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را به  یی باال یهر ساختمان که مصرف انرژ  یبخش ها نی از مهم تر ی کی
 نیاشتباه ا انتخاب  .موتورخانه است زات یدهد، تجه ی خود اختصاص م 

شناخت   لیدل ن ی شود به هم ی م هی و سرما یباعث هدر رفت انرژ  زات یتجه
 .مهم است ار یآن ها بس حیصح

مربوط به موتورخانه ها آشنا   زات یشما را با تجه میمقاله قصد دار نیا در
باره عالقه مند  نی در ا شتریکه به کسب اطالعات ب ی صورت در .میکن

 .دی کن ی متن ما را همراه  انیتا پا میده ی م   شنهادیپ د،یتهس

 

 موتورخانه در ساختمان زاتینقش تجه 1#
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 ی هم از اصول م ی ک یساختمان ها   ریمختلف نظ یاز ساخت سازه ها پس
و   ی شیسرما یها ستمیس می تنظ شود، تیرعا نهیزم نیدر ا دیکه با
 .دیآ ی به حساب م ی شیگرما 

  ستمیکنترل س  گریو اماکن د  ی مسکون یساختمان ها ،ی ادار  یمکان ها در
  زات یو تجه  قیدق یمطبوع به کمک ابزار و دستگاه ها هیتهو  یها

 .شود ی موتورخانه ها انجام م

به  ی مختلف  ی علوم مهندس ی شی و گرما ی شیسرما  یدستگاه ها ی طراح در
پرکاربرد و   یآن به ساخت موتورخانه ها ماحصل کار گرفته خواهد شد که

 .انجامد ی م  دیمف

موتورخانه  نیا  البته .شود ی استفاده م  ی خاص زات یموتورخانه ها از تجه در
 .درا بر عهده دارن ی گوناگون  یمختلف نقش ها یها در مکان ها
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 زاتیتجه نی از مهم تر  یکی بخار  گی د 2#
 (Boiler) موتورخانه

 

معروف   لریبو ایبخار  گیموتورخانه ها به د زات یتجه نی از مهم تر ی کی
  یی بخار در به وجود آوردن بخار آب در لوله ها نقش بسزا گید .است
شود،   ی بخار در نظر گرفته م  یها  گید ی به عنوان عملکرد کل آنچه .دارد

شده  یسوخت فرآور  نیو همچن ی ک یمکان  یانرژ  قیآوردن گرما از طر دیپد
 .است
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سر آن قرار دارد، به بخار  کیکه در  ی به واسطه آتش  لریاز بو یعبور  آب
 طیمطبوع در مح یبرآورده کردن هوا یبخار آب برا نیا .مبدل خواهد شد

آمده از فن  د یبخار پد رایز .شود  ی مساختمان ها استفاده   ی داخل یها
  شیو سرما شی اثر گرما  بر کند که ی شوفاژ عبور م یلوله ها  ایها  لیکو
به کار گرفته   نی مطبوع و دلنش  ی طی به مح ی ابیدست یشده به آن برا قیتزر

 .خواهد شد

بخار   گیمخازن تحت فشار، د  یاساس محاسبات انجام گرفته رو بر
 نیباال از درون ا یبر اثر عبور آب با دما لیدل نیهم به .ساخته شده است

که  یی ها لوله .کند ی بخار وارد م گیرا بر جداره د ی ادیلوله ها، فشار ز
برخوردار  ی شوند، معموال از قطر کم  ی م ی انتقال آب گرم طراح  یبرا

  یمعموال در ابعاد و اندازه ها لریبو یشده برا ی طراح یها لوله .هستند
لوله ها،   وارهیکاهش فشار وارده به د یبرا شوند اما  ی م  افتی ی مختلف

 .راه را در کوچک کردن قطر لوله ها دانسته اند نی مهندسان بهتر

کردند که تحمل  ی م یا لهیمهندسان اقدام به ساخت وس دیبا جهینت در
 .مقدار فشار را داشته باشد نیا
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 (Burner) مشعل 3#

 

 یدارد، مشعل نامگذار  تیاهم ار یموتورخانه ها که بس زات ی تجه گرید از
 ی از هوا به عنوان سوخت در موتورخانه ها استفاده م  مشعل .شده است

از لوله ها  ی گونه مشکل چیه بخار آب را بدون یها گیآن که د یبرا .کند
 .دارند یبه انرژ  ازیعبور دهند، ن

بخار، مشعل  یها گید یبرا یکننده انرژ  نیاز منابع تام ی کیشک  ی ب
  یانرژ  ط،یموجود در مح  یاحتراق هوا قیاز طر لهیوس   نیا .خواهد بود

 .ضرورت دارد اریبخار بس گید یبرا کند که ی م  دیرا تول یی گرما 
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حرارت در مشعل ها بسته به کاربرد موتورخانه ها متفاوت  جادیطبع ا به
با   ی مسکون یدر ساختمان ها ازیمورد ن یاست ذکر شود که دما  الزم .است

 .متفاوت خواهد بود ی کارخانجات و مراکز کارگاه 

  نییپا  یاز دما دیبا یدیو کارخانجات تول  ی عنوان مثال در مراکز کارگاه به
بازده کارگران و عدم بروز خواب   ش یافزا زیآن ن علت  .وداستفاده ش یتر 

مورد  یی گرما یانرژ  لیدل نیهم به .خواهد شد انیدر آن ها ب ی آلودگ 
 زیآن ساخته شده اند ن یموتورخانه برا  زات ی تجه گریکه مشعل و د  یاز ین
 .ستین کسانی

با توجه به در نظر گرفتن   زیسوخت به کار رفته در مشعل ن دیبا جهینت در
 .شود نییمطلوب مد نظر ما انتخاب و تع  طیشرا
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 (Pump) موتورخانه زاتینقش پمپ در تجه 4#

 

از   ی کی .دیا دهیشن ی مختلف یکاربردها یتا به حال نام پمپ را برا حتما
  زات یجهاست، ت  تیحائز اهم اریکه وجود پمپ در آن بس یموارد نیا

 .موتورخانه خواهد بود

در نظر گرفته    ی کیمکان یمختلف به کمک انرژ  االت یانتقال س  یبرا پمپ
در پمپ وجود دارد   ی الیس ی عیطور طب به .شود ی آن استفاده م  یشده برا
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امکان  یی کارخانه جابجا زات یتجه یبرا ازیآن با سوخت مورد ن بیکه از ترک
 .خواهد شد ریپذ

آن  یدرون پمپ عبور کرد، انرژ  الیشده از س نییکه سوخت تع  ی زمان 
 یاز پمپ سبب خواهد شد که سوخت را برا استفاده .کند ی م  دایپ شیافزا
مطبوع فراهم  هی تهو  یها ستمی کارخانه و س زات یبازده در تجه شیافزا
 .میآور

  یها پمپ آن ها به انیشوند که از م ی م  افتی ی ها در انواع مختلف پمپ
  نیاز ا یو موارد ی افراگمید یپمپ ها ،ی ستون یپ یپمپ ها  ،ی ک ینامید
 .م یکن ی اشاره م لیقب

 موتورخانه در نظر گرفته شده و زات یتجه یکه برا یبه کاربرد بسته
از پمپ   دی که قرار است در آن به کار گرفته شود، با ی طیمح نیهمچن
 .استفاده کرد ی مناسب

با فشار در  الیجابه جا کردن س یبرا  ی ک ینامید یعنوان مثال پمپ ها به
 .روند  ی به کار م یشده ا نیی محدوده تع

 

 (Stiff) ریگ  یسخت ا ی  فیاست 5#

از  ی مسکون  ی موتورخانه که وجود آن در ساختمان ها زات ی تجه گرید از
در   ریگ ی سخت ای فیاست .نام دارد فی برخوردار است، است یی باال تیاهم
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موجود در آب به کار گرفته  یها ون ی ای ی بردن مواد اضاف  نیاز ب یراستا
 .شود ی م

و  دنیدوش گرفتن، نوش رینظ ی مصارف مختلف ی که آب را برا ی زمان 
از   یر یجلوگ یبودن آب برا نرم .دیکن ی استفاده م   لیقب نی از ا یموارد

خواهد   تیاهم  اریبه پوست بس  دنیرس بیآس ریمشکالت ناخواسته نظ
 .داشت

به  بسته شوند که ی ساخته م  ی مختلف یها معموال از جنس ها فیاست
  از .دیآن ها اقدام کن نی نسبت به انتخاب مناسب تر د یبا ازیکاربرد مورد ن

  ،ی کیالکترون  ،ی س یمغناط ف ی موجود به است یرها یگ ی سخت انیم
 .میکن ی دست اشاره م نیاز ا یو موارد   ی تی الکترول
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 (Expansion tank) منابع انبساط 6#

 

کند، حرارت موجود در آن سبب   ی م دایپ انیبخار آب جر گیکه در د ی زمان 
از اندازه باشد،   شیب ریتبخ نیکه ا  ی صورت  در .خواهد شد الیس ریتبخ
 .دیآ ی از بخار به وجود م  یادیم زحج

خواهد   ادیز اریشده بس هیتعب یکه امکان بروز انفجار در لوله ها یطور  به
  یاز موارد برا یار یشود، در بس ی لوله وارد م  وارهیکه به د یفشار  رایز .بود

 .قابل تحمل نخواهد بود لریجداره لوله بو

موتورخانه به کمک   زات یکه مهندسان در تجه یی از دستگاه ها ی کی
 ی کرده اند، منبع انبساط  یر یجلوگ لرها یمشکل در بو نی آن از بروز ا ساخت
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بخار  یمخازن، دما  وارهیو نصب بر د قیدق یها ی منبع با طراح  نیا .است
 .آب به وجود آمده را کنترل خواهد کرد

  ی ن مثال منبع انبساطعنوا به .دارند ی انواع مختلف زین ی انبساط  منابع 
  هستند که ی منابع لیقب نیاز ا  یدوجداره و موارد ، ی افراگم ید ،یمعمول

 .از آن ها بسته به نوع کاربرد افراد متفاوت خواهد بود استفاده

 

 (Air Conditioner)  هوارسان ها ای هواساز  7#

مطبوع در  یهوا نی تام  فهیوظ داستیدستگاه همانطور که از نام آن پ نیا
شکل است که  نی دستگاه به ا  نیا عملکرد .فصول مختلف سال را دارد

  لیبه کو ی برگشت  یکانال ها یشده همراه با هوا دیتازه تول یهوا
 ور از رطوبت سازاز عب بعد  فرستاده شده و شی گرما ای شی سرما

(Humidifier)  یبخش ها به شده و جادیمطلوب مورد نظر ا یهوا 
 .شود ی مختلف ساختمان فرستاده م 

 

 (condenser) کندانسور  8#

کردن گاز   لیتبد یموتورخانه هستند که برا زات یاز تجه ی ک یها  کندانسور
 یاجزا ریدر سا یر یبکارگ  یبرا خنک است که  ع یبخار گرم به ما ای

 .شود ی موتورخانه استفاده م
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 :دیمراجعه کن ری.و انواع آن به مقاله ز زی تجه نیبا ا شتریب یی آشنا یبرا

 

 گرما و سرما عی توز  یموتورخانه برا   زاتیتجه 9#

مسئول فراهم کردن هوا و آب    ی همگ می که در باال اشاره کرد ی زاتیتجه
به   ازیانتقال آن ها به داخل ساختمان ن یبرا گرم بودند که ایخنک 

 .انتقال است زات یتجه

داخل موتورخانه هستند   یها ی لوله کش زات یتجه نیا  نی تر  ی از اصل ی کی
ابزارها فن   گرید از .ستین سریا محضور آن ها انتقال آب و هو بدون که
پمپ و لوله ها   لهیشده را به وس د یها هستند که آب سرد و گرم تول لیکو
  طیها سرما و گرما به مح لیکو یبا عبور آن ها از رو سپس کرده و افتیدر
 .بخشد ی م

 

موتورخانه مناسب،  زاتی از تجه یر یبا بهره گ 10#
 د ی فراهم آور  گرانی د یرا برا  شی آسا

و رفاه   شیآسا  نی تام  یدستگاه ها  نیمطبوع از مهم تر   هیتهو یها ستمیس
بر   زیکنترل آن ها ن دیبا لیدل نیهم به .ندیآ ی انسان ها به حساب م  یبرا

 .باشد ی خاص  زات ی و به کمک تجه قیاساس محاسبات دق 
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 اریمطبوع بس  هیتهو یها ستمیبهبود عملکرد س یموتورخانه برا زات یتجه
 .ضرورت دارد

 به .میموجود در موتورخانه ها پرداخت  زات ی تجه حیمقاله به توض نیا در
استفاده شده   زاتیتجه نیتر  ی از اصل ی کیبخار  گید  ای لریعنوان مثال بو

 .شود ی در موتورخانه ها محسوب م

 .شده است هیته  ی مشخص یلوله با اندازه ها نیبخار از چند گید ای لریبو
که   ی زمان  .مختلف مانند آب هستند  االت یس انیلوله ها محل عبور جر نیا

 ی م  ریتبخ ات ینوبت به گرم کردن آن و انجام عمل د،یلوله رس یآب به انتها
  یها ستمیس یرا برا ازیبود بخار موردن میقادر خواه قیطر نیا از .رسد
 .میمطبوع فراهم کن هی تهو

موتورخانه  زات یبه کار رفته در تجه لیوسا ی است ذکر شود که تمام  الزم
بر اساس کارکرد مدنظر خود نسبت به  دیبا شما .دارند  ی انواع مختلف

 .دی دستگاه اقدام کن نی انتخاب مناسب تر 


