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جدول بودجه بندی زمان ـ محتوای واحد یادگیری1 

زمان 
دقیقه/
ساعت

كار در كار كالسیروش تدریسابزارمکانموضوع
منزل

روز
اول

كالسبیان بارسرمایی 1/00
كتاب، پوستر، 

انیمیشن و فیلم با 
دیتا پروژكتور

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ 

نمایش فیلم

بحث كالسی، 
ـــكاركالسی

كالسبیان سیكل تبرید2/00
كتاب، پوستر، 

انیمیشن و فیلم با 
دیتا پروژكتور

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ 

نمایش فیلم

بحث كالسی، 
فكر كنید، 
كاركالسی

ـــ

بیان ماده 2/00
كالسسرمازا)مبرد(

كتاب، پوستر، 
انیمیشن و فیلم با 

دیتا پروژكتور

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ 

فیلم

بحث كالسی، 
پژوهشكاركالسی

كالسبیان پمپ گرمایی1/00
كتاب، پوستر، 

انیمیشن و فیلم با 
دیتا پروژكتور

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ

بحث كالسی، 
ـــكار كالسی

بیان انواع 2/00
كالسكولر گازی 

كتاب، پوستر، 
انیمیشن و فیلم با 

دیتا پروژكتور

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ

بحث كالسی، 
ـــكار كالسی

روز
نصب كولر گازی 8/00دوم

دریل، پیچ گوشتی، كارگاهپنجره ای
تراز

انجام نمایش 
عملی توسط 
هنرآموز طبق 
دستورالعمل 

سازنده

كارعملی در 
پژوهشكارگاه

نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای واحد یادگیری 1
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روز 
سوم

2/00
بیان اجزای 
الكتریكی 

كولرپنجره ای
كالس

كتاب، پوستر، 
انیمیشن و فیلم با 

دیتا پروژكتور

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ 

فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی

2
بیان تنظیم 
و راه اندازی 
كولر گازی

كالس
كتاب، پوستر، 

انیمیشن و فیلم با 
دیتا پروژكتور

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ 

فیلم

كار كالسی، 
پژوهشبحث كالسی

3
راه اندازی 
كولرگازی 
پنجره ای

دستورالعمل نصب كارگاه
كارخانه، آوومتر

انجام نمایش عملی 
توسط هنرآموز طبق 
دستورالعمل سازنده

كارعملی در 
ـــكارگاه

1
بیان انواع 
كمپرسور 
كولرگازی 

كالس
كتاب، پوستر، 

انیمیشن و فیلم با 
دیتا پروژكتور

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ 

فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی

روز 
چهارم

4
بیان مدارالكتریكی 
و مشخصات انواع 

كمپرسور
كالس

كتاب، پوستر، 
انیمیشن و فیلم با 

دیتا پروژكتور

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ 

فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی

بررسی جدول 4
كالسعیب یابی

كتاب، پوستر، 
انیمیشن و فیلم با 

دیتا پروژكتور

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ 

فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی

روز 
پنجم

تست مداربرق كولر 7
دستورالعمل كارگاهپنجره ای

كارخانه، آوومتر

انجام نمایش 
عملی توسط 
هنرآموز طبق 
دستورالعمل 

سازنده

كارعملی در 
ـــكارگاه

1

بیان جداسازی 
مدارمكانیكی 
كولرگازی 
پنجره ای

كالس
كتاب، پوستر، 

انیمیشن و فیلم با 
دیتا پروژكتور

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ 

فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی
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روز 
ششم

سرویس دوره ای 2
دستورالعملكارگاهكولرگازی

كارخانه، آوومتر

انجام نمایش 
عملی توسط 
هنرآموز طبق 
دستورالعمل 

سازنده

كارعملی در 
ـــكارگاه

بیان روش اتصال 1
كالسلوله های مسی

كتاب، پوستر، 
انیمیشن و فیلم با 

دیتا پروژكتور

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ 

فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی

خم كاری لوله 3
كارگاهمسی

دستگاه خم كن، 
خط كش، ماژیك، 

لوله بر

انجام نمایش 
عملی توسط 
هنرآموز طبق 
دستورالعمل 

سازنده

كارعملی در 
ـــكارگاه

اتصال فیتینگی 2
كارگاهلوله مسی

آچارتخت، 
خط كش، ماژیك، 

لوله بر

انجام نمایش 
عملی توسط 
هنرآموز طبق 
دستورالعمل 

سازنده

كارعملی در 
ـــكارگاه

روز 
هفتم

2
بیان تكنیك 

جوشكاری اكسی 
استیلن

كالس
كتاب، پوستر، 

انیمیشن و فیلم با 
دیتا پروژكتور

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ 

فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی

اتصال مدارلوله های 4/00
كارگاهمسی 

دستگاه خم كن، 
خط كش، ماژیك، 
لوله بر سرپیك، 
كپسول اكسیژن 

و استیلن، 
میزكار، انبردست، 
لوازم ایمنی كار 

جوشكاری

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

كارعملی در 
ـــكارگاه

تعویض قطعات 2/00
آچارتخت، آچار كارگاهكولر

بوكس، پیچ گوشتی

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

كارعملی در 
ـــكارگاه

روز 
هشتم

تعویض قطعات 4/00
آچارتخت، آچار كارگاهكولر

بوكس، پیچ گوشتی

انجام نمایش 
عملی توسط 

هنرآموز

كارعملی در 
ـــكارگاه

ارزشیابی4/00
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و  می پردازد  پنجره ای  كولرگازی  راه اندازی  و  نصب  مراحل  بررسی  به  فصل  این 
علی رغم آنكه میزان استفاده از آن در سال های اخیر كاهش یافته اما هنوز هم در 

نقاط جنوبی كشور استفاده فراوانی از آن می شود. 
آنچه كه در كتاب بیان گردیده از روی راهنماهای )manual & guide( نمونه از 
كولرهای پنجره ای گرفته شده و نویسنده سعی نموده كه آنچه شركت سازنده در 

دستورالعمل بیان نموده را به زبان ساده برای هنرجو بیان كند.
اتصال  بوده روش های  نیاز  اینكه در بخش تعمیر  به واسطه  بر مطالب فوق  عالوه 
هنرآموزان  كه  شده  پرداخته  آن  به  بخش  این  در  شود  بیان  نیز  مسی  لوله های 

می بایست در برنامه درسی خود، این روش ها را نیز به هنرجویان آموزش دهند.
دراین كتاب سعی شده هنرجو با دیدن تصاویر، خود به جواب مسئله برسد؛ شما 
نیز سعی كنید از همین روش استفاده كنید. بعضی از هنرآموزان سؤال می كنند 
چرا مطالب ناقص بیان می شود در جواب این عزیزان باید گفت كتاب های درسی 
به جواب  باید خود در جهت رسیدن  لذا هنرآموزان  نیستند  آموزشی  منبع  تنها 
این گونه  كتاب  این  نیز  منظور  همین  به  و  كنند  راهنمایی  را  هنرجویان  صحیح 

تألیف گردیده است.
در مورد بحث های كالسی الزم است به نکات زیر دقت فرمایید. 

 زمان كافی برای تمركز و وارد شدن به بحث در اختیار هنرجویان قرار دهید. 
 دقت نمایید تا تمامی هنرجویان در بحث های مطرح شده، شركت نمایند.

 با توجه به اطالعات هنرجو بحث را به پیش برده و از ارائه جواب مستقیم پرهیز 
نمایید. 

انجام شده و توسط یكی  ارائه شده، نتیجه گیری و جمع بندی  از بحث   حتماً 
ازهنرجویان ارائه شود. 

در قسمت های مختلف از آموزش به نمایش فیلم، انیمیشن پوستر و عكس اشاره 
گردیده است كه ممكن است این فیلم ها را در اختیار نداشته باشید. با توجه به 
قالب یك  لذا در  قابل دسترسی است  اینترنت  از طریق  فیلم ها  این  اكثر  اینكه 
فعالیت می توانید از هنرجویان بخواهید آن را تهیه كرده و به كالس ارائه دهند. در 
نظر داشته باشید كه هدف ارائه فیلم را عنوان نموده و بعد از نمایش فیلم جواب 
سؤاالت مربوط به آن موضوع را از هنرجو بخواهید. هنرجویان را به استفاده از 
كاتالوگ، سایت و نرم افزارهای مرتبط سوق دهید و در كالس چند مورد را بررسی 

كنید.
این فصل با هدف بیان نصب، راه اندازی و تعمیر دستگاه كولرگازی پنجره ای 
تألیف گردیده، لذا بهتر است در آموزش مطالب نیز این هدف را دنبال نمایید؛ 

 استفاده ازفیلم
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موقعیت  متوجه  است كه هنرجویان  این  آمده  زیر  در  بحث كالسی كه  از  هدف 
بشوند و هركسی برای حدسی كه می زند دلیل خود را بیاورد؛ بنابراین هر هنرجو 
ممكن است یك پاسخ با دلیل خود به این سؤال بدهد و نباید دالیل یكسان باشد.

در بحث كالسی در هریك از موقعیت ها اتالف گرما به صورت زیر خواهد بود:

اتالف گرماییموقعیت

كم ][ متوسط ]√[ زیاد ][در 

كم ][ متوسط ][ زیاد ]√[پنجره

كم ][ متوسط ]√[ زیاد ][دیوار شمالی

كم ]√[ متوسط ][ زیاد ][دیوار جنوبی

كم ]√[ متوسط ][ زیاد ][دیوار شرقی

كم ][ متوسط ]√[ زیاد ][دیوار غربی

كم ][ متوسط ][ زیاد ]√[سقف

كم ][ متوسط ]√[ زیاد ][كف

به همین منظور بهتر است چون هنرجو هیچ گونه اطالعاتی در ارتباط با سیكل 
ندارد بیان آن را به بخش تعمیر موكول نمایید و در ابتدا شیوه نصب و راه اندازی 
را بیان كنید و در ادامه كه به بخش تعمیر ورود می نمایید مطالب مربوط به 
شده  آورده  كتاب  صفحه بندی  طبق  مراحل  زیر  )در  نمایید  عنوان  را  سیكل 

است(.
پرداخته  سرمایشی  بار  با  ارتباط  در  توضیحاتی  به  ابتدا  كتاب  اول  بخش  در 
می شود. برای فهم بهتر این موضوع می توانید آزمایش های ساده ای در كالس 
انجام دهید؛ مثالً دو ظرف آب یكی با دمای پایین و دیگری با دمای محیط 
كه اگر آنها را درون یكدیگر قرار دهید پس از مدتی هم دما می شوند و علت را 
بخواهید هنرجویان بیان كنند. طبیعی است دالیل مختلفی بیان خواهند نمود 

و در نهایت شما از بین موارد، دلیل اصلی را توضیح خواهید داد.
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درشكل باال حالت های مبرد در نقاط مختلف به صورت زیر می باشد:
در این بخش هنرآموزان یك نمونه سیكل تبرید كه دما و فشار روی آن نمایش 
حدس  با  و  دهند  ارائه  نیز  را  پودمان3(  تخصصی  فنی  )دانش  است  شده  داده 

هنرجویان مقایسه كنند.

شماره
فشار مبرددمای مبردحالت مبرد

پایینباالپایینباالگازمایع

1ـ2

2ـ3

3ـ4

4ـ  5

5  ـ1
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از جمله مثال هایی كه می توانید برای بحث تراكم و ارتباط بین فشار و دما بزنید و 
برای هنرجو ملموس باشد تلمبه دوچرخه است كه بر اثر عمل متراكم كردن هوا 
باعث افزایش دما و فشار در قسمت خروجی سیلندر می شود. این عمل را می توانید 

در كالس به نمایش بگذارید تا هنرجویان خود به این امر پی ببرند.

مبرد یا ماده سرمازا چیست و نحوه كاركرد آن چگونه است؟
اتاق به خارج آن محیط، احتیاج به  یا  از داخل یك محفظه  انتقال حرارت  برای 
عمل  استاندارد،  مكانیكی  سرد كننده  سیستم  یك  در  است.  مبرد  یا  واسطه  یك 
گرفتن گرما با تبخیر مایعی در دستگاه تبخیر )Evaporator( و پس دادن گرما 
در دستگاه چگالنده )Condenser( صورت می گیرد و این امر باعث تغییر حالت 
ماده سرمازا از بخار به مایع می گردد. مایعاتی كه بتوانند به سهولت از مایع به بخار 
و بالعكس تبدیل شوند به عنوان واسطه انتقال گرما به كار برده می شود، زیرا این 
تغییر حالت باعث تغییر گرما نیز می گردد. برخی از این مواد سرمازا از مواد دیگر 
مناسب تر هستند. در اصل ماده سرمازا به علت نقطه جوش پایین وقتی از طریق 
لوله ها به محیط گرم می رسد از مایع به گاز تبدیل شده است و برای انجام این 
كار نیاز دارد كه گرمای محیط را جذب كند؛ پس گرمای محیط را می گیرد به گاز 
تبدیل می شود و از طریق كمپرسور مكش شده توسط كندانسور به مایع تبدیل 
می شود و باز هم به محیط برگشت داده می شود و این سیكل همچنان ادامه دارد.

خصوصیات مواد سرمازا:
سیالی كه به عنوان ماده سرمازا مورد استفاده قرار می گیرد باید دارای مشخصات زیر باشد:

1 سمی نباشد.
2 قابل انفجار نباشد.

3 اكسید كننده نباشد.
4 قابل اشتعال نباشد.

5 در صورت نشت به سهولت قابل تشخیص باشد
6 محل نشت آن قابل تعیین باشد.

7 نقطه جوش آن پایین باشد.
8 از نوع گازهای پایدار باشد.

9 قسمت هایی كه در داخل مایع حركت می كند به سهولت قابل روغن كاری باشند.
10 در صورت نشت، مواد غذایی را آلوده نكند.

11 گرمای نهان تبخیر آن زیاد باشد.
12 جابه جایی نسبی آن برای ایجاد مقدار معینی برودت كم باشد.

13 دارای كمترین اختالف، بین فشار تبخیر و تقطیر باشد.
14 ماده سرمازا نباید خورنده باشد )ایجاد زنگ زدگی كند( تا ساختن تمام قطعات 

سیستم از فلزات معمولی با عمر خدمتی طوالنی تر عملی گردد.
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موادسرمازا از لحاظ درجه ایمنی به چندگروه دسته بندی می شود:
A1 درجه سمی پایین و غیر قابل اشتعال

A2 درجه سمی پایین و قابلیت اشتعال كم
A3 درجه سمی پایین و قابلیت اشتعال باال

B1 درجه سمی باال و غیر قابل اشتعال
B2 درجه سمی باال و قابلیت اشتعال كم
B3 درجه سمی باال و قابلیت اشتعال باال

شناسایی مواد سرمازا به وسیله شماره گذاری:
این مواد  تبرید، شماره گذاری  روش جدید مشخص كردن مواد سرمازا در صنایع 
است. پیش حرف R كه مخفف كلمه REFRIGERANT به معنای سرمازا است 
نوشته می شود؛ مثالً 12ـ  R، 22ـ  134A ،Rـ  410A ، Rـ  R روش مشخص نمودن 
شماره ای، توسط انجمن مهندسین تهویه، تبرید و حرارت مركزی آمریكا متداول 

شده است.
بررسی انواع مبرد كه بیشتر در كولر گازی استفاده می شود:

ـ  R یك ماده سرمازای مصنوعی  22 :)CHCLF2( منوكلرودی فلورو متان R  ـ 22
مورد  نیز  خانگی  یخچال های  و  صنعتی  مطبوع  تهویه  دستگاه های  در  و  است 
ـ  R به طور معمول در كمپرسورهای پیستونی به كار  استفاده قرار گرفته است. 22

گرفته می شود. 
ـ  R ماده ای پایدار، غیر سمی، بدون اثـر اكسید كنندگی و غیـر قابل اشتعال بـا  22

نقطه جوش C° 40/8- از گروه ایمنی A1 است. 
ـ  R به جذب آب، تعداد بیشتری رطوبت گیر برای خشك  به علت تمایل شدیدتر 22
ـ  R تا دمای 8/8- درجه سلسیوس در روغن حل می شود  كردن آن الزم است. 22
و پس از آن روغن شروع به جدا شدن نموده و چون از مایع سبك تر است در سطح 
آن جمع می شود. وجود نشت را می توان به وسیلۀ نشت یاب الكترونیكی و یا مشعل 

هاالید تعیین كرد.
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چرا كه  شده،  گرفته  نظر  در   R22 گاز  جایگزینی  برای   R410A گاز   :R410A
گاز R22 بر اساس توافقنامه مونترال از چرخه تولید حذف خواهد شد. گاز فریون 
و   R  32ـ )CH2F2( گـاز  دو  تـركیب  از  كه  است  تـركیبی  گاز  یك   R410A
البته هردوی  )CHF2CF3( 125ـ  R به نسبت 50% از هركدام تشكیل شده كه 
این گازها به صورت یك مبرد مجزا به بازار نیز معرفی گشته اند. نقطه جوش این 

مبرد C° 52- و از گروه ایمنی A1 می باشد.

پمپ گرمایی 
در این بخش به اصول كار پمپ گرمایی پرداخته می شود. برای فهم بیشتر هنرجویان 
بهتر است از تصاویر روی دیتا پروژكتور استفاده كنید تا توجه همه هنرجویان به 
پاورپوینت متحرك سازی كنید و  باشد. اگر می توانید توسط نرم افزار ساده  یك جا 
مسیر عبور مبرد را در این دو مدار به هنرجویان نمایش دهید. همین كار را می توانید 
در قالب كار كالسی به هنرجو بدهید تا آماده نموده و هفته بعد به كالس ارائه دهد.

تابستان مبرد  ـ همان طور كه در تصاویر پمپ گرمایی مشخص است، در حالت 
هدایت  كندانسور  به سمت  آنجا  از  و  شده  برقی  شیر  وارد  كمپرسور  از  خروجی 
می شود تا با عبور از آن، گرمای مبرد به خارج منتقل شده و پس از عبور از لوله 

مویی قابلیت فرایند گرماگیری در محیط داخل را ایجاد كند.
ـ در حالت زمستان مبرد خروجی از كمپرسور وارد شیر برقی شده و از آنجا به 
سمت اواپراتور هدایت می شود. تا با عبور از آن، گرمای مبرد به داخل منتقل شده 

و محیط مورد نظر را گرم سازد.

حالت  در  كولر گازی  گرمایی  پمپ  سیستم  1ـ  شکل 
زمستانی

شکل 2ـ سیستم پمپ گرمایی كولر گازی در حالت 
تابستانی

A

A
1

2

B C D

A
1

2

B C

Indoor Coil
Inside your House
Condenser

Hot
Air

Metering Devise
Expasion Valve

Cold Air

Outdoor Coil
Outside your house
evaporator

Return Port

Discharge Port
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فصل اول: نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

فضای نصب كولرپنجره ای
در ساختمان بهترین محل برای توزیع مناسب هوا در كل فضا باید انتخاب گردد. 
اواپراتور آن در  به صورتی كه بتوان دستگاه را به گونه ای مستقر نمود كه قسمت 
یك  یا  پنجره  می تواند  محل  این  باشد.  بیرون  در  كندانسور  و  ساختمان  داخل 
دیوار خارجی باشد. لذا در فضاهایی كه دیوار خارجی ندارند نصب این نوع كولر 
مقدور نمی باشد. همچنین در نصب این نوع كولرها حتماً دقت شود كه آب درین 
می بایست چگونه تخلیه گردد. قرار دادن خروجی درین در معابر و مسیر تردد مردم 

كار شایسته ای نیست.

روش نصب
در این بخش روش نصب یك مدل كولر پنجره ای آورده شده است كه ممكن است 
با نمونه كارگاه شما متفاوت باشد. و یا در صفحات 13 و 14 كتاب فواصل نصب دو 
نمونه متفاوت داده شده كه در راهنمای نصب همان بِرند ذكر شده لذا همان طور كه در 
ابتدای بحث گفته شد مالك دفترچه راهنمای نصب همان دستگاه می باشد، لذا باید 
هنرجویان را به مطالعه راهنمای نصب مدل كارگاهی خودتان هدایت كنید و همان 
نمونه را برای نصب آماده كرد. الزم به ذكر است كه در اكثر مدل های بررسی شده 
شیوه كار بسیار نزدیك به هم است ولی در برخی مدل ها تفاوت های جزئی وجود دارد. 

آماده سازی دستگاه قبل از نصب

روش نصب
در این بخش از كاتولوگ یكی از شركت ها، نمونه آماده سازی دستگاه قبل از نصب 
و راه اندازی آورده شده است شما می توانید با توجه به نمونه موجود كارگاهی از 

سایت كارخانه سازنده همان مدل را مورد بررسی قرار دهید.
مراحل بازبینی قطعات دستگاه برای عملكرد صحیح با توجه به تصاویر صفحه 18 

كتاب به قرار زیر خواهد بود:
1ـ جداسازی پنل و فیلتر هوا

قسمت ورودی را به باال كشیده و آن را جدا نمایید )شكل 1(.
كاور فیلتر هوا را باز كنید )شكل2(.

توجه همچنین كولرهای آنالوگ برای دسترسی بهتر به اجزای كنترلر آن بهتر است 
در ارتفاع پیشنهادی نصب شوند. نصب این كولرها در ارتفاع باال مثالً نزدیك به 

سقف در عملكرد آن نیز تأثیرگذار است.
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2ـ جداسازی فریم
پیچ های فریم را باز كنید )شكل 3(.

گوشۀ چپ فریم را گرفته و آن را جدا نمایید )شكل 4(.

3ـ جاگذاری دستگاه
برای مدل های كمتر از 12 هزار ابتدا پیچ های ثابت براكت نگهدارندۀ شاسی را باز 

نمایید )شكل 5(.
برای مدل های 12 هزار فقط دو پیچ روبه رویی و پیچ های كناری را باز نمایید.

به آرامی دستگاه را گرفته و آن را از قاب در بیاورید )شكل6(.
حاصل  اطمینان  آن  مكانیكی  اتصاالت  از  و  نمایید  باز  را  كمپرسور  محافظ های 

نمایید )شكل 7(.
دستگاه را به درون قاب هدایت كنید. شاسی را به درون قاب منتقل كنید )شكل 8(.

4ـ جاگذاری فریم
فریم را بدون آنكه به سنسور دمایی برخورد كند، جا بزنید )شكل 9(.

5  ـ جاگذاری فیلتر هوا و پنل
فیلتر هوا و سپس پنل را در جای خود جا زده و با شنیدن صدای جا خوردن از 

اتصال آن مطمئن شوید )شكل 10(.

هدف از ارزشیابی های تكوینی كسب نمره شایستگی است در ارتباط با همان توجه
كار و این نمره نمی تواند مالك ارزشیابی پایانی آن پودمان قرار بگیرد. بدیهی 
است در پایان پودمان یك نمره ارزشیابی از شایستگی كل پودمان باید توسط 
شما داده شود. لذا این نمرات ارزشیابی كه در هر مرحله كاری داده می شود 

می تواند مالك شما برای ارزشیابی مستمر از هنرجو نیز قرار گیرد.
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فصل اول: نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

ارزشیابی تکوینی بازبینی قطعات كولر

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2 نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3 نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت  آماده سازی 1

1ـ خارج كردن دستگاه از جعبه 

بازبینی قطعات 2

2ـ بازكردن كاور فیلتر 

3ـ باز كردن فریم

4ـ خارج كردن دستگاه از شاسی

5  ـ باز كردن محافظ كمپرسور

6  ـ قراردادن دستگاه داخل شاسی

7ـ نصب فیلتر و پنل

جمع نمره

رعایت ایمنی، استفاده از لباس كار و 
كفش ایمنی

رعایت ایمنی 
شخصی و كارگاهی 3

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در 
انجام كار 4

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
از  پس  كار  محیط  نمودن  تمیز  2ـ 

خاتمه كار

رعایت نكات 
زیست محیطی در 

محیط كار
5

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در 
محیط كار 6

جمع نمره
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ارزشیابی تکوینی نصب كولرگازی پنجره ای

نمره 
كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3 نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت 
آماده سازی 1

2ـ انتخاب تجهیزات

1ـ انتخاب محل مناسب نصب

نصب تكیه گاه 2ـ انتخاب تكیه گاه مناسب2

3ـ نصب تكیه گاه به صورت تراز

1ـ استقرار كولر

نصب كولر 3

2ـ نصب اتصال درین

3ـ كنترل شیب دستگاه

4ـ نصب كنترل پنل

ولتاژ  با  ساختمان  ولتاژ  ـ كنترل    5
دستگاه

جمع نمره

رعایت ایمنی، استفاده از لباس كار و 
كفش ایمنی

و  شخصی  ایمنی  رعایت 
كارگاهی 4

زمان بندی شروع و پایان كار انجام  در  سرعت  و  دقت 
كار 5

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
از  پس  كار  محیط  نمودن  ـ   تمیز  2

خاتمه كار

رعایت نكات زیست محیطی 
در محیط كار 6

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در محیط 
كار 7

جمع نمره
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فصل اول: نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

تنظیم و راه اندازی دستگاه

از جمله مواردی كه یك نصاب باید به آن توجه داشته باشد آموزش مشتری است، به 
این معنا كه باید شیوه استفاده از دستگاه را به صورت كامل و صحیح به مشتری آموزش 
دهد، به خصوص در بحث گارانتی كه از دغدغه های مشتریان است باید این مسئله 
به صورت شفاف به مشتری منتقل شود. بعضی ها فكر می كنند راه اندازی دستگاه هایی 
نظیر یخچال، جاروبرقی، كولر و... نیاز به یك تكنسین متخصص ندارد و هر فردی 
با هر تخصصی می تواند راه اندازی این گونه دستگاه ها را انجام دهد؛ ما می خواهیم در 
این بخش ضرورت این مسئله را حداقل برای هنرجویان روشن نماییم، لذا پیشنهاد 
می شود چند نمونه كنترل دستگاه در كارگاه در اختیار هنرجویان قرار گیرد و شیوه 
كار با هر یك بررسی شود. می توانید برای این منظور حتی از هنرجویان بخواهید در 
مقابل یك مشتری فرضی هر یك شیوه بیان خود را تست كنند تا تمرینی باشد برای 

آینده شغلی و كاری آنها. در كتاب یك نمونه از كنترل ها آورده شده است.

ـ دكمه روشن /خاموش:
این دكمه كولر را در حالت و تنظیماتی كه در آخرین بار خاموش كرده اید روشن 

ویا آن را خاموش می كند.
:)Mode( یا )Operation Mode Selection( ـ دكمه انتخاب حالت كاری دستگاه

روی  دكمه  اصلی ترین  این  كه  گفت  می توان 
دارای  كه  است  كولر گازی  كنترل  ریموت 
آن  دادن  فشار  بار  هر  با  و  می باشد  حالت   4
یا  نشانه  و  كرد  عوض  را  كولر  حالت  می توان 
نوع  به  بسته  حالت   4 این  از  یك  هر  تصویر 
كولر یا روی ریموت كنترل كولر گازی یا روی 
صفحه نمایش پنل داخلی نمایش داده می شود.

Fan: با فعال بودن این گزینه موتور كولر یا كندانسور خاموش می شود و فقط فن 
داخلی مشغول به كار می باشد.

COOl: در فصل تابستان با فعال كردن آن كولر در حالت سرمایش راه اندازی می شود.
گرمایش  حالت  در  دستگاه  گزینه  این  كردن  فعال  با  پمپ ها  درهیت   :HEAT

راه اندازی می شود.
AUTO: كولر در حالت اتوماتیك قرار خواهد گرفت و با تعیین دمای كولر به صورت 
اتوماتیك همیشه دمای كولر گازی را در دمای دلخواه شما قرار می دهد. این گزینه 
مختص استفاده در زمانی است كه شما برای مدت طوالنی در آنجا حضور ندارید. 

توصیه می شود از این گزینه در هر شرایطی استفاده نشود.

DRY
FAN
HEAT

COOL
AUTO
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DRY: این گزینه كولر شما را در حالت خشك و رطوبت گیر قرار می دهد، یعنی با 
فعال شدن این حالت مقدار خیلی بیشتری از رطوبت هوا را نسبت به حالت عادی 

از محیط دریافت می كند.
كه  است  مناطقی  یا  مرطوب  معتدل  مناطق  مخصوص  بیشتر  گزینه  این  كارایی 

دارای رطوبت بیشتری می باشد.

 با فعال شدن این گزینه فن داخلی كولر در كندترین حالت كار می كند.توجه

توجه به این مسئله بسیار مهم است كه اگر سیم كشی ساختمان برای دستگاه های نکته
پر مصرفی چون كولرگازی طراحی نشده است، باید مشتری را مطلع كرد تا قبل از 

استفاده، ابتدا سیم كشی ساختمان را تقویت نماید.

1ـ با توجه به جریان مورد نیاز سیستم از كابل های 1/5 یا 2/5 میلی متر استفاده نکته
می شود. كابل ورودی سه رشته )فاز و نول و ارت( می باشد.

2ـ برای برق ورودی به یك فیوز تأخیری با جریان بیش از جریان نامی دستگاه 
نیاز است تا به هر دلیلی، اگرجریانی بیش از حد مجاز عبور كند یا اتصال كوتاه 

اتفاق بیفتد، فیوز برق ورودی را قطع نماید.

 :)Temp( یا )Room Temperature Setting( ـ دكمه تنظیم دمای اتاق
این دكمه برای زیاد و كم كردن درجه هوا به كار می رود كه معموالً توصیه می شود 
دما روی 22 تا 25 درجه سلسیوس تنظیم شود زیرا این دمای تعادل بدن انسان 

است و در این دما نه بدن شما عرق می كند، نه سرد می شود.

:)Indoor Fan Speed Selector( ـ دكمه انتخاب سرعت فن
برای انتخاب چهار نوع سرعت: كم، متوسط، زیاد و نامنظم )كوهستانی( به كار می رود. 
در برخی از فعالیت های كتاب اشاره به فیلم گردیده است، این فیلم ها را 
می توانید از فضای مجازی دانلود كرده و در اختیار هنرجویان قرار دهید یا 

به عنوان یك پروژه از هنرجو بخواهید به كالس ارائه دهد.
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فصل اول: نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

ارزشیابی تکوینی راه اندازی كولرگازی پنجره ای

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت  آماده سازی 1

1ـ كنترل ولتاژ ساختمان

راه اندازی 2

2ـ كنترل سیم كشی ساختمان

3ـ اتصال دوشاخه دستگاه 

یا  )آنالوگ  دستگاه  كردن  روشن  4ـ 
دیجیتال(

5  ـ كنترل آمپر

6  ـ كنترل ارتعاش

جمع نمره

رعایت ایمنی، استفاده از لباس كار و 
كفش ایمنی

رعایت ایمنی شخصی 
و كارگاهی 3

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در 
انجام كار 4

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
2ـ تمیز نمودن محیط كار پس از خاتمه 

كار

رعایت نكات 
زیست محیطی در محیط 

كار
5

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در 
محیط كار 6

جمع نمره
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تعمیرات

همان طور كه در ابتدای راهنما نیز بیان گردید بهتر است مطالب مربوط به سیكل 
تبرید و همچنین قطعات دستگاه به این بخش منتقل گردد و پس از بیان آن به 
بخش تعمیر ورود نمایید. دراین بخش می خواهیم هنرجو را با اجزای قابل تعمیر 
یا تعویض سیستم آشنا كنیم همان طور كه می دانید كمپرسورهای بسته غیرقابل 
تعمیر هستند، لذا دراین بخش از بیان اجزای داخلی كمپرسور صرف نظرگردید. برای 
آشنایی هنرجویان با اجزای خارجی كمپرسور بهتر است نمونه هایی از كمپرسور 
را در اختیار هنرجویان قرار دهید و از آنها بخواهید اجزای آن را نام گذاری نمایند؛ 

برای این منظور از برچسب استفاده كنید.
مدار سیم كشی ای كه در كتاب آمده نمونه ای از مدار یك دستگاه كولرگازی می باشد، 
هدف از ارائه این نقشه تقویت نقشه خوانی مدارات الكتریكی و شناخت عالئم استاندارد 
می باشد. برای بررسی بهتر می توانید از نقشه كولری كه در كارگاه در اختیار دارید 
استفاده نمایید و سپس مسیر سیم كشی دستگاه را از روی نمونه واقعی كنترل كنید. 

این كار به تقویت قدرت تجزیه و تحلیل هنرجو كمك خواهد كرد.

BLUE
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BLUE

BLUE(WHITE)

BLUE

BLUE

RED
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RED
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0

3 2 1 4 4
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L

_

_

_

L

N
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C

(C)

(S)
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BLACK

1

BLACK

BLACK

نقشۀ مدار برق یك نمونه كولر گازی
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فصل اول: نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

اجزایی چون برد الكترونیكی و یا ترموستات دیجیتال از اجزایی به شمار می روند كه 
معموالً تعمیر نمی شوند، هرچند كه امكان تعویض قطعات الكترونیكی امكان پذیر 

است اما از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
اورلود در سیستم كمپرسور نقش محافظتی دارد به طوری كه اگر جریان عبوری 
از آن )جریان مصرفی كمپرسور( از حد مشخصی باالتر برود یا بدنه كمپرسور داغ 
شود، مقاومت داخلی آن )هیتر( گرم شده و باعث قطع بی متال اورلود می گردد و 
برای حفاظت كمپرسور جریان برق دستگاه را قطع خواهد نمود. اورلود این قطعه در 
دو نوع داخل سیم پیچ و خارج سیم پیچ طراحی و ساخته می شود و بسته به ظرفیت 

كمپرسور از اورلودهای خارجی یا داخلی در مدار راه اندازی آن استفاده می گردد.

در كولرهای امروزی بیشتر از اورلود داخلی استفاده می شود روش تست این اورلودها 
بسیار ساده است و توسط یك آوومتر می توانید مقاومت نقاط 1و2 را اندازه بگیرید در 
صورت داشتن اُهم اتصال بی متال برقرار است حال اگر كمی به بی متال گرما دهید 

باید اتصال 1 و 2 قطع شود كه دلیل بر سالم بودن آن است..

تحلیل شماره سریال و مدل كمپرسور
مشخصاتی  برچسب  فاز،  تك  یا  سه  از  اعم  گازی  كولرهای  كمپرسورهای  روی 
وجود دارد كه حاوی اطالعاتی است. این اطالعات می تواند در زمینه انتخاب و یا 
تعویض كمپرسور كمك شایانی به سرویس كار نماید. هر كمپرسور تولید شده در 
هر كمپانی ای دارای یك مدل و سریال است كه با یكسری از اعداد و حروف روی 
كمپرسور نشان داده می شود. هر شركت، استاندارد مختص به خود در كدگذاری را 
دارد، فقط از روی مدل هر كمپرسور می توان به اطالعات دقیقی دست پیدا كرد. 
هر كمپرسور دارای دیتا شیت )صفحه اطالعات( منحصر به خود است. فقط كافی 
است مدل مربوطه را در نوار جست وجوی گوگل وارد كنید تا صفحات مربوط به 
گاز  انرژی،  مصرف  نامی،  ظرفیت  اطالعاتی چون  دیتا شیت  این  در  شود.  باز  آن 
مورد استفاده، نوع روغن و مقدار آن، تك یا سه فاز بودن و... مشخص شده است.            

بازبسته

11 22
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در مدل فوق حروف و اعدادی وجود دارد كه معرف مشخصات كمپرسور است؛ به 
عنوان مثال عدد 0500 معرف توان و قدرت كمپرسور است كه معادل 5 اسب 
بخار است. یا حرف E معرف سه فاز بودن كمپرسور و حرف L معرف سه فاز و 
فركانس كاری 50 هرتز می باشد. حرف W به این معنی است كه كمپرسور توسط 
سنسورها و ماژول های مخصوصی محافظت می شود. تمام این اطالعات همان طور 

كه در تصویر مشخص است به صورت انگلیسی توضیح داده شده است. 
یا در مدل صفحه بعد:

یك كمپرسور با مارك ال جی مشخص است. در این مدل به عنوان مثال حرف 
L مشخص كننده نوع گاز است )R134(. یا حرف E معرف ولتاژ و فركانس كاری 

كمپرسور است.

به عنوان مثال مدل كمپرسور زیر:



21

فصل اول: نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

راه های تست كمپرسور كولر گازی

برای  دارد  وجود  كردن  تست  برای  مرحله  سه  قسمت  این  در  سیم پیچ:  تست 
اطمینان حتماً قبل از انجام مراحل تست، فیوز اصلی را قطع كرده و از قطع جریان 

برق مطمئن شوید.
1 درپوش ترمینال كمپرسور را برمی داریم و از روغنی نبودن سوكت های كمپرسور 
مطمئن می شویم، زیرا روغنی شدن این سوكت ها مانع برقراری اتصال ترمینال و 

سوكت می شود. 
2 مرحله بعد تست سیم پیچ است. توسط یك آوومتر اهم كانكتورهای كمپرسور 
)S,R,C( را دوبه دو باهم چك می كنیم. در این حالت تمام كانكتورها باید اصطالحاً 
این حالت مطمئناً  را نشان دهند. در  راه داده و مقدار مقاومت مشخصی  به هم 
سیم پیچ سالم است. اگر مقدار اهمی نمایش داده نشد این احتمال وجود دارد كه 

اورلود داخل سیم پیچ عمل كرده باشد.
نباید  اتصال بدنه است. در تمام كمپرسورها به هیچ عنوان  3 مرحله سوم تست 

كانكتورهای كمپرسور به بدنه راه دهد.
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تست كمپرسور )Hammering(: تست صدا برای اطمینان از سالمت كاركرد سیم پیچ 
ابتدا كابل استارت )start( را پیدا كرده و  و روتور انجام می شود. به همین منظور 
سوكت آن را از ترمینال كمپرسور جدا كنید وكمپرسور را به وسیله برق مستقیم و یا 

با راه اندازی كولر روشن كنید.
 اگر كمپرسور به هیچ عنوان راه اندازی نشد مطمئناً كمپرسور سوخته و راهی جز 

تعویض كمپرسور باقی نخواهد ماند.
 ولی در حالتی كه كمپرسور با صدای غیرطبیعی كار كرد یا كالً قفل شد و جریان 
باالیی كشید، نشان دهنده خرابی روتور است و باز هم كمپرسور دیگر قابل استفاده 

نبوده و نیاز به تعویض دارد.
 در صورتی كه كمپرسور روشن شود ولی فشار خط رانش پایین باشد این احتمال 

وجود دارد كه سوپاپ ها ایراد داشته و باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

 حتماً در قسمت تست بدنه مطمئن شوید كه قسمتی از بدنه كمپرسور كه سیم توجه
اهم متر را برای تست به آن وصل می كنید رنگ شده یا كثیف نباشد زیرا رنگ و 

كثیفی مانع اتصال سیم آوومتر به بدنه و تست صحیح است.
همیشه سالم بودن سیم پیچ داخلی كمپرسور نشان دهنده سالم بودن كمپرسور 
نیست؛ در بسیاری از مواقع سیم پیچ كمپرسور سالم است ولی مشكالت دیگری 

دارد كه باعث عدم كاركرد یا كاركرد ضعیف آن می شود.

دقت كنید كه هیچ گاه این تست بیشتر از 3 ثانیه طول نكشد، زیرا زمان زیاد نکته
این تست بسیار خطرناك است. این روش تست یك روش تست سریع برای 

عیب یابی است و بهتر است از روش های ایمن دیگر استفاده شود.
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فصل اول: نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

ارزشیابی تکوینی تست مدار برق كولرگازی پنجره ای

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت  آماده سازی 1

1ـ خارج كردن دستگاه از برق 

تست كمپرسور 2ـ كنترل اتصال بدنه2

3ـ كنترل مدارالكتریكی و سیم پیچ

1ـ كنترل اتصال بدنه
تست الكتروموتورفن 3

2ـ كنترل سیم پیچ 

1ـ جداسازی اورلود
تست اورلود 4

2ـ تست سالم بودن

1ـ جداسازی سیم های برق
تست ترموستات 5

2ـ تست سالم بودن برابر دستورالعمل

1ـ جداسازی خازن
تست خازن 6

2ـ تست سالم بودن خازن

1ـ تست سالم بودن
2ـ تعویض كنترل پنل تست كنترل پنل 7

جمع نمره

و  كار  لباس  استفاده  ایمنی،  رعایت 
كفش ایمنی

رعایت ایمنی شخصی و 
كارگاهی 8

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در انجام 
كار 9

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
از  پس  كار  محیط  نمودن  تمیز  2ـ 

خاتمه كار

رعایت نكات زیست محیطی 
در محیط كار 10

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در محیط 
كار 11

جمع نمره
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ارزشیابی تکوینی سرویس دوره ای كولرگازی پنجره ای

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت  آماده سازی 1

1ـ خارج كردن دستگاه از برق 

شست وشوی فیلتر 2
2ـ جداسازی پنل

3ـ جداسازی و شست وشوی فیلتر

4ـ نصب فیلتر و پنل

1ـ بازكردن نگهدارنده دستگاه

تمیزكردن كابینت 3
2ـ خارج كردن دستگاه از كابینت

3ـ تمیز كردن داخل كابینت با فرچه

4ـ شست وشو با آب گرم

جمع نمره

و  كار  لباس  استفاده  ایمنی،  رعایت 
كفش ایمنی

شخصی  ایمنی  رعایت 
و كارگاهی 4

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در انجام 
كار 5

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
2ـ تمیز نمودن محیط كار پس از خاتمه 

كار

رعایت نكات 
زیست محیطی در محیط 

كار
6

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در 
محیط كار 7

جمع نمره
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فصل اول: نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

انواع روش اتصال لوله مسی

امروزه  می شود.  آشنا  مسی  لوله  اتصال  روش های  انواع  با  هنرجو  بخش  این  در 
برای اتصال لوله مسی از پنج روش متداول استفاده می شود، اما در بحث تبرید 
متداول ترین روش اتصال الله ای و لحیمی می باشد كه در این كتاب به همین دو 
روش اكتفا شده است. اگر هنرجویان عالقه مند به دانستن اطالعات بیشتر بودند از 

منابع آخر كتاب برای كار تحقیق استفاده كنند.
در بخش تجهیزات مورد نیاز، از كپسول استیلن نام برده شده؛ الزم به ذكر است كه 
استفاده از استیلن در این بخش الزام نیست زیرا در روش لحیمی موئینگی می توان 

از كپسول های پروپان و گازهای دیگر نیز استفاده كرد.
برای آشنایی هنرجویان با این تجهیزات آنها را در كالس كارگاه روی میز قرار داده و 
نام هریك را از هنرجویان پرسش كنید. در این بخش اشكالی ندارد هنرجو كتاب باز 
كند، بگذارید از روی مطالب كتاب جواب را پیدا كند، این كار حس اعتماد به نفس او 
را افزایش می دهد و در ادامه خواهید دید بدون آنكه كتاب را ورق بزند سعی می كند 

پاسخ صحیح را بدهد.
در انواع اتصال لوله های مسی به اتصال با حلقه اشاره شد تصاویر زیر اتصال درست 

و نادرست آن را نشان می دهد می توانید در كالس از این تصاویر استفاده كنید.

برای آنكه خم كاری لوله های مسی بدون مشكل انجام شود باید حداقل شعاع خم 
را بدانید،در جدول زیر حداقل طول خم برای قطرهای متفاوت آمده است.
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نكته دیگری كه در خم كاری باید به آن توجه كنید این است كه حداكثر 3 درجه 
خالصی برای آن در نظر بگیرید.
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فصل اول: نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

ارزشیابی تکوینی خم كاری لوله مسی

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت 
آماده سازی 1

2ـ انتخاب تجهیزات

1ـ برش لوله بر اساس نقشه
برش 2

2ـ برقو كردن دو سر لوله

1ـ عالمت زنی محل خم ها
خم كاری 3

2ـ خم كاری با فنر و دستگاه خم كن

جمع نمره

رعایت ایمنی، استفاده از لباس كار و 
كفش ایمنی

رعایت ایمنی شخصی 
و كارگاهی 4

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در 
انجام كار 5

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
2ـ تمیز نمودن محیط كار پس از خاتمه 

كار

رعایت نكات 
زیست محیطی در 

محیط كار
6

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در 
محیط كار 7

جمع نمره
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ارزشیابی تکوینی اتصال فیتینگی الله ای لوله مسی

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت 
آماده سازی 1

2ـ انتخاب تجهیزات

1ـ برش لوله بر اساس نقشه
برش 2

2ـ برقو كردن دوسرلوله

1ـ عالمت زنی محل خم ها برابر نقشه
خم كاری 3

2ـ خم كاری لوله

1ـ الله زنی سرهای لوله

مداربندی 2ـ اتصال فیتینگ ها4

3ـ بست زنی

جمع نمره

رعایت ایمنی، استفاده از لباس كار و 
كفش ایمنی

رعایت ایمنی 
شخصی و كارگاهی 5

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در 
انجام كار 6

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
2ـ تمیز نمودن محیط كار پس از خاتمه 

كار

رعایت نكات 
زیست محیطی در 

محیط كار
7

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در 
محیط كار 8

جمع نمره

اتصال لحیمی 
برای آشنایی  اما  اتصال لحیمی است  این بخش فقط  از  بیان گردید هدف  ابتدا  همان طور كه در 
هنرجویان با تجهیزات كارگاهی این نوع جوشكاری، به تشریح این تجهیزات در ابتدا پرداخته شد و 

در ادامه چند نمونه كار ارائه گردید.
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فصل اول: نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

كارهایی كه روی سطح ورق ارائه شده را در صورتی كه وقت اجازه می دهد می توانید انجام دهید، زیرا 
تنها كارهای روی لوله می تواند ما را به هدف برساند و نیازی به انجام این كار نخواهد بود.

در انجام كلیه فعالیت های این بخش وجود تهویه مناسب و لوازم ایمنی متناسب با كار الزامی است 
لذا هنرجویان را از كار بدون مجهز شدن به این تجهیزات ایمنی منع نمایید.

ارزشیابی تکوینی هدایت حوضچه مذاب

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2 نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3 نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت 

آماده سازی 1
2ـ انتخاب تجهیزات

3ـ تمیزكاری سطح ورق

4ـ خط كشی برابر نقشه

1ـ انتخاب سربك

تشكیل حوضچه 2

2ـ تنظیم فشاركپسول

3ـ روشن كردن سربك

4ـ ایجاد حوضچه

بستن  و  دستگاه  خاموش  كردن  5  ـ 
شیرگاز

جمع نمره

رعایت ایمنی، استفاده از لباس كار و 
كفش ایمنی

رعایت ایمنی شخصی 
و كارگاهی 3

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در 
انجام كار 4

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
2ـ تمیز نمودن محیط كار پس از خاتمه 

كار

رعایت نكات 
زیست محیطی در 

محیط كار
5

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در 
محیط كار 6

جمع نمره



30

ارزشیابی تکوینی جوش سربه سر

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2 نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3 نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت 

آماده سازی 2ـ انتخاب تجهیزات1

3ـ تمیزكاری سطح ورق

1ـ انتخاب سربك

جوشكاری 2

2ـ تنظیم فشاركپسول

3ـ روشن كردن سربك

4ـ فیكس كردن قطعه

5ـ انجام جوشكاری برابر دستورالعمل

جمع نمره

و  كار  لباس  استفاده  ایمنی،  رعایت 
كفش ایمنی

رعایت ایمنی 
شخصی و كارگاهی 3

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در 
انجام كار 4

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
2ـ تمیز نمودن محیط كار پس از خاتمه 

كار

رعایت نكات 
زیست محیطی در 

محیط كار
5

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در 
محیط كار 6

جمع نمره
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فصل اول: نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

ارزشیابی تکوینی اتصال لحیمی موئینگی لوله مسی

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت 

آماده سازی 2ـ انتخاب تجهیزات1

3ـ تمیزكاری و چربی زدایی

1ـ برش لوله برابر نقشه

جوشكاری 2

2ـ گشادكردن سرلوله

3ـ انتخاب سربك

4ـ تنظیم فشاركپسول

5  ـ انجام جوشكاری برابر دستورالعمل

جمع نمره

رعایت ایمنی، استفاده از لباس كار و 
كفش ایمنی

رعایت ایمنی 
شخصی و كارگاهی 3

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در 
انجام كار 4

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
2ـ تمیز نمودن محیط كار پس از خاتمه 

كار

رعایت نكات 
زیست محیطی در 

محیط كار
5

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در 
محیط كار 6

جمع نمره
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ارزشیابی تکوینی مدار لوله كشی مسی

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت 

آماده سازی 2ـ انتخاب تجهیزات1

3ـ تمیزكاری و چربی زدایی

1ـ برش لوله برابر نقشه

جوشكاری 2

2ـ گشادكردن سرلوله

3ـ الله كردن سرلوله

4ـ انتخاب سربك

5  ـ تنظیم فشاركپسول

6  ـ مداربندی

جمع نمره

رعایت ایمنی، استفاده از لباس كار و 
كفش ایمنی

رعایت ایمنی 
شخصی و كارگاهی 3

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در 
انجام كار 4

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
2ـ تمیز نمودن محیط كار پس از خاتمه 

كار

رعایت نكات 
زیست محیطی در 

محیط كار
5

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در 
محیط كار 6

جمع نمره
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فصل اول: نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

ارزشیابی تکوینی تعویض فن كندانسر و اواپراتور

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت 
آماده سازی 1

2ـ انتخاب فن مناسب

1ـ قطع كردن برق دستگاه

تعویض فن 2
2ـ خارج كردن یونیت از كاور

3ـ بازكردن مهره مركزی فن

4ـ تعویض فن

جمع نمره

رعایت ایمنی، استفاده از لباس كار و 
كفش ایمنی

رعایت ایمنی 
شخصی و كارگاهی 3

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در 
انجام كار 4

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
2ـ تمیز نمودن محیط كار پس از خاتمه 

كار

رعایت نكات 
زیست محیطی در 

محیط كار
5

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در 
محیط كار 6

جمع نمره

توجه در این بخش هدایت هنرجویان به استفاده از راهنمای سرویس دستگاه ضرورت 
دارد، لذا از هنرجویان بخواهید با جست وجو در اینترنت راهنمای سرویس دستگاه 
مورد نظر را استخراج )در صورت موجود بودن( و برای سرویس آن استفاده نمایند. 
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ارزشیابی تکوینی تعویض دمپر هوا

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت 
آماده سازی 1

2ـ انتخاب دمپر مناسب

1ـ قطع كردن برق دستگاه

تعویض دمپر 2ـ خارج كردن خارهای كناری2

3ـ تعویض دمپر

جمع نمره

رعایت ایمنی، استفاده از لباس كار و 
كفش ایمنی

رعایت ایمنی 
شخصی و كارگاهی 3

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در 
انجام كار 4

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
2ـ تمیز نمودن محیط كار پس از خاتمه 

كار

رعایت نكات 
زیست محیطی در 

محیط كار
5

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در 
محیط كار 6

جمع نمره
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فصل اول: نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

ارزشیابی تکوینی تعویض الکتروموتورفن

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت 
آماده سازی 1

2ـ انتخاب الكتروموتور فن مناسب

1ـ قطع كردن برق دستگاه

تعویض فن 2

2ـ خارج كردن یونیت از كاور

3ـ جداسازی كابل الكتروموتور

4ـ جداسازی پروانه

5 ـ تعویض الكتروموتور

جمع نمره

رعایت ایمنی، استفاده از لباس كار و 
كفش ایمنی

رعایت ایمنی شخصی 
و كارگاهی 3

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در 
انجام كار 4

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
2ـ تمیز نمودن محیط كار پس از خاتمه 

كار

رعایت نكات 
زیست محیطی در 

محیط كار
5

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در 
محیط كار 6

جمع نمره
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ارزشیابی تکوینی تعویض كلیدسلکتوری یا كنترل پنل

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت 

آماده سازی یا كنترل 1 انتخاب كلید سلكتوری  2ـ 
پنل مناسب

1ـ قطع كردن برق دستگاه

تعویض فن 2

2ـ خارج كردن یونیت از كاور

3ـ بازكردن قاب محافظ كنترل پنل

4ـ جداسازی سرسیم ها

5ـ تعویض كنترل پنل

جمع نمره

رعایت ایمنی، استفاده از لباس كار و 
كفش ایمنی

رعایت ایمنی 
شخصی و كارگاهی 3

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در 
انجام كار 4

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
2ـ تمیز نمودن محیط كار پس از خاتمه 

كار

رعایت نكات 
زیست محیطی در 

محیط كار
5

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در 
محیط كار 6

جمع نمره
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فصل اول: نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

ارزشیابی تکوینی تعویض ترموستات

نمره كسب 
شده

غیرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول )2نمره(
باالتر از 
حد انتظار 
)3نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزارآالت 
آماده سازی 1

2ـ انتخاب ترموستات مناسب

1ـ قطع كردن برق دستگاه

تعویض فن 2ـ بازكردن قاب محافظ كنترل پنل2

3ـ تعویض ترموستات

جمع نمره

رعایت ایمنی، استفاده از لباس كار و 
كفش ایمنی

رعایت ایمنی 
شخصی و كارگاهی 3

زمان بندی شروع و پایان كار دقت و سرعت در 
انجام كار 4

1ـ رعایت مسائل زیست محیطی
2ـ تمیز نمودن محیط كار پس از خاتمه 

كار

رعایت نكات 
زیست محیطی در 

محیط كار
5

و  نظم  ـ  پاكیزه سازی  ـ  سازمان دهی 
ترتیب ـ استانداردسازی ـ انضباط

پیاده سازی 5s در 
محیط كار 6

جمع نمره
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ارزشیابی شایستگی نصب و راه اندازی كولرگازی پنجره ای

شرح كار:
تعیین محل نصب

آماده سازی محل نصب
نصب كولر گازی

راه اندازی و تنظیم كولر گازی
عیب یابی و تعمیر كولر گازی

آموزش مشتری

استاندارد عملکرد:
نصب و راه اندازی كولر گازی پنجره ای برابر اصول فنی و ایمنی و دستورالعمل كارخانه سازنده

شاخص ها:
ـ تعیین محل نصب برابر راهنمای شركت سازنده

ـ نصب دستگاه برابر راهنمای شركت سازنده
ـ راه اندازی و آموزش دستگاه طبق راهنمای شركت سازنده

ـ عیب یابی وتعویض قطعات طبق جدول عیب یابی
شرایط انجام كار:

كارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 8× 12 متر دارای تهویه كافی، محلی برای نصب و استقرار كولر گازی پنجره ای، كولر آماده 
به كار، كولر گازی كه بتوان روی آن عیب گذاشت و همچنین آن را شارژ نمود، جدول عیب یابی

زمان: 6 ساعت
ابزار و تجهیزات:

كولر گازی پنجره ای آماده به كار كولر گازی پنجره ای كه روی آن عیب گذاشته شودـ  كپسول گاز فریونـ  پمپ وكیومـ  دستگاه ریكاوری 
ـ نشت یاب الكترونیكی ـ آوومتر ـ منیفولد ـ ترازو ـ ركتی فایر ـ دریل ـ مته ـ نبشی ـ رول پالك ـ پیچ ـ مجموعه جوش نقره و...

معیار شایستگی

نمره هنرجو حداقل نمره از 3مرحله كار ردیف

1تعیین ظرفیت و محل نصب 1
1آماده سازی محل نصب 2
2نصب كولر گازی 3
2راه اندازی و تنظیم كولر گازی 4
2عیب یابی و تعمیر كولر گازی 5
1آموزش مشتری 6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1ـ دقت و امانت در كار

2ـ به كارگیری لباس كار، دستكش و كفش ایمنی، نردبان دوپایه
3ـ عدم تخلیه گاز R22 در جو 

4ـ اخالق حرفه ای درست كاری و كسب حالل

2

میانگین نمرات 
*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.


