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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  

  إهداء

  

بصبرها فيه اليوم  إناما  إلى أوصلتنيالغالية التي  والدتي العزیزة إلى
  اهللا عمرها وحفظها لنا ذخرا وسندا أطالوآفاحها الطویل 

  

  المكافحة الصابرةرفيقة الدرب الطویل  الحبيبةزوجتي  إلى

  

  يافرحتي الكبرى في هذه الدن الغاليةابنتي  إلى

  

  آل مهتم وآل عامل في هذا المجال إلى
 



  مقدمة
  

يستخدم نظام التبريد في المركبة  لتزويد غرفة القيادة بالهواء البـارد الـذي يجعلـك    
تعيش في جو بارد ومنعش ، وتتمتع بقيادة المركبة بطريقٍة أفضل وتشعر بنشاٍط تام في جميع 
األوقات ، كما ويقوم نظام التبريد بإزالة الرطوبة الزائدة من الهواء حيث يشعر جسمك براحة 

كبر وتتنفس بسهولة خالل أيام الصيف الحارة الرطبة ، وعالوة على ذلك فإنه يعمـل علـى   أ
ترشيح الهواء من األتربة واألوساخ العالقة به فتتنفس هواء نقياً ال يسبب أي تهـيج لألغشـية   
المطاطية المبطنة لألنف والفم ، كما ويقوم نظام التبريد  بتحريك الهواء داخل غرفـة القيـادة   

ة محدودة وبطريقة منتظمة ، باإلضافة إلدخاله كمية مستمرة من الهواء النقي إلى داخل بسرع
الغرفة في نفس الوقت ، وبذلك يعمل على تجديد هواء الغرفة ويمنع تكون طبقة من الهـواء  

  . الراكد بداخلها تجعلنا ال نشعر بالراحة 
  

 المصطلحات
 

لعربيةالمصطلح باللغة ا المصطلح باللغة اإلنجليزية
BUBBLES  فقاعات 

COMPLAINT  عطل(خلل( 
COMPRESSOR ضاغط  
CONDENSER مكثف  
DISCHARGING   تنفيس ( تفريغ ( 
Electronic Leak Detector  كاشف التسرب اإللكتروني
EVACUATING   بوساطة مضخة تفريغ ( تفريغ( 
EVAPORATOR مبخر  
EVAPORATOR PRESSURE 
REGULATER  ( EPR ) 

  منظم ضغط المبخر 

HIGH SIDE GAUGE  ساعة قياس الضغط المرتفع
LEAK تسرب 
LOW SIDE GAUGE  ساعة قياس الضغط المنخفض
MANIFOLD GAUGE SET   مشعّب ساعات القياس
OIL LEVEL مستوى الزيت 
PERFORMANCE  أداء 
REFRIGERANT    غاز أو سائل وسيط التبريد
SUCTION THROTTLING 
VALVE ( STV ) 

  السحب الخانق )  بلف ( ِصمام

THERMOSTAT     الثرموستات ( منظم درجة الحرارة (  
THERMOSTATIC EXPANTION 
VALVE 

  الحساس ِصمام التمدد الحراري ذواالنتفاخ

  
  
  
  
  
  



  

  معلومات أساسية 
جهاز تكييف هواء المركبة هو عبارة عن وحدة تبريد تستمد طاقتهـا مـن المحـرك    

خاص يربط بين بكرة الضاغطة وبكرة المحـرك  ) سير ( ميكانيكي للمركبة بوساطة قشاط ال
الميكانيكي ، وذلك إلعطاء الضاغطة الدوران المطلوب حتى تقوم بالعمل المطلوب منها وهو 

  .المناسب خالل فصل الصيف )التأثير التبريدي ( الحصول على التبريد 
  

  مشّعب ساعات القياس         
مشّعب ساعات القياس من أهم األدوات المستخدمة في فحص وتشخيص أعطال  يعتبر

دائرة التبريد ، كما يستخدم أيضاً لتفريغ الدائرة من الشحنة بالتنفيس ، أو باسـتخدام مضـخة   
التفريغ للتخلص من الهواء والرطوبة ،  وأخيرا يستخدم مشّعب ساعات القياس لشحن دائـرة  

  .التبريد بوسيط التبريد  
  :يتركب مشعب ساعات القياس من ساعتي قياس هما  

  ) .خط السحب ( ساعة قياس الضغط المنخفض  .١
  ) .خط الطرد ( ساعة قياس الضغط العالي  .٢

  ) .  ١(كما يظهر في الشكل       
                                   

  )١(شكل 
 
  ) :ساعة خط السحب ( ساعة قياس الضغط المنخفض  -١

اعة على الجهة اليسرى من مشّعب ساعات الفحص ، وتستخدم تركّب هذه الس
لقياس الضغط المنخفض الموجود في جزء دائرة التبريد الذي يكـون بـه الضـغط    

مع حركة عقارب السـاعة  )   PSI) (١٥٠– ٠( منخفضا ، ويبدأ تدريج الساعة  من 
كس حركـة  ع)  PSI)(  ٣٠ – ٠( أثناء عملية شحن الدائرة ، ومن                 

  .عقارب الساعة أثناء عملية تفريغ الدائرة وتمّيز عادة باللون األزرق 
  ) : ساعة خط الطرد ( ساعة قياس الضغط المرتفع  -٢

تركّب هذه الساعة على الجهة اليمنى من مشّعب ساعات الفحص ، وتسـتخدم  
فعاً ، لقياس الضغط العالي الموجود في جزء دائرة التبريد الذي يكون فيه الضغط مرت

  .وتمّيز عادة باللون األحمر )  psi) (  ٥٠٠ – ٠( ويبدأ تدريج الساعة  من 
  
  
  
  



  

  :خطوات الفحص 
معظم األعطال التي تحدث في دوائر التبريد تنتج عن تسّرب في وسـيط التبريـد ،   
بحيث يصبح التبريد غير فعاٍل ، أو تبريداً متقطعاً ، وللمساعدة في تشخيص أعطال الـدائرة  

  :ع الخطوات التالية تتّب
  . أوصل مشّعب ساعات القياس -١

  :قبل البدء بعملية التوصيل يجب إيقاف محرك المركبة عن العمل 
  .ارفع األغطية الواقية عن المخارج لتي توصل مع مشّعب ساعات القياس   -ا 

حّرك المحبس باتجاه  عقـارب  ( تأكد أن محابس مشّعب ساعات القياس مغلقة  -ب 
، ويركب خط الخدمة  في منتصف مشّعب ساعات القياس ، ويكون ) القها الساعة إلغ

  .مغطى أو مغلق ، و يمّيز باللون األصفر  
وصِّل خرطوم ساعة فحص الضغط العالي إلى جهة الضغط العالي فـي دائـرة    -ج 

التبريد ، والحظ  أن خط الضغط العالي في الدائرة هو الخط الواقع بـين الضـاغطة   
  .والمكثف 

فّرغ خراطيم الفحص وتأكد من صالحيتها وذلك بفتح محـبس سـاعة الضـغط     - د
العالي دورة واحدة ، ثم دّور محبس ساعة الضغط المنخفض حتـى يصـدر صـوت    

من خرطوم ساعة الضغط المـنخفض ، ثـم   ) فحيح ( خروج بخار الغاز المضغوط 
  .أغلق المحبسين 

هة الضغط المـنخفض فـي   وصِّل خرطوم ساعة فحص الضغط المنخفض إلى ج -ه 
دائرة التبريد ، والحظ أن خط الضغط المنخفض في الدائرة هو الخـط الواقـع بـين    

  .الضاغط والمبخر 
  .اجعل دائرة التبريد تصل إلى وضعية الثبات في عملها  - ٢

بعد توصيل خراطيم ساعات الضغط وضبط الضغط ، يجب أن تصبح دائرة التبريـد   
  -: ال يكتمل هذا إالّ بالخطوات التالية ثابتة ومستقرة في عملها  ، و

   ١٥٠٠شغِّل محّرك المركبة الميكانيكي على السرعة المنخفضة ،  -ا 
  .تقريباً ) دورة لكل دقيقة ( 

شغِّل دائرة التبريد على أقصى درجات التبريد مع التأكـد مـن دوران محـرك     -ب 
ـ    ١٠مروحة التبريد وذلك لمدة  زاء فـي الـدائرة   دقائق ، حتى تسـمح لجميـع األج

  .باالستقرار في عملها 
  .افحص شحن دائرة التبريد وذلك بمالحظة العين الزجاجية  -ج 
  .افحص القراءات العادية لساعة القياس  -د 

الحظ أن جميع القراءات . قارن قراءات ساعات القياس مع القراءات الصحيحة للدائرة  - ٣
درجـة مئويـة     ٢٢والتي تعادل  فهرنهيتي ٩٥( الصحيحة قد أخذت على درجة حرارة 

  ) .تقريباً 
  .أعد خطوات فحص الدائرة . بعد التأكد من الظروف الحادثة  - ٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  تشخص أعطال دائرة التبريد
  

إنَّ قراءات أجهزة القياس التالية يمكن أن تظهر عندما ال تعمل أجهزة تكييف هـواء  
حيحة  عند درجة حـرارة محيطـة   السيارات بطريقة جيدة ، وقد أخذت جميع القراءات الص

درجة مئوية تقريباً ، ونسبة رطوبة عادية ، وفيمـا  )  ٢٢( فهر نهيت وتعادل )  ٩٥( قدرها 
يلي تشخيص األعطال التي تؤدي إلى تسجيل قراءات ضغط غير عادية أثناء عمل دائرة تبريد 

  :جهاز تكييف هواء السيارة 
  )١(التشخيص رقم 

  .ة التبريد تبريد غير كاٍف في دائر 
  
  :مالحظة  -

  .فقدان شحنة مركب التبريد ، أو وجود شحنة اقل من الالزم قد يشير إلى تسرب في الغاز 

                                                             

  ) ٢( شكل 
  :الظروف

  مؤشر ساعة قياس الضغط المنخفض تشير إلى ضغط منخفض جداً ،  - ١
  كما يظهر في )  psi ٣٠-١٥الصحيحة يجب أن تكون   قيمة  القراءة( 

  ) .٢(الشكل 
  قيمة( مؤشر ساعة قياس الضغط المرتفع تشير إلى ضغط منخفض جداً ،  - ٢

  كما يظهر في الشكل)  psi ٢٠٥- ١٨٥القراءة الصحيحة يجب أن تكون 
         )١-٢. (  

  .فقاعات تظهر في العين الزجاجية  - ٣
  .ر إلى داخل غرفة السائق غير بارد الهواء القادم من جهة المبخ - ٤
  

  اإلجراءات الصحيحة
  .افحص التسرب في دائرة التبريد  - ١
  ). إعادة شحن دائرة التبريد ، تبديل الخطوط أو المكونات (إصالح التسرب  - ٢



  

  .تأكد من عدم وجود نقص في شحنة الزيت  . افحص زيت الضاغط  - ٣
  .فرغ دائرة التبريد بوساطة مضخة التفريغ   - ٤
  . ائرة التبريد بمركب وسيط التبريداشحن د - ٥
  .أعد فحص دائرة التبريد  - ٦
  

  )٢(التشخيص رقم 
  .التبريد منخفض ويستمر في االنخفاض بشكٍل سريع 

  
  .وجود تسرب خطير ، يعطي تبريداً غير كاٍف 

  

  ) ٣(شكل 
  الظروف

  قيمة(  مؤشر ساعة قياس الضغط المنخفض تشير إلى ضغط منخفض  ،  - ١
  كما يظهر في الشكل)   psi ٣٠-١٥يحة يجب أن تكون  القراءة الصح    

       )٣. (  
  قيمة( مؤشر ساعة قياس الضغط المرتفع تشير إلى ضغط منخفض  ،  - ٢
  كما يظهر في  الشكل)  psi ٢٠٥-١٨٥القراءة  الصحيحة يجب أن تكون    
   )٣. (  
  .ال يظهر أي سائل أو فقاعات في العين الزجاجية  - ٣
  .ة المبخر إلى داخل غرفة السائق دافئ الهواء القادم من جه - ٤
  

  
  : اإلجراءات الصحيحة 

  .افحص التسرب في دائرة التبريد  - ١
  ).تنفيس ( فّرغ دائرة التبريد من الشحنة  - ٢
  .اصلح التسرب  - ٣



  

  .تأكّد من عدم نقصانه . افحص مستوى سطح زيت الضاغطة  - ٤
  )  .والرطوبة  للتخلص من الهواء ( فرِّغ دائرة التبريد بوساطة مضخة التفريغ   - ٥
  .اشحن دائرة التبريد بمركّب وسيط التبريد  - ٦
  .افحص دائرة التبريد  - ٧

  )٣(التشخيص رقم 
  .تبريد غير فعَّال لنظام غير مشحون شحنةً كاملةً 

  
  وجود هواء أو رطوبة في دائرة التبريد

  

  )٤(شكل 
  :الظروف

ءة الصحيحة يجـب أن  القرا( مؤشر ساعة قياس الضغط المنخفض تعطي قراءة عادية  ،  -١
  ) . ٣-٢(كما يظهر في الشكل )   psi ٣٠ – ١٥تكون 

عند اسـتخدام مروحـة   (مؤشر ساعة قياس الضغط العالي تشير إلى قراءة عادية تتغير  -٢
كما )    psi ٢٠٥ -١٨٥قيمة القراءة الصحيحة يجب أن تكون  ( ، ) تبريد ذات حجم كبير  

  ).   ٤(يظهر في الشكل 
  .حظة عدد قليل جداً من الفقاعات في العين الزجاجية يمكن مال -٣
  .الهواء القادم من جهة المبخر إلى داخل غرفة السائق غير بارد -٤

  اإلجراءات الصحيحة
  .افحص التسرب في دائرة التبريد  - ١
  ) .تنفيس ( فرِّغ دائرة التبريد من الشحنة  - ٢
  .أصلح التسرب  - ٣
  .غّير الخزان المجفف  - ٤
  .تأكد من عدم نقصانه . اغطة افحص مستوى زيت الض - ٥
  فرِّغ دائرة التبريد بوساطة مضخة التفريغ - ٦
  ) . للتخلص من الهواء والرطوبة (    
  .اشحن دائرة التبريد بمركب وسيط التبريد  - ٧



  

  .افحص دائرة التبريد  - ٨
  

  ٤التشخيص رقم 
  . تبريد غير فَعال 

ات المكبس أو فتل قصور في عمل الضاغط بسبب وجود تسرب داخلي يؤدي إلى خراب حلق
  .به ، مما يسبب ارتفاع في درجة الحرارة داخل الضاغط 

  
  الظروف

  )٥(شكل 
  القراءة( مؤشِّر ساعة قياس الضغط المنخفض يشير إلى قراءٍة عاليٍة  ،  - ١
  ) .٥(كما يظهر في الشكل )  psi ٣٠ – ١٥الصحيحة يجب أن تكون    
  القراءة( منخفض ، مؤشِّر ساعة قياس الضغط المرتفع يشير إلى ضغط  - ٢
  ) .٥(كما يظهر في الشكل )  psi ٢٠٥-١٨٥الصحيحة يجب أن تكون    
  ال يوجد فقاعات تظهر في العين الزجاجية بسبب وجود سائل كامل في - ٣
  ) .النظام مشحون شحنة كاملة ( العين الزجاجية     
  .الهواء القادم من جهة المبخر إلى داخل غرفة السائق غير بارد  - ٤
  

  ت الصحيحةاإلجراءا
  ) .تنفيس ( فّرغ دائرة التبريد من الشحنة  - ١
  فك الضاغط من دائرة التبريد ، اتبع الخطوات المذكورة في وحدة فك - ٢
  .وتركيب ضاغط المكيف    
  قم بإصالح الضاغط ، وذلك بالعودة إلى وحدة فك الضاغطة إلى أجزائها - ٣
  .وإجراء الصيانة الالزمة لها    
  .التبريد  بعد إجراء الصيانة الالزمة لها  أعد تركيب الضاغط في دائرة - ٤
  .افحص مستوى زيت الضاغط وتأكد من عدم النقصان  - ٥
  فّرغ دائرة التبريد  بوساطة مضخة التفريغ  - ٦

  )  .للتخلص من الهواء والرطوبة ( 
  .اشحن دائرة التبريد بمركّب وسيط التبريد  - ٧



  

  .افحص دائرة التبريد  - ٨
  )٥(التشخيص رقم 

  .ل التبريد غير فّعا 
  

المكثف ال يعمل بطريقة صحيحة ، مما يؤدي إلى وجود  ضغط عاٍل جداً في جهة الضغط 
شحنة التبريد في الدائرة قد تكون عادية أو هنالك زيادة  من مركب ( العالي لدائرة التبريد 

  ) .وسيط التبريد 
  

  الظروف
  ةالقراء( مؤشِّر ساعة قياس الضغط المنخفض تشير إلى قراءة عالية ،  - ١

  )٦(شكل 
  ) .٦(كما يظهر في الشكل )  psi ٣٠ – ١٥الصحيحة يجب أن تكون    
  القراءة( مؤشِّر ساعة قياس الضغط العالي تشير إلى قراءٍة عاليٍة جداً ،  - ٢
  ).٦(كما يظهر في الشكل )   psi ٢٠٥ – ١٨٥الصحيحة يجب أن تكون    
  .فقاعات تظهر أحياناً في العين الزجاجية  - ٣
  .د ساخن خط سائل التبري - ٤
  .يمكن أن يسخن المحّرك الميكانيكي للمركبة  - ٥

  اإلجراءات الصحيحة
  تأكّد من عدم تآكله وأنه مشدود بشكٍل جيد. افحص قشاط الدوران للضاغط  - ١
  .، وإالّ فإّن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع الضغط على الضاغط    
  منتأكد أيضاً . افحص المكثف وتأكد من عدم وجود أنابيب مغلقة بداخله  - ٢
  .وجود مسافة مناسبة بين المكثف وراديتر المركبة    
  تأكد أيضاً من عمل. تأكّد من عدم وجود تسرب في غطاء الراديتر  - ٣
  مروحة التبريد بشكٍل جيٍد إذا كانت درجة حرارة المحّرك ترتفع بشكٍل غير   
  .طبيعي    
  افحص وجود شحنٍة زائدٍة من مركّب وسيط التبريد في دائرة التبريد ، - ٤
  : صّحح الوضع حسب الخطوات التالية    

حتى تظهر فقاعات في العـين الزجاجيـة   ) تنفيس ( فّرغ دائرة التبريد  - ١
  .بحيث تكون قراءة ساعتي القياس تشيران إلى الوضع الطبيعي 



  

أضف إلى دائرة التبريد سائل مركّب وسيط التبريد حتى تختفي الفقاعات  - ٢
تي القياس تشيران إلـى قـراءة   من العين الزجاجية ، وتبقى قراءة ساع

  .طبيعية 
شغّل دائرة التبريد وأعد فحصها ، إذا كان مؤشر ساعة الضغط العالي ما  - ٣

  :يزال يشير إلى قراءٍة عاليٍة اتبع  الخطوات التالية 
  ) .تنفيس ( فّرغ دائرة التبريد من الشحنة  •
  .لتبريد فك المكثف من الدائرة بالعودة إلى وحدة فك وتركيب أجزاء دائرة ا •
  تأكّد من صالحية ممراته الداخلية ، وإذا لم يتم. نظِّف المكثف من الداخل  •

  .تنظيف الممرات بشكل جيٍد يفضل تغيير المكثف        
  .غّير الخزان المجفف  •
  .ركّب المكثف في الدائرة بعد إجراء الصيانة الالزمة له  •
  ) الهواء والرطوبة  للتخلص من( فّرغ دائرة التبريد بوساطة مضخة التفريغ  •
  .اشحن دائرة التبريد بمركّب وسيط التبريد  •
  .افحص دائرة التبريد  •

  )٦(التشخيص رقم 
  .تبريد غير فّعال خالل األوقات الحارة جداً من أيام الصيف 

وجود نسبة رطوبة عالية جداً في دائرة التبريد ، ويكون خزان المجفف مشبع بالرطوبة 
تكون بها درجات الحرارة الخارجية عالية جداً ، بحيث تتجمع هذه تماماً في الفترة التي 

الرطوبة وتتجمد في الصمام الموجود على مدخل المبخر فتمنع استمرارية الدائرة خالل 
  .المبخر 
  

  
  الظروف

  ) ٣٠-١٥( مؤشر ساعة قياس الضغط المنخفض تشير إلى ضغط طبيعي  - ١

  )٧(الشكل 
   psi  د منخفض أثناء عملية فحص الدائرة كما، ولكن ينخفض الضغط إلى ح  
  ) .٧(يظهر في الشكل    



  

  مؤشر ساعة قياس الضغط المرتفع تشير إلى ضغٍط طبيعي تقريباً -٢
  ، ولكنها تنخفض بسرعة عندما تنخفض قراءة   psi) ٢٠٥حوالي (          

  الضغط المنخفض  أثناء عملية فحص الدائرة كما يظهر في الشكل     
     )٧. (  
  .فقاعات صغيرة جداً تظهر في العين الزجاجية  - ٢
  الهواء القادم من جهة المبخر بارد حتى تهبط قراءة ساعة الضغط - ٣
  .المنخفض ثم يصبح الهواء دافئاً  

  اإلجراءات الصحيحة
  ) .تنفيس (فّرغ دائرة التبريد من الشحنة  - ١
  .بّدل خزان المجفف  - ٢
  .فّرغ النظام بوساطة مضخة التفريغ للتخلص من الهواء والرطوبة في الدائرة  - ٣
  .اشحن دائرة التبريد بمركّب وسيط التبريد  - ٤
  .افحص دائرة التبريد  - ٥

  )٧(التشخيص رقم 
  .ال يوجد تبريد ، أو تبريد غير فّعال 

ئرة بشكٍل غير وجود كمية كبيرة من الهواء داخل الدائرة قد يسبب مع الرطوبة إلى عمل الدا
  .صحيح 

  )٨(شكل 
  الظروف                           

  القراءة ( مؤشِّر ساعة قياس الضغط المنخفض تشير إلى ضغط عاٍل جداً ،  - ١
  ) .٨(الشكل كما يظهر في )  ٣٠psi-١٥الصحيحة يجب أن تكون 

  القراءة( مؤشِّر ساعة قياس الضغط المرتفع تشير إلى ضغٍط مرتفع جداً ،  - ٢
  ) ٨(كما يظهر في الشكل )  psi ٢٠٥-١٨٥الصحيحة يجب أن تكون    
  .فقاعات تظهر أحياناً في العين الزجاجية   - ٣
  .الهواء القادم من جهة المبخر ليس بارداً  - ٤

  اإلجراءات الصحيحة
  ) .تنفيس ( فّرغ دائرة التبريد من الشحنة  - ١
  .بّدل الخزان المجفف  - ٢



  

  .لك للتخلص من الهواء والرطوبة فّرغ الدائرة بوساطة مضخة التفريغ وذ  - ٣
  .اشحن دائرة التبريد بمركب وسيط التبريد  - ٤
  .أعد فحص دائرة التبريد  -٥

  )٨(التشخيص رقم 
  .تبريد زائد ، أو تبريد غير فّعال 

تلف ِصمام التمدد الحراري ذو االنتفاخ الحساس مما يسمح بمرور كمية أكبر من سائل 
  .أ في تركيب الِصمام التبريد خالل المبخر ، أو نتيجة خط

  

  )٩(الشكل 
  الظروف

  ) ٣-١٥( مؤشِّر ساعة قياس الضغط المنخفض تشير إلى ضغط طبيعي  - ١
   psi   ٩(كما يظهر في الشكل. (  
  مؤشِّر ساعة قياس الضغط المرتفع تشير إلى ضغٍط طبيعي تقريباً حوالي  - ٢

 )٢٠٥ psi    ( كما يظهر في الشكل)٩. (  
  .لمبخر دافئاً الهواء القادم من جهة ا - ٣
  يظهر تعّرق كثير على سطح خرطوم خط السحب المتصل بين المبخر - ٤
  .والضاغط    

  اإلجراءات الصحيحة
  .تأكّد من تثبيت ِصمام التمدد الحراري ذو االنتفاخ الحساس في مكانه  - ١

  .شغّل دائرة التبريد على أقصى درجات التبريد  -أ 
جب أن تشير إلـى ضـغط   تأكّد من ساعة قياس الضغط المنخفض ، ي –ب 

وذلك بحركة مؤشِّر ساعة قياس الضغط المـنخفض    PSI)  ٣٠-٠( التفريغ 
  .عكس عقارب الساعة 

  قم. إذا كانت قراءة ساعة قياس الضغط ال تعطي قراءة ضغط التفريغ  - ٢
  : بإجراء الخطوات التالية    
االنتفاخ الحساس  نظّف سطح المبخر وأنابيب مخارج المبخر وِصمام التمدد الحراري  ذو-١

  .، ثم ثّبته إلى أنبوب المبخر 
  .شغّل دائرة التبريد وافحصها للتأكد من عملها بشكل   صحيح -٢
إذا كانت نتيجة الفحص تشير إلى تلف في ِصمام  التمدد الحراري ذو االنتفـاخ الحسـاس   -٣

  :اتبع الخطوات التالية 
  ) .تنفيس ( فّرغ دائرة التبريد من الشحنة  -



  

  .تبدل ِصمام التمدد الحراري ذو االنتفاخ الحساس اس -
.                    فّرغ دائرة التبريـد بوسـاطة مضـخة التفريـغ للـتخلص مـن الرطوبـة والهـواء          -
  .لشحن دائرة التبريد بمركّب وسيط التبريد -
  .افحص دائرة التبريد  -

  ٩التشخيص رقم 
  .تبريد غير فّعال 
  .عمل ِصمام التمدد الحراري ذو االنتفاخ الحساس عدم انتظام في 

  )١٠(شكل 
  الظروف

  مؤشِّر ساعة قياس الضغط المنخفض تشير إلى قراءة منخفضة جدا قد - ١
  تصل إلى الصفر أو تنخفض إلى ضغط التفريغ كما يظهر في   
  ) . ١٠(الشكل   
  ظهرمؤشِّر ساعة قياس الضغط المرتفع تشير إلى قراءٍة عاليٍة جداً  كما ي - ٢
  ) .(في الشكل    
  .الهواء القادم من جهة المبخر بارداً ، ولكنه تبريد غير فعاٍل  - ٣
  سطح مدخل ِصمام التمدد الحراري ذو االنتفاخ الحساس يظهر قطرات من - ٤
  .الماء أو الثلج    

  اإلجراءات الصحيحة
  ضع طرف إصبعك على مدخلِ صمام التمدد الحراري ذو االنتفاخ - ١
  :داً اتبع الخطوات التالية الحساس إذا كان بار   

  .شغّل دائرة التبريد إلى أقصى درجة تشغيل   -أ 
  رش بعضاً من سائل التبريد على ِصمام التمدد  -ب 

  .الحراري ذو االنتفاخ الحساس ، أو سخنه          
  تأكد من قراءة ساعة قياس الضغط المنخفض ، يجب  -ج 

  .أن تشير إلى ضغط التفريغ          
  ابقة يظهر تشغيل ِصمام التمدد الحراري ذوإذا كان الفحص في الخطوة الس - ٢
  نظّف أسطح األنابيب الخارجة من المبخر. االنتفاخ الحساس بشكٍل مقبول    
  وسطح ِصمام  التمدد الحراري ، االنتفاخ الحساس ، ثم ثبته في مكانه   
  .الصحيح    
  إذا كان هنالك ترسبات كثيفة من الماء أو الرطوبة على سطح ِصمام التمدد - ٣



  

  .الحراري ذو االنتفاخ الحساس قم باستبدالة     
  إذا كان الفحص يشير إلى تلف في ِصمام التمدد الحراري ذو االنتفاخ - ٤
  :الحساس اتبع الخطوات التالية     

  ) .تنفيسها ( فّرغ دائرة التبريد من الشحنة  -ا
  .استبدل ِصمام التمدد الحراري ذو االنتفاخ الحساس  -ب
  .جة الحرارة إلى الحد المناسب تأكّد من وصول در -ج

  .فّرغ دائرة التبريد بوساطة مضخة التبريد للتخلص من الهواء والرطوبة  - ٥
  .اشحن دائرة التبريد بمركّب وسيط التبريد  - ٦
  .أعد فحص دائرة التبريد  - ٧

  )١٠(التشخيص رقم 
  .تبريد غير فعَّال  

وبة الموجودين في الخط ، الهواء والرط) خط السائل ( وجود سدد في خط الضغط العالي 
الضاغط يحّرك السائل إلى المبخر أسرع بكثير من تحّركه ( يؤديان إلى خلل في عمل المبخر 

  ) .بالوضع الطبيعي 
  
  

  )١١(شكل 
  الظروف

ضٍ جداً كما يظهر في الشكل مؤشِّر ساعة قياس الضغط المنخفض تشير إلى ضغٍط منخف - ١
)١١. (  

جداً ، كما يظهر في الشـكل  شير إلى ضغٍط منخفضٍ مؤشِّر ساعة قياس الضغط العالي ت - ٢
)١١. (  

  
 .الهواء القادم من جهة المبخر بارداً   - ٣
  
 
  



  

  : مالحظة 
إذا أشار مؤشِّر ساعة القياس إلى قراءة صحيحة أو قراءة مرتفعة تحت  

  .هذه الظروف فإن ذلك يشير إلى أنَّ دائرة التبريد مشحونةً بشحنٍة زائدٍة 
  
خزان السائل المجفف باردين ، ويمكن مالحظة وجود ثلج أو قطرات  خط المكثف وخط  - ٤

  .من الماء متكاثفة عليهما 
  اإلجراءات الصحيحة

  ) .تنفيس ( فّرغ دائرة التبريد من الشحنة  - ١
  .استبدل خط السائل ، واستبدل خزان السائل المجفف  - ٢
  .ة فّرغ دائرة التبريد بوساطة مضخة التبريد للتخلص من الهواء والرطوب - ٣
  .اشحن دائرة التبريد بمركّب وسيط التبريد  - ٤
  .أعد فحص دائرة التبريد  - ٥

  )١١(التشخيص رقم 
  .دوران الضاغط وتوقفه فجأة عن العمل لفترة قصيرة جداً ثم عودته للعمل مرةً أخرى 

  .تالف ) الثيرموستات(م درجات الحرارة  مفتاح منظَّ
  

  )١٢(شكل 
  الظروف

  لمنخفض تشير إلى ضغٍط عاٍل أثناء التوقف مؤشِّر ساعة قياس الضغط ا - ١
كما يلـي  والدوران ، وتكون قراءات ساعة القياس أثناء التوقف والدوران وما بينهما 

  ) :١٢(وموّضحة في الشكل 
  . psi)  ١٥-١٢( أثناء التوقف  -أ  

  . psi)  ٣٩-٣٦(أثناء الدوران  -ب 
  . psi)  ٢٨-٢٤( بين التوقف والدوران  -ج 
  ر ساعة قياس الضغط العالي تشير إلى ضغٍط عادي وقيمة هذا الضغطمؤشِّ -٢

       )٢٠٥-١٨٥  (psi  كما يظهر في الشكل)١٢. (  
  



  

  اإلجراءات الصحيحة
  أوقف محّرك المركبة الميكانيكي عن الدوران ، وأوقف دائرة التبريد عن - ١
  .العمل    
  نفس النوع بآخر جديد من) الثيرموستات ( استبدل منظّم درجات الحرارة  - ٢
  .والمواصفات    
  ، تأكّد أن ِصمام التمدد) الثيرموستات ( عند تركيب منظّم درجة الحرارة   - ٣
  .الحراري ذو االنتفاخ الحساس مثبَّت في نفس مكان المفتاح التالف    
   
 

  
  
  
  
  
  
  .أعد فحص دائرة التبريد  -٤

  
  )١٢(التشخيص رقم 

  .وذلك أثناء توقف الضاغط عن العمل المبخر يزوِّد هواًء دافئاً الفتاً للنظر 
  )الثيرموستات (معايرة خاطئة لمنظم درجة الحرارة 

  

  )١٣(شكل 
  الظروف

  مؤشِّر ساعة قياس الضغط المنخفض تشير إلى ضغٍط عاٍل خالل دوران - ١
، القراءات الصحيحة يجـب  ) القراءة بين الدوران والتوقف هي الصحيحة ( الضاغط 

  ) :١٣(في الشكل كون كما يلي موضحة أن ت
  .  psi) ١٥-١٢( أثناء التوقف  -أ
  .  psi) ٣٩-٣٦(أثناء الدوران  -ب
  .  psi) ٢٨-٢٤(بين التوقف والدوران  -ج

  مؤشِّر ساعة قياس الضغط العالي تعطي قراءةً صحيحةً وعاديةً وهي - ٢

  :تحذير 
بريد تحت ضغٍط معين ، فـال تحـاول   إذا كان األنبوب قد ملئ بسائل ت

  .ثنيه أو لّيه بعنف 



  

 )٢٠٥ – ١٨٥ (psi    كما يظهر في الشكل)١٣ . (  
  اإلجراءات الصحيحة

  .ركبة عن الدوران ، وأوقف دائرة التبريد عن العمل أوقف محّرك الم - ١
  )  .قصر( افصل كيبل البطارية السالب حتى تمنع حدوث تماس  - ٢
  ارفع الغطاء الواقي أو أي أجزاء حماية موجودة على منظّم درجة الحرارة - ٣

  ، حتى نستطيع الوصول إلى برغي المعايرة الموجود داخل المنظم ) الثرموستات (
  .لمعايرته 

  
  تأكد من إعادة جميع األسالك إلى وضعيتها األصلية حتى تمنع حدوث أي - ٣
  .، ثم اعد توصيل كيبل البطارية السالب ) قصر ( تماس    
  ، )  دقيقة /دورة  ١٧٥٠( شغّل محّرك المركبة على سرعة ابتدائية تقريبا  - ٤

  .ثم شغّل دائرة التبريد على أقصى درجة لها 
رموستات باتجاه عقارب الساعة حتـى يصـبح الضـغط    حّرك برغي معايرة مفتاح الثي - ٥

 ) . psi ١٥-١٢( المنخفض خالل فترة توقف الضاغط عن العمل 
 
  
  
  

  
  
  

  
  .أعد تركيب جميع األغطية الواقية على منظّم درجة الحرارة  - ٦
  .افحص دائرة التبريد  - ٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مالحظة 
ال يحتوي على   برغي ) الثرموستات ( ا كان منظّم  درجة الحرارة إذ

  .معايرة يجب تغيير المفتاح 

  :تحذير 
إذا تّم تحريك برغي المعايرة بحيث اصبح الضغط أكثر انخفاضاً   فإنَّ 
ذلك يسبب تكون جليد على المبخر ؛ لذلك يجب تحريك برغي المعايرة حتى 

  .تحصل على القراءات حسب مواصفات دائرة التبريد 



  

  ) ١٣( تشخيص رقم 
  .تبريد غير فّعال 

  . ال يعمل بشكٍل جيٍد بسبب عدم معايرته بشكٍل صحيحٍ ) STV (ِصمام السحب الخانق 
  
  

  )١٤(شكل 
  الظروف

  مؤشِّر  قياس ساعة الضغط المنخفض يشير إلى ضغٍط عاٍل كما يظهر في  - ١
  ) .١٤(الشكل 

  مؤشِّر  قياس ساعة الضغط العالي يشير إلى ضغٍط عاٍل كما يظهر في - ٢
  ) .١٤(الشكل    

  اإلجراءات الصحيحة
  ح خاص لمعايرة صامولة الِصمام الموجودة على ساق الِصماماستخدم مفتا - ١
  .في نهاية جسمه    
  حّرك صامولة المعايرة بإتجاة عقارب الساعة لتخفيض الضغط المنخفض - ٢
  .والوصول به إلى قيمة الضغط المبين في كتاب مواصفات الدائرة    
  :إذا كان الِصمام تالفاً يتم تغييره وذلك حسب الخطوات التالية  - ٣

  ) .تنفيسها ( فّرغ دائرة التبريد من الشحنة  •
  .استبدل الِصمام بآخر جديد له نفس المواصفات ونفس النوع  •
  فّرغ دائرة التبريد بوساطة مضخة التفريغ وذلك للتخلص من الهواء •

  .والرطوبة     
  .اشحن دائرة التبريد بمركّب وسيط التبريد  •
  .السحب الخانق شغّل دائرة التبريد ، ثم قم بمعايرة ِصمام  •
  .افحص دائرة التبريد  •

  
  
  
  



  

  )١٤(تشخيص رقم 
  .تبريد غير فّعال 

  ) . EPR ( تلف منظّم ضغط المبخر  

  )١٥(شكل 
  الظروف

  ساعة قياس الضغط المنخفض توصل إلى جهة الضغط المنخفض في - ١
الدائرة عن طريق ِصمام الخدمة الموجود على الخط الداخل إلى الضـاغط ، وذلـك   

الضغط الخارج من المبخر قبل منظّم ضغط المبخر ، ويشير مؤشِّـر سـاعة   لقراءة 
  ) .١٥(منخفضٍة كما يظهر في الشكل  القياس إلى قراءٍة

  ساعة قياس الضغط المنخفض اإلضافية توصل إلى ِصمام الخدمة الموجود - ٢
على الضاغط لقراءة الضغط الداخل إلى الضاغط بعد منظم ضغط المبخـر، ويشـير   

  PSI ١٧( القياس إلى قراءٍة عاليٍة  ، القراءة الصحيحة يجب أن تكون  مؤشر ساعة
  ) .١٥(و اقل كما هو موضح في الشكل أ) 

ساعة قياس الضغط العالي توصل إلى جهة الضغط العالي في الدائرة عن طريق ِصـمام   - ٣
الخدمة على الضاغط لقراءة الضغط الخارج من الضاغط ، ويشير مؤشِّر ساعة القيـاس  

  ) .١٥(اليٍة كما يظهر في الشكل قراءٍة ع إلى
  اإلجراءات الصحيحة

  ) .تنفيس ( فّرغ دائرة التبريد من الشحنة  - ١
  .فك منظّم ضغط المبخر من الدائرة  - ٢

ارفع األنبوبة الشعرية من خلف الضاغط حتى يمكن الوصول إلى مـنظّم   -ا
  .ضغط المبخر 

لفك بتحريك األداة باتجـاه  استخدم أداة خاصة لفك المنظّم ، وتتم طريقة ا -ب
عقارب الساعة ، حتى تستطيع رفع الِصمام من مكانة ، ثم ارفع جلود مانعـة  

  ) .  O RING( التسرب من مكانها 
  ّركب جلود مانعة تسرب جديدة على منظّم ضغط المبخر الجديد ثم ضع - ٣
  .قليالً من زيت التبريد على هذه الجلود    
  نظيفة ، ثم ادخل الِصمام في مكانهامسح الِصمام بوساطة قطعة قماش  - ٤
  .بوساطة استخدام أداة التركيب الخاصة    
  . نظّف األنبوبة الشعرية  - ٥



  

  .فّرغ دائرة التبريد بوساطة مضخة التفريغ للتخلص من الهواء والرطوبة  - ٦
  .اشحن دائرة التبريد بمركّب وسيط التبريد  - ٧
  .افحص دائرة التبريد  - ٨
  

  )١٥(تشخيص رقم 
  .ل تبريد غير فّعا

  ) . EPR ( منظّم ضغط المبخر مغلق 
  

  )١٦(شكل 
  الظروف

  ساعة قياس الضغط المنخفض توصل إلى جهة الضغط المنخفض في - ١
الدائرة عن طريق ِصمام الخدمة الموجود على الخط الداخل إلى الضـاغط ، وذلـك   
لقراءة الضغط الخارج من المبخر قبل منظّم ضغط المبخر ، ويشير مؤشِّـر سـاعة   

  ) .١٦(ليٍة كما هو موّضح في الشكل اس إلى قراءٍة عاالقي
  ساعة قياس الضغط المنخفض اإلضافية توصل إلى ِصمام الخدمة الموجود  - ٢

على الضاغط لقراءة الضغط الداخل إليه بعد منظّم ضغط المبخر ، ويشـير مؤشِّـر   
 PSI)  ١٧( ساعة القياس إلى قراءٍة منخفضٍة جداً ، القراءة الصحيحة يجب أن تكون 

  ) .١٦(اقل كما هو موّضح في الشكل  ، أو 
  ساعة قياس الضغط العالي توصل إلى جهة الضغط العالي في الدائرة عن - ٤

طريق ِصمام الخدمة على الضاغط لقراءة الضغط الخارج منه ، ويشير مؤشِّر ساعة 
  ). ١٦(القياس إلى قراءٍة منخفضٍة كما هو موّضح في الشكل    

  ةاإلجراءات الصحيح
  ) .تنفيس ( فّرغ دائرة التبريد من الشحنة  -١
  .فك منظّم ضغط المبخر من الدائرة  -٢

ارفع األنبوبة الشعرية من خلف الضاغط حتى يمكن الوصول إلى مـنظّم   -ا
  .ضغط المبخر 



  

استخدم أداة خاصة لفك المنظّم ، وتتم طريقة الفك بتحريك األداة باتجـاه   -ب
رفع الِصمام من مكانه ، ثم ارفع جلود مانعـة   عقارب الساعة ، حتى تستطيع

  ) .  O RING( التسرب من مكانها 
  ركّب جلود مانعة تسرب جديدة على منظّم ضغط المبخر الجديد ثم ضع - ٣
  .قليالً من زيت التبريد على هذه الجلود    
  امسح الِصمام بوساطة قطعة قماش نظيفة ، ثم أدخل الِصمام في مكانه - ٤
  .أداة التركيب الخاصة بوساطة استخدام    
  . نظّف األنبوبة الشعرية  - ٥
  .فّرغ دائرة التبريد بوساطة مضخة التفريغ للتخلص من الهواء والرطوبة  - ٦
  .اشحن دائرة التبريد بمركّب وسيط التبريد  - ٧
  .افحص دائرة التبريد  - ٨
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