
فصل 1
هود

هدف های رفتاری

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

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

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

3- مدارهای الکتریکی انواع هود برقی را شرح دهد. 

4- مدارهای تفکیکی آن را رسم کند.

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

6- طریقه ی نصب هود برقی را توضیح دهد.

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

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

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

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

مدت زمان آموزش 
جمععملي نظري 

6814

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

مونتاژ و آزمایش هود 
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 مقدمه:

یکی از لوازم خانگی ضروری هود برقی می باش��د و برای خارج کردن بو و دود ایجاد ش��ده در هنگام پخت غذا مورد استفاده 

قرار می گیرد. به طور کلی هودهای آش��پزخانه در مدل ها و طرح های مختلف س��اخته می شوند و دارای یک یا دو موتور با سرعت 

های مختلف می باشند. 

روش��نایی محیط پخت و پز، با دو المپ 4 وات ش��معی یا دو المپ کم مصرف تأمین می ش��ود و در هودهای مدل شیشه ای، از 

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

 پیش آزمون واحد کار 1

1- انواع هود برقی را نام ببرید؟ 

2- طرز کار هود برقی را شرح دهید؟

3- قطعات اصلی هود برقی را نام ببرید؟

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

بهترین تقسیم بندی برای هودهای آشپزخانه، نحوه ی نصب 

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

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

ب( هود برقی طرح شومینه )شکل 1-3(

ج( هود برقی طرح جزیره )شکل 1-4(

محل نصب انواع هودها

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

و به فاصله ی 70 س��انتی متری س��طح گاز خ��وراک پزی نصب 

می شود. )شکل 1-5(

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

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

سطح گاز نصب می شود. 

ج( ه��ود طرح جزی��ره: به س��قف آش��پزخانه و روی گاز 

خوراک پ��زی، به صورت معلق قرار می گی��رد و در فاصله 70 

سانتی متری گاز نصب می شود.

شکل 1-4

شکل 1-3

شکل 1-5

شکل 1-1

شکل 1-2
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آشنایی با انواع هودهای برقی 

الفـ  هود زیر کابینت: ش��کل 6-1 یک نوع هود برقی 

زیر کابینت را نش��ان می دهد ک��ه در اندازه و مدل های مختلف 

س��اخته می ش��ود و دارای یک یا دو الکتروموتور می باشد . این 

موتورها از نوع القایی با قطب چاکدار س��ه س��رعته می باشند و 

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

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

یا دو عدد المپ کم مصرف اس��تفاده می شود. همچنین این نوع 

هود دارای مدل کنترل از راه دور نیز می باشد.

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

ش��ومینه را نش��ان می دهد که دارای فیلتر آلومینیوم قابل شست 

و ش��و می باش��د. بدنه ی هود ب��ا رنگ های مختل��ف و به طریق 

پادرکوتینگ1رنگ آمیزی شده و در مقابل حرارت و بخار آب 

تغییر نمی کند. روش��نایی فضای پخت به وسیله ی دو عدد المپ 

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

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

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

را مش��اهده می کنید. این دستگاه به صورت دستی و یا کنترل از 

راه دور فرم��ان می گی��رد و قادر خواهد بود در س��اعت معینی، 

موت��ور و یا موتورهای خود را با هر س��رعتی به طور اتوماتیک 

روشن و خاموش کند. همچنین این هود دارای سیستم حفاظت 

در برابر نوس��انات برقی می باشد و دستگاه را در هنگام نوسانات 

ب��رق خاموش می کند و حتماً باید بعد از ش��ناخت و رفع عیب، 

دستگاه را دوباره آماده ی کار کرد.

Powder coating( .1( پوشش پودری 

شکل 1-6

شکل 1-7

شکل 1-8

شکل 1-9
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ش��کل 10-1 یک هود طرح ش��ومینه شیش��ه ای را نشان می 

دهد ک��ه دارای یک فیلتر آلومینیومی قابل شس��ت و ش��و، دو 

ع��دد المپ 12 ول��ت 20 وات و یک الکتروموت��ور توربو1  از 

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

چهار دور مختلف است.

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

برخالف ان��واع دیگر که بین کابینت قرار گرفت��ه و یا به دیوار 

آش��پزخانه پیچ می ش��وند، در فضای آش��پزخانه معلق بوده و به 

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

از استیل ضد زنگ می باشد. )شکل 1-11(

Turbo .1

مطابق ش��کل 12-1 نحوه ی نصب این نوع هود به گونه ای 

می باش��د که می توان آن را در قسمت های مختلف سقف قرار 

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

در هوده��ای مدل شیش��ه ای دارای چهار الم��پ، از المپ 

هالوژن 12 ولت 200 وات اس��تفاده می شود. در این عمل حالت 

ایزوالس��یون ایجاد می ش��ود ک��ه خطر برق گرفتگ��ی را از بین 

می برد. )شکل 1-13(

این نوع هود دارای دو فیلتر آلومینیومی قابل شس��ت و ش��و 

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

رفته است.

شکل 1-10

شکل 1-12

شکل 1-11

شکل 1-13
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کار عملی شماره 1 

قسمت اول ـ مراحل نصب هود برقی یک موتوره 

زیر کابینت:

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

میز قرار دهید.

نظی��ر ش��کل 15-1 یونولیت های محافظ دس��تگاه را از دو 

طرف آن بردارید. این یونولیت ها در کارخانه و در موقع بس��ته 

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

مانن��د ش��کل 16-1 ابتدا ق��اب شیش��ه ای روی ضامن قفل 

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

ضام��ن قفل طرف راس��ت و چپ را به طرف داخل بکش��ید تا 

شبکه به طرف پایین باز شود.

مطاب��ق ش��کل 17-1 داخل محفظ��ه ی هود یک بس��ته ی 

پالس��تیکی ق��رار دارد که دفترچ��ه ی راهنما، ضمان��ت نامه و 

متعلق��ات نصب داخل آن ق��رار دارد. یکی از لوازمی که داخل 

بس��ته ی پالس��تیکی قرار دارد، دو ش��اخه ی ارت دار است که 

حتماً آن را روی سیم رابط هود ببندید.

شکل 1-14

شکل 1-16

شکل 1-15

شکل 1-17
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مطابق ش��کل 18-1 رابط پالستیکی خرطومی شماره 10 به 

بدنه ی هود برقی را از داخل بس��ته ی پالستیکی خارج کرده تا 

در موقع نصب از آن اس��تفاده کنید. عالوه بر فیلتر دستگاه، یک 

فیلتر اضافی در داخل بس��ته ی پالس��تیکی وج��ود دارد که باید 

آن را همراه با ضمانت نامه، در جای دیگری خارج از دس��تگاه 

نگهداری کنید تا در موقع لزوم جایگزین فیلتر قبلی شود.

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

نگهدارنده فیلتر را در جای خود محکم کنید. س��پس هود را به 

 صورت افقی و به ش��کل کش��ویی، بین دو کابینت نصب کنید.

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

قسمت دّومـ  استفاده از رابط پالستیکی جهت قرار 

دادن خرطومی روی دهانه خروجی هود

ش��کل 20-1 رابط پالستیکی شماره 10 را نشان می دهد که 

از داخل بسته ی همراه دستگاه خارج شده است. 

همانط��ور ک��ه در ش��کل 21-1 دی��ده می ش��ود خارهای 

مخصوصی در ط��رف دهانه ی بزرگ رابط پالس��تیکی وجود 

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

شکل 1-18

شکل 1-20

شکل 1-19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

در دو حالت مختلف

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

شکل 23-1  نقشه انفجاری هود آشپزخانه )دید از باال(
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قسـمت سـوم ـ طریقـه ی بـاز کـردن، عیب یابی، 

تعمیـر و راه اندازی هود برقـی یک موتوره مدل زیر 

کابینت.

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

نگه دارنده فیلتر، آن را به طرف پایین کش��یده و دو عدد لوالی 

پایین شبکه را آزاد کنید تا از بدنه جدا شود.

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

از بدنه جدا کرده و در جای مطمئنی قرار دهید تا آس��یب نبیند.

در ش��کل 27-1 موتور هود برقی مدل زیر کابینت به خوبی 

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

قطب چاکدار سه سرعته می باشد.

مطابق ش��کل 28-1 با یک پیچ گوش��تی مناس��ب، پیچ های 

نگهدارن��ده قاب المپ های روش��نایی را باز کنید. با باز ش��دن 

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

شکل 1-25 

شکل 1-27

شکل 1-26

شکل 1-28



هودتعمیر لوازم خانگی گردنده حرارتی جلد 5

16

طبق ش��کل 29-1 قاب نگهدارنده المپ ه��ا را از بدنه جدا 

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

که به راحتی می توان المپ س��وخته را تعویض و یا قطعی مدار 

را برطرف کرد.

 مانن��د ش��کل 30-1 برای باز ک��ردن موت��ور، از یک پیچ 

گوش��تی چهارسو اس��تفاده کرده و چهار عدد پیچ آن را از بدنه 

جدا کنید.

 نحـوه ی باز کردن موتـور و کلیدهای مربوط به 

هود برقی یک موتوره )مدل زیر کابینت(

مطابق ش��کل 31-1 با باز ش��دن پیچ های قاب نگهدارنده ی 

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

در ش��کل 32-1 با خارج کردن موت��ور از جایگاه مربوطه، 

پروانه ی توربینی پالس��تیکی و مه��ره ی برنجی محکم کننده ی 

پروانه به ش��فت موتور دیده می ش��وند. در این حالت به راحتی 

می توان عیب هایی که ممکن اس��ت در موتور ایجاد شده باشد 

برطرف کرد.

شکل 1-29

شکل 1-31

شکل 1-30

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

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

کار به وسیله دریل انجام می شود.

مانن��د ش��کل 34-1 پس از باز ش��دن پرچه��ا، دو عدد پیچ 

نگهدارنده قاب روی کلیدها را نیز باز کنید.

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

آزاد می شود. 

مانند ش��کل 36-1 قاب روی کلیدها را پس از آزاد شدن از 

جای خود، جدا کنید. 

شکل 1-33

شکل 1-35

شکل 1-34

شکل 1-36



هودتعمیر لوازم خانگی گردنده حرارتی جلد 5

18

در این حالت به راحت��ی می توانید مجموعه ی کلیدها را از 

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

مطابق ش��کل 38-1 با بیرون آوردن مجموعه کلیدها، پشت 

کلیدها به خوبی قابل دیدن می باشد. 

این کلیدها دارای انواع مختلفی می باشند که عبارتند از: 

1- کلید چهار فیش دارای المپ.

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

شکل 38-1شکل 1-37

آشنایی با ساختمان و اجزای هود دو موتوره

شکل 1-39
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طریقه ی تعویض فیلتر هود برقی دو موتوره:

طبق ش��کل 40-1 برای ب��از کردن ش��بکه ی نگهدارنده ی 

فیلتر، ابتدا ضامن قفل طرف راس��ت و چ��پ را به طرف داخل 

بکش��ید تا شبکه به طرف پایین باز شود. در این حالت سیم های 

فنری نگهدارنده ی فیلتر به خوبی دیده می شود.

مانن��د ش��کل 41-1 با خ��ارج کردن س��رهای س��یم فنری 

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

مطاب��ق ش��کل 42-1  پس از برداش��تن آخرین س��یم فنری 

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

هود برقی به خوبی دیده می شوند.

مطابق ش��کل 43-1  فیلتر را از جایگاه مربوطه خارج کنید. 

پس از بازدید اگر قابل اس��تفاده بود آن را مجدداً در جای خود 

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

شکل 1-40

شکل 1-42

شکل 1-41

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

خروجی هودهای یک و دو موتوره زیر کابينت: 

قط��ر لوله خروجی ه��وا باید در هودهای ی��ک موتوره 10 

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

ه�ود زیرکابين�ت، دارای دو حال�ت ب�رای تخليه 

هوای خروجی می باشد: 

ال�ف( تخلي�ه هوا به خارج از س�اختمان: در این حالت اهرم 

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

دس��تگاه نصب می گ��ردد تا تخلیه هوا توس��ط آن انجام گیرد.

ب( جابجای�ی هوا در داخل آش�پزخانه: در این حالت اهرم 

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

از غذا توس��ط فیلتر ذغالی جذب و هوای تصفیه ش��ده از باالی 

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

خروجی دس��تگاه در حالت عادی روی A تنظیم شده است. در 

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

موتوره را مشاهده می کنید. 

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

کامل از هر کدام  در ش��کل های 46 و 47-1 نشان داده شده که 

از دستگاه جدا شده اند. 

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

و بستن موتورهای هود برقی دو موتوره: 

مانن��د ش��کل 46-1 برای راحت��ی کار ابتدا پی��چ های قاب 

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

مطابق ش��کل 47-1 با باز ش��دن پیچ های قاب نگهدارنده، 

المپ ها به راحتی از بدنه جدا ش��ده و تعمیر و رفع عیب سرپیچ 

المپ ها به آسانی انجام خواهد شد.

شکل 1-44

شکل 1-45

شکل 1-46

شکل 1-47
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طبق ش��کل 48-1 برای بیرون آوردن موتور سمت راست، 

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

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

به طرف بیرون بکش��ید و موتور را از جایگاه خود خارج کنید. 

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

می شود.

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

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

طب��ق ش��کل 51-1 پ��س از آزاد ش��دن موت��ور، آن را از 

جایگاه خود خارج کنی��د. در این حالت پروانه ی موتور و پیچ 

 برنج��ی محکم کننده ی پروانه به ش��فت موتور ب��ه خوبی دیده

می شوند.

شکل 1-48

شکل 1-50

شکل 1-49

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

شماره 1، با باز کردن پرچ های نگهدارنده ی قاب کلیدها و پیچ 

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

مانند ش��کل 53-1 پس از آزاد ش��دن کلیده��ا، آن ها را از 

جایگاه خود خارج کنید تا کش��یدن نقشه ی مونتاژ یا عیب یابی 

مدار، آسانتر شود.

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

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

در ش��کل 55-1 با برداش��تن پروانه از روی شفت، موتور به 

طورکامل دیده می شود.

شکل 1-52

شکل 1-54

شکل 1-53

شکل 1-55
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طریقـه ی بـاز کـردن و بسـتن موتـور هـود برقی 

زیرکابینت 

موت��ور این ه��ود از نوع القایی قطب چاکدار س��ه س��رعته 

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

می باشد. موتور سمت راس��ت، چپ گرد و موتور سمت چپ، 

راست گرد می باشد. )شکل 1-56(

مطابق ش��کل 57-1 ( با یک پیچ گوشتی مناسب چهار سو، 

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

مانند ش��کل 58-1 پس از باز شدن دو عدد پیچ، موتور را به 

طرف باال بلند کنید تا از بدنه جدا ش��ود. در این حالت استاتور، 

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

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

قسمت پشت موتور القایی به خوبی دیده می شود.

شکل 1-56

شکل 1-58

شکل 1-57

شکل 1-59
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در ش��کل 60-1 با خ��ارج کردن دو عدد پی��چ بلند موتور، 

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

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

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

طرف باال بکشید تا از روی شفت روتور جدا شود.

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

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

روتور و شفت به خوبی دیده می شوند.

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

بوش کف جدا ش��ود. آنگاه آن را بیرون بیاورید. عیب هایی که 

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

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

شکل 1-60

شکل 1-62

شکل 1-61

شکل 1-63
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مطابق ش��کل 64-1 پس از جدا شدن روتور، بوش پایین از 

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

و فنر نگهدارنده آن به خوبی دیده می ش��وند. معموالً به علت از 

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

وجود می آید. برای جلوگیری از این مش��کل باید بوش ها را به 

موقع روغن کاری کرد.

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

که سیم پیچی آن دارای چهار سر سیم می باشد.

شکل 65-1شکل 1-64

شکل 67-1شکل 1-66

آشنایی با ساختمان داخلی موتور هود برقی زیرکابینت 

در دو حالت مختلف 
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آشنایی با انواع دکمه و کلید مربوط به هودهای زیرکابینت، جزیره

 و طرح شومینه:

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

کلیدهای انتخاب سرعت موتور و المپ خبر 
در مدل شومینه

شکل 1-70

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

شکل 1-72

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

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

شکل 1-71

 روی دیگر کلیدهای انتخاب سرعت موتور 
در هود زیر کابینت

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

و کلیدهای چهار فیش چراغدار

کار عملی

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

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

فرمان 

ب��رای محکم کردن دو صفحه به یکدیگر، از دس��تگاه پرچ 

اس��تفاده می ش��ود تا اتصال دو صفحه اس��تقامت بیشتری در اثر 

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

کنید، حتماً باید واش��ر فنری در زیر پیچ قرار دهید تا اتصال شل 

نشود. 

مطابق ش��کل 75-1 قاب نگهدارن��ده کلیدها را طوری قرار 

دهید که سوراخهای آن با س��وراخهای بدنه در یک راستا قرار 

گیرند.

طبق شکل 76-1 یک عدد پرچ چهارمیلی متری را در دهانه 

ی دس��تگاه پرچ  قرار دهید و با فش��ار به دسته های آن، دستگاه 

را شارژ کنید.

مطابق ش��کل 77-1 پرچ را داخل س��وراخ قرار دهید. دسته 

های دس��تگاه پرچ را چندین بار فش��ار داده تا سر پرچ در داخل 

سوراخ محکم شده و میخ آن قطع شود.

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

داخل دس��تگاه خارج کنید تا عملیات پرچ کاری این قسمت به 

درستی پایان پذیرد.

شکل 1-75

شکل 1-77

شکل 1-76

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

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

برای پرچ کاری بعدی آماده کنید.

آشنایی با اجزای هود برقی طرح شومینه

مطاب��ق ش��کل 80-1 با فش��ار ب��ر روی ضامن اه��رم فیلتر 

آلومینیومی هود، ضامن آزاد می شود.

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

بیرون بکشید تا جدا شود.

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

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

وقت یکبار با آب ولرم تمیز کرد.

شکل 1-79

شکل 1-81

شکل 1-80

شکل 1-82
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ش��کل 83-1  روی دیگر فیلتر را نش��ان م��ی دهد. این نوع 

فیلترها در هودهای طرح ش��ومینه و یا طرح جزیره مورد استفاده 

قرار می گیرند.

در شکل 84-1 پس از جدا ش��دن هر دو فیلتر آلومینیومی، 

موتور توربوی دو پروانه ک��ه دارای قدرت هوادهی 600-650 

متر مکعب بر ساعت می باشد را مشاهده می کنید.

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

هود بیرون آورده ش��ده است. این نوع هودها دارای یک موتور 

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

دو پروانه می باش��د که به محض روش��ن ش��دن موت��ور، هر دو 

دریچه باز می شوند.

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

که پس از روش��ن شدن دستگاه، باز ش��ده و به محض خاموش 

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

شکل 1-83

شکل 1-85

شکل 1-84

شکل 1-86
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مطابق ش��کل 87-1  برای اینکه هوای خروجی را به خارج 

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

دادن این تبدیل، می توان به راحتی خرطومی 12 س��انتی متری را 

روی موتور نصب کرد.

حفاظت و ایمنی

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

به بدنه ی دس��تگاه، درس��ت در جای خود قرار گیرد تا از وارد 

ش��دن دود به محیط آش��پزخانه جلوگیری شود. همچنین توجه 

کنید که پس از نصب س��ر لوله خرطومی به بدنه ی هود، طرف 

دیگر خرطومی حتماً باید باالت��ر از هود قرار گیرد تا تخلیه هوا

 

 به راحتی انجام شود.

طبق ش��کل 89-1 دقت کنید در هنگام نصب هودهای طرح 

ش��ومینه و جزیره، ش��یء خارجی روی دریچه ه��ای اتوماتیک 

نیفت��د و یا به مرور زم��ان و بر اثر رطوبت، دریچه ها دچار عیب 

مکانیکی نش��وند. همچنین سرویس س��االنه را نیز برای بررسی 

عملکرد صحیح دریچه ها انجام دهید.

باید توجه داش��ته باش��ید ه��رگاه جهت بازدی��د یا تعویض 

فیلتر هودهای طرح ش��ومینه و طرح جزیره اقدام می کنید، حتماً 

دستگاه را خاموش کرده باشید.

شکل 88-1شکل 1-87

شکل 1-89
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دقت کنی��د پس از تعوی��ض المپ س��وخته و به خصوص 

 المپ ه��ای ک��م مص��رف، آن را در دس��ترس ک��ودکان قرار

ندهید.

هن��گام جدا کردن پرچ های قبلی به وس��یله ی دریل، توجه 

کنید دریل و مته نس��بت به سطح کار عمود قرار گرفته باشند تا 

در پرچ کاری مجدد دچار مشکل نشوید.

مطابق ش��کل 90-1 در زمان نصب س��یم راب��ط، حتماً  باید 

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

شدن سیم از ترمینال شود. 

طبق ش��کل 91-1 دقت کنید اهرم دریچ��ه ی هوا در هنگام 

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

نکات حفاظتی و ایمنی در انواع هودهای برقی

1- هنگام اس��تفاده از اجاق گاز حت��ی برای داغ کردن آب 

کتری، حتماً هود را روشن کنید.

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

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

4- از روش��ن کردن اج��اق گاز بدون ق��رار دادن کتری یا 

قابلمه و ... خودداری کنید چون ش��عله ی مستقیم گاز، موجب 

آسیب رساندن به هود و کاهش عمر آن می گردد. 

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

افزایش دهید. 

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

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

8- لول��ه خروجی هوای ه��ود نباید با دودک��ش بخاری یا 

آبگرمکن مشترک باشد. 

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

10- از فش��ار دادن ش��دید صفحه کلید هود که به صورت 

لمسی می باشد خودداری کنید. 

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

مداد، خودکار و ..... خودداری کنید.

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

تمیز کردن آن از بنزین، تینر، پودرهای ش��وینده و پاک کننده 

هایی از این قبیل استفاده نکنید. 

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

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

آن، یک فیوز حفاظتی در پش��ت آن مشاهده می کنید که مدار 

را در مقابل خطرات ناش��ی از اتصال کوتاه، اتصال بدنه، اضافه 

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

در ص��ورت قطع بودن م��دار و کار نکردن دس��تگاه، ابتدا 

درپ��وش روی فی��وز را در جه��ت عکس حرک��ت عقربه های 

ساعت بچرخانید تا باز شود. سپس فیوز را از جایگاه خود خارج 

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

متر آزمایش کنید. اگر فیوز س��وخته بود، آن را تعویض کرده و 

در جایگاه مربوطه قرار دهید. 

همچنی��ن در پایان تعمیرات برای اطمینان پیدا کردن از برق 

دار نبودن بدنه ی دس��تگاه و وجود نداش��تن اتص��ال بدنه، ابتدا 

دس��تگاه را از برق جدا کرده و مطابق ش��کل های 94 و 1-95، 

یک بار مقاومت مربوط به س��یم مش��کی با بدنه دس��تگاه و بار 

دیگر مقاومت س��یم آبی با بدنه را اندازه گیری کنید. در هر دو 

حالت مش��اهده می ش��ود که اهم متر مقدار ∞ را نشان می دهد. 

پس اتصال بدنه در این دس��تگاه وجود ندارد و می توان آن را به 

برق زد تا آماده کار باشد.

شکل 1-92

شکل 1-94

شکل 1-93

شکل 1-95
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علت عیب 

پریز برق ندارد، فیوز اصلی مدار س��وخته، دو ش��اخه قطع اس��ت، دستگاه روشن نمی شود و المپ های خبر نیز خاموش هستند.
مدار سیم رابط قطع است، فیوز داخل دستگاه سوخته است.

کلیدهای فرمان قطع اس��ت، س��یم های رابط داخلی قطع اس��ت، دستگاه روشن نمی شود ولی المپ های خبر روشن هستند.
موتور آسیب دیده و مدار قطع است.

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

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

بوش های موتور گش��اد ش��ده، در موتورهایی که بلبرینگ دارند دستگاه روشن شده ولی بدنه را  بیش از اندازه می لرزاند
بلبرینگ آسیب دیده، موتور خوب مونتاژ نشده است. 

دس��تگاه اتصال بدن��ه پیدا کرده، در مدار داخل��ی اتصال کوتاه به با روشن شدن دستگاه، فیوز قطع می شود.
وجود آمده، کلیدهای چراغ دار سوخته اند، موتور سوخته است.

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

شده، دور موتور خیلی کم است.

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

پس از فرمان مدل های ش��ومینه یا ط��رح جزیره، موتور با زور 
کار می کند و راه اندازی می شود.

خازن دس��تگاه قطع، معیوب یا ضعیف ش��ده اس��ت. دستگاه گیر 
مکانیکی شدید پیدا کرده است.

جدول عیب یابی و رفع عیب هود



فصل 2
چندکاره

هدف های رفتاری

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

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

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

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

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

3- قطعات اصلی چندکاره را نام ببرد.

4- اجزای اصلی چندکاره را از یکدیگر تشخیص دهد.

5- قاب گیربکس را باز کرده و چرخ دنده های آنرا بررس��ی کند و آنها را در صورت شکس��تگی، سائیدگی 

یا خرابی تعویض کند.

6-محفظه ی حاوی الکتروموتور را باز کرده و چگونگی عملکرد موتور دس��تگاه و برد س��رعت را بررس��ی 

کند.

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

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

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

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

مدت زمان آموزش 
جمععملي نظري 

6814

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

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

2- قطعات اصلی چندکاره را نام ببرید؟

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

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

 مقدمه:

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

آنرا تغییر داد تا بتوان از کارکردهای گوناگون آن مانند  رنده، همزن، س��بزی خردکن و مخلوط کن اس��تفاده نمود. این دس��تگاه 

هم بصورت لحظه ای و هم بصورت دائم کار می کند. با فش��رده ش��دن دکمه وس��ط، دس��تگاه بصورت لحظه ای کار می کند و با 

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

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

را از پریز جدا کنید.

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

ندهید.

3- چندکاره را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

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

رنده، به دستان شما آسیبی نرسد.

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

گردنده آن مطمئن شوید.

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

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

مجدداًً بر روی آن قرار داده و محکم کنید.

7- هرگــز از انگشــتان خود جهت هدایت مــواد غذایی به 

داخل کانال مربوطه استفاده نکنید.

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

بیرون بکشید.

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

حتماً آن را تعویض کنید.

10- توجه داشته باشــید که حداکثر ظرفیت دستگاه جهت 

مخلوط کردن مایعات 750 ســی ســی بوده و نباید بیشتر از این 

ظرفیت استفاده کرد.

11- چنانچــه دســتگاه در حیــن کارکردن بطــور ناگهانی 

خاموش گردد باید مراحل زیر را انجام دهید:

الف( دوشاخه برق دستگاه را از پریز جدا کنید.

ب( عالمــت نشــانه حلقه کنتــرل ســرعت را روی عالمت 

M/O قرار دهید.         

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

خنک شده و سپس آن را روشن کنید.

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

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

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

نمایید.
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انواع چند کاره :

دس��تگاه چند کاره می تواند آبمی��وه گیری، مخلوط کن و 

آس��یاب برقی باش��د. این دس��تگاه دارای محافظ قطع کننده ی 

موتور، کلید دو دور، کلید پالس با سیس��تم شستشوی توری در 

حین کار، قوری تمام اس��تیل ضد زنگ با آس��یاب شیشه ای و 

پارچ شیشه ای می باشد.

این دس��تگاه می تواند بدون روغن کار کند و مجهز به کلید 

ترموس��تات می باشد و بوی غذا را نیز پخش نمی کند. همچنین 

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

وارونه کرده و به جای بخار پز هم بکار رود. انواع این دس��تگاه 

چندکاره با موتور ثابت پایین متداول است.

ش��کل 1-2 یک دس��تگاه چندکاره موتور از باال را نش��ان 

می ده��د و در ش��کل های 2-2، 3-2 و 4-2 اج��زای داخل��ی و 

الکتروموتور این دستگاه نشان داده شده است.

شکل 2-1

شکل 2-3

شکل 2-2

شکل 2-4
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آش�نایی  با نح�وه کار ک�ردن چن�دکاره )در کار 

عملی از این نوع چندکاره استفاده شده است(:
این دس��تگاه با تغیی��ر ابزار ه��ای مختلف م��ی تواند چهار 

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

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

 محل قرار گرفتن الکتروموتور وگیربکس اصلی می باشد.
مطابق ش��کل 7-2 ش��اخک حلقه ی کنترل سرعت را روی 
عالم��ت M/O قرار دهی��د. در این حالت با  فش��ار دادن روی 
دکمه وسط، موتور بصورت لحظه ای کار می کند و با برداشتن 

دست نیز متوقف می شود. 
مطابق ش��کل 8-2 شاخص حلقه کنترل س��رعت می تواند 
روی یکی از شماره های 1 تا 5 قرار گیرد و سرعت دستگاه نیز 
متناس��ب با آن شماره تنظیم شود. در شکل 8-2 سرعت دستگاه 

روی شماره 3 تنظیم شده است.

شکل 2-5

شکل 2-7

شکل 2-6

شکل 2-8
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کارکرد اول: طریقه رنده کردن و تولید چیپس با 

دیسک دو طرفه

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

ه��م  قرار دهید. البته می توانید به صورت دیگری نیز عمل کنید 

یعنی ابتدا کوپلینگ را داخل کاس��ه و در جای خود قرار داده و 

سپس دیسک دو طرفه را روی کوپلینگ قرار دهید.

مانند ش��کل 10-2 پس از قراردادن دیس��ک دوطرفه روی 

کوپلین��گ، این مجموع��ه را در محل مخصوص داخل کاس��ه 

اصلی قرار دهید.

مطابق ش��کل 11-2 پس از قرار گرفتن مجموعه دیس��ک و 

کوپلینگ در داخل کاس��ه اصلی، محفظ��ه حاوی الکتروموتور 

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

دیسک را در دوحالت پش��ت و رو مورد استفاده قرار دهید که 

در هر حالت کارآیی آن متفاوت می باشد. 

طبق ش��کل 12-2 محفظه ح��اوی الکتروموتور با گیربکس 

اصل��ی را در جای خود قرار دهید و حلقه کنترل س��رعت را در 

جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا ضامن قفل کننده 

بطرف بیرون آمده و دستگاه قفل شود.

شکل 2-9

شکل 2-11

شکل 2-10

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

عقربه های س��اعت بچرخانید تا دس��تگاه روش��ن شود. سرعت 

ش��ماره 4 یا 5 برای چیپس کردن و س��رعت 5 برای رنده کردن 

بکار برده می شود.

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

ورودی میوه قرار دهید.

مطابق ش��کل 15-2 فش��ار دهنده مواد غذایی را روی میوه 

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

کارک�رد دوم: طریقه کارکردن با تیغه برنده برای 

سبزی خردکن

ش��کل  16-2 تیغه استیل مربوط به س��بزی خردکن را نشان 

می دهد که دارای لبه ی بس��یار تیزی می باش��د و فقط باید قبل 

اس��تفاده از دستگاه، غالف محافظ آن را جدا کرد. همیشه برای 

جا به جایی تیغه ی بدون غالف، از قس��مت دس��ته پالس��تیکی 

استفاده کنید. 

شکل 2-13

شکل 2-15

شکل 2-14

شکل 2-16
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در ش��کل  17-2 یک تیغه استیل را مشاهده می کنید که از 

داخل غالف محافظ خارج ش��ده است. می توان از روی جهت 

ق��وس تیغه جهت گردش موتور و تیغه را مش��خص کرد که در 

این دستگاه باید راستگرد باشد. 

 مطابق ش��کل  18-2 ابتدا کوپلینگ و تیغه را روی یکدیگر 

ق��رار دهید. همچنی��ن می توانید کوپلینگ را داخل کاس��ه قرار 

دهید و سپس تیغه را روی آن قرار دهید. 

مطابق ش��کل  19-2 کوپلین��گ و تیغه را به آرامی در محل 

مخصوص خود در کاسه اصلی قرار دهید. 

مطابق شکل  20-2 محفظه حاوی الکتروموتور با گیربکس 

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

کوپلینگ وارد س��وراخ شش شیار کف محفظه الکتروموتور و 

گیربکس شود.

شکل 2-17

شکل 2-19

شکل 2-18

شکل 2-20
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مطابق ش��کل  21-2 پس از درگیر ش��دن محفظه ی حاوی 

الکتروموتور و گیربکس با کاسه اصلی و قرار گرفتن ضامن قفل 

کننده در جای خود، حلقه کنترل س��رعت را در جهت حرکت 

عقربه های س��اعت بچرخانید تا ش��اخک در مقابل O/M قرار 

گرفته و در دس��تگاه قفل ش��ود. در این حالت می توانید با فشار 

دکمه وس��ط، دستگاه را به صورت لحظه ای روشن کنید و یا با 

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

کارکرد سوم: طریقه هم زدن مواد غذایی

مطابق ش��کل  22-2 چرخ دنده انتهایی پ��ره های همزن را 

درگیربکس اضافی قرار دهید. 

طب��ق ش��کل  23-2 پس از ق��رار دادن پره ه��ای همزن در 

گیربک��س اضافی آن را محکم کنید. از این ابزار برای هم زدن 

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

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

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

شکل 2-21

شکل 2-23

شکل 2-22

شکل 2-24
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مانند ش��کل  25-2  محفظه الکتروموتور و گیربکس اصلی 

را طوری روی گیربکس اضافی قرار دهید که چرخ دنده نوک 

کوپلینگ که از گیربکس اضافی خارج ش��ده در سوراخ شش 

شیار وسط محفظه حاوی موتور و گیربکس اصلی قرار گیرد. 

مطابق شکل  26-2 محفظه حاوی الکتروموتور و گیربکس 

اصلی را روی کاسه اصلی قرار دهید به گونه ای که ضامن قفل 

کننده در مقابل سوراخ کاسه اصلی قرار گیرد. 

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

الکتروموتور و گیربکس اصلی در روی کاسه اصلی، ضامن قفل 

کننده در داخل س��وراخ بدنه قرار می گیرد. در این حالت حلقه 

کنترل سرعت را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید 

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

کارکرد چهارم: طریقه ورز دادن خمیر مخلوط کن 

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

را در گیربکس اضافی قرار دهید. 

شکل 2-25

شکل 2-27

شکل 2-26

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

پ��س از قرار دادن ورز دهنده خمیر در داخل گیربکس اضافی، 

آن را محکم کنید. 

مطابق شکل 30-2 لوله محافظ کوپلینگ را روی کوپلینگ 

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

 مانند ش��کل  31-2 پ��س از ق��رار دادن مجموعه در داخل 

کاس��ه اصلی، محفظه حاوی الکتروموتور و گیربکس اصلی را 

طوری روی گیربکس اضافی قرار دهید که چرخ دنده ی روی 

گیربکس اضافی در س��وراخ شش شیار  وسط محفظه ی حاوی 

الکتروموتور و گیربکس اصلی قرار گیرد.

 مطاب��ق ش��کل  32-2 پ��س از قرار گرفت��ن محفظه حاوی 

الکتروموتور و گیربکس اصلی روی کاسه ی اصلی، دقت کنید 

که ضامن قفل کننده دقیقا مقابل س��وراخ کاس��ه ی اصلی قرار 

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

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

تا در دس��تگاه قفل شود.برای انتخاب س��رعت در کارکردهای 

س��وم و چهارم همیشه از سرعت 2 یا 3 شروع کرده و سپس می 

توانید سرعت را به 4 یا 5 افزایش دهید.  

شکل 2-29

شکل 2-31

شکل 2-30

شکل 2-32
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کار عملی شماره 1 : تعمیر گیربکس رابط

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

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

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

گوشتی مناسب ضامن قفل کننده ی آن را باز کنید. 

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

را از دو طرف گرفته و از هم جدا کنید. 

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

تغییر ســرعت به خوبی دیده می شــوند. خراب بودن گیربکس 

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

قرار گرفتن شــفت باشــد و  تعویض آن به راحتــی امکان پذیر 

می باشد. 

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

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

بتوان قسمتهای داخلی آن را کاماًل شسته و تمیز کرد.

شکل 2-33

شکل 2-35

شکل 2-34

شکل 2-36
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در ش��کل 37-2 چرخ دنده شماره 1 دارای دو ردیف دنده 

می باش��د که روی یکدیگر قرار دارند و چرخ دنده ورز دهنده 

خمیر با چرخ دنده زیر که کوچک تر از دنده باالیی می باش��د 

درگیر اس��ت. چون نیرو از چرخ دنده کوچ��ک به چرخ دنده 

بزرگ وارد می ش��ود، پس س��رعت کم شده و در نتیجه قدرت 

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

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

1 درگیر ش��ده و همان س��رعت چرخ دنده شماره 1 را به چرخ 

دن��ده همزن منتقل می کند زیرا تعداد دن��ده های این دو چرخ 

دنده با هم برابر هستند.

کار عملـی شـماره 2ـ  طریقـه بـاز و بسـته کـردن 

محفظه ی حاوی الکتروموتور و گیربکس  چند کاره:

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

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

روی پیچ ها بردارید.

طبق شکل 40-2 به وس��یله یک پیچ گوشتی چهارسو، پیچ 

روی دسته را باز کنید.

شکل 2-37

شکل 2-39

شکل 2-38

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

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

مطابق ش��کل  42-2 رابط پالس��تیکی منتقل کننده ی نیرو 

از چرخ دنده گیربکس اصلی به چرخ دنده س��رکوپلینگ را از 

جای خود بردارید.

در شکل 43-2 پس از خارج ش��دن رابط پالستیکی منتقل 

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

طبق ش��کل 44-2 با خارج کردن رابط پالستیکی، می توان 

کف محفظه ح��اوی الکتروموتور و گیربکس را به راحتی جدا 

کرد.

شکل 2-41

شکل 2-43

شکل 2-42

شکل 2-44
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مطابق ش��کل 45 -2ک��ف محفظه ح��اوی الکتروموتور را 

بردارید. در این حالت تمام قس��مت های مختلف داخل دستگاه 

قابل دسترسی می باشند. 

در ش��کل 46-2 طرف دیگر کف پالس��تیکی دس��تگاه را 

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

و ضامن قفل کننده دستگاه به خوبی دیده می شوند. 

مطابق ش��کل 47-2 مجموعه موتور و گیربکس در سه نقطه 

به وس��یله سه الستیک لرزه گیر با بدنه تماس دارد. ابتدا لرزه گیر 

سمت راست را به طرف باال بکشید تا آزاد شود.

مانند ش��کل 48-2 لرزه گیر س��مت چپ را نیز به طرف باال 

بکشید تا از روی میله پالستیکی بیرون بیاید. 

شکل 2-45

شکل 2-47

شکل 2-46

شکل 2-48
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طبق ش��کل 49-2 پس از بی��رون آوردن دو لرزه گیر جلو، 

قس��مت انتهایی موتور و لرزه گیر با هم آزاد می ش��وند. در این 

حالت موتور و گیربکس را از جای خود خارج کنید.

مطابق ش��کل 50-2 پس از خارج ک��ردن موتور از جایگاه 

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

برد و بدنه  قرار گرفته دیده می شوند. 

مطابق ش��کل 51-2 پس از آزاد ش��دن خارهای پالستیکی، 

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

در ش��کل 52-2 پس از برداشتن برد س��رعت، طرف دیگر 

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

راحتی صورت می گیرد. 

شکل 2-49

شکل 2-51

شکل 2-50

شکل 2-52
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ش��کل 53-2  نوع دیگری از بس��ت رفع کشش را نشان می 

دهد و وجود این بس��ت باعث می شود که اگر سیم رابط تحت 

کشش قرار گیرد، هیچ آسیبی به اتصاالت وارد نشود.

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

بس��ت رفع کش��ش، آن را از بدنه جدا کرده و س��پس برد را نیز 

جدا کنید.

در شکل 55-2 پس از برداش��تن برد سرعت، بازوهای قفل 

کننده محفظه موتور به کاس��ه اصلی و اهرم سرعت لحظه ای به 

خوبی دیده می شوند.

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

راست را از جای خود خارج کنید.

شکل 2-53

شکل 2-55

شکل 2-54

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

می کنید. در این حالت ش��یار روی الس��تیک لرزه گیر به خوبی 

دیده می شود و باعث می ش��ود که بازوها در آن ثابت و محکم 

قرار گیرند.

ش��کل 58 -2طریق��ه ی خارج کردن الس��تیک مخصوص 

لرزه گیر انتهای موتور را نشان می دهد.

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

که نوعی عایق صوتی و حرارتی می باش��د و برای جلوگیری از 

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

خارهای نگهدارنده برد سرعت نیز به خوبی دیده می شوند. 

مطابق ش��کل 60 -2 به وس��یله یک پیچ گوش��تی دوس��و، 

خارهای پالستیکی را آزاد کنید تا برد آزاد شود.

شکل 2-57

شکل 2-59

شکل 2-58

شکل 2-60
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مطابق شکل 61 -2 الس��تیک های لرزه گیر انتهای موتور و 

بازوی سمت چپ را از جای خود خارج کنید. 

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

ک��ه در صورت کار زیاد یا گرم کردن بیش از حد س��یم پیچی 

موتور، عمل کرده و دس��تگاه را به طور اتوماتیک قطع می کند. 

برای دسترس��ی به بی متال ابتدا بس��ت کمربندی آن را به وسیله 

یک پیچ گوشتی کوچک باز کنید.

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

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

در ای��ن حالت بالش��تک وکلکتور مربوط ب��ه آرمیچر به خوبی 

دیده می شوند. 

مطابق ش��کل 64-2 بی مت��ال حرارت��ی را از داخل محافظ 

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

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

شکل 2-61

شکل 2-63

شکل 2-62

شکل 2-64
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در شکل 65-2 طرف دیگر بی متال حرارتی را مشاهده می 

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

طبق ش��کل 66-2 به وسیله یک پیچ گوش��تی دوسو، ورق 

فن��ری روی جا زغالی را آزاد کرده و آن را از جای خود خارج 

کنید.

مطابق ش��کل 67-2 پس از جدا ش��دن ورق فنری روی جا 

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

ش��کل 68-2 فنر و زغال مربوط��ه را در حال بیرون آمدن از 

جا زغالی نشان می دهد. 

شکل 2-65

شکل 2-67

شکل 2-66

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

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

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

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

قطع می شود. 

شکل 2-69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3- قطعات اصلی چندکاره را نام ببرید؟

4- اجزای اصلی چندکاره را از یکدیگر مشخص کنید.

5- قاب گیربکس را باز کرده و چرخ دنده های آنرا بررس��ی کنید و آنها را در صورت شکستگی، سائیدگی یا خرابی تعویض 

کنید.

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

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

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

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

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



فصل 3
مایکروفر

هدف های رفتاری

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

1- کاربرد امواج مایکروویر را شرح دهد.

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

3- چگونگی پخت غذا در مایکروفر را توضیح دهد.

4- قسمت های داخلی مایکروفر را شرح دهد.

5- مجموعه ی میکروسوئیچ های در را توضیح دهد.

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

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

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

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

مدت زمان آموزش 
جمععملي نظري 

122840

توانایي تشخیص عیب ، بازکردن، 
تهیه نقشه مونتاژ، رفع عیب و 
مونتاژ و آزمایش مایکروفر 
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 پیش آزمون واحد کار 3

1- اصول نگهداری از مایکروفر را شرح دهید؟

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

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

 مقدمه: 

در وس��ایل الکتریکی گردنده حرارتی این واحد کار، عالوه بر الکتروموتوری که نیروی گردنده ی دس��تگاه را تأمین می کند، 

از المنت حرارتی به ش��کل های فنری، لوله ای، نواری، کپس��ولی یا امواج مایکروویو نیز استفاده شده تا حرارت مورد نیاز را ایجاد 

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

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

 مایکرووی��و یا میکرووی��و ، از ترکی��ب دو واژه مایکرو یا 

میکرو)MICRO(، ب��ه معني کوچک و ویو )WAVE(،به معني 

موج  تش��کیل شده است و به معناي امواج با طول موج کوتاه و 

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

از امواج الکترومغناطیس��ي اس��ت، در واقع امواجي رادیویي با 

فرکانس بس��یار باال هس��تند. هر چه فرکانس تشعشع باالتر رود، 

طول موج آن کمترمي ش��ود فرکانس چنی��ن امواجي، بین300 

مگاهرت��ز تا چن��د گیگاهرتز در ثانیه مي تواند باش��د. برد چنین 

امواجي کوتاه بوده و در حد چند متر است، ولي میزان نفوذ آن 

ها نسبتاً باال است. هر چه فرکانس بیشتر باشد، شدت نفوذ بیشتر 

ولي برد امواج، کوتاه تر مي ش��ود. این امواج ممکن اس��ت در 

برخورد با یک ماده ، منعکس، منتش��ر یا جذب شود. مواد فلزي 

این امواج را کاماًل منعک��س مي کنند. اغلب مواد غیرفلزي مثل 

شیشه و پالس��تیک امواج را از خود عبور مي دهند و موادي که 

جاري آب هس��تند مانند غذاها و حتي انس��ان، انرژي این امواج 

را جذب مي کنند. اگر س��رعت جذب انرژي یک ماده بیش از 

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

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

موج��ب ارتعاش و تغییر قطب هاي منفي و مثبت موجود در آن 

مي ش��وند که این جنبش باالي ملکول ها موجب به هم خوردن 

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

گرم شدن آن ماده مي شود. 

کاربرد امواج مایکروویو:

در سال 1948 یکی از کارمندان مخابرات به طور اتفاقی در 

مجاورت آنتن رادار، سوزشی در پشت دست های خود احساس 

کرد و توانست گرمای ایجاد شده را به توانایی امواج مایکروویو 

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

کسب اولین مجوز برای ساخت اجاق مایکروفر و حرارت دهی 

م��واد غذایی با اس��تفاده از امواج مایکروویو گردید و در س��ال 

1950 اولین اجاق مایکروفر خانگی به بازار عرضه شد.

چگونگی عملکرد اجاق های مایکروفر:

در ای��ن اجاق ها برای گ��رم کردن مواد غذای��ی، از امواج 

مایکروویو اس��تفاده می شود که مانند امواج رادیویی و نور بوده 

و دارای انرژی الکترومغناطیس��ی می باشد و طول موج آن بسیار 

0/  تا 1  متر اس��ت. این طیف از ابتدای باند  کوتاه بوده و از 001

UHF رادیویی تا ش��روع باند فرکانس��ی مادون قرمز قرار دارد 

و از ای��ن امواج برای ارس��ال برنامه های رادی��و و تلویزیون نیز 

استفاده می شود.

مایکروفر یکی از نش��انه های پیش��رفت تکنولوژی است و 

M است که به علت داشتن  Hz2450 امواج آن دارای فرکانس 

فرکان��س باال و طول م��وج کوتاه، قادر به شکس��تن پیوندهای 

شیمیایی و آسیب رسانی به مولکول های مواد غذایی نیست.

شکل 3-1
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انواع مایکروفر:

1- مایکروفر ساده

2- مایکروفر با گریل )المنت کباب پز(

3- مایکروف��ر با گریل )المنت کباب پز( و کانوکش��ن)فن 

جابجایی هوا(

4- مایکروفرهای ترکیبی تمام خودکار

تم��ام مایکروفرها باید دارای فن خنک کننده و موتور برای 

سینی گردان باشند.

چگونگی پخت غذا در مایکروفر:

غ��ذا از مولکول های باردار الکتریکی ش��امل آب، روغن، 

پروتئین و هیدروکربن ها تشکیل شده است. همانطور که آهن ربا 

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

مولکول های باردار غذا تاثیر می گذارند و جهت مولکول های 

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

که باعث ایج��اد اصطکاک در بین مولکول ها و ایجاد حرارت 

می ش��ود. این اتفاق در عمق 2/5 س��انتی متری غذا رخ می دهد. 

شکل 3-2

:Convection جابجایی هوای گرم

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

راه دور را نشان می دهد.

شکل 3-3

توان خروجی:  850-100 وات 

فرکانس ورودی: 50 هرتز

فرکانس خروجی: 2450 مگاهرتز

OM75P )31( :مدل مگنترون

توان مصرفی: 2400 وات 

توان مایکروویو: 1300 وات

توان گریل: 1100  وات

ولتاژ: 220 ولت 

حجم داخلی: 20 لیتر 

سیستم خنک کننده: فن

وزن خالص: 15 کیلوگرم 

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

)عمق×ارتفاع×عرض(

شکل 4-3 قس��مت روی برد کنترل مایکروفر شکل 4-3 را 

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

مایکروفر می باشد. 

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

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

ش��کل 6-3 یک نوع دیگر از مایکروفر با سیس��تم کنترل از 

راه دور را نش��ان می دهد که تمام مشخصات آن به جز حجم و 

ابعاد شبیه مایکروفر شکل 3-3 می باشد.

حجم داخلی : 23  لیتر

ابعاد دستگاه )میلی متر(: 415×275×489 

)عمق×ارتفاع×عرض(

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

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

شکل 3-6

امواج مایکروویو از قسمت عرض اجاق، وارد محفظه داخلی 

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

1- صفحه دوار ساده

2- یک آنتن چرخان

3- یک همزن با پره های فل��زی که مایکروویو را منعکس 

و هدایت می کند

شکل 8-3شکل 3-7

قسمت هایی از داخل مایکروفر

ش��کل 9-3 داخل محفظه ی یک مایکروفر را نشان می دهد 

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

ش��بکه برای ورود نور و خروج هوا و س��ینی گ��ردان از جنس 

پیرکس نشکن در مقابل حرارت قرار دارند.

شکل 3-9
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المنت گریل:

ش��کل 10-3 یک نوع المنت لوله ای را نشان می دهد و در 

مایکروفرهایی که دارای سیستم پخت Grill )کباب پز( هستند 

وج��ود دارد. این المنت قابل تنظیم به دو حالت افقی و عمودی 

می باشد. 

المنت فنری گریل:

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

تعمیر را نش��ان می دهد. این شیش��ه دارای هدایت گرمایی بسیار 

خوب و مقاوم در برابر حرارت می باشد. 

:)V.H( دیود ولتاژ باال

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

تبدیل ولتاژ متناوب به ولتاژ مستقیم می باشد.

:)V.H( خازن ولتاژ باال

در ش��کل 13-3 خازن دارای ولتاژ باال نش��ان داده شده که 

ان��رژی را در خود ذخیره می کند و س��پس در اختیار مدار قرار 

می دهد.

شکل 3-10

شکل 3-12

شکل 3-11

شکل 3-13
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:)V.H( فیوز ولتاژ باال

ش��کل 14-3 یک فیوز ولتاژ باال را نشان می دهد که معموالً  

15A می باش��ند. کار این فی��وز جلوگیری از ورود جریان بیش 

از حد در مداری بوده و هرگاه به دلیل خرابی س��وئیچ های ناظر 

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

:)V.H( ترانس ولتاژ باال

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

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

همچنین مقاومت فیالمنت اتصال کوتاه می باشد. ولتاژ ورودی آن 

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

ش��کل 16-3 ن��وع دیگ��ری از تران��س ولتاژ باال را نش��ان 

می دهدکه خازن ولتاژ باال نیز به همراه آن می باشد. 

المنت کانوکشن

پخت کانوکشن به وسیله ی یک پروانه ی فلزی مخصوص، 

حرارت تولید ش��ده ی المنت را به ط��رف مواد غذایی حرکت 

می دهد تا غذا در زمان تعیین ش��ده آم��اده گردد. این المنت از 

ن��وع لول��ه ای بوده و در مقاب��ل ترش��حات آب و روغن مقاوم 

می باشد. )شکل3-17(

شکل 3-14

شکل 3-16

شکل 3-15

شکل 3-17
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موتور فن کانوکشن

شکل 18-3 طرف دیگر المنت و پروانه کانوکشن شکل باال 

را نش��ان می دهد. موتور فن کانوکشن عالوه بر پروانه ی پخش 

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

ی دیگری برای خنک کردن موتور فن می باش��د. موتور فن از 

نوع القایی با قطب چاکدار است.

موتور فن خنک کننده

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

می کنیدک��ه در یک مجموعه  ق��رار دارد و از دو جهت به طور 

 کامل نشان داده اس��ت. این سیستم برای خنک کردن اجزای با

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

مایکروفر مجهز به سیستم خنک کننده فن می باشند. 

 )MAGNETRON( مگنترون

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

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

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

موتور سینی گردان

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

ک��ه از نوع موتورهای س��نکرون بوده و س��رعت آن یکنواخت 

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

شکل 3-18

شکل 3-20

شکل 3-19

شکل 3-21
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ترانس تغذیه

در ش��کل 22-3 تران��س تغذیه را مش��اهده می کنید که در 

نزدیک��ی برد کنترل قرار دارد. برای اندازه گیری مقاومت س��یم 

پیچ ه��ای ترانس، ابتدا باید س��یم های آن را از م��دار جدا کنید. 

مقاومت سیم پیچ های آن بصورت زیر می باشد: 

Ω290 سرسیم های ورودی: 

 Ω4 سرسیم های خروجی اول : 

 Ω1 سرسیم های خروجی دوم : 

برد فیلتر

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

طراحی شده است که از نوسانات برق جلوگیری می کند. 

برد کنترل کباب پز

ش��کل 24-3 مجموعه ی برد کنترل مایکروفر گریل دار را 

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

برد فرمان

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

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

شکل 3-22

شکل 3-24

شکل 3-23

شکل 3-25
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مجموعه میکروسوئیچ ها

ش��کل 26-3 ی��ک مجموعه از میکروس��وئیچ ها را نش��ان 

می دهد که عبارتند از:

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

این میکروسوئیچ ها طبق جدول زیر کار می کنند:

در بازدر بسته

میکروسوئیچ اصلیبازبسته

میکروسوئیچ ناظربستهباز

میکروسوئیچ حس گربازبسته

المپ روشنایی و محل نصب آن: 

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

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

در ش��کل 28-3 محل نصب المپ روش��نایی ب��ه بدنه دیده 

می ش��ود که پس از ق��رار گرفتن المپ درون آن، به وس��یله ی 

خارهای پالستیکی به بدنه محکم می شود. 

کار عمل�ی ش�ماره 1 � طریقه ی باز و بس�ته کردن 

یک دستگاه مایکروفر:

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

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

شکل 3-26

شکل 3-28

شکل 3-27

شکل 3-29
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در ش��کل 30-3 پانل کنترل، پالک مشخصات و قسمتی از 

داخل این دستگاه را مشاهده می کنید. 

قسـمت اول: بـاز کـردن در و آشـنایی بـا اجزای 

داخلی مایکروفر

طبق ش��کل 31-3 قبل از ش��روع کار عملی، دو شاخه را از 

پریز برق جدا کنید. 

مانند ش��کل 32-3 دستگیره ی در را گرفته و به طرف بیرون 

بکشید تا باز شود. 

مطابق ش��کل 33-3 دقت کنید که در بیشتر از 90 درجه باز 

نشود. 

شکل 3-30

شکل 3-32

شکل 3-31

شکل 3-33
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در ش��کل 34-3 داخل مایکروفر بخوبی دیده می شود. پس 

از خنک ش��دن کامل فر، می توانید س��ه پایه فلزی مخصوص را 

بیرون آورید. 

مطابق ش��کل 35-3 س��ینی پیرکس مقاوم در برابر حرارت 

را از روی کوپلین��گ گردنده بردارید. دو طرف س��ینی طوری 

ساخته ش��ده که اگر ظرف و مواد غذایی داخل آن به بدنه گیر 

کنند، برای موتور گردنده گیر مکانیکی ایجاد نمی شود. 

طبق ش��کل 36-3 سه شاخه کوپلینگ را که با شفت موتور 

 گردن��ده ی آن کوپل ش��ده، جدا کرده و از داخ��ل مایکروفر

 خارج کنید. این سه شاخه دارای سه چرخ گردان در نوک 

بازوهای خود می باش��د و در مواقعی که مواد غذایی به بدنه گیر 

کنن��د، به حرکت خود ادامه داده و مانع گیر مکانیکی در موتور 

می ش��ود. همچنین در پش��ت کوپلینگ، یک برجستگی با شیار 

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

ش��کل37-3 مح��ل ق��رار گرفت��ن کوپلینگ و الس��تیک 

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

این الس��تیک، جلوگیری از نفوذ آب و م��واد غذایی به موتور 

گردنده می باشد.

شکل 3-34

شکل 3-36

شکل 3-35

شکل 3-37
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در ش��کل 38-3 دس��تگاه طوری قرار گرفته که س��قف آن 

به خوبی دیده می ش��ود. صفحه ی مش��بک جلو باریکتر بوده و 

مجرای خروجی هوا می باش��د و صفحه ی مش��بک دیگر، محل 

قرار گرفتن دو عدد المنت می باشد.

در ش��کل 39-3 دیواره ی داخلی س��مت راست مایکروفر 

دیده می شود که ش��بکه ای روی بدنه آن ایجاد شده و در پشت 

آن المپ روش��نایی قرار دارد. دریچه ی زیر شبکه که روی آن 

از یک صفحه ی محافظ نس��وز پوشیده شده ، محل قرار گرفتن 

مکنترون یا آنتن تولید اشعه ی مایکروویو می باشد. 

مطابق ش��کل 40-3 صفحه ی نسوز و عایق را که به وسیله ی 

خار نگه داش��ته شده اند، به صورت کش��ویی از بدنه ی داخلی 

خ��ارج کنید. در این حالت دریچه عبور اش��عه مایکروویو قابل 

دیدن می باشد. 

در ش��کل 41-3 دریچه ی عبور اشعه مایکروویو، شبکه ی 

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

با روکش شیشه ای به خوبی دیده می شوند.

شکل 3-38

شکل 3-40

شکل 3-39

شکل 3-41
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طبق شکل 42-3 الس��تیک آب بندی را که اجازه نمی دهد 

مایع��ات داخل مایکروفر بر روی موتور گردنده بریزد ، از جای 

خود خارج کنید. 

در ش��کل 43-3 نوع س��اختار الس��تیک آب بندی )کاس��ه 

نمد( بخوبی نش��ان داده شده است. س��وراخ بدنه در داخل شیار 

کاس��ه نمد قرار گرفته و بدنه را نسبت به خروج مایع، آب بندی 

می کند.

ش��کل 44-3 نحوه ی قرار گرفتن شفت موتور سنکرون در 

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

ش��اخه ی پوپلینگ داخل بر روی چهار پرکوپلینگ سر موتور، 

آب بندی دستگاه کامل می شود. 

 قسمت دوم ـ باز کردن قاب روی دستگاه

مطابق ش��کل 45-3 با یک پیچ گوش��تی مناسب چهار سو، 

پیچ های دو طرف و پشت دستگاه را باز کنید. 

شکل 3-42

شکل 3-44

شکل 3-43

شکل 3-45
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مانند ش��کل 46-3 پس از باز ش��دن پیچ ها، لبه ی قاب را از 

ی��ک طرف زیر دس��تگاه بیرون آورده و ب��ه طرف باال حرکت 

دهید.

طبق ش��کل 47-3 با باال بردن قاب روی مایکروفر، همزمان 

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

کنید.

در ش��کل 48-3 با برداش��تن قاب از روی دس��تگاه می توان 

ترموستات حرارتی، محل قرار گرفتن المپ ، دستگاه مگنترون 

، برد الکترونیکی و فیلتر را مشاهده کرد. 

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

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

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

شکل 3-46

شکل 3-48

شکل 3-47

شکل 3-49
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قسـمت سـوم ـ طریقـه ی تعویض سـیم رابط برق 

ورودی

طب��ق ش��کل 50-3 برای جدا کردن س��یم راب��ط از بدنه ی 

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

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

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

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

وسیله یک پیچ گوشتی کوچک دوسو ضامن نگهدارنده سیم ها را 

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

مطابق ش��کل52-3 با یک پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، 

س��یم اتصال بدنه را باز کنید. در این حالت ترمینال های دو سر 

المنت و مگنترون به خوبی دیده می شوند. 

در ش��کل 53-3 با باز کردن س��یم ارت از بدنه و آزاد شدن 

بس��ت رفع کش��ش، س��یم رابط به راحتی از ج��ای خود خارج 

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

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

شکل 3-50

شکل 3-52

شکل 3-51

شکل 3-53
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در ش��کل 54-3 س��یم رابط، دو شاخه ی پرسی و بست رفع 

کش��ش دیده می شوند. اگر س��یم رابط پس از آزمایش مربوطه 

دارای س��المت الزم بود، در مونتاژ از آن استفاده کنید ولی در 

غیر این صورت آن را با سیم مشابه عوض کنید.

قسـمت چهـارم ـ طریقـه بـاز کـردن و آزمایـش 

المنت های کباب پز 

طبق شکل 55-3 برای دسترس��ی به المنت ها ، صفحه روی 

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

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

از جای خود بردارید.  

در ش��کل 57-3 ب��ا برداش��تن صفح��ه روی المنت ها، قاب 

نگهدارن��ده المنت ه��ا و ترموس��تات حرارت��ی دس��تگاه دیده 

می شوند.

شکل 3-54

شکل 3-56

شکل 3-55

شکل 3-57
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طبق ش��کل 58-3 برای جدا کردن ق��اب نگهدارنده، ابتدا 

در دس��تگاه را به طرف خود ق��رار داده و فیش المنت ها را جدا 

کنید.

مطابق ش��کل 59 -3پس از آزاد ش��دن فی��ش ها، قاب را به 

طرف پایین فشار دهید تا خارهای نگهدارنده آن آزاد شوند. 

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

المنت ه��ا را از ج��ای خود خ��ارج ک��رده و آن را 180 درجه 

برگردانید.

در ش��کل 61-3 با گرداندن قاب المنت ها، هر دو المنت به 

خوبی دیده می شوند. 

شکل 3-58

شکل 3-60

شکل 3-59

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

می ده��د که مقاوم در برابر حرارت بوده و دارای قابلیت هدایت 

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

می توان با یک آزمایش س��اده برای مدت کوتاهی دو المنت را 

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

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

طب��ق ش��کل 63-3 برای مش��خص کردن المن��ت معیوب، 

می ت��وان فیش های برق را از دو س��ر المنت جدا کرده و انتهای 

آن ها را از جای خود خارج کرد و س��پس به طرف عقب کشید 

تا از محل استقرار خود خارج شوند. 

مطابق ش��کل 64-3 با خارج ش��دن س��ر المنت ه��ا از محل 

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

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

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

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

شکل 3-62

شکل 3-64

شکل 3-63

شکل 3-65
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قسـمت پنجمـ  طریقه ی آزمایش سـالمت سـنجی 
المنت های مادون قرمز

طبق ش��کل 66-3 برای پیدا کردن محل قطع شدگی مدار، 
می ت��وان مقاومت دو س��ر المنت را به وس��یله ی ی��ک اهم متر 
/ نش��ان داده شده است. پس  Ω24 3 اندازه گیری کرد که عدد 

این مقاومت سالم است.

در شکل 67-3 برای امتحان المنت دوم، سیم های رابط اهم 
متر را دو سر المنت قرار داده و مقاومت آن را اندازه گیری کنید 
kΩ1000 مش��اهده می شود و نش��انه قطع بودن المنت  که عدد 
پایین اس��ت. برای تعویض المنت معیوب،حتم��اً از یک المنت 

استاندارد و مشابه مشخصات آن استفاده کنید. 

قسـمت ششـم ـ طریقه ی بـاز کـردن مجموعه برد 
فیلتر 

مطابق ش��کل 68-3  با یک پیچ گوش��تی چهارسو، پیچ برد 
فیلتر را باز کنید. 

طبق ش��کل 69-3 پس از باز ش��دن پیچ، ب��رد را به صورت 
کش��ویی از طرف دیگر بدنه بیرون کش��یده تا آزاد شود. سپس 

آن را از جای خود خارج کنید. 

شکل 3-66

شکل 3-68

شکل 3-67

شکل 3-69
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در ش��کل 70-3 فیوزه��ای حفاظت��ی مربوط به دس��تگاه را 

مش��اهده می کنی��د که در موق��ع اضافه جریان عم��ل می کنند. 

همچنین فیلتر دس��تگاه را نی��ز می بینید که ب��رای جلوگیری از 

نوسانات برق مورد استفاده قرار می گیرد.

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

این حال��ت می توان به راحتی فیوزها را با یک اهم متر آزمایش 

کرد و از س��المت آن ها آگاه ش��د. اگر فیوز معیوب بود پس از 

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

فیوز کردکه توضیحات بیشتر در قسمت عیب یابی آمده است. 

قسمت هفتم ـ طریقه ی بیرون آوردن و رفع عیب 

فن خنک کننده ی مگنترون و ترانس ولتاژ باال 

طبق ش��کل 72-3 پس از بیرون آوردن برد فیلتر، قاب روی 

ف��ن را از جای خ��ود خارج کنید تا دسترس��ی به قس��مت های 

مختلف فن آسان شود.

در ش��کل 73-3 با برداش��تن قاب روی ف��ن، می توان فن را 

به خوبی مش��اهده کرد. اگر عیب جزئی و گیر مکانیکی داش��ته 

باش��د، می توان آن را با روغ��ن کاری برطرف کرد ولی در غیر 

این صورت باید فن را به طور کامل باز کرد. 

شکل 3-70

شکل 3-72

شکل 3-71
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مطابق ش��کل 74-3 با یک پیچ گوش��تی مناس��ب پیچ های 

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

ولتاژ باال از بغل دستگاه به خوبی دیده می شوند. 

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

ف��ن، آن را با دس��ت دیگر نگه دارید تا س��نگینی فن باعث رها 

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

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

مانند ش��کل 76-3 پس از باز شدن پیچ های نگه دارنده، فن 

دس��تگاه را بیرون آورید. در این حالت بوبین، استاتور و پروانه 

خنک کننده قابل دیدن می باشند. 

طبق ش��کل 77-3 با بیرون آمدن فن از محل استقرار خود، 

فیش مربوط به س��ر سیم های آن را با پیچ گوشتی کوچک آزاد 

کرده و آن را از ترمینال موتور جدا کنید.

شکل 3-74

شکل 3-76

شکل 3-75
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در شکل 78-3 موتور فن که از نوع القایی با قطب چاکدار 

می باشد و با ولتاژ برق شهر 220V و توان 125w کار می کند را 

مشاهده می کنید. همچنین محل قرار گرفتن بوش روتور و حلقه 

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

برای راه اندازی موتور بکار می رود. 

مطابق ش��کل 79-3 با یک اهم مت��ر آزمایش اتصال بدنه را 

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

بودن آن ها مطمئن ش��وید. همچنین بوش های دو طرف روتور 

را روغن کاری کرده و آزمایش کنید تا از س��الم بودن آن ها نیز 

اطمینان حاصل شود. 

قسـمت نهم ـ نحوه ی باز کردن و آشنایی با المپ 

روشنایی 

مطابق ش��کل 80-3 تعوی��ض المپ این دس��تگاه از باالی 

محفظه ی مایکروفر انجام می ش��ود. برای بیرون آوردن آن باید 

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

مانند ش��کل 81-3 پس از آزاد شدن سرپیچ، یک طرف آن 

را با دس��ت یا دم باریک کمی به طرف باال کشیده و خار طرف 

دیگر را با یک پیچ گوش��تی دو سوی کوچک آزاد کنید تا سر 

پیچ به طور کامل آزاد شود. 

شکل 3-78

شکل 3-80

شکل 3-79

شکل 3-81
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طبق ش��کل 82-3 پس از آزاد ش��دن هر دو خار س��ر پیچ، 

المپ را از جای خود خارج کرده و س��ر س��یم های آن را که از 

نوع معمولی می باش��د از ترمینال انتهای سرپیچ جدا کنید. برای 

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

یا اتصال المپ به برق استفاده کرد. 

ش��کل 83-3 یک المپ کامل را نش��ان می دهدکه ش��امل 

حباب شیش��ه ای، فیالمان، کالهک برنجی و سرپیچ نگهدارنده 

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

قس�مت ده�م � خارج ک�ردن ق�اب نگهدارنده ی 

المپ  )محفظه ی روشنایی(  

مطابق ش��کل 84-3 با یک پیچ گوش��تی مناس��ب پیچ های 

محکم کننده ی اهرم فلزی را باز کنید. 

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

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

را از جای خود خارج کنید.

شکل 3-82

شکل 3-84

شکل 3-83

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

را از جای خود خارج کنید. 

در ش��کل87-3 با خارج شدن محفظه ی روشنایی، خارهای 

نگهدارنده ی س��رپیچ المپ و دریچ��ه ی ورود نور از محفظه ی 

روشنایی به داخل دستگاه مشاهده می شوند. 

قسمت یازدهم ـ طریقه ی بیرون آوردن مگنترون 

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

داد تا کوچکترین ضربه یا فش��ار بی م��وردی به مگنترون وارد 

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

با احتیاط باز کنید. 

مانند ش��کل89-3 سر سیم دیگر مگنترون را نیز به آرامی از 

ترمینال جدا کنید. 

شکل 3-86

شکل 3-88

شکل 3-87

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

ترمینال مگنترون، پیچ های چهارسوی نگه دارنده ی مگنترون به 

محفظه هدایت امواج را باز کنید تا مگنترون آزاد شود. 

مطابق ش��کل91-3 پس از آزاد ش��دن مگنت��رون، آن را به 

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

هدایت امواج  برخورد نکرده و آسیب نبیند. 

طبق ش��کل 92-3 پ��س از جدا کردن مگنت��رون از محفظه 

هدای��ت امواج ، آن را 90 درجه بچرخانید. در این حالت نوک 

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

خوبی دیده می شوند. 

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

دهید. در این حالت آنتن، قس��مت رادیات��ور یا پره های خنک 

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

می شوند. 

شکل 3-90

شکل 3-92

شکل 3-91

شکل 3-93
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درش��کل 94-3 مگنترون به اندازه 180 درجه چرخیده شده 

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

 برای اندازه گیری مقاومت سر سیم های مگنترون، می توانید 

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

این کار مراحل زیر را انجام دهید:

1- سیم های مگنترون را از مدار جدا کنید.

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

مقدار باید یک اهم یا کمتر باشد.

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

اندازه گیری کنید.اهم متر نباید هیچ عددی را نش��ان دهد )یعنی 

مدار باز(. )شکل3-95( 

هیچ گاه مقدار ولتاژ فیالمنت را در زمانی که دستگاه روشن 

است اندازه گیری نکنید.

نقشه ی انفجاری قطعات یک مگنترون

در ش��کل 96-3 نقش��ه انفجاری قطعات ی��ک مگنترون را 

مشاهده می کنید. 

شکل 95-3شکل 3-94

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

و تعمیر خازن و ترانس ولتاژ باال 

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

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

محفظــه هدایت امواج ، محل قرار گرفتن آنتن مگنترون، خازن 

و ترانس ولتاژ باال به خوبی دیده می شوند.

مطابــق شــکل98-3 خــازن را بــه آرامــی از جــای خود 

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

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

مقاومــت دار یــا یک پیــچ گوشــتی، ترمینال منفی خــازن را 

بــه بدنه دســتگاه اتصــال کوتــاه کنید تا خــازن تخلیه شــود. 

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

آورید.توجه داشته باشید هنگامی که دستگاه در وضعیت پختن 

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

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

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

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

گوشتی کوچک باز کنید تا ترانس آزاد شود. 

شکل 3-97

شکل 3-99

شکل 3-98

شکل 3-100
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در ش��کل 101-3 می ت��وان تران��سHV ، فیالمنت، خازن

MΩ10 و س��ر س��یم های اولیه و ثانویه ترانس  HV ، مقاومت 

را مشاهده کرد. 

طبق ش��کل 102-3 ب��ا اهم متر، مقاومت دو س��ر مدار اولیه 

را اندازه گی��ری کنید. می توان این مقدار را با مقاومت دو س��ر 

مدار اولیه یک ترانس س��الم با همین مشخصات مقایسه کرد و 

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

درجه سانتی گراد می باشد. 

مطابق ش��کل 103-3 در این حالت دو س��ر سیم هایی که به 

فیالمنت مگنترون باید وصل شود، اتصال کوتاه است. 

قسـمت سـیزدهمـ  بیـرون آوردن مجموعه میکرو 

سوئیچ ها

مانن��د ش��کل 104-3 ب��ا یک پیچ گوش��تی مناس��ب، پیچ 

نگهدارنده صفحه برد کنترل دس��تگاه را باز کنید تا دسترسی به 

مجموعه میکروسوئیچ ها آسان شود. 

شکل 3-101

شکل 3-103

شکل 3-102

شکل 3-104
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طبق ش��کل 105-3 با باز ش��دن پیچ های نگهدارنده صفحه 

ب��رد، در مایکروفر را باز کنید تا بتوان ق��اب روی بردکنترل را 

آزاد کرد. 

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

به طرف بیرون بکشید تا خارهای نگهدارنده آن آزاد شوند. 

مانند ش��کل 107-3 پس از آزاد ش��دن ق��اب و برد کنترل، 

بوسیله پیچ گوشتی مناسب آخرین پیچ محکم کننده ی مجموعه 

میکرو سوئیچ ها  را نیز باز کنید. 

طبق شکل 108-3 مجموعه میکروسوئیچها را از جای خود 

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

دیده می شوند. 

شکل 3-105

شکل 3-107

شکل 3-106

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

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

قســمت چهاردهم ـ نحــوه ی دسترســی به برد 

کنترل 

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

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

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

نشان می دهد. 

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

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

درجــه برگردانید. در این حالت پشــت فیبر چاپی و قســمتهای 

داخل قاب نگهدارنده قابل دسترسی برای تعمیرات می باشند.

شکل 3-109

شکل 3-111

شکل 3-110

شکل 3-112
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قسمت پانزدهمـ  طریقه باز کردن موتور الکتریکی 

گرداننده ی سینی گردان 

مطاب��ق ش��کل 113-3 دس��تگاه را ب��ه آرامی بط��رف پهلو 

برگردان��ده و ک��ف آن را باز کنی��د. در این حال��ت موتور را 

مشاهده می کنید.

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

تا از کف دستگاه جدا شود. 

در ش��کل 115-3 با باز شدن پیچ ها، موتور از کف دستگاه 

جدا می ش��ود. موت��ور را برگردانید تا س��یم های متصل به آن و 

چرخ دنده ی پالس��تیکی خارج از آن ک��ه کار انتقال قدرت از 

موتور به سینی گردان را انجام می دهد مشاهده کنید. 

ش��کل 116-3 یک موتور القایی سنکرون را نشان می دهد 

که دارای یک بوبین اس��توانه ای ب��وده و داخل آن یک روتور 

آهن ربای دائم وجود دارد. س��رعت موتور به وسیله چرخ دنده 

کم می ش��ود و با ولتاژ برق ش��هر 220 ولت و فرکانس 50 هرتز 

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

شکل 3-113

شکل 3-115

شکل 3-114

شکل 3-116
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ساختمان اجزای مایکرفر

در شکل 117-3 اجزای کامل ساختمان مایکروفر را مشاهده 

می کنید.

اجزای داخلی مایکروفر

 در شــکل 118-3 اجــزای داخلــی مایکروفــر را مشــاهده 

می کنید.

شکل 117-3 اجزای ساختمان مایکروفر

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

ف��ن، فن را از جای خود بیرون آورده و مورد بازدید و آزمایش 

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

طبق ش��کل 120-3 هر گاه مشخص شود که فن سوخته و یا 

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

با همان مشخصات فن معیوب را جایگزین آن کنید. 

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

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

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

 س��ر دیگر اهم متر را به یکی از میله های دو شاخه سیم ورودی 

دستگاه وصل کرد.  

مطابق ش��کل 122-3 آزمایش اتصال بدنه دس��تگاه را ادامه 

دهی��د و مانند حالت قبل، یک س��ر اهرم متر را ب��ه بدنه یا کف 

دس��تگاه متصل کرده و س��ر دیگر اهم متر را ب��ه میله دیگر دو 

ش��اخه سیم ورودی دس��تگاه وصل کنید. روش دیگر این است 

ک��ه می توان ب��ه کمک اهم متر، هر یک از بازوهای دو ش��اخه 

را بطور جداگانه با س��یم س��وم آن )سیم ارت( گرفته وآزمایش 

اتصال بدنه را انجام داد. 

شکل 3-119

شکل 3-121

شکل 3-120

شکل 3-122
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کار عملـی3 ـ تعویض فن سـوخته و دسترسـی به 

ترانس و خازن ولتاژ باال و موتور سنکرون

مطابق ش��کل123-3 قبل از شروع کار، دو شاخه را از پریز 

بیرون آورده و س��ر س��یم های خ��ازن و ترانس ولت��اژ باال را از 

ترمینالهای متصل به مگنترون جدا کنید. س��پس پیچ های محکم 

کننده ی کف دستگاه به بدنه را باز کنید. 

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

90 درج��ه بط��رف جلو حرکت داده ش��ده ت��ا روی زمین قرار 

گیرد. 

در ش��کل 125-3 پس از قرار گرفتن کف دس��تگاه در این 

حالت، می توان فن س��وخته، ترانس و خ��ازن ولتاژ باال و موتور 

مربوط به سینی گردان وسط دستگاه را مشاهده کرد. 

طبق ش��کل 126-3 با یک پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، 

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

در صورت معیوب بودن فن، آن را تعویض کنید. 

شکل 3-123

شکل 3-125

شکل 3-124

شکل 3-126
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قسمت پانزدهم ـ باز کردن در مایکروفر

مطابق شــکل127-3 یک پیچ گوشتی دو سوی کوچک را 

پشت قاب پالســتیکی نگهدارنده ی شــبکه ی مخصوص اهرم 

کنید تا خارهای آن آزاد شوند.

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

میکروسوئیچ ها خارج کنید. 

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

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

از جای خود خارج کنید. 

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

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

شکل 3-127

شکل 3-129

شکل 3-128

شکل 3-130
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مطابق ش��کل 131-3 اهرم میکروسوئیچ های در را از جای 

خود خ��ارج کنید. در ای��ن حالت فنر حرکت دهن��ده ی اهرم 

بطرف پائین دیده می شود. 

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

خوبی دیده می شود.  

ش��کل 133-3 نحوی قرارگرفتن اهرم در جایگاه مربوطه را 

نش��ان می دهد.همچنین می توان چگونگ��ی اتصال فنر به اهرم و 

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

مطابق ش��کل134-3پیچ های چهار س��وی اط��راف قاب و 

صفحه ی مشبک مخصوص فلزی را با یک پیچ گوشتی مناسب 

باز کنید. 

شکل 3-131

شکل 3-133

شکل 3-132

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

مخصوص، قاب س��فید رنگ روی در جدا می شود که شیشه یا 

طلق مقاوم شفاف روی آن نصب می گردد. 

مطابق ش��کل 136-3 پس از جدا شدن قاب روی در ، اهرم 

های صفحه مش��بک فلزی را از ش��یار روی بدن��ه که مانند لوال 

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

در ش��کل 137-3 صفحه مش��بک فلزی را مشاهده می کنید 

که بوس��یله ماده ی مخصوص و ش��فافی پوش��ش داده ش��ده تا 

داخل دس��تگاه قابل دیدن باش��د. همچنین امواج خارج شده از 

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

وارد دستگاه می شوند. 

شکل 3-137

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

در ش��کل 138-3 قسمت داخل مایکروفر و اجزای مختلف 

در را مشاهده می کنید.

اجزای لوال و در مایکروفر

شکل 138-3 اجزای در مایکروفر
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ش��کل 139 اج��زای مختلف در مایکروفر ظروف س��فالی، 

پالس��تیکی،کاغذی و شیشه ای سازگار بوده و امواج را از خود 

عبور می دهند.

ظ��روف فلزی ام��واج را از خ��ود عبور نمی دهن��د یا آن را 

انعکاس می دهند. 

حفاظت و ایمنی:

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

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

باشید.

3- خازن ولتاژ باال را تخلیه کنید.

4- برق دس��تگاه را قبل از شروع کار برای یافتن محل قطع 

ش��دگی در س��وئیچ ها و ترانس قطع کنید یا حداقل یک س��یم 

ورودی به دس��تگاه را جدا کنید. در غیراینصورت ممکن است 

خطا کرده و به خود یا  وسایل تست صدمه بزنید.

5- هیچ قس��متی از برد الکترونیکی را با دس��ت لمس نکنید 

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

از تماس با برد الکترونیکی، بدن خود را به اجس��ام فلزی تماس 

دهید تا برق موجود در آن تخلیه شود.

شکل 3-139



97

تعمیر لوازم خانگی گردنده حرارتی جلد 5 مایکروفر

برای مطالعه ی بیش تر
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