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وسايل برقي موتوردار
(چرخ گوشت، آبميوه گيري، مخلوط كن، همزن و آسياب  

مخلوط كن برقي، جاروبرقي، پنكه روميزي و سقفي)
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1-6 مقدمه:
مطابق شكل 1-6 ، تمام دستگاه هاي برقي موتوردار، 
يك  وسيله ي  به  اند،  گرفته  قرار  ششم  كار  واحد  در  كه 
الكتروموتور نيروي گردنده اي را به وجود مي آورند كه ازاين 
نيرو براي به حركت در آوردن تيغه، پروانه هاي خرد كننده 
، همزن، مخلوط كن يا مكنده استفاده مي شود و به اين 

ترتيب بعضي از نيازهاي ما تأمين مي گردد.
اين دستگاه ها در طرح ها و مدل هاي متنوع توليد و به 
بازارعرضه مي شوند و هر يك ازكميت و كيفيت  خاصي 
برخوردارند. در اين واحد كار با اصول كارنگه داري و ايمني 

آن ها آشنا مي شويم.

2–6 چرخ گوشت 
ازدستگاه چرخ گوشت برا ي خرد كردن گوشت جهت 

مصارف مختلف آشپزي در منازل استفاده مي شود.

شكل 6-1 

چرخ گوشت ها برحسب قدرت چرخ كنندگي، سرعت 
چرخ كنندگي، توان هدفي موتور، نوع منبع تغذيه و وزن 

دستگاه تقسيم بندي مي شوند.

1–2–6  نكات ايمني چرخ گوشت 
شويدكه  مطمئن  گوشت  ازچرخ  استفاده  از  قبل   -1
ولتاژ و فركانس شبكه شهري با ولتاژ و فركانس صفحه ي 

مشخصات فني انطباق داشته باشد.
2– وقتي مي خواهيد چرخ گوشت را باز و بسته كنيد 

دو شاخه را از پريزبرق جدا كنيد.
3– هرگز گوشت را با دست به داخل چرخ گوشت فشار 

ندهيد بلكه از اهرم مخصوص اين كار استفاده كنيد.
4- هرگزبدنه ي چرخ گوشت رادرآب فرونبريد.

5- راه اندازي چرخ گوشت به صورت خالي باعث مي شود 
تيغه، پنجره و ساير  قسمت هاي آن آسيب ببيند.

6- دستگاه را در مكان صاف و هموار قرار دهيد تا هوا به 
سهولت ازروزنه ي زير دستگاه موتور را خنك كند.

7- چرخ گوشت را از دسترس كودكان دور نگه داريد.
8- تيغه و پنجره ي چرخ گوشت را، كه بايد با سنگ 

مغناطيسي تيز شود، با سنگ معمولي تيز نكنيد.

3–6 آب ميوه گيري 
يكي ديگر از دستگاه هايي كه در مصارف خانگي كاربرد 
فراوان دارد آب ميوه گيري است اين دستگاه در طرح ها و 

مدل هاي مختلف به بازار عرضه مي گردد. (شكل 6-2)

شكل 2- 6
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1-3-6  طرزكار
براثر  مواد  تيغه،  وسيله ي  به  مواد  شدن  خرد  از  پس 
نيروي گريز از مركز به اطراف حركت مي كند و آب آن 
گرفته مي شود وتفاله ها در سبد آلومينيومي  باقي مي ماند. 
درنوع ديگر آن، پس ازآب گيري، تفاله هابه طرف مخزن 

جمع آوري تفاله پرتاب مي شوند. 

2–3–6  نكات ايمني آب ميوه گيري 
1- قبل از وصل كردن دو شاخه به پريز مطمئن شويد 

كه كليد دستگاه قطع است.
2– محفظه ي موتور را هرگز داخل آب نكنيد.

3– قبل از استفاده از آب ميوه گيري ، دو شاخه و سيم 
رابط آن را بررسي كنيد.

4– آب ميوه گيري را روي مكان صاف قرار دهيد.
5– قبل از توقف كامل تيغه، در دستگاه را باز نكنيد.

6– هرگز موقع كار دستگاه ، انگشت ، قاشق و نظاير 
آن ها را داخل محفظه ي آب ميوه گيري نكنيد.

7- هنگام گير كردن دستگاه در حين كار، خيلي سريع 
دستگاه را خاموش و دوشاخه ي آنرا از پريز برق جدا كنيد. 

سپس به رفع عيب آن بپردازيد.
8- آب ميوه گيري را ازدسترس كودكان دورنگه داريد. 

4–6 همزن 
يكي ديگر از وسايل كاربردي خانگي همزن هاي برقي 
است. اين دستگاه براي به هم زدن شديد،مخلوط كردن 
مواد ، تهيه ي خميرو..... به كار مي رود و غلظت مواد را نيز 

يك نواخت مي كند 

1–4–6  انواع همزن 
تقسيم  دسته  دو  به  كلي  طور  به  برقي  همزن هاي 

مي شوند:
1– همزن  برقي روميزي شكل(6-3) 

شكل 3- 6

همزن برقي دستي (شكل 6-4)  –2

شكل 4- 6

2-4-6 نكات ايمني همزن برقي
1- هنگام كار همزن، قاشق، كف گير، دست و.... را به 

پره ها نزديك نكنيد.
2- از همزن براي مدت طوالني استفاده نكنيد.
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3- هرگز قسمت برقي همزن را درآب فرو نكنيد.
4- هرگز بدنه ي اصلي همزن را با بنزين و تينر تميز 

نكنيد.
5- از همزن براي مواردي غير ازآن چه دردستور كار 

آمده است، استفاده نكنيد.
6- همزن برقي رااز دسترس كودكان دورنگه داريد.

5–6  آسياب و مخلوط كن برقي 
همه ي آسياب ها داراي يك موتور و يك پره هستند. در 
اثر كاركردن موتور و چرخش پره مواد داخل آسياب خرد 
مي شود. اين دستگاه براي خرد يا آسياب كردن برنج، قند، 

زعفران، ادويه و...به كار مي رود. (شكل 6-5)

شكل 5- 6

دستگاه به صورت مخلوط كن  بخواهيم از اين  هرگاه 
قرار  دستگاه  روي  آن را  مخصوص  پارچ  كنيم،  استفاده 
مي دهيم. دراين حالت مي توانيم با آن مايعات را مخلوط 

نماييم.
دارد. يكي به صورت  در آسياب ها دونوع كليد وجود 
شستي عمل مي كند. ونوع ديگر، يك ميكروسويچ است كه 
در بدنه ي دستگاه طوري قرار گرفته كه با اهرم در آسياب 
عمل مي كند و دستگاه را راه اندازي مي نمايد. كنترل كليه ي 

آسياب ها لحظه اي هستند.

مخلوط كن  و  آسياب  ايمني  نكات    6–5–1
برقي 

1- هيچ وقت قطعات آسياب و مخلوط كن برقي را 
باآب جوش پاك يا تميز نكنيد.

هرگز دستگاه اصلي را، كه موتور در آن تعبيه   –2
شده است، داخل آب نكنيد.

3– دستگاه را نزديك شعله آتش ، اجاق گاز و وسايلي 
كه باگرما در ارتباط اند و نيز زير اشعه ي مستقيم آفتاب 

نگذاريد.
4– هرگز به مدت طوالني از دستگاه استفاده نكنيد 
استراحت  ثانيه  سه  و  كار  ثانيه  سه  بايد  دستگاه  اين 

كند.
جداً  آسياب  داخل  سخت  مواد  ريختن  از   –5

خودداري كنيد.
بيرون  پريز  از  را  شاخه  دو  كار  اتمام  از  پس   -6

بياوريد.
7- دستگاه را از دسترس كودكان دور نگه داريد.

6-6  جاروبرقي
خانگي مهم است، كه در  جاروبرقي يكي از وسايل 
وجود  منازل  اكثر  در  و  مي شود  ساخته  مختلف  انواع 

دارد. 

1-6-6  انواع جاروبرقي با درنظرگرفتن كيسه ي 
خاك آن
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مصرف  بار  يك  خاك  كيسه ي  با  جاروبرقي   -1
(كاغذي)، شكل 6-6

شكل 6-6

دائمي  (پارچه اي)،  خاك  كيسه ي  با  جاروبرقي   -2
شكل 6-7

شكل 6-7

3- جاروبرقي سطلي كه بدون كيسه است و خاك 
در قسمت پايين جارو جمع مي شود. شكل 6-8

شكل 6-8

2-6-6  طرز كار جاروبرقي
دار  برق  با  كه  قراردارد  موتوري  برقي،  جارو  در 
برس،لوله  ازطريق  هوا  اين  مي كند.  مكش  را  هوا  شدن، 
و خرطومي جارو برقي وارد كيسه ي خاك و از آنجا وارد 
موتورمي شود. سپس از طرف ديگر موتور خارج مي گردد. 
از  پس  زباله ها،  و  خاك  ذرات  مي شود  باعث  مكش  اين 
جمع  خاك  كيسه ي  در  جارو،  داخل  به  شدن  كشيده 

شوند. 

3-6-6  نكات ايمني جاروبرقي:
هنگام  يا  دستگاه  از  نكردن  استفاده  زمان  در   -1
سرويس و نظافت، آن را خاموش و سيم برق را از پريز 

خارج كنيد.
2- زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد، هرگز به 

برق وصل نباشد. 
صورت  به  را  دستگاه  است  الزم  استفاده  هنگام   -3

افقي و بر روي چرخ هاي آن قرار دهيد.
4- از مصرف جاروبرقي در سطوح خيس خودداري 

كنيد.
5- از جاروكردن اجسام در حال سوختن مانند سيگار 

خودداري كنيد.
6- دستگاه را در دسترس كودكان قرار ندهيد.

7- از كشيدن سيم برق دستگاه جهت حمل آن جداً 
خودداري كنيد و از تماس سيم دستگاه با سطوح داغ و 

لبه هاي تيز و گره خوردن آن جلوگيري كنيد.
فيلتر  و  خاك  كيسه ي  بدون  را  دستگاه  هرگز   -8

مخصوص گردوغبار مورد استفاده قرار ندهيد.
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7-6 پنكه ي روميزي و سقفي
پنكه هاي روميزي، ديواري و سقفي از وسايل خانگي پر 
كاربردي هستند كه در اكثر منازل وجود دارند. هم چنين 
در محيط هايي كه به دليل باال بودن درصد رطوبت هوا 
پنكه هاي  از  ندارد  وجود  آبي  ازكولرهاي  استفاده  امكان 

سقفي و روميزي استفاده مي شود. 

1-7-6  پنكه ي روميزي
كوتاه  پايه  روميزي  پنكه ي  دستگاه  يك  شكل 6-9 

معمولي را نشان مي دهد.

شكل 6-9

نشان  را  ديواري  پنكه ي  دستگاه  يك   6-10 شكل 
آن  نصب  قابليت  پنكه ي  اين  مزيت  مهم ترين  مي دهد. 
بر روي ديوار است، كه آن را از دسترس كودكان دور 
ندارد.  وجود  آن  با  برخورد  خطر  هم چنين  نگه مي دارد. 

اين پنكه به دستگاه كنترل از راه دور مجهز است.

شكل 6-10

در  را  دوشاخه  برق  سيم  كردن  جمع  هنگام   -9
دست نگاه داريد و از چرخش و جمع شدن سريع سيم 

جلوگيري كنيد..

4-6- 6 عيب يابي ساده جاروبرقي
• دستگاه روشن نمي شود، ممكن است پريز فاقد برق 

باشد يا سيم دوشاخه قطع شده است.
• قدرت مكش جارو كم شده، ممكن است كيسه ي 
خاك پرشده يا جسمي در برس، لوله خرطومي يا زانو وارد 

شده، كه از مكش دستگاه جلوگيري مي كند.
• در حين جاروكردن از پشت جارو گردوغبار خارج 
مي شود. ممكن است كيسه ي خاك پاره يا زيپ آن باز 

شده باشد.
• جاروبرقي در حين كار صداي ناهنجار مي دهد با 

نمايندگي دستگاه تماس بگيريد.

بيشتر بدانيد

1500w مدارالكتريكي جاروبرقي

BVC6500 مدل 
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شكل 11-6 يك دستگاه پنكه ي پايه بلند مجلسي را 
نشان مي دهد. يكي از مزيت هاي اين پنكه كوتاه و بلند 
اين كه  دليل  به  آن  نوع  يك  در  است.  آن  پايه ي  شدن 
دو پروانه دارد، مي تواند به تنهايي حدود 360 درجه را 
به راحتي باد بزند. نوع كنترلي اين دستگاه نيز موجود 

است.

شكل 6-11

2-7-6  پنكه سقفي
همان گونه كه از اسم دستگاه بر مي آيد از اين وسيله 
جهت خنك كردن محيط از طريق بستن آن به سقف 
بودن  باال  علت  به  كه  محيط هايي  مي شود.در  استفاده 
اين  از  ندارد  وجود  آبي  كولر  از  استفاده  امكان  رطوبت 

نوع پنكه بيش تراستفاده مي شود. (شكل 6-12)

شكل 12- 6

پنكه هاي سقفي در انواع و مدل هاي مختلف ساخته 
مي شود. اين دستگاه، هوا را جابه جا و محيط را خنك 

مي كنند.
مي دهد. رانشان  سقفي  پنكه  نوع  يك  شكل 6-12 
اين پنكه به لوستر و كليد گردان نخي مجهز است و به 

دو صورت چپ گرد و راست گرد حركت مي كند.
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1- در هنگام نظافت پنكه، دو شاخه ي آن را از 
پريز خارج كنيد.

2- پنكه را نزديك پرده قرار ندهيد.
3- پنكه ها را از دسترس كودكان دور كنيد.

4- زماني كه پنكه كار مي كند از دست زدن به 
آن خودداري كنيد.

5- پنكه را در مكان صاف بگذاريد تا لغزشي 
صورت نگيرد و به پنكه آسيب نرسد.

آن ها  نظاير  و  بنزين  تينر،  كاربردن  به  از   -6
براي تميز كردن پنكه خودداري كنيد.

كنيد  دقت  روميزي،  پنكه ي  انتخاب  در   -7
شبكه هاي حفاظتي آن استاندارد باشد.

نكات ايمني

- از چرخ گوشت براى خرد كردن گوشت ومصارف 
مختلف آشپزى استفاده مى شود.

از  را  كننده  خرد  قسمت  مى خواهيد  وقتى   -
بدنه جدا كنيد، حتماً دو شاخه برق را از پريز بيرون 

بياوريد.
- قبل از شروع كار با آب ميوه گيرى، آن را روى 

يك سطح صاف قرار دهيد.
- براى مخلوط كردن مواد از همزن استفاده مى 

شود.
- همزن هاى برقي به دو دسته تقسيم مى شوند:

• همزن برقي روميزى؛
• همزن برقي دستى؛

الكتروموتور  يك  مخلوط  كن ها،  آسياب  در   -
آن  وسيله ي  به  داردكه  وجود  كننده  خرد  دو  پره  اى 

مى توان مواد را خرد يا مايعات را با هم مخلوط كرد.
- خاك و اشياي ريز بوسيله ى مكشى كه موتور 
جارو برقى ايجاد مى كند، به داخل كيسه يا در مخزن 

خاك جارو كشيده مى شوند.
- پنكه ها به سه دسته تقسيم مى شوند:

• پنكه هاى روميزى؛
• پنكه هاى ديوارى كنترلى؛

• پنكه هاى سقفى؛

چكيده


