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واحد کار 1

توانایی باز و بسته کردن قطعات آب گرم کن دیواری شمعک دار
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هدف های رفتاری: پس از پایان آموزش این واحد کار از هنرجو انتظار می رود:

1ــ ساختمان آب گرم کن های دیواری را شرح دهد.
2ــ اصول باز و بسته کردن اجزاء آب گرم کن دیواری را شرح دهد.

3ــ اجزاء آب گرم کن دیواری را باز و بسته کند.
4ــ رویٔه آب گرم کن را توضیح دهد.

5 ــ مجموعٔه کالهک تعدیل را شرح دهد.
 6ــ نقش و کاربرد صفحه پشتی آب گرم کن را شرح دهد.

7ــ اصول باز و بسته کردن رویه، کالهک تعدیل و صفحه پشتی را توضیح دهد.
8  ــ رویه، کالهک تعدیل و صفحه پشتی را باز و بسته کند.
9ــ مبدل گرمایی را در آب گرم کن دیواری توضیح دهد.

10ــ  باز و بسته کردن و سرویس مبدل گرمایی را انجام دهد.
11ــ رگوالتور آب در آب گرم کن های شمعک دار را توضیح دهد.

12ــ طرز کار رگوالتور آب گرم کن را توضیح دهد.
13ــ قطعات رگوالتور آب را توضیح دهد.

14ــ  رگوالتور آب گرم کن را باز و بسته کند.
15ــ سیستم گاز آب گرم کن را توضیح دهد.

16ــ رگوالتور گاز را توضیح دهد.
17ــ سوپاپ اصلی گاز را توضیح دهد.

18ــ شیر پروانه ای را شرح دهد.
19ــ مجموعه شیر گاز را توضیح دهد.

20ــ مجموعه شیر گاز را باز و بسته کند.
21ــ مشعل آب گرم کن را توضیح دهد.

22ــ مشعل، نازل و چند راهه را باز و بسته کند.
23ــ ترموکوپل را شرح دهد.
24ــ شمعک را توضیح دهد.

25ــ شیر مغناطیسی را شرح دهد.
26ــ فندک را شرح دهد.

27ــ باز و بسته کردن شمعک و فندک را شرح دهد.
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پیش آزمون )١(

1ــ انواع آب گرم کن را نام ببرید.
2ــ چه عاملی باعث جلوگیری از خاموش شدن شعله پیلوت می شود؟
3ــ وقتی شیر آب را باز می کنیم شعله آب گرم کن روشن می شود. چرا؟
4ــ فندک آب گرم کن دیواری از نوع فندک بخاری گازسوز است.

نادرست    درست 
5  ــ وظیفٔه شیر مغناطیسی بستن مسیر گاز است.

نادرست    درست 
6ــ میزان مصرف گاز آب گرم کن دیواری ........ آب گرم کن مخزنی است.

الف( بیشتر از
ب( کمتر از

ج( برابر
د( دو برابر

7ــ شیر آب گرم را باز می کنیم آب گرم کن دیواری روشن نمی شود علت های ممکن را بیان کنید.
8 ــ علت صدا کردن آب گرم کن پس از هر بار خاموش یا روشن شدن چیست؟
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1ـ باز و بسته کردن و تست قطعات آب گرم کن دیواری شمعک دار

آب گرم کن های گازسوز بر دو گونه اند:
 1ــ آب گرم کن های آنی دیواری
 2ــ آب گرم کن های مخزن دار

ــ آب گرم کن های فـوری دیواری را آب گرم کن های بدون 
مشاهده  را  آب گرم کن  گونٔه  دو   1 شکل  در  می گویند.  نیز  مخزن 

می کنید.

ساختمان آب گرم کن های دیواری
آب گرم کن های دیواری از اجزای اصلی زیر ساخته شده 

است:
ــ کالهک تعدیل
ــ رویه دستگاه
ــ مبدل گرمایی

ــ مجموعه مشعل
ــ مجموعه رگوالتور گاز
ــ مجموعه رگوالتور آب
ــ صفحه پشتی آب گرم کن

شکل 2 یک نمونه آب گرم کن دیواری را نشان می دهد.

شکل 1ــ آب گرم کن هاى گازسوز

الف( فوری دىوارى )بدون مخزن(

   ب( مخزن دار

شکل 2ــ آب گرم کن گازسوز دىوارى

باز و بسته کردن اجزای آب گرم کن گازسوز دیواری
1ــ ابتدا شیرهای گاز و آب سرد ورودی به آب گرم کن را 

می بندیم.
2ــ پس از سرد شدن اجزای آن دستٔه پالستیکی تنظیم دما 
و گاز آب گرم کن را به بیرون کشیده و پس از باز کردن پیچ اتصال، 

روکش آب گرم کن را از آن جدا می کنیم.
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لـولــٔه مسی آب سرد ورودی و آب گـرم  3ــ مهره هـای 
خروجی را باز می کنیم.

4ــ مهره سرشیلنگ گاز متصل به رگوالتور گاز آب گرم کن 
را باز می کنیم.

5 ــ لوله رابط دودکش را از آب گرم کن جدا می کنیم.
پایین به طرف باال فشار داده و پس از  6 ــ آب گرم کن را از 
جدا شدن آب گرم کن از پیچ های سر کج، آن را از دیوار جدا می کنیم.

7ــ آب گرم کن را بر روی میزکار قرار می دهیم.
8   ــ پیچ های نگه دارنده کالهک تعدیل به صفحه پشتی 
حرارتی  مبدل  به  متصل  فنری  بست های  و سپس  کرده  باز  را 
از مبدل جدا  از شکاف کالهک خارج کرده و کالهک را  را 

می کنیم. 
9ــ مهره های لوله مسی رابط بین رگوالتور آب و ورودی 

مبدل حرارتی را باز می کنیم.
10ــ پیچ بست نگهدارندٔه ترموکوپل، شمعک و الکترود 
از  فندک  وایر  فیش  درآوردن  از  پس  و  کرده  باز  را  زن  جرقه 

الکترود آنها را از آب گرم کن جدا می کنیم.
و  گاز  رگوالتور  بدنه  از  را  لولٔه شمعک  مهره های  11ــ 
نازل شمعک باز نموده سپس مهره ترموکوپل را از محل اتصال 

آن باز می کنیم.
پخش کن  شعله  و  شمعک  پایٔه  از  را  پیلوت  نازل  12ــ 

شمعک باز نموده و شعله پخش کن شمعک را جدا می کنیم.
را  گاز  رگوالتور  به  مشعل  گلویی  طرفین  پیچ های  13ــ 

باز می کنیم.
و  آب  رگوالتورهای  مجموعه  نگهدارنده  پیچ های  14ــ 
گاز را از صفحٔه پشت آب گرم کن باز کرده و آنها را جدا می کنیم.
شل  کمی  را  بدنه  به  مشعل  نگهدارنده  بست های  15ــ 
از صفحه  احتیاط  با  را  مشعل  بست ها  و ضمن چرخش  کرده 

جدا می کنیم.
16ــ مبدل را کمی به باال فشار داده تا لوله های ورودی 
و خروجی مبدل حرارتی از شکاف تکیه گاه صفحه خارج شود.
17ــ کلیه قطعات جدا شده را در جای مناسب )میز کار( 

کنار یکدیگر مرتب قرار می دهیم.
18ــ کلیه قطعات باز شده را برعکس باز کردن بر روی 
قرار  ضمن  ادامه  در  و  کنید  نصب  آب گرم کن  پشتی  صفحٔه 
دادن آب گرم کن در محل خود روی پیچ های سرکج متصل به 
دیوار، کلیه لوله هـای مسی رابط، ورودی آب سرد، خـروجی 
بـه آب گرم کن  آب گـرم و سرشیلنگ گـاز را در محل خـود 

می کنیم. متصل 
19ــ لوله رابط دودکش آب گرم کن را نصب می کنیم.

20ــ شیر آب ورودی به آب گرم کن را باز نموده و اتصاالت 
آب سرد و آب گرم و کلیه مسیرهای گردش آب را از نظر نشت آب 

آزمایش می کنیم.
21ــ شیر گاز آب گرم کن را باز کرده و توسط کف صابون 
کلیه اتصاالت گاز آب گرم کن را از نظر نشت گاز آزمایش می کنیم.
22ــ در صورتی که هیچ اشکالی را مشاهده نکردید آب گرم کن 

را طبق دستورالعمل کارخانٔه سازنده روشن می کنیم.
23ــ پس از اطمینان از صحت عملکرد آب گرم کن روکش 

آن را نصب می کنیم.
24ــ دسته های پالستیکی رگوالتور آب و گاز را در جای 

خود قرار می دهیم.

گاز سوز  آب گرم کن  اجزای  کردن  بسته  و  باز  دستورکار: 
دیواری 

ابزار و وسایل مورد نیاز: 
یک عدد 1ــ آچار فرانسه نمره 10″ 
دو عدد 2ــ آچار فرانسه نمره 8″ 

یک سری 3ــ آچار تخت 
یک عدد 4ــ برس سیمی  
یک عدد 5ــ پیچ گوشتی چهار سو 
یک عدد 6ــ پیچ گوشتی دوسو 

یک دستگاه 7ــ آب گرم کن دیواری گاز سوز 
مراحل انجام کار:                        زمان 12٠ دقیقه
1ــ پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و وسایل موردنیاز را 
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از انبار کارگاه تحویل بگیرید و آنها را بر روی میز کار قرار دهید.
اجزای  کردن  باز  بخش  در  گفته شده  مراحل  مطابق  2ــ 
آب گرم کن، قطعات آب گرم کنی که در اختیار دارید را مرحله به 

مرحله باز کنید.
تذکر: اجزای باز شده را به ترتیبی که باز نموده اید بر روی 

میز کار قرار دهید.
3ــ پس از نشان دادن اجزای باز شده به هنرآموز کارگاه 
بستن  بخش  در  شده  گفته  مراحل  مطابق  اجزا  بستن  به  نسبت 

اجزای آب گرم کن اقدام کنید.
4ــ آب گرم کن را در محل خود قرار داده و پس از اتصال 
لوله رابط دودکش به آب گرم کن، لوله های آب سرد و آب گرم و 

لوله گاز را به آب گرم کن متصل کنید.
5 ــ شیرهای تغذیه آب سرد و گاز را باز کنید و آب گرم کن 

را روشن کنید.
6 ــ پس از تأیید کار انجام شده توسط هنرآموز کارگاه، 
آب گرم کن را خاموش کرده و شیرهای تعذیه آب سرد تغذیه و گاز 

را ببندید.
کارگاه  انبار  به  کردن  تمیز  از  پس  را  وسایل  و  ابزار  7ــ 

تحویل دهید.
8  ــ گزارش کاری شامل عنوان کار و مراحل انجام کار را 
در دفتر گزارش کارتان نوشته و برای ارزشیابی آن را به هنرآموز 

کارگاه تحویل دهید.

رویه آب گرم کن
رویه آب گرم کن از ورق فوالدی با پوشش رنگ کوره ای 
ساخته شده است و بر روی آن محلی تعبیه شده است که از آن 
شعله شمعک دستگاه به طور کامل دیده می شود. ضمناً دسته ای 
تنظیم  و  دستگاه  کردن  خاموش  و  روشن  جهت  رویه  روی  بر 
شعله در نظر گرفته شده است. شکل 3 رویه آب گرم کن را نشان 

می دهد.

کالهک تعدیل
شده  ساخته  گالوانیزه  فوالدی  ورق  از  تعدیل  کالهک 
قرار  گرمایی  مبدل  باالی  آب گرم کن  قسمت  باالترین  در  است 
روی  بر  کشویی  به صورت  خودکار  پیچ  عدد  دو  توسط  دارد. 
صفحه پشتی نصب می شود و با دو عدد گیره فنری به مبدل گرمایی 
دستگاه بسته می شود، قسمت باالیی مبدل داخل کالهک تعدیل 
قرار می گیرد. کالهک تعدیل از قسمت میانی محصوالت احتراق 
و از قسمت کناری هوا را به داخل دودکش هدایت می کند. این 
عمل موجب می شود که سرعت مکش دودکش کم شود و راندمان 
خاموش  شعله  دودکش  زدن  پس  در صورت  و  یابد  افزایش  آن 

نشود. کالهک تعدیل را در شکل 4 مشاهده می کنید.

شکل 3ــ روىه آب گرم کن دىوارى

شکل 4ــ کالهک تعدىل
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صفحۀ پشتی دستگاه
این صفحه بر روی دیوار نصب می شود و تمام قسمت های 
از  آن  و جنس  می گیرد  قرار  آن  روی  آب گرم کن  دهنده  تشکیل 
ورق فوالدی گالوانیزه می باشد. در باالی آن دو عدد سوراخ در 
طرفین آن ایجاد شده است که توسط دو عدد پیچ سر کج روی 
دیوار قـرار مـی گیرد و زمانی کـه بخواهند آب گرم کن را بـاز کنند 
به صورت کشویی آن را به سمت باال برده و آب گرم کن را جدا 

می کنند. شکل 5 صفحٔه پشتی را نشان می دهد.

شکل 5  ــ صفحۀ پشتى آب گرم کن

اصول باز و بسته کردن رویه، کالهک تعدیل و صفحه 
پشتی

برای باز کردن رویه دستگاه ابتدا دسته تنظیم را درآورده 
سپس پیچی را که در زیر دسته تنظیم گاز است باز می نماییم   و 
رویه  پایین  گیره های  تا  به طرف خود کشیده  را  دستگاه  رویه 
آزاد شود و بعد آن را به سمت باال فشار می دهیم تا از محل 
عکس  ترتیب  به  رویه  مجدد  نصب  برای  و  شود  خارج  خود 

عمل می نماییم.
برای باز کردن کالهک تعدیل بعد از برداشتن رویه ابتدا 

به  اتصال  نموده و گیره های  پیچ روی کالهک را شل  دو عدد 
مبدل را باز می کنند سپس کالهک را به سمت باال فشار می دهند 
تا از روی پیچ ها خارج شود. هدف از خارج نمودن کالهک 
فرچه  و  پارچه  یک  کمک  به  که  می باشد  آن  داخل  کردن  تمیز 
کردن کالهک  6 جدا  می شود. شکل  انجام  تمیز  کامالً  سیمی 
را  تعدیل  کالهک  از  نمایی   7 شکل  و  گرمایی  مبدل  از  تعدیل 

نشان می دهد.

شکل 6  ــ جدا کردن کالهک تعدىل از مبدل

شکل  7ــ کالهک تعدىل

گیره هاى اتصال به مبدل

پیچ اتصال به صفحه پشتى
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دستور کار: باز و بسته کردن و سرویس کالهک تعدیل
60 دقیقه زمان: 

ابزار و وسایل مورد نیاز:
یک دستگاه 1ــ آب گرم کن دیواری 
یک عدد 2ــ پیچ گوشتی چهارسو دسته بلند 
یک عدد 3ــ پیچ گوشتی دو سو 
یک عدد 4ــ دم باریک 
یک عدد 5 ــ برس سیمی 
یک عدد 6 ــ ظرف آب بزرگ 

مراحل انجام کار:
1ــ پس از پوشیدن لباس کار ، ابزار و وسایل الزم را از 

انبار کارگاه تحویل گرفته و بر روی میز کار قرار دهید.
2ــ مطابق آنچه گفته شد کالهک تعدیل را از صفحه پشتی 

و مبدل جدا کنید.
3ــ کالهک تعدیل را با برس سیمی تمیز کنید و در ظرف 
آب گرم بشویید به صورتی که هیچ گونه چربی و گرد  و غباری بر 

روی آن نماند.
باز  تمیز کردن کالهک آن را مجددًا برعکس  از  بعد  4ــ 

کردن ببندید و پیچ های مربوطه را محکم نمایید.
5 ــ وسایل و ابزار را تمیز کرده به انبار تحویل دهید.

6 ــ گزارش کار شامل ابزار و وسایل مورد نیاز، مراحل 
انجام کار و نکات ایمنی و فنی را در دفتر گزارش کار بنویسید.

مبدل گرمایی
مطابق شکل 8 مبدل گرمایی شامل یک کویل مسی و تعداد 
زیادی پره )فین(1 مـی باشد. پره ها سطح تبادل گـرمایی را افزایش 

گرمایی  مبدل  می شوند.  گرما  انتقال  افزایش  موجب  و  می دهند 

با  خروجی  لوله  یک  و    1ʺ__
2 سردندٔه  با  ورودی  لوله  یک  دارای 

از رگوالتور آب  از گذشتن  __ʺ1  می باشد. آب سرد پس 
2 سردنده 

وارد مبدل گرمایی می شود. پس از گرم شدن از مبدل خارج شده 
به سیستم لوله کشی آب گرم مصرفی وارد می شود.

توسط  و  دارد  قرار  تعدیل  زیر کالهک  در  باال  از  مبدل 
به  پایین  از  و  گردد  می  وصل  تعدیل  کالهک  به  فنری  گیره  دو 
مجموعه رگوالتور و لوله آب گرم متصل می شود. در موقع باز 

__ʺ1  را به وسیله آچار مناسب 
2 و بسته کردن مبدل بایستی سردنده 

گرفته سپس مهره را باز یا بسته می کنیم در غیر این صورت لوله 
دو پهن می شود.

   Fin   ــ1 

شکل 8   ــ  مبدل گرماىى
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توسط  که  گرمایی  مبدل:  گرماىی  بازده  ىا  راندمان 
داخل  جریانی  آب  به  گرمایی  مبدل  توسط  می شود  تولید  مشعل 
آن داده شود. گرمای جذب شده توسط آب کمتر از گرمای تولید 
شده توسط مشعل است هر چه مقدار گرمای جذب شده توسط 
تعریف  با  مطلب  این  است  کمتر  گرمایی  اتالف  باشد  بیشتر  آب 

 راندمان بیان می گردد.

                    گرمای جذب شده توسط آب   
_________________ = راندمان مبدل   

                 گرمای تولید شده توسط مشعل
هرچه راندمان بیشتر باشد نشان می دهد که طراحی مبدل 
توسط سازنده بهتر بوده است. در زمان بهره برداری باید از پایین 
کاهش  باعث  که  عواملی  نمود.  پیشگیری  مبدل  راندمان  آمدن 

راندمان می شوند عبارت اند از:
1ــ وجود دوده و گرد و خاک در سطح خارجی مبدل

2ــ وجود رسوب در داخل لوله های مبدل
بنابراین:

1ــ هر چند گاه یک بار باید به پاک کردن دوده، گردوخاک و 
زنگ زدگی سطح خارجی اقدام نمود.

2ــ هر چند گاه یک بار باید سطح داخلی مبدل گرمایی را 
رسوب زدایی نمود.

دستور کار: باز و بسته کردن و سرویس مبدل گرمایی
12٠ دقیقه زمان اجرا: 

ابزار و وساىل مورد نیاز:
یک  عدد 1ــ آچار فرانسه نمره 12″  
یک عدد 2ــ پیچ گوشتی دو سو متوسط 
یک عدد 3ــ پیچ گوشتی چهارسو متوسط 
یک عدد 4ــ دم باریک 
یک سری 5 ــ آچار تخت 
یک عدد 6 ــ برس پالستیکی 
یک عدد 7ــ ظرف آب 

یک دستگاه 8  ــ آب گرم کن دیواری 

مراحل انجام کار:
1ــ پس از پوشیدن لباس کار ابزار و وسایل مورد نیاز را 

از انبار تحویل گرفته بر روی میز کار قرار دهید.
2ــ رویه آب گرم کن را جدا کنید.
3ــ کالهک تعدیل را جدا کنید.

نمایید. سردندٔه  باز  4ــ مهره های اتصال مبدل گرمایی را 
لوله مبدل را با آچار تخت نگهدارید ومهره را بازکنید تا از دو پهن 

شدن لوله جلوگیری شود.
5 ــ پس از باز شدن مهره، مبدل را به سمت باال فشار دهید 

تا از صفحٔه پشتی آب گرم کن جدا شود.
تمیز  را  )فین ها(  گرمایی  مبدل  باالی  قسمت  برس  با  6 ــ 

نموده و در ظرف آب شستشو دهید.
مبدل  لوله های  درون  در  رسوب  وجود  صورت  در  7ــ 
گرمایی مطابق روش گفته شده در فصل مربوطه رسوب زدایی کنید.
8  ــ برای بستن دوباره مبدل گرمایی بر روی آب گرم کن باید 

برعکس باز کردن عمل نمود.
9ــ بعد از پایان کار وسایل را تمیز کرده، تحویل انبار دهید 
و گزارش کار خود را تکمیل کرده و به هنرآموز کارگاه ارائه نمایید.

رگوالتور آب در آب گرم کن های شمعک دار
جریان  میزان  فشار،  تغییرات  از  مستقل  آب،  رگوالتور 
)دبی( آب خروجی را در محدوده ثابتی نگه می دارد شکل 9 یک 

رگوالتور آب را نشان می دهد.

شکل 9ــ رگوالتور آب
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طرز کار رگوالتور آب گرم کن شمعک دار
به شکل 10 نمای خطی آب گرم کن دیواری توجه کنید:

آب سرد ورودی به دستگاه پس از عبور از شیر توپی )14( 
از صافی )13( می گذرد. صافی آب از ورود ذرات شن و ماسه و 
سایر مواد جامد در آب به داخل دستگاه جلوگیری می نماید. آب 
سرد پس از ورود به محفظه رگوالتور آب )25( از طریق جداره و 
سوراخ میانی ساق سوپاپ )12( وارد محفظه زیر دیافراگم )15( 
می شود و آنجا را پر می کند. مسیرهای خروج آب از زیر دیافراگم 
عبارت اند از شیپوره )10(، شیر تنظیم دما )11( و سوراخ کف 

رگوالتور )10a( که به شیپوره، مربوط است.
قسمتی از آب ورودی به شیپوره، از طریق سوراخ گلوگاه 
آن وارد شیر احتراق آهسته )9( شده و از آنجا به محفظه باالی 
خروجی  مسیر  دیافراگم  باالی  محفظه  چون  می رود.  دیافراگم 
خواهد  وجود  هوا    و  آب  مخلوط  آنجا  در  همواره  لذا  ندارد، 
باالی  فشار  گرم مصرفی  آب  باز شدن شیر  داشت. در صورت 
به  دیافراگم  که  می شود  باعث  نتیجه  در  یابد  می  کاهش  دیافراگم 
سمت باال فشار بیاورد و نیروی حاصله از آن از طریق میله سوپاپ 
به سوپاپ گاز )19( وارد شده و فنر را فشرده نموده و مسیر خروج 
گاز را باز نگه دارد. طبیعی است كه در صورت قطع جریان آب 
فشار پایین و باالی دیافراگم مساوی می شود و دیافراگم به حالت 

عادی خود باز خواهد گشت و سوپاپ اصلی گاز )19( مسیر گاز 
را می بندد.

لذا  و  است  طرفه  یک  شیر  یک   )9( آهسته  احتراق  شیر 
باالی  به  شیپوره  گلوگاه  طریق  از  آب  که  می دهد  اجازه  فقط 
دیافراگم جریان داشته و مسیر بازگشت آب از باالی دیافراگم به 
پایین را تقریباً می بندد و هوای حبس شده در باالی آب موجود 
آنجا  در  همواره  دارد  را  ضربه گیر  نقش  که  دیافراگم  باالی  در 

حبس می شود.
اگر این شیر نباشد محفظه باالی دیافراگم پر از آب می شود 
باز  باز و بسته کردن شیر آب گرم مصرفی سرعت  و در لحظات 
گاز  سریع  خروج  می شود  زیاد  گاز  اصلی  سوپاپ  شدن  بسته  و 
باعث احتراق سریع شده و خطرناک است ولی چون هوا به آرامی 
باالی آب پشت دیافراگم  لذا هوای موجود در  فشرده می شود، 
باعث می شود که سوپاپ اصلی گاز به آرامی باز شود و خروج گاز 

به آهستگی جریان یابد.
چون آب خروجی از گلوگاه شیپوره کم است لذا سوراخ 
کف رگوالتور آب که به شیپوره مربوط است حداقل آب مصرفی 
الزم را تأمین می کند و مابقی آب از طریق شیر تنظیم دما )11( با 

توجه به نیاز تأمین می شود.
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شکل 1٠ــ نقشه شماتیک ساختمان ىک نوع آب گرم كن فورى

مقر سوپاپ اصلى گاز20شیر ورودى آب14شیر پروانه اى8مبدل حرارتى1

چند راهه21دیافراگم 15شیر احتراق آهسته9ترموکوپل2

پیچ بازدید گاز مشعل21aدیسک دیافراگم15aشیپوره10پیلوت3

نازل22فندک16سوراخ کف رگوالتور آب10aمشعل4

مجموعه شیر گاز23دسته سوپاپ گاز17شیر تنظیم دما11لوله پیلوت5

بدنه رگوالتور گاز24سوپاپ گاز )شعله زیاد و پیلوت(18ساقه سوپاپ آب12سوپاپ گاز شعله کم6

رگوالتور آب25سوپاپ اصلى گاز19صافى آب13شیر مغناطیسى7

4
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قطعات رگوالتور آب آب گرم کن شمعک دار
آب  می دهد.  تشکیل  را  رگوالتور  پایینی  قسمت  بدنه: 
شهر پس از عبور از آن وارد مبدل گرمایی می شود )شکل 11(.

روی  بر  و  است  رگوالتور  باالیی  قسمت  برنجی:  قاب 
بدنه قرار گرفته است )شکل 12(.

از  آب  خروج  مسیرهای  از  یکی  شیپوره  شیپوره: 
رگوالتور می باشد که با توجه به قطر مجرای میانی خود و به همراه 
شیر تنظیم دما میزان آب دهی آب گرم کن را تعیین می نماید )شکل 

.)13
در میان این قطعه مجرایی استوانه ای مانند وجود دارد که 

قطر آن در قسمت میانی نسبت به ابتدا و انتها کمتر بوده که این 
حالت باعث مکش بهتر آب از این مجرا در هنگام باز شدن آب 

مصرفی از باالی دیافراگم به پایین می گردد.
در بدنه شیپوره  دو منفذ نیز وجود دارد که باعث انتقال آب 
به لوله دیافراگم )تنها راه ارتباطی پایین و باالی محفظه دیافراگم( 
شده و از آنجا آب وارد شیر احتراق آهسته و سپس قاب برنجی 
گرم  آب  شیر  کردن  باز  هنگام  در  منافذ  این  همچنین  می گردد. 
لوله  از  برنجی(  )قاب  دیافراگم  باالی  آب  مکش  باعث  مصرفی 

دیافراگم به محفظه زیر دیافراگم می گردد.

بدنه شیپوره 

مجراى میانى عبور آب شیپوره

منفذ بدنه شیپورهنماى برش خورده شیپوره

شیر احتراق آهسته: شیر احتراق آهسته در مسیر عبور 
انفجاری  احتراق  از  و  داشته  قرار  دیافراگم  پایین  و  باال  به  آب 
شیر  می نماید.  جلوگیری  مصرفی  آب  کردن  باز  هنگام  در  مشعل 
احتراق آهسته در باالی لوله دیافراگم و بر روی قاب برنجی قرار 
بوده  این قطعه در قسمت میانی تو خالی   مطابق شکل 14  دارد. 
پرچ  پولک  توسط  و سپس  گرفته  قرار  آن  داخل  در  و ساچمه ای 
می گردد. همچنین این قطعه دارای دو منفذ در بدنه خود می باشد 
که این منافذ باعث انتقال  آب از لوله دیافراگم به تنها منفذ موجود 
در قاب برنجی و سپس محفظه باالی دیافراگم و بالعکس می گردد.

شکل 13ــ شیپوره

شکل 14ــ شیر احتراق آهسته

نماى برش خورده شیر 
احتراق آهسته

بدنه شیر احتراق آهسته

منفذ بدنه

اورىنگ آب بندى

ساچمه
پولک

ورودى آب به 
رگوالتور

خروجى آب به 
شیپوره  

مکان قرارگیرى 
لوله دىافراگم

مکان قرارگیرى شیر تنظیم دما

خروجى آب به شیر تنظیم 
دما و مکان قرارگیری 

سوپاپ خروجی

مکان قرارگیرى 
ساقه سوپاپ

شکل 11ــ بدنۀ رگوالتور آب

شکل 12ــ قاب برنجى

محل قرارگیری شیر احتراق آهسته

مکان قرارگیرى لولۀ دىافراگم

ورودی آب از شیر 
احتراق آهسته به 

قاب برنجی

مکان قرارگیرى مغزی گازبندی

مسیر عبور میل 
سوپاپ آب

خروجی آب از رگوالتور 
و مکان قرارگیری شیپور
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شده  طراحی  نحوی  به  احتراق  شیر  ساچمه  قطر  و  وزن 
آب  ناگهانی  خروج  از  مصرفی،  آب  کردن  باز  هنگام  در  که 
باالی دیافراگم )و در پی آن اختالف ناگهانی فشار باال و پایین 
دیافراگم( و باز شدن سریع مسیر گاز جلوگیری نموده و در نتیجه 
مانع از روشن شدن انفجاری دستگاه می گردد. در انتهای شیر 
احتراق آهسته پولکی وجود دارد که از خروج ساچمه جلوگیری 
باعث  آهسته  احتراق  شیر  روی  بر  موجود  اورینگ  می نماید. 

آب بندی قطعه می گردد. 
مجموعه ساقه سوپاپ: ساقه سوپاپ و فنر ساقه سوپاپ، 
آب  رگوالتور  به  ورودی  آب  مسیر  در  موجود  قطعات  اولین 
می باشند. نقش اصلی این قطعات، هدایت آب از ورودی رگوالتور 
به محفظه زیر دیافراگم، وارد نمودن فشار به مهره مقر میل سوپاپ 
آب و جلوگیری از تأثیر تغییرات فشار آب ورودی در میزان دبی 

خروجی رگوالتور آب می باشد.

متناسب با باال رفتن ساقه سوپاپ، آب از کناره های قسمت شیبدار 
فوقانی ساقه سوپاپ و سوراخ باالیی آن که به قسمت توخالی بدنه 
زیر  محفظه  سپس  و  آب  رگوالتور  بدنه  وارد  می باشد،  متصل 

دیافراگم می شود.
شیب باالی ساقه سوپاپ به نحوی طراحی شده که باعث 
تغییرات  هنگام  خود  کناره های  از  عبوری  آب  دبی  ماندن  ثابت 
فشار آب ورودی می گردد. بدین ترتیب که با زیاد شدن فشار آب 
ورودی، فشار بیشتری به ساقه سوپاپ وارد شده و آن را بیشتر به 
سمت باال حرکت می دهد ولیکن به دلیل شیبدار بودن باالی ساقه 
به محفظه  سوپاپ، مجرای عبور آب از کناره های ساقه سوپاپ 
دیافراگم  زیر  محفظه  به  کمتری  آب  و  شده  تنگ تر  دیافراگم  زیر 
عبور می نماید. همچنین با کم شدن فشار آب ورودی و پایین آمدن 
ساقه سوپاپ، مجرای عبور آب از کناره های شیبدار باالی ساقه 
سوپاپ بیشتر شده و آب بیشتری اجازه ورود به زیر دیافراگم را 

پیدا می کند.
وجود  حلقوی  برآمدگی  دو  سوپاپ  ساقه  بدنه  روی  بر 
دارد که این برآمدگی ها پس از مونتاژ ساقه سوپاپ، در قسمت 
توخالی در پوش رگوالتور آب قرار گرفته و بر اثر تماس ایجاد 
شدن  وارد  هنگام  سوپاپ  ساقه  لرزش  و  صدا  و  سر  از  شده 
آب به رگوالتور و حرکت مستقیم ساقه سوپاپ درون درپوش 
جلوگیری می گردد. همچنین این برآمدگی ها باعث استحکام و 
به  نیز می شود. قسمتی از درپوش رگوالتور آب  تقویت قطعه 
صورت استوانه ای توخالی می باشد که مجموعه ساقه سوپاپ 
آب  رگوالتور  بدنه  روی  بر  سپس  و  گرفته  قرار  آن  داخل  در 
مونتاژ می شود. این درپوش عالوه بر مسدود کردن مسیر خروج 
آب از کف رگوالتور، نشیمنگاهی برای ساقه سوپاپ محسوب 
می گردد. در ضمن هنگام سرویس آب گرم کن، با باز کردن این 
در  شده  ایجاد  آب  رسوبات  نمودن  تمیز  جهت  می توان  قطعه 
داخل بدنه رگوالتور که می تواند بر عملکرد ساقه سوپاپ  تأثیر 
آب  رگوالتور  پوش  در  آزبستی  واشر  نمود.  استفاده  بگذارد، 

باعث آب بندی می گردد.

استوانه ای  به صورت  سوپاپ  ساقه  بدنه   15 شکل  مطابق 
قسمت  می گیرد.  قرار  آن  در  سوپاپ  ساقه  فنر  که  بوده  توخالی 
باالی ساقه سوپاپ به صورت شیبدار و دارای یک منفذ می باشد. 
آب پس از وارد شدن به ورودی رگوالتور آب به فنر و ساقه سوپاپ 
برخورد می نماید. فشار آب باعث باال رفتن ساقه سوپاپ شده و 

درپوش رگوالتور آب

بخش فوقانى )شیبدار( 
ساقه سوپاپ آب

منفذ بخش فوقانى

فنر ساقه سوپاپ آب

واشر آزبستى

نماى برش خورده ساقه 
سوپاپ آب

نماى برش خورده درپوش 
رگوالتور آب

شکل 15ــ مجموعه ساقه سوپاپ آب
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مجموعه مغزی آب بندی: این مغزی مسدودکننده مسیر 
میل  مستقیم  مقری جهت حرکت  نیز  و  بوده  برنجی  قاب  از  آب 

سوپاپ آب می باشد.
این قطعه بر روی قاب برنجی قرار گرفته و میل سوپاپ آب 

در قسمت میانی و تو خالی این قطعه قرار می گیرد.
یکی  که  دارد  وجود  اورینگ  آب  سوپاپ  میل  مسیر  در 
در زیر مغزی آب بندی و دیگری در میان این مغزی قرار دارد و 
نقش آب بندی کامل این مسیر را دارند. در دور این مغزی نیز 
اورینگی وجود دارد که نقش آب بندی خود مغزی را ایفا نموده 
مغزی  واشر  می باشد.  مغزی  کامل  بندی  آب  اطمینان  جهت  و 
قرار  آب بندی  مغزی  روی  بر  داخلی،  اورینگ  از  بعد  آب بندی 

می گیرد )شكل 16(.

شکل 16ــ مغزى آب بندى

واشر

اورىنگ داخل مغزى

بدنه مغزى آب بندى

اورىنگ دور مغزى
نماى برش خورده مغزى 

آب بندى

شیر تنظیم دما: شیر تنظیم دما یکی از مسیرهای خروج 
آب  دبی  میزان  می توان  آن  توسط  که  می باشد  رگوالتور  از  آب 
خروجی از آب گرم کن را از حداقل تا حداکثر و به صورت پیوسته 

تنظیم نمود )شکل 17(.

بر روی محور شیر تنظیم دما دو سوراخ با قطر کوچک 
و بزرگ وجود دارد که بنا به موقعیت قرارگیری آنها در مقابل 
)تعبیه شده در رگوالتور آب جهت  دما  تنظیم  منفذ کناری شیر 
آب(  رگوالتور  به سمت خروجی  دما  تنظیم  شیر  از  آب  هدایت 
برای  تنظیم می گردد.  تا حداکثر  میزان دبی خروجی از حداقل 
تنظیم دبی آب در حداکثر، دسته شیر تنظیم دما باید از حالت دبی 
حداقل به اندازه 90 درجه و در خالف جهت عقربه های ساعت 

پیچانده شود. 
قطر سوراخ ها و نیز موقعیت آنها نسبت به یکدیگر به نحوی 
است که در هنگام چرخاندن شیر تنظیم دما، قبل از اتمام سوراخی 
که در مقابل منفذ کناری شیر تنظیم دما قرار دارد سوراخ دیگر در 
مقابل منفذ قرار گرفته و در نتیجه دبی آب به صورت پیوسته  و با 
تغییرات یکنواخت از این مسیر به سمت خروجی رگوالتور آب 
هدایت می شود. بر روی محور شیر تنظیم دما شیاری وجود دارد 
که توسط پیچ نگهدارنده که بر روی بدنه رگوالتور قرار می گیرد، 
چرخش محور شیر تنظیم دما را در زاویه ای به میزان  90 درجه 

محدود می نماید.
مطابق شکل  میل سوپاپ آب:  و  دىافراگم  مجموعه 
18 دیافراگم جدا کننده بدنه رگوالتور آب و قاب برنجی، انتقال 
دهنده فشار آب به باال و پایین و آب بندی کننده مجموعه می باشد. 
فشار  انتقال دهنده  خود،  مقر  در  قرارگیری  با  آب  سوپاپ  میل 

دیافراگم به سوپاپ اصلی گاز می باشد.

شکل 17ــ شیر تنظیم دما

پیچ دسته پالستیکى

دسته پالستیکى

شیار محدود کننده 
منافذ خروج آبچرخش شیر تنظیم دما

  محور شیر تنظیم دما
اورىنگ آب بندى

شکل 18ــ مجموعه دىافراگم

دىسک دىافراگم

دىافراگم از دونما
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دیافراگم بین قاب برنجی و بدنه رگوالتور آب قرار گرفته و 
این دو قسمت را به دو محفظه جداگانه تقسیم می نماید. با باز یا 
بسته شدن شیر آب گرم مصرفی و تغییر فشار ایجاد شده، دیافراگم 

به باال و پایین حرکت می نماید.
شکل 19 نقشه انفجاری رگوالتور آب را نشان می دهد.

62مغزى برنجى

61اورىنگ مغزى گازبندى 17*27        

132پیچ چهار سو M  4*6 زرد 12٠      

131دسته شیر تنظیم دما       

13٠شیپوره      

129اورىنگ محور تنظیم دما 2*7/6    

128محور شیر تنظیم دما   

127مجموعه سوپاپ اطمینان ىکپارچه     

126اورىنگ 1/8*8/1٠      

125فنر ساقه سوپاپ آب جدىد       

124ساقه سوپاپ آب       

123رگوالتور آب    

122دىافراگم     

121 مجموعه دىسک دىافراگم    

12٠ لولۀ دىافراگم    

119قاب برنجى    

118اورىنگ شیر احتراق آهسته )2*5/3(   

117 مجموعه شیر احتراق آهسته    

 پیچ  چهارسو M 4*1٠ واشر
 اسمبلى زرد 12٠

116 شکل 19ــ نقشه انفجارى ىک نمونه رگوالتور آب
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دستور کار: باز و بسته کردن و سرویس رگوالتور آب
زمان اجرای دستور کار:                        6٠ دقیقه

ابزار و وساىل مورد نیاز:
 یک سری 1ــ آچار تخت 

2ــ آچار فرانسه نمره ″12 و ″8          از هر کدام یک عدد
یک عدد 3ــ پیچ گوشتی دوسو متوسط  
یک عدد 4ــ پیچ گوشتی دوسو بزرگ 
یک عدد 5 ــ پیچ سر قالب دار 
یک عدد 6 ــ پیچ گوشتی چهار سو 
یک عدد 7ــ دم کج  
یک عدد 8  ــ انبردست  
یک عدد 9ــ ظرف اسید 
یک عدد 10ــ ظرف آب 
یک جفت 11ــ دستکش پالستیکی  

مواد و تجهیزات مورد نیاز:
یک دستگاه 1ــ آب گرم کن دیواری گازسوز 
یک عدد 2ــ رگوالتور آب 
یک عدد 3ــ دیافراگم 
شش عدد 4ــ پیچ شش گوش 
یک عدد 5 ــ صافی آب 
سه عدد 6 ــ واشر الستیکی 
دو عدد 7ــ اورینگ 10ــ13 

به مقدار الزم 8  ــ گریس 
یک لیتر 9ــ جوهرنمک )اسید کلریدریک %20( 

مراحل انجام کار:
1ــ پس از پوشیدن لباس کار ابزار و وسایل مورد نیاز را 
از انبار کارگاه تحویل بگیرید و آنها را بر روی میز کار قرار دهید.
2ــ پس از بستن شیر آب سرد ورودی به آب گرم کن، لولٔه 
لوله خروجی از رگوالتور آب را  به رگوالتور و  ورود آب سرد 

باز کنید.
3ــ رگوالتور آب را از آب گرم کن جدا کنید.

4ــ درپوش زیر کف رگوالتور آب را باز کنید.
5  ــ پیچ های شش گوش روی رگوالتور آب را جدا نمایید. 
دقت داشته باشید که پیچ های معیوب را حتماً تعویض کنید. برای 

اینکه در مراحل بعدی بهتر باز شوند از گریس استفاده شود.
ـ شیر تنظیم دما، قاب دیافراگم و دیافراگم و اورینگ های  6  ـ 

مربوطه را باز و بررسی کنید و در صورت نیاز تعویض نمایید.
7ــ شیر احتراق آهسته را باز کنید و آن را امتحان کنید 
باشد اورینگ مربوطه را عوض کنید و در  در صورتی که سالم 

صورت معیوب بودن شیر احتراق آهسته را تعویض کنید.
که  صورتی  در  دهید  تکان  را  آهسته  احتراق  شیر  تذکر: 

ساچمه حرکت نکند و صدای حرکت آن شنیده نشود آن را در 
ظرف اسید قرار دهید تا رسوب زدایی شود.

8  ــ شیپوره را توسط پیچ گوشتی بزرگ باز نمایید و زمانی 
که تا آخر باز شد توسط پیچ سر قالب دار یا دم کج آن را از محل 
آن گشاد شده  نمایید در صورتی که مجرای داخلی  خود خارج 
با  و  تعویض  اورینگ مربوطه  نمایید و حتماً  تعویض  آن را  باشد 

گریس بر روی آن بسته شود.
تذکر: در صورت فراموش کردن نصب اورینگ، خروجی 

آب گرم زیاد می شود و دمای الزم را ندارد.
آب  بدنه رگوالتور  از  تمام قطعات  از خارج کردن  بعد  9ــ 
آن را به مدت چند دقیقه در ظرف اسید قرار دهید تا کلیه جرم های 
موجود بر روی آن از بین برود و سپس آن را با آب شستشو دهید.
10ــ لولٔه دیافراگم را در صورت معیوب بودن تعویض نمایید.
باز کردن  باز شده را بر عکس مراحل  11ــ کلیه قطعات 

مجددًا مونتاژ نمایید.
و  نموده  تست  محترم  هنرآموز  در حضور  را  دستگاه  12ــ 
وسایل را تمیز و تحویل انبار نمایید و محل کار خود را تمیز نمایید. 

گزارش کار را تکمیل کنید.

سیستم گاز آب گرم کن های شمعک دار
در شکل 20 سیستم گاز )24( از رگوالتور گاز )4(، چند 
 )14( مشعل  و   )19( گاز  اصلی  سوپاپ   ،)22( نازل ها  و  گاز  راهه 
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تشکیل شده است. گاز ورودی پس از گذشتن از شیر پروانه ای )8( 
وارد شیر مغناطیسی )7( می شود و از آنجا از طریق مجموعه شیر 
گاز )23( به چند راهه رفته و از طریق نازل ها وارد مشعل می گردد1، 

عملکرد هر کدام از این قسمت ها به شرح زیر است:

شکل 2٠ــ رگوالتور گاز بر روى آب گرم کن

شکل 21

مسیر ورود گاز

مسیر عبور گاز به رابط چند راهه

مکان قرارگیرى 
مجموعه شیر گاز

مکان اتصال لوله پیلوت 

مکان قرارگیرى شیر پروانه اى

مکان قرارگیرى پیچ بازدىد گاز

مکان قرارگیرى 
شیر مغناطیسى 

ىا شیر برقى

رگوالتور گاز
صورت  گاز  رگوالتور  طریق  از  آب گرم کن  به  گاز  ورود 
میزان  و  گاز  مجراهای  کردن  بسته  و  باز  کار  همچنین  می گیرد، 
رسیدن گاز جهت اشتعال )در مشعل اصلی و شمعک( از طریق 

این مجموعه انجام می شود.
است:  شده  تشکیل  اصلی  قسمت  دو  از  گاز  رگوالتور 

الف( بدنه                  ب( رابط چند راهه
بدنه رگوالتور گاز: این قطعه در سمت چپ رابط چند 
راهه قرار گرفته )از دید روبرو( و با مجموعه قطعاتی که بر روی آن 
قرار می گیرد گاز را از ورودی به رابط چند راهه هدایت می نماید 

شکل 22ــ رابط چند راهه)شکل 21(.

مکان اتصال به بدنه 
رگوالتور آب

شیار قرارگیرى میله تحرىک 
میکروسوئیچ )در سیستم آىوناىز( 

  مکان قرارگیرى میکروسوئیچ 
)در سیستم آىوناىز(

مسیر عبور گاز به چند راهه مشعل

مکان اتصال بدنه رگوالتور 
گاز به رابط چند راهه

رابط چند راهه: در سمت چپ رگوالتور آب قرار گرفته 
است. گاز پس از عبور از شیر مغناطیسی و مجموعه شیر گاز به 
این قطعه وارد شده، پس از عبور از مجموعه سوپاپ اصلی گاز 
به چند راهه مشعل هدایت می گردد. در مکان اتصال رابط چند 

راهه به بدنه رگوالتور اورینگی برای گازبندی وجود دارد.
شکل 22 رابط چندراهه رگوالتور گاز را نشان می دهد.

1ــ شماره های داخل پرانتز ها با شکل شماتیک 10ــ1 مطابقت داده شود.
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در شکل 23 نقشه انفجاری یک رگوالتور گاز را مشاهده می کنید.

شکل 23ــ نقشه انفجارى ىک نمونه رگوالتور گاز

اورینگ مغزی گازبندی67درپوش شیر مغناطیسی اورینگی86اورینگ محور شیر پروانه ای96صافی ورودی گاز106

پیچ چهارسو M 4*1٠ استنلِس استیل66اورینگ رگوالتور و رابط76محور شیر پروانه ای95پایه اتصال رویه105

پیچ چهار سو 65M 4*12واشر سوپاپ اصلی گاز75مغزی شیر گاز94درپوش شیر گاز104

رابط چند راهه64فنر سوپاپ اصلی گاز74رگوالتور گاز93محور شیر گاز103

واشر چوب پنبه ای چند راهه63فنر کوچک سوپاپ اصلی گاز73مجموعه رگوالتور گاز92پین محور شیر گاز102

پیچ چهارسو 51M 5*8سوپاپ اصلی گاز شهری72مغزی برنجی مغزی شیر گاز91میله تحریک شیر مغناطیسی101

واشر50واشر الستیکی سوپاپ اصلی71اورینگ نشیمنگاه شیر مغناطیسی90فنر مجموعه شیر گاز100

پیچ چهارسو 53M 5*4رابط میل سوپاپ آب و گاز کم فشار70نشیمنگاه شیر مغناطیسی89واشر برنجی99

میل سوپاپ گاز69شیر مغناطیسی88فنر محور شیر گاز98

مغزی برنجی68اورینگ87دیسک شیر پروانه ای97

مجموعه رگوالتور و مغزی شیر گاز ساده
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شکل 24ــ  سوپاپ اصلى گاز

سوپاپ اصلى گاز

میل سوپاپ گاز

واشر الستیکى

فنر سوپاپ اصلى گاز

  نماى مونتاژ شده مجموعه 
سوپاپ اصلى گاز

سوپاپ اصلی گاز
هنگام باز و بسته شدن آب گرم مصرفی، مسیر عبور گاز به 

چند راهه مشعل را باز یا بسته می کند.
قسمت میانی سوپاپ اصلی گاز توخالی بوده و میل سوپاپ 
گاز در داخل آن قرار می گیرد. از آنجا که میل سوپاپ از طریق 
آب،  بسته شدن  و  باز  با  دارد.  ارتباط  آب  میل سوپاپ  به  رابط 
سوپاپ  آن  پی  در  و  گاز  سوپاپ  میل  آب،  سوپاپ  میل  حرکت 
اصلی گاز را حرکت می دهد و مسیر گاز به چند راهه را باز می کند 

)شکل 24(.

شیر پروانه ای
میزان عبور گاز ورودی به رگوالتور گاز و هدایت شده به 

چند راهه مشعل را محدود می نماید.
محور شیر پروانه ای در بدنه رگوالتور گاز قرار می گیرد. 

در میان این محور شیاری وجود دارد که دیسک شیر پروانه ای در 
داخل این شیار مونتاژ می شود. از آنجا که مجموعه شیر پروانه ای 
پیچاندن  با  دارد  قرار  گاز  رگوالتور  بدنه  به  گاز  ورود  مسیر  در 
محور شیر پروانه ای و در پی آن دیسک شیر پروانه ای، مسیر گاز 

را می توان محدود و در حدی که مورد نیاز است تنطیم نمود.
بر روی دیسک شیر پروانه ای دو برآمدگی کوچک وجود 
باعث قرارگیری صحیح دیسک در داخل شیار محور  دارد که 

شیر پروانه ای می شود.
باالی  بریدگی آچارخور  از طریق  پروانه ای  چرخش شیر 

محور شیر پروانه ای میسر می باشد. 
که  می گیرد  قرار  اورینگی  پروانه ای  شیر  محور  روی  بر 
وظیفه گازبندی را دارد. شکل 25 شیر پروانه ای را نشان می دهد.

شکل 25ــ شیر پروانه اى

برىدگى آچارخور

محور شیر پروانه اى

اورىنگ گازبندى

مکان قرارگیری
اورىنگ گازبندى

شیار قرارگیری
دىسک شیر پروانه ای

دىسک شیر پروانه ای

  نماى مونتاژ شده مجموعه 
شیر پروانه ای

برآمدگی دىسک شیر پروانه ای
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مجموعۀ شیر گاز
در شکل 26 مجموعٔه شیر گاز به صورت انفجاری آورده 

شده است.

شکل 26ــ نقشۀ انفجارى مجموعۀ شیر گاز

میله بادامک برنجى           35

ساقه سوپاپ شعله بلند       36

غالف سوپاپ شعله زىاد      37

پاىه مجموعه شیر گاز         38

 غالف سوپاپ شعله کم     39

 خار فنرى شعله کم4٠

اورىنگ 1/95* 5/5     41

واشر فلزى 5/٠*6*1٠     42

 فنر کوچک سوپاپ گاز      43

فنر بزرگ سوپاپ گاز       44

ساقۀ سوپاپ شعله کم       45

46
واشر الستیکى سوپاپ 

شعلۀ کم 

خار فنرى بزرگ  47

پولک سوپاپ  1*6*4825

49
واشر الستیکى سوپاپ 

شعله زىاد

مقر سوپاپ گاز     5٠

51
واشر الستیکى مقر 

سوپاپ گاز      

میله سوپاپ گاز      53

اورىنگ 1*1/9    54

فنر سوپاپ شعله کم129
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دسته شیر گاز: دسته پالستیکی شیر گاز بر روی محور 
شیر گاز قرار گرفته و در نتیجه با تنظیم و چرخاندن آن، محور شیر 

گاز و در پی آن مغزی شیر گاز چرخانده می شود.
در موقعی که شاخص دسته شیر گاز در منتهی الیه سمت 
راست باشد آب گرم کن در وضعیت خاموش است. هرگاه شاخص 
و  ابتدا شمعک  بگردانیم  عقربه های ساعت  در خالف جهت  را 
سپس مشعل روشن می شود. شکل 27 بازشدٔه دسته شیر گاز و 

28 مونتاژ شدهٔ دسته شیر گاز را نشان می دهد.
بدنه  از  شده  وارد  گاز  عبور  میزان  گاز:  شیر  مغزی 

شکل 29ــ مغزى شیر گازشکل 28ــ مونتاژ شدۀ دسته شیر گاز

نماى مونتاژ شده مجموعه شیر گاز )در سیستم هاى 
آىوناىز میله تحرىک وجود ندارد(

برىدگى عمود بر شیار درپوش شیر گاز
شیار درپوش

پین محور شیر گاز

درپوش شیر گاز

محور شیر گاز

میله تحرىک شیر مغناطیسى

رگوالتور گاز به رابط چند راهه را تنظیم می نماید.
یک  و  استوانه ای  قسمت  یک  دارای  گاز  شیر  مغزی 

قسمت مخروطی به هم پیوسته می باشد.
بر روی قسمت استوانه ای مغزی شیر گاز شیاری وجود 
و حرکت  گرفته  قرار  آن  داخل  در  گاز  پین محور شیر  که  دارد 
محور شیر گاز را به مغزی منتقل می نماید. بخش مخروطی مغزی 

شیر گاز دارای منافذی جهت عبور گاز می باشد.
و  کوچک  شکل  دایره ای  منفذ  دو  مخروطی  بخش  در 
بزرگ وجود دارد که منفذ کوچک مسیر عبور گاز به مجموعه 
پیلوت و منفذ بزرگ مسیر عبور گاز به رابط چند راهه می باشد. 
در اطراف منفذ کوچک، شیاری به صورت تو رفتگی وجود دارد 
که این شیار باعث هدایت گاز از منفذ کوچک به مجموعه پیلوت 

هنگام روشن شدن می گردد )شکل 29(.

شکل 27ــ باز شدۀ دسته شیر گاز

منفذ عبور گاز به پیلوت 
)شیار( 

منفذ مغزى و مسیر عبور
گاز به رابط چندراهه

واشر برنجى

منفذ عبور گاز به رابط چند 
راهه )حداقل تا حداکثر شعله(

مغزى شیر گاز

شیار مغزى و مکان قرارگیرى 
پین محور شیر گاز

فنر دور مغزى )فنر 
مجموعه شیر گاز( 

واشر برنجى

فنر داخل مغزى )فنر 
محور شیر گاز(

نمای مونتاژ شدۀ مغزی شیر گاز
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دستور کار: باز و بسته کردن و سرویس مجموعه شیر 
گاز

12٠ دقیقه زمان اجرای کار: 
ابزار و وساىل موردنیاز:

1ــ پیچ گوشتی چهار سوی کوچک و متوسط
                                                    از هر کدام یک عدد

یک عدد 2ــ پیچ گوشتی دو سوی کوچک  
یک عدد 3ــ دم باریک 

به مقدار الزم 4ــ گریس  
یک دستگاه 5 ــ آب گرم کن دیواری 

شمعک دار
مراحل انجام کار:

1ــ پس از پوشیدن لباس کار ابزار و وسایل مورد نیاز را 
از انبار تحویل گرفته و بر روی میز کار قرار دهید.

و  دما  تنظیم  شیر  به  مربوط  دسته  نمودن  باز  از  پس  2ــ 
تنظیم گاز از رویه دستگاه پیچ رویه را باز کنید و رویه دستگاه را 

بردارید.
3ــ پیچ های روی کالهک شیر گاز را باز نموده و کالهک 

را بردارید. اهرم و بادامک شیر گاز را جدا کنید.
4ــ مشعل را از گلویی چند راهه باز کرده و میل سوپاپ 

اصلی گاز را خارج کنید.
5 ــ اورینگ چند راهه، میل سوپاپ اصلی و فنر شیر گاز 

را گریس کاری کنید.
6 ــ پیچ های روی شیر گاز را باز نموده و شیر گاز را از 

محل خود خارج کنید.
ترتیب کنار هم قرار  به  نموده  باز  7ــ قطعات شیر گاز را 

دهید.
8  ــ قطعات مربوطه را برعکس باز کردن به ترتیب ببندید و 

از نداشتن هر گونه نشت گاز اطمینان پیدا کنید.

9ــ بعد از جمع کردن شیر گاز آن را در محل خود ببندید 
و درستی کار را آزمایش کنید. در صورت سالم بودن، کار خود 

را به هنرآموز تحویل دهید.
10ــ وسایل و ابزار خود را به انبار تحویل داده محل کار 

خود را تمیز کنید و گزارش مربوطه را تهیه کنید.

 مشعل
 31 شکل های  در  و  مشعل  ظاهری  نمای    30 شکل  در 
آورده شده  آن  متعلقات  و  انفجاری مشعل  نقشه  نمونه  و 32 دو 

است.
عملکرد مشعل به طریقی است که گاز خروجی از نازل ها 
وارد شیپوره مشعل می شود و چون سرعت خروجی گاز از دهانه 
نازل زیاد است، لذا مکش زیادی در دهانه شیپوره مشعل تولید 
مکیده  شیپوره  داخل  به  هوا  می شود  باعث  مکش  این  می کند. 
برای  شود و در این حالت مخلوط هوا و گاز، سوخت مناسب 

احتراق کامل را تولید می کند.
مسیر گاز در مشعل به صورتی طراحی شده است که فشار 

مناسب و یکسان در تمام نازل ها تأمین گردد.

شکل 3٠ــ مشعل
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شکل 31ــ نقشۀ انفجاری مجموعه مشعل و متعلقات آن )نمونه 1(

مجموعه لوله پیلوت  62

واشر 61

نازل پیلوت تک شعله گاز شهری      6٠

59   M4 * 12 پیچ چهارسو

بست پیلوت دو شعله    58

مجموعه الکترود سیم   57

ترموکوپل طرح کلید حرارتى56

مجموعه پیلوت و درىچه    55

براکت پیلوت     54

پیچ  چهارسو 1٠ * 4  53

براکت چند راهه52

پیچ چهارسو 8 * 5 زرد 5148

واشر5٠

مجراى بازدىد چند راهه      49

پیچ چهارسو  32 * 4 48

مجموعه چند راهه 47

نازل مشعل شهرى      46

بست جلوی مشعل       45

مجموعه مشعل 18 لیترى  44

پیچ چهارسو  9/5 * 2٠4/2



  24  

شکل 32ــ نقشۀ انفجارى مشعل و متعلقات آن )نمونه 2(
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نازل  بسته کردن و سرویس مشعل،  و  باز  دستور کار: 
مشعل و چند راهه 

12٠ دقیقه زمان انجام دستور کار: 
ابزار و وساىل مورد نیاز:

یک سری 1ــ آچار تخت 
یک عدد 2ــ پیچ گوشتی چهارسو 
یک عدد 3ــ پیچ گوشتی دوسو 
یک عدد 4ــ برس سیمی  
یک عدد 5 ــ ظرف آب گرم 

به مقدار الزم 6 ــ گریس 
یک عدد 7ــ اورینگ الستیکی چند راهه 
یک عدد 8  ــ واشر الستیکی سوپاپ اصلی گاز 

مراحل انجام کار:
انبار  از  را  الزم  وسایل  کار  لباس  پوشیدن  از  پس  1ــ 

تحویل گرفته بر روی میز کار قرار دهید.
2ــ رویه دستگاه آب گرم کن را بردارید.

راهه رگوالتور  از چند  را  کرده مشعل  باز  را  پیچ ها  3ــ 
جدا کنید.

4ــ مشعل را توسط فرچه و آب گرم بشویید.
5 ــ چند راهه مشعل و نازل ها را شست و شو دهید و در 

صورت شل بودن نازل ها، آنها را محکم کنید.
6 ــ واشر چند راهه را گریس کاری نموده و در صورت 

معیوب بودن تعویض کنید.
به  را  مشعل  کردن،  باز  برعکس  کار  پایان  از  پس  7ــ 
از کف  یابی حتماً  به ذکر است برای نشت  ببندید الزم  چندراهه 
یا مایع ظرفشویی استفاده شود و به هیچ عنوان از شعله  صابون 

کبریت برای نشت یابی گاز استفاده نکنید.
8  ــ در پایان، کار خود را تحویل هنرآموز کارگاه نمایید و 
وسایل را تمیز کرده به انبار تحویل دهید. گزارش کار را بنویسید.

ترموکوپل
هرگاه دو فلز غیرهم جنس مانند مس و روی را مطابق شکل 
33 به یکدیگر اتصال دهیم یک ترموکوپل ایجاد می شود. حال اگر 

محل اتصال دو فلز را توسط شعله ای گرم کنیم بین دو سر دیگر 
ترموکوپل ولتاژی حدود 20 میلی ولت تولید می شود. که توانایی 
تحریک سیم پیچ و باز کردن شیر مغناطیسی وسایل گازسوز را در 
مدت 20 ثانیه دارد )شکل 33(. در شکل 34 دو نمونه ترموکوپل 

مورد استفاده در آب گرم کن ها را مشاهده می کنید.

شکل 33ــ ترموکوپل

الف( ترموکوپل گرم شده توسط شعله 2٠mv برق تولید مى کند.

شکل 34ــ دو نمونه ترموکوپل مورد استفاده در آب گرم کن ها

ب( برش خوردۀ ىک ترموکوپل             

هادى داخلى

عاىق

هادی بیرونی

اتصال دو فلز غیر هم جنس

الف( ترموکوپل طرح کلید حرارتی             

ب( ترموکوپل ساده             
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شمعک
شمعک در آب گرم کن دائماً روشن است تا به محض باز 
گاز  رگوالتور  بدنه  در  کند.  روشن  را  مشعل  مسیرگاز،  شدن 
خروجی  گاز  دارد  وجود  شمعک  به  گاز  رساندن  برای  منفذی 

شکل 36ــ شیر مغناطیسى

شیر مغناطیسی
شیر مغناطیسی مسیر عبورگاز به مجموعه پیلوت و مشعل 
اصلی را باز یا بسته می کند. مهم ترین نقش آن بستن مسیر عبور 

شکل 35ــ اجزای سیستم شمعک )شعلۀ پیلوت(

کالهک پیلوت

منفذ تنظیم هوا

نازل پیلوت

واشر گازبندى

مهره پیلوت

شش پر برنجى
لوله پیلوت

واشر گازبندى

درىچه تنظیم هوا

ساقه پیلوت

منافذ عبور گاز جهت
تشکیل شعله پیلوت  

شش پر برنجى

از این منفذ توسط لوله ای به نازل شمعک رسانیده می شود. در 
برای جلوگیری  سر راه منفذ شمعک در رگوالتور، یک صافی 
از ورود ذرات احتمالی پیش بینی شده است. شکل 35 اجزا و 

سیستم شمعک را نشان می دهد.

گاز در صورت خاموشی شمعک )پیلوت( می باشد )شکل 36(.
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درپوش شیر مغناطیسى

پوشش پالستیکی دور هسته و سیم پیچ

پولک
واشر گازبندی دور پوشش پالستیکی

اورىنگ گازبندی )نشیمنگاه بر روی رگوالتور گاز(

فنر

واشر فلزی اتصال بدنه

محل اتصال به ترموکوپل

واشر گازبندی شیر مغناطیسی

نشیمنگاه شیر مغناطیسی

شکل 37ــ اجزای شیر مغناطیسی

عامل  که  می شود  گفته  شیر  از  نوعی  به  مغناطیسی  شیر 
از  باشد.  مغناطیسی  یا  آهنربایی  نیروی  آن  باز کننده مسیر جریان 
بسته  باز و  برای  تمام وسایل گاز سوز  در  تقریباً  نوع شیرها  این 

کردن مسیر گاز استفاده می کنند.
جریان  می کند  گرم  را  ترموکوپل  شمعک  شعله  وقتی 
جریان  می شود.  تولید  ولت  میلی   20 حدود  ضعیفی  الکتریکی 
الکتریکی در سیم پیچ هسته آهنی آن را آهن ربا کرده میله و صفحه 
فلزی واشردار متصل به محور را جذب می کند و شیر مغناطیسی 
باز می شود و مسیر عبور گاز را باز می کند تا زمانی که شعله روشن 
شعله  شدن  خاموش  محض  به  و  است  باز  مغناطیسی  شیر  است 
شمعک جریان الکتریسیته قطع شده و نیروی فنر باعث می شود تا 
شیر مسیر گاز را ببندد30 تا 35 ثانیه طول می کشد تا دریچه گاز 

بسته شود.

فندک 
فشار  یا  و  اثر ضربه  در  کوارتز  مانند  کریستال ها  از  برخی 
جریان الکتریسیته ایجاد می کنند به اثر فشار برای تولید الکتریسیته، 

اثر پیزوالکتریک می گویند. پیزو یک کلمه یونانی به معنای فشار 
جمله  از  گازسوز  وسایل  فندک های  در  خاصیت  این  از  است. 
آب گرم کن گازسوز دیواری استفاده می شود. شکل 38 یک نمونه 

فندک آب گرم کن دیواری را نشان می دهد.

شکل 38ــ فندک آب گرم کن وساىل گازسوز
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دستورکار: باز و بسته کردن شمعک و فندک
6٠ دقیقه زمان اجراى کار: 

ابزار و وساىل مورد نیاز:
یک عدد 1ــ پیچ گوشتى دوسوی متوسط 
یک عدد 2ــ پیچ گوشتى چهارسوی متوسط 
یک سرى 3ــ آچار تخت  
یک عدد 4ــ کمپرسور باد 
یک عدد 5 ــ آب گرم کن دیوارى 
یک عدد 6ــ آچار فرانسه نمره 8″ 
یک حلقه 7ــ نوارتفلون  

مراحل انجام کار:
1ــ پس از پوشیدن لباس کار ابزار و وسایل مورد نیاز از 

انبار تحویل گرفته و بر روی میز کار قرار دهید.
2ــ رویه آب گرم کن را بردارید.

3ــ ابتدا لوله، نازل، پایه و مجموعه شمعک را باز کرده و 
گرفتگی احتمالی را بررسی نمایید. 

4ــ مسیر عبور گاز از لوله رابط و نازل شمعک را بازدید 
کرده در صورت نیاز از گرد و غبار، چربی و مواد زاید تمیز کنید.
5ــ لوله شمعک، نازل شمعک، پایه و مجموعه شمعک را 

در محل خود ببندید.
6ــ شستی فندک را فشار دهید تا جرقه بزند در غیر این 
صورت الکترود جرقه، سیم رابط )وایر( و فندک را بررسی کنید 

در صورت معیوب بودن تعویض کنید.
نظارت  با  را  آب گرم کن  باال  مراحل  انجام  از  بعد  7ــ 
هنرآموز کارگاه آزمایش کنید و در صورت نداشتن ایراد ابزار و 

وسایل را تمیز کرده و تحویل انبار دهید.
8  ــ گزارش کار مربوطه را بنویسید.
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1ــ انواع آب گرم کن های گاز سوز را نام ببرید.
2ــ اجزای اصلی آب گرم کن های دیواری را نام ببرید.

3ــ وظیفٔه کالهک تعدیل را بیان کنید.
4ــ صفحه پشتی آب گرم کن های دیواری را توضیح دهید.

5  ــ اصولی را که در باز و بسته کردن رویه، کالهک تعدیل و صفحه پشتی باید رعایت نمود توضیح دهید.
6  ــ ساختمان مبدل گرمایی آب گرم کن دیواری را توضیح دهید.

7ــ چرا در باز و بسته کردن مبدل گرمایی باید از دو آچار استفاده شود؟ توضیح دهید.
8   ــ راندمان مبدل گرمایی را تعریف کنید.

9ــ عوامل مؤثر در راندمان مبدل گرمایی را توضیح دهید.
10ــ راه های جلوگیری از کاهش راندمان مبدل گرمایی را بیان کنید.

11ــ طرز کار رگوالتور آب آب گرم کن شمعک دار را از روی نمای خطی شکل10 توضیح دهید.
12ــ قطعات رگوالتور آب را نام ببرید.

13ــ وظیفٔه هر یک از اجزای رگوالتور آب را از روی شکل یا بر روی رگوالتور آب توضیح دهید.
14ــ اجزای رگوالتور آب را بروی نقشه انفجاری نام ببرید.

15ــ سیستم گاز آب گرم کن های شمعک دار را بر روی شکل 10توضیح دهید.
16ــ وظیفه رگوالتور گاز را شرح دهید.

17ــ دو قسمت اصلی تشکیل دهنده رگوالتور گاز را بر روی شکل یا قطعه آن توضیح دهید.
18ــ اجزای رگوالتور گاز را از روی نقشه انفجاری نام ببرید.

19ــ وظیفٔه مجموعه سوپاپ اصلی گاز را شرح دهید.
20ــ وظیفه شیر پروانه ای چیست؟

ب( بستن مسیر گاز الف( محدود کردن میزان عبور گاز 
ج ( کنترل فشار گاز

21ــ عملکرد شیر پروانه ای را توضیح دهید.
22ــ مجموعه شیر گاز را از روی نقشه انفجاری توضیح دهید.

23ــ چگونگی عملکرد دسته شیرگاز را توضیح دهید.

آزمون پایانی
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24ــ وظیفه و عملکرد مغزی شیرگاز را از روی شکل توضیح دهید.
25ــ ساختمان مشعل را توضیح دهید.

26ــ ترموکوپل را  شرح دهید.
27ــ شمعک و ساختمان آن را شرح دهید.

28ــ شیر مغناطیسى و عملکرد آن را توضیح دهید.
29ــ ارتباط ترموکوپل، شیر مغناطیسى و شمعک را توضیح دهید.

30ــ ساختمان فندک را شرح دهید.


