
 

 

 سرويس و تعمير يخچال

 

 اجزاء تشكيل دهنده يخچال

   :  اجزا، مكانيكي 

كهه  .مجموعه اي مكانيكي شامل ميل لنگ ،پيستون و سوپاپ ها مي باشد: كمپرسور

مهي  .ميل لنگ توسط يه  موتهور نسهنكرون كهه داحهل مكمپهه كمپرسهور رهرار دارد        

و بسهته شهدن سهوپاپ     باز  چرحد و در نتيجه پيستون مانند ي  تلمبه عمل كرده با

از لوله برگشت  "گاز مرتبا. ها گاز موجود در سيلندر و لوله ها به گردش در مي نيد

مكيده شده با فشار وارد لوله رفت مي شود بنابراين گاز سرما سهاز مهداد در لهال    

لركت بوده به ترتيبي كه در ادامه ذكر حواهد شد عمل سرما سازي انجاد مي شود 



 

 

لوله رفت يا فشهار گهاز   -الف: سه لوله ديده مي شود  "ور معموالروي بدنه كمپرس. 

 . لوله كور يا لوله مخصوص شارژ گاز -لوله بر گشت يا مكش ج -ب

 (:رادياتور حن  كننده)كندانسور

تا نمهاده لركهت درون لولهه    )از ننجايي كه گاز در كمپرسور تكت فشار ررار ميگيرد 

يافته واگر به طريقهي ايهن گرمها از گهاز سهل       لرارت گاز افزايش ( هاي مسير شود

از ايهن رو همهواره گهاز    . نشود و يا تعديل نگردد عمل سرما سازي مختهل مهي شهود    

تكت فشار ررار گرفته پس از كمپرسور وارد لوله هاي مارپيچ ماننهدي ميشهود كهه    

  .جايگاه اين لوله در يخچال هاي حانگي پشت كابينت اصلي يخچال است

 :ايرفيلتر يا در

از ننجا كه ممكن است گاز پس از عبور از كندانسور جهرد ههاي نن را لمهل كنهد يها      

بهه  . پاك و حشه  شهود    "گاز داراي رطوبت باشد،الزمست ربل از سرما سازي كامال

عبهور ميكنهد درايهر داراي دو لولهه     ( درايهر )همين منپور پس از راديهاتور از فيلتهر  

قطع بزرگتري دارد و در وارهع مكهل اتصهال    ارتباطي است كه يكي از لوله ها سطح م

در اين ورودي دراير شبكه ههاي تهوري بسهيار ريهز     . نن به حروجي كندانسور است 

لولهه  .به منپور سل  جرد و يا جداره هاي فرسوده شده لوله هاي كندانسهور اسهت  

دود دراير سطح مقطع بسهيار كمتهري دارد تها بدينوسهيله گهاز پهس از درايهر تكهت         

  .زياد ررار گيرد فشار بسيار

اين مواد حاصيت . درون دراير را از موادي بناد سيليكات يا سيليكاژل پر مي كنند 

به اين مهواد ميدههد    "رطوبت حود را تماما  رطوبت زدايي داشته و گاز پس از عبور

وحش  مي شود بمرور بر اثر كار كرد زياد رنگ رهوه اي بسيار روشن اين مهواد بهه   

ايهن تيييهر لالهت در وارهع بيهانگر پايهان توانهايي ايهن مهواد جههت           تيرگي مي نهد و 

رطوبت زدايي است از اينرو پيشنهاد مي شود به هنگاد تعويض كمپرسور يها شهارژ   



 

 

گاز مجدد يخچال دراير را نيز تعويض نماييد تا سرما سازي كيميت مطلوب را داشته 

 .باشد

 (:مكمپه توليد يخ )اواپريتور 

ود در انتقهال سهرما از توانهايي بهااليي برحهور دار اسهت بهه طهور         از ننجا كه نلومينيه 

معمول اواپراتور را از لوله هاي مارپيچ نلومينيومي مي سازند و از ننجها كهه بتوسهط    

بسته شدن درب جاي يخي ههوا درون اواپريتهور مسهدود مهي شهود ،تبخيهر مهداود        

ب و يها ههر مهاده    كاهش مي دههد بگونهه اي كهه ن   "سرما در اواپريتور دما را شديدا

اواپريتور نيز مانند دراير دو لوله    .غذايي ديگري درون اواپريتور منجمد مي شود

ارتباطي با ساير اجزاء مكانيكي دارد ،لوله ورودي اواپريتور بسيار باري  اسهت ودر  

لولهه حروجهي اواپرايتهور سهطح مقطهع      . وارع نقطهه اتصهال نن بهه لولهه مهويي اسهت      

 .له بر گشت كمپرسور مي رسدبيشتري دارد و به لو

 (:لوله مويي)كاپيالري تيوب

جايگهاه نن بهين   . به سب  رطر بسيار كمي كه داراست لوله مويي ناميهده مهي شهود    

رطهر وطهول نن در كيميهت سهرماي     . و ورودي اواپريتور اسهت (دراير)حروجي فيلتر 

مهه بكه    ايجاد شده بسيار با اهميت است در رابطه با نقش سهرما سهازي نن در ادا  

 -كندانسهور  -كمپرسور :در شكل زير مجموعه رطعات مكانيكي شامل   .حواهد شد

 .ديده مي شود  اواپريتور  دراير و -لوله مويي

  اجزاء الكتريكي يخچال

 :موتور الكتريكي-1 

نيز ذكر شد موتور الكتريكي با ي  مجموعهه مكهانيكي كمپرسهور     "همانگونه كه ربال 

موتور يخچال از نهو  نسهنكرون بهوده ودر يخچهال ههاي      . ديخچال را تشكيل مي دهن

. مختلف نو  راه انهداز حهازني و يها بهدون حهازن نن مهورد اسهتماده رهرار مهي گيهرد          



 

 

سرهاي حروجي موتور از بدنه كمپرسهور حهارج شهده و بهه سهاير رطعهات الكتريكهي        

سر هاي حروجي شامل سه سر سيم كه مانند شهكل يكهي    "معموال. متصل مي شود 

ز سر سيم ها متعلق به سيم پيچ اصلي ،سرسيم دود مربهو  بهه سهيم پهيچ كمكهي      ا

بر روي بدنهه بعيهي از كمپرسهور    .وسر سيم سود مشترك بين اصلي و كمكي است

 .ها لروفي حاص،سر سيم ها را از يكديگر تمكي  مي كند

 (:اتومات)ترموستات-2

اجههزاء اصههلي .عمههل تنپههيم سههرما در يخچههال بتوسههط ترموسههتات صههورت مههي گيههرد  

فانوس  مكتوي گاز  -3كنتاكت هاي اتصال -2بدنه فلزي  -1:ترموستات عبارتند از

 . پيچ تنپيم -7فنر و اهرد ها  -6لوله بلو  -5لوله مويي  -4

لوله بلوي ترموستات را به رسمت تكتاني ويا سقف اواپرايتهور متصهل مهي     "معموال

بها  .مپرسور شرو  بكهار مهي كنهد   سازند و با ررار دادن ترموستات در لالت وصل ،ك

سرد شدن اواپرايتور گاز درون لوله بلو ،لوله مويي و به تبع نن ها فانوس  تقليهل  

لجم داده و جمع مي شود و با جمع شدن نن اههرد اتصهال كليهد درون ترموسهتات     

بها حهاموش شهدن موتهور و     . بطرف پايين كشيده شده و فهاز موتهور رطهع مهي گهردد     

رماي مكهيط يخچهال ،بهاالحو اواپرايتهور كهاهش يافتهه و گهاز        تورف كار كمپرسور،س

درون فانوس  ترموستات فعال شده و بر اثر گرد شدن مكيط اضافه لجم يافتهه و  

با افزايش لجم فانوس  كليد ترموسهتات بكالهت وصهل    . فانوس  بزرگتر مي شود 

اپرايتور و ميزان سرماي دلخواه در او.... در نمده و كمپرسور شرو  بكار مي كند و 

يخچال يا بعبارت ديگر مدت كار كمپرسور را مي توان بوسيله ولهود ترموسهتات كهه    

 .در وارع اهرد كنترل لجم فانوس  است تنپيم نمود

 :رله استارت يا رله راه انداز موتور -3

نسنكرون بكار گرفته شده در مجموعه كمپرسور از نو  نسهنكرون ههايي اسهت كهه     

كهه همهواره در ايهن لالهت بيشهترين      )ر لكپهه راه انهدازي   سيم پيچ استارت تنهها د 



 

 

در . در مدار بوده وسهپس از مهدار حهارج مهي شهود     ( مقدار گشتاور مورد نياز است

مبك  موتور هاي نسنكرون به اين دسته از موتور ها اشاره شد البتهه حهروج سهيم    

 .پيچ كمكي در ننها بتوسط كليد گريز از مركز صورت مي گيرد

چهال سهيم پهيچ اصهلي از مسهير رلهه اسهتارت كهه در حهارج از مجموعهه           در موتور يخ

 .كمپرسور تعبيه شده تيذيه مي شود

 :اجزاءاصلي رله استارت عبارتند از 

اههرد فلهزي سهرگرد يها     -3بوبين يا سهيم پهيچ   -2از جنس باكليت  "بدنه معموال-1 

اتصههال رلههه بههه  (فههيش هههاي )مههادگي هههاي  -5كنتاكههت هههاي اتصههال   -4سههرتخت 

همانطور كه ذكر شد بوبين رله استارت با سهيم پهيچ اصهلي سهري رهرار             .ورموت

در لكپه اول راه اندازي كه نياز به گشتاور فراواني است تا روتور و سهپس  . گرفته

پيستون به لركت در نيد،بيشترين جريان از دو سيم پيچ مذكور عبهور نمهوده وبهه    

د ،با افزايش ولتاژ حود القهاء در رلهه   تبع نن لد اكثر ميدان ميناطيس ايجاد مي شو

استارت و رسيدن نن به سقف معيني،اهرد فلزي درون رله بطرف باال جذب شده و 

مطابق شكل برررار مي شود و در نتيجهه سهيم پهيچ كمكهي      4و3اتصال كنتاكت هاي 

بهه كمه  دو ميهدان ميناطيسهي     . وارد مدار شده و شرو  به ايجاد گشتاور مي كنهد 

اصلي و كمكي رتور بهراه افتهاده و جريهان راه انهدازي معهادل جريهان        سيم پيچ هاي

با كاهش جريان دريافتي موتور از    .(كاهش مي يابد "شديدا)نامي موتور مي شود 

شبكه ،ميناطيس سيم پيچ رله استارت كاهش يافته و اهرد فلزي جذب شهده رهها   

كهي از مهدار حهارج مهي     در رله،سيم پهيچ كم  4و3ميشود وبا رطع ارتبا  كنتاكت هاي 

مرالل مذكور همواره در لكپه نغازين لركت كمپرسور تكرار مي شهود و اگهر   .گردد

بعللي در مكانيسم عملكرد رله استارت مشكلي بوجود نيد،كمپرسور رادر به لركت 

 .نخواهد بود

هرگاه در عملكهرد صهكيح موتهور مشهكلي     : اورلود يا مكافظ جريان دريافتي موتور -4

مانند نسي  ديدن سيم پيچ هاي اصلي و كمكي ويا مسدود شدن مسير  بوجود نيد



 

 

جريهان دريهافتي موتهور افهزايش يافتهه و      .... گردش گهاز ويها ضهعيف بهودن ولتهاژ و     

لرارت موتور رو به افزايش مي نهد ودر نتيجه حواهد سهوحت از ايهن رو اسهتماده    

تشكيل شهده اسهت   ساحتمان نن .از اورلود يا مكافظ الكتريكي موتور ضروري است

 -4صمكه لساس بي متالي  -3پايه هاي فلزي اتصال برق -2بدنه مخصوص -1: از

مطهابق  )پالتهين ههاي اتصهال     -5سيم فنري از جهنس كهرد نيكهل يها كهرد نلمينيهود       

عبههور جريههان از اورلههود كههه سههري بهها كنتاكههت مشههترك موتههور رههرار مههي      (.شههكل

ا افزايش داده و صهمكه لسهاس را   گيرد،لرارت توليد شده توسط فنر كرد نيكل ر

با افزايش طول صمكه لساس ارتبا  كنتاكت ها بها يكهديگر رطهع    .تكري  مي سازد

پهس از مهدتي     (در اين لالت نول رطع است)مي شود وكمپرسور حاموش مي شود 

با كاهش دمها در مكمپهه اولود،صهمكه لسهاس منقهبض شهده و ارتبها  كنتاكهت هها          

گر مشهكل همچنهان وجهود داشهته باشهد،رطع حهود كهار        بر ررار مي گردد وا "مجددا

 .تكرار مي شود( و به تبع نن كمپرسور)اورلود 

 . كليد معكوس المپو  سرپيچ ،دوشاحه،سيم هاي رابط،المپ -5



 

 

 

 سرما زا -گاز هاي مبرد )گاز هاي مورد استماده در يخچال سازي 

 



 

 

ولهيكن از ننجها كهه ايهن     استماده مي شهد   NH3در يخچال هاي اوليه از گاز نمونياك 

گاز سمي بوده ودر بر حورد با اعياي بدن باالحو چشم عهوار  نهاگواري را ايجهاد    

مي سازد و همچنين در تركي  با رطوبت اثر بسيار مخربهي را بهر روي فلزاتهي چهون     

به جميع علل مذكور بهه تهدري    ...مس و نلمينيود گذارده و حاصيت انمجاري دارد و

در انوا  يخچهال ههاي موجهود در    .ازهاي فريون جانشين نن شدكنار گذارده شد و گ

در تركي  با هوا بي بهو  ( ccl2f2) 12استماده مي شودفريون  12بازار از گاز فريون 

اثهر مخربهي بجهاي نمهي گهذارد و      ( لتي در تركي  بها رطوبهت   )بوده و بر روي فلزات 

راد است اين گهاز  درجه سانتي گ 66در مناطقي كه دماي هوا در لدود . سمي نيست

عليهرغم مكاسهن   .سرما سازي بسيار عا داشته ودر برابر شعله رابل اشتعال نيسهت 

در مقايسهه بها نمونيهاك مقهرون بصهرفه نبهوده و لجهم        12مذكور استماده از فريون 

معايه  فهو از ارزش   .اشيال مي سهازد ( در تامين سرما)زيادي را نسبت به نمونياك 

بر رسي هاي بعمل نمده فريون هها در تخريه  اليهه     فريون نم كاهد،اما پيرو نحرين

اوزون و ايجههاد لالههت گلخانههه اي در جههو بسههيار موثرنههد از اينههرو دانشههمندان تمههاد 

در لهال  .مساعي حويش را بكار گرفتند تا جانشيني مناس  بهراي فريهون هها بيابنهد    

فريون مخصهوص كهولر   . مي باشد R134Aلاضر گاز مورد استماده در يخچال سازي 

از ننجا كه ايهن فريهون داراي هيهدروژن    . است  ( CHCLF2) 22هاي گازي فريون 

 ..است  12و  11است،اثر تخريبي نن در اليه اوزون بمرات  كمتر از فريون 

 11فريههون              NH3نمونيههاك        :برحههي از گههاز هههاي مبههرد عبارتنههد از   

NFCL3                   12فريهون CCL2F2               21فريهون  CHCL2F21  

      SO2انيدريد سولمورو         C2CL2F2 114فريون        CHCLF2 22فريون 

 C2H5CLاتيل كلريد           CO2انيدريدكربني        CH3CLمتيل كلريد 

 :چگونگي توليد سرما در يخچال

اثهر فشهار   گازها تكت -1. در توليد سرما از دو ويژگي مهم گاز ها استماده مي شود

. زياد بكالت مايع در نمده ودر اين تييير لالت،درجه لرارت گهاز افهزايش مهي يابهد    



 

 

بكالهت فهوران در نمهده    . اگر گاز مايع در مكيطي باز تر از مكيط ربلي ررار گيهرد  -2

بنابر ايهن بصهورت يه  سهرما سهاز      .كاهش مي يابد "،تبخير شده و دماي نن شديدا

لال با توجه به اين دو ويژگي به شرح سهرما سهازي       .مورد استماده ررار مي گيرد

گهاز را از طريهق   "با بكار افتادن كمپرسور پيسهتون مرتبها       .در يخچال مي پردازيم

فشهار وارده بهر گههاز   .لولهه بهر گشهت مههي مكهد و بها فشههار وارد لولهه رفهت مهي كنههد        

ياتور مي بمنپور كاستن از لرارت گاز نن را وارد راد.،لرارتش را افزايش مي دهد

سهپس بها عبهور از فيلتهر     .كنند ودر نن جا مقداري از لهرارت گهاز كاسهته مهي شهود     

حش  مي شود و چون لولهه حروجهي درايهر و پهس از نن سهطح مقطهع        "كامال(دراير)

 "لوله مويي بسيار كم است گاز تكت فشار زيادي ررار گرفتهه و همانگونهه كهه رهبال    

بها  .مي نيد و لرارتش نيز افزايش مي يابدذكر شد بر اثر اين فشار بكالت مايع در 

مي شود ودر نن جا كه سهطح  ( جاي يخ)عبور از لوله مويي ، وارد لوله هاي اواپريتور 

مقطع جديد به مرات  بيشتر از سطح مقطع لوله مويي است شرو  به فوران نمهوده  

و توليههد سههرما ميكند،فشههار كمپرسههور گههاز را از اواپريتههور عبههور داده و حروجههي     

... "اواپريتور توسط لوله اي مسي يا نهني به لوله برگشت يخچال مي رسد و مجددا

اگهر  . گمتيم كه براثهر ازديهاد فشهار در لولهه مهويي لهرارت گهاز افهزايش مهي يابهد           

لرارت بطريقي از گاز سل  نشود ،سرماسازي در اواپريتور كيميت مطلوبي نخواههد  

ده لوله بر گشهت اواپريتهور كهه لهاوي     كار حانجات سازن"داشت بهمين منپور معموال

لوله مويي كه لاوي گاز گرد است جوش مي دهند تا   گاز سرد است را به لوله رفت

گاز گرد لوله مويي در لركهت بطهرف اواپريتهور در مجهاورت بهر گشهت گهاز سهرد از         

 .اواپريتور سرد شود واز دماي نن كاسته شود

از برگشهت گهاز سهرد،لوله مهويي را از     بعيي از كارحانجات بمنپور بهره وري بيشهتر  

بهدين ترتيه  گهاز مهايع شهده گهرد       . درون نن عبور داده و به اواپريتور مي رسانند

سرد ميشود ودر جاي يخي لد اكثهر رانهدمان را    "ربل از رسيدن به اواپريتور كامال

ههر گهاه سهرماي ايجهاد شهده در اواپريتهور بكهد تنپهيم شهده در            .ارائه حواهد داد

ات برسد ، براثهر انقبها  فانوسه  درون ترموسهتات بهرق كمپرسهور رطهع        ترموست



 

 

 7الهي   1بهين   "دماي مكمپه يخچال معموال.شده و عمل سرما سازي متورف مي شود 

 .درجه زيرصمر است 15درجه سانتي گراد ،اواپريتور در لدود 

 (:ديمراست)ذوب برف  در يخچال 

بهها بههاز شههدن درب يخچههال مقههداري از هههواي گههرد مكههيط وارد يخچههال شههده و بههر     

بمرور رطرات نب بوجود نمده ، توده ههاي   .اواپريتور رطرات نب را بوجود مي نورد 

عپيم يخ يا بعبارت ديگر برفه  را ايجهاد مهي سهازد كهه بوسهيله نن هها عمهل سهرما          

اني معهين نسهبت بهه ذوب    سازي مختل مي شود از اينرو الزد اسهت در فواصهل زمه   

در اكثر يخچال ها بهراي نائهل نمهدن بهه ايهن منپهور تهدبيري        . برف  ها ارداد شود

انديشيده نشده و تنها راه ذوب برف  ها ،بهاز گذاشهتن درب يخچهال اسهت كهه در      

روش ديگهر اسهتماده از چنهد اليهه سهيم           .اينكالت برق نن از مدار رطع مي شود

هر گاه ذوب برف  ضروري به نپر .يتور پيچيده مي شود المنت است كه بدور اواپر

نمد،باررار دادن ترموستات در وضعيت مخصوص ذوب برفه  ،المنهت توليهد گرمها     

 .نموده ويخ هاي زائد را از ميان مي برد

در ديمراسههت گههازي كههه امههروزه متههداول تههرين شههكل ذوب برفهه  اسههت از شههير   

ايهن شهير داراي دو ورودي و يه      .استماده مهي شهود   ( شير الكتريكي)سولنوئيدي

در لالت عادي مسدود است اما با اتصال برق  Bورودي . حروجي مطابق شكل است 

 Cنيز باز مي شود و گاز گرد از اين مسهير بهه حروجهي     Bبه شير الكتريكي ، مسير 

همانطور كه در شكل ديده مي شود مادامي كه به شير الكتريكي برق    .راه مي يابد

وارد  Cو حهروج مسهتقيم از رسهمت     Aورود بهه رسهمت     از سهرد بها  نمهي رسهد گه   

بهها اتصههال بههرق بههه شههير   .اواپريتههور شههده و عمههل سههرما سههازي صههورت مههي گيههرد

حارج شده و مكمپه اواپريتور را  C  باز شده و گاز گرد از مسير Bالكتريكي ،مسير 

را ذوب مي سازد  گرماي مكيط اواپريتور برف  هاي بوجود نمده        .گرد مي سازد

شير سهولنوئيدي را بكالهت رطهع و     "و پس از ذوب برف  ها ،ي  ترموستات مجددا



 

 

در شهكل بهاال همهين مكانيسهم         .، باز مهي گردانهد   Bدر وارع مسدود بودن مسير 

 .بتوسط شير سولنوئيدي با ي  ورودي و ي  حروجي ديده مي شود

شده كهه امهروزه كهاربرد كمتهري      البته اشكال ديگري از ذوب برف  نيز بكار گرفته

بعنوان مثال مي توان نو  ديمراست بها شهمارش دفعهات بهاز و بسهته شهدن       . دارد 

بها رهرار دادن كليهد مخصهوص شهمارش زيهر درب ،تعهداد        . درب يخچال را ناد بهرد  

دفعات باز و بسته شدن درب شمارش شده و بمكهض رسهيدن تعهداد نن بهه عهدد      

در زمهان تورهف كمپرسهور ،بهر     .ي مدتي رطع مي شود تنپيمي كليد، مدار يخچال برا

ويها مهي تهوان بهروش     . اثر افزايش دمهاي مكهيط يخچهال برفه  هها ذوب مهي شهوند       

استماده از تايمر اشاره نمود در اين روش پس از زمان معيني تايمر مخصوص عمل 

در بعيهي از يخچهال هها ،تهايمر بمكهض رطهع مهدار        . نموده و مدار را رطع مي سهازد  

،مدار المنت پيچيده شهده بهدور اواپريتهور را بهر رهرار نمهوده تها عمهل ذوب          اصلي

  .برف  با سرعت بيشتري انجاد شود



 

 

 :مدار الكتريكي يخچال

 

 : عي  يابي و تعمير يخچال

 .يخچال روشن نمي شود-1عي 

 .پريز برق ندارد،دوشاحه يا سيم رابط معيوب است-1علت



 

 

حه وسيم رابط را به اين صورت نزمهايش  پس از كنترل برق پريز دوشا-1رفع عي 

توسط ي  سيم دو رط  دو شاحه را به يكديگر مهرتبط سهاحته ودر لهالي    .مي كنيم 

كه ورودي كابل را از مدار يخچهال بهاز نمهوده ايهم ،نوامتهر را بهه نن هها متصهل مهي          

بهه شهكل    "نماييم در صورت عدد انكراف عقربه ،سيم رابط ودو شاحه را كه معموال

 .چه توليد مي شود تعويض مي كنيمي  پار

 يخچال روشن نمي شود  -2عي  

 ترموستات معيوب است  -2علت 

به ايهن نتيجهه حواهيهد    ( شكل فوق )با بررسي مدار الكتريكي يخچال  -2رفع عي  

رسيد كه اگر كليد ترموستات حراب باشد و فاز ورودي را به موتهور ،ههدايت نكنهد    

ورودي و حروجي ترموسهتات را بهه نرامهي از     . بودكمپرسور رادر به لركت نخواهد 

نن جهدا سهازيد و بها اتصهال رابهط ههاي اههم متهر بهه نن ولهود را بهه چهپ و راسههت             

اگهر بها وصهل    . بچرحانيد تا صداي رطع و وصل كليد داحل ترموستات شنيده شهود  

كليد عقربه بطرف صمر منكرف و با رطع كليد عقربه بطرف بي نهايت باز گردد عيه   

در غير اين صورت ترموستات را از بدنه يخچال حارج نموده و .ترموستات نيست  از

اگهر  .راب نن را باز كنيد و به نرامي سعي كنيد مشكل كليد داحل نن را رفع نماييد

  .ترموستات تعمير نمي شود نن را تعويض كنيد تا يخچال شرو  بكار كند

حارج شهود ويها اگهر ناچاريهد در     در مواردي كه نياز است ترموستات از يخچال :تذكر

بر روي نن نزمايش را انجاد دهيد، مهي بايسهت در   ( متصل به بدنه )همان وضعيت 

نپر داشته باشيد كه اعمال فشار نا مناس  برروي ترموستات ممكن است بهه لولهه   

مههويي و يهها لولههه بلههو نسههي  رسههاند، ودر نتيجههه گههاز داحههل ترموسههتات تخليههه         

چنين عيبي گردد،بالفاصله بايد تعهويض شهود زيهرا عمهل      ترموستاتي كه دچار.شود

 .اتومات را انجاد نخواهد داد

 .يخچال روشن نمي شود -3عي 



 

 

 .اورلود معيوب است -3علت 

 "در صورت حرابي اورلهود كمرسهور روشهن نخواههد شهد زيهرا عمومها        -3رفع عي  

داحلهش در  جايگاه اورلود سر راه نول مشترك كمپر سهور اسهت واگهر پالتهين ههاي      

لالت عادي متصل نباشند بهه موتهور الكتريكهي كمپرسهور ولتهاژ نمهي رسهد اتصهال         

پالتين هاي اورلود را بتوسط اهم متر در لالي كه دوشاحه از پريز جدا شهده ،مهورد   

اگر اين پالتين ها بهه يكهديگر متصهل نيسهتند،اورلود را بها نهو        .بررسي رراردهيد

ر روي اورلود كد بخصوصي ذكر مي شود كهه  ب"معموال.مشابه حودش تعويض نماييد

اگر به مورد مهذكور توجهه نشهود و اورلهود     .در وارع بيانگر جريان نامي اورلود است

جديد داراي جرياني كمتر از جريان نامي اورلود ربلي باشهد،بمكض اتصهال بهرق بهه     

 .كمپر سور ،عمل نموده و مدار الكتريكي موتور را رطع مي كند

 .نمي شود يخچال روشن -4عي 

 .شده اند(رطع)سيم هاي رابط از مجموعه سيم بندي مدار جدا  -4علت

اگر سيم هاي اصلي مانند فاز و يا نول مدار پاره شده ،و يا از اتصاالت  -4رفع عي 

. اولود يا موتور جدا شوند عي  مربوطهه بوجهود مهي نيهد     - رطعاتي مانند ترموستات

ودر صهورت مشهاهده رطعهي و يها پهارگي در      بهر رسهي نماييهد     "سيم بندي را دريقها 

 .بر ررار نماييد تا مشكل بر طرف شود "سيمي،اتصال را مجددا

 .يجچال اتومات نمي كند -5عي 

 .لوله بلو از جاي حود حارج شده است -5علت

در مبكهه  ترموسههتات بههه اهميههت صههكت رههرار گههرفتن لولههه بلههو در  -5رفههع عيهه  

اگر به سب  جابجايي يخچال ويا ذوب برف  .داشاره ش( بدنه اواپريتور )جايگاهش 

لوله بلو از بدنه اواپريتور جدا شود اتومات يخچهال بسهيار بها تهاحير و يها در      .....و يا

توصيه مهي شهود ربهل از ههر ارهدامي بهه مكهل        .بض موارد به صورت كلي رطع شد



 

 

ا را بهه  استقرار لوله بلو توجه نماييد و اگر با موارد مذكور مواجه شديد لولهه بلهو ر  

نرامي در جايگاهش مستقر نماييد تا من بعهد عمهل اتومهات هماننهد گذشهته انجهاد       

   . شود

  .يخچال اتومات نمي كند -6عي 

 .كنتاكت هاي ترموستات به يكديگر جوش حورده اند -6علت

ديده مي شود كه بر اثر كار مداود سطح پالتين ههاي اصهلي كليهد     "گاا -6رفع عي 

بهراي پهي   . ه وبه يكهديگر بصهورت دائهم اتصهال مهي يابنهد       ترموستات فرسوده شد

بردن به اين عي  اتومات را در لالي كه يخچال روشن است به طهرف حهالف عقربهه    

اگههر يخچههال حههاموش شههد كليههد  .سههاعت ويهها بعبههارت ديگههر بطههرف صههمر بچرحانيههد 

سالم است اما اگر تييير لالت در كار ترموستات مشاهده نشد (اتومات)ترموستات 

ترموسهتات را بهه نرامهي از بدنهه يخچهال      . پالتين ها به يكديگر چسهبيده انهد   "عارط

حارج نماييد و پس از باز نمودن رابه نن كنتاك هاي كليد را از يكديگر جدا سهاحته  

اگهر بها لركهت ولهود     . و پس از سمباده كشي ،كليد را بتوسط اهم متر تست نماييهد 

كراف عقربه اهم متر مشاهده شهده  بطرف چپ و راست رطع و وصل كليد بتوسط ان

به مكل استقرار اوليه  "ترموستات را بي نن كه به لوله مويي نسيبي برسد ،مجددا

در بعيي از ترموسهتات هها ،دسترسهي بهه كليهد دشهوار و يها غيهر         .اش باز گردانيد

 .تعويض مي كنيم"اينگونه ترموستات ها را اجبارا.ممكن است

 .يخچال اتومات نمي كند-7عي 

 .مقدار برف  در اواپريتور بسيار زياد است -7تعل

در مبال  ربل ذكر شد كه ايجاد برف  و تجمع نن در اواپريتهور عمهل    -7رفع عي 

از اينرو اگهر مقهدار برفه  اواپريتهور از لهد معينهي       .سرما سازي را مختل مي سازد

اگر . دتجاوز نمايد،عمل اتومات رطع شده ويا بسيار بكندي و با تاحير صورت مي گير

در غيهر ايهن صهورت    .يخچال داراي سيستم ديمراست است،نن را بهه كهار اندازيهد   



 

 

يخچال را از برق حارج نموده ودرب نن را بهراي مهدتي بهاز بگذاريهد و پهس از ذوب      

يخچهال   "برف  ها و پاك سازي كامل ديواره هاي اواپريتور از يخ هاي زائهد، مجهددا  

 .گذشته بصورت مداود انجاد شود را به برق وصل كنيد تا اتو مات همانند

 .يخچال اتومات نمي كند-8عي 

 .سيم بندي يخچال اشتباه است -8علت

اگر پس از سيم بندي يخچال عي  مذكور رخ داده ،يكي از علل ممكنه  -8رفع عي 

 .بر رسي نماييد "مدار را مجددا. مي تواند اشتباه شما در سيم بندي باشد

حيس بوده و رطرات نب  "پرسور ،اواپريتور دائماعليرغم عملكرد صكيح كم -9عي 

 .از نن چكه مي كند

 ترموستات بر روي درجه مناس  ررار نگرفته -9علت

از ننجا كه ترموستات در لهد كمهي تنپهيم شهده ، سهرماي ايجهاد شهده         -9رفع عي 

توسط لركت ولود در جهت عقربه ههاي سهاعت ميهزان    .پاسخگوي نياز يخچال نيست

 .ل را افزايش دهيدسرما سازي يخچا

حهيس بهوده و رطهرات     "عليرغم عملكرد صكيح كمپرسور،اواپريتور دائمها  -16عي 

 .نب از نن چكه مي كند

 .ترموستات تنپيم نيست -16علت 

در بسياري از موارد مشاهده مي شود كه به سب  تنپيم نها مناسه     -16رفع عي  

ترموستات افهزايش  ( تورف)و يا ضعيف شدن فنر زير اهرد كليد، مدت استرالت 

يافته و بواسطه افزايش دما در اواپريتهور ، برفه  هها ذوب شهده و شهاهد ريهزش       

رطرات نب حواهيم بود از اينرو الزد اسهت بها لركهت بسهيار ماليهم پهيچ تنپهيم در        



 

 

جهت عقربه هاي ساعت ، تورف ترموستات را كاهش دهيم اين عمهل نيهاز بهه تبكهر     

 . فراواني دارد

حهيس بهوده و رطهرات     "عملكرد صكيح كمپرسور،اواپريتور دائمها عليرغم  -11عي 

 .نب از نن چكه مي كند

 .دائم در مدار است( ديمراست)سيستم ذوب برف   -11علت

در مههواردي ديههده شههده كههه بههه سههب  بههروز اشههكال در ترموسههتات  -11رفهع عيهه  

و ديمراست ،شهير سهولنوئيدي مهداد عمهل نمهوده و بها ورود گهاز بهه اواپريتهور،يخ          

 .صكت عملكرد ديمراست را كنترل نماييد. برف  ها ذوب مي شوند

 اواپريتور در فواصل زماني اندك،مملو از برف  مي شود  -12عي  

 الستي  دور درب حراب است -12علت

،بهين  (از ضهخامتش كاسهته شهود   )اگر الستي  دور درب حراب شهود   -12رفع عي 

واي گرد بهدرون يخچهال راه مهي    درب و شاسي يخچال فاصله هوايي ايجاد شده و ه

يخ  "هواي سرد در بر حورد با هواي گرد بصورت رطرات نب در نمده و مجددا. يابد

. مي بندد بدين ترتي  درون يخچال توده هاي ضخيم يخ و برفه  شهكل مهي گيرنهد    

 .الستي  دور درب را تعويض نماييد

 .شوداواپريتور در فواصل زماني اندك ، مملو از برف  مي  -13عي 

 غذا بصورت گرد در يخچال ررار داده مي شود -13علت

رهرار دادن غههذاي گهرد درون يخچههال بمنزلهه راه يههابي ههواي گههرد      -13رفهع عيهه   

بدرون نن است از اين رو همواره مي بايست دماي غذا در بيرون از يخچال بميزان 

 .الزد كم شود و سپس در يخچال ررار گيرد



 

 

 زماني اندك،مملو از برف  مي شود اواپريتور در فواصل  -14عي 

 ديمراست اتوماتي  دچار مشكل شده است -14علت 

همانگونه كه در مبك  ديمراسهت ذكهر گرديد،سيسهتم ذوب برفه       -14رفع عي  

در بعيي از يخچال ها بتوسط شمارنده دفعات باز و بسته شدن درب يا بها اسهتماده   

اينگونهه  . مراسهت انجهاد مهي شهود    از تايمر و يا با بكار گيهري اتومهات مخصوصهي دي   

يخچال ها به برف  بسيار لساس بوده و در صورت از كهار افتهادن سيسهتم سهريع     

سيسهتم  (.معمولي ترين مشكل عدد اتو مهات يخچهال اسهت   )دچار مشكل مي شوند 

 .ديمراست يخچال را بررسي و عيو معيوب را تعمير ويا تعويض نماييد

ال كهار اسهت امها اتومهات نمهي كنهد ودر       كمپرسور يخچال بهي ورمهه در له    -15عي 

 .يخچال سرما وجود ندارد

 در يخچال گاز وجود ندارد -15علت

مي بايست يخچال را به تعمير گهاه انتقهال داده و بها درهت در اطهراف       -15رفع عي 

كندانسور و اواپريتور جستجو نمود تا لمره ايجاد شده در مسير گردش گاز را پيدا 

مجرب ابتهدا مكهل نسهي  ديهده را بها مههارت جوشهكاري         نمود سپس ي  تعمير كار

اگر پهس از فشهار دههي    .نموده و پس از نن يخچال را تكت فشار هوا ررار مي دهد

وكيود پمپ لوله ها   به يخچال ،در تست با كف صابون نشتي ديده نشد ابتدا توسط

تزريق مهي   از وجود هوا حالي نموده و سپس به نرامي گاز را درون لوله ها "را كامال

مسدود و جوشكاري مهي كننهد تها     "پس از اتماد شارژ گاز، لوله كور را مجددا. كنند

عمليهات تخليهه و شهارژ گهاز ، همچنهين      .از حروج گاز درون يخچال ممانعت بعمل نيد

 .ترميم نقطه نسي  ديده ، مي بايست توسط فردي مجرب انجاد شود

اما اتومات نمي كند ودر يخچال  كمپرسور يخچال بي ورمه در لال كار است-16عي 

 سرما وجود ندارد 



 

 

 گاز يخچال كم است  -16علت 

اگر شارژ گاز به اندازه كافي نباشد،سرماي ايجاد شهده در اواپريتهور    -16رفع عي 

تزريهق گهاز مهي بايسهت     "معمهوال .و كابينت يخچال بسيار نهاچيز و نها مكسهوس اسهت    

انتي متري لوله حروجي اواپريتور س 36بكدي باشد كه اگر انگشت حيس حود را به 

به "مماس نماييد كامال( در اكثر يخچال ها ، از پشت كابينت حارج شده  "كه معموال)

در صورت مشاهده و انجاد نزمايش و پي بردن به ناچيز بودن گاز ، مهي  . نن بچسبد

بايست با نزاد ساحتن لوله كور و بستن شلينگ مخصوص رابهط بهين كپسهول گهاز و     

ر ، به نرامي ننقدر گاز تزريق نماييد تا سرماي مطلوب در يخچال ايجاد شود كمپرسو

 .البته تزريق گاز بكثي به مرات  پيچيده تر از مطل  ارائه شده است. 

كمپرسور يخچال بهي ورمهه در لهال كهار اسهت امها اتومهات نمهي كنهد ودر           -17عي 

 .يخچال سرما وجود ندارد

 اما كمپرسور معيوب شده موتور الكتريكي سالم است  -17علت

كمپرسور را در لالهت جهدا از يخچهال بهه بهرق متصهل سهازيد و اگهر          -17رفع عي  

مشاهده شد كه ردرتي جهت كمپرس ندارد و لوله رفت نن فشار انگشهت را دفهع   

  .نمي سازد و برالتي مسدود مي شود كمپرسور معيوب شده و بايد تعويض شود

در لهال كهار اسهت امها اتومهات نمهي كنهد و در        كمپرسور يخچال بي ورمه  -18عي  

 يخچال سرما وجود ندارد 

كندانسور به ديوار چسبيده است و يا فاصله اش با ديهوار بسهيار نهاچيز     -18علت 

 است 

نقش عمده و اهميت بسزايي كه كندانسور در سهرما سهازي مطلهوب     -18رفع عي  

ت استاندارد لد ارل فاصله از نپر رعاي.مورد بك  ررار گرفت  "بر عهده دارد ربال

سانتي متهر اسهت واز ننجها كهه رعايهت ايهن نكتهه رسهمتي از          26كندانسور با ديوار 



 

 

فياي مميد نشپزحانه را اشيال حواهد نمود ،مورد رعايت ررار نمي گيهرد وكهاهش   

  .فاصله ذكر شده وسرماي توليد شده را تكت تاثير ررار مي دهد

ر لال كهار اسهت امها اتهو مهات نمهي كنهد ودر        كمپرسور يخچال بي ورمه د -19عي  

 .يخچال سرما وجود ندارد

 فن معيوب شده  -19علت 

موتهور از   "در بعيي از يخچال ها براي حن  شدن كندانسور و گاهها  -19رفع عي  

حرابي فن موجه  افهزايش دمها در رطعهات مهذكور       . استماده مي شود( فن)دمنده 

سهيم ههاي رابهط فهن را جهدا         .حواههد گهذارد  شده كه بر توليد سرما نتيجه عكس 

اگر فهن  . به نن اعمال كنيد "ولت را مستقيما 226نموده و توسط كابل ديگري ولتاژ 

. مشكل را بر رسي نماييد. نتيجه مي شود كه برق به فن نمي رسد .شرو  بكار كرد

ده اگر فن عكس العملي نشان نداد نن را از شاسي جدا نموده و پيرو مطال  ذكر ش

 .در عي  يابي موتور هاي الكتريكي، به عي  يابي و رفع عي  بپردازيد

ربل از نن كه يخچال شرو  به كار كند ، صداي بخصوصي شهنيده شهده و    -26عي 

 .از كار مي افتد

 برق ضعيف است -26علت 

اگر يخچال در تماد مدت روز شرو  بكار حوبي داشته اما در سهاعات   -26رفع عي  

. رسههور رهادر بكركهت نيسههت ،مشهكل از ضهعيف بههودن بهرق اسههت      اوليهه شه  كمپ  

را ( ولتهاژ )ميتوان با استماده از ولتمتر يا رسمت ولتاژ نوامتر ، مقدار احتالف سطح 

در صورت ضعيف بودن برق در سهاعات اوليهه   . اندازه گيري نمود و به يقين برسيد

از بههرق حههارج اول نن كههه در ايههن سههاعات يخچههال را . شهه  دو راه پههيش رو داريههد

نماييد كه روش چندان مطلوبي نيست دود نن كه از ترانس هاي تقويت ولتاژ جهت 

منازل استماده شود كه بطهور رطهع مشهكل راه انهدازي موتهور كمپرسهور ،بهر طهرف         

 .حواهد شد



 

 

ربل از نن كه يخچال شرو  به كار كند،صداي بخصوصي شنيده شهده واز  -21عي  

 .كار مي افتد

 .معيوب استاورلود  -21علت

اگر مشكل مذكور در تماد ساعات شبانه روز مشاهده شود ،ودر روز  -21رفع عي  

يكي از علل ممكنه حرابي اورلود . مقدار برق در اندازه گيري با ولتمتر طبيعي باشد

سههاده تههرين روش جهههت لصههول اطمينههان نن اسههت كههه اورلههود را از مههدار   .اسههت

اگهر  .راه مدار يخچال ي  نمپر متر ررار دهيدالكتريكي يخچال حارج نموده و بر سر 

جريان دريافتي يخچال طبيعي باش اورلود را با شماره سريال مشابه حودش تهويض  

شماره هاي مذكور بر روي اورلود ها ، بيانگر جريهان و تهوان مصهرف كننهده       .نماييد

 .است كه اورلود سري با نن ررار مي گيرد

به كار كند،صداي بخصوصي شنيده شده و از ربل از نن كه يخچال شرو   -22عي 

  .كار مي افتد

 نيم سوز بودن موتور -22علت

اگر در نزمايشي اندازه گيري جريان بدون اورلود به دريافت جريهان   -22رفع عي  

اضافي توسط موتور برحورد نموديد،يكي از علل نن مي تواند اتصال للقه يا اتصال 

بهه اسهتاتوري كهه دچهار مشهكل مهذكور شهده        .باشدكالف در سيم پيچ هاي استاتور 

  .استاتور مذكور مي بايست تجديد سيم پيچي شود.،استاتور نيم سوز مي گويند

ربل از ننكه يخچال شرو  بكار كند ،صداي بخصوصي شنيده شده و از كار -23عي 

 .مي اتد

 سدود بودن مسير گردش گاز در يخچال  -23علت 

تيييهر مكهان يخچهال ،رسهمتي از مسهير گهردش گهاز         به هنگاد "گاها -23رفع عي  

مانند كندانسور با اشياء مجاور و يا ديوار بگونه اي بر حهورد مهي كنهد كهه در نتيجهه      



 

 

ايجاد سد،در برابرعبور گاز سهرما  .نن ،رسمتي از مسير گردش گاز مسدود مي شود

رسهور  ساز ،عملكرد كمپرسور را مختل نمهوده و در نتيجهه بهه موتهور الكتريكهي كمپ     

اورلود متوجه جريهان اضهافه بهار شهده و     .فشار وارد شده و جريان اضافي مي كشد

همواره بمكض نغاز لركهت كمپهر سهور ،اورلهود نن را از مهدار حهارج نمهوده و عيه          

در بعيي موارد مي توان مكل نسي  ديده را با دست بگونه . مذكور بوجود مي نيد

در غير اين صهورت مهي بايسهت توسهط     .يداز نن نقطه عبور نما  اي لالت داد كه گاز

جوشكاري نقطه مذكور را از ساير لوله ها جدا نموده و لوله ديگري را به همان طول 

در نقا  مورد نپر جوشكاري نمود از ننجا كه به هنگاد تعهويض مكهل نسهي  ديهده ،     

گاز يخچال تخليه مي شود ، پس از ترميم مسير لركت گاز ، نياز به شارژ مجدد گهاز  

 .مي باشد

ربل از ننكه يخچال شرو  بكار كند،صهداي بخصوصهي شهنيده شهده و از      -24عي  

 .كار مي افتد

 حرابي رله استارت  -24علت 

بكمه   .در تشريح عملكرد يخچال به نقش رلهه اسهتارت اشهاره شهد      -24رفع عي  

اين رله براي مدت اندكي سيم پيچ استارت وارد مدار شهده و پهس از راه انهدازي    

اگهر رلهه در ورود سهيم پهيچ كمكهي بمهدار ، تعللهي        . ور ، از مدار حارج مي شهود  روت

داشته باشد،موتور بكم  سيم پيچ اصلي براه نمي افتد و بر اثر جريان اضهافي كهه   

براي نزمايش رله اسهتارت بهتهر اسهت    . مي كشد ، اورلود مدار را رطع حواهد نمود

ايجهاد نماييهد و   (شكل فوق )ي مانند مدار.به برق متصل نماييم "موتور را مستقيما

را براي ي  لكپه بطرف پايين فشار داده و رهها   b2، شستي  b1بمكض بستن كليد 

اگهر  .كنيد بدين وسيله استارت براي چند ثانيه وارد مدار و سپس حهارج مهي شهود   

و اورلهود عكهس العملهي را بهروز     )موتور بهراه افتهاد و كمپرسهور شهرو  بكهار نمهود       

 .ت را با مشابه حودش تعويض نماييد،استار(نداد

 .صداي يخچال در هنگاد كار غير عادي و تا لدودي زياد است -25عي  



 

 

 تراز ررار نگرفته  "يخچال كامال -25علت

تراز نباشد،روتور در لال چرحش  "اگر وضعيت استقرار يخچال كامال -25رفع عي  

بهراي رفهع عيه     . ورددرون موتور دچار مشكل شده و صداي زيادي را بوجود مهي ن 

مي توانيهد بجهاي تهراز از يه  ليهوان نب      . تراز نماييد "مكل استقرار يخچال را كامال

اگر ليوان بر روي يخچال رهرار گيرد،برالتهي تهراز بهودن يها عهدد       .نيز استماده كنيد

با رهرار دادن پايهه ههاي چهوبي نهازك زيهر       .تراز ررار گرفتن نن را نشان حواهد داد

در لالهت متعهادل رهرار دهيهد و يقهين       "نب درون ليهوان را كهامال  پايه ههاي يخچهال،  

  .تراز ررار گرفته "داشته باشيد يخچال در وضعيت كامال

 .صداي يخچال در هنگاد كار غير عادي و تا لدودي زياد است -26عي  

 موتور فن دچار مشكل شده  -26علت 

ها ،براي حن  شهدن  ذكر شد در بعيي از يخچال  "همانگونه كه ربال -26رفع عي  

كندانسور و يا موتور از فن استماده مي شود بر اثر برحورد فن با سيم هايي كهه از  

كالف اصلي جدا شده اند و يا حرابي ياتاران هاي فن و يها شهل شهدن اتصهاالتي كهه      

مورد عي  بررسي و . فن را به شاسي متصل كرده است صداي فن شديد مي شود 

 .لال كار كاهش يابد رفع شود تا صداي يخچال در

 .صداي يخچال در هنگاد كار غير عادي و تا لدودي زياد است -27عي  

 به شاسي شل شده است( كمپرسور )اتصاالت موتور  -27علت 

اگهر مهي تهوان بها دسهت برالتهي كمپرسهور را در مكهل اسهتقرارش           -27رفع عي  

نيهاز ، پهيچ و   لركت داد،الزمست اتصاالت موتور به شاسي بررسي شود ودر صورت 

 .مهره هاي مربوطه را مككم نمود

 .صداي يخچال در هنگاد كار غير عادي و تا لدودي زياد است -28عي  



 

 

 .موتور معيوب است -28علت 

عليرغم تراز بهودن يخچهال در مكهل اسهتقرارش و يها بررسهي سهاير         -28رفع عي  

طه بهروز يه    صداي زياد از حود كمپرسور اسهت كهه مهي توانهد بواسه      "موارد ، گاها

نياز اسهت كهه پوسهته كمپرسهور جهدا شهده و رطعهات          .مشكل مكانيكي ايجاد شود

مكانيكي سرويس شوند و پس از جوشكاري پوسته كمپرسور ،عمليات تخليه هوا از 

در بعيي موارد نيز كمپرسور رابل تعميهر نيسهت و   .لوله كور و شارژ گاز تكرار شود

  .مي بايست ننرا تعويض نماييم "اجبارا

 بدنه يخچال برق دارد -29عي 

 موتور اتصال بدنه دارد  -29علت 

در اكثر موارد ،برق دار بودن يخچهال ،ناشهي از اتصهال بدنهه موتهور       -29رفع عي  

با ارت نمودن يخچال از ميان مي رود ودر بعيهي مهوارد ،در صهورت     "است كه گاها

  .نهزل رطهع مهي شهود    بستن ارت همزمان با زدن دو شاحه يخچال بهه پريهز ،فيهوز م   

ويا تعهويض  (تجديد سيم پيچي )تعمير  "در مورد دود موتور مي بايست كامال"اجبارا

  .شود

 بدنه يخچال برق دارد  -36عي 

 ترموستات اتصال بدنه دارد  -36علت

رابط هاي ترموستات را از نن جدا نموده و با التيا  كامل ترموسهتات   -36رفع عي 

براي اين نزمايش مي توانيد از اههم  .مايش ررار دهيدرا توسط چراغ سري مورد نز

 .ترموستات معيوب مي بايست تعويض شود.متر استماده كنيد

 بدنه يخچال برق دار است -31عي  

 سر پيچ المپ درون يخچال اتصال بدنه دارد  -31علت 



 

 

به سر پيچ رفتهه باشهد و نهول را از ميكروسهوئيچ      "اگر فاز مستقيما -31رفع عي  

داده باشند،التمال اتصال بدنه سر پيچ نيز وجود دارد كه مي توان رابط ههاي  عبور 

علهت اصهلي   . سر پيچ را جدا نموده و بتوسط اهم متر ننرا مهورد نزمهايش رهرار داد   

 .اتصال بدنه سر پيچ را بيابيد و مشكل را رفع نماييد

 بدنه يخچال برق دار است  -32عي  

 د سيم هاي رابط معيوب شده ان-32علت 

-ترموسهتات -پس از بررسي رطعات الكتريكي يخچهال ماننهد موتهور    -32رفع عي  

بهتهر اسهت سهيم بنهدي يخچهال را تعهويض نماييهد تها         ... المنهت ديمراسهت و  -المپ

  .از ميان برود"اتصال بدنه كامال

 .مواد درون يخچال منجمد شده وسرما بيش از لد زياد است -33عي  

 .كندترموستات اتومات نمي  -33علت 

 .رجو  شود به عيوب مربو  به يخچال اتومات نمي كند -33رفع عي  

 .مواد درون يخچال منجمد شده و سر ما بيش از لد زياد است -34عي  

 ترموستات تنپيم نيست -34علت 

ترموستات را بگونه اي تنپيم نماييد كه مكل اتومهاتش متناسه  بها     -34رفع عي  

لبته تنپيم ترموستات به تبكر زيهادي نيهاز دارد   عدد تنپيم شده توسط ولود باشد ا

 .كه پيشنهاد مي شود از ي  تعميركار مجرب كم  بگيريد

  .مواد درون يخچال منجمد شده و سر ما بيش از لد زياد است -35عي 

 گاز بيش از لد تزريق شده  -35علت



 

 

يه   در صورت تزريق بيش از لد گاز بهنگاد شارژ ،عهالوه بهر بهروز ع    -35رفع عي  

لوله بر گشت نيز منجمد مي شود كهه ريهزش رطهرات نب از ذوب يهخ ههاي ايهن        33

الزد است مقداري .لوله در پشت يخچال ،مصرف كننده را با زلمت مواجه مي سازد

لولهه كهور مسهدود و    "از گاز يخچال بوسيله نزادنمودن لوله كور ،رها شده و مجهددا 

 .جوشكاري شود

 ،فيوز منزل رطع مي شود با باز شدن درب يخچال  -36عي  

 سيم بندي المپ روشنايي يخچال اشتباه است  -36علت 

 .مدار را بررسي و اصالح نماييد -36رفع عي  

 .با باز نمودن درب يخچال فيوز منزل رطع مي شود -37عي 

 .پايه هاي درون سر پيچ المپ به يكديگر چسبيده اند -37علت 

بها مككهم   .تعويض المپ صورت مهي گيهرد   به هنگاد "اين عي  عموما -37رفع عي  

نمودن بيش از لد المپ درون سر پيچ ،فاصله پايه ها بقدري نزدي  مهي شهود كهه    

يخچال را از برق جدا نموده   .روس الكتريكي مابينشان،منجر به رطع فيوز مي شود

و المپ را باز كنيد و پايه هاي درون سر پيچ را از يكديگر جدا ساحته و المپ را بهه  

 .رامي ببنديدن

 

 

 

 

 



 

 

 اشكان تهويه

 جزوات ،مقاالت و نرد افزارهاي نموزشي مرجع

 تاسيسات وسيستم هاي تهويه مطبو 

www.package118.ir 

 كانال تلگراد

https://t.me/servicpackage118 

 وبالگ نموزشي ما

http://servickar.ir 
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