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  :ساختمان،اجزاء و چگونگی کار اجاق گاز

  :اجزاء معمول اجاق گاز فردار

- )پیلوت(شمعک - مشعل ها - )یا لوله هاي رابط متصل به مشعل ها (محفظه مخلوط هوا و گاز  - نازل ها -شیرها -چند راهه) پشم شیشه(عایق-بدنه 
  .ساعت با زنگ خبر و جوجه گردان  -درجه تنظیم حرارت -ترموستات -فندك -ترموکوپل

  .چند راهه می رسدمشابه هم است در اجاق ها ،گازي که توسط شیلنگ به اجاق متصل می شود ابتدا به لوله اي بنام  "ساختمان اجاق گاز ها تقریبا        
چون نازل ها اندکی با لوله  ،دنشده است در انتها شیرها نازل ها قرار دارند که گاز را به داخل لوله هاي رابط می پاشبر روي این لوله شیرهاي اجاق نصب 

قطر سوراخ نازل  .هاي رابط فاصله دارند هوا را به دنبال خود بداخل لوله هاي رابط می کشند و مخلوطی از هوا و گاز که الزمه احتراق است بوجود می آید
احتیاجی به تنظیم و تعمیر ندارند ولی در اجاق هاي قدیمی در ابتداي لوله  "و فاصله آن ها از لوله هاي رابط حساب شده است و تقریبا) وریفیس ا( ها 

وده تا شعله می توان مقدار در صد هوا در مخلوط گاز وهوا را تنظیم نم) صفحه(هاي رابط محفظه اي با درب متحرك وجود دارد که توسط باز و بستن درب 
  .مناسبی را داشته باشیم

ن مخلوط در بعضی از اجاق ها نازل به شیر متصل نیست وابتدا لوله هاي رابط به شیر متصل شده و بعد در نزدیکی مشعل ، نازل طوري نصب شده که هما
قرار ) فندك(د ودر مجاورت آن ها ترموکوپل و جرقه زن بعد از لوله هاي مذکور مشعل ها که محل سوخت اجاق است قرار دارن. هوا وگاز را بوجود می آورد 

  . دارد
 
  

   :یاد آوري 

  .در شکل یک اجاق گاز فردار داراي محفظه مخلوط هوا و گاز و صفحه تنظیم این مخلوط نشان داده شده است
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داده می شود این مشعل توسط دو ترموستات و یک پیلوت حرارت ) یکی پایین و دیگري باال(در اجاق گاز هاي فردار محفظه فر توسط یک یا دو مشعل     

ن با شعله خیلی کوچک کنترل می شود هنگامی که فر یا تنور خاموش است، شعله کوچک پیلوت روشن است و چنانچه دکمه کنترل را چرخانیده و روش
 .کنیم این دکمه شیري را باز می کند وجریان گاز را به پیلوت افزایش می دهد

بخار داخل لوله مربوطه به ترموستات منبسط می شود در اثر منبسط شدن بخار داخل لوله ترموستات،شیر مشعل باز می شود  دن شعله پیلوت،با زیاد ش
ر به حد تنظیم شده ـهنگامی که درجه حرارت ف.واجازه می دهد که گاز به مشعل فر برسد، با خروج گاز از مشعل فر، شعله پیلوت آن را روشن می کند

منبسط می شود و شیري ) در اثر باال رفتن حرارت داخل فر (ی ـر به کار می افتد یعنی بخار داخل لوله مربوطه به ترموستات اصلـسید، ترموستات اصلی فر
شیر عبور گاز ، مقدار  با پایین آمدن حرارت در فر ، بخار لوله ترموستات منقبض شده و توسط. را بکار می اندازد و جریان گاز را به مشعل فر کم می کند 

ظیم شده گاز ورودي را زیاد می کند و شعله فر بیشتر می شود بدین ترتیب حرارت داخل فر با کم و زیاد شدن شعله مشعل آن توسط ترموستات در حد تن
  .داشته می شود اي ثابت نگه
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  :تنظیمات اساسی در اجاق گاز

در زیادترین حد خود باشد ، دوره مشعل باید آبی بسوزد وداخل آن یعنی در قسمت وسط مشعل هنگامی که یک دکمه کنترل مشعل - تنظیم گاز مشعل
اگر شعله مطابق مشخصاتی که گفته شد نباشد،مخلوط گاز و هوا احتیاج به . میلیمتر و برنگ آبی متمایل به سبز باشد  20ارتفاع شعله باید در حدود 

تا جریان گاز افزایش ) 1مطابق شکل(ب مهره تنظیم کننده گاز را در جهت حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانید براي این منظور با آچار مناس. تنظیم دارد 
  .یابد و براي کاهش دادن جریان گاز مهره مزبور را عکس حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانید

ییر دهید تا اندازه سوراخ هاي محفظه مخلوط کن تغییر کند و براي تغییر مقدار هوا ، پیچ تنظیم کننده مخلوط هوا را شل کنید و صفحه مخلوط کن را تغ
  .هواي بیشتر یا کمتري وارد محفظه شود

رت همانطور که گفته شد در اجاق هاي جدید مشگل تنظیم گاز مشعل بندرت اتفاق می افتد و احتیاجی به تنظیم مخلوط هوا و گاز نیست ولی در صو
در شکل یک شیر گاز .از گرفتگی سوراخ نازل و یا گشاد شدن آن باشد که نازل را تمیز یا تعویض می کنیم مناسب نبودن شعله مشعل ،مشکل می تواند

پیکان قرمز در شکل نازل ،ومسیر . (معمولی که در اکثر اجاق گاز ها مورد استفاده قرار می گیرد همراه با نازل و شکل گسترده آن نشان داده شده است 
در این شیر ها در وسط محور چرخش شیر سوراخی وجود دارد ودر آن پیچ قابل تنظیمی است که دسترسی به .) کرده استورود و خروج گاز را مشخص 

در . ولی بر روي شعله زیاد اجاق اثر ندارد. ویا بیشتر می کنیم   با چرخاندن این پیچ شعله کم اجاق را ، کمتر. آن با پیچ گوشتی باریکی امکان پذیر است
  . ت ها با پیکان سبز نشان داده شده استشکل این قسم
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  :تنظیم شعله پیلوت

اگر شعله خیلی کوتاه باشد و یا براحتی خاموش شود ،قاب یا . میلیمتر کمتر باشد 6نباید از  "رنگ شعله پیلوت باید آبی باشد و طول شعله پیلوت معموال 
چنانچه باز هم شعله آن کوتاه بود ،پیچ تنظیم کننده .دقت بوسیله یک میله نازك تمیز کنیدمحافظ پیلوت را بیرون بکشید و سوراخ آن را به آهستگی وبا 

  ) .2شکل.(آن را در جهت عکس عقربه هاي ساعت بچرخانید تا تنظیم شود
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  :ن ترموستات فر تنظیم کرد

یک دما سنج جیوه اي در فر . اگر حرارت فر خیلی زیاد یا خیلی کم باشد ترموستات آن احتیاج به تنظیم دارد براي این کار به طریق زیر عمل کنید 
فر را تنظیم  دقیقه اختالف درجه اي که دماسنج نشان می دهد با آنچه که 20تا  10درجه سانتیگراد بگذارید، اگر پس از  180گذاشته ودرجه فر را روي 

اگر اختالف درجه دما سنج با آنچه که فر را . درجه سانتیگراد باشد دلیل آنست که ترموستات معیوب است و باید آن را عوض کرد  40کرده اید بیش از 
دور که پیچ تنظیم را بچرخانید  هر یک چهارم. بطرف زیاد یا کم بچرخانید)  3شکل(تنظیم کرده اید کم باشد دکمه کنترل را بسته و پیچ تنظیم کننده را 

درجه سانتیگراد حرارت فر باال می رود واگر در  15اگر پیچ تنظیم را در جهت زیاد بچرخانید . ( درجه سلنتیگراد حرارت فر تغییر می کند 15در حدود 
ی که گفته شد بوسیله دماسنج جیوه اي حرارت بطریق "پس از این تنظیم مجددا) درجه سانتیگراد حرارت فر پایین می آید  15جهت کم چرخانیده شود 

  .فر را کنترل کنید

  : سرویس و نگهداري اجاق گاز 
  .از نصب اجاق در محیط هاي کوچک ودر بسته که امکان خارج شدن گازهاي بوجود آمده از سوخت نیست خود داري کنید-1
  .اجاق را در مسیر وزش باد نصب نکنید-2
  .به لوله کشی گاز اجاق باید از بست مناسب استفاده شود   لنگبر روي محل اتصال دو سر شی -3
  .متر بیشتر باشد 5/1طول شیلنگ نباید از  -4
  .پس از نصب اجاق با کف صابون محل اتصال دو سر شیلنگ را از نظر نشت گاز تست نمایید -5
  .از سر رفتن غذا بر روي اجاق جلوگیري نمایید - 6
براي این منظور از پارچه نمدار همراه با مواد شوینده استفاده کنید و پس از آن . اطراف مشعل ها از سیم ظرف شویی استفاده نکنیدهنگام شستشوي سینی هاي  -7

 .سینی را خشک نمایید

  
  :عیب یابی و تعمیر اجاق گاز 

  .یلوت خاموش می شودپ:عیب
  .مقدار گازي که به پیلوت می رسد کم است :علت

  .شعله پیلوت را مطابق آنچه که توضیح داده شد تنظیم نمایید :رفع عیب 
  .پیلوت خاموش می شود: عیب
  .هواي زیادي به مخلوط کن وارد می شود: علت

  .در صورتی که اجاق از نوع مخلوط کن دار است ،صفحه محفظه را کمی ببندید:رفع عیب
  .مشعل هاي فوقانی اجاق گاز روشن نمی شود  :عیب
  .اموش استپیلوت خ :علت

  .پیلوت را روشن کنید :رفع عیب
  مشعل هاي فوقانی اجاق روشن نمی شود  :عیب
  .سوراخ هاي مشعل یا پیلوت مسدود شده  :علت
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  .نازل پیلوت را تمیز یا تعویض نمایید.سوراخ هاي مشعل را با دقت توسط یک میله باریک یا برس تمیز کنید :رفع عیب
  .زدنوك مشعل ها زرد رنگ می سو :عیب
  .نسبت هوا در مخلوط کم است :علت

  .در اجاق هاي جدید اگر فاصله نازل تا لوله رابط به هم خورده آن را تنظیم نمایید. صفحه تنظیم مخلوط کن را کمی باز کنید :رفع عیب
  .شعله وزش دارد و صدا می کند :عیب
  .نسبت هوا به گاز در مخلوط زیاد است :علت

  .کمی ببندید صفحه مخلوط کن را :رفع عیب
  شعله دود می کند  :عیب
  .در مخلوط گاز و هوا ، مقدار گاز زیاد است:علت

  .در صورت گشاد شدن نازل آن را تعویض نمایید. مقدار گاز را کم کنید :رفع عیب
  شعله مشعل خیلی بلند است  :عیب
  .مقدار گاز و هوا هر دو زیاد است :علت

  .را کم کنیددر اجاق هاي قدیمی گاز و هوا :رفع عیب
  فر روشن نمی شود  :عیب
  شعله پیلوت خاموش است  :علت

  .پیلوت را روشن کنید :رفع عیب 
  فر روشن نمی شود  :عیب
  .تایمر در وضع صحیح تنظیم نشده :علت 

  .تایمر فر را تنظیم کنید:رفع عیب
  .فر در درجه حرارت تنظیم شده نگهداري نمی شود  :عیب
  .ترموستات فر بطور صحیح تنظیم نشده :علت

  . ترموستات فر را مطابق آنچه که شرح داده شد آزمایش و تنظیم نمایید :رفع عیب
  .ددر رابطه با عیوب مربوط به ترموکوپل و بوبین و تست آن ها به قسمت ترموکوپل و بوبین از فهرست لوازم گاز سوز مراجعه و رفع عیب نمایی:توجه

  
  
  
  
  
  

  .اهمیتی که ترموکوپل در وسایل گاز سوز دارد در این صفحه به ساختمان و اساس کار آن می پردازیمبه دلیل 
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 :تـرمـوکـوپـل

. هر گاه دو فلز غیر هم جنس از یک طرف به هم متصل باشند و قسمت اتصال را حرارت بدهیم در دو سر آزاد طرف دیگر آن ها برق بوجود می آید      
از این خاصیت ترموکوپل و برق . در هر صورت ترموکوپل یک مولد جریان الکتریکی است .این صورت تولید می شود بسیار کم است البته برقی که به 

  .وسایل گاز سوز استفاده می شود ) کاربراتور هاي (تولیدي آن در شیر کنترل هاي 

اگر محل اتصال دو فلز آهن وکنستانتان را حرارت دهیم به “ مثال. (ها می باشد یکی دیگر از موارد استفاده ترموکوپل اندازه گیري درجه حرارت کوره:تذکر 
که این جریان تولیدي به وسیله دستگاه هاي اندازه گیر نظیر گالوانومتر قابل اندازه گیري . میلی ولت برق تولید می شود  5درجه حرارت،  100ازاء هر 

  .است

  

برق تولیدي ، . انتهاي دیگر ترموکوپل به بوبینی متصل می شود.گرم می شود ) پیلوت(محل اتصال دو فلز ترموکوپل توسط شمعک  –در شیر کنترل ها 
در سر طرفی از هسته بوبین که آزاد است .نگه می دارد) بطرف داخل بوبین(باعث میدان مغناطیسی در بوبین شده و هسته بوبین را همیشه به حالت جذب 

در صورتی که به هر دلیل شعله خاموش یا قطع گردد جریان ترموالکتریک ایجاد شده توسط ترموکوپل قطع شده ،بوبین .فی نصب شده استواشر ظری
و به همین .خاصیت مغناطیسی خود را از دست داده و فنري که پشت هسته بوبین قرار دارد آن را به بیرون رانده و واشر آن مسیر اصلی گاز را می بندد

ثانیه باید دگمه آن را نگه داشت تا ترموکوپل گرم و برق تولیدي ، هسته  20ل است که در هنگام روشن کردن وسایل گاز سوز ترموکوپل دار حدود دلی
  .بوبین را در حالت جذب نگه دارد و مسیر گاز باز شود) سوپاپ(
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بر گشت داشته باشد از “ گاز شبکه قطع شود و مجددا“ زیرا در صورتی که مثالترموکوپل وسیله اي بسیار ضروري از نظر ایمنی وسایل گاز سوز می باشد 
تن تجمع گاز و خطر آتش سوزي و انفجار جلوگیري می کند همچنین در مورد اجاق گاز هایی که مجهز به ترموکوپل هستند باید گفت در صورت سر رف

  .)در شکل زیر یک ترموکوپل و دو نمونه بوبین نشان داده شده است. (ز وجود نداردغذا و خاموش شدن شعله جریان گاز قطع می گردد و خطر انتشار گا

   

  :آزمایش سالم بودن ترموکوپل و بوبین

اگر محل اتصال دو فلز سوخته شده باشد ودر حقیقت . با نگاه کردن به شکل ظاهري ترموکوپل می توان سالم بودن ویا خرابی آن را تشخیص داد“ تقریبا
پل هم جدا شده باشد به احتمال زیاد ترموکوپل خراب است در انتهاي دیگر ترموکوپل که به بوبین متصل می شود دو فلز درونی و بیرونی ترموکو اتصال از

  .به وسیله واشر عایقی از هم جدا شده ،در صورتی که سر فلز درونی کنده شده ویا واشر خراب شده باشد دلیل بر خرابی ترموکوپل می باشد

ارت دهیم وکوپل را می توان به همراه یک بوبین سالم تست نمود با توجه به شکل اگر انتهاي ترموکوپل را به بوبین متصل نموده وسر ترموکوپل را حرترم
و حدود ) ده شده محلی که با پیکان سبز نشان دا(و هسته بوبین را با انگشت به داخل فشار دهیم .) محلی که در شکل با پیکان قرمز نشان داده شده است(

  .اگر پس از رها کردن ، هسته به جاي اول خود بر نگشته و در حال جذب بماند ترموکوپل سالم،ودر غیر این صورت معیوب است. ثانیه نگه داریم 30تا  20

با توجه به شکل چون یک سر سیم بوبین به بدنه آن متصل است و همینطور بدنه بیرونی ترموکوپل یکی از سیم هاي هادي جریان محسوب  -تذکر مهم
در .(ب دهدمی شود ، لذا باید توسط یک سیم رابط هادي قسمت بیرونی ترموکوپل را به بدنه بیرونی بوبین متصل نموده تا آزمایش فوق درست بوده و جوا

  .)ل این سیم با رنگ آبی مشخص شده استشک

http://www.alihvac.sellfile.ir
mailto:Ehvac41@Gmail.com


  
 
 

جزوه مهارت تعمیرکار وسایل گاز سوز    

Web:    www.alihvac.sellfile.ir       علیرضا نوروزي: تهیه وتنظیم  
Email:   Ehvac41@Gmail.com                     

Pa
ge

9 

  

ثانیه حرارت داده و بالفاصله انتهاي آن را توسط دو سیم رابط به بلندگوي کوچکی  30الی  20ساده ترین راه تست ترموکوپل آن است که سر آن را حدود 
  .شانه وجود جریان الکتریکی میباشدضعیفی از بلند گو شنیده می شود که ن)تق(متصل نماییم در صورت سالم بودن ترموکوپل صداي 

همچنین اگر بوبین را به یک .) طبق آزمایش ترموکوپل به همراه بوبین که شرح داده شد(بوبین را می توان به همراه یک ترموکوپل سالم آزمایش کرد 
.شت به همان حال ماند بوبین سالم استولتی وصل نموده و هسته آن را با انگشت بداخل فشار دهیم اگر پس از بر داشتن انگ 5/1باتري کوچک   

  بخاري گاز سوز  
  : ساختمان و اجزاء بخاري گازسوز

  .ولی طرز کار و ساختمان همگی آن ها یکسان و به شرح زیر است.بخاري هاي گازسوز در انواع طرح ها و با باز دهی حرارتی گوناگون تولید می شوند 
  .و سطح آن را لعاب کاري یا رنگ و یا با رنگ کاري به روش استاتیک پوشش می دهندبدنه اصلی که از ورق فوالد تهیه می شود -1
  .که از ورق فوالد تهیه شده و براي جلوگیري از زنگ زدگی و ایجاد حرارت مطبوع و دوام بیشتر آن را لعاب کاري میکنند) محفظه احتراق (کوره  -2
  . وداز فوالد ضد زنگ تهیه می ش"معموال) اجاق (مشعل  -3
   } ،ترموکوپل و فندك)شمعک (پیلوت { مجموعه -4
در انتهاي دیگر آن نازل گاز قابل تنظیم ) ترموکوپل  - مشعل اصلی - جرقه زن (پیلوت یا شمعک که کالهک آن گاز را در سه جهت هدایت می کند  - الف

  .قرار دارد
   .توضیح داده شده است "در قسمت ترموکوپل از فهرست وسایل گازسوز کامال ترموکوپل که وظیفه قطع گاز را در مواقع ضروري بر عهده دارد و - ب 
  ).شکل زیر. (جرقه زن که الکتریسته حاصل از پیزو الکتریک داخل شیر کنترل را به جرقه مبدل می سازد - ج  
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  : که وظیفه کنترل سوخت و روشن بودن دائم شمعک را بعهده دارد و شامل قسمت هاي اصلی زیر است ) کاربراتور (شیر کنترل  -5
   واحد نظارت بر شعله یعنی مکانیزم ترموکوپل - الف

    کنترل کننده عبور جریان گاز - ب  
  فیلتر - ج 
   تنظیم کننده هاي عبور جریان گاز به مشعل اصلی -د  
  )شکل زیر(جرقه زن  -ه  

 

 
  . لوله هاي رابط از جنس آلومینیوم یا مس واز نوع نیمه سخت بوده و گاز را از شیر کنترل به مشعل اصلی و پیلوت می رسانند - 6
  . شیشه که براي زیبایی و مشاهده ي شعله بخاري و از جنس سکوریت می باشد -7
  . سپر هاي کنترل و توزیع حرارت و دودکش -8

  .در ادامه نقشه انفجاري دو نوع شیر کنترل بخاري گازسوز و اسم قطعات آن را مالحظه می نمایید
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     فنر تخت نگهدارنده دکمه فرمان -1
  واشر روي فنر باال نگهدارنده محور  -2
  استوانه اي محورفنر  -3
  اورینگ محور  -4
  محور  -5
  بدنه  -6
  واشر روي فنر صفحه تنظیم گاز  -7
  فنرصفحه تنظیم گاز  -8
  واشر زیر فنر صفحه تنظیم گاز  -9

  پولک صفحه تنظیم گاز  -10
  اورینگ کف جایگاه بوبین  -11
  پنج گوش  -12
  پین محور  -13
  چکش جرقه زن  -14

  در پوش جرقه زن  -15
  اهرم جرقه زن  -16
  فنر مخروطی روي اهرم جرقه زن  -17
  دگمه فرمان  -18
  واشر فلزي هسته جرقه زن  -19
  فنر استوانه اي جرقه زن  -20
  )قالپاق(کاور  -21
  جایگاه بوبین -22
  )مهره(پیچ نگهدارنه بوبین  -23
  مهره اتصال دهنده لوله پیلوت  -24
  پیچ تنظیم مینیمم -25
  اورینگ پیچ فیلتر  -26
  پیچ فیلتر گاز پیلوت -27
  پیچ تنظیم ماکزیمم -28

  اورینگ پیچ تنظیم ماکزیمم -29
  اورینگ پیچ مینیمم  -30
  مهره اتصال دهنده لوله خروجی  -31
  نگهدارنده لوله مسی پیلوت  -32
  نگهدارنده لوله خروجی اصلی  -33
  بوبین  -34
  کاشی جرقه زن  -35
  وتفیلتر پیل -36
  خار ایمنی میله دکمه فرمان  -37
  پیچ اتصال بدنه و جایگاه بوبین  -38
  پیچ اتصال سمت خروجی بدنه  -39
  پیچ اتصال پیلت تنظیم کورس  -40

 
 

  :توصیه هاي ایمنی در مورد نصب بخاري گاز سوز 
مکش دودکش را به روش زیر .تمیز و عاري از هر گونه گرفتگی باشد "قبل از نصب و روشن کردن بخاري اطمینان حاصل کنید که لوله دودکش کامال -1

ز قدرت شعله کبریتی را نزدیک دهانه دودکش بگیرید اگر شعله به طرف دودکش متمایل شود نشانه این است که دودکش باز بوده وا.می توان کنترل نمود
  . کشش خوبی بر خوردار می باشد

  . پس از نصب و بر قراري جریان گاز باید کلیه اتصاالت را با کف صابون آزمایش و نشت یابی نمود -2
  . خودداري نمایید "در صورت استفاده از کپسول حد اقل فاصله یک متري را بین کپسول و بخاري رعایت نموده واز خوابیدن کپسول جدا -3
  .دودکش داخل دیوار نبایستی کمتر از قطر دودکش بخاري باشد قطر -4
  . وسایل گازسوز براي سوختن نیاز به اکسیژن کافی دارند،لذا از کیپ بستن درب و پنجره هاي اتاق خود داري نمایید -5
قطع  "صورت نیاز بتوان جریان گاز رافوراالزم است بین سیستم لوله کشی ساختمان و بخاري گازسوز یک شیر قطع و وصل توپکی نصب گردد تا در  - 6

  .نمود
  .هر چند ماه یک بار کلیه اتصاالت را از نظر نشت گاز با کف صابون آزمایش کنید-7
  . سانتیمتر باشد 30حد اقل فاصله بخاري از دیوار باید  -8
  . خودداري نمایید "از پاشیدن آب به روي شیشه و بدنه بخاري جدا -9

  . ل مناسب نصب نمایید تا در مقابل جریان شدید هوا نباشدبخاري را در مح -10
  . هر گز از بخاري،بدون دودکش استفاده ننمایید -11
  . و یا شیلنگ مخصوص گاز استفاده کنید) از نوع نیمه سخت(جهت اتصال بخاري به سیستم لوله کشی گاز از لوله مسی و آلومینیوم  -12
  . متر نباید بیشتر گردد 2طول لوله مسی از  متر و 5/1حد اکثر طول شیلنگ از  -13
  .عبور شیلنگ گاز از داخل دیوار ،سقف و کف اتاق غیر مجاز است -14
  . بهتر است از حد اقل تعداد زانویی و لوله در نصب استفاده شود  -15
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  . خاري بر گشت ندهددر انتهاي دودکش باید کالهکی قرار داده شود که باد گازهاي حاصل از احتراق را به داخل ب - 16
  . سانتیمتر بلندتر باشد 60انتهاي لوله دودکش از بلند ترین نقطعه ساختمان در پشت بام باید حدود  -17
  .قبل از روشن کردن بخاري دقت نمایید تا اطراف و در نزدیکی بخاري هیچگونه اشیاء قابل اشتعال وجود نداشته باشد -18
  . تراز باشد "ري مسطح بوده و بخاري کامالدقت کنید مکان قرار گرفتن بخا -19
  . جهت حفظ طول عمر شیشه بخاري ، شعله را به آرامی و بتدریج کم و زیاد کنید -20
) ژیگلور (و نازل . اگر براي سوخت بخاري از کپسول گاز مایع استفاده می نمایید ، کپسول باید مجهز به رگالتور استاندارد شده فشار ضعیف باشد  -21

  . مشعل اصلی ویژه گاز کپسول بوده و شعله پیلوت تنظیم گردد
بخاري را روشن کنید اگر موفق به روشن کردن  "قه صبر نمایید و مجددادقی 10در صورت قطع ناگهانی جریان گاز و خاموش شدن بخاري حدود  -22

  . شن کنیدشمعک با جرقه زن نشدید می توانید دریچه کوچک منبع حرارتی را باز نمایید و با استفاده از کبریت یا فندك الکتریکی دستی ، شمعک را رو
 

  :عیب یابی و تعمیر بخاري گازسوز

  . پس از روشن کردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام می رسد :عیب
  .مجراي دودکش مسدود شده است :علت

  . مسیر دودکش را کنترل وشی مسدود کننده را بر طرف نمایید :رفع عیب 
  . پس از روشن کردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام می رسد :عیب
  .کمتر از قطر دودکش بخاري است قطر دودکش ساختمان:علت

  . از دودکش با قطر مناسب استفاده کنید :رفع عیب
  . پس از روشن کردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام می رسد :عیب 
  . دودکش بدون کالهک می باشد :علت

  . وزش باد از کالهک مناسب استفاده نمایید براي جلوگیري از وارد شدن گازهاي حاصل از احتراق به داخل بخاري در اثر:رفع عیب 
  . پس از روشن کردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام می رسد :عیب
  دودکش روي پشت بام به اندازه کافی ارتفاع ندارد :علت

  .سانتیمتر باشد 60حد اقل ارتفاع دودکش از بلندترین نقطه روي پشت بام باید  :رفع عیب 
  . روشن کردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام می رسد پس از :عیب 
  . بخاري فاقد شیشه می باشد :علت

در صورتی که شیشه هاي بخاري شکسته و فاقد شیشه باشد بویژه در هنگام باز و بست درب اتاق شعله به بیرون از محفظه احتراق کشیده شده  :رفع عیب 
  . یشه یا شیشه هاي محفظه احتراق را نصب نماییدش.و گاز حاصل در فضا پخش می شود

  . پس از روشن کردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام می رسد :عیب 
  .باز بودن دریچه روشن کردن پیلوت با کبریت :علت

از جاي خود خارج شده و یا در جاي مناسب تعبیه نشده و گازهاي ) پیلوت،جرقه زن و ترموکوپل(این عیب به ندرت اتفاق می افتد که مجموعه  :رفع عیب 
و حاصل از سوخت پیلوت از دریچه روشن کردن پیلوت با کبریت به بیرون از محفظه احتراق هدایت می شود این قسمت را بر رسی ورفع عیب نموده 

  . چه مذکور را ببندیددری
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  . پس از روشن کردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام می رسد :عیب
  خرابی محفظه احتراق  :علت

درست جوشکاري نشده و یا درزجوش ها از هم جدا شده و یا در اثر پوسیدگی و سوراخ )کوره(خیلی به ندرت اتفاق می افتد که محفظه احتراق  :رفع عیب 
  . در صورت مشاهده چنین عیبی کوره را تعمیر یا تعویض نمایید.شدن ،گازهاي سوخته به بیرون نشت کند 

  . لی گاز بوي گاز خام به مشام می رسدپس از نصب بخاري و باز کردن شیر اص :عیب
  .نشت گاز از دو سر شیلنگ یا لوله مسی رابط بین شیر اصلی و شیر کنترل بخاري :علت 

  . با کف صابون محل اتصال شیلنگ یا لوله به شیر اصلی و شیر کنترل بخاري را آزمایش و در صورت نشت گاز محل مورد نظر را رفع عیب نمایید :رفع عیب 
  . پس از روشن کردن بخاري بوي گاز خام به مشام می رسد  :عیب
  .نشت از قسمت هاي شیر کنترل است :علت 

بعد با کف صابون .) کاور ها یا با فشار جازده شده اند و یا به کمک یک پیچ به بدنه شیر متصل شده اند.(کاور یا قالپاق شیر کنترل را بر دارید :رفع عیب 
اطراف پیچ هاي تنظیم ماکزیمم،مینیمم و محور را پوشانیده دقت کنید که در کدام قسمت حباب تشکیل شده و نشتی  سطح شیر کنترل و در حقیقت

  . پیچ مربوطه را باز کرده و واشر اورینگی آن را تعویض نمایید) با توجه به شکل انفجاري شیر کنترل و قطعات آن ( سپس. دارد
  . م به مشام می رسد پس از روشن کردن بخاري بوي گاز خا :عیب 
  .نشت گاز از اتصاالت لوله هاي رابط بین شیر کنترل و مشعل یا پیلوت  :علت 

این قسمت را با کف صابون آزمایش و رفع .به ندرت اتفاق می افتد که اتصاالت لوله هاي متصل به شیر کنترل شل بوده و باعث نشتی گاز گردد :رفع عیب 
  . عیب نمایید

  . دگمه فرمان از حالت پیلوت به شعله اصلی مشعل روشن نشده و گاز زیادي به اطراف پراکنده می شود با چرخاندن :عیب 
  انسداد مجراي ورودي مشعل توسط شی خارجی  :علت 

  . ج نماییدقبل از هر اقدامی ابتدا شیر اصلی را ببندید و مجراي ورودي مشعل را باز رسی کنید در صورتی که چیزي درون آن بود خار :رفع عیب 
  . با چرخاندن دگمه فرمان از حالت پیلوت به شعله اصلی مشعل روشن نشده و گاز زیادي به اطراف پراکنده می شود :عیب 
  . گاز از جاي خود) ژیگلور(انحراف نازل  :علت 

ژیگلور و . ز به داخل مشعل تزریق نمی شود در صورتیکه نازل گاز در اثر ضربه و یا شل شدن پیچ هاي آن از جاي خود منحرف شده باشد گا :رفع عیب 
  . قطعات متصل به آن را در جاي خود قرار داده و تنظیم نمایید

  . از بخاري روشن و در حال کار بوي گاز خام به مشام می رسد :عیب 
  خاموشی یکی از شعله هاي پیلوت  :علت 

طول و اندازه شعله پیلوت را .واین امر باعث بوي گاز می شود .در صورت تنظیم نبودن شعله پیلوت احتمال خاموشی یکی از شعله ها هست :رفع عیب 
  . نماییدتنظیم . براي این کار پیچ پشت پیلوت را باز نموده با پیچ گوشتی پیچ تنظیم شعله پیلوت را در حالی که شعله آن را مشاهده می کنید.تنظیم نمایید

  . بخاري شعله مناسبی ندارد و بوي گاز خام استشمام می شود :عیب 
  انسداد سوراخ هاي مشعل  :علت 

مشعل را از جاي خود خارج . کثیفی بیش از حد مشعل و انسداد سوراخ هاي آن جلوي عبور مخلوط هوا و گاز را گرفته عیب مذکور رخ می دهد :رفع عیب 
  . ر باد آن را تمیز نماییدنموده با برس و یا با فشا

  . گاهی اوقات بخاري خود به خود خاموش می شود  :عیب 
  تنظیم نبودن شعله شمعک و عدم گرم شدن ترموکوپل  :علت 

http://www.alihvac.sellfile.ir
mailto:Ehvac41@Gmail.com
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در صورتی که سر ترموکوپل درست در شعله شمعک قرار نگرفته باشد الکتریسته تولید شده توسط آن به حدي نیست که بتواند هسته بوبین را  :رفع عیب 
فع عیب محل قرار گرفتن ترموکوپل را باز رسی و ر. بنابراین فنر بوبین هسته را به بیرون رانده و مسیر گاز را مسدود می کند . در حالت جذب نگه دارد 

گفته شد تنظیم  13همچنین در صورتی که شعله شمعک پایین تر از سر ترموکوپل و یا باالتر از آن قرار گرفته آن را مطابق آنچه در رفع عیب . نمایید
  . نمایید
  . شوددر هنگام روشن کردن بخاري با رها کردن دگمه فرمان به منظور روشن ماندن شمعک ، گاز قطع و شمعک خاموش می  :عیب 
  خرابی ترموکوپل  :علت 

  . ترموکوپل را مطابق آنچه در مبحث ترموکوپل از فهرست لوازم گازسوز گفته شد آزمایش کنید ودر صورت معیوب بودن آن را تعویض نمایید :رفع عیب 
  . خاموش می شود در هنگام روشن کردن بخاري با رها کردن دگمه فرمان به منظور روشن ماندن شمعک ، گاز قطع و شمعک :عیب 
  خرابی بوبین  :علت 

عیب از بوبین می باشد مطابق آنچه در مبحث ترموکوپل و بوبین از فهرست لوازم گازسوز گفته شده بوبین . در صورتی که ترموکوپل سالم باشد  :رفع عیب 
  . را آزمایش کنید ودر صورت معیوب بودن آن را تعویض نمایید

  . در شبکه لوله کشی ، شعله پیلوت کوتاه است و تنظیم نمی شود با وجود فشار گاز مناسب :عیب 
  کثیفی بیش از حد فیلتر  :علت 

    .کاور شیر کنترل را بر داشته با توجه به شکل گسترده شیر کنترل، فیلتر مربوطه را تعویض نمایید :رفع عیب 
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