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اصول كلي نگه داري لوازم خانگي
(شيرآب، لوازم چوبي، لوازم بهداشتي ساختمان)
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1-9 مقدمه
در هر خانه اي وسايلي وجود دارد كه كدبانوي خانه 
با آن ها در طول روز سروكار دارد، مانند لوازم بهداشتي ، 
لوازم چوبي، شيرآالت و.... آشنايي با اصول نگه داري آن ها 
براي خانواده، به خصوص كدبانوي خانه، ضروري است. در 

اين واحد كار با اين اطالعات آشنا مي شويم. 
2–9  شير آب

در كليه ي ساختمان ها، عالوه بر نصب يك عدد شير 
اصلي (مطابق شكل 1-9) كنار كنتور آب، در هر واحد 
ساختماني دو عدد شير آب گرم و سرد وجود دارد تا در 
مواقع ضروري مثل شكستگي لوله يا خرابي شيرها ، براي 
تعميرات بتوان با بستن شيرها ، ورود آب را به آن واحد 
قطع كرد. وظيفه ي شير اصلي نيز ، قطع و وصل جريان 

آب در تمام  ساختمان هاست. 

شكل 1–9  
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شيرهاي آب در اندازه ها و انواع مختلفي وجود دارند 
شير   ، علم  با  حمام  مخلوط  شير  معمولي،  شير  مثل 

اتوماتيك برقي ، شير اتوماتيك مخلوط و... كه شكل 
2-9 چند نمونه از آن ها را نشان مي دهد.

فعاليت عملي1

مطابق شكل 5-9، با خارج شدن قسمت متحرك 
از قسمت ثابت يا بدنه ي شير آب ، الستيك آب بندي 

آن به خوبي قابل ديدن است.

شكل 5- 9

دقيق  را  بندي  آب  الستيك   ،9-6 شكل  مطابق 
حالت  يا  است  معيوب  الستيك  اگر  كنيد.  بررسي 

ارتجاعي خود را از دست داده، آن را تعويض كنيد. 

شكل 6- 9

تعويض  را  معيوب  واشر  الف،   9-7 شكل  مطابق 
كنيد.

شكل 7- 9 - الف

1–2–9  طرز آب بندي شير آب معمولي 
(تعويض واشر)

مطابق شكل 4-9، با يك آچار فرانسه ي متوسط 
مهره ي مياني را در جهت خالف حركت عقربه هاي 
ساعت مي چرخانيم. با خارج شدن مهره، در صورت 
آن  تعويض  به  نسبت  الستيكي،  واشر  بودن  خراب 

اقدام كنيم. 

شكل 9-3

شكل 4- 9

شكل 9-2

شكل 9-2
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و نظير شكل 7-9 ب، با بازديد واشرهاي ديگر شير ، 
آن ها را آماده كنيد.

شكل 7- 9 - ب

مطابق شكل 8-9، قسمت متحرك را در جاي خودش 
قراردهيد.

شكل9-8

سپس، مطابق شكل 9-9، دقت كنيد پيچ را به اندازه ي 
الزم محكم كنيد. با فشار بيش از حد، واشر آسيب مي بيند 

وشيرآب بندي نمي شود.

شكل9-9

آن  اجزاي  همراه  را  آب  شير  يك   ،9-10 شكل 
(واشرهاي آب بندي) نشان مي دهد. 

2-2-9 طـرز آب بنـدي شـير آب مخلـوط 
ظرف شـويي

شكل 11-9 بازشده ي قسمتي از يك شير مخلوط را 
به همراه نُه عدد واشرآب بندي آن نشان مي دهد.

سفيد  پالستيكي  مهره ي  و  الستيكي  دوواشربزرگ 
رنگ در قسمت پايين شير مخلوط، به منظور آب بندي 

آن بايد با بدنه ي لگن ظرف شويي به كار مي رود.

شكل 9-10

فعاليت عملي2

شكل9-11
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3-9  انواع سيفون
ظرف شويي ها  نظير  بهداشتي   لوازم  تمام  در  تقريباً 
سيفون  آن  به  كه  شكل   Uتجهيزات دست شويي ها  و 
مي گويند در زير لگن آن ها به گونه اي نصب و طراحي 
شده است كه آب خروجي از لگن ظرف شويي يا دست 

شويي از يك سر سيفون وارد مي شود و از سمت جانبي 
است،  متصل  خروجي  فاضالب  لوله ي  به  كه  سيفون، 
و  سيفون  شكل   U طراحي  به  توجه  با  مي گردد  خارج 
و  انتشاربو  از  ارتفاعي ازآن،  تا  آب  قرارگيري  نتيجه  در 
ساختمان  داخل  فضاي  به  نظيرسوسك  حشرات  ورود 
جلوگيري مي شود، لذا براي حفظ كارايي اين وسيله ي 
لوله ي  سوراخ داربراي  ازدرپوش هاي  استفاده  ارزش،  با 
خروجي آب در لگن هاي ظرف شويي يا دست شويي، به 
منظور جلوگيري از ورود آشغال،پس ماندهاي غذايي و 
يا مو در سيفون و تميزكردن دوره اي آن، امري ضروري 

است.
در شكل هاي 14-9و 15-9 به ترتيب نمايي از يك 

سيفون دولگنه و تك لگنه نشان داده شده است.  

شكل9-14

شكل9-15

شكل 12-9 يك شير مخلوط حمام را نشان مي دهد. 
در صورت خراب شدن اهرم تغيير جهت آب، (در نتيجه ي 

شكستگي و فرسودگي) الزم است باز و تعويض شود.

شكل9-12

در شكل 13-9 لوازم داخلي يك اهرم تغيير جهت آب 
را مشاهده مي كنيد. اين اهرم را مي توانيم به جاي اهرم 

شكل 13-9 قرار دهيم.

شكل9-13
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  1–3–9  نكات ايمني هنگام استفاده از شيرآب
انشعاب آب خود را  اگر عازم مسافرت هستيد، لطفاً 

به طور موقت ازشير فلكه قطع كنيد.
احتمالي،  خسارت هاي  از  جلوگيري  منظور  به   -
محفظه ي شير انشعاب راهمواره دردسترس نگاه داريد.

- به محض اين كه متوجه شديد كه شير آب چكه 
مي كند، آن را تعمير كنيد.

- دقت كنيد، پس از بستن شير آب مقداري آب به طور 
طبيعي به صورت پس مانده از شير خارج مي شود. اين 
مسئله باعث نشود كه شما شيرآب را مجدداً سفت كنيد.

پاره  باعث  شيرآب  اندازه ي  از  بيش  سفت كردن   -
شدن واشر آب بندي مي شود.

- دقت كنيد در زماني كه از آب استفاده نمي كنيد، 
شير آب را سريع ببنديد.

- با استفاده ي بهينه از آب، ادامه ي بقا تضمين مي شود.
- هميشه از شيرآالت استاندارد استفاده كنيد.

- منابع آب همواره محدود است، با رعايت سهميه ي 
مصرف، جامعه را از مشاركت ارزشمند خود بهره مند كنيد.

انواع  نگه داري  نحوه ي  و  شناسايي   9–3-2
سيفون هاي بهداشتي منزل(آشپزخانه، دست شويي 

و..) شكل 9-16

آشپزخانه،  فاضالب  لوله هاي  گرفتگي   9–3–3
 حمام:

گرفتگي در لوله هاي فاضالب آشپزخانه و حمام به دو 
علت به وجود مي آيد:

الف) وجود لوله هايي با قطر كم
ب) وجود چربي و مو كه در اثر شست شو به وجود 

مي آيد .
قطر  اگر  بخصوص  فاضالب،  لوله هاي  جداره ي  در 
لوله ها كم تر از چهار اينچ باشد، گرفتگي به وجود مي آيد.

براي رفع گرفتگي چنين عمل مي شود :
با فشار ، آب جوش را باز كنيد و با پمپ كردن   -1

مسيرلوله باز مي شود.
هرگاه چربي هاي نشت كرده در جداره لوله فراوان   -2
باشند با حل كردن اسيد ( ده درصد اسيدكلريدريك ) يا 
حل كننده هاي ديگري درمحل كف شور و با پمپ زدن 

مكرر مسير لوله ها باز مي شود.

شكل 9-16
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توجه 1

باز كردن لوله هاي چدني به كمك اسيد رقيق 
امكان پذير است.

توجه 2

جهت باز كردن مسير لوله هاي پوليكا يا مشابه 
آن  استفاده  زيرا  كرد،  استفاده  ازاسيد  نبايد  آن 
لوله  تكرارآن  و  مي شود  لوله  شدن  خورده  باعث 
سرايت  سبب  و  مي كند  پوسيده  و  سوراخ  را 

رطوبت هاي نشتي به اطراف مي گردد.

توجه 3

كردن  حل  براي  خاصي  شيميايي  مواد  امروزه 
مي توان  كه  دارد  وجود  پوليكا  لوله هاي  در  چربي ها 

آن ها را با هم مخلوط كرد و مسير گرفته را باز كرد.
متعلقات  و  لوله ها  اطراف  در  سرد  درآب  چربي ها 
آن هارسوب مي كنند بابازكردن آب جوش و سپس پمپ 
زدن مداوم، گرفتگي بر طرف مي شود.بايد توجه داشت 
كه عمل پمپ زدن با فشار صورت بگيرد. دست شويي 
و آشپزخانه بايد زيرسازي مقاوم داشته باشند تاتكان 
نشد  باز  لوله  شده  ذكر  وسايل  با  چنان چه  نخورند. 
براي باز كردن لوله از اسيد رقيق استفاده مي كنند كه 
چربي ها را از اطراف لوله دور مي سازند. براي اطمينان از 

بازشدگي ،آزمايش كشش آب را انجام مي دهند.

1. اكوستيك: صداگير                                                           2. منومرها: واحدتشكيل دهنده ي پُليمر
3.پليمر: زنجيره اي متشكل از منوبرها                                        4.چگالي: جرم واحد حجم

4–9- شناسايي نحوه ي نگه داري لوازم چوبي

شكل 17- 9

ــت متخلخل و در  ــوب داراي باف ــي كه چ ازآن جاي

ــاي خالي را  ــت، اين فض ــاي خالي زياد اس ــه فض نتيج
توسط موادي پر مي كنند تا برخي ويژگي ها را در چوب 
ــد، به معني  افزايش دهند. اگر فضاهاي چوب خالي باش
ــن  ترتيب يك ماده ي  ــت، كه به اي وجود هوا در آن اس
اكوستيك1 (صداگير) است. همچنين عايق الكتريسيته 
ــوان درون فضاهاي خالي را  ــت. حال مي ت و حرارت اس
ــپس  ــر كرد و چوب را پرس كرد و س ــا منومرهايي2 پ ب
ــعه يا حرارت،  مواد درون خلل را پليمر3 كرد  توسط اش
ــط اين فرايند مي توان چگالي4  چوب را باال برد  كه توس
ــختي آن را به نحو چشم گيري افزايش داد. مي توان  و س
درون اين فضاها را توسط مواد شيميايي ديگري پر كرد 
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ــم چوب را بايك  ــوز كند يا مي تواني ــه چوب را ُكندس ك
سري مواد حفاظتي اشباع كنيم كه در اين صورت چوب 
ــك هاي چوب خوار، موريانه ، قارچ ها و...  درمقابل سوس

محافظت مي شود.

شكل 9-18

طي ساليان متمادي تمامي  مواد شيميايي محتمل به 
عنوان ماده حفاظتي چوب آزمايش شده اند. اولين مواد، 
روغن هاي طبيعي، حيواني گياهي، گياهان و معدني بودند.

براي  مثال مصريان از روغن سدر و كشورهاي آسياي شرقي 
از روغن نفت به صورت مواد حفاظتي استفاده مي كردند.

ديگري  شيميايي  محصوالت  صنعتي،  انقالب  از  بعد 
توليد شدند (مثل تركيبات مس، روي، آرسنيك، جيوه و...) 
و محصوالت نهايي به شكل هاي مختلف پودرهاي متبلور، 

خميري شكل و يا محلول هاي حجيم عرضه مي شوند.
5–9 شناسايي نحوه ي نگه داري ساختمان

تميز كردن ساختمان ، ديوار، كف،  در، پنجره و...
نما،  سنگ  و  آجري  ديوارهاي  سطوح  در  معموالً 
پاشيده  مالت  شيميايي  اندودهاي  و  سيماني  اندودهاي 
مي شود و الزم است قبل از ُسكنا گزيدن پاك شود. بعضي 
مواقع شوره ي سفيد رنگي روي ديوارها، كف ياسقف ديده 
مي شود كه در اثرمكش آب يا جذب رطوبت نمك هاي 

موجود درعناصري كه در ديوار و ساختمان استفاده شده 
است، بوجود مي آيد، كه به شكل كپك است. اگر اين كپك 
ناچيز باشد با جاروكردن از بين مي رود و اگر زياد باشد با 
استفاده از اسيدرقيق وبرس سيمي، مي توان آن را از روي 

ديوار، كف يا سقف پا ك كرد.
زنگ فلزات، مانندآهن و مس، بر سطح نماي پنجره ها 
با  بايد  كه  مي گذارد  جا  به  ناهنجاري  اثرات  نيز  درها  و 
استفاده از برس سيمي  محل زنگ زدگي پاك شود و بعد 

رنگ آميزي گردد.
اثر ديگر شوره از رطوبت موضعي مانند تركيدگي لوله 
در خاك و ديوار پيش مي آيد و نما را نازيبا مي سازد.در 
تميز كردن ديوار، پنجره ها ، درها يا لوله هاي مصرفي در 
ساختمان از موادي استفاده مي كنيم كه به مواد مصرفي 

در ساختمان صدمه نزند. 
براي مثال در تميز كردن سنگ مرمر و آجر و كاشي 
اگر از برخي مواد شيميايي و نمكي استفاده كنيم، اين 
مواد باعث تخريب آن ها و به وجود آمدن لكه و حفره هايي 

در سطوح كاشي و آجر و سنگ هاي تزييني مي شود.
به طور كلي، برا ي نظافت در وپنجره و ديوار و كف، بايد 
از آب استفاده كرد و بعد از پاك شدن، محل شست شو 
كردن  تميز  براي  نيز  ديگري  روش هاي  نمود.  خشك  را 
ساختمان وجود دارد. از جمله براي از بين بردن زنگ آهن، 
ازمحلول هايي مثل اسيد اكزوليك يامحلول سيترات سديم 
يامنيزيم استفاده مي شودو در بعضي مواقع سطوح كثيف 

را حرارت مي دهند.
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چكيده

-در ساختمان ها يك شير فلكه اصلى نزديك كنتور و دو عدد شير گرم و سرد داخل آپارتمان وجود 
دارد تا در مواقع اضطرارى آن ها را قطع كرد.

-شيرهاى آب به صورت شيرهاى معمولى، شير مخلوط و شير اتوماتيك برقى وجود دارد.
-با طرز آب بندى و تعويض واشر آب بندى شير ها آشنا مى شويم.

- براى حفاظت چوب در مقابل سوسك هاى چوب خوار، موريانه وقارچ ها چوب را با مواد حفاظتى 
اشباع كنيد.

- اولين مواد، روغن هاى طبيعى، حيوانى، گياهى و معدنى بودند.براي مثال، مصريان روغن سدرو 
كشور هاى آسياى شرقى از روغن نفت به صورت مواد حفاظتى استفاده مى كردند.

- براى رفع گرفتگى لوله هاى فاضالب، آب جوش را باز كرده و با پمپ كردن، مسير را باز كنيد. 
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وسايل خانگي نفت سوز و گازسوز
(اجاق گاز، آب گرم كن، بخاري)



135 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

1-10مقدمه
لوازم خانگي نفت سوز كم كم جاي خود را به لوازم 
لوازم  گاز،  بودن  ارزان  به  توجه  با  داد.  خواهند  گازسوز 
با  هم چنين  است.  كرده  پيدا  بيش تري  رونق  گازسوز 
پيشرفت فناوري لوازم گازسوز دراولويت قرار گرفته اند.. 
دراين واحد كار با اصول كار، نگه داري و ايمني وسايل 

نفت سوز و گازسوز بيش تر آشنا مي شويم.

1–10 اجاق گاز

2-10 اجاق گاز
يكي از وسايل الكتريكي خانگي كه تقريبا در همه ي 
منازل وجود دارد، اجاق گاز است، كه اجزاي آن عبارت اند 
از:  رگوالتور، شير گاز، شلنگ رابط و لوله ي رابط مشترك، 
زانوي رابط تبديل، شعله دان، سرشعله و پستانك (شكل 

(10-1

1-2-10  محل مناسب اجاق گاز 
اجاق گاز را بايد طوري قرارداد كه جلوي باد پنجره 
و باد كولر و پنكه قرار نگيرد و از پرده يا وسايل پارچه اي 
دور نگه داشته شود. همچنين توجه شود كه شعله ها با 
شلنگ گاز فاصله داشته باشد و از طوالني بودن شلنگ 
نزديكي  در  باشيد  مواظب  ضمناً  شود.  خودداري  جداً 

يخچال و فريزر نيز قرار نگيرد.
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2–2–10 ساختمان اجاق گاز
(كپسول  سيلندر  مابين  كه  است  وسيله ي  رگوالتور: 
گاز) و لوله هاي رابط قراردارد. چون فشار سيلندرها خيلي 
زياد است براي تبديل كردن فشار قوي به فشار ضعيف از 
رگوالتور هاي فشار ضعيف استفاده مي كنند و اگر مستقيماً 
اجاق به كپسول وصل شود خطرات جاني و مالي به دنبال 

خواهد داشت.
شلنگ رابط: گاز خروجي رگوالتور را به ورودي لوله 

ر ا بط مي رساند.
شيرگاز: مقدار گاز و قطع و وصل آن را كنترل مي نمايد.

كنيد  گازتوجه  شيرهاي  خروجي  به  اگر  پستانك: 
داراي پستانك پستانك ها داراي   سوراخ هاي مختلف اند، 
كه به نسبت محل مصرف تغيير مي كنند و اغلب داراي 
شماره هايي نظير 30 ، 40 ، 50 ، 60 ، 70 ، 80   ، 90 هستند.
لوله ي رابط خروجي: اكثر اجاق گازهاي مصرفي ، 
داراي سرشعله هاي متفاوتي هستند. تمام شيرها از اين 

لوله ي رابط خروجي تغذيه مي نمايند.
شعله دان: محلي است كه گاز پس از كنترل توسط 
قرار   برداري  بهره  مورد  و  مي شود  انتقال  آن ها  به  شير 
مصرف  هماهنگي  ايجاد  شعله دان  وظيفه ي  مي گيرد. 

درسوخت است.
سرشعله: ايجاد هماهنگي سوخت مابين گاز و اكسيژن 

با اين وسيله است.
قسمت فر: اين بخش مانند بخش هاي ديگر اجاق گاز 
است. تنها فرقي كه بخش فر با بخش هاي ديگر اجاق گاز 
دارد، سرشعله و محيط آن است. سرشعله ي فر بزرگ و اغلب 
داراي سوراخ هاي زياد و پستانك آن گشاد است. بعضي از 

فرها، براي سرخ كردن جوجه ها، گردان هاي برقي دارند.

3-2-10 عيب يابي ساده ي اجاق گاز
است  گاز  بودن  كم   علت  به  باشد  كم  شعله  اگر   -1
يا  كرد.  راتنظيم  آن  بايد  كه  نيست،  تنظيم  رگوالتور  يا 

رگوالتور خراب است و بايد تعويض شود.
2- اگر يكي از شعله ها روشن نشد ممكن است پستانك 
مسدود باشد، كه بايد آن را با سوزن تميز كرد. يا ممكن 
است شير خراب باشد، كه بايد شير را تعمير يا تعويض كرد.

اگر يكي از شعله ها يك طرفه شعله ور مي شود   –3
دود  را  سرشعله  سوراخ هاي  است  ممكن  مي زند  دود  و 
گرفته باشد كه بايد سوراخ هاي سرشعله راتميز كرد. يا 
ممكن است سوراخ هاي سرشعله گشاد شده باشد، كه بايد 
استقرار  محل  دارد  احتمال  يا  نمود.  تعويض  را  سرشعله 
سرشعله مناسب نباشد، كه بايد سرشعله را روي شعله دان 

تنظيم كرد.
اگر شعله ها آبي نبود و دود كرد، سر شعله ها تميز   –4

نيست و بايد سوراخ هاي سرشعله راتميز كرد.
اگر شعله تا آخر باز شد ولي شدت شعله كم بود   –5

يا دودزايي داشت ممكن است :
الف) گاز كم باشد.

ب) رگوالتور تنظيم نباشد. 
ج) شيرگاز كثيف باشد.

د) سرشعله كثيف باشد. 
6 – اگر شيرها و شعله ها بي عيب اند ولي در يكي از 
آن ها هنگام كم كردن ولوم1 شير ، شعله خاموش مي شود، 

شير گاز كثيف است كه بايد آن را تميز يا تعويض كرد.
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7- اگر اجاق بوي گاز مي دهد از محل ارتباط لوله،گاز 
نشت مي كند و الزم است محل هاي ارتباط لوله را بازديد 

كرد و رفع عيب نمود.

3-10 آب گرم كن
براي شست شوي البسه و ظروف و هم چنين استحمام 
نياز به آب گرم داريم، يكي از وسايل خانگي كه كاربرد 

زيادي دارد آب گرم كن است.

1-3-10  آب گرم كن نفتي
يكي از انواع آب گرم كن، كه امروزه با توجه به وجود 
گاز و برق كار بردش كم شده است، آب گرم كن هاي نفتي 
(البته  مي كند  توليد  انيدريدكربنيك  گاز  كه  چرا  است. 
بخاري هاي گازي هم به نسبت كم تري از بخاري هاي نفتي 

گاز انيدريد كربنيك توليد مي كنند) شكل 10-2 

2-3-10  ساختمان آب گرم كن نفتي 
آب گرم كن هاي نفتي از قسمت هاي زير تشكيل شده است:

1- مخزن آب
2- آتش خانه
3- كاربراتور
4- باك نفت
5- روپوش

6- لوله هاي رابط
7- زانو

8- شير آب خروجي
9- شير اطمينان

دودكش  -10
3-3-10 عيب يابي ساده ي آب گرم كن نفتي

1- اگر آب گرم كن روشن نشود ممكن است:
الف) نفت آب گرم كن تمام شده باشد.

ب) كليد كاربراتور بسته باشد.
ج) ولوم  دستگاه روي صفر قرار گرفته باشد كه بايد 
ولوم دستگاه را تغيير داد و روي شماره ي مناسب قرار داد.
د) فيلتر ورودي كثيف باشد كه بايد فيلتر را باز و تميز نمود.

ن) لوله ي تبديل آتش خانه به لوله ي رابط نفت كثيف 
باشد كه بايد لوله ي آن را تميز كرد.

و) لوله هاي رابط نفت كثيف باشد كه بايد لوله هاي 
رابط كاربراتور را باز و تميز كرد.

2– اگر نفت به آتش خانه جريان يابد ولي به محض 
روشن كردن آن، آب گرم كن خاموش شود ممكن است 
لوله هاي دودكش كثيف باشد كه بايد دود كش را تميز 

1. ولوم: اهرم كم و زياد كردن و رگوالتور را ولوم مي گويند.

شكل آب گرم نفتي 10-2
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كرد يا سر لوله ها بادگير گذاشت يا كاربراتور را تنظيم كرد.
3– اگر آب گرم كن خوب كار كرد ولي اتوماتيك آن 
عمل نكرد و آب از شير اطمينان بيرون زد و همه جا را 

بخار گرفت، ممكن است :
الف) ترموستات تنظيم نباشد

ب) اهرم شير خروجي كاربراتور گير كرده باشد.
4– اگر آب گرم كن پس از مدت كمي  از كار، در هنگام 
گرم شدن ازشيراطمينان آب پس مي دهد و گرما مطلوب 

نيست، ممكن است شير اطمينان خراب باشد.
رابط  لوله هاي  كاربراتورو  و  دارد  نفت  باك،  اگر   –5
آن  علت  نمي رسد  آتش خانه  به  نفت  هستندولي  سالم 

بسته بودن شير باك است.
6– اگر كم يا زياد كردن ولوم دستگاه، تأثيري در مقدار 

گرماي دستگاه تأثير ندارد بايد پيچ ولوم راتنظيم كرد.
4-3-10  آب گرم كن گازي ايستاده

گازي  آب گرم كن  آب گرم كن ها،  انواع  از  ديگر  يكي 
است. گفتني است با توجه به توليد گاز و وجود منابع آن 
در كشور، اين صنعت در كشور رونق گرفته است و وسايل 
گاز سوز جايگاه ويژه اي دارد، كه از آن جمله آب گرم كن 

گازي است. (شكل 10-3)

5-3-10  آب گرم كن گازي ديواري
شكل 3-10 يك دستگاه آب گرم كن گازي ديواري را 
نشان مي دهد. آب گرم كن هاي گازي ديواري به سه دسته 

تقسيم مي شوند:
الف) داراي شمعك دايم روشن؛

ب) بدون شمعك و داراي جرقه زن خودكار؛
ج) داراي شمعك لحظه اي و جرقه زن خودكار.

شكل 4- 10

4-10 بخاري
نفتي  بخاري هاي  در  بو  انتشار  و  بدكاركردن  علت 

چيست؟
يكي ديگر از وسايل خانگي پرمصرف، كه خصوصاً در 
فصل پاييز و زمستان مورد استفاده قرار مي گيرد، بخاري 
است. البته بخاري هاي برقي با توجه به سوخت پاك، از 
درجه ي اهميت بااليي برخوردار است و ليكن هزينه باالي 
مصرف برق، خانواده ها رابه سوي مصرف بخاري هاي گازي 
و نفتي سوق مي دهد. امروزه، با توجه به توليد گاز و وجود 
منابع گازي ، بخاري هاي گازي از اهميت باالتري نسبت 

به بخاري هاي نفتي برخوردار هستند.

شكل 10-3
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1-4-10  بخاري نفتي 
گاز  توليد  و  ناقص  سوخت  علت  به  نفتي،  بخاري 

انيدريدكربنيك، در ميان خانواده ها كاربرد كم تري دارد.

2-4-10  ساختمان بخاري نفتي 
بخاري هاي نفتي از قطعات زير تشكيل شده اند:

1-باك نفت
2-كاربراتور
3-آتش خانه

4-لوله هاي رابط
5-بدنه

6-هواكش 

3-4-10  عيب يابي ساده بخاري هاي نفتي
ــاي نفتي بيش  ــت در بخاري ه ــر مصرف نف الف) اگ
ــت و بو و دود متصاعد  ــابه اس از مصرف بخاري هاي مش
ــد و بايد  ــور تنظيم نباش ــت كاربرات ــود. ممكن اس مى ش

كاربراتور راتنظيم كرد:
1- اگر كاربراتور تنظيم نباشد بايد كاربراتور را از نظر 

نفت خروجي تنظيم كرد.
بايد  باشد  گرفته  دود  را  دودكش  لوله هاي  اگر   –2

لوله هاي دودكش را تميز كرد.
3– اگر قطر لوله هاي دودكش مناسب نباشد يا لوله ها 
تنظيم  را  دودكش ها  بايد  باشد  خم  و  پيچ  پر  و  باريك 

كرد. 
ب) اگربخاري اصًال روشن نمي شود ممكن است : 

1- بخاري نفت نداشته باشد. 

2- كليد قطع و وصل جريان نفت قطع باشد. 
3- فيلتر كثيف باشد. 

4- لوله هاي رابط كثيف يا تا شده باشد. 
5- زانوهاي رابط را جرم گرفته ياشد. 

6- شيرورودي داخل كاربراتور گير كرده است. 
7- كاربراتور كثيف است. 

4-4-10  بخاري گازي 
بخاري هاي گازي با توجه به اينكه گاز انيدريد كربنيك 
توليد شده به هنگام سوختن آن كمتراز بخاري هاي نفتي 
مي باشد و همچنين ارزان بودن سوخت گاز ، نسبت به 

بخاري هاي نفتي از اهميت بااليي برخوردار است. 
(شكل 5-10 الف و ب)

شكل – الف – 5- 10

شكل – ب –5- 10
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5-4-10  انواع بخاري گازي
بخاري هاي گازي، را مي توان از نظرظرفيت حرارتي، 
طريقه ي نصب، روش انتقال حرارت و هم چنين نحوه ي 
بندي  دسته  ساختمان،  خارج  به  آنها  دود  تخليه ي 

نمود. 

6-4-10  ساختمان بخاري گازي
كوره،  بدنه،  شامل  گازي  بخاري  ساختمان  اجزاي 
گاز،  كنترل  شير  تعديل،  كالهك  پيلوت،  اصلي،  مشعل 

فندك، ظرف آب و شيشه ي رويت شعله است.
و  كوره  خارجي،  سطح  شامل  بخاري  بدنه ي  معموالً 
ورق آهن  از  كوره،  خارجي و  است. سطح  رويت  شيشه 
سياه ساخته و لعاب داده مي شود. شيشه ي رويت و حافظ 
شعله از جنس ضد حرارت است كه بايد هميشه به صورت 

سالم نگه داري شود.
مشعل: ممكن است ساده و داراي يك لوله ي تغذيه 
باشد. شعله پخش كن اين مشعل ها از نوع نواري طولي و 
جنس آن از فوالد ضد زنگ است كه يك وزنه، مقدار گاز 

ورودي به آن را كنترل مي كند. 
گاز  ورودي  مجراي  دو  داراي  است  ممكن  هم چنين 
در  كن  پخش  شعله  سطح  باشد  كنترل  روزنه ي  دو  و 
اين مشعل براي افزايش ظرفيت گرمازايي بخاري داراي 

سطوح تقسيم شده است.
شعله ي پيلوت: شعله ي كوچكي است كه به صورت 
شمعك براي روشن كردن مشعل دستگاه ، مورد استفاده 
قرار مي گيرد. شمعك را مي توان به كمك فندك جرقه زن 

روشن كرد.

شير كنترل: به شير دستي براي حالت هاي خاموش 
و روشن كردن پيلوت شير كنترل مي گويند.

كالهك تعديل: كليد بخاري ها، براي تأمين فشار جو 
در محفظه ي احتراق و جلوگيري از پس زدگي گازهاي 
حاصل از احتراق (دود) الزم است كالهك تعديل داشته 

باشند.
مخزن ِآب: هنگام گرم شدن هواي اتاق ، چون مقدار 
بخار آب موجود در هوا ثابت مي ماند، رطوبت نسبي هواي 
اتاق پس از گرم شدن كاهش مي يابد و ساكنين هنگام 
قراردادن  رو،  اين  از  نمي كنند.  راحتي  احساس  تنفس 
كتري يا ظرف آب روي بخاري از قديم متداول بوده است. 
براي جلوگيري از خطر افتادن ظرف آب ، در نمونه هاي 
شده  گرفته  نظر  در  آب  ذخيره ي  براي  محلي  توليدي 

است.

7-4-10  محل نصب بخاري
بخاري هاي گازي به صورت ديواري و پايه دار نصب 
مي گردند. نوع ديواري معموالً روي ديوارهاي غيراشتعال زا 
وداراي استحكام كافي در ارتفاع 70 سانتي متري از كف 
نصب مي شوند. شير قطع گاز آن نيز در همين فاصله از 

زمين قرار مي گيرد.
ديوار  سانتي متري از  درفاصله ي 30  دار  بخاري پايه 
پشتي مستقر مي گردد و كليد قطع ووصل گاز در ارتفاع 

40 سانتي متري از كف نصب مي شود
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چكيده

- اجاق گاز را بايد طورى قرارداد كه جلوى باد پنجره، كولر و يا پنكه قرار نگيرد.
- اجاق گاز از قسمت هاى زير تشكيل شده است:

و  شعله  سر  شعله دان،  تبديل،  رابط  زانوى  مشترك،  رابط  لوله ي  رابط،  شيلنگ  شيرگاز،  رگوالتور، 
پستانك.

- كار سر شعله، ايجاد هماهنگى سوخت مابين گاز و اكسيژن است.
- با توجه به توليد آب گرم كن هاى گازى و برقى، آب گرم كن هاى نفتى كاربرد كم تري دارند.

- آب گرم كن هاى گازى به دو دسته تقسيم مى شوند:
1- آب گرم كن گازى ايستاده.
2- آب گرم كن گازى ديوارى.

- آب گرم كن گازى ديوارى در سه مدل وجود دارد:
3- آب گرم كن داراى شمعك دائم روشن.

4- آب گرم كن داراى شمعك لحظه اى. (هوشمند).
5- آب گرم كن بدون شمعك (هوشمند).


