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البيانات الفنية
الموديل
الرمز
القوة

المرحلة الثانية

()1

األدنى :المرحلة األولى
الوقود
 أقل طاقة حرارية الكثافة المطلقة أقصى قدرةقدرة
أقصى
على
 الضغط()2
التشغيل
تشغيل قياسي
درجة حرارة البيئة
درجة حرارة هواء االحتراق
()1

()2
()3

RS 190
3785813
20030087
2290 - 1279
1970 - 1100
470
405
غاز طبيعي G20 - G21 - G22 - G23 - G25 :
G25
G20
8,13
9,45
7,0
8,2
0,78
0,71
267
230
22
15
• متقطع (توقف واحد على األقل كل  24ساعة).
• ثنائي المراحل (لهب مرتفع ومنخفض) وأحادي المراحل (الكل  -ال شيء)
غاليات  :المياه والبخار والزيت الحراري
40 - 0
60

20011698

kW
Mcal/h
kW
Mcal/h

kWh/Sm3
Mcal/Sm3
kg/Sm3
Sm3/h
mbar

°C
°C max

الظروف التي تمت بها القياسات :درجة الحرارة الخارجية  20°سلسيوس درجة حرارة الغاز  15°سلسيوس الضغط البارومتري  1013ميليبار
الرتفاع  0متر فوق مستوى البحر.
الضغط بالمقبس  )A( )17صفحة  3و ضغط غرفة االشتعال يعادل صفر ،جهاز التحكم بالغاز  )A()2صفحة  9مفتوح و بالقدرة القصوى للحراق.
تــم قيــاس ضغط الصوت بمختبر االحتــراق الخاص بجهة التصنيع؛ وذلك باســتعمال حارق يعمل على مرجل اختبار ،في وضع التشــغيل بالطاقة
القصوى .تم قياس قوة الصوت بطريقة "المجال الحر"؛ المحددة في المعيار  ،EN 15036ووفقًا لدقة القياس "فئة دقة :القياس "3؛ وذلك كما هو
موضح بالمعيار EN ISO 3746

بيانات كهربائية
المحرك IE3

الموديل
التغذية الكهربائية األساسية
التغذية الكهربائية بالدائرة المساعدة
الموتور الكهربائي

محول إشعال الموتور
القدرة الكهربائية المستهلكة
درجة الحماية
مطابقة التوجيهات األوروبية
مستوى الضوضاء ( )3ضغط الصوت
الطاقة الصوتية
اعتماد الجودة

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

dBA
CE

RS 190
3 ~ 400V +/-10% 50Hz
3 ~ 230V +/-10% 50Hz
1N ~ 230V +/-10% 50Hz
2800
2800
4500
4500
230
400
15
8,7
V - 1 x 8 kV 230
A - 20 µA 1
5500
IP 44
2009/142 - 2006/42 - 2014/35 - 2014/30
83,1
94,1
0085AT0042

موديالت مختلفة

فئات الغاز
الفئة

الدولة
IT - AT - GR - DK - FI - SE
ES - GB - IE - PT
NL

II2H3B / P
II2H3P
I2L - I2E - I2

FR
DE
BE
PL - LU

II2Er3P
II2ELL3B /P
I2E(R)B, I3P
II2E 3B/P

))(43.46 ÷ 45.3 MJ/m3 (0°C

2

النموذج

الرمز

RS 190
RS 190
RS 190

3785813
20030087
20011698

التزويد
الكهربائي
 400فولت
 400فولت
 230فولت

وصف الحراق ()A

)(A

D7861

ميليمتر
RS 190
*RS 190

كغ
115
120

* نموذج ذو رأس احتراق طويل
)(B

1 1رأس االحتراق
2 2الكترود اإلشعال
3 3مسمار قالووظ لضبط رأس االحتراق
4 4الذراع
5 5ســيرفو موتــور للتحكم فــي صمام الفراشــة
والتحكم في مدخل الهواء بواسطة كامة متغيرة .
أثنــاء اســتراحة الحراق يكون مدخــل الهواء
مغلقــا بالكامل لتقليل ألدنى حــد فقدان الغالية
للحرارة الناتج عن سحب المدخنة التي تسحب
الهواء من فوهة شفط المروحة .
6 6قابس  -مقبس على كابل مسبار التأيين
7 7ممددات للمسارات )16
8 8كنتكتــر المحرك و الريليــة الحرارية مع زر
الفتح (أو التشغيل)
9 9أسطوانة لثبات اللهب
1 10لوحة التوصيالت
1 11ممرر األســاك للروابط الكهربائية التي يقوم
بها تقني التركيب
1 12مفتاحان كهربائيان :
 األول "إشعال  -إطفاء" الحراق الثاني للمرحلة األولى والثانية1 13جهاز كهربائي بإشــارة ضوئية لإليقاف وزر
للفتح
1 14نافذة اللهب
1 15مفتــاح ضغط الهواء للحــد األدنى (نوع يعمل
بالتيار المتبقي)
1 16قضبان لفتح الحراق وفحص رأس االحتراق
1 17نقطــة اختبار ضغــط الغاز ومســامير تثبيت
الرأس
1 18نقطة اختبار ضغط الهواء
1 19مسبار لمراجعة وجود اللهب
2 20مدخل الهواء
2 21مدخل الهواء في المروحة
2 22مسامير قالووظ لتثبيت المروحة في الذراع
2 23أنبوبة وصول الغاز
2 24صمام فراشة للغاز
2 25فالنشة للتثبيت في الغالية
هناك حالتان لتوقف الحراق :
	•توقف الحراق اضاءة زر (مصباح ثنائب باعث
للضــوء األحمر) الجهاز  )A( )13يشــير الى
أن الحــراق فــي حالة توقف للتشــغيل من جديد
اضغــط على الزر لمدة تتراوح بين ثانية واحدة
و  3ثواني .
	• توقــف المحركللتشــغيل اضغطــوا علــى زر
الريلية الحرارية .)A()8

الوزن ()B

أمــا وزن الحراق بالصندوق فهو موضح أيضا في
الجدول (.)B

3

المساحة المطلوبة ( - )Cمقاييس تقريبية

يوضــح شــكل ( )Cالمســاحة المطلوبــة لوضــع
الحراق .
يجــب أن تعلــم أنــه لمراقبــة رأس االحتراق يجب
علــى الحراق أن يكون مفتوحا و ذلك بجذب الجزء
الخلفي الى الوراء باتباع المسارات.
يمكــن أن نجد قيــاس الحراق وهــو مفتوح و دون
غطاء بالقيمة .I

ملحقات

D731

ميليمتر
RS 190

O N
M
L
I
H
G
F
E
D
C
B
A
”2 186 150 246 1328 430 222 *370-520 872 555 315 366 681

* نموذج ذو رأس احتراق طويل
)(C

4

 - 1فالنشة لماسورة سحب الغاز
 - 1حشية مطاطية للفالنشة
 - 6مسامير قالووظ لتثبيت الفالنشة
M 10 x 30
 - 1شاشة حرارية
 - 4مســامير قالووظ لتثبيت فالنشة الحراق في
الغاليةM 12 x 35 :
 - 1دليل التعليمات
 - 1كتالوج قطع الغيار

مجاالت العمل ()A

ضغط غرفة االحتراق mbar

RS 190

)(A

D1262

)(B

D715

يمكــن للحــراق  RS 190أن يعمــل بطريقتيــن
مختلفتين :أحادي المراحل أو ذو مرحلتين
يجب اختيار أقصى قدرة خارجة داخل النطاق . A
في الحاالت العاديــة يجب على القدرة الخارجة أن
ال تقل عن الحد األدنى المذكور بالرسم البياني:
kW 470 = RS 190
تنبيه
تــم تحديــد مجــال العمــل فــي بيئــة ذات
درجــة حــرارة  20درجــة مئوية وضغط
باروميتــري  1013مليبــار (تقريبــا 0
م فــوق ســطح البحــر) مــع رأس احتراق
مضبوط كما هو موضح في صفحة .9

طول غرفة االحتراق m

غالية تجربة ()B

تــم تحديد مجاالت العمل مع غاليات تجربة خاصة
طبقا للمواصفات القياسية التي نصت عليها الالئحة
رقم .EN 676
يشــير الشكل ( )Bإلى قطر وطول غرفة االحتراق
للتجربة .
مثال :
القدرة الخارجة  756كيلوفات
القطر  60سنتمتر الطول  2متر

غاليات تجارية

5

ال ينتــج عن تركيب الحراق مع الغالية أية مشــكلة
إذا كانــت الغاليــة مطابقــة للمواصفــات القياســية
األوروبيــة  ، CEوكانــت أبعاد غرفــة االحتراق
مقاربة لألبعاد الموضحة في الرسم البياني (. )B
إما إذا كان الحراق ســوف يتــم تركيبه على غالية
تجارية غير مطابقة للمواصفات القياسية األوروبية
 ، CEو/أو كانــت أبعــاد غرفــة االحتراق أصغر
بصورة واضحة من األبعاد المشار إليها في الرسم
البياني ( )Bففي هذه الحالة يجب االتصال بالشركة
المصنعة .

ضغط الغاز

RS 190
kW
1280
1362
1504
1617
1729
1841
1953
2066
2178
2290

يشــير الجــدول الجانبــي إلــى أدنــى معــدالت فقد
لألحمــال بطول خــط تغذية الغــاز بالنســبة لقدرة
الخارجة لتشغيل الحراق 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 ؛
	•رأس االحتــراق معدل كما هو مذكور بالرســم
البياني ( )Cبصفحة .9
تتم اإلشــارة إلى بيانات القــدرة الحرارية
وضغــط الغاز علــى الرأس مع التشــغيل
ومحبس الغاز مفتوح بأكمله (.)90°

)Δp (mbar
G20
11,0
11,0
11,2
11,6
12,3
13,2
14,3
15,7
17,3
19,2

G25
16,5
16,4
16,7
17,4
18,4
19,7
21,4
23,4
25,8
28,6

)(A

)(B

S8883

القيــم المشــار إليها في الجدول هــي قيم خاصة بما
يلي :
غاز طبيعي kWh/Sm3 9,45 PCI G 20
()Mcal/Sm3 8,2
مع:
غاز طبيعي kWh/Sm3 8,13 PCI G 25
( )Mcal/Sm3 7,0اضربوا القيم بالجدول:
 :ضارب 1,5
العمود 1-2
لمعرفــة القدرة الخارجــة التقريبيــة القصوى التي
يعمل عليها الحراق في المرحلة الثانية :
	-اطرح من ضغط الغــاز عند نقطة االختبار )1
( )Bالضغط في غرفة االحتراق .
	-ســوف تجد فــي الجدول (،)Aالعمــود  1أقرب
قيمة ضغط لنتيجة الطرح .
	-اقرأ من على اليســار القــدرة الخارجة الخاصة
بها .
مثال:
	•التشغيل في المرحلة الثانية
غاز طبيعي kWh/Sm3 9,45 PCI G 20
	•ضغط الغاز بالمقبس  14,6 = )1ميليبار
()B
 3ميليبار
	•الضغط بغرفة االحتراق =
 11,6 = 3 - 14,6ميليبار

6

عند الضغط  11,6ميليبار بالجدول  ،1يعادل ذلك
بالجــدول ( )Aقــوة بالمرحلــة الثانية مســاوية الى
kW 1617
وتعطي هذه القيمة مقدارا تقريبيا  ،أما القدرة الفعلية
فيجب قياسها عند العداد .
ولمعرفة ضغط الغاز الالزم عند نقطة االختبار )1
( )Bبعد تثبيــت القدرة المرغوب تشــغيل الحراق
عليها في المرحلة الثانية :
	-ابحــث فــي الجــدول ( )Aعن أقــرب قيمة قوة
للقيمة المطلوبة.
	-اقــرأ على اليمين العمــود  1مقدار الضغط عند
نقطة االختبار . )B()1
	-اجمع على هذه القيمة مقدار الضغط المتوقع في
غرفة االحتراق .
مثال:
	•القــدرة المطلوبة في المرحلــة الثانية 1617 :
kW
غاز طبيعي G 20 PCI 9,45 kWh/Sm3
	•ضغط الغاز بقوة  11,6 = 1617ميليبار
 kWمن الجدول (،)A
العمود 1
	•الضغط بغرفة االحتراق =  3ميليبار
=  14,6ميليبار
3 + 11,6
الضغط المرغوب فيه بالمقبس )B( )1
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التركيب
ميليمتر
RS 190

A
230

B
325-368

صفيحة الغالية ()A

C
M 16

اثقب صفيحة غلق غرفة االحتراق كما في الشــكل
( . )Aويمكــن تخطيط الثقوب القالووظ بواســطة
الشاشة الحرارية الملحقة بالحراق .

طول ماسورة الهب ()B

)(A

D455

)(B

D3036

يجب أن يتم اخيار طول الماســورة اللهب بناء على
تعليمات الشركة المصنعة للغالية  ،وعلى أي حال
يجــب أن يكــون أكبر من ســمك بــاب الغالية مع
الحراري .
بالنســبة للمراجل التي تتميز بدروان أمامي للدخان
 ،)15أو غرفــة عكس الشــعلة ،يجب توفير حماية
بمــواد تتحمل الحرارة المرتفعــة  ،)13بين عازل
المرجل  )14و فوهة اللهب.)10
ويجب أن تســمح مواد الحماية باســتخراج ماسورة
اللهب .
أمــا الغاليــات التي لهــا واجهة يتــم تبريدها بالماء
فهــي ال تحتــاج إلى غطــاء حــراري )14 - )13
( )Bطالمــا لــم يكن هناك طلب محدد من الشــركة
المصنعة للغالية .

تثبيت الحراق في الغالية ()B

الكترود

مسبار

)(C

D1265

D1266

)(D

8

قبــل تثبيت الحراق في الغاليــة يجب التأكد من أن
المسبار والكترود موجودين في مكانهما كما يوضح
الشكل ( )Cوذلك عن طريق فتحة ماسورة اللهب .
افصــل رأس االحتراق عن جســم الحراق كما في
الشكل (: )B
	-خفــف الضغط عن البراغــي األربع  )3و أزل
الغطاء .)1
	-فك المفصلة  )7من القطاع المدرج .)8
	-فك المسامير  )2من القضبان المنزلقة .)5
	-افصل البراغي )4و اسحبوا الحراق الى الخلف
باستعمال المسارات  )5لمسافة تعادل  100مم.
	-افصــل اســاك المســبار واللكترود ثم اســحب
الحراق بأكمله من على القضبان المنزلقة .
ثبــت الفلنجة  )B( )11بصفيحة الحراق و عزلهما
بالغشاء الواقي  )B( )9الذي تم توفيره مع الجهاز.
اســتخدم األربعة مســامير الملحقة مع الحراق بعد
حماية القالووظ بمواد تشحيم .
يجــب أن يكون الحراق مثبت فــي الغالية بطريقة
محكمة تماما .
اذا الحظتم خالل المراقبة أن عملية تثبيت المســبار
أو الصمام غير صحيحــة ،فكوا البرغي ،)D( )1
اســتخرجوا الجزء الداخلي  )D( )2للرأس و قموا
بعملية التعديل الالزمة.
ال تلــف المســبار بــل اتركه كما في الشــكل (،)C
وذلك ألن وضعه بالقرب من الكترود اإلشــعال قد
يتلف مكبر الجهاز الكهربائي .

ضبط رأس االحتراق

عند هذه الخطوة تكون ماســورة اللهب والذراع قد
تــم تثبيتهما فــي المرجل كما يوضح الشــكل (.)B
مما يسهل ضبط رأس االحتراق بطريقة تعتمد فقط
علــى القدرة الخارجة لتشــغيل الحراق في المرحلة
الثانية .
ولهــذا يجب قبل ضبط رأس االحتــراق تحديد هذه
القيمة .
هناك تعديالن مختلفان لرأس االحتراق.
تعديل الهواء ( )Bأنظر الى الرسم البياني (.)C
لــف المســامير )B()4حتــى تكــون العالمــة عند
السطح األمامي  )B()5للفالنشة .
)(A

)(B

D1267

عدد الخطوط

القدرة الخارجة للحارق في المرحلة الثانية
)(C

D1268

)(D

D3037
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ضبط الغاز ()A
عندمــا يتــم تركيب الحــراق للعمــل بقوة
المرحلــة الثانيــة ≤  1300ميليكالــوري/
ســاعة ( 1500كيلوفــات تقريبــا) قمــوا
بتركيــب األقــراص )1ـ )A( )2التــي
تم تســليمها مــع الحراق و ذلــك بعد نزع
األنبــوب الداخلــي .)A()3فــي حالــة
انخفــاض ضغط الغاز بالشــبكة ،يمكن أن
نتــرك رأس االحتــراق بالتعديــل العــادي
و تخفيــض الحــد األدنــى للتحويــل الــى
( Mcal/h 450تقريبا .)kW 520
مثال
القــدرة الخارجــة للحــارق =  1593كيلوفــات
()Mcal/h 1370
يشــير الرســم البياني ( )Cأنه بالنســبة لهذه القدرة
يجــب تعديــل الهواء بالخط  ،3حســب ما يوضحه
الرسم (.)B
وبمراجعــة المثــال الســابق فــي صفحــة  6يمكن
مالحظــة أن الحــراق بقــدرة  1593كيلوفــات
( )Mcal/h 1370يحتــاج إلــى ضغط  8ميليبار
تقريبا عند نقطة االختبار.)A( )6
بعــد عمليــة تعديــل رأس االحتــراق ،قــم بتركيب
الحــراق من جديــد على المســارات  )D( )3على
مســافة  100مم تقريبامن الكم  - )D( )4يجب أن
يكــون الحراق بالوضعية الموصوفة بالرســم ()B
صفحة  - 8ركب ســلك المسبار وسلك الكترود ثم
ممر الحراق حتى الذراع وعندها ســيكون الحراق
في الوضع الموضح في الشكل (.)D
ضع المسامير  )2على القضبان المنزلقة .)3
قم بتثبيت الحراق بالكم بواسطة البراغي .)1
أعد تركيب المفصلة  )7على القطاع المدرج .)6
تنبيه
عنــد تمــام تثبيت الحــراق علــى القضبان
المنزلقــة يفضل جذب كابــل الجهد العالي
برفــق نحو الخارج وكذلك ســلك مســبار
اللهــب بحيــث يكونــا مشــدودين بصورة
خفيفة .

خط اإلمداد بالغاز

MB

)(A

خطر انفجار نتيجة تســرب الوقود في
وجود مصادر االشتعال.
خطر االحتياطــات :تجنــب االصطــدام،
واالحتكاك ،والشرر والحرارة.
التحقــق من إغــاق صمام منع الوقــود ،وذلك قبل
القيام بأي نوع من التدخل على الموقد.
يجــب أن يقــوم فنيون مؤهلون بتركيــب خط إمداد
الوقود وفقا ً للقواعد والقوانين المعمول بها.

20057264

MBC

)(B

20062223

DMV

)(C

20062227

CB

)(D

20062228
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دليل الرموز ()A)-(B)-(C)-(D
1 1أنبوبة وصول الغاز
2 2صمام يدوي
3 3وصلة مانعة لالهتزاز
4 4مانوميتر بصنوبر بمفتاح
5 5فلتر
 6Aيشمل:
	-فلتر
	-صمام األمان
	-منظم الضغط
	-صمام التشغيل
 6Cيشمل:
	-صمام األمان
	-صمام التشغيل
 6Dيشمل:
	-صمام األمان
	-صمام التشغيل
 7مفتاح ضغط الغار على الحد األدنى .
 8فحص المحتوى ،تم إرفاقه كقطعة إكسســوار
مكملــة ،اعتمــادا ً علــى كــود منزلــق الغاز.
طبقــا لما نص عليه المعيــار  EN 676يلزم
مراجعة إحكام غلــق صمامات للحوارق التي
تزيد أقصى قدرة لها عن . kW 1200
 9المقبض فقط في الطرازات "ذات حواف"
 10منظم الضغط
 11محول انزالق الموقد ،مرفق بشكل منفصل
 P2الضغط عند مصدر الصمامات/المنظم
 P3الضغط عند مصدر الفلتر
 Lانزالق الغاز ،مرفق بشكل منفصل
 L1مسئولية فني التركيب
ملحوظة
لضبــط ماســورة ســحب الغــاز راجــع التعليمات
الخاصة بها .

التوصيالت الكهربائية

استعمل أســاك مرنة مطابقة للمواصفات القياسية
التي نصت عليها الالئحة : 1-EN 60 335
	•إذا كانت الحماية  PVCمن نوع H05 VV-F
	•إذا كانت الحماية من المطاط نوع
.H05 RR-F
يجب أن يتم تمرير جميع األسالك التي يجب ربطها
برابط األسالك  )A()9عبر ممرر األسالك.
يجب مراعاة أن استعمال أغطية الكابالت والثقوب
الجاهــزة يمكــن أن يتــم بطرق مختلفــة نذكر منها
بصورة مبسطة ما يلي :
D955
 1ـ  Pg 13,5تغذية ثالثية الطور
 Pg 11 - 2تغذية أحادية الطور
 Pg 11 - 3جهاز التحكم عن بعد TL
جهاز التحكم عن بعد TL
 4ـ Pg 9
 Pg 13,5 - 5صمامات الغاز
 Pg 13,5 - 6مفتــاح ضغــط الغــاز أو نظام
مراجعة إحكام غلق الصمامات
		
 Pg 11 - 7أثقب ،إذا رغبتم بإضافة وصلة
أثقب ،إذا رغبتم بإضافة وصلة
Pg 9 - 8

)(A

مالحظات
تمت المصادقة و الموافقة على الحراق RS 190
للعمل بشكل متقطع.بمعنى أنها يجب أن تتوقف مرة
واحــدة علــى األقل كل  24ســاعة إلتاحة الفرصة
للجهــاز الكهربائــي لعمــل مراجعــة لكفاءتهــا في
التشــغيل  ،وعادة يتم التوقف من جهاز التحكم عن
بعد في الغالية .
وإن لــم يتــم ذلك فمن الضــروري تركيــب مفتاح
ميقاتــي  INإليقاف الحــراق مرة واحدة على األقل
كل  24ساعة .
يترك الحراق  RS 190المصنع وهي معدة للعمل
ذو مرحلتيــن و بالتالــي يجــب أن تكــون مرتبطة
بجهاز التحكم عن بعد . TR
إذا رغبتــم بأن يعمل الحــراق بمرحلة واحدة يجب
تغييــر جهــاز التحكــم عن بعــد  TRووضع محله
جسر بين التوصيالت  7 - 6لرابط األسالك
تنبيه
في حالة تغذية كهربائية طور/طور فمن
الضروري عمل كوبري في لوحة توصيالت
الجهاز الكهربائي بين التوصيلة  6والتوصيلة
األرضية .
انتبهوا :ال تعكسوا المحايد و الطور بخط
التمويل بالطاقة الكهربائية .ألن هذا قد يؤدي
إليقاف الحراق نتيجة عدم اإلشعال .
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مفتاح ضغط الغاز للحد األدنى PG -

مفتاح ضغط الهواء PA -

)(B

)(A

D897

)(C

D3038

السيرفو موتور

الضبط قبل اإلشعال

تم شــرح ضبط رأس االحتراق والهواء والغاز في
صفحة .9
عمليات ضبط أخرى يجب عملها :
	-افتح الصمامات اليدوية الموجودة أعلى ماسورة
سحب الغاز.
	-اضبــط مفتاح ضغط الغاز للحد األدنى في بداية
الدرجات (.)A
	-اضبــط مفتاح ضغط الهــواء في بداية الدرجات
(.)B
	-اسحب الهواء من أنابيب الغاز.
ننصح بسحب الهواء خارج المكان عن طريق
أنبوب بالستيك وذلك حتى شم رائحة الغاز.
	-ركب مانوميتر على شكل حرف  Uشكل ()C
على نقطة اختبار الغاز بالذراع.
يجب معرفة القدرة التقريبية الخارجة للحارق
في المرحلة الثانية عن طريق الجداول في
صفحة .6
	-قم بتوصيل بالتوازي على الصمامين
االكهرومغناطيسيين للغاز  VRو VSلمبتين
أو فاحص لمعرفة لحظة وصول التيار.
ويمكن االستغناء عن هذه الخطوة إذا كان
للصمامين االكهرومغناطيسيين لمبة بيان
توضح وصول التيار الكهربائي.
قبــل إشــعال الحراق يجب ضبط ماســورة ســحب
الغــاز بحيث يتم اإلشــعال في أمــان كامل أي بنقل
كمية قليلة من الغاز .

السيرفو موتور()D

)(D

D1272

2

1

المرحلة األولى

الحراق مطفأ

المرحلة الثانية

الحراق مشتعل

)(E

D469

قبل إشعال المشعل ،ارجع إلى الفقرة"اختبار السالمة – وتغذية الغاز مغلقة”
في صفحة 20
خطر
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الســيرفو موتــور يتحكم في وقــت واحد في صمام
مدخــل الهواء بواســطة كامة متغيرة وفي فراشــة
الغاز .
حيــث يدور الســيرفو موتور بمقــدار  130درجة
خالل  15ثانية .
ال تقــوم بتعديــل الضبــط المنفذ فــي المصنع على
األربــع مقابض المزود بها الجهــاز  ،بل تأكد فقط
من وجودها على المعدالت التالية :
كامة 130° :
تحــد من الــدوران إلــى أقصى حــد  .أثنــاء عمل
الحــراق في المرحلة الثانية يجب أن تكون فراشــة
الغاز مفتوحة تماما  90 :درجة .
كامة 0° :
تحــد من الدوران ألدنى حــد  .أثناء توقف الحراق
يجب أن يكون كل من مدخل الهواء وفراشــة الغاز
مغلقين  0 :درجة .
كامة 15° :
تنظم وضع اإلشعال وقدرة المرحلة األولى .
كامة 125° :
غير مستعملة

بدء تشغيل الحراق

اغلق أجهزة التحكم عن بعد ثم ضع :
	•المفتاح  )E( )1في وضع "الحراق مشتعل"
	•المفتاح  )E( )2في وضع "المرحلة األولى"
ما إن يبدأ الحراق في التشغيل قم بفحص اتجاه ريشة
المروحة من نافذة اللهب  )A( )14صفحة .3
قم بفحص اللمبات أو الفاحصات الموصلة بالصمام
الكهرومغناطيسية  ،أو لمبات البيان الموجودة على
الصمام نفســها  ،وذلك للتأكد من أنها ال تشير لعدم
وجــود تيــار  .إذا كانت تشــير إلى وجــود تيار قم
فورا بإيقاف الحراق ثم قم بعمل فحص للتوصيالت
الكهربائية .

إشعال الحراق

بعد القيام بالخطوات المشــروحة في النقطة السابقة
مــن المفــروض أن يشــتعل الحــراق  ،أمــا إذا بدأ
الموتور في التشــغيل ولكن بدون لهب فإن الجهاز
الكهربائــي ينغلق  ،عندئذ قم بفتحه وانتظر محاولة
أخرى لبدء التشغيل .
إذا لــم يتم اشــتعال فمن الممكن أن يكــون الغاز ال
يصل إلــى رأس االحتراق خالل فترة األمان وهي
 3ثوان  ،عندئذ قم بزيادة كمية الغاز عند اإلشعال .
وســوف يشــير المانوميتــر بحــرف  Uشــكل C
لوصول الغاز للذراع .
بعد إتمام اإلشعال قم بعمل الضبط الكامل للحراق .
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2

ضبط الحراق

1

المرحلة األولى

الحراق مطفأ

المرحلة الثانية

الحراق مشتعل

)(A

D469

لضبــط الحــراق على أفضل وجه مــن الضروري
عمــل تحليل لعادم الغاز الخــارج 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
ويجــب أن يتــم االشــتعال بقــدرة أقل مــن القدرة
القصوى للتشغيل .
وإذا لم تتجاوز القدرة عند االشتعال مقدار 120
 kWفال يلزم القيام بعمل أي حسابات  ،أما إذا
تجاوزت القدرة عند االشتعال  kW 120فإن
الالئحة تنص على وجوب أن تحديد مقدارها
حسب مقدار فترة األمان " "tsالخاصة بالجهاز
الكهربائي :
من أجل  = TSعدد  2ثانية يجب أن تكون القدرة
عند االشــتعال مماثلة أو أقل بنسبة  2/1من أقصى
قدرة للتشغيل .
من أجل  = TSعدد  3ثوان يجب 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 االشــتعال مماثلة أو أقل
بنسبة :
•  kW 300مع  tsيساوي  2ثواني:
•  kW 200مع  tsيساوي  3ثواني:
لقياس القدرة الخارجة عند االشتعال :
افصل القابس-المقبس  )A( )6صفحة  3على كابل
مسبار التأيين (سوف يشتعل الحراق ثم يتوقف بعد
مرور فترة األمان).
قم باإلشعال والتوقف  10مرات متتالية .
اقــرأ فــي العــداد كمية الغــاز التي تم اســتهالكها.
يجــب أن تكون كمية الغاز مماثلة أو أقل من الكمية
الناتجة من هذه المعادلة :
3
مثال للغاز G 20()kWh/Sm 9,45
أقصى قدرة تشــغيل خارجــة  kW 600بما يعادل
Sm3/h 63,5
بعد اإلشــعال والتوقف  10مــرات يجب أن تكون
الكمية مماثلة أو أقل من :
Sm3 0,176 = 360 : 63,5
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 - 2القدرة الخارجة في المرحلة الثانية
يجــب اختيار القــدرة الخارجة فــي المرحلة الثانية
خالل مجال العمل الموضح في صفحة .5
لقد تركتنا الحراق في الشرح السابق مشتعال ويعمل
في المرحلة األولى ؛ ضع اآلن المفتاح  )A( )2في
وضع المرحلة الثانية  :سوف يفتح السيرفو موتور
في وقت واحد كل من مدخل الهواء وفراشــة الغاز
على  90درجة .
ضبط الغاز
قم بقياس كمية الغاز على العداد .
يمكــن التعرف عليها بشــكل تقريبي مــن الجداول
بصفحــة  6و ذلك بقراءة ضغط الغــاز بالمانومتر
على شكل  .Uأنظر الى الرسم ( )Cبالصفحة 12
و اتبع اإلرشادات المذكورة بالصفحة .6
إذا لــزم األمــر خفــض الكمية فيجــب تقليل ضغط
الغــاز الخــارج  ،أما إذا كانت فــي الحد األدنى فقم
بإغالق صمام الضبط  VRقليال .
أمــا إذا لزم األمر زيــادة الكمية فيجب زيادة ضغط
الغاز الخارج .
ضبط الهواء
غيروا بشكل تدرجي الشكل النهائي للكامة )A()4
و ذلك باستعمال البراغي .)7
	-اربط المسامير لزيادة كمية الهواء .
	-حل المسامير لتقليل كمية الهواء .
 - 3القدرة الخارجة في المرحلة األولى
يجــب اختيار القدرة الخارجة فــي المرحلة األولى
خالل مجال العمل الموضح في صفحة .5
ضــع المفتــاح  )A( )2صفحــة  14فــي وضــع
المرحلة األولى وعندها سيغلق السيرفو موتور )1
( )Aمدخل الهواء ويغلق معه في نفس الوقت أيضا
فراشــة الغاز حتــى  15درجة  ،أي حتى الوصول
للضبط المنفذ في المصنع .
ضبط الغاز
قم بقياس كمية الغاز على العداد .
	-إذا لــزم األمــر خفضهــا فيجــب تقليــل زاوية
المقبــض البرتقالــي ( )Bقليــا بزحزحتها عدة
مــرات متتاليــة حتــى تتحرك مــن الزاوية 15
درجة إلى الزاوية  13ثم  11وهكذا...
	-إذا لــزم األمــر زيادتها فيجب تخطــي المرحلة
الثانية بالتعامل مع المفتاح  )A( )2صفحة ،14
وزيادة زاوية المقبض البرتقالي قليال بزحزحتها
عــدة مــرات متتالية حتــى تتحرك مــن الزاوية
 15درجــة إلى الزاوية  17ثــم  19وهكذا....
وبالتالــي العودة إلــى المرحلة األولــى ومن ثم
قياس كمية الغاز .

15

ملحوظة
ويتبــع الســيرفو موتــور عمليــة ضبــط المقبــض
البرتقالــي فقــط عند تقليل الزاويــة  ،أما عند زيادة
الزاوية فمن الضروري االنتقال إلى المرحلة الثانية
وزيادة الزاوية ثم العودة إلى المرحلة األولى للتأكد
من تأثير الضبط .
بالنســبة لتعديــل الكامة  ،IIIو خاصــة للتحريكات
الصغيرة ،يمكن استعمال المفتاح  )B( )10المثبتة
بمغناطيس تحت السرفوموتر.
ضبط الهواء
غيروا بشكل تدرجي الشكل األولي للكامة )A( )4
و ذلك باســتعمال البراغي  .)5حاول بقدر اإلمكان
عدم تدوير المسمار األول ألنه هو الذي يغلق تماما
مدخل الهواء .

)(A

D891

)(B

D889

 - 4القدرات الخارجة المتوسطة
ضبط الغاز
ال يحتاج ألي ضبط
ضبط الهواء
اطفــئ الحراق بالضغــط على الــزر  )A( )1كما
فــي الصفحــة  14اســحبوا الكامــة )A( )4مــن
السرفوموتور ،بالضغط و التحريك الى اليمين الرز
 ،)B( )3و تثبتــوا للعديد من المرات و ذلك بإدارة
الكامــة  )4يدويــا الى األمام و الــى الخلف من أن
حركته سليمة و ليس بها عوائق.
ثبتــوا مــن جديد الكامــة  )4بالســرفوموتورو ذلك
بتحريك الزر  )B( )2الى اليسار.
ويجب مراعاة عدم تحريــك البراغي نحو أطراف
الكامة التي تم ضبطها من قبل  ،وذلك من أجل فتح
المصراع في المرحلة األولى والثانية .
بعــد االنتهــاء من عمليــة التعديل ثبتــوا الكامة من
خالل البراغي .)A( )6
ملحوظة
بعد االنتهاء من ضبط القدرات الخارجة في المرحلة
األولى والثانية والمتوسطة قم بمعاينة اإلشعال التي
يجب أن يحدث ضجيجا مســاويا لضجيج التشــغيل
الالحــق  ،مــع التقليل مــن قدر اإلشــعال في حالة
وجود اهتزازات .

1 1السيرفو موتور
2 2سرفوموتور  - )1كامة  :)4مقيدون
3 3سرفوموتور  - )1كامة  :)4مطلقون
4 4كامة متغيرة
5 5براغي لضبط الوضع األولي
6 6براغي لتثبيت التعديل
7 7براغي لضبط الوضع النهائي
8 8قطاع مدرج لفراشة الغاز
9 9مؤشر للقاطع المدرج 8
1 10مفتاح لتعديل الكامة III
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 - 5مفتاح ضغط الهواء ()A

مفتاح ضغط الهواء  )A( )15صفحة 3

)(A

D521

مفتاح ضغط الغاز للحد األدنى  )B( )7صفحة 8

)(B

D896

)(C

D3023

قــم بضبط مفتــاح ضغط الهــواء بعد القيــام بكافة
عمليات الضبط األخرى في الحراق ومفتاح ضغط
الهواء مضبوط على بداية الدرجات (. )A
قــم بزيادة الضغــط والحــراق يعمل فــي المرحلة
األولــى وذلــك بتحريك الزر المســتدير ببطيء في
اتجاه عقارب الساعة وحتى توقف الحراق .
ثم لــف الزر المســتدير من جديد فــي عكس اتجاه
عقــارب الســاعة بمقدار  % 20تقريبــا من القيمة
المضبوط عليها  ،ثم تأكد بعد ذلك من بدء تشــغيل
الحراق بشكل صحيح .
إذا توقــف الحراق من جديد لف مــرة أخرى الزر
المستدير قليال في عكس اتجاه عقارب الساعة .
تنبيــه  :طبقا للقواعد المعمول بهــا يجب أن يعمل
مفتاح ضغط الهواء على أال تزيد نســبة أول أكسيد
الكربــون في العــادم عن نســبة 10.000( % 1
. )ppm
وللتأكــد مــن هذا أدخــل جهــاز تحليل العــادم في
المدخنة واغلق ببطيء فوهة شفط المروحة (بورقة
كرتون مثال) ثم تأكد من توقف الحراق قبل أن تزيد
نسبة أول أكسيد الكربون في العادم عن نسبة.% 1
يمكــن لمفتاح ضغط الهواء العمل "بالتيار المتبقي"
إذا كان متصــا بأنبوبتيــن  ،وإذا حــدث انخفاض
شديد في ضغط غرفة االحتراق في مرحلة التهوية
نتج عنه اســتحالة تبديــل اتجاه تيــار مفتاح ضغط
الهــواء فمن الممكــن عمل التبديــل بتركيب أنبوبة
صغيرة أخرى بين مفتاح ضغط الهواء وفوهة شفط
المروحة  ،وبهذه الطريقة سوف يشتغل كأنه مفتاح
يعمل بالتيار المتبقي .
تنبيه  :يسمح باستعمال مفتاح ضغط الهواء بالتيار
المتبقــي فقط فــي االســتعماالت الصناعية وحيث
تســمح القواعــد أيضا بــأن يتحكم المفتــاح فقط في
تشغيل المروحة بدون االلتزام بنسبة معينة في أول
أكسيد الكربون .
 - 6مفتاح ضغط الغاز للحد األدنى ()B
قــم بضبط مفتاح ضغط الغاز للحد األدنى بعد القيام
بكافــة عمليات الضبط األخرى في الحراق ومفتاح
ضغط الغاز مضبوط على بداية الدرجات (. )B
قم بزيادة الضغط والحراق يعمل في المرحلة الثانية
وذلــك بتحريــك الزر المســتدير ببطيء فــي اتجاه
عقارب الساعة وحتى توقف الحراق .
ثم لــف الزر المســتدير من جديد فــي عكس اتجاه
عقــارب الســاعة بمقــدار )0.2 kPa (2 mbar
وكــرر بدء تشــغيل الحراق للتأكد من عمله بشــكل
منتظم .
إذا توقــف الحــراق مــن جديــد لــف مــرة
أخــرى عكــس اتجــاه عقــارب الســاعة بمقــدار
).0.1 kPa (1 mbar
تنبيه

1 kPa = 10 mbar

مراجعة وجود اللهب ()C

الحــراق مزود بنظام تأييــن للتأكد من وجود اللهب
؛ التيار الكهربائي األدنى الذي يسمح بعمل الجهاز
هــو  .µA 5فــي حيــن يعطي الحراق معــدل تيار
أكثــر من هذا مما يجعله ال يحتــاج ألي مراجعة ،
ومع ذلك فعند الرغبة في قياس تيار الـــتأيين فيجب
فصــل القابس-المقبــس  )A()6صفحة  3الموجود
علــى كابل مســبار التأيين ثم إدخال جهــاز لقياس
االمبير ميتر لقياس التيار المســتمر من µA 100
آخر الدرجات  ،مع مراعاة االلتزام باألقطاب .
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تشغيل الحراق

إشعال الحراق بشكل صحيح
( = nثواني من اللحظة )0

LED
RMG
أصفر
مطفأ
لمزيد من المعلومات راجع صفحة . 22

أخضر

أحمر

)(A

D3051

بدء تشغيل الحراق ()A
		 غلق جهاز التحكم عن بعد .TL
		 تشغيل السرفوموتور :أدر الى اليمين الى
غاية الزاويــة المحددة بالكامــة بالمقبض
البرتقالي.
		 بعد  3ثوان تقريبا :
 : 0sيبدأ برنامج الجهاز الكهربائي.
 : 2sانطالق محرك المروحة.
 : 3sتشغيل السرفوموتور :أدر الى اليمين الى
غاية تدخل الوصــل الموجود على الكامة
بالمقبض األحمر.
		 يكون مدخــل الهواء على قــدرة المرحلة
الثانية .
		 مرحلة تهوية مع كمية هواء قدرة المرحلة
الثانية .
		 المدة  25ثانية .
 : 28sتشغيل السرفوموتور :أدر الى اليسار الى
غاية الزاويــة المحددة بالكامــة بالمقبض
البرتقالي.
 : 43sتنطلق الشرارة من صمام االشتعال.
		 مدخــل الهواء وفراشــة الغــاز على قدرة
المرحلة األولى .
		 يفتــح صمام األمــان  VSوصمام الضبط
 VRفتحا ســريعا  ،تشــتعل الشعلة بقدرة
صغيــرة ،النقطة .Aيتبعــه ارتفاع متدرج
للقــدرة ،فتــح بطيــئ للصمام ،الــى غاية
التوصل الى قدرة المرحلة األولى ،النقطة
.B
 : 45sتنطفئ الشرارة.
 : s 53إذا كان جهــاز التحكم عن بعد  TRمغلقا
أو تــم اســتبداله بكوبــري فــإن الســيرفو
موتور يلف مرة أخرى حتى تدخل الكامة
بالمقبض األحمر مما يجعل مدخل الهواء
وفراشة الغاز في وضع المرحلة الثانية ،
الجزء . C-D
		 ينتهي برنامج الجهاز الكهربائي .
التشغيل المستقر A
حارق مزود بجهاز التحكم عن بعد TR
بعد االنتهاء من دورة بدء التشغيل ينتقل التحكم في
السيرفو موتور إلى جهاز التحكم عن بعد  TRالذي
يتحكــم في الضغــط أو درجة الحرارة في الغالية ،
النقطة .D
(ويســتمر الجهــاز الكهربائي فــي مراجعة وجود
اللهــب ووجــود مفتاح ضغــط الهواء فــي الوضع
السليم).
	•عندمــا ترتفــع درجة الحــرارة أو يزيد الضغط
حتى فتح جهاز التحكم عن بعد  TRفإن السيرفو
موتور يقفل فراشــة الغاز ومدخل الهواء وينتقل
الحراق من تشــغيل المرحلة الثانية إلى تشــغيل
المرحلة األولى  ،الجزء .E - F
	•أمــا عندمــا تنخفــض درجــة الحــرارة أو يقل
الضغــط حتى إغالق جهاز التحكم عن بعد TR
فإن الســيرفو موتور يفتح فراشــة الغاز ومدخل
الهــواء وينتقل الحراق من تشــغيل في المرحلة
األولى إلى تشغيل المرحلة الثانية وهكذا.
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عدم اإلشعال

	•يتوقــف الحــراق عندما تكون الكميــة المطلوبة
من الحرارة أقل من الكمية التي يوفرها الحراق
بالمرحلــة  1°الجــزء  .H - Gجهــاز التحكــم
 TLينفتح ،و الســرفوموتور يعــود الى الزاوية
 0درجــة المحدد بالكامة ذات المقبض األزرق.
ثم ينغلق مدخل الهواء بالكامل للتقليل ألدنى حد
من التسرب الحراري.
حــارق غير مــزود بجهــاز التحكم عــن بعد TR
مستبدل بكوبري
يتــم تشــغيل الحراق كما في الحالة الســابقة  ،وبعد
ذلك إذا ارتفعت درجة الحرارة أو زاد الضغط حتى
فتح جهاز التحكم  TLفإن الحراق سينطفئ (الجزء
 A-Aمن الرسم).
عملية االشتعال لم تتم ()B
إذا لــم يشــتعل الحراق تتم عمليــة التوقف خالل 3
ثوانــي من فتح صمام الغاز و  49ثانية بعد انغالق
جهاز التحكم  .TLتشتعل االشارة الحمراء للجهاز.

LED
RMG
أصفر
مطفأ
لمزيد من المعلومات راجع صفحة . 22

أحمر

)(A

D3052
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إطفاء الحراق أثناء التشغيل
إذا انطفأ اللهب ألي سبب من األسباب أثناء التشغيل
فإن الحراق يتوقف خالل ثانية واحدة.

مراجعة نهائية (والحراق يشتغل)

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

اختبار السالمة – وتغذية الغاز مغلقة

من أجل تنفيذ التشــغيل بأمــان فإنه من المهم للغاية
التأكد من التنفيذ الصحيح للتوصيالت
الكهربائية بين صمامات الغاز والمشعل.
لهذا الغرض ،بعد التأكد من أنه تم تنفيذ التوصيالت
طبقا للمخططات الكهربائية للمشعل ،فإنه
يجــب تنفيذ دورة بدء تشــغيل ومحبس الغاز مغلق
(اختبار على الجاف).
1 1يجــب غلــق الصمام اليــدوي للغاز بواســطة
محبــس غلق/فتــح (إجــراء "اإلغالق/وضع
الالفتات").
2 2تأكد مــن غلق الموصالت الكهربائية الخاصة
بالمشعل
3 3تأكــد من غلــق موصــل مفتاح ضغــط الغاز
الخاص بالحد األدنى
4 4قم بمحاولة بدء تشغيل المشعل.
يجــب أن تحــدث دورة بدء التشــغيل وفقا ً للمراحل
التالية.
	-بدء تشغيل محرك مروحة التهوية األولية
	-تنفيــذ مراقبة إحكام صمامــات الغاز ،إن توافر
ذلك.
	-إكمال التهوية األولية
	-الوصول إلى نقطة اإلشعال
	-تغذية محول اإلشعال
	-تغذية صمامات الغاز.
نظــرا ً ألن الغاز مغلق ،فإن المشــعل لن يتمكن من
اإلشعال وسوف يقوم جهاز التحكم الخاص
به بنقله إلى حالة التوقف أو إيقاف األمان.
ســيكون مــن الممكــن التأكــد مــن التغذيــة الفعلية
لصمامات الغاز بإدخال مفك االختبار؛ بعض
الصمامــات تكــون مــزودة بإشــارات ضوئية (أو
مؤشرات وضع الغلق/الفتح) والتي يتم تنشيطها
في لحظة تغذيتها بالكهرباء.
في حالة وصول التغذية الكهربائية لصمامات الغاز
في لحظات غير
منصــوص عليها ،ال تفتــح الصمام
اليدوي ،افصــل التغذية الكهربائية،
خطر افحص الكابالت؛ قم بتصيح األخطاء
ون ِفّذ التجربة من جديد.

20

الصيانة

نافذة اللهب

االحتراق
قم بتحليــل عادم االحتراق  .وتشــير أي اختالفات
ملحوظة عن المراجعة الســابقة إلى المواضع التي
تحتاج لعمل الصيانة .
تسرب الغاز
تأكــد من عــدم وجود تســرب غاز على ماســورة
العداد -الحراق .
فلتر الغاز
استبدل فلتر الغاز عندما يتسخ .
نافذة اللهب
نظف زجاج نافذة اللهب (. )A
)(A

D709

فتح الحراق

رأس االحتراق
افتــح الحــراق وتأكــد مــن أن جميع أجــزاء رأس
االحتــراق ســليمة وغيــر معوجة بســبب الحرارة
المرتفعــة وليس بداخلهــا أي عوائق من البيئة وفي
موضعهــا الصحيح  ،في حالة الشــك قم بفك الكوع
. )B()5
الحراق
تأكد من عدم اســتهالك األجزاء بشــكل غير عادي
أو فك في المســامير في الميكانيكية التي تتحكم في
مدخل الهواء وفراشة الغاز .
تأكــد من تمام إحكام المســامير التي تثبت الكابالت
في لوحة توصيالت الحراق .
أخيــرا قــم بتنظيف الحــراق من الخــارج وبصفة
خاصة المفصالت والكامة  )A()4صفحة .16

)(B

D3041

االحتراق
اضبــط الحــراق إذا كانت قيم االحتــراق في بداية
التدخــل ال تعــادل قيم الالئحة المعمــول بها أو أنها
على أي حال ال تتالءم مع احتراق سليم .
اكتــب فــي بطاقــة خاصة قيــم االحتــراق الجديدة
لالستفادة بها المراجعات الالحقة .
لفتح الحراق (: )B
	-افصل التيار الكهربائي .
	-خفــف الضغط عن البراغــي  )1و أزل الغطاء
.)2
	-فك المفصلة  )7من القطاع المدرج . )8
	-قــم بتركيــب الممددتان التــي تم تســليمهما مع
الحراق بالمسارات .)4
	-افصل البراغي  )3و اسحبوا الحراق الى الخلف
باستعمال المسارات  )4لمسافة تعادل  100مم.
	-اســتخرج كابالت المســبار والكترود ثم زحزح
الحراق بالكامل للخلف .
عنــد هذه الخطوة يمكن اســتخراج موزع الغاز )5
بعد نزع البرغي .)6
لقفل الحراق (: )B
	-ادفع الحراق لمسافة  100مم عن الذراع.
	-ادخل الكابالت وممر الحراق حتى النهاية.
	-أعد البراغي  )3مكانها ثم شــد كابالت المسبار
والكتــرود برفــق حتى تكون مشــدودة بشــكل
خفيف.
	-أعــد تركيب المفصلة  )7علــى القطاع المدرج
.)8
	-قموا بنزع الممددات من المسارات .)4
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تشخيص حالة برنامج بدء التشغيل

يشير الجدول التالي إلى البيانات أثناء برنامج بدء التشغيل :
جدول كود اللون
التسلسل
التهوية
مرحلة اإلشعال
التشغيل مع لهب مناسب
التشغيل مع اإلشارة للهب ضعيف
تغذية كهربائية أقل من ~ 170V
توقف
ضوء غريب
أصفر
ال يعمل
الدليل:

الرمز اللوني

أخضر

أحمر

فتح الجهاز الكهربائي واستعمال التشخيص
تتمتع المعدات بوضيفة التشخيص التي تسمح ،و بشكل سهل جدا ،بالتعرف على أسباب العمل السيئ لآللة (اإلشارة :مصباح ثنائي باعث للضوء األحمر).
الستعمال الوضيفة السابقة ،من الضروري انتظار  10ثواني بعد تأمين العمل (التوقف) و بعد ذلك اضغطوا 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 .
فاصل زمني 3
اضغط للفتح لمدة>
لمبة الليد الحمراء مشتعلة انتظر لمدة
نبضات
ثوان
نبضات
 3ثوان
توقف
 10ثوان على األقل
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 الحراق بعد ثانيتين من ترك الزر .
في حالة عدم تشغيل الحراق فيجب التأكد من إغالق الثرموستات .
التشخيص المرئي
يشير إلى نوع العطل الذي تسبب في توقف الحراق .
لمشاهدة التشخيص اتبع الخطوات التالية :
	-اضغط على الزر ألكثر من  3ثوان منذ اشتعال الضوء األحمر للمبة الليد (توقف الحراق) .
اشارة ضوئية صفراء تشير الى نهاية العملية.
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 الحراق 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 الحراق) .
اشارة ضوئية صفراء تشير الى نهاية العملية.
اتركوا الزر لمدة ثانية و بعد ذلك اضغطوا ثانية لمدة تفوق  3ثواني لغاية التحصل على اضاءة صفراء 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 السفتوار عبر واجهات و حاسوب
(امكانية رؤية عدد ساعات العمل ،األعطاب ،الخ)..

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

 3أضواء

 4أضواء

 7أضواء

 10أضواء
بدون ضوء

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 8
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 19مكثف معطب ( RS 38 - RS 28أحادي الطور)
التوقف أثناء التهوية
استبدله
2 20جهاز التحكم بفتح المحرك عن بعد معطب
( RS 38ثالثي األطوار)RS 50 -
استبدله
2 21الموتور الكهربائي تالف
افتــح الريــاي الحــراري عنــد رجــوع
2 22توقف المحرك
الثالثية الطور
( RS 38ثالثي األطوار )RS 50 -
استبدل الجهاز الكهربائي
الحــارق يبدأ في التشــغيل ثــم يتوقف 2 23محاكاة اللهب
فجأة
بإزالــة بقــاء اللهــب أو اســتبدل الجهــاز
2 24بقاء اللهب في رأس االحتراق أو محاكاة اللهب
التوقف فجأة عند إيقاف الحارق
الكهربائي
الحرق يتوقف فجأة بعد ظهور اللهب 2 25الصمام الكهرومغناطيسي  VRيسمح بمرور غاز قليل قم بزيادة الغاز
اضبطه كما في الشكل ( )Cصفحة 8
2 26مسبار التأيين مضبوط بشكل غير سليم
راجع وضع المسبار
2 27تأيين غير كاف (أقل من )µA 5
ابعده أو استبدل الكابل
2 28المسبار لألرضي
راجع الخط األرضي
2 29الخط األرضي للحارق غير كاف
اعكسها
3 30توصيالت الطور والمحايد معكوسة
استبدل الجهاز الكهربائي
3 31عطل في دائرة كشف اللهب
اضبط الهواء والغاز
توقــف الحــارق عنــد االنتقــال مــن 3 32كمية هواء كبيرة جدا أو غاز قليل
المرحلــة األولى إلى المرحلــة الثانية
ألو من الثانية إلى األولى
استبدل القطع الهالكة
3 33مسبار أو كابل التأيين لألرضي
يتوقف الحارق فجأة أثناء التشغيل
استبدله
3 34عطل في مفتاح ضغط الهواء
راجعها
الحــارق ال يبــدأ في التشــغيل ويظهر 3 35التوصيالت الكهربائية غير سليمة
التوقف
استبدله
3 36الجهاز الكهربائي تالف
الحارق يتوقف فجأة
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
استبدله
4 44سرفوموتور ال يأخذ وضعية St1
الحارق يســتمر في تكــرار دورة بدء 4 45ضغط 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 9
4 46الرأس غير مضبوطة بشكل سليم
إشعال مع نبضات
اضبطه كما في الشكل ( )Cصفحة 8
4 47الكترود اإلشعال غير مضبوط بشكل سليم
4 48مدخل المروحة مضبوط بشكل غير سليم  ،هواء كثير جدا اضبطه
قللها
4 49قدرة اإلشعال مرتفعة جدا
اضبطه أو استبدله
الحارق ال ينتقل إلى المرحلة الثانية 5 50جهاز التحكم عن بعد  TRال يقفل
استبدله
5 51الجهاز الكهربائي تالف
استبدله
5 52السيرفو موتور تالف
استبدله
الحــارق في اســتراحة ومدخل الهواء 5 53السيرفو موتور تالف
مفتوح
23

اإلكسسوارات(بالطلب) :

• عدة الحماية ضد تشويش موجات الراديو :الرمز3010386
في حالة تركيب الحراق في أماكن بها تشــويش موجات الراديو (انبعاث إشــارات تتجاوز  )V/m 10بســبب وجود أو تركيب مقوم عكسي انفرتر حيث
يتجاوز طول توصيالت الترموستات  20مترا ،فإنه متوافر طقم وقاية يعمل كواجهة بين الجهاز والحراق .
• عدة رأس االحتراق الطويل :الرمز3010443
• عدة للعمل بغاز البترول السائل :الرمز3010166
تسمح هذه العدة للحراقات  RS 190بالعمل و استعمال غاز البترول السائل.
RS 190
الحراق
2290 ÷ 465
القدرة الخارجة kW
• عدة تخفيض اإلهتزاز الرمز3010375
الحراق
القدرة الخارجة kW

RS 190
2147 ÷ 470

• قاطع تفاضلي :الرمز3010329
• ماسورة الغاز حسب النظم ( EN676تحتوى على الصمامات ،معدل الضغط و الفلتر) :أنظر الى الصفحة 10
ملحوظة
يتحمل تقني التركيب مسئولية تركيب أية أجهزة أمان أخرى إضافية
غير واردة بهذا الدليل .
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1
1

الملحق ،مخطط اللوحة الكهربائية
فهرس المخططات

2

مخطط المراجع

3

المخطط الوظيفي  230فولت
المخطط الوظيفي  400فولت

4

المخطط الوظيفي

5

التوصيالت الكهربائية التي يجب أن يقوم بها الشخص القائم بتركيب الجهاز 230فولت
التوصيالت الكهربائية التي يجب أن يقوم بها الشخص القائم بتركيب الجهاز  400فولت

2

مخطط المرجع

A 1.1/
صفحة رقم
اإلحداثيات
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26

RS 190 230V

27

RS 190 400V

28

29

RS 190 230V

30

RS 190 400V

دليل رموز المخططات الكهربائية
 جهاز التحكمA2
 ُم َر ِ ّشح مانع للتداخالت الالسلكية
B
 لوحة مكونات الحارقBB+
الم ْر َجل
BC+
 لوحة مكونات ِصل ِمسْبار التأين
CN1
 ُم َو ِ ّص ِهر
F
 ُم ْ ريالي حراريF1
 إيقاف مصباح اإلشارةH
 رياليK1
 كونتاكتور المحركKM
 مفتاحIN
 ِمسْبار التأينION
 محرك المروحةMV
 تأريض الحارقPE
 مفتاح ُمقَ ِسّم ثالثي األطوارQ1
 مفتاح ُمقَ ِسّم أحادي الطورQ2
 مفتاح "اإلشعال  -اإلطفاء" " +المرحلة األولى  -الثانية"S1
 سيرفو موتورSM
 محول اإلشعالTA
 ُمن ِ َّظم الحرارة ُ /من ِ ّ
َظم الضغط الخاص بالقيم القصوى
TL
ّ
ّ
 ُمن َِظم الحرارة ُ /من َِظم الضغط الخاص بضبط القيمTR
 ُمن ِ َّظم الحرارة ُ /من ِ ّ
َظم الضغط الخاص باألمان
TS
 - VS - VRصمام الغاز
 النهاية الطرفية للحارقX1
 التحقق من عدم وجود تسريبYVPS
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ريالو شركة مساهمة
 I-37045لنياكو (فيرونا )
الهاتف+39.0442.630111 :
http:// www.riello.it
http:// www.riello.com
تحتفظ الشركة بحقها في إدخال أية تعديالت على محتوى هذا الدليل .

