ساختار سیستم تولید کننده ازن
Bono Zon Type BONa

Marketing Services

نمودار سيستم توليدكننده ازن
گاز

منبع تغذيه

خشككن
جذبكننده

ترانسفورماتور
اوليه

نمايش دهنده
حذفكننده ازن
فلوي هوا
باقي مانده

ترانسفورماتور
ولتاژ باال

خروجي گاز
ازندار

آب خنك كننده

توليد كننده ازن

گاز ازندار
آب تصفيه نشده
آب ازن دار
فيلتر كربن آب ازن دار
تغذيه ازن
مخزن واكنش
فعال
Marketing Services

ساختار سيستم توليد كننده ازن
▪ سيستم خشك كننده هوا
▪ ايجاد هواي خشك حاصل براي توليد ازن
▪ استفاده از دو سيستم خشك كننده جذبي هوا و سيستم بازيابي هواي داغ
▪ طراحي سيستم خشك كننده جذبي براي رطوبت نسبي  %60در دماي  30درجه
▪ در حال كار بودن يك جاذب و قرار داشتن جاذب ديگر در حال بازيابي
▪ روشن بودن چراغ سبز روي جاذب ،نشان دهنده در حال كار بودن آن
است(شکل.)3-3
▪ بعد از اتمام زمان كاري (حداكثر  16ساعت) سيستم به صورت خودكار جاذب دوم را
▪ در مدار قرار ميدهد و جاذب اول در حالت بازيابي قرار ميگيرد.
▪ سيستم خودكار خارج كردن جاذب اول و قرار دادن آن در حالت بازيابي و به كار
انداختن جاذب دوم بعد از اتمام زمان كاري (حداكثر  16ساعت)
▪ انجام بازيابي با دمش معکوس هواي گرم از درون خشككن (شکل2ب)22
▪ روشن شدن  LEDسبز (شکل  )1-3در موقع گرم كردن
▪ روشن شدن LEDقرمز چنانچه ترموستات قسمت بااليي در زمان تعيين شده
(معموال  7ساعت) به دماي مورد نظر نرسد و سيستم بروز اشکال را اعالم ميكند
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▪ چشمك زدن  ledسبزهنگام اتمام بازيابي و شروع مرحله سرد كردن .اين مرحله 9
ساعت طول ميكشد

ورود خشككن تازه بازيابي شده به مدار بعد از اتمام مرحله سرد كردن

شروع دستی احيا

احيا دستي ميتواند با استفاده از دكمه زرد رنگ روي پشت درب كابينت كنترل،
شروع شود .براي شروع احيا ،دكمه زرد را فشار دهيد ،درب را دوباره ببنديد و
دكمه ” “Reset errorرا فشار دهيد (شکل.)13-3

توقف احيا

با فشار دادن دكمه زرد ،احيا متوقف ميشود .در اين صورت LED ،شکل( ) 1-3
قرمز ميشود در صورتي كه احيا قبل از رسيدن به دماي الزم ،متوقف شود، ،
نميتوان خشككن را دوباره در مدار قرار داد.
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شروع مجدد بازیابی بعد از توقف دستی
failure reset با فشردن دكمه زرد رنگ وبستن درب كابينت كنترل و فشردن دكمه

)3 (شکل

1
2
3
4
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LED regeneration ON
adsorber
LED Adsorber in operation
display: airflow, voltage, current

6
8
9
10

airflow control
LED booster pump
LED safety switch ozone
LED cooling water

Ozone Generation System
Air drying system
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تولید ازن
▪ازن در توليد كننده ازن ،توليد ميشود .

▪توليد كننده ازن شامل واحدهاي توليد ازن جداگانه
بالولههاي شيشهاي خارجي است كه حاوي الکترود
هاي ولتاژ باال هستند.
▪ هواي الزم براي توليد ازن به فاصله بين لولههاي
شيشهاي و الکترودهاي فلزي وارد ميشود .
▪اعمال يك جريان متناوب ولتاژ باال قوسي توليد
ميكند كه باعث تبديل بخشي از اكسيژن هوا
به ازن ميشود .
▪ تنظيم عملکرد سيستم ازن با تغيير ولتاژتخليه
توسط ترانسفورماتور رگوالتور ،انجام ميشود .
.
Marketing Services

Marketing Services

آب خنک کننده
جریان آب خنک کننده از پایین به باال در تولید کننده ازن و نشان دادن آن توسط یک
جریان سنج شناور(شکل)11 - 2
آب خنک کننده باید تمیز و حد اکثر دمای آن  25درجه باشد
حد اقل فشار آب خنک کننده  1.5بار باشد
تنظیم شدن جریان آب خنک کننده توسط corner valve
نصب فیلتر در صورت تمیز نبودن آب خنک کننده
نصب یک شیر سولنوئیدی بعد از ( corner valveشکل)11 - 2
Cooling Water
Steel tube

Air/Ozone

Steel Electrode
High Voltage
Air/Ozone
High
Performance
Dielectric

Ground
Cooling Water
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اتصال آب خنک کننده
متصل کردن لوله تغذیه آب خنک کننده و شیر توقف و رگوالتور
حد اقل فشار آب خنک کننده  1.5بار باشد و اجتناب از فشار اضافی
نصب شناور و واشر ارائه شده در خط لوله آب خنک کننده
جریانسنج هوا
استفاده از یک جریان سنج مجهز به جبران دما (شکل16 – 2و)17
جریان هوا به صورت الکترونیکی اندازهگیری شده ونمایش داده میشود
قرمز شدن  ( LEDشکل  ) 6 – 3چنانچه جریان هوا از حداقل تنظیم شده کمتر باشد
قسمت الکتریکی سیستم
قطعات الکتریکی (ترانسفورماتور رگوالتور ،ترانسفورماتور ولتاژ باال و قسمت منبع
تغذیه با کلید ایمنی موتوری) در کابینت کنترل قرار دارند.
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Ozone generator BONa - Power
Supply BONa
▪ ترانسفورماتور تامین ولتاژ اولیه

▪ مبدل های ولتاژ
هر مبدل تا حد اکثر ولتاژ
سه ژنراتور را تامین میکند
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کنترل
( انجام ميشود كه به همراهPLC) قسمت كنترل تمام سيستم با برنامه كنترل منطقي
تابلو عملياتي با كنترلها و صفحه نمايش داخل, (auxiliary relays) رلههاي كمکي
.درب قرار دارند

PLC
control

regeneration:
temperature
hot air inlet

airflow
measurement
minimum control

heater: ON/OFF

cooling water
regeneration:
temperature
dryer outlet

temperature:
ozone generator,
high voltage transformer
primary voltage transformer

end of heating cycle
switch-off at T>Tmax.
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minimum flow
control

تنظیم تولید ازن
قبل از استفاده از كليد  start / stopبايد كنتاكت  inter coolingبسته شود و كليد اصلي
روشن شود .دكمه  start / stopرا بزنيد تا پمپ بوستر روشن شده و بعد از يك تاخير

تنظيم گرديده و توليد كننده ازن روشن ميشود .

start / stop
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تنظیم دستی
تنطيم صفحه نمايش كنترلر در حالت  PERMANENT DISPLAY 2با استفاده از دكمه
”“change display

استفاده از دكمه

برحسب تنظيم مقدار مورد نياز و تاييد آن با كليد enter
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نشانگرها در طی عملیات
 LEDهاي استفاده شده تكرنگ يا دو رنگ (سبز/قرمز) هستند .بسته به شرايط كاري يا
عيوب به وجود آمده ممکن است آنها به صورت پيوسته روشن شوند يا
با سرعت كم يا زياد چشمك بزنند .هميشه از يك جفت  LEDاستفاده شده تا خراب شدن
يکي از آنها باعث از كار افتادن نشانگر نشود.
در طي كاركرد معمولي سيستمLED ،هاي زير روشن هستند:
 LEDدر حال كار بودن سيستم (شکل )15-3سبز است
جذب كننده در حال كار (شکل )3-3سبز است
جذب كننده در حال بازيابي (شکل)1-3؛ اگر LEDشکل ( )1-3روشن باشد ،جذب
كنندهاي كه  LEDآن روشن نيست (شکل )3-3در حال بازيابي است
وقتي جذب كننده در فاز سرد شدن استLED ،سبز شکل) ( 1- 3به آهستگي
چشمكزن ميزند
با استفاده از كليدهاي صفحه نمايش مي تواند تا مقادير مختلف را با  LEDسبز
نشاندهد  .مانند جريان هوا ،ولتاژ اوليه يا جريان اوليهي ترانسفورماتور ولتاژ باال
پمپ بوستر تحت ولتاژ LED ،شکل ،8-3سبز
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 LEDشکل 16- 3سبز؛ نشان ميدهد كه مقادير ولتاژ و جريان نشان داده شده
مربوط به كدام يك از ژنراتور متصل به يکديگر هستند

سیستمهای ایمنی

عملکردهاي زير توسط  PLCحفاظت ميشوند:
بسته بودن كليد درب كابينت
شرايط كاري دمنده بازيابي ،پمپ بوستر و ترانسفورماتور ولتاژ باال
جريان هوا
تعويض جذب كنندهها (بعد از طي فاز خنك شدن)
حداكثر دماي آب خنك كننده
حداقل جريان آب خنك كننده
اشکال باتري PLC
باز بودن كنتاكت ( interlockingفرمان خارجي)
مصرف جريان سيستم توليد ازن
دماي ترانسفورماتور ولتاژ باال
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در صورت تشخيص اشکال توسط  ،PLCسيستم به صورت خودكار به حالت اشکال ميرود
LEDشکل  12-3با رنگ زرد روشن ميشود
بعد از عيب يابي و رفع آن ،ميتوان با فشار دادن دكمه شکل  13-3سيستم را دوباره به
كار انداخت.

(شکل )3
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کلید کنتاکت درب
اگر در حالي كه كليد اصلي روشن است ،درب كابينت باز شود ،سيستم به صورت خودكار
خاموش شده و به حالت اشکال ميورد؛ LEDشکل 12-3به سرعت چشمك ميزند (حفاظت
اصلي باز) .بعد از بستن درب ،ميتوان با فشار دادن دكمه
” “reset after failureشکل 13-3دوباره سيستم را راهاندازي نمود.
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شرایط اتاق کار
سيستم ازن بايد در اتاق بسته و قابل قفل شدن نصب شود.
اتاقي كه سيستم ازن نصب ميشود نبايد اتاق دائمي هيچكدام از پرسنل باشد.
اتاق بايد با حالت حفاظت سيستم مطابقت داشته باشند
.
عمر وسايل الکتريکي در صورت كار در دماي كمتر از  30درجه و رطوبت نسبي كمتر از
 ،٪60افزايش مييابد
هواي اتاق كار بايد عاري از گرد و غبار باشد.
بايد از گازهاي خورنده در محيط كاري اجتناب كرد
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بايد تهويه مناسب براي اتاق فراهم كرد.
بايد محل نصب سيستم توليد ازن بدون ارتعاش باشد.
يك تابلو هشدار به همراه سيستم تحويل داده ميشود:
"سيستم ازن .ورود فقط براي اشخاص مجاز"
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شروع توليد ازن
كليد درب را فعال كنيد
درب سيستم توليد ازن را ببنديد
كنترل ترانسفورماتور تنظيم كننده را روي
صفر تنظيم كنيد
دكمه( resetشکل )13-3را فشار دهيد
دكمه روشن/خاموش (شکل )14-3را فشار
دهيد
كنترل ترانسفورماتور تنظيم كننده را
روي توليد مقدار دلخواه ازن تنظيم كنيد
(شکل)5
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شروع مجدد بعد از توقف
اگر سيستم براي چند هفته خاموش باشد ،بايد قبل از شروع توليد ازن ،جذب كننده را به
صورت دستي بازيابي كرد .همچنين قبل از فعالسازي توليد ازن ،بايد حدود  60دقيقه
هواي خشك دميده شود تا هرگونه رطوبت احتمالي را از بين ببرد .در حالي كه سيستم به
اين منظور كار ميكند ،بايد ترانسفورماتور تنظيم كننده را روي صفر تنظيم كرد.
شروع مجدد بعد از پيغام اشکال
اگر كنترلر متوجه اشکالي بشود توليد كننده ازن خاموش شده و ledشکل  12-3زرد
ميشود .بعد از رفع اشکال ميتوانيد با فشار دادن دكمه ”“restart after failure
(شکل )13-3سيستم را دوباره به كار بياندازيد.
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رفع اشکال

قرمز شدن LEDشکل()1-3
اشکال در بازیابی
در طی  7ساعت فاز گرم كردن ،دمای تعيين شده حاصل نمیشود.
علت :دمای محيط زیادی مرطوب و/یا گرم است؛ بار اضافی روی جذب كننده
رفع :منبع هوای خشک پيدا كنيد؛ در صورت لزوم از هوای اتاقی بجز اتاق سيستم
ازن استفاده كنيد.
دستگاه پيش خنکكن پيدا كنيد ،یا در اتاق سيستم ازن ،كولر نصب كنيد
بازیابی را به صورت دستی شروع كنيد (بخش  2-2را ببينيد)؛ توليد ازن با استفاده
از جذب كننده دیگر ،ادامه مییابد.
خروج هوای بازیابی را چک كنيد (شکل2ب .)15-دمای هوای خروجی را در طی فاز
گرم كردن اندازهگيری كنيد .در صورتیكه در انتهای فاز گرم كردن دمای تعيين
شده حاصل نشد ،با نماینده  tProMinenتماس بگيرید.
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 LEDشکل  3-3سبز چشمکزن است
اشکال در تعويض جذب كننده
بازيابي جذب كنندهاي كه چشمك نميزند متوقف شده است يا فاز گرم كردن (حداكثر
هفت ساعت) يا فاز سرد كردن ( 9ساعت) هنوز تمام نشده است.
 LEDشکل 6-3قرمز شده
جريان هوا كمتر از حداقل تنظيم شده.
علت :تزريق كننده هوا را نميمکد
رفع :عملکرد مناسب تزريق كننده و پمپ بوستر را چك كنيد.
به دليل وجود نشتي ،تزريق كننده هواي ازندار را به داخل سيستم نميمکد (بلکه هواي
بيرون را ميمکد).
احتماال تزريق كننده متوقف شده است.
موقعيت شير توپيدار در خط گاز ازن قبل از تزريق كننده را چك كنيد.
سطح آب را در مخزن تزريق كننده چك كنيد .خط گاز ازن را از نظر نشتي چك كنيد
(هواي ثانويه).
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فشار مقابل خروجي تزريق كننده را چك كنيد؛ احتماال تزريق كننده متوقف شده است.
علت :شير سولنوئيدي در عملآوري هوا باز نشده است.
رفع :با نماينده  tProMinenتماس بگيريد
 LEDشکل 8-3قرمز شده
جريان اضافي در موتور پمپ بوستر
علت :اشکال در پمپ بوستر ،كليد ايمني موتور باز شده است
رفع :پمپ بوستر را بازرسي كنيد؛ اگر مشکل حل نشد با نماينده  tProMinenتماس
بگيريد
LEDشکل  9-3قرمز چشک میزند
دماي ترانسفورماتور ولتاژ باال خيلي باال است .توليد ازن به صورت خودكار خاموش ميشود.
علت :دماي محيط بيش از اندازه باال است
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ترانسفورماتور ولتاژ باال جريان بيش از حدي ميكشد
رفع :با نماينده  prominentتماس بگيريد.
تحت هيچ شرايطي سيستم را مجددا به كار نياندازيد!
جريان اضافي توسط توليد كننده ازن

علت :جريان ورودي طرف اوليه ترانسفورماتور ولتاژ باال بسيار زياد است
رفع :با نماينده prominentتماس بگيريد .تحت هيچ شرايطي سيستم را مجددا به كار
نياندازيد!
توجه
در صورتي كه سيستم بدون كمك تخصصي نماينده prominentبراي رفع اشکال دوباره
به كار انداخته شود ،گارانتي دستگاه به كل باطل ميشود.
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 LEDشکل 10-3قرمز شده

دماي آب خنك كننده خيلي زياد است

جريان آب خنك كننده كافي نيست
علت :مقدار جريان آب خنك كننده خيلي كم است؛ دماي آب خنك كننده خيلي زياد
است
رفع :منبع آب خنك كننده را چك كنيد (شکلهاي2ب 8-و 2ب ،)9-پمپ بوستر را تنظيم
كنيد و شير  cornerرا تنظيم كنيد (شکل2ب .)11-در صورتي كه مشکل حد نشد آب
خنك كننده را در داخل و خارج كابينت را چك كنيد ،ورودي و خروجي توليد كننده ازن را
براي گرفتگي چك كنيد .شير سولنوئيدي را چك كنيد ،در صورت لزوم آنرا تميز كنيد؛
فيلتر رسوب پمپ بوستر را چك كنيد ،در صورت لزوم آن را تميز كنيد.
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 LEDزرد شکل 12-3به آهستگي چشمكزن ميزند
باتري  PLCخراب شده است
علت :باتري خالي شده است
رفع :باتري جديد از شركت مهارفنابزار يا زيمنس تهيه كنيد و آن را عوض كنيد
 LEDزرد شکل 12-3به سرعت چشمك ميزند.
كنتاكت خارجي  latchingتوليد كننده ازن باز است
علت :در حالي كه كنتاكت  interlockingباز است ،دكمه روشن/خاموش فشار داده شده
است
رفع :در حالي كه توليد كننده ازن روشن است ،كنتاكت  interlockingباز شده است
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