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قســمت پنجم ـ طريقه ى آزمايش سالمت سنجى 
المنت هاى مادون قرمز

طبق شــكل 66-3 براى پيدا كردن محل قطع شدگى مدار، 
مى تــوان مقاومت دو ســر المنت را به وســيله ى يــك اهم متر 
/ نشــان داده شده است. پس  24 3 اندازه گيرى كرد كه عدد 

اين مقاومت سالم است.
در شكل 67-3 براى امتحان المنت دوم، سيم هاى رابط اهم 
متر را دو سر المنت قرار داده و مقاومت آن را اندازه گيرى كنيد 
k1000 مشــاهده مى شود و نشــانه قطع بودن المنت  كه عدد 
پايين اســت. براى تعويض المنت معيوب،حتمــاً از يك المنت 

استاندارد و مشابه مشخصات آن استفاده كنيد. 

قســمت ششــم ـ طريقه ى باز كردن مجموعه برد 
فيلتر 

مطابق شــكل 68-3  با يك پيچ گوشــتى چهارسو، پيچ برد 
فيلتر را باز كنيد. 

طبق شــكل 69-3 پس از باز شــدن پيچ، بــرد را به صورت 
كشــويى از طرف ديگر بدنه بيرون كشــيده تا آزاد شود. سپس 

آن را از جاى خود خارج كنيد. 

شكل 3-66

شكل 3-68

شكل 3-67

شكل 3-69
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در شــكل 70-3 فيوزهــاى حفاظتــى مربوط به دســتگاه را 
مشــاهده مى كنيــد كه در موقــع اضافه جريان عمــل مى كنند. 
همچنين فيلتر دســتگاه را نيــز مى بينيد كه بــراى جلوگيرى از 

نوسانات برق مورد استفاده قرار مى گيرد.
در شكل 71-3 فيوزها از پايه فيوز مربوطه خارج شده اند.در 
اين حالــت مى توان به راحتى فيوزها را با يك اهم متر آزمايش 
كرد و از ســالمت آن ها آگاه شــد. اگر فيوز معيوب بود پس از 
پيدا كردن علت عيب مدار و رفع عيب آن، بايد اقدام به تعويض 
فيوز كردكه توضيحات بيشتر در قسمت عيب يابى آمده است. 

قسمت هفتم ـ طريقه ى بيرون آوردن و رفع عيب 
فن خنك كننده ى مگنترون و ترانس ولتاژ باال 

طبق شــكل 72-3 پس از بيرون آوردن برد فيلتر، قاب روى 
فــن را از جاى خــود خارج كنيد تا دسترســى به قســمت هاى 

مختلف فن آسان شود.
در شــكل 73-3 با برداشــتن قاب روى فــن، مى توان فن را 
به خوبى مشــاهده كرد. اگر عيب جزئى و گير مكانيكى داشــته 
باشــد، مى توان آن را با روغــن كارى برطرف كرد ولى در غير 

اين صورت بايد فن را به طور كامل باز كرد. 

شكل 3-70

شكل 3-72

شكل 3-71

شكل 3-73
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مطابق شــكل 74-3 با يك پيچ گوشــتى مناســب پيچ هاى 
محكم كننده ى فن به بدنه را باز كنيد. در اين حالت فن و خازن 

ولتاژ باال از بغل دستگاه به خوبى ديده مى شوند. 
طبق شكل 75-3 در موقع باز شدن آخرين پيچ نگهدارنده ى 
فــن، آن را با دســت ديگر نگه داريد تا ســنگينى فن باعث رها 
شدن آن نگردد و باعث تاب برداشتن پروانه يا شفت شود كه در 
اين حالت دستگاه در حين كار دچار صدا و لرزش مى گردد. 

مانند شــكل 76-3 پس از باز شدن پيچ هاى نگه دارنده، فن 
دســتگاه را بيرون آوريد. در اين حالت بوبين، استاتور و پروانه 

خنك كننده قابل ديدن مى باشند. 
طبق شــكل 77-3 با بيرون آمدن فن از محل استقرار خود، 
فيش مربوط به ســر سيم هاى آن را با پيچ گوشتى كوچك آزاد 

كرده و آن را از ترمينال موتور جدا كنيد.

شكل 3-74

شكل 3-76

شكل 3-75

شكل 3-77
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در شكل 78-3 موتور فن كه از نوع القايى با قطب چاكدار 
مى باشد و با ولتاژ برق شهر 220V و توان 125w كار مى كند را 
مشاهده مى كنيد. همچنين محل قرار گرفتن بوش روتور و حلقه 
هاى اتصال كوتاه را به خوبى مى بينيد كه حلقه ى اتصال كوتاه 

براى راه اندازى موتور بكار مى رود. 
مطابق شــكل 79-3 با يك اهم متــر آزمايش اتصال بدنه را 
انجام داده و مقاومت بوبين ها را نيز اندازه گيرى كنيد تا از سالم 
بودن آن ها مطمئن شــويد. همچنين بوش هاى دو طرف روتور 
را روغن كارى كرده و آزمايش كنيد تا از ســالم بودن آن ها نيز 

اطمينان حاصل شود. 

قسمت نهم ـ نحوه ى باز كردن و آشنايى با المپ 
روشنايى 

مطابق شــكل 80-3 تعويــض المپ اين دســتگاه از باالى 
محفظه ى مايكروفر انجام مى شــود. براى بيرون آوردن آن بايد 

خارهاى دو طرف را آزاد كرده تا سر پيچ المپ آزاد شود. 
مانند شــكل 81-3 پس از آزاد شدن سرپيچ، يك طرف آن 
را با دســت يا دم باريك كمى به طرف باال كشيده و خار طرف 
ديگر را با يك پيچ گوشــتى دو سوى كوچك آزاد كنيد تا سر 

پيچ به طور كامل آزاد شود. 

شكل 3-78

شكل 3-80

شكل 3-79

شكل 3-81



80

مايكروفرتعمير لوازم خانگى گردنده جلد 5

طبق شــكل 82-3 پس از آزاد شــدن هر دو خار ســر پيچ، 
المپ را از جاى خود خارج كرده و ســر ســيم هاى آن را كه از 
نوع معمولى مى باشــد از ترمينال انتهاى سرپيچ جدا كنيد. براى 
مشخص كردن سالم بودن المپ مى توان از ظاهر آن، اهم متر و 

يا اتصال المپ به برق استفاده كرد. 
شــكل 83-3 يك المپ كامل را نشــان مى دهدكه شــامل 
حباب شيشــه اى، فيالمان، كالهك برنجى و سرپيچ نگهدارنده 

المپ بوده و با توان 25W و ولتاژ 250V كار مى كند. 

قســمت دهم ـ خارج كردن قــاب نگهدارنده ى 
المپ  (محفظه ى روشنايى)  

مطابق شــكل 84-3 با يك پيچ گوشــتى مناســب پيچ هاى 
محكم كننده ى اهرم فلزى را باز كنيد. 

مانند شكل 85-3 پس از باز شدن اهرم فلزى براى دسترسى 
به قاب روشنايى و خارج كردن قسمت هاى ديگر دستگاه، اهرم 

را از جاى خود خارج كنيد.

شكل 3-82

شكل 3-84

شكل 3-83

شكل 3-85
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مطابق شكل86-3 با برداشتن اهرم فلزى، محفظه ى روشنايى 
را از جاى خود خارج كنيد. 

در شــكل87-3 با خارج شدن محفظه ى روشنايى، خارهاى 
نگهدارنده ى ســرپيچ المپ و دريچــه ى ورود نور از محفظه ى 

روشنايى به داخل دستگاه مشاهده مى شوند. 

قسمت يازدهم ـ طريقه ى بيرون آوردن مگنترون 
مطابق شكل 88-3 در اين قسمت بايد دقت بيشترى را انجام 
داد تا كوچكترين ضربه يا فشــار بى مــوردى به مگنترون وارد 
نشود. ابتدا بايد سر سيم هاى برق ورودى به ترمينال مگنترون را 

با احتياط باز كنيد. 
مانند شــكل89-3 سر سيم ديگر مگنترون را نيز به آرامى از 

ترمينال جدا كنيد. 

شكل 3-86

شكل 3-88

شكل 3-87

شكل 3-89
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مانند شكل 90-3 پس از جدا شدن سر سيم هاى برق ورودى 
ترمينال مگنترون، پيچ هاى چهارسوى نگه دارنده ى مگنترون به 

محفظه هدايت امواج را باز كنيد تا مگنترون آزاد شود. 
مطابق شــكل91-3 پس از آزاد شــدن مگنتــرون، آن را به 
آرامى و با احتياط به طرف باال بلند كنيد تا نوك آنتن به محفظه 

هدايت امواج  برخورد نكرده و آسيب نبيند. 

طبق شــكل 92-3 پــس از جدا كردن مگنتــرون از محفظه 
هدايــت امواج ، آن را 90 درجه بچرخانيد. در اين حالت نوك 
آنتن، صفحه ى فلزى مخصوص دور آنتن و در پوش جلويى به 

خوبى ديده مى شوند. 
مانند شكل 93-3 مگنترون را 90 درجه به طرف باال حركت 
دهيد. در اين حالت آنتن، قســمت رادياتــور يا پره هاى خنك 
كننده، ترمينال برق ورودى و درپوش باال و پايين به خوبى ديده 

مى شوند. 

شكل 3-90

شكل 3-92

شكل 3-91

شكل 3-93
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درشــكل 94-3 مگنترون به اندازه 180 درجه چرخيده شده 
است كه در اين حالت آنتن و پره هاى رادياتور را مشاهده مى كنيد.

 براى اندازه گيرى مقاومت سر سيم هاى مگنترون، مى توانيد 
فيالمنت و اتصال كوتاه بين فيالمنت و بدنه را كنترل كنيد. براى 

اين كار مراحل زير را انجام دهيد:
1- سيم هاى مگنترون را از مدار جدا كنيد.

2- مقاومت بين دو ترمينال فيالمنت را اندازه گيرى كنيد.اين 
مقدار بايد يك اهم يا كمتر باشد.

3- مقاومت بين ترمينال هاى فيالمنت و بدنه مگنترون را نيز 
اندازه گيرى كنيد.اهم متر نبايد هيچ عددى را نشــان دهد (يعنى 

مدار باز). (شكل3-95) 
هيچ گاه مقدار ولتاژ فيالمنت را در زمانى كه دستگاه روشن 

است اندازه گيرى نكنيد.
نقشه ى انفجارى قطعات يك مگنترون

در شــكل 96-3 نقشــه انفجارى قطعات يــك مگنترون را 
مشاهده مى كنيد. 

شكل 95-3شكل 3-94

شكل 96-3 نقشه ى انفجارى قطعات يك مگنترون
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قسمت دوازدهمـ  طريقه ى بيرون آوردن ، بازديد 
و تعمير خازن و ترانس ولتاز باال 

مانند شــكل 97-3 با يك پيچ گوشــتى چهارسو، پيچ هاى 
نگهدارنده ى خازن و ترانس ولتاژ باال را باز كنيد. در اين حالت 
محفظــه هدايت امواج ، محل قرار گرفتن آنتن مگنترون، خازن 

و ترانس ولتاژ باال به خوبى ديده مى شوند.
مطابــق شــكل98-3 خــازن را بــه آرامــى از جــاى خود 
خــارج كنيــد. دقــت كنيد كــه خــازن ولتاژ بــاال تــا 30 ثانيه 
پــس از قطــع برق دســتگاه نيز شــارژ مى باشــد. با يك ســيم 
مقاومــت دار يــا يك پيــچ گوشــتى، ترمينال منفى خــازن را 
بــه بدنه دســتگاه اتصــال كوتــاه كنيد تا خــازن تخليه شــود. 

طبق شــكل99-3 ترانــس ولتاژ باال را از جــاى خود بيرون 
آوريد.توجه داشته باشيد هنگامى كه دستگاه در وضعيت پختن 
قرار مى گيرد، در ترمينال هاى دستگاه ولتاژ باال (HV ) وجود 
دارد و هيچ ضرورتى براى اندازه گيرى ولتاژ باال وجود ندارد. 

 مطابق شــكل 100-3 پس از خارج كردن ترانس ولتاژ باال 
از جايگاه خود، ســر سيم هاى مدار اوليه آن را به وسيله يك پيچ 

گوشتى كوچك باز كنيد تا ترانس آزاد شود. 

شكل 3-97

شكل 3-99

شكل 3-98

شكل 3-100
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در شــكل 101-3 مى تــوان ترانــسHV ، فيالمنت، خازن
M10 و ســر ســيم هاى اوليه و ثانويه ترانس  HV ، مقاومت 

را مشاهده كرد. 
طبق شــكل 102-3 بــا اهم متر، مقاومت دو ســر مدار اوليه 
را اندازه گيــرى كنيد. مى توان اين مقدار را با مقاومت دو ســر 
مدار اوليه يك ترانس ســالم با همين مشخصات مقايسه كرد و 
از سالمت آن اطمينان پيدا كرد. مقدار اندازه گيرى در دماى 20 

درجه سانتى گراد مى باشد. 

مطابق شــكل 103-3 در اين حالت دو ســر سيم هايى كه به 
فيالمنت مگنترون بايد وصل شود، اتصال كوتاه است. 

قسمت ســيزدهم ـ بيرون آوردن مجموعه ميكرو 
سوئيچ ها

ماننــد شــكل 104-3 بــا يك پيچ گوشــتى مناســب، پيچ 
نگهدارنده صفحه برد كنترل دســتگاه را باز كنيد تا دسترسى به 

مجموعه ميكروسوئيچ ها آسان شود. 

شكل 3-101

شكل 3-103

شكل 3-102

شكل 3-104
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طبق شــكل 105-3 با باز شــدن پيچ هاى نگهدارنده صفحه 
بــرد، در مايكروفر را باز كنيد تا بتوان قــاب روى بردكنترل را 

آزاد كرد. 
مطابق شكل 106-3  قاب بردكنترل را گرفته و با كمى فشار 

به طرف بيرون بكشيد تا خارهاى نگهدارنده آن آزاد شوند. 

مانند شــكل 107-3 پس از آزاد شــدن قــاب و برد كنترل، 
بوسيله پيچ گوشتى مناسب آخرين پيچ محكم كننده ى مجموعه 

ميكرو سوئيچ ها  را نيز باز كنيد. 
طبق شكل 108-3 مجموعه ميكروسوئيچها را از جاى خود 
خارج كنيد. در اين حالت سه ميكروسوئيچ محافظ در به خوبى 

ديده مى شوند. 

شكل 3-105

شكل 3-107

شكل 3-106

شكل 3-108



87

مايكروفر        تعمير لوازم خانگى گردنده جلد 5

در شــكل 109-3 قاب نگهدارنده ميكروسوئيچ ها و هرسه 
ميكروسوئيچ اصلى، ناظر و حس گر به خوبى ديده مى شوند. 

قســمت چهاردهم ـ نحــوه ى دسترســى به برد 
كنترل 

در شــكل 110-3 برد كنترل حدود 90 درجه به طرف چپ 
حركت داده شده تا قسمت داخلى آن به خوبى ديده شود. 

شكل 111-3 برد كنترل و قسمتهاى مختلف آن را به خوبى 
نشان مى دهد. 

مطابــق شــكل 112-3 پس از بــاز كردن پيچ هــاى محكم 
كننده ى برد به قاب نگهدارنده، برد را به آرامى و به اندازه 180 
درجــه برگردانيد. در اين حالت پشــت فيبر چاپى و قســمتهاى 

داخل قاب نگهدارنده قابل دسترسى براى تعميرات مى باشند.

شكل 3-109

شكل 3-111

شكل 3-110

شكل 3-112
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قسمت پانزدهمـ  طريقه باز كردن موتور الكتريكى 
گرداننده ى سينى گردان 

مطابــق شــكل 113-3 دســتگاه را بــه آرامى بطــرف پهلو 
برگردانــده و كــف آن را باز كنيــد. در اين حالــت موتور را 

مشاهده مى كنيد.
طبق شكل 114-3 دو عدد پيچ چهارسوى موتور را باز كنيد 

تا از كف دستگاه جدا شود. 

در شــكل 115-3 با باز شدن پيچ ها، موتور از كف دستگاه 
جدا مى شــود. موتــور را برگردانيد تا ســيم هاى متصل به آن و 
چرخ دنده ى پالســتيكى خارج از آن كــه كار انتقال قدرت از 

موتور به سينى گردان را انجام مى دهد مشاهده كنيد. 
شــكل 116-3 يك موتور القايى سنكرون را نشان مى دهد 
كه داراى يك بوبين اســتوانه اى بــوده و داخل آن يك روتور 
آهن رباى دائم وجود دارد. ســرعت موتور به وسيله چرخ دنده 
كم مى شــود و با ولتاژ برق شــهر 220 ولت و فركانس 50 هرتز 
/ مى باشد.  k14 83 كار مى كند و مقاومت دو سر بوبين آن 

شكل 3-113

شكل 3-115

شكل 3-114

شكل 3-116
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ساختمان اجزاى مايكرفر
در شكل 117-3 اجزاى كامل ساختمان مايكروفر را مشاهده 

مى كنيد.

اجزاى داخلى مايكروفر
در شــكل 118-3 اجــزاى داخلــى مايكروفــر را مشــاهده 

مى كنيد.

شكل 117-3 اجزاى ساختمان مايكروفر

شكل 118-3 ازاى داخلى مايكروفر
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مطابق شــكل 119-3 پس از باز شدن پيچ هاى نگهدارنده ى 
فــن، فن را از جاى خود بيرون آورده و مورد بازديد و آزمايش 
قرار دهيد و در صورت معيوب بودن، آن را از بدنه جدا كنيد. 

طبق شــكل 120-3 هر گاه مشخص شود كه فن سوخته و يا 
پوش هاى آن غيرقابل تعمير شده است، مى توانيد يك فن سالم 

با همان مشخصات فن معيوب را جايگزين آن كنيد. 
مانند شكل 121-3 پس از اتمام تعميرات، بايد آزمايش اتصال 
بدنه دستگاه را انجام داد. براى اين كار بايد يك سر اهرم متر را 
به بدنه يا كف دستگاه كه از جنس گالوانيزه است متصل كرد و

 ســر ديگر اهم متر را به يكى از ميله هاى دو شاخه سيم ورودى 
دستگاه وصل كرد.  

مطابق شــكل 122-3 آزمايش اتصال بدنه دســتگاه را ادامه 
دهيــد و مانند حالت قبل، يك ســر اهرم متر را بــه بدنه يا كف 
دســتگاه متصل كرده و ســر ديگر اهم متر را بــه ميله ديگر دو 
شــاخه سيم ورودى دســتگاه وصل كنيد. روش ديگر اين است 
كــه مى توان بــه كمك اهم متر، هر يك از بازوهاى دو شــاخه 
را بطور جداگانه با ســيم ســوم آن (سيم ارت) گرفته وآزمايش 

اتصال بدنه را انجام داد. 

شكل 3-119

شكل 3-121

شكل 3-120

شكل 3-122
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كار عملى3 ـ تعويض فن ســوخته و دسترسى به 
ترانس و خازن ولتاژ باال و موتور سنكرون

مطابق شــكل123-3 قبل از شروع كار، دو شاخه را از پريز 
بيرون آورده و ســر ســيم هاى خــازن و ترانس ولتــاژ باال را از 
ترمينالهاى متصل به مگنترون جدا كنيد. ســپس پيچ هاى محكم 

كننده ى كف دستگاه به بدنه را باز كنيد. 
در شكل124-3 پس از باز شدن پيچ ها، كف دستگاه حدود 
90 درجــه بطــرف جلو حركت داده شــده تــا روى زمين قرار 

گيرد. 

در شــكل 125-3 پس از قرار گرفتن كف دســتگاه در اين 
حالت، مى توان فن ســوخته، ترانس و خــازن ولتاژ باال و موتور 

مربوط به سينى گردان وسط دستگاه را مشاهده كرد. 
طبق شــكل 126-3 با يك پيچ گوشتى چهار سوى مناسب، 
پيچهاى نگهدارنده ى فن خنك كننده ى مگنترون را باز كرده و 

در صورت معيوب بودن فن، آن را تعويض كنيد. 

شكل 3-123

شكل 3-125

شكل 3-124

شكل 3-126
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قسمت پانزدهم ـ باز كردن در مايكروفر
مطابق شــكل127-3 يك پيچ گوشتى دو سوى كوچك را 
پشت قاب پالســتيكى نگهدارنده ى شــبكه ى مخصوص اهرم 

كنيد تا خارهاى آن آزاد شوند.
مانند شــكل 128-3 قــاب را از روى اهرم هــاى مربوط به 

ميكروسوئيچ ها خارج كنيد. 

مطابق شكل 129-3  پس از جدا شدن قاب از انتهاى لوال و 
اهرم ميكروسوئيچ ها، آن را به آرامى از انتهاى در جدا كرده و 

از جاى خود خارج كنيد. 
طبق شــكل 130-3 پس از جدا كــردن فنر از اهرم و بدنه ى 

در، اهرم را بطرف  باال حركت  دهيد تا جدا شود. 

شكل 3-127

شكل 3-129

شكل 3-106

شكل 3-130
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مطابق شــكل 131-3 اهرم ميكروسوئيچ هاى در را از جاى 
خود خــارج كنيد. در ايــن حالت فنر حركت دهنــده ى اهرم 

بطرف پائين ديده مى شود. 
در شكل 132-3 ساختمان اهرم ميكروسوئيچ ها و فنر آن به 

خوبى ديده مى شود.  

شــكل 133-3 نحوى قرارگرفتن اهرم در جايگاه مربوطه را 
نشــان مى دهد.همچنين مى توان چگونگــى اتصال فنر به اهرم و 
بدنه را مشاهده كرد.در اين حالت فنر در حال كشش مى باشد. 

مطابق شــكل134-3پيچ هاى چهار ســوى اطــراف قاب و 
صفحه ى مشبك مخصوص فلزى را با يك پيچ گوشتى مناسب 

باز كنيد. 

شكل 3-131

شكل 3-133

شكل 3-132

شكل 3-134
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در شكل 135-3 پس از باز شدن پيچ هاى قاب فلزى مشبك 
مخصوص، قاب ســفيد رنگ روى در جدا مى شود كه شيشه يا 

طلق مقاوم شفاف روى آن نصب مى گردد. 
مطابق شــكل 136-3 پس از جدا شدن قاب روى در ، اهرم 
هاى صفحه مشــبك فلزى را از شــيار روى بدنــه كه مانند لوال 

عمل مى كنند جدا كنيد تا شبكه از بدنه جدا شود. 

در شــكل 137-3 صفحه مشــبك فلزى را مشاهده مى كنيد 
كه بوســيله ماده ى مخصوص و شــفافى پوشــش داده شــده تا 
داخل دســتگاه قابل ديدن باشــد. همچنين امواج خارج شده از 
در دستگاه، در اثر برخورد به اين صفحه منعكس شده و دوباره 

وارد دستگاه مى شوند. 

شكل 3-137

شكل 136-3شكل 3-135
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اجزاء در و لوالى آن
در شــكل 138-3 قسمت داخل مايكروفر و اجزاى مختلف 

در را مشاهده مى كنيد.

اجزاى لوال و در مايكروفر

شكل 138-3 اجزاى در مايكروفر
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شــكل 139 اجــزاى مختلف در مايكروفر ظروف ســفالى، 
پالســتيكى،كاغذى و شيشه اى سازگار بوده و امواج را از خود 

عبور مى دهند.
ظــروف فلزى امــواج را از خــود عبور نمى دهنــد يا آن را 

انعكاس مى دهند. 
حفاظت و ايمنى:

1- قبل شروع عيب يابى، اتصال زمين را كنترل كنيد.
2- مراقب قسمتهايى از دستگاه كه با ولتاژ باال  كار مى كنند 

باشيد.

3- خازن ولتاژ باال را تخليه كنيد.
4- برق دســتگاه را قبل از شروع كار براى يافتن محل قطع 
شــدگى در ســوئيچ ها و ترانس قطع كنيد يا حداقل يك ســيم 
ورودى به دســتگاه را جدا كنيد. در غيراينصورت ممكن است 

خطا كرده و به خود يا  وسايل تست صدمه بزنيد.
5- هيچ قســمتى از برد الكترونيكى را با دســت لمس نكنيد 
زيرا برق موجود در بدن شما به آن صدمه مى رساند. هميشه قبل 
از تماس با برد الكترونيكى، بدن خود را به اجســام فلزى تماس 

دهيد تا برق موجود در آن تخليه شود.

شكل 3-139
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براى مطالعه ى بيش تر
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