
راه اندازی دستگاه تبرید
  )یخچال خانگی ساده(

فصل
چهارم
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گزارش کار شمارۀ 1

شست و شوی قطعات و قسمت های مختلف دستگاه تبرید )یخچال خانگی(

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

………………………………………

………………………………………

………………………………………

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

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

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

مشخصۀ فنیواحدتعدادنام وسایل و ابزارردیف

مشخصۀ فنیواحدمقدارنام مواد مصرفیردیف

استفاده  مورد  کار  این  در  را که  مواد مصرفی ای  4ـ 
قرار گرفته است، درجدول زیر بنویسید.
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5ـ شرح مختصری از مراحل اجرای کار را بنویسید.
جواب:

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

6ـ در دستگاه تبرید، که سیم پیچ کمپرسور آن سوخته 
باشد، کدام ماده تولید می شود؟

موم            سولفات مس 

اسید     
قطعات  و  لوله کشی  مدار  شوی  و  شست  برای  7ـ 

دستگاه تبرید از کدام ماده استفاده می شود؟

هوای فشرده                فریون 11    

مادۀ مبرد سیستم  
آتمسفر  فشار  در   …………… دمای جوش  8ـ 

24 درجۀ سلسیوس است.
9ـ در کپسول شکل زیر، چه مادۀ مبّردی را مشاهده 

می کنید؟

ــوی قطعات  ــت و ش ــه چه دلیل در زمان شس 10ـ ب
یخچال، باید اتصال بین قطعات از یک دیگر باز شود؟

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

11ـ برای باز کردن اتصال جوشی قطعات یخچال از 
کدام نوع شعله استفاده می شود؟

جواب:
……………………………………………

12ـ در زمان شست و شو کدام یک را به لولۀ ورودی 
کندانسر متصل کردید؟

شیر شریدر                   

رابط سرویس          

مهرۀ مغزی برنجی   
را  استفاده  مورد  مانیفولد  شیلنگ  مشخصات  13ـ 

بنویسید.
 )………… in) ……… mm :سایز مهره ها

…………… cm :طول شیلنگ
………………… psi :فشار کار
……………… psi :فشار تست
رنگ:…………………………

نام کارخانۀ سازنده: ……………  
کشور سازنده: …………………

14ـ سایز شیر کپسول های زیر را که در کارگاه وجود 
دارد، بنویسید.

…………… in :11 کپسول فریون
………… mm :12 کپسول فریون
…………… in :22 کپسول فریون
 ……… mm :134a کپسول فریون

جواب:
……………………………………………
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15ـ روش شست وشوی لولۀ مویین را شرح دهید.
جواب:

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

دارای  که  را،  مویینی  لولۀ  کردن  باز  روش   -16
گرفتگی است، توضیح دهید.

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

17ـ مراحل شست وشوی کمپرسور یخچال را توضیح 
دهید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
18ـ آیا کمپرسور در زمان شست و شو باید روشن باشد؟

جواب:
……………………………………………

از گاز ازت پس از شست و شوی  19ـ دلیل استفاده 
سیستم با R-11 را شرح دهید.

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

از رگوالتور  ازت و فشار خروجی  20ـ فشار کپسول 
ازت را در زمان شست وشو بنویسید.

جواب:
……………………………………………

……………………………………………
سرویس  مانیفولد  از  بخواهیم  که  صورتی  در  21ـ 
اتصال  روش  کنیم،  استفاده  سیستم  وشوی  شست  برای 
شیرهای  وضعیت  و  قطعات  به  مانیفولد  شیلنگ های 

مانیفولد را از نظر باز یا بسته بودن، شرح دهید.
جواب:

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

22ـ پس از پایان عملیات شست و شوی سیستم الزم است 
فیلتر درایرتعویض و سپس قطعات به یک دیگر متصل شود.

درست                نادرست 
23ـ نکات ایمنی در شست و شوی سیستم تبرید را 

بیان کنید.
جواب:

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

24ـ تحقیق: با توجه به اینکه فریون 11 از مواد مبّردی 
است که رها شدن آن در هوا مجاز نیست و اثرات تخریبی 
بر محیط زیست دارد، راهکارهایی را برای شست وشوی این 
سیستم، بدون آسیب رسیدن به محیط زیست، ارائه نمایید.

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

تست نشت مدار لوله کشی دستگاه تبرید )یخچال خانگی(

تاریخ اجرای کار:
زمان شروع کار:                                                           زمان پایان کار:
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1ـ هدف از اجرای 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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ـ  ابزار و وسایلی را که در انجام دادن این کار مورد  3
استفاده قرار گرفته است، در جدول زیر بنویسید.

مشخصۀ فنیواحدتعدادنام وسایل و ابزارردیف

مشخصۀ فنیواحدمقدارنام مواد مصرفیردیف

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

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

از  نوع  کدام  روی  بر  را  لوله کشی  مدار  تست  6ـ 
دستگاه های تبرید انجام دادید؟

جواب:
……………………………………………

7ـ مشخصات فنی این دستگاه را بنویسید.
نوع کمپرسور: ……………………………
تعداد لوله های کمپرسور:……………………
………………… (سرویس(:  شارژ  لولۀ  قطر 
نوع مادۀ مبّرد: ……………………………
…………………………… کندانسر:  نوع 
…………………………… اواپراتور:  نوع 
…………………………… مکش:  فشار 
…………………………… رانش:  فشار 
8ـ فشار تست نشت را چند »پی  اس  آی« در نظر 

گرفته اید؟
جواب:

……………………………………………
9ـ مقدار این فشار را بر چه اساسی تعیین کردید؟

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

شیلنگ  کدام  توسط  را  ازت  رگوالتور  خروجی  10ـ 

مانیفولد به کمپرسور متصل کردید؟
جواب:

……………………………………………
در  قرمز  فشارسنج  و  شیلنگ  از  استفاده  دلیل  11ـ 

تست دستگاه را شرح دهید.
جواب:

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

مورد  مانیفولد  قرمز  فشارسنج  درجه بندی  12ـ 
استفاده را بر حسب psi و bar بنویسید.

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

13ـ مسیر عبور گاز ازت از زمان ورود به لولۀ سرویس 
(شارژ( کمپرسور به قطعات دستگاه مورد آزمایش را توضیح 

دهید.
جواب:

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

14ـ شیلنگ قرمز مانیفولد به لولۀ سرویس کمپرسور 
و شیلنگ وسط مانیفولد به رگوالتور ازت متصل است. فشار 

کپسول ازت 6bar و فشار خروجی از کپسول 75psi است.
الف( چرا فشارسنج قرمز مانیفولد عدد صفر را نشان 

می دهد؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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 120psi تا  را  به کمپرسور  ب( چگونه فشار ورودی 
افزایش دهیم؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

پ( شیلنگ آبی مانیفولد در این حالت به کجا متصل 
است؟

جواب:
……………………………………………

مشخص   A حرف  با  که  اتصاالتی  زیر  درشکل  15ـ 
شده اند، چه کاربردی دارند؟

کف  محلول  از  باید  تست  از  مرحله ای  چه  در  17ـ 
صابون استفاده کرد؟

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

18ـ مرحلۀ بعد از گرفتن نشت را توضیح دهید.
جواب:

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

19ـ احتمال نشت از کدام قسمت های مدار لوله کشی 
اولویت  ترتیب  به  را،  آن ها  است؟  بیشتر  یخچال  قطعات  و 

بنویسید.
جواب:

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

توجه  ایمنی  نکات  چه  به  کار  این  اجرای  در  20ـ 
داشتید؟

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

A A

جواب:
……………………………………………

16ـ در صورتی که عقربۀ فشارسنج مانیفولد بر روی 
عدد صفر قرار نداشته باشد، به چه روشی صفر فشارسنج را 

تنظیم می کنید؟
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



فصل چهارم )راه اندازی دستگاه تبرید (

141

گزارش کار شمارۀ ٣

تخلیۀ سیستم یک د ستگاه تبرید خانگی )وکیوم کردن(

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



گزارش کار کارگاه تأسیسات برودتی

142

1ـ هدف از اجرای کار را بیان کنید.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

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

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

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

مشخصۀ فنیواحدتعدادنام وسایل و ابزارردیف

مشخصۀ فنیواحدمقدارنام مواد مصرفیردیف

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

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

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

تخلیه  مواد  کدام  تبرید  سیستم  تخلیۀ  زمان  در  6ـ 
می شود؟

هوا                       بخار آب  

ازت               روغن  
7ـ وجود گازهای غیر قابل تقطیر در سیستم تبرید 

فشار کندانسر را افزایش می دهد.

درست                      نادرست 
8ـ فشار هوا را در کنار دریا بنویسید.

…………… inـHg

…………… m ـwc

……………… atm

……………… bar

……………… psi

9ـ به ازای هر 600 متر ارتفاع از سطح دریا یک پوند 
بر اینچ مربع (psi( از فشار هوا کاسته می شود.

درست                      نادرست 

تبرید  سیستم  مدار  تخلیۀ  برای  یک  کدام  از  10ـ 
استفاده کردید؟

وکیوم پمپ مرکزی   

وکیوم پمپ پرتابل    

کمپرسور تناوبی      

11ـ مشخصات پمپ تخلیۀ مورد استفاده در این کار 
را بنویسید.

مدل: ……………………………… 
نام کارخانه: ………………………… 
کشور سازنده: …………………………
قدرت موتور: ………………………… 
ولتاژ: ……………………………… 
شدت جریان نامی: …………………… 
دبی تخلیه (میزان هوادهی( : ………………
سایز اتصال ورودی و خروجی: ……………

12ـ از کدام نوع مانیفولد سرویس در این کار استفاده 
کردید؟

با یک فشارسنج                                       

با دو فشارسنج و سه شیلنگ                          

با دو فشارسنج و سه شیلنگ و سایت گلس دار    

با دو فشارسنج و چهار شیلنگ                       

13ـ مانیفولدهای دارای چهار شیلنگ چند شیر قطع و 
وصل دارند؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
14ـ رنگ شیلنگ های مانیفولد مورد استفاده را بنویسید.

فشار کم: ……………… 
فشار زیاد: ……………… 
مشترک: ………………

اتصال  به  را  سرویس  مانیفولد  شیلنگ  کدام  15ـ 
ورودی وکیوم پمپ متصل کردید؟

جواب:
……………………………………………

16ـ آیا در این کار می توان شیر شریدر را بر روی لولۀ 
شارژ کمپرسور نصب کرد؟

جواب:
……………………………………………
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بر روی چه دستگاهی  را  تبرید  تخلیه سیستم  17ـ 
انجام دادید؟

جواب:
……………………………………………

18ـ کدام شیلنگ مانیفولد سرویس را به شیر شریدر 
کمپرسور  سرویس  شیر  یا  شارژ  لوله ی  سرویس  رابط  یا 

متصل کردید؟
جواب:

……………………………………………
19ـ چرا شیر شریدر، در هنگام تخلیۀ سیستم سوپاپ 
(میلۀ مرکزی(، مسیر خروج هوا و گازهای غیر قابل تقطیر 

را باز می کند؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

20ـ در صورتی که کمپرسور دارای شیر سرویس مکش 
باشد، ساقۀ شیر سرویس را در چه حالتی قرار می دهید؟

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

و  مکش  سرویس  شیر  که  کمپرسورهایی  در  21ـ 
شیر سرویس رانش دارند تخلیۀ سیستم از طریق کدام شیر 

سرویس انجام می شود؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

22ـ به چه دلیل از قسمت فشار زیاد مانیفولد (شیلنگ 
و فشارسنج قرمز( برای تخلیۀ سیستم استفاده نمی شود؟

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

23ـ در زمان اجرای این کار چگونه می توان از نشت 
نداشتن سیستم تبرید اطمینان پیدا کرد؟

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

24ـ دلیل قرار دادن شیلنگ خروجی از پمپ تخلیه 
را در داخل ظرف روغن توضیح دهید.

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

25ـ این ظرف باید محتوی چه نوع روغنی باشد؟
جواب:

……………………………………………
را  پمپ  وکیوم  خروجی  شیلنگ  نمی توان  چرا  26ـ 

درون ظرف آن قرار داد؟
جواب:

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

27ـ فشار هوا را در شهر محل تحصیل خود محاسبه 
کنید.

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

28ـ میزان خأل ایجاد شده در سیستم تبریدی را که 
بر روی آن کار می کردید بیان کنید.
………… اینچ جیوه خأل

………… میکرون خأل
29ـ مدت زمان رسیدن به این میزان خأل را بنویسید.
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جواب:
……………………………………………

30ـ خأل مطلق در شهرهای زیر را محاسبه کنید.

نام شهرردیف
ارتفاع از سطح دریا

متر

خأل مطلق

بارمیکروناینچ جیوه

خوی1

شیراز2

سیرجان3

نکا4

سنندج5

کرج6

یزد7

قم8

حد  به  سیستم  تخلیۀ  میزان  که  این  از  پس  31ـ 
مطلوب رسید، کارهایی را که باید انجام داد، توضیح دهید.

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

32ـ در زمان تخلیۀ سیستم تبرید می توان کمپرسور 
دستگاه را به منظور افزایش سرعت انجام کار روشن کرد.

درست                      نادرست 
پمپ،  وکیوم  کردن  روشن  از  پس  ثانیه  چند  33ـ 
فشارسنج مرکب خأل کاملی را نشان می دهد.تحلیل خود را 

از این موضوع بنویسید.
جواب:

……………………………………………

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

34ـ در صورتی که در زمان تخلیۀ سیستم، شیلنگ 
آبی(  (شیلنگ  کم  فشار  شیلنگ  و  کمپرسور  به  را  وسط 
مانیفولد را به وکیوم پمپ متصل کنیم، در اجرای کار چه 

مشکالتی به وجود می آید؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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35ـ در پایان تخلیۀ سیستم تبرید، باید پمپ تخلیه 
را خاموش کرد و شیلنگ وسط مانیفولد را از وکیوم پمپ باز 

نمود و شیر قسمت فشار کم (شیر آبی( مانیفولد را بست.

درست                      نادرست 
 A 36ـ در شکل زیر نام قسمت هایی را که با حروف

و B و C و D مشخص شده اند بنویسید.

………………:A
………………:B
………………:C
………………:D

37ـ روغن وکیوم پمپ مشابه روغن کمپرسور سیستم 
تبرید است. 

درست                      نادرست 
با چه  38ـ کمبود روغن پمپ تخلیه (وکیوم پمپ( 

روشی قابل تشخیص است؟
جواب:

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

A

C

B

D
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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

آموزش طریقۀ شارژ مبّرد به صورت گاز به دستگاه تبرید خانگی )یخچال خانگی(

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

………………………………………

………………………………………

………………………………………

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

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

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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مورد  کار  این  اجرای  در  که  را  وسایلی  و  ابزار  3ـ 
استفاده قرار گرفته است در جدول 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 اجرای کار را بنویسید.
جواب:

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

تبرید  دستگاه  کدام  برای  را  مبّرد  شارژ  عملیات  6ـ 
انجام دادید.

جواب:
……………………………………………

مورد  دستگاه  مبّرد  شارژ  در  الزم  مشخصات  7ـ 
استفاده را در این کار بنویسید.

الف( کمپرسور: …………………     
ولتاژ: …………………………

قدرت: …………………………           
شدت جریان نامی: ……………… 

نوع مبّرد: ………………………

ب( کندانسر:   طبیعی     اجباری  
ولتاژ: ………………………… 
قدرت: ……………………… 
شدت جریان: …………………

پ( اواپراتور:    طبیعی     اجباری  
ولتاژ: ………………………… 
قدرت: ………………………… 
شدت جریان: …………………

ت( میزان مبّرد مورد نیاز: ………… 
شدت جریان کل: ………………

8 ـ مدار الکتریکی دستگاه تبرید مورد استفاده دراین 
جدول  (از  کنید.  نام گذاری  را  آن  قطعات  و  ترسیم  را  کار 

پیوست عالئم استفاده شود(

جواب:

9ـ مدار مکانیکی این دستگاه را با ذکر مشخصات و 
نام قطعات آن ترسیم کنید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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الکتریکی  مدار  بودن  سالم  تشخیص  مراحل  10ـ 
دستگاه تبرید مورد آزمایش را در این کار شرح دهید.

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

11ـ آمپرمتر انبری را بر روی کدام سیم دستگاه قرار 
دادید؟

جواب:
……………………………………………

12ـ مشخصات کپسول مورد استفاده را بنویسید.
…………………………… مبّرد:  نوع 
شیمیایی:…………………………… نام 
رنگ کپسول: ……………………………
…………………………… نام کارخانه:  
……………………… کننده:  تولید  کشور 
رنگ شیر: ………………………………
………………… مبّرد:  مادۀ  با  کپسول  وزن 

نکات فنی و ایمنی درج شده بر روی کپسول:
………………………………………

13ـ روش اتصال شیلنگ های مانیفولد سرویس را به 
کپسول مادۀ مبّرد و دستگاه تبرید در این کار شرح دهید.

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

مکش  سرویس  شیر  کمپرسور،  که  صورتی  در  14ـ 
داشته باشد در مرحلۀ شارژ مبّرد ساقۀ شیر سرویس مکش 

در چه وضعیت قرار می گیرد؟
جواب:

……………………………………………

15ـ برای شارژ گاز،کپسول مبّرد را در کدام وضعیت 
قرار دادید؟

سر و ته (وارونه(       

عمودی (ایستاده(   

خوابیده (افقی(     

شیلنگ  اتصال  از  پس  که  را  کاری  نخستین  16ـ 
مانیفولد به کپسول مادۀ مبّرد انجام دادید، بیان نمایید.

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

ــارژ مایع مبّرد از طریق کمپرسور چه ایرادی  17ـ ش
دارد؟

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

18ـ مزیت شارژ مایع مبّرد نسبت به شارژ گاز مبّرد 
را توضیح دهید.

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

را  کار  این  در  استفاده  مورد  تبرید  دستگاه  آیا  19ـ 
می توان با مابع مبّرد شارژ کرد؟ آن را توضیح دهید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
20ـ فشار کپسول مادۀ مبّرد مورد استفاده را بنویسید.

 ………… psi

………… bar



فصل چهارم )راه اندازی دستگاه تبرید (

153

21ـ اگر این کپسول را در زمستان از محیط کارگاه 
منتقل کنید، فشار آن چند psi کاهش می یابد؟

جواب:
……………………………………………

22ـ علت کم شدن فشار را توضیح دهید.
جواب:

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

23ـ در اولین مرحلۀ ورود گاز به داخل سیستم، فشار 
مکش کمپرسور چند psi بود؟

جواب:
……………………………………………

شدن  روشن  و  دستگاه  به  برق  اتصال  از  پس  24ـ 
کمپرسور تغییرات این فشار را بنویسید.

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

25ـ شدت جریان کمپرسور را در لحظۀ راه اندازی و 
در حین کار بنویسید.

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

26ـ در صورتی که شدت جریان کمپرسور در حین کار 
بیشتر از شدت جریان نامی باشد، چه کاری باید انجام داد؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
27ـ از چه نوع دماسنجی در این کار استفاده کردید؟

جواب:
……………………………………………

28ـ دماسنج در شروع شارژ مبّرد چه دمایی را نشان 

می داد؟
جواب:

……………………………………………
29ـ ایجاد برفک از کدام قسمت سیستم تبرید شروع 

می شود؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

30ـ چند دقیقه از شارژ گاز می گذرد ولی شروع سرما 
مشاهده نمی شود. مراحل بعدی کار را شرح دهید.

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

31ـ پس از ورود مایع مبّرد به درون اواپراتور صداهایی 
از اواپراتور شنیده می شود:

الف( آیا این صداها طبیعی است؟
جواب:

……………………………………………
ب( دلیل به وجود آمدن صداها چیست؟

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

32ـ درجۀ حرارت قسمت های مختلف دستگاه را در 
این مرحله بنویسید.

……… درجۀ سانتی گراد لولۀ رانش:  الف( دمای 
درجۀ   ……… کندانسر:  کویل  اواسط  دمای  ب( 

سانتی گراد
پ( دمای لولۀ مایع: ………… درجۀ سانتی گراد
ت( دمای بدنۀ اواپراتور: ………درجۀ سانتی گراد
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ث( دمای لولۀ مکش: ……… درجۀ سانتی گراد
ج( دمای بدنۀ کمپرسور: …… درجۀ سانتی گراد

33ـ بیشترین دما مربوط به کدام قسمت است؟
جواب:

……………………………………………
34ـ کم ترین دما مربوط به کدام قسمت است؟

جواب:
……………………………………………
35ـ روش تشخیص کامل شدن شارژ دستگاه را شرح دهید.

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

تمام  کپسول  درون  مبّرد  مادۀ  شارژ  زمان  در  36ـ 
می شود، مراحل بعدی کار را توضیح دهید.

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

جریان  شدت  دستگاه،  شارژ  شدن  کامل  با  37ـ 
کمپرسور نسبت به شروع شارژ چه تغییری می کند؟

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

تبریدی  دستگاه  کمپرسور  نامی  جریان  شدت  38ـ 
1 آمپر است. پس از شارژ، شدت جریان دستگاه به 1/1 آمپر 

رسیده است، تحلیل خود را بیان کنید.
جواب:

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

تا  شارژ  زمان  در  خانگی  یخچال  مکش  لولۀ  39ـ 
کمپرسور برفک زده است.

الف( فشار مکش از حد نرمال کم تر می شود. 
درست                        نادرست 

مبّرد  مادۀ  به  سیستم  و  است  شده  کامل  شارژ  ب( 
بیشتر نیاز ندارد. 

درست                        نادرست 
پ( لولۀ مکش عایق بندی نشده است.

درست                        نادرست 
ت( مادۀ مبّرد بیش از حد شارژ شده است و مقدار 

آن را باید کم کرد.
درست                        نادرست 

ث( ترموستات در وضعیت سردترین حالت قرار دارد.
درست                        نادرست 

40ـ میزان برفک لولۀ مکش یخچال در این کار باید 
تا ………… باشد.

41ـ فشار مکش کمپرسور را در این کار، پس از شارژ 
کامل، بر حسب bar ، psi و kpa ، بنویسید.

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

42ـ پس از اطمینان از شارژ کامل دستگاه، مراحل 
باز کردن شیلنگ های مانیفولد سرویس را توضیح دهید.

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

43ـ دلیل کور کردن لولۀ سرویس (شارژ( کمپرسور 
دستگاه تبرید از دو نقطه را پس از کامل شدن شارژ شرح 

دهید.
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جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

44ـ آیا لولۀ سرویس کمپرسور که دارای شیر شریدر 
است نیاز به کور کردن دارد؟

بلی                             خیر 
45ـ موقعیت شیر سرویس مکش کمپرسور را پس از 

کامل شدن شارژ بیان نمایید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

کور  سرویس  لولۀ  دهانۀ  جوشکارِی  زمان  در  46ـ 
شده،  انبر کور کن نباید از روی لوله باز شود.

درست                        نادرست 

شده  کور  سرویس  لولۀ  جوشکارِی  زمان  در  47ـ 
کمپرسور را باید خاموش کنیم.

درست                        نادرست 

48ـ فشار لولۀ مکش کمپرسور در زمان خاموش بودن 
کمپرسور …………… از زمان کار کمپرسور است.

49ـ روش تست محل جوشکاری شده بر روی لولۀ 
کور کمپرسور را توضیح دهید.

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

50ـ مقدار مادۀ مبّردی را که در این کار به درون سیستم 
تبرید شارژ کردید بر حسب گرم (gr( و اونس (oz( بنویسید.

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

51ـ دلیل برفک زدن کپسول مادۀ مبّرد را در زمان 
شارژ توضیح دهید.

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

52ـ در صورت استفاده از کپسول مبّردی که دارای 
دو شیر است باید از کدام شیر عملیات شارژ را انجام دهیم.

جواب:
……………………………………………

نمودید،  رعایت  کار  این  در  را که  ایمنی  نکات  53ـ 
بیان نمایید.

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

54ـ در زمان اجرای این کار با چه مشکالتی مواجه 
شدید؟

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

55ـ تحقیق:
شارژ،  هنگام  در  یخچال  تعمیرکاران  از  بعضی  الف( 
تزریق  سیستم  درون  به  را  مایع  نوع  یک  از  کمی  مقدار 
نام ماده و سبب اضافه کردن آن به  می کنند. در خصوص 

درون سیستم، تحقیق کنید و نتیجه را بنویسید.
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جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

خانگی  یخچال  به  مبّرد  مایع  شارژ  در خصوص  ب( 
تحقیق کنید و روش کار را بنویسید.

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

پ( روش شارژ مادۀ مبّرد در کارخانجات تولیدکنندۀ 
یخچال را مورد بررسی قرار دهید و نتیجۀ آن را حتی االمکان 

به صورت فیلم و عکس ارائه نمایید.

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
ت( قیمت R-134a ، R-22 ، R-12 ، R-11، روغن

SL100 ،4GS ،3GS را در دو مارک به دست آورید و دلیل 

فنی تفاوت قیمت ها را بررسی کنید.
جواب:

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

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 5

کنترل عملکرد دستگاه تبرید

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

………………………………………

………………………………………

………………………………………

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

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 نام مواد مصرفی در اجرای این کار را در جدول 
زیر بنویسید.

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

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

بندی  درجه   6 تا   1 از  ترموستات  مدرج  صفحۀ  6ـ 
شده است. حداکثر سرما در کدام درجۀ ترموستات به دست 

می آید؟
جواب:

……………………………………………
حداقل  وضعیت  در  ترموستات  درجۀ  که  زمانی  7ـ 
سرما قرار دارد، ترمومتر (دماسنج( در موقع قطع ترموستات 

چه درجۀ حرارتی را نشان می دهد؟

جواب:
……………………………………………

مورد  دستگاه  اواپراتور  در  شده  نصب  دماسنج  8ـ 
آزمایش، دمای وصل شدن ترموستات را چند درجه نشان 

می دهد؟
جواب:

……………………………………………
9ـ درجۀ حرارت خاموش و روشن شدن این دستگاه 
را، زمانی که درجۀ ترموستات در وضعیت حداکثر دما قرار 

دارد، نیز بنویسید.
جواب:

……………………………………………
10ـ نمودار ترموستات را، با توجه به درجۀ حرارت های 
تکمیل  ترموستات،  صفحۀ  درجه بندی  و  آمده  دست  به 

کنید.

اختالف دمای قطع و وصل

وضعیت سلکتور
حداقل سرماحداکثر سرماترموستات

دمای وصل

دمای قطع

دمای وصل

دمای قطع

دما
C
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11ـ درجۀ حرارت قطع و وصل ترموستات را در وضعیت 
حداقل و حداکثر سرما با درجۀ حرارت های تعیین شده توسط 

شرحردیف
حداکثر سرماحداقل سرما

دمای وصلدمای قطعدمای وصلدمای قطع

درجۀ حرارت توسط ترمومتر1

درجۀ حرارت توسط کارخانه2

3
اندازه گیری شده  اختالف درجۀ حرارت 

سازنده توسط  شده  تعیین  مقدار  با 

کارخانۀ سازندۀ ترموستات در جدول زیر بنویسید.

12ـ روش تنظیم اختالف درجۀ حرارت قطع و وصل 
ترموستات را توضیح دهید.

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

13ـ در زمان قطع کردن ترموستات، وضعیت برفک 
سطح اواپراتور و برفک روی لولۀ مکش را بیان کنید.

جواب:
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
14ـ آیا وضعیت برفک اواپراتور و لولۀ مکش دستگاه 

مطلوب است؟

بلی                             خیر 
15ـ آیا شدت جریان کمپرسور دستگاه مورد آزمایش در 
زمان روشن بودن با شدت جریان نامی کمپرسور مطابقت دارد؟

بلی                             خیر 

16ـ در صورت منفی بودن پاسخ به سؤال قبلی، برای 
رفع این ایراد چه کرده اید؟

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

آمپر   1/1 به  کمپرسور  نامی  جریان  شدت  17ـ 
می رسد، در صورتی که شدت جریان کمپرسور در زمان کار 

1 آمپر است.
الف( آیا این اختالف آمپر اهمیت دارد؟

بلی                             خیر 

ب( کم بودن شدت جریان در زمان کار چه تأثیری بر 
عملکرد دستگاه تبرید دارد؟

جواب:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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شدت  و  روشن  آزمایش  مورد  تبرید  دستگاه  18ـ 
جریان آن طبیعی است. حال اگر در یک لحظه برق دستگاه 

قطع و وصل شود، چه اتفاقی می افتد؟
جواب:

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

19ـ در صورتی که بالب ترموستات از محل نصب بر 
روی اواپراتور خارج شده باشد، عملکرد دستگاه تبرید با چه 

مشکلی مواجه می شود؟
جواب:

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

20ـ روش تشخیص روشن ماندن المپ را در زمان 
بسته بودن دِر یخچال شرح دهید.

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

و در جا میوه ای  را در طبقات مختلف  21ـ دماسنج 
یخچال در حال کار قرار دهید و درجۀ حرارت هر قسمت 

را بنویسید.
جواب:

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

22ـ روش تشخیص سالم بودن نوار دور دِر یخچال 
را شرح دهید.
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

چند  باید  آن،  پشت  دیوار  از  یخچال  فاصلۀ  23ـ 
سانتی متر باشد؟

جواب:
……………………………………………

صدای  از  غیر  به  دستگاه  شدن  روشن  با  آیا  24ـ 
کمپرسور، صداهای دیگری از دستگاه به گوش می رسد؟

بلی                             خیر 

25ـ منشأ این صداها را پیدا کنیدو آنها را بنویسید.
جواب:

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

محکم  نظر  از  را  زیر  قسمت های  پیچ های  آیا  26ـ 
بودن کنترل کردید؟

بلی        خیر الف( پایه های کمپرسور 

بلی        خیر ب( بست های کندانسر 

بلی        خیر پ( اواپراتور   

بلی        خیر ت( غالف بالب ترموستات 

بلی        خیر ث( لوله های در  

بلی        خیر ج( قاب محافظ المپ  
بدنۀ  به  مناسب  بست  با  خارجی  اورلود  آیا  27ـ 

کمپرسور چسبیده است؟

بلی                             خیر 
28ـ آیا لولۀ مویین در پشت یخچال به روش مناسبی 
تا در معرض صدمات فیزیکی قرار نگرفته  مهار شده است 

باشد؟

بلی                             خیر 
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29ـ تحقیق:
الف( کارخانه های تولید کنندۀ یخچال ها به چه روشی 

میزان برق مصرفی سالیانۀ یخچال ها را محاسبه می کنند؟
جواب:

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

ب( میزان برق مصرفی دو مدل از دستگاه های زیر را 
که در بازار موجود است، به دست بیاورید و در جدول زیر 

بنویسید.

کارخانۀ سازندهنوع دستگاهردیف
قدرت دستگاه

)kW(

برق مصرفی سالیانه

)کیلو وات ساعت(

یخچال 12 فوت11

یخچال 12 فوت2

فریزر 12 فوت3

فریزر 12 فوت4

یخچال فریزر 21 فوت5

یخچال فریزر 21 فوت6

با هم  انرژی در این دستگاه ها را  پ( تفاوت مصرف 
مقایسه کنید و دالیل آن را بنویسید.

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

کاهش  برای  یخچال  کنندۀ   تولید  کارخانه های  ت( 
در  قبل،  به  نسبت  تولیدی،  دستگاه های  انرژی  مصرف 

دستگاه های خود چه تغییراتی داده اند؟
جواب:

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

1ـ منظور از فوت همان فوت مکعب حجم داخلی یخچال است.
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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


