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 تعمیر موتورخانه

رود، زیرا تامین آب گرم های مسکونی و اداری به شمار میها در مجتمعترین بخشموتورخانۀ شوفاژ یکی از مهم

و سیستم گرمایشی این اماکن بر عهدۀ موتورخانه است. باید به این نکته توجه داشت که در تمامی روزهای سال 

به همین دلیل، در زمانی کوتاه قطعات دچار فرسایش خواهند شد.  ها در حال فعالیت و کار هستند.موتورخانه

ای را در کوتاه مدت و به صورت های دورهبرای جلوگیری از فرسایش زود هنگام در این قبیل موارد باید سرویس

اد ای انجام داد تا مشکلی در سیستم شوفاژخانه روی ندهد. متاسفانه این اشتباهی است که بسیاری از افردوره

شوند تا مبلغی هنگفت ای، ناگهان مجبور میهای دورهشوند و برای نپرداختن وجهی ناچیز برای سرویسمرتکب می

 را هزینۀ تعمیر موتورخانۀ خود کنند.

 

 اهمیت سرویس و تعمیر موتورخانه 
زخانه به نوعی مختل شود و استفاده از حمام و آشپافتد، آب گرم ساختمان قطع میزمانی که موتورخانه از کار می

تواند بسیار بدتر باشد و آن زمانی است که شما در حال استفاده از بخش گرمایشی آن شود. حال این اتفاق میمی

گذرانید. شاید در نگاه اول و در کوتاه مدت هزینۀ ناچیزی را صرف سرویس و نیز هستید و زمستانی سرد را می

های تعمیرات ۀ آن را در بلند مدت خواهید دید که به چه میزان از هزینهنگهداری موتورخانۀ خود کنید، اما نتیج

سنگین جلو خواهید افتاد. بنابراین هیچ وقت هیچ مشکلی را حتی اگر در ظاهر خیلی جزئی است، نادیده نگیرید 

عیب و در صورتی که متوجه عیب در موتورخانۀ خود شدید، در اسرع وقت نسبت به تعمیر یا برطرف کردن آن 
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های های گزاف نشوید. در ضمن برای کسب اطالعات بیشتر و آشنایی با روشاقدام کنید تا متحمل پرداخت هزینه

 را مشاهده کنید. سایتتوانید این ها میسرویس و نگهداری موتورخانه

های تعمیر شوفاژخانه بسیار باال است و هزینه کردن برای نگهداری و دانید که هزینهمطمئناً خود شما نیز می

تر خواهد بود، زیرا سرویس و تعمیر قطعه به مراتب بهتر از خرابی کامل یک سیستم سرویس آن بسیار با صرفه

خواهید شد تا  آید و مجبوردیگر کاری از دست هیچ کسی برنمیاست. اگر به این نکته توجه نکنید، آن وقت 

گراد بسپارید تا کاران معتبر سانتیهزینۀ زیادی را متقبل شوید. پس بهتر است این کار را به دست سرویس

 های تعمیر شوفاژخانۀ شما را به حداقل برسانند و شما از قِبَلِ عدم انجام آن متضرر نشوید.هزینه

 
 وتورخانهتعمیرات م

یابی و تعمیر آن باید توسط تعمیرکاری متخصص و تعمیرات موتورخانه یک کار کامالً تخصصی است و عیب

های مسکونی و اداری تعداد زیادی از قطعات به طور ای انجام شود. در یک موتورخانۀ مرکزی در مجتموعحرفه

کنند. آب، گرمایش و آب گرم مصرفی را تامین می زمان در حال کار و فعالیت هستند و با استفاده از انرژی وهم

تواند یک موتورخانۀ بزرگ را از کار بیندازد و ترین نقص، میمسلماً نقص در هر کدام از این قطعات، حتی کوچک

های شود که از سرویسها همیشه توصیه میآن را دچار اختالل کند. به همین دلیل است که برای موتورخانه

 ها به حداقل برسانید. های زمانی مشخص استفاده کنید تا احتمال ایراد و خرابی را در این موتورخانهزهای در بادوره

گراد با داشتن نیروهای توانمند و باتجربه، دانش الزم را برای انجام تمامی مراحل سرویس و تعمیر گروه سانتی

بروز ایراد و خرابی در موتورخانۀ خود سریعاً با همکاران کنیم، در صورت ها دارند، لذا پیشنهاد میانواع موتورخانه

 های الزم را به شما ارائه دهند.گراد تماس بگیرید تا راهنماییما در سانتی

https://www.hurleyengineering.com/blog/annual-boiler-maintenance-best-practices
https://www.hurleyengineering.com/blog/annual-boiler-maintenance-best-practices
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 هاعیوب متداول موتورخانه

ترین عیوبی که بارها با آن مواجه شدید، خاموش شدن مداوم مشعل در زمان کارکرد است که باید یکی از متداول

ای ناهنجار و از کار افتادن پمپ موتورخانه نیز از دیگر چنین سر و صدط یک تعمیرکار ماهر بررسی شود. همتوس

پیچ پمپ یا سیل باشد که باز تواند از کوپلینگ، سیمشود که معموالً میها محسوب میعوامل شایع در موتورخانه

 ای بازدید شوند.باید توسط تعمیرکارانی حرفه

ت نسبتاً شوند. با وجود مقاومها معموالً از دو نوع چدنی و فوالدی ساخته میار رفته در موتورخانههای به کدیگ

ها وجود دارد. متاسفانه تنها راه جلوگیری از نشتی و سوراخ شدن این نوع ها امکان سوراخ شدن آنباالی این دیگ

دهیم تا جایی که مقدور باشد زیزان میها خرید یک دیگ جدید است، ولی این اطمینان را به شما عاز دیگ

ها خرید یک قطعه کنند و گزینۀ آخر آنمتخصصان و تعمیرکاران ما به نعمیر قطعات مختلف موتورخانه فکر می

 حلی برای تعمیر وجود نداشته باشد.جدید است و آن زمانی است که دیگر هیچ راه

بزند یا ترک بردارد که به موجب این مسئله احتمال توجه داشته باشید که گاهی کلکتور نیز ممکن است زنگ 

ها و اتصاالت از دیگر موارد متداول در سوراخ شدن و نشتی وجود خواهد داشت. در ضمن وجود نشتی در لوله

شود که معموالً قابل تعمیر نیست و باید آن بخش از لوله یا اتصاالت مرتبط تعویض ها محسوب میموتورخانه

 شوند.

از ایرادات متداول که برای اکثر شما احتماالً اتفاق افتاده است، سرد شدن آب گرم در زمان استفاده یکی دیگر 

هایی که ذکر خواهد است. اگر موتورخانۀ شما به درستی کار کند، معموالً این اتفاق نخواهد افتاد، ولی اگر در بخش
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ا اتفاق خواهد افتاد. برای رفع این مشکل در اولین شد مشکلی وجود داشته باشد، این مسئله بارها و بارها برای شم

کرد، باید گام باید پمپ برگشت آب گرم مصرفی چک شود. سپس در صورتی که این پمپ به درستی کار می

ترین دلیل ایراد در این دار را بررسی کرد تا رسوب نگرفته باشند. این موضوع معموالً متداولهای منبع کویلکویل

سال باید آن را سرویس کرد تا دچار این مشکالت نشود. برای رفع این موضوع باید به  4یا  3 بخش است و هر

ها شستشو داده شوند و رسوبات داخلی آنها کامالً از کویل های مکانیکی دیگر این کویلوسیلۀ اسیدشویی یا روش

مراحل معموالً یک نیم روز یا یک روز ها استفاده کرد. شایان ذکر است که این خارج شوند تا بتوان مجدداً از آن

های شود که هزینهها از دو روش با پمپ و بدون پمپ استفاده میبرد و معموالً برای شستشوی آنکامل زمان می

 های کوچک نیازی به پمپ برای اسیدشویی نیست.آن متفاوت است. البته در حالت عادی برای منبع

 

 گرادرخانه در سانتیای و تخصصی تعمیر موتوخدمات حرفه
دهد، موارد ذیل ها ارائه میگراد برای موتورخانهاز جمله خدمات مهم و اساسی که گروه فنی و مهندسی سانتی

ترین هزینه برای شما انجام خواهد شد تا شما است. این خدمات و خدمات مشابه دیگر در اسرع وقت و با کم

 سرویس موتورخانۀ خود را نداشته باشید. های باالی تعمیر و نگهداری یادغدغۀ هزینه

 با دستگاه دارلیمنابع کو ییدشویاس 

 ینیپمپ آب موتورخانه، پمپ پنتاک و پمپ چ ،پمپ فشار آب ساختمان ریتعم 

 (...متال و کنترل فاز و ی)کنتاکتور و ب یمرکز ساتیبرق موتورخانه و تاس یتابلو ریتعم 

 شوفاژ یچدن گید ۀپر ضیو تعو در صورت امکان شوفاژ گید ریتعم 

 گرمآب گید ریو تعم ی در صورت امکانفوالد گید ریتعم 

 آن ایهای دورهیسمشعل و سرو ریتعم 

 یرسانو پمپ آب (پمپ شوفاژ یریزنج نگیکوپلو  پمپ یکیالست نگیپمپ شوفاژ )کوپل نگیکوپل ضیتعو 
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 گرمآب گیبخار و د گیخوار دآتش ۀلول ضیتعو 

 بخار موتورخانه گیمشکل سوراخ شدن د رفع 

 پمپ شوفاژ ریو تعم سیسرو 

 شوفاژ شنیرکولیپمپ س یکارو تراش یچیپمیس 

 و انجام تمامی مراحل آن از صفر تا صد موتورخانه ستمیس یابیبیع 

 انداز نرم(سه فاز )راه یهاپمپ یبرا نورتریا نصب 

 
 سازی موتورخانهبهینه

کنند. به همین دلیل دلیل نوع عملکردشان انرژی زیادی را مصرف میها به همان طور که مطلع هستید، موتورخانه

ها انجام شود تا این اتالف انرژی را به ها یا پس از آن عملیاتی در موتورخانهاست که باید در زمان نصب دستگاه

م تا شما بتوانید کنیحداقل برسانند. ما در این جا برخی از موارد مهم و حیاتی را در این رابطه برای شما بیان می

 جویی قابل توجهی بکنید.ها صرفهبا این اقدامات در مصرف انرژی موتورخانه

ای دارد. برای این کار بهتر قبل از هر چیز باید بدانید که موتورخانه برای بهینه کار کردن نیاز به تنظیمات دوره

گیرد، قرارداد ها را بر عهده میو.تورخانهای یا شرکتی که خدمات سرویس و نگهداری ماست با یک تعمیرکار حرفه

تان داشته باشید تا هر چند وقت یک بار تنظیمات مربوط به موتورخانۀ شما را انجام دهد تا شما از این بابت خیال

 راحت باشد.
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شما سازی موتورخانۀ تواند برای بهینههای اصلی یکی دیگر از مواردی است که میبندی دیگ و لولهچنین عایقهم

بندی کند، باید هر چند وقت یک بار این عایقبندی استفاده میبسیار مفید باشد. اگر موتورخانۀ شما از این عایق

ها دچار نقص و پارکی شوند یا به دلیل فرسودگی مورد بررسی وقرار گیرد، زیرا به مرور زمان ممکن است این عایق

 کارایی خود را از دست بدهند. 

گیرند این است که دیگ و مشعل ه بسیار اهمیت دارد و بسیاری از افراد آن را در نظر نمیاز نکات دیگری ک

استفاده شده در موتورخانه باید با یکدیگر تطابق داشته باشند، زیرا هر مشعلی با هر دیگی سازگاری مناسبی ندارد. 

تدا برای شما ایجاد کند. به همین تواند مشکالت بسیار زیادی را از همان ابهمین عدم تطابق درست این دو می

 دلیل قبل از خرید و نصب حتماً با مشاوران ما در این رابطه در تماس باشید.

ای نکتۀ مهم دیگری که باید بدانید این موضوع است که همیشه و در همه حال دیگ شوفاژخانه را به صورت دوره

ن این کار انجام شود و شما شخصاً قادر به انجام زدایی کنید. این کار باید توسط متخصصاشستشو دهید و رسوب

های سنگینی را به شوفاژخانۀ خود این کار نخواهید بود، زیرا در صورت بروز خطا یا اشتباه ممکن است خسارت

ها و دیگ بسیار مضر است و به مرور روند انتقال اعمال کنید. مسلماً خودتان مطلع هستید که ایجاد رسوب در لوله

شود این کار نیز به صورت شود. لذا توصیه میها میکند و جتی باعث ترکیدگی و نشتی لولهچار اختالل میآب را د

 های سنگین جلوگری شود.ای انجام شود تا از ایجاد خسارتدوره

تواند بسیار ها میتر استفاده از سیستم هوشمند کنترل محیطی در موتورخانههای جدید و بزرگدر مورتورخانه

تان، که همان جلوگیری از تعمیرات گسترده و مشکالت عدیده در کننده باشد و شما را در رسیدن به اهدافمکک

توانید کنترل مناسبی را روی اجزای مختلف موتورخانه است، برساند. با استفاده از این سیستم هوشمند شما می

سریعاً متوجۀ ایراد کار در آن جا شوید و در ترین ایرادی موتورخانۀ خود داشته باشید و در صورت بروز کوچک

 صدد رفع آن برآیید.

 هافهرست مورد نیاز برای بررسی کارکرد بهینه در موتورخانه
 رد ارتعاشات پمپکارک یبررس 

 گید یهارد آگوستاتکارک یبررس 

 ومیرد پمپ وککارک یبررس 

 رد تسمکارک یبررسG فن برج 

 آب ریگرد سختکارک یبررس 

 برج ۀشناور پرکنند ردکارک یبررس 

 چییرد فتوسوکارک یبررس 
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 ژنراتور آبِ خطِ رد فشارِکارک یبررس 

 ۀ ایجاد شدهرد مشعل و شعلکارک یبررس 

 لدیخطِ ش ۀرد منبع پرکنندکارک یبررس 

 گریکدیها با بودن محور پمپ تراز 

 پمپ آب موتورخانه ریتعم 

  آب یسخت زانیمتعیین 

 

 
 هزینۀ تعمیر موتورخانه

یابی کند. پس از گراد موتورخانه شما را بررسی و عیببروز مشکل ابتدا باید گروه فنی و مهندسی سانتیبعد از 

مزد به تفکیک خدمت شما اعالم مشخص شدن ایراد کار، میزان هزینۀ تعمیر یا خرید قطعات مورد نیاز و دست

استعالم قیمت صورت گیرد تا قیمت  شود. با توجه به این که قیمت قطعات ثابت نیست، در همان زمان بایدمی

ها بسیار متغیر است، ولی این نهایی خدمت شما اعالم شود. شایان ذکر است، نوع خرابی و رفع آن در موتورخانه

مزد را در این صنف از شما عزیزان ترین دستگراد کمدهیم که گروه فنی و مهندسی سانتینوید را به شما می

ها را برای شما کاهش توانیم این هزینهف ما رضایت مشتریان است و تا آن جا که میدریات خواهند کرد، چون هد

 خواهیم داد تا لبخند رضایت بر لبان شما نقش بندد.

 گرادای انواع موتورخانه در سانتیتعمیر حرفه
نواع ای در عرصۀ تعمیر و سرویس اگراد با داشتن بهترین تعمیرکاران حرفهگروه فنی و مهندسی سانتی

ها و ادارات قدمی استوار در راستای کمک به شهروندان ها، شرکتهای مورد استفاده در منازل، مجتمعموتورخانه

ها با توجه به تنوع ها برداشته است. مطمئناً سرویس و تعمیر موتورخانهبه منظور نصب، نگهداری و سرویس آن

گراد توانسته است این ای سانتیکه مسلماً تیم حرفه ها نیازمند داشتن تجربه و دانش زیادی استگستردۀ آن

تجربه و دانش را با هم به دست بیاورد تا شما عزیزان بتوانید با اطمینان خاطر نصب، سرویس و تعمیر انواع 

 ها را به آنان بسپارید.موتورخانه



  www.MianaWeb.ir                                                                                      محتوانویس: فرهاد ناجی

8 

ان و تعمیرکاران پرتالش گراد رضایت مشتریان عزیز است. به همین علت، تمامی کارمندهدف اصلی گروه سانتی

ترین هزینه به شما عزیزان ارائه کنند تا بتوانند لبخند ترین خدمات را با کماین شرکت در تالش هستند تا باکیفیت

ها مورد نیاز در رابطه با رضایت را بر روی چهره شما حک کنند. برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت مشاوره

 ها استفاده کنید.گراد تماس بگیرید و از تجربیات آنبا مشاوران گروه سانتی توانیدها میتعمیر موتورخانه

 

 


