همذهِ
هَتَسخاًِ دس ػیؼتوْای گشهایؾ ٍ ػشهایؾ تِ ػٌَاى
للة یا هشوض ػیؼتن تِ ؿواس هیسٍدّ ،ذف اص ایي همالِ
تذٍیي تشًاهِای تِ هٌظَس حفظ واسایی ٍ ایوٌی  ،تْثَد
ٍهؼیت هلشف ػَخت ٍ اًشطی ٍ حفظ هحیي صیؼت
هیتاؿذ.

ػٌاٍیي تخـْای هختلف همالِ:
فًَذاػیَى

صیشػاختْای الصم:
فَاكل
لَلِوـی خي تخاس

ًىات حائض اّویت دس اخشای هَتَسخاًِ:
لَلِوـی خي تضسیك آب
دػتَس الؼول واسوشد تَیلش دس ػاػات اٍلیِ

فًَذاػیَى
هحل فًَذاػیَى تَیلش اص حیث اػتحىام ٍ تحول تاس اػتاتیه
تایؼتی هٌاػة تاؿذ صیشا تا وَچىتشیي ًـؼت ٍ اػتمشاس دس
هحلی غیش هٌاػة هـىالت ػذیذُای ًظیش كذهِ دیذى
اتلاالت ٍ لَلِّای تخاس ٍ ػَختسػاًی ٍ آتشػاًی هتلل تِ
تَیلش ،تشن ولیِ هَاد ًؼَص ٍالغ دس خذاسُ وَسُ ٍ دستْا ٍ ...
ایداد هیگشدد.

فاكلِ اًشاف دػتگاُ:
تشای ػولىشد هٌاػة تَیلشّا ٍ تدْیضات ٍاتؼتِ تایذ فوای وافی سا دس
هَتَسخاًِ تِ آى اختلاف داد ایي فوا تایذ تِ حذی تاؿذ تا اخشاتَس دػتشػی
ساحتی تِ تواهی گیح ّا ،ػٌح تَیلش ،لَلِ ّا ،دٍدوؾ ،اوًََهایضس ،ؿیش فلىِ
ّا ٍ تدْیضات داؿتِ تاؿذ.
حذالل فاكلِ تَیلش اص دیَاسّا دس ًشفیي  1.5هتش اص ػمة تِ اًذاصُ لٌش دیگ
تخاس ٍ اص خلَ تِ اًذاصُ ًَل تَیلشهی تاؿذ.
فاكلِ تدْیضات خاًثی(دی اسیتَس ،هخضى وٌذاع ،ػختیگیش ٍ 2 )...هتش اص
تَیلش.
تْتش اػت خایِ ّای دیگ تخاس اص وف هَتَسخاًِ تاالتش تاؿذ( .اص  5ػاًتیوتش تا
 25ػاًتیوتش)

هٌالثی وَتاُ دس اخشای هَتَسخاًِ:
-1اگش اص ػَختْای هایغ ًظیش گاصٍئیل ٍ هاصٍت اػتفادُ هیىٌیذ هخضى اكلی ػَخت
تیشٍى اص هَتَسخاًِ تاؿذ.
-2یه ػذد هخضى سٍصاًِ تا حدن هٌاػة دس داخل هَتَسخاًِ ًَسی ًلة وٌیذ وِ تش خوح
ػَخت هـؼل ػَاس تاؿذ.
-3اگش فاكلِ هٌثغ ػَخت تا هـؼل اص دُ هتش تیـتش تَدُ ٍ یا ػِ صاًَیی تیـتش اػتفادُ
ؿذُ تاؿذ اًذاصُ لٌش لَلِ ػَخت سا تا یه ػایض تاالتش تثشیذ.
 -4اػتفادُ اص فیلتش لثل اص خوح ػَخت
-5تشگـت ػَخت تِ هخضى سٍصاًِ تاػث افضایؾ دهای هخضى ػَخت ( تخلَف دس
ػیؼتوْای هاصٍت ػَص ) هیگشدد ایي واس هَخة تاال سفتي ساًذهاى هـؼل هیؿَد.
-6دیگ تخاس تایذ تش سٍی ػٌح واهالً كاف ( تشاص ) لشاس گیشد.

-7دس ًحَُ لشاس دادى تَیلش دس هَتَسخاًِ هـؼل تٌشف دس هَتَسخاًِ تاؿذ ( .خْت
دسیافت َّای تیـتش )
-8لؼوت خاییي دس هَتَس خاًِ ًَسی تـىل ًشدُ اخشا ؿَد تا َّای وافی هَلغ تؼتِ
تَدى دس تِ هـؼل تشػذ.
-9خشٍخی دٍدوؾ دیگ تخاس تایذ هؼتمیوا تِ دٍدوؾ اكلی هتلل گشدد ،حتی
االهىاى اص دٍدوؾ افمی اػتفادُ ًىٌیذ ،دس كَست افمی تَدى دس حذ فاكلِ دٍدوؾ
اكلی ٍ خشٍخی دیگ تخاس حتواً ؿیة تِ ًشف تاال ٍ ػوت دٍدوؾ اكلی تشلشاس
وٌیذ اگش فاكلِ افمی دٍدوؾ اكلی ٍ دٍدوؾ دیگ تخاس اص  4هتش تداٍص ًوَد حتواً اص
اگضٍص في دس دٍدوؾ اكلی اػتفادُ ًواییذ،
 -10حذالل استفاع دٍدوؾ  7هتش هی تاؿذ.
 -11دس صهاى اخشای دٍ دیگ تخاس تِ ؿىل هَاصی ٍ واسوشد ّوضهاى دس خشٍخی تؼذ اص
ؿیش تخاس یه ػذد ؿیش یىٌشفِ ًلة گشدد.

ّ-12ویـِ اص یه ولىتَس تا خشٍخی ّای هتٌَع اػتفادُ وٌیذ ٍخَد فلٌدْای اهافِ اص
خشاب ٍ یا تؼَین ولىتَسدس صهاًیىِ هلشف وٌٌذُ دیگشی دس آیٌذُ اهافِ ؿذ خلَگیشی
هیوٌذ.
-13هٌثغ وٌذاًغ دس ًضدیىتشیي ًمٌِ تِ خوح دیگ تخاس تاؿذ.
-14لَلِ ٍسٍدی اص هٌثغ وٌذاًغ تِ خوح یه ػایض تضسگتش اص ٍسٍدی خوح تاؿذ.
-15لثل اص ٍسٍدی خوح تِ دیگ تخاس حتواً اص یه كافی اػتفادُ وٌیذ
-16هٌثغ وٌذاًغ اگش تِ خوح ػَاس تاؿذ تْتش اػت اها دس خایی وِ چالِ وٌذاًغ ٍخَد
داسد حتواً تا دفتش فٌی آسٍیي تخاس تواع تگیشیذ تا ًحَُ اخشا تِ ؿوا اسائِ گشدد.
َّ -17ا گیشی خوح آب دیگ تخاس دس اٍلیي اػتاست تؼذ اص خاهَؿی ًَالًی .
 -18هٌثغ وٌذاًغ تایذ داسای ؿیش ؿٌاٍس ٍ ؿیـِ آتٌوا ٍ ٍسٍد ٍ خشٍج هتٌاػة تاؿذ.
 -19تشای واسوشد تْتش ػختی گیش ّویـِ  1تا  2تاس فـاس آب تش ػختی گیش اػوال ؿَد.

-20ؿؼتـَی سصیي ّای ػختی گیش تؼیاس هْن هیثاؿذ .خْت ایي واس اص اخشاتَسّای
هاّش اػتفادُ هیىٌذ.
-21اگش اص دٍ فـاسهختلف دس هلشف اػتفادُ هیوٌیذ اص دٍ ولىتَس فـاس خاییي ٍ تاال
اػتفادُ ًواییذ.
-22هَتَسخاًِ تایذ سٍؿٌایی ٍ َّاوؾّای هٌاػة داؿتِ تاؿذ.

هٌالثی وَتاُ دس اخشای لَلِ وـی خي تخاس:
-1ػؼی ؿَد دیگ تخاس دس ًضدیىتشیي فاكلِ حذ هداص تِ هلشف وٌٌذُ تخاس ٍالغ ؿَد.
 -2اگش ًَل لَلِ دس فاكلِ هَتَسخاًِ ٍ هلشف وٌٌذُ اص  30هتش تیـتش تَد  ،ػایض لَلِ سا یه
ػایض تیـتش اص اًذاصُ ؿیش خشٍخی دیگ تخاس اًتخاب ًواییذ.
 -3ؿیة لَلِ اكلی تِ ػوت دیگ تخاس سا حذاوثش  ٍ %1حذالل ًین دسكذ لشاس دّیذ.
-4دس كَستی وِ فاكلِ تیي دٍ ػذد صاًَیی اص  30هتش تداٍص ًوَد ٍ لَلِ یه خي هؼتمین تَد
اص لَج اًثؼاى ٍ یا لٌؼِ اًثؼاى فَالدی ( تشای خلَگیشی اص افضایؾ ًَل لَلِ) اػتفادُ وٌیذ.
 -5اگش دس خي اص ؿیشآالت ٍیظُ (ًظیش ؿیش تشهَػتاتیه ٍ یا ؿیش فـاس ؿىي ٍ یا ؿیش
وٌتشلی ٍ)...اػتفادُ هیوٌیذ حتواً یه ػذد ؿیش ػَصًی تِ ؿىل تای خاع ٍ یه ػذد كافی
تخاس ٍ یه ػذد ؿیش ػَصًی تؼذ اص ؿیش ٍیظُ لشاس دّیذ الصم تِ یاد آٍسیؼت وِ ایٌگًَِ
ؿیشآالت ٍیظُ حتواً تایذ تا یه ؿیش ػَصًی تای خغ گشدًذ .ؿیش ّای تخاس حتواً اص ًَع
ػَصًی  Glob Valveتاؿٌذ.

-6تؼذ اص هثذلْای حشاستی ٍ هلشف وٌٌذُ ّای تخاس اص تلِ تخاس اػتفادُ وٌیذ.
-7دس صهاى ًلة تلِ تخاس ّا هاًٌذ ؿیشّای ٍیظُ ػول وشدُ ٍ اص دٍ ػذد ؿیش تِ ّوشاُ كافی ٍ
یه ػذد تای خغ اػتفادُ ًواییذ.
-8آب وٌذاًغ اسصؿوٌذ هیتاؿذ حتوا آًشا تِ هٌثغ وٌذاًغ دیگ تخاس تشگشداًیذ.
-9دس ػیؼتوْای وِ دس فـاس خاییي واس هیوٌٌذ اص چالِ وٌذاًغ خْت خوغ وشدى تشگـت
آب وٌذاًغ اػتفادُ وٌیذ
-10دیگ تخاس ّش چمذس تِ فـاس واس ًاهی خَد ًضدیىتش واس وٌذ داسای ساًذهاى تْتشی هیتاؿذ
-11ػایك تٌذی لَلِ ّای خي تخاس تَػي یه یا دٍ الیِ خـن ؿیـِ ٍ یا خـن ػٌگ.
-12دس صیش ولىتَس تخاس حتواً ػیؼتن تخلیِ ٍ تلِ تخاس تـىل هٌاػة ًلة گشدد.
ً-13لة یه ػذد ؿیش َّاگیشی دس تاالتشیي ًمٌِ لَلِ وـی .
-14دس هثذلْای حشاستی لَلِ ٍسٍدی تخاس اص تاال ٍ خشٍخی وٌذاًغ اص خاییي دس ًظش گشفتِ
ؿَد.
 -15لَلِ ّای خي تخاس اص ًَع تذٍى دسص ٍ اتلاالت خَؿی تی دسص تاؿذ ٍ دس كَست اػتفادُ
اص اتلاالت سصٍُ ای اص  CLASS150تِ تاال اػتفادُ فشهاییذ.

هٌالثی وَتاُ دس هَسد لَلِ وـی خي تضسیك آب دیگ تخاس:
 -1اگش آب هلشفی دیگ تخاس اص چاُ تاهیي هیگشدد حتواً ػیؼتن تؼذ اص چاُ تِ فیلتش ؿٌی
ٍ ػیلىَى هدْض ؿَد (ایي سٍؽ سا سٍؽ تلفیِ فیضیىی گَیٌذ) فیلتش ؿٌی داًِ ّای سیض
یا لشد ٍ ػیلىَى داًِ ّای دسؿت آب چاُ سا هی گیشد.
-2گش ػیؼتن اص ػاصهاى ّای دٍلتی هٌٌمِ آب هیگیشد احتیاج تِ هَسد فَق ًیؼت.
-3اگش ػیؼتن اص تخاس آصاد اػتفادُ هیىٌذ (یؼٌی تشگـت وٌذاًغ ًذاسد) ٍسٍدی آب دیگ
تخاس تِ دی اسیتَس ٍ یا هٌثغ وٌذاًغ تا آب گشم هدْض ؿَد.
-4اگش ػیؼتن اص تخاس تٌَس آصاد اػتفادُ هیوٌذ دس خشٍخی لَلِ تخاس یه اًـؼاب لَلِ تِ
ػایض ً 1تِ ّوشاُ یه ػذد ؿیش تشلی ًلة ًواییذ ّوچٌیي تش سٍی هٌثغ وٌذاًغ یه
دػتگاُ تشهَػتات هؼتغشق ًلة گشدد تِ گًَِای وِ دػتَس تشهَػتات تِ سٍی ؿیش تشلی
تاؿذ وِ ّش ٍلت آب هٌثغ وٌذاًغ ػشدتش اص دهای تٌظین تشهَػتات گشدیذ ؿیش تشلی تاص
ؿذُ ٍ همذاسی تخاس خْت گشم وشدى آب هٌثغ وٌذاًغ تِ داخل آى ٍاسد گشدد (.تؼوی
هَالغ ایي سٍؽ تا  %90واس دػتگاُ دی اسیتَس اًدام هیدّذ).

-5لثل اص خوح دیگ تخاس حتواً اص یه ػذد كافی تا تَسی اػتٌلغ اػتیل اػتفادُ وٌیذ.
-6هْوتشیي هَهَع دس لَلِ وـی ّا آب ٍ تخاس ایي اػت وِ اص ووتشیي صاًَیی اػتفادُ
ؿَد ،تٌَس هثال یه ػذد صاًَیی  1ایٌچی هؼادل  5هتش ًَل لَلِ افت ایداد هیوٌذ اگش اص
دٍ ػذد دیگ تخاس تٌَس هَاصی اػتفادُ هیوٌیذ حتواً دس خشٍخی تؼذ اص ؿیش دیگ تخاس
یه ػذد ؿیش یىٌشفِ اػتفادُ ؿَد.
-7اگش ػیؼتن هلشف وٌٌذُ تخاس ؿوا اص اتَوالٍ ٍ یا هخاصى تٌَس هؼتمین اػتفادُ هیوٌذ
تا دفتش ؿشوت فٌی ؿشوت كٌایغ حشاستی آسٍیي تخاس تواع تگیشیذ تا ًمـِ ولىتَس تِ ؿوا
اسائِ گشدد ٍ دس هلشف تخاس تا  %50كشفِ خَئی تؼول آیذ.
-8دس صهاًیىِ هلشف وٌٌذُ تخاس دس وؼشی اص ػاػت واس هیىٌذ ٍ تمیِ صهاى اص تخاس
اػتفادُ ًویىٌذ خْت كشفِ خَیی ٍ التلادی ؿذى حتوا اص یه آوَهَالتَس اػتفادُ
ًواییذ (.اوَهَالتَس رخیشُ وٌٌذُ تخاس هیثاؿذ).

دػتَس الؼول واسوشد تَیلش دس ػاػات اٍلیِ:
 -1تا آب فـاس لَی داخل دیگ تخاس سا ؿؼتـَ دّیذ ایي ػولیات تا تاص وشدى ؿیش
تىوشب ٍ یا ٌّذَّل دیگ تخاس اهىاى خزیش هیتاؿذ .دس كَست ًذاؿتي آب فـاس لَی
دسیچِ ٍ یا ؿیش تىوشب سا تثٌذیذ تا آب ووی خش ؿَد دٍتاسُ تخلیِ وٌیذ ،ایي ػولیات
هَخة ؿؼتـَی داخل دیگ تخاس هیگشدد ٍ اص گیش وشدى هَاد صائذ تیي ًـیوٌگاّْای
ؿیشآالت خلَگیشی هیوٌذ
 -2تِ تشتیة ػفت وشدى تواهی خیچْا ٍ هْشُ ّای هَخَد تیي دستْا ٍ فلٌدْا( .اص یىثاسُ
ػفت وشدى خیچّا خَدداسی وٌیذ).
 -3اػتفادُ اص آب ؿشب ػالن خْت تلفیِ آب دیگ تخاس (.اػتفادُ اص آب چاُ یا
سٍدخاًِ تایذ صیش ًظش واسؿٌاػاى تاؿذ) .
 -4آب تغزیِ دیگ تخاس تایذ ػاسی اص هَاد صائذ  ٬ػختی آب  ٬اوؼیظى ٍ گاص وشتٌیه ٍ
سٍغي تاؿذ( .دس كَست اخثاس حذاوثش سٍغي هَخَد  2یا  3هیلی گشم تش لیتش تاؿذ).

 -5آب داخل دیگ تخاس دس سٍصّای اٍل واسوشد تایذ ّش سٍص تؼت گشدد ّذایت الىتشیىی
 400الی  PH ٍ 600آب تا  10تاؿذ.
 -6وٌتشل ٍیظُ تِ تشگـت آب وٌذاًغ.
 -7لَلِ وـی آب خام تلفیِ ًـذُ سا ًَسی اًدام دّیذ وِ اهىاى ٍسٍد آب ػختی گیشی
ًـذُ تِ داخل تَیلش كفش گشدد ،ػاختاس دػتگاّْای تلفیِ آب تؼتگی هؼتمین تِ ًَع آب
ٍ همذاس هلشف تخاس داسد دس ایي گًَِ هَاسد تِ هتخلق سخَع وٌیذ.
-8ػیؼتن ًگْذاسی كحیح تلفیِ آب تؼیاس هْن هیتاؿذ اص فشٍؿٌذُ دػتگاّْای فَق
ساٌّوایی وافی تگیشیذ.
-9اگش هیضاى ػختی آب ٍسٍدی تِ تَیلش سا تِ كفش تشػاًیذّ .یچَلت دس داخل دیگ تخاس
سػَب خوغ ًـذُ ٍ خَسدگی تَخَد ًوی آیذ تا ایي حال ّش ػِ هاُ یىثاس هٌَْل تاالی دیگ
تخاس سا تاص وٌیذ ٍ داخل آًشا تاصدیذ ًواییذ.

ًَ-10ع ػَخت خَد سا وٌتشل وٌیذ ٍ حتواً اص فیلتش لثل اص ٍسٍد تِ هـؼل اػتفادُ وٌیذ.
-11اتلال فیلتش گاصٍئیل یا گاص سا هحىن وٌیذ.
-12هذاس تشلی اتلالی تِ تاتلَ اكلی دیگ تخاس سا ًثك ًظش واسؿٌاع اًدام دّیذ.
-13دلت وٌیذ الىتشٍهَتَسّای في ٍ خوح ّا دس خْت دسػت تچشخٌذ ،دس كَست تش ػىغ
چشخیذى في هـؼل ٍخشٍاًِ خوح اتلال دٍ تا اص فاصّا ساػَم وٌیذ.
-14لثل اص اػتاست هـؼل اص خش تَدى خوح هاصٍت ٍ یا گاصٍئیل(خْت دیگْایی تا ػَخت
هایغ)اًویٌاى حاكل ًواییذ.
-15هؼیش لَلِ وـی سفت ػَخت ٍ تشگـت اهافِ آى سا وٌتشل وٌیذ.
 -16خوح آب اكلی دیگ تخاس لثل اص اػتاست خش اص آب تاؿذ (َّاگیشی خوح آب)
ّ-17ش ؿؾ هاُ دستْای ًشف دٍد سا تاص وٌیذ ٍ ػٌَح ًشف دٍد سا ًیض تاصدیذ وٌیذ دس
كَست خوغ ؿذى دٍدُ آًشا تویض وٌیذ.

