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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

ــگ اســت  ــن ســطح آب در دی ــاال رفت ب
ــول آب  ــش از معم ــال بی ــه انتق ــه ب ک

ــد. ــی انجام م
■طراحی هدر

دیگهــا روز بــه روز و بــا توجــه بــه 
تــر  کوچــک  اقتصــادی  مالحظــات 
ــار  ــت بخ ــکالت کیفی ــوند. مش ــی ش م
ــر  ــل ت ــر محتم ــک ت ــای کوچ در دیگه
بــوده و بــه همیــن دلیــل عملکــرد هــدر 
حیاتــی ترمــی گــردد. امــا از ســوی 
ــا کاهــش فضــای موتــور خانــه  دیگــر ب
تعبیــه هــدر هــای مناســب نیــز ســخت 

ــت. ــده اس ــر ش ت

شکل4: ضربه قوچ
 لولــه اصلــی کــه از دیــگ بیــرون مــی 

آیــد معمــوال پــس از ۲ یــا 4 فــوت 
ــی  ــدر وارد م ــاالی ه ــه ب ــن ب ــاال رفت ب
شود)شــکل ۱(. هــدر بایــد حداقــل هــم 
انــدازه لولــه خروجــی از دیــگ باشــد. بــه 
عنــوان مثــال اگــر دیگــی دارای خروجی 
۱۲ اینچــی اســت مــی تــوان هــدر را از 
ــا ۱4 اینچــی انتخــاب  ــه هــای ۱۲ ی لول
نمــود بــا اجــرای ایــن لولــه کشــی و وارد 
کــردن خروجــی دیــگ از بــاال هــدر، آب 

بــه درون هــدر مــی ریــزد.
بنابرایــن بایــد هــدر را در ســمت حرکــت 
ــی  ــک جهت ــر ی ــیب داد)اگ ــان ش جری
اســت( و یــا تــراز نمــود )اگر بــا دو جهت 
ــا ایســتگاههای آب  ــرو هســتیم( و ب روب
ریــز )یکــی بــرای هــر انتهــای هــدر در 

حالــت دو جهتــی( مجهــز ســاخت.
ــه هــدر معمــوال درصــدی از  از آنجــا ک
ــت  ــورت آب دریاف ــه ص ــگ را ب ــار دی ب
ــرای آن  ــه ب ــی ک ــه های ــد، تل ــی کن م
ــر از  ــزرگ ت ــرده مــی شــوند ب ــه کار ب ب
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آنهایــی خواهنــد بــود کــه در آب ریزهــا 
نصــب مــی شــوند. ایــن تلــه هــا غالبــًا 
ــگ  ــار دی ــد ب ــل ۱۰ درص ــرای تحم ب

ــوند؛  ــی ش انتخــاب م

شکل5: آب ریزهای بخار
ــد در  ــان ۲۰۰۰۰پون ــا جری ــی فرض یعن
ــگ بخــار 5۷5 اســب  ــک دی ــاعتی ی س
ــود  ــد ب ــه ای خواه ــد تل ــاری، نیازمن بخ
ــد در  ــت ۲۰۰۰پون ــل و ظرفی ــه تحم ک
ــه  ــی ک ــد. در حال ــته باش ــاعت را داش س
ــتم  ــن سیس ــای همی ــز ه ــر آب ری اکث
ــد در  ــا ۲۰۰ پون ــاری بیــن 5۰ ت ــرای ب ب

ــوند. ــی ش ــاب م ــاعت انتخ س
عمــل کــردن صحیــح تلــه هــای نصــب 
شــده بــر هــدر را چــک کنیــد. اگــر دیگ 

ــرون  ــه بی ــد ب ــادی ذرات جام ــدار زی مق
پرتــاب کنــد احتمــال گرفتــه شــدن تلــه 
هــا وجــود خواهــد داشــت. ایــن تلــه هــا 
ــزرگ هســتند در  ــه ب ــن ک ــل ای ــه دلی ب
ــه  ــادی را ب ــار زی ــی، بخ ــورت خراب ص
ــت  ــه ون ــون ب ــد داد و چ ــدر خواهن ه
برگشــت نزدیــک هســتند، خرابــی آنهــا 
بــه ســرعت مشــخص مــی شــود. تعمیــر 
ــدن  ــع ش ــل جم ــه دلی ــا ب ــه ه ــن تل ای
مــواد معدنــی در شــیرهای ایزوالســیون 
دشــوار مــی باشــد و در نتیجــه، تلــه هدر 
گاهــی شــیر خــود را از دســت مــی دهد.

ــا  ــت ی ــرد اس ــدر س ــه ه ــا تل ــد آی ببینی
ــار  ــار، بخ ــی بخ ــای اصل ــه ه ــر. لول خی
را از هــدر بــه انشــعابات مصــرف کننــده 
هــا مــی رســانند. آبــی کــه در ایــن لولــه 
ــت دادن  ــر از دس ــر اث ــود دارد ب ــا وج ه
ــا  ــده و ی ــود آم ــه وج ــار ب ــرارت بخ ح
ــده  ــارج ش ــگ خ ــه از دی ــت ک ــی اس آب
و از هــدر نیــز عبــور کــرده اســت. البتــه 
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همانطــور کــه عنــوان شــد، مقــدار ایــن 
ــل توجــه نمــی باشــد. بارهــا قاب

* بارهای بخار
ــر بارهــای  ــر اث بســیاری از مشــکالت ب
ــی شــوند. دســتگاههای  بخــار ایجــاد م
اســتریل کننــده بیمارســتانی از مصادیــق 
ــار  کالســیک ایــن گفتــه مــی باشــند. ب
بخــار ایــن دســتگاهها در حالــت عــادی 
ــه محــض ایــن کــه  ــی ب کــم اســت ول
ابــزار آالت پزشــکی و ســایر مــواد داخــل 
ــوند و دِر آن  ــی ش ــرار داده م ــتگاه ق دس
بســته و محکــم مــی شــود، اوضــاع 
شــکل دیگــری بــه خــود مــی گیــرد. در 
ایــن زمــان شــیر بــاز شــده و بخــار بــه 
ــی  ــزش م ــه درون محفظــه ری شــدت ب
نمایــد. جریــان بخــار بــه یکباره ســرعت 
ــک  ــادی ی ــد ب ــه تن ــیمی آرام ب را از نس
ــی  ــر م ــاعت تغیی ــل در س ــد مای درص
دهــد کــه هــر چــه در مســیر آن باشــد 

ــر مــی دارد. ــا خــود ب مــی شــوید و ب

 
شکل6: آب ریز مجهز به تله در یک لوله اصلی

ایــن حرکــت ماننــد برســهای تمیــز 
ــد؛  ــور کنی ــا تص ــه ه ــل لول ــردن داخ ک
در  موجــود  آب  تمــام  بــاال  ســرعت 
ــای  ــمت انته ــه س ــته و ب ــه را برداش لول
ــار  ــای بخ ــرد. فیلتره ــی ب ــو م ــط جل خ
ــوب  ــار مرط ــکالت بخ ــل مش ــرای ح ب
ــتریل-  ــو کالو و اس ــتگاههای ات در دس
کننــده هــای بیمارســتانی مفیــد هســتند. 
فیلتــر هــا رســوبات و زنگــی را کــه 
ــا تنــد بــاد بخــار حرکــت مــی  همــراه ب
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کننــد، زدوده و در ضمــن بــه عنــوان جدا 
کننــده عمــل کــرده و جهــت جریــان را 

ــد. ــی نماین ــل و آرام م ــز تعدی نی
*  لخته های چگالیده

ــه،  ــدون تل ــاع و ب ــم ارتف ــه ک ــر نقط ه
محــل تجمــع آب خواهــد بــود. بخــاری 
ــه حرکــت مــی کنــد  ــاالی لول کــه در ب
ــه آب  ــبت ب ــادی نس ــرعت زی ــون س چ
دارد امواجــی ایجــاد کــرده و آن را همراه 
بــا خــود بــر مــی دارد)ماننــد بــاد کــه بــر 
ســطح دریاچــه ای مــی وزد(. زمانــی کــه 

یکــی از ایــن امــواج بــاال آمــده و لولــه را 
ببنــدد احتمــال ضربــات قــوچ خطرنــاک 
ــواردی از  وجــود خواهــد داشــت. اگــر م
ضربــه قــوچ در لولــه هــای اصلــی بخــار 
مشــاهده شــد باید ســریعا برای شناسایی 
عامــل ایجــاد کننده آن و مشــکالت پدید 
آمــده اقــدام نمــود. زمــان روشــن کــردن 
سیســتم و راه انــدازی، بارهــای چگالیــده 
ــند در  ــی باش ــود م ــد خ ــترین ح در بیش
حالــی کــه فشــار موجــود بــرای بیــرون 
رانــدن آب در سیســتم ناچیــز اســت. امــا 
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جــدای از مرحلــه آغــاز بــه کار سیســتم، 
ــه ای ســرویس  ــه از تل ــی ک ــاط پایین نق
ــرای  ــی مناســب ب ــد محلهای ــی گیرن نم
جمــع شــدن آب خواهنــد بــود. جریــان، 
آب را بــه درون زانویــی هــا مــی رانــد و 
ــد کــه حجــم  ــی آنجــا مــی مان ــا زمان ت
آن بــه حــد کافــی زیــاد شــده و جلــوی 
چنیــن  در  بگیــرد.  را  بخــار  حرکــت 
شــرایطی مشــکل بخــار مرطــوب پدیــد 
ــن  ــای۳ و 4(. بنابرای ــکل ه ــی آید)ش م
ــن  ــاط پایی ــه نق ــود ک ــی ش ــه م توصی
سیســتم را بــه نحــو موثــری آب ریــزی 
ــر  ــه نظ ــات ب ــی اوق ــه گاه ــد. البت نمایی
مــی رســد کــه ایســتگاههای آب ریــزی 
چنــدان مفیــد نیســتند ولــی ایــن اتفــاق 
زمانــی مــی افتــد کــه لولــه کشــی آنهــا 

بــه درســتی انجــام نشــده باشــد.
* طراحی آب ریزها

ــاد را  ــه ابع ــا هرپ ــی آب ریزه در طراح
بــزرگ تــر در نظــر بگیریــم بهتــر خواهد 
بــود. جــدول ۱ حــاوی اطالعاتــی دربــاره 

انــدازه گــذاری آب ریزهاســت ولــی مــی 
تــوان بــه راحتــی از آن صــرف نظــر کرد. 
ــی  ــه ۱ اینچ ــک لول ــردن ی ــل ک متص
ــی بخــار ۸  ــه اصل ــک لول ــه انتهــای ی ب
ــود  ــد ب ــر خواه ــاده ت ــیار س ــی بس اینچ
چــون متصــل کــردن آب ریــز 4 اینچــی 
ــده  ــه ش ــدول توصی ــن ج چنانچــه در ای
اســت مســتلزم اجــرای جــوش زینــی بــا 
هزینــه هــای بســیار زیــاد خواهــد بــود.

ــز  ــد؛ آب ری ــه نمایی ــکل 5 توج ــه ش ب
ــه نظــر  ــار مناســب ب ــر از کن کوچــک ت
ــی را تصــور  ــا ذرات بزرگ ــی رســد، ام م
ــک  ــز کوچ ــاالی آب ری ــه از ب ــد ک کنی
ســعی در وارد شــدن بــه آن دارنــد. واضح 
اســت کــه بــزرگ تــر بــودن آب ریزهــا 
ــت.  ــد داش ــر خواه ــری در ب ــه بهت نتیج
آب ریــز هــای بــزرگ تــر در زمــان آغــاز 
بــه کار سیســتم کــه بــار چگالیــده زیــاد 
ــر  ــه در براب اســت و ظرفیــت شــیر تخلی
 آن ناکافــی مــی نمایــد، کار آمــد خواهند 
ــد  ــی توان ــزرگ م ــز ب ــک آب ری ــود. ی ب
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