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فصل 1
هود

هدف های رفتاری

انتظار می رود هنرجویان پس از گذراندن این واحد کار بتوانند به هدف های زیر دست یابند:

1- با انواع هود برقی آشنا شود و کاربرد آن ها را توضیح دهد.

2- قطعات هود برقی را از روی نقشه ی انفجاری شرح دهد.

3- مدارهای الکتریکی انواع هود برقی را شرح دهد. 

4- مدارهای تفکیکی آن را رسم کند.

5- نقشه های مونتاژ را در حین بازکردن دستگاه رسم نماید.

6- طریقه ی نصب هود برقی را توضیح دهد.

7- طریقه ی نگهداری و تعویض فیلتر انواع هود برقی را توضیح دهد. 

8- سیستم فرمان دستی و کنترل از راه دور هود برقی را توضیح دهد.

9- نحوه ی سیستم کنترل سرعت در موتور هود برقی را شرح دهد. 

10- یک دستگاه هود برقی را عیب یابی، تعمیر و با رعایت نکات ایمنی و  حفاظتی آزمایش و راه اندازی کند.

مدت زمان آموزش 
جمععملي نظري 

6814

توانایي تشخيص عيب ، بازکردن، 
تهيه نقشه مونتاژ، رفع عيب و 

مونتاژ و آزمایش هود 
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 مقدمه:

یکی از لوازم خانگی ضروری هود برقی می باشــد و برای خارج کردن بو و دود ایجاد شــده در هنگام پخت غذا مورد استفاده 

قرار می گیرد. به طور کلی هودهای آشــپزخانه در مدل ها و طرح های مختلف ســاخته می شوند و دارای یک یا دو موتور با سرعت 

های مختلف می باشند. 

روشــنایی محیط پخت و پز، با دو المپ 4 وات شــمعی یا دو المپ کم مصرف تأمین می شــود و در هودهای مدل شیشه ای، از 

المپ هالوژن با ولتاژ 12 ولت 20 وات استفاده می شود.

 پيش آزمون واحد کار 1

1- انواع هود برقی را نام ببرید؟ 

2- طرز کار هود برقی را شرح دهید؟

3- قطعات اصلی هود برقی را نام ببرید؟

4- وظیفه ی قطعات مختلف هود برقی را از روی نقشه ی انفجاری شرح دهید؟
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انواع هود برقی 

بهترین تقسیم بندی برای هودهای آشپزخانه، نحوه ی نصب 

آن ها می باشد و از این نظر می توان آن ها را به سه دسته تقسیم کرد. 

الف( هود برقی زیر کابینت  )شکل 1 و 1-2(

ب( هود برقی طرح شومینه )شکل 1-3(

ج( هود برقی طرح جزیره )شکل 1-4(

محل نصب انواع هودها

الف( هود زیر کابینت: به صورت کشویی در بین دو کابینت 

و به فاصله ی 70 ســانتی متری ســطح گاز خــوراک پزی نصب 

می شود. )شکل 1-5(

ب( هود طرح شومینه:  توسط چهار عدد پیچ و رول پالک، 

به دیوار مجاور گاز خوراک پزی و در فاصله ی 70 سانتی متری 

سطح گاز نصب می شود. 

ج( هــود طرح جزیــره: به ســقف آشــپزخانه و روی گاز 

خوراک پــزی، به صورت معلق قرار می گیــرد و در فاصله 70 

سانتی متری گاز نصب می شود.

شکل 1-4

شکل 1-3

شکل 1-5

شکل 1-1

شکل 1-2
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آشنایی با انواع هودهای برقی 

الفـ  هود زیر کابينت: شــکل 6-1 یک نوع هود برقی 

زیر کابینت را نشــان می دهد کــه در اندازه و مدل های مختلف 

ســاخته می شــود و دارای یک یا دو الکتروموتور می باشد . این 

موتورها از نوع القایی با قطب چاکدار ســه ســرعته می باشند و 

برای قدرت های باال، از مدل دو الکتروموتور استفاده می شود.

برای روشنایی فضای پخت از دو عدد المپ 40W رشته ای 

یا دو عدد المپ کم مصرف اســتفاده می شود. همچنین این نوع 

هود دارای مدل کنترل از راه دور نیز می باشد.

ب ـ هود طرح شومينه: شکل 7-1 یک نوع هود طرح 

شــومینه را نشــان می دهد که دارای فیلتر آلومینیوم قابل شست 

و شــو می باشــد. بدنه ی هود بــا رنگ های مختلــف و به طریق 

پادرکوتینگ1رنگ آمیزی شده و در مقابل حرارت و بخار آب 

تغییر نمی کند. روشــنایی فضای پخت به وسیله ی دو عدد المپ 

کم مصرف تأمین می شود. موتور این هودها از نوع موتور القایی 

با خازن راه انداز بوده و دارای پروانه های مخصوص می باشد.

در شکل 8 و 9-1 انواع دیگری از هود طرح شومینه شیشه ای 

را مشــاهده می کنید. این دستگاه به صورت دستی و یا کنترل از 

راه دور فرمــان می گیــرد و قادر خواهد بود در ســاعت معینی، 

موتــور و یا موتورهای خود را با هر ســرعتی به طور اتوماتیک 

روشن و خاموش کند. همچنین این هود دارای سیستم حفاظت 

در برابر نوســانات برقی می باشد و دستگاه را در هنگام نوسانات 

بــرق خاموش می کند و حتماً باید بعد از شــناخت و رفع عیب، 

دستگاه را دوباره آماده ی کار کرد.

Powder coating( .1( پوشش پودری 

شکل 1-6

شکل 1-7

شکل 1-8

شکل 1-9
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شکل 10-1 یک هود طرح شومینه شیشه ای را نشان می دهد 

عدد  دو  شو،  و  شست  قابل  آلومینیومی  فیلتر  یک  دارای  که 

نوع  از  توربو1   الکتروموتور  یک  و  وات   20 ولت   12 المپ 

یا  سه  دارای  که   می باشد  راه اندازی  خازن  با  فاز  تک  القایی 

چهار دور مختلف است.

ج ـ هود برقی طرح جزیره )ISLAND(: این هود 

برخالف انــواع دیگر که بین کابینت قرار گرفتــه و یا به دیوار 

آشــپزخانه پیچ می شــوند، در فضای آشــپزخانه معلق بوده و به 

سقف متصل می شود. جنس بدنه و ورقه های روپوش دودکش، 

از استیل ضد زنگ می باشد. )شکل 1-11(

Turbo .1

مطابق شــکل 12-1 نحوه ی نصب این نوع هود به گونه ای 

می باشــد که می توان آن را در قسمت های مختلف سقف قرار 

داد و کاربر می تواند به راحتی در اطراف گاز مشغول کار باشد.  

در هودهــای مدل شیشــه ای دارای چهار المــپ، از المپ 

هالوژن 12 ولت 200 وات اســتفاده می شود. در این عمل حالت 

ایزوالســیون ایجاد می شــود کــه خطر برق گرفتگــی را از بین 

می برد. )شکل 1-13(

این نوع هود دارای دو فیلتر آلومینیومی قابل شســت و شــو 

می باشدکه در بعضی از انواع آن، نشانگر دیجیتالی LCD بکار 

رفته است.

شکل 1-10

شکل 1-12

شکل 1-11

شکل 1-13
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کار عملی شماره 1 

قسمت اول ـ مراحل نصب هود برقی یک موتوره 

زیر کابينت:

مطابق شکل 14-1 دستگاه را از کارتن خارج کرده و روی 

میز قرار دهید.

نظیــر شــکل 15-1 یونولیت های محافظ دســتگاه را از دو 

طرف آن بردارید. این یونولیت ها در کارخانه و در موقع بســته 

بندی، جهت حفاظت دستگاه در اطراف آن قرار می گیرند.

ماننــد شــکل 16-1 ابتدا قــاب شیشــه ای روی ضامن قفل 

شبکه ی نگهدارنده ی فیلتر را به طرف باال حرکت دهید. سپس 

ضامــن قفل طرف راســت و چپ را به طرف داخل بکشــید تا 

شبکه به طرف پایین باز شود.

مطابــق شــکل 17-1 داخل محفظــه ی هود یک بســته ی 

پالســتیکی قــرار دارد که دفترچــه ی راهنما، ضمانــت نامه و 

متعلقــات نصب داخل آن قــرار دارد. یکی از لوازمی که داخل 

بســته ی پالســتیکی قرار دارد، دو شــاخه ی ارت دار است که 

حتماً آن را روی سیم رابط هود ببندید.

شکل 1-14

شکل 1-16

شکل 1-15

شکل 1-17
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مطابق شــکل 18-1 رابط پالستیکی خرطومی شماره 10 به 

بدنه ی هود برقی را از داخل بســته ی پالستیکی خارج کرده تا 

در موقع نصب از آن اســتفاده کنید. عالوه بر فیلتر دستگاه، یک 

فیلتر اضافی در داخل بســته ی پالســتیکی وجــود دارد که باید 

آن را همراه با ضمانت نامه، در جای دیگری خارج از دســتگاه 

نگهداری کنید تا در موقع لزوم جایگزین فیلتر قبلی شود.

مطابق شکل 19-1 پس از برداشتن بسته ی پالستیکی، شبکه ی 

نگهدارنده فیلتر را در جای خود محکم کنید. ســپس هود را به 

 صورت افقی و به شــکل کشــویی، بین دو کابینت نصب کنید.

 فاصله ی هود از سطح گاز خوراک پزی باید 70 سانتی متر باشد.

قسمت دّومـ  استفاده از رابط پالستيکی جهت قرار 

دادن خرطومی روی دهانه خروجی هود

شــکل 20-1 رابط پالستیکی شماره 10 را نشان می دهد که 

از داخل بسته ی همراه دستگاه خارج شده است. 

همانطــور کــه در شــکل 21-1 دیــده می شــود خارهای 

مخصوصی در طــرف دهانه ی بزرگ رابط پالســتیکی وجود 

دارد که باید در داخل دهانه خروجی هوای هود قرار گیرند.

شکل 1-18

شکل 1-20

شکل 1-19

شکل 1-21
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مطابــق شــکل 22-1 ابتــدا از یک طرف زائــده های رابط 

پالســتیکی را به ترتیب و با دقت وارد دهانه خروجی هود کنید 

تا کاماًل محکم شده و هیچ هوایی از آن خارج نشود.

شکل 1-22
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مدار الکتریکی هود آشپزخانه )مدل زیر کابینت با موتور القایی تک فاز قطب چاکدار سه سرعته(:

مدارهای الکتریکی تفکیکی هود آشپزخانه )مدل زیر کابینت(: 
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حالت اول مدار تفکیکی: موتور M1 با سرعت کم کار می کند و هر دو المپ روشن هستند.

حالت دوم مدار تفکیکی: موتور M1 با سرعت متوسط کار می کند و هر دو المپ روشن هستند.
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حالت سوم مدار تفکیکی: موتور M1 با سرعت زیاد کار می کند و هر دو المپ روشن هستند. 

مدار الکتریکی هود آشپزخانه )دارای دو موتور القایی تک فاز با قطب چاکدار سه سرعته و کلیدهای سه فیش چراغ دار( :
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با توجه به مدار الکتریکی شکل 5 سه حالت از مدار الکتریکی تفکیکی آن در شکل های 6، 7، 8 و 9 رسم شده است. 

حالت اول مدار تفکيکی: موتور M2 با سرعت کم کار می کند و هر دو المپ روشن می باشند. 
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حالت دوم مدار تفکيکی: موتور M2 با دور متوسط کار می کند و هر دو المپ روشن می باشند.

حالت سوم مدار تفکيکی: هر دو موتور M1 وM2 با دور زیاد کار می کنند و هر دو المپ روشن می باشند.

تمرین: هنرجویان عزیر به کمک مربی کارگاه، حالت های دیگر مدار تفکیکی را رسم کنید.
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آشنایی با ساختمان و نقشه های انفجاری هود آشپزخانه یک موتوره 

در دو حالت مختلف

شکل 24-1 نقشه انفجاری هود آشپزخانه )دید از بغل( 

شکل 23-1  نقشه انفجاری هود آشپزخانه )دید از باال(
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قســمت ســوم ـ طریقه ی باز کردن، عيب یابی، 

تعميــر و راه اندازی هود برقی یک موتوره مدل زیر 

کابينت.

مطابق شکل 25-1 پس از باز کردن دو عدد قفل روی شبکه 

نگه دارنده فیلتر، آن را به طرف پایین کشــیده و دو عدد لوالی 

پایین شبکه را آزاد کنید تا از بدنه جدا شود.

طبق شکل 26-1 با آزاد شدن دو عدد لوالی پایین شبکه، آن را 

از بدنه جدا کرده و در جای مطمئنی قرار دهید تا آســیب نبیند.

در شــکل 27-1 موتور هود برقی مدل زیر کابینت به خوبی 

دیده می شود که این موتور، از نوع موتورهای القایی تک فاز با 

قطب چاکدار سه سرعته می باشد.

مطابق شــکل 28-1 با یک پیچ گوشــتی مناســب، پیچ های 

نگهدارنــده قاب المپ های روشــنایی را باز کنید. با باز شــدن 

چهار عدد پیچ نگهدارنده المپ ها، قاب باز می شود.

شکل 1-25 

شکل 1-27

شکل 1-26

شکل 1-28
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طبق شــکل 29-1 قاب نگهدارنده المپ هــا را از بدنه جدا 

کنید. در این حالت دو عدد المپ و سرپیچ آن ها دیده می شوند 

که به راحتی می توان المپ ســوخته را تعویض و یا قطعی مدار 

را برطرف کرد.

 ماننــد شــکل 30-1 برای باز کــردن موتــور، از یک پیچ 

گوشــتی چهارسو اســتفاده کرده و چهار عدد پیچ آن را از بدنه 

جدا کنید.

 نحوه ی باز کــردن موتور و کليدهای مربوط به 

هود برقی یک موتوره )مدل زیر کابينت(

مطابق شــکل 31-1 با باز شــدن پیچ های قاب نگهدارنده ی 

متصل به موتور، موتور و پروانه توربینی را از بدنه جدا کنید.

در شــکل 32-1 با خارج کردن موتــور از جایگاه مربوطه، 

پروانه ی توربینی پالســتیکی و مهــره ی برنجی محکم کننده ی 

پروانه به شــفت موتور دیده می شــوند. در این حالت به راحتی 

می توان عیب هایی که ممکن اســت در موتور ایجاد شده باشد 

برطرف کرد.

شکل 1-29

شکل 1-31

شکل 1-30

شکل 1-32
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طبق شکل 33-1 برای بررسی و رفع عیب کلیدها، باید قاب 

نگهدارنده آن ها را که با پرچ به بدنه محکم شده جدا کرد و این 

کار به وسیله دریل انجام می شود.

ماننــد شــکل 34-1 پس از باز شــدن پرچهــا، دو عدد پیچ 

نگهدارنده قاب روی کلیدها را نیز باز کنید.

مطابق شکل 35-1 پس از باز شدن پیچ ها، قاب روی کلیدها 

آزاد می شود. 

مانند شــکل 36-1 قاب روی کلیدها را پس از آزاد شدن از 

جای خود، جدا کنید. 

شکل 1-33

شکل 1-35

شکل 1-34

شکل 1-36
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در این حالت به راحتــی می توانید مجموعه ی کلیدها را از 

یک طرف بلند کرده تا از بدنه جدا شود. )شکل 1-37(

مطابق شــکل 38-1 با بیرون آوردن مجموعه کلیدها، پشت 

کلیدها به خوبی قابل دیدن می باشد. 

این کلیدها دارای انواع مختلفی می باشند که عبارتند از: 

1- کلید چهار فیش دارای المپ.

2-  کلید شش فیش که از سه فیش آن استفاده شده است.

شکل 38-1شکل 1-37

آشنایی با ساختمان و اجزای هود دو موتوره

شکل 1-39



هود         تعمیر لوازم خانگی گردنده جلد 5

19

طریقه ی تعویض فيلتر هود برقی دو موتوره:

طبق شــکل 40-1 برای بــاز کردن شــبکه ی نگهدارنده ی 

فیلتر، ابتدا ضامن قفل طرف راســت و چــپ را به طرف داخل 

بکشــید تا شبکه به طرف پایین باز شود. در این حالت سیم های 

فنری نگهدارنده ی فیلتر به خوبی دیده می شود.

ماننــد شــکل 41-1 با خــارج کردن ســرهای ســیم فنری 

نگهدارنده ی فیلتر از زیر لبه ی شبکه، آن ها را آزاد کنید.

مطابــق شــکل 42-1  پس از برداشــتن آخرین ســیم فنری 

نگهدارنده، فیلتر آزاد می شود و موتورهای سمت راست و چپ 

هود برقی به خوبی دیده می شوند.

مطابق شــکل 43-1  فیلتر را از جایگاه مربوطه خارج کنید. 

پس از بازدید اگر قابل اســتفاده بود آن را مجدداً در جای خود 

قرار دهید و در غیر این صورت آن را تعویض کنید.

شکل 1-40

شکل 1-42

شکل 1-41

شکل 1-43
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چگونگی قرار گرفتن اهرم دریچه ی تخليه هوای 

خروجی هودهای یک و دو موتوره زیر کابينت: 

قطــر لوله خروجی هــوا باید در هودهای یــک موتوره 10 

سانتی متر و در هودهای دو موتوره 12 سانتی متر انتخاب شود. 

هــود زیرکابينت، دارای دو حالــت برای تخليه 

هوای خروجی می باشد: 

الف( تخليه هوا به خارج از ســاختمان: در این حالت اهرم 

خروجی هوا در وضعیت A قرار گرفته و لوله خروجی به پشت 

دســتگاه نصب می گــردد تا تخلیه هوا توســط آن انجام گیرد.

ب( جابجایی هوا در داخل آشــپزخانه: در این حالت اهرم 

خروجی هوا در وضعیت B قرار می گیرد و دود و چربی حاصل 

از غذا توســط فیلتر ذغالی جذب و هوای تصفیه شــده از باالی 

هود به داخل آشپزخانه بر می گردد. توجه داشته باشید که اهرم 

خروجی دســتگاه در حالت عادی روی A تنظیم شده است. در 

شکل های 44 و 45-1 اهرم تخلیه هوا در هود یک موتوره و دو 

موتوره را مشاهده می کنید. 

برای آشنایی با طرز کار اهرم و دریچه ی تخلیه، یک سیستم 

کامل از هر کدام  در شــکل های 46 و 47-1 نشان داده شده که 

از دستگاه جدا شده اند. 

کار عملی شماره 2 ـ نحوه ی باز کردن، رفع عيب 

و بستن موتورهای هود برقی دو موتوره: 

ماننــد شــکل 46-1 برای راحتــی کار ابتدا پیــچ های قاب 

نگهدارنده ی المپ های روشنایی را  باز کنید تا از بدنه جدا شود.

مطابق شــکل 47-1 با باز شــدن پیچ های قاب نگهدارنده، 

المپ ها به راحتی از بدنه جدا شــده و تعمیر و رفع عیب سرپیچ 

المپ ها به آسانی انجام خواهد شد.

شکل 1-44

شکل 1-45

شکل 1-46

شکل 1-47
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طبق شــکل 48-1 برای بیرون آوردن موتور سمت راست، 

پیچ های قاب نگهدارنده ی آن را باز کنید تا موتور آزاد شود.

مانند شکل 49-1 پس از باز شدن پیچ ها، قاب نگهدارنده را 

به طرف بیرون بکشــید و موتور را از جایگاه خود خارج کنید. 

در این حالت پروانه ی توربینی شکل به خوبی روی موتور دیده 

می شود.

مطابق شکل 50-1 با باز کردن پیچ های موتور سمت چپ، 

موتور را آزاد کنید و آن را از جای خود خارج نمایید.

طبــق شــکل 51-1 پــس از آزاد شــدن موتــور، آن را از 

جایگاه خود خارج کنیــد. در این حالت پروانه ی موتور و پیچ 

 برنجــی محکم کننده ی پروانه به شــفت موتور بــه خوبی دیده

می شوند.

شکل 1-48

شکل 1-50

شکل 1-49

شکل 1-51
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در شکل 52-1 مطابق دستور العمل های الزم در کار عملی 

شــماره 1، با باز کــردن پرچ های نگهدارنــده ی قاب کلیدها و 

پیچ های محکم کننده ی کلیدها به بدنه،کلیدها را آزاد کنید.

مانند شــکل 53-1 پس از آزاد شــدن کلیدهــا، آن ها را از 

جایگاه خود خارج کنید تا کشــیدن نقشه ی مونتاژ یا عیب یابی 

مدار، آسانتر شود.

طبق شکل 54-1 به وسیله ی یک آچار شماره 10 میلی متر، 

مهره ی نگهدارنده را باز کرده و بردارید تا پروانه آزاد شود.

در شــکل 55-1 با برداشــتن پروانه از روی شــفت، موتور 

به طورکامل دیده می شود.

شکل 1-52

شکل 1-54

شکل 1-53

شکل 1-55
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طریقــه ی باز کردن و بســتن موتــور هود برقی 

زیرکابینت 

موتــور این هــود از نوع القایی قطب چاکدار ســه ســرعته 

می باشد. تفاوت این دو نوع موتور فقط در جهت حرکت آن ها 

می باشد. موتور سمت راســت، چپ گرد و موتور سمت چپ، 

راست گرد می باشد. )شکل 1-56(

مطابق شکل 57-1  با یک پیچ گوشتی مناسب چهارسو، دو 

عدد پیچ بلند محکم کننده ی موتور به بدنه را باز کنید.

مانند شــکل 58-1 پس از باز شــدن دو عدد پیچ، موتور را 

به طرف باال بلند کنید تا از بدنه جدا شود. در این حالت استاتور، 

دو عدد بالشتک و شفت موتور به خوبی دیده می شوند.

طبق شکل 59-1 پس از جدا شدن موتور از قاب پالستیکی، 

قسمت پشت موتور القایی به خوبی دیده می شود.

شکل 1-56

شکل 1-58

شکل 1-57

شکل 1-59
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در شــکل 60-1 با خــارج کردن دو عدد پیــچ بلند موتور، 

می توان به راحتی قسمت های مختلف موتور را که شامل روتور، 

استاتور، بوش های باال و پایین می باشد از هم جدا کرد.

مانند شکل 61-1 درپوش قسمت باالی موتور را گرفته و به 

طرف باال بکشید تا از روی شفت روتور جدا شود.

طبق شکل 62-1 پس از جدا شدن درپوش، آن را 90 درجه 

بچرخانید . در این حالت فنر نگه دارنده ی بوش، بوش برنجی، 

روتور و شفت به خوبی دیده می شوند.

مطابق شکل 63-1 شفت را گرفته و به طرف باال بکشید تا از 

بوش کف جدا شــود. آنگاه آن را بیرون بیاورید. عیب هایی که 

ممکن است برای روتور به وجود آید شامل داغ شدن دو طرف 

شفت یا جدا شدن روتور و شفت از یکدیگر می باشد.

شکل 1-60

شکل 1-62

شکل 1-61

شکل 1-63
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مطابق شــکل 64-1 پس از جدا شدن روتور، بوش پایین از 

استاتور جدا می شود. همانطور که مالحظه می کنید بوش برنجی 

و فنر نگهدارنده آن به خوبی دیده می شــوند. معموالً به علت از 

 بین رفتن روغن بین بوش و روتور، احتمال خراب شدن بوش به

وجود می آید. برای جلوگیری از این مشــکل باید بوش ها را به 

موقع روغن کاری کرد.

شکل 65-1 استاتور موتور با قطب  چاکدار را نشان می دهد 

که سیم پیچی آن دارای چهار سر سیم می باشد.

شکل 65-1شکل 1-64

شکل 67-1شکل 1-66

آشنایی با ساختمان داخلی موتور هود برقی زیرکابينت 

در دو حالت مختلف 
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آشنایی با انواع دکمه و کليد مربوط به هودهای زیرکابينت، جزیره

 و طرح شومينه:

دکمه های انتخاب سرعت هود در طرح جزیره
شکل 1-68

کلیدهای انتخاب سرعت موتور و المپ خبر 
در مدل شومینه

شکل 1-70

کلید فن دور باال)3( هر دو موتور، کلید فن دور متوسط)2( 
هر دو موتور، کلید فن دور کم )1( موتور

شکل 1-72

طرف دیگر دکمه های انتخاب سرعت در هود طرح جزیره
شکل 1-69

طرف دیگر کلیدهای انتخاب سرعت موتور و المپ خبر 
در مدل شومینه

شکل 1-71

 روی دیگر کلیدهای انتخاب سرعت موتور 
در هود زیر کابینت

شکل 1-73
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مدار الکتریکی هود آشپزخانه با دو موتور القایی تک فاز قطب چاکدار سه سرعته 

و کليدهای چهار فيش چراغدار

کار عملی

سه حالت از مدارهای تفکیکی نقشه ی باال را رسم کنید.

شکل 1-74
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طریقه ی پرچ کردن قاب نگهدارنده ی کليدهای 

فرمان 

بــرای محکم کردن دو صفحه به یکدیگر، از دســتگاه پرچ 

اســتفاده می شــود تا اتصال دو صفحه اســتقامت بیشتری در اثر 

لرزش فن داشته باشد. اگر برای اتصال دو صفحه از پیچ استفاده 

کنید، حتماً باید واشــر فنری در زیر پیچ قرار دهید تا اتصال شل 

نشود. 

مطابق شــکل 75-1 قاب نگهدارنــده کلیدها را طوری قرار 

دهید که سوراخهای آن با ســوراخهای بدنه در یک راستا قرار 

گیرند.

طبق شــکل 76-1 یک عدد پــرچ چهارمیلی متــری را در 

دهانه ی دســتگاه پرچ  قرار دهید و با فشــار به دســته های آن، 

دستگاه را شارژ کنید.

مطابــق شــکل 77-1 پــرچ را داخل ســوراخ قــرار دهید. 

دســته های دستگاه پرچ را چندین بار فشــار داده تا سر پرچ در 

داخل سوراخ محکم شده و میخ آن قطع شود.

مطابق شکل 78-1  پس از قطع شدن میخ پرچ، باید آن را از 

داخل دســتگاه خارج کنید تا عملیات پرچ کاری این قسمت به 

درستی پایان پذیرد.

شکل 1-75

شکل 1-77

شکل 1-76

شکل 1-78
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طبق شکل 79-1 برای اینکه میخ قطع شده از داخل دستگاه 

خارج شود، باید آن را  180 درجه چرخانده و مجدداً دستگاه را 

برای پرچ کاری بعدی آماده کنید.

آشنایی با اجزای هود برقی طرح شومينه

مطابــق شــکل 80-1 با فشــار بــر روی ضامن اهــرم فیلتر 

آلومینیومی هود، ضامن آزاد می شود.

مانند شکل 81-1 پس از آزاد شدن ضامن، فیلتر را به طرف 

بیرون بکشید تا جدا شود.

در شکل 82-1 اهرم و ضامن در به خوبی دیده می شوند. در 

ضمن این فیلتر از جنس آلومینیوم بوده و می توان آن را هر چند 

وقت یکبار با آب ولرم تمیز کرد.

شکل 1-79

شکل 1-81

شکل 1-80

شکل 1-82
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شــکل 83-1  روی دیگر فیلتر را نشــان مــی دهد. این نوع 

فیلترها در هودهای طرح شــومینه و یا طرح جزیره مورد استفاده 

قرار می گیرند.

در شکل 84-1 پس از جدا شدن هر دو فیلتر آلومینیومی، موتور 

توربوی دو پروانه که دارای قــدرت هوادهی 650-600متر مکعب 

بر  ساعت می باشد را مشاهده می کنید.

شکل 85-1 یک موتور توربو را نشان می دهد که از داخل 

هود بیرون آورده شــده است. این نوع هودها دارای یک موتور 

توربو از نوع القایی با خازن راه انداز می باشند. این موتور دارای 

دو پروانه می باشــد که به محض روشــن شــدن موتــور، هر دو 

دریچه باز می شوند.

در شکل 86-1 دریچه های موتور توربو را مشاهده می کنید 

که پس از روشــن شدن دستگاه، باز شــده و به محض خاموش 

شدن، دوباره بسته می شوند تا شیء خارجی به داخل موتور نیفتد.

شکل 1-83

شکل 1-85

شکل 1-84

شکل 1-86
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مطابق شــکل 87-1  برای اینکه هوای خروجی را به خارج 

منتقل کنیم، نیاز به یک تبدیل 12 سانتی متری می باشد و با قرار 

دادن این تبدیل، می توان به راحتی خرطومی 12 ســانتی متری را 

روی موتور نصب کرد.

حفاظت و ایمنی

مطابق شکل 88-1 دقت کنید رابط اتصال لوله ی خرطومی 

به بدنه ی دســتگاه، درســت در جای خود قرار گیرد تا از وارد 

شــدن دود به محیط آشــپزخانه جلوگیری شود. همچنین توجه 

کنید که پس از نصب ســر لوله خرطومی به بدنه ی هود، طرف 

 دیگر خرطومی حتماً باید باالتــر از هود قرار گیرد تا تخلیه هوا

 به راحتی انجام شود.

طبق شــکل 89-1 دقت کنید در هنگام نصب هودهای طرح 

شــومینه و جزیره، شــیء خارجی روی دریچه هــای اتوماتیک 

نیفتــد و یا به مرور زمــان و بر اثر رطوبت، دریچه ها دچار عیب 

مکانیکی نشــوند. همچنین سرویس ســاالنه را نیز برای بررسی 

عملکرد صحیح دریچه ها انجام دهید.

باید توجه داشــته باشــید هــرگاه جهت بازدیــد یا تعویض 

فیلتر هودهای طرح شــومینه و طرح جزیره اقدام می کنید، حتماً 

دستگاه را خاموش کرده باشید.

شکل 88-1شکل 1-87

شکل 1-89
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دقت کنیــد پس از تعویــض المپ ســوخته و به خصوص 

 المپ هــای کــم مصــرف، آن را در دســترس کــودکان قرار

ندهید.

هنــگام جدا کردن پرچ های قبلی به وســیله ی دریل، توجه 

کنید دریل و مته نســبت به سطح کار عمود قرار گرفته باشند تا 

در پرچ کاری مجدد دچار مشکل نشوید.

مطابق شــکل 90-1 در زمان نصب ســیم رابــط، حتماً  باید 

آن را در مسیر تعیین شده قرار دهید تا باعث جلوگیری از کشیده 

شدن سیم از ترمینال شود. 

طبق شــکل 91-1 دقت کنید اهرم دریچــه ی هوا در هنگام 

نصب درست قرار گیرد تا خروج هوا به خوبی انجام شود. 

نکات حفاظتی و ایمنی در انواع هودهای برقی

1- هنگام اســتفاده از اجاق گاز حتــی برای داغ کردن آب 

کتری، حتماً هود را روشن کنید.

2- از قرار دادن هر نوع کباب پز روی اجاق گاز خودداری کنید. 

3- فیلتر هود را حتماً هر سه ماه یکبار تمیز کنید. 

4- از روشــن کردن اجــاق گاز بدون قــرار دادن کتری یا 

قابلمه و ... خودداری کنید چون شــعله ی مستقیم گاز، موجب 

آسیب رساندن به هود و کاهش عمر آن می گردد. 

5- دور موتور را به نسبت تعداد شعله های روشن اجاق گاز، 

افزایش دهید. 

6- از اجاق گاز به عنوان وسیله گرمایی منزل استفاده نکنید. 

7- حداقل فاصله ی بین اجاق گاز و هود 70 سانتی متر می باشد. 

8- لولــه خروجی هوای هــود نباید با دودکــش بخاری یا 

آبگرمکن مشترک باشد. 

9- از ضربه زدن به کنترل از راه دور دستگاه خودداری کنید.

10- از فشــار دادن شــدید صفحه کلید هود که به صورت 

لمسی می باشد خودداری کنید. 

11- از فشار دادن دکمه ها ی صفحه کلید با اشیای تیز مانند 

مداد، خودکار و ..... خودداری کنید.

12- صفحه کلید هود را با دستمال نم دار پاک کنید و برای 

تمیز کردن آن از بنزین، تینر، پودرهای شوینده و پاک  کننده هایی 

از این قبیل استفاده نکنید. 

شکل 1-91 شکل 1-90
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طریقه ی آزمایش قطع مدار و تشخيص اتصال بدنه

مطابق شکل 92-1 پس از باز کردن برد کنترل و بیرون آوردن 

آن، یک فیوز حفاظتی در پشــت آن مشاهده می کنید که مدار 

را در مقابل خطرات ناشــی از اتصال کوتاه، اتصال بدنه، اضافه 

جریان و گیرهای مکانیکی در موتور و پروانه ها حفاظت می کند. 

در صــورت قطع بودن مــدار و کار نکردن دســتگاه، ابتدا 

درپــوش روی فیــوز را در جهــت عکس حرکــت عقربه های 

ســاعت بچرخانید تا باز شــود. ســپس فیــوز را از جایگاه خود 

خارج کرده و آن را مطابق شکل 93-1 به وسیله ی یک دستگاه 

مولتی متــر آزمایش کنید. اگر فیوز ســوخته بود، آن را تعویض 

کرده و در جایگاه مربوطه قرار دهید. 

همچنیــن در پایان تعمیرات برای اطمینان پیدا کردن از برق 

دار نبودن بدنه ی دســتگاه و وجود نداشــتن اتصــال بدنه، ابتدا 

دســتگاه را از برق جدا کرده و مطابق شــکل های 94 و 1-95، 

یک بار مقاومت مربوط به ســیم مشــکی با بدنه دســتگاه و بار 

دیگر مقاومت ســیم آبی با بدنه را اندازه گیری کنید. در هر دو 

حالت مشاهده می شــود که اهم متر مقدار ∞ را نشان می دهد. 

پس اتصال بدنه در این دســتگاه وجود ندارد و می توان آن را به 

برق زد تا آماده کار باشد.

شکل 1-92

شکل 1-94

شکل 1-93

شکل 1-95
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علت عيب 

پریز برق ندارد، فیوز اصلی مدار ســوخته، دو شــاخه قطع اســت، دستگاه روشن نمی شود و المپ های خبر نیز خاموش هستند.
مدار سیم رابط قطع است، فیوز داخل دستگاه سوخته است.

کلیدهای فرمان قطع اســت، ســیم های رابط داخلی قطع اســت، دستگاه روشن نمی شود ولی المپ های خبر روشن هستند.
موتور آسیب دیده و مدار قطع است.

بوش های موتور آسیب دیده، پروانه ها گیر مکانیکی دارند، موتور دستگاه روشن می شود ولی موتور صدای هوم می دهد.
نیم سوز شده است.

گیر پروانه ها با بدنه، خرابی بوش ها، شــفت روتور ساییدگی پیدا دستگاه روشن شده ولی صدای  زیاد می دهد
کرده است

بوش های موتور گشــاد شــده، در موتورهایی که بلبرینگ دارند دستگاه روشن شده ولی بدنه را  بیش از اندازه می لرزاند
بلبرینگ آسیب دیده، موتور خوب مونتاژ نشده است. 

دســتگاه اتصال بدنــه پیدا کرده، در مدار داخلــی اتصال کوتاه به با روشن شدن دستگاه، فیوز قطع می شود.
وجود آمده، کلیدهای چراغ دار سوخته اند، موتور سوخته است.

مکش دستگاه کم شده است
پروانه هرز می گردد، خروجی هوا مسدود شده، فیلتر خیلی کثیف 

شده، دور موتور خیلی کم است.

قسمت دور کم  مربوط به سیم پیچی استاتور، اتصال کوتاه شده و موتور در هر حالت، فقط با یک دور کار می کند.
فقط دور زیاد در مدار قرار می گیرد.

پس از فرمان مدل های شــومینه یا طــرح جزیره، موتور با زور 
کار می کند و راه اندازی می شود.

خازن دســتگاه قطع، معیوب یا ضعیف شــده اســت. دستگاه گیر 
مکانیکی شدید پیدا کرده است.

جدول عيب یابی و رفع عيب هود



فصل 2
چندکاره

هدف های رفتاری

1- اجزای مکانیکی و الکتریکی دستگاه چندکاره را نام ببرد.

2- طرز کار چندکاره را در رنده کردن مواد غذایی شرح دهد.

3-نحوه ی عملکرد دستگاه چندکاره برای سبزی خردکن را بیان کند.

4-طرز کار چندکاره در هم زدن مواد غذایی را توضیح دهد.

5-چگونگی عملکرد دستگاه چندکاره در ورز دادن خمیر توسط مخلوط کن مواد غذایی را شرح دهد.

3- قطعات اصلی چندکاره را نام ببرد.

4- اجزای اصلی چندکاره را از یکدیگر تشخیص دهد.

5- قاب گیربکس را باز کرده و چرخ دنده های آنرا بررســی کند و آنها را در صورت شکســتگی، سائیدگی 

یا خرابی تعویض کند.

6-محفظه ی حاوی الکتروموتور را باز کرده و چگونگی عملکرد موتور دســتگاه و برد ســرعت را بررســی 

کند.

7- الستیک های لرزه گیر انتهای موتور را بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض نماید.

8- بی متال حرارتی دستگاه را باز کرده و آنرا مورد بررسی قرار دهد.

9- فنر و زغال های موتور را خارج کرده، عملکرد آنها و قوس الزم روی زغال ها را بررسی کند.

10- عیب یابی و تعمیر قسمتهای مختلف چندکاره را انجام دهد.

مدت زمان آموزش 
جمععملي نظري 

6814

توانایي تشخيص عيب ، بازکردن، 
تهيه نقشه مونتاژ، رفع عيب و 
مونتاژ و آزمایش چندکاره 
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 پيش آزمون واحد کار 2

1- طرز کار گیربکس در دستگاه چندکاره را شرح دهید؟

2- قطعات اصلی چندکاره را نام ببرید؟

3- کاربرد بی متال حرارتی و زغال را بطور جداگانه توضیح دهید؟ 

4- کاربرد الستیک های لرزه گیر در انتهای موتور چیست؟ 

 مقدمه:

همانطور که از نام این دستگاه مشخص است می توان چندین کار مختلف را با آن انجام داد و کافی است که ابزار های مختلف 

آنرا تغییر داد تا بتوان از کارکردهای گوناگون آن مانند  رنده، همزن، ســبزی خردکن و مخلوط کن اســتفاده نمود. این دســتگاه 

هم بصورت لحظه ای و هم بصورت دائم کار می کند. با فشــرده شــدن دکمه وســط، دســتگاه بصورت لحظه ای کار می کند و با 

چرخاندن حلقه کنترل سرعت اطراف دکمه ی وسط، دستگاه بصورت دائم و با سرعت تنظیم شده شروع به کار می کند.
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نکات ایمنی    

1- قبل از تمیز کردن یا تعمیرات دستگاه حتماً دوشاخه برق 

را از پریز جدا کنید.

2- هرگــز محفظه موتور را زیر شــیر آب یا داخل آب قرار 

ندهید.

3- چندکاره را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

4- دقــت کنید که هنگام کار کــردن با تیغه برنده و صفحه 

رنده، به دستان شما آسیبی نرسد.

5- قبــل از بازکردن در دســتگاه، از توقف کامل قســمت 

گردنده آن مطمئن شوید.

6- قبل از اســتفاده از تیغه، غالف محافــظ مربوط به آن را 

جدا کنید و پس از استفاده از این دستگاه، غالف محافظ تیغه را 

مجدداًً بر روی آن قرار داده و محکم کنید.

7- هرگــز از انگشــتان خود جهت هدایت مــواد غذایی به 

داخل کانال مربوطه استفاده نکنید.

8- همیشه پس از اتمام کار، دوشاخه برق دستگاه را از پریز 

بیرون بکشید.

9- هرگاه به دوشــاخه یا ســیم رابط برق آســیبی وارد شد، 

حتماً آن را تعویض کنید.

10- توجه داشته باشــید که حداکثر ظرفیت دستگاه جهت 

مخلوط کردن مایعات 750 سی ســی بوده و نباید بیشــتر از این 

ظرفیت استفاده کرد.

11- چنانچــه دســتگاه در حیــن کارکردن بطــور ناگهانی 

خاموش گردد باید مراحل زیر را انجام دهید:

الف( دوشاخه برق دستگاه را از پریز جدا کنید.

 M/O ب( عالمت نشانه حلقه کنترل سرعت را روی عالمت

قرار دهید.         

ج( دســتگاه را برای مدت یک ســاعت رها کرده تا کاماًل 

خنک شده و سپس آن را روشن کنید.

د( چنانچــه دســتگاه بصورت پی در پی خاموش می شــود، 

باید آن را با رعایت نکات فوق و احتیاط الزم مطابق دستورات 

 کار عملی شــماره 2 باز کــرده و بی متال حرارتــی را تعویض

نمایید.
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انواع چند کاره :

دســتگاه چند کاره می تواند آبمیــوه گیری، مخلوط کن و 

آســیاب برقی باشــد. این دســتگاه دارای محافظ قطع کننده ی 

موتور، کلید دو دور، کلید پالس با سیســتم شستشوی توری در 

حین کار، قوری تمام اســتیل ضد زنگ با آســیاب شیشه ای و 

پارچ شیشه ای می باشد.

این دســتگاه می تواند بدون روغن کار کند و مجهز به کلید 

ترموســتات می باشد و بوی غذا را نیز پخش نمی کند. همچنین 

عالوه بر سرخ کردن، می تواند مواد غذایی را به طور اتوماتیک 

وارونه کرده و به جای بخار پز هم بکار رود. انواع این دســتگاه 

چندکاره با موتور ثابت پایین متداول است.

شــکل 1-2 یک دســتگاه چندکاره موتور از باال را نشــان 

می دهــد و در شــکل های 2-2، 3-2 و 4-2 اجــزای داخلــی و 

الکتروموتور این دستگاه نشان داده شده است.

شکل 2-1

شکل 2-3

شکل 2-2

شکل 2-4
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آشــنایی  با نحوه کار کردن چنــدکاره )در کار 

عملی از این نوع چندکاره استفاده شده است(:
این دســتگاه با تغییــر ابزار هــای مختلف مــی تواند چهار 

کارکرد کامل را داشته باشد. )شکل 2-5(
 رنده      همزن      سبزی خردکن      مخلوط کن

دکمه کارکرد لحظه ای دســتگاه در وســط و حلقه کنترل 
سرعت در اطراف آن قرار دارد که با طرز کار آن آشنا می شوید. 
طبق شکل 6-2 هرگاه شاخک حلقه ی کنترل سرعت روی 
این عالمت قرار گرفته باشد، دکمه قفل کننده به داخل دستگاه 
 رفته و محفظه باال را می توان از جای خود خارج کرد. این محفظه

 محل قرار گرفتن الکتروموتور وگیربکس اصلی می باشد.
مطابق شــکل 7-2 شــاخک حلقه ی کنترل سرعت را روی 
عالمــت M/O قرار دهیــد. در این حالت با  فشــار دادن روی 
دکمه وسط، موتور بصورت لحظه ای کار می کند و با برداشتن 

دست نیز متوقف می شود. 
مطابق شــکل 8-2 شاخص حلقه کنترل ســرعت می تواند 
روی یکی از شماره های 1 تا 5 قرار گیرد و سرعت دستگاه نیز 
متناســب با آن شماره تنظیم شود. در شکل 8-2 سرعت دستگاه 

روی شماره 3 تنظیم شده است.

شکل 2-5

شکل 2-7

شکل 2-6

شکل 2-8
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کارکرد اول: طریقه رنده کردن و توليد چيپس با 

دیسک دو طرفه

مطابق شکل 9-2 ابتدا کوپلینگ و دیسک دو طرفه را روی 

هــم  قرار دهید. البته می توانید به صورت دیگری نیز عمل کنید 

یعنی ابتدا کوپلینگ را داخل کاســه و در جای خود قرار داده و 

سپس دیسک دو طرفه را روی کوپلینگ قرار دهید.

مانند شــکل 10-2 پس از قراردادن دیســک دوطرفه روی 

کوپلینــگ، این مجموعــه را در محل مخصوص داخل کاســه 

اصلی قرار دهید.

مطابق شــکل 11-2 پس از قرار گرفتن مجموعه دیســک و 

کوپلینگ در داخل کاســه اصلی، محفظــه حاوی الکتروموتور 

با گیربکس اصلی را روی کاسه اصلی دهید. البته می توانید این 

دیسک را در دوحالت پشــت و رو مورد استفاده قرار دهید که 

در هر حالت کارآیی آن متفاوت می باشد. 

طبق شــکل 12-2 محفظه حــاوی الکتروموتور با گیربکس 

اصلــی را در جای خود قرار دهید و حلقه کنترل ســرعت را در 

جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا ضامن قفل کننده 

بطرف بیرون آمده و دستگاه قفل شود.

شکل 2-9

شکل 2-11

شکل 2-10

شکل 2-12
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مطابق شکل 13-2 حلقه کنترل سرعت را در جهت حرکت 

عقربه های ســاعت بچرخانید تا دســتگاه روشــن شود. سرعت 

شــماره 4 یا 5 برای چیپس کردن و ســرعت 5 برای رنده کردن 

بکار برده می شود.

مانند شکل 14-2 فشار دهنده مواد غذایی را در داخل کانال 

ورودی میوه قرار دهید.

مطابــق شــکل 15-2 فشــار دهنده مــواد غذایــی را روی 

میوه جات قرار داده و به آرامی و بصورت یکنواخت فشار دهید. 

کارکرد دوم: طریقه کارکردن با تیغه برنده برای 

سبزی خردکن

نشان  را  خردکن  سبزی  به  مربوط  استیل  تیغه  شکل 2-16 

باید قبل  از  بسیار تیزی می باشد و فقط  لبه ی  می دهدکه دارای 

استفاده از دستگاه، غالف محافظ آن را جدا کرد. همیشه برای 

پالستیکی  دسته  قسمت  از  غالف،  بدون  تیغه ی  جا به جایی 

استفاده کنید. 

شکل 2-13

شکل 2-15

شکل 2-14

شکل 2-16
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در شــکل  17-2 یک تیغه استیل را مشاهده می کنید که از 

داخل غالف محافظ خارج شــده است. می توان از روی جهت 

قــوس تیغه جهت گردش موتور و تیغه را مشــخص کرد که در 

این دستگاه باید راستگرد باشد. 

 مطابق شــکل  18-2 ابتدا کوپلینگ و تیغه را روی یکدیگر 

قــرار دهید. همچنیــن می توانید کوپلینگ را داخل کاســه قرار 

دهید و سپس تیغه را روی آن قرار دهید. 

مطابق شــکل  19-2 کوپلینــگ و تیغه را به آرامی در محل 

مخصوص خود در کاسه اصلی قرار دهید. 

مطابق شکل  20-2 محفظه حاوی الکتروموتور با گیربکس 

اصلی را به آرامی و با دقت روی کاسه اصلی قرار دهید تا نوک 

کوپلینگ وارد ســوراخ شش شیار کف محفظه الکتروموتور و 

گیربکس شود.

شکل 2-17

شکل 2-19

شکل 2-18

شکل 2-20
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مطابق شــکل  21-2 پس از درگیر شــدن محفظه ی حاوی 

الکتروموتور و گیربکس با کاسه اصلی و قرار گرفتن ضامن قفل 

کننده در جای خود، حلقه کنترل ســرعت را در جهت حرکت 

عقربه های ســاعت بچرخانید تا شــاخک در مقابل O/M قرار 

گرفته و در دســتگاه قفل شــود. در این حالت می توانید با فشار 

دکمه وســط، دستگاه را به صورت لحظه ای روشن کنید و یا با 

انتخاب سرعت مناسب، از دستگاه به طور دائمی استفاده کنید. 

کارکرد سوم: طریقه هم زدن مواد غذایی

مطابق شــکل  22-2 چرخ دنده انتهایی پــره های همزن را 

درگیربکس اضافی قرار دهید. 

طبــق شــکل  23-2 پس از قــرار دادن پره هــای همزن در 

گیربکــس اضافی آن را محکم کنید. از این ابزار برای هم زدن 

زرده تخم مرغ و سر شیر یا ساخت دوغ استفاده می شود.

 مطابق شکل  24-2 کوپلینگ و لوله محافظ آن را در گیربکس 

اضافی قرار داده و این مجموعه را در داخل کاسه اصلی قرار دهید.

شکل 2-21

شکل 2-23

شکل 2-22

شکل 2-24
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مانند شــکل  25-2  محفظه الکتروموتور و گیربکس اصلی 

را طوری روی گیربکس اضافی قرار دهید که چرخ دنده نوک 

کوپلینگ که از گیربکس اضافی خارج شــده در سوراخ شش 

شیار وسط محفظه حاوی موتور و گیربکس اصلی قرار گیرد. 

مطابق شکل  26-2 محفظه حاوی الکتروموتور و گیربکس 

اصلی را روی کاســه اصلــی قرار دهید به گونــه ای که ضامن 

قفل کننده در مقابل سوراخ کاسه اصلی قرار گیرد. 

مطابق شکل  27-2 پس از قرار گرفتن کامل محفظه حاوی 

الکتروموتور و گیربکس اصلی در روی کاسه اصلی، ضامن قفل 

کننده در داخل ســوراخ بدنه قرار می گیرد. در این حالت حلقه 

کنترل سرعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید 

تا شاخص آن مقابل O/M قرار گرفته و در دستگاه قفل شود. 

کارکرد چهارم: طریقه ورز دادن خمير مخلوط کن 

مطابق شکل  28-2 چرخ دنده انتهایی ابزار ورز دهنده خمیر 

را در گیربکس اضافی قرار دهید. 

شکل 2-25

شکل 2-27

شکل 2-26

شکل 2-28
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در شکل  29-2 ابزار ورز دادن خمیر را مشاهده می کنید که 

پــس از قرار دادن ورز دهنده خمیر در داخل گیربکس اضافی، 

آن را محکم کنید. 

مطابق شکل 30-2 لوله محافظ کوپلینگ را روی کوپلینگ 

قرار داده و این مجموعه کامل را در داخل کاسه اصلی قرار دهید. 

 مانند شــکل  31-2 پــس از قــرار دادن مجموعه در داخل 

کاســه اصلی، محفظه حاوی الکتروموتور و گیربکس اصلی را 

طوری روی گیربکس اضافی قرار دهید که چرخ دنده ی روی 

گیربکس اضافی در ســوراخ شش شیار  وسط محفظه ی حاوی 

الکتروموتور و گیربکس اصلی قرار گیرد.

 مطابــق شــکل  32-2 پــس از قرار گرفتــن محفظه حاوی 

الکتروموتور و گیربکس اصلی روی کاسه ی اصلی، دقت کنید 

که ضامن قفل کننده دقیقا مقابل ســوراخ کاســه ی اصلی قرار 

گرفته باشد و آنگاه حلقه ی کنترل سرعت را در جهت حرکت 

عقربه های ساعت بچرخانید تا شاخص مقابل O/M قرار گیرد 

تا در دســتگاه قفل شود.برای انتخاب ســرعت در کارکردهای 

ســوم و چهارم همیشــه از سرعت 2 یا 3 شــروع کرده و سپس 

می توانید سرعت را به 4 یا 5 افزایش دهید.  

شکل 2-29

شکل 2-31

شکل 2-30

شکل 2-32
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کار عملی شماره 1 : تعمير گيربکس رابط

در شــکل  33-2 نوعی گیربکس را مشــاهده می کنید که 

ســرعت موتور را به وسیله چرخ دنده های متعددی که در خود 

دارد کم کرده و قدرت آن را افزایش می دهد. ابتدا با یک پیچ 

گوشتی مناسب ضامن قفل کننده ی آن را باز کنید. 

مطابق شکل  34-2 پس از آزاد شدن ضامن، قاب گیربکس 

را از دو طرف گرفته و از هم جدا کنید. 

در شکل  35-2 با باز شدن قاب گیربکس، چرخ دنده های 

تغییر ســرعت به خوبی دیده می شــوند. خراب بودن گیربکس 

ممکن اســت در اثر شکستن دنده ها یا سائیدگی و خرابی محل 

قرار گرفتن شــفت باشــد و  تعویض آن به راحتــی امکان پذیر 

می باشد. 

شکل  36-2 گیربکس مربوط به هم زدن تخم مرغ و خمیر 

را نشان می دهد که به آسانی باز شده و از هم جدا می گردد تا 

بتوان قسمتهای داخلی آن را کاماًل شسته و تمیز کرد.

شکل 2-33

شکل 2-35

شکل 2-34

شکل 2-36
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در شــکل 37-2 چرخ دنده شماره 1 دارای دو ردیف دنده 

می باشــد که روی یکدیگر قرار دارند و چرخ دنده ورز دهنده 

خمیر با چرخ دنده زیر که کوچک تر از دنده باالیی می باشــد 

درگیر اســت. چون نیرو از چرخ دنده کوچــک به چرخ دنده 

بزرگ وارد می شــود، پس ســرعت کم شده و در نتیجه قدرت 

باال می رود و بهتر می تواند خمیر را ورز دهد.

در شکل 38-2 چرخ دنده هم زن با چرخ دنده باالیی شماره 

1 درگیر شــده و همان ســرعت چرخ دنده شماره 1 را به چرخ 

دنــده همزن منتقل می کند زیرا تعداد دنــده های این دو چرخ 

دنده با هم برابر هستند.

کار عملــی شــماره 2ـ  طریقه باز و بســته کردن 

محفظه ی حاوی الکتروموتور و گيربکس  چند کاره:

مطابق شکل  39-2 ابتدا به وسیله یک پیچ گوشتی کوچک، 

درپوش های محافظ مربوط به پیچ های کف و روی دسته را از 

روی پیچ ها بردارید.

طبق شکل 40-2 به وســیله یک پیچ گوشتی چهارسو، پیچ 

روی دسته را باز کنید.

شکل 2-37

شکل 2-39

شکل 2-38

شکل 2-40
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مانند شکل  41-2 پیچ های کف محفظه حاوی الکتروموتور 

و گیربکس را به وسیله یک پیچ گوشتی  چهارسو باز کنید.

مطابق شــکل  42-2 رابط پالســتیکی منتقل کننده ی نیرو 

از چرخ دنده گیربکس اصلی به چرخ دنده ســرکوپلینگ را از 

جای خود بردارید.

در شــکل 43-2 پــس از خــارج شــدن رابط پالســتیکی 

منتقل کننده ی نیرو، طرف دیگر آن نیز نشان داده شده است.

طبق شــکل 44-2 با خارج کردن رابط پالستیکی، می توان 

کف محفظه حــاوی الکتروموتور و گیربکس را به راحتی جدا 

کرد.

شکل 2-41

شکل 2-43

شکل 2-42

شکل 2-44
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مطابق شــکل 45 -2کــف محفظه حــاوی الکتروموتور را 

بردارید. در این حالت تمام قســمت های مختلف داخل دستگاه 

قابل دسترسی می باشند. 

در شــکل 46-2 طرف دیگر کف پالســتیکی دســتگاه را 

مشاهده می کنید. در این حالت الکتروموتور،گیربکس، بازوها 

و ضامن قفل کننده دستگاه به خوبی دیده می شوند. 

مطابق شــکل 47-2 مجموعه موتور و گیربکس در سه نقطه 

به وســیله سه الستیک لرزه گیر با بدنه تماس دارد. ابتدا لرزه گیر 

سمت راست را به طرف باال بکشید تا آزاد شود.

مانند شــکل 48-2 لرزه گیر ســمت چپ را نیز به طرف باال 

بکشید تا از روی میله پالستیکی بیرون بیاید. 

شکل 2-45

شکل 2-47

شکل 2-46

شکل 2-48
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طبق شــکل 49-2 پس از بیــرون آوردن دو لرزه گیر جلو، 

قســمت انتهایی موتور و لرزه گیر با هم آزاد می شــوند. در این 

حالت موتور و گیربکس را از جای خود خارج کنید.

مطابق شــکل 50-2 پس از خارج کــردن موتور از جایگاه 

مربوطه، قسمت پشت برد سرعت و نمد مخصوص که بین لبه ی 

برد و بدنه  قرار گرفته دیده می شوند. 

مطابق شــکل 51-2 پس از آزاد شــدن خارهای پالستیکی، 

برد آزاد شده ی آن از جای خود بردارید تا از بدنه جدا شود. 

در شــکل 52-2 پس از برداشتن برد ســرعت، طرف دیگر 

آن نیز به خوبی دیده می شود که در این حالت عیب یابی برد به 

راحتی صورت می گیرد. 

شکل 2-49

شکل 2-51

شکل 2-50

شکل 2-52
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شکل 53-2  نوع دیگری از بست رفع کشش را نشان می دهد 

و وجود این بست باعث می شود که اگر سیم رابط تحت کشش 

قرار گیرد، هیچ آسیبی به اتصاالت وارد نشود.

مطابق شکل 54 -2پس از آزاد کردن سیم رابط از شیارهای 

بســت رفع کشــش، آن را از بدنه جدا کرده و ســپس برد را نیز 

جدا کنید.

در شــکل 55-2 پــس از برداشــتن برد ســرعت، بازوهای 

قفل کننده محفظه موتور به کاسه اصلی و اهرم سرعت لحظه ای 

به خوبی دیده می شوند.

مطابق شکل 56-2 الستیک لرزه گیر مربوط به بازوی سمت 

راست را از جای خود خارج کنید.

شکل 2-53

شکل 2-55

شکل 2-54

شکل 2-56
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در شکل 57 -2طرف دیگر الستیک لرزه گیر را نیز مشاهده 

می کنید. در این حالت شــیار روی الســتیک لرزه گیر به خوبی 

دیده می شود و باعث می شــود که بازوها در آن ثابت و محکم 

قرار گیرند.

شــکل 58 -2طریقــه ی خارج کردن الســتیک مخصوص 

لرزه گیر انتهای موتور را نشان می دهد.

مطابق شکل 59-2 نمد را از شیار بین برد و بدنه بیرون آورید 

که نوعی عایق صوتی و حرارتی می باشــد و برای جلوگیری از 

پخش شدن صدا و حرارت احتمالی بکار می رود. در این حالت 

خارهای نگهدارنده برد سرعت نیز به خوبی دیده می شوند. 

مطابق شــکل 60 -2 به وســیله یک پیچ گوشــتی دوســو، 

خارهای پالستیکی را آزاد کنید تا برد آزاد شود.

شکل 2-57

شکل 2-59

شکل 2-58

شکل 2-60
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مطابق شکل 61 -2 الســتیک های لرزه گیر انتهای موتور و 

بازوی سمت چپ را از جای خود خارج کنید. 

در شکل 62-2 بی متال حرارتی دستگاه را مشاهده می کنید 

کــه در صورت کار زیاد یا گرم کردن بیش از حد ســیم پیچی 

موتور، عمل کرده و دســتگاه را به طور اتوماتیک قطع می کند. 

برای دسترســی به بی متال ابتدا بســت کمربندی آن را به وسیله 

یک پیچ گوشتی کوچک باز کنید.

مطابق شکل 63-2 پس از باز شدن کمربندی روی بی متال 

حرارتی، به راحتی می توانید آن را از داخل محافظ خارج کنید.

در ایــن حالت بالشــتک وکلکتور مربوط بــه آرمیچر به خوبی 

دیده می شوند. 

مطابق شــکل 64-2 بی متــال حرارتــی را از داخل محافظ 

بیرون آورید. بی متال در مدار به صورت سری قرار می گیرد و 

هرگاه بر اثر حرارت اضافی عمل کند، مدار را قطع می کند.

شکل 2-61

شکل 2-63

شکل 2-62

شکل 2-64
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در شــکل 65-2 طــرف دیگر بی متال حرارتی را مشــاهده 

می کنید. این بی متال در درجه حرارت مدار را قطع می کند. 

طبق شــکل 66-2 به وسیله یک پیچ گوشــتی دوسو، ورق 

فنــری روی جا زغالی را آزاد کرده و آن را از جای خود خارج 

کنید.

مطابــق شــکل 67-2 پس از جــدا شــدن ورق فنری روی 

جا زغالی، فنر و زغال به راحتی از جای خود خارج می شوند.

شــکل 68-2 فنر و زغال مربوطــه را در حال بیرون آمدن از 

جا زغالی نشان می دهد. 

شکل 2-65

شکل 2-67

شکل 2-66

شکل 2-68
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مطابق شکل 69-2 زغال را از جا زغالی خارج کنید. اندازه 

این زغال هنوز به میزان 3/1 طول اصلی نرســیده و همچنان قابل 

اســتفاده می باشــد. در بعضی از موتورها اندازه طول سیم پشت 

زغال به گونه ای می باشد که به محض کوتاه شدن زغال، مدار 

قطع می شود. 

شکل 2-69

مطابق شــکل 70-2 زغال دیگــر موتور را نیز بــاز کرده و 

مورد بررسی قرار دهید. اگر اندازه آن مانند زغال قبل بود هنوز 

می تواند کار کند و می توانید آن را در جای خود قرار دهید. در 

غیر این صورت اگر نیاز به تعویض زغال باشد، باید هر دو طرف 

را با هم عوض کنید. دقت کنید از زغال هایی اســتفاده کنید که 

مشابه زغال اصلی بوده و حتماً نوک آن قوس الزم را داشته باشد. 
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 آزمون نهایی واحد کار 2

1- اجزای مکانیکی و الکتریکی دستگاه چندکاره را نام ببرید؟

2- طرز کار چندکاره را در رنده کردن مواد غذایی شرح دهید؟

3- نحوه ی عملکرد دستگاه چندکاره برای سبزی خردکن را بیان کنید؟

4- طرز کار چندکاره در هم زدن مواد غذایی را توضیح دهید؟

5- چگونگی عملکرد دستگاه چندکاره در ورز دادن خمیر توسط مخلوط کن مواد غذایی را شرح دهید؟

6- قطعات اصلی چندکاره را نام ببرید؟

7- اجزای اصلی چندکاره را از یکدیگر مشخص کنید.

8- قاب گیربکس را باز کرده و چرخ دنده های آنرا بررســی کنید و آنها را در صورت شکستگی، سائیدگی یا خرابی تعویض 

کنید.

9- محفظه ی حاوی الکتروموتور را باز کرده و چگونگی عملکرد موتور دستگاه و برد سرعت را بررسی کنید.

10- الستیک های لرزه گیر انتهای موتور را بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید.

11- بی متال حرارتی دستگاه را باز کرده و آنرا مورد بررسی قرار دهید.

12- فنر و زغال های موتور را خارج کرده، عملکرد آنها و قوس الزم روی زغال ها را بررسی کنید.

     13- عیب یابی و تعمیر قسمتهای مختلف یک نوع دستگاه چندکاره را انجام دهید.



فصل 3
مایکروفر

هدف های رفتاری

انتظار می رود هنرجویان پس از گذراندن این واحد کار بتوانند به هدف های زیر دست یابند:

1- کاربرد امواج مایکروویر را شرح دهد.

2- اجزای مایکروفر شامل قسمت های مکانیکی و الکتریکی را نام ببرد.

3- چگونگی پخت غذا در مایکروفر را توضیح دهد.

4- قسمت های داخلی مایکروفر را شرح دهد.

5- مجموعه ی میکروسوئیچ های در را توضیح دهد.

6- عیب های مکانیکی و الکتریکی مایکروفر را برطرف کند.

7- طرز کار سرویس و تعمیر قسمت های مختلف مایکروفر را بداند و پس از تعمیر آن را ببندد.

8- با راهنمایی استادکار یک مایکروفر را به ترتیب باز و پس از تعمیر آن را ببندد.

9- صحت عملکرد یک مایکروفر را پس از تعمیر آزمایش کند.

مدت زمان آموزش 
جمععملي نظري 

122840

توانایي تشخيص عيب ، بازکردن، 
تهيه نقشه مونتاژ، رفع عيب و 
مونتاژ و آزمایش مایکروفر 
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 پيش آزمون واحد کار 3

1- اصول نگهداری از مایکروفر را شرح دهید؟

2- برای تولید گرما در مایکروفر از چه سیستمی بهره گرفته شده است؟

3- دو مورد مهم حفاظت و ایمنی در مایکروفر را بنویسید؟

 مقدمه: 

در وســایل الکتریکی گردنده حرارتی این واحد کار، عالوه بر الکتروموتوری که نیروی گردنده ی دســتگاه را تأمین می کند، 

از المنت حرارتی به شــکل های فنری، لوله ای، نواری، کپســولی یا امواج مایکروویو نیز استفاده شده تا حرارت مورد نیاز را ایجاد 

کنند. این وسایل با پیشرفت علم و تکنولوژی در طرح ها و مدل های گوناگونی ساخته شده اند. همچنین در این واحد کار، با ایمنی 

و نگهداری وسایل و اصول کار آن ها نیزآشنا می شوید. 
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مایکروویوچيست؟

 مایکروویــو یا میکروویــو ، از ترکیــب دو واژه مایکرو یا 

میکرو)MICRO(، به معني کوچــک و ویو )WAVE(،به معني 

موج  تشــکیل شده است و به معناي امواج با طول موج کوتاه و 

تعداد نوسانات )فرکانس( بسیار باال مي باشد. مایکروویو نوعي 

از امواج الکترومغناطیســي اســت، در واقع امواجي رادیویي با 

فرکانس بســیار باال هســتند. هر چه فرکانس تشعشع باالتر رود، 

طول موج آن کمترمي شــود فرکانس چنیــن امواجي، بین300 

مگاهرتــز تا چنــد گیگاهرتز در ثانیه مي تواند باشــد. برد چنین 

امواجــي کوتاه بــوده و در حد چند متر اســت، ولي میزان نفوذ 

آن ها نســبتاً باال اســت. هر چه فرکانس بیشتر باشد، شدت نفوذ 

بیشــتر ولي برد امواج، کوتاه تر مي شود. این امواج ممکن است 

در برخورد با یک ماده ، منعکس، منتشــر یا جذب شــود. مواد 

فلزي این امواج را کاماًل منعکس مي کنند. اغلب مواد غیرفلزي 

مثل شیشــه و پالستیک امواج را از خود عبور مي دهند و موادي 

که جاري آب هستند مانند غذاها و حتي انسان، انرژي این امواج 

را جذب مي کنند. اگر ســرعت جذب انرژي یک ماده بیش از 

سرعت از دست دادن آن باشد، دماي آن ماده باال مي رود.

امواج داراي طول موج کوتاه، هنگام برخورد به ماده، چنان 

موجــب ارتعاش و تغییر قطب هاي منفي و مثبت موجود در آن 

مي شــوند که این جنبش باالي ملکول ها موجب به هم خوردن 

شدید آن ها و ایجاد اصطکاک در ملکول ها و در نهایت سبب 

گرم شدن آن ماده مي شود. 

کاربرد امواج مایکروویو:

در سال 1948 یکی از کارمندان مخابرات به طور اتفاقی در 

مجاورت آنتن رادار، سوزشی در پشت دست های خود احساس 

کرد و توانست گرمای ایجاد شده را به توانایی امواج مایکروویو 

برای حرارت دهی مواد غذایی مربوط سازد. این مسئله منجر به 

کسب اولین مجوز برای ساخت اجاق مایکروفر و حرارت دهی 

مــواد غذایی با اســتفاده از امواج مایکروویو گردید و در ســال 

1950 اولین اجاق مایکروفر خانگی به بازار عرضه شد.

چگونگی عملکرد اجاق های مایکروفر:

در ایــن اجاق ها برای گــرم کردن مواد غذایــی، از امواج 

مایکروویو اســتفاده می شود که مانند امواج رادیویی و نور بوده 

و دارای انرژی الکترومغناطیســی می باشد و طول موج آن بسیار 

0/  تا 1  متر اســت. این طیف از ابتدای باند  کوتاه بوده و از 001

UHF رادیویی تا شــروع باند فرکانســی مادون قرمز قرار دارد 

و از ایــن امواج برای ارســال برنامه های رادیــو و تلویزیون نیز 

استفاده می شود.

مایکروفر یکی از نشــانه های پیشــرفت تکنولوژی است و 

M است که به علت داشتن  Hz2450 امواج آن دارای فرکانس 

فرکانــس باال و طول مــوج کوتاه، قادر به شکســتن پیوندهای 

شیمیایی و آسیب رسانی به مولکول های مواد غذایی نیست.

شکل 3-1
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انواع مایکروفر:

1- مایکروفر ساده

2- مایکروفر با گریل )المنت کباب پز(

3- مایکروفر بــا گریل )المنت کباب پز( و کانوکشــن)فن 

جابجایی هوا(

4- مایکروفرهای ترکیبی تمام خودکار

تمام مایکروفرهــا باید دارای فن خنک کننده و موتور برای 

سینی گردان باشند.

چگونگی پخت غذا در مایکروفر:

غــذا از مولکول های باردار الکتریکی شــامل آب، روغن، 

پروتئین و هیدروکربن ها تشکیل شده است. همانطورکه آهن ربا 

روی عقربه قطب نما تأثیر می گذارد، امواج مایکروویو نیز روی 

مولکول های بــاردار غذا تأثیر می گذارند و جهت مولکول های 

باردار را 2450 میلیون بار در هر ثانیه از شمال به جنوب تغییر می دهد 

که باعث ایجاد اصطکاک در بیــن مولکول ها و ایجاد حرارت 

می شــود. این اتفاق در عمق 2/5 ســانتی متری غذا رخ می دهد. 

شکل 3-2

:Convection جابجایی هوای گرم

شکل 3-3 مشخصات یک نوع مایکروفر با سیستم کنترل از 

راه دور را نشان می دهد.

شکل 3-3

توان خروجی:  850-100 وات 

فرکانس ورودی: 50 هرتز

فرکانس خروجی: 2450 مگاهرتز

OM75P )31( :مدل مگنترون

توان مصرفی: 2400 وات 

توان مایکروویو: 1300 وات

توان گریل: 1100  وات

ولتاژ: 220 ولت 

حجم داخلی: 20 لیتر 

سیستم خنک کننده: فن

وزن خالص: 15 کیلوگرم 

ابعاد دستگاه )میلی متر( : 489×275×415 

)عمق×ارتفاع×عرض(

شکل 4-3 قســمت روی برد کنترل مایکروفر شکل 4-3 را 

نشان می دهد که دقیقاً تمام قسمت های ولوم آن مشابه برد روی 

مایکروفر می باشد. 

شکل 5-3 قسمت های داخل برد و موتور الکتریکی مربوط 

به تایمر برد کنترل شکل 5-3 را نشان می دهد.
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شکل 5-3شکل 3-4

شــکل 6-3 یک نوع دیگر از مایکروفر با سیســتم کنترل از 

راه دور را نشــان می دهد که تمام مشخصات آن به جز حجم و 

ابعاد شبیه مایکروفر شکل 3-3 می باشد.

حجم داخلی : 23  لیتر

ابعاد دستگاه )میلی متر(: 415×275×489 

)عمق×ارتفاع×عرض(

شکل های 7-3 و 8-3 اجزای داخلی و صفحه ی فرمان روی 

برد کنترل مایکروفر شکل 6-3 را نشان می دهد. 

شکل 3-6

امواج مایکروویو از قسمت عرض اجاق، وارد محفظه داخلی 

آن می شود و سه نوع سیستم در پخش کردن آن تأثیر دارند:

1- صفحه دوار ساده

2- یک آنتن چرخان

3- یک همزن با پره های فلــزی که مایکروویو را منعکس 

و هدایت می کند

شکل 8-3شکل 3-7

قسمت هایی از داخل مایکروفر

شــکل 9-3 داخل محفظه ی یک مایکروفر را نشان می دهد 

که در آن صفحه ی میکای محافظ آنتن، دریچه هایی به صورت 

شــبکه برای ورود نور و خروج هوا و ســینی گــردان از جنس 

پیرکس نشکن در مقابل حرارت قرار دارند.

شکل 3-9
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المنت گریل:

شــکل 10-3 یک نوع المنت لوله ای را نشان می دهد و در 

مایکروفرهایی که دارای سیستم پخت Grill )کباب پز( هستند 

وجــود دارد. این المنت قابل تنظیم به دو حالت افقی و عمودی 

می باشد. 

المنت فنری گریل:

شکل 11-3 یک نوع المنت فنری با حفاظ شیشه ای و قابل 

تعمیر را نشــان می دهد. این شیشــه دارای هدایت گرمایی بسیار 

خوب و مقاوم در برابر حرارت می باشد. 

:)V.H( دیود ولتاژ باال

شکل 12-3 یک دیود ولتاژ باال را نشان می دهد که کار آن 

تبدیل ولتاژ متناوب به ولتاژ مستقیم می باشد.

:)V.H( خازن ولتاژ باال

در شــکل 13-3 خازن دارای ولتاژ باال نشــان داده شده که 

انــرژی را در خود ذخیره می کند و ســپس در اختیار مدار قرار 

می دهد.

شکل 3-10

شکل 3-12

شکل 3-11

شکل 3-13
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:)V.H( فيوز ولتاژ باال

شــکل 14-3 یک فیوز ولتاژ باال را نشان می دهد که معموالً  

15A می باشــند. کار این فیــوز جلوگیری از ورود جریان بیش 

از حد در مداری بوده و هرگاه به دلیل خرابی ســوئیچ های ناظر 

بسوزد، باید مجموعه ی سوئیچ ها و رله اصلی را تعویض کرد. 

:)V.H( ترانس ولتاژ باال

شکل 15-3 یک نوع ترانس با ولتاژ باال می باشد که مقاومت های 

/ می باشد.  Ω98 6 / و سیم پیچ ثانویه  Ω1 44 سیم پیچ اولیه 

همچنین مقاومت فیالمنت اتصال کوتاه می باشد. ولتاژ ورودی آن 

5/3 ولت متناوب و ولتاژ خروجی آن 2200 ولت متناوب می باشد. 

شکل 16-3 نوع دیگری از ترانس ولتاژ باال را نشان می دهدکه 

خازن ولتاژ باال نیز به همراه آن می باشد. 

المنت کانوکشن

پخت کانوکشن به وسیله ی یک پروانه ی فلزی مخصوص، 

حرارت تولید شــده ی المنت را به طــرف مواد غذایی حرکت 

می دهد تا غذا در زمان تعیین شــده آمــاده گردد. این المنت از 

نــوع لولــه ای بوده و در مقابــل ترشــحات آب و روغن مقاوم 

می باشد. )شکل3-17(

شکل 3-14

شکل 3-16

شکل 3-15

شکل 3-17
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موتور فن کانوکشن

شــکل 18-3 طرف دیگر المنت و پروانه کانوکشــن شکل 

باال را نشــان می دهد. موتور فن کانوکشــن عــالوه بر پروانه ی 

پخش کننده ی هوای گرم در داخل محفظه ی مایکروفر، دارای 

پروانه ی دیگری برای خنک کردن موتور فن می باشــد. موتور 

فن از نوع القایی با قطب چاکدار است.

موتور فن خنک کننده

در شکل 19-3 الکتروموتور القایی با قطب چاکدار را مشاهده 

می کنیدکــه در یک مجموعه  قــرار دارد و از دو جهت به طور 

 کامل نشان داده اســت. این سیستم برای خنک کردن اجزای با

 ولتاژ باال شامل مگنترون و ترانس بکار می رود.کلیه مدل های 

مایکروفر مجهز به سیستم خنک کننده فن می باشند. 

 )MAGNETRON( مگنترون

در شکل 20-3 مگنترون را مشاهده می کنید. این دستگاه برای 

تولید امواج مایکروویو به کار می رود و از قسمت های اصلی: آند 

)قطب منفی(، کاتد)قطب مثبت( ،آنتن وآهنربا  تشکیل شده است.

موتور سينی گردان

شکل 21-3 درایو موتور یا موتور سینی گردان را نشان می دهد 

کــه از نوع موتورهای ســنکرون بوده و ســرعت آن یکنواخت 

می باشد. وظیفه این موتور،گرداندن سینی مواد غذایی می باشد.

شکل 3-18

شکل 3-20

شکل 3-19

شکل 3-21
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ترانس تغذیه

در شــکل 22-3 ترانــس تغذیه را مشــاهده می کنید که در 

نزدیکــی برد کنترل قرار دارد. برای اندازه گیری مقاومت ســیم 

پیچ هــای ترانس، ابتدا باید ســیم های آن را از مــدار جدا کنید. 

مقاومت سیم پیچ های آن بصورت زیر می باشد: 

Ω290 سرسیم های ورودی: 

 Ω4 سرسیم های خروجی اول : 

 Ω1 سرسیم های خروجی دوم : 

برد فيلتر

شکل 23-3 یک مجموعه برد فیلتر را نشان می دهد و طوری 

طراحی شده است که از نوسانات برق جلوگیری می کند. 

برد کنترل کباب پز

شــکل 24-3 مجموعه ی برد کنترل مایکروفر گریل دار را 

نشان می دهد. این برد روی دستگاه نصب شده است. 

برد فرمان

شکل 25-3 قسمت دیگری از مجموعه ی برد کنترل مایکروفر 

گریل دار را نشان می دهدکه دارای نمایش گر اعداد و حروف می باشد.

شکل 3-22

شکل 3-24

شکل 3-23

شکل 3-25
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مجموعه ميکروسوئيچ ها

شــکل 26-3 یــک مجموعه از میکروســوئیچ ها را نشــان 

می دهد که عبارتند از:

1- میکروسوئیچ اصلی  2- میکروسوئیچ ناظر  3- میکروسوئیچ حس گر

این میکروسوئیچ ها طبق جدول زیر کار می کنند:

در بازدر بسته

میکروسوئیچ اصلیبازبسته

میکروسوئیچ ناظربستهباز

میکروسوئیچ حس گربازبسته

المپ روشنایی و محل نصب آن: 

شکل 27-3 المپ روشنایی داخل مایکروفر را نشان می دهد 

که با ولتاژ 250 ولت و توان 25w کار می کند. 

در شــکل 28-3 محل نصب المپ روشــنایی بــه بدنه دیده 

می شــود که پس از قــرار گرفتن المپ درون آن، به وســیله ی 

خارهای پالستیکی به بدنه محکم می شود. 

کار عملی شــماره 1 ـ طریقه ی باز و بسته کردن 

یک دستگاه مایکروفر:

طبق شکل 29-3 در این بخش یک مایکروفر انتخاب شده که 

با طرز کار، سرویس و تعمیر قسمت هایی از آن آشنا می شوید.

شکل 3-26

شکل 3-28

شکل 3-27

شکل 3-29
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در شــکل 30-3 پانل کنترل، پالک مشخصات و قسمتی از 

داخل این دستگاه را مشاهده می کنید. 

قســمت اول: باز کردن در و آشــنایی با اجزای 

داخلی مایکروفر

طبق شــکل 31-3 قبل از شــروع کار عملی، دو شاخه را از 

پریز برق جدا کنید. 

مانند شــکل 32-3 دستگیره ی در را گرفته و به طرف بیرون 

بکشید تا باز شود. 

مطابق شــکل 33-3 دقت کنید که در بیشتر از 90 درجه باز 

نشود. 

شکل 3-30

شکل 3-32

شکل 3-31

شکل 3-33
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در شــکل 34-3 داخل مایکروفر بخوبی دیده می شود. پس 

از خنک شــدن کامل فر، می توانید ســه پایه فلزی مخصوص را 

بیرون آورید. 

مطابق شــکل 35-3 ســینی پیرکس مقاوم در برابر حرارت 

را از روی کوپلینــگ گردنده بردارید. دو طرف ســینی طوری 

ساخته شــده که اگر ظرف و مواد غذایی داخل آن به بدنه گیر 

کنند، برای موتور گردنده گیر مکانیکی ایجاد نمی شود. 

طبق شــکل 36-3 سه شاخه کوپلینگ را که با شفت موتور 

 گردنــده ی آن کوپل شــده، جدا کرده و از داخــل مایکروفر

خارج کنید. این ســه شــاخه دارای ســه چرخ گردان در نوک 

بازوهای خود می باشــد و در مواقعی که مواد غذایی به بدنه گیر 

کننــد، به حرکت خود ادامه داده و مانع گیر مکانیکی در موتور 

می شــود. همچنین در پشــت کوپلینگ، یک برجستگی با شیار 

چهار پر وجود دارد که محل کوپل با موتور می باشد. 

شــکل37-3 محــل قــرار گرفتــن کوپلینگ و الســتیک 

مخصوص آب بندی کوپلینگ با موتور را نشان می دهد. وظیفه 

این الســتیک، جلوگیری از نفوذ آب و مــواد غذایی به موتور 

گردنده می باشد.

شکل 3-34

شکل 3-36

شکل 3-35

شکل 3-37
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در شــکل 38-3 دســتگاه طوری قرار گرفته که ســقف آن 

به خوبی دیده می شــود. صفحه ی مشــبک جلو باریکتر بوده و 

مجرای خروجی هوا می باشــد و صفحه ی مشــبک دیگر، محل 

قرار گرفتن دو عدد المنت می باشد.

در شــکل 39-3 دیواره ی داخلی ســمت راست مایکروفر 

دیده می شود که شــبکه ای روی بدنه آن ایجاد شده و در پشت 

آن المپ روشــنایی قرار دارد. دریچه ی زیر شبکه که روی آن 

از یک صفحه ی محافظ نســوز پوشیده شده ، محل قرار گرفتن 

مکنترون یا آنتن تولید اشعه ی مایکروویو می باشد. 

مطابق شــکل 40-3 صفحه ی نسوز و عایق را که به وسیله ی 

خار نگه داشــته شده اند، به صورت کشــویی از بدنه ی داخلی 

خــارج کنید. در این حالت دریچه عبور اشــعه مایکروویو قابل 

دیدن می باشد. 

در شــکل 41-3 دریچه ی عبور اشعه مایکروویو، شبکه ی 

خروج نور داخل فر، شبکه ی باال و طرز قرار گرفتن المنت های 

با روکش شیشه ای به خوبی دیده می شوند.

شکل 3-38

شکل 3-40

شکل 3-39

شکل 3-41
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طبق شکل 42-3 الســتیک آب بندی را که اجازه نمی دهد 

مایعــات داخل مایکروفر بر روی موتور گردنده بریزد ، از جای 

خود خارج کنید. 

در شــکل 43-3 نوع ســاختار الســتیک آب بندی )کاســه 

نمد( بخوبی نشــان داده شده است. ســوراخ بدنه در داخل شیار 

کاســه نمد قرار گرفته و بدنه را نسبت به خروج مایع، آب بندی 

می کند.

شــکل 44-3 نحوه ی قرار گرفتن شفت موتور سنکرون در 

داخل کاسه نمد را نشان می دهد. البته با عبور برجستگی زیر سه 

شــاخه ی پوپلینگ داخل بر روی چهار پرکوپلینگ سر موتور، 

آب بندی دستگاه کامل می شود. 

 قسمت دوم ـ باز کردن قاب روی دستگاه

مطابق شــکل 45-3 با یک پیچ گوشــتی مناسب چهار سو، 

پیچ های دو طرف و پشت دستگاه را باز کنید. 

شکل 3-42

شکل 3-44

شکل 3-43

شکل 3-45
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مانند شــکل 46-3 پس از باز شــدن پیچ ها، لبه ی قاب را از 

یــک طرف زیر دســتگاه بیرون آورده و بــه طرف باال حرکت 

دهید.

طبق شــکل 47-3 با باال بردن قاب روی مایکروفر، همزمان 

لبه ی دیگر را از زیر دستگاه بیرون آورده و قاب را از بدنه جدا 

کنید.

در شــکل 48-3 با برداشــتن قاب از روی دســتگاه می توان 

ترموستات حرارتی، محل قرار گرفتن المپ ، دستگاه مگنترون ، 

برد الکترونیکی و فیلتر را مشاهده کرد. 

شکل 49-3 نمای سمت راست دستگاه را نشان می دهد. در 

این حالت مگنترون، خازن ولتاژ باال، ترانس ولتاژ باال و قسمتی 

از پشت برد کنترل دستگاه به خوبی نشان داده شده است. 

شکل 3-46

شکل 3-48

شکل 3-47

شکل 3-49
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قسمت ســوم ـ طریقه ی تعویض ســيم رابط برق 

ورودی

طبــق شــکل 50-3 برای جدا کردن ســیم رابــط از بدنه ی 

دستگاه، ابتدا باید سر سیم های متصل به ترمینال برق ورودی برد 

را به آرامی باز کرد. این نوع سرسیم ها با کشیدن از ترمینال جدا 

نمی شوند و باید ضامن و بست رفع کشش آن ها را آزاد کرد.

مانند شکل 51-3 برای جدا کردن سرسیم ها از ترمینال، باید به 

وسیله یک پیچ گوشتی کوچک دوسو ضامن نگهدارنده سیم ها را 

آزاد کرد. در این حالت دو عدد فیوز روی برد به خوبی دیده می شوند.

مطابق شــکل52-3 با یک پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، 

ســیم اتصال بدنه را باز کنید. در این حالت ترمینال های دو سر 

المنت و مگنترون به خوبی دیده می شوند. 

در شــکل 53-3 با باز کردن ســیم ارت از بدنه و آزاد شدن 

بســت رفع کشــش، ســیم رابط به راحتی از جــای خود خارج 

می شود. سیم زرد و سبز مربوط به اتصال بدنه )ارت( و سیم های 

قهوه ای و آبی، مربوط به فاز و نول می باشند. 

شکل 3-50

شکل 3-52

شکل 3-51

شکل 3-53



73

مایکروفر        تعمیر لوازم خانگی گردنده جلد 5

در شــکل 54-3 ســیم رابط، دو شاخه ی پرسی و بست رفع 

کشــش دیده می شوند. اگر ســیم رابط پس از آزمایش مربوطه 

دارای ســالمت الزم بود، در مونتاژ از آن استفاده کنید ولی در 

غیر این صورت آن را با سیم مشابه عوض کنید.

قســمت چهارم ـ طریقــه باز کــردن و آزمایش 

المنت های کباب پز 

طبق شکل 55-3 برای دسترســی به المنت ها ، صفحه روی 

آن ها را با یک پیچ گوشتی مناسب چهار سو باز کنید.

در شکل 56-3 با آزاد شدن صفحه ی روی المنت ها، آن را 

از جای خود بردارید.  

در شــکل 57-3 بــا برداشــتن صفحــه روی المنت ها، قاب 

نگهدارنــده المنت هــا و ترموســتات حرارتــی دســتگاه دیده 

می شوند.

شکل 3-54

شکل 3-56

شکل 3-55

شکل 3-57
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طبق شــکل 58-3 برای جدا کردن قــاب نگهدارنده، ابتدا 

در دســتگاه را به طرف خود قــرار داده و فیش المنت ها را جدا 

کنید.

مطابق شــکل 59 -3پس از آزاد شــدن فیــش ها، قاب را به 

طرف پایین فشار دهید تا خارهای نگهدارنده آن آزاد شوند. 

مانند شکل 60-3 پس از آزاد شدن خارها، قاب نگهدارنده 

المنت هــا را از جــای خود خــارج کــرده و آن را 180 درجه 

برگردانید.

در شــکل 61-3 با گرداندن قاب المنت ها، هر دو المنت به 

خوبی دیده می شوند. 

شکل 3-58

شکل 3-60

شکل 3-59

شکل 3-61
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شکل 62-3 دو المنت از نوع فنری با روکش شیشه ای را نشان 

می دهــد که مقاوم در برابر حرارت بوده و دارای قابلیت هدایت 

حرارت باال می باشند. برای مشخص کردن سالم بودن المنت ها، 

می توان با یک آزمایش ســاده برای مدت کوتاهی دو المنت را 

بطور سری به برق وصل کرد. اگر هر دو المنت گرم نشوند، مدار 

قطع است و ممکن است هر دو یا یکی از المنت ها معیوب باشند. 

طبــق شــکل 63-3 برای مشــخص کردن المنــت معیوب، 

می تــوان فیش های برق را از دو ســر المنت جدا کرده و انتهای 

آن ها را از جای خود خارج کرد و ســپس به طرف عقب کشید 

تا از محل استقرار خود خارج شوند. 

مطابق شــکل 64-3 با خارج شــدن ســر المنت هــا از محل 

استقرار خود، آن ها را از جای مربوطه خارج کنید.

در شکل 65-3 پس از جدا شدن المنت ها از قاب نگهدارنده، 

ترمینال سر المنت ها به خوبی دیده می شوند. در ضمن انتهای دو 

المنت به وسیله ی یک پل اتصال ثابت به هم وصل شده اند.

شکل 3-62

شکل 3-64

شکل 3-63

شکل 3-65
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قســمت پنجم ـ طریقه ی آزمایش سالمت سنجی 
المنت های مادون قرمز

طبق شــکل 66-3 برای پیدا کردن محل قطع شدگی مدار، 
می تــوان مقاومت دو ســر المنت را به وســیله ی یــک اهم متر 
/ نشــان داده شده است. پس  Ω24 3 اندازه گیری کرد که عدد 

این مقاومت سالم است.

در شکل 67-3 برای امتحان المنت دوم، سیم های رابط اهم 
متر را دو سر المنت قرار داده و مقاومت آن را اندازه گیری کنید 
kΩ1000 مشــاهده می شود و نشــانه قطع بودن المنت  که عدد 
پایین اســت. برای تعویض المنت معیوب،حتمــاً از یک المنت 

استاندارد و مشابه مشخصات آن استفاده کنید. 

قســمت ششــم ـ طریقه ی باز کردن مجموعه برد 
فيلتر 

مطابق شــکل 68-3  با یک پیچ گوشــتی چهارسو، پیچ برد 
فیلتر را باز کنید. 

طبق شــکل 69-3 پس از باز شــدن پیچ، بــرد را به صورت 
کشــویی از طرف دیگر بدنه بیرون کشــیده تا آزاد شود. سپس 

آن را از جای خود خارج کنید. 

شکل 3-66

شکل 3-68

شکل 3-67

شکل 3-69
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در شــکل 70-3 فیوزهــای حفاظتــی مربوط به دســتگاه را 

مشــاهده می کنیــد که در موقــع اضافه جریان عمــل می کنند. 

همچنین فیلتر دســتگاه را نیــز می بینید که بــرای جلوگیری از 

نوسانات برق مورد استفاده قرار می گیرد.

در شکل 71-3 فیوزها از پایه فیوز مربوطه خارج شده اند.در 

این حالــت می توان به راحتی فیوزها را با یک اهم متر آزمایش 

کرد و از ســالمت آن ها آگاه شــد. اگر فیوز معیوب بود پس از 

پیدا کردن علت عیب مدار و رفع عیب آن، باید اقدام به تعویض 

فیوز کردکه توضیحات بیشتر در قسمت عیب یابی آمده است. 

قسمت هفتم ـ طریقه ی بيرون آوردن و رفع عيب 

فن خنک کننده ی مگنترون و ترانس ولتاژ باال 

طبق شــکل 72-3 پس از بیرون آوردن برد فیلتر، قاب روی 

فــن را از جای خــود خارج کنید تا دسترســی به قســمت های 

مختلف فن آسان شود.

در شــکل 73-3 با برداشــتن قاب روی فــن، می توان فن را 

به خوبی مشــاهده کرد. اگر عیب جزئی و گیر مکانیکی داشــته 

باشــد، می توان آن را با روغــن کاری برطرف کرد ولی در غیر 

این صورت باید فن را به طور کامل باز کرد. 

شکل 3-70

شکل 3-72

شکل 3-71

شکل 3-73
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مطابق شــکل 74-3 با یک پیچ گوشــتی مناســب پیچ های 

محکم کننده ی فن به بدنه را باز کنید. در این حالت فن و خازن 

ولتاژ باال از بغل دستگاه به خوبی دیده می شوند. 

طبق شکل 75-3 در موقع باز شدن آخرین پیچ نگهدارنده ی 

فــن، آن را با دســت دیگر نگه دارید تا ســنگینی فن باعث رها 

شدن آن نگردد و باعث تاب برداشتن پروانه یا شفت شود که در 

این حالت دستگاه در حین کار دچار صدا و لرزش می گردد. 

مانند شــکل 76-3 پس از باز شدن پیچ های نگه دارنده، فن 

دســتگاه را بیرون آورید. در این حالت بوبین، استاتور و پروانه 

خنک کننده قابل دیدن می باشند. 

طبق شــکل 77-3 با بیرون آمدن فن از محل استقرار خود، 

فیش مربوط به ســر سیم های آن را با پیچ گوشتی کوچک آزاد 

کرده و آن را از ترمینال موتور جدا کنید.

شکل 3-74

شکل 3-76

شکل 3-75

شکل 3-77
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در شکل 78-3 موتور فن که از نوع القایی با قطب چاکدار 

می باشــد و با ولتاژ برق شــهر 220V و توان 125w کار می کند 

را مشــاهده می کنید. همچنین محل قــرار گرفتن بوش روتور و 

حلقه های اتصال کوتــاه را به خوبی می بینید که حلقه ی اتصال 

کوتاه برای راه اندازی موتور بکار می رود. 

مطابق شــکل 79-3 با یک اهم متــر آزمایش اتصال بدنه را 

انجام داده و مقاومت بوبین ها را نیز اندازه گیری کنید تا از سالم 

بودن آن ها مطمئن شــوید. همچنین بوش های دو طرف روتور 

را روغن کاری کرده و آزمایش کنید تا از ســالم بودن آن ها نیز 

اطمینان حاصل شود. 

قسمت نهم ـ نحوه ی باز کردن و آشنایی با المپ 

روشنایی 

مطابق شــکل 80-3 تعویــض المپ این دســتگاه از باالی 

محفظه ی مایکروفر انجام می شــود. برای بیرون آوردن آن باید 

خارهای دو طرف را آزاد کرده تا سر پیچ المپ آزاد شود. 

مانند شــکل 81-3 پس از آزاد شدن سرپیچ، یک طرف آن 

را با دســت یا دم باریک کمی به طرف باال کشیده و خار طرف 

دیگر را با یک پیچ گوشــتی دو سوی کوچک آزاد کنید تا سر 

پیچ به طور کامل آزاد شود. 

شکل 3-78

شکل 3-80

شکل 3-79

شکل 3-81
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طبق شــکل 82-3 پس از آزاد شــدن هر دو خار ســر پیچ، 

المپ را از جای خود خارج کرده و ســر ســیم های آن را که از 

نوع معمولی می باشــد از ترمینال انتهای سرپیچ جدا کنید. برای 

مشخص کردن سالم بودن المپ می توان از ظاهر آن، اهم متر و 

یا اتصال المپ به برق استفاده کرد. 

شــکل 83-3 یک المپ کامل را نشــان می دهدکه شــامل 

حباب شیشــه ای، فیالمان، کالهک برنجی و سرپیچ نگهدارنده 

المپ بوده و با توان 25W و ولتاژ 250V کار می کند. 

قســمت دهم ـ خارج کردن قــاب نگهدارنده ی 

المپ  )محفظه ی روشنایی(  

مطابق شــکل 84-3 با یک پیچ گوشــتی مناســب پیچ های 

محکم کننده ی اهرم فلزی را باز کنید. 

مانند شکل 85-3 پس از باز شدن اهرم فلزی برای دسترسی 

به قاب روشنایی و خارج کردن قسمت های دیگر دستگاه، اهرم 

را از جای خود خارج کنید.

شکل 3-82

شکل 3-84

شکل 3-83

شکل 3-85
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مطابق شکل86-3 با برداشتن اهرم فلزی، محفظه ی روشنایی 

را از جای خود خارج کنید. 

در شــکل87-3 با خارج شدن محفظه ی روشنایی، خارهای 

نگهدارنده ی ســرپیچ المپ و دریچــه ی ورود نور از محفظه ی 

روشنایی به داخل دستگاه مشاهده می شوند. 

قسمت یازدهم ـ طریقه ی بيرون آوردن مگنترون 

مطابق شکل 88-3 در این قسمت باید دقت بیشتری را انجام 

داد تا کوچکترین ضربه یا فشــار بی مــوردی به مگنترون وارد 

نشود. ابتدا باید سر سیم های برق ورودی به ترمینال مگنترون را 

با احتیاط باز کنید. 

مانند شــکل89-3 سر سیم دیگر مگنترون را نیز به آرامی از 

ترمینال جدا کنید. 

شکل 3-86

شکل 3-88

شکل 3-87

شکل 3-89
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مانند شکل 90-3 پس از جدا شدن سر سیم های برق ورودی 

ترمینال مگنترون، پیچ های چهارسوی نگه دارنده ی مگنترون به 

محفظه هدایت امواج را باز کنید تا مگنترون آزاد شود. 

مطابق شــکل91-3 پس از آزاد شــدن مگنتــرون، آن را به 

آرامی و با احتیاط به طرف باال بلند کنید تا نوک آنتن به محفظه 

هدایت امواج  برخورد نکرده و آسیب نبیند. 

طبق شــکل 92-3 پــس از جدا کردن مگنتــرون از محفظه 

هدایــت امواج ، آن را 90 درجه بچرخانید. در این حالت نوک 

آنتن، صفحه ی فلزی مخصوص دور آنتن و در پوش جلویی به 

خوبی دیده می شوند. 

مانند شکل 93-3 مگنترون را 90 درجه به طرف باال حرکت 

دهید. در این حالت آنتن، قســمت رادیاتــور یا پره های خنک 

کننده، ترمینال برق ورودی و درپوش باال و پایین به خوبی دیده 

می شوند. 

شکل 3-90

شکل 3-92

شکل 3-91

شکل 3-93
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درشــکل 94-3 مگنترون به اندازه 180 درجه چرخیده شده 

است که در این حالت آنتن و پره های رادیاتور را مشاهده می کنید.

 برای اندازه گیری مقاومت سر سیم های مگنترون، می توانید 

فیالمنت و اتصال کوتاه بین فیالمنت و بدنه را کنترل کنید. برای 

این کار مراحل زیر را انجام دهید:

1- سیم های مگنترون را از مدار جدا کنید.

2- مقاومت بین دو ترمینال فیالمنت را اندازه گیری کنید.این 

مقدار باید یک اهم یا کمتر باشد.

3- مقاومت بین ترمینال های فیالمنت و بدنه مگنترون را نیز 

اندازه گیری کنید.اهم متر نباید هیچ عددی را نشــان دهد )یعنی 

مدار باز(. )شکل3-95( 

هیچ گاه مقدار ولتاژ فیالمنت را در زمانی که دستگاه روشن 

است اندازه گیری نکنید.

نقشه ی انفجاری قطعات یک مگنترون

در شــکل 96-3 نقشــه انفجاری قطعات یــک مگنترون را 

مشاهده می کنید. 

شکل 95-3شکل 3-94

شکل 96-3 نقشه ی انفجاری قطعات یک مگنترون
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قسمت دوازدهمـ  طریقه ی بيرون آوردن ، بازدید 

و تعمير خازن و ترانس ولتاژ باال 

مانند شــکل 97-3 با یک پیچ گوشــتی چهارسو، پیچ های 

نگهدارنده ی خازن و ترانس ولتاژ باال را باز کنید. در این حالت 

محفظــه هدایت امواج ، محل قرار گرفتن آنتن مگنترون، خازن 

و ترانس ولتاژ باال به خوبی دیده می شوند.

مطابــق شــکل98-3 خــازن را بــه آرامــی از جــای خود 

خــارج کنیــد. دقــت کنید کــه خــازن ولتاژ بــاال تــا 30 ثانیه 

پــس از قطــع برق دســتگاه نیز شــارژ می باشــد. با یک ســیم 

مقاومــت دار یــا یک پیــچ گوشــتی، ترمینال منفی خــازن را 

بــه بدنه دســتگاه اتصــال کوتــاه کنید تا خــازن تخلیه شــود. 

طبق شــکل99-3 ترانــس ولتاژ باال را از جــای خود بیرون 

آورید.توجه داشته باشید هنگامی که دستگاه در وضعیت پختن 

قرار می گیرد، در ترمینال های دستگاه ولتاژ باال )HV ( وجود 

دارد و هیچ ضرورتی برای اندازه گیری ولتاژ باال وجود ندارد. 

 مطابق شــکل 100-3 پس از خارج کردن ترانس ولتاژ باال 

از جایگاه خود، ســر سیم های مدار اولیه آن را به وسیله یک پیچ 

گوشتی کوچک باز کنید تا ترانس آزاد شود. 

شکل 3-97

شکل 3-99

شکل 3-98

شکل 3-100
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در شــکل 101-3 می تــوان ترانــسHV ، فیالمنت، خازن

MΩ10 و ســر ســیم های اولیه و ثانویه ترانس  HV ، مقاومت 

را مشاهده کرد. 

طبق شــکل 102-3 بــا اهم متر، مقاومت دو ســر مدار اولیه 

را اندازه گیــری کنید. می توان این مقدار را با مقاومت دو ســر 

مدار اولیه یک ترانس ســالم با همین مشخصات مقایسه کرد و 

از سالمت آن اطمینان پیدا کرد. مقدار اندازه گیری در دمای 20 

درجه سانتی گراد می باشد. 

مطابق شــکل 103-3 در این حالت دو ســر سیم هایی که به 

فیالمنت مگنترون باید وصل شود، اتصال کوتاه است. 

قســمت ســيزدهم ـ بيــرون آوردن مجموعــه 

ميکرو  سوئيچ ها

ماننــد شــکل 104-3 بــا یک پیچ گوشــتی مناســب، پیچ 

نگهدارنده صفحه برد کنترل دســتگاه را باز کنید تا دسترسی به 

مجموعه میکروسوئیچ ها آسان شود. 

شکل 3-101

شکل 3-103

شکل 3-102

شکل 3-104
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طبق شــکل 105-3 با باز شــدن پیچ های نگهدارنده صفحه 

بــرد، در مایکروفر را باز کنید تا بتوان قــاب روی بردکنترل را 

آزاد کرد. 

مطابق شکل 106-3  قاب بردکنترل را گرفته و با کمی فشار 

به طرف بیرون بکشید تا خارهای نگهدارنده آن آزاد شوند. 

مانند شــکل 107-3 پس از آزاد شــدن قــاب و برد کنترل، 

بوسیله پیچ گوشتی مناسب آخرین پیچ محکم کننده ی مجموعه 

میکرو سوئیچ ها  را نیز باز کنید. 

طبق شکل 108-3 مجموعه میکروسوئیچها را از جای خود 

خارج کنید. در این حالت سه میکروسوئیچ محافظ در به خوبی 

دیده می شوند. 

شکل 3-105

شکل 3-107

شکل 3-106

شکل 3-108
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در شــکل 109-3 قاب نگهدارنده میکروسوئیچ ها و هرسه 

میکروسوئیچ اصلی، ناظر و حسگر به خوبی دیده می شوند. 

قســمت چهاردهم ـ نحــوه ی دسترســی به برد 

کنترل 

در شــکل 110-3 برد کنترل حدود 90 درجه به طرف چپ 

حرکت داده شده تا قسمت داخلی آن به خوبی دیده شود. 

شکل 111-3 برد کنترل و قسمتهای مختلف آن را به خوبی 

نشان می دهد. 

مطابــق شــکل 112-3 پس از بــاز کردن پیچ هــای محکم 

کننده ی برد به قاب نگهدارنده، برد را به آرامی و به اندازه 180 

درجه برگردانید. در این حالت پشــت فیبر چاپی و قسمت های 

داخل قاب نگهدارنده قابل دسترسی برای تعمیرات می باشند.

شکل 3-109

شکل 3-111

شکل 3-110

شکل 3-112
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قسمت پانزدهمـ  طریقه باز کردن موتور الکتریکی 

گرداننده ی سينی گردان 

مطابــق شــکل 113-3 دســتگاه را بــه آرامی بطــرف پهلو 

برگردانــده و کــف آن را باز کنیــد. در این حالــت موتور را 

مشاهده می کنید.

طبق شکل 114-3 دو عدد پیچ چهارسوی موتور را باز کنید 

تا از کف دستگاه جدا شود. 

در شــکل 115-3 با باز شدن پیچ ها، موتور از کف دستگاه 

جدا می شــود. موتــور را برگردانید تا ســیم های متصل به آن و 

چرخ دنده ی پالســتیکی خارج از آن کــه کار انتقال قدرت از 

موتور به سینی گردان را انجام می دهد مشاهده کنید. 

شــکل 116-3 یک موتور القایی سنکرون را نشان می دهد 

که دارای یک بوبین اســتوانه ای بــوده و داخل آن یک روتور 

آهن ربای دائم وجود دارد. ســرعت موتور به وسیله چرخ دنده 

کم می شــود و با ولتاژ برق شــهر 220 ولت و فرکانس 50 هرتز 

/ می باشد.  kΩ14 83 کار می کند و مقاومت دو سر بوبین آن 

شکل 3-113

شکل 3-115

شکل 3-114

شکل 3-116
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ساختمان اجزای مایکروفر

در شکل 117-3 اجزای کامل ساختمان مایکروفر را مشاهده 

می کنید.

اجزای داخلی مایکروفر

 در شــکل 118-3 اجــزای داخلــی مایکروفــر را مشــاهده 

می کنید.

شکل 117-3 اجزای ساختمان مایکروفر

شکل 118-3 اجزای داخلی مایکروفر
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مطابق شــکل 119-3 پس از باز شدن پیچ های نگهدارنده ی 

فــن، فن را از جای خود بیرون آورده و مورد بازدید و آزمایش 

قرار دهید و در صورت معیوب بودن، آن را از بدنه جدا کنید. 

طبق شــکل 120-3 هر گاه مشخص شود که فن سوخته و یا 

پوش های آن غیرقابل تعمیر شده است، می توانید یک فن سالم 

با همان مشخصات فن معیوب را جایگزین آن کنید. 

مانند شکل 121-3 پس از اتمام تعمیرات، باید آزمایش اتصال 

بدنه دستگاه را انجام داد. برای این کار باید یک سر اهرم متر را 

 به بدنه یا کف دستگاه که از جنس گالوانیزه است متصل کرد و

 ســر دیگر اهم متر را به یکی از میله های دو شاخه سیم ورودی 

دستگاه وصل کرد.  

مطابق شــکل 122-3 آزمایش اتصال بدنه دســتگاه را ادامه 

دهیــد و مانند حالت قبل، یک ســر اهرم متر را بــه بدنه یا کف 

دســتگاه متصل کرده و ســر دیگر اهم متر را بــه میله دیگر دو 

شــاخه سیم ورودی دســتگاه وصل کنید. روش دیگر این است 

کــه می توان بــه کمک اهم متر، هر یک از بازوهای دو شــاخه 

را بطور جداگانه با ســیم ســوم آن )سیم ارت( گرفته وآزمایش 

اتصال بدنه را انجام داد. 

شکل 3-119

شکل 3-121

شکل 3-120

شکل 3-122
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کار عملی3 ـ تعویض فن ســوخته و دسترسی به 

ترانس و خازن ولتاژ باال و موتور سنکرون

مطابــق شــکل123-3 قبل از شــروع کار، دو شــاخه را از 

پریز بیرون آورده و ســر ســیم های خازن و ترانــس ولتاژ باال را 

از ترمینال هــای متصل بــه مگنترون جدا کنید. ســپس پیچ های 

محکم کننده ی کف دستگاه به بدنه را باز کنید. 

در شکل124-3 پس از باز شدن پیچ ها، کف دستگاه حدود 

90 درجــه بطــرف جلو حرکت داده شــده تــا روی زمین قرار 

گیرد. 

در شــکل 125-3 پس از قرار گرفتن کف دســتگاه در این 

حالت، می توان فن ســوخته، ترانس و خــازن ولتاژ باال و موتور 

مربوط به سینی گردان وسط دستگاه را مشاهده کرد. 

طبق شــکل 126-3 با یک پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، 

پیچهای نگهدارنده ی فن خنک کننده ی مگنترون را باز کرده و 

در صورت معیوب بودن فن، آن را تعویض کنید. 

شکل 3-123

شکل 3-125

شکل 3-124

شکل 3-126
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قسمت پانزدهم ـ باز کردن در مایکروفر

مطابق شــکل127-3 یک پیچ گوشتی دو سوی کوچک را 

پشت قاب پالســتیکی نگهدارنده ی شــبکه ی مخصوص اهرم 

کنید تا خارهای آن آزاد شوند.

مانند شــکل 128-3 قــاب را از روی اهرم هــای مربوط به 

میکروسوئیچ ها خارج کنید. 

مطابق شکل 129-3  پس از جدا شدن قاب از انتهای لوال و 

اهرم میکروسوئیچ ها، آن را به آرامی از انتهای در جدا کرده و 

از جای خود خارج کنید. 

طبق شــکل 130-3 پس از جدا کــردن فنر از اهرم و بدنه ی 

در، اهرم را بطرف  باال حرکت  دهید تا جدا شود. 

شکل 3-127

شکل 3-129

شکل 3-128

شکل 3-130
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مطابق شــکل 131-3 اهرم میکروسوئیچ های در را از جای 

خود خــارج کنید. در ایــن حالت فنر حرکت دهنــده ی اهرم 

بطرف پائین دیده می شود. 

در شکل 132-3 ساختمان اهرم میکروسوئیچ ها و فنر آن به 

خوبی دیده می شود.  

شــکل 133-3 نحوی قرارگرفتن اهرم در جایگاه مربوطه را 

نشــان می دهد.همچنین می توان چگونگــی اتصال فنر به اهرم و 

بدنه را مشاهده کرد.در این حالت فنر در حال کشش می باشد. 

مطابق شــکل134-3پیچ های چهار ســوی اطــراف قاب و 

صفحه ی مشبک مخصوص فلزی را با یک پیچ گوشتی مناسب 

باز کنید. 

شکل 3-131

شکل 3-133

شکل 3-132

شکل 3-134
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در شکل 135-3 پس از باز شدن پیچ های قاب فلزی مشبک 

مخصوص، قاب ســفید رنگ روی در جدا می شود که شیشه یا 

طلق مقاوم شفاف روی آن نصب می گردد. 

مطابــق شــکل 136-3 پس از جدا شــدن قــاب روی در ، 

اهرم های صفحه مشبک فلزی را از شیار روی بدنه که مانند لوال 

عمل می کنند جدا کنید تا شبکه از بدنه جدا شود. 

در شــکل 137-3 صفحه مشــبک فلزی را مشاهده می کنید 

که بوســیله ماده ی مخصوص و شــفافی پوشــش داده شــده تا 

داخل دســتگاه قابل دیدن باشــد. همچنین امواج خارج شده از 

در دستگاه، در اثر برخورد به این صفحه منعکس شده و دوباره 

وارد دستگاه می شوند. 

شکل 3-137

شکل 136-3شکل 3-135
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اجزاء در و لوالی آن

در شــکل 138-3 قسمت داخل مایکروفر و اجزای مختلف 

در را مشاهده می کنید.

اجزای لوال و در مایکروفر

شکل 138-3 اجزای در مایکروفر
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شــکل 139 اجــزای مختلف در مایکروفر ظروف ســفالی، 

پالســتیکی،کاغذی و شیشه ای سازگار بوده و امواج را از خود 

عبور می دهند.

ظــروف فلزی امــواج را از خــود عبور نمی دهنــد یا آن را 

انعکاس می دهند. 

حفاظت و ایمنی:

1- قبل شروع عیب یابی، اتصال زمین را کنترل کنید.

2- مراقب قسمتهایی از دستگاه که با ولتاژ باال  کار می کنند 

باشید.

3- خازن ولتاژ باال را تخلیه کنید.

4- برق دســتگاه را قبل از شروع کار برای یافتن محل قطع 

شــدگی در ســوئیچ ها و ترانس قطع کنید یا حداقل یک ســیم 

ورودی به دســتگاه را جدا کنید. در غیراینصورت ممکن است 

خطا کرده و به خود یا  وسایل تست صدمه بزنید.

5- هیچ قســمتی از برد الکترونیکی را با دســت لمس نکنید 

زیرا برق موجود در بدن شما به آن صدمه می رساند. همیشه قبل 

از تماس با برد الکترونیکی، بدن خود را به اجســام فلزی تماس 

دهید تا برق موجود در آن تخلیه شود.

شکل 3-139
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برای مطالعه ی بیش تر

یا گرم کردن موادی که دارای پوست  برای پختن و  ـ 
روی  غیره  و  سیب زمینی  و  گوجه فرنگی  مثل  می باشند 

پوست آنها چند سوراخ ایجاد نمائید.
ـ هرگز تخم مرغ درسته را در فر قرار ندهید.
ـ هرگز فر مایکروویو خالی را روشن نکنید.

در  شیشه های  و  قوطی  یا  و  کنسرو  قوطی های  هرگز  ـ 
بسته محتوی مواد غذایی را در فر قرار ندهید، زیرا ممکن 

است منفجر شده و به افراد آسیب برساند.
شدن  روشن  از  ناشی  خطرات  از  جلوگیری  برای  ـ 
احتمالی فرخالی، می توانید همیشه یک لیوان آب داخل فر 

بگذارید.
ـ از یک پریز برق به طور مشترک برای فر و دستگاه های 

دیگر استفاده نکنید.
ـ هرگز از سیم سیار یا سیم اضافی برای اتصال فر به برق 

استفاده نکنید.
ـ قفل ایمنی درب فر را دستکاری نکنید.

ـ هرگز فر را با درب باز )و یا وقتی که درب فر کاماًل 
بسته نمی شود( استفاده نکنید.

ـ نشتی اشعه مایکروویو بایستی با دستگاه های مخصوص 
استانداردهای  حد  از  آن  مقدار  که  گردد،  اندازه گیری 

بین المللی بیشتر نباشد.
ـ پوشش های پالستیکی معمولی و یا ظروف پالستیکی 

معمولی را در فرهای مایکروویو استفاده نکنید.
طبخ  در  مایکروویو  فرهای  از  استفاده  محدودیت های 

غذا چیست؟
ـ مواد غذایی که قرار است زمان زیادی نگهداری شود 

بهتر است با فرهای مایکروویو طبخ نشود.
یکدست  و  همگن  مایکروویو  فرهای  در  غذا  گاهی  ـ 

از  نقاط  برخی  است  ممکن  نتیجه  در  و  نمی شود  پخته 
مواد غذایی سرد یا نیمه پخت باقی بماند. لذا برای پخت 

همگن، اغلب الزم است غذا را برگردانید و یا بهم بزنید.
ـ حتی االمکان غذا را در ظروف درب دار طبخ نمایید.

ـ درب ظروف بایستی طوری باشد که بخار به آرامی 
از آن خارج شود.

ـ اگر روی ظروف را با پوشش مخصوص می پوشانید 
بخار  خروج  امکان  تا  نموده  سوراخ  را  پوشش  بایستی 

وجود داشته باشد.
ـ هرچند وقت یکبار غذا را بهم زده و یا آن را زیر و 

رو کنید.
ـ قطعه های گوشت را با توان 100% طبخ نمایید، بهتر 
است این قطعات با توان 50% و در زمان طوالنی تر طبخ 

شوند.
ـ مرغ و ماکیان درسته را در فرهای مایکروویو طبخ 

نمایید.
نیاید  به جوش  فر مایکروویو  ـ آب، ممکن است در 
ولی دمای آن بسیار باالست و در صورتی که به سرعت از 
فر خارج شود با یک تکان کوچک سر رفته و به دست و 

صورت پاشیده می شود.
ـ در صورتیکه آب در فر مایکروویو کاماًل داغ شود، 
بالفاصله پس از خروج، قهوه یا شکر به آن اضافه نکنید 
به  این صورت ممکن است  زیرا آب سر می رود که در 

شما آسیب برساند.
ارائه  توصیه های  به  مایعات  و  داغ کردن آب  برای  ـ 

شده در کتاب راهنمای فر توجه نمایید.
ـ هرگز غذای نیمه پخته توسط فر مایکروویو از پوشش 
)لفافه( که هنگام انجماد روی آن بوده است خارج نکنید. 
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ـ بعد  از یخ زدایی بالفاصله غذ را طبخ نمایید.
برای  شده  یخ زدایی  مواد  نگهداری  یا  و  انجماد  از  ـ 

استفاده بعدی خودداری نمایید.
از  زمانیکه  تا  حتماً  )مانند سوسیس(  فوری  غذاهای  ـ 

آنها بخار خارج شود گرم نمایید.
ـ غذاهای فوری )مانند سوسیس( را قبل از گذاشتن در 
ایجاد  مایکروویو، توسط چنگال چند سوراخ در آنها  فر 

نمایید.
مایکروویو  فر  در  شده  گرم  غذای  مصرف  از  قبل  ـ 

حداقل 30 ثانیه صبر کنید برگردانید و یا بهم بزنید.
اکنون  آنچه  به  شدن  تبدیل  برای  مایکروویو  اجاق 
مدل های  اولین  است.  کرده  طی  را  درازی  راه  می بینیم، 
اجاق مایکروویو، تنها برای باز کردن یخ مواد غذایی فریز 
شده و تهیه پاپ کورن مورد استفاده قرار می گرفتند. همراه 
با پیشرفت تکنولوژی، این اجاق ها اکنون به وسیله ای برای 
تهیه هر نوع غذا، کیک، کباب و حتی برشته کردن تبدیل 

شده اند.
جدید  تواناییی های  این  داشتن  با  مایکروویو  اجاق 
فوری، جایگزین  رستوران های غذای  و  منازل  بعضی  در 
بر  روز  به  روز  و  است  شده  گازی  و  برقی  اجاق های 
در  وسیله  این  اما  می شود.  افزوده  آن  عالقمندان  تعداد 
میان  یافتن  محبوبیت  و  فنی  روزافزون  پیشرفت  کنار 
نگرانی  منشاء  زیادی  نسبتاً  عده  برای  مصرف کنندگان، 
فراوان شده است. افراد زیادی اعتقاد دارند که خطر اجاق 
وسایل  میان  در  نباید  که  است  زیاد  قدری  به  مایکروویو 

این  از  تعدادی  آنها  باشد.  داشته  جایی  آشپزخانه  معمولی 
خطرات را به عملکرد خاص این دستگاه برای پختن یا گرم 

کردن غذا مربوط می دانند.
استفاده از انرژی مایکروویو یا ریز موج به عنوان یک 
بسیاری  در  نگرانی هایی  بروز  موجب  پز،  و  پخت  روش 
شدن  پخته  کوتاه  زمان  حتی  بود.  مصرف کنندگان  از 
غذاها در آن نیز دلیل دیگری بود که عده ای تصور کنند 
مدت  که  می کنند  تصور  عده ای  است.  نپخته  خوب  غذا 
غذا  در  بیماری زا  عوامل  ماندن  باقی  احتمال  پخت  کوتاه 
را افزایش می دهد، زیرا باکتری ها در این مدت کوتاه از 

بین نمی روند.
مورد نگران کننده دیگر، قرار گرفتن در معرض انرژی 
مایکروویو است که عده ای آن را بسیار خطرناک می دانند. 
درپوش های  و  ظروف  بردن  به  کار  افرادی  همچنین 
عقیده  و  می دانند  نادرست  را  اجاق ها  این  در  پالستیکی 
دارند که این مواد در اثر حرارت به داخل غذا نفوذ کرده و 

آنرا آغشته به مواد سمی می کند.
اما نکته مهم این است که علی رغم این نگرانی ها، اجاق 
استفاده  نادرست  که  دیگری  وسیله  هر  مانند  مایکروویو 
صورت  در  برعکس،  و  باشد  خطرناک  می تواند  شود، 
ظروف  باشد.  نداشته  خطری  هیچ  ایمنی،  نکات  رعایت 
نیز، موجب بروز مشکل  پالستیکی مخصوص این اجاق ها 
در  هم  را  پالستیکی  نوع ظرف  هر  نباید  اما  شد،  نخواهند 

مایکروویو قرار داد.



فصل 4
سبزی خردکن برقی

هدف های رفتاری

انتظار می رود هنرجویان پس از گذراندن این واحد کار بتوانند به هدف های زیر دست یابند:

1- انواع سبزی خردکن برقی را نام ببرد.

2- کاربرد و روش راه اندازی سبزی خردکن را شرح دهد.

3- مشخصات فنی یک نوع الکتروموتور سبزی خردکن را شرح دهد.

4- اجزای اصلی سبزی خردکن برقی را توضیح دهد.

5- اجزای الکتریکی سبزی خردکن برقی را از یکدیگر تشخیص دهد.

6- مدارهای الکتریکی سبزی خردکن برقی را شرح دهد.

7- مدارهای تفکیکی سبزی خردکن برقی را رسم و توضیح دهد.

8- روش صحیح تیز کردن تیغه ی سبزی خردکن را توضیح دهد.

9- عیب یابی سبزی خردکن را به کمک اهم متر انجام دهد. 

مدت زمان آموزش 
جمععملي نظري 
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توانایي تشخيص عيب ، بازکردن، 
تهيه نقشه مونتاژ، رفع عيب و مونتاژ و 

آزمایش سبزي خردکن برقي  
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 پيش آزمون واحد کار 4

1- نقش خازن در مدار الکتریکی موتور سبزی خردکن چیست؟

2- علت خرد نشدن مطلوب سبزی ها توسط سبزی خردکن چیست؟

3- موتور الکتریکی سبزی خردکن از چه نوع موتوری است؟

4- چرا حتماً باید دستگاه سبزی خردکن استاندارد باشد؟

 مقدمه:

دســتگاه ســبزی خردکن برقی یکی از لوازم خانگی مورد نیاز اکثر خانواده ها می باشد. سرعت چرخش تیغه های این دستگاه 

حدود 1400 دور در دقیقه است و اگر تمهیدات ایمنی روی آن انجام نشده باشد می تواند بسیار خطرناک باشد. به همین دلیل رعایت 

کامل اســتاندارد برای این دســتگاه الزامیســت. بهترین ایمنی داشــتن کلید قطع و وصل چراغ دار برای برق ورودی و میکروسوئیچ 

حفاظتی در دستگاه برای قطع و وصل آن می باشد.
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انواع سبزی خردکن

شکل 1-4 دو مدل سبزی خردکن جدید استاندارد را نشان 

می دهد که دارای تجهیزات زیر است:

 مجهز به میکروسوئیچ ایمنی و قطع کار دستگاه با برداشتن 

در آن

 مجهــز به قفل کــودک دریچه تخلیــه و جلوگیری از باز 

شدن دریچه هنگام کار

 مجهز به تیغ با قفل خودکار

 دارای کاسه نمد آب بندی شده در گلویی شفت موتور

شکل 2-4 دو مدل سبزی خردکن دیگر را نشان می دهد که 

تمام امتیازات سبزی خردکن های شکل 7 را دارد و تنها تفاوت 

آنهــا در نوع قالب های نگهدارنده ی مخزن و نوع دریچه های 

تخلیه مواد می باشد. 

روش راه اندازی سبزی خردکن جدید

ابتدا باید سبزی ها را کاماًل خشک کرده و در مخزن دستگاه 

بــه صورت پاششــی قرار داد. ســبزی ها را نباید فشــرده کرد و 

می توان آنها را حداکثر تا زیر لبه ی در پرکرد. سپس در دستگاه 

را روی محل مخصوص گذاشــته و محل فلش روی در را فشار 

داد. این کار باید تا پایان خرد شدن سبزی ها ادامه پیدا کند. پس 

از خرد شدن سبزی ها باید دست را از روی در دستگاه برداشت 

تا سبزی خردکن فورا قطع شود. )شکل 4-3(

شکل 4-1

شکل 4-2

شکل 4-3
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 مشخصات فنی یک نوع الکتروموتور سبزی خردکن

در شــکل 4-4 پــالک نوعی ســبزی خردکن را مشــاهده 

می کنید که مشــخصات الکتریکی دســتگاه روی آن ثبت شده 

و بصورت زیر است:

ولتاژ ورودی: 220 ولت        فرکانس: 50 هرتز

توان مصرفی: 180 وات       شدت جریان: 1/6 آمپر

تعداد قطب:  4 قطب         خازن: 14 میکروفاراد

ولتاژ خازن: 450 ولت متناوب

مشخصات فنی یک نوع سبزی خردکن 

در شــکل 5-4 نوع دیگری از ســبزی خردکن را مشــاهده 

می کنید که مشخصات الکتریکی روی پالک آن بصورت زیر 

است:

ولتاژ: 220 ولت                  فرکانس : 50 هرتز

توان مصرفی : 330 وات       دور موتور: 1400 دور در دقیقه

جهت گردش موتور: خالف عقربه های ساعت )چپ گرد( 

شکل 4-4

شکل 4-5
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اجزای اصلی دستگاه سبزی خردکن

سبزی خردکن از قسمت های زیر تشکیل شده است:

4- الکتروموتور 1- بدنه و پایه   

5 - تیغه 2- دستگیره و قالب  

6- متعلقات 3- کلید روشن و خاموش 

شکل 6-4 یک الکتروموتور القایی چهار قطب با خازن راه 

انداز µF 14 را نشــان می دهد که در سبزی خردکن های شکل 

1 و 2 از آن استفاده شده است. 

 در شکل 7-4 نیز یک الکتروموتور القایی چهار قطب با خازن

 راه اندازی µF 14 را مشــاهده می کنید که در سبزی خردکن 

شکل 7-4 مورد استفاده قرار گرفته است.

شــکل 8-4 یک میکروسوئیچ دو فیش را نشان می دهد که 

وظیفه ی اســتارت موتور ســبزی خردکن را به عهده دارد ولی 

کار اصلی آن حفاظت دستگاه می باشد.

در شــکل 9-4 تیغــه ی اســتیل، ســنگ ســمباده و پاروی 

پالســتیکی نوعی ســبزی خردکن را مشــاهده مــی کنید که از 

پاروی پالســتیکی جهت جابجایی یا هم زدن ســبزی های خرد 

شده و از سنگ سمباده نیز برای تمیز کردن تیغه استفاده می شود. 

شکل 4-6

شکل 4-8

شکل 4-7

شکل 4-9
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نکات ایمنی سبزی خردکن

1- دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید.

2- از دستگاه های با نشان استاندارد استفاده کنید.

3- درب ناودانی از بیرون باز نمی شــود. پس ســعی در باز 

کردن آن نکنید.

4- تیغه ی دســتگاه بســیار تیز اســت و باید نهایت دقت را

 هنگام جابجایی وشستشوی آن به عمل آورد.

5- قسمت محفظه ی موتور را در آب فرو نکنید.

6- هنگام کند شدن تیغه، از دستگاه استفاده نکنید.

7- پس از خرد کردن حداکثر 15 تا 20 کیلوگرم سبزی، به 

موتور استراحت دهید تا کاماًل خنک شود.

8- پس از اتمام کار، دوشاخه را از پریز خارج کنید.

شکل 10 -4 مدار الکتریکی سبزی خردکن برقی

طرز کار:

با زدن کلید S1 چراغ آن روشــن می شــود ولی به علت باز بودن در دســتگاه و قطع 

بودن میکروسوئیچ حفاظتی S2 که روی در قرار دارد، دستگاه هنوز خاموش است. حال 

اگر دســت خود را روی در فشــار دهید میکروسوئیچ وصل شده و دستگاه کار می کند. 

دقت کنید که پس از اتمام کار، دو شاخه را از برق جدا کنید.
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کار عملی شماره یک 

طریقه ی باز و بسته کردن سبزی خرد کن معمولی:

شــکل 11-4 یک دستگاه سبزی خردکن با مشخصات فنی 

زیر را نشان می دهد:

 ظرفیت بارگیری 2 کیلوگرم سبزی

 دارای دریچه ی تخلیه ی سبزی خرد شده 

 خاموش شدن دستگاه به وسیله ی کلید 

 دارای موتوری با توان مصرفی 300 وات 

قبــل از شــروع کار دو شــاخه را از پریز برق خــارج کنید. 

مطابق شــکل 12-4 در شیشه ای روی مخزن دستگاه را از روی 

آن برداشته و به آرامی روی میز قرار دهید. 

مطابق شکل 13-4 پس از برداشتن در روی دستگاه، مهره ی 

نگهدارنده ی تیغه را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت 

بچرخانید تا از روی تیغه جدا شود. 

پــس از باز شــدن مهره، تیغه آزاد می شــود. مطابق شــکل 

14-4 آن را از داخل دســتگاه به آرامی خارج کنید.دقت کنید 

که  دست شما آسیب نبیند. 

شکل 4-11

شکل 4-13

شکل 4-12

شکل 4-14
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مطابق شــکل 15-4  قالب های نگهدارنــده ی مخزن را از 

طرف راست و چپ باز کنید. 

مطابق شــکل 16-4 برای جدا کردن مخزن، دسته های آنرا 

گرفتــه و به طرف باال بلند کنید. در این حالت شــفت موتور و 

کفی نگهدارنده ی موتور به بدنه را مشاهده می کنید. 

طبــق شــکل 17-4 محفظه ی موتور را بــه آرامی روی میز 

بخوابانیــد. در این حالت پایه ی ســبزی خردکن، ســوراخهای 

کف و شــیارهای بغل دســتگاه را که جهت خنک شدن موتور 

طراحی شده به خوبی مشاهده می کنید. 

مطابق شــکل 18-4 به وســیله ی یک پیچ گوشتی مناسب 

پیچهای نگهدارنده ی پایه را باز کنید. 

شکل 4-15

شکل 4-17

شکل 4-16

شکل 4-18
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مانند شــکل 19-4 پایه سبزی خردکن را از بدنه جدا کنید. 

در این حالت موتور سبزی خردکن را مشاهده می کنید. 

در شــکل 20-4 می توان به خوبی پروانه ی خنک کننده ی 

موتور، خازن راه اندازی موتور و کلید روشن و خاموش دستگاه 

را مشاهده کرد. 

مطابق شــکل 21-4 برای جدا کــردن الکتروموتور از بدنه، 

باید شــش عدد پیچ چهارسوی نگهدارنده ی الکتروموتور را با 

یک پیچ گوشتی مناسب باز کرد. در این حالت شفت موتور به 

خوبی دیده می شود. 

مانند شــکل 22-4 پس از آزاد شدن پیچ های نگهدارنده ی 

موتور، با یک دســت زیر موتور را نگهدارید و با دســت دیگر 

صفحه ی پالستیکی را از روی شفت موتور جدا کنید. 

شکل 4-19

شکل 4-21

شکل 4-20

شکل 4-22
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در شــکل 23-4 صفحه ی پالســتیکی مخصوص که دارای 

شش سوراخ می باشد را مالحظه می کنید. در وسط آن یک کاسه 

نمد قرار گرفته که اجازه نمی دهد آب از مخزن باال به محفظه ی 

موتور نفوذ کند. شــماره ی این کاســه نمد 7-32-15 می باشد. 

مطابق شــکل 24-4 در زیر صفحه یک واشر پالستیکی نیز 

وجود دارد که برای آب بندی محفظه ی موتور در مقابل ریزش 

آب های خارج شــده از زیر مخزن ســبزی بــر روی محفظه ی 

موتور بکار می رود. 

مطابق شــکل 25-4 موتور را به آرامــی از داخل محفظه ی 

مربوطه خارج کنید. این موتور از نوع القایی چهار قطب اســت 

که دارای دو ســیم پیچ مجزای اصلی و راه انداز می باشــد. این 

موتور به کمک یک خازن µF 14راه اندازی می شود. 

در شــکل 26-4 روی موتور را مشــاهده می کنید که جای 

بسته شدن شش پیچ محکم کننده ی موتور به محفظه ی دستگاه 

را نشــان می دهد. همچنین این موتــور دارای دو عدد بلبرینگ 

شماره ی ZZ-6202 است. 

شکل 4-23

شکل 4-25

شکل 4-24

شکل 4-26
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کار عملی شماره ی 2: طریقه ی باز و بسته کردن 

نوعی سبزی خردکن جدید 

مطابق شکل 27-4 قبل از شــروع به باز کردن دستگاه ابتدا 

دو شاخه ی آن را از برق جدا کنید.

طبق شکل 28-4 از روی قوس تیغه می توان به جهت گردش 

موتــور پی برد. در این حالت موتــور در جهت خالف حرکت 

عقربه های ســاعت می چرخد. برای بــاز کردن این نوع تیغه ها 

که دارای قفل خودکار هســتند باید تیغه را 30 درجه در جهت 

خالف حرکت عقربه های ســاعت بچرخانید تا تیغه جدا شود. 

مانند شــکل 29-4 تیغه را از جای خود خــارج کنید. برای 

جلوگیری از خطر بریدگی دســت، این آزمایــش با قاب های 

محافظ روی تیغه انجام شده است. 

مطابق شکل 30-4 اهرم باز کننده ی قالب محکم کننده ی 

مخزن به بدنه ی دســتگاه را به طرف باال بکشید تا قالب سمت 

چپ آزاد شود. 

شکل 4-27

شکل 4-29

شکل 4-28

شکل 4-30
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مطابق شــکل 31-4 پس از آزاد شدن قالب ها، مخزن را به 

ســمت باال بلند کرده و آن را از بدنه جــدا کنید. در این حالت 

کوپلینگ سر موتور با تیغه به خوبی دیده می شود. 

در شــکل 32-4 دریچه ی تخلیه با در کشــویی از بیرون را 

مشــاهده  می کنیــد. در بعضی از ســبزی خردکن ها دریچه ی 

تخلیه طوری طراحی شــده که از داخل دستگاه می توان آنرا باز 

و بسته کرد تا در دستگاه هنگام کار باز نشود. 

در شکل 33-4 دریچه ی تخلیه را در داخل دستگاه مشاهده 

می کنید. 

طبق شــکل 34-4 برای بررســی چگونگــی عملکرد اهرم 

میکروسوئیچ، می توان به وسیله ی یک پیچ گوشتی حالت فنری 

بودن آنرا آزمایش کرد. همچنین می توان با فشــار دادن قسمت 

دیگر کانل بطرف باال، اهرم میکروسوئیچ را بیرون آورد. 

شکل 4-31

شکل 4-33

شکل 4-32

شکل 4-34
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در شــکل 35-4 اهرم میکروسوئیچ را مشاهده می کنید که 

از محل خود خارج شــده است و بیرون آمدن این اهرم، ضامن 

فرمان میکروسوئیچ را به حرکت در می آورد. 

مطابق شــکل 36-4 پس از بررسی چگونگی عملکرد اهرم 

میکروسوئیچ، مخزن سبزی خردکن را در کناری قرار دهید. 

مانند شکل 37-4 به کمک یک پیچ گوشتی برقی چهارسو، 

پیچ های قاب ضامن فرمان میکروسوئیچ را باز کنید. 

طبق شــکل 38-4 پس از باز کردن دو عدد پیچ چهارسوی 

روی قــاب ضامن فرمان میکروســوئیچ، قــاب را از جای خود 

خارج کنید. 

شکل 4-35

شکل 4-37

شکل 4-36

شکل 4-38
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در شــکل 39-4 طــرف داخلــی قــاب و ضامــن فرمــان 

میکروسوئیچ به خوبی دیده می شوند. 

مانند شــکل 40-4 پیچ های اطراف پایه را به وسیله ی یک 

پیچ گوشتی برقی باز کرده و از جای خود خارج کنید. 

مطابق شکل 41-4 پایه ی دستگاه را از دو طرف گرفته و به 

طرف باال بکشید تا از بدنه جدا شود. 

در شــکل 42-4  با باز شدن کف ســبزی خردکن می توان 

موتور، خازن و سیم کشی دستگاه را به خوبی مشاهده کرد. 

شکل 4-39

شکل 4-41

شکل 4-40

شکل 4-42
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مطابق شکل 43-4 برای خارج کردن و بازدید موتور، ابتدا 

سیم رابط برق را که به وسیله ی یک محافظ الستیکی به بدنه ی 

دســتگاه محکم شــده جدا کنید. این الســتیک مانند بست رفع 

کشش برای سیم رابط برق عمل می کند. 

مطابق شکل 44 -4پس از آزاد شدن سیم رابط، میکروسوئیچ 

را از جای خود خارج کنید. 

طبق شکل 45-4 برای باز کردن رابط پالستیکی)کوپلینگ( 

بین شفت و تیغه، باید آنرا در جهت خالف حرکت عقربه های 

ساعت چرخاند تا از شفت موتور جدا شود. 

مطابق شــکل 46-4 پس از باز شــدن کوپلینــگ، آن را از 

شفت موتور جدا کنید. 

شکل 4-43

شکل 4-45

شکل 4-44

شکل 4-46
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شــکل 47-4 کوپلینگ بین شــفت موتور و تیغه ی ســبزی 

خردکن را نشــان می دهد که جنس آن از نوعی مواد پالستیکی 

مقاوم ساخته شده است. 

در شــکل 48-4 ســاختار کوپلینــگ را مشــاهده می کنید. 

همچنین تیغه ی ســبزی خردکن و محل قــرار گرفتن کوپلینگ 

بر روی تیغه نیز به خوبی دیده می شوند. 

شــکل 49-4 نوع کوپلینگ و زاییده های آنرا نشان می دهد 

که پس از قرار دادن تیغــه داخل کوپلینگ، باید آنرا 30 درجه 

چرخاند تا با هم قفل شوند. 

مطابق شــکل 50-4 به وســیله ی یک پیچ گوشتی دوسوی 

کوچک، درپوش های الســتیکی روی پیچ های محکم کننده ی 

موتور به بدنه را بردارید. 

شکل 4-47

شکل 4-49

شکل 4-48

شکل 4-50



سبزی خردکن برقی         تعمیر لوازم خانگی گردنده جلد 5

115

شــکل 51-4 درپوش الســتیکی آب بنــدی روی پیچ ها را 

نشان می دهد. 

مطابق شــکل 52-4 پس از برداشتن درپوش های الستیکی، 

چهار پیچ نگهدارنده ی موتور به بدنه را نیز با یک پیچ گوشــتی 

خورشیدی باز کنید. 

مطابق شکل 53-4 دقت کنید که در موقع بازکردن آخرین 

پیچ، حتماً با دســت دیگر موتور را نگهدارید و ســپس آخرین 

پیچ را از بدنه ی موتور جدا کنید تا موتور رها نشود.

مانند شــکل 54-4 پس از باز شدن تمام پیچ ها و آزاد شدن 

موتور، آنرا از دســتگاه جدا کنید. در این حالت موتور و خازن 

راه اندازی آن به خوبی دیده می شوند. 

شکل 4-51

شکل 4-53

شکل 4-52

شکل 4-54
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شــکل 55-4 نحوه ی جدا شدن موتور و محل خروج شفت 

موتور از بدنه ی دستگاه را نشان می دهد. 

در شــکل 56-4 بدنه ی استیل، محل قرار گرفتن کاسه نمد 

و جای پیچ های موتور در بدنه ی دستگاه نشان داده شده است. 

دقت کنید که نحوه ی ساخت بدنه دستگاه به گونه ای است که 

باعث جلوگیری از لرزش موتور و باال رفتن مقاومت بدنه می شود. 

شــکل 57-4 محل قرار گرفتن کاســه نمد در زیر مخزن را 

نشــان می دهد. شــماره ی این کاســه نمد 7-28-14 می باشد. 

کاســه نمد روی شــفت موتور قرار می گیرد و اجازه نمی دهد 

آب از مخزن دستگاه وارد موتور شود. 

شکل 58-4 سیم کشــی کامل یک سبزی خردکن برقی را 

نشان می دهد. 

شکل 4-55

شکل 4-57

شکل 4-56

شکل 4-58
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اجزای سبزی خردکن

شــکل 59-4 خازن راه انداز موتور سبزی خردکن را نشان 

می دهد. مشخصات فنی این خازن برابر است با:

ظرفیت: 14 میکروفاراد      فرکانس: 50/60 هرتز

ولتاژ : 450 ولت متناوب

شــکل 60-4 یک میکروســوئیچ ســبزی خردکن را نشان 

می دهد. میکروســوئیچ یک کلید کوچکی است که در داخل 

بدنه ی دســتگاه قــرار می گیرد و با موتور بصورت ســری قرار 

 می گیرد که با قطع شدن آن، دستگاه از کار می افتاد و با وصل آن

 دستگاه شروع به کار می کند. 

مطابــق شــکل 61-4 بــرای بررســی چگونگــی عملکرد 

میکروســوئیچ، در شرایطی که میکروســوئیچ قطع است دو سر 

اهم متر را به دو ســر دو شــاخه ی برق ورودی دســتگاه وصل 

می کنیم. باید اهم متر مدار قطع)عدد 1( را نشان دهد. 

مانند شکل 62-4 در شرایطی که اهم متر مدار قطع را نشان 

می دهد، اگر دکمه ی میکروسوئیچ را با دست فشار دهیم مدار 

بسته شده و اهم متر، مقدار مقاومت سیم پیچ موتور را نشان می دهد. 

در این حالت آزمایش کامل شــده و میکروسوئیچ سالم است. 

شکل 4-59

شکل 4-61

شکل 4-60

شکل 4-62
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روش صحيح تيز کردن تيغه ی سبزی خردکن

مطابق شکل 63-4 قاب های پالستیکی محافظ روی تیغه را 

جــدا کنید. دقت کنید که این قاب هــا باید پس از تیز کردن و 

همچنین در زمانهایی که از تیغه استفاده نمی شود روی تیغه قرار 

گیرند تا از آســیب رسیدن به تیغه جلوگیری شود. هرگاه سبزی 

خوب خرد نشود یا موتور زیر بار گیر کند، باید با دستکش و با 

استفاده از سنگ همراه دستگاه، پشت و روی تیغه را خوب تیز کرد.

 برای بهبود عملکرد تیز کردن بهتر است سنگ را چند دقیقه 

داخــل آب قرار داد. دقــت کنید لبه های هر دو بــال تیغه را از 

زیر و رو مطابق شــکل 64 و 65-4 به ترتیب تیز کنید به طوری 

که ســنگ از انتهای تیغه به طرف نــوک آن حرکت کند. پس 

از تیز شــدن تیغه آنرا روی کوپلینگ سر موتور قرار داده و 30 

درجــه در جهت حرکــت عقربه های ســاعت بچرخانید تا تیغه 

قفل شود.

شکل 4-65

شکل 64-4شکل 4-63
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علت عيبعيبردیف

دستگاه روشن نمی شود 1
1- میکروسوئیچ خراب است 

2- سیم رابط قطع است 
3- موتور سوخته است  

بلبرینگ های موتور معیوب شده انددستگاه صدا می دهد2

1- دستگاه تراز نیست دستگاه لرزش دارد3
2- تیغه تاب دارد

سبزی ها خوب 4
تیغه ی دستگاه کند شده استخرد  نمی شوند

دستگاه بعد از استارت 5
صدا ی هوم می دهد و حرکت  نمی کند

خازن دستگاه سوخته است
موتور گیرپاژ کرده است

تیغه گیر مکانیکی دارد

 جدول عيب یابی سبزی خرد کن

 آزمون نهایی واحد کار 4

1- اگر تیغه ی سبزی خردکن کند باشد چه اتفاقی در کارکرد دستگاه رخ می دهد؟

2- دو مورد از عوامل ایجاد صدای بیش از اندازه در سبزی خردکن را بنویسید؟

3- چگونگی عملکرد دستگاه را به طور مختصر بنویسید؟

4- پس از تعمیرات کلی، بستن موتور و راه اندازی دستگاه، تیغه باز می شود. علت چیست؟
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فصل 5
دستگاه غذاساز

هدف های رفتاری

انتظار می رود هنرجویان پس از گذراندن این واحد کار بتوانند به هدف های زیر دست یابند:

1- اجزا و قطعات دستگاه غذاساز را نام ببرد.

2- طرز کار دستگاه غذاساز را توضیح دهد.

3- طرز کار قسمتهای مختلف مدار الکتریکی مونتاژ غذاساز را توضیح دهد.

4- مدار الکتریکی غذاساز را رسم کرده و عملکرد قسمت های مختلف آنرا توضیح دهد.

5- مراحل آماده سازی قسمت همزن دستگاه غذاساز را توضیح دهد.

6- مراحل آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز را توضیح دهد.

7- اقدامات الزم جهت آماده سازی پرس مرکبات دستگاه غذاساز را شرح دهد.

8- مراحل مختلف آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز را توضیح دهد.

9- هر دستگاه غذاساز معیوب را عیب یابی کند.

10-  یک دستگاه غذاساز معیوب را پس از عیب یابی باز کند و بعد از تعمیرات الزم، دستگاه را بسته و آزمایش کند.

مدت زمان آموزش 
جمععملي نظري 

268

توانایي تشخيص عيب ، بازکردن، 
تهيه نقشه مونتاژ، رفع عيب و 

مونتاژ و آزمایش غذاساز برقي 
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  پیش آزمون واحد کار 5

1- چرا به این دستگاه غذاساز گفته می شود؟

2- دو شاخه در پریز برق قرار دارد ولی دستگاه پس از استارت کار نمی کند. علت چیست؟

3- بهترین حفاظت و ایمنی برای این دستگاه چیست؟ دو مورد از آنها را بنویسید.

4- چرا در دستگاه غذاساز از موتور اونیورسال استفاده می شود؟

5- معموالً برای حفاظت از موتور دستگاه غذاساز از چه وسیله ای استفاده می شود؟

 مقدمه:

دســتگاه غذاســاز یک چندکاره با امکانات کامل می باشــد و به کمک آن می توان امکان تهیه ی انواع غذاها را بوجود آورد. 

معموالً این دســتگاه دارای یک گیربکس و موتور می باشد و با اضافه شــدن متعلقات گوناگون می توان کارهایی مانند ورز دادن 

خمیر، زدن خامه و تخم مرغ، پودینگ فوری، مایونز، کیک اســفنجی، پرس مرکبات، آبمیوه گیری، همزن، سبزی خردکن، ورقه 

کردن، خالل کن سیب زمینی و پیاز و خرد کردن گوشت و غیره را انجام داد.  

شکل 5-1
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حفاظت و ایمنی دستگاه غذاساز

1- هرگز محفظه ی دســتگاه را در آب فرو نبرید یا زیر شیر 

آب نشوئید.

2- قبل از اتصال دســتگاه به بــرق دقت کنید که ولتاژ روی 

دستگاه با برق محل هماهنگی داشته باشد. 

3- چنانچه سیم برق، دو شاخه یا سایر قطعات دستگاه صدمه 

دیده اند از دستگاه استفاده نکنید.

4- اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.

5- هرگز دستگاه را با چرخاندن پارچ همزن، کاسه غذاساز 

یا کاســه آبمیوه گیری خاموش نکنید بلکه همیشــه دســتگاه را 

با چرخانــدن دکمه کنترل بــر روی وضعیت off قــرار داده و 

خاموش کنید.

6- قبل از جدا کردن هر گونه لوازم جانبی از دســتگاه، ابتدا 

آنرا خاموش کنید.

7- بالفاصله پس از اســتفاده کردن از دستگاه، دو شاخه ی 

آنرا از برق خارج کنید.

8- قبل از برداشــتن در کاســه یا پارچ، صبر کنید تا قطعات 

چرخنده دستگاه از حرکت باز ایستد.

9- در صــورت صدمــه دیدن صافی آبمیــوه گیری، از آن 

استفاده نکنید.

10- بایــد اجازه داد تا مواد قبــل از عمل آوری به اندازه ی 

کافی خنک شوند.

11- هرگز از انگشــتان خود برای فشــار دادن مواد به پایین 

لوله تغذیه در هنگام کار کردن دستگاه استفاده نکنید.

12- صافی باید به نحو صحیحی روی واحد موتوری نصب 

شــود و همچنین مخــروط نیز باید به طرز صحیــح روی توری 

نصب گردد تا قفل ایمنی داخل پرس مرکبات کار کند. 

13- با اتمام کار پرس مرکبات یا هنگام در آوردن تفاله باید 

دستگاه را خاموش کرده و سپس کاسه، صافی و مخروط روی 

آن را از دستگاه جدا کنید.

اجزا و قطعات غذاساز

شکل 5-2
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اجزای دستگاه غذاساز

شــکل 3-5 یک رابــط انتقــال دهنده ی قــدرت موتور به 

ابزارهای مختلف برای کاربری های متفاوت را نشــان می دهد. 

نام این قطعه نگهدارنده ی ابزار می باشــد. در قسمت باالی این 

رابط شش شیار وجود دارد که ابزارهای مختلف روی شیارهای 

باال قرار می گیرند.

شکل 4-5  قسمت داخل نگهدارنده ی ابزار را نشان می دهد 

که دارای سوراخی با شش شیار می باشد. این شیارها با کوپلینگ 

کاسه ی غذاساز درگیر شده و نیروی موتور را به ابزار منتقل می کنند.

شــکل 5-5 دو نوع تیغه خردکن را نشــان می دهد که تیغه 

سمت راست از نوع پالستیکی می باشد و برای ورز دادن خمیر 

بکار می رود ولی تیغه ی سمت چپ فلزی و بسیار تیز می باشد 

و برای خرد کردن گوشــت و ســبزیجات مورد اســتفاده قرار 

می گیرد و یک حفاظ نیز برای تیغه ی فلزی ساخته شده است.

شــکل6-5 دو همــزن بالونی را نشــان می دهــد که عکس 

همدیگر می چرخند و مواد را بخوبی مخلوط می کنند.

شکل 5-3

شکل 5-5

شکل 5-4

شکل 5-6
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شــکل 7-5 طریقه ی جدا کردن شبکه های همزن بالونی را 

جهت شستشــو نشان می دهد. این شــبکه از جنس استیل است. 

همیشــه همزن بالونی و شــبکه ی اســتیل را بعد از استفاده تمیز 

کنید.

مطابق شکل 8-5 دیسک ورقه زنی را طوری نگهدارید که 

بتوانید مهره و تیغه ی آنرا از دو طرف بگیرید. ســپس در جهت 

عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا از هم جدا شوند.

طبق شــکل 9-5 پس از جدا شــدن مهره و تیغه از یکدیگر، 

تیغه نیز به راحتی از دیســک جدا می شــود. شیارهای زیر تیغه 

محل قرار گرفتن نگهدارنده ی ابزار می باشد تا نیروی موتور به 

دیسک منتقل شود.

شــکل 10-5 اجزای یک دیســک ورقه زنی قابل تنظیم را 

نشان می دهد و با تنظیم آن می توان مواد غذایی را به اندازه ی 

مورد نظر ورقه ورقه کرد.

شکل 5-7

شکل 5-9

شکل 5-8

شکل 5-10



دستگاه غذاسازتعمیر لوازم خانگی گردنده جلد 5

126

شکل 11-5 سه نوع دیسک اســتیل مخصوص را به ترتیب 

نشان می دهد.

1- دیسک خرد کننده و خالل کننده ی سیفیجات

2- دیسک دانه بندی

3- دیسک خرد کننده ی دو طرفه

در شکل 12-5 دو نوع فشار دهنده ی میوه جات را مشاهده 

می کنید که باید یک فشــار مناســب و مداوم را روی آن وارد 

کرد که میزان آن بســتگی به نوع میوه دارد و فشــار زیاد باعث 

وارد آمدن فشــار به گیربکس و موتور شده و در نهایت دستگاه 

متوقف خواهد شد.

در شــکل 13-5 یک تیغه و توری آبمیوه گیری نشان داده 

شده است که با وارد شدن فشار بر روی میوه جات داخل آبمیوه 

گیری، میوه جات با تیغه ی در حال حرکت تماس پیدا کرده و 

خرد می شوند و آب آنها بر اثر نیروی گریز از مرکز جدا شده و از 

دستگاه خارج می گردد و تفاله ی در آبمیوه گیری باقی می ماند.

در شــکل 14-5 تیغــه و توری آب میوه گیری را مشــاهده 

مــی کنید که تیغه در کف دســتگاه قرار گرفتــه و مواد را رنده 

می کند. توری نیز بصورت دیوار شــیب دار دور آن قرار گرفته 

اســت. با چرخش تیغ و توری، مواد رنده شده به خارج پاشیده 

شــده و همزمان آب آنها گرفته می شــود. باید توجه داشت که 

پس از اتمام کار باید شیارها را با برس پاک کرد.

شکل 5-11

شکل 5-13

شکل 5-12

شکل 5-14
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شــکل 15-5 پشت تیغه و توری را نشان می دهد و خارهای زیر 

تیغه و توری که با کوپلینگ ســر موتور درگیر می شوند بخوبی 

دیده می شود. همچنین کاسه ی جمع کننده ی تفاله و محفظه ی 

جمع کننده ی آبمیوه نیز به خوبی نشان داده شده است.

شــکل 16-5 صافی با گیربکس و مخروط روی آنرا که در 

پرس مرکبات بکار می رود نشان می دهد. گیربکس و صافی به 

هم وصل و بصورت ثابت روی دستگاه غذاساز قرار می گیرند.

در شــکل 17-5 شیارهای داخل مخروط و چرخ دنده هایی 

که از گیربکس وســط صافی بیرون آمده نشان داده شده است 

که با درگیر شــدن شــیارهای داخل مخروط و چــرخ دنده ها، 

مخروط به حرکت در می آید.

شــکل 18-5 صافی و مخروط را که روی گیربکس ســوار 

شده است به خوبی نشان می دهد.

شکل 5-15

شکل 5-17

شکل 5-16

شکل 5-18
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در شــکل 19-5 قســمت پشــت کوپلینگ آبمیوه گیری با 

بســت های طرفین آن نشــان داده شــده که جنس آن از نوعی 

پالستیک می باشد.

در شــکل 20-5 بزرگ نمایی قسمت پشت کوپلینگ نشان 

داده شــده که الســتیک لرزه گیــر کوپلینگ نیــز بخوبی دیده 

می شود.

شــکل 21-5 قســمت روی کوپلینــگ آبمیوه گیــری را با 

بست های طرفین آن نشان می دهد. 

شکل 22-5 شیارها و ساچمه های محکم کننده ی تیغه و توری 

را نشان می دهد. این ساچمه ها در زمانی که موتور دستگاه کار 

می کند بطرف بیرون حرکت کرده و تیغه و توری را نگه می دارند.

شکل 5-19

شکل 5-21

شکل 5-20

شکل 5-22
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در شکل 23-5 نوعی الکتروموتور کامل با پروانه ی خنک 

کننده ی آنرا مشــاهده می کنید. این موتور از نوع اونیورســال 

می باشد. 

شــکل 24-5 نوعــی بــرد الکترونیکی کامل یک دســتگاه 

غذاســاز را نشــان می دهد که برد تغذیــه، کلیدها و المپ های 

LED روی آن قرار گرفته اند.

در شکل 25-5 با باز شدن موتور از بدنه گیربکس، کوپلینگ 

روی گیربکس بخوبی دیده می شود.

در شــکل 26-5 نوعی میکروسوییچ حفاظتی دیده می شود 

که در کنــار موتور قــرار گرفته و دارای یک اهرم می باشــد. 

میکروسوییچ زمانی عمل کرده و برق دستگاه را وصل می کند 

که کاسه ی غذاساز یا آبمیوه گیر روی اهرم آن قرار بگیرد.

شکل 5-23

شکل 5-25

شکل 5-24

شکل 5-26
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طرز کار دستگاه غذاساز

دو شــاخه را به برق بزنید. اگر ولوم دستگاه روی off باشد 

دستگاه خاموش است و هیچ چراغی روشن نیست. همچنین اگر 

دستگاه بدون یکی از خرد کننده ها مورد استفاده قرار گیرد باز 

هم به خاطر حفاظت و ایمنی کار نمی کند. )شکل 5-27(

مطابق شــکل 28-5 ولوم را در جهــت حرکت عقربه های 

ســاعت بچرخانید تــا روی ON قرار گیــرد. در این حالت دو 

چــراغ روی کلیدهــای فشــاری ICE و PULSE بصــورت 

چشمک زن روشن می شوند.

ON- طبق شــکل 29 -5در نیم دایره ی بــاال عالمت های

OFF و سرعت موتور از مینیمم تا ماکزیمم نوشته شده است که 

با گرداندن ولوم و قرار دادن نشانه ی آن روی هر یک سرعتها، 

دســتگاه با همان ســرعت تنظیم شــده شــروع به کار می کند.

طبق شکل 30-5 با فشار دادن دکمه ی PULSE ، دستگاه 

شــروع به کار کردن می کند و با قطع شــدن فشــار، دســتگاه 

خامــوش می شــود. همچنین با فشــار دکمه ی ICE دســتگاه 

بصورت لحظه ای در زمانهای کوتاه قطع و وصل می شــود که 

برای خرد کردن یخ بکار می رود.

شکل 5-27

شکل 5-29 

شکل 5-28

شکل 5-30
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مدار الکتریکی مونتاژ غذاساز

در شکل 31-5 مدار الکتریکی مونتاژ نوعی دستگاه غذاساز را مشاهده می کنید.

شکل 31-5 مدار الکتریکی مونتاژ غذاساز

طرز کار

بــا قرار دادن کاســه ی فرآوری مواد غذایی روی بدنه ی اصلی دســتگاه، میکروســوییچ S3 وصل 

می شــود. با گرداندن ولوم در جهت حرکت عقربه های ســاعت، دستگاه را روی  ON قرار داده و آنرا 

بچرخانید تا سرعت مورد نظر شما تأمین گردد. در این حالت دستگاه شروع به کار می کند. 
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مدار الکتریکی دستگاه غذاساز

در شکل 32-5 مدار الکتریکی نوعی دستگاه غذاساز را مشاهده می کنید.

شکل 32-5 مدار الکتریکی غذاساز
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آماده سازی قسمت همزن دستگاه غذاساز

در شــکل33-5 پارچ همزن، پیمانه ی اندازه گیری، تیغه ی 

چهار پر جدا شــونده و اورینگ الستیکی جهت آب بندی تیغه 

نشان داده شده است.

مطابق شــکل 34-5 تیغه ی چهار پــر را در جای خود قرار 

دهیــد. دو پره ی این تیغه بطرف بــاال و دو پره ی دیگر بطرف 

پایین قرار دارند تا مواد زیر تیغه جمع نشوند. 

طبق شکل 35-5 الستیک کوپلینگ زیر تیغه ی چهار پر را 

گرفته و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم 

و آب بندی شود.

مطابق شکل 36-5 پس از بستن تیغه ی همزن، پارچ را 180 

درجه برگردانید تا آماده ی قرار گرفتن روی کوپلینگ دستگاه 

شود. همچنین تیغه های استیل همزن را نیز مشاهده می کنید.

شکل 5-33

شکل 5-35

شکل 5-34

شکل 5-36
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مطابق شــکل 37-5 پارچ همزن را روی کوپلینگ دستگاه 

قرار دهید. توجه کنید که در موقع قرار دادن یا جدا کردن پارچ 

همزن، حتماً دو شاخه را از پریز بیرون آورده باشید.

طبــق شــکل 38-5 پــس از قــرار دادن پارچ همــزن روی 

کوپلینگ غذاســاز، آنرا در جهت حرکت عقربه های ســاعت 

بچرخانید تا پارچ و دســتگاه با هم درگیر شــده و میکروسوییچ 

عمل کند و صدای کلیک شنیده شود.

مطابق شــکل 39-5 در پارچ را روی آن قرار دهید. سوراخ 

وسط در برای همزدن مواد در شرایط خاص می باشد. توجه کنید 

که هرگز در پارچ را هنگام چرخش تیغه باز نکنید.

شــکل 40-5 درپوش ســوراخ وســط مربوط به در پارچ را 

نشــان می دهد. این درپوش بصورت یک پیمانه ســاخته شده تا 

برای اندازه گیری میزان مواد غذایی نیز بکار رود.

شکل 5-37

شکل 5-39

شکل 5-38

شکل 5-40
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آماده سازی دیسک ها و تيغه های غذاساز

شــکل 41-5 کاسه ی غذاســاز و در آنرا نشان می دهد که 

فرآوری مواد غذایی در این کاسه صورت می گیرد.

در شکل 42-5 کاسه ی غذاساز 180 درجه چرخانیده شده 

تا زیر آن دیده شــود. در این حالت کوپلینگ در وسط دسته و 

اهرم اتصال دهنده ی میکروسوییچ در انتهای دسته بخوبی دیده 

می شوند.

در شکل 43-5 طرز کار اهرم اتصال دهنده ی میکروسوییچ 

به وســیله ی یک پیچ گوشتی نشان داده شده که از باالی دسته 

به اهرم اتصال دهنده فشار وارد شده است.

مطابــق شــکل44-5 پس از فشــار پیچ گوشــتی روی اهرم 

میکروســوییچ، نوک اهرم اتصــال دهنده از زیر دســته خارج 

می شود. بیرون آمدن این اهرم باعث اعمال فشار به میکروسوییچ 

شده و مدار وصل می شود.

شکل 5-41

شکل 5-43

شکل 5-42

شکل 5-44
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مطابق شکل 45-5 کاســه ی غذاساز را روی بدنه ی اصلی 

دستگاه قرار دهید.

طبق شــکل 46-5 پــس از قرار گرفتن کاســه ی غذاســاز 

روی بدنــه ی اصلی، آنرا در جهت حرکت عقربه های ســاعت 

بچرخانید تا صدای کلیک شــنیده شــده و کاسه ی غذاساز در 

جای خود محکم شود.

مطابق شــکل 47-5 رابط انتقال دهنــده ی قدرت موتور به 

ابزارهای مختلف همچون دیســک ها، تیغه ها و همزن بالونی را 

در جای خود قرار دهید تا با کوپلینگ وســط کاسه ی غذاساز 

درگیر شود.

شکل 48-5 دو نوع تیغه را که برای کارهای مختلف از آن 

اســتفاده می شود نشان می دهد. تیغه ی استیل برای خرد کردن 

گوشت و تیغه ی پالستیکی برای ورز دادن خمیر بکار می رود. 

زمان اســتاندارد مورد نیاز جهت عمــل آوری تمامی امور ورز 

دادن بین 180-30 ثانیه است.

شکل 5-45

شکل 5-47

شکل 5-46

شکل 5-48
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شــکل 49-5 طریقــه ی قرار دادن تیغه ی اســتیل در داخل 

کاســه ی غذاساز را نشــان می دهد. پس از اتمام کار اگر مواد 

غذایی به داخل کاســه یا تیغه چسبیده باشد باید پس از خاموش 

کردن دســتگاه، در را از روی کاســه برداشــته و سپس مواد را 

بوسیلۀ کاردک از روی تیغه یا دیواره ی کاسه جدا کنید.

شــکل 50-5 نحــوه ی قرار گرفتن دیســک ورقه زنی قابل 

تنظیم بر روی نگهدارنده ی ابزار در داخل کاســه ی غذاساز را 

نشان می دهد.

در شــکل 51-5 طریقــه ی قرار گرفتن دیســک دانه بندی 

روی نگهدارنده ی ابزار نشان داده شده است.

شــکل 52 نحوه ی درست قرار گرفتن دیسک خالل کننده 

روی نگهدارنده ی ابزار را نشان می دهد.

شکل 5-49

شکل 5-51

شکل 5-50

شکل 5-52
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مطابق شــکل 53-5 دیســک ها را به آرامی روی دنده های 

باالیی نگهدارنده ی ابزار قرار دهید.

شــکل 54-5 نحوه ی درســت قرار گرفتن همزن بالونی را 

روی نگهدارنــده ی ابزار نشــان می دهد که بــرای زدن خامه، 

تخم مرغ، مایونز و آماده سازی خمیرهای کیک اسفنجی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

مطابق شــکل 55-5 پس از قرار گرفتــن همزن بالونی روی 

نگهدارنده ی ابزار، در کاسه ی غذاساز را روی آن قرار دهید.

مطابق شکل 56-5 پس از قرار دادن در کاسه ی غذاساز در 

جای خود، آنرا در جهت حرکت عقربه های ســاعت بچرخانید 

تا اهرم لبه ی در باعث شــود میکروســوییچ وصل شود. در این 

حالت دو شاخه را به برق بزنید تا دستگاه آماده روشن شدن شود.

شکل 5-53

شکل 5-55

شکل 5-54

شکل 5-56
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آماده سازی پرس مرکبات دستگاه غذاساز

مطابق شــکل 57-5 کاسه ی غذاســاز و نگهدارنده ی ابزار 

را روی بدنه ی اصلی دســتگاه قرار داده و ســپس صافی پرس 

مرکبات را روی کاســه ی غذاســاز بگذاریــد. توجه کنید که 

موتور دستگاه در داخل بدنه ی اصلی قرار دارد.

مطابق شکل 58-5 پس از قرار گرفتن صافی پرس مرکبات 

روی کاســه ی غذاساز، دسته ی کاسه را با یک دست گرفته و 

با دســت دیگر صافی را در جهت حرکت عقربه های ســاعت 

بچرخانید تا صدای کلیک شنیده شده و میکروسوییچ وصل شود.

طبق شــکل 59-5 مخروط را روی گیربکس وســط صافی 

قرار دهید تا چرخ دنده های گیربکس به درســتی با شــیارهای 

داخل مخروط درگیر شوند.

مطابــق شــکل 60-5 اگــر همــه ی قطعات بطــور صحیح 

سوار شــده باشــند، به محض قرار دادن ســوییچ روی ســرعت 

حداقل، مخروط شروع به چرخش خواهد کرد.

شکل 5-57

شکل 5-59

شکل 5-58

شکل 5-60
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در شــکل 61-5 دســتگاه بطــور کامل نصب شــده و برای 

استفاده از آن باید مراحل زیر را بترتیب انجام دهید:

1- دکمه کنترل را روی حالت سرعت حداقل قرار دهید.

2- پرتقال یا لیمو را به دو نیم برش دهید.

3- میوه ی برش خورده را روی مخروط فشار دهید.

4- پس از آبگیری چند میوه، فشــار را متوقف کنید تا تفاله 

را از روی صافی بردارید.

آماده سازی آبميوه گيری دستگاه غذاساز 

دو شاخه ی دســتگاه را از پریز جدا کنید. شکل 62 قسمت 

باالی دســتگاه غذاساز را نشــان می دهد که برای آماده سازی 

جهت آبمیوه گیری باید کوپلینگ مربوطه را به آن اضافه کنید.

مطابــق شــکل 63-5 واحــد کوپلینــگ آبمیــوه گیری با 

بست های متصل به آن را روی بدنه ی اصلی قرار دهید.

طبق شکل 64-5 پس از قرار دادن کوپلینگ در جای خود، 

دقت کنید که خار زیر کوپلینگ در شــیار روی بدنه به درستی 

قرار گرفته باشد.

شکل 5-61

شکل 5-63

شکل 5-62

شکل 5-64
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مطابق شــکل 65-5 پس از اینکه کوپلینگ در شــیار خود 

قــرار گرفت، آنرا محکم با دســت گرفتــه و در جهت حرکت 

عقربه های ساعت بچرخانید.

مطابق شکل 66-5 واحد کوپلینگ را به اندازه ای بچرخانید تا 

بست آن مقابل ولوم کنترل دستگاه قرار گرفته و صدای کلیک از 

داخل دستگاه شنیده شود که صدای وصل شدن میکروسوییچ است.

طبق شــکل 67-5 پس از ســوار شــدن کوپلینگ، کاسه ی 

تفاله ی آبمیوه گیری را در جای خود قرار دهید.

مطابــق شــکل 68-5 پس از قــرار دادن کاســه ی تفاله ی 

آبمیوه گیــری روی کوپلینگ، دقت کنید که درســت در جای 

خود قرار گرفته و محکم شده باشد.

شکل 5-65

شکل 5-67

شکل 5-66

شکل 5-68
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طبق شکل 69-5 تیغه و توری را بازدید کنید. در صورتی که 

شکافی در توری وجود نداشته باشد یا دیسک رنده که در وسط 

قرار گرفته شــل نباشــد، می توان آنها را در جای خود قرار داد.

مطابق شــکل 70-5 طرف دیگر تیغه و توری را نیز به دقت 

بازدید کنید و در صورتی که آســیبی مانند ترک خوردگی در 

قسمت پایین تیغه و توری وجود نداشت از آن استفاده کنید.

طبق شــکل 71 -5تیغه و توری را بــه آرامی در جای خود 

قرار دهید. سیســتم ساخت زیر تیغه و توری به گونه ای است که 

دقیقاً در شیار کوپلینگ قرار خواهند گرفت.

مطابق شــکل 72 -5پس از قــرار گرفتن کامل تیغه و توری 

در محل خود، درپوش روی کاســه ی تفاله ی آبمیوه گیری را 

در جای خود قرار دهید.

شکل 5-69

شکل 5-71

شکل 5-70

شکل 5-72
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طبق شــکل 73-5 با قــرار گرفتن درپوش، بســت های دو 

طــرف کوپلینــگ را از دو طرف بر روی درپــوش قرار داده و 

آنها را ببندید.

مطابق شــکل 74-5 برای هدایت میوه به داخل دستگاه باید 

از فشار دهنده ی میوه استفاده کرد. هرگز دست خود و یا شیء 

دیگری را در لوله ی تغذیه وارد نکنید.

مطابق شــکل 75-5 دســتگاه آماده ی کار کردن می باشد. 

دقــت کنید که باید زمان عمل آوری تمامی امور خرد کردن از 

30 ثانیه تا حداکثر90 ثانیه باشد.

مطابق شکل 76-5 برای شســتن دستگاه در اتمام کار، ابتدا 

باید دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بیرون آورید. 

سپس کل مجموعه ی آبمیوه گیری را در جهت عکس حرکت 

عقربه های ساعت بچرخانید تا از بدنه جدا شود.

شکل 5-73

شکل 5-75

شکل 5-74

شکل 5-76
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کار عملی 1: طریقه ی باز کردن غذاساز

شکل 77-5 قسمتی از دستگاه غذاساز که محل قرار گرفتن 

موتور و گیربکس می باشد را نشان می دهد. این دستگاه دارای 

میکروسوییچ حفاظتی است و اگر یکی از قسمتهای خردکننده 

یا آسیاب در جای خود قرار نگرفته باشند دستگاه کار نمی کند.

مطابق شــکل 78-5 قبل از شــروع به کار، دو شاخه ی برق 

را از پریز خارج کنید. به وسیله ی پیچ گوشتی برقی چهار عدد 

پیچ کف دستگاه را باز کنید.

مطابــق شــکل 79-5 پس از خارج شــدن پیــچ های کف 

دســتگاه، قاب پالســتیکی کف را از جای خود خــارج کنید. 

ایــن قاب بگونه ای طراحی شــده که هوا بوســیلۀ الکتروموتور 

از شــیارهای کف به داخل کشــیده شده و پس از خنک کردن 

موتور، از شیارهای کنار به خارج فرستاده می شود. 

در شکل 80-5  با برداشته شدن قاب کف دستگاه می توان 

قســمت های داخلی قاب، موتور، برد الکترونیکی و کانال دور 

موتور را به خوبی مشاهده کرد.  

شکل 5-77

شکل 5-79

شکل 5-78

شکل 5-80
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شــکل 81-5 کف دســتگاه غذاســاز را کــه دارای کانال 

پالســتیکی ورود هوا و شیارهای خروجی هوا می باشد را نشان 

می دهد. پروانه ی خنک کننده ی موتور در وســط کانال قرار 

می گیرد و با گردش آن، هوا وارد کانال شده و موتور را خنک 

می کند و سپس هوای گرم از شیارهای کنار کانال خارج می شود.

در شــکل 82-5 برد الکترونیکی، موتور اونیورسال و پروانۀ 

خنک کننده ی موتور به خوبی دیده می شوند.

در شــکل 83-5 زیر پروانه ی خنک کننــده و روی محور 

موتــور، یک آهنربای حلقوی را مشــاهده می کنید که همراه با 

آرمیچر می چرخد و سنسور مغناطیسی مقابل آن، پالس هایی را 

به طرف برد ارسال می کند که باعث تغییر دور موتور می گردد.

در شکل 84-5 میکروسوییچ محافظ، بالشتک های موتور و 

جا زغالی به خوبی دیده می شوند.

شکل 5-81

شکل 5-83

شکل 5-82

شکل 5-84
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شــکل 85 -5شیار مخصوص روی دستگاه اصلی غذاساز را 

نشــان می دهد. در زیر این شــیار یک میکروســوییچ قرار دارد 

و زایــده های زیر کاســه ی فرآوری مــواد غذایی یا کوپلینگ 

آبمیوه گیری، باعث می شــوند که میکروســوییچ عمل کرده و 

مدار الکتریکی را آماده ی استارت نماید.

مطابق شــکل 86-5 به وســیله ی یک پیچ گوشــتی دوسو 

می تــوان عملکرد زایده ی زیر کاســه ی فرآوری مواد غذایی 

را آزمایــش کرد. در این حالت با فشــار پیچ گوشــتی صدای 

میکروسوییچ شنیده می شود.

مطابق شــکل 87 -5با یک پیچ گوشــتی چهارسو پیچ های 

نگهدارنده ی میکروســوییچ را باز کنید تا میکروســوییچ آزاد 

شود.

طبق شــکل 88-5 پس از آزاد شــدن پیچ های نگهدارنده، 

میکروسوییچ را به طرف باال بکشید تا از جای خود خارج شود. 

 LED در این حالت ولوم انتخاب سرعت دستگاه و المپ های

به خوبی دیده می شوند. 

شکل 5-85

شکل 5-87

شکل 5-86

شکل 5-88
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طبــق شــکل 89 -5با بــاز شــدن پیــچ هــای نگهدارنده، 

میکروسوییچ و قاب آنرا از جای خود خارج کنید.

مطابق شــکل 90-5 میکروسوییچ را از قاب پالستیکی جدا 

کنیــد. در ایــن حالت برای اطمینان از ســالمت میکروســوییچ 

فیش های آن را از ترمینال مربوطه جدا کرده و ســپس آن را به 

وسیله ی یک اهم متر یا تست المپ آزمایش کنید.

مطابق شــکل 91 -5با یک پیچ گوشتی چهارسوی مناسب 

پیــچ های محکــم کننده ی موتــور و گیربکس به بدنــه را باز 

کنید.

طبق شکل 92-5 با باز شدن سه عدد پیچ نگهدارنده، موتور 

را به طرف باال بکشید تا از جای خود خارج شود.

شکل 5-89

شکل 5-91

شکل 5-90

شکل 5-92



دستگاه غذاسازتعمیر لوازم خانگی گردنده جلد 5

148

در شــکل 93-5  بــا خــارج شــدن موتــور و گیربکــس، 

قسمت های مختلف دستگاه به خوبی قابل مشاهده می باشند.

در شــکل 94 -5 موتــور اونیورســال و گیربکــس از کنار 

به خوبی دیده می شوند. 

شــکل 95 -5 قســمت روی گیربکس و ســه عدد الستیک 

لرزه گیر آن را نشان می دهد.

در شــکل 96-5 با خارج شــدن موتور و گیربکس از جای 

خود، ســه عدد پایه ی نگهدارنده ی موتور و گیربکس به خوبی 

دیده می شوند که داخل الستیک های لرزه گیر قرار می گیرند.

شکل 5-93

شکل 5-95

شکل 5-94

شکل 5-96
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مطابق شــکل 97-5 با یک پیچ گوشــتی چهارسو پیچ های 

نگهدارنده ی برد الکترونیکی به بدنه را باز کنید.

طبق شکل 98-5 پس از باز شدن پیچ های نگهدارنده و جدا 

شدن برد از بدنه، سر سیم های سنسور مغناطیسی تاکو ژنراتور را 

با کمی فشار به طرف بیرون از ترمینال برد جدا کنید.

شکل 99-5 جدا شدن ترمینال سیم های تاکو ژنراتور  از برد 

را نشان می دهد.

شــکل 100-5 برد الکترونیکی دستگاه غذاساز را بصورت 

کامل نشــان می دهد که در آن کلیدها، المپ ها، پتانســیومتر و 

سایر اجزای برد به خوبی دیده می شوند.

شکل 5-97

شکل 5-99

شکل 5-98

شکل 5-100
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در شــکل 101-5 برق ورودی به برد و فیوز شیشه ای جهت 

محافظت از برد نشان داده شده است.

شکل 102-5 پالک مشــخصات فنی یک دستگاه غذاساز 

را نشان می دهد.

توان مصرفی: 1000 وات    ولتاژ ورودی: 240-220 ولت

شکل 102-5شکل 5-101

غذاساز 

دستگاه غذاســاز ابزاری برای تهیه انواع خمیر پیتزا، کیک، 

شــیرینی، خردکردن ســبزی، ریز کردن و رنده کردن گوشت، 

ســیب زمینی، پیاز، انواع میوه ها و حتی خشــک کردن ســبزی 

می باشد. کارآیی متنوع، طراحی گوناگون و موتور قدرتمند با 

قدرت چرخش باال از ویژگیهای این دستگاه می باشد. 

دســتگاه غذاساز دارای ســه ظرف شــفاف در اندازه های 

مختلف می باشــد که هر یک دارای کاربرد خاصی می باشند. 

اولین ظرف شــفاف بزرگ بوده و برای تهیه انواع سوپ و ....... 

مناسب اســت. دومین ظرف شفاف مانند سیستم شوتینگ عمل 

می کند و دارای مخزنی برای خروج آسان و سریع مقادیر زیاد 

سبزی و میوه می باشد و نیازی به باز کردن درب اصلی نمی باشد. 

سومین ظرف شفاف کوچک بوده و دارای تیغه ی S مانند جهت 

همزدن غذا می باشــد که هنــگام اضافه کردن مواد کوچکی از 

قبیل ســیر و ادویه جات بــه مواد غذایی بکار مــی رود. تمامی 

قطعات این دســتگاه قابل شستشو با ماشین ظرفشویی می باشند.

حفاظت و ایمنی عمومی تمام وسایل الکتریکی: 

 تعمیرات وسایل الکتریکی را به افراد ماهر و متخصص بسپارید.

 باید از نصب کلید، پریز و وسایل برقی در حمام خودداری کرد.

استفاده از وســایل برقی فاقد دو شــاخه، بسیار خطرناک و 

حادثه ساز است.

نباید از یک پریز برای روشــن کردن همزمان چند وسیله ی 

برقی استفاده کرد.

از اســتاندارد بودن تجهیــزات الکتریکــی در هنگام خرید 

مطمئن شوید.

 هنگام شستشوی آشپزخانه، باید وسایل برقی را از برق جدا کرد.

از قرار دادن اشیای سنگین و برنده بر روی سیم ها خودداری کنید.
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 آزمون پایانی  واحد کار 5

1- چهار مورد از کارهایی که به وسیله ی دستگاه غذاساز می توان انجام داد را نام ببرید؟

2- برای تمیز کردن مواد غذایی که در حین کار به تیغه یا کاسه ی غذاساز می چسبند چه کارهایی باید انجام داد؟

3- پس از اتمام کار غذاساز، چه اقداماتی باید انجام داد تا ایمنی کار رعایت شود؟

4- چه کارهایی را برای استفاده از قسمت پرس مرکبات باید انجام داد؟

5- علت جرقه زدن زیر زغال ها چیست؟ سه مورد را نام ببرید.

6- موتور الکتریکی غذاساز از چه نوع موتوری می باشد؟

7- موتور غذاساز کار می کند ولی ابزار گردنده روی دستگاه حرکتی ندارند. علت چیست؟

8- پس از آماده سازی همزن و شروع کار دستگاه، از زیر پارچ آن آب می ریزد. علت چیست؟

کار عملی 2: یک دستگاه غذاساز را زیر نظر مربی کارگاه باز کنید و زغال های آن را بررسی کرده و در صورت نیاز آن ها 

را تعویض نمایید.

کار عملی 1: قسمت های آماده سازی یک نمونه دستگاه غذاساز را زیر نظر مربی کارگاه با رعایت اصول حفاظتی و ایمنی 

تمرین کنید.

بالفاصله پس از اســتفاده کردن از ســیم های ســیار، آنها را 

جمع کنید.

وسایل الکتریکی را پس از استفاده از برق جدا کرده و دور 

از دسترس کودکان قرار دهید.

برای پوشاندن پریزهایی که نزدیک سطح زمین قرار دارند، 

حتماً از درپوش استفاده کنید.

از وارد کردن جسم فلزی به داخل وسایل برقی مانند توستر، 

اجاق برقی و پریز برق خودداری کنید.

همه سیم های وسایل الکتریکی را باید هر چند وقت یک بار 

کنتــرل کرد تا در صورت وجود نقص یا قطع شــدگی، به موقع 

تعمیر شوند.

برای جلوگیــری از خطر برق گرفتگی در آشــپزخانه، باید 

بدنه فلزی تمام وســایل الکتریکی مانند یخچال، فریزر و ماشین 

 لباسشویی را با نظر متخصص مربوطه به زمین حفاظتی متصل کرد.

کودکان بسیار کنجکاو هستند و وسایل برقی برای آنها بسیار 

جالب است. این وسایل را از دسترس آنها دور نگهدارید.

برای تمیز کردن وسایل الکتریکی مانند چای ساز، پلوپز و... 

ابتدا وســیله مــورد نظر را از پریز جدا کرده و از خشــک بودن 

کامل آن مطمئن شوید.

در صورت آتش ســوزی وســایل الکتریکــی، نباید از آب 

اســتفاده کرد و قبل از شــروع اطفای حریق، باید جریان برق را 

قطع کرد.
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دستگاه روشن نمی شود 

پریز برق ندارد 
سیم رابط معیوب است 

میکروسوییچ حفاظتی عمل نکرده است 
زغال موتور کوتاه شده است 

شئ خارجی بین زغال و کلکتور قرار گرفته است 
موتور سوخته و مدار آن قطع است 

زیر زغال ها جرقه می زند

زغال کوتاه شده و فشار فنرها کم است 
بلبرینگ یا بوش موتور لقی دارد 

شفت آرمیچر الغر شده است 
فنر پشت زغال سوخته و خاصیت خود را از دست داده است 

سیمها در موقع مونتاژ جابه جا شده اند 

زیر زغال ها جرقه ی
 شدید ایجاد شده است

آرمیچر سوخته است 
بالشتک سوخته است 

تیغه های کلکتور کنده شده است 

موتور صدای هوم می دهد 
دستگاه دارای گیر مکانیکی شده و باید بوش و بلبرینگ ها بازدید شوند 

غلظت مواد هنگام فرآوری زیاد است و باید آن را تنظیم کرد 
مواد غذایی سفت را قبل از فرآوری به قطعات کوچک برش دهید 

مواد درست آسیاب نمی شوند
ابزار مورد استفاده کند شده اند 

سرعت دستگاه درست انتخاب نشده است 
ابزار به درستی در جای خود سوار نشده اند

مواد از ظرف غذاساز بیرون می ریزد
در کاسه ی غذاساز ترک دارد 

الستیک آب بندی معیوب شده است 
مواد بیش از حد مجاز داخل ظرف ریخته شده است

جدول عيب یابی دستگاه غذاساز
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