
 

 

 التعليم الصناعيكلية 

 

 

 ملخص التجارب المعملية فى مادة انتاج واصالح1
 

 

 1نتاج واصالحا: اسم المادة                             وجيا التبريد والتكييفل: قسم تكنوالقسم العلمي

  م/ يحيي جمالمعاون المادة :                                                                الوكيلفيفى د/ : استاذ المادة

 مات الالزمة في تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتكييفالعدد واألدوات والخااسم التجربة :  م

 .األول من الفصل الدراسي األول االسبوع 1

 الغرض من التجربة 2

  .المستخدمة في التبريد والتكييفالعدد واألدوات ان يتعرف الطالب علي -1

 . العامة و الخاصةالعدد واألدوات  علي الطالب يتعرف ان -2

 .المستخدمة في التبريد والتكييفوة فللي الخامات المختطالب عان يتعرف ال-3

 

 خطوات اجراء التجربة 3

 العدد واألدوات المختلفة .تجهيز  -1

 تجهيز الخامات المختلفة .-2

 . تصنيف العدد واألدوات والخامات لكل تصنيف كالً علي حد -3

 .توزيع العدد والخامات علي ترابيزة للعرض -3

 . الخامات في شكل مناسب وجذابرص وعرض العدد و -4

 

 دور الفني في التجربة 4

 .تجهيز العدد واألدوات العامة -1

 .تجهيز العدد واألدوات الخاصة المستخدمة في مجال التبريد -2

 .إحضار الخامات المختلفة المستخدمة في مجال التبريد  -3

 العدد واألدوات وخلولها من أي عيوب بها.  فحص كالً من -4

 .إحضار وتأمين مصدر تيار كهربي بجوار ترابيزة العرض لتشغيل بعض األجهزة -5

 دور الطالب في التجربة 5

 . األنتباه والنظر لكل العدد واألدوات المعروضة -1

 . معرفة وظيفة كل جزء من العدد واألدوات -2

 . القيام بقيس فرق الجهد وشدة التيار والمقاومة باستخدام بنسة األمبير -3

 . إستخدام مفتاح راتشت في فتح وغلق المحابس الخاص بالضواغط-4

 القيام بتوصيل طلمبة التفريغ بعداد الشحن عن طريق الخراطيم .-5

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 



 

 

 التعليم الصناعيكلية 

 

 

 ملخص التجارب المعملية فى مادة انتاج واصالح1
 

 

 1انتاج واصالح: اسم المادة                             وجيا التبريد والتكييفلتكنو: قسم القسم العلمي

 م/ يحيي جمالمعاون المادة :                                                                الوكيلد/ فيفى استاذ المادة: 

 أجهزة التبريد والتكييفالعمليات التشكلية علي أنابيب التوصيل في اسم التجربة :  م

 االثانى من الفصل الدراسي األول .  االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

  شكال وأقطار األنابيب النحاسية المستخدمة في مجال التبريد .ان يتعرف الطالب علي ا-1

 ان يتدرب الطالب علي عمليات التكشيل المختلفة لألنابيب النحاسية . -2

 .علي العدد المستخدمة في العمليات علي األنابيب ان يتعرف الطالب-3

 

 خطوات اجراء التجربة -3

 تجهيز العدد واألدوات المستخدمة في التجربة . -1

 تجهيز الخامات من المواسير النحاسية بأقطار مختلفة .-2

 القيام بعمليات قطع المواسير بإستخدام سكينة القطع . -3

 اسير باستخدام منجلة الفلير والجاكوش وذنبة التوسيع .القيام بعملية توسيع في المو -3

 . ماكينة التكويع  المواسير بإستخدام وتكويع القيام بعملية ثني -4

 .القيام بعمل شفة فلير في مجموعة من المواسير بإستخدام عدة الفلير  -5

 دور الفني في التجربة -4

 .شكيل علي األنابيبإحضار العدد واألدوات المستخدمة في عمليات الت -1

 إحضار مجموعة من اللفائف األنابيب النحاسية بإقطار مختلفة . -2

 القيام بقطع مجموعة من المواسير من كل لفة وتجهيزها لعمل الطالب .-3

 .التأكد من سالمة العدد واألدوات والخامات قبل بدء الطالب بالعمل  -4

 مختلفة علي األنابيب النحاسية .كيفية اجراء العمليات التدريب الطالب علي  -5

 دور الطالب في التجربة -5

 . معرفة العدد واألدوات وكيفية إستخدام كل عدة في عمليات التشكيل -1

 . القيام بقطع المواسير بأقطار مختلفة باستخدام سكينة القطع  -2

 ة فلير .من ثني وتوسيع وشفلفة علي المواسير بعمل العمليات المختالتدريب والقيام -3

 .التدريب علي قطع الماسورة الشعرية -4

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 
 



 

 

 التعليم الصناعيكلية 

 

 

 ملخص التجارب المعملية فى مادة انتاج واصالح1
 

 1اصالحانتاج و: اسم المادة                             وجيا التبريد والتكييفل: قسم تكنوالقسم العلمي

 م/ يحيي جمالمعاون المادة :                                                                الوكيلد/ فيفى استاذ المادة: 

 تغيير وشحن زيت الضاغطاسم التجربة :  م

 الثالث من الفصل الدراسي األول. االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 . الفريون بزيت الظاغط الطالب علي عالقة  ان يتعرف-1

 ب الطالب علي تحديد مقدار الزيت الذي يحتاجه الضاغط .ان يتدر -2

 .ان يتدرب الطالب علي كيفية تغير الزيت للضاغط -3

 

 خطوات اجراء التجربة -3

 .تجهيز ضاغط ترددي محكم الغلق ألجراء التجربة عليه  -1

فريون المستخدم في الدائرة مع وضعه تجهيز مقدار من زيت الظاغط الذي يتوافق مع ال-2

 في اسطوانة شفافة .

 القيام بإفراغ الزيت القديم من الضاغط عن طريق ماسورة السحب أو الخدمة . -3

القيام بإحضار خرطوم وتوصيله من جهة في ماسورة الخدمة ومن الجهة األخري في  -3

 االسطوانة الشفافه التي بها الزيت الجديد .

 غيل الضاغط مع غلق ماسورة السحب وتغطية ماسورة الطرد .القيام بتش -4

 األنتظار حتي يتم سحب كمية الزيت من االسطوانة وبعدها يتم فصل الضاغط . -5

 دور الفني في التجربة -4

 .تجهيز الضاغط والزيت الذي سوف يتم تغييره  -1

 تجهيز التوصيلة الكهربائية للكباس والتأكد من سالمتها .-2

للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  التجربة كاملة قيام بعمل ال -4

 وقبل دخول الطالب المعمل.

 .كيفية اجراء التجربة وضبط كمية الزيت بالكباس تدريب الطالب علي -5

 دور الطالب في التجربة -5

 .توصيل األفرلود والريالي للكباس لتشغيل الكباس -1

 .دار الزيت الذي يحتاجة الضاغطتحديد مق -2

 توصيل ماسورة الخدمة أو السحب باألسطوانة التي بها الزيت .-3

 . تشغيل الكباس والتأكد من سحب كمية الزيت -4

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 
 



 

 

 التعليم الصناعيكلية 

 

 

 ملخص التجارب المعملية فى مادة انتاج واصالح1
 

 1انتاج واصالح: اسم المادة                             وجيا التبريد والتكييفل: قسم تكنوالعلميالقسم 

 م/ يحيي جمالمعاون المادة :                                                                الوكيلد/ فيفى استاذ المادة: 

 نزليةعملية تفريغ وشحن الثالجة املاسم التجربة :  م

 الرابع والخامس من الفصل الدراسي األول . االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 .  الشحن والتفريغعملية ان يتعرف الطالب علي العدد المطلوبة فى -1

 ان يتدرب الطالب علي طرق اكتشاف التسريب. -2

 ان يتعلم الطالب علي طرق التفريغ والشحن.-3

 

 خطوات اجراء التجربة -3

 .تجهيز العدد واالدوات لتجربة -1

 توصيل عداد قياس الضغط.-2

 دقيقة . 20توصيل مضخة التفريغ واالنتظار لمدة  -3

 التأكد من عدم وجود تسريب فى الدائرة. -3

 فك مضخة التفريغ وتوصيل عداد الشحن . -4

 ضبط الشحنة مع توصيل التيار الكهربى . -5

 دور الفني في التجربة -4

 لعدد واالدوات المستخدمة في شحن الثالجة .تجهيز ا -1

 .سالمة التوصيالت الكهربية وعداد الضغط التاكد من -2

 التاكد من عمل اجهزة القياس بطريقة سليمة.-3

للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب تفريغ وشحن الثالجة  -4

 وقبل دخول الطالب المعمل.

 كيفية اجراء التجربة وضبط الشحنة. تدريب الطالب علي -5

 دور الطالب في التجربة -5

 قياس الضغط وتسجيل درجات  الحرارة .-1

 توصيل عداد القياس وتوصيل المضخة . -2

 توصيل عداد قياس الشحن .-3

 ضبط شحنة الدائرة التبريد .-4

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 

 



 

 

 التعليم الصناعيكلية 

 

 

 ملخص التجارب المعملية فى مادة انتاج واصالح1
 

 1انتاج واصالح: اسم المادة                             وجيا التبريد والتكييفل: قسم تكنوالقسم العلمي

 م/ يحيي جمالادة : معاون الم                                                               الوكيلد/ فيفى استاذ المادة: 

 ومبرد املياه  فك وتركيب الثرموستات بالثالجة املنزليةاسم التجربة :  م

 من الفصل الدراسي األول .والثامن  والسابع لسادسا االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 تعرف الطالب بفائدة الثرموستات فى دوائر التبريد. -1

 الثرموستات.معرفة الطالب االنواع المختلفة من  -2

 اكساب المهارة للطالب لتركيب وفك االنواع المختلفة للثرموستات تبعاً للتطبيق.-3

 خطوات اجراء التجربة -3

 تحضير العدد واالدوات الالزمة. -1

 الثالجة ذات الباب الواحد    

 المحتوى على الثرموستات القديم )المكرونه(. خرطومالفك وسحب  -2

لمكرونة مع مراعاة امرار بالب الثرموستات خارج تركيب الثرموستات الجديد با -3

 الخرطوم )المكرونة(

 اعادة تركيب الخرطوم وتثبيت البالب. -4

 الثالجة ذات البابين    

 فك علبة الثرموستات وصحب الثرموستات القديم من الماسورة المخصصة له. -1

 قياس مسافة البالب الجديد ليكون بنفس مسافة الثرموستات القديم. -2

 الثرموستات الجديد فى الماسورة المخصصة له ولتثبيت البالب.ادخال  -3

 مبرد المياة     

 فك غطاء المبرد وفك الثرموستات من الداخل. -1

 عزل الثرموستات الجديد بقطعة من البالستيك. -2

 تثبيت الثرموستات على خزان المياه وتركيب غطاء المبرد. -3

 دور الفني في التجربة -4

 دوات المستخدمة .تجهيز العدد واال - -1

 توفير الخامات الالزمة. -2

 تدريب الطالب علي اعمال الفك والتركيب. --3

 دور الطالب في التجربة -5
 قياس  درجات  الحرارة قبل وبعد التجربة . -1

 قياس مسافة الثرموستات القديم ومقارنته بالجديد . -2

 توصيل بالب الثرموستات والتأكد من المكان الصحيح . -3

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    لمادة   استاذ ا

 



 

 

 التعليم الصناعيكلية 

 

 

 ملخص التجارب المعملية فى مادة انتاج واصالح1
 

 

 1انتاج واصالح: اسم المادة                             وجيا التبريد والتكييفل: قسم تكنوالقسم العلمي

 م/ يحيي جمالمعاون المادة :                                                                الوكيلد/ فيفى استاذ المادة: 

 فك وتركيب تايمر )الؤقت( للثالجة النوفرستاسم التجربة :  م

 من الفصل الدراسي األول. التاسع االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 معرفة الطالب انواع التايمر المتوفرة فى السوق المصرى. -1

 ب نظرية عمل التايمر واماكن تواجده بالدائرة.معرفة الطال -2

 اكتساب المهارة لفك وتركيب مكمالت دوائر التبريد. -3

 خطوات اجراء التجربة -3

 تحديد مكان التايمر سواء خلف الفريزر او االسفل بجانب الضاغط. -1

فك التايمر من مكانه واستبداله اذا كان مثبتاً بمسامير مخفية او مثبت عن طريق  -2

 كلبس.

 دور الفني في التجربة -4

 تجهيز العدد واالدوات المستخدمة . -1

 منفصلة .تحضير انواع مختلفة من التايمر  -2

 تدريب الطالب على فك التايمر واستبداله. -3

 دور الطالب في التجربة -5

 المشاركة بالبحث عن االنواع المختلفة للتايمر. -1

هذه المالحظات ومناقشته مالحظة الدائرة بعد وتركيب التايمر التالف وتسجيل  -2

 فيها.

 

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التعليم الصناعيكلية 

 

 

 ملخص التجارب المعملية فى مادة انتاج واصالح1
 

 

 1انتاج واصالح: اسم المادة                             وجيا التبريد والتكييفل: قسم تكنوالقسم العلمي

 م/ يحيي جمالمعاون المادة :                                                                الوكيلد/ فيفى ستاذ المادة: ا

 فك وتركيب البلف العاكس في جهاز تكييف الشباكاسم التجربة :  م

 من الفصل الدراسي األول . العاشر والحادى عشر االسبوع -1

 الغرض من التجربة -2

 عرفة الطالب فائدة البلف العاكس واهميته فى دوائر التكييف.م -1

 التعرف على نظرية عمله ومكان تركيبه. -2

 التعرف على اجزاء البلف العاكس الداخلية. -3

 مقارنة انظمة التكييف بالبلف العاكس وفى حالة عدم وجوده. -4

 خطوات اجراء التجربة -3

كينة القطع ويتم القطع عند لحامات قطع المواسير االربعة الخاصة بالبلف عن طريق س -1

 البلف العاكس حتى اليؤثر على طول مواسير الجهاز.

يتم لحام البلف الجديد عن طريق لمبة لحام وال يستخدم البورى حتى ال يسخن البلف  -2

 ويتعرض للتلف.

 وضع قطعة من القماش المبللة على جسم البلف لتبريده الجيد بعد كل لحام لكل ماسورة. -3

 ماسورة يكون سريع على قدر االمكان. لحام كل -4

 دور الفني في التجربة -4

 تحضير العدد الالزمة واالدوات. -1

 التاكد من سالمة ادوات ومعدات اللحام. -2

 المقطع الخاص للبلف العاكس وشرح االجزاء الداخلية.تحضير  -3

 تدريب الطالب على كيفية استخدام سكينة القطع. -4

 لى كيفية اللحام بطريقة صحيحة.تدريب واكساب الطالب  المهارة ع -5

تدريب الطالب على كيفية تبريد البلف اثناء اللحام وتوضيح تأثير اللحام على االجزاء  -6

 الداخلية للبلف.

 دور الطالب في التجربة -5

 المشاركة بعملية قطع المواسير. -1

 المشاركة فى اللحام السليم للبلف العاكس. -2

 توضيحى لالجزاء الداخلية للبلف العاكس. تسجيل خطوات الفك والتركيب وعمل رسم -3

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   

 



 

 

 التعليم الصناعيكلية 

 

 

 ملخص التجارب المعملية فى مادة انتاج واصالح1
 

 1انتاج واصالح: اسم المادة                             وجيا التبريد والتكييفل: قسم تكنوالقسم العلمي

 م/ يحيي جمالمعاون المادة :                                                                الوكيلد/ فيفى اذ المادة: است

 فحص أعطال بلوف التمدد الحرارية وكيفية معالجتهااسم التجربة :  م

 دراسي األول .من الفصل ال والثالث عشر شرثانى علا االسبوع -1

 ربةالغرض من التج -2

 التعرف على انواع وماركات بلوف التمدد. -1

 التعرف على نظرية عمل بلوف التمدد الحرارى. -2

 التعرف على اهمية بلوف التمدد وكيفية اختيارها. -3

 التعرف على الشروط الواجب توافرها عند اختيار و تركيب بلوف التمدد الحرارية. -4

رارية بعمل بعض االختبارات اكساب الطالب المهارة الالزمة لتحديد اعطال البلوف الح -5

 المالحظة.  عن طريقاو

 خطوات اجراء التجربة -3

 القيام بفحص اسطح المبخر. -1

 مالحظة صوت انسياب مركب التبريد داخل الضاغط. -2

 فحص درجة الحرارة داخل الكابينة. -3

فحص مدى توافق بلف التمدد الحرارى لمركب التبريد ومدى توافق درجات الحرارة  -4

 المطلوبة.

 تأكد من عدم انسداد بلف التمدد الحرارى عند قاعدة ابرته او المصفى  الملحقة به.ال -5

 التاكد من توافق بلف التمدد الحرارى مع المبخر وتركيبها بطريقة صحيحة. -6

 دور الفني في التجربة -4

 تحضير ماركات مختلفة من بلوف التمدد الحرارية. -1

 حرارةتحضير ادوات القياس الالزمة لقياس درجات ال -2

 تجهيز االدوات والمعدات الالزمة لفك وتنظيف وتركيب بلف التمدد الحرارى. -3

 تدريب الطالب على كيفية مالحظة االعطال. -4

 دور الطالب في التجربة -5

 رسم تخطيطى لمقطع بلف التمدد الحرارى.  -1

 .مزوداً هذه المالحظات بالتصوير اذا امكن تسجبل مالحظاته اثناء اكتشاف االعطال -2

 س درجة حرارة حيزالتبريد وتوضيح العالقة بينها وبين نوعية بلوف التمدد.قيا -3

 االطالع على الكتالوجات الخاصة ببلوف التمدد الحرارى. -4

 

 رئيس قسم الجودة          سم                           رئيس الق                                    استاذ المادة   


