


آب گرم مصرفي

 ،هر چند دماي آب گرم . نيز مي بايست توسط موتورخانه تامين گرددبار آب گرم مصرفيعالوه بر بار گرمايشي ساختمان
با توجه به مورد مصرف آن تا حدي متفاوت است، جهت محاسبه بار آب گرم مصرفي در ساختمان هاي مسـكوني و تجـاري   

.در نظر گرفته مي شود F140°و دماي آب گرم خروجي برابر  F60°اغلب دماي آب ورودي برابر 

ضريب ذخيرهضريب مصرفميزان مصرف
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آب گرم مصرفي

 آب گرم تعيين شده و عبارت است ازميزان واقعي مصرفبار آب گرم مصرفي بر توجه به:

TMPD33.8q Δ××=

ف اق ا

از موتورخانه در گرم آب تهيه منظور جدارهبه دو كويلداريامنبع ميشودمنبع .استفاده

ميزان واقعي مصرف
GPHبرحسب 

.استفاده مي شودمنبع كويل داريامنبع دو جدارهبه منظور تهيه آب گرم در موتورخانه از 

  از دو استوانه تو در تو تشكيل شده است كه آب داغ توليدي در ديگ وارد جدار بين دو استوانه شـده و آب   منبع دو جداره
كند گ ا ن د شد .ذخيره شده در منبع را گرم مي كندذخ

  در چنين شـرايطي  . در ظرفيتهاي باال قطر منابع دو جداره بيش از حد زياد شده و لذا آب ذخيره شده خوب گرم نمي شود
گ ا ق ا ا ا ل ك اا ل اك ا ل اغك آ ا ا ا ل ل لوله اي بوده و با جريان آب داغ در -يك مبدل حرارتي از نوع پوستهمنبع كويل دار.منابع كويل دار مورد استفاده قرار مي گيرد

.كويل، آب داخل منبع گرم مي شود

 بهتر است بجاي يك منبع از دو يا چند منبع ذخيره آب گرم استفاده نمود تا در صورت تعميرات، نيـاز  تاسيسات بزرگدر
.ساختمان به آب گرم تا حدودي تامين گردد



ديگ آب گرم

    15با مشخص بودن بار گرمايشي كل شامل بار ساختمان و بار آب گرم مصرفي، قدرت ديگ با در نظر گـرفتن حـدود %
:تعيين مي گرددضريب اطمينان

SFqqB ×=

   بهتر است بجاي يك ديگ از دو يا چند ديگ استفاده نمود تا با توجه به ميزان نيـاز گرمايشـي مـورد     تاسيسات بزرگدر
. استفاده قرار گرفته و به عالوه در صورت تعميرات، گرمايش ساختمان تا حدودي تامين شود

       همچنين مي توان از يك ديگ كوچكتر به منظور تهيه آب گرم مصرفي و از يك يا چند ديگ اصـلي جهـت تـامين بـار
گرمايشي ساختمان استفاده نموده و در فصولي كه احتياج به گرمايش كل ساختمان نيست، ديگ هـاي اصـلي را از سـرويس    

.خارج نمود

ديگ هاي چدني
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ديگهاي چدني

:مزايا
حمل و نقل و مونتاژ ساده)الف ژ) و و ل و مل
امكان تغيير ظرفيت )ب
مقاومت در برابر خوردگي )ج

:معايب
فشار كاري پايين )الف
گ) اشك پره هاشكنندگي)ب



ديگهاي فوالدي



مشعل حرارتي و مخزن سوخت
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مشعل گازسوز

GPHمشعل گازوئيل سوز
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كاربردي يا مكاني مالحظات به بنا چنانچه اما است، برخوردار شهري گاز شبكه از كشور مناطق از بسياري حاضر حال در ازاگرچه استفاده استفاده از اگرچه در حال حاضر بسياري از مناطق كشور از شبكه گاز شهري برخوردار است، اما چنانچه بنا به مالحظات مكاني يا كاربردي
:سوخت گازوئيل ضروري باشد، مي توان حجم مخزن سوخت الزم از رابطه زير محاسبه نمود

AhnmV ×××= 
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منبع انبساط

امكان تغيير حجم آب

انواع منبع انبساطپر كردن شبكهمنبع انبساط
منبع انبساط باز

تنظيم فشار شبكه
منبع انبساط بسته

ت س اشد ن مشخص كه ش از نقطهاي چ ه د يان ج فشا چنانچه فشار جريان در هيچ نقطه اي از شبكه مشخص نباشد، سيستمچنانچه
از نظر سياالتي نامعين بوده و فشار در ساير نقاط شبكه نيز نامشخص 

با استفاده از منبع انبساط، فشار شبكه در نقطه اتصال منبع . خواهد بود
شد خواهد معين نيز سيستم و شده ر.مشخص ه در ه توجي همين با با همين توجيـه در هـر.مشخص شده و سيستم نيز معين خواهد شد

شبكه لوله كشي بسته تحت هيچ شرايطي نبايـد بـيش از يـك منبـع     
انبساط نصب گردد زيرا در اين صورت قيود سياالتي سيستم بـيش از  

.اندازه بوده و جريان سيال در شبكه قابل پيش بيني نخواهد بود بو و ي پيشبي بل ب ر ل ي ن جري و بو ز



منبع انبساط



منبع انبساط باز

   تا  2منبع انبساط باز با هواي آزاد در ارتباط بوده و بنابراين بايد حداقل
باالتر از آخرين مبدل حرارتي سـاختمان نصـب گـردد تـا حتـي درمتر 3

شرايطي كه پمپ سيركوالسيون آب گرم خاموش است، شبكه لوله كشـي  
.پر از آب باشد

       با توجه به اين كه فشار سيستم در نقطه اتصـال منبـع انبسـاط برابـر
آب گرم فشار اتمسفر است، طبيعي است كه منابع باز تنها در سيستم هاي 

ا فشا اشدا فا ا ل قا .قابل استفاده مي باشدبا فشار پايين

         فـوالد  بدليل تماس با هـوا جـنس منبـع انبسـاط بـاز معمـوالً از ورق
زه ان دگال ش عايق ت ا ح اتالفات دن ن حداقل اي ب ده ب .بوده و براي حداقل نمودن اتالفات حرارتي عايق مي شودگالوانيزه

         هر چند از نظر تئوري مي توان منبع انبسـاط را تنهـا بـا يـك لولـه بـا
جهت معموالً اما نمود، متصل گرمسيستم آب وچرخش اط انبس منبع در در منبع انبسـاط و چرخش آب گرمسيستم متصل نمود، اما معموال جهت

آن در زمستان، دو لولـه رفـت و برگشـت بـراي      جلوگيري از يخ زدن آب
.منبع انبساط در نظر گرفته مي شود

   به ديگ متصل گردد بدون شير فلكهلوله رفت بايد مستقيماً و.



حجم منبع انبساط باز

sV04.0Vروش دقيق ×=
حجم منبع
انبساط باز

روش تجربي

s

6400/qV B= جربي qBروش 

بار حرارتيBtu/hr1000ليتر به ازاي هر1رادياتورها

هوادهي cfm 100ليتر به ازاي هر 0/4فن كويل ها

ديگ هاي چدني

منبع دو جداره

Btu/hr1000ليتر به ازاي هر0/5تا0/25

ليتر به ازاي هر ليتر ظرفيت 0/2تا  0/1

[in]قطر لوله رفت منبع انبساط  [in]قطر لوله برگشت منبع انبساط 
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منبع انبساط بسته

 بنابراين طبيعـي  .باشد بيش از يك اتمسفرمنبع انبساط بسته با هواي آزاد در ارتباط نبوده و لذا فشار داخل منبع مي تواند
.نيز نصب نمودداخل موتورخانهاست كه منابع انبساط بسته را مي توان در

 آن نيز باال تر است، با اين وجـود در مـواردي   هزينه نصب و نگهداريدر شرايط يكسان، منبع انبساط بسته بزرگتر بوده و و بو ر بزر ب ب بع ن ي ي ر رير ه و ب يزي ر و ر و وج ين ب ر ب يز ن
:از جمله اين موارد عبارت است. كه امكان استفاده از منبع انبساط باز وجود نداشته باشد، بكارگيري آن ضروري خواهد بود

داغ)الف آب تمهاي باالس فشار با با فشار باالسيستم هاي آب داغ)الف
ساختمان جهت تامين فشار در آخرين مبدل حرارتي محدوديت ارتفاع )ب
به فضاي پشت بام عدم دسترسي )پ
ا) ااطق از اط ان آ ز خ كا ا ك كه امكان يخ زدن آب منبع انبساط باز وجود داردمناطق بسيار سرد)ت



حجم منبع انبساط بسته
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       بوده و معموالً برابر فشار اتمسفر است فشار مطلق منبع انبساط قبل از پر كردن سيستم. aPم ي ن ر پر از بل ب ا بع ق ار ر م ا ر برابر مو و بو

        بوده و بايد به انـدازه اي  فشار مطلق منبع انبساط پس  از پر شدن و قبل از راه اندازي سيستم
:بنابراين.باشد كه هنگام خاموش بودن پمپ سيركوالتور، باالترين مبدل حرارتي را از آب پر كند

a

fPپر ب ز ر ي ر ر ل ب رين ب ور و ير پ پ ن بو وش م ينب بر ب f

4714H430P ++         توجه به اين . بوده و از روي كاتالوگ ديگ تعيين مي گرددحداكثر فشار مطلق كاري سيستم
نكته ضروري است كه فشار كاري ديگ در كاتالوگ ها غالباً به صورت نسبي بيان شـده و لـذا بـراي    

.استفاده در رابطه فوق بايد با فشار اتمسفر جمع شود oP

47.14H43.0Pf ++=



حجم منبع انبساط بسته



پمپ سيركوالتور

   بوده و با توجه به ظرفيت آن در دو  گريز از مركزپمپ هاي سيركوالتور از نوع
.توليد مي گرددزمينيوخطينوع

   تا دبيgpm 100 پمپ هـاي زمينـي     هاي باالترپمپ هاي خطي و براي دبي
ا .مورد استفاده قرار مي گيردا

پمپ هد

مشخصات پمپ

هد پمپ

دبي پمپ
10000

qQ =

NPSH

و ده ش محاسبه هد مبناي بر دقيقاً بايد پمپ رفتنانتخاب گ ر نظ در دون ب بـدون در نظـر گـرفتنانتخاب پمپ بايد دقيقا بر مبناي هد محاسبه شـده و    
صورت گيرد زيرا معموالً لوله هاي نـو افـت اصـطكاكي كمتـري      ضريب اطمينان

داشته و با توجه به شكل منحني مشخصه پمپهاي گريز از مركز، در ابتداي نصب 
بنابراين چنانچه براي محاسبه هـد پمـپ ضـريب.توان بيشتري مورد خواهد بود بو و ور ري بي ن ريبو پ پ ب ي بر چ چ ين بر ب

قـرار   اضـافه بـار  اطمينان در نظر گرفته شود احتمال دارد الكتروموتور پمپ تحت 
.گيرد



نكات نصب پمپ سيركوالتور

  هنگامي كه آب از چند مسير به تجهيراتي نظير پمپ يـا
بـه منظـوركلكتـورديگ وارد يا از آنها خـارج مـي شـود، از

اتصال لوله ها بـه لولـه اصـلي ورودي يـا خروجـي اسـتفاده       
:قطر كلكتور را مي توان از رابطه زير محاسبه نمود. مي گردد

++= 2
2

2
1c ddd

     جهت تخليه آب كلكتور در مواقـع لـزوم، معمـوالً در زيـر
.نصب مي گردد اينچ¾ كلكتور شير تخليه اي به قطر 


