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گزارش کار شمارۀ 1

باز  و بسته کردن اجزای کمپرسور بسته

تاریخ اجرای کار:
زمان شروع کار:                                                           زمان پایان کار:
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1ـ هدف کلی انجام کار را بیان کنید.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

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

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

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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مورد  کار  این  اجرای  در  که  را  مصرفی ای  مواد  4ـ 
استفاده قرار گرفته است در جدول زیر بنویسید.

3ـ ابزار و وسایلی را که در این کار مورد استفاده قرار 
داده اید در جدول زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدتعدادنام وسایل و ابزارردیف

مشخصۀ فنیواحدمقدارنام مواد مصرفیردیف
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5ـ شرح مختصری از مراحل انجام کار را بنویسید.
جواب:

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

طرف  از  کمپرسور  پائینی  پوستۀ  به  لوله  چند  6ـ 
بیرون متصل شده است؟

جواب:
……………………………………………

7ـ قطر نامی این لوله ها را بر حسب میلی متر و اینچ 
بنویسید.

جواب:
……………………………………………

8ـ نام هر یک از این لوله ها را بنویسید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

9ـ روش تشخیص نام هر لوله را شرح دهید.
جواب:

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

به کدام قسمت  داخل کمپرسور  از  لوله ها  این  10ـ 
متصل شده است؟

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

11ـ اجزای کمپرسور بر روی چند فنر قرار دارد؟
جواب:

……………………………………………
و  الکتروموتور  مجموعۀ  گرفتن  قرار  علت  12ـ 

کمپرسور بر روی فنرها را شرح دهید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
13ـ پیچ های سرسیلندر را توسط چه آچاری باز کردید؟

جواب:
……………………………………………

14ـ اولین قطعه در زیر سرسیلندر را نام ببرید.
جواب:

……………………………………………
تا  کمپرسور  محفظۀ  داخل  از  گاز  عبور  مسیر  15ـ 

ابتدای سوپاپ مکش را توضیح دهید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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16ـ علت نصب محفظۀ شکل زیر در مسیر ورود گاز 
به سرسیلندر کمپرسور چیست؟

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

رانش  لولۀ  تا  رانش  سوپاپ  از  گاز  عبور  مسیر  17ـ 
کمپرسور را شرح دهید.

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

18ـ در سوپاپ مکش و رانش چه تفاوت هایی مشاهده 
کردید؟

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

سیلندر  داخل  در  مکش  و  رانش  کورس  طول  19ـ 
چند میلی متر است؟

جواب:
……………………………………………

20ـ آیا پیستون، تمام طول سیلندر کمپرسور را طی 
می کند؟

جواب:
……………………………………………

21ـ حجم سیلندر کمپرسور را بر حسب سانتی متر 
معکب )C.C( محاسبه کنید.

جواب:  
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
22ـ به چه روش گژن پین را از محل خود خارج نمودید؟

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

تا  )کارتر(  روغن  محفظۀ  از  روغن  عبور  مسیر  23ـ 
یاتاقان کمپرسور را توضیح دهید.

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

روغن  بستۀ  کمپرسور  کردن  وارونه  صورت  در  24ـ 
داخل کارتر به چه قسمت هایی جریان می یابد؟

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

محفظۀ مکش
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25ـ در استاتور کمپرسور چند نوع سیم را مشاهده 
می کنید؟

جواب:
……………………………………………

یکدیگر  به  کوتاه  اتصال  استاتور  سیم های  چرا  26ـ 
ندارند؟

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

به  مربوط  سیم های  از  یک  هر  مقطع  سطح  27ـ 
سیم پیچ های کمپرسور را به دست آورید.

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

28ـ ارتباط بین سطح مقطع سیم ها و نوع سیم پیچ 
را توضیح دهید.

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

29ـ آیا کمپرسوری که شما آن را باز و بسته کردید 
اورلود داخلی دارد؟

جواب:
……………………………………………

30ـ اتصال سیم پیچ ها و سیم های رابط آنها  با بدنۀ 
کمپرسور به چه دالیلی ممکن است به وجود آید؟

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

خنک کن  دارای  شما  کمپرسور  که  صورتی  در  31ـ 
روغن است، قطر لولۀ کویل خنک کن روغن را بنویسید.

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

اشکاالتی  چه  کمپرسور،  کردن  بسته  و  باز  در  32ـ 
برایتان به وجود آمد؟

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

33ـ نام هر یک از قطعات زیر را بنویسید.

نام: ………………

نام: ………………

نام: ………………
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34ـ در شکل زیر اجزای یک نوع کمپرسور باز شده 
است.

الف( این کمپرسور از چه نوعی است؟
جواب:

……………………………………………
ب( نام اجزای کمپرسور را بر روی شکل بنویسید.

35ـ در شکل زیر اجزای دو نوع کمپرسور را مشاهده 
می کنید.

الف( نام این دو نوع کمپرسور را بنویسید.
جواب:

……………………………………………
ب( تفاوت های بین این دو کمپرسور را بنویسید.

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

پ( صفحۀ سوپاپ هر کمپرسور را با عدد 1 مشخص 
کنید.

ت( تعداد سیلندر هر کمپرسور را بنویسید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

ث( دور سرسیلندر هر کمپرسور را خط بکشید.
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جدول ارزش یابی دستور کار شمارۀ 1

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 شمارۀ 2

شارژ روغن کمپرسورهای بسته

تاریخ اجرای کار:
زمان شروع کار:                                                           زمان پایان کار:
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2ـ خالصه ای از مطالبی را که هنرآموز کارگاه قبل از 
شروع کار آموزش داده است بنویسید.

جواب:
……………………………………………

1ـ هدف کلی انجام کار را بیان کنید.
جواب:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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مورد  کار  این  اجرای  در  که  را،  وسایلی  و  ابزار  3ـ 
استفاده قرار داده اید، در جدول زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدتعدادنام وسایل و ابزارردیف

4ـ مواد مصرفی مورد استفاده در این کار را در جدول 
زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدمقدارنام مواد مصرفیردیف
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5ـ شرح مختصری از مراحل انجام کار را بنویسید.
جواب:

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

روغن  شارژ  برای  روغن  مکعب  سانتی متر  چند  ـ   6
نیاز دارید؟

جواب:
……………………………………………

به چه  را  برای کمپرسور  نیاز  مورد  روغن  میزان  7ـ 
طریقی به دست آوردید؟

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

نمودید  شارژ  کمپرسور  در  که  را  روغنی  نوع  ـ   8
مشخص نمایید.

  SL100

        4GS

       3GS

9ـ مالک شما برای انتخاب این نوع روغن چه بوده 
است؟

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

10ـ مشخصات درج شده بر روی ظرف روغن را بیان 
کنید.

……………… نام کارخانه: 
نوع روغن: ………………
حجم روغن:  ………………
کشور سازنده: ……………

11ـ از چه ظرفی برای شارژ روغن استفاده کردید؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

12ـ مقدار روغنی را که درون ظرف روغن ریخته اید 
چگونه اندازه گیری کردید؟

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

13ـ شیلنگ شارژ را به کدام یک متصل نموده اید؟

شیر شریدر                      

رابط سرویس                    

مهرۀ مغزی لوله سرویس      

لولۀ  دهانۀ  باید  روغن  شارژ  برای  دلیل  چه  به  14ـ 
مکش کمپرسور را با انگشت مسدود کنیم؟

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

15ـ در صورتی که ظرف روغن پایین تر از کمپرسور 
قرار گرفته باشد، سرعت شارژ روغن بیشتر می شود.

نادرست    درست    

16ـ تحقیق:
الف( تفاوت های روغن مورد استفاده در کمپرسور با 

روغن موتور اتومبیل را شرح دهید.
جواب:

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

مارک های  با  روغن  گالن  هر  یا  لیتر  هر  قیمت  ب( 
مختلف را به دست آورید.

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

در  نیاز  مورد  روغن  میزان  که  صورتی  در  17ـ 
مشخصات کمپرسور موجود نباشد و یا مشخصات کمپرسور 

مجهول باشد، به چه طریقی میزان روغن مورد نیاز کمپرسور 
را تعیین می کنید؟

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

مشکلی  با  کمپرسور  روغن  شارژ  زمان  در  اگر  18ـ 
مواجه شده اید آن را بنویسید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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جدول ارزش یابی دستور کار شمارۀ 2

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 شمارۀ 3

آزمایش سالم بودن سیم پیچ  کمپرسور بسته

تاریخ اجرای کار:
زمان شروع کار:                                                           زمان پایان کار:
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1ـ  هدف کلی از انجام کار را بیان کنید.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

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

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

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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3ـ نام ابزار و وسایل مورد استفاده در این کار را در 
جدول زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدتعدادنام وسایل و ابزارردیف

4ـ مواد مصرفی مورد استفاده در این کار را در جدول 
زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدمقدارنام مواد مصرفیردیف
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5ـ شرح مختصری از مراحل انجام کار را بنویسید.
جواب:

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

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

6ـ مشخصات کمپرسور مورد آزمایش را بنویسید.

مدلنام کارخانه
شدت جریانولتاژقدرت

نوع مبرد
میزان روغن

C.C WHPVA

ــق کدام یک به  ــور مطاب ــیم پیچ های کمپرس 7ـ س
یکدیگر متصل می شود؟

کدام یک  مطابق  آزمایش  مورد  کمپرسور  ترمینال  8ـ 
است؟

و  ولت متر  با  را  اهم متر  اندازه گیر  صفحۀ  تفاوت  9ـ 
آمپر متر توضیح دهید.

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

صفحۀ نمایشگر

)AC( ولتاژ متناوب

جریان مستقیم

تست اتصال )صوتی(

جای فیش مثبت

خاموش

)DC( ولتاژ مستقیم

مقاومت 
)Ω( بر حسب اهم

جای فیش
 مشترک )منفی(

10ـ آوومتر را تعریف کنید.
جواب:

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

کمیت  کدام  اندازه گیری  برای  زیر  شکل  آوومتر  11ـ 
الکتریکی تنظیم شده است؟

مقاومت                     شدت جریان  

ولتاژ متناوب            ولتاژ مستقیم  
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12ـ دامنۀ اندازه گیری شدت جریان و ولتاژ آوومتری 
را که در اختیار شماست، بنویسید.

شدت جریان: صفر تا ………… آمپر
ولتاژ: صفر تا ………… ولت

13ـ روش تشخیص ترمینال های کمپرسور بسته را 
شرح دهید.

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

رانیننگ  سیم پیچ  و  استارت  سیم پیچ  مقاومت  14ـ 
با اعداد جدول 2-3  کمپرسور مورد آزمایش را بنویسید و 

کتاب کارگاه مقایسه کنید.
جواب:

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

15ـ برای اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های کمپرسور 
سلکتور اهم متر را روی کدام درجه قرار دادید؟

جواب:
……………………………………………

16ـ آیا سیم پیچ کمپرسور مورد آزمایش سالم است؟
جواب:

……………………………………………
17ـ مقدار مقاومت بین ترمینال های کمپرسور مورد 

آزمایش با بدنۀ کمپرسور چند اهم است؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

18ـ در کنترل اتصال کوتاه، سیم رابط اهم متر را به 
کدام قسمت از بدنۀ کمپرسور اتصال داده اید؟

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

 ∞ کمپرسوری  ترمینال  سه  بین  مقاومت  اگر  19ـ 
باشد، مفهوم آن چیست؟

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

20ـ تحقیق: دالیل سوختن سیم پیچ های استارت و 
رانیننگ و اتصال بدنۀ سیم پیچ ها به بدنۀ کمپرسور را مورد 

بررسی قرار دهید و نتیجۀ آن را بنویسید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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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 شمارۀ 4

آزمایش سالم بودن ترموستات

تاریخ اجرای کار:
زمان شروع کار:                                                           زمان پایان کار:
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1ـ هدف کلی از اجرای 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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در  را  کار  این  در   استفاده  مورد  وسایل  و  ابزار  3ـ 
جدول زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدتعدادنام وسایل و ابزارردیف

مشخصۀ فنیواحدمقدارنام مواد مصرفیردیف

4ـ مواد مصرفی مورد استفاده در این کار را در جدول 
زیر بنویسید.
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5ـ شرح مختصری از مراحل انجام کار را بنویسید.
جواب:

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

6 ـ تفاوت ترموستات یخچال، فریزر و آب  سردکن را 
با یکدیگر توضیح دهید.

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

ترموستات  از  یخچال  ترموستات  تشخیص  7ـ روش 
فریزر را شرح دهید.

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

8ـ ترموستات مورد آزمایش از کدام نوع است؟
جواب:

……………………………………………
در  آزمایش  مورد  ترموستات  وصل  و  قطع  دمای  9ـ 

کمترین حالت سرما چند درجۀ سانتی گراد است؟
جواب:

……………………………………………
10ـ دمای قطع و وصل ترموستات مورد آزمایش در 

بیشترین حالت سرما چند درجۀ سانتی گراد است؟
جواب:

……………………………………………

11ـ دامنۀ دمای قطع و دمای وصل ترموستات چگونه 
تنظیم می شود؟

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

کدام  در  یخچال  ترموستات  بالب  نصب  محل  12ـ 
قسمت است؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

دچار  ترموستات  مویین  لولۀ  که  صورتی  در  13ـ 
شکستگی شود کنتاکت آن در حالت وصل باقی می ماند.

درست                       نادرست  

14ـ ترموستات یخچال با کمپرسور به صورت موازی 
درمدار قرار می گیرد.

درست                       نادرست  

و  برفک  ذوبان  دکمۀ  با  ترموستات  تفاوت  15ـ 
ترموستات معمولی یخچال را توضیح دهید.

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

دمای  در  آزمایش  مورد  ترموستات  کنتاکت  16ـ 
کارگاه ………… است.

17ـ برای آزمایش ترموستات از چه روشی برای سرد 
کردن بالب استفاده نمودید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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18ـ مادۀ درون بالب و لولۀ مویین ترموستات دستگاه های 
سرد کننده همان مادۀ مبّرد درون مدار دستگاه است.

درست                       نادرست  

باز  کارگاه  دمای محیط  در  ترموستاتی  کنتاکت  19ـ 
است. در مورد صحت کار ترموستات اظهار نظر نمایید.

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

حلقه  به صورت  را  ترموستات  مویین  لولۀ  چرا  20ـ 
جمع می کنند؟
جواب:

……………………………………………
21ـ چگونگی مهار بالب ترموستات را در محل نصب 

توضیح دهید.
جواب:

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

22ـ عیب احتمالی ترموستات مورد آزمایش را شرح 
دهید.

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

23ـ تحقیق: نمودار دمای قطع و وصل ترموستات 
و  سردکن  آب  فریزر،  یخچال،  نظیر  برودتی  دستگاه های 

کولرگازی را تهیه کنید و در زیر بچسبانید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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جدول ارزش یابی دستور کار شمارۀ 4

نمرۀ پایانیبارمعنوانردیف
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طی
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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


