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سپاس خداوند يكتا را كه تمام علوم و زيبايي هاي خلقت از اوست.
ــاً مجموعه اي از فناوري لوازم خانگي در شاخه ي كار و دانش تحت عنوان كاربرد و نگه داري  كتاب حاضر اساس

لوازم خانگي مربوط به رشته ي مهارتي مديريت وبرنامه ريزي خانواده است. 
نظريه هاي اصلي با دقت ولي به اختصار ارائه شده اند، به نحوي كه مطالب كتاب به تنهايي قابل استفاده اند در عين 
حال، اين مطالب در مطالعات كالسيك و رسمي موضوع درسي تلقي مي گردد. اگر چه محتواي كتاب در وهله ي نخست 
براي افراد نسبتاً مبتدي تدوين شده است ولي  اين اطمينان وجود دارد كه هنر جويان برخي موضوعات و روش هاي 

جديد و مناسب را نيز خواهند آموخت. بيان ساده و تصويري هدف اصلي و مطلب كليدي اين پودمان است. 
ــي دريافت تعداد زيادي از  ــت كه با يك بررس ايده ي تاليف و نگارش اين كتاب هنگامي در ذهن مؤلف نقش بس
هنرجويان در برخورد اول خود با موضوع تقريباً با مشكل روبه رو مي شوند. اين امر يك نياز آشكار بود تا مطالبي بر اساس 

استانداردمصوب به شرح زير در قالب  اين كتاب به رشته تحرير درآيد. 
• اشاره به محدوده اي از موضوعات قابل بحث در فناوري لوازم خانگي:

• ارائه ي انواع لوازم خانگي مورد استفاده در اماكن مختلف، از جمله در منازل با روش تصويري و بيان ساده اي 
مطالب ؛ 

ــتفاده  ــناخت لوازم خانگي به منظور اس ــنايي و ش • انتخاب صحيح تصاوير و بيان جامع مطالب در قالب آش
بهينه از آن ها؛

• استفاده از جدول ها و نقشه هاي ساده در فهم آسان مطالب. 
امروزه استفاده ي بيش از حد علم فيزيك و رياضي در بررسي موضوعات تخصصي مشكالتي غير ضروري را براي 
هنرجويان ايجاد كرده است. درك كامل، روان و سريع مفهوم روابط و مطالب اغلب مشكل است. اين كتاب تا حد امكان 
از سردرگمي خواننده در مواجهه با مطالب پيچيده اجتناب كرده است. هم چنين تفسيرها و استدالل هاي فيزيكي به طور 
ساده به جاي اقتباس هاي مبهم به كار گرفته شده اند. عقيده بر آن است كه وقتي هنرجو موضوع مورد بحث را متوجه 

شده و آن را فهميده باشد طبيعتاً مشكل كمي در برخورد با ساير مطالب كتاب خواهد داشت. 
ــته مديريت وبرنامه ريزي خانواده نوشته شده است. براي  ــاخه ي كار و دانش در رش كتاب حاضر با توجه به نياز ش

استفاده ي بهتر از كتاب، خواننده بايد با مطالب ساده ي علمي در زمينه صنعت، رشته الكتروتكنيك آشنا باشد. 
و  از كليه خوانندگان ارجمند اين كتاب خواهشمند است ديدگاه ها و رهنمودهاي خود را براي اصالح و اعتالي اين 

نوشتار براي مؤلف ارسال فرمايند. 
                                                                                                                                         مؤلف                                                                   
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ازآن جا كه دختراِن امروز مادران فرداي جامعه خواهند بود، به دست آوردن مهارت هاي الزم در زمينه ي 
مديريت و برنامه ريزي خانواده براي داشتن خانواده ي سالم و توسعه ي اجتماعي و اقتصادي كشور نقش به 
سزايي خواهد داشت. ازاين رو رشته ي مهارتي “ مديريت و برنامه ريزِي خانواده ” در شاخه ي كاردانش با 
خانگي،  كارگاه هاي  تأسيس  و  خوداشتغالي  امورخانواده،  برنامه ريزي  درخصوص  دختران  توانمندِي  افزايش 

افزايش خوداتكايي و اعتماد به نفس و ارتقاي سطح سالمت خانواده، از اهميت خاصي برخوردار است.
“مديريت و برنامه ريزي امورخانواده”، “مهارت هاي سالم زيستن” و “هنر درخانه” سه استاندارد مهارتي اين 

رشته هستند كه براساس آن ها مجموعه اي به هم پيوسته از پودمان هاي مهارتي تهيه وتنظيم شده اند. 
• مجموعه ي پودمان هاي استاندارد “مديريت و برنامه ريزي امورخانواده”، هنرجو را قادر مي كند براساس 
نيازهاي خانواده و با توجه به درآمد و شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برنامه ريزي امور خانواده ي خود 
را برعهده گيرد، توازن در دخل و خرج را رعايت كند، ازعهده ي تعليم و تربيت فرزند برآيد از حقوق خود و 

خانواده بهره گيرى كند و روابط سالِم انساني و اخالقي را برقرار نمايد.
• مجموعه ي پودمان هاي استاندارد “مهارت هاي سالم زيستن” هنرجو را قادر مي كند مهارت هاي الزم را 
براي تأمين سالمت خانواده در زمينه هاي مختلف بهداشتي به كار بندد، از جمله بهداشت فردي، بهداشت 
محيط، بهداشت مواد غذايي، بهداشت رواني، نظام عرضه ي خدمات بهداشتي و درماني، بهداشت مادر وكودك، 
از  مراقبت  بيماري ها،  برخي  شناسايي  خانگي،  حوادث  اوليه،  كمك هاي  سالمندان،  بهداشت  بلوغ،  بهداشت 

بيماران و آموزش بهداشت درمحيط خانه و خانواده .
• مجموعه ي پودمان هاي استاندارد “هنر درخانه”، هنرجو را قادر مي كند مهارت هاي آشپزي، شيريني پزي، 
پذيرايي از ميهمان ، خياطي، گلدوزي، بافتني، گل سازي، آراستگي شخصي، چيدمان وسايل منزل، كاربرد و  

نگه داري لوازم خانگي و پرورش گل  و گياه را در منزل به كار بندد.
توصيه مي شود براي استفاده از پودمان هاي مهارتي به منظور اجراي مطلوب آموزش ها به نكته هاي زير توجه 

كنيد:
- با مطالعه ي هدف كلي، فهرست وسايل و تجهيزات موردنياز، جدول زمان بندي و مهارت هاي پيش نياز 

و برنامه ي آموزشي خود را تنظيم كنيد.
- پيش آزمون هاي ابتداي هر واحد كار را بررسي كنيد. اين كار اطالعات و مهارت هاي ورودي را ارزيابي 

راهنماي استفاده از پودمان



وبرايشروعبرنامهيآموزشيانگيزهوتمركزبيشتريايجادميكند.
-بهانتظاراتآموزشيهرواحدكاربامطالعهيدقيقهدفهايرفتاريتوجهكنيد.

-محتوايآموزشيهرواحدكاربراساسروشهايفعالياددهي-يادگيريتدوينشدهاستوشامل
پرسشهايانگيزشي،فعاليتهايعملي،مباحثنظري،جدولها،نمودارهاوتصاويرمرتبطباموضوعاست

كهباتوجهبههدفهايرفتاريتدوينشدهاست.
-بهمنظورافزايشبازدهيآموزشيتوصيهميشودكارهايعمليفرديوگروهيرادركنارمطالعهي

مطالبنظريانجامدهيد.اينفعاليتهايعمليبازديد،تحقيق،تمرينعمليو...هستند.
-درهرواحدكارمطالبيتحتعنوان”بيشتربدانيد“گنجاندهشدهاستكهمطالعهيآنصرفاًبراي

كسباطالعبيشترتوصيهميشودوجزءبرنامهيآموزشينيست.
-درهرواحدكار،نكتههاييبااهميِتبيشترباعنوان”توجه“،”نكته“و”آياميدانيد“طراحيشده

استكهنشاندهندهيتأكيدبراهميتمطلباست.
-درپايانهرواحدكار،چكيدهيواحدكار،آزمونهايپايانينظريوعمليبرايارزشيابيبخشهاي

نظريوعمليمطرحشدهاست.
-پاسخنامهیپيشآزمونوآزمونپايانینظریهرواحدكاردربخش پيوستهاآمدهاست.توصيه
به بعد دهيد، پاسخ پرسشها به ابتدا كار واحد هر محتواي يادگيري ميزان ارزيابي منظور به  ميشود
پاسخنامهمراجعهكنيد.چنانچهپاسخدهيشمابهآزمونپايانيرضايتبخشنبود،پيشازآغازواحدكار

بعديمجدداًآنرامطالعهكنيد.
-دربخشپيوستهاپسازمعرفيمنابعمؤلفيامؤلفان،بخشديگرينيزباعنوان”برايمطالعهي
بيشتر“آمدهاست.دراينبخشكتابها،نرمافزارهاوپايگاههاياينترنتي،كهبهيادگيريبيشترهنرجو
كمكميكند،معرفيشدهاست.چنانچهاينمنابعبرايهرواحدكارمتفاوتباشد،درپايانآنواحدذكر

ميشود.
اميدواريمهنرجويانعزيزدربهدستآوردنمهارتهايالزمعالقهمندانهبكوشندودرآيندهمادراني

آگاه،خانوادهايیسالموصاحبفرزندانيتندرستباشند.
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بدونشكهمهيمابهدنبالبهترينوسيلهبراياستفادهدرزندگيخودهستيموانتخاببهترينوسيله
بهويژهدرموردوسايلبرقيكهدرعصرفناوري،دارايتنوعبسيارياستوهرروزهباتعدادقابلتوجهياز

آنهاسروكارداريم،ازاهميتزياديبرخورداراست.
درانتخاب لوازم خانگي به چه نكاتي توجه كنيم؟

درانتخابوتهيهيكاال،بهويژهلوازمبرقيخانگي،اطمينانازايمني،كيفيت،بازدهيومقدارمصرف
انرژيدستگاههايموردنظربرايمصرفكنندگانبسياراهميتوضرورتدارد.بنابرايناگرچهتوجهبهبرخي
ازموارد،مانندشكلظاهريوفناوريساخت،شركتسازندهو...مهماست،اماتوجهبهعالمتاستانداردايران
وبرچسبمصرفانرژي)درموردوسايلانرژيبر(درانتخابوتهيهيلوازمخانگيازشرطهايضرورياست
چراكهاينعاليمباايجاداطمينانازايمنيوعملكردوسيله،اطالعاتبسيارمفيديرادرزمينهيبازدهيو

ميزانمصرفانرژيلوازمخانگيدراختيارمصرفكنندهقرارميدهند.
مسئلهياستانداردواستانداردكردنازپايههاياساسيعلموفناورياستكهدرپيشرفتصنعتو
اقتصادنقشبهسزادارد.استفادهازلوازمخانگيغيراستانداردهمهسالهبهتلفاتجانيوخسارتهايمالي

چشمگيريمنجرميشودومشكالتقابلتوجهيپديدميآورد.
استاندارد چيست؟

واژهياستانداردبهمعنينظم،قاعده،قانون،معياروشاخصاستودراصطالحمدركياستدربرگيرندهي
قواعد،راهنماييهاياويژگيها)برايفعاليتيخاصيانتايجآنها،بااستفادهيعموميومكرر(استانداردهااز
طريقتبادلنظرتهيهميشوندوتوسطسازمانهايشناختهشدهبهتصويبميرسدوهدفآنهادستيابي

بهميزانمطلوبيازنظمدريكزمينهيخاصاست.
استانداردنظميمبتنيبرنتايجاستوارعلوموفنونوتجارتبشرياستكهبهصورتقواعدومقرارت،
بهمنظورايجادهماهنگيووحدت،توسعهوتفاهم،تسهيلارتباطات،صرفهجوييكليدراقتصادملي،حفظ

سالمتوايمنيعموميوگسترشمبادالتبازرگانيداخليوخارجي،بهكارميرود.
چرا ما از استاندارد استفاده مي كنيم؟ 

ماازاستانداردهابرايرسيدنبهسطحيازايمني،كيفيتوسازگاريدرمحصوالتوفرآيندهاييكهبر
زندگيماتأثيرگذارنداستفادهميكنيمبهعبارتديگر،استانداردهاموجبميشوندتاماايمنتر،سادهتروبهتر

زندگيكنيم.

ایمنی و استاندارد
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هم چنين استانداردها ابزاري حياتي براي صنعت و تجارت هستند و اغلب آن ها اساس و معيار معامالت بين 
خريداران و فروشندگان قرار مي گيرند. از اين رو بر سازمان ها و ملت ها و حتي بر اقتصاد بازارهاي جهان بسيار 

تأثير مي گذارند.
عالمت استاندارد در ايران

كاالبا  انطباق  استمرار  و  قوانين  و  ضوابط  رعايت  به  كننده  عرضه  يا  كننده  توليد  تعهد  نشان دهنده ي 
استانداردهاي ملي ايران است.اين عالمت داراي كادر اصلي به صورت S است كه هم مي تواند گوياي كلمه

اختصاري STANDARD (استاندارد) باشد.طرح داخل نشان دهنده ي  SAFETY (ايمني)و هم عالمت 
كلمه ي ايران است.اين عالمت براي كاالهايي است كه از هر حيث(ايمني و عملكرد) با استانداردهاي ملي ايران 
مطابقت دارند. در صورت وارونه كردن عالمت ،نام اختصاري مؤسسه ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به 

زبان انگليسي(isiri) مشاهده مي شود.
عالمت استاندارد ايمني

اين عالمت فقط براي كاالهايي به كار مي رود كه از نظر ايمني با استانداردهاي ملي ايران مطابقت دارند.
ايمني در لوازم خانگي برقي

وسايل بايد طوري ساخته شوند كه در استفاده ي عادي ايمن باشند و حتي در صورت بي احتياطي مصرف 
كننده يا محيط اطراف را به خطر نيندازند.

ايمني در استانداردهاي لوازم خانگي بر پنج اصل استوار است.اين اصول عبارت اند از:
1-  حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي؛

2-  حفاظت در برابر گرما و آتش؛
3- حفاظت در برابر خطرات مكانيكي؛

4-  حفاظت در برابر كارغيرعادي
5-  حفاظت در برابر تابش و مسموميت؛

1- حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي
وسايل بايد طوري ساخته شوند كه در برابر تماس اتفاقي با قسمت هاي برق دار حفاظت كافي داشته باشند. 
هدف اين كار ،جلوگيري از تماس با قسمت هاي برقدار است، لذا تمام اين قسمت ها بايد به نحوي با عايق بندي 

پوشيده شوند.
برق گرفتگي با عبور جريان الكتريكي از بدن انسان ايجاد مي شوند و در صورتي كه شدت جريان از مقدار 

معيني بيش تر باشد به حالت برق گرفتگي منجر مي شود،كه در برخي موارد ممكن است كشنده باشد.
خطر برق گرفتگي با عايق بندي لوازم خانگي به حداقل مي رسد. بنابراين، هر چقدر استقامت عايق بندي در 

عالمت استاندارد ايران 

عالمت استاندارد ايران 
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لوازم خانگي بيش تر شود، جريان الكتريكي عبوري از بدن انسان در صورت تماس با بدنه ي برق دار شده ي آن ها 
بيش تر كاهش مي يابد. 

وسايل برقي خانگي از نظر چگونگي حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي، نوع عايق بندي و نقش سيستم اتصال 
زمين به پنج دسته تقسيم مي شوند:

• طبقه ي0
• طبقه ي1

• طبقه ي 01
• طبقه ي 2
• طبقه ي 3

وسيله ي طبقه ي 0 – وسيله اي است كه در آن حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي به عايق بندي پايه وابسته 
است، يعني عايق بندي به كاربرده شده براي پوشش قسمت هاي برق دار، حفاظت اوليه در برابر خطر برق گرفتگي 

را تأمين مي كنند.
وسيله طبقه 1 0 - وسيله اي است كه دست كم داراي عايق بندي پايه ي سراسري و مجهز به ترمينال زمين 

باشد مانتد يخچال
وسيله ي طبقه ي 1 – وسيله اي است كه در آن حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي فقط به عايق بندي پايه ي 
متكي نيست بلكه قسمت هاي رساناي در دسترس به هادي حفاظتي(زمين)در سيم كشي ثابت تأسيسات متصل 
مي شوند تا در صورت ايجاد خرابي در عايق بندي پايه،اين قسمت ها برق دار نشوند،.مانند: ماشين لباس شويي 
براي تأمين حفاظت و ايمني مصرف كنندگان وسايل طبقه ي 01و1 در برابر خطر برق گرفتگي الزم است كه 

سيستم اتصال زمين اين گونه وسايل ،به چاه ارت مناسب و تحت نظارت مستمر متصل شود.
وسيله  ي طبقه ي  2- وسيله اي است كه در حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي تنها به عايق بندي پايه متكي 
نيست بلكه تدابير ايمني بيش تري، مانند عايق بندي مضاعف يا تكميلي براي وسيله، در نظر گرفته شده است.

دراين گونه وسايل براي زمين حفاظتي تمهيداتي وجود ندارد.
نماد طبقه ي 2 دو مربع داخل هم است كه بايد در پالك مشخصات وسيله درج شود.

بديهي است كه حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي در لوازم برقي از طبقه ي 3و2 به ترتيب از لوازم برقي طبقه ي 
صفر و01،1 بيش تر است اين يكي از نكات مهمي است كه بايد به هنگام تهيه وسيله ي خانگي مد نظر قرار گيرد.

وسيله  ي طبقه ي 3- وسيله اي است كه حفاظت آن در برابر خطر برق گرفتگي متكي به ولتاژهاي خيلي ضعيف 
ايمن است و به گونه اي طراحي شده كه ولتاژهاي باالتر در آن  ايجاد نمي شود.

نماد وسيله ي طبقه ي 2
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2- حفاظت در برابر گرما و آتش  

دماي وسايل و محيط اطراف آن نبايد در استفاده ي عادي به دماي بيش  از اندازه برسد. مثاًل دماي دستگيره   ها، 
شستي ها و نظاير آن ها، كه در استفاده ي عادي براي مدت زمان كوتاه )سماور برقي( يا طوالني )هويه( در دست 
گرفته مي شوند، نبايد از حدي كه در استاندارد تعيين شده است، بيش تر شود.هم چنين، قسمت هايي از مواد عايق 
 كه اجزاي برق دار را در خود نگه مي دارد شامل اتصاالت  و قسمت هايي از مواد ترموپالستيك، كه براي تأمين 

عايق بندي به كار مي روند، بايد به اندازه ي كافي در برابر گرما مقاوم باشند.
در ضمن وسايل بايد طوري طراحي شده باشند كه از شروع و انتشار آتش تا حد ممكن جلوگيري شود و 
نبايد خطري از نظر سرايت آتش به محيط و پيرامون دستگاه ايجادكند. قسمت هاي غير فلزي وسايل بايد در 

برابر احتراق و گسترش آتش مقاوم باشند.
3- حفاظت در برابر ناپايداري و خطرات مكانيكي 

وسايل بايد استقامت مكانيكي كافي داشته باشند و طوري ساخته شوند كه در مقابل شرايط سختي كه 
احتماالً در استفاده ي عادي پيش مي آيد مقاومت كنند.

وسايل نبايد لبه  هاي تيز داشته باشند و قسمت هاي متحرك خطرناك وسايل تا حدي كه به استفاده و 
نحوه  ي كار وسيله مربوط شود بايد داراي حفاظ يا قفل باشند، به گونه اي كه در استفاده ي عادي، حفاظت كافي 
افراد را در برابر صدمات ناشي از وسيله تأمين كند. از جمله براي پيش گيري از آسيب به مصرف كننده، كمينه ي 

مقدار قطر و ارتفاع در چرخ گوشت  ها بايد مطابق استاندارد باشد.
در مورد وسايل مجهز به قسمت هاي متحرك، مانند پنكه، نبايد تماس انگشت با قسمت هاي متحرك آن 

امكان پذير باشد. در ضمن اين گونه وسايل بايد در برابرواژگوني مقاوم باشند.
4- حفاظت در برابر كار غير عادي 

وسايل بايد طوري طراحي شوند كه خطر آتش سوزي و نقص مكانيكي منجر به مختل شدن ايمني يا كاهش 
حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي )كه از استفاده غيرعادي يا بي احتياطي مصرف كننده ناشي مي شود( تا حد 

امكان بر طرف گردد.
براي مثال، بايد در لوازم خانگي برقي تمهيداتي در نظر گرفته شود تا در موارد كار غيرعادي در اين گونه 
لوازم )مانند: سر ريز و بدون آب ماندن وسايلي كه با آب كار مي كنند يا اضافه بار و قفل رتور در وسايل موتوردار 
خانگي، ريختن پودر اضافي در ماشين هاي لباس شويي و غير آن ها( به ايمني مصرف كننده آسيب نرساند و 

براي محيط پيرامون آن خطري وجود نداشته باشد.
5- حفاظت در برابر تابش و مسموميت 

وسايل نبايد تشعشعات خطرناك يا مسموميت يا خطرات مشابه ايجاد كنند. محدوديت نشت ريز موج در 
مايكروويوها، كنترل امواج فرابنفش در المپ هاي جاذب حشرات در حشره كش هاي برقي و محدوديت انتشار 
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گاز سمي در كار غير عادي در تمامي لوازم خانگي مثال هاي از اين حفاظت در برابر اين گونه خطرات در لوازم 
خانگي برقي است.

وجود عالمت استاندارد بر روي وسايل برقي نشانگر اطمينان از ايمني و عملكرد آن ها برطبق استانداردهاي 
ملي ايران است و نشان دهنده ي بازدهي و ميزان مصرف انرژي در آن ها نيست.

برچسب انرژي چيست؟

برچسبي است كه بررروي وسايل انرژي بر نصب مي شود و مصرف كننده را با بازدهي و ميزان مصرف انرژي 
آن وسيله آشنا مي كند. اين برچسب براي استفاده ي مصرف كننده و به منظور مقايسه ي وسايل پربازده و كم 

بازده است.
در اين برچسب شاخص مصرف انرژي وسيله ي مورد نظر به همراه رتبه هاي برچسب انرژي به صورت حروف

A تا G بر روي پيكان هايي، كه داراي رنگ بندي از سبز پررنگ تا قرمز تيره است، وجود دارد.
انرژي و بيش ترين بازدهي و حرف G نشان دهنده ي بيش ترين  حرفA نشان دهنده ي كم ترين مصرف 
مصرف انرژي و كم ترين بازدهي دستگاه است. بنابراين هرچه رتبه ي دستگاه بيش تر باشد بازدهي آن نسبت به 

ميزان انرژي اي كه مصرف مي كند، بيش تر است.
در برچسب مصرف انرژي، نام محصول،شركت سازنده،مدل محصول )به همراه ميزان مصرف انرژي وسيله ي 
مورد نظر(، رتبه ي اخذ شده و نيز عالمت مؤسسه ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، كه در داخل آن نام 

انرژي نوشته شده است،ديده مي شود.
در برخي از برچسب هاي مصرف انرژي، عالوه بر اطالعات انرژي ،برخي از شاخص هاي مورد نظر مصرف 

كنندگان نيز نوشته شده است.
برچسب انرژي در واقع به خريداران كمك مي كند كه در هنگام خريد،وسيله اي را انتخاب كنند كه در مقايسه 

با ساير وسايل موجود،مصرف انرژي كم تر و بازده بيش تري داشته باشد.
فوايد استفاده از برچسب انرژي چيست؟ 

• انتخاب درست و آگاهانه ي مردم در هنگام خريد وسايل برقي خانگي؛
• آشنا ساختن مصرف كنندگان با ميزان مصرف انرژي وبازدهي وسايل برقي خانگي؛

• بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي؛
• كاهش هزينه ي انرژي مصرفي و كمك به اقتصاد خانواده ها؛ 

• كاهش آلودگي محيط زيست؛
• ارايه ي اطالعات ويژه درهر وسيله برقي.
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ماده و ساختمان آن
واحد كار اول
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:
1- ماده و ساختمان آن را تعريف كند. 

2- تفاوت اجسام  هادي، نيمه هادي، و عايق را توضيح دهد. 
3- نيروي محركه، جريان الكتريكي، و واحد هاي آن ها را تعريف كند. 

4- مقاومت الكتريكي، ولتاژ، توان الكتريكي و واحد هاي آن ها را تعريف كند. 
5- رابطه ي جريان، ولتاژ و مقاومت الكتريكي را توضيح دهد. 

6- رابطه ي توان الكتريكي، ولتاژو جريان الكتريكي را توضيح دهد. 
7- كار الكتريكي و واحد آن را تعريف كند. 



1111 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

پيش آزمون
واحد كار اول

1- كوچك ترين بخش هر ماده را .................... مي گويند.  
د) پروتون ج) الكترون  ب) مولكول  الف) اتم  

 
2- به اجسامي كه جريان برق را از خود عبور مي دهند ........................... مي گويند ؟ 

د) نارسانا ج)  رسانا   ب) نيمه رسانا  الف) عايق 

3- سيليسيم و طال به ترتيب جزو كدام گروه اند ؟ 
د) نيمه هادي- عايق  ج)   هادي- نيمه هادي   ب) نيمه  هادي- هادي  الف) عايق- هادي 

4- كدام گزينه واحد توان الكتريكي است؟
   W(د    V (ج           I   (ب    Ω الف) 

5- رابطه ي جريان، ولتاژ و مقاومت الكتريكي كدام گزينه است ؟ 
د)   R = V.I (ج  I =  R

V
ب)   V = R.I(الفIR

V
=



هنر درخانه12123

1-1 مقدمه
تمامي  در  كه  انرژي  شكل هاي  مهم ترين  از  يكي 
 جهان مورد استفاده قرار مي گيرد انرژي الكتريكي است. 
اگر به اطراف خود نگاه كنيد كاربرد انرژي الكتريكي را 

به خوبي درك خواهيد كرد (شكل 1-1) .

شكل 1-1

2-1ماده چيست؟
هر چيزي كه جرم دارد و فضا اشغال مي كند ماده 
جامد،  صورت  سه  به  مواد  طبيعت  در  مي شود.  ناميده 

مايع و گاز يافت مي شوند (شكل 1-2). 

شكل 1-2

3-1 مولكول
تشكيل  مولكول  نام  به  ريزي  ذرات  از  مواد  همه ي 
شده اند . به عبارت ديگر، كوچك ترين بخش هر ماده را 

مولكول مي گويند. 

4-1 اتم 
مولكول ها از ذرات ريزي به نام اتم تشكيل شده اند. 
اتم  را،  بخش هر مولكول  كوچك ترين  ديگر،  عبارت  به 

مي گويند. 
1-4-1  ساختمان اتم 

اتم ها از سه نوع ذره تشكيل شده اند: پروتون ها، نوترون ها 
و الكترون ها. 

و  قراردارند  اتم  هسته ي  در  نوترون ها  و  پروتون ها 
چرخش  حال  در  هسته  دور  به  مدارهايي  در  الكترون ها 
نوترون ها  مثبت،  الكتريكي  بار  داراي  پروتون ها  هستند. 
بدون بار و الكترون ها داراي بار الكتريكي منفي هستند واتم 

در حال عادي خنثي است.  
    

شكل 1-3

5-1رسانا-نارسانا-نيمه رسانا 
1-5-1 رسانا

به اجسامي كه به راحتي جريان برق را از خود عبور 
مي دهند  رساناگويند.مثل طال،نقره،مس و... 

2-5-1 نارسانا
به اجسامي كه جريان برق را از خود عبور نمي دهند، 
و...  كائوچو،  چوب،  پالستيك،  مثل  مي گويند،  نارسانا 
عايق بندي  به  است  الزم  الكتريسيته،  با  كار  هنگام 
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زيرا  باشيد،  داشته  توجه  ابزاركار  و  برقي  وسيله ي 
عايق بندي مطمئن، شما را در مقابل خطر برق گرفتگي 

مصون مي دارد. 
3-5-1  نيمه رسانا

نارسانا  و  رسانا  بين   آن ها  خصوصيات  كه  موادي  به 
در  الكتريكي  جريان  هدايت  ديگر،  به عبارت  مي گويند. 
آن ها، بيشتر از نارسانا هاوكم تراز رسانااست مثل سيليسيم 

و ژرمانيم و.... 

6-1 - جريان الكتريكي
محركه،  نيروي  تأثير  تحت  الكترون هاي  حركت  به 
جريان الكتريكي مي گويند و آن را با I نشان مي دهند. 

1-6-1  واحد جريان الكتريكي
واحد جريان الكتريكي آمپر است. 

7-1 مقاومت الكتريكي 
سيم  داخل  از  عبورجريان  مقابل  در  كه  عاملي  به 
مخالفت نشان مي دهد مقاومت الكتريكي مي گويند وآن 

را باR نشان مي دهند.
1-7-1 واحد مقاومت الكتريكي 

 (Ω) با  را  وآن  است  اهم  الكتريكي  مقاومت  واحد 
نشان مي دهند.

8-1 ولتاژ الكتريكي 
مدار  به  كه  محركه اي  نيروي  از  است  عبارت  ولتاژ 
وارد مي شود و باعث عبور جريان در مدار   مي شود و آن 

را با v نشان مي دهند.

1-8-1 واحد ولتاژ الكتريكي 
واحد ولتاژ الكتريكي ولت (V ) است.

9-1 رابطه ي ولتاژ ، جريان و مقاومت (قانون اهم)
اگر به دو سر مقاومت، اختالف پتانسيل برابر يك ولت 
بگذرد،دراين  ازآن  آمپر  يك  برابر  وجرياني  شود  اعمال 

حالت مقاومت مدار برابر يك اهم است.

V = I0R

مثال 1: اگر مقاومت بخاري برقي در مدار 110 اهم 
باشد و جرياني به شدت 2 آمپر از آن عبور كند، ولتاژ 

مدار چه قدر است؟ 
R=110 Ω     V = I × R
I = 2A             V= 2 × 110= 220 V     
V=?               V = 220 V    

مقاومت  جرياني را كه ولتاژ 220 ولت در  مثال 2: 
100 اهمي  جاري مي سازد، چه قدر است ؟ 

I=?

V= 220 V      V =R.I         

R=100 Ω
مثال 3: اگر به دو سر مقاومت در يك مدار ولتاژي 
مقاومت چه قدر  مقدار آن  شود،  اعمال  ولت  برابر 100 

باشد تا جريان عبوري 2 آمپر گردد ؟ 
V= 100V   

R = ?    

I = 2A       R=          = 50Ω

V 
 I     R

I = 220  
      

100 2A=

VR
I

=

VR
I

=

VI
R

=

100
    2
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10-1 توان الكتريكي
توان الكتريكي عبارت است از مقدار كار انجام شده 

بر واحد زمان و آن را با P نشان مي دهند.
 

1-10-1 واحد توان الكتريكي 
واحد توان الكتريكي وات (W) است. 

11-1 كار الكتريكي 
در  زمان  درواحد  شده  مصرف  الكتريكي  انرژي 
مدارهاي الكتريكي را كار الكتريكي مي گويند وآن را با 

W نشان مي دهند.

1-11-1  واحد كار الكتريكي 
واحد كار الكتريكي كيلو وات ساعت است.

W = كيلووات ساعت      ساعت × كيلووات
مثال:در خانه 2 المپ 200 وات در روز 10 ساعت 
روشن است. برق مصرفي در ماه، در صورتي كه بهاي هر 

كيلو وات ساعت برق 500 ريال باشد، چه قدراست ؟ 
وات                                         400=200×2
وات ساعت                            4000=10×400

برق مصرفي در يك روز كيلو وات ساعت
4000÷1000=  4                                       

بهاي برق مصرفي در يك روز
                                    ريال  2000=500×4

براي برق مصرفي در يك ماه  
                               ريال  60000=30×2000

2-11-1توليد الكتريسيته جاري
به  اتمشان  از  الكترون ها  شدن  آزاد  از  الكتريسيته 
آخر  مدار  الكترون هاي  كه  آن جايي  از  مي آيد.  وجود 
و  هسته اند  جاذبه ي  نيروي  از  الكترون ها  دورترين 
كم ترين  با  دارند،  را  انرژي  سطح  باالترين  هم چنين 
اتم  طرف  به  و  مي  شوند  آزاد  آساني  به  وارده  انرژي 
مجاور حركت مي كنند. اين انرژي وارده را ضربان انرژي 
الكتريكي مي گويند. در شكل 5-1 با يك آزمايش ساده 

با ضربان انرژي الكتريكي آشنا مي شويم.

3-11-1ضربان انرژي الكتريكي
مطابق شكل 5-1، اگر گلوله هايي را در يك لوله بدون 
به  ضربه اي  چكش  وسيله ي  به  و  بدهيم  قرار  اصطكاك 
ديگر  سر  از  گلوله  يك  واحد  آن  در  بزنيم  گلوله  اولين 

مقايسه ي هادي ها
نقره بهترين هادي است و پس از آن مس و طال 
رتبه ي دوم و سوم را دارند توضيح اين كه نقره در 
در  دارد،  بيش تري  اتم هاي  ماده،  معين  مقدار  يك 
نتيجه قدرت آزاد سازي الكترون هاي بيشتري دارد 

(شكل 1-4).

شكل 4- 1

بيشتر بدانيدكه
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لوله خارج مي شود. اين نشان مي دهد كه انتقال انرژي از 
يك الكترون به الكترون بعدي بالفاصله صورت مي گيرد. 
سرعت ضربان انرژي الكتريكي درحدود 300000 كيلومتر 

در ثانيه است.

                                                                    

12-1 توليدالكتريسته
در  جرياني  مي توانند  شد  گفته  كه  انرژي اي  منابع 
باتري  نيرو،  منابع  ترين  ايجاد كنند. معمول  يك سيم 
به  منزل  در  شما  كه  برقي  نيروي  هستند.  ژنراتور  و 
از  يكي  به  آن را  بايد  كه  ژنراتوري  توسط  مي بريد،  كار 

روش هاي زير تبديل كنند، توليد مي شود. 
سوخت  با  موتورديزل  وسيله ي  به  ژنراتور  حركت 
فرآورده هاي نفتي )شكل 1-6(.                                                              

                                                                   

شكل 6- 1

مثل  آبي  توربين هاي  وسيله ي  به  ژنراتور  حركت 

سدها. )شكل 1-7(

شكل 7- 1

حركت ژنراتور بوسيله ي توربين هاي بادي. )شكل 
)1-8

شكل 8- 1

اين  در  بخار.  توربين  وسيله ي  به  ژنراتور  حركت   -
زغال سنگ،  مثل  فسيلي  از سوخت  بخار  توليد  روش 
اتمي  سوخت  وسيله ي  به  حرارت  ايجاد  يا  گاز  نفت، 

حاصل مي شود. )شكل 1-9(

شكل 1-9

شكل 5- 1
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چكيده

- هر چيزى كه وزن داشته باشد و فضا اشغال كند، ماده است و مى تواند به حالت هاى جامد، مايع 
يا گاز وجود داشته باشد.

- كوچك ترين بخش هر ماده را مولكول گويند.
- كوچك ترين بخش هر مولكول را اتم مى گويند.هر اتم از سه نوع ذره ي الكترون، پروتون و نوترون 

تشكيل شده است.
- الكترون ها داراى بار منفى، پروتون ها بار مثبت ونوترون ها خنثي هستند.

- اجسام به سه دسته تقسيم مى شوند: رسانا، نارسانا و نيمه رسانا.
- انرژى اي كه موجب به حركت درآوردن الكترون ها در مدار مى شود، نيروى محركه نام دارد.

- به حركت الكترون ها تحت تأثير نيروى محركه، جريان الكتريكى گويند. واحد جريان الكتريكى 
آمپر است.

- مقاومت الكتريكى عاملى است كه در مقابل عبور جريان از داخل سيم مخالفت مى كند. واحد 
مقاومت الكتريكى اهم است.

- ولتاژ الكتريكى عبارت است از فشار الكتريكى بين قطب مثبت و منفى.
V = I. R     :رابطه ي بين ولتاژ،جريان و مقاومت برابر است با -

- توان الكتريكى مقدار كار انجام شده در واحد زمان است.
 P = V. I      :رابطه ي بين توان الكتريكى، ولتاژ و جريان برابر است با -
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آزمون پاياني
نظري واحد كار اول

1- در طبيعت ماده به چه صورت هايي وجود دارد ؟ 

2- ماده چيست؟ 

3- ساختمان اتم را توضيح دهيد. 

4- چرا نقره از مس و طال  رسانا تر است ؟ 

5- رابطه ي جريان، ولتاژ و مقاومت را بگوييد. 

6- تفاوت اجسام رسانا، نارسانا و نيمه رسانارا توضيح دهيد. 

7- كار الكتريكي را تعريف كنيد. 

8- اگر در خانه اي يك كولر 600 واتي، دو المپ 200 واتي و سماور برقي 1000 واتي هر روز به مدت 
8 ساعت كار كند، ميزان برق مصرفي در يك ماه، در صورتي كه بهاي هر كيلو وات ساعت برق 50 ريال 

باشد، چه قدر است؟ 
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آشنايي با ابزار و طرز استفاده ي صحيح از آن

واحد كار دوم
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:
1-ابزارهاي الكتريكي مختلف رانام ببرد و هر كدام را توضيح دهد.

2-نحوه ي تهيه ي يك سيم سيار در منزل را توضيح دهد.
3-انواع پريز ( برق ، تلفن ، آنتن) رانام ببرد.

پيش آزمون
واحد كاردوم

1- از فاز متر به چه منظوري استفاده مي شود ؟

2- براي حذف روكش سيم، بدون آسيب رساندن به آن، از چه ابزاري استفاده مي شود ؟ 

3- براي اين كه بتوانيم سيم را خم كنيم و به صورت دايره يا نيم دايره در بياوريم از چه ابزاري استفاده 
مي شود ؟

4- با آچار فرانسه مي توان --------------- را باز كرد.
د) مهره هاي مخصوص ج) مهره هاي مختلف  ب) مهره هاي بزرگ  الف) مهره هاي كوچك 

5- به نظر شما، نحوه ي چيدمان ميزهاي كارگاه لوازم خانگي به چه صورت است ؟
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توجه!

1- ايمني و دقت در كار 
2- شناخت دقيق ابزار 

3- استفاده ي درست از ابزار
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1-2 مقدمه
براي انجام هركارى به ابزار مربوط به همان كار نياز 
است هرچه ابزار به حد استاندارد نزديك تر باشد، انجام آن 
كار، دقيق تروسريع تر خواهد بود.از ابزار فرسوده استفاده 

نكنيد زيرا فاقد ايمنى كامل است.
در اين واحد كار به صورت خالصه با تعدادى از ابزار و 

موارد استفاده ي صحيح از آن ها آشنا مى شويم.

2–2 آچار پيچ گوشتي
از اين ابزار براي باز و بسته كردن پيچ هايي كه سر آن ها 

شكاف دارد، استفاده مي شود.
به  مخصوص  گوشتي  پيچ  آچار  از  پيچ  نوع  هر  براي 

همان پيچ استفاده كنيد.
آچار پيچ گوشتي انواعي شامل پيچ گوشتي چهارسو، 
دو سو، مربع و... دارد. (شكل 1-2)نمونه اي از آن ها را نشان 

مي دهد.

شكل 2-1

3–2 فازمتر
به كمك اين ابزار مي توان سيم فاز را از سيم نول تشخيص 
داد. هر گاه نوك فاز متر را در داخل يكي ازسوراخ هاي پريز 
يا سرسيمي  بگذاريم و انگشت دست را روي پيچ انتهايي 
دسته ي آن قرار دهيم، اگر المپ آن روشن شد، آن سيم 

فاز است در غير اين صورت، سيم نول است.

شكل 2-2 نمونه اي از فازمتر و ساختمان داخلي آن را 
نشان مي دهد.

شكل 2-2

4-2 انبردست 
اين ابزاربراي نگه داشتن قطعه ي كار و تاباندن سيم هاي 
مي سازد  خاطرنشان  مي رود.  كار  به  يكديگر  به  مفتولي 
براي كارهاي الكتريكي حتماً از انبردست با دسته ي-عايق  
استاندارد استفاده كنيد.شكل 3-2نمونه اي-ازانبردست را 

نشان مي دهد.

شكل 2-3

  هادى
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5–2 َدم باريك 
ازاين وسيله براي گرفتن اجسام كوچك، بيرون آوردن 
بيرون- سرسيم هاو  شكاف ها،گرفتن  ازداخل  ريز  قطعات 

آوردن آن ها از داخل  شيارهاي تنگ  استفاده مي شود. 
هم چنين به كمك  اين  ابزار  سيم  را  خم  مي كنند و به 
شكل دايره يانيم دايره (سؤالي)درمي آورندتا بتوانند زيرپيچ 

بگذارند. شكل 2-4

شكل 2-4

6–2 سيم لخت كن
روكش سيم بي آن كه  كردن  خارج  براي  ابزار  از اين 

سيم را زخمي كند، استفاده مي شود. شكل 2-5

شكل 2-5

7–2 سيم چين
دل خواه  اندازه هاي  در  سيم  بريدن  براي  ابزار  ازاين 

استفاده مي شود. شكل 2-6

شكل 2-6

8–2 آچار فرانسه
براي باز كردن پيچ هاي مختلف از آچار فرانسه استفاده 
مي شود. اندازه ي دهانه ي اين آچار را مي توان به وسيله ي 

پيچي كه روي آچار قرار دارد، كم يا زياد كرد. شكل 2-7

شكل 2-7

9–2 آچار لوله گير
از اين ابزار براي گرفتن انواع لوله و بستن لوازم لوله كشي 
استفاده مي شود. به وسيله ي پيچ و مهره اي كه روي فِك 
براي  را  آن  دهانه ي  مي توان  شده،  ساخته  آن  متحرك 

كارهاي مختلف تنظيم كرد.  شكل 2-8

         

 شكل 2-8

توجه!

پس از اتمام كار ابزار را به آرامي در جاي خود 
قرار دهيد.
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10–2 طرز ساخت يك سيم سيار ساده 
لوازم مورد نياز

غيرقابل  شاخه  دو  با  رشته  دو  رابط  سيم   –1
1 عدد تعويض 

1 عدد 2– پريز سيار 
1 عدد                   3– سيم چين 

1 عدد 4– فاز متر 
مطابق شكل 9-2 پس از روكش برداري، سر سيم هاي 

رابط را با يك سيم چين به اندازه ي موردنياز كوتاه كنيد. 

شكل 2-9

سپس مطابق شكل 10-2، با يك پيچ گوشتي مناسب 
پيچ دو سوي پريز را باز كنيد تا پريز از هم جدا شود.

مطابق شكل 11-2، با باز شدن پيچ، پريز از وسط به دو 
نيم مي شود كه در اين حالت ترمينال ها و بست رفع كشش 

به خوبي قابل ديدن است.

مطابق شكل 12-2 ، سرسيم هاي رابط را از زير بست رفع 
كشش عبور دهيد تا جايي كه روكش اصلي سيم رابط زير 

بست رفع كشش قرار گيرد. 

شكل 2-12

مطابق شكل 13-2 پس از قرار گرفتن روكش اصلي سيم 
رابط در زير بست رفع كشش، پيچ هاي آن را محكم كنيد.

سپس مطابق شكل 14-2، سرسيم هاي رابط را كه قبًال 
قلع اندود شده است ، در زير پيچ هاي ترمينال پريز قراردهيد. 
پس از قرار گرفتن سر سيم ها درزير پيچ هاي ترمينال، آن ها 

را با يك پيچ گوشتي مناسب محكم كنيد.

فعاليت عملي

شكل 2-10

شكل 2-11

شكل 2-13
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مطابق شكل 15-2، دقت كنيد كه سر سيم هاي رابط 
قدري بلندتر در نظر گرفته شوند. دراين شكل به خوبي در 
اين شكل، به خوبي اندازه ي روكش كابلي كه در زير بست 

رفع كشش قرار گرفته ديده مي شود.

مطابق شكل 16-2 دو طرف پريز را روي هم قرار دهيد.

و با بستن پيچ آن، كار ساخت سيم سيار را تمام كنيد. 
نظير شكل 2-17

11–2پريز ها (برق،تلفن،آنتن)
به  كنيم  استفاده  الكتريكي  انرژي  از  اگربخواهيم 
وسيله اي به نام پريز نياز داريم تا اين انرژي الكتريكي را 
به لوازم خانگي برقي برسانيم. پريزها به صورت رو كار و 
توكار هستند و درانواع  تك فاز و سه فاز ساخته مي شوند. 

شكل 18-2 چند نوع پريز را نشان مي دهند.

12–2 كليد
كليد  از  الكتريكي  جريان  كردن  وصل  و  قطع  براي 
انواع  كاربردشان،  به  توجه  با  مي كنيم.كليد ها،  استفاده 
پل،  دو  كليد  پل،  تك  كليد  مانند  دارند.  مختلفي 

كليدكولر آبي و كليدهاي كنترلي جديد.
شكل19-2 چند نوع كليد را نشان مي دهد.

     

شكل 2-14

   كليد يك پُل   كليد دوپُل  كليد كولر آبي 

شكل2-18

شكل2-19

شكل 2-16

شكل 2-17

شكل 2-15

توجه!

سعي كنيد هنگام روپوش برداري از روي سيم هاي 
افشان حتي يك رشته سيم هاي آن قطع نشود.
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- مولتي متر ديجيتالي 
با پيشرفت الكترونيك و قرار دادن نمايشگر هفت 
قطعه اي امروزه(به جاي محرك عقربه ي مولتي متر 
و پايين آمدن قيمت، سادگي قرائت داشتن حجم 
كم، دقت و سرعت باال) از مولتي مترهاي ديجيتالي 
مولتي متر  نوع  دو  اين  مي شود.  استفاده  بيشتر 
شكل  ديگرند.  يك  مشابه   قسمت ها  از  بعضي  در 

2-21

شكل 2-21

- وسايل اندازه گيري 
مولتي متر يا آوامتر

دستگاهي كه بتواند چند كميت مختلف را اندازه 
بگيرد مولتي متر ناميده مي شود. 

قرار  استفاده  مورد  زير  نوع  دو  در  مولتي متر 
مي گيرد:

1- عقربه اي
2- ديجيتالي 

- مولتي متر عقربه اي 
با اين دستگاه مي توان آمپر، ولت و اهم را اندازه 
گرفت. در شرايط بي برقي مدار، از سيستم اهم متر 
آن (عيب يابي) برا ي پيدا كردن اتصال كوتاه و قطع 

مدار، استفاده مي شود. مطابق شكل 2-20

بيشتر بدانيد 2

شكل 2-20
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13-2–آشنايي باطرح ميز كارگاه لوازم خانگي 
و چيدمان آن 

گروه  يك  براي  خانگي  لوازم  كارگاه  ميز  ابعاد  و  اندازه 
ساخته مي شود. 

بهتر است برا ي گروه هاي سه نفره طول ميز 160 سانتي 
متر و براي گروه هاي دو نفره طول ميز 120سانتي متر انتخاب 
شود تعداد ميزهاي ساخته شده را، بستگي به تعداد هنرجويان 
و اندازه كارگاه مطابق شكل  24-2 و شكل 25-2 به شكل 
U، چيدمان كنيد در اين حالت ميز هنر آموز يا استاد كالس 
را دردهانه U  و صندلي هنرجويان را در اطراف U قرار دهيد 
به گونه اي كه هنرجويان و استاد به صورت مستقيم در ديد 

يكديگر قرار گيرند.

شكل 2-22

شكل 2-23

شكل 24-2 صفحه كنترل و لوازم حفاظتي ميز هنرجويان 
را نشان مي دهد. براي ساخت پانل از لوازم موجود درهنرستان 
مي توان استفاده كرد. در ضمن اين ميزها را مي توان در كارگاه 

گل سازي و آشپزي مورد استفاده قرار داد.

شكل 2-24

كنترل قطع و وصل برق ميز كار هنرجويان از پانل ميز 
استاد مطابق شكل 25-2 صورت مي گيرد.

شكل 2-25

- حفاظت و ايمني در برق 
- آثار برق گرفتگي در بدن انسان 

برق گرفتگي به دو عامل زير بستگي دارد.
الف) جريان عبوري از بدن

ب) اختالف پتانسيل براي برقراري جريان 
چون مقاومت بدن اشخاص با يكديگر فرق دارد، شدت 

برق گرفتگي در افراد متفاوت است. 
تأثير جريان هاي مختلف در بدن انسان:

قابل   – دست ها  بي حسي   ← ميلي آمپر  جريان 10   -1
تحمل.

بي حسي شديد و انقباض  2- جريان 20 ميلي آمپر ← 
عضالت – تنگي نفس.

3- جريان 50 ميلي آمپر ← خطرناك – بندآمدن تنفس و 

آمپرمترالمپ خبر

قسمت المپ
فيوز

ولتمتر

f1 كليد

پريز110پريز220

فيوزهاي مينياتوري

شكل 2-24



هنر درخانه28283

لرزش قلب.
4- جريان 100 ميلي آمپر ← خطر جاني – ايست قلبي

- ولتاژ خطر 
اگر مقاومت بدن انسان را حداقل 1300 اهم در نظر 
بگيريم، ولتاژي كه مي تواند جريان 50 ميلي آمپر را از بدن ما 

V = I. R عبور دهد برابر است با                      
 = V = 1300  ×  0/50   ولت
 براي جلوگيري از برق گرفتگي بايد نكات ايمني زير را رعايت
:كنيد

زير پاي خود ورق الستيكي( نارسانا ) قرار دهيد.

كفش هايي باكف الستيكي بپوشيد.
كال تمام بدن خود را در برابر برق عايق كنيد.

14-2 سؤالي كردن سرسيم 
براي اتصال بهتر سيم هاي مفتولي ابتدا به اندازه ي 8 
ميلي متر روپوش سرسيم را برداريد سر آن را به شكل عالمت 
سؤال درآورده مطابق 26-2 سپس جهت عالمت سؤال را هم 
جهت با گردش پيچ  ( راست گرد يا چپ گرد ) مطابق شكل 
26-2 زير پيچ قرار دهيد تا در هنگام چرخش پيچ اتصال 

سيم توسط پيچ محكم گردد.

65 ولت
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شكل 2-26
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چكيده

- براى باز كردن و بستن پيچ هايى كه سر آن ها شكاف دارد، از پيچ گوشتى دو سو استفاده مى شود.
- براى تشخيص سيم فاز از نول، از فاز متر استفاده مى شود.

- براى گرفتن اجسام و بيرون آوردن قطعات ريز از داخل شيارها، از دم باريك استفاده مى شود.
- براى روپوش بردارى از سيم هاى برق، از سيم لخت كن استفاده مى شود.

- بر طبق متن يك سيم سيار به راحتى قابل ساختن است.
- براي اتصال بهتر سيم هاي مفتولي به لوازم برقي سرسيم را به شكل عالمت سؤال در آوريد. 
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آزمون پاياني نظري 
واحدكار دوم

1- براي باز و بسته كردن پيچ هايي كه سر آن شكاف دارد از ----------- استفاده مي كنند.
د) دم باريك الف) فازمتر            ب) انبردست            ج) آچارپيچ گوشتي 

 
2- براي تشخيص سيم فاز از سيم نول از چه ابزاري استفاده مي شود؟ 

د) دم باريك ج) آچارپيچ گوشتي  الف) فازمتر           ب) انبردست        
 

ــتفاده  ــه يكديگر از چه ابزاري اس ــيم هاي مفتولي ب ــه ي كار و تاباندن س ــتن قطع ــراي نگه داش 3- ب
مي شود؟

د) دم باريك الف) فازمتر           ب) انبردست            ج) آچارپيچ گوشتي  
  

4- براي گرفتن اجسام كوچك، بيرون آوردن قطعات ريز از داخل شكاف ها، گرفتن سر سيم ها از چه 
ابزاري استفاده مي شود ؟

د) دم باريك  الف) فازمتر           ب) انبردست            ج) آچارپيچ گوشتي 

5- براي حذف روكش سيم بدون آن كه سيم زخمي  شود از چه ابزاري استفاده مي شود ؟
د) دم باريك ج) انبردست          الف) سيم چين         ب) سيم لخت كن 

6- براي باز و بسته كردن پيچ هاي مختلف از ---------- استفاده مي شود.
د)دم باريك الف)انبردست           ب) آچارلوله گير            ج) آچار فرانسه          
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آزمون پاياني عملي
 واحد كاردوم

- هنرجويان زير نظر مربي كارگاه وبا رعايت نكات ايمني مراحل زير را انجام دهند:
الف) مطابق شكل 29-2 ازسمت چپ به راست، مراحل اجراي سؤالي كردن سيم نشان داده شده 
است. هر گروه با سيم مفتولي شماره ي 1/5، چهار عدد سيم 15 سانتي متري را به صورت سؤالي در 

بياورند.
ابزار و لوازم مورد نياز:1) سيم مفتولي شماره ي 1/5، هر گروه 60 سانتي متر، 2) سيم چين 3) سيم 

لخت كن 4) دم گرد 5) دم باريك

شكل 2-27

توجـه:در موقع قطع سرسـيم هاي مفتولي مسـي 
دقت كنيد دسـت خود را طوري نگه داريد كه سرسيم 
قطـع شـده به طـرف صـورت شـما و يا هنـر جويان  

ديگرپرتاب نشود

توجه !
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فيوز، كليد حفاظت از جان، كنتور

واحد كار سوم
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:
1- انواع فيوزرا نام ببرد.

2- طريقه ي صحيح قرار گرفتن فيوز را در مدار شرح دهد.
3- طرز كار فيوز و جعبه ي فيوز مينياتوري را شرح دهد.

4- كاربرد سيم اتصال زمين را توضيح دهد.
5- اصول كار و اهميت كليد هاي حفاظت جان (FI) را بيان كند.

6- انواع كنتور را نام ببرد.

پيش آزمون
واحد كار سوم

1- فيوزها در مدار به چه منظوري به كار مي روند؟

2- به نظر شما فيوزها به چند صورت عمل مي كنند؟

3- نحوه ي قرارگرفتن صحيح فيوز راداخل مدار بگوييد.

4- سيم اتصال زمين به چه منظوري به كار مي رود؟

5- انواع كنتور رانام ببريد و بگوييد هر كدام ميزان مصرف راچگونه به ما نشان مي دهند.
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عبور جريان برق از بدن انسان خطرناك است. اغلب يكي از سيم هاي  1– بايد توجه داشت كه اصوالً 
برق را در مركز توليد برق به زمين وصل مي كنند كه سيم نول ناميده مي شود. سيم ديگر فاز نام دارد و 
دست زدن به آن خطرناك است. براي جلوگيري از خطر معموالً سيم فاز را به كليد وصل  مي كنند. با اين 

روش به هنگام پيش آمدن خطر به سهولت مي توان جريان برق راقطع كرد.
2- براي اتصال وسايل الكتريكي به برق بايد از دو شاخه استفاده كرد.

يا  ياتخته  پالستيكي  ورقه ي  يك  خود  پاي  زير  حتي االمكان  الكتريكي  باوسايل  كاركردن  درموقع   -3
مقواي ضخيم و خشك قرار دهيد.

4- هرگز با دست مرطوب كليد ها، پريزها و سيم هاي برق را لمس نكنيد.
5- هنگام تعويض المپ ،كليد يا پريز، كليد اصلي انشعاب را از روي تخته كنتور قطع كنيد.

6– هنگام كوبيدن ميخ به ديوار، توجه نماييد كه روي سيم هاي برق كوبيده نشود.
7– هنگام اتصال دو شاخه به پريز برق مواظب باشيد انگشتان شما فلز دو شاخه را لمس نكند.

8– اگر كسي رابرق گرفت به او دست نزنيد و به وسيله ابزارهاي نارسانا يا چوب خشك سيم هاي حامل 
جريان برق را از او جدا كنيد و در صورت امكان قبل از هر كاري فوراً جريان برق را قطع كنيد.

9– به هنگام كار با وسايل الكتريكي، حواس خود را بر روي كار متمركز كنيد.
را  سيم  و  نكنيد  استفاده  عايق  چسب  نوار  از  هرگز  زخمي،  ياكابل  دار  روكش  سيم  ترميم  براي   -10

تعويض كنيد.
11- به ميزان ولتاژ قابل تحمل توسط عايق بندي كه بر حسب ولت روي دسته ي عايق ابزار برقي نوشته 

شده توجه كنيد.
12– درموقع قطع سر سيم هاي مفتولي مسي دقت كنيد دست خود راطوري نگه داريد كه سرسيم قطع 

شده به طرف صورت شما يا هنرجويان ديگر پرتاب نشود.
13- سعي كنيد هنگام روپوش برداري از روي سيم هاي افشان حتي يك رشته از سيم هاي آن قطع 

نشود.
14- پس از اتمام كار ابزار را به آرا مي  در جاي خودش قرار دهيد.

نكات ايمني
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1-3 مقدمه
مدار به طور  حفاظتي هستند كه در  وسايل  فيوزها 
سري قرار مي گيرند و مصرف كننده را در مقابل خطرات 
ناشي از اتصال كوتاه يا اضافه بار محافظت مي كنند. اگر 
فيوز به موقع قطع نشود خسارات زيادي به مدار مي زند و 

گاهي منجر به آتش سوزي مي شود. 

2-3 انواع فيوزها
شكل  مطابق  فشنگي  يا  شونده  ذوب  فيوزهاي   -1

3-1

شكل 3-1

2- فيوزهاي خودكار(مينياتوري) مطابق شكل 3-2

شكل3-2

1-2–3– فيوزهاي ذوب شونده يا فشنگي
اگر جرياني بيش از جريان مجازفيوزازمدارعبوركندسيم 
داخل فيوز ذوب مي شود و مدار را قطع مي كندو فشنگ 

آن بايد تعويض شود.

2–2–3  فيوزهاي خودكار (مينياتوري) 
در اين فيوزها دو عامل گرما و مغناطيس وجود دارد. 
هرگاه بار زياد يا افزايش تدريجي جريان در مدار به وجود 
آيد، عامل گرمايي داخل فيوز، ضمن عمل كردن، مدار 
راقطع مي كند و اگر اتصال كوتاه يا جريان زياد در مدار 
ايجاد شود عامل مغناطيسي داخل فيوز، فرمان قطع مدار 
را صادر مي كند و فيوز قطع مي شود.براي وصل مجدد فيوز 

پس از رفع عيب مدار اهرم آن را به طرف باال بزنيد.

3–2–3  نكات ايمني فيوزها
استفاده  استاندارد  ازكليد هاي  حتماً  كنيد  دقت   -1

كنيد.
2- براي مصرف كننده هاي مختلف ازفيوزهاي مناسب 

استفاده كنيد.
3– در موقع تعويض فيوز، حتماً اصول ايمني را رعايت 

كنيد.
از دستكش نارسانا  براي باز كردن فيوزها حتماً   –4

برق استفاده كنيد.
تعويضي  فيوزهاي  فني  مشخصات  كنيد  دقت   –5

حتماً با فيوز اصلي يك سان باشد.
6– حتي براي يك لحظه به جاي فيوز سوخته، از پيچ 

گوشتي براي برق داركردن مدار استفاده نكنيد.
7– قبل از تعويض فيوز سوخته حتماً علت سوختن 

آن را جويا شويد و مدار را رفع عيب كنيد.

4-2-3  جعبه فيوز مينياتوري 
جعبه فيوز مينياتوري جعبه اي است با تعدادي فيوز 
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لوازم  كليه ي  از  حفاظت  فيوزها  كار  آن.  در  شده  نصب 
در آشپزخانه ها  برقي خانگي است كه در منازل معموالً 
اين  از  آپارتمان  قسمت هاي  تمام  برق  و  مي شود  نصب 
انواع  مصرف،  موارد  به  توجه  با  و  مي شود  تأمين  جعبه 

مختلفي دارد.
فيوز  جعبه ي  از  نمونه هايي   3-4 و   3-3 شكل هاي 

مينياتوري مورد استفاده در آپارتمان ها رانشان مي دهد.

شكل 3-3

شكل 3-4

در  فيوز  صحيح  قرارگرفتن  نحوه ي    3-2-5
مدار الكتريكي

درمدارهاي جريان متناوب حتماً فيوز را درمسيرسيم 
اثر  در  فيوز  شدن  قطع  با  حالت  دراين  قراردهيد.  فاز 
پتانسيل  اتصال بدنه يااتصال كوتاه، فاز قطع مي شود و 
شد.  خواهد  صفر  زمين  به  نسبت  كننده  دوسرمصرف 
بنابراين خطري وجود نخواهد داشت و ايمني رعايت شده 

است.
و  دهيم  قرار  نول  سيم  درمسير  را  اگرفيوز  حال 

دراثرحادثه فيوز قطع شود، فاز ورودي به مصرف كننده 
قطع نمي شود و دو سر مصرف كننده پتانسيلي برابر منبع 
انرژي نسبت به زمين خواهدداشت كه در اين حالت ايمني 
رعايت نشده است و خطر جدي مصرف كننده راتهديد 
مي كند. شكل 5-3 ، نحوه ي اتصال صحيح و غلط فيوز را 

در مدار الكتريكي بخاري برقي ديواري نشان مي دهد.

3–3  حفاظت توسط اتصال زمين (سيم اِرت)
يكي از موارد بسيار مهمي كه در تامين سيستم هاي 
كار  به  الكتريكي  دستگاه هاي  و  اشخاص  حفاظتي 
اتصال  است.  ارت)  سيم  زمين(  سيم  از  مي رود،استفاده 
زمين از خطرات برق گرفتگي ساكنين منازل جلوگيري 

مي كند. 
در  صاعقه  مقابل  در  حفاظت  سيستم  معموالً 
زمين  اتصال  طريق  از  بزرگ  مسكوني  ساختمان هاي 

امكان پذير است.
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شكل 3-6

شكل 3-5
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- چگونگي اتصال زمين دستگاه هاي برقي:
به طور كلي اتصال (زمين) حفاظتي عبارت است از 
اتصال قسمت هاي فلزي دستگاه هاي الكتريكي توسط 
سيم به زمين كه ارتباطي به شبكه ي تغذيه ي برق آن 
دستگاه ها ندارند. (مطابق شكل 6–3). در ضمن اتصال 
نيز  اجباري  موارد  جزو  باال  به  ولتاژ هاي 110  براي 
محسوب مي شود. به همين جهت سيم كشي وسايل 
يك فاز، سه سيمه رنگ سيم اتصال زمين را در كابل ها 

با خطوط رنگي زرد و سبز نشان مي دهند.
بدنه ي دستگاه هاي الكتريكي رامي توان به سيم 

چاه-ارت، و يا به اسكلت فلزي ساختمان وصل كرد. 

شكل 3-7

– احداث چاه اتصال زمين
نوع  بايد  ابتدا  آن  عمق  تعيين  و  چاه  حفر  براي 
زمين و مقاومت مخصوص آن مشخص شود، سپس 

نوع عامل اتصال زمين را انتخاب كنيد.
مسي،  صفحه ي  صورت  به  مي توانند  عامل ها 
شبكه ي مسي،  ميله، لوله، ناوداني يا نبشي باشند كه 

آن ها را قلع اندود مي كنند.بيشتر بدانيد
پس از دفن عامل اتصال زميني براي پر كردن چاه 
بايد همراه خاك، درصدي پودر كربن، براده ي مس يا 

فلزاتي كه زنگ نمي زنند با نمك اضافه كنيد.
اين كار باعث كاهش مقاومت مخصوص چاه ارت 
مي شود. پس از اتمام كار و خارج شدن سيم رابط از 
ترمينال  به  برق  تابلوي  در  را  زمين،آن  اتصال  عامل 
مخصوص اتصال دهيد و از آن جا آن را  توسط سيم 

اتصال بدنه به كليه ي مصرف كننده ها وصل كنيد.
براي اطمينان خاطر، هر چند ماه يك بار الزم است 
مقاومت چاه ارت بوسيله ي متخصص اندازه گيري شود، 

به طوري كه مقدار آن هميشه زير 10 اهم باشد.

(FI يا RCD) 4-3 كليد حفاظت جان
كليد حفاظت جان از طريق مقايسه ي جريان هايي كه 
از فاز و نول عبور مي كنند، جريان عبوري يا نشتي به زمين 
را مشخص مي كند. اين وسيله به اندازه اي حساس است كه 
مي تواند جريان هاي نشتي كوچك را(كه باعث عملكرد فيوز 
نمي شوند ولي زمينه ي آتش سوزي يا برق گرفتگي را فراهم 
مي كنند)  بيابد. چنين جرياني باعث قطع شدن اين كليد و 
در نتيجه جدا شدن منبع تغذيه خواهد شد. مطابق شكل 

8-3و3-9 

شكل 3-8



هنر درخانه40403

شكل 3-9

5-3 كنتورها
الف) كنتور برق 

انرژي  مصرف  ميزان  كه  است  دستگاهي  برق  كنتور 
الكتريكي را بر حسب كيلو وات ساعت نشان مي دهد.

ساخته  فاز  سه  و  فاز  تك  صورت  به  برق  كنتورهاي 
مي شوند. كنتوري كه در منازل نصب  مي شود تك فاز است 
كه براي سهولت قرائت آن توسط مأمورين سازمان برق، 
معموالً آن را در نزديكي در ورودي ساختمان نصب مي كنند. 

(شكل 3-10)

شكل 10- 3

ب) كنتور آب 
كنتور آب دستگاهي است كه ميزان مصرف آب رابرحسب 

مترمكعب نشان مي دهد. شكل 3-11

شكل 11- 3

ج) كنتور گاز
كنتورگازدستگاهي  است كه ميزان مصرف گازرا بر حسب 

مترمعكب نشان مي دهد. (شكل 3-12)

شكل 12- 3
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چكيده

- فيوز ها به دو صورت وجود دارند: 1- فيوز هاى ذوب شونده،فشنگي 2- فيوز هاى خودكار،مينياتوري

- جعبه فيوز مينياتورى بيش تر براى تقسيم برق در آپارتمان ها به كار برده مى شود.

- فيوز را در مسير جريان فاز قرار مى دهيم.

- كليد حفاظت جان (FI) مى تواند جريان هاى نشتى كوچك را، كه باعث عملكرد فيوز نمى شود ولى 

براى شروع يك برق گرفتگى كافى است، شناسايى كند.

- كنتور برق ميزان مصرفي انرژى الكتريكى را بر حسب كيلو وات ساعت نشان مى دهد.

- كنتور آب ميزان مصرفى آب را بر حسب متر مكعب نشان مى دهد.

- كنتور گاز ميزان مصرفى گاز را بر حسب متر مكعب نشان مى دهد.

براي استفاده از سيم سيار حتمًا تمام سيم را از 
دور قرقره باز كنيد.

توجه !
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آزمون پاياني نظري 
واحد كار سوم

1- فيوزها به چند صورت عمل مي كنند ؟
د) يك صورت ج) دوصورت                 الف) چهارصورت           ب) سه صورت               

2- دركدام نوع فيوز دو عامل گرما و مغناطيس هر دو وجود دارد ؟
الف) فيوزهاي ذوب شونده،يا فشنگي              ب) فيوزهاي خودكار (مينياتوري)

ج) هردو                                                د) هيچ كدام
3- حتي برا ي يك لحظه بجاي فيوز سوخته ----------- از پيچ گوشتي براي برقرار كردن جريان 

برق در مدار استفاده كرد.
الف) مي توان            ب) بايد                     ج) مي شود           د) نمي توان
 4- در مدارهاي جريان متناوب حتماً فيوز را در مسير سيم ----------- قرار دهيد.

د) نول و اتصال زمين  الف) فاز            ب) نول                     ج) اتصال زمين             
5- اتصال قسمت هاي فلزي دستگاه هاي الكتريكي توسط سيم به زمين را، كه ارتباطي به شبكه ي 

تغذيه ي برق آن دستگاه ها ندارد، --------------- گويند.
د) اتصال زمين ب) سيم نول           ج) سيم فاز و نول  الف) سيم فاز            

6- اتصال زمين دستگاه هاي برقي از چه ولتاژ هايي به باال اجباري است ؟
ج) 110 به باال           د) 220 به باال ب) 100 به باال              الف) 60 به باال 

7- مقاومت چاه ارت چه ميزان بايد باشد ؟
الف) زير 100 اهم   ب) زير 10 اهم             ج) زير 110 اهم           د) زير 220 اهم 

8- كنتور آب مقدار آب مصرفي را بر حسب --------- و كنتور برق مقدار برق مصرفي را بر حسب 
------- نشان مي دهد.

الف) مترمكعب - كيلو وات ساعت                              ب) كيلو وات ساعت – مترمكعب
ج) كيلو وات ساعت – كيلو وات ساعت     د) مترمكعب – متر مكعب
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آزمون پاياني عملي 
واحد کار سوم

- هنرجويان ابزار و لوازم مورد نياز را از انبار تحويل بگيرند و زير نظر مربي كارگاه، با رعايت نكات ايمني 
و دستورالعمل9-2، يك سيم سيار مطابق شكل 13-3 بسازند. از آن در كارگاه هاي مختلف استفاده كنيد.

ابزار و لوازم مورد نياز:
سيم چين، سيم لخت كن، پيچ گوشتي مناسب، پريز روكار، دو شاخه ي استاندارد،سيم دورشته،قرقره ي 

خالي

شكل 3-13



نحوه ي بستن مدار تك پل و آشنايي با انواع المپ ها

واحد كار چهارم



4545 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

هدف  هاي  رفتاري

انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:
1- اصول بستن مدارات كليد تك پل را بيان كند و يك مدار كليد تك پل را ببندد. 

2- انواع المپ ها را نام ببرد و هر يك را توضيح دهد.
3- نحوه ي تعويض و عيب يابي پريز برق را توضيح دهد.
4- نحوه ي تعويض و عيب يابي دوشاخه را توضيح دهد.

پيش آزمون
واحد كار چهارم

1- كليد تك پل معموالً به چه منظوري به كار مي رود ؟

2- انواع المپ ها را نام ببريد.

3- چند نوع گازدر المپ رشته اي وجود دارد ؟

4- به نظر شما نحوه ي تعويض پريز برق به چه صورت است؟
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1-4 مقدمه
دراين واحد كار، با اصول بستن مدار كليد تك پل و 
كاربرد آن در مدارهاي الكتريكي آشنا مي شويد. المپ 
رشته اي بايد از يك محل با يك كليد تك پل قطع و 
وصل شود. كليد را در مسير فاز قرار دهيد. در بعضي از 
مدارها از كليدهايي استفاده مي شود كه مدار فاز ونول 
را با هم قطع مي كند. اين كليد ها داراي دو پل هستند 
كه با يك اتصال مكانيكي اين دو پل با هم قطع و وصل 
مي شوند. از اين نوع كليد ها براي قطع و وصل پمپ آب 
استفاده مي شود. ازمدار باكليد تك پل براي قطع و وصل 
خواب،  اتاق  المپ  روشنايي  خانگي،  الكتريكي  وسايل 

حمام، آشپزخانه ونظاير آن ها مي توان استفاده كرد.
 

2-4 مدارهاي كليد تك پل
ارت. سيم  بدون  پل  زيرمداركليدتك  شكل هاي   

تك پل  كليد  مدار  و  ارت،  سيم  با  پل  تك  مداركليد 
المپ دار باسيم ارت را نشان مي دهد.

الف) مدار كليد تك پل بدون سيم ارت  (مطابق شكل 
(4-1

شكل 4-1
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شكل 4-2

شكل 4-3

ب ) مدار الكتريكى پل با سيم ارت(مطابق شكل 4-2)

ج ) مدار كليد تك پل المپ دار با سيم ارت (مطابق شكل 4-3)
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3–4انواعالمپها
المپ ها را مي توان به دو دسته ي اصلي تقسيم كرد:

- المپ هاي التهابي يا فيالماني
- المپ هاي تخليه در گاز

1-3-4اصولكارالمپهايالتهابي
با عبور دادن جريان برق از رشــته ي فلزي ) فيالمان(، 
درجه ي حرارت آن را به حد كافي باال مي برند تا شــروع به 

تابش كند. جنس فيالمان از تنگستن1  است.

2-3-4ساختمانالمپهايالتهابي)معمولي(
المپ هاي التهابي مورد استفاده براي روشنايي عمومي، 
درميان انواع المپ هاي التهابي بيش ترين مصرف را دارند. 
در)شــكل 4-4( ساختمان يك المپ معمولي را مالحظه 

مي كنيد.

شكل 4-4

الف(گازداخلحباب
درالمپ هاي معمولي براي جلوگيري از اكســيد شدن 

رشته ي فلزي، هواي حباب را تخليه مي كنند. امروزه براي 
ممانعت از تبخير رشــته ســيم )فيالمان( در حرارت هاي 
باالي 2500 درجه ســانتي گراد، حباب را از گاز خنثي پر 
مي كنند. المپ هاي امروزي از 90% آرگون و 10% ازت پُر 

مي شوند.
ب(تبديلانرژيالكتريكي

هنگامي كه يك المپ ملتهب روشــن مي شود، جريان 
الكتريكي از رشته ي المپ مي گذرد و آن را گرم مي كند، در 
نتيجه رشته ي المپ شروع به تابش مي كند. بنابراين انرژي 

الكتريكي به انرژي تابشي تبديل مي شود.

شكل 4-5

3-3-4اصولكارالمپهايتخليهدرگاز
جريان الكتريكي تحت شرايط مناسبي ازميان گازها يا 
بخارها عبور مي كند. در اين شــرايط تبديل انرژي  انجام 
مي گيرد و انرژي الكتريكي به انرژي تابشي تبديل مي شود. 
طول موج تابش به نوع گاز يا بخار و فشار آن بستگي دارد.

4-3-4انواعالمپهايتخليهدرگاز
المپ هاي تخليه در گاز در دو گروه فشار زياد و فشاركم، 
با توجه به فلز اصلي كه در صورت بخار شدن، تخليه درآن 
صورت مي گيرد، طبقه بندي مي شــوند. اين دوفلز جيوه و 

سديم  هستند. 
المپ فلورسنت از نوع المپ هاي بخار جيوه بافشاركم 

1- تنگستن :نوعي فلز است كه در ساخت فيالمان المپ از آن استفاده مي شود. 
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اســت، زيرا داخل شيشــه ي المــپ فلورســنت از مواد 
فلورسانس پوشيده شده اســت. به همين دليل، برخورد 
اشــعه ي ماوراءبنفش به آن باعث توليد نورمرئي مي شود. 

)شكل 4-6(

شكل 6-4المپ فلورسنت لوله اي

 
در شــكل هــاي 7-4، 8-4 ، 9-4 ،10-4 ، 11-4 و 

12-4 انواع المپ هاي كم مصرف را نشان مي دهد.

شكل 7-4 المپ لوستر كم مصرف

شكل 8-4المپ حبابي كم مصرف 

شكل 9-4المپ ميني پيچي لوستر كم مصرف

شكل 10-4المپ پيچي 32وات كم مصرف

شكل 11-4المپ 3يو كم مصرف
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شكل 12-4  المپ 2يو كم مصرف

المپ هاي بخار سديم با فشار زياد نيز با نور سفيد يا 
طاليي (آفتابي) خود براي روشنايي معابر و نور افكن ها 

به كار مي روند. (شكل 4-13)

شكل 13-4 نور افكن با المپ بخار سديم

المپ  هالوژن متحرك با تنگستن. اين المپ داراي 
ضريب بهره نوري باال، حجم كم است. (شكل 4-14)

شكل 14-4 المپ تزييني فانتزي

شكل 15-4 المپ ويتريني جهت نصب در ويترين ها

شكل 16-4 المپ  پرده هاي نقاشي
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5-3-4  نحوه ي نگه داري و تعويض پريز برق
بازديدوتعويض قاب روي پريز مطابق. شكل 4-17

نشان  را  فاز  پريز  فلزي،  بدنه ي  ولي  ندارد  برق  پريز 
مي دهد، در اين حالت سيم فاز به بدنه وصل شده براي 

شروع كار فيوز مدار را قطع كنيد.

مطابق شكل 18-4 ، با يك پيچ گوشتي مناسب دو 
سو پيچ وسط پريز را باز كنيد.

شكل 18- 4
مطابق شكل 19-4، با باز شدن پيچ وسط، در كائوچويي 
روي پريز، كه شكسته و خطرناك است، از جاي خودش 
خارج مي شود. قطع بودن سيم فاز از ترمينال را به خوبي 

مشاهده كنيد.

شاخك هاي  كه  سو،  دو  پيچ  دو  شكل 4-20  مطابق 
بدنه ي فلزي پريز را به داخل قوطي تقسيم محكم مي كنند، 

باز كنيد.

شكل 20- 4

در شكل 21-4 ، بدنه ي فلزي را از جاي خودش خارج 
كنيد. توجه كنيد كه قبًال فيوز برق قطع شده است. قطع 

شدن سيم فاز از ترمينال پريز را مالحظه مي كنيد.

شكل 21- 4

مطابق شكل 22-4 ، سر سيم فاز را در ترمينال مخصوص 
خودش قرار دهيد و آن را محكم كنيد.

شكل 22- 4

فعاليت عملي

شكل 19- 4

شكل 17- 4

نور المپ فازمتر
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در شكل 23-4 ، بايد توجه كنيد كه پيچ ترمينال در 
جهت حركت عقربه هاي ساعت بسته مي شود. سر سيم 

را بايد سمت چپ به پيچ قرار دهيد.

شكل 23- 4

مطابق شكل 24-4 ،پيچ رامحكم كنيد.

شكل 24- 4

كننده ي  محكم  شاخك  پيچ   ، شكل 4-25  مطابق 
بدنه ي فلزي پريز به داخل قوطي توكاررا محكم كنيد

شكل 25- 4 

در شكل 26-4 پيچ سمت چپ را مطابق شكل قبل 
محكم كنيد. دقت شود كه اين دو پيچ بايد به گونه اي 

هماهنگ باهم بسته شوند تا بدنه ي فلزي در وسط قرار 
گيرد.  

شكل 4-26 

نظير شكل 27-4 به جاي در پوش شكسته از يك 
در پوش سالم استفاده كنيد تا با اين كار از برق گرفتگي 

احتمالي جلوگيري شود.

شكل 27- 4

6-3-4 آشنايي با بست رفع كشش
مطابق شكل 28-4 الزم است روپوش انتهاي كابل از 
زير بست رفع كشش عبور دهيد تا كشش هاي ناخواسته 

باعث نشود سرسيم ها از زير ترمينال جدا شوند.

شكل 28- 4
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فعاليت عملي
مطابق شكل 29-4 . از دو شاخه هايي استفاده كنيد 

كه لزوماً بست رفع كشش در آن ها وجود دارد.

شكل 4-29 

7-3-4 طريقه ي روپوش برداري سيم سه رشته 
مطابق شكل 30-4 ، براي بستن سيم هاي دوشاخه ي 

ارت دار و پريزارت دار عمل كنيد.
N  سيم نول آبي يا مشكي

PE سيم ارت سبزو زرد

L1 سيم فاز قهوه اي يا قرمز

شكل 4-30 

8-3-4  طرز ساخت يك المپ سيار
وسايل و تجهيزات مورد نيازبراي انجام فعاليت هاي 

عملي- واحدكار چهارم

شكل 4-31

1- المپ
2- سيم روپوش دار تك رشته

3- فازمتر
4- دم باريك

5- سيم چين
6- انبردست
7- اهم متر

8- دوشاخه معمولي
9- سرپيچ آويز

10- المپ 100وات
11-پيچ گوشتي دوسو و چهارسو 

 بستن سرپيچ:
نظير شكل 32-4 ابتدا دو سر سيم رابط را روپوش 
برداري كنيد. برا ي باز كردن سرپيچ انتهايي، آن را با دست 
حركت  عكس  جهت  در  راست  دست  با  و  بگيريد  چپ 

بست رفع كشش



هنر درخانه54543

عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

مطابق شكل 33-4 ، سر پيچ از هم جدا مي شود.
سر پيچ از سه قسمت تشكيل شده است:

الف) قسمت بدنه كه به انتهاي المپ پيچ مي شود.
ب ) قسمت مياني كه محل اتصال المپ با سرسيم هاي 

رابط است و ترمينال ها در آن قرار دارند.
ج ) انتهاي سر پيچ كه با پيچ شدن به قسمت بدنه ي 

سرپيچ كامل مي شود.

شكل 33- 4

پس از جدا شدن بدنه از انتهاي سرپيچ، قسمت مياني را 
از داخل انتهاي سر پيچ جدا كنيد. (مطابق شكل 4-34)

شكل 34- 4

مطابق شكل 35-4، يك طرف سيم رابط را، كه قبًال 

روپوش برداري شده است، از انتهاي سرپيچ عبور دهيد.
اين  از  كه  است  اين  براي  سرپيچ  انتهاي  برنجي  پيچ 

دوشاخه در لوستر و چراغ مطالعه استفاده مي شود.
به وسيله يك پيچ گوشتي مناسب پيچ هاي ترمينال 

قسمت مياني را، مطابق شكل 35-4 ، باز كنيد

شكل 35- 4

كافي  اندازه ي  به  رابط  سيم هاي  سر  اين كه  از  پس 
روپوش برداري شد، قسمت نوك سيم را قلع اندود كنيد.

چون اين كار باعث استحكام سرسيم هاي رابط خواهد شد. 
مطابق شكل 36-4، سرسيم هاي رابط را در ترمينال هاي 

قسمت مياني وارد كنيد.

شكل 36- 4

دوسو  مناسب  گوشتي  پيچ  با   ، شكل 4-37  مطابق 
كنيد.  رامحكم  پيچ  سر  مياني  قسمت  ترمينال  پيچ هاي 
دقت كنيد كه اگر بيش از اندازه پيچ ها سفت شود باعث 

قطع شدن سرسيم ها خواهد شد.

شكل 4-32   
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مياني  قسمت  ترمينال ها،  پيچ  شدن  محكم  از  پس 
سرپيچ رادرجاي خودش قرار دهيد.(شكل 4-38)

شكل 38- 4

مياني  قسمت  گرفتن  قرار  با   ، شكل 39- 4  مطابق 
انتهاي  به  را  سرپيچ  بدنه ي  خودش،  جاي  در  سرپيچ 
سرپيچ ببنديد و قسمت بدنه ي سرپيچ را درجهت حركت 
عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا محكم شود. سپس دو شاخه 

را به سر ديگر سيم ببنديد.

شكل 39- 4

بستن دو شاخه
سوي  دو  گوشتي  پيچ  يك  با   ، شكل 4-40  مطابق 

مناسب، پيچ بغل دو شاخه را باز كنيد.

شكل 40- 4

پس از باز شدن پيچ، آن را از جاي خودش خارج كنيد، 
تا قسمت ترمينال ها و بست رفع كشش آزاد شوند. (شكل 

(4-41

شكل 41- 4

دو شاخه از دو قسمت تشكيل مي شود:
قسمت بدنه ي خارجي و پيچ مربوطه  –1

قسمت مياني   –2
قسمت مياني و اجزاي آن:

الف) بدنه ي پالستيكي عايق 
ب) شاخك ها و پيچ هاي مربوطه

ج) بست رفع كشش و پيچ هاي مربوطه 
شاخك هاي  از  گرفتن يكي  شكل 42-4 ، با  مطابق 
دو شاخه، آن را به طرف بيرون بكشيد تا از جاي خودش 

خارج شود. 

شكل 4-37
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شكل 42- 4

مطابق شكل 43-4، با يك پيچ گوشتي مناسب دو 
عددپيچ بست رفع كشش را باز كنيد. الزم است، قبل از 
بستن سر سيم به ترمينال هاي دو شاخه، سيم را از بدنه ي 

دوشاخه خارج كنيد.

شكل 43- 4

مطابق شكل 44-4، سر سيم رابط را از بدنه ي دو شاخه 
عبور دهيد.

شكل 44- 4

انتهايي  سوراخ  از  دادن  عبور  از  پس  را،  رابطه  سيم 
بدنه ي خارجي دو شاخه، (مطابق شكل 45-4) ببنديد.

شكل 45- 4

با برداشتن قسمت مياني دو شاخه، سرسيم هاي رابط را 
از زير بست رفع كشش عبور دهيد تا اندازه اي كه روپوش 

كابل زير بست رفع كشش قرار گيرد. (شكل 4-46)

شكل 46- 4

رابط  سيم  گرفتن  قرار  از  پس  شكل 4-47،  مطابق 
درجاي خودش، پيچ هاي بست رفع كشش رامحكم كنيد. 

شكل 47- 4

رابط را، كه قبال قلع  با يك دم باريك سر سيم هاي 
اندود شده است، در ترمينال هاي دو شاخه قرار مي دهيم. 

(شكل 4-48)
بلندتر  قدري  شكل  مطابق  را  رابط  سيم  سر  توجه: 



5757 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

انتخاب كنيد.

شكل 48- 4

سرسيم هاي  قرارگرفتن  از  پس  شكل 4-49،  مطابق 
رابط در ترمينال انتهاي شاخك ها، با يك پيچ گوشتي دو 
سو، پيچ هاي آن را محكم كنيد. دقت كنيد روپوش سيم ها 

مماس با ترمينال قرار گرفته باشد.

شكل 49- 4

پيچ هاي  شدن  محكم  از  پس   4-50 شكل  مطابق 
ترمينال و بست رفع كشش، قسمت مياني را به گونه اي به 
داخل بدنه ي دو شاخه قرار مي دهيم كه سوراخ جاي پيچ، 

مقابل رزوه ي روي قسمت مياني قرار گيرد.

شكل 50- 4

مطابق شكل 51-4 پيچ را درجاي خودش قرار مي دهيم 
و بايك پيچ گوشتي مناسب آن رامحكم مي كنيم.

شكل 51- 4

با بستن دو شاخه، كار به اتمام رسيده است. اكنون 
سر  به  را  وات  المپ 100  عدد  يك  شكل4-52  مطابق 

پيچ ببنديد.

مطابق شكل 53- 4 ، يك المپ سيار آماده است.

شكل 52- 4

شكل 4-53        
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• براي خارج كردن دو شاخه از پريز الزم است دوشاخه را بگيريد و آن  را از پريز جدا كنيد.
• هيچ گاه از سيم هاي دو تكه يا معيوب برا ي ساخت المپ سياراستفاده نكنيد.

• قبل از باز كردن المپ از سرپيچ بايد صبر كنيد تا المپ خنك شود.
• جهت استفاده از المپ هاي سياري كه وات آن ها باالست، بايد سيم را كامًال باز كنيد و آنگاه دوشاخه ي 

آن را به پريز برق  بزنيد.
• در ساخت المپ سيار از لوازم استاندارد استفاده كنيد.

چكيده

- مدار كليد تك پل به سه صورت زير قابل اجراست:
• كليد تك پل بدون سيم ارت؛

• كليد تك پل با استفاده از سيم ارت؛
• كليد تك پل با استفاده از سيم ارت و كليد مخصوص چراغ دار.

- آشنايى باتعمير يا تعويض پريز برق.
- طرز ساختن يك سيم سيار.

نكات ايمني
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آزمون پاياني نظري 
واحد كار چهارم

1- مدار كليد تك پل به چه منظوري به كار مي رود ؟
الف) قطع وسايل الكتريكي خانگي             ب) قطع روشنايى اتاق خواب 

ج) وصل روشنايي حمام و آشپزخانه              د) قطع و وصل وسايل الكتريكي خانگي

2– « فلزات در اثر عبور جريان برق سرخ مي شوند و تشعشع مي كنند» اين تعريف مربوط به كدام گزينه 
است؟

الف) المپ هاي تخليه گاز                         ب) المپ هاي ملتهب 
ج) المپ هاي رشته اي                         د) موارد ب و ج 

3- كدام المپ دراثر برخورد اشعه ي ماوراء بنفش با ماده ي فلوئورسانس اندود شده به بدنه ي داخلي 
حباب المپ ها ايجاد نور مي كند ؟

الف) المپ هاي فيال ماني              ب) المپ هاي رشته اي
ج) المپ هاي التهابي                         د)المپ هاي فلورسنت

آزمون پاياني عملي
 واحد كار چهارم

- هرگروه باكمك مربي كارگاه و بادرنظر گرفتن نكات ايمني، طبق دستوركار 8-3-4 يك المپ سيار 
بسازند. 

نظر به تنوع و توسعه ي روزافزون علم و فناوري ساخت وسايل خانگي برقي بسيار پيشرفت كرده است. با 
توجه به محدوديت زماني موجود در استاندارد، از هر واحد كار، مطابق جدول ذيل، چند دستگاه را انتخاب 

مي كنيم و به بررسي آن ها مي پردازيم.
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بخاري برقي
اجاق برقي

سماور برقي
اتوي برقي
پلوپز برقي

قهوه جوش برقي
سرخ كن برقي و غيره

پنكه دستي سيار برقي
پنكه سقفي برقي

جارو برقي
مخلوط كن برقي

آسياب و همزن برقي
چرخ گوشت برقي

آب ميوه گيري برقي و غيره

سشوار برقي
مايكروفربرقي يا اجاق مايكروويو

بخاري فن دار برقي
لباس شويي سطلي برقي

لباس شويي دوقلوي برقي
لباس شويي اتوماتيك برقي

ظرف شويي برقي وغيره

كولر آبي متحرك برقي
كولر آبي با مي برقي

كولر گازي برقي
كولر گازي يونيتي برقي

يخچال برقي
فريزر برقي

يخچال فريزر برقي وغيره

5- وسايل برقي گرمازا

6- وسايل برقي موتوردار

7- وسايل برقي گرمازاي موتوردار
)تركيبي(

8- وسايل برقي سرمازا

لوازم خانگي برقي
واحدهاي كار

5،6،7،8

تقسيم بندي لوازم خانگي برقي
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وسايل برقي گرمازا
(بخاري برقي واجاق برقي، سماور برقي، اتوي برقي، پلوپز 

برقي، سرخ كن برقي- قهوه جوش برقي)

واحد كار پنجم
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:
1- انواع بخاري برقي، سماور برقي، اتوي برقي و پلوپز برقي را نام ببرد.

2- طرز كار بخاري برقي، سماور برقي، اتوي برقي و پلوپز برقي راتوضيح دهد.
3- اصول حفاظت، ايمني و نگه داري دستگاه ها را بيان كند.

پيش آزمون
واحد كار پنجم

1- در اتوي برقي انرژي الكتريكي به كدام نوع انرژي تبديل مي شود؟
الف) شيميايي           ب) مكانيكي          ج) نوراني              د)گرمايي

2- آيا از بخاري برقي براي گرم كردن و پخت غذا مي توان استفاده كرد؟

3- به نظر شما چند نوع اتو وجود دارد؟

4- به نظر شما هنگام استفاده از پلوپز برقي چه نكاتي را بايد رعايت كرد ؟(سه مورد را نام ببريد)

5- مزيت استفاده از سماور برقي، در مقايسه با انواع ديگر سماورها، چيست؟
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• قبل از وصل كردن دستگاه به برق شهر، دقت كنيد ولتاژ برق دستگاه 220 ولت باشد.
• ميز كار را بايد چوبي يا با روكش عايق الستيكي ساخت و پايه هاي آن ارت شده باشد همچنين چيدمان 

آن به شكل U باشد.
• براي خارج كردن دو شاخه از پريز برق، با يك دست پريز را نگه داريد و با دست ديگر دو شاخه را بگيريد 

و آن  را خارج كنيد.
• لوازم خانگي برقي را انتخاب كنيد كه حتماً استاندارد باشند.

• از پريز و دو شاخه ي ارت دار استفاده كنيد. دقت كنيد از پريزي كه مصرف كننده ي پر قدرتي از آن تغذيه 
مي شود به وسيله ي سه راهي، مصرف كننده ي ديگري را تغذيه نكنيد.

• در موقع نظافت يا جابه جايي دستگاه برقي الزم است دو شاخه ي آن را از پريز برق خارج كنيد.

نكات ايمني
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1-5 مقدمه
تمام دستگاه هاي برقي، كه در واحد كار پنجم قرار 
(المنت)  حرارتي  مقاومت هاي  وسيله ي  به  گرفته اند، 
توليد حرارت مي كنند و از اين حرارت براي گرم كردن 
منازل، پخت غذا، گرم كردن آب ومصارف ديگر استفاده 
فانتزي  و  مختلف  مدل هاي  در  دستگاه ها  اين  مي شود. 
قرار  مصرف كنندگان  اختيار  در  و  است  شده  ساخته 
مي گيرد. دراين واحد كار با اصول كار ونگه داري ايمني 

آن ها آشنا مي شويم.

2-5 نحوه ي پالك خواني لوازم برقي خانگي
نامي،  مشخصات  سري  يك  با  برقي  وسيله ي  هر 
همان  مشخصات  اين  مي شود.  معرفي  و  شناخته 
پالك وسيله ي برقي است، از جمله جريان نامي، ولتاژ 
با  نمونه  براي  و  بندي  عايق  كالس  نامي،  توان  نامي، 
نحوه ي پالك خواني چند نوع لوازم برقي خانگي آشنا 

مي شويم.
پالك اتو بخار (شكل 5-1)

w1200 توان حرارتي
AC v220 ولتاژ متناوب
Hz50 فركانس مورد نياز

استاندارد ايمني ايران

    شكل 1- 5

پالك جاروبرقي سطلي (شكل 5-2)

شكل 2- 5

دستگاه كالس 2 با بدنه ي عايق 
 220VOLT  ولتاژ برق

 907TYPE  نوع
 57MOD  مدل

 WATT 900  توان موتور
 SER NO 5101 شماره ي سريال

پالك جارو برقي معمولي شكل 5-3

شكل 3- 5

MC   MODEL NO F301  نوع و مدل
  A.C.  ONLY  220  V  فقط ولتاژ متناوب

50   Hz فركانس
850 w  توان موتور

MADE IN IRAN  ساخت ايران
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3-5 بخاري برقي 
بخاري برقي، يكي از لوازم الكتريكي پرمصرف است. 
كه در اكثر منازل وجود دارد. اين وسيله انرژي الكتريكي 
و  آلودگي  نظر  از  و  تبديل مي كند  انرژي گرمايي  به  را 
فسيلي خيلي  از سوخت هاي  آن  تأثير  بهداشت محيط 
كم تر است. گرماي توليد شده به وسيله ي المنت1 فنري، 
مي گيرد.  انجام  مخصوص  المپ هاي  يا  نواري  لوله اي، 
جنس سيم المنت از كروم نيكل يا كروم آلومينيوم است 
كه با گرم شدن سيم المنت، نور و گرما توليد مي شود و 

براي گرم كردن منازل يامحل كار به كار مي رود.

1-3–5- انواع بخاري برقي 
و  شكل  در  برقي  بخاري هاي  فناوري  پيشرفت  با 

طرح هاي مختلف ساخته شده است.
• بخاري يك المنتي تا چهار المنتي از نوع فنري.

• بخاري برقي كنترلي با جزءگرمازاي المپي.
• بخاري برقي تابشي با المنت فنري. 

• بخاري برقي با سيستم گرمايشي كانوكشن2 .
• بخاري برقي بادبزن دار با المنت نواري يا فنري.

• بخاري برقي جهت خشك كن ها يا حمام با المنت 
لوله اي.

• بخاري برقي با المنت فنري در روكش شيشه اي 
نسوز.

شكل 4-5 يك بخاري برقي سه المنتي چرخ دار را 
نشان مي دهد كه به وسيله ي دو كليد چراغ دار مي توان 
قدرت گرمايي اين سه المنت را در سه اندازه ي مختلف 

مورد استفاده قرار داد. به كمك المپ خبر آن، از وجود 
برق در دستگاه آگاه مي شويم. در ضمن قطع دستگاه به 

صورت خودكار با تايمر انجام مي شود.

شكل 4- 5

شكل 5-5 بخاري برقي مجهز به دستگاه كنترل از 
راه دور است. اين بخاري داراي زمان سنج 1 تا 8 ساعته 
و پايه ي گردان تا 180 درجه براي پخش گرما درمحيط 
دهنده ي  هشدار  و  ديجيتالي  تايمر  و  ساعت  به  است. 
)به محض سرنگون شدن دستگاه(  برق  ايمني و قطع 
مجهز است. ضمناً حرارت آن با توان هاي مختلف قابل 
كنترل است. جزء گرمازاي آن از نوع المپ هاي حرارتي 

مخصوص است.

شكل 5- 5

1- المنت: سيم مقاومت داري است كه با عبور جريان از خود گرما توليد مي كند
convection     2- جابه جايي هوا
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شكل 6-5 بخاري برقي تابشي رانشان مي دهد كه المنت 
پيچيده  سراميكي  استوانه ي  روي  كه  است  فـنـري  آن 
صفحه ي  مركز  در  عمودي  طور  به  المنت  اين   شده. 
قرار  است،  صيقلي  استيل  جنس  از  كه  شكل،  بشقابي 

مي گيرد. قدرت تابش اين نوع بخاري خيلي زياد است.

شكل 6- 5

شكل 7-5 بخاري برقي كانوكتور1 را نشان مي دهد. 
اين دستگاه هوشمند جهت تنظيم دماي محيط و كاهش 
به  هم چنين  است  مجهز  برق  مصرف  ترموستات2  به 
كليد حساس به دما قطع خودكار و به المنت با سيستم 
از  از طريق جابجايي هوا مجهز است. استفاده  گرمايش 
هر دو سيستم انتقال حرارت جابه جايي آزاد و اجباري به 
وسيله ي يك بادبزن صورت مي گيرد و داراي كليدهاي 
چراغ دار تنظيم ميزان گرمايش و قابل نصب بر روي ديوار 

نيز هست.

شكل 7- 5

شكل 8-5 يك بخاري برقي بادبزن3 داررانشان مي دهد.
كليـد آن داراي چهار وضعيت خاموش، هواي معمولي، 
هواي گرم و هواي خيلي گرم است.با قرار دادن كليد روي 
هواي گرم، المنت ها داغ مي  شوند وبادبزن هواي گرم رابه 

بيرون هدايت مي كند.

شكل 8- 5

شكل 9-5 يك دستگاه بخاري حمام 2000 واتي را 
نشان مي دهد. المنت هاي آن از نوع لوله اي و قدرت آن ها 
800 و 1200 وات است. كليد نخ دار آن چهار وضعيت 
دارد. با قرار گرفتن دو شاخه ي سيم رابط در پريز برق 

المپ نشانگر روشن مي شود.

شكل 9- 5

در شكل 10-5 يك بخاري برقي   )يا كرسي برقي( را 
مشاهده مي كنيد كه 8 المنت كم وات با حفاظ شيشه اي 

دارد اين بخاري را براي ايمني بيش تر به وسيله ي يك

Convertor 1.سيستم جابجا كننده ي هوا
Termostat 2.ترموستات وسيله اي جهت تنظيم درجه حرارت محيط

Fan 3.بادبزن
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آن ها  روي  نسوز  روكش  با  فلزي  مشبك  حفاظ 
مي پوشانند و داراي يك ترموستات قابل كنترل است.

شكل 10- 5

مشاهده  را  برقي  كرسي  ديگر  نوع   5-11 شكل  در 
مي كنيد كه در آن به جاي المنت از دو المپ مخصوص 
براي ايجاد گرما استفاده شده است. اين دستگاه داراي 

ترموستات قابل كنترل است. 
در ضمن مي توان برق دستگاه را از كليد روي سيم 

رابط قطع و وصل كرد.

شكل 11- 5

2-3-5 نكات ايمني بخاري برقي 
• هرگز از بخاري برقي براي پختن و گرم كردن غذا 

استفاده نكنيد.
استفاده  معيوب  المنت  با  برقي  بخاري  از  هرگز   •

نكنيد.
سيم  شاخه ي  دو  برقي  بخاري  جايي  جابه  جهت   •

رابط را كامًال از پريز برق جدا كنيد.

• هرگز بخاري برقي را در آب فرو نكنيد.

• هيچ گاه بخاري برقي را نزديك مواد قابل اشتعال 

روشن نكنيد.
• برا ي بيرون آوردن دو شاخه از داخل پريز هرگز با 

كشيدن سيم رابط اين كار را انجام ندهيد.
• حتماً براي بيرون آوردن دو شاخه با يك دست دو 

شاخه و بادست ديگر پريز را نگه داريد.
• صفحه ي صيقلي منعكس كننده ي حرارت را مرتباً 

كنترل و در صورت لزوم آن را تميز كنيد.
• از بخاري هايي كه اتصال بدنه يا نشتي جريان دارد 

به هيچ عنوان استفاده نكنيد.

4-5 سماور برقي 
سماور برقي دستگاهي است كه به وسيله ي المنت، 
از  يكي  مي كند.  گرمايي  به  تبديل  را  الكتريكي  انرژي 
سماور  دارد،  وجود  منازل  بعضي  در  كه  دستگاه هايي 

برقي است. (شكل 5-12)

شكل 12- 5

مي دانيم كه با اختراع سماور برقي سماورهاي زغالي 
و نفتي، كه در شكل 13-5 ديده مي شوند، به تدريج از 
رده خارج شده اند.امروزه سماور گازي نيز مورد استفاده 
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قرار مي گيرد ولي به علت خطرات ناشي از سوخت گازو 
گرفته اند.  قرار  دراولويت  برقي  سماورهاي  آتش سوزي، 
بديهي است، با رعايت اصول ايمني و آشنايي با طرز كار 
سماور برقي، مي توان خطرات احتمالي آن را به حداقل 

رساند.

شكل 13- 5

1–4–5  انواع سماورهاي برقي از نظر المنت 
و ترموستات

دانه هاي  روكش  و  فنري  المنت  با  برقي  سماور   -
عايق چيني، كه باترموستات بي متالي قابل تنظيم است 

(مطابق شكل 5-14)

شكل 14- 5

- سماور برقي با المنت لوله اي، ترموستات بي متالي 
قابل تنظيم و المنت مخصوصي كه سماور را در شرايط 

بي آبي محافظت مي كند.(مطابق شكل 5-15)

شكل 15- 5

- سماور برقي با المنت لوله اي و ترموستات گازي.
مطابق شكل الف – 16- 5  و ب – 16 - 5

شكل الف – 16 - 5

شكل ب – 16 - 5
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2–4–5  طرز كار سماور برقي 
سپس  بريزيد.  سماور  در  آب  كافي  اندازه ي   به 
دو شاخه ي آن را به پريز بزنيد و با چرخاندن ترموستات 
در جهت حركت عقربه هاي ساعت درجه ي مورد نظر را 
انتخاب كنيد. با وصل شدن ترموستات جريان از مدار 
المنت مي گذرد و المپ خبر روشن مي گردد و كم كم 
المنت داغ و سرخ مي شود و آب راگرم مي كند. هرگاه 
آب به درجه ي مورد نظر برسد ترموستات عمل كرده و 
مي كند و به قطع جريان برق مي  انجامد. و المپ خبر هم 
خاموش مي شود. حال اگر بر اثر استفاده يا به مرور زمان 
به  و  مي كند  عمل  ترموستات  بيايد،  پايين  آب  دماي 
همان ترتيب با قطع و وصل مداوم درجه ي حرارت آب 
ثابت نگه داشته مي شود. مگر اين كه درجه ي ترموستات 
از  ترموستات  اين حالت  در  باشد كه  دائم  روي جوش 

مدار خارج مي شود و آب به طور مداوم مي جوشد.

3-4-5  حفاظت و ايمني در سماور برقي 
• هرگز سماور را از آب پر نكنيد.

• دقت كنيد آب مخزن تا حد نشانه ي داخل مخزن 
باشد.

• سماور را از دسترس كودكان دور نگه داريد.
• قبل از زدن دو شاخه به پريز برق، كليد سماور را 

درحالت خاموش قرار دهيد.
به  ومستقيم  واسطه  بدون  را  سماور  شاخه ي  دو   •

پريز برق بزنيد.
• درموقع خارج شدن از منزل حتماً سماور را ازبرق 

جداكنيد.

• براي جلوگيري از سوختن سماور دقت كنيد سماور 
بدون آب نباشد.

رسوب  مشاهده ي  با  گرمايي  تلفات  كاهش  براي   •
داخل مخزن آن  را با سركه رسوب زدايي كنيد.

• هرگز براي نظافت سماور، قسمت برقي آن را داخل 
آب قرار ندهيد.

• از سماور برقي كه اتصال بدنه دارد استفاده نكنيد.
• موقع استفاده كردن از سماورهاي برقي درمكان هاي 

مرطوب دقت و ايمني بيش تري را رعايت كنيد.

5-5 اتوي برقي
مي توانيم  آن  وسيله ي  به  كه  است  دستگاهي  اتو 
چين و چروك لباس، پارچه و پرده را برطرف و صاف 
كنيم. اتوي برقي دستگاهي است كه انرژي الكتريكي را 

به وسيله ي المنت تبديل به انرژي گرمايي مي كند.

شكل 5-17

توجه!

• اتو را به آرامي در جايگاه خود قرار دهيد.

• در هنگام جوش سماور را جا بجا نكنيد.

•      در هنگام جوشيدن آب در سماور آن را جابجا نكنيد.
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و در اكثر منازل يافت مي شود. (شكل 17-5 ) قبل از 
شروع آموزش اتو بهتر است بدانيم كه اولين اتوي ساخته 
زغال  از  آن  كردن  گرم  براي  كه  بوده  زغالي  اتوي  شده 
استفاده مي كردند و جنس آن ازچدن سنگين  گداخته 

انتخاب مي شد. 

شكل 18- 5

مطابق شكل 18-5، با رونق پيداكردن مصرف برق در 
منازل، اتوهاي برقي گوناگوني ساخته شد. اين اتوها ظاهرا 
با هم متفاوت هستند ولي در مجموع اصول كار آن ها با 
را  قديمي  برقي  اتوي  يك  شكل 5-19  است.  يكي  هم 
نشان مي دهد كه فاقد اتو ترموستات است و تنظيم دما به 

وسيله ي كليد قطع و وصل آن صورت مي گيرد.

شكل 19- 5

1–5–5  انواع اتوهاي برقي 
اتوهاي برقي از نظر ساختار و سيستم كارايي كه دارند 

به سه دسته تقسيم مي شوند:
1- دستگاه اتوي خشك

2- دستگاه اتوي بخار و اتوبخار پرسي
 3- دستگاه بخار

2–5–5  دستگاه اتوي خشك 
لباس هاي  انواع  كردن  اتو  براي  خشك  اتوهاي  از 
مختلف، به جز پارچه و لباس هاي پشمي  ضخيم، استفاده 
مختلف  اندازه هاي  درمدل هاو  خشك  اتوهاي  مي شود. 
ارزان  قيمت  خشك،  اتوهاي  مزاياي  است.  شده  ساخته 
و  ساختمان ساده و در نتيجه تعميرات راحت ترآن است 

(شكل 5-20)

شكل 20- 5

3–5–5  دستگاه اتوي بخار
دستگاه اتوي بخار براي اتو كردن كليه ي پارچه ها و 
پشمي   مورد  پارچه هاي  به خصوص  مختلف،  لباس هاي 

توجه!

هنگام تميز كردن اتو روي آن آب نريزيد.
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استفاده قرار مي گيرد.
شكل 21-5 ، دو مدل اتو بخار را، كه مجهز به دكمه ي 
آب افشان، دكمه ي بخار و المپ خبر است، نشان مي دهد.

شكل 21- 5

4-5-5 اتو بخار پرسي
با توجه به ساختار مخصوص كه اتوهاي پرسي دارند 
مي توانند كليه ي پارچه ها و پرده هاي بزرگ و ضخيمي را 
كه اتوهاي بخار در اتوكردن آن ناتوان اند، به راحتي اتو 

بزنند.

شكل 23- 5

نحوه ي نگهداري 
1- چنانچه از آب شير استفاده مي كنيد آن را مرتب 

جرم زدايي كنيد.
2- در صورت ذوب شدن مواد مصنوعي روي پارچه ي 
مخصوص رو اتويي و يا كف آن قبل از خنك شدن اتو هر 

چه سريع تر آن را تميز كنيد.
3- هيچ گاه اتو را بدون حضور كسي روشن نگذاريد.

4- هميشه به هنگام پُر كردن يا خالي كردن مخزن 
آب اتوهاي بخار، آن را از برق جدا كنيد.

شكل 24-5 يك اتو بخار بدون سيم بامخزن آب جدا 
حفره ي  كه  شارژ،  بخاروسكوي  دكمه ي  با  است،  شونده 

سيم جمع كن در آن ديده مي شود

شكل 24- 5

5–5–5  دستگاه بخار
و  مي دهد.  نشان  را  بخار  دستگاه  يك  شكل 5-25 

اجزاي آن عبارت اند از:
- مخزن ذخيره ي آب جدا شدني 

- المنت
- مخزن بخار

- اهرم مخصوص توليد بخار
- كيف محافظ
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اين دستگاه با گرم شدن المنت و توليد بخار، بدون 
آسيب رساندن به پوست بدن، چين و چروك لباس هاي 
شما را كه به تن داريد بر طرف مي كند. در ضمن مي توان 
استفاده  آن  از  پرده  چروك  و  چين  بردن  بين  از  براي 

كرد.
و  راست  سمت  طرف  از  دستگاه  اين  كردن  اهرم  با 
كفي  چپ،  سمت  رنگ  قرمز  دكمه ي  آمدن  بيرون 
متحرك دستگاه بخار آزاد مي شود و به طرف جلو حركت 
مي كند.و باعث مي شود كه فاصله ي خروجي بخاراز بدن 
بيش ترشود و اين كاربراي لباس هاي نازك مورد استفاده 

قرار مي گيرد.

شكل 5-25

بازدن دكمه ي انتهايي، اهرم بخار مخزن ذخيره ي آب 
از بدنه ي دستگاه جدا مي شود. (مطابق شكل 5-26)

شكل 26- 5

6–5–5  طرز رسوب زدايي كف اتوي بخار
براي از بين بردن رسوبات داخل سوراخ هاي كف اتو، از 
پارچه ي آغشته به جوهر نمك رقيق شده يا رسوب زداهاي 
داراي جوهر ليمو، كه در بازار موجود است، استفاده كنيد. 
سپس اتو را به مدت ده دقيقه روي پارچه بگذاريد و پس 
از آن اتو را به برق بزنيد. با خارج شدن بخار، اتو رسوب 

زدايي خواهد شد. (شكل 5-27)

شكل 27- 5

7–5–5  طرز پاك كردن جرم كف اتوها
مقدار يك قاشق سوپ خوري جوش شيرين را داخل 
ظرف كوچكي به صورت خمير در آوريد و با پنبه آن را 
روي جرم هاي كف اتو بكشيد تا كم كم جرم ها از بين 

بروند.

8–5–5  طرز رسوب زدايي داخل مخزن بخار
دكمه ي بخار را بسته نگه داريد و كف اتو را به صورت 
افقي به سمت باال قرار دهيد. مقداري رسوب زداهاي داراي 
جوهر ليمو يا جوهر نمك رقيق شده روي سوراخ هاي كف 
بريزيد تا مخزن بخار پر شود. پس از ده دقيقه اتو را به 
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سمت پايين بگيريد تا رسوبات حل شده از اتو خارج شود. 
سپس مخزن بخار را با آب بشوييد.

9-5-5 چگونه پارچه ها اتو شوند. 
حرارت، عامل اصلي اتو كشي است زيرا الياف پارچه 
را نرم مي كند و حالت دلخواه را ايجاد مي كند. بخار آب با 
نفوذ دادن حرارت به داخل الياف تاثير اتو كشي را بيشتر 
مي كند، افزون بر اين رطوبت نقش روغن كاري را بر عهده 
مي گيرد و لغزيدن الياف بر روي يكديگر و شكل گرفتن 
آنها را تسهيل مي كند اما شدت فشار اتو بر روي پارچه 
تقريبا هيچ اثري ندارد. بنابراين فشار آوردن بر اتو با تمام 

قوا كاري بيهوده است.

10-5-5 نكات ايمني براي نگه داري اتو 
• از سيم رابط دو تكه استفاده نكنيد.

• از اتويي كه اتصال بدنه دارد، استفاده نكنيد.
• مـخزن آب اتو بخـار رادر حد تعيين شده تا خط 

نشانه پر كنيد.
• مراقب باشيد سيم اتو زير پايه ي اجسام سنگين يا 

در حد فاصله ي دو جسم قرار نگيرد.
• دقت كنيد در حين اتو كشيدن، اشياي تيز مانند 

زيپ لباس، كف اتو را نخراشد.
• دراتوهاي بخار، به فشار زياد بر روي دسته آن ها نياز 
نيست، زيرا رطوبت بخار آب چين و چروك ها را از بين 

مي برد.
• هنگام جدا كردن دو شاخه از پريز سيم رابط را به 

صورت اهرم به كار نبريد.

6–5 پلوپزبرقي 
پلوپز بر حسب ظرفيت پخت دراندازه ها و مدل هاي 
پخت  نوع  به  بستگي  اين  دارد.  وجود  بازار  در  مختلف 
و  پلوپز  دستگاه  يک  برقي. شكل 5-28  پلوپز  نه  دارد 

يک دستگاه آرام پز را نشان مي دهد.

شكل 5-28

1-6-5  انواع پلوپز برقي
پلوپزها به دو صورت كلي در بازار وجود دارند:

الف(پلوپزمعمولي باترموستات   
ب(پلوپزاتوماتيک باترموستات و تايمر

• بعد از اتمام كا ر دو شاخه ي اتو را از برق جدا كنيد.
توجه  ايمني  نظر  از  گرم  اتوي  جابه  جايي  هنگام   •

كامل داشته باشيد.
• هيچ گاه سيم رابط اتو را به دور دسته و كفي اتو 

نپيچيد.

توجه!

هنگام تميز كردن اتو روي آن آب نريزيد.
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2-6-5  نكات ايمني پلوپز برقي 
ابتدايي ترين كار، خواندن دفترچه ي راهنماست    -1
قبل از هر اقدام آشنا شدن با توصيه هاي اين دفتر چه 

الزم است.
2– هيچ گاه بدنه ي پلوپزهارا در آب فرو نبريد، زيرا 

باعث برق گرفتگي مي شود.
3– سيم برق پلوپزرا مستقيماً به پريز متصل كنيد و 

از سيم هاي رابط استفاده نكنيد.
بايد در حداكثر  با سنگ حرارتي  ظرف داخلي   –4
تماس باشد. وجود اشياي خارجي در داخل پلوپز اين 
صورت  خوبي  به  پخت  عمل  و  مي كند  كم  را  تماس 

نمي گيرد.
5– ظرف پلوپز)تفلون( را داخل فر يا روي اجاق گاز 
قرار ندهيد، زيرا شكل آن را تغيير مي دهد و از كارآيي 
مطلوب آن پلوپز مي كاهد و مواردي غيربهداشتي نيز به 

همراه دارد.
برنج طراحي شده است.  براي پخت  پلوپز فقط   -6

بنابراين از پختن ساير غذاها با پلوپز خودداري كنيد.
7- محل قرارگيري پلوپز نبايد قابل اشتعال باشد و 
از گذاشتن آن بر روي موكت و قالي و... خودداري كنيد 
و سعي شود در جايي قرار گيرد كه هوا در زير پلوپز در 

جريان باشد.
با استفاده ازاسفنج نرم و  8- ظرف داخلي پلوپز را 
پودر يا مايع ظرف شويي تميز كنيد و بايد از به كارگيري  

اسكاچ اجتناب كرد.
پلوپز  مخصوص  پيمانه ي  از  بهتر  كاربرد  براي   -9

استفاده كنيد.

براي پخت بهتر پلو، حتماً از جدول پخت، كه   -10
در دفترچه راهنما توصيه شده است، كمك بگيريد.

پلوپز  داخل  ظرف  لبه هاي  به  زدن  ضربه  از   -11
اجتناب كنيد.

7-5 انواع اجاق برقي
اجاق هاي برقي را مي توان به سه دسته ي تابشي، يك 
پارچه )سنگي( و سراميكي القايي تقسيم كرد، به اين شرح:

1( اجاق هاي برقي تابشي
2( اجاق هاي برقي يك پارچه يا سنگي

3( اجاق هاي برقي سراميكي القايي

1-7-5 اجاق هاي برقي تابشي
 اين اجاق ها از انواع ديگر كارآمدتر و در عين حال 
ارزان تر هستند اجاق هاي تابشي، معموالً لوله دارند وبه 

راحتي تميز نمي شوند.

شكل 5-29

شكل 5-30

 يك دستگاه اجاق برقي مجهز به كليد چهار وضعيتي 
گردان براي تغيير دماوقطع و وصل دستگاه ،داراي تايمر قابل 
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مي گذارد و باراندمان زياد به انرژي گرمايي تبديل مي شود.
شكـل 32-5 يك اجاق القايي با دو صفحه پخت با 
تايمر تـوكار را نشـان مي دهد و قدرت صفحه ي سـمت 
سمت  ي  صفحه  رت  قـد و  1800وات  200الي  راست 

چپ 200الي900 وات مي باشد.

شكل 5-32

شـكل 33-5 يك اجاق القايي دارايي صفحه ي پخت، 
تايمر و صفحه ي سراميكي با قدرت 350 الي 1600وات 

را نشان مي دهد.

شكل 5-33

4-7-5فوايدوويژگيها
اين اجاق داراي ويژگي هاي منحصربه فرد زير است:

• راندمان بـاال: بازدهـي اين پديـده در شرايط ايده آل 
بسيـار باالست.

• طبخ سريع و آسان: با توجه به تعريف و توضيح آن، 
كار پخت غذا در حداقل زمان ممكن صورت مي گيرد.

• دوست محيط زيست: با توجه به نبودن شعله، حرارت 
و تابش هاي زيان آور، هيچ گونه دود يا گاز آالينده ا ي توليد 

  1.فرومگنت: انواع فلزاتي كه آهن ربا آن ها را جذب مي كند. 

3-7-5اجاقهايبرقيسراميكيالقايي
اجاق طبخ القايي آخرين و جديدترين پديده در صنايع 
پخت غذايي است. اين سيستم با انرژي الكتريكي فعال 
مي شود. جريان الكتريكي هنگام عبور از مدارهاي خاصي 
سرعت  به  گردد.انرژي  مي  تبديل  غناطيسي  م انر ژي  به 
در سطح زيرين ظرفي كه از جنس فرو  مگنت1 است اثر 

تنظيم از 60 تا220 درجه سانتي گراد را نشان مي دهند.

2-7-5اجاقهايبرقييكپارچهياسنگي
اين اجـاق ها نـسبت به انواع تابـشي ، بازده كم تر و 
عملكرد كندتري دارند و حرارت را نسبت به انواع تابشي 
بيش تر حفظ مي كنند. تميز كردن مرتب اين اجاق ها 
در حفظ راندمان ونماي ظاهري آن ها بسيار مؤثر است. 

)مطابق شكل 5-31(

شكل 5-31

توجه!

دقت كنيد در هنگام تميز كردن اجاق هاي برقي 

تابشي به شيشه ي المنت ها آسيب نرسد.  
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نمي شود و نيازي به هواكش ندارد.
• قابليت انتخاب برنامه هاي مختلف: با توجه به داشتن 

مدارهاي الكترونيكي 
• اقتصادي: ميزان بازدهي باال در مقايسه با اندازه ي 

انرژي مصرفي 
• ايمني : نداشتن شعله و حرارت ، در نتيجه سيستم 
مقابل  در  كوچك  بافرزند  هاي  خانواده  در  ويژه  ه  ب را 
عوامل زيـر آتش سوزي ، سوختگي، حتي در تماس با 
بدن مسـموميت تنفسـي ، خفگي، نبود اكسـيژن ايمن 

كرده است.
• حفاظـت از سوختن غذا: در صورت تـنظيم دماي 
به  دار،  آب  غذاهاي  جهت  گراد،  سانتي  ي  درجه   100
محض اتمام آب غذا، دماي ظرف به شدت باال مي رود و 

سيستم خاموش مي شود.

5-7-5 ظروف سازگار
 هر وسيله ي طبخ غذا به ظروف سازگار با خود نياز 
دارد .لذا جهت بهره گيري مفيد از اين اجاق از ظروف 
سازگار با خود، كه در زير مشخص شده استفاده كنيد.

1( انواع ظروف استيل با كف صاف؛
2( انواع فلزات بگير )فرومگنت(؛

3( انواع پيركس هايي كه كف آن ها از فلزات مذكور، 
كه آهن ربا آن را جذب مي كند، تشكيل شده باشد.

6-7-5 حفاظت و ايمني
• از گزاردن ظروف بدون محتويات غذا روي صفحه ي 

سراميكي جداً خودداري كنيد.

• حين پخت غذا،دماي ظرف به  صفحه پخت غذا 
منتقل مي گردد. لذا از تماس دست با صفحه ي پخت، 

بالفاصله بعد از برداشتن ظرف، خودداري كنيد.

• از پوشاندن سـطح صفحه ي پـخت توسـط انواع 
فويل ها جداً خودداري كنيـد .

• از وارد كـردن ضربات محكم به سطـح صفحه ي 
پخت خودداري كنيد در صورت ترك خوردن ياشكستن 

صفحه ي پخت دستگـاه را از برق جدا كنيد و جهت تعمير 

به نماينـدگي تحويل دهيـد.

•  از رها كردن اشياي فـلزي مانند كارد، چنگال، 
انگـشتري و غـير آن ها روي سطح دستگاه خودداري كنيد.

عبور هواي دستگاه  ز مسدودكردن شبكه هاي  ا  •
جداً خودداري كنيد.

• دستگاه را روي سطح صاف طوري قرار دهيد كه 
حداقل ده سانتي متر از ديوارهاي اطراف فاصله داشته 

باشد.)جهت تهويه ي بهتر هوا توسط پنكه داخلي(

• حـين جابه جايي همانند يك وسيله الكترونيكي 
با آن رفتاركنيد. 

•جهت استفاده از برق شهري از پريز مناسب با فيوز 
10 آمپري استفاده كنيد. در ضمن هر پريز برق براي 

يك دستگاه مورد استفاده قرار گيرد.

7-7-5 عيب يابي 

1( با اتصال دو شاخه به برق صداي )بي- ب( شنيده 

نمي شود. 

عـلت : پـس از اطمينان از وجود برق در پريز برق 



7777 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

دوشاخه و سيم را بررسي كنيد.
2(كلـيد off - on عمـل مي كند، نشان دهنده ها روشـن 
مي شود .مـدام صـداي )بي- ب(شنيده مي شود. )صداي كار 

كردن فن به گوش مي رسد(. 
علت : آيا ظرف مورد استفاده سازگار است؟    
آيا مسير و منافذ ورود و خروج هوا آزاد است؟ 

آيا قطر سطح زيرين ظرف بيشتر از 10 سانتي متر 
است؟

3( حين كاركردن دستگاه دما توليد مي  گردد ولي 
قطع مي شود . 

علت: آيا دماي انتخابي را كم انتخاب كرده ايد؟
آيا مسير و منافذ ورودي و خروجي هوا آزاد است؟

در صورت گرماي بيش از حدمجاز پس از رفع عيب 
چنددقيقه بعد  دستگاه روشن خواهد شد.

8-5 قهوه جوش يا قهوه صاف كن برقي 
اگرچه قهوه صاف كن هاي برقي در طرح هاي مختلف 
عرضه مي شوند، ولي نسبتاً روش عملكرد ساده و راحتي 
دارند.)شكل 34-5( آب سرد موجود در محفظه ي اين 
فلزي  ديگ  و  يك طرفه  از شير  عبور  از  دستگاه پس 
لوله ي خروجي  از  و  اي سريع آب جوش مي آيد  ه  لول
شده  آسياب  قهوه ي  از  پُر  صافي  ارد  و دستگاه   باالي 
مي شود و از صافي قهوه عبور مي كند و به داخل يك 
پارچ مي ريزد پارچ حاوي قهوه ي صاف شده به وسيله ي 
صفحه ي پايين گرم مي ماند تا مورد استفاده قرار گيرد.

شكل 5-34

1-8-5 انواع قهوه جوش يا قهوه صاف كن برقي
شكل 34-5 يك دستگاه قهوه جوش جديد را نشان 

مي دهد كه داراي مشخصات زير است:
•  پارچ شيشه اي مدّرج

• كاركردقهوه/آب جوش/بخار
• نگه دارنده ي فيلتر متحرك و سيستم ضد چكه

• دهانه ي فشار بخار براي كاپوچينو
• سيستم اندازه گيري مقدار سطح قهوه و آب

• ظرفيت 10 فنجان 
• سيستم قهوه ي قطره اي

• تنظيم كننده ي 2 فنجان
• قهوه جوش هـمراه بخار بـا دو خـروجي جداگانه 

جهت قهوه كاپوچينو و اسـپرسو

شكل 35-5 يك دستگاه قهوه جوش ساده را نشان 
مي دهد كه داراي مشخصات زير است:

• داراي مخزن 1/5ليتر )10فنجان قهوه(
• فيلتر دائم

• نمايشگر ميزان آب
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• سيستم ضد چكه
• قوري پيركس قابل استفاده در اجاق مايكروويو

• صفحه ي گرم كن كم مصرف خودكار

شكل 5-35

2-8-5 نحوه ي نگه داري قهوه جوش
• به محض مشاهده هر گونه نشتي، فوراً در صدد رفع 
آن برآييد و تا برطرف نشدن عيب از به كاربردن دستگاه 
پرهـيز كنيد.چون در اثـر اين نوع فرايند گرمادهي،رسوبات 
و امالح به سرعت انباشته مي شوند. البته سختي نوع آب 
منطقه ومـيزان استفاده از آن نيز بر اين انباشتگي تأثير 

بسزايي دارند.
• با جرم زدايي مرتب به وسيله ي ماده ي رسوب زدايي 

مناسب عمر دستگاه را افزايش دهيد.
• دستورالعمل هاي سازنده را رعايت كنيد.

9-5 سرخ كن برقي
در ميان لوازم مدرن آشپزخانه ،سرخ كن ها جزء آن دسته 
هستند كه امروزه به دليل قيمت پايين و استفاده ي آسان از آن 
با استقبال بااليي مواجه شده است. در سال هاي اخير با اضافه 
شدن تايمرهاي ديجيتالي و سيستم هاي كنترل از راه دور 
سرعت پيشرفت اين دستگاه شتاب بيش تري گرفته است، به 
طوري كه  سرخ كن هاي داراي آسانـسور براي باالبردن سبد، 
به سيستم صرفه جويي روغن،برق و فيلترهاي بوگير مجهز 

شده اند. )مطابق شكل 5-36(

1- هيچ گاه قســمت الكترونيكــي را در آب قرار 
ندهيد.

2- سيم و دوشاخه ي دستگاه روي سطح داغ قرار 
نگيرد.

3- دستگاه را از دسترس اطفال دور نگه داريد.
4- قهــوه جوش را نزديك اجاق گاز، آب گرم كن و 

زير اشعه ي مستقيم خورشيد قرار ندهيد.
5- دستگاه را به وسيله ي يك دستمال نم دار تميز 

كنيد.

نكات ايمني

توجه!

قبـل از استفاده از هردستگاه دسـتور العمل هاي 

 دفترچه راهنمـا را بـه دقـت بخوانيد. از هرگـونه 

دست كاري قطعـات دستگاه خودداري كنـيد و تحت 

هيچ   شرايطي  شخصاًتصميم   به  تعميرآن  نگيريد.   



7979 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

شكل 5-36

1-9-5 اجزاي سرخ كن برقي )شكل 37-5 الف(
1- درپوش با قابليت جداشدن و مجهز به فيلتر

2- پنجره جهت رويت موادغذايي
3- ديگ

4- ناوداني جهت تخليه ي روغن
5- سبد

6- دكمه
7- قسمت الكتريكي

8- نشانگر دما
9- چراغ نشانگر دما

10- بدنه
11- دست گيره ي حمل

12- پين اتصال الكتريكي ديگ
13- حس گر دما

)شكل  مطابق  رابط  سيم  قـرارگرفتن  محل   -14 
)5-37

شكل 5-37

2-9-5 نحوه ي نگه داري سرخ كن برقي
مطابق شكل 38-5 هميشه بعد از استفاده از سرخ كن 
از ُخنك شدن دستگاه،  از برق جداكنيد و پـس  را  آن 
فيلـترهـاي روي سرخ كن را بازديد كنيد و اگـر نياز به 
تعويض دارد آن را تـعويض نماييد. روغن استفاده شده را 
از صافي روغن عبور دهيد و پس از 8 الي 10 بار استفاده، 

آن را تعويض كنيد.

شكل 5-38
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مطابق شكل 39-5، بعد از هربار استفاده از سرخ كن 
برقي سبد آن را جدا كنيد و آن را به مدت 20 دقيقه در 
آب داغ و مايع ظرف شويي قراردهيد. سپس از يك برس 
زبر جهت تميز كردن آن استفاده كنيد. آن گاه سبدرا در 
جاي خود قرار دهيد و درپوش را ببنديد و سيم رابط آن 

را دور پايه ي مخصوص، كه پشت دستگاه قراردارد، جمع 
كنيد.

شكل 5-39

توجه!

هـاي  )مانند كيف  بندي  از مواد بسـتـه  بـرخي 

پالستيكي، فوم هاي بسته بندي( براي اطـفال خطرناك 

اند و بايد از دسترس اطفال دور باشند. 

1- تا زماني كه روغن داغ است . به هيچ وجه 
به ديگ دست نزنيد و جهت دور ريختن روغن يا 

جابجايي سرخ كن اقدام نكنيد.
2- سيم و دوشاخه ي دستگاه روي سطح داغ 
قرار نگيرد و نيز از ميز آويزان نشود. سيم اضافه 
پشت  كن  جمع  م  سي صوص  مخ ي  پايه  دور  را 

دستگاه جمع كنيد.
3- هيـچ گاه قبل از پر كـردن ديگ از روغن 

دستگاه را به برق نزنيد.
4- دسـتگاه را در هنگام استفـاده و تازمانـي 
كه روغن آن داغ است از دسـترس اطفال دورنگه 

داريـد.
و  ندهيد  قرار  را در آب  گاه دستگاه  5- هيچ 
قسمت  ابتدا  كن،  سرخ  شوي  و  شست  از  قبل 

الكتريكي را از دستگاه جداكنيد.

نكات ايمني
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چكيده

- وسايل برقي گرمازا، انرژى الكتريكى را به انرژى گرمايي تبديل مى كنند.
- بخارى هاى در اشكال و اندازه هاى گوناگون ساخته و به بازار عرضه شده اند.

- سماور هاى برقى نسبت به سماور هاى گازى و نفتى در اولويت قرار گرفته اند.
- انواع سماور هاى برقى از نظر المنت و ترموستات:

• سماور برقى با المنت فنرى با روكش دانه هاى عايق چينى با ترموستات بى متالى قابل تنظيم.

• سماور برقى با المنت لوله اى با ترموستات بى متالى قابل تنظيم.

• سماور برقى با المنت لوله اى با ترموستات گازى.

- اتو هاى برقى به سه دسته تقسيم مى شوند:
• دستگاه بخار؛

• دستگاه اتوى معمولى يا اتوي خشك؛
• دستگاه اتوى بخار؛

• دستگاه اتوبخار پرسي
- رسوب زدايى كف اتو بخار: پارچه اى را به جوهر نمك رقيق يا سركه آغشته كنيدو اتو را به مدت 10 

دقيقه روى آن قرار دهيد، سپس اتو را روشن كنيد. با خارج شدن بخار از اتو، رسوب زدايى انجام مى شود.
- جرم گيرى كف اتو: مقدارى جوش شيرين را به صورت خمير درآوريد و با پنبه آ ن را روى جرم هاى كف 

اتو بكشيد تا كم كم جرم ها از بين بروند.
- پخت برنج با پلوپز، باعث حفظ ويتامين هاى موجود در آن مى شود.
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آزمون پاياني نظري
 واحد كار پنجم

1- برا ي استفاده از وسايل الكتريكي خانگي در ايران ، ولتاژ برق شهر چه ميزان بايد باشد ؟
الف) 380 ولت   ب) 220 ولت             ج) 110 ولت          د) 50 ولت

2- بخاري برقي انرژي الكتريكي را به كدام صورت انرژي تبديل مي كند ؟
ج) انرژي گرمايي          د) انرژي نوراني  الف) انرژي شيميايي   ب) انرژي مكانيكي 

3- وصل كردن سيم اتصال زمين به بدنه ي فلزي بخاري برقي .............................
الف) ضرورت دارد   ب) ضرورت ندارد          ج) مشكل است        د) بي فايده است 

 
4- كدام گزينه از انواع اتوها نمي باشد ؟

الف) اتوي خشك   ب) اتوي بخار پرسي             ج) دستگاه بخار           د) اتوي خشك پرسي

5- چگونه مي توان سوراخ هاي كف اتو را رسوب زدايي كرد ؟

6- طرز پاك كردن جرم كف اتو ها را بيان كنيد ؟

7- طرز رسوب زدايي داخل مخزن بخار اتو به چه صورت است ؟

8- انواع پلوپز را نام ببريد؟
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وسايل برقي موتوردار
(چرخ گوشت، آبميوه گيري، مخلوط كن، همزن و آسياب  

مخلوط كن برقي، جاروبرقي، پنكه روميزي و سقفي)

واحد كار  ششم
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انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:
1-  انواع وسايل برقي موتورداررا نام ببرد.

2- نكات ايمني مربوط به وسايل برقي موتوردار را به كار بندد.

هدف  هاي  رفتاري

پيش آزمون
واحد كار ششم

1- چهار نمونه از دستگاه هاي برقي موتوردار را نام ببريد؟

2- به نظر شما هنگام به كارگيري آب ميوه گيري چه نكاتي را بايد رعايت كرد؟ (چهار مورد را بيان 
كنيد)

3- از دستگاه همزن به چه منظوري استفاده مي شود؟

4- دو مورد از نكات ايمني چرخ گوشت را بيان كنيد.
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1-6 مقدمه:
برقي موتوردار،  ، تمام دستگاه هاي  مطابق شكل 6-1 
يك  وسيله ي  به  اند،  گرفته  قرار  ششم  كار  واحد  در  كه 
الكتروموتور نيروي گردنده اي را به وجود مي آورند كه ازاين 
نيرو براي به حركت در آوردن تيغه، پروانه هاي خرد كننده ، 
همزن، مخلوط كن يا مكنده استفاده مي شود و به اين ترتيب 

بعضي از نيازهاي ما تأمين مي گردد.
اين دستگاه ها در طرح ها و مدل هاي متنوع توليد و به 
بازارعرضه مي شوند و هر يك ازكميت و كيفيت  خاصي 
برخوردارند. در اين واحد كار با اصول كارنگه داري و ايمني 

آن ها آشنا مي شويم.

2–6 چرخ گوشت 
ازدستگاه چرخ گوشت برا ي خرد كردن گوشت جهت 

مصارف مختلف آشپزي در منازل استفاده مي شود.

شكل 6-1 

چرخ گوشت ها برحسب قدرت چرخ كنندگي، سرعت 
چرخ كنندگي، توان هدفي موتور، نوع منبع تغذيه و وزن 

دستگاه تقسيم بندي مي شوند.

1–2–6  نكات ايمني چرخ گوشت 
ازچرخ گوشت مطمئن شويدكه  استفاده  از  قبل   -1
ولتاژ و فركانس شبكه شهري با ولتاژ و فركانس صفحه ي 

مشخصات فني انطباق داشته باشد.
2– وقتي مي خواهيد چرخ گوشت را باز و بسته كنيد 

دو شاخه را از پريزبرق جدا كنيد.
3– هرگز گوشت را با دست به داخل چرخ گوشت فشار 

ندهيد بلكه از اهرم مخصوص اين كار استفاده كنيد.
4- هرگزبدنه ي چرخ گوشت رادرآب فرونبريد.

5- راه اندازي چرخ گوشت به صورت خالي باعث مي شود 
تيغه، پنجره و ساير  قسمت هاي آن آسيب ببيند.

6- دستگاه را در مكان صاف و هموار قرار دهيد تا هوا به 
سهولت ازروزنه ي زير دستگاه موتور را خنك كند.

7- چرخ گوشت را از دسترس كودكان دور نگه داريد.
8- تيغه و پنجره ي چرخ گوشت را، كه بايد با سنگ 

مغناطيسي تيز شود، با سنگ معمولي تيز نكنيد.

3–6 آب ميوه گيري 
يكي ديگر از دستگاه هايي كه در مصارف خانگي كاربرد 
فراوان دارد آب ميوه گيري است اين دستگاه در طرح ها و 

مدل هاي مختلف به بازار عرضه مي گردد. )شكل 6-2(

شكل 2- 6



هنر درخانه86863

1-3-6  طرزكار
براثر  مواد  تيغه،  وسيله ي  به  مواد  شدن  خرد  از  پس 
نيروي گريز از مركز به اطراف حركت مي كند و آب آن 
گرفته مي شود وتفاله ها در سبد آلومينيومي  باقي مي ماند. 
درنوع ديگر آن، پس ازآب گيري، تفاله هابه طرف مخزن 

جمع آوري تفاله پرتاب مي شوند. 

2–3–6  نكات ايمني آب ميوه گيري 
1- قبل از وصل كردن دو شاخه به پريز مطمئن شويد 

كه كليد دستگاه قطع است.
2– محفظه ي موتور را هرگز داخل آب نكنيد.

3– قبل از استفاده از آب ميوه گيري ، دو شاخه و سيم 
رابط آن را بررسي كنيد.

4– آب ميوه گيري را روي مكان صاف قرار دهيد.
5– قبل از توقف كامل تيغه، در دستگاه را باز نكنيد.

6– هرگز موقع كار دستگاه ، انگشت ، قاشق و نظاير 
آن ها را داخل محفظه ي آب ميوه گيري نكنيد.

7- هنگام گير كردن دستگاه در حين كار، خيلي سريع 
دستگاه را خاموش و دوشاخه ي آنرا از پريز برق جدا كنيد. 

سپس به رفع عيب آن بپردازيد.
8- آب ميوه گيري را ازدسترس كودكان دورنگه داريد. 

4–6 همزن 
يكي ديگر از وسايل كاربردي خانگي همزن هاي برقي 
است. اين دستگاه براي به هم زدن شديد،مخلوط كردن 
مواد ، تهيه ي خميرو..... به كار مي رود و غلظت مواد را نيز 

يك نواخت مي كند 

1–4–6  انواع همزن 
تقسيم  دسته  دو  به  كلي  طور  به  برقي  همزن هاي 

مي شوند:
1– همزن  برقي روميزي شكل(6-3) 

شكل 3- 6

همزن برقي دستي (شكل 6-4)  –2

شكل 4- 6

2-4-6 نكات ايمني همزن برقي
1- هنگام كار همزن، قاشق، كف گير، دست و.... را به 

پره ها نزديك نكنيد.
2- از همزن براي مدت طوالني استفاده نكنيد.
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3- هرگز قسمت برقي همزن را درآب فرو نكنيد.
4- هرگز بدنه ي اصلي همزن را با بنزين و تينر تميز 

نكنيد.
5- از همزن براي مواردي غير ازآن چه دردستور كار 

آمده است، استفاده نكنيد.
6- همزن برقي رااز دسترس كودكان دورنگه داريد.

5–6  آسياب و مخلوط كن برقي 
همه ي آسياب ها داراي يك موتور و يك پره هستند. در 
اثر كاركردن موتور و چرخش پره مواد داخل آسياب خرد 
مي شود. اين دستگاه براي خرد يا آسياب كردن برنج، قند، 

زعفران، ادويه و...به كار مي رود. (شكل 6-5)

شكل 5- 6

دستگاه به صورت مخلوط كن  بخواهيم از اين  هرگاه 
قرار  دستگاه  روي  آن را  مخصوص  پارچ  كنيم،  استفاده 
مي دهيم. دراين حالت مي توانيم با آن مايعات را مخلوط 

نماييم.
دارد. يكي به صورت  در آسياب ها دونوع كليد وجود 
شستي عمل مي كند. ونوع ديگر، يك ميكروسويچ است كه 
در بدنه ي دستگاه طوري قرار گرفته كه با اهرم در آسياب 
عمل مي كند و دستگاه را راه اندازي مي نمايد. كنترل كليه ي 

آسياب ها لحظه اي هستند.

مخلوط كن  و  آسياب  ايمني  نكات    6–5–1
برقي 

1- هيچ وقت قطعات آسياب و مخلوط كن برقي را 
باآب جوش پاك يا تميز نكنيد.

هرگز دستگاه اصلي را، كه موتور در آن تعبيه   –2
شده است، داخل آب نكنيد.

3– دستگاه را نزديك شعله آتش ، اجاق گاز و وسايلي 
كه باگرما در ارتباط اند و نيز زير اشعه ي مستقيم آفتاب 

نگذاريد.
4– هرگز به مدت طوالني از دستگاه استفاده نكنيد 
استراحت  ثانيه  سه  و  كار  ثانيه  سه  بايد  دستگاه  اين 

كند.
جداً  آسياب  داخل  سخت  مواد  ريختن  از   –5

خودداري كنيد.
بيرون  پريز  از  را  شاخه  دو  كار  اتمام  از  پس   -6

بياوريد.
7- دستگاه را از دسترس كودكان دور نگه داريد.

6-6  جاروبرقي
خانگي مهم است، كه در  جاروبرقي يكي از وسايل 
وجود  منازل  اكثر  در  و  مي شود  ساخته  مختلف  انواع 

دارد. 

1-6-6  انواع جاروبرقي با درنظرگرفتن كيسه ي 
خاك آن
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مصرف  بار  يك  خاك  كيسه ي  با  جاروبرقي   -1
(كاغذي)، شكل 6-6

شكل 6-6

دائمي  (پارچه اي)،  خاك  كيسه ي  با  جاروبرقي   -2
شكل 6-7

شكل 6-7

3- جاروبرقي سطلي كه بدون كيسه است و خاك 
در قسمت پايين جارو جمع مي شود. شكل 6-8

شكل 6-8

2-6-6  طرز كار جاروبرقي
دار  برق  با  كه  قراردارد  موتوري  برقي،  جارو  در 
برس،لوله  ازطريق  هوا  اين  مي كند.  مكش  را  هوا  شدن، 
و خرطومي جارو برقي وارد كيسه ي خاك و از آنجا وارد 
موتورمي شود. سپس از طرف ديگر موتور خارج مي گردد. 
از  پس  زباله ها،  و  خاك  ذرات  مي شود  باعث  مكش  اين 
جمع  خاك  كيسه ي  در  جارو،  داخل  به  شدن  كشيده 

شوند. 

3-6-6  نكات ايمني جاروبرقي:
هنگام  يا  دستگاه  از  نكردن  استفاده  زمان  در   -1
سرويس و نظافت، آن را خاموش و سيم برق را از پريز 

خارج كنيد.
2- زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد، هرگز به 

برق وصل نباشد. 
صورت  به  را  دستگاه  است  الزم  استفاده  هنگام   -3

افقي و بر روي چرخ هاي آن قرار دهيد.
4- از مصرف جاروبرقي در سطوح خيس خودداري 

كنيد.
5- از جاروكردن اجسام در حال سوختن مانند سيگار 

خودداري كنيد.
6- دستگاه را در دسترس كودكان قرار ندهيد.

7- از كشيدن سيم برق دستگاه جهت حمل آن جداً 
خودداري كنيد و از تماس سيم دستگاه با سطوح داغ و 

لبه هاي تيز و گره خوردن آن جلوگيري كنيد.
فيلتر  و  خاك  كيسه ي  بدون  را  دستگاه  هرگز   -8

مخصوص گردوغبار مورد استفاده قرار ندهيد.
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7-6 پنكه ي روميزي و سقفي
 پنكه هاي روميزي، ديواري و سقفي از وسايل خانگي 
پركاربردي هستند كه در اكثر منازل وجود دارند. هم چنين 
در محيط هايي كه به دليل باال بودن درصد رطوبت هوا 
امكان استـفاده ازكولرهاي آبي وجـود ندارد از پنكه هاي 

سقفي و روميزي اسـتفاده مي شود. 

1-7-6  پنكه ي روميزي
كوتاه  پايه  روميزي  پنكه ي  دستگاه  يك  شكل 6-9 

معمولي را نشان مي دهد.

شكل 6-9

نشان  را  ديواري  پنكه   دستگاه  يك   6-10 شكل 
آن  نصب  قابليت  پنكه   اين  مزيت  مهم ترين  مي دهد. 
بر روي ديوار است، كه آن را از دسترس كودكان دور 
ندارد.  با آن وجود  برخورد  نگه مي دارد. هم چنين خطر 

اين پنكه به دستگاه كنترل از راه دور مجهز است.

شكل 6-10

در  را  دوشاخه  برق  سيم  كردن  جمع  هنگام   -9
دست نگاه داريد و از چرخش و جمع شدن سريع سيم 

جلوگيري كنيد.

4-6- 6 عيب يابي ساده جاروبرقي
• دستگاه روشن نمي شود، ممكن است پريز فاقد برق 

باشد يا سيم دوشاخه قطع شده است.
• قدرت مكش جارو كم شده، ممكن است كيسه ي 
خاك پرشده يا جسمي در برس، لوله خرطومي يا زانو وارد 

شده، كه از مكش دستگاه جلوگيري مي كند.
• در حين جاروكردن از پشت جارو گردوغبار خارج 
مي شود. ممكن است كيسه ي خاك پاره يا زيپ آن باز 

شده باشد.
• جاروبرقي در حين كار صداي ناهنجار مي دهد با 

نمايندگي دستگاه تماس بگيريد.

بيشتر بدانيد

1500w مدارالكتريكي جاروبرقي

BVC6500 مدل 



هنر درخانه90903

شكل 11-6 يك دستگاه پنكه ي پايه بلند مجلسي را 
نشان مي دهد. يكي از مزيت هاي اين پنكه كوتاه و بلند 
اين كه  دليل  به  آن  نوع  يك  در  است.  آن  پايه ي  شدن 
دو پروانه دارد، مي تواند به تنهايي حدود 360 درجه را 
به راحتي باد بزند. نوع كنترلي اين دستگاه نيز موجود 

است.

شكل 6-11

2-7-6  پنكه سقفي
همان گونه كه از اسم دستگاه بر مي آيد از اين وسيله 
جهت خنك كردن محيط از طريق بستن آن به سقف 
بودن  باال  علت  به  كه  محيط هايي  مي شود.در  استفاده 
اين  از  ندارد  وجود  آبي  كولر  از  استفاده  امكان  رطوبت 

نوع پنكه بيش تراستفاده مي شود. (شكل 6-12)

شكل 12- 6

پنكه هاي سقفي در انواع و مدل هاي مختلف ساخته 
مي شود. اين دستگاه، هوا را جابه جا و محيط را خنك 

مي كنند.
مي دهد. رانشان  سقفي  پنكه  نوع  يك  شكل 6-12 
اين پنكه به لوستر و كليد گردان نخي مجهز است و به 

دو صورت چپ گرد و راست گرد حركت مي كند.
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1- در هنگام نظافت پنكه، دو شاخه ي آن را از 
پريز خارج كنيد.

2- پنكه را نزديك پرده قرار ندهيد.
3- پنكه ها را از دسترس كودكان دور كنيد.

4- زماني كه پنكه كار مي كند از دست زدن به 
آن خودداري كنيد.

5- پنكه را در مكان صاف بگذاريد تا لغزشي 
صورت نگيرد و به پنكه آسيب نرسد.

آن ها  نظاير  و  بنزين  تينر،  كاربردن  به  از   -6
براي تميز كردن پنكه خودداري كنيد.

كنيد  دقت  روميزي،  پنكه ي  انتخاب  در   -7
شبكه هاي حفاظتي آن استاندارد باشد.

نكات ايمني

- از چرخ گوشت برای خرد كردن گوشت ومصارف 
مختلف آشپزی استفاده می شود.

- وقتی می خواهيد قسـمت خرد كننده را از بدنه 
جدا كنيد، حتماً دو شاخه برق را از پريز بيرون بياوريد.
- قبل از شروع كار با آب ميوه گيری، آن را روی 

يك سطح صاف قرار دهيد.
 - برای مـخلوط كـردن مواد از هـمزن استفـاده 

می شـود.
- همزن های برقي به دو دسته تقسيم می شوند:

• همزن برقي روميزی؛
• همزن برقي دستی؛

الكتروموتور  يـك  ها،  كن  مخلوط   ياب  آس ر  د  -
دو  پره  ای خرد كننده وجـود داردكه به وسـيله ي آن 
می توان مـواد را خرد يا مايعات را با هم مخـلوط كرد.

- خاک و اشياي ريز بوسيله ی مكشی كه موتور 
جارو برقی ايجاد می كند، به داخل كيسه يا در مخزن 

خاک جارو كشيده می شوند.
- پنكه ها به سه دسته تقسيم می شوند:

• پنكه های روميزی؛
• پنكه های ديواری كنترلی؛

• پنكه های سقفی؛

چکيده
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آزمون پاياني نظري
واحد كار ششم

1- چرخ گوشت ها را بر چه اساسي تقسيم بندي مي كنند؟

2- هنگام به كارگيري چرخ گوشت چهار مورد از نكات ايمني را بيان نماييد.

3- همزن هاي برقي به چه منظوري به كار مي روند؟

4- انواع همزن هاي برقي را نام ببريد.

5- در آسياب مخلوط كن ها چند نوع كليد وجود دارد؟

6- دو مورد از نكات ايمني مربوط به آسياب مخلوط كن را بگوييد.

7- دو علت براي كم شدن قدرت مكش جاروبرقي بيان نماييد.
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وسايل برقي گرمازاي موتوردار(تركيبي)
(مايكروفر، سشوار برقي، انواع لباسشويي، ظرف شويي)

واحد كار هفتم
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:
1- انواع مايكروفر، سشوار برقي و لباس شويي را نام ببرد. 

 2- حفاظت، ايمني و نگه داري دستگاه را شرح دهد.
3- طرز كار وسايل گرمازاي موتور دار را شرح دهد.

توجه!

پخت  ظروف  مناسب ترين  كلي:  قاعده  يك 
ضد  شيشه هاي  از  استفاده  مايكروويو  اجاق  براي 

حرارت و سراميك است.
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پيش آزمون
واحد كار هفتم

1- براي توليدگرمادراجاق مايكروويو(اجاق ريز موج) از چه سيستمي  بهره گرفته شده است.

2- انواع ماشين لباس شويي را نام ببريد.

3- اصول نگه داري از ماشين لباس شويي را شرح دهيد.

4- در سشوارها گرماي الزم چگونه توليد مي شود؟

5- شيلنگ خروجي لباس شويي اتوماتيك را در چه ارتفاعي بايد قرار داد؟

1-7 مقدمه:
كار  واحد  اين  در  كه  موتوردار،  گرمازاي  وسايل  در 
معرفي شده اند، عالوه بر ا لكتروموتوري كه نيروي گردنده ي 
دستگاه را تأمين مي كند، المنت هاي گرمازا به شكل هاي 
فنري، لوله اي، نواري يا بوسيله ي امواج ماكروريو و انرژي 
مغناطيسي به كار مي روند و گرماي مورد نياز را براي ما 
ايجادمي كنند. اين دستگاه ها با پيشرفت علم و فناوري در 
طرح و مدل هاي گوناگون ساخته شده اند در اين واحد كار 

با اصول كار و ايمني و نگه داري آن ها آشنا مي شويم.

2-7  مايكروفريا اجاق مايكروويو
انرژي  از  بهره گيري  با  كه  است  دستگاهي  مايكروفر 

مايكروويو (امواج بسيار كوتاه راديويي) غذاهاي گوناگون 
را با، حفظ طعم و مزه ي طبيعي آن ها، در زمان بسيار 
آخرين  از  يكي  مايكروفر  مي كند.  گرم  يا  مي پزد  كوتاه 
نشانه هاي پيشرفت فناوري قرن بيستم است. شكل 7-1

شكل 1- 7
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1-2-7  طرز كار مايكروفر يا اجاق مايكروويو
همزمان با چرخش غذا در داخل سيني گردان، امواج 
مايكروويو، كه همان امواج راديويي است، با طول موج 12 
سانتي متر به طور يكنواخت پخش مي شود و با سايش 
مولكول هاي آب موجود در موادغذايي، حرارت مورد نياز 

طبخ را تأمين مي كند.
امواج مايكروويو تا عمق حدود)2/5سانتي متر(  بوسيله ي 
غذا جذب مي شود. سپس منتشر شدن گرمادرداخل غذا 
ادامه مي يابد. بنابراين غذا به صورت يك نواخت مي پزد. 
چنان چه تمام نكاتي كه دردفتر راهنماذكر شده است 

رعايت شود موارد زير تضمين خواهد شد:
• پخت يك نواخت غذا.

• يك سان شدن دما در تمام غذا.
زمان پخت با توجه به سه عامل زير متغير است:

1- كميت و غلظت غذا؛
2- حجم آب موجود در غذا؛

3- دماي اوليه. 

2-2-7  قسمت هاي مختلف دستگاه مايكروفريا 
اجاق مايكروويو

مايكروفر  مختلف  قسمت هاي   ،7-2 شكل  مطابق 
عبارت اند: 

1- زبانه هاي در
2- درمايكروفريااجاق مايكروويو

3- سيني گردان
4- رابط زيرسيني

5- غلتك سيني گردان
6- حفره هاي زبانه ي در

7- صفحه ي كليدهاي فرمان
8- صفحه ي نمايشگر الكترونيكي

9- دريچه ي تهويه )ورودي هوا( و المپ روشنايي
10- المنت گرم كننده 

11- دريچه ي تهويه )خروجي هوا(
12- درپوش كانال هدايت امواج

3-2-7 روش پخت پلوي ساده با مايكروفريا 
اجاق مايكروويو
مواد مورد نياز

برنج ايراني                                    )400گرم(
آب گرم                                  2/5-2برابربرنج
روغن جامد                                      50 گرم
نمك                                     به اندازه ي كافي 

طرز تهيه:
برنج را همراه با آب گرم، نمك،كره يا روغن در يك 
ظرف گرد مناسب مي ريزيم و بدون در به مدت 15-20 
دقيقه با قدرت 100% داخل مايكروفر قرار مي دهيم در 
طي اين مدت قبل از تمام شدن آب برنج يك بار آن را 
هم مي زنيم .پس از زمان پخت ظرف را ازمايكروفرخارج 
و در وسط ظرف جمع  زيرورو كرده  را  برنج  يم،  كن مي  شكل 2- 7



9797 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

با  دقيقه  مدت 15-20  به  مناسب  بادرپوش  و  مي كنيم 
قدرت 30٪ داخل مايكروفر مي گذاريم تا برنج دم بكشد.

4-2-7 نكات ايمني مايكروفر يا اجاق مايكروويو
داخل  در  غذايي  مواد  قراردادن  از  پس  فقط   -1
دستگاه  ديواره هاي  زيرا  كنيد،  روشن  را  آن  دستگاه، 
در  آب  ليوان  يك  هميشه  ببينند،  صدمه  است  ممكن 

داخل دستگاه قرار دهيد.
2- از مايكروفر بدون سيني گردان استفاده نكنيد.

در  در،لوالوزبانه ي  دستگاه،  بدنه ي  بودن  سالم   -3
بسيار مهم است.چنان چه آسيب ديدگي درهر يك از 
قسمت ها به وجود آمد از مايكروفراستفاده نكنيد.چون 

امكان نشت امواج ريز موج وجود دارد.
4- هميشه مايكروفر را پاكيزه نگه داريد. به خصوص 
در، سطح پنجره و كناره هاي آن نبايد به مواد غذايي يا 

مواد پاك كننده آلوده باشد.
5- كليدها را آرام، كامل، مستقيم و يك به يك فشار 
در  مگر  ندهيد  فشار  هم  با  را  كليد  چند  هرگز  دهيد، 

مواردي كه در دستورالعمل قيد شده باشد.
قراردادن  از  جرقه،  ايجاد  از  جلوگيري  جهت   -6
اشياي  فلزي (مانند قاشق، چنگال، سيخ كباب و ظروف 
درمحفظه ي  نقره اي)  و  طاليي  تزيينات  يا  غذاخوري 

پخت جداً خودداري كنيد.
7- هرگز براي موارد زير از مايكروفراستفاده نكنيد.

- آب پز كردن تخم مرغ ؛
- داغ كردن روغن به مقدار زياد

-گرم كردن مايعات درون بطري ها دربسته؛ 
- خشك كردن انواع كاغذ و پارچه.

8- پس ازگرم كردن مايعات و خاموش كردن دستگاه 
شود.  يك نواخت  آن  دماي  تا  كنيد  صبر  دقيقه  چند 
سپس براي خارج كردن ظروف از مايكروفر ازدستكش 

پارچه اي استفاده كنيد.
آسيب  يادوشاخه  برق  سيم  كه  شويد  مطمئن   -9
نديده باشد وآن ها را ازسطوح داغ و مرطوب دور نگه داريد.

10- استفاده يا بازي با اين دستگاه را براي كودكان 
ممنوع كنيد.

حالت  در  ويژه  به  دستگاه،  كردن  كار  درحين   -11
اين  شود.  شنيده  تيليك  صداي  است  ممكن  يخ زدايي، 

صدا به دليل تغيير قدرت خروجي بوده وعادي است. 
(مايكروويو+  تركيبي  پخت  از  استفاده  براي   -12
گريل1) (مايكروويو + كنوكشن2 ) طبق دستور دفترچة 

راهنما عمل كنيد.

3-7  سشوار برقي
سشوار يكي از وسايل برقي خانگي به شمار مي رود 
كه براي خشك كردن و فرم دادن موي سر كاربرد دارد

 و با پيشرفت فناوري درمدل هاي متفاوت و زيبا توليد 
شده است. (شكل 7-3)

توجه!

دقت كنيد نوع  برنج و مقدار آن از عواملي هستند 
كه مقدار آب و زمان پخت را تغيير مي دهند.  

1. پخت با المنت
2. جابجايي هواي گرم
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شكل 3- 7

1-3-7  قسمت هاي مهم سشوار عبارت اند از:
1- موتور

2- المنت گرمازا
3- پروانه ي توليد باد

4- كليدهاي قطع و وصل
5- ديودهاي يك سوساز

6- سيم رابط
7- بدنه و متعلقات

2-3-7  طرز كار سشوار
هرگاه دوشاخه ي سيم رابط را به برق بزنيم، با زدن 
كليد و انتخاب برنامه، موتور به حركت در مي آيد و باد 
سرد توليد مي كند. هرگاه بخواهيم باد گرم شود كليد 
ديگري را مي زنيم تا المنت وارد مدار شود و هواي توليد 

شده را گرم مي كند.

3-3-7  انواع سشوار
شكل4-7يك نوع سشوار را نشان مي دهد كه كليد 

توليد  با  2-روشن  وضعيت1-خاموش  سه  داراي  آن 
هواي سرد 3- روشن با توليد هواي گرم است،. كه در 

اين حالت المنت در مدار قرار مي گيرد.

شكل 4- 7

شكل 5-7 سشوار مدرن و مجهز به سيم جمع كن و 
داراي حالت هاي مختلف سرعت و گرماست اين دستگاه 
داراي ترموستات كنترل دما و ديسك سراميكي است. 
با برخورد گرما به اين ديسك امواجي توليد مي شود كه 
موي مرطوب سر را به رنگ نارنجي در مي آورد، اما پس 

از خشك شدن مو اين رنگ سريعاً  محو مي شود.

شكل 5- 7
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4-3-7  نكات ايمني در به كارگيري سشوار
1- هيچ وقت سشوار را داخل آب قرار ندهيد.

2- هيچ وقت سشوار را پرت نكنيد زيرا به قسمت هاي 
برقي آن صدمه وارد مي شود و عايق بندي آن از بين مي رود.

3- از سشوار به طور دايم استفاده نكنيد.
4- سشوار را به طور مداوم قطع و وصل نكنيد.

5- هيچ وقت قسمت عقب سشوار را، كه پروانه درآن 
كار مي كند، به موي سر نزديك نكنيد، زيرا موها را جذب 
موتورگريپاژ  درنتيجه  مي پيچد،  خود  دور  به  و  مي كند 

مي كند و مي سوزد.
6- ازسشوارهايي كه سيم آن ها بريدگي دارد، استفاده 

نكنيد.
7- از به كارگيري سشواري كه صداي ناهنجار مي دهد، 

خودداري كنيد.

4-7  ماشين لباس شويي
يكي ديگر از وسايل برقي پر مصرف خانگي ماشين 
لباس شويي است. ماشين هاي لباس شويي در مدل هاي 

مختلف ساخته وبه بازارعرضه مي شوند.

1-4-7  انواع ماشين لباس شويي
2-4-7 ماشين لباس شويي سطلي،نيمه خودكار

نيروي  بر  عالوه  كه  مي شود  گفته  ماشين هايي  به 
الكترومكانيكي ماشين (كه از طريق موتور تأمين مي گردد) 
عمليات  انجام  هم  و  كار  ادامه ي  در  هم  انساني  نيروي 
آب گيري،  ماشين ها  نوع  اين  در  دارد.  دخالت  ماشين 
نيروي  توسط  بايد  لباس  كردن  خشك  و  آب  تخليه ي 

به   شست شو  موتور  كنترل  فقط  گيرد.  صورت  انساني 
عهده ي تايمر است،كه آن هم توسط فرد تنظيم مي شود. 

(مطابق شكل 6- 7)

شكل 6- 7

3-4-7  ماشين لباس شويي دوقلوي نيمه خودكار 
(دومخزنه)

دريكي  دارند،كه  ازهم  جدا  دومخزن  ماشين ها  اين 
عمل شست شو و در ديگري عمل خشك كردن لباس 
صورت مي گيرد. در بعضي از انواع ديگر اين ماشين ها، 
تخليه  الكتريكي  پمپ  يك  وسيله ي  به  آب  تخليه ي 

مي شود. مطابق شكل 7-7
 

شكل 7- 7
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4-4-7 ماشين لباس شويي خودكار
قرارگرفتن  از  بعد  كه  مي شود  گفته  ماشين هايي  به 
لباس وريختن پودر مورد نظر در داخل ماشين وتنظيم 
برنامه و استارت دستگاه، ديگر به نيروي انساني نياز ندارند 
سيستم  با  برنامه  كليد  توسط  خودكار  عمليات  تمام  و 
مكانيكي يا ديجيتالي به صورتي منظم  صورت مي گيرد 
مطابق  مي دهد.  تحويل  نم دار  كمي  را  لباس  آخر  در  و 

شكل 8- 7

شكل 8- 7

5-4-7 ماشين لباس شويي تمام خودكار
در لباس شويي هاي تمام خودكار به علت وجود سيستم 
و  روشن  براي  حافظه  داشتن  و  صددرصد  كن  خشك 
شده  خشك  و  راتميز  لباس ها  موقع  به  كردن  خاموش 

آماده ي استفاده تحويل مي دهد.

ماشين  از  نگه داري  و  ايمني  اصول   7-4-6
لباس شويي تمام خودكار

1- از قراردادن ماشين لباس شويي در معرض مستقيم 
آفتاب يابارندگي خودداري نماييد.

2- فاصله ي ماشين لباس شويي با ديوار حداقل بايد 

15 سانتي متر باشد.
هيچ وقت ولوم تايمر راخالف عقربه هاي ساعت   –3

نچرخانيد.
4– لباس شويي رابه طور صحيح توسط پيچ هاي قابل 

تنظيم زير ماشين تراز كنيد.
5– زماني كه تايمر كار مي كند درجه ي آن راتغيير 

ندهيد.
6– بيش از حد مجاز لباس در ماشين نريزيد.

7– دكمه هاي شل شده ، سوزن واشياي فلزي، سكه 
لباس شويي  در  لباس ها  قراردادن  هنگام  را  سنجاق  و 

كنترل كنيد.
8- اتصال زمين لباس شويي را مطابق استاندارد وصل 

كنيد.
را  ماشين  ابتدا  ماشين،  برنامه ي  تغيير  هنگام   -9

خاموش كنيد، بعد برنامه را تغيير دهيد.
10- بعد از شست شو توسط پارچه، آب باقي مانده در 

الستيك اطراف در را تخليه و خشك كنيد.
11– در هر شست شو به برچسب لباس ها و نوع پارچه 

و رنگ آن توجه نماييد.
12– براي هر شست شوي كامل متوالي حداقل يك 

ساعت فاصله بگذاريد.
13– هر چند وقت يك بار فيلتر جلوي ماشين را باز 
كنيد و كرك و اشياي كوچك را، كه از لباس هاي شسته 

شده باقي مانده، خارج كنيد.
14- لوله ي خروجي يا لوله ي خرطومي تخليه ي آب، 
كه سر آن خميدگي دارد بايد در ارتفاع 70سانتي متري 
از زمين نصب شود. در غير اين صورت اگر لوله ي خرطومي 
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روي زمين قرار گيردآب آن بالفاصله بيرون خواهد ريخت.

7-4-7 برنامه ي شست شوي ماشين لباس شويي
لباسشويي ها   معموالً  داراي سه برنامه ي شست شو هستند:
لباس هاي  مخصوص  اصلي  شستشوي  برنامه ي   -1

چرك از جنس كتان و مشابه آن.
2- برنامه ي شستشو براي لباس هاي لطيف و ظريف 

مانند ابريشم.
ــوي الياف مصنوعي مانند نايلون  3- برنامه ي شستش

و پرلون.

8-4-7  استفاده ي درست از جاپودري
در جعبه ي جاپودري معموال سه قسمت وجود دارد 
لباس  اگر  است.  شده  مشخص    A،B ،C باحروف  كه 
بريزيد.   B و   A قسمت  در  را  پودر  باشد  كثيف  خيلي 
 B قسمت  در  را  پودر  نباشند،  كثيف  زياد  لباس ها  اگر 
بريزيد و قسمت C جاپودري براي استفاده نرم كننده يا 

وايتكس( سفيد كننده) است.

9-4-7  عيب يابي ساده ي ماشين لباس شويي
الف) اگر لباس شويي آب نمي گيرد، ممكن است:

1- آب شهر قطع باشد؛
2- فلكه ي مربوط به شير دستگاه بسته باشد؛

3- شلنگ رابط تا شده است كه بايد شلنگ رابط را 
كنترل كنيد؛

4- شير برقي خراب است.
ب) اگر لباس شويي اصًالكارنكرد، ممكن است:

1- پريز آن فاقد برق باشد؛
1- سيم هاي رابط برق دستگاه خراب باشد؛

2- دو شاخه ي دستگاه خراب باشد؛
3- كليد قطع و وصل خراب باشد.

ج) ماشين لباس شويي نشت آب دارد، ممكن است:
رابط  شلنگ هاي   ، باشد  سوراخ  در  دور  الستيك   -
ورودي وخروجي آب معيوب باشد، لوله ي خرطو مي رابط 
فيلتر  واشر  يا  پمپ  به  ديگ  يا  ديگ  به  جاپودري  بين 

معيوب باشد.
شد  انجام  مرتب  شست شو  برنامه هاي  تمام  اگر  د) 
تخليه  را  آب كثيف  شست شو،  پايان  در  دستگاه  ولي 

نكرد، ممكن  است:
بيرون  فيلتررا  بايد  كه  باشد  كثيف  فيلتردستگاه   -
نشد  درست  اگر  شود.  رفع  عيب  تا  تميزكرد  و  كشيد 

ممكن است واترپمپ خراب باشد.
ن) اگر لباس شويي در هنگام كارتغيير جا داد و حركت 

كرد، ممكن است:
وسيله ي  به  است  الزم  كه  نباشد،  باالنس  دستگاه 

پايه هاي قابل تنظيم آن دستگاه را تراز كنيد.
لحظه  همان  در  را  شده  گرفته  آب  ماشين  اگر  و) 
زمين  به  آب  خروجي  شلنگ  است  ممكن  دهد،  پس 
آن  انتهاي  كه  را  خروجي  شلنگ  بايد  كه  باشد،  افتاده 
خميده است در ارتفاع 70 سانتي متري قرار داد تا عيب 

برطرف شود.
ه) اگر پودرهاي ريخته شده تماماً به مخزن شست شو 

نمي رود، ممكن است:
1- جاپودري كثيف باشد كه بايد جاپودري را، پس 
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از در آوردن، تميز كرد.
2- فشار آب كم باشد؛

3- شير برقي معيوب باشد؛
4- صافي هاي سر شلنگ آب ورودي از جرم مسدود 

شده باشد.

5-7 ماشين ظرف شويي
ماشين ظرف شويي يك دستگاه الكترومكانيكي است 
كه با انتخاب برنامه ي مناسب و چيدمان صحيح ظروف، 
انواع مختلف ظروف آشپزخانه را به خوبي شست و شو 
مي كند اين دستگاه در مدل هاواندازه هاي مختلف ساخته 
شده اند و شما مي توانيد با توجه به محلي كه براي اين 
دستگاه در نظرگرفته  ايد و با توجه تعداد نفرات خانواده و 
همچنين سليقه ي خود، مدل مناسبي را انتخاب كنيد.

شكل 7-9

شكل 7-10

1-5 -7 اجزاي ماشين ظرف شويي 
1) بدنه

2) مخزن
3) قفسه ها

4) آب فشان ها
5) فيلتر كف

6) مخزن نمك
7) مخزن مايع كمكي(مايع جال)

8) دريچه جا پودري
9) المنت حرارتي

10) شيلنگ ورودي آب
شيلنگ خروجي آب  (11

مدارات فرمان الكتريكي  (12

2-5-7 مواد پاك كننده ي مخصوص ماشين 
ظرف شويي

 1- نمك مخصوص: باعث جدا كردن آهك از آب مي شود.
2- ماده ي شوينده: كه باعث نرمي، شستن سريع و 

صرفه ي اقتصادي مي شود.
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3- مايع كمكي: كه از باقي ماندن قطرات آب روي 
ظروف بعد از شست وشو جلوگيري مي كند و به سطوح 

درخشندگي مي بخشد.

3-5-7 نحوه ي نگه داري 
شده  جمع  آشغال  وقتي  را،  شست شو  فيلتر   -1

است، تميز كنيد.
2- ظروف را در جا ظرفي ها به درستي قرار دهيد. 
هر ظرف بهتر است با فاصله ي مناسب براي عبور آب 

در هر سبد، قرار گيرد.
ظروف ظريف تر، (فنجان ها،  بااليي به  3- جا ظرفي 
باشيد  مراقب  يابد.  اختصاص  و...)  ليوان ها،چيني ها 

آن ها سروته چيده شوند.
مقاوم ترين  و  كثيف ترين  پايين  جاظرفي  در   -4
گيرد. قرار  بشقابها  و  اجاقي  ظروف،پيركس ها،ظروف 

ظروف بايد به سمت خودتان كج چيده شوند.
5- سبد كارد و چنگال جايي است كه كارد و چنگال 

در آن قرار مي گيرد و در سبد پايين قرار دارد.
6- بعد از قرار دادن ظروف، اطمينان كنيد كه آب 

فشان ها بدون برخورد به هيچ ظرفي مي چرخند.
موجب  زيرا  نكنيد،  آويزان  سبد  از  را  ظروف   -7

مي  شود آب فشان نچرخد.

4-5-7 عيب يابي ساده ي ماشين ظرف شويي   
• برنامه شروع نمي شود.

1) فيوز داخلي قطع شده است.
2) ماشين به سيستم برق وصل نيست.

3) در به خوبي بسته نشده است.
• هيچ آبي وارد دستگاه نمي شود:

1) شير آب بسته است.
2) فيلتر بين شير و لوله آب مسدود است.

3) كًال آب قطع است.
• دستگاه آب را تخليه نمي كند:

1) شيلنگ خروجي مسدود شده است.
2) پمپ آب خراب است.

• ظروف خشك نشده است:
1)  مايع كمكي در مخزن وجود ندارد.

• ليوان ها لكه و خطوط آبي رنگ به همراه دارند.
1) در هنگام فرايند شست وشو مايع كمكي زيادي 

رها مي شود.
را  شده  خشك  آب  از  خطوطي  ظروف  و  ليوان ها   •

نشان مي دهد:
1) مايع كمكي به اندازه ي الزم وارد نمي شود.

• ظروف بعد از شست و شو تميز نشده اند:
1) برنامه  ي مناسبي انتخاب نشده است.

2) آب فشان ها بر اثر گير با ظروف نمي چرخند.
3) ظروف به صورت نادرست درجا ظرفي قرار گرفته اند 

4) مقدار نمك و پودر شوينده كامل نيست.

 5-5-7 حفاظت و ايمني ماشين ظرفشويي
1) به اطفال اجازه ي بازي با ماشين ظرف شويي ندهيد.
گلو  و  دهان  چشم ها،  به  است  ممكن  شويندها   (2
دسترس  از  بايد  بنابراين  كنند.  وارد  دائمي  آسيب هاي 

اطفال دور باشند.
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را  شاخه  دو  پريز،  از  شاخه  دو  آوردن  در  براي   )3
بيرون بكشيد و هرگز سيم آن را نكشيد.

4( از مواد شوينده اي كه ممكن است منجر به انفجار 
شود استفاده نكنيد.

ننشينيد،  ندهيد و روي آن  تكيه  به در ماشين   )5
زيرا ماشين ممكن است انحنا پيدا كند.

6( شيرآب را وقتي ماشين براي مدت زيادي استفاده 
نمي شود، ببنديد.

7( لوله ي تخـليه نبايد بـيش از حـد خم شود زيرا 
ممكـن است مسـدود گردد.

حاصل  اطمينان  دستگاه،  كردن  روشن  از  بل  ق  )8
كنيد دو شاخه به پريز برق متصل شده باشد.

9( انتهاي لوله خروجي آب بايد به صورت استاندارد در 
يك ارتفاع بين 32 تا 80 سانتي متري قرار داده شود.

اگر طول لـوله ي خـروجي آب به هر دليل از   )10
مقدار اسـتاندارد بيش تر شد ارتفاع لوله ي خروجي بين 

32 تا 50سانتي متر كاهش يـابد.
انتهاي لوله ي خروجي هرگز نبايد در آب فرو   )11

برده شود.
انتهاي لـوله ي خروجي آب بايد به داخـل يك   )12

سينگ يا يك لولـه ي تخليه وارد شود.

6-5-7 ظروفي كه نبايد در ماشين ظرفشويي 
شسته شوند.

• تخته ي خردكن و ظروف كوچك چوبي 
• ظروف پالستيكي كه مقاومت گرمايي ندارند.

• بلور سرب دار
• ظروفي كه از قلع يا مس ساخته شده اند.

• ظروف يا كارد و چنگال كه تركيبات چسبي دارند.
• ظروف آهكي كه به راحتي اكسيد مي شوند.

7-5-7 شستن ظروف به طريق اقتصادي 
• ظروف خود را قبل از اين كه در ماشين ظرفشويي قرار 

بدهيد زير آب شير نشوييد. 
• ماشين را فقط زماني كه پر است روشن كنيد. زيرا 

از نظر اقتصادي و زيست محيطي مقرون به صرفه نيست .
 • برنامه اي انتـخاب كنـيد كـه براي نوع ظروفي كه 
مي خواهيد بشوييد مناسـب باشد و با مـيزان كثيفي آن ها 

هماهنگي داشـته باشد.
 • از مقـادير زيـاد شويـنده، نمك ظـرف شويـي و 
محلـول هاي كمـكي خودداري كنيد براي تعييـن مقدار 
آن هـا به دستورالعملي كه توسط توليد كننده ي اين مـواد 

مهيا شده است، مراجعه كنيد. 

توجه!

وقتي ظروف، كارد، چنگال با دسته هاي پالستيكي 

و شيشه را در ماشين ظرف شويي مي گذاريم قباًل از 

مقاومت آن ها اطمينان حاصل كنيد.
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چكيده

غذاهاى  راديويى)  كوتاه  (امواج  مايكروويو  انرژى  از  بهره گيرى  با  كه  است  دستگاهى  مايكروويو   -
گوناگون را  در زمان كوتاه مى پزد.

- فقط پس از قرار دادن مواد غذايى در داخل دستگاه، آن را روشن كنيد.
- از مايكروويو بدون سينى گردان استفاده نكنيد.

- براى جلوگيرى از ايجاد جرقه از قرار دادن اشياي فلزى در محفظه ى پخت جداً خوددارى شود.
- موخشك كن (سشوار) دستگاهى است كه انرژى الكتريكى را به گرمايي تبديل مى كند.

- لباسشويى ها به دودسته تقسيم مى شوند:
• ماشين لباس شويي نيمه خودكار
• ماشين لباس شويي تمام خودكار

- ماشين لباس شويي خودكار را حتماً به سيم ارت مجهز كنيد.
- در حين كار ماشين لباس شويى، هيچ گاه تايمر آن را نچرخانيد.

- خميدگى شيلنگ خروجى آب ماشين لباسشويى خودكار را در حد 70 سانتى متر قرار دهيد.
- ماشين ظرف شويي يك دستگاه است الكترومكانيكى كه انواع مختلف ظروف آشپزخانه را به خوبي مي شويد.
كمكي  مايع   – شوينده  3  ماده  مخصوص 2-  نمك   -1 شامل:  ظرفشويي:  كننده ي  پاك  مواد   -

است.
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آزمون پاياني نظري
واحد كار هفتم

1- تفاوت ماشين هاي لباس شويي نيمه خودكار و خودكار چيست؟

2- فاصله ي ماشين لباس شويي از ديوار، حداقل چه قدر بايد باشد؟

3- چه نوع ظرفي را نمي توان در مايكروفر قرارداد؟

4- وظيفه ي ديسك سراميكي در خشك كن (سشوار)ها چيست؟

5- نقش نمك در ماشين ظرف شويي چيست؟

6- اگر آب افشان ها حركت نكنند در شست شوي ظرف شويي چه تأثيري مي گذارد؟
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وسايل برقي سرمازا و صوتي و تصويري
(يخچال، فريزر، كولر، تلويزيون،ضبط و پخش سي دي)

واحد كار  هشتم
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:
1- درباره ي يخچال و نحوه ي عيب يابي آن توضيح دهد.

2- درباره ي فريزر و اصول نگه داري آن توضيح دهد.
3- انواع كولر گازي را نام ببرد و نحوه ي كار با آن را شرح دهد.

4- درباره ي كولر آبي و محل مناسب براي نصب آن توضيح دهد.
5- درباره ي تلويزيون و اصول نگه داري آن توضيح دهد.

6- نحوه ي عملكرد لوح فشرده را در ضبط و پخش سي ديCD توضيح دهد.
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پيش آزمون
واحد كار هشتم

1- به نظر شما سيستم خنك كننده ي يخچال بر چه اساسي كار مي كند؟

2- آيا اساس كار فريزر و يخچال يك سان است؟

3- از كولر گازي بيش تر براي چه محيط هايي استفاده مي شود؟

4- ساختمان كولر گازي را شرح دهيد.

5- محل مناسب براي نصب كولر آبي چگونه بايد باشد؟

6- طريقه ي تنظيم آنتن تلويزيون را شرح دهيد.

1-8 مقدمه
وسايل الكتريكي برودتي كه در اين واحد كار با آن 
آشنا مي شويم، جزو ضروري ترين لوازم خانگي محسوب 
مي شوند. غير از كولر آبي كه براي خنك كردن هوا از 
گاز  توسط  لوازم  بقيه ي  مي كند،  استفاده  آب  رطوبت 
مدار  لوله هاي  داخل  كه   ،(freon) فريون  مخصوص 
بسته قرار گرفته است ، به كمك نيروي كمپرسور توليد 
به  كه  است  براين  سعي  حاضر  درحال  مي كنند.  سرما 
جاي گاز فريون 12 در يخچال و فريزرها از گازسازگار

A 134 استفاده كنند. 
شكل هاي  به  خانگي  لوازم  اين  فناوري،  باپيشرفت 

گوناگون و باكيفيت هاي باال در اختيار مصرف كنندگان 
قرار گرفته است. دراين واحد كار با اصول كار نگه داري 

و ايمني آن ها آشنا مي شويم.

2–8  يخچال 
اين دستگاه جهت حفظ و نگه داري آن دسته از مواد 
غذايي كه در برابر حرارت محيط تغيير خاصيت مي دهند 
و فاسد مي شوند به  كار مي رود. سيستم  خنك كننده ي  
يخچال  بر اساس حركت گاز فريون1 در لوله هاي بسته 

است. شكل 8-1

 1.Freon
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شكل 1- 8

1–2– 8 اجزاي تشكيل دهنده ي يخچال
اجزاي تشكيل دهنده ي يك يخچال را به دو دسته 

تقسيم مي كنيم:
اجزاي مكانيكي

اجزاي برقي

2-2-8 اجزاي مكانيكي
- قسمت مكانيكي كمپرسور

-كندانسور(رادياتورخنك كننده)
- فيلتر (درايو)

- اواپراتور(محفظه ي يخ ساز)
- لوله ي مويين

- در و محفظه ي اصلي
- الستيك دور در

- كابين
- شاسي

- دست گيره
- پايه

- قفل و لوال

3-2-8  اجزاي برقي يخچال
- قسمت برقي كمپرسور

- ترموستات
-رله ي استارت (رله  راه اندازي)

- رله ي بار زياد (اُورلود1 )
- جعبه تقسيم

- المپ و سرپيچ
- شستي المپ در يخچال

4-2-8 كمپرسور
حركت  به  جهت  مكش  و  فشار  ايجاد  كمپرسور  كار 
قسمت  دو  از  است.كمپرسور  سيستم  در  گاز  درآوردن 
شدن  برق دار  با  است  شده  تشكيل  برقي  و  مكانيكي 
قسمت  است،  موتور  الكترو  يك  شكل  كه  برقي  قسمت 

مكانيكي فعال مي گردد.
اين عمل گاز داخل كمپرسور را در مدار به حركت مي اندازد.

5-2-8 اوپراتور (محفظه ي يخ ساز) 
يك  تبخير  اثر  بر  كه  است  آلومينيومي  محفظه ي 

ماده ي خنك كننده سبب توليد سرما مي شود.

6-2-8 كندانسور(رادياتور خنك كننده)
خنك  براي  لذا  مي شود  گرم  فشار  تحت  گازُمّبرد، 

كردن آن بايد آن را از رادياتور عبور داد تا خنك شود.

 1.Over Load
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7-2-8 جدول عيب يابي و طريقه ي رفع عيب يخچال و فريزر

عيب                                          علت                                                 طريقه ي رفع عيب

را كنترل كنيدو در 1-پريز برق ندارد.1-يخچال اصاًل كار نمي كند. منزل  اصلي  و  فرعي  فيوزهاي 
صورت نبودن برق نسبت به رفع عيب سيم كشي پريز 

مربوط به يخچال اقدام كنيد. 

2- دوشاخه وسيم هاي
 رابط خراب است.

با دستگاه اهم متر، زماني كه دوشاخه يخچال به پريز 
وصل نشده است، دوشاخه را و كابل راتست كنيد و در 
صورت وجود عيب، نسبت به رفع يا تعويض دو شاخه 

يا سيم رابط اقدام نماييد.

3- ترموستات خراب 
است.

آن را تعويض كنيد.

4- رله ي استارت خراب 
است .

آن را تعويض كنيد.

6- سيم هاي رابط بين 
ترمينال ،ترموستات

 ورله بار زياد خراب  يا
 قطع شده است. 

ضمن تست مداربا آوومتر، نسبت به تعويض سيم رابط 
اقدام شود. 

5- رله ي بار زياد  )اورلود( 
خراب است.

نسبت به تعويض آن شود.

نسبت به تعويض كمپرسور اقدام شود.7- موتور خراب است.

2- سرما بيش ازحد است
 و عمل اتوماتيك 

1- لوله ي بلوي ترموستات
 از اواپراتور جدا شده است.

لوله ي بلو را در محل اصلي اش قراردهيد.
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عيب                                          علت                                                 طريقه ي رفع عيب

2- سيم هاي ترموستات 
به هم اتصال يافته است.

3-ترموستات خراب است.

كليدروشن وخاموش ترموستات را قطع كنيد. 
ترموستات،  تست  با  و  نشود  موتورخاموش  اگر 
سالم بودن آن تشخيص داده شد، سيم هاي رابط 
ترموستات را چك كنيد و در صورت وجوداشكال 

آن ها را تعويض كنيد.

آن را تعويض كنيد.

شست وشوي و شارژ گاز شود.

كنيد. در  را تست  آن  و  ازدستگاه خارج  را  رله 
صورت خراب بودن آن را تعويض كنيد.

پس ازتست موتور در صورت حصول اطمينان 
ازخرابي موتور نسبت به تعويض آن اقدام شود.

ضمن جدا كردن كمپرسور از مدار و تست 
كمپرس،چنانچه كمپرسور سالم تشخيص داده 

شد اشكال از لوله هاي رابط يادراير يا لوله ي 
مويين است كه بايستي نسبت به رفع عيب آنها 

اقدام گردد. شست وشو و شارژ گاز شود.

ترموستات را روي درجه ي مناسب قراردهيد. 

ترموستات راتنطيم يا تعويض كنيد.

ترموستات راتنطيم يا تعويض كنيد.

4- محل اتصال بلوي
ترموستات برفك نمي زند.

ه ي استارت خراب  1-رل
است.

3-دستگاه استارت مي زند 
ولي راه اندازي نمي شود و 
بار ريپ زدن  از چند  بعد 
رله ي بار زياد )اُورلِود( عمل 

مي كند.

رله را تعويض كنيد.2-رله بار زيادخراب است.

3-موتور الكتريكي 
خراب است.

4-لوله هاي گازيالوله هاي 
رابط مسدوداست

4-سرما كـم اسـت و 
عمـل اتـوماتيك زود 
به زود انجام مي گيرد.

5-برودت زياد است و موتور 
زياد كار مي كند.

1-درجه ي ترموستات كم 
است.

2-ترموستات تنظيم نيست.

1-ترموستات  تنظيم 
نيست.



113113 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

عيب                                          علت                                                 طريقه ي رفع عيب

لوله ي بلورا درمحل مناسب خودقرار دهيد. 2-لولـه ي بلوخوب به اواپراتور 
مماس نيست

1- درجه ي ترموستات 
معقول نيست.

6-لـوله هـاي  برگـشت در 
پشت يخچال برفك  زده و 
عمل اتـوماتيك دير صورت 

مي گـيرد.

7-لولـه ي برگشـت در پشـت 
يخـچال برفـك زده و عـمل 
اتوماتيـك ترموستات به موقع 

اسـت.

 9-يخچال يـك سـره كـار
مي كند ودر اواپـراتور سرما 

ايجاد نمي شـود.

8- يخـچال بعد از چـند بار 
ريپ زدن به كـار مي افتد.

2- ترموستات خراب است.

ولوم ترموستات را روي درجه ي مناسب قراردهيد. 

ترموستات را تعويض كنيد.

به  دهيد  قرار  مناسب  درجاي  را  بلو ي  ه  لول
طوري كه به اواپراتورمماس شود.

گاز آن را تنظيم كنيد.

3- لوله ي بلو خوب به 
اواپراتور مماس نيست.

1-گاز يخچال زياد است.

1-رله ي استارت خراب 
است.

1-گاز دستـگاه كم شده 
است.

اواپراتور  داخل  وغن  2-ر
رفته است.

3-لوله هاي يخچال كثيف 
است.

4-درايركثيف است.

بايدنسبت به تعديل گازدستگاه اقدام شود.

نسبت به تعويض رله اقدام شود.

دستگاه بايستي مجدداً شارژ شود.

شست وشو و شارژ گاز شود.

لوله ها را شست و شو يا تعويض  كنيد.

باچكش الستيكي ضرباتي به لوله ها وارد كنيد، اگرعيب 
رفع نشد لوله ها را تميز و دستگاه را مجدداً شارژ كنيد.

4-گاز زياد است.
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1-محل استقرار يخچال 
تنظيم نيست.

11-يخچال هنگام كارصداي 
هوم شديدي مي دهد.

ًبرفك  شديدا  يخچال   -12
مي زند.

13- بدنه ي يخچال برق دارد.

محل استقرار يخچال را تنظيم كنيد.

فاصله آن هاراتنظيم كنيد.

پيچ هاي موتور را سفت كنيد.

يا  رادياتور  لوله هاي   -2
تماس  بدنه  به  برگشت 

دارند.

4-الستيك صداگير 
خراب  موتور  پايه ي 

شده است.

موتورشل  3-پيچ هاي 
شده  است.

1- الستيك دور در آن 
خراب است.

2- درب بيش ازاندازه باز 
و بسته مي شود.

گرم  غذاي  نگه داري   -3
در يخچال 

الستيك هاي ياتاقان را تعويض كنيد.

الستيك را درزگيري يا تعويض كنيد.

دستگاه بايستي مجدداً شارژ شود.

پس ازسردشدن غذا را داخل يخچال 
قراردهيد.

سرسيم هاي رابط راچك كنيد.

عيب                                          علت                                                 طريقه ي رفع عيب
10-يخچال سوت مي كشد و 

سرما كم است
كثيف  رابط  1-لوله ي 

است.
كنيد،  وارد  لوله ها  به  ضرباتي  الستيكي  باچكش 
اگرعيب رفع نشد لوله ها را تميز و دستگاه را مجدداً 

شارژ كنيد.

1- اتصال بدنه ازطريق 
سيم هاي رابط صورت 

گرفته است. 
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2- اتصال بدنه در 
كمپرسوراست.

نسبت به تعويض كمپرسوراقدام شود.

آن را رفع كنيد. 3- اتصال بدنه درقسمت 
ترموستات و يا در چراغ 

يخچال است. 

عيب                                          علت                                                 طريقه ي رفع عيب

1- پيچ هاي نگه دارنده ي 
موتورشل است.

14-موتوريخچال به هنگام 
خاموش شدن لرز شديددارد.

15-كمپرسوريخچال صداي 
ناهنجارمي دهد درحالي كه 
الستيك هاي لرزه گيرموتور 

سالم و پيچ ها سفت مي باشد. 
 

17- اواپراتور زود برفك مي زند 
ــت. ــي زياد اس ــك خيل و برف

16-پس از شارژ گاز از ابتدا 
موتور خوب كار مي كندسپس 

صداي موتورتغيير مي كند.

پيچ هاي موتور راسفت كنيدتارفع عيب شود.

1-كمپرسورمعيوب 
است.

1-لوله ي مويين يا 
كاپيالري كثيف است.

2-درايركثيف است.

1-يخچال درجاي مناسب 
قرار نگرفته است.

2-الستيك  دور درخراب 
است.

3-در يخچال خوب 
بسته نمي شود.

4-موادغذايي كه داخل 
يخچال گذاشته شده 

است داغ است 

كمپرسورراتعميرياتعويض كنيد.

لوله ي مويين را تعويض كنيد.

دراير را تعويض كنيد.

محل يخچال را تغيير دهيد تا هواي اطراف يخچال 
زيادگرم نباشد و آفتاب مستقيم به يخچال نتابد.

آن را تعويض كنيد.

آن را رفع عيب نماييدتادرخوب بسته شود.

بگذاريدابتداموادغذايي درمحيط آشپزخانه سرد 
شود ، سپس آن را در يخچال نگه داري كنيد.
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3–8 فريزر 
اساس كار فريزر هابا يخچال ها يك سان  است با اين 
به  است.  پايين  ريزرها  ف در  دما  محدوده ي  كه  تفاوت 
همين دليل ترموستات نيز در محدوده ي پايين تري عمل 

مي كند. )شكل 8-2(

1–3–8  اصول نگه داري از فريزر 
كمي   ديوار  با  كه  گذاشته  شود  درمحلي  بايد  فريزر 
فاصله داشته باشد و زير آن تراز باشد. از گذاشتن مواد 
غذايي گرم در فريزر خودداري شود. در صورتي كه فريزر 
اين  در  باشد.  برق ضعيف  است  نكند ممكن  كار  خوب 
صورت بايد از ترانس تقويت اتوماتيك استفاده كرد. هر 
چند وقت يك بار نيز بايد محيط فريزر را از برفك پاك 

كرد تاعمل فريزكردن مواد به خوبي صورت گيرد.

4–8 كولر گازي 
كولرگازي در صنعت تهويه و تبريد جايگاه ويژه اي دارد. 

1- فاصله كندانسور با 
ديواركم است.

18- با اين كه موتوريخچال 
زياد كار مي كند سرما 

مناسب نيست وگاز يخچال 
طبيعي نيست. 

فاصله ي مناسب كندانسورتاديوارحدود25سانتي متر 
است. اين فاصله را تنظيم كنيد.

آن را به طور كامل تميز كنيد. 2- روي كندانسور گرد 
و غبارگرفته است.

3- يخچال در محل 
مناسبي قرار نگرفته 

است و آفتاب مستقيم 
به آن مي تابد.

محل يخچال را تغيير دهيد، در صورتي كه تغيير 
محل ممكن نباشد َفن )پنكه( كوچكي دركنار 

كمپرسور تعبيه نماييد و آن را طوري تغذيه كنيد 
كه كمپرسورو َفن باهم روشن و خاموش شوند.

عيب                                          علت                                                 طريقه ي رفع عيب

4- فشارگاز پمپاژ شده 
به اواپراتور زياد بوده و بار 

موتوردر زمان  راه اندازي 
زياد است. 

 حدود 5 دقيقه صبر كنيدتا از فشار گاز كاهش 
يابد و موتور بتواند به راحتي راه اندازي شود. از 

محافظ تأخيري يخچال استفاده شود.

19- زماني كه يخچال در 
حال كاركردن است برق 

قطع مي شود و با آمدن برق 
موتور كارنمي كند و رله ي بار 

زياد،قطع و وصل مي كند.

شكل 2- 8
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زيرا، عالوه بر آن كه به سرعت از گرماي محيط مي كاهد 
از  نمي دهد  افزايش  را  رطوبت  آبي)،  كولرهاي  (برخالف 

اين جهت براي محيط هاي شرجي بسيارمناسب است.

1–4–8  انواع كولر گازي 
كولرهاي گازي معموالًدردو مدل ساخته مي شوند :

1- كولرهاي گازي پنجره اي معمولي، مجهز به ريموت 
كنترل (شكل 3-8)؛

شكل 8-3

2- كولرهاي گازي دو تكه (اسپليت)، مجهز به ريموت 
كنترل. (شكل 8-4)

شكل 8-4

2–4–8   ساختمان كولر گازي 
كولر گازي نيز همانند بسياري از لوازم خانگي خصوصاً 
شده  تشكيل  زير  اصلي  قسمت  دو  از  فريزر  و  يخچال 

است:

1– قسمت الكتريكي
2– قسمت مكانيكي

رابط،  سيم هاي  شاخه،  دو  شامل  الكتريكي  قسمت 
كمپرسور،  كليد اصلي كولر، موتورفن و قسمت مكانيكي 
موتورفن،  پروانه هاي  فيلتر،  (رادياتور)،  كندانسور  شامل 

اواپراتور و بدنه و متعلقات. 
نحوه ي سرما سازي در كولر گازي بر اساس سرما سازي 

در يخچال و آب سرد كن و... است.

5–8 كولر آبي 
در كولر آبي حرارت و انرژي الزم براي تبخير آب از 
هوا گرفته مي شود. از اين رو، در مناطقي كه هوا رطوبت 
دارد كولرهاي آبي قادر به خنك كردن هوا نيستند. (شكل 

(8-5

شكل 5- 8

1–5–8  ساختمان كولر آبي 
كولرآبي ازقسمت هاي زير تشكيل شده است:

الكتروپمپ،  شناور،  پولي،  تسمه،  بدنه،الكتروموتور، 
كليد روشن وخاموش، پوشال ها، بادزن توربين، ياتاقان ها 
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و بدنه و متعلقات آن.
كولرهاي آبي در دومدل ساخته مي شوند:

1) كولرهاي بامي  2) كولرهاي دستي يا متحرك
2–5–8  محل مناسب برا ي نصب كولر

چون كولرهاي آبي معموالً در پشت بام نصب مي شوند 
بايد از نظر استحكام درمحلي گذاشته شوند كه در سقف 
ايجاد لرزش و صدا نكنند. محل قرار گرفتن كانال هاي 
اتاقك  طريق  از  كانال  ورودي  و  بام  پشت  در  بايد  كولر 
سيماني توسط برزنت به كولر متصل گردد. زير كولر بايد 
چهار پايه اي فلزي قرار داده شود، اندازه ي اين چهارپايه 
به ارتفاع كانال ورودي بستگي دارد. به كف پايه هاي آن 
سانتي متر   10X10 چهارگوش  فلزي  ورق  قطعه  چهار 
جوش دهيد تا از فرورفتن پايه ها در آسفالت يا در ايزوگام 
پشت بام جلوگيري شود. كولر بايد در موقع نصب تا حد 
امكان از لوله هاي دودكش ، هواكش آشپز خانه و لوله ي 

چاه فاضالب دور باشد.

نگهداري  و  كاربري  نحوه ي  شناسايي   8-6
وسايل صوتي و تصويري

تقريباً در هر خانه اي حداقل يك قلم ازلوازم صوتي و 
تصويري وجود دارد.با توجه به پيچيدگي اجزاي مكانيك 
و الكترونيكي داخلي و ولتاژهاي باال بازكردن اين دستگاه 

ها را كه توصيه نمي كنيم و درست آن است كه آن را به 
دست كارشناس آزموده سپرد با اين حال اقدامات زيادي 
وجود دارند كه فرد استفاده كننده مي تواند به وسيله  ي 
آن ها از پيش آمدن مشكالت پيش گيري به عمل آورده 
در  همواره  شود  باعث  و  كند  طوالني تر  را  عمركاال  و 

بهترين شرايط باشد. به عالوه سريع نتيجه گيري نكنيدكه 
هرگونه نقص و اشكال در لوازم الكترونيكي ممكن است 
علل پيچيده اي داشته باشد.اتصاالت ضعيف بي احتياطي و 
رعايت نكردن نكات مربوط به نگه داري و روش نادرست 
در به كارگيري وسيله  مي توانند علل بسياري از عيوب و 

نواقصي باشند.
1-6-8 تلويزيون 

اين وسيله برقي با عملكردهاي داخلي متعدد جزء آن 
دسته از لوازمي است كه بهتر است هرگونه عيب،سرويس 
واگذاريد.  آن  مجرب  كارشناسان  به  را  داخلي  تعمير  يا 
تصويركامًال  المپ  (با  را  اينچ   21 تلويزيون   8-6 شكل 
مسطح، صداي استريو ومولتي سيستم) را نشان مي دهد.     
شكل 7-8 تلويزيون جديدي را نشان مي دهدكه به 
جاي المپ تصوير ازپانل ال سي دي (LCD) استفاده شده 
و مجهز به بلندگوهاي سيار استريو است. اين تلويزيون 

فول سيستم است.  

شكل 8-7 

شكل 8-6 
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2-6-8  حفاظت و ايمني
1-دقت كنيد كه دستورالعمل هاي سازنده را به خوبي 

دريافت و اجرا كنيد.
2-كودكان را از بازي كردن با تلويزيون، ويدئو و ديگر 

وسايل برقي دورنگه داريد.
3-از پايه ي مناسبي )مورد تأييد سازنده(براي تلويزيون  

استفاده كنيد.
4- دستگاه تلويزيون را بدون حضور كسي روشن نگه  

نداريد.
5- اين گونه لوازم را روي پايه هاي موقت و نامطمئن 
قرار ندهيد. زيرا معموالً سنگين اند  و به راحتي صدمه 

مي بينند. هم چنين احتمال دارد زخمي شوند.
   3-6-8 طريقه ي تنظيم آنتن

1-بامقايسه ي چشمي، آنتن خود را باآنتن هاي ديگر 
همان خيابان هم جهت سازيد .

2- نصب آنتن در فضاي زيربام كار دشواري است.لذا 
بهتر است از قطب نما استفاده كنيد.

)CD ( 7-8  ضبط و پخش سي دي
به منظور كاستن از ابعاد مدارهاي الكترونيكي امكانات 
جديدي روي دستگاه هاي صوتي و تصويري اضافه شده و  
اين روند تا حال نيز ادامه داشته.به طوري كه يك دستگاه 
جديد به راحتي جاي چند دستگاه مختلف راگرفته است.

شكل هاي دو نمونه ازاين دستگاه را نشان مي دهد.   
CD -VCD -MP3 -DVD پخش •

• تك كاسته ضبط و پخش
• دستگاه كنترل از راه دور 

• راديو با دو موج AM,FM و دوبلندگوي قوي 
BASS سيستم تنظيم •

• ورودي ميكروفون و خروجي هدفون 
• داراي ضبط سي دي به روي كاست با فشار يك 

دكمه 

شكل 8-8 

شكل 8-9 

 )CD( )1-7-8 نحوه ي عملكرد )سي دي
عملكردسي دي يا دي وي دي براين اصل استواراست 
كه لوح فشرده هيچ گونه تماس فيزيكي با سيستم ندارد 
و از طريق يك شعاع نور ليزري صدا و تصوير را منتقل 

مي كند. 
فشـرده  لـوح  روي  انـگشـتي  اثر  حتـي  كنيد   دقت 
 مي توانـد باعـث انـحراف شـعـاع نـور و يا اشـتباه خـوانـدن
  لوح فشرده  شود كه نتـيجه ي آن بـرش و يا جا  انداختن بعـضي از

حلقـه هاي صوتي و تـصويري اسـت.
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2-7-8 حفاظت و ايمني
1- اولين مسئله ي قابل مالحظه، محل قرارگيري و 
محيط اطراف دستگاه ضبط و پخش سي دي (لوح فشرده 

است).
كنار  آفتاب،  شديد  نور  معرض  در  را  دستگاه    -2
حرارت يا در شرايط مرطوب و نمناك و بدون جريان هوا 

قرار ندهيد. 
3- از قراردادن مستقيم دستگاه ويدئو روي فرش و 
زير تلويزيون خودداري كنيد، زيرا  فن خنك كن دستگاه 

گرد و غبار و ُكرك را به داخل مي كشاند.
4- ضعيف و ُشل بودن اتصاالت ازمعمول ترين اشكاالت 
كابل است كه بر اثر واردآمدن فشار روي پريزيادوشاخه ي 
پريز يافيش هاي ارتباطي سيگنال ارسالي از طريق كابل 

را به طور قابل مالحظه اي ضعيف مي كند.
6- مسير مناسب براي كابل ها فراهم آوريد تا از كشيده 

شدن ياپيچ و گره خوردن آن ها جلوگيري شود.
7- كابل ها را به صورت حلقه اي نگه داريد و خم يا به 

هم پيچانده نشوند.
8-كابل هارادورازدسترس كودكان نگاه داريد.

9-كابل هارادرمعبريازيراسباب و مبلمان رها نكنيد.     

-جهت حفظ و نگه دارى مواد غذايى در برابر 
حرارت محيط، از يخچال استفاده مى شود.

-اساس كار سيستم خنك كننده ى يخچال، 
حركت گاز فريون به وسيله ى كمپرسوردر يك 

مدار بسته است.
-برفك زدن زياد در يخچال به چند عامل زير 

بستگى دارد:
•خرابى الستيك دور در يخچال؛

•گاز يخچال بيش از اندازه است؛
•ترموستات تنظيم نيست؛

•در يخچال بيش از اندازه باز و بسته مى شود 

يا مواد غذايى گرم در آن قرار مى دهند.
-اساس كار فريزر با يخچال يكى است با اين 
تفاوت كه محدوده ي دماى فريزر پايين تر است.

-از كولر گازى در محيط هاى شرجى استفاده 
مى كنند زيرا بر خالف كولر هاى آبى رطوبت را 

افزايش نمى دهد.
-انواع كولر هاى گازى:
•كولر هاى پنجره اى؛

•كولر هاى دو تكه (اسپليت).

چكيده
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1- كدام گزينه از اجزاي برقي يخچال است؟
ب) كندانسور الف) لوله مويين                

د) اواپراتور ج) ترموستات     
2- اگر مسير لوله هاي پشت يخچال برفك مي زند، علت چيست ؟

ب) مسير لوله هاي گاز گرفته است . الف) گاز يخچال زياد است.    

د) در يخچال محكم بسته نمي شود. ج) درجه ترموستات زياد است .   

3- اصول نگه داري از فريزر را شرح دهيد.

4- كدام كولر برا ي محيط هاي خشك مناسب است؟

5- كدام كولر برا ي محيط هاي شرجي مناسب است؟

6- كولرهاي گازي معموالً درچند مدل ساخته مي شوند ؟

7- چرا در مناطق مرطوب، كولرهاي آبي قادر به خنك كردن هوا نيستند ؟

آزمون پاياني نظري
واحد كار هشتم

آزمون پاياني عملي
واحد كار هشتم

هنرجويان عزيز با كمك مربي كارگاه، با در نظر گرفتن نكات ايمني، قسمت هاي مختلف يك 
دستگاه يخچال را شرح دهيد.
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اصول كلي نگه داري لوازم خانگي
(شيرآب، لوازم چوبي، لوازم بهداشتي ساختمان)

واحد كار  نهم
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:
1- انواع شيرهاي آب مورد استفاده در ساختمان رانام ببرد.

2- طرز آب بندي شير آب معمولي را توضيح دهد.
3- نكات ايمني مربوط به شير آب را بيان كند.
4- نحوه ي نگه داري لوازم چوبي را شرح دهد.

5- نحوه ي نگه داري سيفون هاي بهداشتي منزل را بيان كند.
6- نحوه ي نگه داري ساختمان را توضيح دهد.
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1-9 مقدمه
در هر خانه اي وسايلي وجود دارد كه كدبانوي خانه 
با آن ها در طول روز سروكار دارد، مانند لوازم بهداشتي ، 
لوازم چوبي، شيرآالت و.... آشنايي با اصول نگه داري آن ها 
براي خانواده، به خصوص كدبانوي خانه، ضروري است. در 

اين واحد كار با اين اطالعات آشنا مي شويم. 
2–9  شير آب

در كليه ي ساختمان ها، عالوه بر نصب يك عدد شير 
اصلي (مطابق شكل 1-9) كنار كنتور آب، در هر واحد 
ساختماني دو عدد شير آب گرم و سرد وجود دارد تا در 
مواقع ضروري مثل شكستگي لوله يا خرابي شيرها ، براي 
تعميرات بتوان با بستن شيرها ، ورود آب را به آن واحد 
قطع كرد. وظيفه ي شير اصلي نيز ، قطع و وصل جريان 

آب در تمام  ساختمان هاست. 

شكل 1–9  

پيش آزمون
واحد كار نهم

1-به نظر شما چند نمونه شير آب وجود دارد.

2-نكات ايمني هنگام استفاده ا ز آب و شيرهاي آب را توضيح دهيد.

3-به نظر شما براي دوام بيش تر وسايل چوبي منزل چه كار بايد كرد؟

4-هنگام گرفتگي لوله هاي فاضالب آشپزخانه يا حمام به چه صورتي بايد عمل كرد؟
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شيرهاي آب در اندازه ها و انواع مختلفي وجود دارند 
شير   ، علم  با  حمام  مخلوط  شير  معمولي،  شير  مثل 

اتوماتيك برقي ، شير اتوماتيك مخلوط و... كه شكل 
2-9 چند نمونه از آن ها را نشان مي دهد.

فعاليت عملي1

مطابق شكل 5-9، با خارج شدن قسمت متحرك 
از قسمت ثابت يا بدنه ي شير آب ، الستيك آب بندي 

آن به خوبي قابل ديدن است.

شكل 5- 9

دقيق  را  بندي  آب  الستيك   ،9-6 شكل  مطابق 
حالت  يا  است  معيوب  الستيك  اگر  كنيد.  بررسي 

ارتجاعي خود را از دست داده، آن را تعويض كنيد. 

شكل 6- 9

تعويض  را  معيوب  واشر  الف،   9-7 شكل  مطابق 
كنيد.

شكل 7- 9 - الف

1–2–9  طرز آب بندي شير آب معمولي 
(تعويض واشر)

مطابق شكل 4-9، با يك آچار فرانسه ي متوسط 
مهره ي مياني را در جهت خالف حركت عقربه هاي 
ساعت مي چرخانيم. با خارج شدن مهره، در صورت 
آن  تعويض  به  نسبت  الستيكي،  واشر  بودن  خراب 

اقدام كنيم. 

شكل 9-3

شكل 4- 9

شكل 9-2

شكل 9-2
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و نظير شكل 7-9 ب، با بازديد واشرهاي ديگر شير ، 
آن ها را آماده كنيد.

شكل 7- 9 - ب

مطابق شكل 8-9، قسمت متحرك را در جاي خودش 
قراردهيد.

شكل9-8

سپس، مطابق شكل 9-9، دقت كنيد پيچ را به اندازه ي 
الزم محكم كنيد. با فشار بيش از حد، واشر آسيب مي بيند 

وشيرآب بندي نمي شود.

شكل9-9

آن  اجزاي  همراه  را  آب  شير  يك   ،9-10 شكل 
(واشرهاي آب بندي) نشان مي دهد. 

2-2-9 طـرز آب بنـدي شـير آب مخلـوط 
ظرف شـويي

شكل 11-9 بازشده ي قسمتي از يك شير مخلوط را 
به همراه نُه عدد واشرآب بندي آن نشان مي دهد.

سفيد  پالستيكي  مهره ي  و  الستيكي  دوواشربزرگ 
رنگ در قسمت پايين شير مخلوط، به منظور آب بندي 

آن بايد با بدنه ي لگن ظرف شويي به كار مي رود.

شكل 9-10

فعاليت عملي2

شكل9-11
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3-9  انواع سيفون
ظرف شويي ها  نظير  بهداشتي   لوازم  تمام  در  تقريباً 
سيفون  آن  به  كه  شكل   Uتجهيزات دست شويي ها  و 
مي گويند در زير لگن آن ها به گونه اي نصب و طراحي 
شده است كه آب خروجي از لگن ظرف شويي يا دست 

شويي از يك سر سيفون وارد مي شود و از سمت جانبي 
است،  متصل  خروجي  فاضالب  لوله ي  به  كه  سيفون، 
و  سيفون  شكل   U طراحي  به  توجه  با  مي گردد  خارج 
و  انتشاربو  از  ارتفاعي ازآن،  تا  آب  قرارگيري  نتيجه  در 
ساختمان  داخل  فضاي  به  نظيرسوسك  حشرات  ورود 
جلوگيري مي شود، لذا براي حفظ كارايي اين وسيله ي 
لوله ي  سوراخ داربراي  ازدرپوش هاي  استفاده  ارزش،  با 
خروجي آب در لگن هاي ظرف شويي يا دست شويي، به 
منظور جلوگيري از ورود آشغال،پس ماندهاي غذايي و 
يا مو در سيفون و تميزكردن دوره اي آن، امري ضروري 

است.
در شكل هاي 14-9و 15-9 به ترتيب نمايي از يك 

سيفون دولگنه و تك لگنه نشان داده شده است.  

شكل9-14

شكل9-15

شكل 12-9 يك شير مخلوط حمام را نشان مي دهد. 
در صورت خراب شدن اهرم تغيير جهت آب، (در نتيجه ي 

شكستگي و فرسودگي) الزم است باز و تعويض شود.

شكل9-12

در شكل 13-9 لوازم داخلي يك اهرم تغيير جهت آب 
را مشاهده مي كنيد. اين اهرم را مي توانيم به جاي اهرم 

شكل 13-9 قرار دهيم.

شكل9-13
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  1–3–9  نكات ايمني هنگام استفاده از شيرآب
انشعاب آب خود را  اگر عازم مسافرت هستيد، لطفاً 

به طور موقت ازشير فلكه قطع كنيد.
احتمالي،  خسارت هاي  از  جلوگيري  منظور  به   -
محفظه ي شير انشعاب راهمواره دردسترس نگاه داريد.

- به محض اين كه متوجه شديد كه شير آب چكه 
مي كند، آن را تعمير كنيد.

- دقت كنيد، پس از بستن شير آب مقداري آب به طور 
طبيعي به صورت پس مانده از شير خارج مي شود. اين 
مسئله باعث نشود كه شما شيرآب را مجدداً سفت كنيد.
پاره  باعث  شيرآب  اندازه ي  از  بيش  سفت كردن   -

شدن واشر آب بندي مي شود.
- دقت كنيد در زماني كه از آب استفاده نمي كنيد، 

شير آب را سريع ببنديد.
- با استفاده ي بهينه از آب، ادامه ي بقا تضمين مي شود.

- هميشه از شيرآالت استاندارد استفاده كنيد.
- منابع آب همواره محدود است، با رعايت سهميه ي 
مصرف، جامعه را از مشاركت ارزشمند خود بهره مند كنيد.

انواع  نگه داري  نحوه ي  و  شناسايي   9–3-2
سيفون هاي بهداشتي منزل(آشپزخانه، دست شويي 

و..) شكل 9-16

آشپزخانه،  فاضالب  لوله هاي  گرفتگي   9–3–3
 حمام:

گرفتگي در لوله هاي فاضالب آشپزخانه و حمام به دو 
علت به وجود مي آيد:

الف) وجود لوله هايي با قطر كم
ب) وجود چربي و مو كه در اثر شست شو به وجود 

مي آيد .
قطر  اگر  بخصوص  فاضالب،  لوله هاي  جداره ي  در 
لوله ها كم تر از چهار اينچ باشد، گرفتگي به وجود مي آيد.

براي رفع گرفتگي چنين عمل مي شود :
با فشار ، آب جوش را باز كنيد و با پمپ كردن   -1

مسيرلوله باز مي شود.
هرگاه چربي هاي نشت كرده در جداره لوله فراوان   -2
باشند با حل كردن اسيد ( ده درصد اسيدكلريدريك ) يا 
حل كننده هاي ديگري درمحل كف شور و با پمپ زدن 

مكرر مسير لوله ها باز مي شود.

شكل 9-16
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توجه 1

باز كردن لوله هاي چدني به كمك اسيد رقيق 
امكان پذير است.

توجه 2

جهت باز كردن مسير لوله هاي پوليكا يا مشابه 
آن  استفاده  زيرا  كرد،  استفاده  ازاسيد  نبايد  آن 
لوله  تكرارآن  و  مي شود  لوله  شدن  خورده  باعث 
سرايت  سبب  و  مي كند  پوسيده  و  سوراخ  را 

رطوبت هاي نشتي به اطراف مي گردد.

توجه 3

كردن  حل  براي  خاصي  شيميايي  مواد  امروزه 
مي توان  كه  دارد  وجود  پوليكا  لوله هاي  در  چربي ها 

آن ها را با هم مخلوط كرد و مسير گرفته را باز كرد.
متعلقات  و  لوله ها  اطراف  در  سرد  درآب  چربي ها 
آن هارسوب مي كنند بابازكردن آب جوش و سپس پمپ 
زدن مداوم، گرفتگي بر طرف مي شود.بايد توجه داشت 
كه عمل پمپ زدن با فشار صورت بگيرد. دست شويي 
و آشپزخانه بايد زيرسازي مقاوم داشته باشند تاتكان 
نشد  باز  لوله  شده  ذكر  وسايل  با  چنان چه  نخورند. 
براي باز كردن لوله از اسيد رقيق استفاده مي كنند كه 
چربي ها را از اطراف لوله دور مي سازند. براي اطمينان از 

بازشدگي ،آزمايش كشش آب را انجام مي دهند.

1. اكوستيك: صداگير                                                           2. منومرها: واحدتشكيل دهنده ي پُليمر
3.پليمر: زنجيره اي متشكل از منوبرها                                        4.چگالي: جرم واحد حجم

4–9- شناسايي نحوه ي نگه داري لوازم چوبي

شكل 17- 9

ــت متخلخل و در  ــوب داراي باف ــي كه چ ازآن جاي

ــاي خالي را  ــت، اين فض ــاي خالي زياد اس ــه فض نتيج
توسط موادي پر مي كنند تا برخي ويژگي ها را در چوب 
ــد، به معني  افزايش دهند. اگر فضاهاي چوب خالي باش
ــن  ترتيب يك ماده ي  ــت، كه به اي وجود هوا در آن اس
اكوستيك1 (صداگير) است. همچنين عايق الكتريسيته 
ــوان درون فضاهاي خالي را  ــت. حال مي ت و حرارت اس
ــپس  ــر كرد و چوب را پرس كرد و س ــا منومرهايي2 پ ب
ــعه يا حرارت،  مواد درون خلل را پليمر3 كرد  توسط اش
ــط اين فرايند مي توان چگالي4  چوب را باال برد  كه توس
ــختي آن را به نحو چشم گيري افزايش داد. مي توان  و س
درون اين فضاها را توسط مواد شيميايي ديگري پر كرد 
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ــم چوب را بايك  ــوز كند يا مي تواني ــه چوب را ُكندس ك
سري مواد حفاظتي اشباع كنيم كه در اين صورت چوب 
ــك هاي چوب خوار، موريانه ، قارچ ها و...  درمقابل سوس

محافظت مي شود.

شكل 9-18

طي ساليان متمادي تمامي  مواد شيميايي محتمل به 
عنوان ماده حفاظتي چوب آزمايش شده اند. اولين مواد، 
روغن هاي طبيعي، حيواني گياهي، گياهان و معدني بودند.

براي  مثال مصريان از روغن سدر و كشورهاي آسياي شرقي 
از روغن نفت به صورت مواد حفاظتي استفاده مي كردند.

ديگري  شيميايي  محصوالت  صنعتي،  انقالب  از  بعد 
توليد شدند (مثل تركيبات مس، روي، آرسنيك، جيوه و...) 
و محصوالت نهايي به شكل هاي مختلف پودرهاي متبلور، 

خميري شكل و يا محلول هاي حجيم عرضه مي شوند.
5–9 شناسايي نحوه ي نگه داري ساختمان

تميز كردن ساختمان ، ديوار، كف،  در، پنجره و...
نما،  سنگ  و  آجري  ديوارهاي  سطوح  در  معموالً 
پاشيده  مالت  شيميايي  اندودهاي  و  سيماني  اندودهاي 
مي شود و الزم است قبل از ُسكنا گزيدن پاك شود. بعضي 
مواقع شوره ي سفيد رنگي روي ديوارها، كف ياسقف ديده 
مي شود كه در اثرمكش آب يا جذب رطوبت نمك هاي 

موجود درعناصري كه در ديوار و ساختمان استفاده شده 
است، بوجود مي آيد، كه به شكل كپك است. اگر اين كپك 
ناچيز باشد با جاروكردن از بين مي رود و اگر زياد باشد با 
استفاده از اسيدرقيق وبرس سيمي، مي توان آن را از روي 

ديوار، كف يا سقف پا ك كرد.
زنگ فلزات، مانندآهن و مس، بر سطح نماي پنجره ها 
با  بايد  كه  مي گذارد  جا  به  ناهنجاري  اثرات  نيز  درها  و 
استفاده از برس سيمي  محل زنگ زدگي پاك شود و بعد 

رنگ آميزي گردد.
اثر ديگر شوره از رطوبت موضعي مانند تركيدگي لوله 
در خاك و ديوار پيش مي آيد و نما را نازيبا مي سازد.در 
تميز كردن ديوار، پنجره ها ، درها يا لوله هاي مصرفي در 
ساختمان از موادي استفاده مي كنيم كه به مواد مصرفي 

در ساختمان صدمه نزند. 
براي مثال در تميز كردن سنگ مرمر و آجر و كاشي 
اگر از برخي مواد شيميايي و نمكي استفاده كنيم، اين 
مواد باعث تخريب آن ها و به وجود آمدن لكه و حفره هايي 

در سطوح كاشي و آجر و سنگ هاي تزييني مي شود.
به طور كلي، برا ي نظافت در وپنجره و ديوار و كف، بايد 
از آب استفاده كرد و بعد از پاك شدن، محل شست شو 
كردن  تميز  براي  نيز  ديگري  روش هاي  نمود.  خشك  را 
ساختمان وجود دارد. از جمله براي از بين بردن زنگ آهن، 
ازمحلول هايي مثل اسيد اكزوليك يامحلول سيترات سديم 
يامنيزيم استفاده مي شودو در بعضي مواقع سطوح كثيف 

را حرارت مي دهند.
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چكيده

-در ساختمان ها يك شير فلكه اصلى نزديك كنتور و دو عدد شير گرم و سرد داخل آپارتمان وجود 
دارد تا در مواقع اضطرارى آن ها را قطع كرد.

-شيرهاى آب به صورت شيرهاى معمولى، شير مخلوط و شير اتوماتيك برقى وجود دارد.
-با طرز آب بندى و تعويض واشر آب بندى شير ها آشنا مى شويم.

- براى حفاظت چوب در مقابل سوسك هاى چوب خوار، موريانه وقارچ ها چوب را با مواد حفاظتى 
اشباع كنيد.

- اولين مواد، روغن هاى طبيعى، حيوانى، گياهى و معدنى بودند.براي مثال، مصريان روغن سدرو 
كشور هاى آسياى شرقى از روغن نفت به صورت مواد حفاظتى استفاده مى كردند.

- براى رفع گرفتگى لوله هاى فاضالب، آب جوش را باز كرده و با پمپ كردن، مسير را باز كنيد. 
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آزمون پاياني نظري
واحد كار نهم

1- وظيفه ي شير اصلي آب درساختمان چيست ؟

2- سفت كردن بيش از اندازه ي شير آب چه مشكلي ايجاد مي كند؟

3-قطرلوله هاي آب از چه حدي كم تر باشد باعث گرفتگي لوله مي شود؟
د) 2 اينچ ج) 3 اينچ  ب) 4 اينچ  الف) 5 اينچ 

4-چربي ها ي نشت كرده درجداره ي لوله ها را با چه ماده اي از بين مي برند؟

5- باز كردن لوله هاي چدني به كمك چه موادي ممكن است؟ 

6- هنگام استفاده از اسيد، جهت باز كردن مسير لوله هاي پوليكا، چه مشكلي پيش مي آيد ؟

7- آيا مي توان براي تميز كردن قسمت هاي مختلف ساختمان از هرماده ي شيميايي استفاده كرد؟ چرا ؟

8- براي از بين بردن زنگ آهن، از چه محلولي استفاده مي كنند؟

9- وظيفه ي سيفون چيست و نبودن آن چه اشكاالتي به وجود مي آورد؟

آزمون پاياني عملي
واحد كار نهم

هر گروه با كمك مربي كارگاه، با در نظر گرفتن  نكات ايمني يك دستگاه شير مخلوط يا يك دستگاه 
سيفون دولنگه را باز كنيد. و با واشرهاي  آب بندي آن آشنا شويد.
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وسايل خانگي نفت سوز و گازسوز
(اجاق گاز، آب گرم كن، بخاري)

واحد كار  دهم
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مي رود هنرجو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:
1- اجاق گاز و محل نصب آن را توضيح دهد.

2- ساختمان اجاق گاز را شرح دهد.
3- روش عيب يابي ساده ي اجاق گاز را به كار بندد.

4- انواع آب گرم كن نفتي را نام ببرد و طريقه ي عيب يابي ساده ي آن را به كار بندد.
5- درباره ي آب گرم كن گازي توضيح دهد.

6- انواع بخاري (نفتي و گازي) را نام ببرد.
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پيش آزمون
واحد کار دهم

1-محل قرار گرفتن اجاق گاز چگونه بايد باشد؟

2-ساختمان آب گرم كن نفتي را توضيح دهيد؟

3-ساختمان بخاري نفتي را شرح دهيد؟

4-آب گرم كن گازي ايستاده چگونه كار مي كند؟

1-10مقدمه
لوازم خانگي نفت سوز كم كم جاي خود را به لوازم 
لوازم  گاز،  بودن  ارزان  به  توجه  با  داد.  خواهند  گازسوز 
با  هم چنين  است.  كرده  پيدا  بيش تري  رونق  گازسوز 
پيشرفت فناوري لوازم گازسوز دراولويت قرار گرفته اند.. 
دراين واحد كار با اصول كار، نگه داري و ايمني وسايل 

نفت سوز و گازسوز بيش تر آشنا مي شويم.

شکل 1–10 اجاق گاز

2-10 اجاق گاز
يکي از وسايل الکتريکي خانگي كه تقريبا در همه ي 
منازل وجود دارد، اجاق گاز است، كه اجزاي آن عبارت اند 
از:  رگوالتور، شير گاز، شلنگ رابط و لوله ي رابط مشترك، 
زانوي رابط تبديل، شعله دان، سرشعله و پستانك )شکل 

)10-1

1-2-10  محل مناسب اجاق گاز 
اجاق گاز را بايد طوري قرارداد كه جلوي باد پنجره 
و باد كولر و پنکه قرار نگيرد و از پرده يا وسايل پارچه اي 
دور نگه داشته شود. همچنين توجه شود كه شعله ها با 
شلنگ گاز فاصله داشته باشد و از طوالني بودن شلنگ 
نزديکي  در  باشيد  مواظب  ضمناً  شود.  خودداري  جداً 

يخچال و فريزر نيز قرار نگيرد.
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2–2–10 ساختمان اجاق گاز
رگوالتور: وسيله ا ي است كه مابين سيلندر )كپسول 

گاز( و لوله هاي رابط قراردارد. چون فشار سيلندرها خيلي 
زياد است براي تبديل كردن فشار قوي به فشار ضعيف از 
رگوالتور هاي فشار ضعيف استفاده مي كنند و اگر مستقيماً 
اجاق به كپسول وصل شود خطرات جاني و مالي به دنبال 

خواهد داشت.
شلنگ رابط: گاز خروجي رگوالتور را به ورودي لوله 

ر ا بط مي رساند.
شيرگاز: مقدار گاز و قطع و وصل آن را كنترل مي نمايد.

كنيد  گازتوجه  شيرهاي  خروجي  به  اگر  پستانك: 
داراي پستانك پستانك ها داراي   سوراخ هاي مختلف اند، 
كه به نسبت محل مصرف تغيير مي كنند و اغلب داراي 
شماره هايي نظير 30 ، 40 ، 50 ، 60 ، 70 ، 80   ، 90 هستند.

لوله ي رابط خروجي: اكثر اجاق گازهاي مصرفي ، 
داراي سرشعله هاي متفاوتي هستند. تمام شيرها از اين 

لوله ي رابط خروجي تغذيه مي نمايند.
شعله دان: محلي است كه گاز پس از كنترل توسط 
قرار   برداري  بهره  مورد  و  مي شود  انتقال  آن ها  به  شير 
مصرف  هماهنگي  ايجاد  شعله دان  وظيفه ي  مي گيرد. 

درسوخت است.
سرشعله: ايجاد هماهنگي سوخت مابين گاز و اكسيژن 

با اين وسيله است.
قسمت فر: اين بخش مانند بخش هاي ديگر اجاق گاز 
است. تنها فرقي كه بخش فر با بخش هاي ديگر اجاق گاز 
دارد، سرشعله و محيط آن است. سرشعله ي فر بزرگ و اغلب 
داراي سوراخ هاي زياد و پستانك آن گشاد است. بعضي از 

فرها، براي سرخ كردن جوجه ها، گردان هاي برقي دارند.

3-2-10 عيب يابي ساده ي اجاق گاز
بودن گاز است  به علت كم   باشد  اگر شعله كم   -1
يا  راتنظيم كرد.  آن  د  باي نيست، كه  تنظيم  رگوالتور  يا 

رگوالتور خراب است و بايد تعويض شود.
2- اگر يكي از شعله ها روشن نشد ممكن است پستانك 
مسدود باشد، كه بايد آن را با سوزن تميز كرد. يا ممكن 
است شير خراب باشد، كه بايد شير را تعمير يا تعويض كرد.
3– اگر يكي از شعله ها يك طرفه شعله ور مي شود 
دود  را  سرشعله  هاي  سوراخ  است  ممكن  مي زند  دود  و 
گرفته باشد كه بايد سوراخ هاي سرشعله راتميز كرد. يا 
ممكن است سوراخ هاي سرشعله گشاد شده باشد، كه بايد 
يا احتمال دارد محل استقرار  سرشعله را تعويض نمود. 
سرشعله مناسب نباشد، كه بايد سرشعله را روي شعله دان 

تنظيم كرد.
اگر شعله ها آبي نبود و دود كرد، سر شعله ها تميز   –4

نيست و بايد سوراخ هاي سرشعله راتميز كرد.
اگر شعله تا آخر باز شد ولي شدت شعله كم بود   –5

يا دودزايي داشت ممكن است :
الف( گاز كم باشد.

ب( رگوالتور تنظيم نباشد. 
ج( شيرگاز كثيف باشد.

د( سرشعله كثيف باشد. 
6 – اگر شيرها و شعله ها بي عيب اند ولي در يكي از 
آن ها هنگام كم كردن ولوم1 شير ، شعله خاموش مي شود، 

شير گاز كثيف است كه بايد آن را تميز يا تعويض كرد.
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7- اگر اجاق بوي گاز مي دهد از محل ارتباط لوله،گاز 
نشت مي كند و الزم است محل هاي ارتباط لوله را بازديد 

كرد و رفع عيب نمود.

3-10 آب گرم كن
براي شست شوي البسه و ظروف و هم چنين استحمام 
نياز به آب گرم داريم، يكي از وسايل خانگي كه كاربرد 

زيادي دارد آب گرم كن است.

1-3-10  آب گرم كن نفتي
يكي از انواع آب گرم كن، كه امروزه با توجه به وجود 
گاز و برق كار بردش كم شده است، آب گرم كن هاي نفتي 
)البته  توليد مي كند  انيدريدكربنيك  گاز  كه  است. چرا 
بخاري هاي گازي هم به نسبت كم تري از بخاري هاي نفتي 

گاز انيدريد كربنيك توليد مي كنند( شكل 10-2 

2-3-10  ساختمان آب گرم كن نفتي 
آب گرم كن هاي نفتي از قسمت هاي زير تشكيل شده است:

1- مخزن آب
2- آتش خانه
3- كاربراتور
4- باك نفت

5- روپوش
6- لوله هاي رابط

7- زانو
8- شير آب خروجي

9- شير اطمينان
دودكش  -10

3-3-10 عيب يابي ساده ي آب گرم كن نفتي
1- اگر آب گرم كن روشن نشود ممكن است:

الف( نفت آب گرم كن تمام شده باشد.
ب( كليد كاربراتور بسته باشد.

ج( ولوم  دستگاه روي صفر قرار گرفته باشد كه بايد 
ولوم دستگاه را تغيير داد و روي شماره ي مناسب قرار داد.
د( فيلتر ورودي كثيف باشد كه بايد فيلتر را باز و تميز نمود.
ن( لوله ي تبديل آتش خانه به لوله ي رابط نفت كثيف 

باشد كه بايد لوله ي آن را تميز كرد.
و( لوله هاي رابط نفت كثيف باشد كه بايد لوله هاي 

رابط كاربراتور را باز و تميز كرد.
2– اگر نفت به آتش خانه جريان يابد ولي به محض 
روشن كردن آن، آب گرم كن خاموش شود ممكن است 
لوله هاي دودكش كثيف باشد كه بايد دود كش را تميز 

1. ولوم: اهرم كم و زياد كردن و رگوالتور را ولوم مي گويند.

شكل 2-10 آب گرم كن نفتي
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كرد يا سر لوله ها بادگير گذاشت يا كاربراتور را تنظيم كرد.
3– اگر آب گرم كن خوب كار كرد ولي اتوماتيك آن 
عمل نكرد و آب از شير اطمينان بيرون زد و همه جا را 

بخار گرفت، ممكن است :
الف) ترموستات تنظيم نباشد

ب) اهرم شير خروجي كاربراتور گير كرده باشد.
4– اگر آب گرم كن پس از مدت كمي  از كار، در هنگام 
گرم شدن ازشيراطمينان آب پس مي دهد و گرما مطلوب 

نيست، ممكن است شير اطمينان خراب باشد.
رابط  لوله هاي  كاربراتورو  و  دارد  نفت  باك،  اگر   –5
آن  علت  نمي رسد  آتش خانه  به  نفت  هستندولي  سالم 

بسته بودن شير باك است.
6– اگر كم يا زياد كردن ولوم دستگاه، تأثيري در مقدار 

گرماي دستگاه تأثير ندارد بايد پيچ ولوم راتنظيم كرد.
4-3-10  آب گرم كن گازي ايستاده

گازي  آب گرم كن  آب گرم كن ها،  انواع  از  ديگر  يكي 
است. گفتني است با توجه به توليد گاز و وجود منابع آن 
در كشور، اين صنعت در كشور رونق گرفته است و وسايل 
گاز سوز جايگاه ويژه اي دارد، كه از آن جمله آب گرم كن 

گازي است. (شكل 10-3)

5-3-10  آب گرم كن گازي ديواري
شكل 3-10 يك دستگاه آب گرم كن گازي ديواري را 
نشان مي دهد. آب گرم كن هاي گازي ديواري به سه دسته 

تقسيم مي شوند:
الف) داراي شمعك دايم روشن؛

ب) بدون شمعك و داراي جرقه زن خودكار؛
ج) داراي شمعك لحظه اي و جرقه زن خودكار.

شكل 4- 10

4-10 بخاري
نفتي  بخاري هاي  در  بو  انتشار  و  بدكاركردن  علت 

چيست؟
يكي ديگر از وسايل خانگي پرمصرف، كه خصوصاً در 
فصل پاييز و زمستان مورد استفاده قرار مي گيرد، بخاري 
است. البته بخاري هاي برقي با توجه به سوخت پاك، از 
درجه ي اهميت بااليي برخوردار است و ليكن هزينه باالي 
مصرف برق، خانواده ها رابه سوي مصرف بخاري هاي گازي 
و نفتي سوق مي دهد. امروزه، با توجه به توليد گاز و وجود 
منابع گازي ، بخاري هاي گازي از اهميت باالتري نسبت 

به بخاري هاي نفتي برخوردار هستند.

شكل 10-3
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1-4-10  بخاري نفتي 
گاز  توليد  و  ناقص  سوخت  علت  به  نفتي،  بخاري 

انيدريدكربنيك، در ميان خانواده ها كاربرد كم تري دارد.

2-4-10  ساختمان بخاري نفتي 
بخاري هاي نفتي از قطعات زير تشكيل شده اند:

1-باك نفت
2-كاربراتور
3-آتش خانه

4-لوله هاي رابط
5-بدنه

6-هواكش 

3-4-10  عيب يابي ساده بخاري هاي نفتي
ــاي نفتي بيش  ــت در بخاري ه ــر مصرف نف الف) اگ
ــت و بو و دود متصاعد  ــابه اس از مصرف بخاري هاي مش
ــد و بايد  ــور تنظيم نباش ــت كاربرات ــود. ممكن اس مى ش

كاربراتور راتنظيم كرد:
1- اگر كاربراتور تنظيم نباشد بايد كاربراتور را از نظر 

نفت خروجي تنظيم كرد.
بايد  باشد  گرفته  دود  را  دودكش  لوله هاي  اگر   –2

لوله هاي دودكش را تميز كرد.
3– اگر قطر لوله هاي دودكش مناسب نباشد يا لوله ها 
تنظيم  را  دودكش ها  بايد  باشد  خم  و  پيچ  پر  و  باريك 

كرد. 
ب) اگربخاري اصًال روشن نمي شود ممكن است : 

1- بخاري نفت نداشته باشد. 

2- كليد قطع و وصل جريان نفت قطع باشد. 
3- فيلتر كثيف باشد. 

4- لوله هاي رابط كثيف يا تا شده باشد. 
5- زانوهاي رابط را جرم گرفته ياشد. 

6- شيرورودي داخل كاربراتور گير كرده است. 
7- كاربراتور كثيف است. 

4-4-10  بخاري گازي 
بخاري هاي گازي با توجه به اينكه گاز انيدريد كربنيك 
توليد شده به هنگام سوختن آن كمتراز بخاري هاي نفتي 
مي باشد و همچنين ارزان بودن سوخت گاز ، نسبت به 

بخاري هاي نفتي از اهميت بااليي برخوردار است. 
(شكل 5-10 الف و ب)

شكل – الف – 5- 10

شكل – ب –5- 10
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5-4-10  انواع بخاري گازي
بخاري هاي گازي، را مي توان از نظرظرفيت حرارتي، 
طريقه ي نصب، روش انتقال حرارت و هم چنين نحوه ي 
بندي  دسته  ساختمان،  خارج  به  آنها  دود  تخليه ي 

نمود. 

6-4-10  ساختمان بخاري گازي
كوره،  بدنه،  شامل  گازي  بخاري  ساختمان  اجزاي 
گاز،  كنترل  شير  تعديل،  كالهك  پيلوت،  اصلي،  مشعل 

فندك، ظرف آب و شيشه ي رويت شعله است.
و  كوره  خارجي،  سطح  شامل  بخاري  بدنه ي  معموالً 
ورق آهن  از  كوره،  خارجي و  است. سطح  رويت  شيشه 
سياه ساخته و لعاب داده مي شود. شيشه ي رويت و حافظ 
شعله از جنس ضد حرارت است كه بايد هميشه به صورت 

سالم نگه داري شود.
مشعل: ممكن است ساده و داراي يك لوله ي تغذيه 
باشد. شعله پخش كن اين مشعل ها از نوع نواري طولي و 
جنس آن از فوالد ضد زنگ است كه يك وزنه، مقدار گاز 

ورودي به آن را كنترل مي كند. 
گاز  ورودي  مجراي  دو  داراي  است  ممكن  هم چنين 
در  كن  پخش  شعله  سطح  باشد  كنترل  روزنه ي  دو  و 
اين مشعل براي افزايش ظرفيت گرمازايي بخاري داراي 

سطوح تقسيم شده است.
شعله ي پيلوت: شعله ي كوچكي است كه به صورت 
شمعك براي روشن كردن مشعل دستگاه ، مورد استفاده 
قرار مي گيرد. شمعك را مي توان به كمك فندك جرقه زن 

روشن كرد.

شير كنترل: به شير دستي براي حالت هاي خاموش 
و روشن كردن پيلوت شير كنترل مي گويند.

كالهك تعديل: كليد بخاري ها، براي تأمين فشار جو 
در محفظه ي احتراق و جلوگيري از پس زدگي گازهاي 
حاصل از احتراق (دود) الزم است كالهك تعديل داشته 

باشند.
مخزن ِآب: هنگام گرم شدن هواي اتاق ، چون مقدار 
بخار آب موجود در هوا ثابت مي ماند، رطوبت نسبي هواي 
اتاق پس از گرم شدن كاهش مي يابد و ساكنين هنگام 
قراردادن  رو،  اين  از  نمي كنند.  راحتي  احساس  تنفس 
كتري يا ظرف آب روي بخاري از قديم متداول بوده است. 
براي جلوگيري از خطر افتادن ظرف آب ، در نمونه هاي 
شده  گرفته  نظر  در  آب  ذخيره ي  براي  محلي  توليدي 

است.

7-4-10  محل نصب بخاري
بخاري هاي گازي به صورت ديواري و پايه دار نصب 
مي گردند. نوع ديواري معموالً روي ديوارهاي غيراشتعال زا 
وداراي استحكام كافي در ارتفاع 70 سانتي متري از كف 
نصب مي شوند. شير قطع گاز آن نيز در همين فاصله از 

زمين قرار مي گيرد.
ديوار  سانتي متري از  درفاصله ي 30  دار  بخاري پايه 
پشتي مستقر مي گردد و كليد قطع ووصل گاز در ارتفاع 

40 سانتي متري از كف نصب مي شود
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چكيده

- اجاق گاز را بايد طورى قرارداد كه جلوى باد پنجره، كولر و يا پنكه قرار نگيرد.
- اجاق گاز از قسمت هاى زير تشكيل شده است:

و  شعله  سر  شعله دان،  تبديل،  رابط  زانوى  مشترك،  رابط  لوله ي  رابط،  شيلنگ  شيرگاز،  رگوالتور، 
پستانك.

- كار سر شعله، ايجاد هماهنگى سوخت مابين گاز و اكسيژن است.
- با توجه به توليد آب گرم كن هاى گازى و برقى، آب گرم كن هاى نفتى كاربرد كم تري دارند.

- آب گرم كن هاى گازى به دو دسته تقسيم مى شوند:
1- آب گرم كن گازى ايستاده.
2- آب گرم كن گازى ديوارى.

- آب گرم كن گازى ديوارى در سه مدل وجود دارد:
3- آب گرم كن داراى شمعك دائم روشن.

4- آب گرم كن داراى شمعك لحظه اى. (هوشمند).
5- آب گرم كن بدون شمعك (هوشمند).
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آزمون پاياني نظري
واحد كار دهم

1- تفاوت بخش فر با ديگر قسمت هاي اجاق گاز چيست؟

2- محل مناسب اجاق گاز چه ويژگي هايي دارد؟

3- علت بدكاركردن و انتشار بو در بخاري هاي نفتي چيست؟

4- آب گرم كن هاي گازي به چند دسته تقسيم مي شوند؟

5- دو نوع از آب گرم كن هاي ديواري را نام ببريد؟

6- وظيفه ي رگوالتور در اجاق گاز چيست ؟
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شناسايي نحوه ي نگه داري
 فرش، موكت، پاركت، لوازم فلزي منزل و 

انواع تابلوهاي نقاشي

واحد كار  يازدهم
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هدف  هاي  رفتاري

انتظار مي رود هنر جو، پس از گذراندن اين واحد كار، بتواند به هدف هاي زير دست يابد:
1- شناسايي و نحوه ي نگه داري فرش،موكت و پاركت را شرح دهد.

2- شناسايي و نحوه ي نگه داري لوازم فلزي منزل را بيان كند.
3- شناسايي و نحوه ي نگه داري انواع تابلوهاي نقاشي را شرح دهد.
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پيش آزمون
واحد كار يازدهم

1- سه وي ژگي فرش ايراني را بنويسيد.

2- استفاده از جاروبرقي با قدرت باال براي نظافت فرش دست باف چه اثري دارد؟

3- براي جلوگيري از خراشيدگي پاركت چه بايد كرد؟ دو مورد را بنويسيد.

4- نحوه ي نگه داري تابلو نقاشي تابلو نقاشي رنگ و روغن را در سه مورد توضيح دهيد.

5- تفاوت نگه داري تابلوهاي گل چيني با ساير تابلوها در چيست؟

1-11 مقدمه
ــه براي ما ايرانيان داراي اهميت  فرش يا قالي هميش
ــت بخصوص فرش ايراني كه سه ويژگي  خاصي بوده اس

عمده ي زير را دارند:
1- مرغوبيت پشم مصرفي

2- ثبات رنگ
3- طرح ها و نقش هاي اصيل سنتي

2-11 نحـوه ي نگه داري و مراقبت از فرش و 
موكت 

ــراردادن فرش و موكت در مكان هاي مرطوب  1- ازق
ــبب  ــت در دراز مدت س ــد، زيرا رطوب ــودداري كني خ

پوسيدگي فرش شما مي گردد.
ــتقيم  2- از قرار دادن فرش و موكت در زير نور مس

آفتاب خودداري كنيد.
ــت در نزديكي منابع  ــرش و موك ــراردادن ف 3- از ق

حرارتي و آتش زا بپرهيزيد.
4- حتي المقدور در زمان جابه جاكردن فرش و موكت، 

آن ها را ابتدا لوله كنيد سپس اقدام به جابجايي نمائيد.
5- اسباب و اثاثيه سنگين نظير مبل و ميز و ...را در 
ــكان دهيد تا از ايجاد  ــاي زماني متفاوت تغيير م دوره ه
ــطح فرش و موكت جلوگيري  ــردگي موضعي در س فش

شود (مطابق شكل 11-1)
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شكل 11-1

6- فرش و موكت ها هميشــه در معرض آمد و رفت 
ســاكنين هســتند، حداقل هفته اي يك بــار آن ها را با 
جاروبرقي با قدرت مكش متوســط سطح فرش را تميز 
كنيد. استفاده از جاروبرقي با قدرت مكش باال موجب از 

بين رفتن پُرزهاي قالي و استهالك آن گردد.
7- در صورت ايجاد لكه برروي سطح فرش يا قالي و 

موكت سريعاً نسبت به رفع آن اقدام كنيد.

چنان چه اثر لكه ها بر ســطح فــرش يا موكت بماند 
به مرور زمان شســت وشوي آن ها مشكل تر مي شود در 
نهايت ســبب تاريكي و مات شدن سطح فرش و موكت 

مي گردد.

1-2-11 كف پوش چوبي يا پاركت
پاركت شــامل قطعات كوچك از جنس چوب است، 
 كه براي پوشش ســطح كف در ســاختمان ها استفاده 
مي گردد. ســبكي، زيبايي و قابليت تميزكردن سريع و 
آســان از ويژگي هايي است كه استفاده از آن را در منازل 

لوكس پُرطرف دار كرده است.

2-2-11 نحوه ي نگه داري و مراقبت از پاركت
1- گرد و غبار و سنگ ريزه دشمن طبيعي پاركت اند 
و همانند يك ســمباده ي زبر موجب خراشيدگي سطح 
پاركت مي شــوند براي مقابله با اين مســئله، در بيرون 
درب ورودي از پادري هاي مناســب و در داخل راهروي 
ورودي از قاليچه اســتفاده كنيد تا مانع از ورود و پخش 

اين شن ريزه ها در داخل خانه شوند.
 2- مواظــب ســالم بودن كف كفـــش، و  بــه ويژه 
 كفش هاي پاشنه بلند، باشيد، زيرا كوچك ترين شكاف و    وجـود 
ميخ هاي برآمده از اين پاشــنه ها پاركت با ارزش شما را 

زخمي خواهد كرد.
3- جابه جايي،كشــيدن مبلمان،تخت خواب و اثاثيه 
سنگين برروي پاركت باعث خط افتادگي بر روي پاركت 
 خواهد شــد. به ســادگي با چســباندن تكه هاي نمد يا 
موكت هاي نرم براي زير پايه هاي لوازم سنگين منزل از 

اين مشكل جلوگيري كنيد.
4- بهترين روش پاكيزه نگه داشــتن پاركت كشيدن 

جاروبرقي با برس نرم است.
 5-از شست وشــوي مســتقيم پاركــت بــا آب يا 

زمين شوي كاماًل خيس اكيداً خودداري كنيد.

توجه !

استفاده از جاروبرقي با قدرت مكش باال موجب 

از بين رفتن پُرزهاي قالي و استهالك آن مي شود. 
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ــه مرور زمان در  ــگ چوب به طور طبيعي و ب 6- رن
ــي (به دليل  ــتقيم آفتاب و نور معمول ــل تابش مس مقاب
فرآيند اكسيداسيون) به تدريج تيره  مي شود. از اين رو 
استفاده از پرده هاي مناسب براي كنترل تابش مستقيم 
آفتاب و جابه جا كردن گاه  به گاه قاليچه ها براي جلوگيري 
ــطوح زير آن ها با ساير قسمت ها، كار ساز  از تغيير رنگ س

و مؤثر است.
ــتي هم  ــتقيم گلدان ،حتي اگر نش 7- قرارندادن مس
نداشته باشد،الك پاركت را كدر مي كند از اين رو گلدان ها 
ــه ها يا پايه هايي با ارتفاع مناسب از كف  را بايد برروي قفس

قرار داد.
ــع از الك مخصوص پاركت  ــتفاده ي به موق 8- با اس

شفافيت و طول عمر پاركت ها را تضمين كنيد.

3-11 تابلوهاي نقاشي         
ــتفاده در اكثر منازل تابلوهاي  يكي از لوازم مورد اس
رنگ روغن و آب رنگ (شكل هاي 2-11و3-11) هستند، 
ــدن محيط زندگي به كار مي روند  كه به منظور زيباترش
ــت نكاتي را  ــظ هرچه بهتر آن ها الزم اس ــذا براي حف .ل

رعايت نماييم.

شكل 11-2

 شكل11-3

از  مراقبـت  و  نگـه داري  نحـوه ي   11-3-1
تابلوهاي نقاشي 

ــراي نصب آن  ــا وزن تابلو ب ــب ب ــخ متناس 1- از مي
استفاده كنيد تا از افتادن آن جلوگيري شود.

2- تابلو راحتي  االمكان در محيط هاي مرطوب نصب 
نكنيد.

ــرما و يا حرارت بسيار شديد  3- تابلو را در معرض س
يا نور آفتاب قرار ندهيد.

4- از تماس اجسام نوك تيز با سطح تابلو جلوگيري كنيد.
ــي، تابلو را به  ــل و نقل و اسباب كش ــگام حم 5- هن
ــته بندي كنيد تا سطح و گوشه ي آن ها آسيب  خوبي بس

نبينند.
6- براي تميز كردن تابلو فقط از يك پارچه ي نم دار 
ــتن يا به كاربردن مواد شوينده  ــتفاده كنيد و از شس اس

شيميايي خودداري كنيد.

2-3-11 تابلوهاي گل چيني
ــه گل ها، به  ــي به دليل اين ك ــاي گل چين در تابلوه
ــته و در نتيجه بدون حفاظ شيشه اي قرار  صورت برجس
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ــه داري آن ها بايد به نكات  ــد، براي تميز كردن و نگ دارن
زير توجه بيشتري شود:

1- براي گردگيري اين تابلوها از سشوار با باد ماليم 
استفاده كنيد.

ــريع  ــي كرديد خيلي س 2- اگر اين گل ها را آب كش
بايد خشك شود تا حالت خميري پيدا نكنند.

ــترس  3- تابلوهاي گل چيني را در جايي دور از دس
كودكان قراردهيد تا برخوردي با آن ها صورت نگيرد.

شكل  4- 11 (الف)

شكل  4- 11 (ب)

4-11 شناسايي لوازم فلزي منزل نقره و ُكروم  
ــياء نقره اي و قلم زني برروي آن ها از  تهيه و ساخت اش
گذشته هاي بسيار دور در ايران رواج داشته است و در حال 
حاضر در شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز و تهران گروه هايي 
از هنرمندان مشغول كار در اين زمينه هستند.(شكل11-5)
ــره كار عبارت  ــورد نياز هنرمندان نق ــاده ي اوليه م م

ــت از نقره با عيار 84، كه به صورت شمش يا ورق در  اس
دسترس قرار دارد. 

طريقه ي ساخت اشياءنقره اي به اندازه هاي مورد نظر 
ــم مي كنند. در نهايت با هنرچكش كاري  مى برند و لحي
ــياء  ــكل دل خواه در مي آورند.بعضي از اش آن ها را به ش
ــرويس چاي خوري، سيني،  ساخته شده عبارت انداز س
گلدان، زينت آالت، جعبه، قنددان، آينه و شمعدان قاب 

عكس و انواع ظروف.
1-4-11 نحوه ي نگه داري ظروف نقره  و ُكروم 

ــيم  ــايل زبر مانند س 1- ظروف نقره و ُكروم را با وس
ظرف شويي تميز نكنيد.

ــته  ــي ظروف را به خوبي بس ــع اسباب كش 2-درموق
بندي كنيد تا آسيب نبينند.

3- ظروف را بر روي هم قرار ندهيد زيرا برخورد ظروف 
باهم باعث ضربه خوردن و لك شدن آن ها مي شود.

ــات الكلي و يا  ــوينده اي كه از تركيب ــواد ش 4- از م
اسيدي ساخته شده استفاده نكنيد زيرا باعث كدرشدن 

ظروف مي شوند.

شكل  5- 11
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2-4-11 نحـوه ي تميز كـردن ظروف نقره و 
ُكروم   

ــل مثًال در  ــه هر دلي ــما ب ــر ظروف نقره ي ش 1-اگ
ــفيدكننده (وايتكس) سياه شد، آن را  مجاورت با مايع س
مدتي داخل آب نمك غليظ بيندازيد و سپس ظروف را 

باستفاده از يك پارچه زبر بسابيد تا سفيد شود.
ــه فرنگي مي توان زينت آالت نقره اي  2- با آب گوج

را تميز  شفاف كرد.
ــه داراي آب ُكروم  ــردن ظروفي ك ــراي تميز ك 3- ب

است از پودر رخت شويي و آب گرم استفاده كنيد.
4- دو قاشق چاي خوري پودر رخت شويي و دو قاشق 
ــيرين را در 10ليتر آب كامًال جوش  غذاخوري جوش ش
ــوط كنيد و ظروف نقره را درون آن قرار دهيد پس  مخل
از يك الي دو دقيقه آن ها را بيرون آورده و تميز كنيد.

ــه ويژگي عمده  ي زير  1- فرش ايراني داراي س
است: 

• مرغوبيت پشم مصرفي
• ثبات رنگ

• طرح ها و نقش هاي اصيل سنتي.

ــت در مكان هاي  ــرش و موك ــراردان ف 2- از ق
مرطوب خودداري كنيد زيرا رطوبت در دراز مدت 

سبب پوسيدگي فرش شما مي شود.
ــمن طبيعي  ــنگ ريزه، دش ــار و س 3- گردوغب

پاركت اند.
ــدرت مكش باال  ــي با ق ــتفاده از جاروبرق 4- اس
ــتهالك آن  ــب از بين رفتن پُرزهاي قالي و اس موج

مي شود.
5- براي تميز كردن تابلو از يك پارچه ي نم دار 

استفاده كنيد.
ــراي لكه بري از ظروف نقره و كروم از مواد  6- ب
شوينده اي كه از تركيبات الكلي و يا اسيدي ساخته 
شده اند استفاده نكنيد زيرا باعث كدرشدن ظروف 

مي شوند.

چكيده
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آزمون پاياني نظري
واحد كار يازدهم

1-براي جلوگيري از فشردگي موضعي در سطح فرش به وسيله ي پايه مبل ها چه بايد كرد؟

2-براي حفاظت از پاركت چه مراقبت هايي را بايد انجام داد؟(دو مورد را بيان كنيد)

3-دو مورد از نحوه ي تميزكردن ظروف نقره و كروم را توضيح دهيد؟
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واحد كار اول 
2– ج                 3- ب    4- د                5- الف  1– ب   

واحد كار دوم
1-براي تشخيص سيم فاز از نول از فازمتر استفاده مي شود.

2-از سيم لخت كن استفاده مي كنند.
3-دم باريك يا دم گرد

4-ج
5-مراجعه به بيش تر بدانيد در واحد كار دوم

واحد كار سوم
1-فيوزها جهت محافظت مدار به كار مي روند كه به طورسري درمدار قرار مي گيرند و مصرف كننده را در 

مقابل خطرات ناشي از اتصال كوتاه يا اضافه بار محافظت مي كنند.
2-فيوزها به دو صورت عمل مي كنند :

2- فيوزهاي خودكار   1- فيوزهاي ذوب شونده   
ــت. كار فيوزها حفاظت از  ــده اس ــت كه تعدادي فيوزدرآن نصب ش 3-جعبه فيوز مينياتوري جعبه اي اس
كليه ي لوازم برقي خانگي است كه در منازل معموالً در آشپزخانه ها نصب مي شود و برق تمام قسمت هاي 

ساختمان از اين جعبه تأمين مي شود و بسته به موارد مصرف انواع مختلف دارد..
4-در مدارهاي جريان متناوب حتماً فيوز را در مسير سيم فاز قرار دهيد. در اين حالت با قطع شدن فيوز 
ــر مصرف كننده نسبت به زمين صفر  ــيل دو س ــود و پتانس در اثراتصال بدنه يا اتصال كوتاه فاز قطع مي ش

خواهد شد بنابراين خطري وجود نخواهد داشت و ايمني رعايت شده است.
5-اتصال زمين، جهت حفاظت اشخاص و دستگاه هاي الكتريكي به كار مي رود. اتصال زمين باعث جلوگيري 

از خطرات برق گرفتگي ساكنين منازل مي شود..

پاسخ نامه هاي پيش 
آزمون ها
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6-كليد حفاظت جان از طريق مقايسه ي جريان هايي كه از فاز و نول عبور مي كنند جريان عبوري يا نشتي 
به زمين رامشخص مي كند. اين وسيله به اندازه اي حساس است كه مي تواند جريان هاي نشتي كوچك را كه 
باعث عملكرد فيوز نمي شود ولي مي توانند براي شروع يك آتش سوزي يا برق گرفتگي كافي باشند، بيابد.

7-كنتور برق كه ميزان مصرف برق را بر حسب كيلووات ساعت نشان مي دهد.
كنتور آب كه ميزان مصرف آب را بر حسب متر مكعب نشان مي دهد.  
كنتورگاز كه ميزان مصرف گاز را بر حسب متر مكعب نشان مي دهد.  

واحد كار چهارم
1-مراجعه به قســمت مقدمه واحد كار چهارم ،براي قطع ووصل كردن وسايل الكتريكي خانگي ، روشنايي 

المپ اتاق خواب، حمام، آشپزخانه و...  مي توان استفاده كرد.
2-المپ هاي تخليه گاز، المپ هاي رشته اي

3-دو نوع آرگون و ازت
4-مراجعه به قسمت فعاليت عملي 4-2-5

واحد كار پنجم
1- د

2- خير
ج- دستگاه بخار ب- اتوي بخار   3- سه نوع      الف- اتوي خشك  

4-هيچ وقت ديگ پلوپز را هنگامي كه مرطوب است در دستگاه قرار ندهيد
- هنگا مي كه پلوپز كار مي كند دگمه ترموستات را نچرخانيد 
 - هيچ اشيا خارجي بين ديگ و صفحه گرم كننده قرارندهيد

5-به علت خطرات ناشي از سوخت گاز و آتش سوزي ) توليد گاز كربنيك هنگام سوخت ناقص ( سماورهاي 
برقي نسبت به انواع ديگر اولويت دارد.

واحد كار ششم
1- چرخ گوشت ، آبميوه گيري ، همزن ، آسياب و مخلوط كن
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2-  الف( قبل از استفاده از آب ميوه گيري دو شاخه و سيم رابط آن را چك كنيد.
    ب( آب ميوه گيري را روي مكان صاف قرار دهيد.
     ج( قبل از توقف كامل تيغه دستگاه را باز نكنيد.

      د( هرگز موقع كار دستگاه ، انگشت ، قاشق و غير آن ها را داخل محفظه ي آب ميوه گيري  داخل نكنيد.
3- براي به هم زدن شديد ، مخلوط كردن مواد ، تهيه خمير و.... به كار مي رود اين دستگاه سبب يك نواختي 

غلظت مواد هم مي شود.
4- الف( مطمئن شويد كه ولتاژ شبكه با ولتاژ نامي موتور چرخ گوشت يكي است.

      ب( هرگز گوشت را با دست به داخل چرخ گوشت فشار ندهيد.

واحد كار هفتم
1- با بهره گيري از انرژي مايكروويو)امواج بسيار كوتاه راديويي(

2- لباسشويي سطلي، لباسشويي دوقلو، لباس شويي خودكار
     الف( زماني كه تايمر كار مي كند، درجه ي آن را تغيير ندهيد.

     ب( بيش از حد مجاز لباس در ماشين لباس شويي نريزيد.
     ج( اتصال زمين ماشين لباس شويي را مطابق استاندارد وصل نماييد.

     د( براي هر شست وشوي كامل و متوالي حداقل يك ساعت فاصله بگذاريد.

4- با زدن كليد مخصوص حرارت المنت وارد مدار مي شود، گرما توليد مي كند.
5- حدود 70 سانتي متر باشد.

واحد كار هشتم
1- سيستم خنك كننده ي يخچال بر اساس حركت گاز فرئون در لوله هاي بسته است.

2- اساس كار فريزرها و يخچال ها يك سان است. با اين تفاوت كه محدوده ي دما در فريزرها پايين است. به 
همين دليل ترموســتات نيز در محدوده ي پايين تري عمل مي كند و به همين دليل است كه از گاز مبردي 

استفاده مي شود كه درجه حرارت تبخير آن پايين است.
3- نظر به اين كه رطوبت را افزايش نمي دهد براي محيط هاي شرجي بسيار مناسب است.

4- كولرهاي گازي از دو قســمت اصلي الكتريكي و مكانيكي تشكيل شده است. قسمت الكتريكي شامل دو 
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ــاخه ، سيم رابط ، كمپرسور، كليد اصلي كولر و... قسمت مكانيكي شامل رادياتور، فيلتر ، پروانه موتور فن،  ش
اواپراتور و بدنه است.

5- مراجعه به قسمت 8-5-2
ــمي ،آنتن خود را با آنتن هاي ديگر همان خيابان هم جهت سازيد و نصب آنتن در فضاي  ــه چش 6- با مقايس

زير بام كار دشواري است لذا بهتر است از قطب نما استفاده شود.

واحد كا ر نهم
4- شيراتوماتيك مخلوط 1- 1- شير معمولي      2- شيرمخلوط       3- شير اتوماتيك برقي  

2- مراجعه به قسمت 4– 2 – 9 (نكات ايمني هنگام استفاده از شيرهاي آب) مراجعه شود.
3- مراجعه به قسمت 4– 9 (شناسايي نحوه ي نگه داري لوازم چوبي) مراجعه شود.

4 – 1- با فشار ، آب جوش را باز كرده و باپمپ كردن مسير باز مي شود.
2- چنان چه چربي هاي نشت كرده در جداره ي لوله فراوان باشد حل كردن اسيد كلريدريك ( ده درصد) يا 

حل كننده هاي ديگر در محل كف شور و با پمپ زدن مكر ر مسير لوله ها باز مي گردد.

واحد كار دهم 
ــايل  ــوي پنجره ، بادكولر و پنكه قرار نگيرد و دور از پرده يا وس ــد طوري قرار داد كه جل ــاق گاز را باي 1-اج
پارچه اي گذاشته شود و هم چنين توجه شود كه شعله ها با شلنگ گاز فاصله داشته باشد و از طوالني بودن 

شلنگ جداً خودداري شود. ضمناً توجه شود كه در نزديكي يخچال و فريزر قرار نگيرد.
2-آب گرم كن نفتي از قسمت هاي زير تشكيل شده است: 1- مخزن آب 2- آتش خانه 3- كاربراتور 4- باك 

نفت 5- روپوش 6- لوله هاي رابط 7- زانو 8- شير اطمينان 9- شير آب خروجي 10- دودكش 
3-بخاري نفتي از قسمت هاي زير تشكيل شده است: 

1- باك نفت            2- كاربراتور   3- آتش خانه  
5- بدنه    6- هواكش 4- لوله هاي رابط  

4-مراجعه به قسمت 10-2-4
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واحد كا ر يازدهم

-1
 الف-  مرغوبيت                       ب- ثبات رنگ                      ج- طرح ها و رنگ هاي اصيل سنتي

2- پرزهاي قالي را از بين مي برد.

-3
 الف - اشياء و لوازم خانگي را روي پاركت بكشيد                ب - گرد و غبار و سنگريزه 

-4
 الف - از نصب تابلو در محيط هاى مرطوب خودداري كنيد 
ب - از تماس اجسام نوك تيز با سطح تابلو جلوگيري كنيد.

ج- از شستن و استفاده از مواد شيميايي خودداري كنيد.

5- گل چيني بصورت برجسته ساخته شده وتابلوهاي آنها بدون حفاظ شيشه مي باشد
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واحد كار اول

1- در طبيعت مواد به سه صورت جامد ، مايع و گاز وجود دارد. 
2- هر چيزي كه جرم دارد و فضا اشغال مي كند ، ماده ناميده مي شود، مانند جامد ، مايع ، گاز.

3- اتم ها از سه جزء الكترون با بار منفي ، پروتون با بارمثبت و نوترون بدون بار تشكيل يافته اند .
4- چو ن نقره در يك مقدار معين ماده اتم هاي بيش تري دارد در نتيجه قدرت آزادسازي الكترون هاي آزاد 

بيشتري دارد.
 V=R.I -5

ــامي كه جريان برق را از خود عبور مي دهند  رسانا مي گويند به اجسامي  كه جريان برق را ازخود  6- به اجس
ــانا است يا به  ــانا و نارس ــامي كه خصوصيات آن ها بين رس ــانا)مي گويند. به اجس عبور نمي دهند عايق (نارس

عبارتي ديگر هدايت جريان الكتريكي درآن ها بيش تر از عايق ها و كم تر ازرساناهاست، رانيمه رسانا گويند.
7- انرژي مصرف شده درمدارهاي الكتريكي را كار الكتريكي گويند

8- 2000=1000+200×2+600=  كل توان مصرفي
2000 ÷1000=2 KW          

 Kwh 16=8×2= ميزان مصرف برق د ريك روز
Kwh 480=30×16= ميزان مصرف برق در يك ماه

ريال24000=50×480 =بهاي برق مصرفي در يك ماه

واحد كار دوم
6- ج 5- ب   4- د   3- ب   2- الف   1-ج  

پاسخنامه هاي آزمون هاي 
پاياني نظري
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واحد كار سوم
4 - الف 3- د   2- ب   1- ج  
8- الف 7-ب   6–ج   5- د  

واحد كار چهارم
3- د 2- د   1-د  

واحد كار پنجم
4- د 3- الف   2- ج   1-ب  

5- براي از بين بردن رســوبات داخلي ســوراخ هاي كف اتو ، ابتدا پارچه اي ر ا به جوهر نمك رقيق شده يا از 
رســوب زداهاي داراي جوهر ليمو كه در بازار موجود اســت آغشته كنيد سپس اتو را به مدت 10 دقيقه روي 

آن بگذاريد و پس از آن اتو رابه برق بزنيد با خارج شدن بخار، اتو رسوب زدايي خواهدشد.
6-مقداريك قاشق سوپ خوري جوش شيرين را داخل ظرف كوچكي بصورت خمير درآوريد و با پنبه آن را 

روي جرم هاي كف اتو بكشيد تا كم كم جرم ها از بين بروند. 
7-دكمه ي بخار را بســته نگه داريد و كف اتو را به صورت افقي به ســمت باالقرار دهيد مقداري جوهر ليمو و 
يا جوهر نمك رقيق شده روي سوراخهاي كف بريزيد تا مخزن بخار پر شود پس از 10 دقيقه اتو را به سمت 

پايين بگيريد تا رسوبات حل شده از اتو خارج شود سپس مخزن بخار رابا آب بشوييد.
8-دونوع مي باشد : الف( پلوپز معمولي با ترموستات  ب( پلوپزاتوماتيك با ترموستات و تايمر 

واحد كار ششم
1-چرخ گوشــت ها بر حسب قدرت چرخ كنندگي ، ســرعت چرخ كنندگي ، توان موتور ، نوع منبع تغذيه و 

وزن دستگاه تقسيم بندي مي شوند.
2-الف( قبل از اســتفاده از چرخ گوشت مطمئن شــويد كه ولتاژ و فركانس شبكه شهري با ولتاژ و فركانس 

صفحه مشخصات فني انطباق داشته باشد
  ب( وقتي ميخواهيد چرخ گوشت را باز و بسته كنيد دو شاخه رااز پريز جدا كنيد

  ج( هرگز گوشت رابا دست به داخل چرخ گوشت فشار ندهيد بلكه از اهرم مخصوص استفاده كنيد. 
  د(هرگز بدنه ي چرخ گوشت را در آب فرو نبريد
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ــديد ، مخلوط كردن مواد ،تهيه ي خمير و... استفاده مي شود  3-از همزن هاي الكتريكي جهت به هم زدن ش
اين دستگاه سبب يكنواختي غلظت مواد هم مي شود.

ــيم مي شوند: 1- همزن الكتريكي روميزي 2- همزن  ــته تقس 4-همزن هاي الكتريكي به طور كلي به دو دس
الكتريكي دستي

ــوئيج  است كه در  ــتي عمل مي كند ونوع ديگر يك ميكرو س 5-دو نوع كليد وجود دارد يكي به صورت شس
بدنه ي دستگاه طوري قرار گرفته كه با اهرم در آسياب عمل مي كند و دستگاه را راه اندازى مى كند

6-مراجعه به نكات ايمني آسياب مخلوط كن قسمت  6-5-1
7-الف) كيسه ي خاك پر شده  ب) جسمي  در برس ، لوله، خرطو مي و يازانو وجود داشته است.

واحد كار هفتم
ــود، ولي در  ــتي انجام مي ش ــي به صورت دس ــين هاي نيمه خودكار ، آب گيري، تخليه وآب كش 1-در ماش

لباس شويي هاي خودكار، تمام كارها را ماشين انجام مي دهد.
2-فاصله ي ماشين تا ديوار حداقل 15 سانتي متر باشد.

3-ظروف فلزي يا ظروف چيني كه روي آن ها نقش آب طال و نقره داشته باشد.
4-ديسك سراميكي موهاي مرطوب را به رنگ نارنجي در مي آورد.

5- نمك باعث جدا كردن آهك از آب مي شود.
6- ظروف پس از شستشو تميز نمي شوند.

واحد كار هشتم
2- الف  1- ج 

3- فريزر بايد در محلي كه گذاشته مي شود با ديوار كمي  فاصله داشته باشد. و زير آن تراز باشد از گذاشتن 
مواد غذايي گرم در فريزر خودداري شود. در صورتي كه فريزر خوب كار نكند ممكن است برق ضعيف باشد. 
در اين صورت بايد از ترانس تقويت اتوماتيك استفاده كرد. هر چند وقت يك بار نيز بايد محيط فريزر را از 

برفك پاك كرد تا عمل فريز كردن مواد غذايي به خوبي انجام شود.
4- آبي 
5- گازي
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6- در دو مدل ساخته مي شوند : 1- كولرهاي گازي پنجره اي 2- كولرهاي گازي دو تكه ) اسپليت (
7- در كولرهاي آبي ، حرارت و انرژي الزم براي تبخير آب از هوا گرفته مي شــود به همين جهت در مناطقي 

كه هوا رطوبت دارد كولرهاي آبي قادر به خنك كردن هوا نيستند.
واحد كار نهم

1-قطع و وصل كردن جريان آب تمام  ساختمان است.
2-سفت كردن بيش از اندازه شير آب باعث پاره شدن واشر آب بندي مي شود.

3-ب
4-با حل كردن اســيد ) 10 درصدي كلريدريك ( يا حل كننده هاي ديگر در محل كف شــور و با پمپ زدن 

مكرر مسير لوله ها باز مي شود.
5-به كمك اسيد رقيق

6-باعث خورده شــدن لوله مي شــود و تكرار آن لوله را ســوراخ و پوســيده مي كند. هم چنين سبب سرايت 
رطوبت هاي نشتي به اطراف مي گردد.

7-خير. الزم است ازموادي استفاده كرد كه به مواد مصرفي به كاربرده شده در ساختمان آسيبي نرساند.
8-از محلول هايي مثل اســيد اكزوليك يا محلول سيترات سديم يا منيزيم استفاده شود. بعضي مواقع سطوح 

كثيف را حرارت مي دهند.
9- از انتشار بو و ورود حشرات نظير سوسك به فضاي داخل ساختمان جلوگيري مي كند.

واحد كار دهم
1- تنها فرقي كه بخش فر با بخش هاي ديگر اجاق گاز دارد سرشــعله و محيط آن است. سرشعله فر بزرگ و 
اغلب داراي سوراخ هاي زيادي است. بعضي از فرها داراي گردان هاي برقي )براي سرخ كردن جوجه ها( هستند.

2- اجــاق گاز را بايــد طوري قرارداد كه جلــوي باد پنجره ، كولر و پنكه قرار نگيرد ودور از پرده يا وســايل 
پارچه اي گذاشــته شود. هم چنين توجه شود كه شعله ها با شــلنگ گاز فاصله داشته باشد و از طوالني بودن 

شلنگ جداً خودداري شود. ضمناً توجه شود كه در نزديكي يخچال و فريزر قرار نگيرد.
3- ممكن است:

1- كاربراتور تنظيم نباشد كه بايد كاربراتور را از نظر نفت خروجي تنظيم كرد.
2- لوله هاي دودكش را دود گرفته باشد كه بايد لوله هاي دودكش راتميز كرد.
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3- قطر لوله هاي دود كش مناسب نباشد كه اگر لوله ها باريك يا پرپيچ و خم باشند بايد دودكش ها را تنظيم كرد.
4- دودسته: - ايستاده - ديواري

5- دونوع:  الف( باشمعك دايم روشن       ب( بدون شمعك
6- براي تنظيم گاز از رگوالتور استفاده مي شود.

واحد كار يازدهم 
1- مبل ها را در دوره هاي زماني متفاوت تغيير مكان دهيد 

2- الف - مواظب سالم بودن كف و پاشنه ي كفش خود باشيد 
ب- از شست وشوي مستقيم پاركت بوسيله آب خود داري كنيد 

3- الف - براي تميز كردن ظروف از وسايل زبر استفاده نكنيد.
ب - ظروف را بر روي هم قرار ندهيد زيرا باعث ضربه خوردن آن ها مي شود.
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