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گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

بریدن، برقوزدن، گشاد کردن و اتصال دو لولۀ مسی به یکدیگر به روش لحیم سخت.

تاریخ اجرای کار:
زمان شروع کار:                                               زمان پایان کار:

گزارش کار شمارۀ 1
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فصل اول )لوله کشی مسی(

1ـ هدف از انجام کار را بیان کنید.

2ـ خالصه ای از مطالبی را، که هنرآموز کارگاه قبل 
از شروع کار به شما آموزش داده است، بنویسید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………
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گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

3ـ وسایل و ابزار مورد استفاده برای انجام این کار را در 
جدول زیر بنویسید.

تذکر: تمام وسایل و ابزار لزوماً دارای مشخصۀ  
از  قسمت  آن  صورت  این  در  نیستند؛  خاصی  فنی 
جدول را خالی بگذارید. یک ردیف از جدول به طور 

نمونه تکمیل شده است.

مشخصۀ فنیواحدتعدادنام وسایل و ابزارردیف

2 متریعدد1متر فلزی1

4ـ مواد مورد استفاده برای انجام دادن این کار را در 
جدول زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدمقدارنام مواد مصرفیردیف

1٨mm میلی متر110لولۀ مسی به قطرACR نرم
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فصل اول )لوله کشی مسی(

5ـ شرح مختصری از مراحل انجام کار را بنویسید.
جواب:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
6ـ در اجرای این کار چه نکات ایمنی و حفاظتی را 

رعایت نموده اید؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

7ـ مشخصات لولۀ مسی مورد استفاده در اجرای این 
کار را بنویسید.

میلی متر  قطر نامی: ……… 
قطر خارجی: ……… میلی متر

ضخامت جداره )گوشت لوله(: ……… میلی متر
٨ـ این مشخصات را چگونه اندازه گیری کردید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

 ACR لوله های  با  لوله های مسی معمولی  تفاوت  9ـ 
را شر ح دهید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

10ـ لولۀ مسی ای که شما از آن استفاده کرده اید، آیا 

از نوع ACR بوده است؟
بلی                     خیر 

میلی متری   50 لولۀ  دو  از  کار  نقشه،  مطابق  11ـ 
تشکیل شده و طول کار 100 میلی متر است. بررسی کنید 
به چه علت طول لوله را در مواد مورد نیاز 110 میلی متر 

آورده اند؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

ــتفاده  ــیله ای اس ــرای عالمت گذاری از چه وس 12ـ ب
کرده اید؟

جواب:
……………………………………………

13ـ آیا این عالمت دقیق و مناسب است؟
جواب:

……………………………………………
14ـ برای عالمت گذاری وسیلۀ دیگری را نام ببرید که 

در کارگاه وجود دارد.
جواب:

……………………………………………
15ـ به نظرتان این وسیله از ابزاری که شما استفاده 

کرده اید، مناسب تر است؟
جواب:

……………………………………………
برقو  را  لولۀ مسی محل برش  بریدن  از  بعد  آیا  16ـ 

زده اید؟
جواب:

……………………………………………
17ـ برای برقو زدن از چه وسیله ای استفاده کردید؟

جواب:
……………………………………………
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گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

1٨ـ استفاده از کدام نوع لوله بر برای این کار مناسب 
است؟

22ـ از کدام شعله برای لحیم کاری استفاده کرده اید؟

19ـ با استفاده از کدام گشادکن دقت و تمیزی کار 
بیشتر می شود؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………

20ـ در هنگام لحیم کاری، قطعۀ کار را چگونه مهار 
کردید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

21ـ فشار خروجی رگوالتور اکسیژن و استیلن را در 
هنگام تنظیم این شعله بنویسید.
اکسیژن:………… بار 
استیلن:…………  بار

23ـ فشار خروجی رگوالتور اکسیژن و استیلن را در 
هنگام تنظیم این شعله بنویسید.
اکسیژن:………… بار 
استیلن:…………  بار

اکسیژن  فشار  با  اکسیژن  تنظیمی  فشار  آیا  24ـ 
مندرج بر روی سربک مطابقت دارد؟

بلی                     خیر 

25ـ مشخصات مشعل مورد استفاده را بنویسید.
 ………… نام کارخانۀ سازنده: 

نام کشور سازنده: ……………  
مدل: ………………………  

شمارۀ سربک: ………………
26ـ در موقع خاموش کردن مشعل جوشکاری ابتدا 
شیر ………… و سپس شیر………… را می بندیم.

مورد  جوشکاری  عینک  شیشۀ  شمارۀ  و  رنگ  27ـ 
استفاده را بنویسید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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فصل اول )لوله کشی مسی(

کار  قطعۀ  این  لحیم کاری  برای  عینک  این  آیا  2٨ـ 
مناسب بوده است؟

جواب:
……………………………………………

استفاده  روان ساز  از  لحیم کاری  هنگام  در  چرا  29ـ 
می کنیم؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

30ـ سیم جوش برنج، آلیاژی از فلزات ………… 
و ………… است.

31ـ آیا امکان دارد این قطعۀ کار را با سیم جوش و 
روان ساز نقره هم لحیم کاری نمود؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………

32ـ تفاوت لحیم کاری با سیم جوش برنج و سیم جوش 
نقره را از نظر کاربرد بیان نمایید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

کارگاه  در  و سمی  مضر  گازهای  خروج  برای  33ـ 

تهویه محل جوشکاری چگونه انجام می شود؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

ذوب  دمای  برنج(  )جوش  لحیم کاری سخت  در  34ـ 
در  و  سلسیوس  درجۀ   ………… از  بیش  سیم جوش 

لحیم کاری نرم کمتر از این مقدار است.
 

کارتان  قطعۀ  در  که  را  عیب هایی  و  اشکاالت  35ـ 
معیوب،  نادرست، جوش  )اندازه های  کنید  بیان  دارد  وجود 

ظاهر نامناسب قطعه کار و ...(
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

36ـ برای انجام دادن صحیح تر این کار چه راهکارها و 
پیشنهادهایی به نظرتان می رسد؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………



٨

گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

نمرۀ پایانیبارمعنوانردیف

1

طی
ضبا

د ان
وار

م

پوشیدن لباس کار مناسب و تمیزدارای اتیکت 

مشخصات هنرجو
1

1ورود و خروج به موقع

1توجه به تذکرات هنرآموز سرپرست بخش و انبار دار

1نظافت محل کار در پایان فعالیت های کارگاهی

1رعایت مقررات کارگاه

5اجرای صحیح دستور کار2

1رعایت نکات ایمنی و حفاظتی3

2کوشش در نگه داری تجهیزات، ابزار و اموال موجود در کارگاه4

1اجرای دستور کار در زمان مقرر5

6تکمیل گزارش کار6

20جمع نمره

نظر هنرآموز:

تاریخ و امضای هنرآموز

جدول ارزش یابی دستور کار شمارۀ 1
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فصل اول )لوله کشی مسی(

گزارش کار شمارۀ 2

تنگ کردن و کور کردن لولۀ مسی، بریدن و جوشکاری لولۀ مویین، اتصال لوله های مسی به روش لحیم 
سخت )جوش نقره(

تاریخ اجرای کار:
زمان شروع کار:                                                           زمان پایان کار:
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گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

1ـ هدف از انجام کار را بیان کنید.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

2ـ خالصه ای از مطالبی را که هنرآموز کارگاه قبل از 
شروع کار به شما آموزش داده است، بنویسید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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فصل اول )لوله کشی مسی(

3ـ وسایل و ابزار مورد استفاده برای انجام این کار را در 
جدول زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدتعدادنام وسایل و ابزارردیف

4ـ مواد مورد استفاده برای انجام دادن این کار را در 
جدول زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدمقدارنام مواد مصرفیردیف
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گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

ــل انجام کار را  ــر و مفیدی از مراح ــرح مختص 5ـ  ش
بنویسید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
ــری را ــی 12 و 6 میلی مت ــۀ مس ــی لول ــر نام  6ـ قط

 برحسب اینچ بیان کنید.
جواب:

……………………………………………
7ـ دلیل تنگ کردن دو طرف لوله را در این کار شرح 

دهید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

٨  ـ روش تنگ کردن لوله را در این قطعۀ کار توضیح 
دهید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

9ـ در صورتی که ابزار تنگ کن لولۀ مسی را در اختیار 
نداشته باشید اتصال دو لولۀ 6 و 12 میلی متری به یکدیگر 

را چگونه انجام می دهید؟
جواب:

……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
10ـ برای لحیم کاری از کدام شعله استفاده کردید؟

1ـ خنثی           

2ـ احیا کننده     

3ـ اکسید کننده 

کارتان  قطعۀ  لحیم کاری  زمان  در  زیر  فشارهای  11ـ 
چقدر بوده است؟

)……… psi( فشار کپسول اکسیژن: ……… بار
)……… psi(فشار کپسول استیلن: ……… بار

بار   ……… اکسیژن:  رگوالتور  خروجی   فشار 
)……… psi(

بار   ……… استیلن:  رگوالتور  خروجی   فشار 
)……… psi(

12ـ مشخصات لولۀ مویین مورد استفاده در این کار 
را بنویسید.

قطر خارجی: ……… 
……… قطر داخلی: 
طول: ……………

دست  به  چگونه  را  مویین  لولۀ  داخلی  قطر  13ـ 
آورده اید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

14ـ روش بریدن لولۀ مویین را توضیح دهید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
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فصل اول )لوله کشی مسی(

……………………………………………
……………………………………………

15ـ چگونه از باز بودن دهانه های لولۀ مویین مطمئن 
شدید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

16ـ به چه دلیل 3 تا 4 سانتی متر از لولۀ مویین را در 
داخل لولۀ 6 میلی متری قرار دادید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

17ـ در صورتی که طول لولۀ مویین زیاد باشد چگونگی 
مهار آن را شرح دهید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

و  استحکام  مسی  لولۀ  کردن  کور  هنگام  در  1٨ـ 
مقاومت فیزیکی آن کاهش می یابد، برای تقویت و استحکام 

بخشیدن به محل کور شده چه کاری انجام دادید؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

بیان  را  شده  اجرا  کار  در  احتمالی  ایرادهای  19ـ 
نمایید )اندازۀ نادرست، جوش معیوب، گرفتگی لولۀ مویین، 

ظاهر نامناسب و ...(.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

20ـ اگر این قطعۀ کار را یک مرتبۀ دیگر بسازید چه نکات 
فنی و ایمنی را برای بهبود کارتان مد نظر قرار می دهید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

نمرۀ پایانیبارمعنوانردیف

1

طی
ضبا

د ان
وار

م

پوشیدن لباس کار مناسب و تمیزدارای اتیکت 

مشخصات هنرجو
1

1ورود و خروج به موقع

1توجه به تذکرات هنرآموز سرپرست بخش و انبار دار

1نظافت محل کار در پایان فعالیت های کارگاهی

1رعایت مقررات کارگاه

5اجرای صحیح دستور کار2

1رعایت نکات ایمنی و حفاظتی3

2کوشش در نگه داری تجهیزات، ابزار و اموال موجود در کارگاه4

1اجرای دستور کار در زمان مقرر5

6تکمیل گزارش کار6

20جمع نمره

نظر هنرآموز:

تاریخ و امضای هنرآموز

جدول ارزش یابی دستور کار شمارۀ ٢



15

فصل اول )لوله کشی مسی(

گزارش کار شمارۀ 3

خم کردن و الله کردن لولۀ مسی، اتصال چند لولۀ مسی به روش فیتینگ فشاری

تاریخ اجرای کار:
زمان شروع کار:                                                     زمان پایان کار:
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گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

1ـ هدف از انجام کار را بیان کنید.

2ـ خالصه ای از مطالبی را که هنرآموز کارگاه قبل از 
شروع کار به شما آموزش داده است، بنویسید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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فصل اول )لوله کشی مسی(

3ـ وسایل و ابزار مورد استفاده برای انجام این کار را در 
جدول زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدتعدادنام وسایل و ابزارردیف

4ـ مواد مورد استفاده برای انجام دادن این کار را در 
جدول زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدمقدارنام مواد مصرفیردیف



1٨

گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

5ـ خالصه ای از مراحل انجام کار را بنویسید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

 ACR 6ـ آیا لوله هایی را که در اختیار داشتید از نوع
بوده است؟

جواب:
……………………………………………
7ـ عالمت گذاری این کار را با چه وسیله ای انجام دادید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………

٨ـ شعاع خمش خم کن اهرمی را که از آن استفاده 
کرده اید در زیر بنویسید.

خم کن لولۀ مسی نمرۀ 6 : ……… میلی متر
خم کن لولۀ مسی نمرۀ ٨ : ……… میلی متر

9ـ این شعاع خم ها را به چه صورت به دست آورده اید؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

10ـ طول ابتدا تا انتهای خم 90 درجۀ لولۀ A را با 
توجه به شعاع خم کن محاسبه کنید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

11ـ طول محاسبه شده را با طول واقعی خم مقایسه کنید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

12ـ با توجه به طول خم، مقدار x در لولۀA را محاسبه 
و آن را با طول x بر روی قطعۀ کارتان مقایسه کنید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

13ـ قطرها بر روی گیرۀ لولۀ مسی مورد استفاده، بر 
حسب کدام واحد درج شده است؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………

14ـ برای الله کردن، سر لوله را چند میلی  متر باالتر 
از سطح گیرۀ لولۀ مسی قرار می دهید؟

جواب:
……………………………………………

15ـ آیا این اندازه به قطر لوله بستگی دارد؟
جواب:

……………………………………………
16ـ در چه صورت اللۀ ایجاد شده دارای بریدگی و 

شیار می شود؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………



19

فصل اول )لوله کشی مسی(

را  شده  ایجاد  الله های  در  احتمالی  عیب های  17ـ 
بیان نمایید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

1٨ـ در هنگام الله کردن برای جلوگیری از به وجود 
آمدن این عیب ها چه تدابیری اندیشیده اید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

19ـ آیا بعد از الله کردن دو سر لوله ها متوجه شده اید 
که مهرۀ برنجی را در جای خود قرار نداده اید؟

جواب:
……………………………………………

قبلی،           سؤال  پاسخ  بودن  مثبت  صورت  در  20ـ 
برای رفع اشکال چه کاری را انجام دادید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

21ـ طول اضافۀ لولۀ B در قطعۀ کار شما که آن را 
بریده اید چند میلی متر بوده است؟

جواب:
……………………………………………

22ـ شیار موجود بر روی غلتک لوله بر شکل زیر به 
چه منظوری است؟

شیار

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

23ـ با توجه به شعاع خمش خم کن، طول خم 1٨0 
درجۀ لوله B را محاسبه کنید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

استفاده  مورد  کار  قطعۀ  این  برای  مغزی  کدام  24ـ 
قرار می گیرد؟

25ـ طول خم 90 درجۀ لولۀ C را محاسبه کنید.
π × قطر = محیط دایره

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

 C بر روی لولۀ x 26ـ با توجه به طول این خم، مقدار
چند میلی متر است؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

27ـ مهره و مغزی های برنجی را با چه آچاری سفت 
کردید؟

جواب:
……………………………………………

2٨ـ سایز آچار مورد استفاده را بیان کنید.
جواب:

……………………………………………
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فصل اول )لوله کشی مسی(

جدول ارزش یابی دستور کار شمارۀ 3

نمرۀ پایانیبارمعنوانردیف

1

طی
ضبا

د ان
وار

م

پوشیدن لباس کار مناسب و تمیزدارای اتیکت 

مشخصات هنرجو
1

1ورود و خروج به موقع

1توجه به تذکرات هنرآموز سرپرست بخش و انبار دار

1نظافت محل کار در پایان فعالیت های کارگاهی

1رعایت مقررات کارگاه

5اجرای صحیح دستور کار2

1رعایت نکات ایمنی و حفاظتی3

2کوشش در نگه داری تجهیزات، ابزار و اموال موجود در کارگاه4

1اجرای دستور کار در زمان مقرر5

6تکمیل گزارش کار6

20جمع نمره

نظر هنرآموز:

تاریخ و امضای هنرآموز
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گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

گزارش کار شمارۀ 4

اتصال چند لولۀ مسی به روش فیتینگ بوشنی

تاریخ اجرای کار:
زمان شروع کار:                                                           زمان پایان کار:
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فصل اول )لوله کشی مسی(

1ـ هدف از انجام کار را بنویسید.

2ـ خالصه ای از مطالبی را که هنرآموز کارگاه قبل از 
شروع کار آموزش داده است، بنویسید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

3ـ وسایل و ابزاری را که برای انجام این کار استفاده 
کرده اید، در جدول زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدتعدادنام وسایل و ابزارردیف

4ـ موادی را که برای انجام دادن این کار مورد استفاده 
قرار گرفته است در جدول زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدمقدارنام مواد مصرفیردیف
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فصل اول )لوله کشی مسی(

5ـ شرح مختصری از مراحل انجام کار را بنویسید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

 6ـ روش خم کردن لولۀ مسی با فنر خم کن را به 
طور مختصر شرح دهید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

چند  میلی متری   12 خم کن  لوله  خمش  شعاع  7ـ 
میلی متر است؟
جواب:

……………………………………………
٨ـ  طول x بر روی لوله با قطر 6 میلی متر را محاسبه 

کنید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

9ـ طول اضافی لولۀ 6 میلی متری که در قطعۀ کار 
مورد استفاده قرار نگرفته است چند میلی متر است؟

جواب:
……………………………………………

10ـ در صورتی که بوشن 6 میلی متری مسی را در 
آن  جایگزینی  برای  پیشنهادی  چه  باشید  نداشته  اختیار 

دارید؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

را  میلی متری  لولۀ 12  درجه ای  11ـ طول خم 90 
محاسبه کنید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

12ـ طول خم 1٨0 درجه ای لولۀ 12 میلی متری را 
محاسبه کنید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

13ـ چه عیب هایی ممکن است در خم های قطعۀ کار 
وجود داشته باشد؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

کاری  اشکاالت چه  این  نیامدن  وجود  به  برای  14ـ 
الزم بود انجام می دادید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
1 اینچی چند میلی متر است؟

4
15ـ قطر نامی لولۀ 

جواب:
……………………………………………
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گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

روش  چه   12×6 بوشن  از  استفاده  جای  به  16ـ 
جایگزینی را پیشنهاد می کنید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………

و  نری  دارای  لحیمی  مسی  فیتینگ های  آیا  17ـ 
مادگی هستند؟

بلی                     خیر 

1٨ـ آیا در لحیم کاری این قطعۀ کار از سر مشعل های 
مخصوص لحیم سخت استفاده کردید؟
بلی                     خیر 

19ـ در لحیم کاری سخت به جای استفاده از جوش 
اکسی استیلن از چه روش دیگری می توان استفاده نمود؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

20ـ در مورد مزایا و معایب این روش تحقیق کنید و 
نتیجۀ آن را بنویسید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

سرد  چگونه  را  کار  قطعۀ  لحیم کاری،  از  بعد  21ـ 
کردید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

22ـ روش نشت یابی قطعۀ کار را شرح دهید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

لوله کشی  تست  در  ازت  گاز  از  استفاده  دلیل  23ـ 
مسی را بیان کنید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

آزمایش  زمان  در  را  حفاظتی  و  ایمنی  نکات  24ـ 
لوله کشی مسی توضیح دهید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

25ـ فشارهای زیر در زمان تست قطعۀ کارتان چقدر 
بوده است؟

)…… psi( فشار کپسول ازت: …………… بار
)…… psi( فشار خروجی رگوالتور ازت: …… بار
26ـ رنگ کپسول ازت موجود در کارگاه را بنویسید.

جواب:
……………………………………………
27ـ تفاوت کپسول  اکسیژن و کپسول ازت را شرح دهید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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فصل اول )لوله کشی مسی(

آزمایش  در  اکسیژن  گاز  از  نمی توان  چرا  2٨ـ 
لوله کشی مسی استفاده کرد؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

29ـ برای تست مدار لوله کشی مسی چه روش دیگری 
را پیشنهاد می کنید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

30ـ چگونگی تشخیص گاز ازت از اکسیژن را توضیح 
دهید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

31ـ در حمل و نقل و جابه جایی کپسول ازت به چه 
نکاتی باید توجه کرد؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

32ـ آیا غلتاندن کپسول ازت بر روی زمین مجاز است؟

بلی                     خیر 

نشت  دارای  کار  قطعۀ  در  گزینه  کدام  اتصال  33ـ 
می شود؟

مهرۀ 6 میلی متری                           

بوشن مسی 6 میلی متری                

بوشن مسی 12 میلی متری              

بوشن تبدیل مسی 6×12 میلی متری   

مهرۀ در پوش برنجی 12 میلی متری      

بدون  کار،  قطعه  نشت  تشخیص  روش  بارۀ  در  34ـ 
استفاده از کف صابون بررسی و تحقیق کنید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

را  پیشنهادهایی  کار چه  این  بهتر  اجرای  برای  35ـ 
ارائه می دهید؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………



2٨

گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

نام: ………………

نام: ………………

نام: ………………

نام: ………………

نام: ………………

36ـ نام هر یک از شکل های زیر را بنویسید.
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فصل اول )لوله کشی مسی(

جدول ارزش یابی دستور کار شمارۀ ٤

نمرۀ پایانیبارمعنوانردیف

1

طی
ضبا

د ان
وار

م

پوشیدن لباس کار مناسب و تمیزدارای اتیکت 

مشخصات هنرجو
1

1ورود و خروج به موقع

1توجه به تذکرات هنرآموز سرپرست بخش و انبار دار

1نظافت محل کار در پایان فعالیت های کارگاهی

1رعایت مقررات کارگاه

5اجرای صحیح دستور کار2

1رعایت نکات ایمنی و حفاظتی3

2کوشش در نگه داری تجهیزات، ابزار و اموال موجود در کارگاه4

1اجرای دستور کار در زمان مقرر5

6تکمیل گزارش کار6

20جمع نمره

نظر هنرآموز:

تاریخ و امضای هنرآموز


