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  كاربر گرامي  سخني با شما
  

خير مقدم  اين شركت ، و ورود شما را به خانواده فن آوران و مصرف كنندگان محصوالت از خريد شما متشكريم
  . عرض مي نماييم

الزم است بدقت ساخت شركت سنله چين،  ZQXJدكورال پروفيل آلومينيوم مدل سيستم پيش از شروع بكار با 
كليه مواردي كه در اين دفترچه بيان شده است شما را در . كليه مطالب مندرج در اين دفترچه راهنما را مطالعه نماييد

    ياري خواهد كرد و بسياري از مشكالتي كه در حين كار ايجاد دكورال پروفيل آلومينوماستفاده مناسب از سيستم 
  . مي شود، به راحتي قابل رفع توسط كاربر است و مانع توقف فعاليت مجموعه مي گردد

صدمات احتمالي براي نكات ايمني در خصوص استفاده از اين تجهيزات بايد به دقت رعايت شود تا مانع از بروز 
استفاده شده است و كوشيده شد تا مطالب در شركت سازنده ين دفترچه از نظر كارشناسان در تدوين ا. شود سيستم

و با توضيحات كامل  مصوراين دستگاه به صورت و كار با كليه مراحل راه اندازي . ارائه شود سادهعين جامعيت، به زباني 
اوليه دستگاه،  راه اندازيبايستي در هنگام  با اينحال، پرسنل و يا نمايندگان مجاز اين شركت، .و گويا بيان شده است

عالوه بر راه اندازي دستگاه و آموزش كاربران ، كليه نكات ايمني را به كارگران و كاربران ، گوشزد كنند و از رعايت اين 
  .نكات توسط كاربر اطمينان حاصل نمايند

رتجلسه تحويل دستگاه و نيز برگ ضمانت ، برگه صودكورال پروفيل آلومينيومسيستم و راه اندازي  نصبدر هنگام 
  . نامه دستگاه بايد توسط نماينده شركت سازنده مهر و امضا گردد تا دوره گارانتي دستگاه آغاز گردد

چنانچه . دنماييجداً خودداري  بدون اطالع بخش فني گروه صنعتي فن آوران دكورالسيستم از دستكاري و يا تعمير 
متخصص و غير مجاز، خسارتي به دستگاه وارد آيد، سازنده اين دستگاه هيچ مسئوليتي در بواسطه دستكاري افراد غير 

  . و دستگاه از دوره گارانتي خارج مي شود شتهخصوص اين خسارات ندا
 و و در شرايط كارگاهي استاندارد طراحي دكور انواع مقاطع آلومينيومي و ورق آلومينيومياين دستگاه فقط براي 

حادثه يا هر گونه مجاز نيست و در صورت بروز  موارد فوق االشارههر گونه بكارگيري اين دستگاه جز . ساخته شده است
   . هيچ مسئوليتي نداردو نماينده آن، خسارت ، سازنده 
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  در مورد اين دفترچه راهنما
  

 مطالب اين دفترچه به گونه اي تدوين و تاليف شده است كه
كار و راه اندازي مجدد شامل كليه موارد ضروري و مهم  جهت 

كاربر مي تواند با مطالعه . است دكورال پروفيل آلومينيومسيستم 
و با چگونگي كار با دستگاه آشنا شده اين راهنما، قدم به قدم 

  .نمايدمشكالت خود را به راحتي بر طرف 
مي توان بعنوان مرجعي براي رفع  را ي اين راهنمابرخي بخشها

با اينحال، شركت سازنده . بردمشكالت ساير سيستمهاي مشابه بكار 
وليتي در خصوص ئ، هيچ گونه مسسيستم دكورال پروفيل آلومينيوم

استفاده از اين دفترچه راهنما و بروز مشكالت احتمالي براي ساير 
ا سازمان و هيچ فرد حقيقي ي. سيستمهاي ايراني يا خارجي ندارد

گروه موسسه حقوقي اجازه ندارد بدون دريافت مجوز كتبي از 
شركت سازنده، از مطالب اين صنعتي فن آوران بعنوان نماينده 

كپي برداري يا از قالب آن براي مقاصد تجاري دفترچه ، كالً يا جزئاً، 
  . يا علمي استفاده نمايد

آوران به ثبت به نام گروه صنعتي فن              تجاري عالمت
در . رسيده است و هر گونه سوء استفاده از آن پيگرد قانوني دارد

راست آزمايي  تهيه اين راهنما سعي شده است تا صحت مطالب 
و با اينحال، شركت سازنده . شده و به كاملترين شكل منتشر شود

حق اعمال تغييرات در اين دفترچه را در هر نماينده رسمي آن 
  . مي دارد قبلي براي خود محفوظ  زمان بدون اطالع

  
  چاپ شده در جمهوري اسالمي ايران

  1388 مهر
  

  گروه صنعتي فن آوران
  نماينده انحصاري شركت سنله چين

   تامين كننده سيستمهاي دكورال پروفيل آلومينيوم
   

  :دفتر خدمات پس از فروش
  164شماره  –خيابان بني هاشم  –بزرگراه رسالت  –تهران 
   021 – 22509605:  تلفن
   021-22511450: فاكس

  info@elcoat.com: پست الكترونيكي
  www.elcoat.com: وب سايت

 www.fanavarangroup.com 
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  معرفي شركت سنله 
  

 15شركت صنعتي سنله متخصص در ساخت و طراحي سيستم هاي پوشش دهي سطوح فلزي است كه بيش از  
اين شركت را قادر ساخته است كليه تجهيزات خط رنگ و سيستمهاي سابلي دكور  ،سال تجربه حضور در اين صنعت

پيشرفته را طراحي و راه اندازي نموده و مواد اوليه خطوط رنگ از قبيل انواع رنگ پودري و كاغذهاي مورد استفاده در 
  . سيستم دكورال را تامين نمايد

است كه دانش فني آن به نام اين شركت  دكورالتخصص اصلي اين شركت ساخت پيشرفته ترين دستگاه هاي 
در حال حاضر، حقوق مادي و . ثبت گرديده و از لحاظ عملكرد از بسياري دستگاه هاي اروپايي كيفيت بهتري دارند

    ، با ارائه  2002از سال . كشور ديگر از جمله ايران به ثبت رسيده است 126معنوي اين دانش فني در چين و 
در دكور پروفيلهاي آلومينيوم، اين شركت توانسته است دهها سيستم را در    ZQXJبلي دكور نسل سيستم هاي سا

سال، با استمرار رويه شركت در توجه به مقوله  6داخل و خارج از چين نصب و راه اندازي نمايد كه پس از گذشت 
  .زوني استتحقيق و توسعه ، گستره مشتريان و عالقمندان به نصب اين سيستمها رو به ف

اين سيستم در نوع خود يكي از بهترين دستگاه هاي موجود در بازار جهاني است كه توانسته است با كيفيت باال و 
  . قاره باشد 5قيمت مناسب ، از گزينه هاي اصلي فعاالن صنعت آلومينيوم در 

در كشورهاي عربستان سعودي، خارج از كشور چين، ، بيش از دهها سيستم دكورال 2007 -2008تنها در سالهاي 
  . نصب گرديده است... امارات، ليبي، ويتنام و 

 200واقع شده است و با در اختيار داشتن بيش از  Hebeiدفتر اصلي اين شركت در شهر النگ فانگ در استان 
كارخانه بزرگ است كه بطور شبانه روزي و هفت  3كارمند، كارشناس و كارگر داراي خطوط توليد تجهيزات در قالب 

  . روز هفته مشغول فعاليت است
پودري،  از ديگر محصوالت اين شركت مي توان به ساخت انواع كابين هاي پاشش، سيستم هاي پاشش رنگ

، سيستمهاي ) فيلتر كارتريج( دستگاه هاي رباط پاشش ، انواع كوره هاي پخت و خشك كن، سيستمهاي بازيافت پودر 
كه تكنولوژي منحصر  ،رنگ پودري آلومينيوم ) Compact( شستشو، خطوط كامل آبكاري آلومينيوم، خطوط فشرده 

  .بفردي در ساخت آن بكار رفته است ، اشاره كرد
آمادگي دارد با ارائه ) هنگ كنگ( به عنوان نماينده انحصاري شركت صنعتي سنله   صنعتي فن آورانگروه 
پيشرفته با كيفيت ممتاز و منطبق بر استانداردهاي جهاني،  دكورالخط رنگ پودري  و دستگاه هاي كامل تجهيزات 

  .  همواره در كنار مشتريان باشد ،زمينه همكاري هاي صنعتي را توسعه داده و با ارائه خدمات پس از فروش
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  تشريح فرآيند
   

 :پوشش دهي و دكور كردن . مبناي كار بسيار ساده است

      ميكرون پوشيده 60ابتدا قطعه مورد نظر با استفاده از دستگاه پاشش پودري با اليه اي از رنگ با قطر حدود      
بسته به نوع و ( درجه سانتيگراد  220تا  180عمل پليمريزاسيون پودر يا همان پخت رنگ در دماي بين . مي شود

پس از خروج قطعه از كوره قطعه براي دكور كردن آماده . دقيقه انجام مي شود 20الي  15به مدت ) ضخامت اليه رنگ 
نهائي، حفاظت آن در برابر نور، آب و هوا، سايش،  الزم به ذكر است كه رنگ پايه باعث سختي سطح محصول. است

كاغذهاي از پيش چاپ شده با رنگدانه هاي آلي ، نقش اساسي در انجام فرآيند سابلي . فرسايش و رطوبت مي شود
به منظور توليد محصولي با كيفيت عالي، كاغذ يا فيلم بايد تمام سطوح قطعه را بپوشاند و هيچ  هوايي . دكور را دارند

 دكورالبه اين منظور با استفاده از سيستم خال كه در تجهيزات دستگاه . ين سطوح كاغذ و فلز وجود نداشته باشدب
اين عمل امكان چسبيدن كامل كاغذ به . تعبيه شده است همه هواي موجود بين سطح فلز و كاغذ مكيده مي شود

دت زمان مشخص كه بستگي به طراحي هاي درجه و م 220تا  200سپس قطعات تحت دماي . سطح قطعه را مي دهد
خاص هر دستگاه دارد، قرارمي گيرند كه طي اين شرايط يك پديده كامالً فيزيكي اتفاق افتاده و جوهر موجود در طرح 

. پارامتر اصلي در انجام اين فرآيند است 3به عبارت ديگر دما، فشار و زمان، . منتقل  مي شود داخل رنگبطور كامل به 
   . يا چاپ حرارتي موسوم است Sublimationبكار رفته در اين سيستم به  فرآيند 

فرآيندي است فيزيكي كه طي آن ماده از حالت جامد بدون آنكه به مايع تبديل شود،  )Sublimation(تصعيد 
پيوندهاي در اين فرآيند به جهت دماي باال، مولكولهاي رنگدانه هاي كاغذ كه . مستقيماً به حالت گاز در مي آيد

مي شود، بي آنكه تغييري در رنگ يا طرح  رنگ ضعيفي با يكديگر دارند از يكديگر گسسته شده و بصورت گاز وارد اليه
 .اصلي ايجاد شود

                  

  

  

  

  توضيح شماتيك فرآيند دكورال. 1شكل 

    شده و عمالً با اليه رنگ پودري ايجاد يك اليه واحد مي نمايند، به رنگ رنگدانه ها به اين صورت جذب سطح
 .گونه اي كه تفكيك دو اليه به هيچ وجه امكان پذير و قابل تشخيص نيست
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  مشخصات فني دستگاه
  

اكونوميكال، استاندارد و اتوماتيك و نيز  مدلساخت شركت سنله در قالب سه  ZQXJسيستمهاي دكورال سري 
  از هر يك از مدلهاي موجود . مدل را شامل مي گردد 6تك ميز و دو ميز قابل ارائه است كه مجموعاً  سيستمهاي

در ادامه مشخصات سيستمهاي . استفاده نمود) با اندكي تغييرات( مي توان در دكور كردن انواع مقاطع آلومينيومي 
  .آمده است 1يك ميزه و دو ميزه  در جدول 

  سيستمهاي دكورال سيستمهاي يك ميزه و دو ميزهمشخصات . 1جدول 
 دو ميزه -ZQXJ-2 مدل يك ميزه – ZQXJ-1مدل  مشخصه

 1800 1000  )تن( ظرفيت ساالنه 
كيلو وات 5/11  قدرت كيلو وات 7/16   
متر L*W*H(  2/4  *5/2  *15( ابعاد كلي دستگاه  متر 26*  5/2*  2/4   
متر  L*W(  5/1  *7( ابعاد ميز كار متر  7*  5/1   
متر  L*W*H(  5  *6  *15  5  *6  *26 (زمين مورد نياز  

نفر 2 -3  تعداد كارگر مورد نياز نفر 3 -4   
 دو سيستم هيدروليكي يك سيستم هيدروليكي  )مكش( سيستم خالء 

 دو عدد يك عدد  الستيك سيليكون براي ميز كار
 دو عدد يك عدد  تجهيزات برگشت ميز كار

 دو عدد يك عدد  و اگزوز سيستم امنيتي
 دو عدد يك عدد  تجهيزات محافظ حرارتي

  
ميلي متر  40*40متر و مقطع  6ميلي متر ، طول  2/1ظرفيت ساالنه بر مبناي پروفيل به ضخامت : تبصره

  . محاسبه گرديده است
  .استماه  12درجه سانتي گراد است و عمر مفيد آن  180-200دماي كاركرد الستيك سيليكوني حدود 
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  دستگاه اجزاي

  :آلومينيوم از سه قسمت اصلي تشكيل شده است كه عبارتند از پروفيلدكورال به طور كلي، دستگاه 

  قسمت گرمايشي و تامين كننده خالء -1

 قسمت كنترل فرآيند يا كنترل پنل -2

 ميزهاي كارگير -3

 قسمت گرمايشي و تامين كننده خالء -1

اين قسمت كه هسته اصلي يك دستگاه دكورال به شمار مي رود، متشكل از يك مشعل حرارتي است كه محفظه 
 وكيومپمپهاي ) خالء( همچنين جهت تامين فشار منفي . درجه سانتي گراد گرم مي كند 200داخلي كوره را تا دماي 

  . مي گردد دستگاه ، كنترلعملكرد اين قسمت مستقيماً توسط سيستم كنترل پنل  .تعبيه شده است
  

  
  ءو تامين كننده خال) كوره( نمايي از قسمت گرمايشي . 2شكل 

  
سازنده دستگاه در . منبع تامين سوخت حرارتي مي تواند گاز يا گازوئيل باشدبسته به امكانات موجود در كارخانه، 

در طراحي اين دستگاه، شركت سازنده محوطه مناسبي . هنگام دريافت سفارش ساخت، نوع سوخت را مشخص مي نمايد
  . گرددرا جهت نصب مشعل حرارتي و پمپهاي خالء تدارك ديده است كه سبب حفاظت بهتر از اين تجهيزات مي 

نكته قابل ذكر ديگر اين است كه بر خالف ساير دستگاه هاي دكورال مشابه، براي تامين خالء از پمپهاي خالئي 
  .داردموجود دارد، در اين سيستم به كلي وجود ندردسرهايي كه در كار با پمپهاي متداول  استفاده شده است كه نواقص و

  

  
  ءنمايي از پمپهاي خال. 3شكل 
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  نمايي از مشعل حرارتي . 4شكل 

  
 قسمت كنترل فرآيند يا كنترل پنل -2

كنترل يا كنترل پنل كه در مجاورت قسمت گرمايشي دستگاه قرار  تابلودكورال توسط كليه فعاليتهاي يك دستگاه 
بر و صفحه نمايشگر لمسي براي اعمال تغييرات و نظارت  اين قسمت شامل مدارهاي الكترونيكي. دارد، كنترل مي شود

در . حسگرهاي حرارتي ، فشار سنج و شيرهاي كنترلي در كنار دستگاه تعبيه شده است . عملكرد دستگاه مي باشد
  .هنگام كار با دستگاه، همواره يك اپراتور عملكرد دستگاه را بررسي و تغييرات الزم را اعمال مي نمايد

  

  
  كنترل دستگاه دكورال  تابلونمايي از . 5شكل 

  
براي سهولت در كار ، كنترل پنل اصلي در مجاورت ميز پروفيل زن تعبيه شده است و براي نظارت بر كار دكور 

كنترل ساده تر استفاده شده است كه در نزديكي ميز دوم بر روي بدنه جعبه ورق و ساير مقاطع آلومينيومي، از يك 
  .كنترل به سادگي تنظيم نمايدجعبه طريق اين  اپراتور مي تواند پارامترهاي فرآيند از. كوره نصب شده است

  . در قسمت توضيحات كار با دستگاه، عملكرد هر يك از كليدها و نمايشگرهاي كنترل پنل بيان خواهد شد
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 ميزهاي كارگير -3

، قادر است انواع ورق چنين دستگاهي . قابليت افزودن يك ميز اضافي را دارد ZQXJمدل دستگاه دكورال 
به همين منظور . آلومينيومي و فلزي ، انواع پروفيل ساده آلومينيوم و نيز انواع مقاطع پيچيده آلومينيومي را دكور نمايد

سازنده دستگاه، سه ميز پروفيل زن، ورق زن و ساكينگ هد را با طراحي متفاوت براي برآورده ساختن كامل نيازهاي 
  .ميزها در قسمت توضيحات كار با دستگاه به تفصيل بيان خواهد شدنحوه كار با هر يك . كاربر تدارك ديده است

  

  
  نمايي از ميز دكورال مخصوص دكور پروفيل و مقاطع ساده آلومينيومي.  6شكل 

  

  
  نمايي از ميز دكورال مخصوص دكور ورق آلومينيومي و فلزي.  7شكل  

  

  
  آلومينيومي پيچيده نمايي از ميز ساكينگ هد مخصوص دكور مقاطع .  8شكل  
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  دستورالعمل قبل از كار با دستگاه 
  .، مسئول دستگاه موارد زير را بدقت بررسي نمايددستگاهبا قبل از شروع بكار ضروري است 

 .باشد 3/2حجم آب داخل مخزن بيش از  -1
 .كنترل شوندپمپ خالء موتورهاي فن هوا و خنك كننده  -2
براي اطمينان خاطر، در ابتداي هر شيفت  .اطمينان حاصل نمائيداز كافي بودن ميزان سوخت در داخل مخزن  -3

در صورتي كه منبع . ( كاري، پس از بررسي ميزان سوخت، مقداري گازوئيل به مخزن سوخت اضافه نماييد
مخزن سوخت را از نظر سالمت مخزن بررسي كنيد تا ). سوخت، گاز طبيعي است، اين مورد موضوعيتي ندارد

 .ورت دماي باالي دستگاه، باعث بروز آتش سوزي در خط توليد نگرددنشت سوخت در مجا
در نظر داشته باشيد كه . كيفيت كار با دستگاه دكورال، ارتباط مستقيم با پودر رنگ و كاغذ دكورال مصرفي دارد -4

 .با كيفيت استفاده نماييددكورال براي حصول بهترين نتيجه از رنگ مخصوص دكورال و كاغذهاي 
 . باشدبار  3-4  ي فشرده دستگاه بايدفشار هوا -5

 . همواره اطمينان حاصل كنيد كه آب مصرفي براي پمپهاي خالء تميز و عاري از آلودگي است -6

  آماده سازي مقاطع آلومينيومي 

مقاطع آلومينيومي اعم از پروفيل ساده، . پيش از كار با دستگاه، بايد مقاطع آلومينيومي جهت كار آماده شوند
پيچيده و يا ورق پس از آنكه با يك اليه رنگ مخصوص دكورال در خط رنگ پودري، پوشيده شدند، به قسمت دكورال 

  .  كيفيت ظاهري و دوام اليه دكورال  مي گردداستفاده از رنگ مخصوص دكورال، سبب افزايش . منتقل مي شوند
بسته به نوع مقطع آلومينيومي، نحوه استفاده از كاغذ يا فيلم دكورال براي پوشاندن سطح مقطع آلومينيومي 

  .متفاوت است
، ابتدا يك اليه كاغذ بر روي ميز مربوطه پهن مي شود و سپس ورقهايي كه بايد دكور  در مورد دكور كردن ورق

سپس يك اليه ديگر نيز مي توان بر روي ورق فلزي گسترانيد تا پس از خروج ميز از . روي آن قرار مي گيرد شوند
در غير اينصورت ، استفاده از يك اليه كاغذ براي ورقهايي . داخل كوره، طرح كاغذ بر دو طرف ورق فلزي منتقل گردد

سانتي متر مي توان به راحتي و  125غذهاي به عرض با استفاده از كا(. كه يك روي آن دكور مي شوند، كافي است
  ).دقيقه آماده ورود به كوره نمود 3، ميز كارگير را در ظرف كاغذطولي بدون اتالف وقت در برش 

  

  
  نمايي از نحوه دكور كردن ورق فلزي.  9شكل 
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مقاطع نبشي شكل را مي توان . ، به دو صورت مي توان عمل كرد در مورد دكور كردن مقاطع آلومينيومي ساده 
توصيه مي شود هر پروفيل با كاغذ و ... با اينحال، براي دكور پروفيل با مقاطع مربع، مستطيل و. همانند ورق دكور نمود

  . در اين صورت، نتيجه كار بسيار عالي و مناسب خواهد بود. چسب كاغذي به اصطالح كادو پيچ شود
  

  
  پروفيل ساده آلومينيومنمايي از نحوه دكور كردن .  9شكل 

  
  

. ، بايد از فيلم دكورال و ميز مجهز به ساكينگ هد استفاده نمود در مورد دكور كردن مقاطع پيچيده آلومينيومي
صيه مي شود با اينحال، تو. جهت آماده سازي اين نوع مقاطع آلومينيومي، مي توان از دستگاه دوخت فيلم استفاده نمود

بدليل قيمت باالي اين نوع دستگاهها، با آموزش پرسنل و بهره گيري از نيروي انساني مجرب، پوشاندن پروفيل 
  . آلومينيوم با فيلم دكورال با كمك چسب كاغذي صورت پذيرد تا در هزينه ها صرفه جويي گردد

  
  ميز ساكينگ هد نمايي از نحوه دكور كردن مقاطع پيچيده آلومينيومي با.  10شكل 
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  عملكرد و نحوه كار با دستگاه
  

. پيش از توضيح نحوه كار با دستگاه، ابتدا عملكرد هر يك از كليدهاي موجود بر روي كنترل پنل ، تشريح مي گردد
كنترل مجهز به صفحه نمايشگر و تعدادي كليد است كه ابتدا  تابلومالحظه مي نماييد،  11همانطور كه در شكل 

بدانها اشاره مي شود كه چگونه در فرآيند  ،كليد توضيح داده مي شود و در حين توضيح نحوه كار با دستگاه عملكرد هر
  . دكورال عمل مي كنند

  

  
  كنترل فرايند دكورال اصلي تابلونماي نزديك . 11شكل 

  
 كليد استارت دستگاه -1

 صفحه نمايشگر -2

 جهت قطع كامل سيستم در حالت اضطراري Emergencyكليد  -3

 )وكيوم( كليد روشن كردن پمپ خالء -4
 )وكيوم( كليد خاموش كردن پمپ خالء -5
 كليد باز و بسته كردن وروديهاي كوره -6

 )بجز ميز ساكينگ هد( ميزهاي كارگير بااليي  كليد باز و بسته كردن درب -7
 )بجز ميز ساكينگ هد( كليد باال و پايين بردن ميز هاي كارگير  -8
  هشدار بروز اشكال در كوره چراغ قرمز رنگ در زمان  -9
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  دوم كنترل فرايند دكورال تابلونماي نزديك . 12شكل 

  
 )وكيوم( كليد روشن كردن پمپ خالء -1
 )وكيوم( كليد خاموش كردن پمپ خالء -2
 كليد باز و بسته كردن ورودي كوره -3

 )بجز ميز ساكينگ هد( ميز كارگير  باالييكليد باز و بسته كردن درب  -4
 جهت قطع كامل سيستم در حالت اضطراري Emergencyكليد  -5

 
  ميز پروفيل زن –نحوه كار با دستگاه . الف

) 14در شكل  1قسمت (  با روشن شدن سيستم ابتدا ولتاژ ورودي  .روشن نماييد 13ابتدا دستگاه را مطابق شكل 
پس   .را كنترل مي نماييم ) 14در شكل  2قسمت ( سپس از روي تابلو هر كدام از فازهاي ورودي، را كنترل مي كنيم

  .آبي رنگ ظاهر مي شودنمايشگر صفحه  ،از روشن شدن سيستم
  

  
  نحوه روشن نمودن دستگاه دكورال.  13شكل 
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  بعد از روشن كردن دستگاه دكورالتنظيمات اوليه كنترل پنل .  14شكل 

  
كه به معني ورود به سيستم است، به آرامي  ) IN( در صفحه ابتدايي نمايشگر لمسي، روي مستطيل مركز صفحه

تنها فشار كم انگشتان دست كافي . هيچگاه به صفحه نمايشگر ضربه نزنيد. فشار دهيد تا وارد تنظيمات دستگاه شويد
  .است تا صفحه نمايش دستورات سيستم را دريافت و اعمال نمايد

  

  
  نترل پنلنحوه ورود به سيستم تنظيمات دستگاه از طريق ك.  15شكل 

  
  
  
  
  



 

  15                   .كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به گروه صنعتي فن آوران است                                        
  

 

  
پس از ورود به سيستم كنترل دستگاه، منوي اصلي ظاهر مي شود كه تمامي پارامترهاي كنترلي در آن آورده شده 

  :است كه عبارتند از
  ) blower(  دمنده ها .1
  ) lighting(چراغها  .2
  ) time(زمان تنظيمات  .3
  )cooling & exhaust smoke(  تنظيمات هواي خروجي و هواي خنك كننده .4
  )transfer printing time(نوار نمايش زمان    .5
  )temperature ( دما   .6
 )Esc( بازگشت .7

 

  
  منوي اصلي تنظيمات دستگاه دكورال.  16شكل 

  
اولين . هاي باال، كاربر امكان مي يابد تا عملكرد دستگاه را كنترل و برنامه ريزي نمايد هبا لمس هر يك از گزين

  . نمايان مي شود 17گزينه ها دمنده ها هستند كه با فشار گزينه مربوطه، صفحه جديدي مطابق شكل 
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  دمنده ها و مشعل حرارتي قسمت گرمايشيتنظيمات . 17شكل 

  
مشاهده مي شود، تنظيمات مربوط به دمنده ها و مشعل شامل دو گزينه خاموش و  17همانطور كه در شكل 

به عبارت . مي باشدها  دمندهتاخير در قطع كار روشن و نيز يك تايمر براي زماندهي جهت ميزان زمان الزم جهت 
اً بايد ابتدا دمنده توجه داشته باشيد كه حتم. ديگر مدت زماني كه فنها بعد از خاموش كردن مشعل، خاموش مي شوند

در صورتي كه مشعل را . نمي شود  ها را روشن كنيد و سپس مشعل را روشن نماييد، در غير اينصورت مشعل روشن 
شما مي توانيد تنظيمات زماني در اين صفحه را به . خاموش نماييد، نمي توانيد بالفاصله دمنده ها را خاموش كنيد

بدين . دقيقه پس از خاموش شدن مشعل، دمنده ها خاموش شوند 15ر مثال، گونه اي برنامه ريزي كنيد كه به طو
صفحه اي ظاهر مي شود كه  مي توانيد زمان مورد  ،در اين هنگام. منظور در گوشه سمت راست مستطيل فشار دهيد
مجدد  با فشار. فشار دهيد تا از صفحه خارج شويد) بازگشت(  Esc نظر خود را داخل نموده و سپس روي مستطيل

  . به منوي اصلي باز مي گرديد در صفحه تنظيمات دمنده ها و مشعل،  )بازگشت(  Esc روي مستطيل
  

  
  نحوه اعمال تنظيمات دمنده ها و مشعل كوره. 18شكل 
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  . روشن يا خاموش نماييد،  19به همين روش مي توانيد سيستم روشنايي باالي هر ميز كارگير را مطابق شكل 
  

  
  تنظيمات روشنايي ميزهاي كارگير. 19شكل 

  

  
  روشنايي هاي تعبيه شده باالي ميزهاي كارگير. 20شكل 

  
، در اين منو، شما 21مطابق شكل . را  انتخاب نماييد) time(دوباره به منوي اصلي بازگرديد و اين بار گزينه زمان 

. مي بايست زمان الزم براي فرآيند دكورال را با توجه به ضخامت پروفيل، نوع و كيفيت رنگ و كاغذ انتخاب نماييد
  . براي اعالم پايان زمان كار قابل تنظيم است) ringing time(همچنين مدت زمان به صدا در آمدن زنگ 

  

  
  دكورال تنظيمات زمان الزم براي فرآيند. 21شكل  
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  . ، نشان داده شده است22نحوه اعمال تغييرات در منو زمان، در شكل 
 

  
  نحوه اعمال تنظيمات زمان الزم براي فرآيند دكورال. 22شكل  

  
در . پس از تنظيم زمان، به منوي اصلي بازگرديد و گزينه كنترل هواي خروجي و خنك كننده را انتخاب نماييد

و ) وكيوممخصوص خنك كردن پمپهاي ( صفحه تنظيمات مربوطه، دو حالت روشن و خاموش براي هواي خنك كننده 
ست كه كاربر مطابق نياز بايستي تغييرات هواي خروجي طراحي شده امربوط به هر دو سيستم و  2و  1فن اگزوزهاي 

  . الزم را اعمال نمايد
  

  
  تنظيمات هواي خنك كننده و هواي خروجي. 23شكل  

  
، تنظيمات دمايي نيز انجام       24مطابق شكل . آخرين مرحله از تنظيمات در منوي اصلي، تنظيم دماي كوره است

است كه به محض پايين آمدن دماي كوره از حد پاييني، مشعلها مجدداً دماي كوره داراي دو حد باال و پايين . مي گيرد
    درجه 2-5دماي حد پايين معموالً  .روشن شده و دما را به حد استاندارد و از پيش برنامه ريزي شده مي رساند

  . سانتي گراد پايين تر از دماي حد باال است
   

  
  تنظيمات دماي كوره. 24شكل  
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درجه سانتي گراد تنظيم  180درجه سانتي گراد و دماي حد پايين را  185ماي حد باال را روي براي شروع كار، د(
درجه سانتي  170درجه سانتي گراد و براي حد پايين،  175براي حد باال، ) Subsidiary(دماي قسمت جانبي . نماييد

  ).گراد تنظيم نماييد
  .توانيد با پارامتر زمان عمليات دكورال، سيستم را كنترل نماييدپس از آن، ديگر تغييرات دمايي الزم نيست و مي 

  
  . براي شروع كار مطابق دستورالعمل زير اقدام نماييداكنون، 

 . بار تنظيم كنيد 3-4روي را كمپرسور هوا را روشن كنيد و فشار هوا  -1

را روشن نماييد تا دماي سپس دمنده ها را روشن كنيد و پس از آنكه عملكرد آنها، يكنواخت گرديد، مشعل  -2
  .محفظه كوره باال برود

دقيقه  4-5به مدت درجه سانتي گراد رسيد، ميز كارگير را براي پيش گرم شدن  190پس از آنكه دماي كوره به  -3
 . بداخل كوره بفرستيد

 . درجه سانتي گراد رسيد، ميز كارگير را از كوره خارج كنيد 190زماني كه دما مجدداً به  -4

  
نامگذاري شده است، درب فوقاني ميز كارگير مخصوص پروفيل  7با عدد  11استفاده از كليدي كه در شكل  حاال، با
  .را باز نماييد

  

  
  نحوه بازكردن درب فوقاني ميز كارگير.  25شكل 

  
در اينحالت با استفاده از دو قالب كه در باالي ميز تعبيه شده است، اتصال بين قالبكهاي ميز و قالبها را برقرار  

   سپس، پروفيلهاي ساده را كه با كاغذ دكورال به طور كامل پوشيده  )26شكل ( .كنيد تا درب فوقاني ميز باز شود
فاصله بين دو پروفيل را به گونه اي رعايت . ب آنها را روي ميز بچينيدشده اند را روي ميز كارگير قرار داده و به ترتي

  )27شكل (. نماييد تا امكان قرار گرفتن الستيك سيليكون مابين پروفيلها وجود داشته باشد
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  نحوه اتصال قالبكها به قالبهاي باالي  ميز كارگير.  26شكل 

  

  
  نحوه چيدمان پروفيلها روي ميز كارگير.  27شكل 

  
يك در پس از آنكه پروفيلها روي ميز قرار گرفت، شلنگهاي فلزي تعبيه شده در دو طرف ميز كارگير را به صورت 

اين ) 28شكل .(داخل پروفيلها قرار دهيد تا در هنگام اعمال خالء، هواي داخل پروفيلها نيز براحتي تخليه شود  ميان
  .  كار، تاثير مستقيم بر كيفيت محصول نهايي دارد
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  نحوه استفاده از شيلنگهاي فلزي روي ميز كارگير براي تخليه هوا.  28شكل 

  
. ، درب فوقاني ميز كارگير را ببنديد و قالبها را آزاد نماييد11مطابق شكل  7حال، با استفاده از همان كليد شماره 

  درجه  180-200ورال كه حدود دماي كوره را كنترل نماييد و تا ماداميكه دماي كوره به حد استاندارد فرآيند دك
هاي درب ميز قالبزمانيكه دماي كوره مناسب براي كار است، . سانتي گراد نرسيده است، كار با دستگاه را ادامه ندهيد

  . كارگير را ببنديد و كليد پمپ وكيوم را روشن نماييد
  

  
  بسته شدن درب فوقاني ميز كارگير پس از قرار دادن پروفيلها روي ميز.  29شكل 

  
با شروع بكار پمپ وكيوم، در عرض چند ثانيه هواي موجود بين پروفيلها تخليه مي شود و با استفاده از يك چرخ 

بين پروفيلها  جمع مي شود تا هيچ فضاي خاليدوار، كه در انتهاي ميز وجود دارد، الستيك سيليكون تا حد ممكن 
بار  05/0بار تنظيم كنيد و براي پروفيلهاي پيچيده تر، فشار را روي  03/0براي پروفيلهاي ساده، فشار را . باقي نماند 
  . تنظيم كنيد
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  تنظيم فشار خالء. 30شكل 

  

  
  مانومتر نصب شده بر روي بدنه كوره دستگاه دكورال. 31شكل 

  
  روي ميز كارگيراعمال خالء بر پروفيلها . 32شكل 

  
بررسي مي كنند تا مطمئن شوند هيچ فضاي خالي با دست سپس اپراتورهاي دستگاه، نحوه قرار گرفتن پروفيلها را 

  . بين پروفيلها وجود ندارد
ميزهاي كارگير مجهز به دو باالبر پنوماتيك هستند كه به اپراتور امكان مي دهد قسمت تحتاني ميز كارگير را نيز 

كنترل نصب  تابلواين باالبرها بوسيله كليدي كه بر روي . تا از قرار گرفتن مناسب پروفيلها اطمينان يابد كنترل كنند
ضامنهايي وجود دارد  ، براي ايمني بيشتر كار، در دو طرف ميز. كار مي كنند) 11در شكل  7كليد شماره ( شده است 

خطري اپراتور را مي كنند تا حتي با كمترين احتمال، كه پس از باال رفتن ميزها ، ايستايي حالت ميز را تضمين 
  .ميز را كنترل مي كند، تهديد ننمايد هنگامي كه قسمت زيرين
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  نحوه كنترل قرار گرفتن پروفيلها . 33شكل 

  
با در اين حالت، . با آزاد كردن ضامن ميز و بازگرداندن ميز به حالت اوليه، پروفيلها آماده ورود به كوره هستند

زماني كه ميز بطور . درب كوره، درب كوره باز شده و اپراتور دستگاه، ميز را به داخل كوره مي فرستدكليد چرخاندن 
  .كامل وارد كوره شد، كليد را در جهت عكس، مي چرخانيم تا درب كوره بسته شود

  

  
  وارد شدن ميز كارگير به كوره دستگاه دكورال. 34شكل 

  
  داخل كورهزمان اقامت ميز در 

در اولين بار . تنظيمات زماني، فاصله زماني بين فرستادن ميز به داخل كوره و خارج كردن آن استمنظور از 
ثانيه بيشتر ميز در داخل  50فرستادن ميز بداخل كوره، از آنجا كه دماي بستر ميز پايين است، بايداجازه دهيد حداقل 

   همچنين . مت ميز در داخل كوره به طول و ضخامت پروفيل بستگي داردتعيين زمان الزم براي اقا. كوره قرار گيرد
مي توانيد با بررسي اولين پروفيلهاي دكور شده و رنگ كاغذ دكورال، تغييرات الزم را در زمان اقامت ميز كارگير در 

و زمستان، مدت زمان اقامت پارامتر زمان همواره قابل تغيير بوده و به طور مثال در تابستان . داخل كوره اعمال نماييد
مدت اقامت  ،براي ورق. دقيقه است 5-10بسته به نوع پروفيل، زمان اقامت در كوره . به ترتيب، كمتر و بيشتر مي باشد

  . ثانيه است 300-500در كوره، 

  



 

  24                   .كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به گروه صنعتي فن آوران است                                        
  

 

  تنظيمات فشار

براي پروفيلهاي تخت ، . بار استفاده مي شود 03/0معموالً از فشار  .فشار خالء بسته به نوع پروفيل تفاوت مي كند
 01/0براي ورق نيز فشار . بار است 06/0شكل، فشار الزم حدود  Uبار نيز مناسب است و براي پروفيلهاي  02/0فشار 

  .دبار تنظيم شو 05/0با اينحال اگر از يك پمپ خالء استفاده شود، بايستي فشار روي . بار كافي است

ابتدا شير قرمز . پس از به صدا در آمدن زنگ پايان كار دكورال، كليد كابين را مجدداً چرخانده تا درب كوره باز شود
اپراتور . رنگ را بسته تا عدد فشار وكيوم بر روي مانومتر به صفر برسد، سپس كليد قطع كار پمپ خالء را فشار دهد

  .بكشدبا دستكش ميز را به بيرون  ديگر نيز

  
  نحوه قطع كردن پمپ خالء  .35شكل 

  

سپس چرخ دوار . چند لحظه صبر كنيد تا ميز اندكي افت دما پيدا كند تا خطر سوختگي براي اپراتور ايجاد نشود 
انتهاي ميز را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا الستيك سيليكون كه در مجاورت حرارت بسيار كشسان شده 

      با چرخاندن كليد باز كردن درب ميز كار  چفتهاي ميز را آزاد كنيد و. است، از حالت جمع شدگي خارج شود
)open working table  (قالبهاي باالي ميز را به قالبكها وصل كنيد .  

  

  
خارج كردن ميز كارگير از كوره دستگاه دكورال. 36شكل   

 

 10بطور ميانگين، هر بار مي توان تا . مرحله پاياني ، جمع آوري پروفيلهاي دكور شده از روي ميز كارگير است
  . دقيقه طول مي كشد 5-8پروفيل ساده را همزمان دكور كرد كه عمليات دكور از 

  

  
  پروفيل دكور شده در پايان عمليات دكورال. 37شكل 
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  زنورق ميز  –نحوه كار با دستگاه . ب
با اينحال تفاوتهاي اندكي وجود دارد كه بدان . نحوه كار با ميز ورق زن بسيار شبيه به كار با ميز پروفيل زن است

  . اشاره مي شود
پنل فرعي از نظر عملكرد با كليدهاي  تابلومشاهده مي كنيد، كليدهاي موجود روي  12همانطور كه در شكل 

دوم را در نزديكي ميز دوم  تابلوطراح دستگاه براي كنترل بهتر فرايند، . اصلي كامالً يكسان هستند تابلوموجود بر روي 
  .قرار داده تا اپراتور كنترل بهتري بر كار داشته باشد

يكي از تفاوتهاي ميز پروفيل زن با ميز ورق زن، كفه تخت ميز ورق زن است كه باعث مي شود، در هنگام اعمال 
يكي ديگر از تفاوتها، فشار . دكورال و ورق آلومينيوم براحتي بهم بچسبند و كيفيت نهايي كار تضمين شودخالء ، كاغذ 

  . بار مي باشد 01/0كمتري است كه براي دكور ورق بكار مي رود كه در حدود 
  

  
  ميز ورق زن در حال آماده سازي. 38شكل 

  
كافي . با توجه به ماهيت ساده سطح ورق، سرعت دكور كردن ورق در مقايسه با دكور پروفيل بسيار بيشتر است

با پوشاندن ورقهاي فلزي با يك اليه . است يك اليه كاغذ روي ميز پهن شود و سپس ورقهاي فلزي روي ميز قرار گيرند
ز پروفيل زن ببنديد و از عدم وجود فضاي خالي بين ورق و ديگر از كاغذ دكورال، تنها كافي است درب ميز را مشابه مي

 300-500زمان اقامت ورق در كوره، همانطور كه پيشتر گفته شد، بين . كاغذ دكورال پس از اعمال خالء مطمئن شويد
  . ثانيه، بسته به ضخامت ورق ، مي باشد

  
  ساكينگ هدميز  –نحوه كار با دستگاه . ج

با توجه به . پروفيل پيچيده را دكور نمايد 12ميز ساكينگ هد در هر بار ورود به كوره، مي تواند حداكثر 
  . پيچيدگي سطح در اين نوع پروفيلها، بايستي از فيلم دكورال بجاي كاغذ دكورال استفاده كرد

دقت در . يل را كامالً پوشاندابتدا بايستي فيلم دكورال به باريكه هاي مناسب برش زد و سپس بوسيله آن، پروف
كار با فيلم بسيار ضروري است و زمان بيشتري الزم است تا از كيفيت مناسب چسبيدن فيلم به پروفيل بعد از اعمال 

ء ايجاد شده قطع و مجدداً پس از رفع اشكال، خالء خالء مطمئن شد، زيرا در صورت ايجاد چروك در فيلم، بايستي خال
   .بار است 04/0-06/0م براي اين گونه مقاطع ، فشار الز .اعمال شود
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  ميز ساكينگ هد قبل از آماده سازي. 39شكل 

  
مي بينيد، هر ساكينگ هد مجهز به يك شير است، كه عملكرد ان دقيقاً شبيه شير گاز  38همانطور كه در شكل 

زماني كه . متري است 6سانتي متر بيشتر از طول يك پروفيل  20فاصله دو ساكينگ هد در دو سر ميز حدوداً . است
تواند  سر ساكينگ هد را كامالً متر باشد تا  فيلم ب 6پروفيل با فيلم پوشانده مي شود، بايستي طول فيلم بيشتر از 

 غالف قهوه اي رنگ روي هر ساكينگ هد، سر فيلم را مهار كرده و پس از سفت كردن پيچ روي اين غالف . بپوشاند
  .مي توان شير انتهاي ساكينگ هد را باز كرد تا خالء موجود، هواي موجود را بطور كامل تخليه كند

  

  
  به كورهميز ساكينگ هد آماده ورود . 40شكل 

. پس از خروج ميز از كوره نيز، ابتدا پمپ خالء را خاموش كرده و سپس شير هر يك از ساكينگ هدها را ببنديد
  . سپس غالف هر ساكينگ هد را آزاد كرده و به آرامي پروفيلها را تخليه نماييد



 

  27                   .كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به گروه صنعتي فن آوران است                                        
  

 

  بررسي عملكرد دستگاه

ال، كيفيت كاغذ دكورال پس از خروج از كوره را براي حصول اطمينان از كيفيت كار، پس از اولين عمليات دكور
بهترين حالت . بايد بتوانيد كاغذ را پس از خروج از كوره براحتي از روح سطح پروفيل يا ورق جدا كنيد. بررسي نماييد

  . درصد كمرنگ شده باشد 80-90كار دستگاه، زماني است كه جوهر موجود در كاغذ دكورال تا 
ز خروج از كوره، قهوه اي رنگ شده، دماي كوره را اندكي كاهش دهيد و جريان هوا را اگر قسمتي از كاغذ پس ا

هيچگاه با . اگر مشكل ديگري مشاهده نموديد، با كارشناسان شركت سازنده يا نمايندگان آن تماس بگيريد. تنظيم كنيد
  .نكنيددستگاهي كه دچار مشكل فني است، تا ماداميكه مشكل آن مرتفع نگرديده است، كار 

  
  نكات ايمني

   

 .ضرورري است مطالب زير را بدقت مطالعه كرده و در عمل بكار ببنديد

در هنگام بررسي قرار گرفتن پروفيلها از نماي زير ميز، حتماً از ضامن تعبيه شده استفاده كنيد و اطمينان يابيد  -1
 .كه ضامن بخوبي عمل مي كند

نياز به تعمير و نگهداري كوره، حتماً درب كوره را با دو چوب از آنچه كه درب كوره سنگين است، در صورت  -2
 .بزرگ مهار كنيد تا در اثر اتفاق، درب كوره نا خواسته بسته نشود و باعث آسيب به اپراتور نگردد

در زماني كه دماي كوره در حال باال رفتن است، هيچگاه ميز كارگير را داخل كوره قرار ندهيد، زيرا امكان دارد  -3
 .ل افزايش بيش از حد دما، الستيك سيليكون آسيب جدي ببيند و ديگر قابل استفاده نخواهد بودبدلي

 .در صورت نياز به ايجاد تغييرات با نماينده سازنده تماس بگيريد. دماي عمل دكورال نبايد تغيير كند -4

منجر به انفجار يا آتش را در دوره هاي منظم بررسي كنيد تا اتفاقي كه ) گاز يا گازوئيل( انشعابات سوخت  -5
 .سوزي مي گردد، رخ ندهد

در غير اينصورت، مشعل . دقيقه بعد از خاموش كردن مشعل، دمنده ها و فنها را خاموش كنيد 45حداقل  -6
 .بدليل گرماي موجود، آسيب مي بيند

 .هيچگاه ميز كارگير بدون پروفيل و كاغذ را بداخل كوره نفرستيد -7

جنس روغن از گريس روغنكاري دي سولفيد . را بطور كامل، روغنكاري كنيدهر ماه دمنده ها و پمپ خالء  -8
 .موليبدن است

بالفاصله پس از روشن كردن دمنده ها، پمپ آب خنك كننده را بررسي كنيد و مطمئن شويد كه بخوبي كار  -9
 .داگر آب كمي در لوله وجود دارد، سريعاً دمنده را خاموش كنيد و مشكل را برطرف نمايي. مي كند

در صورتي كه آب خارج . پس از روشن كردن پمپ خالء، سريعاً بررسي نماييد كه ايا آب از لوله خارج مي شود -10
 .نمي شود يا آب كمي خارج مي شود، سريعاً پمپ خالء را خاموش كنيد و پمپ آب و خالء را بررسي كنيد
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 .ر تميز باقي بماندبه طور منظم، آب داخل تانكر را اضافه يا عوض كنيد تا هميشه آب تانك -11

در هنگام قرار دادن پروفيلها روي ميز كارگير، مراقب باشيد لبه هاي دو طرف پروفيل تيز نباشند و به آرامي   -12
 .پروفيلها را روي ميز بچينيد تا آسيبي به الستيك سيليكون وارد نشود

اگر اين مساله به صورت نشتي در  اما. پديده عمومي به شمار مي رود ،به طور كلي ، خروج هوا از دو سر ميز كار -13
 .آمد، الستيك سيليكون را با دست صاف كنيد

همواره سعي كنيد  دماي دستگاه باالتر . درجه سانتي گراد است 200حداكثر دماي مجاز براي عمل دكورال   -14
 .نرود

. لوگيري نمايدقبل از خاموش كردن پمپ خالء، شير را باز كنيد تا هوا آزاد شود تا از معكوس شدن جهت آب ج -15
 .حركت آب در جهت عكس باعث خرابي پمپ و در طول زمان سبب خوردگي پمپ مي گردد

  

  راهنماي زمان اقامت پروفيل در كوره دستگاه دكورال

  :براي اينكار، استفاده از فرمول زير پيشنهاد مي گردد

ضخامت پروفيل=   0.8 ± n /10 mm transfer printing time = 500 ± n×20 seconds 

  :براي مثال

  ثانيه زمان الزم براي دكورال 500:  8/0پروفيل به ضخامت 
  ثانيه زمان الزم براي دكورال 480:  7/0پروفيل به ضخامت 
  ثانيه زمان الزم براي دكورال 460:  6/0پروفيل به ضخامت 
  ثانيه زمان الزم براي دكورال 520:  9/0پروفيل به ضخامت 

  ثانيه زمان الزم براي دكورال  540   : 1مت پروفيل به ضخا
  ثانيه زمان الزم براي دكورال 560:  1/1پروفيل به ضخامت 
  ثانيه زمان الزم براي دكورال 580:  2/1پروفيل به ضخامت 

  
  .همچنين، زمان عمل دكورال بستگي به عوامل ديگري از قبيل دما، كيفيت كاغذ، شكل پروفيل و دماي كارگاهي دارد
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  تعمير و تعويض الستيك سيليكون

اما از آنجا كه اين الستيك . الستيك سيليكون بكار رفته در اين دستگاه از بهترين جنس و با كارايي باال مي باشد
درجه سانتي گراد تا دماي محيط قرار دارد، و تحت فشار خالء  200سيليكوني همواراه در مجاورت تغييرات دمايي از 

با اينحال         . ر شكل است، به مرور زمان  امكان ايجاد تركهايي روي اين الستيك وجود داردهموراه در حال تغيي
شفاف ، الستيك سيليكون را تعمير نموده و به استفاده از آن ادامه  706مي توانيد با استفاده از چسب حرارت باالي 

  .دهيد

آسيب ببيند، مي توان با استفاده از چسبي كه  و يا سوختگي، الستيك سيليكون ، سوراخ شدگيپارگياگر بدليل 
ساعت از سفت شدن چسب،  10 گذشت پس از. توسط شركت سازنده قابل تامين است، آسيب ديدگي را برطرف نمود

  .مجدداً مي توانيد از الستيك سيليكون استفاده نماييد

  . ، هزينه هاي تامين الستيك سيليكون با كاربر مي باشدزير در موارد

ل سهل انگاري و استفاده نامناسب، الستيك سيليكون به گونه اي صدمه خورده باشد كه قابل استفاده بدلي -
 .مجدد نباشد

 .الستيك سيليكون بدليل مجاورت در دماي بسيار باال سوخته باشد -

بدليل استفاده نامناسب به مرور زمان، فرسودگي هاي ايجاد شده از قبيل سوراخ شدگي و شكستگي قابل  -
 .ر نباشدتعمي

  دستگاه راهكارهاي رفع عيب

  راه حل  دليل  مشكل

  دماي غير يكسان

  .آن را تعمير يا تعويض كنيد  .نمايشگر دما و يا سيم سنسور دما صدمه ديده است -1
  .ميزان خروجي هوا تنظيم شود  . ميزان گردش هواي گرم بايد تنظيم شود -2
باز  نوسانات موقتي دما بدليل ارسال ميز به داخل كوره و -3

  بودن درب كوره
پس از مدتي، توزيع دما يكسان 

  .مي شود

وكيوم فشار 
  ناكافي

  .پمپ خالء را تعمير كنيد  مشكل در سيستم پمپ خالء -1
  .پمپ خالء را كنترل كنيد  عدم وجود آب كافي براي پمپ خالء -2
  .سيم ارتباطي را تغيير دهيد  .وكيوم به طور عكس كار مي كند -3
  .شير را كامل ببنديد  .ديگر كامالً بسته نيستشير خالء در طرف  -4

  
 

  

  



 

  30                   .كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به گروه صنعتي فن آوران است                                        
  

 

  محصول راهكارهاي رفع عيب

يف
رد

  

  توضيحات  راه حل  دليل  رخداد

1  
وجود رده هايي 

روي سطح 
  محصول

  .فشار را افزايش دهيد فشار ناكافي
با انجام كار به طرز 
مناسب، رده ها از 

  . بين مي رود

  .را تعمير كنيدميز كارگير  نشت وكيوم از ميز كارگير
  .فاصله بين قطعات را تنظيم كنيد .بين قطعات كار، فاصله هست

  نظارت منظم و مناسب نيروي انساني عدم نظارت نيروي انساني
  .زمان اقامت در كوره را افزايش دهيد .زمان دكور كردن كافي نيست

2  
كاغذ دكورال 

     به قطعه 
  .مي چسبد

  تغيير كاغذ يا تماس با تامين كننده  دكورال نامرغوبي جنس كاغذ

  
درجه سانتي گراد  220پخت رنگ در   . عمل پخت بخوبي انجام نمي شود

  . دقيقه انجام شود 20بمدت 
  تغيير رنگ يا تماس با تامين كننده  .پوشش پودري مناسب نيست

  كورهكاهش زمان اقامت در  . زمان اقامت در كوره دكورال زياد است
  كاهش دماي كوره  .دماي كوره دكورال باالست

3  

همپوشاني 
نامناسب و    
بي نظمي در 
  نقوش كاغذ 

اين عدم تناسب تا   .از كاغذ صاف استفاده كنيد  چروكيدگي بيش از حد كاغذ
حدودي پذيرفته 

  . است

  .كاغذ را صاف كنيد  كاغذ صاف و بدون چروك نيست
  .از انجام اينكار اجتناب كنيد  پروفيل روي كاغذهل دادن يا كشيدن 

  . نظارت نيروي انساني اعمال شود  عدم نظارت نيروي انساني

چند رنگ شدن   4
  محصول نهايي

  .به كيفيت پخت رنگ توجه كنيد  وجود اشكال در پخت رنگ
با كارشناسان 
شركت تماس 

  .بگيريد

  اصالح گردش و توزيع هوا در كوره   دماي غير يكسان در كوره دكورال 
  .كيفيت پودر رنگ را افزايش دهيد  ضخامت غير يكسان پوشش پودري

  .زمان اقامت در كوره را افزايش دهيد  زمان ناكافي 

5  

نقش و طرح 
كاغذ روي 

محصول واضح 
  . نيست

دمايي دماي اوليه   .دماي اوليه را باال ببريد .دماي عمليات دكورال پايين است
است كه ميز 

كارگير وارد كوره 
  .مي شود

اقامت بيش از حد در كوره، باعث كم
  .زمان اقامت را كاهش دهيد  .رنگ شدن مي شود

ندماي بيش از حد سبب كم رنگ شد
  .دما را كاهش دهيد  . مي شود

6  

بعضي 
قسمتهاي 

محصول، دكور 
  .نشده اند

  .چيدمان پروفيلها را تنظيم كنيد محصول روي ميز، درست چيده نشده

  

  .كاغذ را به محصول بچسبانيد .عمق ميز براي محصول زياد است
  .كاغذ را به محصول بچسبانيد زواياي پنهان كار

  . فشار را تنظيم كنيد فشار ناكافي
 .فاصله بين پروفيلها را زياد كنيد محصول بيش از حد روي ميزچيدن

  .الستيك سيليكون را تعمير كنيد الستيك سيليكون نشتي وجود دارددر
  




	cover  Fa
	Page1
	decoral Guide
	cover back

