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پودمان چهارم: تعمیر مشعل

پودمان 4

تعمیر مشعل
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مقدمه
خرابی و از کار افتادگی دستگاه ها در طول دوره بهره برداری از جمله مواردی است که لزوم توجه به تعمیر و 

نگهداری آنها بیش از پیش بااهمیت و مهم می باشد.

واحد یادگیری 5 

تعمیر مشعل

استانداردعملكرد
عیب يابي و تعمیر مشعل اعم از مكانیكي و الكتريكي برابر اصول فني و ايمني توصیه شده شرکت سازنده

پیش نیاز
ـ شناخت ساختمان و عملكرد مشعل هاي گازوئیلي و گازسوز
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واحد یادگیری تعمیر مشعل های گازوئیل سوز

شكل 1ـ تعمیرمشعل

1 عوامل مؤثر در ايجاد شعله مشعل را نام ببريد؟

2 انواع سوخت مصرفی يک مشعل را نام ببريد؟

3 يک مشعل چگونه به صورت خودکار می باشد؟

4 عواملی که باعث اختالل در عملكرد مشعل می شود کدام اند؟

بحث کالسی
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با توجه به شكل زير نام اجزای شماره گذاری شده را در جدول پر کنید؟

نام قطعهردیفنام قطعهردیف

18

29

310

411

512

613

714

1

2

3

14

13

4

5 6

7

8

910
11

12

 اجزای مشعل گازوئیلی 

کار کالسی



191

پودمان چهارم: تعمیر مشعل

يک مشعل گازوئیل سوز به پنج بخش زير تقسیم می گردد:

تصویر قطعهشرح کار قطعهنام قطعهبخش

ت رسانی
سوخ

پمپ گازوئیل 
و کوپلینگ

حدوداً  سرعت  با  پمپ  محور  دوار،  دنده ای  چرخ  نوع  از 
پالستیكی  کوپلینگ  يک  توسط  دقیقه  در  دور   2800

می چرخد. الكتروموتور  محور  به  متصل 
مكیده  پمپ  داخل  به  گازوئیل  چرخ دنده ها  دوران  هنگام 
می شود و در فضای بین چرخ دنده ها فشرده می شود و با فشار 
      7 الی 14 بار )bar( به طرف شیر تنظیم فشار رانده می شود.

پمپ چرخ دنده اي

فیلتر 
گازوئیل

باتوجه به وجود ذرات خارجی در گازوئیل جهت محافظت از 
پمپ و نازل و شیربرقی در مسیر رفت گازوئیل به مشعل از يک 

فیلتر استفاده می شود.
       

دو نمونه فیلترگازوئیلی

نازل سوخت 
گازوئیل

معین  مقدار  با  پودر  به صورت  را  گازوئیل  سوخت  نازل، 
به صورت مخروط با زاويه معین و شكل مشخص و به صورت 

می پاشد. شده  فیلتر 
زاويه اين مخروط معموالً 30 و 45 و 60 و80 درجه است 
و شكل مخروط به صورت توپر )S 1(، توخالی )H 2( و نیمه 

پر )B 3( است.
نازل و زاویه پاشش

شیربرقی 
)مغناطیسی( 

گازوئیل

اين شیر از دو بخش بوبین و شیرمكانیكی تشكیل شده است 
به هنگام برق دار شدن بوبین شیر برقی، جريان گازوئیل با 
فشار باال از پمپ به سمت نازل برقرار می شود و به محض 
نازل  به سمت  گازوئیل  جريان  بوبین،  از  برق  جريان  قطع 

قطع می شود.

پنج 
بخش مشعل 
گازوئیل سوز

کنترل

سوخت رسانی

مخلوط کننده 
هوا و گازوئیل

هوارسانی

اشتعال

شیربرقي مشعل 
گازوئیلي

Solid ـ Semi ـHollow            3 ـSolid               2 ـ1
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عیوب سیستم سوخت رسانی

رفع عیبعلتعیب

الكترو موتور کار می کند 
گازوئیل از نازل خارج 

می شود جرقه زده می شود
ولی شعله تشكیل نمی شود

نازل را تمیز يا تعويض نمايید.نازل مسدود است 
محكم کنیداتصال نازل شل است 
زياد کنیدفشار پمپ کم است 

اصالح کنیدمكش کم است 
سوخت را عوض کنید گرانروی سوخت باالست

الكتروموتور کار می کند
گازوئیل از نازل خارج 

نمی شود و در نتیجه شعله 
تشكیل نمی شود

تمیز يا تعويض نمايیدنازل کثیف است
تمیز يا تعويض نمايیدپمپ فشار ندارد 

تمیز يا تعويض نمايیدشیرتنظیم فشار پمپ معیوب است 
آب را از ته مخزن خارج نمايیددرون منبع گازوئیل آب وجود دارد 

تعويض نمايیدکوپلینگ گشاد شده و يا شكسته است 
تعويض نمايیدپمپ گازوئیل معیوب است 

تمیز نمايیدفیلتر پمپ کاماًل مسدود است 
عوض کنیدشیر برقی ايراد دارد 

فشار پمپ گازوئیل زیاد است 
)نصب مانومتر روی پمپ(

خارج نمايیدپیج مغزی بای پاس در سیستم تک لوله خارج نشده است
اصالح کنیددر سیستم دو لوله ای مسیر برگشت مسدود است يا گرفتگی دارد 

اصالح يا تعويض نمايیدپیستون قسمت شیر تنظیم فشار پمپ گیر کرده است

فشار پمپ گازوئیل کم است 
)نصب مانومتر روی پمپ(

اصالح کنیداندازه نازل بیش از ظرفیت پمپ است 
اصالح لوله کشی گازوئیلبه علت خأل زياد پمپ، گازوئیل بخار می شود

تعويض نمايیدنازل کاماًل فرسوده است
پمپ را عوض کنیدچرخ دنده های پمپ فرسوده اند

اصالح کنیدمسیر مكش مسدود است
تعمیر يا تعويض کنیدشیر تنظیم فشار خراب است

فیلتر گازوئیل مسدود شده است و يا نشت زياد از کاسه نمد محور 
پمپ وجود دارد

را  نمد  کاسه  و  کنید  تمیز  را  فیلتر 
نمايید تعويض 

فشار پمپ نوسان دارد )نصب 
مانومتر روی پمپ(

پمپ را تعويض کنیدچرخ دنده های پمپ فرسوده است
اصالح کنیدمنبع گازوئیل بیش از اندازه مجاز پايین تر از مشعل است

تمیز کنیدقسمتی از فیلتر پمپ گرفته است

فشار پمپ نوسان دارد )نصب 
مانومتر روی پمپ(

هواگیری کنیدپمپ هوا دارد
مغزی را جاگذاری کنیددر سیستم لوله کشی گازوئیل دو لوله، مغزی بای پس خارج شده است

لوله کشی مكش را اصالح کنیدگازوئیل به علت خأل زياد تبخیر شده است
عوض کنیدشیر يک طرفه معیوب است

اصالح کنیدقطر لوله مكش مسدود است
اصالح کنیدشیر تنظیم فشار ايراد دارد 
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رفع عیبعلتعیب

پمپ گازوئیل فشار ندارد 
)نصب مانومتر روی پمپ(

اصالح کنیدچرخش پمپ هوا برعكس است
هواگیری کنیدپمپ هوا گرفته است
تعويض کنیدکوپلینگ خراب است

تمیز کنیدصافی يا فیلتر پمپ کاماًل گرفته است
اصالح کنید يا تمیز کنیدلوله مكش کاماًل مسدود است 

اصالح کنیدمسیر مكش سوخت هوا می کشد

اصالح کنید يا پمپ را عوض کنیدپمپ مكش الزم برای مكش گازوئیل را ندارد 

اصالح کنیدلوله تهويه منبع گازوئیل مسدود است

مصرف گازوئیل زیاد است
اصالح کنیدنازل بزرگ و يا خیلی کوچک است

اصالح کنیدگازوئیل از منبع گازوئیل و يا مسیر لوله کشی نشت می کند 
اصالح کنیدفشار پمپ گازوئیل کم است

شكل زير مدار گردش سوخت در مشعل گازوئیلي را نمايش می دهد، آن را بررسي کنید و در دفتر گزارش 
کار خود شرح عملكرد آن را به اختصار بنويسید.

کارکارگاهی

مدار گردش گازوئیل پمپ

Solenoid valve open

Pressure 
adjustment

Shaft seal

Back to suction

Return plugged

By-pass plug 
removed

By-pass plug 
inserted

Gear-set

Return Inlet

Two pipe installationOne pipe Installation

Side 
pressure 
port Pressure gauge 

ports

Vacum 
gauge port

To nozzel

Solenoid valve closed

By - passed 
oil returned 
to tank, or to 
suction

Oil under 
suction

Oil under 
Pressure
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1 آيا سوخت گازوئیل به صورت مايع قابل احتراق است؟

2 چرخ دنده های پمپ چگونه روانكاری می شود؟

بحث کالسی

نكته
جهت چرخش پمپ با توجه به طراحی مشعل ممكن است. چپ گرد يا راست گرد باشد که طبق استاندارد 
بین المللی با نگاه کردن به محور پمپ مشخص می شود، اگر در جهت عقربه های ساعت بچرخد چپ گرد 
و برعكس، راست گرد می باشد. در قانون قديمی به جای نگاه کردن به محور پمپ برای تعیین راست گرد و 

چپ گرد به صفحه پمپ نگاه می کردند که هنوز هم در بازار ايران به اين روش تعیین می شود.
غیر  در  و  راست گرد  باشد،  راست  پمپ سمت  و  کنیم  نگاه  پمپ  به  مشعل  پشت  از  اگر  روش  اين  در 

اين صورت چپ گرد است.

شست وشوی فیلتر تنظیم فشار پمپ گازوئیل 

تجهیزاتمواد مصرفی
مقدار/تعدادنام وسیلهمقدار/ تعدادنام وسیله
يک دستگاه مشعل گازوئیل 1 جفتدستكش
يک دستگاهديگيک دستلباس کار

1 عددپیچ گوشتی 1 جفتکفش ايمنی
1 دستآچار آلن 

)BAR0 1 عددفشارسنج )20ـ
1 عددفرچه مويی

دستورکار
با  ببنديد  را  به مشعل  گازوئیل  و وصل  1  شیرهای دستی قطع 

بازکردن 4 عدد پیچ آلن، درپوش پشت پمپ را جدا نمايید.
2 فیلتر پمپ را خارج نمايید.

تمیز  گازوئیل  وسیله  به  و  مويی  فرچه  کمک  به  را  3  فیلتر 

شست وشو دهید.
4  فیلتر تمیز شده را در جاي خود قرار دهید و از سالم بودن واشر 

آب بندی مطمئن شده سپس درپوش پمپ را ببنديد.
 )P( 5  مشعل را روشن نمايید توسط آچار آلن پیچ قسمت فشار

روی درپوش پمپ را شل نمايید. تا هوا کاماًل خارج شود.

کارکارگاهی

6

7

8

1

2
3

4 5
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انتخاب نازل

6 مشعل را روشن کنید.

ساعت  عقربه  در جهت  را  تنظیم  پیچ  فشار  تنظیم  7  براي 

يا خالف عقربه ساعت بچرخانید. در جهت عقربه ساعت 
ايجاد  فشار  افزايش  ساعت  عقربه  خالف  و  فشار  کاهش 

خواهد شد.
8 از دريچه شعله طول و کیفیت شعله را کنترل نمايید.

نكته:
1  از سالم بودن و جا افتادن صحیح واشربندی اطمینان حاصل 

فرمايید.
2  مراقب واشر آب بندی باشید تا در زمان باز و بسته کردن 

پاره نشود.
3 هرگز از آب برای شست وشوی پمپ استفاده نكنید.

هواگیري پمپ

نكته
هنگام هواگیری دقت نمايید گازوئیل به اطراف نپاشد.

دبی نازل معموالً بر حسب چه واحدهايی می باشد؟
زاويه نازل چه ارتباطی با ابعاد محفظه احتراق يا ديگ دارد؟

کدام شكل نازل متداول است؟

بحث کالسی

1 حداقل فشار پودر کردن گازوئیل پشت نازل 7 بار )bar( يا 100 )Psi( است.نكته

2  قبل از نصب نازل روی مشعل همیشه آن را درون محفظه پالستیكی تمیز مخصوص آن نگه داريد و 

هیچ گاه بدون محفظه آن را درون جعبه ابزار رها نكنید هنگام نصب نازل مسیرهای سوخت رسانی به 
آن را تمیز کنید و هیچ گاه از وسیله فلزی برای تمیزکردن آن استفاده نكنید.

بازکردن درپوش پمپ و تمیز کردن فیلتر
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 تعیین ظرفیت نازل 
مثال: برای يک مشعل 200000 کیلو کالری بر ساعت )kw 232( با فشار پمپ 10 بار )bar( نازل انتخاب کنید.

گازوئیل  مصرف  بنابراين  است.  کیلوگرم  بر  کیلوکالری   10200 گازوئیل  حرارتی  ارزش  اينكه  به  توجه  با 

/kg با توجه به جدول انتخاب نازل و فشار پمپ که برابر با 10 بار است نازل 5/5 گالن در  Hr=
200000 19 610200

ساعت تعیین می شود.

برای يک مشعل گازوئیلی به ظرفیت 80000 کیلوکالری )کیلو وات 93( بر ساعت نازل مناسب انتخاب 
کنید. فشار پمپ بر روی 10 بار تنظیم شده است.

کار کالسی

نكته
و  نازل  بین  که  )نوع خطی(  برقی  نصب شیر  يا  و  تعويض  هنگام 
پمپ قرار دارد به جهت عبور گازوئیل حک شده روی پايه آن طبق 

شكل2 دقت فرمايید.

شكل 2ـ پمپ گازوئیل خطي
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جدول انتخاب نازل

)Bar( فشار پمپ
212019181716151413121110987

2/162/112/052/001/941/881/821/761/701/631/561/491/411/331/250/40

)g
al

/h
ل )

ناز
یز 

سا

2/692/632/562/492/422/352/282/202/122/041/951/861/761/661/560/50
3/243/163/063/002/912/932/732/642/552/452/342/232/122/001/870/60
3/513/423/343/253/153/062/962/862/752/652/542/422/292/162/030/65
4/053/953/853/743/643/533/423/303/183/052/932/792/652/492/340/75
4/594/464/354/244/134/003/873/743/613/473/323/163/002/832/650/85
5/005/265/134/994/854/714/564/404/244/053/903/723/533/333/121/00
5/935/795/645/495/345/185/014/844/674/484/294/093/983/663/431/10
6/476/376/165/995/825/655/475/295/094/894/684/474/243/993/741/20
6/746/586/416/246/075/895/705/515/305/104/884/654/404/153/891/25
7/287/116/936/746/556/366/155/955/735/505/275/024/764/494/211/35
8/087/897/697/487/277/066/836/606/366/115/855/585/294/984/671/50
8/908/698/478/248/017/777/527/277/006/736/446/145/875/495/141/65
9/449/218/988/788/498/247/977/717/427/146/836/516/185/825/451/75

10/7910/5310/269/999/719/429/128/818/498/157/917/457/066/656/232/00
12/1411/8511/5511/2410/9210/6010/269/919/559/188/788/387/947/497/012/25
13/4913/1612/8312/4812/1311/7711/3911/0110/6110/199/769/318/828/327/792/50
14/8414/4514/1113/7313/3512/9512/5312/1111/6711/2110/7310/249/719/158/572/75
16/1815/7915/3914/9814/5514/1313/6713/2112/7312/2311/7111/1610/559/989/343/00
18/8918/4317/9617/4816/9915/4915/9515/4214/8514/2713/6613/0312/3511/6510/903/50
21/5921/0620/5319/9819/4218/8418/2317/6216/9716/3115/6214/8914/1213/3112/464/00
24/2023/6923/0922/4721/8421/2020/5119/8219/1018/3517/5716/7515/8814/9714/024/50
26/9826/3325/6624/9724/2723/5522/7922/0321/2220/3919/5218/6217/6516/6415/585/00
29/6928/9628/2227/4726/7025/9125/0724/3323/3422/4321/4720/4819/4218/3017/145/50
32/3331/5930/7929/9729/1328/7727/4526/4325/4624/4723/4222/3421/1819/9718/706/00
33/0734/2233/3532/4631/5530/6229/6328/6327/5828/5125/3724/2022/9421/6320/256/50
37/7736/8635/9234/9633/9832/9831/9130/8429/7028/5527/3326/0624/7123/2921/817/00
40/4739/4938/4937/4536/4135/3334/1933/0431/8330/5829/2827/9726/4724/9623/377/50
41/1742/1241/0539/9638/8037/6936/4735/7533/9532/6331/2329/7928/2426/6224/938/00
45/8744/7543/6242/4541/2640/0439/7437/4536/0734/6633/1831/6530/0028/2826/488/50
48/5747/3946/1844/9543/6942/4041/0239/6538/1936/7135/1433/5931/7729/9528/849/00
51/2650/0248/7547/4546/1144/7543/3041/8540/3138/7437/0935/3733/5331/6129/609/50
53/9652/6551/3249/9448/5447/1145/5844/0642/4440/7939/0437/2335/3033/2831/1610/00
59/3657/9256/4554/9453/4051/8250/1448/4646/6844/8642/9440/9638/8336/6034/2711/00
64/7663/1961/5959/9358/2556/5354/7052/8750/9248/9446/8544/5342/3639/9337/3912/00
75/5573/7271/8469/9267/9665/9563/8161/6859/4157/1054/6552/1249/4246/5943/6214/00
86/3484/2582/1179/9177/6775/38/72/9370/4967/9065/2667/4659/7396/8253/2449/8516/00
97/1494/7892/3789/9087/3884/8087/0579/3076/3973/4170/2767/0263/5459/9056/0818/00

107/93105/31102/6399/8997/0894/2291/1788/1184/8781/5778/0874/4770/6066/5562/3120/00
118/72115/84112/89109/88106/79103/64100/2896/9293/3589/7385/8981/9177/6673/2168/5522/00
129/52126/37123/16119/87116/50113/06109/40105/74101/8597/8893/7089/3684/7279/8674/7824/00
140/31136/91133/42129/86126/21122/49118/52114/55110/33106/04101/5096/8191/7886/5281/0126/00
151/10147/44143/63139/85135/92131/91127/63123/36118/82114/20109/31104/2598/8493/1787/7428/00
151/89157/97153/95149/83145/63141/33136/75132/17127/31122/35117/12111/70105/9099/8393/4730/00
188/87184/29179/61174/81169/90164/89159/54154/20148/53142/77136/64130/15123/55116/47109/0535/00
215/66210/62205/27199/78194/17188/44182/33176/23169/75163/14136/36148/91141/21133/10124/5340/00

0/8 kg/Lit برای گازوئیل با وزن مخصوص )kg/h( مصرف گازوئیل
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سرویس مدار سوخت
دستورکار

1  کلید برق مشعل را خاموش کنید و 

شیرهای گازوئیل را ببنديد.
2  فشارسنج و خألسنج را در محل های 

مربوط روی پمپ )P( و )V( ببنديد.
نموده  روشن  را  مشعل  برق  3  کلید 

نمايید. باز  را  گازوئیل  شیرهای  و 
4 پمپ را از قسمت فشار )P( با شل کردن فشارسنج هواگیری نمايید.

5  فشارسنج را به مانند شكل متصل و فشار خروجي را اندازه گیري نمايید. فشار خروجي بايد باالی 7 بار 

)bar( باشد.

6 پس از کنترل فشار پمپ جدول زير را کامل کنید.

نتیجهشرایطنام بخش
ندارد    دارد    مخزن ذخیره گازوئیل

غلط    صحیح اتصال شیلنگ هاي رفت و برگشت
غلط     صحیح جهت چرخش پمپ

معیوب سالم    کوپلینگ
معیوب سالم    شیربرقي

معیوب سالم    بخش تنظیم فشار پمپ
کثیف  تمیز     فیلترپمپ

معیوب سالم    چرخ دنده هاي پمپ

کارکارگاهی

کنترل فشار مكش و رانش پمپ

Black (vacuum)

Bleeder Knob

 Bleed Oil Outlet
Tube

vacuum port

pressure port

 24°

 Flexible
Tubing

Red (Pressure)

Pressure Gauge

Vacuum Gauge

تجهیزاتمواد مصرفی
مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام و سیله
يک دستگاه مشعل نصب برروی ديگ1 جفتدستكش
يک دستآچارآلنيک دستلباس کار

يک دستآچارتخت1 جفتکفش ايمنی
)bar( يک عددفشارسنج 0 تا 25 بار
)bar( يک عددخألسنج 0 تا 1 بار
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بخش هوارسانی

تصویر شرح عملكردنام قطعهبخش

هوارسانی

الكترو موتور
تک فاز با 

خازن راه انداز

نوع موتور از نوع آسنكرون با روتور القايی قفس سنجابی با سرعت 
2800 دور در دقیقه است.

برای  خازن  از  استفاده  و  وکمكی  اصلی  دارای سیم پیچ  استاتور 
ايجاد گشتاور بیشتر است خازن در مدار سیم پیچ راه اندازی سری 

  شده است.
الكتروموتور و خازن راه انداز مشعل

بادزن
)ونتیالتور(

هوای الزم برای احتراق را تأمین می کند برروی محور الكتروموتور 
از مرکز می باشد جهت چرخش آن  نوع گريز  از  و  نصب می شود 
به گونه ای است که به داخل ديگ و يا کوره می دمد. باالنس شده در 

کارخانه سازنده می باشد. 
بادزن

دريچه تنظیم 
هوا

توسط دريچه تنظیم هوا میزان هوای ورودی و موردنیاز را می توان 
تنظیم نمود. از آنجا که تنظیم شعله با هوا انجام می شود لذا دريچه 

تنظیم هوا نقش قابل توجهی در نحوه احتراق دارد.
تنظیم دریچه هوا

1 هوای اولیه که توسط ونتیالتور قبل از ايجاد شعله دمیده می شود به چه منظور است؟

2 در صورت کمبود هوا يا زياد بودن مقدار هوا در سوخت و ساز چه اتفاقي می افتد؟

بحث کالسی

 عیوب سیستم هوارسانی 

رفع عیبعلتعیب

الكتروموتور کار نمی کند

اصالح کنید فیوز اصلی جريان برق ايراد دارد 

اصالح کنیدفیوز مربوط به مشعل ايراد دارد

رفع کنیدترموستات )آکوستات( اشكال دارد 

اصالح کنیدسیم کشی موتور به پايه رله قطع است

اصالح کنیدخازن الكتروموتور معیوب است

فن را اصالح يا تعويض نمايیدفن هوا حرکت نمی کند )گیر کرده است(

تعويض کنید الكتروموتور خراب است

تعويض کنیدرله خراب است
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 عیوب مشترک سیستم سوخت رسانی و سیستم هوارسانی 

رفع عیبعلتعیب

دود و دوده

دريچه هوا را تنظیم کنیدهوای احتراق کافی نیست

شعله پخش کن را اصالح و تمیز کنیدسوخت و هوا به صورت مناسب مخلوط نمی شوند

اصالح کنیدهوا دارای سرعت و چرخش کافی نیست

اصالح کنیدنازل فرسوده، مسدود و يا گشاد کرده و يا اندازه و زاويه آن غلط است

زياد کنیدفشار پمپ خیلی پايین است

اصالح کنیدنازل بعد از شیر برقی چكه می کند 

اصالح کنیدنازل نسبت به شعله پوش خیلی عقب قرار گرفته است

زاويه نازل را اصالح کنیدشعله به ديواره های محفظه احتراق اصابت می کند

اصالح کنیدفن خیلی کوچک، کثیف يا شل است

اصالح کنیدمكش به اندازه کافی نیست 

اصالح کنیددودکش کثیف و مسدود يا قطر آن کم است

اصالح کنیدموتور دور الزم را ندارد 

تمیز يا اصالح کنیدشعله پخش کن ايراد دارد 

تعويض کنیدکوپلینگ شكسته و يا گشاد کرده است

پس از راه اندازي صداي 
غیرمتعارف شنیده می شود

فن را محكم کنیدفن ُشل شده

فن را تعويض کنیدفن از باالنس خارج شده

بررسی و تمیز کردن فن هوارسان

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام و سیله

يک دستگاه مشعل1 جفتدستكش

يک دستآچارآلنيک دستلباس کار

يک عددفرچه موئی1 جفتکفش ايمنی

2 لیترگازوئیل

کارکارگاهی
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دستورکار:
1 برق مشعل را قطع کنید.

2 سیم های الكتروموتور را از پايه رله جدا کنید.

3  به کمک آچار آلن، پیچ های نصب الكتروموتور به 

بدنه مشعل را خارج نمايند.
ازمحور  را  )ونتیالتور(  فن  آلن  آچار  کمک  4  به 

الكتروموتور خارج نمايند.
5 پره های ونتیالتور را از لحاظ لقی بررسی نمايند.

6 در صورت وجود گرد و خاک و آشغال پره های ونتیالتور را به کمک فرچه مويی تمیز نمايند.

7  در صورتی که امكان تمیزکردن ونتیالتور توسط فرچه به لحاظ دوده گرفتن امكان پذير نباشد به کمک 

گازوئیل پره های ونتیالتور را تمیز نمايند.
نكته:

1 دقت نمايند زائده هايی که روی پره ها جهت باالنس ونتیالتور استفاده شده است جابه جا نشود.

2  برای تمیز کردن ونتیالتور از فرچه مويی استفاده نمايید تا گرد و خاک از روی پره ها برطرف شود با توجه 

به دور باالی ونتیالتور باالنس بودن آن حائز اهمیت است و در موقع تعمیرات يا تمیزکردن مراقب 
باشید صدمه نبینید.

3  در هنگام سرويس دستگاه به سالم بودن شیشه رؤيت مشعل و محكم بودن درپوش بااليی در هنگام 

بهره برداری توجه کنید.

بررسی سالم بودن الكتروموتور

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله

يک دستگاه الكتروموتورمشعل1 جفتدستكش

يک دستآچارآلنيک دستلباس کار

يک عددفرچه موئی1 جفتکفش ايمنی

1عددفازمتر

1دستگاهآوومتر

دستورکار
1 برق دستگاه را قطع کنید.

2 سیم هاي موتور را از روي پايه رله باز کنید.

3 با آوومتر سالم بودن سیم پیچ الكتروموتور را بررسي و در يک جدول نتايج بررسي را وارد و به هنرآموز ارائه دهید.

4 ظرفیت خازن موتور را با آوومتر اندازه گیري و از سالم بودن آن مطمئن شويد.

کارکارگاهی
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بخش اشتعال

تصویر شرح قطعهنام قطعهبخش

ش اشتغال
بخ

ترانسفورماتور
جرقه 

برای  جرقه  الكترود  سر  دو  بین  قوی  ولتاژ  که  است  دستگاهی 
مشتعل شدن گازوئیل پودر شده ايجاد می کند اين ولتاژ 10000 
ولت بین دو سر الكترودهای جرقه است که گرمای اشتعال را ايجاد 

می کند. جرقه زن از نوع غیردائم است.

ترانسفورماتور جرقه

الكترود جرقه 

جنس الكترود جرقه از میله فوالدی زنگ نزن می باشد که دارای 
پوشش عايقی از نوع سرامیک می باشد نوک برگشته الكترودها در 
و  اشتعال مخلوط هوا  باعث  و  دارد  قرار  نازل  باالی سوراخ  و  جلو 
گازوئیل می شود. الكترودها توسط کابل های جرقه به ترانس جرقه 

می شوند. الكترودجرقهمتصل 

آزمایش خازن الكتروموتور
دستورکار

1 دو سر خازن را به يک آوومتر وصل کنید.

2 کلید آوومتر را روی میكروفاراد قرار دهید.

مقدار  با  را  خازن  روی  شده  نوشته  3  ظرفیت 

اندازه گیری شده با توجه به رواداری آن مقايسه 
کنید. در صورت مطابقت خازن سالم است.

الكتروموتور  سیم های  به  نقشه  مطابق  را  4  خازن 

وصل کنید.
5  به کمک دو شاخه و سیم دو رشته کارکرد صحیح الكتروموتور را آزمايش نمايید.

کارکارگاهی

U1

U2

Z2

N V L1

Z1

AC خازن دائم کار

سیم پیچ کمكی

سیم پیچ اصلی

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام و سیله

يک دستگاه الكتروموتور1 جفتدستكش

1عددخازنيک دستلباس کار

1عددچسب برق 1 جفتکفش ايمنی

دوشاخه و 
1عددکابل دوشاخه 
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توجه
سرامیک های الكترود جرقه را از لحاظ سالم بودن و ترک نداشتن بررسی نمايید. ضمناً کابل و سر کابل 
نمی شود.  مشتعل  گازوئیل  ولتاژ،  نشت  صورت  در  کنید  بررسی  بدنه  به  ولتاژ  نشتی  لحاظ  از  را  جرقه 

الكترودهای جرقه نبايد در مسیر پاشیدن گازوئیل قرار گیرد.

کنترل بخش اشتعال

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام و سیله

يک دستگاه مشعل1 جفتدستكش

يک دستآچارآلنيک دستلباس کار

يک ورقسنباده نرم1 جفتکفش ايمنی

يک تكهپارچه تمیز

دستورکار
1 لوله شعله مشعل را با شل کردن پیچ های مربوط از مشعل جدا کنید.

2 درپوش مشعل را به کمک پیچ های مربوط از مشعل جدا نمايند.

3 کابل های جرقه را از الكترود جرقه جدا نمايند.

4 به کمک آچارآلن پیچ بست نگهدارنده و الكترودها را باز نمايند.

5 الكترودهای جرقه را در جايی که نور کافی باشد از لحاظ سالم بودن سرامیک ها و ترک نداشتن بررسی نمايند.

6 به کمک سنباده نرم میله های جرقه را از دوده و جرم تمیز نمايند.

7 مراقب باشید که قسمت خم شده میله الكترود تغییر نكند.

کارکارگاهی

آزمایش وایرها و ترانس

دستور کار 
1 درپوش مشعل را از مشعل جدا کنید.

2 واير را از مشعل خارج کنید.

3 ترانس جرقه را از مشعل جدا کنید.

4 روکش وايرها را کنترل کنید.

5  توسط آوومتر سالم بودن سیم پیچ ترانس را بررسی کنید و در يک جدول نتیجه را وارد و به هنرآموز 

ارائه دهید.

کارکارگاهی

تجهیزاتمواد مصرفی

تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله

يک دستآچار آلن1 جفتدستكش

يک دستگاهمشعليک دستلباس کار

1 جفتکفش ايمنی
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تنظیم الكترودهای جرقه زن سرنازل

دستورکار
1 برق مشعل را قطع کرده و مشعل را از ديگ جدا نمايید.

2 لوله شعله را با شل کردن پیچ ها از سرمشعل خارج کنید.

3 پیچ بست الكترود را شل نموده )توسط آچار آلن( الكترودها را تنظیم نمايید سپس پیچ را محكم کنید.

کارکارگاهی

باز کردن شعله پوش تنظیم الكترودجرقه

فاصله استاندارد الكترودها نسبت به همدیگر و نسبت به نازل

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام و سیله

يک دستگاه مشعل 1 جفتدستكش

1 دستآچار آلنيک دستلباس کار

1عددخط کش میلی متری 1 جفتکفش ايمنی

الكتريكی و نكته ایمنی باعث شوک  نزنید زيرا  الكترودهای جرقه که در حال جرقه زنی می باشند دست  به  هیچ گاه 
صدمه به فرد می شود.

چرا در مشعل گازوئیلی از ابتدای شروع هوادهی اولیه جرقه زن فعال است؟
بحث کالسی

Spray angle (60
°)

6-5

8-
9

3

3
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بخش مخلوط کننده

تصویر شرح کار قطعهنام قطعهبخش

مخلوط کننده

صفحه شعله 
پخش کن

قطعه ای است سر راه ورود هوا به کوره يا ديگ که با چرخش هوا 
باعث اختالط بهتر هوا و سوخت می شود.

شعله پخش کن

لوله شعله
لوله شعله يكی از قطعات مخلوط کننده است که الگوی خاصی از 
هوا را در انتهای خود ايجاد می کند و هوا را طوری به قسمت جلو 

هدايت می کند که اختالط کامل گازوئیل و هوا ايجاد گردد.
لوله شعله

تنظیم شعله پخش کن
دستورکار

1  پیچ نگهدارنده شعله پخش کن به لوله اتصال 

نازل را شل نموده و شعله پخش کن را جابه جا 
نموده و به کمک شابلون زاويه )30 و 45 و 
60 و 80( درجه با توجه به زاويه نازل شعله 
پخش کن را طوری جابه جا کنید که مخروط 

گازوئیل به شعله پخش کن برخورد نكند.
2  با شل کردن مهره قفل کننده و مجموعه لوله 

اتصال نازل و شعله پخش کننده که بر روی 
اين  موقعیت  است  شده  واقع  مشعل  بدنه 
صفحه  جدول  و  نموده  جابه جا  را  مجموعه 

بعد را پر نمايید. 

کارکارگاهی

فلنج دیگ

مهره قفل کننده
لوله سوخت

جه
در

 6
0 

زل
ه نا

اوی
ز

تجهیزاتمواد مصرفی
مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار/ تعدادنام وسیله
يک دستگاهمشعل1 جفتدستكش
يک دستآچار آلن يک دستلباس کار

1 جفتکفش ايمنی
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با توجه به تغییر موقعیت مجموعۀ نازل و شعله پخش کن شكل شعله را از دريچه بازديد ديگر مشاهده و 
در جدول زير ترسیم نمايید.

شكل شعله:مجموعه کاماًل عقب قرار گرفته است.1

شكل شعله:مجموعه در وسط قرار دارد.2

شكل شعله:مجموعه در جلو قرار گرفته است.3

کار کالسی

بخش کنترل احتراق

تصویر شرح کار قطعهنام قطعهبخش

کنترل احتراق

پايه رله

پايه رله: سیم کشی قطعات 
الكتريكی مشعل در اين قسمت انجام می شود.

پايه رله مطابق زير سیم کشی می شود.
پايه 1 و 2: چشم الكتريكی
پايه 3: ترانسفورماتور جرقه 

پايه 4: موتور
پايه 5: شیربرقی مرحله 1
پايه 6: شیربرقی مرحله 2

پايه 7: هشدار )آالرم(
پايه 8: نول
پايه 9: فاز

پایه رله

مدارسیم کشي پایه رله مشعل گازوئیلي

کنترل کننده 
يا رله احتراق

کنترل کننده احتراق وظیفه کنترل عملكرد مشعل را به عهده دارد و 
مراحل کاری مشعل را به طريق زير زمان بندی می کند.

اول  مرحله  در  احتراق  محفظه  داخل  گازهای  تخلیه  1  زمان 
ثانیه   12 مدت  به  راه اندازی 

ابتدای  از  و  شیربرقی  بازشدن  از  قبل  که  جرقه:  پیش  2  زمان 
ثانیه  12 مدت  به  می شود  آغاز  راه اندازی 

3  زمان پس جرقه: زمان ادامه جرقه بعد از باز شدن شیربرقی و 
تشكیل شعله به مدت 2 الی 4 ثانیه 

4  زمان ايمنی: زمان قطع ايمن در صورت باز شدن شیربرقی و 
عدم تشكیل شعله حداکثر 10 ثانیه 

رله مشعل گازوئیلي

چشم 
الكتريک

چشم الكتريک در بدنه مشعل طوری نصب می شود که بتواند داخل 
ديگ يا کوره را ببیند.

ساختمان آن از نیمه هادی  است که بر اثر تابش نور مرئی مقاومت 
اهمی آن خیلی کاهش می يابد و خاصیت هدايت الكتريكی آن زياد 

می شود و جريان برق را عبور می دهد و برعكس.
چشم الكتريكی، ايمنی مشعل را تأمین نموده و از تجمع سوخت در 
داخل کوره يا ديگ و احتماالً بروز انفجار در صورت عدم تشكیل شعله 

جلوگیری می کند.
چشم الكتریكي
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بررسی سالم بودن قطعات برقی مشعل از پایه رله

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / مصرفنام وسیلهمقدار / تعدادنام و سیله

يک دستگاه مشعل 1 جفت برای هر نفردستكش

20 سانتی مترسیم تک رشته 11/5 جفت برای هر نفرکفش ايمنی

دستورکار
1 يک سیم روکش دار 20 سانتی متر را که دو سر آن لخت شده است را جهت اين بررسی انتخاب نمايید.

2  برق مشعل را قطع کرده و با بازکردن پیچ رله، آن را از پايه رله جدا کنید و سپس برق مشعل را وصل 

نمايید.
3  يک سر سیم را به پايه 9 و سر ديگر آن را مطابق ذيل به ترمینال های مختلف وصل کنید و از صحت 

کارکرد آنها مطمئن شويد.
پايه 3 عملكرد ترانس جرقه
پايه 4 عملكرد الكتروموتور

پايه 5 عملكرد شیربرقی
نكته ایمنی: 

1 قبل از هرگونه اقدام به سیم کشی و يا دسترسی به پايه رله، برق مشعل را قطع کنید.

2 قبل از جازدن و يا برداشتن رله از روی پايه رله، برق مشعل را قطع کنید.

نكته:
توجه نمايید که ترانسفورماتور جرقه به مدت بیش از 30 ثانیه در برق باقي نماند، زيرا خواهد سوخت.

کارکارگاهی
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آزمایش چشم الكتریكی هنگام کارکرد مشعل

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام و سیله

يک دستگاه مشعل 1 جفت دستكش

يک دستگاهديگ1 جفت کفش ايمنی

به اندازه يک دستمالپارچه ضخیم

دستورکار
1  مشعل را روی ديگ روشن نمايید به محض تشكیل شعله، 

چشم الكتريكی را از محل آن خارج نمايید و روی آن را با 
يک پارچه ضخیم بپوشانید.

به  مشعل  و  شده  روشن  رله  روی  قرمز  دکمه  حالت  اين  در 
حالت راه اندازی مجدد در می آيد.

الكتريكی را از محل آن  2  مشعل را خاموش نموده و چشم 

خارج نمايید و در معرض نور مرئی قرار دهید و مشعل را 
روشن نمايید. در اين حالت نیز دکمه قرمز رنگ روی رله 

روشن شده و مشعل به حالت راه اندازی مجدد در می آيد.
چشم  است  عادی  کارکرد  حالت  در  مشعل  که  3  هنگامی 

ضخیم  پارچه  با  را  آن  روی  و  نمايید  خارج  را  الكتريكی 
بپوشانید. ترانس جرقه مجدد شروع به جرقه زنی می کند و 
دوره کاری مشعل مجدداً آغاز می شود. اگر هنگام تشكیل 
قرمز  رله  دکمه  باشد  پوشیده  الكتريكی  روی چشم  شعله 

شده و مشعل به حالت راه اندازی مجدد درمی آيد.

نكته
الكتريكی را می توان به تنهايی به کمک يک اهم متر و نور المپ و پارچه ضخیم آزمايش نمود  چشم 
بدين صورت که دو سر سیم را به اهم متر وصل نموده و اگر چشم فوتوسل در معرض نور المپ قرار گیرد 

مقاومت آن کم می شود و در صورتی که آن را با پارچه ضخیم بپوشانیم مقاومت آن زياد می شود.

خارج کردن چشم الكتریكي

پوشش چشم به وسیله یك پارچه

کارکارگاهی
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تعویض قطعات

قبل ازهرگونه تعويض قطعه برق اصلی مشعل را قطع و شیرهای مربوط به لوله های گازوئیل به مشعل را 
ببنديد.

تعویض پمپ

تصویرشرح کارمرحله

کابل شیربرقی روی پمپ را جدا کنید.1
)در صورتی که شیر برقی روی پمپ باشد.(

شیلنگ های رفت و برگشت پمپ را به کمک آچار تخت جدا کنید.2

پیچ های مغزی اتصال پمپ به الكتروموتور را شل کنید.3

از 4 پالستیكی  کوپلینگ  همراه  تا  بیرون کشیده  به سمت  را  پمپ 
شود. جدا  موتور 
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تعویض الكتروموتور و بادزن

تصویرشرح کارمرحله

1
لوله ارتباطی پمپ به نازل را جدا نمايند. پیچ مغزی اتصال پمپ به 
الكتروموتور را باز کنید و پمپ را همراه کوپلینگ را از محل خود 

خارج کنید.

2

سیم های الكتروموتور را از پايه رله جدا کنید.
پیچ های نصب الكتروموتور به بدنه مشعل را خارج نمايید.

موتور را همراه فن از بدنه مشعل خارج کنید.
از  بادزن  تا  نمايید  باز  را  الكتروموتور  به  بادزن  اتصال  مغزی  پیچ 

شود. جدا  الكتروموتور 

تعویض رله )کنترل کننده احتراق(

تصویرشرح کارمرحله

پیچ اتصال رله )کنترل کننده احتراق( به پايه مربوط را کاماًل شل 1
نمايید.

پايه 2 از  تا  کشیده  خارج  سمت  به  را  احتراق(  کننده  )کنترل  رله 
شود. جدا 

تعویض چشم الكتریكی )فوتوسل(

تصویرشرح کارمرحله

سیم های چشم الكتريک را از پايه رله جدا کنید.1

از پايه آن که روی بدنه مشعل نصب 2 الكتريک را به آرامی  چشم 
نمايید. خارج  است،  شده 
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جدول عیب یابی بخش اشتعال

رفع عیبعلت عیب

الكتروموتور کار می کند گازوئیل از نازل 
خارج شود ولی جرقه زده نمی شود

وصل نمايیداتصال جرقه زن به پايه رله قطع است

تنظیم نمايیدالكترودهای جرقه تنظیم نیستند 

الكترودهای جرقه شكسته اند يا ترک دارند و يا اين که 
رفع کنیدبه بدنه اتصالی دارند

اصالح کنیدترانسفورماتور جرقه معیوب است

اصالح کنیدکابل سرجرقه به الكترودها اتصال ندارند

پاشش گازوئیل به الكترودها به علت خرابی نازل يا تنظیم 
نبودن الكترودها 

را  الكترودها  يا  و  تعويض  را  نازل 
نمايید تنظیم 

اصالح کنیدافت ولتاژ برق

جدول عیب یابی بخش کنترل

رفع عیبعلت عیب

الكتروموتور سالم است 
فاز و نول به پايه رله می رسد و مشعل 

شروع به کار نمی کند.
تعويض کنید رله معیوب است 

حالت  در  دائم  به صورت  رله مشعل 
آن  قرمز  چراغ  و  دارد  قرار  ريست 
روشن است و با فشار دادن دکمه از 

نمی شود. خارج  حالت  اين 

تعويض کنید رله معیوب است

الكتروموتور کار می کند
گازوئیل از نازل خارج می شود 

جرقه زده می شود و الكترودها تنظیم 
است شعله تشكیل نمی شود.

به  مشعل  شعله  از  غیر  نور  يا  است  معیوب  فتوسل 
می تابد فتوسل 

فتوسل را تعويض کنید و يا از تابش 
نور غیر از شعله به فتوسل خودداری 

کنید

الكترود جرقه کار می کند گازوئیل از 
نازل خارج می شود 

از 10  بعد  زده می شود شعله  جرقه 
می شود. قطع  ثانیه 

تعويض کنیدفتوسل معیوب است 
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سرویس دوره ای مشعل های گازوئیلی
 گازوئیل ورودی به مشعل را قطع کنید.

 برق ورودی مشعل را قطع کنید.
 فتوسل )چشم الكترونیک( مشعل را خارج نموده و با يک پارچه خشک و تمیز پاک نمايید.

 اتصال کابل های ترانس جرقه را باز کرده و بازديد نمايید. 
 شعله پوش و شعله پخش کن را باز و تمیز نمايید.

  نازل و لوله های رابط را تمیز کنید. الكترودهای جرقه را به دقت از لحاظ شكستگی سرامیک آنها بازديد 
نمايید و در جای خود قرار دهید و تنظیم نمايید.

 فیلتر داخل پمپ را خارج کرده و به دقت تمیز نمايید.
 کابل های برق و اتصاالت را مجدداً به نحو مناسب متصل کنید. 

 رله را از محل خود خارج نمايید و پايانه های مربوطه را يكبار آچارکشی کرده و محكم نمايید.
  ونتیالتور يا بادزن را از محور الكتروموتور خارج نموده و آن را تمیز کنید. دقت کنید که به باالنس بودن 

اين قطعه صدمه ای وارد نشود. 
 ديگ و دودکش را تمیز نمايید. )قبل از تمیزکردن از خنک بودن ديگ و دودکش اطمینان حاصل نمايید.(

هدف از تمیزکردن ديگ و دودکش چیست و اين کار چگونه انجام می شود؟
بحث کالسی

مراحل راه اندازی يک مشعل گازوئیلی را به ترتیب مراحل شماره گذاری نمايند.
 بعد از هواگیری پمپ، کلید اصلی برق را مجدداً در حالت روشن قرار دهید.

  کلید اصلی برق را از تابلو در حالت روشن قرار دهید و کلید برق مشعل را وصل نموده پس از شروع کار 
الكتروموتور، پمپ گازوئیل را هواگیری نمايید و سپس برق مشعل راقطع نمايید.

 برق ورودی را مطابق با نقشه اتصاالت الكتريكی به مشعل وصل نمايند.
  در اين حالت ابتدا الكتروموتور، پمپ گازوئیل و ترانس جرقه شروع به کار می نمايد. سپس شیر برقی باز 
شده و شعله تشكیل می شود. چند ثانیه بعد ازتشكیل شعله، ترانس جرقه از مدار خارج می شود. بعد از 

تشكیل شعله، با افزايش و يا کاهش فشار گازوئیل و تنظیم هوا طول شعله را تنظیم نمايند.
 ترموستات )آکوستات( روی ديگ را روی درجه مناسب قرار دهید.

__2 طول محفظه احتراق بیشتر نشود و تحت هیچ 
3   در موقع تنظیم شعله دقت نمايید که طول شعله از 

شرايطی به صفحه انتهايی محفظه احتراق برخورد نكند.
 شیر دستی گازوئیل را باز کنید لوله مكش گازوئیل بايد پیش از راه اندازی مشعل از گازوئیل پر شود.

 طول شعله مشعل را می توان از روی دريچه بازديد روی ديگ مشاهده نمود.
 مشعل را طوری تنظیم نمايند که رنگ شعله زرد مايل به نارنجی و فاقد دود و دوده در خروجی باشد.

کار کالسی

نكته
طول شعله مشعل را می توان از روی دريچه بازديد روی پره ديگ مشاهده کرد.
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راه اندازی مشعل گازوئیلی

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله

يک دستگاه ديگ چدنی آماده نصب1 جفتدستكش

يک دستگاهمشعليک دستلباس کار

يک دستآچار پیچ گوشتی 1 جفتکفش ايمنی

يک دستآچار آلن 

يک دستآچار تخت 
دستورکار

1  اتصال برق ورودی و تنظیم آکوستات را انجام داده و شیرهای گازوئیل را باز نمايید.

2 کلید برق مشعل را در حالت روشن قرار دهید.

3 پمپ را هواگیری نمايند.

4 کلید برق مشعل را قطع نمايند.

5 فشار پمپ و هوا را تنظیم کنید.

کارکارگاهی

نكته
هنگام راه اندازی شروع راه اندازی مشعل، به هیچ عنوان پشت مشعل و ديگ قرار نگیريد.
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تعمیر مشعل های گازی

شكل 3 ـ مشعل گازسوز

نام قطعات را در جدول زير پر کنید. کار کالسی

1611
2712

 3813
48
510

3

2

1

12

13

11
4 5

6

7

8

910
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يک مشعل گازسوز به پنج بخش زير تقسیم می گردد:
5 بخش کنترل 3 بخش اشتعال                            1 بخش سوخت رسانی         

4 بخش مخلوط کننده هوا و گاز 2 بخش هوارسانی              

بخش سوخت رسانی

تصویر شرح کار قطعهنام قطعهبخش

ت رسانی
سوخ

فیلتر
فیلتر گاز ايمنی ادوات سوخت رسانی يا مدار گاز يک مشعل گازی 
را افزايش می دهد بدين لحاظ که ناخالصی هايی از قبیل آشغال و 

زنگ و ذرات کمتر از 50 میكرومتر را فیلتر می نمايد.

شیر برقی گاز
)مغناطیسی(

شیر برقی معموالً دو نوع می باشد شیربرقی تک ضرب که سريع 
می باشد.  بوبین  و  هسته  دارای  و  می بندد  سريع  و  می شود  باز 
شیربرقی تک ضرب معموالً به عنوان شیر ايمنی قبل از شیربرقی 

قرار می گیرد. تدريجی  اصلی 
شیربرقی تدريجی: آرام باز می شود و سريع می بندد و دارای هسته و 

بوبین و قسمت هیدرولیک می باشد.
تنظیم شیر برقی تدريجی: 

1   تنظیم گاز اصلی Vmax برای تنظیم شعله و دبی عبوری از 
شیر انجام می شود. در جهت )-( کم و در جهت )+( زياد می شود.

Vstart 2   تنظیم گاز شروع کار
در اين تنظیم گاز شروع کار از صفر تا 40 درصد دبی گاز قابل 

تنظیم است. در جهت )-( کم و در جهت )+( زياد می شود.

           

           
چند نمونه از انواع شیرهاي برقي

           

شیربرقی

فیلتر گاز



216

توجه
در نصب فیلتر به جهت حک شده روی بدنه فیلتر که مسیر عبور گاز را نشان می دهد، دقت فرمايید.

تمیز کردن فیلتر گاز مشعل

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله

يک عددفیلتر گازيک جفتدستكش

يک دست آچار تخت يک دستلباس کار

يک جفتکفش ايمنی

دستورکار

1  شیر دستی گاز قبل از فیلتر را ببنديد.

2  چهار عدد پیچ مربوط به درپوش فیلتر را خارج 

کرده، تا درپوش جدا شود.
دقت  با  و  کرده  خارج  آن  محفظه  از  را  3  فیلتر 

شست وشو دهید و پس از خشک شدن کامل آن 
مجدداً درون محفظه فیلتر قرار دهید.

کنید  دقت  و  دهید  قرار  فیلتر  روی  را  4  درپوش 

واشر يا اورينگ در محل صحیح قرار گرفته باشد، 
سپس چهار پیچ درپوش را محكم کنید.

يا  نشت ياب  کمک  به  و  کنید  باز  را  5  شیرگاز 

آب صابون از عدم نشت گاز اطمینان حاصل نمايید.

کارکارگاهی

1 چرا معموالً در مشعل های گازی از شیربرقی گاز تدريجی استفاده می شود.

2 تنظیم گاز اصلی به چه منظوری صورت می گیرد.

3 تنظیم گاز استارت )شروع کار( به چه منظوری انجام می شود.

بحث کالسی
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تنظیم دبی گاز
نكته

1  قبل از اقدام به تنظیم شیر برقی تدريجی، بايد از 

ارتباطی گاز به  عدم داشتن نشتی شیلنگ های 
مشعل، اطمینان حاصل شود.

2  تنظیم کلید فشاری گاز روی حداقل قرار گرفته 

باشد.
دستورکار

Vmax )الف( تنظیم شیر برقی دانگز )تنظیم گاز اصلی

1  به کمک پیچ گوشتی پیچ قفل کننده را شل کنید.

2  کله هیدرولیک را به آرامی و بدون وارد نمودن 

مثبت  جهت  در  حرکت  بچرخانید.  زياد  نیروی 
گاز اصلی زياد و برعكس کم می شود.

کمک  به  را  قفل کننده  پیچ  تنظیم،  از  3  بعد 

پیچ گوشتی محكم ببنديد.

Vstart )ب(تنظیم شیر برقی دانگز )تنظیم گاز استارت یا شروع کار

1  کالهک مشكی باالی کله استارت را با پیچاندن 

خارج کنید.
2  کالهک مشكی را معكوس نموده و به عنوان يک 

ابزار استفاده نمايید. با چرخاندن مهره تنظیم در 
زمان  واحد  در  استارت  گاز  مقدار  مثبت  جهت 

زياد و برعكس کم می شود.
3  بعد از تنظیم کالهک مشكی را در جای خودش 

قرار دهید.
KROMSCHRODER Vmax )پ(تنظیم شیر برقی کروم شرودر )تنظیم گاز اصلی

با چرخاندن پیچ زير  و  آلن  1  به کمک يک آچار 

شیر می توان مقدار گاز اصلی را تنظیم نمود. اين 
کار را به صورت خیلی آرام انجام دهید. حرکت 
زياد و برعكس  در جهت مثبت مقدارگاز اصلی 

کم می شود. 

کارکارگاهی

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله

مشعل يا شیر دانگز يک دستلباس کار
يک دستگاهو کروم شرودر

يک دست پیچ گوشتی يک جفتدستكش

يک دستآچارآلنيک جفتکفش ايمنی
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Vstart )تنظیم گاز استارت( KROM SCHRO DER تنظیم شیربرقی کروم شرودر)ت
به  يا  را  هیدرولیک  کله  روی  قفل کننده  1  پیچ 

کمک آچار آلن شل کنید. اين پیچ بدون الک 
خوردگی است.

جهت  در  آرامی  به  استارت  کله  چرخاندن  2  با 

و  زياد  زمان  واحد  در  استارت  گاز  مقدار  مثبت 
برعكس کم می شود.

بعد از تنظیم، پیچ قفل کننده را به کمک آچار آلن 
محكم کنید.

بخش کنترل سوخت رسانی

تصویر قطعهشرح کار قطعهنام قطعهبخش

ت رسانی
کنترل سوخ

کلید کنترل 
فشار گاز

کلید فشاری گاز يک کلید ايمنی است که در صورت پايین بودن 
فشار گاز اجازه فازدار شدن پايه رله و فعال شدن کنترل مشعل 
را نمی دهد. تنظیم اين کلید از طريق يک چرخ مدرج زردرنگ 

صورت می گیرد که بین 2/5 تا 50 میلی بار مدرج شده است.
با بازکردن درپوش اين قطعه دسترسی به چرخ مدرج امكان پذير 

است.
معموالً اين کلید را در نصف فشار ورودی تنظیم می کنیم که برای 

فشار خانگی 9 میلی بار می باشد.

اندازه گیری فشار گاز ورودی به مشعل

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله

يک دستگاهمشعل گازسوز و ديگ يک جفتدستكش

يک عددمانومتر صفر تا 100 میلی بار يک دستلباس کار

يک دست آچارآلن يک جفتکفش ايمنی

کارکارگاهی
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بخش هوارسانی

تصویر قطعهشرح کار قطعهنام قطعهبخش

هوارسانی

الكترو موتور

نوع موتور از نوع آسنكرون با روتور القايی قفس سنجابی با سرعت 
2800 دور در دقیقه است استاتور دارای سیم پیچ اصلی و کمكی 
و استفاده از خازن برای ايجاد گشتاور بیشتر است خازن در مدار 

سیم پیچ راه اندازی سری شده است.

بادزن )بلوور(

هوای الزم برای احتراق را تأمین می کند بر روی محور الكتروموتور 
نصب می شود و از نوع گريز از مرکز می باشد جهت چرخش آن 
به گونه ای است که به داخل ديگ و يا کوره می دمد. و در کارخانه 

سازنده باالنس می شود.

کلیدکنترل 
فشار هوا

قبول هوا صورت  قابل  فشار  اساس  بر  ثابت  و  کامل  احتراق  يک 
می گیرد اين کلید، ايمنی مشعل را از نظر وجود فشار هوای مورد 
نیاز برای احتراق تأمین می کند. فشار هوا از طريق بادزن و توسط 
و  شده  وارد  قطعه  اين  ديافراگم  زير  قسمت  به  باريک  لوله  يک 
نهايتاً موجب بسته شدن کنتاکت های آن می شود. تنظیم فشار با 
چرخاندن يک چرخ مدرج )معموالً آبی رنگ( صورت می گیرد از 

0/4 تا 3 میلی بار معموالً قابل تنظیم است.

 
 

دريچه تنظیم 
مانند گازوئیلیهوا

دستورکار
1 شیر دستی گاز را ببنديد.

2  درپوش محل مانومتر روی پايه شیر برقی را به کمک آچار 

آلن باز کنید.
3 فشارسنج را به محل مانومتر وصل نمايند.

4 شیر دستی گاز را باز کنید.

5 فشار را از روی مانومتر قرائت کنید.

6  بعد از قرائت فشار شیر دستی گاز را ببنديد، مانومتر را باز 

کرده و در پوش جای مانومتر روی بدنه شیر برقی را متصل 
و محكم نمايند.
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در صورتی که بتوان کلیدکنترل فشار هوا را از سیستم ايمنی مشعل خارج کنیم و مشعل قادر به کارکردن 
باشد چه خطراتی را به دنبال خواهد داشت.

کار کالسی

تنظیم کلید فشار هوا

دستورکار
به کارکردن می کند. نمايید، مشعل شروع  را وصل  برق مشعل  1  کلید 

2  درپوش کلید کنترل فشار هوا را با باز کردن پیچ های آن جدا کنید.

3  صفحه مدرج تنظیم فشار کلید را به تدريج افزايش دهید تا در يک جای 

مشخص مشعل از کار بیفتد اين نقطه فشار نهايی است.
4 کلید فشار هوا را به میزان 0/5 تا 1 بار کمتر از اين فشار نهايی تنظیم کنید.

5 بعد از تنظیم درپوش کلید کنترل فشار هوا را نصب نمايید.

کارکارگاهی
تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله

يک دستمشعل گازسوزيک جفتدستكش

يک دست پیچ گوشتی يک دستلباس کار

يک جفتکفش ايمنی

بخش اشتعال

تصویر قطعهشرح کار قطعهنام قطعهبخش

ش اشتعال
بخ

ترانس جرقه

ترانس جرقه ولتاژ ورودی را به حدود 10 کیلو وات افزايش می دهد 
تا با ايجاد قوس الكتريكی دو سر الكترودها يا بین يک الكترود و 
بدنه، ايجاد جرقه کرده و مخلوط گاز و هوا را مشتعل سازد. ترانس 
جرقه غیردائم بوده و بعد از مدت کوتاهی پس از مشتعل شدن گاز 

از مدار خارج می شود.

الكترود جرقه 

جنس الكترود جرقه از میله فوالدی زنگ نزن می باشد که دارای عايقی 
از نوع سرامیكی می باشد و الكترودها توسط کابل جرقه به ترانس جرقه 
متصل می شوند. محل نصب الكترود يا الكترودها در باال و جلوی مجرای 

خروج گاز می باشد.
الكترود  دو  فاصله  يا  و  مشعل  بدنه  و  جرقه  الكترود  بین  فاصله 
باشد. میلی متر  الكترود حداقل 3  دو  در مدل های  از هم  جرقه 
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تنظیم الكترود جرقه مشعل های گازی با یك الكترود جرقه

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله

يک دستآچار آلن يک جفتدستكش

يک دست پیچ گوشتی يک دستلباس کار

يک جفتکفش ايمنی

دستورکار
الف( تنظیم الكترود جرقه مشعل های گازی با یك الكترود جرقه
1  لوله شعله را با شل کردن پیچ ها از بدنه مشعل خارج کنید. پیچ 

بست نگهدارنده الكترود را شل کنید.
2 الكترود جرقه را مطابق شكل مقابل تنظیم کنید.

3 بعد از تنظیم پیچ بست نگه دارنده الكترود را محكم نمايید.

ب( تنظیم الكترود جرقه مشعل های گازی با دو الكترود جرقه
1  لوله شعله را با شل کردن پیچ ها از بدنه مشعل خارج کنید. پیچ بست نگهدارنده الكترودها را شل نمايید.

2 الكترود جرقه را مطابق شكل مقابل تنظیم کنید.

3  بعد از تنظیم پیچ بست نگه دارنده الكترود را محكم نمايید.

کارکارگاهی
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بخش مخلوط کننده هوا و گاز

تصویر قطعهشرح کار قطعهنام قطعهبخش

ش مخلوط کننده هوا و گاز
بخ

شعله 
پخش کن 

اين قطعه که نقش پايدار کردن شعله و اختالط بهتر هوا و گاز را 
به عهده دارد و از برگشتن شعله به داخل بدنه مشعل و همچنین از 

جدا شدن شعله از سر مشعل جلوگیری می کند.

لوله شعله
صفحه شعله پخش کن و لوله شعله شكل هندسی شعله را تعیین 
می کنند طبق يک قاعده کلی افزايش چرخش مخلوط گاز و هوا 

قطر شعله را افزايش می دهد و طول آن را کاهش می دهد.

تنظیم شعله پخش کن

دستورکار
1 کلید اصلی مشعل را خاموش کنید.

2 درپوش روی بدنه مشعل را با بازکردن پیچ های آلن از بدنه جدا کنید.

3 پیچ قفل کننده روی لوله سوخت را مطابق شكل شل کنید.

4 درپوش روی بدنه مشعل را در جای خودش قرار دهید.

5 به کمک آچار آلن و چرخاندن بادامک تنظیم شعله شكل شعله را تنظیم کنید.

6 پس از تنظیم، پیچ قفل کننده را محكم کنید و پیچ درپوش را نصب کنید.

کارکارگاهی
تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله
يک دستگاهمشعل گازیيک جفتدستكش
يک دستآچار آلن يک دستلباس کار

يک دست پیچ گوشتی يک جفتکفش ايمنی
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بخش کنترل احتراق

تصویر قطعهشرح کار قطعهنام قطعهبخش

کنترل احتراق

کنترل کننده 
يا رله احتراق

با اعمال ولتاژ 220 ولت به واحد کنترل که از طريق ترموستات و 
کلید فشارگاز صورت می گیرد.

واحد کنترل فعال می شود و در نتیجه خروجی های موتور بادزن 
برق دار می شود و موتور شروع به کار می کند.

با شروع کار موتور و بادزن گازهای احتمالی جمع شده در محفظه 
احتراق تخلیه می شود و خطر انفجار ناخواسته را کاهش می دهد. 
در اين مرحله کار کلید کنترل فشار هوا آغاز می شود در صورتی که 

کلید فشارهوا بسته نشود.
واحد کنترل احتراق به حالت قطع ايمن )ريست( وارد می شود، در 
غیر اين صورت پس از سپری شدن زمان حدوداً 30 ثانیه واحد 
کنترل جرقه را روشن کرده و شیرگاز نیز فعال می شود و پس از 
گذشت حدود 3 الی 5 ثانیه جرقه قطع می شود و در صورت عدم 
تشكیل شعله بعد از طی زمان ايمنی مشعل به حالت قطع ايمن 

)ريست( وارد می شود.

پايه رله 

پايه رله: 
انجام  اين قطعه  الكتريكی مشعل گازی در  سیم کشی قطعات 

می شود. اتصال سیم به پايه رله به شكل زير است.
پايه 1: آالرم

پايه 2: کابل میله يونیزاسیون
پايه 3: ترانس جرقه 

پايه 4: الكتروموتور
پايه 5: شیر برقی مرحله 1
پايه 6: شیر برقی مرحله 2

پايه 7 و 5: کلید کنترل فشار هوا
پايه 8: نول

پايه 9: فاز بعد از عبور از ترموستات و کلید فشار گاز وارد پايه 
می شود. شماره 9 

T

IS Z C M V1 V2 LW

A BU

N

P

P

PH
OW

COM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

c خازن                         u )G 790( واحد کنترل
GW کلید کنترل فشار گاز                             m موتور پروانه دمنده
LW کلید کنترل فشار هوا  V1 )شیر برقی گاز تک ضرب )در صورت سفارش

PH فاز                        V2 شیربرقی گاز تدريجی
N نول                                           z ترانس جرقه

میله يونیزاسیون IS                                    اتصال زمین )ارت(
T ترموستات

میله 
يونیزاسیون

يكی از سیستم های تشخیص شعله در مشعل های گازی استفاده 
از میله يونیزاسیون می باشد.

از احتراق در شعله يونیزه می شود  در مشعل، گازهای حاصل 
)يون همان ذرات باردار منفی و مثبت است( و قابلیت هدايت 

جريان الكتريكی در شعله ايجاد می شود.
اگر دو قطب درون شعله را در نظر بگیريم که يكی میله يون 
و ديگری بدنه مشعل باشد، از آنجا که سطح بدنه مشعل درون 
شعله چند برابر میله يونیزاسیون است الكترون ها در يک جهت 
خیلی بیشتر از جهت ديگر جريان پیدا می کنند. بنابراين اگر 
اعمال  بدنه مشعل  و  يونیزاسیون  میله  بین  متناوب  ولتاژ  يک 
شود يک جريان يک سو حدوداً 1 تا 10 میكرو آمپر بین میله 
و بدنه مشعل برقرار می شود که عبور اين جريان وجود شعله 

را اثبات می کند.

E 2
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توجه
1 برای برقراری جريان يونیزاسیون و اثبات وجود شعله، بدنه مشعل حتماً بايد اتصال زمین باشد.

2  برای برقراری جريان يونیزاسیون و اثبات وجود شعله، رعايت اتصال فاز و نول به پايه رله مطابق نقشه 

سیم کشی ضروری است.

تنظیم میله یونیزاسیون

تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله

يک دستگاهمشعل گازسوز و ديگيک جفتدستكش

يک دستفازمتريک دستلباس کار

يک دستآچارآلنيک جفتکفش ايمنی

دستورکار

1 لوله شعله را از سر مشعل خارج کنید )با بازکردن پیچ ها(

2 پیچ بست نگهدارنده و میله يونیزاسیون را شل کنید.

3  میله يونیزاسیون را مطابق شكل تنظیم نمايید. دقت کنید که فاصله هوايی بین میله يونیزاسیون و میله 

زمین )عصايی( 3 تا 5 میلی متر باشد و میله يونیزاسیون با بدنه مشعل تماس نداشته باشد.
4  بعد از تنظیم پیچ بست نگهدارنده میله يونیزاسیون را محكم کنید و لوله شعله را در محل خود قرار 

داده و پیچ ها را محكم نمايید.

کارکارگاهی

در صورتی که بدنه مشعل اتصال زمین نشود چه مشكلی به وجود می آيد؟
بحث کالسی
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اندازه گیری شدت جریان میله یونیزاسیون

نكته ایمنی
قبل از اينكه اقدام به تعويض قطعات نمايید 
برق اصلی و برق مشعل را قطع نموده و شیر 

دستی گاز را ببنديد.
دستورکار

را  مشعل  رله  نمايید.  قطع  را  مشعل  برق  1  کلید 

با شل کردن پیچ مربوط از پايه رله جدا کنید.

2 کابل میله يونیزاسیون را از پايه 2 پايه رله جدا کنید.

3  میكروآمپر را در مسیر ترمینال 2 پايه رله و کابل 

میله يونیزاسیون قرار دهید.
4 رله را روی پايه قرار داده و پیچ آن را محكم کنید.

5  کلید برق مشعل را وصل کنید تا مشعل راه اندازی 

را  جريان  مقدار  و  گردد  تشكیل  شعله  و  شود 
يادداشت نمايید.

6 با تنظیم هوا و گاز سعی کنید بیشترين جريان میله يونیزاسیون به دست آيد.

کارکارگاهی
تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله
يک دستگاهمشعل گازسوز و ديگيک جفتدستكش
يک دستگاهآوومتريک دستلباس کار

يک دست فازمتريک جفتکفش ايمنی
يک دستآچارآلن

تشخیص معیوب بودن و تعویض الكتروموتور

دستورکار

کردن  باز  با  موتور  انتهای  از  را  فشارهوا  1  کلید 

پیچ های مغزی آن را جدا کنید.
2 سیم های الكتروموتور را از پايه رله جدا کنید.

اتصال  از نظر  را  آوومتر سیم پیچ موتور  3  به وسیله 

بدنه و مقاومت بررسی کنید.
4  پیچ های نصب الكتروموتوربه بدنه مشعل را خارج 

کنید )به کمک آچار آلن(
5 الكتروموتور همراه با بادزن از بدنه مشعل جدا می شود.

6  پیچ مغزی اتصال فن به محور موتور را باز نمايید. فن را بیرون کشیده تا از الكتروموتور جدا گردد.

7 الكتروموتور معیوب را تعويض نمايید.

کارکارگاهی
تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله
يک دستگاهمشعل گازسوز و ديگيک جفتدستكش
يک دستگاهآوومتريک دستلباس کار

يک دست فازمتريک جفتکفش ايمنی
يک دستآچارآلن
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تعویض کلید فشاری گاز

دستورکار
رله  پايه  از  را  گاز  فشار  کنترل  کلید  1  سیم های 

جدا کنید.
بدنه  به  گاز  فشار  کنترل  کلید  اتصال  2  مغزی 

شیربرقی گاز را به کمک يک آچار تخت باز کنید.

3 کلید کنترل فشار گاز از شیر برقی گاز جدا می شود.

4 کلید کنترل فشار گاز معیوب را تعويض نمايید.

کارکارگاهی
تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله
يک دستگاهمشعل گازسوز و ديگيک جفتدستكش
يک دستمیكروآمپرمتريک دستلباس کار

يک دست فازمتريک جفتکفش ايمنی
يک دستآچارآلن

تعویض شیربرقی گاز
دستورکار

1  ابتدا کلید کنترل فشار گاز را از شیر برقی 

جدا کنید.
2  سیم های شیربرقی گاز را از پايه رله جدا 

کنید.
3 شیلنگ گاز اتصال به شیر برقی را جدا کنید.

4 مهره ماسوره اتصال شیربرقی گاز به لوله اتصال گاز را باز کنید تا شیر برقی از مشعل جدا شود.

5 شیر برقی معیوب را تعويض نمايید.

کارکارگاهی
تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله
يک دستگاهمشعل گازسوز و ديگيک جفتدستكش
يک دستمیكروآمپرمتريک دستلباس کار

يک دست فازمتريک جفتکفش ايمنی
يک دستآچارآلن
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راه اندازی مشعل گازی

تعویض کلید کنترل فشار هواکارکارگاهی

دستورکار
رله  پايه  از  را  هوا  فشار  کنترل  کلید  1  سیم های 

جدا کنید.
الكتروموتور  پشت  مغزی  پیچ های  کردن  2  با شل 

کلید کنترل فشار هوا از الكتروموتور جدا می شود.

3 کلید کنترل فشار هوای معیوب را تعويض نمايید.

تجهیزاتمواد مصرفی
مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله
يک دستگاهمشعل گازسوز و ديگيک جفتدستكش
يک دستمیكروآمپرمتريک دستلباس کار

يک دست فازمتريک جفتکفش ايمنی
يک دستآچارآلن

مراحل راه اندازی يک مشعل گازی را به ترتیب شماره گذاری نمايید.
 شیر برقی مشعل را تنظیم نمايند.

 کلید فشار هوا و گاز را تنظیم نمايند.
 مشعل را روی ديگ يا کوره نصب نمايند.

 ترموستات را روی درجه مناسب قرار دهند.
 شكل شعله و طول شعله را در رابطه با محفظه احتراق تنظیم نمايند.

 تجهیزات سوخت رسانی را نصب نمايند.
 برق ورودی و سیم ارت را به مشعل وصل نمايند.

 شیر دستی گاز را باز نمايند.
 برای اطمینان از کارکرد صحیح مشعل چند سیكل کاری مشعل را تكرار و کنترل نمايند.

 کلید اصلی برق را در حالت روشن قرار دهند.
 عدم نشتی اتصاالت را به کمک کف صابون آزمايش نمايند.

 کلید برق مشعل را در حالت روشن قرار دهند.

کار کالسی
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راه اندازی مشعل گازی

دستورکار
1 تنظیم آکوستات

2 روشن کردن کلید اصلی و کلید مشعل 

3 بازکردن شیردستی )ربع گرد( گاز ورودی به مشعل

4  در صورتی که شعله تشكیل نگردد دکمه روی رله را در صورت قرمز شدن 3 الی 4 بار فشار دهید تا 

هوای درون لوله گاز به مشعل خارج شود.
5 شیر برقی گاز را تنظیم کنید. طوری تنظیم کنید که طول شعله از دو سوم محفظه احتراق بیشتر نشود.

6 دريچه تنظیم هوا را تنظیم کنید.

7 کلید کنترل فشار هوا را تنظیم کنید.

8 کلید فشار گاز را تنظیم کنید.

از کارکرد صحیح مشعل  تا  تكرار کنید  با قطع و وصل کلید مشعل  را  بار سیكل کاری مشعل  9  چند 

اطمینان حاصل کنید.
10 به کمک نشت ياب يا آب صابون تمام اتصاالت را از لحاظ عدم نشتی گاز بررسی کنید.

کارکارگاهی
تجهیزاتمواد مصرفی

مقدار / تعدادنام وسیلهمقدار / تعدادنام وسیله
يک دستگاهديگ چدنی يک جفتدستكش
يک دستگاهمشعل گازی يک دستلباس کار

يک دست آچار پیچ گوشتی يک جفتکفش ايمنی
يک دستآچار آلن يک دست 

يک دستآچار تخت
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بازدید دوره ای مشعل های گازسوز
رنگ شعله آبی باشد و بوی خام سوزی نداشته باشد.بازديد و کنترل ظاهری و رنگ شعله 

در صورت کثیف شدن فیلتر نسبت به نظافت آن اقدام نمايید.کنترل و بازديد فیلتر گاز

کنترل و بازديد قطعات برقی از لحاظ صحت کارکرد 
و دما و آمپر مصرفی 

را  آنها  اتصاالت  استحكام  و  الكتريكی  قطعات  از  عبوری  آمپر  وضعیت 
نمايید. بررسی 

عملكرد دريچه هوا و میزان باز بودن دريچه تنظیم هوا و محكم بودن کنترل وضعیت دريچه هوا
پیچ های تنظیم هوا مطمئن شويد.

بازديد يون و بررسی عملكرد آن و عدم اتصال به بدنه و تنظیم فاصله ها نظافت و کنترل عملكرد يون مشعل

سر  جرقه  کیفیت  و  مشعل  جرقه زن  سیستم  کنترل 
کردن سر  تمیز  و  تنظیم  لزوم  در صورت  و  الكترودها 

الكترودها 

جرقه مناسب آبی رنگ است که در صورت وجود اشكال در وايرها يا برق 
دزدی بدنه و يا ضعیف بودن ترانس جرقه و عدم تنظیم فاصله بايد اصالح 

شود.

سرويس کامل مشعل شامل نظافت و تمیز کردن بادزن، کنترل بلبرينگ های شست وشوی کامل ديگ و نظافت کامل مشعل و بادزن 
الكتروموتور و تست قطعات برقی و رله و شست وشوی کامل ديگ

جدول عیب یابی اشكال سیستم سوخت رسانی

رفع عیبعلتعیب

شیربرقی باز نمی شود 

اصالح کنید.1 سیم کشی شیربرقی به پايه رله وصل نمی باشد.

تعويض نمايید.2 بوبین شیربرقی سوخته است.

تعويض يا تعمیر کنید.3 برد الكترونیک شیربرقی ايراد دارد.

تعويض نمايید.4 شیربرقی معیوب است.

شعله تشكیل نمی شود

باز کنید.1 استارت شیربرقی بسته است.

تنظیم کنید.2 هوا و گاز تنظیم نیست.

باز کنید.3 شیر گاز بسته است.

مشعل روشن می شود
و شعله در حین کار 
قطع و وصل می شود 

اصالح يا تعويض کنید.1 کلید کنترل فشار گاز قطع و وصل می شود.

تمیز کنید.2 فیلتر گاز کثیف است.

با شرکت گاز تماس بگیريد.3 فشار گاز نوسان دارد.

برق )فاز( به پايه رله 
نمی رسد.

تعويض کنید.1 کلید کنترل فشار گاز اشكال دارد.

تنظیم نمايید.2 کلید کنترل فشار گاز تنظیم نیست.

در صورت بسته بودن شیر گاز با شرکت گاز تماس بگیريد.3 گاز وجود ندارد يا فشار آن کافی نیست.

مشعل روشن می شود و 
شعله پس می زند. 

تنظیم کنید.1 هوا و گاز تنظیم نیست.

تنظیم کنید.2 شیر برقی تنظیم نیست.
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رفع عیبعلتعیب

الكترو موتور روشن نمی شود 
و جريان فاز به رله وارد 

می شود.

اصالح کنید.1 سیم کشی موتور به پايه رله ايراد دارد.

تعويض کنید.2 خازن معیوب است.

تعويض کنید.3 الكتروموتور خراب است.

تعويض کنید.4 رله خراب است.

بدون جرقه زنی و باز شدن 
شیربرقی رله ريست می کند. 

باز کنید.1 لوله کلید کنترل فشار هوا مسدود است.

تنظیم کنید.2 کلیدکنترل فشار هوا روی درجه باال تنظیم شده است.

تنظیم کنید.3 دريچه هوا بسته است.

اصالح کنید.4 جهت چرخش پروانه برعكس است.

تعويض کنید.5 کلید کنترل فشارهوا خراب است.

تعويض کنید.6 رله خراب است.

اشكال اشتعال )جرقه زنی(

جرقه زده نمی شود.

اصالح کنید.1 سیم کشی ترانس جرقه ايراد دارد.

تعويض کنید.2 ترانس جرقه معیوب است.

تمیز کنید.3 الكترودهای جرقه کثیف است.

تنظیم کنید.4 الكترودهای جرقه تنظیم نیست.

تعويض کنید.5 سرامیک الكترود جرقه شكسته است.

اصالح کنید.6 کابل جرقه قطع است.

تعويض کنید.7 رله خراب است. 

اشكال کنترل احتراق

شعله تشكیل می شود و بعد 
از چند ثانیه قطع می گردد.

تمیز يا تعويض نمايند.1 میله يون کثیف است يا چینی آن شكسته است.

اصالح کنید.2 میله يون به بدنه اتصال دارد.

اصالح کنید.3 اتصال فاز و نول اشتباه است.

وصل نمايند.4 کابل يون به پايه رله قطع است.

اصالح کنید.5 محل میله يون مناسب نیست.

اصالح کنید.6 رله معیوب است.

متصل کنید.7 مشعل اتصال بدنه ندارد.

اصالح کنید.8 فشار گاز زياد است.
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جدول عیب یابی اشكاالت مشترک

رفع عیبعلتنوع اشكال

جريان فاز به پايه رله وارد 
نمی شود )فیوز سالم است(

اصالح کنید.1 پايه فیوز اشكال دارد.

تعويض کنید.2 ترموستات اشكال دارد.

تعويض کنید.3 کلید کنترل فشار گاز اشكال دارد.

تنظیم کنید.4 کلید کنترل فشار گاز تنظیم نیست.

اصالح کنید.5 گاز وجود ندارد يا فشار آن کافی نیست.

مشعل روشن می شود و 
شعله پس می زند.

تنظیم کنید.1 هوا و گاز تنظیم نیست

تنظیم کنید.2 تنظیم شیر برقی گاز درست نیست.

الكترودها را تنظیم کنید.3 جرقه به موقع وارد مدار نمی شود.

اصالح کنید.4 محفظه احتراق تهويه نمی شود.

تمیز کنید.5 ديگ يا دودکش کثیف است.

مشعل روشن می شود و در 
حین کار صدای غیرعادی 

شنیده می شود

الف( صدای احتراق 

تمیز کنید.1 دودکش کوچک است.

تمیز کنید.2 مشعل تنظیم نیست.

تمیز کنید.3 ديگ کثیف است 

ب( صدای مكانیكی 

اصالح کنید.1 پروانه به بدنه گیر می کند يا شل است.

تعويض کنید.2 بلبرنگ موتور اشكال دارد.

مشعل در 24 ساعت 
چندبار خاموش شده و رله 

اعالم ريست می کند.

تنظیم کنید.1 شعله تنظیم نیست.

برق را اصالح کنید.2 افت ولتاژ وجود دارد.

تنظیم کنید.3 کلید کنترل فشار هوا تنظیم نیست.

به شرکت گاز مراجعه کنید.4 فشار شبكه گاز افت دارد.

تنظیم کنید.5 الكترودهای جرقه تنظیم نیست.

تعويض کنید.6 ترموستات اشكال دارد.

تنظیم کنید.7 جرقه با تأخیر زده می شود.

عوض کنید.8 رله اشكال دارد.

دريچه تأمین هوا نصب گردد.9 عدم وجود هوای کافی جهت احتراق مشعل
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شرح کار:
عیب يابی اجزاي مكانیكی و الكتريكی 

تعويض يا تعمیر قطعات
راه اندازی 

استاندارد عملكرد:
عیب يابی و تعمیر يک مشعل اعم از مكانیكی و الكتريكی برابر اصول فنی و ايمنی توصیه شده توسط شرکت سازنده

شاخص ها:
ـ عیب يابی اجزای مشعل طبق جدول عیب يابی

ـ تعويض يا تعمیر قطعه طبق دستورالعمل کارخانه
ـ راه اندازی مشعل طبق دستورالعمل کارخانه

شرایط انجام کار:
کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 8× 12 متر داراي تهويه کافي، ديگ آب گرم که روی آن مشعل گازی يا گازوئیلی نصب شده و بتوان روی 

آن عیب گذاشت. 
زمان: 4 ساعت

ابزار و تجهیزات:
مشعل گازی ـ مشعل گازوئیلی ـ آوومتر ـ انبردست ـ فازمتر ـ دستگاه تست رله ـ آچار رينگ ـ آچار تخت ـ برس سیمی ـ سنباده ـ نوار 

آب بندی ـ نوار چسب برق

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2عیب يابی1

2تعويض يا تعمیر قطعه معیوب2

1راه اندازی3

شایستگی های غیرفني، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرش:
1ـ دقت و امانت در کار

2ـ به کارگیری لباس کار، عینک، دستكش و کفش ايمني
3ـ رعايت اصول ايمنی فردی و دستگاه 

2

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 می باشد.


