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 فصل ھفتم

  دیگ،آب گرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار

  دیگ، آب گرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار  -14-7
  نصب دیگ آب گرم - 2- 3- 14-7
  .دیگ آب گرم یا بخار باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب گردد) الف

راه اندازي، تنظیم و نکات مربوط به راهبري و  دستورالعمل راه اندازي و راهبري دیگ، که در آن روش روشن و خاموش کردن، -1
  .نگهداري دستگاه درج شده است، باید از طرف سازنده همراه با دستگاه، ارائه شود و به طور دائم در محل نصب آن نصب شود

پی . سوار شوددستگاه باید روي پی مسطح و مقاوم براي تحمل وزن دستگاه در حال کار و توزیع این وزن بر سطح پی دستگاه، ) ب
  .دستگاه باید از جنس غیرسوختنی باشد

  .دستگاه باید به طور اطمینان بخش و پایدار به اجزاي سازه ساختمان مهار شود -1
اگر دستگاه لرزش داشته باشد، باید زیر پایه هاي آن لرزه گیر مناسب و مورد تایید نصب شود، مگر آنکه سازنده این لرزه گیر را 

  .یه آن نصب کرده باشندبین دستگاه و پا
اتاقی که دستگاه در آن نصب می شود باید داراي کف شوي یا هر دهانه تخلیه مورد تایید دیگر، مناسب براي تخلیه آب ) پ

 . دستگاه باشد
  

  فاصله اطراف دستگاه -3- 3- 14-7
  .دستگاه فاصله کافی پیش بینی شودبراي بازرسی، سرویس، تعمیر، تعویض و مشاهده لوازم اندازه گیري، باید در اطراف ) الف
 .میلیمتر کمتر باشد 500نباید از در اطراف دستگاه، پهناي راه عبور بدون مانع  -1
 
  فاصله ایمنی باالي دستگاه -4- 3- 14-7
یا براي دیگ آب گرم یا دیگ بخار کم فشار، از نوع یک پارچه و بدون دریچه آدم رو روي پوسته باالي آن، با ظرفیتی برابر ) الف

 93کیلوگرم در ساعت بخار تولیدي، یا  2268انرژي ورودي، یا ) بی تی یو در ساعت 000/000/5(کیلووات  1465کمتر از مقادیر 
  .میلیمتر باشد 600مترمربع سطح حرارتی، فاصله سطح باالي دیگ از سقف باید دست کم 

، فاصله باالي دیگ از سقف »الف«ی از مقادیر مندرج در در مورد دیگ بخار کم فشار و دیگ آب گرم، با ظرفیتی بیشتر از یک) ب
  .میلیمتر باشد 900نباید کمتر از 

 900براي دیگ آب گرم یا دیگ بخار کم فشار با دریچه آدم رو روي پوسته باالي آن، فاصله باالي دیگ از سقف نباید کمتر از ) پ
  .میلیمتر باشد

، فاصله باالي دیگ از سقف نباید کمتر از »الف«یا کمتر از یکی از مقادیر مندرج در  در مورد دیگ بخار پر فشار با ظرفیتی برابر) ت
  .میلیمتر باشد 900

 .میلیمتر باشد 2150، فاصله باالي دیگ از سقف باید کمتر از »الف«براي دیگ بخار پرفشار با ظرفیتی بیشتر از مقادیر مندرج در ) ث
  

  کف محل نصب دیگ -5- 3- 14-7
  .نصب دیگ آب گرم یا بخار باید از جنس غیرسوختنی باشدکف محل ) الف
  شیر تخلیه سریع) پ
  .هر دیگ بخار باید مجهز به شیر تخلیه سریع باشد -1
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  .این شیر تخلیه باید در محلی که روي دیگ پیش بینی شده است، نصب شود -2
 .هانه تخلیه سریع دیگ باشداندازه این شیر باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده و دست کم برابر قطر د -2
  
  لوازم اندازه گیري روي دیگ ها - 4- 14-7
  دیگ آب گرم  - 1- 4- 14-7
  .دیگ آب گرم باید فشارسنج و دماسنج یا وسیله مشترك اندازه گیري فشار و دما داشته باشد) الف
 .فشارسنج و دماسنج باید فشار و دمایدیگ را در کارکرد عادي آن، نشان دهند) ب
  

  دیگ بخار - 2- 4- 14-7
  .هر دیگ بخار باید داراي فشارسنج و آب نما باشد) الف
  .فشارسنج باید فشار دیگ را در کارکرد عادي در مقیاس میانی آن، نشان دهد) ب
 .شیشه آب نما باید طوري نصب شده باشد که تراز خط وسط آن برابر سطح آب دیگ در کارکرد عادي آن باشد) پ
  

  آب دیگکنترل سطح پایین  -5- 14-7
  .دیگ آب گرم و دیگ بخار باید با کنترل سطح پایین آب حفاظت شود -5-1- 14-7
در صورت پایین تر رفتن سطح آب از تراز ایمنی سطح پایین دیگ، کنترل سطح پایین آب باید به طور خودکار عمل احتراق ) الف

  .را قطع کند
 .تراز ایمنی پایین آب را سازنده دیگ تعیین می کند

  
  مخزن انبساط باز -8-2- 14-7
میلیمتر باالتر از  1200مخزن انبساط باز باید در ترازي نصب شود که سطح آب مخزن، در کارکرد عادي سیستم، دست کم ) الف

  .باالترین اجزاي سیستم گرمایی قرار گیرد
  .آب، باشدگنجایش این مخزن باید دست کم برابر مقدار تغییر حجم آب سیستم در اثر تغییر دماي ) ب
  :این مخزن باید عالوه بر لوله اتصال به سیستم، داراي اتصاالت زیر باشد) پ
، »مبحث شانزدهم ـ تأسیسات بهداشتی«، که مطابق الزامات مندرج در )اینچ 1(میلیمتر  25لوله سرریز با قطر اسمی دست کم  -1

  .تا نقطه تخلیه آب ادامه یابد
  .را بدون هیچ نوع شیر یا مانع دیگر، به هواي آزاد خارج مربوط کند لوله هواکش، تا هواي داخل مخزن -2
  .نصب شیر یا هر مانع دیگر روي لوله ارتباط سیستم گرمایی و مخزن انبساط باز، مجاز نیست) ت
  
  
  
 
 
  
  

  درجه سلسیوس 4افزایش حجم آب در دماهاي باالتر از  -1-7-14جدول 
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  (%)افزایش حجم آب   )درجه سلسیوس(دماي آب   (%)افزایش حجم آب   )درجه سلسیوس(دماي آب 
38  6/0  135  8/6  
52  2 /1  150  3/8  
66  8/1  162  8/9  
80  8/2  175  5/11  
93  5/3  190  13  
107  5/4  200  15  
120  6/5      

  
  درجه سلسیوس محاسبه  93لیتر و دماي کار  160حجم مخزن انبساط باز را در یک سیستم گرمایی با حجم کلی  :1مثال 
  .کنید
، حجم 2درصد است، با در نظر گرفتن ضریب اطمینان  5/3درجه سلسیوس از جدو  93میزان افزایش حجم آب در دماي : پاسخ

  : تانک برابر است با
  160 × 2×  0035/0=  2/11)  لیتر(

  مخزن انبساط بسته) پ
مخزن انبساط بسته با یک بالشتک هوا یا گاز، ناشی از جمع شدن هواي اولیه سیستم و افزایش آن در زمان کارکرد، به صورت  -1

اشکال این مخزن . دستی یا اتوماتیک و با هواي فشرده یا گاز نیتروژن، تغییرات فشار حاصل از انقباض و انبساط را جذب می کند
براي . ر نوع تماس مستقیم آب با هوا یا گاز نیتروژن و انحالل تدریجی گاز در آب و نیاز مجدد تزریق گاز یا هوا به مخزن استد

  .مجهز می کنند) دیاگرام(رفع این مشکل، مخزن را به یک غشاي الستیکی قابل انعطاف 
  گنجایش مخزن انبساط بسته -2

به دست می آید، ) 1- 7- 14(ایی با آب گرم، باید دست کم برابر مقداري که از رابطه حجم مخزن انبساط بسته، براي سیستم گرم
  : باشد

)14-7-1(              
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  در این رابطه،
Vt  = مترمکعب(حداقل گنجایش مخزن(  
Vs  = مترمکعب(حجم آب سیستم، بدون حجم مخزن انبساط(  
T  = درجه سلسیوس(دماي متوسط سیستم گرمایی در حال کار(  
Pa  = کیلوپاسکال مطلق(فشار اتمسفر در محل نصب مخزن(  
Pf  = کیلوپاسکال مطلق(فشار سیستم در محل نصب مخزن، پس از پر کردن آب و پیش از راه اندازي(  
Po  = سکال مطلقکیلوپا(حداکثر فشار کار سیستم در محل نصب مخزن در کارکرد عادي ( 
  

  مخزن انبساط بسته - 8-3- 14-7
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  .مخزن انبساط بسته باید مناسب براي فشار و دماي کار سیستم گرمایی مورد نظر باشد) الف
  . مخزن انبساط بسته باید از یک مؤسسه آزمایش کننده معتبر، گواهی آزمایش فشار کار داشته باشد) ب
  
  .ر فشار کار سیستم باشدبرابر حداکث 5/1فشار آزماي باید دست کم  -1
  این مخزن باید داراي متعلقات الزم مانند اتصال تخلیه آب و شیشه آب نما باشد) پ
  .آب مخزن را باید بتوان بدون تخلیه آب سیستم گرمایی تخلیه کرد -1
 . این مخزن باید به لوازمی مجهز باشد تا بتوان به کمک آنها، هوا یا گاز ازت را به آن تزریق و فشار مورد نیاز سیستم را تأمین کرد) ت
  

  .حجم تانک انبساط بسته را در یک سیستم گرمایی با شرایط زیر تعیین کنید -2مثال 
  لیتر 160: حجم آب سیستم 

  درجه سلسیوس 93  :دماي کار
  کیلوپاسکال 100  :فشار اتمسفر
  کیلوپاسکال 82  :فشار سیستم

  کیلوپاسکال 170: حداکثر فشار کار
  با استفاده از داده هاي مسئله، : پاسخ
182  =82  +100  =Pf  
270  =170  +100  =Po  
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  .لیتر می شود 32بنابراین، حجم تانک انبساط بسته برابر 
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  )1378تیر (کدام است؟) فشار طراحی(ـ در تأسیسات گرمایی با آب گرم کننده حداکثر فشار کار سیستم  39
  فشار تنظیم شیر اطمینان) ب      فشار پمپ) الف

  ارتفاع ساختمان) د  کشی حداکثر فشارکار مجاز مصالح لوله) ج
  ) ب( )2ـ  6ـ  7ـ  14(ـ بند ) مکانیکیتأسیسات (مبحث چهاردهم  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب

  .شیر اطمینان دیگ ابگرم ،دیگ بخار و مخزن ذخیره ابگرم مصرفی باید با فشاري برابر با حداکثر فشار کار دستگاه ، تنظیم شود
 

  )1379اردیبهشت (ـ ظرفیت تخلیه شیر اطمینان دیگ آب گرم یا بخار دست کم چقدر باشد؟ 34
  اینچ 3دست کم ) ب    اینچ 2دست کم ) الف

  دقیقه 15براي مدت ) د  دست کم برابر ظرفیت دیگ) ج
  )) الف( 2ـ  6ـ  7ـ  14(مبحث چهاردهم ـ بند  .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  34

  :آمده است 14در مبحث 
ظرفیت  فی باید دست کم برابر باظرفیت تخلیه سیال شیر اطنینان دیگ ابگرم، دیگ بخار و مخزن ذخیره ابگرم مصر)الف

 .دستگاهی باشد که شیر اطمینان روي آن نصب می شود
  

  )1382اسفند(هایی الزامی است؟ هاي آب گرم تأسیسات گرمایی نصب چه کنترل ـ در دیگ 37
  کنترل سطح پایین آب) ب    کنترل دماي آب) الف

  هاي الف و ب گزینه) د    کنترل دماي دود) ج
  ) »الف« 2ـ  7ـ  7ـ  14(مبحث چهاردهم ـ بند  .باشد پاسخ صحیح می) د(ـ گزینه  جواب

  هاي آب گرم هاي ایمنی در دیگ کنترل
، باید با دو عدد کنترل دماي حد باال و یک عدد کنترل سطح پایین آب، مرتبط با شیر ورودي سوخت  هاي آب گرم دیگ) الف

  »..براي  بسته شدن خودکار آن، داشته باشدبه مشعل اصلی و 
از باال ـ از جلو (چقدر است؟  (COMBUSTIBLE)کن خانگی از مواد سوختنی  ـ حداقل فاصله دیگ و آب گرم 68

  )1382اسفند() ـ از اطراف دیگر
  متر سانتی 35ـ  45ـ  35) ب  متر سانتی 25ـ  45ـ  25) الف

  متر سانتی 15ـ  45ـ  15) د  متر سانتی 15ـ  35ـ  25) ج
 )تست کتاب قدیمی(. باشد میپاسخ صحیح ) د(ـ گزینه  68
 

  : هاي آب گرم ـ کنترل دما و سطح پایین آب در دیگ 37
  . کنترل دما الزم است) ب    . الزامی است) الف

  . به دماي کارکرد دیگ بستگی دارد) ج
 . واحد الزامی است 6تر از  هاي مسکونی بیش فقط در ساختمان) د

  ) »الف« 2ـ  7ـ  7ـ  14(ـ بند  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  37
  هاي آب گرم هاي ایمنی در دیگ کنترل
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، باید با دو عدد کنترل دماي حد باال و یک عدد کنترل سطح پایین آب، مرتبط با شیر ورودي سوخت  هاي آب گرم دیگ) الف
  »..به مشعل اصلی و براي  بسته شدن خودکار آن، داشته باشد

  
  
 2اي با قطر  متر نصب حداکثر چند دستگاه دیگ آب گرم استوانه 3متر مربع و ارتفاع  120ـ در یک فضا با مساحت  9

  )1387(متر مجاز است؟ 3متر و طول 
  چهار دستگاه) د  پنج دستگاه) ج  دو دستگاه) ب  سه دستگاه) الف

  )تست کتاب قدیمی( .پاسخ صحیح است) ب(گزینه ـ  جواب
 16حجم دستگاه را محاسبه کرده، و فضا  کل موتور خانه را تقسیم بر .دارد به فضا نیازبرابر حجم خود،براي نصب  16هر دستگاه 

  .برابر حجم دستگاه می کنیم

/BV D L 
      2 4 3 9 42

4 4  
 . .Boiler RoomVolume B R V m   3120 3 360  

/
/

. .

B

B R VN N
V

    
 

360 2 4 2
16 16 9 42 

  
  )1387(ـ کدام عبارت در ارتباط با دیگهاي آبگرم بخار صحیح است؟ 13
  فقط دیگ بخار باید داراي کنترل سطح آب باشد) الف
  نصب شیر اطمینان براي دیگ بخار الزامی و براي دیگ آبگرم با تانک انبساط باز اختیاري است) ب
  دیگ بخار و دیگ آبگرم باید داراي کنترل سطح پایین آب باشد) ج
  دیگ بخار و دیگ آبگرم باید داراي کنترل سطح پایین و باالي آب باشد) د

   .پاسخ صحیح است) ج(گزینه ـ  جواب
  :آمده است 14در مبحث 

  کنترل سطح پایین آب 5ـ 7ـ 14«
  .دیگ آبگرم یا بخار باید با کنترل سطح پایین آب حفاظت شود 1 -5ـ 7ـ 14
خودکار تر رود، کنترل سطح پایین آب باید بطور  در صورتی که سطح آب از تراز ایمنی سطح پایین آب از دیگ پایین) الف

  .عمل احتراق را قطع کند
  ».شود تراز ایمنی سطح پایین آب توسط سازنده دیگ تعیین می )1
  

هاي گرمایی، باید چنان نصب شوند تا تعمیر و تعویض آنها، همواره بدون تخلیه آب  هاي ایمنی دیگ کننده ـ کنترل 54
  . واحد کمتر باشد... که تعداد واحدهاي مسکونی ساختمان از  پذیر باشد مگر آن سیستم امکان

  12) د  8) ج  10) ب  6) الف
  )تست کتاب قدیمی(14مبحث  .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب

  آمده است 7- 8- 7-14بند  14در میحث 
ها باید در محلی و به ترتیبی نصب شود که عملیات آزمایش،  کنترل دماي حد باال و کنترل سطح پایینی آب در این دیگ) ب

  . پذیر باشد ها، بدون تخلیه آب سیستم، امکان سرویس و تعویض این کنترل



٧ 
 

  . واحد الزم نیست رعایت شود 6هاي مسکونی کوچکتر از  این شرط در مورد ساختمان) 1(
  

 220یو در ساعت و به ارتفاع  تی میلیون بی 6ـ حداقل ارتفاع یک موتورخانه که قرار است دیگ آب گرم، با ظرفیت 8
 .)متر در نظر گرفته شود سانتی 20ارتفاع فونداسیون زیر دیگ (متر است؟  متر در آن نصب شود چند سانتی سانتی

  )1390آذر (
  310) د            350 ) ج    330   ) ب    280) الف

  ببند ) 4ـ 3ـ 7ـ 14(ـ قسمت 14مبحث  .پاسخ صحیح است» ب»  جواب گزینه
کیلو  2268انرزي ورودي ،یا )بی تی یو 5000000(کیلو وات 1465در مورد دیگ بخار کم فشار و دیگ ابگرم با ظرفیتی بیش از 

  .باشدمیلی متر  900گرم در ساعت بخار تولیدي،فاصله باالي دیگاز سقف نباید کمتر از 
330=90+220+20  

  

، قطر لوله رفت و برگشت به مخزن انبساط باز چقدر است؟ Kcal/hr 40000ـ در تأسیسات گرمایی با قدرت  34
  )1377) (متر برحسب میلی(

  25)د        15)ج        30)ب        20) الف
  . پاسخ صحیح است) د(جواب ـ گزینه 

  : توان از رابطه زیر محاسبه کرد قطر لوله تغذیه مخزن انبساط باز را می 

/  15 1 5
1000

B
S

QD  
  :شود از منبع انبساط باز بر دیگ از رابطه زیر محاسبه می) رفت از دیگ به(قطر لوله برگشت 

B
R

QD  15
1000

  
  : در رابطه فوق

Q = ظرفیت حرارتی دیگ بر حسبkcal/hr  
D = قطر لوله مخزن انبساط بهmm  

  :قطر لوله رفت منبع انبساط باز
/

/ / /       
40000

15 1 5 15 1 5 24 48 25
1000 1000

B
S

QD mm mm  

/  :قطر لوله برگشت منبع انبساط باز
/    

40 000
15 15 21 3

1000 1000
B

R
QD mm 

 

  ـ در یک سیستم باز حجم مخزن انبساط چند درصد حجم آب سیستم است؟ 56
  درصد 7) د  درصد 10) ج  درصد 5) ب  درصد 3) الف

  پاسخ صحیح است) الف(جواب ـ گزینه 
% 3است یا حدوداً % 8/2باشد که در این دما افزایش حجم آب  می F1800هاي حرارت مرکزي حداکثر دماي کاري  در سیستم

 . باشد می
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ـ در شکل زیر، دیاگرام یک سیستم آب گرماي با دماي پایین شامل دیگ آب گرم، پمپ گردش آب گرم کننده 
  )1379آذر: (زن انبساط باز نشان داده شده استرادیاتور و مخ

Z =نقطه اتصال لوله مخزن انبساط به سیستم  
O. EX. T  =مخزن انبساط باز 

C. W  = پرکن(اتصال آب سرد (  
S. G  =آب نماي مخزن  

B = 180گراد ـ  درجه سانتی 82تا (دیگ آب گرم با دماي پایین 
  ) درجه فارنهایت

P =پمپ گردش آب گرم  C. L  =لوله گردش آب گرم  
E. X. L  =لوله اتصال به مخزن انبساط  

H = اختالف ارتفاع تراز سطح آب در مخزن انبساط و باالترین
  رادیاتور

H = اختالف ارتفاع تراز نصب پمپ و سطح آب در مخزن انبساط  
R =رادیاتور  D = سرریز مخزن  V =هواکش  
  

  )1379آذر(گویند، معنی آن چیست؟ THE POINT OF NO PRESSURE CHANGEرا  Zـ نقطه  62
  کند تغییر نمی Zیعنی اگر دیگ روشن یا خاموش باشد فشار نقطه ) الف
  کند تغییر نمی Zیعنی با دماي آب فشار نقطه ) ب
  کند تغییر نمی Zیعنی اگر پمپ روشن یا خاموش باشد فشار نقطه ) ج
  الف و ب هر دو) د

   .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه  جواب
  کند با روشن وخاموش بودن پمپ تغییر نمی) Zنقطه(فشار در محل اتصال منبع انبساط به لوله اصلی 

  
  )1379آذر(نصب شود ارتفاع چقدر باشد تا رادیاتورهاي باالترین طبقه را بتوان هواگیري کرد؟ Nـ اگر پمپ در نقطه  63
  تر باشد بیش در باالترین رادیاتورها HEADباید از فشار پمپ  hارتفاع ) الف
  متر نباشد 3تر از  باید کم hارتفاع ) ب
  متر نباشد 5تر از  باید کم hارتفاع ) ج
  . باشد hباید دست کم نصف ارتفاع  hارتفاع ) د

   .پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه  جواب
  

از مخزن انبساط به کدام نقطۀ سیستم متصل شود  (CIRCULATING LINE)ي گردش آب گرم  ـ لوله 64
  )1379آذر) (نصب شده Mپمپ در نقطه (مناسب است؟ 

  ) نقطه نصب پمپ( Mبعد از نقطه ) ب    Mو پمپ  Zبین ) الف
  کند فرق نمی) د  ي برگشت نزدیک دیگ به لوله) ج

  ) مراجعه شود 1379اردیبهشت  78به جواب سؤال ( .پاسخ صحیح است) ج(ـ گزینه جواب 
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شود که یک لوله آن بالفاصله پس از دیگ  براي جلوگیري از یخ زدن آب منبع انبساط باز، از مدار گردش آب گرم استفاده می
Z چنانچه لوله . ولوله دیگر آن بالفاصله قبل از دیگ به مدار سیستم متصل شوندC. L  پس از نقطه (پس از پمپM ( به لوله

  . شود و آب مسیر لوله رفت به رادیاتورها جریان نخواهد یافت اصلی رفت متصل شود، مدار اتصال کوتاه ایجاد می
 
 

  

در شکل زیر دیاگرام یک سیستم آب گرم با دماي پائین، شامل دیگ آب گرم پمپ گردش آب گرم کننده رادیاتور و 
  ) فشار سیستم قبل از پر کردن اتمسفر یک است(مخزن انبساط بسته نشان داده شده است 

A. S  =جداکننده هوا )AIR SEPERATOR (  
C. EX. T  =مخزن انبساط بسته  

C. W = اتصال آب سرد پرکن  
P. R. V =شیر فشار شکن  

B = گراد  درجه سانتی 82تا حد (دیگ آب گرم با دماي پائین
  ) درجه فارنهایت 180
R. V=شیر اطمینان  

R = رادیاتور  
S. G  =آب نماي مخزن  P =پمپ گردش آب گرم  

Vt = گالن آمریکایی(گنجایش مخزن انبساط (  Vs = حجم آب
  ) گالن آمریکایی(سیستم 

.

( / / ) S
t

a

F

T VV
PP a

P P






0 00041 0 0466  

  
  )1379آذر(ترین محل نصب پمپ کدام نقطه است؟ ـ مناسب 65
   Mنقطه ) ب          Nنقطه ) الف

  کند فرق نمی) د   (AIR SEPERATOR)بین دیگ و جدا کننده هوا ) ج
  پاسخ صحیح است) ب(جواب ـ گزینه 

  

  )1379آذر(کدام است؟ POتعریف  Vtـ در رابطه ریاضی حجم مخزن انبساط بسته  66
  شود حداکثر فشار کار سیستم وقتی گرم می) الف
  فشار تنظیم شیر اطمینان و تبدیل به فشار مطلق) ب
  شود و تبدیل آن به فشار مطلق حداکثر فشار کار سیستم وقتی گرم می) ج
  ب و ج هر دو) د

   .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه جواب 
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  کند؟ تر شود حجم مخزن انبساط چه تغییري می کوچک hـ اگر اندازه  67
  شود تر می بزرگ) ب  شود تر می کوچک) الف

  کند تغییر نمی) ج
 به هم ارتباط ندارد) د

  پاسخ صحیح است) الف(ـ گزینه جواب 
  

کشی آب آشامیدنی  ـ در یک منبع انبساط باز، مطابق شکل، که آب تغذیه آن از شبکه لوله 45
هاي زیر  مشخص شده است، کدامیک از گزینه Dو  Cو  Bو  Aشود، ترازهاي  ساختمان تأمین می

  )1382اسفند(درست است؟
  لوله تغذیه Dلوله برگشت انبساط ـ  Cلوله رفت انبساط ـ  Bلوله سرریز ـ  A) الف
  لوله برگشت انبساط Dلوله رفت انبساط ـ  Cسرریز ـ  Bلوله تغذیه ـ  A) ب
  لوله برگشت انبساط Dلوله رفت انبساط ـ  Cلوله تغذیه ـ  Bلوله سرریز ـ  A) ج
  لوله برگشت انبساط Dلوله تغذیه ـ  Cلوله رفت انبساط ـ  Bلوله سرریز ـ  A) د

  ) 2ـ  9ـ  7ـ  14(مبحث چهاردهم ـ بند  .باشد میپاسخ صحیح ) ب(ـ گزینه  45
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  ھفتمفصل پیشنھادی  سواالت 
یـو در سـاعت    تـی  بـی  6,000,000حداقل فاصله باالیی دیگ آب گرم یا دیگ بخار کم فشار از سقف در صورتیکه ظرفیتی برابـر  ) 1

  داشته باشد چقدر است؟
 متر میلی 900) د  الف و ب) ج  متر سانتی 100) ب  متر میلی 600)الف

 
  تو در ساعت چقدر است؟ تی بی 6,000,000حداقل فاصله باالیی دیگ بخار پرفشار با ظرفیتی معادل ) 2

 هیچکدام) د  متر میلی 2150) ج  میلی متر 600) ب  متر میلی 900)الف
 
  ب مثبت است سایز آن چقدر است؟آیا در دیگ بخار اندازه شیر تخلیه سریع الزامی دارد؟ اگر جوا)3

  درجه 2 –باید دیگ مجهز به شیر تخلیه سریع باشد ) الف
  درجه 4 –باید دیگ مجهز به شیر تخلیه سریع باشد ) ب
  لزومی ندارد)ج
 .باید دیگ مجهز به شیر تخلیه سریع باشد  حداقل برابر قطر دهانه تخلیه سریع دیگ باشد) د
  
  دیگ آب گرم و دیگ بخار بایستی نصب گردد؟ چه لوازمی به ترتیب بر روي) 4

  فشارسنج و دماسنج –فشارسنج و دماسنج ) ب    نما  فشارسنج و آب –فشارسنج و دماسنج ) الف
 فشارسنج –فشارسنج و آب نما ) د        فشارسنج –دماسنج ) ج
  
  کنترل سطح پایین آب دیگ براي کدامیک از وسایل ذیل الزامی است؟) 5

  دیگ بخار) ب      دیگ آب گرم) الف
  هیچکدام) د      دیگ آب گرم و دیگ بخار) ج
  
  در صورت نصب چند شیراطمینان بر روي مخزن ذخیره آب گرم مصرفی، ظرفیت هر شیر چقدر  است؟) 6

   .ظرفیت تخلیه مجموع این شیرها باید با ظرفیت دستگاه برابر باشد) الف
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  .هر یک از شیرها باید برابر ظرفیت دستگاه باشد) ب
  .پذیر نیست استفاده از چند شیر اطمینان به جاي یک شیر امکان )ج
 .ظرفیت تخلیه مجموع این شیرها باید دو برابر ظرفیت دستگاه باشد)د
  
  نصب شیر در کدام محل مجاز است؟) 7

  روي لوله تخلیه بعد از شیر اطمینان) ب     بین دیگ آب گرم و شیر اطمینان) الف
 هیچکدام ) د    آب گرم مصرفیبین شیر اطمینان و مخزن ) ج
  
...................... بوده و قطر لوله تخلیه بایـد  ...................... لوله اتصال بین دهانه تخلیه شیر اطمینان و نقطه دریافت تخلیه سیال باید ) 8

  .قطر دهانه تخلیه شیر اطمینان باشد
  حداقل برابر – غیرقابل انعطاف) ب     دو برابر –غیرقابل انعطاف ) الف

 حداقل دو برابر –قابل انعطاف ) د   حداقل نصف قطر دهانه  –قابل انعطاف ) ج
  
  ارتباط شیر ورودي سوخت و سیستم کنترل در دیگ داراي مشعل به چه منظور است؟) 9

  .تا در صورتی کم یا قطع شدن از حد جریان هوا، این شیر به طور خودکار بسته شود) الف
  .کم شدن سوخت، این شیر به طور خودکار بسته شودتا در صورت ) ب
  .الزامی جهت ارتباط شیر کنترل با شیر ورودي نیست) ج
 هیچکدام) د
  

  باشیم؟ هائی می در دیگ آب گرم و دیگ آب بخار به ترتیب داراي چه کنترل) 10
  دو کنترل دما حد باال –دو کنترل فشار حد باال ) الف
  دو کنترل فشار حد باال و دو کنترل سطح پایین آب –کنترل سطح پایین آب  دو کنترل دما حد باال  و یک)ب
  دو کنترل فشار حد باال –دو کنترل دماي حد باال و دو کنترل سطح پایین آب ) ج
 هیچکدام)د
  

  مالك انتخاب ظرفیت مخزن انبساط دیگ آب گرم چه پارامترهایی است؟)11
  و فشار کار سیستمدما سیستم ) ب      حجم آب و دماي سیستم)الف

  الف و ب ) د    ظرفیت مخزن انبساط معموالً ثابت است) ج
  

  در مخازن انبساط باز کدام عبارت صحیح است؟)12
  نصب شیر یا هر مانع دیگر روي لوله ارتباط سیستم گرمایی و مخزن با انبساط باز مجاز نیست) الف
  .لوله سرریز با قطر اسمی حداقل یک اینچ الزم است)ب
  .متر باالتر از باالترین اجزا سیستم گرمایی باشد سانتی 120ح آب مخزن در کار کرد عادي سیستم بایستی حداقل سط) ج
 هر سه مورد ) د
  

  فشار آزمایش در مخزن انبساط بسته چقدر است؟) 13
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  دو برابر حداکثر فشار کار سیستم) ب     برابر حداکثر فشار کار سیستم  5/1) الف
  برابر حداکثر فشار کار سیستم) د     آزمایش فشار کار نیستنیازي به گواهی ) ج
  

  .باشد. . . . . . باید جهت تخلیه اب دستگاه مجهز به اتاقی که دستگاه دیگ ابگرم کن در ان قرار می گیرد)14
  همه موارد)د  سیفون )ج    کفشوي یا هر دهانه تخلیه مورد تایید)ب  کف شوي )الف

  
 .سانتی متر کمتر باشد. . . . . بخار پهناي راه عبور بدون مانع نباید از  در اطراف دیگ ابگرم کن و )15
 55)د    50)ج     35)ب     40)الف

 
در دیگ هاي مجهز به شمعک دایمی در صورت خاموش شدن شعله شمعک در چه بهزه زمانی شیر ورودي سوخت بـه مشـعل   )16

  به طور صد در صد بسته شود؟
  ثانیه 30)د    ثانیه 25)ج    ثانیه 20)ب    ثانیه10)الف

  
  بیشترین دماي اب گرم مصرفی چند درجه سانتی گراد است؟)17
  43)د    49)ج    65)ب    60)الف

  
  .تنظیم شوند.  . . .. شیر اطمینان دیگ اب گرم و دیگ بخار باید با )18
  هیچکدام)د  حداقل فشار دستگاه )ج    3bar)ب    حداکثر فشار کار دستگاه)الف

 
 

  فوت باالتر از سطح دریا نصب شده است ، چه تغییري می کند؟3000که ظرفیت حراتی دیگی )19
  کاهش می یابد% 4فوت  1000به ازاي هر )ب          ثابت است)الف

  به شرکت سازنده بستگی دارد)د    کاهش می یابد% 4فوت  1000به ازاي هر  )ج
  

  مزایاي دیگ چدنی به فوالدي کدام است؟)20
 همه موارد)د    حمل و نقل و نصب اسان )ج  زایش ظرفیت حرارتی قابلیت اف)ب  طول عمر باالتر )الف

  
  
  

 ھفتمفصل پیشنھادی  جواب سواالت 
شماره 
  سوال

  شماره  جواب
  سوال
  

  شماره  جواب
  سوال
 

  شماره جواب
  سوال
 

 جواب

  31   21  د  11  د  1

  32  22  د  12  ج  2

  33  23  الف  13  د  3

  34  24  ب  14  الف  4
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  35  25  ج  15  ج  5

  36  26  ب  16  الف  6

  37  27  الف  17  د  7

  38  28  الف  18  ب  8

  39  29  ج  19  الف  9

  40  30  د  20  ب  10


