
 بویلر دیگ بخار شوفاژ ؛ تعمیر  موتورخانه  ی چدن گید  ریتعم 
بخش هایی از سیسیتم بویلر موتورخانه هستند که وظیفه نگهداری آب، گرم نمودن و   ی دیگ فوالد  و ی دیگ چدن 

می تواند از ایجاد خرابی های دیگر در سیستم   ه تعمیر دیگ موتورخان . تحویل آن به سایر بخش ها را بر عهده دارند

 نهایی سیستم شود.مرکزی موتورخانه شوفاژ جلوگیری کند و به این ترتیب، باعث افزایش بهره وری   گرمایش

فراموش نکنید که یک سیستم گرمایش مرکزی، با وجود خرابی های هرچند جزئی، نمی تواند به درستی کار کند و  

به همین دلیل است که برای افزایش بهره وری، باید در صورت مشاهده هرگونه ایراد، کار را به یک شرکت خدمات  

 تاسیساتی معتبر بسپارید.

انید اطالعات کافی در مورد خدمات تعمیر انواع دیگ های چدنی و فوالدی توسط تعمیرکاران  در این مطلب می تو

حرفه ای تاسیسات شرکت تهویه گستر راگا کسب کنید و از شرایط ضمانت و نحوه قیمت گذاری و هزینه این تعمیرات  

 .نیز مطلع شوید

 هزینه تعمیر دیگ چدنی موتورخانه چقدر است؟ 

به عوامل مختلفی نظیر میزان و نوع خرابی، محل خرابی و مدل دیگ بستگی دارد. برای  میر دیگ چدنی موتورخانه تع  قیمت و هزینه

مثال ممکن است عدم عملکرد صحیح دیگ، ناشی از وجود یک ایراد جزئی باشد، که چنین مشکلی با هزینه بسیار کم قابل رفع می  

و بزرگ تر می تواد هزینه بیشتری را به همراه داشته باشد. برخی از خدمات    باشد. این در حالی است که خرابی های پیچیده تر

 .و فوالدی موتورخانه هزینه و قیمتی ثابت دارند، که نرخ این اقدامات به شرح جدول زیر است تعمیر دیگ چدنی مرتبط با سرویس

  

 حداکثر قیمت)تومان(  حداقل قیمت)تومان(  شرح تعمیرات 

( 1300زای باز و بست هر پره )مدل توربو و  تعمیر دیگ چدنی به ا  300000 450000 

( 400و    300تعمیر دیگ چدنی به ازای باز و بست هر پره )مدل توربو و مدل    200000 400000 

 90000 50000 تعویض ترموستات دیگ بدون غالف 



 حداکثر قیمت)تومان(  حداقل قیمت)تومان(  شرح تعمیرات 

 250000 150000 تعویض ترموستات دیگ با غالف 

 خدمت اسید شویی دیگ در فرایند تعمیر دیگ چدنی 

، اسید شویی دیگ است که بسته به نوع دیگ یعنی ظرفیت آن و تعداد پره  تعمیر دیگ چدنی یکی دیگر از موارد متداول در زمان

های موجود به مواد اولیه و زمان بیشتر یا کمتری برای انجام کار نیاز داشته باشد. به همین دلیل بهتر است برای استعالم هزینه 

 .اسید شویی دیگ چدنی موتورخانه با ما تماس بگیرید

 هزینه تعمیر دیگ فوالدی

در رابطه با انواع دیگ های چدنی و فوالدی کامال مشابه است. در واقع هزینه تعمیر این نوع  تعمیر دیگ موتورخانه  له؛ بحث شرایطب

از دیگ ها نیز تنها پس از بررسی دقیق و عیب یابی قابل اعالم است و تا پیش از آن تنها می توان یک رقم حدودی را پس از تخمین  

خدمت   قیمت  عنوان  نمودبه  اعالم  نظر   .مورد 

موتورخانه شوفاژ )تعمیر دیگ شوفاژکار( و یا انواع دیگ های   تعمیر دیگ چدنی شما می توانید برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه

 .فوالدی با ما تماس گرفته و یا درخواست خود را با استفاده از فرم سفارش ثبت نمایید

 ؟دیگ موتورخانه چیست 

به طور کلی موتورخانه ها از تجهیزات و اجزای مختلفی تشکیل شده اند که وظایف متفاوتی را در عملکرد کلی موتورخانه بر عهده  

ایفا   را  نقش بسزایی  نیاز در سیستم های گرمایشی  تامین گرمای مورد  این تجهیزات است که در  از  موتورخانه یکی  دارند. دیگ 

زن تحت فشار است که وظیفه دارد آب را در خود نگهدارد و حرارت تولید شده توسط مشعل را به  مخ  نوعی موتورخانه دیگ میکند.

دهد. این آب به جوش آمده در زمان  سیستم گرمایشی آن منتقل کند و بسته به نوع خود، آب جوش یا بخار آب ایجاد شده را تحویل

 .و یا وارد استخر می شود ، سیستم لوله کشی آب گرم منزلرادیاتورهای شوفاژ نیاز تحویل



اگر بخواهیم انواع دیگ های موجود در موتورخانه ها را دسته بندی کنیم، می توانیم از فاکتورهای مختلفی برای این کار استفاده  

دیگ  و دیگ فوالدی نماییم که مهمترین آن ها جنس دیگ است. انواع معمول و مرسوم این نوع از اجزای سیستم موتورخانه شامل

بدانید، این است که این کار با هدف بازگرداندن   تعمیر دیگ چدنی موتورخانه  ای که الزم است در مورد  هستند. نکته چدنی موتورخانه

 .عملکرد صحیح به موتورخانه و افزایش بهره وری سیستم انجام می پذیرد

 

 اجزای تشکیل دهنده دیگ موتورخانه کدام اند؟ 

برای شناخت بهتر دیگ موتورخانه و نحوه عملکرد آن بهتر است با اجزای تشکیل دهنده آن آشنا شویم و بدانیم دیگ موتورخانه 

بتوانیم با سرعت  تعمیر دیگ موتورخانه  بهتر این اجزا به ما کمک میکند تا در هنگامشامل چه بخش هایی است. همچنین شناخت  

 :باالتری پروسه عیب یابی و رفع عیب را به پایان برسانیم. برخی از اجزای دیگ چدنی و فوالدی موتورخانه شامل موارد زیر هستند

 مشعل •



 محفظه احتراق ) سوخت (  •

 سوخت موتور خانه  •

 پمپ  •

 :نید جالب است بخوا 

 مونتاژ دیگ چدنی : روش نصب دیگ های موتورخانه چدنی 

 ؟ انواع دیگ موتورخانه کدام اند

 برای   تنوعی جای داد.را می توان بر اساس ویژگی های مختلف در دسته های م انواع دیگ موتورخانه همانطور که پیشتر گفته شد،

 می  انجام  لوله  در  آتش  و  لوله  در   آب  صورت  دو  به  کلی  طور  به  که  است  حرارت  انتقال  نحوه  وسیله  این   مهم  های  ویژگی  از  یکی   مثال؛

 بسیار  تعمیرکار دیگ موتورخانه و فوالدی موتورخانه برای تعمیر دیگ های چدنی زمان  در  تواند  می  ها   ویژگی  این  تمام  شناخت.  شود

 .مهم باشد

 دیگ چدنی موتورخانه

یکی از مرسوم ترین انواع این وسایل در موتورخانه های شوفاژ است. در واقع این تجهیزات به دلیل کیفیت و   دیگ چدنی موتورخانه

برمی   آن  اسم  از  که   همانطور.  است   مناسبی   تحمل حرارت باال، جهت استفاده در ظرفیت های دمایی بیش از حد زیاد گزینه بسیار

یکی از موضوعاتی است که باید دقت الزم در انجام آن به کار گرفته  تعمیر دیگ چدنی .آید این دیگ ها از چدن ساخته میشوند

دیگ چدنی   های  ویژگی   سری  از.  میکند  متمایز   دیگری   از  را  آن  که  هستند   معایبی   و   مزایا  دارای  ها   دیگ    شود. هر کدام از انواع

 :می توان به موارد زیر اشاره کرد موتورخانه

 وزن کم •

 تحمل حرارت باال  •

 مقاومت باال در برابر اکسید شدن  •
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 :جالب است بخوانید 

 آچار دیگ جمع کن چیست؟ 

 

 هدیگ فوالدی موتورخان

یکی دیگر از انواع معمول دیگ های موتورخانه دیگ های فوالدی هستند. این دیگ ها از ورق ها و لوله هایی از جنس فوالد ساخته 

ه صورت یکپارچه ساخته شده و در دو نوع فایرتیوب یا آتش در لوله و واتر تیوب یا همان آب در لوله شده اند. دیگ های فوالدی ب

نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که از اهمیت زیادی برخوردار است و الزم است   تعمیر دیگ فوالدی موتورخانه  .دسته بندی میشوند

همانند سایر تجهیزات موجود در موتورخانه دیگ های فوالدی هم از اجزایی که حتما توسط افرادی متخصص و حرفه ای انجام گیرد.  

 :ساخته شده اند که در بخش پایین چند مورد از مهم ترین آنها را نام برده ایم

 کاور  •

 کوره  •
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 دودکش  •

 اتصاالت  •

 لوله ها  •

 

 ؟ این جزء از سیستم گرمایشی موتورخانه چه وظیفه ای را بر عهده دارد

به کمک شما بیاید و   تعمیر دیگ موتورخانه  زء از سیستم موتورخانه می تواند در زماندرک دقیق از جزئیات شرح وظایف این ج

موجب سهولت در روند انجام کار شود. همانطور که گفته شد، دیگ آب گرم یکی از مهم ترین اجزای موتورخانه به شمار می رود که  

 .تاثیر زیادی در راندمان کاری موتورخانه دارد

ه به این شکل است که دیگ از طریق قطعه دیگری به نام مشعل شروع به گرم کردن آب درون مخزن خود  وظیفه دیگ موتور خان

میکند و این آب پس از گذر از فضای پرحرارت و داغ داخلی دیگ به دمای مورد نظر رسیده و پس از گردش و حرکت در دیگ به  

 .طرف مبدل های حرارتی هدایت میشود



  شد،   محیط  شدن   ه گرما از طریق مبدل های حرارتی به فضای داخلی ساختمان راه پیدا کرد و سبب گرمدر مرحله پایانی هنگامی ک

  ساختمان   گرمایشی  سیستم  و  محیط  نیاز  مورد  گرمای  تا  یابد  می  ادامه  همچنان  چرخه  این  و  برمیگردد  دیگ  به  مجدد  شدن  گرم  جهت

مشکل ش  آشنا  موتورخانه  در  دیگ  وظیفه  با  که  حال.  کند  تامین  را بروز  صورت  در  که  میرسیم  نتیجه  این  به  دیگ   دیم  تعمیر 

 .باید در اولویت قرار بگیرد موتورخانه 

 چرا دیگ چدنی یا فوالدی موتورخانه، به تعمیر احتیاج پیدا می کند؟

اگر بپرسید که چرا دیگ چدنی یا فوالدی موتورخانه، به تعمیر احتیاج پیدا می کند، باید به شما بگوییم که دالیل زیادی وجود دارند  

که ممکن است باعث شود دیگ موتورخانه به سرویس و تعمیر احتیاج پیدا کند. اما در این بین دو دلیل در اکثر خرابی های به وجود  

غالب تر بوده است که یکی از آنها تنظیم نبودن دیگ موتورخانه و دیگری وجود نقص و  تعمیر دیگ موتورخانه  آمده و گزارش های

 .مشکل در یکی از اجزای به کار رفته در ساختار بویلر می باشد

در موتورخانه نه به وجود آمدن مشکل و بروز نقص در تنظیمات بویلر میتواند به علت های گوناگونی رخ دهد. به دلیل اینکه دیگ  

 در   مشکل   کوچکترین   بروز  صورت  در  است،  دار  عهده  را  مهمی  نقش  گرمایشی  های  سیستم  کلی  بخش  در  بلکه  بخش   تنها در این

  میتواند  موتورخانه  دیگ  صحیح  تنظیم  عدم   در  که  مشکالتی   مجموعه  از.  شود  ایجاد  اخالل  موتورخانه  کلی   عملکرد  در   است  ممکن  آن

 :احتیاج پیدا کنید، میتوان به موارد زیر اشاره کرد تعمیر دیگ موتورخانه  باعث شوند که به و  باشند داشته نقش

 تنظیم درجه دیگ  •

 مشکالت در عایق دیگ  •

 رسوب بستن و نیاز به اسید شویی دیگ چدنی و پره های آن •

 مشکالت موجود در مشعل دیگ  •

 تنظیم ترموستات دیگ موتورخانه  •



تورخانه ممکن است دچار مشکالت فنی پیچیده تری شود که فقط در صورت بررسی و بازدید  عالوه بر موارد گفته شده، دیگ مو

  سایر و  مشعل نشدن  روشن اتصاالت، در  نشت شدن، سوراخ به توان می   ها  خرابی دسته این از کارشناس قابل تشخیص و رفع است.

قابل رفع است، که البته این مورد را می توان از زیر مجموعه   موتورخانه یا فوالدی تعمیر دیگ چدنی با  تنها  که  کرد  اشاره  مشابه  موارد

 .دانست تعمیر موتورخانه های خدمات

 

 :برخی از خرابی های و تعمیرات معمول در دیگ شوفاژ که نیاز به تعمیر توسط متخصص ماهر دارند، شامل موارد زیر هستند

 ره دیگ بخار چدنی شوفاژسوراخ شدن و تعویض پ

دیگ های موتورخانه انواع مختلف بسیاری دارند که یکی از انواع پر استفاده آن ها، دیگ چدنی نام دارد. این نوع از بویلرها، از لحاظ  

چنانچه   ساختاری شامل چندین پره هستند، که خرابی یکی از این پره ها، می تواند عملکرد کلی سیستم را نیز تحت شعاع قرار دهد.

رفع نشتی   یکی از پره های دیگ چدنی دچار سوراخ شدگی باشد، باید به تعویض و جایگزینی آن اقدام نمایید. این اقدام با هدف
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چدنی پردازیم، دیگ  می  ها  آن  تعمیر  به  راگا،  گستر  تهویه  در  ما  که  بویلرهایی  انواع  مشهورترین  پذیرد.  می  چدنی   انجام  دیگ 

 .را به بهترین نحو ممکن به انجام می رسانند تعمیر دیگ چدنی موتورخانه  هستند. متخصصین ما، پاکمندیگ شوفاژ  و شوفاژکار

 ه رفع نشتی دیگ چدنی موتورخان

سوراخ شدن دیگ موتورخانه می تواند دردسرهای بسیاری را به همراه داشته باشد. به همین دلیل است که رفع نشتی دیگ چدنی  

 .باید در سریع ترین زمان ممکن به انجام برسد

 .است آچار دیگ جمع کن اصلی ترین روش برای مقابله با سوراخ شدن دیگ موتورخانه باز کردن دیگ، تعویض پره ها و مونتاژ دیگ با

 تعویض لوله دیگ فوالدی )بویلر فوالدی(

به گونه ای است که در آن طی فرایند احتراق، آتش از شبکه ای از لوله ها عبور کرده و حرارت را به   بویلر فوالدی موتورخانه ساختار

تقل می کند. وجود مشکالت در بخش های مختلفی نظیر لوله های آتش یا لوله های آتش خوار می تواند فرایند کارکرد صحیح آب من

بویلر فوالدی را تحت الشعاع قرار دهد و به این ترتیب برای شما مشکل ساز شود. به همین دلیل است که می توان تعویض لوله را  

 .قلمداد کرد تعمیر دیگ فوالدی موتورخانه  یکی از اصلی ترین خدمات مرتبط با

دیگ های فوالدی گاهاً بر اثر تماس آب و آتش ) با جداره ها و لوله ها ( و به دلیل افزایش دچار استهالک و در نهایت نشتی می  

ت تعمیرات لوله ها در محل شوند. در اکثر موارد نشتی در لوله ها اتفاق می افتد که برای تعمیر نیاز به تعویض آنها خواهد بود. به جه

اتصال خود به جداره توسط هواگاز بریده و خارج می شود و لوله های جدید جایگزین لوله های فرسوده می گردد. نوع جوشکاری 

لوله ها به جداره، بستگی به نوع دیگ دارد. در بعضی از موارد که محدودیت های مالی وجود داشته باشد، می توان از طریق ورود 

ه با سایز کوچک تر به داخل لوله دیگ بدون برش به رفع نشتی پرداخت. ولی دقت داشته باشید که این نوع تعمیر به علت کاهش  لول

 .از روش های اصولی تر استفاده نمایید تعمیر دیگ موتورخانه فوالدی  ظرفیت دیگ پیشنهاد نمی شود و توصیه می شود برای
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 ؟ ه عواقبی را در پی خواهد داشتعدم تعمیر دیگ چدنی یا فوالدی سوراخ شده چ

و فوالدی موتورخانه مشاهده میشود، سوراخ شدن دیگ است. در  تعمیر دیگ چدنی  یکی از مواردی که در مشکالت پیش آمده در

  موقع  به تعمیر  و رسیدگی  عدم  صورت در   و میکند  پیدا  نشت بیرون به آن  شرایطی که دیگ موتورخانه سوراخ شود، آب موجود در

 .اند عملکرد کلیه اجزا را تحت شعاع قرار داده و سایر تجهیزات را دچار مشکل کندمیتو

در صورت مشاهده نشتی در دیگ موتورخانه الزم است در کوتاه ترین زمان ممکن به رفع این مشکل بپردازید. همانطور که گفته شد 

ی در این بخش و عدم توجه و رسیدگی به موقع در  به دلیل وظیفه مهمی که دیگ در موتورخانه بر عهده دارد، در صورت خراب

یا فوالدی موتورخانه، ممکن است که راندمان سایر تجهیزات پایین آمده و دچار مشکل شوند. در واقع باید   تعمیر دیگ چدنی جهت

ست که باید به این  گفت که سوراخ شدن دیگ چدنی یا قوالدی می تواند به سایر تجهیزات موجود نیز آسیب بزند و به همین دلیل ا

 .را در سریع ترین زمان ممکن به انجام برسانید تعمیر دیگ موتورخانه  امر توجه ویژه ای داشت و اقدامات مرتبط با



 علل سوراخ شدن دیگ موتورخانه چیست؟

ر استاندارد، می تواند  عدم توجه به نیاز به سختی گیری آب مورد استفاده در موتورخانه و یا استفاده از سختی گیرهای نامناسب و غی

 قرار    به رسوب بستن بخش هایی که در معرض حرارت قرار دارند، ختم شود. در هنگام به وجود آمدن چنین شرایطی و همچنین

 موتورخانه   فوالدی  و  چدنی  دیگ  انواع  شدن  سوراخ  به  منجر  میتواند  مدت  دراز  در  قسمت،  این  در  حد  از  بیش  حرارت  تحت  گرفتن

 .بپردازید تعمیر دیگ موتورخانه  ضعیتی باید طی کوتاه ترین زمان ممکن بهو چنین در. شود

 

 ؟ نیم تعمیر دیگ چدنی موتورخانه خود را به ما بسپاریدچرا توصیه می ک 

و مهندسی فنی  در مجموعه  ما  ترین خدمات  اصلی  از  راگا یکی  است. دیگ  تهویه گستر  موتورخانه ها  نگهداری  و  تعمیر  ، شامل 

می باشد که ما به تعمیر آن ها می پردازیم. اگر بپرسید که چرا توصیه می    موتورخانه تنها یکی از بخش های این نوع از سیستم ها

و فوالدی خود را به ما بسپارید، باید بگوییم که مجموعه ما از مزیت های زیر برخوردار است و به همین   تعمیر دیگ چدنی  کنیم که

 :علت توصیه می شود که برای این کار به ما مراجعه نمایید
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 نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی دارا بودن گرید   •

 بهره مند بودن از حضور مهندسین و متخصصین توانمند  •

 رعایت اصول مشتری مداری و ارائه خدمات با قیمت منصفانه  •

 روز هفته  7ساعته در تمامی    24اعزام تیم تاسیسات به محل شما در کوتاه ترین زمان ممکن و به صورت   •

 می خدمات از جمله تعمیر دیگ های چدنی و فوالدی موتورخانه ارائه ضمانت در قبال تما •

 خدمات تعمیر دیگ بخار )بویلر( تهویه گستر راگا برای محصوالت چه برندهایی ارائه می شود؟

ما در تهویه گستر راگا، بویلر های تولید شده توسط برند های مختلفی را تعمیر می نماییم. برخی از این خدمات شامل موارد زیر 

 :هستند

 تعمیر دیگ شوفاژ کار •

 تعمیر بویلر پاکمن  •

 تعمیر دیگ بخار ماشین سازی اراک  •

 تولید شده توسط سایر برندهای موجود در بازار  تعمیر دیگ موتورخانه  و •



 

 ت؟تعمیر دیگ موتورخانه با ضمانت به چه معناس

و سرویس آن، شامل تضمین کیفیت انجام کار هستند. این سرویس ها با   تعمیر دیگ موتورخانه  تمامی سرویس های ما از جمله

بهترین کیفیت در بهترین زمان ممکن انجام شده و بهره بردن از حضور متخصصین توانمند در کنار ابزار و قطعات جانبی بسیار با  

را به شما بدهد که تا مدت ها می توانید از این وسیله سرمایشی به بهترین نحو استفاده کنید. ما در  کیفیت، می تواند این اطمینان  

زمان اتمام پروژه یک کارت شامل زمان انجام خدمت، مدت گارانتی و سایر جزئیات در اختیار شما قرار خواهیم داد بدین معنا که در  

 .عه آماده رفع نقص می باشدصورت بروز مشکل در خدمات ارائه شده ، این مجمو


