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الجــزءالنظـري والعممي

صيانة اجهزة التبريد والتكييف
الهــدف مـن المـادة
تعزيف انطانب انخبزاث انضزوريو نتشغيم وصيانو أجهزة انتبزيذ وانتكييف انتجاريت من خالل انماده انعهميت اننظزيو انتي
تخذو انجانب انعمهي مع انتاكيذ عهى اعتماد االسس انعهميت نهصيانت انىقائيت ،وكذنك تعىيذ انطانب باعتماد انتحهيم انعهمي
نهصيانت وتحهيم االعطال .

الجزء النظري
األسبـوع
1
3-2
4

6-5

8-7

مفــردات المــادة
استراتيجية الصيانة في منظومات التثميج والتكييف
تصنيف اجهزة التبريد والتكييف واجهزة تثميج الماء – انواعها ،استخداماتها ،صيانتها ،السيطرة ،اجزاءها الميكانيكية والكهربائية
فحص وتشغيل اجهزة ا لتبريد ،الفحص قبل وبعد التنصيب ،تحديد نقاط التفتيش ،فحص مصادر الكهرباء ،فحص االجزاء
الميكانيكية والكهربائية وفحص التسرب ،فحص االداء اثناء التشغيل
تنصيب اجهزة التبريد والتكييف واجهزة تثميج الماء ،طرق التنصيب وربطها كهربائيا وميكانيكيا ،اختيار االماكن المناسبة ،تركيب
االنابيب والعوازل ،طرد الهواء ،التفريغ والشحن ،دراسة المشاكل المتعمقة بتنصيب اجهزة التبريد.
دراسة مخطط مولر – رسمه وتحديد كافة النقاط الالزمة ودراسة كيفية تحديد االعطال المتوقعة لممنظومات المركزية بموجبه،
ودراسة الحاالت الشائعة.

11-9

دراسة كيفية تحديد االعطال الميكانيكية الجهزة التبريد وتثميج الماء

12-11

دراسة كيفية تحديد االعطال الكهربائية الجهزة التبريد وتثميج الماء

14-13

منظومة التبريد المركزية التقميدية _ اجزائها ،ميزاتها ،نصبها ،ربطها ،تشغيمها ،صيانتها ،ومنظومة السيطرة

16-15

الضواغط – انواعها ،استخداماتها ،صيانتها ،تفكيكها وتركيبها ،تبديل االجزاء التالفة فيها ،فحصها وتشغيمها.

18-17

المبخرات وغساالت الهواء – انواعها ،استخداماتها ،صيانتها ،تفكيكها وتركيبها ،فحصها ،ربطها

21-19

المكثفات – انواعها ،استخداماتها ،صيانتها ،تفكيكها وتركيبها ،فحصها وتشغيمها.

22-21

ابراج التبريد – انواعها ،استخداماتها ،اجزائها ،تفكيكها وتركيبها ،فحصها وتشغيمها والسيطرة عميها.

23

اجهزة التمدد – انواعها ،استخداماتها ،صيانتها

1

24

الممحقات الميكانيكية الجهزة التبريد – انواعها ،اغراضها ،صيانتها ،تفكيكها وتركيبها ،ربطها وفحصها

25

المراوح – انواعها ،استخداماتها ،صيانتها ،تفكيكها وتركيبها

26

المضخات – انواعها ،استخداماتها ،صيانتها ،تفكيكها وتركيبها

28-27

تنظيف اجزاء منظومات التكييف باستخدام المواد الكيماوية

29

تنظيم عقود الصيانة (صيانة اجهزة ومعدات واجزاء منظومات التبريد المركزية)

31

تنظيم الكشوفات التخمينية (جداول الكميات) العمال صيانة اجهزة التكييف والتبريد

الجزء العممي
األسبـوع
2-1
5-3
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مفــردات المــادة
تفكيك منظومة تجارية لمتعرف عمى االجزاء االساسية والممحقات وعزل كل جزء منها عن االجزاء االخرى.
تجفيت ضاغط من خالل تفكيك ضاغط ترددي نصف مغمق لمنظومة تجارية ،والتعرف عمى االجزاء ووظائفها وطريقة فحصها
ومن ثم تجمع اجزاء الضاغط وفحصه واتخاذ كافة االجراءات من اجل التشغيل وفحص االداء
صيانة مكثف مبرد بالهواء لمنظومة تجارية وفحصه من التسرب والمعالجة –تنظيف من الداخل والخارج وتمشيط الزعانف – كما
يشمل العمل كل ما يتعمق بالمراوح الخاصة بالمكثف.
صيانة مكثف مبرد بالماء لمنظومة تجارية وفحصه من التسرب والمعالجة –تنظيف من الداخل والخارج ويشمل العمل التنظيف
الميكانيكي و الكيميائي وكذلك المضخة واالنابيب الخاصة بالمكثف.
صيانة مبخر لمنظومة تجارية وفحصه من التسرب والمعالجة –تنظيف من الداخل والخارج وتمشيط الزعانف – كما يشمل العمل
كل ما يتعمق بالمراوح الخاصة بالمبخر.
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تفكيك صمام التمدد (االنواع المختمفة المستخدمة بالمنظومات التجارية) وفحصه ومعايرته وتنظيفه

11

صي انة الممحقات الميكانيكية لممنظومة التجارية (فاصل الزيت ،الجامع ،خزان السائل ،الفالتر ،الصمامات ،االنابيب ،الخ )....

11

صيانة الممحقات الكهربائية لممنظومة التجارية وفحصها ( مكونات دائرتي القدرة والسيطرة)

12

تجميع االجزاء الميكانيكية لمنظومة تجارية بعد اختيار االجزاء

13

ربط التوصيالت الكهربائية لدائرتي القدرة والسيطرة وفحص التوصيالت.

14

اجراء عممية فحص التسرب وضافة الزيت واجراء عممية التفريغ والشحن لمغاز باستخدام المعدات الحديثة عديمة التاثير عمى البيئة.

15

فحص المنظومة فحص نهائي واجراء عممية التشغيل االولي لممنظومة لمتاكد من سالمة الربط الميكانيكي والكهربائي

16

تشغيل المنظومة التجارية وفحص االداء باستخدام اجهزة القياس والفحص االزمة

17

تشخيص وتحميل االعطال لمنظومة تجارية

18

الصيانة الميكانيكية والكهربائية لممراوح المحورية وممحقاتها

19

الصيانة الميكانيكية والكهربائية لممراوح الطاردة المركزية وممحقاتها
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21-21
22

24-23
25
27-26

صيانة مضخات الماء (تفكيك المضخة وصيانة االجزاء الداخمية ثم تجميعها)  -ضبط استقامة لممضخة والمحرك الكهربائي
صيانة كافة ممحقات منظومات االنابيب ( التفكي ك النواع مختمفة من االقفال لمتعرف عمى اجزائها وفحصها واعادة تجميعها )
وفحصها وتشغيمها
الصيانة لوحدة مناولة هواء من خالل تفكيك االجزاء والفحص والتزيت ومن ثم اعادة التركيب – ضبط ربط واستقامة حزام نقل
الحركة والبكرات.
صيانة برج تبريد وتشمل المراوح ،كراسي التحميل ،الخزان ،النوزالت ،االنابيب ،الحشوة ،وضبط استقامة حزام نقل الحركة والبكرات.
صيانة جهاز تكييف السيارة ويشمل التنظيف ،الصيانة ،معرفة االجزاء ،التفريغ والشحن بالمعدات الحديثة التي التؤثر سمبا عمى
البيئة -التشغيل والفحص

28

زيارة عممية موقعية لمعمل ثمج

29

زيارة عممية لمنظومة تكييف مركزية انضغاطية

31

زيارة عممية لمنظومة مركزية امتصاصية
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