پودمان  :2نصب مخزن آب گرم مصرفی

پودمان 2
نصب مخزن آب گرم مصرفی

مخزن تولید آبگرم مصرفی
وسایل بهداشتی

سختیگیر

لوله کشی بدون رسوب

آب آشامیدنی

تهیه آبگرم مصرفي كه از آن به عنوان آبگرم بهداشتي نيز ياد ميشود ،يكي از موضوعات مهم
در رشته تأسيسات مكانيكي ساختمان است .در اين واحد يادگيري سعي ميشود كه هنرجو به
شايستگي نصب انواع آبگرمكنهاي مستقيم و غيرمستقيم برسد.
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واحد یادگیری 2

« ُق ْل أَ َر َءيْ ُت ْم إِ ْن أَ ْص َب َح َمآ ُؤ ُک ْم َغ ْو ًرا َف َم ْن يَ ْأ ُ
عين» سوره ملک ،آیه 30
تيک ْم ب ِما ٍء َّم ٍ

بگو :به من خبر دهید ،اگر آب مورد نیاز شما در زمین فرو رود ،چه کسى آبى
روان براى شما خواهد آورد؟

نصب مخزن آب گرم مصرفی

استاندارد عملكرد

شکل 1ـ شماتیک موتورخانه مجهز به مخزن آب گرم مصرفی

نصب دستگاه های تأمین آب گرم مصرفی با استفاده از ابزار الزم با رعايت اصول فني و ايمني برابر نقشه

پيش نياز و يادآوري
1
2
3
4
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لوله کشی فیتینگی
نقشه خوانی
ساخت پایه و تکیه گاه ها
شناخت ابزارهای لوله کشی فیتینگی و کارگاهی

پودمان  :2نصب مخزن آب گرم مصرفی
کار کالسی

با توجه به تصاویر وسایل بهداشتی با هم گروه خود به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
 1نام هر یک از اشكال وسایل بهداشتی زير را بنويسيد.
 2کدام یک از وسایل بهداشتی نشان داده شده نیاز به آب گرم دارند؟
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کار کالسی
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با توجه به تصاویر دستگاه های تأمین آب گرم مصرفی با هم گروه خود به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
 1با توجه به شکل ظاهری دستگاه ها نام آنها را بنويسيد.
 2در منزل شما کدام یک از دستگاه های تأمین آب گرم مصرفی وجود دارد؟
 3در شکل ظاهری دستگاه های تأمین آب گرم مصرفی چه تفاوت هایی را مشاهده می نمایید؟

پودمان  :2نصب مخزن آب گرم مصرفی

روشهاي تأمين آب گرم بهداشتي
روشهای تأمین آبگرم بهداشتی

مستقیم

آب گرم کن مخزنی

کار کالسی

غیرمستقیم

آب گرم کن لحظه ای آب گرم کن خورشیدی

مخزن دوجداره

مخزن کویلی

آب گرم کن خورشیدی

جدول زير را كامل كنيد.

انواع
وسایل
آبگرم
مصرفی

آب گرم کن
مخزنی

نوع سوخت

تأمین گرما

لوله کشی
برگشت
آبگرم
مصرفی

محل نصب

ساير
انرژی های
تكيه گاه قابل غیرقابل
مستقیم غیرمستقیم گاز برق
سوخت هاي دیواری زمینی
تجدیدپذیر
مجزا اجرا اجرا
فسيلي
*

ـ

*

*

ـ

*

*

ـ

*

ـ

آب گرم کن
لحظه ای
مخزن
دوجداره
مخزن
کویلی
آب گرم کن
خورشیدی
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آبگرم کنهایمستقیم:
به دستگاه هاي تأمين آب گرم مصرفي كه آب در تماس مستقيم با سطح گرم كننده گرم مي شود ،آب گرم كن
مستقيم گويند.
آبگرم کن مخزنی:
آب گرم کن های مخزنی که معموالً به صورت ایستاده تولید مي شوند را می توان بر اساس نوع سوخت مصرفي
در انواع نفتی ،گازی یا برقی تقسیم نمود؛ که در حجم های 150،100و 200لیتری تولید می شوند.
نکته

ظرفيت آبگرم كن بايد متناسب با نوع كاربري ساختمان و تعداد سرويسهاي بهداشتي آن محاسبه شود.
ولي روش سرانگشتي آن براي ساختمان مسكوني براساس تعداد اتاق خواب در جدول ( )1آورده شده است.

شکل 2ـ آب گرم کن مخزنی

جدول 1ـ انتخاب آب گرم کن مخزنی گازی

تحقیق
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1

تعداد اتاق های واحد

ظرفیت بر حسب لیتر

یك خوابه

75

دو خوابه

110

سه خوابه

150

آب گرم کن منزل شما چند لیتری است؟

پودمان  :2نصب مخزن آب گرم مصرفی

اجزای آبگرمکن مخزنی گازی

جدول 2

نام وسیله

شرح

بدنه

از ورق فوالدي رنگ شده ساخته ميشود که
بین بدنه و مخزن داخلی یک فاصله هوایی
ایجاد شده که گرمای مخزن به بیرون منتقل
نشود .بدنه و مخزن و دیگر اجزا بر روی پایۀ
آبگرمکن قرار ميگيرند.

شکل ظاهری

این شیر قابلیت تنظیم دمای آب داخل مخزن
را مطابق نظر مصرفکننده دارد که مجهز به
شیر کنترل گاز (رگوالتور گاز)
دو ترموستات اولیه و ثانویه بوده که دمای
آبگرم را ثابت نگه میدارد.

مجموعه پیلوت

به مجموعۀ شمعک ،ترموکوپل و الكترود
جرقهزن مجموعه پیلوت گفته میشود.
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بحث کالسی

64

مشعل

مشعل آبگرمکنهای گازی از نوع مشعلهای
اتمسفریک (اجاقی) بوده که معموالً جنس
آن از استیل است و توسط شیر کنترل گاز
به همراه مجموعه پیلوت کنترل میگردد.

مخزن

مخزن در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺟﻨﺲ آن ﻋﻤﻮﻣﺎً از ورق ﻫﺎي فوالدی با
روکش گالوانیزه اﺳﺖ .در وسط مخزن برای
عبور محصوالت احتراق و افزایش سطح
تبادل حرارتی از لوله میانی به ضخامت
4میلیمتر ضدزنگ استفاده شده است.
برروی بدنه مخزن بوشن هایی برای ورودی
آب شهر ،خروجی آب گرم مصرفی و نصب
شیر اطمینان ،شیرتخلیه ،شیرکنترل گاز
و میله آند جوش داده شده است.

میله آند

از یک میله منیزیم برای جلوگیری از
پدیده خوردگی (حفاظت کاتدیک) در
مخزن استفاده می شود.

کالهک تعدیل

بهمنظور رقیقسازی كاهش سرعت دود،
پيشگيري از پسزدن آن و افزايش راندمان
بر روي آبگرم كن نصب ميگردد.

با توجه به قطر لوله میانی مخزن ،اندازه قطر دودکش آب گرم کن زمینی چند سانتی متر است؟

پودمان  :2نصب مخزن آب گرم مصرفی
کارکالسی

اجزای شکل زیر را بر روی آب گرم کن مخزنی گازی بررسی نموده و شماره گذاری نمایید.
شماره گذاری

5

اجزای آب گرم کن مخزنی

4
3
1

بدنه
شاسی
کالهک بدنه

10
11

مجرای خروج دود
محل نصب شیر اطمینان
ورودی آب سرد
محافظ
شیر کنترل ترموستاتیکی

7

محل خروج آب گرم
ترمومتر

نکته

بحث کالسی

9
8

6
2

طبق مقررات ملي ساختمان محل نصب آب گرم كن بايد مجهز به يك كف شوي تخليه فاضالب باشد.

به نظرشما از چه لوله هايي مي توان براي تخليه فاضالب استفاده نمود؟

فاضالب
به پساب حاصل از آب مصرفي مربوط به مصارف بهداشتي ،صنعتي و يا پساب بعضي از آبهاي سطحي فاضالب
گفته میشود.

شکل 3ـ فاضالب شهري
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انواع فاضالب
فاضالب ها ،با توجه به منبع توليد و ويژگي هايي كه دارند به سه گروه زير تقسيم مي شوند:
انواع فاضالب

فاضالب صنعتی

بحث کالسی

1
2
3

کارکالسی

فاضالب سطحی

فاضالب خانگی

آب حاصل از شست وشوي دست شويي و يا ظروف آشپزخانه به كجا مي رود؟
آيا آب حاصل از شست وشوي وسايل بهداشتي منزل قابل استفاده مجدد است؟
به نظر شما چرا به آب هاي سطحي فاضالب مي گويند؟

چند نمونه از انواع فاضالب های صنعتی ،سطحی و خانگی را نام ببرید.
لوله و فيتينگ شبكه فاضالب
انواع لوله و فیتینگ فاضالب

پلی اتیلن

چدن

پی وی سی

پلی پروپیلن PP

(در اين بخش فقط به توضيح لوله هاي  PVCخواهيم پرداخت).
لوله هاي  :PVCماده اصلي تشكيل دهنده اين لوله پلي ونيل كلرايد ( )PVCمي باشدكه به صورت پودر
سفيد رنگ است .در شكل زير يك نوع لوله  PVCرا مشاهده مي كنيد.

شكل4ـ لوله  PVCبا اتصاالت
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پودمان  :2نصب مخزن آب گرم مصرفی

لوله هاي فاضالب از نوع پي وي سي سخت بوده و در دو نوع با جدار معمولي و جدار ضخيم توليد مي شوند و
معموالً در شاخه هاي  6متري به بازار عرضه مي گردد.
فيتينگ هاي  :PVCاكثر لوله هاي مورد استفاده در لوله كشي ساختمان هاي مسكوني با اتصال چسبي
(مخروطي) پيوند داده مي شوند و فيتينگ هاي مربوط به اين نوع اتصال به صورت سركاسه دار است.
چسب هاي  :PVCبراي اتصال لوله هاي پي وي سي به يكديگر يا به فيتينگ ها از نوعي چسب مايع ،كه در
بسته ها (تيوب هاي فشاري) يا قوطي هايي با حجم هاي متفاوت با توجه به نياز قرار دارد ،استفاده مي شود.

شکل  5ـ چسب PVC
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کار  کارگاهی

اتصال لوله و فيتينگ PVC
مواد مصرفی

نام وسیله
لوله  63 PVCمیلی متر

مقدار /تعداد
170سانتي متر

تجهیزات
مقدار /تعداد
نام وسیله
يك عدد
كمان اره

سيفون  63میلی متر

يك عدد براي هر  5نفر

متر فلزي  3متري

يك عدد

زانويي  90درجه  63میلی متر

يك عدد براي هر  5نفر

پروفیل بر

يك دستگاه

زانويي 45درجه  63میلی متر

 2عدد براي هر  5نفر

سوهان نيمگرد نمره 10

 2عدد

يك عدد
سه راهي  45درجه  63میلی متر
يك ورق
سنباده آهن
لباس كار ،دستكش ،كفش ايمني  1دست 1 ،جفت 1 ،جفت
درپوش
OD 63

نکات ایمنی

ـ به هنگام برش كاري از دستكش كار استفاده كنيد.
ـ قبل از شروع كار از وجود كپسول آتش نشاني در محل مطمئن شويد.
با توجه به نقشه و دستوركار زير مدار لوله كشي فاضالب را اجرا نماييد.
دستور كار:
ـ ابتدا طول حقيقي لوله ها را از روي نقشه حساب كنيد.
ـ پس از عالمت گذاري روي لوله توسط كمان اره برش بزنيد.
ـ برابر نقشه اتصاالت و لوله را به يكديگر متصل كنيد.

نکته
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به جای سر کاسه درست کردن توسط شعله از اتصال بوشن استفاده نمایید.
با در معرض شعله قرار دادن لوله های فاضالب ،ساختار مولکولی آنها تغییر می کند.

پودمان  :2نصب مخزن آب گرم مصرفی
کار  کارگاهی

اتصال آب گرم کن مخزنی به سیستم لوله کشی و یک وسیله بهداشتی
تجهیزات

مواد مصرفی
نام وسیله

مقدار /تعداد

نام وسیله

مقدار /تعداد

لباس كار

يك دست

آب گرم کن مخزنی گازی

يك دستگاه

دستكش

يك جفت

آچار لوله گیر  2 1اینچ

يك عدد

كفش ايمني

يك جفت

اتوی فیوژن

يك دستگاه

شیر اطمینان

يك عدد

آچار فرانسه  14اینچ

يك عدد

مهره ماسوره

يك عدد

وسیله بهداشتی (مانند روشویی)

يك عدد

شیر یک طرفه

يك عدد

تراز یک متری

يك عدد

شیر فلکه

دو عدد

دریل

يك دستگاه

لوله  20 ،PPمیلی متر

به مقدار مورد نیاز

متر  3متری

يك عدد

نوارتفلون

 10حلقه

شیر مخلوط

يك عدد

لوله  25 ،PPمیلی متر

به مقدار الزم

لوله  90 ،PVCمیلی متر

به مقدار الزم

لوله  63 ،PVCمیلی متر

به مقدار الزم

2

3
شیر پیسوار
8

اینچ
3

1

شیلنگ دو سر مهره و  2اینچ
8

دو عدد
دو عدد

با توجه به موارد زیر لیست اقالم مصرفی را کامل کنید؟
الف) نقشه کار
ب) شرایط محل نصب (در محل کارگاه خودتان)
ج) لوازم و مواد مصرفی موجود در کارگاه
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ـ برابر نقشه كار ،یک دستگاه آب گرم کن مخزنی گازی و یک وسیله بهداشتی را لوله کشی و نصب
و راه اندازي نماييد.

∅۱٥۰mm
∅٦۳mm

∅ ۲۰mm

۸٥۰mm
٥۰۰mm
٤۰۰mm

∅ ٦۳mm

۲۰-۲٥-۲٥mm

∅۹۰mm

∅٦۳mm
C.O

نقشه فنی ارتباطی شیرآالت و لوله کشی آب گرم کن و یک روشویی
نکات ایمنی

1
2

نکات
زیست محیطی
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از سالم بودن کابل دستگاه اتو اطمینان حاصل کنید.
پس از انجام کار دستگاه را خاموش و در محلی مطمئن قرار دهید.

ضایعات پلیمر را در محل مخصوص جمع آوری کنید.

پودمان  :2نصب مخزن آب گرم مصرفی
کار  کارگاهی

دستور كار:
الف) اتصال لوله كشي آب شهر به آب گرم کن مخزنی
 1شناسايي لولۀ آب ورودی (آب شهری ـ آب سرد)
 2شناسايي سرلولۀ خروجي (آب گرم مصرفی)
 3نصب شیر یک طرفه درجهت جريان آب
 4نصب شیر فلکه
 5نصب شیر تخلیه
 6نصب مهره ماسوره ها
 7نصب شیر اطمینان و تخليه تا محل تخلیه کف شوی
 8نصب دودكش و متعلقات آن
 9لوله کشی برابر نقشه
ب) نصب و اتصال لوله كشي آب گرم کن مخزنی به روشویی
 1نصب روشویی توسط بست های نگهدارنده دیواری
 2قرارگیری آب سرد مصرفی در سمت راست وسیله بهداشتی
 3قرارگیری آب گرم مصرفی در سمت چپ وسیله بهداشتی
 4اتصال سیفون به روشویی و فاضالب
ج)راه اندازي آب گرم كن مخزني
 1آب گرم کن را آب گیری کنید
 2طبق دستورالعمل سازنده آب گرم کن را روشن کنید
 3مسیر دودکش را بررسی کنید
 4شیر اطمینان را چک کنید
 5از عملکرد صحیح شیر کنترل گاز و ترمومتر اطمینان حاصل کنید
در تصاویر زیر چگونگی نصب تجهیزات را به آب گرم کن زمینی مشاهده می کنید.
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نکته

نکات ایمنی

نکات
زیست محیطی

برابر مقررات ملی ساختمان مبحث  16انشعاب آب شبكه لوله كشي براي تأمین آب گرم بهداشتی بايد
با پيش بيني وسایل جلوگیری از برگشت جریان مانند نصب يك شير يك طرفه و يك شير خأل شكن
و يا شير يك طرفه دوتايي حفاظت شود.
ـ درحین کار از دستکش و کفش ایمنی استفاده کنید.
ـ برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کنید.
ـ لوازم ضروری از لوازم غیرضروری تفکیک شده و وسایل غیرضروری از محیط کار دور نگه داشته شوند.
ـ ابزار را فقط برای انجام کاری که طراحی شده است به کار ببرید.
ـ ابزار برقی را به وسیله سیم آنها بلند یا حمل نکنید.
ـ ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.
ـ بعد از استفاده از ابزار ،آن را تمیز کنید.

باقی مانده غالف نوار تفلون های استفاده شده را در زباله های خشک بریزید.

آبگرمکن لحظهای (فوري يا ديواري)
این آبگرمکنها آبگرم را به صورت لحظهای تولید
نموده و با باز شدن شیر آبگرم ،مشعل روشن و آبگرم
تأمین میگردد .با توجه به حجم و وزن کم ،این نوع
آبگرمکنها بر روی دیوار نصب میشوند.
نکته

ظرفیت ذخیره و ساعتی آبگرمکن بایستی اندازهای
انتخاب شود که پاسخگوی مصرف روزانه و حداکثر
مصرف ساعتی آبگرم مصرفی مورد نیاز جمعیت
ساکن ساختمان باشد .برای این منظور از جدول 3
استفاده شود.
شکل    6ـ آب گرم کن دیواری
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جدول    3ـ انتخاب آب گرم کن لحظه ای گازی

تعداد اتاق های واحد

ظرفیت بر حسب لیتر در دقیقه

یك خوابه

12

دو خوابه

12

سه خوابه

19

انواع آب گرم كن لحظه اي
آب گرم کن لحظه ای

با شمعک

بدون شمعک

اجزاي آب گرم كن لحظه اي
کالهک تعدیل

مبدل
ّ

مشعل
اجزای
آب گرم کن
لحظه ای

رگوالتور آب

رگوالتور گاز

بدنه
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اجزای آب گرم کن لحظه ای گازی
نام وسیله

شرح

محصوالت احتراق را با مخلوط کردن هوای اضافی رقیق
نموده و همچنین در صورت ایجاد فشار منفی ،هوای
کالهک تعدیل ورودی را از طریق کانالهای Uشکل خود به طرفین
هدایت مينماید و مانع از خاموش شدن شعله میگردد.
نوعی ترموستات تابع دما ( )NTCاست که هم بر
روی کالهک تعدیل و هم بر روی مبدل نصب شده
کلید حرارتی و در صورتی که دمای محل نصب از میزان تنظیم
شده بیشتر گردد باعث بسته شدن مسیر گاز و
خاموش شدن دستگاه می گردد.
عمل احتراق در مشعل اتمسفریک آب گرم کن فوری
انجام می گیرد.
اجزای مشعل

مشعل

شعله پخش کن های استیل نازل های برنجی چند راهه آلومینیومی

تعداد پره های مشعل نسبت به ظرفیت آب گرم کن
متفاوت است.
مبدل

وظيفه گرم كردن آب بر اثر گرماي حاصل از اشتعال
گاز را به عهده دارد .معموالً این مبدل ها از جنس مس
و به صورت صفحه و لوله می باشند.

در ورودی آب به آب گرم کن فوری قرار دارد ،که
مستقل از تغییرات فشار آب ،میزان دبی خروجی آب
رگوالتور آب را در محدوده ثابتی نگه می دارد.
هنگام باز شدن مسیر آب گرم مصرفی مسیر عبور گاز
را باز کرده و موجب روشن شدن آب گرم کن می شود.
تأمين گاز مورد نياز پیلوت و ورود گاز به نازل های
رگوالتور گاز
مشعل را به صورت تدریجی انجام می دهد.

تمامی قطعات آب گرم کن بر روی صفحۀ فلزی پشتی
بدنه (پشتی)
به همراه پایه دیواری و کاور دستگاه قرار گرفته است.
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بحث کالسی

کار  کارگاهی

چرا رگوالتور گاز شعله را به صورت تدریجی افزایش می دهد؟
اتصال آب گرم کن لحظه اي به سیستم لوله کشی و یک وسیله بهداشتی
ـ برابر نقشه كار ارتباط سيستم لوله كشي ساختمان را بين يك دستگاه آبگرم كن لحظهاي و سينك
ظرفشويي برقرار نماييد.
تجهیزات

مواد مصرفی
نام وسیله

مقدار /تعداد

نام وسیله

مقدار /تعداد

نام وسیله

مقدار /تعداد

نام وسیله

مقدار /تعداد

لباس كار

یک دست

شیر یک طرفه

يك عدد

آب گرم کن لحظه ای
گازی

يك دستگاه

تراز یک متری

يك عدد

دستکش

یک جفت

شیر ربع گرد

يك عدد

آچار لوله گیر  1 1اینچ

يك عدد

متر  3متری

يك عدد

كفش ايمني

یک جفت

لوله پلیمری

به مقدار مورد
نیاز

دستگاه اتوی لوله

يك عدد

دریل چکشی

یک دستگاه

صافی پلی فسفات

يك عدد

نوار تفلون

 5حلقه

آچار فرانسه "12

يك عدد

مته الماسه 8
میلی متر

یک عدد

شیلنگ فشار قوی
مخصوص

دو عدد

وسیله بهداشتی (مانند
ظرف شويي)

يك دستگاه

4

با توجه به موارد زیر لیست اقالم مصرفی را کامل کنید.
الف) نقشه کار
ب) شرایط محل نصب (در محل کارگاه خودتان)
ج) لوازم و مواد مصرفی موجود در کارگاه
۲٥۰mm

۱٥۰mm

۱٥۰mm

گاز ورودی
۳۲mm

۱۲۰۰mm

۲۰mm
۲۰mm

۲٥mm

٦۰mm

۹۰mm

۹۰mm

۹۰mm

٦۰mm
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نکات ایمنی

1
2
3
4

حداقل فضای مجاز نصب  12متر مربع است.
محل نصب باید دارای دریچه تأمین هوای تازه باشد.
حداقل فاصله آب گرم کن از دیوار مقابل  1متر و از طرفین 15ـ 10سانتی متر باشد.
قبل از راه اندازی دودکش ساختمان را کنترل کنید.

دستور كار:
الف) لوله کشی مدار آب سرد و گرم
 1لوله کشی آب سرد و گرم تا ارتفاع  120سانتی متری
 2لوله کشی آب سرد و گرم به مصرف کننده (ظرفشویی)
ب) نصب آبگرم کن روی دیوار
 1عالمت گذاری محل نصب در ارتفاع مجاز (ارتفاع صفحه نصب )120 +
 2انجام عملیات سوراخ کاری و نصب پیچ مخصوص
 3نصب آب گرم کن
پ) اتصال لولهكشي آب شهر به آبگرم کن لحظهای
 1شناسايي لولۀ آب ورودی (آب شهری ـ آب سرد)
 2شناسايي سرلولۀ خروجي (آب گرم مصرفی)
 3نصب شیر ربع گرد
 4نصب شیر یک طرفه در جهت جريان آب
 5نصب شیلنگ های فشار قوی
ت) راهاندازي آبگرمكن لحظهاي
 1آب گرم کن را آب گیری کنید.
 2طبق دستورالعمل سازنده آب گرم کن را روشن کنید.
 3مسیر دودکش را بررسی کنید.
 4از عملکرد صحیح شیر کنترل گاز اطمینان حاصل کنید.
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نکات ایمنی

نکات
زیست محیطی

با توجه به تصاویر زیر مراحل نصب آب گرم کن را شماره گذاری کنید.

ـ ابزاركار خود را در محيط كارگاه رها نكنيد.
ـ در هنگام کار با دریل ،حتماً از وسایل حفاظتی صورت خصوصاً عینک ایمنی استفاده کنید.
ـ در هنگام کار با ابزاری که تولید صدای بیشتر از حد مجاز مینمایند از گوشی ایمنی مناسب استفاده کنید.
ـ در هنگام کار با ابزاری که دارای قطعات گردنده میباشند از پوشيدن لباسهای آستین گشاد و
لباس کارهايي که قسمتهایی از آن پاره شده خودداری کنید.
ـ ابزار برقی را به وسیله سیم آنها بلند یا حمل نکنید.

میزان سوخت و هوا را بر روی شیر کنترل گاز آب گرم کن طوری تنظیم کنید که در مصرف سوخت
صرفه جویی شود.
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آبگرم کنهای غیر مستقیم:
ساختمان هایی که مجهز به سیستم موتورخانه مرکزی هستند
از این مخازن استفاده می نمایند به طوری که آب گرم تولید شده
در دیگ عالوه بر تأمین گرمای مورد نیاز ساختمان گرماي این
دستگاه ها را نیز تأمین می کنند.
شکل7ـ مخزن دوجداره
کارکالسی

جدول را کامل کنید.
هزینه های اولیه و تعمیر و
نگهداری

آب گرم کن ها

میزان مصرف انرژی
(برای گرم کردن حجم آب برابر)

واحد مسکونی واحد آپارتمانی واحد مسکونی واحد آپارتمانی
آب گرم کن های مستقل
(مانند آب گرم کن مخزنی و آب گرم کن
لحظه ای)
آب گرم کن های مرکزی
(مانند مخزن دوجداره و مخزن کویلی)

انواع مخازن تهيه آب گرم
انواع مخازن تهیه آب گرم مصرفی

دو جداره

کویلی

مخزن دوجداره
مخزن آب گرم در این نوع دو جداره بوده و دارای استوانه ای میانی و بیرونی است .در استوانه میانی که قطر
آن کمتر و طول آن بیشتر از استوانه بیرونی است آب گرم مصرفی تولید و ذخیره می شود و در استوانه بيروني
كه قطر آن بيشتر و طول كمتري دارد آب سيستم گرمايش مركزي جريان دارد.

78

پودمان  :2نصب مخزن آب گرم مصرفی
کارکالسی

تغییرات دمایی در مخزن دو جداره و مسیر حرکت آب گرم مصرفی و آب دیگ را روی شکل ترسیم
نمایید.
90 C
60 C
50 C
30 C

15 C
70 C

مخزن دوجداره
بحث کالسی

پژوهش

با توجه به شکل مخزن دو جداره ،در مورد سؤاالت زیر بحث و گفت وگو نمایید.
 1حداکثر دمای آب گرم مصرفی چند است؟
 2اختالف دمای دو سیال (آب گرم مصرفی و آب دیگ) را در نقاط ابتدايي و انتهايي مبدل بیابید.
 3به چه دليل مسير ورود و خروج سيال گرم و سرد درخالف يكديگر است؟
1
2
3

کارکالسی

افزایش حجم مخزن دوجداره چه تأثیری در دمای ورود و خروج و یا دبی آب گرم دیگ دارد؟
عوامل مؤثر در مقدار انتقال گرمای مبدل حرارتی را بیان نمایید.
مقدار تقریبی وزن مدل های مخزن دوجداره خالی را از سازندگان معتبر بیابید.

با توجه به جدول مشخصات مخزن دو جداره کتاب همراه هنرجو جدول زیر را تکمیل نمایید.
ظرفیت(لیتر)

)L (mm

)C2 (mm) C1 (mm) d (mm) D2 (mm) D1 (mm) L2(mm

200
1000
پژوهش

برابرجدول مشخصات مخزن دو جداره کتاب همراه هنرجو ضخامت ورق میانی از ورق بیرونی بيشتر
است ،علت چیست؟
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محفظۀ دیگ با عایق فیبر شیشه
مخزن ذخیره آب گرم
آندمنیزیم
نکته

در ظرفیتهای کم ،گاهی مانند شکل
 8مخزن دوجداره را بر روی دیگ قرار
داده ،بهعنوان یک دستگاه واحد به
بازار عرضه میکنند.

پمپ برای آب گرم اولیه
آب گرم اولیه
مجاری عبور گاز
محفظۀ احتراق
مشعل گازی یا گازوئیلی

شکل   8ـ دیگ آب گرم و مخزن دوجداره

محاسبۀ مقدار آب گرم مصرفی و حجم مخزن دوجداره
برای محاسبۀ مقدار آب گرم مصرفی از جدول مقدار آب گرم مصرفی نسبت به وسایل بهداشتی مختلف در
ساختمان ها بر حسب لیتر در ساعت در دمای  60درجۀ سلسیوس کتاب همراه هنرجو استفاده می شود.
مثال

مقدار آب گرم مصرفی و حجم مخزن آب گرم مناسب را برای یک مجتمع آپارتمانی  10واحدی که در هر واحد
آن دو دست شویی و توالت (سرویس بهداشتی) ،یک وان ،یک دوش و یک سینک آشپزخانه (ظرف شویی)
نصب شده است را محاسبه کنید( با استفاده از جدول مقدار آب گرم مصرفی کتاب همراه هنرجو).
پاسخ :با استفاده از جدول زیر ،مقدار مصرف ممکن به شرح زیر محاسبه می شود.
وسیله بهداشتی

تعداد وسیله در هر تعداد واحد مقدار مصرف ممکن وسيله جمع مقدار مصرف ممکن
(لیتر در ساعت)
بهداشتي (لیتر در ساعت)
مسكوني
واحد (دستگاه)

دست شویی و توالت

2

10

7/6

152

وان

1

10

76

760

دوش

1

10

114

1140

سینک آشپزخانه

1

10

38

380

حداکثر مقدار مصرف ممکن (لیتر در ساعت)
حداکثر مقدار مصرف ممکن

ضریب مصرف

ضریب ذخیره مخزن

ضرب ضرایب

2432

0/30

1/25

912

حجم مخزن آب گرم مصرفی(لیتر)
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اصول Nنصب مخزن دوجداره
محاسبه تقریبی وزن پر
40cmدو جداره
از آب مخزن

50cm

انتخاب محل استقرار

ساخت پایه و زیر سری
مناسب با جنس لوله و
پروفیل و  ...در موتورخانه

نصب مخزن روی پایه

جدول   4ـ حداقل فاصله های محل استقرار مخزن دو جداره

فاصله از دیوار پشت ()cm

فاصله از سقف ()cm

10

20

N

کارکالسی

40

50

N

40cm

50cm

استقرار مناسب مخزن دو جداره در کدام پالن رعایت شده است؟

تابلو برق
کپسول
آتش نشانی
N

نکته

فاصله از دیوار پهلو ()cm

فاصله از تجهیزات ()cm

تابلو برق

تابلو برق

N

N

کپسول
آتش نشانی

کپسول
آتش نشانی

40cm

50cm

 1نقشۀ استقرار دستگاه های موتورخانه ،مشخص کنندۀ محل قرارگیری مخزن دو جداره است.
 2مخزن دوجداره بایستی در ارتفاعی باالتر از کلکتور دیگ آب گرم نصب شود.
 3با توجه به قطر خارجی مخزن دو جداره محل استقرار مخزن بایستی طوری باشد که برای تعمیرات
و عایق کاری فضای مناسب وجود داشته باشد.
N
 4هرگز مخزن بر روی مصالح ساختمانی مستقر نگردد (پوسیدگی ،خوردگی و ایجاد سوراخ خواهد شد).
 5مخزن را باید به صورت کام ً
ال افقی و تراز روی تکیه گاه قرار دهید.
N

بحث کالسی

به نظر شما چرا بايد مخزن دوجداره در ارتفاعي باالتر از كلكتور ديگ نصب شود؟
N

81

بحث کالسی

 1از بين دو روش نشان داده شده در شكل ،كدام يك درست و كدام يك نادرست است؟ علت را بيان كنيد.
 2به نظرشما براي نصب مخزن به كدام يك از شرايط زير بايد توجه كنيم:
الف)دسترسی براي تعمیرات  ب) پوسیدگی مخزن ج) اختالف ارتفاع نسبت به کلکتور
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ساخت شاسی مخزن دوجداره
باتوجه به نقشه کار ،زیر سری و پایه مناسب بسازید.
تجهیزات

مواد مصرفی
نام وسیله

مقدار /تعداد

نام وسیله

مقدار /تعداد

لباس كار

يك دست

رکتی فایر

يك دستگاه

دستكش

یک جفت

سنگ فرز

يك دستگاه

كفش ايمني

یک جفت

تراز یک متری

يك عدد

الکترود  3/25 ،E6013میلی متر

به مقدار مورد نیاز

گونیا

يك عدد

سنباده

دو ورق

سرنج (ضد زنگ)

یک کیلو

قلم مويي شماره 10

یک عدد

پروفیل 40×40میلی متر

مخزن دو جداره  300لیتری

يك دستگاه

به مقدار مورد نیاز

پروفیل بر

يك دستگاه

مته  13میلی متر آهن

يك عدد

دریل برقی

يك دستگاه

پیچ و مهره به همراه واشر تخت و
فنری  12میلیمتر

به مقدار مورد نیاز

متر  3متری

يك عدد

میل گرد 12میلیمتر دوسر رزوه

به مقدار مورد نیاز

صفحه 10cm × 10cm × 5mm

چهار عدد

1
یا لوله
2

 1اینچ

با توجه به موارد زیر لیست اقالم را کامل کنید.
الف) نقشه کار
ب) شرایط محل نصب (در محل کارگاه خودتان)
ج) لوازم و مواد مصرفی موجود در کارگاه

پیچ و مهره

میل گرد نگهدارنده دست کم 12 mm
مبدل گرمایی
زیر سری فوالدی

باالتر از سطح کلکتور

کف تمام شده

پایه فوالدی نگه دارنده دستگاه

دو برابر قطر مبدل

اتصال جوشی به صفحه
فوالدی کار گذاشته شده
در کف
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