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  اولیهاصول 
ای از کارها مواجه است: نصب، تعمیر و نگهداری با طیف گستردهدر طی یک روز یک فرد شاغل در صنایع برودتی 

عمر آن. در پایان عمر کاری یک دستگاه برودتی، کلیه قطعات طول و راهبری یک سیستم در طی مدت  RACسیستمهای 
 مواد آالینده آن مانند فیلتر درایر، مبرد و روغن از سیستم خارج و براساس قوانین و مقررات زیست دمونتاژ،بایستی سیستم 

 د. نمحیطی بازیافت گرد

در زمان کارکرد آن، اقدامات دیگری صورت پذیرد.  RACعالوه بر تعمیر و نگهداری، ممکن است در نگهداری یک سیستم 

اندازی، تعمیر و نگهداری چنین برای نصب، راهرا مثالها، راهنماییها و توضیحات متعددی  EN873مقررات اروپایی 
 بخشهای مهم مربوطه به همراه مثالهایی باشند.می ISO/FDIS 9415-1کند که مشابه استاندارد سیستمهایی ارائه می

 ها در ادامه این مطلب آورده شده است. تکنسین استفادهبرای  کاربردی
   

 نصب: 
 نصاب باید آن سیستم است ومناسب عملکرد صحیح و کارکرد در جهت شرطهای اساسی نحوه نصب سیستم یکی از پیش

را  ممکنحد  تاتعداد اتصاالت مکانیکی و به حداقل رساندن مانند کاهش اولیه های طراحی مشخصهاجرای ای بر ویژه دقت
دقت در انتخاب قطر داخلی لوله انتقال مبرد است به نحویکه افت فشار در آن به حداقل دیگر،  مثالداشته باشد. در نظر 

گردد. در انتخاب قطعات نیز باید دقت گردد که و کاهش مصرف انرژی آن می برسد. این امر موجب افزایش کارایی سیستم
 فشار/دمای عملکرد سیستم با شرایط تبخیر و کندانس مبرد همخوانی داشته باشد.

 
 اندازی:راه

گاز مبرد نحوه نگهداری سیستم تاثیر بسزایی در راندمان و قابلیت عملکرد آن دارد. مدار مبرد بایستی خشک و تمیز بوده و 
حداکثر و دما/فشار در  بخاردر آن به نحو صحیحی تزریق شده باشد. تجهیزات کنترلی باید طوری تنظیم شوند که دما/فشار 

 کندانس در حداقل ممکن خود باشند.
 

 تغییر مبرد:
رد غیرقابل یک مب ازبردار بخواهد که مبرد سیستم تهویه مطبوع یا تبرید خود را تحت شرایط معینی ممکن است بهره

 توانند باشند:مانند هیدروکربنها تغییر دهد. موارد ذیل از دالیل این امر میبه مبرد جایگزین اشتعال 

 افزایش راندمان سیستم 

 کاهش اثرات زیست محیطی 

 مقرون به صرفه بودن مبرد جدید 

  موجودعدم امکان تامین مبرد 
 کند، معموال نیازی به تغییر مبرد نیست.شرایط نرمال کار میبایستی دقت داشت که چنانچه سیستم با مبرد موجود در 
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 متوقف کردن و دمونتاژ کردن سیستم
-متوقف کردن کارکرد یک سیستم، دمونتاژ کردن و تخریب قطعات یک سیستم در پایان طول عمر آن سیستم انجام می

و به نوع مبرد بستگی ندارند. بطور کلی، اقدامات  بودهعمومی  بصورتشوند شود. اکثر اقداماتی که در این مرحله انجام می
 بایستی صورت پذیرند:زیر می

 خارج کردن مبرد 

 خارج کردن روغن 

  بازکردن قطعات سیستم تبرید 

 آوریتحویل مبرد، روغن و سایر تجهیزات به واحدهای جمع 
د مانند مبرد، روغن و فیلتر درایر بایستی های یک سیستم تبریهمانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، برخی از قطعات و آالینده

 طبق روشهای تعریف شده امحاء یا بازیافت گردند.
 

 های خدماتیصالحیت پرسنل و شرکت
انجام اقدامات فوق بایستی دارای صالحیت الزم )دانش و مهارت( بوده و دارای مدرک مربوطه در خصوص  مسئولتکنیسن 

عات کافی در خصوص آخرین استانداردها، قوانین و مقررات از الزامات دانش این فرد اطالصنایع تبرید و تهویه مطبوع باشد. 
گردد. جزئیات صالحیت تکنسینها و مهندسان فعال در صنعت تبرید و تهویه مطبوع بصورت تفصیلی در در محسوب می

و الکترونیک در استاندارد آورده شده است. همچنین جزئیات صالحیت افراد مرتبط با صنعت برق  EN48848استاندارد 

EN95445 .درج شده است 
کاری، نگهداری بایستی تجهیزات و ابزار آالت مورد نیاز صنعت تبرید )مانند ابزار آالت لولهشرکتهای خدمات و نگهداری می

به تعداد کافی از هر یک را در اختیار هر تکنسین قرار را و جابجایی مبرد، تست نشت، دستگاههای الکترومکانیکی و ...( 
نگهداری و نظارت آن سیستم داشته باشد.  خود جهت موخته هایبه آدهند. یک نصاب سیستم برودتی باید توجه کافی 

کیلوگرم را دارند بایستی  8، افرادی که مسئولیت سیستمهای برودتی با ظرفیت بیش از EN873-1براساس استاندارد 
 العات کاملی از نحوه عملکرد آن سیستم و کنترل روزانه آن را داشته باشند.اط
 

 بردارانوظایف مالکان و بهره
برداران سیستمهای برودتی بایستی دارای دانش کافی در مورد دستگاههای خود بوده و براساس قوانین مالکان و بهره

 اری پیشگیرانه اقدام نمایند.اجباری اتحادیه اروپا نسبت به تهیه و تدوین برنامه نگهد
 

شرایط و معیارهای مورد نیاز برای کاهش آلودگی مبردها را بشرح ذیل  6552/316به شماره  Fمقررات اروپایی گازهای 
 کند:بیان می
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 دامنه مقررات:
 8دارای بیش از این مقررات شامل دستگاههای برودتی ثابت، تهویه مطبوع، پمپهای حرارتی و تجهیزات اطفا حریق که 

الزامات آورده شده ذیل از وظایف مالک  گردد.کیلوگرم برای سیستمهای هرماتیک( هستند، می 2کیلوگرم گاز مبرد )بیش از 
 تواند این وظایف را به یک شرکت خدماتی مجاز واگذار نماید.آید که وی میسیستم به شمار می

 
 Fبخشهای مهم مقررات گازهای 

 کنترل: 8ماده 
 : بازیافت گاز در حین کارکرد و یا پایان عمر سیستم1ماده 
 : آموزش و تعیین صالحیت افراد حقیقی و حقوقی9ماده 
 : گزارش تولید، واردات و صادرات انبوه2ماده 
 گذاری محصوالت و تجهیزات: نشانه7ماده 
 : کنترل استفاده3ماده 

 Fگازهای  دارای: ممنوعیت توزیع برخی محصوالت 5ماده 
 

عمومی را  برنامهتوان یک ساختار دقیق یک برنامه تعمیر و نگهداری بستگی به پارامترهای متعددی دارد. با اینحال، می
 برای کاهش وقوع خطاها، حوادث، انتشار مبردها و مصرف بیش از حد انرژی تدوین نمود.

نگهداری که بیشتر مرتبط به ، اطمینان از کارکرد درست سیستم اقداماتی را در جهت بردارانبهره/ان، مالکعالوه براین
 باید بکار گیرند.را است  صحیح

 
 این اقدامات شامل موارد ذیل است:

 پسماندها و گرد و خاکهای فیزیکیتمیز نگهداشتن محیط اطراف کندانسورهای هوایی از آلودگی ، 

 تمیز نگهداشتن اتاق کمپرسورها و تجهیزات برودتی 

  کمپرسورها همواره بایستی قفل بوده و فقط افراد مجاز امکان ورود به آنجا را داشته باشند.اتاق 

  تهویه اتاق تجهیزات برودتی نباید مسدود شده باشد.مسیر 

 کندانسینگ نصب شده در فضای بیرونی باید در سایه بوده و هرگز نباید در معرض آفتاب قرار گیرند.های یونیت 

  و فقط به مدت زمان مورد نیاز باز شود. ر صحیح مدیریت شدهبطودرب انبار باید 

 های نواری، باید دقت داشت که نباید گره بخورند.در صورت استفاده از پرده 

 .تعداد دفعات بازشدن درب انبار باید به حداقل برسد 

 زدگی ایجاد نشود.کف سردخانه باید تمیز بوده و در آن یخ 

 در زمان تعطیلی فروشگاه مورد استفاده قرار گیرند.و  هداریخوبی نگ وضعیتها باید در های شبانه کابینتوششپ 
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  یی، مواد شیمیایی و دارو، نوشیدنی، لبنیات، محصوالت منجمد)غذا های ورودیمحمولهاطمینان حاصل نمایید که 
در این خصوص به  یشتربرای اطالعات ب د.نسرد و خنک باش تاحد امکان ان ورود به فضای یخچالدر زم( ...و 

 است مراجعه کنید.آمده که در ادامه  "زنجیره سرد" بخش

 های فن مسیر هواینباید  یکاغذ بندی و؛ پسماندهای بستهمرتب تمیز شوندباید به طور  ها و کانترهاکابینت
 اواپراتورها را مسدود کند.

  ها تداخل سردخانهو  هایخچال یاواپراتورهاسیستم تهویه ساختمان نباید با جریان هوای خروجی مسیر هوای
 داشته باشد.

  تواند بر کارآیی ها در معرض گرما و حرارت قرار ندارند؛ چرا که این امر مییخچالبایستی اطمینان حاصل نمود که
 آنها تاثیر گذار باشد.

 .درجه حرارت را بصورت منظم بررسی و ثبت کنید 

  گردند.میاطمینان حاصل نمایید که از تجهیزات بدرستی استفاده 

 
تواند به کمک آنها از عملکرد که یک کاربر میای از کنترلهای چشمی د لیست سادهتواننشرکتهای خدمات نگهداری می

ت پوشش دمای فضاهای تحثبت تواند شامل مواردی مانند تهیه نمایند. این لیست میرا صحیح سیستم مطمئن شود 
 باشند. زدگی و تمیزی یخ از جهتیا درجه حرارت محصول و بررسی اواپراتورها سیستم برودتی 

 
بندی (. زمانتهیه نشده باشندنماید )اگر قبال  تدوین و پیشنهادرا تجهیزات بندی نگهداری تواند زمانکننده میشرکت نصب

 است. آورده شدهاین متن ادامه در  لیست هایی مفاد چنین چکو 
 

 آورده شده است. 8تا  4از نصب صحیح و مدرن سیستمهای برودتی در شکلهای هایی نمونه
 

 
 های سرد و کانترهاکابینتفضای ای تامین هوا در حرفه های: خروجی4 شکل
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 چیدمان صحیح مواد غذایی در یخچالهای چند طبقه: 6 شکل

 
 : چیدمان صحیح اتاق کمپرسور8 شکل
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  "زنجیره سرد"اهمیت 

 ای از اقدامات انبارشزنجیره سرد شکسته نشده، مجموعه. استبا درجه حرارت کنترل شده  تامین، یک زنجیره نجیره سردز
تر شدن مدت ماند و به طوالنیحمل و توزیع کاال است که طی آن دمای محصول از لحظه تولید تا مصرف ثابت می و

کند. کاال باید پس از تولید و انبارش اولیه در بهترین حالت ممکن به کمک می هانگهداری و حفظ صحیح کاال در قفسه
تواند به کیفیت محصول آسیب می صحیحکننده )مشتری( برسد و در طی این فرایند جابجایی و نگهداری نادست مصرف

 .وارد نماید
ه افت کیفیت در هر یک از مراحل، در مرحله و بایستی توجه داشت ک شودکلیه این اقدامات بایستی در شرایط انجماد انجام 

 پذیر نیست.بعدی جبران
فرایند تحویل و در براساس الزامات اتحادیه اروپا، دمای محصوالت در مراحل مختلف باید ثبت گردد تا محقق گردد که 

ژانویه  EWG – 48 56/4)قانون  و دماهای تعیین شده رعایت گردیده است اختاللی ایجاد نشده استحمل زنجیره سرد 

آن، قانونی وجود دارد که براساس آن کلیه عوامل و عناصر زنجیره سرد  . عالوه بر)87/6559به شماره  EUو قانون  4556
 . (HACCP  ،EU 58/18/EWG)قانون اقدام نمایند  کنترلیخود  به صورتبایستی 

 ،EN 48132 براساس .( باشدEN 46385یخچال )گیری و ثبت درجه حرارت باید مستقل از سیستم کنترل تجهیزات اندازه
 ید به طور ساالنه کالیبره شوند.های ثبت درجه حرارت باسیستم هایسنسور

 

 

 زنجیره سرد : نمای کلی4 شکل
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 سازی غذا و واکسن ذخیره
 بصورت مسالهباشد. این مسمومیت میکاهش  ازپیشگیری در بهداشت و مهمی  عامل، صحیح غذا و واکسنسازی ذخیره
ها برخی از کاالها باید در سردخانه ای برخوردار است.اقلیم گرم از اهمیت ویژهعمومی در کشورهای با  واقعیتیک 

رد، غذاهای کنسروی و بسیاری دیگر طول عمر آ؛ سایر غذاها نظیر مصرف گردندنگهداری شوند و در فاصله زمانی کوتاهی 
نیز مدت زمان نگهداری محدودی . غذاهای خشک نگهداری نموددرجه حرارت اتاق  نها را درآتوان بیشتری دارند و می

 دارند.
 

 ای داشت.نگهداری همواره باید دقت ویژههای دستورالعمل در اجرای
 زیر نگهداری شوند:  در شرایطغذاهای شدیدا محدود باید 

  صحیحدر مکان  

 در درجه حرارت صحیح 

 به مدت صحیح 

 
 مستندسازی

-بایستی یک کتابچه ثبت وقایع به روز از سیستم خود داشته باشد. پیمانکار نیز میمی RACبردار هر سیستم مالک/بهره

شامل مستندات مربوط به بازرسی، نگهداری، تعمیر و امحاء را ثبت نماید. این مستندات خود بایستی سوابق کارهای خدماتی 
 کتبی گردد. اطالعات ذیل باید در کتابچه ثبت وقایع درج گردد: بایستی به مالک تحویل و از وی اعالم وصول

 جزئیات کلیه کارهای نگهداری و تعمیر -4

 شده است. فتسیستم شارژ/تخلیه/بازیا درمقدار و نوع مبردی که هر بار  -6

 در صورت امکان، آنالیز مبردی که قبال نیز استفاده شده است. نتایج آنالیز در کتابچه باید ثبت گردد. -8

 بع تهیه مبرد دست دوممن -1

 تغییرات و تعویض قطعات -9

 انجام شده معمولینتایج تستهای  -2

 عدم استفاده از دستگاهمدت قابل توجه سوابق  -7

بایستی دیاگرام ساختار آن که عملکرد هر قطعه و محل تجهیزات  ای داشته باشد،چنانچه سیستم، ساختار پیچیده -3
دهد در دسترس باشد. نحوه طراحی این دیاگرام بایستی براساس کنترلی و نحوه روشن/خاموش کردن را نشان می

 باشد. EN4324استاندارد 

بردار و در نزدیکی خود دستگاه و یا بصورت الکترونیکی بر روی این کتابچه بایستی نزد مالک/بهره، RACبرای هر سیستم 
ر یا تست در دسترس فرد مربوطه قرار گیرد. هر نگهداری شود تا در صورت نیاز برای تعمی ،با امکان پرینت گرفتنکامپیوتر 

 تهیه و به دو صورت ذیل موجود است: GIZ Proklimaدو حالت فوق، توسط برنامه 

  کتابچه ثبت وقایع، چک لیستها و نمونه سوابق نگهداری به انضمام طراحیهای مدار مبرد سیستمهایRAC 

 ثبت و نظارت  افزارنرمEcoClima 
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 EN 4324گذاریهای مدار تبرید براساس نشانه
بندی عمومی ای باشد که هر قطعه دارای یک نشانه خاص باشد. طبقهنقشه یک مدار مبرد باید به گونه،  EN 4324براساس

تا  A4های در ضمیمه RACمدار سیستم  نمودارچندین عالوه براین، آورده شده است.  6ها )سمبلها( در شکل این نشانه

A2 اند. شده ارائه  
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 EN4324 کشی براساسنمادهای نقشه:  6شکل 
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  اقدامات خدماتیتعریف 
هدف از این . استتجهیزات الت و نصب آ، ماشین آالت ، ابزارت، تجهیزااز وسایل نگهداریاقدامات خدماتی شامل 

به سطح عملیاتی و ایمنی  دستیابیکلیه تجهیزات فنی و مکانیکی در شرایط عملکرد مناسب به منظور  اریاقدامات، نگهد
 است. موردنظر

 
 از کارهای خدماتی عبارتند از:هدف 

 حفظ عملکرد سیستم .4

 یست محیطی برای کاربران/مالکانهای زایمنی تامین .6

 هاداراییاموال و حفظ و نگهداری  .8

  گارانتی بابت مفادمالکین  تامین رضایت .1

 حداقل استفاده از انرژیحفظ عملکرد سیستم در ظرفیت کاری خود ولی با  .9

 
 :نحوی صورت پذیرند کههای باید به فعالیت

 حوادث وارده به پرسنل به حداقل برسد. .4

 ترین سطح خود برسد.دیدگی کاالها به پایینآسیب .6

 قطعات سیستم به نحو مطلوب کار خود را انجام دهند. .8

 سیستم وظایف خود را به خوبی انجام دهد. .1

 برطرف شوند.مبرد یا روغن مشخص و نشت  .9

 اتالف انرژی به حداقل برسد. .2

 
زیست محیطی و کاربر است که الزامات گفته شده را همراه با قوانین فنی،  وظیفهاین فوق،  مواردبا درنظرگرفتن تمام 

 به منظور حفظ قابلیت اطمینان و ایمنی یک سیستم برودتی بکار گیرد. دستورالعمل های تولیدکننده 
 

 باید دقت نمود که:
  سیستم های تهویه مطبوع و تبرید، شرایط و تعاریف دارای یک تعریف پذیرفته شده و واضح هستند.در 

 
 قرار دارد. "تعمیر"و بعد از آن در صورت نیاز،  "نگهداری"، سپس "بازرسی"در وهله اول، معموال مرحله 

برای هر سیستم تهویه مطبوع و تبرید و قطعات آن، بایستی برنامه زمانبندی شده بازرسی و نگهداری پیشگیرانه تدوین 
گردد. بسته به ساختار و پیچیدگی هر سیستم، کار مستندسازی تا حد امکان باید بصورت تفصیلی و در عین حال صرفا در 

ایی مانند یخچالها و فریزرهای صنعتی و یا کولرهای ایستاده که باشد. حجم مستندات سیستمهموجود سطح مورد نیاز 
برودتی سوپرمارکت یا یک ساختمان است.  ترکیبیکوچک و جمع و جور هستند کمتر از مستندات مشابه برای سیستمهای 

 مدت زمان و فواصل نگهداری بایستی به طور کامل در دفترچه راهنمای نصاب/سازنده آورده شود. 
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(. 4گردد )شکل ها تهیه میبه منظور بهبود و تسهیل کار تکنسینها ها و چک لیستبزارهای خاصی نظیر فرمولمعموال، ا

 اند.آورده شدهاین متن  A7های های نمونه در ضمیمهچک لیست
و زیست های برودتی )و نیز سیستمهای تهویه مطبوع( بایستی قوانین بهداشتی، ایمنی برداری و نگهداری از سیستمبهره

، دیاگرام نگهداری و 8نماید. کلیه استانداردها، قوانین و مقررات همواره بایستی مدنظر گرفته شود. شکل  اعمالمحیطی را 

 دهد. را نمایش می RAC، مقررات اجرایی نگهداری سیستمهای 1تعمیر و شکل 

 
 نگهداری و تعمیرات: فلوچارت 8تصویر 
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 ندهیدانجام  ردیف انجام دهید ردیف

4 
همیشه از روشهای درست در محیط کاری 

 ایمن بهره گیرید.
4 

 توانید ایمنی را حفظ کنید، کار نکنید.اگر نمی

6 
اوراق کردن در صورت نیاز به دمونتاژ و 

 سیستم، مبرد آنرا بازیابی نمایید.
6 

بندی شده، نیازی به یک سیستم خوب و آب
 تقویت سازه خود و یا تغییر مبرد ندارد.

8 
در صورت امکان، مبرد را برای استفاده مجدد 

 بازیابی نمایید.
8 

را به اتمسفر تخلیه  ODS/HFCهرگز مبرد 
 نکنید.

1 
مبردهای آلوده بایستی بصورت ایمن ذخیره 

آوری شده و برای امحا به واحدهای جمع
 ذیصالح تحویل گردد.

1 
 GWPهرگز مواد مخرب الیه ازن یا مبردهای با 

 را باال بعنوان حالل تمیزکننده استفاده نکنید. 

9 
پیش از شارژ مجدد، سیستم را از بابت وجود 
نشتیهای دیگر چک کنید. هرگز فکر نکنید که 

 فقط یک نشتی وجود داشته است.
9 

 

  2 همواره استانداردهای کاری خود را باالتر ببرید. 2

7 
قبل از تخریب سیلندر مبرد ضایعاتی، آنرا 

 7 کامال تخلیه نمایید.
ای که دارای برچسب هرگز از سیلندر بازیابی

شفافی در خصوص محتوا و نوع استفاده آن 
 مشخص نیست، استفاده نکنید.

3 
را از لحاظ  RACسطح عملکرد سیستم 

 دارید.مصرف انرژی در بهترین حالت نگه
3 

در یک سیلندر بازیابی هرگز چند نوع مبرد را 
 مخلوط نکنید.

5 

سوابق نگهداری را حفظ و کتابچه ثبت وقایع 
 را تکمیل نمایید.

5 

هرگز در یک سیستم تهویه مطبوع را که برای 
ها( HSپایین )مانند  GWPکار با مبردهای با 

باال )مانند  GWPطراحی شده، از مبردهای با 

HFC/HCFC/CFC.ها( استفاده نکنید 

45 
بردار داشته باشید با مالک/بهره دوستانهرابطه 

 45 مهم سیستم مطلع کنید. موضوعاتو آنها را از 
هرگز از ابزار آالت و تجهیزات آسب دیده یا 

های انتقال مبرد با عمر معیوب استفاده نکنید. لوله
 بیش از حد طوالنی را بکار نگیرید.

 ده باید و نباید. RACمقررات اجرایی در نگهداری سیستمهای : 1تصویر 
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 ، به ترتیب ذیل انجام پذیرد:مناسب بودنبایستی در صورت مبرد هستند می دارایتعمیرات قطعاتی که 

 زیابی ریسک برای تعمیر درخواستیارو  مخاطرات نالیزآانجام  .4

 تعمیرکاران آموزش .6

 تحت فشار و ...(کردن از برق، جداسازی از مخازن مانند قطعتعمیر ) موردقطعات  سازیکردن از مدار و ایمنخارج .8

 تخلیه مواد  .1

 ( OFDNزاد و نیتروژن خشک )آاکسیژن  موادی مانند تمیزکردن و پاکسازی )با .9

 برای انجام تعمیرات OFDN تخلیه .2

 انجام تعمیرات .7

 تست عملکرد(نشت،  تست، یش فشارزماآشده ) زمایش و بازرسی قطعات تعمیرآ .3

 ، تخلیه و شارژ مجدد مبردجایگزینی .5

 
  RACسیستم  در زمان نگهداریاهمیت تشخیص نشت مبرد 

مناسب ای، در صورت طی هر تعمیر دوره . درسریع توسط یک فرد ذیصالح شناسایی و تعمیر شودباید خیلی نشت مبرد 
 : انجام شوندکارهای زیر حداقل باید  بودن،

بررسی عملکرد صحیح و درست خود های هشدار باید برای گیری و سیستم، کنترل و اندازههای ایمنیدستگاه کلیه .4
 بررسی شوند. 

 سیستم برودتی انجام شود. قطعات مربوطهدر  یتست نشت .6

 فیلتر درایرجایگزینی و تعویض  .8

 کل سیستم یا بخش مورد نظر برای تعمیر() OFDNبا  شستشو .1

 میکرون 955تا سطح  ایجاد خالء .9

 به میزانی که بر روی پالک اطالعات فنی درج شده است(شارژ جدید سیستم مبرد )یا  حجمتنظیم  .2

 تست عملکرد تجهیزات ایمنی .7

 ها و پوشش قطعاتشیرنصب تمام درپوش  .3

 نهایی یشتتمیرکردن و بررسی ن .5

 درج برچسب )در صورت نیاز(در کتاب ثبت وقایع و اطالعات  درج، گزارش .45

 
تعمیر و اندازی، ، راهاز هر بررسیپس یا و  ولط کاری در لمعمو رویهیک باید به عنوان  یتشخیص نشت اقدامات مربوط به

یک هرگز ؛ بدون درنظر گرفتن اینکه آیا به تزریق جدید گاز نیاز هست یا خیر؟ انجام گردد ،RACسیستم نگهداری یا 
از چند  بعددر صورت بروز نشتی و تعمیر آن، ضروری است  .رها نکنید، است ینشت بدوناطمینان از اینکه سیستم را بدون 

 انجام پذیرد.  ی دیگرنشت تست، یک روز
 . مراجعه کنید 9به شکل  ،یتست بازرسی نشتبرای ضرورت های بیشتر برای اطالعات و نشانه
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 کارهای عمومی روتینی که بایستی برای چک/تست کردن نشت انجام پذیرد.:  9تصویر 
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هایی ، راهنمایی2. شکل شودبندی میمستقیم و غیرمستقیم طبقهدو حالت تستهای به  RACسیستم  یک بندیبآبازرسی 
 کند.بنیادینی را برای تست و یافتن نشتی ارائه می

 

 
 مبردبازرسی نشت  فرایندهای :2تصویر 

 
 رهاتنظیم کنترل

اندازی هر سیستم تهویه مطبوع و تبرید، قطعات کنترلی و ایمنی مختلفی باید تنظیم گردند. در حین و پس از تعمیر و راه
برداری از سیستم با حداکثر حفظ سیستم در شرایط عملکردی ایمن و بهره ،همانطور که پیشتر نیز گفته شد، هدف کلی

محصول یا فضای مورد ین و حفظ برودت تام می باشد که همراه باو حداقل فشار/دمای کندانس  بخاردرجه حرارت/فشار 
 1تا  6باشد. بخاطر داشته باشید که به ازای یک درجه سانتیگراد کاهش دمای تبخیر، میزان مصرف انرژی بین می نظر 

 کارنکه سیستم برای آ )مگراجازه دهند سیستم در فشار خالء کار کند  نباید ،فشار پائین رهایکنترلیابد. درصد افزایش می
در برخی شرایط خاص، به منظور ایمنی بیشتر، الزم است که طراحی شده باشد(.  یکاتسمفر کمتر از فشارارهای در فش

ین حالت از در بدتریا تغییر غیرعمدی تنظیمات کنترل و  . این کار ازآب بندی کردبا سرب را پیچهای کالیبراسیون 
 کند.دستکاری شدن سیستم توسط افراد غیرمجاز جلوگیری می
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برای تنظیم ابزار آالت کنترلی به نشانگرهای نصب شده بر روی تجهیزات اعتماد نکنید. در بسیاری از موارد، این نشانگرها 
به اندازه کافی دقت الزم را برای عملکرد صحیح سیستم ندارند. کلیه پارامترهای مورد نظر، مانند مقادیر درجه حرارت یا 

توان برای ده از ترمومتر یا فشارسنجهای کالیبره شده تنظیم گردند. در صورت لزوم میفشار باال و پایین بایستی با استفا

 و یا پمپهای کنترلی استفاده کرد. OFDNتست یا تنظیم فشار از گازهای 
 

 اواپراتور  )دیفراست( سیستم یخ زدایی

-defrost-on) رت نیازدر صودیفراست  کنید، بهتر است از سیستمدیفراست استفاده میکنترل  از سیستم اگر

demandدهند. در صورت زدایی را انجام میها صرفا در زمان مورد نیاز عمل یخ( استفاده شود. چرا که این سیستم
مقدار برفک به حد دار، تایمر بایستی برای متوسط حجم برفک تنظیم شود. بنحویکه پیش از آنکه یستم تایمراستفاده از س

، سیستم دیفراست شروع بکار کند. مدت زمان عمل دیفراست باید به حدی باشد یابدکاهش  بخاردما/فشار  تابحرانی برسد 
. اگر مدت زمان نمودوارد سیستم برودتی خواهد بیشتری را حرارت  ،که صرفا سطح کویل را تمیز کند چرا که هر مقدار مازاد

توجه داشته باشید که تنظیمات زمانبندی  هد یافت.دیفراست نیز به حد کافی نباشد، مقدار برفک در هر سیکل افزایش خوا
ای باشد که عملکرد همزمان چندین واحد دیفراست، مصرف برق سیستم را از حد مجاز سیستم دیفراست برقی به گونه

 (overlaodباالتر ببرد. )

های کویل اواپراتور و لوله پارگیو منجر به  رساندهسیب آتواند به اواپراتور می دیفراستسیستم عدم تنظیم صحیح : نکته

دیفراست اشتباه سیستم  تنظیم بخاطردهد که را نشان می یسیب دیده اواپراتورآ، بخش 1شود. شکل تخلیه کل بار مبرد 
 سیستم دیفراست برقی با کنترل تایمری(ایجاد شده است )

 
 آسیب دیده بدلیل تنظیم نادرست دیفراستاواپراتور :  1شکل 

 
 گیریاندازه
جهت تعیین آن است که چه  وردن اطالعات کافیآبدست  ،گیری )مقادیر الکتریکی، فشار و درجه حرارت(اندازه از هدف

-نوع اندازه .می نمایددر ساختار مجموعه تعیین را معیوب  و یا موقعیت قطعهشده جویی چشمگیر اقداماتی موجب صرفه
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اطالعات دما، فشار، جریان برق و  ،است در فرایندهای تعمیر و نگهداریگیریها بستگی به نوع اطالعات مورد نیاز دارد. الزم 
 ها و مشاهدات در فرمهای عمومی مربوطه درج گردد. سایر یافته

آورده شده است. در این تصویر، نقاط و جاهایی که در حین  9ساختار نمونه سیستم برودتی یک فروشگاه قصابی در شکل 
، نام و جانمایی هر یک از 4گیری گردند نشان داده شده است. همچنین در جدول ازهنگهداری این سیستم بایستی اند

 قطعات سیستم تبرید آورده شده است.

 
 : سیستم یک یخچال تجاری )نمونه قصابی(9شکل 

 

 رگوالتور فشار اواپراتور 3 شیر انبساط ترموستاتیک 4

 شیر فشار تفاضلی 5 شیر برقی )سلنوئید( 6

 جعبه استارتر موتور 45 ترموستات 8

 فیلتر درایر 44 کمپرسور هرمتیک 1

 رگوالتور فشار کندانسور 46 کنترلر فشار 9

 استارتر موتور کمپرسور 48 جدا کننده روغن )سپراتور( 2

   سایت گالس 7

 سیستم یخچال تجاری اجزاء: نام  4جدول 
 
 
 



    

19 
سازمان محیط زیست   -39مهرماه   – بهینه سازی سیستم های برودتی و کنترل نشتی در سوپرمارکت هاکارگاه اطالع رسانی و آموزشی   

 گیرینمادها، اصطالحات، و واحدهای اندازه

مهمی برای بررسی کارکرد آن سیستم و یافتن روشهایی برای  موضوع، RACشناخت و نظارت بر عملکرد یک سیستم 
گیریهای اصالح و بهبود یا تعمیر آن است. از اینرو الزم است که زبان و تعریف مشترکی برای مقادیر و اصطالحات اندازه

یرامونی آن )چگونگی سرمایش، محیط اطراف، هوای پیرامونی و یک سیستم تهویه مطبوع و تبرید و موضوعات پ درعمومی 

گیری دما و فشار سیستمهای تهویه مطبوع و ، نمادها، عبارات و واحدهای اندازهDIN3541...( وجود داشته باشد. استاندارد 
 ست. آورده شده ا 6و در ادامه در جدول  7ها در شکل تبرید را تعریف کرده است که این عبارات و نشان

 
 (DIN 3541 براساسگیری مدار مبرد )معرفی نقاط اندازه: 7شکل 
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No Symbol Term SI unit Comment 

    1   p pressure bar 1 bar = 10
5 

Pa 

    2   pabs absolute pressure bar 1 bar = 100 kPa 

    3   pamb ambient pressure bar 1 bar = 0,1 Mpa 
 

4 
 

pe 
difference between absolute pressure and 

ambient atmospheric pressure (gauge pressure) 

 

bar 
 

pe = pabs - pamb 

5 pc condensing pressure (absolute) bar  
 

6 
 

pec 
difference between condensing pressure and 

ambient atmospheric pressure (gauge pressure) 

 

bar 
 

pec = pc - pamb 

7 po evaporating pressure (absolute) bar  
 

8 
 

peo 
difference between evaporating pressure and 

ambient atmospheric pressure (gauge pressure) 

 

bar 
 

peo = po - pamb 

9 peV1 /peV2 pressure at compressor inlet / outlet (gauge) bar  
 

10 
 

tv1 / tv2 
temperature of refrigerant at compressor inlet / 

outlet (gauge) 

 

°C 
 

converted peV1/2 

 

11 
 

tV1h / tV2h 
temperature of superheated refrigerant at 

compressor inlet / outlet 

 

°C 
 

12 ΔtV1h Superheat at compressor inlet K ΔtV1h = tV1h - tv1 

13 pec1 / pec2 pressure at condenser inlet / outlet (gauge) bar  
 

14 
 

tc1h 
temperature of superheated refrigerant at 

condenser inlet 

 

°C 
 

 

15 
 

tc2u 
temperature of subcooled refrigerant liquid at 

condenser outlet 

 

°C 
 

16 tc saturated condensing temperature °C at pc 

17 Δtc2u subcooling at condenser outlet K Δtc2u = tc2 - tc2u 

   18   tcL1 / tcL2 air temperature at condenser inlet / outlet °C  

   19   peE1 /peE2 pressure at throttling device inlet / outlet (gauge) bar  
 

20 
 

tE1u 
temperature of subcooled refrigerant liquid 

at throttling device inlet 

 

°C 
 

   21   ΔtE1u subcooling at throttling device inlet K ΔtE1u = tE1 - tE1u 

   22   peo1 / peo2 pressure at evaporator inlet /outlet (gauge) bar  
 

23 
 

to2h 
temperature of superheated refrigerant 

vapour at evaporator outlet 

 

°C 
 

24 Δto2h Superheat at evaporator outlet K Δto2h = to2h - to2 

25 to2 Saturated suction gas temperature at evap. outlet °C converted peo2 

26 to saturated evaporating temperature °C at po 

  27   toL1 / toL2 air temperature at condenser inlet / outlet °C  
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No Symbol Term SI unit Comment 

28 tamb ambient temperature °C  

29 troom cooling position temperature °C  

30 t temperature °C t = T - 273115 K 
 

31 
 

T 
 

thermodynamic temperature 
 

K 
 

32 h superheated vapour   
 

33 
 

u 
 

subcooled liquid 
  

34 Δ difference (delta)   
 

35 
 

1 
 

inlet 
  

36 2 outlet   
 

37 
 

B 
 

container 
  

e.g. receiver 

 

38 
 

c 
 

condenser 
  

   39   E throttling device  e.g. TXV 

40 F filter  DIN deviant 
 

41 
 

H 
 

heater 
  

 

42 
 

K 
 

secondary media 
  

e.g. water, brine 

43 L ventilator   

   44   M motor   

   45   o evaporator  spoken "zero" 

   46   P pump   
 

47 
 

S 
 

sight-glass 
  

DIN 8941 deviant 

48 T transducer  DIN deviant 

49 U subcooler, aftercooler   
 

50 
 

V 
 

compressor 
  

   51   W heat transfer media  water, oil ... 

52 WT internal heat exchanger  liquid / gas 

   53   X valve  DIN deviant 

   54   Z intercooler   

 
 گیریی اندازهها، اصطالحات و واحدهانشانه بیشتر اتتوضیح: 6جدول 
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 و سرویس تجهیزات  تاسیسات برقی
ای دارند. بطور کنندهنقش تعیین هاایمنی پرسنل و تکنسین عملکرد کلی سیستم، تاسیسات برقی درزمایش آسرویس و 

)تکنولوژی برق،  VDEاندازی، پس از انجام تغییرات و تعمیرات بایستی تست شوند. انجمن راه پیش ازکلی، تاسیسات برقی 
مهندسی اروپاست که وظیفه تدوین مقررات طراحی، نصب و  -الکترونیک و مخابرات(، یکی از بزرگترین تشکلهای علمی

 DIN-VDEات و محصوالت برقی را برعهده دارد و کلیه فعالیتهای مربوطه بایستی براساس استاندارد نگهداری تاسیس

 ، شمای کلی تست سیستمهای الکتریکی آورده شده است.3انجام گیرد. در شکل  5455

 
 : فرایند تست سیستمهای برقی3تصویر 

 
 موضوعات عمومی نگهداری مدارهای برقی

 جامع، کلیه موارد ذیل باید اجرا گردند: پیش از انجام رفع اشکال
 . سالم باشدمنبع تغذیه  فیوزبررسی کنید که  .4

 صحیحی به سیستم اعمال شده باشد. ولتاژ  .6

 . باشدبرای کمپرسور، مناسب استفاده شده کمکی تجهیزات الکتریکی  .8

 .شده باشد انجامدرست کشی سیم .1

 موتورهای کمپرسور را بررسی کنید. مقاومت سیم پیچ .9

. این تجهیزات تست، یک جریان مستقیم بررسی کنید آالت تست،با استفاده از ابزار را موتور کمپرسور ی مقاومت عایق .2
 کند تا نشتی جریان به بدنه را تعیین نماید.غیرمخرب را به سیم پیچ موتور اعمال می

 
 :سیستم الکتریکی رفع اشکالابزارهای 

 (Meggerمنظوره ) گیری چندداشتن یک دستگاه اندازه ،چار پیچ گوشتیآچین و عالوه بر ابزارهای معمول نظیر سیم
 برای اندازه گیری مقادیر زیر الزم است:

 ولتاژ .4

 جریان الکتریکی  .6
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 (پیچ های موتورمقاومت )سیم .8

 ظرفیت خازن  .1

 تستر اتصال .9

 های مختلف( پرابترمومتر )با  .2

 

 باشد. مفیدبسیار تواند می( Meggerهمراه با دستگاه ) یاستفاده از تستر مقاومت عایق، عالوه براین
-ها و سیمباشند. پیچ گوشتی کند بایستی ایمنی کافی را داشتهکه برق از آنها عبور می مواردیدر ها این دستگاه کلیه عموما

 چین ها باید به طور کامل عایق باشند. 
 

 تجهیزات برودتیرفع اشکال 
 نشان داده شده است. 5 تصویر درالکتریکی  و تشخیص مشکل یابیعیب فرایند

 

 
 ب یابی و تعمیر تجهیزات برودتیعیفرایند : نمودار 5تصویر 
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 پنج قانون ایمنی 
. از آنجاییکه سیستمهای گردد مکتوبو گزارش نهایی تدوین و  تستپس از تست یک سیستم برقی، الزم است که گزارش 

انجام این تستها که این تستها در ادوار تعیین شده تکرار گردند.  استگردند، ضروری برقی به مرور زمان دچار استهالک می
و تدوین گزارش مربوطه، صرفا توسط یک فرد ذیصالح مجاز است. هرگونه اقدام نصب یا تست تجهیزات برقی بایستی با 

در  RACتست سیستم برای نمونه آورده شده انجام شود. یک گزارش   45که در در تصویر قانون ایمنی  9درنظر گرفتن 
، دیاگرام مدارهای مختلف سیستمهای برودتی آورده A2تا  A4این کتابچه ارائه شده است. همچنین در ضمایم  3ضمیمه 

 شده است. 
 

 : پنج قانون ایمنی 45تصویر 

 (DIN VDE 1010پنج قانون ایمنی )
 )قبل از شروع( در تاسیسات برقی کارهای اجراییبرای انجام 

 سیستم را از برق قطع کنید -4

 

 شدن غیرعمدی دستگاه مطمئن شوید restartاز  -6

 چک کنید که کلیه خطوط قطع شده باشند -8

 اتصال به زمین و اتصال کوتاه کردن فازها -1

 را بپوشانید قسمت مجاور خطوط  اتیا صفح قسمتها -9

 ریست کنیدبه صورت معکوس 

 
. به اندشده جداو قطعات از منبع تغذیه  کلیه تجهیزات ،قبل از شروع کار و اطمینان یابید که قطع کنیداز برق سیستم را 

 . کنند باید عایق شوندکار می DCولت  465و یا  ACولت  95که با ولتاژ باالی  اجزا و دستگاههای یدالیل ایمنی، تمام
 

(. خاموش شدن اتوماتیک-روشن با امکان های برودتیدر سیستم )بویژه شدن غیرعمدی دستگاه مطمئن شوید restartاز 
با ) کردن نباشندقابل روشن ،افراد در حال انجام تعمیراتالع و بدون اط شدههای اصلی باید قفل و یا سوئیچایمنی  تجهیزات

شود تا از  نصبسیستم  روی( باید 2شکل در زمان کار نیز، یک عالمت هشدار )مشابه  فیوزها(. حفاظت از یااستفاده از قفل 
 یرعمدی و نااگاهانه اجتناب گردد.شروع به کار غ
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 "روشن نکنید": عالمت هشدار 2شکل 

 
تر، اطمینان حاصل یابید که در هیچ قسمت از مدار جریان برق به مفهوم ساده .باشند قطع شده خطوط کلیهچک کنید که 

 مانند)معتبر  ولتمترهایاز ! پذیردمجاز انجام  افراد اقدامی صرفا توسطمجددا الزم بذکر است که هرنوع . وجود نداشته باشد
 بایستی کنترل شوند.، تست خطوطاز  قبل و بعد استفاده نمایید که خود این تجهیزات نیز( 7شکل 

 
 ولتاژ الکتریکی آزمایشبرای مناسب  ولتمتر:  7شکل 

 
محافظ شروع بکار کرد  بطور غیرعمدیتا چنانچه دستگاه  خواهد شد باعث فازها کردن اتصال به زمین و اتصال کوتاه

در معرض دید در محیط کار نصب . اتصال به زمین و اتصال کوتاه باید فعال گردد جریانهای باالی دستگاه )مثل فیوزها(

 V AC 4555تا  ولتاژبا  دستگاههاییدر  .نصب گردداتصال کوتاه  سپسابتدا اتصال به زمین و گردد توصیه می .شده باشد
 8تا  4قوانین  توان در صورت رعایت کامل و صحیح را میممکن ، اتصال به زمین و اتصال کوتاه هواییبه استثناء خطوط 

 حذف نمود.( نشان داده شده 45 شکل در که)
 

به اجبار مسایل فنی و یا توجه )با  برای برخی نمونه ها ، امکان ندارد. قسمتها یا صفحات خطوط قسمت مجاور  را بپوشانید
این . با داشتن این وضعیت ،  را بپوشانیم وط مجاوربخشهای خط اتو صفح ها تا بخش عملکرد سیستم های مهم دیگر(
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ایمن شوند . ) نظیر الستیک یا پارچه های پالستیکی ( و مناسب  قابل اعتمادیکپارچه ، ایزوله باید با یک پوشش  تجهیزات
  باید با یک نوار عایق ایمن شوند .سیم های بدون محافظ 

 
 ریست در حالت معکوس

 .در حالت معکوس انجام دهیدذیل سیستم را به ترتیب عملکرد فوق، ایمنی با درنظر گرفتن و اعمال قوانین 
 از بخشهای خط مجاور بردارید  .  را پوشش روی بخش ها یا صفحات .4

 . زمین را برداریدکشیهای اتصال به سیماتصال کوتاه و سپس  مدارهای .6

 کنترل نمایید که در هیچ مداری برق جریان نداشته باشد. .8

 بردارید و یا آنها را فعال نمایید.را فیوزها قفل  .1

 . سیستم را روشن کنید .9

 

 اندازه گیری تاسیسات و مجموعه های الکتریکی 
 موتور الکتریکی  صحیحنگهداری 
یک موتور عملکرد ، وقتی گردد. بطور مثالتر میوضعیت سیستم تکمیل ررسیا بعموال بموتور الکتریکی م مناسبنگهداری 
گردد، حرارت آن باالتر با مشکل مواجه مینرمال کارکرد  شرایط تغییر غیرعادییا ایرادات ساختاری نتیجه  در الکتریکی

الت دیر یا زود، منجر به یابد. این مشکرفته، دور آن کاهش یافته، ضریب توان آن افت کرده و مصرف برق آن افزایش می
 بنابرایناز کار افتادگی دستگاه شده و تا زمانیکه شناسایی و اصالح نگردند، مصرف برق آن فراتر از حد نرمال خواهد بود. 

 و بازده تجهیزات را در محدوده اسمی مورد کردهرا محدود  تعمیر و نگهداریهای وقفه مدت زمانو  مقدار، نگهداری خوب
 کند. میحفظ ن آنظر 

 
  RAC هایزمایش الکتریکی موتور کمپرسورآ

ای کمپرسور هرمتیک و نیمه ، موتورهکمپرسورهای بازموتورهای محرک ) RACهای الکتریکی در صنایع اکثر محرک
 ایقفسهمتداولترین شکل، موتور القایی  .آیندمی به حرکت در "ئیموتورهای القا"ها، موتور پمپ ها و غیره( با ، فنهرمتیک

 را تغییر داد. موتورتوان سرعت های الکتریکی، میبا تغییر تعداد قطبباشد. می قابل اطمینانساده، کم هزینه و است که 
استاتور، و  شدهعایق سیم پیچ، هنی(آ )یک استک لمینت روتوراستاتور و  محورهایای، یک موتور القایی جعبهعناصر اصلی 

 تهویه، بستهدر موتور القایی کامال . می گردددر یک قفسه آلومینیومی به دور محور روتور تعبیه  هادیهای روتور هستند که
سطح و  بر روی بدنه موتور به جریان در می آوردکه هوا را شود انجام می متصل به شفت خارجییک فن  استفاده از با هوا

تصویر ) 3شکل  شود.خنک میگاز  مکشموتور با ، تیکهرمتیک و نیمه هرم هایکمپرسور در. نمایدخارجی را خنک می
 . شوداستفاده می ... فن و ،باز، پمپ هایدهد که معموال برای کمپرسور، یک موتور القائی را نشان می(جداسازی شده
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 یک موتور القایی تصویر انفجاری: 3شکل 

  
نام هر یک از دهد. موتور القایی داخلی را نشان می و مکش گازیک کمپرسور هرمتیک خنک شده با  برش عرضی 5شکل 

 . آمده است 8اجزاء در جدول 

 
 تیکاکمپرسور هرم یعرضمقطع : برش 5شکل 
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 کمپرسور هرمتیک – 5نشان داده شده در شکل  اجزاء قطعات : 8جدول 

 
دهد. موتور القایی داخلی را نشان می و مکش گازده با ونهرمتیک خنک شنیمه برش عرضی یک کمپرسور  45،شکل 

 آورده شده است. 9متناظر در جدول اسامی اجزاء 

 
 (BITZERبرش عرضی کمپرسور نیمه هرمتیک ): 45شکل 

 
 کمپرسور نیمه هرمتیک – 45نشان داده شده در شکل  اجزاء قطعات:  1جدول 
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  RACالکتریکی موتور کمپرسورهای  تستو  یمقاومت عایق
، حرارت کهنگی، فرسودگی در اثربه علت  های معیوبعایقناشی از  برقی هایدر سیستمبسیاری از مشکالت بوجود آمده 

خورشید، سایر نور ، ارتعاش، اصطکاک ها،سایشعلت بیشتر ، صنایع برودتی. در می باشدمکانیکی  یا سایش یمیایی ومواد ش
 . استمنابع گرمایی و فرایندهای شیمیایی در مدار مبرد 

 
 و طول عمر کمپرسور  یعوامل تاثیرگذار بر مقاومت عایق

تولید اسید به  منجر تواندهیدرولیز رطوبت با مبرد می. RACدی هیدراسیون/تخلیه نامناسب سیستم  -4
منجر به خوردگی به  و تسریع نمودهدر کمپرسور این فرایند را  تراکم. گرمای حاصل از فرایند هیدروفلوئوریک شود

سوختن منجر به  او نهایت پیرامونی خود اثر نموده تمام موادبالقوه به این اسید شود. به دلیل اسید تولیدی می
و قدرت دی  بودهاین مس رسانا . دشوهای کمپرسور مس لوله باعث فرسودگی تواندشود. اسید میمیکمپرسور 
اندود شدن یاتاقانهای موتور  مستواند موجب این امر همچنین می دهد.( روغن را کاهش مینا رسانایی) الکتریک

حضور روغن صورت در  ،. رطوبتگرددکمپرسور  قفل شدن روتورحرارت باالتر یا  استارت سنگین، باعثو  شده
POE . پلی استر( از روغن جذب می شود( 

شده و های مسی در روغن کمپرسور تراشهامر موجب ورود این  پیش از مونتاژ. بصورت نادرست هالوله گشاد کردن -6
 گردد.میروغن  یدی الکتریک کاهش خاصیت یی مس باعثرسانادر نتیجه، 

درطی فرایند و اکسیژن آزاد ( OFDN) نیتروژن خشک خطا در جابجایی اکسیژن با یک گاز ورودی مثل  -8
 . دهندروغن را کاهش می)عایق بودن(  یو دی الکتریک بوده خاصیتسانا کاری. اکسیدهای مس رجوش

های موتور سیم پیچیوارد شدن فشار به درجه حرارت موتور و  منجر به افزایشمبرد ماده کم مبرد. شارژ  نشت -1
 گردد. ایجاد می 4بند  شده در  شرح داده تو مشکال شدهسیستم وارد وارد ، رطوبت . عالوه براینشودمی

 
 (IRT) یزمایش مقاومت عایقآ

نشانه بینهایت در را نشان دهد.  یمقاومت عایق وجود یا ایجاد خطاهایتواند میسختی  بهمتر ساده اهم یک حقیقتدر 
باشد. می دستگاه گیریفراتر از محدوده اندازهزمایش آبدین معناست که نتایج  این؛ نمی باشد خواندنی، نمایشگر اهم متر

نشان  "بینهایت" را زمین و کمپرسور ممکن است مقاومت بین، DCولت  5خروجی کمتر از  بااهم متر استاندارد -ولتیک 

. خوانداهم ب مگا 65ممکن است را زمین و کمپرسور بین  مقاومت، DCولت  955 با خروجی یتستر مقاومت عایق یک .دهد
، با یک اختالف پتانسیل وجود داشته باشد و کافی پتانسیل باالهای طبیعی، اتمسفر است. اگر یکی از بهترین عایق

 داشت.نیز توان انتظار جرقه و ایجاد روشنایی را و می. کندمی را پربین دو قطب فاصله  الکتریسیته

 )یا DCولت  955 تواند جریانمی)یا مولتی متر( که  IRبا استفاده از یک تستر  IR، مقدار گونه که توضیح داده شدهمان
 )موتور، کمپرسور، هیتر و غیره( بدون بار مصرفی بایستی الکتریکیتجهیزات شود. می تعیین، را بسنجد(DCولت  4555
ابزارهایی با منبع تغذیه مستقل گیری، در فرایند اندازهمعموال مصرف کننده ها باید بطور مجزا تست شوند. شوند.  تست

 نشان دهنده 44باشد. شکل زمایش میتحت آگیری ولتاژ وابسته به ولتاژ اسمی مدار شوند. سطح اندازهاستفاده می
 . دهدی را نشان میالکتریکی و مقاومت عایق تستگیری اندازه هایای از دستگاهمجموعه
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 (FLUKE 4937) یالکتریکی و مقاومت عایق آزمایش: مجموعه دستگاه اندازه گیری  44شکل 

 

نرخ نشت  اعمال کرده و  یک موتور شده ها و نقاط عایقپیچسیم بهرا  "غیرمخربی" DCولتاژ ی عایقتستر مقاومت دستگاه 
 ولی سوال این است که:  جریان دارند. ینشت کلیه آنها ی وجود ندارد وکامل اساسا عایقنماید. میگیری جریان را اندازه

 
آلودگیها طی زمان به علت شکستن عایق یا  درکه و نرخ نشت عایق  کندجریان با چه نرخی در آنها نشت می -

 شود، چقدر است؟ایجاد می

 
، بطور مستمرتواند میعایقی مقاومت دستگاه تست . است، کلید نگهداری پیشگیرانه ای که به آن اشاره شدخرین نکتهآ

گیری ها از تمام این اندازه. چک کندرا  ...و  گرمایی، مقادیر مقاومت ، مقاومت عناصر گرماییپیچیا سیممقاومت کویل 
 . می باشندا زمین ببه جز در زمان بررسی اتصال کوتاه  عایق ها استطریق مداراتی با 
 به معنیتشخیص داده شود، خطای فاجعه باری برای دستگاه اتفاق افتاده است و این زمین  اباتصال کوتاه به محض اینکه 

هرمتیک  نیمه(کمپرسور )یک برای زمانیکه . شده استخیلی دیر  اصالحنگهداری پیشگیرانه و یا برای  زمان این است که
بطور کامل خروجی بایستی کلیه مجاری می (سوزدمیخطای فاجعه باری رخ می دهد ) استروغن و مبرد  محتویکه 

بطور منظم  یمقادیر عایقدر واقع بهتر است  (فیلتر درایر جدید نصب گردد در خط مکش کمپرسورو ) .گردد تمیزکاری
 تغییر کامال آشکار و مشخص باشد. تا هرگونهای وجود داشته شاخص مقایسه ،بازدید بعدی درکنترل و ثبت گردند تا 
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به هیچ ، موتور نباید باشند هرمتیک یا نیمه هرمتیک سیستم، کمپرسورهای، اگر RACتخلیه سیستم  حین در: توجه کنید
 مقاومت عایقی متصل باشد.برای تست )ولتاژ باال(  تستولتاژ  حتیولتاژی 

کابل ) سمت  بوش قسمت ؛ همچنیناست بودهدر تماس مستقیم با مدار مبرد در هنگام اعمال وکیوم این نوع موتورها 
 در دقیقا کمتر می شود . خطر جرقه موتور ( برای فشار کم درنظرگرفته شده اند . مقاومت عایق مبرد یا هوا با کاهش فشار ،

  شده باشد ، وجود دارد . به هر ولتاژی متصل کابل در صورتی که محل بوش
 

 کار کردن با دستگاه عایق مقاومتینحوه 
، ولی تولیدکنندگان و ی وجود نداردنحوه تعبیر و تفسیر مقادیر مقاومت عایق در/رد سریع قبول ی برایقاعده و قانونهیچ 

 د. موتور باش شرایطتواند نشانه واضحی از می تغییرات مقاومت عایقی سازمانهای ذیربط بر این باورند که روند

 دستورالعمل هایی(، دوار ماشینهای یمقاومت عایق تستبرای  روشهای پیشنهادی) IEEE 18-6555 ، استانداردمثالبه طور 
-نیز آورده شده VDE 5448 و   EN25651-4استاندارد اروپایی  در IRTکند. مسائل مربوط به می خصوص ارائهرا در این 

 اند.
است. ولت ولتاژ عملیاتی موتور  کیلو برمگااهم 4مگا اهم به اضافه  4مقدار قابل قبول،  حداقل، مقاومت عایقی برای یک

با   V DC/4125555 955 مگااهم یا نرخ نشت جریان برابر با 4412، ستانه قبول/ردآمقدار ، ولتی 125برای یک موتور 
 باشد. مپر میآمیکرو 816حدود جریانی 

مایع مبرد  بااند. یک موتور نشده بندیآباما این استاندارد برای موتورهایی می باشد که به طور هرمتیک با روغن و مبرد 
یک موتور .  توصیه می گردد الزم داسته باسد که از طریق تولیدکنندهممکن است از مقادیر کمتری نظیر مقادیر توصیه شده 

 volts/255555 ohms 955نرخ نشت جریان  یا، را بپذیرد v DC 955اهم با  255555غوطه ور در یک مایع ممکن در 
 میکروامپر قابل قبول باشد .  388با حدود 

 
 (کیلو، مگا ، گیگاها و مقادیر ): پیشوندها، نشانه9جدول 

 
 هرمتیک و نیمه هرمتیک و پیامدها  موتوریمحیط 
 به به کمپرسور هرمتیک ، به علت طبیعت محیط عملیاتی موتور کمپرسور ، یک رویه دو مرحله ای است . IRTاعمال 

 ازمایش مقاومت عایق برای بررسی تنزل عایق سیم پیچی موتور  .4

 ذار می باشند . ) روغن ، مبرد ( اثرگ IRبررسی وجود االینده هایی که بر نتایج ازمایش  .6

درنظرگرفت شود . تغییر متوالی روغن به  RACنکته : معموال یک ازمایش معمول روغن و مبرد باید برای نگهداری سیستم 

 درنظرگرفته می شود .  RACدر تکنولوژی  "بهترین رویه  "عنوان 
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مایش بعداز پنج تا ده دقیقه کار برای روند حرکت با کمپرسوری است که خاموش شده است ؛ دومین از IRاولین ازمایش 
شرایط ازمایش کمپرسور انجام می شود . اولین ازمایش احتمال بیشتری دارد تا االینده هایی در روغن و مبرد نشان دهد . 

 باید در درجه حرارت پائین کمپرسور نگه داشته شود ، بنابراین برای یک لحظه موتور خاموش نگه داشته می شود . 
سیم درجه سانتی گراد و درجه حرارت  465ممکن است درجه حرارت تخلیه کمپرسور در بدترین نمونه به مقادیر تا نکته : 

، درجه حرارت  IRTدرجه سانتی گراد برسد . بهترین درجه حرارت برای  469موتور در این مرحله تا  -پیچی های الکترو
 کمپرسور برابر با موقعیت محیطی می باشد . 

موتور حرکت می کند که  IRایش ، درحالیکه با االینده ها تحت تاثیر قرار می گیرد ، به سمت ازمایش درست دومین ازم
 مبرد ، روغن و رطوبت بیرون از سیم پیچی را هدایت کرده است . 

نیاز دارند ، رایج تر می ) پلی استر (  POE روغن های که به استفاده از HFCخارج شده و دارای ها  HCFCهمانطور که 

افزایش می یابد . عالوه بر رطوبتی که  POEطبیعت نمگیر روغن های برای کمپرسورها به علت  IRTشوند ، اهمیت 

( باید برای ازمایش االینده ها   Virginia TKO) نظیر نشان دهنده سایت گلس ها می باشند ، ازمایش مبرد و روغن 
 شود .  استفاده 

 یا نظایر ان ( FLUKE 4937) نظیر ابزار  IRTرویه 
عایق انجام نمی گیرد و در زمانی که سیستم تحت خالء می باشد ، یک همانطور که قبال ذکر شد ، هرگز ازمایش مقاومت 

 کمپرسور کار نمی کند . 
 تمام سیسم پیچی را از پایانه های کمپرسور برای ایزوله کردن کمپرسور بردارید .  .4

 را بردارید . تجهیز شده باشد ، ترمینال بارهای کمپرسور  به درستیدرصورتی که  .6

 تمیزکنید . را با یک پارچه تمیز و خشک ترمینال ها  .8

 .درصورت امکان ترمینال های کمپرسورها را تغییر جهت دهید ) به توضیحات اضافی در زیر مراجعه کنید (  .1

 مکان زمین اکسیداسیون کمپرسور را تمیزکنید و با پارچه تمیز و خشک ، خشک کنید .  .9

 :  1اطالعات بیشتر درباره نکته 
اکثر سیم پیچی های موتور کمپرسور ، اتصال داخلی به کمپرسور دارند بنابراین سیسم پیچی ها را نمی توان ایزوله نمود . 

، ازمایش سومین مجموعه ه نمود ، اتصال به زمین دو مجموعه سیم پیچ درحین اگر سیم پیچی های موتور را بتوان ایزول
این مساله نه تنها برای ترجیح داده می شود . این مرحله سه بار تکرار می شود ، یک بار برای هر مجموعه سیم پیچ . 

بررسی مقاومت برای زمین می باشد بلکه برای مقاومت بین سیم پیچی تحت ازمایش و دو سیم پیچی دیگر می باشد که 
 ازمایش می شوند . برای باال بردن احتمال یک اتصال کوتاه بین سیم پیچی ها 

اندازه حرارت سیم پیچی را نمی توان مستقیما  درجه حرارت پایانه های کمپرسور را اندازه گیری کنید . چون درجه .2
، بهترین روش بعدی می گیری کرد ، درجه حرارت پایانه های کمپرسور به علت رسانایی مستقیم از سیم پیچی 

ی نقطه شبنم هوای محیطی باشند ، درغیراینصورت ممکن است رطوبت باشد . پایانه های کمپرسور باید باال
 قادیر اثرگذار باشد . موجود در پایانه ها بر م

 متصل کنید . رابط زمین را به مکان زمین کمپرسور با استفاده از یک انبر سوسماری  .7

 را انتخاب کنید .  VDC 955و ولتاژ ازمایش متر را به موقعیت ازمایش عایق بچرخانید  .3
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 ردیاب ازمایش را برای تغییرجهت پایانه های کمپرسور متصل کنید .  .5

 .ثانیه ( فشار دهید  25پایه ازمایش ) یا بر روی متر ( برای دوره ازمایش ) دکمه ازمایش موجود  بر روی  .45

 مقدار مقاومت و درجه حرارت پایانه را ثبت نمایید .  .44

 شنت روی ترمینال های کمپرسور را بردارید و به اتصاالت الکتریکی درست برگردانید .  .46

 نگه دارید .درحال کاردقیقه  45تا  9کمپرسور به مدت  .48

 را تکرار کنید .  4-44مراحل  .41

تنظیم می ( IEEE Std.18-6555مقادیر باید ثبت شوند و برای درجه حرارت مطابق با درجه حرارت پایه ای انتخاب شده )

( باالی درجه حرارت پایه ای ، مقدار مقاومت دوبراب می شود . 435Fدرجه سانتی گراد ) 45شوند . برای هر انحراف معیار 

( به عنوان مقدار پایه ای 4515F)  155Cنصف می شود . اگر ما زیر مقدار پایه ای ، مقدار مقاومت  455C (435F)برای هر 
 ما باشد ، انگاه تمام درجه حرارت گرایش ) گذشته ، حال و اینده ( باید برای این مقدار تنظیم شود . 

 به صورت زیر می باشد :  KTمعادله ای برای تعیین ضریب تنظیم درجه حرارت 

    5 9 
       

45
 

  می باشد TA، ضریب تصحیح درجه حرارت در  KTکه 

TA ( 5، درجه حرارت ازمایش واقعیC  . می باشد ) 

TR ( 5، درجه حرارت مرجعC   می باشد که برای ان تمام اندازه گیری ها تصحیح می شوند )– TR=155C  ) مقدار ثابت ( 

 
 TAمایش واقعی زرا برای درجه حرارت ا KTضریب تصحیح  2جدول 

 

( نمایش داده می شود تا ان <) "بزرگتر  "باشند ، یک نشانه  IRTاگر مقادیر فراتر از محدوده انتخاب مقیاس سنجش 
مقدار را نشان دهد ، درحالینه باید برای ردیابی های بعدی ، ثبت شود و هیچ ارزشی برای گرایش و تغییرجهت ندارد . با 
برخی از ایزوله های مدرن ، منطقی نیست که انتظار داشت که از طریق بیشترین طول عمر موتور ، مقادیر خارج از مقیاس 

 ( و گرایش تنها به سوی اخرین طول عمر سرویس موتور می باشد .  MΩ 6555<باشند )
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مقادیر مقاومت ازمایش تنظیم نشده و مقادیر مقاومت تنظیم شده برای درجه حرارت سیم پیچی  7نمونه زیر در جدول 

ی شوند ، داده های دنبال م 44نشان می دهد . دو نموداری که در شکل  155Cتخمین زده شده را برای مقادیر پایه ای تا 
 گرایش تنظیم نشده را در مقایسه با داده های تنظیم شده نشان می دهند . 

 

 
 سال 2اندازه گیری و تنظیم شده در زمان  IR: زمان بندی نگهداری با مقادیر  2جدول 

 

 
 نمایش گرافی مقادیر ازمایش واقعی و تنظیم شده:  44تصویر 
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سال با دو فعالیت نگهداری پیشگیرانه برنامه ریزی شده در هر  2را در زمان بندی  IRنمودار باال ، تنزل ) نرمال ( مقدار 
( می باشد . اگر تنزل های 46هرمتیک ) شکل  ACسال نشان می دهد . موضوع اندازه گیری ، یک کمپرسور پیچشی 

اذ شوند . به طورمفصل ، ممکن است این احتمال ، یک ازمایش روغن باید اتخبعدی تشخیص داده شوند ، معیارهای خنثی 

و حالل اب و صابون ) ازمایش حباب (   OFDNبا تغییر خشک کن فیلتر و روغن و یا ازمایش سختی سیستم با استفاده از 
 باشد . میکرون  955با تخلیه کامل مدار مبرد به یک مقدار خالء حداقل 

 

 
 پیچشی هرمتیک ACدر یک کمپرسور  IR: ارایش ازمایش  46شکل 

 
 دنده –در یک نصب سوئیچ  IR: ارایش ازمایش  48شکل 
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این متن ارائه می شود . همچنین به نمودار مدار مبرد ضمیمه شده  A3نمونه با ضمیمه  RACگزارش ازمایش سیستم 
 مراجعه نمایید . 

شده ، شامل توجه به جزئیات ، به طور بالقوه طول عمر موردانتظار محصول و هر نوع نگهداری پیشگیرانه و برنامه ریزی 
نصب تکنیکی را افزایش می دهد . عالوه براین ، سیستم به طور مناسب کار می کند و مشتری راضی می باشد و هرگز 

 شکایتی نمی کند . ده با سیستم عادی یا سرویس وسایل درباره هزینه های ایجاد ش
 

 تعویض روغن 
ندارد. این نوع وجود روغن نوع برای تعیین  امکانی و بسته است یکامال جوشمدار آنها که اکثر کمپرسورهای هرمتیک در 

گردد؛ میزان روغن شارژ می جاآندر که اصالتا کمپرسور در کارخانه نصب و مبرد گردند در سیستمهایی نصب میکمپرسورها 
، چنانچه میزان روغن از دست رفته کم بوده و بتوان یگردد. در صورت نشتو به سیستم وارد می گیریمورد نیاز دقیقا اندازه

میزان به کمپرسور اضافه کرد. اگر میزان روغن خارج شده از سیستم چشمگیر  به همانتوان حجم آنرا محاسبه نمود می
، روغن 41ا از جای خودش خارج و طبق شکل بایستی کمپرسور رباشد و یا روغن آلوده شده باشد، تکنسین نگهداری می

 کمپرسور را تخلیه و میزان مورد نیاز را قبل از نصب در آن بریزد.

 
 روغن از کمپرسور هرمتیکتخلیه : 41شکل 

 
 در حین کار؛ سطح روغن باید هستندخود  در بدنهس سایت گال دارای یکهرمتیک و باز  نیمهکمپرسورهای معموال 
 س باشد. سایت گال باالتر از حد متوسط یکم کمپرسور
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. سطح روغن باید استارت اولیه تغییر نماید، در د مایع در کارتر وجود داشته باشددرصورتی که مبرممکن است سطح روغن 
 ی رسید، بررسی گردد. کمپرسور به موقعیت پایدارزمانیکه عملکرد 
قسمت ، مبرد باید به در زمان بازکردن کمپرسورر مبرد اشتناجلوگیری از  شوند. به منظورجذب میدر روغن برخی از مبردها 

پیش از باز کردن کمپرسور و پمپ ( بدنه)درصورت نصب در روغن  باید هیتر، . عالوه براینمدار مبرد پمپ شود فشار باالی
یند پیشنهادی به این آصورت فر گردد. در اینمبرد نیز توصیه می فتکردن مبرد روشن باشد. استفاده از دستگاههای بازیا

 شکل خواهد بود:

 روشن کردن هیتر روغن 

 مبرد ریکاوری 

  روغن را به یک ظرف مناسب بریزید. در صورت نیاز از گازهایOFDN .و یا پمپ روغن استفاده کنید 
 گردد. بازیافتدفع و ملی جاری مقررات  براساسباید تلقی گردد  آلوده شده و ضایعاتیروغن کمپرسور چنانچه : نکته

 
 شارژ دوباره روغن به یک کمپرسور هرمتیک 

کمپرسور  کج کردنو روغن باید از خط مکش با  جدا شدهوغن، کمپرسور باید از سیستم مقدار معینی از ربرای شارژ دوباره 
معین گردد. برای دانستن نوع و برای شارژ دوباره مقدار دقیق روغن باید قبل از استارت  .(را ببینید 48)شکل  .شود خارج
 روغن مورد نیاز راهنمای استفاده از دستگاه را مطالعه کنید.صحیح شارژ  مقدار

 
 باز  یا کمپرسور روغن به کمپرسور نیمه هرمتیک و اضافه کردن

 روش سیستم باز 
کردن کارتر کمپرسور، ایزوله ،روغن اضافه کردن روشروغن در کارتر باشد، ساده ترین  تزریقاگر کمپرسور مجهز به سوراخ 

سیستم  در اگر(. دهدرا نشان میپمپ روغن  یکنمونه  41)شکل  داخل آن استبه  مورد نیازروغن کردن ریختن یا پمپ و 
، داشتن روغنتمیز و خشک نگه اقدامات معمول جز، هیچ احتیاط خاصی به ا کمپرسور برای تعمیرات باز باشدی نبودهمبردی 

 باشد.ضروری نمی

 
 نمونه ای از پمپ روغن:  49شکل 
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 روش نیتروژن و خالء 

روغن و پمپ خالء  تخلیهبرای  OFDN، استفاده از تعمیر، سرویس یا به منظور نگهداریروش دیگر کنترل ساده روغن 
 کنند.توضیحات مربوط به این روش را ارائه می 42و  49 هایشکل است.کردن روغن پربرای دوباره 

 
 ( تخلیهروغن )تغییر 

 . آن را تعمیر کنیدنشت سیستم را بررسی و درصورت نیاز  .4

 . از سیستم جدا کنید، در هنگام جمع آوری گاز قطع کمپرسور شیرهایبستن  باکمپرسور را  .6

  از سیستم خارج کنید.مبرد بازیابی درصورت نیاز، مقادیر باقیمانده مبرد را با استفاده از یک تکنولوژی مناسب  .8

 تغذیه روغن را بر روی بدنه کمپرسور باز کنید.درب  .1

 کنید.  داخل کمپرسوررسد را میلیمتری که به پائین کارتر می 2یک لوله مسی نرم  .9

 . بندی کنید و لوله مسی را با دست نگه داریدآب نوار چسببازشده را با سوراخ  .2

  با فشار کم داخل کارتر نمایید.نیتروژن را از کمی  حجم .7

 یابد. محفظه مجزایی انتقال میروغن به  .3

 نمایید.و بازیافت روغن را بصورت یک ماده ضایعاتی براساس قوانین زیست محیطی دفع  .5

 
 : نحوه چیدمان تجهیزات تعویض )تخلیه( روغن42شکل 
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 :(تعویض روغن )دوباره پرکردن

 . شیر مکش کمپرسور وصل کنیدپمپ خالء را به  .4

  ( بطوریکه به انتها برسد.جدیدغن کنید )رو ظرف روغن میلیمتری و یا شلنگ را وارد 2زاد لوله مسی آانتهای  .6

 . پمپ خالء را روشن کنید .8

 شود. روغن  به علت فشار کم کارتر به کمپرسور منتقل می .1

حجمی که در حین تخلیه، از  اندازه همانبه ولی  مشاهده کنیدس کمپرسور سطح روغن را در سایت گال .9
 . کمپرسور روغن خارج شده به آن روغن تزریق کنید

 جریان روغن را متوقف کنید .  .2

 . گیری کنیدشارژ شده را اندازهمقدار روغن  .7

 . کمپرسور را تخلیه کنید .3

 کمپرسور را باز کنید.  کنشیر قطع .5

  روشن کنید.کمپرسور را  .45

 . چک کنیدس را سطح روغن در سایت گال .44

 . سیستم را بررسی کنید ینشت .46

 
 نحوه چیدمان تجهیزات تعویض )دوباره پر کردن( روغن: 47شکل 
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 روغن  یندهای تسترآف
مراجعه کنید(. برای تجهیزات  43-65)به تصاویر  است نوع کیت تست موجودچندین ( ی شدناسیدکردن روغن )چکبرای 

 تواند میزان اسیدیته رااین روش می که چراشود روغن توصیه می های اسیدیزمایشآبزرگ، انجام  تبریدتهویه مطبوع و 
به سه ولی به طور مجزا  سازگارند مبرد هر نوعزمایش با آهای . این کیتدهدخیص از رسیدن به غلظت خطرناک تش پیش

 اند.بندی شدهطبقه( PAG( و گلیکول پلی الکیلن )POE، پلی استرها )های معدنیروغن دسته
هر نوع روغنی مهم و حیاتی است؛ چرا که ممکن است شما نوع روغن  رایموارد، بدست آوردن نتایج دقیق بدر برخی 

های پایه استری نتایج نادرستی را برای روغنزمایش اسید، آهای برخی از کیت !موجود در سیستم را نتوانید تشخیص دهید

(POE )کند.رفتار میبر روی کیت های تست چرا که بخاطر ترکیب شیمیایی خاص، روغن به مثابه اسید  دارند  
 

روغن  چرا کهنظیر عینک و دستکش استفاده کنید  بدن . از محافظ مناسبآلوده مراقب باشیدزمایش روغن آقبل از : نکته
 . تواند برای چشم و پوست مضر می باشدمی

 
 برای روغن معدنی زمایش اسیدآ : کیت45شکل 

 
 (POEی پلی استری )هایزمایش اسید برای روغنآکیت : 43شکل 
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 زمایش مبرد و روغن برای رطوبت و اسید در یک مجموعه کاملآ: کیت 65شکل 

 

ها مطابق با چک لیست اقداماتی که بایدبازرسی و  –( PPMریزی شده )نگهداری پیشگیرانه برنامه

 انجام شوند.باید 
کارهای معمول  درها تکنسینبه  به کار گرفته شده تا شده ریزیبرنامهاز پیش نگهداری پیشگیرانه و  هایچک لیست
و تاسیسات  دستگاههاباشند که برای نگهداری  اقدامات و خدماتی. این چک لیست ها باید شامل کمک کنندنگهداری 
برای توسعه و اجرای  ذیل. معموال جزئیات هستندضروری سیستم حفظ حالت موردنظر به منظور ساختمان  یک مکانیکی

 باشند:مهم مییک طرح نگهداری 
 قوانین ملی  -

 فنی و ...(، مقررات )زیست محیطی، ایمنی -

 المللی استانداردهای ملی یا بین -

 ب و تولیدکننده اهای نصدستورالعمل های شرکت -

 مسائل پیمانکاری و قراردادی  -

  ی اجرایییین نامه هاآ -

 

لمانی آانجمن  .دهدارائه می RACسیستم  یکرا برای  PPMهای ای از مجموعه چک لیست، نمونهاین متن A7ضمیمه 

VDMA (راهنماییفدراسیون مهندسی آلمان ) در استانداردهای بیشتری را VDMA61432 .آورده است 
 

 . ده شوند، اصطالحات زیر باید توضیح داRAC سیستمهای ضمیمه شده برای چک لیست اجرایبرای 
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  RACسیستم یک بازرسی 
ها یندها یا سرویسآ، فرکردن یک یا چند مشخصه از محصوالتمشخص به منظور فنی تعریف شده فرایندبازرسی یک 

 :شامل موارد زیر باشدو  هانجام شد توسط فرد ذیصالحباید  برودتیباشد. بازرسی سیستم می

 بازرسی چشمی کل سیستم .4

 . ردهای انجام ساخته شده است یا نهها و استاندا، مشخصههانقشهمطابق با  سیستمکشی لولهیا آبررسی اینکه  .6

 . های تولیدکنندهراهنمادفترچه ای از های سیستم و مجموعهبررسی وجود دستورالعمل .8

 ...( الکتریکی و مدارهای و مدار مبرد دیاگرامهای ) فنی مدارکبررسی وجود  .1

 . تحت فشارن مخازبررسی مدارک مربوط به تجهیزات  .9

 .(EN873-6مثال مطابق با ادوات و تجهیزات ایمنی )بررسی  .2

 ( EN41672-6 مطابق) خیریا  دارند یمناسب شرایطکشی انتخابی در لوله کاریهایجوشآیا بررسی اینکه  .7

 EN)مطابق با دارند یا خیر مطلوبیشرایط  ،کشیلولهدر  منتخبشده جوشکاری اتصاالت آیا بررسی اینکه  .3

41672-6 ) 

 . آنها موتورهایها با ها و فن، پمپکمپرسورهای باز هماهنگی مستندسازیبررسی و  .5

  .سیستم ینشتنتایج تست بررسی و ثبت  .45

 دستورالعمل کمکهای اولیه.و  اضطراریبررسی وجود یک طرح  .44

 اطمینانیا خیر؟ پالکهای مشخصات فنی وجود دارند  و گذاری شدهشفاف برچسبیا سیستم به طور آ بررسی اینکه .46
 یابید که:

 اند.اصلی به طور واضح قابل تشخیص قطعات  4644

 : باید شامل موارد زیر باشد شناساییپالک فلزی  4646

 نام و ادرس یا مشخصه تولیدکننده . 

 شماره سریال یا شماره مرجعمدل ، . 

 .سال تولید 

 گذاری مبردشماره . 

 اطالعات شارژ مبرد 

 ( ماکزیمم فشار مجازPS   برای )فشار باال و پایین قسمتهای (EN 873-6  246انتخاب(  

 
 پایدار عملکرد با هدفتمیزکاری 

هدف از این موضوع، نه تنها موضوعات ظاهری بلکه حفظ سطح . فنی، امری ضروری است و مرتب کار کردن از لحاظ تمیز
 .کاری می باشدعملکرد و راندمان سیستم است. همچنین، ایمنی نیز جزء مواردی است که تحت تاثیر تمیز 

آورده شده در پیوست این کتاب، صرفا به مواردی  PPMلیستهای نحوه تمیز نگهداشتن هر سیستم متفاوت است. در چک
)یا هوای فشرده( به داخل مبدل حرارتی پرداخته شده است. نظافت بهداشتی  OFDNرو و نظافت اولیه، دمیدن گاز مانند جا

 ریزی و انجام شوند.)با استفاده از مواد شیمیایی( که مستلزم دمونتاژ کامل قطعات سیستم است بایستی جداگانه برنامه
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 بازرسی نویز

صدای عادی مشخص شود که نویز ایجادشده با  و بایستی .شودانجام میدرک فردی  بر مبنای، بازرسی نویز عموما
صوت سنج باید برای تعیین سطح نویز منتشر  ادواتی مانند، اگر نویز غیرطبیعی بنظر برسد. استمتفاوت  اتقطع کارکردن

 بکار گرفته شود.شده به محیط 
 قرار گیرد.طرفین  مورد توافقو باید به طور مجزا  شودتعریف نمینگهداری  خدماتبازرسی نویز معموال در 

جزئیات هر یک از این سرفصلها دهد که نشان می RACرا برای سیستم های  PPMهای لیستچک عناصرلیست زیر 

تنها . یستمی به سیستم دیگر متفاوت باشدکار ممکن است از س دامنهاین متن(.  A7)ضمیمه  جداگانه ارائه گردیده است
 که موجود نیستند نباید مورد توجه قرار گیرند. وجود دارد. بقیه آنها PPMتجهیزات حقیقی موجود در چک لیست 

 

 RACبندی اقدامات مورد نیاز برای نگهداری سیستمهای طبقه
 و رفت و برگشتی کمپرسورها دوار .4

 مبدلهای حرارتی .6

 های هواییکندانسور 644

 های آبیکندانسور 646

 تبخیریکندانسورهای  648

  مبرد  – هوااواپراتورهای  641

 مبرد  <ب نمک (آ، آبواسط )ماده اواپراتورهای  649

 واسط ) اب ، اب نمک (  <با هوا  ییهواکولرهای  642

 مدار مبرد قطعات  .8

 خطوط انتقال مبرد 844

 شیرهای کنترل 846

 ( و دستگاه های ایمنی PMCS) سیستماندازه گیری کنترل و  فرآیند 848

 سنجش  آالت ابزارفرآیند اندازه گیری  841

 کننده مجددسیستم های خنک .1

 تبخیریمجدد کننده های خنکسیستم 144

 خشک مجدد سیستم های خنک کننده 146

 ( ثانویهآب و اب نمک )لوپ  < متعلقات مربوطهو  کشیلوله .9

 ها پمپ 944
 شیرهای قطع، شیرهای کنترل و باالنسینگ 946

 صافی 948

 ( آب نمکب و آ) گذاریهالوله 941



    

44 
سازمان محیط زیست   -39مهرماه   – بهینه سازی سیستم های برودتی و کنترل نشتی در سوپرمارکت هاکارگاه اطالع رسانی و آموزشی   

 مخزن انبساط  949

 هوارسانیهای سیستم .2

  (هافندستگاه های تهویه ) 244
 برای بخشهای قابل دستیابی( و فیلترهای هوا ) داکت 246

 ( PMCSیند )آگیری فراندازه و های کنترلو سیستم تجهیزات برقی .7

 (جعبه فیوزتابلو برق ) 744
 موتور الکتریکی 746

 شکل Vتسمه  748

 کالچ 741

  ینشت تستبررسی/  .3

 و نظارت مستندسازی .5

 
  PPMتقاضا برای 

 قسمتهاینیاز برای  نگهداری مورد جزئیات اقداماتشده، لیست ضمیمه. چکاین متن مراجعه کنید A7لطفا به ضمیمه 
که این موضوع خود باید در  تواند متفاوت باشدمی، یا دستگاهمحصول و  هرکند. جزئیات را توصیف می دستگاهمختلف یک 

 هر برنامه نگهداری مدنظر قرار گیرد.
 شوند: بندی مینگهداری به صورت زیر طبقه یندهایآفر

 شوند.ریزی میبرنامهبه میزان الزم و به صورت مداوم ای که دورهاجرایی  اقدامات .4

 شوند. می انجامای بازرسی دورههر از  که بعد تقاضااقدامات حسب  .6

 
 و باید مطابق با موارد زیر تعیین شوند:  گردندنمی پیش بینیفواصل زمانی از 

 یا دستگاه شرایط و موقعیت عملکرد سیستم .4

 یا سازندهب و اهای شرکت نصدستورالعمل .6

 قانونی الزامات .8

 . سایر مسائل مربوط به سیستم .1

 . اضافه شوند، فواصل زمانی باید به چک لیست سیستمتعریف شده برنامه نگهداری  تکمیلبا 
 مبردها وو ریکاوری  مجدد شارژ. شودای انجام میجداگانهقراردادی براساس توافق یدکی و مواد مصرفی  قطعات، تهیه مواد

 RACسیستم  وقایع دفترچه ثبت دروزنی باید  مقدار هرشوند.  اندازه گیری ترازوی اندازه گیری مطمئنی روغن ها باید با
  (EcoClimaافزار نرم همچنین در)و  گردد. درج

در صورت نیاز . ندشونمی لحاظ PPM در برنامهها و غیره درایر ها، فیلتر، روغنمبردهاای نظیر مواد ضایعاتیو بازیافت دفع 
 .پیروی شودمحلی مربوطه  مقررات از به دفع چنین ضایعاتی
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 نکات عمومی برای کاربرد چک لیست ها 
آنها بصورت مجزا و یا برای هر یک از توان که می هستندها دارای تاسیسات و تجهیزات مختلفی به طور طبیعی ساختمان

یا چندین یک  توان ازمی، خصوص. در این تدوین کردریزی شده برنامه نگهداری پیشگیرانه و برنامه بطور کلی و جامع یک
مالک ست. ا تعامل و همکاری صحیح عامل مهمی در کارکرد صحیح همه سیستمها. بهره جستبرای هر بخش پیمانکار 

نوع . این ستا سیستمها ها و عملکردنیازمندیبرای اطالعات فرد مجاز ( مسئول هماهنگی  –ساختمان )یا متصدی سیستم 
 .  ذیصالح محول گرددفرد و یا شرکت خدماتی  ه یکو باید ب گردندمحسوب نمیخاص  PPMبخشی از یک  فعالیت

 
  RACهای قابلیت نگهداری سیستم

باید قابل نگهداری باشند، این و دستگاهها . قطعات، تجهیزات باید قابل دستیابی باشد PPMهر بخش از سیستم مربوط به 
 : بدین معنی است که

 سیستم ؛ گرهایعملبه قابلیت دسترسی  .4

 (. در زمان تعمیر و نگهداری) شده باید قابلیت جابجایی داشته باشند خنک فضاهایدر  انبار شدهمحصوالت  .6
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 سرمایش و تهویه مطبوعدیاگرام مدار سیستم   A2تا  A4پیوست های 

 سیستم های مرکب با بازیافت گرما برای فروشگاه   A4پیوست 
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 مدار تبرید سیستم چیلرهای آبی A6پیوست 
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  EN4324دیاگرام لوله کشی مدار تبرید مطابق با   A8پیوست 
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 تهویه مطبوع تک اسپلیت )تنها سردکننده(سیستم  A1پیوست 
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 سیستم تهویه مطبوع تک اسپلیت با عملکرد پمپ گرمایی A9پیوست 
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 ریکاوری مبرد از سیستم تهویه مطبوع تک اسپلیت A2پیوست 
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 برنامه و چک لیست تعمیرات پیشگیری A7پیوست 

 نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامهچک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای 

 
 4صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام شرح فعالیت ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 کمپرسورهای دوار یا رفت و برگشتی -4

  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  4-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 6-4

  × صدای در حین کارکرد و ثابت کردنبازرسی  8-4

  × 6اندازه گیری فشار ساکشن 1-4

  × 6در ورودی کمپرسور ساکشن دمایاندازه گیری  9-4

  × 6دیس شارژاندازه گیری فشار  2-4

  × 6اندازه گیری دمای دیس شارژ در سمت فشار 7-4

  × 6بازرسی سطح روغن 3-4

  × 6آنالیز سطح اسیدی روغن 5-4

 ×  6تعویض روغن 45-4

  × 6اندازه گیری فشار روغن 44-4

 ×  6در صورت نیاز تنظیم فشار روغن 46-4

  × 6اندازه گیری دمای روغن قبل و باالی سردکننده روغن 48-4

  × 6اندازه گیری دمای آب قبل و باالی سردکننده روغن 41-4

  × بازرسی عملکرد اویل سپراتور 49-4

  × عملکرد سر میل لنگبازرسی  42-4

  × بازرسی عملکرد استارت روی بار 47-4

  × بازرسی عملکرد کنترل ظرفیت 43-4

  × بازرسی عملکرد بای پس گاز داغ  45-4

  × بازرسی محکم بودن درزگیر میل لنگ 65-4

 ×  بازرسی عایق شیرها 64-4

  × اندازه گیری دمای بلبرینگ 66-4

  × گاز در سیستمچک کردن نشتی  68-4

 48صفحه  قسمت درایو 61-4

 46صفحه  (PMCSفرآیند اندازه گیری و سیستم کنترل ) 69-4

    

 این قسمت باید تعریف و توافق شده باشد 4

 باید در مستندات اندازه گیری ثبت شوداطالعات اندازه گیری  6

 و مستندات اندازه گیری باشد OEMنگهداری گاز و موتورهای دیزل باید جزو دستورالعمل عملکرد  8
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 چک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامه

 
 6صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام شرح فعالیت ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 اکسچنجرهیت  -2

 کندانسور هوایی -2-0
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  6-4-4

 ×  بازرسی های الیه ای و تصحیح مسافت 6-4-6

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 6-4-8

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 6-4-1

  × 6کندانسور دمایاندازه گیری  6-4-9

  × 6دمای سابکول مبرداندازه گیری  6-4-2

  × 6، ورودی و خروجیاستفاده شدهاندازه گیری دمای هوای  6-4-7

 44صفحه  دستگاه تهویه 6-4-3

  × چک کردن عملکرد رگوالتور فشار کندانس 6-4-5

  × چک کردن نشتی مبرد در سیستم 6-4-45

 46صفحه  (PMCSفرآیند اندازه گیری و سیستم کنترل ) 6-4-44

 کندانسور آبی -2-2
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی 6-6-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 6-6-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 6-6-8

  × 6کندانسور دمایاندازه گیری  6-6-1

  × 6دمای سابکول مبرداندازه گیری  6-6-9

  × 6دمای مایع استفاده شده، ورودی و خروجیاندازه گیری  6-6-2

  × 6 تخمین دمای حفاظت از یخ زدگی )مایع( 6-6-7

  × بازرسی عملکرد کنترل کننده های خنک کننده آب 6-6-3

 ×  تنظیم کنترل کننده خنک کننده مایع 6-6-5

 5صفحه  پمپ 6-6-45

  × را ببینید( 3قسمت  مایع در سایت )برای توضیحات -چک کردن نشتی مبرد 6-6-44

  × چک کردن عملکرد کنترل کننده محافظت از یخ زدگی 6-6-46

  × پر کردن دوبارهمایع محافظ در برابر یخ زدگی 6-6-48

 46صفحه  (PMCSفرآیند اندازه گیری و سیستم کنترل ) 6-6-41

 این قسمت باید تعریف و توافق شده باشد 4

 در مستندات اندازه گیری ثبت شوداطالعات اندازه گیری باید  6

 و مستندات اندازه گیری باشد OEMنگهداری گاز و موتورهای دیزل باید جزو دستورالعمل عملکرد  8
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 چک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامه

 
 8صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام شرح فعالیت ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 بخارکندانسور  -2-3
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  6-8-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 6-8-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 6-8-8

  × 6کندانسور دمایاندازه گیری  6-8-1

  × 6دمای سابکول مبرداندازه گیری  6-8-9

  × اندازه گیری دمای حباب مرطوب 6-8-2

  × را ببینید( 3مایع در سایت )برای توضیحات قسمت  -چک کردن نشتی مبرد 6-8-7

  × چک کردن نشتی آب 6-8-3

 44صفحه  دستگاه تهویه 6-8-5

  × چک کردن توزیع و آب ورودی 6-8-45

  × چک کردن سطح آب 6-8-44

  × پرکننده آبچک کردن عملکرد سیستم  6-8-46

  × چک کردن عملکرد حذف بخار 6-8-48

  × چک کردن عملکرد سیستم خالص سازی 6-8-41

  × تنظیم عملکرد سیستم خالص سازی )بازدید چشمی( 6-8-49

  × چک کردن عملکرد جریان زیاد و تخلیه 6-8-42

 5صفحه  کثیفیصافی  6-8-47

  × چک کردن عملکرد قاب هیتر 6-8-43

 5صفحه  پمپ 6-8-45

  × چک کردن عملکرد سیستم ردیابی گرمایی 6-8-65

 48صفحه  قسمت های درایو 6-8-64

  × چک کردن حالت بهداشتی  6-8-66

 46صفحه  (PMCSفرآیند اندازه گیری و سیستم کنترل ) 6-8-68

 این قسمت باید تعریف و توافق شده باشد 4

 مستندات اندازه گیری ثبت شوداطالعات اندازه گیری باید در  6

 و مستندات اندازه گیری باشد OEMنگهداری گاز و موتورهای دیزل باید جزو دستورالعمل عملکرد  8

 

 



    

55 
سازمان محیط زیست   -39مهرماه   – بهینه سازی سیستم های برودتی و کنترل نشتی در سوپرمارکت هاکارگاه اطالع رسانی و آموزشی   

 چک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامه

 
 1صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام شرح فعالیت ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 مبرد <اواپراتور    هوایی -2-4
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  6-1-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 6-1-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 6-1-8

 ×  بازرسی های الیه ای و تصحیح مسافت 6-1-1

  × 6اواپراتورفشار تبخیر در اندازه گیری  6-1-9

  × 6دمای تبخیر درخروجی اواپراتوراندازه گیری  6-1-2

  × تخمین میزان دمای سوپرهیت مبرد 6-1-7

   6اندازه گیری دمای هوای استفاده شده، ورودی و خروجی 6-1-3

 44صفحه  دستگاه تهویه 6-1-5

  × چک کردن عملکرد رگوالتور فشار ساکشن 6-1-45

  × چک کردن عملکرد تخلیه کندانس 6-1-44

 ×  تمیزکاری تخلیه کندانس  6-1-46

  × چک کردن عملکرد سیستم دیفراست 6-1-48

  × چک کردن عملکرد عملکرد هیتر درین کندانس 6-1-41

  × را ببینید( 3مایع در سایت )برای توضیحات قسمت  -چک کردن نشتی مبرد 6-1-49

  × مسایل بهداشتیچک کردن  6-1-42

 46صفحه  (PMCSفرآیند اندازه گیری و سیستم کنترل ) 6-1-47

 مبرد < (اواپراتور  متوسط )آب، آب نمک -2-0
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی 6-9-4

  × 4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 6-9-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 6-9-8

  × 6فشار تبخیر در اواپراتوراندازه گیری  6-9-1

  × 6دمای تبخیر درخروجی اواپراتوراندازه گیری  6-9-9

  × 6تخمین میزان دمای سوپرهیت مبرد 6-9-7

  × 6 اندازه گیری خروجی/ ورودی دمای متوسط در اواپراتور 6-9-3

  × 6تخمین دمای حفاظت از یخ زدگی )مایع(  6-9-5

  × سطح مبرد )اواپراتور کامال پر(بازرسی  6-9-45

 5صفحه  پمپ 6-9-44

  × را ببینید( 3مایع در سایت )برای توضیحات قسمت  -چک کردن نشتی مبرد 6-9-46

 46صفحه  (PMCSفرآیند اندازه گیری و سیستم کنترل ) 6-9-48

 



    

56 
سازمان محیط زیست   -39مهرماه   – بهینه سازی سیستم های برودتی و کنترل نشتی در سوپرمارکت هاکارگاه اطالع رسانی و آموزشی   

 چک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامه

 
 9صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام شرح فعالیت ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 متوسط )آب/آب نمک( –کولر هوایی   هوا  -2-6
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  6-2-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 6-2-6

  × ثابت کردنبازرسی صدا در عملکرد و  6-2-8

  × بازرسی های الیه ای و تصحیح مسافت 6-2-1

  × 6دمای متوسط در ورودی/ خروجی اواپراتوراندازه گیری  6-2-9

  × 6دمای هوا در ورودی/خروجی اواپراتوراندازه گیری  6-2-7

  × 6تخمین میزان دمای سوپرهیت مبرد 6-2-3

  × چک کردن عملکرد سیستم ردیابی دما 6-2-5

 44صفحه  دستگاه تهویه 6-2-45

  × چک کردن عملکرد شیر بای پس 6-2-44

  × چک کردن عملکرد شیر برقی 6-2-46

  ×  بازرسی عملکرد سینی کندانس 6-2-48

  × تمیزکاری سینی کندانس 6-2-41

  × سیستم دیفراستچک کردن عملکرد  6-2-49

  × بازرسی عملکرد گرم کن سینی کندانس 6-2-42

  × چک کردن شرایط آلودگی 6-2-47

 5صفحه  پمپ 6-2-43

  ×  چک کردن نشتی قسمت متوسط 6-2-45

 65صفحه  (PMCSفرآیند اندازه گیری و سیستم کنترل ) 6-2-65

    

    

    

    

 این قسمت باید تعریف و توافق شده باشد 4

 شود اطالعات اندازه گیری باید در مستندات اندازه گیری ثبت 6

 و مستندات اندازه گیری باشد OEMنگهداری گاز و موتورهای دیزل باید جزو دستورالعمل عملکرد  8

 

 



    

57 
سازمان محیط زیست   -39مهرماه   – بهینه سازی سیستم های برودتی و کنترل نشتی در سوپرمارکت هاکارگاه اطالع رسانی و آموزشی   

 چک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامه

 
 2صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام شرح فعالیت ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 قطعات مدار تبرید -3

 خط انتقال مبرد -3-0
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  8-4-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 8-4-6

  × بازرسی آسیب دیدگی عایق 8-4-8

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 8-4-1

  × بازرسی آسیب دیدگی لرزه گیر 8-4-9

  × بازرسی گرفتگی فیلتر درایر 8-4-2

 ×  4جداشدن فیلتر درایر 8-4-7

  × چک کردن حالت مایع مبرد در خط مایع )ساید گالس( 8-4-3

  × چک کردن شاخص ناخالصی در صورت تغییر رنگ 8-4-5

  × بازرسی سطح مبرد در رسیور 8-4-45

  × مراجعه کنید( 3)برای جزئیات بیشتر به قسمت  نشتی مبرد در محلچک کردن  8-4-44

 شیرها و کنترل ها -3-2
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  8-6-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 8-6-6

  × بازرسی آسیب دیدگی عایق 8-6-8

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 8-6-1

  × دستگاه کنترل ورودیبازرسی عملکرد  8-6-9

 ×  تنظیم عملکرد دستگاه کنترل ورودی 8-6-2

  × تست عملکرد شیر توقف 8-6-7

  × چک عملکرد شیر غیر برگشتی 8-6-3

  × بازرسی عملکرد شیر چهار راهه )سردکننده/گرم کننده( 8-6-5

  × مراجعه کنید( 3قسمت  چک کردن نشتی مبرد در محل )برای جزئیات بیشتر به 8-6-45

  دستگاه های ایمنی <(PMCSفرآیند اندازه گیری و سیستم کنترل ) -3-3

  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی 8-8-4

 ×  4 تمیزکاری جهت حفظ عملکرد پایدار 8-8-6

  ×  تست و بازرسی عملکرد 8-8-8

  × طراحی و تنظیم 8-8-1

  × مراجعه کنید( 3نشتی مبرد در محل )برای جزئیات بیشتر به قسمت چک کردن  8-8-9

  × (PMCSفرآیند اندازه گیری و سیستم کنترل ) 8-8-2

 صفحه قبل را ببینید 44648



    

58 
سازمان محیط زیست   -39مهرماه   – بهینه سازی سیستم های برودتی و کنترل نشتی در سوپرمارکت هاکارگاه اطالع رسانی و آموزشی   

 چک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامه

 
 7صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام فعالیتشرح  ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 وسایل فرآیند اندازه گیری و شاخص گذاری -3-4
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  6-1-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 6-1-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 6-1-8

  × )چک کردن عاقالنه(بازرسی عملکرد شاخص فشار  6-1-1

  × بازرسی عملکرد شاخص دما )چک کردن عاقالنه( 6-1-9

  × بررسی عملکرد شاخص سطح 6-1-2

  × مراجعه کنید( 3چک کردن نشتی مبرد در محل )برای جزئیات بیشتر به قسمت  6-1-7

    

    

    

 این قسمت باید تعریف و توافق شده باشد 4

 گیری باید در مستندات اندازه گیری ثبت شوداطالعات اندازه  6

 و مستندات اندازه گیری باشد OEMنگهداری گاز و موتورهای دیزل باید جزو دستورالعمل عملکرد  8

 

 

 

 

 

 

 

 



    

59 
سازمان محیط زیست   -39مهرماه   – بهینه سازی سیستم های برودتی و کنترل نشتی در سوپرمارکت هاکارگاه اطالع رسانی و آموزشی   

 چک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامه

 
 3صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام فعالیتشرح  ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 سیستم خنک کننده دوباره -4

 سیستم های خنک کننده دوباره تبخیری -4-0
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  1-4-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 1-4-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 1-4-8

  × کردن نشتیچک  1-4-1

 44صفحه  تهویه 1-4-9

  × چک کردن آب ورودی و پخش  1-4-2

  × چک کردن سطح آب 1-4-7

  × چک کردن عملکرد سیستم آب ورودی 1-4-3

  × چک کردن عملکرد سیستم حذف بخار )بازرسی چشمی( 1-4-5

  × خالص سازیچک کردن عملکرد سیستم  1-4-45

 ×  خالص سازیتنظیم عملکرد سیستم  1-4-44

  × چک کردن عملکرد سرریز شدن درین 1-4-46

  × صافی آشغال 1-4-48

  × چک کردن عملکرد هیتر  1-4-41

  × پمپ 1-4-49

  × چک کردن عملکرد سیستم ردیابی گرمایی 1-4-42

  × قسمتهای درایو  1-4-47

  × بهداشتی و تمیزیچک کردن حالت  1-4-43

  × (PMCSگیری و سیستم کنترل ) فرآیند اندازه 1-4-45

 سیستم های خنک کننده دوباره خشک -4-2
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  1-4-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 1-4-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 1-4-8

  × چک کردن نشتی 1-4-1

 44صفحه  تهویه 1-4-9

  × کردن عملکرد کنترل کننده حفاظت از یخ زدگیچک  1-4-2
  × چک کردن حالت بهداشتی و تمیزی 1-4-7

  × (PMCSفرآیند اندازه گیری و سیستم کنترل ) 1-4-3

 صفحه قبل را ببینید 44648

 



    

61 
سازمان محیط زیست   -39مهرماه   – بهینه سازی سیستم های برودتی و کنترل نشتی در سوپرمارکت هاکارگاه اطالع رسانی و آموزشی   

 چک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامه

 
 5صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام شرح فعالیت ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 پوشش و لوله کشی -0

 پمپ ها -0-0
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  9-4-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 9-4-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 9-4-8

  × بازرسی عملیاتی  9-4-1

  × بازرسی سیستم کنترل سطح 9-4-9

  ×  نشتی )چشمی(چک کردن  9-4-2

 48صفحه  قسمتهای درایو 9-4-7

  × (PMCSفرآیند اندازه گیری و سیستم کنترل ) 9-4-3

 شیرهای قطع و وصل، شیرهای کنترل و باالنس -0-2

  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  9-6-4

 ×  4برای عملکرد پایدارتمیزکاری  9-6-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 9-6-8

  × بازرسی عملیاتی  9-6-1

  × مراجعه کنید( 3چک کردن نشتی )چشمی( )برای جزئیات بیشتر به قسمت  9-6-9

 آشغال گیر )صافی( -0-3
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  9-8-4

 ×  4برای عملکرد پایدارتمیزکاری  9-8-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 9-8-8

  × تمیزکاری حلقه 9-8-1

  × مراجعه کنید( 3چک کردن نشتی )چشمی( )برای جزئیات بیشتر به قسمت  9-8-9

    
 این قسمت باید تعریف و توافق شده باشد 4

 گیری ثبت شوداطالعات اندازه گیری باید در مستندات اندازه  6

 و مستندات اندازه گیری باشد OEMنگهداری گاز و موتورهای دیزل باید جزو دستورالعمل عملکرد  8

  

  

 



    

61 
سازمان محیط زیست   -39مهرماه   – بهینه سازی سیستم های برودتی و کنترل نشتی در سوپرمارکت هاکارگاه اطالع رسانی و آموزشی   

 چک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامه

 
 45صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام شرح فعالیت ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 لوله کشی )آب و آب نمک( -0-4
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  9-1-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 9-1-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 9-1-8

  × بازرسی آسیب در عایق ها 9-1-1

  × بودن(بازرسی عملکرد ترمومترها )چک کردن سالم  9-1-9

  ×  بازرسی عملکرد گیج )چک کردن سالم بودن( 9-1-2

  × بازرسی خرابی لرزه گیرها و جبرانگرها 9-1-7

  × بازرسی محافظت از انجماد 9-1-3

  × چک کردن عملکرد سیستم ردیابی گرما 9-1-5

  × بازرسی عملکرد وسایل و تجهیزات ایمنی 9-1-45

  × تخلیه هوا 9-1-44

  × نشتی )بازرسی چشمی(چک کردن  9-1-46

 سیستم های خنک کننده دوباره خشک -0-0
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  9-9-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 9-9-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 9-9-8

  × بازرسی شیر قطع و لوله های انبساطی 9-9-1

  × فشرده سازها در لوله های انبساط 9-9-9

  × چک کردن الیه هیدرولیکی 9-9-2
 ×  ساخت الیه هیدرولیکی 9-9-7

  × چک کردن عملکرد شیر اطمینان 9-9-3

  × چک کردن نشتی )بازرسی چشمی( 9-9-5

    

    

 این قسمت باید تعریف و توافق شده باشد 4

 مستندات اندازه گیری ثبت شوداطالعات اندازه گیری باید در  6

 و مستندات اندازه گیری باشد OEMنگهداری گاز و موتورهای دیزل باید جزو دستورالعمل عملکرد  8

 

 



    

62 
سازمان محیط زیست   -39مهرماه   – بهینه سازی سیستم های برودتی و کنترل نشتی در سوپرمارکت هاکارگاه اطالع رسانی و آموزشی   

 چک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامه

 
 44صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام شرح فعالیت ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 سیستم مدیریت هوا -6

 تهویه کننده ها )فن ها( -6-0
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  2-4-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 2-4-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 2-4-8

  × نبودن آنهابازرسی های مربوط به حرکت چرخ ها و بالنس  2-4-1

  × بازرسی عملکرد سیستم تنظیم تیغهبازرسی  2-4-9

  ×  بلبرینگ هایی که صدا دارندبازرسی عملکرد  2-4-2

 ×  گریسکاری بلبرینگ ها 2-4-7

  × چک کردن نشتی اتصاالت انعطاف پذیر 2-4-3

  × چک کردن عملکرد لرزه گیرها 2-4-5

  × ایمنیچک کردن عملکرد تجهیزات  2-4-45

  × چک کردن عملکرد کنترل کننده پره ها 2-4-44

  × چک کردن شرایط تمیزی 2-4-46

  × چک کردن عملکرد سیستم درین 2-4-48

 48صفحه   قسمتهای درایو 2-4-41

 فیلترها و داکت های هوا )برای قسمتهای قابل دسترسی( -6-2
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  2-6-4

  × ، بازرسی خرابی یا خوردگیداخلیآلودگی های  2-6-6

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 2-6-8

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 2-6-1

  × بازرسی شیر قطع و لوله انبساطی 2-6-9

  × چک کردن عملکرد سیستم درین 2-6-2
 ×  4تمیزکاری سیستم درین 2-6-7

  × چک کردن نشتی اتصاالت انعطاف پذیر 2-6-3

  × چک کردن نشتی )هوا( 2-6-5

  × بازرسی آلودگی، خرابی یا خوردگی در فیلترها 2-6-45

 ×  تعویض یا تمیزکاری فیلترها 2-6-44

 این قسمت باید تعریف و توافق شده باشد 4

 باید در مستندات اندازه گیری ثبت شوداطالعات اندازه گیری  6

 و مستندات اندازه گیری باشد OEMنگهداری گاز و موتورهای دیزل باید جزو دستورالعمل عملکرد  8
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 چک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامه

 
 46صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 انجامنحوه  شرح فعالیت ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 (PMCSکنترل ) های فرآیند اندازه گیری و سیستموسایل الکتریکی و  -7

 تابلو کنترل -7-0
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  7-4-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 7-4-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 7-4-8

  × بازرسی تنظیمات نقطات ثابت مدار 7-4-1

  × محکم بودن کلیه اتصاالت سیمی )با خارج کردن برق( 7-4-9

  × 6بازدید چشمی برای سیم های ساییده شده، از بین رفته یا دارای آلودگی 7-4-7

  × 6برق استفاده شده از بارهای مصرفی اصلیچک و ثبت کردن  7-4-3

  × کنترلی و اندازه گیری بازرسی عملکرد وسایل 7-4-5

  × بازرسی پوشش وسایل کنترلی و اندازه گیری 7-4-45

  × تنظیم پوشش وسایل کنترلی و اندازه گیری 7-4-44

  × اندازه گیری سیگنال های ورودی و چک کردن مطابقت آن با نقطه تنظیم 7-4-46

  ×  6چک و ثبت هرگونه تنظیمات  7-4-48

  ×  6اعمال و ثبت کالیبراسیون  7-4-41

  × چک کردن نقاط ورودی و خروجی 7-4-49

  × 6چک کردن زمان عملکرد تجهیزات برای تخمین تعمیر و نگهداری یا تعویض 7-4-42

  × اندازه گیری جریان دستگاه ها برای آزمایش و تغییرات 7-4-47

  × وقایع است مطالعه تاریخچه تشخیص عیب که شامل آالرم ها و 7-4-43

  ×  و عملکرد سیگنال های کنترلبازرسی عملکرد ایمنی  7-4-45

  × کنترل و بازرسی سیگنال ها و عملگر های کنترل 7-4-65

  × 6تنظیمات مقادیر سیگنال ها و عملگر های کنترل  7-4-64

  × چک کردن عملکرد و میزان دقت المپ های تست 7-4-66

  × تست کردن سیستم آالرم، بوق، سوت و . . .  7-4-68

  × بازرسی عملکرد سوئیچ قطع اضطراری  7-4-61

  × بازرسی ورودی و خروجی تهویه 7-4-69

  × بازرسی باطری های پشتیبان )درصورت نیاز تعویض آنها( 7-4-62

 طبق صفحه قبل 8 6 4
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 پیشگیرانه و طبق برنامهچک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری 

 
 48صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام شرح فعالیت ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 موتور الکتریکی -2 -7
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  7-6-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 7-6-6

  × داشتن، صدای در حین عملکرد )بلبرینگ ها و گرما نگهثابت بازرسی برای  7-6-8

 ×  4 گریسکاری بلبرینگ ها 7-6-1

  × محکم بودن کلیه اتصاالت سیمی )با خارج کردن برق( 7-6-9

  × 6بازدید چشمی برای سیم های ساییده شده، از بین رفته یا دارای آلودگی 7-6-2

  × 6چک و ثبت ولتاژ در مدارهای مختلف  7-6-7

  ×  6چک و ثبت قدرت استفاده شده  7-6-3

  × 6اندازه گیری تقارن فاز  7-6-5

  × 6تست مقاومت عایق  7-6-45

  × بازرسی جهت گردش 7-6-44

  × بازرسی عملکرد وسایل ایمنی و محافظت 7-6-46

 کمربند انتقالی -7-3

  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  7-8-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 7-8-6

  × تنش و چیدمانبازرسی  7-8-8

 ×  بازرسی تنش و تنظیم چیدمان 7-8-1

 ×  V 4جایگزینی کمربند  7-8-9

  × بازرسی عملکرد دستگاههای ایمنی و محافظت 7-8-2

 کوپلینگ درایو -7-4
  × آلودگی های خارجی، بازرسی خرابی یا خوردگی  7-1-4

 ×  4تمیزکاری برای عملکرد پایدار 7-1-6

  × بازرسی صدا در عملکرد و ثابت کردن 7-1-8

  × بازرسی چیدمان 7-1-1

  × بازرسی روغن 7-1-9

 ×  جایگزینی روغن 7-1-2

 این قسمت باید تعریف و توافق شده باشد 4

 اطالعات اندازه گیری باید در مستندات اندازه گیری ثبت شود 6

 و مستندات اندازه گیری باشد OEMنگهداری گاز و موتورهای دیزل باید جزو دستورالعمل عملکرد  8
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 چک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامه

 
 41صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام شرح فعالیت ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 چک کردن نشتی تست/ -8

 روشهای غیرمستقیم تست و بازرسی نشتی  -8-0
 × ×  بازرسی و تحلیل سوابق تعمیر و نگهداری 3-4-4

 × × بازرسی سوابق نگهداری مبرد )شارژ دوباره، ریکاوری( 3-4-6

 × × بازرسی سیستم اطالعات )طراحی و عملکرد( 3-4-8

 × × بازرسی ایجاد صدا و لرزش 3-4-1

 × × بازرسی خوردگی 3-4-9

 × × بازرسی نشتی های روغن و ردیابی آنها 3-4-2

 × × بازرسی مواد خراب شده یا تجهیزات از بین رفته 3-4-7

 × × بازرسی شرایط تکنیکال برای وسایل ایمنی 3-4-3

 × × بازرسی شرایط تکنیکال، محدودکننده فشار و سنسورها 3-4-5

 × × گیج هابازرسی شرایط تکنیکال  3-4-45

 × × بازرسی تنظیم شیرها برای وسایل ایمنی و محدودکننده فشار 3-4-44

 × ×  چک کردن دما و فشار عملکرد سیستم 3-4-46

 × ×  چک کردن دمای موقعیت سرمایی 3-4-48

 × × چک کردن شارژ مبرد در ساید گالس و یا شاخص سطح 3-4-41

 × × بازده سیستم وجود دارد؟چک کردن اینکه آیا کاهشی در  3-4-49
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 چک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامه

 
 49صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام شرح فعالیت ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 روشهای مستقیم تست و بازرسی نشتی -2 -8
 × ×  گاز پرتابل  نشت یاببازرسی یا تشخیص مبرد توسط استفاده از  3-6-4

 × × گرم در سال باشد 9حساسیت باید روی  3-6-6

 × × گاز پرتابل را با استفاده از منبع نشتی کالیبره نمایید نشت یاب 3-6-8

 × × و آب و صابون کامل کنید OFDNتجهیزات چک کردن نشتی را با استفاده از  3-6-1

 × × در جایی که نشانه روغن دیده می شود یا احساس می شود چک کردن نشتی را انجام دهید 3-6-9

 × × چک کردن نشتی را در اتصاالت انجام دهید )لحیم کاری شده یا جوشی( 3-6-2

 × × نشتی را در شیرها، شاخه اصلی )شیر شریدر، شیر رتالک و . . و درپوش ها چک کنید 3-6-7

 × × کردن نشتی را در آب بندها )آب بندی شفت، فلنچ ها و . . ( انجام دهید چک 3-6-3

 × × چک کردن نشتی را در مکانهای دارای لرزه انجام دهید 3-6-5

 × × چک کردن نشتی را در فیلتر درایرهای قابل تعویض یا اتصاالت پیچی انجام دهید 3-6-45

 × × انجام دهید چک کردن نشتی را در قسمتهای مخروطی 3-6-44

 × × چک کردن نشتی را در پالگ ها انجام دهید 3-6-46

 × × چک کردن نشتی را در دیسک های قابل پاره شدن انجام دهید 3-6-48

 × × خوردگی کندانسور، آسیب های مکانیکی، خمیدگی های دارای برگشتی در لوله 3-6-41

 × × خمیدگی های دارای برگشتی در لولهخوردگی اواپراتور، آسیب های مکانیکی،  3-6-49

 × × تست نشتی در کلیدهای فشار پایین، پرسی، کوپل و مهره ای 3-6-42

 × × تست نشتی در شیرهای برقی، اتصاالت، گسکت ها 3-6-47

 × × تست نشتی در سینی کندانسور و درین ها 3-6-43

 × ×  شیشه ایتست نشتی در ساید گالس، اتصاالت، و اتصاالت  3-6-45

 × × 4 تعمیرات عادی برای تشخیص نشتی 3-6-65

 × × در صورت تعمیر نشتی دوباره آزمایش تشخیص نشتی را در قطعه انجام دهید 3-6-64

 × × نشت یاب پرتابل را با منبع نشتی کالیبره کنید 3-6-66

 × × روزرسانی کنیدیج بازرسی نشتی را به اکتابچه گزارش کارکرد را پر کرده و نت 3-6-68

 × × 4روز از تعمیر دوباره انجام دهید 85بازرسی را پس از گذشت  3-6-61
    

    

    

 این قسمت باید تعریف و توافق شده باشد 4
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 چک لیست فعالیتها و بازرسی ها برای نگهداری پیشگیرانه و طبق برنامه

 
 42صفحه  سیستم برودتی و تهویه مطبوع

 نحوه انجام فعالیتشرح  ردیف

 طبق درخواست بطور متناوب

 )تجهیزات مختلف سیستم و موتورخانه( اسناد و مدارک -9
  ×  وجود دستورالعمل سازنده چک شود 5-4

  × وجود دیاگرام سیم کشی چک شود 5-6

  × وجود فلودیاگرام سیستم چک شود 5-8

  × وجود دستورالعمل تعمیر و نگهداری چک شود 5-1

  × وجود اطالعات برای عملکرد کاربر چک شود 5-9

  × وجود پالک نشان دهنده اطالعات دستگاه چک شود 5-2

  × وجود مدارک مربوط به فشار تجهیزات چک شود 5-7

  × کتابچه گزارش کارکرد وجود داشته باشد )مصرف مبرد، تعمیرات، تعمیر و نگهداری( 5-3

  × اسناد تست نشتی چک شود 5-5

  × درستی کتابچه و اسناد چک شود 5-45

  × وجود نشانه های ایمنی الزم چک شود 5-44

  ×  قابل دید بودن نشانه های ایمنی بازرسی شود 5-46

  ×  کمک های اولیه و نشانه های اضطراری و برنامه کارکرد چک شود 5-48

  × اطالعات تماس شرکن نصب کننده و سرویس کننده چک شود 5-41

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

68 
سازمان محیط زیست   -39مهرماه   – بهینه سازی سیستم های برودتی و کنترل نشتی در سوپرمارکت هاکارگاه اطالع رسانی و آموزشی   

 ثبت تست مدار تبرید A3پیوست 

 ثبت تست مدار تبرید
 

 تاریخ: شماره عملکرد:

 شرکت: مشتری:

 نام: آدرس:

 شاره تماس: تجهیزات:

  Kg       ان شارژ:              میز -R                         نوع مبرد:  

4 ρev1 فشار در ورودی کمپرسور  bar 
6 tv1 )دمای مبرد در ورودی کمپرسور )تبدیل شده از روی فشار  oC 
8 ρev2 فشار در خروجی کمپرسور  bar 
1 tv2 )دمای مبرد در خروجی کمپرسور )تبدیل شده از روی فشار  oC 
9 ρeB1-2  فشار در خروجی ریسیورB4  bar 

2 t B1-2  )دمای اشباع مبرد مایع در خروجی ریسیور )تبدیل شده از روی فشار  oC 
7 ρe22 دمای اشباع مبرد گاز در خروجی اواپراتور  bar 
3 t22 )دمای اشباع مبرد بخار در خروجی اواپراتور )تبدیل شده از روی فشار  oC 
5 t22h دمای سوپرهیت گاز در خروجی اواپراتور  oC 

45 t E1u  دمای( سابکول مایع در ورودی دستگاه گلوگاهTXV)  oC 

44 Δt22h  محاسبه سوپرهیت در خروجی اواپراتورt 22 - t 22h = Δt 22h  K 

46 Δ ρ oil  فشار روغن میل لنگ –اختالف فشار روغن = فشار دریافتی از پمپ روغن  bar 
48 t v1h دمای بخار سوپرهیت مبرد در ورودی کمپرسور  oC 
41 t v2h دمای بخار سوپرهیت مبرد در خروجی کمپرسور  K 
49 t oil دمای روغن  oC 
42 Δt v1h   محاسبه سوپرهیت در ورودی کمپرسورt v1 - t v1h =Δt v1h  oC 

  رنگ روغن از طریق سایدگالس کمپرسور رنگ روغن 47

  سطح روغن از طریق سایدگالس روی کمپرسور سطح روغن 43

45 t amb1  هوای خارجدمای  oC 
65 t amb2 دمای هوای کمپرسورخانه  oC 
64 troom  تبرید اتاقدمای  oC 
 oC  موقعیت سیستم تهویه کمپرسورخانه تهویه اتاق 66
68 tcL1/w  دمای هوا/ آب ورودی کندانسور  oC 
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61 tcL2/w دمای هوا/ آب خروجی کندانسور  oC 
69 t2L1/ K1  اواپراتوردمای هوا/ آب ورودی  oC 
62 t2L2/ K2 دمای هوا/ آب خروجی اواپراتور  oC 
67 HP-G دمای قطع کننده گارد فشار باال  oC 
63 PC دمای قطع کننده رگوالتور فشار فن کندانسور  oC 
65 HP-L دمای قطع محدودکننده فشار باال  oC 
85 PC دمای قطع رگوالتور فشار فن کندانسور  oC 
84 HP-SL دمای قطع محدودکننده ایمنی فشار باال  oC 
86 TZ دمای قطع ترموستات جلوگیری از یخ زدگی  oC 
88 LP-G فشار قطع گارد فشار پایین  bar 
81 FZ   1دمای چک سوئیچ قطع ایمنی جریان آب نقطه موردنظرt2 < 1e2 ρ  oC 
89 LP-L فشار قطع محدودکننده فشار پایین  bar 
82 HGB  فشار فعال سازی بای پس گاز داغ نقطه مورد نظرt22 < e22ρ  

87 S  /شفاف  <ساید گالس  

83 S  / حاشیه دار <خشک  <مرطوب  <ساید گالس نشان دهنده رطوبت  

85 F مسیر دمایی فیلتر درایر در بین ورودی و خروجی  K 
15 F نشانه ای از خوردگی در فیلتر درایر  

14 Vibr.  لرزه گیرموقعیت  

16 Vibr. موقعیت اعضای کمپرسور  

18 Lines موقعیت خطوط انتقال مبرد / ساکشن، دیس شارژ، مایع  

11 Cond. موقعیت درین و سینی کندانس  

19 TXV موقعیت شیر اکسپنشن  

12 Solen. موقعیت شیر برقی  

17 Insul. موقعیت عایق کاری / خط ساکشن، خط تزریق، خط مایع  

13 Sniffer انجام چک کردن نشتی با استفاده از گازهای استنشاقی مناسب  

 یافته ها و مشاهدات :

 

 

 

 امضا : 
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سازمان محیط زیست   -39مهرماه   – بهینه سازی سیستم های برودتی و کنترل نشتی در سوپرمارکت هاکارگاه اطالع رسانی و آموزشی   

 اسناد ثبت جریان و تست مقاومت عایق موتور
 

 تاریخ: شماره عملکرد:

 شرکت: مشتری:

 نام: آدرس:

 شاره تماس: تجهیزات:

پیمانکار تخصیص  #
 داده شده

نام مصرف 
 کننده بار

نسبت جریان به  سازنده و نوع
 ولتاژ

L4 L6 L8  محافظ
 اضافه بار

قطع کننده  نقطه تنظیم
 مدار

4           

6           

8           

1           

9           

2           

7           

3           

5           

45           

 VDC 955در  IEEE18تست مقاومت عایق موتور )تصحیح شده برای دمت( بر طبق 

TR  دمای( مرجعoC برای فهمیدن اینکه اندازه گیری ها صحیح است )> oC 41  =TR 

TA دمای واقعی تست می باشد 

KT  فاکتور اصالحی دما درTA 

میزان اندازه گیری مقاومت عایق  تاریخ / ساعت

 /MIR (MΩ) 

  TAدمای اندازه گیری شده 

(oC) 

دمای تنظیم شده میزان مقاومت 

 TAIR (MΩ)عایق / 
 KTفاکتور جبران دما  

     

     

     

     

     

برای تخمین زدن 
فاکتور جبران دما 

KT  لطفا به جدول
 مقابل مراجعه کنید 

 

 


