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  منبع انبساط  
بمنظور تثبيت فشار سيستم و فراهم آوردن امكان انبساط حجمي                                 
آب در اثر افزايش دما در سيستم هاي بسته، الزم است از ظرفي به                                  

منبع انبساط ممكن است بصورت                  .   شودمي    نام منبع انبساط استفاده               
.باز يا بسته باشد         
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منبع انبساط باز 

منبع انبساط باز به زبان ساده يك مخزن باز است كه در سيستم                
هيدرونيك باز استفاده شده و امكان انبساط و انقباض آب را فراهم               

وقتي دماي آب افزايش مي يابد ، حجم آب سيستم زياد           .  مي كند    
. شده و سطح آب در منبع انبساط باال مي رود  و بالعكس             
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:انواع منبع انبساط باز          

: رتند ازدر حال حاضر سه نوع منبع انبساط در بازار ايران يافت مي شود كه عبا            

). بصورت استوانه اي ( منبع انبساط آلومينيومي  -1
به شكل مكعب مستطيل قابل ساخت به سفارش       ) گالوانيزه  (  منبع انبساط آهني  -2

. شتريم
. منبع انبساط فايبرگالس به شكل استوانه اي -3
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منبع انبساط آلومينيومي          -1
,  شكيل  , چشمك ,   نمونه تبريز، اطمينان   -تكنو طرح : هايي از قبيل     به نام

در بازار يافت مي شوند كه همگي       . . . . .    ،  شميم  و      2گلفام     ,   گلفام     
مشابه و در حقيقت يك منبع استوانه اي شكل از جنس آلومينيوم      

 ميليمتر مي باشند كه داراي چهار سوراخ          3 الي  2و با ضخامت  
. جهت ورودي و برگشت آب، فلوتر شناور و  سرريز مي باشد       
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 منبع انبساط  آهني           -2
ناميد در حقيقيت اين نوع منابع انبساط را مي توان نسل اول منابع انباساط        

حتي  (گرفتندانواع آلومينيومي و فايبر گالس مورد استفاده قرار مي       ززيرا قبل ا
به سفارش    مي توانند  منابع انبساط  آهني  ).  ليتر200در ظرفيتهاي زير      
شوند مشتري ساخته مي   
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منبع انبساط فايبرگالس          -3
و  منبع انبساطهاي فايبرگالس داراي اندازه ها و انواع مختلف مي باشند           

ساخته    ) فيبر گالس ( همانطور كه از نامشان پيداست از الياف شيشه       
.   مزيت اين منابع اين است كه دچار زنگ زدگي نميشوند        . شده اند  

 ميليمتر 3 تا 2استوانه اي شكل هستند ، داراي چهار سوراخ و ضخامت          
-175  -150-120- 100 – 75اين نوع منابع در اندازه هاي     .  مي باشند  

.     ليتري در بازار وجود دارند      200
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بازوی شناور و توپی ها          
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بند دوم

بر آورد ميزان اتالف حرارت و تبخير آب در منابع انبساط باز   
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بند سوم

اشکاالت موجود در منابع انبساط باز   
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اشكاالت موجود 
عدم استفاده از عايق     •
خوردگي و زنگ زدگي        •
عدم استفاده از لوله سر ريز     •
درب نامناسب   •
  خوردگي توپي برنجي   •
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بند چهارم

طراحي منابع انبساط باز بهينه  
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بند پنجم
ساخت چهار نمونه منابع انبساط باز بهينه شده      

تدبیر انرژی پارسیان



تدبیر انرژی پارسیان



تدبیر انرژی پارسیان



تدبیر انرژی پارسیان



بند ششم 
ميزان كارآمدي منابع انبساط باز ساخته شده     
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بند هفتم 

مشخصات بهينه و الزامات قانوني براي عرضه كنندگان      
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مشخصات  بهينه   
 ميليمتر4حداقل ضخامت منابع انبساط باز و آلومينيومي و فايبر گالس     

 ميليمتر3حداقل ضخامت درب منابع انبساط باز آلومينيومي و فايبر گالس     
 سانتيمتر 2عايق كاري با ضخامت 

پوشش عايق با ورق آلومينيوم و رنگ  
 سانتيمتر 5/2تزريق فوم مابين جدار و پوشش   

  ارتفاع منبع و تقريباٌ روبروي لوله هاي رفت و     3/2استفاده ار دماسنج بر روي جداره در 
برگشت   

استفاده از نوار درزگير براي درب منابع انبساط آلومينيومي     
 درجه براي منابع انبساط باز آلومينيمي 120استفاده از سه قفل مهماتي با زاويه      
استفاده ازشير يكطرفه براي سر ريز      

استفاده از آبنما تقريباٌ روبروي لوله هاي رفت و برگشت         
استفاده از توپي پالستيكي به جاي توپي استيل و برنجي    
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 ميليمتر   4حداقل ضخامت منابع انبساط باز و آلومينيومي و فايبر گالس                 
 ميليمتر   3حداقل ضخامت درب منابع انبساط باز آلومينيومي و فايبر گالس                  

 سانتيمتر ضخامت    1حداقل عايق كاري با            
پوشش عايق با ورق آلومينيوم و رنگ           

سانتيمتر     5/1تزريق فوم مابين جدار و پوشش          
  ارتفاع منبع و تقريباٌ روبروي لوله هاي رفت و برگشت                3/2استفاده ار دماسنج بر روي جداره در           

استفاده از نوار درزگير براي درب منابع انبساط آلومينيومي                     
 درجه براي منابع انبساط باز آلومينيمي                120استفاده از سه قفل مهماتي با زاويه            
استفاده ازشير يكطرفه براي سر ريز             

  استفاده از آبنما تقريباٌ روبروي لوله هاي رفت و برگشت                  

الزامات براي عرضه كنندگان      
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تعريف برچسب كار آمدي     
 باز طبق تعريف ، بر چسب كار آمدي نشانگر ميزان كار آمدي يك منبع انبساط      

. مي باشد   
، مجهز  اين برچسب عواملي چون ميزان تلفات حرارت وبخار ، استحكام ، كارائي  

. بودن به لوازم ضروري را نشان مي دهد 
ر منابع   با توجه به بر چسب كار آمدي مي توان رتبه يك منبع انبساط را با ديگ     

. مقايسه كرد و فهميد كه كداميك در مجموع بهتر است   
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تجهيزات و  (براي تدوين برچسب كار آمدي منابع انبساط باز، بايد برخي متغيير ها        
ر مي   منابع را مورد بررسي و امتياز بندي قرار داد اين وارد شامل ليست زي       ) مشخصات  

.باشد 

جنس منبع انبساط 
ضخامت جداره

ضخامت و جنس عايق
سرريز   
درب

دماسنج
آبنما

 معيار هاي برچسب كار آمدي           معيار هاي برچسب كار آمدي           
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الزامات قانوني   
برچسب كار (  استاندارد   توليدات بدون پروانه كاربرد عالمت استاندارد يا با ويژگي مغاير با   -1

.نمي گرددحق الصاق برچسب كارآمدي ندارند و مشخصات برچسب به آنان ابالغ      ) آمدي  
ه برخورد قانوني مي    چنين توليداتي حق عرضه و فروش در بازارندارند و با سازنده و فروشند   

. شود
به مصرف كنندگان اين آگاهي داده شود كه هنگام خريد به برچسب       :  فرهنگ سازِي -2

خودداري كارآمدي روي محصول دقت كنيد و از خريد محصوالت بدن برچسب كار آمدي    
.      كنيد   

 انتخاب دقيق و توجه به برچسب كار آمدي به عنوان اطالع رساني جهت مقايسه شاخص ها و   
. ر را انجام دهند هوشمندانه هنگام خريد ، مصرف كنندگان را ياري مي دهد تا انتخاب برت     

شده جهت اخذ مجوز   توليد كنندگان قبل از توليد موظف به ارائه مستندات و نمونه ساخته           -3
. توليدو تطابق توليد با نحوه امتياز بندي خواهند بود       

.را كسب نمايد   هر منبع انبساط باز توليد داخل بايد حداقل امتياز برچسب كار آمدي       -4
 برچسب كارآمدي بال مانع  C واردات منابع انبساط باز به شرط تطبيق حداقل با رتبه        -5

.خواهد بود 
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توليد كنندگان موظف به ارائه خدمات گارانتي به مدت يك سال مي باشند            -6
وي          توليد كنندگان وفروشندگان به هنگام فروش ملزم به ارائه برچسب بر ر       -7

. منبع انبساط مي باشند   
اشد بايد     درصورتيكه توليد كننده يا فروشنده تبليغاتي براي فروش جنس داشته ب      -8

. رده كار آمدي كاالي خود را به نحو واضحي اعالم نمايد          
 عهده  نظارت بر حسن يا سو استفاده از برچسب كار آمدي منبع انبساط باز به        -9    

مان بهينه سازمان بهينه سازي سوخت خواهد بود و يا هر ارگان يا سازماني كه ساز                
. سازي اين حق رابه آن تفيض نمايد  

 رتبه  توليد كنندگان بايد در طول زمان توليد حداقل مواردي را كه سبب كسب            -10
نه سازي    كارآمدي شده رعايت نمايند و هرگونه تغييرات را به اطالع سازمان بهي       

. سوخت كشور برسانند    
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پيشنهادات  
يكي . باز ارائه شد اينجا دو رويكرد در مورد بحث الزامات قانوني در خصوص منابع انبساط        تا

د كنندگان    اينكه يك سري مشخصات بصورت آئين نامه حداقل بايد ها ارائه شود تولي    
ارآمدي ارائه موظف به اجراي آن باشند و ديگر اينكه الزامات قانوني بصورت برچسب ك     

.  شود 
در حقيقت در عمل بايستي به صورت زير عمل شود     

به توليد كنندگان     ابتدا يك آئين نامه شامل حداقل شرايط براي توليد منابع انبساط باز         -1
) سال   2زمان اجرا و ابالغ حداكثر . ( ابالغ شود 

رچسب كار  سپس با اضافه نمودن بخشنامه ها توليد كنندگان به سوي استفاده از ب       -2 
) سال  2زمان اجرا . ( آمدي تشويق و ترغيب شوند  

.شوندقانوني باشند        در انتها همگي مجبور به استفاده از برچسب كار آمدي به طور قانوني      -3
 سال همه توليد كنندگان موظف به رعايت برچسب كار آمدي      4در حقيقت بعداز گذشت    

. خواهند بود 
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بساط باز زمان كافي  در فاصله زماني فرهنگ سازي و ابالغ آئين نامه اوليه توليد منابع ان         

وجود خواهد براي تدوين دقيق استاندارد ها و آزمايشات بر روي منابع انبساط باز    
.داشت

پروژه  ضمن اينكه برچسب كار آمدي كه به صورت يك نماي كلي و رهگشا در اين  -
ه در اين زمان ارائه شده ، ميتواند استخوانبندي اصلي برچسب كار آمدي نهايي باشد ك       

. دو ساله بصورت كامل تدوين وارائه گردد  
ر نماي كنترل    در اين زمان هشدار و آگاهي به توليد كنندگان داده شود و آنان از دو    

ود را به سطح بازار در آينده ، توسط سازمان بهينه سازي اطالع يابند تا بتوانند خ         
.    مطلوب برسانند   

نبساط  زمان كافي براي فرهنگ سازي و ترغيب مصرف كنندگان براي خريد منابع ا        
در هر حال هميشه با ال بردن آگاهي مردم منجر به باال رفتن      . بهينه شده وجود دارد    

بوجود مي آورد و  سطح انتظارات آنها خواهد شد كه نهايتاٌ يك جبر اجتماعي براي بازار   
. بازار را در جهت افزايش كيفيت كاالها و خدمات فرا مي خواند     
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نتيجه گيري از انجام پروژه  

هاي   حاصل انجام اين پروژه دست يافتن به بسياري از اطالعات منجمله داده         -1
 ، و    حاصل از جمع آوري آمار و اطالعات مربوط به  بازار منابع انبساط باز        

ر يافته هاي ميداني به عالوه انجام محاسبات دقيق تلفات حرارتي ، تبخي         
آب ، پيدا كردن اشكاالت ، طراحي براي رفع اشكاالت موجود و ساخت              
هت  نمونه هاي بهينه به انضمام محاسبه كارائي و سناريو هاي ارائه شده ج         

.  چگونگي بر قراري الزامات قانوني است   
 توليد براي بهينه سازي ساختار منابع انبساط باز ، ميدان وسيعي از طراحي و            -2

زيرا به جرأت مي توان گفت تا كنون بطور جدي در ايران         .  وجود دارد      
ورت  براي بهينه سازي منابع انبساط باز كار خاصي ،  بغير از اين پروژه ص            

. نگرفته است 
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توصيه مي شود قبل از تحكيم الزامات قانوني به توليد كنندگان جهت        -3
يرند و  ساخت منابع انبساط باز ، منابع انبساط بسته نيز مورد بررسي قرار بگ  

چه بسا ممكن است نتيجه اين بررسي    .   با منابع انبساط باز مقايسه شوند   
بع استفاده ازمنابع انبساط بسته بطور كلي باشد يا حداقل براي مصرف منا          

. انبساط باز محدوده خاصي معين شود        
 و   الزامات قانوني به گونه اي به بازار تزريق شود كه موجب شوك ناگهاني         -4

در اين باره در بند هفت به تفصيل سخن گفته شده     .   اخالل در بازار نگردد      
. است 

ژه  اين پروژه خود مي تواند ، مادر پروژه هاي ديگري باشد ، ازقبيل پرو           -5
تدوين استاندارد وبرچسب كارآمدي منابع انبساط باز  ، بررسي منابع    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . انبساط بسته و تدوين استاندارد و برچسب منابع انبساط بسته و   


