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

حمام، آشپزخانه ونظاير آن ها مي توان استفاده كرد.
 

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

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

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

شكل 4-1
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شكل 4-2

شكل 4-3

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

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

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

1-3-4  اصول كار المپ هاي التهابي
ــته ي فلزي ( فيالمان)،  با عبور دادن جريان برق از رش
ــروع به  درجه ي حرارت آن را به حد كافي باال مي برند تا ش

تابش كند. جنس فيالمان از تنگستن1  است.

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

مي كنيد.

شكل 4-4

الف) گاز داخل حباب
ــيد شدن  درالمپ هاي معمولي براي جلوگيري از اكس

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

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

الكتريكي به انرژي تابشي تبديل مي شود.

شكل 4-5

3-3-4  اصول كار المپ هاي تخليه در گاز
جريان الكتريكي تحت شرايط مناسبي ازميان گازها يا 
ــرايط تبديل انرژي  انجام  ــا عبور مي كند. در اين ش بخاره
مي گيرد و انرژي الكتريكي به انرژي تابشي تبديل مي شود. 
طول موج تابش به نوع گاز يا بخار و فشار آن بستگي دارد.

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

سديم  هستند. 
المپ فلورسنت از نوع المپ هاي بخار جيوه بافشاركم 
ــنت از مواد  ــپ فلورس ــه ي الم ــرا داخل شيش ــت، زي اس

1- تنگستن :نوعي فلز است كه در ساخت فيالمان المپ از آن استفاده مي شود. 
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ــت. به همين دليل، برخورد  ــانس پوشيده شده اس فلورس
ــعه ي ماوراءبنفش به آن باعث توليد نورمرئي مي شود.  اش

(شكل 4-6)

شكل 6-4المپ فلورست لوله اي

 
ــاي 7-4، 8-4 ، 9-4 ،10-4 ، 11-4 و  ــكل ه در ش

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

شكل 7-4 المپ لوستر كم مصرف

شكل 8-4المپ حبابي كم مصرف 

شكل 9-4المپ ميني پيچي لوستر كم مصرف

شكل 10-4المپ پيچي 32وات كم مصرف

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

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

به كار مي روند. (شكل 4-13)

شكل 13-4 نور افكن با المپ بخار سديم

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

شكل 14-4 المپ تزييني فانتزي

شكل 15-4 المپ ويتريني جهت نصب در ويترين ها

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

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

شروع كار فيوز مدار را قطع كنيد.

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

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

مشاهده كنيد.

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

باز كنيد.

شكل 20- 4

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

شدن سيم فاز از ترمينال پريز را مالحظه مي كنيد.

شكل 21- 4

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

شكل 22- 4

فعاليت عملي

شكل 19- 4

شكل 17- 4

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

را بايد سمت چپ به پيچ قرار دهيد.

شكل 23- 4

مطابق شكل 24-4 ،پيچ رامحكم كنيد.

شكل 24- 4

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

شكل 25- 4 

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

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

شكل 4-26 

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

احتمالي جلوگيري شود.

شكل 27- 4

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

باعث نشود سرسيم ها از زير ترمينال جدا شوند.

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

كه لزوماً بست رفع كشش در آن ها وجود دارد.

شكل 4-29 

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

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

PE سيم ارت سبزو زرد

L1 سيم فاز قهوه اي يا قرمز

شكل 4-30 

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

عملي- واحدكار چهارم

شكل 4-31

1- المپ
2- سيم روپوش دار تك رشته

3- فازمتر
4- دم باريك

5- سيم چين
6- انبردست
7- اهم متر

8- دوشاخه معمولي
9- سرپيچ آويز

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

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

بست رفع كشش
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عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

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

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

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

سرپيچ كامل مي شود.

شكل 33- 4

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

شكل 34- 4

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

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

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

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

شكل 35- 4

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

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

قسمت مياني وارد كنيد.

شكل 36- 4

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

قطع شدن سرسيم ها خواهد شد.

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

شكل 38- 4

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

را به سر ديگر سيم ببنديد.

شكل 39- 4

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

مناسب، پيچ بغل دو شاخه را باز كنيد.

شكل 40- 4

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

(4-41

شكل 41- 4

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

قسمت مياني   –2
قسمت مياني و اجزاي آن:

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

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

خارج شود. 

شكل 4-37
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شكل 42- 4

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

دوشاخه خارج كنيد.

شكل 43- 4

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

شكل 44- 4

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

شكل 45- 4

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

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

شكل 46- 4

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

شكل 47- 4

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

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



57 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

انتخاب كنيد.

شكل 48- 4

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

مماس با ترمينال قرار گرفته باشد.

شكل 49- 4

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

مقابل رزوه ي روي قسمت مياني قرار گيرد.

شكل 50- 4

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

شكل 51- 4

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

پيچ ببنديد.

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

شكل 52- 4

شكل 4-53        



58

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

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

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

چكيده

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

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

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

نكات ايمني
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بخاري برقي
اجاق برقي
سماور برقي
اتوي برقي
پلوپز برقي

قهوه جوش برقي
سرخ كن برقي و غيره

پنكه دستي سيار برقي
پنكه سقفي برقي

جارو برقي
مخلوط كن برقي

آسياب و همزن برقي
چرخ گوشت برقي

آب ميوه گيري برقي و غيره

سشوار برقي
مايكروفربرقي يا اجاق مايكروويو

بخاري فن دار برقي
لباس شويي سطلي برقي
لباس شويي دوقلوي برقي

لباس شويي اتوماتيك برقي
ظرف شويي برقي وغيره

كولر آبي متحرك برقي
كولر آبي با مي برقي

كولر گازي برقي
كولر گازي يونيتي برقي

يخچال برقي
فريزر برقي

يخچال فريزر برقي وغيره

5- وسايل برقي گرمازا

6- وسايل برقي موتوردار

7- وسايل برقي گرمازاي موتوردار
(تركيبي)

6- وسايل برقي سرمازا

لوازم خانگي برقي
واحدهاي كار

5،6،7،8

تقسيم بندي لوازم خانگي برقي


