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در اين كتاب اجزاى داخلى ماشين لباسشــويى اتوماتيك و ماشــين  خشك كن اتوماتيك 
به تفكيك بيان شــده و عملكرد و كاربرد آن ها نيز به   طور ســاده و قابل فهم، توضيح داده 

شده است.  
هم چنين به كمك شــكل ها و تصاوير گام به گام تهيه شده از مراحل باز شدن ماشين هاى 
لباسشويى و خشك كن اتوماتيك ،سعى شده كه يك روش منطقى براى عيب يابى و رفع 
عيب انواع مختلف دســتگاه هاى ذكر شده،آموزش داده شــود تا با باال بردن توانايى هاى 
فردى خود و كسب تجربه هاى مختلف در حين تعميرات  ،درك وشناخت بهترى از لوازم 

برقى خانگى و محدوديت آن ها پيدا كنيد.
هم چنين براى باال بردن درك فنى شما،نقشه ها و مدارهاى الكتريكى گوناگونى ارائه شده 
و در آن هــا توضيحات الزم و ضرورى از عملكرد قســمت ها و مراحل مختلف مدار داده 
شده و اســامى اجزاي مهم دستگاه هاى مذكور نيز به نقشــه ها و مدارها اضافه شده است.

الزم به ذكر اســت كه براى رفع عيب هر دســتگاه ،بايد آشــنايى كامل و جامع از اجزاي 
و قســمت هاى مختلف آن داشــته باشــيد و هم چنين با نقشــه خوانى و تحليل ســاده مدار 

الكتريكى،عملكرد قسمت ها و مراحل مختلف دستگاه را به خوبي بفهميد.  
 براى آشــنايى بيشتر شــما با اجزاي و قطعات خاص مورد استفاده در تعمير لوازم خانگى،  
جداولى نيز در اين كتاب آورده شده است .براى باال بردن اطالعات و ديد فنى خود،پيشنهاد  
مي شود كه ابتدا اين كتاب را با دقت مطالعه نماييد تا احاطه كاملى بر مفاهيم و موضوعات آن 
پيدا كنيد. پس از آن به عنوان يك مرجع سريع،قبل از تعمير و يا در حين كار استفاده نماييد.  
از آنجا كه اين ماشــين ها داراى تنوع زيادى هســتند،بحث و كار روى يك ماشين خاص 
غير ممكن است ولى اساس كار يك ماشين لباسشويى  خشك كن دار با ماشين  خشك كن، 
تفاوت چندانى ندارد، ماشــين هاى نشــان داده شــده در تصاوير گام به گام نمونه هايى از 
انواع رايج آن ها هســتند .جهت روشن ســاختن نواحى مورد اشكال و عيب هايى كه بايد 
مراقب آن ها بوده، هم از ماشين هاى قديمى وهم از انواع جديد آن ها استفاده شده است.  
قبل از شروع كار روى يك ماشين ،هميشه مطمئن شويد كه از منبع تغذيه الكتريكى جدا 

شده است .اين كار ايمنى شما ،ماشين و محيط آن  را تضمين مي كند.  
مولفان

پيشگفتار :
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عيب يابى و تعمير ماشين لباسشويى و خشك كن اتوماتيك
هدف كليهدف كلي  

شرح توانايى هاواحد كار
ساعت آموزشى

جمععملىنظرى

1
توانايى تشخيص عيب،بازكردن،تعمير،بستن و 

205070راه اندازى ماشين لباسشويى اتوماتيك

توانايى تشخيص عيب، بازكردن، رفع عيب، مونتاژ 2
81624و آزمايش خشك كن لباس

286694جمع
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هدف هاى رفتارى: هنرجو پس از پايان اين واحد كار،بايد بتواند: 
1- اجزاي ماشين لباسشويى شامل قسمت هاى مكانيكى و الكتريكى را نام ببرد. 

2- انواع ديگ و متعلقات آن را نام ببرد.
3- اجزاي آبكش را به طور كامل نام ببرد. 

4- انواع برينگ هاى ساده و كاربرد آن ها در ماشين لباسشويى را شرح دهد. 
5- طريقــه پيدا كــردن بلبرينگ مورد نظر از روى جدول و قطــر داخلى بلبرينگ ها را با 

توجه به جداول آن تعيين كند.
6- كاربرد كاسه نمد را در ماشين لباسشويى شرح دهد.

7- وظيفه اصلى پولى را در ماشين لباسشويى توضيح دهد.
8- انواع تســمه را از نظرشكل سطح مقطع و هم چنين اندازه عرض و ضخامت را نام ببرد. 
9- واحدهاى اندازه گيرى تسمه را بيان كند و نحوه تبديل اندازه آن از ميليمترى به اينچى 

را توضيح دهد.
10- كاربرد لرزه گير را در ماشين لباسشويى شرح داده و انواع آن را نام ببرد.

11- طرز كار المنت را در ماشين لباسشويى توضيح دهد.
12- انواع ميكروسوييچ در را نام برده و و نحوه اتصال آن در مدار را توضيح دهد. 

13- انواع خازن هاى مورد اســتفاده در ماشين لباسشــويى را نام برده و كاربرد هر كدام را 
توضيح دهد. 

14- انواع موتورهاى ماشين لباسشويى را نام برده و كاربرد هر يك را شرح دهد. 
15- اجزاي تاكوژنراتور را نام برده و نحوه عملكرد آن را توضيح دهد.

16- نحوه آزمايش موتورهاى اونيورسال را شرح دهد. 
17- اجزاي هيدروستات را نام برده و طرز كار آن را توضيح دهد. 

18- انواع پمپ تخليه آب را نام برده و نحوه عملكرد آن را بيان كند. 

بــا توجه به محدوديت زمانى موجود در اســتاندارد، كافى اســت كه هنرجو مباحث 
تئورى و عملى يك نمونه ماشين لباسشويى اتوماتيك را با توجه به امكانات و تجهيزات 
كارگاهى تجزيه و تحليل كند و ســپس با استفاده از روش عيب يابى مربوطه، زير نظر 

مربى كارگاه و با رعايت اصول ايمنى كامل، به عيب يابى و تعمير آن بپردازد.

واحد كار واحد كار 11  

توانايى تشخيص عيب،باز كردن،رفع عيب،مونتاژ و آزمايش ماشين لباسشويى اتوماتيك



10

19- اجزاي شيربرقى را نام برده و طرز كار آن را توضيح دهد. 
20- كاربرد محافظ الكتريكى موتور(اورلود) و نحوه اتصال آن در مدار را شرح دهد. 

21- انواع تايمر را نام برده و كاربرد آن را توضيح دهد.

22- كاربرد موتور تايمر را به طور خالصه توضيح دهد.
23- انواع ترموستات يا هيتراستات را نام برده و نحوه عملكرد آن را بيان كند.

24- انواع ماشين لباسشويى اتوماتيك را نام ببرد و كاربرد آن ها را به طور خالصه شرح دهد.

25- طرز كار سيســتم چرخ دنده هاى ماشين لباسشويى اتوماتيك در از باال را شرح دهد.
26- تفاوت بين لباسشويي هاى با انتقال نيروي مستقيم و غيرمستقيم را توضيح دهد.

27- ويژگي هاى ماشين لباسشويى اتوماتيك در از باال به همراه خشك كن را بيان كند.
28- طريقه اجراى برنامه ماشين را توضيح دهد و برنامه هاى مختلف آن را راه اندازى كند. 

29- مناسب ترين و اقتصادى ترين برنامه را با توجه به جدول مربوطه انتخاب كند.
30- انواع ماشين هاى لباسشويى اتوماتيك در از جلو، با خشك كن تركيبى را نام ببرد.

31- طرز كار ماشــين هاى لباسشويى اتوماتيك خشك كن دار با تهويه و خشك كن دار با 
كندانسور را شرح دهد.

32- شرايط نصب ماشين لباسشويى اتوماتيك را بيان كند.
33- برنامه شستشــو ماشين لباسشــويى تمام اتوماتيك را با توجه بــه جدول برنامه انتخاب 

كرده و آن را راه اندازى كند.
34- كاربردهاى برنامه2 (شستشوى سريع در30 دقيقه) را شرح دهد.

35- نكات مهم در موردكاهش مصرف انرژى ماشين لباسشويى را توضيح دهد.
36- اطالعات مربوط به نقشه مدارهاى الكتريكى ماشين هاى لباسشويى را استخراج كند.
37- مدارهاى تفكيكى انواع ماشين لباسشويى را از روى نقشه مدار اصلى دستگاه ترسيم كند.
38- قســمت هاى مختلف ماشين لباسشويى اتوماتيك را در نقشه انفجارى نامگذارى كند.
39- موتورهاى لباسشويى را با توجه به نقشه خارجى و ترمينال سر آن ها راه اندازى كند.

40- عيب هاى مكانيكى و الكتريكى ماشين لباسشويى را برطرف كند.
41- قطعات ماشين لباسشويى اتوماتيك معيوب را باز كرده و پس از تعمير،ببندد.

42- صحت عملكرد ماشين لباسشويى اتوماتيك را پس از انجام تعميرات،آزمايش كند.

 ساعت آموزش

جمع نظرى عملى

70 50 20
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1- دو نوع موتور الكتريكى كه در ماشين لباسشــويى سطلى نيمه اتوماتيك مورد استفاده 
قرار مي گيرد را نام ببريد.

2- طرز كار و كاربرد تايمر دو فيش را در ماشين لباسشويى سطلى توضيح دهيد.
3- طرز كار و كاربرد تايمر پنج فيش را در ماشين لباسشويى سطلى توضيح دهيد.

4- تخليه آب در ماشين لباسشويى سطلى با چه روش هايى صورت مي گيرد.
5- چه تدابيرى براى جلوگيرى از خطر برق گرفتگى هنگام كارماشــين هاى لباسشــويى 

انجام مي شود.
6- براى انتقال نيرو از موتور لباسشويى به پروانه شستشو، از چند روش استفاده مي شود.

7-  خازن مربوط به موتور شستشوى ماشين لباسشويى سطلى از چه نوعى مي باشد.
8-  طريقه اتصال خازن دايم كار به سيم پيچ اصلى و راه انداز را در ماشين لباسشويى سطلى 

رسم كنيد. 
9- مقاومت سيم پيچ هاي يك لباسشويى سطلى توسط اهم متر اندازه گيرى شده است و دو 

مقدار مختلف به دست آمده است. مقاومت بيشتر مربوط به كدام سيم پيچ مي باشد؟
10- كاربرد ترمومتر در بعضى از انواع ماشين هاى لباسشويى سطلى چيست؟

11- احتمال نشت آب از چه نقاطى درماشين هاى لباسشويى نيمه اتوماتيك وجود دارد؟
12- چرا بايد حتماً از سيم ارت در ماشين لباسشويى سطلى با بدنه فلزى كامل استفاده شود؟

13- به چه داليلى ممكن است آب داخل لباسشويى سطلى تخليه نشود؟
14- چرا بين دو شستشوى متوالى ماشين لباسشويى، بايد يك وقفه ايجاد كنيم؟

15- چرا هنگام شستشــوى ماشين هاى لباسشويى با موتور دوجهته ، يك وقفه توسط تايمر 
ايجاد مي شود؟

16- چرا در ماشين لباسشويى سطلى، از المنت كم اهم با وات باال استفاده مي شود؟
17- در ماشين لباسشويى دوقلو از چه نوع موتور الكتريكى استفاده مي شود؟

18- چرا در اكثرماشين هاى لباسشويى دوقلو از المنت استفاده نمي شود؟
19- براى تخليه آب ماشين هاى لباسشويى دوقلو ، از چه روش هايى استفاده مي شود؟

20- چرا نبايد از خمير آب بندى لوله بر روى واشــرهاى الستيكى ماشين لباسشويى سطلى 
استفاده كرد؟ 

21- دو عامل كه باعث مي شود ماشين لباسشويى دوقلو تغيير جهت گردش ندهد را بنويسيد؟

پيش آزمون                  پ پپپپپ       
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مقدمه:

ماشين لباسشويى اتوماتيك به ماشينى گفته مي شود كه بعد از قرار دادن لباس ها در 
داخــل آن و ريختن پودر و تنظيم برنامه و راه انــدازى، ديگر نيازى به حضور فرد 
نباشد. زيرا ماشين به طور خودكار لباس ها را مي شويد و خشك شده تحويل مي دهد.  
ماشــين هاى لباسشــويى اتوماتيك را مي توان از نظرشــكل ظاهــرى، به دو گروه 

تقسيم بندى كرد:
الف: ماشين هاى لباسشويى اتوماتيك در از جلو(با محور افقى)
ب :ماشين هاى لباسشويى اتوماتيك در از باال (با محورعمودى)

ماشين هاى لباسشــويى اتوماتيك را مي توان از نظر نوع عملكرد و ساختار داخلى، 
به دو گروه تقسيم بندى كرد:

الف :ماشين هاى لباسشويى اتوماتيك 
ب :ماشين هاى لباسشويى تمام اتوماتيك با  خشك كن ٪100 

  (داراى سيستم حرارتى يا سيستم با دور بسيار باال)
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اجزاي ماشين لباسشويى اتوماتيك
اجزاي ماشين لباسشويى شامل قسمت هاى مكانيكى و الكتريكى  مي باشد كه عبارتند از:

قسمت هاى مكانيكى:
2- ديگ  1- بدنه لباسشويى  

4- بلبرينگ 3- آبكش    
6- پولى بزرگ (فلكه) 5-كاسه نمد   

8- تسمه   7- پولى كوچك   
10- الستيك دور در  9- وزنه ها يا لنگرها  

12- در، دستگيره و ضامن در 11- انواع لرزه گير(كمك فنر و فنر ) 
14- شيلنگ ورودى  13- محفظه جاپودرى  

16- انواع فيلتر و آب بندى آن ها  15- شيلنگ تخليه   
18- خرطومى ديگ به زير جاپودرى 17- خرطومى ديگ به فيلتر 

19- لوالى در

قسمت هاى الكتريكى:  
20- كابل رابط و دو شاخه              21- المپ خبر               22- المنت (هيتر)
23- ميكروسوييچ در     24- انواع خازن ها  25- انواع موتور   

26- تاكوژنراتور    
 27- كنترل سرعت موتورهاى اونيورسال  

28- آزمايش موتورهاى اونيورسال  29- هيدروستات
30- پمپ تخليه

31- شير برقى     32- برد سرعت  
33- محافظ الكتريكى موتور (اورلود) 

34 - تايمر                            35- موتور تايمر              36- مجموعه كليد
37- ترموستات (هيتراستات)  

38-ترميستور(مقاومت وابسته به حرارت)
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شكل 1-1

شكل 1-2

شكل 1-3

شكل 1-4

ديگ پالستيكي مقاوم

قسمت هاى مكانيكى :

 بدنه لباسشويى :
طبق شــكل 1-1 جنس بدنه ماشين لباسشويى اتوماتيك، از نوعى ورق فلزى مقاوم  
مي باشــد. به منظــور افزايش مقاومت در برابر اكسيدشــدگى و نيــز جلوگيرى از 
بــرق گرفتگى، پس از شستشــوى ورق و اضافه نمودن مــواد ضد زنگ، دركوره 
مخصوصى تا دماى 180 درجه ســانتيگراد حرارت داده  مي شــود. سپس به  وسيله 
دســتگاه الكترواســتاتيك به طور يكنواخت رنگ آميزى مي گــردد. وظيفه بدنه، 
نگهدارى و محافظت از قسمت هاى الكتريكى ومكانيكى ماشين لباسشويى  مي باشد. 

ديگ : 
مطابق شكل هاى 2-3،1-1 و 4-1 جنس ديگ معموال از استيل، ورق گالوانيزه و يا 
ورق سياه لعاب كارى شده است تا در برابر زنگ زدگى مصون بماند. درماشين هاى 
جديد از پالســتيك مقاوم براى ســاختن ديگ اســتفاده مي شــود. وظيفه ديگ، 
نگهدارى آب مي باشد و هم چنين بعضى قطعات ماشين لباسشويى در بدنه آن تعبيه 

شده اند كه عبارتند از: 
ترموستات � 
هيتر � 
مجراى ورودى آب و مواد شوينده    � 
مجراى ترموستات � 
مجراى خروجى آب كثيف به طرف پمپ تخليه� 
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3- آبكش : 
طبق شكل  5-1 آبكش، استوانه اى است مشبك كه  لباس ها در داخل آن ريخته 
مي شوند و داراى حركت دورانى است. در داخل آبكش، برآمدگى هايى وجود 
دارد كه براى جلوگيرى از ســرخوردن لباس هــا در هنگام چرخيدن و هم چنين 
متالطم كردن آب  به كار مي روند و در نتيجه  لباس ها به طور كامل با آب و مواد 

شوينده تماس پيدا مي كنند. 
تذكر:  درشكل 6-1 نوع ديگرى از آبكش لباسشويى را كه براى ماشين هاى 
لباسشويى اتوماتيك در از باال، مورد استفاده قرار مي گيرد مشاهده  مي كنيد. 
جنس اين آبكش از پلى پروپيلن اســت و در آن هيچ گونه صدمه احتمالى به  

لباس ها وارد نمي شود.

آبكش لباسشويى هاى در از جلو، از دو قسمت تشكيل شده است: 
 الف- بدنه آبكش ب- شفت و سه نظام

1-3- بدنه آبكش: 
بدنه آبكش داراى ســوراخ هاى متعددى است كه آب از طريق اين سوراخ ها از 

ديگ وارد آبكش مي شود.

2-3- شفت و سه نظام: 
درشــكل 7-1 شفت و ســه نظام نشــان داده شده است. جنس شــفت از فوالد 
ضد زنگ  مي باشــد كه كاســه نمد، بلبرينگ ها و پولى بزرگ بر روى آن قرار  
مي گيرند. سه نظام نيز قطعه اى از جنس آلومينيوم تقويت شده مي باشد كه شفت 
در مركز آن پرس شــده و با سوراخ هايى كه در سربازوهاى خود دارد، به وسيله 

پرچ يا پيچ ومهره بلند به آبكش بسته مي شود. 

4- بلبرينگ ها : 
درشــكل 8-1 بلبرينگ و ديگ ديده مي شــوند .در ســه نظام ديگ ماشين هاى 
لباسشــويى اتوماتيك، معمــوال دو عدد بلبرينگ وجــود دارد. محورآبكش را 
معموال از درون بلبرينگ هاى ساچمه اى سه نظام ديگ عبور مى دهند تا چرخش 

آبكش به  راحتى انجام گيرد.
براى آشنايى بيشتر با بلبرينگ ها، بهتر است با انواع برينگ ها آشنا شويم.

سه نظام داراي پيچ و قابل 
جداشدن از ديگ

شكل 1-5

شكل 1-6

شكل 1-7

شكل1-8
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:( Bearing) 1-4  برينگ هاى ساده
امــروزه برينگ ها در انواع مختلف و در ابعاد بســيار وســيع در سراســر دنيا توليد  
مي شــوند.كلمه برينگ از Bearing گرفته شــده كه در فارسى، به ياتاقان ترجمه 

شده است. 
در اين كتاب بجاى ياتاقان، به تمام  برينگ هايى كه جزء غلتشــى آن ها به صورت 
غلتكــى (Roll)باشــند رولبرينگ و بــه برينگ هايى كه جزء غلتشــى آن ها داراى 

ساچمه (Ball)باشند بلبرينگ گفته مي شود.
درشــكل 9-1 چند نوع بلبرينگ ديده مي شــود. معموال كاربرد بلبرينگ ها بدليل 

داشتن اصطكاك كمتر، براى سرعت هاى باال و قدرت پايين مي باشد. 
طبــق جــدول 1-1 متداول ترين مشــخصات تكميلــى بلبرينگ هاى شــيار عميق، 

به صورت حروف در انتهاى اعداد شناسايى درج مي گردد. 
جدول 1-1 : مشخصات تكميلى بلبرينگ هاى شيار عميق

پسوندبيانگر
Zبلبرينگ در يك طرف وداراى واشر فلزى

2Zبلبرينگ در دو طرف و داراى واشر فلزى

RZبلبرينگ در يك طرف و داراى واشر فلزى تقويت شده

2RZبلبرينگ در دو طرف و داراى واشر فلزى تقويت شده

RS1بلبرينگ در يك طرف و داراى كاسه نمد تقويت شده

2RS1بلبرينگ در يك طرف و داراى كاسه نمد تقويت شده

C2لقى شعاعى داخلى كمتر از نرمال

C3لقى شعاعى داخلى بيشتر از نرمال

Yقفسه برنجى

شكل 1-9

حچجت

الفبپ

 6000-C3 الف)- بلبرينگ
  6201-2Z ب)- بلبرينگ
6202-2RS1 پ)- بلبرينگ

6202-2Z ت)- بلبرينگ
6203-RZ ج)- بلبرينگ
 6204-2Z چ)- بلبرينگ
 6205-2Z ح)- بلبرينگ

مثال: يك موتور لباسشويى داراى 2 عدد بلبرينگ با مشخصات زير است:
6204-2Z 2-6203 وZ

معنى حروف پسوند مذكور روى بلبرينگ را شرح دهيد و سپس قطر داخلى 
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طريقه پيدا كردن بلبرينگ مورد نظر از روى جدول:
معموال شــماره اى كه بر روى بلبرينگ هاى اســتاندارد جهت لوازم خانگى نوشته  
مي شــود، به صورت سه يا چهار رقمى مي باشــد كه در همه آن ها رقم سمت چپ 
عدد 6 اســت كه مشــخص كننده بلبرينگ هاى شيار عميق مي باشــد. با در دست 
داشتن قطر داخلى d و قطر بيرونى D از روى جدول هاى شماره 1 و 2 و 3 كه در 

ضميمه آورده شده اند به راحتي مي توان بلبرينگ مورد نظر را پيدا كرد.

انواع واشرهاى آب بندى لباسشويى :
براى آب بندى قســمت هايى از لباسشويى، از واشرهاى آب بندى كه معموال جنس 
آن ها از الستيك است استفاده  مي شود كه در شكل هاى 10-1 و 11-1 ديده  مي شوند. 

كاربرد اين واشرها معموالً در قسمت هاى زيرمي باشد:
الف: واشر آب بندى المنت (هيتر)

ب : واشر آب بندى ترموستات گازى (قابل تنظيم)
ج : واشر آب بندى ترموستات غيرقابل تنظيم

چ: واشر آب بندى پمپ آب
ح: واشر آب بندى فيلتر  

د : واشر آب بندى شيلنگ ورودى آب
شكل 1-10

واشر آب بندي  فيلتر  واشر آب بندي
  پمپ مغناطيسي 

تذكر: هرگاه در بلبرينگ هاى 6204 به باال،دو رقم آخر را در عدد 5 
ضرب كنيم، قطر داخلى آن بر حسب ميليمتر  به دست مى آيد.

تذكر: در بلبرينگ هاى چهار رقمى زير 6204،قاعده درســتى وجود 
ندارد اما مى توان از روى دو شــماره آخر آن ها، طبق مشــخصات زير 

قطر داخلى را به دست آورد. 
03 = 17 mm    02 = 15 mm    01 = 12 mm    00 = 10 mm

بلبرينگ ها را با توجه به جداول ضميمه شماره  1  و 2  و 3  تعيين كنيد؟
 2Z =20=5×04 در دو طرف داراى واشر فلزى mm :2 6204 : قطر داخلىZ بلبرينگ
  2Z =17  در دو طرف داراى واشر فلزى mm=03 :2 6203 : قطر داخلىZ بلبرينگ
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5-كاسه نمد : 
طبق شكل12-1 نوع و اندازه كاسه نمد در ماشين هاى مختلف متفاوت است كه 
براى خواندن آن ها بايد از ســمت چپ شــروع كنيم . واحد آن ها ميليمتر است.

خرابى كاســه نمد باعث نفوذ آب و رطوبــت به بلبرينگ هاى ديگ و پمپ آب 
شــده و به آن ها آسيب كلى مى رساند. به همين دليل هنگام تعمير اساسى ديگ، 

بهتر است كاسه نمد نيز تعويض شود. 

6- پولى بزرگ (فلكه): 
مطابق شــكل 13-1 وظيفه پولى بزرگ (فلكه) حركت دورانى آبكش اســت و 

داراى شكل هاى مختلفى مي باشد و روى محور آبكش بسته مي شود.

7- پولى كوچك : 
در شــكل هاى 14-1 و 15-1 پولــى كوچك ديده  مي شــوند كــه روى محور 
الكتروموتور قرار دارد و در واقع اختالف قطر دو پولى بزرگ و كوچك، سبب 
كم يا زياد شدن سرعت آبكش  مي گردد. به عبارت ديگر در صورت ثابت ماندن 

شكل 1-12

شكل 1-13

پولي بزرگ

خازن راه اندازى

الستيك آب بندى ترموستات گازى

مخزن گاز ترموستات

ترموستات غيرقابل تنظيمنگهدارنده سيمها

الستيك آب بندى ترموستات

هيتر

صفحه زير ميكروسوئيچ

ميكروسوئيچ

الستيك آب بندى هيتر

محل استقرار هيترها

شكل 11- 1 انواع الستيك آب بندى ديگ

مثال: مشخصات كاسه نمد 7-22-12 به صورت زير است:
12 = قطر داخلى              22= قطر خارجى                   7 = ضخامت
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پولى بزرگ، هرچقدر قطر پولى موتور بيشتر باشد، سرعت آبكش نيز بيشتر خواهد 
شد. هم چنين هماهنگى تنظيم دور انتقالى از موتور به آبكش، به وسيله تسمه و پولى 

موتور انجام مي گيرد.  

8- تسمه : 
درشكل 16-1 تسمه ديده مي شود كه وظيفه انتقال نيروى موتور را از پولى كوچك 
بــه پولى بزرگ به عهده دارد . براى جلوگيرى از تلفات نيرو وخرابى تســمه، بايد 
پولى كوچك و بزرگ در يك راستا باشند. آسيب ديدگى تسمه مي تواند صداى 
ماشــين را به هنگام كار افزايش دهد. شل بودن بيش از حد تسمه، انرژى موتور را 
تلف مي كند. اگر تسمه بيش از اندازه سفت بسته شود، به موتور آسيب مى رساند و 
احتمال شكســتن فلكه بزرگ نيز وجود دارد. هنگام تعويض تسمه،مشخصات فنى 
آن مانند طول و پهنا بايد مد نظر قرار گيرد. تسمه ها  به صورت ذوزنقه اى و شياردار 

وجود دارند.  

شكل 15-1شكل 1-14

شكل 1-16
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انواع تسمه از نظرشكل سطح مقطع:
الف)- تسمه با مقطع ذوزنقه  ب)- تسمه با مقطع ذوزنقه دندانه دار ج)- تسمه شياردار 
(A – B – D – E – 9/5 – M ) :انواع تسمه از نظر اندازه عرض و ضخامت

اندازه اين تســمه ها به ترتيب از راســت به چپ،كوچك  مي شــود. در ماشين هاى 
لباسشويى، از تسمه هاى كالس M – 9/5 – A استفاده مي شود.

واحدهاى اندازه گيرى تســمه: براى اندازه گيرى تسمه، از واحدهاى ميليمتر يا 
اينچ استفاده مي شود. 

نحوه تبديل اندازه تسمه از ميلى مترى به اينچى: براى تبديل اندازه تسمه 
از ميلى متر به اينچ، بايد عدد 75 را از اندازه تسمه ميلى مترى كم كنيد و سپس عدد 

حاصل را بر 25 تقسيم كنيد. 

            

جدول2-1: معادل  تسمه هاى اينچى با تسمه هاى ميلى مترى

تسمه ميلى مترىمعادل تسمه اينچى
47 inch9/5 – 1250 mm

48 inch9/5 – 1275 mm

49 inch9/5 – 1300 mm

50 inch9/5 – 1325 mm

51 inch9/5 – 1350 mm

52 inch9/5 – 1375 mm

53 inch9/5 – 1400 mm

تذكر: در تسمه هاى ميلى مترى، قطر خارجى و در تسمه هاى اينچى،قطر داخلى 
مالك اندازه گيرى است.

مثال : معادل تسمه ميلى مترى 1375 - 9/5 را بر حسب اينچ  به دست آوريد؟
  1375- 75 = 1300                                1300 ÷ 25 = 52 inch 

مثال : معادل تسمه ميلى مترى 1325 - 9/5 را بر حسب اينچ  به دست آوريد؟
  1325-75 =1250                                    1250 ÷ 25 = 50 inch 
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9- انواع وزنه ها يا لنگرها:
درشكل17-1 وزنه هاى مختلفى ديده مي شوند كه جهت تعادل لرزش هاى ديگ 
مخصوصاً در موقع حركت موتور با دور زياد جهت خشــك كردن لباس  به كار 
مي رونــد. جنــس وزنه ها مي تواند بتن ســنگين، چدن و يــا وزنه هايى با روكش 
پالســتيكى باشــد. اين وزنه ها مي توانند در باال، زير، جلو ويــا عقب ديگ قرار 

گيرند. وزنه هاى سيمانى داراى وزنى بين3/5  تا 18 كيلوگرم مي باشند.
     

10- الستيك دور در و دور شيشه و بست هاى آن: 
 شكل هاى 18-1 و 19-1 الســتيك دور در را نشان مي دهد كه بين دهانه ديگ 
و دهانه بدنه لباسشــويى بســته مي شود. با بستن در ماشــين، شيشه آن روى دهانه 
خارجى الســتيك قرار مي گيرد و ديگ آبندى شده و مانع بيرون ريختن آب به 
بيرون از ماشين مي گردد. الستيك دور در، هم چنين نقش لرزه گير ديگ به بدنه 
را دارد. در شــكل هاى 20-1 و 21-1 بســت كمربندى دور ديگ و پيچ محكم 

كننده آن نشان داده شده است.

      

شكل1-17

شكل1-18

شكل 1-19

الستيك دور در

شكل1-20

بست داخلي الستيك

پيچ محكم كننده بست كمربندى

الستيك دور ديگ

بست كمربندى دورديگ
بدنه استيل

مخزن استيل با آبكش

ناودانى فلزى زير پيچ محكم 
كننده دور ديگ

شكل 1-21
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11- انواع لرزه گير(كمك فنر) و  فنر :
بــه منظور نگهدارى ديــگ از فنر و براى ايجاد تعادل ديــگ، از انواع لرزه گير 

استفاده مي شود.
لرزه گيرها داراى انواع مختلفى مي باشند كه عبارتند از:

الف: لرزه گير فنرى
ب: لرزه گير روغنى

ج: لرزه گير اصطكاكى (هوايى)   
د: لرزه گير اصطكاكى (كفشكى)

      
معموال براى نگهدارى ديگ در داخل بدنه، از دو تا چهار فنر اســتفاده مي شود 

كه درشكل23-1 ديده  مي شوند.
 به منظور ايجاد تعادل ديگ در داخل بدنه،از دو لرزه گير  (كمك فنر) اســتفاده  
مي شود تا حركت آن  را در جهت هاى مختلف، محدود كنند و در قسمت پايين 
بدنه ماشــين، بين ديگ و شاسى قرار مي گيرند كه در شكل هاى 24-1 و 1-25 

ديده مي شوند.

در شــكل 26-1 ماشــين هايى كه براى نگهدارى ديگ از فنرقالب دار استفاده 
نمي شــود، از ســه لرزه گير فنرى و يــك لرزه گير اصطكاكى يــا يك لرزه گير 

روغنى استفاده مي شود.

شكل 1-22

شكل 1-23

شكل 1-24

شكل 1-25

لرزه گير فنريلرزه گير روغني

لرزه گير اصطكاكي

لرزه گير اصطكاكى

ب- كفشكى

الف- هوايى

شكل 1-26
لرزه گيرى فنرى

لرزه گيرى اصطكاكى



23

 انواع دستگيره و ضامن در :
در ماشين هاى لباسشويى از دستگيره هاى مختلفى استفاده مي شود كه عبارتند از: 

الف: دستگيره و ميكروسوئيچ معمولى بدون قفل
ب: دستگيره با قفل مكانيكى(قفل كودك) و ميكروسوئيچ معمولى بدون قفل 

ج: دستگيره بدون قفل مكانيكى و ميكروسوئيچ قفل شونده (قفل كودك)
د: باز شدن در ماشين توسط دكمه به همراه ميكروسوئيچ قفل شونده (قفل كودك)

در شكل هاى 27-1 و 28-1 و 29-1 برخى از انواع دستگيره و ضامن در ماشين هاى 
لباسشويى و در شــكل هاى 30-1 و 31-1 نيز نوعى ميكروسوئيچ ديده مي شوند.  

13- محفظه جاپودرى : 
مطابق شــكل 32-1 قســمت هاى مختلف جاپودرى در ماشــين هاى لباسشــويى 

اتوماتيك، به صورت هاى زيرمشخص شده است: 
اعداد: 3 و2 و1 

حروف: C و B و A (براى جاپودرى هاى سه قسمتى) 
l و ll  عاليم: * و

حروف: D و C و B و A (براى جاپودرى هاى چهار قسمتى)  
قسمت اول(سمت چپ): براى شستشو ى مقدماتى 

قسمت دوم(قسمت وسط): براى شستشوى اصلى 
قسمت سوم(سمت راست): براى مواد نرم كننده 

قسمت چهارم(سمت راست): براى مواد رنگى وآهار 
 

شكل 1-29

اهرم قفل كننده در

دستگيره با قفل مكانيكي و ميكروسوئيچ معمولي 
بدون قفل

شكل 1-31
نماي ديگري از ميكروسوئيچ

شكل 1-30

شكل 1-27

ميكروسوئيچ و قاب آن

دستگيره در

شكل 1-28

دستگيره بدون قفل مكانيكي و 
ميكروسوئيچ قفل شونده

قاب ميكروسوئيچضامن دردستگيره در

شكل 1-32

جاپودري با 4 محفظه
جاپودري با 3 محفظه

شكل 1-33

محفظه جاپودري

تذكر: مقدار پودر قســمت شستشــوى مقدماتى، بايد نصف پودرى 
باشد كه در قسمت شستشوى اصلى ريخته مي شود. 
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14- شيلنگ ورودى آب :
در  شــكل هاى 34-1 و 35-1 شــيلنگ ورودى به ماشــين نشان داده شده است.  
به وســيله اين شيلنگ آب شهر به شــير الكتريكى مى رسد. در دو طرف شيلنگ 
ورودى، از سر شيلنگ و واشر مخصوص استفاده مي شود. بعضى از لباسشويي ها 
داراى دو شيلنگ ورودى آب گرم (قرمز رنگ) و آب سرد (آبى رنگ) هستند 

و بعضى ديگر فقط داراى يك شيلنگ ورودى آب سرد مي باشند.

15- شيلنگ تخليه : 
مطابق شــكل 36-1 به كمك اين شيلنگ،آب داخل ديگ توسط پمپ تخليه به 
فاضالب ريخته مي شــود. ارتفاع شيلنگ خروجى نبايد از 60 سانتيمتر كمتر و از 

90 سانتيمتر بيشتر باشد. 
      

16- انواع فيلترها و آب بندى آن ها:
طبق شــكل هاى 37-1 و 38-1 فيلتر ماشين لباسشــويى از نوع مكانيكى اســت و 
محل تجمع كرك، پشــم و ذرات خار جى مانند ســوزن، سنجاق، دكمه و سكه  
مي باشــد. لوله هواى هيدروســتات، معموال به قسمتى از فيلتر يا بدنه ديگ وصل 

مي شود. بهتر است فيلتر را پس از چند بار شستشو، بيرون آورده و بشوييد. 
              

انواع فيلترها در لباسشويي هاى مختلف عبارتند از:
الف: در ماشــين هاى لباسشــويى در از جلو، فقط از يك فيلتــر در پمپ تخليه 
استفاده مي شود كه در ماشين هاى مختلف، داراى شكل هاى گوناگونى مي باشد. 

در ضمن بعضى از لباسشويي ها فاقد فيلتر هستند.
 ب: طبق شــكل 39-1 در نمونه ماشــين هاى لباسشــويى در از باال با پروانه بلند، 
داراى يك فيلتر پُرزگير سبدى شكل مي باشند كه روى پروانه بلند قرار مى گيرد 

و همراه با پروانه حركت مي كند. 
ج: ماشــين هاى لباسشويى در از باال با پروانه كوتاه،داراى يك تا سه فيلتر تورى 

كيسه اى شكل مي باشند و دركناره هاى ديگ قرار دارد.

شكل 1-34

شكل 1-35

H: ورودي آب گرمC: ورودي آب سرد

شكل 1-36

شكل 1-37

پمپ تخليه

فيلتر پمپ تخليه

شكل 1-38
فيلتر پمپ تخليهپمپ تخليه

شيلنگ هواي
 هيدروستات

مخزن هوا

پمپ تخليه

خرطومي ديگ 
به پمپ تخليه شيلنگ خروجي به پمپ

شكل 1-39

فيلتر پرزگير سبدي شكل 

پروانه ي بلند
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17- خرطومى ديگ به فيلتر :
شكل 40-1 خرطومى ديگ به فيلتر را نشان مي دهد كه آب كثيف را از ديگ به 
فيلتر پمپ منتقل مي كند و در قسمت زيرين مخزن قرار دارد. ساختار مخصوص 
خرطومى سبب مي شود كه لرزش ناشى از ديگ، باعث بريدگى خرطومى نشود 

.
18- خرطومى ديگ به زير جاپودرى:

شــكل 41-1 خرطومى ديگ به زير جاپودرى را نشان مي دهد كه براى هدايت 
مخلوط آب و پودر از جاپودرى به درون ديگ به كار مى رود.     

19- لوالى در: 
درشــكل 42-1 لوالى در ماشين لباسشويى ديده مي شــود كه براى اتصال در به 

بدنه به كار مى رود و داراى مدل هاى مختلفى مي باشد.
    

قسمت هاى الكتريكى : 
20- كابل رابط و دو شاخه:

 درشــكل 43-1 كابل رابط و دو شاخه لباسشــويى ديده مي شود. حداكثر توان 
ماشــين هاى لباسشويى 2/5 كيلووات بوده و در حدود 10 آمپر جريان مى كشند. 
در نتيجه كابل رابط با هادى افشان، بايد داراى سطح مقطع 2/5 ميليمتر مربع باشد 
و هم چنين بايد داراى ســيم ارت نيز باشد(كابل 3 سيم ) و به پريز ارت دار وصل 
شود. اگر منزل شما به سيم ارت مجهز نيست، مي توانيد يك رشته سيم افشان 2/5 
ميليمتر مربع را از بدنه فلزى لباسشــويى به لوله آب فلزى منزل متصل كنيد(البته 
بايد تمام لوله كشى منزل، فلزى باشد و هيچ قسمتى از آن، داراى لوله PVCا غير 
فلزى نباشــد). در صورت استفاده از لوله كشى PVC حتماّ بايد سيم اتصال بدنه 

دستگاه به چاه ارت وصل شود.

شكل 1-40

شكل 1-41

شكل 1-42

شكل 1-43
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21- المپ خبر : 
يك المپ 220 ولتى است و جهت اطالع مصرف كننده از ورود برق به ماشين 

استفاده مي شود. (شكل 1-44)

22- انواع المنت حرارتى (هيتر): 
در ماشين هاى لباسشويى معموالً از دو نوع المنت استفاده مي شود كه عبارتند از: 

ب: المنت سراميكى الف: المنت لوله  اى   
در شــكل هاى 45-1 و 46-1 چند نوع المنت لباسشويى ديده مي شود كه درون 
ديگ قــرار مي گيرند و با توان هاى مختلف ســاخته مي شــوند. براى آب بندى 
المنت از الســتيك آب بندى استفاده مي شود. توجه داشته باشيد كه هرگز نبايد 

در زمانى كه درون ديگ آبى وجود ندارد، المنت را به برق متصل كنيد. 
نوعى المنت از عايق سراميكى ساخته شده كه امالح آب به آن نمى چسبد و عمر 
آن تقريبا دو برابر المنت هاى قديمى اســت. اين المنت ها،هادى حرارت و عايق 

الكتريكى خوبى هستند. 

  23- انواع ميكرو سوييچ در : 
 در  ماشين هاى لباسشويى معموال از سه نوع ميكروسوئيچ استفاده  مي شود كه عبارتند از: 

(A مدل)الف: ميكروسوئيچ معمولى دو فيش بدون قفل
(B مدل)ب: ميكروسوئيچ سه فيش قفل شونده با قفل حرارتى

(C مدل)ج: ميكروسوئيچ دو فيش قفل شونده با قفل بادى
درشكل 47-1 انواع ميكروســوئيچ در ماشين لباسشويى كه شامل ميكروسوئيچ 

شكل 1-44

شكل 1-45

شكل 1-46
سنسور حرارتيالمنت

الستيك آب بندى هيتر المنت لوله اى
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دو فيش بدون قفل،ميكروســوئيچ سه فيش با قفل حرارتى و ميكروسوئيچ دو فيش 
با قفل بادى مي باشد نشان داده شده است.

 ميكروســوئيچ (كليد فشــارى حفاظتى)، پشت دستگيره در ماشــين بسته مي شود. 
هميشه بايد فاز ورودى مدار پس از كليد تايمر، از ميكروسوئيچ عبور كند و سپس 

به ساير اجزاي الكتريكى مدار متصل گردد.

  
 پــس از آن كه زبانــه قفل كامًال در محل خود قرار گرفت، به اهرم ميكروســوئيچ 
فشــار وارد نموده و آن را به حالت وصل درمي آورد. با بســته شدن ميكروسوئيچ، 
فاز ورودى به ساير قسمت ها نيز رسيده و مي توانند عمليات شستشو را انجام دهند. 
در ميكروســوئيچ هاى جديد، از قفل كن هاى حرارتى اســتفاده شده كه با استارت 

دستگاه، در قفل شده و 2 دقيقه پس از پايان كار ماشين باز مي شود. 
درشــكل 48-1 نقشه ميكروسوئيچ كه در قسمت پشت آن كشيده شده، نشان داده 

شده است.
      

شكل 1-47

A : ميكروسوئيچ دو فيش بدون قفل حرارتي
B : ميكروسوئيچ سه فيش با قفل حرارتي

B : ميكروسوئيچ دو فيش با قفل بادي (پشت و رو)

شكل 1-48

نقشه ميكروسوئيچ



28

24- آشنايى با انواع خازن ها
الف-خازن پارازيت گير: براى كاهش پارازيت هايى كه در اثر توليد � 

جرقه در موتورهاى اونيورســال ايجاد مي شــوند، بــه كار مي روند. چون 
پارازيت ها باعث ايجاد اختالل در سيستم هاى صوتى وتصويرى مي شوند. 

ب-خازن راه انــداز: با ايجــاد اختالف فاز بين ســيم پيــچ اصلى و � 
راه انداز،گشتاور راه اندازى را باال مي برند.

ج- خازن اصالح ضريب قدرت : در مدارهاى ســلفى، براى كاهش � 
خاصيت سلفى و باال بردن ضريب قدرت به كار مى رود و بيشترين كاربرد 

آن در المپ هاى فلورسنت وكولرهاى آبى مي باشد.
الف-خازن پارازيت گير: 

اين خازن براى جلوگيرى از ايجاد پارازيت ناشى از كاركرد  ماشين هاى لباسشويى 
با موتور اونيورســال، روى دستگاه هاى صوتى و تصويرى به كار برده مي شود.

 ايــن خازن هــا معموال با يــك مقاومت موازى شــده و در ابتــداى مدارهاى 
الكتريكى قرار مي گيرند. با قطع شدن مدار الكتريكى، انرژى ذخيره شده آن ها 
در مقاومــت موازى متصل به آن ها تخليه مي شــود و بــه همين دليل در هنگام 

تست آن ها،نيازى به تخليه نيست. 
در  شــكل هاى 51-1 و 52-1 و 53-1 و 54-1 و 55-1 و 56-1 چنــد نمونــه 

خازن پارازيت گير آورده شده است.

     

 

شكل 1-49 شكل 1-50

شكل 52-1شكل 1-53

شكل 1-51

شكل 1-54
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ب- خازن راه انداز: 
 شــكل هاى 55-1 و 56-1 دو نــوع خازن راه انداز لباسشــويى را نشــان مى دهند. 
درشــكل 56-1 نوعى خازن با ظرفيــت 16 ميكروفاراد ديده  مي شــود كه جهت 
راه اندازى موتورهاى القايى(در لباسشويي هاى مدل 500 دور) به كار برده مي شود. 
درماشين هاى لباسشويى از خازن راه انداز به عنوان راه انداز دورهاى كند و تند مورد 
استفاده قرار مي گيرند. بعضى از موتورها بگونه اى طراحى شده اند كه دورهاى تند 
و كنــد، جهت راه اندازى به خازنى با ظرفيت مســاوى، نيــاز دارند. ولى در بعضى 
ماشــين ها،ظرفيت خازن هاى راه انداز دورهاى كند و تند با يكديگر متفاوت است. 
در اكثر ماشين ها،خازن از نوع الكتروليتى است و در تغيير جهت گردش دور كند 

نقش بسزايى دارد. 

25- انواع موتورهاى لباسشويى اتوماتيك:
در  ماشين هاى لباسشويى معموالً از سه نوع موتور استفاده مي شود كه عبارتند از:

الف: موتورهاى القايى آسنكرون 
  DC ب: موتورهاى

ج: موتورهاى اونيورسال

الف- موتورهاى آسنكرون(القايى): درشكل  57-1 نوعى موتور القايى ديده  
مي شــود . اين موتور دو سرعته بوده و نياز به خازن راه انداز دارد و هم چنين داراى 
محافظ حرارتى(اورلود) مي باشد و در مدل هاى 500 دور مورد استفاده قرار مي گيرد. 
دور تند لباسشــويى شامل سيم پيچ اصلى و سيم پيچ فرعى با مقاومت هاى مختلف  
مي باشــد ولى دور كند،از دو سيم پيچ با مقاومت مســاوى تشكيل شده كه جهت 

چپگرد و راستگرد كردن ديگ  به كار مى رود. 

ب- موتور DC : درشــكل  58-1 نوعى موتور DC آورده شــده اســت. اين 
موتــور بدون زغال بــوده و داراى يك روتور با آهنرباى دائمى مي باشــد و بدون 
تســمه و پولى بــه كار مى رود. از اين موتور در ماشــين هاى در از جلو و در از باال 

استفاده مي شود.

ج- موتور اونيورســال: در شــكل  59-1 نوعى موتور اونيورسال آورده شده 
اســت. از اين موتور در مدل هاى الكترومكانيكى و الكترونيكى اســتفاده مي شود. 

شكل 1-57

شكل 1-56

شكل 1-55

خازن راه اندازي
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كنترل دور اين موتور توسط برد الكترونيكى و از روش كنترل ولتاژ، انجام مي شود. 
اين موتور داراى يك تاكوژنراتور براى تنظيم دور آن مي باشد كه در شكل 1-59 

با طرز كار آن، آشنا مى شويد.

 26- آشنايى با تاكوژنراتور و عملكرد آن دركنترل سرعت موتورها:
در انتهاى آرميچر موتورهاى اونيورســال و شفت بعضى از موتورهاى القايى،يك 
دستگاهى به نام تاكوژنراتور وجود دارد كه داراى يك آهنرباى استوانه اى مي باشد 
كه روى شــفت نصب شــده و به طور هماهنگ با موتــور مى چرخد. هم چنين اين 
دســتگاه داراى بوبينى با سيم پيچ مسى است كه در نزديكى آهنربا قرارمي گيرد و 

ممكن است داراى يك پوشش پالستيكى ضد آب نيز باشد. 
مطابق شــكل60-1 هرگاه آهنربايى در نزديكى يا داخل سيم پيچ بچرخد،جريانى 
متناسب با ســرعت چرخش آهنربا در سيم پيچ القاء مي شود. بنابراين هرچقدر كه 
موتور ســريعتر بچرخد،جريان بيشترى توليد مي شــود. اين جريان (ولتاژ) وارد برد 
الكترونيكى شده و به يكى از پايه هاى مقايسه گر آن متصل مي شود و جريان (ولتاژ) 

مبنا نيز به پايه ديگر مقايسه گر متصل مي شود. 
در صورتى كه جريان (ولتاژ) فرســتاده شده كمتر از جريان (ولتاژ) مبنا باشد،تعداد 
ارســال پالس توســط بُرد الكترونيكى، افزايش مى يابد و در نتيجه ســرعت موتور 
افزايش خواهد يافت و برعكس اگر جريان (ولتاژ) فرســتاده شــده بيشتر از جريان 
(ولتاژ) مبنا باشــد،تعداد ارسال پالس توســط برد الكترونيكى،كاهش مى يابد و در 

نتيجه سرعت موتور كاهش خواهد يافت. 

شكل 1-58 شكل 1-59

شكل 60-1 نمايش عملكرد 
تاكوژراتور

مخزن

  DC موتور
بدون زغال

موتور اونيورسال

تاكو ژنراتوركلكتورمحفظه زغال
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27- كنترل سرعت در موتورهاى القايى و اونيورسال از طريق بُرد                                                                                                                             

درشكل 61-1 نمونه اى از موتورهاى القايى جديد كه از طريق يك واحد 
الكترونيكى تغيير سرعت مي دهد نشان داده شده است. جعبه اتصال تاكوژنراتور 

در پشت موتور قرار دارد.
شــكل هاى 62-1 و 63-1 و 64-1  نمونه هايى از موتورهاى اونيورســال را نشــان 

مى  دهند كه تاكوژنراتور در انتهاى آن ها قرار دارد. 

شكل 1-61

شكل 1-64

شكل 63-1شكل 1-62

تاكو ژنراتورتاكو ژنراتور

الكترونيكى و تاكوژنراتور
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28- نحوه آزمايش موتورهاى اونيورسال
بــراى آزمايش اين نــوع موتورها،ابتدا مانند  شــكل هاى 65-1 و 66-1 و 67-1 و 
68-1 بــه ترتيــب با آزاد كردن خار مربــوط به ترمينــال روى موتور،فيش ها را از 
هم جدا كنيد. ترمينال روى موتور، داراى 7 فيش مي باشــد كه فيش سمت راست 
مربوط به ســيم اتصال بدنه و 2 فيش ديگر از ســمت راست، براى تاكوژنراتور و 2 

فيش بعدى براى زغال ها و 2 فيش آخر هم براى سيم پيچى استاتور مي باشد.  

 

   

طبق سربندى هاى شكل 69-1 وشكل 70-1  موتور را در دو جهت آزمايش كنيد 
و پس از اندازه گيرى جريان هاي مربوطه و مقايســه آن با جريان نامى روى پالك 

موتور،عيب دستگاه مشخص خواهد شد. 
در حالت چپگرد، جهت جريان در آرميچر عوض خواهد شد.

 

 

شكل 65-1شكل 1-66

شكل 1-67 شكل 1-68
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شكل 69-1 جهت چرخش آرميچر به 
صورت راستگرد

شكل 70-1 جهت چرخش آرميچر به 
صورت چپگرد


