
 

 
 

 و دستورالعمل نصب دفترچه راهنما

 یلیگازوئ مشعل

 

 

 

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

 دقت مطالعه و به آن عمل نمایید. با طفاًل

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

 

 

  



 

 از خرید شما متشکریم!
 

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

 
 

 گازوئیل مشعل

 

 

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/
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 کلی اطالعات -1

 عالئم 1-1

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

 هشدار برای خطری عمومی

 
 هشدار برای خطری مربوط به الکتریسیته

 

 های محافظپوشیدن دستکش

 یی ایمنویژه هایدستورالعمل 1-2

 مقررات عمومی ایمنی 1-3

 ، نگهداری و نصب دستگاه ضروری است.اندازیراهدر 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 1-4

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

 قبل از انجام کارهای نگهداری و تعمیر حتما اتصال دستگاه را از برق قطع 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.

 

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

 آسیب برساند.تواند به شما یا دستگاه 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
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 هنگام بیرون آوردن دوشاخه برق یا سوکت از پریز، سیم برق را نکشید.

سوزی احتمالی آتشدستگاه و تواند دما را باال ببرد که این امر موجب آسیب پوشاندن الکتروموتورها می

 شود.می

 نگهداری 1-5

 

کاران مجاز برای نگهداری دستگاه به دفترچه راهنما مراجعه شود و تعمیرات دستگاه باید توسط سرویس

 بگیرند.شرکت انجام گردیده و این امور را بر عهده 

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

 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 1-6

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 پاشاندازی، سرویس، تعمیر و تنظیم سیستم نصب، راه کلیه امور مربوط به

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

 اطالعات تماس 1-7

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

 

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

:تلفن تماس  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 -2

 اطالعات فنی 2-1

 واحد 
یزد مشعل 

3- 1 

یزد مشعل 

5- 3 

 -7یزد مشعل 

5 

یزد مشعل 

13- 7 

 Kcal 100000 170000 250000 450000 حداکثر توان حرارتی

 Kcal 40000 100000 150000 240000 حداقل توان حرارتی

 Lit/h 12 20 28 50 حداکثر مصرف سوخت

 Lit/h 5/3 11 18 26 حداقل مصرف سوخت

 V/Hz 50/220 50/220 50/220 50/220 توان مصرفی

 W 100 250 250 550 الکتروموتور

 rpm 2700 2700 2700 2700 دور بر دقیقه

 C˚20 در E˚5/1، حداکثر لزجت  Kcal/lit 8600 سوخت: گازوئیل

 سیستماجزاء  2-2
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   :مشعل قطعاتنقشه  2-3
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 نام قطعه ردیف نام قطعه ردیف

 جرقه زن 13 لوله کونیک خروجی 1

 کوپلینگ )نازل به لوله گازوئیل( 14 لوله خروجی 2

 نازل 15 توری ورودی هوا 3

 شعله پخش کن 16 فلنج نگهدارنده 4

 پمپ گازوئیل و شیر برقی 17 بدنه جلویی 5

 کوپلینگ ) پمپ گازوئیل به موتور( 18 )پیچ، مهره پرچ(اتصاالت  6

 موتور 19 دریچه تنظیم هوا 7

 فن سانتریفیوژ 20 حلزونی 8

 رله 21 بدنه میانی 9

 پایه رله 22 بدنه پشتی 10

 ترانس جرقه 23 فلنج سیستم احتراق 11

  24 لوله گازوئیل 12
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 نصب خط انتقال گازوئیل 2-4

گازوئیل به پمپ باید دقت شود که موقعیت منبع نسبت به پمپ به صورت سیفونی است برای نصب منبع 

و یا حالت ساکشن دارد. در این دو صورت طول خط لوله انتقال گازوئیل به پمپ متفاوت خواهد بود که در 

 ادامه به توضیح هر دو صورت می پردازیم.

 الف( اتصال پمپ به منبع در حالت سیفونی

نصب تنها مسیر وروری  در این شیوه

گازوئیل به پمپ را باز می کنیم و مسیر 

برگشت را خوب بسته و آب بند می کنیم. 

همانطور که در شکل می بینید پمپ به 

منبع متصل می شود حال با باز کردن شیر 

کافی است صبر کنیم تا گازوئیل به پمپ 

 برسد.

 

 

 

 

 

 طول مسیر گازوئیل در سیستم تک مسیره

H 

 )متر(

 طول )متر(

"8/3 /"12 

5/0 11 21 

1 21 42 

5/1 42 84 

2 65 100 
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 ب(اتصال پمپ به منبع در حالت ساکشن

در دو شکل دیگر طریقه نصب سیستم ساکشن نشان 

داده شده است. مشعل را روشن کنید و صبر کنید تا مکش 

سوخت آغاز شود. قبل از رسیدن سوخت یه پمپ مشعل 

ثانیه صبر کنید و دوباره این کار را  20خاموش کنید، را 

تکرار کنید تا اینکه سوخت به پمپ برسد و مشعل شروع 

 به کار کند.

توجه: برای رسیدن سوخت به پمپ اجازه ندهید پمپ 

برای مدت طوالنی کار کند این کار آسیب جدی به پمپ 

 وارد می کند.

بار  4/0توجه: اجازه ندهید که فشار مکش پمپ ار 

بیشتر شود، این کار باعث تبخیر شدن مقداری از گازوئیل 

می شود و با شروع پدیده کاویتاسیون آسیب های جدی 

 به پمپ وارد می شود.

و در نهایت شکل دیگری از اتصال ساکشن را مشاهده 

می کنید. در این شیوه به جای تنها یک مسیر رفت 

استفاده گازوئیل از یک مسیر رفت و یک مسیر برگشت 

می شود. این شیوه نسبت به حالت قبل احتمال نشتی 

بیشتری دارد. در ضمن دقت کنید که در حالت وکیوم 

)تانک گازوئیل در ارتفاع پایین تر از پمپ( می بایست که 

مسیر برگشت گازوئیل دقیقاً تا ارتفاع هم سطح مسیر 

 مکش گازوئیل پایین بیاید مانند شکل.
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 گازوئیل در سیستم دو مسیرهطول مسیر 

H 

 )متر(

 طول )متر(

"8/3 /"12 

0 38 110 

5/0 30 110 

1 27 110 

5/1 21 100 

2 15 80 

5/2 8 30 

3 7 21 

 

Hاختالف ارتفاع : 

Lماکزیمم طول مسیر مکش : 

Pماکزیمم طول مسیر : 

 توجه: 

 متر بیشتر باشد. 4نباید از  Pمقدار  -

 حتماً از فیلتر گازوئیل مناسب و استاندارد استفاده کنید. -

 در صورتی که مشعل برای مدتی خاموش خواهد ماند حتماً شیر گازوئیل را ببندید. -
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 نصب مسیر تأمین هوای احتراق 2-5

خارج از محیط برای انجام عمل یکی از راه های افزایش راندمان و ایمنی در مشعل ها استفاده از هوای 

احتراق می باشد. برای این کار می بایست یک لوله به ورودی هوای مشعل نصب کرد و به بیرون از سالن 

منتقل کرد، با این کار هوای احتراق از محیطی غیر از محیط کار کرد مشعل تأمین خواهد شد و باعث افزایش 

 ایمنی می گردد.

 وی ورودی فن را باز کنید.ابتدا توری بسته شده به ر -

پس از باز کردن توری 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  -

 متر از طول لوله کاهش یابد. 3درجه  90به ازای هر زانوی  -
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 صب مشعل به کورهن 2-6

برای قرار دادن مشعل درون کوره بایستی فلنج مشعل را به روی کوره محکم کرد. برای این کار با بستن 

متصل نمود. پیش از آن دقت کنید در صورتی که  عدد پیچ به روی فلنج می توان مشعل و کوره را به هم 4

بخواهید فلنج را از مشعل باز کنید ابتدا می بایست که لوله کونیک سر مشعل را باز کرد و سپس فلنج را خارج 

باز  6عدد پیچ مغزی  3نمود. لوله کونیک توسط یک پیچ به لوله مشعل متصل است و فلنج نیز با باز کردن 

 می شود.

 

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

 می بینید.

 
 تنظیم دمپر هوا

مشعل متناسب با محل کارکردش ممکن است در اتاقک های احتراق مختلف عملکرد متفاوتی داشته 

یر می کند و می بایست هوای مشعل را به باشد، بسته به شکل و اندازه دیگ، فشار درون اتاقک احتراق تغی

گونه ای تنظیم نمود تا هم احتراق کاملی صورت گیرد و هم دمای شعله مشعل در باالترین مقدار ممکن ثابت 
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شود. لذا تنظیم دمپر هوای مشعل یکی از مهمترین کارها در عملکرد بهینه مشعل می باشد. در ادامه به توضیح 

 پر می پردازیم.گام های ابتدایی تنظیم دم

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

 الف( استفاده از آنالیزور گاز

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

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

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

 دست یافت.

 ب( تنظیم تجربی مشعل

یت را شل کنید ابتدا فشار گازوئیل را با چرخاندن پیچ تنظیم فشار گازوئیل روی پمپ کم کنید، مهره تثب

تا امکان تنظیم دمپر فراهم شود. با چرخاندن توپی تنظیم دریچه هوا را تا حداکثر مقدار ممکن باز کنید. 

سپس مقدار باز شدن دمپر هوا را رفته رفته کاهش دهید، این کار را تا زمانی ادامه دهید که مقداری دود در 

مقدار هوا را به مقدار اندکی بیشتر کنید تا از انجام احتراق اگزوز مشاهده کنید، به محض مشاهده دود در اگزوز 

 ناقص جلوگیری کنید. حال پیچ تنظیم مشعل را دوباره سفت کنید. تا از تغییر مکان دمپر هوا جلوگیری کند.

در شکل زیر شماتیک یک پمپ گازوئیل نشان داده شده است، دیگر پمپ ها نیز تمامی قسمت های فوق 

تفاوت ممکن در محل قرار گرفتن برخی قسمت ها می باشد که با کمی دقت می توان به آسانی را دارند تنها 

 آن ها را مکان یابی نمود.

 
 مسیر ورودی گازوئیل -1

 مسیر برگشت گازوئیل -2

 پیچ تنظیم فشار گازوئیل -3
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 شیر هواگیری -4

 شیر برقی -5

 محل نصب گیج فشار -6

 قاب پمپ -7

 

 :تنظیم الکترود

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 

الکترودها را شکست یا به تعویض نیاز بود حتماً 

 مطابق شکل زیر تنظیم کنید.

 

برای دسترسی به سیستم احتراق ابتدا 

اتصاالت بسته شده به فلنج آلومینیومی پشت 

مشعل را باز کنید، اتصاالت شامل وایرها و لوله 

گازوئیل از پمپ به لوله نازل می باشد. سپس با 

بازکردن دو پیچ فلنج سیستم احتراق آزاد شده و 

راحتی از پشت مشعل آن را خارج کرد،  می توان به

 مانند شکل رو به رو.



 

 شرکت کوالک گستر یزد
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حال از روبه رو به الکترود ها نگاه کنید و مطابق شکل زیر تنظیمات الزم را اجرا کنید. به شل کردن پیچ 

 می توانید الکترود ها را آزاد کنید تا در راستای محور آزادانه عقب و جلو بروند. 1شماره 

 

 نگهداریتعمیر و  2-7

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

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

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

پمپ مشعل بایستی آرام و بدون سر و صدا کار کند. در صورتی که پمپ مشعل صدا تولید می کند  -

( ایراد از مسیر گازوئیل باشد. در 2( ایراد از پمپ باشد 1می بایست دو نکته را مد نظر گرفت: 

د و آن را در صورت وجود چرک پاک کنید. و صورتی که پمپ بد کار می کند فیلتر آن را چک کنی

 در صورتی که ایراد از مسیر گازوئیل بود مسیر را یکبار هوا گیری کنید.

سال یکبار تمیز کنید و اضافات در ته تانک را توسط یک دستگاه  5تانک گازوئیل را حداقل هر  -

 ساکشن خارج کنید.

 ماه یکبار بررسی کنید و تمیز نمائید. 6تمامی فیلتر های مسیر و پمپ گازوئیل را حداقل هر  -

نازل ها را ساالنه تعویض کنید و پس از هربار تعویض عمل احتراق را توسط یک دستگاه آنالیز گاز  -

 تست کنید.

 



 

 راهنمای مشعل
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 نقشه برق: 2-8
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