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فحص وصيانة الغاليات وأوعية الضغط ®

مقدمة:
تطور الصناعة والتكنولوجيا ، ولكن بسبب االفتقار إلى التدابير المناسبة ، يهدد الوضع 
صحة العمال وسالمتهم. واحدة من حوادث العمل هذه ، التي تخلق خسائر في األرواح 
والممتلكات ، هي أوعية الضغط شديدة االستخدام والخطيرة للغاية في هذه الصناعة. 
في حالة عدم االستخدام بشكل صحيح ، فإنه يخلق تأثير قنبلة ويخلق خطًرا كبيًرا على 

الموظفين والبيئة.

في  استخداما  األكثر  الضغط.  أوعية  الداخلي   الضغط  ذات  الحاويات  تسمى 
 ، الداعم  أنابيب   ، الضواغط   ، المراجل  األنواع:  الضغط تشمل  الصناعة وعاء 
اسطوانات الغاز ، خزانات الغاز الصناعية ، خطوط األنابيب ، خزانات غاز البترول 

المسال ، خزانات الهواء.

للسائل  المماثلة  والقيم  والضغط  الحرارة  درجة  لجلب  المستخدمة  األجهزة  وتسمى 
المملوءة بالحدود المطلوبة للعملية المرجل. أكثر أنواع الغاليات شيوًعا هي: غاليات 
الماء الساخن ، غاليات التدفئة المركزية ، غاليات الماء الساخن ، الغاليات البخارية ، 
غاليات الزيت الساخن ، الغاليات ذات الضغط العالي والمتوسط   ، الغاليات البخارية 

منخفضة الضغط ، مولدات البخار.

االستخدام المنتظم للغاليات وأوعية الضغط المستخدمة أو غير المنفذة بشكل صحيح 
، استخدام األشخاص الذين ال يستخدمون وفًقا لتعليمات االستخدام ، وصيانتهم اليومية 
، وعدم امتثال الشركة المصنعة للوائح القانونية ، والعديد من األسباب األخرى تخلق 

خطًرا أثناء االستخدام.

تخضع الغاليات وأوعية الضغط للتآكل عند استخدامها. قد يكون للوصالت واللحامات 
فتحات أو شقوق. قد ال يكون هذا ملحوًظا ، ولكن إذا استمر استخدامها بهذه الطريقة ، 

فهناك خطر االنفجار.

أهداف البرنامج:
يــز جــدارة المشــارك فــي هــذا البرنامــج التدريبــي للقيــام  بالمهــام  تعز

التالية:
إجراء عمليات الفحص الصحيحه للغاليات وأوعية الضغط�	
تحديد أجهزة القياس المستخدمة فى عمليات الفحص�	
إستخدام المعدات الصحيحه فى عمليات الفحص�	
إتباع اإلجراءات الصحيحه فى عمليات الفحص�	
 وضع قائمة بالمشكالت الشائعة التي تحدث أثناء الفحص والصيانة�	
تحديد مفاهيم التفتيش والصيانة الروتينية والصيانة الوقائية واإلصالحات �	

الرئيسية 
 تحديد مفاهيم موثوقية الضواغط وأوعية الضغط�	
 إتباع إجراءات السالمه وتطبيق مفهوم المخاطر على عمليات الفحص والصيانة�	

المحتويات األساسية:

أساسيات الغاليات وأوعية الضغط:
كيفية عمل الغاليات �	
ماهى أوعية الظغط وتصنيفاتها ؟�	
وحدات الضغط المختلفه�	
حدود الضغوط المناسبة واألمنه�	
حاالت عملية�	

حاويات أوعية الضغط الداخلى:
أنواع حاويات الضغط الداخلى�	
تصنيف أوعية الضغط حسب الضغوط واإلستخدام�	
بيانات وكتالوجات أوعية الضغط الداخلى�	
اإلستخدامات المختلفه ألوعية الضغط الداخلى�	
حاالت عملية�	

فحص الغاليات وأوعية الضغط:
طرق فحص الغاليات وأوعية الضغط المختلفه�	
كيفية التعامل مع أوعية الضغط ذات الضغوط العالية.�	
المعدات واألجهزه المناسبة لعمليات الفحص �	
تسجيل ومتابعة عمليات الفحص �	
تحليل بيانات الفحص المختلفه لتقرير عمليات اإلصالح والصيانة�	
 حاالت عملية�	

طرق صيانة الغاليات وأوعية الضغط المختلفه:
إجراءات الصيانه الصحيحه للغاليات وأوعية الضغط�	
تخطيط وإدارة قطـع الغيـار الالزمة للصيانة�	
الصيانة التصحيحية والصيانة الدوريه.�	
أهمية الصيانة التنبؤيه وتطبيق الموثوقية�	
متابعة تسجيل وتحليل عمليات الصيانة�	
حاالت عملية�	

  تطبيق األمان والسالمه فى فحص وصيانة الغاليات وأوعية الضغط:
   تطبيق معايير األمن والسالمه أثناء الفحص.�	
 مراقبة نظم األمان والتحكم فى الضغوط�	
تعليمات السالمة أثناء الفحص والتشغيل  �	
	�PPE إلتزام العملين بإرتداء معدات الوقاية الشخصيه 
متابعه عمليات السالمة وتطبيق مفهوم المخاطر أثناء الفحص�	
 حاالت عمليه�	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)فحص وصيانة الغاليات وأوعية الضغط ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


