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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگى بیرون آیید و احتیاجات کشور 
از  و  نباشید  غافل  ایمانى خودتان  انسانى  نیروى  د،از  برآورده سازی را  خودتان 

اتّکاى به اجانب بپرهیزید.
ُه« َس ِسُرّ امام خمىنى »ُقِدّ



همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
بـه نشانى  پىشنهادات و نظرات خود را در بارۀ محتواى این کتاب 
تهران ـ صندوق پستى شمارۀ  4874/15  دفتر تألىف کتاب هاى درسی فنى 

و حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
info@tvoccd.sch.ir پىام نگار    )ایمىل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه   )وب  سایت( 



مقدمه  اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

کتاب »مجموعه  استانداردهاى  مبناى  بر  کاردانش«  »کتاب هاى تخصصى شاخه ى  یا  مهارت«  »پودمان هاى  تألیف  برنامه ریزى 
برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى کاردانش، مجموعه ششم« صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایى هاى هم خانواده 
)Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسى قرارگرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى هم خانواده به صورت واحدهاى کار تحت 
عنوان )Unit( دسته بندى مى شوند. در نهایت واحدهاى کار هم خانواده با هم مجددًا دسته بندى شده و پودمان مهارتى )Module( را 

شکل مى دهند. 
دسته بندى  »توانایى ها« و »واحدهاى کار« توسط کمیسیون هاى تخصصى با یک نگرش علمى انجام شده است به گونه اى که یک 

سیستم پویا بر برنامه ریزى و تألیف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد. 
به منظور آشنایى هر چه بیشتر مربیان، هنر آموزان و هنرجویان شاخه ى کاردانش و سایر عالقه مندان و دست اندرکاران آموزش هاى 
مهارتى با روش تدوین، »پودمان هاى مهارت«، توصیه مى شود الگوهاى ارائه شده در نمون برگ هاى شماره )1(، )2( و )3( مورد بررسى 
قرار گیرد. در ارائه دسته بندى ها، زمان مورد نیاز براى آموزش آن ها نیز تعیین مى گردد، با روش مذکور یک »پودمان« به عنوان کتاب 

درسى مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در »شاخه ى کاردانش« چاپ سپارى مى شود. 
 Uو ٢ U1 ( و هر پودمان نیز به تعدادى واحد کار )… و M2 و M1 ( به طور کلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت
و…(  و هر واحد کار نیز به تعدادى توانایى ویژه ) P1 و P2 و …( تقسیم مى شوند. نمون برگ شماره )1( براى دسته بندى توانایى ها به کار 
مى رود. در این نمون برگ مشاهده مى کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایى هایى وجود دارد. در نمون برگ شماره )2( واحدهاى 
کار مرتبط با پودمان و در نمون برگ شماره )3( اطالعات کامل مربوط به هر پودمان درج شده است. بدیهى است هنرآموزان و هنرجویان 
ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانى که در امر توسعه آموزش هاى مهارتى فعالیت دارند، مى توانند ما را در غناى کیفى پودمان ها که 

براى توسعه آموزش هاى مهارتى تدوین شده است رهنمون و یاور باشند. 
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى
دفتر تألىف کتاب هاى درسی 

فنى و حرفه اى و کاردانش                
                          

P=Power      U= Unit      M=Module  



مقدمه
سپاس خداوند را که به ما توفیق داد تا کتاب  حاضر را به رشته ى تحریر در آوریم و آن را به جامعه ى تأسیسات تقدیم نماییم. 

امروزه با توجه به پیشرفت فناورى در تأسیسات ساختمان و نیز لزوم افزایش ضریب ایمنى و تأمین رفاه ساکنین، اکثر طرح هاى 
معمارى بر مبناى گرمایش مرکزى ارائه مى گردد. بنابراین الزم است با بهره گیرى هرچه بیش تر از روش هاى کار و رعایت استانداردهاى 
ایمنى در حین  نکات  تأمین  مانند  )گرمایش ساختمان(، مواردى  تأمین هدف اصلى  پذیرد که ضمن  به گونه اى صورت  اجرا  موجود، 

ارائه ى خدمات و زمان بهره بردارى، زیبایى کار انجام شده، امکان بهره بردارى و تعمیر و نگهدارى مطلوب و   … فراهم آید. 
کتاب حاضر مجموعه اى از معرفى دستگاه هایى است که در یک سیستم حرارت مرکزى مورد استفاده قرار مى گیرد و همراه با 

دستورالعمل هاى مصور است که امکان نصب و لوله کشى این اجزا را به آسانى در اختیار فراگیران قرار مى دهد.
توجه به جزئیات اجرایى در ارائه ى مطالب به خودآموز شدن این کتاب کمک کرده است و قطعاً با راهنمایى همکاران محترم میزان 

کیفیت آموزش آن دو چندان خواهد شد.
امید است با نگارش این کتاب، خدمتى هر چند ناچیز به هنرآموزان عزیز جهت باال بردن سطح اطالعات علمى و کاربردى آنان 

انجام شده باشد.
مؤلفان

هدف کلى 

انتظار مى رود فراگیرنده پس از گذراندن آموزش نظرى و عملى این پودمان بتواند دستگاه هاى 
حرارت مرکزى را نصب و لوله کشى نماید.



فونداسىون  تهىۀ  در  همکاری  تواناىی  اول:  کار  واحد 
1                            زىر دىگ ها 
2 پیش آزمون )1(   
3 1ــ1ــ نقشه هاى فونداسیون هاى دیگ ها   
3 2ــ1ــ ابعاد فونداسیون   

فونداسیون ساخت  در  همکارى  دستورالعمل  3ــ1ــ   
4                         زیر  دیگ ها 
7 آزمون پایانى )1(   

واحد کار دوم: تواناىى نصب دىگ هاى چدنى سىستم هاى   
8                          حرارت مرکزى 
9 2 ــ نصب دیگ هاى چدنى   

 9 1ــ2 ــ ساختمان دیگ هاى چدنى   
 10 2 ــ2 ــ مواد نسوز و عایق کارى دیگ ها   
12 3 ــ2 ــ آجرهاى دیگ هاى چدنى   

4 ــ2 ــ دستورالعمل جـمع کردن پره هـاى دیگ هـاى  
13                                                                چدنى 
 20 5 ــ2 ــ اصول آب بندى دیگ هاى چدنى   
22 6 ــ2 ــ نکات مهم در هنگام نصب دیگ هاى چدنى   

 23 آزمون پایانى )2(   

واحد کار سوم: تـوانـاىى نصب دىگ هـاى آب گـرم    
24                           فوالدى  
25 پیش آزمون )3(   
26 3 ــ دیگ هاى فوالدى آب گرم    

 28 1 ــ3 ــ اصول نصب دیگ هاى فوالدى   

2 ــ3ــ دستورالعمل نصب و  لوله کشى دیگ هاى   
 33                                                                  فوالدى 
39 آزمون پایانى )3(   

دستگاه هاى کلکتور  ساختن  تواناىى  چهارم:  کار  واحد 
40                              حرارت مرکزى آب گرم 
41 پیش آزمون )4(   

 42 1 ــ4 ــ کلکتور و کاربرد آن   
43 2 ــ4 ــ دستورالعمل ساخت کلکتور   
51 آزمون پایانى )4(   

واحد کار پنجم: تواناىى نصب و لوله کشى مخزن انبساط
                           دستگاه هاى حرارت مرکزى آب گرم  52
53 پیش آزمون )5(   
 54 5 ــ نصب و لوله کشى مخزن انبساط   
55 ـ  5   ــ مخزن انبساط باز  1 ـ  

 55 2  ــ5  ــ مخزن انبساط بسته   
3 ــ5 ــ دستـورالـعـمل نـصب و مـخزن انـبـساط   

 57    باز 
ـ 5  ــ اصول لـولـه کشى و نصب مخزن انبساط  4 ـ  

66                                                                     بسته 
 67 آزمون پایانى )5(   

  
واحد کار ششم: تواناىى نصب و لوله کشى مخازن آب گرم

68                            دوجداره 
69 پیش آزمون )6(   

فهرست



70 6ــ مخزن دو جداره   
71 1 ــ6 ــ مخزن دو جداره    
72 2 ــ6 ــ اصول مقدماتى تبادل حرارتى    

3 ــ6 ــ نقشه هــاى لـولـه کشى و نصب مخازن   
72                                                                      دو جداره 
73 4 ــ6 ــ اصول نصب و لوله کشى مخزن دو جداره    

ـ 6 ــ دستورالعمل لوله کشى و نصب مخزن  5 ـ  
76                                                                   دو جداره 
 80 آزمون پایانى )6(   

واحد کار هفتم: تواناىى نصب رادىاتور و لوله کشى 
81          آن  
82 7 ــ رادیاتور   

 82 1 ــ7 ــ انواع رادیاتور   
84 2 ــ7 ــ نقشه هاى نصب رادیاتورها   
85 3 ــ7 ــ اصول نصب رادیاتور   
87 4 ــ7 ــ دستورالعمل نصب رادیاتور    
93 آزمون پایانى )7(    

94 واحد کار هشتم: تواناىى نصب فن کوىل  
95 پیش آزمون )8(   
 96 8 ــ فن کویل   
 97 ـ  8  ــ انواع و کاربرد فن کویل  1 ـ  
 99 ـ  8 ــ اصول نصب فن کویل  2 ـ  

102 ـ  8  ــ دستورالعمل نصب فن کویل زمینى  3 ـ  
110 آزمون پایانى )8(    

واحد کار نهم: تواناىى نصب پمپ هاى گردشى )سىرکوالسىون(
111                          موتور خانه  
112 پیش آزمون )9(   

9 ــ نصب پمپ هـاى گـردشى )سیرکوالسیـون(   
113                                                   موتورخانه 
113 1 ــ9 ــ انواع پمپ گردشى )سیرکوالسیون(    
118 2 ــ9 ــ اتصال با فلنچ   

 121 3 ــ9 ــ لرزه گیر   
122 4 ــ9 ــ اصول کار مدارکنارگذر )باى پاس(   
123 5  ــ9 ــ سه راه صافى و کاربرد آن    

 123 6 ــ9 ــ اصول نصب لرزه گیرها   
125 7 ــ9 ــ اصول نصب شیرها   
126 8  ــ9 ــ اصول بستن فلنچ و آب بندى آن ها   
127 9 ــ9 ــ دستورالعمل نصب پمپ خطى   
130 10 ــ9ــ دستورالعمل نصب پمپ زمینى   
133 آزمون پایانى )9(   

 
واحد کار دهم: تواناىى عاىق کارى حرارتى موتورخانه134
135 پیش آزمون )10(   
136 10ــ عایق کارى حرارتى موتورخانه   
136 1 ــ10 ــ وسایل و مواد مصرفى عایق کارى    

2 ــ10 ــ اصول عایق کارى حــرارتى تــجهیزات   
137                                                                          موتورخانه 
137 3 ــ10 ــ رنگ آمیزى لوله ها   

 138 4 ــ10 ــ دستورالعمل عایق کارى لوله ها   
 143 5 ــ10 ــ دستورالعمل  عایق کارى مخزن دو جداره   
149 آزمون پایانى )10(   

150 منابع و مآخذ  



هدف کلى پودمان

پایان این پودمان مهارتى، توانمندى مورد انتظار را در نّصابى و لوله کشى دستگاه هاى حرارت  فراگیرنده پس از 
مرکزى به  دست مى آورد. 

ساعت شماره ى تواناىى                   عنوان تواناىى   واحد )ىونىت(   
جمع عملى  نظرى      

5  4  1 همکارى در تهیه ى فونداسیون زیر دیگ ها    12  U1  
44  36  8 نصب دیگ هاى چدنى سیستم هاى حرارت مرکزى   14   U2  
25  22  3 نصب دیگ آب گرم فوالدى   18  U3  
20  18  2 ساختن کلکتور دستگاه هاى حرارت مرکزى آب گرم   15  U4  
21  18  3 نصب و لوله کشى منبع انبساط دستگاه هاى حرارت مرکزى   16  U5  
30  24  6 نصب و لوله کشى منبع دو جداره   17  U6  
26  22  4 نصب رادیاتور و لوله کشى آن   19  U7  
5/5  5  0/5 نصب فن کویل و لوله کشى آن   20  U8  
15  12  3 نصب پمپ هاى سیرکو السیون موتورخانه   23  U9  
12  10  2 عایق کارى حرارتى در موتورخانه   24  U10  

203/5  171  32/5 جمع کل     



   


