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پودمان 

تأسیسات مکانیکی

تأسیسات مکانیکی از مهم ترین نیازهای انسان برای 
آب  فیزیکی،  آرامش  با  توأم  محیطی  فراهم سازی 
بهداشتی، هوای مطبوع، سیستم پساب، گاز  رسانی 

و… است.
در  شما  کـه   است  شده  تـالش  پـودمان  ایــن  در 
نگه داری و تعمیر چند بخش از تأسیسات مکانیکی 

مهارت پیدا کنید.

برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

 کـار   گـروهی ،   مسئولیت پــذیری ،   مـدیریت مـنابـع  ،  فـناوری 
اطالعات و ارتباطات و اخالق حرفه ای؛

 تعویض و تعمیر شیر آب و وسایل بهداشتی؛
  برطرف کردن گرفتگی کاسٔه ظرف شویی؛

   آب  بندی فالش تانک؛
 راه اندازی رادیاتور؛

  سرویس کولر آبی؛
 رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
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تأسیسات مکانیکی
واحدهایی  چه   دارای  کنید.  بررسی  را  خود  زندگی  محیط 
برای  مثال  به طور  است؟  الزم  امکاناتی  چه  واحد  هر  برای  است؟ 
سیستم  هوا،  تهویٔه  ظرف شویی،  کاسٔه  هم چون  امکاناتی  آشپزخانه، 
لوله  کشی آب  سرد و آب گرم، سیستم لوله  کشی فاضالب، یخچال و… 
الزم است. به این امکانات، تأسیسات مکانیکی می گویند. چند شاخٔه 

عمدٔه تأسیسات مکانیکی در شکل 1ــ6 نشان داده شده است.

 کار غیر کالسی

با توجه به شکل 1ــ6 بررسی کنید در محل سکونت و مدرسٔه 
شما، کدام یک از این تأسیسات به کار رفته است؟

الفــتأسیساتبهداشتی

تــتأسیساتسرمایشی)برودتی(پــتأسیساتتهویهمطبوع

ثــتأسیساتگازرسانی

بــتأسیساتگرمایشی)حرارتی(

جــتأسیساتآتشنشانی

شکل1ــ6ــتقسیمبندیتأسیساتمکانیکی
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  مطالب تکمیلی در مورد تقسیم بندی تأسیسات مکانیکی را در 
نرم افزار کار و فناوری پایٔه نهم، مشاهده کنید.

ابزار و تجهیزات
شکل 2ــ6 ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز در نگه داری و تعمیر 
تأسیسات مکانیکی را نشان می  دهد. این ابزار و مواد مصرفی در بیشتر 

کارهای کالسی این پودمان کاربرد دارند.

بــآچارقابلتنظیم)فرانسه(

ثــپیچگوشتیدوسووچهارسوپــآچارآلن

شکل2ــ6ــبرخیازابزاروموادمصرفیموردنیازدرنگهداریوتعمیراتتأسیساتمکانیکی

 نکات اىمنى
• درصورتیکهدرتعمیروسایلوتأسیساتمهارتکافینداریداقدامبهتعمیرآنهانکنید.

• هرگزدرمحیطکارشوخینکنید.
• قبلازانجامدادنکار،روشکارباابزارراآموزشببینید.

الفــآچارلولهگیر)شالقی(

تــانبردست

خــبرسسیمیجــفازمتر حــروغندانچــنوارتفلون
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تأسیسات بهداشتی
به شیر  بین مسیر، شیر فلکه و  به شیر  بین مسیر و شیر برداشت است. معموالً  شیر آب شامل دو دستٔه کلی شیر  شیرآب:

 برداشت، شیر می گویند.

 نکات اىمنى
• توجهکنیدکهپیچهایچندگوشه)چهار،ششو...(راباآچارویژۀخودیاباآچارقابلتنظیم،بازوبستهکنید.

هرگزپیچهایچندگوشراباآچارلولهگیربازنکنید.
• درتمامیمراحلانجامکار،ازدستکشایمنیاستفادهکنید.

پرسش

علت به کارگیری دو آچار در باز و بسته کردن شیر چیست؟

بــبازکردنشیربادوآچارالفــبستنشیرفلکۀاصلی
)بهجهتانداختنآچارهاتوجهکنید.(

تــبستنشیربادستبهلولهپــپیچیدننوارتفلونرویشیرنو

جــآزمایشنهاییشیرآبثــمحکمنمودنشیربادوآچار
)پسازبازکردنشیراصلی(

 کار کالسی

است  نیاز  شیرآب:گاهی  تعویض
تعویض کنید. در شکل 3ــ6  که شیر آب را 
آمده  سرشیلنگی  شیر  یک  تعویض  روش کلی 
است. شما نیز ابتدا روندنمای مراحل تعویض 
شیر را ترسیم کنید و سپس زیر نظر دبیر خود 
آن را انجام دهید. دقت کنید نوار تفلون را در 
جهت رزؤه پیچ، طوری بپیچید که پهنای نوار 

به صورت باز روی رزوه قرار گیرد.

شکل3ــ6ــمراحلتعویضشیرسرشیلنگی
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 کار کالسی

رفعچکۀشیِرآب:همان  طور که می دانید چکه کردن آب از شیرها عالوه بر هدر  دادن این مایع حیات بخش، باعث افزایش 
هزینه نیز می  شود.

نکتۀاخالقی
در آموزه های دینی ما اسراف را امری ناپسند بر می  شمردند:

 »ال تُسِرفُوا ِإنَُّه اَل یُِحبُّ الُْمْسِرِفیَن« » اسراف نکنید، که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد«
)سورۀاعراف،آیۀ31( 

بــبستنشیرفلکۀاصلیالفــبررسیدلیلچکهکردنآبازشیر

باآچاردرجهت بازکردنکلگیشیر پــ
پادساعتگرد

ـجایگزینیواشرآببندیوسفتکردنثــبازکردنمهرۀرویواشرتــادامۀبازکردنکلگیشیربادست جـ
آن

حــبازکردنشیرفلکۀاصلی
خــآزمایشآببندیشیر

پرسش

در زمان بستن کلگی شیر، شیر باید در حالت باز باشد. به نظر شما دلیل این کار چیست؟ جنس واشر آب بندی از چه ماده ای 
است؟ چرا؟

شیرهای  چکه کردن  احتمالی  علت  بیشترین 
با  است.  آن  آب بندی  واشر  فرسوده شدن  آب،  برداشت 
نظارت دبیر خود مراحل زیر را برای تعمیر شیر آب انجام 

دهید )شکل 4ــ6(.

چــبستنکلگیشیرابتدابادستوسپس
محکمکردنآنباآچار

شکل4ــ6ــمراحلتعویض
واشرشیرسرشیلنگی
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 کار کالسی

رفعچکۀآبدرشیراهرمی:شیر دسته اهرمی، یک شیر مخلوط است که توانایی اختالط آب سرد و گرم را دارد. این 
شیرها نسبت به سایر شیرها معموالً دیرتر خراب می شوند ولی چنانچه چکه کنند باید برای برطرف کردن آن، مراحل نشان داده شده در 

شکل 5ــ6 را انجام داد.

ـبستنشیرهایآبگرموسردپیسوارزیرکاسه پــجداکردندستۀشیربــبازکردندستۀشیرباآچارآلنالفـ

جــدرآوردنمغزی)کارتریج(ثــبازکردنپیچرویمغزی)گلند(تــبازکردنپولکی

خــسوارکردناجزایبازشدهحــاطمینانازسالمبودنقطعاتوتعویضمغزیچــکنترلنشیمنگاه

شکل5ــ6ــمراحلبرطرفکردنچکۀآبدرشیردستهاهرمی

تحقیق کنید

آیا به ساز  و   کار حرکتی شیرهای برداشت توجه کرده اید؟ در گروه خود با جست  و  جو در اینترنت، کتاب  ها و منابع دیگر، در این 
خصوص تحقیق کنید و نتایج آن را در کالس ارائه دهید.



73

 کار کالسی

گاهی  ظرفشویی: کاسۀ آبراهۀ لولۀ گرفتگی نمودن برطرف
اوقات لولٔه آبراهٔه کاسٔه ظرف شویی به دالیل متعددی مسدود شده و نیاز است 
که گرفتگی آن برطرف گردد. برای این منظور چند روش پیشنهاد می گردد و 

چنانچه هر روش پاسخ نداد، می  توان از روش دیگری  استفاده کرد.
رفع  برای  دستی: کن باز لوله  با گرفتگی رفع ــ اول روش

گرفتگی به وسیلٔه لوله بازکن دستی مراحل زیر را انجام دهید.
الف ــ کمی آب در کاسه بریزید و کالهک الستیکی را )که بهتر است 
ـ  الف(. لبٔه آن آغشته به پارافین باشد( روی زیرآب کاسه قرار دهید)شکل 6ــ6 ـ

ب ــ با فشار روی دستٔه لوله باز کن، آب و هوای جمع شده زیرکالهک 
وارد لوله می شود، این کار را چند بار تکرار کنید تا آبراهه باز شود. توجه کنید 

که در حال کار، کالهک هیچ گاه از روی کاسه بلند نشود)شکل 6ــ6ــ ب(.
روشدومــرفعگرفتگیباموادشیمیایی:چنانچه از روش قبل 
نتیجه نگرفتید، می توانید روش شیمیایی را به کار بگیرید. انواع بازکننده های 
شیمیایی در بازار وجود دارد، ولی بهتر است شما از جوش شیرین و سرکه 

استفاده کنید)شکل7ــ6(.

الفــاستقرارآبرویزیرآب

بــحرکتعمودیلولهبازکن

شکل6ــ6ــمراحلرفعگرفتگیبالولهبازکندستی

بــریختنیکاستکانجوششیرینالفــتخلیۀآبکاسه

تــریختنمقداریآبداغ)حدوددولیوان(پسازپنجدقیقهپــافزودنسرکهوگذاشتندرپوشزیرآب

شکل7ــ6ــمراحلرفعگرفتگیباموادشیمیایی
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 نکات اىمنى

• مواظبباشیدکهپوستبدنشماباموادشیمیاییتماسپیدانکند.درصورتبروزاینخطر،سریعًامحلآن
راباآبسردبشویید.

روشسومــرفعگرفتگیبابازکردنسیفون:در این روش سیفون زیر ظرف شویی را باز و تمام بخش های آبراهه را تمیز 
کنید )شکل8   ــ6(.

ـجداسازیلولهپسابماشینلباسشوییوماشینظرفشوییبــجداسازیهوابند)شترگلو(الفــقراردادنظرفزیرسیفونوبازکردنآن پـ

جــاتصالسیفونثــشستوشویداخلسیفونتــجداسازیسایربخشها

شکل8ــ6ــمراحلرفعگرفتگیازطریقبازکردنسیفون

 کار کالسی

آببندیفالشتانک:فالش تانک یا مخزن شست وشو دستگاهی است 
نمونه  دو  به کار می رود. در شکل 9ــ6  توالت  کاسٔه  منظور شست  و شوی  به  که 
فالش تانک و در شکل10ــ6 بخش های داخلی آن نشان داده شده است. ممکن 
است به هر دلیل درپوش خروجی مخزن )شمارٔه 6( بسته نشده و مخزن پر نشده 

باشد و آب هدر رود. در ادامه، روش آب بندی فالش تانک دیده می شود.
شکل9ــ6ــدونوعفالشتانکبادستگیرههایمتفاوت

شکل10ــ6ــبخشهایداخلیفالشتانک
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گام های  شکل11ــ6 را در کارگاه زیر نظر دبیر خود روی یک  فالش تانک نصب شده انجام دهید.

پــاطمینانازبستهبودنکاملدرپوشبــاطمینانازوجودشلنگدرلولهسرریز
الستیکیواتصالزنجیربهآن

تــاطمینانازبستنآبورودیتوسط
شناوردرزمانپرشدنمخزن

جــبرگشتخودکاردرپوشپسازثــآزمایشعملکرددرستدستگیره
تخلیهآب

چــاطمینانازنبودنزنجیریاهرشیء
خارجیدرزیردرپوشتخلیه

ـاطمینانازمحکمبودناتصالزنجیر حـ
وتنظیمطولآن

دــتمیزکردنزیردرپوش)پسازبستنخــتنظیمشناور
شیرورودی(

رــآزمایشنهاییذــبازکردنشیر

شکل11ــ6ــمراحلآببندیفالشتانک

الفــمقایسۀآبمصرفیدوفالشتانکقدیمیوجدید)تفاوت12لیتر(

بــقراردادنیکبطریپرشدهازآبدرفالشتانک

شکل12ــ6ــدوروشصرفهجوییدرمصرفآببرایفالشتانک

الفــبازکردندرپوش

می توانید  آب  مصرف  در  جوىی  صرفه  برای   : نکته 
در داخل فالش تانک های قدىمی، که حجم آب گیری 
آن زىاد است، ىک بطری پر شده از آب را در محل 

مناسبی از مخزن قرار دهید )شکل 12ـ6 (.

پرسش

کنید  محاسبه  الف،  12ــ6ــ  شکل  به  توجه  با 
چنانچه در یک خانوادٔه چهار نفره، هر نفر در روز دو 
بار از فالش تانک استفاده کند در یک ماه چند لیتر آب 

صرفه جویی می شود؟
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تأسیسات تهوىه مطبوع

 کار کالسی

سرویسدورهایکولرآبی:اجزای یک کولر 
شکل  در  است.  شده  داده  نشان  13ــ6  شکل  در  آبی 

14ــ6 نیز مراحل سرویس کولر آبی آمده است.

 نکتۀ اىمنى
• قبلازسرویسکولرآبیازقطعبودنبرق

آنمطمئنشوید.

پــ بررسیوضعیتتسمهبــ تمیزکردنتشتکالفــ تعویضپوشالها

جــ بررسیوتمیزکردنپمپآبثــ روغنکارییاتاقانهاتــ تنظیمشناور

خــبررسیدریچۀکولرحــآزمایشصحتمدارآبپخشکنچــتمیزکردنپروانه

شکل14ــ6ــسرویسدورهایکولرآبی

بــنمایسمتپولیپروانهکولرآبیالفــنمایسمتپمپکولرآبی

شکل13ــ6ــاجزایکولرآبی

پولییافلکهپروانه

لی
داخ

ال
کان

انه
پرو

قان
یاتا

ولر
بک

پآ
پم

موتوردودور
پولیموتور تسمه
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 نکات اىمنى
• قبلازسرویسکولرآبیازقطعبودنبرقآنمطمئنشوید.

• درحینسرویسکولرآبیحتمًاازلباسکارودستکشایمنیاستفادهکنید.
• برایسرویسکولرآبیحتمًاازدبیرخودکمکبگیرید.

تأسیسات گرماىشی )حرارتی(

 کار کالسی

راهاندازیرادیاتور:یکی از بهترین، کم  خطرترین و ساده  ترین دستگاه های پخش گرما در ساختمان رادیاتور است. هر 
رادیاتور دارای سه شیر است:

1ــ شیر رفت
2ــ شیر برگشت )زانو قفلی(

3ــ شیر هواگیری )شکل15ــ6(.

برای راه اندازی یک رادیاتور در ابتدای فصل سرد باید به ترتیب زیر عمل کنید:
1ــ باز کردن شیر رفت؛

2ــ باز کردن شیر برگشت )زانو قفلی(؛
3ــ باز کردن شیر هواگیری تا گرم شدن تمام پره ها و خروج آب هوای سیستم؛ 

اینک رادیاتور آماده به کار است.توجه کنید چنانچه رادیاتور سرد شود و یا صدا کند، شما می توانید با هواگیری آن   را رفع کنید.

نکته : تا جاىی که ممکن است فضای اطراف رادىاتور باز باشد تا هوا بهتر گردش کند. همچنین، 
تمیز کردن سطوح رادىاتور باعث افزاىش راندمان گرماىی آن و کاهش سیاه شدن دىوار اطراف 

رادىاتور می شود.

تحقیق کنید

آیا تا  کنون به تأسیسات ساختمان به عنوان قلب تپندٔه آن توجه کرده اید؟ در گروه خود با جست  و  جو در اینترنت، کتاب  ها و منابع 
دیگر، در خصوص شباهت سیستم های تأسیساتی به قلب انسان تحقیق کنید و نتایج آن را در کالس ارائه دهید.

شکل15ــ6ــرادیاتور
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تأسیسات گاز رسانی
برای راه اندازی دستگاه های گازسوز توجه به چند نکته از  اهمیت بیشتری 
برخوردار است و چنانچه این نکات رعایت شود می تواند از بسیاری از حوادث 
 پیش گیری نماید. قبل از راه اندازی هر دستگاه گازسوز و یا در زمان کارکرد به موارد

توجه  است  آورده  دودکش  نصب  خصوص  در  را  مهمی  نکات  که  16ــ6  شکل 
کنید.

مانع هر از دودکش کالهک عمودی فاصلۀ ــ الف
رویبامدستکمشصتسانتیمترباالترباشد.

یا و آبی کولر تا دودکش بین فاصله ــ ب
کم دست ساختمان هوای تأمین دریچههای

سهمترباشد.

دستگاه هر دودکش خروجی برای ــ پ
گازسوزیککالهکHنصبشود.

سقف یا  حمام داخل از دودکش عبور ــ ت
کاذبآنمجازنیست.

ثــاتصاللولۀهوداجاقگازبهلولۀرابط
دستگاهگازسوزمجازنیست.

جــخروجیدودکشرادرداخلسطلآب
قرارندهید.

گازسوز دستگاه راهاندازی از قبل ــ چ
اطمینان دردودکش دود بودنمسیر باز از

حاصلکنید.

حــهرگزازلولههایخرطومیبهجایلولۀ
رابطدودکشاستفادهنکنید.

خــاستفادهازدودکشباقطرکمتراز
15سانتیمتربرایآبگرمکندیوارییا

پکیجشوفاژدیواریمجازنیست.

شکل16ــ6ــنکاتمهمدرخصوصنصبدودکشدرتأسیساتگازرسانی

Hکالهک

کالهکگرد
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در شکل 17ــ6 نکات مهم دیگری در مورد تأسیسات گازرسانی نشان داده شده است.

الفــبههیچوجهدریچۀورودهوایتازهمسدودنشود.

پــدرمواردیکهازشیرمصرفاستفادهنمیکنیدآنرابایکدرپوش،
محکمببندید.

مصرف شیر یک به گازسوز وسیلۀ چند یا دو اتصال از ــ ت
خودداریکنید.

ثــدرزیرآبگرمکنیاپکیجشوفاژ
قرار گازسوزی وسیلۀ هیچ دیواری

ندهید.

ـبرایاتصالدستگاهگازسوزاز جـ
شیلنگهایویژۀگازباطولحداکثر

120سانتیمتراستفادهکنید.

چــپسازمحکمکردنبستفلزیازعدمنشت
آنباکفصابوناطمینانحاصلکنید.

حــهرگزکپسولهایگازرادرزمان
استفادهوارونهنکنید.

شکل17ــ6ــنکاتمهمتأسیساتگازرسانی

 کار غیر کالسی

با توجه به شکل های 16ــ6 و 17ــ6، بررسی کنید در محل سکونت و مدرسٔه شما، کدام یک از این نکات رعایت شده است؟

بــتوجهکنیدکهدستگاهگازسوز)مانندبخاری(بایدباشعلۀآبیبسوزدو
چنانچهرنگشعلهزرداستبهاحتمالفراوانناقصمیسوزد.
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جدول خودارزىابی پروژه

بخشاول:

نمرۀخودارزیابیدالیلومستنداتمحدودۀنمرهعنوانردیف

1
شایستگی های فنی و پایه در

ـ  15پودمان الگوریتم 0ـ

ـ   35پودمان تأسیسات مکانیکی2 0ـ

0ــ10مدیریت منابع3

0ــ5کار گروهی4

0ــ5نوآوری و خالقیت5

0ــ5فناوری اطالعات و ارتباطات6

0ــ25کیفیت  خدمات ارائه شده7

.… = Xجمع نمره از 100

محاسبٔه نمره برحسب 20
X__
5    =….

بخشدوم:

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار
   قبول                

  غیر قابل قبول    

نکته : شکل، اندازه و فاصلۀ دندانه های اجزای ساز و کارهای تأسیساتی که غالبًا به صورت پیچ و مهره به هم 
متصل می شوند، به گونه ای است که عدم هم راستاىی قطعات در ىک محور، قبل از بسته شدن، می تواند آسیب 

جدی به شکل دندانه ها بزند و آن را هرز کند و موجب بسته نشدن ىا عدم آب بندی شود.
برای جلوگیری از آن باىد برای باز و بسته کردن قطعات تأسیساتی به موارد زىر توجه کرد.

1ـ در بیشتر قطعات تأسیسات عمومی جهت بازکردن پادساعتگرد و جهت بستن ساعتگرد است.
2ـ سالم بودن دندانه  ها و عدم وجود پلیسه در شیار دندانه  ها کنترل شود.

3ـ در هنگام بستن، دو قطعه باىد کاماًل در راستای ىکدىگر قرار گیرند.
4ـ نیروی فشار دست برای بستن قطعات در چند دور اول کافیست.


