
 سازي مصرف انرژي در رادیاتور بھینھ
  رادیاتور

رادیاتورھا را . دھد رادیاتور وسیلھ گرمایشي است كھ حرارت را بھ دو طریق جابجایي و تابشي از خود بیرون مي
. ساخت) اي اي، تخت و لولھ پره(و با طراحیھاي متفاوت توان از مواد مختلف نظیر آلومینیوم، فوالد و یا چدن  مي
توان گفت از نظر كارایي انرژي براي گرم كردن یك فضاي مشخص رادیاتوري كھ داراي ظرفیت حرارتي  مي

ھمچنین جھت افزایش . بیشتر، وزن و حجم آبگیري بھینھ و در نتیجھ سرعت پاسخ باالتر باشد، مناسب است
ده از شیرھاي ترموستاتیك رادیاتور بمنظور كنترل دماي اتاق ضروري است و در نتیجھ كارایي رادیاتور استفا

شود تا دفعات باز و بستھ شدن شیر  در رادیاتورھا سبب مي) وزن كم و حجم آبگیري پایین(ماند حرارتي كمتر 
ترین پارامتر كھ بیشترین البتھ مھم  .شود تا عمر مفید آن كاھش یابد ترموستاتیك افزایش یابد كھ این امر سبب مي

سازي مصرف انرژي دارد، انتخاب رادیاتور مطابق گرماي مورد نیاز فضاي طراحي شده  تاثیر را در بھینھ
باشد و پارامترھاي دیگري  باشد و توجھ بھ این نكتھ حائز اھمیت است كھ انرژي در رادیاتورھا یك پارامتر مي مي

فیت رنگ، مقاومت مكانیكي آن، طول عمر و مقاومت در برابر خوردگي نظیر شكل ظاھري و زیبایي رادیاتور، كی
موثر است و در طراحي، ساخت و ... و ھمچنین داشتن سطح صاف و بدون لبھ تیز، پرداخت سطح نھایي و 

    .انتخاب رادیاتور باید تمامي موارد فوق لحاظ گردد

   
  آزمایشگاه تعیین مشخصات رادیاتور 

اقک دوجداره با جداره میانی اتاق آزمون از یک ات
در آن جریان دارد، ) آب(خنک شونده كھ سیال سرد 

كنترل دمای اتاق با استفاده از . تشكیل شده است
سیستم تبرید و با تنظیم دمای جداره میانی، انجام 

آب گرم ورودي بھ رادیاتور توسط یك . شود مي
م دمای اتاقک تنظی. شود آبگرمكن مركزي تامین مي

و دمای آب ورودی و خروجی از رادیاتور با استفاده 
در ھنگام انجام . شود از تجھیزات كنترلي انجام مي

آزمایش تمامي اطالعات نظیر دما، فشار و دبي 
. شود گیري و در رایانھ مركزي ثبت مي جریان اندازه

برروي ھر رادیاتور آزمایشات مختلفي نظیر تعیین 
ادیاتورھا، تست فشار مجاز، ظرفیت حرارتي ر

تعیین ابعاد رادیاتور، تعیین وزن رادیاتور و حجم 
 . شود آبگیري آن انجام مي

 

  مشخصات رادیاتورھاي كشور 

Error!



 
  

   ٤٤٢-ENمشخصات الزم مطابق استاندارد 

    مشخصات سازنده  
    نوع رادیاتور  
    ظرفیت حرارتي درDT=٥٠K   
    منحني نمایي تغییرات ظرفیت حرارتي با تغییر درجھ حرارت  
   ھا شامل  ابعاد و اندازه  

    ضخامت  
    ارتفاع  
    طول  

    اندازه، نوع و موقعیت اتصاالت  
    وزن  
   بگیري حجم آ  
    ماكزیمم فشار عملكرد  
    ماكزیمم دماي عملكرد  

یك رادیاتور . باشد مھم نیست كھ رادیاتور فوالدي باشد و یا آلومینیومي، مھم چگونگي تولید و كیفیت رادیاتور مي
  . ژگیھاي زیر را دارد آل وی ایده
  

  انرژي  -الف

  عماري ساختمانیا ھمساز با م(بیشترین ظرفیت حرارتي در كمترین فضاي ممكن (  



  ماند حرارتي بھینھ  
  سازگاري رادیاتور با فضاي مورد نیاز گرمایش و مھمتر از آن ھمخواني رادیاتور و سیستم تولید گرما  

  سایر پارامترھا  - ب
  
  

  شكل ظاھري و زیبایي رادیاتور  
  كیفیت رنگ  
  مقاومت مكانیكي  
  مقاومت در برابر خوردگي  
  طول عمر 

 ون لبھ تیز داشتن سطح صاف و بد  
  كیفیت پرداخت سطح نھایي  
  نوع اتصاالت و سھولت در نصب  
  قیمت مناسب 

 

 


