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واحد یادگیری 6
تعمیر سردکننده های تبخیری

مقدمه

سیستم های خنک کننده تبخیری به دلیل مزایای زیادی که دارند از دیر باز مورد توجه قرار گرفته اند .پایین
بودن هزینه های اولیه جهت نصب و راه اندازی ،کم بودن هزینه در طی دوره استفاده ،نگهداری آسان و ارزان
و تأمین هوای تازه در ساختمان از جمله مهم ترین مزایای اینگونه سیستم ها می باشد .مصرف آب نسبتاً زیاد
و عدم امکان استفاده از این سیستم ها در اقلیم های مرطوب از جمله معایب سیستم های تبخیری است .در
این پودمان عالوه بر آشنایی با اصول سرمایش تبخیری و معرفی انواع سیستم های خنک کننده تبخیری به
تعمیر و عیب یابی آنها پرداخته خواهد شد.
با توجه به اینکه سیال اصلی در این سیکل ها آب می باشد ،به دلیل شرایط کارکرد و همچنین وجود امالح در
آب ،نیاز به نگهداری و تعمیر به صورت مستمر در سیستم های سرمایش تبخیری وجود دارد.

استاندارد عملکرد

عیب یابی و تعمیر سردکننده های تبخیری اعم از مکانیکی و الکتریکی برابر اصول فنی و ایمنی

پیش نیاز و یادآوری
ـ فیزیک و شیمی
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انواع عملکرد دستگاه های سردکننده تبخیری
بحث کالسی

نکته

آیا سیستمهای سرمایش تبخیری در همه اقلیمهای آب و هوایی دارای راندمان یکسان میباشند؟ توضیح دهید.
راندمان سیستم های سرمایش تبخیری از رابطۀ زیر به دست می آید:
Tdb − T1
×100
Tdb − Twb

 :Eراندمان دستگاه بر حسب درصد می باشد.
 :Tdbدمای خشک هوای ورودی به دستگاه
 :T1دمای خشک هوای خروجی از دستگاه
 :Twbدمای مرطوب هوای ورودی به دستگاه
 = T1دمای خشک خروجی

دستگاه سرمایش تبخیری

E
=

 =Tdbدمای خشک
ورودی (محیط)
 =Twbدمای مرطوب
ورودی (محیط)

مثال :کولر آبی در شهر کرج با مشخصات زیر موجود است ،راندمان آن را بیابید.
T1 =25°C

دستگاه سرمایش تبخیری

Tdb =36°C
Twb =18°C

36 − 25
×100
= 61 %
36 − 18

=
E

راندمان کولرآبی با پوشال تازه در شرایط مطلوب  80درصد و راندمان ایرواشر  90درصد در نظر گرفته میشود.
پرسش کالسی

بحث کالسی

چنانچه راندمان کولر آبی را  80درصد در نظر بگیریم ،برای شهر محل زندگی خود با توجه به شرایط
آبوهوایی و دمای خشک و دمای مرطوب ،محاسبه کنید که این سیستم حداقل دمای خشک داخل را به
چه مقدار میتواند برساند؟
چرا زمانی که پوست انسان خیس است شما احساس سرما می کنید؟
چرا بدن انسان در مجاورت گرمای محیط عرق می کند؟
آب داخل کوزه های سفالی چگونه خنک می ماند؟
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کار کالسی

کدام یک از تجهیزات زیر را می شناسید؟
آیا می توانید عملکرد آنها را توضیح دهید؟

کولر آبی قطره ای
کولر تبخیری با پد صلب (سلولزی)

فعال

اگر تبخیر آب در تماس مستقیم با هوا رخ دهد.

کولر دارای پرتاب آب
کولر با بستر چرخان
زنت

سرمایش تبخیری
مستقیم
سرمایش تبخیری

سامانه پرده آبی

غیرفعال

اگر تبخیر آب در تماس مستقیم با هوا رخ ندهد.

سرمایش با حفره خنککننده و دودکش خورشیدی
بادگیر با سرمایش تبخیری
بادگیر با سطوح خیس شونده

سرمایش تبخیری
غیرمستقیم
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ایرواشر

اگر هوای خنکشونده در تماس مستقیم با فرایند تبخیر آب نباشد

سیستم های برج خنک کن  /کویل
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سیستم های سرمایش تبخیری به سه گروه اصلی مستقیم ،غیرمستقیم و ترکیبی دسته بندی می شوند.
سرمایش تبخیری مستقیم
در این روش در یک محفظه بسته ،هوا از روی یک بستر بزرگ آب عبور
داده میشود ،در اینصورت آب تبخیر شده و بخار آب وارد هوا میشود.
آب گرمای الزم برای تبخیر شدن را از هوا میگیرد بنابراین تماس
مستقیم آب و هوا باعث خنک شدن هوای ورودی محیط میگردد.
دمای هوایی که با روش تبخیری مستقیم خنک میشود را حداکثر
میتوان تا دمای مرطوب آن هوا پایین آورد.

هوای سرد

هوای گرم

شکل 1ـ سرمایش مستقیم

سرمایش تبخیری غیرمستقیم
در اين روش دو نوع هوا وجود دارد .هوای گرم اولیه که از فضای
بیرون گرفته شده است .اين هوا بايد خنک شود و به محیط داخل
وارد شود .هوای ثانويه نیز هوای گرمی است که از محیط بیرون گرفته
شده است اما پس از خنک شدن از سیستم خارج میشود (به فضای
اتاق وارد نمیشود ).به اينصورت که هوای ثانويه به روش مستقیم
خنک میشود .سپس هوای گرم اولیه در مبدل حرارتی ،بدون تماس
مستقیم با هوای ثانويه خنکشده و سپس وارد فضای اتاق میگردد.
نمايی کلی از اين فرايند درشکل روبهرو نشان داده شده است.

خروج هوا
هوای گرم

هوای سرد

جریان هوای
اولیه
جریان هوای ثانویه

شکل 2ـ سرمایش غیرمستقیم
خروج هوا

سرمایش تبخیری ترکیبی
این روش ترکیبی از دو روش قبل میباشد .ابتدا هوای اولیه بهصورت
غیرمستقیم خنک شده و بار دیگر به روش مستقیم خنک میشود.
همانطور که گفته شد حداقل دمای قابل حصول روش مستقیم،
دمای مرطوب هوای ورودی است ،در واقع این روش با کاهش دمای
مرطوب هوا ،دمای خروجی از سیستم سرمایشی را کاهش میدهد.
Exhaust Air

هوای
سردتر

هوای
سرد

هوای گرم
جریان هوای
اولیه

جریان هوای ثانویه
شکل 3ـ سرمایش ترکیبی

Fresh - Cool - Clean Air

Cooling Coil

Fresh Air

شکل 4
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انواع سرمایش تبخیری مستقیم
سرمایش تبخیری مستقیم فعال
سیستمهای فعال (مکانیکی) هوا را از طریق یک فن بر روی پد یا غشاء خیس به جریان در میآورند .در ادامه به
دو نمونه سیستمهای فعال کولر آبی (در دو نوع قطره ای و کولر تبخیری با پد صلب) و ایرواشر اشاره خواهد شد.
کولر آبی (قطره ای) :بیشترین نوع سیستم تبخیری رایج در ایران ،این نوع کولر است (شکل .)5

اسپری آب

اسپری آب

موتور دمنده
فن دمنده
پوشش میانی مرطوب

پوشش میانی مرطوب
هوای گرم خارجی

هوای گرم خارجی
هوای سرد

پمپ سیرکوله
آب سرریز

آب ورودی

آب مخزن
هوای سرد داخلی

شیر شناور
داکت تهویه

شکل    5ـ اجزای کولر آبی

کاربرد :معموالً انواع کوچک آن برای خنک کردن و تهويه ساختمانهای مسکونی ،دفاتر کار و فروشگاههای
کوچک و انواع بزرگ آنها برای سرمايش و تهويه فروشگاههای بزرگ ،مکانهای صنعتی ،مدارس ،مساجد و
ورزشگاهها مورد استفاده قرار میگیرند .اين کولرها میتوانند مستقیماً به پنجره متصل شده باشند که در اين
صورت نیاز به استفاده از کانال نیست.

کولرهاي تبخیري با پد صلب :در اين کولرها از صفحات صلب و موج دار به عنوان بستر مرطوب استفاده
می شود .اين سطوح می توانند از جنس سلولز و فايبرگالس باشند .سوراخ های موجود بر روی بسترها در يک
امتداد نیستند تا اختالط آب و هوا تا حد امکان افزايش يابد .جريان هوا افقی و جريان آب عمودی است.
به طور کلی پدهای صلب موجب پیشرفت قابل مالحظه ای در صنعت سرمايش تبخیری شده اند و به شیوه های
مختلف از آنها در کاربردهای خاص ،مانند صنايع کشاورزی و دامداری استفاده می شود.

238

پودمان پنجم :نگهداری و تعمیر سیستم
سقف
الکتروموتور

ونتیالتور

کاور پد
سلولزی

پیشانی
جلوی بدنه
شکل   6ـ پد صلب سلولزی

پد سلولزی
تشتک
شکل   7ـ کولر با پد ُصلب

کولرهای دارای پرتاب آب :این کولرها شامل یک پرتاب کننده آب در قسمت سرمایش تبخیری و یک فن
هستند .معموالً این فن از نوع گریز از مرکز دارای پره های خم به جلو و دو دهانه ورودی هوا هستند که از
طریق تسمه توسط موتور چرخانده می شود( .شکل )8
قسمت دمنده

قسمت پاشش

جریان هوا

بستر تبخیری
بستر قطرهگیر

پرتابکننده آب

مخزن آب

شکل   8ـ کولر دارای پرتاب آب
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کولرهای با بستر چرخان :در این کولرها بستر تبخیری در اثر دوران در درون آب ،مرطوب و شسته
خواهد شد .این کولرها کمتر در ساختمان های مسکونی استفاده می شود و بیشتر در کارگاه ها ،کارخانه ها و
ساختمان های عمومی و فروشگاه ها به کار می روند (در واقع بیشتر کاربرد تجاری دارند) .عمر طوالنی ،هزینه
نگهداری پایین و ظرفیت های باال از جمله عواملی هستند که موجب ترجیح دادن آنها بر انواع دیگر کولرها
می شود .عیب اصلی این نوع کولرها ،هزینه اولیۀ باال و مصرف باالی انرژی فن ها می باشد (شکل .)9

موتور الکتریکی

موتور و دنده

روتور

محفظه روتور

مخزن آب

شیر تخلیه اتوماتیک
اتصال تخلیه

دمنده
شکل 9ـ کولر با بستر چرخان
بحث کالسی

1
2
3

پژوهش
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هوای خارج شده از کولر چگونه خنک می شود؟
چرا هوای خارج شده از کولر رطوبت بیشتری دارد؟
آیا می توان کولر را در یک فضای بسته مثل اتاق نصب کرد و سرمایش مطلوبی دریافت کرد؟ چرا؟

 1به چه مواردی در زمان راه اندازی کولر باید توجه کنیم؟
 2با توجه به عملکرد قطعات مختلف کولر ،چه مواردی برای طول عمر بیشتر قطعات آن باید رعایت شود؟
 3راندمان کولرهای آبی را در شرایط مختلف آب و هوایی بررسی کنید؟
 4دلیل باز گذاشتن یک خروجی هوای تازه در داخل ساختمانهایی که از کولر آبی استفاده میکنند ،چیست؟
 5اثرات کولر آبی در سالمتی انسان را بیان کنید؟
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زنت :یک دستگاه ایرانی است که مخترع آن مهندس مهدی بازرگان است .این دستگاه مخفف «زمستانی /نیمه/
تابستانی» است و از دو قسمت گرمايش و سرمايش توأم با تنظيم رطوبت ساخته شده است .سمت گرمايش آن
از يك كويل دو رديفه يا چهار رديفه تشكيل شده است و قسمت سرمايش آن از طريق سيستم پوشال و آب
افشان عمل مى كند (مانند كولر آبي) ،كه به سيستم لوله كشى آب شهرى متصل است .انتقال گرما يا سرما در
اين حالت بهطريقه اجبارى و توسط فن دستگاه صورت مى گيرد.
زنت از سری هواسازهای زمستانه و تابستانه هوای تازه است که در ظرفیت های مختلف تولید می شوند .نحوۀ
عملکرد این نوع هواسازها بسیار ساده می باشد .زنت می تواند دارای کانال برگشت هوا باشد و یا تماماً از هوای
تازه استفاده کند .زنت ها به دو دسته سیستم گرمایشی و سرمایشی تقسیم می شوند.

شکل   10ـ ساختمان زنت

دریچه و دمپر هوای تازه

دمپر هوای
برگشت باز

کویل آبگرم
L

فن
فضای خارج

MN 300mm

الف) سیستم گرمایشی در هواساز زنت :سیستم
گرمایشی در هواساز زنت سیستم گرمایشی غیرمستقیم
است .در این سیستم مقدار دلخواهی از هوای تازه که
مقدار آن توسط دمپرهای اتوماتیک هوای تازه کنترل
میشوند ،پس از عبور از کویلهای گرمایی با هوای
گرم داخل مخلوط شده و سپس توسط فن سانتریفوژ
دمنده هوای مطبوع در کانالهای توزیع هوا دمیده
میشود .هوای گرم حاصل کام ً
ال یکنواخت بوده و به
صورت کام ً
ال یکدست در محیط پراکنده میشود .هوای
مطبوع تولید شده در زنت ترکیبی از هوای تازه و هوای
داخل محیط میباشد از اینرو نسبت به سیستمهای
گرمایشی دیگر نظیر رادیاتورها برتری دارد .اضافه
کردن رطوبت در عملکرد زمستانی این دستگاه به
صورت کنترل شده و دلخواه میباشد.

شکل 11ـ دستگاه زنت

شکل 12ـ سیستم زنت در زمستان
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دمپر هوای
برگشت بسته
L

فن
فضای خارج

MN 300mm

ب) سیستم سرمایشی در هواساز زنت :سیستم
به کاربرده شده در باکس خنکسازی هواسازها از نوع
تبخیری میباشد .در زنتها سطح واسط تبخیری
(پدهای سلولزی) توسط آبریزهای هدایتکننده بهصورت
کام ً
ال یکنواخت خیس میگردد ،هوای  %100تازه بعد
از عبور از پد سلولزی دچار افت دما میشود ،عالوه بر
این میزان رطوبت هوا افزایش پیدا میکند .هوای مطبوع
توسط دهش فن سانتریفیوژ در کانالها جریان مییابد
و در محیط بهصورت کام ً
ال یکنواخت توزیع میگردد.

دریچه و دمپر هوای تازه باز

شکل 13ـ سیستم زنت در تابستان
کار کالسی

اجزای نام برده شده زیر را روی شکل با شماره نشان دهید.
اجزای دستگاه زنت:
    
 1فن
 3کویلهای آب گرم و یا کویلهای الکتریکی
 4دریچه های قابل تنظیم
 2فیلتر (اختیاری)

Supply Air

Winter Inlet

شکل 14ـ ساختمان زنت

Summer Inlet

Evaporative pads
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5

سیستم پوشال و آبفشان
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ایرواشر ( :)Air Washerاغلب سیستم های
سرمايش تبخیری گفته شده تنها به منظور سرمايش
طراحی شده اند .ولی نوع ديگری از سیستم های
تبخیری وجود دارند که عالوه بر تأمین سرمايش،
جهت کنترل رطوبت و تمیز کردن هوا به کار می رود.
برای کنترل دمای آب به منظور گرمايش ،سرمايش،
رطوبت زنی و فیلتراسیون ،ايرواشرها مورد استفاده
قرار می گیرند .هواشوی يا ايرواشر دستگاهي است که
براي خنک کردن و زدودن آلودگي هاي هوا به وسيله
پاشش پودر آب روي هواي عبوري به کار مي رود .ايرواشرها مي توانند به صورت يک دستگاه مستقل و يا
به عنوان جزیي از هواساز و ديگر سيستم هاي تهويه مطبوع مورد بهره برداري قرار گيرند.
کاربرد :ايرواشرها به ندرت در ساختمان های کوچک يا مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند چرا که بهترين
کاربرد آنها ،کنترل رطوبت فضای داخل و تمیزکاری هوا می باشد .در گذشته از آنها به عنوان سیستم های
سرمايش استفاده می شد ،اما با توسعه سیستم های ديگر ،استفاده از ايرواشرها پايه علمی و اقتصادی خود را
از دست داده است .امروزه ،قیمت ،وزن ،سر و صدا ،مصرف انرژی و هزينه های نگهداری باعث گرديده که از
آنها کمتر به عنوان تجهیزات تأمین آسايش انسان استفاده شود و بیشتر برای منظورهای خاص به کار می روند.
اين سیستم ها ،نه تنها گرد و خاک ،دوده ،پرز و ديگر ذرات جامد را در حین گرم يا سرد کردن هوا حذف
می کنند ،بلکه رنگ اسپری شده و اغلب بخارات بدون روغن و گاز و دودها را نیز فیلتر می کنند .از همین رو،
از آنها در بسیاری از بیمارستان ها ،کارخانه ها (به خصوص نساجی) ،خطوط شیمیايی ،نیروگاه ها ،آزمايشگاه ها
و چاپخانه ها استفاده می شود.

Floading ∅1″

Sopply Air

Fresh Air

شکل 15ـ ساختمان ایرواشر
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نحوه کارکرد :هواي گرم تابستان توسط فن ايرواشر به داخل دستگاه مکيده مي گردد .ايرواشرها با استفاده
از پمپ آب قوي و نازل هاي خود هوا را شست وشو داده و خنک مي کنند ،ذرات گرد و غبار و آلودگي هاي
موجود در هوا پس از برخورد با ذرات پودري آب که از نازل ها پاشيده شده اند ،از هوا زدوده شده و هواي
خنک و تميز از ايرواشر خارج مي شود .تبادل حرارتي هوا با ذرات آب و غبارگيري آن باعث خنک شدن هواي
خروجي از ايرواشر در تابستان مي شود.
اجزای ايرواشر:
 5نازل ها
 1بدنه
 8ديفيوزر (پخش کننده هوا)
 9کويل آب گرم
  
 6پمپ آب
  
 2الکتروموتور
 10تيغه هاي قطره گير
    7تشتک
 3فن
 4فيلترهاي تصفيه هوا
موتور و فن

افشانک های تزریق آب

دریچه هوای برگشتی





30 C
30 %rH

30 C
30 %rH

فیلتر

هوای ورودی

کویل آب گرم

شکل 16ـ اجزای داخلی ایرواشر
نکته

امروزه به دلیل استفاده هم زمان ایرواشر در تابستان و زمستان ،هنگام ساخت ایرواشر بعد از فیلترهای
آلومینیومی  Vشکل ،یک کوره با مشعل مستقیم و یا کویل های گرمایشی که به سیستم حرارت مرکزی
متصل است ،قرار می دهند .در این صورت به این دستگاه ها «  هواساز ـ ایرواشر» گفته می شود.

کوره یک دستگاه هواساز ـ ایرواشر
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کار کالسی

به کمک هنرآموز خود جدول زیر را کامل کنید.
اجزایی که در ایرواشر
احتیاج به سرویس دارند

وظیفه

شکل اجزا

فیلترهای آلومینیومی

کوره

یاتاقان

شناور

لرزه گیر

میل مهار

نازل
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در شکل زیر اجزای بخش رطوبت زنی یک دستگاه ایرواشر نشان داده شده است.
صفحات جدا کننده

آب فشان

ورود هوا

خروج هوا

آب تغذیه
پمپ
گرم کننده /سردکننده

شکل 17ـ اجزای بخش رطوبت زنی

نازل ها :لوله ها و نازل ها از جنس پلی پروپیلن می باشند .پمپ آب وظیفه رساندن آب با فشار باال به نازل ها
را دارد .این واحد مجهز به فلوتر و یک سوئیچ کنترل سطح نیز می باشد .نازل ها ممکن است به سه صورت
افقی ،عمودی و ترکیبی از آنها در ایرواشرها نصب شوند.

قطره گیر :1برای پیشگیری از پرتاب قطرات آب
در فضا از قطره گیر استفاده می شود.قسمت کویل،
مجهز به قطره گیرهای پلی پروپیلن (به صورت
دسته هایی از صفحات شکل داده شده) می باشد که
برحسب نیاز ،صفحات می توانند از جنس گالوانیزه یا
استنلس استیل باشند.

 Eliminatorـ1
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بحث کالسی

 1آیا سیستم های سرمایش تبخیری غیرمستقیم رطوبت هوا را باال می برند؟
 2بهترین محل نصب یک سیستم سرمایش تبخیری در کدام قسمت از ساختمان می باشد؟
 3شکل های زیر مربوط به دو سیستم تبخیری مستقیم و غیرمستقیم می باشد .با توجه به شکل عملکرد
آنها را مورد بحث قرار دهید.

تخلیه

هوای خنک

مستقیم

هوای سرد غیرمستقیم

جریان هوای
ثانویه

پژوهش

بحث کالسی

هوای گرم

هوای خنک

مستقیم

هوای گرم

جریان هوای
اولیه

تحقیق کنید آیا از فن های ملخی هم در سرمایش تبخیری استفاده می شود؟

جدول زیر را با توجه به ساختمان کولر ،زنت و ایرواشر پرکرده و در مورد شباهت ها و تفاوت های آن بحث
کنید.
نوع سیستم

فن

تیغه های
کویل سرد کویل گرم
قطره گیر

کانال هوای
برگشت

پمپ آب

فیلتر

پوشال

کولر آبی
زنت
ایرواشر
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سرمايش تبخیري غیرفعال
سیستم های غیرفعال دارای فن نیستند و جريان هوا در آنها يا به صورت طبیعی و يا از طريق ترکیب با
برخی سامانه های ديگر نظیر دودکش خورشیدی ،بادگیر ،ديوار تهويه شونده و ...تأمین می گردد .در اين نوع
سیستم ها معموالً بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز ،از منابع تجديدپذير تأمین می شود .در ادامه به چند
نمونه از اين سیستم ها اشاره می گردد.
سامانه پرده آبی :در سامانه مورد نظر ،آب از طريق لوله افقی فوقانی ،به صورت قطره قطره از ريسمان های
عمودی موازی (در سه رديف) جاری می گردد .چسبندگی آب به ريسمان ها موجب عدم پراکندگی آب هنگام
عبور جريان هوا می شود .اين سامانه به صورت پرده هایی بر سر مسیر جريان هوا قرار گرفته و هوايی که
از درون آن عبور کرده مرطوب و خنک شده ،آنگاه وارد فضای داخل ساختمان می گردد .ضروری است که
سامانه در مسیر جريان هوای غالب تابستانی منطقه مورد نظر قرار گیرد .براساس اين طرح ،شرايط آسايش
در اقلیم های گرم و خشک از طريق جريان هوا فراهم می گردد .آب جمع شده در منبع تحتانی توسط يک
پمپ بسیار کوچک که انرژی آن می تواند از طريق سامانه های فتوولتايیک خورشیدی تأمین گردد ،مجددا ً به
جريان می افتد.
فوايد سیستم:
 1سازگار با محیط زيست
 2ارزان
 3قابلیت استفاده در نمای ساختمان
 4قابلیت استفاده از انرژی تجديدپذير

header with outlets
water guide
filiaments
humid air

pump
reservior

سرمايش با حفره خنک کننده و دودکش خورشیدي :شماتیکی از سامانه مورد نظر در شکل نشان داده
شده است .اين سامانه از يک دودکش خورشیدی و حفره خنککننده تشکیل شده است .دودکش خورشیدی
از یک شیشه و یک دیوار جاذب که هوای گرم از میان آن باال میرود ،تشکیل شده است .در حفره خنککننده
آب در باالی ديوار پاشش میشود و يک اليه نازک از آب بر روی سطح ديوار ايجاد میشود که با عبور هوا از
روی ديواره هوا خنک میشود .هوای نزديک اليه آب دارای میانگین دمای آب پاشش شده است .در پايان فرايند
تبخیر آب به داخل ظرف سقوط کرده و بهوسیله پمپ کوچکی با مصرف انرژی کم دوباره به مخزنی که روی بام
است پمپ میشود .عملکرد سیستم به صورت زير است:
انرژی خورشید سبب گرم شدن هوای درون دودکش خورشیدی و ايجاد يک مکش طبیعی می شود ،که اين
مکش ،هوای کل سیستم که شامل دودکش خورشیدی ،اتاق و حفره خنک کننده است را مکش می کند.
دودکش باعث می شود هوا از حفره خنک کننده بر روی سطح آب گذر کرده و خنک شود و آن را حفره به
اتاق منتقل می کند.
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از مزايای اين سیستم می توان به موارد زير اشاره کرد:
 1سازگار با محیط زيست
 2مصرف انرژی کم
 3برای شدت تابش خورشید کم نیز مناسب است.
Solar Radiation
1

Warm Air
5

Ambient
Warm Air

Solar
Chimmey

Ab sorber
Plate

Spray Nozzle
Cooling Caving

4

Room

Insulation

3
Lce= 2.5m

Valve
Circulating Pupm
Drainage

Lr= 2.0m

2

Soth Wall

Cool and Humid Air

شکل 18ـ سرمایش با حفره خنک کننده و دودکش خورشیدی

سرمایش تبخیری غیرمستقیم
سیستم های برج خنک کن /کویل :ترکیب برج
خنک کن (یا هر نوع کولر تبخیری دیگر) با کویل های
هوا به آب ،نوعی از سیستم های سرمایش تبخیری
غیرمستقیم را به وجود می آورد .آب از حوضچه زیر
برج خنک کن به درون کویل تغذیه و از آنجا به هدر
توزیع برج برمی گردد.
با سایر ترکیبهای کولرهای تبخیری و مبدلهای
حرارتی نیز میتوان سرمایش تبخیری غیرمستقیم را
به وجود آورد.
پژوهش

آب ورودی
هوای
ورودی

هوای
خروجی

آب خروجی
شکل 19ـ سیستم های سرمایش تبخیری غیرمستقیم

از انواع سیستمهای سرمایش تبخیری مستقیم غیرفعال ،در مورد بادگیر با سرمایش تبخیری و بادگیر با
سطوح خیسشونده تحقیق کنید و نتیجه را به هنرآموز خود ارائه نمایید.
249

بحث کالسی

هر یک از دستگاه های کولر ،زنت و ایرواشر ممکن است بعد از مدتی از زمان راه اندازی با توجه به استهالک
قطعات و عوامل دیگر نیاز به تعمیر و یا تعویض قطعات داشته باشند .در جدول زیر ستون های مربوط به
عیب و رفع عیب قطعات را کامل کنید.
نام دستگاه (کولرآبی ـ زنت ـ ایرواشر)
نام قطعه

عیب

رفع عیب

یاتاقان

سفتی یا لقی

تعویض قطعه

پولی

تسمه

پوسیدگی تشتک دستگاه

میلۀ نگهدارندۀ فن

فن

پمپ آب

موتور کولر
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نام دستگاه (کولرآبی ـ زنت ـ ایرواشر)
نام قطعه

عیب

رفع عیب

شکل

موتور ایرواشر

فلکه

پمپ ایرواشر

صافی داخل مخزن ایرواشر

پولی و فلکه زنت و ایرواشر

قطره گیر

روغن کاری یاتاقان ها

با توجه به اینکه یاتاقانها در محیط مرطوب قرار دارند و در اثر ورود دوده ،گردوخاک به داخل کولر و تبخیر آب
داخل کولر که دارای امالح زیادی نیز میباشد ،روغن موجود در فضای بین یاتاقانها و محور پروانه ،خیلی سریع
کیفیت خود را از دست میدهد و رسوبهایی در اطراف یاتاقانها و محل تماس آنها با محور ایجاد میشود .برای
بهبود و باال بردن کیفیت هوادهی و خنککنندگی کولر آبی ،توصیه میشود در مدت استفاده و بهرهبرداری از
کولر در فصل تابستان حداقل  3بار یاتاقانهای کولر را با روغن مقاوم در مقابل رطوبت روغنکاری کنید.
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کارکارگاهی

روش تعویض میل محور و یاتاقان فن
مواد مصرفی
یاتاقان با سایز مناسب پولی

تجهیزات
آچار آلن

یک ست کامل

 1عدد

روغن یا گریس با توجه به نوع یاتاقان

فازمتر

یک عدد

میل محور

آچار بکس

یک ست کامل

کولر آبی یا ایرواشر یا زنت

یک دستگاه

پولی کش

 1عدد

دستورکار

 1فیوز مینیاتوری و کلید دستگاه را در وضعیت قطع قرار دهید.
 2تسمه را از روی پولی های دستگاه باز کنید.
 3پولی پروانه را از روی محور پروانه باز کنید.
 4به وسیلۀ آچار آلن پیچ نگه دارندۀ پولی به محور پروانه را شل کنید.
 5یک پولک فلزی که قطر آن کمی از قطر خارجی محور پروانه کوچک تر باشد را روی محور پروانه
بگذارید و با استفاده از پولی کش ،پولی را از محل آن بیرون بیاورید.
 6واشر پالستیکی که بین پولی پروانه و یاتاقان قرار دارد ،از روی محور بردارید.
 7به وسیلۀ آچار تخت یا آچار بکس مناسب پیچ و مهرۀ نگهدارندۀ یاتاقان معیوب را باز کنید.
 8یاتاقان معیوب را با دست بگیرید و از محور پروانه بیرون بیاورید.
 9بوشهای پالستیکی برای تنظیم و قرار گرفتن پروانه داخل کانال داخلی در روی محور استفاده شده است.
 10یاتاقان معیوب را تعویض کنید و یاتاقان سالم و مناسب را روی محور قرار داده و پیچ های نگهدارندۀ آن
را با مهره به وسیلۀ ابزار مناسب روی تکیه گاه یاتاقان ببندید.
 11درپوش روغن خور یاتاقان کولر یا گریس خور یاتاقان ایرواشر را بردارید و روغن کاری یا گریس کاری را
(به وسیله پمپ گریس) انجام دهید.
 12پولی پروانه را روی محور نصب کنید و پیچ پولی را ببندید.
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 13تسمه ها را در محل خود قرار دهید.
 14موتورهای کولر آبی را هم باید قبل از شروع استفاده از کولر حتماً روغن کاری کنید .برای روغن کاری
موتور کولر آبی اغلب نیازی به باز کردن موتور نیست و به راحتی می توانید درپوش محافظ پولی روی
محور اصلی موتور را باز کرده و کمی روغن بزنید.

نکته:

دقت کنید چنانچه محور پروانه لقی محوری داشته باشد بایستی با بوش پالستیکی لقی آن گرفته شود.
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تعویض تشتک کولر آبی
تجهیزات

مواد مصرفی
کولر آبی

 1دستگاه

آچار تخت

یک ست کامل

لولۀ پالستیکی آبرسانی کولر به قطر  6میلی متر

به متراژ مورد نیاز

آچار فرانسه

یک عدد

شیر کولر

 1عدد

نوار تفلون

 1حلقه

شناور کولر

 1عدد

تشتک کولر

 1عدد

دستورکار
1
2
3
4
5
6
7
8
9

فیوز مینیاتوری و کلید کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.
برزنت کولر را از بدنه آن جدا کنید.
موتور کولر را بعد از جدا کردن سیمهای آن از جعبه تقسیم ،باز کنید.
پیچهای نگهدارنده فن به تشتک کولر را باز کنید.
پیچهای نگهدارنده تشتک کولر به ستونهای چهار طرف کولر را باز کنید.
تشتک را جدا کرده و تعویض کنید.
پیچهای تشتک به ستونها و فن را ببندید.
برزنت و موتور کولر را نصب کنید.
پس از آبگیری تشتک کولر سطح آب داخل آن را از طریق شناور تنظیم کنید.

نکته:

مهره های برنجی را زیاد محکم نکنید زیرا موجب له شدن بوش برنجی و از بین رفتن آب بندی می شود.
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نصب موتور و پمپ کولر ـ نصب و تنظیم
تسمه کولر
دستورکار

مواد مصرفی
کولر آبی

 1دستگاه

تجهیزات
آچار آلن

یک ست کامل

 1شیلنگ رابط سه راهی و پمپ آب را پس از عبور از
صافی به پایۀ پمپ آب اتصال دهید و بست فلزی را
یک ست کامل
آچار بکس
 1دستگاه
پمپ آب
به وسیلۀ انبردست روی شیلنگ آب محکم کنید.
یک عدد
روغن دان
 2پمپ آب را به بدنه محکم ببندید.
پولی کش
یک عدد
 3سر سیم های مربوط به سیم های رابط پمپ را به
ترمینال اتصال دهید.
 4پایۀ موتور کولر را در محل آن روی سکوی متصل به سقف کانال داخلی ببندید ولی پیچ های آن را
محکم نکنید.
 5موتور کولر را روی پایه طوری نصب کنید که منافذ خنککنندۀ موتور در دو طرف آن به سمت پایین قرار
گیرند.
 6پیچ های بست نگه دارندۀ دو طرف موتور را با با پیچ گوشتی محکم ببندید.
 7سر سیم های کابل سه رشتۀ موتور کولر را به ترمینال اتصال دهید.
 8تسمۀ کولر را ابتدا روی پولی موتور قرار دهید ،سپس تسمه را روی پولی پروانۀ کولر بگذارید .حال پولی
پروانه را به آهستگی با تسمه بچرخانید تا تسمه در جای خود قرار گیرد.
 9شل یا سفتی تسمه را امتحان کنید در صورتی که تسمه انعطاف نداشته باشد ،به وسیلۀ جابه جایی پایۀ
موتور تسمه را تنظیم کنید.
 10پس از تنظیم تسمۀ کولر به وسیلۀ دو عدد آچار تخت شمارۀ  ۱۳میلی متری پیچ و مهرۀ پایه نگه دارندۀ
موتور کولر را سفت کنید.
موتور کولر

 1دستگاه

فاز متر

یک عدد

نکته:

در صورتی تسمۀ کولر تنظیم است که اوالً دو پولی و تسمه در راستای یک صفحۀ فرضی قرار گیرند ،ثانیاً
در اثر فشار انگشت به وسط تسمه بین دو پولی ،تسمه به اندازۀ یک اینچ یا حدود  2/5سانتی متر به سمت
داخل جا به جا شود.
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کارکارگاهی

تشخیص سالم بودن موتور کولر و پمپ آب
مواد مصرفی
کولر آبی

تجهیزات
 1دستگاه

آچار تخت

یک ست کامل

آچار فرانسه

یک عدد

فازمتر

یک عدد

مولتی متر

یک دستگاه

دستورکار

 1از برقراری برق شبکه اطمینان حاصل کنید.
 2فیوز اصلی را بررسی کنید.
 3کلید کولر را بررسی کنید.
 4در موتور کولر از سفت نبودن تسمه متصل به پولی سر موتور و تنظیم آن اطمینان حاصل کنید.
 5از سالم بودن اتصال سرسیم های کابل چهار رشته ای از ترمینال به کلید کولر و از ترمینال به موتور و
پمپ آب اطمینان حاصل کنید.
 6سالم بودن خازن راه انداز و یا سیم پیچ راه انداز را بررسی کنید.
 7اهم متر در حالت بیزر قرار دهید و از عدم اتصال بدنه به سیم پیچ ها اطمینان حاصل کنید و در صورت
اتصال بدنه موتور باید سیم پیچی گردد.
نکته:
در بیشتر موارد فقط وجود فاز به کمک فازمتر بررسی می شود ،در بعضی موارد ممکن است سیم نول قطعی
داشته باشد که باید به کمک المپ تست که یک سر آن به ترمینالی که فاز در آن وجود دارد متصل شده
و سر دیگر آن را به نول وصل کنید ،در صورت روشن نشدن المپ تست ،سیم نول قطع می باشد.
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کار کالسی

 1انواع کلیدهای مورد استفاده در کولرهای آبی را از نظر نحوه نصب مقایسه کنید.
 2کلیدهای نام برده شده را از نظر روش اتصال سرسیم ها مقایسه کنید.
 3شماره هایی در پشت کلید آورده شده است .ابتدا می بایست یک سیم نول و فاز اصلی ( ۲۲۰ولت)
داشته باشید ،سپس چهار عدد سیم از داخل کولر که معموالً به رنگ های مختلف می باشد را ابتدا از
داخل کولر آنها را تشخیص داده و سپس در داخل کلید نصب می کنیم.
با توجه به شماره گذاری روبه رو که مربوط به کلید کولر می باشد ،جدول زیر را کامل کنید.
7
8
9
شماره پایه

فاز ورودی

نول کلید

پمپ

دور تند

4
5
6

1
2
3

دور کند

1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
کارکارگاهی

با پایه  1پل شده است

با پایه  5پل شده است

وجود نول در کلید به چه منظور است؟

تعویض کلید کولر
تجهیزات

مواد مصرفی
کلید تبدیل کولر

 1دستگاه به ازای هر  5نفر

فازمتر

یک عدد به ازای هر  5نفر

سرسیم

به تعداد الزم

سیم چین

یک عدد به ازای هر  5نفر

کلید تبدیل

یک عدد به ازای هر  5نفر

انبردست

یک عدد به ازای هر  5نفر

کابل کولر

به متراژ مورد نیاز

دم باریک

یک عدد به ازای هر  5نفر

پیچ گوشتی

یک عدد به ازای هر  5نفر
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دستورکار

 1ابتدا فیوز مینیاتوری مخصوص کولر را قطع کنید.
 2کلید معیوب را بیرون آورده و سرسیم های آن را با کمک دم باریک با احتیاط بیرون آورید.
نکته :قبل از بیرون آوردن سرسیم ها در روش اول می توانید آنها را عالمت گذاری کنید تا در هنگام نصب
مجدد کلید جدید به همان پایه ها متصل کنید و یا می توان طبق رنگ بندی سیم ها و یادداشت آن هنگام
اتصال به ترمینال کولر هر سیم را که در ترمینال کولر به پایۀ مخصوصی متصل کرده اید ،در کلید نیز به
همان پایه به درستی و با دقت متصل کنید.
 3سیم های رابط کابل چهار رشته و سیم رابط فاز شبکۀ برق منزل که توسط فیوز مینیاتوری کنترل
می شود را پس از قرار دادن سر سیم روی آن ،به وسیلۀ پرس سر سیم ،زایده های سر سیم را روی سیم
و عایق سیم پرس کنید.
 4به وسیلۀ دم باریک سر سیم ها را به فیش های مربوط در کلید اتصال دهید.
 5سر سیم های سیم رابط کابل چهار رشته و سیم فاز را به ترمینال یا فیش های کلید اتصال دهید و
سیم رابط مشترک کابل چهار سیمه و سیم نول شبکۀ برق منزل را به هم اتصال دهید و با نوار چسب
مرغوب عایق بندی کنید.
نکته

1
2

کارکارگاهی

حتماً کولر آبی مجهز به یک کلید فیوز مستقل باشد.
سیم ارت دستگاه به ارت ساختمان متصل شود.

سرویس پمپ آب کولر و مدار آب
مواد مصرفی
پمپ آب کولر
روغن دان
سنباده نرم

258

 1دستگاه
یک عدد

تجهیزات
فازمتر
انبردست
دم باریک
پیچ گوشتی
آچار تخت
آچار بکس
چکش کوچک

یک عدد
یک عدد
یک عدد
یک عدد
یک عدد
یک عدد
یک عدد

پودمان پنجم :نگهداری و تعمیر سیستم

دستورکار

 1ابتدا فیوز مینیاتوری مخصوص کولر را قطع کنید.
 2پمپ آب را جدا کنید.
 3پمپ آب را دمونتاژ کنید.
 4به وسیلۀ روغندان ،بوش باال و پایین موتور پمپ را روغنکاری
کنید .
 5مجددا ً پمپ آب کولر را مونتاژ کنید.
 6لولۀ خروجی از پمپ تا سه راهی را جدا کرده و تمیز کنید.
 7لوله های متصل به پخش کننده ها را جدا کرده و تمیز کنید.
 8پخش کننده را تمیز کنید.
 9مجددا ً لوله ها و آب پخش کن را در محل خود ببندید.
 10پمپ آب را داخل سبد صافی گذاشته ،سپس شیلنگ پمپ را متصل و پمپ را به بدنه محکم کنید.

توجه

کارکارگاهی

عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است .دقت کنید تا تمام قطعات و
اجزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرد.
برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحلۀ باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.
هنگام سوار کردن قطعات ،از نقشۀ مونتاژ قطعات که در مراحل بازکردن دستگاه ترسیم کرده اید استفاده
کنید.
هنگام جمع کردن موتور ،حتماً بوشهای آن را با روغن مخصوص بوش روغنکاری کنید.
تعویض یا شست وشوی اجزای دستگاه
تجهیزات

مواد مصرفی
فازمتر

یک عدد

پوشال یا پدسلولزی
فیلتر

(در صورت نیاز)

انبردست

یک عدد

نازل

(درصورت نیاز)

دم باریک

یک عدد

پیچ گوشتی

یک عدد

کولر یا زنت یا ایرواشر
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دستورکار

 1ابتدا کلید فیوز دستگاه را قطع کنید.
 2پوشال های یک دستگاه کولر آبی را بررسی کرده ،در صورتی که نیاز به تعویض دارد آن را تعویض ،در
غیر این صورت شست وشو دهید .دقت کنید ناودان ها را پس از تمیزکردن و نصب درپوش های کولر
تنظیم کنید.
 3پدهای سلولزی یک دستگاه کولر سلولزی یا زنت را بررسی کرده ،در صورتی که نیاز به تعویض دارد آن
را تعویض ،در غیراین صورت شست وشو دهید.
 4فیلترهای یک دستگاه ایرواشر و یا زنت را بررسی کرده در صورتی که نیاز به تعویض دارد آن را تعویض
در غیراین صورت شست وشو دهید.
 5کف دستگاه ها را بررسی و در صورت نیاز شست وشو دهید.

نکته:
در کف اتاقک ایرواشر توری وجود دارد که به آن لجن گیر گفته می شود و باعث می شود لجن و یا جلبک به
کف مخزن نچسبد .در صورت نیاز آن را بیرون آورده و شست وشو دهید .الزم است صافی های آب خروجی
از مخزن به طرف پمپ را نیز باز کرده و تمیز کنید.
دقت کنید هنگام نصب پوشال روی درپوش ،ابتدا آنها را کام ً
ال خیس کرده و روی درپوش به گونه ای مرتب
کنید که هیچ گونه برجستگی نداشته باشد .علت آن عدم ریزش احتمالی قطرات آب روی یاتاقان ها و پمپ
و موتور کولر می باشد.
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کارکارگاهی

اتصال کابل چهار رشته به ترمینال کولر
تجهیزات

مواد مصرفی
کولر

 1دستگاه

فازمتر

یک عدد

کابل چهار رشته

به متراژ الزم

سیم چین

یک عدد

کلید کولر

یک عدد

انبردست

یک عدد

دم باریک

یک عدد

پیچ گوشتی

یک عدد

دستورکار

 1کابل چهار رشته را که به کلید تبدیل متصل کرده اید ،از طریق محفظۀ تعبیه شده در بدنۀ کولر عبور
داده و به داخل کولر هدایت کنید.
 2سیم های مربوط به پمپ آب کولر و دور تند و کند موتور و سیم نول را به پایه های مخصوص خود در
ترمینال متصل کنید.
نکته :با توجه به رنگ بندی سیم ها و یادداشت آن هنگام نصب کلید کولر باید با توجه به رنگ سیم آن را
به پایه های مخصوص خود در کلید تبدیل متصل کنید.
 3پس از کنترل اتصال های ترمینال کولر ،درپوش پالستیکی ترمینال کولر را روی ترمینال قرار دهید.
نکته

نکته ایمنی

جهت تشخیص سالم بودن کابلی که قب ً
ال در ساختمان وجود داشته است ،می بایست ابتدا دو به دو سیم ها
را از قسمت کلید جدا کرده و به هم متصل کنیم ،سپس اهم متر را به دو سر دیگر آنها متصل کنیم ،اگر
دو سیم در طول مسیر قطعی نداشته و سالم باشد ،عقربه منحرف شده و اگر عقربه منحرف نشود ،باید
کابل اصلی تعویض شود.
نصب کولر آبی
 1کابلی که برای کولر آبی استفاده می کنید ،بهتر است مفتولی و پنج رشته به شماره  1/5باشد و رشته
پنجم مربوط به سیستم ارت می باشد.
 2از سیم های افشان برای کولر آبی استفاده نکنید.
 3فیوز برق مناسب برای کولر آبی  ۱۶آمپر است.
 4مشاهده می شود که بعضی برقکارهای عزیز مدار برق رسانی به کولر آبی را مشترک با سایر مدارها
(مث ً
ال روشنایی اتاق خواب ها) در نظر می گیرند که این کار از جهت استاندارد های برق ساختمان درست
نیست .و باید برای آن یک سرخط با یک فیوز جدا در نظر گرفت.
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جدول عیب یابی ،روش های رفع عیب ،سرویس ،تعمیر و راه اندازی کولر آبی هوایی

جداول رفع عیب دستگاه ها راهنمای مناسبی برای عیب یابی دستگاه ها هستند .بنابراین الزم است نحوه
استفاده از این جداول را بدانید و در انجام تعمیرات مورد استفاده قرار دهید.
علت

نوع عیب

آب کافی در کف تشتک وجود ندارد.

بررسی ورودی آب به کولر

سوراخ شدن تشتک کولر

تعمیر یا تعویض تشتک کولر

نشت نمودن آب از شیر اطمینان

تنظیم و در صورت معیوب بودن تعویض شناور

تنظیم نبودن شناور

شناور را تنظیم کنید

پمپ آب کار نمی کند.

پمپ آب را سرویس یا تعویض کنید.

موتور کار می کند اما کثیف بودن پوشال ها
باد کولر خنک نیست .جدا شدن کفی پمپ آب
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پوشال ها را تعویض کنید.
کفی پمپ آب را نصب کنید

پاره شدن شیلنگ رابط پمپ به پخش کننده ها

شیلنگ رابط را تعویض کنید.

لوله آب کولر مسدود است.

لوله آب کولر را تعویض کنید.

مسدود شدن سوراخ ناودان ها ،شیلنگ رابط ،سه راهی،
آب پخش کن ها،

ناودان ها ،شیلنگ رابط ،سه راهی و آب پخش

فضای در توسط پوشال به اندازۀ کافی پر نشده است

با توجه به ابعاد کولر از پوشال متناسب استفاده شود.

شل یا سفت بسته شدن تسمه

تسمه را تنظیم کنید.

پاره شدن پارچه برزنتی لرزه گیر

پارچه برزنتی را تعویض کنید.

پمپ آب والکتروموتور نیم سوز شدن موتور کولر
در حال کارند اما
پولی موتور یا پروانه شل شده و هرز می گردند.
مقدار هوادهی کولر،
کیفیت چندانی ندارد .پره های فن کثیف شده اند.

صدای کولر در حال
کار زیاد است.

روش های رفع عیب ،سرویس ،تعمیر و راه اندازی

موتور کولر را تعویض یا برای سیمپیچی نزد متخصص ببرید.
اتصال پولی را به محور کنترل و به وسیلۀ آچار آلن پیچ
پولی ها را محکم کنید
فن و پره های آن را تمیز کنید.

یاتاقان های کولر معیوب هستند.

یاتاقان های کولر را تعویض کنید.

یاتاقان های موتور معیوب هستند.

یاتاقان های موتور را تعویض کنید.

یاتاقان ها گشاد شده اند.

یاتاقان ها را تعویض کنید.

محور فن تاب بر داشته است.

محور فن را تعویض کنید.

صدا از موتور فن است.

صدای خشن موتور فن می تواند از درگیر شدن پروانه
خنک کننده با در پوش به سبب خرابی یاتاقان و تاب
داشتن محور فن ناشی گردد .موارد فوق را بررسی نمایید
و قطعه معیوب را شناسایی و عیب را بر طرف نمایید.

تسمه خراب است.

تسمه معیوب را تعویض نمایید.

آب روی تسمه می ریزد.

ریزش آب برطرف شود.

یاتاقان های موتور یا پروانه معیوب است.

یاتاقان ها را تعویض کنید.

پیچ یاتاقانهای دو سر محور پروانه و یا پولی موتور و پروانه
شل شدهاند.

پیچ ها را محکم کنید.

موتور نیم سوز است.

موتور را تعویض یا برای سیمپیچی مجدد نزد متخصص ببرید.
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نوع عیب

پاره شدن شیلنگ آب و پاشیدن آب به داخل پرههای توربین
یا معیوب بودن سه راهی

هنگام کار کولر،
قطرات ریز آب وارد
آب از آب پخش کن ها روی پروانه می ریزد.
محیط می شود.
پوشال ها به خوبی روی درپوش ها نصب نشده اند.
موتور کار می کند اما
باد کولر خنک نیست.

روش های رفع عیب ،سرویس ،تعمیر و راه اندازی
شیلنگ یا سه راهی معیوب را تعویض کنید.
آب پخش کن ها را به طور صحیح در بدنه کولر قرار دهید.
پوشال ها را خیس و روی درپوش ها مرتب کنید.

کلید پمپ آب قطع است.

کلید پمپ آب را وصل کنید.

اتصال ها قطع است.

اتصال ها را برقرار کنید.

سیم رابط پمپ آب قطع است.

سیم رابط معیوب را تعویض کنید.

برق شبکه قطع است.

اقدامی صورت نگیرد و کلیدها را در وضعیت قطع قرار دهید.

پس از رفع عیب مدارالکتریکی ،فیوز را وصل و یا تعویض
فیوز اصلی شبکه برق ورودی قطع و یا خراب شده است.
نمایید.

با زدن کلید ها،
الکتروموتور و پمپ
آب روشن نمی شوند .کابل دستگاه یا مدار سیم کشی ایراد دارد.

پمپ آب کولر کار
نمی کند.

موتور کار نمی کند.

کابل ها و سیم های رابط موتور و پمپ را بررسی و در
صورت لزوم تعویض کنید.

کلید موتور کولر و پمپ آب خراب است.

کلید را تعویض کنید.

کلید پمپ آب کولر معیوب است.

کلید مخصوص کولر را تعویض نمایید.

اتصال سرسیم های رابط پمپ به ترمینال قطع است.

اتصال ها را برقرار کنید.

اتصال سرسیم های کابل چهار رشته ای به کلید کولر یا
ترمینال کولر قطع است.

اتصال ها را برقرار کنید.

کابل چهار رشته ای معیوب است.

کابل را تعویض کنید.

سیم رابط پمپ آب معیوب است.

سیم رابط پمپ آب را تعویض نمایید.

کلید مخصوص کولر معیوب است.

کلید را تعویض کنید.

اتصال سرسیم های کابل سه رشته ای و رابط ترمینال به
موتور قطع است.

اتصال ها را برقرار کنید.

اتصال سرسیم های کابل چهاررشته ای به کلید کولر یا
ترمینال قطع است.

اتصال ها را برقرار کنید.

کابل چهاررشته ای یا سه رشته ای معیوب است.

کابل چهار رشته ای یا سه رشته ای را تعویض کنید.

موتور سوخته است.

موتور را تعویض کنید.

سیم پیچ راه انداز سوخته است

موتور صدای هوم
می دهد ،اما به راه
نمی افتد.

سیم پیچ دور تند نیم سوز شده است

موتور را تعویض یا سیم پیچی مجدد کنید.

خازن راه انداز آن معیوب است.

خازن راه انداز را تعویض کنید.

سیم های رابط معیوب هستند.

سیم های رابط را تعویض نمایید.

پس از خاموش کردن کولر کلید گریز از مرکز به حالت
فنرهای کلید گریز از مرکز تعویض شود.
عادی خود باز نگشته است.
تسمه بیش از حد سفت شده است

پیچ های نگه دارنده موتور را کمی باز کرده و با جابه جایی
موتور تسمه را کمی شل کنید.

پولی ها در یک امتداد نیستند.

پیچهای نگه دارنده پولیها را کمی باز کرده و با جابهجایی
پولی ،پولیها را در یک امتداد قرار دهید.
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علت

نوع عیب

روش های رفع عیب ،سرویس ،تعمیر و راه اندازی

ابتدا برق کولر را قطع نمایید .سپس سیم های متصله به
سیم مربوط به دور دوم از صفحه کلید موتور قطع شده
موتور را از آن جدا نموده و با اهم متر هر سیم پیچ به
است.
کلید موتور را بررسی نماییدکه قطع نباشد.

فقط یکی از دور های
موتور کار می کند.

دو خروجی را داخل کلید تبدیل به یکدیگر متصل نموده
و دو سیم متصل به پایههای  LOWو  HIرا از اتصاالت
یکی از سر سیم های رابط بین کلید تبدیل و پایه های
تخته کلید موتور جدا نموده و اهم متر را به آنها متصل
 LOWو یا  HIدر مسیر قطع شده است.
میکنیم .اگر دو سیم رابط سالم باشد ،عقربه منحرف شده
و اگر عقربه منحرف نشود ،باید کابل اصلی تعویض شود.
کابل چهار رشته ای یا سه رشته ای معیوب است.

کابل چهار رشته ای یا سه رشته ای را تعویض کنید.

اتصال کابل چهاررشته ای و سه رشته ای را به موتور و
ترمینال و کلید مخصوص قطع است.

اتصال را برقرار کنید.

سیم صفحه پالتین و یا محرک گردان کلید گریز از مرکز
معیوب است.

صفحه پالتین یا محرک گردان را تعویض کنید.

کلید تبدیل معیوب است.

کلید مخصوص را تعویض کنید.

موتور معیوب است.

موتور را تعویض کنید.

با تغییر وضعیت کلید اتصال کابل چهار سیمه به کلید تبدیل جابه جا شده است .اتصال ها را در کلید تبدیل جابه جا کنید.
تبدیل تند و کند
کولر به طور معکوس اتصال سرسیم های کابل سه سیمه موتور به ترمینال یا در سرسیم های دور تند و کند موتور در ترمینال یا صفحه
پالتین را جابه جا کنید.
صفحه پالتین گریز از مرکز جابه جا شده است.
عمل می کند.
تسمه بیش از حد سفت شده است.

تسمه را تنظیم کنید.

با وصل نمودن کلید در موتور تک فاز با راه انداز خازنی و یا خازن دائم کار،
کولر ،موتور به راه خازن های موتور معیوب است.
نمی افتد اما اگر پولی
یا تسمه با دست در موتورهای دارای کلید گریز از مرکز ،این کلید معیوب
کلید گریز از مرکز را تعویض کنید.
چرخانده شود موتور است.
به کار خواهد افتاد .در موتور تک فاز با سیم پیچ راه انداز و یا خازن دائم کار موتور را تعویض کنید یا برای سیمپیچی مجدد نزد متخصص
ببرید.
سیم پیچی راه انداز یا کمکی سوخته است.
خازن راه انداز را تعویض کنید.

کولر هنگام کار لرزش
شدید دارد.

آب کولر سرریز
می شود.
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کانال داخلی مستقیماً به کانال خارجی اتصال دارد.

بین کانال داخلی و کانال خارجی پارچه برزنتی قرار دهید.

کولر به کانال خارجی چسبیده است.

کولر را از کانال خارجی با فاصله مناسب قرار دهید.

پولی های موتور و پروانه در یک امتداد نیستند.

پولی ها را در یک امتداد تنظیم کنید.

تسمه خراب است.

تسمه را تعویض کنید.

یاتاقان موتور یا پروانه کولر معیوب است.

یاتاقان ها را تعویض کنید.

کولر تراز نیست.

کولر را روی پایه تراز کنید.

آب پخش کن ها درست نصب نشده اند.

آب پخش کن ها را به طور صحیح نصب کنید.

درپوش های کولر درست نصب نشده اند.

درپوش های کولر را به طور صحیح نصب کنید.

شناور کولر معیوب است یا تنظیم نیست.

شناور را تعویض یا تنظیم کنید.

گوی پالستیکی شناور سوراخ شده است.

گوی پالستیکی را تعویض کنید.
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علت

نوع عیب

روش های رفع عیب ،سرویس ،تعمیر و راه اندازی

نیم سوز بودن موتور

موتور را تعویض کنید یا برای سیمپیچی مجدد نزد متخصص
ببرید.

خارج نشدن سیم پیچ استارت از مدار (عمل نکردن کلید
گریز از مرکز)

کلید گریز از مرکز تعویض گردد.

پولی ها در یک امتداد نیستند.

پیچ های نگهدارنده پولی ها را کمی باز کرده و با جابه جایی
پولی ،پولی ها را در یک امتداد قرار دهید.

موتور فن مرتباً
خاموش و به صورت
تسمه تنظیم گردد.
سفت بودن تسمه
خودکار روشن
می شود( .به علت
یاتاقان ها تعویض گردد.
وجود اورلود سر راه گریپاژ بودن یاتاقان ها
سیم مشترک موتور و
بسته بودن دریچه هوای کولر و در نتیجه آن تراکم هوای
یا داخل موتور)
دریچه های کولر باز شود.
داخل که گردش فن را مشکل می سازد

یاتاقان ها گشاد
شده اند.

درپوشهای دوطرف فن را باز نموده و محور را بهصورت شعاعی (عمودی) حرکت دهید اگر محور عمودی
داشت ،نیاز است بوشها را تعویض نمایید .البته در بعضی موارد یاتاقانها (بوشها) سالماند اما به سبب شل
شدن بست یاتاقان این عیب بروز میکند.

محور فن تاب
برداشته است.

اگر محور فن تاب داشته باشد ،در حال گردش لنگر انداخته و عالوه بر تولید صدای زیاد ،سبب خرابی یاتاقان
نیز میگردد .رفع این عیب توسط تراشکاران انجام میشود.

خراشهای روی تسمه موجب صدای خشن کولر در حال کار میشود .اگر تسمه معیوب باشد تسمهای با
تسمه خراب است.
سایز خودش را تهیه نمایید.
بحث کالسی

1
2

تاب برداشتن محور فن باعث بروز چه ایراداتی در حین کار فن خواهد شد؟
خراش های روی تسمه باعث به وجود آمدن چه عیبی در حین کارکرد خواهد شد؟
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ارزشیابی شایستگی تعمیر سردکننده های تبخیری
شرح کار:
عیب یابی اجزای مکانیکی و الکتریکی
تعویض یا تعمیر قطعات
راه اندازی
استاندارد عملكرد
عیب یابی و تعمیر دستگاه های سردکننده تبخیری اعم از مکانیکی و الکتریکی برابر اصول فنی و ایمنی.
شاخص ها:
عیب یابی مدار برقی ـ عیب یابی مدار مکانیکی ـ تعیین قطعه معیوب
باز کردن قطعه معیوب ـ تهیه قطعه سالم یا تعمیر قطعه معیوب ـ بستن قطعه سالم
راه اندازی الکتروپمپ ها ـ راه اندازی الکتروفن ها ـ کنترل کار دستگاه
شرايط انجام كار:
کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد  12×8متر دارای تهویه کافی ،که در آن یک کولر آبی و برج خنک کن و زنت در آن نصب شده باشد و روی
هرکدام بتوان عیب مکانیکی یا الکتریکی گذاشت.
زمان 3/5 :ساعت
ابزار و تجهيزات:
آچار فرانسه ـ آچار رینگی ـ آچار بکس ـ فازمتر ـ انبردست ـ سیم چین ـ آچار آلن ـ دم باریک ـ چکش ـ پیچ گوشتی ـ قیچی ـ پرچ کن ـ انبر
قفلی ـ پولی کش ـ دریل ـ آچار لوله گیر ـ اهم متر ـ کمان اره ـ سنگ فرز ـ سیم سیار کولر آبی ـ زنت ـ برج خنک کن
معیار شایستگی
مرحله کار

ردیف
1

عیب یابی

2

2

تعویض یا تعمیر قطعه معیوب

1

3

راه اندازی

2

شایستگی های غيرفني ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيست محيطي و نگرش:
1ـ دقت و امانت در کار ،درستکاری و کسب حالل
2ـ به کارگیری لباس كار ،عينك ،دستکش و كفش ايمني
3ـ رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه
میانگین نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2
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واحد یادگیری 7
بازدید ادواری دستگاه
مقدمه

به طور كلي ساختمان هاي ،در ابعادي وسيع و تحت شرايط اصولي و فني و با صرف وقت و هزينه هاي بسيار
مطالعه ،طراحي و اجرا ميشوند .به طور مسلم در اثر بي توجهي به نكات مختلف فني و همچنين نگهداري و
بهره برداري نادرست عمر مفيد اين بناها كاهش مييابد و به مرور زمان موجب خرابي دستگاه ها وتجهيزات
ميشود .لذا با توجه به اين كه يكي از مشكالت عمده در صنعت ساختمان و تأسيسات نبود نگهداري و
تعميرات به موقع و پيشگيرانه ميباشد ،نگرش علمي و صحيح به اين موضوع مستقيماً روي بهره وري و كيفيت
خدمات و كاهش هزينه ها اثرگذارخواهد بود.
بنابراين در راستاي اهداف مديريت كنترل كيفيت و همچنين تأكيدات فراوان وزارت مسكن و شهرسازي در
خصوص بهينه سازي مصرف انرژي و جلوگيري از اتالف منابع تجديدناپذير بارعايت ساير دستورالعمل ها و
استانداردهاي ملي از جمله مقررات ملي ساختمان و نشريات سازمان مديريت و برنامه ريزي الزم ميباشد .در
اين خصوص دستورالعمل انجام بازديد ها و تكميل كارت سرويس ها و اجراي تعميرات بر اساس الزامات فني
براي گروه يا پيمانكاران راهبري و نگهداري الزامي است و نظارت بر انجام امور و تنظيم كارت بازديد ها و ارائه
گزارشات مربوطه به عهده كارشناسان خواهد بود.

استانداردعملكرد

بازديد دوره اي از تجهيزات و دستگاه ها و گزارش عملكرد درست يا نادرست دستگاه به مسئول مربوطه برابر
فرم هاي تهيه شده

پيش نيازها
1

2

انجام سرويس دوره اي
شناخت تجهيزات
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انواع فرم هاي (چک لیست) تأسيسات مكانيكي
باتوجه به نوع ساختمان و تجهيزات به كار برده شده فرم هاي بازديد متفاوتي مي توان طراحي كرد در زير
نمونه هايي آورده شده است:
 1فرم بازديد و بررسي تأسيسات عمومي مكانيكي ساختمان (سرويس هاي بهداشتي ،رايزر ،دريچه بازديد،
آب سردكن ،آبدارخانه و بام)
 2فرم بازديد و بررسي برج هاي خنك كننده و منابع انبساط
 3فرم بازديد و بررسي آسانسور
 4فرم بازديد و بررسي موتورخانه با چيلر تراكمي یا ابزوربشن (جذبي)
 5فرم بازديد از هوارسان و فن كويل ها
 6فرم بازديد و بررسي پمپ خانه و يا موتورخانه
 7فرم بازدید ایرواشر
 8كارت بازديد روزانه از تأسيسات عمومي
 9كارت سرويس دستگاه
 10كارت سرويس آسانسور
 11كارت مشخصات دستگاه (شناسنامه تجهيزات)
کار کالسی

باتوجه به كارگاه تأسيسات يا موتورخانه هنرستان نمونه فرم بازديد و كارت سرويسهاي موردنياز را نام ببريد.

چک لیست تعمیر و نگهداری و دستورالعمل اجرایی

کارکرد و بازدهی حداکثر تجهیزات ،دستگاه ها و ماشین آالت به حفظ و نگهداری از تمام قسمت های آن
بستگی دارد و تنها زمانی می توانند به نحو مطلوب و با بازده مورد انتظار کارکرده و حداکثر دوام و عمر مفید
را داشته باشند که طبق برنامه ای منظم تحت مراقبت و نگهداری قرار گیرند.
در این بخش برنامه های بازرسی ،مراقبت و نگهداری و همچنین فواصل زمانی بازرسی برای اطمینان از مؤثر
بودن و کارکرد ایمن تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در تأسیسات ارائه شده است.
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کارکارگاهی

چك ليست زير را براي يك دستگاه ايرواشر تكميل نماييد.

نام پروژه:

چك ليست دستگاه ايرواشر

رديف

شرح بررسي

1

كنترل تسمه

2

كنترل ياتاقان ها

3

كنترل لرزه گيرها

4

كنترل برزنت

5

كنترل الكتروموتور فن

6

كنترل الكتروموتور پمپ

7

كنترل فلوتر

8

كنترل فيلتر

9

كنترل شير تغذيه

10

كنترل شير تخليه

11

كنترل مخزن

12

کنترل نازل ها

شماره گزارش:
فرم شماره:

نتيجه
موردتأييد

تاريخ:

عدم تأييد

توضيحات

269

باتوجه به ضرورت واحد تأسيساتي فرم هاي بازديد طراحي و در اختيار تكنسين مربوطه قرار مي گيرد در زير
نمونه اي از اين فرم را مشاهده مي كنيد:
فرم بازديد و بررسي (پمپ خانه و يا موتورخانه)
تناوب

موضوع بازديد

بررسي وضعيت عمومي موتورخانه شامل نظافت ،روشنایي ،شيرآالت ،وضعيت عايق كاري لوله ها و منابع آب رو كف ،لوازم
روزانه اندازه گيري (ترمومتر ،مانومتر) ترموستات ،آكوستات ،شير اطمينان ،شير فشارشكن و وضعيت گرد و خاك محيط و سرويس و
آب بندي شيرآالت و تعويض شيرآالت معيوب
روزانه وضعيت ديگ از نظر نشتي و آريزي و نشتي دود
بررسي وضعيت عملكرد منابع دوجداره ،كوئل دار ،مبدل ها و منبع انبساط و وجود نقص و عيب در آنها و وضعيت سيستم انبساط
روزانه
باز شامل عايق ،فلوتر ،سرريز و كنترل عدم گرفتگي مسير لوله هاي رفت و برگشت
روزانه بررسي و ثبت ركوردهاي كاركرد تجهيزات به طور چند ساعت يك بار
روزانه وضعيت عملكرد سختي گير
بررسي عملكرد الكتروپمپ از نظر سروصدا و ارتعاشات ،نشتي آب ،وضعيت صافي و شير يك طرفه ،كوپلينگ و حفاظ ،كابل كشي
ماهانه
و پاكيزگي ظاهري الكتروپمپ
ماهانه بررسي وضعيت سيستم انبساط بسته شامل چك كردن رگوالتور و گيج هاي فشار و عملكرد كمپرسور هوا يا سيستم ازت و غيره
ماهانه وضعيت مشعل از نظر نصب صحيح نظافت و سروصدا و نشتي سوخت و همچنين بازديد شعله
فصلي سرويس و دوده زدايي از كوره و دودكش و رسوب زدايي از داخل ديگ
سرويس مشعل ديگ و اطمينان از عملكرد صحيح دستگاه و متعلقات تميز كردن بادزن ،بازديد الكتروموتور ،كنترل شيرهاي برقي
فصلي
و اتصاالت ،تميز كردن صافي و نازل گازوييل و الكترودها و تنظيم فواصل الكترودها و...
فصلي بررسي نصب كارت هاي ثبت مشخصات و كارهاي انجام شده بر روي دستگاه ها (ديگ ها ،الكتروپمپ ها و)...
فصلي كنترل و آماده بودن الكتروپمپ هاي مورد نياز فصل
فصلي سرويس و رسوب زدايي مبدل هاي حرارتي
وضعيت كانال هاي آدم رو شامل :روشنايي ،شيرآالت ،اكسپنشن جونيت ،عايق لوله ها ،تكيه گاه ها ،وضعيت نظافت كانال و ديواره ها
فصلي
و ترميم عايق هاي فرسوده و محل هاي خراب عايق ها
فصلي سرويس و شست وشوي صافي الكتروپمپ ها و آب بندي شيرآالت
فصلي بررسي سيستم بوستر پمپ هاي آتش نشاني و آب مصرفي
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يك نمونه فرم چك ليست جهت سرويس دوره اي كولر آبي در ذيل ارائه شده است .حرف  Pنشان دهنده زمان
انجام بازديد مي باشد.

اختالل عملکرد دستگاه

توضیحات

 1آمپرگیری

موتور بازدید شود و شدت جریان آن ثبت گردد.

فواصل زمانی بازرسی
روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه
P

 2کنترل شناور آب

شناور آب ،کنترل شود.

P

P

 3صدا یا ارتعاش

صدا یا ارتعاش غیر معمول فن هوا ،موتورالکتریکی فن
هوا و دمپرها را کنترل کنید.

P

P

 4سالم بودن تسمه ها

سالم بودن و هم محوری تسمه ها را بررسی کنید.

P

 5روغن کاری کولرها

در صورت نیاز ،کولرها روغن کاری شوند.

P

 6نظافت کولرها

کولرها از هرگونه آلودگی و گرد و غبار ،پاک شوند.

P

 7میزان لقی محور فن

لقی محور را (هنگام خاموش بودن) بررسی کنید.

P

 8سالم بودن تیغههای دمپرها و لرزهگیرها تیغههای دمپرها و سالم بودن لرزهگیرها را کنترل کنید.
 9کنترل پوشال ها

P

پوشال ها در صورت نیاز تعویض شوند.

P

پمپ آب و یاتاقان ها ،از نظر سالم بودن بازرسی شوند.

P

 11نظافت و تمیزکاری

پره های فن ،موتورفن ،دمپرها را تمیزکنید.

P

 12تاب داشتن محور فن

محورفن از لحاظ لقی و تاب داشتن و صدای غیرعادی
کنترل شود.

P

در صورت امکان صدای بلبرینگ ها ،اندازه گیری شده
 13اندازهگیری یا شنیدن صدای بلبرینگها و در غیراین صورت با گوش دادن ،صدای بلبرینگ ها
باید شنیده شده و در صورت نیاز تعویض شوند.

P

محورهای موتور و فن از لحاظ هم محور بودن و تراز
بودن کلی دستگاه کنترل شود.

P

10

بازرسی یاتاقان ها و پمپ آب

 14کنترل تراز بودن دستگاه و محورها
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كارت بازديد روزانه از تأسيسات عمومي
ساختمان:

نکته

نام دستگاه

شماره دستگاه

کولر

1

کولر

2

بوستر پمپ

1

وضعیت
مناسب

توضیحات

نامناسب

تاريخ و امضاء




خرابی شناور ـ تعویض شود



در صورت وجود نقص ،موارد با هماهنگي كارفرما با فوريت برطرف و نتيجه گزارش گردد.

به همين منظور براي هر دستگاه يك كارت سرويس مانند نمونه زير طراحي و روي هر دستگاه نصب ميگردد.
كارت سرويس دستگاه
نام ساختمان:
دستگاه:
تاريخ

شماره دستگاه:
سرويس انجام شده

نام و امضاء سرويس كار:
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مدت سرويس

مصالح مصرفي

سرويس كار
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بحث کالسی

کار کالسی

به نظر شما تهيه كارت سرويس چه مزيتي دارد.
براي هريك از تجهيزات كارگاهي يك كارت سرويس طراحي و نصب كنيد.
همان طور كه در فرم بازديد مشاهده مي کنيد يكي از تجهيزاتي كه در گزارش نويسي بسيار تأثيرگذار است
عملكرد صحيح نشان دهنده ها و كنترل كننده ها هستند كه به مواردي اشاره مي گردد.

دماسنج ها
اندازه گیری دما
غیرتماسی

تماسی
انبساطی

پرشده

الکلی

جیوه

جیوه ای

بخار

ترموکوپل

مقاومتی
ترمیستور

دوفلزی

آذرسنج نوری

آذرسنج تشعشعی

گاز
مایع
شکل 1ـ روش های مختلف اندازه گیری دما

دماسنج تماسي
در دماسنج تماسی ،اندازه گيري دما توسط تماس حسگر دما با سطح جسم یا سیال انجام می شود .دماسنج
تماسی بیشترین استفاده را در اندازه گيري دما دارد .این نوع دماسنج ها معموالً کاربرد های آزمایشگاهی و
صنعتی فراوانی دارد.
نکته

حسگر دما قسمتی از دماسنج است كه به طور مستقیم در تماس با جسم موردنظر بوده و باید با آن هم
دما شود.
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دماسنج های انبساطی
این نوع دماسنج را به عنوان دماسنج های جیوه ای یا الكلی
می شناسند .این دماسنج ها از یك لوله شیشه ای باریك (موئین)
سربسته و خالی از هوا ،كه به یك مخزن نازك محتوی جیوه یا
الكل متصل است ،ساخته می شوند .البته به این دماسنج ها ،دماسنج
ساقه شیشه ای نیز گفته می شود.

کار کالسی

نکته ایمنی

پژوهش

 1دماي جوش جيوه  356/7ودماي ذوب آن  -38/83سلسيوس است .آیا این دماسنج می تواند دمای
 200°Cو  400°Cرا اندازه گیری کند؟
 2دماي جوش الكل (اتانول)  78/37ودماي ذوب آن  -114سلسيوس است .اين نوع دماسنج تا چه دمايي
را مي تواند اندازه گيري نمايد.
با توجه به سمی بودن جیوه ،در هنگام كار با دماسنج جیوه ای مواظب باشید كه دماسنج نشكند .اگر
دماسنج شكست ،به هیچ وجه جیوه آن را با دست جمع نكرده و از جاروبرقی هم استفاده نکنید ،بهتر است
پودر گوگرد روی آن ریخته شود تا تشکیل ملغمه 1داده سپس جمع آوری گردد که در این صورت درجه
سمیت آن کمتر گردد.

با استفاده از منابع اینترنتی ،مزایای دو نوع دماسنج جیوه ای و الكلی را بررسی نمایید.
دماسنج پرشده
مایع

بخار

انواع دماسنج
پرشده
گاز

1ـ ترکیب جيوه با فلزات دیگر
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جیوه
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دماسنج پر شده يا دماسنج دنباله دار شامل یك حباب به عنوان حسگر دما از جنس شیشه ،چینی ،كوارتز
و یا پالتین است كه جنس حباب بستگی به گستره دمایی كه دماسنج در آن به كار می رود ،دارد .حباب به
وسیله یك لوله مسدود (لوله بوردن) نازك كه درون آن با یك گاز ایده آل مانند نیتروژن پر شده است به یك
فشارسنج متصل شده است.
با توجه به ثابت بودن حجم ،در اثر افزایش دما مطابق قانون گازها ،فشار گاز افزایش یافته و موجب جابه جایی
لوله بوردن می شود .این اثر به پدیده بوردن مشهور است و عقربۀ فشارسنج که برحسب دما درجه بندی شده
تغییر می کند و افزایش دما را نشان می دهد.
درجه بندی دما
لوله بوردن

لوله موئین
مخزن جیوه یا
گاز نیتروزن
شكل 3ـ نماي دروني دماسنج پرشده
نکته

پژوهش

شكل 4ـ نماي بيروني دماسنج پرشده

 1در انتخاب مایع این نوع دماسنج باید نقطه جوش مایع كمتر از دمایی باشد كه می خواهد اندازه گيري
شود و مایع مورد استفاده باید از لحاظ شیمیایی برای مخزن و لوله ها خوردگی ایجاد ننماید .دماسنج های
پر شده معموالً برای گستره دما های متوسط قابل استفاده می باشند.
 2قسمت حسگراين دماسنج ها درون يك غالف جاي مي گيرد كه براي انتقال گرماي بهتر از سيال به
حسگر ،داخل غالف را از گريس و پودر آلومينيوم پر مي كنند.
چه تفاوت ها و شباهت هايي بين دماسنج پرشده با گاز و بخار وجود دارد؟
دماسنج ترموكوپل
اگر به محل تماس دو فلز غیرهم جنس در ترموكوپل ،حرارتی اعمال شود ،اختالف پتانسیلی در دو سر این دو
فلز به وجود می آید كه این اختالف پتانسیل تابع میزان حرارت اعمال شده است .با اندازه گيري میزان ولتاژ
خروجی می توان درجه حرارت اعمال شده به ترموکوپل را تعیین نمود .محدوده دمای قابل اندازه گيري توسط
یک ترموکوپل بستگی به جنس فلزاتی دارد که ترموکوپل از آن ساخته شده است .به عنوان نمونه محدوده
دمای قابل اندازه گيري یک ترموکوپل با جنس پالتین ایرودیوم از صفر تا  ۱۶۰۰درجه سلسیوس است.
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یكی از مزایای ترموکوپل این است که به خاطر جرم کوچک ،خیلی سریع باجسمی که اندازه گيري دمای آن
موردنظر است ،به حال تعادل گرمایی در می آید لذا تغییرات دما به آسانی بر آن اثر می کند.
فلز اول
اتصال

فلز دوم
شكل   5ـ نحوه اندازه گيري دما با ترموكوپل
کار کالسی

پژوهش

کارکارگاهی

شكل   6ـ ترموكوپل

چند نمونه از دستگاه هايي كه در تأسيسات مكانيكي مجهز به اين نوع دماسنج مي باشند را نام ببريد.

انواع ترموكوپل هاي متداول از چه فلزاتي تشكيل مي گردند.
اندازه گيري دما با ترموكوپل
تجهيزات
سيم مسي

0/5متر

ظرف آب گرم يك ليتري

1عدد

سيم آهني

0/5متر

ظرف آب يخ يك ليتري

1عدد

دماسنج جيوه اي

1عدد

ولت متر ديجيتال

1دستگاه

دستوركار

 1يكي از سرهاي فلز مس و آهن را به يكديگر اتصال دهيد.
 2درجه ولت متر را روي ميلي ولت تنظيم كنيد.
 3محل اتصال سيم ها را يكبار در ظرف آب سرد و بار ديگر در
ظرف آب گرم قرار دهيد.
 4عددهاي نشان داده شده روي صفحه نمايشگر را يادداشت كنيد.
 5اين آزمايش را با دماسنج جيوه اي تكرار كنيد.
 6عددهاي نشان داده شده روي دماسنج را يادداشت كنيد.
 7اعداد به دست آمده در هر دو حالت را تحلیل كنيد.
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دما

آزمايش

آب گرم

آب سرد

ولت متر (میلی ولت)
دماسنج جیوه ای (درجه سلسیوس)
نتيجه

پرسش کالسی

اگر در آزمایش باال اتصال موجود در آب را با دست خود بگیریم انتظار دارید مولتی متر اختالف پتانسیل
ایجاد شده را چقدر نشان دهد؟
اگر در آزمایش باال اتصال موجود در آب را در شعله ای فرو ببریم و اختالف پتانسیل مقدار ثابت  xشود،
دمای شعله را چقدر حدس می زنید؟
دماسنج های مقاومتی
مقاومت الكتریكی فلزات با تغییر دما ،تغییر می کند .از این خاصیت برای ساخت دماسنج های مقاومتی
استفاده می شود .به طور کلی مواد نسبت به افزایش دما دو رفتار متفاوت در تغییر مقاومت الکتریکی ()RTD
از خود نشان می دهند.
در یک گروه با افزایش دما ،مقاومت الکتریکی افزایش می یابد ،به این گروه که دارای ضریب دمایی مثبت
هستند .اصطالحاً  PTC2گفته می شود .پالتین ،نیکل و مس از این گروه می باشند.
1

المنت مقاومتی (سیم پیچ پالتین)

غالف

عایق
شكل 7ـ دماسنج مقاومتي

در گروه دیگر با افزایش دما ،مقاومت الکتریکی کاهش می یابد به این گروه که دارای ضریب دمایی منفی
هستند  NTC3گفته می شود .اصطالحاً بیشتر از اکسید های فلزی استفاده می شود كه به این حسگر ها
ترمیستور گفته می شود.
) RTD (Resistance Temperature Detectorـ1
) PTC (Positive Thermal Coefficientـ2
) NTC (Negative Thermal Coefficientـ3
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نکته

مزیت مهم دماسنج مقاومتی نسبت به ترموکوپل ،دقت اندازهگيري آن است كه در دماسنج مقاومتی دقت در
حدود  0/1و در ترموکوپل در حدود  1درجه سلسیوس است .در بسیاری از صنایع در دمای زیر  600درجه
سلسیوس به علت دقت باالتر ،دماسنج مقاومتی جایگزین ترموکوپلها میشود .اين سنسورها از طريق برد
كنترل اين امكان را دارا ميباشند كه بر روي صفحه نمايشگر ديجيتال دماي سيال را نمايش دهند.

شكل   8ـ سنسور NTC

بحث کالسی

پژوهش

نکته

شكل 9ـ سنسور PTC

در موتورهاي الكتريكي براي حفاظت سيم پيچ و پكيج هاي گرمايشي از كدام نوع استفاده مي شود؟

بر روي ديگ آبگرم ،ديگ بخار ،خطوط رفت و برگشت آب چيلر و مبدل ها از چه نوع دماسنج هايي استفاده
مي شود؟

قسمت حسگر اين سنسورها در تماس مستقيم با آب قرار مي گيرد و نياز به هيچ گونه غالفي ندارد.

دماسنج های دو فلزی
دماسنج های دوفلزی جزو پرمصرف ترین وسایل اندازه گيري سنجش دما می باشند و در اکثر وسایل ،نظیر
ترموستات (دما پا) اتو یا سماور و یا نشان دهنده دمای آبگرمکن کاربرد دارند .محدوده دمایی که می توان از
این دماسنج ها استفاده کرد ،معموالً از -40تا  300درجه سلسیوس می باشد .دماسنج های دو فلزی براساس
خاصیت متفاوت بودن ضریب انبساط اجسام ،ساخته می شوند .ضریب انبساط طولی یك جسم بیانگر این
مطلب است که افزایش طول جسم ،ناشی از افزایش دما است.
پژوهش
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بررسی نمایید انبساط طولی اجسام با افزایش دما به چه صورت است و سپس ضرایب انبساط طولی چند
ماده را پیدا كنید.

پودمان پنجم :نگهداری و تعمیر سیستم

در دماسنج های دو فلزی ،دو فلز غیرهم جنس را كه در دمای محیط هم طول می باشند ،به یكدیگر متصل
می كنند( .با فرض بیشتر بودن ضریب انبساط طولی فلز اول نسبت به دوم) با اعمال گرما به یك انتهای
دماسنج ،فلز با ضریب انبساط باالتر تغییر طول بیشتری داشته و در نتیجه دماسنج در جهت فلز با ضریب
انبساط پایین تر خم می شود .از این پدیده در ساخت دماسنج های دوفلزی استفاده می شود.
تغییرات طول را می توان مستقیماً به عنوان دمای اندازه گيري شده در نظر گرفت.

نوار دو فلزی
پایه ثابت
شكل 11ـ دماسنج دوفلزي مارپيچي شكل

شكل 10ـ دماسنج دوفلزي حلزوني شكل

فلزهای مورد استفاده در دماسنج های دو فلزی معموالً از آلیاژهای آهن ـ نيكل می باشند .از مزایای دماسنج های
دو فلزی می توان به ارزان ،ساده ،محكم و با دوام بودن آنها اشاره كرد.
کار کالسی

به نظر شما براي اندازه گيري دماي هر يك از حالت هاي زير كدام نوع دماسنج مناسب مي باشد:
حالت

حالت

نوع دماسنج

آب داخل لوله

گازمبرد داخل سيكل تبريد

هواي داخل كانال

آب داخل ديگ آبگرم

هواي دودكش

كوره ذوب فلز

نوع دماسنج

رنج دما
قطر صفحه
نمایشگر

دقت

عوامل مؤثر در
انتخاب دماسنج
جنس مواد

نوع اتصال
طول غالف
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کارکارگاهی

اندازه گيري دمای اجسام مختلف

با هر یک از دماسنج های موجود در کارگاه هنرستان خود ،دمای هر يك از حالت هاي اشاره شده در جدول
زیر را اندازه گيري نمایید.
نوع دماسنج دماي هواي كارگاه دماي آب خروجي شير دماي شعله گاز دماي رادياتور دماي هواي خروجي از كولر

توجه

در هنگام انجام اين فعاليت از دماسنج هايي استفاده كنيد كه در آن رنج دمايي تعريف شده است.
دماسنج غيرتماسي
از اين نوع دماسنج در كنترل توليد فرايندهايي نظيرتوليد فوالد ،تولید آلیاژهای
مختلف مواد ،ریختهگریهای دقیق ،آبکاریهای صنعتی ،جوشکاریهای دقیق و
استاندارد ،تولید محصوالت پتروشیمی استفاده ميشود .معموالً بهدلیل باال بودن
دمای فرایند (بیش از 1500درجه) نمیتوان از تجهیزات اندازهگیر دما با تماس
مستقیم استفاده کرد ،زیرا قرار دادن تجهیزات در چنین دمایی سبب ذوب شدن یا
خراب شدن آنها خواهد شد.

شكل 12ـ نمونه دماسنج تشعشعي

کارکارگاهی

بررسی ظاهری و چشمی دماسنج های کارگاه

دماسنجهای کارگاه هنرستان خود را بررسی نموده و پاسخ سؤاالت زیر را در قالب يك چك ليست به هنرآموز
ارائه دهيد.
الف) چند نوع دماسنج در کارگاه هنرستان خود دارید؟
ب) آیا دماسنج های موجود قابل استفاده می باشند؟
پ) علت قابل استفاده نبودن دماسنج های موجود چیست؟
ت) آيا دماسنج ها به صورت صحيح نصب شده اند؟
نکته
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دستگاه های اندازه گیری باید به طور دوره ای كالیبره شوند .گذشت زمان ،فرسودگی و حوادث غیرقابل
پیش بینی ،باعث می شوند تا میزان صحت كمیت اندازه گیری شده دقیق نبوده و نیازمند تأیید مجدد
باشند .برای تجهیزات كالیبره شده گواهی كالیبراسیون صادر شده و ضمیمه دستگاه می گردد.
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بحث کالسی

در هريك از تجهيزات زير در صورت عدم عملكرد وسيله كنترل دما چه اتفاقي خواهد افتاد ،مختصر در
جدول توضيح دهيد.
توضيح

نام دستگاه
ديگ آبگرم
پكيج گرمايشي
كولرگازي
کارکارگاهی

كنترل دماي ديگ آبگرم
تجهيزات مورد نياز

دماسنج
ديگ آبگرم متصل به سيستم لوله كشي
آکواستات
    
مشعل متناسب با ظرفيت ديگ
مشعل متصل به ديگ آبگرم را روشن نماييد و دماي ترموستات ديگ را روي دماهاي  70 ،60و  80درجه
سلسيوس تنظيم كنيد ،با دماسنج نصب شده روي ديگ دماي ديگ را كنترل كنيد و جدول زير را تكميل نماييد.
دماي تنظيمي ° C

عملكرد دماسنج
درست نادرست

راه حل

عملكردترموستات
درست نادرست

راه حل

60
70
80

فشار
روش هاي اندازه گيري فشار
روشهای اندازهگیری فشار
مستقیم

مانومترهای ستون
مایع

ترازوهای فشار

غیرمستقیم

فشارسنج های
پیستونی

اندازهگیری فشار با
عناصر انعطافپذیر

اندازه گیری
الکتریکی فشار

اندازه گیری های پیزو
الکتریکی فشار

281

به طوركلي در تجهيزات تأسيساتي از فشارسنج هاي غيرمستقيم استفاده مي گردد اين فشارسنج ها معموالً از
نوع لوله بوردوني مي باشند.
مقیاس
فنر

لبه
تنظیم کننده

لوله بوردون
پیستون

سکتور

اهرم

محور
سوکت
شكل 13ـ فشارسنج بوردون

از جمله دستگاه هايي كه در سيستم هاي تأسيساتي كاربرد فراواني دارد پمپ ها مي باشند در نصب آنها بايد
به موارد زير توجه شود:
تراز بودن
فضای کافی نصب

اتصال صحیح به سیستم

جهت چرخش پروانه
بحث کالسی

کارکارگاهی

روانکاری

هر يك از موارد بيان شده در باال در صورت عدم توجه چه مشكالتي را به وجود خواهد آورد ،درقالب يك
گزارش به كالس ارائه دهيد.
بررسي شرايط نصب پمپ

پمپ نصب شده در كارگاه يا سيستم موتورخانه هنرستان خود را بررسي و جدول زير را كامل كنيد.
نام دستگاه
پمپ سيركوالتور1
پمپ سيركوالتور2
پمپ سيركوالتور3
پمپ سيركوالتور4
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تراز بودن فضاي كافي نصب جهت چرخش پروانه

روانكاري

اتصال صحيح

تاريخ بازديد

پودمان پنجم :نگهداری و تعمیر سیستم
کارکارگاهی

كنترل فشار پمپ
تجهيزات موردنياز

فشارسنج متصل به خط رانش ومكش
پمپ يا پمپ هاي متصل به سيستم موتورخانه
پمپ متصل به سيستم موتورخانه را روشن كنيد شير سماوري زير فشارسنجهاي خط مكش و رانش را يك لحظه
باز كنيد و فشار خطوط مكش و رانش را در جدول زير وارد و تكميل كنيد ،سپس به سؤاالت زير پاسخ دهيد.
فشارخط مكش
()psi/bar

عملكرددفشارسنج
درست

نادرست

فشارخط رانش
()psi/bar

عملكرددفشارسنج
درست

نادرست

فشارنامي

پمپ1
پمپ2
پمپ3
پمپ4

 1فشار رانش و مكش پمپ هاي سيركوالتور باال را با فشارنامي پمپ مقايسه كنيد و نتيجه را به كالس
ارائه دهيد.
 2آيا پمپ ها از يك نوع هستند؟
 3در صورتي كه عملكرد فشارسنج صحيح نباشد ،داليل وجود اين عيب را بيان كنيد؟
 4درصورت خراب بودن شيرسماوري آن را تعويض نماييد.
ورود یا خروج جریان آب
شیر کشویی
فشارسنج به قطر  50میلی متر
شیر قطع و وصل
با امکان باز کردن در زمان سرویس

قطعه واسط با اتصال دنده ای

سه راه تبدیل

نقاط روغن کاری

موتورالکتریکی

پمپ گردش آب مخصوص نصب روی لوله
فشارسنج به قطر  50میلی متر
شیر قطع و وصل

سه راه تبدیل
قطعه واسط با اتصال دنده ای

شیر کشویی
ورود یا خروج جریان آب
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به هنگام بازكردن تجهيزات از آچار مناسب استفاده نماييد.
نحوه استفاده از آمپرمتر
آمپرمتر از خیلی جهات شبیه کنتور آب می باشد که میزان آب مصرف شده منازل را اندازه میگیرد .هر دو
دستگاه آمپرمتر و کنتور آب باید طوری در مدار قرار گیرند که جریان های الکتریسیته و آب از آنها بگذرد،
تا بتوان شدت جریان را اندازه گرفت .آمپرمتر نیز باید طوری در مدار قرار گیرد که تمام جریان الکتریسته از
آن بگذرد ،تا بتوان تمام شدت جریان الکتریکی را به وسیله آن اندازه گرفت .این نوع اتصال را اتصال متوالی
یا سری میگویند .یعنی اجزا تشکیل دهنده مدار در یک خط مستقیم (یک مسیر هدایت کننده) به یکدیگر
اتصال دارند .همانند شکل زیر آمپرمتر باید به صورت سری در مدار قرار بگیرد.
Light bulb
Battery

ولتاژ باال باعث ایجاد جریان باال در یک سیم می شود.

ولتاژ کم باعث ایجاد جریان کم در یک سیم می شود.

کارکارگاهی

كنترل آمپر ،ولتاژ پمپ
تجهيزات موردنياز

آوومتر انبري

فازمتر

پيچ گوشتي دوسو وچهارسو

دستوركار

 1رنج آوومتر را روي آمپر ( )ACقرار داده و حلقه آن را از ميان يكي از سيم هاي دستگاه (پمپ ،مشعل
يا  ).......فاز يا نول عبور دهيد.
 2دستگاه را روشن و عدد روي آمپرمتر را در جدول زير يادداشت كنيد.
 3رنج آوومتر را روي ولت ( )ACقرار داده و ولتاژ ورودي دستگاه را اندازه گيري نماييد.
نكته :به ولتاژ دستگاه وشبكه توجه كنيد و رنج آوومتر را براساس آن تنظيم كنيد تا آوومتر دچار آسيب نشود.
 4جدول زير را تكميل نماييد.
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دستگاه ولتاژ ( )Vآمپر ( )Aولتاژنامي ( )Vجريان نامي ()A

عملكرد دستگاه
درست نادرست

ايراد احتمالي

پمپ1
پمپ2
پمپ3
پمپ4

کارکارگاهی

بررسي عملكرد صحيح الكتروموتور پمپ

يك دستگاه الكتروموتور پمپ سه فاز را كه به سيستم لوله كشي متصل است انتخاب و طبق دستوركار زير
عمل كنيد سپس به سؤاالت طرح شده پاسخ دهيد.

تجهيزات مورد نياز

آوومتر انبري

الكتروموتور پمپ نصب شده سه فاز

دستوركار
1
2
3
4
5

کار کالسی

1
2
3

فعالیت کالسی

ابتدا شيرهاي فلكه مسير رفت و برگشت پمپ را ببنديد.
آوومتر را روي حالت آمپر ( )ACقرار داده و سپس پمپ را روشن كنيد.
عدد آوومتر را يادداشت كنيد.
سپس شيرهاي فلكه را باز كنيد.
پمپ را روشن و مجدد آمپرگيري كنيد.

علت تفاوت در مقادير کار كارگاهي قبل در چيست؟
اگر صافي پمپ كثيف باشد به نظر شما در مقدار آمپر چه تأثيري دارد؟
اگر به هر دليلي جاي فاز هاي الكتروموتور جابه جا شود در مقدار آمپر چه تأثيري دارد؟

آمپر و ولتاژ موتور و پمپ یک کولر را اندازه گیری کنید.
آیا آمپر هنگام استارت و در زمان کارکرد دستگاه با هم تفاوت دارد؟ چرا؟
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کارکارگاهی

كنترل آمپر ،ولتاژ مشعل

مشعل هاي موجود در كارگاه يا موتورخانه هنرستان را مورد بررسي قرار داده و پس از پر نمودن جدول زير
در قالب يك گزارش به هنرآموز ارائه دهيد.

دستگاه ولتاژ ( )Vآمپر ( )Aولتاژ نامي ( )Vجريان نامي ()A

ايراد احتمالي

مشعل1
مشعل2

کارکارگاهی

بررسي عملكرد صحيح مشعل و ديگ

عملكرد صحيح مشعل هاي موجود در هنرستان را طبق دستوركار زير بررسي و در قالب يك گزارش به
هنرآموز ارائه نماييد.
دستوركار
1
2
3
4
5
6
7
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مشعل را روشن كنيد.
نوع و طول شعله مشعل را بررسي كنيد.
تراز بودن مشعل را كنترل كنيد.
ميزان ارتعاش و صدا را كنترل كنيد.
درزبندي ديگ را بررسي كنيد.
كاورهاي ديگ و عايق آن را بررسي كنيد.
دودكش ديگ را بررسي كنيد.
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کارکارگاهی

كنترل سيستم حرارت مركزي

چك ليست زير را به صورت يك گزارش تكميل و به هنرآموز مربوطه ارائه دهيد.

چک لیست لوله های ارتباطی موتورخانه
پروژه

ردیف

شماره
گزارش:

تاریخ:

صفحه

از

فرم شماره
شرح آیتم

1

کنترل پوشش لوله ها

2

کنترل لوله ها از نظر زنگ زدگی یا پوسیدگی احتمالی

3

کنترل وضعیت دود کش موتورخانه

4

کنترل اتصال دودکش به دیگ

5

کنترل وضعیت بست آویز لوله ها

6

کنترل فشار و دمای سیستم حرارت مرکزی

7

کنترل نصب پالک مناسب جهت شیرآالت

8

کنترل منبع سوخت و لوله های ارتباطی

9

کنترل لوله های ارتباطی مخزن انبساط

10

کنترل عملکرد شیرها (شیرهای مسیر ،تخلیه)

11

کنترل لوله های ارتباطی مخزن دوجداره

نتیجه کنترل کیفیت:
مورد تأیید عدم تأیید

توضیحات
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گزارش نويسي

يكي از جمله كارهايي كه بايد توسط تكنسين در واحد كارگاهي انجام پذيرد تهيه گزارش از مراحل انجام كار و ارائه
آن به كارفرما ميباشد در زير نمونهاي از فلوچارت گردش كار تعميرات يك واحد تأسيسات را مشاهده مي كنيد.
«فلوچارت گردش کار تعمیرات برنامه ای در واحد تأسیسات»
شروع

بازدید روزانه از طبقات و قسمت های مختلف ساختمان و پشت بام ها و واحدها
تهیه گزارش و پر نمودن چک لیست بازدید روزانه طبقات
بازدید ناظر فنی ساختمان از قسمت های موردنیاز به تعمیرات
خیر

آیا امکان برطرفکردن عیب در محل
وجود دارد؟

ارسال گزارش خرابی بازدید روزانه به
شرکت راهبر ساختمان

آیا نیاز به قطعه دارد؟
خیر

بلی

تهیه گزارش و لیست اقالم موردنیاز توسط
پیمانکار راهبر تأسیسات مرکزی

بلی

نیاز به تعمیرات شرکت
سازنده دارد (گارانتی)

رفع عیب توسط تکنسین مربوطه شرکت
طرف قرارداد
تحویل گزارش به ناظر فنی تأسیسات

تهیه درخواست کتبی و اعال نیاز به رئیس اداره خدمات توسط ناظر فنی
ساختمان

پایان

تأیید و امضا رئیس اداره خدمات جهت خرید
تأمین هزینه توسط حسابداری
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ارجاع درخواست به واحد تدارکات

کارپرداز هزینه پیک را به شرکت سازنده
میپردازد.

A

پایان

پودمان پنجم :نگهداری و تعمیر سیستم

A

خرید اقالم توسط کارپرداز
تحویل اقالم خریداری شده به انبار مرکزی
دریافت اجناس خریداری شده از انبار و انتقال آن به شرکت راهبر

اقالم شرکت راهبر جهت نصب قطعه یا تعمیرات
پیگیری رفع نواقص
بررسی /ارزیابی کیفیت کاری تعمیر انجام شده توسط ناظر فنی ساختمان
خیر

آیا کیفیت کار قابل قبول است؟
بلی

آیا از اقالم باقی مانده است؟

بلی
تحویل به انبار مرکزی

خیر

تهیه گزارش ماهانه /فصلی /شش ماهه از عملکرد واحدهای تعمیراتی و تحویل آن به رئیس اداره خدمات  /معاونت پشتیبانی

پایان

کار کالسی

نمونه اين فلوچارت را براي تجهيزات كارگاهي هنرستان خود تهيه كنيد.
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فرم ذیل برای ارائه روند انجام کار یک ماهه واحد تعمیر و نگهداری بخش تأسیسات مکانیکی به کارفرمای محترم در نظر
گرفته شده است.
گزارش کار ماهانه بخش تأسیسات مکانیکی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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عنوان

سریال /مدل پخش

تاریخ ورود

تحویل دهنده

محل تعمیر

هزینه تعمیرات تاریخ تحویل

شرح تعمیرات

پودمان پنجم :نگهداری و تعمیر سیستم

كارت بازديد ماهانه دستگاه نظارت

تاريخ.................. :
پيوست................ :

بازديدكنندگان:
نام واحد:
مدير محترم  /مسئول محترم  ،.......احتراماً گزارش بازديد انجام شده از ساختمان و تأسيسات جهت استحضار و دستور مقتضي ايفاد
ميگردد.
نام و نام خانوادگي:
امضاء:
رديف

موارد مورد بازديد

1

بازديد از پلههاي فرار و اطمينان از بازگشت به نامه شماره بودن راههاي منتهي
به آن

2

بازديد از وضعيت داخلي بنا شمال (ترك ،خيز سقف ،نشت و)...

3

بازديد از درب ها ،پنجره ها و يراق آالت مربوطه

ناقص

سالم

مالحظات

ساختمان

موتورخانه با چيلر تراكمي و ابزروبشن يا بدون چيلر
4

بازديد دستگاه ها و تجهيزات از نظر نظافت ظاهري

5

بررسي چگونگي ثبت و ركوردهاي انجام شده و نصب كارت مشخصات دستگاهها

6

كنترل اينترالك الكتروپمپهاي چيلدواتر و برج خنك كننده با مدار فرمان چيلر

7

چگونگي عملكرد مبدل حرارتي و منابع آب گرم مصرفي

8

بررسي سيستم بوستر پمپ هاي آتش نشاني

9

بررسی وضعيت مشعل از نظر نصب صحیح ،نظافت ،سروصدا ،نشتي سوخت و
همچنين بازديد شعله

10

بررسي وضعيت سيستم انبساط بسته شامل چك كردن رگوالتور و گيجهاي
فشار و عملكرد كمپرسور هوا يا سيستم ازت و غيره
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نمونه فرم سازمان دهی تعمیرات و سرویسهای انجام شده بر روی دستگاههای مکانیکی

بخش مهندسی مکانیک
کارت سرویس دستگاه های مکانیکی

عنوان دستگاه

نمایندگی

شرکت سازنده /مدل

تلفن

شماره سریال

تاریخ نصب

شماره اموال

بخش

سال ساخت

زمان سرویس

ردیف

تاریخ

ایراد دستگاه

قطعات

تاریخ تحویل

سرویس کار

1
2
3
4
جمع
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هزینه

پودمان پنجم :نگهداری و تعمیر سیستم

نمونه فرم شناسنامه دستگاه هاي تأسيسات مكانيكي
شناسنامه دستگاه های تأسیسات مکانیکی
(هواساز)
نوع دستگاه
مدل دستگاه
کارخانه سازنده
محل استقرار دستگاه
فضای مورد سرویس
شماره سریال دستگاه
شماره تسمه
تعداد تسمه
شماره سریال الکتروموتور
مدل الکتروموتور
قدرت الکتروموتور
دور در دقیقه فن ()RPM
مدل فن
کارخانه سازنده فن
شماره سریال فن
دور در دقیقه فن
درجه حفاظت
ماکزیمم دما
مشخصات پولی موتور ()PULLEY
مشخصات پولی فن ()PULLEY
آمپر ستاره ()A
آمپر مثلث ()A
فشار خروجی ()Pa

m3
قدرت هوادهی
h
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كولرگازي اسپليت
نوع دستگاه
مدل
كارخانه سازنده
محل استقرار دستگاه
شماره سريال دستگاه
مدل كمپرسور
قدرت كمپرسور
كندانسور

مدل فن

اواپراتور
كندانسور

دور در دقيقه فن ()RPM

اواپراتور
كندانسور

قدرت الكتروموتور

اواپراتور

درجه حفاظت
نوع مبرد
ظرفيت اسپليت

سرمايش
گرمايش
آمپر دستگاه

کارکارگاهی
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يك نمونه فرم شناسنامه براي دستگاه ايرواشر ،كولرگازي پنجره اي ،اسپليت ،مشعل ديگ به كمك
هم گروهي هاي خود تهيه كرده و به هنرآموز خود ارائه نماييد.

پودمان پنجم :نگهداری و تعمیر سیستم

ارزشيابي شايستگي بازديد ادواري دستگاه ها
شرح کار:
تشخیص سالم بودن دستگاه
پر کردن چک لیست
راه اندازی
ثبت گزارش بازدید
استاندارد عملكرد:
بازدید دوره ای از تجهیزات و دستگاه ها و گزارش عملکرد درست یا نادرست آن به مسئول مربوطه برابر فرم های تهیه شده
شاخص ها:
ـ تشخیص سالم بودن دستگاه (تطبیق دما ـ فشار ـ شدت جریان مصرفی ـ شدت صدا و سطح آب با حالت استاندارد)
ـ پر کردن چک لیست (روزانه ،هفتگی ،ماهانه ،فصلی)
ـ ثبت گزارش بازدید ،ثبت گزارش بازدید ،ارجاع به مسئول مربوطه
شرايط انجام كار:
کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد  12×8متر داراي تهويه كافي ،وجود دستگاه هاي سيستم تهويه مطبوع (كولر ،ايرواشر ،پمپ ،مشعل ،و)...
زمان 4 :ساعت
ابزار و تجهيزات:
فرم گزارش ـ کامپیوتر ـ پرینتر ـ چک لیست
معیار شایستگی
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

تشخیص میزان سالمت دستگاه

2

2

ثبت چک لیست های زمان بندی شده

2

3

ثبت گزارش بازدید

1

شایستگی های غير فني ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيست محيطي و نگرش:
1ـ دقت در کار
2ـ به کارگیری لباس كار ،دستکش و كفش ايمني
3ـ صرفهجویی در مصرف انرژی ـ رها نشدن CFCها و  HCFها در جو

نمره هنرجو

2

میانگین نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي 2 ،می باشد.
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منابع و مآخذ
 1برنامه درسی رشته تأسیسات مکانیکی ،دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش.1393 ،
 2کتاب «  اصول عملکرد پمپ ها» ،انتشارات سوپرپایپ اینترناشنال.1395 ،
 3کاتالوگ شرکت پمپ ویلو مجله تأسیساتی مجری ،شماره های  39تا  ،44انتشارات سوپرپایپ اینترناشنال.
 4محمدساعد كمالي ،مشعل هاي حرارتي ،شركت تعاوني سازمان كاركنان آموزش فني وحرفه اي.1394 ،
 5سازمان برنامه و بودجه كشور ،نشریه 1ـ    :128مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان (جلد اول).
 6سازمان برنامه و بودجه كشور ،نشریه 2ـ    :128مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان (جلد دوم).
 7دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان مبحث چهاردهم ـ تأسیسات گرمایی ،تعویض هوا و تهویه
مطبوع.
 8دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم ـ تأسیسات بهداشتی.
 9دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان مبحث نوزدهم ـ صرفه جویی در مصرف انرژی.
 10تارنماها و کاتالوگهای شرکت عمران تهويه ،شركت سوپرپايپ ،شركت ايران رادياتور و مؤسسات داخلی
و خارجی.
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اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب نگهداری و تعمیر تأسیسات سرمایشی و
گرمایشی رشته تأسیسات مکانیکی ـ کد 212444
ردیف
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استان محل خدمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

استان محل خدمت

نام و نام خانوادگی

1

سیدعباس غنی پور

کرمان

9

علی عبداهلل زاده

سمنان

2

حسین اکرام فرد

قم

10

وحید گل محمدی

قزوين

3

رامین علوی

زنجان

11

مصطفی شایسته یگانه

همدان

4

سید لقمان نظامی

آذربايجان غربي

12

محمد ساالری

هرمزگان

5

محمد زکی میر

خوزستان

13

علی اسداللهی

يزد

6

جواد منصوری زاده

اردبيل

14

مهدی جوکار

همدان

7

امراهلل شاهقلیان

چهارمحال و بختیاری

15

حمیدرضا اسدی

شهرستان های تهران

8

کالم اله دینی

آذربايجان شرقي

