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جدول بودجه بندي زمانـ  محتواي واحدیادگیري
 نصب و راه اندازی پخش کننده های تابشی

روز
زمان

دقیقه/ 
ساعت

کار کالسیروش تدریسابزارمکانموضوع
کار 
در 

منزل

روز 
اول

آشنایی با گرما، 2
كتاب، پوستر، با كالسروش های انتقال گرما

دیتا پروژكتور

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ

نمایش فیلم
بحث كالسی،

كتاب، پوستر، با كالسسیستم گرمایش تابشی2/00
دیتا پروژكتور

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ

نمایش فیلم

بحث كالسی، 
ـــكاركالسی

كتاب، پوستر، با كالسمزایای گرمایش تابشی1/00
دیتا پروژكتور

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ
فیلم

بحث كالسی، 
كاركالسی

كتاب، پوستر، با كالساجزای بخاری تابشی3/00
دیتا پروژكتور

سخنرانی، پرسش 
وپاسخ

بحث كالسی 
ــــ كار كالسی

روز 
دوم

شده 4 تولید  گرمایی  بار 
كتاب، پوستر، با كالستوسط پخش كننده تابشی

دیتا پروژكتور
سخنرانی، پرسش 

و پاسخ
بحث كالسی 
ــــ كار كالسی

كتاب، پوستر، با كالسنمایش نحوه زون بندی2
دیتا پروژكتور

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ

بحث كالسی 
ــــ كار كالسی

كار عملی زون بندی و 2
كتاب، پوستر، با كالسانتخاب دستگاه

دیتا پروژكتور

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ
فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی

واحد یادگیری 6
نصب و راه اندازی پخش کننده های گرمایشی تابشی
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روز 
سوم

و 2 زون بندی  عملی  كار 
كتاب، پوستر، با كالسانتخاب دستگاه

دیتا پروژكتور

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ
فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی

موقعیت نصب ـ ارتفاع 1
كتاب، پوستر، با كالسنصب ـ ساخت شاسی

دیتا پروژكتور

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ
فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی

تهویه و اتصال هواكش و 1
كتاب، پوستر، با كالسدودكش

دیتا پروژكتور

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ
فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی

اتصال لوله گاز به مشعل 1
كتاب، پوستر، با كالسدستگاه

دیتا پروژكتور

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ
فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی

3
بخاری  دستگاه  استقرار 
نصب  لوله ایی،  تابشی 
دودكش و اتصال لوله گاز

كارگاه
طبق جدول 

لیست لوازم و 
تجهیزات

انجام نمایش عملی 
توسط هنرآموز 
طبق دستور كار

كارعملي در 
ـــكارگاه

روز 
چهارم

روش لحیم كاری و اتصال 2
كتاب، پوستر، با كالسسر سیم

دیتا پروژكتور

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ
فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی

كار عملی لحیم كاری 4
كارگاهكابل شو و پرس كابل شو

طبق جدول 
لیست لوازم و 

تجهیزات

انجام نمایش عملی 
توسط هنرآموز 
طبق دستور كار

كارعملي در 
كارگاه

بخاری 2 الکتریکی  اتصال 
كتاب، پوستر، با كالستابشی 

دیتا پروژكتور

سخنرانی، پرسش 
و پاسخ
فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی

روز 
پنجم

بخاری 2 الکتریکی  اتصال 
كتاب، پوستر، . كالستابشی 

با دیتا پروژكتور

سخنرانی، پرسش 
وپاسخ
فیلم

كار كالسی، 
ـــبحث كالسی

6
كار عملی راه اندازی كنترل 
تنظیم  مصرفی  جریان 
مشعل و تنظیم ترموستات

كارگاه
طبق جدول 

لیست لوازم و 
تجهیزات

انجام نمایش عملی 
توسط هنرآموز طبق 

دستور كار

كارعملي در 
ـــكارگاه

روز 
ارزشیابي8ششم
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تعریف گرما
گرما انرژی جابه جا شده از یک جسم به جسم دیگر یا ازیک ناحیه به ناحیه ای 
دیگر، طی برهم كنش های گرمایی است و با جریان گرما و انتقال گرما هم معنی 
است. به عبارتی انتقال انرژی از جسم با دمای باال به جسم با دمای پایین تر را گرما 

می گویند. واحد آن ژول )J( است.

تعریف دما
دما یکی از ویژگی های فیزیکی ماده است كه میزان گرمی آن را نشان می دهد و 
جهت جریان گرما را مشخص می كند. دما مقدار انرژی جنبشی مولکول های یک 
جسم را اندازه گیری می كند. این عدد مربوط به انرژی است اما خود انرژی نیست. 
به عبارت ساده تر دما، معیاری برای گرمی یا سردی اجسام است و با واحدهایی 

مانند كلوین، فارنهایت و سلسیوس اندازه گیری می شود.
تفاوت گرما و دما:

معنی  یک  و  كمیت  یک  دارای  اما  هستند،  هم  به  مرتبط  كمیت  دو  دما  و  گرما 
نیستند. دما را نباید با گرما كه شکلی از انرژی است اشتباه گرفت. دما میزان سرعت 
مولکول های یک جسم را نشان می دهد در حالی كه گرما نه تنها نشان دهندۀ سرعت 
حركت مولکول هاست بلکه تعیین كننده تعداد مولکول هایی است كه تحت  تأثیر آن 

قرار گرفته اند. 
مثال 1ـ آب در دمای 100 درجه سلسیوس به جوش می آید و در همین دما ثابت 
می ماند مقدار آب هر چند لیتر باشد تفاوتی ندارد 1 لیتر یا 50 لیتر در دمای 100 
درجه می جوشد. اما مقدارگرمای ذخیره شده در 1 لیتر آب جوش در مقایسه با 

گرمای ذخیره شده در50 لیترآب جوش متفاوت است. 
مثال 2ـ دمای شعله شمع بیشتر از 1000 درجه سلسیوس است اگر در اتاقی 
اتاق تغییری را نشان  ایزوله شمعی را روشن كنید دماسنج نصب شده در  كاماًل 
نمی دهد. ولی اگر یک شمش فوالدی به وزن 3000 كیلوگرم و دمای 200 درجه 
سلسیوس را داخل همان اتاق بگذاریم دمای اتاق به سرعت افزایش می یابد. اگرچه 
دمای شعله شمع خیلی بیشتر از دمای شمش است ولی شمش فوالدی گرمای 

خیلی بیشتری دارد و به همین دلیل دمای اتاق را باال می برد.

تعاریف خواسته شده در متن كتاب جهت یادآوری مطالب كه در سال های قبل 
پاسخ  سؤاالت  به  دقت  با  بخواهید  هنرجویان  از  لذا  است،  گردیده ضروری  بیان 
دهند. بیان مطالب زیر و مثال ها می تواند در فهم مطالب به هنرجویان كمک نماید.
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انتقال گرما:
این روش  در  انجام می شودكه  تابش  به روش  موارد  از  بسیاری  در  انرژی  انتقال 
هنگام برخورد انرژی به سطح، بخشی از آن جذب، مقداری عبور و مابقی منعکس 
می گردد ماده سیاه تقریباً تمام انرژی را جذب می كند. و مواد بّراق فلزی تقریباً 
تمام انرژی را باز تابش می كنند. جدول 1 قابلیت تشعشع و انتشار برخی از مواد 

را نشان می دهد.

قابلیت انتشار یا گسیلندگی
به قابلیت انتشار )ε یا e( تشعشع توسط سطح آن جسم گفته می شود. این قابلیت 
انتشار تشعشعی یک خاصیت از ماده می باشد كه بیان كننده نسبت انرژی تشعشع 
شده توسط ماده مورد نظر به انرژی تشعشع شده توسط یک جسم سیاه در همان 
درجه حرارت است. بدیهی است این ضریب بدون بُعد است. یک جسم سیاه رنگ 
ایده آل دارای ضریب انتشار ε = 1 است. هر جسم دیگر به جز جسم سیاه مطلق 
دارای ضریب انتشار كمتر از یک خواهد بود. در یک قاعده كلی اجسام غیر فلزی 
در  قابلیت  این  حالی كه  در  دارند  باالیی  انتشار  قابلیت  كدر(  اجسام  )به خصوص 
فلزات بستگی به نوع فلز و شرایط سطح آن دارد. سطوح صیقلی فلزی تشعشع 
كمتری دارند درحالی كه سطوح زبر یا اكسید شده بیشتر تشعشع می كنند. به طور 
مثال سطح صیقلی شده نقره دارای ضریب 0/01 است. غالباً رنگ سطح به اشتباه 
درنظر گرفته می شود كه  انتشار  قابلیت  در  تأثیرگذار  بسیار  عامل  عنوان یک  به 

درست نیست.

جدول مقادیر ضریب انتشار به نسبت جسم سیاه

قابلیت انتشارمادهقابلیت انتشارماده

0/9اكثر رنگ ها1جسم سیاه )تابشگر كامل(

0/01نقره براق0/9چوب

0/8ـ0/9شیشه0/9الستیک

0/07فوالد براق0/03آلومینیوم براق

0/8فوالد اكسید شده0/24آلومینیوم اكسید شده

0/96المپ سیاه0/93آب
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متفاوت  كاربردهاي  با  هنرجویان  آشنایي  كتاب  در  زیر  تصاویر  از  استفاده  علت 
آن مي باشد هرچند كه برخي از منتقدین نقدهایي بر این نوع گرمایش دارند اما 
پرواضح است كه این نوع گرمایش امروزه استفاده مي شود و به همین منظور الزم 

است هنرجویان از جزئیات آن اطالع حاصل نمایند.

                                   مرغداری                           کارگاه صنعتی

                                   مرغداری                     سالن تولید

                      سالن ورزشی          پارکینگ هواپیما

                                       گاراژ                                 تعمیرگاه



107

فصل چهارم: نصب و راه اندازی پخش کننده های تابشی 

                                    آالچیق                                آالچیق

                             آالچیق                      انبار

دركالس  مي دهد  نشان  را  تابشي  گرمایش  دستگاه  یک  مونتاژ  نحوه  زیر  تصاویر 
نمایش داده و اجزاي قطعات را براي هنرجویان تشرح نمایید.
تصاویر نصب دستگاه بخاری تابشی
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ارزشیابي تکویني زون بندی و انتخاب دستگاه برای یک سوله

نمره کسب 
شده

غیرقابل 
قبول 

)1 نمره(
قابل قبول )2 نمره(

باالتر از 
حد انتظار
)۳ نمره(

طرح فعالیت ردیف

مدل  نوع  انتخاب  صحت  1ـ 
دستگاه خطی  و ترسیم پالن انتخاب دستگاه 

پخش كننده تابشی فضای 
بسته نوع خطی

1
مدل  با  تابش  سطح  محاسبه  2ـ 

خطی

مدل  نوع  انتخاب  صحت  1ـ 
دستگاه U شکل و ترسیم پالن

انتخاب دستگاه 
پخش كننده تابشی فضای 

U بسته نوع
مدل 2 با  تابش  سطح  محاسبه  2ـ 

U شکل

3ـ صحت انتخاب نوع مدل دستگاه 
U شکل و خطی و ترسیم پالن

استفاده از لوازم ایمنی متناسب با 
كار

رعایت ایمنی شخصی و 
كارگاهی 3

زمان بندي شروع و پایان كار دقت وسرعت در انجام كار 4

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

خاتمه كار

رعایت نکات 
زیست   محیطي در محیط 

كار
5

سامان دهيـ  پاكیزه سازيـ  نظم و 
ترتیب ـ استاندارد سازي ـ انضباط

پیاده سازي 5s در محیط 
كار 6

جمع نمره

در بخش نصب و راه اندازی در حد امکان سعی كنید از شركت های سازنده و نصاب 
راه اندازی  و  نصب  را  دستگاه  هنرجویان  در حضور  تا  نموده  دعوت  مجاز شركت 
راه اندازی  و  تمامی مراحل نصب  نکته ضروری است كه در  این  به  نمایند. توجه 

تجهیزات تأسیساتی مالک راهنمای نصب كارخانه سازنده می باشد.
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ارزشیابي تکویني زون بندی و انتخاب دستگاه برای آالچیق

نمره کسب 
شده

غیرقابل 
قبول 

)1 نمره(
قابل قبول )2 نمره(

باالتر از 
حد انتظار
)۳ نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ صحت انتخاب نوع مدل دستگاه 
U شکل و ترسیم پالن انتخاب دستگاه 

پخش كننده تابشی فضای 
باز

1
مدل با  تابش  سطح  محاسبه  2ـ 

 U شکل

با متناسب  ایمنی  لوازم  از   استفاده 
كار

 رعایت ایمنی شخصی و
كارگاهی 2

زمان بندي شروع و پایان كار دقت وسرعت در انجام كار 3

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

خاتمه كار

رعایت نکات زیست 
محیطي در محیط كار 4

سامان دهي ـ پاكیزه سازي ـ نظم و 
ترتیب ـ استانداردسازي ـ انضباط

پیاده سازي 5s در محیط 
كار 5

جمع نمره
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ارزشیابي تکویني استقرار دستگاه بخاری تابشی لوله ای و اتصال لوله گاز

نمره کسب 
شده

غیرقابل 
قبول 

)1 نمره(
قابل قبول )2 نمره(

باالتر از 
حد انتظار
)۳ نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزار و تجهیزات

آماده سازی 2ـ تعیین محل نصب1

3ـ آماده سازی قطعات دستگاه

1ـ مونتاژ دستگاه برابر دستورالعمل 
كارخانه سازنده مونتاژ اجزای پخش كننده 

تابشی 2

2ـ كنترل اتصاالت

1ـ نصب آویز پخش كننده تابشی

نصب پخش كننده تابشی 3
2ـ نصب مشعل دستگاه

3ـ نصب گرماتاب

4ـ اتصال شیلنگ گاز 

رعایت ایمني، استفاده از دستکش، 
كفش كار، لباس كار و جرثقیل 

رعایت ایمني شخصي و 
كارگاهي 4

زمان بندي شروع و پایان كار دقت وسرعت در انجام 
كار 5

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

خاتمه كار

رعایت نکات زیست 
محیطي در محیط كار 6

سامان دهي ـ پاكیزه سازي ـ نظم و 
ترتیب ـ استانداردسازي ـ انضباط

پیاده سازي 5s در محیط 
كار 7

جمع نمره
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ارزشیابي تکویني لحیم کاری و پرس کابل شو و اتصال سر سیم

نمره کسب 
شده

غیرقابل 
قبول 

)1 نمره(
قابل قبول )2 نمره(

باالتر از 
حد 
انتظار

)۳نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزار و تجهیزات

اتصال سرسیم 1

اتصال سر سیم كشویی متناسب با 
سایز سیم

متناسب  اتصال سر سیم حلقه ایی 
با سایز سیم

متناسب  تیغه ایی  سیم  سر  اتصال 
با سایز سیم

1ـ انتخاب ابزار و تجهیزات
لحیم كاری طبق 2 افشان  سیم  َسِر  لحیم كاری 

دستور كار

1ـ انتخاب ابزار و تجهیزات
اتصال كابل شو سایز 3 با  متناسب  كابل شو  اتصال 

سیم

رعایت ایمني،استفاده از دستکش، 
كفش كار، لباس كار 

رعایت ایمني شخصي و 
كارگاهي 4

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

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

خاتمه كار

رعایت نکات زیست 
محیطي در محیط كار 6

سامان دهي ـ پاكیزه سازي ـ نظم و 
ترتیب ـ استاندارد سازي ـ انضباط

پیاده سازي 5s در محیط 
كار 7

جمع نمره
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فصل چهارم: نصب و راه اندازی پخش کننده های تابشی 

ارزشیابي تکویني راه اندازی، کنترل جریان، تنظیم مشعل و ترموستات پخش کننده تابشی

نمره کسب 
شده

غیرقابل 
قبول 

)1 نمره(
قابل قبول )2نمره(

باالتر از 
حد 
انتظار

)۳ نمره(

طرح فعالیت ردیف

1ـ انتخاب ابزار و تجهیزات آماده سازی 1

1ـ انتخاب محل نصب ترموستات

مداربندی 2ـ نصب ترموستات 2

مدار بندی  و  فیوز  كلید،  نصب  3ـ 
برابر نقشه

1ـ بازكردن مسیر گاز

راه اندازی 3
2ـ استارت مشعل

3ـ تنظیم شعله

4ـ تنظیم ترموستات

1ـ كنترل شعله

سرویس و نگهداری 4

2ـ كنترل اتصاالت و نگهدارها

3ـ كنترل دودكش

4ـ كنترل عملکرد فن

5ـ تمیزكاری فن

رعایت ایمني، استفاده از دستکش، 
كفش كار و لباس كار 

رعایت ایمني شخصي و 
كارگاهي 5

زمان بندي شروع و پایان كار دقت وسرعت در انجام كار 6

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

خاتمه كار

رعایت نکات زیست 
محیطي در محیط كار 7

سامان دهي ـ پاكیزه سازي ـ نظم و 
ترتیب ـ استاندارد سازي ـ انضباط

پیاده سازي 5s در محیط 
كار 8

جمع نمره



114

ارزشیابي شایستگي نصب و راه اندازي پخش کننده هاي تابشي

شرح کار:
انتخاب دستگاه

آماده سازي محل نصب
اتصال برق دستگاه 

استاندارد عملکرد:
نصب و راه اندازی پخش كننده های تابشی برابر اصول ایمنی و فنی و دستورالعمل سازنده

شاخص ها:
- انتخاب دستگاه برابردستورالعمل كارخانه سازنده

- نصب دستگاه برابر دستورالعمل سازنده
- راه اندازي دستگاه برابر دستورالعمل سازنده

شرایط انجام کار:
كارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 8× 12متر داراي تهویه كافي  با لوله كشي گاز برابر استاندارد با دیوارهاي مقاوم 

براي نصب پخش كننده تابشی U شکل، پخش كننده تابشی خطی، پخش كننده تابشی سقفی و دیواری  
زمان: 8 ساعت

ابزار و تجهیزات:
 - دو طرفه  نردبان   - الکترود   - ماسک   - فایر جوشکاری  ركتی  دیواری(-  )سقفی،  Uشکل، خطی  تابشی  دستگاه 
فازمتر - انبردست - سیم لخت كن - آوومتر - لحیم - هویه - پرس كابل شو - پیچ گوشتی دوسو و چهارسو - اره - 
گونیا - دریل چکشی - متر الماسه و آهن - سنگ فرز - دودكش فلزی - ترموستات دیواری - كلید پریز - كالهک 

دودكش - پرچ كن - میخ پرچ - قیچی - متر

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ۳مرحله کارردیف

1انتخاب دستگاه1

2نصب دستگاه2

2راه اندازی دستگاه3

توجهات  بهداشت،  ایمني،  غیرفني،  شایستگی های 
زیست محیطي و نگرش:

1- كارآفرینی - خالص ایده های كسب و كار
2- به كارگیری لباس كار، عینک، ماسک، دستکش و كفش ایمني

3- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه
4- تنظیم صحیح مشعل

2

میانگین نمرات 

*حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شایستگي، 2 می باشد. 

مرحله کار

میانگین منرات

*حداقل ميانگني منرات 

هرنجو براي قبويل و 

كسب شايستگي، 2 می 

باشد.


