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منبع انبساط باز

منبع انبساط باز با هواي آزاد در ارتبـاط بـوده و بنـابراين بايـد       §
باالتر از آخرين مبدل حرارتي سـاختمان نصـب    متر 3تا  2حداقل 

گردد تا حتي در شرايطي که پمپ سيرکوالسيون آب گرم خاموش 
.است، شبکه لوله کشي پر از آب باشد

با توجه به اين که فشار سيستم در نقطه اتصال منبـع انبسـاط     §
برابر فشـار اتمسـفر اسـت، طبيعـي اسـت کـه منـابع بـاز تنهـا در          

.قابل استفاده مي باشد آب گرم با فشار پايينسيستم هاي 

فوالد بدليل تماس با هوا جنس منبع انبساط باز معموالً از ورق   §
. بوده و براي حداقل نمودن اتالفات حرارتي عايق مي شود گالوانيزه

هر چند از نظر تئوري مي توان منبع انبساط را تنها با يک لولـه    §
در منبـع   چرخش آب گرمبا سيستم متصل نمود، اما معموالً جهت 

آن در زمستان، دو لولـه رفـت و    جلوگيري از يخ زدن آبانبساط و 
.برگشت براي منبع انبساط در نظر گرفته مي شود

.به ديگ متصل گردد بدون شير فلکهلوله رفت بايد مستقيماً و   §



حجم منبع انبساط باز
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منبع دو جداره

بار حرارتي Btu/hr 1000ليتر به ازاي هر  1

هوادهي cfm 100ليتر به ازاي هر  4/0

Btu/hr 1000ليتر به ازاي هر  5/0تا  25/0

ليتر به ازاي هر ليتر ظرفيت 2/0تا  1/0
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منبع انبساط بسته

. باشـد  بيش از يـک اتمسـفر  منبع انبساط بسته با هواي آزاد در ارتباط نبوده و لذا فشار داخل منبع مي تواند   §
.نيز نصب نمود داخل موتورخانهبنابراين طبيعي است که منابع انبساط بسته را مي توان در 

آن نيز باال تر است، با ايـن وجـود    هزينه نصب و نگهداريدر شرايط يکسان، منبع انبساط بسته بزرگتر بوده و   §
از جملـه  . در مواردي که امکان استفاده از منبع انبساط باز وجود نداشته باشد، بکارگيري آن ضروري خواهد بود

:اين موارد عبارت است

با فشار باال سيستم هاي آب داغ )الف
ساختمان جهت تامين فشار در آخرين مبدل حرارتي محدوديت ارتفاع )ب
به فضاي پشت بام عدم دسترسي )پ
که امکان يخ زدن آب منبع انبساط باز وجود دارد مناطق بسيار سرد )ت



حجم منبع انبساط بسته

بوده و معموالً برابر فشار اتمسـفر   فشار مطلق منبع انبساط قبل از پر کردن سيستم        §
.است

بوده و بايد به فشار مطلق منبع انبساط پس  از پر شدن و قبل از راه اندازي سيستم        §
اندازه اي باشد که هنگام خاموش بودن پمپ سيرکوالتور، باالترين مبدل حرارتي را از آب پر 

:بنابراين. کند

. بوده و از روی کاتالوگ ديگ تعيـين مـي گـردد   حداکثر فشار مطلق کاري سيستم        §
توجه به اين نکته ضروري است که فشار کاري ديگ در کاتالوگ ها غالباً بـه صـورت نسـبي    

.بيان شده و لذا براي استفاده در رابطه فوق بايد با فشار اتمسفر جمع شود
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پمپ سيرکوالتور

بوده و با توجـه بـه ظرفيـت     گريز از مرکزپمپ هاي سيرکوالتور از نوع   §
.توليد مي گردد زمينيو  خطيآن در دو نوع 

پمـپ هـاي     هاي باالترپمپ هاي خطي و براي دبي gpm 100تا دبي   §
.زميني مورد استفاده قرار مي گيرد

مشخصات پمپ

هد پمپ

دبی پمپ

NPSH
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بـدون در نظـر   انتخاب پمپ بايد دقيقاً بر مبناي هد محاسـبه شـده و     §
صـورت گيـرد زيـرا معمـوالً لولـه هـاي نـو افـت          گرفتن ضريب اطمينـان 

اصطکاکي کمتري داشته و با توجه به شـکل منحنـي مشخصـه پمپهـاي     
بنـابراين  . گريز از مرکز، در ابتداي نصب توان بيشتري مـورد خواهـد بـود   

چنانچه براي محاسبه هـد پمـپ ضـريب اطمينـان در نظـر گرفتـه شـود        
.قرار گيرد اضافه باراحتمال دارد الکتروموتور پمپ تحت 



نکات نصب پمپ سيرکوالتور

هنگامي که آب از چند مسير بـه تجهيراتـي نظيـر      §
به  کلکتورپمپ يا ديگ وارد يا از آنها خارج مي شود، از 

منظور اتصال لوله ها به لوله اصلي ورودي يـا خروجـي   
قطر کلکتور را مي توان از رابطه زيـر  . استفاده مي گردد

:محاسبه نمود

جهت تخليه آب کلکتور در مواقـع لـزوم، معمـوالً در    §
نصـب   ايـنچ ¾  زير کلکتـور شـير تخليـه اي بـه قطـر      

.مي گردد
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