پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای

پودمان 1

نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای

1

واحد یادگیری ١
نصب و راه اندازی کولرگازی پنجره ای
مقدمه
همان طوركه مي دانيد ايجاد شرايط آسايش افراد از اهداف سيستم هاي تهويه مطبوع مي باشد وكولرهاي گازي
يكي از انواع اين سيستم ها مي باشد و به واسطه تنوع طرح امروزه با استقبال فراواني مواجه شده است .در اين
پودمان به چگونگي نصب ،راه اندازي و تعمير كولرهاي گازي پنجره اي خواهيم پرداخت.

استاندارد عملكرد
تعيين ظرفيت ،نصب ،راه اندازي ،تنظيم ،عيب يابي و تعمير كولرگازي پنجره اي برابر اصول و دستورالعمل
كارخانه سازنده

پيش نيازها
1
2

2

دانش پاية فيزيك و شيمي
عمليات فرزكاري
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کولرگازی پنجرهای
بار سرمایی و عوامل مؤثر بر آن
بحث کالسی

1
2
3

به نظر شما سرما چگونه ايجاد مي شود؟
آب در يخچال چگونه خنك مي شود؟
به چه دليل يخ در هواي اتاق ذوب مي شود؟

بار سرمایشی   1
بار سرمایشی یا بار برودتی مقدار گرمایی است که برای تأمین شرایط آسایش توسط دستگاه باید از محیط
گرفته شود .دمای هوای بیرون ،رطوبت محیط ،تعداد افراد ،تجهیزات گرمازا ،روشنایی ،نوع کاربری ،میزان
تابش خورشید و نفوذ هواي گرم از جمله پارامترهایی است که در محاسبات بار سرمایی تأثیر دارند .بسیاری
از این بارها در طول شبانه روز متفاوت اند و هر یک از آنها باید به طور مجزا تجزیه و تحلیل شوند تا بیشترین
بار سرمایی هر کدام تعیین شود.
بحث کالسی

باتوجه به موقعیت کالس خود ،مشخص کنید دریافت گرما در کدام بخش بیشتر است؟
اتالف گرمایی

موقعیت
در

کم

متوسط

زیاد

پنجره

کم

متوسط

زیاد

دیوار شمالی

کم

متوسط

زیاد

دیوار جنوبی

کم

متوسط

زیاد

دیوار شرقی

کم

متوسط

زیاد

دیوار غربی

کم

متوسط

زیاد

سقف

کم

متوسط

زیاد

کف

کم

متوسط

زیاد
 Cooling loadـ1
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در محاسبه بار سرمایشی باید گرمای ناشی از چهار عامل در نظر گرفته شود:
منابع بار سرمایی
تابش
خورشید

روشنایی
تجهیزات برقی

افراد

بارهای هدایتی
نفوذ هوای گرم

بار  سرمایشی

بحث کالسی

تابش

هوای ورودی

در هر يك از حالت هاي زير تأثير عناصر را در ايجاد بار سرمايي بررسي نماييد.

تجاری

4

دیوارها و سایر
جداره ها

نفرات و
وسایل گرمازا

اداری

مسکونی

نفرات

کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

زیاد

وسایل الکتریکی

کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

زیاد

تابش

کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

زیاد

جداره ها

کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

زیاد

نفوذ هوا

کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

زیاد
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سيكل تبريد
براي آنكه بتوانيم در يك محيط سرما ايجاد نماييم بايد گرماي آن محيط را بگيريم ،به همين منظور الزم
است سيستمي طراحي كنيم تا گرما را از يك محيط كه مي خواهيم آن را سرد نماييم گرفته و به محيطي
بزرگ تر كه تغيير محسوسي در دماي آن ايجاد نمي كند انتقال دهيم.
بحث کالسی

1
2

به چه دليل آب در باالي قله كوه در دماي  95درجه سلسيوس به جوش مي آيد؟
به نظر شما هرچه دما باالتر برود در فشار اشباع گازها چه تأثيري مي گذارد؟

جزئیات سیکل تبرید :به طوركلي يك سيستم تبريد از دو بخش فشار باال و فشار پايين تشكيل مي گردد،
كمپرسور و كندانسر قسمت فشار باال و خروجي شير انبساط و اپراتور جزء قسمت فشار پايين سيكل تبريد
مي باشد.
کار کالسی

با يك خط فرضي در شكل زير دو قسمت فشار باال و پايين را از يكديگر جدا نماييد.
Compressor out let
Condenser

Discharge Line

2

Warm
Air out

Compressor in let

5

1

Suction Line

Condenser Fan

Liquid Line

Cool Supply
Air out

EvaPorator
Blower

4

3
Dryer

Metering device

Eva Porator

سيكل تبريد

5

باتوجه به شكل عملكرد سيكل تبريد را بررسي نماييد و سپس جدول زير را تكميل نماييد؟
شماره

حالت مبرد
مايع

دماي مبرد
گاز

باال

پايين

فشار مبرد
باال

پايين

1ـ 2
2ـ 3
3ـ 4
4ـ 5
   5ـ 1

اجزاي اصلي سیکل تبرید
نام دستگاه

شرح كار

كمپرسور

وظيفه متراكمكردن گاز مبرد را بهعهده دارد و با ايجاد
اختالف فشار موجب گردش ماده سرمازا در سيستم
ميشود.

كندانسر

گاز متراكم شده در كمپرسور را خنک (پیش سرمایش)
و به مايع تبديل ميكند .كندانسر اين گرما را به محيط
اطراف انتقال میدهد.

شكل

شيرانبساط يا باعث کاهش فشار و دمای مبرد میگردد در اين سيستم
لولة مویین قطر داخلي لوله مویین  1تا  2میلیمتر ميباشد.
شير انبساط

اواپراتور
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گرمای موردنياز برای تبخیر مایع مبرد را از محيط
اطراف خود (همان محيطی كه ميخواهيم خنک كنيم)
جذب میكند و مايع مبرد به بخار تبديل ميشود.

لولة مويين
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بحث کالسی

1
2

بررسي كنيد چرا به هنگام بادكردن تيوب دوچرخه ،بدنه سيلندر تلمبه باد ،گرم مي شود؟
به نظر شما چرا در كمپرسور سيستم تبريد در اثر افزايش فشار ،دماي مبرد هم باال مي رود؟

اجزاي جانبي سيكل تبريد
نام دستگاه

شرح كار و محل نصب

فيلتردراير

براي گرفتن موادخارجي مانند روانساز لحيمكاري،
رطوبت و اسيد استفاده ميشود .در خط مايع مبرد
بعد از كندانسر نصب ميشود.

شيرسرويس

براي عمليات شارژ (تزريق گاز ،روغن) مورداستفاده
قرار ميگيرد .و در مسيررانش و مكش كمپرسور
نصب ميشود.

شكل
فيلتر استوانه اي
فيتينگي

فيلتر استوانه اي
جوشي

شيرمغناطيسي براي تغییر جهت جريان مبرد در تابستان و زمستان
چهار راهه مورد استفاده قرار ميگيرد.

تله مايع

براي جلوگيري از برگشت مايع مبرد به كمپرسور
قبل از كمپرسور نصب ميگردد.

تله مایع
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ماده سرمازا (مبرد)
در سيستم سردكننده به سيالي كه به طور پيوسته گرما را از اواپراتور جذب و در كندانسر دفع نمايد مادة
سرمازا گويند.
پژوهش

انواع سرمازاهای مورد استفاده سيستم هاي تبريد و موارد كاربرد آنها را در قالب يك روزنامة ديواري به
كالس ارائه دهيد.

رنگ سيلندر ماده سرمازا
براي تشخيص كپسولهاي ماده سرمازا آنها را با
رنگهاي مختلف مشخص ميكنند .جدول زير تعدادي
از مواد سرمازا و رنگ كپسول آنها را نشان ميدهد.

شكل 1ـ انواع كپسول ماده سرمازا

جدول 1ـ مبرد و رنگ بعضى از مبردها
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رنگ
کپسول

شمارة مادة
سرمازا

شمارة مادة
رنگ کپسول
سرمازا
 717ـ R

زرد کرمی

 407Bـ R

نارنجی

 11ـ R
 12ـ R

رنگ
کپسول

شمارة ماده
سرمازا

رنگ کپسول

شمارة ماده
سرمازا

رنگ گلی

 410Aـ R

ارغوانی

 502ـ R

نقره اى

نارنجی

 404Aـ R

شکالتی

 407Cـ R

آبی روشن

 134aـ R

خاکستری
روشن

 123ـ R

آبی تیره

 114ـ R

سفید

زرد خردلی

 401Bـ R

قهوه ای مايل
به زرد

 409Aـ R

سبز

 22ـ R

قهوه ای روشن

 402Aـ R

زرشکی

 113ـ R

زرد

 500ـ R
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بحث کالسی

از جدول مبردها در كتاب همراه هنرجو در دماي اتاق فشار معادل را براي مبردهاي مختلف استخراج و
با يكديگر مقايسه نماييد.
انواع مبردهاي مورد استفاده در كولرگازي
R22 1

R410A 2

گاز  22ـ  Rمنوکلرودی فلورو متان ( )CHCLF2در
گاز  R410Aتركيبي از گازهاي  32ـ  Rو  125ـ R
كولرهاي گازي قديمي مورد استفاده قرار ميگرفت و
به نسبت  %50تشكيل يافته ،با نقطة جوش -52
باتوجه به تأثير مخرب آن بر محیطزیست استفاده از آن
درجة سلسيوس و گروه ايمني A1 ،رنگ كپسول اين

كاهش يافته است .نقطة جوش آن  -41درجة سلسيوس
و گروه ايمني  A1و رنگ كپسول آن سبز ميباشد.

پژوهش

مبرد صورتي است.

گروه های ایمنی (مانند  )A1را توضیح دهید.

پمپ گرمایی
یک سیستم پمپ گرمایی نه تنها در تابستان هوای خنک ایجاد می کند بلکه بهگونهای طراحی شده که میتواند با
معکوس کردن چرخة تبرید در زمستان گرما تولید کند .طراحی پمپ گرمایی به وسیلة شیر 4طرفه امکانپذیر است.
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Metering Devise
Expasion Valve

Cold Air

Hot
Air
Outdoor Coil
Outside your house
evaporator

Indoor Coil
Inside your House
Condenser

C

B
A

D

C
Return Port

A
1

Discharge Port

شكل2ـ سيستم پمپ گرمايي كولرگازي در حالت زمستاني

نکته

1

2

2

بحث کالسی

B

A

شكل 3ـ سيستم پمپ گرمايي كولرگازي در حالت تابستاني

با توجه به شكل هاي سیستم پمپ گرمایی در حالت های تابستانی و زمستانی ،وضعيت هاي مختلف
قرارگيري شير چهارراهه مسير حركت مبرد را بررسي نماييد.
دقت كنيد که خروجی کمپرسور به اتصال  Aو سمت مکش به اتصال  Bمتصل باشد.
الزم به توضیح است که به شیر  4طرفه  Solenoid Valveیا  4Way Valeهم گفته می شود.

انواع کولرگازی
کولرهای گازی براساس شرایط آب و هوایی به سه گروه تقسیم می شوند:

معتدل T1

انواع کولرهای گازی
(از نظر شرایط آب و هوایی)

گرمسیری
(حاره ای) T3

سردسیری T2
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T1

T2

T3

منطقه

معتدل

سردسیری

گرمسیری

دما ()°C

 42تا 0

 32تا 10ـ

 55تا 0
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 :T1منظور از عبارت  T1در مشخصات کولرهای گازی آن است که کولر فوق قابلیت کار در شرایط معتدل
آب و هوایی را داشته و بایستی مدنظر داشته باشید که کولرهای T1برای مناطقی که دمای هوا حداکثر تا
 43درجة سلسیوس باشد مناسب هستند.
 :T2منظور از عبارت  T2بدین معنی است که کولرهای فوق قابلیت کار در شرایط سردسیری را دارد.
 :T3منظور از عبارت  T3در مشخصات کولرهای گازی بدین معنی است که کولرهای فوق قابلیت کار در
شرایط گرمسیری (حاره ای) را نیز داشته و بایستی مدنظر داشته باشید که کولرهای  T3برای کارکرد تا دمای
 55درجه سلسیوس طراحی گردیده اند .به دستگاه هایی که شرایط کارکرد در مناطق گرمسیری را دارند
 Tropicalنیز گفته می شود.

انواع کولرهای گازی

چند تکه
(مولتی)

داکت اسپیلت
(کانالی)

سقفی
(کاستی)

ایستاده

پرتابل
(قابل حمل)

دوتکه
(اسپیلت)

یک تکه یا
پنجرهای

آنالوگ
سرد
دیجیتال
آنالوگ
سرد و گرم
دیجیتال

کولرهای یک تکه یا پنجره ای
مدل های پنجره ای همان طور که از نامش پیداست
روی پنجره یا دیوار خارجی در فضایی که قب ً
ال درنظر
گرفته شده نصب می گردد.
مدل های پنجره ای دارای توان محدود و تنوع کمتری
هستند.
شكل 4ـ كولرگازي پنجره اي ديجيتال
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بحث کالسی

 1در شكل مسير جريان هوا در بخش داخل وخارج كولرگازي را بررسي كنيد؟
 2كدام بخش از كولر در داخل ساختمان و كدام بخش در خارج ساختمان قرار خواهد گرفت؟علت اين
امر چيست؟
 3درصورت عدم پيش بيني فضاي نصب چه اقداماتي بايد براي نصب دستگاه انجام دهيد؟
 4بهترين موقعيت نصب كولر پنجره اي در چه ارتفاعي از ديوار خارجي اتاق مي باشد؟
Fan Motor
Condenser Coils
)(HOT
Evaporator Coils
)(COLD

Expansion
Valve

Compressor

شكل  5ـ اجزا و مسيرجريان هواي كولرگازي پنجره اي

نصب کولرگازی پنجره ای
نكات زير را در نصب كولرهاي گازي رعايت نماييد:
 1برای جلوگیری از لرزش و صدا ،مطمئن شوید که دستگاه محکم و ایمن نصب شده است.
 2تا حد ممکن دستگاه را در مکانی نصب کنید که نور مستقیم آفتاب به آن نتابد.
 3در مقابل دستگاه نباید هیچ گونه مانعی قرار بگیرد.
 4دستگاه را با کمی شیب به سمت تخليه آب كندانسر نصب نمایید تا رطوبت وارد اتاق نشود.
 5دستگاه را در فاصلة  75تا  150سانتی متر از زمین نصب نمایید.
نکته

فکرکنید
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به طوركلي براي نصب كولرهاي گازي بايد به دستور نصب كارخانة سازنده توجه شود.

آیا نصب كولرگازي پنجره اي آنالوگ در ارتفاع بيش از 150سانتي متر مجاز است .چرا؟
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براي نصب كولرگازي دو نوع تکیه گاه متداول است:
1

2

ديواركوب

پايه

شكل  6ـ دو نمونه تكيه گاه كولرگازي پنجره اي
بحث کالسی

بحث کالسی

به نظر شما هر يك از روش هاي فوق براي چه مكان هايي مناسب است؟

تصاوير زير را مشاهده و سپس به سؤاالت پاسخ دهيد.
 1فاصله جانبي نصب دستگاه از ديوار جانبي چند ميلي متر است؟
 2حد فاصله مجاز ابتدا و انتهاي دستگاه براي رعايت شيب استاندارد چند ميلي متر است؟
 3درصورتي كه ضخامت ديوار بيش از  22سانتي متر باشد شرط الزم نصب دستگاه چگونه است؟

less than 220mm

more
than
150mm

more
than
150mm

more than 500mm
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5-10mm

less than 220mm

more than
60mm

45º
Scrape

(Top View)
Fence or
likewise
over

over

500mm

500mm

over

500mm

WALL

(Side View)

(Front View)
WALL

Ceiling

WALL

over

over

300mm

300mm

over

1500mm

over

500mm

Less than
220mm
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پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای
نکته

 1براي افزايش راندمان دستگاه يك سايبان مناسب پيش بيني نماييد.
 2قبل از نصب کولر ،اطمینان حاصل کنید که پنجره سالم است .هرگونه پوسیدگی و آسیب را تعمیر و
اگر رنگ آن رفته دوباره رنگ کنید.
 3در حالت ایده آل پنجره ای که شما انتخاب می کنید باید نزدیک به مرکز اتاق بوده و از تابش آفتاب
بعدازظهر در امان باشد.

اجزاي كولرگازي پنجره اي
1
2
3
4

دريچه (قاب) جلويي
فيلتر هوا
چارچوب
كابينت

5
6
7
8

4

دريچه هواي ورودي
دريچه هواي خروجي
صفحه کنترل
كابل جريان برق ورودي

3

2
1

5
6
7
8

شکل 7ـ اجزای کولر پنجره ای
بحث کالسی

باتوجه به پالن كالس يا كارگاه خود ،محل های مناسب برای کولرگازی پنجره ای را مشخص نمایید.
مراحل نصب کولرگازی پنجره ای

 1پنجره را باز کنید ،وسط چارچوب آن را عالمتگذاری  2قاب ثابت را همانند شکل به پنجره متصل نموده
و به دقت آن را با پنجره هم مرکز کنید.
کنید.
Sill bracket

Machine screw
(Type D) and lock
nut

Cabinet Track
hole

Outer edge
of window
sill

Support
Bracket

Screw
)(type B

Lock nut
Carriage Bolt
)(M-Screw

Sill Bracket

شکل  8ـ نصب قاب ثابت

Support
Bracket
Carriage bolt
and lock nut
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3
4

با استفاده از پیچ و مهره ها قاب را محکم کنید.
با رعایت نکات ایمنی دستگاه را درون قاب قرار دهید.

Top
retainer
bar

Power Cord

Window
stool

Screw

Front angle
)Screw (Type A

شکل 9ـ نصب کولر
5
6

مقدار موردنیاز فوم برای آب بندی درزها را اندازه گیری نموده و آن را نصب نمایید.
بست های متصل کنندة دستگاه به پنجره را نصب نمایید.

Window locking
bracket

شکل 10ـ نصب بست
7

شبکة محافظ جلویی دستگاه را نصب نموده و آن را محکم کنید.

شکل 11
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پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای

شکل 12

نصب لوله تخليه ()DRAIN

باال بودن رطوبت نسبی هوا ،باعث تقطیر و تشکیل قطرات آب بر روی کویل اواپراتور شده و در سینی کف
دستگاه جمع می شود که می بایست از دستگاه تخلیه گردد.

Drain Hose

Screws
Drain Pan

شکل 13ـ نمای داخلی

شکل 14ـ نمای خارجی

برای تخلیه آب:
 1درپوش الستیکی درین زیر سینی را جدا نمایید.
 2شيلنگ درین را نصب نمایید.
 3درصورت طوالني بودن مسير لوله درين با يك لولة پليمري يا فلزي به سيستم جمع آوري فاضالب سطحي
با يك چاه كم عمق جداگانه هدايت مي شود.
بحث کالسی

به چه دليل بايد براي تخلية آب تقطير كندانسر چاه جداگانه اي تعبيه گردد؟
17

آماده سازي دستگاه قبل از نصب
بحث کالسی

با توجه به تصاوير در ارتباط با مراحل آماده سازي دستگاه بحث و در زير هر تصوير بنويسيد.

2

6

5

1

3

4

Cabinet

Wall
screws

supporter

10

نکته

پژوهش

18

9

8

7

برای بهینه سازی مصرف انرژی دمای کولرگازی پنجره ای باید روی  24تا  26درجه سلسيوس تنظیم شود.

يك نمونه كولرگازی و کولر آبی را از نظر مصرف انرژی با يكديگر مقایسه کنید.

پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای
کارکارگاهی

بازبيني قطعات كولر
قطعات يك دستگاه كولرگازي پنجره اي را بازبيني نماييد.
دستوركار:
باتوجه به آنچه بيان شد قسمت هاي يك كولرگازي
را باز نموده و مورد بررسي قرار دهيد.
در زمان انجام كار به نكات ايمني توجه كنيد.
پس از انجام كار لوازم كار را جمع آوري و به انبار
تحويل دهيد.

تجهيزات
نام وسيله

تعداد

كولرگازي پنجره اي

 1دستگاه

پيچ گوشتي

 1سري

نکته :از ريختن ضايعات در محل كار پرهيز نماييد.

کارکارگاهی

نصب كولرگازي پنجره اي
تجهيزات موردنياز براي نصب را در جدول
زير وارد و به هنرآموز مربوطه ارائه نماييد
سپس با هم گروهي هاي خود يك دستگاه
كولرگازي پنجره اي را در محل مناسب برابر
دستورالعمل زير نصب نماييد.
دستوركار:

مواد مصرفي
نام وسيله

مقدار

تجهيزات
نام وسيله

تعداد

 1ساخت و نصب تکیه گاه را براي كولرگازي موجود در كارگاه انجام دهيد.
 2پس از نصب تكيه گاه،كولر را روي آن قرار دهيد و درزگيري نماييد.
نكته :درزگيري معموالً با نمونه هايي از فوم انجام مي شود.
 3سینی دستگاه را به تکیه گاه پیچ نمایید و از محکم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
 4شيلنگ تخليه را به محل موردنظر روي دستگاه متصل و برابر مقررات در كف شوي دفع نماييد.
 5شيب دستگاه را كنترل نماييد.
 6پنل کنترل را درون دستگاه جاسازی نمایید.
نکته:
 1قبل از نصب ولتاژ ساختمان را با ولتاژ كار دستگاه چك نماييد.
 2به هنگام نصب دقت كنيد كابل دستگاه بين پنجره و دستگاه قرار نگيرد.
 3با تراز شيب دستگاه را كنترل نماييد.
 4قبل از راه اندازي كنترل كنيد پريز دستگاه داراي يك فيوز مستقل باشد.
توجه:
 1هرگز لوله تخليه را در كوچه يا خيابان رها نكنيد و به حقوق همسايه احترام بگذاريد.
 2كارتن و مواد بسته بندي دستگاه را در ظروف بازيافت دفع كنيد.
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قطعات الکتریکی و کاربرد آنها
کولرگازی پنجره ای با ولتاژ 220ـ  240ولت و تک فاز و در فرکانس های  50و  60هرتز کار می کند.

نام وسيله

كاربرد

موتور
کمپرسور

از نوع بسته ميباشد و براي پمپ نمودن مبرد درون
سيكل تبريد

محافظ بار
کمپرسور
(اورلود)

حفاظت از كمپرسور در مقابل شدت جريان اضافي
و گرما

موتور فن

گردش جریان هوا

خازن راه انداز راه اندازی موتور تک فاز

ترموستات

20

كنترل دماي هواي تنظيم شده

شكل

پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای

هیتر الکتریکی
(در مدلهای ایجاد گرمایش برای از بین بردن یخ زدگی(ديفراست)
سرد و گرم)

موتور دمپر

ترموستات
دیفراست

تنظيم مسیر جریان هوا

جلوگیری از یخ زدن کویل

پی تی سی آر کمک به خازن راه انداز در جهت راه اندازی موتور
( )PTCRتک فاز

كليد كنترل

براي روشن خاموش ،كنترل دور ،دما و همچنين
انتخاب وضعيت تابستاني يا زمستاني بهكارگرفته
مي شود.

كليد نوع آنالوگ

كليد نوع ديجيتال

21

تنظیم و راهاندازی کولرگازی
تنظیمات کولرگازی پنجره ای به دو صورت انجام می پذیرید:

1

آنالوگ

2

دیجیتال (توسط ریموت کنترل)

 كليد دستي (آنالوگ)

در دستگاه ها با سیستم آنالوگ معموالً چند پیچ تنظیم زیر وجود دارد:
 1پیچ تنظیم دما :این پیچ بسته به دمای دلخواه تغییر می کند.
 2پیچ تنظیم مود :امکان عملکردهای مختلف از جمله  Medium ،Lowو High
 3اهرم تنظیم اگزاست :خروج گرد و غبار هوای درون.
 4اهرم تنظیم جهت وزش باد :عمودی یا افقی
22

پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای
نکته

براي حالت سرمايش با راندمان كامل تر بايد اهرم كنترل هواي تازه
بسته باشد.
Open

Close

 كنترل دیجیتال

شكل 15ـ كنترل ديجيتال كولرگازي
کار کالسی

پژوهش

با توجه به ريموت كنترل نشان داده شده وظيفة هر بخش را نام ببريد.

چرا پس از خاموش کردن کولرگازی پنجره ای بالفاصله نمی توان آن را روشن نمود و در صورت روشن نمودن
آنی ،کولرگازی پنجره ای آسیب می بیند؟
23

کار کالسی

کارکارگاهی

فيلم راه اندازي كولرگازي پنجره اي را مشاهده و سپس به سؤاالت زير پاسخ دهيد.
 1چه وسيله اي برق را به موتور فن و كمپرسور مي رساند؟
 2كولرگازي پنجره اي داراي چند فن و چند موتور فن مي باشد؟
 3بالب ترموستات روي کدام بخش نصب می شود؟
 4درصورتي كه لوله تخليه آب به درستي نصب نشده باشد يا دستگاه تراز قرار نگيرد چه مشكلي به وجود
خواهد آمد؟
 5اجزاي مكانيكي كولرگازي شامل چه قطعاتي است؟
 6فيلتر در چه بخشي از دستگاه قرار گرفته است؟
راه اندازي كولرگازي پنجره اي
دستگاه كولرگازي پنجره اي را كه نصب نموده ايد برابر دستورالعمل
راه اندازي نماييد.

تجهيزات
نام وسيله

تعداد

كولرگازي پنجره اي

 1دستگاه

آوومتر

 1دستگاه

دستوركار:
1
2
3

دوشاخه دستگاه را به پريز برق متصل و دستگاه را روشن و در وضعيت هاي مختلف تست نماييد.
آمپر دستگاه را كنترل نماييد.
وضعيت دستگاه را از نظر ميزان ارتعاش كنترل كنيد.

نکته:
1
2
3
4
5

قبل از راه اندازي ولتاژ ساختمان را با ولتاژ كار دستگاه چك نماييد.
به هنگام راه اندازي دقت كنيد كابل دستگاه بين پنجره و دستگاه قرار نگرفته باشد.
قبل از راه اندازي پريز و كابل تابلو را كنترل تا با دستگاه هم خواني داشته باشد.
قبل از راه اندازي كنترل كنيد پريز دستگاه داراي يك فيوز مستقل باشد.
در صورت عدم وجود شرايط فوق هرگز تا قبل از رفع نواقص دستگاه را راه اندازي ننماييد.

توجه:
1
2

24

باتري ريموت كنترل را در صورت تعويض در ظروف بازيافت مربوط به آن دفع كنيد.
در مراحل نصب و راه اندازی دستورالعمل کارخانه سازنده مالک عمل می باشد.

پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای

تعمیر کولرگازی پنجرهای
از جمله مواردي كه تكنسين ها بايد به آن توجه نمايند تعميرات اجزای مختلف كولرهاي گازي مي باشد،
به طور كلي همان طور كه قب ً
ال نيز بيان شد اجزاي كولرگازي به دو بخش مكانيكي و الكتريكي تقسيم مي گردد.
شناخت انواع كمپرسور
انواع کمپرسورها

جابه جایی
مثبت

دینامیکی

گریز از مرکز

محوری

پیچشی

پیستون
غلتکی
بحث کالسی

تیغه ای

رفت و برگشتی

طوماری
(اسکرال)

پیچی
(اسکرو)

دو مرحله ای

یک مرحله ای

دیافراگمی

به نظر شما در مناطق گرم و خشك ،گرم و مرطوب چه نوع كمپرسوري مناسب است؟
مشخصات بدنة كمپرسور

لوله تخلیه
فیش های اتصال
سیم پیچ

لوله مکش

تله روغن

شكل 16ـ اجزاي خارجي كمپرسور
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 اين،سرسيم هاي روي بدنة كمپرسورها اتصاالت سرهاي سيم پيچ استارت و اصلي موتور كمپرسور مي باشد
.) مشخص گرديده استS( ) و استارتC(  مشترك،)R( سرها با نام اصلي
.شکل زير را بررسي نماييد

.مدار سيم كشي زیر را بررسي كنيد
BROWN (BLACK)
MAIN SWITCH

YELLOW

FAN MOTOR

BLUE(WHITE)

_

0

YELLOW(GREEN)

1

کار کالسی

کارکارگاهی

L
N

POWER SUPPLY CORD

OFF
RED BROWNWHITE
3

2 1 4 4
BLUE
YELLOW
BLACK

CAPACITOR

1
BLUE
CAPACITOR

BLUE

SELECT SWITCH
_
WHITE

BLACK

RED

YELLOW
BLACK

RED
L

BLUE
R(M)

_

S(M)

O(M)

C

RED
(C)
YELLOW
(S)

PIN

BLUE

نقشة مدار برق يك نمونه كولرگازي
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 2سرهاي مشترك ،رانينگ و استارت كمپرسور نمونه،
در كارگاه را مشخص نماييد (براي اين منظور از
اهم متر كمك بگيريد).

C

C
Ω

V
_

+

Multi Tester

SS

کارکارگاهی

R

R

شكلهاي زیر نمونههايي از مشخصات كمپرسور ميباشند پس از بررسي با نمونة داخل كارگاه خود مقايسه نماييد.

مشخصات كمپرسور سه فاز

مشخصات كمپرسور تك فاز
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خازن کولرگازی
بحث کالسی

نقش خازن در مدارات برقي چيست؟ چرا در موتورهاي الكتريكي از خازن استفاده مي شود؟
انواع خازن عبارت است از :خازن خشک (راه انداز ـ استارت) ،خازن الکترولیتی (روغنی یا دائم کار)
در کولرهای گازی از دو نوع خازن روغنی استفاده
می شود.
الف) خازن روغنی کمپرسور ظرفیت آن در مدل های
مختلف بین  25تا  60میکروفاراد می باشد.
ب) خازن روغنی فن ظرفیت آن در مدل های مختلف
بین  3تا  7میکروفاراد است.

شکل 17ـ چند نوع خازن روغنی
بحث کالسی

به تصاوير زیر توجه كنيد و به سؤال هاي زير پاسخ دهيد.

1
2
3

28

ظرفيت هر يك از خازن ها چند  μƒاست؟
براي چه نوع جريان و ولتاژي مناسب هستند؟
كدام يك از خازن ها از نوع كار مي باشد؟

پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای
بحث کالسی

در جدول زير اجزاي الكتريكي كولرگازي نشان داده شده است ،باتوجه به موارد خواسته شده جدول را
تكميل نماييد.
قطعه

صفحه نمایش دیجیتال

 Timerقابلیت تنظیم
زمان روشن
و خاموش شدن

تنظیم سرعت فن
کم /متوسط /زیاد /اتوماتیک
کلید روشن و خاموش
خاموش جهت ذخیرة
انرژی

قابلیت قفل کلیدها
طراحی زیبا و نازک
×119/5mm×95mm
16/5mm
خروجی حداکثر  6آمپر

قابل تعمير

غيرقابل تعمير

علت

انتخاب حالت سرمایش
و گرمایش
 Honeywellانتخاب شماره  1سنسور دیجیتالی با دقت
 0/5درجه سلسیوس
برای ترموستات

برد الكترونيكي
خازن صافی

دیود یکسوساز خروجی

پل دیود
وریستور
فیوز
برق ورودی  220ولت

آی سی
سوئیچینگ

ترانزیستور
ماس فت

ولتاژ خروجی  14ولت
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قابل تعمير

قطعه

غيرقابل تعمير

علت

اورلود

خازن

جدول عيب يابي قطعات الكتريكي
عيب موجود

علت
دوشاخه یا سیم رابط
کولر معیوب است.

کولر روشن
نمی شود

اقدامات الزم
بررسی برق پریز و اطمینان از سالم بودن آن

کلید اصلی خراب
است.

اهم متر را بر روی رنج  R  × ۱قرار داده و رابط ها را به پایه های کلید متصل سازید .اگر کلید
سالم باشد با قراردادن آن بر روی حالت  ONعقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان می دهد.
در همین زمان با حرکت کلید بر روی حالت  OFFعقربه به سمت بی نهایت بازمی گردد .در
غیر این صورت کلید معیوب است و می بایست آن را تعویض نمایید.

سیمهای رابط قطع
شدهاند.

صحت اتصاالت تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن بررسی شود.

سیم های رابط را مورد بررسی قرار دهید .درصورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود
فاز یا نول اصلی
کمپرسور قطع است .خارج شده ،نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نمایید.
موتور فن روشن
می شود اما
کمپرسور راه
نمی افتد

ترموستات خراب است ترموستات را تعویض نمایید.
اورلود ،دائماً در حالت کنتاکت های اورلود در حالت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال به وسیله اهم متر
دیده می شود در غیر این صورت اورلود با شمارة کد مشابه خود تعویض می شود.
قطع است
ابتدا ولتاژ دو سر اصلی و مشترک و کمکی را مورد اندازهگیری قرار دهید و اگر به هر دو سیمپیچ
کمپرسور معیوب است
ولتاژ به اندازة کافی میرسد اما حرکت نمی کند باید کمپرسور را تعمیر یا تعویض نمایید.
خازن راهانداز
کمپرسور معیوب است
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کلید فن را روی
تمام حالت ها قرار
داده ایم اما ،فن
روشن
نمی شود.
(کمپرسور عمل
می کند)

فاز یا نول اصلی فن در صورت مواجهه با پارگی و یا جداشدن سیمی از کنتاکت خود ،عیب را برطرف سازید تا فن
به کار خود ادامه دهد.
قطع شده است
کلید فن خراب است کلید را تعویض کنید تا موتور فن با حرکت کلید به راه افتد.
خازن راه انداز موتور خازن راه انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه به یکی از روش های گفته شده
فن معیوب شده در مبحث تست خازن ها آن را آزمایش نمایید اگر خازن معیوب است آن را تعویض نمایید.
موتور فن معیوب است موتور را به تعمیرگاه منتقل و رفع عیب آن را به تعمیرکاری مجرب واگذار کنید.
ترموستات تنظیم نیست ترموستات را بر روی درجة مناسب قرار دهید.
موتور فن نیم سوزشده اگر جریان اضافی می کشد ،نیم سوز است ،نسبت به تجدید سیم پیچی موتور فن اقدام نمایید.

کمپرسور و فن هر
دو در حال کارند اما
خنک کنندگی کولر
بسیار کم است

فیلتر خروجی هوا،
کثیف است

پس از خروج فیلتر آن را کام ً
ال تمیز نمایید .جهت شست وشوی فیلتر به مندرجات دفترچه های
راهنما دقیقاً توجه کنید.

مسیر ورودی هوا
مسدود شده است

توسط یک فرچه ورودی های هوا به داخل کولر را تمیز نمایید.

از آنجا که صحت عملکرد یاتاقان ها در سرعت محور فن بسیار مؤثر است خرابی آنها عالوه بر
یاتاقان های محور فن
آنکه هوای خروجی را کاهش می دهد صدای شدیدی را نیز ایجاد می سازد .درصورت مشاهده
خراب است
این عیب یاتاقان ها را تعویض نمایید.
اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور و یا فن ،خازن ها و یا سیم های رابط باشد .درصورت
اتصال بخشي از سيم برخورد با قطعة معیوب ،سایر اتصاالت مدار را به شکل اولیه باز گردانید و اتصال بدنه آن
بدنة کولر برق دارد
فاز دستگاه به بدنه مصرف کننده را برطرف نمایید .اما اگر با قطع مصرف کننده های مدار ،اتصال بدنه همچنان
برقرار بود ،سیم بندی مدار را تعویض نمایید.
سرمای کولر بیش
از حد زیاد است و
علی رغم کار مداوم
اتومات نمی کند

عدم عملكرد صحيح
ترموستات

 1چسبیدن کنتاکتهای کلید درون ترموستات ،ولوم ترموستات را در جهت خالف عقربههای
ساعت (به سمت صفر) بچرخانید .اگر ترموستات خاموش نشد آن را تعویض کنید.
 2سیم سوکت ترموستات از محل خود خارج شده
 3خرابي ترموستات
 4اگر سیم بندی مدار را تغییر داده اید مجددا ً آن را مورد بررسی قرار دهید.

 1اتصال کوتاه در کولر عموماً به سبب فاسدشدن عایق خازنهای راهانداز میباشد .درپوش کولر را
با قراردادن کلید
جدا نموده و به ظاهر خازنها توجه نمایید اگر در بدنه خازنها یا یکی از خازنها آثار سوختگی
برروي
قدرت کولر
و یا شکافی مشاهده شد و یا متورمشدن خازن معیوب است ،خازن را تعویض کنید.
اجزاي
در
كوتاه
اتصال
فیوز
ON
حالت
 2اتصال کوتاه میتواند در کمپرسور یا فن نیز رخ دهد از اینرو سیمهای رابط آنها را جدا نموده،
ً
دستگاه
الكتريكي
و
کولر
مخصوص
کولر را مجددا روشن نمایید .اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت ،یا کمپرسور دچار اتصالی است و یا
یا فیوز منزل قطع
موتور فن ،که هر کدام را جداگانه بررسی و مورد معیوب را رفع عیب نمایید.
می شود
 3اما اگر با توجه به خارجنمودن فن و کمپرسور از مدار اتصالی همچنان رخ دهد کل سیمبندی
مدار را تعویض نمایید.

بادی که از کولر
خارج می شود گرم
است

كمبود گاز
عملكرد كندانسر
صحيح نيست

 1با فرض سالم بودن کمپرسور اين امكان وجود دارد كه گاز نشت نموده است و بايد مجدد
شارژ گاز صورت پذيرد.
 2پروانه خنک کننده کندانسر هرزگرد شده و عمل خنک شدن گاز درون آن صورت نميگیرد،
پروانه كندانسر را كنترل و تعويض نماييد.
 3طوالنیبودن توقفهای ترموستات است که در نتیجه آن ،تبرید کولر شدیدا ً کاهش می یابد.
ترموستات را تنظیم نمایید.
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به كمك هم گروهي هاي خود هر يك از تست هاي مداربرقي كولر گازي برابر
دستوركار زير را انجام داده و در يك چك ليست وارد نماييد.

تجهيزات
نام وسيله

تعداد

آوومتر

 1دستگاه

دستوركار:
توجه :تمام مراحل زير را به كمك اهم متر انجام بدهيد و به هنگام تست
اطمينان حاصل كنيد كابل دستگاه از پريز برق جدا مي باشد.
 1آزمايش سالم بودن مدار برق دستگاه را انجام دهيد.
 2آزمايش سالم بودن کمپرسور (اتصال بدنه و سیم پیچ) را انجام دهيد.

3
4

آزمايش سالم بودن الكتروموتورفن ( اتصال بدنه و سيم پيچ) را انجام دهيد.
آزمايش سالم بودن خازن استارت و راه انداز را انجام دهيد.

 5آزمايش سالم بودن اورلود دستگاه را انجام دهيد براي اين منظور اورلود را از
محل خود خارج و اتصال آن را توسط اهم متر كنترل كنيد.

 6آزمايش سالم بودن ترموستات دستگاه را انجام دهيد براي اين منظور اتصال سيم هاي ترموستات را
خارج نموده سپس توسط اهم متر و يك ليوان يخ آن را آزمايش كنيد.
 7آزمايش سالم بودن پنل كنترل را انجام دهيد ،براي انجام اين آزمايش مي توانيد از يك پنل سالم
استفاده نماييد.
نکته:
 1از لوازم و تجهيزات ايمن استفاده كنيد.
 2در پايان كار تمامي لوازم و تجهيزات را جمع آوري و محيط كار خود را تميز كنيد.
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تعمیر قطعات مکانیکی
براي انجام تعمير قطعات مكانيكي پس از قطع برق دستگاه ،مراحل زير را انجام دهيد:
1

بازبینی دریچه جلویی
الف) پیچ ها را باز نمایید.
ب)دریچه را از قسمت پایین به آرامی فشار داده و از قسمت باال بکشید.
پ)دریچه را پس از بازبینی در محل قرار دهید و مطمئن شوید که خارها در جای خود قرار دارند.

شکل الف

2

بازبینی بدنه دستگاه

شکل ب

الف)پیچ های اتصال بدنه به سینی و کندانسر را باز کنید.
ب) دستگاه را از بدنه جدا کنید.
پ)پس از بازبینی همین مراحل را برگردید.
3

بازبینی برد کنترلی

الف)پیچ های متصل کنندة برد به بدنه و دمپر هوا را جدا کنید.
نکته

اکنون سیم و خازن و قطعات الکتریکی قابل جداسازی هستند.
ب) سیم ارتباطی کمپرسور و موتور فن را جدا کنید( .شکل های پ و ت)

شکل پ

شکل ت
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4

هدایت کننده هوای باال
الف)دو پیچ باالیی و پایینی بدنه و غالف آن را باز کنید.
ب) مسیر هدایت هوا را به سمت خود بکشید.
پ)پس از بازبینی همین مراحل را برگردید( .شکل ث)

شکل ث
5

تعویض فن
الف)پیچهای متصل کننده کندانسر به سینی را جدا کنید.
ب)پیچ های متصل کننده کانال کندانسر به بدنه را جدا کنید.
پ) خروجی مسیر هوای دمنده 1را جدا کنید.
ت) نگهدارندة فن را با انبردست جدا کنید.
ث) فن را بیرون بیاورید.
ج) فن را تعویض کنید.
چ)اتصاالت بازشده را مجدد در محل خود قرار دهید( .شکلهای ج و چ)

شکل ج

شکل چ
 Blowerـ1
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6

تعویض موتور فن
الف) مسیر هدایت هوا را باز کنید.
ب) کمپرسور ،فن و توربو فن را بیرون بیاورید.
پ) پیچ های نگهدارندة موتور را باز کنید.
ت) فن را تعویض کنید( .شکل ح)

شکل ح

7

تعویض و بررسی محافظ اورلود

الف)مهرهها را باز کرده و درپوش ترمینال را
دربیاورید.
ب) اتصال محافظ اورلود را باز کنید.
پ) پس از بازبینی قطعه معیوب را تعویض نمایید.
(شکل خ)
شکل خ

8

تعویض کمپرسور

الف) مبرد را با استفاده از دستگاه بازیافت ،از لوله
خارج نمایید.
ب) محافظ اورلود را باز کنید.
پ) تمام پیچ های متصل به کمپرسور را باز کنید.
ت) لوله های ارتباطی کمپرسور را جدا کنید.
ث) کمپرسور را تعویض و لوله ها را متصل نمایید.
(شکل د)
شکل د

35

9

تعویض خازن

الف) بار خازن را تخلیه کنید.
ب) پیچ های نگهدارندة خازن را باز کنید.
پ) خازن را باتوجه به ظرفیت آن تعویض کنید.
(شکل ذ)

شکل ذ

10

تعویض ترموستات
الف) پیچ های نگهدارندة ترموستات را باز کنید.
ب) ترموستات را تعویض کنید( .شکل ر)

شکل ر

11

تعویض کلیدهای سلکتور
الف) پیچ های نگهدارندة سلکتور را باز کنید.
ب) کلید سلکتوری را تعویض کنید( .شکل ز)

شکل ز
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نقشه انفجاری یک نمونه کولرگازی پنجرهای

1
2

7

4 3

5
6
8

15
10

11

28

52

51

20

13

27

25

17

12

24

26

19

16

14

50

49

30

29

9

31

32

18
37

22
38
40 39

23

42

41

33
34

21

43

35

45

44

46

36

47

48

1
2
3
4
5
6
7
8
9

کابین دستگاه
کندانسر
پیچ
واشر
فن
قاب فن
بشقاب اتصال باال
محافظ موتور
موتور

10
11
12
13
14
15
16
17
18

بشقاب اتصال روبه رو  19فن سانتریفیوژی  28سینی درین  37ترمینال
 20کفپوش حلزونی  29خازن کمپرسور  38باکس الکتریکی
پوسته حلزونی
39
30
21
سوئیچ سویینگ
خازن فن
سینی اصلی
بشقاب کفی
 31سوئیچ اصلی  40ماسک
 22اواپراتور
پرۀ سویینگ
 41پیچ تنظیم
 32ترموستات
هدایت کننده عمودی  23نگهدارنده
 33محافظ خازن  42جایگاه پنل روبهرو
 24کمپرسور
موتور دمپر
43
34
25
اهرم دمپر افقی
عایق
گسگت کمپرسور
محور اضافی
44
35
26
دمپر افقی
محافظ سیم
پیچ
جبهه کناری
 45قاب پنل روبه رو
 36سیم برق
 27لوله مویی
در هوای تازه

 46قاب مشبک پنل روبهرو
 47پوشش کنترل
 48فیلتر
 49اهرم تنظیم شاسی
 50قاب شاسی
 51درین
 52باکس درین
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سرويس دوره اي يك دستگاه كولرگازي را برابر دستوركار زير انجام دهيد.
تجهيزات
نام وسيله

تعداد

كولرگازي پنجره اي

1دستگاه

پيچ گوشتي

1سري

فرچه مويي

1عدد

دستوركار:
1

فيلترهوا را از محل خود خارج و توسط آب گرم شست وشو دهيد.
air-inlet panel

الف) جداسازي پنل خارجي

Filter

پ)

ب) خارج كردن فيلتر

 2داخل كابينت دستگاه را تميز نماييد ،براي اين منظور مراحل زير را انجام دهيد.

الف) نگهدارنده هاي دستگاه را از روي كابينت باز كنيد.

Clasp fixing chassis

38

Screws

Screw

پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای

ب) دستگاه را از داخل كابينت خارج كنيد.

پ) توسط فرچه مويي و جاروبرقي محيط داخل دستگاه را تميز نماييد.

ت)در صورتي كه محيط داخل از دوده و چربي پوشيده شده باشد الزم است پس از جداسازي اجزاي
الكتريكي دستگاه توسط آب گرم شست وشو داده شود.

روشهاي اتصال لولههاي مسي

انواع روش هاي اتصال لوله های مسی

اتصال الله اي                                        FLARED JOINTS

اتصال لحيمي مويينگي                  SOLDERED JOINTS

39

اتصال پرسي                       PRESS-CONNECT JOINTS

اتصال كمربند اورينگي         ROLL GROOVE JOINTS

اتصال فشاري                      PUSH-CONNECT JOINTS

پژوهش

انواع ديگر روش اتصال را در قالب روزنامه ديواري به كالس ارائه نماييد.

شكل 18ـ اتصاالت لحيمي
بحث کالسی

40

شكل 19ـ اتصاالت فيتينگ فشاري

در شكل هاي  18و  19دقت كنيد نام انواع اتصال هر يك از شكل ها را در جدولي تهيه و به كالس
ارائه دهيد.
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نکته

در سيستمهاي تبريد ،روشهاي اتصال اللهاي و لحيمي مويينگي از كاربرد بيشتري برخوردار است.

شكل 20ـ اتصال الله اي

شكل 21ـ اتصال لحيمي مويينگي

ابزارهاي الزم براي اتصال لوله هاي مسي
نام وسيله

كاربرد

پليسه گير

رفع پليسه هاي ناشي از انجام عمليات برش

گيره و الله كن

براي ثابت نمودن لوله و ايجاد الله روي دهانه
لوله

گشادكن

بهمنظور گشاد نمودن سرلولههاي مسي (يك
سايز بزرگتر) استفاده ميشود.

شكل

گشادكن اهرمي              
لوله بُر

بريدن لوله هاي مسي

خم كن

خم كردن لوله ها تا زاويه  180درجه

فنر

سمبه گشادكن

خمكاري لوله ها

41

42

كپسول استيلن

گاز استيلن براي جوشكاري لوله هاي مسي
به كار برده مي شود.

كپسول اكسيژن

گاز اكسيژن براي اشتعال استيلن موردنياز
است.

سربك جوشكاري

براي انجام عمليات لحيم كاري نياز مي باشد
تا سوخت (استيلن) را به مقدار مشخص با
اكسيژن تركيب نمايد.

رگوالتور اكسيژن

كاهش فشار كپسول به 1ـ   1/5بار

رگوالتوراستيلن

كاهش فشار كپسول به 0/5ـ 0/7بار

روانساز

براي از بين بردن اكسيد فلزي و چربي از
سطح لوله و جاري شدن بهتر فلز پركننده

اكسترود

از اين دستگاه براي ساخت كلكتور انشعابي
استفاده مي شود.

پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای

شكل 22ـ لوازم الله و گشادكن لوله دستي
بحث کالسی

شكل 23ـ لوازم گشادكن لوله هيدروليك

به نظر شما در چه مواقعي از ابزار گشادكن لوله مسی استفاده مي گردد؟
اتصال الله اي FLARED JOINTS
مراحل انجام عمليات ايجاد اتصال الله اي

بحث کالسی

1
2

ترتيب مراحل انجام عمليات ايجاد اتصال الله اي لوله مسي را با شماره مشخص كنيد.
به چه نكاتي بايد در حين انجام کار توجه شود؟
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نکته

در صورت پارگي بخش الله شده بايد مجدد عمليات تكرار گردد و به هيچ وجه نمي توانيد از مواد آب بندي
براي ترميم آن استفاده كنيد.

خمكاري لوله Pipe bending
مراحل انجام عمليات خمكاري لوله مسي

بحث کالسی
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به تصوير روبه رو نگاه كنيد .علت تفاوت شعاع خم ها
در چيست؟

پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای

برابر نقشه كار زير خمكاري لوله مسي را انجام
دهيد.

تجهيزات

مواد مصرفي
نام وسيله

مقدار

نام وسيله

تعداد

لوله مسي DN8

 1متر

فنر خم كن

 1عدد

خم كن اهرمي

 1عدد

لوله بر مسي

 1عدد

300

300
B

A

A

90°

300
90°

D

C
600

TUBE
CUTTER
REAMING
TOOL

دستوركار:
1
2

براساس نقشه كار اندازه لوله موردنظر را برش بزنيد.
محل برش را برقو بزنيد.

3

خم ها را توسط فنر و دستگاه خم كن برابر اندازه ها انجام دهيد.

BURR
EDGE

X

300
"4

0
0°

LENGTH MARK

90°

کارکارگاهی

خمكاري لوله مسي با فنر و دستگاه خم كن

180°

LEFT

DIRECTION OF
Y BEND
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بحث کالسی

پس از انجام خم چه تفاوتي بين اين دو كار مشاهده مي كنيد؟
نکته:
 1هرگز لوله هاي مسي را بدون ابزار خم كن مناسب
خم نكنيد.
 2در خمكاري به جهت خم لوله توجه كنيد.
 3ضايعات حاصل از عمليات برش كاري را در
محيط زيست رها نكنيد.

کارکارگاهی

اتصال فيتينگي الله اي لوله مسي

با توجه به نقشه كار زير اتصال لوله مسي با اتصال فيتينگي را انجام دهيد.
150

مواد مصرفي

200

''U'' BEND
SUPPORT
CLAMP

200

دستوركار:
1
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2

برابر نقشه كار لوله را برش بزنيد.
محل برش را برقو بزنيد.

3

به وسيله خم كن مناسب خم لوله را انجام دهيد.

نام وسيله

تجهيزات
نام وسيله

تعداد

مقدار

الله كن

 1دست

لوله مسي DN8

پيچ گوشتي

 1عدد

بست  8ميلي متر

 3عدد خمكن  8ميلي متر  1عدد

زانو برنجي مخروطي  2 DN8عدد

پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای

 4سرهاي لوله را توسط الله كن الله بزنيد ،براي اين منظور لوله را داخل گيره مخصوص با توجه به قطر
مورد نظر قرارداده به طوري كه لبه لوله  2تا  3ميلي متر باالتر از لبه گيره باشد.

5

مهره مربوط به اتصاالت را به وسيله دو عدد آچار محكم كنيد.

نکته:
 1در بخش هايي كه طول لوله كوتاه است قبل از برش ،خم لوله را انجام دهيد سپس لوله را برش بزنيد.
 2شكل بخش الله شده كام ً
ال مخروطي و بدون ضايعه خاص باشد.
 3پس از الله كردن كنترل كنيد تا پارگي يا تاخوردگي به وجود نيامده باشد.
 4قبل از الله كردن مهره اتصال را از آن عبور دهيد.
 5دقت كنيد در اتصاالت الله اي هر دوسر فيتينگ بايد به صورت مخروطي باشد.

6

ضايعات حاصل از كار را در بخش جمع آوري ضايعات دفع نماييد.
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اتصال لحيمي مويينگي SOLDERED JOINTS
کار کالسی

انواع شعله در جوشكاري با گاز اكسي استيلن را نام برده و مشخصات شعله در هر حالت را بيان كنيد.
در اتصال لحيمي مويينگي و عمليات جوشكاري با گاز اكسي استيلن عالوه بر كپسول اكسيژن ،استيلن و
تجهيزات ايمني نياز به يك سري تجهيزات خاص مي باشد كه در زير به آنها اشاره مي گردد.
مشعل های جوشکاری
وظیفه اختالط و هدایت مخلوط گازها را دارند .روی مشعل دو عدد شیر برای تنظیم جریان گازها وجود دارد
و سر مشعل به دسته متصل می شوند (شکل )24
مشعل جوشکاری از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است.
1

دسته

2

شیرها با دریچه های تنظیم گاز

3

محفظۀ اختالط

4

افشانک یا نازل

شکل 24ـ مشعل اکسی گاز

بعضی کارخانه های سازنده سرمشعل اعدادی را که نشان دهنده مصرف گاز استیلن برحسب لیتر در ساعت
است روی سر مشعل حک می کنند (مث ً
ال شماره  ١٠٠یعنی در هر ساعت  ١٠٠لیتر گاز مصرف می شود)،
برخی دیگر ضخامت های فلز مورد جوشکاری را روی آن حک می کنند.
مشعل های جوشکاری دو دسته اند
ب) فشار ضعیف یا انژکتوری
الف) فشار قوی یا برابر
در مشعل های فشار برابر ،گاز اکسیژن و استیلن با فشار مساوی وارد محفظه اختالط شده و باهم مخلوط
می شوند و در سرمشعل با جرقه فندک جوشکاری روشن شده و شعله متمرکز ایجاد می کنند .در گذشته این
مشعل در جوشکاری مورد استفاده بوده است( .شکل )25
جنس مشعل ها ممکن است از فلزات مختلف مثل برنج ،آلومینیم یا فوالد زنگ نزن باشد.
شیر گاز

سرمشعل

اکسیژن
استیلن گاز سوختنی
مخلوط گاز اکسیژن و گاز سوختنی

دسته مشعل
شکل 25ـ شماتیک مشعل جوشکاری اکسی استیلن
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پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای

مشعل های فشار ضعیف یا انژکتوری :در این مشعل ها گاز سوختنی و اکسیژن به وسیله انژکتور باهم
مخلوط می شوند و فشار گاز سوختنی کم و فشار اکسیژن بیشتر است .امروزه این نوع مشعل ها بیشتر مورد
استفاده قرار می گیرد .عمل مخلوط شدن گاز اکسیژن با گاز سوختنی در سر مشعل انجام می شود .انژکتور
دارای سوراخ ریزی در وسط بوده که اطراف آن روزنه هایی به شکل تاج دایره تعبیه شده است .مزیت اصلی
مشعل فشار ضعیف یا انژکتوری این است که می توان از فشار کم استیلن استفاده کرد .اندازه سرمشعل و
ضخامت فلزی که جوشکاری می شود ،در فشار استیلن تأثیری ندارد.
پوسته مشعل
محل اتصال
شیلنگ اکسیژن

محل اتصال سرمشعل
به دسته مشعل

شیر اکسیژن
دسته

مهره اتصال

نازل
انژکتوری

شیر گاز
سوختنی

محل اتصال
گاز سوختنی

لوله مخلوط گازها

نازل
مخلوط کننده

سرمشعل

سرمشعل

شکل 26ـ برش دست مشعل و سرمشعل جوشکاری
بحث کالسی

بهنظرشما آيا با مشعلهاي جوشكاري ميتوان ورقهاي با ضخامت  3ميليمتر به باال را برش داد .چرا؟
همراه هر دسته مشعل چند سرمشعل جوشکاری با
شماره های مختلف وجود دارد ،سرمشعل ها دارای
شماره هایی هستند که روی سرمشعل حک می شود
و معموالً استاندارد خاصی ندارد و با توجه به ضخامت
ورق با میزان مصرف گازها در ساعت شماره گذاری
شده اند.
شکل 27ـ سرمشعل های مخصوص جوشکاری

جدول انتخاب مشعل با توجه به ضخامت ورق
مصرف استیلن (لیتر در ساعت)

ضخامت ورق (میلی متر)

شمارۀ مشعل (میلی متر)

150

1

٢ـ١

300

 ٢تا ٤

٤ـ٢

٥٠٠

 ٤تا ٦

٦ـ٤
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کار کالسی

در زير تجهيزات مورد نياز براي انجام عمل جوشكاري آورده شده است نام و كاربرد هر يك را در جدول
وارد كنيد.
نام وسيله

نکته

شكل

كاربرد

با توجه به نوع کار از عینک با شیشه های مختلف استفاده می شود.
جدول شیشه عینک و ماسک جوشکاری برای کارهای مختلف
شماره شیشه
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مورد استفاده

درصد پرتوهای عبوری از شیشه
نور مرئی

مادون قرمز

ماوراء بنفش

٢

انعکاس نور شدید و گرم کاری

28

0/87

10/75

3

لحیم نرم با شعله

16

0/43

10/35

4

لحیم سخت با شعلۀ استیلن

6/5

هیچ

0/097

٥

جوشکاری و برشکاری سبک استیلن

2

هیچ

0/046

٦

استاندارد جوشکاری استیلن

0/8

هیچ

هیچ

پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای

ایمنی در جوشکاری با شعلۀ اکسی استیلن
اجرای قواعد و مقررات حفاظت فنی و ایجاد شرایط ایمن در کار یکی از مهمترین و
اساسیترین موضوعی است که هرشخص باید قبل از شروع کار با آن آشنا بوده و با
مطالعه و بررسی همهجانبه محیط شروع به کار نماید.
در کارگاه جوشکاری یک گاز سوختنی و گاز اکسیژن در کنار هم قرار دارند .کمترین
بی توجهی آتش سوزی و انفجار را موجب می شود.

توجه!
اول ایمنی بعد کار

ایمنی فردی

تجهیزات فردی زیر در هنگام جوشکاری با شعله اکسی استیلن استفاده می شود( .شکل )28
لباس کار
شلوار کار
پیش بند چرمی
دستکش چرمی
کفش چرمی
پابند
عینک جوشکاری و تجهیزات کاله ایمنی
فاکتورهای مؤثر بر جوشکاری با شعله اکسی استیلن

شکل 28ـ لباس ایمنی جوش گاز

اندازه سرمشعل :اندازه سرمشعل با توجه به عرض جوش و عمق نفوذ انتخاب می شود.
سایز کمتر از حد سرمشعل نسبت به ضخامت ورق

راندمان پایین ،ذوب و نفوذ ناقص

سایز بیشتر از حد سرمشعل نسبت به ضخامت ورق

ناپایداری شعله ،قطع و وصل شدن شعله و پاشش مذاب

زاویه مشعل جوشکاری

45°

زاویه مشعل نسبت به قطعه کار ،در سرعت ذوب و اندازه حوضچه مذاب تأثیر مستقیم دارد .زاویه ایده آل ٤٥
درجه می باشد .شکل های ( 29و )30

m

45°

45°

6m

3-

شکل 29ـ زاویه ایده آل مشعل جوش  ٤٥درجه

شکل 30ـ جهت پیشروی و زاویه مشعل جوشکاری
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با افزایش زاویه به سمت زاویه  ٩٠درجه ،نرخ گرمادهی افزایش می یابد و با کاهش زاویه به سمت صفردرجه،
نرخ گرمادهی کاهش می یابد.
فاصله بین مخروط داخلی و قطعه کار باید  ٣تا  ٦میلی متر باشد.
نکته

با افزایش این اندازه ،نرخ گرمادهی کاهش می یابد( .شکل  )25و اگر این فاصله خیلی کم شود احتمال
مسدود شدن نازل ،پاشش زیاد و خطر پس زدن شعله وجود دارد.

قطر سیم جوش
قطر سیم جوش و حرکات دستی مشعل می تواند مشخصات مهره جوش را کنترل کند .همان طور که سرمشعل
با توجه به ضخامت قطعه کار تعیین می شود قطر سیم جوش نیز تابع ضخامت ورق مورد جوشکاری می باشد.
چگونه سیم جوش مناسب برای جوشکاری انتخاب کنیم؟
قطر سیم جوش تابع ضخامت ورق می باشد و قطر آن را به اندازه یک میلی متر بیشتر از نصف ضخامت ورق
درنظر می گیرند .به عبارت دیگر خواهیم داشت:
t
+1mm
2

در این رابطه  dقطر مفتول (سیم جوش) و  tضخامت ورق برحسب میلی متر است.
کارکارگاهی

هدايت حوضچه مذاب

برابر دستور كار حوضچه مذاب را روي ورق فوالدي  st 37تشكيل دهيد.
مواد مصرفي
نام وسيله
ورق فوالدي st 37

120×٧٥×١mm
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تجهيزات
مقدار

نام وسيله

تعداد

1عدد

عينك جوشكاري

 1عدد

انبردست

 1عدد

گونيا

 1عدد

سوزن خط كش

 1عدد

=d
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دستوركار:
 1سطح ورق را از چربي و اكسيد فلزي پاك نماييد.
 2برابر نقشه سطح ورق را خط كشي و سنبه زني نماييد.
 3سربك مناسب براي انجام اين كار شماره  2يا  3مي باشد.
 4فشار كپسول گاز و استيلن را تنظيم كنيد .فشارداخل كپسول اكسيژن  150 barو كپسول استيلن
 ،15 barفشارخروجي كپسول اكسيژن 1/5 barـ   1وكپسول استيلن 0/7 barـ   0/5مي باشد.
 5ابتدا شير استيلن سربك جوشكاري را باز و توسط فندك روشن نماييد سپس شير اكسيژن را كمي باز
كنيد تا يك شعله خنثي را ايجاد نماييد.
 6شعله را در محل خط كشي قرار داده و حوضچه مذاب را تشكيل و پيشروي نماييد.
 7حركت سربك به صورت دواير ممتد مي باشد.
 8پس از اتمام كار شير كپسول ها را بسته و دسته سربك را در محل خود قرار دهيد.

نقشه كار هدايت حوضچه مذاب

نکته:
 1جلو و پشت درهای خروجی اضطراری مانعی نباشد.
 2محل نصب کپسولهای آتشنشانی و شیلنگهای آب و ظرف شن مخصوص آتشنشانی را بهخاطر بسپارید.
 3قبل از روشن کردن مشعل اطراف محل کار را از مواد سوختنی پاک نمایید.
 4از جوشکاری سطوح رنگ شده خودداری نمایید چون امکان آتش سوزی وجود دارد.
 5وجود سیم های سیار برق در کنار شیلنگ های گاز خطرساز است.
 6در هنگام آتش سوزی شیرفلکه گازها را بسته و مواد قابل اشتعال را از محل دور کنید.
 7در صورت گرفتگي سربك توسط فيلر مخصوص آن را تميز كنيد.
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تکنیک انجام کار
شعله را در ابتدا بین دو خط سنبه نشان زده شده
تحت زاویه ٧٠ـ ٦٠درجه به کار نزدیک کنید به
صورتی که فاصله نوک مشعل تا قطعه کار  ٣تا
 ٥میلی متر باشد.

DIRECTION
OF WELDING
CENTER LINE OF WELD
PATH OF FLAME

DIRECTION
OF WELDING
CENTER LINE OF WELD
PATH OF FLAME

DIRECTION
OF WELDING
CENTER LINE OF WELD
PATH OF FLAME

شکل الگوهای حرکتی مشعل
کارکارگاهی

جوش سر به سر

برابر دستور كار پس از تشكيل حوضچه مذاب توسط سيم جوش سر به سر را انجام دهيد.
مواد مصرفي
نام وسيله
ورق فوالدي ١٠٠×٢٥×٢mm
سيم جوش

تجهيزات
مقدار

نام وسيله

2عدد انبردست
1عدد تجهيزات ايمني (عينك ،دستكش ،پيش بند و)...

تعداد
1عدد
يك سري

دستوركار:
 1سطح ورق را از چربي و اكسيد فلزي پاك نماييد.
 2مراحل تنظيم شعله را مانند كار قبل انجام دهيد.
 3ورق هاي فوالدي را به موازات هم روي ميز كار قرار دهيد.
 4به فواصل حدود  ٥٠ mmدر امتداد درز جوش خال جوش
بزنيد.
°
°
 5زاويه مشعل  ٤٥ـ  ٣٠نسبت به سطح ورق انتخاب كنيد ،به
طوري كه نوك آن به سمت امتداد درز باشد.
 6از سمت چپ به راست شروع به جوشكاري نماييد .حوضچه مذاب را تشكيل و سيم جوش را به داخل
حوضچه فرو ببريد .زاويه سيم جوش نسبت به سطح كار  20 °ـ  1٠ °خواهد بود.
 7در پايان جوشكاري شيركپسول ها را بسته و محيط كار و ميزكار را تميز نماييد.
نكته :باقي مانده سيم جوش را در محفظه بازيابي قرار دهيد.
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لحیم کاری سخت Brazing

فرایندی که فلزات توسط ذوب فلز پرکننده در دمای باالی  450درجه سلسیوس به همدیگر پیوند داده
می شوند .در این فرایند دمای ذوب فلز پایه بیشتر از گرمای ایجاد شده است و به عبارتی فلز پایه در این فرایند
ذوب نمی شود .فلز پرکننده در این فرایند معموالً آلیاژهای نقره ،آلومینیم ،طال ،مس ،کبالت و نیکل می باشد.
در لحیم کاری سخت پنج پارامتر طرح اتصال ،فلز پایه ،فلز پرکننده ،منبع گرمایی ،نوع اتمسفر بسیار مهم
است و باید مورد توجه قرار بگیرد.
روش اعمال گرما

نوع محافظت

فرايند

شعله

فالكس

جوشكاري اكسي استيلن

اصول فرایند لحيم كاري سخت
سطح عاری از رنگ و چربی
اضافه کردن روانساز
گرم کردن محل اتصال
به کارگیری هم زمان فلز پرکننده و روانساز
فلز پركننده در اين فرايند مي تواند يكي از گروه هاي زير باشد:

مواد لحیمی

سخت ویژه Ag

  Ag 85ـ L

Ag ≈ 85
بقیه Mn

 960فوالد ،نیکل ،آلیاژهای نیکل

  Ag 72ـ L

Ag ≈ 72
بقیه Cu

 780مس ،آلیاژهای مس و نیکل

  Ag 27ـ L

Ag ≈ 27, Cu ≈ 38
و Mn ≈ 10
 ≈ 22بقیه Zn

 840فلز سخت ،روی ،فوالد ،مواد خام تنگستن و مولیبدن

روانساز ()f lux

ماده ای که برای انحالل اکسید و سایر عناصر نامناسب باقی مانده در سطح قطعه و
جلوگیری از اکسید شدن عمل می کند فالکس یا روانساز نام دارد .روانساز هم فلز
پرکننده و هم قطعه مورد اتصال را هنگام عملیات جوشكاري تمیز نگه مي دارد.
جدول فالکسهای مورد استفاده در لحیم کاری سخت و زردجوش را نشان میدهد.
شكل 31ـ روانساز
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جدول نام و مشخصات فالکس ها در لحیم سخت
نام

نام روان ساز

فرمول شیمیایی

١

براکس

 10H2Oو Na2B407

٢

کلریدسدیم

NaCl

٣

کلرید پتاسیم

KCl

٤

کربنات پتاسیم

K2CO3

٥

اسید بوریک

H3BO3

٦

کلرید آمونیم

NH4Cl

روش اتصال لوله هاي هم قطر
براي اين منظور از ابزار گشادكن لوله به روش زير استفاده مي شود.
مراحل انجام عمليات گشادكردن لوله مسي
بحث کالسی

کارکارگاهی

گشادكردنلوله مسي را

ترتيب مراحل انجام عمليات
با شماره مشخص كنيد.

باتوجه به نقشه كار اتصال لحيمي مويينگي لوله مسي را انجام دهيد.
مواد مصرفي
نام وسيله
لوله مسي DN 12

سيم جوش نقره

تجهيزات
نام وسيله

مقدار
10سانتي متر سنباده نرم
1عدد

 1ورق

برقو

 1عدد

روانساز

 50گرم

گيره و سنبه گشادكن

يك دست

تجهيزات ايمني جوشكاري (عينك ،پيش بند،كفش و)...
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تعداد

 1سري

پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای

اتصال نقره جوش

دستوركار:
 1با استفاده از لوله بر دوتكه لوله مسي به قطر  8ميلي متر و طول
  50ميلي متر را برش بزنيد.
 2با استفاده از برقو پليسه ايجاد شده در محل برش را بگيريد.
3

محل جوش لوله را از اكسيد و چربي يا هرنوع آلودگي پاك نماييد.

 4يك سر لوله مسي را در گيره مخصوص قرار داده به طوري كه سر لوله كمي بيش از  8ميلي متر بيرون
باشد.
 5به وسيله گشادكن لوله مسي يك سر از لوله ها را گشاد نماييد.

6
7

دستگاه جوش را آماده و سربك را روشن نماييد.
با استفاده از مفتول نقره اتصال لحيمي را انجام دهيد.

57

نکته

کارکارگاهی

 1دقت كنيد در هنگام جوشكاري مواد آتش گير در محل نباشد.
 2تجهيزات اطفاء حريق در محل وجود داشته باشد.
 3استفاده از تجهيزات ايمني جوشكاري با گاز الزامي است.
 4استفاده از مواد مصرفي به قدر كفايت انجام پذيرد و از ريخت و پاش
پرهيز كنيد.
 5استفاده از لوله هاي ل ِهيده يا خش دار مجاز نيست.
 6فالكس مورد استفاده متناسب با سيم جوش و جنس قطعه باشد.

مدار لوله كشي لوله مسي با اتصال الله اي و لحيمي مويينگي
با توجه به نقشه كار جدول تجهيزات و مواد مصرفي
را تكميل و به هنرآموز ارائه دهيد و سپس برابر
دستوركار زير اتصال مدار لوله كشي را انجام دهيد.
دستوركار:

مواد مصرفي
نام وسيله

تجهيزات
نام وسيله

مقدار

تعداد

 1ابتدا اندازه لوله را از روي نقشه برداشته و برش
بزنيد.
 2توسط دستگاه خمكن لوله را  90درجه خم كنيد.
 3محل هاي جوش را از اكسيد و چربي پاك نماييد.
 4توسط سيم جوش نقره اتصاالت جوشي برابر اصول جوشكاري به يكديگر متصل كنيد.
 5سرهاي مربوط به اتصال فيتينگي را الله كنيد ،توجه داشته باشيد كه قبل از الله كردن مهره را از لوله
عبور دهيد.
 6مهره اتصال فيتينگي را به وسيله دو عدد آچار محكم نماييد.
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توجه

تصوير زیر روش صحيح حمل و جابهجايي كپسول را نشان ميدهد.

تعمیر كولرگازي
براي انجام عمليات تعمير بايد ابتدا عيب موردنظر را مشخص و سپس برابر دستورالعمل رفع عيب نمود .در
كولرهاي پنجرهاي در بخش مكانيكي ممكن است اجزايي چون پروانه فن ،دمپر ،روغن ،مبرد و در بخش
الكتريكي الكتروموتورفن ،كمپرسور ،كليدسلكتوري يا كنترل پنل ،ترموستات نياز به تعمير يا تعويض پيدا نمايند.
کارکارگاهی

تعويض فن كندانسر واواپراتور
با توجه به دستوركار زير فن كندانسر
و اواپراتور يك دستگاه كولرپنجره اي را
تعويض نماييد.
دستوركار:

تجهيزات
نام وسيله
كولر پنجره اي

تعداد

نام وسيله

تعداد

 1عدد آچاربوكس   6ـ  18ميلي متر  1دست كامل

پيچ گوشتي

 1عدد

دم باريك

 1عدد

لباس كار و دستكش

 1دست

 1شاسي كولر را از بدنه اصلي خارج كنيد.
 2مهره مركزي فن كندانسر را باز و سپس پروانه معيوب را از محل خود خارج كنيد.
 3پروانه سالم را در محل قرار داده و مهره آن را محكم نماييد.
 4مهره مركزي فن اواپراتور را باز و فن را از محل خود خارج نماييد.
 5فن سالم را در محل خود قرار داده و مهره آن را محكم نماييد.
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کارکارگاهی

تعويض دمپر هوا
تجهيزات
نام وسيله

تعداد

نام وسيله

تعداد

كولر پنجره اي

1عدد

آچاربوكس   6ـ  18ميلي متر

 1دست كامل

پيچ گوشتي

1عدد

لباس كار و دستكش

 1دست

دم باريك

1عدد

فازمتر

 1عدد

دستوركار:
هرکدام از پره های کولر پنجره ای از دو طرف دارای خار می باشد که با اعمال مقدار کمی فشار از محل خود
خارج می شود باید دقت نمود که این فشار خیلی زیاد نباشد تا مورد شکستگی واقع نشود.

نکته
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دقت كنيد به هنگام تعمیر به قطعات پالستیکی نيروي اضافي وارد نشود تا باعث شكستن قطعه نگردد.

پودمان ا ّول :نصب و راهاندازی کولرگازی پنجرهای
کارکارگاهی

تعويض الكتروموتور فن
تجهيزات
نام وسيله

تعداد

نام وسيله

تعداد

كولر پنجره اي

1عدد

آچاربوكس   6ـ  18ميلي متر

 1دست كامل

پيچ گوشتي

1عدد

لباس كار و دستكش

 1دست

دم باريك

1عدد

فازمتر

 1عدد

دستوركار:
 1از عدم اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید.
 2دستگاه را از محل نصب با دقت خارج نمایید.
 3پیچ های بدنه را باز نمایید و آن را جدا نمایید.
 4پیچ اتصال پروانه به شفت موتور فن را باز نمایید.
 5پین اتصال پروانه فن به موتور فن را جدا نمایید( .در موتور فن دو شفت هر دو فن را جدا نمایید)
 6بدنۀ موتور فن را از قاب نگه دارندۀ آن جدا نمایید.
 7کانکتور موتور فن را از برد فرمان جدا نمایید.
 8قطعه را جدا نمایید.
 9پروانه ها را به موتور فن جدید متصل نموده ،پین های اتصال را جا بزنید سپس پیچ های اتصال پروانه ها
به موتور فن را ببندید.
نکته

دقت نمایید که پروانه ها به شفت محکم متصل شوند و همچنین پروانه ها به نسبت موتور فن تراز شده
باشند تا در حین چرخش به بدنه برخورد ننمایند.
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کارکارگاهی

تعويض كليد سلكتوري يا كنترل پنل
تجهيزات
نام وسيله

تعداد

نام وسيله

تعداد

كولر پنجره اي

1عدد

آچاربوكس   6ـ  18ميلي متر

 1دست كامل

پيچ گوشتي

1عدد

لباس كار و دستكش

 1دست

دم باريك

1عدد

فازمتر

 1عدد

دستوركار:
 1از عدم اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید.
 2قاب محافظ کنترل پنل را باز نمایید.
 3فیش سر سیم را از روی کنترل پنل جدا کنید.
 4محور را با باز کردن مهره برنجی از ولوم جدا نمایید (اتصال فیتینگ).
قطعه جدید را به همین روش جاگذاری نمایید.
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کارکارگاهی

تعويض ترموستات
تجهيزات
نام وسيله

تعداد

نام وسيله

تعداد

كولر پنجره اي

1عدد

آچاربوكس   6ـ  18ميلي متر

 1دست كامل

پيچ گوشتي

1عدد

لباس كار و دستكش

 1دست

دم باريك

1عدد

فازمتر

1عدد

دستوركار:
1
2
3
4

از عدم اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید.
قاب محافظ کنترل پنل را باز نمایید.
ترموستات را جدا نمایید.
قطعه جدید را جاگذاری نمایید.
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ارزشيابي شايستگي نصب و راه اندازي كولرگازي پنجره اي
شرح کار:
تعیین محل نصب
آماده سازی محل نصب
نصب کولر گازی

راه اندازی و تنظیم کولر گازی
عیب یابی و تعمیر کولر گازی
آموزش مشتری

استاندارد عملكرد:
نصب و راه اندازی کولر گازی پنجره ای برابر اصول فنی و ایمنی و دستورالعمل کارخانه سازنده
شاخص ها:
ـ محاسبه ظرفیت ـ انتخاب دستگاه ـ تعیین محل نصب
ـ بریدن شیشه ـ نصب فریم ـ ساختن محل نصب کولر در دیوار
ـ حمل دستگاه ـ استقرار ـ عایق بندی دور دستگاه ـ نصب لوله درین کابل کشی
ـ روشن کردن دستگاه تنظیم دما ـ تنظیم دورفن ـ اندازه گیری شدت جریان
ـ عیب یابی ـ رفع عیب تعویض قطعه ـ شارژ ـ لحیم کاری سخت
ـ آموزش تنظیم دما ـ تنظیم سرعت ـ شست وشوی فیلترها ـ نکات ایمنی
شرايط انجام كار:
کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد  12 × 8متر داراي تهويه كافي ،محلی برای نصب و استقرار کولر گازی پنجره ای ،کولر آماده به کار ،کولر گازی
که بتوان روی آن عیب گذاشت و همچنین آن را شارژ نمود ،جدول عیب یابی
زمان 6 :ساعت
ابزار و تجهيزات:
کولر گازی پنجرهای آماده به کار ـ کولر گازی پنجرهای که روی آن عیب گذاشته شود ـ کپسول گاز فریون ـ پمپ وکیوم ـ دستگاه ریکاوری ـ
نشت یاب الکترونیکی ـ آوومتر ـ مانیفولد ـ ترازو ـ رکتیفایر ـ دریل ـ مته ـ نبشی ـ رول پالک ـ پیچ ـ مجموعه جوش نقره و...
معیار شایستگی
مرحله کار

ردیف
1

تعیین ظرفیت و محل نصب

1

2

آماده سازی محل نصب

1

3

نصب کولر گازی

2

4

راه اندازی و تنظیم کولر گازی

2

5

عیب یابی و تعمیر کولر گازی

2

6

آموزش مشتری

1

شایستگی های غيرفني ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيست محيطي و نگرش:
1ـ دقت و امانت در کار
2ـ به کارگیری لباس كار ،دستکش و كفش ايمني ،نردبان دوپايه
3ـ عدم تخلیه گاز  R22در جو
4ـ اخالق حرفه ای درست کاری و کسب حالل
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی از 3

2

نمره هنرجو

*

