


 

 ختوني اتؼاد ّ اّساى جتِیشات

 

 
دس گفتگٛ٘ب ٚ تجبدي َٔش اٌٚيٗ ثني ِٕٙذعني ِّْبس ٚ ِٕٙذعني تبعيغبت 

ِکبٔيکي کٗ اغٍت ثشاي مهبٕ٘گ منٛدْ ايذٖ ٘بي ِّْبسي ثب ىشس ذتٛيٗ 

ِيجُٛ فٛست ِي گريد، يکي اص ِّٙرتيٓ ِٛمّٛبت، تْيني صذٚد تمشييب اِبکٓ 

ٚ ٚ ِْبثش جتٙيضات ِکبٔيکي اعت. دس ِشاصً اٌٚيٗ ىشاصي پشٚژٖ ُٔٛ 

ٔؾبْ جتبسي جتٙيضات ثٗ ىٛس دليك ِؾخـ مني ؽٛد، ثٕبثشايٓ ثٗ ىٛس ِّْٛي 

مني تٛاْ ثب اتکب ثٗ ِؾخقبت فيضيکي ِذيل خبؿ، ثٗ ٔتيزٗ سعيذ، ّالٖٚ ثش 

ايٓ، ِجبصج ِيشٚصٗ دس ِشصٍٗ اٚي ىشاصي )فبص يک( ليْي ٔجٛدٖ ٚ 

 اصتّبي تغيريات ثغبسي دس آْ ٚرٛد داسد 

أذاصٖ ٘ب دس ِشصٍٗ اٚي ىشاصي ِّْبسي ٚ تبعيغبت ثشاي ختّني اثْبد ٚ 

 ِکبٔيکي ِي تٛاْ اص رذاٚي ٚ اىالّبتي کٗ دس پي ِي آيٕذ اعتفبدٖ منٛد.

ثٗ ىٛس ليْي ثشاي تْيني ربمنبيي هنبيي جتٙيضات ٚ دعت يبثي ثٗ اثْبد ٚ 

اٚصاْ دليك ثبيذ اص ىشيك ِشارْٗ ثٗ کبتبٌٛگ کبسخبذمبت عبصٔذٖ کٗ 

 هنب ليْيت يبفتٗ، اىالّبت دليك سا ثٗ دعت آٚسد.أتخبة حمقٛي آ

رذاٚيل کٗ دس اداِٗ ِي آيٕذ، تٕٙب ؽبًِ جتٙيضات صزيّي کٗ تبحريات لبثً 

 تٛرٗ ثش ِّْبسي داسٔذ ِي ؽٛٔذ.

عبيش جتٙيضات کُ صزُ ِّْٛال داساي تبحريات چٕذاْ ِّٙي ثش سٚٔذ ىشس 

 ِّْبسي ٔيغتٕذ.

ٔبي ٘ب ٚ ٌٌٛٗ ٘ب ٘غتٕذ کٗ ثشاي عمف کبرة اص مجٍٗ ِّٙرتيٓ ِْبثش کب

عبٔيت ِرت دسَٔش گشفتٗ ِي  33تب  03عبختّبْ غري دسِبٔي استفبُ آهنب ثني 

ؽٛد ٚ ثشاي عبختّبْ ٘بي دسِبٔي ثٗ دٌيً صزُ صيبد کبٔبي ٘بي ٘ٛا 

عبٔيت ِرت دسَٔش گشفتٗ  033ٔجبيذ استفبُ آْ ثٗ ٚيژٖ دس سا٘شٚ کّرت اص 

 ؽٛد.

ِْبثش افمي سا ثٗ ّٙذٖ داسٔذ، ِْبثش ّّٛدي  دس کٕبس عمف کبرة کٗ ٔمؼ

يب ؽفت ٘ب ٔيض ثٗ ٚيژٖ دس عبختّبْ ٘بي چٕذ ىجمٗ اص امهيت صيبدي 

ثشخٛسداسٔذ، عيش ِْبثش ّّٛدي يب ؽفت ٘ب تبثْي اص تْذاد ٌٌٛٗ ٘ب ٚ 

عيش ِميِ کبٔبي ٘ب ٘غتٕذ کٗ ثٕب ثٗ ُٔٛ عبختّبْ، ِٕيمٗ ثٕذي ٚ ُٔٛ 

داساي تُٕٛ ٚ تفبٚت ٘بي صيبدي اعت. حمً  عيغتُ گشِبيؼ ٚ ذتٛيٗ ِيجُٛ

 اعتمشاس ؽفت ٘ب ٔيض ثٗ مهني ٔغجت ِتفبٚت ٚ ِتُٕٛ اعت.

اِب ٍّي سغُ دتبِي اِکبٔبت ِتُٕٛ ٚ تفبٚت ٘بي صيبد ثٗ ىٛس کٍي ِي 

٘ٛاي سفت ثشگؾت ٚ ختٍيٗ ثٗ ىٛس رذاگبٔٗ  0233CFMتٛأيُ ثٗ اصاي ٘ش 

 ٘ب دس َٔش ثگريمي. ِرت ِشثِ عيش ثشاي ّجٛس ّّٛدي کبٔبي 3.0

 

 ختوني اتؼاد دیگ فْالدي خبار:
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 ثشاي ختّني اثْبد ديگ ِي تٛاْ ثٗ تشتيت صيش ًّّ منٛد:

 تْيني صزُ تمشييب ديگ ثش اعبط ٍشفيت تٌٛيذ خببس اص ىشيك رذٚي صيش: 

ظزفیت 

تْلیذ 

  TON/HRخبار

حجن 

    M3تقزیيب

ظزفیت 

تْلیذ 

  TON/HRخبار

حجن 

  M3تقزیيب

0.3 03   00 53 

0.3 06   01 63 

1.3 03   03 030 

2.3 10   05 000 

3.3 11   03 006 

4.3 20   00 001 

5.3 26   02 016 

03 35   05 031 

  

ثٗ دعت ِي  Mثب اعتفبدٖ اص ساثيٗ جتشثي صيش ّشك تمشييب ديگ ثش صغت 

ّشك تمشييب ديگ  M0  ٚWصزُ تمشثي ديگ ثش صغت  Vآيذ. دس ايٓ ساثيٗ 

 اعت:

  

 03ثشاثش ّشك ٚ استفبُ ديگ تمشيجب  0.0تب  0ىٛي تمشييب ديگ تمشيجب 

 دسفذ ثيؾرت اص ّشك آْ اعت.

چٕني ثشآٚسد ِي  TON/HR 03ِخبي: اثْبد ديگ خببس ثٗ ٍشفيت •           

 ؽٛد:

 ِرت ِکْت اعت، ثٕبثشايٓ: 34صزُ تمشييب ِيبثك رذٚي ِْبدي            



W = 3.2 M                       ّشك ديگ  

3.2 × 1.1 = 3.5 M           استفبُ ديگ  

3.2 × 2.1 = 6.4 M            ديگ ىٛي 

 ختوني ّسى دیگ فْالدي خبار:

ٚصْ تمشييب ديگ فٛالدي خببس سا ثشاي محً ِي تٛاْ اص ىشيك ساثيٗ جتشثي 

 صيش ثشآٚسد منٛد:

0.0ديگ /  ٚصْ ثش صغت تٓ = صزُ  

 

ٚصْ ديگ ٔقت ؽذٖ دس صبي کبس ثٗ ّالٖٚ آة داخً آْ تمشيجب دٚ ثشاثش 

 ٚصْ خبٌـ آْ اعت.

ثشاي محً ٚ دس صبٌت کبس چٕني  TON/HR 00ِخبي: ٚصْ ديگي ثٗ ٍشفيت •  

 ثشآٚسد ِي ؽٛد:

 

ِرت ِکْت اعت،  53ثش اعبط رذٚي، صزُ ديگ ِٛسد َٔش دس صذٚد          

 تٓ اعت: 2442اثيٗ ثبال ِْبدي ثٕبثشايٓ ٚصْ خبٌـ آْ ثش اعبط س

0.0/  53ثش صغت تٓ =  ٚصْ            = 24.2 TON 

 اعت. 4.44ٚ ٚصْ دس صبي کبس تمشيجب          

 

 

 

 

 

 ختوني اتؼاد دیگ فْالدي آتگزم:

ظزفیت گزهایطی 

KCAL/H 

ارتفاع 

 CMتقزیيب 
ػزض تقزیيب 

CM 

طْل تقزیيب تَ 

اسای ُز 

55555KCAL/H 

033.333 - 023.333 023 003 02 

133.333 - 423.333 043 023 00 



533.333 - 633.333 063 033 06 

0.333.333 - 0.033.333 063 033 04 

0.033.333 - 0.433.333 003 053 00 

0.533.333 - 0.333.333 003 033 03 

  

 ختوني ّسى دیگ فْالدي آتگزم:

ساثيٗ جتشثي صيش ِي  ثب اعتفبدٖ اص رذٚي اثْبد ٚ ٔيض ثٗ کبس گشفنت

 تٛاْ صذالً تمشييب ديگ فٛالدي آثگشَ ٔقت ٔؾذٖ سا ثشآٚسد منٛد:

  0.0ٚصْ ثش صغت تٓ = صزُ ديگ / 

چٕني  KCAL/H 333.333ِخبي: صذالً ٚصْ تمشييب ديگي ثٗ ٍشفيت •      

 ثشآٚسد ِي ؽٛد:

 ِيبثك رذٚي اثْبد:      

 عبٔيت ِرت 043استفبُ تمشييب       

 عبٔيت ِرت 023ك تمشييب ّش      

 عبٔيت ِرت. 22کيٍٛکبٌشي دس عبّت  23333ىٛي تمشييب ثٗ اصاي ٘ش       

600.000 / 50.00 = 12 × 22 = 264 CM 
2.6 × 1.7 × 1.5 = 6.63 M3 
6.63 / 3.3 = 2 TON 

 ختوني اتؼاد دیگ فْالدي آتگزم:

  

ظزفیت گزهایی 

 KCAL/Hُز پزٍ 

تقزیيب  ضخاهت

 CMُز پزٍ 

تقزیيب ُز  ػزض

 CMپزٍ 

طْل تقزیيب ُز 

 CMپزٍ 

5333 03 23 52 

6333 03 33 52 

02333 00 32 033 



02333 04 43 002 

  

033333  /5333  =02    -->      02  ×03  =023 CM 

033333  /6333  =06    -->      06  ×03  =063 CM 

033333  /02333  =00  -->      00  ×00  =023 CM 

033333  /02333  =3    -->      3  ×04  =030 CM 

  

کيٍٛکبٌشي دس عبّت ٍشفيت  023تب  033ختّني ٚصْ ديگ چذٔي ثٗ اصاي ٘ش 

 ِي ؽٛد.کیلْگزم  1گشِبيي 

 

 حمفَٗ آة ثٕذي : 

 ايٓ حمفَٗ ؽبًِ آة ثٕذ٘ب ٚ ارضاء ِشثٛىٗ اعت :

ثٕذي کبًِ ٚ ثشاي سعيذْ ثٗ ثبصد٘ي ِٕبعت دس ليْبت ٘يذسٌٚيک ٚرٛد آة 

ِٕبعت مشٚسي اعت. آة ثٕذي ثني ليْبت دس ٘يذٌٚيک ثٛعيٍٗ آة ثٕذ٘ب 

 اذمبَ ِي ؽٛد.

آة ثٕذ٘ب ثشاعبط اعتفبدٖ ثٗ دٚ ُٔٛ کٍي حبثت ٚ ِتضشک تمغيُ ِي ؽٛٔذ 

: 

 (آة ثٕذ حبثت : ثٗ فٛست ٚاؽش ثني ليْبت غري ِتضشک ثٗ کبس ِريٚد.  1

سٚد ٚ ثشىجك  ت ِتضشک ثکبس ِي( آة ثٕذ ِتضشک : ثشاي آة ثٕذي ليْب 2

گشدد ٚ  گشدد . ُٔٛ آة ثٕذ ٘شليْٗ تٛعو عبصٔذٖ تْيني ِي ؽکً أتخبة ِي

  دس صِبْ تْٛيل ثبيذ ثٗ ايٓ ِٛمُٛ تٛرٗ داؽت.

 

 أٛاُ آة ثٕذ٘ب :

ثبؽذ  ( اٚسيٕگٙب : ِّْٛيل تشيٓ آة ثٕذ ِٛسد اعتفبدٖ دس ِبؽني آالت ِي  1

ؽٛٔذ ٚرٕظ آهنب  حبثت ٚ ِتضشک اعتفبدٖ ِي. اٚسيٕگ ٘ب ثٗ ّٕٛاْ عيً 

 ِّْٛال اصتشکيجبت العتيک ٘بي ِقّٕٛي ِي ثبؽٕذ.

ٚ ؽري٘بي  ِٛاسداعتفبدٖ اٚسيٕگ ثشاي آة ثٕذي پيغتْٛ دسعيٍٕذس 

 ٘يذسٌٚيکي حمً اتقبي ؽٍٕگ ٘ب ٚ پّپ ٘ب اعتفبدٖ ِي ؽٛد.



بْ ىشس اٚسيٕگ ىٛسي اعت کٗ ثشاي ٔقت دس ؽيبس٘ب عبختٗ ؽذٖ اعت ٚ صِ

( دسفذ فؾشدٖ ِي ؽٛد .دس ِٛاسد اعتفبدٖ ِتضشک ّّش اٚسيٕگ  11ٔقت تب )

 ثٗ فبيف عيش ليْٗ ٘ب ٚ أذاصٖ ثٛدْ آْ ِشثٛه ِي ؽٛد .

اٚسيٕگ ٘ب دس ِٛاسدي کٗ حمً آة ثٕذي داساي گٛؽٗ ٚ صاٚيٗ اعت اعتفبدٖ 

گزاؽنت   مني ؽٛد . اگش اٚسيٕگ دس ليْٗ اي حتت فؾبس صيبد ٔقت ؽٛد ، ثب

سيٕگ فيربي دس پؾت آْ اص خبسد ؽذْ اٚسيٕگ اص ؽيبس خٛد رٍٛگريي ِي  يک

کٕذ. مهيؾٗ ثبيذ يک سيٕگ فيربي دسىشف کُ فؾبس اٚسيٕگ ٔقت ؽٛد . دس 

 فٛست اعتفبدٖ اص دٚ سيٕگ فيربي اٚسيٕگ دس ٚعو آهنب لشاس ِي گريد.

ي ٘بي ِتضشک ٘ب اص عيً ٘ب ٚ يٛ پک ( آة ثٕذ٘بي ٚي ؽکً ٚ يٛ ؽکً ٚي پک2

 ؽٛٔذ. ٘غتٕذ کٗ ثشاي آة ثٕذي پيغتْٛ ٚ ؽبفت پّپ ٘ب اعتفبدٖ ِي

ثبؽذ.  يب پالعتيک ِي اصچشَ يب العتيک ىجيْي ٚ ِقّٕٛي   آهنب ِّْٛاًل رٕظ 

ىشص ٔقجؾبْ ىٛسي اعت کٗ فؾبس عيبي ٌجٗ آة ثٕذ سا ثٗ ديٛاسٖ ثچغجبٔذ 

 ٚ آة ثٕذي سا هبرت ٚ کبًِ تش کٕذ. 

اص ايٓ ُٔٛ آة ثٕذ سا  بيغيت صذالً يک ثغتٗ ثشاي آة ثٕذي ليْبت پّپ ث

 ثکبس ثشد ٚچٕذ آة ثٕذ سا مهشاٖ ُ٘ دس يک ؽيبس لشاس داد.

 ( عيً ٘بي فٍٕزي ٚ گشدگري٘ب :3

گشدگري٘ب عيً ٘بي ِتضشکي اص رٕظ چشَ يب العتيک ِقّٕٛي يب پالعتيک ثٛدٖ 

ٌجٗ  کٗ ِّْٛال دس پيغتْٛ ٘ب ثکبس ِريٚٔذ. ًّّ آة ثٕذي ثٛعيٍٗ ثبص ؽذْ

 ثٗ عيش ليْٗ اذمبَ ِي ؽٛد . آهنب ٚ چغجيذْ 

 ( آة ثٕذ٘بي فٍضي:4

اص َٔشؽکً ٚ عبختّبْ ِبٕٔذ سيٕگ ٘بي پيغتْٛ ِٛتٛس ثٛدٖ ٚدمکٓ اعت کٗ 

فٍضي يب غري فٍضي ثبؽٕذ. رٕظ آهنب ِّّٛب اص فٛالد ثٛدٖ ٚ داساي ٔؾيت 

ي فٍضي دليك ٚ فيت ٔقت ؽٛٔذ. عيً ٘ب صيبد ِي ثبؽٕذ ، ِگش ايٕکٗ خيٍي

ثٗ دٚ فٛست ثبصؽٛٔذٖ )پيغتٛٔي( ٚمجِ ؽٛٔذٖ )ؽفت رک( ٚرٛد داسٔذ ٚ دس 

 رب٘بيي ثکبس ِريٚٔذ کٗ ِيضاْ صشاست ثغيبس ثبال اعت.

آة ثٕذ٘ب ثٗ دٌيً ٔؾيت صيبد ثب کبعٗ منذ ٚ کبٔبي ختٍيٗ ثٗ خمضْ دس  ايٓ

 عيغتُ ثکبس ِريٚٔذ.

 ( ٚاؽش کّپشعي : 5

٘ب ، پٛعتٗ پّپ  بثت ِخً کٛپٍيٕگ ، ٌٌٛٗايٓ ٚاؽش٘ب فمو ثشاي کبسثشد ح

د٘ذ ٚ دمکٓ  ثب پشکشدْ لغّت ٘بي ٔبفبف آة ثٕذي سا اذمبَ ِي  ٚ اِخبي آهنب

 ثبؽٕذ . اعت فٍضي يب غري فٍضي 

 ( کبعٗ منذ٘ب :6

ؽٛٔذ . اگش  منذ٘ب ٔقت ِي ِي ؽٛد کبعٗ  خبسد  کٗ ؽبفت اص پٛعتٗ دسرب٘بيي

تش ثبؽذ اص ّجٛس ٘ٛا ثٗ داخً ٚ اگش فؾبس ادتغفش اص فؾبس کبعٗ منذ ثبال

فؾبس پؾت کبعٗ منذ ثبالتش اص فؾبسرٛ ثبؽذ اص ٔؾت عيبي يب خببس ثٗ ثريْٚ 

اعت  يک سيٕگ فبٔٛعي کٕذ . هبرتيٓ ُٔٛ لبثً اعتفبدٖ ثشاي پّپ  رٍٛگريي ِي

اص خشٚري خٛد پّپ  کٗ ثذاخً آْ آة تضسيك ِي ؽٛد . ايٓ تضسيك آة يب  

سا   آة  ِغتمً ِٕجِ   ش عيبي پّپ غري آة ثبؽذ اص يکتبِني ِي ؽٛد يب اگ

آة ثٕذي کٕٕذٖ داساي رسات ربِذي ثبؽذ کٗ   کٕٕذ . اگشِبيِ ِي کؾي ٌٌٛٗ 

کبعٗ منذ آعيت ثشعبٔذ هبرت اعت کٗ عش ساٖ آْ فيٍرت لشاس گريد  ثٗ غالف ٘بي

. 

 ( گٍٕذ٘ب : 7

گ ٘ب رٙت آة ثٛػ ٘بي يکپبسچٗ اي ٘غتٕذ ، کٗ ثٗ َِٕٛس عفت کشدْ پکيٕ

آْ ثٗ  ٘بي  ؽٛد . ِيضاْ عفت کشدْ پيچ ثٕذي ثيؾرت اص آهنب اعتفبدٖ ِي

اي اعت ، کٗ ِبثني افيکبک ، آثجٕذي ، سٚغٕکبسي  ىٛسجتشثي ثٗ أذاصٖ

 کبسي تْبدي صفٌ ؽٛد. ٚخٕک



 ( پکيٕگ کّپشعي: 8

  پک ٚيٛ پک ٘ب اعتفبدٖ کشد . رٕظ ربي ٚي   تٛاْ ثٗ ثٕذ ِي آة اص ايٓ ُٔٛ 

ثبؽذ  ِي  فٍضي  ٔخ داس ثب سٚکؼ ٔغٛص ٚيب العتيک يب ٔخ  آْ ِّْٛال اص پالعتيک

  سٚٔذ . دس صميمت ثب فؾبس کُ ثکبس ِي  ٘بي آة ثٕذ٘ب ثشاي لغّت . ايٓ 

ثبؽٕذ ٍّت  ِي  دسىٛي غالف کٕٕذٖ ثشاعبط افت فؾبس عيبي  ثٕذي  آة ّبًِ 

 خٛاؿ پالعتيکي ) فشَ ٘ب ثبيذ داساي  ايٕکٗ پکيٕگ

پزيشي ( ثبؽٕذ ايٓ اعت تب ِمذاس فؾشدگي سٚي اعٍيٛ )غالف ٘ب( سا 

رزة أشژي ٚ آعيت   رٙت االعتيک  تَٕيُ کٕٕذ ٚ ٔيض خٛاؿ 

  حمفَٗ دس داخً   ٘بيي سيٕگ رضءدٚاسسا داؽتٗ ثبؽٕذ ٚ ثٗ فٛست  ثٗ ٔشعبٔذْ

افيکبکي )گشِب( تٌٛيذ ؽذٖ دساحشگشدػ ؽبفت   لشاسگرئذ . أشژي  ثٕذي آة

آْ  ىشيك ٔؾت ِمذاسکّي ِبيِ اص پٛعتٗ يب تٛعو حمفَٗ خٕک کبسي پؾت  اص

 ٚ يب اعتفبدٖ اص ٘ش دٚ دفِ ِي ؽٛد .

 رٕظ پکيٕگ ٘ب :

کٕٕذ .  ِي  ا عتفبدٖ اص آْ  پبيني ٘بي  صشاست  دسرٗ  ثشاي ( آصثغتٛط : کٗ 1

 ؽٛٔذ. ِي کبسي  يب سٚغٓ ، سٚغٓ گشافيت  ٘ب لجال ثٛعيٍٗ  ايٓ پکيٕگ

ؽٛٔذ .  ِي ثبال اعتفبدٖ   فؾبس٘ب ٚ دِب٘بي ٘ب ثشاي  پکيٕگ  بٌيک : ايٓ( ِت2

ٚ ....   فٍضي )ِظ ، آٌِٛيٕيُ ، ثبثيت  اص فٛيً ِتبٌيک تشکييب  ٘بي  پکيٕگ

 ثبؽٕذ  ديگش ِي کٕٕذٖ   يب ِٛاد چشة  ( ثب گشافيت

  شعي  کبسکٕذ سٚي  ثٕذ داسد صيشا اگش خؾک آة دس ايٓ   ِّٙي  ٔمؼ سٚغٕکبسي 

 ِخال عيٍٕذس خو ِي أذاصد.  دتبط

 ( آة ثٕذ ٘بي ِکبٔيکي :9

ؽذ ّّذتب اص ُٔٛ پکيٕگ ثٛدٔذ . اعتفبدٖ   تٛفيف کٗ تبکْٕٛ  ٘بيي  ثٕذ  آة

کشدْ   حمکُ ٔيغت . ثب  ٚ ٍّّي   ِٕبعت  ثٕذ مهيؾٗ  آة ٘ب ثٗ ّٕٛاْ  اص پکيٕگ 

ٚخشاة ؽذْ غالف ٘ب  ٚأشژي اجيبد ؽذٖ عجت کب٘ؼ ّّش  گٍٕذا فيکبک  ٘بي پيچ 

 گشدد . ِي

کٕٕذٖ   ِٛاد چشة صالي   پشٚپبْ ٚ  ثٛتبْ   ِخً  اص ىشف ديگش ثْني اص ِبيْبت

  کٗ داليٍي سٚد . ثٗ  ِي اص ثني ثٕذي  آة  ٘ب ٘غتٕذکٗ دسايٓ فٛست دلت پکيٕگ

ثٕذ٘بي  ثبؽذ اص آة ثبيذ صذالً   ِيضاْ ٔؾت کٗ  ؽذ ٚ مهچٕني صِبٔي گفتٗ 

 کٕٕذ . ِي تفبدٖ اع ِکبٔيکي  

  کٗ  ٘ب ّّٛد ثش اِتذاد حمٛس ثٛدٖ ، دسصبيل عيً  دس ِکبٔيکبي ثٕذي  آة عيش 

گريد  خٛد د ؽبفت يب اعٍيٛ لشاس ِي ثب  دس دتبط  ثٕذي  آة عيش  دسکبعٗ منذ٘ب 

ؽٛٔذ اِب افٛي  ِي  عبختٗ  گٛٔبگْٛ  ٘ب دس أٛاُ  ِکبٔيکبي عيً   . اگشچٗ

يک رضء دٚاس  ٚ  پٛعتٗ  ٚ ِتقً ثٗ   دٚ رضء حبثت  ٚ داساي  يکغبْ کبسؽبْ 

  يکذيگش حمکُ سا ثٗ  فٕش دٚ لغّت   ثبؽٕذ ٚ يک ؽبفت ) يبغالف ( ِي  ثٗ  ِتقً 

 کٕذ .  ِي

ربٔيب ) دمبعي ( ٔيض ٚرٛد داسد  صشکت  ثشاي  سيٕگ العتيکي  يب  ديبفشاگُ   يک

٘غتٕذ . ثْني   کيٚ العتي  ِّْٛال اص دٚ لغّت فٍضي عيٍٗ  . ِکبٔيکبي 

ِي ؽٛد .  ثب سٚکؼ فٛالدي عبختٗ  ثٕذ اص صغبي  آة چشخبْ   لغّت اٚلبت  

اص دٚ رٕظ   ٚ دس افً  دٚاس ٚحبثت ، ثغيبس فيمٍي  سيٕگٙبي   ثني  عيش اٌجتٗ 

 ثبؽذ .  ٚ کبسثيذ کشثٓ ِي عيٍيکْٛ  ِتفبٚت   

صذالً  سا ثٗخٕک کٕٕذگي ٚ سٚأکبسي افيکبک  اليٗ اي اص ِبيِ ثبخبفيت 

ِريعبٔذ . سيٕگ ٘بي ِکبٔيکبي ) عيً سيٕگ ٘ب ( دس دٚ ٚمْيت ٔغجت ثٗ 

گرئذ کٗ دمکٓ اعت سيٕگ دٚاس دس مست داخً ٚ ثٗ ىشف اميپٍش  پّپ لشاس ِي

ثريْٚ لشاسگشفتٗ ٚ ثب ِبيِ پّپ ؽٛٔذٖ دتبط ٔذاؽتٗ   ثبؽذ ، ٚيب دس لغّت

 ثبؽذ .

دس آة ثٕذي  ُِٙ ٚرٛد داسد کٗ کٗ گفتٗ ؽذ فمو عٗ ٔميٗ  دس٘شدٚ ٚمْييت

 ِٛحش اعت :



 ) ِب ثني سيٕگ حبثت ٚ پٛعت1ٗ

 ) ِب ثني سيٕگ دٚاس ٚ ؽبفت ) غالف ؽبفت ( 2

 ) ِب ثني سيٕگ حبثت ٚ ِتضشک ) خبؼ ٘بي حبثت ٚ ِتضشک ِکبٔيکبي (  3

گريد . دسصبٌت(  ( تٛعو گغکت ٘ب ٚ اٚسيٕگ ٘ب فٛست ِي1آة ثٕذي دس صبٌت )

( ثب دتبط ِغتميُ ٚ تٕگبتٕگ دٚ سيٕگ کٗ  3بٚدسصبٌت )٘ ) تٛعو سيٕگ2

 ؽٛٔذ اذمبَ ِي ؽٛد.  مهٛاسٖ تٛعو فٕشي ثٗ ثٗ ُ٘ فؾشدٖ ِي

ِٛمُٛ لبثً تٛرٗ دس ِٛسد سيٕگ ٘ب ايٓ اعت کٗ ايٓ سيٕگ ٘ب ثب رٕظ 

ؽٛٔذ  ٚيژٖ خٛد دس ِمبثً ٔريٚي) ثب س (حمٛسي مْيف ٘غتٕذ ٚ دچبس آعيت ِي

غيبس ِمبَٚ ٘غتٕذ ٚ ثبِمذاسي عبيؼ دٚثبسٖ ، اِب دس ِمبثً عبيؼ ث

ؽٛٔذ . ثٗ مهني دٌيً يکي  تٛعو فٕشي کٗ ِيبْ آهنب لشاس داسد عبييذٖ ِي

اص ّٛاًِ خشاة ؽذْ آهنب ٚاسد ؽذْ ٔريٚي حمٛسي اعت . ثب تٛرٗ ثٗ رٕظ 

 آهنب ٔيض ِّْٛال تشد ٚ ؽکٕٕذٖ ٘غتٕذ .

 

 ّیژگي ُا ّ هطخصات اًْاع استخز ُا

 

 

 ّ هطخصات اًْاع استخز ُا ّیژگي ُا

ثشاي ٘ش يه اص فْبٌيت ٘بي ِشثٛه ثٗ ٚسصػ ٘بي آثي داخً          

اعتخش ، ثش اعبط ٚيژگي ٘بي خبؿ آْ ، ثبيذ ِؾخقبت ٚ اثْبد ٚ أذاصٖ 

 ٘بيي ثٗ ؽشس صيش پيؼ ثيين ؽٛد: 

 

http://hvaccenter.ir/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2h2YWNjZW50ZXIuaXIvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ2aWV3PWFydGljbGUmaWQ9Mjc0OnBvb2wtcHJvcGVydGllcyZjYXRpZD00MTphYnJlc2FuaSZJdGVtaWQ9Mzg=
http://hvaccenter.ir/index.php?view=article&catid=41:abresani&id=274:pool-properties&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=38
http://hvaccenter.ir/index.php?view=article&catid=41:abresani&id=274:pool-properties&format=pdf&option=com_content&Itemid=38


                        الف ـ آهْسش خزدساالى

                                                                

                              

 4عبٔتيّرت ، ّشك  63اعتخش آِٛصػ خشدعبالْ داساي ّّك صذاوخش          

( ِي ثبؽذ. ثشاي ٚسٚد ثٗ 0-0ِرت ِيبثك ؽىً مشبسٖ ) 03يب  3103ِرت ٚ ىٛي 

جتذي تٛفيٗ ِرت ثشاي وٛدوبْ ِ 4ايٓ اعتخش پيؼ ثيين پٍٗ ثب ّشك صذالً 

ِي ؽٛد. اجيبد دٚ خو ؽٕب دس ىٛي اعتخش ثب ّالئُ سإّ٘ب دس وف ، وّه 

ِٛحشي دس پيؾشفت سٚٔذ آِٛصؽي خٛا٘ذ داؽت . مهچٕني پيؼ ثيين صبؽيٗ اي 

ِرت ثب وف عبصي ِٕبعت ٚ غري ٌغضٔذٖ دٚس اعتخش اِىبْ ٔشِؼ ٚ  0ثٗ ّشك 

ئٛسيه آهنب سا فشاُ٘ آِبدگي رغّبٔي ؽٕبگشاْ خشدعبي ٚ مهچٕني آِٛصؽٙبي ت

خٛا٘ذ 

                                                           عبخت.

                                                            

مًّٕب صبؽيٗ اعتخش اِىبْ وٕرتي ِشثيبْ ٚ َٔبست ثش ؽٕبي خشدعبالْ سا    

 دس داخً آة تغٙيً خٛا٘ذ وشد.

  

                                                 تفزحيي یضٌا : ب 

                                                              

اعتخش٘بي تفشحيي تبثِ مٛاثو ٚ ِْيبس٘بي خبفي ثٗ رض ِيضاْ ّّك آة    

مني ثبؽذ اص ايٓ سٚ اعتخش٘بي تفشحيي دس ؽکٍٙبي خمتٍف ٚ ثب جتٙيضات 

شحيي گٛٔبگْٛ ىشاصي ٚ اصذاث ِي ؽٛد. دس ىشاصي ايٓ گٛٔٗ ٚعبيً تف

ِرت دس  410دسفذ( وّرت اص  53اعتخش٘ب ّّك آة دس خبؼ ثضسگي اص اعتخش )تب 

[. ٔبصيٗ ّّيك دس ايٓ ُٔٛ اعتخش٘ب ثشاي ٔقت ختتٗ 0َٔش گشفتٗ ِي ؽٛد]

٘بي ؽريرٗ وٛتبٖ )صذاوخش تب يه ِرت( ، ٚعبيً ثبصي ِبٕٔذ أٛاُ عشعشٖ 

ٚ ِٛد افىٓ ٘بي ِىبٔيىي ٚ مهچٕني ٚسصػ غٛافي ِٕبعت ِي ثبؽذ. وف  ٘ب،

دسفذ جتبٚص  4اعتخش٘بي تفشحيي ثبيذ داساي ؽيت ِالمي ثبؽذ ٚ اص 

ِرت دس صبؽيٗ اعتخش٘بي عشپٛؽيذٖ 0پيؼ ثيين عىٛيي ثٗ ّشك صذالً   ٔىٕذ.

 ِرت دس صبؽيٗ اعتخش٘بي عشثبص ثشاي اعرتاصت ؽٕبگشاْ ٚ َٔبست ٔبريبْ 1ٚ 

                                    غشيك مشٚسي ِي ثبؽذ.

   پ ـ ضٌاي حزفِاي ّ هساتقات

اعتخش ؽٕبي ٚيژٖ ِغبثمٗ ثشاي اذمبَ فْبٌيت ٘بيي َٔري ؽٕبي آِٛصؽي 

 وٛدوبْ ، ؽٕبي تفشحيي ٚ يب ؽريرٗ ِٕبعت

مني ثبؽذ، صيشا ِمشسات ٚ مٛاثو ايٓ فْبٌيت ٔيبصِٕذ ٚيژگي خبفي اعت  

 بَ عبيش ٚسصػ ٘بي آثي سا وّرتوٗ اذم

 اِىبْ پزيش ِي وٕذ.



 133ِرت،  033ِرت ،  033فٛافً اعتبٔذاسد ٚ سمسي ثشاي ِغبثمبت ؽٕب     

ِرت ِي ثبؽذ، اص ايٓ سٚ ىٛي اعتخش ثبيذ ِنشثي اص  0233ِرت ٚ 533ِرت، 

 ِرت ثشاي ثشگضاسي ِغبثمبت تشريش دادٖ ؽذٖ اعت. 23ثبؽذ ٌيىٓ ىٛي  033

ِرت ثشاي ِمبفذ  ِرت ٚ صيت  03ِرت ، 02ِرت،  00100اعتخش٘بيي ثٗ ىٛي    

 دتشيين ٚ يب ِغبثمبت غري سمسي پيؼ ثيين ِي ؽٛد.

ّشك اعتخش٘بي ِغبثمٗ ثب تٛرٗ ثٗ تْذاد خيٛه ؽٕب تْيني ِي ؽٛد.     

ِرت ٚ ثشاي ِغبثمبت ثني املٍٍي تب  0ّشك خيٛه ؽٕب ثشاي ِغبثمبت داخٍي 

ين ِي ؽٛد. خيٛه ؽٕبي وٕبسي ثب فبفٍٗ ٔيُ ِرت اص ٌجٗ ِرت پيؼ ثي 210

ِرت  00خيي  3اعتخش دس َٔش گشفتٗ ِي ؽٛد ثٗ گٛٔٗ اي وٗ ثشاي يه اعتخش 

خو ثشاي ِمبفذ دتشيين ثٗ وبس ِي  3ّشك الصَ خٛا٘ذ ؽذ. اعتخش٘بي وّرت اص 

 02سٚد ٚ دس ايٓ اعتخش٘ب فبفٍٗ خيٛه ؽٕبي وٕبسي اص ٌجٗ اعتخش ثٗ 

ِرت ّشك  215خيي داساي  1 وب٘ؼ ِي يبثذ وٗ دس ايٓ فٛست اعتخش عبٔتيّرت

ِرت ّشك خٛا٘ذ ثٛد. اعتخش٘بي ٚيژٖ ِغبثمبت  2103خيي داساي  2ٚ اعتخش 

ِرت ِي  210خو ؽٕب ٘ش يه ثٗ ّشك  5ىٛي ثب   ِرت 23املٍٍي داساي  سمسي ٚ ثني

ثْبد ثبؽذ وٗ ثب اصتغبة دٚ فبفٍٗ ٔيُ ِرتي اص ٌجٗ وٕبسي اعتخش ، ا

( ٔقجت ىٛي ثٗ ّشك اعتخش 0-0ؽکً مشبسٖ)  ِرت خٛا٘ذ سعيذ.  23×00وٍي ثٗ 

 سا ٔؾبْ ِيذ٘ذ .

ِرت ِي ثبؽذ  0410ِرت ٚ يب صذالً  010ّّك اعتخش٘بي ِغبثمٗ دس کّرتيٓ حمً

 ثشاي کبسايي ثيؾرت اعتخش تٛفيٗ ِيؾٛد . 0010کٗ أتخبة 

 ت ـ استخزُاي چٌذ هٌظْرٍ

دتٙيذاتي دس ِمبىِ اعتخش٘بي ِغبثمٗ اي ٚ   فنتثب دس َٔش گش         

دتشيين اِىبْ ثشگضاسي عبيش ٚسصػ ٘بي آثي تب صذٚد صيبدي فشاُ٘ ِي ؽٛد، 

ثٗ گٛٔٗ اي وٗ سّبيت ّّك ٚ ؽيت جمبص دس وف اعتخش٘ب ٚ هبشٖ گريي اص 

تمغيُ وٕٕذٖ ٘بي ؽٕبٚس، لبثٍيت ثغيبس خٛثي ثشاي افضايؼ وبسايي ٚ 

 ثٛرٛد خٛا٘ذ آٚسد.  ٕذ َِٕٛسٖتجذيً ثٗ اعتخش٘بي چ

  

ِرت ٔٛاصي وُ ّّك ٚ ثيؼ اص آْ ٔٛاصي ّّيك ٔبِيذٖ ِي  410تب ّّك  -0

ؽٛد. تٕبعت ايٓ ٔٛاصي ثش صغت ثشٔبِٗ پيؼ ثيين ؽذٖ لبثً حمبعجٗ ٚ 

 ثشآٚسد ِي ثبؽذ. 

 هؼزيف اًْاع استخز

 اعتخش٘ب سا ِي تٛاْ ثٗ دعتٗ ٘بي صيش ىجمٗ ثٕذي وشد:

 ًظز استقزار اًْاع استخز اس

  اٌف: اعتخش٘بي سٚي صِني 

  ة: اعتخش٘بي ثبالي صِني 



 پ: اعتخش٘بي دسْٚ صِني 

 استخز ُاي ضٌا تزحسة ضیٍْ تصفیَ آب

  (ٕٗاٌف : خضيFILL – and – DRAW ) 

  ( ة : اعتخش ثب رشيبْ آة گزساFLOW – TROUGH  ) 

 (پ : اعتخش ثب رشيبْ آة دس گشدػRECIRCULATING ) 

 هطخصات اًْاع استخز ُاّیژگي ُا ّ 

  ْاٌف ـ آِٛصػ خشدعبال 

 تفشحيي  ؽٕبی - ة 

  پ ـ ؽٕبي صشفٙبي ٚ ِغبثمبت 

 ٖت ـ اعتخش٘بي چٕذ َِٕٛس  

 

 اًْاع استخز اس ًظز استقزار

 الف: استخزُاي رّي سهني

دس ايٓ اعتخش٘ب وبعٗ اعتخش سٚي صِني لشاس ِي گريد ٚ اتقبالت ِشثٛه     

فٛست حبثت دس َٔش گشفتٗ ِي ؽٛد. ٍشفيت ايٓ  ثٗ آة ٚ فبمالة ٚ ثشق ثٗ

اعتخش٘ب ِتٛعو ٚ ّّك آْ وُ ، پيؼ ثيين ِي ؽٛد. ايٓ اعتخش٘ب ِٕبعت 

                                 فْبٌيت ٘بي آِٛصؽي ٚ تفشحيي اعت.

                                                          



ّك وُ اِىبْ پزيش مني ثبؽذ. دس ايٓ ؽريرٗ دس ايٓ اعتخش٘ب ثٗ ٍّت ّ

اعتخش٘ب اِىبْ منبيؼ صيش آة ثشاي ثشٔبِٗ ٘بي آِٛصؽي ؽٕب ٚ غٛافي 

اِىبْ پزيش 

                                                          اعت.

       

 ب: استخزُاي تاالي سهني

ِي گريد ٚ دس ايٓ اعتخش٘ب وبعٗ اعتخش ثبالتش اص تشاص صِني لشاس      

اتقبالت ِشثٛه ثٗ آة ٚ فبمالة ٚ ثشق ثٗ فٛست ِٛلت ٚ يب حبثت پيؼ ثيين 

ِي ؽٛد. ٍشفيت ٚ ّّك ايٓ اعتخش٘ب وُ ِي ثبؽذ. ايٓ اعتخش٘ب ِٕبعت 

فْبٌيت ٘بي آِٛصؽي ٚ تفشحيي اعت. ؽريرٗ دس ايٓ اعتخش٘ب ثٗ ٍّت ّّك وُ 

عيغتُ عبصٖ ثٕب ٚ اِىبْ پزيش مني ثبؽذ. ايٓ اعتخش٘ب دمىٓ اعت خبؾي اص 

يب دس ِميبط وٛچىرت ثٗ فٛست ثبس سٚي عمف تٍمي ؽٛد وٗ دس ايٓ فٛست 

اِىبْ ربجببيي پيذا خٛا٘ذ 

                                                             وشد.

                   

  

 پ: استخزُاي درّى سهني

دسْٚ صِني لشاس ِي گريد دس ايٓ ُٔٛ اعتخش٘ب وبعٗ اعتخش ثٗ ىٛس وبًِ  

 ٚ وٍيٗ اتقبالت ِشثٛه ثٗ آة ٚ

فبمالة ٚ ثشق ٚ تبعيغبت رٕيب ثٗ فٛست حبثت ٚ دائّي پيؼ ثيين ِي ؽٛد. 

ايٓ اعتخش٘ب ثب اِىبْ افضايؼ ٍشفيت ٚ ّّك دمىٓ اعت ثشاي وٍيٗ 

 ِٛسد اعتفبدٖ لشاس گريد.  ٚسصؽٙبي آثي ٚ ِغبثمبت

  

 تصفیَ آباستخز ُاي ضٌا تزحسة ضیٍْ  

 ( FILL – and – DRAWالف : خشیٌَ)

ايٓ اعتخش دس ٚالِ چيضي ثيؾرت اص يه ٚاْ محبَ ٔيغت وٗ دمىٓ اعت       

ثٗ ّٕٛاْ يه اعتخش خقٛفي ِٛسد اعتفبدٖ لشاس گريد ٚ ثبس اعتضّبِي آْ 

عجه اعت. دس صبٌيىٗ دس خضيٕٗ ٘بي ِّّٛي ثب ثبس اعتضّبِي عٕگني، آة 

ثٍْت افضايؼ آٌٛدگي ٔبؽي اص اعتضّبَ وٕٕذگبْ،  ِي ثبيذ ثٗ ىٛس ِشتت

ِي ثبيذ ثٗ ثبصاء ٘ش   تْٛيل گشدد. دس ىشاصي اعتخش٘بيي اص ايٓ ُٔٛ

گبٌٓ آة ثني تْٛيل ٘بي وبًِ اعتخش َِٕٛس منٛد. دس  233اعتضّبَ وٕٕذٖ 

ثضسگ، أذاصٖ اعتخش ثغيبس ثضسگ ِي ؽٛد، صزُ صيبدي اص آة   تبعيغبت

دس فٛافً خبيل ؽذْ ٚ پش ؽذْ جمذد، ثشاي ِذت  تٍف ِي گشدد ٚ اعتخش

ىٛالٔي خبسد اص عشٚيظ اعت. ثٗ حلبً افضايؼ ِذاَٚ آٌٛدگي، الصَ اعت لجً 

اص ٘ش دٚسٖ اعتفبدٖ اص اعتخش، ثٗ آة ِمذاس وبيف وٍش صدٖ ؽٛد تب مذ 

ّفٛٔي گشدد. اِب تْيني ِيضاْ دليك وٍش ِٛسد ٔيبص غري دمىٓ اعت ٚ اص 

س اعتفبدٖ اص وٍش دعت ثبال سا گشفت. ثذٌيً ايٓ ايٓ سٚ ِي ثبيذ د

ٔمبيـ، ايٓ ُٔٛ اعتخش)يب دس ٚالِ خضيٕٗ( مني ثبيذ ثْٕٛاْ يه حمً 



اعتضّبَ ِّّٛي ِٛسد اعتفبدٖ لشاس گريد ٚ ثيٛس وٍي ثشاي وٍي ثشاي 

    تبعيغبت ثضسگ، ايٓ ىشس غري ٍّّي اعت.

 ( FLOW – TROUGHب : استخز تا جزیاى آب گذرا ) 

ىشاصي ايٓ ُٔٛ اعتخش صِبٔي دمىٓ اعت وٗ رشيبْ آة وبيف اص يه        

سٚدخبٔٗ يب هنش جمبٚس، لبثً صقٛي ثبؽذ. اِب چٕبٔچٗ لشاس ثبؽذ رشيبْ 

آة الصَ اص آة ٌٌٛٗ وؾي ؽٙش يب چبٖ تبِني گشدد، اتالف يب دس ٚالِ 

اعشاف صيبد آة سا ِي ثبيذ ِذ َٔش لشاس داد. ؽٙشداسيٙب اعتفبدٖ اص 

ؽٙش ثشاي چٕني اعتخشي سا جمبص مني دإٔذ. اگش آة اعتخش اص يه هنش آة 

تبِني ؽٛد، الصَ اعت ويفيت آْ اص ٔميٗ َٔش اِىبْ آٌٛدگي ثٗ فبمالة 

ِٛسد آصِبيؼ لشاس گريد. دس فٛست ِؾب٘ذٖ آٌٛدگي، ثٗ َِٕٛس رٍٛگريي اص 

گغرتػ ثيّبسيٙبي ٔبؽي اص آة آٌٛدٖ، ِي ثبيذ ثب اعتفبدٖ اص ِبدٖ 

 233ّفٛٔي وٕٕذٖ، آة ِيىشٚة صدايي منٛد. دس ىشاصي يه اعتخش، وّرت اص مذ

گبٌٓ دس سٚص ثبصاء ٘ش ؽٕبگش، صزُ آة مذ ّفٛٔي ٔؾذٖ خيٍي وٛچه اعت. 

ايٓ آٌٛدگي آة ثب اعتفبدٖ اص ِٛاد مذ ّفٛٔي وٕٕذٖ وب٘ؼ ِي يبثذ، 

ىٓ اِب ثبص ُ٘ تْيني ِيضاْ دليك ِبدٖ مذ ّفٛٔي وٕٕذٖ ِٛسد ٔيبص غري دم

            اعت.

                                                                

                           

 ( RECIRCULATINGپ : استخز تا جزیاى آب در گزدش)

اِشٚصٖ ِّّٛب ايٓ عيغتُ تقفيٗ آة اعتخش ِٛسد اعتفبدٖ لشاس ِي     

ؽذٖ اعت ٚ پّپٙبي عريوٛالتش،  گريد. ايٓ عيغتُ تب وْٕٛ ثغيبس پيؾشفتٗ

فيٍرت٘ب، وٍشصْ ٘ب ٚ ديگش ٚعبيً مشٚسي آْ تٛعو وبسخبذمبت ثغيبسي 

تٌٛيذ ٚ ّشمٗ ِي ؽٛٔذ. سٚػ ٘بي ِٛحش ٚ ٍّّي وٕرتي رٙت اثمبء صذاوخش 

ؽشايو هبذاؽيت ٚ تغٙيالت رزاة ؽٕب ثشاي صذاکخش ٔفشات ؽٕبگش ٚثب صذالً 

ي گشديذدٖ اعت دس يک کالَ ايٓ ٘ضيٕٗ، دس ايٓ عيغتُ اثذاُ ٚ ِتذاٚ

عيغتُ التقبدي تشيٓ ٚ اميٓ تشيٓ ؽيٖٛ تقفيٗ آة اعتخش ِي 

                                                           ثبؽذ.

                                 

دس يه اعتخش ثب رشيبْ آة دس گشدػ، آة وخيف ٚ ِغتًّْ ثٗ ىٛس ِشتت ثب 

تقفيٗ ؽذٖ ربيگضيٓ ِيؾٛد ثٗ ِفَٙٛ وٍّٗ، تقفيٗ آة اعتخش  آة فيٍرتٖ ٚ

دس ٔتيزٗ سليك وشدْ ِذاَٚ آْ اعت. اٌٚني خبؼ اص آثي وٗ اص اعتخش ثريْٚ 

وؾيذٖ ِي ؽٛد سا ِي تٛاْ ثْٕٛاْ آة وبِال وخيف دس َٔش گشفت. ثٗ حلبً 

 اختاله دائّي آة دتيض ٚسٚدي ٚ آة کخيف ثبليّبٔذٖ دس اعتخش ٘ش خبؼ ثْذي

خبسد ؽٛٔذٖ ِشوت خٛا٘ذ ثٛد اص ٔغجت وّرتي اص آة وخيف ٚ ِمذاس ثيؾرتي 

 آة دتيض.

 

 

 رّش ُاي ضذ ػفًْي کزدى آب استخز ّ تصفیَ هکاًیکي آى

 

http://hvaccenter.ir/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2h2YWNjZW50ZXIuaXIvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ2aWV3PWFydGljbGUmaWQ9MjcxOnBvb2wtY2xlZW5pbmcmY2F0aWQ9NDE6YWJyZXNhbmkmSXRlbWlkPTM4
http://hvaccenter.ir/index.php?view=article&catid=41:abresani&id=271:pool-cleening&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=38
http://hvaccenter.ir/index.php?view=article&catid=41:abresani&id=271:pool-cleening&format=pdf&option=com_content&Itemid=38


ثب گٕذصدايي ٚ صالي عبصي دائّي ، آة اعتخش سا دس عيش هبذاؽيت          

ثشاي  لبثً لجٛيل ٔگٗ ِي داسٔذ. فشآٚسدٖ اي وٗ ثٗ گٛٔٗ اي ِتذاٚي

( اعت .وبسآيي گبص وٍشيٓ ثشاي وٍش  cl0گٕذصدايي ثٗ وبس ِي سٚد وٍشيٓ )

صٔي، ثٗ ٍّت احشات رسات ايٓ فشآٚسدٖ اعت وٗ پظ اص افضٚدْ ِمذاس 

ِْيين اص آْ ثٗ آة، ِيىشٚ اسگبٔيغُ ٘بي ِنش سا ٔبثٛد ِي عبصد. ٚيل ثٗ 

ُ ٘ب ٚ دٌيً ايٓ وٗ فشآٚسدٖ ِضثٛس اص يه عٛ داساي خيشاتي ثشاي چؾ

ثبؽذ، ٚ اص عٛي ديگش ثب ارضاء عبص٘بي ٚ ديگش جتٙيضات  دعتگبٖ تٕفغي ِي

تشويت ؽذٖ ٚ ثٗ آْ فذِٗ ٚ آعيت ِي سعبٔذ ٚ مهچٕني داساي ثٛ ٚ ِضٖ 

 ٔبِيٍٛثي اعت، اعتفبدٖ اص آْ ثبيذ ثب وّبي دلت فٛست گريد.

 
آِبتٛس ثشخي اص ِْيبس٘بي تْيني ؽذٖ اص عٛي فذساعيْٛ ثني املٍٍي ؽٕبي 

(FINA :ثشاي آة اعتخش ثٗ ؽشس صيش ِي ثبؽذ )  

   mg/l 03ـ تشي ٘بٌٛ ِتبْ : صذاوخش            

 mg/l 03ـ پشِٕگٕبت پتبعيُ : صذاوخش            

 ـ ؽفبفيت : ديذ لبئُ دس دتبَ ّّك ثشاي وً اعتخش           

  314تب  PH : 2/7ـ            

 ِيٍيگشَ دس ٌيرت 113: صذاوخش ـ وٍرييٓ تشوييب            

 ِيٍيگشَ دس ٌيرت 313تب  013ـ وٍشيٓ آصاد :            

  

 کلز سًي -۱

مهبْ گٛٔٗ اي وٗ دس ثبال روش ؽذ ، اعتفبدٖ اص وٍش ٚ ِؾتمبت          

آْ ثيؼ اص عبيش ِٛاد ِؾبثٗ دس سٚٔذ گٕذصدايي آة اعتخش٘ب ِٛسد 

اعت اص گبص وٍشيٓ، ٘يپٛوٍشيت  اعتفبدٖ لشاس ِي گريد. ايٓ ِٛاد ّجبست



عذمي، ٘يپٛوٍشيت وٍغيُ يب لشؿ ٘بي تشي وٍشٚعيبٔٛسيه عذمي. ِمذاس 

ويٍٛگشَ دس ٘فتٗ اعت اِب ايٓ ِمذاس ِي  05وٍشيٓ تٛفيٗ ؽذٖ ثشاثش 

تٛأذ ثش صغت مشبس ؽٕبگشاْ ٚ ٘ضيٕٗ پيؼ ثيين ؽذٖ تغيري منبيذ. ِمذاس 

شاي اعتخش٘بي سٚثبص، ثٗ ٍّت روش ؽذٖ ثشاي اعتخش٘بي عشپٛؽيذٖ اعت، ث

ثبس ثيؾرت وٍشيٓ الصَ  03تب  2ِتالؽي ؽذْ وٍشيٓ ثٗ ٚعيٍٗ ٔٛس آفتبة، 

اعت. اِب اگش وٍش ٚ ايضٚ عيبٔٛسات ثٗ وبس ثشدٖ ؽٛد، احش ٔٛس خٛسؽيذ 

 ثش آْ وّرت اعت ٚ ِمذاس وٍشيٓ ثٗ وبس ثشدٖ ؽذٖ وّرت خٛا٘ذ ثٛد.

ّفٛٔي وٕٕذٖ آة اعتخش اعت. حبثت ؽذٖ اعت وٗ وٍش ِيٍٛثرتيٓ ِبدٖ مذ

ايٓ ِبدٖ ويفييت داسد وٗ ثشاي مذ ّفٛٔي ايذٖ آي اعت. وٍش ثٗ 

ثبورتيٙبي ِٛرٛد دس آة اعتخش محٍٗ منٛدٖ آهنب سا ٔبثٛد ِي وٕذ ٚ لبدس 

اعت ثبليّبٔذٖ ٍِْك الصَ رٙت ِمبثٍٗ ثب آٌٛدگيٙبي فشدي ؽٕبگشاْ سا 

 ppm 5/0تب  013ذٖ ثبيذ ثني داخً اعتخش اجيبد منبيذ.)ِيضاْ ايٓ ثبليّبٔ

ثٛدٖ ٚ اص ايٓ صذٚد جتبٚص ٔىٕذ. افضايؼ ثيؼ اص صذ ثبليّبٔذٖ ٍِْك 

آْ سا پبيني ِي آٚسد ٚ  PHوٍش ِٛرت افضٚٔي خبفيت اعيذي آة گشديذٖ، 

 آة وٕرتي گشدد.( PHثبّج حتشيه اّنبء خمبىي ثذْ ِي ؽٛد، ِگش ايٓ وٗ 

ثبليّبٔذٖ ٍِْك ِيٍٛة دس داخً ِمذاس وٍش ِٛسد ٔيبص ثشاي اثمبء 

اعتخش، ثغتگي ثٗ ِمذاس وٍش الصَ ثشاي مذ ّفٛٔي وشدْ آة رربأي ٚ آة ٚ 

 ِٛلْيت اعتخش داسد)اعتخش عشپٛؽيذٖ يب سٚثبص(.

دس صِبْ پيه ثبس اعتضّبِي دس اعتخش، ِمذاس ِقشف وٍش ثيؼ اص ثبس 

يه ٚسٚدي اعتضّبِي ِتٛعو اعت. چشا وٗ، ِيضاْ ثبورتيٙب ٚ ِٛاد اسگبٔ

ثٗ آة، ثيؾرت اعت. چٕبٔچٗ اعتخش دس فنبي ثبص ثبؽذ، جتشثٗ ٔؾبْ دادٖ 

اعت وٗ تبثؼ ٔريِٕٚذ أٛاس خٛسؽيذ ِٛرت ٘ذس سفنت عشيِ وٍش ثبليّبٔذٖ 

ؽذٖ ٚ اعتفبدٖ اص يه دعتگبٖ وٍشصٔي ثب ٍشفجت ثضسگرت سا اجيبة ِي 

يذٖ ثشاي منبيذ. دعتگبٖ ٘بي وٍشصٔي ًِّّٛب ثبيذ دس اعتخش٘بي عشپٛؽ

ٍشفيت  ppm 1ٚ دس اعتخش٘بي سٚثبص ثشاي دصاژ صذاوخش ppm 2دساژ صذاوخش 

داؽتٗ ثبؽٕذ. وٍشصٔي ِّْٛاًل ثب اعتفبدٖ اص وٍشيٓ ٘بي گبصي يب 

٘يپٛوٍشيت ٘ب فٛست ِي گريد. گشچٗ اعتّْبي ِغتميُ گبص يب ٘يپٛوٍشيت، 

وٗ اثتذا  مذ ّفٛٔي ِٛسد ٌضَٚ سا اذمبَ ِي د٘ذ، اِب سٚػ ِشرِ ايٓ اعت

وٍش سا دس ِمذاسي آة صً منٛدٖ ٚعپظ حمٍٛي غٍيٌ سا ثٗ رشيبْ اة اعتخش، 

اص ىشثك ٚسٚديٙب فشاُ٘ ِي آٚسد. ٌٌٛٗ اي وٗ ثشاي أتمبي حمٍٛي وٍش 

ِٛسد اعتفبدٖ لشاس ِي گريد ِي تٛأذيه ؽٍٕگ العتيىي وٗ خبٛثي تمٛيت 

حلبً ايٕىٗ وٍش ؽذٖ ٚ يب ٌٌٛٗ اي اص رٕظ پٍي ٚيٕيً وٍشايذ ثبؽذ. ثٗ 

ثْٕٛاْ يه ِبدٖ مذّفٛٔي وٕٕذٖ اِتضبْ خٛد سا پظ دادٖ ٚ ِٛسد لجٛي 

لشاس گشفتٗ اعت، وبسخبذمبت عبصٔذٖ سٚؽٙبي اتِٛبتيىي سا ثشاي ٚاسد 

وشدْ دصاژ ِٛسد ٔيبصرٙت اثمبئ ِيضاْ دليك ثبليّبٔذٖ وٍش دس آة 

 اعتخش، اثذاُ وشدٖ أذ.

  

 ُیپْكلزیت سهنا -2

ي ٘يپٛوٍشيت صٔي ًِّّٛب يه ُٔٛ پّپ ديبگفشاِي يب دعتگب٘ٙب    

پيغتٛٔي وٛچه ِي ثبؽٕذ وٗ ثٗ ساصيت ٔگٙذاسي ٚثٗ عبدگي تَٕيُ ِي 

ؽٛٔذ. ِمذاس حمٍٛي سا ِي تٛاْ ثبربجببيي ديبگفشاَ يب پيغتْٛ تَٕيُ 



منٛدٖ ٚ ٚ ثذيٓ تشتيت دصاژ دليمي سا ثٗ داخً آة اعتخش تضسيك وشد. 

تٛاْ دس اعتخش٘بيي وٗ سٚصأٗ ثٗ يه پبٚٔذ وٍش  حمٍٛي ٘يپٛوٍشيت سا ِي

ٔيبص داسٔذ، ثٗ گٛٔٗ اي التقبدي ِٛسد اعتفبدٖ لشاس داد. گشچٗ اص 

دعتگب٘ٙبي ٘يپٛوٍشيت صٔي ثشاي ٍشفيت ٘بي ثيؾرت ٔيض ِي تٛاْ اعتفبدٖ 

وشد، اِب ِّْٛاًل تٛفيٗ ِي گشددوٗ ٍشفيتٙبي صيبد اص گبص وٍشصهنب 

% 0ٍٛهلبي ِٛسد اعتفبدٖ دس چٕني تأعيغبتي تمشيجًب اعتفبدٖ منٛد. ثيؾرت حم

٘غتٕذ، ثٕبثشايٓ ثشاي صقٛي دصاژ هبرت ِي تٛاْ ثٗ ساصيت دسفذ ِزوٛس سا 

افضايؼ داد. ايٓ دعتگب٘ٙب سا ِي تٛاْ دس ٘ش ربيي ٔقت وشدٖ ٚثٗ عبيش 

جتٙيضات ِشتجو منٛد، اِب دس ِٛسد فبفٍٗ افمي ثني آهنب ثبيذ دلت منٛد چشا 

 چٗ ايٓ فبفٍٗ ثيؾرت ثبؽذ افت فؾبس افضٚٔرت خٛا٘ذ ؽذ.وٗ ٘ش 

  

 كلز هایغ -۳

چٕبٔچٗ گبص وٍش دس داخً عيٍٕذس٘بي آ٘ين عٕگني حتت فؾبس لشاس گريد   

تجذيً ثٗ ِبيِ ِي ؽٛد. ٍَِْٛ ؽذٖ اعت وٗ ثشاي اعتخش٘بيي وٗ ثٗ ثيؼ 

اص يه پبٚٔذ دس سٚص وٍش ٔيبص داسٔذ، ايٓ عيٍٕذس٘ب التقبدي تشيٓ 

يٖٛ ذتيٗ وٍش ِي ثبؽٕذ. اِب ثب ٚرٛدي وٗ خٛد عيٍٕذس٘ب ٘يچ خيشي ؽ

 ٔذاسٔذ، مني تٛاْ اص خيشات وٍش دس صبٌت گبصي چؾُ پٛؽيذ.

ِيبثك لٛأني، الصَ اعت دس ربيي وٗ لشاس اعت اص عيٍٕذس٘بي وٍش 

اعتفبدٖ ؽٛد، يه اتبق جمضاي وبِاًل گبصثٕذي ؽذٖ ثشاي جتٙيضات وٍشصٔي 

يٓ اتبق ثبيذ ثٗ رمٛ ِٕبعيب حتٛيٗ ؽٛد تب گبص وٍش ٔؾت پيؼ ثيين ؽٛد. ا

وشدٖ دس احش ؽىغنت عيٍٕذس ٚ يب أفزبس، ثٗ خبسد دفِ گشدد. مهچٕني ثبيذ 

دس ربيي ثريْٚ اص اتبق، ِبعىٙبي گبص دس دعرتط ثبؽٕذ. ّالٖٚ ثش ايٓ رٙت 

وبعنت اص خيشات اصتّبيل، ثبيذ دس اتبق اص وٍيذ٘بي ثشق ٚ الِپٙبي 

بس اعتفبدٖ منٛد. ثٗ حلبً ثبال ثٛدْ لبثٍيت ارمالي وٍش دس آة، مذأفز

اغٍت تٛفيٗ ِي ؽٛد وٗ ثش فشاص عيٍٕذس٘ب يه آثپبػ اميشاسي ٔقت گشدد. 

ايٓ آثپبػ ثبيذ داساي ؽريي دس ثريْٚ اتبق ِزوٛس ثبؽذ تب دس صِبْ ٔؾت 

 گبص وٍش ثتٛاْ ثب ثبسػ آة، گبص سا رزة ٚ ثٗ عيغتُ فبمالة دفِ منٛد.

  

 كلز ـ آهًْیاك -4

ثٗ حلبً ؽشايو ِتغري ٍّّيبتي، دمىٓ اعت اعتفبدٖ تٕٙب اص وٍش ثشاي      

اثمبء ِيضاْ ِيٍٛة ثبليّبٔذٖ دس داخً آة اعتخش، وبيف ٔجبؽذ. ثٗ 

ّٕٛاْ ِخبي، يه ٔٛعبْ عشيِ دس ثبس ايتضّبِي اعتخش ٔگٙذاسي يه ِيضاْ 

عبصد. اص ِٛرت ىشيف ِيٍٛة ثبليّبٔذٖ وٍش دس داخً آة سا دؽٛاس ِي 

جتبٚص منبيذ حتشيه چؾُ ِي  ppm 6/0چٕبٔچٗ ثبليّبٔذٖ وٍش حتت اص ِيضاْ 

ٔيض ثب ٘زَٛ ٔبگٙبٔي ؽٕبگشاْ ثٗ داخً  ppm 6/0ؽٛد دمىٓ اعت وٗ مهبْ 

آة، عشيًْب صايً ؽٛد. رٙت تخجيت ِيضاْ ثبليّبٔذٖ وٍش حتت ثبس 

اص امبفٗ منٛدْ وٍش،  اعتضّبِي ِتغري، افضٚدْ حمٍٛي آِٛٔيبن ثٗ آة لجً

دمىٓ اعت ٔتيزٗ ِيٍٛثي داؽتٗ ثبؽذ. اص تشويت يْٛ وٍشـ آِٛٔيبن، يْٛ 

وٍشاِني تؾىيً ِي ؽٛد وٗ يه مذّفٛٔي وٕٕذٖ ِؤحش ثٛدٖ ٚ اص پبيذاسي 

ثيؾرتي ثشخٛسداس اعت. آِٛٔيبن صٔي ٚ آصِبيؼ ِشثٛىٗ ثٗ مهبْ ؽيٖٛ 

ي ِبٔذٖ ِيٍٛة، ثبيذ وٍشصٔي فٛست ِي گريد، اِب دس آصِبيؼ ِيضاْ ثبل



دلت منٛد. آِٛٔيبن صيبدٖ اص صذ، ِي تٛأذ دس احش وٕؾٙبي ثيٌٛٛژيه، 

ثب اوغيژْ تشويت ؽذٖ ٚ ثٗ ٔيرتات تجذيً ؽٛد وٗ ثٗ ىٛس رذي فضت 

آصِبيؼ اٚستٛتٌٛيذيٓ سا حتت تأحري لشاس ِي د٘ذ. وٍش ٚ وٍشاِني مهچٕني 

مشبس دفْبت دتيض وشدْ ِٛرت فغبد ٚ جتضيٗ رٍجىٙب ِي ؽٛٔذ ٚ اص ايٓ سٚ 

مشٚسي وف اعتخش اص رٍجىٙب سا وب٘ؼ ِي دٕ٘ذ. صبي ثيبييذ ثٗ ّٕٛاْ 

گبٌٓ ٚ عٗ ثبس  003042ِخبي، ِمذاس وٍش ِٛسد ٔيبص اعتخشي ثب گٕزبيؼ 

گشدػ وبًِ آة دس ؽجبٔٗ سٚص سا تْيني منبييُ. ٚصْ وً آة دس گشدػ دس 

 ىٛي يه سٚص ثشاثش خٛا٘ذ ؽذ ثب :

 

وٍش ثبليّبٔذٖ دس آة ٔيبص داؽتٗ ثبؽيُ)اص  ppm 5/0تب  013چٕبٔچٗ ثٗ 

 اعتفبدٖ ِي وٕيُ(: 113

 

  

  آسهایطات:

آة اعتخش ثبيذ رٙت تْيني ِيضاْ وٍش ثبليّبٔذٖ، اص ىشيك آصِبيؼ 

اٚستٛتٌٛيذيٓ ٚ ثٗ َِٕٛس ثشسعي تغيريات ِمذاس وٍش ثبليّبٔذٖ تٛعو يه 

ٔذٖ سا ثب اعتبٔذاسد دعتگبٖ عٕزؼ وٗ ِمذاس اعتبٔذاسد وٍش ثبلي ِب

( سا ِالصَٗ وٕيذ(. 0-0ِمبيغٗ ِي وٕذ، ِشتجًب حتت آصِبيؼ لشاس گريد)ؽىً )

آصِبيؾي وٗ ثشاي تْيني ِيضاْ وٍش، وٍشاِني ٚ ثبسمي ثبليّبٔذٖ دس آة 

فٛست ِي گريد يه آصِبيؼ وٍشِٚرتيه اعتبٔذاسد ثب اعتفبدٖ اص اٚستٌٛٚني 

تشوييب وٗ دمىٓ اعت دس آة اعتخش ِٛرٛد اعت. ثشاي ٔيرتاذتب ٚ مهچٕني ّٕبفش 

 ثبؽٕذ ٔيض ثبيذ صذٚد جمبصي سا َِٕٛس منٛد.

 

  

    تزّم -5

ايٓ ِبدٖ ثٗ ّٕٛاْ مذ ّفٛٔي وٕٕذٖ ثب ِٛفميت ِٛسد اعتفبدٖ       

 لشاس گشفتٗ ٚ داساي مهبْ ويفيت وٍش اعت، اِب ثٗ اصاء

دٚ ثشاثش وٍش دس يه ثبلي ِبٔذٖ ِْني، ِمذاس ٚصٔي ِٛسد ِقشف آْ صذٚدًا 

ؽشايو ِؾبثٗ اعت. ثشَٚ، صيت ثٗ فٛست ِبيِ، اص خبفيت خٛسٔذگي ثباليي 

ثشخٛسداس ثٛدٖ ٚ گبص٘بي عٕگيين آصاد ِي وٕذ وٗ وٕرتي آْ ا دؽٛاس ِي 

عبصد. ثشَ صٔي اص ىشيك تضسيك حمٍٛي ثٗ خو گشدػ آة اعتخش ٚ ثٗ فٛست 

يٓ ٚالْيت وٗ دس رٛؽبْ دس آة اعتخش، اذمبَ ِي گريد. ثب تٛرٗ ثٗ ا

ثغيبسي اص اعتخش٘ب اص ثشَٚ اعتفبدٖ مني ؽٛد، وبسخبذمبت عبصٔذٖ ٘يچ 

ُٔٛ دعتگبٖ ثشَ صٔي اتِٛبتيه سا مني عبصٔذ. ايٓ اِش اجيبة ِي وٕذ وٗ 

رٙت ذتيٗ حمٍٛي ثشَٚ ثشاي تضسيك ثٗ خو گشدػ آة، اص ٚعبيً ِٛليت 

 اعتفبدٖ ؽٛد.



  

 اّسى  -۶

ثشاي گٕذ صدايي اعتخش اٚصْ اعت . اگش  اٚصْ گشاْ تشيٓ ِبدٖ      

عيغتُ گٕذصدايي سا ثٗ يه دعتگبٖ سىٛثت صدايي جمٙض منٛدٖ ٚ ٘ٛا سا 

دٚثبسٖ ثٗ رشيبْ ثيبٔذاصمي ، ٘ضيٕٗ صيبد اٌٚيٗ سا ثٗ عشّت ِي تٛاْ 

ثبصيبثي منٛد. ثب ٚرٛدي وٗ اٚصْ ِبدٖ ِغَّٛ وٕٕذٖ اي لٛيرت اص وٍش 

ت دعتگبٖ تٕفغي ٚ عٛصػ چؾُ ٔبؽي اص ثٗ اعت ، ثٗ َٔش ِي سعذ وٗ اؽىبال

وبس گريي وٍش ، دس ِٛسد اٚصْ وّرت ثبؽذ . ؽبيذ ثٗ ايٓ دٌيً اعت وٗ ثٗ 

خيشٔبن تش ثٛدْ آْ ،اصتيبه ٘بي ثيؾرتي دس گضيٕٗ ٚ ٔقت دعتگبٖ   ٍّت

 (0-0٘ب ثٗ ًّّ آِذٖ اعت ؽىً مشبسٖ )

ِتذاٚي اعت. دس [ ٔيض ثشاي گٕذصدايي 3[ ٚ ثيٛعيذ]2اعتفبدٖ اص ثشِٚني] 

عيغتُ ) وٗ دس احش ثىبسگريي وٍشيٓ افضايؼ  PHايٓ سٚػ ثشاي ٔگٙذاؽنت 

-0، اص وشثٕبت وٍغيُ اعتفبدٖ ِي ؽٛد.)ؽکً مشبسٖ ) 5ٚ 014ِي يبثذ( ثني 

( اٚصْ ثشاي ايٓ وٗ ِؤحش ثبؽذ ثبيذ ثٗ رمٛ فضيضي ِٛسد اعتفبدٖ لشاس 0

مذاس وبيف ِقشف ؽٛد. يه گريد ٚ رٙت صقٛي يه تقفيٗ وبًِ آة، ثبيذ ثٗ ِ

ٌِٛىٛي اٚصْ ثٗ ربي دٚ امت، اص عٗ امت اوغيژْ تؾىيً ؽذٖ وٗ ايٓ عجت 

ٔبپبيذاسي ؽذيذ آْ ِي ثبؽذ. ايٓ ٌِٛىٛي اص ىشيك اوغيذ وشدْ ثبورتيٙب 

ثٗ مست حجبت ِيً ِي وٕذ. اگش اوغيژْ دس داخً يه ٍشف خمقٛؿ ٌِٛذ صشاست 

ىي لشاس گريد، اصْ ٔبپبيذاس صبفً ٚ دس ِْشك ٘ٛاي آصاد حتت ؽبسژ اٌىرتي

ِي ؽٛد. ٘ٛاي آصاد اثتذا ثبيذ اص خببس آة ّبسي گشدد. چشا وٗ خببس آة 

ثب ٔيرتٚژْ مّٓ ؽبسژ اٌىرتيىي ٚاوٕؼ ؽيّيبيي فٛست دادٖ ٚ تٌٛيذ اعيذ 

ِي منبيذ. پظ اص ذتيٗ اٚصْ، آْ سا ثقٛست حمٍٛي دس آٚسدٖ ٚ ثٗ داخً آة 

ثٗ دٌيً ٔبپبيذاسي صيبد، يه ِيىشٚة وؼ اعتخش تضسيك ِي وٕٕذ. اصْ 

ثغيبس ِؤحش ثٛدٖ ٚ ٔگٙذاسي يه ثبليّبٔذٖ حبثت اص آْ دس داخً آة 

اعتخش، ثٗ ٘ش ؽىً غري دمىٓ اعت. اصْ ٘يچ ثٛي ثذي ٔذاؽتٗ ٚ حتشيه 

 وٕٕذگي آْ ٔيض صذالً اعت.

  

 

 پزتْ هاّراء تٌفص -۷

ذٖ، ِغتٍضَ عبخت اعتفبدٖ اص پشتٛ ِبٚساء ثٕفؼ ثٗ ّٕٛاْ مذّفٛٔي وٕٕ

يه اتبله خمقٛؿ اعت وٗ آة تقفيٗ ؽذٖ اص آذمب ثٗ داخً اعتخش ٚاسد ؽٛد. 

ايٓ اتبله دس ِغري الِپٙبي ِبٚساء ثٕفؼ وٗ پشتٛ٘بي ِٛسد ٔيبص ثشاي مذ 

ّفٛٔي سا عبىِ ِي وٕٕذ، لشاس داسد. خٛاؿ مذ ّفٛٔي وٕٕذٖ ايٓ پشتٛ 

ذٚد ثٗ اتبله ِزوٛس اعت. دس آة ثبلي مني ِبٔذ ٚ اص ايٓ سٚ تأحري آْ حم

چٕبٔچٗ آة گً آٌٛد ثبؽذ، اص ؽذت تأحري پشتٛ ِبٚساء ثٕفؼ وبعتٗ ؽذٖ ٚ 

ٌزا خبفيت مذ ّفٛٔي وٕٕذگي آْ وب٘ؼ ِي يبثذ. الِپٙبي ِبٚساء ثٕفؼ 

وبعتٗ ؽذٖ ٚ ٌزا خبفيت مذ ّفٛٔي وٕٕذگي آْ وب٘ؼ ِي يبثذ. الِپٙبي 

ٔيبص داسٔذ ثذْٚ ايٓ وٗ ِبٚساء ثٕفؼ گشاْ ثٛدٖ ٚ ثٗ ِشالجت صيبدي 

 ٔغجت ثٗ وبس ٚ ٘ضيٕٗ فشف ؽذٖ، ثبليّبٔذٖ اي دس آة ثش ربي گزٌشٔذ.

 



 تؼیي حذاکثز ظزفیت استخزُا

 

[1]تؼیي حذاکثز ظزفیت استخزُا تز حسة ًْع ضٌا ّ ًْع استخز
 

 

اعتخش ِّٙرتيٓ ّبًِ تْذاد ؽٕبگشاْ    ثشاي تْيني اثْبد ٚ أذاصٖ ٘بي

ِيبٔگني تشاوُ آهنب ثب تٛرٗ ثٗ عشأٗ ٘بي اسائٗ ؽذٖ اص ِي ثبؽذ وٗ 

 ثبؽذ. ( لبثً حمبعجٗ ِي0-0رذٚي مشبسٖ )

 

 

 

 

 

 

  

 ُٔٛ ؽٕب ّّك آة

 ُٔٛ اعتخش

 عشثبص عشپٛؽيذٖ

http://hvaccenter.ir/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2h2YWNjZW50ZXIuaXIvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ2aWV3PWFydGljbGUmaWQ9MjcwOnN3aW1taW5nLXBvb2wmY2F0aWQ9NDE6YWJyZXNhbmkmSXRlbWlkPTM4
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ٔبصيٗ وُ ّّك 

آة )وّرت اص 

 ِرت ّّك( 410

 ؽٕبي تفشحيي

ؽٕبي آِٛصؽي 

 پيؾشفتٗ)دتشيٕبت(

 ؽٕبي آِٛصؽي اثتذايي

210 

0 

1 

210 

210 

211 

ٔبصيٗ ّّيك 

 410)ثيؼ اص 

 ِرت ّشك(

 ؽٕبي تفشحيي پيؾشفتٗ

 ؽريرٗ

0 

2104 

210 

03 

 1 0 صذالً ّشك صبؽيٗ اعتخش

  

[3]استخز  حذاکثز ظزفیت استخزُا تز حسة ػوق
 

ايٓ ِيضاْ ثٗ عبدگي تٛعو ِغبصت عيش اعتخش ٚ تْذاد اعتفٍذٖ   

ايٓ عيش اعتفبدٖ  کٕٕذگبٔي کٗ ِي تٛإٔذ ثٗ فٛست اميٓ اص اِکبٔبت

( عشأٗ آْ ِؾخـ ؽذٖ 0-0کٕٕذ تْني ِي ؽٛد کٗ ثب تٛرٗ ثٗ رذٚي مشبسٖ )

 اعت.

 

 

 

 

 

 

 عشأٗ اعتخش ثٗ اصاء ّّك اعتخش -0-0رذٚي 

ِرت  010اعتفبدٖ کٕٕذٖ ثٗ اصاي ٘ش

 ِشثِ

 لغّت کُ ّّك آة )کّرت اص يک ِرت(

/ ِرت 40اعتفبدٖ کٕٕذٖ ثٗ اصاي ٘ش

 ِشثِ
 ّّك(  m 1 -  1.5آة ساکذ )



ِرت  1اعتفبدٖ کٕٕذٖ ثٗ اصاي ٘ش 

 ِشثِ
 ّّك ( m 1.5آة ّّيك )ثيؼ اص 

ِرت  1اعتفبدٖ کٕٕذٖ ثٗ اصاي ٘ش 

 ِشثِ
 ّّك (  m 2آة ّّيك )ثيؼ اص 

  

اًذاسٍ ّ ساختواى هؼوْل استخز  -1-3-6
[2]

 

اٌٚني گبَ دس ىشاصي اعتخش ؽٕب، تْيني ِغبصت وً آْ اعت وٗ ثش ِجٕبي 

چگٛٔگي اعتفبدٖ ٚ تْذاد ؽٕبگشأي وٗ دس يه صِبْ دس داخً اعتخش 

خٛإ٘ذ ثٛد، پيؼ ثيين ِي ؽٛد. ثش صغت تٛفيٗ وّيتٗ اعتخش٘بي ؽٕبي 

 ft 7يب  3،  2ٚ ّشك آْ ِنشثي اص  ft 60آِشيىب، ِي ثبيذصذالً ىٛي اعتخش 

 ثبؽذ.

َِٕٛس گشدد. اِب دس  ft 7ّشك ٘ش اليٓ ؽٕب دس اعتخش٘بي ٚسصؽي ثبيذ صذالً

اعتخش٘بي تفشحيي، تٕٙب تْذاد ؽٕبگشأي وٗ دس يه صِبْ داخً اعتخش 

خٛإ٘ذ ثٛد،ّبًِ افٍي دس تْيني ِغبصت اعتخش ِي ثبؽذ. ٍَِْٛ ؽذٖ اعت 

وٗ ثشاي صِبٔي وٗ صذاوخش تْذاد ؽٕبگشاْ داخً آة ثبؽٕذ، ِي ثبيذ ثٗ 

گشفتٗ ؽٛد. دس ايٕزب فٛت ِشثِ عيش دس َٔش  02اصاء ٘ش ؽٕبگش دسْٚ آة 

فشك ثش ايٓ اعت وٗ يه عَٛ افشاد صبمش دس اعتخش دسْٚ آة 

ٔيغتٕذ)َِٕٛس ؽٕبگشأي ٘غتٕذ وٗ دس حميو اىشاف اعتخش ثٛدٖ ٚ ٕ٘ٛص ثٗ 

داخً آة ٔپشيذٖ أذ ٚيب داخً آة ثٛدٖ ٚ اص آْ خبسد ؽذٖ أذ، ثب ايٓ 

ِؾخـ ِي  آة« ؽٕبگشاْ دسْٚ»تٛميش فشق ثني افشاد صبمش دس اعتخش ٚ

 ؽٛد(.

ّّك اعتخش ثغتگي ثٗ چگٛٔگي اعتفبدٖ اص آْ داسد. ّّك آة دس لغّت وُ 

فٛت ثبؽذ ٚ وف اعتخش ثب ؽيت  2تب  1اعتخش ثبيذ صذالً   ّّك أتٙبيي

ِالميي ثٗ تذسيذ ثٗ لغّت ّّيك ِٕتٙي گشدد. هبرت اعت ّّك أتٙبي ّّيك 

. تب ربئيىٗ پب ثٗ فٛت َِٕٛس ؽٛد 6اعتخش رٙت ِٕبعت ثٛدْ ثشاي ؽريرٗ 

وف اعتخش ِي سعذ ٚ اِىبْ ساٖ سفنت ٚرٛد داسد، مني ثبيذ ّّك اعتخش ثٗ 

فٛت. ثب ِْني  3فٛت ثٗ  1ىٛس ٔبگٙبٔي تغيري يبثذ، ثٗ ىٛس تمشييب اص ّّك 

ؽذْ ّّك اعتخش ِٚغبصت عيش اعتخش، صزُ داخً اعتخش ِؾخـ ِي ؽٛد. رذٚي 

ٗ تٛعو وّيتٗ اعتخش٘بي آِشيىب ( اثْبد اعتخش٘بي لبٔٛٔي سا و0-0مشبسٖ )

تٛفيٗ ؽذٖ أذ اسائٗ ِي د٘ذ. ٍشفيت ايٓ اعتخش٘ب ثشاعبط گشدػ ِذاَٚ 

 عبّتٗ آة ٚ فشِٛي ٘بي صيش تْني ؽذٖ أذ: 01ٚ 

                                                     L*W\25   =  

                         ثبس اعتضّبِي اعتخش

ٛسد ٔيبص ثشاي ٘ش ؽٕبگش ثشصزُ آة ِ       T2 25/6Q=صغت گبٌٓ 

            C*V\T*Q      ٍشفيت اعتضّبِي اعتخش دس سٚص = 



L ىٛي اعتخش = 

W ّشك اعتخش = 

Q )ٌٓصزُ آة ِٛسد ٔيبص ثشاي ٘ش ؽٕبگش )گب = 

T )ِذت صِبْ يه گشدػ وبًِ آة اعتخش )عبّت = 

C عبّبت گشدػ آة اعتخش = 

V)ٌٓصزُ اعتخش )گب = 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثْبد اعتخش٘بي ؽٕبي لبٔٛٔي - 0-0رذٚي

W L Z Y X D C B A  ٍشفيت

ؽغتؾٛ 

ثشاي 

٘ش 

 فشد

ثبس 

ؽغتؾٛي 

 افشاد

گٕزبيؼ 

 اعتخش)گبٌٓ(
Feet 

03 33 02 03 02 0.02 2 6 5 105 15 220333 

02 42 13 03 02 0.02 2 6 5 334 42 530533 



03 63 14 02 05 0.02 2 6.2 5 633 035 0030333 

13 032 30 02 05 0.02 2 03 5 0043 014 0220333 

13 003 43 03 03 0.02 2 03 5 0222 060 0340333 

12 002 52 03 03 0.02 2 03 5 0632 010 0210333 

23 023 033 03 03 0.02 2 03 5 0033 033 0330333 

33 033 003 03 03 0.02 2 03 5 0043 100 1000133 

60 003 033 03 03 0.02 2 03 5 1053 263 2250333 

  

  

 ِخبي:

ؽٕبگش  51ثْٕٛاْ يک ِخبي ىشاصی ، فشك کٕيذ دس يک اعتخش تفشحيی صذاکخش 

 ؽٕب کٕٕذ. دس ايٕقٛست:

 

*  02= )فٛت ِشثِ ثبصاء٘ش ؽٕبگش(  0033فٛت ِشثِ عيش آة ِٛسد ٔيبص 

 51)ؽٕبگش( 

 

ٌزا اثْبد اعتخش ثشای چٕني عيضی ثش صغت ىشس ِی تٛأذ ثذيٓ لشاس 

اگش ايٓ اعتخش داسای عکٛی ؽريرٗ ٔيض ثبؽذ، ِی  33*02يب  43*03ثبؽذ:

فٛتی دس أتٙبی کُ ّّك ثٗ مست ٔميٗ ای  1تٛاْ ؽيت کف اعتخش سا اص ّّك 

فٛتی اص أتٙبی ّّيك اعتخش فشك منٛد.  02فٛت دس فبفٍٗ  03ثٗ ّّك 

 بثشايٓ ّّك ِتٛعو اعتخش سا ثشای ايٓ ؽيت يکٕٛاخت چٕني خٛا٘ذ ثٛد: ثٕ

 

 

4(=0(/)03+1) 

خٛا٘ذ  a= 70 ft * 30 ftِغبصت اعتخش دس أتٙبی کُ ّّك ثشای يک عيش اعتخش 

 ؽذ:

  



S = (70 - 15  )ft * 30 ft = 1650 ft0
 

S = 1650 ft0عيش ثذعت آِذٖ 
مشة منبييُ صزُ  h=7 ftسا اگش دس ّّك ِتٛعو  

v= 11550 ft0
 ثذعت ِی آيذ. 

 

 دس لغّت ّّيك صزُ اعتخش ثشاثش اعت ثب :

v = 15 ft  *03 ft * 10 ft = 4500 ft0
 

 ثٕبثشايٓ صزُ کً اعتخش ثش صغت گبٌٓ ثشاثش خٛا٘ذ ثٛد ثب :

V total ( =1233 ft0
  +00223 ft0

  * )4.2 [gal/ft0
 = ]003042 gal 

کٗ عش پٛؽيذٖ ثبؽذ ثبيذ ثب ِٛصائيک يب کبؽی چٕني اعتخشی دس فٛستي

عفيذ يب سٚؽٓ خو کؾی ؽٛد، ٚ اگش دس فنبی ثبص ثبؽذ ثبيذ ثب عيّبْ 

عفيذ ثيٛس کبِال فبف ٔبصک کبسی ؽٛد، دتبِی گٛؽٗ ٘بی اعتخش ِی ثبيذ 

گشد ثبؽٕذ ٚ عيش پرياِْٛ اعتخش ثگٛٔٗ ای کبِال ٚامش مبَٕٛس ٔؾبْ دادْ 

الِت گزاسی ؽٛد، تشريضب دس ٔمبىی کٗ ّّك آة يک ّّك آة دس ٔمبه ِْني ّ

فٛت افضايؼ ِی يبثذ. ّالِت گزاسی خيٛه ؽٕب ٚ غريٖ سا ِی تٛاْ ِٛاد 

تريٖ سٔگ اذمبَ داد ٌٚی ِی ثبيذ دس خبؼ اَُّ اعتخش ِٛاد سٚؽٓ سٔگ ثکبس 

 سٚٔذ تب ٘ش گٛٔٗ آٌٛدگی ٚ چشثی ثٗ ساصتی پيذا ؽٛد.
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