
واحد کار 2 

  توانايی تشخيص عيب، باز کردن، رفع عيب ، مونتاژ و آزمايش

 خشک کن  اتوماتيک 
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هدف های رفتاری: هنرجو پس از پايان اين واحد کار، بايد بتواند: 
1- طرز کار ماشین های خشک کن کندانسوری را شرح دهد.

2- چگونگی سیس��تم گردش هوا را در ماشین خش��ک کن با سیستم متراکم شده 
توضیح دهد.

3- جهت گردش هوا را در ماش��ین خش��ک کن  با سیستم مکشی با توجه به شکل 
داده شده توضیح دهد.

4- محل ورود و خروج هوا را در ماش��ین خشک کن با سیستم تهویه از جلو روی 
شکل آن عالمت گذاری کند.  

5- محل قرارگرفتن فیلترخش��ک کن  لباس گازی را  مشخص کرده و کاربرد آن 
را توضیح دهد.

6- اجزای مهم پانل خشک کن  لباس گازی را نام ببرد.
7- اجزاء اصلی ماشین خشک کن را نام ببرد. 

8- کاربرد تایمرماشین های خشک کن را  توضیح دهد.
9- نحوه عملکرد سیس��تم کنترل حرارت ماش��ین های خش��ک کن  )ترموس��تات 

غیر قابل تنظیم( را شرح دهد.
10- انواع موتورماشین های خشک کن را نام برده و کاربرد هر یک را شرح دهید.   

11- وظیفه دیگ ماشین های خشک کن لباس را توضیح دهد.
12- بتواند دیگ ماشین خشک کن را جهت تعویض تسمه باز و بسته کند.

واحد کار 2 

  توانايی تشخیص عیب ، باز کردن ،رفع عیب ، مونتاژ و آزمايش خشک کن  اتوماتیک 

با توجه به محدودیت زمانی موجود در اس��تاندارد، کافی اس��ت که فراگیر مباحث 
تئوری و عملی یک نمونه ماش��ین خش��ک کن  اتوماتیک را ب��ا توجه به امکانات و 
تجهی��زات کارگاهی، تجزیه و تحلیل کند و س��پس با اس��تفاده از روش عیب یابی 
مربوط��ه، زیر نظر مربی کارگاه و با رعایت اصول ایمنی کامل، به عیب یابی و تعمیر 

آن بپردازد.
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13- وظیفه لبه دیگ و نوار نمدی را در ماشین های خشک کن لباس شرح دهد.  
14- سرویس و روغن کاری  قرقره های نگهدارنده دیگ را انجام دهد.

15- نحوه ارتباط تس��مه گردنده دیگ خشک کن با قسمت های دیگر ماشین خشک کن  
لباس را توضیح دهد.

16- بتواند تسمه سفت کن را باز و بسته کند.
17- توس��ط یک اُهم متر، س��الم بودن و اتص��ال بدنه المنت های حرارتی خش��ک کن را  

آزمایش کند.
18- مشعل خشک کن گازی را باز کرده و آن را تمیز کند.

19- سیستم هوادهی )فن(ماشین های خشک کن را شرح دهد.
20- چگونگی عملکرد سیستم تخلیه هوای ماشین های خشک کن را توضیح دهد.

21- بتواند انواع ماشین های خشک کن را  نصب کند.
22- وظیفه اصلی پولی را در ماشین خشک کن شرح دهد.
23- طرز کار المنت را در ماشین خشک کن توضیح دهد. 

24- کاربرد میکروسوئیچ در را توضیح دهد. 
25- اطالعات نقشه مدارهای الکتریکی ماشین های خشک کن را استخراج کند.

26-  مدارهای تفکیکی انواع ماشین خشک کن را از روی نقشه مدار اصلی دستگاه ترسیم 
کند.

27- قسمت های مختلف ماشین خشک کن اتوماتیک را در نقشه انفجاری نامگذاری کند.
28- عیب های مکانیکی و الکتریکی ماشین خشک کن را برطرف کند.

29- قطعات ماشین خشک کن  اتوماتیک معیوب را باز کرده و پس از تعمیر، ببندد.
30- صحت عملکرد ماشین خشک کن  اتوماتیک را پس از انجام تعمیرات، آزمایش کند.

 ساعت آموزش

جمع نظری عملی

24 16 8
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1 - طرز کار ماشین خشک کن لباس را مختصراً بنویسید.
2 - سه نمونه از اختالف بین ماشین لباسشویي و ماشین خشک کن لباس را توضیح دهید. 
3 - طریقه ي    رگالژ تسمه در ماشین لباسشویي و ماشین خشک کن لباس را توضیح دهید. 

4 - طریقه ي نصب لباسشویي اتوماتیک را بنویسید. 
5 - دو نمونه از روش حفاظت و ایمني در خشک کن هاي لباس را شرح دهید. 

6 - قبل از شروع تعمیرات چه نکات ایمني را باید رعایت کرد؟ سه مورد را توضیح دهید. 
7 - اگر لباس بیش از حد در دیگ خشک کن لباس قرار دهیم ،چه اتفاقي خواهد افتاد؟

8 - نقشه هاي تفکیکي مدار به کدام یک از نقشه  ها گفته مي شود؟

پیش آزمون                 
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مقدمه
کار اصلی خش��ک کن  لب��اس، به چرخش در آوردن هوای گ��رم میان  لباس های 
مرطوب در مدت زمان تعیین شده توسط کاربر می باشد. به دنبال این مرحله و قبل 
از پایان زمان انتخاب شده، خشک کردن برای مدتی بدون حرارت انجام می شود. 

این کار باعث می شود که لباس ها بدون چروک از ماشین خارج شوند.
در ماش��ین های خش��ک کن قدیمی، کنترل دما نسبتا س��اده بوده و با انتخاب کم یا 
زیاد انجام می شود. درماشین های پیشرفته امروزی، این کنترل بوسیله یک حس گر 
رطوبت و بصورت خودکار انجام می شود.  این سیستم رطوبت موجود در  لباس ها را 

حس کرده و زمانی که به درجه خشکی از پیش تعیین شده برسد، قطع می شود. 
مزیت این سیس��تم اتوماتیک، همین قطع ش��دن به موقع اس��ت. زیرا درماشین های 
قدیمی، عمل گرمادهی و خش��ک کردن تا سپری شدن مدت زمان انتخاب شده و 

بدون در نظر گرفتن میزان خشکی لباس ها ادامه خواهد یافت. 
از جمله مزیت های ماش��ین های خش��ک کن اتوماتیک، کنت��رل اتوماتیک فرآیند 
خشک کردن می باشد و از درهم و مچاله شدن لباس ها در زمانی که کسی حضور 

نداشته باشد، جلوگیری می کند و خاصیت ضدچروکی دارد.  
مطابق ش��کل های 1-3 و 2-3 به طور کلی می توان ماشین های خشک کن را به دو 

گروه تقسیم بندی کرد:

آشنايی با انواع ماشين های خشک کن لباس برقي  اتوماتيک و کاربرد آن ها
در این قسمت با 6  نوع ماشین خشک کن اتوماتیک لباس و کاربرد بعضی از آن ها 

آشنا می شوید.
الف- ماشین خشک کن اتوماتیک پیشرفته برقی 
ب- ماشین خشک کن اتوماتیک با پمپ حرارتی

پ - ماشین های خشک کن کندانسوری 
ت - ماشین خشک کن با سیستم متراکم شده

ث - ماشین خشک کن  با سیستم مکشی
ج - ماشین خشک کن با سیستم تهویه از جلو 

شکل 1-3 ماشين خشك كن اتوماتيك برقي

شکل 2-3 ماشين خشك كن اتوماتيك گازي

4

مقدمه

كار اصلى خشك كن لباس ، به چرخش در آوردن هواى گرم ميان لباسهاى مرطوب در مدت زمان تعيين شده توسط 
كاربر مى باشد .به دنبال اين مرحله و قبل از پايان زمان انتخاب شده ، خشك كردن براى مدتى بدون حرارت انجام 

مى شود. اين كار باعث مى شود كه لباسها بدون چروك از ماشين خارج شوند.

در  ماشينهاى خشك كن قديمى ، كنترل دما نسبتا ساده بوده و با انتخاب كم يا زياد انجام مى شود. در ماشينهاى 
اين سيستم رطوبت  انجام مى شود.   بصورت خودكار  و  بوسيله يك حسگر رطوبت  اين كنترل   ، امروزى  پيشرفته 

موجود در  لباسها  را حس كرده و زمانى كه به درجه خشكى از پيش تعيين شده برسد ، قطع مى شود. 

مزيت اين سيستم اتوماتيك ، همين قطع شدن به موقع است. زيرا در ماشينهاى قديمى ، عمل گرمادهى و خشك كردن 
تا سپرى شدن مدت زمان انتخاب شده و بدون در نظر گرفتن ميزان خشكى لباسها ادامه خواهد يافت. 

از جمله مزيت هاى ماشينهاى خشك كن اتوماتيك ، كنترل اتوماتيك فرآيند خشك كردن مى باشدو از درهم و 
مچاله شدن لباسها در زمانى كه كسى حضور نداشته باشد ، جلوگيرى مى كند و خاصيت ضدچروكى دارد.  

مطابق  شكل هاى  ......  و   .........   بطور كلى مى توان ماشين هاى خشك كن را به دو گروه تقسيم بندى كرد:

شكل ....... :  ماشين خشك كن  اتوماتيك برقى                     شكل ....... :  ماشين خشك كن  اتوماتيك گازى

آشنايى با انواع ماشينهاى خشك كن اتوماتيك لباس و كاربرد آنها
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الف - ماشين خشک کن اتوماتيک پيشرفته برقی
مطابق ش��کل های 3-3  و4-3 معموالخشک کن ها همیش��ه با یک لباشویی همراه 
می باشند و به همین دلیل به آن هاخش��ک کن مکمل می گویند. مزیت ماشین هایی 
ک��ه فقط بصورت خش��ک کن هس��تند، این اس��ت ک��ه می توانن��د در زمانی که 
ماشین لباسشویی درحال شس��تن مقداری از لباس ها می باشد، لباس های شسته شده 
راخش��ک کنند و به این ترتیب تا حد زیادی در زمان صرفه جویی خواهد شد. اگر 
از این خش��ک کن  های مکمل به طور صحیح اس��تفاده ش��ود، نسبت به ماشین های 
لباسشویی خشک کن دار ترکیبی، دارای سرعت بیشتر و راندمان باالتری می باشند. 

ب- ماشين خشک کن اتوماتيک با پمپ حرارتی
شکل 5-3 یک نمونه از این ماشین خشک کن را نشان می دهد.

مشخصات فنی:
جریان 10 آمپر

دارای مخزن استیل ضد زنگ
دارای سیستم حس گر اتوماتیک

دارای سیستم خنک کننده اتوماتیک         
دارای سیستم ضد چروک خودکار

دارای قفل کودک

پ-ماشين های خشک کن اتوماتيک کندانسوری :
ماش��ین های خشک کن کندانس��وری مشابه ماشین های لباسش��ویی خشک کن دار 
ترکیبی می باشند و بر اساس خاصیت میعان کار می کنند، ولی سایرخشک کن ها بر 

اساس تهویه هوا کار می کنند.
کندانس��ور یک لوله مارپیچ می باشد و به عنوان سیستم خنک کننده به کار می رود 

که هوا در درون آن توسط یک فن به گردش در می آید.

شکل 3-3 ماشين لباسشويي اتوماتيك

شکل 4-3 ماشين خشك كن اتوماتيك

6

الف - ماشين خشك كن اتوماتيك پيشرفته برقى

مطابق  شكل هاى  ......  و   .........   معموال خشك كن ها هميشه با يك لباشويى همراه مى باشند و به همين دليل به آنها 
خشك كن مكمل مى گويند. مزيت ماشينهايى كه فقط بصورت خشك كن هستند اينست كه   مى توانند در زمانى 
كه ماشين لباسشويى در حال شستن مقدارى از لباسها  مى باشد ، لباسهاى شسته شده را خشك كنند و به اين ترتيب  
تا  حد زيادى در زمان صرفه جويى خواهد شد. اگر از اين خشك كن هاى مكمل بطور صحيح استفاده شود ، نسبت 

به ماشينهاى لباسشويى خشك كن دار تركيبى ، داراى سرعت بيشتر و راندمان باالترى مى باشند. 

                                                                                     شكل ....... : ماشين  لباسشويى  اتوماتيك

                                                                                                          (خشك كن مكمل آن شكل ...... است )

                                                                                                   

شكل ....... : ماشين  خشك كن اتوماتيك پيشرفته برقى

            ( لباسشويى  مكمل آن شكل ...... است )

شکل 5-3 ماشين خشك كن اتوماتيك با 
پمپ حرارتي

7

ب- ماشين خشك كن اتوماتيك با پمپ حرارتى

مشخصات فنى:

جريان 10 آمپر

داراى مخزن استيل ضد زنگ

داراى سيستم حس گر اتوماتيك

داراى سيستم خنك كننده  اتوماتيك             شكل ...... : ماشين خشك كن اتوماتيك با پمپ 
حرارتى

داراى سيستم ضد چروك خودكار

داراى قفل كودك
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 ش��کل 6-3 یک ماشین خشک کن کندانسوری را نشان می دهد که از یک کانال 
هوای سرد جهت گرفتن رطوبت از هوای گرم داخل ماشین استفاده می شود. 

هوا ی داخل ماش��ین ، توس��ط فن )E( از روی هیتر ) D ( گذشته و ضمن عبور از 
 ) C ( به چرخش در می آید. سپس رطوبت هوای گرم ) B (فیلتر، در داخل دیگ
توسط کندانسور ) G ( جذب می شود . این رطوبت به صورت قطرات آب بر روی 

کندانسور نشسته و در محفظه زیر کندانسور می ریزد.  
فن H به طور دائم کندانسور را خنک نگه می دارد. هوا  از نقطه J به داخل کندانسور 
مکیده ش��ده و از نقطه I خارج می شود. آب جمع ش��ده در محفظه زیر کندانسور 
توس��ط پمپ F به مخزن باالی ماش��ین منتقل می شود. این مخزن می تواند به وسیله 

دست یا لوله کشی مناسب خارج شود.
بعضی ازماش��ین های خشک کن کندانسوری، به تغذیه آب و خروجی نیاز دارند و 
بعضی دیگر ب��رای میعان ، از هوای خنک و یک ظرف برای جمع آوری بخارات 

مایع شده استفاده می کنند.

شکل 6-3 ماشين خشك كن اتوماتيك كندانسوري)خنك كننده(
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ت- ماشين خشک کن اتوماتيک  با سيستم متراکم شده
شکل 7-3 یک نمونه از این ماشین خشک کن را نشان می دهد

شکل 7-3 ماشين خشك كن اتوماتيك با سيستم متراكم كننده

A  : المنت های لوله ای  
B : دیگ

C : فیلتر مخصوص کرک و نخ                                  
D : آب بند نمدی

E : دریچه هوای ورودی                                         
 F : پروانه  فَن

G : موتور اصلی )موتور القایی(                              
H : تسمه و تسمه سفت کن



201

ث- ماشين خشک کن اتوماتيک با سيستم مکشی
شکل 8-3 یک نمونه از این ماشین خشک کن را نشان می دهد.

ج- ماشين خشک کن اتوماتيک  با سيستم تهويه از جلو   
در شکل 9-3 یک نوع ماشین خشک کن با سیستم تهویه از جلو و در شکل 3-10  
نوع دیگری از ماش��ین خش��ک کن برقی با سیستم تهویه را مش��اهده می کنید. این 
سیس��تم دارای عملکرد نسبتاً س��اده ای اس��ت و دارای یک دیگ برای نگهداشتن 
لباس ه��ا و ی��ک هیتر برای گرم کردن هوا و یک دس��تگاه فن برای به چرخش در 
آوردن هوای گرم در داخل دیگ می باش��د. در اکثرماشین های خشک کن، موتور 

گرداننده دیگ، فن هوا را نیز می گرداند.

شکل 8-3 ماشين خشك كن اتوماتيك سيستم مکشي

جریان هوای ماشین خشک کن 
» تهویه از جلو «

A - دیگ
B - هیتر
C - فن

D - ورودی هوای سرد
E  - ه��وای گ��رم مرط��وب 
تخلیه ش��ونده از طریق فیلتر و 

هواکش های در

شکل 9-3 ماشين خشك كن اتوماتيك با سيستم 
تهويه از جلو

A  : المنت فنری  
B : در

C : موتور اصلی ) برای به حرکت 
در آوردن دیگ و فن( 

D : پولی و تسمه
E : دیگ

F : فیلتر و آب بندهای نمدی
G : فن تهویه

H : تسمه و تسمه سفت کن



202

1- کليد دو وضعيتی: در ش��کل های 11-3 و 12-3 کلید دو وضعیتی حرارت 
کم و زیاد ، از هر دو طرف به خوبی نش��ان داده ش��ده است. با قرار دادن وضعیت 
کلید روی حالت فقط ی��ک المنت در مدار قرار می گیرد. ولی اگر وضعیت کلید 

در حالت قرار گیرد، هر دو المنت در مدار قرار می گیرند.

2- در و ن�وار الس�تيکی روی آن:  جن��س در از پالس��تیک مقاوم اس��ت و 
برای دیده ش��دن لباس ها در حین کار ماشین، قسمت وسط در آن از طلق یا شیشه 
نش��کن ساخته می شود. برای آب بندی کردن فاصله هوایی بین دیگ و در، از نوار 

الستیکی استفاده مي شود که روی طلق قرار می گیرد.

3-  ميکروس�وئيچ در: در بعضی از انواع ماش��ین های خش��ک کن لباس که باز 
ش��دن در ماشین، همراه با تاخیر نیس��ت از یک میکروسوئیچ ساده استفاده می شود 
و تنه��ا باز و بس��ته ش��دن در ماش��ین، کار دس��تگاه را متوقف یا ش��روع می کند.

4- انواع فيلترخشک کن گازی
در خروج��ی تمام خش��ک کن ها، صافی هایی وجود دارد تا پرزهای جدا ش��ده از 
لباس ها را از هوای خروجی دستگاه گرفته و هوای پاک را به بیرون ماشین بفرستد. 
به همین دلیل منافذ صافی، پس از مدتی پوش��یده از غبار و دوده های ناش��ی از کار 

کردن ماشین می شود که باید تمیز و شسته شود.
در ش��کل هاي 16-3 و 17-3 و 18-3 و 19-3 چن��د ن��وع فیلت��ر را که مخصوص 
خشک کن های برقی با در چهار گوش و در گرد و همچنین خشک کن های گازی 
می باشد نشان داده شده است.        
          

شکل 3-16 
فيلتر خشك كن گازي

شکل 3-17 
فيلتر خشك كن برقي در گرد

شکل 3-18 
فيلتر خشك كن برقي 

در چهار گوش

شکل 3-12

شکل 3-11

شکل 3-13

شکل 3-14

شکل 3-15
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4- آشنايى با  انواع فيلتر خشك كن لباس گازى
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را به بيرون ماشين بفرستد. به همين دليل منافذ صافى ، پس از مدتى 
پوشيده از غبار و دوده هاى ناشى از كار كردن ماشين مى شود كه 

بايد تميز و شسته شود.

در  شكل ......  چند نوع فيلتر را كه مخصوص خشك كن هاى برقى 
با در چهار گوش و در گرد  و همچنين  خشك كن هاى گازى مى 

باشد نشان داده شده است.       
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شکل 3-19

5-آشنايی با پانل خشک کن  لباس گازی
این دستگاه قادر خواهد بود حدود 5 کیلوگرم لباس را در زمان مناسب خشک کند 

و به علت این که تولید حرارت توسط گاز انجام می شود، مقرون به صرفه است.
 تایمر این دستگاه از نوع الکترومکانیکی بوده و دارای 2 برنامه خشک کن  لباس 
بلند مدت و کوتاه مدت است. برنامه کوتاه مدت را می توان  با حرارت کم یا زیاد 
در مدت صفر تا هفتاد دقیقه اس��تفاده کرد، و برنامه دوم را با زمان بیش��تر و با سه 
نقطه شروع کم، متوسط و زیاد به کار برد. دستگاه در 10 دقیقه آخر تمام برنامه ها،  
لباس ها را بدون حرارت می چرخاند و پس از اتمام کار، توقف)STOP(کرده و 

دستگاه به طور کامل خاموش می شود.

شکل 22-3 دکمه استارت دستگاه را نشان می دهد. کار آن استارت و راه اندازی 
کل مدار می باش��د. برای ش��روع کارخش��ک کن  لباس، ابتدا به وسیله ولوم های 
دس��تگاه، برنامه مورد نظر را انتخاب کنید و دس��تگاه را به وس��یله دکمه استارت 
راه ان��دازی کنید. همان گونه که در ش��کل 23-3 مش��خص اس��ت، ولوم درجه 

حرارت دارای 3 وضعیت می باشد:    
))LIGHT((  یا )کمAIR( 1- بدون حرارت
))MED(یا متوسط  )LOW( 2- حرارت کم

) )HEAVY(( یا ) زیادHIGH(3- حرارت زیاد

شکل 3-20

شکل 3-21

شکل 3-22

شکل 3-23
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6- آشنايی با  تايمرهای ماشين های خشک کن  
1- تايمر: شکل های 24-2 و 25-2 دو طرف بخوبی تایمر را به خوبی نشان داده 
است. ولوم آن از صفر تا 120 دقیقه مدرج شده است و موتور آن با ولتاژ 220 ولت 
کار می کند. هر زمانی را که روی تایمر تنظیم کنید، ش��روع به حرکت کرده و به 
طرف صفر برمی گردد. با ش��روع کار تایمر، فن هوا و المنت وارد مدار می ش��وند 
و کنترل حرارت با ترموس��تات ها می باش��د. 10 دقیقه قبل از اتمام کار، المنت ها از 
مدار خارج می ش��وند و دستگاه تا آخرین مرحله خود همراه با فن و بدون حرارت 

کار می کند. 

در ش��کل 26-2 و27-2 تایمر دستگاه به خوبی دیده می شود که از نوع تایمرهای 
الکترومکانیکی می باشد. با گرداندن این تایمر و انتخاب برنامه مورد نظر و فشردن 
کلید استارت، دستگاه شروع به کار کرده و تایمر به طرف صفر برمی گردد که  کل 
قسمت های دس��تگاه پس از اتمام زمان تنظیم شده، از کار افتاده و ماشین خاموش 

می شود.[

شکل 3-24 شکل 3-25

شکل 3-26 شکل 3-27
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7- آشنايی با سيستم کنترل حرارت ماشين های خشک کن 
برای کنترل حرارت ماش��ین های خش��ک کن قدیمی معموال از ترموس��تات های 
غیر قابل تنظیم اس��تفاده شده است ولی در مدل های پیشرفته، بردهای الکترونیکی 
به کار گرفته ش��ده اند. در ای��ن کتاب در مورد ترموس��تات های غیر قابل تنظیم، 

توضیحات مختصری داده شده است.
- ترموستات غير قابل تنظيم: 

برای کنترل اتوماتیک دمای از پیش تنظیم ش��ده به کار می رود و مدار الکتریکی 
را قطع یا وصل می کند. 

  L60 C و  L70 C در ش��کل 28-3 دو عدد ترموس��تات حرارتی با مشخصات
توسط یک بس��ت فلزی در جای خود محکم ش��ده اند. این دو ترموستات با هم 
به صورت س��ری در مدار قرار می گیرن��د و روی کانال خروجی هوا قرار دارند. 
دس��تگاه با ترموس��تات L60 C عمل می کند ولی هرگاه برای آن مشکلی ایجاد 
ش��ود و عمل نکند، ترموس��تات حد L70 C به عنوان پشتیبان عمل کرده و مدار 

را قطع می کند. 
حروف NC و NOروی بعضی از ترموس��تات ها درج می ش��ود که به ترتیب به 
معنی در حالت معمولی بسته و در حالت معمولی باز است. بنابراین NC مدار را 

در دمای تنظیم شده قطع می کند ولی NO مدار را وصل می کند. 
در شکل 30-3 قسمتی از باالی مخزن حرارت گازی را مالحظه می کنید که یک 
ترموس��تات غیرقابل تنظیم  در باالترین قس��مت و نزدی��ک محل خروجی هوای 
گرم به داخل دیگ نصب شده است. مقدار روی ترموستات  F L205  درج شده 
است که به همین دلیل می توان به آن ترموستات حد گفت. یعنی اگر به هر دلیل 
ترموستات های تنظیم حرارت دیگر عمل نکنند، ترموستات حد برای جلوگیری 

از خطرات احتمالی کل مدار را قطع می کند.
در انتهای کانال دودکش سه ترموستات وجود دارد:

          L150 1-  ترموستات
       L180   2-  ترموستات

  L205  3-  ترموستات

شکل 3-28

شکل 3-29

شکل 3-30

شکل 3-31
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8- آشنايی با موتورماشين های خشک کن  
در اکثرماشین های خشک کن از موتورهای زیر استفاده می شود:

◄  موتور القایی )همراه با کلید گریز از مرکز  و میکروس��وئیچ 2 فیش و بدون 
خازن راه انداز(:  

◄  موت��ور القایی )همراه با کلید گریز از مرک��ز و صفحه پالتین و بدون خازن 
راه انداز(:  

◄  موتور القایی )همراه با رله راه اندازی و بدون خازن راه انداز(:  
در این قسمت با شکل ها و قسمتی از اجزای آن ها آشنا می شوید.

 موتور القايی )همراه با کليد گريز از مرکز و ميکروس�وئيچ 2 فيش و 
بدون خازن راه انداز(:  

در ش��کل 32-3 یک نوع موتور القایی با کلید گریز از مرکز و میکروس��وئیچ را 
مشاهده می کنید.

طبق ش��کل 33-3 این موت��ور از یک طرف دیگ را به کمک پولی و تس��مه به 
حرکت در می آورد و از طرف دیگر پروانه توربینی ش��کل را که روی شفت آن 

قرار دارد می چرخاند و هوای گرم را از بین لباس ها عبور داده تا خشک شوند. 
اس��تاتور این موتورها از دو سیم پیچی اصلی و راه انداز تشکیل شده که سیم پیچ 
راه انداز آن با یک میکروس��وئیچ سری ش��ده و بازوی میکروسوئیچ نیز به وسیله 
کلی��د گریز از مرکز که روی ش��فت رتور ق��رار دارد عمل می کند و س��یم پیچ 

راه انداز را پس از راه اندازی موتور از مدار خارج می کند. 
اختالف فاز بین دو سیم پیچ، باعث ایجاد گشتاور راه اندازی در موتور می گردد. 
اگر یک خازن را با س��یم پیچ راه انداز س��ری کنیم ، اختالف فاز بین سیم پیچ ها 

بیشتر شده و در نتیجه گشتاور راه اندازی باالتر می رود. 
در ضمن درماش��ین های لباسشویی وماش��ین هایی که فقط خشک کن هستند، از 

موتورهای القایی همراه با خازن یا رله راه انداز استفاده می شود.

شکل 32 -3

شکل 33 -3
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-  موت�ور القايی )همراه با کليد گريز از مرکز و صفحه پالتين و بدون 
خازن راه انداز(:  

در ش��کل 34-3 ی��ک نوع موتور القایی با کلید گری��ز از مرکز و صفحه پالتین را 
مشاهده می کنید.

در ش��کل 35-3 پ��الک موتور القایی با کلی��د گریز از مرک��ز و صفحه پالتین را 
مش��اهده می کنید که با ولتاژ V 115 کار می کن��د و دارای توانHP        و جریان 

6A  و تعداد دور RPM 1725 و فرکانس HZ 60 می باشد.  

- موتور القايی )همراه با رله راه اندازی و بدون خازن راه انداز(:  
در ش��کل 36-3 یک نوع موتور القایی با رله راه اندازی را مشاهده می کنید که رله 

پس از راه اندازی موتور، سیم پیچ استارت را از مدار خارج می کند.               
در ش��کل 37-3 موتور خش��ک کن گازی از نوع موتور القایی با رله راه اندازی و  
موتورخش��ک کن برقی از نوع موتور القایی با کلید گریز از مرکز و صفحه پالتین 
را مش��اهده می کنید. در  موتور خش��ک کن گازی، پروانه فن به طور مستقیم روی 
س��ر پایینی شفت بسته می ش��ود. ولی در موتورخش��ک کن برقی پروانه فن به طور 

غیر مستقیم  و به وسیله تسمه روی سر پایینی شفت بسته می شود.  

شکل 36 -3 شکل 37 -3

شکل 34 -3شکل 35 -3

صفحه پالتني
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◄ موتور القايى (همراه با رله راه اندازى و بدون خازن راه انداز):  

در شكل ..... يك نوع موتور القايى با رله راه اندازى را مشاهده مى كنيد كه رله پس از راه اندازى موتور ، سيم پيچ 

استارت را از مدار خارج مى كند.               

                                  شكل ........

در شكل ....... موتور  خشك كن گازى از توع  موتور القايى با رله راه اندازى و  موتور خشك كن  برقى از  نوع 
موتور القايى با كليد گريز از مركز و صفحه پالتين را مشاهده مى كنيد . در  موتور  خشك كن گازى ، پروانه فن 
بطور مستقيم روى سر پايينى شفت بسته مى شود ولى در  موتور خشك كن  برقى  پروانه فن بطور  غير مستقيم  و  به 

وسيله تسمه روى سر پايينى شفت بسته مى شود .  

    شكل ......

25

◄ موتور القايى (همراه با رله راه اندازى و بدون خازن راه انداز):  

در شكل ..... يك نوع موتور القايى با رله راه اندازى را مشاهده مى كنيد كه رله پس از راه اندازى موتور ، سيم پيچ 

استارت را از مدار خارج مى كند.               

                                  شكل ........

در شكل ....... موتور  خشك كن گازى از توع  موتور القايى با رله راه اندازى و  موتور خشك كن  برقى از  نوع 
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    شكل ......
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9- آشنايی با  ديگ ماشين های خشک کن لباس 
 ش��کل38-3  قسمت بیرون و ش��کل39-3  قسمت داخل دیگ را نشان می دهد. 
جنس دیگ از آهن اس��ت که با لعاب مقاوم در برابر حرارت پوشش داده شده و 

مانند دیگ های لباسشویی احتیاج به آب بندی ندارد. 
 تیغه های داخل دیگ باعث می شوند که لباس ها به خوبی از هم باز شوند تا هوای 
گرم به راحتی بتواند از بین آن ها عبور کند. سوراخ های مقابل دیگ، محل ورود 

هوای گرم از روی المنت های پشت دیگ به داخل آن می باشد.    

10- آشنايی با لبه ديگ و ياتاقان نمدی  
طبق ش��کل 40-3 در بس��یاری ازخش��ک کن ها از نوار بافته ش��ده )واشر نمدی( 
به عنوان یاتاقان جلویی اس��تفاده می ش��ود. این نوار روی لب��ه جلویی دیگ قرار 
می گیرد. در اثر فرسودگی این نوار، ماشین به شدت می لرزد و بسیار پر سر وصدا 
می شود. تعویض آن بسیار ساده است ولی باید آثار لک و رنگ از روی لبه پوسته 
فرسوده پاک شده و سطح آن کامال صاف گردد. قبل از نصب مجدد ، نوار و لبه 

فلزی دیگ را روغن بزنید. 
مانند ش��کل 41-3  از طرف دیگر یک واشر پالستیکی صیقلی شده داخل دهانه 
دیگ قرار دارد که هنگام بس��تن در جلو، نمد روی لبه داخلی در جلو، در دهانه  
دیگ قرار گرفته و روی واشر پالستیکی صیقلی شده به راحتی می چرخد و مانند 

یاتاقان عمل می کند. 
 

در شکل42-3 نمایی از نحوه بسته شدن در جلوی ماشین بر روی دیگ را مشاهده 
می کنید. 

شکل 38 -3

شکل 39 -3

شکل 40 -3

شکل 41 -3
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10- آشنايى با لبه ديگ و ياتاقان نمدى  

طبق شكل .... در بسيارى از خشك كن ها از نوار بافته شده      (واشر 
لبه  نوار روى  اين  استفاده مى شود.  ياتاقان جلويى  عنوان  به  نمدى) 
جلويى ديگ قرار مى گيرد .  در اثر فرسودگى اين نوار ، ماشين به 
شدت مى لرزد و بسيار پر سر وصدا مى شود. تعويض آن بسيار ساده 
است ولى بايد آثار لك و رنگ از روى لبه پوسته فرسوده پاك شده 
و سطح آن كامال صاف گردد. قبل از نصب مجدد ، نوار و لبه فلزى 

ديگ را روغن بزنيد.             شكل ......

مانند شكل .....  از طرف ديگر يك  واشر  پالستيكى  صيقلى شده 
داخل دهانه ديگ قرار دارد كه هنگام بستن در جلو ، نمد روى لبه 
داخلى در جلو، در دهانه  ديگ قرار گرفته و روى  واشر  پالستيكى  

صيقلى شده به راحتى مى چرخد و مانند ياتاقان عمل مى كند . 

                                                                                   شكل .......

 

روى  بر  ماشين  جلوى  در  بسته شدن  نحوه  از   نمايى  در شكل....... 
ديگ را مشاهده مى كنيد.                                             شكل .....

27

10- آشنايى با لبه ديگ و ياتاقان نمدى  

طبق شكل .... در بسيارى از خشك كن ها از نوار بافته شده      (واشر 
لبه  نوار روى  اين  استفاده مى شود.  ياتاقان جلويى  عنوان  به  نمدى) 
جلويى ديگ قرار مى گيرد .  در اثر فرسودگى اين نوار ، ماشين به 
شدت مى لرزد و بسيار پر سر وصدا مى شود. تعويض آن بسيار ساده 
است ولى بايد آثار لك و رنگ از روى لبه پوسته فرسوده پاك شده 
و سطح آن كامال صاف گردد. قبل از نصب مجدد ، نوار و لبه فلزى 

ديگ را روغن بزنيد.             شكل ......

مانند شكل .....  از طرف ديگر يك  واشر  پالستيكى  صيقلى شده 
داخل دهانه ديگ قرار دارد كه هنگام بستن در جلو ، نمد روى لبه 
داخلى در جلو، در دهانه  ديگ قرار گرفته و روى  واشر  پالستيكى  

صيقلى شده به راحتى مى چرخد و مانند ياتاقان عمل مى كند . 

                                                                                   شكل .......

 

روى  بر  ماشين  جلوى  در  بسته شدن  نحوه  از   نمايى  در شكل....... 
ديگ را مشاهده مى كنيد.                                             شكل .....

شکل 42 -3
27

10- آشنايى با لبه ديگ و ياتاقان نمدى  

طبق شكل .... در بسيارى از خشك كن ها از نوار بافته شده      (واشر 
لبه  نوار روى  اين  استفاده مى شود.  ياتاقان جلويى  عنوان  به  نمدى) 
جلويى ديگ قرار مى گيرد .  در اثر فرسودگى اين نوار ، ماشين به 
شدت مى لرزد و بسيار پر سر وصدا مى شود. تعويض آن بسيار ساده 
است ولى بايد آثار لك و رنگ از روى لبه پوسته فرسوده پاك شده 
و سطح آن كامال صاف گردد. قبل از نصب مجدد ، نوار و لبه فلزى 

ديگ را روغن بزنيد.             شكل ......

مانند شكل .....  از طرف ديگر يك  واشر  پالستيكى  صيقلى شده 
داخل دهانه ديگ قرار دارد كه هنگام بستن در جلو ، نمد روى لبه 
داخلى در جلو، در دهانه  ديگ قرار گرفته و روى  واشر  پالستيكى  

صيقلى شده به راحتى مى چرخد و مانند ياتاقان عمل مى كند . 

                                                                                   شكل .......

 

روى  بر  ماشين  جلوى  در  بسته شدن  نحوه  از   نمايى  در شكل....... 
ديگ را مشاهده مى كنيد.                                             شكل .....
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شکل 46 -3

شکل 47 -3
شکل 48 -3

در شکل43-3  نمایی از جلوی دیگ را مشاهده می کنید.  در انتهای دیگ صفحه ای 
وجود دارد این صفحه همان قاب پش��ت اس��ت که دو دریچه هوای ورودی گرم 
و خروجی مرطوب در روی آن تعبیه ش��ده است . همان طور که مشاهده می کنید 
یک واش��ر نمدی روی لبه دیگ چس��بیده ش��ده اس��ت و دیگ را نسبت به بدنه 
دس��تگاه آب بندی کرده و  مانع خارج شدن  هوای گرم از داخل دیگ می شود.
مانند شکل 44-3 پس از جدا شدن واشر پالستیکی 5 صیقلی شده آن را به دقت 
بازدی��د کنید، چون کوچکتری��ن ترک و یا زدگی  با عث ایج��اد گیر مکانیکی 

می گردد . در صورت سالم بودن آن را در جای خودش قرار دهید.
شکل 45-3  نمای باالی لبه دیگ و لبه در جلو ماشین را نشان می دهد. 

11- آشنايی با قرقره های نگهدارنده ديگ
طبق ش��کل 46-3  با خارج شدن دیگ از داخل بدنه، به راحتی می توانید قرقره ها  
را مشاهده کنید. اگر قرقره ای گیرپاژ شده باشد، صدای ناهنجار تولید می کند که  
برای رفع عیب ایجاد شده می توانید  آن را با روغن کاری و حرکت دادن روان کنید. 
قرقره های فرس��وده باعث لغزش تسمه یا بیرون پریدن آن از جای خود می شوند. 
در صورت فرس��ودگی یا آس��یب دیدگی آن را عوض کنید. چون س��ر و صدای 

اضافی ایجاد می کنند. 
 12- آشنايی با  تسمه گردنده ديگ خشک کن  

ش��کل 47-3 تس��مه بلند گردنده دیگ و دیگ و موتور یک ماشین خشک کن  
برقی را مش��اهده می کنید که تس��مه روی بدنه خارجی دیگ و پولی موتور قرار 

می    گیرد و نیروی موتور را به دیگ منتقل می کند.
ش��کل 48-3 تس��مه بلند گردنده دیگ یک ماش��ین خش��ک کن گازی را نشان 

می دهد که در حال تعویض شدن می باشد.   

شکل 43 -3

شکل 44 -3

شکل 45 -3

28

در شكل....... نمايى از جلوى ديگ را مشاهده مى كنيد كه در انتهاى 
ديگ صفحه اى وجود دارد  اين صفحه همان قاب پشت است كه 
دو دريچه هواى ورودى گرم و خروجى مرطوب در روى آن تعبيه 
روى  نمدى  واشر  يك  كنيد  مى  مشاهده  كه  همانطور   . است  شده 
بدنه دستگاه آب  به  نسبت  را  است و ديگ  لبه ديگ چسبيده شده 
بندى كرده و  مانع خارج شدن  هواى گرم از داخل ديگ مى شود

.                                                                              شكل ......

مانند شكل .......  پس از جدا شدن واشر  پالستيكى  صيقلى شده آن 
با عث  بازديد كنيد چون كوچكترين ترك و يا زدگى   به دقت  را 
ايجاد گير مكانيكى مى گردد . در صورت سالم بودن آن را در جاى 

خودش قرار دهيد .                                                 شكل ......

شكل .....  نماى باالى لبه ديگ و لبه در جلو ماشين را نشان مى دهد
.                                                                          شكل .......

28

در شكل....... نمايى از جلوى ديگ را مشاهده مى كنيد كه در انتهاى 
ديگ صفحه اى وجود دارد  اين صفحه همان قاب پشت است كه 
دو دريچه هواى ورودى گرم و خروجى مرطوب در روى آن تعبيه 
روى  نمدى  واشر  يك  كنيد  مى  مشاهده  كه  همانطور   . است  شده 
بدنه دستگاه آب  به  نسبت  را  است و ديگ  لبه ديگ چسبيده شده 
بندى كرده و  مانع خارج شدن  هواى گرم از داخل ديگ مى شود

.                                                                              شكل ......

مانند شكل .......  پس از جدا شدن واشر  پالستيكى  صيقلى شده آن 
با عث  بازديد كنيد چون كوچكترين ترك و يا زدگى   به دقت  را 
ايجاد گير مكانيكى مى گردد . در صورت سالم بودن آن را در جاى 

خودش قرار دهيد .                                                 شكل ......

شكل .....  نماى باالى لبه ديگ و لبه در جلو ماشين را نشان مى دهد
.                                                                          شكل .......

28

در شكل....... نمايى از جلوى ديگ را مشاهده مى كنيد كه در انتهاى 
ديگ صفحه اى وجود دارد  اين صفحه همان قاب پشت است كه 
دو دريچه هواى ورودى گرم و خروجى مرطوب در روى آن تعبيه 
روى  نمدى  واشر  يك  كنيد  مى  مشاهده  كه  همانطور   . است  شده 
بدنه دستگاه آب  به  نسبت  را  است و ديگ  لبه ديگ چسبيده شده 
بندى كرده و  مانع خارج شدن  هواى گرم از داخل ديگ مى شود

.                                                                              شكل ......

مانند شكل .......  پس از جدا شدن واشر  پالستيكى  صيقلى شده آن 
با عث  بازديد كنيد چون كوچكترين ترك و يا زدگى   به دقت  را 
ايجاد گير مكانيكى مى گردد . در صورت سالم بودن آن را در جاى 

خودش قرار دهيد .                                                 شكل ......

شكل .....  نماى باالى لبه ديگ و لبه در جلو ماشين را نشان مى دهد
.                                                                          شكل .......
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13- آشنايی با  انواع تسمه سفت کن
در شکل 49-3  سیستم قرقره های کمکی دو وضعیتی با دو بازوی سمت چپ و راست 
نشان داده شده است که درماشین هایی که فقط دارای خشک کن  هستند به کار می رود.

در ش��کل 50-3  اجزاء تش��کیل دهنده قرقره کمکی را مش��اهده می کنید. توجه 
داشته باشید که اکثر تسمه ها بصورت روبرو کشیده می شوند. حتما قبل از برداشتن 
تس��مه قدیمی، به وضعیت صحیح کشش آن توجه کنید تا در موقع مونتاژ دستگاه 

با مشکل مواجه نشوید.                                                                       

شکل 51-3   فنر سفت کن تسمه خشک کن گازی را نشان می دهد.

در ش��کل 52-3  سیستم حرکتی یک نمونه ماشین خشک کن را به خوبی مشاهده 
می کنید که شامل تسمه، موتور، دیگ و تسمه سفت کن می باشد. 

14-  آشنايی با  المنت های حرارتی خشک کن  
 در ش��کل 52-3 درپوش عقب ماشین خش��ک کن و المنت های نصب شده روی 
آن را مش��اهده می کنید و در ش��کل 53-3 نیز سرسیم های المنت را که به درپوش 
عقب ماش��ین متصل ش��ده اند می بینید . بعضی از المنت ه��ا در داخل لوله ای قرار 
می گیرند و اطراف آن از اکس��ید منیزیم که ماده ای عایق است ولی قابلیت انتقال 
حرارت مناسبی دارد، پرمی شود. به این ترتیب جریان الکتریکی نمی تواند به بیرون 

غالف منتقل شود ولی حرارت به راحتی به غالف بیرونی می رسد. 

شکل 49 -3

شکل 50 -3

شکل 51 -3

شکل 51 -3

شکل 52 -3

31

در شكل ...... سيستم حركتى يك نمونه ماشين خشك كن را به 
خوبى مشاهده مى كنيد كه شامل  تسمه ، موتور ، ديگ و تسمه 

سفت كن مى باشد.                                               شكل .......

14-  آشنايى با  المنت هاى حرارتى خشك كن 

 در شكل ....... درپوش عقب ماشين خشك كن و المنت هاى نصب 
شده روى آنرا مشاهده مى كنيد و در شكل ..... نيز سرسيمهاى المنت 
از  بعضى   . بينيد  مى  اند  شده  متصل  ماشين  عقب  درپوش  به  كه  را 
اكسيد  از  آن  اطراف  و  قرار مى گيرند  اى  لوله  داخل  در  ها  المنت 
منيزيم كه ماده اى عايق است ولى قابليت انتقال حرارت مناسبى دارد 
بيرون  به  تواند  نمى  الكتريكى  جريان  ترتيب  اين  به  شود.  مى  پر   ،
غالف منتقل شود ولى حرارت به راحتى به غالف بيرونى مى رسد

.                                                                           شكل .......

المنت ها به 2 دسته تقسيم مى شوند:

◄  المنت هاى تك رشته اى رو باز (فنرى) : تنها در بعضى 
از انواع ماشينهايى كه فقط خشك كن هستند استفاده ميشوند.

◄ المنت هاى لوله اى : در بسيارى از انواع ماشينهايى كه فقط 
خشك كن هستند بكار مى روند.                                   شكل ......

شکل 53 -3

31

در شكل ...... سيستم حركتى يك نمونه ماشين خشك كن را به 
خوبى مشاهده مى كنيد كه شامل  تسمه ، موتور ، ديگ و تسمه 

سفت كن مى باشد.                                               شكل .......

14-  آشنايى با  المنت هاى حرارتى خشك كن 

 در شكل ....... درپوش عقب ماشين خشك كن و المنت هاى نصب 
شده روى آنرا مشاهده مى كنيد و در شكل ..... نيز سرسيمهاى المنت 
از  بعضى   . بينيد  مى  اند  شده  متصل  ماشين  عقب  درپوش  به  كه  را 
اكسيد  از  آن  اطراف  و  قرار مى گيرند  اى  لوله  داخل  در  ها  المنت 
منيزيم كه ماده اى عايق است ولى قابليت انتقال حرارت مناسبى دارد 
بيرون  به  تواند  نمى  الكتريكى  جريان  ترتيب  اين  به  شود.  مى  پر   ،
غالف منتقل شود ولى حرارت به راحتى به غالف بيرونى مى رسد

.                                                                           شكل .......

المنت ها به 2 دسته تقسيم مى شوند:

◄  المنت هاى تك رشته اى رو باز (فنرى) : تنها در بعضى 
از انواع ماشينهايى كه فقط خشك كن هستند استفاده ميشوند.

◄ المنت هاى لوله اى : در بسيارى از انواع ماشينهايى كه فقط 
خشك كن هستند بكار مى روند.                                   شكل ......
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المنت ها به 2 دسته تقسيم می شوند:
- المنت های تک رشته ای رو باز )فنری(: تنها در بعضی از انواع ماشین هایی 

که فقط خشک کن هستند، استفاده می شوند.
-  المنت های لوله ای: در بس��یاری از انواع ماش��ین هایی که فقط خشک کن  

هستند به کار می روند.
15- آشنايی با مشعل خشک کن گازی

در ش��کل 54-3 فن��دک و المنت و برد روی ترانس و محفظه اش��تعال مربوط به 
آن به خوبی دیده می شوند. المنت فندک با ولتاژ ]V[ 24 و جریان ]A[ 2/5 کار 
می کند و س��یم های قرمز و س��یاه، مربوط به آن می باش��د. در مدل روبرو فندک 
الکتریکی وجود ندارد و به جای آن از یک س��یم مقاومتی فنری ش��کل  با ولتاژ 

]V[ 24 استفاده شده است.
در شکل 55-3 برد الکترونیکی به خوبی دیده می شود که کلیه فرمان های صادره 
به ماش��ین از قبیل قطع و وصل گاز، روش��ن و خاموش شدن شعله و غیره توسط 
آن انجام می شود. در ضمن ژیگلور ) مجرای خروجی گاز با فشار ( نیز در شکل 

مشخص شده است. 
                                                  

16- آشنايی با سيستم هوادهی )فن(ماشين های خشک کن 
طبق ش��کل 56-3 و 57-3 با ش��روع کار فن، هوای داخل دیگ به طرف بیرون 
کش��یده می ش��ود . هوای ورودی نیز مجبور است که از مجرای ورود هوای سرد 
وارد ماش��ین ش��ده و با عبور از روی المنت، گرم ش��ده و از بین لباس های داخل 

دیگ عبور می کند و سپس به سمت بیرون ماشین فرستاده می شود.

17- آشنايی با سيستم تخليه هوای ماشين های خشک کن 
در ش��کل 58-3  قسمت جلو کانال نیز  نش��ان داده شده است. چون فن با موتور 
اصلی ماش��ین خشک کن کوپل شده است، با به کار افتادن موتور دستگاه  پروانه 
فن نیز به حرکت در می آید و با حرکت سریع خود، هوا را مکش کرده و از لوله 
خروجی دودک��ش به طرف بیرون هدایت می کند. از ط��رف دیگر چون فن در 

شکل 54 -3

شکل 55 -3

32

 -15آشنايى  با  مشعل خشك كن گازى

در شكل ....... فندك و المنت و  برد روى ترانس و  محفظه اشتعال 
   [V] 24 مربوط به آن به خوبى ديده مى شوند. المنت فندك با ولتاژ
و جريان 2,5[A]   كار مى كند و سيمهاى قرمز و سياه ، مربوط به آن 
مى باشد. در مدل روبرو فندك الكتريكى وجود ندارد و به جاى آن 
از يك سيم مقاومتى فنرى شكل  با ولتاژ 24 [V]    استفاده شده است

.                                                                           شكل ......

كليه  كه  شود  مى  ديده  خوبى  به  الكترونيكى  برد   ....... شكل  در 
فرمانهاى صادره به ماشين از قبيل قطع و وصل گاز ، روشن و خاموش 
 ) ژيگلور  ضمن  در   . شود  مى  انجام  آن  توسط  غيره  و  شعله  شدن 
است.                                                                           شده  مشخص  شكل  در  نيز    ( فشار  با  گاز  خروجى  مجراى 

شكل ......
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 -15آشنايى  با  مشعل خشك كن گازى

در شكل ....... فندك و المنت و  برد روى ترانس و  محفظه اشتعال 
   [V] 24 مربوط به آن به خوبى ديده مى شوند. المنت فندك با ولتاژ
و جريان 2,5[A]   كار مى كند و سيمهاى قرمز و سياه ، مربوط به آن 
مى باشد. در مدل روبرو فندك الكتريكى وجود ندارد و به جاى آن 
از يك سيم مقاومتى فنرى شكل  با ولتاژ 24 [V]    استفاده شده است

.                                                                           شكل ......

كليه  كه  شود  مى  ديده  خوبى  به  الكترونيكى  برد   ....... شكل  در 
فرمانهاى صادره به ماشين از قبيل قطع و وصل گاز ، روشن و خاموش 
 ) ژيگلور  ضمن  در   . شود  مى  انجام  آن  توسط  غيره  و  شعله  شدن 
است.                                                                           شده  مشخص  شكل  در  نيز    ( فشار  با  گاز  خروجى  مجراى 

شكل ......

شکل 56 -3

شکل 57 -3

شکل 58 -3
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16- آشنايى با   سيستم  هوادهى (فن) ماشينهاى خشك كن

طبق شكل ....... با شروع كار فن ، هواى داخل ديگ به طرف بيرون كشيده مى شود و هواى ورودى نيز مجبور است 
كه از مجراى ورود هواى سرد وارد ماشين شده و با عبور از روى المنت ، گرم شده و از بين لباسهاى داخل ديگ عبور 

مى كند و سپس به سمت بيرون ماشين فرستاده مى شود.

           شکل .........                                                                                             شکل 

............
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16- آشنايى با   سيستم  هوادهى (فن) ماشينهاى خشك كن

طبق شكل ....... با شروع كار فن ، هواى داخل ديگ به طرف بيرون كشيده مى شود و هواى ورودى نيز مجبور است 
كه از مجراى ورود هواى سرد وارد ماشين شده و با عبور از روى المنت ، گرم شده و از بين لباسهاى داخل ديگ عبور 

مى كند و سپس به سمت بيرون ماشين فرستاده مى شود.

           شکل .........                                                                                             شکل 

............
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17- آشنايى با  سيستم تخليه هواى ماشينهاى خشك كن

در شكل ......  قسمت جلو كانال نيز  نشان داده شده است. چون   فن 
افتادن  با بكار  با موتور اصلى ماشين خشك كن كوپل شده است ، 
موتور دستگاه  پروانه فن نيز به حركت در مى آيد و با حركت سريع 
خود ، هوا را مكش كرده و از لوله خروجى دودكش به طرف بيرون 
هدايت مى كند. از طرف ديگر چون فن در بين مسير هواى خروجى 
قرار دارد ، هوايى كه توسط فن مكش مى شود بايد از داخل ديگ 
و بين لباسها عبور كند و در نتيجه هواى گرم داخل مخزن به طرف 

بيرون كشيده مى شود .

در  شكل ......   يك نمونه ديگرى از پروانه فن و موتور را كه با

 يكديگر كوپل شده اند مشاهده مى كنيد.

                                                                                شكل ......   
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بین مس��یر هوای خروجی قرار دارد، هوایی که توسط فن مکش می شود، باید از 
داخل دیگ و بین لباس ها عبور کند . در نتیجه هوای گرم داخل مخزن به طرف 

بیرون کشیده می شود.
در ش��کل 59-3 یک نمونه دیگری از پروانه فن و موتور را که با یکدیگر کوپل 

شده اند مشاهده می کنید.

آشنايی با روش نصب ماشين های خشک کن 
با توجه به فضای محدودی که در اکثر منازل وجود دارد، برای نصب ماشین های 

خشک کن  اتوماتیک  نکات و محدودیت هایی وجود دارد که عبارتند از:
◄ماش��ین های خشک کن کوچک را می توان با اس��تفاده از نگهدارنده مناسب 

روی دیوار نصب کرد.
◄ برخی ازخشک کن های متوسط می توانند روی سطوح کار قرار گیرند.

◄ماشین های خشک کن بزرگ را می توان توسط اسکلت نگهدارنده مخصوص 
روی ماشین لباسشویی نصب کرد. 

◄ برای تخلیه هوای بس��یاری ازخش��ک کن  ها، از لوله های مخصوصی استفاده 
می ش��ود که در قس��مت انتهای آن ها محفظه  فیلتر وجود دارد . این فیلترها  قابل 
جدا ش��دن از دستگاه  می باش��ند و باید به طور مرتب تمیز شوند. زیرا خیلی زود 

کثیف می شوند.
◄ در قسمت پشت بعضی ازخشک کن ها، لوله خرطومی مخصوصی برای تخلیه 
هوا وجود دارد که اگر در هنگام جابجا کردن دس��تگاه دقت الزم صورت نگیرد 

لوله بین دیوار و دستگاه قرار گرفته و بر اثر فشار وارده معیوب می گردد.
◄ بای��د توجه کنید که از لوله خرطومی بلند اس��تفاده نکنی��د زیرا به خاطر بلند 
ب��ودن طول آن، ام��کان پیچ خوردگی و کاهش قطر لوله ب��ه وجود می آید و در 
آن نقاط میعان صورت گرفته ، در نهایت باعث مس��دود شدن مسیرمی شود. زیرا 
هوای گرم و مرطوب داخل لوله، با رسیدن به نقاط مسدود شده فشرده می شوند و 
با وجود هوای سرد بیرون، حالت میعان ایجاد می شود و کرک و پشم های خارج 

شده از ماشین را به خود جذب می کند و مسیر مسدود می شود.

شکل 59 -3
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17- آشنايى با  سيستم تخليه هواى ماشينهاى خشك كن

در شكل ......  قسمت جلو كانال نيز  نشان داده شده است. چون   فن 
افتادن  با بكار  با موتور اصلى ماشين خشك كن كوپل شده است ، 
موتور دستگاه  پروانه فن نيز به حركت در مى آيد و با حركت سريع 
خود ، هوا را مكش كرده و از لوله خروجى دودكش به طرف بيرون 
هدايت مى كند. از طرف ديگر چون فن در بين مسير هواى خروجى 
قرار دارد ، هوايى كه توسط فن مكش مى شود بايد از داخل ديگ 
و بين لباسها عبور كند و در نتيجه هواى گرم داخل مخزن به طرف 

بيرون كشيده مى شود .

در  شكل ......   يك نمونه ديگرى از پروانه فن و موتور را كه با

 يكديگر كوپل شده اند مشاهده مى كنيد.

                                                                                شكل ......   
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آش�نايی ب�ا مق�ررات ايمن�ی و حفاظت�ی در حي�ن تعمي�ر ماش�ين 
خشک کن 

◄ دوشاخه ماشین را قبل از شروع کار تعمیرات، از برق جدا کنید.

◄ فیلترهایی که  قابلیت جدا شدن از ماشین را  دارند، بررسی و پاک کنید.
◄ کانال خروجی ماشین را از نظر انباشتگی کرک و پشم بررسی کنید.

◄ قبل از باز کردن ماشین، به اتصاالت سیم کشی و مسیر قرارگرفتن آن ها توجه 
کنید و نقشه مونتاژ آن را بردارید.

◄ مطمئن ش��وید که هر یک از اجزاء ماش��ین کامال تمیز شده و اثری از کرک 
و نخ  در آن ها وجود نداش��ته باش��د. این کار را با یک قلم و یا جاروبرقی انجام 

دهید.
◄ توجه کنید که در حین باز و بس��ته کردن یا تعمیرات ماش��ین، به اجزایی مثل 
تایمر، موتور اصلی، ترموستات، فن، اتصاالت انتهایی المنت های حرارتی آسیب 

نرسد و تا حد امکان آن ها را تمیز کنید.
◄ المنت های لوله ای را می توان با قلمو پاک کرد ولی المنت های فنری را باید با 

احتیاط تمیز کرد تا کشیده شوند و یا آسیبی به پایه های سرامیکی آن ها نرسد.
◄ برای ایجاد  اطمینان بیشتر، اجزاء فرسوده یا مشکوک را تعویض کنید.

◄ دوش��اخه و پریز را از نظر آس��یب دیدگی، آثار ذوب ش��دگی یا تغییر رنگ 
بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید. 

آشنايی با طرز کارماشين های خشک کن 
در این قسمت مراحل عملکرد 2 نوع ماشین خشک کن را بررسی می کنیم.

الف - ماشین خشک کن بدون استارت
ب - ماشین خشک کن  دارای استارت

الف - ماشين خشک کن بدون استارت
◄ لباس ها را پس از دسته بندی از نظر نوع جنس، داخل دیگ خشک کن  قرار دهید.

◄ در ماشین را ببندید تا میکروسوئیچ آن بسته شود.

◄ توسط کلید انتخابگر، درجه حرارت مورد نظر را انتخاب کنید. در این حالت 

صرفه جويي در
 مصرف انرژي

ماش��ين های  مصرف��ی  آب 
لباسش��ويی در از جلو، بس��يار 
كمت��ر از  انواع ماش��ين های با 

در از باال می باشد.
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با انتخاب دمای پایین،  فقط یک المنت در مدار قرار می گیرد ولی  با انتخاب دمای  
باال، ماشین با دو المنت کار می کند. 

◄ ولوم تایمر را در جهت عقربه های س��اعت بچرخانید و برنامه مناسب مورد نظر 
را انتخاب کنید.

◄ تایمر را به سمت بیرون بکشید تا ماشین استارت شود.
◄ پس از اس��تارت ماشین ،  موتور اصلی ،  موتور تایمر و المنت به طور همزمان 

کار می کنند.
◄ دو عدد ترموستات L60C و L70C  در کنار هم و به طور سری روی محفظه 
خروج��ی هوا  ق��رار دارند . در صورت باال رفتن دم��ای خروجی دیگ به بیش از 
60   درجه س��انتیگراد، عمل کرده و المنت ه��ا را از مدار خارج می کنند و پس از 
پایین آمدن دما، دوباره ترموس��تات وصل شده و المنت ها وارد مدار می شوند. ولی 
موتور اصلی و فن کوپل شده به آن تا پایان زمان انتخاب شده روی تایمر،  به طور 
دائم کار می کنند. در این حالت  ترموستات  L70C به عنوان پشتیبان عمل می کند 
و در صورت عمل نکردن ترموس��تاتL60C ، مدار المنت را در دمای 70  درجه 

سانتیگراد قطع می کند.
◄ مرحله نهایی خش��ک ک��ردن لباس ها ، مرحله ضد چروک ن��ام دارد . در این 
مرحله که در پایان تمام برنامه های انتخابی وجود دارد، موتور اصلی و موتور فن کار 
می کنند ولی المنت ها از مدار خارج می شوند و خشک کردن لباس ها به مدت 10   
دقیقه بدون حرارت انجام مي شود و سپس تایمر قطع شده و ماشین خاموش می شود.

ب - ماشين خشک کن  دارای استارت
◄ لباس ها را پس از دسته بندی از نظر نوع جنس، داخل دیگ خشک کن  قرار دهید.

◄ در ماشین را ببندید تا میکروسوئیچ آن بسته شود.

◄ ول��وم تایمر را بچرخانید و برنامه مناس��ب مورد نظر را انتخ��اب کنید. در این 

حال��ت 2 نوع برنامه وج��ود دارد.  با انتخاب برنامه ش��ماره 1، المنت در مدار قرار 
نمی گیرد ولی با انتخاب برنامه 2 ، تنها المنت ماشین کار می کند. 

◄ دکمه استارت را فشار دهید تا ماشین استارت شود.
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◄ پس از اس��تارت ماش��ین، موت��ور اصلی، موت��ور تایمر  به ط��ور همزمان کار 
می کنند.

◄ با رس��یدن سرعت موتور به 70% سرعت نامی، کلید گریز از مرکز عمل کرده 
و به طور همزمان س��یم پیچ اس��تارت را از مدار خارج کرده و مدار المنت را وصل 

می کند.
◄ در صورتی که برنامه 2 را انتخاب کرده باش��ید، ب��ا عمل کردن کلید گریز از 
مرکز، به طور همزمان س��یم پیچ اس��تارت از مدار خارج شده و مدار المنت وصل 

می گردد و المنت نیز شروع به کار کردن می کند.
◄ یک عدد ترموستات غیر قابل تنظیم L60C روی محفظه خروجی هوا  قرار دارد 
و در صورت باال رفتن دمای خروجی دیگ به بیش از 60 درجه س��انتیگراد، عمل 
کرده و المنت را از مدار خارج می کند و پس از پایین آمدن دما، دوباره ترموستات 
وصل ش��ده و المنت وارد مدارمی ش��ود. ولی موتور اصلی و فن کوپل شده به آن  
ت��ا پایان زمان انتخاب ش��ده روی تایمر، به طور دائ��م کار می کنند. همچنین یک  
ترموس��تات حد L147C در زیر المنت قرار دارد و به عنوان پش��تیبان عمل می کند 
و در ص��ورت باال رفتن دمای محفظه حرارت تا حد 147 درجه س��انتیگراد و عمل 
نکردن ترموس��تاتL60C روی محفظه خروجی هوا، م��دار المنت را  برای مدتی 
قط��ع می کند و پس از پایین آم��دن مجدد دمای محفظه ح��رارت، مدار المنت را 

وصل می کند. 
◄ مرحله نهایی خشک کردن لباس ها، مرحله ضد چروک نام دارد.  در این مرحله 
ک��ه در پایان تمام برنامه ه��ای انتخابی وجود دارد، موتور اصل��ی و موتور فن کار 
می کنند ولی المنت از مدار خارج می شود و خشک کردن لباس ها به مدت 10دقیقه 
بدون حرارت انجام مي ش��ود و س��پس تایمر قطع شده و ماش��ین خاموش می شود

.
انواع نقشه های ماشين های خشک کن اتوماتيک

در مدارهای پیش��رفته و دستگاه های مدرن نمی توان بدون وجود نقشه و روش های 
مختلف نقشه خوانی، تعمیرات اصولی را انجام داد. لذا در این کتاب سعی شده که 

روش های مختلف نقشه خوانی بررسی شود.
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قبل از ارائه انواع روش های نقشه خوانی، ابتدا باید با انواع نقشه ها آشنا شوید:
◄ الف -  نقشه سیم بندی مونتاژ  

◄ ب -  نقشه سیم بندی مدار الکتریکی و جدول سیکل عملکرد تایمر

◄ پ -   نقشه تفکیکی مسیر جریان الکتریکی

اصول نقشه خوانی مدارهای الکتريکی ماشين های لباسشويی اتوماتيک
حال توضیح مختصری در مورد هر یک از انواع نقشه ها ارائه می شود:

الف - نقشه سيم بندی مونتاژ:  
در این نوع س��یم بندی، نمای واقعی اجزاء دیده می ش��ود و سیم بندی بین آن ها به 

خوبی دیده می شود.
ب - نقشه سيم بندی مدار الکتريکی و جدول سيکل عملکرد تايمر:

در  روش سیم بندی مدار الکتریکی، اجزاء  با عالئم یا سمبل های الکتریکی نمایش 
داده می شوند و سیم بندی بین آن ها به طور دقیق رسم می شود.

در  روش جدول سیکل عملکرد تایمر، تعداد برنامه های تایمر در یک ستون و تعداد 
گام های آن در ستون دیگر مقابل آن نوشته می شوند و همچنین تمام اجزاء الکتریکی 
مدار نیز در ستون های جداگانه ای مش��خص می شوند. معموال هر دور کامل تایمر 
دارای 60  گام می باش��د که در برنامه های مختلفی به طور نامنظم تقس��یم می شود.

پ - نقشه تفکيکی مسير جريان الکتريکی:
این نوع روش حالتی از س��یم بندی مدار الکتریکی اس��ت که فقط قسمت هایی از  

مدار در حالت وصل می باشند.

نقشه خوانی مدارهای الکتريکی ماشين خشک کن 
در این قس��مت به عنوان نمونه، به توضیح و بررس��ی نقشه ماشین خشک کن برقی 
شکل60-3 می پردازیم.برای نقشه خوانی باید ابتدا اجزاء و قسمت های اصلی و مهم 

مدار را با توجه به عالئم فنی و اختصاری آن ها شناسایی کنید.
◄ در این نقشه، اجزای مهم عبارتند از:

ترمینال برق ورودی، میکروسوئیچ در، المنت، ترموستات های المنت، کلید انتخاب 
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حرارت، تایمر، موتور، ترموستات های محفظه خروجی، موتور تایمر، پالتین های تایمر
◄ در این مدار ، باید ابتدا میکروسوئیچ در بسته شود.

◄ سپس کلید انتخاب حرارت، روی حالت مورد نظر قرار گیرد.

◄ تایمر  نیز روی برنامه مورد نظر قرار گیرد.
◄ ماشین را استارت کنید.

◄ حال با استارت ماشین، جریان برق از میکروسوئیچ در عبور کرده و جریان  به 

زیر پالتین های تایمر می رسد.
◄ با توجه به برنامه انتخابی روی تایمر، هر دو پالتین وصل شده و  جریان برق به 
طور همزمان از یک پالتین وارد المنت ش��ده و از پالتین دیگر وارد موتور تایمر و 

موتور اصلی می شود.
◄ از طرف دیگر س��یم نول نیز به انتهای همه مصرف کننده های مدار وصل بوده 
اس��ت و چون جریان فاز به س��مت دیگر مصرف کننده ها رسیده است پس به طور 
همزمان همه آن ها ش��روع به کار کردن می کنند که در ش��کل های .... و ......... به 

خوبی دیده می شوند.
در این مرحله به بررسی نقشه های زیر می پردازیم.

◄ نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشین خشک کن اتوماتیک برقی
◄ نقشه تفکیکی مسیر جریان ماشین خشک کن اتوماتیک برقی با دو المنت

◄ نقشه تفکیکی مسیر جریان ماشین خشک کن اتوماتیک برقی با یک المنت
◄  نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشین خشک کن اتوماتیک برقی و گازی

◄ نقشه تفکیکی مسیر جریان ماشین خشک کن اتوماتیک برقی پس از استارت
◄ نقشه تفکیکی مسیر جریان ماشین خشک کن اتوماتیک برقی در لحظه استارت

◄  نقشه سیم بندی مدار الکتریکی  ماشین خشک کن اتوماتیک گازی
◄ نقشه سیم بندی مونتاژ  ماشین خشک کن اتوماتیک گازی

◄  نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشین خشک کن اتوماتیک برقی
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شکل 60 -3 نقشه سيم بندي مدار الکتريکي ماشين خشك كن اتوماتيك برقي
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 تمرين : نقش��ه تفکیکی مس��یر جریان  ماش��ین خش��ک کن اتوماتیک برقی در 
شکل61-3 را طوری رسم کنید که خشک کن تنها با هوای سرد کار کند.

شکل 61 -3 نقشه تفکيکي مسير جريان ماشين خشك كن اتوماتيك برقي با دو المنت 
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تمرين : در نقش��ه تفکیکی مس��یر جریان ماشین خش��ک کن اتوماتیک برقی در 
ش��کل 62-3 ، اگر المنت قبل از موتور فن ش��روع به کار کند چه اش��کالی ایجاد 

خواهد شد؟ شرح دهید.

شکل 62 -3 نقشه تفکيکي مسير جريان ماشين خشك كن اتوماتيك برقي با يك المنت
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درخش��ک کن های گازی به جای المنت از یک سیس��تم با مش��عل گازی استفاده 
می ش��ود. در این سیستم ها  باید س��یم های مربوط به مشعل، جایگزین سر سیم های 
المنت شوند. اگر سیستم مشعل با برق 115 ولت کار کند، باید سرسیم هاي ورودی 

به آن  ابتدا وارد ترانس تبدیل 220/115 شوند و سپس وارد مشعل گردند.

تمرين : در نقش��ه تفکیکی مس��یر جریان ماشین خش��ک کن اتوماتیک برقی در 
شکل 64-3 ، کلید را در وضعیت 2   قرار  دهید. یعنی پالتین های A  و B و C به 

یکدیگر وصل شده باشند و سپس  نقشه تفکیکی آن را رسم کنید؟

شکل 63 -3 نقشه سيم بندي مدار الکتريکي ماشين خشك كن اتوماتيك برقي و گازي

شکل 64 -3 نقشه تفکيکي مسير جريان ماشين خشك كن اتوماتيك برقي پس از استارت
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نقش�ه تفکيکی مسير جريان ماشين خشک کن اتوماتيک برقی در لحظه 
استارت

تمرين :  در نقشه تفکیکی مسیر جریان ماشین خشک کن اتوماتیک برقی در شکل 
65-3 ، اگر موتور تایمر سوخته باشد، عملکرد ماشین پس از استارت چگونه است؟

شکل 65 -3 نقشه تفکيکي مسير جريان ماشين خشك كن اتوماتيك برقي در لحظه استارت

        صرفه جويي در مصرف انرژي
دهانه پودر را به طور منظم تميز كنيد. توجه داشته باشيد كه تميز كردن 
ماشين لباسشويی به كاهش مصرف برق و افزايش عمر مفيد آن كمك 

می كند.

            بیشتر بدانیم 

اولين و مهمترين نکته در خريد ماشين لباسشويی، توجه به استاندارد بودن 
و رتبه برچسب مصرف انرژی آن است. 
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 نقشه سيم بندی مدار الکتريکی  ماشين خشک کن اتوماتيک گازی

شکل 66 -3 نقشه سيم بندي مدار الکتريکي ماشين خشك كن اتوماتيك گازي

سیم پیچ راه انداز

سیم پیچ اصلی

کلید در

تایمر

کلیدگردان

سیم پیچ اصلی

برد مقاومت
تایمر

شیر گاز

بسته شده 

باز

راه انداز دستی

راهنمای تایمر و کلید

ترموستات هوای 
خروجی

راهنمای ترمینال

معمولی

کلیدگردان

ترموستات 
هوای ورودی

کمکی اصلی

ایمن

آشکارساز شعله

برنامه بلند مدت

برنامه بلند مدت

مشتعل کننده گاز

قطع کننده حد

راه انداز فشاری

ظریف

نمودار برنامه تایمر

برنامه کوتاه مدت

خارج شدن
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نقشه  سيم بندی مونتاژ ماشين خشک کن  اتوماتيک گازی

شکل 67 -3 نقشه سيم بندي مونتاژ ماشين خشك كن اتوماتيك گازي

سفید

آشکار ساز شعله

ترمینال نقره ای رنگ

موتور اصلی 

شیر گاز 

مشتعل کننده گاز
قطع کننده حد 

داخلی

ترموستات 
هوای 
ورودی

ترموستات 
هوای خروجی

کلیددر

ّآبی تیره

قرمز

قهوه ای

زرد

بنفش

کی
مش

فید
س

مشکی

کی
مش

کی
مش

مشکی

مشکی

سفید کی
مش

ش
بنف رد
ز رد
ز

رد
ز

رد
ز

زرد

رد
ز

زرد
قهوه ای

قهوه ای

ای
وه 

قه

قرمز

رمز
ق

رد
ز

یره
ی ت

ّآب
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نقشه سيم بندی مدار الکتريکی ماشين خشک کن اتوماتيک برقی

تمرين : در نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشین خشک کن اتوماتیک برقی در 
ش��کل باال ، دس��تگاه در حال کار کردن می باشد. این مدار را به صورت قطع رسم 

کنید؟

تمرين : نقش��ه تفکیکی مس��یر جریان ماشین خشک کن اتوماتیک برقی در شکل 
باال را در حالتی که یکی از المنت ها قطع است رسم کنید؟

شکل 68 -3 نقشه سيم بندي مدار الکتريکي ماشين خشك كن اتوماتيك برقي

سیم پیچ راه انداز

سیم پیچ اصلی

کلید در

تایمر

کلیدگردان

سیم پیچ اصلی

برد مقاومت

تایمر

بسته شده 

باز

راه انداز دستی

راهنمای تایمر و کلید

ترموستات هوای 
خروجی

راهنمای ترمینال

زنگ پایان برنامه

سیم پیچ راه انداز

معمولی

المنت ها

زمان برحسب دقیقه

برنامه بلند مدت

راه انداز فشاری

ظریف

نمودار برنامه تایمر

حد باال

خارج شدن

برنامه بلند مدت
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A: درپوش جلو
B : بدنه

C : دیگ
D : یاتاقان مثلثي شکل عقب
E : شبکه ورود هوا به دیگ

F : تسمه
G : درپوش عقب )محل قرار گرفتن المنت ها(

H : المنت 1

I: المنت 2
J : ترموستات حد غیرقابل تنظیم

K : ترموستات غیرقابل تنظیم
L : بست هاي نگهدارنده المنت

M : پانل جلو
N : تایمر

O : سیم هاي رابط
P : سیم رابط برق ورودي

شکل 69 -3
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آشنايی با ساختمان و نقشه های انفجاری ماشين های خشک کن 

E : ترمینال
F : سیم رابط ورودي

G : درپوش عقب
H: بست هاي نگهدارنده المنت

I: پانل جلو
J : میکروسوئیچ

K : تایمر
L : کلید تغییر وضعیت حرارت

M : سیم هاي رابط

شکل 70 -3 نقشه انفجاري كامل ماشين خشك كن اتوماتيك برقي

A: موتور القایي
B : پروانه توربیني

C : المنت
D : ترموستات فیرقابل تنظیم
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کار عملی شماره 2 :

الف- تش�خيص عيب، بازکردن، رفع عيب، مونتاژ و آزمايش ماشين 
خشک کن اتوماتيک برقی

قسمت اول: نحوه بيرون آوردن و سرويس فيلتر

طبق ش��کل 71-3  قبل از شروع کار عملی، دوش��اخه را از پریز برق جدا کنید. 
مطابق ش��کل 72-3 دس��تگیره در را گرفته و آن را به طرف بیرون بکش��ید تا باز 

شود. در این خشک کن حدود 180 درجه باز می شود.
نظیر شکل 73-3 این ماشین همانند لباسشویی ها نیاز به الستیک آب بندی بین دیگ 
و بدنه ندارد. ولی روی در شیشه ای یا طلقی آن یک نوار الستیکی وجود دارد که 

اجازه خارج شدن هوا از اطراف آن را نمی دهد. 
در شکل  74-3  فیلتر پرزگیر این ماشین خشک کن به خوبی دیده  مي شود که این 
فیلتر در مسیر خروج هوای مرطوب قرار گرفته و اجازه نمی دهد که پرزهای خارج 

شده از لباس ها، در هوای اطراف ماشین پراکنده شوند.              

شکل 71 -3

شکل 72 -3

شکل 73 -3

57

 كار عملى شماره 2 : الف- تشخيص عيب ، باز كردن ، رفع عيب ، مونتاژ و آزمايش ماشين خشك 
كن اتوماتيك برقى

قسمت اول: نحوه بيرون آوردن و سرويس فيلتر

طبق شكل ....  قبل از شروع كار عملى ، دوشاخه را از پريز          برق  
جدا كنيد.

 

مطابق شكل ..... دستگيره در را گرفته و آنرا بطرف بيرون بكشيد تا 

باز شود. در اين خشك كن حدود 180 درجه باز مى شود .

به الستيك آب  نياز  ها  لباسشويى  ماشين همانند  اين   .... نظير شكل 
بندى بين ديگ و بدنه ندارد ولى روى در شيشه اى يا طلقى آن يك 
نوار الستيكى وجود دارد كه اجازه خارج شدن هوا از اطراف آن  را 

نمى دهد. 

در شكل  .... فيلتر پرزگير اين ماشين خشك كن به خوبى ديده     مى 
شود كه اين فيلتر در مسير خروج هواى مرطوب قرار گرفته و اجازه 
نمى دهد كه پرزهاى خارج شده از لباسها ، در هواى اطراف ماشين 

پراكنده شوند.              

شکل 74 -3

   
                صرفه جويي در مصرف انرژي

پودر را بيش از حد نياز استفاده نکنيد، زيرا كف بيش از حد به ماشين 
فشار می آورد و انرژی بيشتری نياز خواهد داشت. 
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ادامه قسمت اول: نحوه بيرون آوردن و سرويس فيلتر
مطابق ش��کل 75-3 دریچه خروج هوای مرطوب، در قس��مت پایین وسمت چپ 

ماشین قرار دارد. در ضمن نوار الستیکی روی طلق در ، به خوبی دیده می شود. 
طبق ش��کل 76-3 پس از باز کردن در ماشین خشک کن ، دستگیره فیلتر را گرفته 

و بطرف باال بکشید.

مانند ش��کل 77-3 پس از خارج شدن فیلتر از جایگاه خود، آن را از داخل دستگاه 
بیرون آورید. جنس این فیلتر از نوعی پالستیک مقاوم است که برای جلوگیری از 

زنگ زدگی توری، آن را با مواد مخصوص پوشش داده اند. 
نظیر ش��کل 78-3 ، فیلتر از جای خود خارج ش��ده و می توانی��د آن را با آب ولرم 

شست و شو دهید و پس از خشک شدن، در جای خود قرار دهید.

58

كار عملى شماره 2 : طريقه باز و بسته كردن خشك كن لباس الكتريكى

ادامه قسمت اول: نحوه بيرون آوردن و سرويس فيلتر

پايين  قسمت  در   ، مرطوب  هواى  خروج  دريچه   .... شكل  مطابق 
وسمت چپ ماشين قرار دارد. در ضمن نوار الستيكى روى طلق در ، 

به خوبى ديده مى شود. 

طبق شكل ..... پس از باز كردن در ماشين خشك كن ، دستگيره فيلتر 
را گرفته و بطرف باال بكشيد.

مانند شكل .... پس از خارج شدن فيلتر از جايگاه خود ، آنرا از داخل 
دستگاه بيرون آوريد. جنس اين فيلتر از نوعى پالستيك مقاوم است 
با مواد مخصوص  كه براى جلوگيرى از زنگ زدگى تورى ،  آنرا 

پوشش داده اند. 

نظير شكل ..... ، فيلتر از جاى خود خارج شده و مى توانيد آنرا با آب 
ولرم شست و شو دهيد و پس از خشك شدن ، در جاى خود قرار 

دهيد.

شکل 75 -3 شکل 76 -3

شكل 77 -3 شکل 78 -3
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كار عملى شماره 2 : طريقه باز و بسته كردن خشك كن لباس الكتريكى

ادامه قسمت اول: نحوه بيرون آوردن و سرويس فيلتر

پايين  قسمت  در   ، مرطوب  هواى  خروج  دريچه   .... شكل  مطابق 
وسمت چپ ماشين قرار دارد. در ضمن نوار الستيكى روى طلق در ، 

به خوبى ديده مى شود. 

طبق شكل ..... پس از باز كردن در ماشين خشك كن ، دستگيره فيلتر 
را گرفته و بطرف باال بكشيد.

مانند شكل .... پس از خارج شدن فيلتر از جايگاه خود ، آنرا از داخل 
دستگاه بيرون آوريد. جنس اين فيلتر از نوعى پالستيك مقاوم است 
با مواد مخصوص  كه براى جلوگيرى از زنگ زدگى تورى ،  آنرا 

پوشش داده اند. 

نظير شكل ..... ، فيلتر از جاى خود خارج شده و مى توانيد آنرا با آب 
ولرم شست و شو دهيد و پس از خشك شدن ، در جاى خود قرار 

دهيد.

58

كار عملى شماره 2 : طريقه باز و بسته كردن خشك كن لباس الكتريكى

ادامه قسمت اول: نحوه بيرون آوردن و سرويس فيلتر

پايين  قسمت  در   ، مرطوب  هواى  خروج  دريچه   .... شكل  مطابق 
وسمت چپ ماشين قرار دارد. در ضمن نوار الستيكى روى طلق در ، 

به خوبى ديده مى شود. 

طبق شكل ..... پس از باز كردن در ماشين خشك كن ، دستگيره فيلتر 
را گرفته و بطرف باال بكشيد.

مانند شكل .... پس از خارج شدن فيلتر از جايگاه خود ، آنرا از داخل 
دستگاه بيرون آوريد. جنس اين فيلتر از نوعى پالستيك مقاوم است 
با مواد مخصوص  كه براى جلوگيرى از زنگ زدگى تورى ،  آنرا 

پوشش داده اند. 

نظير شكل ..... ، فيلتر از جاى خود خارج شده و مى توانيد آنرا با آب 
ولرم شست و شو دهيد و پس از خشك شدن ، در جاى خود قرار 

دهيد.

58

كار عملى شماره 2 : طريقه باز و بسته كردن خشك كن لباس الكتريكى

ادامه قسمت اول: نحوه بيرون آوردن و سرويس فيلتر

پايين  قسمت  در   ، مرطوب  هواى  خروج  دريچه   .... شكل  مطابق 
وسمت چپ ماشين قرار دارد. در ضمن نوار الستيكى روى طلق در ، 

به خوبى ديده مى شود. 

طبق شكل ..... پس از باز كردن در ماشين خشك كن ، دستگيره فيلتر 
را گرفته و بطرف باال بكشيد.

مانند شكل .... پس از خارج شدن فيلتر از جايگاه خود ، آنرا از داخل 
دستگاه بيرون آوريد. جنس اين فيلتر از نوعى پالستيك مقاوم است 
با مواد مخصوص  كه براى جلوگيرى از زنگ زدگى تورى ،  آنرا 

پوشش داده اند. 

نظير شكل ..... ، فيلتر از جاى خود خارج شده و مى توانيد آنرا با آب 
ولرم شست و شو دهيد و پس از خشك شدن ، در جاى خود قرار 

دهيد.
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قسمت دوم: بازديد از اجزاء زير ديگ خشک کن  لباس
مطابق ش��کل 79-3 در قسمت پشت این نوع خشک کن ها، دو عدد درپوش وجود 
دارد که روی درپوش مستطیل شکل پایین، یک دریچه وجود دارد که برای بازدید 

از تسمه و تسمه سفت کن، می توانید در آن را باز کنید.
طبق شکل 80-3 با باز شدن دریچه، می توان به خرابی تسمه و یا معیوب بودن قرقره 

و فنر تسمه سفت کن پی برد.

مانند ش��کل 81-3 برای بازدید از قسمت های دیگر زیر دیگ خشک کن، با یک 
پیچ گوشتی مناسب چهارسو پیچ های اطراف درپوش مستطیلی را باز کنید.

در ش��کل 82-3  فیلتر جمع آوری پرز، ترموستات های کانال خروجی هوا، موتور 
گردنده دیگ، تسمه، تسمه سفت کن و قسمتی از دیگ قابل مشاهده می باشند.

شکل 79 -3 شکل 80 -3

شکل 81 -3 شکل 82 -3
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كار عملى شماره 2 : طريقه باز و بسته كردن خشك كن لباس الكتريكى

قسمت دوم: بازديد از اجزاء زير ديگ خشك كن لباس

، دو عدد  اين نوع خشك كن ها  .... در قسمت پشت  مطابق شكل 
يك  پايين،  شكل  مستطيل  درپوش  روى  كه  دارد  وجود  درپوش 
دريچه وجود دارد كه براى بازديد از تسمه و تسمه سفت كن ، مى 

توانيد در آنرا باز كنيد.

     

يا  و  تسمه  خرابى  به  توان  مى   ، دريچه  شدن  باز  با   ..... شكل  طبق 
معيوب بودن قرقره و فنر تسمه سفت كن پى برد.

از قسمت هاى ديگر زير ديگ خشك  بازديد  .... براى  مانند شكل 
اطراف درپوش  پيچهاى  مناسب چهارسو  پيچ گوشتى  با يك   ، كن 

مستطيلى را باز كنيد.

در شكل .... فيلتر جمع آورى پرز ، ترموستات هاى كانال خروجى 
هوا ، موتور گردنده ديگ ، تسمه ، تسمه سفت كن و قسمتى از ديگ  

قابل مشاهده مى باشند.
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قسمت سوم: باز کردن در روی خشک کن لباس
مطابق ش��کل 83-3 با یک پیچ گوش��تی مناسب چهارسو، 3 عدد پیچ پشت ماشین 

خشک کن لباس را باز کنید.
نظیر شکل 84-3 پس از باز شدن پیچ های روی دستگاه، انتهای در را به طرف باال 
بلند کنید و آن را به سمت جلو حرکت دهید تا لبه در ، از زیر خار پالستیکی روی 

بدنه جدا شود.

مانند شکل 85-3 با جدا شدن در فلزی روی دستگاه، آن را از روی ماشین برداشته  
و تا پایان کار در یک جای مطمئن قرار دهید تا رنگ آن آسیب نبیند. 

در ش��کل 86-3 با برداش��تن در روی دس��تگاه ، خارهای پالستیکی نگهدارنده در 
روی ماش��ین، تایمر، دیگ، تس��مه و محل قرار گرفتن تسمه به خوبی قابل مشاهده 

هستند.

شکل 83 -3 شکل 84 -3
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كار عملى شماره 2 : طريقه باز و بسته كردن خشك كن لباس الكتريكى

قسمت سوم: باز كردن در روى خشك كن لباس

مطابق شكل ..... با يك پيچ گوشتى مناسب چهارسو ، 3  عدد پيچ 
پشت ماشين خشك كن لباس را باز كنيد.

نظير شكل .... پس از باز شدن پيچهاى روى دستگاه ، انتهاى در را 
بطرف باال بلند كنيد و آنرا به سمت جلو حركت دهيد تا لبه در ، از 

زير خار پالستيكى روى بدنه جدا شود.

از روى  آنرا   ، دستگاه  فلزى روى  در  با جدا شدن   .... مانند شكل  
ماشين برداشته  و تا پايان كار در يك جاى مطمئن قرار دهيد تا رنگ 

آن آسيب نبيند. 

پالستيكى  خارهاى   ، دستگاه  روى  در  برداشتن  با   .... شكل  در 
نگهدارنده در روى ماشين ، تايمر ، ديگ ، تسمه و محل قرار گرفتن 

تسمه به خوبى قابل مشاهده هستند.

شکل 85 -3 شکل 86 -3
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قسمت چهارم: طريقه تعويض ميکروسوئيچ در 
طبق ش��کل 87-3 برای باز کردن میکروس��وئیچ در، با یک پیچ گوش��تی مناسب 

پیچ های نگهدارنده میکروسوئیچ به بدنه را باز کنید.
مانند شکل 88-3 پس از باز شدن پیچ ها، میکروسوئیچ آزاد می شود.

در شکل 89-3 مشاهده می کنید که میکروسوئیچ شکسته و یکی از پالتین ها از آن 
جدا شده است.

همانند شکل 90-3 یک میکروسوئیچ مشابه با مشخصات فنی نوع معیوب آن تهیه 
کنید.

شکل 87 -3 شکل 88 -3

شکل 89 -3 شکل 90 -3
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ادامه قسمت چهارم: طريقه تعويض ميکروسوئيچ در 
مطابق شکل 91-3 میکروسوئیچ معیوب را از روی پایه نگهدارنده آن باز کنید. 
نظیر شکل 92-3 میکروسوئیچ سالم تهیه شده را روی پایه نگهدارنده آن ببندید.

طبق ش��کل 93-3 پس از بستن میکروس��وئیچ روی پایه نگهدارنده آن ، فیش های 
آن را نی��ز وصل کنی��د. در میکروس��وئیچ های دو فیش، می توان جای دو س��یم را 
تعویض کرد.برای بستن میکروسوئیچ، آن را از باال و با یک دست پشت در دستگاه 

نگهدارید و پیچ های نگهدارنده پایه آن را از بیرون ببندید. 

شکل 91 -3 شکل 92 -3

شکل 93 -3 شکل 94 -3
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قسمت پنجم: طريقه باز کردن درخشک کن  لباس
طبق ش��کل  95-3  درخش��ک کن  را تا حد امکان باز کنید تا لوالی آن به خوبی 

دیده شود . آنگاه تنها پیچ قاب لوال را باز کنید.
مطابق شکل 96-3 پس از باز شدن پیچ ، قاب روی لوال را از جای خود بردارید تا 

پیچهای لوالی در ماشین خشک کن  لباس قابل دسترس شوند.

نظیر شکل 97-3 با یک پیچ گوشتی مناسب چهارسو، دو عدد پیچ چهارسو را باز 
کنید.

مانند شکل 98-3 با باز شدن پیچ های  در، به راحتی می توانید در را از دستگاه جدا 
کنید و آن را در جای مناسبی قرار دهید تا از آسیب دیدن شیشه یا طلق، جلوگیری 

شود.

شکل 95 -3 شکل 96 -3

شکل 97 -3 شکل 98 -3
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قسمت ششم: طريقه آزاد کردن تسمه
طبق ش��کل 99-3 برای خ��ارج کردن دیگ، باید  اهرم س��فت 

کننده تسمه را در پشت دستگاه خم کنید تا تسمه آزاد شود.

همانند ش��کل 100-3 پایه اهرم را به سمت راست خم کنید تا از 
شیار کف ماشین جدا شده و فنر آزاد شود.

مطابق ش��کل 101-3 اه��رم ، قرقره روی اهرم و فن��ر را از بدنه 
ماش��ین جدا کنی��د و آن ها را تا قبل از مونتاژ، در جای مناس��ب 

قرار دهید.

همانند ش��کل 102-3 پس از برداش��ته شدن اهرم از روی تسمه، 
آن را آزاد کنید. توجه کنید که برای تعویض یا برداش��تن تسمه، 

باید دیگ را از جلو یا انتهای آن آزاد کنید.

شکل 99 -3

شکل 100 -3

شکل 101 -3

شکل 102 -3
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قسمت هفتم: طريقه باز کردن پانل
طبق ش��کل 103-3 برای بی��رون آوردن دیگ، باید پانل قس��مت جلو و 

درپوش پشت دستگاه به طور کامل باز شود.

 
نظیر ش��کل 104-3 با باز شدن پیچ وس��ط و پیچ سمت راست، می توانید 

پانل را از بدنه جدا کنید و نیازی به باز کردن کلید و تایمر نیست.

مطابق شکل 105-3 پس از باز شدن پیچ های روی پانل، آن را به آرامی به 
ط��رف جلو حرکت دهید و ط��وری از بدنه جدا کنید که 3  عدد خار زیر 

آن که در شیار بدنه قرار دارند آسیب نبینند. 

در شکل 106-3 با جدا شدن پانل از بدنه ماشین، کلید دو وضعیتی و تایمر 
الکترومکانیکی به خوبی دیده می ش��وند. در ضمن پس از جدا شدن پانل، 

می توان پیچ های در جلوی دستگاه را نیز باز کرد.

شکل 103 -3

شکل 104 -3

شکل 105 -3

شکل 106 -3
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قس�مت هش�تم: نحوه ب�از ک�ردن درپوش کام�ل جلوی 
ماشين خشک کن 

مطابق ش��کل 107-3 پس از برداش��تن قاب پالس��تیکی روی کانال 
خروجی هوا، 3  عدد پیچ نگهدارنده درپوش جلو به بدنه ماش��ین را 

باز کنید.

مانند شکل 108-3 دو عدد پیچ مربوط به محل قرار گرفتن زبانه در 
را از بدنه ماشین باز کنید.

طبق ش��کل 109-3 دو عدد پیچ نگهدارنده میکروس��وئیچ در را نیز 
باز کنید. 

مطابق شکل 110-3 با باز کردن قاب روی لوال و پیچ های نگهدارنده 
ل��وال، در را به ط��ور کامل از بدنه جدا کنی��د. در این حالت اگر دو 
ع��دد پیچ باالی درپ��وش جلو را باز کنید، درپوش از دس��تگاه جدا 

مي شود. 

شکل 107 -3

شکل 108 -3

شکل 109 -3

شکل 110 -3
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ادامه قس�مت هش�تم: نحوه بازکردن درپوش کامل جلوی ماش�ين 
خشک کن 

طبق ش��کل 111-3 با باز شدن پیچ های نگهدارنده درپوش جلو، آن را به راحتی 
از بدنه جدا کنید.

در شکل 112-3 با برداشتن درپوش جلو،کانال هوای خروجی از دیگ، فیلتر و 
دریچه خروجی که در زیر ماشین قرار دارد به خوبی دیده می شوند.

در شکل 113-3 فیلتر و کانال خروجی هوا بخوبی دیده می شوند. توجه کنید که 
لبه دیگ خش��ک کن از طرف جلو در دهانه کانال خروجی هوا به صورت یک 

بوش بزرگ گردش می کند. 

مطابق شکل 114-3 با برداشتن فیلتر، پره های توربین فن سر موتور دیده می شوند 
. ای��ن توربین، هوا را از دریچه پش��ت ماش��ین و از روی المن��ت به طرف داخل 
مکش می کند . س��پس هوای گرم را نیز از کانال خروج هوا کش��یده و به سمت 
دریچه خروج هوا هدایت می کند و باعث ایجاد گردش هوا در ماش��ین می شود.

شکل 111 -3

شکل 112 -3

شکل 113 -3
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ادامه قسمت هشتم: نحوه باز كردن درپوش كامل جلوى ماشين خشك كن

طبق شكل .... با باز شدن  پيچهاى نگهدارنده درپوش جلو ، آنرا به 
راحتى از بدنه جدا كنيد.

در شكل ....... با برداشتن درپوش جلو ،كانال هواى خروجى از ديگ 
، فيلتر و دريچه خروجى كه در زير ماشين قرار دارد به خوبى ديده 

مى شوند.

در شكل ..... فيلتر و كانال خروجى هوا بخوبى ديده مى شوند . توجه 
كنيد كه لبه ديگ خشك كن از طرف جلو در دهانه كانال خروجى 

هوا بصورت يك بوش بزرگ گردش مى كند. 

مطابق شكل .... با برداشتن فيلتر، پره هاى توربين فن سر موتور ديده 
مى شوند . اين  توربين، هوا را از دريچه پشت ماشين و از روى المنت 
بطرف داخل مكش مى كند و  سپس هواى گرم را نيز از كانال خروج 
هوا كشيده و به سمت دريچه خروج هوا هدايت      مى كند و باعث 

ايجاد گردش هوا در ماشين مى شود.
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ادامه قسمت هشتم: نحوه باز كردن درپوش كامل جلوى ماشين خشك كن

طبق شكل .... با باز شدن  پيچهاى نگهدارنده درپوش جلو ، آنرا به 
راحتى از بدنه جدا كنيد.

در شكل ....... با برداشتن درپوش جلو ،كانال هواى خروجى از ديگ 
، فيلتر و دريچه خروجى كه در زير ماشين قرار دارد به خوبى ديده 

مى شوند.

در شكل ..... فيلتر و كانال خروجى هوا بخوبى ديده مى شوند . توجه 
كنيد كه لبه ديگ خشك كن از طرف جلو در دهانه كانال خروجى 

هوا بصورت يك بوش بزرگ گردش مى كند. 

مطابق شكل .... با برداشتن فيلتر، پره هاى توربين فن سر موتور ديده 
مى شوند . اين  توربين، هوا را از دريچه پشت ماشين و از روى المنت 
بطرف داخل مكش مى كند و  سپس هواى گرم را نيز از كانال خروج 
هوا كشيده و به سمت دريچه خروج هوا هدايت      مى كند و باعث 

ايجاد گردش هوا در ماشين مى شود.
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ادامه قس�مت هش�تم: نحوه بازکردن درپوش کامل جلوی ماش�ين 
خشک کن 

مطابق شکل 115-3 درپوش عقب با 3 عدد پیچ به دیگ بسته شده است. در قسمت 
وس��ط درپوش، یک عدد بوش وجود دارد که حرکت دورانی دیگ را آس��ان 
می کند. توجه کنید که ساختار درپوش عقب، طوری طراحی شده که مقاومت 
آن را چند برابر کرده و می تواند وزن دیگ و نیروهای منتقل شده را تحمل کند.

در شکل 116-3 با جدا شدن دیگ از کانال هوا، لبه دیگ و پالستیک صیقلی شده 
آن و محل قرار گرفتن لبه دیگ روی بوش نمدی کانال هوا به خوبی دیده می شوند.
در شکل 117-3 موتور القایی با کلید گریز از مرکز، فن هواکش، دهانه خروج 

هوا و لبه نمدی روی کانال هواکش دیده می شوند
 .

قسمت نهم: نحوه بازکردن درپوش عقب خشک کن لباس
طبق شکل 118-3 قبل از باز کردن پیچ های اطراف درپوش عقب، باید قرقره و 

اهرم تسمه سفت کن را از تسمه جدا کنید تا تسمه آزاد شود. 
مانند شکل 119-3 با یک سیم چین، بست های کمربندی را قطع کنید تا سیم ها 
آزاد شوند. توجه کنید که در هنگام مونتاژ دستگاه، حتما باید سیم ها را با بست 

کمربندی ببندید.
مطابق شکل 120-3 با آزاد کردن سیم ها و تسمه، پیچ های اطراف را با یک پیچ 

گوشتی مناسب چهارسو باز کنید تا دیگ از جای خود خارج شود. 
طبق ش��کل 121-3 با باز ش��دن پیچ های اتصال دهن��ده درپوش عقب، دیگ و 
درپوش عقب را که به هم متصل هستند با احتیاط و به آرامی از بدنه جدا کنید. 

دقت کنید که هنوز تسمه روی دیگ باقی مانده است.

شکل 115 -3

شکل 116 -3

شکل 117 -3
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ادامه قسمت هشتم: نحوه باز كردن درپوش كامل جلوى ماشين خشك كن

مطابق شكل .... درپوش عقب  با 3  عدد پيچ به ديگ بسته شده است. 
دارد كه حركت  بوش وجود  ، يك عدد  در قسمت وسط درپوش 
دورانى ديگ را آسان مى كند . توجه كنيد كه ساختار درپوش عقب، 
طورى طراحى شده كه مقاومت آنرا چند برابر كرده و مى تواند وزن 

ديگ و نيروهاى منتقل شده را تحمل كند .

در شكل ..... با جدا شدن ديگ از كانال هوا ، لبه ديگ و پالستيك 
صيقلى شده آن و محل قرار گرفتن لبه ديگ روى بوش نمدى كانال 

هوا به خوبى ديده مى شوند.

در شكل ..... موتور القايى با كليد گريز از مركز ، فن هواكش ، دهانه 
خروج هوا و لبه نمدى روى كانال هواكش ديده مى شوند. 
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مطابق شكل .... درپوش عقب  با 3  عدد پيچ به ديگ بسته شده است. 
دارد كه حركت  بوش وجود  ، يك عدد  در قسمت وسط درپوش 
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قسمت نهم: نحوه بازكردن درپوش عقب خشك كن لباس

طبق شكل .... قبل از باز كردن پيچهاى اطراف درپوش عقب ، بايد 
آزاد  تسمه  تا  كنيد  جدا  تسمه  از  را  كن  سفت  تسمه  اهرم  و  قرقره 

شود. 

مانند شكل .... با يك سيم چين ، بست هاى كمربندى را قطع كنيد تا 
سيمها آزاد شوند. توجه كنيد كه در هنگام مونتاژ دستگاه ، حتما بايد 

سيمها را با بست كمربندى ببنديد.

مطابق شكل .... با آزاد كردن سيمها و تسمه ، پيچهاى اطراف را با 
خود  جاى  از  ديگ  تا  كنيد  باز  چهارسو  مناسب  گوشتى  پيچ  يك 

خارج شود. 

 ، عقب  درپوش  دهنده  اتصال  هاى  پيچ  شدن  باز  با   ..... شكل  طبق 
ديگ و درپوش عقب را كه به هم متصل هستند  با احتياط و به آرامى 
از بدنه جدا كنيد. دقت كنيد كه هنوز تسمه روى ديگ باقى مانده 

است.
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قسمت دهم: طريقه جدا کردن کانال خروجی از فن موتور
مانند ش��کل 122-3 برای جدا کردن کانال روی فن هواکش، کشویی سفید رنگ  

قفل کن را به طرف پایین بچرخانید تا ضامن آن آزاد شود.

طبق ش��کل 123-3  با آزاد شدن خارهای قفل ش��ونده قاب روی پروانه، هواکش 
آزاد می شود که اگر آن را به طرف بیرون حرکت دهید از روی پروانه جدا می شود.
در شکل 124-3  با عقب رفتن کانال هواکش ، پره های توربین فن به خوبی دیده می شوند.

قسمت يازدهم: نحوه جداکردن موتور از  روی پايه آن  
مانند شکل 125-3 برای باز کردن موتور از روی پایه، ابتدا با یک پیچ گوشتی  دو 
س��و زیر بست فنری آن اهرم کنید تا از پایه جدا شود. این موتور از نوع موتورهای 
القایی با کلیدگریز از مرکز می باش��د و نیازی به خازن ندارد. همچنین دارای یک   

قطع کن حرارتی بر روی سیم پیچی خود می باشد. 

مطابق ش��کل 126-3 بست فنری جلوی موتور را هم مانند بست فنری عقب از پایه 
جدا کنید تا موتور از پایه جدا شود. 

طبق ش��کل 127-3  پس از باز شدن هر دو بس��ت فنری، موتور را از روی پایه آن 
جدا کنید. در این حالت  جهت خمش پره های تور بین فن به خوبی دیده می شود. 

در شکل 128-3 پایه موتور را مشاهده می کنید . این پایه دارای دو بازو می باشد که 
لرزه گیرهای جلو و عقب موتور روی آن قرار می گیرد. بازوها دارای دو ش��اخک  

می باشند که بست های فنری در داخل این دو شاخک قرار می گیرند.
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قسمت يازدهم: نحوه جداكردن موتور از  روى پايه آن  

مانند شكل ........ براى باز كردن  موتور از روى پايه ، ابتدا با يك پيچ 
گوشتى  دو سو زير بست فنرى آن اهرم كنيد تا از پايه جدا شود . اين 
موتور از نوع موتور هاى القايى با كليدگريز از مركز مى باشد و نيازى 
به خازن ندارد . همچنين داراى يك   قطع كن حرارتى  بر روى سيم 

پيچى خود مى باشد . 

فنرى  بست  مانند  را هم  موتور  فنرى  جلوى  بست   ..... مطابق شكل 
عقب  از پايه جدا كنيد تا  موتور  از پايه جدا شود. 

طبق شكل  ......  پس از باز شدن  هر دو بست فنرى ، موتور  را از 
روى پايه آن جدا كنيد . در اين حالت  جهت خمش پره هاى تور بين  

فن  بخوبى  ديده مى شود . 

در شكل ...... پايه  موتور را مشاهده مى كنيد . اين پايه داراى دو بازو 
مى باشد كه لرزه گير هاى  جلو  و عقب  موتور روى آن قرار مى 
گيرد . بازوها داراى دو شاخك  مى باشند كه بست هاى فنرى  در 

داخل  اين دو شاخك قرار مى گيرند .
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قسمت دوازدهم:   نحوه تعويض تسمه و پاک کردن پرز گير 
اگ��ر در ش��کل 129-3 دق��ت کنی��د متوجه می ش��وید ک��ه در پ��وش جلو باز 
نش��ده و در جل��و، کان��ال ه��وا ک��ش، دریچه خ��روج  ه��وا و الکت��رو موتور  
س��ر ج��ای  خ��ود  هس��تند و فق��ط در پوش عق��ب و دی��گ بیرو ن کش��یده 
ش��ده اس��ت. بهتری��ن روش ب��رای تعوی��ض تس��مه، ای��ن وضعیت می باش��د.

طبق شکل 130-3 در زیر دیگ و قسمت پشت دریچه خروج هوا و درکنار دو 
عدد ترموس��تات، کانالی وجود دارد که از داخل دس��تگاه، در پوشی روی آن 
قرار دارد . در این کانال به مرور زمان پرزهایی جمع می ش��ود که می توان آن ها 
را پاک کرد. هم چنین می توان برای  سرویس کانال و دریچه خروج هوا، از این 

محل استفاده کرد. 

قسمت سيزدهم:  طرز کار دستگاه به طور عملی 
مطاب��ق ش��کل 131-3 برای این که طرز کار این دس��تگاه را بهتر متوجه ش��وید 
می توانی��د  موتور، فن، کانال هوا،تس��مه، دیگ و درپ��وش عقب را به صورت 

نمادین در کنار هم قرار دهید.

طبق ش��کل 132-3 برای درک بهتر طرز کار این دس��تگاه، لبه در جلوی دیگ 
را در دهان��ه کانال هواکش قرار داده و موتور را زیر دیگ قرار دهید و س��پس 
تس��مه را روی پولی سر موتور و دور دیگ قرار دهید. اگر در این حالت موتور 

را بگردانید، حتما دیگ نیز به راحتی خواهد چرخید .

شکل 129 -3
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قسمت سيزدهم:  طرز كار دستگاه بطور عملى 

مطابق شكل  ... براى اينكه طرز كار اين دستگاه را بهتر 
متوجه شويد مى توانيد  موتور ، فن ، كانال هوا ،تسمه 
، ديگ و درپوش عقب را  بصورت نمادين در كنار 

هم  قرار دهيد .

اين دستگاه  بهتر طرز كار  براى درك   .... طبق شكل 
، لبه در جلوى ديگ  را در دهانه كانال هواكش قرار 
داده و موتور را زير ديگ  قرار دهيد و سپس تسمه را 
روى پولى سر موتور و دور ديگ قرار دهيد. اگر در 
اين حالت موتور را بگردانيد ، حتما ديگ نيز به راحتى 

خواهد چرخيد .
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خواهد چرخيد .
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قس�مت چهاردهم: نحوه جدا ک�ردن در پوش عقب والمنت ها 
از ديگ 

نظیرش��کل 133-3 با یک پیچ گوش��تی چهارسوی مناس��ب، سه عدد پیچ 
درپوش عقب و المنت ها را که به دیگ متصل شده اند باز کنید. 

مطابق ش��کل 134-3 با باز شدن پیچ ها، درپوش عقب را به آرامی به طرف 
زمین بخوابانید تا از دیگ جدا شود. 

در ش��کل 135-3 دیگ از درپوش عقب و المنت ها جدا شده و محل قرار 
گرفتن المنت ها، ش��بکه ورود هوا به داخل دی��گ و محل اتصال دیگ به 

درپوش عقب دیده می شوند. 
در ش��کل 136-3 دو عدد المنت 2500  وات را روی هم مشاهده می کنید 
که در س��ه نقطه با بدنه عایق و محکم شده اند. این دو المنت به وسیله یک 
کلی��د دو وضعیت��ی در مدار ق��رار می گیرند و باعث ایج��اد حرارت کم یا 

حرارت زیاد می شوند. 

شکل 133 -3 شکل 134 -3

74

كار عملى شماره 2 : طريقه باز و بسته كردن خشك كن لباس الكتريكى

قسمت چهاردهم:  نحوه جدا كردن در پوش عقب  والمنت ها از ديگ 

نظيرشكل .... با يك پيچ گوشتى  چهارسوى مناسب ، سه عدد پيچ  
درپوش عقب و المنت ها را كه به ديگ متصل شده اند  باز كنيد . 

به  به آرامى  را  ، درپوش عقب  ها  پيچ  باز شدن  با   ..... مطابق شكل 
طرف زمين بخوابانيد تا از ديگ جدا شود . 

در شكل ..... ديگ از درپوش عقب و المنت ها جدا شده و محل قرار 
گرفتن المنت ها ، شبكه ورود هوا به داخل ديگ و محل اتصال ديگ 

به درپوش عقب ديده مى شوند . 

در شكل ..... دو عدد المنت 2500  وات را روى هم مشاهده        مى 
المنت  اين دو  اند.  با بدنه عايق و محكم شده  نقطه  كنيد كه در سه 
بوسيله يك كليد دو وضعيتى در مدار قرار مى گيرند و باعث ايجاد 

حرارت كم يا حرارت زياد مى شوند. 

شکل 135 -3
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كار عملى شماره 2 : طريقه باز و بسته كردن خشك كن لباس الكتريكى

قسمت چهاردهم:  نحوه جدا كردن در پوش عقب  والمنت ها از ديگ 

نظيرشكل .... با يك پيچ گوشتى  چهارسوى مناسب ، سه عدد پيچ  
درپوش عقب و المنت ها را كه به ديگ متصل شده اند  باز كنيد . 

به  به آرامى  را  ، درپوش عقب  ها  پيچ  باز شدن  با   ..... مطابق شكل 
طرف زمين بخوابانيد تا از ديگ جدا شود . 

در شكل ..... ديگ از درپوش عقب و المنت ها جدا شده و محل قرار 
گرفتن المنت ها ، شبكه ورود هوا به داخل ديگ و محل اتصال ديگ 

به درپوش عقب ديده مى شوند . 

در شكل ..... دو عدد المنت 2500  وات را روى هم مشاهده        مى 
المنت  اين دو  اند.  با بدنه عايق و محكم شده  نقطه  كنيد كه در سه 
بوسيله يك كليد دو وضعيتى در مدار قرار مى گيرند و باعث ايجاد 

حرارت كم يا حرارت زياد مى شوند. 

شکل 136 -3
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ادامه قس�مت چهاردهم: نحوه جدا کردن در پوش عقب و المنت ها 
از ديگ 

مطابق شکل 137-3 می توانید تسمه را به راحتی از قسمت جلو و یا عقب دیگ از 
روی آن خارج کنید. 

طبق ش��کل 138-3 وسط شبکه پش��ت دیگ، یک ورق استیل مثلثی شکل وجود 
داردک��ه حول محور متصل به دیگ می چرخد و درپوش پش��ت و المنت ها به آن 
وصل می شوند. هوای سرد از روی المنت و اطراف آن عبور می کند و پس از گرم  
شدن وارد دیگ می شود. توجه کنید که چون المنت در پشت دیگ قرار می گیرد، 

دو جداره ساخته می شود. 

در ش��کل 139-3 یک دیگ خشک کن لباس نش��ان داده شده است. ورود هوای 
گرم  توسط صفحه مشبک انتهای دیگ و خروج هوا به کمک دهانه دیگ که به 

کانال هوا متصل است انجام می شود . 
در ش��کل140-3 اجزا و قسمت های الکتریکی خش��ک کن  لباس برقی نشان داده 

شده است.

شکل 137 -3 شکل 138 -3
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كار عملى شماره 2 : طريقه باز و بسته كردن خشك كن لباس الكتريكى

ادامه قسمت چهاردهم:  نحوه جدا كردن در پوش عقب  والمنت ها از ديگ 

مطابق شكل .... مى توانيد تسمه را براحتى از قسمت جلو و يا عقب 
ديگ از روى آن خارج كنيد . 

مثلثى  استيل  ، يك ورق  .......  وسط شبكه پشت ديگ  طبق شكل 
شكل وجود داردكه حول محور متصل به ديگ مى چرخد و درپوش 
پشت و المنت ها به آن وصل  ميشوند . هواى سرد از روى المنت و 
اطراف آن عبور مى كند و  پس از گرم  شدن  وارد ديگ مى شود . 
توجه كنيد كه چون المنت در پشت ديگ قرار مى گيرد ، دو جداره 

ساخته مى شود . 

در شكل .... يك ديگ خشك كن لباس نشان داده شده است. ورود 
هواى گرم  توسط صفحه مشبك انتهاى ديگ و خروج هوا به كمك 

دهانه ديگ كه به كانال هوا متصل است انجام مى شود . 

در شكل..... اجزا و قسمتهاى الكتريكى خشك كن لباس برقى   نشان 
داده شده است.

75

كار عملى شماره 2 : طريقه باز و بسته كردن خشك كن لباس الكتريكى

ادامه قسمت چهاردهم:  نحوه جدا كردن در پوش عقب  والمنت ها از ديگ 

مطابق شكل .... مى توانيد تسمه را براحتى از قسمت جلو و يا عقب 
ديگ از روى آن خارج كنيد . 

مثلثى  استيل  ، يك ورق  .......  وسط شبكه پشت ديگ  طبق شكل 
شكل وجود داردكه حول محور متصل به ديگ مى چرخد و درپوش 
پشت و المنت ها به آن وصل  ميشوند . هواى سرد از روى المنت و 
اطراف آن عبور مى كند و  پس از گرم  شدن  وارد ديگ مى شود . 
توجه كنيد كه چون المنت در پشت ديگ قرار مى گيرد ، دو جداره 

ساخته مى شود . 

در شكل .... يك ديگ خشك كن لباس نشان داده شده است. ورود 
هواى گرم  توسط صفحه مشبك انتهاى ديگ و خروج هوا به كمك 

دهانه ديگ كه به كانال هوا متصل است انجام مى شود . 

در شكل..... اجزا و قسمتهاى الكتريكى خشك كن لباس برقى   نشان 
داده شده است.

شکل 139 -3 شکل 140 -3
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قسمت پانزدهم: طريقه بستن بست کمر بندی و راه اندازی مدار  
مطابق شکل 141-3 پس از مونتاژ دستگاه که عملیات آن درست عکس باز کردن 
می باش��د، در آخرین قسمت تمام سیم ها را دس��ته بندی کرده و با بست کمر بندی 

کوچک  ببندید. 
مانند شکل 142-3 پس از این که بست را به دور سیم وسوراخ بدنه دستگاه انداختید، 
حال باید سر بست را از داخل  قفل کن آن عبور داده و سپس آن را بکشید تا جمع 

شده و محکم گردد . 
طبق شکل 143-3  هر سه بست کمربندی را محکم کنید به طوری که سیم ها حالت 

افتادگی نداشته باشند. 
نظیر ش��کل 144-3 با یک عدد س��یم چین، قسمت اضافی بست های  کمر بندی را 
قطع کنید. پس از پایان کار، یک س��ر اهم متر را به بدنه و س��ر دیگر آن را به همه 
سرس��یم ها متصل کرده وآزمایش اتصال بدنه را انجام دهید. س��پس س��یم ارت را 
نیز به دس��تگاه وصل کرده و با رعایت اصول حفاظت و ایمنی، دس��تگاه را به برق 
وصل کنید تا کار کند. در صورت بروز مشکل جدید، به جدول عیب یابی مراجعه 

کنید.  

شکل 141 -3 شکل 142 -3

شکل 143 -3 شکل 144 -3
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تشخيص عيب های مکانيکی و الکتريکی ماشين خشک کن 

عيب 
عوامل ايجاد عيب در دستگاهدستگاه

دستگاه اصال 
کار نمی کند

◄سیستم تغذیه برق ندارد 

◄ سیم رابط، دوشاخه، پریز معیوب است

◄ در درست بسته نشده است

◄ میکروسوئیچ در از کار افتاده است

◄ تایمر معیوب است 

◄ سیم پیچ موتور سوخته است 

◄ ترموستات حد، قطع مانده است 

◄ پالتین رله استارت سوخته است

ماشین کار 
می کند

ولی حرارتی 
ایجاد 

نمی شود

◄ تنظیم نامناسب زمان)انتخاب تایمر در زمانی که المنت در 
مدار نیست(

◄ ترموستات حد هیتر ، قطع مانده است 

◄ المنت قطع یا مدار آن باز شده است

◄ گاز ورودی درخش��ک کن های گازی، قطع ش��ده اس��ت

◄ درخشک کن  های گازی، مشعل گاز معیوب است

◄ ترموستات قطع است

◄ درماشین های نوع دیجیتال، مدار ترمیستور قطع است

◄ تایمر معیوب است

◄ پروانه فن هرز می گردد و هوا دهی آن کم شده است
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ترموستات حد  
هیتر ، قطع و 
وصل می شود

 ولی دیگ 
نمی چرخد

◄ تسمه دور دیگ پاره شده است

◄ تسمه دور دیگ شل شده و یا از روی پولی افتاده است

◄ پولی هرز می گردد 

◄ در قرقره های زیر دیگ،گیر مکانیکی ایجاد شده است

◄ تسمه سفت کن معیوب شده است

◄ تایمر معیوب است

دستگاه به طور 
موقتی کار 
می کند ، 

 سپس می ایستد و 
پس از مدتی 

راه می افتد

◄ داغ شدن بیش از حد موتور و عمل کردن رله اورلود  
روی سیم پیچی موتور

◄ تسمه بیش از اندازه سفت شده است و موتور تحت 
فشار کار می کند

◄ مقدار لباس ها بیش از حد مجاز هستند

◄ دیگ  دارای گیر مکانیکی شدیدی شده است

ماشین تا انتهای 
برنامه انتخابی         

کار می کند 
ولی لباس ها                 

کامال خشک 
نمی شوند

◄ ناکافی بودن زمان انتخاب شده برای خشک کن 

◄ تنظیم نادرست میزان حرارت

◄ معیوب بودن ترموستات غیر قابل تنظیم

◄ عمل کردن ترموستات غیر قابل تنظیم در اثر گرفتگی 
مجرای تخلیه هوا

◄ یکی از المنت ها قطع یا مدار آن باز شده است

◄  وارد شدن مجدد هوای خروجی در اثر تهویه ناقص ماشین

بدنه دستگاه 
خشک کن ، برق 

دار است

◄ سیم رابط ورودی به بدنه برخورد کرده است

◄ دستگاه به سیم ارت مجهز نشده است

◄ سیم پیچی موتور آسیب دیده و اتصال بدنه پیدا کرده است
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خشک کن 
در حین کار ، 

صدای

 غیر عادی تولید 
می کند

◄ بوش ها یا بلبرینگ های موتور معیوب است

◄ قرقره های کمکی نگهدار دیگ ، خشک یا معیوب شده اند

◄ تسمه معیوب و یا از جای خود خارج شده است

◄ یاتاقان های دیگ، خشک و یا معیوب شده اند

تایمر فقط در 
یک مرحله کار 
می کند و مراحل 
بعدی را انجام 

تمی دهد

◄ گیربوکس تایمر معیوب است

◄ موتور تایمر سوخته است و حرکت به جلو ندارد

سرعت چرخش 
دیگ کم شده 

است

◄ در قرقره های کمکی، گیر مکانیکی بوجود آمده 
است

◄ تسمه شل شده است

◄ تسمه بیش از اندازه سفت است

◄ مقدار لباس ها بیش از حد مجاز است

◄ تسمه سفت کن ها معیوب شده اند
  

عيب يابی ماشين های ديجيتالی:
درماشین های خش��ک کن دیجیتالی، عیب های ایجاد ش��ده در دستگاه به صورت 
حروف و اعداد ، کلمه یا کدهای خاص روی صفحه تمایش مش��خص می ش��وند. 
)مانند  F1 و E4 و FAULT و ....... (عیوب ایجاد ش��ده در دستگاه به وسیله برد 

الکترونیکی تشخیص داده شده و روی صفحه LCD ، نمایش داده می شود. 
در دفترچه راهنما، معنی هر یک از این کدها و نوع عیب دستگاه ذکر شده است و 

تا زمانی که عیب دستگاه به طور کامل رفع نشود، راه اندازی مجدد نمی گردد.
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آزمون نهايي

1- طرز کارماشین های خشک کن کندانسوری را شرح دهید.
2- چگونگی سیستم گردش هوا را در ماشین خشک کن با سیستم متراکم شده 

توضیح دهید.
3- جهت گردش هوا را در ماشین خشک کن با سیستم مکشی توضیح دهید.

4- محل قرار گرفتن فیلترخشک کن لباس گازی را  مشخص کرده و کاربرد آن را 
بنویسید.

5- اجزای مهم پانل خشک کن لباس گازی را نام ببرید.
6- اجزاء اصلی ماشین خشک کن را نام ببرید.

7- کاربرد تایمرماشین های خشک کن را توضیح دهید.
8- نحوه عملکرد سیس��تم کنترل حرارت ماشین های خشک کن )ترموستات غیر 

قابل تنظیم( را شرح دهید.
9- انواع موتورماشین های خشک کن را نام ببرید.

10- وظیفه دیگ ماشین های خشک کن لباس را بنویسید.
11- وظیفه  لبه دیگ و نوار نمدی را در ماشین های خشک کن لباس شرح دهید.
12- نحوه ارتباط تس��مه گردنده دیگ خش��ک کن با قس��مت های دیگر ماشین 

خشک کن لباس را توضیح دهید.
13- چگونگی عملکرد سیستم  هوادهی )فن(ماشین های خشک کن  را توضیح دهید.

14- وظیفه اصلی پولی را در ماشین خشک کن شرح دهید.
15- کاربرد میکرو سوئیچ در را توضیح دهید.

16- نقش��ه مدارهای الکتریکی ماش��ین های خش��ک کن را خوان��ده و مدارهای 
تفکیکی آن ها را ترسیم کنید.

17- قس��مت های مختل��ف ماشینخش��ک کن اتوماتیک را در نقش��ه انفجاری 
نامگذاری کنید.
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جدول شماره 1

ابعاد جرم مشخصه بلبرینگ ابعاد جرم مشخصه بلبرینگ



251

جدول شماره 2

ابعاد جرم مشخصه بلبرینگ ابعاد جرم مشخصه بلبرینگ
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جدول شماره 3

ابعاد جرم مشخصه بلبرینگ ابعاد جرم مشخصه بلبرینگ
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