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  برودتی و حرارتی                                   تاسيسات 

  

  مهندس رضا غضنفری:                                     گردآورنده 

  

  

  يسيستمهاي گرمايش

از اين سيستمها براي گرم آردن و ايجاد درجه حرارت مطلوب درفصول سرما استفاده 

  .گردد مي

  :حرارت مرآزي

عبارت است از توليد گرما در يك نقطه از ساختمان و انتقال آن به ساير قسمتها و شامل سه 

وا يا بخار باشد باشد و برحسب اين آه عامل انتقال حرارت، آب، ه مرحله توليد، انتقال و توزيع مي

به ترتيب آنها را حرارت مرآزي با آب گرم، حرارت مرآزي با هواي گرم و حرارت مرآزي با 

  .نامند بخار مي
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  :تجهيزات توليد گرما

ها  هاي هواي گرم، مشعل عبارتند از ديگهاي چدني، ديگهاي فوالدي با فشار آار مختلف، آوره

 را به علت حجيم بودن  و توليد صدا در محل خاصي و آنترلهاي سيستم گرمايي آه اين تجهيزات

هاي آوچك حرارت مرآزي به صورت  آنند و اخيرًا سيستم از ساختمان بنام موتورخانه نصب مي

اند آه براي گرم آردن ساختمانهاي آوچك مورد  يك پارچه و با ظرفيت آم طراحي شده

در ادامه چگونگي . دهند  اختصاص ميگيرند و فضاي بسيار آمي را به آنها برداري قرار مي بهره

  .شود عملكرد اين تجهيزات و سرويس و نگهداري آنها شرح داده مي

  :ديگهاي چدني

هاي چدني تشكيل شده آه به يكديگر متصل و بصورت يكپارچه در  اين نوع ديگ از تعدادي پره

  .گردد  استفاده ميو به علت محدود بودن ظرفيت در ساختمانهاي آوچك و متوسط از آنها. آيند مي

  بازديد و سرويس

در ابتداي فصول سرما با برداشتن روآش ديگ و باز آردن دربها جانبي، داخل ديگر و 

گازوئيل، (هاي سنگين  دودآش بوسيله برس سيمي تميز گردند و درصورت استفاده از سوخت

  .ميز گردندبايست ت برداري مجاري دود مي و برحسب نياز در طول فصل بهره....) مازوت و

 آب با دقت بازديد شده و درصورت وجود نشتي پره معيوب  هاي ديگ از نظر نشتي ـ پره

  .تعويض گردد
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ـ مجراي عبور آب در داخل ديگ با مواد شوينده مناسب و طبق دستورالعملهاي آارخانه 

  .سازنده و رسوب زدائي گردند

  :ديگهاي فوالدي

اند آه جهت   لوله آتش خوار و پوسته تشكيل شدهاين نوع ديگها بصورت يكپارچه از تعدادي

و به دو . گيرند توليد گرما با ظرفيت باال براي ساختمانهاي بزرگ و متوسط مورد استفاده قرار مي

با فشار ) آتش در لوله و آب در پوسته(و نايرتيوپ ) آب در لوله و آتش در پوسته(شكل راتر تيوپ 

  .شوند آار مختلف طراحي و ساخته مي

  :بازديد  و سرويس

در ابتداي فصول سرما و با باز آردن دربهاي جلو و عقب ديگ، بازديد و سرويس ذيل 

  .بايست انجام پذيرد مي

ها و بدنه داخل ديگ از نظر نشتي آب آه در صورت وجود نشتي بايد  ـ بازديد جداره لوله

  .بندي گردد توسط عمليات جوشكاري محل ترميم و آب

  .هاي سيمي تميز شوند بوسيله برس) داخل ديگ و دودآش (ـ مجراي عبور دود

و برحسب نياز در طول فصل ...) گازوئيل، مازوت، (در صورت استفاده از سوخت سنگين 

  .بايست تميز گردند برداري مجاري دود مي بهره

ـ مجراي عبور آب درداخل ديگر را مواد شوينده مناسب و طبق دستورالعملهاي آارخانه 

  .سوب زدائي گرددسازنده، ر



 4

  :هاي هواي گرم آوره

باشد تشكيل شده است و  از دو قسمت اصلي آه شامل محفظه آتش و محفظه عبور هوا مي

عملكرد اين سيستم بدين صورت است آه پوسته محفظه آتش توسط شعله گرم شده و با عبور دادن 

  .گردد هدايت ميجريان هوا از روي اين پوسته هوا گرم شده و به نقاط مختلف ساختمان 

  :بازديد و سرويس

هاي محفظه آتش را بازديد آرده و از  در ابتداي فصول سرما با باز آردن درب آوره، جداره

) داخل آوره و دودآش(عدم راهيابي دود به محفظه هوا اطمينان حاصل شود و مجراي عبور دود 

  .تميز گردند

وبرحسب نياز در طول فصل ...) گازوئيل، مازوت و (در صورت استفاده از سوخت سنگين 

  .بايست تميز گردند برداري، مجاري دود مي بهره

  گيرها سختي

  .شود گير استفاده مي براي سختي زدايي معمموًال از دستگاههاي سختي

هاي  رزين(دستگاه شامل يك استوانه فلزي است آه در داخل ان مواد مؤثر رد سختي زدايي 

توانند يونهاي منيزيم و آلسيم را با يون سديم  نهاي مزبور ميقرار گرفته است رزي) تبادل يوني

مبادله نمايند، ضرورت دارد آه رزين نو در دستگاه قرار گيرد و بعد از شستشو به فعال آردن و 

  .احيا رزين اقدام شود
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زدايي ممكن است دستي يا با فرمان  برداري و تجديد بار دستگاه سختي اندازي، بهره راه

  . به طور خودآار انجام گيردالكترونيكي

  :مواد آاربرد سختي گيرها

 مقدار سختي را در آبهاي مصرفي WHO) طبق استاندارد(ـ آاهش سختي آبهاي آشاميدني 1

  .گرم پيشنهاد شده است  ميلي250 معادل caco3برحسب 

  هاي بخار ـ حذف سختي آب ديگ2

  .ـ حذف يا آاهش سختي آب در سيستم گرمايش و سرمايش3

  ...حذف يا آاهش سختي آب در صنايع نساجي و رنگرزي و ـ 4

  :مشخصات فني دستگاه

  .ـ مخزن دستگاه سختي گير ساخته شده از ورق آربن استيل مطابق استاندارد با دريچه آدمرو

  آوري آب همراه با نازلهاي مخصوص هاي پخش آننده و جمع ـ سيستم

   يا پلي اتيلنPVCآشي از جنس گالوانيزه  ـ لوله

  بندي شده  ـ يك اليه شن سيليسي دانه

  ـ مخزن نمك از جنس پلي اتيلن، فلزي يا بتني

  دستي، نيمه اتوماتيك، تمام اتوماتيك: ـ آنترلر به صورت
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  :نحوه عملكرد مشعل گازي

با وصل جريان برق و باز آردن شيرگاز، درصورتي آه فشار گاز درحد مطلوب باشد، جريان 

درصورتي آه فشار گاز آم . دهد اده و به الكتروموتور فن فرمان آار ميبرق را به رله انتقال د

باشد و يا فن الكتروموتور خراب باشد و به هر دليلي جريان هوا برقرار نشود، مشعل آار نخواهد 

دهد  با برقرار شدن جريان هوا به داخل ديگ آنترل فشار هوا، فرمان ادامه آار را به فن مي. آرد

نيه هوا و گازهاي داخل ديگ را تخليه آرده و پس از اين مدت رله فرمان جرقه و به مدت سي ثا

شود و  نمايد و جريان گاز به داخل ديگ برقرار مي به ترانس داده و بالفاصله شير برقي عمل مي

و اگر شعله ايجاد نگردد و يا عمل . آند گردد و آار ادامه پيدا مي در اثر جرقه، شعله ايجاد مي

دهد و  وبي انجام نشود، يون مشعل آه در معرض شعله قرار دارد فرمان توقف آار مياحتراق بخ

  .افتد مشعل از آار مي

  :سرويس و نگهداري مشعل گازي

بايست انجام و  برداري، سرويس و بازديدهاي ذيل مي ـ در ابتداي فصل سرما و در طول بهره

  .نتيجه در فرم و دفاتر مربوطه ثبت گردند

برداري و مستمرًا و حداقل هفتگي از مشعل بازديد و شعله آنترل شده و   بهرهـ در طول مدت

درصورت نياز شعله توسط دمپر هوا و شير برقي تنظيم گردد آه شعله در وضعيت نرمال ايجاد 

  .شده و در جهت خاصي متمرآز نباشد
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  :هاي فصلي سرويس

  . گردندـ در ابتداي فصل سرما، آليه قسمتهاي مشعل باز شده و تميز

ـ آنترلهاي فشار گاز و هوا و يون و ترانس جرقه تست شده و از صحت عملكرد آنها اطمينان 

  .حاصل شود

اند و در صورت اشكال در آار  هاي سازنده تنظيم شده آنترلهاي فشار گاز و هوا توسط آارخانه

  .دآنها مطابق با دستورالعملهاي آارخانه سازنده نسبت به تنظيم آنها اقدام گرد

  .ـ فيلتر گاز بازديد شود و درصورت آثيف بودن تميز گردد

  .اندازي مشعل از تنظيم بودن شعله اطمينان حاصل شود ـ پس از راه

  اخطار

ـ در موقع باز و بسته آردن و يا انجام سرويس و يا رفع نقص، حتمًا جريان برق و گاز قطع 1

  .گردد

  .هوا اآيدًا خودداري گرددـ از اتصال آوتاه آردن آنترلهاي فشار گاز و 2

  :ها مشعل

ها انواع مشعل با فشار آار و  جهت تأمين شعله و ايجاد گرما در داخل ديگها و آوره

در آشور ما بعلت فراواني سوخت عمدتًا از مشعلهاي . اند هاي مختلف طراحي و ساخته شده سوخت

ي تشكيل دهنده مشعلها و گردد آه در صفحات بعد به قطعات اصل گازي و گازوئيلي استفاده مي

  .چگونگي عملكرد و سرويس آنها بطور اجمال پرداخته شده است
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  :مشعل گازي

آند آه شامل قطعات اصلي ذيل با آاربردهاي ذآر  اين دستگاه توسط گاز مايع و شهري آار مي

  .باشد شده مي

  شرح و نقش قطعه در مشعل  نام قطعه

  جهت جلوگيري از ورود ذرات معلق در گاز به سيستم  ـ فيلتر1

  جهت باز و بسته آردن مسير گاز و تنظيم مقدار گاز مصرفي  ـ شيربرقي2

  براي آنترل فشار گاز  ـ پرشر سوئيچ گاز3

  جهت آنترل و اطمينان از جريان هواي الزم براي احتراق  ـ پرشر سوئيچ هوا4

  الزم براي احتراق در داخل ديگجهت دميدن هواي   ـ فن و الكتروموتور5

  براي ايجاد جرقه و شروع عمل احتراق  ـ ترانس جرقه6

  جهت آنترل شعله مشعل  ـ يون7

  آند آنترلي است آه آليه فرامين به مشعل را صادر مي  ـ رله8

  براي تنظيم مقدار هواي الزم جهت احتراق آامل  ـ دمپر تنظيم هوا9
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  :مشعل گازوئيلي

آند و شامل قطعات اصلي ذيل با آاربردهاي ذآر شده  ا سوخت گازوئيل آار مياين دستگاه ب

  .باشد مي

  شرح  نقش قطعه در مشعل  نام قطعه

باشد و آليه فرمانها از طريق اين قسمت صادر و  قسمت آنترل مشعل مي  ـ رله1

  شود آنترل مي

  جهت دميدن هواي الزم براي احتراق در داخل ديگ  ـ الكتروموتورفن2

  جهت پمپ آردن سوخت مشعل از منبع با فشار الزم  ـ پمپ گازوئيل3

ـ ترانس جرقه و 4

  الكترودهاي مربوطه

  براي ايجاد جرقه و شروع عمل احتراق

  .پاشد گازوئيل رابصورت پودر درآورده و به داخل ديگ مي  ـ نازل5

ـ چشم الكترونيكي 6

  )فتوسل(

  جهت آنترل شعله در ديگ

  از و بسته آردن مسير گازوئيل و تنظيم سوختجهت ب  ـ شير برقي7

  براي تنظيم مقدار هواي الزم جهت احتراق آامل  ـ دمپر تنظيم هوا8

  جهت جلوگيري از ورود ذرات همراه سوخت به داخل نازل  ـ فيلتر9
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  جهت تنظيم شعله و نصب نازل روي آن درنظر گرفته شده است  ـ شعله پخش آن10

  

  :يلينحوه عملكرد مشعل گازوئ

با وصل جريان برق و باز آردن شير گازوئيل، جريان برق از طريق ترموستات به رله منتقل 

شده و رله فرمان روشن شدن الكتروموتور را داده و همزمان با بكار افتادن فن، بين الكترودها 

يل دهد و جريان گازوئ جرقه ايجاد شده و پس از اندك زماني، رله فرمان بازشدن شيربرقي را مي

برقرار شده و تحت فشار پمپ به نازل هدايت شده و با مخلوط هوا به شكل پودر داخل ديگ پاشيده 

آه درصورت مطلوب بودن شعله آار . شود شود و در اثر جرقه بين الكترودها شعله ايجاد مي مي

 نور شعله فتوسل آه به. آند و چنانچه شعله ايجاد نگردد و يا عمل احتراق ناقص باشد ادامه پيدا مي

  .افتد باشد فرمان توقف را داده و مشعل از آار مي حساس مي

  سرويس و نگهداري مشعل گازوئيلي

بايست انجام و  برداري سرويس وبازديدهاي ذيل مي در ابتداي فصل سرما و در طول بهره

برداري  نتيجه در فرم و يا دفاتر مربوطه ثبت گردند لذا ضروري است آه در طول مدت بهره

تمرًا و حداقل هفتگي از مشعل بازديد و شعله آنترل شود و درصورت نياز توسط شيربرقي و مس

دريچه دمپر هوا، تنظيم گردد آه شعله در وضعيت نرمال ايجاد گردد و در جهت خاصي متمرآز 

  .نباشد
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  :هاي فصلي سرويس

  .ـ آليه قطعات مشعل شستشو و تميز گردند

 الكتروفن و پمپ گازوئيل تست شده و از صحت عملكرد آنها ـ شير برقي و نازل و الكترودها و

  .اطمينان حاصل شود

  .ـ فاصله بين الكترودها و نازل تنظيم گردد

  .ميليمتر باشد) 4(ميليمتر و فاصله آنها با محور نازل ) 5/2 ـ 3(فاصله دو الكترود از يكديگر 

  .شوداندازي مشعل، فتوسل آزمايش شده و عملكرد آن آنترل  با راه

  .ـ شعله توسط دمپر هوا و مقدار گازوئيل ورودي تنظيم گردد

  :توجه

ـ در مواقع باز و بسته آردن مشعل جهت رفع نواقص و يا انجام سرويسها حتمًا جريان برق و 1

  .گازوئيل قطع گردد

  .ـ از اتصال آوتاه آردن فتوسل اآيدًا خودداري شود2

  آنترلهاي سيستم گرمائي

  :تات است آه عمل آنترل درجه حرارت را بعهده دارند و عبارتند ازشامل دو نوع ترموس

آه حد نهائي درجه حرارت آب ديگر توسط اين ترموستات ): آآوستات(ـ ترموستات ديگ 

گردد و با رسيدن درجه حرارت آب ديگ به حد شاخص تنظيمي روي ترموستات،  تعيين مي

  .شود  ميجريان برق ورودي به مشعل قطع و توليدگرما متوقف
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باشد آه  گراد مي درجه سانتي) 60ـ80(معموًال حد شاخص اين ترموستات براي ديگهاي آبگرم 

  .گردد باتوجه به برودت هوا تعيين و تنظيم مي

از اين ترموستات براي آنترل آارآرد پمپهاي سيرآوالسيون استفاده : ترموستات جداري

ي آه روي ترموستات تنظيم شده برسد شود وزماني آه درجه حرارت آب گرم به حد شاخص مي

  .گردد جريان برق ورودي به پمپ را قطع و سيرآوالسيون توسط پمپ موقتًا متوقف مي

گراد آمتر از حد شاخص ترموستات ديگ   درجه سانتي5معموًال حد شاخص اين ترموستات 

  .شود تنظيم مي

  :منبع انبساط

ها و ديگ آه در اثر  رآيدگي در لولهجهت تأمين و آنترل آب ديگ و جلوگيري از ايجاد ت

شود و در دو نوع باز و بسته طراحي و  آيد از منبع انبساط استفاده مي افزايش حجم آب بوجود مي

گردند آه در فصل سرمايشي چگونگي عملكرد و سرويس و نگهداري آنها در صفحات  نصب مي

  .تعريف گرديده است) 24صفحه (

  :منابع دوجداره

مرآزي جهت تأمين آب گرم مصرفي ساختمان از دو نوع منبع استفاده درسيستم حرارت 

  .گردد گردد آه از نظر ساختمان با هم متفاوت بوده و برحسب نياز مصرفي ازآنها استفاده مي مي

منابع دوجداره در مقايسه با ظرفيت تأمين آبگرم مصرفي ساختمان : ـ منبع دوجداره معمولي1

وًال در ساختمانهاي آوچك آه از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه داراي حجم زيادي بوده و معم
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ـ جدار مياني 1: گيرند و ساختمان آن از دو قسمت تشكيل شده است باشند مورد استفاده قرار مي نمي

  .ـ جدار خارجي2

نحوه آار اين منابع بدين صورت است آه آب مصرفي ساختمان در جدار مياني و آبگرم سيستم 

ر جدار خارجي جريان دارد آه بر اثر تبادي حرارت آب جدار مياني گرم شده و حرارت مرآزي د

باشد  جهت آنترل فشار آب در جدار مياني از يك شير اطمينان استفاده شده است  قابل مصرف مي

  .و سرويس خاصي ندارد

رفي منابع آوئلي باتوجه به حجم آم داراي ظرفيت باالئي جهت تأمين آبگرم مص: ـ منبع آويلي2

باشند و براي همين  باشند ولي از نظر اقتصادي گرانتر از منابع دوجداره معمولي مي ساختمان مي

گيرند  منظور در ساختمانهاي بزرگ ومتوسط آه مصرف آبگرم زياد است مورد استفاده قرار مي

  ـ آويل مسي2ـ مخزن فوالدي 1و ساختمان آن تشكيل شده از 

است آه آبگرم سيستم حرارت مرآزي درون آوئل توسط نحوه آار اين منابع بدين صورت 

پمپ به گردش درآمده و در اثر تبادل حرارت با آب مصرفي ساختمان آه از داخل مخزن فوالدي 

نمايد و جهت آنترل فشار آب درمخزن فوالدي  آند آب را گرم نموده و قابل مصرف مي عبور مي

  .از يك شير اطمينان استفاده شده است

بايست   منابع بدين صوتر است آه در ابتداي فصل سرما آويل منبع ميسرويس اين

  .زدايي و ازنظر نشتي آنترل گردد رسوب
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  :رادياتورها

باشد و نسبت به حجم فضائي  در سيستمهاي حرارت مرآزي، عامل انتقال حرارت آب گرم مي

ها  ساختمان و زير پنجرههاي مختلف در آف  آه نياز به گرم آردن دارد رادياتورهائي با تعداد پره

گردد تا تبادل حرارت بين هوا و آب گرم رادياتور  آه وزش طبيعي هوا جريان دارد نصب مي

  .انجام پذيرد

درساخت رادياتورها معموًال از جنس فوالد و آلومينيوم به لحاظ فراواني و خاصيت انتقال 

  .شود حرارت بيشتري آه دارند استفاده مي

اند  از تعدادي پره آه توسط عمل پرسكاري و يا جوشكاري بهم متصل شدهرادياتورهاي فوالدي 

  .آيند ساخته و بصورت يك پارچه در مي

شوند و برحسب نياز تعدادي از  هاي جداگانه ساخته مي بصورت پره: رادياتورهاي آلومينيومي

  .آيند ر ميها به وسايل و ابزار مخصوص به يكديگر اتصال داده و به شكل يك پارچه د اين پره

بايست از لحاظ نشتي  برداري مي رادياتورها سرويس خاصي ندارند و فقط در فصول بهره

  .بازديد و آنترل گردند
 


