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آب گرم مصرفي

ضريب ذخيرهضريب مصرفميزان مصرف

هـر چنـد   . نيز مي بايست توسط موتورخانه تامين گـردد  بار آب گرم مصرفيعالوه بر بار گرمايشي ساختمان،   §
دماي آب گرم با توجه به مورد مصرف آن تـا حـدي متفـاوت اسـت، جهـت محاسـبه بـار آب گـرم مصـرفي در          

 F140°و دماي آب گرم خروجي برابـر   F60°ساختمان هاي مسکوني و تجاري اغلب دماي آب ورودي برابر 
.در نظر گرفته مي شود



آب گرم مصرفي

.استفاده مي شود منبع کويل داريا  منبع دو جدارهبه منظور تهيه آب گرم در موتورخانه از   §

از دو استوانه تو در تو تشکيل شده اسـت کـه آب داغ توليـدي در ديـگ وارد جـدار بـين دو        منبع دو جداره  §
.استوانه شده و آب ذخيره شده در منبع را گرم مي کند

در . در ظرفيتهاي باال قطر منابع دو جداره بيش از حد زياد شده و لذا آب ذخيره شده خوب گـرم نمـي شـود     §
لوله اي -يک مبدل حرارتي از نوع پوسته منبع کويل دار. چنين شرايطي منابع کويل دار مورد استفاده قرار مي گيرد

.بوده و با جريان آب داغ در کويل، آب داخل منبع گرم مي شود

بهتر است بجاي يک منبع از دو يا چند منبع ذخيره آب گرم استفاده نمود تـا در صـورت    تاسيسات بزرگدر   §
.تعميرات، نياز ساختمان به آب گرم تا حدودي تامين گردد

:آب گرم تعيين شده و عبارت است از ميزان واقعي مصرفبار آب گرم مصرفي بر توجه به   §
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ميزان واقعي مصرف
GPHبرحسب 



ديگ آب گرم

با مشخص بودن بار گرمايشي کل شامل بار ساختمان و بار آب گرم مصرفي، قدرت ديگ بـا در نظـر گـرفتن      §
:تعيين مي گردد ضريب اطمينان% 15حدود 
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بهتر است بجاي يک ديگ از دو يا چند ديگ استفاده نمود تـا بـا توجـه بـه ميـزان نيـاز        تاسيسات بزرگدر   §
. گرمايشي مورد استفاده قرار گرفته و به عالوه در صورت تعميرات، گرمايش ساختمان تا حدودي تامين شود

همچنين مي توان از يک ديگ کوچکتر به منظور تهيه آب گرم مصرفي و از يک يا چنـد ديـگ اصـلي جهـت       §
تامين بار گرمايشي ساختمان استفاده نموده و در فصولي که احتياج به گرمايش کل ساختمان نيست، ديگ هـاي  

.اصلي را از سرويس خارج نمود

ديـــگ ها

ديگ هاي چدني

Fire Tubeديگ هاي فوالدي

Water Tube



ديگهاي چدني

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

:معايب
فشار كاري پايين )الف
پره هاشكنندگي  )ب



ديگهاي فوالدي



مشعل حرارتي و مخزن سوخت
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مشعل گازسوز

مشعل گازوئيل سوز

اگرچه در حال حاضر بسياري از مناطق کشور از شبکه گاز شهري برخوردار است، امـا چنانچـه بنـا بـه مالحظـات مکـاني يـا        
:استفاده از سوخت گازوئيل ضروري باشد، مي توان حجم مخزن سوخت الزم از رابطه زير محاسبه نمودکاربردي
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منبع انبساط

منبع انبساط

تنظيم فشار شبکه

پر کردن شبکه

امکان تغيير حجم آب

انواع منبع انبساط

منبع انبساط بسته

منبع انبساط باز

چنانچه فشار جريان در هيچ نقطه اي از شبکه مشخص نباشـد،  
سيستم از نظر سياالتي نامعين بوده و فشار در ساير نقاط شبکه 

بـا اسـتفاده از منبـع انبسـاط، فشـار      . نيز نامشخص خواهد بـود 
شبکه در نقطه اتصال منبع مشخص شده و سيستم نيـز معـين   

با همين توجيه در هر شبکه لوله کشي بسته تحـت  . خواهد شد
هيچ شرايطي نبايد بيش از يک منبع انبساط نصب گـردد زيـرا   
در اين صورت قيـود سـياالتي سيسـتم بـيش از انـدازه بـوده و       

.جريان سيال در شبکه قابل پيش بيني نخواهد بود


