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پودمان 2: نصب مخزن آب گرم مصرفی

پودمان 2
نصب مخزن آب گرم مصرفی

تهيه آب گرم مصرفي كه از آن به عنوان آب گرم بهداشتي نيز ياد مي شود، يكي از موضوعات مهم 
در رشته تأسيسات مكانيكي ساختمان است. در اين واحد يادگيري سعي مي شود كه هنرجو به 

شايستگي نصب انواع آب گرم كن هاي مستقيم و غيرمستقيم برسد.

سختی گير

مخزن توليد آب گرم مصرفی

وسايل بهداشتی

آب آشاميدنی لوله كشی بدون رسوب
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 استاندارد عملكرد

 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 لوله کشی فیتینگی

2 نقشه خوانی
3 ساخت پايه و تکیه گاه ها

4 شناخت ابزارهای لوله کشی فیتینگی و کارگاهی

شكل1 ـ شماتيک موتورخانه مجهز به مخزن آب گرم مصرفی

واحد یادگیری 2

  نصب مخزن آب گرم مصرفی

»ُقْل أََرَءيُْتْم إِْن أَْصَبَح َمآُؤُكْم َغْوًرا َفَمْن يَْأتيُكْم بِماٍء مَّعيٍن« سوره ملک، آيه 30
بگو: به من خبر دهيد، اگر آب مورد نياز شما در زمين فرو رود، چه كسی آبی 

روان براى شما خواهد آورد؟
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با توجه به تصاوير وسايل بهداشتی با هم گروه خود به سؤاالت زير پاسخ دهید.
1 نام هر يک از اشکال وسايل بهداشتی زير را بنويسید. 

2 کدام يک از وسايل بهداشتی نشان داده شده نیاز به آب گرم دارند؟

کار کالسی
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با توجه به تصاوير دستگاه های تأمین آب گرم مصرفی با هم گروه خود به سؤاالت زير پاسخ دهید:کار کالسی
1 با توجه به شکل ظاهری دستگاه ها نام آنها را بنويسید.

2 در منزل شما کدام يک از دستگاه های تأمین آب گرم مصرفی وجود دارد؟

3 در شکل ظاهری دستگاه های تأمین آب گرم مصرفی چه تفاوت هايی را مشاهده می نمايید؟
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پودمان 2: نصب مخزن آب گرم مصرفی

روش هاي تأمین آب گرم بهداشتي

روش هاى تأمين آب گرم بهداشتی

مستقيم

آب گرم كن مخزنی

غيرمستقيم

آب گرم كن خورشيدىمخزن كويلیمخزن دوجدارهآب گرم كن خورشيدىآب گرم كن لحظه اى

جدول زير را کامل کنید.

انواع 
وسايل 
آب گرم 
مصرفی

محل نصبنوع سوختتأمين گرما

لوله كشی 
برگشت 
آب گرم 
مصرفی

انرژی های برقگازغیرمستقیممستقیم
تجديدپذير

ساير 
سوخت هاي 

فسیلي
تکیه گاه زمینیديواری

مجزا
قابل 
اجرا

غیرقابل 
اجرا

آب گرم کن 
ـ*ـ**ـ**ـ*مخزنی

آب گرم کن 
لحظه ای

مخزن 
دوجداره

مخزن 
کويلی

آب گرم کن 
خورشیدی

کار کالسی
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نکته

آب گرم كن هاى مستقيم:
به دستگاه هاي تأمین آب گرم مصرفي که آب در تماس مستقیم با سطح گرم کننده گرم مي شود، آب گرم کن 

مستقیم گويند.

آب گرم كن مخزنی:
آب گرم کن های مخزنی که معموالً به صورت ايستاده تولید مي شوند را می توان بر اساس نوع سوخت مصرفي 

در انواع نفتی، گازی يا برقی تقسیم نمود؛ که در حجم های 150،100و200 لیتری تولید می شوند. 

ظرفیت آب گرم کن بايد متناسب با نوع کاربري ساختمان و تعداد سرويس هاي بهداشتي آن محاسبه شود. 
ولي روش سر انگشتي آن براي ساختمان مسکوني بر اساس تعداد اتاق خواب در جدول )1( آورده شده است.

جدول 1ـ  انتخاب آب گرم كن مخزنی گازى

ظرفيت بر حسب ليترتعداد اتاق هاى واحد

75يک خوابه

110دو خوابه

150سه خوابه

1 آب گرم کن منزل شما چند لیتری است؟

شكل 2ـ آب گرم كن مخزنی

تحقیق
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اجزای آب گرم کن مخزنی گازی
جدول 2

شكل ظاهرىشرحنام وسيله

بدنه

از ورق فوالدي رنگ شده ساخته مي شود که 
بین بدنه و مخزن داخلی يک فاصله هوايی 
ايجاد شده  که گرمای مخزن به بیرون منتقل 
نشود. بدنه و مخزن و ديگر اجزا بر روی پايۀ 

آب گرم کن قرار مي گیرند.

شیر کنترل گاز )رگوالتور گاز(
اين شیر قابلیت تنظیم دمای آب داخل مخزن 
را مطابق نظر مصرف کننده دارد که مجهز به 
ثانويه بوده که دمای  اولیه و  دو ترموستات 

آب گرم را ثابت نگه می دارد.

الکترود مجموعه پیلوت و  ترموکوپل  شمعک،  مجموعۀ  به 
جرقه زن مجموعه پیلوت گفته می شود.
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مشعل
مشعل آب گرم کن های گازی از نوع مشعل های 
اتمسفريک )اجاقی( بوده که معموالً جنس 
آن از استیل است و توسط شیر کنترل گاز 

به همراه مجموعه پیلوت کنترل می گردد.

مخزن

مخزن در ظرفیت هاي مختلف ساخته شده 
با  فوالدی  ورق هاي  از  عموماً  آن  و جنس 
روکش گالوانیزه است. در وسط مخزن برای 
سطح  افزايش  و  احتراق  محصوالت  عبور 
ضخامت  به  میانی  لوله  از  حرارتی  تبادل 

4میلی متر ضدزنگ استفاده شده است.
برروی بدنه مخزن بوشن هايی 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  جلوگیری  برای  منیزيم  میله  يک  از 
در  کاتديک(  )حفاظت  خوردگی  پديده 

مخزن استفاده می شود.

کالهک تعديل
دود،  سرعت  کاهش  رقیق سازی  به منظور 
پیشگیري از پس زدن آن و افزايش راندمان 

بر روي آب گرم کن نصب مي گردد.

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

نکته

کارکالسی

طبق مقررات ملي ساختمان محل نصب آب گرم کن بايد مجهز به يک کف شوي تخلیه فاضالب باشد.

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

فاضالب 
به پساب حاصل از آب مصرفي مربوط به مصارف بهداشتي، صنعتي و يا پساب بعضي از آب هاي سطحي فاضالب 

گفته می شود.

شكل 3ـ فاضالب شهري

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

4
3
1

7

6
2

8

10

9

11

5 اجزاى آب گرم كن مخزنیشماره گذارى

بدنه

شاسی

کالهک بدنه

مجرای خروج دود

محل نصب شیر اطمینان 

ورودی آب سرد

محافظ

شیر کنترل ترموستاتیکی

محل خروج آب گرم

ترمومتر
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کارکالسی

انواع فاضالب
فاضالب ها، با توجه به منبع تولید و ويژگي هايي که دارند به سه گروه زير تقسیم مي شوند:

1 آب حاصل از شست وشوي دست شويي و يا ظروف آشپزخانه به کجا مي رود؟بحث کالسی

2 آيا آب حاصل از شست وشوي وسايل بهداشتي منزل قابل استفاده مجدد است؟ 

3 به نظر شما چرا به آب هاي سطحي فاضالب مي گويند؟

)در اين بخش فقط به توضیح لوله هاي PVC خواهیم پرداخت.( 
پودر  به صورت  مي باشدکه   )PVC( پلي ونیل کلرايد  لوله  اين  تشکیل دهنده  اصلي  ماده   :PVC  لوله هاي 

سفید رنگ است. در شکل زير يک نوع لوله PVC را مشاهده مي کنید. 

شكل4ـ لوله PVC با اتصاالت

انواع فاضالب

فاضالب خانگی فاضالب سطحیفاضالب صنعتی

چند نمونه از انواع فاضالب های صنعتی، سطحی و خانگی را نام ببريد.

لوله و فيتينگ شبكه فاضالب

پی وى سی

انواع لوله و فيتينگ فاضالب

چدن پلی پروپيلن PPپلی اتيلن
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لوله هاي فاضالب از نوع پي وي سي سخت بوده و در دو نوع با جدار معمولي و جدار ضخیم تولید مي شوند و 
معموالً در شاخه هاي 6 متري به بازار عرضه مي گردد. 

اتصال چسبي  با  مسکوني  ساختمان هاي  لوله کشي  در  استفاده  مورد  لوله هاي  اکثر   :PVC فيتينگ هاي 
)مخروطي( پیوند داده مي شوند و فیتینگ هاي مربوط به اين نوع اتصال به صورت سرکاسه دار است.

چسب هاي PVC: براي اتصال لوله هاي پي وي سي به يکديگر يا به فیتینگ ها از نوعي چسب مايع، که در 
بسته ها )تیوب هاي فشاري( يا قوطي هايي با حجم هاي متفاوت با توجه به نیاز قرار دارد، استفاده مي شود.

PVC شكل5  ـ چسب
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نکته

PVC اتصال لوله و فيتينگ

تجهيزاتمواد مصرفی
مقدار/ تعدادنام وسيلهمقدار/ تعدادنام وسيله

يک عددکمان اره170سانتي مترلوله PVC 63 میلی متر
يک عدد  متر فلزي 3 مترييک عدد براي هر 5 نفرسیفون 63 میلی متر

يک دستگاهپروفیل بريک عدد براي هر 5 نفرزانويي 90 درجه 63 میلی متر
2 عددسوهان نیم گرد نمره 210 عدد براي هر 5 نفرزانويي45 درجه 63 میلی متر

يک عددسه راهي 45 درجه 63 میلی متر
يک ورقسنباده آهن

1 دست، 1 جفت، 1 جفتلباس کار، دستکش، کفش ايمني

نکات ایمنی

OD 63

درپوش

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

ـ به هنگام برش کاري از دستکش کار استفاده کنید.
ـ قبل از شروع کار از وجود کپسول آتش نشاني در محل مطمئن شويد.

کار  کارگاهی

با توجه به نقشه و دستورکار زير مدار لوله کشي فاضالب را اجرا نمايید.
دستور كار:

ـ ابتدا طول حقیقي لوله ها را از روي نقشه حساب کنید.
ـ پس از عالمت گذاري روي لوله توسط کمان اره برش بزنید. 

ـ برابر نقشه اتصاالت و لوله را به يکديگر متصل کنید.
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اتصال آب گرم كن مخزنی به سيستم لوله كشی و يک وسيله بهداشتی 

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/ تعدادنام وسيلهمقدار/ تعدادنام وسيله

يک دستگاهآب گرم کن مخزنی گازیيک دستلباس کار 

12 اينچيک جفتدستکش  2
يک عددآچار لوله گیر 

يک دستگاهاتوی فیوژنيک جفتکفش ايمني

يک عددآچار فرانسه 14 اينچيک عددشیر اطمینان

يک عددوسیله بهداشتی )مانند روشويی(يک عددمهره ماسوره

يک عددتراز يک متریيک عددشیر يک طرفه
يک دستگاهدريلدو عددشیر فلکه

يک عددمتر 3 متریبه مقدار مورد نیازلوله PP، 20 میلی متر

يک عددشیر مخلوط10 حلقهنوارتفلون

3 اينچبه مقدار الزملوله PP، 25 میلی متر
8 دو عددشیر پیسوار 

 اينچبه مقدار الزملوله PVC، 90 میلی متر
1
2 3 و 

8 دو عددشیلنگ دو سر مهره 

به مقدار الزملوله PVC، 63 میلی متر

با توجه به موارد زير لیست اقالم مصرفی را کامل کنید؟
الف( نقشه کار

ب( شرايط محل نصب )در محل کارگاه خودتان(
ج( لوازم و مواد مصرفی موجود در کارگاه

کار  کارگاهی
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نقشه فنی ارتباطی شيرآالت و لوله كشی آب گرم كن و يک روشويی

1 از سالم بودن کابل دستگاه اتو اطمینان حاصل کنید.

2 پس از انجام کار دستگاه را خاموش و در محلی مطمئن قرار دهید.

نکات ایمنی

نکات
زیست محیطی

ضايعات پلیمر را در محل مخصوص جمع آوری کنید.

C.O
۹۰mm

٦۳mm٦۳mm

٤۰۰mm
٥۰۰mm

۸٥۰mm

٦۳mm

۱٥۰mm

۲۰-۲٥-۲٥mm

۲۰mm

∅

∅

∅
∅

∅

∅

ـ برابر نقشه کار، يک دستگاه آب گرم کن مخزنی گازی و يک وسیله بهداشتی را لوله کشی و نصب 
و راه اندازي نمايید.
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دستور كار:کار  کارگاهی
الف( اتصال لوله كشي آب شهر به آب گرم كن مخزنی

1 شناسايي لولۀ آب ورودی )آب شهری ـ آب سرد(

2 شناسايي سرلولۀ خروجي )آب گرم مصرفی(

3 نصب شیر يک طرفه درجهت جريان آب

4 نصب شیر فلکه

5 نصب شیر تخلیه

6 نصب مهره ماسوره ها

7 نصب شیر اطمینان و تخلیه تا محل تخلیه کف شوی

8 نصب دودکش و متعلقات آن

9 لوله کشی برابر نقشه

ب( نصب و اتصال لوله كشي آب گرم كن مخزنی به روشويی 
1 نصب روشويی توسط بست های نگهدارنده ديواری

2 قرارگیری آب سرد مصرفی در سمت راست وسیله بهداشتی

3 قرارگیری آب گرم مصرفی در سمت چپ وسیله بهداشتی

4 اتصال سیفون به روشويی و فاضالب

ج(راه اندازي آب گرم كن مخزني
1 آب گرم کن را آب گیری کنید

2 طبق دستورالعمل سازنده آب گرم کن را روشن کنید

3 مسیر دودکش را بررسی کنید

4 شیر اطمینان را چک کنید

5 از عملکرد صحیح شیر کنترل گاز و ترمومتر اطمینان حاصل کنید

در تصاوير زير چگونگی نصب تجهیزات را به آب گرم کن زمینی مشاهده می کنید.
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نکات
زیست محیطی

نکته

آب گرم کن لحظه ای )فوري یا دیواري(

تولید  لحظه ای  صورت  به  را  آب گرم  آب گرم کن ها  اين 
نموده و با باز شدن شیر آب گرم، مشعل روشن و آب گرم 
نوع  اين  کم،  وزن  و  به حجم  توجه  با  تأمین می گردد. 

آب گرم کن ها بر روی ديوار نصب می شوند.

ظرفیت ذخیره و ساعتی آب گرم کن بايستی اندازه ای 
انتخاب شود که پاسخ گوی مصرف روزانه و حداکثر 
جمعیت  نیاز  مورد  مصرفی  آب گرم  ساعتی  مصرف 
ساکن ساختمان باشد. برای اين منظور از جدول 3 

استفاده شود.

شكل 6   ـ آب گرم كن ديوارى

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

نکات ایمنی

برابر مقررات ملی ساختمان مبحث 16 انشعاب آب شبکه لوله کشي براي تأمین آب گرم بهداشتی بايد نکته
با پیش بیني وسايل جلوگیری از برگشت جريان مانند نصب يک شیر يک طرفه و يک شیر خأل شکن 

و يا شیر يک طرفه دوتايي حفاظت شود.

ـ درحین کار از دستکش و کفش ايمنی 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 وسايل غیرضروری از محیط کار دور نگه داشته شوند.
ـ ابزار را فقط برای انجام کاری که طراحی شده است به کار ببريد.

ـ ابزار برقی را به وسیله سیم آنها بلند يا حمل نکنید.
ـ ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.

ـ بعد از استفاده از ابزار، آن را تمیز کنید. 
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جدول 3   ـ  انتخاب آب گرم كن لحظه اى گازى

ظرفيت بر حسب ليتر در دقيقهتعداد اتاق هاى واحد

12يک خوابه

12دو خوابه

19سه خوابه

انواع آب گرم كن لحظه اي

آب گرم كن لحظه اى

با شمعکبدون شمعک

اجزاي آب گرم كن لحظه اي

كالهک تعديل

اجزاى 
آب گرم كن 

لحظه اى

مبّدل

رگوالتور آب

بدنه

رگوالتور گاز

مشعل
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اجزاى آب گرم كن لحظه اى گازى

شكل ظاهرىشرحنام وسيله

کالهک تعديل
محصوالت احتراق را با مخلوط کردن هوای اضافی رقیق 
نموده و همچنین در صورت ايجاد فشار منفی، هوای 
ورودی را از طريق کانال های U شکل خود به طرفین 
هدايت مي نمايد و مانع از خاموش شدن شعله می گردد.

کلید حرارتی

بر  هم  که  است   )NTC( دما  تابع  ترموستات  نوعی 
مبدل نصب شده  روی  بر  و هم  تعديل  روی کالهک 
تنظیم  میزان  از  نصب  محل  دمای  که  صورتی  در  و 
و  گاز  مسیر  شدن  بسته  باعث  گردد  بیشتر   شده 

خاموش شدن دستگاه می گردد.

مشعل

اتمسفريک آب گرم کن فوری  عمل احتراق در مشعل 
انجام می گیرد.

اجزاى مشعل

چند راهه آلومينيومی نازل هاى برنجیشعله پخش كن هاى استيل

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

مبدل
وظیفه گرم کردن آب بر اثر گرماي حاصل از اشتعال 
گاز را به عهده دارد. معموالً اين مبدل ها از جنس مس 

و به صورت صفحه و لوله می باشند.

رگوالتور آب

که  دارد،  قرار  فوری  آب گرم کن  به  آب  ورودی  در 
مستقل از تغییرات فشار آب، میزان دبی خروجی 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.

نازل های رگوالتور گاز به  گاز  ورود  و  پیلوت  نیاز  مورد  گاز  تأمین 
مشعل را به صورت تدريجی انجام می دهد.

تمامی قطعات آب گرم کن بر روی صفحۀ فلزی پشتی بدنه )پشتی(
به همراه پايه ديواری و کاور دستگاه قرار گرفته است.
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کار  کارگاهی

بحث کالسی
چرا رگوالتور گاز شعله را به صورت تدريجی افزايش می دهد؟

اتصال آب گرم كن لحظه اي به سيستم لوله كشی و يک وسيله بهداشتی 
ـ برابر نقشه کار ارتباط سیستم لوله کشي ساختمان را بین يک دستگاه آب گرم کن لحظه اي و سینک 

ظرف شويي برقرار نمايید.

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/ تعدادنام وسيلهمقدار/ تعدادنام وسيلهمقدار/ تعدادنام وسيلهمقدار/ تعدادنام وسيله

يک عدد  شیر يک طرفهيک دستلباس کار 
آب گرم کن لحظه ای 

گازی
يک عددتراز يک متری يک دستگاه

114 اينچيک عدد  شیر ربع گرديک جفتدستکش 
يک عددمتر 3 متریيک عدد  آچار لوله گیر 

لوله پلیمریيک جفتکفش ايمني
به مقدار مورد 

نیاز
يک دستگاهدريل چکشیيک عدددستگاه اتوی لوله

يک عدد  آچار فرانسه "512 حلقه نوار تفلونيک عدد  صافی پلی فسفات
مته الماسه 8 

میلی متر
يک عدد

شیلنگ فشار قوی 
مخصوص

دو عدد  
وسیله بهداشتی )مانند 

ظرف شويي(
يک دستگاه  

با توجه به موارد زير لیست اقالم مصرفی را کامل کنید.
الف( نقشه کار

ب( شرايط محل نصب )در محل کارگاه خودتان(
ج( لوازم و مواد مصرفی موجود در کارگاه

۱٥۰mm ۲٥۰mm

۱٥۰mm

۱۲۰۰mm

۲۰mm

۳۲mm

۹۰mm ۹۰mm ۹۰mm

٦۰mm

٦۰mm

۲٥mm۲۰mm

گاز ورودى
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دستور كار:
الف( لوله كشی مدار آب سرد و گرم

1 لوله کشی آب سرد و گرم تا ارتفاع 120 سانتی متری

2 لوله کشی آب سرد و گرم به مصرف کننده )ظرفشويی(

ب( نصب آب گرم كن روى ديوار
1 عالمت گذاری محل نصب در ارتفاع مجاز )ارتفاع صفحه نصب + 120(

2 انجام عملیات سوراخ کاری و نصب پیچ مخصوص

3 نصب آب گرم کن

پ( اتصال لوله كشي آب شهر به آب گرم كن لحظه اى
1 شناسايي لولۀ آب ورودی )آب شهری ـ آب سرد(

2 شناسايي سرلولۀ خروجي )آب گرم مصرفی(

3 نصب شیر ربع گرد

4 نصب شیر يک طرفه در جهت جريان آب

5 نصب شیلنگ های فشار قوی

ت( راه اندازي آب گرم كن لحظه اي
1 آب گرم کن را آب گیری کنید.

2 طبق دستورالعمل سازنده آب گرم کن را روشن کنید.

3 مسیر دودکش را بررسی کنید.

4 از عملکرد صحیح شیر کنترل گاز اطمینان حاصل کنید.

1 حداقل فضای مجاز نصب 12 متر مربع است.نکات ایمنی

2 محل نصب بايد دارای دريچه تأمین هوای تازه باشد.

3 حداقل فاصله آب گرم کن از ديوار مقابل 1 متر و از طرفین 15ـ10 سانتی متر باشد.

4 قبل از راه اندازی دودکش ساختمان را کنترل کنید.
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نکات ایمنی

نکات
زیست محیطی

با توجه به تصاوير زير مراحل نصب آب گرم کن را شماره گذاری کنید. کارکالسی

ـ ابزارکار خود را در محیط کارگاه رها نکنید. 
ـ در هنگام کار با دريل، حتماً از وسايل حفاظتی صورت خصوصاً عینک ايمنی استفاده کنید.

ـ در هنگام کار با ابزاری که تولید صدای بیشتر از حد مجاز می نمايند از گوشی ايمنی مناسب استفاده کنید.
و  آستین گشاد  لباس های  پوشیدن  از  دارای قطعات گردنده می باشند  ابزاری که  با  کار   ـ در هنگام 

لباس کارهايي که قسمت هايی از آن پاره شده خودداری کنید.
ـ ابزار برقی را به وسیله سیم آنها بلند يا حمل نکنید.

میزان سوخت و هوا را بر روی شیر کنترل گاز آب گرم کن طوری تنظیم کنید که در مصرف سوخت 
صرفه جويی شود.
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آب گرم كن هاى غير مستقيم: 
ساختمان هايی که مجهز به سیستم موتورخانه مرکزی هستند 
از اين مخازن استفاده می نمايند به طوری که آب گرم تولید شده 
در ديگ عالوه بر تأمین گرمای مورد نیاز ساختمان گرماي اين 

دستگاه ها را نیز تأمین می کنند.

شكل7ـ مخزن دوجداره

جدول را کامل کنید.

آب گرم كن ها
هزينه هاى اوليه و تعمير و 

نگهدارى
ميزان مصرف انرژى

)براى گرم كردن حجم آب برابر(

واحد آپارتمانیواحد مسکونیواحد آپارتمانی واحد مسکونی

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 کويلی(

انواع مخازن تهيه آب گرم مصرفی

كويلیدو جداره

انواع مخازن تهيه آب گرم

کارکالسی

مخزن دوجداره
مخزن آب گرم در اين 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 بیروني 

که قطر آن بیشتر و طول کمتري دارد آب سیستم گرمايش مرکزي جريان دارد.
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تغییرات دمايی در مخزن دو جداره و مسیر حرکت آب گرم مصرفی و آب ديگ را روی شکل ترسیم 
نمايید.

مخزن دوجداره

با توجه به شکل مخزن دو جداره، در مورد سؤاالت زير بحث و گفت وگو نمايید.
1 حداکثر دمای آب گرم مصرفی چند است؟

2 اختالف دمای دو سیال )آب گرم مصرفی و آب ديگ( را در نقاط ابتدايي و انتهايي مبدل بیابید.

3 به چه دلیل مسیر ورود و خروج سیال گرم و سرد درخالف يکديگر است؟

1 افزايش حجم مخزن دوجداره چه تأثیری در دمای ورود و خروج و يا دبی آب گرم ديگ دارد؟

2 عوامل مؤثر در مقدار انتقال گرمای مبدل حرارتی را بیان نمايید. 

3 مقدار تقريبی وزن مدل های مخزن دوجداره خالی را از سازندگان معتبر بیابید.

بحث کالسی

پژوهش

پژوهش

با توجه به جدول مشخصات مخزن دو جداره کتاب همراه هنرجو جدول زير را تکمیل نمايید.

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

200

1000

برابرجدول مشخصات مخزن دو جداره کتاب همراه هنرجو ضخامت ورق میانی از ورق بیرونی بیشتر 
است، علت چیست؟

کارکالسی

کارکالسی

60 C

70 C

15 C

30 C

50 C

90 C
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در ظرفیت های کم، گاهی مانند شکل 
8 مخزن دوجداره را بر روی ديگ قرار 
به  واحد  دستگاه  يک  به عنوان  داده، 

بازار عرضه می کنند.

نکته

محاسبۀ مقدار آب گرم مصرفی و حجم مخزن دوجداره
بهداشتی مختلف در  به وسايل  مقدار آب گرم مصرفی نسبت  از جدول  برای محاسبۀ مقدار آب گرم مصرفی 

ساختمان ها بر حسب لیتر در ساعت در دمای 60 درجۀ سلسیوس کتاب همراه هنرجو استفاده می شود.

شكل 8  ـ ديگ آب گرم و مخزن دوجداره

محفظۀ ديگ با عايق فيبر شيشه 
مخزن ذخيره آب گرم

آندمنيزيم

پمپ براى آب گرم اوليه 
آب گرم اوليه

مجارى عبور گاز

محفظۀ احتراق
مشعل گازى يا گازوئيلی

مقدار آب گرم مصرفی و حجم مخزن آب گرم مناسب را برای يک مجتمع آپارتمانی 10 واحدی که در هر واحد 
آن دو دست شويی و توالت )سرويس بهداشتی(، يک وان، يک دوش و يک سینک آشپزخانه )ظرف شويی( 

نصب شده است را محاسبه کنید) با استفاده از جدول مقدار آب گرم مصرفی کتاب همراه هنرجو(.
پاسخ: با استفاده از جدول زير، مقدار مصرف ممکن به شرح زير محاسبه می شود.

هر وسيله بهداشتی در  وسيله  تعداد 
واحد )دستگاه(

واحد  تعداد 
مسكوني

وسيله  ممكن  مصرف  مقدار 
بهداشتي )ليتر در ساعت(

جمع مقدار مصرف ممكن
)ليتر در ساعت(

2107/6152دست شويی و توالت

11076760وان

1101141140دوش

11038380سینک آشپزخانه

2432حداكثر مقدار مصرف ممكن )ليتر در ساعت(

مثال

ضرب ضرايبضريب ذخيره مخزنضريب مصرفحداكثر مقدار مصرف ممكن

24320/301/25912

912حجم مخزن آب گرم مصرفی)ليتر(
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استقرار مناسب مخزن دو جداره در کدام پالن رعايت شده است؟

1 نقشۀ استقرار دستگاه های موتورخانه، مشخص کنندۀ محل قرارگیری مخزن دو جداره است.

2 مخزن دوجداره بايستی در ارتفاعی باالتر از کلکتور ديگ آب گرم نصب شود.

3 با توجه به قطر خارجی مخزن دو جداره محل استقرار مخزن بايستی طوری باشد که برای تعمیرات 

و عايق کاری فضای مناسب وجود داشته باشد.
4 هرگز مخزن بر  روی مصالح ساختمانی مستقر نگردد )پوسیدگی، خوردگی و ايجاد سوراخ خواهد شد(.

5 مخزن را بايد به صورت کاماًل افقی و تراز روی تکیه گاه قرار دهید.

نکته

اصول نصب مخزن دوجداره

جدول 4  ـ حداقل فاصله هاى محل استقرار مخزن دو جداره

)cm( فاصله از ديوار پشت)cm( فاصله از سقف)cm( فاصله از ديوار پهلو)cm( فاصله از تجهیزات

10204050

کارکالسی

به نظر شما چرا بايد مخزن دوجداره در ارتفاعي باالتر از کلکتور ديگ نصب شود؟
بحث کالسی

50cm 40cm

N

N

N

50cm 40cm

N

N

N

50cm 40cm

N

N

N

تابلو برق

پر  وزن  تقريبی  محاسبه 
از آب مخزن دو جداره

انتخاب محل استقرار
ساخت پايه و زير سرى 
مناسب با جنس لوله و 

پروفيل و ... در موتورخانه
نصب مخزن روى پايه

كپسول 
آتش نشانی

تابلو برق
تابلو برق

كپسول 
آتش نشانی

كپسول 
آتش نشانی
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1 از بین دو روش نشان داده شده در شکل، کدام يک درست و کدام يک نادرست است؟ علت را بیان کنید.

2 به نظرشما براي نصب مخزن به کدام يک از شرايط زير بايد توجه کنیم:

ج( اختالف ارتفاع نسبت به کلکتور  ب( پوسیدگی مخزن   الف(دسترسی براي تعمیرات

بحث کالسی
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ساخت شاسی مخزن دوجداره

باتوجه به نقشه کار، زير سری و پايه مناسب بسازيد.

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/ تعدادنام وسيلهمقدار/ تعدادنام وسيله

يک دستگاهرکتی فايريک دستلباس کار 

يک دستگاهسنگ فرز يک جفتدستکش 

يک عددتراز يک متریيک جفتکفش ايمني

يک عددگونیابه مقدار مورد نیازالکترود E6013، 3/25 میلی متر

دو ورقسنباده

يک دستگاهمخزن دو جداره 300 لیتری يک کیلوسرنج )ضد زنگ(

يک عددقلم مويي شماره 10

پروفیل40×40 میلی متر

11 اينچ
2

يا لوله 
يک دستگاهپروفیل بربه مقدار مورد نیاز

يک دستگاهدريل برقیيک عددمته 13 میلی متر آهن

پیچ و مهره به همراه واشر تخت و 
فنری 12 میلی متر

يک عددمتر 3 متریبه مقدار مورد نیاز

چهار عددصفحه 10cm × 10cm × 5mmبه مقدار مورد نیازمیل گرد12 میلی متر دوسر رزوه

با توجه به موارد زير لیست اقالم را کامل کنید.
الف( نقشه کار     

ب( شرايط محل نصب )در محل کارگاه خودتان(    
ج( لوازم و مواد مصرفی موجود در کارگاه

کار  کارگاهی

پيچ و مهره
 مبدل گرمايی

كف تمام شده

 12 mm ميل گرد نگهدارنده دست كم    

زير سرى فوالدى

پايه فوالدى نگه دارنده دستگاه

 اتصال جوشی به صفحه 
فوالدى كار گذاشته شده 

در كف

 دو برابر قطر مبدل

ور
كت

 كل
طح

 س
 از

تر
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ب


