
 

 

 سرويس و تعمير چرخ گوشت ، معمولي و پيشرفته

 

 :اجزاء چرخ گوشت معمولي

دنرهه   -4تيغه که سه پرر يرا چررار پرر اسرت       -3( پنجره)صفحه برش  -2قيف و کانال گوشت -1

محفظره   -7مرره پنجره يا کالهک کانال گوشرت   -6اهرم  - 5  مارپيچ يا محور خرد کننهه يا غلتک

محور دنرهه اصرلي    -9دگمه يا پيچ کلگي که قفل کننهه کانال و بهنه است  -8اصلي چرخ گوشت 

خرار   -04چرخ دنهه اصرلي   -03در پوش جعبه دنهه  -02واشر جعبه دنهه  -11جعبه دنهه  -01

 -08موترور   -17چررخ مرارپيچي    -06و  (Aدنرهه  )چرخ دنهه مارپيچي -05محور چرخ دنهه اصلي 

 -20صرفحه ييرري دسرتگاه     -21کليره قعرو و وصرل     -09( راهنماي ترويره  )محفظه ههايت هوا 

ترمينرال  )اتصرال سريو هرا     -24يغرال    -23پريچ تنظريو و تيبيرت موترور      -22الستيک پايره هرا   

فنرر پنجرره تنظريو     -27پنجره تنظيو قروه خرد شرهه   -26در پوش قروه خرد کني  -25(پيچشي 

پيچ هاي محکرو کننرهه    -31هه قروه دنهه خرد کنن -29و(A) تيغ صفحه اي خرد کننهه قروه -28

 -35و Aواشرر فلرزي    -34کانال قرروه خررد کنري     -33قيف  -32و (B) تيغ خرد کننهه قروه -30

 محور اصلي -36و  Bواشر فلزي 



 

 

 

 (سوپر)اجزاء چرخ گوشت پيشرفته 

اهررم کره توسرن آن گوشرت بره       -2صفحه قيفي که گوشت خرد شهه در آن ريخته مي شود  - 1

دنهه مارپيچ که محور خررد   -4کانال يا محفظه گوشت  -3ال مخصوص ههايت مي شود درون کان

تيغه چرخ گوشت که سه پر يا چرار پرر اسرت    -5کننهه يا غلتک گوشت هو به آن گفته مي شود 

پنجره تنظريو گوشرت کره گوشرت چررخ شرهه را بره فررم وشرکل دلخرواه در آورده و اي چررخ             -6

پنجره لولره   -9و Aپنچره لوله اي  -8ا مرره پنجره چرخ گوشت کالهک ي -7گوشت خارج مي کنه 

واشرر   -00محور چرخ دنهه اصلي که دنهه مارپيچي يا غلتک گوشرت را مري چرخانره     -01و Bاي 

C  04نمه مستعيل شرکل   -03در پوش جعبه دنهه  -02که جرت تنظيو فاصله به کار مي رود- 

 -07کالهرک روي محفظره يرا بهنره      -06ر محفظره موترو   -05در پوش محفظه اصلي چررخ گوشرت   



 

 

کره وييفره آن کراهو دور موترور و انتآرال آن بره محرور          Dچرخ دنهه  -08واشر تنظيو فاصله 

 Aچرخ دنهه  -20واشر آب بنهي  -21پيچ موتور  -09چرخ دنهه اصلي وافزايو گشتاور است 

واشرر تنظريو فاصرله     -24صفحه محفظه موتور  -23پيچ قفل کننهه کانال گوشت به بهنه  -22و

پوشرو کليره    -29صفحه موترور   -28قاب جعبه دنهه  -27واشر محور  -26و Cچرخ دنهه  -25

موتور چرخ گوشرت اي نرو     -33راهنما يا کانال ترويه  -32کليه  -30( حفايتي )قعو کننهه  -31

رنرهه  جعبره نگرها  -36در پوش جعبه نگرهارنهه سيو رابن  -35جاروبک با فنر  -34اونيورسال 

صفحه مشخصرا  دسرتگاه    -39صفحه ييري دستگاه چرخ گوشت  -38سيو رابن  -37سيو رابن 

اتصال سيمي که سيو ها به هو پيچيهه شهه و روي آن يک عايق پالستيکي قرار مري گيررد    -41

 پيچ چرار سو  -46و  -45واشر فنري  -44پيچ چرار سو  -43واشر فنري  -42پيچ چرار سو  -40



 

 

 

 :الکتريکي چرخ گوشتمهار 

 .در شکل يير مهار چرخ گوشت معمولي و پيشرفته نشان داده شهه است



 

 

 

  :محافظ الکتريکي موتور چرخ گوشت

در اکير چرخ گوشت ها جرت حفايرت الکتريکري موترور در برابرر جريران ابرافه برار و يرا اتصرال          

فيروي شيشره اي اسرت     "کوتاه در داخل چرخ گوشت اي محافظ استفاده مي شود اين محرافظ گاهرا  

که جريان نامي آن متناسب با جريان نامي دستگاه انتخاب مي گرردد و در مروارد ديگرر اي اورلرود     

به عنوان محافظ استفاده مي شود همانگونه که در شکل يير ديهه مي شود اورلرود اي يرک سريو    

وص تشرکيل  پالتين هاي اتصال و قابه مخص -صفحه حساس فنري ( اي جنس کرم نيکل )المنت 

با عبور جريان نامي اي اورلود ،المان حرارتي توليره گرمرا نمروده و صرفحه حسراس را      .شهه است 

اگر جريان اي حره نرامي تجراوي ننمايره ،گرمراي توليره شرهه جررت تحريرک کامرل           . تحريک مي کنه

ه که ايرن امرر مري توانر    )صفحه حساس ناتوان است اما اگر جريان موتور اي حه نامي تجاوي نمايه 

به سبب کار مهاوم ، گير کردن گوشت يا اسرتخوان در مسرير خررد شرهن و يرا نريو سروي برودن         

حرار  توليه شهه بوسيله المنت افزايو يافته و صفحه ي حساس به حالت قعرو  ( موتور باشه 

اي آن جا که اورلود سر راه برق اصلي مهار قرار دارد با قعو اورلود ، در واقو مرهار  . در مي آيه

  . هه و چرخ گوشت به حالت خاموشي در مي آيهقعو ش

 

پس اي مهتي با سرد شهن محين اورلود ،صفحه حساس به حالت وصرل در آمرهه و چررخ گوشرت     

تکررار مري   "روشن مي شود ،اگر مرورد عيرب برر  ررد نشرهه باشره ، حالرت قعرو اورلرود مجرهدا          

وانره آن را اي سروختن برر    همانگونه که ديهه مي شود ، قعو اتوماتيک جريران موترور مري ت   .گردد

همچنين اگر چررخ گوشرت برراي    . اثر گير کردن گوشت يا استخوان و يا موارد مشابه ايمن سايد 

مه  ييادي روشن باشه ، افزايو حرار  محين داخلري چررخ گوشرت ، قبرل اي آن کره بره سريو        



 

 

، در نتيجره مرهار   پيچ ها و عايق بنهي آسيب برسانه ، بر اورلود اثر نراده و آن را تحريک نمروده  

  .قعو مي شود

  : سرويس و نگرهاري چرخ گوشت

قبل اي استفاده اي چرخ گوشرت معمر ن شرويه کره درون آن عراري اي هرر نرو  جسرو خرارجي           -1

  . است

  .معم ن شويه که در گوشت آماده جرت چرخ کردن ، استخواني وجود نهاشته باشه -2

يران هروا بتوانره اي صرفحه مشربک کرف چررخ        چرخ گوشت را در سعح صاد قرار دهيره ترا جر   -3

  .گوشت جريان پيها کرده و موتور را خنک نمايه

  .براي ههايت گوشت داخل گلويي اي استوانه پالستيکي استفاده نماييه -4

هيچگاه اي انگشتان خود و يا هر قععه يرا وسريله فلرزي ماننره قاشرق و اميرال آن جررت دادن         -5

  .ي استفاده نکنيهگوشت و مواد ديگر بهاخل گلوي

مراده   "قععرا . آن را خراموش کنيره    "هر گاه احساس کرديه دستگاه بزحمت کار مي کنره فرورا   -6

  .سختي در مارپيچ و يا تيغه گير کرده است

چرخ گوشت را بهون بار و بصور  مهاوم و  روالني روشرن نگراريره چرون ايرن عمرل موجرب         -7

 صهمه ديهن تيغه و شبکه آن مي گردد 

دقيآه مي باشره و در صرور     05مجاي چرخ کردن گوشت و مواد ديگر در هر وعهه حهود  حه -8

نياي به چرخ کردن  والني ، چرخ گوشت را خاموش کرده و پس اي ا مينان اي خنک شرهن موترور   

  .ان را روشن کنيه "مجهدا

 چرخ گوشت را همواره اي دسترس ا فال دور نگرهاريه  -9

گوشت معم ن شويه برق اي نظرر ولتراد در شرراين مناسربي باشره بره        قبل اي بکارگيري چرخ -10

 .همين منظور چرخ گوشت را در ساعا  اوليه شب مورد استفاده قرار نههيه

 : عيب يابي و تعمير چرخ گوشت



 

 

 .چرخ گوشت روشن نمي شود -0عيب

 پريز برق نهارد -0علت

در صرور  عرهم وجرود ولتراد در     . نماييهبه کمک ولتمتر ،ولتادپريز را انهايه گيري  -0رفو عيب

 .پريز مشکل را رفو نماييه

 . چرخ گوشت روشن نمي شود -2عيب

 دوشاخه يا سيو رابن معيوب شهه  -2علت

بررق در ترمينرال   . اگر پريز برق دارد و در حالي که دوشاخه به پريرز متصرل اسرت     -2رفو عيب

ها دوشاخه را باي نموده و در صرور   اصلي مشاههه نشود دوشاخه يا سيو رابن معيوب است ابت

  .سالو بودن اتصاال  داخل آن ، سيو رابن را تعويض نماييه

 چرخ گوشت نمي شود  -3عيب

 اتصاال  داخلي چرخ گوشت دچار مشکل شهه  -3علت

 در صور  مشاههه قعو شهگي در اتصاال  مورد را بر  رد نماييه  -3رفو عيب

 چرخ گوشت روشن نمي شود  -4عيب

 مشکل اي موتور است -4 علت

اي آن جا که موتور يونيور سال داراي مهار سري است، بروي عيرب در هرر کرهام اي     -4رفو عيب

اجزاء موتور ماننه يغال ها ، آرميچر و يا قعب هاي هسته مري توانره منجرر بره خاموشري دسرتگاه       

 .شود جرت تست موتور و اجزاء آن به قسمت موتور هاي الکتريکي مراجعه شود

 چرخ گوشت روشن نمي شود  -5عيب

 اورلود خراب است  -5علت

سيو بنهي مهار را بررسي نماييره و در صرور  اسرتفاده اي اورلرود در مرهار چررخ        -5رفو عيب

کنتاکت هراي اورلرود در حالرت عرادي بره يکرهيگر مررتبن        .گوشت ، آن را با اهو متر تست نماييه



 

 

ر مي رود عهم ارتباط کنتاکت ها موتور را اي نظرر  اي آنجه که سر راه نول اصلي مهار بکا)هستنه 

 (استار  ناتوان مي سايد

 موتور کار مي کنه اما چرخ حلزوني نمي چرخه  -6عيب

 قسمت مارپيچ انتراي محور آرميچر هري شهه است -6علت

در . آرميچر را اي مهار خارج نموده و قسمت مار پيچ انتراي محور را بر رسي نماييره  -6رفو عيب

ر  هري شهن آن قسمت ، در بعضي موارد، تراشکاران مجرب مري تواننره ترا حرهودي آن را     صو

 .ترميو نماينه اما در بعضي موارد راه ديگري جزء تعويض آرميچر وجود نهارد

 .موتور کار مي کنه اما چرخ حلزوني نمي چرخه -7عيب

 چرخ دنهه اصلي در جعبه دنهه معيوب است  -7علت

چرخ دنهه و يا چررخ  . ه را باي نموده و چرخ دنهه هاي آن را بر رسي نماييهجعبه دنه -7رفو عيب

 . دنهه هاي معيوب را تعويض نماييه

 موتور کار ميکنه اما چرخ حلزوني نمي چرخه -8عيب

 انتراي چرخ مارپيچ ساييهه شهه است  -8علت 

اصرلي قررار    انتراي چرخ مارپيچ داراي بر آمهگي خاصي اسرت کره در داخرل شرافت     -8رفو عيب

گرفته و به گردش در مي آيه اگر اين قسمت دچار مشکل گردد چررخ حلزونري برا شرافت اصرلي      

 در گير نمي شود ودر نتيجه نخواهه چرخيه 

 .اي چرخ گوشت در حال کار صهاي بسيار خشني شنيهه مي شود -9عيب

 مشکل اي جعبه دنهه است  -9علت

گريس فاسه شهه و يرا برر اثرر نشرت نراچيز ، بره مررور        اگر . جعبه دنهه ر باي کنيه  -9رفو عيب

يمان گريس آن خالي شهه ،جعبه دنهه را با گريس نسروي پرر نماييره و اگرر مشرکل اي سراييهگي       

چرخ دنهه ها باشه ، بايه آن را تعويض نمود يا با مراجعه به تراشکار تا حهودي آج چرخ دنهه هرا  

 . را اصالح نمود



 

 

 .ال کا صهاي بسار خشني نيهه مي وداي چرخ گوشت در ح - 01عيب

 مشکل اي موتور است  -01علت

ممکن است بر اثر خرابي يا  ا قان ها ، هسرته آر ميچرر برا کفشرک هراي قعرب در        -01رفو عيب

يا اقان ها را بررسي نماييه و در صور  گشاد شهن يا اقران هرا ، بالفاصرله آن    .گير شهه باشه 

د پروانه خنک کننهه موتور هري گررد شرهه وصرهاي خشرني     در بعضي موار. ها را تعويض نماييه

 را بوجود مي آورد که با محکو نمودن پروانه بر روي محور اين مورد نيز رفو مي شود 

 اي جعبه دنهه گريس نشت مي کنه  -00عيب

در بعضري اي چررخ گوشرت هرا مرابين در پروش هراي جعبره دنرهه اي واشرر نمرهي             -00رفو عيب 

امرا اگرر نشرت    . ا خرد شرهن ايرن واشرر ،گرريس شررو  بره نشرت مري کنره          ب. استفاده مي شود 

اتصاال  جعبه دنهه شل شهه اسرت کره مري بايسرت پريچ هراي        "گريس به اين علت نباشه ،قععا

  .مربوط به جعبه دنهه را محکو نمود

 .گوشت به دور تيغه مي پيچه و اي شبکه خاج نمي شود -02عيب

  .چربي گوشت يياد است -02علت 

 گوشت به دور تيغه مي پيچه واي شبکه خارج نمي شود  -03بعي

 بين تيغه وشبکه فاصله هوايي بوجود آمهه -03علت

اگر به هر دليل بين تيغه و شبکه فاصله هوايي بوجود آيره گوشرت بره دور تيغره      -03رفو عيب

ن اين فاصله ممکن است برر اثرر عرهم دقرت کرافي در تيرز نمرود       .پيچيهه شهه و خارج نمي شود 

اگرر مشرکل اي تيرغ    . تيغ ويا اي بين رفتن واشر هاي پشت محور چرخ حلزوني بوجود آمرهه باشره  

 است آن را تعويض نماييه واگر محور خالصي دارد با واشر بنهي اين مشکل را رفو نماييه 

 گوشت به دور تيغه مي پيچه واي شبکه خارج نمي شود  -04عيب 

 .تيغ تيز نيست -04علت 



 

 

يز کردن تيغ چرخ گوشت نياي به مرار  و دقت فراواني دارد،توصريه مري شرود    ت -04رفو عيب 

 .تيز نمودن تيغ را به افراد مجرب واگرار نماييه

 اشکان ترويه

 مرجو جزوا  ،مآاال  و نرم افزارهاي آمويشي

 تاسيسا  وسيستو هاي ترويه معبو 

www.package118.ir 

 کانال تلگرام

https://t.me/servicpackage118 

 وبالگ آمويشي ما

http://servickar.ir 

http://www.package118.ir/
https://t.me/servicpackage118
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