
 :-السالمة المهنية

 االرشادات والنصائح عند العمل في ورش ومختبرات التبريد والتكييف

يتوجب عمى العامل في مختبر التبريد والتكييف التعرف عمى الطرق  الالزم اتباعيا لموقاية من 
 :الحوادث ومن ىذه الطرق

  ان اول طرق الوقاية ىو احساس العامل باىمية تعميمات وقواعد السالمة المينية واىمية 
 .استخدام مستمزمات الوقاية الشحصية

 استخدام االالت والمعدات بالطرق الصحيحية لالغراض التي صنعت ليا . 

 االىتمام بنظافة موقع العمل . 

 االىتمام باستخدام العدد واالدوات بالطريقة الصحيحة وكل حسب استخدامو . 

 التأكد من العزل الكيربائي لمعدد اليدوية واالجيزة. 

 معرفة استخدام طفايات الحرائق. 

 المعرفة باستخدام االسعافات االولية. 

 اجراء اعمال الصيانة في المكان المناسب. 

 تنظيف مكان العمل بعد االنتياء من اعمال الصيانة. 

 حفظ عبوات الغاز الخطرة مثل غاز االمونيا في المكان المناسب ووضع عالمات عمى القنينة. 

 اخالء مكان العمل من الغازات الخطرة  . 

 الجدية في العمل والبعد عن الحديث والمزاح اثناء العمل . 

  االنتباه الى العالمات االرشادية والتحذيرية سواء الصوتية اوالضوئية او التي عمى شكل شرائط 
 .ممصقة

 االستعداد السميم لمعمل باخذ القسط الكافي من النوم قبل البدء بالعمل. 

 التاكد من توفر واستخدام مستمزمات الوقاية الشخصية ومنيا 

 



 .قفازات اليدين .1

مستمزمات حماية القدمين وذلك باستخدام حذاء وقاية لحماية االقدام من تساقط اجيزة  .2
 .ومعدات التبريد والتكييف

 .مستمزمات حماية العينين .3

 .ارتداء بدالت العمل الخاصة .4

 :-العدد المناسبة الجراء الصيانة
 عدد ميكانيكية -1

 المفاتيح لربط وفك المسامير والصواميل
 ومنيا العادية والمربعة بأطوال واحجام مختمفة: المفكات 

- مستدير-مستطيل)المبارد بانواعيا المختمفة الزالة الزيادات البسيطة الغير المرغوب فييا 
 .(مثمث

 وبيا يتم عمل ثقب مناسب بالمسمار واستخدام: مجموعة فك المسامير المكسورة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.وصمة فك البكرات وتستخدم لجذب البكرات لفكيا  
 

 
 

 



 عدد كهربائية -2

  عزل المحرك–المقاومة -  التيار  –اجيزة قياس لفرق الجيد . 

 عدة التوصيالت الكيربائية 

 
 عدد عمميات التبريد  -3

 مجموعة الكشف عن التسرب 

 اسطوانة نتيروجين بالمنظم
 Test manifoldوصالت الشحن المركبة 

 وسائل الكشف عن التسرب 

 لمبة الياليد
 الكشاف االلكتروني

 شمعة الكبريت
 فقاعات الصابون

 
 
 
 

 
 



 مجموعة التوصيل والربط لالنابيب 

 .اسطوانات ومنظمات ووصالت: عدة لحام االكسي استمين
 .مجموعة عمل الفمير والثني والتوسيع والقطع

 
 
 
 
 

 مجموعة التفريغ وازالة الرطوبة 

 مضخة التفريغ
 مقياس خاص بالتفريغ

 الوصالت المركبة

 
 مجموعة الشحن 

 اسطوانات وسيط التبريد
 اسطوانات شحن وسيط التبريد

 وحدة استعادة وسيط التبريد



 مضخة شحن الزيت
  



 اجهزة القياس -4

 مثل الثرمومترات الزئبقية وذات البصيمة والرقمية (الجافة والرطبة)درجة الحرارة  -
 ، المانومترات، انبوبة بوردون، Test manifoldالضغط مثل وصالت الشحن المركبة 

 .التفريغ
 سرعة اليواء -
 حموضة الماء -
 حموضة الزيت -
 االبعاد  -

 الخامات -5

 دىانات-  زيوت –وصالت كيربائية - وصالت االنابيب -  اسطوانات موائع التبريد  -

 عدد تنظيف -6

 خالل االنابيب الشعرية (R11)مضخة تنظيف االنابيب الشعرية وتضغط وسيط تبريد سائل  -
 .فيطرد االوساخ منو وينظفيا

 – محمول صابون – مادة مذيبة لمترسبات – منفاخ ىواء – فرشاة –مضخة غسيل بالماء  -
 .اوراق صنفرة

 
 
 
 
 
 

تعريف الطالب وتدريبو عمى االستخدام السميم لمعدد واالدوات واجيزة القياس :- تدريب عممي
 .(مراجعة)
  
 


