
 
 

 و دستورالعمل نصب دفترچه راهنما

  زگازسو مشعل 

 

 
 کاربر گرامی، رعایت و اجرای مفاد این دفترچه راهنما الزامی است.

 دقت مطالعه و به آن عمل نمایید. با لطفاً

 نخواهد بود. یزد کوالک گستر با حوادث احتمالی یتدر غیر این صورت مسئول

  



 

 متشکریم!از خرید شما 
 

کوالک گستر یزد راضی خواهید بود اطمینان داریم که از خرید خود از شرکت  
 

 
 

 مشعل گازسوز

 

 

المللیبیناستاندارد  4دارای گواهینامه تأیید اتحادیه اروپا و   
 

است و واجد  شدهانجامکنیم که طراحی و مدل این دستگاه در این شرکت تأیید می

 اتحادیه اروپا است موردنظریمنی های کیفی و اویژگی
 

 

اطمینان از کارکرد مناسب، مؤثر و همیشگی دستگاه و به لحاظ  منظوربه

 تدقبهخواهیم که این دفترچه راهنما را کامل و از شما می ،تضمین ایمنی

اندازی های ایمنی آن قبل از راهبخوانید و به هشدارها و دستورالعمل

عواقب ناشی از عدم  دستگاه و در زمان تعمیر و نگهداری توجه کنید.

. است کنندهمصرفمطالعه دقیق بروزترین نسخه دفترچه راهنما به عهده 

شرکت توانید جدیدترین نسخه دفترچه راهنما را از سایت همواره می

 دانلود کنید. گستر یزدکوالک 

 

 

 مطالب این دفترچه راهنما ممکن است بدون اعالم قبلی تغییر کنند.

شویم که ما را از رو شدید، خوشحال میاگر با خطا یا اطالعات نادرستی روبه

 کنید. باخبروجودشان 

شرکت کوالک گستر  به های این دفترچه متعلقها، لوگوها، و نوشتهتمامی عکس

 ها بدون ذکر نام شرکت غیرقانونی است.از آن یبرداریکپهستند و هرگونه یزد 

http://kgy.ir/
http://kgy.ir/
http://kgy.ir/
http://kgy.ir/
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 :مقدمه -1
مشعل ها یکی از کاربردی ترین تجهیزات صنعتی محصوب می شوند. به نحوی که از گرمایش ساختمان 

ها گرفته تا کار در پتروشیمی ها و . . . کاربرد دارند. با توجه به اینکه کشور ما دارای منابع عظیم نفت و گاز 

رل میزان آلودگی های زیست محیطی می باشد لذا اجرای برنامه ای مدون برای افزایش راندمان احتراق و کنت

 ناشی از سوختن سوخت های فسیلی همواره باید مد نظر تولید کنندگان این محصول قرار گیرد. 

از دیگر سو ارزش باالی حرارتی سوخت های فسیلی بسیار وسوسه انگیز می باشد و در نتیجه حتی امروز 

ه ای در این زمینه در حال وقوع است. شرکت با بروز مشکالت بسیار زیست محیطی هنوز تحقیقات گسترد

کوالک گستر یزد که یکی از پیشگامان در عرصه تهویه مطبوع و سرمایش و گرمایش ساختمان ها می باشد. 

 اقدام به تولید مشعل های خود تحت عنوان نام یزد مشعل می کند.

ن حلزونی به فن می باشد. مهمترین ویژگی این مشعل ها در مقایسه با نمونه های موجود فعلی افزود

وجود حلزونی عالوه بر اینکه باعث هدایت هر چه بهتر هوا به مسیر احتراق می شود همچنین کمک می کند 

 تا فن در یک فشار متعادل کار کند و نیرو های محوری وارد به شفت به کمترین مقدار ممکن برسد.

اسی در سیستم احتراق اشاره کرد که بدون شک از دیگر مزایای یزد مشعل می توان به اعمال تغییرات اس

باعث افزایش چند درصدی راندمان احتراق در این مشعل ها شده است. اطالعات کلی تر را می توانید در ادامه 

 این دفترچه دنبال کنید.

 

 کلی اطالعات -2

 عالئم 2-1

 شوید:رو میراهنما با عالئم زیر روبه دفترچهدر زمان خواندن این 
 

 برای خطری عمومیهشدار 

 
 هشدار برای خطری مربوط به الکتریسیته

 

 های محافظپوشیدن دستکش
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 یی ایمنویژه هایدستورالعمل 2-2

 مقررات عمومی ایمنی 2-3

 دستگاه ضروری است. ، نگهداری و نصباندازیراهدر زمان  کار مجاز کارخانهسرویس حضور

دیگر قوانین رسمی دیگر شامل طب کار و ایمنی نیز باید انجام  تمامیمقررات الزامی پیشگیری از حادثه و 

 شوند.

نشانی محلی در این دفترچه به خطرات عمومی در خصوص آتش پرداخته نشده است. با واحد آتش توجه:

 تماس بگیرید. موردنیازهای خود برای دریافت اطالعات و راهنمایی

 تجهیزات الکتریکی 2-4
 

 تمامی کارهای مربوط به نگهداری و تعمیر دستگاه باید توسط نیروهای متخصص انجام شود.

 رهای نگهداری و تعمیر حتما اتصال دستگاه را از برق قطع کنید.قبل از انجام کا

ها اطمینان های الکتریکی را بررسی کنید و از سالمت آنکشیاندازی دستگاه، تمامی سیمپیش از راه

 حاصل کنید.

دیده را از کشی آسیبیا سیم قطعات برقی از طریق متخصصین برق هرگونهپیش از روشن کردن دستگاه 

 سیستم خارج کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

 هنگام بیرون آوردن دوشاخه برق یا سوکت از پریز، سیم برق را نکشید.

سوزی احتمالی دستگاه و آتشتواند دما را باال ببرد که این امر موجب آسیب پوشاندن الکتروموتورها می

 شود.می

 نگهداری 2-5

 

 

 احتیاط
ی وجود خطر یا فرایندی ناایمن است، که دهندهاین عالمت نشان

 تواند به شما یا دستگاه آسیب برساند.می

 
 توجه

ی در کنار این عالمت اطالعاتی در خصوص چگونگی استفاده

از دستگاه و ایجاد شرایط محیطی مطلوب ارائه  صرفهبهمناسب، مؤثر و 

 شود.می

ل از انجام کارهای تعمیر و نگهداری حتما اتصال دستگاه را از برق قطع کنید.قب   
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کاران مجاز برای نگهداری دستگاه به دفترچه راهنما مراجعه شود و تعمیرات دستگاه باید توسط سرویس

 شرکت انجام گردیده و این امور را بر عهده بگیرند.

حتما در زمان خاموش بودن دستگاه و توقف الکتروموتور انجام نگهداری، تعمیر و تنظیف دستگاه باید 

 شود. در زمان اصالح نواقص جزئی نیز باید به این نکته توجه شود.

های محافظ استفاده کنید!اگر خطر آسیب دیدن دست وجود دارد از دستکش   

 

 مسئولیت 2-6

تغییر بر روی دستگاه که بدون نظارت نمایندگان شرکت انجام شود موجب سلب مسئولیت از ما  هرگونه

 شود.های احتمالی میدر قبال آسیب

شود لذا توصیه می است، کنندهمصرفسیستم تشکیل شعله به عهده  غیراصولیعواقب ناشی از تنظیم 

و تشکیل شعله توسط  سوخت پاشظیم سیستم اندازی، سرویس، تعمیر و تنکلیه امور مربوط به نصب، راه

 مورد تایید کوالک گستر یزد صورت پذیرد. دیدهآموزشکاران مجاز کارخانه یا افراد سرویس

 قطع برق 2-7

های هشدار را نصب کنید. این کار از سرمایه شما، کنیم که بر روی تجهیزات خود سیستمتوصیه می

 حیوانات و گیاهانتان محافظت خواهد کرد.

ولتاژ باید بالفاصله روشن  کنندهتثبیتصورت قطع برق، سیستم برق اضطراری مناسب مجهز به رگالتور  در

 شود.

توان از دستگاه مبدل برق خودرو یا تراکتور برای موارد اضطراری استفاده کرد. لطفا در صورت نیاز می

 گذار خود تماس بگیرید.برای اطالعات بیشتر با بیمه

 اطالعات تماس 2-8

 ریسمانی، خیابان ایمان، شرکت کوالک گستر یزدآباد حسینآدرس کارخانه : یزد، 

 

 

 

 

:تماس تلفن  9-03836999-035  

38369561-035  

:فاکس  38369505-035  

سایت:وب  WWW.KGY.IR 

:ایمیل  info@kgy.ir    

http://www.kgy.ir/
mailto:info@kgy.ir
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 مشخصات فنی -3

 اطالعات فنی 3-1

 

  اجزاء سیستم 3-2

 واحد 
یزد مشعل 

3- 1 

یزد مشعل 

5- 3 

یزد مشعل 

7- 5 

یزد مشعل 

13- 7 

 Kcal 100000 170000 250000 450000 حرارتیحداکثر توان 

 Kcal 40000 100000 150000 240000 حداقل توان حرارتی

 m3/h 11 18 28 50 حداکثر مصرف سوخت

 m3/h 8 11 18 26 حداقل مصرف سوخت

 V/Hz 50/220 50/220 50/220 50/220 برق ورودی یا منبع تغذیه

 W 100 250 250 550 الکتروموتور

 Rpm 2700 2700 2700 2700 بر دقیقهدور 

 Cm 1.5 2 2.5 3 قطر لوله گاز

/Kcal سوخت: گاز

m3 
 C˚20در mbar25، فشار  8
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  :مشعل قطعاتنقشه  3-3
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 معرفی تجهیزات مشعل 3-4

 ( GAS PRESSURE SWITCHسوئیچ کنترل فشار گاز ) 3-4-1

این سوئیچ ، فشار گاز، قبل از شیر گاز را کنترل میکند. اگر به هر دلیلی، 

فشار گاز خط ، کمتر از حد تنظیمی شود سوئیچ قطع کرده و اجازه ادامه 

برنامه را به رله نمی دهد تا عیب بوجود آمده رفع گردد . دامنه فشاری این 

گاز باید معادل حد تنظیم سوئیچ فشار  .باشدمی mbar 50-2.5سوئیچ بین 

 فشار، در ورودی شیر گاز باشد. %50

  AIR PRESSURE SWITCH ) سوئیچ کنترل فشار هوا) 3-4-2

این سوئیچ ، فشار هوای دمنده را کنترل میکند، تا اگر موتور به دور نامی پرسد و یا به دالیل دیگر فشار 

تنظیم فشار هوای مناسبی که در آن سوئیچ فشار هوای الزم تامین گردد، اجازه ادامه برنامه را ندهد . برای 

هوا فرمان بگیرد، آن را هنگامی تنظیم کنید که مشعل به شکل کامال صحیعی کار میکند. کلید فشار هوا را تا 

با درجه کلید را به سمت  1زمانی که مشعل خاموش شود به سمت حداکثر بچرخانید، برای تنظیم نهایی 

کار  "مرحله یک "وق را زمانی انجام دهید که مشعل در پائین ترین ظرفیت خود حداقل بگردانید. )تنظیم ف

  .باشدمی m bar1 - 10 می کند.( دامنه فشار این سوئیچ بین

 

 

 

 

  (SOLENOID VALVE)شیر برقی گاز 3-4-3

این شیرها برای کنترل جریان گاز در مسیر کار قرار می گیرند. دبی 

توان خروجی مشعل انتخاب شده والت  خروجی این شیرها با توجه به میزان

 فشاری متناسب با اندازه اریفیس ودبی مصرفی در مسیر ایجاد می کند. 

 هنگام نصب شیر گاز به موارد زیر توجه کنید: 

 جهت جریان با جهت کلش روی شیر گاز یکسان باشد .  •

 عمودی قرار گیرد.  "شیر گاز به شکل کامال •

 هرگز از شیر گاز به عنوان اهرم استفاده نکنید .  •
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 :میله یونیزاسیون 3-4-4

در جلو شبکه احتراق قرارگرفته و  این وسیله، وظیفه کنترل شعله را بر عهده دارد. میله یونیزاسیون

میله دیگری که با زمین ارتباط دارد در مجاورت آن قرارگرفته  و توسط وایری به پایه رله وصل می گردد

تی از هوای اطراف شعله براثر حرارت زیادی که ایجاد می کند قسم، وقتی گاز مشتعل می شود است.

بدین طریق جریان الکتریسیته . و بدین ترتیب ذرات هوای اطراف شعله باردار می شود شودیونیزه می

به رله ریان توسط وایری و این ج یدآخیلی ضعیف بین میله یونیزاسیون و میله اتصال زمین بوجود می 

اگر شعله به هر  و رسیدن این جریان ضعیف به رله پیامی است از وجود شعله در مشعل و شودمنتقل می

 کند.دلیلی از بین برود ، رله توسط فرمانی که از آن میگیرد مشعل را خاموش می

  :ترانسفورماتور جرقه 3-4-5

یک ترانسفورماتور الکتریکی در زمان مناسب از رله فرمان گرفته و با ایجاد جرقه مخلوط سوخت و 

 :هوا را مشتعل می کند. این ترانس دارای مشخصات زیر است 

 آمپر 2.3جریان اولیه                  ولت  220ولتاژ اولیه 

 آمپر میلی 40جریان ثانویه             کیلو ولت 15ثانویة ژ ولتا

 :رله 3-4-6

رله تشکیل شده از یک سری مدارهای الکترونیک پردازنده و فرمان دهنده، که فرمان های دریافتی 

از سوئیچ ها و الکترود یونیزاسیون را پردازش کرده و به تناسب انها به قطعات اجرا کننده فرمان میدهد. 

ریان الکتریسیته الکتروموتور را قطع مثال رله به شیر مغناطیسی فرمان قطع جریان گاز را میدهد و یا ج

 می کند و درنتیجه مشعل خاموش می شود.

 

 

 :مجموعه فن 3-4-7

برای به وجود آمدن شعله نیاز به اکسیژن می باشد که به صورت طبیعی یا مصنوعی تامین می گردد. 

باید این اکسیژن از آنجاییکه اکسیژن موجود در فضا توانایی تامین ظرفیت حرارتی مورد نیاز را ندارد لذا 

 .بصورت اجباری و با فشار باال تامین و به سمت شعله دمیده شود که این کار توسط فن انجام می گردد

به این صورت که فن توسط الکتروموتور به حرکت در می آید و اکسیژن مورد نیاز را با فشار باال برای 

ن های احتمالی شعله براحتی دفرمه نمی شعله تامین می کند. فن باید از نوع فلزی باشد که در پس زد

 .شود
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 :تنظیم کننده هوا )دمپر(  3-4-8

ای است که در روی بدنه مشعل نصب و به عنوان دریچه تنظیم هوا عمل می کند. میزان دمپر تیغه

اکسیژنی که به شعله می رسد بسیار مهم است. چنانچه میزان اکسیزن کم باشد شعله بصورت خام میسوزد 

 ن بیش از حد نیاز باشد شعله خاموش میشود.و اگر میزان آ

 

 نکات فنی، نصب و راه اندازی مشعل   3-5

بسته میشود که برای اتصال عایق فلنچ به دیواره دیگ از صفحه  کورهمشعل مستقیما توسط فلنچ به 

قرار دهید بطوریکه لوله خروج  کورهآزبست استفاده میگردد. جهت نصب مشعل، آنرا بصورت افقی روبروی 

قرار داده و توسط پیچ ها بطور یکنواخت محکم  کورهعله داخل دیگ قرار گیرد. فلنچ را روی دیواره ش

 .کنید

، شیرگاز را باز کنید. از عدم دریچه هواپس از کنترل کامل بودن مدار برق، اتصاالت گاز و همچنین 

 .ز کف صابون استفاده کردنشت گاز در تمام اتصاالت گازی اطمینان پیدا کنید. برای این کار میتوان ا

با عملکرد ترموستات، الکتروموتور روشن گردیده و فن به حرکت در می آید و باعث تخلیه گاز های 

می گردد. با وجود آمدن فشار هوای مورد نیاز، سوئیچ اطمینان فشار هوا اجازه ادامه سیکل  کورهموجود در 

 .اده و باعث تولید جرقه بین دو سر الکترود میشودمیدهد که ترانسفورمر به کار افت torch کاری را به

آنگاه با جریان یافتن ابتدایی گاز، شعله به صورت ضعیف روشن و سپس شیر مغناطیسی باز شده و 

شعله اصلی ایجاد می گردد. شعله توسط الکترود یونیزاسیون کنترل شده و زمانیکه درجه حرارت دیگ 

ن قطع عملکرد مشعل را می دهد. این مشعل در کلیه مراحل به به حد مورد نیاز برسد ترموستات فرما

صورت اتوماتیک عمل می نماید. بنابراین در راه اندازه اولیه مشعل از صحت کار تمام کنترل کننده های 

 .و دیگ اطمینان حاصل نمایید torch روی

 

 کنترل های قبل از نصب 3-5-1

 از تمیز بودن دودکش و کوره و وجود کالهک ضدباد در خروجی دودکش اطمینان حاصل کنید.  •

 محل نصب باید تمیز و دارای مسیر ورود هوای تازه باشد.  •

 از مناسب بودن سطح آب در دیگ و جریان در لوله ها مطمئن شوید.  •

 ردد. تجهیزات خارج از مشعل باید توسط فرد مجرب از سوی مصرف کننده نصب گ •

 وصل نمایید. MP-N و سیم نول را به R1 سیم فاز را پس از اتصال ترموستات به •

 نکات ایمنی



 

 راهنمای مشعل

 
 

10 

 نصب فیوز و ترموستات ضروری است. •

 شیر جریان گاز باید بدون نشتی باشد. •

 در ورودی گاز به مشعل یک شیر یکضرب نصب نمایید.  •

 مشعل را باید در محل ترمینال اتصال زمین وصل کرد.  •

 مشعل گازی باید دارای فیلتر مناسب در ورودی مسیر گاز باشد. •

 باید بدون دود و بو کار کند. و هر مشعلی باید دارای یک دودکش مجزا باشد.  •

 از قرار دادن مواد آتش زا در کنار آن خودداری کنید. •

جاد هرگونه جرقه بوسیله کلیدها، اتصاالت الکتریکی و هرگونه وسیله در صورت استشمام بوی گاز از ای •

 .دیگر خودداری نمایید و شیر اصلی گاز را ببندید

 

 تنتظیمات شعله 3-5-2

بعد از نصب با توجه به طول محفظه احتراق، صفحه شعله پخش کن باید طوری تنظیم شود که طول 

طول محفظه احتراق بیشتر نشود زیرا بلندی و وسعت بیش از حد شعله موجب سوختن  4/3شعله از 

 .دیواره مقابل، جداره ها و سقف محفظه احتراق می شود

ندازه ای باز باشد که شعله بصورت آبی دیده شود. شعله دریچه تنظیم هوا در بخش ورودی باید به ا

زرد در مشعل های گازی نشان کمبود هوا می باشد. در این حالت می بایست دریچه ورودی هوا بیشتر 

 .باز شود

بنابراین برای ایجاد شعله مطلوب مقدار گاز باید متناسب با میزان هوای ورودی باشد. از آنجاییکه شیر 

 : ارخانه تنظیم می گردد، جهت تنظیم مجدد آن انجام مراحل زیر ضروریستمغناطیسی در ک

 تنظیم گاز استارت مشعل •

 تنظیم گاز اصلی •

محل تنظیم گاز استارت در باالی شیر مغناطیسی قرار دارد. عالمت ))+(( جهت افزایش میزان گازی 

اده از یک آچار آلن میتوان (( جهت کاهش میزان گاز روی این شیر تعبیه شده است. با استف-عالمت ))

 گاز مورد نیاز را تنظیم نمود.
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  نصب مسیر تأمین هوای احتراق 3-5-3

یکی از راه های افزایش راندمان و ایمنی در مشعل ها 

استفاده از هوای خارج از محیط برای انجام عمل احتراق می 

باشد. برای این کار می بایست یک لوله به ورودی هوای 

یرون از سالن منتقل کرد، با این کار مشعل نصب کرد و به ب

هوای احتراق از محیطی غیر از محیط کار کرد مشعل تأمین 

 خواهد شد و باعث افزایش ایمنی می گردد.

 هوای مشعل یک لوله با قطر مناسب در محل ورودی -

قرار دهید و سر دیگر لوله را به خارج از محیط منتقل 

 کنید.

در نصب لوله ورودی هوا دقت کنید که پیچ و خم  -

 زیاد و اضافه در مسیر آن نباشد.

 متر باشد. 30حداکثر طول لوله  -

 متر از طول لوله کاهش یابد. 5/1درجه  45به ازای هر زانوی  -

 لوله کاهش یابد.متر از طول  3درجه  90به ازای هر زانوی 

 

 

 

در نهایت شماتیک کلی نصب مشعل به کوره و لوله های مربوط به اگزوز و هوای احتراق را در شکل زیر 

 می بینید.
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 نصب مشعل به کوره  3-5-4

برای قرار دادن مشعل درون کوره بایستی فلنج  

مشعل را به روی کوره محکم کرد. برای این کار با بستن 

ج می توان مشعل و کوره را به هم عدد پیچ به روی فلن 4

متصل نمود. پیش از آن دقت کنید در صورتی که 

بخواهید فلنج را از مشعل باز کنید ابتدا می بایست که 

لوله کونیک سر مشعل را باز کرد و سپس فلنج را خارج 

نمود. لوله کونیک توسط یک پیچ به لوله مشعل متصل 

باز می  6مغزی  عدد پیچ 3است و فلنج نیز با باز کردن 

 شود.

 :تنظیم دمپر هوا 3-5-5

مشعل متناسب با محل کارکردش ممکن است در 

اتاقک های احتراق مختلف عملکرد متفاوتی داشته باشد، 

بسته به شکل و اندازه دیگ، فشار درون اتاقک احتراق 

تغییر می کند و می بایست هوای مشعل را به گونه ای 

گیرد و هم دمای  تنظیم نمود تا هم احتراق کاملی صورت

شعله مشعل در باالترین مقدار ممکن ثابت شود. لذا تنظیم دمپر هوای مشعل یکی از مهمترین کارها در 

 عملکرد بهینه مشعل می باشد. در ادامه به توضیح گام های ابتدایی تنظیم دمپر می پردازیم.

 برای تنظیم دمپر هوای مشعل حتمأ از یک متخصص کمک بگیرید.توجه: 

 :استفاده از آنالیزور گاز 3-5-6

دستگاه آنالیزور گاز وسیله ای برای تنظیم نسبت سوخت به هوا و بررسی عمل احتراق می باشد. برای 

استفاده از این دستگاه کافی است که پراب آن را در اگزوز اتاق احتراق قرار داده و از روی صفحه دیجیتال آن 

ا مشاهده نمود و با تغییر مقدار هوا به حداکثر عملکرد مشعل میزان محصوالت احتراق و راندمان احتراق ر

 دست یافت.
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 پیچ خروسکی، برای تثبیت محل تنظیم شده دمپر هوا -1

 

 

 

 

 

 

 

 توپی تنظیم، برای تنظیم دمپر هوا-2

 :تنظیم الکترود 3-5-7

تنظیم الکترود یکی از اساسی ترین 

گام ها در اعمال احتراق بهینه می باشد. 

الکترود ها پیشاپیش در شرکت تنظیم 

شده اند و مورد تست قرار گرفته اند، در 

صورتی که یکی از الکترود ها شکست یا به 

تعویض نیاز بود حتماً الکترودها را مطابق 

 شکل زیر تنظیم کنید.

برای دسترسی به سیستم احتراق ابتدا 

اتصاالت بسته شده به فلنج آلومینیومی 

کنید، اتصاالت شامل پشت مشعل را باز 

وایرها و لوله گاز و میله یونیزاسیون می 

باشد. سپس با بازکردن دو پیچ فلنج 

سیستم احتراق آزاد شده و می توان به 

راحتی از پشت مشعل آن را خارج کرد، 

 مانند شکل رو به رو.
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 خط گاز 3-6

 

 

 

 
 

 شیر گاز دستی .1

 یلترف .2

 التوررگ .3

 نجفشار س .4

 کنترل فشار گازسوپیچ  .5

 یمنیا زشیر گا - .6

 مرحله ای وشیر گاز د .7

 شیلنگ گاز .8

  قطر لولهتبدیل  .9

 فلنج اتصال .10
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 سیستم برق  3-7

 

 تعمیر و نگهداری 3-8

سیستم احتراق مشعل باید حداقل سالی یکبار مورد بررسی قرار گیرد، برای این منظور می بایست حتماً 

 نماینده شرکت یا یک فرد مجرب حضور داشته باشد.

 :توجه

حصول اطمینان از عملکرد درست مشعل می بایست که گاز های احتراق در اگزوز تست شود برای  -

 تا اطمینان کنیم که مشعل در نقطه عملکرد قابل قبولی کار می کند.
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