


 

 1تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به گروه صنعتی فن آوران است.                        
 

 
 

 دفترچه راهنما نیدر مورد ا

 ELCOAT فن آوران و مصرف کنندگان محصواتبزرگ و ورود شما را به خانواده  از خرید شما متشکریم
 ی نماییم.معرض  مقدم خیر

ازم است بدقت کلیه  زیگمامدل  ELCOAT پودری شپاش آزمایشگاهیپیش از شروع بکار با دستگاه 
در عین جامعیت، به زبانی ساده  ،این دفترچهمطالب مطالب مندرج در این دفترچه راهنما را مطالعه نمایید. 

موارد ضروری و مهم جهت راه اندازی معرفی و نحوه عملکرد کلیه اجزای دستگاه و شامل  کهده ش بیان
قدم دستگاه را  ،پس از آشنایی کامل امکان می دهد شماکه به  می باشدگویا تصاویر با توضیحات و  ،دستگاه

 کنید.به قدم برای راه اندازی اولیه آماده 
از سیستم رنگ پاش پودری  طلوبرا در استفاده م شماکلیه مواردی که در این دفترچه بیان شده است 

در حین کار ایجاد شود، به راحتی قابل رفع  ممکن استالکترواستاتیک یاری خواهد کرد و مشکاتی که 
 ،در تهیه این راهنما سعی شده است تا صحت مطالبمی گردد.  کار با دستگاهتوقف از و مانع  خواهد بود

مطالب با اینحال، شرکت سازنده حق اعمال تغییرات در  ،راست آزمایی شده و به کاملترین شکل منتشر شود
 بدون اطاع قبلی برای خود محفوظ می دارد.این دفترچه را در هر زمان 

رکت و موسسه حقوقی اجازه ندارد بدون دریافت مجوز کتبی از ش ، شرکتهیچ فرد حقیقی یا سازمان
کپی برداری یا از قالب آن برای مقاصد تجاری یا به هر شکل ، کاً یا جزئاً، سازنده، از مطالب این دفترچه

 علمی استفاده نماید. 
 

 
 صنعتی فن آورانگروه 

 مجری نصب و راه اندازی و تجهیز اولین خط رنگ پودری عمودی در ایران
 ثبت شده تجاری صاحب عامت 

 ELCOAT رنگ پودری تولید کننده تجهیزات پاشش
 161شماره  –خیابان بنی هاشم  –بزرگراه رسالت  –تهران 

  00211122- 00220622تلفکس: 
   www.elcoat.comوب سایت: 

 najafgholi474@yahoo.comپست الکترونیکی: 
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 نکات ایمنی قبل از راه اندازی و کار با دستگاه :
 

جهت استفاده بهینهه طراحی و ساخته شده است.  ،در شرایط استانداردکار این دستگاه فقط برای کاربرد پاشش پودری و 
تا مانع از بهروز حهوادن ناخوشهایند  ،اجرا شودباید دقیقاً رعایت و زیر  موارداز سیستم پاشش رنگ پودری الکترواستاتیک ، 

هر گونه بکارگیری این دستگاه جز کهاربرد پاشهش رنهگ پهودری مجهاز نیسهت و در  برای کاربر و محیط کارگاهی گردد.
 سازنده هیچ مسئولیتی ندارد. شرکت صورت بروز حادثه یا خسارت، 

 
دستگاه، کابین پاشهش، کهانوایر،  نظیردارند ، متری محوطه پاشش رنگ قرار  5تمام تجهیزاتی که در محدوده  -1

 سیستم بازیافت و قطعه کار باید کاماً بوسیله سیم ارت به زمین اتصال داده شوند. 

یا تهوری  هصفح باشد که جریان الکترواستاتیک را از خود عبور دهد. جنسیپاشش باید از  محوطهپوشش کف  -2
 ن معمولی مناسب است. آهنی و حتی بت

 عبهورباشد که جریان الکترواستاتیک را از خهود  از جنسیباید پرسنل و دستکش کفش  ،رنگ پاششدر هنگام  -3
 .)کفش هایی که کف آن چرمی می باشد ، مناسب است( ، دهد

د. اتصهال کامهل نمهوتعبیه شده است ، متصل  دستگاهزرد ( را بایستی به پیچ ارت که روی  -سیم ارت ) سبز  -4
، کهانوایر و بصصهوق قطعهه کهار پودر تجهیزات از قبیل کابین پاشش، سیستم بازیافتکابل و سیستم ارت به 

  حائز اهمیت است.بسیار 

شوند  حفاظت ه گونه ایبه تپانچه پاشش پودر ، بایستی ب ی متصلکابلهای برق و شلنگهای انتقال پودر و هوا -5
   صدمه نبینند. تا
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 زیگمامدل  - ELCOATپاشش پودری آزمایشگاهی دستگاه 

     اولين مدل از سيستم هاي آزمایشگاهی است که زیگما مدل ELCOATپاشش پودري آزمایشگاهی سيستم  
 بر اساس اصول فرآیند پاشش پودر الکترواستاتيک طراحی و ساخته شده است.

تپانچه پاشش در می آید. بصورت سيال و معلق  بوسيله جریان هوا، پودر  ،در فرایند پاشش پودر الکترواستاتيک
باردار شده و از سر نازل تپانچه پاشش خارج می شود. با بار منفی نيز بگونه اي طراحی گردیده است که رنگ پودر 

پس از پوشيده شدن قطعه با رنگ پودري، ند. يمی نشارت پودر رنگ با بار منفی به راحتی روي قطعه متصل به 
دقيقه(،  02-22درجه سانتيگراد و به مدت  082-222حدود  قطعه وارد کوره شده و در دماي مناسب پخت رنگ )

 یک ایه یکنواخت رنگ روي سطح قطعه ایجاد می شود که در مقابل عوامل فيزیکی و شيميایی مقاوم است. 

 

 
 مدل زیگما ELCOATپودری  شپاشآزمایشگاهی دستگاه . 1تصویر 

 
 اطاعات فنی : مشخصات و 

  ACولت 222تک فاز  برق مصرفی:

 هرتز 52-62فرکانس : 
  KHz   01فرکانس خروجی :  

 کيلو ولت  022 - 2ولتاژ خروجی   : 
 قطـبيت :  منفی 

  بار  2-6فشار هواي ورودي  : 
 گرم بر متر مکعب 3/0  :ورودي هواي رطوبت مجاز 

     ppm 0.1 :روغن مجاز ورودي هواي کمپرسور  حداکثر
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 پاشش پودری   سیستم آزمایشگاهیمعرفی اجزای اصلی  -1

 کنترل پنل    -1-1
، قسمت کنترل پنل است که از سه قسمت اصلی پنوماتيک ) فرمان سيستم آزمایشگاهی اصلی ترین قسمت

 گيرنده(، الکترونيک ) فرمان دهنده ( و الکتریک ) مرکز قدرت ( تشکيل شده است:
دستگاه که به عنوان عمل کننده در این سيستم می باشد از قسمتهاي مختلف  : بخش باديپنوماتيك

سيستم و چگونگی کارکرد آن اثرگذار  بر ،تشکيل شده که هر کدام از قسمتها به تفکيک فعاليت و عملکرد خود
هواي کنترل فشار هوا داریم : هواي اصلی و  دو ،در قسمت کنترلی پنوماتيک ،آزمایشگاهیدر سيستم  هستند.
 تنظيمات این شيرهاي کنترلی بر ميزان پودر منتقل شده، شدت و یکنواختی ابر پودر تاثير مستقيم دارد..  انتقالی

انتقال هوا بداخل سيستم و کنترل آن توسط شير برقی انجام می شود . شير برقی فرمان اوليه خود را از 
  می دهد. قسمت فرمان دهنده ) الکترونيک ( دریافت نموده و عمل هدایت جریان هوا به داخل سيستم را انجام 

يرها( کنترل منتقل می شود. در این هواي ورودي به درون رگاتورها )ش ،پس از انتقال هوا به داخل سيستم
یکی به سمت بيرون یونيت کنترل و خروجی  ، دوهر رگاتور براي مرحله در ورودي همه رگاتورها هوا وجود دارد.

 . وجود دارد یکی براي مانومتر
: این بخش شامل برد اصلی که وظيفه کنترل و فرمان دهی به کل قسمتهاي سيستم را بعهده  الكترونيك

  .د و یک برد پنل که نشانگر ميزان ولتاژ و جریان می باشددار
 : این بخش شامل ترانس ولتاژ و کليد اصلی می باشد.الكتریك 

 در ادامه اجزاي کنترل پنل معرفی می گردد.  

 
 مدل زیگما ELCOATپاشش پودری آزمایشگاهی کنترل پنل دستگاه نمای  -2تصویر 
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 0نزدیک  نمای –کنترل پنل  -3تصویر 

 
(، اتصال ارت و نيز Main powerمشاهده می کنيد، کليد برق اصلی دستگاه )  3همانطور که در تصویر 

 وجود دارد. (  آمپر 2و  5/2فيوزهاي  ) فيوزهاي دستگاه

 

 
 2نزدیک  نمای –کنترل پنل  -4تصویر 

 
 و سوکت گان نشان داده شده اند.سوکت  برق ورودي ،  4در تصویر 

 

 
 3نزدیک  نمای –کنترل پنل  -5تصویر 

 
 مشاهده می شود.ولوم تغيير ولتاژ، ولوم تغيير جریان )سلکتور( و ستون نمایشگر ولتاژ و جریان ،  5در تصویر 
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 4نزدیک  نمای –کنترل پنل  -6تصویر 

 
( و در سمت راست Feeding Airنشانگر ميزان پودر و رگاتور کنترل ميزان پودر )مانومتر ، 6در سمت چپ تصویر 

 قرار دارد. ( و رگاتور کنترل ميزان هواي انتقالی Dosing Airتصویر، مانومتر نشانگر  هواي انتقالی ) 

 

 
 5نزدیک  نمای –کنترل پنل  -7تصویر 

 
    ارتباط کنترل پنل با مخزن پودر آزمایشگاهی از طریق دو شلنگ انژکتور و خروجی هواي فلودایز برقرار 

باد ورودي نيز که باید عاري از رطوبت و روغن باشد، از ورودي هوا نمایش داده شده است.  1می شود که در تصویر 
نشان داده شده است، سيستم  2در تصویر خوبی ه که در منتها اليه سمت راست کنترل پنل تعبيه شده و ب

 آزمایشگاهی را تغذیه می کند. 
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 سیستم فلودایز پودر -1-2 
و انتقال پودر فلودایز و سيستم از :  نددو عاملی که بر پاشش پودري الکترواستاتيک نقش اساسی دارند، عبارت

 سيستم باردارکننده پودر

سيستم هاي آزمایشگاهی متداول در بازار عموما از یک قيف پودر که مستقيما به تپانچه پودر متصل می 
شود، استفاده می کنند که براي تست همه رنگها از جمله رنگ هاي چکشی، متاليک و رنگ هاي چرمی مناسب 

، مشابه دستگاه هاي نيست و نتيجه پاشش نيز رضایت بخش نيست. به همين منظور در طراحی این دستگاه
    صنعتی پاشش پودري، براي انتقال مناسب پودر به سر تپانچه از هواي فشرده براي سيال کردن پودر استفاده 

در آمده و مکش پودر از مخزن و  پاشش رنگ به طور  اليبه حالت س یرنگ پودر بخوبدر این حالت،  می گردد.
 مناسب انجام شود. 

يستم، یک لوله عمودي ، پمپ انژکتور ، شلنگ پودر و سيستم کنترل پنوماتيکی اجزاي تشکيل دهنده این س
هواي بدین صورت است که مکانيزم عمل در انتقال پودر  کند. است که ميزان فشار هواي فشرده را تنظيم می

کند، که شدت پاشش پودر را کنترل می  انتقالیاصلی که حجم پودر خروجی از مخزن را کنترل می کند و هواي 
  (1) تصویر  می شوند.  به سر انژکتور متصل ميلی متر 6با قطر توسط دو شلنگ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELCOAT آزمایشگاهی دستگاه  مخزن و سيستم انتقال پودر -8صویر ت
 

ورودي شامل دو شلنگ از کنترل  3ورودي و یک خروجی است که  3داراي  پودر انژکتور،  8تصویر  مطابق
پنل و یک ورودي از طریق لوله پودر داخل مخزن و یک خروجی شلنگ پودري است که به انتهاي تپانچه متصل 
می گردد. هواي اصلی و هواي کمکی باعث می شوند، پودري که در داخل مخزن بصورت سيال درآمده، تحت یک 

جریان پودر از طریق شلنگ خروجی  ،و هواي اصلی انتقالیی به داخل انژکتور مکش شده و با فشار هواي خا نسب
به بيانی ساده تر هواي اصلی به مکش پودر از داخل لوله پودر کمک کرده و هواي  به انتهاي تپانچه هدایت شود.

سر تپانچه ) با توجه به نسبت فشار هواي  . به این ترتيب ابر پودر درهدایت می کندآنرا به طرف خارج  یانتقال
 ( تشکيل می شود.  یانتقالاصلی به فشار هواي 

 است. متريسانت 00 شو قطر متريسانت 24آن  ارتفاع گرم و  522،  سيستم آزمایشگاهیمخزن پودر  تيظرف
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فلودایز به معنی مخلوط کردن هواي فشرده با پودر در مخزن پودر است که این کار به جدا شدن ذرات  عمل
کند. هواي فشرده از انتهاي مخزن با عبور از  صفحه فلودایز ، پودر را  یپودر از هم و کاهش رطوبت پودر کمک م

 به حالت سيال در می آورد.
ظاهري شبيه آب در حال جوش  دارد. تنظيمات فشار هوا باید  که پودر در حد مناسبی سيال شود ، هنگامی

هوایی که براي فلودایز پودر بکار می رود باید تميز و خشک باشد.  .به گونه اي باشد که پودر از مخزن خارج نشود
منافذ در صورتی که هواي فشرده محتوي رطوبت، روغن و یا سایر ناخالصی ها باشد با مرور زمان این مواد آاینده 

 صفحه فلودایز را پر کرده و بایستی صفحه را تعویض کرد. 

 سیستم باردار کننده پودر ) تپانچه پاشش(  -1-3
براي پاشش پودر بر روي یک سطح ، باید پودر را باردار کرد. پودر از داخل یک ميدان الکتریکی گذر کرده و  

) تپانچه هاي در تپانچه هاي باردارکننده به روش کرونا، بصورت باردار شده بر روي قطعه متصل به ارت می نشيند. 
ميزان ولتاژ ، همگی به روش کرونا ، عمل باردار کردن پودر را انجام می دهند( ELCOATدستگاه پاشش پودري 

کيلو ولت قابل تغيير است. بسته به نوع پودر و قطعه اي که باید رنگ آميزي شود  022خروجی از تپانچه از صفر تا 
 فاصله تپانچه تا قطعه ، ميزان ولتاژ  قابل تغيير است. تنظيمات دقيق پاشش براساس نوع قطعه و تجربه کاربر و 

برق ورودي  ،می باشد. مدار الکتریکی داخل کنترل پنل این قابليت را دارد تا از طریق یک سري مدارهاي الکتریکی
گذر از داخل یک با کند. این ولتاژ بوسيله کابل تپانچه و  می ولتاژ پایينبرق با به دستگاه را تبدیل به یک جریان 

باردارشده و از سر نازل  نازل تپانچهانتقال می یابد. رنگ پودر در گذر از مجاورت  ،تبدیل کننده ولتاژ باا کاسگيت
م مدار فوق برقرار گردیده و دو سيست ،تپانچه خارج می شود. در هنگاميکه ماشه تپانچه را فشار می دهيم

 پنوماتيکی و باردارکننده فعال می گردد. 

 
 مدل زیگما ELCOATتپانچه پاشش پودری  – 9تصویر 
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     پاشش پودری راه اندازی سیستم آزمایشگاهینحوه  -2

سپس کابل برق را متصل کنيد. در پيش از روشن نمودن دستگاه، ابتدا سيم اتصال ارت را برقرار نمایيد. 
نوسانات برق در محل زیاد است، حتماً در سر راه برق ورودي به دستگاه پاشش، یک استبایزر قرار داده که  صورتی

تا در صورت نوسان برق، قسمت برقی دستگاه بخوبی محافظت گردد. شرکت سازنده، هيچ مسئوليتی در خصوص 
 صدمات ناشی از این قبيل موارد ندارد.

نصب کنيد. براي حفاظت از مدار الکتریکی در مقابل نوسانات جریان، در پایان، سوکت مربوط به تپانچه را 
مدار را قطع کرده و به  ،آمپر در مدار وجود دارد که در صورت بروز نوسان جریان، فيوز 2و دو فيوز  5/2یک فيوز 

به بورد  ایمنی سيستم کمک می کند. هيچگاه از سيم بجاي فيوز استفاده نکنيد. زیرا باعث ایجاد صدمات سنگين
 الکترونيکی شده و متحمل هزینه تعمير و نگهداري خواهيد شد. 

 

 
 ، کابل برق و سوکت تپانچهاتصال سيم ارت – 11تصویر 

براي تست رنگ، ابتدا درب مخزن پودر را باز کنيد و مقداري رنگ در داخل آن بریزید. پس از بستن درب 
به را ميلی متر  6 به قطر، انژکتور را روي درب مخزن قرار دهيد و سپس شيلنگهاي 00مخزن ، ابتدا مطابق تصویر 

سر دیگر  .کنيد متصل کنترل پنلدر  رانژکتودو خروجی  ( به1تصویر )مطابق ترتيب در محـلهاي تعيين شده 
بر روي کنترل نيز از خروجی هواي فلوایز  ميلی متر 6به قطر  دیگري شلنگ به انژکتور وصل می گردد.ها شلنگ

 به فيتينگ در قسمت پایين مخزن مرتبط می شود. پنل خارج و 
 و ازکمپرسور هوا را روشن نموده از اتصال شيلنگ هواي ورودي،  قبلسيستم آزمایشگاهی را روشن کرده و 

  کمپرسور از روغن وآب موجود در هوا اطمينان حاصل نمائيد.شدن  تخليه
با فشار دادن ماشه تپانچه، مدار سيستم، شامل بخش الکترونيکی و پنوماتيکی فعال شده و بخش الکترونيکی 

 دستور پاشش را براساس تنظيمات انجام گرفته صادر می کند. 
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 های سيستم فلودایز شلنگنحوه اتصال  و ارتباط  - 11تصویر 

هوا )ميزان پودر( را در جهت عقربه هاي ساعت  چرخانده  کنترل کنندهرگواتور ولوم ، 02مطابق تصویر 
در صورت خروج پودر به صورت نامنظم از کنيد و سپس ماشه تپانچه را فشار دهيد. مقدار خروجی پودر را تنظيم 

پخش شدن پودر را منظم  ،در جهت عقربه هاي ساعت انتقالیتنظيم ولوم کنترل هواي  با چرخاندن و تپانچه،
 . تا از تجمع پودر در سر نازل جلوگيري شود کنيدنموده و یک ابر کامل ایجاد 

 

 
 تنظيمات پاشش پودری -12تصویر 
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در بااي ولوم ولتاژ، سلکتوري تعبيه  .کنيدپس از تنظيم کليه مراحل باا ولتاژ را به ميزان دلخواه تنظيم 
از این سلکتور براي غلبه بر پدیده قفس فارادي در زوایا و کنجها و ( 03) تصویر شده که جریان را کنترل می کند. 

طراحی شده که  022و  12،  42نيز براي سطوح دوبار رنگ شده استفاده می شود. این سلکتور در سه حالت 
( که در منتها اليه سمت بااي سلکتور قرار دارد،  براي سطوح دوبار رنگ 42) زوایا و حالت( براي 12)وسط حالت 

 شده است.

 
 پاشش پودریولتاژ و جریان تنظيمات  -13تصویر 

 پاشش پودری     سیستم آزمایشگاهیتمیزکاری انژکتور و تپانچه  -3

 تميز کاری انژکتور -3-1
 ،کند طریق مخزن پودر به عهده دارد و پودر را به انتهاي تپانچه هدایت میانژکتور که عمل تغذیه پودر را از 

 جهت تعویض رنگ مراحل کارکرد همانند مراحل خاتمه کار می باشد. تميز شود.پس از پایان هر تست بایستی 
  پودر را از انژکتور جدا نمائيد. شلنگاتصاات مربوط به انژکتور و کنيد و دستگاه را خاموش  -0

ابتدا  فشنگی را از محل خود باز  ،پس از جدا نمودن انژکتور از مخزن بياورید.انژکتور را از محل خود بيرون  -2
  انژکتور را با هوا تميز نمایيد.پوسته داخل  د و سپسنمایيتميز کاماً آن را بوسيله هوا و سپس نموده 

 پودر را با باد تميز کنيد.  شلنگلوله پودر و  -3

 تميز نمایيد. با باد صفحه فلودایز را  وقسمت زیرین مخزن را باز نموده  نمودن رنگ داخل مخزن،پس از خالی  -4

را در محل خود قرار داده و شلنگها را وصل  و لوله پودر انژکتور فشنگی انژکتور را در محل خود ببندید.  -5
  نمایيد.

 تمیزکاری تپانچه پاشش  -3-2 
 بصورت کامل باز شده و تميز گردد.بایستی پاشش  تپانچهاجزاي  ،رنگو یا تعویض نوبت تست در پایان هر 

 می شود.نازل پاشش از محل خود آزاد نيد. غاف نگهدارنده نازل پاشش را باز ک، ابتدا، 04مطابق تصویر  -0
 تميز نمایيد. دبا بانازل پاشش و ملحقات آن را  ،ير عبور پودر( س)م سپس کليه لوله هاي افقی و عمودي

سپس  دهيد.ابتدا نازل را در محل خود قرار  از تميز کردن کليه قطعات تپانچه، براي شروع بکار مجدد،پس  -2
غاف نازل را در محل خود محکم نمایيد. شيپوري را در محل خود قرار دهيد. ازم است شيپوري را به     

ده بصورتی که در محل خود گونه اي در محل خود قرار داده که از اورینگ تعبيه شده روي نازل عبور کر
 تميز گردد. زم است شلنگ پودر بوسيله باد کامااکاماً محکم باشد. همچنين، 
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 تميزکردن تپانچه پاشش پودری -18تصویر 

 لیست قطعات یدکی -4
  از جداول و تصاویر زیر ، قطعات ازم را یادداشت و به شرکت سازنده اعام نمایيد.، یدکیقطعات  سفارشجهت 

 
 ليست قطعات یدکی تپانچه مدل زیگما. 19تصویر 

 

 کد نام قطعه ردیف کد نام قطعه ردیف

 443 زیگمالوله پودر عمودي گان  02 668 زیگماقاب گان دستی  0

 425 زیگماسرشلنگی انتهاي تپانچه  00 528 زیگماکاسگيت  2

 462 زیگما نگهدارنده ماشه گان 02 321 زیگمانازل گرد  3

 560 زیگماقاب نگهدارنده گان  03 328 زیگمانازل تخت  4

 442 زیگمالوله پودر افقی گان  04 562 زیگما روکش دسته گان 5

 540 زیگماکاور پشت گان  05 528 زیگماميکروسوئيچ   6

 383 زیگما شيپوري کوچک 06 466 زیگما نگهدارنده سر نازل گان 1

 558 زیگماماشه گان  8
 428 زیگمالوله هواي تميز کننده  9 388 زیگما متوسطشيپوري  01

 




