
فصل 4
سبزی خردکن برقی

هدف های رفتاری

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

1- انواع سبزی خردکن برقی را نام ببرد.

2- کاربرد و روش راه اندازی سبزی خردکن را شرح دهد.

3- مشخصات فنی یک نوع الکتروموتور سبزی خردکن را شرح دهد.

4- اجزای اصلی سبزی خردکن برقی را توضیح دهد.

5- اجزای الکتریکی سبزی خردکن برقی را از یکدیگر تشخیص دهد.

6- مدارهای الکتریکی سبزی خردکن برقی را شرح دهد.

7- مدارهای تفکیکی سبزی خردکن برقی را رسم و توضیح دهد.

8- روش صحیح تیز کردن تیغه ی سبزی خردکن را توضیح دهد.

9- عیب یابی سبزی خردکن را به کمک اهم متر انجام دهد. 

مدت زمان آموزش 
جمععملي نظري 
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توانایي تشخيص عيب ، بازکردن، 
تهيه نقشه مونتاژ، رفع عيب و مونتاژ و 

آزمایش سبزي خردکن برقي  
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 پیش آزمون واحد کار 4

1- نقش خازن در مدار الکتریکی موتور سبزی خردکن چیست؟

2- علت خرد نشدن مطلوب سبزی ها توسط سبزی خردکن چیست؟

3- موتور الکتریکی سبزی خردکن از چه نوع موتوری است؟

4- چرا حتماً باید دستگاه سبزی خردکن استاندارد باشد؟

 مقدمه:

دســتگاه ســبزی خردکن برقی یکی از لوازم خانگی مورد نیاز اکثر خانواده ها می باشد. سرعت چرخش تیغه های این دستگاه 

حدود 1400 دور در دقیقه اســت و اگر تمهیدات ایمنی روی آن انجام نشــده باشــد می تواند بســیار خطرناک باشد. به همین دلیل 

رعایت کامل استاندارد برای این دستگاه الزامیست. بهترین ایمنی داشتن کلید قطع و وصل چراغدار برای برق ورودی و میکروسوئیچ 

حفاظتی در دستگاه برای قطع و وصل آن می باشد.
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انواع سبزی خردکن

شکل 1-4 دو مدل سبزی خردکن جدید استاندارد را نشان 

می دهد که دارای تجهیزات زیر است:

 مجهز به میکروسوئیچ ایمنی و قطع کار دستگاه با برداشتن 

در آن

 مجه��ز به قفل ک��ودک دریچه تخلی��ه و جلوگیری از باز 

شدن دریچه هنگام کار

 مجهز به تیغ با قفل خودکار

 دارای کاسه نمد آب بندی شده در گلویی شفت موتور

شکل 2-4 دو مدل سبزی خردکن دیگر را نشان می دهد که 

تمام امتیازات سبزی خردکن های شکل 7 را دارد و تنها تفاوت 

آنه��ا در نوع قالب های نگهدارنده ی مخزن و نوع دریچه های 

تخلیه مواد می باشد. 

روش راه اندازی سبزی خردکن جدید

ابتدا باید سبزی ها را کامال خشک کرده و در مخزن دستگاه 

به صورت پاشش��ی قرار داد. سبزی ها را نباید فشرده کرد و می 

توان آنها را حداکثر تا زیر لبه ی در پرکرد. سپس در دستگاه را 

روی محل مخصوص گذاشته و محل فلش روی در را فشار داد. 

این کار باید تا پایان خرد ش��دن سبزی ها ادامه پیدا کند. پس از 

خرد شدن سبزی ها باید دست را از روی در دستگاه برداشت تا 

سبزی خردکن فورا قطع شود. )شکل 4-3(

شکل 4-1

شکل 4-2

شکل 4-3
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 مشخصات فنی یک نوع الکتروموتور سبزی خردکن

در ش��کل 4-4 پالک نوعی س��بزی خردکن را مشاهده می 

کنید که مش��خصات الکتریکی دس��تگاه روی آن ثبت ش��ده و 

بصورت زیر است:

ولتاژ ورودی: 220 ولت        فرکانس: 50 هرتز

توان مصرفی: 180 وات       شدت جریان: 1/6 آمپر

تعداد قطب:  4 قطب         خازن: 14 میکروفاراد

ولتاژ خازن: 450 ولت متناوب

مشخصات فنی یک نوع سبزی خردکن 

در شکل 5-4 نوع دیگری از سبزی خردکن را مشاهده می 

کنید که مش��خصات الکتریکی روی پ��الک آن بصورت زیر 

است:

ولتاژ: 220 ولت                  فرکانس : 50 هرتز

توان مصرفی : 330 وات       دور موتور: 1400 دور در دقیقه

جهت گردش موتور: خالف عقربه های ساعت )چپگرد( 

شکل 4-4

شکل 4-5
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اجزای اصلی دستگاه سبزی خردکن

سبزی خردکن از قسمت های زیر تشکیل شده است:

4- الکتروموتور 1- بدنه و پایه   

5 - تیغه 2- دستگیره و قالب  

6- متعلقات 3- کلید روشن و خاموش 

شکل 6-4 یک الکتروموتور القایی چهار قطب با خازن راه 

انداز µF 14 را نش��ان می دهد که در سبزی خردکن های شکل 

1 و 2 از آن استفاده شده است. 

 در شکل 7-4 نیز یک الکتروموتور القایی چهار قطب با خازن

 راه اندازی µF 14 را مش��اهده می کنید که در سبزی خردکن 

شکل 7-4 مورد استفاده قرار گرفته است.

ش��کل 8-4 یک میکروسوئیچ دو فیش را نشان می دهد که 

وظیفه ی اس��تارت موتور س��بزی خردکن را به عهده دارد ولی 

کار اصلی آن حفاظت دستگاه می باشد.

در ش��کل 9-4 تیغ��ه ی اس��تیل، س��نگ س��مباده و پاروی 

پالس��تیکی نوعی س��بزی خردکن را مش��اهده م��ی کنید که از 

پاروی پالس��تیکی جهت جابجایی یا هم زدن س��بزی های خرد 

شده و از سنگ سمباده نیز برای تمیز کردن تیغه استفاده می شود. 

شکل 4-6

شکل 4-8

شکل 4-7

شکل 4-9
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نکات ایمنی سبزی خردکن

1- دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید.

2- از دستگاه های با نشان استاندارد استفاده کنید.

3- درب ناودانی از بیرون باز نمی شــود. پس ســعی در باز 

کردن آن نکنید.

4- تیغه ی دســتگاه بســیار تیز اســت و باید نهایت دقت را

 هنگام جابجایی وشستشوی آن به عمل آورد.

5- قسمت محفظه ی موتور را در آب فرو نکنید.

6- هنگام کند شدن تیغه، از دستگاه استفاده نکنید.

7- پس از خرد کردن حداکثر 15 تا 20 کیلوگرم سبزی، به 

موتور استراحت دهید تا کامال خنک شود.

8- پس از اتمام کار، دوشاخه را از پریز خارج کنید.

شکل 10 -٤ مدار الکتریکی سبزی خردکن برقی

طرز کار:

با زدن کلید S1 چراغ آن روشــن می شــود ولی به علت باز بودن در دســتگاه و قطع 

بودن میکروسوئیچ حفاظتی S2 که روی در قرار دارد، دستگاه هنوز خاموش است. حال 

اگر دســت خود را روی در فشــار دهید میکروسوئیچ وصل شده و دستگاه کار می کند. 

دقت کنید که پس از اتمام کار، دو شاخه را از برق جدا کنید.
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کار عملی شماره یک 

طریقه ی باز و بسته کردن سبزی خرد کن معمولی:

ش��کل 11-4 یک دستگاه سبزی خردکن با مشخصات فنی 

زیر را نشان می دهد:

 ظرفیت بارگیری 2 کیلوگرم سبزی

 دارای دریچه ی تخلیه ی سبزی خرد شده 

 خاموش شدن دستگاه به وسیله ی کلید 

 دارای موتوری با توان مصرفی 300 وات 

قب��ل از ش��روع کار دو ش��اخه را از پریز برق خ��ارج کنید. 

مطابق ش��کل 12-4 در شیشه ای روی مخزن دستگاه را از روی 

آن برداشته و به آرامی روی میز قرار دهید. 

مطابق ش��کل 13-4 پس از برداشتن در روی دستگاه، مهره 

ی نگهدارن��ده ی تیغه را در جهت عک��س حرکت عقربه های 

ساعت بچرخانید تا از روی تیغه جدا شود. 

پ��س از باز ش��دن مهره، تیغه آزاد می ش��ود. مطابق ش��کل 

14-4 آن را از داخل دس��تگاه به آرامی خارج کنید.دقت کنید 

که  دست شما آسیب نبیند. 

شکل 4-11

شکل 4-13

شکل 4-12

شکل 4-14



سبزی خردکن برقیتعمیر لوازم خانگی گردنده حرارتی جلد 5

106

مطابق ش��کل 15-4  قالب های نگهدارن��ده ی مخزن را از 

طرف راست و چپ باز کنید. 

مطابق ش��کل 16-4 برای جدا کردن مخزن، دسته های آنرا 

گرفت��ه و به طرف باال بلند کنید. در این حالت ش��فت موتور و 

کفی نگهدارنده ی موتور به بدنه را مشاهده می کنید. 

طب��ق ش��کل 17-4 محفظه ی موتور را ب��ه آرامی روی میز 

بخوابانی��د. در این حالت پایه ی س��بزی خردکن، س��وراخهای 

کف و ش��یارهای بغل دس��تگاه را که جهت خنک شدن موتور 

طراحی شده به خوبی مشاهده می کنید. 

مطابق ش��کل 18-4 به وس��یله ی یک پیچ گوشتی مناسب 

پیچهای نگهدارنده ی پایه را باز کنید. 

شکل 4-15

شکل 4-17

شکل 4-16

شکل 4-18
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مانند ش��کل 19-4 پایه سبزی خردکن را از بدنه جدا کنید. 

در این حالت موتور سبزی خردکن را مشاهده می کنید. 

در ش��کل 20-4 می توان به خوبی پروان��ه ی خنک کننده 

ی موت��ور، خ��ازن راه اندازی موتور و کلید روش��ن و خاموش 

دستگاه را مشاهده کرد. 

مطابق ش��کل 21-4 برای جدا ک��ردن الکتروموتور از بدنه، 

باید ش��ش عدد پیچ چهارسوی نگهدارنده ی الکتروموتور را با 

یک پیچ گوشتی مناسب باز کرد. در این حالت شفت موتور به 

خوبی دیده می شود. 

مانند ش��کل 22-4 پس از آزاد شدن پیچ های نگهدارنده ی 

موتور، با یک دس��ت زیر موتور را نگهدارید و با دس��ت دیگر 

صفحه ی پالستیکی را از روی شفت موتور جدا کنید. 

شکل 4-19

شکل 4-21

شکل 4-20

شکل 4-22
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در شکل 23-4 صفحه ی پالس��تیکی مخصوص که دارای 

شش سوراخ می باشد را مالحظه می کنید. در وسط آن یک کاسه 

نم��د قرار گرفته که اجازه نمی دهد آب از مخزن باال به محفظه 

ی موتور نفوذ کند. شماره ی این کاسه نمد 7-32-15 می باشد. 

مطابق ش��کل 24-4 در زیر صفحه یک واشر پالستیکی نیز 

وجود دارد که برای آب بندی محفظه ی موتور در مقابل ریزش 

آب های خارج ش��ده از زیر مخزن س��بزی ب��ر روی محفظه ی 

موتور بکار می رود. 

مطابق ش��کل 25-4 موتور را ب��ه آرامی از داخل محفظه ی 

مربوطه خارج کنید. این موتور از نوع القایی چهار قطب اس��ت 

که دارای دو س��یم پیچ مجزای اصلی و راه انداز می باش��د. این 

موتور به کمک یک خازن µF 14راه اندازی می شود. 

در ش��کل 26-4 روی موتور را مش��اهده می کنید که جای 

بسته شدن شش پیچ محکم کننده ی موتور به محفظه ی دستگاه 

را نش��ان می دهد. همچنین این موت��ور دارای دو عدد بلبرینگ 

شماره ی ZZ-6202 است. 

شکل 4-23

شکل 4-25

شکل 4-24

شکل 4-26
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کار عملی ش�ماره ی 2: طریقه ی باز و بسته کردن 

نوعی سبزی خردکن جدید 

مطابق شکل 27-4 قبل از ش��روع به باز کردن دستگاه ابتدا 

دو شاخه ی آن را از برق جدا کنید.

طبق شکل 28-4 از روی قوس تیغه می توان به جهت گردش 

موت��ور پی برد. در این حالت موت��ور در جهت خالف حرکت 

عقربه های س��اعت می چرخد. برای ب��از کردن این نوع تیغه ها 

که دارای قفل خودکار هس��تند باید تیغه را 30 درجه در جهت 

خالف حرکت عقربه های س��اعت بچرخانید تا تیغه جدا شود. 

مانند ش��کل 29-4 تیغه را از جای خود خ��ارج کنید. برای 

جلوگیری از خطر بریدگی دس��ت، این آزمای��ش با قاب های 

محافظ روی تیغه انجام شده است. 

مطابق شکل 30-4 اهرم باز کننده ی قالب محکم کننده ی 

مخزن به بدنه ی دس��تگاه را به طرف باال بکشید تا قالب سمت 

چپ آزاد شود. 

شکل 4-27

شکل 4-29

شکل 4-28

شکل 4-30



سبزی خردکن برقیتعمیر لوازم خانگی گردنده حرارتی جلد 5

110

مطابق ش��کل 31-4 پس از آزاد شدن قالب ها، مخزن را به 

س��مت باال بلند کرده و آن را از بدنه ج��دا کنید. در این حالت 

کوپلینگ سر موتور با تیغه به خوبی دیده می شود. 

در ش��کل 32-4 دریچه ی تخلیه با در کش��ویی از بیرون را 

مش��اهده  می کنید. در بعضی از س��بزی خردک��ن ها دریچه ی 

تخلیه طوری طراحی ش��ده که از داخل دستگاه می توان آنرا را 

باز و بسته کرد تا در دستگاه هنگام کار باز نشود. 

در شکل 33-4 دریچه ی تخلیه را در داخل دستگاه مشاهده 

می کنید. 

طبق ش��کل 34-4 برای بررس��ی چگونگ��ی عملکرد اهرم 

میکروسوئیچ، می توان به وسیله ی یک پیچ گوشتی حالت فنری 

بودن آنرا آزمایش کرد. همچنین می توان با فش��ار دادن قسمت 

دیگر کانل بطرف باال، اهرم میکروسوئیچ را بیرون آورد. 

شکل 4-31

شکل 4-33

شکل 4-32

شکل 4-34



تعمیر لوازم خانگی گردنده حرارتی جلد 5 سبزی خردکن برقی

111

در ش��کل 35-4 اهرم میکروسوئیچ را مشاهده می کنید که 

از محل خود خارج ش��ده است و بیرون آمدن این اهرم، ضامن 

فرمان میکروسوئیچ را به حرکت در می آورد. 

مطابق ش��کل 36-4 پس از بررسی چگونگی عملکرد اهرم 

میکروسوئیچ، مخزن سبزی خردکن را در کناری قرار دهید. 

مانند شکل 37-4 به کمک یک پیچ گوشتی برقی چهارسو، 

پیچ های قاب ضامن فرمان میکروسوئیچ را باز کنید. 

طبق ش��کل 38-4 پس از باز کردن دو عدد پیچ چهارسوی 

روی ق��اب ضامن فرمان میکروس��وئیچ، ق��اب را از جای خود 

خارج کنید. 

شکل 4-35

شکل 4-37

شکل 4-36

شکل 4-38
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در ش��کل 39-4 ط��رف داخل��ی ق��اب و ضام��ن فرم��ان 

میکروسوئیچ به خوبی دیده می شوند. 

مانند ش��کل 40-4 پیچ های اطراف پایه را به وسیله ی یک 

پیچ گوشتی برقی باز کرده و از جای خود خارج کنید. 

مطابق شکل 41-4 پایه ی دستگاه را از دو طرف گرفته و به 

طرف باال بکشید تا از بدنه جدا شود. 

در ش��کل 42-4  با باز شدن کف س��بزی خردکن می توان 

موتور، خازن و سیم کشی دستگاه را به خوبی مشاهده کرد. 

شکل 4-39

شکل 4-41

شکل 4-40

شکل 4-42
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مطابق شکل 43-4 برای خارج کردن و بازدید موتور، ابتدا 

س��یم رابط برق را که به وسیله ی یک محافظ الستیکی به بدنه 

ی دس��تگاه محکم شده جدا کنید. این الستیک مانند بست رفع 

کشش برای سیم رابط برق عمل می کند. 

مطابق شکل 44 -4پس از آزاد شدن سیم رابط، میکروسوئیچ 

را از جای خود خارج کنید. 

طبق شکل 45-4 برای باز کردن رابط پالستیکی)کوپلینگ( 

بین شفت و تیغه، باید آنرا در جهت خالف حرکت عقربه های 

ساعت چرخاند تا از شفت موتور جدا شود. 

مطابق ش��کل 46-4 پس از باز ش��دن کوپلین��گ، آن را از 

شفت موتور جدا کنید. 

شکل 4-43

شکل 4-45

شکل 4-44

شکل 4-46
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ش��کل 47-4 کوپلینگ بین ش��فت موتور و تیغه ی س��بزی 

خردکن را نشان می دهد که جنس آن از نوعی مواد پالستیکی 

مقاوم ساخته شده است. 

در ش��کل 48-4 س��اختار کوپلینگ را مش��اهده می کنید. 

همچنین تیغه ی سبزی خردکن و محل قرار گرفتن کوپلینگ بر 

روی تیغه نیز به خوبی دیده می شوند. 

شکل 49-4 نوع کوپلینگ و زاییده های آنرا نشان می دهد 

که پس از قرار دادن تیغ��ه داخل کوپلینگ، باید آنرا 30 درجه 

چرخاند تا با هم قفل شوند. 

مطابق ش��کل 50-4 به وس��یله ی یک پیچ گوشتی دوسوی 

کوچک، درپوش های الس��تیکی روی پیچ های محکم کننده 

ی موتور به بدنه را بردارید. 

شکل 4-47

شکل 4-49

شکل 4-48

شکل 4-50
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ش��کل 51-4 درپوش الس��تیکی آب بندی روی پیچ ها را 

نشان می دهد. 

مطابق ش��کل 52-4 پس از برداشتن درپوش های الستیکی، 

چهار پیچ نگهدارنده ی موتور به بدنه را نیز با یک پیچ گوشتی 

خورشیدی باز کنید. 

مطابق شکل 53-4 دقت کنید که در موقع بازکردن آخرین 

پیچ، حتما با دس��ت دیگر موتور را نگهدارید و س��پس آخرین 

پیچ را از بدنه ی موتور جدا کنید تا موتور رها نشود.

مانند ش��کل 54-4 پس از باز شدن تمام پیچ ها و آزاد شدن 

موتور، آنرا از دس��تگاه جدا کنید. در این حالت موتور و خازن 

راه اندازی آن به خوبی دیده می شوند. 

شکل 4-51

شکل 4-53

شکل 4-52

شکل 4-54



سبزی خردکن برقیتعمیر لوازم خانگی گردنده حرارتی جلد 5

116

ش��کل 55-4 نحوه ی جدا شدن موتور و محل خروج شفت 

موتور از بدنه ی دستگاه را نشان می دهد. 

در ش��کل 56-4 بدنه ی استیل، محل قرار گرفتن کاسه نمد 

و جای پیچ های موتور در بدنه ی دستگاه نشان داده شده است. 

دقت کنید که نحوه ی ساخت بدنه دستگاه به گونه ای است که 

باعث جلوگیری از لرزش موتور و باال رفتن مقاومت بدنه می شود. 

ش��کل 57-4 محل قرار گرفتن کاس��ه نمد در زیر مخزن را 

نش��ان می دهد. ش��ماره ی این کاس��ه نمد 7-28-14 می باشد. 

کاس��ه نمد روی ش��فت موتور قرار می گیرد و اجازه نمی دهد 

آب از مخزن دستگاه وارد موتور شود. 

شکل 58-4 سیم کش��ی کامل یک سبزی خردکن برقی را 

نشان می دهد. 

شکل 4-55

شکل 4-57

شکل 4-56

شکل 4-58
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اجزای سبزی خردکن

شــکل 59-4 خازن راه انداز موتور سبزی خردکن را نشان 

می دهد. مشخصات فنی این خازن برابر است با:

ظرفیت: 14 میکروفاراد      فرکانس: 50/60 هرتز

ولتاژ : 450 ولت متناوب

شــکل 60-4 یک میکروســوئیچ ســبزی خردکن را نشان 

می دهد. میکروســوئیچ یک کلید کوچکی است که در داخل 

بدنه ی دســتگاه قــرار می گیرد و با موتور بصورت ســری قرار 

 می گیرد که با قطع شدن آن، دستگاه از کار می افتاد و با وصل آن

 دستگاه شروع به کار می کند. 

مطابــق شــکل 61-4 بــرای بررســی چگونگــی عملکرد 

میکروســوئیچ، در شرایطی که میکروســوئیچ قطع است دو سر 

اهم متر را به دو ســر دو شــاخه ی برق ورودی دســتگاه وصل 

می کنیم. باید اهم متر مدار قطع)عدد 1( را نشان دهد. 

مانند شکل 62-4 در شرایطی که اهم متر مدار قطع را نشان 

می دهد، اگر دکمه ی میکروسوئیچ را با دست فشار دهیم مدار 

بسته شده و اهم متر، مقدار مقاومت سیم پیچ موتور را نشان می دهد. 

در این حالت آزمایش کامل شــده و میکروسوئیچ سالم است. 

شکل 59-٤

شکل 61-٤

شکل 60-٤

شکل 62-٤
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روش صحیح تیز کردن تیغه ی سبزی خردکن

مطابق شکل 63-4 قاب های پالستیکی محافظ روی تیغه را 

ج��دا کنید. دقت کنید که این قاب ه��ا باید پس از تیز کردن و 

همچنین در زمانهایی که از تیغه استفاده نمی شود روی تیغه قرار 

گیرند تا از آس��یب رسیدن به تیغه جلوگیری شود. هرگاه سبزی 

خوب خرد نشود یا موتور زیر بار گیر کند، باید با دستکش و با 

استفاده از سنگ همراه دستگاه، پشت و روی تیغه را خوب تیز کرد.

 برای بهبود عملکرد تیز کردن بهتر است سنگ را چند دقیقه 

داخ��ل آب قرار داد. دق��ت کنید لبه های هر دو ب��ال تیغه را از 

زیر و رو مطابق ش��کل 64 و 65-4 به ترتیب تیز کنید به طوری 

که س��نگ از انتهای تیغه به طرف ن��وک آن حرکت کند. پس 

از تیز ش��دن تیغه آنرا روی کوپلینگ سر موتور قرار داده و 30 

درج��ه در جهت حرک��ت عقربه های س��اعت بچرخانید تا تیغه 

قفل شود.

شکل 4-65

شکل 64-4شکل 4-63
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علت عیبعیبردیف

دستگاه روشن نمی شود 1
1- میکروسوئیچ خراب است 

2- سیم رابط قطع است 
3- موتور سوخته است  

بلبرینگ های موتور معیوب شده انددستگاه صدا می دهد2

1- دستگاه تراز نیست دستگاه لرزش دارد3
2- تیغه تاب دارد

سبزی ها خوب 4
تیغه ی دستگاه کند شده استخرد  نمی شوند

5
دستگاه بعد از استارت 

صدا ی هوم می دهد و حرکت  نمی 
کند

خازن دستگاه سوخته است
موتور گیرپاژ کرده است

تیغه گیر مکانیکی دارد

 جدول عیب یابی سبزی خرد کن

 آزمون نهایی واحد کار 4

1- اگر تیغه ی سبزی خردکن کند باشد چه اتفاقی در کارکرد دستگاه رخ می دهد؟

2- دو مورد از عوامل ایجاد صدای بیش از اندازه در سبزی خردکن را بنویسید؟

3- چگونگی عملکرد دستگاه را به طور مختصر بنویسید؟

4- پس از تعمیرات کلی، بستن موتور و راه اندازی دستگاه، تیغه باز می شود. علت چیست؟
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فصل 5
دستگاه غذاساز

هدف های رفتاری

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

1- اجزا و قطعات دستگاه غذاساز را نام ببرد.

2- طرز کار دستگاه غذاساز را توضیح دهد.

3- طرز کار قسمتهای مختلف مدار الکتریکی مونتاژ غذاساز را توضیح دهد.

4- مدار الکتریکی غذاساز را رسم کرده و عملکرد قسمتهای مختلف آنرا توضیح دهد.

5- مراحل آماده سازی قسمت همزن دستگاه غذاساز را توضیح دهد.

6- مراحل آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز را توضیح دهد.

7- اقدامات الزم جهت آماده سازی پرس مرکبات دستگاه غذاساز را شرح دهد.

8- مراحل مختلف آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز را توضیح دهد.

9- هر دستگاه غذاساز معیوب را عیب یابی کند.

10-  یک دستگاه غذاساز معیوب را پس از عیب یابی باز کند و بعد از تعمیرات الزم، دستگاه را بسته و آزمایش کند.

مدت زمان آموزش 
جمععملي نظري 

268

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

مونتاژ و آزمایش غذاساز برقي 
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 پیش آزمون واحد کار 5

1- چرا به این دستگاه غذاساز گفته می شود؟

2- دو شاخه در پریز برق قرار دارد ولی دستگاه پس از استارت کار نمی کند. علت چیست؟

3- بهترین حفاظت و ایمنی برای این دستگاه چیست؟ دو مورد از آنها را بنویسید.

4- چرا در دستگاه غذاساز از موتور اونیورسال استفاده می شود؟

5- معموالً برای حفاظت از موتور دستگاه غذاساز از چه وسیله ای استفاده می شود؟

 مقدمه:

دس��تگاه غذاس��از یک چندکاره با امکانات کامل می باش��د و به کمک آن می توان امکان تهیه ی انواع غذاها را بوجود آورد. 

معموالً این دس��تگاه دارای یک گیربکس و موتور می باشد و با اضافه ش��دن متعلقات گوناگون می توان کارهایی مانند ورز دادن 

خمیر، زدن خامه و تخم مرغ، پودینگ فوری، مایونز، کیک اس��فنجی، پرس مرکبات، آبمیوه گیری، همزن، سبزی خردکن، ورقه 

کردن، خالل کن سیب زمینی و پیاز و خرد کردن گوشت و غیره را انجام داد.  

شکل 5-1
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حفاظت و ایمنی دستگاه غذاساز

1- هرگز محفظه ی دس��تگاه را در آب فرو نبرید یا زیر شیر 

آب نشوئید.

2- قبل از اتصال دس��تگاه به ب��رق دقت کنید که ولتاژ روی 

دستگاه با برق محل هماهنگی داشته باشد. 

3- چنانچه سیم برق، دو شاخه یا سایر قطعات دستگاه صدمه 

دیده اند از دستگاه استفاده نکنید.

4- اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.

5- هرگز دستگاه را با چرخاندن پارچ همزن، کاسه غذاساز 

یا کاس��ه آبمیوه گیری خاموش نکنید بلکه همیش��ه دس��تگاه را 

با چرخان��دن دکمه کنترل ب��ر روی وضعیت off ق��رار داده و 

خاموش کنید.

6- قبل از جدا کردن هر گونه لوازم جانبی از دس��تگاه، ابتدا 

آنرا خاموش کنید.

7- بالفاصله پس از اس��تفاده کردن از دستگاه، دو شاخه ی 

آنرا از برق خارج کنید.

8- قبل از برداش��تن در کاس��ه یا پارچ، صبر کنید تا قطعات 

چرخنده دستگاه از حرکت باز ایستد.

9- در ص��ورت صدم��ه دیدن صافی آبمی��وه گیری، از آن 

استفاده نکنید.

10- بای��د اجازه داد تا مواد قب��ل از عمل آوری به اندازه ی 

کافی خنک شوند.

11- هرگز از انگش��تان خود برای فش��ار دادن مواد به پایین 

لوله تغذیه در هنگام کار کردن دستگاه استفاده نکنید.

12- صافی باید به نحو صحیحی روی واحد موتوری نصب 

ش��ود و همچنین مخ��روط نیز باید به طرز صحی��ح روی توری 

نصب گردد تا قفل ایمنی داخل پرس مرکبات کار کند. 

13- با اتمام کار پرس مرکبات یا هنگام در آوردن تفاله باید 

دستگاه را خاموش کرده و سپس کاسه، صافی و مخروط روی 

آن را از دستگاه جدا کنید.

اجزا و قطعات غذاساز

شکل 5-2
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اجزای دستگاه غذاساز

ش��کل 3-5 یک راب��ط انتق��ال دهنده ی ق��درت موتور به 

ابزارهای مختلف برای کاربری های متفاوت را نش��ان می دهد. 

نام این قطعه نگهدارنده ی ابزار می باش��د. در قسمت باالی این 

رابط شش شیار وجود دارد که ابزارهای مختلف روی شیارهای 

باال قرار می گیرند.

شکل 4-5  قسمت داخل نگهدارنده ی ابزار را نشان می دهد که 

دارای سوراخی با شش شیار می باشد. این شیارها با کوپلینگ کاسه 

ی غذاساز درگیر شده و نیروی موتور را به ابزار منتقل می کنند.

ش��کل 5-5 دو نوع تیغه خردکن را نش��ان می دهد که تیغه 

سمت راست از نوع پالستیکی می باشد و برای ورز دادن خمیر 

بکار می رود ولی تیغه ی سمت چپ فلزی و بسیار تیز می باشد 

و برای خرد کردن گوش��ت و سبزیجات مورد استفاده قرار می 

گیرد و یک حفاظ نیز برای تیغه ی فلزی ساخته شده است.

ش��کل6-5 دو هم��زن بالونی را نش��ان می ده��د که عکس 

همدیگر می چرخند و مواد را بخوبی مخلوط می کنند.

شکل 5-3

شکل 5-5

شکل 5-4

شکل 5-6
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ش��کل 7-5 طریقه ی جدا کردن شبکه های همزن بالونی را 

جهت شستش��و نشان می دهد. این ش��بکه از جنس استیل است. 

همیش��ه همزن بالونی و ش��بکه ی اس��تیل را بعد از استفاده تمیز 

کنید.

مطابق شکل 8-5 دیسک ورقه زنی را طوری نگهدارید که 

بتوانید مهره و تیغه ی آنرا از دو طرف بگیرید. س��پس در جهت 

عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا از هم جدا شوند.

طبق ش��کل 9-5 پس از جدا ش��دن مهره و تیغه از یکدیگر، 

تیغه نیز به راحتی از دیس��ک جدا می ش��ود. شیارهای زیر تیغه 

محل قرار گرفتن نگهدارنده ی ابزار می باشد تا نیروی موتور به 

دیسک منتقل شود.

ش��کل 10-5 اجزای یک دیس��ک ورقه زنی قابل تنظیم را 

نشان می دهد و با تنظیم آن می توان مواد غذایی را به اندازه ی 

مورد نظر ورقه ورقه کرد.

شکل 5-7

شکل 5-9

شکل 5-8

شکل 5-10
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شکل 11-5 سه نوع دیسک اســتیل مخصوص را به ترتیب 

نشان می دهد.

1- دیسک خرد کننده و خالل کننده ی سیفیجات

2- دیسک دانه بندی

3- دیسک خرد کننده ی دو طرفه

در شکل 12-5 دو نوع فشار دهنده ی میوه جات را مشاهده 

می کنید که باید یک فشــار مناســب و مداوم را روی آن وارد 

کرد که میزان آن بســتگی به نوع میوه دارد و فشــار زیاد باعث 

وارد آمدن فشــار به گیربکس و موتور شده و در نهایت دستگاه 

متوقف خواهد شد.

در شــکل 13-5 یک تیغه و توری آبمیوه گیری نشان داده 

شده است که با وارد شدن فشار بر روی میوه جات داخل آبمیوه 

گیری، میوه جات با تیغه ی در حال حرکت تماس پیدا کرده و 

خرد می شوند و آب آنها بر اثر نیروی گریز از مرکز جدا شده و از 

دستگاه خارج می گردد و تفاله ی در آبمیوه گیری باقی می ماند.

در شــکل 14-5 تیغــه و توری آب میوه گیری را مشــاهده 

مــی کنید که تیغه در کف دســتگاه قرار گرفتــه و مواد را رنده 

می کند. توری نیز بصورت دیوار شــیب دار دور آن قرار گرفته 

اســت. با چرخش تیغ و توری، مواد رنده شده به خارج پاشیده 

شــده و همزمان آب آنها گرفته می شــود. باید توجه داشت که 

پس از اتمام کار باید شیارها را با برس پاک کرد.

شکل 5-11

شکل 5-13

شکل 5-12

شکل 5-1٤
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شــکل 15-5 پشت تیغه و توری را نشان می دهد و خارهای زیر 

تیغه و توری که با کوپلینگ ســر موتور درگیر می شوند بخوبی 

دیده می شود. همچنین کاسه ی جمع کننده ی تفاله و محفظه ی 

جمع کننده ی آبمیوه نیز به خوبی نشان داده شده است.

شــکل 16-5 صافی با گیربکس و مخروط روی آنرا که در 

پرس مرکبات بکار می رود نشان می دهد. گیربکس و صافی به 

هم وصل و بصورت ثابت روی دستگاه غذاساز قرار می گیرند.

در شــکل 17-5 شیارهای داخل مخروط و چرخ دنده هایی 

که از گیربکس وســط صافی بیرون آمده نشان داده شده است 

که با درگیر شــدن شــیارهای داخل مخروط و چــرخ دنده ها، 

مخروط به حرکت در می آید.

شــکل 18-5 صافی و مخروط را که روی گیربکس ســوار 

شده است به خوبی نشان می دهد.

شکل 5-15

شکل 5-17

شکل 5-16

شکل 5-18
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در ش��کل 19-5 قس��مت پش��ت کوپلینگ آبمیوه گیری با 

بس��ت های طرفین آن نش��ان داده ش��ده که جنس آن از نوعی 

پالستیک می باشد.

در ش��کل 20-5 بزرگ نمایی قسمت پشت کوپلینگ نشان 

داده شده که الس��تیک لرزه گیر کوپلینگ نیز بخوبی دیده می 

شود.

شکل 21-5 قسمت روی کوپلینگ آبمیوه گیری را با بست 

های طرفین آن نشان می دهد. 

شکل 22-5 شیارها و ساچمه های محکم کننده ی تیغه و توری 

را نشان می دهد. این ساچمه ها در زمانی که موتور دستگاه کار می 

کند بطرف بیرون حرکت کرده و تیغه و توری را نگه می دارند.

شکل 5-19

شکل 5-21

شکل 5-20

شکل 5-22
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در شکل 23-5 نوعی الکتروموتور کامل با پروانه ی خنک 

کننده ی آنرا مش��اهده می کنید. این موتور از نوع اونیورس��ال 

می باشد. 

ش��کل 24-5 نوع��ی ب��رد الکترونیکی کامل یک دس��تگاه 

غذاس��از را نش��ان می دهد که برد تغذیه، کلیدها و المپ های 

LED روی آن قرار گرفته اند.

در شکل 25-5 با باز شدن موتور از بدنه گیربکس، کوپلینگ 

روی گیربکس بخوبی دیده می شود.

در ش��کل 26-5 نوعی میکروسوییچ حفاظتی دیده می شود 

که در کن��ار موتور ق��رار گرفته و دارای یک اهرم می باش��د. 

میکروسوییچ زمانی عمل کرده و برق دستگاه را وصل می کند 

که کاسه ی غذاساز یا آبمیوه گیر روی اهرم آن قرار بگیرد.

شکل 5-23

شکل 5-25

شکل 5-24

شکل 5-26
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طرز کار دستگاه غذاساز

دو ش��اخه را به برق بزنید. اگر ولوم دستگاه روی off باشد 

دستگاه خاموش است و هیچ چراغی روشن نیست. همچنین اگر 

دستگاه بدون یکی از خرد کننده ها مورد استفاده قرار گیرد باز 

هم به خاطر حفاظت و ایمنی کار نمی کند. )شکل 5-27(

مطابق ش��کل 28-5 ولوم را در جه��ت حرکت عقربه های 

س��اعت بچرخانید ت��ا روی ON قرار گی��رد. در این حالت دو 

چ��راغ روی کلیده��ای فش��اری ICE و PULSE بص��ورت 

چشمک زن روشن می شوند.

ON- طبق ش��کل 29 -5در نیم دایره ی ب��اال عالمت های

OFF و سرعت موتور از مینیمم تا ماکزیمم نوشته شده است که 

با گرداندن ولوم و قرار دادن نشانه ی آن روی هر یک سرعتها، 

دس��تگاه با همان س��رعت تنظیم ش��ده ش��روع به کار می کند.

طبق شکل 30-5 با فشار دادن دکمه ی PULSE ، دستگاه 

شروع به کار کردن می کند و با قطع شدن فشار، دستگاه خاموش 

می شود. همچنین با فشار دکمه ی ICE دستگاه بصورت لحظه 

ای در زمانهای کوتاه قطع و وصل می شود که برای خرد کردن 

یخ بکار می رود.

شکل 5-27

شکل 5-29 

شکل 5-28

شکل 5-30
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مدار الکتریکی مونتاژ غذاساز

در شکل 31-5 مدار الکتریکی مونتاژ نوعی دستگاه غذاساز را مشاهده می کنید.

شکل 31-5 مدار الکتریکی مونتاژ غذاساز

طرز کار

ب��ا قرار دادن کاس��ه ی فرآوری مواد غذایی روی بدنه ی اصلی دس��تگاه، میکروس��وییچ S3 وصل 

می ش��ود. با گرداندن ولوم در جهت حرکت عقربه های س��اعت، دستگاه را روی  ON قرار داده و آنرا 

بچرخانید تا سرعت مورد نظر شما تأمین گردد. در این حالت دستگاه شروع به کار می کند. 
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مدار الکتریکی دستگاه غذاساز

در شکل 32-5 مدار الکتریکی نوعی دستگاه غذاساز را مشاهده می کنید.

شکل 32-5 مدار الکتریکی غذاساز
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آماده سازی قسمت همزن دستگاه غذاساز

در ش��کل33-5 پارچ همزن، پیمانه ی اندازه گیری، تیغه ی 

چهار پر جدا ش��ونده و اورینگ الستیکی جهت آب بندی تیغه 

نشان داده شده است.

مطابق ش��کل 34-5 تیغه ی چهار پ��ر را در جای خود قرار 

دهی��د. دو پره ی این تیغه بطرف ب��اال و دو پره ی دیگر بطرف 

پایین قرار دارند تا مواد زیر تیغه جمع نشوند. 

طبق شکل 35-5 الستیک کوپلینگ زیر تیغه ی چهار پر را 

گرفته و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم 

و آب بندی شود.

مطابق شکل 36-5 پس از بستن تیغه ی همزن، پارچ را 180 

درجه برگردانید تا آماده ی قرار گرفتن روی کوپلینگ دستگاه 

شود. همچنین تیغه های استیل همزن را نیز مشاهده می کنید.

شکل 5-33

شکل 5-35

شکل 5-34

شکل 5-36
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مطابق ش��کل 37-5 پارچ همزن را روی کوپلینگ دستگاه 

قرار دهید. توجه کنید که در موقع قرار دادن یا جدا کردن پارچ 

همزن، حتماً دو شاخه را از پریز بیرون آورده باشید.

طب��ق ش��کل 38-5 پ��س از ق��رار دادن پارچ هم��زن روی 

کوپلینگ غذاس��از، آنرا در جهت حرکت عقربه های س��اعت 

بچرخانید تا پارچ و دس��تگاه با هم درگیر ش��ده و میکروسوییچ 

عمل کند و صدای کلیک شنیده شود.

مطابق ش��کل 39-5 در پارچ را روی آن قرار دهید. سوراخ 

وس��ط در برای همزدن مواد در ش��رایط خاص می باشد. توجه 

کنید که هرگز در پارچ را هنگام چرخش تیغه باز نکنید.

ش��کل 40-5 درپوش س��وراخ وس��ط مربوط به در پارچ را 

نش��ان می دهد. این درپوش بصورت یک پیمانه س��اخته شده تا 

برای اندازه گیری میزان مواد غذایی نیز بکار رود.

شکل 5-37

شکل 5-39

شکل 5-38

شکل 5-40
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آماده سازی دیسک ها و تیغه های غذاساز

ش��کل 41-5 کاسه ی غذاس��از و در آنرا نشان می دهد که 

فرآوری مواد غذایی در این کاسه صورت می گیرد.

در شکل 42-5 کاسه ی غذاساز 180 درجه چرخانیده شده 

تا زیر آن دیده ش��ود. در این حالت کوپلینگ در وسط دسته و 

اهرم اتصال دهنده ی میکروسوییچ در انتهای دسته بخوبی دیده 

می شوند.

در شکل 43-5 طرز کار اهرم اتصال دهنده ی میکروسوییچ 

به وس��یله ی یک پیچ گوشتی نشان داده شده که از باالی دسته 

به اهرم اتصال دهنده فشار وارد شده است.

مطاب��ق ش��کل44-5 پس از فش��ار پیچ گوش��تی روی اهرم 

میکروس��وییچ، نوک اهرم اتصال دهنده از زیر دسته خارج می 

ش��ود. بیرون آمدن این اهرم باعث اعمال فشار به میکروسوییچ 

شده و مدار وصل می شود.

شکل 5-41

شکل 5-43

شکل 5-42

شکل 5-44
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مطابق شکل 45-5 کاس��ه ی غذاساز را روی بدنه ی اصلی 

دستگاه قرار دهید.

طبق ش��کل 46-5 پ��س از قرار گرفتن کاس��ه ی غذاس��از 

روی بدن��ه ی اصلی، آنرا در جهت حرکت عقربه های س��اعت 

بچرخانید تا صدای کلیک ش��نیده ش��ده و کاسه ی غذاساز در 

جای خود محکم شود.

مطابق ش��کل 47-5 رابط انتقال دهن��ده ی قدرت موتور به 

ابزارهای مختلف همچون دیس��ک ها، تیغه ها و همزن بالونی را 

در جای خود قرار دهید تا با کوپلینگ وس��ط کاسه ی غذاساز 

درگیر شود.

شکل 48-5 دو نوع تیغه را که برای کارهای مختلف از آن 

اس��تفاده می شود نشان می دهد. تیغه ی استیل برای خرد کردن 

گوشت و تیغه ی پالستیکی برای ورز دادن خمیر بکار می رود. 

زمان اس��تاندارد مورد نیاز جهت عم��ل آوری تمامی امور ورز 

دادن بین 180-30 ثانیه است.

شکل 5-45

شکل 5-47

شکل 5-46

شکل 5-48
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شــکل 49-5 طریقــه ی قرار دادن تیغه ی اســتیل در داخل 

کاســه ی غذاساز را نشــان می دهد. پس از اتمام کار اگر مواد 

غذایی به داخل کاســه یا تیغه چسبیده باشد باید پس از خاموش 

کردن دســتگاه، در را از روی کاســه برداشــته و سپس مواد را 

بوسیلۀ کاردک از روی تیغه یا دیواره ی کاسه جدا کنید.

شــکل 50-5 نحــوه ی قرار گرفتن دیســک ورقه زنی قابل 

تنظیم بر روی نگهدارنده ی ابزار در داخل کاســه ی غذاساز را 

نشان می دهد.

در شــکل 51-5 طریقــه ی قرار گرفتن دیســک دانه بندی 

روی نگهدارنده ی ابزار نشان داده شده است.

شــکل 52 نحوه ی درست قرار گرفتن دیسک خالل کننده 

روی نگهدارنده ی ابزار را نشان می دهد.

شکل ٤9-5

شکل 5-51

شکل 5-50

شکل 5-52
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مطابق ش��کل 53-5 دیس��ک ها را به آرامی روی دنده های 

باالیی نگهدارنده ی ابزار قرار دهید.

ش��کل 54-5 نحوه ی درس��ت قرار گرفتن همزن بالونی را 

روی نگهدارن��ده ی ابزار نش��ان می دهد که ب��رای زدن خامه، 

تخم مرغ، مایونز و آماده سازی خمیرهای کیک اسفنجی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

مطابق ش��کل 55-5 پس از قرار گرفت��ن همزن بالونی روی 

نگهدارنده ی ابزار، در کاسه ی غذاساز را روی آن قرار دهید.

مطابق شکل 56-5 پس از قرار دادن در کاسه ی غذاساز در 

جای خود، آنرا در جهت حرکت عقربه های س��اعت بچرخانید 

تا اهرم لبه ی در باعث ش��ود میکروس��وییچ وصل شود. در این 

حالت دو شاخه را به برق بزنید تا دستگاه آماده روشن شدن شود.

شکل 5-53

شکل 5-55

شکل 5-54

شکل 5-56
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آماده سازی پرس مرکبات دستگاه غذاساز

مطابق ش��کل 57-5 کاسه ی غذاس��از و نگهدارنده ی ابزار 

را روی بدنه ی اصلی دس��تگاه قرار داده و س��پس صافی پرس 

مرکبات را روی کاس��ه ی غذاس��از بگذاری��د. توجه کنید که 

موتور دستگاه در داخل بدنه ی اصلی قرار دارد.

مطابق شکل 58-5 پس از قرار گرفتن صافی پرس مرکبات 

روی کاس��ه ی غذاساز، دسته ی کاسه را با یک دست گرفته و 

با دس��ت دیگر صافی را در جهت حرکت عقربه های س��اعت 

بچرخانید تا صدای کلیک شنیده شده و میکروسوییچ وصل شود.

طبق ش��کل 59-5 مخروط را روی گیربکس وس��ط صافی 

قرار دهید تا چرخ دنده های گیربکس به درس��تی با ش��یارهای 

داخل مخروط درگیر شوند.

مطابق ش��کل 60-5 اگر همه ی قطعات بطور صحیح سوار 

ش��ده باشند، به محض قرار دادن س��وییچ روی سرعت حداقل، 

مخروط شروع به چرخش خواهد کرد.

شکل 5-57

شکل 5-59

شکل 5-58

شکل 5-60
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در ش��کل 61-5 دس��تگاه بط��ور کامل نصب ش��ده و برای 

استفاده از آن باید مراحل زیر را بترتیب انجام دهید:

1- دکمه کنترل را روی حالت سرعت حداقل قرار دهید.

2- پرتقال یا لیمو را به دو نیم برش دهید.

3- میوه ی برش خورده را روی مخروط فشار دهید.

4- پس از آبگیری چند میوه، فش��ار را متوقف کنید تا تفاله 

را از روی صافی بردارید.

آماده سازی آبمیوه گیری دستگاه غذاساز 

دو شاخه ی دس��تگاه را از پریز جدا کنید. شکل 62 قسمت 

باالی دس��تگاه غذاساز را نش��ان می دهد که برای آماده سازی 

جهت آبمیوه گیری باید کوپلینگ مربوطه را به آن اضافه کنید.

مطابق ش��کل 63-5 واحد کوپلینگ آبمیوه گیری با بس��ت 

های متصل به آن را روی بدنه ی اصلی قرار دهید.

طبق شکل 64-5 پس از قرار دادن کوپلینگ در جای خود، 

دقت کنید که خار زیر کوپلینگ در ش��یار روی بدنه به درستی 

قرار گرفته باشد.

شکل 5-61

شکل 5-63

شکل 5-62

شکل 5-64
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مطابق شکل 65-5 پس از اینکه کوپلینگ در شیار خود قرار 

گرفت، آنرا محکم با دس��ت گرفت��ه و در جهت حرکت عقربه 

های ساعت بچرخانید.

مطابق شکل 66-5 واحد کوپلینگ را به اندازه ای بچرخانید تا 

بست آن مقابل ولوم کنترل دستگاه قرار گرفته و صدای کلیک از 

داخل دستگاه شنیده شود که صدای وصل شدن میکروسوییچ است.

طبق ش��کل 67-5 پس از س��وار ش��دن کوپلینگ، کاسه ی 

تفاله ی آبمیوه گیری را در جای خود قرار دهید.

مطابق شکل 68-5 پس از قرار دادن کاسه ی تفاله ی آبمیوه 

گیری روی کوپلینگ، دقت کنید که درست در جای خود قرار 

گرفته و محکم شده باشد.

شکل 5-65

شکل 5-67

شکل 5-66

شکل 5-68
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طبق شکل 69-5 تیغه و توری را بازدید کنید. در صورتی که 

شکافی در توری وجود نداشته باشد یا دیسک رنده که در وسط 

قرار گرفته ش��ل نباش��د، می توان آنها را در جای خود قرار داد.

مطابق ش��کل 70-5 طرف دیگر تیغه و توری را نیز به دقت 

بازدید کنید و در صورتی که آس��یبی مانند ترک خوردگی در 

قسمت پایین تیغه و توری وجود نداشت از آن استفاده کنید.

طبق شکل 71 -5تیغه و توری را به آرامی در جای خود قرار 

دهید. سیستم ساخت زیر تیغه و توری به گونه ای است که دقیقاً 

در شیار کوپلینگ قرار خواهند گرفت.

مطابق ش��کل 72 -5پس از ق��رار گرفتن کامل تیغه و توری 

در محل خود، درپوش روی کاس��ه ی تفاله ی آبمیوه گیری را 

در جای خود قرار دهید.

شکل 5-69

شکل 5-71

شکل 5-70

شکل 5-72
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طبق ش��کل 73-5 با ق��رار گرفتن درپوش، بس��ت های دو 

ط��رف کوپلین��گ را از دو طرف بر روی درپ��وش قرار داده و 

آنها را ببندید.

مطابق ش��کل 74-5 برای هدایت میوه به داخل دستگاه باید 

از فش��ار دهنده ی میوه استفاده کرد. هرگز دست خود و یا شئ 

دیگری را در لوله ی تغذیه وارد نکنید.

مطابق ش��کل 75-5 دس��تگاه آماده ی کار کردن می باشد. 

دق��ت کنید که باید زمان عمل آوری تمامی امور خرد کردن از 

30 ثانیه تا حداکثر90 ثانیه باشد.

مطابق شکل 76-5 برای شس��تن دستگاه در اتمام کار، ابتدا 

باید دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بیرون آورید. 

سپس کل مجموعه ی آبمیوه گیری را در جهت عکس حرکت 

عقربه های ساعت بچرخانید تا از بدنه جدا شود.

شکل 5-73

شکل 5-75

شکل 5-74

شکل 5-76
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کار عملی 1: طریقه ی باز کردن غذاساز

شکل 77-5 قسمتی از دستگاه غذاساز که محل قرار گرفتن 

موتور و گیربکس می باشد را نشان می دهد. این دستگاه دارای 

میکروسوییچ حفاظتی است و اگر یکی از قسمتهای خردکننده 

یا آسیاب در جای خود قرار نگرفته باشند دستگاه کار نمی کند.

مطابق ش��کل 78-5 قبل از ش��روع به کار، دو شاخه ی برق 

را از پریز خارج کنید. به وسیله ی پیچ گوشتی برقی چهار عدد 

پیچ کف دستگاه را باز کنید.

مطاب��ق ش��کل 79-5 پس از خارج ش��دن پی��چ های کف 

دس��تگاه، قاب پالس��تیکی کف را از جای خود خ��ارج کنید. 

ای��ن قاب بگونه ای طراحی ش��ده که هوا بوس��یلۀ الکتروموتور 

از ش��یارهای کف به داخل کش��یده شده و پس از خنک کردن 

موتور، از شیارهای کنار به خارج فرستاده می شود. 

در شکل 80-5  با برداشته شدن قاب کف دستگاه می توان 

قس��متهای داخلی ق��اب، موتور، برد الکترونیک��ی و کانال دور 

موتور را به خوبی مشاهده کرد.  

شکل 5-77

شکل 5-79

شکل 5-78

شکل 5-80
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ش��کل 81-5 کف دس��تگاه غذاس��از را ک��ه دارای کانال 

پالس��تیکی ورود هوا و شیارهای خروجی هوا می باشد را نشان 

می دهد. پروانه ی خنک کننده ی موتور در وسط کانال قرار می 

گیرد و با گردش آن، هوا وارد کانال شده و موتور را خنک می 

کند و سپس هوای گرم از شیارهای کنار کانال خارج می شود.

در ش��کل 82-5 برد الکترونیکی، موتور اونیورسال و پروانۀ 

خنک کننده ی موتور به خوبی دیده می شوند.

در ش��کل 83-5 زیر پروانه ی خنک کنن��ده و روی محور 

موت��ور، یک آهنربای حلقوی را مش��اهده می کنید که همراه با 

آرمیچر می چرخد و سنسور مغناطیسی مقابل آن، پالسهایی را به 

طرف برد ارسال می کند که باعث تغییر دور موتور می گردد.

در شکل 84-5 میکروسوییچ محافظ، بالشتک های موتور و 

جا زغالی به خوبی دیده می شوند.

شکل 5-81

شکل 5-83

شکل 5-82

شکل 5-84
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ش��کل 85 -5شیار مخصوص روی دستگاه اصلی غذاساز را 

نش��ان می دهد. در زیر این ش��یار یک میکروس��وییچ قرار دارد 

و زای��ده های زیر کاس��ه ی فرآوری م��واد غذایی یا کوپلینگ 

آبمیوه گیری، باعث می ش��وند که میکروس��وییچ عمل کرده و 

مدار الکتریکی را آماده ی استارت نماید.

مطابق ش��کل 86-5 به وس��یله ی یک پیچ گوش��تی دوسو 

می ت��وان عملکرد زایده ی زیر کاس��ه ی فرآوری مواد غذایی 

را آزمای��ش کرد. در این حالت با فش��ار پیچ گوش��تی صدای 

میکروسوییچ شنیده می شود.

مطابق ش��کل 87 -5با یک پیچ گوش��تی چهارسو پیچ های 

نگهدارنده ی میکروس��وییچ را باز کنید تا میکروس��وییچ آزاد 

شود.

طبق ش��کل 88-5 پس از آزاد ش��دن پیچ های نگهدارنده، 

میکروسوییچ را به طرف باال بکشید تا از جای خود خارج شود. 

 LED در این حالت ولوم انتخاب سرعت دستگاه و المپ های

به خوبی دیده می شوند. 

شکل 5-85

شکل 5-87

شکل 5-86

شکل 5-88
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طب��ق ش��کل 89 -5با ب��از ش��دن پی��چ ه��ای نگهدارنده، 

میکروسوییچ و قاب آنرا از جای خود خارج کنید.

مطابق ش��کل 90-5 میکروسوییچ را از قاب پالستیکی جدا 

کنید. در این حالت برای اطمینان از سالمت میکروسوییچ فیش 

های آن را از ترمینال مربوطه جدا کرده و س��پس آن را به وسیله 

ی یک اهم متر یا تست المپ آزمایش کنید.

مطابق ش��کل 91 -5با یک پیچ گوشتی چهارسوی مناسب 

پی��چ های محک��م کننده ی موت��ور و گیربکس به بدن��ه را باز 

کنید.

طبق شکل 92-5 با باز شدن سه عدد پیچ نگهدارنده، موتور 

را به طرف باال بکشید تا از جای خود خارج شود.

شکل 5-89

شکل 5-91

شکل 5-90

شکل 5-92
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در شکل 93-5  با خارج ش��دن موتور و گیربکس، قسمت 

های مختلف دستگاه بخوبی قابل مشاهده می باشند.

در ش��کل 94 -5موتور اونیورس��ال و گیربک��س از کنار به 

خوبی دیده می شوند. 

شکل 95 -5قسمت روی گیربکس و سه عدد الستیک لرزه 

گیر آن را نشان می دهد.

در ش��کل 96-5 با خارج ش��دن موتور و گیربکس از جای 

خود، س��ه عدد پای��ه ی نگهدارن��ده ی موت��ور و گیربکس به 

خوبی دیده می ش��وند که داخل الس��تیک های لرزه گیر قرار 

می گیرند.

شکل 5-93

شکل 5-95

شکل 5-94

شکل 5-96
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مطابق ش��کل 97-5 با یک پیچ گوش��تی چهارسو پیچ های 

نگهدارنده ی برد الکترونیکی به بدنه را باز کنید.

طبق شکل 98-5 پس از باز شدن پیچ های نگهدارنده و جدا 

شدن برد از بدنه، سر سیم های سنسور مغناطیسی تاکو ژنراتور را 

با کمی فشار به طرف بیرون از ترمینال برد جدا کنید.

شکل 99-5 جدا شدن ترمینال سیم های تاکو ژنراتور  از برد 

را نشان می دهد.

ش��کل 100-5 برد الکترونیکی دستگاه غذاساز را بصورت 

کامل نش��ان می دهد که در آن کلیدها، المپ ها، پتانس��یومتر و 

سایر اجزای برد به خوبی دیده می شوند.

شکل 5-97

شکل 5-99

شکل 5-98

شکل 5-100
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در شــکل 101-5 برق ورودی به برد و فیوز شیشه ای جهت 

محافظت از برد نشان داده شده است.

شکل 102-5 پالک مشــخصات فنی یک دستگاه غذاساز 

را نشان می دهد.

توان مصرفی: 1000 وات    ولتاژ ورودی: 240-220 ولت

شکل 102-5شکل 5-101

غذاساز 

دستگاه غذاســاز ابزاری برای تهیه انواع خمیر پیتزا، کیک، 

شــیرینی، خردکردن ســبزی، ریز کردن و رنده کردن گوشت، 

ســیب زمینی، پیاز، انواع میوه ها و حتی خشــک کردن ســبزی 

می باشد. کارآیی متنوع، طراحی گوناگون و موتور قدرتمند با 

قدرت چرخش باال از ویژگیهای این دستگاه می باشد. 

دســتگاه غذاساز دارای ســه ظرف شــفاف در اندازه های 

مختلف می باشــد که هر یک دارای کاربرد خاصی می باشند. 

اولین ظرف شــفاف بزرگ بوده و برای تهیه انواع سوپ و ....... 

مناسب اســت. دومین ظرف شفاف مانند سیستم شوتینگ عمل 

می کند و دارای مخزنی برای خروج آسان و سریع مقادیر زیاد 

سبزی و میوه می باشد و نیازی به باز کردن درب اصلی نمی باشد. 

سومین ظرف شفاف کوچک بوده و دارای تیغه ی S مانند جهت 

همزدن غذا می باشــد که هنــگام اضافه کردن مواد کوچکی از 

قبیل ســیر و ادویه جات بــه مواد غذایی بکار مــی رود. تمامی 

قطعات این دســتگاه قابل شستشو با ماشین ظرفشویی می باشند.

حفاظت و ایمنی عمومی تمام وسایل الکتریکی: 

 تعمیرات وسایل الکتریکی را به افراد ماهر و متخصص بسپارید.

 باید از نصب کلید، پریز و وسایل برقی در حمام خودداری کرد.

استفاده از وســایل برقی فاقد دو شــاخه، بسیار خطرناک و 

حادثه ساز است.

نباید از یک پریز برای روشــن کردن همزمان چند وسیله ی 

برقی استفاده کرد.

از اســتاندارد بودن تجهیــزات الکتریکــی در هنگام خرید 

مطمئن شوید.

 هنگام شستشوی آشپزخانه، باید وسایل برقی را از برق جدا کرد.

از قرار دادن اشیای سنگین و برنده بر روی سیم ها خودداری کنید.
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 آزمون پایانی  واحد کار 5

1- چهار مورد از کارهایی که به وسیله ی دستگاه غذاساز می توان انجام داد را نام ببرید؟

2- برای تمیز کردن مواد غذایی که در حین کار به تیغه یا کاسه ی غذاساز می چسبند چه کارهایی باید انجام داد؟

3- پس از اتمام کار غذاساز، چه اقداماتی باید انجام داد تا ایمنی کار رعایت شود؟

4- چه کارهایی را برای استفاده از قسمت پرس مرکبات باید انجام داد؟

5- علت جرقه زدن زیر زغال ها چیست؟ سه مورد را نام ببرید.

6- موتور الکتریکی غذاساز از چه نوع موتوری می باشد؟

7- موتور غذاساز کار می کند ولی ابزار گردنده روی دستگاه حرکتی ندارند. علت چیست؟

8- پس از آماده سازی همزن و شروع کار دستگاه، از زیر پارچ آن آب می ریزد. علت چیست؟

کار عملی 2: یک دستگاه غذاساز را زیر نظر مربی کارگاه باز کنید و زغال های آن را بررسی کرده و در صورت نیاز آن ها 

را تعویض نمایید.

کار عملی 1: قسمت های آماده سازی یک نمونه دستگاه غذاساز را زیر نظر مربی کارگاه با رعایت اصول حفاظتی و ایمنی 

تمرین کنید.

بالفاصله پس از اســتفاده کردن از ســیم های ســیار، آنها را 

جمع کنید.

وسایل الکتریکی را پس از استفاده از برق جدا کرده و دور 

از دسترس کودکان قرار دهید.

برای پوشاندن پریزهایی که نزدیک سطح زمین قرار دارند، 

حتماً از درپوش استفاده کنید.

از وارد کردن جسم فلزی به داخل وسایل برقی مانند توستر، 

اجاق برقی و پریز برق خودداری کنید.

همه سیم های وسایل الکتریکی را باید هر چند وقت یک بار 

کنتــرل کرد تا در صورت وجود نقص یا قطع شــدگی، به موقع 

تعمیر شوند.

برای جلوگیــری از خطر برق گرفتگی در آشــپزخانه، باید 

بدنه فلزی تمام وســایل الکتریکی مانند یخچال، فریزر و ماشین 

 لباسشویی را با نظر متخصص مربوطه به زمین حفاظتی متصل کرد.

کودکان بسیار کنجکاو هستند و وسایل برقی برای آنها بسیار 

جالب است. این وسایل را از دسترس آنها دور نگهدارید.

برای تمیز کردن وســایل الکتریکی مانند چای ساز، پلوپز و 

... ابتدا وســیله مورد نظر را از پریز جدا کرده و از خشک بودن 

کامل آن مطمئن شوید.

در صورت آتش ســوزی وســایل الکتریکــی، نباید از آب 

اســتفاده کرد و قبل از شــروع اطفای حریق، باید جریان برق را 

قطع کرد.
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دستگاه روشن نمی شود 

پریز برق ندارد 
سیم رابط معیوب است 

میکروسوییچ حفاظتی عمل نکرده است 
زغال موتور کوتاه شده است 

شئ خارجی بین زغال و کلکتور قرار گرفته است 
موتور سوخته و مدار آن قطع است 

زیر زغال ها جرقه می زند

زغال کوتاه شده و فشار فنرها کم است 
بلبرینگ یا بوش موتور لقی دارد 

شفت آرمیچر الغر شده است 
فنر پشت زغال سوخته و خاصیت خود را از دست داده است 

سیمها در موقع مونتاژ جابه جا شده اند 

زیر زغال ها جرقه ی
 شدید ایجاد شده است

آرمیچر سوخته است 
بالشتک سوخته است 

تیغه های کلکتور کنده شده است 

موتور صدای هوم می دهد 
دستگاه دارای گیر مکانیکی شده و باید بوش و بلبرینگ ها بازدید شوند 

غلظت مواد هنگام فرآوری زیاد است و باید آن را تنظیم کرد 
مواد غذایی سفت را قبل از فرآوری به قطعات کوچک برش دهید 

مواد درست آسیاب نمی شوند
ابزار مورد استفاده کند شده اند 

سرعت دستگاه درست انتخاب نشده است 
ابزار به درستی در جای خود سوار نشده اند

مواد از ظرف غذاساز بیرون می ریزد
در کاسه ی غذاساز ترک دارد 

الستیک آب بندی معیوب شده است 
مواد بیش از حد مجاز داخل ظرف ریخته شده است

جدول عیب یابی دستگاه غذاساز


