
 

 

 سرويس و تعمير همزن روميزي برقي

 

 :اجزاء همزن رو ميزي

فنفر بفا    -7بفا  بردفد  ريفري     -6بفا  بردفد     -5صففه  حففاظ    -4ديود -3کليد -2حفاظ موتور-1

دگهداردفد   -00و Bدگهداردفد  ياتاقفان    -01سفي  رابف     -9و Aدگهداردفد  ياتاقفان    -8  بردفد  

 Cواشر تنظي  فاصفل    -05ياتاقان بدون روغ   -14واشر چرخ ددد   -03چرخ ددد   -02رغال 

دگهداردفد    -21و Bدمفد  -09اسفااتور   -08روتور يفا ررميرفر    -07و Aواشر تنظي  فاصل  -16و

 -26همزن  -25بدد   -24ترمينال رغال  -23رغال  -22 سايک دگهداردد   -20( شفت)مهور 

پايف    -32کليد فشفاري   -30اي  پ -31پاي  چرخان  -29کاس   -28کالهک  -27صفه  مشخصات 

 .لول   سايکي حفاظ سي  راب   -34راب  سي   -33( تکي  گا )اصلي 



 

 

 



 

 

 

 : مراحل بار کردن دساگا  همزن روميزي

 بار کردن مهفظ  موتور ،کليد و با  بردد   -1

 .دپيچ هاي بدد  وپاي  را بار کنيد تا بدد  موتور وبا  بردد  باوادد ار ه  جدا شود -الف

بعفد ار بيفرون کشفيدن کليفد ، بفا  بردفد        . ب کليد مي توادد ار صفه  دگهداردد  رن جدا شود 

 .ريري  و خار رن را بر داريد

 .دو ترمينال ديود را قطع کرد  ورن را ار جاي خود خارج کنيد -ج

 - بار کردن چرخ ددد  -2

وقع مودااژ ب  اشفکال بفر خفورد    ابادا چرخ ددد  ها را مادند شکل عالمت گذاري کنيد تا م -الف 

  .دکنيد

 .پس ار رن چرخ ددد  ها را بيرون بکشيد. را برداريد Aصفه  بدد  و دگهداردد  يا تاقان  -ب



 

 

 سي  راب  و رغال  -3

 .را بر داشا  سپس رغال دگهدار و رغال را ار جاي خود خارج کنيد Bدگهداردد  يا تا قان  -الف

اي رغفال و کليفد را قطفع کنيفد هنگفاد بفر داشفا  رغفال هفا          سي  برق ماصل ب  ترمينال هف  -ب

بايساي هر دو رعال را بفا هف  بفر داشفت و مراقفي باشفيد کف  فنفر هفا تغييفر شفکل غيفر عفادي              

 .ددهند

 ) با توج  ب  شکل)روتور،اسااتور و ياتاقان بدون روغ   -4

 .را بار کنيد A,Bدگهداردد  ياتاقان هاي  -الف

 Bسففپس روتور،اسففااتور،ياتاقان هففا ،واشففر،دمد  . تور را بففار کنيففدپففيچ دگهداردففد  اسففاا  -ب

 .،دگهداردد  شفت و سايک دگهداردد  شفت را مي توان ار قسمت اصلي جدا کرد

 .بار کردن پاي  و کليد -5

 .تکي  گا  را بررخاديد تا قسمت کف  دساگا  ب  طرف با  قرار گيرد -الف 

مطابق شکل يک پيچ گوشاي بي  ساق  و پاي  قرار دهيد و پاي  را با کمي فشفار روي داحيف     -ب

A  ار قسمتB جدا کنيد. 

با توج  ب  شکل براي در روردن شساي بايد توس  پفيچ گوشفاي ،قفالب يفا ففک را خف  کنيفد         -ج

 .البا  شساي توس  خار کوچکي در گير است .وشساي را در روريد



 

 

 

 :مودااژ همزنمراحل 

هنگاد مودااژ بدد  موتور ابادا خار با  بردفد  و بفا  بردفد  ريفري  و کليفد را در      -بدد  وکليد -1

وبعد با گرفا  با   بردفد   . سپس با  بردد  را روي بدد  موتور قرار دهيد.مهل خود قرار دهيد

ژ تسفت کنيفد کف  کليفد و     بعد ار مودافا . با دست ار خارج ، بدد  موتور را در جاي خود دصي کنيد

 .با  بردد  درست عمل مي کنند

ريفرا امکفان خرابفي    .هوي  را پس ار اتصال ترمينال ها ار مهل اتصال بر داريفد -اتصال ديود -2

 .ديود در صورت تماس با دماي با  ي هوي  وجود دارد



 

 

ددفد  هفا   هنگاد مودااژ يا تعويض چفرخ ددفد  بايفد بف  عالمفت گفذاري روي چفرخ         -چرخ ددد   -3

چپ و راست هنگاد کار بفا يکفديگر در     اگر عالي  با ه  برابر دباشند پر  هاي همزن. توج  دمود

 .گير خواهند شد

براي جاگذاري رغال ها وفنر بايساي دقت شود ک  فنر هفا تغييفر شفکل ددهنفد و بف        -رغال -4

رغفال هفا را بفا فشفار     هنگاد تعويض رغال ها بايد هر دو رغال با ه  تعويض گرددد وهر دو فنر 

 .يکسادي روي تيغ  کلکاور قرار دهند

هنگاد مودااژ روتور واسااتور بايساي مهور روتور طوري در ياتاقفان تنظفي     -روتور واسااتور -5

در حاليکف  روتفور را بفا دسفت دگهداشفا  ايفد       . شود ک  روتور ب  راحاي حول مهور خود بررخفد 

رماديک  اي  دگهداردد  ها در جفاي خفود   .خود قرار دهيد را در جاي  A,Bدگهداردد  ياتاقان هاي

 .قرار گيردد،روتور ب  راحاي خواهد چرخيد

براي سوار کفردن پايف  روي تکيف  گفا  يفا سفاق  ، بفا توجف  بف  شفکل            -(ساق )پاي  وتکي  گا   -6

مقابل هف  قفرار گيردفد، سفپس بفا ادفد  فشفار پايف  را بفر روي سفاق             A,B  ابادا بايساي دقاط

  .ساگا  جا ردد

در صورتي ک  روتور حول مهورش حرکاي روان دداشا  باشد يا با اسااتور تماس داشفت  : تذکر

با اسافاد  ار يک چکش چوبي ضرباتي رراد ب  اسااتور يا ياتاقفان بزديفد تفا روتفور حرکافي روان      

 ..داشا  باشد

 تهوي  اشکان

 مرجع جزوات ،مقا ت و درد افزارهاي رمورشي

 تاسيسات وسيسا  هاي تهوي  مطبوع
www.package118.ir 

 کادال تلگراد
https://t.me/servicpackage118 

 وبالگ رمورشي ما
http://servickar.ir 

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

