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گزارش کار شمارۀ 5

آزمایش رلۀ جریان

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

رلۀ استارت

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

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

3ـ ابزار و وسایلی را که در این کار مورد استفاده قرار 
گرفته است، در جدول زیر بنویسید.

1ـ هدف کلی انجام کار را 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 کدام یک رلۀ جریان را نشان می دهد؟

را رسم  آزمایش  مورد  رلۀ جریان  الکتریکی  مدار  7ـ 
کنید و حروف اختصاری ترمینال های ورودی وخروجی را بر 

روی آن بنویسید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
8ـ شماره و مدل رلۀ جریان مورد آزمایش را بنویسید.

جواب:
……………………………………………

ــته  9ـ کلید )کنتاکت( رلۀ جریان در حالت عادی بس
است.

درست                     نادرست 

سلکتور  رلۀ  بوبین،  مقاومت  اندازه گیری  برای  10ـ 
آوومتر را بر روی چه درجه ای از اهم قرار داده اید؟

جواب:
……………………………………………

11ـ روش تشخیص سالم بودن بوبین رلۀ جریان را 
توضیح دهید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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12ـ مقدار مقاومت بوبین رلۀ مورد آزمایش چند اهم 
است؟

جواب:
……………………………………………

13ـ مقاومت الکتریکی بوبین رلۀ جریانی صفر است. 
مفهوم آن چیست؟

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

14ـ مقدار مقاومت بوبین رلۀ جریانی بی نهایت است. 
مفهوم آن چیست؟

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

15ـ سیم پیچ رلۀ جریان با سیم پیچ راه انداز )استارت( 
کمپرسور به صورت ………… در مدار قرار می گیرد.

را  جریان  رلۀ  بوبین  مقاومت  بودن  کم  دلیل  16ـ 
توضیح دهید.
جواب:

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

روی  بر  نصب  هنگام  در  جریان  رلۀ  سیم پیچ  17ـ 
ترمینال مشترک آن در رأس  ترمینال های کمپرسوری که 

باالیی مثلث قرار دارد، باید به طرف باال قرار بگیرد.

درست           نادرست 

برق ورودی  به  آزمایش  رلۀ مورد  ترمینال  18ـ کدام 
متصل می شود؟

جواب:
……………………………………………

به  باید  که  را،  آزمایش  مورد  رلۀ  ترمینال های  19ـ 
با چه حروفی  S کمپرسور متصل شوند،  و   R ترمینال های 

مشخص کرده اند؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

رله در  20ـ مقدار مقاومت دو سر کلید )کنتاکت(   
حالت عادی چند اهم است؟

جواب:
……………………………………………

به حالت  را  رله  )کنتاکت(  به چه صورت کلید  21ـ 
بسته در آوردید؟

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

رلۀ  آزمایش  از  مراحلی  چه  زیر  شکل های  در  22ـ 
جریان را مشاهده می کنید؟

)الف(

)ب(
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جواب:
……………………………………………
……………………………………………

23ـ اشکاالتی را که در رلۀ جریان می تواند به وجود 
آید بیان کنید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
24ـ عیب های احتمالی رلۀ مورد آزمایش را بنویسید.

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

……………………………………………
25ـ تحقیق: 

الف( طرز کار نوع دیگری از رلۀ جریان را، که به رلۀ 
سنگی معروف است، توضیح دهید.

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

ب( رلۀ مورد آزمایش برای راه اندازی کمپرسور با چه 
قدرتی مناسب است؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
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جدول ارزش یابی دستور کار شمارۀ 5

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 6

آزمایش سالم بودن رلۀ ولتاژ

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 بنویسید.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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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:

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

6 ـ در شکل های زیر رلۀ ولتاژ )پتانسیل( را مشخص 
کنید.
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7ـ مشخصات رلۀ ولتاژ مورد آزمایش را بنویسید.
کارخانۀ سازنده: ……………… 
کشور سازنده: ………………… 
مدل: ……………………… 
مشخصات دیگر: ………………

8 ـ تفاوت سیم پیچ رلۀ ولتاژ را با رلۀ جریان بنویسید.
جواب:

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

9ـ تفاوت کلید )کنتاکت( رلۀ ولتاژ با رلۀ جریان را 
بنویسید.

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

10ـ مدار الکتریکی رلۀ ولتاژ را رسم کنید و شمارۀ 
مورد آزمایش را بر روی آن بنویسید.

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

11ـ روش اندازه گیری مقاومت سیم پیچ رلۀ ولتاژ را 
توضیح دهید.
جواب:

……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

12ـ تفاوت اندازه گیری مقاومت سیم پیچ رلۀ ولتاژ با 
رلۀ جریان را بنویسید.

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

13ـ سیم پیچ رلۀ ولتاژ با سیم پیچ راه انداز )استارت( 
کمپرسور به صورت سری در مدار قرار می  گیرد.

درست                    نادرست 
آزمایش چند  ولتاژ مورد  رلۀ  مقاومت سیم پیچ  14ـ 

اهم است؟
جواب:

……………………………………………
15ـ در چه صورتی گفته می شود سیم پیچ رلۀ ولتاژ 

سوخته است؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

16ـ چرا در زمان آزمایش رلۀ ولتاژ، کنتاکت رله به 
حالت باز در می آید؟

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

17ـ در هنگام کار با اهم متر به کدام نکتۀ ایمنی باید 
دقت کنید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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به  که  را،  آزمایش  مورد  رلۀ  ترمینال  شمارۀ  18ـ 
ترمینال استارت کمپرسور متصل می شود، بیان کنید.

جواب:
……………………………………………

19ـ اشکاالت احتمالی رلۀ ولتاژ مورد آزمایش را بیان 
نمایید.

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

20ـ از رلۀ ولتاژ در راه اندازی چه نوع کمپرسورهایی 
استفاده می شود؟

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

21ـ با باز شدن کنتاکت رلۀ ولتاژ چه قطعاتی از مدار 
خارج می شوند؟

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

 ……………………………………………
……………………………………………

22ـ بعد از دور گرفتن کمپرسور، در صورت باز نشدن 
کنتاکت رلۀ ولتاژ، چه اتفاقی رخ می دهد؟

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

23ـ مدار داخلی رلۀ ولتاژ مورد استفاده در این کار را 
با شماره گذاری پایه های آن ترسیم کنید.

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

24ـ تحقیق:
الف( ولتاژ دو سر بوبین رلۀ ولتاژ را در زمان راه اندازی 

کمپرسور اندازه گیری کنید و مقدار آن را بنویسید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

ب( ولتاژ اندازه گیری شده را با ولتاژ برق شهر مقایسه 
و نتیجه گیری نمایید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
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جدول ارزش یابی دستور کار شمارۀ ٦

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 ٧

آزمایش اورلود

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

………………………………………

………………………………………

………………………………………

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

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

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

3ـ 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:

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

6 ـ انواع اورلود کمپرسور را نام ببرید.
جواب:

……………………………………………
7ـ درشکل زیر کدام نوع اورلود نشان داده شده است؟

جواب:
……………………………………………

8ـ ساختمان داخلی اورلود را ترسیم کنید.
جواب:

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

9ـ کنتاکت اورلود در حالت عادی قطع می شود.

درست                      نادرست 

10ـ مقاومت دو سر اورلود سالم در حالت عادی چند 
اهم است؟

جواب:
……………………………………………

ــورد آزمایش چند اهم  ــر اورلود م 11ـ مقاومت دو س
است؟

جواب:
……………………………………………

کمپرسور  بدنۀ  روی  بر  اورلود  نصب  ضرورت  12ـ 
یخچال را توضیح دهید.

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

گرم  روشی  چه  به  را  آزمایش  مورد  اورلود  13ـ 
کردید؟

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

14ـ آیا با گرم کردن اورلود مورد آزمایش کنتاکت های 
آن باز شد؟

بلی               خیر 

با  اورلود  کنتاکت  باز شدن  و  بی متال  قطع  آیا  15ـ 
صدایی همراه است؟

بلی                خیر 

16ـ درجۀ حرارت قطع و وصل اورلود مورد آزمایش 
را بنویسید.

سانتی گراد  درجۀ   ………… اورلود:  قطع  دمای 
)………… درجۀ فارنهایت(

سانتی گراد  درجۀ   ………… اورلود:  دمای وصل 
)………… درجۀ فارنهایت(

F / C− = ×32 1 8  یادآوری: 
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17ـ درجۀ حرارت قطع و وصل اورلود را با چه نوع 
ترمومتری اندازه گیری کردید؟

جواب:
……………………………………………

18ـ روش انتخاب اورلود مناسب کمپرسور یخچال را 
توضیح دهید.
جواب:

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

19ـ مدل اورلود مورد آزمایش را بنویسید.
جواب:

……………………………………………
20ـ اورلود مورد آزمایش برای کمپرسور با چه قدرتی 

مناسب است؟
جواب:

……………………………………………
21ـ عیب احتمالی اورلود مورد آزمایش را بیان کنید.

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

کمپرسور،  از  اورلود  بدنۀ  شدن  جدا  صورت  در  22ـ 
عیب هایی را که ممکن است به وجود آید توضیح دهید.

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

23ـ مدار داخلی اورلود مورد استفاده در این کار را با 
نام گذاری اجزای آن ترسیم کنید.

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

 ، 1
8

24ـ تحقیق: قیمت اورلود و رلۀ جریان کمپرسور
1 اسب بخار را با مشخص کردن نام کارخانه و کشور 

4
1 و 

6
سازندۀ آن به دست آورید و بنویسید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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جدول ارزش یابی دستور کار شمارۀ 7

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 ٨

آزمایش سالم بودن خازن

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

………………………………………

………………………………………

………………………………………

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

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

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

دوشاخه



فصل دوم )آزمایش اجزای سیکل تبرید(

77

3ـ 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 انواع خازن مورد استفاده در مدار الکتریکی کمپرسور 
را نام ببرید.

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

7ـ مشخصات خازن مورد آزمایش را بنویسید.
………………………… سازنده:  کارخانۀ 
…………………………… سازنده:  کشور 
…………………………………… مدل: 
……………………………… خازن:  نوع 
…………………………………… ولتاژ: 
………………………………… ظرفیت: 
فرکانس:…………………………………

را  آزمایش  شروع  در  خازن  )شارژ(  تخلیۀ  علت  8ـ 
توضیح دهید.
جواب:

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

9ـ برای آزمایش خازن، سلکتور آوومتر را بر روی چه 
درجه ای قرار دادید؟

جواب:
……………………………………………

سر  دو  به  اهم متر  پروب های  اتصال  هنگام  به  10ـ 

خازن، برق خازن باید وصل باشد.

درست                        نادرست 

11ـ مشاهدات خود را بعد از اتصال اهم متر به خازن 
مورد آزمایش بنویسید.

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

12ـ نتیجۀ آزمایش خازن را مشخص کنید.

خازن سالم است                            

خازن دارای اتصال کوتاه است           

خازن دارای افتادگی قطعی است      
13ـ علت نصب مقاومت الکتریکی بین دو سر بعضی 

از خازن ها را توضیح دهید.
جواب:

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

14ـ خازن استارت بعد از راه اندازی کمپرسور توسط 
رله از مدار خارج می شود.

درست                        نادرست 

15ـ خازن استارت کمپرسور از نوع خشک است.

درست                        نادرست 

)رانیننگ(  کار  خازن  از  راه انداز  خازن  ظرفیت  16ـ 
…………… است.

17ـ رابطۀ تعیین ظرفیت خازن را با داشتن ولتاژ و 
شدت جریان بنویسید.

جواب:
……………………………………………



فصل دوم )آزمایش اجزای سیکل تبرید(

79

مدار  جریان  شدت  و  ولتاژ  اندازه گیری  برای  18ـ 
آزمایشی از کدام نوع ولت متر و آمپرمتر استفاده کردید؟

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

مدار  در  خازن  سر  دو  ولتاژ  اندازه گیری  روش  19ـ 
آزمایشی را توضیح دهید.

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

محاسبۀ  برای  نیاز  مورد  ولتاژ  و  جریان  شدت  20ـ 
ظرفیت خازن در مدار آزمایشی را بنویسید.

…………………………………… ولتاژ: 
……………………………… جریان:  شدت 

21ـ ظرفیت خازن مورد آزمایش را محاسبه کنید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

از  شده  محاسبه  ظرفیت  به  توجه  با  خازن  این  22ـ 
کدام نوع است؟
جواب:

……………………………………………
23ـ المپ های رشته ای در مدار آزمایشی دارای کدام 

حالت است؟

طبیعی          کم نور            خاموش 

24ـ نکات ایمنی در انجام این کار را بنویسید.
جواب:

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

25ـ در حین اجرای این کار با چه نکتۀ قابل توجهی 
مواجه شدید؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
26ـ در شکل زیر کدام نوع خازن را مشاهده می کنید؟

خازن راه انداز )استارت(   

خازن کار )رانیننگ(           
دستگاه  سه  کمپرسور  خازن  ظرفیت  تحقیق:  27ـ 
را  خازن  هر  نوع  و  بنویسید  را  کارگاه  در  موجود  برودتی 

مشخص کنید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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جدول ارزش یابی دستور کار شمارۀ ٨

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 9

آزمایش سالم بودن تایمر دیفراست

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

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

………………………………………

………………………………………

………………………………………

2ـ خالصه ای از مطالبی را که در کالس، قبل از شروع 
کار، مطرح شده است بنویسید.

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

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

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 این کار را بنویسید.
جواب:

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

6ـ در شکل های زیر کدام یک تایمر دیفراست است؟
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7ـ تایمر دیفراست از دو قسمت موتور و کنتاکت ها 
تشکیل شده است.

درست                   نادرست 

8 ـ مدار الکتریکی تایمر دیفراست مورد آزمایش را 
ترسیم کنید.

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

9ـ مشخصات فنی تایمر مورد آزمایش را بنویسید.
جواب:

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

تایمر  موتور  سیم پیچ  به  مربوط  ترمینال های  10ـ 
مورد آزمایش با چه حروف یا اعدادی مشخص شده است؟

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

مورد  تایمر  موتور  سیم پیچ  سر  دو  مقاومت  11ـ 
آزمایش را بنویسید.

جواب:
……………………………………………

12ـ آیا موتور تایمر دیفراست سالم است؟

بلی            خیر  
سوخته  دیفراست  تایمر  موتور  که  صورتی  در  13ـ 

باشد روند کار دستگاه سرد کننده را توضیح دهید.

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

14ـ ولتاژ و فرکانس برق موتور تایمر مورد آزمایش 
را بنویسید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
15ـ تایمر دیفراست مورد آزمایش از کدام نوع است؟

قابل تنظیم       غیر قابل تنظیم  
16ـ در زمان آزمایش کلید )کنتاکت( تایمر دیفراست، 

کدام کنتاکت وصل بود؟

   N.C                           N.O

کدام  در  کننده  سرد  دستگاه  حالت  این  در  17ـ 
وضعیت قرار دارد؟

برفک زدایی )دیفراست(       

کار عادی و تولید برودت   
زمان  تنظیم  دندۀ  چرخ  چرخاندن  با  آیا  18ـ 

دیفراست کلید )کنتاکت( تایمر تغییر وضعیت داد؟

بلی                      خیر 
چه  با  آزمایش  مورد  تایمر  مشترک  ترمینال  19ـ 

حروف یا عددی مشخص شده است؟
جواب:

……………………………………………
20ـ کدام ترمینال تایمر مورد آزمایش به اتصال هیتر 

دیفراست مربوط است؟
جواب:

……………………………………………
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21ـ عیب های احتمالی تایمر دیفراست مورد آزمایش 
را بنویسید.

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

دیفراست وضعیت  تایمر  کلید  در صورت خرابی  22ـ  
کار دستگاه سرد کننده را توضیح دهید.

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

23ـ در صورتی که از این تایمر برای دیفراست با گاز 
یا اعداد ترمینال زیر را مشخص  داغ استفاده شود، حروف 

کنید.
ترمینال مشترک: …………………………
ترمینال مربوط به شیر برقی: …………………

ترمینال مربوط به فن اواپراتور: ………………
یخچال،  الکتریکی  هیتر  با  دیفراست  زمان  در  24ـ 

وضعیت هر یک را مشخص کنید.

کمپرسور:               خاموش             روشن 

فن کندانسر:              خاموش             روشن  

فن اواپراتور:                   خاموش             روشن 

ترموستات یخچال:         قطع           وصل 

کنتاکت رلۀ جریان:        قطع           وصل 

موتور تایمر:             خاموش             روشن 
مورد  تایمر  از  دیفراست در سیستمی که  زمان  25ـ مدت 

آزمایش استفاده کند، چند دقیقه است؟
جواب:

……………………………………………
26ـ تایمر مورد آزمایش در هر 24 ساعت چند مرتبه 

در وضعیت دیفراست قرار می گیرد؟
جواب:

……………………………………………
27ـ تحقیق: یخچال فریزرهای خانگی را که بدون 
برفک )نوفراست( هستند، از نظر سیستم برفک زدایی مورد 

بررسی قرار دهید و نتیجۀ آن را ارائه نمایید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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جدول ارزش یابی دستور کار شمارۀ 9

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



فصل دوم )آزمایش اجزای سیکل تبرید(

87

گزارش کار شمارۀ 10

آزمایش سالم بودن هیتر دیفراست

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

………………………………………

………………………………………

………………………………………

کار  به  شروع  از  قبل  توضیحات  از  خالصه ای  2ـ 
هنرآموز کارگاه را بنویسید.

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

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

مشخصۀ فنیواحدتعدادنام وسایل و ابزارردیف

مشخصۀ فنیواحدمقدارنام مواد مصرفیردیف

3ـ ابزار و وسایل مورد استفادۀ در این کار را در جدول 
زیر بنویسید.

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

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

6ـ در شکل های زیر هیتر دیفراست را مشخص کنید.
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7ـ هیترهای دیفراست مقاومت بسیار کمی دارند.

درست                   نادرست  
8ـ مشخصات هیتر دیفراست مورد آزمایش را بنویسید.

ولتاژ: ………………………… 
توان: ………………………  
کارخانۀ سازنده: ………………  
کشور سازنده: …………………  

مدل: ……………………… 
طول تیوب هیتر: ………………

سلکتور  هیتر،  مقاومت  اندازه گیری  هنگام  در  9ـ 
اهم متر را بر روی چه درجه ای قرار دادید؟

جواب:
……………………………………………
10ـ مقدار مقاومت هیتر اندازه گیری شده را بنویسید.

جواب:
……………………………………………

11ـ در چه صورتی هیتر دیفراست را سوخته در نظر 
می گیرید؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
12ـ آیا مقاومت هیتر دیفراست می تواند صفر باشد؟

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

13ـ در هیترهای دیفراست با بدنۀ فلزی مقاومت بین 
هر یک از سیم های هیتر با بدنۀ هیتر باید چقدر باشد؟

جواب:
……………………………………………

آزمایش  مورد  دیفراست  هیتر  در  مقاومت  این  14ـ 
چند اهم است؟

جواب:
……………………………………………

15ـ آیا هیتر دیفراست مورد آزمایش سالم است؟

بلی            خیر 
16ـ تحقیق:

توان  با  را  دیفراست  هیتر  مقاومت  بین  رابطۀ  الف( 
هیتر شرح دهید.

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

تایمر  از  استفاده  بدون  خانگی  یخچال های  در  ب( 
دیفراست به چه روشی می توان هیتر دیفراست را نصب کرد 

و برفک زدایی انجام داد؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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جدول ارزش یابی دستور کار شمارۀ 10

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 11

آزمایش سالم بودن ترمودیسک )ترموستات محافظ دیفراست(

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 به کار به شما آموزش داده است بنویسید.

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

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

4ـ مواد مصرفی ای را که در این کار استفاده کرده اید، 
در جدول زیر بنویسید.
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5ـ شرح مختصری از مراحل کار را بنویسید.
جواب:

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

6ـ ترموستات محافظ )ترمودیسک( یک نوع ترموستات 
تابستانی است.

درست                        نادرست 

7ـ عالمت اختصاری ترمودیسک کدام است؟

8ـ محل نصب ترمودیسک در کدام قسمت است؟
بدنۀ لوله مکش         

بدنۀ هیتر دیفراست 
بدنۀ اواپراتور            

9ـ درشکل های زیر ترمودیسک را مشخص کنید.

10ـ مشخصات ترمودیسک مورد آزمایش را بنویسید.
کارخانۀ سازنده: ………………… 
کشور سازنده: …………………… 
مدل: ………………………… 
شدت جریان مجاز: ……………… 
دمای قطع: ……………………

خروجی  و  ورودی  سیم های  بین  مقاومت  11ـ 
ترمودیسک در دمای محیط کارگاه را بنویسید.

جواب:
……………………………………………

12ـ مقاومت به دست آمده بیانگر چیست؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

دردمای  ترمودیسک  کنتاکت  بودن  قطع  علت  13ـ 
کارگاه را توضیح دهید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
14ـ روش اتصال ترمودیسک به اواپراتور را شرح دهید.

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

مورد  ترمودیسک  صفحۀ  شدن  سرد  از  پس  15ـ 
آزمایش وضعیت کنتاکت ترمودیسک را مشخص کنید.

کنتاکت های باز     

کنتاکت های بسته  

16ـ دمای وصل شدن کنتاکت ترمودیسک را بنویسید.
جواب:

……………………………………………
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17ـ دلیل وصل شدن کنتاکت ترمودیسک در دمای 
زیر صفر را شرح دهید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
18ـ عیب احتمالی ترمودیسک مورد آزمایش را بنویسید.

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

19ـ در صورت خراب شدن ترمودیسک وضعیت کار 
دستگاه سردکننده را شرح دهید.

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

شکل  )مانند  ترمودیسک ها  از  بعضی  تحقیق:  20ـ 
را  سوم  سیم  وجود  علت  و  کار  طرز  دارند.  سیم  سه  زیر( 

بررسی کنید و نتیجۀ آن را بنویسید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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جدول ارزش یابی دستور کار شمارۀ 11

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 12

آزمایش نشت اواپراتور

تاریخ اجرای کار:
زمان شروع کار:                                                           زمان پایان کار:
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1- 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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3ـ وسایل و ابزارهایی را که برای اجرای این کار مورد 
استفاده قرار داده اید در جدول زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدتعدادنام وسایل و ابزارردیف

مشخصۀ فنیواحدمقدارنام مواد مصرفیردیف

4ـ موادی را که برای انجام دادن این کار مورد استفاده 
قرار داده اید در جدول زیر بنویسید.
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5ـ شکل های زیر را مورد بررسی قرار دهید و تحلیل 
خود از آن ها را بنویسید.

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

)ب()الف(

)ت()پ(
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6ـ شرح مختصری از مراحل اجرای کار را بنویسید.
جواب:

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

7ـ نام فارسی اواپراتور را بنویسید.
جواب:

……………………………………………
8 ـ اواپراتور یخچال  خانگی کدام است؟

9ـ مردم، معموالً اواپراتور یخچال را چه می نامند؟
جواب:

……………………………………………

10ـ دو نوع اواپراتور یخچال را نام ببرید.
جواب:

……………………………………………
11ـ اواپراتور مورد آزمایش از کدام نوع است؟

جواب:
……………………………………………

12ـ جنس این اواپراتور را بنویسید.
جواب:

……………………………………………
از قطعه های  اواپراتور کدام یک  این  ابتدای  به  13ـ 

زیر متصل می شود؟
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14ـ انتهای این اواپراتور به کجا متصل می شود؟
جواب:

……………………………………………
مورد  اواپراتور  خروجی  و  ورودی  لوله های  قطر  15ـ 

آزمایش را بر حسب اینچ و میلی متر بنویسید.
جواب:

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

را  اواپراتور  خروجی  و  ورودی  لوله های  جنس  16ـ 
بنویسید.

جواب:
……………………………………………

ورودی  لولۀ  به  مانیفولد  شیلنگ  اتصال  روش  17ـ 
اواپراتور را توضیح دهید.

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

لولۀ  به  را  سرویس  مانیفولد  شیلنگ  کدام  18ـ 
ورودی اواپراتور متصل کردید؟

جواب:
……………………………………………

19ـ روش مسدود کردن لولۀ خروجی اواپراتور مورد 
آزمایش را شرح دهید.

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

20ـ روش دیگری را برای مسدود کردن لولۀ خروجی 
اواپراتور بنویسید.

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

21ـ آیا  اواپراتور مورد آزمایش تله مایع )آکوموالتور( 
دارد؟

جواب:
……………………………………………
22ـ آکوموالتور را بر روی شکل زیر مشخص کنید.

در  اواپراتور  داخل  یخچال، فشار  کار  زمان  در  23ـ 
حدود چند »پی اس آی« )psi( است؟

جواب:
……………………………………………

اواپراتور را چند »پی اس آی« در  24ـ فشار آزمایش 
نظر می گیرید؟
جواب:

……………………………………………
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کار دستگاه  هنگام  در  را  فشار  این  اینکه  علت  25ـ 
چندین برابر فشار اواپراتور در نظر گرفته اید چیست؟ آن را 

توضیح دهید.
جواب:

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

26ـ فشارهای زیر را بنویسید.
)……… psi( فشار کپسول ازت: ………… بار
)…… psi(  فشار خروجی کپسول ازت: …… بار
)…… psi(  فشار اواپراتور مورد آزمایش: …… بار

27ـ آیا اواپراتور مورد آزمایش دارای نشتی است؟

بله                 خیر 

28ـ علل نشت اواپراتورها چیست؟
جواب:

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

اواپراتور  در  نشت  ایجاد  از  راهکارهای جلوگیری  29ـ 
یخچال ها را بنویسید.

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

30ـ چگونه بدون استفاده از کف صابون و فرو بردن اواپراتور 
به درون آب از وجود نشت در اواپراتور مطلع می شویم؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
31ـ نکات ایمنی در آزمایش نشت اواپراتور را شرح دهید.

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

از  نشتی  رفع  برای  اواپراتورها  از  نوع  کدام  در   -32
چسب های مخصوص استفاده می شود؟

جواب:
……………………………………………

33ـ تحقیق:
اواپراتورهای  خروجی  و  ورودی  لوله های  الف( 
آلومینیومی را به چه روشی به لولۀ مسی متصل می کنند؟

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

ب( اواپراتور هر یک از دستگاه های سرد کنندۀ زیر از 
کدام نوع است؟

یخچال فریزر ساید بای ساید: ………………
فریزر صندوقی: …………………………
یخچال قصابی: …………………………
سردخانۀ زیر صفر رستوران ها: ………………
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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 13

آزمایش نشت کندانسر

تاریخ اجرای کار:
زمان شروع کار:                                                           زمان پایان کار:
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1ـ هدف کلی 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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مورد  کار  این  انجام  برای  را که  ابزاری  و  3ـ وسایل 
استفاده قرار داده اید در جدول زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدتعدادنام وسایل و ابزارردیف

مشخصۀ فنیواحدمقدارنام مواد مصرفیردیف

مورد  کار  این  انجام  برای  که  را  مصرفی ای  مواد  4ـ 
استفاده قرار داده اید در جدول بنویسید.
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5ـ شرح مختصری از مراحل اجرای کار را بیان کنید.
جواب:

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

6ـ در شکل های زیر کندانسر را مشخص کنید.

7ـ جنس لوله های هر یک از کندانسرها را بنویسید.
لوله و صفحه: ……………………………
…………………………… میله:  و  لوله 
…………………………… پره دار:  کویل 

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

……………………………………………
لولۀ  ابتدای  به  روش  به چه  را  مانیفولد  شیلنگ  9ـ 

کندانسر متصل کردید؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

10ـ روش مسدود کردن لولۀ انتهای کندانسر مورد 
آزمایش را شرح دهید.

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

11ـ در یخچال  خانگی ای که روشن است، فشار مادۀ 
مبّرد درون کندانسر چند »پی اس آی« است؟

جواب:
……………………………………………

12ـ برای اندازه گیری این فشار چه روشی را پیشنهاد 
می کنید؟

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

13ـ فشار تست را به طور معمول چند برابر فشار کار 
در نظر می گیرند؟

جواب:
……………………………………………
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14ـ فشار تست کندانسر مورد آزمایش را بر حسب 
بار )bar( و »پی اس آی« )psi( بنویسید.

جواب:
……………………………………………

قراردادن  از تحت فشار  را پس  15ـ مشاهدات خود 
کندانسر بنویسید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
16ـ نشت کندانسر یخچال به چه عللی به وجود می آید؟

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

17ـ نشت کندانسر یخچال با لوله های فوالدی را با 
کدام روش جوش کاری برطرف می کنند؟

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

طبیعی  هوایی  کندانسرهای  از  استفاده  موارد  18ـ 
دارای چهار لوله را توضیح دهید.

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

19ـ دلیل استفاده از این کندانسر را شرح دهید.
جواب:

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

را توضیح  نوع کندانسر  این  20ـ روش آزمایش نشت 
دهید.

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

ایجاد نشت در  از  برای جلوگیری  21ـ چه نکاتی را 
کندانسر یخچال ها پیشنهاد می کنید؟

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

22ـ نکات ایمنی در آزمایش نشت کندانسر را شرح 
دهید.

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


