلتح ؾ لنع  الاذلية اإرضية .

 (48-0الاكل )
  Potential Relay   ثانياً فحص ريالي الجهد  

اتفػػػوميًت حيػػػث   ػػتم فحػػػص ر ػػػةم ال ػػد لاسػػػتطداـ
مث  ػػتم مةمسػػة أطػػ اؼ  RX1 وضػػع علػػى كضػػع أـك 

لقيػػاس ملػػف الػػ  ةم   ( 5-2 )ال ػاز لػػُت النقػػاط 
عنػػػدما  رػػػػوف  1.5Kكالػػػذم  رػػػوف عػػػػادة حػػػوا  

3Kكحػػوا    110Vا ػػاز التشػػػغي   عنػػػدما   
 .   220V روف ا د التشغي  

           د ذلػػػػػا  ػػػػػتم مةمسػػػػة أطػػػػػ اؼ ال ػػػػػاز لػػػػػُتمث لعػػػػ    
 (45-0الاكل )                      لقياس مقاكمة ر شة ال  ةم كغلب  (2-1)النقاط 

يف هػػػػذ  احلالػػػػة   كعنػػػػد ذلػػػػا ؽلرػػػػن القػػػػوؿ أف ر ػػػػةم ال ػػػػد سػػػػليم  0أف ترػػػػوف                
 ر ةم ال د . (  بُت ط  قة فحص 48-2كالشر   

                                    -ثالثاً عنصر الحماية الحراري :    
 عمػ  عنصػ  احلما ػة احلػ ارم علػى  ا ػة اليػػاغط مػن ز ػادة احلمػ    ز ػادة تيػار التشػغي  ( أك ارتنػػاع 

ستطدـ (  بُت ت كيب عنص  احلما ة احل ارم اخلاراد الذم  49-2دراة ح ارة الياغط   كالشر   
 مع اليواغط.
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 -حيث أن :
                 1   سطاف عنص  احلما ة 

 2  اسزدكاج احل ارم يف الوضع الابيعد
 3  اسزدكاج احل ارم يف كضع النص 

                          4             صامولة ذد د ح كة اسزدكاج
 (49-0لاكل )ا                                                            (0-49)

( بُت ط  قة فحص عنص  الوقا ة احل ارم لاستطداـ ا از آفوميًت موضوع على 50-2كالشر   
حيث تقاس مقاكمة السطاف   RX1كضع 

 الشر  أ( مث تقاس مقاكمة ر شة عنص  
الوقا ة  الشر  ب( فيجب أف تروف 

ؽلرن ك  0.4مقاكمة السطاف حوا  
حُت ترػوف مقاكمػة ر شة  0اعتبار  

0عنص  الوقا ة  كصةؼ ذلا  روف   
                 عنص  الوقا ة تالف كػلتاج سستبداؿ .

 (82-0الاكل )                      فحص ريمييات القدرة 2-11-7
   ومؤقتات اذابة الصقيع 

 فحص ريليهات القدرة    أوال
ؽلرن فحص  ر لي ات القدرة   لقياس مقاكمة كة 
من ملف   القاب ادلغناطيسد ل  ةم القدرة ( أك 
ملف   زل ؾ ادلؤقت ( ككذلا قياس مقاكمة ر ش 

 أ( . 51-2التةمس للج از كما لالشر   
الذم  بُت ط  قة قياس مقاكمة ر ش تةمس كملف 

                   NCمقاكمة ال  شة ادلغلقة  ر ةم القدرة  علما لاف
 (81-0لاكل )ا         كمقاكمة ال  شة ادلنتوحة غلب   0غلب أف تروف 

 .  ن كاصغ  م   0كمقاكمة ادللف غلب أف تروف أكرب من   أف تروف 
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 -ثانيا المؤقتات اذابة الصقيع :

ؽلرن فحػص مؤقتػات اذالػة الصػقيع لقيػاس مقاكمػة ملػف زلػ ؾ ادلؤقػت كر ػش الػتةمس كمػا 
ب( علمػػا لػػأف مقاكمػػة ملػػف زلػػ ؾ ادلؤقػػت اذالػػة الصػػقيع غلػػب أف ترػػوف 51-2لالشػػر   
كمقاكمػة   0ترػوف  NCكمقاكمة ال  شة ادلغلقة طبيعيػا    كأصغ  من   0أكرب من 

 . ال  شة ادلنتوحة طبيعيا تروف

 فحص المفاتيح الكيرومغناطيسية    2-11-8
ؽلرػػػػن فحػػػػص ادلنػػػػاتيح الر  كمغناطيسػػػػية   كونتػػػػاكتورات أك ر لي ػػػػات ك  كمغناطيسػػػػية ( كذلػػػػا     

لقياس مقاكمة ملف ادلنتاح الر  كمغناطيسد كتعتمد مقاكمة ملف ادلنتػاح علػد ا ػد التشػغي  كقػدرة 
ادللػػػػػػف الر ػػػػػػػ م كتسػػػػػػػاكم عػػػػػػادة عشػػػػػػػ ات أك مئػػػػػػػات مػػػػػػػن اإـك مث اصتبػػػػػػار توصػػػػػػػيلة ر ػػػػػػػش ادلنتػػػػػػػاح 

مغناطيسد عند توصي  التيار الر  م دللف ادلنتاح الر  كمغناطيسد كلعد فص  التيار الر  م الر  ك 
 كمقاكمة ر ش التةمس ادلغلقة   عن النتاح غلب أف تروف مقاكمة ر ش التةمس ادلنتوحة 

ر ك ػػ م دللػػف ادلنتػػاح تصػػبح الػػ  ش ادلنتوحػػة مغلقػػة كالػػ  ش ادلغلقػػة منتوحػػة . كيف حالػػة توصػػي  تيػػا 0
 .(  بُت ط  قة فحص الرونتاكتور 52-2كالشر   

 (80-0لاكل )ا
كمقاكمػػػػػػة اإقاػػػػػػاب ال ئيسػػػػػػية  A1–A2حيػػػػػػث تقػػػػػػاس مقاكمػػػػػػة ملػػػػػػف الرونتػػػػػػاكتور لػػػػػػُت اإطػػػػػػ اؼ 

( كمقاكمة الػ  ش ادلسػاعد ادلغلقػة  L1 – T1      )L2 – T2      )L3 – T3للرونتاكتور كهم   



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

71 
 

( الشػػػػػر    أ ( ككػػػػػذلا قيػػػػػاس مقاكمػػػػػة اإقاػػػػػاب ال ئيسػػػػػية كالػػػػػ  ش  22-21(      12-11كهػػػػػم   
  ادلساعدة لعد توصي  التيار الر  م دللف الرونتاكتور  الشر  ب( . 

 فحص الصمامات الكيربية   2-11-9
(  بُت ط  قة فحص صماـ 53-2الشر       

داـ آفوميًت موضوع علد كضع سائ  لاستط
RX1  ) لقياس مقاكمة ملف الصماـ   الشر  أ

كتعتمد قيمة ملف الصماـ علد ا د التشغي  
كقدرة ملف الصماـ كاليت تعتمد علد حجم 
الصماـ كعلد ك  حاؿ ف ف قيمة مقاكمة ملف 
 (82-0لاكل )ا                       الصماـ تًتاكح ما لُت عدة عش ات إ  عدة مئات

  من اإـك . 
كؽلرن التأكد من سةمة صػماـ السػائ  يف دكرة الترب ػد لتشػغي  ا ػاز الترب ػد مث فصػ  أسػةؾ    

ملف صماـ السائ  ف ذا اطلن  اليغط يف صط السحب للياغط كتوقف اليػاغط لنعػ  قػاطع 
( 54-2اليػػغط ادلػػنطن  فػػ ف هػػذا  عػػٍت أف صػػماـ السػػائ  ايػػد كلػػيس لػػه تسػػ  ب . كالشػػر   

  ض دكرة ترب د  ستطدـ في ا صماـ السائ  .   ع

  -حيث أن :
 1  ادلرثف 

 2 ص اف السائ  
 3 صماـ راتشت 

 4 صماـ السائ  

 5 رلنف / م شح 

 6 صماـ ادد 

 7 مبط  
 8 قاطع ضغط منطن  
 9 صماـ صدمة السحب 

 10 الياغط 
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 11 صماـ صدمة صط الا د 

 12 قاطع اليغط العا   

 -2ن فحص التس  ب يف صماـ السائ  قب  ت كيبه يف دكرة الترب د لالا  قة ادلبينة لالشر   كؽلر 
55. ) 

 (84-0لاكل )ا                          -حيث أن :
 1 صماـ ك  م 

 2 كحدة الشحن كالتن  غ 
 3 صماـ  دكم   زلبس ( 

 4 صماـ تنييم ضغط اساوانة النيًتكاُت 

 5 عداد ضغط النحص 
 6 عداد ضغط اسساوانة 

 7 زلبس اساوانة النيًتكاُت 

 8 منيم ضغط 
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 (88-0لاكل )ا
  -الخطوات :

 تم توصي  ملف الصماـ الر  م لادلصدر الر  م لغلي الصماـ إذا كاف من النوع ادلنتوح طبيعيا     
NO  أما إذا كػاف الصػماـ مػن النػوع ادلغلػي طبيعيػاNC لتيػار الر ػ م . مث فػة ضلتػاج لتوصػي  ملنػه لا

مث  نػػػتح زلػػػبس اسػػػاوانة  2لوحػػػدة الشػػػحن كالتن  ػػػغ  Bمث  نػػػتح الصػػػماـ 3  نػػػتح احملػػػبس اليػػػدكم 
حىت  صبح اليغط ادلبُت علد عداد ضغط النحػص  8كلعد ذلا  يبط منيم اليغط  7النيًتكاُت 

د تس ب للغاز مث نق ب راحة اليد من سل ج الصماـ الر  م للتأكد من عدـ كاو  bar 10مساك ا  5
 النيًتكاُت كيف حالة عدـ كاود تس ب  قاؿ أف اإا اء ادليرانيرية للصماـ ايدة . 

 فحص منظمات درجة الحرارة   2-11-11
 أوال فحص ثرموستات مكيف الغرفة والثالجة المنزلية  والفريزر  المنزلي     

وميًت حيػث  وضػع علػى (  بُت ط  قة فحص ث موسػتات ادلريػف لاسػتطداـ ا ػاز آف56-2الشر   
RX1   ك ػػتم فحػػص نقػػاط توصػػي  الث موسػػتات كذلػػا مػػع كضػػع الث موسػػتات علػػى أد  كضػػع ترب ػػد

 -كقياس مقاكمة ر شة الث موستات يف حالتُت كعلا :
      البصيلة احل ة  -1
 كضػػع  صػػيلة الث موسػػتات داصػػ  كعػػاء شللػػوء لػػالثلج فترػػوف قػػ اءة ا ػػاز اتفػػوميًت يف احلالػػة اإك  -2

0   .  كاحلالة الثانية    
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 (86-0لاكل )ا

  -: DE ICERثانيا فحص ثرموستات إذابة الصقيع فى مكيفات الغرف   

 (  ع ض سلاط توضيحد لث موستات إذالة الصقيع . 57-2الشر       

 (88-0لاكل )ا                                 -حيث أن :

 2-1                          ر شة الث موستات كهد مغلقة       

                  3   م كحة ادلرثف          واءهأنبولة شع  ة توضع يف مدص  
 4                      لصيلة تثبت علد ساح ادلرثف         

 دلرثف ف ف الث موستات  قـو لنتح ر شته ادلغلقة . كعندما  تروف ثلج علد ساح ا    
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(  بػػػُت ط  قػػػة فحػػػص ث موسػػػتات إذالػػػة الصػػػقيع لادلرينػػػات ك سػػػتطدـ يف ذلػػػا 58-2كالشػػػر       
ك ػػتم ذلػػا يف حػػالتُت اإك  عنػػد تػػ ؾ البصػػيلة حػػ ة   الشػػر  أ (  RX1ا ػػاز اتفػػوميًت علػػد كضػػع 

   ب ( . كالثانية عند كضع البصيلة يف كعاء ثلج   الشر
كيف   0فعدما  روف ث موستات إذالة الصقيع سليم فػ ف قػ اءة اتفػوميًت يف احلالػة اإك  ترػوف     

 .  احلالة الثانية تروف  

 (85-0الاكل )

  -: MOTOR DEFROSTED TIMERثالثا فحص ثرموستات إذابة الصقيع الزمني  

(  عػػػػػػػ ض سلاػػػػػػػط توضػػػػػػػيحد 59-2الشػػػػػػػر       
لث موستات إذالة الصػقيع الػ مٍت كال مػ  اخلػاص لػه . 
فعنػػػدما تػػػنطن  دراػػػة حػػػ ارة لصػػػيلة الث موسػػػػتات 

 5كصػوس إ  
o
C  قػـو الث موسػتات لعرػس ر شػته 
كلعد عش كف  4-1كتنتح ال  شة  3-1فتغلي ال  شة 

لوضػػػػع ا الابيعػػػػد  دقيقػػػػة تعػػػػود ر شػػػػة  الث موسػػػػتات
. كؽلرػػػػػن  3-1كتنػػػػػتح ال  شػػػػػة  4-1فتغلػػػػػي ال  شػػػػػة 

  اصتبػػػار ث موسػػػتات إذالػػػة الصػػػقيع الػػػ مٍت لاسػػػتطداـ 
 (89-0)الاكل              كقياس RX1كضع  ا از اتفوميًت كذلا لوضعه علد

 فيجب أف تروف 4-1   3-1مث قياس مقاكمة ال  شة  2-1لُت النقاط  DTMمقاكمة ملف احمل ؾ  



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

76 
 

مقاكمػػػػػة ملػػػػػف زلػػػػػ ؾ الث موسػػػػػتات حػػػػػوا   
10K  عنػػدما  رػػوف ا ػػد التشػػغي   

 .  V 220حوا  
مث لعػػػد ذلػػػا  ػػػتم اصتبػػػار ث موسػػػتات إذالػػػة 
الصػػقيع الػػ مٍت لعػػد توصػػي  ال ػػد الر ػػ م 

للث موسػتات كقيػاس   2ك  1علػد اإطػ اؼ 
كذلػػػا يف كضػػػعُت  4-2ال ػػػد لػػػُت النقػػػاط 

  -كعلا :
 ت ؾ لصيلة الث موستات ح ة .  -1
كضع لصيلة الث موستات يف كعاء   -2

 شللوء لالثلج . 
ف ذا كاف الث موستات سليم ف ف ق اءة     

 1000اتفوميًت   كهو موضوع علد كضع 

VAC   220( يف احلالة اإك V  كيف
 (62-0)الاكل            (  وضح ذلا . 60-2. كالشر    0Vاحلالة الثانية 

  -: BIMETAL THERMOSTATEثرموستات المعدن الثنائي   ثالثا
 -ك الي عليه أحيانا ث موستات إذالة الصقيع ك واد منه نوعاف كعلا :

          -ثرموستات فصل سخان اذابة الصقيع فى الثالجات :-
ك ستطدـ لنص  سطاف اذالة الصقيع  عند ارتناع دراة 

 ح ارة ادلبط    إ   
o
C 10 . 

 (61-0)الاكل        -ت فصل سخان التسخيح فى مكيفات الغرف  :ثرموستا-
 ك ستطدـ لنص  السطاف  عند ارتناع دراة ح ارته  إ  

o
C 80 كمل  نص  ث موستات ادلريف 

 (  ع ض سلاط توضيحد لث موستات ادلعدف الثنائد   الشر  أ ( كرم   61-2كالشر   
مث نوضػػع    0( ترػػوف 2-1اس مقاكمػػة ر شػػته    الشػػر  ب ( . كسصتبػػار هػػذا الث موسػػتات   تقػػ

( لعػػد عشػػ ة دقػػائي  2-1الث موسػػتات داصػػ  كعػػاء شللػػوء لادلػػاء الػػذم  غلػػى  كنقػػيس مقاكمػػة ر شػػته   
 إذا كاف سليما .    فتروف  
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  THERMOSTATE FUSEرابعا المصهر الحراري   

كتستطدـ هذ  ادلص  ات إما يف الثةاات حلما ػة السػطاف كزلتو ػات الثةاػة مػن اسرتنػاع ادلنػ ط    
يف دراػػة احلػػ ارة أثنػػاء إذالػػة الصػػقيع كالنػػاتج عػػن مشػػرلة يف ث موسػػتات ادلعػػدف الثنػػائد أك مؤقػػت إذالػػة 

 65 الصػػقيع ك عمػػ  علػػى فصػػ  السػػطاف عنػػػد كصػػوؿ دراػػة احلػػ ارة داصػػ  ادلبطػػػ  إ 
O
C  ككػػػذلا

تستطدـ ادلص  ات احل ار ة يف مرينػات الغػ ؼ حلما ػة  سػطاف ادلريػف مػن اسرتنػاع ادلنػ ط يف دراػة 
احل ارة أثناء تشػغي  ادلريػف للتسػطُت كالنػاتج عػن مشػرلة يف ث موسػتات ادلعػدف الثنػائد  ك عمػ  علػد 

 110فصػػ  السػػطاف عنػػد كصػػوؿ دراػػة ح ارتػػه إ  
o
C    اػػط توضػػيحد (  عػػ ض سل62-2كالشػػر

ذلػػذا ادلصػػ   كرمػػ   كؽلرػػن اصتبػػار موصػػلية ادلصػػ   احلػػػ ارم 
فػػػ ذا   RX1لاسػػػتطداـ ا ػػػاز آفػػػوميًت لوضػػػعه علػػػد كضػػػع 

دؿ علػػد أف ادلصػػ   سػػليم    0كانػػت مقاكمػػة ادلصػػ   
ادلصػػػػػ    دؿ علػػػػػد أف كإذا كانػػػػػت مقاكمػػػػػة ادلصػػػػػ   

 (60-0)الاكل                                           تالف كػلتاج سستبداؿ.
 فحص قاطع الضغط العالي  2-11-11

كلعيػ ا  bar 6 : 1.8عػادة فػ ف قػاطع اليػغط العػا  مػ كد لتػدر ج ضػغط قاػع  ػًتاكح مػا لػُت     
غط الاػ د لليػػاغط س    ػد عػػن  رػوف لتح  ػ  ذايت كالػػبع  اتصػ   رػوف لتح  ػػ   ػدكم علمػا لػػاف ضػ

 10اليغط ادلشبع ادلقال  لدراة ح ارة اذلواء احمليط ميافا إليه 
o
C  . 

  -أوال فحص قاطع الضغط العالي قبل التركيب :    
ؽلرن فحص قاطع اليغط العا  قبػ  الًتكيػب كذلػا لتوصػيله مػع اسػاوانة نيًتكاػُت أك ف  ػوف مث     

 نصػػػ  عنػػػد  القػػػاطع مث  ػػػنطن  اليػػػغط كصػػػوس لليػػػغط الػػػذم رفػػع اليػػػغط كصػػػوس لليػػػغط الػػػذم 
  وص  عند  القاطع مث ؼلن  اليغط كصوس لليغط الذم  وص  عند  القاطع كلذلا ؽلرن مع فة 

  CUT OUTضغط النص                                    
 CUT INضغط الوص                                       

 DIFF                                   اليغط الن قد     
 -حيث أن :

DIFF = CUTOUT – COUT IN 

كتػػدر ج  CUTOUTكعػػادة فػػ ف قػػاطع اليػػغط العػػا   رػػوف مػػ كد لتػػدر ج ليػػبط ضػػغط القاػػع     
علمػػا لأنػػه ؽلرػػن عمػػ  معػػا  ة لقػػاطع اليػػغط العػػا  كذلػػا مبع فػػة  DIFFآصػػ  ليػػبط ضػػغط النػػ ؽ 
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غط مث ذ  ػػا اللوحػػػة ادلعدنيػػة ادلدراػػة ادلواػػودة لال ػػاز حػػىت  قالػػػ  ضػػغط النصػػ  لواسػػاة عػػداد ضػػ
 .( 63-2كالشر     ادلؤش  ضغط النص  النعلد 

 (62-0)الاكل                         -حيث أن :

 RX1  1آفوميًت موضوع علد كضع 
 2 قاطع ضغط عا  

 3 كحدة الشحن كالتن  غ 

 4 صماـ  دكم 

 5 منيم ضغط 

 6 ضغط اسساوانة عداد 

 7 عداد ضغط النحص 

 8 اساوانة النيًتكاُت 

 -الخطوات :        
لوحدة  A نتح زلبس اساوانة النيًتكاُت مث   اد اليغط لواساة منيم اليغط ك نتح الصماـ  

مث ندكف قيمة ضغط عداد اليغط  RX1ادلوضوع علد كضع  1الشحن كالتن  غ ك  اقب اتفوميًت 
مث  CUT OUTكهذا ؽلث  ضغط النص    اللحية اليت أصبحت ق اءة اتفوميًت يف  Hالعا  

لوحدة الشحن كالتن  غ تدرغليا مع  B قل  اليغط لغلي زلبس اساوانة النيًتكاُت كفتح الصماـ 
 كهذا ؽلث  ضغط الوص  .   0يًتيف اللحية اليت تصبح ق اءة اتفوم Hتدك ن ق اءة عداد اليغط 
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  -ثانيا فحص الضغط العالي بعد التركيب :    
ؽلرن فحص قاطع اليغط العا  لعد الًتكيب كذلا لنص  أسةؾ تغذ ة زل ؾ م كحة ادلرثف مع 
تشغي  ال از كم اقبة ضغط صط ط د الياغط مث تدكف قيمة اليغط الذم  نص  عند  قاطع 

ليغط العا  مث اسنتيار حلُت اطلناض اليغط كتدكف قيمة اليغط الذم  وص  عند  قاطع اليغط ا
العا  ف ذا كانت قيمة ضغط النص  النعلد  راف  ضغط النص  ادلعا   ككذلا إذا كانت قيمة 

 ضغط الوص  النعلد  راف  ضغط الوص  ادلعا   دؿ علد أف قاطع اليغط العا  سليم . 
دشػػارة إ  أنػػه يف حالػػة عػػدـ فصػػ  قػػاطع اليػػغط العػػا  عنػػد اليػػغط ادلعػػا   عليػػه غلػػب كعػػدر ا    

 إ قاؼ ال از حىت س ذدث مشرلة يف الياغط .
 فحص قاطع الضغط المنخفض         2-11-12

 0.2:7,5– ػًتاكح مػا لػُت  STARTعادة  روف قاطع اليغط ادلػنطن  مػ كد لتػدرج ضػغط كصػ  

bar  كضغط ف قدDIFF  0.7:4اكح ما لُت  ًت bar  علما لأف ضغط السحب اليػاغط  عتمػد علػد
 10دراة ح ارة ا از الترب د ك ساكم ضغط التشبع ادلقال  لدراػة حػ ارة ا ػاز الترب ػد ما كحػا منػه 

o
C  . 
  -أوال فحص قاطع الضغط المنخفض قبل التركيب :    

ع اسػػاوانة النيًتكاػػُت اك ف  ػػوف ؽلرػػن فحػػص قػػاطع اليػػغط ادلػػنطن  قبػػ  الًتكيػػب كذلػػا لتوصػػيله مػػ
 ( . 64-2لالا  قة ادلبينة لالشر   

 (64-0)الاكل 
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  -حيث أن :
 6 عداد ضغط اسساوانة  RX1 1آفوميًت موضوع علد كضع 

 7 منيم ضغط اسساوانة  2 قاطع ضغط منطن   
 8 اساوانة النيًتكاُت  3 كحدة الشحن كالتن  غ 

 9 يًتكاُت زلبس اساوانة الن 4 صماـ  دكم 

   5 عداد ضغط النحص  

 -الخطوات :    
لوحدة الشحن كالتن  غ كلواساة  Bكالصماـ  4كاحملبس اليدكم  9ننتح حبس اساوانة النيًتكاُت     

يف اللحية اليت  LOنتحرم يف قيمة ضغط اسصتيار كتدكف ق اءة عدد اليغط  7منيم اليغط 
مث لعد ذلا نغلي زلبس اسساوانة   STARTكهذا ؽلث  ضغط الوص   0تروف ق اءة اتفوميًت 

   0الذم عند  تروف ق اءة اتفوميًت LOلبادء كندكف ق اءة عداد اليغط  Aكننتح الصماـ  9
  -علما لأف : CUT OUTكهذا ؽلث  ضغط النص  

DIFF = START – CUT OUT 
 اليغوط كاليغوط ادلعا   علي ا القاطع ف ذا تساكت دؿ علد أف القاطع سليم. كنقارف لُت هذ      

 -ثانيا فحص قاطع الضغط المنخفض بعد التركيب :
ؽلرن فحص قاطع اليغط ادلنطن  لعد الًتكيب كذلا لغلي صماـ ص اف السائ  أك فص  التيار 

غط السحب للياغط كتدك ن الر  م عن صماـ السائ  لنص  أسةكه مث تشغي  الوحدة كم اقبة ض
  كعند   توقف الياغط (  CUT OUTقيمة اليغط الذم  نص  عند  قاطع اليغط ادلنطن  

كاسنتيار حىت تتعادؿ اليغوط مث  دكف قيمة اليغط الذم  وص  عند  قاطع اليغط ادلنطن    
 .  SRARTكعند   عم  الياغط ( 

  -علما بأن :    
                                     DIFF = START – CUT OUT                        

 ك تم مقارنة هذ  اليغوط مع ادلعا   علي ا القاطع ف ذا كانت متماثلة دؿ علد أف القاطع سليم.     
كالد   لالذك  أنه يف حالة عدـ توقف الياغط لال غم من اطلناض اليغط للقيمة ادلعا   علي ا     

الياغط حىت س  نطن  ضغط صط السحب لاحلد الذم  ؤدم إ  فقداف القاطع غلب إ قاؼ 
 الياغط لل  ت ككذلا  ؤدم إ  دصوؿ اذلواء الوم داص  دكرة الترب د . 
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 فحص قاطع الضغط المزدوج     2-11-13
علا  LOW  كد قاطع اليغط ادل دكج لثةثة تدرغلات اثنُت من ما لقاطع اليغط ادلنطن      

ك ًتاكح ما  DIFF( كاليغط الن قد  bar 7.5 : 0.2-ك ًتاكح ما لُت    STARTضغط الوص  
 highكتدر ج لقاطع اليغط العا   bar 4 : 0.7لُت 

أما اليغط الن قد لقاطع  bar 28 : 8ك ًتاكح ما لُت 
 bar 4فعادة  روف ثالت ك ساكم  DIFFاليغط العا  

وص  خبط . ك  كد قاطع اليغط ادل دكج لنتحتُت أحدعلا ت
كالثانية توص  خبط  LPسحب الياغط ك رتب علي ا 

( 65-2. كالشر    HPضغط الياغط ك رتب علي ا 
 ع ض سلاط توضيحد لقاطع ضغط م دكج كؽلرن اصتبار 
قاطع اليغط ادل دكج قب  الًتكيب لننس الا  قة ادلتبعة 
سصتبار قاطع اليغط ادلنطن  كقاطع اليغط العا  

 (68-0)الاكل            سصتبار قاطع اليغط ادلنطن  حيث  نحص م تُت م ة
 ( . 12-10-2(      11-10-2كم ة لنحص قاطع اليغط العا    اراع للنق ة 

ككػػذلا ؽلرػػن فحػػص قػػاطع اليػػغط ادلػػ دكج لعػػد الًتكيػػب لػػننس الا  قػػة الػػيت  نحػػص ذػػا قػػاطع     
 ( .  13-10-2ق ة اليغط ادلنطن  كقاطع اليغط العا  لعد الًتكيب   اراع للن

 فحص قاطع ضغط الزيت   2-11-14
  -أوال فحص قاطع ضغط الزيت قبل التركيب :    
 T2 , 230ؽلرن فحص قاطع ضغط ال  ت قب  الًتكيب كذلا لتوصي  تيار ك  م لاإط اؼ     

 للقاطع لاساوانة نيًتكاُت لالا  قة ادلبينة لالشر   OILككذلا توصي  مدص  ال  ت 
 2-66. )   

  -حيث أن :
 5 منيم اليغط  RX1 1آفوميًت موضوع علد كضع 

 6 عداد اسساوانة  2 قاطع ضغط ال  ت 
 7 عداد اسصتبار  3 كحدة الشحن كالتن  غ 

 8 اساوانة النيًتكاُت  4 صماـ  دكم 
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  (66-0)الاكل                        -الخطوات :        
 V 220  د ك ػ م مقػدار   T2 , 230كتوصي  اإط اؼ 8  تم غلي اساوانة النيًتكاُت  -1

 كلعد تأصَت زمٍت مقدار    يف هذ  احلالة غلب أف تروف ق اءة اتفوميًت يف لادئ اإم 
 .  ( ثانية تصبح ق اءة اتفوميًت  30أك  45أك  60أك  90أك  120  

ننػتح زلػػبس اسػػاوانة النيًتكاػػُت مػػع ضػػبط مػنيم ضػػغط اسسػػاوانة حػػىت تصػػبح قػػ اءة عػػداد  -2
لوحػػػدة الشػػػحن  Bكالصػػػماـ  4مث ننػػػتح الصػػػماـ اليػػػدكم  bar 3مسػػػاك ا  7ضػػػغط اسصتبػػػار 

ف ذا كانت ق اءة اتفوميًت طواؿ  T2 , 230مع توصي  ادلصدر الر  م مع اإط اؼ  3كالتن  غ 
 دؿ ذلا علد أف قاطع ضغط ال  ت سليم .   الوقت 

إذا   RESETعلما لأنه لعد اخلاوة اإك  ؽلرن ذ    قػاطع ضػغط ال  ػت  ػدك ا لواسػاة ضػاغط     
 كاف القاطع م كد مبث  هذا الياغط . 

    -ثانيا فحص قاطع ضغط الزيت بعد التركيب :    
 قاطع ضغط ال  ت لعد الًتكيب لتشغي  ا از الترب د مث اليغط علد ضاغط ؽلرن فحص     
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يف هػػذ  احلالػػة سػػيتوقف ال ػػاز كؽلرػػن إعػػادة ا ػػاز الترب ػػد للتشػػغي  لاليػػغط علػػد  TESTاسصتبػػار 
 ضغط ال  ت غَت سليم . كإذا حدث صةؼ ذلا دؿ علد أف قاطع  RESETضاغط التح    

 فحص الصمام العاكس  11-15- 2
ؽلرػػن فحػػص صػػماـ الػػدكرة العرسػػية ك  ليػػا أك ميرانيريػػا فػػالنحص الر ػػ م  ػػتلطص يف اصتبػػار     

-2مقاكمة ملف الصماـ أك مقاكمة العػ ؿ لػُت ملػف الصػماـ كاسػم الصػماـ لػننس ادلبينػة لالشػر   
( فالشر    أ (  بُت ط  قة قياس مقاكمة ملف الصماـ كالشر    ب (  بُت ط  قة قياس مقاكمة 67
  ؿ لادليج  . الع

  -حيث أن :
 1 فتحة التوصي  مع ادلبادؿ اخلاراد 
 2 فتحة التوصي  مع ادلبادؿ الداصلد 

 S فتحة التوصي  مع صط سحب الياغط 

 D فتحة التوصي  مع صط ط د الياغط 

  (68-0)الاكل 
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ـك ك عتمد كغلب أف تروف مقاكمة ملف الصماـ تًتاكح ما لُت عدة عش ات إ  عدة مئات من اإ   
   6 10ذلا علد ا د التشغي  أما مقاكمة الع ؿ فيجب أف تص  إ  عدة ميجا أـك 

كؽلرن فحص الصماـ ميرانيريا لتشغي  ادلريف م ة علػد كضػع الترب ػد كمػ ة علػد كضػع التسػطُت مث 
   -نتحسس لاليد دراة ح ارة كة من:

ادلبػػػػادؿ احلػػػػ ارم  –ادلبػػػػادؿ احلػػػػ ارم الػػػػداصلد  –اغط صػػػػط سػػػػحب اليػػػػ –صػػػػط طػػػػ د اليػػػػاغط     
 اخلاراد . 

 (  بُت حالة الصماـ العاكس تبعا لدراات احل ارة . 2-2كالدكؿ      
 (0-0الجدول )

وضع 
 التاغيل

خط طرد 
 الضاغط

خط سحب 
 الضاغط

المبادل 
 الداخلي

المبادل 
 الخارجي

 الحالة

 عادم لارد ساصن لارد ساصن تسطُت
 الصماـ تالف ساصن لارد لارد اصنس تسطُت
 الياغط تالف داف  لارد لارد داف  تسطُت
ضغوط تشغي   ساصن داف  داف  ساصن تسطُت

صماـ  –منطنية 
 تالف

 صماـ تالف ساصن ساصن ساصن ساصن تسطُت
 عادم ساصن لارد لارد ساصن ترب د
ضغوط تشغي  عالية   لارد ساصن لارد ساصن ترب د

 صماـ تالف
 الياغط تالف لارد داف  لارد داف  دترب 

كالد   لالذك  أف ضغوط التشغي  تروف منطنية عند حدكث نقص لشحنة الترب د نتيجة     
 سطلناض كناءة كبس الياغط أك تس ب شحنة م كب الترب د . 

 كؽلرن أف ت داد ضغوط التشغي  يف دكرة الترب د نتيجة لواود انسداد يف دكرة الترب د .     
  -وتتلخص مااكل الصمامات العاكسة في :    

 زرانة العنص  ادلن لي للصماـ .  -1
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 انسداد يف ادلواسَت الشع  ة للصماـ .   -2
 كاود تس  ب يف الصماـ .   -3
 تلف يف اسم الصماـ .   -4

كعند تلف الصماـ العاكس  قتص  عم  ا از الترييف علد أحد كضعد التشغي  كعلا الترب د أك     
أف نقػػ ر لػػأف الصػػماـ العػػاكس تػػالف غلػػب أف نتأكػػد مػػن أف اليػػغوط يف دكرة الترب ػػد التسػػطُت كقبػػ  

صحيحة ف ذا كانت صحيحة نعيد تشغي  ادلريف م ة علد كضع الترب د مث ضلػاكؿ اسنتقػاؿ مػن كضػع 
الترب د إ  كضع التسطُت عند كصوؿ اليغوط يف دكرة الترب د لقيمت ا الابيعية كالعرس ف ذا مل ؽلرن 

 ب استبداؿ الصماـ العاكس . ذلا غل
 فحص المفتاح الدوار لمكيفات الغرف   2-11-16

ؽلرن فحص ادلنتاح الدكار دلرينػات الغػ ؼ لاسػتطداـ ا ػاز اتفػوميًت كذلػا ليػباه علػد كضػع     
RX1  كلػاقد نقػاط ادلنتػاح عنػد أكضػاع التشػغي  ادلطتلنػة  0. حيث  تم اصتبػار استصػاؿ لػُت النقاػة

(  بُت ادكؿ الوظينة دلنتاح دكار إحد مرينات 68-2دكؿ كظينة ادلنتاح . كالشر   كماالقت ا  
 النافذة   الشر  أ ( كط  قة فحصه   از اتفوميًت   الشر  ب ( .   

 (65-0)الاكل 
كمػا هػو مبػُت لالػدكؿ    4 , 3 , 2 , 1كالنقػاط  0كغلػب أف ترػوف قػيم ادلقاكمػات لػُت النقاػة    

 نت كما هو مدكف يف هذا الدكؿ ف ذا  عٍت أنه  نبغد استبداؿ ادلنتاح . ( ف ذا اصتل2-3 
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 (2-0الجدول )
 الوضع قيم المقاومة 

LC C HC FAN OFF 
  0   0-1 
 0  0  0-2 
0     0-3 
0 0 0   0-4 

 .  ال نهاية مقاومة ما  -حيث أن :
 فحص صمامات السحب والطرد الداخمية لمضاغط            2-11

 (  بُت ط  قة السحب كالا د الداصلية للياغط . 69-2الشر       
  -أوال فحص صمامات السحب :    
 -الخطوات المتبعة :    

  14 ي ة عدادات القياس لتج Bكليا ككذلا افتح الصماـ   4اغلي صماـ صدمة السحب  -1
 اعد ضبط قاطع اليغط ادلنطن  عند أق  قيمة ضغط شلرنة . 

 لعد سس دقائي دكراف للياغط .  LOشغ  الياغط كسحق ق اءة عداد اليغط   -2
ف ف ذلا  دؿ علد أف صمامات  bar 0.34( أم  IN HG 10ف ذا كاف اليغط أق  من       

 السحب غَت ايدة .
( ف ف ذلا  دؿ علد أف  IN HG 20 : 10ة عداد اليغط تًتاكح ما لُت   كإذا كانت ق اء    

 صمامات السحب ايدة . 
( ف ف ذلا  دؿ علد أف  IN HG 25 : 20كإذا كانت ق اءة عداد اليغط تًتاكح ما لُت       

 صمامات السحب ايدة ادا كأهنا ت تر  لشر  ايد علد مقاعدها . 
ف ذا ارتنع اليغط لس عة ف ف هذا مؤش  آص   LOغط كقف الياغط كراقب ق اءة عداد الي -3

 علد إف الصمامات السحب س ت تر  لشر  ايد علد مقاعدها .   
   -ثانيا فحص صمامات الطرد :

  -الخطوات المتبعة :    
ككػػػػة مػػػػن  5كصػػػػماـ صدمػػػػة الاػػػػ د  4شػػػػغ  اليػػػػاغط مػػػػع فػػػػتح صػػػػماـ صدمػػػػة السػػػػحب  -1

 حىت الوصوؿ ليغط الترثيف العادم .  لتج ي ة عدادات اسصتبار A , Bالصمامات 
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 كقف الياغط كاغلي صماـ صدمة الا د كليا .  -2
إذا كاف صمامات طػ د اليػاغط تغلػي لصػورة ايػدة فػ ف ضػغط الترتيػف لػن  تغػَت أمػا إذا    -3

كانت صمامات الا د ذػا تسػ  ب كبػَت نيػ ا لعػدـ ارترازهػا لشػر  صػحيح علػد مقاعػدها فػ ف 
 سي بط لس عة ادا .  ضغط الترثيف   ضغط الا د (

 أعد صماـ صدمة السحب كالا د لوضع التشغي  الابيعد   

 (69-0)الاكل 
           قياس التحميص وزيادة التبريد 2-12 

 Superheatأوال قياس التحميص 
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كما لالشر    psكقس ضغط صط السحب  t1قس دراة احل ارة عند صط السحب  -1
 2-70) . 
 -حيث أن :

 8 مة صط الا د صماـ صد 1  الياغط 
 9 الياغط 2  ادلرثف 

 10 ت مومًت   3 صماـ التمدد
 11 ت مومًت 4 موزع السائ  

 12 عدادات ضغط  5 ادلبط  
 13,14 صماـ صدمة صط السائ   6 لصيلة صماـ التمدد

   7 عداد ضغط 

 (82-0)0الاكل 
ـ اداكؿ ضغوط التشبع عُت دراة ح ارة التشبع ادلقاللة ليغط السحب كذلا أما لاستطدا-2

ادلقاللة ليغط السحب  ts( كذلا لتعيُت دراة ح ارة التشبع 4-2كدراات ح ارة التشبع   الدكؿ  
Ps. 

 احسب دراة ح ارة التحميص من ادلعادلة التالية  -2



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

89 
 

SH=t1-ts 
 5:10تًتاكح مالُت  SHعلما لأف 

o
C  دلنع كصوؿ السائ  خلط سحب الياغط 

 10 ارة عند مراف تثبيت لصيلة صماـ التمدد احلػ ارم تسػاكل اذا كانت دراة احل-: مثال
o
C  ككػاف

ؽلرن تعيين ا من اداكؿ ضغط  tsمقاس فاف دراة ح ارة التشبع  5barضغط صط السحب  ساكل 
 لن  وف 5bar( مبعلومية ضغط السحب 1كدراة ح ارة الن  ونات   ادللحي _

 R-22  5كتساكل 
o
C  : كلالتا  فاف  - 

SH= 10-5=5 
o
C 

 Subcoolثانيا قياس زيادة التبريد 

 لواساة ت مومًت كما لالشر  السالي t1قس دراة احل ارة عند مدص  صماـ الترب د احل ارم  -1
قػػس اليػػغط ىف صػػط السػػائ  لواسػػاة عػػداد ضػػغط متثبػػت يف فتحػػة صدمػػة صػػماـ السػػائ  كمػػا  -2

 لالشر  السالي .
 ئ  .عُت دراة ح ارة التشبع ادلقاللة ليغط صط السا-3
 عُت ز ادة الترب د   الترب د الدك  ( من ادلعادلة التالية -4

SC=t1-ts 
 35اذا كانت دراة احل ارة عند مدص  صػماـ التمػدد احلػ ارم هػد-مثال :

O
c  ككػاف اليػغط ىف صػط

( 16bar=1+15مقػػػاس فػػاف دراػػػة حػػ ارة التشػػػبع عنػػد اليػػػغط ادلالػػػي    15barالسػػائ   سػػػاكل 
 40 ساكل

O
C ف الترب د الدك   ساكل كلالتا  فا 

SC=40-35=5 
O

C 
 5كالد   لالذك  أف   

O
C  للترب د الدك  كافية دلنع حدكث تبط  للغاز قب  كصوله ا  صماـ الترب د

 أك اإنبولة الشع  ة كت داد السعة الترب د ة للج از .
 نقص شحنة الترب د . -1
 انسداد ىف دكرة الترب د . -2
 اطلناض ضغط الا د. -3
 لترب د ادلواودة ىف لصيلة صماـ التمدد احل ارم.نقص شحنة ا -4
    زائد على ادلبط  . -5
تبط  دل كب الترب د اخلارج من صػماـ التمػدد كذلػا عنػد مػا   رػوف ادلبطػ  لعيػد اػدا عػن كحػدة  -6

الترثيف اإم  الذم  ؤدل سطلناض شد د يف اليػغط أكثػ  مػن النػاتج مػن الترب ػد الػدك  كهػذا 
 ج من كزف السائ  فر  مًت ارتناع  عم  علػى ختنػي  اليػغط مبعػدؿ اسطلناض يف اليغط  نت
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0.1bar  يف دكرات الترب ػػد العملػػة لن  ػػوفR-22  كالػػد   لالػػذك  أف لعػػ  صػػمامات التمػػدد
 احل ارم تروف م كدة لنياـ دلعا  ة التحميص  
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 انباب انثانث
 األعطال انكهزبيت وانًيكانيكيت 

 
 



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

92 
 



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

93 
 

 انيكية والكيربية األعطال الميك
 

 األعطال الميكانيكية في دورات التبريد  3-1

إف أفي  نصيحة لنٍت الترب د لتحد د ادلشرلة لس عة هو السماع دلالا ا از الترب د كاسستنسار     
  -عن اإسئلة التالية:

 ىل تم عمل تعديالت في جهاز التبريد قبل حدوث العطل ؟

 بريد ؟ىل قام فني آخر بصيانة جهاز الت

 ىل ىناك أي اىتزازات ؟

 ىل حدثت الماكلة تدريجيا أم حدثت فجأة ؟

 كأكث  ادلشاك  اليت  تع ض ذلا فٍت الترب د كالترييف هو أف الترب د غَت كايف أك س  واد ترب د.

 -كلتحد د سبب العا  غلب قياس ضغوط السحب كالا د كهناؾ أرلعة حاست سلتلنة كهم :    

 سحب كالا د عن ادلعتاد .اطلناض ضغط ال -1

 ارتناع ضغط السحب كالا د . -2

 اطلناض ضغط السحب كارتناع ضغط الا د . -3

 ارتناع ضغط السحب كاطلناض ضغط الا د . -4

 انخفاض ضغط السحب والطرد  3-2
إف السبب ال ئيسد ذلذ  ادلشرلة هو نقص م كب الترب د يف الدكرة فعند الني  ل اااة البياف  ي       

فقاعات  يف حالة كاود نقص يف م كب الترب د ( كيف حالة عدـ كاود زاااة لياف غلب إضافة كميػة 
من م كب الترب د يف صط السحب ف ذا عاد ك  من ضغط السحب كالا د إ  القيم الابيعية ذلما ف ذا 

 السبب  روف نقص الشحنة .
ة الترب ػػد يف مرػػاف مػػا كؽلرػػن أف ػلػػدث أمػػا إذا مل تتغػػَت اليػػغوط ف ػػذا  عػػٍت كاػػود انسػػداد يف دكر     

اطلناض ضػغط السػحب كالاػ د عنػد اطلنػاض أ ػاؿ الترب ػد داصػ  ادلبطػ  ك نػتج هػذا مػن عػدة أسػباب 
 -هد :
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 ان سؽ م كحة ادلبط  علد عمودها كيف هذ  احلالة غلب رلط مسامَت تثبيت ادل كحة علد العمود . -1
 سستبداؿ للسَت .القااع سَت م كحة ادلبط  كحينئذ ضلتاج  -2
دكراف م كحة ادلبط  لبا  نتيجة حلدكث انػ سؽ للسػَت علػد البرػ ات كيف هػذ  احلالػة غلػب إعػادة  -3

 شد السَت إذا كاف سليما كعادة  صبح السَت ادلن لي سمعا من اوانبه كهذا ػلتاج سستبداؿ . 
 عدـ دكراف م كحة ادلبط  لتلف زل ؾ ادل كحة . -4
مسػػػار تيػػػار اذلػػػواء نتيجػػػة سنسػػػداد م شػػػح اذلػػػواء أك تػػػ اكم القػػػاذكرات علػػػد ملػػػف كاػػػود عوائػػػي يف  -5

 ادلبط  .
 ارتفاع ضغط السحب والطرد 3-3

أف السبب ال ئيسد ذلذ  ادلشرلة هو ادلرثف حيث س  سػتايع الػتطلص مػن قػدر كػايف مػن احلػ ارة     
 -كهناؾ عدة أسباب لذلا مث  :

 ن سؽ سَت ادل كحة أك انقااع السَت أك احًتاؽ احمل ؾ .عدـ دكراف م كحة ادلرثف نتيجة س -1
انسداد مسارات اذلواء يف ادلرثف نتيجة دنثناء زعانف ادلرثف أك صدأ يف ال عانف اإلومنيـو أك  -2

 كاود حاا  كجدار .
مصدر مػاء ترب ػد ادلرثػف غػَت مناسػب حيػث أف دراػة حػ ارة مػاء الترب ػد الػداص  للمرثػف ادلػائد  -3

 ه ادا أك أف معدؿ تدفي ادلاء غَت كايف سطلناض ضغط ادلاء القادـ من مصدر ادلاء العمومد .م تنع
أك أف مػػاء الترب ػػد قػػذر كهػػذا  عػػٍت يف أف هنػػاؾ فػػ ؽ كبػػَت يف دراػػة حػػ ارة الترثيػػف يف ادلرثػػف كدراػػة 

كاخلػارج مػن  ح ارة ادلاء اخلارج من ادلرثف ككذلا  روف هناؾ ف ؽ صغَت يف دراة ح ارة ادلػاء الػداص 
 ادلرثف .

 تلف صماـ تنييم ضغط ماء ترب د ادلرثف ادلائد . -4
كاػػػود هػػػواء يف دكرة الترب ػػػد كػلػػػدث ذلػػػا لػػػدصوؿ اذلػػػواء مػػػن اانػػػب اليػػػغط ادلػػػنطن  إذا كػػػاف  -5

اليػػغط يف اانػػب اليػػغط ادلػػنطن  أقػػ  مػػن اليػػغط الػػوم أك نتيجػػة لعػػدـ عمػػ  تن  ػػغ ايػػد لػػدكرة 
 ة سالقة.الترب د أثناء إا اء صيان

 ز ادة شحنة م كب الترب د . -6
 استطداـ نوع صاط  من م كب الترب د . -7

صػػػيانة دكرة العلمػػا لػػػأف السػػػببُت اإصػػػَت ن س ػلػػػدثاف يف الواقػػػع إس نتيجػػة لقيػػػاـ شػػػطص غػػػَت مؤهػػػ  ل
 الترب د .
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 ضغط السحب منخفض وضغط الطرد عاليا 3-4
سػداد يف دكرة الترب ػد يف مرػاف مػا كػلػدث اسنسػداد أف السبب ال ئيسد ذلذ  ادلشػرلة هػو كاػود ان    

 -نتيجة إحد اإسباب التالية :
عمع الشوائب الناعة أثناء عملية اللحاـ يف مراف ضيي مث  ادل شح / اجملنف أك عنص  اخلنػي أك  -1

 اإنبولة الشع  ة .
ف تػػذكب عنػػد توقػػف رطولػػة تػػدكر يف دكرة الترب ػػد كؽلرػػن أف تتجمػػد عنػػد صػػماـ التمػػدد كؽلرػػن أ -2

كحدة الترب د مث تعود م ة أص م عند عم  كحدة الترب د كعادة تروف شػرول ادلالػا لػأف كحػدة الترب ػد 
 تربد أحيانا لصورة ايدة كس تربد أحيانا لادل ة كهذا  ل مه تن  غ مث إعادة شحن .

م حلدكث إعاقة يف دكرة ذل  ال  ت يف دكرة الترب د نتيجة سرتناع دراة ح ارته كتروف أكحاؿ تؤد -3
الترب ػػػد كيف هػػػذ  احلالػػػة غلػػػب أصػػػذ عينػػػة مػػػن ز ػػػت اليػػػاغط فػػػ ذا كػػػاف لوهنػػػا قػػػامت يف هػػػذ  احلالػػػة غلػػػب 

 استبداؿ ال  ت .
ت سػػب الشػػمع مػػن ال  ػػت يف عنصػػ  الػػتحرم يف التػػدفي كهػػذا ػلػػدث عػػادة لةطلنػػاض الشػػد د يف  -4

داـ ال  ػت ادلناسػب لدراػة حػ ارة تشػغي  دراة ح ارة صط السحب كؽلرن عنػب هػذ  ادلشػرلة لاسػتط
 حي  الترب د .

 كاود ثنيات حادة يف مواسَت دكرة الترب د . -5
صماـ التمدد احل ارم مغلي كهػذا ػلػدث نتيجػة لنقػداف لصػيلة الصػماـ لشػحنة الترب ػد ذلػا كمػن مث  -6

  ي  الصماـ مغلي حىت عندما تروف دراة ح ارة ادلبط  عالية .
ذك  أف دكرات الترب ػػػد ادلػػػ كدة خبػػػ اف سػػػائ  عنػػػد حػػػدكث انسػػػداد ذلػػػا  ػػػنطن  ضػػػغط كالػػػد   لالػػػ     

 السحب يف حُت  بقد ضغط الا د عاد ا .
 ارتفاع ضغط السحب وانخفاض ضغط الطرد  3-5

إف اطلناض ضغط الا د  ؤدم إ  عدـ تراثف م كػب الترب ػد يف ادلرثػف كارتنػاع ضػغط السػحب     
 -لترب د يف ادلبط  كهناؾ سببُت حلدكث ذلا كعلا : عم  علد عدـ إااـ عملية ا

فقداف الياغط لسعة اليخ ف و غَت قادر لتوليد فػ ؽ اليػغط ادلالػوب لػُت ضػغط الاػ د كضػغط  -1
السػػػحب كالسػػػبب يف اطلنػػػاض اليػػػاغط لسػػػعة اليػػػخ هػػػو كاػػػود تآكػػػ  يف ادلرػػػالس كاسسػػػاوانات أك 

 اغط ايدا علد مقاعدها. حلقات ادلربس  الشنال  (أك عدـ ارتراز صمامات الي
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لقاء عنص  اخلني منتوحا كهذا ػلدث عادة نتيجة لعدـ التثبيت اليد لبصػيلة الصػماـ علػى صػط  -2
 السحب ف و ػلس لدراة ح ارة عالية لصنة مستدؽلة .

 تراكم الثمج الكثيف عمى ممف المبخر  3-6
 -ك ػلدث ذلا نتيجة إحد اإسباب التالية :    

 ث موستات إذالة الصقيع (  –السطاف  –الصقيع   ادلؤقت ال مٍت  تعا  نياـ إذالة -1
 انسداد مسارات اذلواء البارد القادـ من ادلبط  .  -2
 -ز ادة ال طولة يف غ فة الترب د ك  نتج ذلا من :  -3
  انسداد صط ص ؼ ادلاء النػاتج مػن إذالػة الصػقيع ادلترػوف علػى ادلبطػ  كمػن مث س ؽلرػن الػتطلص

  كاسنسداد قد  روف ناتج عن اإطعمػة يف مسػار صػ ؼ ادلػاء أك تلػف لسػطاف من ادلاء ادلذاب 
 صط تص  ف ادلاء .

   لػػاب غ فػػة الترب ػػد غػػَت زلرػػم القنػػ  نتيجػػة لتلػػف اػػواف البػػاب أك نتيجػػة لتثبيػػت الثةاػػة علػػى
مستول مائ   أك نتيجة لعدـ ضبط مناص  ادلاء كلالتا  تدص  ال طولة داص  غ فػة الترب ػد أثنػاء 

 ن  الباب ك تروف ثلج كثيف فوؽ ملف ادلبط  .ق
 صدور ضوضاء أثناء عمل وحدة التبريد  3-7

  -هناؾ عدة مصادر لليوضاء لع  أعل ا ما  لد :     
حدكث اهت از ميرانيرد ناتج عن كضع سي  لوعاء عميع ادلاء الناتج من إذالة الصقيع أك عدـ  -1

أك اهت از مواسَت الترب ػد كاحتراك ػا معػا كعػادة  كضع اإرفف يف مراهنا الصحيح داص  الرالينة
 ؽلرن ذد د مراف اليوضاء لاإذف كالني  .

صػػػدكر ضوضػػػاء مػػػن ادل كحػػػة  عنػػػدما ترػػػوف سػػػائبة علػػػى العمػػػود أك   -2
عنػػػد تآكػػػ  ك اسػػػد احملػػػور للم كحػػػة أك احملػػػ ؾ أك عنػػػدما ذتػػػا ر ػػػش 

ة ادل كحػػة  سػػم ا كؽلرػػن مع فػػة مصػػدر اليوضػػاء الصػػادر مػػن ادل كحػػ
لنص  التيار الر  م عن ا كإدارة عمود ادل كحػة لاليػد مث البحػث عػن 
مصػػػدر اليوضػػػاء   صػػػدر اليوضػػػاء مػػػن اليػػػواغط احملرمػػػة القنػػػ  
أحيانػػا نتيجػػة ليػػغط  ا ػػات تعليػػي اليػػاغط الػػداصلد داصػػ  كعػػاؤ  
حيػػث  صػػدر صػػوت طنػػُت صػػنائحد أثنػػاء البػػدء كالتوقػػف كيف هػػذ  

 (1-2)الاكل          لا  صدر ضوضاء من صماماتاحلالة غلب استبداؿ الياغط .ككذ
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اليػػاغط كتسػػتم  لعػػدة دقػػائي لعػػد الػػدكراف كهػػذا  ل مػػه اسػػتبداؿ اليػػاغط إذا كػػاف مػػن النػػوع احملرػػم  
 القن  أك استبداؿ الصمامات إذا كاف الياغط من النوع الشبه مقن  .

مد ادل كحة من دصوؿ حدكث ش خ يف هوب م كحة كحدة الترثيف اليت توضع لالع اء  كالذم ػل -3
اإماػػػار لػػػداصل ا كهػػػذا الشػػػ خ ػلػػػدث صػػػوت مثػػػ  رف فػػػة الاػػػائ ة كهػػػذا  ل مػػػه اسػػػتبداؿ اذلػػػوب 

 -(  بُت كضع هذا اذلوب يف ادل كحة حيث أف :1-3كالشر    
 1   ادل كحة     

 2   هوب ادل كحة    

      3    احمل ؾ    
                       دخول اليواء الجوي في أنظمة التبريد  3-8

 ي  اذلواء الوم الذم  دص  أنيمة الترب د يف ا ة اليغط العا  ك عم  على رفع ضغط الاػ د     
 للياغط   ضغط الترثيف ( .

ك عم  على ز ادة تيار الياغط كارتناع دراة ح ارة الياغط كهنػاؾ ثػةث أسػباب لػدصوؿ اذلػواء     
 -الوم داص  دكرات الترب د كهد :

 اذلواء الوم داص  دكرة الترب د لعد اسنت اء من أعماؿ الًتكيب كالصيانة .لقاء  -1
 كاود ش كخ أك ثقوب يف صط السحب تؤدم إ  دصوؿ اذلواء من ا .  -2
حػػدكث ذلػػ  كميػػائد  لل  ػػت أك الن  ػػوف نتيجػػة سرتنػػاع دراػػة حػػ ارة غػػاز الن  ػػوف اخلػػارج مػػن   -3

 الياغط كالناتج عن سبب أك آص  .
 -لد صاوات اكتشاؼ كاود هواء يف دكرة الترب د :كفيما      

 كقف الياغط كم كحة ادلبط  . -1
شػػػغ  م كحػػػة ادلرثػػػف   يف حالػػػة ادلرثػػػف اذلػػػوائد ( أك ميػػػطة تػػػدك   ادلػػػاء   يف حالػػػة ادلرثػػػف   -2

 ادلائد ( إ  أف  ستق  ضغط الا د ك ثبت عند قيمة ثالتة تسمى ليغط الترثيف الثالت .
مت قياسه يف النقاة الثانية أكرب من ضغط خبار الن  وف ادلقالػ  لدراػة  إذا كاف ضغط الا د الذم -3

 ح ارة اذلواء احمليط  ف ف هذا  عٍت كاود هواء يف دكرة الترب د .
كؽلرن إص اج اذلواء من دكرة الترب د إذا مل  رن ناتج عن كاود شقوؽ أك ثقوب يف صط السحب     

 لالا  قة التالية .
 -كاود هواء لالدكرة كالذم  ساكم : اسحب اليغط الناتج عن -1

 ضغط خبار الن  وف ادلقال  لدراة ح ارة اذلواء احمليط ( –  ضغط الترثيف الثالت 
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 عُت ضغط الترثيف الثالت لاتباع صاوات اكتشاؼ كاود هواء يف دكرة الترب د . -2
ختلػػص مػػن نصػػف اليػػغط النػػاتج عػػن كاػػود هػػواء لالػػدكرة مػػن أعلػػى نقاػػة تسػػ  ب يف مناقػػة   -3

اليػػػغط العػػػا  للػػػدكرة كلباػػػدء علمػػػا لػػػأف أنيمػػػة الترب ػػػد الصػػػناعية ترػػػوف مػػػ كدة   ػػػاز تاػػػو   
 أتوماتيرد دص اج اذلواء .

انتيػػ  سػػس دقػػائي ليسػػتق  اليػػغط مث احسػػب ز ػػادة اليػػغط عػػن ضػػغط خبػػار الن  ػػوف ادلقالػػ    -4
 لدراة ح ارة اذلواء احمليط .

  ب يف مناقة اليغط العا  للدكرة .ختلص من نصف اليغط ال ائد من أعلى نقاة تس    -5
حىت تصبح ال  ادة يف اليػغط عػن ضػغط خبػار الن  ػوف ادلقالػ  لدراػة حػ ارة  5   4ك ر اخلاوة    -6

يف هذ  احلالة ختلص من هذا اليػغط ال ائػد مػن أعلػى نقاػة  ( bar 0.07 )اذلواء احمليط مساك ا 
 تس  ب .

 زمة تطيير دورة التبريد قبل إجراء الصيانة الال  3-9
ضلتاج عادة لتا َت صط السػحب مػن غػاز الن  ػوف كنقػ  كػ  م كػب الترب ػد إ  صػ اف السػائ  قبػ      

 -أعماؿ الصيانة كفيما  لد اخلاوات ادلتبعة يف ذلا :
أغلي صػماـ اخلػ كج مػن صػ اف السػائ  مػع إلقػاء صػماـ صدمػة السػحب كصػماـ صدمػة الاػ د  -1

 منتوحاف .
 .  ( bar 0.3 )اليغط ادلنطن  إ  قيمة تص  إ  طلن  اليغط ادلعا   عليه قاطع  -2
شغ  الياغط مع م اقبة عداد ضغط السحب ادلثبػت علػى فتحػة صدمػة صػماـ السػحب كيف  -3

حالة عدـ كاود هذا العداد ؽلرن استطداـ ع ي   عدادات القيػاس يف ذلػا كمبجػ د الوصػوؿ 
 أك أكث  قلية كقف الياغط .  bar 0.3إ  

غط السػػحب سػػتةحق أف اليػػغط  ػػ داد كذلػػا لسػػبب غليػػاف سػػػائ  راقػػب قػػ اءة عػػداد ضػػ  -4
أك   bar 0الن  ػػوف الػػذائب يف ال  ػػت كعنػػدما  ثبػػت ضػػغط السػػحب عنػػد قيمػػة تقػػًتب مػػن 

 أعلى قلية ف ذا  عٍت أف ضغط السحب أصبح صاليا من الن  وف .
 اغلي صماـ صدمة السحب .  -5
اجملنػػف أك الصػػماـ الر ػػ م أك إاػػ اء صػػيانة أك  كؽلرػػن تا ػػَت دكرات الترب ػػد قبػػ  تبػػد   ادل شػػح /    

 -استبداؿ صماـ التمدد لاتباع اخلاوات التالية :
 اا م تا َت خلط السحب من غاز الن  وف .-1
 اغلي صماـ صدمة سحب الياغط كصماـ صدمة ط د الياغط .-2
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 قم لأعماؿ الصيانة الةزمة . -3
 ة السحب .فا الصامولة الواصلة لُت صط السحب كصماـ صدم  -1
افػتح صػػماـ صػػ كج السػػائ  مػن صػػ اف السػػائ  قلػػية فيطػػ ج غػاز الن  ػػوف مػػن ماسػػورة السػػحب   -2

لياػػػ د اذلػػػواء ادلواػػػود كأم ركاسػػػب كلعػػػد التأكػػػد مػػػن صػػػ كج  يػػػع اذلػػػواء أعػػػد عميػػػع صػػػامولة 
 صماـ صدمة السحب .

 أعد  يع الصمامات لالدائ ة لوضع التشغي  الابيعد .  -3
 أكد من عدـ كاود تس  ب لدكرة الترب د .شغ  ا از الترب د كت -4
 طرق شحن دورات التبريد  3-11

 - واد عدة ط ؽ لشحن دكرات الترب د كهم كما  لد :    
كتسػػتطدـ هػػذ  الا  قػػة عنػػدما ترػػوف دكرة الترب ػػد فارغػػة اامػػا مػػػن -الاددحح بمعلوميددة الددوزن : -1

م كػػب الترب ػػد كتسػػتطدـ هػػذ  الا  قػػة عػػادة مػػع 
ادلػػػػػػػػػػ كدة مباسػػػػػػػػػػورة شػػػػػػػػػػع  ة   اإا ػػػػػػػػػػ ة الصػػػػػػػػػػغَتة

كالثةاػػػػػػػػات كالن  ػػػػػػػػ رات ادلن ليػػػػػػػػة  كمرينػػػػػػػػات 
الغػػػػػػ ؼ كعػػػػػػادة تسػػػػػػتطدـ أسػػػػػػاوانات مدراػػػػػػة 

 للشحن مبعلومية الوزف .
 -الاحح بمعلومية ضغط السحب والطرد :  -0

حيػػػث تقػػػػـو لعػػػػ  الشػػػػ كات لتػػػػوفَت منحنيػػػػات 
صاصػػة تعاػػد في ػػا قػػيم ضػػغط السػػحب ادلقػػاس 

لنػػة لػػدراات كضػػغط الاػػ د ادلقػػاس عنػػد قػػيم سلت
 (0-2)الاكل                     ( علما لأنه 2-3احل ارة احملياة كما لالشر   

كلما قلت شحنة م كب الترب ػد يف الػدكرة قػ  ضػغط السػحب كضػغط الاػ د كيف حالػة عػدـ تػوف  مثػ  
  هذ  ادلنحنيات من قب  الش كة ادلصنعة ؽلرػن ذد ػد ضػغوط السػحب كالاػ د تبعػا لدراػة حػ ارة ادلبطػ

 ادلالولة كدراة احل ارة اخلاراية .  
حيػػث  سػػتم  شػػحن دكرة الترب ػػد لبطػػار م كػػب   Frost Line الاددحح وصددوال لخددط الددثل   -3

الترب ػد مػػع تشػغي  اليػػاغط فعنػد دصػػوؿ كميػة صػػغَتة مػن م كػػب الترب ػد داصػػ  دكرة الترب ػد  صػػ  
التحمػيص دل كػب الترب ػد داصػ  م كب الترب د إ  ادلبطػ  يف صػورة غاز ػة كلالتػا  ػلػدث ز ػادة  يف 

ادلبط  ككلما ازدادت شحنة م كب الترب ػد يف دكرة الترب ػد  قػ  قيمػة التحمػيص احلػادث يف ادلبطػ  
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4:8)كعند الوصوؿ للشحنة ادلالولة ضلص  على ذمػيص  سػاكم تق  بػا 
o
c)   كؽلرػن مسػا صػط

اػػػػة حػػػػ ارة صػػػػط سػػػػحب اليػػػػاغط لاليػػػػد أثنػػػػاء شػػػػحن دكرة الترب ػػػػد حيػػػػث س ػلػػػػدث تغيػػػػَت يف در 
% مػػػن الشػػػحنة كلعػػػدها  ػػػربد صػػػط السػػػحب كتػػػ داد لػػػ كدة صػػػط 90السػػػحب إ  أف نصػػػ  إ  

السحب كلما اقًتلنا من الشحنة الراملة كمبج د ظ ور صط الػثلج علػى صػط السػحب فػ ف ذلػا 
 عػٍت أننػػا قػػد انت ينػػا مػػن عمليػػة الشػػحن كؽلرػن التأكػػد مػػن ذلػػا مب ااعػػة ضػػغط السػػحب كضػػغط 

عند شحن الثةاات كالن   رات ادلن لية لا  قة صط الثلج لاسستم ار يف الشػحن الا د . ك نصح 
 أثناء دكراف الثةاة حىت  ربد صط السحب كس ننتي  إ  أف  تروف ثلج على صط السحب .

فعند شحن دكرات الترب ػد التجار ػة ادلػ كدة ل اااػة  ليػاف  -: الاحح باالستعانة بزجاجة البيان  -4
ة الترب د مشحونة لشحنة أق  من ادلالوب ف ف ص ج ادلرثف سيروف سللوط من فعندما تروف دكر 

السائ  كالبطار ك ي   يف زاااة البياف فقاعات غاز كعند الوصوؿ للشحنة الراملة ف ف زاااػة 
البياف تي   صالية من النقاعات كس  ي ػ  ح كػة م كػب الترب ػد لػداصل ا كغلػب اسسػتعانة لا  قػة 

ل اااة البياف حيث أنه يف حالة كاود هواء  غازات غَت متراثف( داصػ   اليغوط عند الشحن
دكرة الترب ػػػػد فلػػػػن نصػػػػ  إ  الوضػػػػع اخلػػػػا  مػػػػن النقاعػػػػات كلػػػػو أصػػػػبحت دكرة الترب ػػػػد مشػػػػحونة 

 لالشحنة الراملة .   
 أسباب األعطال الكيربية وكيفية تحديدىا  3-11

مػػن  % 80الترب ػد كالترييػػف فػأكث  مػػن حػوا  تعػد اإعاػاؿ الر  ليػػة مػن أكثػػ  أعاػاؿ أنيمػػة      
مػػن كقػػت فػػٍت الترب ػػد كالترييػػف  سػػتغ قه يف إصػػةح  % 50اإعاػػاؿ ترػػوف أعاػػاؿ ك  ليػػة كحػػوا  

 اإعااؿ الر  لية كعند حدكث مشرلة ك  لية فاف عم  فٍت الصيانة هو :
 ذد د العناص  التالنة لس عة . -1

دد أك أف ذلػػا حػػدث عشػػوائيا مبحػػ  ذد ػػد سػػبب تلػػف العناصػػ  ف ػػ  هنػػاؾ سػػبب زلػػ  -2
 الصدفة .

 استبداؿ العنص  التالف مث اسصتبار. -3
 -كعادة ذدث ادلشاك  الر  لية يف أنيمة الترب د كالترييف نتيجة إحد اإسباب التالية :     

 حدكث فتح يف أحد أا  ة التحرم فينقاع مسار التيار للدائ ة الر  لية ك توقف ال از . -1
اخل …لصػػورة صػػحيحة عػػدا أف زلػػ ؾ أك صػػماـ ك ػػ م أك سػػطاف أككونتػػاكتورالنيػػاـ  عمػػ   -2

 تالف 
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كالد   لالذك  أف حدكث فتح يف أحد أا  ة التحرم  روف ناتج اما عن تلف ا از التحرم أك     
معػػػا  ة صاطئػػػة ل ػػػاز الػػػتحرم أك نتيجػػػة للوصػػػوؿ حلػػػد القاػػػع كؽلرػػػن تقليػػػ  صاػػػوات البحػػػث لعمػػػ  

 التالية :اسصتبارات ادلبدئية 
 التأكد من كاود ا د ك  م عند مدص  الدائ ة ال ئيسية كدائ ة التحرم . -1

 التأكد من سةمة ادلص  ات كالسراكُت اف كادت . -2
التأكػػػد مػػػن اف  يػػػع ادلتممػػػات احل ار ػػػة كالقواطػػػع علػػػد كضػػػع التشػػػغي  كلػػػيس هنػػػاؾ مػػػتمم  -3

 ح ارم فاص  كذلا لاليغط علد ضواغط ذ   ها .
أا ػػ ة الػػتحرم مػػن حيػػث دراػػة ح ار ػػا كرائحت ػػا كعةمػػات التسػػ ب فحػػص سػػ  ع لميػػع  -4

 اليت تي   حد ثا في ا .
 أىم المشاكل الكيربية فى وحدات التبريد والتكييف   3-12

 -ك تم البحث عن اإعااؿ الر  لية يف كة من :    
 دائ ة التحرم  -1

 الدائ ة ال ئيسية-2
الوحػػدة فمػػثة الوحػػدات الصػػغَتة ادلػػ كدة لرونتػػاكتور كتعػػد أكثػػ  ادلشػػاك  حػػدكثا هػػو عػػدـ دكراف     

كاحد  تحرم يف كة من الياغط كزل ؾ م كحة ادلرثف ف ذا مل  دكر اليػاغط كزلػ ؾ م كحػة ادلرثػف 
 عٍت ذلا أف ادلشرلة هو انقااع التيار الر  م عن ما إنه من ادلستبعد أف  تعا  احمل كاف معا يف آف 

 -ة مث  :كاحد كهناؾ عدة أسباب زلتمل
عدـ كاود ا د ك  م علد أط اؼ ملف الرونتاكتور كهذا ناتج من فتح يف دائ ة التحرم لنع   -1

 إما فتح أحد أا  ة التحرم أك توصيةت غَت ايدة يف دائ ة التحرم .
كاود ا د علد أط اؼ ملف الرونتػاكتور كلرػن س  واػد ا ػد علػد أطػ اؼ اإقاػاب ال ئيسػية  -2

 ة لنتح القاطع ال ئيسد .للرونتاكتور نتيج
كاػػػود ا ػػػد علػػػد أطػػػ اؼ ملػػػف الرونتػػػاكتور ككاػػػود ا ػػػد عنػػػد اإقاػػػاب ال ئيسػػػية للرونتػػػاكتور  -3

 كلرن الرونتاكتور تالف .
 كصوؿ ا د إط اؼ احمل ؾ كلرن احمل ؾ تالف . -4
 تمرين عممي عمي الفحص الكيربى لوحدة تبريد 3-13

 Pump لر  لية لوحدة ترب د تعم  لا  قة اليخ السنلد(  بُت م اح  فحص الدائ ة ا3-3الشر   

Down 
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 -حيث أن :
 Disconnect     سرينة 

               Fuse   مص  ات
   OL1,OL2       متممات ح ار ة

 1M                 كونتاكتور

 CM      زل ؾ الياغط
 FM     زل ؾ م كحة ادلرثف

 Trans    زلوؿ التحرم
 LPC   ن قاطع اليغط ادلنط
  OPC    قاطع ضغط ال  ت

 HPC    قاطع اليغط العا 
 Y1      صماـ السائ 

 TH     ث موستات غ فة الترب د
 CH      سطاف صندكؽ ادل في

 -نظرية التاغيل :
فػػ ذا كانػػت دراػػة  CH رتمػػ  مسػػار سػػطاف صػػندكؽ ادل فػػي  Disconnectعنػػد غلػػي السػػرينة     

 غلػػي الث موسػػتات ر شػػته ادلنتوحػػة  THاػػة حػػ ارة كصػػ  الث موسػػتات حػػ ارة غ فػػة الترب ػػد أعلػػد مػػن در 
 رتمػ   LPCكعنػدما   تنػع ضػغط السػحب ليػغط كصػ   Y1فيرتم  مسار تيار الصماـ الر ػ م 

فيغلػػي الرونتػػاكتور ر شػػته ادلنتوحػػة فيعمػػ  كػػة مػػن زلػػ ؾ اليػػاغط  1Mمسػػار تيػػار ملػػف الرونتػػاكتور 
CM  كزل ؾ م كحة ادلرثفFM ار تيار سطاف صندكؽ ادل في ك نقاع مسCH  كمبج د كصوؿ دراة

ك غلػػي صػػماـ السػػائ   Y1 نقاػػع مسػػار تيػػار  THحػػ ارة غ فػػة الترب ػػد لدراػػة حػػ ارة قاػػع الث موسػػتات 
Y1  كؽلنع انتقاؿ م كب الترب د من ص اف السائ  ا  ادلبط  ك ي  الياغط  عم  حىت  نطن  ضغط

فينتح ر شته ك نقاع مسار تيار  LPCادلنطن   سحب الياغط ليص  ا  ضغط قاع قاطع اليغط
1M . ك توقف كة من الياغط كم كحة ادلرثف ك رتم  مسار تيار سطاف صندكؽ ادل في 

 

(2-2الاكل )  
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 -: Aمرحلة القياس 
لقيػػاس ا ػػود الواػػػه الثةثػػة القادمػػػة مػػن ادلصػػدر الر ػػػ م فنػػد حالػػػة عػػدـ كاػػود ا ػػػد ك ػػ م غلػػػب 

 ة التوز ع للمبٍت .م ااعة القاطع ال ئيسد ادلواود يف لوح
 -: Bمرحلة القياس 

ف ذا مل  رن هناؾ ا ود علػد  Disconnectحيث  قاس ا ود اإكاه الثةثة اخلاراة من السرينة 
كإس ف نػػه مػػن احملتمػػ  كاػػود كصػػةت   ONأطػػ اؼ السػػرينة غلػػب التأكػػد مػػن اف السػػرينة علػػد كضػػع 

 ك  لية غَت ايدة أك أف السرينة تالنة .
 -: Cمرحلة القياس 

ف ذا مل  رن هناؾ ا د  Fuseحيث نقيس ا ود اإكاه الثةثة عند سلارج مص  ات الدائ ة ال ئيسية 
 ف ذا  عٍت تلف ادلص  ات .

 -: Dمرحلة القياس 
ف ذا مل  رن هناؾ ا د غلب اسنتقاؿ  1Mحيث نقيس ا ود الواه الثةثة اخلاراة من الرونتاكتور 

 . Eاف هناؾ ا د غلب اسنتقاؿ مباش ة إ  م حلة القياس كإذا ك Gمباش ة إ  م حلة القياس 
 -: Eمرحلة القياس 

فػػ ذا مل  رػػن هنػػاؾ ا ػػد ف ػػذا  OL1حيػػث نقػػيس ا ػػود اإكاػػه الثةثػػة اخلاراػػة مػػن ادلػػتمم احلػػ ارم 
أك كاػػود كصػػةت ك  ليػػة غػػَت ايػػدة كيف حالػػة كاػػود ا ػػد كزلػػ ؾ  OL1 عػػٍت تلػػف ادلػػتمم احلػػ ارم 

ادلشػػػرلة ترمػػػن إمػػػا يف زلػػػ ؾ اليػػػاغط أك كاػػػود كصػػػةت ك  ليػػػة سػػػائبة عنػػػد  اليػػػاغط س  ػػػدكر فػػػاف
 الياغط .

 -: Fمرحلة القياس 
فػػ ذا مل  رػػن هنػػاؾ ا ػػد ف ػػذا  OL2حيػػث نقػػيس ا ػػود اإكاػػه الثةثػػة اخلاراػػة مػػن ادلػػتمم احلػػ ارم 

كزلػ ؾ أك كاود كصةت ك  ليػة غػَت ايػدة كيف حالػة كاػود ا ػد  OL2 عٍت إما تلف ادلتمم احل ارم 
م كحػػة ادلرثػػف س  ػػدكر فػػاف ادلشػػرلة ترمػػن إمػػا يف زلػػ ؾ م كحػػة ادلرثػػف أك كاػػود كصػػةت ك  ليػػة 

 سائبة عند زل ؾ ادل كحة .
 -:  Gمرحلة القياس  

فػػػػ ذا مل  رػػػػن هنػػػػاؾ ا ػػػػد نسػػػػتبدؿ  Transحيػػػػث نقػػػػيس فػػػػ ؽ ال ػػػػد علػػػػد أطػػػػ اؼ التػػػػدائد احملػػػػوؿ 
 . Fuseمص  ات التحرم 
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 -: Hمرحلة القياس 
ننتق  ا   1ف ذا مل  رن هناؾ ا د يف القياس  Transنقيس ال د علد أط اؼ ثانوم احملوؿ  حيث

تػالف كإذا مل  رػن هنػاؾ ا ػد يف القيػاس  Fuseف ذا كاف هناؾ ا د دؿ علػد أف ادلصػ    2القياس 
 دؿ علد أف احملوؿ تالف . 2

 -: Iمرحلة القياس 
 هػذ  ادل حلػة نأصػذ سػت قياسػات سلتلنػة حيػث كيف 1Mلقياس ال د علد أط اؼ ملف الرونتاكتور 

دللػػػف الرونتػػاكتور كنبػػدؿ الاػػ ؼ الثػػاو لألفػػوميًت عنػػػد  A2نثبػػت أحػػد طػػ يف اتفػػوميًت عنػػد الاػػ ؼ 
النقاط ادلطتلنة إا  ة التحرم ادلواودة يف مسار ملف الرونتاكتور حيث ؽلرن ذد ػد ال ػاز الػذم 

ن ض أف ق اءة اتفوميًت عنػد النقػاط ادلطتلنػة كمػا هػو مبػُت ر شته منتوحة كادلثاؿ التا   وضح ذلا لن
 ( .1- 3لالدكؿ  

 (1-2الجدول )
 6 5 4 3 2 1 النقطة
الجهد 

(V) 
24 24 24 24 0 0 

منتوحػة كيف هػذ  احلالػة غلػب أف ننتقػ  إ  م حلػة  LPCكهذا  عٍت أف ر شة قاطع اليػغط ادلػنطن  
كمل  عمػػ  الرونتػػاكتور هػػذا  عػػٍت تلػػف ملػػف  V 24نقط أمػػا إذا كػػاف ال ػػد عنػػد  يػػع الػػ Jالقيػػاس 

 الرونتاكتور كػلتاج سستبداؿ .
 -: Jمرحلة القياس 

 سػاكم  1ف ذا كاف فػ ؽ ال ػد عنػد النقاػة  Y1حيث نقيس ال د علد أط اؼ ملف صماـ السائ  
24 V  0 ساكم  2كعند النقاة V  ف ذا  عٍت أف الث موستاتTH  دراػة ر شػته منتوحػة فػ ذا كانػت

ح ارة غ فة الترب د م تنعه كالث موستات ميبوط علد الوضع الصحيح ف ذا  عٍت أف الث موستات تػالف 
فػػ ذا مل  عمػػ  صػػماـ السػػائ    ؽلرػػن تق  ػػب  V 24مسػػاك ا  2أمػػا إذا كػػاف فػػ ؽ ال ػػد عنػػد النقاػػة 

 ملػػػف ادلنػػػا مػػػن قلبػػػه ادلغناطيسػػػد فػػػ ذا اصلػػػذب دؿ علػػػد انػػػه  عمػػػ  ( دؿ علػػػد اف هنػػػاؾ مشػػػرلة يف
 . Y1الصماـ 

كالد   لالذك  انػه ؽلرػن قيػاس مقاكمػة الػدائ ة الر  ليػة لعػد اسػتبداؿ أحػد أا ػ ة الػتحرم   ػاز      
دؿ علػػػد كاػػػود احػػػًتاؽ يف أحػػػد ملنػػػات  Ω 0( فػػػ ذا كانػػػت ادلقاكمػػػة 4-3اإكميػػػًت كمػػػا لالشػػػر   

 اخل .…الرونتاكتورات أك ملنات الصمامات 
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وصي  التيار الر  م للدائ ة إف توصي  التيار الر  م يف مثػ  هػذ  كغلب أف  ستبدؿ قب  ت     
احلالة سيؤدم حتما لتلف عنص  التحرم الد د الذم مت استبداله إذا مل  بدؿ ملف الرونتػاكتور 

 أك ملف الصماـ أك السطاف الر  م احملًتؽ .

 (4-2الاكل )
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 اب انزابعانب
 خذيت أجهزة انتبزيذ انصغيزة
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 خدمة أجيزة التبريد الصغيرة
 

 مقدمة  4-1
تتم عمليات صيانة كإصةح أا  ة الترب د لنجاح إذا ركعد ذد د مراف العا  لا  قػة صػحيحة     

 -أا  ة الترب د إ  :كإذا اتبعت القواعد الننية الصحيحة يف الصيانة كادصةح كؽلرن تقسيم أعااؿ 
أعاػػػاؿ ك  ليػػػة كهػػػد تػػػ تبط مباشػػػ ة لػػػال ء الر ػػػ م العاطػػػ  مثػػػ  اليػػػاغط كر ػػػةم لػػػدء احل كػػػة  -1

. اخل من هذ  اإعااؿ علد سبي  ادلثاؿ س …كعنص  الوقا ة احل ارم كمرثنات البدء كالدكراف 
   -احلص  ما  لد :

 عدـ دكراف زل ؾ الياغط .  -
 زمنية صغَتة كتوقنه . دكراف زل ؾ الياغط لنًتة   -
 دكراف زل ؾ الياغط لصورة مستم ة لدكف توقف .   -
أعااؿ ميرانيرية كهد ت تبط لاإا اء ادليرانيرية ادلتح كة أكس كالثالتة ثانيا . فالياغط هو م ك   -2

  -هذ  اإعااؿ لواود احل كة لداصله كلرونه قلب الوحدة النال  كمن هذ  اإعااؿ ما  لد :
 لغلي لصماـ الا د كالسحب للياغط . عدـ إحراـ ا -
 صدكر أصوات ضوضاء عند دكراف الياغط .   -
أعاػػػاؿ لػػػدكرة الترب ػػػد فبػػػال غم مػػػن عػػػدـ كاػػػود أاػػػ اء متح كػػػة يف دكرة الترب ػػػد فػػػ ف هنػػػاؾ لعػػػ   -3

  -اإعااؿ اليت ختص دكرة الترب د مث  :
 فقداف كام  دل كب الترب د .  -1
 فقداف ا ء من م كب الترب د .  -2
 مية زائدة من م كب الترب د . كاود ك  -3
 انسداد عند سل ج ادلاسورة الشع  ة لالثلج .    -4
 انسداد دائم كغَت كام  .   -5
 انسداد دائم ككام  .   -6

 كالد   لالذك  أف اتباع القواعد الننية لصحيحة يف الصيانة كادصةح  يمن عدـ حدكث    
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 ة زمنية طو لة . أعااؿ يف أا  ة الترب د اليت أا  ت علي ا صيانة دلد
كلع  من كاقع التج لة العملد أف صيانة ثةاة إكؿ مػ ة ؼلتلػف عػن صػيانة ثةاػة سػبي صػيانت ا     

من قب  فالثانية ذتاج دل  د من العنا ة للتطلص من سػلبيات الصػيانة السػالقة مثػ  عػدـ نيافػة اللحػاـ 
التن  غ كالذم  نػتج عنػه كاػود رطولػة كالتأكسد الناتج عن اللحاـ لدكف غم  لالنيًتكاُت كعدـ اودة 

 لالدكرة كعدـ اودة الوصةت الر  لية . 
كضليط القارئ علما لأنػه يف لعػ  اإحيػاف ػلػدث ارتنػاع لدراػة احلػ ارة داصػ  حيػ  الترب ػد لػال غم     

مػػن عػػدـ كاػػود أعاػػاؿ يف ا ػػاز الترب ػػد سػػوم اسسػػتطداـ السػػي  مػػن قبػػ  ادلسػػتطدـ مثػػ  ترػػد س 
   ر لاإطعمة شلا  ػؤدم ل  ػادة احلمػ  احلػ ارم كالنػتح ادلترػ ر لأللػواب مػع كاػود اوانػات الثةاة كالن

 رد ئة . 
 Hermetic compressorsأعطال الضواغط المحكمة القفل  4-2

 (  ع ض أعااؿ اليواغط احملرمة القن  كط ؽ عةا ا . 1-4الدكؿ      
 (1-4الجدول )

 العالج  األسباب المحتملة  العطل 
اليػػػػػػػػػػػػػػػػػاغط س  بػػػػػػػػػػػػػػػػػدأ 
الػػػػػػػػػػػػدكراف كس  صػػػػػػػػػػػػػدر 

 3طنُت . 

 فتح يف الدائ ة الر  لية .  -1
 
 
 
 عنص  الوقا ة احل ارم منتوح   -2
 
 
 الث موستات منتوح .  -3
  

 تلف زل ؾ الياغط .   -4

رااػػػػػػػػع الوصػػػػػػػػةت الر  ليػػػػػػػػة  -1
كتأكػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػدـ كاػػػػػػػػػػود 
مص  ات زل كقة كس كصػةت 

 منروكة . 
انتيػػػػػ  حػػػػػىت  تحػػػػػ ر مث اعػػػػػد   -2

ار التشػػػغي  التشػػػغي  كقػػػس تيػػػ
   از اإميًت ذك الرماشة . 

افحػػػػص الث موسػػػػتات   اراػػػػع  -3
 ( .  6-10-2للنق ة 

 افحص ملنات الياغط   -4
 ( .  3-10-2  النق ة 
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 طرق اإلصالح  األسباب المحتملة  العطل 
اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغط س  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأ 
الػػػػػػػػػػػدكراف كدر صػػػػػػػػػػػوت 

طنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت .                
  

 توصيةت غَت صحيحة .  -1
 
 ا د منطن  .   -2
 

 
 مرثف لدء منتوح .   -3
 
ر شة ر ةم البدء غَت   -4

 مغلقة. 
 
 فتح يف ملنات البدء .   -5
 

 
 
 ضغط ط د عا  .   -6
 
 
 
 زرانة الياغط .  -7
 
 
 
 ضعف مرثف البدء .   -8

رااػػػػػػػػػػع التوصػػػػػػػػػػيةت الر  ليػػػػػػػػػػة  -1
 كتأكد من اود ا . 

قػػػػػػػػس ا ػػػػػػػػد اخلػػػػػػػػط الر ػػػػػػػػ م   -2
كحػػػػػػدد مرػػػػػػاف اطلنػػػػػػاض ال ػػػػػػد 

 كأزؿ أسباله . 
  النقػػػػػ ة اصتػػػػػرب مرثػػػػػف البػػػػػدء   -3

2-10-2  . ) 
افحػػص ر ػػةم البػػدء كاسػػتبدله   -4

-10-2إف لػػـ  اإمػػ    النقػػ ة 
5  . ) 

افحػػػػػػػػػػػص ملنػػػػػػػػػػػات اليػػػػػػػػػػػاغط   -5
كاسػػػتبدؿ اليػػػاغط إذا كػػػاف ذػػػا 

-2فػػػػػػػػتح أك زل كقػػػػػػػػة   النقػػػػػػػػ ة 
10-3  ) 

اعمػػ  علػػد إزالػػة أسػػباب ز ػػادة   -6
اليػػػػػػػػػػػػغط مثػػػػػػػػػػػػ  غلػػػػػػػػػػػػي أحػػػػػػػػػػػػد 
صػػػػػػػػػػػػمامات الاػػػػػػػػػػػػ د أك صػػػػػػػػػػػػ اف 

 السائ  . 
افحػػػػػػػػػػػػػػػص مسػػػػػػػػػػػػػػػتوم ال  ػػػػػػػػػػػػػػػت   -7

لاليػػػػاغط كزكد مسػػػػتوم ال  ػػػػت 
 6-4عند ثبوت نقصه   النق ة 

 . ) 
افحػص مرثػف البػدء كاسػتبدله   -8

-10-2إف لػػـ  اإمػػ    النقػػ ة 
2  . ) 
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 طرق اإلصالح األسباب المحتملة العطل
اليػػػػػػاغط  بػػػػػػدأ ك ػػػػػػدكر 
لا  قػػػػػػػػة مترػػػػػػػػ رة غػػػػػػػػَت 

 طبيعية . 

 ا د ادلصدر منطن  .  -1
 
 
 
 
 توصي  غَت صحيح .   -2
 
 
 يار ادلسحوب . ز ادة الت  -3
عنص  الوقا ة احل ارم ضعيف   -4

 . 
 
 مرثف الدكراف تالف .   -5
 

 الياغط م ران .  -6

قػػػس ا ػػػد اخلػػػط الر ػػػ م كأزؿ  -1
أسػػػػػػباب اطلنػػػػػػاض ال ػػػػػػد مثػػػػػػػ  
اسػػػػػػػػػػػػتبداؿ موصػػػػػػػػػػػػةت تغذ ػػػػػػػػػػػػة 
الوحػػػػػػػػدة لػػػػػػػػأص م ذلػػػػػػػػا مسػػػػػػػػاحة 

 مقاع اكرب . 
طالي لُت التوصػيةت الر  ليػة   -2

كالػػدائ ة الر  ليػػة  كاعمػػ  الػػةـز 
 . 

  و ة غَت ايدة للياغط .   -3
قػػػػس تيػػػػار التشػػػػغي  فػػػػ ذا كػػػػػاف   -4

عاد ػػػػػػا اسػػػػػػتبدؿ عنصػػػػػػ  الوقا ػػػػػػة 
 احل ارم . 

افحػػػػػص ادلرثػػػػػف كاسػػػػػتبدله إف   -5
 2-10-2لػػػػـ  اإمػػػػػ    النقػػػػػ ة 

 .) 
افحػػص مسػػتوم ال  ػػت كاعمػػ    -6

 الةـز . 
الياغط  بدأ كس  دكر 

 مث  نص  . 
 اطلناض ا د ادلصدر .                  -1
 
 ي  غَت صحيح . توص -2
 
 ر ةم البدء تالف . -3
 
 

 مرثف لدء تالف .

قػػس ا ػػد ادلصػػدر كحػػد مرػػاف  -1
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 العالج األسباب المحتملة العطل
 قص  مبلنات البدء أك الدكراف  -5 

 
 
 مرثف له قص  . -6
 
 ضغط ط د عا  .  -7
 
 زرانة الياغط .  -8

افحص ملنات زلػ ؾ اليػاغط    -5
( كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبدؿ  3-10-2النقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة 

 الياغط عن لـ  اإم  . 
افحػػػص مرثػػػف البػػػدء كاسػػػتبدله  -6

 (  2-10-2 إف ثبت تلنه   النق ة
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 العالج األسباب  المحتملة العطل
اضلنػػػػػػػػػػػػػػػاء أك كسػػػػػػػػػػػػػػػ  ماسػػػػػػػػػػػػػػػورة  -6 

 السحب . 
اسػػػػػػػتعدؿ ماسػػػػػػػورة السػػػػػػػحب أك  -6

أعػػػػد حلام ػػػػا مث إاػػػػ اء تن  ػػػػغ كإعػػػػادة 
 شحن لدكرة الترب د .  

يػػواغط احملرمػػة القنػػ  كأسػػباذا احملتملػػة كطػػ ؽ عةا ػػا كلعػػد أف تع فنػػا علػػد اإعاػػاؿ دلطتلنػػة لل    
 ااء الدكر دلقاء اليوء علد أسباب ارتناع دراة ح ارة الياغط ككذلا أسباب احًتاقه .  

  -ارتفاع درجة حرارة الضاغط :     
 هناؾ عدة أسباب تعم  علد ز ادة دراة ح ارة الياغط مث  :    

 اطلناض ا د التشغي  أك ارتناعه .  -1
 نقص شحنة الترب د .   -2
 ارتناع ضغط ط د الياغط .   -3
 كاود ز ت غَت كايف يف الياغط .   -4
 تس ب يف صماـ السحب .   -5
 النسبة لُت ضغط الا د / ضغط السحب عالية .   -6
  -احتراق الضاغط :    
 هناؾ عدة أسباب سحًتؽ الياغط مث  :     

 كاود رطولة كقاذكرات أك هواء داص  دكرة الترب د .  -1
 م كر تيار كبَت يف الياغط مع عدـ فص  أا  ة احلما ة .   -2
 اطلناض ا د التشغي   ؤدم إ  ارتناع دراة ح ارة الياغط .  -3
 نقص شحنة م كب الترب د اإم  الذم  ؤدم إ  ترب د سي  حمل ؾ الياغط .   -4
 ز ادة ضغط ط د الياغط .  -5

اليواغط حيث  ؤدم ارتناع ضغط ك عترب ز ادة ضغط ط د الياغط من أهم أسباب احًتاؽ     
الا د إ  ارتناع دراة ح ارة غاز الن  وف اخلارج من الياغط اإم  الذم  ؤدم إ  ز ادة التناعةت 
الريميائية فيتروف ك لوف كأكحاؿ كيف حالة كاود رطولة يف دكرة الترب د  تروف حام  اذليدركفلور ا 

هنيار ع ؿ زل ؾ الياغط كمع اسرتناع الشد د يف ك صبح ال  ت يف هذ  احلالة حاميد ك عم  علد ا
 دراة ح ارة الياغط ذ ؽ ملنات احمل ؾ   .                      
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كغلب احلذر من مةمسة ال  ت احملًتؽ إهنا قد تؤدم إ  ح كقات  يية شد دة ك ني  ارتداء     
ؽ كغلػػب أ يػػا عػػدـ استنشػػاؽ قنػػازات مااطيػػة ككػػذلا نيػػارات سػػةمة أثنػػاء اسػػتبداؿ اليػػاغط احملػػًت 

غػػاز الن  ػػوف اخلػػارج مػػن دكرة الترب ػػد سف رائحتػػه ترػػوف ك   ػػة اػػدا ك رػػوف سػػاما . كمػػا   اعػػد عػػدـ 
 السماح لل  ت لالسقوط لألرض ككضعه يف إناء زاااد ك روف رائحة الياغط احملًتؽ ك   ة ادا . 

سسػػتبداؿ اليػػاغط احملػػًتؽ لػػآص   كهنػػاؾ طػػ قتُت ؽلرػػن اسػػتطدام ما يف حالػػة اليػػواغط ادلتح قػػة    
  -اد د كعلا :

 ( . 5-4استطداـ م شحُت أحدعلا يف صط السحب كاتص  يف صط السائ    النق ة  -1
 ( .   5-4  النق ة  R-11تشايف دكرة الترب د لن  وف   -2
 ( .  5-4استطداـ م شح / رلنف احمل كات احملًتقة   النق ة   -3

 اؽ مرثف البدء كط ؽ عةا ا . (  ع ض أسباب احًت 2-4كالدكؿ      
 (0-4الجدول )

 العالج األسباب
قلػ  عػدد مػ ات لػدء اليػاغط  يػث س ت  ػػد  -1 ز ادة عدد م ات لدء الياغط .  -1

مػػ ة يف السػػاعة كؽلرػػن الػػتحرم يف ذلػػا  20عػػن 
 ل عادة ضبط الث موستات علد ل كدة عالية . 

البػػػدء لًتكيػػػب صػػػماـ قلػػػ  تيػػػار احلمػػػ  عنػػػد  -2 ز ادة مدة البدء .  -2
عػػدـ ذميػػ  لليػػاغط أك لػػدؿ ر ػػةم البػػدء عنػػد 
ثبػػػػػػػوت تلنػػػػػػػه أك ارفػػػػػػػع ا ػػػػػػػد ادلصػػػػػػػدر إذا ثبػػػػػػػت 

 اطلناضه .  
 استبدؿ ال  ةم .  -3 التحاـ ر شة ر ةم البدء .  -3
تأكػد مػن أف سػػعة ادلرثػف ادلسػتطدـ تاػػالي  -4 سعة ادلرثف غَت ماالقة للسعة ادلالولة .  -4

 ة . السعة ادلالول
 انف ادلرثف إذا كاف رطبا .   -5 قص  علد أط اؼ ادلرثف .   -5

 (  ع ض أسباب احًتاؽ مرثف الدكراف كط ؽ عةا ا . 3-4كالدكؿ       
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 (2-4الجدول )
 طرق العالج األسباب

 % 10قل  ا د ادلصدر  يث س    د عن  -1 ز ادة ا د ادلصدر .  -1
 من ال د ادلقنن للياغط . 

استطدـ مرثف له ا د تشغي  مساك ا  -2 ا د ادلرثف منطن  .  -2
   د تشغي  الياغط . 

 انف ادلرثف إذا كاف رطبا .  -3 قص  علد أط اؼ ادلرثف .  -3
 (  بُت أسباب احًتاؽ ر ةم البدء كط ؽ عةا ا . 4-4كالدكؿ      

 (4-4الجدول )
 العالج األسباب المتحملة

من  %10غلب أس    د ا د ادلصدر عن -1 ن  . ا د ادلصدر منط -1
 ا د تشغي  الياغط . 

من  %10غلب أس    د ا د ادلصدر عن  -2 ا د ادلصدر م تنع .  -2
 ا د تشغي  الياغط . 

لدؿ مرثف الدكراف لآص  له السعة ادلالولة  -3 مرثف دكراف غَت مناسب .  -3
 . 

  20ات البدء  يث س ت  د عن قل  عدد م   -4 عدد م ات لدء كثَتة .  -4
م ة يف الساعة ل عادة ضبط الث موستات علد 

 ل كدة عالية . 
 ثبت ال  ةم ايدا علد الياغط .  -5 اهت از ال  ةم .  -5

 
 استطدـ ال  ةم ادلناسب .  -6 ر ةم غَت مناسب .  -6

 (  بُت أسباب اطلناض ا د ادلصدر كط ؽ عةا ا . 5-4كالدكؿ      
 
 
 



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

117 
 

 (8-4الجدول )
 طرق العالج األسباب

ااذب مسمارم النيشة للطارج قلية  -1 تةمس غَت ايد لُت فيشة ال از كالرب  ة .  -1
 ل صبعيا .  

مساحة مقاع موصةت تغذ ة ال از غَت  -2
 مناسبة . 

 استبدذلا لأص ل ذلا مساحة مقاع أكرب .  -2

 لوصةت لصورة صحيحة. أعد عم  هذ  ا -3 كصةت غَت ايدة .  -3
 انق  لع  اإ اؿ للوا ُت اتص  ن .  -4 أ اؿ ك  لية زائدة علد الواه ادلستطدـ .  -4

كالد   لالذك  أف أهم أسػباب تلػف اليػاغط ميرانيريػا هػو عػودة سػائ  م كػب الترب ػد لليػاغط     
ات اليػػاغط كلنحػػص كذلػػا نتيجػػة ل  ػػادة شػػحنة م كػػب الترب ػػد اإمػػ  الػػذم  ػػؤدم إ  تلػػف صػػمام

صمامات الياغط تأكد من أف الدائ ة مشػحونة لالشػحنة الراملػة كس  واػد إنسػدادات يف الػدائ ة مث 
غاد ادلرثف لورقة ك توف كسحق التغَت يف ضغط صط سحب الياغط ف ذا مل  ػ داد اليػغط لسػ عة 

 داؿ الياغط .  عٍت هذا انه  واد صمامات تالنة لالياغط احملرم القن  ك ستلـ  ذلا  استب
 مشاكل دورة التبريد  4-3

لعػػ  أهػػم اإعاػػاؿ الناعػػة عػػن مشػػاك  يف دكرة الترب ػػد هػػو اطلنػػاض الترب ػػد كؽلرػػن ذد ػػد ادلشػػرلة     
 -ادلؤد ة إ  اطلناض الترب د لالا  قة التالية :

ت كهم  نوقف ال از مث نسمع صوت تدفي م كب الترب د داص  ملف ادلبط  كهناؾ ثةثة احتماس    
  -كما  لد :

مساع صوت عا  لتدفي م كب الترب د داص  ملف الترب د كيف هذ  احلالة غلب البحث عن كاود  -1
 تس لات لدكرة الترب د . 

انعػػداـ صػػوت تػػدفي م كػػب الترب ػػد لعػػدة دقػػائي مث  سػػمع صػػوت تػػدفي م كػػب الترب ػػد لعػػد   -2
  ة كهػذا  ل مػه اسػتبداؿ اجملنػف / ذلا فيروف من احملتم  كاود رطولة متجمدة يف اإنبولة الشع

 ادل شح كإعادة التن  غ كالشحن . 
انعػػداـ صػػوت تػػدفي م كػػب الترب ػػد يف هػػذ  احلالػػة توضػػع قماشػػة مبللػػة لادلػػاء السػػاصن علػػد   -3

اإنبولػػة الشػػع  ة فػػ ذا مسعػػت صػػوت تػػدفي دل كػػب الترب ػػد  رػػوف السػػبب كاػػود رطولػػة يف اإنبولػػة 
 نف / ادل شح  كإعادة التن  غ كالشحن . الشع  ة كهذا  ل مه استبداؿ اجمل
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أمػػػػا إذا مل تسػػػػمع صػػػػوت تػػػػدفي دل كػػػػب الترب ػػػػد غلػػػػب أف تبحػػػػث عػػػػن كاػػػػود انثنػػػػاءات حػػػػادة أك     
انبعااات يف ادلاسورة الشع  ة أك أم ماسورة أص م مث استبدؿ ال ء ادلنبعج مع إعادة التن  غ كالشحن 

من احملتم  ز ادة شحنة م كب الترب د أك نقص شػحنة أما إذا مل  رن هناؾ انبعااات كاضحة فيروف 
 م كب الترب د أك تلف الياغط   س  يخ م كب الترب د ( . 

كؽلرن ذد د مصدر ادلشرلة لقياس ضغط الا د كضغط السحب لاستطداـ عػدادات ضػغط مػع     
 بػػُت ( 1-4صػػمامات ثاقبػػة ككػػذلا قيػػاس تيػػار اليػػاغط لواسػػاة ا ػػاز أميػػًت ذك كماشػػة كالشػػر   

 ط  قة قياس ضغوط الا د كالسحب . 
  -حيث أن :

 6 ماسورة اخلدمة  1 الياغط 

 7 صماـ الثقب  2 ادلرثف 
 8 عداد قياس ضغط السحب  3 ادل شح / اجملنف 
 9 عداد قياس ضغط الا د  4 اإنبولة الشع  ة 

   5 ادلبط  

    

 
 (1-4الاكل )

     
 
 

 (1-4)الاكل 
ادلشػػرلة ادلتوقعػػة عنػػد ظػػ كؼ سلتلنػػة ليػػغوط لتشػػغي  مقارنػػة ليػػغوط التشػػغي   (  ػػة6-4كالػػدكؿ  

 الابيعية ككذلا تيار الياغط مقارنة لالتيار ادلقنن للياغط . 
 (6-4الجدول )

الضغط  الضغط العالي
 المنخفض

 الماكلة المتوقعة تيار الضاغط

 شحنة زائدة . عا  عا  عا 
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رة الترب د كغلب كاود هواء يف دك  عا  عادم عا 
 إعادة التن  غ كالشحن .

 تننيس ا ة اليغط العا  . منطن  منطن  منطن 

 تننيس ا ة اليغط ادلنطن  . منطن  منطن  عا 

عائي ا ة اليغط ادلنطن   منطن  منطن  عادم
  انبعاج يف صط اليغط ادلنطن (

 عائي لادلاسورة الشع  ة . طلن  منطن  عا 

(  عاد قيم ضغوط السحب كالا د ادلقاسة التق  بية لرة من الثةاات 7-4كالدكؿ      
عند دراات ح ارة  R-12كمربدات ادلاء اليت تستطدـ  R-12كالن   رات ادلن لية كاليت تستطدـ 

 سلتلنة .  

 (8-4الجدول )

درجة الحرارة 
 المحيطة 

o
C

 
ضغط طرد أجهزة الثالجات 

برادات الماء –الفريزرات –
bar 

ب الثالجات ضغط سح
 barوالفريزرات 

ضغط 
سحب 
برادات 
 الماء
bar 

درجة حرارة 
 حيز التبريد
-12 

o
C 

درجة حرارة 
 حيز التبريد
-18 

o
C 

15 5.29 
0.31 0.121 3 20 6.464 

25 7.498 
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 (8-4تابع الجدول )

درجة الحرارة 
 المحيطة 

o
C

 
ضغط طرد أجهزة الثالجات 

اء برادات الم–الفريزرات –
bar 

ضغط سحب الثالجات 
 barوالفريزرات 

ضغط 
سحب 
برادات 
 الماء
bar 

درجة حرارة 
 حيز التبريد
-12 

o
C 

درجة حرارة 
 حيز التبريد
-18 

o
C 

30 8.634 

0.31 .0.121 3 
35 9.878 

40 11.236 

45 12.717 

ث إ  ست دقائي كؽلرن علما لاف ضغط السحب كالا د  تعادؿ لعد توقف الياغط  وا  ثة    
 ( . 2-4فح  كناءة ضخ الياغط الًتددم لالا  قة ادلبينة لالشر   

                                             

 

 

 

 

 (0-4الاكل )       

  –حيث أن 

 T 6كصلة علد شر  ح ؼ  1 ماسورة اخلدمة 

 7 ص طـو  2 ماسورة الا د 

 8 عداد ضغط  3 ماسورة السحب 
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  9 ضاغط  4 قافي  معدو 

   5 صماـ  دكم 

ك تم إدارة الياغط دلدة س تتجاكز نصف دقيقة ك روف الياغط  5حيث  غلي الصماـ اليدكم     
  -الًتددم تالف يف هذ  احلاست :

 .  bar 10عدـ كصوؿ ضغط ط د الياغط إ  -1
 تيار الياغط أكرب من ادلقنن . -2
 اف الياغط . ػلدث ضوضاء عالية عند دكر -3
  نطن  ضغط الا د لس عة مبج د إ قاؼ الياغط . -4

  -كخبصوص اليواغط الدكارة فتروف تالنة نتيجة ل رانة ال  شة ادلن لقة للياغط إذا كاف :    
 ضغط السحب  ساكم ضغط الا د عند إدارة الياغط . -
 من التيار ادلقنن .  % 50تيار الياغط  ساكم  -

( 8-4لة دكرة الترب د مبج د دلس اإا اء ادلطتلنة لدكرة الترب د لاليد كالدكؿ  كؽلرن تشطيص حا    
  بُت دراات ح ارة اإماكن ادلطتلنة يف دكرة الترب د كادلشاك  ادلتوقعة يف ك  حالة . 
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 الدالئل المقترنة بالمشاكل المختمفة لدورات التبريد  4-3-1
  -لترب د كالدسئ  ادلقًتنة لر  مشرلة كهم كما  لد :فيما  لد ادلشاك  ادلطتلنة لدكرات ا    

    -فقدان كامل لمركب التبريد : -1
  -هناؾ عدة دسئ  لنقداف شحنة م كب الترب د كليا مث  :    

 دراة ح ارة ادلرثف تروف مساك ة لدراة ح ارة الغ فة .  -
 ارتناع دراة ح ارة ادلبط  كاقًتاله من دراة ح ارة الغ فة .   -
 في متقاع لسائ  الترب د عند سل ج ادلاسورة الشع  ة . صوت تد -
 اطلناض شدة التيار الر  م للياغط عن ادلعتاد .   -
 عم  الياغط لصنة مستم ة .   -
 -فقدان جزء مح مركب التبريد : -0

  -هناؾ عدة دسئ  لنقداف ا ء من م كب الترب د مث  :     
 ادلواود في ا ال از . دراة ح ارة ادلرثف تقًتب من دراة ح ارة الغ فة  -
ارتناع دراة ح ارة ادلبط  كتروف ثلج علػد اػ ء مػن ادلبطػ  فػ ذا مت إ قػاؼ ا ػاز الترب ػد مث أعيػد   -

تشغيله لعد ذكلاف الثلج ادلتروف علد ا ء من ملف ادلبط   تروف الػثلج علػد ننػس ادلرػاف مػن ملػف 
 ادلبط  . 

 اطلناض التيار الر  م للياغط عن ادلعتاد .   -
 تناع طنيف يف دراة ح ارة ادلاسورة الشع  ة عن ادلعتاد .   ار   -
عند كاود شي أك ثقػب صػغَت يف ا ػة الاػ د  ػنطن  اليػغط يف صػط الاػ د كالسػحب كؽلرػن   -

أف ػلدث صلطلة يف صط السحب . أما إذا كاد شي أك ثقب صغَت يف صط السحب   داد اليغط 
نيػػغاطه مػػع م كػػب الترب ػػد كيف هػػذ  احلالػػة سػػيعم  يف صػػط الاػػ د لػػدصوؿ اذلػػواء داصػػ  دكرة الترب ػػد كا

اليػاغط لصػنة مسػتم ة كػلػدث صلطلػة يف صػط السػحب كؽلرػن التأكػد مػن كاػود هػواء داصػ  دكرة 
الترب ػػد لقيػػاس ضػػغط الاػػ د اليػػاغط أثنػػاء توقنػػه مث قيػػاس دراػػة حػػ ارة ادلرثػػف كتعيػػُت دراػػة احلػػ ارة 

اػػات حػػ ارة دل كبػػات الترب ػػد فػػ ذا كانػػت دراػػة ادلقاللػػة ليػػغط طػػ د اليػػاغط مػػن اػػداكؿ اليػػغوط كدر 
 2احل ارة عند سل ج ادلرثف أق  لأكث  من 

o
C  عن دراة احل ارة ادلقاللة ليغط الا د دؿ علػد كاػود

 هواء لدكرة الترب د . 
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   -وجود كمية زائدة مح مركب التبريد : -2
ذكب هػػذا الػػثلج عنػػد عنػػد كاػػود كميػػة زائػػدة مػػن م كػػب الترب ػػد  ترػػوف ثلػػج علػػد صػػط السػػحب ك ػػ    

إ قػػػاؼ اليػػػاغط ك عػػػود سػػػائ  م كػػػب الترب ػػػد لليػػػاغط لعػػػدـ تبطػػػ  كػػػ  سػػػائ  م كػػػب الترب ػػػد الػػػداص  
للمبطػػػ  اإمػػػ  الػػػذم  ػػػؤدم إ  ارتنػػػاع صػػػوت اليػػػاغط عنػػػد إعػػػادة الػػػدكراف ك ػػػ داد التيػػػار ادلسػػػحوب 

مسػتم ة لػدكف للياغط عن ادلعتاد كتتلػف صػمامات اليػاغط الداصليػة كمػا أف اليػاغط  عمػ  لصػنة 
 توقف . 

   -انسداد جزئي بالمرشح / المجفف : -4
عند انسداد اػ ء مػن فتحػة ادل شػح / اجملنػف نتيجػة احػًتاؽ حبيبػات السػليرا ايػ  داصػ  ادل شػح     

لتع ض ا حل ارة عالية أثناء عملية اللحاـ فتتحوؿ من حبيبات إ  لودرة تسبب اسنسداد ال ئد دلط ج 
ةاة  ترػوف ثلػج علػد اجملنػف كاػ ء مػن ادلاسػورة الشػع  ة لػالق ب مػن اجملنػف اجملنف كعند تشغي  الث

ك نتج عن هذا اسنسداد ارتنع اليغط لادلرثف كز ادة التيار ادلسحوب للياغط مع عدـ كاود ترب ػد 
 لادلبط  . 

  -انسداد كامل بالماسورة الاعرية : -8
اإكسػػػاخ لػػػداص  ادلاسػػػورة أك لتع ضػػػ ا  نػػػتج اسنسػػػداد الرامػػػ  نتيجػػػة اللحػػػاـ السػػػي  أك لتجمػػػع      

سنثنػاء حػاد كيف هػػذ  احلالػة عنػد تشػػغي  اليػاغط ف نػه س  سػػمع صػوت سػ  اف م كػػب الترب ػد لػػادلبط  
ك  تنػػػػع اليػػػػغط لػػػػادلرثف ك ػػػػ داد التيػػػػار ادلسػػػػحوب إ  أف  نصػػػػ  عنصػػػػ  الوقا ػػػػة لليػػػػاغط ك توقػػػػف 

لادلصػدر الر ػ م كت تنػع دراػة ح ارتػه  الياغط مث ػلاكؿ الياغط الدكراف من اد ػد إذا تػ ؾ موصػة
لصػػػورة عاليػػػة اػػػدا كإذا تػػػ ؾ مػػػدة طو لػػػة علػػػد هػػػذا احلػػػاؿ ف نػػػه سػػػيحًتؽ إذا مل ػلػػػًتؽ عنصػػػ  الوقا ػػػة 

 احل ارم أكس . 
   -انسداد كامل بمواسير المبخر : -6

بطػػػ  ػلػػػدث انسػػػداد كامػػػ  مبواسػػػَت ادلبطػػػ  نتيجػػػة لترثيػػػف خبػػػار ادلػػػاء كذولػػػه إ  قاػػػ ات داصػػػ  ادل    
كتتجمػػػع هػػػذ  القاػػػ ات مػػػع مػػػ كر مػػػائع الترب ػػػد لػػػادلبط  لتصػػػبح قاػػػ ة كاحػػػدة ذات حجػػػم كبػػػَت كعنػػػد 
اطلناض دراة ح ارة ادلبط  ككصوله إ  دراة التجمد كتروف الثلج عليه ف ف هذ  القا ة تتجمد أ يا 

الترب ػػد  ك ػػ داد حجم ػػا نتيجػػة للتجمػػد كتغلػػي أحػػد مواسػػَت ادلبطػػ  شلػػا  ػػؤدم إ  توقػػف سػػ  اف م كػػب
لادلبط  كذكلاف الثلج من ساح ادلبط  ك ي  الياغط  عم  لنًتة معينة مث  توقػف نتيجػة ل  ػادة التيػار 
ادلسػػحوب كالنػػاتج عػػن ارتنػػاع اليػػغط لػػادلرثف ك عػػاكد اليػػاغط زلولػػة الػػدكراف ك نشػػ  إ  أف تػػذكب 

نػػػاض اليػػػغط لػػػادلرثف قاػػػ ة ادلػػػاء ادلتجمػػػدة داصػػػ  ادلبطػػػ  كتنػػػتح الا  ػػػي لسػػػ  اف م كػػػب الترب ػػػد كاطل
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كعندها  ستايع الياغط الدكراف ك عاكد الترب ػد ك ترػوف ثلػج علػد ادلبطػ  مث تتجمػد قاػ ة ادلػاء داصػ  
أحد مواسَت ادلبط  ك تر ر ما سبي كتعػ ؼ هػذ  اليػاه ة ليػاه ة تعػ ؽ ادلبطػ  كدزالػة هػذ  القاػ ة مػن 

الترب ػػد عنػػد احػػًتاؽ زلػػ ؾ اليػػاغط  ادلبطػػ  غلػػب غسػػ  ادلبطػػ  اامػػا كمػػا هػػو احلػػاؿ عنػػد تشػػايف دكرة
 ( .  5-4اراع للنق ة     R-12أك  R-11 لن  وف
  -تجمع األتربة والغبار علي مواسير المكثف : -8

عند عمع اإت لة كالغبار علد مواسَت ادلرثف  نطن  معدؿ اسنتقاؿ احل ارم مػن ادلرثػف لل ػواء     
اليػػغط شلػػا  ػػؤث  علػػد السػػعة الترب د ػػة أم ت تنػػع  احملػػيط فيػػ داد كػػة مػػن دراػػة حػػ ارة الترثيػػف ككػػذلا

دراة احلػ ارة داصػ  حيػ  الترب ػد كادلبطػ  ك  تنػع ضػغط كدراػة حػ ارة غػاز الن  ػوف اخلػارج مػن اليػاغط 
اإم  الذم  ؤدم ل  ادة التناعةت الريميائية ك تروف ك لوف كأكحػاؿ يف دكرة الترب ػد كيف حالػة كاػود 

 ام  اذليدركفلور ا الذم  ؤدمرطولة لدكرة الترب د  تروف ح
لتلف عازؿ زل ؾ الياغط ك عج  من احًتاؽ ملناته لذلا غلب تنييف ادلرثف من اإكساخ العالقة 

 له كاليت تعيي ح كة اذلواء الابيعية . 
   -االنخفاض الاديد في درجة حرارة الهواء المحيط : -5

 15عنػػد اطلنػػاض دراػػة حػػ ارة اذلػػواء احملػػيط عػػن     
o
C   ضػػغط ترػػاثف م كػػب الترب ػػد يف  ػػنطن

ادلرثف كمن مث ف ف كمية سائ  م كب الترب د الداصلة للمبط  عرب ادلاسورة الشع  ة ستروف اق  اإمػ  
 الذم  ؤدم سطلناض السعة الترب د ة ل از الترب د كارتناع دراة ح ارة حي  الترب د . 

    -زيادة النسبة المئوية للرطوبة في الهواء المحيط : -9
إف ز ػػادة النسػػبة ادلئو ػػة لل طولػػة يف اذلػػواء احملػػيط   ػػاز الترب ػػد  ػػؤدم لترػػاثف خبػػار ادلػػاء علػػد صػػط     

سػػحب اليػػاغط كهػػذا لػػن  ػػؤدم حلػػدكث مشػػرلة تػػذك  عػػدا أنػػه عنػػد إ قػػاؼ ا ػػاز الترب ػػد تتسػػاقط 
قاػ ات ادلػاء الذائبػة  مػن علػد صػط السػحب علػػد اإرض كدلنػع ذلػا  ػتم لػف صػط السػحب لشػػ  ط 

 .  عازؿ
 شحن وتفريغ أجيزة التبريد المحكمة القفل  4-4

ادلقصود لأا  ة الترب د احملرمة القن  هد أا  ة الترب د ادل كدة ليواغط زلرمة القن  كعادة هػذ      
 اإا  ة تروف م كدة مباسورة شع  ة كعنص  ادد . 

 (  بُت كينية عم  تن  غ كشحن لالغاز .  3-4كالشر       
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  -:حيث أن 
 6 ع ي   عدادات القياس  1 الياغط 

 7 ضاغط قدمي  ستطدـ كميطة تن  غ  2 ادلرثف
 8 ميطة تن  غ  3 اجملنف / ادل شح 

 9 اساوانة مدراة  4 ادلاسورة الشع  ة 

 10 أساوانة عاد ة للن  وف  5 ادلبط  

 
 (2-4الاكل )

  -خطوات التفريغ :    
من الياغط لاستطداـ زراد ة القاع أك سرينة  Cm 10د اقاع ماسورة صدمة الياغط علد لع -1

 قاع ادلواسَت كانتي  حلُت ص كج ك  الشحنة للطارج . 
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استطدـ اساوانة مدراة أك اساوانة ف  وف عاد ة يف الشػحن كاسػتطدـ ميػطة تن  ػغ ايػدة أك   -2
حن ككصػػ  ضػاغط قػدمي يف التن  ػغ كاسػتطدـ ع يػ   عػػدادات القيػاس دلتالعػة عمليػة التن  ػغ كالشػ

 ( . 3-4هذ  العناص  مع دكرة الترب د لالا  قة ادلبينة لالشر   
لتج يػػػ   عػػػدادات القيػػػاس مث شػػػغ  ميػػػطة التن  ػػػغ حػػػىت تصػػػبح قػػػ اءة عػػػداد  Bافػػػتح الصػػػماـ   -3

كػلتػاج ذلػا حػوا  نصػف سػاعة  bar 1–أك (   Inch Hg 15-   حػوا   LOاليغط ادل كػب 
 تق  با . 

لتج يػػ ة عػػدادات القيػػاس  كانتيػػ   Bميػػطة التن  ػػغ كاغلػػي الصػػماـ افصػػ  التيػػار الر ػػ م عػػن   -4
  -رلع ساعة فيحدث أحد اسحتماست التالية :

( كهػذا  عػٍت كاػود خبػار مػاء يف  Inch Hg 15-أم      bar 0.5–ارتنػاع ضػغط الػدكرة حلػوا   -أ
 .  3الدكرة كاف الدكرة ذتاج دعادة تن  غ ل عادة النقاة 

أك أكثػ  كهػذا  عػٍت كاػود تننػيس لالػػدكرة كيف  bar 0كرة الترب ػد ليصػبح حػوا  ارتنػاع ضػغط د -ب
 .  4ك3 2ك1( مث ك ر النقط  9-2هذ  احلالة غلب كشف مراف التس  ب كحلامه   اراع للنق ة 

 كهذا  عٍت أف الدكرة سليمة كصالية من خبار ادلاء .  LOعدـ تغَت ق اءة عداد اليغط  -ج
ه ؽلرػػػن اسػػػتطداـ ضػػػاغط قػػػدمي يف اصتبػػػار التننػػػيس يف اإمػػػاكن الافػػػة كذلػػػا كعػػػدر ادشػػػارة انػػػ    

ككشف مراف التننػيس لاسػتطداـ ادلػاء  bar 10لتوصي  صط الا د له لدكرة الترب د كرفع اليغط إ  
كالصػػالوف . علمػػا لػػاف هػػذ  الا  قػػة س  نيػػ  اسػػتطدام ا يف اإمػػاكن ال طبػػة إهنػػا تػػؤدم إ  دصػػوؿ 

كرة الترب د اإم  الذم  ؤدم إ  تلف اجملنف / ادل شح الد د قب  استطدامه كتع ض ال طولة داص  د
دكرة الترب د دلشاك  فيمػا لعػد كعلػد كػ  حػاؿ فػ ف كشػف مرػاف التننػيس لاسػتطداـ النيًتكاػُت  عتػرب 

 احل  اإمث  يف  يع اإحواؿ .  
  -خطوات الاحح بالغاز :    
ز إمػا لاسػػتطداـ أسػاوانة مدراػة كذلػا لاسػتطداـ الصػماـ العلػػوم ؽلرػن شػحن دكرة الترب ػد لالغػا    

 الةراعد لةساوانة أك لاستطداـ اساوانة ف  وف عاد ة . 
  -أوال الاحح بالغاز تبعا للوزن باستخدام االسطوانة المدرجة :    

  وص  ص طـو الشحن ذات الصماـ الةراعد اإ   مع الصماـ الةراعد العلوم لةساوانة مث -1
  يغط علد إل ة الا ؼ الثاو خل طـو الشحن دص اج اذلواء ادلواود يف ص طـو الشحن . 
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 ػػػدار الغػػػةؼ البةسػػػتيرد ادلػػػدرج إسػػػاوانة الشػػػحن حػػػىت  نابػػػي اخلػػػط ادرشػػػادم لةسػػػاوانة   -2
ادلدراة مع صػط اليػغط ادلقالػ  ليػغط عػداد ضػغط اسسػاوانة ادلدراػة ك ػتم ذد ػد كزف شػحنة 

 دة داص  اسساوانة ادلدراة . الترب د ادلواو 
  وص  ص طـو الشحن مع النتحة اليمٍت لتج ي ة عدادات القياس .  -3
لتج يػػ   عػػدادات اسصتبػػار مث نػػد   ا ػػاز الترب ػػد فينتقػػ  غػػاز م كػػب  A نػػتح مقػػب  الصػػماـ   -4

ة الترب ػػد إ  دكرة الترب ػػد كيف ننػػس الوقػػت غلػػب م اقبػػة كزف م كػػب الترب ػػد داصػػ  اسسػػاوانة ادلػػدر 
كمبجػػ د نقػػص كزف م كػػب الترب ػػد ادلواػػود يف اسسػػاوانة ادلدراػػة لػػالوزف ادلالػػوب شػػحنه يف دكرة 

 لتج ي ة عدادات القياس .  Aالترب د  تم غلي الصماـ 
 ػػػتم اليػػػغط ل راد ػػػة الرػػػبس علػػػد مػػػدص  صدمػػػة اليػػػاغط لعػػػد الوصػػػلة الػػػيت أعػػػدد ا لوصػػػػ    -5

اليػاغط كمرػػاف اليػغط ل راد ػة الرػػبس  اليػاغط مػع ص طػـو الشػػحن كعػادة ترػوف ادلسػػافة لػُت
مث  قاػػع لػػاقد الوصػػلة ل راد ػػة قاػػع كلعػػد ذلػػا  ػػتم حلػػاـ هنا ػػة ماسػػورة اخلدمػػة  Cm 10حػػوا  

كذلا أثناء دكراف ا از الترب د مث لعد ذلا  ػتم فػا زراد ػة الرػبس مػن مراهنػا كتقو ػة ادلربػوس 
 ادلاء البارد مث  تم إ قاؼ ال از الترب د . لاللحاـ   مث لعد إااـ اللحاـ  تم ترب د أماكن اللحاـ ل

 غل م اصتبار تس  ب علد أماكن اللحاـ لةطمئناف علد عدـ كاود تس  ب .   -6
  -ثانيا الاحح بالغاز تبعا لضغط السحب أو تيار الضاغط :    
(  bar 0تستطدـ اسساوانة العاد ػة عػادة يف الشػحن مبعلوميػة ضػغط السػحب كالػذم  سػاكم       
 18–اس إذا كانػػت دراػػة حػػ ارة الن  ػػ ر الصػػغ ل مقػػ

o
C  كذلػػا يف حالػػة الثةاػػات ادلن ليػػة ككػػذلا

( مقػػاس يف حالػػػة مػػربدات ادلػػاء أك   ػػتم قيػػاس التيػػػار  bar 3الن  ػػ رات ال أسػػية كاإفقيػػة ك سػػاكم   
 لػد ادلسحوب لالياغط لواسػاة ا ػاز أمبػًت ذك كماشػة إذا كػاف التيػار ادلقػنن لليػاغط معلػـو كفيمػا 

    -صاوات الشحن :
 وصػػ  ص طػػػـو الشػػحن مػػػع اسػػػاوانة الن  ػػوف مث  ػػػتم فػػتح صػػػماـ أسػػػاوانة الن  ػػوف أثنػػػاء ص طػػػـو  -1

الشػػػحن مػػػع ادلػػػدص  اإؽلػػػن لتج يػػػ   عػػػدادات القيػػػاس كذلػػػا دصػػػ اج اذلػػػواء ادلواػػػود يف ص طػػػـو 
 الشحن . 

   bar 0 الوصوؿ إ  لتج ي   عدادات القياس ك تم تشغي  ا از الترب د حلُت A نتح الصماـ   -2
   مربدات ماء ( أك كصوؿ تيار الياغط للتيار ادلقنن له .  bar 3ثةاات كف   رات ( أك 

 تر ر اخلاوة اخلامسة كالسادسة يف ط  قة الشحن مبعلومية الوزف .   -3
  -:  SANYOوفيما يلي مراحل استبدال ضاغط لثالجة منزلية مح إنتاج شركة  
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 (.  4-4ظ ادلثبتة لغااء ر ةم البدء مث ان ع ر ةم البدء   الشر  ان ع ادلسامَت القةكك  -1

 
 (4-4الاكل )

 (8-4الاكل )
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 ( . 5-4افص  ر ةم البدء كعنص  الوقا ة احل ارم من أط اؼ الياغط القدمي   الشر   -2

 (6-4الاكل )
 ( .    6-4اقاع ماسورة صدمة الياغط القدمي خل كج م كب الترب د من الياغط   الشر   -3
 ( . 7-4استطدـ لورم اللحاـ لنص  نقاط حلاـ الياغط القدمي كما لالشر   -4

 (8-4)الاكل 
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ان ع ل اغد الًتكيػب اإرلعػة الػيت تثبػت اليػاغط القػدمي مث انػ ع اليػاغط مػن حامػ  اليػاغط كمػا  -5
 ( . 8-4لالشر   

 (5-4الاكل )
  واد يف ك تونة الياغط الد د   إف كالذم  Sاحلم لالنحاس ماسورة السحب علد شر   -6

كاػدت ( كماسػػورة صػػط اخلدمػػة كالػػذم قا هػػا 
4
لوصػػة مػػع اليػػاغط كركػػب ركػػائ   10لوصػة كطوذلػػا  1

 ( . 9-4الياغط القدمي مع الياغط الد د كما لالشر   

 (9-4الاكل )
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 شح مث احلم صط السحب كأنبػوب ضع الياغط الد د فوؽ حام  الياغط مث غَت اجملنف / ادل -7
 ( . 10-4التن  غ كما لالشر   

 (12-4)الاكل 
 ( .11-4ثبت الياغط مع حام  الياغط لاستطداـ ل اغد التثبيت اإرلعة كما لالشر   -8

 (11-4)الاكل 



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

132 
 

أدصػػ  ر ػػػةم البػػػدء يف مرانػػه ككصػػػ  أط افػػػه مػػع اليػػػاغط مث غاػػػد ر ػػةم البػػػدء كعنصػػػ  كقا ػػػة  -9
ف نػػه س  سػػتطدـ   PTCاػػاء ر ػػةم البػػدء علمػػا لأنػػه يف حالػػة اسػػتطداـ ر ػػةم لػػدء نػػوع اليػػاغط لغ

 ( . 12-4عنص  كقا ة ح ارم كما لالشر   

 (10-4الاكل )
  A , Bع م عملية تن  غ كذلا لنتح الصماـ اليدكم مث فتح الصمامات  – 10

ميػػػطة التن  ػػػغ ك ػػػتم  ك وصػػػ  التيػػػار الر ػػػ م مػػػع Gauge Manifoldلتج يػػػ   عػػػدادات القيػػػاس 
–إ   LOتشغي  ميطة التن  غ دلدة تص  إ  عش كف دقيقة حىت  ص  ضغط عداد اليغط ادل كب 

يف هذ  احلالة ننص  التيار الر  م عػن ميػطة التن  ػغ كنغلػي الصػماـ  bar 1-لوصة زئبي أك  29.6
س ػلػػدث تغػػَت  لتج يػػ   عػػدادات القيػػاس كننتيػػ  رلػػع سػػاعة حػػىت A , Bاليػػدكم ككػػذلا الصػػماـ 

لليػػغط كهػػذ  احلالػػة تعػػٍت أف الػػدكرة صاليػػة مػػن ادلػػاء كسػػليمة كس  واػػد تسػػ لات صػػةؼ ذلػػا ترػػ ر 
 ( من اد د كهرذا . 10اخلاوة  

 ػػدار الغػػةؼ البةسػػتيرد سسػػاوانة الشػػحن حػػىت  نابػػي اخلػػط ادرشػػادم لةسػػاوانة ادلدراػػة  -11
لتج يػ    Bاسساوانة ادلدراة مث  نتح مقب  الصػماـ ك تم ذد د كزف الشحنة الترب د ادلواودة داص  

عدادات القياس فينتق  سػائ  م كػب الترب ػد إ  دكرة الترب ػد كيف ننػس الوقػت غلػب م اقبػة كزف م كػب 
الترب ػػػد داصػػػ  اسسػػػاوانة ادلدراػػػة كمبجػػػ د نقػػػص م كػػػب الترب ػػػد ادلواػػػود يف اسسػػػاوانة ادلدراػػػة لػػػالوزف 
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لتج يػ   عػدادات اسصتبػار مث  ػتم اليػغط ل راد ػة  Bد  تم غلي الصػماـ ادلالوب شحنه يف دكرة الترب 
مػن اليػاغط مث  قاػع لػاقد الوصػلة ل راد ػة  Cm 10الرػبس علػد مػدص  صدمػة اليػاغط علػد لعػد 

قاع مث  تم اسنتيار عش  دقائي علد اإق  حىت  تبط  سائ  م كب الترب د يف اليػاغط مث لعػد ذلػا 
لعػد نػ ع زراد ػة  -ـ هنا ة ماسورة اخلدمػة مث لعػد ذلػا تقو ػة مرػاف الرػبس  دار الياغط كنبدأ يف حلا

لاللحػػاـ مث ترب ػػد أمػػاكن اللحػػاـ لادلػػاء ك ػػتم فحػػص التسػػ ب يف دكرة الترب ػػد لةطمئنػػاف علػػد  -الرػػبس
 عدـ كاود تس ب . 

 SANYO(  بُت كينية عم  تن  غ كشحن لثةاة لباب كاحد من إنتاج ش كة 13-4كالشر       
   . 

 شحن وتفريغ أجيزة التبريد المزودة بمجفف / مرشح بمدخمين  4-4-1
لع  أا  ة الترب د ادلن لية تروف م كدة مبجنف / م شح م كد مبدصلُت أحدعلا  وص  مع ادلرثف كالثاو     

نف / (  بُت كينية التن  غ كالشحن لالسائ  لدكرة ترب د م كدة مبج14-4 ستطدـ أثناء التن  غ . كالشر   
 م شح مبدصلُت . 

(12-4)الاكل   
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  -حيث أن : 

 6 ع ي   عدادات اسصتبار  1 الياغط 

 7 ضاغط قدمي  2 ادلرثف 

 8 ميطة تن  غ  3 م شح / رلنف مبدصلُت 

 9 أساوانة مدراة  4 ماسورة شع  ة 

 R12 10اساوانة ف  وف  5 مبط  

    

(14-4)الاكل   
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  -خطوات التفريغ : 
 مع ادلدص  اإكسط لتج ي   عدادات اسصتبار .  7 أك الياغط القدمي 8توص  ميطة التن  غ  -1
لتج يػ   عػدادات اسصتبػار مث شػغ  ميػطة التن  ػغ حػىت  Bكالصػماـ  A نتح كة مػن الصػماـ   -2

ك سػػتم  ذلػػا حػػوا   bar 1–( أك  Inch Hg 29.6-مسػػاك ة     LOتصػػبح قػػ اءة عػػداد 
 نصف ساعة . 

صػماـ اليػدكم ادلوصػ  مبيػطة التن  ػغ كننتيػ   نص  التيار الر  م عن ميطة التن  غ ك غلػي ال  -3
  -رلع ساعة كهناؾ ثةثة احتماست :

( لوصة زئبي كهذا  عٍت كاود  Inch Hg 15-أم    bar 0.5–ارتناع ضغط دكرة الترب د حلوا   -أ
 .  3 2 1خبار ماء يف دكرة الترب د كلذلا غلب إعادة التن  غ لتر ار اخلاوات 

أك اكػػرب كهػذا  عػػٍت كاػػود تننػيس لػػدكرة الترب ػػد كضلتػػاج  bar 0رب ػػد حلػوا  ارتنػاع ضػػغط دكرة الت -ب
 ( .  9-2لرشف مراف التننيس كحلاـ مراف التننيس   اراع للنق ة 

 كهذا  عٍت أف الدكرة سليمة كصالية من خبار ادلاء .  LOعدـ تغرب ق اءة عداد اليغط  -ج
  قػػة التن  ػػغ الثةثػػد يف حالػػة كاػػود رطولػػة داصػػ  كالػػد   لالػػذك  أف لعػػ  فػػٍت الترب ػػد  نيػػلوف ط    

مث  سػمح لػدصوؿ الن  ػوف  bar 1–دكرة الترب ػد حيػث  سػمح لعمػ  صلطلػة لػدكرة الترب ػد كصػوس إ  
ك ر ر ذلػا ثػةث مػ ات كلػذلا  رػوف قػد مت الػتطلص اامػا مػن  bar 0لدكرة الترب د كصوس ليغط 

 ال طولة يف دكرة الترب د . 
   -ح بالسائل :خطوات الاح    
تسػػػتطدـ اسسػػػاوانة ادلدراػػػة عػػػادة يف الشػػػحن عنػػػد معلوميػػػة الػػػوزف كفيمػػػا  لػػػد صاػػػوات الشػػػحن     

  -مبعلومية الوزف :

 وص  ص طـو الشحن مػع الصػماـ السػنلد سسػاوانة الن  ػوف ادلدراػة مث  نػتح صػماـ اسسػاوانة  -1
عدادات اسصتبار كذلا دصػ اج ادلدراة أثناء توصي  ص طـو الشحن مع ادلدص  اإؽلن لتج ي   

 اذلواء ادلواود يف ص طـو الشحن . 
 ػػدار الغػػةؼ البةسػػتيرد ادلػػدرج سسػػاوانة الشػػحن ادلدراػػة حػػىت  نابػػي مػػع اخلػػط ادرشػػادم   -2

لةسػاوانة ادلدراػػة مػػع صػط اليػػغط ادلقالػػ  ليػغط عػػداد ضػػغط اسسػاوانة ادلدراػػة ك ػػتم ذد ػػد 
 ص  اسساوانة ادلدراة . كزف شحنة م كب الترب د ادلواودة دا
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مغلػػي فينتقػػ   Aلتج يػػ ة عػػدادات القيػػاس مػػع احملافيػػة علػػد الصػػماـ  B نػػتح مقػػب  الصػػماـ   -3
سػػػػائ  م كػػػػب الترب ػػػػد إ  دكرة الترب ػػػػد كيف ننػػػػس الوقػػػػت  ػػػػتم م اقبػػػػة كزف م كػػػػب الترب ػػػػد داصػػػػ  

راػػة لقيمػػة الػػوزف اسسػػاوانة ادلدراػػة كمبجػػ د نقػػص كزف م كػػب الترب ػػد ادلواػػود يف اسسػػاوانة ادلد
 Bادلالػػػوب شػػػحنه يف دكرة الترب ػػػد  غلػػػي الصػػػماـ السػػػنلد لةسػػػاوانة ادلدراػػػة مث  غلػػػي الصػػػماـ 

لتج يػػ   عػػدادات القيػػاس كقػػد  لػػـ  اإمػػ  أثنػػاء الشػػحن لسػػائ  م كػػب الترب ػػد مػػن مػػدص  صدمػػة 
ن ذقيي الياغط أثناء توقف الياغط أف  روف ضغط الن  وف داص  اساوانة الن  وف عاليا كؽلر

ذلا لوضع اساوانة الن  وف ادلدراة الغَت م كدة لسػطاف ك ػ م داصػ  حػوض شللػوء لادلػاء دراػة 
 40حػ ارة 

o
C  أمػا إذا اسػتطدمت اسػاوانة مدراػة مػ كدة لسػطاف ك ػ م فػيمرن ز ػادة اليػغط

 .   bar 3داص  اسساوانة لتوصيل ا مباش ة لالتيار الر  م كصوس لليغط ادلالوب كليرن 
كلعد اسنت اء مػن الشػحن لالسػائ  لػالوزف ادلالػوب ننتيػ  عشػ  دقػائي إ  رلػع سػاعة حػىت  تبطػ      

 سائ  الن  وف داص  الياغط مث نقـو لتشغي  ا از الترب د .
من لدا ت ا  Cm 10 تم ضغط ط ؼ مدص  صدمة شحن الياغط ل راد ة الربس لعد حوا   -4

وصلة الشحن كاليت أعدد ا كلعد ذلا تلحم هنا ة مث قاع ال ء ادلتبقد يف ادلاسورة اخلاصة ل
 ادلاسورة مث ت فع زراد ة الربس من مراهنا ك قوم مراف الربس لاللحاـ .  

للحاـ مدص  صدمة ادل شح / اجملنف ك ةحق أننا استطدمنا كة من  4تر ر ننس اخلاوة   -5
 ستطدـ إس مدص  مدص  صدمة الياغط كمدص  صدمة ادل شح / اجملنف يف التن  غ كلرن مل 

 صدمة الياغط يف الشحن .
 غل م اصتبار تس  ب علد أماكن اللحاـ لةطمئناف علد عدـ كاود تس  ب .   -6

 (  بُت ط  قة تن  غ دكرة الترب د  دكف ميطة كالشحن لالسائ  . 15-4كالشر       
  -حيث أن :

 5 مبط   1 الياغط 
 6 ع ي ة عدادات اصتبار  2 ادلرثف 

 7 صماـ  دكم  3 نف مبدصلُت م شح / رل

 8 صماـ  دكم  4 ماسورة شع  ة 
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 -خطوات التفريغ بدون مضخة تفريغ :
مث صػػػػماـ اسسػػػػاوانة  7كافػػػػتح الصػػػػماـ اليػػػػدكم  6لتج يػػػػ   عػػػػدادات القيػػػػاس  Bافػػػػتح الصػػػػماـ  -1

فػػػػع ضػػػػغط ادلدراػػػػة فينتقػػػػ  سػػػػائ  م كػػػػب الترب ػػػػد مػػػػن اسسػػػػاوانة ادلدراػػػػة إ  اليػػػػاغط كؽلرػػػػن ر 
 40اسسػاوانة ادلدراػة لتسػطين ا يف صػ اف مػاء دراػة ح ارتػه 

o
C  أك لتوصػي  سػطاف اسسػاوانة

كصػماـ  7لعدها نغلػي الصػماـ  bar 3.5ادلدراة مع ادلصدر الر  م إ  أف  ص  اليغط إ  
 كنبحث عن التس  ب يف الدائ ة .  Bاسساوانة ادلدراة مث نغلي الصماـ 

(18-4)الاكل   
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 A ب يف دكرة الترب د نقـو لتشغي  الياغط مع فتح كة من الصماـ يف حالة عدـ كاود تس   -2
للوصوؿ ليغط تن  غ يف صط السحب  ص  إ   8كالصماـ اليدكم  6لتج ي   عدادات القياس 

 تق  با .  bar 1–لوصة زئبي أم  – 29.6
مػن مث  عاد شػحن دكرة الترب ػد لنػتح كػة  8كالصماـ  Bنوقف الياغط كنغلي كة من الصماـ   -3

كصػػػماـ السػػػائ  لةسػػػاوانة ادلدراػػػة حػػػىت  صػػػ  اليػػػغط يف دكرة الترب ػػػد  7كالصػػػماـ  Bالصػػػماـ 
 كصماـ السائ  لةساوانة ادلدراة .  7كالصماـ  Bمث  غلي كة من الصماـ  bar 0.35حلوا  

 .  2تر ر اخلاوة   -4
 .  3تر ر اخلاوة   -5
 .  1تربس كصلة صدمة ادل شح / اجملنف مث تر ر اخلاوة   -6
مػػع تشػػغي   8كالصػػماـ  Aيف حالػػة عػػدـ كاػػود تسػػ  ب يف دكرة الترب ػػد ننػػتح كػػة مػػن الصػػماـ   -7

 .  8كالصماـ  Aمث توقف الياغط كتغلي كة من الصماـ  bar 0الياغط كصوس ليغط 
  -خطوات الاحح :    
 س ختتلف عن صاوات الشحن ادلتبعة يف احلالة السالقة .      
 قة تن  غ كشػحن أا ػ ة الترب ػد ادلػ كدة مبجنػف / م شػح مػ كد مبػدص  (  بُت ط  16-4كالشر       

 .  KELVINATOR , INCصدمة تبعا لتوصيات ش كة 
   -حيث أن :

 2 كصلة تيه   1 ادلبط  
 4 عداد اليغط العا   3 عداد اليغط ادل كب 

 6 صماـ  دكم  5 ع ي   عدادات اليغط 

 8 حلتُت ميطة تن  غ م   7 اساوانة مدراة مسطنة 

 10 الياغط  9 ادلرثف 

 12 م شح / رلنف مبدص  صدمة  11 كصلة س  عة 
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 (16-4الاكل )

 استبدال الضواغط المحروقة   4-5
عنػد اسرتنػػاع الشػد د يف دراػػة حػػ ارة اليػاغط ذػػًتؽ ملنػات زلػػ ؾ اليػػاغط يف هػذ  احلالػػة غلػػب     

دم إ  ح كقػػػات  يػػية شػػد دة ك نصػػح لارتػػػداء احلػػذر مػػن مةمسػػة ز ػػت اليػػػاغط احملػػًتؽ إهنػػا تػػؤ 
قنػػازات مااطيػػة ككػػذلا نيػػارات سػػةمة أثنػػاء اسػػتبداؿ اليػػاغط احملػػًتؽ كغلػػب عنػػب استنشػػاؽ غػػاز 

 الن  وف اخلارج من اليواغط احمل كقة إف رائحته ك   ة ادا ك روف ساما . 
إرض لػػػ   وضػػػع يف إنػػػاء كعنػػػد قاػػػع مواسػػػَت دكرة الترب ػػػد غلػػػب احلػػػذر مػػػن سػػػقوط ال  ػػػت علػػػد ا    

 صاراد . 
 -كعند استبداؿ الياغط احملًتؽ تتبع أحد الا ؽ اتتية :    
   -الطريقة األولي :    

 تنص  الدائ ة الر  لية عن زل ؾ الياغط .  -1
 ( . 17-4ترس  كصلة صدمة الياغط دص اج غاز الن  وف كما لالشر     -2
 الدكرة ك نص  الياغط احملًتؽ . ترس   يع مواسَت الياغط احملًتؽ ادلتصلة ل  -3
 ترس  ماسوريت اجملنف / ادل شح القدمي .   -4
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 ستبدؿ كة من الياغط احملًتؽ لآص    -5
 اد د ككذلا اجملنف / ادل شح لآص  اد د . 

(  4-8ع م عملية شحن كتن  ػغ   النقػ ة   -6
 . 
 تدار الوحدة دلدة  ـو كام  .   -7
           ترس  ماسوريت اجملنف / ادل شح           -8

 ك ستبدؿ لآص  اد د .
 (18-4الاكل )                   ع م عملية شحن كتن  غ م ة ثانية .   -9
  -الطريقة الثانية :     

 يف الا  قة اإك  .  4 3 2 1تر ر اخلاوات  -1
 ستبدؿ الياغط احملًتؽ لآص  اد د ك  كب م شح / رلنف يف صط السحب  ناسب قا    -2

(  بُت 18-4ادة  روف من النوع التجارم كآص  يف صط السائ  كالشر   مواسَت صط السحب كع
 شر  دكرة الترب د لعد ت كيب الياغط الد د كادل شحات /اجملننات . 

  -حيث أن :
 1 ادلرثف 

 2 م شح صط السائ  
 4 ادلاسورة الشع  ة 

 4 ادلبط  

 5 م شح صط السحب   م شح عارم (

 6 الياغط 

  -لثالثة :الطريقة ا    
 يف الا  قة اإك  .  3 2 1تر ر اخلاوات  -1
يف تشايف دكرة الترب د إنه أفيػ  ادلػذ بات للًتسػبات الشػمعية  R11استطدـ اساوانة ف  وف   -2

 ( . 19-4كالةتينية كما لالشر   
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 (15-4الاكل )                        -حيث أن :
 5 كصلة شحن كتن  غ  1 ادلرثف 

 6 إناء عميع اخلوارج  2  شح القدمي اجملنف / ادل
   3 ادلاسورة الشع  ة 

   R11 4اساوانة ف  وف 

يف صػورة سػائلة حيػث انػه  R-11لا د  يع زلتو ات الدكرة كؼل ج  R-11ك نتح صماـ اساوانة     
 24  غلػػد عنػػد دراػػة حػػ ارة 

o
C  ك ػػتم عميػػع

اخلػػػػػػػػارج مػػػػػػػػن دكرة الترب ػػػػػػػػد يف كعػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػناؼ 
يف لػػادئ اإمػػ  سػػتط ج ال  ػػوت  كسػػتةحق انػػه

كلرػن سػ عاف مػا  R-11كاإ ػاض شلت اػة مػع 
 صبح صط اليغط نيينا يف هذ  احلالة نرػوف 
قد ختلصنا ااما من ال  وت كاإ اض ادلواػودة 

 يف الدائ ة كالناعة عن احًتاؽ الياغط .                       
 (19-4الاكل )           داص  R-11كالد   لالذك    أف ضغط الن  وف 

 R-11 تم كضع اساوانة الن  وف  R-11اساوانته  روف عادة مساك ا لليغط الوم كل  ادة ضغط  
 50يف حػػػوض شللػػػوء لادلػػػاء السػػػاصن عنػػػد دراػػػة حػػػ ارة 

o
C  مث إصػػػ اج اسسػػػاوانة مػػػن حػػػوض ادلػػػاء

 .   R-11كاستطدام ا مع كضع اساوانة مقلوب للحصوؿ علد سائ  ترب د 
 وريت اجملنف / ادل شح  القدمي ك ستبدؿ لآص  اد د . ترس  ماس -3
 ( .   4-4ع م عملية تن  غ كشحن   النق ة   -4
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 إضافة زيت في دورات التبريد ذات الضواغط المقفمة   4-6
عادة ػلدث نقص لل  ت يف دكرات الترب د ذات اليواغط ادلقنلة لعد حدكث تس لات دلدة طو لة     

ات ادلصػػنعة لليػػواغط تقػـو يف العػػادة لرتالػػة حجػػم ال  ػػت يف لوحػػة ليانػػات كعػدر ادشػػارة لػػاف الشػػ ك
Cm 35اليواغط كاليت س تق  يف العادة 

3   .                
  -وىناك طريقتيح إلضافة زيت في دورت التبريد ذات الضواغط المقفلة وىما كما يلي :    

ادلبينػػػػة  1دلواػػػػود يف اليػػػػاغط لالا  قػػػػة  نصػػػػ  اليػػػػاغط عػػػػن دكرة الترب ػػػػد مث  ػػػػتم تن  ػػػػغ ال  ػػػػت ا -1
( مػػع احلػػذر مػػن إمالػػة اليػػاغط رأسػػيا حػػىت س  سػػقط الػػ ء الػػداصلد لليػػاغط مػػن 20-4لالشػػر   

علد نقاط ارتراز  ف ذا كانت كمية ال  ت ادلواودة أق  من احلجم ادلالوب  تم إضافة ال  ت ل حدل 
 . ( 21-4الا  قتُت ادلبينتُت لالشر   

 (02-4الاكل )                                            

 

 (01-4الاكل )
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  -حيث أن :

 5 ميطة ز ت  1 ماسورة صدمة الياغط 

 6 اساوانة مدراة ذا ز ت  2 ماسورة الا د 

 7 قمع 3 ماسورة السحب 

   4 ضاغط 

 فنػػػد الشػػػر    أ (  سػػػتطدـ ميػػػطة ز ػػػت حيػػػث  ػػػتم كضػػػع صػػػط السػػػحب ذلػػػا داصػػػ  اسػػػاوانة    
مدراػػة شللػػوءة لال  ػػت ك ػػتم توصػػي  صػػط الاػػ د ذلػػا مػػع صػػط سػػحب اليػػاغط مث لواسػػاة ذ  ػػا ذراع 

 (  ع ض 22-4ميطة ال  ت اليدك ة ؽلرن نق  كمية ال  ت ادلالولة داص  الياغط كالشر   
 ( .  ROBINAIR DIVISION  ظلوذج دليطة ز ت  دك ة من إنتاج ش كة 

 (00-4الاكل )             

  -ن :حيث أ

 A فتحة شحن ال  ت داص  الياغط 

 B ص طـو لةستيا  وضع داص  اسساوانة ادلدراة 

 كيف الشر    ب (  تم إضافة ال  ت مباش ة لاستطداـ اساوانة مدراة كقمع لةستيرد .     



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

144 
 

 صيانة دورة التبريد  4-7
 استبدال المجفف / المرشح  4-7-1

دكرة الترب د إم سبب سواء كػاف سسػتبداؿ أحػد عناصػ  دكرة   ستبدؿ اجملنف / ادل شح عند فتح     
 الترب د أك حلاـ أماكن التس ب كعند التن  غ كإعادة الشحن . 

  -وفيما يلي خطوات استبدال المجفف / المرشح :    
مػن اجملنػف مث افصػ  اجملنػف /  Cm 2.5قػم لقاػع ماسػورة السػائ  كادلاسػورة الشػع  ة علػد لعػد  -1

 عن دكرة الترب د .  ادل شح القدمي
من كة من ماسورة السائ  كادلاسورة الشػع  ة مػن أم طػةء لاسػتطداـ كرقػة  Cm 5نيف حوا   -2

 صنن ة . 
 ( .23-4احلم مدص  اجملنف / ادل شح الد د يف ادلاسورة الشع  ة كما لالشر    -2

 (01-4الاكل )

    -حيث أن :
 1 ورة الشع  ة حلاـ من سبيرة النية لُت البة النحاس كادلاس

 2 حلاـ من سبيرة النية لُت مدص  اجملنف / ادل شح كالبة النحاس 
 3 اجملنف / ادل شح 

 4 مدص  اجملنف / ادل شح 

البة ضلاس 
4
 Cm  5 5لوصة كطوذلا  1

 6 ادلاسورة الشع  ة 

اـ إحدل الا  قتُت ادلبينتُت يف احلم سل ج اجملنف / ادل شح الد د يف صط السائ  كذلا لاستطد -3
 ( . 24-4الشر   
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 (04-4الاكل )                       -حيث أن :
البة ضلاس   1 سل ج اجملنف / ادل شح 

4
 4 لوصة 1

 5 اجملنف / ادل شح   2 مراف حلاـ علد الناشف 

ماسورة ضلاس 
4
16لوصة أك  1

 6 ماسورة ضلاس مت توسيع ا    3 لوصة  5

 صيانة المبخرات أو استبداليا  4-7-2
عػػػادة تصػػػنع ادلبطػػػ ات مػػػن مواسػػػَت مػػػن اإدلونيػػػـو كيف حالػػػة كاػػػود ثقػػػب صػػػغَت يف ادلبطػػػ  ؽلرػػػن     

 س ؽلرػن حلام ػا استطداـ ادلواد الةصقة يف حلاـ هذا الثقب أما إذا كاف هناؾ العد د من الثقوب اليت
  ستبدؿ ادلبط  كليا لآص  اد د . 

  -أوال طريقة لحام ثقوب المبخرات بالمواد الالصقة التي تتكون مح أنبوبتيح :    
تروف ادلواد الةصقة ادلتوف ة يف اإسواؽ من أنبولتُت أحدعلا ذتوم علد مادة صلبة كمػا لالشػر      

 تتروف من أنبولتُت من إنتاج ش كة ( كالذم  ع ض رلموعة مواد سصقة 4-25 

 HIGH – CHEMICALS INC .   .  ) 
كهناؾ نوعا آص  من ادلواد الةصقة تروف علد شر  صباع الاباشَت كؽلرن استطدام ا لتسطُت     

مراف الثقب لبورم اللحاـ مع احلذر من إحداث انص ار دلواسَت ادلبط  اإدلونيـو كتتصلب هذ  ادلادة 
 راف الثقب . عندما  ربد م

  -خطوات لحام ثقوب الفريزر بالمواد الالصقة :    
 .  Sand Cloth نيف مراف الثقب لصنن ة ناعمة  -1
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ختلػػط كميتػػُت متسػػاك تُت مػػن اإنبػػولتُت علػػد سػػاح أملػػس نييػػف ك ػػًتؾ ادلطلػػوط عػػدة دقػػائي    -2
 اراع لتوصيات الش كة ادلصنعة للمواد الةصقة ( . 

اف الثقب ساعة كاملة فيحدث عمػد للمطلػوط ك ؽلرػن التعجيػ  لتصػلب  وضع ادلطلوط يف مر -3
 60هذا ادلطلوط لتع  يه لعد كضعه فوؽ الثقب دلصدر ح ارم تص  ح ارته إ  

o
C  دلدة عش  دقائي

   يف ذلا ( . W 100  ؽلرن استطداـ مصباح متوهج قدرته 
  -ثانيا خطوات استبدال المبخر :    
  -جات العادية ذات الباب الواحد :استبدال مبخرات الثال -أ

 افص  فيشة الثةاة من مصدر التيار الر  م    الرب  ة ( .  -1
أص ج م كب الترب د من دكرة الترب د من ماسورة صدمة الياغط لاستطداـ صماـ ثاقب  تم   -2

 . تثبيته يف هنا ة ماسورة اخلدمة  مث اغلي الصماـ لعد تن  غ دكرة الترب د ااما من الشحنة 
فا لاب الن   ر كدلبة إضاءة الن   ر كان ع لصيلة الث موستات مث فا   -3

  يع ادلسامَت اليت تثبت ادلبط    الن   ر ( . 
ااذب ادلبط  قلية إسن  مع العنا ة الشد دة مػن حػدكث أم اضلنػاء   -4

حاد للماسورة الشع  ة أك ماسورة السحب مث ضع ادلبط  علػد أقػ ب رؼ يف 
 الثةاة .

ع ماسػػورة الػػدصوؿ   ادلاسػػورة الشػػع  ة ( كماسػػورة اخلػػ ج   ماسػػورة اقاػػ  -5
 من ادلبط  .  Cm 15السحب ( لسرينة مواسَت علد مسافة 

أصػػػ ج ادلبطػػػ  القػػػدمي صػػػارج الثةاػػػة مث اسػػػتبدله لػػػادلبط  الد ػػػد كاحلػػػم  -6
أط افػػػػػه مػػػػػع ماسػػػػػورة السػػػػػحب ادلاسػػػػػورة الشػػػػػع  ة اسػػػػػتطداـ سػػػػػبيرة النيػػػػػة 

نػػػػد حلػػػػاـ مواسػػػػَت النحػػػػاس مػػػػع مواسػػػػَت اإدلونيػػػػـو كالنةكػػػػس كغلػػػػب احلػػػػذر ع
 (08-4)الاكل       اخلاصة لالن   ر كؽلرن لف قاعة قماش مبللة حوؿ ادلواسَت أثناء اللحاـ . 

(  أاػػػ م تن  ػػػغ لػػػدكرة  1-7-4اسػػػتبدؿ اجملنػػػف / ادل شػػػح القػػػدمي لػػػآص  اد ػػػد   اراػػػع للنقػػػ ة  -7
 . 4-4الترب د مث اعد الشحن   اراع للنق ة 

 ( .  6-2م اصتبارات تس  ب للتأكد من سةمة اللحامات   النق ة أا    -8
 -استبدال مبخرات الثالجات الخالية مح الثل  : -ب
 يف استبداؿ مبط ات الثةاات العاد ة .  2 1ك ر اخلاوات  -1
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اكشف عن مراف ادلبط  الذم  روف أسن  أرضية الن   ر أك يف الدار اخللند للن   ر كذلا   -2
فا قنوات اذلواء البارد ككذلا دلبة ادضاءة كلصيلة الث موستات كسطاف إذالة  لنا غااؤ  مث

 الصقيع . 
افص  ادلبط  لاستطداـ سرينة مواسَت حيث  تم قاع ادلاسورة الشع  ة من ادلرثف كصط   -3

السحب من الياغط مث نيف ط ؼ ادلاسورة الشع  ة كط ؼ صط السحب لقماش صنن ة مث 
 مناسبة .  غاد هذ  اإط اؼ لأغاية

 العد ادلرثف عن كالينة الثةاة مع التأكد من عدـ إحداث انثناء حاد يف صط اليغط العا .   -4
 .  2مث  3مث  4لعد إص اج ادلبط  من الثةاة اعرس اخلاوات   -5
 يف استبداؿ مبط ات الثةاات العاد ة .    9 8 7ك ر اخلاوات    -6
 استبدال المبادل الحراري  4-7-3

دل ات اليت ذتاج في ا سستبداؿ ادلبادؿ احل ارم يف الثةاات قلي  ادا فادلبادؿ احل ارم إف عدد ا    
  تروف من ا ء من اإنبولة الشع  ة ملحومة مع ا ء  صط السحب . 

كعند حدكث انسداد يف كصلة اللحػاـ  يف هنا ػة ادلاسػورة الشػع  ة أك صػط السػحب فػ ف اسنسػداد     
 للحاـ مث إعادة اللحاـ م ة أص م .ؽلرن إزالته لقاع كصلة ا

كعنػػػد حػػػدكث تسػػػ  ب يف ادلاسػػػورة الشػػػع  ة أك صػػػط السػػػحب ف نػػػه ؽلرػػػن معالػػػة مرػػػاف التسػػػ ب     
لاستطداـ البة ضلاس   ماسورة ضلاس ( مث  تم القاع عند مراف التس ب مث اسػتطدـ البػة ضلػاس يف 

 التجميع عند مراف القاع مث اللحاـ  . 
  -استبداؿ ادلبادؿ احل ارم : كفيما  لد صاوات   
 من الياغط مث ف غ الدكرة من الن  وف .  Cm 5اقاع صط السحب علد لعد  -1
اسػتطدـ سػػرينة مواسػػَت يف قاػػع سلػػ ج ادلرثػػف لػػالق ب مػػن اجملنػػف قػػدر ادمرػػاف مث اقاػػع صػػط   -2

اس مػػن ادلبطػػ   يػػث  رػػوف طػػوؿ ادلاسػػورة النحػػ Cm 15السػػحب لػػالق ب مػػن ادلبطػػ  علػػد مسػػافة 
 حىت  روف اللحاـ فيما لعد ضلاس مع ضلاس . Cm 15ادلوصلة مع ادلبط  س  ق  عن 

فا حلاـ ادلاسورة الشع  ة من مدص  ادلبطػ  مث افصػ  ادلبػادؿ احلػ ارم القػدمي لعنا ػة ليرػوف م شػد  -3
 . لا عند كضع ادلبادؿ احل ارم الد د مث احلم أط اؼ ادلبادؿ احل ارم الد د مع دكرة الترب د 

 ( . 1-7-4استبدؿ اجملنف / ادل شح كما لالنق ة    -2
 لعد اسنت اء من ادصةح أعد التن  غ كالشحن .   -3
 ( .  6-2اعم  اصتبار عن كاود تس  ب يف دكرة الترب د   النق ة   -4
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 إزالة االنسداد في األنابيب الشعرية  4-7-4

 -دزالة اسنسداد يف اإناليب الشع  ة نتبع اتيت :    
 ص ج م كب الترب د من دكرة الترب د من ماسورة صدمة الياغط . أ -1
 افص  اإنبولة الشع  ة عن اجملنف / ادل شح مث غاد فتحة اجملنف / ادل شح .   -2
 افص  صط السحب من عند الياغط .   -3
 كص  اساوانة ف  وف مدراة مباسورة السحب للمبادؿ احل ارم مستطدما كصلة مناسبة .   -4
كمػػن الػػائ  انػػا سػػتحتاج ل فػػع ضػػغط  bar 10انة الن  ػػوف كصػػوس ليػػغط افػػتح صػػماـ اسػػاو   -5

 الن  وف داص  اسساوانة ادلدراة إما لوضع اسساوانة يف ص اف له ماء ساصن دراة ح ارته 
40 

o
C  .أك لتوصي  سطاف اسساوانة لادلصدر الر  م إذا كانت اسساوانة م كدة مبث  هذا السطاف 
 يف هنا ة ادلاسورة الشع  ة لتحد د سبب اسنسداد . ضع قاعة من قماش ليياء  -6
اقنػ  صػماـ اسسػاوانة فػ ذا مل  ػ ؿ هػذا اسنسػداد ادلواػود يف  bar 10مبجػ د الوصػوؿ ليػغط   -7

ادلاسورة الشع  ة الدأ يف تسطُت ادلاسورة الشع  ة لدئا من الداص  كاستم  يف التسطُت كصوس للمبط  
دلاسػورة الشػع  ة كمبجػ د تسػطُت مرػاف اسنسػداد فػ ف ادلػواد ادلؤد ػة فالتسطُت  عم  علد ز ادة اتساع ا

لةنسداد ؽلرن أف خت ج من مدص  ادلاسورة الشع  ة علما لأف التسطُت س  تم إس لعد فص  اساوانة 
 الن  وف عن صط السحب للمبادؿ احل ارم كص كج الشحنة ادلواودة يف ادلبادؿ احل ارم . 

 القدمي لآص  اد د مث ف غ كاعد شحن دكرة الترب د .  استبدؿ ادل شح / اجملنف  -8
إذا مل تستايع إزالة اسنسداد لالا  قة السالقة استبدؿ رلموعػة ادلاسػورة الشػع  ة كصػط السػحب   -9

  -لالا  قة التالية :
 ( . 2-8-4فا ادلبط  متبعا الا  قة ادلدراة يف النق ة   -1
 تطداـ لورم اللحاـ . فا صط السحب كادلاسورة الشع  ة من ادلبط  لاس  -2
 استبدؿ كة من صط السحب كادلاسورة الشع  ة مع اللحاـ لسبائا النية .   -3
 أعد التن  غ كالشحن .   -4
 استبدال المكثف   4-7-5

   -فيما  لد اخلاوات ادلتبعة سستبداؿ ادلرثف :    
 افص  النيشة اليت توص  التيار الر  م لالثةاة .  -1
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دكرة الترب د لاستطداـ صماـ ثاقب يف هنا ة ماسورة صدمة الياغط مع أص ج م كب الترب د من   -2
 إص اج م كب الترب د لبادء حىت س ؼل ج معه ال  ت من الياغط . 

 قم لنا حلاـ ماسورة اليغط العا  من عند لدا ة ادلرثف .   -3
 قم لنا حلامات اجملنف / ادل شح مث غاد فتحة ادلاسورة الشع  ة لسدادة مناسبة .   -4
 فا مسامَت تثبيت ادلرثف مث العد ادلرثف عن كالينة الثةاة .   -5
 ثبت ادلرثف الد د يف كالينة الثةاة .   -6
 استبدؿ اجملنف / ادل شح القدمي لآص  اد د مث أا م  يع اللحامات الةزمة .   -7
 ( .  4-4أعد التن  غ مث الشحن   اراع للنق ة   -8
 ات للتأكد من عدـ كاود تس  ب . افحص دكرة الترب د من عند أماكن اللحام -9
 استبدال العناصر الكيربية في الثالجات  4-8
 استبدال الثرموستات  4-8-1

  -أكس سستبداؿ الث موستات التقليدم يف الثةاات العاد ة أك الن   رات :    
 ان ع مقب  الث موستات للطارج من عمود الث موستات .   -1
 دص اج الربكز ادلدفوف يف إطار الث موستات اخلاراد .  ان ع كاه الث موستات لواساة منا  -2
 فا مسامَت تثبيت ادطار اخلاراد للث موستات مث ان ع ادطار .   -3
فػػا مسػػامَت غاػػاء ادلبطػػ  للرشػػف عػػن لصػػيلة الث موسػػتات مث فػػا قػػافي  تثبيػػت البصػػيلة علػػد   -4

 مواسَت ادلبط  مث ارلط البصيلة خبيط س  ق  طوله عن مًت .  
الث موسػتات مػػع ماسػورته الشػع  ة كلصػػيلته فيمػ  اخلػيط يف ننػػس مسػار ادلاسػورة الشػػع  ة  ااػذب  -5

 كالبصيلة . 
فػػػا اخلػػػيط مػػػن لصػػػػيلة الث موسػػػتات القػػػدمي كارلاػػػه يف لصػػػػيلة الث موسػػػتات الد ػػػد مث اسػػػػحب   -6

صيلة قػم البصيلة كاإنبولة الشع  ة للث موستات الد د لواساة اخليط من ا ة ادلبط  كمبج د ظ ور الب
 لتثبيت ا يف مراهنا احملدد يف ادلبط  .

 .  1مث  2مث  3مث  4اعرس اخلاوات    -7
 (  ة ط  قة فا الث موستات التقليدم يف ف   ر صندكقد .  26-4كالشر       

   -حيث أن :
 1 ادلاسورة الشع  ة للث موستات 
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 2 مقب  الث موستات 
 3 كاه الث موستات 

 4 ادطار اخلاراد 

 5 ث موستات ال

 6 رل ة 

 9 صيط 

 (06-4لاكل )ا
الػػذم  ػػتحرم يف دراػػة حػػ ارة حيػػ  الترب ػػد لالثةاػػات  ATCكخبصػػوص ث موسػػتات اذلػػواء البػػارد     

ادل كدة لدامرب  دكم    تحرم يف دراة ح ارة الن   ر لػالتحرم يف كميػة اذلػواء ادلتػدفي إ  حيػ  الترب ػد 
فػػا الث موسػػتات العػػادم عػػدا أف لصػػيلة الث موسػػتات ترػػوف يف  ( فا  قػػة فرػػه س ختتلػػف عػػن ط  قػػة

 رل م اذلواء البارد ادلواودة يف حي  الن   ر . 
الػذم  ػػتحرم يف دراػة حػػ ارة الن  ػ ر للثةاػػات ادلػػ كدة  ATCكخبصػوص ث موسػػتات اذلػواء البػػارد    

ختتلػػػف عػػػن ط  قػػػة فػػػا لث موسػػػتات  ػػػتحرم يف دامػػػرب اذلػػػواء ادلتجػػػه إ  ايػػػ  الترب ػػػد فا  قػػػة فرػػػه س 
 الث موستات العادم عدا أف لصيلة الث موستات تروف يف رل م اذلواء البارد ادلتجه إ  الن   ر. 
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كخبصوص الث موستات ادل كد لدامرب اذلواء البارد ادلتجه إ  حي  الترب د ف ػذا الث موسػتات س ػلتػوم     
البارد ادلتجه إ  حي  الترب د علما لأف الدامرب  علد كصةت ك  لية كلصيلته تروف مثبتة يف رل م اذلواء

  روف زلاط لسطاف ك  م دلنع عمع الثلج حوؿ الدامرب . 
كفيمػا  لػػد صاػػوات فػا الث موسػػتات الػػذم  ػتحرم يف دامػػرب اذلػػواء البػارد ادلتجػػه إ  حيػػ  الترب ػػد يف   

 ثةاة  انبُت اانب ثةاة كاانب ف   ر . 
 م  تحرم يف الدامرب . ان ع ق ص الث موستات الذ -1
 فا مسامَت تثبيت غااء التحرم .   -2
 فا مسامَت تثبيت الث موستات الذم  تحرم يف الدامرب   -3
 ان ع الث موستات الذم  تحرم يف الدامرب .   -4

علمػػا لػػأف اإنبولػػة الشػػع  ة للث موسػػتات ترػػوف موضػػوعة مبجػػ م اذلػػواء البػػارد حليػػ  الترب ػػد ك ػػتحرم     
اذلواء البارد ادلتجه إ  حي  الترب د كػليط مبراف الدامرب سطاف دلنع عمع الثلج حوؿ  الدامرب يف س  اف

 الدامرب . 
 فك سخان إذابة الصقيع  4-8-2
 افص  التيار الر  م عن الثةاة .  -1
 فا غااء ادلبط  .   -2
 افص  اإط اؼ الر  لية ادلوصلة لالسطاف .   -3
 طاف لادلبط  . ان ع السطاف لعد إلعاد  ا ات تثبيت الس  -4

 (  ة ظلوذج دلبط  مثبت عليه سطاف إذالة الصقيع . 27-4كالشر       
   -حيث أن :

 1ادلبط                        

 2سطاف إذالة الصقيع         

 (08-4لاكل )ا                                                   3 ام                         
 ك ثرموستات إذابة الصقيع والمصير الحراري ف 4-8-3     

 يف ط  قة فا سطاف إذالة الصقيع . 2 1ك ر اخلاوة  -1
فػػا قػػافي  تثبيػػت كػػة مػػن ث موسػػتات إذالػػة الصػػقيع الػػذم  شػػبه عنصػػ  الوقا ػػة احلػػ ارم لليػػاغط  -2

 كقافي  تثبيت ادلص   احل ارم مث ان ع ث موستات إذالة الصقيع كادلص   احل ارم . 
 (  ع ض ظلوذج دلص   ح ارم   أ ( كث موستات إذالة الصقيع   ب ( . 28-4   كالشر    
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 (05-4الاكل )
 فك مؤقت إذابة الصقيع  4-8-4

ؼلتلػػػػف مرػػػػاف مؤقػػػػت إذالػػػػة الصػػػػقيع مػػػػن ثةاػػػػة     
إصػػػػػ ل فنػػػػػد لعػػػػػ  الثةاػػػػػات  وضػػػػػع ادلؤقػػػػػت مػػػػػع 
الث موستات يف صندكؽ كاحد أسن  الن   ر كيف لع  

ؤقػػػت داصػػػ  صػػػندكؽ ادلؤقػػػت يف الثةاػػػات  وضػػػع ادل
أسػػن  الثةاػػة كفيمػػا  لػػد صاػػوات فػػا مؤقػػت إذالػػة 

  -الصقيع :
 افص  التيار الر  م عن الثةاة.-1
حدد مراف مؤقت إذالة الصقيع مث فا مسامَت  -2

 تثبيت صندكؽ مؤقت إذالة الصقيع .
فا غااء صندكؽ مؤقت إذالة الصقيع مث افص   -3

إذالة الصقيع مث ان ع                                                اإط اؼ الر  لية عن مؤقت 
                              مؤقت إذالة الصقيع للطارج.

                    (  بُت صاوات فا مؤقت إذالة29-4كالشر   
 (05-4الاكل )                    انبُت.   NATIONALالصقيع يف ثةاة  

 
 د الشر    أ ( ننا مسامَت تثبيت صندكؽ إذالة مؤقت إذالة الصقيع . فن    
كيف الشر    ب ( ننا غااء مؤقت إذالة الصقيع مث ننص  أط اؼ مؤقت إذالة الصقيع مث  ن ع     

 ادلؤقت للطارج .  
 فك عنصر الوقاية الحراري وريالي البدء لمضاغط 4-8-5
  -حراري وريالي بدء الضاغط :فيما يلي خطوات فك عنصر الوقاية ال    

 أ

 ب



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

153 
 

 افص  التيار الر  م عن الثةاة . -1
 فا شنرب    ام ( تثبيت غااء ر ةم البدء .  -2
 فا أط اؼ توصي  ر ةم البدء مع احمل ؾ كعنص  الوقا ة احل ارم مث ان ع ر ةم البدء للطارج .   -3
 قا ة احل ارم . فا أط اؼ توصي  عنص  الوقا ة احل ارم مع احمل ؾ مث ان ع عنص  الو   -4

 (  بُت ذلا . 30-4كالشر       
   -حيث أن :    

  1   الياغط                            

   2غااء ر ةم البدء                      
  3شنرب تثبيت غااء ر ةم البدء         
  4ر ةم البدء                            

                  5                 عنص  الوقا ة احل ارم   
 6     أط اؼ توصي  مع احمل ؾ           

 (22-4الاكل )                      صيانة أبواب الثالجات   4-9    

  -(  بُت اإا اء ادلرونة لباب الثةاة كهد كما  لد :31-4الشر        
 Aرلموعة اإرفف                                      -1
 Bدار الداصلد للباب                               ال -2

 Cاواف الباب                                          -3

 Dطبقة العازؿ                                          -4

   Eالدار اخلاراد للباب                                -5
 F            ادلنص  العلوم كادل ك م كالسنلد         -6
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 Gمقال  الباب                                         -7

     
(21-4)الاكل                   -ضبط مفصالت األبواب :  

عنػػدما ترػػوف ألػػواب الثةاػػػة غػػَت زلرمػػة القنػػػ  ف نػػاؾ احتمػػالُت اإكؿ كهػػػو تلػػف اػػواف البػػػاب     
 كالثاو عدـ ضبط منصةت اإلواب . 

  بُت ادلنصةت الثةثة إلواب الثةاات ادلن لية . ( 32-4كالشر       
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فالشػػػر    أ (  عػػػ ض أاػػػ اء ادلنصػػػلة السػػػنلية كالشػػػر        
ب (  عػػػػ ض أاػػػػ اء ادلنصػػػػلة ادل ك  ػػػػة كالشػػػػر    ج (  عػػػػ ض 

 أا اء ادلنصلة العلو ة . 
  -حيث أن :

 1غااء لةستيرد                       

 2           مسامَت                      

 3ادلنصلة العلو ة                         

 4كردة لةستيرية                        

 5ش ػلة معدنية                          

 6    لاب الن   ر                        

  7   ادلنصلة ادل ك  ة                      

 8         مسمار ادلنصلة               

 9          لاب حي  الترب د             

 10             را  الثةاة            

  11         ادلنصلة السنلية             
ؽلرػن ضػػبط لػػاب حيػػ  الترب ػػد إعلػػد  -: الضددبط الرأسددي    

 كأسن  ل ضافة كإزالة لع  الورد يف ادلنصلة السنلية . 
فتحػػػػػػػػات تثبيػػػػػػػػت  عػػػػػػػػادة ترػػػػػػػػوف -: الضددددددددبط الجددددددددانبي    

ادلنصػػةت يف الثةاػػة لييػػاك ة أك متسػػعة قلػػية  يػػث تسػػمح 
ل زاحػػة اإلػػواب ؽلينػػا أك  سػػارا مث تثبيػػت اإلػػواب علػػد الوضػػع 

 ادلالوب . 
عػػادة تسػػتطدـ رقػػائي  -: الضددبط إلددي الددداخل والخددارج    

 معدنية ك كائ  تسمح ل دصاؿ أك إص اج اإلواب . 
قة تثبيت ادلنص  العلوم   الشر  أ ((  بُت ط  33-4كالشر         

  كادلنص  ادل ك م   الشر  ب ( لعد عم  اليبوطات  الةزمة .   
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 (22-4الاكل )

 استبدال جوان الباب   4-9-1
(  ع ض قااع يف اػواف البػاب اسنيػغاطد ادلػ كد لقيػيب مغناطيسػد يف اوانبػه 34-4الشر       

 لقييب مغناطيسد يف ثةثة اوانب أما الانب ال الع الذم  اإرلعة كيف لع  اإحياف  روف م كد
  ثبت الباب من ناحيته فيروف لدكف قييب مغناطيسد . 

كعػػػادة  ػػػتم تثبيػػػت الػػػواف علػػػد الػػػدار الػػػداصلد للبػػػاب كعميػػػع الػػػواف كالػػػدار الػػػداصلد للبػػػاب     
 كالدار اخلاراد للباب كالعازؿ لواساة رلموعة من ادلسامَت . 
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كلنػػا اػػواف البػػاب غلػػب فػػا ادلسػػامَت ادلواػػودة أسػػن      
-4شػػػنة الػػػواف مث اػػػذب الػػػواف للطػػػارج كمػػػا لالشػػػر    

35 . ) 
كلعػػػػػد اسػػػػػتبداؿ الػػػػػواف غلػػػػػب مع فػػػػػة ال ػػػػػة اخلاليػػػػػة مػػػػػن     

 (24-4الاكل )                        القيباف ادلغناطيسية حىت تروف ا ة ادلنصةت .
  -ستبداؿ الواف ات علد الواه ادلالوب نتبع اتيت :كللتأكد من أف عملية ا    

 Cm 15كطوذلا  Cm 3نقاع قصاصة من كرؽ ال ائد ع ض ا 
 ضع هذ  القصاصة لُت الباب كالثةاة . -1
 ااذب هذ  القصاصة يف هذ  احلالة غلب أف تنقاع القصاصة .  -2
اػواف البػاب مثبػت  مػن زلػيط لػاب الثةاػة فػ ذا كػاف 5Cmعػدة مػ ات عنػد كػ   3ك ر اخلاوة   -3

 لا  قة صحيحة ف ف كرقة ال ائد ستنقاع عند أم موضع .
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (28-4الاكل )
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 انباب انخايس

خذيت يكيفاث اننافذة
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 خدمة مكيفات النافذة
 تركيب مكيفات النافذة . 5-1
د مبينػػة لالشػػر  هنػػاؾ لعػػ  ادلةحيػػات الػػيت غلػػب أف ت اعػػى عنػػد ت كيػػب مرينػػات النافػػذة كهػػ    

 -(كما  لد : 5-1 
 غلب أف  ثبت ادلريف قد أساسات متينة لتقلي  اليوضاء الصادرة من اسهت از   الشر  أ( .-1
غلػػب عػػػدـ توايػػه ادلريػػػف إشػػعة الشػػػمس فػػػ ذا كػػاف كسلػػػد كضػػع ادلريػػػف ا ػػة شػػػ كؽ الشػػػمس -2

 توضع ميلة على ادلريف  الشر  ب( .
لعػػد ادلرثػػف حػػىت  سػػ   ترب ػػد احلػػ ارة ادلنبعثػػة مػػن ادلرثػػف  50cm غلػػب تػػ ؾ مسػػافة أكػػرب مػػن -3

  الشر  ج(.
   كب ادلريف مائة قلية للطارج دلنع تس ب ادلاء إ  داص  الغ فة كس  ثبت أفقيا -4

  الشر  د(.
 من ساح اإرض كما  لالشر  ق( . (75:150cm  )  كب ادلريف على ارتناع -5
مػػن النافػػذة أك الػػدار دلنػػع سػػحب اذلػػواء ادلريػػف  cm 7.5غلػػب أف  رػػوف ادلريػػف لػػارز حػػوا  -6

 اخلارج من ادلريف إ  ادلريف م ة ثانية  الشر  ك( .
 غلب ختصيص قاطع ك  م للمريف من لوحة ك  لاء ادلن ؿ كما غلب تأر   ال از.-7

 -كفيما  لد صاوات ت كيب مريف نافذة :
( علمػا لػأف اإلعػاد لػادللد مػًت كقػد 2-5ر    عم  هيرػ  صشػل للمريػف لاإلعػاد ادلدكنػة لالشػ-1

 . NATIONAL   تتغَت من مريف تص  ف ذ  اإلعاد صاصة مبرينات 
  كب اذلير  اخلشل داصػ  النتحػة ادلعػدة يف الػدار أك النافػذة مػع اسػتطداـ سػليروف لسػد  يػع -2

 الن اغات لُت الدار كاذلير  اخلشل .
صػػ  اذليرػػ  اخلشػػل مػػع اسػػتطداـ زكا ػػا حد ػػد يف تثبيػػت  اذليرػػ  تثبػػت كالينػػة ال ػػاز الترييػػف دا-3

 اخلشل يف الدار من اخلارج مث تثبيت الرالينة يف هذ  ال كا ا .
توضع كحدة الترييف داص  الرالينة اليت قد مت تثبيت ا يف اذلير  اخلشل مث تثبت كحدة الترييػف -4

  داص  الرالينة .                          
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 ( 1-8كل )الا
 
ثبت ادطػار اخلػاراد لواػه ادلريػف مث ثبػت -5   

ا للة دصوؿ اذلواء العادـ للمريف مث ثبت ماسورة 
صلػػف ادلريػػف لتصػػ  ف ادلػػاء ادلترػػاثف إ  اخلػػارج 

( بػػػػػػػُت ط  قػػػػػػػة ت كيػػػػػػػب مريػػػػػػػف  3-5كالشػػػػػػػر   
NATIONAL  )يف الدار أك النافذة  الشػر  أ

 (0-8الاكل )                 الشر  ب( .كط  قة تثبيت ص طـو ادلاء ادلتراثف  
 -حيث أن :

              1                    النافذة                                
            2                 فتحة النافذة  أك الدار                

                                                   3اذليرػػػ  اخلشػػػل                              
                                       4            الرالينة                                      

                                         5              اواف مااطد                            
 6                    ا از الترييف                     
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     7         ادطار اخلاراد لواه ادلريف               
  8         ا للة اذلواء العادـ                           

 9              مسامَت رلاط زكا ا التثبيت يف احلائط    
 10             ص طـو الص ؼ                          

 11                                         كوع         
  12              التأر                                  
   13                  زاك ة حد د للتثبيت                    

 

 

 (2-8الاكل )
هػذ  الػورد كالد   لالذك  أنه يف لع  اإحياف  تم تثبيت اليػاغط لواسػاة كرد للنقػ  كغلػب فػا    

 (  بُت ذلا .4-5قب  تشغي  ادلريف إكؿ م ة كالشر   



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

164 
 

 -حيث أن :
  1صامولة                                               
   2كرد نق                                               
  3الياغط                                              

   4ت أسن  الياغط                  ام دلص اسهت ازا
 (4-8الاكل )            الصيانة الدورية لمكيفات النافذة . 5-2
 فك أجزاء مكيفات النافذة وتجميعيا. 5-2-1
قبػػ  الشػػ كع يف فػػا أاػػ اء مريػػف النافػػذة  ػػتم إ قػػاؼ ادلريػػف كفصػػ  التيػػار الر ػػ م مػػن الرب ػػ ة .    

فػػػػػا  كسػػػػػوؼ نتنػػػػػاكؿ يف هػػػػػذ  النقػػػػػ ة صاػػػػػوات
اإاػػػ اء ادلطتلنػػػة دلريػػػف نافػػػذة مػػػن إنتػػػاج شػػػ كة 

SAMSUNG . الرور ة 
فك جريلة دخول الهدواء األماميدة واإلطدار -1

 الخارجي.
امسػػػػا لرلتػػػػا اليػػػػد ن الوانػػػػب  العليػػػػا ل  لػػػػة   

دصوؿ اذلواء مث ااذذا للطارج مث ااػذب م شػح 
 (8-8الاكل )                         اذلواء   كفا مسامَت تثبيت ادطار اخلاراد مث

(  بػػُت ط  قػػة 5-5أاػذب ادطػػار اخلػػاراد كالشػػر    
 فا ا للة اذلواء اإمامية كادطار اخلاراد .

                                                      فصدددل كابيندددة المكيددددف عدددح أجدددزاء المكيددددف . -0
ااػػػػذب اليػػػػد ادلثبتػػػػة يف ادلريػػػػف للطػػػػارج لنصػػػػ  أاػػػػ اء 

 (  6-5عن الرالينة كما هو مبُت لالشر    ادلريف
 فك أغطية المبخر والمكثف .-2
 فا مسامَت تثبيت غااء ادلبط  كان ع الغااء -
 (6-8الاكل)                       فا مسامَت تثبيت غااء ادلرثف كان ع الغااء-
 فا مسامَت تثبيت لوح التقو ة .-
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(  بػػػػػُت ط  قػػػػة فػػػػػا أغايػػػػة ادلبطػػػػػ  7-5كالشػػػػر      

 كادلرثف.
                   فددددك صددددندوق الددددتحكم وريددددش توزيددددع الهددددواء .-4
فػػػا مسػػػامَت تثبيػػػت صػػػندكؽ الػػػتحرم كر ػػػش توز ػػػع -

 (8-5كما لالشر    اذلواء
 فك غالف المبخر .-8
 تثبيػػػػت اللػػػػػوح اخللنػػػػد للمبطػػػػ  كارفعػػػػػه فػػػػا مسػػػػامَت-

 إعلى .
 (8 -8الاكل )                       فا مسامَت تثبيت اللوح الانل للمبط  كاسحبه-
                         بُت ط  قة  (9-5.  كالشر    اانبا مث إسن  

                                        فا غةؼ ادلبط  .          
                                              فا م كحة ادلبط  .-
 ح ؾ ادلبط  اانبا لعنا ة .-
 فا تيلة تثبيت ادل كحة ل راد ة .-
 فا صامولة تثبيت ادل كحة يف احمل ؾ .-
 اسحب ادل كحة للطارج لعنا ة مث إص اج -

 (5-8الاكل )                                                                ادل كحة .
 

                                                          (  بػػُت ط  قػػة فػػا م كحػػة ادلبطػػ  .10-5كالشػػر   
 فك غالف المكثف ومروحتو . -6
 فا ادلسامَت اخللنية لغةؼ ادلرثف .  -
 فا ادلسامَت الانبية لغةؼ ادلرثف  . -
 نا ة .ح ؾ ادلرثف اانبا لع-
 فا تيلة تثبيت ادل كحة لال راد ة .-
 فا صامولة تثبيت ادل كحة يف احمل ؾ .-
 (9-8الاكل )                 اسحب ادل كحة للطارج لعنا ة مث اص ج ادل كحة       -
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 (  بُت ط  قة فا م كحة ادلرثف 11-5كالشر       
 فك محرك المراوح . -8
وح اإكسػػط ادلواػػود فػػا مسػػامَت تثبيػػت احملػػ ؾ يف اللػػ-

 لُت ادلرثف ك ادلبط  .
 ارفع احمل ؾ إعلى . -

 (  بُت ط  قة قا زل ؾ ادل اكح 12-5كالشر       
                  فك أجزاء دورة التبريد .-5
                                 (12-4الاكل )                                                 فا مسامَت الياغط .-
فػػػا أطػػػ اؼ التوصػػػي  اليػػػاغط مػػػع كالػػػ  ادلصػػػدر -

     الر  م .
 قػػػـو شطصػػػُت  مػػػػ  دكرة الترب ػػػد لعنا ػػػة أحػػػػدعلا -

 ػلم  الياغط ك إص  ػلم  ادلرثف كادلبط  معا
 تنظيف مكيفات النافذة . 5-2-2
حىت ؽلرن الوصوؿ  -تنظيف مرشح الهواء :-1

ييف إعلى كناءة شلرنة ل از الترييف غلب تن
   م شح اذلواء م ة ك  أسبوعُت على اإق  ك ستطدـ
 (11-4الاكل))           .  يف تنييف ادل شح ادلرنسة الر  لية أك غس  ادل شح

 
لادلاء الارم مث ت كه غلف قب  كضعه يف ادلريف  

م ة أص ل كؽلرن استطداـ ادلنينات الصناعية يف 
 غس  ادل شح لادلاء .

 -وجو المكيف :تنظيف جسم المكيف و -0
ؽلرن تنييف اسم ادلريف ككاه ادلريف 

لاستطداـ قاعة قماش مبللة لادلاء كادلنينات 
الصناعية كحذارم من استطداـ الازكلُت كالتن  

 (10-4الاكل))           .  ككرؽ الصنن ة إف ذلا قد  تلف اسم ادلريف .
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داصػػ  ملػػف ادلرثػػف كهػػذا  عمػػ  عػػادة  تجمػػع اإت لػػة ك القػػاذكرات  -تنظيددف ملددف المكثددف :-2

 -على تقلي  من كناءة ادلريف كحىت ؽلرن تنييف ملف ادلرثف تتبع اخلاوات التالية :
 افص  التيار الر  م عن ادلريف .-1
  تم فا مسامَت تثبيت الشاسيه مث  تم سحب الشاسيه من داص  الرالينة .-
  تم تنييف ادلرثف لواساة مرنسة ك  لية .-
 يزة تكييف الغرف . أعطال أج 5-3

ؽلرن فحص دكرة الترب ػد لقيػاس كػة مػن اذلػواء الػداص  للمبطػ  كاذلػواء اخلػارج مػن ادلبطػ  ككػذلا     
(توضػح صاػوات   13-5تيار تشغي  الياغط كاليػغط يف صػط السػحب كاخل  اػة ادلبينػة لالشػر   

 النحص .
 الترب د . كالد   لالذك  أف السعة الترب د ة تق  إذا زادت أك قلت شحنة

 (  بُت أعااؿ أا  ة ترييف الغ ؼ التالية 1-5كالدكؿ      
 مرينات الغ فة   و ة كترب د ( -1
 مرينات الغ فة   و ة كترب د كتسطُت لسطاف (  -2
 مرينات الغ فة   و ة كترب د كتسطُت مبيطة ح ار ة  ( -3
هػو مرينػات الغ فػة علما لأف التسطُت يف هذا الشر  ؼلص النوع الثالث من مرينات الغ ؼ ك  -4

   و ة كترب د كتسطُت مبيطة ح ار ة  (.
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(12-8الاكل )  

احسب ف ؽ دراات احل ارة لُت 
اذلواء الداص  للمبط  كاخلارج من 
 ادلبط  كذلا عند كضع ترب د عا .

 قس تيار التشغي 

قس اليغط يف صط السحب كقارف 
 ( .6bar:4.5 barقيمته ليغط   

 دكرة الترب د طبيعية 

تيويةةةةة  ييةةةةةر  يةةةةةدة 
لممكثف أو قةذوورات 

 ز ادة شحنة الترب د بممف المكثف

 الياغط له مشرله

 نقص شحنة الترب د

انسداد ادل شح أك 
 اإنبولة 

 الياغط له مشرلة

 نقص شحنة الترب د

انسداد ادل شح أك 
 اإنبولة الشع  ة

ترب د  CT
o

8 ) 

تسطُت  CT
o

14 ) 

 Inأكربمن ادلقنن 

 ترب د

 تسطُت

منطن
 ض
منطن
 ض
منطن
 ض

 

منطن
 ض
لالسال
 ب

أق   من ادلقنن 
In 
 

 ضغط

 ضغط
 عا 
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 (1-8الجدول )

 الفحوصات واإلصالحات األسباب المحتملة العطل
اليػػػػػػػػػػػػػػػػاغط س  ػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر 
كم كحػػػػػػػػػػػػػػػػة ادلبطػػػػػػػػػػػػػػػػ  س 

 تدكر.

عػػدـ كصػػوؿ التيػػار الر ػػ م -1
 للدائ ة الر  لية .

تأكػػػػد مػػػػن كصػػػػوؿ التيػػػػار الر ػػػػ م يف - 
 از لواساة اتفوميًت .ل   ة ال 

تأكد من كضع فيشػة ال ػاز يف الرب ػ ة - 
. 

تأكػػػػػػػد مػػػػػػػن كاػػػػػػػود مةمسػػػػػػػة ايػػػػػػػدة -  
 إط اؼ النيشة مع الرب  ة .

تأكػػد مػػن عػػدـ كاػػود انقاػػاع داصلػػد - 
 لرال  النيشة .

اليػػػػػػػػػػػػػػػػاغط س  ػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر 
 كادل كحة تدكر

توصػػػػػػػػػػػيةت ك  ليػػػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػػػَت -1
 صحيحة .

ضػػػػػػػػػػػػػػػػبط غػػػػػػػػػػػػػػػػَت صػػػػػػػػػػػػػػػػحيح -2
 للث موستات .

 
 
 
نصػػػػػػػػػػػ  الوقا ػػػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػػػ ارم ع-3

 للياغط منصوؿ .
 
 
 مرثف الدكراف تالف .-4
 
احًتاؽ ملنات الياغط أك -5

 فتح ذا .

طػػػػػػػػالي دائػػػػػػػػ ة ادلريػػػػػػػػف مػػػػػػػػع سلاػػػػػػػػط -1
 التوصي  .

تأكػػػػػد مػػػػػن أف الث موسػػػػػتات موضػػػػػوع -2
علػػى كضػػع الترب ػػد لعػػد ذلػػا اعمػػ  قصػػ  
إ  أط اؼ الث موستات فاف دار الياغط 

 اج لتغيَت .دؿ على أف الث موستات ػلت
انتيػػػػػػػػ  حػػػػػػػػىت  ػػػػػػػػربد اليػػػػػػػػاغط كأعػػػػػػػػد -3

التشػػػػػغي  فػػػػػاف مل  ػػػػػدكر اليػػػػػاغط اصتػػػػػرب 
عنصػػػ  الوقا ػػػة   ػػػاز اتفػػػوميًت فػػػاف كػػػاف 

 منتوح  بدؿ عنص  الوقا ة.
  نحص ادلرثف كما لالنق ة-4
 (ك ستبدؿ إف لـ  اإم  2-10-2)   
 ختترب ملنات الياغط كما لالنق ة -5
  (ك ستبدؿ الياغط إذا 2-10-3 

 كانت ادللنات زلًتقة أك ذا فتح . 
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تالع اليػاغط س  ػدكر كادل كحػة  

 تدكر
 كاود مشرلة ميرانيرية-6

–لاليػػػػػاغط كانرسػػػػػار صػػػػػماـ 

زرانػػػة ك اسػػػد  –زرانػػة مرػػػبس 
 احملور .

  ستبدؿ الياغط .-6

اليػػػػػػػػػػػػاغط س  ػػػػػػػػػػػػدكر ك صػػػػػػػػػػػػدر 
 صوت طنُت .

ت الر  ليػػػػػػػة غػػػػػػػَت التوصػػػػػػية-1
 صحيحة أك غَت م لوطة ايدا 

 
 تلف مرثف البدء .-2
 
 
 تلف زل ؾ الياغط .-3
 
 
كاود قنش لبسػامت اليػاغط -4

 أك حوام  الياغط.
زلاكلػػػػػة تشػػػػػغي  قبػػػػػ  تعػػػػػادؿ -5

 اليغوط يف دكرة الترب د .
 شحنة ترب د زائدة .-6

 

افحص التوصيةت الر  لية -1
مػػػػػػػػػػػع م ااعت ػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػدائ ة 

 للج از . الر  لية
افحػص ادلرثػػف كمػا لػػالنق ة -2
(كاسػػػتبدله إف لػػػـ   2-10-2  

 اإم  .
افحػػص زلػػػ ؾ اليػػػاغط كمػػػا -3

( كاسػػػػػتبدله 3-10-2لػػػػالنق ة  
 إف لـ  اإم  .

 لدؿ الياغط .-4
 
انتيػػػػػػػ  ثةثػػػػػػػة دقػػػػػػػائي علػػػػػػػى -5

 اإق  قب  إعادة التشغي  .
افحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص دكرة الترب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد    -6

 .  كاعم  الةـز
  لصورة الياغط   دكر ك نص

 متر رة .
قس ال د الواص  على -1 ا د ادلصدر منطن  .-1

أط اؼ ل   ة ادلريف أثناء دكرانه 
من  %10  فذا كانت أف  من 

ال د ادلقنن استطدـ موصةت 
ذلا مساحة مقاع أكرب لتغذ ة 

 ادلريف
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تػػػػالع اليػػػػاغط   ػػػػدكر ك نصػػػػ   
 ر رة .لصورة مت

 تالع ا د ادلصدر منطن  .
الث موسػػتات مةمػػس لسػػاح -2

 ادلبط  .
 
 
 توصيةت ك  لية منروكة  -3
 
 
 تلف عنص  كقا ة للياغط-4
 
 تلف مرثف الدكراف-5
 
 
عػػػػػػػػدـ كاػػػػػػػػود  و ػػػػػػػػة كافيػػػػػػػػة -6

للمرثػػػػػػػف أك أف ادلرثػػػػػػػف غػػػػػػػَت 
 نييف .

اطلنػػاض شػػحنة الترب ػػد أدت -7
إ  ارتناع دراػة حػ ارة اليػاغط 

. 
دة شػػػػػػػحنة الترب ػػػػػػػد أدت ز ػػػػػػػا-8

 ل  ادة احلم  على الياغط .
 

 لالتيار الر  م .   
غلب ت ؾ مسافة س تق  عن  -2

سنتيمًت لُت الث موستات ك 0.5 
 ادلبط  لاستطداـ قافي  تثبيت .

افحػػػػص توصػػػػيةت ادلريػػػػف -3
كارلػط الوصػػةت ادلنروكػػة ايػػدا 

. 
 نحػػػص عنصػػػ  الوقا ػػػة كمػػػا -4

 لنا لالنق ة ك ستبدؿ إذا كاف تا
افحص مرثػف الػدكراف كمػا -5

( كاسػػػتبداله 2-10-2لػػػالنق ة  
 إف لـ  اإم  .

تأكػػػػػػػد مػػػػػػػن كاػػػػػػػود مسػػػػػػػافة  -6
كافية لُت ادلرثف كأقػ ب اػدار 

 كأف ادلرثف نييف .
افحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص دكرة الترب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد      -7

-5لالا  قػػػػػػػة ادلبينػػػػػػػة لالشػػػػػػػر  
13.  ( كاعم  الةـز

افحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص دكرة الترب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  -8
-5لالا  قػػػػػػػة ادلبينػػػػػػػة لالشػػػػػػػر  

13.  ( كاعم  الةـز

تػػػػػدفي غػػػػػَت كػػػػػايف لل ػػػػػواء البػػػػػارد 
 كتروف ثلج يف ادلبط 

 

نيػػػف م شػػػح اذلػػػواء أك لدلػػػه -1 م شح اذلواء غَت نييف .-1
 كانصح ادلستطدـ لتنييف  
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تػػػػػالع تػػػػػدفي غػػػػػَت كػػػػػايف لل ػػػػػواء  

 البارد كتروف ثلج يف ادلبط  .
 اء غَت نييف .تالع م شح اذلو 

 
كاػػػػػػػػود قػػػػػػػػاذكرات يف ملػػػػػػػػف -2

 ادلبط  .
 
م كحػػػة ادلبطػػػ  تعمػػػ  لصػػػورة -3

 غَت طبيعية .
 
 
 الث موستات س  نص  .-4
 
 
 
 
 
 
  

الث موسػػػػػػتات موضػػػػػػوع علػػػػػػى -5
 كضع لارد ادا .

 
 
 
 
اطلنػػػػػػاض شػػػػػػحنة الترب ػػػػػػد أك -6

 كاود انسداد لالدكرة .
 

ادل شح مػ ة كػ  أسػبوعُت علػى   
 اإق  .

دلبطػػػػػػػػ  مػػػػػػػػن نيػػػػػػػػف ملػػػػػػػػف ا-2
النسػػػػالة أك اإت لػػػػة العالقػػػػة عليػػػػه 

 مبرنسة ك  لية .
تأكػػػد مػػػن أف م كحػػػة ادلبطػػػ  -3

تعمػػػػػػػػػ  كتعاػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػدفي اذلػػػػػػػػػواء 
ادلالػػػػػػػوب كس  واػػػػػػػد نسػػػػػػػالة أك 

 قاذكرات على ادل كحة .
تأكػػػػػػد مػػػػػػن أف الث موسػػػػػػتات -4

 نصػػػػػػػ  عنػػػػػػػد الوصػػػػػػػوؿ لدراػػػػػػػة 
احلػػػػػ ارة ادلالولػػػػػة كؽلرػػػػػن التأكػػػػػد 
مػػػػػػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػػػػػػا لتغيػػػػػػػػػػػػػػَت كضػػػػػػػػػػػػػػع 

ات علػػػػػى كضػػػػػع ترب ػػػػػد الث موسػػػػػت
منطن  فتسمع كليػا ك نصػ  
الث موسػػػػػػػتات فػػػػػػػ ذا لػػػػػػػو  نصػػػػػػػ  

  ستبدؿ الث موستات .
شػػػػػػػػػػػغ  ادلريػػػػػػػػػػػف كم كحػػػػػػػػػػػة -5

لواسػػػاة ادلنتػػػاح ال ئيسػػػد دذالػػػة 
الػػثلج مث عػػدؿ الث موسػػتات علػػى 
كضػػػػػػػػع احلػػػػػػػػ ارة ادلالولػػػػػػػػة كأعػػػػػػػػد 
تشػػػػػػػػغي  ادلريػػػػػػػػف علػػػػػػػػى كضػػػػػػػػع 

 الترب د 
افحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص دكرة الترب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد     -6

-5نػػػػػػػة لالشػػػػػػػر  لالا  قػػػػػػػة ادلبي
13.  ( كاعم  الةـز
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 . مروحة المبخر

 س تدكر.-
 
 س تدكر كس تصدر طنُت .-
 
 تدكر لس عة منطنية ادا .-

  واد إعاقة دل كحة ادلبط  -1
 كصةت ك  لية غَت ايدة  -2
 
    مشرلة مبنتاح اسصتيار -3
 
 
 
 
 
 حة .تلف مرثف ادل ك -4
 
 
تلػػػػػػػف عنصػػػػػػػ  كقا ػػػػػػػة زلػػػػػػػ ؾ -5

 ادل كحة احل ارم .
 
 
 
 
كاػػود فػػػتح أك قصػػػ  مبلنػػػات -6

 زل ؾ ادل كحة .

 أزؿ ما  عيي  ادل كحة .-1
أعػػػػػػػػػد توصػػػػػػػػػي  الوصػػػػػػػػػةت  -2

 ادلنروكة.
تأكػػد مػػن كاػػود ا ػػد علػػى -3

أطػػػػػػػػػ اؼ ادل كحػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػد كضػػػػػػػػػع 
على كضع م كحػة  RS  ادلنتاح 

كاسػػػتبدؿ ادلنتػػػاح يف حالػػػة عػػػدـ 
 نتيجة تعلي ادلنتاح كاود ا د 

 RS . 
 نحص ادلرثف كما لػالنق ة -4
( ك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبدؿ إذا  2-10-3  

 كاف تالنا .
 نحػػػػػػػػػػػص عنصػػػػػػػػػػػ  الوقا ػػػػػػػػػػػػة -5

احلػػػػػػػػػػػػػػ ارم إذا كػػػػػػػػػػػػػػاف صارايػػػػػػػػػػػػػػا 
ك سػػػتبدؿ إذا كػػػاف تالنػػػا أمػػػا إذا  
كػػػػػػػاف داصليػػػػػػػا فتطتػػػػػػػرب مقاكمػػػػػػػة 
ملنات زل ؾ ادل كحة ف ذا كاف س 

 فتح  ستبدؿ زل ؾ ادل كحة .
 كحػػػػة كمػػػػا  نحػػػػص زلػػػػ ؾ ادل-6

(ك سػػػػتبدؿ  4-10-2لػػػػالنق ة  
 إف لـ  اإم  .

تسػػػػػػاقط لقاػػػػػػػ ات ادلػػػػػػػاء داصػػػػػػػ  
 الغ فة 

 ت كيب غَت ايد للمريف-1
 انسداد سل ج ادلاء ادلتراثف -2
 
 
 ثقوب لوعاء ادلاء ادلتراثف   -3

 صحح كضع ادلرثف-1
نيػػػػػػػف كعػػػػػػػاء عميػػػػػػػع ادلػػػػػػػاء -2

ادلترػػػػػاثف كفتحػػػػػة تسػػػػػاقط ادلػػػػػاء 
 صارج الغ فة . 

 لثقوب لالسليروف.سد ا-3
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 اهت از ادلريف أثناء تشغيله-1 ضوضاء

احترػػػاؾ ادل كحػػػة مػػػع اسػػػم -2
 ادل كحة .

 احتراؾ لُت مواسَت الترب د-3
 
 
 
 
تصػػػػادـ م كحػػػػة ادلرثػػػػف مػػػػع -4

ادلػػػػػػػػاء ادلتجمػػػػػػػػع يف كعػػػػػػػػاء ادلػػػػػػػػاء 
 ادلتراثف أسن  ادلريف . 

       ت كيب غَت ايد. -1
اضػػػػػػػبط ر ػػػػػػػش ادل كحػػػػػػػة كأزؿ -2

 ادلواد ادلسببة لةحتراؾ .
ؽلرػػن ذد ػػد أمػػاكن حػػدكث -3

احترػػػػػػػاؾ لػػػػػػػُت مواسػػػػػػػَت الترب ػػػػػػػد 
لالسػػػػػمع كالنيػػػػػ  مث ل فػػػػػي عػػػػػدؿ 
كضػػػػػػػػػػع مواسػػػػػػػػػػَت الترب ػػػػػػػػػػد دلنػػػػػػػػػػع 

 حدكث احتراؾ لين ا .
أزؿ أم انسػػػػػػػػدادات تػػػػػػػػػؤدم -4

لعػػػػػدـ تصػػػػػػ  ف ادلػػػػػاء ادلترػػػػػػاثف 
 أسن  ادلريف .

كاليػػاغط  ػػدكر ترب ػػد غػػَت كػػايف 
 لصنة مستم ة كس  ننص  .

الث موسػػػػػػتات موضػػػػػػوع علػػػػػػى -1
 كضع ترب د منطن  .

 منتوح   .Ventلاب الت و ة -2
 
 م شح اذلواء مسدكد .-3
تعػػػػػػػػػػػ ض ادلريػػػػػػػػػػػف إشػػػػػػػػػػػعة -4

 الشمس ادلباش ة .
  و ة غَت ايدة للمرثف-5
 
سػػػػػػػعة ترب ػػػػػػػػد ادلريػػػػػػػف غػػػػػػػػَت -6

 مناسبة للمراف .
 

عػػػػػػػدؿ كضػػػػػػػع الث موسػػػػػػػتات -1 
 كضع ترب د أعلى . على

اغلػػي لػػاب الت و ػػة يف اإ ػػاـ -2
 احلارة .

 نيف م شح اذلواء .-3
 عدؿ كضع ادلريف .-4
 
أزؿ أسػػػػػػػػػباب إعاقػػػػػػػػػة  و ػػػػػػػػػة -5

 ادلرثف .     
إذا كػػػػػػػػػػػاف ادلريػػػػػػػػػػػف  عمػػػػػػػػػػػ  -6

لصػػػػػورة طبيعيػػػػػػة يف هػػػػػذ  احلالػػػػػػة 
غلػػػب أف  بػػػدؿ ادلريػػػف مبريػػػف 

 سعته أكرب إذا لـ  ذلا.
 

 



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

175 
 

 الفحوصات واإلصالحات األسباب المحتملة العطل
تػػالع ترب ػػد غػػَت كػػايف كاليػػاغط  

 دكر لصػنة مسػتم ة كس  ننصػ  
. 

اإلػػػػػػػػػػواب أك النوافػػػػػػػػػػذ غػػػػػػػػػػَت -7
 زلرمة الغلي .

عمػػع قػػاذكرات علػػى ملنػػات -8
 ادلبط  أك ادلرثف .

تس ب لغاز الن  وف أك إعاقة -9
 لدكرة الترب د .

 

 ػلرم غلي اإلواب كالنوافذ-7
دلرثػف نيف ملػف ادلبطػ  كا-8

 لاذلواء ادليغوط .
افحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص دكرة الترب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  -9

-5لالا  قػػػػػػػة ادلبينػػػػػػػة لالشػػػػػػػر  
13.  ( كاعم  الةـز

ادلريػػف  عمػػ  علػػى كضػػع ترب ػػد 
كس  عمػػػػػػػ  علػػػػػػػى كضػػػػػػػع تدفئػػػػػػػة 

  سطاف ك  م( .

 كصةت ك  لية غَت ايدة -1
 
 
 تلف ادلنتاح ال ئيسد .-2
 
 
 
 
تلػػػػػػػػػػف الث موسػػػػػػػػػػتات علػػػػػػػػػػى -3

 أكضاع التسطُت .
 
 
موسػتات السػطاف أك تلف ث  -4

 ادلص   احل ارم .
 
 
 قاع ملف السطاف .-5

تأكػػػد مػػػن اػػػودة الوصػػػةت -1
الر  لية كأعد توصي  الوصةت 

 السائبة .
 RS ضػػع ادلنتػػاح ال ئيسػػد -2

على كضع تسطُت مث تأكػد مػن 
أف ر شػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػطاف مغلقػػػػػػػػػػػػػػة 
لػػػػػػػػػػاتفوميًت كاسػػػػػػػػػػتبدؿ ادلنتػػػػػػػػػػاح 

 إذا كاف تالف . ال ئيسد 
ات مػػػػن غػػػَت كضػػػع الث موسػػػت-3

ترب ػػد لتسػػطُت كتأكػػد مػػن مسػػاع 
ترػػة كاصتػػرب اتصػػاؿ الث موسػػتات 

   از اتفوميًت .
افحػػص ث موسػػتات السػػطاف -4

كادلصػػػػػػػػػػ   احلػػػػػػػػػػ ارم لػػػػػػػػػػاتفوميًت 
كاسػػػػػتبدؿ التػػػػػالف كمػػػػػا لػػػػػالنق ة 

 2-10-6 .) 
افحػػػػػػػػػػص ملػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػطاف -5

-10-2الر ػ م كمػا لػػالنق ة  
1   .  (كاستبدله إف لـ 
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 الفحوصات واإلصالحات األسباب المحتملة العطل
ادلريف  عم  على كضع الترب ػد 
كس  عمػػػ  علػػػى كضػػػع تدفئػػػة أك 

 العرس  ميطة ح ار ة ( .
 

 كصةت ك  لية غَت ايدة-1
 
 
 تلف ادلنتاح ال ئيسد.-2
 
 
 تلف الث موستات .-3
 
 
 
ملػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػماـ العػػػػػػػػػػػاكس -4

 زل كؽ أك له فتح .
 
 
 
 
سػػػػػػػػػػدد مسػػػػػػػػػػارات الصػػػػػػػػػػماـ -5

 اراػػػع ادل شػػػد للصػػػماـ العػػػاكس 
 ( . 7-10-2للنق ة 

 
 
 شحنة ترب د منطنية .-6
 
زرانػػة يف ح كػػػة ادلرػػػالس يف -7

 الصماـ العاكس .

تأكػػػػػد مػػػػػن اػػػػػودة الوصػػػػػةت -
الر  لية كأعد توصي  الوصةت 

 السائبة .
افحػػػػػػػػػص منتػػػػػػػػػاح اسصتيػػػػػػػػػار -2

لػػػاتفوميًت كذلػػػا عنػػػد اإكضػػػاع 
 ادلطتلنة .

غػػػَت كضػػػع الث موسػػػتات مػػػػن -3
مػػن مسػػاع ترب ػػد لتسػػطُت كتأكػػد 

ترػػة كاصتػػرب اتصػػاؿ الث موسػػتات 
   از اتفوميًت .

قػػػس مقاكمػػػة ملػػػف الصػػػػماـ -4
العػػػػػػػػػػػاكس كاسػػػػػػػػػػػتبدله إذا كػػػػػػػػػػػاف 

 منتوحا أك له قص  
( منتػػوح ترػػوف مقاكمػػة  [

  كلػه قصػ  ترػوف مقاكمتػػه    

[( 0 ) . 
شػػػػػغ  ادلريػػػػػف علػػػػػى كضػػػػػع -5

ؿ لوضػػػػػػػػع ترب ػػػػػػػػد عػػػػػػػػا  مث حػػػػػػػػو 
تسػػػػػػػطُت عػػػػػػػدة مػػػػػػػ ات فػػػػػػػػ ذا مل 
ػلػػػػػػػػػػػػػدث التحػػػػػػػػػػػػػوؿ إ  كضػػػػػػػػػػػػػع 

 التسطُت  ستبدؿ الصماـ .
افحػػص دكرة الترب ػػد  كاعمػػ  -6

.  الةـز
انصػػػػػػػػػػػػ ار ادلرػػػػػػػػػػػػػبس أثنػػػػػػػػػػػػػاء -7

استبداؿ الصماـ لةرتناع ادلن ط 
 يف دراة احل ارة.
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 الفحوصات واإلصالحات األسباب المحتملة العطل
تػػػالع ادلريػػػف  عمػػػ  علػػػى كضػػػع 

كس  عمػػػػػػ  علػػػػػػى كضػػػػػػع  الترب ػػػػػػد
تدفئػػػػػػػػػػػة أك العرػػػػػػػػػػػس  ميػػػػػػػػػػػطة 

 ح ار ة ( .
 

تػػػالع  زرانػػػة يف ح كػػػة ادلرػػػالس 
 يف الصماـ العاكس .

اتسػػػػػػاع يف اخللوصػػػػػػات لػػػػػػػُت -8
ادلرػػػػػػػػػػػػػػالس كاسػػػػػػػػػػػػػػم الصػػػػػػػػػػػػػػماـ 

 العاكس .
تلػػػػػػػػػػػػف ث موسػػػػػػػػػػػػتات إذالػػػػػػػػػػػػة -9

 . DEICE الصقيع 
 
 
  

حػػػ ارة الصػػػماـ العػػػاكس    سػػػتبدؿ الصػػػماـ  
 العاكس( .

  ستبدؿ الصماـ .-8
 
 
 DEICE نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص -9

لػػػاتفوميًت يف حالػػػة عػػػدـ ترػػػوف 
ثلػػػػػػج علػػػػػػى ادلرثػػػػػػف فػػػػػػ ذا كػػػػػػاف 
ر شػػػػػػػػػػػػػػػػته منتوحػػػػػػػػػػػػػػػػة  سػػػػػػػػػػػػػػػػتبدؿ 

 الث موستات .

 -مالحظة ىامة :
( كمع فػة ادل  ػد عػن 2-4ؽلرن مع فػة ادل  ػد عػن أعاػاؿ اليػواغط احملرمػة القنػ  لػال اوع للنقػ ة      

 ( .3-4أعااؿ دكرات الترب د لال اوع  
 يغ أجيزة التكييف نوع النافذة .شحن وتفر  5-4

 (  بُت ط  قة عم  تن  غ كشحن إا  ة ترييف اذلواء نوع النافذة 14-5الشر       
 -حيث أن :

  7ميطة تن  غ أك اساوانة ف  وف مدراة                        1الياغط                      
  8                                             ادلبط               2ادلرثف                       
  9فتحة صدمة يف سل ج ادلرثف                                   3اإنبولة الشع  ة              

                         R-22 )10اساوانة مدراة                4رلمع السائ                   

  11ميطة تن  غ                                                  5  فتحة صدمة الياغط       
    6ع ي ة عدادات القياس       

 خطوات التفريغ   5-4-1
 كما لالشرػ  ج .  6لادلدص  اإكسط لتج ي   عدادات القيػاس  11توص  ميطة التن  غ -1
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حىت  11مث شغ  ميطة التن  غ  لتج ي   عدادات اسصتبار Bكالصماـ  A نتح كة من الصماـ -2
لػار ك سػتم  ذلػا  (bar 1- )لوصػة زئبقيػة أك  (in Hg 29.6- )مسػاك ة  Lowتصػبح قػ اءة عػداد 

 حوا  نصف ساعة .
ك غلػي الصػماـ اليػدكم للميػطة كننتيػ  رلػع سػاعة  11 نص  التيار الر ػ م عػن ميػطة التن  ػغ -3

 -كهناؾ ثةثة احتماست :
كهػذا  عػٍت كاػود خبػار مػاء يف  ( bar 0.5- ) أك   ( in Hg 15-)  رب ػد إ  ارتناع ضػغط دكرة الت-أ

 . 3 2 1دكرة الترب د كلذلا غلب إعادة التن  غ لتر ار اخلاوات 
أك أكػرب كهػذا  عػٍت كاػود تننػيس لػدكرة الترب ػد  bar 10ارتناع ضػغط دكرة الترب ػد ليصػبح حػوا  -ب

 ( . 9-9كضلتاج لرشف مراف التننيس  اراع للنق ة 
 كهذا  عٍت أف دكرة الترب د سليمة كصالية من خبار ادلاء . Lowعدـ تغَت ق اءة عداد اليغط -ج
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 (14-8الاكل) 
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 خطوات الشحن بالسائل بمعمومية الوزن 5-4-2  
 وصػػػ  ص طػػػـو الشػػػحن مػػػع الصػػػماـ السػػػنلد لةسػػػاوانة ادلدراػػػة مث  نػػػتح صػػػماـ اسسػػػاوانة -1     

 دص اج اذلواء ادلواود يف ص طـو الشحن. 5ص طـو الشحن مع فتحة اخلدمة  أثناء توصي  Cادلدراة 
 ػػػدار الغػػػةؼ البةسػػػتيرد ادلػػػدرج سسػػػاوانة الشػػػحن ادلدراػػػة حػػػىت  نابػػػي مػػػع اخلػػػط ادرشػػػادم -2

 لةساوانة ادلدراة ك تم ذد د كزف شحنة م كب الترب د ادلواودة مبدئيا داص  اسساوانة ادلدراة 
مغلي فينتق  م كب  Aلتج ي   عدادات القياس مع احملافية على الصماـ  Bماـ  نتح مقب  الص-3

الترب ػػد مػػن اسسػػاوانة ادلدراػػة إ  دكرة الترب ػػد كيف ننػػس الوقػػت  ػػتم م اقبػػة كزف م كػػب الترب ػػد داصػػ  
ب اسساوانة ادلدراة كمبج د نقص كزف م كب الترب د ادلواود يف اسساوانة ادلدراة لقيمة الوزف ادلالػو 

لتج يػ   عػدادات  Bشحنه يف دكرة الترب د  غلي الصماـ السػنلد لةسػاوانة ادلدراػة مث  غلػي الصػماـ 
لػا 1اسصتبار كقد  لـ  اإم  أثناء الشحن تسطُت اسساوانة ادلدراة ل فع ضغط م كب الترب ػد ك ػتم 

 وضػع اسسػاوانة  أك bar 5 إمػا لتوصػي  سػطاف اسسػاوانة ادلدراػة لالتيػار الر ػ م ل فػع اليػغط إ 
 40  داص  إناء له ماء ساصن دراة ح ارته 


C . 

لعػػػد اسنت ػػػاء مػػػن الشػػػحن لػػػالوزف ادلالػػػوب ننتيػػػ  عشػػػ  دقػػػائي إ  رلػػػع سػػػاعة حػػػىت  تبطػػػ  سػػػائ  -4
 . Coolالن  وف داص  الياغط مث نقـو لتشغي  ا از الترييف على كضع 

من لػدا ت ا مث قاػع  (10cm) ل را ة كبس لعد حوا   5غط  تم ضغط ط ؼ مدص  صدمة اليا-5
ال ء ادلتبقد يف ادلاسورة اخلاصة لوصػلة الشػحن كالػيت أعػدد ا كلعػد ذلػا تلحػم هنا ػة ادلاسػورة مث ن فػع 

 زراد ة الربس من مراهنا ك قول مراف الربس لاللحاـ .
 ثف .للحاـ مدص  اخلدمة ادلواود يف سل ج ادلر 5نر ر اخلاوة رقم -6
 غل ل اصتبار تس  ب على أماكن اللحاـ لةطمئناف على عدـ كاود تس  ب .-7
 خطوات الشحن بالسائل بمعمومية تيار الضاغط وضغط السحب .  5-4-3
 يف صاوات الشحن لالسائ  مبعلومية الوزف . 2 1ك ر اخلاوات -1
مغلػػػي كشػػػغ   Aـ لتج يػػػ   عػػػدادات القيػػػاس مػػػع احملافيػػػة علػػػى الصػػػما Bافػػػتح مقػػػب  الصػػػماـ -2

 100gفيتػػدفي سػػائ  م كػػب الترب ػػػد إ  ادلريػػف كمبجػػ د كصػػػوؿ  COOLادلريػػف علػػى كضػػع ترب ػػػد 
مث انتيػػ  دقيقػػة مث أعػػد فػػتح  10إ  ادلريػػف اغلػػي صػػماـ اسسػػاوانة ادلدراػػة  R-22اػػ اـ مػػن ف  ػػوف 

بػُت علػى كك ر هذ  العملية كمبج د كصػوؿ ضػغط السػحب للمريػف كادل 13صماـ اإساوانة ادلدراة 
استطدـ ا از قياس التيار ذك الرماشة  4.5barلتج ي ة عدادات القياس إ   LOWعداد اليغط 
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يف قيػػاس التيػػار ادلسػػحوب لاليػػاغط كعنػػد الوصػػوؿ للتيػػار ادلقػػنن نرػػوف قػػد انت ينػػا مػػن إدصػػاؿ شػػحنة 
 م كب الترب د ادلق رة للمريف .

 الوزف .صاوات الشحن لالسائ  مبعلومية   4 3ك ر اخلاوات -3
ؽلرػػػػن الشػػػػحن لالغػػػػاز مبعلوميػػػػة تيػػػػار اليػػػػاغط كضػػػػغط السػػػػحب كذلػػػػا لترػػػػ ار ننػػػػس  -: مالحظددددة

 وصػ  لالصػماـ الةراعػد  10اخلاوات السالقة عػدا أف ص طػـو الشػحن ادلوصػ  لاسسػاوانة ادلدراػة 
العلػػوم لاسسػػاوانة لػػدس مػػن الصػػماـ اليػػدكم ادلواػػود أسػػن  اسسػػاوانة للحصػػوؿ علػػى غػػاز لػػدس مػػن 

عاد ػػة يف هػػذا الغػػ ض مػػع كضػػع اسسػػاوانة يف كضػػع  R-22السػػائ  كؽلرػػن اسػػتطداـ اسػػاوانة ف  ػػوف 
 رأسد .

مػػن م كػػب الترب ػػد إ  ا ػػاز الترييػػف علػػى مػػ ات  100gكيف هػػذ  احلالػػة لػػن نرػػوف  ااػػة ددصػػاؿ 
 ة .متر رة لناص  زمٍت دقيقة إننا سنشحن لغاز كلالتا   تم إدصاؿ الشحنة ادلق رة م ة كاحد

 -مالحظة ىامة :
( كمع فػػة طػػ ؽ 5-4ؽلرػػن مع فػػة ط  قػػة اسػػتبداؿ اليػػواغط احمل كقػػة يف ادلرينػػات لػػال اوع للنقػػ ة      

 ( .6-4إضافة ز ت يف دكرات الترب د ذات اليواغط ادلغلقة لال اوع للنق ة  
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 انباب انخايس
 انًكيفاث انًجزأة وإصالحخذيت 
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(1-6الاكل )  

دمة المكيفات المجزأةخ  
 خطوات تركيب المكيفات المجزأة . 6-1
يف  70mmاصتػػػار ادلرػػػاف ادلناسػػػب للوحػػػدة الداصليػػػة كالوحػػػدة اخلارايػػػة مث اعمػػػ  فتحػػػة  قا هػػػا -1

احلػائط  ػػوار الوحػػدة الداصليػػة لاسػػتطداـ در ػػ  ثاقػب للحػػائط كضػػع داصػػ  النتحػػة ماسػػورة لةسػػتيا 
-6وف  تم تثبيت ادلاسورة يف الثقب لالا  قة ادلبينة لالشر   كلواساة معجوف السلير 70mmداص 

1. ) 

 (1-6الاكل )
يف حالػػػػة اسػػػػتطداـ مواسػػػػَت ترب ػػػػد سػػػػالقة -2

الشػػػػػحن غلػػػػػب أس  قاػػػػػع اػػػػػ ء مػػػػػن ادلواسػػػػػَت 
حىت كلو كانت أطوؿ من الةـز كلرػن  نبغػد 
أف عمػػػػػػػػػع أم ز ػػػػػػػػػادة يف الاػػػػػػػػػوؿ كتػػػػػػػػػ لط يف 

 -6  الوحدة اخلاراية كما هو مبػُت لالشػر 
2. ) 
 )  ادلاسورة السالقة الشحن كاليت أطواذلا -3

6,10,15 m) (0-6)الاكل           غلب أف تثبيت  لواساة شطصُت 
-6كما هو مبُت لالشػر      (30cm)كتستطدـ ثنا ة ادلواسَت إذا كاف نصػف قاػ  اسنثنػاء أقػ  مػن 

3  ) 
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 (5 -6الشكل) 
 

 

 ػتم اسسػتعانة لاسػاوانة نصػف قا هػا  (30cm) لثٍت ادلواسػَت الػيت نصػف قا هػا اضلنائ ػا أكػربمن -4
 (.4 -6 ساكل نصف القا  ادلالوب كما لالشر   

خبصوص أا  ة الترييف ادل كدة لوحدة صاراية سالقة الشحن يف ادلصنع  تم إعداد مواسَت الترب د -5
غػػاز لعػػ ؿ مث يف ادلوقػػع لاسػػتطداـ سػػرينة ادلواسػػَت كأداة إزالػػة الػػ ا ش كأداة عمػػ  النلػػَت كتلػػف ماسػػورة ال

لعػػد ذلػػا  ػػتم عميػػع ماسػػورة السػػحب السػػائ  كماسػػورة صػػ ؼ ادلػػاء لشػػ  ط عػػازؿ مػػن النينيػػ  كمػػػا 
( ك ةحػػق أف ماسػػورة الغػػاز ترػػوف شلتػػدة عػػن ماسػػورة السػػائ  ا ػػة الوحػػدة الداصليػػة 5-6لالشػػر   

  (mm 30:40 )    وا  
 -حيث أن :

  1ماسورة الغاز                          
  2اانب الوحدة الداصلية                
  3اانب الوحدة اخلاراية               

 (4-6(                             الاكل )2-6الاكل )                
                                 

 
 
 
 
 
 

 (8-6الاكل ) 
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ف علػى أف ترػوف ادلسػافة لػُت كػ  قنػ  ن  تم تثبيت مواسػَت الترب ػد الثالتػة لقنػ اف لةسػتيا أك معػد-6
 . (cm 1.5:2 )  متجاكر ن تًتاكح مالُت 

ان ع أغاية فتحات الدصوؿ كاخل كج للوحدة الداصلية كقم لتجميع مواسَت الترب د مع الوحدة -7
( كيف حالة استطداـ منتاح عـ  ف ف عـ  ال لاط  روف مساك ة 6 -6الداصلية كما هو مبُت لالشر   

 (180 kg.cm) لوصة ك روف عـ  ال لاط مساك ا   ¼ يف حالة رلاط مواسَت السائ  اليت قا ها 

(550 kg.cm)  لوصة ك ص  عـ    ¼  عند رلاط مواسَت الغاز اليت قا ها 
 .     5/8  عند رلاط ادلواسَت الغاز اليت قا ها (kg.cm 750 )ال لاط 

اء ادلتراثف من الوحدة الداصلية كثبت ارلط ماسورة ص ؼ ادلاء ادلتراثف مع فتحة ص كج ادل-8
 ماسورة ص ؼ ادلاء ايدا لالقن اف الةزمة.

 (6 -6الاكل )
ان ع أغاية فتحات صمامد الوحدة اخلاراية مث ق ب ماسورة الترب د من فتحػة الصػماـ كالػدأ لػ لط -9

رلػط الصػامولة صامولة ماسورة الترب د لاستطداـ  دؾ حوا  ثةث إ  أرلع دكرات كعندما تنت ػد مػن 
ليػدؾ ل حرػاـ أعػػد رلػاط الصػػامولة لاسػتطداـ منتػػاح العػـ  كالػػد   لالػذك  أف ال لػػاط ال ائػد  ػػؤدم إ  
تلف ماسورة النلػَت ك ػؤدم إ  تسػ ب م كػب الترب ػد كمػا أف ال لػاط الغػَت كػايف  ػؤدم إ  تسػ ب غػاز 

 (  بُت عـ  ال لاط .1-6م كب الترب د كالدكؿ  
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 ( 1-6الجدول)                                                
 kg.cm 750 550 320 180  العزم      

 1/4 3/8 1/2 5/8 القطر بالبوصة
(  بػػػُت م احػػػ  رلػػػاط مواسػػػَت الترب ػػػد مػػػع صػػػمامات الوحػػػدة اخلارايػػػة كهػػػم فػػػا 7 -6كالشػػر         

الصػػماـ لاليػػد  الشػػر  ب( أغايػػة فتحػػات صدمػػة الصػػمامات   الشػػر  أ( كرلػػط صػػامولة النلػػَت مػػع 
 د(-كرلط صامولة النلَت للماسورة مع الصماـ  مبنتاح عـ   الشر  ج

 (8 -6الاكل )
إف صػػػػ كج اذلػػػػواء مػػػػن مواسػػػػَت الغػػػػاز كالسػػػػائ  كالوحػػػػدة الداصليػػػػة للمرينػػػػات الػػػػيت ختػػػػ ج الوحػػػػدة -10

( 8 -6كالشػر    اخلاراية من ادلصنع مشػحونة دلػن اإمػور اذلامػة لتجنػب اسطلنػاض يف معػدؿ اإداء
  بُت ط  قة إص اج اذلواء من دكرة ترب د .
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 (5 -6الاكل )
 -حيث أن :    

 6الياغط                                        1الوحدة اخلاراية                     
 7رلمع                                           2صماـ  دكم عادم                  
  8 كصةت فلَت                                    3صماـ  دكم لنتحة صدمة          
  9الوحدة الداصلية                                4أنبولة شع  ة                         
 10بادؿ احل ارم الداصلد  ادلبط (        ادل      5ادلبادؿ احل ارم اخلاراد  ادلرثف(  

كعػػادة فػػ ف الشػػ كات ادلصػػنعة تػػ كد الوحػػدة اخلارايػػة لشػػحنة إضػػافية سسػػتطدام ا يف إصػػ اج اذلػػواء     
 -من ادلواسَت كالوحدة الداصلية كفيما  لد صاوات  إص اج اذلواء:

 . 180kg.cm   تأكد من كصةت النلَت كصوامي  الصمامات م لوطة لعـ  -أ
 افتح الصماـ اليدكم العادم دلدة عش  ثواو مث أغلنة .-ب
تأكد من عدـ كاود تس ب للغاز يف كصةت النلػَت يف صػط الغػاز لاسػتطداـ أحػد طػ ؽ كشػف -ت

 ( .9-2التس ب   اراع للنق ة   
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لاػ د اذلػواء ادلواػود يف الوحػدة الداصليػة ك ادلواسػَت أعػد فػتح الصػماـ اليػدكم العػادم كفػا غاػػاء -ث
فتحة صدمة الصػماـ مث فتحػة اخلدمػة كاضػغط علػى إلػ ة الصػماـ ادلواػودة يف فتحػة اخلدمػة مبنتػاح ألػن 

 دلدة ثةث  ثواو كانتي  دلدة دقيقة كك ر هذ  العملية ثةث م ات .
 . 180kg.cm  اغلي غااء مدص  اخلدمة للصماـ اليدكم ذك فتحة اخلدمة مبنتاح عـ  -ج
 مة كأغلي أغاية ذراع النتح لر  من الصمامُت .افتح الصماـ ذك فتحة اخلد-ح
تأكد من عدـ كاود تس ب للغاز عند أماكن أغاية أماكن النتح ككذلا عند غااء فتحة صدمة -خ

 الصماـ ذك فتحة اخلدمة .
 -مالحظة :    
يف حالة كاود تس ب يف اخلاوة  ت( أعد رلاط صوامي  النلَت ف ذا توقف تس ب الغاز أكم      

خلاوات أما إذا مل  توقف التس ب قم ل صةح مراف التس ب مث ف غ الغاز ادلواود من مدص  لاقد ا
لشحن الدكرة  علما  R-22صدمة الصماـ الثةثد اسعا   ذك فتحة صدمة( مث استطدـ اساوانة غاز 

 kg.cm 500:700 يف صط السائ  ك روف مساك ا  160kg.cm  لأف عـ  ال لاط  روف مساك ا 
 لغاز.يف صط ا

 نتح الصمامُت الوحدة اخلاراية ك نحص عن كاود أم تس لات عند الصمامات كعند  -11
الوصةت  مع الوحدة الداصلية لاستطداـ ادلاء كالصالوف أك دلبة اذلاليد أك ا از كشف التس ب 

 ادلرًتكو .
دة تأكد من أف مسار التص  ف  س م لس ولة من حوض عميع ادلاء ادلتراثف من الوح-12

 الداصلية إ  مص ؼ ادلاء ادلتراثف كذلا لوضع كمية من ادلاء ادلتراثف كما هو مبُت لالشر  
 6- 9. ) 

 (9-6الاكل )
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اعم  الوصةت الر  لية كدلا لاستطداـ كالةت مبساحة مقاع مناسبة كذلا لُت الوحدة -13
اراية كادلصدر الر  م كالدكؿ الداصلية ك اخلاراية أكس مث اعم  الوصةت الر  لية لُت الوحدة اخل

(  عاد مساحة مقاع كالةت التوصي  لسعات سلتلنة إا  ة الترييف اجمل أة لالوحدات 6-2 
 . TR كطن ترب د  BTU/hr احل ار ة الرب اانية لر  ساعة 

 (0-6الجدول )                                        
جهد  السعة التبريدية

 المصدر
(v) 

 التردد
Hz 

تيار فرملة 
 الضاغط

(A) 

تيار 
 الضاغط

(A) 

مساحة 
 المقطع
mm

2 

18000
hr

BTU
/1.5TR 220 50/60 53 11.9 4 

24000
hr

BTU
/2TR 220 50/60 72 13.8 6 

25000
hr

BTU
/2.08TR 220 50/60 76 14.6 6 

حػػػػػػػدة (  بػػػػػػػُت شػػػػػػػر  الو 10-6كالشػػػػػػػر   -14
اخلارايػػػػػػة لعػػػػػػد تثبيػػػػػػت مواسػػػػػػَت الترب ػػػػػػد كالرالػػػػػػ  
الر ػػػػػػػػػػػػػػػػػ م دلريػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػن إنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج شػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كة 

NATIONAL . 
الد   لالذك  أف ز ادة طوؿ مواسَت السائ  -15

كالغاز لُت الوحدة الداصلية كاخلاراية مع 
الوحدات اخلاراية ادلشحونة من ادلصنع  ؤدم 

ا  اطلناض السعة الترب د ة ل از الترييف 
التغلب على هذ  ادلشرلة ل  ادة شحنة  كؽلرن

م كب الترب د ادلستطدمة كسوؼ نتناكؿ يف هذ  
النق ة ط  قة تق  بية حلساب كزف شحنة م كب 

الترب د ادلالوب إضافت ا تبعا للمسافة ال أسية لُت 
الداصلية  كاخلاراية ككذلا تبعا لاوؿ مواسَت  

 (12-6الاكل)                                   الترب د ادلستطدمة .              



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

192 
 

 

                        
 أوال عندما تكون الوحدة الداخلية أعلى مح الوحدة الخارجية : 

(  بػُت سلاػػط ليػاو  عاػد معامػػ  التصػحيح يف السػعة الترب د ػػة  كنسػبة مئو ػة  احملػػور 11-6الشػر   
 رايػػػػة دلرينػػػػات رلػػػػ أة مػػػػنن صػػػػناعة شػػػػ كة ال أسػػػػد ( تبعػػػػا إكضػػػػاع سلتلنػػػػة للوحػػػػدة الداصليػػػػة كاخلا

Mitsubishi . 
 -مثال :

  H=4.5 m    ,    L=10 m  إذا كاف                                     
 2kg  ساكم  R22 كلالتا  ف ف كاف كزف ف  وف  %91 ف ف معام  اسطلناض يف السعة  ساكم 

 ف ننا ضلتاج ل  ادة يف كزف الشحنة مقدارها  
                                                = 2/0.91 –2=0.197 kg  

 كعادة  رتب يف لوحة البيانات للمريف كزف شحنة الترب د ادلستطدمة .              

 (11-6الاكل )
 -ثانيا عندما تكون الوحدة الداخلية منخفضة عح الوحدة الخارجية:

م  التصحيح يف السعة الترب د ة كنسبة مئو ة  احملور (  بُت سلاط لياو  عاد معا12-6الشر    
 ال أسد( تبعا إكضاع سلتلنة للوحدة الداصلية كاخلاراية.
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 (10-6الاكل ) 
 

 -(  بُت ط  قة إضافة شحنة ترب د إضافية كهى كما  لد :13-6كالشر   
ة الصماـ اليدكم ذك لنتحة اخلدمة لاستطداـ لنتحة صدم R22  تم توصي  اساوانة غاز الن  وف -1

ص طػػػػـو الشػػػػحن كالتن  ػػػػغ مػػػػع إصػػػػ اج اذلػػػػواء ادلواػػػػود يف اخل طػػػػـو لنػػػػتح الصػػػػماـ اسػػػػاوانة الن  ػػػػوف يف 
 اسساوانة .

C ضػع اسسػاوانة يف حػوض شللػوء لادلػاء السػاصن عنػد دراػة حػ ارة-2
   40  أك أقػ  حػىت  صػبح

وف أكرب من ضغط صط السحب يف دكرة الترب د مع فتح صمامات  الوحػدة اخلارايػة ضغط غاز الن  
. 
أدر ادلريػػػف مػػػع م اقبػػػة كزف الن  ػػػوف يف اإسػػػاوانة لاسسػػػتعانة لػػػادلي اف ادلوضػػػوع أسػػػن  اسسػػػاوانة -3

كمبجػػػ د كصػػػوؿ شػػػحنة الن  ػػػوف الةزمػػػة إ  ادلريػػػف اغلػػػي صػػػماـ اسسػػػاوانة مث كقػػػف ادلريػػػف كاغلػػػي 
ليػػدكم ذك فتحػة اخلدمػػة كافصػ  ص طػػـو الشػػحن كارلػط غاػػاء فتحػة اخلدمػػة مبنتػاح عػػـ  عنػػد الصػماـ ا

 . 180kg.cm عـ  
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مػػػػػع مةحيػػػػػة أنػػػػػه عنػػػػػد فػػػػػتح الصػػػػػماـ     
اليدكم ذات فتحة اخلدمة يف اخلاوة الثانيػة 
غلػػػب أس  نػػػتح كػػػامة حػػػىت ػلػػػدث اتصػػػاؿ 

 لُت النتحات الثةثة للصماـ  .
 

 -زلتو ات الشر  :
  1نف / ادل شح                   اجمل

 2صماـ  دكم عادم                
  3أنبولة شع  ة                       
  4ادلرثف                            
 5صماـ  دكم لنتحة صدمة         

  R-22            6أساوانة ف  وف 
  7ص اف شللوء مباء ساصن            

  8                  مي اف            
 9الياغط                           
 10ادلبط                             

 (12-6الاكل)              صيانة أجيزة التكييف المجزأة .6-2 
س ختتلػػػف صاػػػوات اكتشػػػاؼ اإعاػػػاؿ يف أا ػػػ ة الترييػػػف اجملػػػ أة عػػػن مثيلت ػػػا يف أا ػػػ ة ترييػػػف    

 -(    كسوؼ نتناكؿ مبشيئة اهلل يف هذ  النق ة ما لد :3-5نق ة  الغ ؼ كادلدراة يف ال
 إص اج غاز الن  وف من ا از الترييف لدكف تن  غ .-1
 عميع سائ  م كب الترب د قب  الصيانة يف الوحدة اخلاراية .-2
 تن  غ دكرة الترب د .-3
 إعادة شحن ا از الترييف لسائ  م كب الترب د .-4
 لترييف لالغاز .إعادة شحن ا از ا-5
 إخراج غاز الفريون بدون تفريغ   6-2-1

 (  بُت ط  قة إص اج غاز الن  وف لدكف تن  غ . 14-6الشر       
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   -حيث أن :
  7           رلمع السائ                                                        1الوحدة اخلاراية  

 8 كصةت النلَت                               2     صماـ  دكم عادم                  
  9      الوحدة الداصلية                            3       صماـ  دكم لنتحة صدمة            

  10ادلبادؿ احل ارم الداصلد  ادلبط (             4           أنبولة شع  ة                        
  11        ع ي   عدادات القياس                   5     اخلاراد  ادلرثف (   ادلبادؿ احل ارم 

   6            الياغط                             
 -الخطوات :

 فتحا غَت كامة . 3 كافتح الصماـ  2افتح كة من الصماـ -1
ص طػػـو الشػػحن ذك  ( مػػع توصػػي 14-6كصػػ  ع يػػ ة عػػدادات القيػػاس كمػػا هػػو مبػػُت لالشػػر   -2

 إذا كانت فتحة اخلدمة م كدة لصماـ إل م . 3 ادل ة مع فتحة الصماـ 
 )   افتح الصماـ لتج ي ة عدادات القياس فيط ج غاز الن  وف كمبج د كصوؿ اليغط ادلقػاس إ  -3

0.5:1.0)bar .كغلب أف  تم إص اج الن  وف تدرغليا حىت س ؼل ج ال  ت مع الن  وف 

 
 (14-6الاكل )                                   

 تجميع سائل مركب التبريد في الوحدة الخارجية . 6-2-2
 (  بُت ط  قة عميع سائ  م كب الترب د قب  الصيانة يف الوحدة اخلاراية .15-6الشر       
 علما لأف مرونات هذا الشر  س ختتلف عن الشر  السالي .    
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  -الخطوات :
 كامة .  3 كالصماـ  2ن الصماـ افتح كة م-1
 دقيقة( .10:15 شغ  ادلريف دلدة تًتاكح ما لُت  -2
لواساة  3   كقف ادلريف دلدة ثةثة دقائي مث كص  ع ي ة عدادا القياس مع فتحة صدمة الصماـ -3

 ا ئيا حىت تصبح فتحات الصماـ الثةثة متصلة معا. 3ص طـو الشحن ذك ادل ة مع غلي الصماـ 
 ص اج اذلواء ادلواود يف ص طـو الشحن افتح الصماـ ا ئيا مث أغلقه م ة أص ل .د -4
 .2اغلي الصماـ -5
شػػػغ  ادلريػػػف علػػػى كضػػػع الترب ػػػد ككقػػػف ادلريػػػف عنػػػدما ترػػػوف قػػػ اءة العػػػداد اليػػػغط ادل كػػػب   -6

0Kg/cmاإ س ( ىف ع ي ة عدادات القياس مساك ة
2  

 كامة كلس عة ادا.  3اغلي الصماـ  -7
كذلػػا لاسػػتطداـ  2,3كغاػػى أمػػاكن فػػتح كغلػػي الصػػمامات  11فصػػ  ع يػػ ة عػػدادات القيػػاس ا-8

 . 180Kg.Cmمنتاح عـ  عند عـ  مساكم 
لاستطداـ إحدل ط ؽ كشف التس  ب  2,3تأكد من عدـ كاود تس  ب يف كة من الصمامُت  -9

 (9-2  اراع للنق ة 
 تفريغ أجيزة التكييف المجزأة . 6-2-3

 بُت ط  قة تن  غ أا  ة الترييف اجمل أة علمػا لػاف مرونػات هػذا الشػر  س ختتلػف  (16-6الشر   
 عن الشر  السالي  .
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(18-6الاكل )   

(16-6الاكل )   
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 -الخطوات : 
 . التن  غ إص اج لغاز الن  وف غل ل قب   -1
 ( .16-6كما هو مبُت لالشر     12ك ميطة التن  غ 11  كص  ع ي ة عدادات القياس   -2
 ا ئيا حىت تتص   يع فتحات الصماـ معا . 3كامة كافتح الصماـ   2 افتح الصماـ  -3
عػداد  حػىت  صػ  قػ اءة 12مث أدر ميػطة التن  ػغ  11لتج ي ة عػدادات القيػاس  Bافتح الصماـ  -4

–أك                  (1.0bar-)سنتيمًت زئبػي ( أك 76cmHg-اليغط ادل كب  اإ س ( إ   

29.6 in Hg. لوصة زئبي كػلتاج ذلا حلوا  ساعة كاملة تق  با ) 
 ككقف ادليطة . 11لتج ي ة عدادات القياس  Bاغلي الصماـ  -5
أمػا إذا مل تتغػَت  6  5 4صاػوات انتي  سس دقائي ف ذا تغَتت ق اءة عداد اليغط ادل كب ك ر  -6

قػػ اءة عػػداد اليػػغط ادل كػػب افصػػ  ص طػػـو الشػػحن مػػن ميػػطة التن  ػػغ علمػػا لػػأف ز ػػت ميػػطة 
 التن  غ غلب تغيَت  إذا أصبح قذر .

 . R-22شحح أجهزة التكييف المجزأة بسائل  6-0-4
أف عناص  هذا علما ل R22(  بُت ط  قة شحن أا  ة الترييف اجمل أة لسائ  ف  وف 17-6الشر   
 السالي .الشر  

 

   
(18-6الاكل )   
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 -الخطوات :
اص ج اذلواء ادلواود يف ص اطيم الشحن كذلا لنتح ص طـو الشحن ذات ادل ة ادلوصلة مع فتحة  -1

لتج يػ ة عػدادات   Bكافػتح الصػماـ  13مث افػتح صػماـ اإسػاوانة ادلدراػة  3 صدمػة الصػماـ 
عػػد رلػػاط ص طػػـو الشػػحن مػػع فتحػػة صدمػػة اسصتيػػار حػػىت ؼلػػ ج اذلػػواء مػػن صػػ اطيم الشػػحن  مث أ

كغلب احلذر من مةمسة سائ  الن  وف اخلارج من ص طـو الشحن   لش ة اللد دلػدة   3الصماـ 
 طو لة ف ف ذلا قد  سبب حدكث احًتاؽ على البارد .

فيتػدفي سػائ    coolكليػا كشػغ  ادلريػف علػى كضػع ترب ػد    2ا ئيا كالصماـ   3افتح الصماـ   -2
إ  ادلريػػف اغلػػي صػػماـ   R-22اػػ اـ مػػن   150g ػػد إ  ادلريػػف كمبجػػ د كصػػوؿ م كػػب الترب 

كك ر هذ  العملية حىت  تم شحن ا از الترييف للشحنة ادلقػ رة كادلدكنػة  13اإساوانة ادلدراة 
اػػ اـ مػػن  g 150 يف لوحػة ليانػػات ا ػاز الترييػػف مػع م اعػػاة عػدـ السػػماح لرميػة أكػػرب مػن 

دلريػف يف كػ  مػ ة إنػا تشػحن لسػائ  كالػد   لالػذك  أنػه ؽلرػن لالوصػوؿ إ  ا R-22 سػائ  
الػػػيت تصػػػ  إ  ادلريػػػف كذلػػػا لػػػ دارة الغػػػةؼ البةسػػػتيرد  R-22 متالعػػػة كزف شػػػحنة ف  ػػػوف 

لةسػاوانة ادلدراػة حػػىت  نابػي صػػط اليػغط ادلقالػػ  ليػغط عػػداد ضػغط اسسػػاوانة ادلدراػة مػػع 
 . R-22 اخلط ادرشادم لةساوانة لن  وف 

اسػاوانة الن  ػوف عنػد كصػوؿ الشػحنة ادلرػ رة للمريػف مث كقػف ا ػاز   Bعة اغلػي الصػماـ لسػ   -3
مث اغلػػي  3كػػامة كفػػا ص طػػـو الشػػحن مػػن  فتحػػة صدمػػة الصػػماـ   3 الترييػػف كافػػتح الصػػماـ 

 كتأكد من عدـ كاود تس ب . (kg cm 180 )مبنتاح عـ  عند عـ   3غااء الصماـ 
 . R22بغاز  شحح أجهزة التكييف المجزأة 6-0-8

 ( مع التعد ةت التالية :17-6لتننيذ الشر    R-22ؽلرن شحن أا  ة الترييف اجمل أة  لغاز     
للصماـ الةراعد العلوم لةساوانة لدس من  13توصي  ص طـو الشحن ادلوص  لاإساوانة ادلدراة 

كؽلرػػػن اسػػػتطداـ الصػػػماـ اليػػػدكم ادلواػػػود أسػػػن  اسسػػػاوانة للحصػػػوؿ علػػػى غػػػاز لػػػدس مػػػن السػػػائ  
 عاد ة يف هذا الغ ض مع كضع اسساوانة يف كضع رأسد . R-22اساوانة ف  وف 
 -الخطوات :

( دص اج اذلواء ادلواود يف ص اطيم الشحن لغاز الن  وف لدس من سائ  الن  وف 1نر ر اخلاوة   -1
. 
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 صػ  حػىت  COOL كليػا كشػغ  ادلريػف علػى كضػع ترب ػد   2ا ئيا كالصػماـ  3افتح الصماـ   -2
 لار . (5.0bar : 4.5)ضغط السحب ادلبُت على عداد اليغط ادل كب إ  

 كقف ادلريف .  -3
كػامة مث افصػ  ص طػـو الشػحن مػن فتحػة   3افتح الصماـ الثةثد اسعػا   ذك فتحػة اخلدمػة (   -4

 . 3صدمة الصماـ 
د كتأكد من عدـ كاػو  (180kgcm)مبنتاح عـ  عند عـ   3ارلط غااء فتحة صدمة الصماـ   -5

تسػػ لات لغػػاز الترب ػػد ل حػػدل طػػ ؽ اكتشػػاؼ التسػػ  ب   كالػػد   لالػػذك  أف ضػػغط صػػط طػػ د 
-270)أم             (bar 19:21)اليػػاغط إا ػػ ة الترييػػف اجملػػ أة عػػادة  ػػًتاكح مػػا لػػُت 

298 psi)  كضغط صط السحب لالياغط  ًتاكح ما لُت(5 : 4.5 bar)             65)أم 

:71 psi)   تشػػغي  ادلريػػف علػػى كضػػع ترب ػػد كذلػػا أثنػػاء COOL  لعػػد شػػحنه لالشػػحنة
 الراملة ادلق رة .
 -مالحظات ىامة :

 ( .5-4ؽلرن مع فة ط  قة استبداؿ اليواغط احمل كقة من النق ة   -1
 ( .6-4ط ؽ إضافة ز ت يف دكرات الترب د من النق ة   -2
 (. 2-4ؽلرن مع فة أعااؿ اليواغط احملرمة القن  من النق ة   -3
 (. 3-5ؽلرن مع فة أعااؿ أا  ة ترييف الغ ؼ لصنة عامة من النق ة   -4
 قياس السعة التبريدية للمكيف  6-2 

لل واء ادلريف WB كال طبة   DBؽلرن تعيُت السعة الترب د ة للمريف لقياس دراة احل ارة الافة
تشػػغي  نيػػاـ  كاذلػػواء ال ااػػع ككػػذلا قيػػاس معػػدؿ تػػدفي اذلػػواء ادلريػػف كهػػذ  القياسػػات تػػتم لعػػد

 -صاوات قياس السعة الترب د ة للمريف:  لدنصف ساعة على اإق  كفيما   وا الترييف 

 لل واء ال ااع  WB1كدراة احل ارة ال طبة DB1قس دراة احل ارة الافة  -1

 لل واء ادلريف  WB2 كدراة احل ارة ال طبة DB2 قس دراة احل ارة الافة -2

الداصليػة  يف حالػة ادلريػف اجملػ أ( أك سػ عة اذلػواء اخلػارج  قس س عة اذلواء اخلارج مػن الوحػدة -3
 عند سل ج كحدة مناكلة اذلواء كذلا لاستطداـ ا از ادلانومًت ادلائ  أك ا از اتنومًت .

 



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

201 
 

 -احسب معدؿ تدفي اذلواء ادلريف ك ساكل : -4
Q2=AxV2         m 

3
/S                                                

 -حيث أن :

 mمعدؿ تدفي اذلواء 
3
/S                                        Q2 

mمساحة مقاع ا  لة ادمداد أك رل ل هواء ادمداد 
2                A

 

 mس عة اذلواء 
3
/S                                              V2 

كاحلجم H2كانثالىب هواء ادمداد  H1استطدـ اخل  اة السير مًت ة لتعيُت انثالىب اذلواء ال ااع -5
 SV2النوعد ذلواء ادمداد 

 -ضلسب سعة ادلريف من العادلة التالية : -6
CAPACITY=Q2(H1-H2)/SV2 

 -مثاؿ :
 DB1=25إذا كانت                                             

o
C          

WB1=19.5
O
 C                        

DB2=18 
O
C                          

            WB2=13.5 
O
C                                    

Q2=0.75m/S                          

 -( فاف :3–فانه من اخل  اة السيرومًت ة   ادللحي 
                                   H1=56KJ/Kg 

H1=36.5KJ/Kg                         
        SV2=0.835 Kg                                  

 كلالتا  فاف سعة ادلريف تساكل
         Capacity=Q2(H1-H2)/SV2                     

            Capacity=0.75(56-36.5)/0.835=17.5KW 
 
 
 

كت داد عند  كالد   لالذك  أف السعة الترب د ة ل از الترييف تتغَت تبعا لتغَت دراات احل ارة اخلاراية
زاد ضغط ادلرثف كأ يا فاف القدرة الر  لية للمريف ت داد  1ز ادة دراة احل ارة ال طبة كتنطن  اذ

 عند ز ادة ضغط ادلريف .
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كلع  الش كات دلصنعة تعاى إا  ة الترييف اليت تصنع ا رلموعة من ادلنحنيات لتعيُت السعة 
دراات ح ارة رطبة سلتلنة ككذلا عند دراات  عند KWكالقدرة ادلسحولة  KJ/Kgالترب د ة لوحدة 
 ترثيف سلتلنة .

 توصيات شركة متسوبيشى لتجنب مشاكل التركيبات  6-4
 المشاكل الناتجة عند تمديد مواسير التبريد وكيفية تجنبيا 6-4-1
 دخول الغبار واألوساخ داخل مواسير مركب التبريد  -1

 ةؽ ت ؾ هنا ات ادلواسَت لدكف إغ -سبب الماكلة:
تقـو الغبار الذم  دص  يف مواسَت الترب د ل غةؽ ادلاسورة الشع  ة ل از  -: نتائ  ىذه الماكلة

الترييف كهذا  ؤدل إ  تلف الياغط عااة أـ آاة حسب كمية الغبار ادلواودة داص  دكرة 
 الترب د .

 (15-6الاكل) 
 -كيفية تالفى ىذه الماكلة :

التوصي  ادضافية   كص  هذ  ادلاسورة لالوحدة الداصلية أك عند إزالة طبة إغةؽ ماسورة  -1
 ( .18-6اخلاراية مباش ة   كس تًتؾ ادلاسورة منتوحة للغبار كما هو مبُت لالشر   
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مواسَت النحاس ادلواودة يف اإسواؽ ذم  كمية كبَتة من الغبار لداصل ا   لذا غلب التأكد من   -2
 .كسح أم غبار لداصل ا قب  استطدام ا 

 -دخول الماء داخل دورة التبريد : -0
 دصوؿ ادلاء داص  مواسَت الترب د  -: سبب ىذه الماكلة
عمد ادلاء الذم دص  دكرة الترب ػد شلػا  ػؤدل إ  إغػةؽ ادلاسػورة الشػع  ة أك  -: نتائ  ىذه الماكلة

 صماـ التمدد احل ارم كلالتا   عا  دكرة الترب د ك تلف الياغط .
-6ستػػًتؾ مواسػػَت الترب ػػد منتوحػػة الن ا ػػة كمػػا هػػو مبػػُت لالشػػر    -: ىددذه الماددكلةكيفيددة تالفددى 

 ( أثناء الصيانة أك الًتكيبات فيدص  ادلاء لداص  ادلواسَت .19

 (19-6الاكل)   -دخول الهواء داخل دورة التبريد : -2
 دصوؿ اذلواء  داص  دكرة  الترب د  -: سبب ىذه الماكلة
سػػَتتنع ضػػغط الترثيػػف لشػػر  غػػَت عػػادل صػػةؿ التشػػغي    فتقػػ  السػػعة  -: نتددائ  ىددذه الماددكلة

الترب د ة للج ػاز كتػنطن  كنػاءة اليػاغط ك قػف اليػاغط أحيانػا نتيجػة لنصػ  أحػد أا ػ ة احلما ػة 
 اخلاصة له . 
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  -: كيفية تالفى ىذه الماكلة
 د   دلنع دصوؿ اذلواء الوحدات الداصلية كمواسَت التوصي  تروف شللوءة لرمية من غاز م كب الترب -1

عند توصي  ادلواسَت كذلا لعد فا سدادات ادلواسَت   لذا غلب توصي  ادلواسَت يف أقص  كقت شلرن 
قب  تس ب كام  للن  وف من الوحدة علما لأف ذلا ػلدث  يف سس دقائي إذا ت كت ادلاسػورة لػدكف 

 توصي  إم سبب من اإسباب  .
للمواسػػػَت الػػػيت  ػػػتم شػػػ ائ ا مػػػن السػػػوؽ إف هػػػذ  ادلواسػػػَت ذتػػػول تأكػػػد مػػػن إاػػػ اء عمليػػػة تن  ػػػغ  -2

 لداصل ا على هواء .

 (02-6الاكل )
 -خطوات تنظيف الوحدة الداخلية والمواسير :

(  بُت كينية تنييف الوحدة الداصلية كادلواسَت لاستطداـ صمامات ع ؿ الوحدة 21-6الشر   
 -اخلاراية كما  لد :

 السائ  كصط الغاز ( لُت الوحدة الداصلية كالوحدة اخلاراية .كص  مواسَت الترب د  صط  -1
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مبدص  اخلدمة ادلواود يف صط السائ  لالق ب من صماـ إغةؽ  R-22كص  اساوانة ف  وف  -2
 صط السائ  كما مبُت لالشر  الذم ضلن لصدد  .

اخلاراية لبادء فا صامولة النلَت اخلاصة خبط الغاز ال ااع من الوحدة الداصلية إ  الوحدة  -3
 كادلتصلة لصماـ إغةؽ صط الغاز ال ااع .

افتح صماـ اساوانة الن  وف كأا ل عملية التنييف دلدة عش  ثواو أك أطوؿ   مث أغلي صماـ  -4
 اإساوانة .

 لعد اسنت اء من عملية التنييف ارلط صامولة النلَت إ  ص ج من ا غاز التنييف كلس عة . -5

(01-6الاكل)  

1 
4 

3 

2 
6 

5

  

8 

7 

9 
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 -محتويات الاكل السابق:
 6 إ  الوحدة الداصلية  1 حدة اخلاراية الو 

 R-22 7اساوانة ف  وف  2 ماسورة السائ  
 8 صماـ غلي ماسورة السائ  3 ماسورة السائ  

 9 كحدة صدمة  نقاة اصتبار (  4 صماـ غلي ماسورة الغاز
   5 ص كج اذلواء من صامولة النلَت 

 زيادة شحنة مركب التبريد -4
 الن  وف لشر  زائد  شحن  -سبب الماكلة:

 (00-6الاكل )
  اع الن  وف ا  الياغط ىف شر  سائ  فيؤدل ا  تلف صمامات  -: نتائ  ىذه الماكلة

 الياغط .
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 -كيفية تالفى ىذه الماكلة :
حاكؿ شحن ال از لالرمية ادلالولة من الن  وف لاتباع ادا اءات اليت سنذك ها  كتذك  أف  -1

تروف أكث  لرثَت من دراة ح ارة اسم الياغط الًتددم كما هو  دراة ح ارة الياغط احملورم
 (3-6مبُت لالدكؿ 

 (2-6الجدول)

 الخواص
 نوع الضاغط

 ترددي محوري
  100 :90 دراة ح ارة اسم الياغط  أثناء التشغي (

O
C 40:50 

O
C 

 bar 5bar 20 اليغط الداصلد لسم الياغط  أثناء التشغي (
  100 :90 دراة ح ارة الن  وف ادليغوط(دراة ح ارة صط الا د  

O
C 

 5:10 دراة ح ارة صط السحب  دراة ح ارة الغاز ال ااع(
O
C 

 نقص شحنة مركب التبريد  -8
 نقص شحنة م كب الترب د -سبب الماكلة:

اطلناض شحنة م كب الترب د  قل  من السعة الترب د ة للج از لادضافة إ   -: نتائ  ىذه الماكلة
 راة ح ارة الياغط كػلدث عمد على ساح ملنات ادلبط  يف الوحدة الداصلية ارتناع د

 -كيفية تالفى ىذه الماكلة :
اشحن ال از لالرمية الصحيحة من م كب الترب د لاتباع  على توصيات الش كة ادلصنعة صصوصا  

 عند ز ادة طوؿ مواسَت م كب الترب د  
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 (02-6الاكل)
 -:خطوات زيادة شحنة الفريون 

 (  بُت صاوات ز ادة كمية الن  وف حسب توصيات ش كة متسوليشى24-6الشر  
  -حيث أن :

 4 ص طـو الشحن  1 الوحدة اخلاراية 
 5 اساوانة  2 كصلة صدمة 

 6 مي اف  3 الياغط 
 -الخطوات :

 قم لتوصي  ادلواسَت لُت الوحدتُت الداصلية كاخلاراية . -1
 40   داف ( أم أق  من ضع اساوانة الن  وف يف ماء فات-2

o
C  لتس ي  مشاهدة كمية الشحنة اليت

 تدص  الوحدة   مث ضع اإساوانة على مي اف مابخ .
أزؿ طبة مدص  الشحن ادلواود على صط السحب يف الوحدة اخلاراية مث كص  ص طـو الشحن -3

 من اساوانة الن  وف .
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 أساوانة الن  وف كذلا لنا ط ؼ غلب ط د اذلواء من ص طـو الشحن لواساة غاز الن  وف يف-4
اخل طـو ادلوص  لالوحدة اخلاراية دكرتُت أك ثةثة دكرات مث افتح صماـ اساوانة الن  وف  فيط ج 

الن  وف من صةؿ الصامولة احمللولة كهذا  وف  تنييف اخل طـو من اذلواء علما لأف ذلا ػلدث يف 
الشحن شدد على رلاط صماك   ص طـو الشحن صةؿ ثواو قليلة كلعد اسنت اء من تنييف ص طـو 

 شغل الجهاز .
 افتح صماـ اإساوانة فيدص  م كب الترب د إ  داص  دكرة الترب د . -6
عندما  تم شحن ال از لالرمية ادلالولة من م كب الترب د اغلي صماـ اإساوانة مث فا ص طـو  -7

 الشحن .
 

 
 
 

 
 (04-6الاكل)

 
 
 

3 

2 

1 
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  ف المواسيراستخدام األكسجيح لتنظي -6

لقاء كمية من اإكسجُت يف دكرة الترب د كحسب ت كي  كدراة ح ارة هذ  -نتائ  ىذه الماكلة :
 . الرمية فاف ز ت الياغط ؽلرن أف ػلًتؽ فور ا مؤد ا إ  اسننجار

 -كيفية تالفى ىذه الماكلة :
 عدـ استطداـ اساوانة اإكسجُت إس يف اللحاـ لاإكسى أستلُت .

 
 (08-6الاكل )
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  -نظام تمديد المواسير طويل جدا : -8

لن تروف ادلشرلة هو عدـ دكراف م كب الترب د كال  ت لا  قة صحيحة -نتائ  ىذه الماكلة :
 اإم  الذم  ؤدل إ  اطلناض السعة الترب د ة كلرن  تلف الياغط كذلا.

ادلريف أفي  كالعرس  كلما قص ت اد دات ادلواسَت كاف أداء-: كيفية تالفى ىذه الماكلة
صحيح لذلا غلب اصتيار أقص  الا ؽ لعم  اد دات ادلواسَت متبعا لذلا توصيات الش كة ادلصنعة 

. 

 
 (06-6الاكل )
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 -الوحدة الخارجية عالية جدا بالنسبة للوحدة الداخلية : -5
ال  ت  لن ػلدث فقط اطلناض للسعة الترب د ة للمريف كلرن لن  عود -نتائ  ىذه الماكلة :

 لشر  منتيم للياغط اإم  الذم  ؤدل لتلف الياغط .
كلما قص ت اد دات ادلواسَت كاف أداء ادلريف أفي  كالعرس -: كيفية تالفى ىذه الماكلة

 صحيح لذلا غلب اصتيار أقص  الا ؽ لعم  اد دات ادلواسَت متبعا لذلا توصيات الش كة ادلصنعة 

 (08-6الاكل )
 -ا:أكواع كثيرة جد -9 

ز ادة عدد ادلنحنيات يف نياـ اد دات ادلواسَت  قل  من تدفي م كب الترب د  -نتائ  ىذه الماكلة :
 . كلالتا  تنطن  سعة الترب د للج از ك تلف الياغط نتيجة ل  ادة احلم  عليه

تأكد من عدـ عاكز عدد ادلنحنيات اإقصى احملدد من قب  الش كة -كيفية تجنب ىذه الماكلة :
 صنعة .ادل



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

213 
 

 (05-6الاكل )
 
 عزل تمديدات المواسير غير مناسب  -12

سيحدث تبادؿ ح ارم عند نقاة تةمس صط السائ  مع صط الغاز  صط  -: نتائ  الماكلة
السحب( ك نتج عن ذلا أف ال از لن  ستايع احملافية على اليغط   كقد  ؤدل ذلا سطلناض 

لع  اإحياف سرتناع دراة ح ارة الياغط كهذا سوؼ  السعة الترب د ة للج از كقد  ؤدل ذلا ىف
  ؤدل حلدكث متاعب للياغط .
 -كيفية تالفى ىذه الماكلة :

غلب ع ؿ كة من صط السحب كالا د   السائ ( كة على حد  علما لأنه سمانع من لف هذ ن 
 اخلاُت لش  ط حلاـ ع    لعد ع ؿ كة من ما على حد .
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 (09-6الاكل )

 -س مواسير التبريد :خف-11
إف ثٌت مواسَت الترب د لصورة غَت صحيحة  ؤدل إ  إحداث صني لتدفي م كب -نتائ  الماكلة :

الترب د فيؤدل ذلا لدكر  إ  ز ادة    الياغط لادضافة سحتماؿ حدكث تس ب دل كب الترب د من 
 . مراف اخلني الذم قد  روف قد تع ض لش خ

غلب احلد من كث ة الثنيات كاتباع الا ؽ الصحيحة يف الثٍت كغلب -كيفية تجنب ىذه الماكلة :
 أس  ق  نصف قا  اسضلناء عن سس م ات من قا  ماسورة الترب د .
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 (22-6الاكل )

 -استخدام مواسير ذات مقاس غير مناسب :-10
 -نتائ  الخطأ:

غط صةؿ التشغي  كلن استطدمت ماسورة أكربمن الةـز يف صط الغاز فأهنا تؤدل خلن  اليإذا 
ؽلرن لل  ت ال اوع إ  الياغط لشر  منتيم   أما إذا استطدمت ماسورة أصغ  من الةـز يف 

اانب الغاز فاف ادلقاكمة ضد تدفي م كب الترب د ست داد فيق  لذلا اليغط ادلنطن  ككذلا سعة 
اـ ست داد   شلا  ؤدل ال از . أما إذا استطدمت ماسورة ضيقة يف اانب السائ  فاف مقاكمة الني

 . ذلا سطلناض السعة   ك يع هذ  ادلتاعب تؤدل لتلف الياغط
 -كيفية تجنب ىذه الماكلة :

قد ػلدث هذ  ادلشرلة عند ت كيب مريف اد د من نوع ؼلتلف عن ادلريف القدمي كلاستطداـ 
لقدؽلة  لدقة كغلب أف ننس ادلواسَت القدؽلة كادلدفونة يف الدار   لذلا غلب فحص مواسَت الترب د ا

تتوافي مع ادلوصى ذا من قب  الش كة ادلصنعة .  
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 (21-6الاكل )

 تعاكس توصيل خط السائل وخط السحب-12

لن  تحقي اإداء العادم للج از فعند اطلناض احلم  احل ارم للمريف سنسمع  -نتائ  الماكلة :
 ا لتساقط قا ات ادلاء صوت تدفي م كب الترب د كػلدث عمد على ساح ادلبط  مؤد 

عادة ػلدث مث  هذ  ادلشر  نتيجة لألطواؿ الربَتة دلواسَت الترب د  -: كيفية تجنب ىذه الماكلة
شلا  تالب اإم  ز ادة أطواؿ مواسَت الترب د لواساة اللحاـ   لذلا غلب التأكد من نياـ اد دات 

 ادلواسَت لالنسبة خلط السائ  كصط السحب .
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 (20-6الاكل )
 استخدام الماء مح أجل فحص تسرب الغاز  -14

ادلاء الذم سيبقى ىف دكرة الترب د سيؤدل لتلف الياغط كل مبا تلف ادلريف  -نتائ  ىذه الماكلة :
 كر  .

ؽلنع دصوؿ ادلاء دكرة الترب د   كس غلب ذت أم ظ كؼ استطداـ  -: كيفية تجنب ىذه الماكلة
طداـ أحد الا ؽ ادلع كفة لنحص التس ب   اراع للنق ة ادلاء من أا  فحص التس ب ل  غلب است

2-9) . 
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 (22-6الاكل )
 
 المشاكل الناتجة عن سوء التوصيالت الكيربية 6-4-2
 رباط غير جيد ألطراف توصيل مصدر القدرة الكهربية -1

  -نتائ  الماكلة :
 من التةمس الغَت ايد . احًتاؽ السلا الغَت م لوط ايدا نتيجة للح ارة العالية اليت تنتج-1
اطلناض ال د الر  ىب عند ادلريف كهذا سيؤدل دلشاك  يف عم  الدائ ة ال ئيسية كدائ ة التحرم -2

 كالدكائ  ادلرًتكنية كسَتتنع دراة ح ارة الياغط كقد ػلًتؽ .
ة التأكد من ال لاط اليد إط اؼ توصي  ادلصدر الر  ىب كمتالع -: كيفية تجنب ىذه الماكلة

 ذلا ك  م ة صيانة .
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 (24-6الاكل )
 اختالف جهد المصدر الكهربى عح الجهد المقنح للمكيف -0

 220Vلة من  380Vإف توصي  ا د أعلد من ادلقنن مث  توصي  ا د -نتائ  الماكلة :
  ؤدل إ   صدكر صوت ضوضاء  عالية   من الوحدة الداصلية سرتناع س عة زل ؾ ادل كحة  ل  ادة 

عليه كما ػلدث تلف للدكائ  الر  لية كادلرًتكنية   يف حُت أف اطلناض ا د ادلصدر عن ال د 
ا د ادلقنن للمريف  ؤدل إ  حدكث صل  يف أداء ادلريف كارتناع دراة ح ارة احمل كات ادل اكح 

 كالياغط  كتلن م . 
 -كيفية تجنب ىذه الماكلة :

دلقػػػنن للمريػػػف كأف ال ػػػد علػػػى أطػػػ اؼ دائػػػ ة تأكػػػد مػػػن أف ا ػػػد ادلصػػػدر الر ػػػ ىب  اػػػالي ال ػػػد ا
 التحرم  االي ال د ادلقنن .
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 (28-6لاكل )ا
  التوصيل الخاطئ لألسالك الكهربية لدوائر التحكم بيح الوحدة الداخلية والخارجية-2

سيعم  ادلريف لصورة غَت طبيعية إف دراة احل ارة لن  روف لادمراف -: نتائ  ىذه الماكلة
للوصوؿ على مستول الترب د ادلالوب   كلالتا  سيستم  الياغط يف الدكراف حىت يف  التحرم في ا

 ظ كؼ اإ اؿ اخلنينة شلا  ؤدل ل اوع كمية سائ  كبَتة للياغط فيتلف الياغط .
ذدث هذ  ادلشرلة يف اد دات اإسةؾ الاو لة لذلا غلب التأكد -:كيفية تجنب ىذه الماكلة

لر  لية دلطاط التوصي  للش كة ادلصنعة ك ني  استطداـ أسةؾ ملونة يف من ماالقة التوصيةت ا
 ذلا.
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 (26-6لاكل )ا
 تبديل وجهيح في حالة الضواغط المحورية  -4

 -نتائ  الماكلة :
لن  دكر الياغط نتيجة إف ر ةم  ا ة الياغط ضد انعراس اعا  الدكراف سينص  التيار -1

 الر  ىب عن الياغط .
د عم  ر ةم انعراس اعا  دكراف الياغط كذلا لاليغط اليدكم على كونتاكتور إذا ألغ-2

الياغط فاف الياغط سيدكر يف اسعا  العرسد كهذا  ؤدل لعدـ ضخ ال  ت ككصوله لألا اء 
 ادليرانيرية ادلتح كة لالياغط كهذا  سبب يف الن ا ة تلف الياغط .

 -كيفية تجنب ىذه الماكلة :  
 ط احملورم على الدكراف لاليغط على كونتاكتور الياغط .سعرب الياغ-1
 تقيد لألواف أط اؼ الياغط ادلدراة يف تعليمات التوصي  .-2

 (  بُت كيف انعراس توصي  أط اؼ ادلصدر الر  ىب مع الياغط 38-6كالشر   
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 (28-6الاكل )                           

                                   
                                                                 
 
 
 
 
 

 (25-6الاكل)                                                                
  المشاكل الناتجة عن سوء تصريف مياه التكثيف 6-4-3

 تساقط قطرات الماء نتيجة للعزل الغير جيد لمواسير التبريد -1
تساقط ادلاء ادلتراثف على مواسَت الترب د نتيجة للن ؽ الربَت يف دراة اذلواء  -ئ  الماكلة :نتا

 الول كدراة ح ارة صط السحب 
 اع ؿ ايدا مواسَت الترب د لالعوازؿ ادلناسبة كس تًتؾ أم ا ء لدكف  -كيفية تجنب ىذه الماكلة :

   

    

 

U V W PE 

L1

1 

 L2 L3 PE 
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 . ( 39-6ع ؿ صصوصا يف الوحدات السقنية كالياه  ة ىف الشر   

 
 (29-6الاكل)

 
 -:ثنى مواسير تصريف مياه التكثيف الى أعلى -0

ميا  التراثف لن تتمرن من التدفي للطارج اإم  الذم سيؤدل حلدكث -: نتائ  ىذه الماكلة
 طنح يف كعاء عميع ماء التراثف شلا  ؤدل حلدكث لقع يف السقف أك تساقط ادلاء من السقف .

 -: كيفية تجنب ىذه الماكلة
(  ي   أسوء مثاؿ ؽلرن أف ػلدث يف ت كيبات مواسَت تص  ف ادلاء ادلتراثف 40-6ىف الشر   

 لذلا غلب عنب ذلا .
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 (42-6الاكل )
 -تركيب مواسير التصريف أفقيا لمسافات طويلة جدا :

إذا عاكز طوؿ مواسَت التص  ف سسة أمتار فاف التدفي لن  صبح عاد ا -نتائ  ىذه الماكلة :
كػلدث إعاقة للتدفي كعندما تتوقف آلة ط د ادلاء ادلتراثف ذاتيا سيعود ادلاء ادلتراثف إ  كعاء 

 عميع ادلاء ادلتراثف ثانية كػلدث طنح .
 -كيفية تجنب ىذه الماكلة :

 للمواسَت التص  ف اإفقية .1:100تأكد من توفَت نسبة مي  قدرها -1
 ص  ف ادلاء لاستطداـ مواد اإحراـ ادلناسبة .غلب إحراـ أماكن الوصةت يف مواسَت ت-2
 غلب تثبيت مواسَت التص  ف لدعائم مناسبة ك  ثةثة أمتار حىت س ػلدث تقوس ذلا -3
 (.41-6عادة توضع أماكن ط د اذلواء يف أعلى ماسورة التص  ف كما  ي   يف الشر   -4
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 (41-6الاكل )
 -توصيل خطوط تصريف الماء باكل متوازي : -4

لن  تدفي ميا  التراثف    ة ك  اع ادلاء إ  الوحدة اليت س تعم  كسيانح -: نتائ  ىذه الماكلة
 حوض ماء التراثف .

 -كيفية تجنب ىذه الماكلة :
استطدـ ماسورة تص  ف رئيسية قا ها اخلاراد لوصة  كرلع يف حُت استطدـ ماسورة تص  ف -1

 لية قا ها اخلاراة لوصة توص  مع الوحدات الداص
 (  بُت ط  قة التمد د اخلاطئة كالصحيحة دلواسَت تص  ف ادلاء ادلتراثف . 42-6كالشر   
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 (40-6الاكل )
 -ماسورة التصريف :  فيعمل مصيدة -8

 -نتائ  ىذه الماكلة :
 سيحدث اعاقة لتص  ف ادلاء ادلتراثف كسيانح كعاء عميع ادلاء ادلتراثف .-1

 -كيفية تجنب ىذه الماكلة :
 حب عم  ال كائ  ادلناسبة لتجنب ذلا . في

( فيجب ذد د أماكن اإعمدة اخل سانية كالعتبات 43-6س تعم  مصيدة كما هو مبُت لالشر  
 كذلا قب  ذد د الوضع الن ائد للًتكيب أما إذا حدث أم ارختاء أك تقوس نتيجة لاوؿ التمد دات 

 فيجب عم  ال كائ  ادلناسبة لتجنب ذلا ..
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 (42-6)لاكل ا
 -توصيل خطوط صرف الماء المتكاثف بخط المجارى : -6

انبعاث رائحة صاوط اجملارل الر   ة يف الغ ؼ ادلرينة نتيجة سنتقاؿ هذ  -نتائ  ىذه الماكلة :
 .ال كائح من صط اجملارل إ  حوض تص  ف ادلاء ادلتراثف ككصوس للغ فة ادلريف

راثف ادلاء مباش ة لبالوعة اجملارل كما لالشر  توص  صاوط ت س-كيفية تجنب ىذه الماكلة :
 ( .45-6( كلرن من صةؿ سينوف كما لالشر   6-44 
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 (44-6لاكل )ا

 

 (48-6لاكل )ا
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 المشكل الناتجة عن تركيب الوحدات بصورة غير صحيحة  6-4-4
 -إمالة الوحدة الداخلية :-1

 –نتائ  ىذه الماكلة 
 لوحدة أثناء عملية الترب د كسيانح حوض التراثف .لن  تم ط د ادلاء ادلتراثف صارج ا

 كتتساقط قا ات ادلاء ادلتراثف يف الغ فة .
 -كيفية تجنب ىذه الماكلة :

 ( 46-6غلب ت كيب الوحدة الداصلية لشر  أفقد ااما كصصوصا الوحدات السقنية ادلبينة لالشر   

 (46-6الاكل )
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 -ف أو الهواء الراجع :وجود عوائق في طريق خروج الهواء المكي -2
 -نتائ  ىذه الماكلة:

إف كاود عوائي يف مسارات اذلواء ادلريف أك اذلواء ال ااع  قل  من كناءة ا از الترييف كحدكث 
 اصتةؿ يف ضغوط دكرة الترب د كهذا  ؤدل لدكر  لتلف الياغط .

 -كيفية تجنب ىذه الماكلة :
خلارج أك ال ااع سواء للوحدات الداصلية أك الوحدات إزالة  يع اإشياء اليت تعيي مسار اذلواء ا

 اخلاراية .

 (48-6الاكل )
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 سحب بخار الزيت  -2
 -نتائ  ىذه الماكلة :

 . سحب خبار ال  ت  ؤدل اتلف ادل شحات اذلوائية كاطلناض كناءة م كحة ادلبط 
 -كيفية تجنب ىذه الماكلة:

فيه خبار ز ت غلب اصتيار ادلراف ادلناسب إذا طلب منا ت كيب مريف يف مابخ أك أم مراف 
  يث س  سحب ادلريف خبار ال  ت مباش ة .

 (45-6الاكل )
 -وجود ضوضاء عالية بجوار المكيف : -4 

 -نتائ  ىذه الماكلة :
تعم  اليوضاء العالية الصادرة من ادلاكينات إ  حدكث صل  يف عم  ش ػلة ادلير كل كسيسور  

 عم  ادلريف لا  قة غَت طبيعية أك عدـ عمله .اإم  الذم  ؤدل إ  
 -كيفية تجنب ىذه الماكلة :
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 غلب عنب ت كيب أا  ة الترييف  وار ماكينات تصدر ضوضاء عالية . 

 (49-6الاكل )
 -عدم عمل فتحة فحص بجوار وحدات التكييف السقفية : -5

 -نتائ  ىذه الماكلة :
 كالتص  ف كالوصةت الر  لية .عدـ إمرانية فحص كاصةح مواسَت الترب د 

لذلا  نصح كلشدة توفَت فتحات م اقبة كفحص ق  بة من الوحدات السقنية كما هو مبُت لالشر  
 ( سستطدام ا يف أعماؿ النحص كالصيانة .6-50 
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 (82-6الاكل )
 -قصر دورة الهاء نتيجة لتركيب أكثر مح وحدة خارجية فى مكان واحد: -6

 -:نتائ  ىذه الماكلة 
اذلواء ادلدفوع من مؤص ة الوحدة اخلاراية سيشنط لواساة الوحدة اخلاراية ادلوضوعة أمام ا كلذلا 
لن  تم التبادؿ احل ارم لصورة صحيحة كلن  تحقي اإداء العادم للمريف في داد أ اؿ اليواغط 

 لألا  ة كتلف اليواغط . اإم  الذم  ؤدل إ  هبوط السعة الترب د ة 
 -ىذه الماكلة : كيفية تجنب

عند ت كيب الوحدات اخلاراية يف مراف كاحد غلب عم  اسحتياطات الةزمة دلنع دصوؿ اذلواء 
الساصن من أحد الوحدات إ  اإص ل كذلا لتوفَت مسافات مناسبة أك تنييم الوحدات  يث ك  

لا  قة (  بُت ا50-6اثنُت  شنط من اانب كاحد ك ا داف اذلواء من اانب كاحد كالشر   
 . اخلاطئة كالصحيحة عند تثبيت الوحدات اخلاراية ىف مراف كاحد
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(81-6الاكل )  

تعريض الوحدة الخارجية لرياح شديدة-8  
-نتائ  ىذه الماكلة :  

إف تع ض الوحدة اخلاراية ل  اح شد دة س عت ا أكرب من سبعة أمتار يف الثانية  قل  من س عة م كحة 
تا   ق  التبادؿ احل ارم يف ادلرثف كمن مث تنطن  السعة الترب د ة ( كلال52-6ادلرثف الشر 

 للج از ك تع ض الياغط حلم  زائد قد  ؤدل لتلنه . 
-كيفية تجنب ىذه الماكلة :  

غلب كضع الوحدة اخلاراية ذت ميلة يف ا ة الشماؿ إف الااقة ادلرتسبة من الشمس قد  -1
 اءة ال از .ت فع ضغط الترثيف ىف ادلرثف كمن تنطن  كن

غلب أف تروف ادلسافة اخلالية أماـ الوحدة اخلاراية ستق  عن مًت لتسمح مب كر اذلواء كمن أا  -2
 تس ي  عملية اخلدمة كالصيانة  
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(80-6الاكل )  
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 انباب انسابع
 

 خذيت يكيفاث انسياراث  
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 خدمة مكيفات السيارات
 مقدمة  7-1

إف اكث  أعااؿ  مرينات السيارات تنتج من حدكث تس ب للن  ػوف  عنػد كسػائ  إحرػاـ عمػود     
الياغط كيف هذ  احلالة ف ننا ضلتاج شحن الياغط م ة أك م تُت علػد اإقػ  يف ادلوسػم كمعيػم مػةؾ 

 السيارات  نيلوف إعادة الشحن عن استبداؿ مانع تس ب الياغط. 
ك  أنػػه  نصػػح لػػ دارة مريػػف السػػيارة مػػ ة علػػد اإقػػ  للترب ػػد يف الشػػ   الواحػػد كذلػػا كالػػد   لالػػذ     

حىت ػلدث ت  يت مستم  دلوانع تس ب الياغط كلالتػا  ظلنػع حػدكث عنيػف دلوانػع التسػ ب كمػن مث 
 ظلنع حدكث تشققات ذا كحدكث تس ب للن  وف . 

ف أك لاسػػتطداـ اسسػػاوانة ادلدراػػة يف كعػػادة  نصػػح لشػػحن مريػػف السػػيارة لاسسػػتعانة ل اااػػة البيػػا
 الشحن إذا مل ترن زاااة البياف متوف ة . 

ك عتػػرب مريػػف السػػيارة هػػو النيػػاـ الوحيػػد الػػذم  سػػمح إم شػػطص عػػادم لشػػحن دكرة الترب ػػد     
 لالن  وف حيث تباع رلموعة شحن دكرة ترب د مريف السيارة يف معيم زلةت قاع غيار السيارات . 

لػد   لالػػذك  أف أكثػػ  عبػػوات الن  ػػوف تتعػػ ض لةننجػار عنػػد قيػػاـ هػػؤسء اإشػػطاص الغػػَت كا         
مدرلُت لتوصي  عبوة الن  وف خبط اليغط العا  للياغط كليس خبط سحب الياغط كلذلا قامػت 
لعػػ  الشػػ كات ادلصػػنعة دلرينػػات السػػيارات لوضػػع كصػػلة غػػَت قياسػػية يف صػػط طػػ د اليػػاغط حػػىت س 

 اإشطاص لالشحن من صةذلا .  ستايع هؤسء 
كأ يػػا هنػػاؾ مشػػرلة كثػػَتا مػػا ذػػدث كهػػو انسػػداد مصػػناة الػػدصوؿ لصػػماـ التمػػدد احلػػ ارم كهػػذا     

 ؤدم حلدكث تروف للثلج عند مدص  صماـ التمدد احل ارم كاطلناض مستوم الترب د يف السيارة كمن 
ك استبداؿ صماـ التمدد احل ارم مث اطلناض ضغط سحب الياغط . كيف هذ  احلالة  نصح لتنييف أ

.ك رثػػ  يف فصػػ  الصػػيف حػػدكث تسػػ لات للمػػاء ادلترػػاثف مػػن هػػواء الرالينػػة داصػػ  الرالينػػة كعػػادة 
 روف ذلا نتيجة سنسداد صط ص ؼ حوض عميع ادلاء ادلترػاثف لسػبب ت سػب اإت لػة يف ص طػـو 

 لسيارة .الص ؼ أك التوائه كعادة ف ف هذا اخل طـو  ي   عند كشف ماكينة ا
كىف فصػػػ  الشػػػتاء كلعػػػد تشػػػغي  دكرة التسػػػطُت لعػػػد فػػػًتة توقػػػف طو لػػػة ؽلرػػػن أف ػلػػػدث تلػػػف إحػػػد 
صػػ اطيم ادلػػاء السػػاصن الػػذم  تواػػه مػػن الػػ اد تَت إ  ادلبػػادؿ احلػػ ارم ادلواػػود يف التػػاللو  فيػػؤدل ذلػػا 

 حلدكث تس ب للماء الساصن داص  كالينة السيارة .
 -ف لس عة لالا  قة التالية :كؽلرن فحص أداء ا از التريي
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  شغ  ماكينة السيارة على س عة السةنسيه . -1
  شغ  ا از الترييف للسيارة سس دقائي على كضع الترب د. -2
  ةحق حالة م كر م كب الترب د يف العُت ال اااية ادلواودة لأعلى فلًت سائ  الترب د. -3
 ذسس لاليد ماسوريت دصوؿ كص كج م كب الترب د للياغط . -4
 (  عاى لياف  الة مريف السيارة تبعا لنتائج النحص السالي .1-7الدكؿ  ك 

 (1-8الجدول )
 اإلصالح حالة التبريد المالحظات

ظ ور فقاعات غاز يف العُت 
 ال اااية 

 اصترب تس ب غاز الن  وف. الترب د غَت كايف 

عدـ ظ ور فقاعات غاز 
 كسسائ  .   

 ب كأعد الشحن.اصترب التس   انعداـ شحنة الترب د

كاود سائ  الترب د كاضح دكف 
 أم فقاعات لعد غلي ادلريف .

 

كاود شحنة عالية من م كب 
 الترب د .

ف غ الشحنة ال ائدة أك أعد 
 التن  غ كالشحن.

كاود ف ؽ يف احل ارة لُت 
 ماسوريت السحب كالا د.

. شحنة زائدة أك ميبوطة.  ف غ الشحنة ال ائدة عند الل ـك

ات الغاز يف العُت ظ ور فقاع
ال اااية لعد غلي مريف 
 السيارة مث اصتنائ ا فجأة .

ادلريف سليم كس ػلتاج  شحنة مناسبة دل كب الترب د .
 دصةح .

 كيفية توصيل تجييزة عدادات القياس مع  ضاغط   مكيف السيارة    7-2 
 service valvesمػػة عػػادة تػػ كد اليػػواغط ادلنتوحػػة كادلسػػتطدمة يف مريػػف السػػيارة لصػػمامات صد

(  بُت قااع  1-7أحدعلا  سمى صماـ صدمة السحب كاتص   سمى صماـ صدمة الا د كالشر   
 يف صماـ اخلدمة ادلستطدـ كصماـ ط د أك سحب للياغط كذلا يف ثةثة أكضاع 

 -حيث أن :
 1 فتحة السحب 

 2 ا  الياغط 



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

241 
 

 3 ا  دكرة الترب د
 4 عمود فتح كغلي الصماـ 

الشػػػػر   أ( عنػػػػد إدارة عمػػػػود الصػػػػماـ يف اعػػػػا   فنػػػػد
عقػػػارب السػػػاعة إ  آصػػػ  كضػػػع   ضلصػػػ  علػػػى كضػػػع 
ادحرػػػاـ اإمػػػامد  ك توقػػػف تػػػدفي م كػػػب الترب ػػػد مػػػن 
دكرة الترب د للياغط يف صط السحب   صماـ صدمة 
السػػػػحب( أك مػػػػن اليػػػػاغط إ  دكرة الترب ػػػػد يف صػػػػط 

ط الا د   صماـ صدمة الاػ د( يف حػُت  صػبح اليػاغ
 منتوح على فتحة اخلدمة   .

كىف الشػػر   ب( عنػػد إدارة عمػػود الصػػماـ يف عرػػس  
اعػػػا  عقػػػارب السػػػاعة إ  آصػػػ  كضػػػع   ضلصػػػ  علػػػى 
كضػػػػع ادحرػػػػاـ اخللنػػػػد كهػػػػذا الوضػػػػع  سػػػػتطدـ عنػػػػد 
اسسػػػتطداـ العػػػادم للمريػػػف مػػػع غلػػػي فتحػػػة اخلدمػػػة 

 لغاائ ا ادلعد لذلا .
لوصػػػػوؿ كىف الشػػػػر   ج( عنػػػػد إدارة عمػػػػود الصػػػػماـ ل

لوضػػع متوسػػط لػػُت ادحرػػاـ اإمػػامد كاخللػػف تتصػػ   
كػػػة مػػػن فتحػػػة اخلدمػػػة كاليػػػاغط كدكرة الترب ػػػد كهػػػذا 
 (1-8)الاكل             الوضع  ستطدـ عند قياس ضغوط دكرة ترب د ادلريف

 ككذلا يف التن  غ كالشحن كما سيتيح فيما لعد   كذلا لاستطداـ ع ي ة عدادات القياس . 
 وط خط السحب والطرد  لمكيف السيارة قياس ضغ7-3
 فا أغاية فتحات صدمة صمامات السحب كالا د للياغط .-1
كصػػػ  ص طػػػـو الشػػػحن اإ ػػػ  مػػػع فتحػػػة صدمػػػة صػػػماـ الاػػػ د كالنتحػػػة اليمػػػٌت لتج يػػػ ة عػػػدادات -2

 القياس .
 .كصوؿ ص طـو الشحن اإزرؽ مع فتحة صماـ الا د كالنتحة اليس ل لتج ي ة عدادات القياس -3
اغلػػي الصػػمامات اليدك ػػة لتج يػػ ة عػػدادات القيػػاس كااعػػ  كػػة مػػن صػػماـ طػػ د كصػػماـ سػػحب -4

 الياغط ىف كضع متوسط لُت النتح كالغلي الرام   .
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شػغ  ماكينػػة السػػيارة مث شػغ  مريػػف السػػيارة كراقػب ضػػغوط السػػحب كالاػ د للمريػػف فػػ ذا كػػاف -5
كضػػغط سػػػحب اليػػػاغط ) (210:230psi( أل (14:15barضػػغط طػػػ د اليػػاغط    ػػػًتاكح مػػػالُت 

ككذلا فاف زاااة لياف ادلريف تي   سائ   (29:35psi)( أل حوا  bar 2.0:2.5 ًتاكح مالُت  
لػػدكف أم فقاعػػات ككػػاف هنػػاؾ هػػواء لػػارد ؼلػػ ج مػػن ادلريػػف  ف ػػذا  عػػٌت أف ادلريػػف سػػليم . أمػػا إذا  

ة الن  ػوف كحػىت ؽلرػن  كانت ضغوط السحب كالاػ د منطنيػة فػ ف هػذا  عػٌت أف هنػاؾ تسػ ب لشػحن
كشف مراف تس ب الشحنة لأحد ط ؽ كشف التس ب      لاستطداـ ادلاء كالصالوف أك لاستطداـ 
دلبػػة اذلاس ػػد أك لاسػػتطداـ ا ػػاز كشػػف التسػػ ب ادلرػػًتكو (    غلػػب أف  رػػوف ضػػغط السػػحب ك 

نػه إذا كػاف ضػغط أثناء توقف السيارة كادلريف يف حػُت أ 50psiأل حوا    bar 3.5الا د أكرب من
ف ذا  عٌت أف معيم شحنة الترب د قد تس لت كضلتاج دضافة كمية  bar 3.5السحب كالا د أق  من 

من شحنة الترب د لرشف أماكن التس  ب مث معالة أماكن التس ب كتن  غ ادلريف كإعادة شحنة م ة 
اء تن  ػغ كشػحن أص ل كلع  مستطدمد السػيارات  نيػلوف اسػترماؿ شػحنة م كػب الترب ػد مػع إاػ  

(  بػػػُت كينيػػػة قيػػػاس 2-7صصوصػػػا إذا كػػػاف مرػػػاف التسػػػ ب هػػػو موانػػػع تسػػػ  ب اليػػػاغط .كالشػػػر   
 .ضغوط السحب كالا د دلريف السيارة 

 (0-8)الاكل 
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 -حيث أن:
 2عداد اليغط العا   اإ                 1عداد اليغط ادلنطن  اإزرؽ أك اإصن     

      4صماـ  دكل ناحية اليغط العا      2نطن          صماـ  دكل ناحية اليغط ادل

 6         ص طـو ألي                       5ص طـو أزرؽ                                 
 9صماـ صدمة سحب الياغط             7ص طـو أ                                    

 11صماـ صدمة سحب الياغط           10    صماـ صدمة ط د الياغط              
كالد   لالذك  أف قيم ضغوط الا د كالسحب دلريف السيارة  تغَت لتغَت مػود  ػ  السػيارة كنوع ػا إذ  

أف هناؾ عادة ف كقات يف تصميمات دكرات الترب د من سيارة إص ل ككذلا هناؾ ف كقات تبعا لنوع 
ا تبعا لدراة احل ارة اخلاراية كعلى ك  حاؿ يف هذا ككذل R-134aأك  R-12الن  وف ادلستطدـ 

(  عاػػػى ضػػػغوط الاػػػ د عنػػػد قػػػيم سلتلنػػػة 2-7كالػػػدكؿ   الرتػػػاب نعاػػػى قيمػػػا تق  بيػػػة لةسًتشػػػاد ذػػػا
 . R-12لدراات احل ارة اخلاراية كذلا لن  وف 

 (0-8الجدول)
 C o 25 32 35 38 41 44دراة احل ارة 

 bar 10.5:12 12:13.5 13:14.5 15:16 16:17.5 17.5:19اليغط 

 (  عاى حاست سلتلنة لدكرة ترب د مريف السيارة كاإسباب احملتملة.3-7كالدكؿ  
 (2-8الجدول )

حالة 
 التبريد

ضغط 
 السحب

ضغط 
 الطرد

مايبدو في 
 زجاجة البيان  

مرئيات 
 إضافية

 السبب المحتمل

 تس ب شحنة الترب د - فقاعات    منطن  منطن  غَت كايف 
 هواء أك رطولة لدكرة الترب د - فقاعات أحيانا   م تنعة م تنعة  كايفغَت

 مشرلة لالياغط - - منطن  م تنعة  غَت كايف
س  واد 

 ترب د
م تنعة  م تنعة

 ادا
ارتناع ح ارة  فقاعات  

 صط السحب 
 قاذكرات على ادلرثف

تراثف ماء  - منطن  منطن  غَت كايف
على صماـ 

 التمدد

 لتمددزر انة صماـ ا -1
تس  ب شحنة  لصيلة  -2

 الصماـ  
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حالة 
 التبريد

ضغط 
 السحب

ضغط 
 الطرد

مايبدو في 
 زجاجة البيان  

مرئيات 
 إضافية

 السبب المحتمل

تراثف على  - م تنعة م تنعة غَت كايف
صط السحب  

 كادلبط  

 صماـ ادد تالف-1
  STVتلف صماـ  -2

كص  كفص   - عادل  م تنعة غَت كايف
س  ع 

 للياغط

 لف الث موستاتت

اطلناض دراة  - عا    منطن  غَت كايف
ح ارة صط 
السائ  مع 
ظ ور ثلج 

 عليه

سدد مبصناة صماـ -1
 التمدد

 سدد مبصناة اخل اف-2

 (  عاى لياف  است سلتلنة  ليغوط دكرة ترب د مريف السيارة كاإسباب احملتملة. 4-7كالدكؿ  
 (4-8الجدول)

 ملةاألسباب المحت قيمتو الضغط
 ضغط السحب 

 ضغط الا د 
 2bar (29psi)أق  من 

 14:15bar ًتاكح مالُت 
210:230psi) ( 

كاود سدد لُت دكرة الترب د لُت ص اف السائ  -1
 كصماـ التمدد احل ارم .

 سدد يف مصناة صماـ التمدد احل ارم-2
 رطولة لالدكرة -3
 ث موستات ادلريف تالف .-4

   
 تملةاألسباب المح قيمتو الضغط

 ضغط السحب 
 ضغط الا د 

 0barأق  من 
 14:15bar ًتاكح مالُت 

210:230psi) ( 

 ننس أسباب احلالة السالي .-1
  سدد كام  يف مصناة صماـ التمدد -2
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 ضغط السحب 
 ضغط الا د 

 5bar. 2أكرب من  من 
 14:15bar ًتاكح مالُت 

210:230psi) ( 

 تس ب لصيلة صماـ التمدد احل ارم -1
مسة غَت ايدة لبصيلة الصماـ التمدد احل ارم مة-2

 مع سل ج ادلبط  .
 مشرلة لصماـ التمدد احل ارم -3

 ضغط السحب 
 ضغط الا د 

 5bar. 2أكرب من  
 14barأق  من   

 مشرلة لالياغط .-1
   

 ضغط السحب 
 ضغط الا د 

 5bar. 2أق   من  
 14barأق  من   

 تس ب شحنة م كب الترب د  .-1
 ة لصماـ التمدد احل ارم . مشرل -2

 ضغط السحب 
 ضغط الا د 

 5bar. 2أكرب من  
 15barأكرب من   

    

 كاود هواء لدكرة الترب د -1
 كاود شحنة زائدة من م كب الترب د  -2
 كاود سدد يف اانب اليغط العا  لالدكرة  -3
 ت اكم القاذكرات على ادلرثف  -4
رة ارتناع دراة اذلواء  اخلاراد أك ارتناع دراة ح ا -5

 السيارة لا  قة غَت طبيعية  .
 مشرلة يف صماـ تنييم ضغط ادلبط    -2

 إضافة فريون لمكيف السيارة  لكشف التسربات  7-4 
 تم إضافة ف  وف دلريػف السػيارة عنػد تسػ ب معيػم شػحنة الن  ػوف اإمػ  الػذم  عيػي عمليػة الرشػف 

كذلػا أثنػاء psi 50أل   3.5barعن أماكن التس ب حيث  روف ضغط سحب  اليػاغط أقػ  مػن 
 توقف مريف السيارة .

 -وفيما يلي إضافة فريون لمكيف السيارة:
 (  بُت كينية   إضافة ف  وف دلريف السيارة  3-7الشر   

 -حيث أف:
 2عداد اليغط العا   اإ                 1عداد اليغط ادلنطن  اإزرؽ أك اإصن     

      4صماـ  دكل ناحية اليغط العا      2     صماـ  دكل ناحية اليغط ادلنطن     

 6ص طـو ألي                              5ص طـو أزرؽ                                 
 8أساوانة ف  وف زنت ا رط                 7ص طـو أ                                    
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  10صماـ صدمة ط د الياغط        9        صماـ صدمة سحب الياغط                
 11صماـ صدمة سحب الياغط               

 
 (2-8الاكل)

 -الخطوات:
قم لتوصي  اخل طـو اإلي  مع الصماـ العلوم لعبوة الن  ػوف مث افػتح الصػماـ قلػية دصػ اج اذلػواء -1

ج ي ة عدادات القيػاس مث من اخل طـو اإلي  مث كص  الا ؼ اتص  للط طـو مع النتحة الوساى لت
 اغلي الصماـ العلوم لعبوة الن  وف .

قػػم لتوصػػي  اخل طػػـو اإ ػػ   مػػع النتحػػة اليمػػٌت لتج يػػ ة عػػدادات القيػػاس مث افػػتح الصػػماـ العلػػوم -2
لعبوة الن  وف قلية مث افتح الصماـ اليدكم اإؽلػن قلػية دصػ اج اذلػواء مػن اخل طػـو اإ ػ  كأثنػاء ذلػا 

تصػػ  للط طػػـو اإ ػػ  مػػع فتحػػة صدمػػة صػػماـ طػػ د ضػػاغط مريػػف السػػيارة لعػػد فػػا كصػػ  الاػػ ؼ ا
 غاائ ا   .

قم لتوصػي  اخل طػـو اإزرؽ مػع النتحػة اليسػ ل لتج يػ ة عػدادات القيػاس مث افػتح الصػماـ العلػوم -3
ثناء ذلا لعبوة الن  وف قلية مث افتح الصماـ اليدكم اإ س  قلية دص اج اذلواء من اخل طـو اإزرؽ  كأ
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كص  الا ؼ اتص  للط طـو اإزرؽ مع فتحة صدمة صماـ سحب ضاغط مريف السػيارة لعػد فػا 
 غاائ ا   .

افتح كة من صماـ العلوم لعبوة الن  وف كالصماـ اليدكم اإؽلن كاإ س  لتج ي ة عدادات القياس -4
 صػػبح  قػػ اءات  كااعػػ  صػػمامات صدمػػة اليػػاغط يف كضػػع متوسػػط لػػُت النػػتح كالغلػػي الرامػػ   حػػىت

 . 50psiأي  حىالً  bar 3.5عدادات اليغط ادلنطن   كالعا  مساك ا 
اقنػػػ  الصػػػماـ العلػػػوم لعبػػػوة الن  ػػػوف كالصػػػماـ اليػػػدكم اإؽلػػػن كاإ سػػػ  لتج يػػػ ة عػػػدادات القيػػػاس -5

كااع  صمامات صدمة الياغط يف كضع  النتح  الرام  حىت   عود ادلريف حلالة التشغي  الابيعية 
 له . 
 تفريغ دورة تبريد مكيف السيارة   7-5

لعػػػد عػػػةج  يػػػع أمػػػاكن التننػػػيس يف مريػػػف السػػػيارة  سػػػواء أكػػػاف ذلػػػا للحػػػاـ أك لاسػػػتبداؿ موانػػػع 
 ( .4-7تس  ب الياغط أك خبةفه ع ل عملية التن  غ ل تباع اخلاوات ادلبينة لالشر   

 -حيث أن:
 2اليغط العا   اإ               عداد   1عداد اليغط ادلنطن  اإزرؽ أك اإصن     
      4صماـ  دكل ناحية اليغط العا      2صماـ  دكل ناحية اليغط ادلنطن          

 6ص طـو ألي                              5ص طـو أزرؽ                                 
 8 غ                          ميطة التن    7ص طـو أ                                    

 10صماـ صدمة ط د الياغط              9صماـ صدمة سحب الياغط                 
 11صماـ صدمة سحب الياغط               
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 (4-8الاكل)

 
 -الخطوات  :

 كص  ميطة التن  غ ادلستطدمة مع اخل طـو اإلي  مع النتحة الوساى لتج ي ة عدادات القياس-1
 كص  اخل طـو اإ   للتج ي ة مع النتحة اليمٌت للتج ي ة كفتحة صدمة صماـ ط د الياغط .-2
 كص  اخل طـو اإزرؽ للتج ي ة مع النتحة اليس ل للتج ي ة كفتحة صدمة صماـ سحب الياغط.-3
ااعػػػ   كػػػة مػػػن صػػػمامات صدمػػػة سػػػحب كطػػػ د  اليػػػاغط يف كضػػػع متوسػػػط لػػػُت النػػػتح كالغلػػػي -4

 الصمامات اليدك ة اليمٌت كاليس ل للتج ي ة  .الرام  كافتح  
شغ  ميطة التن  غ حىت تص  ليغط عداد قياس صط السحب اإ س  لتج ي ة عدادات القياس -5

 لوصة زئبي كػلتاج ذلا حلوا  نصف ساعة تق  با . in Hg 29.6–أم تق  با حوا   bar 1–إ  
يف اخلاػوة ال العػة كافصػ  التيػار الر ػ م عػن  اغلي  صمامد ع يػ ة عػدادات القيػاس الػيت فتحت ػا-6 

 ميطة التن  غ .
 -انتي  رلع ساعة كهناؾ ثةثة احتماست كهم كما  لد :-7 
لوصة زئبقية كهذا  عٌت كاود خبػار مػاء  In Hg 15–أم  bar 0.5–ارتناع ضغط دكرة الترب د إ  -أ

 يف دكرة الترب د كهذا  ل مه إعادة التن  غ .
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ك هػذا  عػٌت كاػود تننػيس لػدكرة الترب ػد كهػذا  ل مػه إضػافة    0barدكرة الترب ػد إ  ارتناع ضػغط -ب
 ف  وف مث الرشف عن أماكن التس  ب كمعالت ا مث إعادة التن  غ من اد د.

 عدـ تغَت ق اءة عداد اليغط ادلنطن  كهذا  عٌت أف دكرة الترب د سليمة كصالية من خبار ادلاء .-ج
 صمامات صدمة الياغط كامة كافص  ميطة التن  غ .يف هذ  احلالة افتح  

 شحن دورة تبريد مكيف السيارة  7-6
للمود ةت  R-134aكلن  وف  1994للمود ةت قب  عاـ  R-12 تم شحن مريف السيارة لن  وف 

إمػا مبعلوميػة كزف م كػب الترب ػد ك سػتطدـ يف ذلػا إمػا عبػوات ف  ػوف   ك ػتم ذلػا 1994    لعد عػاـ 
  كاحد أك  ستطدـ أسػاوانة ف  ػوف مدراػة أك مبتالعػة ضػغوط الاػ د كالسػحب ك سػتطدـ يف زنت ا رط

 .  13.6kgذلا أساوانة ف  وف كزهنا
 باستخدام عبوات  زنتها رطل واحد بمعلومية الوزن   R-134aأوR-12أوال الاحح بفريون 

زنت ا رطػ  كاحػد لاستطداـ عبوات    R-134aأك R-12(  بُت كينية الشحن لن  وف  5-7الشر  
 مبعلومية الوزف .  

 -حيث أن:
 2عداد اليغط العا   اإ                 1عداد اليغط ادلنطن  اإزرؽ أك اإصن     
      4صماـ  دكل ناحية اليغط العا      2صماـ  دكل ناحية اليغط ادلنطن          

 6لي                             ص طـو أ 5ص طـو أزرؽ                                 
 8أساوانة ف  وف زنت ا رط  كاحد         7ص طـو أ                                    

                 10صماـ صدمة ط د الياغط             9صماـ صدمة سحب الياغط                 

 11صماـ صدمة سحب الياغط               
 -الخطوات:

من لوحة ليانات الياغط ؽلرن مع فة كزف شحنة الن  وف الةزمة لشحن دكرة الترب د كتوفَت -1
 عبوات الن  وف ادلالولة لذلا .

قم لتوصي  اخل طـو اإلي  مع الصماـ العلوم لعبوة الن  ػوف مث افػتح الصػماـ قلػية دصػ اج اذلػواء -2
لنتحة الوساى لتج ي ة عدادات القيػاس مث من اخل طـو اإلي  مث كص  الا ؼ اتص  للط طـو مع ا

 اغلي الصماـ العلوم لعبوة الن  وف .
قػػم لتوصػػي  اخل طػػـو اإ ػػ   مػػع النتحػػة اليمػػٌت لتج يػػ ة عػػدادات القيػػاس مث افػػتح الصػػماـ العلػػوم -3

ذلػا لعبوة الن  وف قلية مث افتح الصماـ اليدكم اإؽلػن قلػية دصػ اج اذلػواء مػن اخل طػـو اإ ػ  كأثنػاء 
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كصػػ  الاػػ ؼ اتصػػ  للط طػػـو اإ ػػ  مػػع فتحػػة صدمػػة صػػماـ طػػ د ضػػاغط مريػػف السػػيارة لعػػد فػػا 
 غاائ ا   .

قم لتوصػي  اخل طػـو اإزرؽ مػع النتحػة اليسػ ل لتج يػ ة عػدادات القيػاس مث افػتح الصػماـ العلػوم -4
 طـو اإزرؽ  كأثناء ذلا لعبوة الن  وف قلية مث افتح الصماـ اليدكم اإ س  قلية دص اج اذلواء من اخل

كص  الا ؼ اتص  للط طـو اإزرؽ مع فتحة صدمة صماـ سحب  ضاغط مريف السيارة لعد فا 
 غاائ ا   .

افػػتح كػػػة مػػػن الصػػػماـ العلػػػوم لعبػػػوة الن  ػػوف كالصػػػماـ اليػػػدكم اإؽلػػػن كاإ سػػػ  لتج يػػػ ة عػػػدادات -5
وسػػػط لػػػُت النػػػتح كالغلػػػي القيػػػاس كااعػػػ  كػػػة مػػػن صػػػماـ طػػػ د كصػػػماـ سػػػحب اليػػػاغط يف كضػػػع مت

الرام  كانتي  حىت  توقف ارتناع ق اءات  اليغط ادلبينة على عدادات ع ي ة عدادات القياس  كهذا 
  عٌت أف العبوة ف غت من الن  وف.

 أغلي الصمامات اليدك ة للتج ي ة كالصماـ العلوم لعبوة  الن  وف-6
صػمامات اليدك ػة للتج يػ ة قلػية أثنػاء رلػاط كص  عبوة ثانية مع اخل طـو اإلي  مع فػتح أحػد ال -7

 اخل طـو مع صماـ  العبوة دلنع دصوؿ اذلواء .
 ك ر اخلاوة السالعة حىت  تم إضافة الشحنة الراملة دل كب الترب د .-8
لنػػة 1700اغلػػي الصػػماـ اليػػدكم اإؽلػػن لتج يػػ ة عػػدادات القيػػاس مث شػػغ  ماكينػػة السػػيارة لسػػ عة -9

( bar) 14:15غوط صػػط السػػحب كالاػػ د حػػىت  صػػ  ضػػغط السػػحب  مػػالُت /الدقيقػة مػػع م اقبػػة ضػػ
( ككذلا فػاف زاااػة ليػاف ادلريػف تي ػ  سػائ  لػدكف  bar 2:2.5كضغط سحب الياغط  مالُت  

 أم فقاعات ككاف هناؾ هواء لارد ؼل ج من ادلريف  ف ذا  عٌت أنه مت شحن ادلريف لالشحنة الراملة  
مث نغلػػي الصػػماـ  اليػػدكم اإ سػػ  للتج يػػ ة كالصػػماـ العلػػوم لعبػػوة   ػػتم إ قػػاؼ ماكينػػة السػػيارة-10 

الن  ػػوف ك افػػتح  صػػمامات صدمػػة اليػػاغط كػػامة للعػػودة حلالػػة التشػػغي  الابيعيػػة للمريػػف مث افصػػ  
التج ي ة عن الياغط مع تغاية فتحات صدمة الياغط مع تغاية اخل طـو اإ   ادلوص  مػع صػماـ 

رػه لتجنػب صػ كج الشػحنة ادلتجمعػة يف هػذا اخل طػـو لا  قػة تيػ  لالقػائم الاػ د لقاعػة قمػاش أثنػاء ف
 لالشحن  .

 افحص التس  ب يف دكرة الترب د لةطمئناف على سةمة الدكرة من أم تننيس.   -11
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 (8-8الاكل )
 -ثانيا الاحح بمراقبة الضغوط الطرد والسحب :

 .  13.6kgاوانات ف  وف زنت ا س ختتلف هذ  الا  قة عن السالقة عدا أننا نستطدـ أس
 مب اقبة اليغوط الا د كالسحب    R-134aأكR-12(  بُت كينية الشحن لن  وف 6-7كالشر  

 -حيث أف:
 2عداد اليغط العا   اإ                    1عداد اليغط ادلنطن  اإزرؽ أك اإصن     
       4ناحية اليغط العا    صماـ  دكل     2صماـ  دكل ناحية اليغط ادلنطن          

 6ص طـو ألي                                 5ص طـو أزرؽ                                 
 13.6Kg          8أساوانة ف  وف زنت ا    7ص طـو أ                                    

                 10د الياغط             صماـ صدمة ط  9   صماـ صدمة سحب الياغط                 

 11صماـ صدمة سحب الياغط                
 -الخطوات:

 يف الا  قة السالقة . 4 3 2 1ك ر اخلاوات -1
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افتح كة من الصماـ العلوم لعبوة الن  وف كهى يف كضع قائم  كالصماـ اليدكم اإؽلن كاإ س  لتج ي ة -2
صدمة الياغط  يف كضع متوسط لػُت النػتح كالغلػي الرامػ   مػع م اقبػة عدادات القياس كااع  صمامات 

  5barعدادات القياس للتج ي ة كصوس ليغط 
 يف الا  قة السالقة . 11 10 9ك ر اخلاوات -3

 
 (6-8الاكل)
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 األعطال المختمفة لمكيفات السيارات وأسبابيا وطرق عالجيا . 7-7
 رينات السيارات كأسباذا كط ؽ عةا ا(  بُت اإعااؿ ادلطتلنة دل5-7الدكؿ   

 (8-8الجدول )
 العالج األسباب المحتملة الماكلة

تس ب ادلاء ادلتراثف أثناء 
تشغي  مريف السيارة 

للترب د يف فص  الصيف 
 داص  كالينة السيارة.

انسداد ص طـو ص ؼ ادلاء -1
ادلتراثف يف حوض عميع ادلاء 

 ادلتراثف أك التوائه.

داد ص طـو ادلاء أزؿ اسنس -1
ادلتراثف لعد ذد د مرانه 
كإستعدؿ اخل طـو إذا كاف 

 ملتو.
تسػػػػ ب  مػػػػاء سػػػػاصن أثنػػػػاء 
تشػػػػػػػػػغي  مريػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػيارة 
للتسػػػػطُت يف فصػػػػ  الشػػػػتاء 

 داص  كالينة السيارة.

انقااع أحد اخل اطيم الواصلة لُت  -1
ال اد تَت كادلبادؿ احل ارم ادلواود يف 

 تاللو  السيارة .

 خل طـو ادلقاوع استبدؿ ا -1

اطلناض شد د يف دراة 
احل ارة داص  الرالينة عند 

اطلناض دراة احل ارة 
 اخلاراية .   

كاود مشرلة يف الث موستات  -1
 مث  التحاـ نقاط تةمسه . 

تلف اسنتناخ احلساس   -2
 للث موستات . 

أك صماـ  EPRتلف صماـ   -3
POA  . ادلستطدـ 

  ستبدؿ الث موستات .  -1
 
 ستات .  ستبدؿ الث مو  -2
 

أك  EPR ستبدؿ صماـ   -3
 ادلستطدـ .  POAصماـ 

التسطُت غَت شلرن يف   
 الشتاء . 

 تلف ملف صماـ التسطُت .  -1
كاود انسداد داصلد يف صماـ   -2

 التسطُت . 
 توصي  صاط  دللف الصماـ .    -3

 استبدؿ ملف الصماـ .  -1
فا الصماـ كتنيينه إف   -2

 أمرن أك استبدله . 
افحص الوصةت   -3

ة كصحح ا عند الر  لي
 الل ـك . 
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 العالج األسباب المحتملة الماكلة
 فتح زااج السيارة .  -1 ترب د غد كايف 

كاود عوائي مبط ج ادل كحة  -2
 الااردة ادل ك  ة للمبط  أك مبدصل ا .

 سدد مب شح اذلواء  الداص    - -3
 حدكث ان سؽ للرةتش .   -4
ت اكم القاذكرات يف زعانف   -5

 ادلبط  . 
كرات يف زعانف ت اكم القاذ -6

 ادلرثف أك زعانف ادلبط . 
سدد ا ئد يف مصناة صماـ  -7

 التمدد أك مصناة اخل اف
 

 تس ب شحنة اسنتناخ احلساس  -8
  البصيلة ( اخلاصة لصماـ التمدد 

 احل ارم . 
 كاود رطولة أك هواء لداص  الدكرة -9
 
 

تلف الث موستات أك أنه غَت -10
 ميبوط علد الوضع الصحيح .

 ااج السيارة . اغلي ز  -1
 إزالة العوائي .   -2
 
 فا ادل شح كنينه -3
  ستبدؿ الرةتش .-4
 تم تنييف زعانف كمواسَت -5

 ادلبط  من القاذكرات
تنييف زعانف كمواسَت  -6

 ادلرثف أك ادلبط  من اإت لة. 
 ا د م كب الترب د ك  اؿ -7

السدد لالتنييف أك لاسستبداؿ 
 مث  عاد الشحن كالتن  غ .   

 تم تن  غ الدكرة من م كب -8
الن  وف ك غَت صماـ التمدد 

 احل ارم
 تم ط د م كب الترب د من -9

الدكرة مث  غَت اجملنف مث  تم 
تن  غ الدكرة ك عاد شحن الدكرة 

   . 
 عاد ضبط الث موستات --10

 أك  ستبدؿ . 
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 العالج األسباب المحتملة الماكلة
 ع سَت اددارة أك إمتااطه . قا -1 انعداـ الترب د للمريف . 

 
تلف الصمامات الداصلية   -2

 للياغط . 
 زرانة الياغط .   -3
 
 مشرلة لصماـ التمدد احل ارم.  -4
 
تلف صماـ ادلاء الساصن   -5

الر  م شلا  ؤدم إ  م كر ادلاء 
الساصن يف ملف التسطُت أثناء 

 كضع الترب د . 
 كصةت ك  لية غَت ايدة   -6
 
 
 
  ات . انص ار أحد ادلص -7
 احًتاؽ ملف الرةتش   -8
 ادلغناطيسد أك فصله  
 مشرلة  لالث موستات-9
 

احًتاؽ زل ؾ ادل كحة الااردة  -10
 ادل ك  ة .

كاود تننيس يف دكرة الترب د -11
نتيجة لواود تشققات يف موانع 

 تس  ب الياغط أك صةفه .

اسػػػػػػتبدؿ السػػػػػػَت أك إعػػػػػػادة  -1
 شد  . 

اسػػػػػػػػػػػػػػػػتبدؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػػمامات   -2
 ط . الداصلية للياغ

إصػػػػػػػػػػػػػػػةح اليػػػػػػػػػػػػػػػاغط أك   -3
 استبدله . 

اسػػػػػػػتبدؿ صػػػػػػػماـ التمػػػػػػػدد   -4
 احل ارم . 

اسػػػػػػػػػػػتبدؿ صػػػػػػػػػػػماـ ادلػػػػػػػػػػػاء   -5
 الساصن . 

 
 
م ااعة الوصةت الر  لية -6

كالتأكد من عدـ كاود 
كصةت منروكة أك مقاوعة 

 كعم  الةـز . 
 استبدؿ ادلص   ادلنص   .  -7
قس مقاكمة ملف الرةتش -8

 استبداله 
 افحػػػػػػػػػػػػػػػػػػص الث موسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتات -9

 كاستبدله عند الل ـك
 استبدؿ احمل ؾ أك ادل كحة-10

 
حػػػػػػػػػػدد مرػػػػػػػػػػاف التننػػػػػػػػػػيس  -11

 كعاله مث أعد التن  غ كالشحن 
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 العالج األسباب المحتملة الماكلة
حػػػػػػػػدكث سػػػػػػػػدد كامػػػػػػػػ  مبصػػػػػػػػناة -12 انعداـ الترب د للمريف .

مػػػػػػػػدص  صػػػػػػػػػماـ التمػػػػػػػػػدد احلػػػػػػػػػ ارم أك 
 مبصناة رلموعة اخل اف كاجملنف .   

 

السدد لعد ذد د  إزالة  -12
كاستبداؿ صماـ التمدد احل ارم  

 كاخل اف إف لـ  اإم   
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 انباب انثاين
 خذيت وحذاث انتبزيذ انتجاريت
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 خدمة وحدات التبريد التجارية
 

 التحديد المبدئي ألعطال أجيزة التبريد التجارية  8-1
الترب د إا  ة الترب د ادلطتلنة لس ولة عملية تشطيص اإعااؿ سواء كانت أعااؿ اتاز دكرات     

ميرانيرية أك ك  لية أك أعااؿ يف دكرة الترب د ككذلا س ولة عملية الصيانة إذا ات لالصورة 
الصحيحة فلر  ظاه ة من ظواه  اإعااؿ ارتباط   ء زلدد لدكرة الترب د كنادرا ما  روف العا  

 لُت الدائ ة الر  لية كاإا اء ادليرانيرية . مشًتكا
 -الد   لالذك  أنه ؽلرن التحد د ادلبدئد إعااؿ دكرة الترب د مبع فة كة من :    

 .  Suction Pressureضغط السحب                 -1
                  Discharge Pressure  .         ضغط الا د   -2
 .  Super Heat              التحميص                  -3
 .  Sub Coolالترب د الدكو                              -4

أما ضغط السحب كضغط الا د فيمرن مع فت ا لواساة عدادات اليغط ادلثبتة لصنة مستدؽلة     
 عند صماـ صدمة السحب للياغط كصماـ صدمة الا د للياغط لالًتتيب . 

دادات لصنة مستدؽلة يف دكرة الترب د ؽلرن أصذ ق اءات اليغط ادلالولة كيف حالة عدـ كاود ع    
 .   ManiFoldلاستطداـ ع ي ة عدادات القياس 

أما التحميص كالترب د الدكو فيمرن قياس ا لاستطداـ ت مومًت ن أحدعلا  ثبت عند لصيلة صماـ     
 .التمدد احل ارم كاتص   ثبت عند مدص  صماـ التمدد احل ارم 

(  بُت ط  قة قياس ضغط السحب كضغط الا د لاستطداـ ع ي ة عدادات 1-8كالشر       
 القياس ككذلا قياس التحميص كالترب د الدكو لاستطداـ ت مومًت ن.

  -حيث أن :
 9 زاااة البياف  1 ص اف السائ  

 10 مصيدة ال  ت  2 صماـ صدمة ص اف السائ  
 11 م كحة ادلبط   3 الياغط 

 12 صماـ التمدد احل ارم  4 اـ صدمة السحب صم

 13 ادلبط   5 صماـ صدمة الا د 

 14 غ فة الترب د 6 ادلرثف 
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 15 ع ي ة عدادات القياس  7 م كحة ادلرثف 

 16,17 ت مومًت ن 8 ادل شح / اجملنف 

 (1-5)الاكل 
لتج ي ة  A , Bالصماـ  فلقياس اليغوط تغلي فتحة الوسط لتج ي ة عدادات القياس ك غلي كة من 

عدادات القياس فيروف ق اءة العداد اإؽلن هو ضغط الا د كقػ اءة العػداد اإ سػ  هػو ضػغط السػحب 
 ( . 2-8كخبصوص القيم الابيعية ليغط السحب كالا د فيمرن مع فت ا من النق ة   

  -ويتم قياس درجة التحميص والتبريد لدوني بالطريقة التالية :    
 -نفرض أن :

                     T1هد  16دراة ح ارة الًتمومًت 
  T2هد                  17كدراة ح ارة الًتمومًت  
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  P1كضغط السحب هو                                  
  P2كضغط الا د هو                                     
كادلقاللة لليغط  TS1كلترن  P1لليغط ( نعُت دراات ح ارة التشبع ادلقاللة 1كمن ادللحي     
P2  كلترنTS2 . فيروف التحميص مساك ا 

                                                   SH = T1 – TS1 
 ك روف الترب د الدكو مساك ا 

                                                   SC = T2 – TS2  
 8 : 5ما لُت   كعادة  ًتاكح التحميص     

o
C  . ) 

 1.7يف حُت أف الترب د الدكو  ساكم       
o
C    2.8( يف حلة ادلرثنات اذلوائية ك ساكم 

o
C  يف )

 حالة ادلرثنات ادلائية . 
(  عاد ادلشاك  احملتملة يف دكرة الترب د تبعا لقيم ضغوط الا د كالسحب 1-8كالدكؿ      

 كالتحميص كالترب د الدكو .  
 (1-5دول )الج

تحميص/تبريد  الضغط
 دوني

نوع صمام 
 التمدد

 المااكل المتوقعة

ضغط السحب 
 منطن  

 نقص يف شحنة م كب الترب د  -1 أم نوع  ذميص عا  
 ادل شح / اجملنف متسخ ادا .   -2
مشرلة لصماـ التمدد   فقد   -3

  روف مغلي ( . 
الصماـ الر  م يف صط السائ   -4

 مغلي . 
 ية مغلقةصمامات الا د الداصل  -5
   

ضغط السحب 
 منطن  

   ادلبط  احل ارم منطن      -1 أم نوع  ذميص عادم 
 كمية قليلة من اإطعمة لغ فة الترب د ( 

 انسداد مصناة سحب الياغط .    -2
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تحميص/تبريد  الضغط
 دوني

نوع صمام 
 التمدد

 المااكل المتوقعة

ضغط السحب 
 م تنع . 

د كمية كبَتة من م كب الترب د كاو  -1 عوامة ضغط عا   ذميص منطن  
 يف الدكرة . 

إل ة الصماـ ملتصقة يف كضع فتح   -2
  . 

ضغط السحب 
 م تنع . 

 تس لات يف صمامات الياغط .  -1 أم نوع  ذميص عادم 
مشرلة لصمامات الا د الداصلية   -2

 للياغط . 
 يط . ارتناع راة ح ارة اذلواء احمل -1 أم نوع  ترب د دكو عا   ضغط الا د م تنع. 

ارتناع دراة ح ارة ماء الترب د   -2
 ادلرثف ادلائد . 

عمع القاذكرات كاإكساخ علد   -3
 ادلرثف . 

 إعاقة ذلواء ترب د ادلرثف اذلوائد.   -4
 إعاقة دلاء ترب د ادلرثف ادلائد .   -5

 كاود هواء يف دكرة الترب د .  -1 أم نوع  ز ادة الرب د الدكو  ضغط الا د م تنع 
 الترب د  ز ادة شحنة م كب  -2

يف  يع أنواع عناص  التمدد إس عوامة 
 اليغط العا  .

 اتساخ ادل شح / اجملنف .  -3
 مشرلة يف صماـ التمدد  مغلي(.   -4
مشرلة يف الصماـ الر  م     -5

 مغلي ( . 
كاود ثقوب أك ش كخ يف صط   -6

 السائ  .   
ضغط الا د 

 منطن  . 
 ارم منطن        ادلبط  احل -1 أم نوع  ترب د دكو عا  . 

 كمية قليلة من اإطعمة لغ فة الترب د (. 
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 -وىناك بعض القياسات المفيدة في تحديد العطل بدقة مثل :    
 ( .  4-2قياس شدة تيار الياغط   رااع للنق ة  -1
    -أسباب زيادة شدة تيار الضاغط عح الطبيعي :    

 ز ادة شحنة م كب الترب د . -1
 د . كاود هواء يف دكرة الترب   -2
 ز ادة اإ اؿ احل ار ة للمبط  .   -3
 ارتناع دراة ح ارة اذلواء احمليط لادلرثف اذلوائد .  -4
 ارتناع دراة ح ارة ماء الترب د للمرثف ادلائد .  -5
 عمع اإت لة كاإكساخ كالقاذكرات علد ادلرثف اذلوائد .   -6
 إعاقة يف هواء ترب د ادلرثف اذلوائد .   -7
 ائد . نقص ماء ترب د ادلرثف ادل  -8
 ز ادة مستوم ال  ت يف الياغط .   -9

 ز ادة ضغط الا د .   -10
 نقص مستوم ال  ت يف الياغط .   -11
 تآك  ك اسد زلور الياغط .  -12
 ارختاء سيور الياغط إذا كاف من النوع ادلنتوح .   -13
  -أسباب انخفاض شدة تيار الضاغط :    

 نقص شحنة م كب الترب د لالدكرة .  -1
 . اتساخ اجملنف / ادل شح  -2
 مشرلة لصماـ التمدد احل ارم ف و مغلي .   -3
 اطلناض احلم  احل ارم للمبط  .   -4
 انسداد مصناة السحب للياغط .   -5
 كاود تس لات يف صمامات سحب الياغط .   -6
 كاود انسداد يف صمامات ط د الياغط .   -7
 ثقوب أك ش كخ يف مواسَت السائ  .  -8
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    تحديد ضغوط التشغيل بدورات التبريد      8-2
ؽلرن ذد د ضغوط التشػغي  لػدكرات الترب ػد إذا علػم دراػة حػ ارة الوسػط احملػيط لوحػدة الترثيػف     

سواء كاف هػواء أك مػاء   مرثػف  ػربد لػاذلواء أك مرثػف  ػربد لادلػاء ( ككػذلا مع فػة دراػة حػ ارة غ فػة 
 الترب د . 

 -لتالية :أوال تحديد ضغط المكثف بطريقة تقريبية وذلك بتتبع الخطوات ا    
 قياس دراة ح ارة اذلواء أك ادلاء الداص  للمرثف .  -1
 إضافة عش  دراات مئو ة إ  دراة احل ارة ادلقاسة .  -2
 ذد د نوع م كب الترب د الذم  ستطدـ .   -3
من اداكؿ اليغط كدراة احل ارة دل كب الترب د ادلستطدـ ؽلرن ذد د اليغط التق  ل الذم   -4

 .غلب أف تعم  عند  الوحدة 
    -مثال :    

 35دراة ح ارة اذلواء حوؿ ادلرثف  -1
o
C  . 

 45دراة احل ارة لعد ادضافة   -2
o
C  . 

 .  R-12نوع م كب الترب د   -3
(   bar 10.878(  ساكم   1ادلبُت لادللحي  R-12من اداكؿ اليغوط كدراات احل ارة   -4

 كيغط مالي . 
  -ولتحديد ضغط السحب يتبع اآلتي :    

 ة غ فة الترب د ادلالوب الوصوؿ إلي ا . ذدد دراة ح ار  -1
ذدد دراة ح ارة ساح ادلبط  كالذم  ساكم دراة ح ارة غ فة الترب د ما كحا من ا عش    -2

 دراات مئو ة . 
 ػلدد نوع م كب الترب د ادلستطدـ .   -3
ؽلرن ذد د   -(1ادللحي  -من ادكؿ اليغوط كدراات ح ارة م كب الترب د ادلستطدـ    -4

 .  ضغط السحب 
 -مثال :    

 10-دراة ح ارة غ فة الترب د ادلالوب الوصوؿ إلي ا    -1
o
C  . ) 

 20-دراة ح ارة ساح ادلبط      -2
o
C  . ) 

 .  R-12نوع م كب الترب د   -3
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 20-( ف ف ضغط السحب التق  ل ادلقال  لدراة ح ارة   1من  ادللحي  -4
o
C    2.193( هو 

bar    . ) 
 د التجارية  جداول أعطال أجيزة التبري 8-3

 (  بُت اإعااؿ ادلطتلنة إا  ة الترب د التجار ة كأسباذا احملتملة كط ؽ ادصةح .  2-8الدكؿ      
 (0-5الجدول )

 اإلصالح األسباب المحتملة العطل
ادلنتاح ال ئيسد ل از الترب د  -1 الياغط س  بدأ .  -1

 .  offعلد كضع 
انقااع مصدر التيار  -2

 الر  م. 
ز ادة احلم  احل ارم  متمم  -3

 حمل ؾ الياغط فاص  . 
مشرلة ميرانيرية   -4

 لالياغط.  
 
 
أحد عناص  التحرم مث    -5

قاطع اليغط  –قاطع اليغط العا  
 –قاطع ضغط ال  ت  –ادلنطن  

 ر شته منتوحة .  –الث موستات 
 

أعد دلنتاح ال ئيسد ل از علد  -1
 .  onكضع 

 انتي  عدة التيار الر  م . -2
  

 تمم ز ادة احلم  .ح ر م  -3
 
 ستبدؿ الياغط إذا كاف من   -4

النوع احملرم القن  أك  عم  صيانة 
 له إذا كاف من النوع الشبه مقن  .  

 عم  قص  علد أط اؼ عناص  -5
التحرم كاحد كاحد حىت  دكر 
الياغط كتع ؼ العنص  الناص    
كتبحث عن سبب فصله كتعاًف 
السبب إذا كاف عنص  التحرم 

 ؿ .  تالف  ستبد
ملنات زل ؾ الياغط زلًتقة أك  -6 

 ذا فتح أك ع ؿ احمل ؾ ضعيف .
 نحص زل ؾ الياغط   اراع  -6

(  4-10-2   3-10-2للنق ة 
ك عاد لف احمل ؾ إذا كاف زلًتقا أك 

 ع له ضعيف أك له فتح . 
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 اإلصالح األسباب المحتملة العطل
الياغط  دكر لنًتات 

 قصَتة مث  توقف . 
مناسب إا  ة ضبط غَت  -1

التحرم مث  الث موستات 
كقاطع اليغط العا  كقاطع 

 اليغط ادلنطن  . 
ضبط غَت مناسب دلتمم  -2

 ز ادة احلم  للياغط . 
 
 انسداد خبط السائ  . -3
  

 نقص شحنة م كب الترب د.  -4
 

 
 
  

 ز ادة شحنة م كب الترب د.  -5
 
  

 ت اكم الغبار علد ادلرثف.   -6
كاود مشرلة يف م كحة   -7

  ادلرثف .

 كاود هواء لدكرة الترب د . -8
 

 

افحص أا  ة التحرم كأعد  -1
 .  DIFFاليبط كزد الن ؽ 

 
 
تأكد من التيار ادلعا   عليه  -2

متمم ز ادة احلم  أكرب من أك 
  ساكم التيار ادلقنن للياغط .

افحص الصماـ الر  م   -3
 للسائ  كصماـ التمدد . 

إذا كاف هناؾ فقاعات غاز ة  -4
ا ث عن ظاه ة يف زاااة البياف 

مراف التس ب كأا م الصيانة 
الةزمة مث أضف كمية أص م من 

 الن  وف . 
ختلص من الشحنة ال ائدة   -5

لعد التأكد من كاود شحنة زائدة   
 ( . 2-8اراع للنق ة 

 نيف ادلرثف من الغبار .   -6
افحص م كحة ادلرثف   -7

 كاعم  الةـز .  

ف غ الدكرة من م كب الترب د  -8
   حن . كأعد التن  غ مث الش
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 اإلصالح األسباب المحتملة العطل
الياغط  دكر لدكف 
توقف لنًتات طو لة   

 ترب د ضعيف ( . 

 ز ادة احلم  احل ارم للمبط . -1
 
 
 
 
  

ضبط غَت مناسب إا  ة  -2
 التحرم . 

كاود تلف لصمامات الا د   -3
 كالسحب الداصلية لالياغط .

 نقص شحنة الترب د .   -4
 
يرة من الثلج تروف طبقة مس  -5

 علد ملف ادلبط  .
  

تأكد من عدـ كاود أسباب  -1
ل  ادة احلم  احل ارم مث  
كاود ألواب أك نوافذ منتوحة 
أك كاود تس ب يف اوانات 
اإلواب أك كاود كمية زائدة 

 من ادلواد احملنوظة . 
افحص أا  ة التحرم كاعد   -2

 اليبط . 
 افحص قوة ضخ الياغط   -3

 ( .  11-2  اراع للنق ة 
ا ث عن التس  ب كأا م  -4

 الصيانة . 
اعم  علد إذالة الثلج كيف حالة  -5

كاود نياـ أكتوماتيرد دذالة الثلج 
 ا ث عن سبب عدـ عمله . 

كاود ثلج علد سل ج 
ادلبط  حىت مدص  

 الياغط . 

 نقص لاحلم  احل ارم للمبط . -1
 
 م كحة ادلبط  س تدكر .  -2
 

 
 ز ادة شحنة م كب الترب د.   -3

 التمدد ػلناج ليبط.صماـ  -4

صماـ التمدد له عا      -5
 منتوح لصنة مستدؽلة ( . 

الصماـ غَت مناسب لسعة  -6
 ترب د الوحدة .  

س عة م كحة ادلبط  منطنية  -1
 بحث عن سبب ادلشرلة 

 ك عاًف . 
 بحث عن السبب كع م   -2

 الصيانة الةزمة .
 قل  شحنة م كب الترب د .  -3 

  عاد ضبط صماـ التمدد . -4
نا صماـ التمدد ك تم تنيينه   5

 أك استبداله .
  ستبدؿ الصماـ لآص  مناسب . -6
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 اإلصالح األسباب المحتملة العطل
ارتناع ضغط سحب 

كز ادة  الياغط
 التحميص . 

اطلناض اليغط عند مدص   -1
صماـ التمدد لسبب اسرتناع 

 الربَت خلط السائ  . 
 واد غاز يف صط السائ    -2

ترب د لنقص يف شحنة م كب ال
أك لواود اطلناض كبَت يف 
اليغط يف صط السائ  كؽلرن 
مةحية ذلا يف زاااة البياف 
عند مساع صوت أز   عند 

 صماـ التمدد.
صماـ التمدد  عم  لا  قة   -3

غَت صحيحة حلدكث اطلناض 
 كبَت يف اليغط يف ادلبط  . 

انسداد يف ماسورة التعادؿ   -4
 اخلاراد . 

 
 
ع ت اكم رطولة متجمدة أك مش-5

ل افيٍت علد إل ة صماـ التمدد أك 
مقعدة الصماـ ك ي   ذلا ل  ادة 
مناائة يف ضغط السحب لعد 

التوقف كارتناع دراة ح ارة ا از  
 الترب د .

 

لدؿ مواسَت صط السائ  إذا   -1
كاف قا ها صغَت أك زد ضغط 

 الا د .
غلب البحث عن سبب كاود   -2

غاز يف صط السائ  كإزالته لأحد 
  -: الا ؽ التالية

  . إضافة م كب ترب د 
   . ز ادة ضغط ادلرثف 
   استبدؿ مواسَت السائ  لأص م

 اكرب قا ا . 
 
استبدؿ صماـ التمدد العادم  -3

لآص  له ماسورة تعادؿ صاراية 
. 

أزؿ هذا اسنسداد كتأكد من  -4
كاود ننس ضغط السحب 

 يف هذ  ادلاسورة . 
ختلص من شحنة الترب د يف   -5

الدكرة مث اعد الشحن مع 
استطداـ ال  ت ادلناسب 
ككذلا استطدـ م شح / 

 رلنف ايد .  

 
 



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

269 
 

العطل   اإلصالح األسباب المحتملة 
ضغط الا د عا  ادا 

 . 
ماء الترب د غَت كايف نتيجة  -1

لعا  يف صماـ ادلاء العام  
ليغط ادلرثف أك سطلناض 

 ضغط ادلاء .
حجػػػػػػػػػػم ادلرثػػػػػػػػػػف أك صػػػػػػػػػػ اف   -2

 السائ  صغَت . 
 
رب د أعلد دراة ح ارة ماء الت  -3

من دراة احل ارة ادلصمم علي ا 
 ادلرثف ادلائد . 

 هواء يف دكرة الترب د .   -4
 
 ز ادة شحنة م كب الترب د.   -5
 
 ادلرثف عليه أكساخ .  -6
 و ة غَت مناسبة أك  واد  -7

إعاقة يف مسارات هواء ترب د 
 ادلرثف .    

اضبط أك أصلح أك استبدؿ  -1
 صماـ ادلاء التالف . 

 
 
رثف أك ص اف  ستبدؿ ادل  -2

سائ  الترب د لآص  له حجم  
 مناسب . 

زد معدؿ تدفي ادلاء ل عادة   -3
ضبط صماـ ادلاء كإذا مل  رن 

 حجمه مناسب لدله . 
أص ج اذلواء كأعد شحن دكرة   -4

 الترب د .
أص ج الشحنة ال ائدة من   -5

 م كب الترب د .  
 نيف ادلرثف .  -6
ضع ادلرثف يف مراف مناسب   -7

كد من أف حىت  س    و ته كتأ
 ادل كحة تعم  لصورة طبيعية .

  
صماـ ماء الترب د العام   -1 تذلذب ضغط الا د . 

 ليغط ادلرثف عاط  . 
معدؿ تغذ ة متذلذب دلاء   -2

 الترب د .
 

استبدؿ صماـ ماء الترب د  -1
 العام  ليغط ادلرثف . 

افحص صماـ ماء الترب د كلدله  -2
إذا كاف عاطة كتأكد من عدـ 

صاوط  كاود أم إعاقات يف
 ماء الترب د 
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 اإلصالح األسباب المحتملة العطل
تذلذب ضغط تالع 

 الا د . 
 صماـ التمدد صغَت .   -3
 
 ضبط صاط  للصماـ .   -4
 
 فقداف شحنة لصيلة الصماـ.  -5
  

 انسداد ادل شح / اجملنف .   -6
مشرلة يف الصماـ الر  م   -7

ف و مغلي أك حجمه أصغ  
 من ادلالوب .  

صماـ صدمة سحب   -8
غط أك ط د الياغط أك اليا

صماـ ص اف السائ  غَت 
 منتوح كامة أك عاط  .

مواسَت السائ  أك السحب   -9
 ذات قا  صغَت . 

انسداد يف مواسَت السائ    -10
 أك السحب .

ز ت غَت مناسب  عيي  - -11
 تدفي م كب الترب د . 

 

استبدؿ صماـ التمدد لآص    -3
 مناسب . 

اعد ضبط صماـ التمدد   -4
 احل ارم . 

لصيلة الصماـ إذا كاف استبدؿ   -5
 شلرنا أك استبدؿ الصماـ. 

 استبدؿ ادل شح / اجملنف .   -6
 عم  صيانة للصماـ الر  م   -7

 أك  ستبدؿ لآص  مناسب . 
 
افتح الصماـ الغَت منتوح    -8

كامة أك  ستبدؿ الصماـ 
 العاط  . 

 

استبدؿ ادلواسَت الصغَتة   -9
 لأص م ذات قا  مناسب . 

 

ال ء أزؿ هذا اسنسداد كلدؿ   -10
 التالف . 

نيف الوحدة من زلتو ا ا  -11
كأعد الشحن مع استطداـ ز ت 

 مناسب .
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 اإلصالح األسباب المحتملة العطل
ضغط سحب 

منطن  مع ذميص 
 منطن  . 

توز ع غَت ايد لسائ  الترب د  -1
يف ادلبط   عم  على امتةء 
ادلواسَت اإمامية مب كب الترب د 

ي اإم  الذم  ؤدم إ  صن
صماـ التمدد قب  أف اتل   
 ك  مواسَت ادلبط  لالسائ  . 

 سعة الياغط كبَتة .   -2
 
 
 
توز ع غَت ايد لل واء داص    -3

 ادلبط  .
السعة الترب د ة للمبط    -4

صغَتة اإم  الذم  ؤدم 
 لًتاكم الثلج عليه . 

 ت اكم ال  ت يف ادلبط  .   -5

استطدـ موزع السائ  مث ثبت  -1
ييف لصيلة الصماـ يف مراف ن

من مواسَت صط سحب 
 الياغط . 

 
 
 
قل  سعة الياغط لتقلي    -2

س عته إذا كاف متاحا عن ط  ي 
البر ات كالسيور   اليواغط 

 ادلنتوحة ( . 
قم لتوز ع ايد لل واء داص    -3

 ادلبط  . 
استبدؿ ادلبط  لآص  له سعة   -4

 مناسبة .
 
شر  مصيدة اد دة يف   -5

ماسورة السحب دعادة ال  ت 
اص  ز ت إذا أك استطدـ ف

 استدعد اإم  ذلا .  
ارتناع ضغط السحب 

 كالتحميص . 
عدـ تناسب عناص  دكرة  -1

الترب د فادلبط  سعته الترب د ة 
عالية كالياغط سعته 
منطنية ك واد    كبَت يف 
ادلبط  أكث  من احلم  ادلصمم 

 عليه ال از .

اعم  موازنة ل از الترب د  -1
لاستطداـ العناص  ادلناسبة 

   الترب د .حلم
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 اإلصالح األسباب المحتملة العطل
ارتناع ضغط تالع 

 السحب كالتحميص . 
تس لات يف صمامات ط د  -2

 الياغط .   
استبدؿ الصمامات التالنة   -2

 للياغط .   
ارتناع ضغط السحب 
 كاطلناض التحميص . 

 اطلناض سعة الياغط .  -1
 
 ضبط صاط  لصماـ التمدد.   -2
 بَت .صماـ التمدد حجمه ك  -3
  

تس لات يف صماـ ط د   -4
 الياغط . 

تآك  إل ة صماـ التمدد أك   -5
 مقعدته .

إل ة الصماـ م رانة علد   -6
كضع غلع  الصماـ منتوحا 
لاستم ار لًتاكم أكساخ أك 

 مشع أك عمد رطولة .
تلف الغشاء ادلااطد لصماـ   -7

 التمدد . 
انسداد ماسورة التعادؿ  -8

اخلاراية أك انسداد عند مراف 
 لحاـ مع صط السحب .  ال
عمد ال طولة يف الصماـ تعم   -9

علد اع  الصماـ علد كضع 
 منتوح لاستم ار . 

 ستبدؿ الياغط لآص   -1
 مناسب. 

 أعد ضبط الصماـ .   -2
 ستبدؿ صماـ التمدد لآص    -3

 مناسب . 
استبدؿ الصمامات التالنة   -4

 للياغط . 
استبدؿ اإا اء ادلتآكلة أك   -5

 .   ستبدؿ الصماـ لأكمله
  نا الصماـ ك نيف .   -6
 
 
 
  ستبدؿ الصماـ .  -7
  

 أزؿ اسنسداد .      -8

 
 

ضع قاعة قماش ساصنة حوؿ   -9
صماـ التمدد دذالة الثلج مع 

استبداؿ اجملنف / ادل شح لآص  
اد د دلنع دصوؿ ال طولة 

 لصماـ التمدد . 

10-  
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 اإلصالح األسباب المحتملة العطل
تذلذب ضغط 

 السحب . 
 لتحميص. ضبط غَت صحيح ل -1
ت كيب غَت صحيح لبصيلة   -2

 صماـ التمدد . 
راوع سائ  م كب الترب د   -3

للياغط نتيجة لًتكيب غَت 
 مناسب دلوزع السائ  . 

تذلذب يف تدفي ماء الترب د   -4
 للمرثف . 

انسداد يف ماسورة التعادؿ   -5
اخلاراد لصماـ التمدد 

 احل ارم . 

 أعد ضبط صماـ التمدد .  -1
 قة ثبت لصيلة الصماـ لا    -2

 صحيحة . 
استبدؿ موزع السائ  إذا كاف   -3

 عاطة .
 
ا ث عن سبب هذا التذلذب   -4

 كصلحه . 
 أزؿ اسنسداد .    -5

ارتناع دراة ح ارة 
غ فة الترب د كت اكم 
الثلج علد ملف 

 ادلبط . 

 تلف  واف الباب .  -1
 صل  يف دكرة إذالة الصقيع .   -2
 
 نقص شحنة م كب الترب د.  -3
  

علد  الث موستات ميبوط  -4
دراة ح ارة عالية عن 

 ادلالولة . 
 ضبط صاط  لصماـ التمدد .-5 

أ اؿ ح ار ة عالية س تتناسب -6
 مع السعة الترب د ة للج از . 

 
انسداد لصماـ التمدد أك أف  -7

 حجمه صغَت .   

 واف إذا كاف تالنا . الاستبدؿ  -1
افحص السطاف كمؤقت إذالة   -2

 الصقيع كاستبدؿ التالف . 
عن مراف التننيس ا ث   -3

 كعاله كاعم  الصيانة الةزمة. 
أعد ضبط الث موستات أك   -4

استبدؿ الث موستات إذا كاف 
 تالنا . 

 أعد ضبط الصماـ .  -5
 ستبدؿ ال از لآص   ناسب   -6

 اإ اؿ احل ار ة ادلواودة 
   كمية اإطعمة ( . 

 نيف صماـ التمدد أك  -7
 ستبدؿ لآص  اد د حجمه 

 مناسب . 
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ألسباب المحتملةا العطل  اإلصالح 
ضوضاء عالية عند 

 عم  ال از . 
ر ش م كحة ادلبط  أك ادلرثف  -1

ذتا مع اسم ادل كحة أك أف 
 عمود ادل كحة سائب . 

مستوم ال  ت منطن  يف   -2
الياغط   ؽلرن مشاهدة 
ال  ت من صةؿ زاااة لياف 

 ز ت الياغط ( . 
الياغط  يخ سائ  م كب   -3

 الترب د . 
 
واسَت دكرة الترب د احتراؾ م  -4

 مع لعي ا لواود اهت ازات. 
مسامَت تثبيت الياغط   -5

 زللولة . 
تآك  ك اسد زلور الياغط   -6

أك كس  داصلد يف صمامات 
 الياغط . 

اضبط ر ش م كحة ادلبط  أك  -1
م كحة ادلرثف دلنع حدكث 

 احتراؾ مع اسم ادل كحة . 
 
 ياؼ ز ت إ  ادلستوم   -2

 ادلناسب .
 
 

دد إذا كاف  نحص صماـ التم  -3
له تس ب أك أف حجمه أكرب 

 من الةـز . 
العد ادلواسَت اليت ذتا مع   -4

 لعي ا . 
شدد علد رلاط مسامَت تثبيت  -5

 الياغط .
اعم  صيانة شاملة علد   -6

 الياغط .  

 تجميع مركب التبريد في خزان السائل قبل إجراء الصيانة   8-4  
لسائ  كنقله إ  ص اف السائ  قب  أعماؿ الصيانة ضلتاج عادة لتجميع م كب الترب د من صط ا    

 كفيما  لد اخلاوات ادلتبعة يف ذلا . 
اغلي صماـ اخل كج من ص اف السائ  مع إلقاء صماـ صدمة السحب كصماـ صدمة الا د  -1

 منتوحاف . 
 ( . bar 0.3طلن  اليغط ادلعا   عليه قاطع اليغط ادلنطن  إ  قيمة تص  إ      -2
م اقبة عداد اليغط السحب ادلثبت علد فتحة صماـ صدمة السحب كيف  شغ  الياغط مع  -3

  حالة عدـ كاود هذا العداد ؽلرن استطداـ ع ي ة عدادات القياس يف ذلا كمبج د الوصوؿ إ 
  0.3 bar   . أك اكث  قلية كقف الياغط ) 
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  راقب ق اءة عداد اليغط السحب ستةحق أف اليغط   داد كذلا لسبب غلياف سائ -4
أك أعلد قلية  bar 0الن  وف الذائب يف ال  ت كعندما  ثبت ضغط السحب عند قيمة تقًتب من 

 ف ذا  عٍت أف صط السحب أصبح صاليا من الن  وف . 
 اغلي صماـ صدمة السحب .    -5

كؽلرن عميع م كب الترب د يف اخل اف قب  تبد   ادل شح / اجملنف أك الصماـ الر  م أك إا اء     
  -يف ادلبط  أك إا اء صيانة أك استبداؿ لصماـ التمدد لاتباع اخلاوات التالية : صيانة

 أا م تا َت خلط السحب من غاز الن  وف  . -1
 اغلي صماـ صدمة سحب الياغط كصماـ صدمة ط د الياغط .  -2
 قم لأعماؿ الصيانة الةزمة .   -3
 فا الصامولة الواصلة لُت صط السحب كصماـ صدمة السحب .   -4
صماـ ص كج السائ  من ص اف السائ  قلية فيط ج غاز الن  وف من ماسورة السحب  افتح  -5

ليا د اذلواء ادلواود كأم ركاسب كلعد التأكد من ص كج  يع اذلواء أعد عميع صامولة صماـ صدمة 
 السحب . 

 أعد  يع الصماـ لالدائ ة لوضع التشغي  الابيعد .   -6
 د تس  ب لدكرة الترب د .شغ  ا از الترب د كتأكد من عدـ كاو   -7
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 تفريغ وشحن دورات التبريد التجارية  8-5
  -عادة  تم تن  غ كشحن دكرات الترب د التجار ة يف احلالة التالية :    

 عند كاود هواء   غازات غَت متراثنة ( يف دكرة الترب د .  -1
 عند كاود نقص يف شحنة الترب د ناتج عن تس  ب يف دكرة الترب د .   -2
 كاود رطولة يف دكرة الترب د . عند   -3
 عند احًتاؽ زل ؾ الياغط .   -4

(  بػػُت ط  قػػة توصػػي  غ فػػة ترب ػػد عار ػػة مػػع ع يػػ ة عػػدادات القيػػاس كاسػػاوانات 2-8كالشػػر       
 استعدادا لتن  غ كشحن دكرة الترب د ذلذ  الغ فة .  15كميطة تن  غ  17 , 16ف  وف 

  -حيث أن :
 10  ت مصيدة ال   1 ص اف السائ  

 11 م كحة ادلبط   2 صماـ قن  ص اف السائ    نوع راتشت ( 
 12 صماـ التمدد احل ارم  3 الياغط 

 13 ادلبط   4 صماـ صدمة السحب للياغط 

 14 ع ي ة عدادات القياس  5 صماـ صدمة الا د للياغط 

 15 ميطة تن  غ  6 ادلرثف 

 16,17 اساوانة ف  وف  7 م كحة ادلرثف  

 18 غ فة الترب د  8  شح / اجملنف ادل

   9 زاااة البياف 
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 تفريغ دورات التبريد التجارية    8-5-1
 قصد من عملية التن  غ هو سحب اذلواء ادلواود داص  دكرة الترب د حيث  تسبب كاود  إ      

 أض ار كبَتة ك عتمد نوع الي  علد حالة اذلواء . 
فاذلواء الاؼ  ؤدم إ  ارتناع اليغط داص  ادلرثف كلالتا    داد احلم  علد الياغط في داد    

 تيار التشغي  كتباعا ت داد دراة ح ارة الياغط . 
  -أما اذلواء ال طب فيؤدم إ  أحد اإض ار التالية :    

 ؤدم إ  انسداد دكرة  تراثف خبار ادلاء عند اإنبولة الشع  ة أك صماـ التمدد احل ارم شلا  -1
 الترب د . 

تتروف أ اض نتيجة لواد خبار ادلاء مع ز ت ت  يت الياغط كم كب الترب د صاصة ند   -2
دراات احل ارة ادل تنعة ك عم  هذا احلام  علد تآك  طبقة اع ؿ دللنات زل ؾ الياغط كمن مث تلنه 

 . 
ياغط كمائع الترب د كتؤدم ادلادة تروف مواد اةتينية من تناع  خباء ادلاء مع ز ت ت  ت ال  -3

الةتينية لنقص كناءة ال  ت يف ت  يت اإا اء ادليرانيرية لالياغط لادضافة إ  إحداث انسداد يف 
ادل شح / اجملنف كشلا سبي  تيح أعلية تن  غ دكرة الترب د من اذلواء ك ستطدـ يف ذلا ميطة تن  غ 

 Tripleغ دكرات اذلواء تع ؼ لالتن  غ الثةثد أك ضاغط قدمي كهناؾ ط  قة مش ورة يف تن  

Evacuation : كفيما  لد صاوات هذ  الا  قة-  
 تم عميع م كب الترب د يف ص اف السائ  لعد عد دم مراف التس  ب إف اد لادلاء كالصالوف  -1

فتح كة مع  14أك دلبة اذلاليد كذلا لنا اخل طـو ادلوص  لالنتحة ادل ك  ة لتج ي ة عدادات القياس 
لتج ي ة عدادات  A , Bككذلا الصمامات  4كصماـ صدمة السحب  5من صماـ صدمة الا د 

حينئذ أعد توصي  اخل طـو لالنتحة  bar 0القياس حىت تصبح ق اءة عدادات ع ي ة عدادات القياس 
 ادل ك  ة لتج ي ة عدادات القياس . 

اء كة من صماـ صدمة سحب مع إلق 15افتح الصماـ اليدكم ادلوص  مبيطة التن  غ   -2
لتج ي ة عدادات القياس يف  Bكالصماـ  Aكالصماـ  5كصماـ صدمة ط د الياغط  4الياغط 

 كضع منتوح . 
لتن  غ دكرة الترب د حىت تصبح ق اءة عداد اليغط  15كص  التيار الر  م مبيطة التن  غ   -2

ار الر  م عن ميطة التن  غ مث افص  التي bar 1–لتج ي ة عدادات القياس مساك ا  LOادل كب 
 كاغلي الصماـ اليدكم ادلوص  ذا . 
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 LOلدصوؿ غاز الن  وف داص  دكرة الترب د حىت ق اءة العداد  16افتح صماـ اساوانة الن  وف   -4
 .  bar 0مساك ة 

 .  4ك 3ك  2ك ر اخلاوات    -8
   -كانتي  رلع ساعة فيحدث أحد اسحتماست التالية : 3ك  2ك ر اخلاوة    -6
( لوصة زئبي كهذا  عٍت كاود  inch hg 15-أم    bar 0.5–ارتناع ضغط دكرة الترب د إ   - أ

 .  6ك  5ك  4ك  3ك  2خبار ماء يف دكرة الترب د كأف الدكرة ذتاج لتر ار اخلاوات التن  غ الثةثد 
كيف  أك اكرب كهذا  عٍت كاود تننيس يف دكرة الترب د bar 0ارتناع ضغط دكرة الترب د ليصبح   - ب

 .  6ك  5ك  4ك  3ك  2هذ  احلالة غلب كشف مراف التس  ب كحلامه كتر ار اخلاوات 
كهذا  عٍت أف الدكرة سليمة كصالية من خبار ادلاء كلذلا  LOعدـ تغَت ق اءة عداد اليغط  -ج

 تروف عملية التن  غ قد انت ت . 
ات الترب د لتوصي  اساوانة ك نصح لاستطداـ النيًتكاُت يف اكتشاؼ أماكن التس  ب يف دكر     

مث اكتشاؼ أماكن  bar 10نيًتكاُت لدس من ميطة التن  غ كرفع اليغط داص  دكرة الترب د إ  
التس  ب لادلاء كالصالوف كذذ  الا  قة نيمن عدـ دصوؿ أم رطولة داص  دكرة الترب د إف دصوؿ 

 ة الترب د . رطولة  قص  من عم  اجملنف / ادل شح الد د ادلستطدـ يف دكر 
من ال طولة  %95تعم  علد التطلص من  bar 1–كالد   لالذك  أف عملية التن  غ اإك  إ      

ادلواودة داص  دكرة الترب د مث لعد ذلا  تم إدصاؿ كمية صغَتة من شحنة م كب الترب د ليطتلط مع 
لعد ذلا تعاد عملية التن  غ  من إ ا  ال طولة مث %10الرمية ادلتبقية من ال طولة كاليت تص  إ  

من إ ا  ال طولة  %1من إ ا  ال طولة كس  تبقى إس  %9فنتطلص من  bar 1–للم ة الثانية إ  
من إ ا  ال طولة  %1مث  تم إدصاؿ كمية صغَتة من شحنة م كب الترب د ليطتلط مع الرمية ادلتبقية 

نروف قد ختلصنا من ك  ال طولة ادلواودة يف دكرة مث  تم إا اء عملية تن  غ للم ة الثالثة كلذلا 
 الترب د . 

كعدر ادشارة إ  أف استطداـ ميطة تن  غ صاراية لتن  غ دكرات الترب د التجار ة  نحص  مع     
دكرات الترب د الصغَتة أما غ ؼ الترب د الربَتة فعادة  ستطدـ ضاغط الغ فة يف تن  غ دكرة الترب د 

النًتة الةزمة لتن  غ دكرة الترب د كؽلرن تلطيص ط  قة استطداـ ضاغط دكرة الترب د كذلا للتقلي  من 
  -يف تن  غ الدكرة فيما  لد :

تنا كصلة الواص  لُت النتحة اليمٍت لتج ي ة عدادات الشحن كالتن  غ مع صماـ صدمة الا د  -1
4  . 
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ي صماـ صدمة ك غل 2كصماـ صدمة ص اف السائ   4 نتح كة من صماـ صدمة السحب   -2
ك تم إدارة الياغط حىت تصبح ق اءة عداد  14لتج ي ة عدادات القياس  Bك نتح الصماـ  5الا د 

لتج ي ة عدادات  Bيف هذ  احلالة  تم إ قاؼ الياغط كغلي الصماـ  bar 1–مساك ا  LOاليغط 
 كتروف عملية التن  غ قد انت ت .  5ككذلا فتح صماـ صدمة الا د  14القياس 

 لما لأف اذلواء اخلارج من دكرة الترب د أثناء التن  غ ؼل ج من فتحة اخلدمة لصماـ صدمة الا د. ع    
ضع صماـ صدمة السحب علد كضع ادلنتصف   لُت النتح الرام  كالغلي الرام  حىت تروف  -3

 النتحات الثةثة للصماـ منتوحة ( . 
 9ب الترب د يف زاااية البياف مع م اقبة تدفي م ك 7ككذلا م كحة ادلرثف  3شغ  الياغط   -4
 . 
عندما  صبح م كب الترب د ادلتدفي يف زاااة البياف سائة كس ػلتوم علد أم فقاعات اغلي   -5

لعد ثواو قليلة مث اغلي صماـ  16مث الصماـ اليدكم ادلتص  مع اسساوانة  16صماـ اسساوانة 
ي ة عدادات القياس مث أعد صماـ لتج  Bكليا لعد عدة ثواو أص ل مث افص  الصماـ   4السحب 

 لوضع التشغي  العادم . 4صدمة السحب 
 Kg 13.5كاليت ذتوم علد  16كعدر ادشارة إ  أنه ؽلرن استبداؿ اساوانة الن  وف العاد ة     

من الن  وف عند ش ائ ا لاساوانة شحن مدراة   إذا كانت كزف الشحن الةزمة لدكرة الترب د معلـو 
يم أا  ة الترب د التجار ة تروف م كدة للوحة مدكف علي ا ليانات شحنة م كب الترب د مسبقا ( فمع

 من حيث الوزف كنوع م كب الترب د . 
حيث  عدؿ كضع الغةؼ البةستيرد لةساوانة ادلدراة حىت  نابي اخلط ادرشادم لةساوانة      

ك ق أ كزف شحنة م كب الترب د  مع صط اليغط ادلقال  لق اءة عداد اليغط لةساوانة ادلدراة
 ادلواودة لاسساوانة ادلدراة لالوزف ادلالوب شحنه يف دكرة الترب د توقف عملية الشحن  . 

( قب  الشحن مث لعد ذلا توضع  16أما إذا مل تتوف  اساوانة مدراة  تم كزف اساوانة الن  وف       
وزف ادلالوب شحنه يف دكرة الترب د توقف فوؽ مي اف أثناء الشحن كمبج د نقص كزف اسساوانة لال

 عملية الشحن .  
 شحن دورات التبريد التجارية  8-5-2

 قصد لعملية الشحن هو تعبئة دكرة الترب د لالرمية ادلناسبة من م كب الترب د لعد إااـ عملية     
ة الترب د  ؤدم التن  غ كهذ  العملية غلب أف تتم لدقة عالية إف نقص شحنة م كب الترب د يف دكر 

سطلناض ضغط السحب كاطلناض السعة الترب د ة للوحدة كقد  ؤدم سرتناع دراة ح ارة الياغط يف 
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حُت أف ز ادة شحنة م كب الترب د يف دكرة الترب د  ؤدم إ  ز ادة ضغط ط د الياغط كراوع سائ  
 الداصلية .  م كب الترب د إ  صط سحب الياغط كالذم قد  ؤدم إ  تلف صمامات الياغط

كعادة تتم عملية شحن دكرات الترب د لصنة عامة إما لبطار م كب الترب د أك لسائ  م كب الترب د     
ك عاب علد الشحن لالبطار أنه ػلتاج لوقت طو   صصوصا مع دكرات الترب د الربَتة كاليت ذتاج 

 لرميات كبَتة من م كب الترب د . 
 17 , 16كاساوانات الشحن  14ي  ع ي ة عدادات اليغط (  بُت ط  قة توص3-8كالشر       

 استعدادا للشحن . 
   -حيث أن :

 10 مصيدة ال  ت  1 ص اف السائ   
 11 م كحة ادلبط   2 صماـ ص كج السائ  من اخل اف 

 12 صماـ التمدد احل ارم  3 الياغط 

 13 ادلبط   4 صماـ صدمة سحب الياغط 

 14 ع ي ة عدادات القياس  5 صماـ صدمة ط د الياغط 

 15 ميطة تن  غ  6 ادلرثف 

 16,17 اساوانة ف  وف  7 م كحة ادلرثف  

 18 غ فة الترب د  8 ادل شح / اجملنف 

 19 مواز ن قيمة  9 زاااة البياف 
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 (2-5الاكل) 
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    -الاحح بالغاز :

كصماـ صدمة  14اس فا ص طـو الشحن الواص  لُت النتحة اليس ل لتج ي ة عدادات القي -1
مث افتح احملبس اليدكم ادلوص  مع اساوانة الن  وف  4عند موضع الصماـ  4سحب الياغط 

مع  16مث افتح صماـ اساوانة الن  وف  14لتج ي ة عدادات القياس  Bككذلا الصماـ  16
توايه ص طـو الشحن إسن  للتطلص من أم هواء كلعد حليات أعد رلاط اخل طـو الشحن مع 

 . 16مث اغلي الصماـ العلوم سساوانة الن  وف  4ـ صدمة السحب صما
 كصماـ قن  ص اف السائ  علد كضع التشغي  العادم .  5ضع صماـ ط د الياغط   -2
    -الاحح بالسائل : -ب    

 .  19لواساة ادلي اف ادلرًتكو  17أكزف اساوانة م كب الترب د  -1
كارتدم قنازات مااطية كنيارة  2 اف السائ  فا ص طـو الشحن ادل ف ادلوص  لصماـ قن  ص -2

مث افتح الصماـ اليدكم ادلوص   14لتج ي ة عدادات القياس  Aزاااية للسةمة مث افتح الصماـ 
قلية مع توايه ص طـو الشحن إ  اإرض  17مث افتح صماـ اساوانة الن  وف  17لاسساوانة 

اللحية ارلط ص طـو الشحن مع صماـ ص كج فتسمع ص كج اذلواء كلعد حليات ؼل ج سائ  يف هذ  
 .  Bالسائ  من ص اف السائ  كاغلي الصماـ 

 افتح صماـ اساوانة م كب الترب د كليا .   -3
لتج ي ة عدادات القياس فيبدأ ا  اف  Bاغلي صماـ اخل كج خل اف السائ  لبادء كافتح الصماـ  -4

 السائ  من اسساوانة إ  دكرة الترب د . 
كمبج د نقص كزف اسساوانة لوزف الشحنة الةزمة لدكرة  19وانة علد ادلي اف تالع كزف اسسا -5

 لتج ي ة عدادات القياس .  Bالترب د أغلي صماـ اسساوانة كلعد دقائي أغلي الصماـ 
افتح صماـ ص كج السائ  من زاف السائ  مث ارفع  يع العناص  ادلستطدمة يف الشحن مع   -6

 م الشحن علد سائ  م كب الترب د . احلذر إنه رمبا ذتوم ص اطي
كصماـ  5كصماـ ط د الياغط  4ضع  يع صمامات دكرة الترب د   صماـ سحب الياغط   -7

 ( علد كضع التشغي  العادم .  2ص كج السائ  من ص اف السائ  
يف صورة سائلة كس ػلتوم  9شغ  الياغط كتأكد من أف م كب الترب د ادلار يف زاااة البياف   -8

 فقاعات غاز ة . علد أم 
 افحص دكرة الترب د من ناحية التس  ب عند  يع الصمامات اليت استعملت ا .   -9
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 طرد الرطوبة واليواء من الضواغط بعد صيانتيا أو خدمتيا          8-5-3
تدص  ال طولة كاذلواء الوم إ  داص  اليواغط أثناء أعماؿ الصيانة كؽلرن التطلص من اذلواء     

  -يف هذ  احلالة لواساة الياغط ننسه لاتباع الا  قة التالية :كال طولة 
 اغلي صماـ صدمة السحب كصماـ صدمة اليغط للياغط .  -1
 فا عدادات الياغط ادلوصلة لنتحة صدمة صماـ صدمة الا د .   -2
 أعد ضبط قاطع اليغط ادلنطن  عند أدو ضغط .   -3
فتحة صدمة صماـ صدمة الا د  شغ  الياغط فيط ج اذلواء ادلواود لداص  الياغط من  -4

 0.6-( أم    in Hg 20-كاستم  يف تشغي  الياغط حىت ضلص  علد ضغط ختلط   ص  إ    

bar  . ) 
 كقف الياغط مث افتح صماـ صدمة السحب ا ئيا لرد ؽلتل  الياغط لبطار الن  وف .   -5
 .  5ك  4ك ر اخلاوات    -6
صدمة الا د أثناء دكراف الياغط ف ذا   أعد ت كيب عداد اليغط ادلوص  لنتحة صدمة صماـ  -7

ف ذا  عٍت أننا ختلصنا من البطار كال طولة اليت دصلت الياغط أما  bar 0كانت ق اءة عداد اليغط 
 .  7ك  5ك  4غلب أف نر ر اخلاوات  bar 0إذا كاف اليغط أعلد من 

السحب كصماـ عند إااـ عملية ط د ال طولة كاذلواء من الياغط افتح كة من صماـ صدمة   -8
 صدمة الا د عند كضع التشغي  العادم . 

كعدر ادشارة أنه غلب احلذر من صن  اليغط الشد د يف صندكؽ ادل في حىت س ؼل ج ال  ت     
صارج الياغط كما أنه ؽلرن استطداـ ع ي ة عدادات القياس يف قياس اليغوط يف حالة عدـ توف  

 مامات صدمة السحب كالا د .      عدادات ضغط مثبتة يف فتحات اخلدمة لص
 تغيير الضواغط المحترقة في أجيزة التبريد التجارية      8-6

  - واد ثةث ط ؽ متبعة يف تغيَت اليواغط احملًتقة كهم كما  لد :    
 .   Burn Out Filter / Drierاستطداـ م شح / رلنف اليواغط احملًتقة       -1
 .   R-11ف تنييف دكرة الترب د لن  و  -2
 . R-12تنييف دكرة الترب د لن  وف  -3
 استخدام مجفف / مرشح الضواغط المحترقة  8-6-1

  -(  ع ض ادلسقط ال أسد ذلذا ادل شح ك تروف من :4-8الشر       
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  م شح / رلنف .              -1
 ماسورة لننس مقاس ادل شح / اجملنف . -2
اـ م شح / رلنف كتتم عملية تغيَت اليواغط احملًتقة لاستطد   

 (4-5)الاكل                         -اليواغط احملًتقة يف عدة م اح  كهم كما  لد :
 ( لعد فص  التيار الر  م عن الياغط . 5-8إص اج م كب الترب د لالا  قة ادلبينة لالشر    -1

 (8-5)الاكل 
  -حيث أن :

 6 صماـ التمدد  1 مرثف 
 7 مبط   2 ص اف السائ  

 8 صماـ صدمة السحب  3 ماـ سرتُت نوع راتشت ص

 9 ضاغط  4 صماـ ك  م 

 10 صماـ صدمة الا د  5 م شح / رلنف 

  تم فص  الياغط عن دكرة الترب د مع استطداـ قنازات مااطية كنيارة .  -1
  ستبدؿ اجملنف / ادل شح لآص  اد د ك ستطدـ م شح / رلنف اليواغط احملًتقة .   -2
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 ( .6-8الترب د لالا  قة ادلبينة لالشر    تم شحن دكرة   -3
  -حيث أن :

 10 الياغط  1 مرثف 
 11 صماـ صدمة الا د  2 ص اف السائ  

 12 ع ي ة عدادات القياس  3 صماـ سرتُت   راتشت ( 

 13 اساوانة مدراة  4 صماـ ك  م 

 14 ميطة تن  غ  5 م شح / رلنف اليواغط احملًتقة 

 15 منيم ضغط النيًتكاُت  6 م شح / رلنف عادم 

 16 اساوانة نيًتكاُت  7 صماـ ادد ح ارم 

 17 صمامات  دك ة  8 مبط  

   9 صماـ صدمة السحب للياغط 

ك نتح صمامد صدمة السحب  12يف ع ي ة عدادات القياس  A , Bحيث  نتح الصماـ     
مث  يبط منيم اساوانة النيًتكاُت  17مث لعد ذلا  نتح زلبس اساوانة النيًتكاُت  11 ,  9كالا د 

( يف هذ  احلالة  bar 10مساك ا    15حىت تصبح ق اءة العداد اإؽلن يف منيم ضغط النيًتكاُت 
ادلوص  لاساوانة النيًتكاُت كعندما تصبح ق اءات عدادات ذ ي ة القياس  17افتح الصماـ اليدكم 

ي ة عدادات القياس ككذلا الصماـ لتج  A , B( اغلي الصماـ  bar 10مستق ة علد    12
ادلوص  لاساوانة النيًتكاُت مث ا ث عن أماكن التس ب عند أماكن اللحامات  17اليدكم 

 لاستطداـ ادلاء كالصالوف . 
كانتي   12( كع ي ة عدادات القياس  9   فا اخل طـو الواص  لُت صماـ صدمة السحب -4

 حىت خت ج ك  شحنة النيًتكاُت للطارج . 
عند كصوؿ اليغط  9توصي  ص طـو ع ي ة عدادات القياس مع صماـ صدمة السحب  أعد  -5

 A , Bمث افتح الصمامُت  12لتج ي ة عدادات القياس  Hمث عداد اليغط اإؽلن  bar 0إ  
كشغ  ميطة التن  غ حىت  14دليطة التن  غ  17لتج ي ة عدادات القياس ككذلا الصماـ اليدكم 

 .  bar 1– ص  اليغط إ  
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 (6-5الاكل )

مث اغلي  14دليطة التن  غ كافص  التيار الر  م عن ميطة التن  غ  17اغلي الصماـ اليدكم  
مث افتح الصماـ اليدكم سساوانة الشحن كأدص  كمية من الن  وف  9صماـ صدمة السحب للياغط 

اـ اليدكم لاساوانة الشحن للحية مث أعد غلي الصم 17للحية كذلا لنتح الصماـ اليدكم 
 ادلوص  لاسساوانة . 17سساوانة الن  وف ادلدراة ككذلا الصماـ اليدكم 
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م تُت مث انتي  رلع ساعة ف ذا مل  تغَت اليغط داص  دكرة الترب د الدأ يف  7ك  6ك ر اخلاوتُت -8
 bar 0.5–إ   bar 1–( أما إذا تغَت اليغط يف دكرة الترب د من  10عملية الشحن   اخلاوة 

حىت تثبت ق اء   8ا  عٍت أنه ما زاؿ  واد رطولة يف الدكرة كيف هذ  احلالة  لـ  تر ار اخلاوة ف ذ
 ( .   bar 1-عند    LOعداد اليغط 

  - تم شحن دكرة الترب د لا  قة التالية : -9
لتج ي ة عدادات القياس منتوح  Aمنتوح كالصماـ  11 تم فتح صماـ ط د صدمة ط د الياغط     

  مث  12لتج ي ة عدادات القياس  Bكالصماـ  9 من صماـ صدمة السحب للياغط كغلي كة
تعد   كضع الغةؼ البةستيرد لةساوانة ادلدراة حىت  نابي اخلط ادرشادم لةساوانة مع صط 
اليغط ادلقال  لق اءة عداد اليغط لةساوانة ادلدراة ذا ا مث  نتح الصماـ اليدكم لةساوانة 

ادلوص  لاسساوانة ادلدراة مع متالعة الوزف داص  اسساوانة  17ح الصماـ اليدكم ادلدراة ك نت
 17ادلدراة كمبج د دصوؿ الشحنة ادلالولة  تم غلي صماـ السائ  لةساوانة ككذلا الصماـ اليدكم 

 .  Aادلوص  لاسساوانة مث غلي الصماـ 
شحنة الترب د إ  ص اف السائ   ساعة مث اعم  ضخ سنلد للوحدة لنق  48أدر الوحدة دلدة -10

كعم  قص  علد قاطع اليغط ادلنطن  كفتح  4كذلا لنص  التيار الر  م عن الصماـ الر  م 
كقف الوحدة  bar 0مساك ة  LOلتج ي ة عدادات القياس كعندما تصبح ق اءة العداد  Bالصماـ 

 .  12لتج ي ة عدادات القياس  bكالصماـ  10كاغلي صماـ الا د 
 كركب لدس منه ادلاسورة البد لة ادل فقة معه .  5فا م شح / رلنف اليواغط احملًتقة -11
 9الدأ يف إص اج اذلواء من دكرة الترب د لنا صامولة صط السحب مع صماـ صدمة السحب  -12

قلية فتشع  خب كج اذلواء من دكرة الترب د كالذم دص  أثناء  3قلية مث افتح صماـ ص اف السائ  
داؿ م شح / رلنف اليواغط احملًتقة كمبج د ص كج سائ  م كب الترب د اغلي صامولة صط استب

 السحب ايدا كلذلا قد نروف قد انت ينا من تبد   الياغط احملًتؽ زل كه .   
            R-12أو  R-11تنظيف دورة التبريد بفريون  8-6-2

تلنة اليت ذدث يف دكرات الترب د مث  هو افي  ادلذ بات للًتسبات ادلط R-11 عترب ف  وف     
التس لات الشمعية كالةتينية كصصوصا لعد حدكث ح  ي للياغط كفيما  لد اخلاوات ادلتبعة يف 

 .  R-11تنييف دكرة الترب د لن  وف 
 يف النق ة السالقة .  2ك  1ك ر اخلاوة  -1
   ( .7-8ادلبينة لالشر    لالا  قة R-11اغس  دكرة الترب د لن  وف   -2



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

289 
 

 
 (8-5الاكل )

مع دكرة الترب د لالا  قة ادلبينة كعميع ص ج دكرة  R-11حيث  تم توصي  اساوانة شللوءة لن  وف     
الترب د يف حوض زاااد كيف البدا ة  روف السائ  اخلارج من دكرة الترب د شللوء لال  وت كمبج د 

إ اض اليت ترونت أثناء احًتاؽ الوصوؿ إ  شنافة ص ج دكرة الترب د نروف قد ختلصنا من ك  ا
يف  R-11كذلا لوضع اساوانة الن  وف  R-11زل ؾ الياغط علما لأنه ؽلرن رفع ضغط الن  وف 

 40حوض له ماء ساصن دراة ح ارته 
o
C  . 

يف النق ة السالقة مع عدـ استطداـ م شح / رلنف اليواغط احملًتقة  13:  4ك ر اخلاوات   -3
 R-11 وا  ساعة كاملة حلُت تبط  أم لقا ا لن  وف  R-11ترب د لن  وف كذلا لعد تنييف دكرة ال

 من دكرة الترب د . 
س ؼلتلف عن ط  قة تنييف دكرة  R-12كالد   لالذك  أف ط  قة تنييف دكرة الترب د لاستطداـ     

ل ليغط م تنع كذلا ل حد R-12علما لأنه ؽلرن ز ادة ضغط الن  وف  R-11الترب د لاستطداـ 
 -الا ؽ التالية :

مث ارفع اليغط داص  اسساوانة  R12استطداـ اساوانة مدراة ذتوم لداصل ا علد ف  وف  -1
ادلدراة لتوصي  فيشة اسساوانة الر  لية لادلصدر الر  م ل فع اليغط داص  اسساوانة 

 لليغط ادلالوب .                     
 40الساصن دراة ح ارته داص  حوض شللوء لادلاء  R-12كضع اساوانة   -2

o
C . 
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 R-12من ف  وف  Kg 1داص  اساوانة مدراة كذلا لوضع  R-12ز ادة ضغط ف  وف   -3
داص  اسساوانة ادلدراة مث ز ادة اليغط داص  اسساوانة ادلدراة لاستطداـ النيًتكاُت لالا  قة 

 ( . 8-8ادلبينة لالشر   

 (5-5الاكل )
 -حيث أن :

 R-11 1د اساوانة مدراة ذتوم عل
 2 صماـ  دكم 

 3 منيم ضغط النيًتكاُت 

 4 اساوانة ذتوم علد غاز النيًتكاُت 

ضافة الزيت   8-7  إخراج وا 
لال غم من أف اليواغط الد دة تروف م كدة لال  ت الةـز ذلا من قب  ادلصنع كلرن عند ت كيب     

ص  الياغط نتيجة خل كج لع  اليواغط داص  منيومات الترب د ػلدث نقص يف مستوم ال  ت دا
ال  ت مع م كب الترب د اليدكم يف دكرة الترب د لذلا كاف من الي كرم فحص مستوم ال  ت يف 

  الياغط لعد الًتكيب كإضافة ز ت للمستوم ادلالوب . 
ككذلا ػلدث تقص يف مستوم ال  ت داص  اليواغط عند حدكث تس لات يف دكرة الترب د 

حص مستوم ال  ت يف اليواغط لعد إا اء الصيانة كإضافة ال  ت لذلا كاف من الي كرم ف
 عند الل ـك . 

  -أما إص اج ال  ت من الياغط فيروف ض كرم يف حالتُت كعلا :    
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 ارتناع مستوم ال  ت يف الياغط عن ادلستوم ادلالوب .  -1
ال  ت  ز ادة  يية ال  ت كاليت قد تؤدم لتلف ع ؿ ملنات زل ؾ الياغط كت داد  يية  -2

نتيجة لواود ال طولة كاذلواء داص  دكرة الترب د مع ارتناع دراة ح ارة الياغط إف دراة 
 94ح ارة الياغط س تق  يف معيم اإحياف عن 

O
c  كعادة تستطدـ رلموعة اصتبار

(  ع ض 9-8دلع فة مستوم  يية ال  ت   كالشر    Acid Test Kit يية ال  ت 
كهد تتروف من زللولُت  تم  SPORLAN ت من إنتاج ش كة رلموعة اصتبار  يية ال  

صلا ما معا لأكزاف زلددة مع عينة زلددة من ال  ت 
فنحص  علد لوف معُت  عاد دسلة علد مقدار 
 يية ال  ت كعلد ك  حاؿ تعاد الش كات ادلصنعة 
جملموعة اصتيار  يية ال  ت ليانا عن أكزاف اإلواف 

ك يية ال  ت ادلقاللة لر  ادلطتلنة ادلتوقع ظ ورها 
 لوف . 

 (9-5لاكل )ا  كالد   لالذك  أنه يف احلالة اإك  ضلتاج دص اج لع      
 ال  ت للوصوؿ للمستوم ادلالوب . 

 أما يف احلالة الثانية فيتم إص اج ك  ال  ت كاستبداله لآص  اد د .     
 إضافة الزيت لمضواغط     8-7-1    
ل  وت اليت توصد ذا الش كات ادلصنعة لليواغط عند إضافة ال  ت كعادة ت كد غلب استطداـ ا    

ل اااة لياف مستوم ال  ت كتروف يف صندكؽ  Semi Hermaticاليواغط الربَتة الشبه مقنلة 
 ادل في ككذلا فتحة ملدء ال  ت . 

بياف يف صط معادلة كيف حالة الياغاُت ادلوصلُت لالتوازم   الياغط التوأـ ( فتوضع زاااة ال    
 اليغط لُت الياغاُت .

كعادة ػلدث تذلذب طنيف حوؿ ادلنتصف زاااة البياف أثناء دكراف الياغط ك عترب ذلا     
 مقبوس . 

كعندما  توقف الياغط   تنع مستوم ال  ت داص  الياغط سمتصاص ال  ت دل كب الترب د علما     
ص  صندكؽ ادل في أثناء توقف الياغط عند استطداـ لأنه ؽلرن منع دصوؿ سائ  م كب الترب د دا

 .  Crankcase Heaterسطاف صندكؽ ادل في  
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كعدر ادشارة إ  أف دصوؿ سائ  م كب الترب د لصندكؽ م في الياغط أثناء توقنه قد  سبب     
تلف صمامات الياغط صصوصا عند البدء إف الياغط غَت معد ليغط سائ  كلرن مصمم 

 ط . ليغط غاز فق
   -فحص مستوي الزيت :    
من اا  فحص مستوم ال  ت غلب إدارة الياغط نصف ساعة لاحلم  الرام  مث إ قاؼ     

 الياغط سس دقائي مث لعد ذلا فحص مستوم ال  ت . 
كيف حالة نقص مستوم ال  ت عن ادلستوم ادلالوب غلب أكس معالة نقص مستوم ال  ت مث لعد     

كهناؾ سبباف لنقص مستوم ال  ت كعلا حدكث تس  ب يف دكرة الترب د أك حدكث ذلا إضافة ال  ت 
 إعاقة لعودة ال  ت لصندكؽ ادل في مث  كاود مصا د لل  ت . 

  -طرق إضافة الزيت للضاغط :    
 استطداـ ميطة  دك ة .  -1
 استطداـ ميطة التن  غ .   -2
  -أوال استخدام المضخة اليدوية :    
 بُت ط  قة استطداـ ميطة  دك ة تشبه ادلنناخ ادلستطدـ لننخ الدرااات ( 10-8الشر       

 دضافة ز ت للياغط كصوس للمستوم ادلالوب . 
  -حيث أن :

 1فتحة ملدء ال  ت            
 2ميطة  دك ة                 
 3زاااة لياف ال  ت           

 4صماـ صدمة السحب        
 5    الياغط                  

 6كعاء لع ز ت                
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 (12-5الاكل ) 
كالد   لالذك  أف لع  اليواغط تروف غَت م كدة ل اااة لياف لنحص مستوم ال  ت كادلبينة 

 ( . 11-8لالشر   
  -حيث أن :

 4 عمود اددارة  1 عصا قياس مستوم ال  ت 
 5 طبة ملدء ال  ت  2 مستوم ال  ت 
 6 ك سد زلور  3 كسيلة ط طشة 

فالشر    أ (  بُت مسقط اانل لياغط م كد لعصا لقياس مستوم ال  ت ااما مث  زل كات     
 السيارات . 

كالشر    ب (  بُت مسقط اانل لياغط  تم ت ك د  لال  ت إ  أف  ني  ال  ت من فتحة     
 .  mm 25 في  وا  كيف كة اإحواؿ  روف مستوم ال  ت أق  من مستوم عمود ادل  ادللدء 
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 (11-5الاكل ) 
  -ثانيا استخدام مضخة التفريغ : 

 (  بُت ط  قة إضافة ال  ت لاستطداـ ميطة التن  غ . 12-8كالشر       
  -حيث أن :

 11 م كاة ادلبط   1 ص اف السائ  
 12 صماـ ادد ح ارم  2 صماـ ص كج السائ  من ص اف السائ  

 13 ادلبط   3 الياغط 

 14 ع ي ة عدادات القياس  4 صماـ صدمة السحب 

 15 ميطة تن  غ  5 صماـ صدمة الا د 

 16 صماـ قن   دكم  6 ادلرثف 

 17 فتحة ال  ت  7 م كحة ادلرثف 

 18 زاااة لياف مستوم ال  ت  8 م شح / رلنف 

 19 كعاء له ز ت  9 زاااة لياف دل اقبة تدفي م كب الترب د 

 20 غ فة الترب د  10 مصيدة ز ت 
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 (10-5الاكل ) 
 -الخطوات :

لتج ي ة عدادات  Bمث افتح الصماـ  4مث اقن  صماـ صدمة السحب  3ل دارة الياغط قم -1
 .  14اليغط 

كقف الياغط مث اقن  صماـ  bar 0.1إ   LOعند كصوؿ ضغط السحب ادلبُت علد العداد  -2
 .  5صدمة الا د 
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في ا كأحرم سد  16كادص  ص طـو إضافة ال  ت ادلوص  لالصماـ اليدكم  17فا طبة ال  ت -3
 طبة ال  ت لوسيلة إحراـ مناسبة . 

كافتح صماـ صدمة  19ضع الا ؼ احل  خل طـو إضافة ال  ت داص  كعاء شللوء ل  ت نييف -4
دء لبا 16قلية لَتتنع اليغط داص  صندكؽ ادل في قلية مث افتح الصماـ اليدكم  4السحب 

 م ة أص م .  4دص اج اذلواء من ص طـو إضافة ال  ت إ  كعاء ال  ت مث اغلي صماـ صدمة السحب 
 Bمع التأكد من أف الصماـ اليدكم للميطة منتوح ككذلا الصماـ  15شغ  ميطة تن  غ -5

 لتج ي ة عدادات القياس منتوح لتقلي  ضغط صندكؽ ادل في قلية عن اليغط الوم مث افتح الصماـ
كمبج د الوصوؿ للمستوم ادلالوب كاحملدد من  3إ  الياغط  19فيدص  ال  ت من كعاء ال  ت  16

 . 16نغلي الصماـ  18قب  الش كة ادلصنعة علد زاااة البياف 
قلية دص اج  4مث افتح صماـ صدمة السحب  Bمث اغلي الصماـ  15كقف ميطة التن  غ -6

مث لعد ذلا اغلي كة من  16كذلا أثناء فتح الصماـ  19ال  ت من ص طـو إضافة ال  ت للوعاء 
 كصماـ صدمة السحب .  16الصماـ 

 أص ج ص طـو إضافة ال  ت من فتحة ادللدء كغاد فتحة ادللدء لابة ال  ت .  -7
 ( .  3-6-8اط د ال طولة كاذلواء من الياغط   اراع للنق ة  -8
 د كضع التشغي  العادم . افتح صماـ صدمة السحب كالا د كليا أك ضع م عل-9

 أا م اصتبار تس  ب للياغط . -10
شغ  الياغط لاحلم  الرام  دلدة عش كف دقيقة مث كقف الياغط سس دقائي كأعد فحص  -11

 مستوم ال  ت .     
 إخراج الزيت من الضواغط  8-7-2

 في كالنوع  واد نوعاف من اليواغط اإكؿ  روف م كد لابة تص  ف ال  ت أسن  صندكؽ ادل    
اتص  غَت م كد ذذ  الابة كتعتمد ط  قتُت مستطدمتُت دص اج ال  ت من الياغط كهم كما  لد 

:-  
  -لاستطداـ طبة تن  غ ال  ت كصاوا ا كالتا  :-أ

قم ل دارة الياغط ليعم  لاحلم  الرام  دلدة عش كف دقيقة مث اغلي صماـ صدمة السحب  -1
 .  bar 0.1خلن  اليغط يف صندكؽ ادل في إ 

 كقف الياغط كاغلي صماـ صدمة الا د .   -2
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افتح طبة تص  ف ال  ت قلية حىت ؼل ج لع  ال  ت من حوؿ أسناف الابة مع متالعة ال  ت   -3
من صةؿ زاااة البياف ادلواودة لصندكؽ ادل في كمبج د الوصوؿ للمستوم ادلالوب اغلي طبة 

 تص  ف ال  ت ل حراـ . 
  -( كفيما  لد اخلاوات ادلتبعة :13-8ال  ت لالا  قة ادلبينة لالشر   لاستطداـ فتح ملدء -ب
ليعم  احلم  لالرام  دلدة س تق  عن عش كف دقيقة مث اغلي صماـ صدمة  3قم ل دارة الياغط  -1

كالذم ؽلرن متالعته لواساة العداد  bar 0.1خلن  اليغط يف صندكؽ ادل في إ   4السحب 
LO  كذلا لنتح الصماـ  14لتج ي ة عدادات القياسB  . كغلي النتحة ادل ك  ة للتج ي ة 

 .  5كقف الياغط كاغلي صماـ صدمة الا د   -2
فا طبة ملدء ال  ت قلية كامسح خب كج اليغط ال ائد من حوؿ أسناف طبة ملدء ال  ت مث    -3

فا الابة كليا كأدص  ماسورة دضافة ال  ت داص  فتحة ادللدء كاحرم فتحة ادللدء لابة 
 مااطية .

مث  bar 0.3قلية في داد اليغط داص  صندكؽ ادل في ليص  إ   4افتح صماـ صدمة السحب   -4
 اغلي صماـ السحب م ة أص م . 

ادلوص  مباسورة سحب ال  ت قلية دص اج كمية ال  ت ادلالوب  17افتح الصماـ اليدكم   -5
ذم ؽلرن مع فته من زاااة كمبج د الوصوؿ دلستوم ال  ت ادلالوب كال 18سحب ا إ  الوعاء 

 .  17اغلي الصماـ اليدكم  16البياف 
فيط ج اليغط  4كع ي ة عدادات القياس  4فا اخل طـو الواص  لُت صماـ صدمة السحب  -6

 ادلتبقد داص  صندكؽ ادل في للطارج .
ارفع ماسورة سحب ال  ت ككذلا الابة ادلااطية كأعد ت كيب طبة ملدء ال  ت مث أعد   -7

 مة السحب كالا د لوضع التشغي  العادم . صمامات صد
قم ل دارة الياغط يف ظ كؼ التشغي  الابيعية دلدة عش كف دقيقة مث كقف الياغط سس   -8

 دقائي كافحص مستوم ال  ت للتأكد من الوصوؿ للمستوم ادلالوب .    
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 (12-5الاكل )

 تشغيل أجيزة التبريد التجارية ألول مرة 8-8
 -الترب د إكؿ م ة أك لعد فًتة توقف طو لة غلب إتباع اخلاوات التالية : عند تشغي  أا  ة    

 تأكد من التتالع الصحيح إكاه ادلصدر مبعٍت أف تروف أط اؼ ال از موصلة لالًتتيب  -1
  L1 – L2 – L3  . ) 
تأكد من قواطع الدائ ة الر  لية ادلستطدمة يف لوحات الر  لاء كاليت تغذم ا از الترب د ذات  -2

 سعات تيار ة مناسبة ل از الترب د . 
عند عدـ كاود عدادات ضغط يف فتحات صدمة الصمامات يف دكرة الترب د للج از ؽلرن  -3

 استطداـ ع ي ة عدادات القياس لقياس اليغوط . 
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 .شغ  م كاة ادلرثف أك ميطة ادلاء ترب د ادلرثف إذا كانت تعم  لصور مستقلة عن الياغط -4
سحب أعلد قلية من ضغط القاع لقاطع اليغط ادلنطن  كذلا لتقلي   شغ  الياغط عند ضغط 

كمية الن  وف اليت تص  للياغط لالغلي ال ئد لصماـ ص كج السائ  من ص اف السائ  أك صماـ 
 صدمة سحب الياغط . 

  -عند كصوؿ س عة الياغط لس عة التشغي  ادلقننة صذ الق اءات التالية :  -5
  تفوميًت . ا د أط اؼ زل ؾ الياغط لا 
   . شدة تيار الياغط لأميًت ذك كماشة 
  . ضغط السحب كضغط الا د كضغط ميطة ال  ت إف كادت 

  -ككذلا تأكد من أف :    
   . هناؾ كمية كافية من اذلواء أك ادلاء ؽل  صةؿ ادلرثف 
   . م كحة ادلبط  تعم  لشر  طبيعد 

الابيعية أك أف أحد ادلةحيات السالقة غَت كإذا كانت أحد الق اءات السالقة صارج الدكد     
 .   6:  1طبيعية قم لالنحوصات الةزمة كأا م الصيانة الةزمة كأعد اخلاوات 

ارفع    الياغط تدرايا كذلا لالنتح التدرغلد لصماـ ص كج السائ  من ص اف السائ  أك  -6
 .   6صماـ صدمة السحب كأثناء ز ادة احلم  ك ر اخلاوة 

ف ا از الترب د  ربد لصورة طبيعية كأف صماـ التمدد ميبوط لشر  صحيح كؽلرن تأكد من أ  -7
قاطع  –التأكد من ذلا لقياس التحميص مث رااع ضبوطات أا  ة التحرم   قاطع اليغط العا  

قاطع ضغط ال  ت ( كتأكد من أف ا از الترب د  عم  يف حدكد  –الث موستات  –اليغط ادلنطن  
 م كانه  س  واد أم تس ب .ضبوطات أا  ة التحر

اعم  سجة ل از الترب د كدكف فيه البيانات الننية مث  ضغوط التشغي  كتيار الياغط كدراة  -8
 ح ارة التشغي  إف ذلا منيد ادا عند حدكث أم أعااؿ يف ادلستقب  . 
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 Recovery & Recycleوحدة استرجاع / تكرير مركبات التبريد  8-9

Unit    
اإصَتة قدمت الش كات ادلصنعة دلعدات الترب د كحدة اسًتااع / تر    م كبات الترب د  يف اتكنة    

  -كذلذ  الوحدة ثةث كظائف كهد :
اسًتااع م كب الترب د من أا  ة الترب د اليت ع م علي ا صيانة كخت  ن ا يف اساوانات صاراية  -1

 ( .  bar 0.54-( أم    13in hg-من غة من ضغط   
 ( .  bar 0.67-أك    bar 0ء هذ  العملية  تم تن  غ ا از الترب د إ  كأثنا    
(  بُت ط  قة اسًتااع م كب الترب د من أا  ة الترب د لواساة كحدة اسًتااع / 14-8كالشر       

( كنعاد إمرانية  .TOTA LINE CARRIER COتر    م كبات الترب د من إنتاج ش كة   
 م كب الترب د ادلواود لدكرة الترب د كخت  نه يف اساوانات فارغة .   ( من  % 96 : 80اسًتااع   

تر    م كب الترب د ادلط ف يف اسساوانة لعد اسنت اء من عملية اسسًتااع حيث  سمح دل كب  -2
إزالة أم  –إزالة أم رطولة  –الترب د لالدكراف داص  كحدة اسسًتااع / التر    من أا  فص  ال  ت 

 هواء . 

 (14-5كل )الا
(  بُت ط  قة تر    م كب الترب د من أا  ة الترب د لواساة كحدة اسًتااع / 15-8كالشر       

( علما لأهنا م كدة  .TOTA LINE CARRIER COتر    م كبات الترب د من إنتاج ش كة   
لادلليوف  ل مرانية سصتبار اودة م كب الترب د ادلسًتاع حيث تبُت مستوم ال طولة إ  عش ة أا اء

 كترشف عن كاود أم حام  قد  ؤدم لتآك  عوازؿ زل ؾ الياغط . 
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 (18-5الاكل )

إعادة شحن م كب الترب د ادلسًتاع كادلر ر لشحنة يف دكرة الترب د اليت غل م علي ا عمليات  -3
(  بُت ط  قة إعادة شحن م كب الترب د لاستطداـ كحدة اسًتااع / 16-8الصيانة   كالشر   

 ( .     .TOTA LINE CARRIER COم كبات الترب د من إنتاج ش كة    تر   
كلوحدة اسسًتااع / التر    دل كبات الترب د ؽلرن احملافية علد طبقة اإكزكف احملياة لالر ة اإرضية 
حيث أف غازات الن  ونات من أهم اإسباب اليت ذدث ثقب يف هذ  الابقة كاإم  الذم إ  

اليارة من الشمس إ  اإرض كهذا  سبب انتشار العد د من اإم اض لع  كصوؿ ادشعاعات 
 أصا ها أم اض الس طانات . 

ككذلا ف ف كحدة اسسًتااع / التر    ؽلرن تقلي  ترلنة الصيانة إذ انه ؽلرن توفَت الترلنة     
 الةزمة لش اء م كبات ف  وف اد دة أثناء الصيانة . 

           a  R-134فريونب R-12خطوات استبدال  8-11
  ص ؼ ال  ت من الياغط كفاص  ال  ت .  -1
مث  دار الياغط مدة س تق  عن  ESTER شحن الياغط كفاص  ال  ت ل  ت له قاعدة  -2

 أرلعة ساعات . 
فيذكب ال  ت ادلعدو القدمي يف ز ت ادسًت كات ؾ الوحدة تدكر دلدة  ـو أك  2ك  1ك ر اخلاوة   -3

  ومُت .
 .  1اوة ك ر اخل-4
كإذا  %1 هذ  النسبة عن قس النسبة ادلئو ة لل  ت ادلعدو الذائب يف ز ت ادسًت كغلب أس ت  د -5

 كتواد أا  ة معينة لقياس النسبة ادلئو ة لل  ت ادلعدو .  3ك  2ك  1ك ر اخلاوات   %1زادت عن 
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 . R-12ف غ الوحدة من ف  وف -6
 .  R-134aف لأص ل تعم  مع ف  وف استبدؿ صماـ التمدد كادل شح / اجملن -7
ؽلتص نسبة أعلد من   ESTER( علما لأف ز ت  m bar 1.5ف غ الوحدة كصوس ليغط   -8

 ال طولة عن ال  ت ادلعدو . 
 .  R-134aاشحن الوحدة لن  وف  -9

مث  كصلة اسصتبار كاخل اطيم  R-12كغلب م اعاة أف  يع اإدكات ادلستطدمة مع ف  وف     
 .  R-134aة التن  غ تستبدؿ لأص ل تستطدـ مع كميط

س ختتلف عن صاوات استبداؿ  R-404Aلن  وف  R-502كالد   لالذك  أف صاوات استبداؿ     
R-12  لن  وفR-134a  عدا انه  تم شحنR-404A  .يف صورة سائلة من صط السحب 

 (16-5الاكل )
     R-22بفريون  R-12استبدال فريون  8-11

لذلا ف ف  R-12علد طبقة اإكزكف أق  ض را لرثَت من ف  وف  R-22رب تأثَت ف  وف  عت    
 R-11 , R-12  , R-113يف حُت أف ف  وف  2005لعاـ  R-22ل كتوكوؿ مونًت اؿ مسح لاستطداـ 

, R-114 , R-115  لن  وف كني ا إف اخلواص  احل ار ة  2000 تم إ قاؼ إنتاا ما عاـR-22  س
-Rلذلا ف ناؾ لع  اإمور اليت ت اعد عند استبداؿ  R-12واص احل ار ة لن  وف ختتلف عن اخل

  -كهم كما  لد : R-22لن  وف  12

غلب التأكد من أف زل ؾ الياغط قادر علد إدارة الياغط لدكف حدكث ز ادة يف احلم  عند  -1
 .  R-22استطداـ 
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ؼ  سحب كزف أكرب لذلا ف ف الياغط سو  R-12له حجم نوعد أق  من  R-22ني ا إف   -2
كهذا    د السعة الترب د ة كلذلا غلب التقلي  حجم ادلبط  حىت س تق  دراة  R-22من 

 احل ارة عن ادلالوب .

كهذا  ؤدم إ  إحداث  R-12ادليغوط أعلد من مثيلت ا لن  وف  R-22دراة ح ارة ف  وف  -3
 130أض ار لال  ت صصوصا إذا كصلت دراة احل ارة إ  اعلد من 

o
C ذ  الياه ة يف غا ة كه

اخلاورة مع اليواغط اليت تربد زل كا ا لغاز السحب لذلا  نصح لاستطداـ ضواغط شبه مقنلة كاليت 
 ذلا زل كات م كدة مب كحة ترب د . 

كز ادة السعة الترب د ة ف ف احل ارة اليت غلب أف  R-22ني ا ل  ادة القدرة الةزمة دنيغاط   -4
 لذلا غلب ز ادة حجم ادلرثف . R-22د عند استطدام ا  تطلص من ا يف ادلرثف ست دا

(  بُت ط  قة التحرم يف سعة الياغط لتتوافي مع سعة ادلبط  للمحافية علد 17-8كالشر       
 عند اسنيغاط عند الدكد ادلسموحة .   R-22دراة ح ارة ف  وف 

 (18-5الاكل ) 

 -حيث أن :
 4 ادلبط   1 ادلرثف 

 5 ياغط ال 2 ص اف السائ  
 6 منيم سعة  3 صماـ التمدد احل ارم 

 7 صماـ حقن   

علد تثبيت ضغط السحب دلنع ارتناع اليغط عند ز ادة اإ اؿ أك  6فيعم  منيم سعة الياغط 
ارتناع دراة احل ارة اخلاراية ككذلا منع اطلناض ضغط سحب الياغط عند اطلناض اإ اؿ 
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حب الياغط  تم حقن لع  سائ  م كب الترب د لواساة كللتقلي  من دراة احل ارة عند صط س
كالذم س ؼلتلف يف ت كيبه عن صماـ التمدد احل ارم العادم كلذلا ظلنع ارتناع دراة  7صماـ احلقن 
 يف صط الا د عن الوصوؿ حلدكد غَت آمنة .  R-22ح ارة ف  وف 
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 باب انتاسعان
 خذيت انًكيفاث انًزكزيت
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 خدمة المكيفات المركزية
 

 مقدمة  9-1
كتتوااد أنيمة الترييف ادل ك  ة العاملة لاذلواء كالعاملة لادلاء كالعاملة لادلاء كاذلػواء لسػعات ترب د ػة     

 طن ترب د كتص  إ  عدة آسؼ من أطناف الترب د .  25تبدأ من 
 -وااد أنيمة الترييف ادل ك  ة يف صورتُت كعلا :كتت

 أنظمة التكييف المركزية ذات التمدد المباشر 
س ختتلف يف ت كيب ا عن أا  ة ترييف الغ ؼ كأا  ة الترييف اجمل أة كتتوااد هػد اإصػ ل يف  كهى 

  -صورتُت كعلا :
   الوحدات ادلننصلة ( (  ع ض ظلاذج سلتلنة للمرينات اجمل أة 1-9مرينات رل أة  كالشر    - أ

 

 
(1-9الاكل ) 
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 -حيث أن :

 6 ا  لة اذلواء ال ااع  1 كحدة ترثيف صاراية 
 7 ا  لة هواء ادمداد 2 الياغط 

الوحدة الداصلية  كحدة مناكلة اذلواء 
) 

 8 ماسورة غاز الن  وف  3

 9 ماسورة سائ  الن  وف  4 رلارل إمداد اذلواء 
   5  ااع رلارل إرااع اذلواء ال

 فالشر   أ(  ع ض كحدة مننصلة ننخ ح  أك لقنوات كالياغط يف الوحدة اخلاراية .
  كالشر   ب(  ع ض كحدة مننصلة ننخ ح  أك لقنوات كالياغط يف الوحدة الداصلية   كالشر   

  ج(  ع ض كحدة مننصلة لقنوات تثبت فوؽ السقف ادلعلي .
ناصػػ  دكرة الترب ػػد يف كحػػدة كاحػػدة اامػػا مثػػ  مرينػػات مرينػػات رلمعػػة كتتميػػ  لتجميػػع  يػػع ع-ب

 (  ع ض النماذج ادلطتلنة ذلذ  ادلرينات .2-9النافذة كالشر   
 

 
 

(0-9الاكل )
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 -حيث أن:

 8 قنوات هواء ادمداد  1 مريف رلمع ترب د ماء 
 9 قناة اذلواء ال ااع  2 الياغط 

 10 ا  لة إمداد  3 ل ج الترب د 
 11 ا  لة اذلواء ال ااع  4 ميطة ادلاء 

 12 الساح  5 سل ج اذلواء ادلريف 
 13 سقف معلي  6 مدص  اذلواء العادـ 

مريف رلمع ترب د هواء  وضع على 
 الساح 

7   

فالشر   أ( دلريف رلمع  وضع على اإرض ننخ ح  ترب د ماء   كالشر   ب( دلريػف رلمػع ترب ػد 
الشػر   ج( دلريػف رلمػع  وضػع فػوؽ السػاح مػ كد لقنػوات ماء   وضػع علػى اإرض لقنػوات هػواء ك 

 إمداد كقنوات هواء رااع ترب د هواء .
والجددددير بالدددذكر أن خدمدددة  المكيفدددات المركزيدددة ذات التمددددد المباشدددر ال تختلدددف عدددح مثيلتهدددا 
لمكيفات الغرف ) النافذة والمجزأة ( إال في صيانة وحدات مناولة الهواء وأبراج التبريد فتتاابو 
مدع مثيلتهددا للمكيفدات المركزيددة التددي تعمدل بالمدداء المدثل  والمدداء السدداخح والتدي سددنتناولها فيمددا 

 بعد .
  مكيفات مركزية  تعمل بالماء المثل  والماء البارد 

  -كهى تتروف لصنة عامة من رلموعة من العناص  اإساسية مث  :
  Water Chillerمثلج ادلاء       

  Boiler    الغة ة                
  AHUكحدات مناكلة اذلواء      

  Cooling Towerأل اج الترب د   
ك ػتم عميػػع هػذ  العناصػػ  يف ادلوقػع كذلػػا يف البػػدرـك أك يف السػاح ك صػػ  مػدة ت كيػػب أم نيػػاـ     

ترييف م كػ م مػا لػُت عػدة شػ ور تصػ  أحيانػا إ  سػنة أك أكثػ  يف ادلبػاو الشػاهقة . ك قػـو لاصتيػار 
أا  ة الترييف ادل ك  ة م ندسُت أكناء  عملوف يف هذا اجملاؿ أما فٍت الصيانة فيروف ذلم درا ة  عناص 

 عالية لالعناص  ادلطتلنة ذلذ  اإنيمة كط ؽ تشغيل ا كصيانت ا . 
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 (  ع ض العناص  ادلرونة لنياـ ترييف م ك م مبج ة هواء كاحدة . 3-9كالشر       
 

  -حيث أن :
 COM الياغط CHILLER مثلج ادلاء  

 EVA ادلبط   BOILER الغة ة 
 V1 : V4 صمامات  دك ة  CT ل ج الترب د 

 RA اذلواء ال ااع  AHU كحدة مناكلة اذلواء 

 OA اذلواء الوم  CWP ميطة ماء ترب د ادلرثف 

 PRH سطاف قبلد  CHSP ميطة تغذ ة ادلاء ادلثلج 

 F ح ادل ش CHRP ميطة ادلاء ادلثلج ال ااع 
 HUM ادل طب HWSP ميطة تغذ ة ادلاء الساصن 

 SV صماـ ك  م  HWRP ميطة تغذ ة ادلاء ادلثلج 

 CC ملف ترب د  CHST ص اف تغذ ة ادلاء ادلثلج 

 HC ملف التسطُت  CHRT ص اف ادلاء ادلثلج ال ااع 

 F-P صاني ادلسار الوا د كادلسار البد    HWRT ص اف ادلاء الساصن ال ااع 

 SF م كحة ادمداد  PR صماـ ضبط اليغط 

 SG مننذ تغذ ة يف إحدل الغ ؼ  CHS ماء ادمداد ادلثلج 

 HW ادلاء الساصن  CHR ادلاء ادلثلج ال ااع 

 BF البدرـك  HWS ماء ادمداد الساصن 

 RF السقف  HWR ادلاء الساصن ال ااع 

 D دامرب CON ادلرثف 

 -نظرية التاغيل :    
 7 : 4.5ـ مثلج ادلاء ل نتاج ماء مثلج دراة ح ارته تًتاكح ما لُت    قو   

o
C    كلواساة ميطة تدك )

يف كحػػػدة مناكلػػػة اذلػػػواء  CC ػػػتم تػػػدك   هػػػذا ادلػػػاء ادلػػػثلج يف ملػػػف الترب ػػػد  CHSPهػػػذا ادلػػػاء ادلػػػثلج 
AHU   5.5ك عود ادلاء ادلثلج من كحػدة مناكلػة اذلػواء ل  ػادة يف دراػة احلػ ارة تصػ  إ 

o
C  إ  ادلػثلج

لتوليد ماء  BOILERأما يف الشتاء فتقـو الغة ة  CHRPلواساة ميطة تدك   ادلاء ادلثلج ال ااع 
 93 : 82سػاصن دراػة ح ارتػه تػًتاكح مػا لػُت   

o
C  كتقػـو ميػطة ترب ػد ادلػاء السػاصن )HWSP 
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رن استطداـ الغة ة علما لأنه ؽل AHUلوحدة مناكلة اذلواء  HCلتدك   هذا ادلاء يف ملف التسطُت 
كمػػثلج ادلػػاء يف ننػػس الوقػػت حػػث أنػػه يف ادلبػػاو الربػػَتة قػػد ضلتػػاج إ  ترب ػػد لعػػ  اإمػػاكن كتسػػطُت 

   لبع  اإماكن .

 (2-9الاكل ) 
 35أمػا ادلػاء ادلسػتطدـ يف ترب ػد مرثػف مػثلج ادلػاء فيػتم ضػطه عنػد دراػة حػ ارة   

o
C  إ  لػ ج الترب ػد

 29.5يف لػ ج الترب ػد إ  حػوا  حيػث  ػتم صنػ  دراػة ح ارتػه 
o
C  ك عمػ  ادلسػار البػد   ادلواػود يف

لػػ ج الترب ػػد علػػد الػػتحرم يف دراػػة حػػ ارة ادلػػاء ال ااػػع إ  ادلرثػػف تبعػػا للتغػػَت يف دراػػة حػػ ارة اذلػػواء 
 21الوم  يث س تق  لػأم حػاؿ مػنن اإحػواؿ عػن 

o
C  أمػا كحػدة مناكلػة اذلػواء  .AHU  فيطتلػف

  -ؼ نوع التابيي كعادة هد تتروف من :ت كيب ا لاصتة
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 ملف ماء مثلج .  -1
 ملف ماء ساصن أك خبار ماء .  -2
 .  Humidifier كحدة ت طيب    -3
 م شح .   -4
 Face  And By Pass  Damper  دامربات من النوع الانل كالوا د  -5

 صندكؽ صلط لدامربات للتحرم يف نسبة صلط اذلواء ال ااع كاذلواء الوم .  -6
 م اكح إمداد كم اكح لل ااع .  -7

عنػد احلااػة لرميػة كبػَتة مػن اذلػواء الػوم كالػذم  Pre Heaterك ستطدـ ملف التسػطُت القبلػد     
 0تروف ح ارته أق  من 

O
C  . 

كتعم  دامػربات ادلمػ  الػانل كالػوا د لػالتحرم يف إمػ ار كػ  أك اػ ء مػن اذلػواء ادل شػح كادلسػطن     
د مث كحدة الًتطيب مث ملف التسطُت  مث لعد ذلا تقـو م كحػة ادمػداد لػدفع مبدئيا علد ملف الترب 

اذلواء ادلريف إ  ادلناطي ادلالوب ترين ا . كتتم عملية التحرم يف أنيمة الترييف ادل ك  ة إما ك  ليا 
 أك إلرًتكنيا أك لأا  ة ذرم مربمج أك لر  هذ  اإنيمة معا.  Pneumaticأك هوائيا 

 لمكيفات المركزية ذات التمدد المباشر خدمة ا 9-2
إف عمػ  ادلرينػات ادل ك  ػة اجملػ أة أك اجملمعػة دلػدة طو لػة لػدكف صػيانة دكر ػة  ػؤدل سطلنػاض اإداء مػػع 
ز ػػادة اليوضػػاء الصػػادرة مػػن اليػػاغط ككػػذلا ز ػػادة اسهتػػ ازات الصػػادرة مػػن اليػػاغط ككػػذلا ز ػػادة 

 ةؾ الااقة الر  ليػة كحػدكث تسػ لات ىف دكرة الترب ػد كهػذا اسهت ازات كتد  سعة الترب د كز ادة است
ػلتػػاج لترلنػػة عاليػػة عنػػد ادصػػةح كلتجنػػب ذلػػا غلػػب إاػػ اء صػػيانة دكر ػػة ذلػػا للمحافيػػة علي ػػا  يف 

 صورة ايدة لصنة دائمة . 
أوال أعمدددال الصددديانة الاددداملة للمكيفدددات المركزيدددة ذات التمددددد 

 -المباشر :
غط كزل كات ادل اكح   از ادليجػ  كغلػب قياس مقاكمة ع ؿ اليا-1

أس تقػػ  عػػن كاحػػد ميجػػا أـك كغلػػب تشػػغي  سػػطاف صػػندكؽ ادل فػػي 
دلدة ستق  عن اثٍت عش  ساعة قبػ  قيػاس مقاكمػة العػ ؿ كالشػر    

 (4-9الاكل )                            (  بُت كينية قياس مقاكمة العازؿ لادليج  . 9-4
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 اكح دلع فػػػة مسػػػتول اليوضػػػاء فحػػػص ك اسػػػد زلػػػور ادلػػػ -2 
كاسهت ازات لاستطداـ مساعة طبية أك ا از قياس اسهت ازات  

( فػ ذا كانػت اسهتػ ازات عاليػة 5-9كما هو مبُت لالشر   
غلب إضافة ز ت أك شحم كإذا كانت من اإنػواع الػيت ؽلرػن 

 تشحيم ا أك اسستبداؿ .
سػَت يف فحص سَت ادل كحة م ة كػ  عػاـ ك ػتم اسػتبداؿ ال -3

حالػػػة تلنػػػه أك عنػػػد حػػػدكث انػػػ سؽ للسػػػَت علػػػى الاػػػارة أدل 
 (8-9الاكل )             حلدكث دلعاف لالسَت ك تم فحص شد السَت كضبط الشد إف 

(  بُت كينية قياس أقصى قوة للوصوؿ لةضل اؼ ادلالػوب لاسػتطداـ ا ػاز 6-9لـ  اإم   كالشر   
 .قوة   الشر  ب(  فحص السيور   الشر  أ( كا از فحص أقصى

 (6-9الاكل )
 
فحػص ادل كحػػة مػػ ة كػػ  سػػنة كتنيين ػػا مػػن اإت لػػة كالصػػدأ مػػع إدار ػػا  ػػدك ا كالتأكػػد مػػن أهنػػا مثبتػػة -4

 ايدا على عمود اددارة كىف ننس الوقت التأكد من أف ادل كحة تدكر يف اعا  عقارب الساعة .

عػػا  كقػػاطع اليػػػغط ادلػػنطن  كقػػػاطع فحػػص عناصػػ  الوقا ػػػة مػػ ة كػػ  سػػػنة مثػػ  قػػاطع اليػػػغط ال-5
 ضغط ال  ت كر ةم ز ادة احلم  .
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فحص تس ب الغاز م ة ك  عاـ لاستطداـ دلبة اذلاليد حيث  تم كشف اإا اء الداصلية للمريف -6
كفحص ا للمبة اذلاليد ف ذا أصبح لوف الل ب أصيػ  دؿ علػى كاػود تسػ ب كهػذا  ل مػه تن  ػغ كاعػادة 

 س ب .شحن لعد عةج مراف الت

 فحص أا اء لوحة التحرم الر  لية م ة ك  عاـ للتأكد من عدـ كاود أل كصةت منروكة -7

 تنييف ادلبادست احل ار ة   ادلرثف كادلبط  ( م ة ك  عاـ كذلا لالشنط مبرنسة ك  لية . -8

يف حالة حدكث ترلس لألمةح على ادراف ص اف لػ ج الترب ػد غلػب تنيين ػا لاسػتطداـ حػام  -9
 افة مانع للترلس مع ماء الترب د.كإض

يف حالػػة ترػػوف طػػُت رصػػو يف صػػ اف لػػ ج الترب ػػد غلػػب تنييػػف اخلػػ اف مب  ػػ  الاػػُت مث إضػػافة مػػانع -10
 تروف الاُت مع ماء الترب د .

 يف حالة تروف صدأ على ادراف ص اف ل ج الترب د غلب إضافة مانع صدأ مع ماء الترب د . -11

-9كمػػػػا لالشػػػػر     PHللمػػػػاء لاسػػػػتطداـ كرؽ اصتبػػػػار  PHقلو ػػػػة فحػػػػص نسػػػػبة احلميػػػػية كال -12
عنػد قػيم  PH(  بُت ألػواف كرؽ اصتبػار 1-9(كالذم  بُت نسبة حلميية كالقلو ة كالدكؿ   7

 .  PHسلتلنة ل 

 

 (8-9الاكل )                                                        

 (                       1-9الجدول )

 10أكربمن PH 1:2 2:4 4:6 6:8 9:10مة قي

 لننسجد أزرؽ أصي  أصن  ل تقا  أ   اللون

 ثانيا  خطوات صيانة المكيف  أثناء التاغيل العادي 
أثناء التشغي  العادم للمرينات ادل ك  ة ذات التمدد ادلباشػ  غلػب تنييػف م شػح اذلػواء كػ  أسػبوعُت 

ف السعة الترب د ػة تقػ  كتػ داد اليوضػاء ك ػتم تنييػف م شػح علما لأف م شح اذلواء إذا كاف مسدكد فا
اذلػػواء إمػػا لالشػػنط مبرنسػػة ك  ليػػة أك لالغسػػي  لادلػػاء لعػػد إزالػػة اإت لػػة العالقػػة لن شػػاة مػػع تػػ ؾ ادل شػػح 
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غلف ااما قب  إعادة استطدامه مع مةحية أنه س نبغى تشغي  ادلريف لدكف م شح إف ذلا  ؤدل 
 ة فيما لعد .إ  حدكث مشاك  كبَت 

 ثالثا خطوات صيانة المكيف  أثناء فترات التوقف المكيف    
 تشغي  ادلريف نصف  ـو على كضع ادل كحة لتجنيف ادلريف من الداص  .-1
 نيف م شح اذلواء  .-2
 افص  التيار الر  ىب عن ادلريف .-3
رن أف  سد فتحة نيف كعاء عميع ادلاء ادلتراثف إف ت سب اإت لة داص  هذا الوعاء ؽل-4

 تص  ف اإم  الذم  ؤدل دحداث مشاك  مستقبلة .
 نيف ادلبادؿ احل ارم الداصلد كاخلاراد م  ك  سنتاف إ  ثةثة سنوات مبرنسة ك  لية .-5

 -ثالثا عند بداية مواسم التاغيل :
 نيف م شح اذلواء .-1
 افحص ال از من الداص  كاخلارج كتأكد من عدـ كاود تلنيات .-2
 تأكد من عدـ كاود تس ب لل  ت .-3
 تأكد من أف اعا  دكراف ادل كحة يف اعا  عقارب الساعة .-4
 . شغ  م كحة ادلبط  لتجنيف ال از من الداص  مث شغ  ال از لالا  قة ادلعتادة-5
 خدمة مثمجات الماء الترددية 9-3
 بدء تشغيل مثمج الماء الترددي ألول مرة 9-3-1

 -دء تشغي  مثلج ادلاء الًتددم إكؿ م ة قب  اسنت اء من اخلاوات التالية :غلب عدـ زلاكلة ل
افحص  يع العناص  ادل فقة مثػ  ميػطة ادلػاء ادلػثلج ككحػدة مناكلػة اذلػواء كغلػب أف  رػوف هنػاؾ  -1

 رلط ك  م لُت لادئ ح كة ميطة ادلاء كدائ ة التحرم يف ادلثلج .
مث أغلق ا لنة كاحدة حىت  صػ  اليػغط لعػدادات افتح صمامات السحب كالا د للياغط كليا  -2

 قياس اليغط .
 افتح صماـ ادلاء ادلثلج .-3
 أمل  دكرة ادلاء ادلثلج لادلاء النييف كحاكؿ استن اؼ ك  اذلواء من أعلى نقاة لدكرة ادلاء ادلثلج -4
 5اضبط ث موستات ادلاء ادلثلج على دراة ح ارة -5

O
C . 

  لية يف لوحة التحرم .تأكد من اودة الوصةت الر -6
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 غلب أف  روف مستول ال  ت م ئد من زاااة لياف الياغط .-7
 غلب التأكد من عدـ كاود تس لات يف م كب الترب د .-8
 غلب أف  روف ا د كت دد ادلصدر الر  ىب متني مع ا د كت دد مثلج ادلاء .-9

 غلب أف تروف سطانات علبة ادل في للياغط مثبتة ايدا   .-10
 فحص تعليي اليواغط فيجب أف  روف قيباف التثبيت تتح ؾ    ة فوؽ اليا ات .ا-11
  تم توصي  سطاف صندكؽ ادل في مع ادلصدر الر  ىب أرلع كعش كف ساعة قب  لدء التشغي  -12
 الصيانة الوقائية لمثمجات الماء         9-3-2
  -مرة في اليوم :    

 قياس ضغط م كب الترب د لادلرثف .  -1
 اس دراة ح ارة ادلاء الداص  كاخلارج للمرثف . قي  -2
 قياس ضغوط تشغي  ادلبط  كضغط ال  ت .   -3
 قياس دراة ح ارة ادلاء ادلثلج الداص  كاخلارج من مثلج ادلاء .   -4
  -مرة في الاهر:    

 ذلي  عينة من ماء ترب د ادلرثف كيميائيا للتأكد من صلو  من اإمةح .  -1
 ترب د ادلرثف . فحص كاود تس لات دلاء   -2
 فحص كاود تس لات يف م كب الترب د .   -3
 م ااعة مستوم ال  ت يف صندكؽ م في الياغط .   -4
( كم فقا ػػا للتأكػػد مػػن أهنػػا تعمػػ  لصػػورة م ضػػية   يف  Purge Unitفحػػص كحػػدة التا ػػَت     -5

 حالة اليواغط ادل ك  ة ( . 
مث  قواطع اليػغط كمنػاتيح التػدفي فحص عناص  احلما ة كالتأكد من أهنا تعم  لصورة صحيحة -6

 اخل . …كالث موستات 
  -مرة في السنة :

 تن  غ ادلرثف من ادلاء كالتأكد من عدـ كاود صدأ لادلواسَت علما لأف الصدأ  ي   ذراته ادلاء -1
 استبداؿ ادلواسَت التالنة من ادلرثف عند ثبوت كاود صدأ . -2 

 غَت ز ت الياغط . -3
 .  344مثلج ادلاء مث ادهن اإماكن التالنة اليت لصددها لدهاف  افحص أغلنة كملحقات -4
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نيػػف لوحػػات الػػتحرم مػػن اإت لػػة كنيػػف نقػػاط تةمػػس الرونتػػاكتورات مبػػادة النػػ كف كشػػد أم  -5
 توصيةت م ختية . 

 أعطال مثمجات الماء المجمعة ذات الضواغط الترددية  9-3-3
 اء اجملمعة ذات اليواغط الًتدد ة ترب د هواء .  (  ع ض أهم أعااؿ مثلجات ادل2-9الدكؿ      

 (0-9الجدول )
 العالج األسباب المحتملة العطل

 انقااع التيار الر  م . -1 الياغط س  دكر 
 
 منتاح التشغي  منتوح -2
 فص  أحد أا  ة احلما ة .-3
 
الرونتاكتور س  عم  لال غم من  -4

 كصوؿ ال د الر  م دللنه .
نروكػػػػػة عنػػػػػد نقػػػػػاط كصػػػػػةت م -5

 التوصي  .

 أعد تشغي  قاطع الدائ ة ال ئيسد . -1
 اغلي منتاح التشغي  . -2
حػػػ ر ا ػػػاز احلما ػػػة النصػػػ  كأعػػػد -3

 التشغي  . 
 استبدؿ الرونتاكتور . -4
 
 أعد رلاط الوصةت ادلنروكة .-5

توصػػػػػػػػيةت غػػػػػػػػَت صػػػػػػػػحيحة يف  -6 تالع الياغط س دكر
 دائ ة التحرم . 

 
 ادلثلج منتوح. منتاح تدفي ماء -6
  

 اطلناض ال د الر  م-8
 
 
 تلف زل ؾ الياغط أك الياغط -9

طػػالي لػػُت الوصػػةت الر ػػ م مػػع  -6
 سلاط الدائ ة الر  لية كاعم  الةـز . 

افحػػػػػػػػص ميػػػػػػػػطة ادلػػػػػػػػاء ادلػػػػػػػػػثلج مث -7
 افحص منتاح التدفي

قػػػػس ال ػػػػد الر ػػػػ م عنػػػػد أطػػػػ اؼ -8
مثلج ادلاء كحػدد سػبب اطلنػاض ال ػد 

 كأزله.
افحػػػػػػػص ملنػػػػػػػات زلػػػػػػػ ؾ اليػػػػػػػاغط -9

 كافحص الياغط كاعم  الةـز .
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 العالج األسباب المحتملة العطل
اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغط  توقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
سطلنػػػػػػػػػػػاض اليػػػػػػػػػػػغط يف 

 صط السحب . 

صػػػػماـ صدمػػػػة السػػػػحب مغلػػػػي  -1
 ا ئيا . 

 شحنة ترب د غَت كافية .   -2
 
 صماـ السائ  س  نتح .   -3

افػػػػتح صػػػػماـ صدمػػػػة السػػػػحب إذا   -1
 كاف مغلقا . 

ترب ػػػػػػػػػد إ  دكرة أضػػػػػػػػػف م كػػػػػػػػػب   -2
 الترب د . 

افحػػص صػػماـ السػػائ  كاسػػتبدله   -3
 إف لـ  اإم  . 

اليػػػػػاغط  توقػػػػػف ل  ػػػػػادة 
 اليغط يف صط الا د. 

صماـ صدمة الا د مغلي ا ئيا  -1
 . 

  واد هواء لدكرة الترب د .   -2
 
 م كحة ادلرثف س تعم  .   -3

افتح صماـ صدمة الا د للياغط  -1
 . 

عد أص ج اذلواء من دكرة الترب د كأ  -2
 التن  غ مث الشحن . 

افحػػػػػػػص زلػػػػػػػ ؾ ادل كحػػػػػػػة كاعمػػػػػػػ    -3
 الةـز . 

مػػػػػػثلج ادلػػػػػػاء  عمػػػػػػ  دلػػػػػػدة 
 طو لة أك لاستم ار . 

 نقص شحنة الترب د .  -1
 

 أضف م كب ترب د لدكرة الترب د .  -1

تػػػػالع مػػػػثلج ادلػػػػاء  عمػػػػ   
 دلدة طو لة أك لاستم ار .

 تلف أحد عناص  التحرم . -2
 
 . واد هواء لدكرة الترب د  -3
 
انسػػػػػػػداد ا ئػػػػػػػد لػػػػػػػدكرة التمػػػػػػػدد -4

 احل ارم أك ادل شح / اجملنف

افحػػػػص أا ػػػػ ة الػػػػتحرم كاسػػػػتبدؿ -2
 التالف. 

أصػػ ج اذلػػواء مػػن دكرة الترب ػػد كاعػػد  -3
 التن  غ كالشحن .  

 نيف أك استبدؿ .-4

ارتنػػػاع دراػػػة حػػػ ارة ادلػػػاء 
 ادلثلج . 

معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ة غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيحة  -1
لث موستات ادلػاء ادلػثلج أك تلػف 

 تات . الث موس
 اطلناض كناءة ادلرثف .  -2
 
 

أعػػد ادلعػػا  ة كاسػػتبدؿ الث موسػػتات  -1
 . 

 
افحص ادلرثػف كتأكػد مػن عػدـ   -2

 كاود شوائب كس الصدأ  
  تبيد ماء ( أك عوائي دلسارات اذلواء   
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 ترثيف زائد .   -3
 
 كناءة منطنية للمثلج .  -4
 

 
 فتح أحد أا  ة احلما ة . -5

 ترب د هواء ( . 
ادلرثػػػػػػف افحػػػػػػص حػػػػػػاكم ضػػػػػػغط  -3

 كم فقاته . 
افحػػػػص م شػػػػح ادلػػػػاء كادلعالػػػػات   -4

الريميائيػػػػػة للمػػػػػاء كمعػػػػػدؿ تػػػػػدفي 
 ادلاء . 

افحػػػػػص أا ػػػػػ ة احلما ػػػػػة كاعمػػػػػ    -5
 الةـز .

 اهت از ادلواسَت .   -1 صوت عا  
 الياغط  صدر ضوضاء .   -2

 ثبت ادلواسَت ايدا .  -1
تآكػػػػػػػػػػ  ك اسػػػػػػػػػػػد احملػػػػػػػػػػػور أك أف   -2

ل اغػػػد تثبيػػػت اليػػػاغط منروكػػػة 
 امات الياغط . أك تلف صم

 صلح مراف التس ب .  -1 تس ب يف النياـ . -1 الياغط  نقد ال  ت . 
تػػػػػػػػػػالع اليػػػػػػػػػػاغط  نقػػػػػػػػػػد 

 ال  ت .
سػػػطاف صػػػندكؽ ادل فػػػي س  عمػػػ  -2

 أثناء توقف الياغط
افحػػػػػػص دائػػػػػػ ة الػػػػػػتحرم كافحػػػػػػػص -2

 السطاف كاستبدؿ العناص  التالنة .
ترػػػػػوف ثلػػػػػػج علػػػػػد صػػػػػػط 

 سحب الياغط . 
أكػػػرب  صػػماـ التمػػػدد ؽلػػ ر كميػػػة -1

 من الةـز من م كب الترب د . 
 ز ادة شحنة م كب الترب د .   -2

اضػػػبط صػػػماـ التمػػػدد احلػػػ ارم أك  -1
 استبدله . 

 نقص شحنة م كب الترب د .   -2
ارتنػػاع دراػػة حػػ ارة صػػط 

 الا د . 
نقػػػػػػص شػػػػػػػحنة م كػػػػػػػب الترب ػػػػػػػد  -1

 نتيجة حلدكث تس ب . 
صػػماـ التمػػػدد ؽلػػػ ر كميػػػة أقػػػ    -2

 من الةـز . 

ب كاعمػػػػػ  اكشػػػػػف مرػػػػػاف التسػػػػػ   -1
 الةـز . 

اضػػبط صػػماـ التمػػدد احلػػ ارم أك   -2
 استبدله .  

دراػػػػة حػػػػ ارة ادلػػػػاء ادلػػػػثلج 
 منطنية ادا . 

معػػا  ة غػػَت سػػليمة للث موسػػتات  -1
 أك تلف الث موستات . 

 انسداد يف تدفي مسار ادلاء .   -2
 
 

أعػػد ضػػبط معػػا  ة الث موسػػتات أك  -1
 . تلف الث موستات 

افحػػػػػػػػػص مواسػػػػػػػػػَت ادلػػػػػػػػػاء ادلػػػػػػػػػثلج   -2
كصػػػػػماـ الػػػػػتحرم يف تػػػػػدفي ادلػػػػػػاء 

 كاعم  الةـز . 
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اطلنػػػػػػػػاض كنػػػػػػػػاءة ادليػػػػػػػػطة أك   -3
 تلن ا . 

اراػػع إ  فقػػ ة أعاػػاؿ ميػػطات   -3
 ادلاء . 

ترػػػػػػػػػػوف ثلػػػػػػػػػػػج يف صػػػػػػػػػػػط 
 السائ  . 

 استبدؿ قلب ادل شح / اجملنف.  -1 انسداد ادل شح / اجملنف .  -1

الياغط س ؼلنف أ اله 
 عند اطلناض اإ اؿ . 

 التحمي .  احًتاؽ ملنات عدـ -1
 تلف صماـ عدـ التحمي  .   -2
 توصيةت صاطئة . -3
ضعف أك انرسار  ام صماـ   -4

 عدـ التحمي  .  

 استبدؿ ادللنات احملًتقة .  -1
 استبدؿ الصماـ التالف .   -2
 صحح التوصيةت اخلاطئة .   -3
 استبدؿ الصماـ .     -4

توصػػػػػي  صػػػػػاط  دللنػػػػػات عػػػػػدـ  -1 عدـ ذمي  الياغط .
 التحمي  . 

 
 

 ت اخلاطئةصحح التوصية -1

تػػػػػػػػػػػػػػػالع عػػػػػػػػػػػػػػػدـ ذميػػػػػػػػػػػػػػػ  
 الياغط . 

 تلف صماـ عدـ التحمي  .  -2
 انسداد ادل شح / اجملنف .    -3
زرانػػة أك تلػػف مرػػبس صػػماـ   -4

  هعدـ التحمي  أك حلقات

 استبدؿ الصماـ .  -2

 استبدؿ قلب ادل شح / اجملنف .   -3
نيػف أك اسػتبدؿ اإاػ اء التالنػة   -4

 . 
 خدمة أبراج التبريد 9-4
 أبراج التبريد بدء تشغيل9-4-1
 نيف لادلاء مراف ادللدء كاحلوض من ادلواد الغ  بة .   -1
 Cm 3.5ادللدء النياـ الدكار لادلاء   ادللدء حوض ادلاء البارد لادلاء حىت  ص  مستوم ادلاء إ    -2

 أسن  فتحة تص  ف ادلاء ال ائد . 
 الدأ تشغي  ادليطة كاضبط كضع الصماـ العوامد .   -3
 تأكد من أنه غل م لتن  غ ادلاء أثناء التشغي  . افحص صط الًتؼ لل  -4
افحص ادل كحة للتأكد من أهنا تدكر رل  ة كمستوم يف كعاء ك سد احملور مناسب .  شغ  زل ؾ   -5

ادل كحة كذقي من اعا  الدكراف فيجب أف  روف يف اعػا  عقػارب السػاعة عنػد النيػ  إ  ادل كحػة 
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يح لػدؿ أم سػػلرُت مػن أسػػةؾ تغذ ػة احملػػ ؾ لالتيػػار مػن ا ػػة الاػ د فػػ ذا كػاف الػػدكراف غػَت صػػح
 الر  م . 

غلػػػب أف  رػػػوف عمػػػي ادلػػػاء يف حػػػوض ادلػػػاء السػػػاصن متمػػػاثة فػػػ ذا طنػػػح حػػػوض ادلػػػاء السػػػاصن   -6
 .انقص معدؿ تدفي ادلاء الساصن كس تسمح ليخ معدؿ ماء أكث  من القيمة ادلصمم علي ا 

 عن ثةثوف ثانية يف الساعة .  غلب أس    د زمن لدء دكراف احمل ؾ ادل كحة  -7
 عند التشغي  ادلبدئد للربج شغ  حىت  صبح ز ت ك اسد احملور ساصنا كف غه كأعد التعبئة .   -8
 عند إعادة تشغي  ل ج الترب د لعد توقف فعلد أزؿ كاقد الصدأ من علد البر ات كركب السيور   -9

حػػوض الػػربج مػػن ادلػػاء كتػػ ؾ حػػوض  د قػػاؼ لػػ ج الترب ػػد فينصػػ  الشػػتاء غلػػب تن  ػػغ -: مالحظددة    
الربج منتوحا مث ع م نيافة للربج كع م أ ة إصةحات كتنا سػيور ادل كحػة كتوضػع يف مرػاف اػاؼ 
كميلػػم كلػػارد كتغاػػد الاػػارات مبػػانع صػػدأ .   كغلػػب إدارة زلػػ ؾ ادل كحػػة علػػد اإقػػ  ثػػةث سػػاعات 

 ش   ا لتجنيف ملناته .  
   لتبريد الصيانة الوقائية ألبراج ا 9-4-2
  -يوميا :   
افحص صط ن  ف ادلاء للتحقػي مػن أنػه  نػ غ ادلػاء لاسػتم ار أثنػاء التشػغي  فػ ذا كػاف صػط النػ ؼ  -1

غػػػَت كػػػايف لترػػػوف القشػػػور أك كحػػػدات تآكػػػ  لػػػالربج غلػػػب اسػػػتطداـ نيػػػم ادلعالػػػة الريميائيػػػة كؽلرػػػن 
 رػػػوف طػػػُت كتترػػػاث  الاحالػػػب  استصػػػاؿ لشػػػ كة مع كفػػػة يف رلػػػاؿ معالػػػة ادليػػػا  طلبػػػا للمسػػػاعدة كقػػػد

اخلي اء يف ل ج الترب د ككاود هذ  ادلػواد الغ  بػة  ػؤث  علػد فاعليػة الترب ػد كهنػاؾ م كبػات صاصػة ؽلرػن 
احلصػػػوؿ علي ػػػا مػػػن شػػػ كات معالػػػة ادليػػػا  للحػػػد مػػػن ترػػػوف الاػػػُت كالاحالػػػب علمػػػا لػػػأف الرلػػػور ن 

اء علػد الاحالػب كالاػُت كلرػن الرلػور ن كادل كبات اليت ذتوم علد كلػور ن ذلػا منعػوؿ قػوم يف القيػ
ال ائػػد ؽلرػػن أف  تلػػف اخلشػػب كمػػواد ادنشػػاءات العيػػو ة اإصػػ ل كيف حالػػة اسػػتعماؿ الرلػػور ن ف نػػه 

قػػد تترػػوف  كغلػػب أف  يػػاؼ كعػػةج متقاػػع فقػػط حسػػب احلااػػة ليػػبط نسػػبة الاػػُت كالاحالػػب . 
الة س تستم  طو ة كؽلرن تقليػ  ال غػاكم رغاكم يف ادلاء عند تشغي  الربج الد د كعادة ف ف هذ  احل

ل  ادة معدؿ ن ؼ ادلاء ف ذا مل تؤث  غلب استعماؿ مػواد كيميائيػة صافيػة لل غػوة كؽلرػن احلصػوؿ علػد 
 هذ  ادلواد الريميائية كط ؽ استعماذلا من ش كات معالة ادليا  . 

 التأكد من أف صماـ العوامة  عم  لصورة طبيعية . -2
 دلاء من ال شاشات لصورة طبيعية كس تواد انسدادات .  التأكد من ص كج ا  -3
 التأكد من أف م كحة الربج تدكر يف اعا  عقارب الساعة عند الني  إلي ا من اانب الا د .   -4
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  -شهريا :    
 التأكد من شد سَت ادل كحة صةؿ أكقات التشغي  . -1
 ز ت احمل ؾ كادل كحة كفقا لتعليمات الش كة ادلصنعة .   -2

أ ة ركاسب ز تية أك غبار أك قشػور مػن علػد احملػ ؾ إذ أهنػا تسػبب إحػداث ز ػادة من طػة يف  ارفع  -3
 دراات ح ارة العازؿ . 

 التأكد من عدـ عمع الاحالب اخلي اء كالنا  علد الساح الداصلد للربج .  -4
  -سنويا :    

إمػاكن الػيت افحص عينة من ادلاء للتأكد مػن صلوهػا مػن الصػدأ فػ ذا كػاف ذػا صػدأ  بحػث عػن ا -1
 ذا صدأ ك  اؿ عن ا الصدأ أك  عاد طةؤها أك تستبدؿ . 

 فا صمامات ادلاء كاستبدؿ التالف من ا .   -2
 غل م إعادة طةء ساح الربج .   -3
 ف غ حوض ادلاء البارد للربج كنيف م شح السحب .   -4
 تأكد من أف صماـ العوامة  عم  لصورة طبيعية كاستبدله إذا كاف تالنا.   -5
 من أف ال شاشات تعم  لصورة طبيعية كاستبدؿ التالف من ا .تأكد   -6
 استبدؿ ك اسد احملور للمح ؾ أك ادل كحة إذا كانت تالنة .   -7
 تأكد من أف ادل كحة مثبتة ايدا علد عمود الدكراف كس  واد اضلناء يف عمود الدكراف .   -8
 التشد د علد رلاط اإسةؾ الر  لية حمل ؾ ادل كحة .      -9
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 أعطال أبراج التبريد والمكثفات التبخيرية 9-4-3
 (  بُت أعااؿ أل اج الترب د كادلرثنات التبطَت ة .3-9الدكؿ      

 (2-9الجدول )
 صوت غير عادى لمحرك المروحة Aالماكلة 

 طرق اإلصالح األسباب المحتملة
 احمل ؾ  دكر لواه كاحد .-1
 
 
 توصي  صاط  حمل ؾ ادل كحة .-2
 
 زل ؾ ادل كحة متآكلة .ك اس زلور -3
 
 عدـ توازف اإكاه الثةثة-4

 

 

 

 

 عدـ ات اف العيو الدكار .-5
 

كقػػػػف احملػػػػ ؾ كحػػػػاكؿ تشػػػػغيله مػػػػ ة أصػػػػ ل فػػػػ ذا مل  -1
  دكر افحص التمد دات الر  لية حمل ؾ ادل كحة .

طػػػػػالي التوصػػػػػػيةت الر  ليػػػػػػة حملػػػػػػ ؾ ادل كحػػػػػػة مػػػػػػع -2 
 سلاط التوصي  الر  م.

اكؿ إدار ػػا لاليػػد فػػ ذا مسعػػت فػػا كػػ اس احملػػور كحػػ-3
 صوت احتراؾ كدكراف غَت منتيم لدذلا 

قػػػػس فػػػػ ؽ ال ػػػػد لػػػػُت اإكاػػػػه الثةثػػػػة فػػػػ ذا كانػػػػت -4
 ال ود لُت الواه اإكؿ كالثاو كلُت

الواػػػه الثػػػا  كالثالػػػث كلػػػُت الواػػػه اإكؿ كالثالػػػث غػػػَت 
متسػػػػاك ة أعػػػػد توز ػػػػع اإ ػػػػاؿ الر  ليػػػػة علػػػػى اإكاػػػػه 

 الثةثة .
 ت اف العيو الدكار .أعد ا-5
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

324 
 

  

  

 )ارتفاع درجو حرارة محرك المروحة( Bالماكلة 
 طرق اإلصالح األسباب المحتملة

 اطلناض ا د ادلصدر .-1
 
 
 

 عدـ ات اف ا ود اإكاه الثةثة  .-2

 ك اس احملور مشحمه أكث  من الةـز  .-3
 
 مع العيو الثالت  .احتراؾ العيو الدكار -4
 
استطداـ شحم غَت مناسب يف ك اس احملور -5
. 
 كاه منصوؿ عن احمل ؾ .-6
 
 
  و ه غَت كافيه للمح ؾ .-7
 
 تلف ملنات احمل ؾ  .-8
 
 تر ر التشغي  كالنص   .-9
 

 شحم غَت كايف يف ك اس احملور  .-10
 تلف ك اس احملور .-11

ء دكرانػػه قػػس ا ػػد ادلصػػدر عنػػد أطػػ اؼ احملػػ ؾ أثنػػا-1
 فيجب أف  روف ا د ادلصدر مساك ا

 .   10%ال د ادلقنن حمل ؾ ادل كحة لتناكت 
 

 A4اراع للنقاة -2

ارفػع أغايػه فتحػات التشػحيم كشػغ  زلػ ؾ ادل كحػػة -3
 للتطلص من الشحم ال ائد .

إذا مل  رن هناؾ عيػب يف الصػناعة اسػتبدؿ كػ اس -4
 احملور التالنة  .

ـ ادلناسػػػػػػػب تبعػػػػػػػا ختلػػػػػػػص مػػػػػػػن الشػػػػػػػحم كاسػػػػػػػتطد-5
 لتوصيات الش كة ادلصنعة  .

كقػػػف زلػػػ ؾ ادل كحػػػة كحػػػاكؿ إعػػػادة تشػػػغيله فػػػ ذا مل -6
 عمػػػػ  احملػػػػ ؾ افحػػػػص التمد ػػػػدات الر  ليػػػػة للمحػػػػ ؾ 

 كحاكؿ إعادة توصي  الواه ادلنصوؿ .
  نيف احمل ؾ كافحص فتحات  و ه احمل ؾ كنين ا -7
افحػػص ملنػػات احملػػ ؾ لواسػػاة ا ػػاز اتفػػػوميًت مث -8

 افحص الع ؿ   از ادليج  .

 30غلب اس    د رلموع زمن البدء يف الساعة عن -9
 ثانيه .

 فا أغاية فتحات التشحيم كأعد التشحيم -10
 استبدؿ ك اس احملور التالنة .-11
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 )اىتزاز غير عادى في أجزاء نقل الحركة في المروحة( Cالماكلة 
 طرق اإلصالح األسباب المحتملة

 منروكة .مسامَت -1
 تآك  ك اس زلور ادل كحة  .-2
 عمود اددارة منحٌت  .-3
 سوء زلاذاة لُت ادل كحة كاحمل ؾ .-4
 ارختاء سَت نق  احل كة .-5

 أعد رلاط  يع ادلسامَت ادلنروكة  .-1
 استبدؿ ك اس زلور ادل كحة  .-2
 استبدؿ عمود اددارة  .-3
 أعد ضبط زلاذاة ادل كحة كاحمل ؾ  .-4
 َت نق  احل كة كصوس للشد ادلناسبة. شد س-5

 )تدفق ىواء غير كافي ( Dالماكلة 
 طرق اإلصالح األسباب المحتملة

 ادل كحة س تدكر لالس عة الرافية  .-1
 
 كاود عائي لتدفي اذلواء  .-2

تأكػػػػد مػػػػن أف عناصػػػػ  نقػػػػ  احل كػػػػة تعمػػػػ  لصػػػػورة -1
 طبيعية  .

 أزؿ العوائي ادلانعة للتدفي .-2
 )مستوى الماء منخفض في المكثف التبخيرى ( E الماكلة

 طرق اإلصالح األسباب المحتملة
صػػماـ تعػػو   ادلػػاء  العوامػػة( يف صػػ اف لػػ ج -1

 الترب د س تعم  لصورة طبيعية .
 انقااع مصدر ادلاء العمومد  .-2
 انسداد م شح ادلاء  .-3

 نيف صماـ تعو   ادلاء كز ته  .-1
 
 انتي  عودة ادلاء .-2
 فا ادل شح كنينه .-3
 
 

 
 )تدفق منخفض للماء القادم مح برج التبريد( Fالماكلة 
 طرق اإلصالح األسباب المحتملة

ت سب أمةح على الدراف الداصلية دلواسػَت -1
 ادلرثف

 

افحػػػػػػػص مواسػػػػػػػَت ترب ػػػػػػػد ادلرثػػػػػػػف كأضػػػػػػػف م  ػػػػػػػ  -1
ء مث قػػػػس اطلنػػػػاض اليػػػػغط يف مواسػػػػَت لًتسػػػػبات للمػػػػا
 ترب د ادلرثف .
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 ميطة ادلاء عاطلة  .-2
 
 انسداد ا ئد يف دكرة ادلاء .-3

 ( . 2-4-5اراع إعااؿ ميطات ادلاء  النق ة -2
نيػػػػػف  يػػػػػع ادل شػػػػػػحات كافحػػػػػص فقػػػػػد اليػػػػػػغط -3

 داص  دكرة ادلاء .
 

 
 )انخفاض غير كافي لدرجة حرارة الماء في برج التبريد( Gالماكلة 

 طرق اإلصالح األسباب المحتملة
 ادلاء لربج الترب د .ت سبات مبواسَت -1
 اطلناض تدفي اذلواء  .-2
 انسداد رشاشات ادلاء .-3 
ت سػػػػػػبات علػػػػػػى السػػػػػػاح اخلػػػػػػاراد دلواسػػػػػػَت  -4

 الن  وف للمرثنات التبطَت ة .

 أضف م    للًتسبات يف ادلاء  .-1
 .  Dاراع للمشرلة -2
 فا ال شاشات كنين ا .-3
 اسػػتطداـ منينػػات كيميائيػػة دزالػػة هػػذ  الًتسػػبات -4
. 
 

 أعطال مضخات الماء 9-4-4
 (  بُت أعااؿ ميطات ادلاء كأسباذا احملتملة كط ؽ ادصةح .4-9الدكؿ      

 (4-9الجدول )
 )المضخة تدور وال يوجد تدفق للماء( Aالماكلة 
 طرق اإلصالح األسباب المحتملة

 مل  تم ذيَت ادليطة .-1
 
 هواء يف دكرة ادلاء .-2
 ء .انسداد م شح ادلا-3
 
 انسداد يف صاوط ادلاء .-4
 دكراف معروس للميطة  .-5

تأكػػػد مػػػن أف صػػػط السػػػحب للميػػػطة شللػػػوء -1
 لادلاء .

 أص ج اذلواء  .-2
 نيف م شح ادلاء أك استبدله  .-3
 
 أزؿ ادلواد ادلسببة لةنسداد .-4
اعرس اعا  الدكراف لعرس كا ُت من أكاػه -5

ادليػػطة ادلصػػدر ادلوصػػلة لادليػػطة  إذا كػػاف زلػػ ؾ 
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 ثةثد الواه(  .

 )تدفق ضعيف للماء( Bالماكلة 
 طرق اإلصالح األسباب المحتملة

  واد انسداد ا ئد يف صاوط ادلاء .-1
 دكراف لادء للميطة .-2
 انعراس اعا  دكراف ادليطة . -3
 تآك  يف العيو الدكار للميطة .-4

 أزؿ أسباب اسنسداد .-1
 افحص زل ؾ ادليطة .-2
 .  A5نقاة اراع لل-3
افحػػص العيػػو الػػدكار للميػػطة كاسػػتبدله إذا  -4

 كاف تالنا .
 

 )ضوضاء شديدة جدا ( Cالماكلة 
 طرق اإلصالح األسباب المحتملة

 زل ؾ ادليطة  دكر لواه كاحد .-1
 
 
كػػػػ اس زلػػػػور زلػػػػ ؾ ادليػػػػطة ذتػػػػاج لت  يػػػػت أك -2

 متآكلة .
 عدـ ات اف العيو الدكار للميطة .-3
 تآك  ميرانيرد-4

كقػػػف احملػػػ ؾ كحػػػاكؿ إدارتػػػه مػػػ ة ثانيػػػه فػػػ ذا مل -1
  دكر افحص التمد دات الر  لية حمل ؾ ادل كحة .

أضػػف ز ػػت عنػػد كػػ اس احملػػور كاسػػتبدؿ كػػ اس -2
 احملور التالنة  .

 أعد ات اف العيو الدكار للميطة .-3
افحص ك اس احملور ك العناص  اإص ل -4

 ادلتع ضة لةحتراؾ كاستبدؿ التالف  .

 )ارتفاع درجة حرارة المضخة (  Dماكلة ال
 طرق اإلصالح األسباب المحتملة

 اطلناض ا د ادلصدر .-1
 

قس ا د ادلصدر عند أط اؼ زل ؾ ادليطة -1
أثناء دكرانه فيجب اف  روف ا د ادلصدر 
 مساك ا ال د ادلقنن حمل ؾ ادل كحة لتناكت

10% كيف حالة اطلناض ال د عن هذ  القيمة    
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 ناض ا د ادلصدر .اطل-1
 
 
 
 
 
عػػػػػدـ اتػػػػػ اف ا ػػػػػود اإكاػػػػػه الثةثػػػػػة للمصػػػػػدر -2

 الر  م .
 
 احتراؾ العيو الدكار مع العيو الثالت .-3
 
 كاه منصوؿ عن احمل ؾ-4
 
 
 تلف ملنات احمل ؾ .-5
 
 تر ر التشغي  كالنص  .-6
 
 ك اس احملور مشحمة أكث  من الةـز-7
 

 شحم غَت كايف يف ك اس احملور .-8
 ستطداـ شحم غَت مناسب يف ك اا-9

 س احملور 
 تلف ك اس احملور .-10
  و ة غَت كافية للمح ؾ  .-11

اسػػػػػػتطدـ موصػػػػػػةت ذلػػػػػػا مسػػػػػػاحة مقاػػػػػػع أكػػػػػػرب 
 للمح ؾ .

أعػػػػػد توز ػػػػػع اإ ػػػػػاؿ الر  ليػػػػػة علػػػػػى اإكاػػػػػه -2
الثةثػػػػػػػة للمصػػػػػػػدر الر ػػػػػػػ م إذا اصتلػػػػػػػف ا ػػػػػػػود 

 اإكاه الثةثة.
ة اسػػػتبدؿ  إذا مل  رػػػن هنػػػاؾ عيػػػب يف الصػػػناع-3

 ك اس احملور التالنة .
كقف زل ؾ ادليطة كحاكؿ إعادة تشػغيله فػ ذا -4

 مل  دكر احمل ؾ افحص التمد دات الر  لية
 للمح ؾ كحاكؿ إعادة توصي  الواه ادلنصوؿ .

افحص ملنات احمل ؾ لواسػاة ا ػاز اتفػوميًت -5
 مث افحص الع ؿ   از ادليج   .

ثانيػه  30عػن غلب أس    ػد رلمػوع زمػن البػدء -6
 يف الساعة .

 ارفع أغاية فتحات التشحيم كشغ  زل ؾ-7
 ادليطة للتطلص من الشحم ال ائد .

فا أغاية فتحات التشحيم كأعد التشحيم -8
ختلص من الشحم كاستطدـ ادلناسب تبعا -9

 لتوصيات الش كة ادلصنعة .
 استبدؿ ك اس احملور التالنة .-10
احمل ؾ  نيف احمل ؾ كافحص فتحات  و ة-11

 كنين ا.
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 )تسرب الماء مح موانع تسرب المضخة(Eالماكلة 
 طرق اإلصالح األسباب المحتملة

 عدـ استقامة ادليطة كاحمل ؾ .-1
 تلف موانع التس  ب .-2

 اضبط استقامة ادليطة كاحمل ؾ .-1
 استبدؿ موانع التس  ب التالنة .-2

 )انخفاض كفاءة الضخ للمضخة(Fالماكلة 
 طرق اإلصالح المحتملةاألسباب 

 انسداد م شح ادلاء أك مواسَت ادلاء .-1
 
  واد رم  أك صدأ أك أت لة يف دكرة ادلاء .-2
 عدـ ات اف العيو الدكار للميطة .-3
 تآك  ميرانيرد .-4

نيػػػف ادل شػػػح كاسػػػتبدله كنيػػػف مواسػػػَت ادلػػػاء -1
 ادلسدكدة

 نيف النياـ من الشوائب ادلواودة .-2
 .  C3اراع للنقاة -3
 .  C4اراع للنقاة -4

 خدمة  الغاليات  9-5
من ادلعلـو أنه عند تبط  ادلاء كذوله لبطار  تبقى اإمةح كالشوائب ادلواودة يف ادلاء كاليت تًتسب  

على ادراف ادلواسَت أك اإساوانة اإم  الذم  قل  من اسنتقاؿ احل ارم ك قل  من كناءة الغة ة 
على هذ  ادلشرلة كهم كما  لد  كهناؾ ثةثة ط ؽ للتغلب

:- 

 استطداـ ماء متعادؿ أل صالة من اإمةح -1
 . 7  ساكل phك روف له أس هيدركايٌت 

ت سب إضافة مواد كيميائية على ادلاء ادلستطدـ دلنع -2
 على الدراف . اإمةح

 (5-9الاكل )         تص  ف ا ء من ماء الغة ة لصنة دكر ة كلما زادت  -2

ح في ا كؽلرن مع فة ذلا لاستطداـ رلسات معػدة لػذلا كاسػتبداله مبػاء اد ػد علمػا نسبة اإمة
لأنه  تم ادمػداد مبػاء اد ػد مبعػدؿ عشػ ة ا امػات يف الدقيقػة حيػث أف نسػبة اإمػةح س تتعػدل 
عشػػ ة أاػػ اء يف ادلليػػوف ك ػػتم تصػػ  ف اػػ اـ يف الدقيقػػة مػػن ادلػػاء الػػذم ػلتػػول مائػػة اػػ ء يف ادلليػػوف 

 ( .     8-9ا لالا  قة ادلبينة لالشر    أمةح كذل
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 -حيث أن :

 1 أساوانة الغة ة اليت ذتول على ماء 

 2 صماـ أتوماتيرد 

منيم ادلوصلية فرلمػا زادت عػن حػد معػُت 
 تبدأ عملية التص  ف

3 

                                -كهناؾ لع  ادلشاك  اليت تستواب إ قاؼ الغة ة عند حدكث ا كهم كما  لد :

  ادة اليغط الناتج عن ز ادة احل  ي يف ادلشع  .ز  -1

 اسرتناع ادلن ط يف دراة احل ارة كالناتج عن اطلناض مستول ادلاء يف الغة ة . -2

 اسننجار الناتج عن احًتاؽ كمية كبَتة من الوقود . -3

ث  عمػ  علػى كؽلرن  ا ة الغة ة من ال  ادة ادلن طة يف اليغط لاستطداـ صماـ تص  ف ضػغط حيػ
 تص  ف اليغط ال ائد لبطار ادلاء للطارج .

كؽلرن  ا ة من ال  ادة ادلن طة يف دراة احل ارة لاستطداـ منتػاح مسػتول للمػاء يف الغة ػة فػ ذا نقػص 
 .burnerمستول ادلاء عن احلد ادلسموح له  عم  هذا ادلنتاح على إ قاؼ ادلشع  

شتعاؿ كمية كبَتة من الوقود لاسػتطداـ كسػيلة للرشػف كؽلرن احلما ة من حدكث اسننجار نتيجة س
عػػن كاػػود الل ػػب اخلػػارج مػػن ادلشػػع  ك ػػتم ذلػػا لاسػػتطداـ منػػاتيح حػػ ارة أك كحػػدات ارتبػػاط ضػػوئية 

يف حالة الغة ات العاملة لالغاز أك  ستطدـ منتاح حساس للح ارة أك      Thermo Coupleح ار ة 
  ات العاملة لال  ت .صلية كرب ت الرادميـو يف حالة الغة

 كعادة  روف لوف الل ب أصن  يف ادلشع  ال  يت ك روف لونه أزرؽ يف ادلشع  الغازم 

كذتػػػاج الغة ػػػات لنحػػػص دكرم كسػػػنول للتأكػػػد مػػػن عػػػدـ ت سػػػب اإمػػػةح علػػػى الػػػدراف الداصليػػػة 
ة ككػػذلا غلػػػب إاػػ اء اصتبػػػار إمرانيػػة الصػػػمود ضػػػد اليػػغوط العاليػػػة حيػػث تيػػػغط الغة ػػة مػػػن ا ػػػ

ادلط ج لادلاء ليغط  ص  إ  م ة كنصف مػن اليػغط ادلقػنن ذلػا كذلػا عنػدما ترػوف الغة ػة لػاردة مث 
تنحػػص مواسػػَت الغة ػػة مػػن ا ػػة اانػػب احل  ػػي فػػأم تسػػ ب يف ادلػػاء  ػػدؿ علػػى كاػػود صلػػ  لالغة ػػة 

دلقػػػاء صػػػماـ  gagكصػػػةؿ هػػػذا اسصتبػػػار غلػػػب إ قػػػاؼ صػػػماـ التصػػػ  ف ك سػػػتطدـ يف ذلػػػا صػػػماـ 
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  ف يف حالة غلي لغ  النيػ  عػن اليػغط داصػ  الغة ػة كغلػب التأكػد مػن أف  يػع صػمامات التص
 التص  ف إ  كضع ا الابيعد قب  إعادة التشغي  .

ككذلا غلب فحص  يع ادلواسَت للتأكد من عدـ كاود عةمات لةرتناع ادلن ط يف دراة احل ارة أك 
 للغة ة حيث ػلتاج عادة دصةح دكرم . انبعاج للمواسَت كغلب أ يا فحص الاوب احل ارم

 خدمة وحدات مناولة اليواء  9-6
 الصيانة الوقائية لوحدات مناولة اليواء 9-6-1
  -مرة في األسبوع :    

 ذقي ما إذا كاف هناؾ أصوات غَت عاد ة تصدر من اإا  ة كادلعدات .  -1
 ا كانت الق اءات غَت عاد ة . افحص الث موستات كادلانومًتات كمقا يس اليغط دلع فة ما إذ  -2
 تأكد من أف م اكح ادعداد كال ااع تدكر يف اسعا  الصحيح .   -3

 مرة واحدة في الاهر .      
 تأكد من أف سيور م اكح ادعداد مشدكدة كاف السيور ايدة .  -1
 افحص فةت  اذلواء كنين ا أك استبدذلا إذا لـ  اإم  .   -2
 ي من عدـ كاود تس ب . افحص نياـ ادلاء ادلثلج للتحق  -3
  -كل ثالثة أشهر :     

 .  2ز ت ك اسد زلور ادليطة لشحم لًتك  رقم  -1
 ز ت ك اسد زلور ادل كحة أثناء تشغيل ا حىت تي   ك له صغَتة من الشحم عند السدادة .   -2
 ت. ذقي من ت  يت  يع احمل كات كز ت ا عند الل ـك كفقا للتعليمات ادلبينة علد لوحات احمل كا  -3
 افحص ملنات الترب د كالتسطُت للوحدة كنيف ال عانف لادلاء أك اذلواء ادليغوط .  -4

  -ك  ستة أش   :     
ز ػػػت  يػػػع اإاػػػ اء ادلتح كػػػة مػػػن الػػػدامربات ادلػػػ كدة مبحػػػ ؾ كس ت  ػػػت زل كػػػات الػػػدامربات إهنػػػا  -1

 لابيعت ا س ذتاج لصيانة . 
 اليغط ال ائد .ز ت  يع اإا اء ادلتح كة يف صمامات تص  ف   -2
 افحص تشغي   يع الصمامات يف نياـ ادلاء البارد للتأكد من سةمت ا .   -3
 نيف م شحات سحب ادليطات .   -4
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 -كل سنة :     
افحص أغلنة كملحقات اإا  ة كادلعدات دلع فة ما إذا كاف الدهاف قد تلف أك تآك  ف ذا كػاف  -1

 ا ادلقاـك للصدأ . هناؾ كذلا نيف أك ادهن لدهاف ايد من ك كمات ال ن
نيػػف طػػارات كأعمػػدة دكراف ادلػػ اكح يف كحػػدات مناكلػػة اذلػػواء كذلػػا يف حالػػة كاػػود صػػدأ أزلػػه   -2

 لقاعة من صنن ة  قماش .
افحص أحواض تص  ف ادلاء يف كحدات مناكلة اذلواء للتحقي من عػدـ كاػود تسػ لات أك مػواد   -3

 غ  بة .  
 مناكلة اذلواء كأا م ادصةحات الةزمة افحص صاوط تص  ف ادلاء ادلتراثف يف كحدات   -4
 افحص لوحات التحرم الر  لية كشد أم توصيلة م ختية .   -5
نيػػف عناصػػ  لوحػػات الػػتحرم مػػن اإت لػػة كنيػػف نقػػاط تةمػػس الرونتػػاكتورات مبػػادة الن  ػػوف   -6

feron    . 
 أعطال وحدات مناولة اليواء 9-6-2

 ة اذلواء كأسباذا . (  ع ض أهم أعااؿ كحدات مناكل5-9الدكؿ      

 (8-9الجدول )
 العالج األسباب المحتملة الماكلة

تػػػػػػػػػػػػػػػػدكر م كحػػػػػػػػػػػػػػػػة  -1
ادلبطػػػ  كس  واػػػد ترب ػػػد 

 كس تسطُت .

فػػػػػتح أحػػػػػد عناصػػػػػ  الػػػػػتحرم أك  -1
 احلما ة . 

مشرلة يف التوصيةت الر  لية   -2
 . 

 
مشػػػػػرلة يف تػػػػػػدفي ادلػػػػػػاء ادلػػػػػػثلج   -3

 كالساصن . 

افحػػػػػػص كحػػػػػػ ر كاسػػػػػػتبدؿ إف لػػػػػػـ   -1
 اإم  . 

رااػػػػػػػػػػػػع التوصػػػػػػػػػػػػيةت الر  ليػػػػػػػػػػػػة   -2
كصػػحح التوصػػيةت إف لػػـ  اإمػػػ  

 . 
ا ػػث عػػن سػػبب عػػدـ تػػدفي ادلػػاء   -3

 ادلثلج كالساصن كعال ا. 
تدكر م كحة ادلبطػ  كس 
 واد ترب ػد أك تسػطُت 

 كاؼ . 

 إعاقة مسارات اذلواء . -1
 
 
  

د يف اعمػػػػػ  الػػػػػةـز دزالػػػػػة اسنسػػػػػدا -1
اػػ لةت ادمػػداد أك يف م شػػحات 
اذلػػػػػػػػػػػػواء أك يف ملػػػػػػػػػػػػف الترب ػػػػػػػػػػػػد أك 

 التسطُت . 
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مشػػرلة يف م كحػػة ادلبطػػ  أك يف   -2
 زل ؾ ادل كحة . 

افحػػػػػػص ادل كحػػػػػػة كزلػػػػػػ ؾ ادل كحػػػػػػة   -2
 كعناص  نق  احل كة 

   السيور كالبر ات ( كاستبدؿ التالف . 
  

كصػوؿ كميػػة غػػَت كافيػػة مػػن ادلػػاء  -1 ترب د غَت كايف . 
 ادلثلج دللف الترب د . 

ملػف إعاقة لل واء ادلتػدفي علػد   -2
 الترب د . 

 
 
 
    ح ارم كبَت . -3
 
كاػػػود ترلسػػػات يف مواسػػػَت نيػػػاـ -4

 ادلاء ادلثلج .

اضػػػػػػبط معػػػػػػا  ة كتشػػػػػػغي  عناصػػػػػػ    -1
 التحرم يف تدفي ادلاء ادلثلج .

نيػػف م شػػح اذلػػواء كملػػف الترب ػػد   -2
كتأكد من أف ادل كحة تعم  لصورة 
م ضية كاف شد السَت ادل كحة ايػد 

 كحػػػة كتأكػػػد مػػػن اسػػػتقامة لرػػػ ة ادل
 كلر ة احمل ؾ .  

 تأكد من عدـ كاود ألواب   -3
 أك نوافذ منتوحة . 

افحػػػػػػػص فقػػػػػػػػد اليػػػػػػػػغط يف ملػػػػػػػػف  -4
الترب ػػػد كمػػػثلج ادلػػػاء فػػػ ذا كػػػاف كبػػػَتا أزؿ 
هػػػػػػػػػذ  الترلسػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػأا  ة ادلػػػػػػػػػ  ةت 
الريميائيػػػة مث اسػػػتطدـ لعػػػد ذلػػػا أحػػػد 

 موانع الترلس .

 

 تسطُت غَت كايف أك
س  واػػػػػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػػػػطُت  

طاف   لاسػػػػػػػػػػػتطداـ سػػػػػػػػػػػ
 ك  م ( . 

نيػػػػػػػاـ ذرػػػػػػػم س  عمػػػػػػػ  لصػػػػػػػورة  -1
 صحيحة . 

ث موسػػػػتات غػػػػَت موضػػػػوع علػػػػد   -2
كضػػػػػػػػع تسػػػػػػػػطُت أك ث موسػػػػػػػػتات 

 تالف . 
إعاقػة يف تػدفي اذلػواء عػرب ملػػف   -3

 التسطُت . 
 
 

افحػػػػػػػص نيػػػػػػػاـ الػػػػػػػتحرم كاعمػػػػػػػ   -1
 .  الةـز

ضػػػػػػػع الث موسػػػػػػػػتات علػػػػػػػػد كضػػػػػػػػع   -2
تسػػػػػػػطُت كاصتػػػػػػػرب الث موسػػػػػػػتات أك 

 لدله . 
افحػػػػػػػػص م شػػػػػػػػح اذلػػػػػػػػواء كملػػػػػػػػف   -3

التسػػػػػػػػػػػػطُت كاػػػػػػػػػػػػ  ةت ادمػػػػػػػػػػػػداد 
كاػػ  ةت ال ااػػع كتأكػػد مػػن عػػدـ 

 كاود أم عوائي . 
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 تلف عنص  التسطُت .-4
 
 
 صاا يف التوصيةت الر  لية. -5
 
م كحػػػة ادمػػػداد كزلػػػ ؾ ادل كحػػػة أك -6

 عناص  نق  احل كة تالنة .

افحػػػص عنصػػػػ  اسنصػػػػ ار. احلػػػػ ارم -4
كث موسػػتات السػػطاف كعنصػػ  التسػػطُت 

 لف . كاستبدؿ التا
طػػػػػػػالي التوصػػػػػػػػيةت الر  ليػػػػػػػػة مػػػػػػػػع -5

-6الػػػػػدائ ة الر  ليػػػػػة كاعمػػػػػ  الػػػػػةـز . 
تأكد من أف م كحة ادمػداد تػدكر    ػة 
كافحػػػػػص شػػػػػد السػػػػػَت كلرػػػػػ ات ادل كحػػػػػة 

 كزل ؾ ادل كحة كاستبدؿ التالف .
 اهت از ادلواسَت كاحتراك ا معا.  -1 ضوضاء شد دة .

ر ػػػػػػػػش م كحػػػػػػػػة ادمػػػػػػػػداد ذتػػػػػػػػا  -2
  سم ادل كحة . 

ة لعناصػػػػػػػػ  نقػػػػػػػ  احل كػػػػػػػػة مشػػػػػػػرل -3
 للم كحة . 

 
 ادل كحة غَت مت نة . -4
 
تآكػػػػػ  ركػػػػػائ  منػػػػػع اسهتػػػػػ از أك   -5 

 تلن ا . 
ت كيػػػػػػػب صػػػػػػػاط  لوحػػػػػػػدة مناكلػػػػػػػة  -6

 اذلواء .

عػػػدؿ كضػػػاع ادلواسػػػَت كثبت ػػػا ايػػػدا  -1
 دلنع احتراك ا .

أعػػػد ضػػػبط ادل كحػػػة دلنػػػع احترػػػاؾ   -2
  سم ادل كحة . 

افحص تآك  السيور كشد السػيور  -3
ص ك اسػػػػػد احملػػػػػور كلرػػػػػ ات كافحػػػػػ

 تق  احل كة . 
4- .  أعد ات اف ادل كحة كاستبدؿ الةـز
 أعد ات اف ادل كحة كاستبدؿ الةـز . -5
 عدؿ ت كيب كحدة اذلواء .  -6

 

 ضبط غَت صحيح للث موستات. -1 ترب د زائد . 
 تػػػػػػػػػدفي زائػػػػػػػػػد للمػػػػػػػػػاء ادلػػػػػػػػػثلج .   -2

  
 

أعػػػد ضػػػبط الث موسػػػتات كاسػػػتبدله   -1
 إذا كاف تالنا .

  الػػتحرم يف تػػدفي افحػص عناصػػ  -2
ادلػػػػاء ادلػػػػثلج كاضػػػػبا ا أك اسػػػػتبدذلا 

 إف لـ  اإم  . 
معا  ة غَت مناسبة للث موسػتات أك -1 ز ادة التسطُت . 

 تلف الث موستات . 
أعػػػػػد ضػػػػػبط الث موسػػػػػتات أك لػػػػػدؿ  -1

 الث موستات . 
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افحص عناصػ  الػتحرم كاسػتبدؿ   -2 تلف أحد عناص  التحرم .  -2
 التالف . 

    Vee Belts Drivesرية عند اإلدارة بالسيور ضبط المحو  9-6-3
تعد أس   الا ؽ ادلستطدمة يف ضبط احملور ة لُت طارة احملػ ؾ كطػارة ادل كحػة أك ادليػطة أك اليػاغط  

 ( .9-9ك استطداـ مسا ة مستقيمة أك أم ساح مستقيم كما لالشر   

   . كهذ  الا  قة تيمن توازم زلاكر كة من طارة احمل ؾ كطارة احلم 

 (9-9الاكل )
فنػد الشػػر    أ (  ػة احلالػػة كاػود إزاحػػة لػُت الاػػارتُت يف حػُت تػػوازم زلػاكر الاػػارتُت كيف الشػػر    

 ب (  ة عدـ توازم زلاكر الاارتُت كالشر    ج (  بُت الوضع اإمث  ليبط احملور ة . 
  -كفيما  لد صاوات ضبط احملور ة :    

ميػػػػطة ( ككػػػػذلا  –ضػػػػاغط  -مػػػػود احلمػػػػ    م كحػػػػة  نيػػػػف ز ػػػػت كػػػػة مػػػػن عمػػػػود احملػػػػ ؾ كع -1
 الاارات لورؽ صنن ة قماش . 

  -مع ذقيي ادلعادة التالية : keysثبت الاارات علد اإعمدة لاستطداـ صوالَت التثبيت  -2
N1/N2=D2/D1 
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  -حيث أن :
 N1 س عة احمل ؾ لاللنة / الدقيقة  D1 قا  طارة احمل ؾ 
 N2 م  ادلالولة س عة احل D2 قا  طارة احلم  

ح ؾ احمل ؾ علد القاعدة حىت  قًتب من احلم  مث ركب السيور علد الاارات مث أعد احمل ؾ  -3
 لوضعه الابيعد كصوس للشد ادلالوب . 

 ( . 10-9حوؿ ضبط احملور ة لاستطداـ مسا ة مستقيمة كما لالشر     -4
شػػبرة كالاػػارات كالسػػيور ضػع شػػبرة  ا ػػة علػد كػػ  مػػن الاػػارتُت لشػ ط س تنقػػ  مسػػافة لػُت ال  -5

 .  Cm 4عن 
مسػػػاك ا  D( فيرػػػوف اسضلػػػ اؼ 3-9كعػػػادة ؽلرػػػن اسػػػتطداـ ا ػػػاز اصتبػػػار الشػػػد كمػػػا لالشػػػر       

0.016 mm  لر  مًت طوؿ للمسافةS  لُت الاارتُت كتًتاكح قوة دفع السَت يف ادلنتصف مالُت 
  41 : 82 KPA    0.82 : 0.41( أم bar  . ) 

 (12-9الاكل ) 
  Direct Couplingsضبط المحورية عند اإلدارة المباشرة  9-6-4

ميػػطة ( لواسػػاة  –م كحػػة  –يف لعػػ  اإحيػػاف  ػػتم نقػػ  احل كػػة مػػن احملػػ ؾ إ  احلمػػ    ضػػاغط     
   (  ع ض قااع يف كحدة رلط مباش ة . 11-9  كالشر    COUPLINGكحدة رلط مباش ة 

مػػن فةصلتػػُت أحػػدعلا مثبتػػة علػػد عمػػود احملػػ ؾ كاإصػػ ل  ك ةحػػق أف كحػػدة الػػ لط ادلباشػػ ة تترػػوف    
 مثبتة علد عمود احلم  ك تم ال لط لين ما لواساة رلموعة من ادلواسَت الاو لة كالقصَتة . 

كأس   الا ؽ ليبط زلور ة لُت فةصلتُت كحػدة الػ لط ادلباشػ  هػو اسػتطداـ مسػا ة مسػتقيمة مػع     
 ( . 12-9ف ااؿ كما لالشر   
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 (11-9لاكل )ا    
فنػػػد الشػػػر    أ (  بػػػُت حالػػػػة عػػػدـ انيػػػباط احملور ػػػة نتيجػػػػة 

كالشػػر   ب (  A>Bدزاحػة زاك ػػة لػُت النةصلتػػُت حيػث أف 
 بػػُت حالػػة عػػدـ انيػػباط للمحور ػػة نتيجػػة دزاحػػة رأسػػية لػػُت 
زلورم النةصلتُت     كالشر    ج (  بُت حالة عدـ انيباط 

النةصلتػػػػػُت لػػػػال غم مػػػػػن للمحور ػػػػة نتيجػػػػة دزاحػػػػػة أفقيػػػػة لػػػػُت 
تتاػػػالي زلور  مػػػا كالشػػػر    د (  بػػػُت حالػػػة انيػػػباط احملور ػػػة 

 1ادلثلػػػػد ككينيػػػػة عد ػػػػػد ذلػػػػا لاسػػػػػتطداـ مسػػػػا ة مسػػػػػتقيمة 
للتأكد من تساكم ادلسافة لػُت النةصلتػُت عنػد أم  2كف ااؿ 

 موضع   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(12-9الاكل )                                                                   
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 (  بُت ط  قة ضبط زلور ة كحدة رلط مباش ة دليطة ماء .13-9كالشر       
  -حيث أن:

 6 كردة  1 البة اد د مسافة 
 7 حلقة م ك  ة  2 حلقة مصنوعة من رقائي من الصلب 

 8 مسمار قص   3 كردة 

 9 فةصلة 4 مسمار طو   

 10 صامولة ككردة زني  5 فةصلة 

 عمل موازنة ألنظمة تكييف اليواء المركزية  7 -9
عادة لعد اسنت اء من ت كيب نياـ     

الترييف ادل ك م  لـ  اإم  ليبط س عة 
كمعدؿ تدفي اذلواء اخلارج من ال  ةت 
ادلطتلنة للوصوؿ إ  الو ادلثا  ا دل  ح من 
حيث دراة احل ارة كال طولة النسبية كالت و ة 

دـ يف ذلا الدامربات الرافية ك ستط
 ( 12-9الاكل )                                                     ادلطتلنة . 

 -كعادة تستطدـ  لع  أا  ة القياس أثناء إا اء عملية ادلوازنة مث  :    
   . ا از ادلانوميًت السائ  مع أنبولة لتوت لقياس اليغوط يف رلارم اذلواء 
   ا ػػػػاز أنيمػػػػوميًتAnemometer  ذات ادل كحػػػػة كسػػػػاعة إ قػػػػاؼ لقيػػػػاس سػػػػ عة اذلػػػػواء عنػػػػد

 ال  ةت.  
   ا از أفيموميًت مبجس إلرًتكو لقياس س عة اذلواء يف رلارم اذلواء 
   ا از تاكوميًت لقياس س عة دكراف ادل اكح يف الدقيقةrpm  . 
    اكح . ا از فولتميًت كأميًت ذك كماشة لقياس ا ود تيارات تشغي  زل كات ادل 

 قياس الضغوط المختمفة في مجارى اليواء  9-7-1
كاليػغط  Pvكضػغط السػ عة Ps ,(   بُت ط  قة قياس كػة مػن  اليػغط اسسػتاتيرد 14-9الشر   

 كؽلرػن قيػاس اليػغط ىف رلػارل اذلػواء لاسػتطداـ  Uلاسػتطداـ ا ػاز مػانوميًت علػى شػر  Ptالرلػى 
 (.15-9ادلانوميًت ادلائ  ادلبُت لالشر   
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 (14-9الاكل )
 علما لأف 

Pt=Ps+Pv 
 -حيث أن :

( هو اليغط الواقع على اػدراف اجملػ ل ك رػوف مواػب يف اعػا  طػ د ادل كحػة (Psاليغط اسستاتيرد 
 كسالب يف اعا  سحب ادل كحة .

 (18-9الاكل )
 mmwg عاى ادلانوميًت ادلائ  اليغط لوحدة  ( كهو اليغط يف اعا  تدفي اذلواءPvكضغط الس عة  

لوصػػة مػػن ادلػػاء  كؽلرػػن تسػػ ي  عمليػػة قيػػاس ضػػغط السػػ عة أك  in wgملػػى مػػًت مػػن ادلػػاء أك لوحػػدة 
( حيػػث 16-9السػػ عة لاسػػتطداـ أنبولػػة ليتػػو اسسػػتاتيرية  كادلػػانوميًت ادلائػػ  كمػػا هػػو مبػػُت لالشػػر   
يانا تعدؿ ق اءة توضع ط ؼ أنبولة ليتو اسستاتيرية داص  اجمل ل ادلالوب تعيُت ضغط الس عة ذا كأح

 ادلانوميًت ليعاى س عة مباش ة .

 -حيث أن :

 3 أنبولة ليتو  1 اليغط الرلى 

 4 ادلانومًت ادلائ   2 اليغط اسستاتيرد 
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 (16-9الاكل )

 قياس معدل تدفق اليواء في مجاري اليواء والجريالت 9-7-2
 ANEMOMETERتستطدـ أا ػ ة  اإنيمػوميًت 

(  عػ  ظلػوذج 17-9شػر   لقياس س عة اذلواء كال
 DAVISإنيمػػػػػػػػػوميًت مػػػػػػػػػن إنتػػػػػػػػػاج شػػػػػػػػػ كة  

INELRUMENT MANUFACTURING 

CO.      كهو  سػتطدـ لقيػاس سػ عة اذلػواء ادلتػدفي
 ft / minأك كحػػػدة m/sمػػػن الػػػ  ةت لوحػػػدة 

كتترػػوف مػػن م كحػػة مثبتػػة يف عمػػود يف م كػػ  ال ػػاز 
كللج ػػاز مؤشػػ  م كػػ م  تحػػ ؾ علػػد تػػدار ج السػػ عة 

مػػػع ال ػػػاز سػػػاعة إ قػػػاؼ لتحد ػػػد زمػػػن  ك سػػػتطدـ
قيػػػاس السػػػ عة كالػػػذم غالبػػػا مػػػا  رػػػوف دقيقػػػة كاملػػػة 

 (18-9الاكل )                                                  كقد   داد أحيانا 
للحصػػػوؿ علػػػد سػػػ عة متوسػػػاة دقيقػػػة كسسػػػتطداـ هػػػذا ال ػػػاز  وضػػػع مةمسػػػا لسػػػاح ال  لػػػة ترػػػوف 

-9اعػػا  تػػدفي اذلػػواء مػػع ضػػبط سػػاعة اد قػػاؼ علػػد الػػ من ادلالػػوب كالشػػر   ادل كحػة عمود ػػة علػػد 
 AIR FLOW (  عػػػػػػػ ض ظلػػػػػػػوذج آصػػػػػػػ  تنيمػػػػػػػوميًت إلرػػػػػػػًتكو مػػػػػػػن إنتػػػػػػػاج شػػػػػػػ كة18

DEVELOPMENTED CO.  كسستطداـ هذا ال از  تم التأكد مػن أف الباار ػة مشػحونة كذلػا
ف ذا ذ ؾ ادلؤش   ستق  يف ادلناقة اخليػ اء  2كمنتاح اصتيار الباار ة  4لاليغط علد منتاح التشغي  
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دسلة علد أف الباار ة مشحونة أما إذا كاف ادلؤش  صارج ادلناقة اخلي اء دؿ علد أف الباار ة فارغة . 
 4لغاػاؤ  مث اضػغط علػد منتػاح التشػغي   6ك يبط ادلؤش  ميرانيريا عند الصن  غاػد رلػس ال ػاز 

 . 3د الصن  ككذلا منتاح ضبط ال از ك  ليا عن
يف اجمل م  6من مقاللة تدفي اذلواء  1كؽلرن استطداـ ال از لقياس الس عة لوضع رلس ال از     

 فيعاد ال از ق اءة الس عة .  4مث  يغط علد ضاغط التشغي  
 – 0( أك    m/s 15 : 0( أك    m/s 30 – 0عما لأف ق اءة هذ  اإا  ة عادة تًتاكح ما لُت       

2 m/s )  كمبعلومية الس عة ؽلرن تعد   التدفي . كعادة فاف ق اءة كاحدة للس عة تروف غَت كافية .
سف الس عة تروف غَت منتيمة يف ادلقاطع ادلطتلنة للمجارل كعادة ضلتاج لعدد من الق اءات س ق  

أصذ ق اءة عند النقاط الع ضية   حيث  تم تقسيم مقاع اذلواء إ  مساحات سلتلنة كت 12:16عن 
 الس عة عند م ك  ك  مساحة . 

ف ف معدؿ تدفي اذلواء  3m/sككانت الق اءة ادلتوساة للس عة    0.4 * 0.6رل م ألعادها  -مثاؿ :
  ساكم 

Q = Vav * A  

                                       = 3 *( 0.6 * 0.4 ) = 0.72 3m/s 

 (15-9الاكل )
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 خطوات عمل الموازنة   9-7-3   
تػػدك ن  يػػع البيانػػات الننيػػة علػػد ال سػػم التطاياػػػد لنيػػاـ ترييػػف اذلػػواء كفيمػػا  لػػد أهػػم هػػػذ   -1

 -البيانات :
    . س عة اذلواء يف اجملارم  ادلطتلنة كعند ال  ةت ادلطتلنة 
   . حجم اذلواء ادلتدفي يف اجملارم ادلطتلنة كعند ال  ةت 
    كلعد ملنات الترب د كالتسطُت . دراة احل ارة كالنسبة ادلئو ة لل طولة قب 
   . مستوم الصوت ادلسموح له داص  اإماكن ادلرينة 
 قاس حجم اذلواء اخلارج من ال  ةت ادلطتلنة مع فنح  يع الدامربات كصصوصا دامربات  -2

( كذلػػا علػػد أقصػػد دراػػة شلرنػػة إف 19-9كادلبينػػة لالشػػر     Diffuser Volumeاحلجػػم 
م إ  حػػػػدكث صػػػػوت عػػػػا  عنػػػػد صػػػػ كج اذلػػػػواء مػػػػن هػػػػذ  الػػػػدامربات غلػػػػي هػػػػذ  الػػػػدامربات  ػػػػؤد

 لةطلناض الشد د يف اليغط . 
تتأكػػػػػد مػػػػػن عػػػػػدـ كاػػػػػود دهػػػػػاف لػػػػػادلبٍت حػػػػػىت ترػػػػػوف   -3

 دامربات احل  ي منتوحة . 
ننػػػػتح دامػػػػرب اذلػػػػواء اخلػػػػاراد كاذلػػػػواء ال ااػػػػع إقصػػػػد   -4

 دراة شلرنة . 
دل كحػػػػػػػػػػة ادمػػػػػػػػػػداد  PSنقػػػػػػػػػػيس اليػػػػػػػػػػغط اسسػػػػػػػػػػتاتيرد  -5

 .(2-9تطداـ ادلانوميًت السائ    اراع للنق ة لاس

نقػػيس ا ػػد كشػػدة تيػػار كسػػ عة م كاػػة ادمػػداد   ػػاز  -5
 (19-9الاكل)         النولتميًت كاإميًت ذك الرماشة كالتاكوميًت لالًتتيب كتقارف

طتلنػػة نقػػيس سػػ عة اذلػػواء ادلتػػدفي يف اجملػػارم ادلطتلنػػة كعنػػد الػػ  ةت ادل -7لػػُت هػػذ  القػػيم ادلقننػػة  
(  بػػػُت 20-9لاسػػػتطداـ أا ػػػ ة أنيمػػػوميًت ذك ادل كحػػػة كأنيمػػػوميًت ذك اجملػػػس ادلرػػػًتكو   كالشػػػر   

 DAVISط  قػة قيػاس السػ عة عنػد الػ  ةت لاسػتطداـ اإنيمػوميًت ذك ادل كحػة . مػن إنتػاج شػ كة   

INSTRUMENT CO.  ) 
اذلواء لاستطداـ فليوميًت ( فيبُت ط  قة قياس  الس عة داص  رلارم 21-9أما الشر       

ILLINOIS TESTING LABORALORIE INC).  . مث نعُت حجم اذلواء ادلتدفي . ) 
  -حجم اذلواء ادلتدفي  عُت من ادلعادلة التالية :-8

Q = Vav * A  
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  -حيث أن :
 m  ) Aمساحة ال  لة أك اجمل م   
 m/s  ) Vavالس عة ادلتوساة لل واء   

 Q حجم اذلواء 

 
 

 (02-9الاكل ) 
( فند حالة 22-9علما لأنه  نصح لأصذ ق اءات للس عة يف مواضع سلتلنة لالا  قة ادلبينة لالشر    

ال  ةت أك اجملارم ادلستقلة الشر  ف هنا تقسم لعدد من اإا اء ادلتساك ة كما لالشر    أ( مث 
 نأصذ الق اءة عند ك  ا ء كنعُت الس عة ادلتوساة فتروف 

 

 

Vav =( V1+V2+V3+………..+V9 )/9 

كيف حالة ال  ةت لدائ  ة الشر  نأصذ عدة ق اءات عند مسافات متساك ة يف امتداد القا       
 ال أسد كاإفقد كما لالشر    ب ( مث نعُت القيمة ادلتوساة للس عة فتروف

Vav =( V1+V2+V3+V4+V5)/5 
 كننس الرةـ  نابي علد اجملارم الدائ  ة .  
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 (01-9كل) الا

  -وىناك ثالثة طرق مختلفة تستخدم في عمليات الموازنة وىم كما يلي :
 ادلوازنة يف أنيمة الترييف ذات اجمل م الواحدة  -1
 ا دلوازنة يف أنيمة الترييف ذات اجمل تُت .   -2
 ادلوازنة يف أنيمة الترييف ادلتعددة ادلناطي .   -3

م ليبط حجم اذلواء ادلتدفي يف اجملارم اإكرب مث كتشًتؾ هذ  الا ؽ يف أف عملية ادلوازنة تت    
 اإصغ  فاإصغ  كصوس ل  ةت ادمداد . 

  الموازنة في أنظمة التكييف ذات المجري الواحدة     9-8-4

 (  ع ض رسم توضيحد ل از ترييف م ك م مبج م كاحدة .22-9الشر       
  -كفيما  لد صاوات ادلوازنة :    

كذلا لاستطداـ ا از أنيموميًت مبجس إلرًتكو  Aي يف رل م اذلواء ال ئيسية  قاس معدؿ التدف -1
 مث نعوض يف ادلعادست التالية لتعيُت حجم اذلواء ادلتدفي  Vavلتعيُت الس عة ادلتوساة 

Q = Vav. A    

  PITOT TUBEلاستطداـ أنبولة ليتوت  A قاس اليغط اسستاتيرد يف رل م اذلواء ال ئيسية  -2
 ( . 2-9للنق ة    اراع

إذا كانت كة من معدؿ التدفي كاليغط اسستاتيرد  االي القيم التصميمية تستم  يف تننيذ   -3
اخلاوات التالية كإس غلب م ااعة شد السَت كا د تشغي  ادل كحة كس عة دكراف ادل كحة كصوس 

 .   Aللقيم التصميمية دلعدؿ التدفي كاليغط اسستاتيرد عند اجمل م 
 .   B , G( للوصوؿ للتدفقات ادلالولة يف الن عُت  1دامرب التقسيم   اضبط   -4
 للوصوؿ للتدفي ادلالوب .  2اضبط دامرب ا  لة ادمداد   -5
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 (00-9الاكل) 
 للوصوؿ للتدفي ادلالوب .  3اضبط دامرب ا  لة ادمداد  -6
 للوصوؿ للتدفي ادلالوب .  4اضبط دامرب ا  لة ادمداد   -7
 .  M  , Kللوصوؿ للتدفي ادلالوب يف اإف ع  5يم اضبط دامرب التقس  -8
 للوصوؿ للتدفي ادلالوب .  7مث دامرب ا  لة ادمداد  6اضبط دامرب است اف   -9

 للوصوؿ للتدفي ادلالوب .  9مث دامرب ا  لة ادمداد  8اضبط دامرب است اف -10
 ضع عةمات علد كضع التشغي  الن ائد للدامربات .  -11
صػػػدكر اليوضػػػػاء يف رلػػػارم اذلػػػواء ككػػػذلا يف الػػػػ  ةت ادلطتلنػػػة كحػػػاكؿ تقليػػػػ   حػػػدد أمػػػاكن-12

 اليوضاء إق  ما ؽلرن . 
اضبط ر ش توايه ال  ةت ادمداد للوصوؿ إقػ  توز ػع هػواء يف الغػ ؼ كؽلرػن رؤ ػة مسػارات  -13

 اذلواء داص  الغ ؼ لتتبع مسار الدصاف اخلارج من مصدر دصاف لالغ ؼ . 
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ة الموازنة في األنظمة ذات عممي 9-7-5
 المجرتين    

يف هذ  العملية تسػتطدـ صػناد ي صلػط كهػد تأصػذ     
( . فالشػػػػػر    أ ( 23-9عػػػػػدة صػػػػػور كمػػػػػا لالشػػػػػر   

 عػػػػ ض صػػػػندكؽ صلػػػػط متعػػػػدد اإفػػػػ ع كالشػػػػر    ب ( 
 ع ض صندكؽ صلط    لة إمػداد كاحػدة كالشػر    ج  

 (  ع ض صندكؽ صلط موص  مبج م هواء .  
م عملية ادلوازنة لػننس صاػوات الا  قػة  اإك  يف كتت   

نيػػػاـ الترييػػػف ذات اجملػػػَت الواحػػػدة عػػػدا أف ث موسػػػتات 
 ادلناطي ادلطتلنة توضع عند أقصد كضع ترب د .

 
 
 
 
 
 

 (02-9الاكل )                                                    
  -حيث أن :

 4 بيت لالسقف ا  لة إمداد تث 1 رل م اذلواء البارد 
 5 ا  لة إمداد تثبيت لاحلوائط  2 رل م اذلواء الساصن 

   3 صندكؽ صلط 

 عممية الموازنة في أنظمة التكييف المتعددة المناطق  9-7-6
 تم ضبط حجم هواء ادمداد لر  مناقة ككذلا اليغط اسسػتاتيرد ذلػواء ادمػداد لرػ  مناقػة     

 لدا ػػػة رلػػػ م إمػػػداد ادلناقػػػة كاخلاراػػػة مػػػن صػػػندكؽ توز ػػػع  ادلنػػػاطي لواسػػػاة دامػػػرب استػػػ اف ادلواػػػود يف
(  بػػػُت ادلطاػػػط توضػػػيحد لصػػػندكؽ توز ػػػع ادلنػػػاطي كط  قػػػة توصػػػيله مبجػػػ م اذلػػػواء 24-9كالشػػػر   

 الساصن كرل م اذلواء البارد ككذلا مع رلارم إمداد ادلناطي 
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  -حيث أن :
 1رل م اذلواء الساصن                

 2ء البارد                   رل م اذلوا
   3صندكؽ توز ع ادلناطي              
 4رلارم مناطي سلتلنة                
 (04-9الاكل )                             5دامربات ات اف ادلناطي              

ة عند أقصد كضع مث تتم عملية موازنة صاوات الا  قة اإك  مع ضبط ث موستات ادلناطي ادلطتلن    
 ترب د . 
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المالحق
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 (Refrigerants) مركبات التبريد           1 –ممحق 
م كب الترب د هو مائع ؽلرنه تبادؿ احل ارة مع مواد أص م ف و  قـو لنق  احل ارة من مراف غَت     

 ترب د مث  : م غوب تواادها فيه إ  مراف أص   تقبل ا كهناؾ عدة صصائص عامة دل كبات ال
 تبط  عند ضغط منطن  مواب ك ترثف    تحوؿ لسائ  ( عند دراة ح ارة تقارب  -1

 دراة ح ارة الوسط احمليط مث  اذلواء الوم . 
 غلب أف  روف آمنا كس  ننج  أك  شتع  كغَت ساـ كس  سبب أذل إذا تس ب إ  اذلواء   -2
 ونيـو . س  تناع  مع ادلعادف مث  الصلب أك النحاس أك اإدل  -3
 س  ؤث  علد ادلوصةت الر  لية أك العوام  الر  لية .   -4
 له ح ارة كامنة عالية لتقلي  كمية م كب الترب د ادلالوب يف ا از الترب د أك الترييف .   -5
 له ف ؽ قلي  لُت ضغط التبطَت كضغط التراثف ل  ادة كناءة ضخ مائع الترب د .   -6
 اغط دلسحولة . س   ادنيغاط لتقلي  قدرة زل ؾ الي  -7
  س   ذد د أماكن تس له .   -8
 رصيص الثمن .   -9

 كهناؾ عدة أنواع من م كبات الترب د ادلستطدمة يف الثةاات كالن   رات ك مربدات ادلاء       
فيستطدـ ف  وف        R-12 كف  وف    R-134a يف الثةاات كالن   رات ادلن لية ك ستطدـ ف  وف    

R-502 ,R134a  ,  R-12 يف مربدات ادلاء  ك ستطدـ    R-11 يف تنييف دكرات الترب د إنه  
مذ ب مثا  للشحـو كال  وت . كؼلتلف ضغط م كب الترب د تبعا لدراة ح ارته كذلا تبعا لًتكيبه 
كهناؾ اداكؿ كص ائط  رمن استطدام ا لتعيُت ضغط م كب الترب د لدسلة دراة احل ارة كالعرس 

ط ادلقاسه لوحدة  (  عاد اليغو 2-1كالدكؿ   psi  : كدراة احل ارة لالن  هنيت لرة من-  
R-12 ,  R-134a ,  R-502 

-كفيما  لى العةقات  ادلستطدمة ىف التحو  :    
o
F = 32+ 1.8

o
C 

    bar = 14.22 psi     
  

Cفمثة عند دراة ح ارة         
 o –10  14أل 

o
F   : ف ف اليغوط ادلقاسه لرة من- 

R-502   كR134a ك,  R-12 

 -:تساكم لالًتتيب 1من الدكؿ 
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1.2 -1 -3.19 bar)    45.4 - 14.4  -17.1(  أل   psi)   .) 
 (1الجدول )

 درجة الحرارة
o
F 

R-12 

psi 

R-134a 

psi 

R-502 

psi 
 درجة الحرارة

o
F 

R-12 

psi 

R-134a 

psi 

R-502 

psi 

-14 2.8 0.3 19.5 19 20.4 17.7 51.2 

-12 3.6 1.2 21.0 20 21.0 18.4 52.4 

-10 4.5 2.0 22.6 21 21.7 19.2 53.7 

-8 5.4 2.8 24.2 22 22.4 19.9 54.9 

-6 6.3 3.7 25.8 23 23.2 20.6 56.2 

-4 7.2 4.6 27.5 24 23.9 21.4 57.5 

-2 8.2 5.5 29.3 25 24.6 22.0 58.8 

0 9.2 6.5 31.1 26 25.4 22.9 60.1 

1 9.7 7.0 32.0 27 26.1 23.7 61.5 

2 10.2 7.5 32.9 28 26.9 24.5 62.8 

3 10.7 8.0 33.9 29 27.7 25.3 64.2 

4 11.2 8.6 34.9 30 28.4 26.1 65.6 

5 11.8 9.1 35.8 31 29.2 26.9 67.0 

6 12.3 9.7 36.8 32 30.1 27.8 68.4 

7 12.9 10.2 37.9 33 30.9 28.7 69.9 

8 13.5 10.8 38.9 34 31.7 29.5 71.3 

9 14.0 11.4 39.9 35 32.6 30.4 72.8 

10 14.6 11.9 41.0 36 33.4 31.3 74.3 

11 15.2 12.5 42.1 37 34.3 32.2 75.8 

12 15.8 13.2 43.2 38 35.2 33.2 76.4 

13 16.4 13.8 44.3 39 36.1 34.1 79.0 

14 17.1 14.4 45.4 40 37.0 35.1 80.5 

15 17.7 15.1 46.5 41 37.9 36.0 82.1 

16 18.4 15.7 47.6     

17 19.0 16.4 48.8     

18 19.7 17.1 50.0     
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 لألوف شلي ة كما  لد : Kg 13.5 كتوضع م كبات الترب د يف عبوات كزهنا     

R-12                          ألي 
   R-22                      أصي 
  R-402                    لننسجد 
  R-500                      أصن 

   R-11                     ل تقا 
 50كهذ  اسساوانات س ؽلرن ملئ ا لواساة ادلستطدـ كس ؽلرن تسطين ا لدراة ح ارة أكرب من

o
C 

كس غلب تع  ي ا لل ب دلباش  كما غلب احلذر من خت  ن ا  ػوار أشػياء سػاصنة أك كضػع ا داصػ      
 رن أف تص  دراة احل ارة يف هذ  الي كؼ إلػػد السيارات يف الشمس حيث ؽل

70 
o
C   . اليت عندها ؽلرن أف ػلدث اننجار لةساوانة 

 بُت  اليغوط كدراة احل ارة ادلقاللة للن  ونات التقليد ة ادلستطدمة ىف الترب د لالوحدات  2كالدكؿ
 العادلية 
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 0الجدول
R502 
bar 

R22 

bar 
R12  

bar 
TEMPERATURE 

 
o
C

 

   -110 
   -105 
 0.021  -100 
 0.033  -95 
 0.049  -90 
 0.073  -85 
0.146 0.105  -80 
0.203 0.149  -75 
0.276 0.206 0.123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-70 
0.369 0.218 0.168 -65 
0.487 0.376 0.226 -60 
0.634 0.497 0.30 -55 
0.814 0.646 0.392 -50 
1,033 0.830 0.505 -45 
1.296 1.053 0.642 -40 
1.610 1.321 0.807 -35 
1.979 1.640 1.005 -30 
2.410 2.016 1.237 -25 
2.910 2.455 1.510 -20 
3.486 2.964 1.827 -15 
4.143 3.550 2.139 -10 
4.889 4.219 2.612 -5 
5.731 4.980 3.089 0 
6.676 5.839 3.629 +5 
7.731 6.803 4.238 +10 
8.902 7.82 4.921 +15 
10.197 9.081 5.682 +20 
1.623 10.411 6.529 +25 
13.189 11.880 7.465 +30 
14.901 13.496 8.498 +35 
16.770 15.269 9.634 +40 
18.803 17.209 10.878 +45 
21.013 19.327 12.236 +50 
23.41 21.635 13.717 +55 
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 الجداول الفنية 2– ممحق
 تعييح قدرة الضاغط تبعا لنوع وحجم الثالجة أو الفريزر ونوع العزل المستخدم  -1

نوع الثالجة أو 
 الفريزر

 العزل مح العوازل الرغوية العزل مح الفيبرجالس
قدرة الضاغط  الحجم بالقدم المكعب

 بالحصان
 قدرة الضاغط بالحصان الحجم بالقدم المكعب

ة ببدددداب ثالجددددة عاديدددد
 واحد 

 8 / 1 قدم مكعب 13حتى  8 / 1 قدم مكعب 12حتى 
12 : 14 1 / 6 13 : 15 1 / 6 
 5 / 1 قدم مكعب  15أعلى مح  5 / 1 16 : 14

قدم  16أكبر مح 
 مكعب

1 / 4   

ثالجدددة ببدددابيح ب ذابدددة 
صددددددددددددددددددقيع شددددددددددددددددددبو 
أتوماتيكيدددددة أي تبددددددأ 
يدددددددددددددددويا وتفصددددددددددددددل 

 أتوماتيكياً .

 8 / 1 قدم مكعب 12حتى  6 / 1 قدم مكعب 12حتى 
12 : 14 1 / 5 12 : 14 1 / 6 
 5 / 1 قدم مكعب 14أعلى مح  4 / 1 16 : 14

قدم  16أكبر مح 
 مكعب

1 / 4+   

ثالجدددة ببدددابيح خاليدددة 
 مح الثل  .

 6 / 1 قدم مكعب  14حتى  5 / 1 قدم مكعب  14حتى 
14 : 17 1 / 4 14 : 17 1 / 5 

قدم  17أكبر مح 
 مكعب

1 / 4+ 
17 : 20 1 / 4 

 +4 / 1 قدم مكعب 20أعلى مح   

ثالجة بجانبيح خاليدة 
 مح الثل  .

 4 / 1 قدم مكعب 18حتى  +4 / 1 قدم مكعب 20حتى 
20 : 25 1 / 3 18 : 25 1 / 4+ 

قدم  25أكبر مح 
 مكعب

 3 / 1 قدم مكعب 25أكبر مح  +3 / 1

 8 / 1 قدم مكعب   10حتى 6 / 1 قدم مكعب 10حتى  فريزر رأسي عادي
10 : 12 1 / 5 10 : 13 1 / 6 
12 : 15 1 / 4 13 : 16 1 / 5 
 +4 / 1 قدم مكعب 17أكبر مح  +4 / 1 19 : 15

   3 / 1 قدم مكعب  19أكبر مح
فريددددزر رأسددددي خددددالي 

 مح الصقيع
 4 / 1 قدم مكعب 16حتى  4 / 1 قدم مكعب 17حتى 

قدم  17أكبر مح 
 مكعب

 +4 / 1 قدم مكعب 16ى مح أعل 3 / 1

 8 / 1 قدم مكعب 10حتى  8 / 1 قدم مكعب 8حتى  فريزر أفقي 
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8 : 11 1 / 6 10 : 13 1 / 6 
11 : 13 1 / 5 13 : 16 1 / 5 
 +4 / 1 قدم مكعب 17أكبر مح  4 / 1 16 : 13

16 : 20 1 / 4+   
قدم  20أكبر مح 

 مكعب
1 / 3   

 -حيث أن :
 تيمًت سن  30القدـ = 

 كات  ( W 745 )احلصاف = 
 النيرباةس هد زااج ليند 

 العوازؿ ال غو ة مث  النلُت ال غوم
 تعييح حجم المجفف / المرشح تبعا لقدرة الضاغط -0

حجم المجفف / 
 المرشح بوصة مكعبة

 
2 

 
3 

 
6 

 
9 

قدرة الضاغط 
 بالحصان

1/8 1/6 : 1/4 1/4 : 1/2 1/2 : 3/4 

 -حيث أن :
 سنتيمًت   2.5.5لوصة =  
 كات   W 745احلصاف =  

  تعييح تيار التاغيل وتيار البدء للمحركات األحادية الوجو -2

 3 2 ½ 1 1 3/4 1/2 1/3 1/4 1/6 قدرة المحرك بالحصان
 تيار التاغيل

( A ) 
 34.0 24.0 20.0 16.0 13.8 9.8 7.2 5.8 4.4 جهد التاغيل

 تيار البدء
( A ) 

120 V 26.4 34.8 43.2 58.8 82.8 96.0 120 144 204 

 تيار التاغيل

( A ) 
 17.0 12.0 10.0 8.0 6.9 4.9 3.6 2.9 2.2 جهد التاغيل

 V 13.2 17.4 21.6 29.4 41.4 48.0 60 72 102 220 تيار البدء
 تعيح سعة مصهر حماية الضاغط األحادية الوجو باألمبير -4



 

 

 

 

للماوس علً ألَسر ا ، وللىصىل ألٌ عنىان اضغط علً الزر Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط علً

 تنقل بُه الصفحات. أك عجلة ادلاكس  Page Up, Page Downالعنىان المطلىب  فٍ الفهرس، وبىاسطة 

357 
 

 2 ½ 1 1 3/4 1/2 1/3 1/4 1/6 قدرة احمل ؾ لاحلصاف
110 V 4.4 5.8 7.2 9.8 13.8 16.0 20.0 24.0 
220 V 2.2 2.9 3.6 4.9 6.9 8.0 10.0 12.0 

 تعييح طول األنبوبة الاعرية تبعا لقطرىا وقدرة الضاغط ونوع جهاز التبريد-8
 (  R-12 ) الفريون المستخدم 
قدرة   mطول األنبوبة الاعرية بالمتر 

الضاغط 
 بالحصان

 
1.66 

 
1.4 

 
1. 25 

 
1.07 

 
1.02 

 
1.92 

 
1.79 

- 4.50 2.70 1.35 1.05 0.66 0.33 I  

 
1/8 - 16.80 9.60 4.80 3.9 2.40 1.20 II 

- 37.80 21.60 10.80 8.70 5.40 2.7 III 
- 3.00 - - - - - I  

1/5 - 9.30 5.40 2.70 2.10 1.32 0.66 II 
- 21.90 12.60 6.30 5.10 3.15 1.56 III 
- 1.50 - - - - - I  

1/4 - 4.50 2.70 1.35 1.05 0.66 0.33 II 
2.25 - - - - - - III 

- 2.85 - - - - - II  
1/3 - 0.75 4.2 2.1 1.68 1.05 0.25 III 

 -حيث أن :
I   . أا  ة ترب د تعم  عند دراة ح ارة م تنعة مث  مربدات ادلاء 
II . أا  ة ترب د تعم  عند دراة ح ارة متوساة مث  الثةاات ادلن لية العاد ة 

III ػػػ رات ادلن ليػػػة كالثةاػػػات ادل كبػػػة أا ػػػ ة ترب ػػػد تعمػػػ  عنػػػد دراػػػة حػػػ ارة منطنيػػػة مثػػػ  الن  
 كاخلالية من الثلج .
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 -مثال :
 0.66mحصاف لثةاة من لية عاد ة ف ف طوؿ اإنبولػة الشػع  ة  رػوف  1/4إذا كانت قدرة الياغط 

 1.25إذا كاف قا ها الداصلد   m 2.7ك روف طوؿ اإنبولة الشع  ة   0.92إذا كاف قا ها الداصلد 

mm  .  
  خالية مح الثل  وبابيح  Mitsubishiفات الفنية لثالجة المواص -6

21Ft حجم الثةاة   قدـ مرعب (
3 

 W 104 قدرة الياغط   كات (
 A 4.9 تيار لدء الياغط   لاإمبَت (

 A 0.82 تيار دكراف الياغط   لاإمبَت (
 V 220 ا د تشغي  الثةاة   لالنولت (

 100   لاإـك (  PTCمقاكمة ر ةم   
 3.5 سعة مرثف دكراف لادلير كفارد  F /220 V 

 اإنبولة الشع  ة   طوذلا * قا ها ( 1.8 * 2300 mm 
 g 255   ا اـ (  R-12كزف ف  وف 

 10.5  -   فص   16- ث موستات الن   ر
o
C     كص 

 21  -    رث موستات الن
o
C   15 -  فص 

o
C     كص 

 24.5  - ث موستات الن   ر
o
C   18 -  فص 

o
C    كص 

 4.5    ث موستات دامرب الثةاة على كضع 
o
C      11     غلي 

o
C   فتح 

 0.5  - ث موستات دامرب الثةاة عند كضع 
o
C     8   غلي 

o
C       فتح  

 12 - ث موستات دامرب الثةاة عند كضع 
o
C       4  -    غلي 

o
C   فتح 

ساعات كست كأرلعوف دقيقة  زمن دكراف الياغط 8 
 أرلع كعش كف دقيقة  زمن دكراف إذالة الصقيع 
8  ث موستات إذالة الصقيع 

o
C     14     -   فص 

o
C     كص  

70  نص   عند                           ادلص   احل ارم للسطاف
 o
C  

 162 ف كقدرته مقاكمة السطا  / 150 W 
 3W قدرة زل ؾ م كحة ادلبط  
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 RPM 2300 س عة زل ؾ م كحة ادلبط  لنة / دقيقة 
 1.35 سعة مرثف م كحة ادلرثف F /180 V 

 تعييح  مواصفات األنبوبة الاعرية تبعا للمواصفات الفنية لجهاز التكييف . -8 
 ( R-22الفريون المستخدم  )

 أبعاد األنبوبة الاعرية عدد ملفات المبخر
 السعة التبريدية
BTU / hr 1/2 

3/8 بوصة  
 بوصة 

 الطويلة
 القطر * الطول
m*mm 

 القصيرة
 القطر * الطول
m*mm 

 1 1.87*1.35 1.0*1.22 6000 
 1 1.62*1.475 1.08*1.35 8000 

1 2 1.6*1.6 1.08*1.475 10000 
1 2 1.7*1.75 1.0*1.6 12000 
1 2 1.75*1.87 1.1*1.75 140000 
2 3 1.2*1.87 0.75*1.87 16000 
2 3 1.37*2.0 0.87*1.87 18000 
2 3 1.45*2.12 1.0*2 20000 

( ف ف طوؿ اإنبولة  BTU/hr 20000فمثة إذا كانت سعة ا از الترييف الترب د ة       
 mm 2.12كقا ها  m 1.45ف طوؿ اإنبولة الشع  ة هو أك أ mm 2كقا ها  m 1الشع  ة هو 

ك روف عدد لنا ا اثنُت إذا كاف  3لوصة هو  3/8ك روف عدد لنات ملنات ادلبط  اليت قا ها 
 لوصة .  ½قا ها 

 طن ترب د .   TR =3.517 KWكيلو كات                                      
   طن ترب د .     BTU/hr   TR = 1200كحدة ح ارة ل  اانية لر  ساعة       

 

المواصفات الفنية لثالثة أجهزة تكييف نوع النافذة لها سعات تبريدية مختلفة مح  -5
 ( .  MITSUBISHIإنتاج شركة ) 
 13000 18000 24000 (   BTU/hrالسعة التبريدية )

 108 2.6 3.4 ( L/hrالماء المتكاثف )
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 mتدفق ىواء المبخر )
3
/h ) 720 780 930 

 8.8 11.0 15.3 (  Aتيار التاغيل ) 

 1860 2400 3300 (  Wالقدرة الداخلة ) 

 42 55 75 (  Aتيار بدء الضاغط ) 

 8.0 9.9 14.0 (  Aتيار تاغيل الضاغط ) 

 1100 W 1500 W 2000 (  Wقدرة الضاغط ) 

 0.8 1.1 1.3 (  Aتيار مروحة المبخر ) 

 820 880 960 (  RPMسعة المروح العالية ) 

2*1.8 (   mmمواصفات األنبوبة الاعرية ) * 

800 

2*1.6 * 

750 

1.6*400 

 R-22   (Kg ) 0.56 0.86 1.03وزن الفريون 

oمدي درجات حرارة الثرموستات   
 C   16.5*28.5 16.5:28.5 16.5*28.5 

  -حيث أن :
o دراة ح ارة مئو ة L / hr لًت/ ساعة 

C 

كحدة ح ارة ل  اانية /  A أمبَت 
 ساعة

BTU/hr 

 Kg كيلو ا اـ W كات 

   RPM لفة / دقيقة 

المواصفات الفنية لجهازيح تكييف مجزأيح أحدىما تبريد فقط واآلخر تبريد  -9
 .  MITSUBISHIوتسخيح بسخان كهربي مح إنتاج شركة 
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 المواصفات
المكيف 
 األول
 يدتبر 

 
 المكيف الثانى

 تسخيح تبريد

 18000 18000 10300 ( BTU/hrالسعة التبريدية  ) 
 - 3.2 3.2 (  L /hrالماء المتكاثف ) لتر / ساعة ( ) 

 870 870 870 ( m3/hتدفق ىواء المبخر ) متر مكعب / ساعة ( )
 12.5 12.5 14.5 (  Aتيار التاغيل أمبير  ) 

 2650 2650 3100 (  W)    القدرة الداخلة ) وات (

 - 54 54 (  Aتيار البدء  ) أمبير (    ) 

 - 11.8 11.9 (  Aتيار تاغيل الضاغط  ) أمبير (   ) 

 - 1500 1500 (  Wقدرة الضاغط ) وات (   ) 

 0.7 0.6 0.6 (  Aتيار تاغيل المروحة ) أمبير (   ) 

 RPM 1315 1665 1665سرعة محرك الوحدة الداخلية ) لفة/دقيقة ( 

 RPM  670 670 670سرعة محرك الوحدة الخارجية ) لفة/دقيقة ( 

mm   2*مواصفات األنبوبة الاعرية )طول*قطر*تمدد(  1.8

*1600 

2* 1.8

*1600 
-- 

 - Kg  1.38 1.36بالكيلو جرام   R-22وزن فريون 
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 سيكرومترية بالوحدات المتريةالخريطة ال 3–ممحق 
كتستطدـ اخل  اة السير كمًت ة يف دراسة اخلواص ادلطتلنة لل واء لدكف الدصوؿ كىف حساب احملتول 

 -احل ارم يف اذلواء كمع فة العةقة لُت متغَتات كثَتة لدكف الدصوؿ يف حسالات معقدة   مث  :
                                  DBدراة احل ارة الافة  -1
                                 WBدراة احل ارة ال طبة  -2
                                   %RHال طولة النسبية   -3
 SHمعام  احل ارة احملسوسة                           -4
 Moisture Contentزلتول ال طولة                -5
                    Specific Volumeاحلجم النوعد  -6
                           Enthalpyانثالىب اذلواء الاؼ  -7
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