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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

فصل 1

نصب پخش کننده های گرمایی
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واحد یادگیری 1
  

نصب رادیاتور
   

مقدمه
از مهم ترين موارد در طراحی خوب ساختمان، تأمین شرايط آسايش براي افراد است،آسايش گرمايي يكي 

از حالت هايي است که فرد برای تغییر شرايط گرمايي محیط هیج اقدام رفتاری را انجام ندهد.  
در تعريف استاندارد اشری )ANSI/ اشري STANDARD 55( آسايش گرمايي شرايطی ذهنی است که 

احساس رضايت از شرايط حرارتی محیط را بیان می کند. 

 استاندارد عملكرد 
نصب رادياتور با استفاده از ابزار مناسب مطابق نقشه به صورت آب بند و تراز

پيش نياز ویادآوري
1  توانايي انجام کار بادستگاه تست فشار هیدرولیك

2  توانايي محاسبه سرانگشتي تلفات ساختمان
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

دستگاه هاي پخش كننده گرما
دستگاه هاي پخش کننده گرما وسايلي هستند که از آنها براي جبران تلفات گرمايي ساختمان و گرم نگه داشتن 
محل مورد نظر استفاده مي شود. دراين دستگاه ها سیال گرم )آب گرم، آب داغ و يا بخار(جريان داشته و گرماي خود 

را از طريق سطح تبادل کنندۀ گرما به محیط منتقل مي کنند. 
اين دستگاه ها با توجه به شكل و جنس کاربري هاي متفاوتي دارند. در تصاوير زير چند نمونه از آن رامشاهده 

مي نمايید. 

بحث کالسي 

1 کدام یك از تجهيزات باال را مي شناسيد و براي چه منظوري استفاده مي شوند؟

2 آیا تا به حال در اماکني چون ورزشگاه ها،رستوران ها،گلخانه ها،هتل ها،کارخانجات 
دقت کرده اید از چه نوع سيستم گرم کننده ای استفاده مي کنند چند مورد را نام ببرید. 

3 آیاهمه وسایل گرم کننده امروزی احتياج به موتورخانه یانصب پكيج دارند؟ 

4 آیا انتخاب آنها برای یك محل فقط ازروی سليقه است یا موارد دیگری نيز 
دخيل می باشند؟

5 کدام یك از روش های انتقال حرارت در آنها صورت می گيرد؟

6 بهترین محل نصب آنها کجای ساختمان می باشد؟

7 آیا برای نصب تعمير ونگه داری آنها مهارت خاصی الزم است؟
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پرسش کالسي: رادياتور به چه معني است؟
رادياتور  اتاق ها  گرمايش  جهت  وسیله  متداول ترين 
جابه جايی  و  تابش  طريق  از  را  خود  گرمای  که  می باشد. 
طبیعی به هوای اتاق پس می دهد. هوای باالی رادياتور به 
دلیل سبك شدن به طرف باال حرکت می کند و هوای سرد 
اتاق جايگزين آن می شود که باعث يك چرخش طبیعی در 

جريان هوای اتاق شده و اتاق گرم می شود. 

انواع دستگاه های 
پخش کننده گرما

رادیاتور

پنلی

پره ای

قرنيزی

کنوکتور

یونيت هيتر

فن کویل

  الف ـ به لحاظ شكل

لوله ای

حوله خشك کن

فوالد زنگ نزن

 ب ـ به لحاظ جنس

فوالدی

چدنی

آلومينيومی

دکوراتيو

مسی

توضیح انواع رادیاتور گرمایي
1  رادیاتور پنلی:    

رادياتورهای پنلی به دلیل استفاده ازورق های فوالدی در گروه رادياتورهای فوالدی قرار می گیرند. 
رادياتورهای پنلی مانند رادياتورهای آلومینیومی روی ديوار نصب می شوند آب در سطح جلو و عقب جريان 
دارد و وجود فاصله بین دو سطح جلو و عقب با يك يا دو رديف کنوکتور باعث جريان هوا از پايین به باال در 

بین دو سطح شده و راندمان گرمايی آن افزايش می يابد. 

1
3

تابش 

2
3 وزش 
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اين رادياتورها در مدل های گوناگون تولید می شوند.  هر مدل براساس ارتفاع و طول رادياتور معین می شود.  
ارتفاع رادیاتور یكی از اعداد 700،600،500 و 400 ميلی متر است و طول آنها هم یكی از مقادیر 80، 
1000، 1200، 1400، 1600، 2000، 2200، 2400، 2600 ميلی متر است. هریك ازمدل های رادیاتور 

ممكن است تك پنل،یك کنوکتور دو پنل، دو کنوکتور باشد. 

پنلي

 مزایای این رادیاتور:

 سطح تابش يكنواخت 

 زيبايی و تناسب با اغلب طرح های 
دکوراتیو

 امكان نصب از هر طرف رادياتور
معایب این رادیاتور:

 در صورت سوراخ شدن بايد کل پنل 
تعويض شود. 

 امكان افزايش يا کاهش ظرفیت 
گرمايي رادياتور به پنل وجود ندارد.

جدول 1ـ ظرفیت حرارتی رادياتورهای پنلی ساخت يكي از شرکت های سازنده 
داخلی

مدلدو پنل با يك کنوکتوردو پنل با دو کنوکتور

میزان گرما دهی

)W(

میزان گرما دهی

)W(

طول

)mm(

ارتفاع

)mm(

859673400600

1074842500600

12891010600600

15031178700600

17181347800600

19331515900600

214816831000600

236318511100600

257720201200600

279221881300600

300723561400600

322225251500600

343626931600600
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2 رادیاتور پره ای: اين رادياتور از چند پره تشكیل شده که اين پره ها بسته به نوع رادياتور به سه روش 

ـ  بوش جا زدنی به يكديگر متصل  ـ  اتصال توسط مغزی چپ گرد و راست گرد پ  ـ  اتصال پرسی جوشی ب   الف  
شده اند. 

باتوجه به رادياتورهاي موجود دراطراف خود به نظر شما هر کدام از روش های اتصال که در باال ذکر 
شد مربوط به رادياتور با کدام جنس است؟

بحث کالسی

در نوع آلومینیومی از ترکیب تعداد پره، می توان توان گرمای مورد نظر متناسب با فضای مورد بحث را به دست 
آورد.  به ترکیب چند پره رادياتور، يك بلوک می گويند.  در اکثر قريب به اتفاق موارد جنس رادياتورهای 

پره ای از آلیاژهای آلومینیومی می باشد.  
برخی از ويژگی ها )و به خصوص مزايای( رادياتورهای پره ای آلومینیومی به شرح ذيل می باشد:

 امكان کاهش يا افزايش پره و در نتیجه امكان افزايش بار گرمای بلوک رادياتور؛
 امكان تعويض پره های آسیب ديده؛

 مقاومت بیشتر آلومینیوم نسبت به فوالد )رادياتورهای پنلی( در مقابل زنگ زدگی.

3  رادیاتور قرنيزی:

رادیاتورهای پره ای

رادیاتورقرنيزي
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 سیستم گرمايش قرنیزی جايگزين قرنیزهای متداول 
به کار رفته در ساختمان ها اعم از مسكونی و اداری و 
قرنیز  حد  در  ابعادی  و  ظاهر  با  و  تجاری شده  حتی 
کاربری گرمايشی را نیز به قرنیز اضافه می نمايد. عدم 
جاگیري و اشغال فضاي محیط و اتاق و تأثیر نداشتن 
عدم  و  داخلي  محیط  دکوراسیون  و  چیدمان  در  آن 
اتاق ها از مزايای  نیاز به قرنیز کاري محیط داخلي و 

آن است.
به  شبیه  آلومینیومی  پوسته ای  قرنیزی  رادياتور  در 
قرنیز تولید می گردد و با توجه به قابلیت شكل پذيری 
پوشش رنگ مقاومت و سختی آلومینیوم اين امكان را 
به وجود می آورد که يك رادياتور طولی در پشت اين 
پوسته قرار گیرد که جنس لوله ها هم مانند پوسته از 

آلومینیوم است. 
شكل های زير تفاوت گرم کردن رادياتور قرنیزی را با 

 توزیع گرماساير رادياتورها نشان می دهد:

4 رادیاتور لوله ای : اين رادياتور ساده ترين نوع رادياتور می باشد که از لوله گالوانیزه يا سیاه به اندازه های 

مختلف ساخته می شوند وممكن است به صورت لوله های مارپیچ يا به طور موازی)عمودی يا افقی( که در 
دوطرف به دو لوله قطور متصل شده باشند،آب گرم از يك طرف وارد وپس از تبادل گرما از طرف ديگر خارج 
می شود. ازاين رادياتورها برای گرم کردن بعضی نقاط کم اهمیت مثل انباری يا گلخانه استفاده می شود برای 
اينكه سطوح گرمايي اين رادياتور را افزايش دهند اطراف لوله ها را به تیغه هايی )پره هايی( متصل می کنند. 

رادیاتور لوله ای
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5 رادیاتورحوله ای:

رادياتورهای حوله ای دارای شكل خاصی هستند که برای 
خشك کردن حوله و لباس در حمام يا در کنار استخرها 

و ساير نقاطی که طراح صالح بداند مورد استفاده قرار 
می گیرند. 

رادیاتور حوله خشك کن

دسته بندی رادیاتورها از نظر جنس

 رادیاتور فوالدي

1 رادیاتور فوالدی :

يك  صورت  به  پره ای  درنوع  فوالدی  رادياتورهای  پره های 
پرسي  اتصال  )روش  می شوند  تولید  تفكیك  قابل  غیر  بلوک 
يا کم کرد.   و  اضافه  پره ای  آنها  به  نمی توان  جوشي(بنابراين 
معموالً رادياتورهای 600×200 و 500×200 و 300×200 
 )W(200 عدد150و که  می باشد  آن  انواع  از  و500×150 
اعداد  و  است  میلی متر  بر حسب  پره ها  عرض  دهنده  نشان 
رادياتور  باالی  تا  پايین  محور  )C(فاصله   300 .500 .600

می باشد.  میلی متر  برحسب 

150 45

A B C

ابعاد رادیاتور فوالدي

W

L

C
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specification200×600200×500200×300

A = ارتفاع رادياتورmm692592392

B = ارتفاع رادياتور با پايهmm750650450

C = ارتفاع لوله رفت و برگشتmm600500300

kg2/82/41/6وزن هر پره

m2312618سطح حرارتی هر پره

نوع صفحه ای آن از دو ورق پرس شده روی هم که جايی برای آب گرم در بین آن دو قرار دارد درست شده 
است و در جاهايی که جای گیری وسايل پخش گرما ايجاد اشكال می کند استفاده می گردد. )پنلي(

2  رادیاتور چدنی:

اين نوع رادياتور به علت مقاومت در برابر زنگ زدگی 
و ضخامت مناسب برای محیط های مرطوب استفاده 
می گردد. ولی در مقابل ضربه شكننده و وزن آنها 

تقريباً دوبرابر رادياتورهای ديگر است. 

رادیاتور چدني

بحث کالسی
 چرا امروزه تولید رادياتورهاي چدني کاهش يافته است؟
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بحث کالسی

3  رادیاتور آلومينيومی :

رادياتور های آلومینیومی  به صورت معمول 3 و 5 و7 و10 پره 
بازار عرضه می شوند و قدرت حرارتی هر پره در مدل های  به 

رادياتورمتفاوت است.
براي مثال اگر بارگرمايي يك سالن 9500 کیلو کالری برساعت 
باشد و قرار باشد از يك رادياتور استفاده شود و توان گرمايي هر 
تعداد   ) 9500        

60 = ـــــــ
158         

( برساعت  باشد  کیلوکالری  آن158  پره 
60 پره رادياتور از اين مدل الزم است. 

از رادياتوری استفاده شود که قدرت حرارتی هر پره  ولی اگر 
( تعداد 76  9500        

76 = ـــــــ
125         

آن125 کیلوکالری در ساعت باشد. )
پره الزم است يعنی 16 پره بیشتر.

برای مثال باال اگر بخواهیم از رادياتور با توان گرمايي هرپره 148 کیلوکالری برساعت استفاده نمايیم 
چند پره رادياتور الزم است؟

در استفاده از رادياتور آلومینیومی همراه با سیستم پكیج به علت وجود مس در سیستم ساختاری پكیج از 
جمله مبدل گرمايی آن باعث می شود که رادياتور های آلومینیومی تا چندين سال تولید گاز کنند که باعث 

تولید هوا در سیستم شده ومنجربه افت فشار پكیج شود.
 

4 رادیاتور شيشه ای:

 رادياتورهای دکوراتیو دارای کنوکتورهای آلومینیومی بوده و روی آن توسط شیشه نشكن)سكوريتی( با طرح 
و نقش هاي متنوع پوشانده شده است.

رادیاتور دکوراتيو

رادیاتور آلومينيومي
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5 رادیاتورضدزنگ) استيل(:اين رادياتورها عالوه بر ظاهری مدرن و طراحی ويژه، مقاومت باال در برابر 

خوردگی دارند.  برای استفاده در فضاهای عمومی، حمام و سطوح نمناک مناسب می باشند.

رادیاتور استيل

6  رادیاتور مسی:

لوله های  داخل  در  آب  رادياتور  نوع  اين  در 
از آلومینیوم  مسی درگردش است و ورقه ای 
براي افزايش سطح گرمايي روي آن استفاده 
گرديده است. وزن اين رادياتورها سبك است 
و از آنجايی که جنس مبدل پكیج نیز از مس 
سیستم  در  هوا  آمدن  وجود  به  امكان  است 

کاهش مي يابد.

رادیاتور مسي

بحث کالسی
چه عواملی باعث افت توان رادياتورها می شوند؟
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در مورد سؤال های زير تحقیق و نتیجه را به صورت کنفرانس به کالس ارائه نمايید:
1 چه پارامترهايی برای خريد يك رادياتور بايد در نظر گرفته شود؟

2 چرا رادياتورهای آلومینیومی به صورت 3 و 5 و 7 و 10 پره به بازار عرضه می شوند؟
3 انواع رادياتورها را ازتمام جهات مانند )جاگیری ـ حجم آب ـ قیمت ـ راندمان ـ زيبايی ـ وزن ـ 

راحتی نصب ـ دوام و...( با هم مقايسه نمايید. 
4 تفاوت رادياتورهای آلومینیومی تمام دايكاست، دايكاست اکسترود و اکسترود با يكديگر در چیست؟

5 آيا می توان رادياتور پنلی و آلومینیومی را توأماً در يك مدار گرمايش نصب نمود؟
6 برچسب انرژي برای رادياتور بر اساس چه معیارهايی می باشد؟

7 گفته مي شود که رادياتور هاي فوالدي با پكیج سازگارترند آيا اين مطلب صحیح است؟ چرا؟

1 قرار دادن پوشش بر روی رادياتورها برای زيبايی چه اشكالی دارد؟
2 يكي از محل هاي رايج براي نصب رادياتور زير پنجره اتاق ها مي باشد در اين حالت قرار گرفتن 
رادياتور در زير پنجره و پشت پرده ضمن اتالف انرژي موجب از بین رفتن پرده و پايین آمدن دماي 

اتاق مي گردد در اين گونه موارد برای انتخاب محلي مناسب براي رادياتورها چه بايد کرد؟
3 رادياتور ساخته شده از کدام فلز انتقال گرما از آب به هوا را بهتر انجام می دهد؟

ساختمان رادیاتور

ساختمان رادیاتور فوالدی:
اين رادياتور از ورق های آهن به ضخامت 1/25 میلی متر در ابعاد مختلف ساخته می شود که هر پره رادياتور 
شامل دو صفحه پرس شده است که بر روی هم قرار گرفته و لبه آنها به يكديگر جوش مقاومتی داده می شوند. 
با قرارگرفتن دو صفحه پرس شده بر روی هم، مسیر هايی برای عبور آب حد فاصل دو صفحه  ايجاد می گردد 

پره های تولید شده در کارخانه به يكديگر متصل می شوند تا رادياتور با تعداد پره مورد نظر تولید شود. 

ساختمان رادیاتور چدنی:
رادياتورهای چدنی مانند رادياتورهای فوالدی به صورت پره ای ساخته می شوند و جنس آنها از چدن به صورت 
ريخته گری تولید می گردد و اتصال پره های رادياتور چدنی توسط مغزی چپ گرد و راست گرد انجام می گیرد 

وزن آن برای هر  متر مربع به 20 تا 30 کیلوگرم می رسد. 

تحقيق

بحث کالسی
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

نمونه ای از واشر و مغزي رادیاتور آلومينيومي

ساختمان رادیاتور آلومينيومی:
هر رادياتور آلومینیومي از سه بخش اصلي پره، مغزي و واشر تشكیل شده است. 

ساختمان رادیاتور های پنلی:
بعضی از انواع رادياتورهای پنلی به صورت زير می باشد:

پره رادیاتور

انواع رادیاتور پنلي

اجزای رادیاتور پنلي

1ـ رادیاتور 
2ـ کنوکتور

3ـ پایه و قاب بغل 
4ـ شبكه فوقانی 

5 ـ رابطه سه راهی

2
3 4

3
1

5

mm−45 46 mm−35 44mm−56  65 mm−60  70 mm−60  70

m
m

−
1

1
4

  
3

0
0

71 71 84
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بحث کالسی

1 کار کنوکتور در رادياتور هاي پنلي چیست؟بحث کالسی
2 آيا پشت و روی رادياتور پنلی يكی است و از هر طرف می تواند نصب شوند؟

3 علت نام گذاری رادياتورهای پنلی به  اين نام چیست؟

در موارد زير با هم گروه های خود بحث و گفت وگو نمايید و نتیجه را به کالس ارائه نمايید:
1 هريك از شكل های زير را با کمك هم گروه  های خود بررسی نمايید و گزارشی از عملكرد طرز کار و 

مسیرهای جريان آب در آنها نوشته و به کالس ارائه نمايید:

m
in

m
m

1
0

0

m
in

m
m

1
0

0
m

in
m

m
1

0
0

10435

m
in

m
m

1
0

0
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

ساختمان رادیاتور قرنيزی:
رادياتور قرنیزی همان گونه که از اسمش پیداست به جاي قرنیز نصب مي شود که همانند رادياتورهای معمولی 
توانايی انتقال گرما را دارد. در اين سیستم يك پوسته از جنس آلیاژ آلومینیومی خاص با فرم و شكلی همانند 
قرنیز، جايگزين قرنیزهای مصالح ساختماني می شود و بدين سبب فضای پشت اين پوسته امكان جاسازی 

رادياتورهای طولی را فراهم می سازد و نهايتاً قرنیز تبديل به سیستم گرمايشی می شود. 

جانمایی لوله های انتظار رادیاتور قرنيزی:
پشت  و  چهارچوب  از  برگشت  و  رفت  لوله های  گرفتن  قرار  فاصله  1ـ 

25cm درب ها 
25cm 2ـ فاصله 2 لوله رفت و برگشت از یكدیگر

25cm 3ـ ارتفاع لوله های انتظار رفت و برگشت از کف تمام شده
15m 4ـ فاصله هر انشعاب از یكدیگر

توجه: حد مجاز ضخامت لوله ها از سطح گچ دیوار 2/5cm می باشد.

تكيه گاه

رادیاتور

پوشش نهایی

الستيك درزگير جهت پر کردن 
فاصله بين رادیاتور و دیوار 

با  آب  برگشت  و  رفت  مسير 
مقطع بيضی جهت نصب آسان و 
سریع اتصاالت و همچنين توزیع 

لوله طول  در  دما  یكنواخت 

رنگ  بـا  داخلی  گوشه هـای 
در  رادیاتـور  مشابـه  کاماًل 
135درجه  درجه،  زوایای90 

... و 

گوشه های خارجی استاندارد90 درجه، 225 درجه و ...

کاور با رنگ ثابت و همسان با پروفيل رادیاتور 
گوشه ها و اتصاالت انتهایی را می پوشاند
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ساختمان رادیاتور دکوراتيو )شيشه ای(:
آلومینیومی پره های  2ـ  شیشه  1ـ  شامل:  دکوراتیو  رادياتور 

3ـ شیر کنترل دما 4ـ اتصاالت انعطاف پذير استیل 5ـ مغزی های 
برنجی 6ـ محافظ پشت رادياتور 7ـ دو عدد کلكتور می باشد. 

در مورد پارامترهای زير تحقیق و نتیجه را به کالس ارائه نمايید:
1 شرايط تست عدم نشتي از نقاط جوش رادياتور ها در کارخانه به چه صورت است؟

2 برای اينكه گرمای رادياتور قرنیزی به ديوار پشت آن منتقل نشود چه عملی بايد صورت گیرد؟
3 طراحی فرم پره های رادياتورهای آلومینیومی بر چه اساسی صورت می گیرد؟

متعلقات رادیاتور

1 متعلقات رادیاتور آلومينيومی

تحقيق

متعلقات رادیاتور آلومينيومی

نمای داخلی رادیاتور دکوراتيو

1

2

4 36

7

5
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

در شكل صفحه قبل شماره هر قطعه را در جدول زير جاي گذاري کنید. 

نام قطعهشماره قطعهنام قطعهشماره قطعه

15

26

37

48

بحث کالسی

مغزي چپ گرد راست گرد با واشر

واشر:  همراه  به  راست گرد  مغزی چپ گرد  الف( 
به  نیاز  به همديگر  رادياتور  پره  و  بلوک  اتصال  براي 

مغزی رادياتور با واشر مخصوص آب بندی است. 

1 به چه علت اين مغزي ها به صورت چپ گرد راست گرد ساخته مي شوند؟
2 قطر مغزی رادياتورها چند اينچ است؟

بحث کالسی

ماسوره هفت تكه

ماسوره  دست  يك  شامل  هفت تكه:  ماسوره  ب( 
چپ گرد و راست گرد و چهار عدد واشر برای جلوگیری 

از نشتی رادياتور
يك عدد شیر هواگیری و يك عدد درپوش می باشد. 
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بحث کالسی

نام قطعات شكل زير و وظیفه هرکدام را بنويسید. بحث کالسی

2 متعلقات رادیاتورهای پنلی:

متعلقات پنل های گرمايي رادياتور شامل دو عدد براکت نصب به همراه ضربه گیر، دو عدد درپوش هواگیری، دو 
عدد درپوش اتصال و چهار عدد پیچ به همراه رول پالک و همچنین شیر و زانو قفلی رادياتور و شیر هواگیری 

می باشند. 

نام هر قطعه را در جدول زير جاي گذاري کنید. 

رادیاتور پنلي و متعلقات

نام قطعهشماره قطعه

1

2

3

4
1

2
3

4
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

بحث کالسی

3 متعلقات رادیاتور فوالدی:

بست مخصوص، پايه، و شیر هواگیری رادياتور

1 کار پايه رادياتور چیست؟
2 جنس واشر مغزی رادياتور آلومینیومی  از چیست؟

3 در شكل زير هر کدام از وسايل مربوط به شماره های روی رادياتور می باشد، با خط به هم وصل 
نمايید:

1 2

3 4
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در موارد زیر با هم گروه های خود بحث و نتیجه را به کالس ارائه نمایید:
1 علت وجود درز ارتجاعی بر روی مغزی رادیاتور ها چیست؟

2 آیا متعلقات رادیاتورها در بسته بندی آنها موجود می باشد یا باید جداگانه خریداری شود؟
3 ماسوره ها و درپوش های رادیاتورهای آلومینیومی دارای چه قطری هستند؟

4 محل های بستن متعلقات رادیاتور پنلی و فوالدی دارای چه قطری است؟
5 کدام متعلقات رادیاتور آلومینیومی و پنلی با هم مشترک هستند؟

4  متعلقات جانبی برای نصب رادیاتور قرنیزی:

پژوهش

SFCK قطعه اتصال انعطاف پذیر برای 

گوشه های با زاویه بیش از 90 درجه
برای  زانویی  اتصال  قطعه   SICK 90

درجه  90 داخلی  زوایای 
برای  زانویی  اتصال  قطعه   SECK 90

درجه  90 خارجی  زوایای 

SRMK مانیفولد انتهایی جهت 

برگشت جریان
SSCK 16 قطعه تبدیل مقطع بیضوی به 

مقطع دایره ای با قطر 16 میلی متر

متصل  جهت  مستقیم  اتصال   SSCK

همسو پروفیل  دو  نمودن 

STVK 16 مجموعه شیرها و بست های ابتدا و SDTVK 16 شیر دوطرفه ترموستات

انتهای ترموستات
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

پژوهش

رابطزانوی 90 درجههواگير انتهای خط

جمع کردن پره های رادیاتورآلومينيومي: رادياتورهای آلومینیومي به صورت پره ای و معموالً در بلوک های3 
و 5 و 7 و 10 پره به بازار عرضه می شوند. کلكتور باال و پايین اين رادياتورها در يك طرف از داخل دارای 

رزوه راست گرد و در طرف ديگر دارای رزوه چپ گرد می باشد. 

1 علت چپ گرد و راست گرد بودن رزوه هاي داخلي رادياتور چیست؟
2 چگونه مي توانیم رادياتورهاي 17، 15 و 22 پره ايجاد کنیم؟
وسايل الزم برای اتصال پره های رادياتور آلومینیومی عبارت اند از:

آچار جمع کردن رادیاتور

مغزي و واشر
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اتصال پره هاي رادیاتور
کار های عملی زير را انجام دهید:

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

رادياتور 5 و10 پره با به تعداد هنرجووسايل ايمنی جوشكاری
کلیه متعلقات

از هرکدام يك بلوک برای 
5 نفر

ست متعلقات کامل به تعداد الزمالكترود جوشكاری
يك سری به ازای هر 5 نفررادياتور آلومینیومی

عینك مخصوص کار با 
يك دستگاه برای 5 نفردستگاه جوشكاریبه تعداد هنرجوسنگ

يك عدد برای 5 نفرکمان ارهبه متراژ الزممیل گرد 13 بدون آج

يك دستگاه برای هر کارگاهسنگ رومیزی

2 دو بلوک رادياتور آلومینیومی را توسط مغزی های چپ گرد و راست گرد به همديگر اتصال دهید. 

نكته1ـ هر دو بلوک بايد از يك شرکت سازنده و از يك مدل باشند. 
نكته2ـ هنگام بلوک بندی، رادياتورها بايد روی سطح صافی باشند. 

نكته3ـ استفاده از مواد آب بندي مانند نوار تفلون و... براي آب بندی مجاز نمی باشد.
به وسیله يك آچار مخصوص که از يك طرف وارد کلكتور رادياتور می شود دو بلوک رادياتور توسط مغزی 

چپ گرد راست گرد به هم متصل می شوند. مراحل اتصال بلوک در تصاوير زير نشان داده شده است.

کار عملی

1  مطابق شكل زير يك آچار رادياتور با 

میله گرد در کارگاه بسازيد. 

123

700
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

ترتیب صحیح جمع کردن رادياتور پره ای را با شماره گذاری 1 تا 5 در زير شكل های زير مشخص نمايید:

456

789
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الف( با اتصال رادياتورهای 5 و 7 و 10 پره چند بلوک رادياتور با تعداد پره متفاوت می توان به دست 
آورد؟

1 هنگام جمع کردن رادياتور بايد هر دو مغزی رادياتور را همراه با هم سفت کرد. 
2 رادياتورها را به هیچ وجه روی زمین نكشید تا به کناره ها و روکش رنگی آنها آسیب نرسد. 

3 پس از حمل رادياتور به محل مورد نظر آن را به پشت بخوابانید تا به نمای جلوی آن آسیبی نرسد. 
4 از به کار بردن اهرم به روی دسته آچار رادياتور خوداری نمايید.

5 پیچیدن نوار تفلون بر روی واشر آب بندی روی مغزی چپ گرد و راست گرد باعث ايجاد فاصله بین دو 
پره می شود که از زيبايی رادياتور می کاهد. 

6 مواظب باشید مغزی ها به صورت کج و دنده روی دنده بسته نشوند.

1 درمورد شكل های زير بحث و نتیجه را به کالس ارائه نمايید:

فكر کنيد

نكته

بحث کالسی

2 اگر در يك سالن تعداد 60 پره رادياتور نیاز باشد به نظر شما استفاده از کدام حالت مناسب تر است:
پ( چهار رادياتور پانزده پره ب( پنج رادياتور دوازده پره   الف( شش رادياتور ده پره  

ث( دو رادياتور سی پره ت( سه رادياتور بیست پره  
3 در چه صورت مجبوريم از تعداد رادياتور کمتر با پره های بیشتر يا از تعداد رادياتور بیشتر با پره های 

کمتر استفاده نمايیم؟

در موارد زير تحقیق و نتیجه را به کالس ارائه نمايید:پژوهش
1 مغزی  های چپ گرد و راست گرد رادياتورها درچه سايزهايی وجود دارند ؟

2 چگونه بايد سمت چپ گرد مغزی و رادياتور را از سمت راست گرد آنها تشخیص داد؟
3 حداکثر تعداد پره رادياتور که مجاز به نصب آن هستیم چند پره است؟

4 بعضی از نصابان هنگام بلوک بندی رادياتور برای آب بندی بهتر واشر روی مغزی چپ گرد راست گرد 
را داخل آب می اندازند و يا به گريس آغشته می کنند آيا واقعاً کمكی به آب بندی می کند؟

54

4321

6

6

5
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

اتصال متعلقات رادیاتور
متعلقات يك رادياتور آلومینیومی را که شامل ماسوره، تبديل ها، شیر هواگیری و درپوش می باشد را 

طبق دستورالعمل به رادياتور ببنديد. 

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

يك بلوک برای 5 نفررادياتور آلومینیومیيك سری برای 5 نفرمتعلقات رادياتور آلومینیومی

يك سری برای 5 نفرست کامل آچارتختبه تعدادالزمنوار تفلون

يك سری برای 5 نفرست کامل آچار آلن

يك عدد برای 5 نفرآچار فرانسه

1 متعلقات يك رادياتور آلومینیومی را که شامل ماسوره، تبديل ها، شیر هواگیری و درپوش می باشد را 
به رادياتور ببنديد. 

کار عملی

2 متعلقات يك رادياتور حوله خشك کن که شامل يك عدد شیر هواگیری رادياتور، يك دست در پوش 
ماسوره و چهار عدد واشر مخصوص حوله خشك کن می باشد را به رادياتور حوله خشك کن ببنديد. 

3 متعلقات يك رادياتور پنلی که شامل درپوش و شیر هواگیری است را به رادياتور ببنديد. 
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بحث کالسی
 هريك از شكل هاي زير کدام مرحله از انجام کار را نشان مي دهد. 

طريقه اتصال تبديل ها )ماسوره ها( در جهت رزوه های رادياتور به صورت زير می باشد )دوعدد از ماسوره ها 
راست گرد و دو عدد چپ گرد هستند(

جهت رزوه هاي رادیاتور

 50 cm 58 cm
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

در انجام کارها سعي کنید از آچار مخصوص با شماره مناسب استفاده کنید تا موجب خرابي و صدمه 
ديدن اتصال مربوط نشويد.

درموارد زير با هم گروه های خود بحث و تبادل نظر و نتیجه را به کالس ارائه نمايید:
1 اگر تبديل )ماسوره ها( را بیش از اندازه سفت نمايیم چه اتفاقی می افتد؟

2 چرا الزم نیست بر روی تبديل ها نوار تفلون پیچیده شود؟
3 اگر تبديل چپ گرد باشد هنگام بستن شیر يا زانو قفلی باز می شود در اين گونه موارد چه بايد کرد؟

4 اگر آچار آلن در دسترس نباشد چه روشی برای بستن مهره ودنباله شیر وزانو قفلی رادياتور به 
می کنید؟ پیشنهاد  تبديل ها 

5 به نظر شما چرا محل بستن شیر وزانو قفلی را مانند رادياتورهای پنلی و فوالدی هم قطر ماسورۀ 
شیر و زانو نمي سازند تا احتیاج به تبديل نباشد؟

6 چرا بايد شیر هواگیری در قسمت باالی رادياتور نصب شود؟
7 اگر درحین سفت کردن تبديل بر روی رادياتور تبديل بريده شود چگونه بايد تبديل شكسته را از 

داخل رادياتور بیرون آورد؟
8 برای سفت کردن ماسوره ها وشیر هواگیری و درپوش، آچار تخت با چه سايزهايي استفاده مي شود؟

راست و سمت چپ  ماسوره های سمت  بايستید، جهت  آلومینیومی  رادياتور  نمای  روبه روی  اگر   9
رادياتور کدام يك درجهت ساعت و کدام يك در خالف جهت ساعت است؟

درمورد روش استفاده از تفلون مايع، موارد ايمنی آن و اينكه آيا برای بستن متعلقات رادياتور می توان 
استفاده کرد تحقیق و نتیجه تحقیق را به کالس ارائه کنید.  

نكته

بحث کالسی

پژوهش
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اتصال متعلقات رادیاتور قرنيزي و نصب آنکار کارگاهی
پس از ديدن فیلم مربوط به نصب رادياتور قرنیزی رادياتور قرنیزی را برروی پنل گچی به طول 3 متر در 

دو بعد )m 1/5× 1/5( مانند شكل زير نصب کنید:

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

سه متر به ازای هر 10 نفررادياتور قرنیزیبه تعداد الزمبست رادياتور قرنیزی

دوعدد به ازای هر 10نفراتصال زانويی مخصوص 90 درجهبه مقدار الزمعايق گرمايي

دوعدد به ازای هر 10نفراتصال مستقیم )رابط(به تعداد الزمپیچ رولپالک

دوعدد به ازای هر 10نفرتبديل بیضی به دايرهبه تعداد الزمپیچ ام دی افی

متعلقات رادياتور 
قرنیزی

يك سری به ازای 
هر10نفر

مانیفولد انتهايی دارای پیچ 
1عدد به ازای هر10نفرهواگیری

1عدد به ازای هر10نفردريل

1عدد به ازای هر10نفرانبردست

1عدد به ازای هر10نفرچكش پالستیكی

GFEDCBA

3__
4

"
1- 3__
4

"
1- 3__
4

"
9- 7__
8

"2- 1__
2

"3__
8

"1
"

1F
C

G

D
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

 با توجه به فیلم هر يك از مراحل کاري زير را به ترتیب شماره گذاري کنید. 
بريده شده،  مناسب  اندازه های  در  باال  بلید  و  کاور  پروفیل  بندی  آب  از  اطمینان  از حصول   پس 

می گردد.    نصب  خود  محل  در  و  شده  فارسی بر 
 بست ها توسط پیچ و رول پالک در فواصل الزم نصب می گردد. 

 عايق گرمايي پیراموني را توسط چسب يا منگنه روی ديوار نصب می گردد. 
 بلید زير در اندازه های الزم بريده شده و به همراه نوار الستیكی در محل خود نصب می گردد. )اين 

کار سبب قرار گرفتن تمامی بست ها در يك تراز و به صورت عمودی می گردد(
 توسط تبديل ها و رابط های انعطاف پذير رادياتورها به يكديگر متصل شده و تست آب بندی و حرارتی 

صورت می گیرد. 

 تست نهايی صورت گرفته و سیستم قابل بهره برداری می باشد. 
 رادياتورها به اندازه های معین بريده شده و در محل خود نصب می گردند. )گروهی از اتصاالت به صورت 
جا زدنی هستند و توسط اورينگ آب بندی می شوند و گروهی هم با دستگاه قالويز زن رادياتور دنده شده 

و به هم متصل می شوند(

اتصاالت قرنيزي

اتصال رادیاتور قرنيزي
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آزمایش آب بندي رادیاتورکار کارگاهی
پس از بستن متعلقات مربوط به رادياتور براي اطمینان ازعدم نشتي با توجه به دستورکار زير آن را 

تست نمايید. 

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

يك بلوک برای 5 نفررادياتور پره ای1عددمغزي 1/2 اينچ

يك سری برای 5 نفرست کامل آچارتختبه تعداد الزمنوار تفلون

يك دستگاه براي هر5 نفردستگاه تست فشار

يك عدد برای 5 نفرآچار فرانسه

1 مخزن دستگاه تست را از آب پر کنید
2 شیلنگ رابط را به خروجي رادياتور متصل کنید

3 شیر ورودي رادياتور را ببنديد
4 شیر هواگیري رادياتور را باز کنید

5 پس ازتخلیه هوا فشار را تا 10 بار افزايش دهید. 
نكته: اجرا و آزمايش و تحويل سیستم های تأسیسات مكانیكی بايد با رعايت دقیق الزامات مقرر در 

مباحث 14 و16 مقررات ملی ساختمان ايران انجام پذيرد.

انواع بست و پایه نگهدارنده
با توجه به نوع رادياتور بست هاي متفاوتي نیز طراحي گرديده است به طور کلي مي توان بست ها را به دو 

دسته ديواري و زمیني تقسیم بندي نمود. 
1 بست های رادیاتور آلومينيومی:

بست رادياتور آلومینیومی در انواع پرچمی، بست های 
برای  که  دارند  وجود  و...  ثابت  خرچنگی،بست های 
ثابت نگاه داشتن و محكم نگه داشتن رادياتور به ديوار 

استفاده می شود. 
ثابت  و  تنظیم  قابل  دسته  دو  به  رادياتور  بست هاي 

تقسیم مي شوند. 
الف( بست قابل تنظيم )پرچمی(: از اين بست جهت 
نگهداري وزن بلوک رادياتور استفاده مي شود. اجزاي آن 

را در شكل مشاهده مي نمايید. 
بست قابل تنظيم رادیاتور

پيچ تنظيم

قالبصفحه نصب
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

تحقيق

هر بلوک رادياتور نیاز به حداقل دوعدد بست قابل تنظیم جهت نصب دارد. 

ب( بست ثابت: اين بست ها نسبت به بست های قابل تنظیم از مقاومت بیشتری برخوردار هستند ولی بايد 
کاماًل دقیق نصب شوند زيرا مانند بست های پرچمی قابل تنظیم نیستند.

نكته

نمونه هاي ديگري نیز از بست رادياتور وجود دارد، تصاويري از آنها تهیه و به کالس ارائه دهید. 

2 بست های رادیاتور پنلی:

130

104

78

متعلقات بست ثابت
بست جلوی رادیاتور قطعه پالستيكی ایجاد فاصله از دیوار
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3 بست رادیاتور فوالدی: 
در زير نمونه هايی از بست رادياتور فوالدی را مشاهده نمايید.

پایه رادیاتور:
برای اينكه وزن رادياتور روی لوله ها وديوارها نباشد از پايه در زير رادياتورها استفاده می شود اين پايه ها قابل 

تنظیم بوده و در مدل های زيادی وجود دارند که در زير نمونه هايي از آن را مشاهده مي کنید:

انواع بست رادیاتور فوالدي

انواع پایه رادیاتور

تنها برای رادیاتورهای 6   ـ3 ستونهتنها برای استفاده رادیاتورهای 2 ستونه

بست هاي گيره دار زميني

بست های گيره دار زمينی:

18
5-

30
5m

m
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

نكته

محل هايی که ديوار پشت رادياتور برای اتصال بست رادياتور محكم نیست و ممكن است تحمل بست ها در اثر 
وزن رادياتورها را نداشته باشند از پايه های مخصوص رادياتور استفاده مي شود. بعضی از پايه ها هم مانند دو 

شكل زير وظیفه بست وپايه را با هم انجام می دهند. 

نصب پایه رادیاتور

اين پايه ها از حداقل ارتفاع 110 میلی متر تا حداکثر ارتفاع 260 میلی متر تنظیم می شوند. براي عملكرد 
بهینه پايه رادياتور، برای طول های رادياتور پنلی تا 2 متر از 2 پايه و برای طول های بیشتر از 2 متر از 3 

عدد پايه استفاده گردد. 

به هنگام قرار دادن پايه ها زير رادياتور دقت کنید که رادياتور برروي پاهاي شما نیفتد و از تعداد 
پايه هاي مناسب استفاده نمايید. 

نصب پایه رادیاتور
55
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رادياتورهای پره ای فوالدی و چدنی نیز به دلیل سنگینی دارای پايه مخصوصی می باشند که در زير رادياتور 
قرار می گیرد و دارای شكافی است که پرۀ رادياتور درون آن قرار می گیرد. بعضی از رادياتورها هم مانند شكل 

دارای پايه سرخود هستند:  

1 در مورد شكل های زير تحقیق نمايید مربوط به چه رادياتوری هستند و طريقه نصب آنها چگونه 
است؟

شكل رادیاتور فوالدی با پایهشكل رادیاتور با پایه سرخود

تحقيق
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

2 تحقیق نمايید بست های زير هر کدام مخصوص چه مدل از رادياتور پنلی هستند؟

روش نصب بست نگهدارنده:
باتوجه به نوع ومدل رادياتور شیوۀ نصب بست ها متفاوت خواهد بود در زير به روش نصب تعدادي از آنها 

مي پردازيم. 
الف( روش نصب بست رادیاتور آلومينيومی: براي مشخص نمودن محل نصب بست به ترتیب زير عمل 

مي کنیم:
1 فاصله عمودی کف تا وسط لوله رفت و برگشت را اندازه مي گیريم

2 فاصله افقی شیر تا بین پره مورد نظر را به صورت زير تعیین مي کنیم. 

شكل بست رادیاتور آلومينيومي

 اگرعرض هرپره رادياتور با احتساب فضای خالی بین پره ها 8cm و از مهره مغزی شیر رادياتور تا ابتدای 
رادياتور 4cm باشد طول افقی به صورت زير محاسبه می شود. 
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نكته

نكته

نكته

مثال: برای تعیین طول افقی محل نصب بست بعد از پره دوم 
يك بلوک، اين طول برابر خواهد بود با:

فاصله عمودی و افقی محل نصب بست های يك رادياتور 15 پره را به دست آوريد اگر عرض هر پره 
از کف تمام شده زمین 10  ارتفاع رادياتور  باشد،  7 سانتی متر و فضاي خالي بین پره 5 میلي متر 

سانتی متر و بست ها بعد از پرۀ دوم و چهاردهم قرار گیرند. 

فاصله از کف تمام شده تا زير رادياتور را بین 10 تا 12 سانتی متر در نظر می گیرند. 

ب( روش نصب بست رادیاتور پنلی: بست های رادياتور های پنلی در انواع مختلف با توجه به نوع و وزن 
رادياتور طراحی شده اند و برای هر رادياتور حداقل دو بست بايد نصب شود. 

عمده ترين راه انتقال گرماي رادياتور به محیط روش همرفت مي باشد که در صورت نصب رادياتور با 
فاصله حداقل4 سانتي متري از ديوار، عملكرد مناسب تري را شاهد خواهیم بود و میزان سیاه شدگي 

ديوار پشت رادياتور نیز به حداقل مي رسد. 
در پشت رادياتور پنلی مانند شكل محل هايی وجود دارد جهت قرار گرفتن بر روی بست ها با درست 
کردن يك شابلون از پشت رادياتور به آسانی می توان محل بست ها را تعیین کرد و راه ديگر با متر 

فاصله ها را از پشت رادياتور گرفته و روی ديوار پیاده می کنیم. 

بحث کالسی

شكل اندازه گذاري فاصله بست ها

اين فاصله برای بست بعد از پره 9 برابر با 76 سانتی متر بايد باشد. 

20 cm

65 cm65 cm65 cm

76 cm مهره مغزی رادیاتور

فاصله از کف تا وسط لوله

72+4= 76 16+4= 20

2×8=16

تعداد پره  رادیاتور

فاصله هر پره
4+16=20

فاصله مهره مغزی تا اول رادیاتور  
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

پ( روش نصب بست رادیاتور فوالدی: ابتدا محل بست را مطابق شكل زير بر روی ديوار عالمت گذاری 
می کنیم. 

بعد از سوراخ کاری و قرار دادن رول پالک در سوراخ، بست را که يك پیچ دوسر رزوه است در داخل رول پالک 
سفت کرده و طرف ديگر آنكه از داخل پره های رادياتور بیرون آمده توسط دو صفحه نگه دارنده و دو مهره 

در دو طرف رادياتور سفت می نمايیم. 

XX
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کار کارگاهی

عالمت زني محل تكيه گاه رادیاتور
برابر دستورکارهاي زير هر يك از انواع رادياتورها را نصب کنید:

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

هر کدام دوعدد به ازای بست رادياتور آلومینیومی ثابت
يك عدد به ازایترازهر رادياتور

 هر5 نفر

بست رادياتور آلومینیومی قابل 
تنظیم

هر کدام دوعدد به ازای 
يك عدد به ازایمتر فلزیهر رادياتور

 هر5 نفر

پیچ گوشتی دوسو يك عدد به ازای هر5 نفرماژيك
وچهارسو

يك عدد به ازای
 هر5 نفر

1 برابر توضیحات داده شده محل دقیق نصب بست های دوبلوک رادياتور آلومینیومی را بر روی ديوار 
مشخص کرده و محل پیچ ها را عالمت گذاری نمايید. )فاصله از کف تمام شده تا زير رادياتور را 10سانتی متر 

در نظر بگیريد( )يكی ازبلوک ها با بست پرچمی قابل تنظیم و يكی از بلوک ها با بست ثابت انجام شود(
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

عالمت زني محل تكيه گاه رادیاتورحوله خشك کن
به گروه های پنج نفره تقسیم شده و کار عملی زير را انجام دهید:

1 مطابق توضیحات داده شده محل دقیق نصب بست های رادياتور حوله ای را بر روی ديوار مشخص 
کرده و محل پیچ ها را عالمت گذاری نمايید. )ارتفاع شیر و زانو قفلی رادياتور حوله خشك کن را از کف 

تمام شده 110 سانتی متر در نظر بگیريد( 

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

4عدد به ازای بست رادياتور حوله خشك کن
يك عدد به ازای هر 5 نفرترازهر رادياتور

يك عدد به ماژيك
يك عدد به ازای هر 5 نفرمتر فلزیازای هر5 نفر

يك مدار به مدار لوله کشی حوله خشك کن آماده
ازای هر 5 نفر

پیچ گوشتی دوسو 
يك عدد به ازای هر 5 نفروچهارسو

کار کارگاهی

30

50
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عالمت زني محل بست رادیاتور پنلیکار کارگاهی
به گروه های پنج نفره تقسیم شده و کار عملی زير را انجام دهید:

1 مطابق توضیحات داده شده محل دقیق نصب بست های رادياتور پنلی را روی ديوار
مشخص کرده و محل پیچ ها را عالمت گذاری نمايید. 

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

2 عدد به ازای بست رادياتور پنلی
يك عدد به ازایترازهر رادياتور

 هر5 نفر

يك عدد به ماژيك
يك عدد به ازایمتر فلزیازای هر5 نفر

 هر5 نفر

يك مدار به مدار لوله کشی رادياتور آماده
ازای هر 5 نفر

پیچ گوشتی دوسو 
و چهارسو

يك عدد به ازای
 هر5 نفر

بست دیواری

حداقل فاصله از کف 10 سانتی متر بست دیواری
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

10435

m
in

m
m

1
0

0

دتایل نصب بست رادیاتورپنل

عالمت زني محل بست رادیاتور فوالدی
 مطابق توضیحات داده شده محل دقیق نصب بست های رادياتور فوالدی را روی ديوارمشخص کرده و 

محل پیچ ها را عالمت گذاری نمايید:

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

يك عدد به ازایتراز2عدد به ازای هر رادياتوربست رادياتورفوالدی
 هر5 نفر

يك عدد به ازایمتر فلزیيك عدد به ازای هر5 نفرماژيك
 هر5 نفر

يك عدد به ازای هر5 نفرپیچ گوشتی دو سو و چهارسويك مدار به ازای هر 5 نفرمدار لوله کشی رادياتور آماده

کار کارگاهی
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سوراخ کاری محل بست ها
ـ مطابق توضیحات داده شده محل بست ها را که قباًل روی ديوار مشخص کرده ايد با دريل سوراخ نمايید. 

براي انجام سوراخكاري لوازم و تجهیزات مورد نیاز را در جدول زير وارد کنید:

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

کار کارگاهی

1  از کجا بايد متوجه شويم سر مته به میله گردهای داخل بتون و يا ستون آهنی برخورد کرده است؟بحث کالسی
2  اگر محل سوراخ های رول پالک گشاد شود چه بايد کرد؟

3  از رول پالک های لبه دار)خاردار( در چه مواقعی بايد استفاده شود؟
4  اگر ديوار محل نصب رادياتور ناهموار باشد چه بايد کرد؟

5  از چپ گرد دريل چه استفاده ای می شود؟
6  آيا دريل بعد از سوراخ کاری و در راه برگشت مته، بايد روشن باشد يا خاموش؟ چرا؟

7  روش اندازه گیری سايز مته را شرح دهید. 
8  هنگام سفت کردن پیچ، رول پالک از داخل سوراخ به بیرون هل داده می شود دلیل آن چیست؟

1  همیشه از دسته جانبی )دسته کمكی( استفاده کرده و دريل را خیلی محكم با دسته جانبی و 
دسته اصلی )که کلید قطع و وصل روی آن قرار دارد( بگیريد. 

2  همواره پیش از شروع به کار با دريل، از عدم وجود سیم های برق لوله هاي آب، گاز و فاضالب 
شويد.  مطمئن 

3  هیچ گاه برای کار لباس گشاد و آستین بلند، نپوشید.
4  از عینك مخصوص براي محافظت چشم استفاده نمايید. 

5  مته در زمان کار کردن داغ می شود؛ از دست زدن به آن خودداری کنید. قبل از عوض کردن مته، 
دريل را از برق بكشید. 

6  آچار دريل را پس از سفت کردن مته و قبل از روشن کردن دوباره دريل خارج سازيد. 
7  هیچ گاه دريل را به وسیله سیم آن از زمین بلند نكنید. 

8  عمق مورد نظر براي سوراخ کاري را روي مته عالمت گذاري نمايید.

نكات ایمنی
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

کار کارگاهی
نصب پایه رادیاتور پنلي

پايه های يك رادياتور پنلی را نصب نمايید. 
مواد مصرفي تجهیزات مورد نیاز نصب رادياتور پنلي را در جدول زير وارد کنید:

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

زير  را  پايه  نموده و سپس مطابق شكل  تنظیم  را  پايه  ارتفاع  پايه  باالی  با چرخاندن قسمت  ابتدا 
نمايید.  تراز  را  رادياتور  و  داده  قرار  رادياتور 

H = 300 600 تا cmارتفاع رادیاتور

طول رادياتور = Lتعداد پايه الزم

1600 تا 2400

2300 تا 31800

3000 تا 42600

نصب رادیاتور آلومينيوم
رادياتور را بر روی بست ها که قباًل نصب نموده ايد قرار داده و تراز کنید:

مواد مصرفي تجهیزات مورد نیاز نصب رادياتور آلومینیومي را در جدول زير وارد کنید:

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

کار کارگاهی
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1 پس از نصب بست های رادياتور با کمك هم گروه های 
خود رادياتور آلومینیومی را بر روی بست ها قرار داده 

و آن را کاماًل تراز و ثابت نمايید. 

نكته: به هنگام تراز نمودن از تراز با طول مناسب استفاده نمايید. 

نصب رادیاتور حوله خشك کن
رادياتور حوله ای را بر روی بست ها که قباًل نصب نموده ايد به صورت تراز نصب کنید. 

مواد مصرفي وتجهیزات موردنیاز را درجدول زير واردکنید:

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

کار کارگاهی

حداقل 10 سانتی متر
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فصل اول: نصب پخش کننده های گرمایی

رادیاتور حوله خشك کن: رادياتور حوله خشك کن را پس از نصب بست ها روی ديوار به بست ها 
بسته و آن را کاماًل تراز و ثابت نمايید، سپس اقدام به بستن شیر وزانو قفلی به رادياتور کنید. 
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