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توضح األشكال المشار إليها في النص ما يلي :
= 1لشكل  Aفي نفس صفحة النص ؛
تفصيل
		
)A( )1
=تفصيل 1لشكل  Aالموجود في صفحة . 3
 )A( )1صفحة 3

1

البيانات الفنية

RS 130
823 T1
1512 - 930
1300 - 800
372
320

RS 100
RS 70
الموديل
822 T1
821 T1
النوع
1163 - 698
814 - 465
kW
القدرة الخارجة ( )1المرحلة الثانية
1000 - 600
700 - 400
Mcal/h
232
192
المرحلــة األولــى الحد kW
األدنى
200
165
Mcal/h
غاز طبيعي G25 - G23 - G22 - G21 - G20 :
الوقود
G25
G20
G25
G20
G25
G20
8,6
10
8,6
10
8,6
10
kWh/Nm3
 أقل طاقة حرارية7,4
8,6
7,4
8,6
7,4
8,6
Mcal/
Nm3
0,78
0,71
0,78
0,71
0,78
0,71
kg/Nm3
 الكثافة المطلقة175
151
135
116
94
81
Nm3/h
 أقصى قدرة12,7
8,6
13,7
9,3
15,2
10,3
mbar
 الضغط على أقصى قدرة ()2• متقطع (توقف واحد على األقل كل  24ساعة)
التشغيل
• ثنائي المراحل (لهب مرتفع ومنخفض) وأحادي المراحل (الكل  -ال شيء)
غاليات  :المياه والبخار والزيت الحراري
تشغيل قياسي
40 - 0
°C
درجة حرارة البيئة
60 °C max
درجة حرارة هواء االحتراق
2009/142 - 2006/42 - 2014/35 - 2014/30
مطابقة التوجيهات األوروبية
78,5
77
75
dBA
معدل الضجيج ()3
0085AP0946
0085AP0945
0085AP0944
CE
اعتماد الجودة

( )1ظروف القياسات  :درجة حرارة البيئة  20درجة مئوية  -ضغط باروميتري  1000ملي بار  -ارتفاع  100م فوق مستوى سطح البحر .
( )2الضغط عند نقطة االختبار  )A( 16صفحة  3مع ضغط صفر في غرفة االحتراق وحلقة الغاز  )B( 2صفحة  8مفتوحة وأقصى قدرة للحارق .
( )3تم قياس ضغط الصوت في معمل احتراق الشركة المصنعة على حارق يشتغل على غالية تجربة بأقصى قدرة خارجة .

البيانات الكهربائية
السيارات IE2
الموديل
التغذية الكهربائية
الموتور الكهربائي

محول إشعال الموتور
القدرة الكهربائية المستهلكة
درجة الحماية

موديالت مختلفة
الموديل

RS 70
RS 100
RS 130

V
Hz
rpm
W
V
A
V1 - V2
I1 - I2
W max

التغذية الكهربائية
ثالثية الطور
ثالثية الطور
ثالثية الطور
ثالثية الطور
ثالثية الطور
ثالثية الطور

RS 100

RS 70
 400 - 230مع محايد ~ % 10 -/+
 - 50ثالثي الطور
2860
2860
1500
1100
400 / 230
400 / 230
3,4 - 5,5
2,4 - 4,1
230V - 1 x 8 kV
1A - 20 mA
1800
1400
IP 44

فئات الغاز

البلد
IT - AT - GR - DK - FI - SE
ES - GB - IE - PT
NL
FR
DE
BE
LU - PL

طول ماسورة اللهب مم
250
385
250
385
280
415

2

RS 130

2860
2200
400 / 230
4,6 - 7,9

2600

الفئة
II2H3B / P
II2H3P
II2L3B / P
II2Er3P
II2ELL3B /P
I2E(R)B, I3P
II2E 3B/P

وصف الحارق ()A

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1رأس االحتراق
2الكترود اإلشعال
3مسمار قالووظ لضبط رأس االحتراق
4الذراع
5ســيرفو موتور للتحكم في صمام الفراشة والتحكم
فــي مدخــل الهــواء بواســطة كامــة متغيــرة .
أثناء اســتراحة الحارق يكون مدخــل الهواء مغلقا
بالكامــل لتقليل ألدنــى حد فقدان الغاليــة للحرارة
الناتج عن ســحب المدخنة التي تســحب الهواء من
فوهة شفط المروحة .
6وصالت للقضبان المنزلقة
7مفتاح تشغيل الموتور والريالي الحراري بزر فتح
8قابس  -مقبس على كابل مسبار التأيين
9لوحة التوصيالت
1غطاء كابالت للتوصيالت الكهربائية يخص القائم
بالتركيب
1مفتاحان كهربائيان :
 األول "إشعال  -إطفاء" الحارق الثاني للمرحلة األولى والثانية1جهاز كهربائي بإشارة ضوئية لإليقاف وزر للفتح
1نافذة اللهب
1مفتاح ضغط الهواء للحد األدنى (نوع يعمل بالتيار
المتبقي)
1قضبان لفتح الحارق وفحص رأس االحتراق
1نقطة اختبار ضغط الغاز ومسامير تثبيت الرأس
1نقطة اختبار ضغط الهواء
1مسبار لمراجعة وجود اللهب
1مدخل الهواء
2مدخل الهواء في المروحة
2مسامير قالووظ لتثبيت المروحة في الذراع
2أنبوبة وصول الغاز
2صمام فراشة للغاز
2فالنشة للتثبيت في الغالية
2أسطوانة لثبات اللهب

هناك حالتان لتوقف الحارق :
	•توقــف الجهــاز الكهربائي  :يدل إشــعال لمبة (الليد
الحمــراء) للجهاز الكهربائي  )A( 12على أن الحارق
متوقفــا  ،ولفتح الحارق اضغط علــى الزر لمدة تتراوح
بين ثانية إلى ثالث ثوان .
	•توقــف الموتــور  :لفتــح الموتور اضغــط على زر
الريالي الحراري . )A( 7

)(A

D3030

mm
RS 70
RS 100
RS 130

)(B

A
1300
1300
1300

B
740
740
740

C
682
682
682

kg
70
73
76

D36

صندوق التعبئة  -الوزن ( - )Bمقاييس تقريبية

	•يســتند صنــدوق الحارق على منصة خشــبية تتالءم
بصفة خاصة مع العربات الرافعة  ،ويشير الجدول ()B
إلى أبعاد الصندوق .
	•أمــا وزن الحارق بالصنــدوق فهو موضح أيضا في
الجدول (. )B

3

المساحة المطلوبة ( - )Aمقاييس تقريبية

يوضح شكل ( )Aالمساحة المطلوبة لوضع الحارق .
يجب األخذ في االعتبار أنه لفحص رأس االحتراق يلزم
فتــح الحارق بتحــرك الجزء الخلفي للــوراء عن طريق
القضبان المنزلقة .
يوضــح القياس  Iالمســاحة التي يشــغلها الحــارق وهو
مفتوح بدون غطاء .

ملحقات

1
1
4
1
2

-

- 4
- 1
- 1

فالنشة لماسورة سحب الغاز
حشية مطاطية للفالنشة
مسامير قالووظ لتثبيت الفالنشة 35 ×10
شاشة حرارية
وصــات  )A( 6للقضبــان المنزلقــة A
(موديالت بماسورة لهب  415 - 385مم)
مســامير قــاووظ لتثبيت فالنشــة الحــارق في
الغالية .35 ×12
دليل التعليمات
كتالوج قطع الغيار

D731

O N M L
)I(1
H
G
)F(1
E
D
C
B
A
mm
2” 221 134 214 1296-1161 430 179 385 - 250 840 555 215 296 511 RS 70
2” 221 134 214 1296-1161 430 179 385 - 250 840 555 215 312 527 RS 100
2” 221 134 214 1296-1161 430 189 415 - 280 840 555 215 338 553 RS 130

)(A

4

يمكن تشغيل الحوارق موديالت- RS 70- RS 100
 RS 130بطريقتين  :أحادية المراحل أو ثنائية .
يجب اختيار أقصى قدرة خارجة داخل النطاق . A
ولالســتفادة أيضــا مــن النطــاق  Bالخــاص بموديــل
 RS 130يلزم ضبــط رأس االحتراق كما هو موضح
في صفحة . 7
أمــا أدنى قدرة خارجة فال يجب أن تقل عن الحد األدنى
للرسم البياني :
kW 192 = RS 70
kW 232 = RS 100
kW 372 = RS 130
تنبيه
تــم تحديد مجــال العمل فــي بيئــة ذات درجة
حــرارة  20درجة مئويــة وضغط باروميتري
( mbar 1000تقريبــا  100م فــوق ســطح
البحــر) مــع رأس احتــراق مضبــوط كما هو
موضح في صفحة . 8

ضغط غرفة االحتراق mbar

مجاالت العمل ()A

RS 70

RS 100
ضغط غرفة االحتراق mbar

غالية تجربة ()B

تــم تحديــد مجاالت العمــل مع غاليــات تجربة خاصة
طبقــا للمواصفات القياســية التي نصــت عليها الالئحة
رقم EN. 676
يشــير الشــكل ( )Bإلى قطــر وطول غرفــة االحتراق
للتجربة .
مثال :
قدرة خارجة : kW 756
قطر  60سم  -عرض  2م .

غاليات تجارية

ال ينتــج عن تركيــب الحارق مع الغالية أية مشــكلة إذا
كانــت الغالية مطابقــة للمواصفات القياســية األوروبية
 ، CEوكانــت أبعــاد غرفــة االحتراق مقاربــة لألبعاد
الموضحة في الرسم البياني (. )B
إما إذا كان الحارق سيتم تركيبه على غالية تجارية غير
مطابقة للمواصفات القياســية األوروبية  CEو/أو كانت
أبعاد غرفة االحتراق أصغر بصورة واضحة من األبعاد
المشار إليها في الرسم البياني ( )Bففي هذه الحالة يجب
االتصال بالشركة المصنعة .

RS 130
ضغط غرفة االحتراق mbar

)(A

D950

طول غرفة االحتراق m

)(B

D715

5

ضغط الغاز

تشــير الجداول الجانبية إلى أدنى معــدالت فقد لألحمال
بطول خط تغذية الغاز بالنســبة لقدرة الخارجة لتشــغيل
الحارق في المرحلة الثانية .
العمود 1
فقد حمولة في رأس االحتراق .
ضغط الغاز عند نقطة االختبار : )B()1
	•غرفة االحتراق عند  mbar 0؛
	•حارق يعمل في المرحلة الثانية ؛
	•حلقــة الغــاز  )B()2صفحة  8تــم ضبطها كما في
الرسم البياني ( )Cصفحة . 8
العمود 2
فقد حمولة لفراشــة الغاز  )B()2مــع أقصى فتح 90 :
درجة .
العمود 3
فقد حمولة لماسورة سحب الغاز  )B()3بما فيها  :صمام
الضبــط  VRوصمام األمــان ( VSوكالهما مع أقصى
فتح) ومنظم الضغط  Rوالفلتر. F
القيم المشار إليها في الجداول هي قيم خاصة بما يلي :

	•غــاز طبيعــي  G 20 PCIkWh/Nm3 10
()Mcal/Nm3 8,6
مع :
	•غــاز طبيعــي  G 25 PCIkWh/Nm3 8,6
( )Mcal/Nm3 7,4يجــب ضــرب قيــم الجــداول
في . 1,3
لمعرفــة القــدرة الخارجة التقريبية القصــوى التي يعمل
عليها الحارق في المرحلة الثانية :
	-اطــرح من ضغط الغاز عنــد نقطة االختبار )B()1
الضغط في غرفة االحتراق .
	-ســوف تجد في الجدول الخاص بالحارق بالعمود 1
عن أقرب قيمة ضغط لنتيجة الطرح .
	-اقرأ من على اليسار القدرة الخارجة الخاصة بها .

مثال : RS 100 -
	•التشغيل في المرحلة الثانية
	•غاز طبيعيG 20PCIkWh/Nm3 10
	•حلقــة الغــاز  )B()2صفحة  8تــم ضبطها كما في
الرسم البياني ( )Cصفحة . 8
	•ضغــط الغــاز عنــد نقطــة االختبــار
mbar 8 = )B()1
		
mbar
=
3
		
	•الضغط في غرفة االحتراق
mbar 5 = 3 - 8
		
عنــد الضغــط  mbar 5العمود  1يشــير فــي الجدول
 RS 100إلــى قــدرة فــي المرحلــة الثانيــة مقدارهــا
. kW 825
وتعطــي هذه القيمة مقــدارا تقريبيا  ،أما القــدرة الفعلية
فيجب قياسها عند العداد .
ولمعرفــة ضغط الغاز الالزم عند نقطة االختبار )B()1
بعــد تثبيت القدرة المرغوب تشــغيل الحــارق عليها في
المرحلة الثانية :
	-ابحث في الجــدول الخاص بالحارق عن أقرب قيمة
للقدرة المطلوبة .
	-اقرأ على اليميــن العمود  1مقدار الضغط عند نقطة
االختبار . )B()1
	-اجمــع علــى هذه القيمــة مقدار الضغــط المتوقع في
غرفة االحتراق .

RS 70

)Dp (mbar
3

kW

1

2

Ø 1” 1/2
3970145

Ø 1” 1/2
3970180

465
515
565
615
665
715
765
814

4,2
4,8
5,6
6,4
7,3
8,3
9,3
10,3

0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4

11,6
13,9
16,3
18,9
21,7
24,6
27,7
30,9

8,5
10,0
12,0
13,5
15,0
17,2
18,5
20,0

RS 100

”Ø 2
3970181
3970182
5,2
6,2
7,2
8,2
9,5
10,8
11,5
13,0

”Ø 2
3970146
3970160
4,8
5,8
6,8
8,0
9,2
10,5
11,3
13,2

DN 65
3970147
3970161
4,4
5,0

DN80
3970148
3970162
-

)Dp (mbar
3

kW

1

2

Ø 1” 1/2
3970145

Ø 1” 1/2
3970180

695
760
825
890
955
1020
1085
1163

3,7
4,2
5,0
5,8
6,5
7,3
8,3
9,3

0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,7
0,8
0,8

23,5
27,4
31,6
36,1
40,9
45,9
51,1
57,7

17,0
18,5
20,5
23,0
26,0
29,0
33,0
38,0

RS 130

”Ø 2
3970181
3970182
10,1
11,5
13,2
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0

”Ø 2
3970146
3970160
9,9
11,7
13,6
15,6
17,7
19,9
22,3
25,3

DN 65
3970147
3970161
4,4
5,1
5,8
6,6
7,5
8,4
9,5

DN80
3970148
3970162
4,5
5,0

)Dp (mbar
3

kW

1

2

Ø 1” 1/2
3970145

Ø 1” 1/2
3970180

930
1010
1090
1170
1250
1330
1410
1512

3,8
4,5
5,1
5,8
6,5
7,2
7,9
8,6

1,0
1,1
1,3
1,5
1,7
1,8
1,9
2,0

39,0
44,9
51,5
58,3
65,4
72,9
80,7
91,2

22,0
28,0
33,0
37,0
40,0
43,0
48,0
53,0

”Ø 2
3970146
3970160
16,9
19,6
22,5
25,6
28,8
32,2
35,8
40,6

”Ø 2
3970181
3970182
15,0
17,0
20,0
22,0
25,0
28,0
31,0
34,0

DN 65
3970147
3970161
6,3
7,4
8,5
9,6
10,8
12,2
13,6
15,3

DN80
3970148
3970162
4,5
5,1
5,7
6,4
7,1
8,0

)(A

)(B

D963

مثال : RS 100 -
	•القدرة المطلوبة في المرحلة الثانية kW 825 :
	•غاز طبيعيG 20PCIkWh/Nm3 10
	•حلقــة الغــاز  )B()2صفحة  8تــم ضبطها كما في
الرسم البياني ( )Cصفحة . 8
	•ضغــط الغــاز عنــد قــدرة  kW 825مــن جــدول
mbar
=
5
 RS 100العمود 		 1
mbar
=
3
		
	•الضغط في غرفة االحتراق
mbar 8 = 3 + 5
الضغط الالزم عند نقطة االختبار. )B()1

6

التركيب
صفيحة الغالية ()A

mm
RS 70
RS 100
RS 130

اثقب صفيحة غلق غرفة االحتراق كما في الشكل (.)A
ويمكــن تخطيــط الثقــوب القــاووظ بواســطة الشاشــة
الحرارية الملحقة بالحارق .

A
185
185
195

B
325 - 275
325 - 275
325 - 275

C
M 12
M 12
M 12

طول ماسورة الهب ()B

يجــب أن يتم اخيــار طول الماســورة اللهــب بناء على
تعليمات الشركة المصنعة للغالية  ،وعلى أي حال يجب
أن يكون أكبر من سمك باب الغالية مع الحراري .
األطوال ( L (mmالمتاحة هي :
ماسورة لهب RS 130 RS 100 RS 70 : )12
280
250
250
• قصيرة
415
385
385
• طويلة
بالنســبة للغاليات التي لها ممــرات دخان أمامية ، )15
أو التــي لها غرفة احتراق عاكســة للهــب فيجب وضع
مــواد حراريــة للحماية  )13بين حــراري الغالية )14
وماسورة اللهب . )12
ويجب أن تسمح مواد الحماية باستخراج ماسورة اللهب .
أمــا الغاليات التي لها واجهــة يتم تبريدها بالماء فهي ال
تحتــاج إلــى غطاء حــراري  )B( )14 - )13طالما لم
يكن هناك طلب محدد من الشركة المصنعة للغالية .

)(A

D455

تثبيت الحارق في الغالية ()B

قبل تثبيت الحارق في الغالية يجب التأكد من أن المسبار
والكترود موجودين في مكانهما كما يوضح الشكل ()C
وذلك عن طريق فتحة ماسورة اللهب .
افصل رأس االحتراق عن جســم الحارق كما في الشكل
(: )B
	-فك المامسير األربعة  )3ثم ارفع الغطاء. )1
	-فك المفصلة  )7من القطاع المدرج . )8
	-فك المسامير  )2من القضبان المنزلقة . )5
	-فك المســمارين  )4ثم زحزح الحارق على القضبان
المنزلقة  )5لمسافة  100مم تقريبا .
	-افصل اسالك المســبار واللكترود ثم اسحب الحارق
بأكمله من على القضبان المنزلقة .
ضبط رأس االحتراق
بالنســبة للموديــل  RS 130يجــب التأكــد من الضغط
على أقصى قدرة للحــارق في المرحلة الثانية يوجد بين
المنطقــة  Aأو بين المنطقة  Bالخاصــة بمجال العمل .
انظر صفحة . 5
إذا كان في المنطقة  Aفعندئذ ال يلزم إجراء أي تدخل .
أما إذا كان في المنطقة  Bفيجب عمل اآلتي :
	-فك المسامير  )D()1ثم فك ماسورة اللهب . )2
	-حــرك مثبــت العمــود  )D()3من الوضــع  Aإلى
الوضع  ، Bمع سحب السداد للخلف . )4
	-أعــد تركيــب ماســورة اللهــب  )D()2واربــط
المسامير. )1
وإذا لزم األمر قم بتثبيت الفالنشــة  )B()11في صفيحة
الغاليــة وضع بينهما العازل  )B()9الملحق مع الحارق
واستخدم األربعة مسامير الملحقة مع الحارق بعد حماية
القالووظ بمواد تشحيم .
يجب أن يكون الحارق مثبت في الغالية بطريقة محكمة
تماما .
إذا تبيــن بعــد عمــل الخطوات الســابقة أن المســبار أو
الكتــرود غيــر مثبتيــن فــي وضعهما الســليم فيجب فك
المســامير  )E()1ثم اســتخراج الجزء الداخلي )E()2
الخاص برأس االحتراق وإعادة ضبطهما .
ال تلف المســبار بل اتركه كما في الشــكل ( ، )Cوذلك
ألن وضعه بالقرب من الكترود اإلشــعال قد يتلف مكبر
الجهاز الكهربائي .

)(B

D3031

الكترود

مسبار

)(C

D613

)(D

D738

)(E

D718
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ضبط رأس االحتراق

عنــد هذه الخطوة تكون ماســورة اللهب والــذراع قد تم
تثبيتهما في الغالية كما يوضح الشــكل ( ، )Aمما يسهل
ضبــط رأس االحتــراق بطريقة تعتمد فقــط على القدرة
الخارجة لتشغيل الحارق في المرحلة الثانية .
ولهذا يجب قبل ضبط رأس االحتراق تحديد هذه القيمة .
لضبط الرأس يجب ضبط كل من :
الهواء والغاز .
ابحث في الرسم البياني ( )Cعن العالمة التي تضبط بها
الهواء والغاز كما يلي :
ضبــط الهواء ( )Aلــف المســامير )A()4حتى تكون
العالمة عند السطح األمامي  )A()5للفالنشة .
ضبط الغاز ()B
فك المسامير الثالثة  )B()1ثم لف الحلقة  )2حتى تكون
العالمة عند المؤشر . )3
ثم اربط المسامير الثالثة . )1

)(A

)(B

عدد العالمات (هواء = غاز)

مثال RS 70
القدرة الخارجة للحارق = kW 581(. )Mcal/h 500
يوضح الرسم البياني ( )Cأن لهذه القدرة يجب أن عمل
ضبط الهواء والغاز على العالمة  3كما في شــكل ()A
وشكل (. )B
ملحوظة
يشــير الرســم ( )Cإلى أفضل ضبط لرأس االحتراق ،
إمــا إذا كان ضغط شــبكة تغذية الغــاز ضعيف جدا وال
يســمح بالوصول إلى الضغط المشــار إلية في صفحة 6
فــي المرحلة الثانيــة  ،وإذا كانت الحلقة  )B()2مفتوحة
بصــورة جزئيــة فمن الممكن فتــح الحلقة أكثــر بمقدار
عالمة إلى اثنين .
وبمراجعة المثال الســابق في صفحــة  6يمكن مالحظة
أن الحــارق موديــل  RS 70بقــدرة kW 581
( )Mcal/h 500يحتــاج إلى ضغط  mbar 6تقريبا
عند نقطة االختبار. )A()6
إذا كان هــذا الضغــط غير متوفر فيجــب فتح الحلقة )2
( )Bعنــد  5-4عالمــات  ،وتأكــد من إتمــام االحتراق
بصورة كافية وبدون اهتزازات .
بعــد االنتهاء من ضبط الرأس قــم بتركيب الحارق فوق
القضبان المنزلقة  )D()3على مسافة  100مم تقريبا من
الــذراع  - )D()4ســيكون الحارق في الوضع الموضح
في الشــكل ( )Bصفحة  - 7ركب ســلك المسبار وسلك
الكتــرود ثم ممــر الحارق حتى الذراع وعندها ســيكون
الحارق في الوضع الموضح في الشكل (. )D
ضع المسامير  )2على القضبان المنزلقة . )3
قم بتثبيت الحارق في الذراع بواسطة المسامير . )1
اربط المسبار  )7على القطاع المدرج . )6
تنبيه
عند تمام تثبيت الحارق على القضبان المنزلقة
يفضــل جــذب كابل الجهــد العالــي برفق نحو
الخارج وكذلك سلك مسبار اللهب بحيث يكونا
مشدودين بصورة خفيفة .

D719

القدرة الخارجة للحارق في المرحلة الثانية
)(C

D720

)(D

D3032
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خط تغذية الغاز

	•يجب توصيل ماسورة سحب الغاز على مفتاح الغاز
)A()1عن طريق الفالنشــة  )2والحشية  )3والمسامير
 )4الملحقة بالحارق .
	•ويمكن أن تصل ماســورة سحب الغاز من اليمين أو
اليسار حسب الحاجة كما في الشكل (. )A
	•يجب أن تكون صمامات الغاز الكهرومغناطيسية )8
  )B( )9أقــرب مــا يكون إلى الحارق لتضمن وصولالغاز إلى رأس االحتراق خالل فترة األمان  3ثوان .
	•تأكد من أن نطــاق ضبط منظم الضغط (لون الياي)
يشمل الضغط الالزم للحارق .
ماسورة سحب الغاز ()B
هــي مطابقــة للمواصفــات القياســية التي نصــت عليها
الالئحــة رقــم EN 676ويتــم توريدهــا منفصلة عن
الحارق وعليها الكود الموضح في الجدول (. )C
مفتاح الرسم ()B
1 1أنبوبة وصول الغاز
2 2صمام يدوي
3 3وصلة مانعة لالهتزاز
4 4مانوميتر بصنوبر بمفتاح
5 5فلتر
6 6منظم ضغط (رأسي)
 -7 7مفتاح ضغط الغاز للحد األدنى
8 8صمام أمان كهرومغناطيسي ( VSرأسي)
9 9صمام ضبط كهرومغناطيسي ( VRرأسي)
ضبط كميتين :
• كمية لإلشعال (فتح سريع)
• أقصى كمية (فتح بطيء)
1 10حشية وفالنشة مع الحارق
1 11فراشة ضبط الغاز
1 12حارق
1 13جهــاز مراجعة إحكام غلــق الصمامات . )9 - )8
طبقــا لما نصت عليه الالئحة رقم EN 676يلزم
مراجعــة إحكام غلق صمامات للحوارق التي تزيد
أقصى قدرة لها عن . kW 1200
1 14مالئم ماسورة سحب الغاز مع الحارق
 - P1الضغط عند رأس االحتراق
 - P2الضغط أسفل المنظم
 - P3الضغط أعلى الفلتر
 - Lماســورة ســحب الغاز يتم توريدها منفصلة حســب
الكود الموضح في الجدول (. )C
 - L1واجبات القائم بالتركيب
مفتاح الجدول ()C
 = .C.Tجهــاز مراجعة إحكام غلــق صمامات الغاز
:9-8
 = ماسورة سحب الغاز بدون جهاز مراجعةإحكام غلق الصمامات الذي يمكن طلبه ثم تركيبه
فيما بعد  ،راجع العمود رقم . 13
♦ = ماسورة ســحب الغاز مركب عليها جهاز
مراجعة إحكام غلق الصمامات .
=جهاز مراجعة إحكام غلق الصمامات . VPS
13
يتم توريده بالطلب بصورة منفصلة عن ماسورة
سحب الغاز .
=مالئــم ماســورة ســحب الغاز مــع الحارق .
14
يتم توريده بالطلب بصورة منفصلة عن ماسورة
سحب الغاز .

)(A

D722

)(B

D953

الحوارق ومواسير سحب الغاز المطابقة للمواصفات القياسية التي نصت عليها الالئحة رقم EN 676
ماسورة
14
13
الحارق
سحب الغاز L
الكود
 RS 130 RS 100 RS 70الكود
الكود
.C.T
Ø
1”1/2
1”1/2
”2
”2
”2
”2
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80

♦
♦
♦
♦

3970145
3970180
3970146
3970160
3970181
3970182
3970147
3970161
3970148
3970162

•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3010123
3010123
3010123
3010123
3010123
3010123
-

3000843
3000843
3000825
3000825
3000826
3000826

)(C

مكونات ماسورة سحب الغاز L
الكود

فلتر
5

3970145
3970180
3970146
3970160
3970181
3970182
3970147
3970161
3970148
3970162

المكونات
منظم الضغط
6

الصمامات
8-9

GF 515/1

FRS 515
Multiblock MB DLE 415

DMV-DLE 512/11

GF 520/1

FRS 520

DMV-DLE 520/11

Multiblock MB DLE 420
GF 40065/3

FRS 5065

DMV-DLE 5065/11

GF 40080/3

FRS 5080

DMV-DLE 5080/11

ملحوظة
لضبط ماســورة ســحب الغاز راجع التعليمات الخاصة
بها .
9

التوصيالت الكهربائية

استعمل أســاك مرنة مطابقة للمواصفات القياسية التي
نصت عليها الالئحة EN: 1-335 60
	•إذا كانت الحماية  PVCمن نوع H05 VV-F
	•إذا كانت الحماية من المطاط نوع . H05 RR-F
يجــب تمرير جميــع الكابالت التي يتــم توصيلها بلوحة
التوصيالت عن طريق غطاء الكابالت .
يجــب مراعــاة أن اســتعمال أغطية الكابــات والثقوب
الجاهزة يمكن أن يتــم بطرق مختلفة نذكر منها بصورة
مبسطة ما يلي :
 Pg 13,5 - 1تغذية ثالثية الطور
تغذية أحادية الطور
Pg 11 - 2
جهاز التحكم عن بعد TL
Pg 11 - 3
جهاز التحكم عن بعد TL
Pg 9 - 4
 Pg 13,5 - 5صمامات الغاز
 Pg 13,5 - 6مفتــاح ضغط الغاز أو نظام مراجعة
إحكام غلق الصمامات
		
اعمل ثقب إذا أردت إضافة فوهة
Pg 11 - 7
اعمل ثقب إذا أردت إضافة فوهة
Pg 9 - 8

)(A

D955

مالحظات
	•موديــات  - RS 70 - RS 100RS 130
مجهــزة من المصنع للعمل على تغذية كهربائية مقدارها
 ، V 400إذا كانت التغذية الكهربائية  V 230فيجب
تغييــر توصيــات الموتور (مــن النجمة إلــى المثلث)
وأيضا ضبط الريالي الحراري .
	•تم تصميم الحوارق موديالت - RS 70- RS 100
 RS 130للتشغيل بصورة متقطعة  ،بمعنى أنها حسب
الالئحــة يجب إيقافها طبقا للالئحة مرة واحدة على األقل
كل  24ســاعة إلتاحة الفرصــة للجهاز الكهربائي لعمل
مراجعــة لكفاءتها في التشــغيل  ،وعــادة يتم التوقف من
جهاز التحكم عن بعد في الغالية .
وإن لم يتم ذلك فمن الضروري تركيب مفتاح ميقاتي IN
إليقاف الحارق مرة واحدة على األقل كل  24ساعة .
	•يتم توريد الحوارق موديالت - RS 70- RS 100
 RS 130وهــي مجهــزة مــن المصنع للتشــغيل على
مرحلتين ولذا يجب توصيل جهاز التحكم عن بعد . TR
فــي حالة الرغبة في تشــغيل الحارق على مرحلة واحدة
فيجــب عمل كوبري بيــن التوصيــات  7-6من لوحة
التوصيالت وذلك بديال عن جهاز التحكم عن بعد . TR
تحذير  :ال تبدل الخط المحايد بالطور في خط التغذية
الكهربائيــة  ،ألن هذا قد يؤدي إليقاف الحارق نتيجة
عدم اإلشعال .
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الضبط قبل اإلشعال

تــم شــرح ضبــط رأس االحتــراق والهــواء والغاز في
صفحة . 8
عمليات ضبط أخرى يجب عملها :
	-افتــح الصمامات اليدويــة الموجودة أعلى ماســورة
سحب الغاز .
	-اضبــط مفتــاح ضغط الغــاز للحد األدنى فــي بداية
الدرجات (. )A
	-اضبط مفتاح ضغط الهواء في بداية الدرجات (. )B
	-اســحب الهواء مــن أنابيــب الغاز  .ننصح بســحب
الهــواء خــارج المكان عــن طريق أنبوب بالســتيك
وذلك حتى شم رائحة الغاز .
	-ركب مانوميتر على شكل حرف  Uشكل ( )Cعلى
نقطــة اختبــار الغاز بالــذراع  .يجــب معرفة القدرة
التقريبيــة الخارجة للحارق فــي المرحلة الثانية عن
طريق الجداول في صفحة . 6
	-قــم بتوصيــل بالتــوازي علــى الصماميــن
االكهرومغناطيســيين للغــاز  VRو VSلمبتيــن أو
فاحــص لمعرفــة لحظــة وصــول التيــار  .ويمكــن
االســتغناء عــن هــذه الخطــوة إذا كان للصماميــن
االكهرومغناطيســيين لمبة بيان توضح وصول التيار
الكهربائي .
قبل إشــعال الحارق يجب ضبط ماســورة ســحب الغاز
بحيث يتم اإلشــعال فــي أمان كامل أي بنقــل كمية قليلة
من الغاز .

السيرفو موتور()D

الســيرفو موتور يتحكم فــي وقت واحد في صمام مدخل
الهواء بواسطة كامة متغيرة وفي فراشة الغاز .
تعادل زاوية الدوران على الســيرفو موتور الزاوية التي
على القطاع المدرج لفراشة الغاز  ،حيث يدور السيرفو
موتور بمقدار  90درجة خالل  15ثانية .
ال تقــوم بتعديل الضبط المنفذ فــي المصنع على األربع
رافعــات المزود بها الجهــاز  ،بل تأكد فقط من وجودها
على المعدالت التالية :
الرافعة الحمراء  90 :درجة
تحد من الدوران إلى أقصى حد  .أثناء عمل الحارق في
المرحلة الثانية يجب أن تكون فراشة الغاز مفتوحة تماما :
 90درجة .
الرافعة اللبني  0 :درجة
تحــد من الدوران ألدنى حــد  .أثناء توقف الحارق يجب
أن يكــون كل من مدخل الهواء وفراشــة الغاز مغلقين :
 0درجة .
رافعة برتقالي  15 :درجة
تنظم وضع اإلشعال وقدرة المرحلة األولى .
الرافعة السوداء  :غير مستعملة.
توجــد لوحة مدرجــة بها أربعة قطاعــات ملونة توضح
نقطة تدخل الرافعات .

 - PGمفتاح ضغط الغاز للحد األدنى

 - PAمفتاح ضغط الهواء
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السيرفو موتور

الرافعة السوداء
الرافعة الحمراء
الرافعة البرتقالي
الرافعة اللبني
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1

المرحلة األولى

الحارق مطفأ

المرحلة الثانية

الحارق مشتعل

بدء تشغيل الحارق

اغلق أجهزة التحكم عن بعد ثم ضع :
	•المفتاح  )E( )1في وضع "الحارق مشتعل"
	•المفتاح  )E( )2في وضع "المرحلة األولى"
ما إن يبدأ الحارق في التشــغيل قم بفحص اتجاه ريشــة
المروحة من نافذة اللهب  )A( )13صفحة . 3
قــم بفحــص اللمبــات أو الفاحصات الموصلــة بالصمام
الكهرومغناطيســية  ،أو لمبــات البيــان الموجــودة على
الصمام نفسها  ،وذلك للتأكد من أنها ال تشير لعدم وجود
تيــار  .إذا كانت تشــير إلى وجود تيار قــم فورا بإيقاف
الحارق ثم قم بعمل فحص للتوصيالت الكهربائية .

)(E

D469

11

إشعال الحارق

بعد القيام بالخطوات المشــروحة في النقطة الســابقة من
المفــروض أن يشــتعل الحارق  ،أما إذا بــدأ الموتور في
التشــغيل ولكن بدون لهب فإن الجهــاز الكهربائي ينغلق
عندئذ قم بفتحه وانتظر محاولة أخرى لبدء التشغيل .
إذا لم يتم اشتعال فمن الممكن أن يكون الغاز ال يصل إلى
رأس االحتراق خالل فترة األمان وهي  3ثوان  ،عندئذ
قم بزيادة كمية الغاز عند اإلشعال .
وســوف يشــير المانوميتر بحرف  Uشــكل  Cلوصول
الغاز للذراع .
بعد إتمام اإلشعال قم بعمل الضبط الكامل للحارق .

2

1

المرحلة األولى

الحارق مطفأ

المرحلة الثانية

الحارق مشتعل

)(A
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ضبط الحارق

لضبط الحــارق على أفضل وجه مــن الضروري عمل
تحليل لعادم الغاز الخارج من الغالية نتيجة االحتراق .
اضبط ما يلي على الترتيب :
 - 1القدرة عند االشتعال ؛
 - 2القدرة الخارجة للحارق في المرحلة الثانية ؛
 - 3القدرة الخارجة للحارق في المرحلة الثانية ؛
 - 4القدرة الخارجة للحارق بين المرحلتين ؛
 - 5مفتاح ضغط الهواء ؛
 - 6مفتاح ضغط الغار للحد األدنى .

 - 1القدرة عند االشتعال

طبقا لتعليمات الالئحة رقم EN. 676
حوارق بقدرة خارجة قصوى حتى kW 120
ويمكن االشتعال بأقصى قدرة تشغيل  .مثال :
	•أقصى قدرة تشغيل kW 120 :
	•أقصى قدرة عند االشتعال kW 120 :
حوارق بقدرة خارجة قصوى أكثر من kW 120
ويجب أن يتم االشــتعال بقدرة أقل مــن القدرة القصوى
للتشغيل .
وإذا لــم تتجاوز القدرة عند االشــتعال مقدار kW 120
فــا يلزم القيــام بعمل أي حســابات  ،أمــا إذا تجاوزت
القدرة عند االشــتعال  kW 120فإن الالئحة تنص على
وجوب أن تحديد مقدارها حسب مقدار فترة األمان ""ts
الخاصة بالجهاز الكهربائي :
	•مــن أجــل  = tsعدد  2ثانية يجــب أن تكون القدرة
عند االشــتعال مماثلة أو أقل بنسبة  2/1من أقصى قدرة
للتشغيل .
	•مــن أجــل  = tsعدد  3ثوان يجــب أن تكون القدرة
عند االشــتعال مماثلة أو أقل بنسبة  3/1من أقصى قدرة
للتشغيل .
مثال  :أقصى قدرة تشغيل خارجة . kW 600
يجب أن تكون القدرة عند االشتعال مماثلة أو أقل بنسبة :
	• KW 300مع  = tsعدد  2ثانية ؛
	• KW 200مع  = tsعدد  3ثوان .
لقياس القدرة الخارجة عند االشتعال :
	-افصــل القابس-المقبس  )A( )8صفحة  9على كابل
مسبار التأيين (ســوف يشتعل الحارق ثم يتوقف بعد
مرور فترة األمان) .
	-قم باإلشعال والتوقف  10مرات متتالية .
	-اقــرأ فــي العــداد كميــة الغــاز المحتــرق .
يجــب أن تكون كمية الغــاز مماثلة أو أقل من الكمية
الناتجة من هذه المعادلة :
( Nm3/hأقصى قدرة للحارق)
360
مثال للغازG20(: )kWh/Nm3 10
أقصــى قــدرة تشــغيل خارجــة  kW 600بمــا يعادل
Nm3/h 60
بعد اإلشــعال والتوقف  10مرات يجب أن تكون الكمية
مماثلة أو أقل من :
Nm3 0,166 = 360 : 60
12

 - 2القدرة الخارجة في المرحلة الثانية

يجــب اختيار القدرة الخارجة فــي المرحلة الثانية خالل
مجال العمل الموضح في صفحة . 5
لقد تركتنا الحارق في الشــرح السابق مشتعال ويعمل في
المرحلة األولــى ؛ ضع اآلن المفتاح  )A()2في وضع
المرحلة الثانية  :عندئذ ســوف يفتح الســيرفو موتور في
وقــت واحــد كل من مدخــل الهواء وفراشــة الغاز على
 90درجة .
ضبط الغاز
قم بقياس كمية الغاز على العداد .
وبشكل تقريبي يمكن التعرف على مقدار كمية الغاز من
الجدول الموجود في صفحة  ، 6فقط بقراءة مقدار ضغط
الغاز على المانوميتر بشــكل حرف  Uكما في الصورة
( )Cفــي صفحة  11ثــم اتبع الخطــوات الموضحة في
صفحة . 6
	-إذا لزم األمر خفض الكمية فيجب تقليل ضغط الغاز
الخــارج  ،أما إذا كانت فــي الحد األدنى فقم بإغالق
صمام الضبط  VRقليال .
	-أمــا إذا لــزم األمر زيادة الكميــة فيجب زيادة ضغط
الغاز الخارج .
ضبط الهواء
يمكــن بالتدريج تعديــل الوضع النهائــي للكامة )A()3
بالتعامل مع المامسير . )5
	-اربط المسامير لزيادة كمية الهواء .
	-حل المسامير لتقليل كمية الهواء .

1
2
3
4
5
6
7

1السيرفو موتور
2غطاء الكامات
3كامة متغيرة
4مسامير لضبط الوضع األولي
5مسامير لضبط الوضع النهائي
6قطاع مدرج لفراشة الغاز
7مؤشر للقاطع المدرج 6
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السيرفو موتور

الرافعة السوداء
الرافعة الحمراء

 - 3القدرة الخارجة في المرحلة األولى

يجب اختيار القــدرة الخارجة في المرحلة األولى خالل
مجال العمل الموضح في صفحة . 5
ضــع المفتــاح  )A()2صفحــة  12في وضــع المرحلة
األولى وعندها ســيغلق الســيرفو موتور  )A()1مدخل
الهــواء ويغلق معــه في نفس الوقت أيضا فراشــة الغاز
حتــى  15درجة  ،أي حتى الوصــول للضبط المنفذ في
المصنع .

الرافعة البرتقالي
الرافعة اللبني

)(B
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ضبط الغاز
قم بقياس كمية الغاز على العداد .
	-إذا لــزم األمر خفضهــا فيجب تقليل زاويــة الرافعة
البرتقالــي ( )Bقليال بزحزحتها عــدة مرات متتالية
حتى تتحرك من الزاوية  15درجة إلى الزاوية 13
ثم  11وهكذا...
	-إذا لــزم األمر زيادتها فيجــب تخطي المرحلة الثانية
بالتعامل مــع المفتاح  )A()2صفحــة  ، 12وزيادة
زاويــة الرافعة البرتقالي قليال بزحزحتها عدة مرات
متتاليــة حتــى تتحرك مــن الزاويــة  15درجة إلى
الزاويــة  17ثم  19وهكــذا ....وبالتالي العودة إلى
المرحلة األولى ومن ثم قياس كمية الغاز .
ملحوظة
ويتبع الســيرفو موتــور عملية ضبط الرافعــة البرتقالي
فقــط عند تقليــل الزاوية  ،أمــا عند زيــادة الزاوية فمن
الضروري االنتقال إلى المرحلــة الثانية وزيادة الزاوية
ثم العودة إلى المرحلة األولى للتأكد من تأثير الضبط .
ضبط الهواء
يمكــن بالتدريــج تعديــل الوضع األولــي للكامة )A()3
بالتعامــل مع المامســير  )4؛ حاول بقــدر اإلمكان عدم
تدوير المســمار األول ألنه هو الــذي يغلق تماما مدخل
الهواء .

13

 - 4القدرات الخارجة المتوسطة
ضبط الغاز
ال يحتاج ألي ضبط
ضبط الهواء
أطفئ الحارق بالتعامل على المفتاح  )A()1صفحة 12
 ،ثم تعامل مع مسامير الكامة الموجودة في الوسط بحيث
تميل الكامة بشكل متالحق .
ويجب مراعاة عدم تحريك المسامير نحو أطراف الكامة
التي تم ضبطها من قبل  ،وذلك من أجل فتح المدخل في
المرحلة األولى والثانية .
ملحوظة
بعــد االنتهاء مــن ضبط القدرات الخارجــة في المرحلة
األولى والثانية والمتوسطة قم بمعاينة اإلشعال التي يجب
أن يحــدث ضجيجا مســاويا لضجيج التشــغيل الالحق ،
مع التقليل من قدر اإلشعال في حالة وجود اهتزازات .

14

 - 5مفتاح ضغط الهواء ()A

قــم بضبط مفتاح ضغط الهواء بعــد القيام بكافة عمليات
الضبــط األخــرى فــي الحــارق ومفتاح ضغــط الهواء
مضبوط على بداية الدرجات (. )A
قــم بزيادة الضغــط والحارق يعمل فــي المرحلة األولى
وذلــك بتحريك الزر المســتدير ببطيء في اتجاه عقارب
الساعة وحتى توقف الحارق .
ثم لف الزر المســتدير من جديد في عكس اتجاه عقارب
الساعة بمقدار  % 20تقريبا من القيمة المضبوط عليها
ثم تأكد بعد ذلك من بدء تشغيل الحارق بشكل صحيح .
إذا توقــف الحــارق مــن جديــد لــف مرة أخــرى الزر
المستدير قليال في عكس اتجاه عقارب الساعة .
تنبيــه  :طبقــا للقواعد المعمول بها يجب أن يعمل مفتاح
ضغط الهواء على أال تزيد نسبة أول أكسيد الكربون في
العادم عن نسبة . )ppm 10.000( % 1
وللتأكــد من هــذا أدخل جهاز تحليل العــادم في المدخنة
واغلق ببطيء فوهة شفط المروحة (بورقة كرتون مثال)
ثم تأكد من توقف الحارق قبل أن تزيد نســبة أول أكسيد
الكربون في العادم عن نسبة . % 1
يمكــن لمفتاح ضغط الهواء العمــل "بالتيار المتبقي" إذا
كان متصــا بأنبوبتيــن  ،وإذا حدث انخفاض شــديد في
ضغــط غرفة االحتــراق في مرحلــة التهويــة نتج عنه
اســتحالة تبديــل اتجــاه تيار مفتــاح ضغط الهــواء فمن
الممكــن عمــل التبديل بتركيــب أنبوبة صغيــرة أخرى
بيــن مفتاح ضغط الهواء وفوهة شــفط المروحة  ،وبهذه
الطريقة سوف يشتغل كأنه مفتاح يعمل بالتيار المتبقي .
تنبيه  :يســمح باســتعمال مفتــاح ضغط الهــواء بالتيار
المتبقــي فقط في االســتعماالت الصناعية وحيث تســمح
القواعد أيضا بأن يتحكم المفتاح فقط في تشغيل المروحة
بدون االلتزام بنسبة معينة في أول أكسيد الكربون .

مفتاح ضغط الهواء  )A()14صفحة 3
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مفتاح ضغط الغاز للحد األدنى  )B()7صفحة 8

 - 6مفتاح ضغط الغاز للحد األدنى ()B

قم بضبط مفتاح ضغط الغاز للحد األدنى بعد القيام بكافة
عمليات الضبط األخرى في الحارق ومفتاح ضغط الغاز
مضبوط على بداية الدرجات (. )B
قــم بزيادة الضغط والحــارق يعمل فــي المرحلة الثانية
وذلــك بتحريك الزر المســتدير ببطيء في اتجاه عقارب
الساعة وحتى توقف الحارق .
ثم لف الزر المســتدير من جديد في عكس اتجاه عقارب
الســاعة بمقــدار ) 0.2 kPa (2 mbarوكــرر بــدء
تشغيل الحارق للتأكد من عمله بشكل منتظم .
إذا توقــف الحارق من جديد لف مرة أخرى عكس اتجاه
عقارب الساعة بمقدار ).0.1 kPa (1 mbar
تنبيه

1 kPa = 10 mbar

)(B
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مراجعة وجود اللهب ()C

الحــارق مــزود بنظام تأييــن للتأكد من وجــود اللهب ؛
ويقــدر أقــل معدل تيار لتشــغيل الجهــاز بمقدار mA 5
فــي حيــن يعطي الحــارق معدل تيار أكثر مــن هذا مما
يجعلــه ال يحتــاج ألي مراجعة  ،ومع ذلــك فعند الرغبة
في قياس تيار الـــتأيين فيجب فصــل القابس-المقبس )8
( )Aصفحــة  3الموجــود علــى كابل مســبار التأيين ثم
إدخــال جهاز لقياس االمبير ميتر لقياس التيار المســتمر
مــن  mA 100آخــر الدرجات  ،مــع مراعاة االلتزام
باألقطاب .
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تشغيل الحارق
بدء تشغيل الحارق ()A
			 إغــاق جهــاز التحكــم عــن بعــد TL
بدء تشــغيل السيرفو موتور  :يلف جهة
اليميــن حتى الزاويــة المضبوطة على
الكامــة بالرافعة البرتقالي  .بعد  3ثوان
تقريبا :
 :يبدأ برنامج الجهاز الكهربائي .
	• 0ثانية
 :يبدأ تشغيل موتور المروحة .
	• 2ثانية
 :يبدأ تشغيل السيرفو موتور  :يلف جهة
	• 3ثوان
اليمين حتى تدخل التالمس على الكامة
بالرافعــة الحمراء  .يكون مدخل الهواء
على قدرة المرحلة الثانية .
			 مرحلــة تهوية مــع كمية هــواء القدرة
المرحلة الثانية  .المدة  25ثانية .
	• 28ثانية  :بدء تشغيل السيرفو موتور  :يلف جهة
اليســار حتى الزاويــة المضبوطة على
الكامة بالرافعة البرتقالي .
	• 43ثانية  :تنطلق شرارة الكترود اإلشعال .
			 يكون مدخل الهواء وفراشــة الغاز على
قدرة المرحلة األولى .
			 يفتح صمام األمان  VSوصمام الضبط
 VRفتحا سريعا  ،فيشتعل اللهب بقدرة
صغيــرة  ،النقطــة  . Aثــم يلــي ذلــك
زيــادة في القدرة تدريجيا مع فتح بطيئ
للصمام وحتى الوصول لقدرة المرحلة
األولى  ،النقطة . B
 :تنطفئ الشرارة .
	• 45ثانية
 :إذا كان جهاز التحكم عن بعد  TRمغلقا
	• 53ثانية
أو تــم اســتبداله بكوبري فإن الســيرفو
موتــور يلف مــرة أخرى حتــى تدخل
الكامــة بالرافعــة الحمــراء ممــا يجعل
مدخل الهواء وفراشــة الغاز في وضع
المرحلة الثانية  ،الجزء . C-D
			 ينتهي برنامج الجهاز الكهربائي .

إشعال الحارق بشكل صحيح
( = n°ثوان من اللحظة )0
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التشغيل المستقر A
حارق مزود بجهاز التحكم عن بعد TR
بعــد االنتهــاء من دورة بدء التشــغيل ينتقــل التحكم في
الســيرفو موتــور إلى جهاز التحكم عــن بعد  TRالذي
يتحكــم فــي الضغــط أو درجــة الحرارة فــي الغالية ،
النقطة . D
(ويســتمر الجهــاز الكهربائي في مراجعــة وجود اللهب
ووجود مفتاح ضغط الهواء في الوضع السليم) .
	•عندمــا ترتفع درجة الحــرارة أو يزيد الضغط حتى
فتــح جهاز التحكم عــن بعد  TRفإن الســيرفو موتور
يقفل فراشــة الغــاز ومدخل الهــواء وينتقل الحارق من
تشــغيل المرحلــة الثانية إلى تشــغيل المرحلة األولى ،
الجزء . E - F
	•أمــا عندما تنخفــض درجة الحــرارة أو يقل الضغط
حتــى إغالق جهاز التحكــم عن بعد  TRفإن الســيرفو
موتور يفتح فراشــة الغاز ومدخل الهواء وينتقل الحارق
من تشغيل في المرحلة األولى إلى تشغيل المرحلة الثانية
وهكذا .
	•ويتوقف الحارق عندما تقل الحرارة الالزمة للتشغيل
عــن الحرارة الــواردة من الحارق نفســه فــي المرحلة
األولى  ،الجــزء G - Hوعندئذ ينفتح جهاز التحكم عن
بعد  TLويعود الســيرفو موتور إلــى الزاوية  0درجة
بســبب الكامــة بالرافعة اللبني  ،ثم ينغلــق مدخل الهواء
بالكامل للتقليل ألدنى حد من التسرب الحراري .
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حــارق غير مزود بجهاز التحكم عن بعد  TRمســتبدل
بكوبري
يتم تشــغيل الحــارق كما في الحالة الســابقة  ،وبعد ذلك
إذا ارتفعــت درجــة الحــرارة أو زاد الضغــط حتى فتح
جهــاز التحكم  TLفإن الحارق ســينطفئ (الجزء A-A
من الرسم) .

عدم اإلشعال

عدم اإلشعال ()A
إذا لــم يشــتعل الحــارق فإنه يتوقف خــال  3ثوان من
فتــح صمــام الغاز وخــال  49ثانية بعــد إغالق جهاز
التحكم عن بعد  ، TLوعندها ســوف تضيء لمبة الليد
الحمــراء الخاصة بالجهاز الكهربائي  .إطفاء الحارق
أثناء التشغيل
إذا انطفأ اللهب ألي سبب من األسباب أثناء التشغيل فإن
الحارق يتوقف خالل ثانية واحدة .

مراجعة نهائية (والحارق يشتغل)

	•افصل سلك من مفتاح ضغط الغاز للحد األدنى :
	•افتح جهاز التحكم عن بعد : TL
	•افتح جهاز التحكم عن بعد : TS
يجب أن يتوقف الحارق
	•افصل السلك المشترك  Pلمفتاح ضغط الهواء :
	•افصل سلك مسبار التأيين :
يجب أن يتوقف الحارق فجأة
	•قم بمراجعة وحدات الغلق الميكانيكية ألنظمة الضبط
وتأكد من إحكام غلقها .
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الصيانة

نافذة اللهب

االحتراق
قم بتحليل عادم االحتراق  .وتشير أي اختالفات ملحوظة
عن المراجعة الســابقة إلى المواضــع التي تحتاج لعمل
الصيانة .
تسرب الغاز
تأكد من عدم وجود تســرب غاز على ماســورة العداد-
الحارق .
فلتر الغاز
استبدل فلتر الغاز عندما يتسخ .
نافذة اللهب
نظف زجاج نافذة اللهب (. )A
رأس االحتراق
افتــح الحارق وتأكد من أن جميع أجزاء رأس االحتراق
ســليمة وغيــر معوجة بســبب الحــرارة المرتفعة وليس
بداخلهــا أي عوائق من البيئــة وفي موضعها الصحيح ،
في حالة الشك قم بفك الكوع . )B()5

)(A
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فتح الحارق

الحارق
تأكد من عدم اســتهالك األجزاء بشكل غير عادي أو فك
في المسامير في الميكانيكية التي تتحكم في مدخل الهواء
وفراشة الغاز .
تأكــد من تمام إحكام المســامير التي تثبــت الكابالت في
لوحة توصيالت الحارق .
أخيــرا قــم بتنظيف الحارق من الخــارج وبصفة خاصة
المفصالت والكامة  )A()3صفحة .13
االحتراق
اضبط الحارق إذا كانــت قيم االحتراق في بداية التدخل
ال تعادل قيم الالئحة المعمول بها أو أنها على أي حال ال
تتالءم مع احتراق سليم .
اكتــب في بطاقة خاصة قيم االحتراق الجديدة لالســتفادة
بها المراجعات الالحقة .
لفتح الحارق (: )B
	-افصل التيار الكهربائي .
	-فك المسامير  )1وارفع الغطاء . )2
	-فك المفصلة  )7من القطاع المدرج . )8
	-ركــب التوصيلتيــن الملحقتين بالحارق علــى القضبان
المنزلقة ( )4موديالت بماسورة لهب  415-385مم) .
	-انزع المسامير )3ثم زحزح الحارق إلى آخر القضبان
المنزلقة  )4لمسافة  100مم .
	-اســتخرج كابالت المسبار والكترود ثم زحزح الحارق
بالكامل للخلف .
	-عند هذه الخطوة يمكن اســتخراج موزع الغاز  )5بعد
نزع المسامير .)6

)(B

D3034

لقفل الحارق (: )B
	-ادفع الحارق لمسافة  100مم عن الذراع .
	-ادخل الكابالت وممر الحارق حتى النهاية .
	-أعــد المســامير  )3مكانهــا ثم شــد كابالت المســبار
والكترود برفق حتى تكون مشدودة بشكل خفيف .
	-أعد تركيب المفصلة  )7على القطاع المدرج . )8
	-فك التوصيلتين من على القضبان المنزلقة . )4
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تشخيص حالة برنامج بدء التشغيل

يشير الجدول التالي إلى البيانات أثناء برنامج بدء التشغيل :
الترتيب
التهوية
مرحلة اإلشعال
التشغيل مع لهب مناسب
التشغيل مع اإلشارة للهب ضعيف
تغذية كهربائية أقل من ~ 170V
توقف
ضوء غريب
أصفر
مطفأ
المفتاح:

جدول كود اللون

أخضر

كود اللون

أحمر

فتح الجهاز الكهربائي واستعمال التشخيص

وظيفة الجهاز الكهربائي المزود به الحارق هي التشخيص التي يمكن بسهولة عن طريقها معرفة أسباب أي سوء في التشغيل (اإلشارة  :لمبة الليد الحمراء ).
وتحتاج هذه الوظيفة لمدة  10ثوان على األقل من لحظة وضع األمان (التوقف)  ،ثم اضغط على زر الفتح .
ويحدث الجهاز نبضات متتالية (كل ثانية) تكرر بصورة منتظمة كل  3ثوان .
وبعد اإلشارة إلى عدد مرات اإلضاءة المتقطعة ومعرفة السبب فيجب إعادة تشغيل النظام بالضغط لمدة من ثانية إلى  3ثوان على الزر .
لمبة الليد الحمراء مشتعلة انتظر لمدة 10
ثوان على األقل

توقف

اضغط للفتح لمدة>
 3ثوان

نبضات

فاصل زمني  3ثوان

نبضات

أما عن الطرق الممكنة لفتح الجهاز واستعمال التشخيص فسوف يأتي ذكرها الحقا .
فتح الجهاز
لفتح الجهاز اتبع الخطوات التالية :
	-اضغط على الزر لمدة ثانية إلى  3ثوان .
سوف يشتغل الحارق بعد ثانيتين من ترك الزر .
في حالة عدم تشغيل الحارق فيجب التأكد من إغالق الثرموستات .
التشخيص المرئي
يشير إلى نوع العطل الذي تسبب في توقف الحارق .
لمشاهدة التشخيص اتبع الخطوات التالية :
	-اضغط على الزر ألكثر من  3ثوان منذ اشتعال الضوء األحمر للمبة الليد (توقف الحارق) .
سوف يشير ضوء أصفر متقطع إلى نهاية الخطوة .
اترك الزر عن تقطع الضوء  ،مع مراعاة أن عدد اإلشارات الضوئية المتقطعة سوف يشير إلى سبب سوء التشغيل حسب ما تشير إليه الشرح الموجود في
الجدول بصفحة . 22
تشخيص عن طريق برنامج حاسوبي
يعطي تحليال لعمر الحارق عن طريق اتصال بصري بحاسوب ويعطي بيانات بعدد ساعات التشغيل وعدد وأنواع التوقف ونوع الجهاز وهكذا ...
لمشاهدة التشخيص اتبع الخطوات التالية :
	-اضغط على الزر ألكثر من  3ثوان منذ اشتعال الضوء األحمر للمبة الليد (توقف الحارق) .
سوف يشير ضوء أصفر متقطع إلى نهاية الخطوة .
اترك الزر لثانية واحدة ثم اضغط عليه ألكثر من  3ثوان حتى ترى ضوء أصفر متقطع مرة أخرى .
عند ترك الزر سوف تضيء لمبة الليد الحمراء بصورة متقطعة وبتوالي أكثر  :فقط في هذه الحالة يمكن عمل التوصيل البصري .
يلزم بعد إتمام كافة الخطوات إعادة الجهاز للوضع البداية باتباع خطوات الفتح الموضحة أعاله .
الضغط على الزر

حالة الجهاز

من ثانية إلى  3ثوان

فتح الجهاز بدون مشاهدة التشخيص المرئي .

أكثر من  3ثوان

تشخيص مرئي لحالة التوقف :
(لمبة الليد تضيء بشكل متقطع بفاصل ثانية واحدة) .

أكثر من  3ثوان من حالة التشخيص المرئي

تشخيص البرنامج عن طريق الواجهة البصرية والحاسوب
(إمكانية مشاهدة عدد ساعات التشغيل واألعطال وهكذا )...

يشير توالي نبضات الجهاز إلى أنواع األعطال المحتملة الموضحة في الجدول بصفحة . 22
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اإلشارة
ضوءان

 3أضواء

 4أضواء

 7أضواء

 10أضواء

الحل الموصي به
السبب المحتمل
العطل
تمــت التهويــة ومــرت فتــرة األمان 1 1الصمام الكهرومغناطيسي  VRيسمح بمرور غاز قليل قم بزيادة الغاز
وتوقف الحارق بدون ظهور اللهب 2 2الصمام الكهرومغناطيسي  VRأو  VSال يفتح استبدل استبدل البوبينة أو لوحة محول التيار
قم بزيادة ضغط الغاز بالمنظم
3 3ضغط الغاز منخفض جدا
اضبطه كما في الشكل ( )Cصفحة 7
4 4الكترود اإلشعال غير مضبوط بشكل سليم
استبدله
5 5الكترود األرضي للعازل تالف
استبدله
6 6كابل الجهد العالي تالف
7 7كابل الجهد العالي شكله معوج بسبب الحرارة المرتفعة قم باستبداله وحمايته
استبدله
8 8محول اإلشعال تالف
9 9التوصيالت الكهربائية للصمامات أو المحول غير سليمة قم بمراجعتها
استبدله
1 10الجهاز الكهربائي تالف
افتحها
1 11أحد الصمامات أعلى ماسورة سحب الغاز مغلقة
اسحبه
1 12هواء في األنابيب
1 13صمامــات الغــاز  VSو VRغيــر موصلــة أو البوبينــة قــم بمراجعــة التوصيــات أو اســتبدل
البوبينة
مفصولة
اضبطه أو استبدله
الحــارق ال يبــدأ في التشــغيل ويظهر 1 14مفتاح ضغط الهواء في وضع التشغيل
التوقف
مفتاح ضغط الهواء ال يبدل اتجاه التيار بســبب عدم كفاية
الحــارق يبدأ في التشــغيل ثــم يتوقف
ضغط الهواء :
فجأة
اضبطه أو استبدله
1 15مفتاح ضغط الهواء غير مضبوط بشكل سليم
نظفها
1 16أنبوبة ضغط مفتاح الضغط مسدودة
اضبطه
1 17الرأس غير مضبوطة بشكل سليم
قــم بتوصيل مفتــاح ضغط الهــواء بنظام
1 18انخفاض شديد في صندوق االحتراق
شفط المروحة
استبدله
1 19مفتاح التحكم في الموتور عن بعد تالف
التوقف أثناء التهوية
استبدله
2 20الموتور الكهربائي تالف
افتــح الريــاي الحــراري عنــد رجــوع
2 21توقف الموتور
الثالثية الطور
استبدل الجهاز الكهربائي
الحــارق يبدأ في التشــغيل ثــم يتوقف 2 22محاكاة اللهب
فجأة
بإزالــة بقــاء اللهــب أو اســتبدل الجهــاز
2 23بقاء اللهب في رأس االحتراق أو محاكاة اللهب
التوقف فجأة عند إيقاف الحارق
الكهربائي
الحرق يتوقف فجأة بعد ظهور اللهب 2 24الصمام الكهرومغناطيسي  VRيسمح بمرور غاز قليل قم بزيادة الغاز
اضبطه كما في الشكل ( )Cصفحة 7
2 25مسبار التأيين مضبوط بشكل غير سليم
راجع وضع المسبار
2 26تأيين غير كاف (أقل من )mA 5
ابعده أو استبدل الكابل
2 27المسبار لألرضي
راجع الخط األرضي
2 28الخط األرضي للحارق غير كاف
اعكسها
2 29توصيالت الطور والمحايد معكوسة
استبدل الجهاز الكهربائي
3 30عطل في دائرة كشف اللهب
اضبط الهواء والغاز
توقــف الحــارق عنــد االنتقــال مــن 3 31كمية هواء كبيرة جدا أو غاز قليل
المرحلــة األولى إلى المرحلــة الثانية
ألو من الثانية إلى األولى
استبدل القطع الهالكة
3 32مسبار أو كابل التأيين لألرضي
يتوقف الحارق فجأة أثناء التشغيل
استبدله
3 33عطل في مفتاح ضغط الهواء
راجعها
الحــارق ال يبــدأ في التشــغيل ويظهر 3 34التوصيالت الكهربائية غير سليمة
التوقف
استبدله
3 35الجهاز الكهربائي تالف
الحارق يتوقف فجأة
اســتعمل طقم الوقاية من تشويش موجات
3 36وجود تشويش كهرومغناطيسي
الراديو
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اإلشارة
بدون ضوء

الحل الموصي به
السبب المحتمل
العطل
اقفل المفاتيح  -راجع التوصيالت
3 37عدم وصول التيار الكهربائي
الحارق ال يبدأ في التشغيل
اضبطه أو استبدله
3 38أحد أجهزة التحكم عن بعد أو أجهزة األمان مفتوح
استبدله
3 39منصهر الخط مفصول
استبدله
4 40الجهاز الكهربائي تالف
افتــح الصمامــات اليدويــة بيــن العــداد
4 41عدم وصول الغاز
وماسورة سحب الغاز
اتصل بشركة توزيع الغاز
4 42ضغط الغاز في الشبكة غير كاف
اضبطه أو استبدله
4 43مفتاح ضغط الغاز للحد األدنى ال يغلق
الحارق يســتمر في تكــرار دورة بدء 4 44ضغط الغاز في الشــبكة قريب من القيمة المضبوط عليها قلل ضغط مفتاح ضغط الغاز للحد األدنى
مفتاح ضغط الغاز للحد األدنى  .االنخفاض المســتمر في استبدل علبة فلتر الغاز
التشغيل بدون توقف
الضغــط الذي يلي فتح الصمام يــؤدي لفتح مفتاح الضغط
نفســه بصــورة مؤقتــة  ،وبعدهــا يقفل الصمــام ويتوقف
الحارق يعود الضغط فــي االرتفاع ويقفل مفتاح الضغط
ويكرر دورة بدء التشغيل وهكذا .
اضبطه  ،راجع صفحة 8
4 45الرأس غير مضبوطة بشكل سليم
إشعال مع نبضات
اضبطه كما في الشكل ( )Cصفحة 7
4 46الكترود اإلشعال غير مضبوط بشكل سليم
4 47مدخل المروحة مضبوط بشكل غير سليم  ،هواء كثير جدا اضبطه
قللها
4 48قدرة اإلشعال مرتفعة جدا
اضبطه أو استبدله
الحارق ال ينتقل إلى المرحلة الثانية 4 49جهاز التحكم عن بعد  TRال يقفل
استبدله
5 50الجهاز الكهربائي تالف
استبدله
5 51السيرفو موتور تالف
استبدله
الحــارق في اســتراحة ومدخل الهواء 5 52السيرفو موتور تالف
مفتوح

اإلكسسوارات(بالطلب) :

	•طقم وقاية من تشويش موجات الراديو
في حالة تركيب الحارق في أماكن بها تشــويش موجات الراديو (انبعاث إشــارات تتجاوز  )V/m 10بســبب وجود أو تركيب مقوم عكســي انفرتر حيث يتجاوز طول
توصيالت الثرموستات  20مترا ،فإنه متوافر طقم وقاية يعمل كواجهة بين الجهاز والحارق .
- RS 70- RS 100RS 130

الحارق

3010386

الكود
	•طقم برأس طويلة
الحارق
الكود

RS 70

RS 100

RS 130

3010117

3010118

3010119

	•طقم للتشغيل بالغاز النفطي المسال  :الطقم يسمح للحوارق موديالت - RS 70 130 - 100بحرق الغاز النفطي المسال .
الحارق
القدرة الخارجة kW
طول ماسورة اللهب مم
الكود

RS 70

RS 100

RS 130

814 ÷ 242

1163 ÷ 349

1512 ÷ 466

250

385

250

385

280

415

3010097

3010098

3010099

3010100

3010101

3010102

	•طقم تقليل االهتزازات
الحارق
القدرة الخارجة kW
طول ماسورة اللهب مم
الكود

RS 70

RS 100

RS 130

814 ÷ 192

1163 ÷ 232

1461 ÷ 185

385

250

250

3010201

385
3010202

	•مفتاح التيار المتبقي  :كود 3010329
	•ماسورة سحب الغاز مطابقة لالئحة رقمEN( 676شاملة الصمامات ومنظم الضغط والفلتر)  :انظر صفحة . 9
ملحوظة  :على القائم بالتركيب مسئولية تركيب أية أجهزة أمان أخرى إضافية غير واردة بهذا الدليل .
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280

415

3010373

3010374

مخطط لوحة التحكم الكهربائي
1

الفهرس

2

اإلشارات المرجعية

3

المخطط العملي

4

المخطط العملي

5

الروابط الكهربائية التي يجب أن يقوم بها مركب الجهاز

2

اإلشارات المرجعية

/1.A1
رقم ورقة
اإلحداثيات

دليل المخططات الكهربائية
 أجهزة التحكمA
 فلتر مانع تشويش موجات الراديوB
 رابط مسبار التأيينCN1
 المصهرF
 الريلية الحرارية لمحرك المروحةF1
 اشارة التوقف عن بعدH
 رياليK1
 كنتكتر المحركKM
 زر التبديل للتوقيف اليدوي للحراقIN
 مسبار التأيينION
 محرك المروحةMV
 مفتاح ضغط الهواءPA
 - PGMinجهاز مراقبة ضغط الغاز بالحد األدنى
 زر التبديل لمقطع الثالثي األطوارQ1
 زر التبديل لمقطع أحادي الطورQ2
 زر فتح الحراق عن بعدRS
 مُحدد يشتعل/منطفئ و مُحدد المرحلة 2-1S1
 سيرفو موتورSM
 محول التشغيلTA
 ترموستات/جهاز مراقبة الضغط الحدTL
 ترموستات/جهاز مراقبة الضغط للتعديلTR
 ترموستات/جهاز مراقبة الضغط للسالمةTS
 - VS-VRصمامات الغاز
 لوحة توصيالت الحارقX1
 جهاز المراقبة لعمل صمام الغازYVPS
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RIELLO S.p.A.
I-37045 Legnago (VR)
Tel.: +39.0442.630111
http:// www.riello.it
http:// www.riello.com

. تحتفظ الشركة بحقها في إدخال أية تعديالت على محتوى هذا الدليل

