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  ستمیس نی ا  یاست که برا ی ج یاز مشکالت را ی ک ی جیافت فشار پک
راندمان  یرو  یادیز اریبس ی منف ر ی فشار تأث افت .دهد ی رخ م  ی شیگرما 

مشکل  نیالزم است که بالفاصله بعد از وقوع ا لیدل نیهم به .دارد جیپک
 .نسبت به برطرف کردن آن اقدام شود

شوند،  ی م جیکه باعث کاهش فشار پک  ی ل یدال ی مقاله ضمن بررس نیا در
انتها با ما همراه  تا .کرد میبرطرف کردن آن ها را هم ارائه خواه یراهکارها

 .دیباش

 

 Combi) ست؟یچ ج یمنظور از افت فشار پک 1#
Boiler Pressure Drop) 

 ع ی در آن آب به صورت ما یجار  الی است که س ی حرارت ستمیس کی جیپک
  کیکه  نیا یبرا  .کند ی م  تیآزاد فعال یبخار است و در تماس با هوا ای

آب و هوا در آن برقرار   نیب ی تعادل خاص دیکار کند با ی به درست جیپک
  ی را در محدوده خاص ستمیفشار س دیتعادل با نی تحقق ا یبرا .باشد

باعث  جیفشار پک افت .کنند ی م اد ی جیحفظ کرد که از آن با نام فشار پک
  یدر آن برقرار نشود و آب گرم الزم برا ی آب کاف  انیشود که جر ی م

خود   یدر است تا فشار کار قا یدر حالت عاد جیپک .نشود نیتأم اتورهایراد
  ی به صورت مقطع  جیاگر فشار پک  ی حت .را در محدوده مناسب حفظ کند

دهد و به محدوده مطلوب  شیتواند آن را افزا ی کند، م  دایکاهش پ
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  .ستدیبار با 1عدد  یرو دیفشار با جیخاموش است، گ  جی پک ی وقت .برگرداند
و پس از  ابدی ی م  شیافزا  ی ابتدا فشار آن کم زین جی پک تیزمان فعال در

که   میشاهد هست  یدر موارد اما .گردد ی بار بر م  1باز هم به محدوده  ی مدت
  .گردد ی بر نم ه یاول طیو به شرا ابدی ی به طور مداوم کاهش م  جیفشار پک

نسبت به رفع  د یاست که با جیپک ستم یدر س ی اتفاق نشانه بروز مشکل  نیا
 .آن اقدام شود

 

 

 ج یافت فشار پک لی دال 2#

افت فشار   لیآمده است که دال شیشما هم پ یسؤال برا نی ا احتماال
 ی منظور م  نیا یعمده برا لیدل 3که   مییبگو دیپاسخ با در .ستیچ جیپک

 :توان برشمرد
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 ج یدر پک ی نشت  .1

 نی تر ی تواند به عنوان اصل ی م جیپک یاز بخش ها کی در هر  ی نشت بروز
 .چقدر باشد ی نشت زانی کند که م ی نم  ی فرق .شود ی عامل در افت فشار تلق

  .و برطرف کردن آن اقدام کرد یی فورا نسبت به شناسا دیهرصورت با در
  .لوله ها است یمربوط به اتصاالت و خم ها ی احتمال بروز نشت  نیشتر یب

به  ی نشت  .ردیمتخصص صورت بگ رکاریتوسط تعم دی با ی نشت  یی شناسا
 .افتد ی به مرور زمان اتفاق م  ی از رسوبات آهک  یناش ی خوردگ لیدل

سال  10 یکند که عمر باال  ی بروز م یی ها جیپک یمشکل عمدتا برا نیا
 .دارند

 

 یدر خطوط لوله کش ی نشت  .2

در خطوط  ی شود، بروز نشت  ی م  جیکه باعث افت فشار پک یگر ید ملعا
 رآالت یو ش اتورهایبه سمت راد جیاز پک ی لوله کش  خطوط .است ی لوله کش
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در   ی نشت بروز .کنند ی م  دایو حمام انتقال پ ی بهداشت  شیآشپزخانه، سرو 
  ریامکان پذ  ی دگ یدر گذر زمان به واسطه پوس زین ی خطوط لوله کش نیا

 یبرا .بود میخواه جیشاهد کاهش فشار پک زین ی طیشرا  نیچن در .است
 رکاریاز تعم دیبا زین ی احتمال  یها ی و برطرف کردن نشت یی شناسا

 .دیریمتخصص کمک بگ

 

 جیپک ی شدن قطعات داخل خراب .3

افت   لیاز دال ی کیتوان به عنوان  ی م زیرا ن ی شدن قطعات داخل خراب
 یها ستمیس شرفتهیپپ یها جیاز پک ی برخ در .برشمرد جیفشار پک
  یکدها زات یدر تجه ی بروز خراب  درصورت  شوند که ی م  هیتعب یهوشمند

  رادات یتوان به ا  ی راحت م ی لیخ بی ترت  نیا به .دهند  ی م شیخطا را نما
 یبرا ی از موارد راه حل یار یبس در .برد ی پ جیپک ی قطعات داخل ی احتمال 

 .کرد ضی آنها را تعو دیوجود ندارد و با جیپک ی قطعات داخل ریتعم
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 ج یراهکار جبران افت فشار پک 3#

رفع   یکه برا میرا با هم مرور کرد  جی افت فشار پک ی اصل لیمورد از دال  سه
  ستمیافت فشار س لیاوقات دل ی گاه  .دیدار رکاریبه حضور تعم ازیآن ها ن

راحت فشار   ی ل یتوان خ ی حالت م   نیا در .ستیکدام از موارد فوق ن چیه
 .داد شیافزا رکاریبه حضور تعم ازیرا بدون ن جیپک

 :که عبارت اند از دیسه مرحله با پشت سر بگذار دی منظور با نیا یبرا

 کردن حلقه پرکننده ادیپ .1
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لوله  کیحلقه  نیا .دیکن دایرا پ جیحلقه پرکننده پک  دیمرحله اول با در
  یها ی لوله کش نیدر ب جیمحفظه پک  ریز قایاست که دق ینقره ا ی فلکس

لوله قرار  نی ا یرو ریدو ش ای کی  جیبه نوع پک بسته .موجود، قرار دارد
 .دارد

 

 ج یفشار پک شیافزا .2

حلقه پرکننده را   یرو یرهایدو تا از ش ای کی دیبا جیفشار پک شیافزا یبرا
کار را  نیکه ا همزمان .درجه قفل شوند 45 هیزاو یکه رو ی تا زمان  دیباز کن

فشار   جیگ دیبا نیب نیا در .دیرا نگاه کن جیفشار پک جی گ د،یده ی انجام م
 .بار برسد 1کند تا به  دایپ شیبه مرور افزا 
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 رها یش بستن .3

حلقه  یرهایش دیبا د،یبار رس 1به محدوده  جیپک جیکه فشار گ نیاز ا بعد
 رهایو از بسته شدن ش دیکار را با دقت انجام ده نی ا .دیپرکننده را ببند

از حد  شیصورت باعث وارد شدن فشار ب نیا ریغ در .دیحاصل کن نانیاطم
 .دیشو ی آن م دنید بیو آس جیبه پک

 

 یبند جمع 

خطرناک   یها  بیاز بابت احتمال بروز آس ی نگران یجا  جیفشار پک افت
 ی به خوب  ستمیآن است که گردش آب گرم در س ی به معن بلکه ندارد؛

  ی م  م،ی با توجه به آنچه که در مقاله ذکر کرد نیبنابرا .ردیگ ی صورت نم 
در محدوده فشار  جیهم پک باز مشکل را برطرف نمود تا نی توان ا

 .ردیاستاندارد خود قرار بگ


