
 
 

 

 

 نحوه صحیح کاربری دستگاه کوره القائی گروه مهندسی رادمهر
 

 المان های پنل دستگاه:
 

 پی ال سی )نمایش و کنترل عملیات با پنل لمسی(  .1

 آمپرمتر )نمایشگر میزان جریان فاز مصرفی دستگاه(  .2

 فرکانس متر )نمایشگر فرکانس کاری دستگاه(  .3

 ولوم )کنترل کننده میزان بارریزی دستگاه(  .4

 رجنسی استاپ )قطع اضطراری  برق ورودی(مِاِ  .5

شاسی الکترونیک )روشن و خاموش کردن قسمت   .6

 الکترونیک دستگاه(

 پاور )روشن و خاموش کردن کنتاکتور اصلی دستگاه(  .7

تست و ریست )شروع بارریزی دستگاه و ریست  برطرف   .8

 کردن فالت(

 کار یا فالت(المپ سیگنال ها )نمایشگر وضعیت دستگاه شامل در حال   .9

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

  

 شروع به کاربخش اول: 

 

 د نظر در ابتدا از جریان داشتن آب در دستگاه  و ترانس و جهت آماده سازی دستگاه برای انجام عملیات مور

خازن و کویل اطمینان حاصل نمائید. بررسی نمائید که مسیر جریان آب مسدود نبوده و گرفتگی در لوله ها 

 مشاهده نشود.

  سی سه فاز برر شو ها ی  ستم را تغذیه نماید و از محکم بودن کابل سی ستگاه  سب با توان د نمائید کابل متنا

 ورودی و نیز نول دستگاه اطمینان حاصل نمائید.

  سپس ولوم را چرخانده )ولوم در جهت عقربه های شید و  ستاپ را چرخانده و بیرون بک سی ا سی امرجن شا

شده و در خالف جهت آن کم  صل فرمائید که ساعت زیاد  شود( و روی عدد یک قرار دهید؛ اطمینان حا می

سی  شا سپس  شد و  فیوز مینیاتوری مربوط به قسمت الکترونیک از داخل درب الکترونیک در حالت وصل با

صفر و  شود. در این حالت آمپر متر عدد  شن  ستگاه رو شار داده تا پنل د سبز رنگ( را ف سی  شا الکترونیک )

 متناسب با فرکانس کاری دستگاه(.را نشان خواهد داد )متناسب با  50تا  10 فرکانس متر عددی بین

  در دستگاه های رو میزی ابتدا کلید امرجنسی استاپ را جرخانده و بیرون بکشید، سپس کلید الکترونیک را

 جرخانده تا پنل دستگاه روشن شود.

 فرمائید که کلید اصلی سه فاز دستگاه  در ادامه شاسی پاور)شاسی سبز رنگ( را فشار دهید، اطمینان حاصل

از داخل درب پاور وصل بوده و نیز که کویل به درستی بارگذاری شده باشد و اتصاالت آن محکم باشد سپس 

شاسی تست یا پدال استارت دستگاه را فشار داده و به آرامی ولوم دهید؛ میزان آمپر مصرفی دستگاه را روی 

نظر آنرا تنظیم کنید.روشااان بودن چرای سااایگنال با توجه به قطعه مورد پنل آمپر متر مشااااهده فرمائید و

HEAT  .بر روی پنل بیانگر بارریزی دستگاه می باشد 

  در دستگاه های رومیزی، فیوز مینیاتوری پشت دستگاه را وصل نموده و اطمینان حاصل نمایید که کویل به

ل نمایید و به آرامی ولوم دهید. در این حالت درستی بارگذاری شده باشد، سپس شاسی تست یا ران را فعا

 پنل آمپر متر نمایشگر میزان جریان ورودی از شبکه می باشد.



 
 

 

  ستگاه های رومیزی( و الکترونیک را خاموش سه فاز در د ستگاه به ترتیب پاور)مینیاتوری  در پایان کارکرد د

 فرمائید.

 ررسی فالت ها و رفع ایراد دستگاهبخش دوم: ب

 

 فالت ها یا همان اختالل های ایجاد شده در کارکرد دستگاه که توسط سنسور های مختلف تعبیه بطور کلی

شگر لمسی یا  شد بر روی نمای ستگاه خواهند  شوند و مانع ادامه ی کار د شکار می  ستم آ سی شده در داخل 

 بصورت چرای سیگنال نمایش داده می شوند .

 Water) )یا افت فشار آب در سیستم در اثر عدم وجود فشار آب کافی در سیستم ایجاد می شود.  واتر تفال

 در صورت وجود این فالت لطفا عملکرد سیستم آبرسانی بررسی شود.

 (Temper)  شده و علت آن ایراد شی  ستم بیش از حد مجاز نا سی فالت دما به دلیل باال رفتن دمای کاری 

 از حد به دستگاه می باشد.در سیستم آبرسانی یا فشار بیش 

 (over load فالت جریان بیش از حد در اثر اتصاااال کویل  یر اساااتاندارد یا جریان بیش از حد مجاز از )

 دستگاه ناشی می شود.

 (f.sh)  این فالت در اثر اتصال حلقه های کویل به یکدیگر یا به قطعات بارگذاری شده داخل کویل ناشی می

 گردد.

 (fault)  دسااتگاه که نشاااندهنده مشااکل پیش بینی نشااده دسااتگاه یا خارا شاادن دسااتگاه از فالت کلی

 .تنظیمات ناشی می شود

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 بخش سوم: نگهداری

 

 نگهداری روزانهالف( 

قبل از شروع کارحتما از سالمت سیستم خنک کننده اطمینان داشته وکلیه پمپ ها واتصاالت را مورد برسی  .1

سرد  صول  شروع کاراز عدم وجود یخ زدگی قراردهید در ف ضد یخزدگی برا را کنترل کرده ودر  ستم  سی

 اطمینان حاصل نماید )استفاده از مواد ضد یخ مجاز نمی باشد(.

قساامت کویل راتا محل نصااب به ترانس م ینگ با باد تمیز کرده ومطمن شااوید هی  گونه چربی ویا دوده  .2

 وپلیسه مابین صفحات نباشد.

 باطی بین کوره وترانس م ینگ راتست نموده که دچارزدگی واتصالی نباشد.کابلهای ارت .3

 هفتگی( ب

 تمامی شینه های داخل کوره را با باد تمیز کنید. .1

 خازن خروجی را باد گرفته وقسمت مقره ها را با یک دستمال تمیز نماید. .2

 نمایید. کانکتهای الکتریکی را را آچار کشی کرده ودرصورت وجود رسوب تمیز .3

 بردهای الکترونیکی را با فشار ضعیف باد ضعیف تمیز نمایید. .4

 سالیانه( ج

 کلیه مسیر های آب را بااسید )دیس کیلیره( رسوب زدایی نمایید. .1

 در صورت بیکاری بیش از سه روز برای جلوگیری از رسوب بایستی با باد آب کوره وترانس را تخلیه نمود. .2

 جهت آبگرید ویا اورحال با شرکت هماهنگی فرمایید.در صورت امکان  .3

 

 



 
 

 

 

 وارد ایمنیم :بخش چهارم

 

 در هنگام کار با دستگاه از باز نگه داشتن درب هاوکاورها جدا خودداری نماید.. 1

شبکه وتخیله بار الکتریکی کوره . 2 سی وکابلهای ارتباطی قبل ازقطع کامل برق  شینه های م ست زدن به  از د

 نماید.خودداری 

 ارت متصل باشد. بایستی به کابلی کلیه بخشها اعم از کوره وترانس م ینگ وفیدر وبرا خنک کننده م. 3

 از صحت چاه ارت حتما اطمینان حاصل نمایید.. 4

ستفاده نمود بدین تربیب که یک شته ای ا ست میتوان ازیک المپ ر سر دیگر رابه کابل  جهت ت سرآن به فاز و

 بایستی به شدت عادی روشن شود نه کم نور. مپ میارت متصل نموده وال

در صاااورت رویت نشاااتی الکتریکی در کویل و یا ترانس م ینگ از عدم نشااات آب و یا عرق کردن لوله ها . 5

 اطمینان حاصل نمایید.

 شااارکت واجدا خودداری نموده  از انجام هرگونه تعمیرات ذکر نشاااده در جدول بخش پنجم دفترچه راهنم. 6

 رانتی(.اگ )حتی در زمان گیرد ولیت مالی ویا جانی را به عهده نمیئهی گونه مس رادمهر

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ایراد های احتمالی وروش رفع آن بخش پنجم:

 

 علت ایراد نوع ایراد ردیف

 سینگها یا مبدل در اثر رسوب گرفتگی هیت-گرم شدن آب مقطر فالت تمپر 1

 های فلکه بودن بسته–کمبود آّب برا -خرابی پمپ ها -کمبود فشار پمپ فالت واتر 2

 آب

3 Over load 
over current 

ل به ل ویا محل اتصال کویاتصالی دور های کوی-جریان بیش از حد مجاز

اتصالی درکابل های ارتباطی  -اتصالی در ترانس م ینگ-ترانس م ینگ

سوختن -های مربوطه در خازن وشینه یلاتصا-کوره با ترانس م ینگ

 ترانزیستور

باال نرفتن توان  4

دستگاه با 

 چرخاندن ولوم

 خرابی ولوم-قرار گرفتن کوره در حالت تشدید

نگرفتن فرمان  5

 هیت

 خرابی پدال ویا رله یا تایمرفرمان-وجود فالت در سیستم

6 

 

عدم ثبات جریان 

در سخت کاری 

 قطعات طولی

 پایین بودن قدرت کوره-بودن سرعت فیدرباال -نداشتن تایم مکث مناسب

عدم ثبات جریان  7

درکویل های 

 فورا

یل در اثر ساییدگی ویا برخورد شدید قطعه با بدنه کوره واتصالی در داخل ک

 وصدمه دیدن آن

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 :جدول انتخاب سایز کابل ها                 

        


