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 بھ نام خدا

رایج ھای طرح و ای صفحھ مبدلھای و مصرفی آبگرم سیستم: موضوع   

مھندس طالیی  :کارشناس   
 کھ ھستش مدتھا و ھستش رایج بسیار کھ ھستش سیستمی دوجداره منابع و کویلی منابع توسط مصرفی آبگرم تامین سیستم

 و کنیم صحبت ھمزمانی ضرایب روی کمی کھ ھستش الزم ابتدا. ھستش  اجرا و طراحی حال در ایران مختلف نقاط در
شویم اصلی بحث وارد سپس . 

 عنوان بھ شده تعریف ضرایبی مختلف ھای کاربری برای مصرفی آبگرم تامین و تھیھ قسمت در تاسیساتی کتب بیشتر در
مصرفی  آبگرم در مصرف ھمزمانی ضریب  

 اجتماعی و فرھنگی شرایط بھ بنا کھ کاربری دو از غیر بھ ھستش صحیح ھا کاربری اکثر برای ضرایب این بنده نظر بھ
نماید استفاده محاسبات در شده اصالح ضرایب از طراح باید ما  

ھستن ھا پذیر مھمان و خانھ مسافر و ھتل کاربری ، کاربری اولین  

ھستش زندانھا و استخرھا مثل کاربریھایی ھم کاربری دومین و  

 ٨٠ الی ٧٠ بین باید ضریب این ایران در ما شرایط بھ بنا کھ میشود گرفتھ نظر در درصد ٦٠ ھمزمانی ضریب ھتلھا در
)استخر و زندان ھم شامل میشود(شود  منظور محاسبات در) درصد ٨٠ وترجیحا( درصد  

 نیاز مورد انرژی میزان ھمینطور و شد خواھد بیشتر محاسبات در واقعی مصرف مقدار ضرایب این اصالح بھ توجھ با
کرد خواھد پیدا افزایش ھم  

کرد خواھد پیدا افزایش ھم ذخیره منابع حجم ضرایب این اصالح صورت در و  

میشیم ای صفحھ مبدلھای بحث وارد صحبتھا این بھ توجھ با حال  

:کویلی  منابع و ای صفحھ مبدلھای بین کلی مقایسھ  

 آینده راھبری بھ نگاھی نیم با کارا و معقول چیدمان برای میدھند اختصاص موتورخانھ بھ کھ فضایی ھا پروژه اکثر در
 چیدمان در ناظر و طراح مھندس بھ بسیار میتونھ ای صفحھ مبدلھای از استفاده مشکل این بھ توجھ با و. نیست  مناسب
کند کمک معقول  

ھستش سیستم این مزایای بزرگترین از یکی کویلی منابع با قیاس در مبدلھا این نیاز مورد کم فضای  

کویلی منابع بھ نسبت ھستش حرارت انتقال راندمان بودن باالتر سیستم این دیگر بزرگ مزیت  

دارد وجود نیز کویلی منابع در رسوبگیری بحث عمل در و ھستش ای نقطھ صورت بھ کویلی منابع در گرمایش عملکرد  

 مبدلھای شامل مشکل این( کرد خواھد پیدا کاھش نیز کویلی منابع در حرارت انتقال راندمان رسوبگیری صورت در و
میشھ ھم ای صفحھ  

 گیری رسوب متوجھ زودتر راھبر و ھستش تر راحت یک کدام نگھداری تعمیر دید از کھ ھستش اونجا در اختالف ولی
. ھستش  تر راحت کدامیک در رسوبگیری نھایت در و میشود سیستم  

 و ورودی فلکھ شیر دو بستن با میتونھ راحتی بھ راھبر رسوبگیری برای ھایی ورودی بینی پیش با ای صفحھ مبدلھای در
 در فشارسنجھایی نصب با میتوان ھم گیری رسوب از اطالع با رابطھ در و کند گیری رسوب بھ اقدام آبگرم خروجی
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 انجام کویلی منابع در نمیتوان راحتی بھ را کار این متاسفانھ کھ شد مبدل رسوبگیری متوجھ آبگرم و آبسرد لولھ ورودی

 داد

 در کھ ھستش آبگرم ذخیره ھم اون و کرد پوشی چشم ھم اون از نمیشھ کھ دارند بزرگ خیلی حسن یک کویلی منابع ولی
باشد ایراد میتواند مورد این میشود نصب تنھایی بھ ای صفحھ مبدل کھ سیستمی  

ساختمان مصرفی آبگرم برای ذخیره منبع یک نصب با کرد برطرف نوعی بھ را ایراد این میشھ ولی  

 مسیر در مغناطیسی سختیگیر یک نصب با میتوان را مبدل صفحات روی آب رسوبگذاری البتھ قابل ذکر است کھ مشکل
 اون بھ بتونن راحتی بھ ناظر مھندس و راھبر مھندس و باشد معتبری برند سختیگیر این برند اگر البتھ. داد  کاھش آبگرم
. کنن  اعتماد

 

میدھد نشان را ذخیره منبع بھ ای صفحھ مبدل اتصال این عکس نحوه  

 پرت جھت) برقی ھیتر یا و آب با گرمایش( گرمایشی کوچک کویلی نصب ھم اون نکتھ ای در عکس وجود دارد و
ھستش منبع در ذخیره آبگرم گرمایش  

نمیشھ انجام خاصی محاسبات منبع این آبگرم ذخیره حجم برای معموال  

 کاربری و آبگرم مصرف میزان و وسعت بھ بنا) لیتر ٣٠٠ تا لیتر ١٥٠٠( بین حجمی از منبع این ذخیره حجم برای و
میشود استفاده  

 مصرفی آبگرم برگشت خط میتونین راحتی بھ کھ ھستش این ای صفحھ مبدلھای مسیر در منابع این نصب حسنھای از یکی
کنین متصل منبع بھ را  

 را مصرفی آبگرم برگشت خط نمیبرن بھره منبع این از صورتیکھ در میشود اجرا دیدم االن تا بنده کھ دیتایلھایی در چون
میکنن نصب مبدل بھ ورودی آبسرد خط بھ مبدل بھ آب ورود از قبل  

 گرفتھ قرار دوستان از یکسری عملکرد مالک و است شده برداشت منبع کدوم از دیتایل این کھ نیست مشخص دقیقا البتھ
 است
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 تامین وظیفھ مثال کویل اون و گذاشت کویل این عھده بر را مصرفی آبگرم تامین برای گرمایش وظیفھ از قسمتی میتونیم

باشد داشتھ را کل ظرفیت از درصد ٢٠ گرمایش
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 کرده حل را کویلی منابع حرارتی منبع بودن متمرکز مشکل نوعی بھ و است ساختھ را تجھیزی ایران در سازنده شرکتھای از یکی
بودن

 

ھستش سیستم عملکرد شکل این دقیقا  

باشد ای صفحھ مبدل و منبع ترکیبی سیستم و کویلی منابع برای مناسب جایگزینی میتونھ سیستم این  

 

 

 

:سواالت مطرح شده   

 اسنلس صفحات ای نقطھ خوردگی باعث کلرید یونھای و اخیر سالھای بویژه نسبی شوری( مصرفی آب در نمک وجود
. کرد استفاده تیتانیومی صفحات از باید ھم دلیل ھمین بھ و شده دیده بکرات نیز کندانسورھا در مسئلھ این. شود می استیل
 فشارھای اثر بر دارند را یکدیگر بھ استیل صفحات دھنده لحیم یا جوش نقش کھ مسی فویل نازک الیھ دلیل بھ آن بر عالوه
. اورند می بوجود را مشکالتی و شوند می باز سمت دو فشارھای ناھمگونی و شدن گرم و سرد از ناشی متتاوب تنشی
 میدھد رخ ھرحال بھ کھ رسوب الیھ برداشتن و مسیر کردن باز برای را اسیدھا از استفاده جوشی نوع کنندگان تولید

 و سرویس و ھستند گران حال ھر بھ کھ دانند می ومناسب مجاز کار این برای را واشری نوع تنھا و نمیکنند توصیھ
 بتوان اگر گفتم قبال کھ طور ھمان چیست؟ نظرتان دارد زیادی دردسرھای خودش آن واشرھای خرید و ودمونتاژ مونتاژ
 کمتر اولیھ شوک دلیل بھ کمتر گیری رسوب احتمال و کمتر حرارتی تنشھای با کویلی و ای صفحھ سیستم دو بھ را وظیفھ
داشت خواھیم ھم ذخیره منبع سیستم این در.  است بھتر داشت  

 

:پاسخ   
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است كرده افت مصرفي آب كیفیت اخیر سال چند در  

ھستش پررنگ خیلي ایران جنوبي نقاط در اساسا مشكل این بنده نظر بھ ولي . 

شود مشورت سازنده با اي صفحھ مبدل از استفاده صورت در باید حتما ھم ایران جنوبي نقاط در و . 

ھستش رایج بسیار خاص اي صفحھ مبدلھاي از استفاده ھم فارس خلیج حاشیھ كشورھاي در و . 

است نرسیده حاد شرایط بھ محلول نمكھاي وجود لحاظ از آب كیفیت ایران دیگر نقاط در ولي . 

نماید مشكل ایجاد مرسوم مبدلھاي براي بخواد مھن این كھ . 

نمود مشورت مبدل سازنده با باید مشكلي ھمچین بروز احتمال صورت در بازھم ولي . 

    

:سوال   

 سرد حالت از را سیستم کھ بگیریم فرض اگر مفصل، کشی لولھ و بزرگ کویلی منابع شامل مصرفی آبگرم سیستم یک در
 شب آخر( کند نمی مصرف آب ای کننده مصرف میکنیم فرض و رسد میC٦٠ مثال بھ٥-C١٠از   تا کنیم می روشن
   کنیم؟ کم را فشار این باید چگونھ. بود خواھد خطرناک و زیاد بسیار آب حجم این انبساط از ناشی ھیدرولیکی فشار). است

  :پاسخ 

نمود بیني پیش منبع روي را مناسب تمھیدات باید دلیل ھمین بھ بنا و دارد وجود احتمال این  . 

ام كرده استفاده فشارشكن شیر از ذخیره منبع روي بر ام كرده كار كھ ھایي پروژه تمامي روي االن تا بنده . 

  .كند دفع را مازاد فشار رود باالتر معیني فشار از فشار دلیلي ھر بھ اگر تا

  

  شود؟ می برطرف چگونھ مشکل این است بودن ھمفشار دقیقا مستلزم سرد اب ورودی بھ آبگرم برگشت خط اتصال

ھستش اشتباه دیتایل این كاربرد . 

مھندسین از برخي براي مرجعي شده االن كھ آمده بیرون كجا از دقیقا دیتایل این كھ ھستش سوال برام ھم ھنوز و ..!!! 

كرد خواھد حل نوعي بھ را مشكل این آبگرم ذخیره منبع از استفاده صورت ھر در . 

  باشد مھم ھمین ھم اي صفحھ مبدل سیستم در منبع كاربرد حسنات از یكي شاید و

  

  : فرید علمی 

 مربوط بقیھ اول مورد جز گذاشتین زخیره منبع با اي صفحھ مبدل تركیب براي كھ عكسھایي از كنم عرض خدمتتون باید
 كامال ام گرفتھ نظر در من كھ سیستمي كنم عرض باید. ام كرده اجرا و طراحي حقیر این كھ است ھایي پروژه از یكي بھ
 مھندس اقاي جناب ایراد مورد دو كھ نحوي بھ متفاوتھ گذاشتین محمدي مھندس اقاي جناب از كھ شماتیكي طرحي با

 ٥ حدود طرح این. نمیباشد منبع در...  و الكتریكي كویل گذاشتن بھ نیاز دیگھ طرفي از و شده لحاظ اونھا در كامال صدري
 موتورخانھ طراحي بھ منجر و رسید من ذھن بھ آمریكا كاست اند بل شركت بھ مربوط كاتالوك یك از الھام با قبل سال
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 شده وارد اي صفحھ مبدل بھ سیركولھ پمپ توسط خط یك و میشھ متصل منبع پایین بھ سرد آب طرح این در. گردید مذكور

. میكند حركت ساختمان سمت بھ منبع باالي از مصرفي آبگرم خط اونجا از و میشھ وارد ذخیره منبع باالي قسمت بھ و
   میشھ متصل منبع باالیي سوم یك حدود در اي نقطھ در منبع بھ نیز برگشتي آبگرم


