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  فصل پنجم

  
  دیگ حرارت مرکزي و مخزن دو جداره) 5-1(شکل 

  کویلی مخزن آب گرم
ي آب گرم غیرمستقیم است، با این تفاوت که در این دستگاه، آب گرم دیگ داخـل یـک    دو جدارهاین مخزن نیز مانند مخزن آب گرم 

معمـوالً روي مخـزن آب   . کنـد  زن را گـرم مـی  یابد و آب سرد درون مخ جریان می) که در مخزن آب گرم نصب شده است(کویل مسی 
هـاي کـم، گـاهی     در ظرفیـت . ي حرارت آب گرم مصرفی وجود دارد ي درجه دهنده گرم کویلی یک اتصال نیز براي نصب ترمومتر نشان

خـازن آب  م. کننـد  مخزن آب گرم کویلی را روي دیگ حرارت مرکزي نصب کرده، دو دستگاه را در یک دستگاه واحد به بازار عرضه می
یک مخزن آب گـرم کـوئلی از نـوع افقـی نشـان      ) 5-2(در شکل . شود گرم کویلی برحسب سفارش به دو شکل قائم و افقی ساخته می

  . داده شده است
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  مخزن آب گرم کویلی) 5-2(شکل 

  ها دیگ
یا گاز سوخته، گرماي حاصل از  ، گازوئیل و)نفت کوره یا نفت سیاه(ي سوختنی مانند مازوت  دیگ دستگاهی است که در آن یک ماده

  . شود داده می) معموالً آب(عمل احتراق به سیال درون آن 
  : کنند بندي می هاي مختلفی تقسیم ها را به روش دیگ :ها انواع دیگ

  .وندش بندي می تقسیم... دیگ روغنی، دیگ آب گرم، دیگ آب داغ، دیگ بخار و: ها به انواع در این روش دیگ: از نظر سیال) الف
  .گیرند ي چدنی و فوالدي قرار می ها در دو دسته بندي دیگ در این تقسیم: از نظر جنس) ب

ي جلو و عقب دیـگ   پره. شوند در کارخانه تولید می) اي پره(گري به صورت قطعاتی  هاي چدنی به روش ریخته دیگ: هاي چدنی دیگ
ي جلـو،   هر دیگ برحسب ظرفیت شـامل یـک پـره   . ي وسط یکسان هستندها هاي وسط تفاوت دارند لیکن تمام پره با یکدیگر و با پره

. گـردد  انجام می» بوش«اي به اسم  ي قطعه ها به یکدیگر از باال و پایین به وسیله اتصال پره. ي وسط است ي عقب و تعدادي پره یک پره
بندي به خوبی انجـام شـود،    عمل آب براي آن که.  تراشیده شده است) کونیک(دو طرف سطح خارجی بوش به صورت مخروط ناقص 
ي  وسط و عقب دیگ به یکـدیگر و بسـتن بقیـه   هاي جلو،  عمل اتصال پره. کنند به هنگام استفاده از بوش، آن را به ضد زنگ آغشته می

دار هاي فـروش بـه خریـ    هاي چدنی به صورت قطعاتی توسط کارخانه و یا نمایندگی دیگ. گویند می» جمع کردن دیگ«قطعات آن را 
  . شوند ي افراد متخصص در محل موتورخانه بر روي فونداسیون جمع می تحویل به وسیله

شـعله و  ) 5-5(یک دیـگ جمـع شـده و در شـکل     ) 5-4(در شکل . شود قطعات مختلف یک دیگ چدنی مشاهده می) 5-3(در شکل 
ها بـه   مسیر جریان آب در داخل پره) 5-6(شکل  هاي دیگ و در ها با سطوح پره مسیر عبور گازهاي حاصل از عمل احتراق و تماس آن

  . هنگام گرم شدن نشان داده شده است
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پیچ  -9درب بازدید شعله     -8ي شش گوش     مهره -7واشر فلزي     -6ي مهار دیگ     میله -5ي عقب    پره -4ي وسط    پره -3بوش وصل پره     -2ي جلو     پره -1  
ي شش گوش کروي    مهره -15پیچ دو سر دنده     -14پیچ شش گوش    -13درب پایین    -12     تویی درب پایین   -11    گوش   ي شش مهره -10دو سر دنده   

ي   واشر تخت فلـز  -22پیچ دو سر دنده     -21پیچ شش گوش     -20درب باال     -19     تویی درب باال  -18     پیچ شش گوش  -17    گیر    ي مشعل صفحه -16
درپوش  -24ي خروسکی     مهره -23

2
درپوش  -25    11

2
درپوش  -26    11

4
ي شش  مهره -30واشر تخت    -29فلنچ وصل لوله    -28پیچ دو سر دنده      -27     3

فلنچ  -38پیچ دو سر دنده    -37واشر کلینگریت    -36مهره     -35پیچ دو سر دنده    -34بازدید دودکش   ي  دریچه -33پیچ شش گوش     -32دودکش   -31گوش   
  قسمت فوقانی روپوش دیگ  -41ي روپوش دیگ     بدنه -40ي شش گوش     مهره -39وصل لوله   

  قطعات مختلف یک دیگ چدنی) 5-3(شکل 
اي بـودن،   بـه دلیـل پـره    -2ها زیـاد اسـت؛     آن زدگی، عمر ومت خوب در برابر زنگقابه علت داشتن م -1 :هاي چدنی مزایایی دیگ
هـا را   توان با اضافه کردن تعـدادي پـره، قـدرت حرارتـی آن     اي بودن، در صورت نیاز می به علت پره -3ها آسان است؛    حمل و نقل آن

  . تعویض کرد و احتیاجی به تعویض تمامی دیگ نیست ي نو ها را با پره توان آن ها، می در صورت شکستن پره -4افزایش داد؛ 

  
  یک دیگ چدنی جمع شده) 5-4(شکل 
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  شعله و مسیر عبور گازهاي حاصل از احتراق) 5-5(شکل 

  
  مسیر عبور جریان آب در داخل پره) 5-6(شکل 

که در آن گازهاي حاصـل از عمـل   (ش هاي آت پارچه در دو نوع، یا با لوله هاي فوالدي به صورت یک دیگ :هاي فوالدي آب گرم دیگ
برحسب سفارش خریدار مطـابق ظرفیـت   ) گذرد ها می که درآن آب از داخل لوله(هاي آب  کند و با لوله ها عبور می احتراق از درون لوله
  .شوند مورد نظر ساخته می

  : هاي زیر تشکیل شده است تر هستند، از قسمت که متداول» فایرتیوپ«هاي فوالدي  دیگ
  .شود کار می هاي فوالدي بریده، پس از نورد شدن جوش ي دیگ به ابعاد مورد نیاز از ورق بدنه :بدنه -1
  . شود متري بریده می) 6(هاي  خوارن است که به طور مورد نیاز از لوله آتش«هاي فوالدي از نوع بدون درز  هاي دیگ لوله :ها لوله -2
ي داخلـی دیـگ را از    دهند و هم محفظـه  ها را انجام می ي نگه داشتن لوله هم وظیفهاین صفحات  :ها ي لوله دارنده صفحات نگه -3

شـود؛ ولـی در    در جلو و یکی دیگر در عقب دیگـر نصـب مـی   » تیوب شیت«هاي با طول کم، یک  در دیگ. سازند محیط خارج جدا می
هـا   دیگري هم فقط براي نگـه داشـتن لولـه   ) هاي یا تیوب شیت(هاي جلو و عقب، تیوب شیت  هاي با طول زیاد مابین تیوب شیت دیگ

  . شوند ي دیگ جوش داده می هاي جلو و عقب به بدنه تیوب شیت. شود قرار داده می
 (Expaned)» اکسـپند «شـوند، ایـن عمـل را     بنـدي مـی   آب) با ابزاري به نام والس(ها به روش گشاد کردن لوله  ها به تیوب شیت لوله
  . دهند ها شیت جلو و عقب دیگ جوش می هاي پاس دوم را به تیوپ ها لوله بعضی از کارخانه. نامند می

ي مشـعل سـوزانده    بـه وسـیله  ) ، گازوئیـل و یـا گـاز   )نفت کوره یا نفت سیاه(مازوت (ي دیگ که در آن مواد سوختنی  کوره :کوره -4
هـاي   تیـوب شود و سـپس بـه    ي، داخل دیگ نصب میکار خوار به ابعاد مورد نیاز بریده پس از نورد و جوش شود، از ورق فوالد آتش می

  .شود شیت جلو و عب دیگ جوش داده می
ي رفـت و جـاي دیگـر بـراي اتصـال       برروي هر دیگ آب گرم فوالدي یک جا براي اتصال لولـه  :ي رفت و برگشت اتصاالت لوله -5

  .شود بینی می ي برگشت به دیگ، پیش لوله
  .شود بینی می ي انبساط به دیگ، پیش هاي فوالدي آب گرم محلی، براي اتصال لوله بر روي دیگ :ي انبساط اتصال لوله -6
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، یک و یا دو عدد شیر اطمینـان  )توسط کارخانه(ي انبساط  با توجه به ظرفیت فشار کار دیگ، عالوه بر اتصال لوله :شیر اطمینان -7
  .گردد ، بر روي آن نصب می)در مقابل فشار(حساس 

  .گردد ي آب داخل آن، نصب می ي دیگ، یک عدد شیر براي تخلیه ترین قسمت بدنه اییندر پ :شیر تخلیه -8
  هـایی بـه صـورت     در بـاال و دریچـه  ) رو راهـرو آدم (» Man Hole«اي بـه صـورت    هـاي فـوالدي، دریچـه    بر روي دیـگ  :ها دریچه -9
»Hand Hole «)ي واشـرهاي نسـوز    ها به وسیله شود، این دریچه بینی می در دو طرف قسمت پایین، بر روي بدنه دیگ پیش) رو دست

  .شوند هاي مخصوص بسته می و درب
هایی وجود دارد که گازهاي خروجی از یک پاس را دریافت کـرده، بـه    هاي فوالدي محفظه در جلو و عقب دیگ :هاي دود محفظه -10

  . کند داخل لوله هاي پاس بعدي هدایت می
ي پیچ و مهره و قـرار دادن   اند که به وسیله هایی لوالیی تعبیه شده هاي دود جلو و عق، درب بر روي محفظه :درهاي جلو و عقب -11

  .شود ها استفاده می ي دود از آن ها و محفظه شوند و به هنگام تمیز کردن داخل لوله ها، بسته می نخ نسوز در زیر آن
هت هدایت محصوالت احتراق به خارج از سـاختمان محلـی   ها ج هاي فوالدي نیز مانند سایر دیگ بر روي دیگ :اتصال دودکش -12

  .گردد بینی می براي اتصال دودکش به آن پیش
» فشارسـنج «و » ترموسـتات «، »ترمـومتر «فوالدي جاهـایی بـراي نصـب    هاي  بر روي دیگ :ها دهنده اتصاالت مربوط به نشان -13

  .گردد بینی می پیش
  . شود ي یک الیه عایق حرارتی ضخیم، پوشیده می هاي فوالدي به وسیله ي دیگ بدنه :عایق -14
  . شود بر روي عایق بدنه، پوششی از ورق آلومینیوم و یا ورق فوالدي رنگ شده، کشیده می ):کاور(پوشش  -15
گردنـد، کـه در ایـن صـورت نیـازي بـه فونداسـیون         بر روي پایه و یا شاسی نصب می  هاي فوالدي در کارخانه اکثر دیگ :شاسی -16
  هاي مختلف آن نشان داده شده است  پاس با قسمت 2یک دیگ فوالدي آب گرم ) 5-7(در شکل . ها نیست صوص جهت نصب آنمخ
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  هاي مختلف آن پاس و قسمت 2یک دیگ فوالدي ) 5-7(شکل 

رف خـانگی و  شـوند و بـراي مصـا    استفاده مـی  bar5هاي چدنی براي فشارهاي پایین و حداکثر تا  دیگ :ها چند نکته راجع به دیگ
براي مناطق خیلی سـرد کـه شـوك حرارتـی     . باشند شوند و از نظر فشار کاري داراي محدودیت می تولید آب و گاهی بخار استفاده می

  .ابجایی استباشد و به راحتی قابل نصب و ج اي می باشد و چون بصورت حلقه وجود دارد مناسب نمی
   :هاي فوالدي دیگ

   lb/hr15000کاربرد دارد و   bar60یا  psi900دبی زیاد تا فشار براي فشار و : واتر تیوب -1
   Kg/hr 30000. دهد تن در ساعت جواب می 30وسط کاربرد دارد و دبی تبراي فشار کم و م: فایر تیوب -2

هاي فوالدي چون تنش از رابطه  در دیگ
t
rP.

)P  ،فشارr  ،شعاعt  ضخامت لوله و آید براي کـاهش تـنش از    یبدست م) تنش
هاي فایر تیوب چون قطر مخـزن زیـاد اسـت فشـار را زیـاد       شود که تنش کمتري ایجاد شود و در دیگ هاي قطر کمتر استفاده می لوله
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ا  رود و مجبوریم ضخامت بدنه را خیلی زیاد کنیم که اقتصادي نیست اما براي فشارهاي خیلی بـاال  توان باال برد چون تنش باال می نمی
  ) ها شعاع لوله(کنیم چون شعاع آن کم است  ها واترتیوب استفاده می دیگ

  :استانداردها و جنس ورق ساخت دیگ
 B52790 – ISTR4231  

  )                      17mn4یا  H2جنس بدنه و ضخامت کناري ) (ST35,29خوار  هاي آتش جنس لوله(
کـه  شود  باشد و کاربرد آن به این علت است که مواد افزودنی به کوره اضافه می آب می ها شیر تخلیه  یا شیر زیر یکی از تجهیزات کوره

دیگ کاهش یابد و در بعضی  TDSشود که اصطالحاً  شود که هر چند وقت یک بار تخلیه می جرم نگیرد که این مواد ته کوره جمع می
آب ورودي  TDSرسد و  هاي معمولی می در دیگ ppm 3000به  مجاز TDS حداکثر ماید ون شیر بصورت اتوماتیک عمل میها  دیگ

ppm200  شود نتیجتاً  شود بخار خالص تبدیل می چون آب تبخیر می(استTDS  رود باال میبه طور مداوم کوره (  

FB
SF




 )نرخ شیر زیر آب (Blow down Ratio   
  . باشد می 3000که حدود  TDSزیمم ماک Bآب ورودي است،   DSمیزان  F   دبی آب ورودي، Sکه 

ورودي آب  ppm50آب ورودي  TDSو  kg/hr 000/10یا حجم آب تخلیه دیگ بـا ظرفیـت    Blow downمطلوب است نرخ  :مثال
   kg/hr 1500تغذیه 

hrlithrkg /2.25/4.25
503000
501500





   Blow down Ratio  
   .شود باال از شیر تخلیه خارج می TDSلیتر آب با  25,5یعنی درساعت 

  . ها مطالعه شود پیرامون مقدار دیگ 14مبحث  87الی  80صفحه 
  :هاي بخار اساس کار دیگ

t2   ) بخار(  ghfm


t2  ) سیال(   Tcpm


   t1آب ورودي    دیگ بخار    

gfp

b

hTc
Qm





  
gfpB hmTcmQ



  بویلر بخار  

گراد  درجه سانتی 142و دماي خروجی  8باشد و در صورتی که دماي ورودي  می Btu/hr75800تولیدي بویلر به ظرفیت بخار  :مثال
  . باشد نرخ بخار تولیدي را بدست آورید bar4و فشار دیگ 

                                                   .شود از جدول خوانده می 510را بر  bar4 ،hfgبا فشار (
510)80142(80.4

4
75800






m  

kkg
kj

kkg
kcalc p 

18.41   

  . شود ها است پیشنهاد می که سطح کوره و لوله 18,6ft2براي بویلر سطح تماس حرارتی  Btuبه ازاي هر یک میلیون : نکته مهم
   :شیر خالء شکن

تعمیـرات ناخواسـته و یـا خرابـی دو شـیر      شود بدین علت که در موقع  شکن استفاده می هاي بخار معمولی بزرگ از شیر خالء در دیگ
شـود و تمـام    ی مـی نفـ بندیم در صورتی که در دیگ بخار وجود دارد و موقعی که این بخار سرد شود فشار دیـگ م  ورود و خروج را می

  .کند را خراب می... گیري و فشارشکن و تجهیزات اندازه
  :کنترل دماي دودکش یا ترموستات دودکش

شـود کـه دودکـش تخریـب      رسند و خاصیت خورندگی باعث می به دماي تقطیر می CO2و  H2Sیاید گازهاي ب oC200وقتی دود زیر 
که ناشی از رسوب گرفتن دیگ، خالی بـودن دیـگ از آب،   (افزایش دما  از کند و همچنین و این ترموستات دودکش را کنترل می. شود

ضـمناً زیـاد بـودن قطـر     (د که ترموستات با مشعل اینترالك است کن شود جلوگیري می که باعث سوختن دیگ می) افزایش نسبت هوا
  )شود که اصالً مناسب نیست دودکش باعث سرد شدن دودهاي خروجی می

 گرماي نهان تبخیر
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  . شود مزیت استفاده از بخار به آب در این است که میزان گرماي بیشتري حمل می

s
kcal

kkg
kcalskgQ 10101/1 


sjskgTcmQیا                   p /41800104180/1 



  ب آ

540540/1 
kkg

kcalskghmQ fg 



  بخار 

یعنی 
10
  . شود حمل می تواند توسط بخار می برابر آب گرما 54برابر یا  540

  :زیرا. البته اگر بخار در محل مصرف کندانس شود این میزان صحیح است اما اگر کندانس نشود اثر عکس دارد

s
kcal

s
kcalskgTcmQ p 6106.0/1 



  بخار  
  . شود شود که حتماً بخار کندانس می هاي حرارتی استفاده می هاي بخار در وسیله لذا از تله
  دودکش

معبـري کـه   . هدایت گردند  محصوالت احتراق پس از تبادل حرارت با سطوح انتقال حرارت دیگ باید از درون آن به خارج از ساختمان
  .شود نامیده می» دودکش«لی کنند، به طور ک محصوالت احتراق در این مسیر از درون آن بور می

هـاي   دودکش قائم و یا تقریباً قائلم فلزي، دودکشی است کـه بـه صـورت قطعـات گـرد و یـا چهـارگوش از ورق        :دودکش قائم فلزي
  . شود فوالدي ساخته می

بـر دود عبـور   شافت قائم ساختمانی، عبارت است از یک کانال قائم ساختمانی که در آن یـک و یـا چنـد مع    :شافت قائم ساختمانی
  .کند می

هـایی از مـواد نسـوختنی     دودکش قائم ساختمانی، دودکشی است که با لوله ):معبر قائم ساختمانی دود(دودکش قائم ساختمانی 
قسـمت پـایین   . شـود  مناسب بـراي دمـاي دودکـش سـاخته مـی     ) هاي سیمانی، آزبست سیمانی، مصالح ساختمانی و مواد مشابه لوله(

در انتهـاي پـایین دودکـش قـائم سـاختمانی بایـد       . متر در زیر اتصال رابط ادامـه یابـد   سانتی 30ي  اقل به اندازهدودکش قائم باید حد
اي از بـام کـه    ي خروجی دودکش باید حداقل یک متر از نقطه دهانه. بینی گردد ي بازدید، به منظور تمیز کردن ادواري آن پیش دریچه

متري از دودکش، دسـت   3ي خروجی باید از بلندترین قسمت ساختمان در شعاع  این دهانه .شود، باالتر باشد دودکش از آن خارج می
  .متر باالتر باشد سانتی 60کم 
ي خـروج محصـوالت احتـراق از دیـگ را بـه دودکـش قـائم فلـزي و یـا دودکـش قـائم             اي است که دهانه لوله :ي رابط دودکش لوله

  . خصات زیر استي رابط داراي مش لوله. کند ساختمانی متصل می
که ممکن اسـت موجـب اخـتالل در جریـان     (هاي تند  ي رابط تا حد ممکن کوتا و مستقیم باشد و از ایجاد زانوهاي کوتا و خم لوله -1

ي خروجی دسـتگاه و یـا کالهـک تعـادل آن باشـد،        ي رابط دودکش باید حداقل برابر قطر دهانه قطر لوله -2پرهیز گردد،   ) دود شود
ي رابـط   لوله -4.  گاه مناسب، براي وزن و دماي آن، به اجزاي ساختمان ثابت و مهار گردد ي رابط دودکش باید با بست و تکیه لوله -3

ي رابـط   جـنس لولـه  . هاي فوالدي استفاده گـردد  دودکش باید از ورق فوالدي ساخته شود و براي اتصال قطعات و تقویت آن از پروفیل
ي رابـط دودکـش بـا     ضخامت ورق فوالدي گالوانیزه مربـوط بـه لولـه    -5.    باشد» فوالدي گالوانیزه  ورق«دودکش با دماي پایین باید 

  . تر باشد کمزیر دماي پایین، نباید از اعداد داده شده در جدول 
  ي رابط دودکش با دماي پایین جدول حداقل ضخامت ورق فوالدي گالوانیزه مربوط به لوله

  امت ورق فوالدي گالوانیزهضخ  ي رابط دودکش قطر لوله
  اینچ  متر میلی  اینچ  متر سانتی

  022/0  6/0  5تا   12تا 
  028/0  7/0  9ا  6  22تا  13
  034/0  9/0  16تا  10  40تا  23

  064/0  5/1  بزرگتر  بزرگتر
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شود و بـا   ب میاي است که در دستگاه، لوله رابط یا کالهک تعادل دودکش نص وسیله : (Draft regulator)ي مکش  کننده تنظیم
یـک  ) 5-8(در شـکل  . دارد وارد کردن مقداري هوا به داخل آن، مکش دودکش را به طور خودکار و بـه میـزان معینـی ثابـت نگـه مـی      

  . ي مکش دودکش نشان داده شده است کننده ي تنظیم وسیله

  
  ي مکش دودکش ساخت فیلد کنترل کننده تنظیم) 5-8(شکل 

مقطع دودکش از نظر کارکرد صحیح و با کارایی قابل قبول دیگ و مشعل داراي اهمیت بسـیاري  سطح  :محاسبه و انتخاب دودکش
کند، قبـل از آن کـه سـوخت بـه طـور        است، چون اگر سطح مقطع دودکش زیادتر از حد نیاز باشد به علت مکش زیادي که ایجاد می

حرارت با سطوح انتقال حـرارت دیـگ را داشـته باشـند، از      کامل محترق گردد و یا این که محصوالت احتراق فرصت کافی براي تبادل
تر از حد الزم باشد، به دلیل کم شدن مکش گازهاي حاصل از احتـراق بـه خـوبی     و اگر سطح مقطع دودکش کم. شوند دیگ خارج می

سـطح مقطـع عوامـل     عـالوه بـر  . گردد و مشـعل دود خواهـد کـرد    شوند و در نتیجه عمل احتراق به صورت ناقص انجام می تخلیه نمی
  : اند از دیگري نیز در کارکرد صحیح دودکش مؤثر هستند که عبارت

در دودکـش بـا   (عدم نفـوذ هـوا بـه داخـل دودکـش       -3کم بودن تعداد زانوها،     -2صاف و صیقلی بودن سطح داخل دودکش،    -1
  ي مکش دودکش کننده ظیموجود تن -5نوع و شکل کالهک باالي دودکش،     -4،    )مکش طبیعی و مکش منفی

  . قطر دودکش، برحسب ظرفیت حرارتی دیگ و ارتفاع دودکش داده شده است) 5-10و  5-9(هاي  در شکل
متر است، تعیـین  ) 20(و ارتفاع دودکش نیز ) Kcal/h 300000(قطر دودکش یک دیگ حرارت مرکزي را که ظرفیت حرارتی  :مثال
  .کنید

را هـم در پـایین   ) 20(عـدد  . کنـیم  رفیت دیگ پیدا کرده، از آن جا یک خـط افقـی رسـم مـی    را در ستون ظ) 300000(عدد  :پاسخ
ي دودکـش   کنیم تا خط افقی رسم شده را قطع کند، محل تالقی دو خط، قطـر لولـه   دیاگرام پیدا کرده، از آن جا خط قائمی رسم می

  . متر خواهد بود میلی) 200(است که 
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  براي افت فشار کم) 5-9(شکل 

  
  براي افت فشار زیاد) 5-10(شکل 
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  فصل ششم
  گرمایش با هواي گرم 

هاي مختلفـی وجـود دارد کـه     براي تهیه هواي گرم روش. باشد ها استفاده از هواي گرم می هاي گرم کردن ساختمان یکی دیگر از روش
کـوره  : بعضی از لوازم مورد استفاده در تولیـد هـواي گـرم عبارتنـد از    . گردد ستقیم هواي گرم تهیه و توزیع میبطور مستقیم و یا غیرم

شود و برحسب نیاز فضاهائی کـه بایسـتی گـرم شـوند انتخـاب       هاي متفاوت ساخته می هواي گرم و یونیت هیتر که با اشکال و ظرفیت
  .نمائیم شود بررسی می مورد استفاده واقع می در این فصل کوره هواي گرم را که زیاد. گردد می

  هاي هواي گرم  کوره
با توجه به محاسبات تلفات حرارتی یک ساختمان کـه در فصـول قبـل گفتـه شـد بـراي       : محاسبه قدرت حرارتی کوره هواي گرم

سـائلی کـه در ارتبـاط بـا انتخـاب      پردازیم که در این مثال کلیـه م  آشنایی بیشتر با کوره هواي گرم و انتخاب آن به ذکر یک مثال می
گـذاري اولیـه و    جـویی در سـرمایه   هاي صرفه دهیم، همچنین در این مثال راه باشد مورد بررسی قرار می درست یک کوره هواي گرم می

ک یـا چنـد   توانند کلیه مسائل در ارتباط با انتخـاب یـ   می با این مثال دانشجویان. نمائیم می مصرف سوخت و یا انرژي کمتر را مطالعه
  .کوره هواي گرم را آموخته و عمالً در طرح پروژه مورد استفاده قرار دهند

مطلوبسـت تعیـین ظرفیـت کـوره هـواي      . کیلووات باشد 150فرض کنیم تلفات حرارتی محلی که بایستی گرم شود معادل  :1 مسئله
  :گرم در شرایط مختلف زیر

  .گردد مین میهواي گرم مورد نیاز صددرصد از هواي آزاد تا) الف
  .گردد هواي گرم مورد نیاز صددرصد از هواي برگشت تأمین می) ب
  .هواي گرم موردنیاز از مخلوط هواي برگشت و هواي آزاد تأمین گردد) ج

  . گیرد یادآوري گردد قبل از اینکه مسئله را بررسی کنیم الزم است فرمول و روابطی که در این مسئله مورد استفاده قرار می
2.1)()     6-1.    (شود  محاسبه می) 6-1(تم گرمایش با هواي گرم مقدار بار حرارتی از فرمول در سیس 12 ttQhs   

حجم هواي استاندارد برحسب مترمکعـب  =  Qـ  .   باشد کیلووات می 150بار حرارتی برحسب کیلووات که در مسئله، =  hs: که در آن
درجه حـرارت هـواي ورودي بـه محـل     =  t2لوب و مورد نظر در داخل برحسب درجه سانتیگراد ـ    درجه حرارت مط=  t1در ثانیه   ـ    

  گراد  برحسب درجه سانتی
باشـد و بـیش از    درجه سانتیگراد می 60الزم بتذکر است در گرمایش با هواي گرم ماکزیمم درجه حرارت هواي ورودي به محل تقریباً 

گـراد و درجـه حـرارت     درجه سانتی 49فرض کنیم درجه حرارت هواي ورودي باطاق . اهد نمودآن ایجاد ناراحتی و هواي نامطلوب خو
  .درجه سانتیگراد باشد 21مورد نیاز در داخل اطاق 

46.4                         )  6-1(طبق فرمول 
)2149(2.1

150
)(2.1 12








tt

hQ s                        )(2.1 12 ttQhs   

  حجم هواي ورودي به اطاق مترمکعب در ثانیه 
نظـر   هـا صـرف   اینک با توجه به اطالعات داده شده با فرض اینکه فاصله محل نصب کوره، تا اطاق کم و یا اینکه از افت حرارتـی کانـال  

  . پردازیم کنیم به حل مسئله می
. گـراد باشـد   درجـه سـانتی   -1ي بیـرون  در صورتی که کلیه هواي مورد نیاز کوره از هواي آزاد استفاده شود و درجه حـرارت هـوا  ) الف

  . دهد شرایط هوا در مقاطع مختلف را نشان می) 6-1(شکل 
  درجه سانتیگراد 49هواي 

  
  

  46/4ر ثانیه مترمکعب در ثانیه هواي                                                                                               مترمکعب د 46/4
oC 21  آزاد باید تخلیه شود                                                                                                          هوايoC 1-  
  

  )6-1(شکل 

فضائی که بایستی گرم 
شود با اتالف حرارتی 

 oC21کیلووات  150
 کوره هواي گرم
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ي مـورد گرمـایش بـر    اتالف حرارتی فضا دانیم می. توان قدرت حرارتی کوره هواي گرم را محاسبه نمود با توجه به شرایط داده شده می
گراد درجه حرارت بیرون محاسـبه شـده اسـت، بنـابراین بـدترین       درجه سانتی -1گراد درجه حرارت داخلی و  درجه سانتی 21مبناي 

درجـه   -1شرایط براي کوره هواي گرم این است که کلیه هواي مورد نیاز گرمـایش از هـواي آزاد اسـتفاده گـردد یعنـی اینکـه هـواي        
بـراي ایـن منظـور از    . گـراد برسـد   درجـه سـانتی   21گراد تبدیل تا هواي  فضاي مورد گرمایش به  درجه سانتی 49د به گراد بای سانتی
2.1)(.    نمائیم استفاده می) 6-1(فرمول  12 ttQhs   

هـواي گـرم بـه درجـه     درجه حرارت هواي خروجی از کوره =  t2ظرفیت حرارتی کوره هواي گرم برحسب کیلووات   ـ   =  hs: که در آن
گراد بنابراین قدرت حرارتـی کـوره    درجه حرارت هواي ورودي بدستگاه کوره هواي گرم یا هواي آزاد به درجه سانتی=  t3گراد  ـ   سانتی

46.42.1]49)1[(5.2675035.5کیلووات.                         خواهد بود  ss hh  
ره هـواي گـرم در صـورتی کـه صددرصـد از هـواي آزاد اسـتفاده گـردد         کیلووات قدرت حرارتی کو 5/267در نتیجه جواب الف مسئله 

  .مراجعه شود) 6-2شکل (به . اهد شدخو
tQhs)   6-1(با استفاده از  فرمول . قدرت حرارتی کوره در صورتی که صددرصد از هواي برگشت استفاده شود) ب  2.1  

  : باشد بنابراین خواهیم داشت گراد می درجه سانتی 21چون هواي برگشت همان هواي فضاي مورد گرمایش با 
)2149(46.42.1 sh  

  sh~150کیلووات                                      .        قدرت حرارتی کوره در صورتی که صددرصد از هواي برگشت استفاده شود
کیلـووات تقلیـل    5/117ت قدرت حرارتی کوره در این شرایط از شرایط الف بمقدار شود تفاو مالحظه می. مراجعه شود) 6-3(به شکل 
  : درصد کاهش ظرفیت طبق روابط زیر 45کند یعی در حدود  پیدا می

5.1171505.267تفاوت مراحله الف و ب                                       کیلووات            
45.0                                                           درصد کاهش ظرفیت         45

5.267
5.117
  

  
  .شرایط و مسیر هوا در صورتی که صددرصد هواي آزاد باشد) 6-2(شکل 

  
  .شرایط و مسیر هوا در صورتی که صددرصد هواي برگشت استفاده شود) 6-3(شکل 

این است که مقداري نفوذ هواي سـرد از بیـرون وجـود دارد کـه طریـق شـکاف و درز درب و        دانشجویانل ذکر و توجه بیشتر بنکته قا
گردد بدین لحاظ بایستی مقداري هواي تازه وارد کوره هـواي گـرم نمـود     ها و باز و بسته شدن آنها وارد فضاي مورد گرمایش می پنجره

بـا توجـه   . نتیجه حتی مقداري هوا از داخل به بیرون نفوذ نمایـد  تا فشار داخلی باعث جلوگیري از نفوذ هواي بیرون بداخل گردد و در
  )ج(پردازیم به حل مسئله با شرایط  به مورد ذکر شده می
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درصد هواي تازه وارد کـوره هـواي گـرم     10فرض کنیم . مخلوطی از هواي تازه و برگشت باشددر صورتی که هواي مورد نیاز کوره ) ج
  . شود تی کوره چقدر میرشده و جبران نفوذ هوا را بنماید حال ببینیم قدرت حرا گردد تا با هواي برگشت مخلوط می
مترمکعـب در   446/0شود باید  درصد آن از خارج گرفته می 10مترمکعب در ثانیه است در صورتی که  46/4کل هواي مورد نیاز : حل

درجـه   49گـراد بـه    درجـه سـانتی   21در ثانیـه نیـز از   مترمکعـب   014/4گراد و  درجه سانتی 49گراد به  درجه سانتی -1ثانیه هواي 
  :            بنابراین خواهیم داشت. گراد در کوره هواي گرم تبدیل شود سانتی

87.13476.26)2149(014.42.1)]1(49[446.02.1  ss hh  
  hs = 161,63کیلووات   .                                  درصد هواي خارج اضافه شود 10قدرت حرارتی کوره هواي گرم در صورتی که 

جوئی  درصد صرفه 40شود هنوز  از نظر مقایسه و درك مطلب با شرایطی که صددرصد هواي آزاد مورد استفاده قرار گیرد مالحظه می
  : بعمل آمده است طبق روابط زیر

  105,87 = 161,63-267,5کیلووات                                          
3957.0                 جوئی               درصد صرفه 40

5.267
87.105

  
بایستی توجه داشت که با وجود افزودن هواي تازه و باال بردن فشار هوا در داخل در بعضی مواقع ممکن اسـت سـرعت بـاد در     :تبصره

داخل نفـوذ نمایـد از   بیرون ساختمان چنان زیاد باشد که بجاي نفوذ هواي گرم از داخل به بیرون برعکس شود و از بیرون هواي سرد ب
این نظر بهتر است دستگاه را با ضرایب اطمینان بیشتري محاسبه و انتخاب نمود، براي این منظور یک ضریب تعـویض هـوا بطـور کـل     

کند که در محاسـبات اتـالف حـرارت هـم بـاین موضـوع        گیریم و این ضریب برحسب نوع و موقعیت جغرافیایی آن فرق می در نظر می
  . پردازیم و براي روشن شدن مطلب به حل یک مسئله می اشاره شده است

مترمکعـب باشـد بنـابراین کـل      2832فرض کنیم تعداد دفعات تعویض هوا یک بار در ساعت و حجم فضاي مورد گرمایش  :2 مسئله
  2832×  2832 = 1 مترمکعب در ساعت هواي آزاد نفوذي             .                         هواي تعویضی در ساعت خواهد شد

78.0مترمکعب در ثانیه 
3600
2832

   حجم هواي تازه  
  . بنابراین قدرت حرارتی کوره با شرایط جدید خواهد شد.   باشد تبدیل ساعت به ثانیه می 3600عدد 

  3,68 = 0,78 – 4.46مترمکعب در ثانیه هواي برگشتی   
  hs = 1,2×  1,2 + (21-49) 3,68×  170,45 = 46,8 + 123,65 = [(1-) – 49] 0,78قدرت حرارتی کوره هواي گرم     کیلووات 

  . جوئی وجود دارد درصد صرفه 36شود هنوز با شرایط جدید طبق روابط زیر  مالحظه می
36.0درصد    36                              97,05 = 170,45-267,5کیلووات                          

5.267
05.97

  
  مراجعه شود ) 6-4(براي شرایط و مسیر هوا در حالت مخلوط بشکل 

  ) 6-4شکل (
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  گیري کلی  نتیجه
انتخاب هریک از شرایط ذکر شده در مسئله بستگی به محل مورد گرمایش، نوع هواي موردنیاز، نوع هواي برگشتی از نظر آلـودگی، بـو   

یـک سـري   توان بدستگاه برگشـت داد مگـر بـا افـزودن      و توالت و فضاهاي آلوده را نمیبراي مثال هواي آشپزخانه . و سایر عوامل دارد
مـورد هـواي گـرم بخـارج جلـوگیري       لوازم دیگر که بتواند هوا را واجد شرایط نماید ولی بهرحال بایستی توجه داشت از دور ریختن بی

الزم به یادآوري است کـه میـزان هـواي تـازه الزم و     . شتشود زیرا در سوخت مشعل ـ برق مصرفی ـ استهالك تاثیر بسزایی خواهد دا  
  . شود االشاره در محاسبات افت حرارتی ساختمان در نظر گرفته می گرماي مورد نیاز جهت گرم کردن آن با توجه به مطالب فوق

  انتخاب کوره هواي گرم با استفاده از کتابچه مشخصات فنی دستگاه طریقه 
هـاي ذکـر شـده     فضاي مورد گرمایش و محاسبه قردت حرارتی کوره هواي گرم براساس یکـی از روش  پس از محاسبات اتالف حرارتی

با مراجعه به کتباچه مشخصات فنی سازندگان کوره هواي گرم دستگاه مورد نیاز و مطلـوب را  . بایستی کوره هواي گرم را انتخاب نمود
) 6-1(قدرت حرارتی کوره هواي گـرم در حـاالت مختلـف کـه در بخـش       نمائیم و براي هماهنگی با مسئله قبلی و مقایسه انتخاب می

هاي هواي گرم بلکه جهت اکثـر   متاسفانه کتابچه مشخصات فنی نه تنها براي کوره. پردازیم مطرح گردید با انتخاب کوره هواي گرم می
اند و بایستی فعالً تـا تهیـه    سیستم نشده هنوز تبدیل باین SIلوازم مورد نیاز تاسیسات گرمایش و سرمایش بعلت جدید بودن سیستم 

 .ها نموده و پس از تبدیل قدرت حرارتی کوره به سیستم متریک یا اینچ و پوند دستگاه مورد احتیاج را انتخاب نمـود  آنها تبعیت از این
هـا داده شـود تـا     دولبا مراجعه به جداول کوره هواي گرم یکی از سازندگان الزم است ابتدا توضـیحی دربـاره سـطر و سـتون ایـن جـ      

  . بتوانند دستگاه مورد نیاز را انتخاب نمایند خوانندگان
  ) 6-2(در جدول مشخصات اطالعات زیر داده شده است جدول شماره 

   SDF -30تا   SDF – 300ردیف باالي جدول مدل دستگاه 
  یو در ساعت  تی بی=  3412× یو در ساعت                 کیلووات  تی قدرت حرارتی دستگاه برحسب بی  -2ردیف 
یو در ساعت در صورت  تی بی 1000درصد و برحسب فوت مکعب در ساعت بازاء هر  80مقدار گاز طبیعی مصرفی با راندمان  -2ردیف 

  .استفاده از سوخت گاز
  .استفاده از گازوئیل یو در ساعت در صورت تی بی 000/140مقدار گازوئیل مصرفی برحسب گالن در ساعت و بازاء هر گالن  -3ردیف 
  .(HP)قدرت موتور مشعل نصب شده برحسب اسب بخار براي مشعل گازي یا گازوئیل  -4دریف 
  .(HP)برحسب بخار  Inducerقدرت موتور  -5ردیف 
  (Ft2)آن برحسب فوت مربع ) داخل کوره(سطح حرارتی اولیه و ثانویه و کل  -6ردیف 
  (CFM)درجه فارنهایت برحسب فوت مکعب در دقیقه  85حجم هواي استاندارد با افزایش  -7ردیف 
  (CFM)درجه فارنهایت برحسب فوت مکعب در دقیقه  150حجم هوا در  -8ردیف 
  (H2O)فشار استاتیکی دمنده هوا برحسب اینچ آب  -9ردیف 
  (RPM)سرعت تقریبی دمنده هوا برحسب دور در دقیقه  -10ردیف 
  برحسب عدد و اینچتعداد و اندازه دمنده هوا  -11ردیف 
  (HP)قدرت موتور دمنده هوا برحسب اسب بخار  -12ردیف 
  ابعاد محل اتصال خروجی هوا برحسب انیچ -13ردیف 
  ابعاد محل اتصال برگشت هوا برحسب اینچ -14ردیف 
  )ونیتالتور(مکنده  Inducerشماره مدل  -15ردیف 
  برحسب اینچ  Inducerابعاد اتصال  -16ردیف 
  هاي خروجی هواي گرم  داد دریچهتع -17ردیف 
   (Lb)وزن تقریبی دستگاه جهت حمل برحسب پوند  -18ردیف 
  (H2O)فشار تخلیه دود براي سوخت گازوئیل برحسب اینچ آب  -19ردیف 
  حداقل قطر دودکش برحسب اینچ  -20ردیف 
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  قطر لوله گاز در صورت استفاده از سوخت گاز برحسب اینچ  -21ردیف 
برحسب ایـنچ داده شـده اسـت، بـا     ) 6-1(بینی فضاي الزم در محل نصب ابعاد دستگاه در جدول  عاد دستگاه جهت پیشبراي تعیین اب

هاي کوره هواي گـرم   ها ابعاد کلیه قسمت شود در ستون سمت چپ جدول مدل دستگاه و در سایر ستون مراجعه به جدول مالحظه می
  . داده شده است

  
  

  
  
  
  

  )4-1(جدول ابعاد دستگاه 

 )6-2(جدول مشخصات فنی دستگاه 
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  .را انتخاب نمود 1توان کوره مورد نیاز مسئله  هاي هواي گرم می ئی مشخصات کورهبا توجه به آشنا

قـدرت حـرارت محاسـبه شـده در ایـن شـرایط در مسـئله اول طبـق         : در صورتی که صددرصد از هواي تازه استفاده شود) الف
  . بدیل نمودیو در ساعت ت  تی کیلووات بود که بایستی ابتدا آن را به بی 5/267محاسبات انام شده 

یو در ساعت  تی  بی
h

BTU                                                    3412 = 912710  ×267,5  
 000/850هـاي   شود کوره هواي گرمی دقیقاً با این ظرفیت وجود ندارد بلکه با ظرفیـت  مالحظه می قبلیبا مراجعه به جداول صفحات 

بـا قـدرت حرارتـی     SDF -100یعنی مـدل  . نمائیم یو وجود دارد که براي اطمینان ظرفیت بزرگتر را انتخاب می تی یب 000/000/1و 
آیـد در مـورد مقـدار     براي سایر مشخصات و ابعاد آن طبق جداول داده شده اطالعات الزم بدست مـی . یو در ساعت تی بی 000/000/1

  )6- 1(جدول مشخصات دستگاه 

 )6-2(جدول مشخصات فنی دستگاه 
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فـوت مکعـب در    1250مقدار گاز مصرفی  2و ردیف  SDF -100د زیر ستون مدل سوخت در صورتی که کوره هواي گرم گازسوز باش
  . نماید گالن در ساعت گازوئیل مصرف می 9/8باشد و در صورتی که مشعل آن گازوئیل سوز باشد  ساعت می

حرارتـی  قـدرت   1طبق محاسبات قبلی در مسئله  :ب در صورتی که کوره هواي گرم صددرصد از هواي برگشت استفاده نماید
  .یو در ساعت خواهد شد تی باشد که مقدار آن برحسب بی کیلووات می 150کوره هواي گرم مورد نیاز 

 
h

BTU5118003412150    
و  000/600هـاي   شود باز هم کوره هواي گرمی دقیقاً با ایـن ظرفیـت وجـود نـدارد بلکـه بـا ظرفیـت        با مراجعه به جداول مالحظه می

 000/600بـا ظرفیـت    SDF-60تـوان بـا ضـریب اطمینـان زیـاد مـدل        ساعت وجود دارد که در این حالت مییو در  تی بی 000/500
را بـا ظرفیـت    SDF-50تـوان مـدل    یو در ساعت را انتخاب نمود و در صورتی که فضاي مورد گرمایش خیلی حساس نباشد می ـی بی

  .ی به نظر طراح و تجربیات او داردیو در ساعت را انتخاب نمود تشخیص این مطلب بستگ تی بی 000/500
قـدرت   1طبق محاسبات انجام شـده در مسـئله    :در صورتی که ده درصد هواي تازه و بقیه از هواي برگشتی استفاده شود) ج

  . یو در ساعت خواهد شد تی باشد که برحسب بی کیلووات می 63/161حرارتی کوره هواي گرم مورد نیاز 

h
BTU551481341263.161    

  . نمائیم را با ضریب اطمینان ده درصد بیشتر انتخاب می SDF-60ا مراجعه به جدول مدل ب
قـدرت حرارتـی    1طبق محاسبات انجام شده در مسئله  :در صورتی که از هواي برگشتی و یک بار تعویض هوا استفاده شود) د

  . ت خواهد شدیو در ساع تی باشد که برحسب بی کیووات می 4/169کوره هواي گرم مورد نیاز 

h
BTU581575341245.170   

  .مناسب می باشد SFD-60با توجه به این قدرت حرارتی و مراجعه به جدول کوره هواي گرم مدل 
شکل ظاهري و داخلی چند نوع کـوره هـواي   ) 6-16(الی ) 6-5(در اشکال 

گرم ـ طریقه و محل نصب آنها ـ اجزاء مختلف یک کوره هـواي گـرم و نیـز      
  . ان هوا در دو نوع کوره هواي گرم نشان داده شده استمسیر جری

  
  
  

  نوع افقی کامالً یکپارچه قابل نصب در هر جا ـ نماي ظاهري) 6-5(شکل 
  
  
  
  
  
  
  

  نوع قائم با ظرفیت کم ـ نماي ظاهري) 6-6(شکل                                  
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  نوع قائم با ظرفیت زیاد ـ نماي ظاهري) 6-7(شکل 

  

  
  اجزاء مختلف یک نوع کوره هواي گرم) 6-8(شکل 
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نوع قائم ـ خروجی از باال ـ برگشت از بغل توزیع هوا ) 6-9(شکل                                                       
  مستقیماً بفضاي مورد گرمایش

ز بغل هر دو نوع قائم ـ خروجی از باال ـ برگشت ا) 6-10(شکل 
  توسط کانال

نوع قائم ـ خروجی از باال ـ برگشت از زیر کف هر ) 6-11(شکل                       
  دو توسط کانال

بام هواي رفت با  نوع افقی ـ قابل نصب در پشت) 6-12(شکل 
  کانال ـ برگشت صددرصد هواي تازه

  
  فت و برگشت توسط کانالنوع افقی ـ قابل نصب در زیر سقف ـ هواي ر) 6-13(شکل 

  
  بام با استفاده از هواي برگشت و تازه کوره هواي گرم افقی نصب شده در پشت) 6-14(شکل 
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  نصب کوره قائم در داخل سالن و فرم حرکت هواي رفت و برگشت) 6-15(شکل 

  
  سالننصب کوره هواي گرم افقی در زیر سقف و فرم حرکت هواي رفت و برگشت در داخل ) 6-16(شکل 

  هاي رفت و برگشت  جداول مربوط به سرعت مجاز هوا در کانال
تا بتوان گفت براي یک کانال با یک مقطع بخصـوص ماننـد   اصوالً جهت انتخاب سرعت هوا در کانال قاعده و قانون دقیقی وجود ندارد 

بهترین انتخاب سرعت هـوا در کانـال    .بدون در نظر گرفتن ضریب هزینه سرعت هوا یک عدد ثابتی است) گرد ـ چهارگوش ـ بیضوي   (
هـا نیـز در آن رعایـت شـده      آن است که حداقل مخارج در رابطه با طرح مناسب را دارا بوده و ضمناً مسائل فنی در رابطه با طرح کانال

هـاي   رعتمراجعه و حدود س) 6-1(توان به منحنی  باشد ولی براي اینکه یک حدودي در دست باشد برحسب تجربیات بدست آمده می
  . ها استفاده نمود داده شده در آنها جهت طرح

  . هاي مختلف داده شده است ها براي ساختمان هاي اصلی و انشعاب هاي مجاز در کانال سرعت) 6-5(و ) 6-4(در جدول 
  هاي مختلف ها و ساختمان هاي پیشنهادي و ماکزیمم سرعت در کانال سرعت) 6-4(جدول 

  نوع کانال
  m/sسرعت ماکزیمم متر در ثانیه   m/sتر در ثانیه سرعت پیشنهادي م

مدارس، سینماها،   مسکونی
  هاي عمومی سالن

هاي  ساختمان
مدارس، سینماها،   مسکونی  صنعتی

  هاي عمومی سالن
هاي  ساختمان

  صنعتی
  5/6-11  6/5- 8  4- 6  6- 9  5-5/6  5/3-5/4  هاي اصلی کانال

  5- 9  4-5/6  5/5/3  4- 5  3-5/4  3  هاي فرعی انشعاب
  5- 8  6/4  3/3- 4  4  3-5/3  5/2  هاي عمودي انشعاب

  

هاي مختلف  هایی با سرعت کم در ساختمان هاي پیشنهادي در کانال رفت و برگشت براي سیستم ماکزیمم سرعت) 6-5(جدول 
  m/sبرحسب متر در ثانیه 

  

  نوع ساختمان
حدود سرعت در 
کانال اصلی با 
  توجه به صدا

  نوع کانال
  هاي فرعی  انالک  هاي اصلی کانال

  برگشت  رفت  برگشت  رفت
  3  3  4  5  3  مسکونی

  5  6  6/6  6/7  5  ها هاي هتل ها، اطاق هاي بیمار، بیمارستان ها، اطاق آپارتمان
  6  1/8  6/7  10  6  ها هاي مدیران، کتابخانه ادارات خصوصی، اطاق

  4  5  6/5  6/6  4  هاي سینما و تاتر سالن
  6  1/8  6/7  10  6/7  ها هاي مدرن، بانک ن، فروشگاههاي مدر ادارات عمومی، رستوران
  6  1/8  6/7  10  15/9  هاي معمولی کافه تریا فروشگاه

  6/7  2/11  1/9  15  7/12  هاي صنعتی سالن
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  کشی هواي رفت و برگشت  طریقه محاسبه سیستم کانال
  : هاي هوا بشرح زیر است هاي معمول در محاسبه کانال ترین روش مهم

  ـ روش با سرعت ثابت 4ـ  روش افت فشار متغیر   3ها   ـ  روش تقلیل سرعت در کانال2شار معادل در طول کانال   روش با افت ف -1
بیشـتر اسـتفاده    3و  1هـاي   هـا از روش  هاي تهویه مطبوع ـ تخلیه هوا ـ تهویه هوا ـ انتقـال گازهـا و دودهـا و آلـودگی         در طرح کانال

گـردد در ایـن    واي آلوده داراي ذرات متعلق در آن از سرعت ثابت و یا سرعت حداقل اسـتفاده مـی  شود و براي تخلیه هوا و انتقال ه می
  . را مورد بررسی قرار خواهیم داد 1قسمت روش 

گردد که یـک افـت فشـار مسـاوي یـا معـادل در        ي محاسبه میرها طو در این روش کانال :روش با افت فشار معادل در طول کانال
شـود   در مورد کانال رفت و برگشت و تخلیه این موضوع اعمال مـی . ها برقرار باشد طول کانال در طول کل کانالواحد طول یا یک متر 

هـاي متقـارن نیسـت ولـی اگـر کانـال        هایی با انشـعاب  این روش بر روش تقلیل سرعت برتري دارد چون احتیاج به تنظیم براي کانال
بینی گردد روش معمول ایـن اسـت کـه     هاي کوتاه الزم است دمپر تنظیم هوا پیش عابهاي کوتاه و بلند باشد در انش مخلوطی از کانال

و  6-4تـوان از روي جـداول    سرعت داخلی در کانال اصلی را باندازه سرعت هواي خروجی از وانتیالتور انتخاب نمود این سـرعت را مـی  
  . انتخاب نمود 5-6

توان افت فشار داخلـی و نیـز قطـر     می 6-2به شده است و با استفاده از منحنی با داشتن این سرعت و مقدار هواي مورد نیاز که محاس
  . شود کانال گرد مناسب را محاسبه و این افت فشار در تمام طول کانال ثابت نگهداشته می

ابعاد کانال  6-7ل ابتدا با استفاد از جدو. بشرح زیر عمل نمود 6-6توان از جدول  هاي مختلف می براي محاسبه مقاطع کانال با ظرفیت
نمـائیم آنگـاه درصـد مقـدار هـواي هـر        بودیم تعیین می  دست آورده 6-3اصلی معادل با کانال گردي را که قطر آن را از روي منحنی 

درصد سطح مقطع این قسمت از کانـال را نسـبت بـه سـطح      6-6مقطع را نسبت به مقدار کل هوا محاسبه کرده و با استفاده از جدول 
کنیم باین طریق سطح مقطع کانال مورد نظـر بدسـت    آوریم سپس این درصد را در سطح کانال اصلی ضرب می ی بدست میکانال اصل

  .توان ابعاد کانال این قسمت را تعیین کرد آید که با استفاده از آن می می
زم است که افـت فشـار را در بلنـدترین    براي محاسبه کل افت فشار در طول کانال که بایستی بوسیله وانتیالتور تامین و جبران شود ال

کانال که داراي افت فشار حداکثر است محاسبه نمود ضمناً افت فشار در کلیه زانوها و اتصاالت این مسیر نیز بایستی بـاین افـت فشـار    
  . اضافه شود
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  هاي هوا رابطه ترسیمی بین حدود سرعت مجاز ـ افت فشار ـ قطر ـ مقدار هوا در کانال 6-2منحنی 
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  درصد 100ظرفیت                                    درصد ظرفیت   60                                  
  درصد     100سطح                                     سطح     % 5/67                                    

  

  درصد ظرفیت   40                                                                                
  درصد سطح 48                                                                                 

  
  ها براي ایجاد افت فشار معادل درصد سطح کانال در انشعاب) 6-6(جدول 

درصد سطح   درصد ظرفیت
درصد سطح   درصد ظرفیت  کانال

درصد سطح   درصد ظرفیت  لکانا
درصد سطح   درصد ظرفیت  کانال

  کانال
1  2  26  5/33  51  59  76  81  
2  5/3  27  5/34  52  60  77  82  
3  5/5  28  5/35  53  61  78  83  
4  7  29  5/36  54  62  79  84  
5  9  30  5/37  55  63  80  5/84  
6  5/10  31  39  56  64  81  5/85  
7  5/11  32  40  57  65  82  86  
8  13  33  41  58  5/65  83  87  
9  5/14  34  42  59  5/66  84  5/87  
10  5/16  35  43  60  5/67  85  5/88  
11  5/17  36  44  61  68  86  5/89  
12  5/18  37  45  62  69  87  90  
13  5/19  38  46  63  70  88  5/90  
14  5/20  39  47  64  71  89  5/91  
15  5/21  40  48  65  5/71  90  92  
16  23  41  49  66  5/72  91  93  
17  24  42  50  67  5/73  92  94  
18  25  43  51  68  5/74  93  5/94  
19  26  44  52  69  5/75  94  95  
20  27  45  53  70  5/76  95  96  
21  28  46  54  71  77  96  5/96  
22  5/29  47  55  72  78  97  5/97  
23  5/30  48  56  73  79  98  98  
24  5/31  49  57  74  80  99  99  
25  50/32  50  58  75  5/80  100  100  
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25.0هاي گرد و چهارگوش معادل براي ظرفیت و افت فشار مساوي از فرمول  ابعاد کانال) 6-7(جدول 

625.0

)(
)(30.1
ba

abDe


ِ  
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  :هاي یک ساختمان عمومی اداري با مشخصات زیر مطلوبست محاسبه کانال :مثال

  لیتر در ثانیه 2520مورد نیاز  هواي -1
  لیتر در ثانیه  140عدد هریک با هوادهی  18هاي خروجی هوا  تعداد دریچه -2
  پاسکال  34ها  فشار الزم براي کلیه انشعاب -3
25.1نوع زانوها با نسبت  -4

D
R  

  )6-16(سازي مطابق شکل  طرح کانال -5
  ها خواسته

  ها  اندازه کانالها در سایر قسمت -2   سرعت هوا در داخل کانال ـ قطر کانال ـ مقدار افت در هر متر کانال و ابعاد کانال اصلی -1
  وانتیالتور  کل فشار استاتیکی الزم در خروجی -4   کل طول معادل کانال با باالترین مقاومت  -3

بـا معلـوم   ) 6-2(متر در ثانیه باشد اینک با اسـتفاده از منحنـی    8کنیم  سرعت را انتخاب نموده و فرض می) 6-5(از روي جدول  :حل
  . کنیم که چنین خواهد بود بودن مقدار و سرعت هوا قطر کانال گرد و افت فشار در داخل آن را محاسبه می

  افت فشار  1= پاسکال در هر متر طول کانال         قطر کانال      D = 630میلیمتر 
  . میلیمترمربع خواهد بود 750×450ابعاد کانال ) 6-7(با مراجعه به جدول 



 110

  
  )6-16(شکل 

ا در هـر قسـمت   درصد ظرفیت ـ درصد سطح ـ سـطح ـ سـطح و ابعـاد کانـال ر       ) 6-6(و جدول هاي زیر  اینک با استفاده از فرمول -2
  . کنیم که نتیجه در جدول نوشته شده است محاسبه می

  درصد مقدار هوا= ـــــــــــــــــــــــــــــــ ×  100
  

  سطح کانال = درصد سطح کانال × مقطع اصلی در ابتداي کانال 
  .محاسبه شد 18تا  Cز هایی است که براي قسمت ا مانند اندازه 6الی  Aو از  12الی  Bهاي قسمت از  اندازه کانال

  . باشد باشد و بیشترین افت فشار در طول این کانال می می 18ترین مسیر کانال از وانتیالتور تا نقطه  بدیهی است که طوالنی
  . دهد با توجه به طول کانال و افت فشار در اتصاالت جدول زیر طول کل کانال و طول معادل آن را با احتساب اتصاالت بدست می

  طول معادل اتصاالت برحسب متر  طول برحسب متر   نوع اتصاالت  کانالمسیر 
    18  کانال مستقیم  Aاز وانتیالتور تا نقطه 

  4  -  زانو   
    6  کانال مستقیم  Bتا نقطه  Aاز نقطه 
    6  کانال مستقیم  Cتا نقطه  Bاز نقطه 

    3  کانال مستقیم   13تا  Cاز نقطه 
  2  -  زانو  

    6  انال مستقیم ک  14تا  13از نقطه 
    6  کانال مستقیم   15تا  14از نقطه 
    6  کانال مستقیم   16تا  15از نقطه 
    6  کانال مستقیم   17تا  16از نقطه 
    6  کانال مستقیم    18تا  17از نقطه 

  6  63  کل طولها
  

  هر مقطعمقدار هوا در 
 کل مقدار هوا
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  درصد ظرفیت هوا  L/Sمقدار هوا   مسیر کانال
 A 2520  100از وانتیالتور تا نقطه 

  B 1680  67تا  Aه از نقط
  33  840  13تا  Bاز نقطه 
  28  700  14تا  13از نقطه 
  22  560  15تا  14از نقطه 
  17  420  16تا  15از نقطه 
  11  280  17تا  16از نقطه 
  6  140  18تا  17از نقطه 

  . شود با داشتن درصد ظرفیت درصد سطح پیدا می 6-6با توجه به جدول 
  متر  اندازه کانال برحسب میلی mm2طح کانال س  درصد سطح کانال  مسیر کانال

  A 100  315000  450  ×750از وانتیالتور تا نقطه 
  B 5/73  231525  450  ×550تا  Aاز نقطه 
  400×  350  129150  41  13تا  Bاز نقطه 
  350×  350  111825  5/29  15تا  14از نقطه 
  300×  275  75600  24  16تا  5از نقطه 
  275×  225  55125  5/17  17تا  16از نقطه 
   225×  175  33075  5/10  18تا  17از نقطه 

  : آخرین انشعاب بصورت زیر خواهد بود 18کل افت فشار در طول کانال اصلی از نقطه شروع تا نقطه بنابراین 
  کل افت فشار = کل طول معادل × مقدار افت فشار 

کل طول معادل               =   69 = 6 + 63متر       مقدار افت فشار             =  1پاسکال در هر متر   
  کل افت فشار =   69×  69 = 1پاسکال  

کل فشار استاتیک الزم در موقع خروجی هوا از وانتیالتور عبارتست از مجموع فشـار الزم در دریچـه خروجـی و افـت فشـار در کانـال       
  فشار استاتیک الزم =   103 = 34 + 69ل  اصلی                                           پاسکا

  هاي هواي رفت ـ برگشت ـ هواي تازه  طریقه انتخاب دریچه
هـا بـه انـواع مختلـف سـاخته       دریچـه . هـا داده شـود   قبل از انتخاب دریچه الزم است توضیحاتی درباره انواع دریچـه : ها  انواع دریچه

گیرنـد ولـی بایسـتی توجـه      قـرار مـی  رحسب نوع مصرف و لزوم آنها مورد استفاده دیواري ـ سقفی ـ کفی که ب  : شوند که عبارتند از می
هاي فنی آنهـا   باشند که در انتخاب آنها بایستی به کتابچه هاي مختلف هر کدام داراي مشخصات مربوط بخودشان می داشت که دریچه

هـا را بـه پـنج گـروه      تولیـد بعمـل آمـده دریچـه     هایی که تاکنون از طرف مجامع فنی متخصص در این نوع طبق بررسی. مراجعه نمود
  . اند بندي کرده تقسیم
  . شوند و خروج هوا بصورت افقی است هایی که در سقف و یا نزدیک آن نصب می دریچه 1گروه 
  .شوند و خروج هوا بصورت عمودي و پخش آن موضعی است هایی که در کف یا نزدیک آن نصب می دریچه 2گروه 
  .شود شوند و خروج هوا بصورت عمودي و هوا در سطح زیادي پخش می که در کف و یا نزدیک آن نصب می هایی دریچه 3گروه 
  .شوند و خروج هوا بصورت افقی است هایی که در کف و یا نزدیک آن نصب می دریچه 4گروه 
  .شوند و خروج هوا بصورت عمودي است هایی که در سقف یا نزدیک نصب می دریچه 5گروه 

  . بترتیب نشان داده شده است 5الی  1طرز توزیع هوا براي گروههاي  6-21الی  6-17در اشکال 
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  : شود دریچه با مصالح مختلف بشرح زیر ساخته می :جنس دریچه

  ها از آلومینیوم  بدنه از آهن و پره) کالً از آهن       ج) کالً از آلومینیوم      ب) الف
  .ها در کتاب درس فنی آمده است شود اشکال تعدادي از دریچه و ابعاد مختلف ساخته میها با اشکال  دریچه :شکل دریچه

  .قبل از انتخاب دریچه الزم است نکاتی را رعایت کرد :نکات ضروري در انتخاب دریچه هوا
داراي سـرعتی   عبارتست از طولی که پس از خروج هوا از دهانه دریچه تا رسیدن بـه انتهـاي حـد ریـزش     :طول پرتاب دریچه) الف

  .متر در ثانیه باشد 025/0معادل 

 )6-17(شکل 

 )6-18(شکل 

 )6-19(شکل 

 )6-20(شکل 

 )6-21(شکل 
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اي کـه سـرعت هـوا بـه      عبارتست از فاصله عمودي بین محـور افقـی دریچـه و نقطـه     ):ریزش هوا(حد نهایی پایین آمدن هوا ) ب
ت هـوا  رسد که این فاصله بستگی به اختالف درجه حرارت هواي خروجی و درجه حرارت هـواي اطـاق و سـرع    متر در ثانیه می 025/0
  . دارد

شود که دریچه طوري انتخاب گردد تا طول پرتاب به اندازه  پینهاد می) ج
4
فاصله دریچه تا دیوار مقابل و حـد نهـایی پـایین آمـدن      3

  . متر باشد 8/1هوا در ارتفاع تقریبی ) ریزش(
  :توان مشاهده نمود ذکر شده را می با مراجعه به شکل زیر کلیه نکات

  
  پرتاب هوا از دریچه) 6-22(شکل 

  
  ها سرعتهاي پیشنهادي خروج هوا از دریچه در ساختمان)  6-8(جدول 

  سرعت خروجی هوا از دریچه برحسب متر در ثانیه   موقعیت مصرف دریچه
  5/1-5/2  استودیوهاي خبرگزاري 

  5/2-8/3  منازل مسکونی 
  5/2-8/3  ها آپارتمان

  5/2-8/3  مسجد و کلیسا
  5/2-8/3  ها هاي خواب هتل طاقا

  5/2-8/3   هاي تاتر و سخنرانی سالن
  5/2-8/3  هی ضد صوت دفاتر خصوصی در صورت دارا بودن عایق

  5/2- 4  دفاتر خصوصی معمولی 
  5  هاي پخش فیلم  سالن

  5-5/6  ادارات عمومی
  5/7  )طبقات باال(فروشگاهها 
  10  )طبقه اصلی(فروشگاهها 

  

هـاي   هـاي سـاخت کارخانـه خـود جـدول و منحنـی       هر کارخانه سازنده دریچـه جهـت انتخـاب دریچـه     :یچه هواطریقه انتخاب در
تر و یادگیري آن بـراي   نماید روشی که ذیالً بیان خواهد شد از بقیه ساده هاي مربوطه چاپ و منتشر می مخصوصی طرح و در کاتالوگ

هاي هواي رفت و هواي برگشت و هواي تـازه انتخـاب    دریچهبعدي  اول صفحاتدر این طریقه با استفاده از جد. هنرجویان آسانتر است
  . گردد می
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کنـیم و بـا معلـوم بـودن مقـدار       براي انتخاب دریچه هواي رفت با توجه به فاصله دریچه از دیوار مقابل طول پرتاب هوا را محاسبه مـی 
  . ه نمود که سرعت و ریزش هوا در حد قابل قبول باشدنمائیم البته باید توج هواي الزم، دریچه مورد نیاز را انتخاب می

مطلوبست تعیین دریچـه مناسـب   . است 4مترمکعب در ساعت و فاصله دریچه از دیوار مقابل  255مقدار هواي الزم براي اطاقی  :مثال
  . براي این اطاق

m3طول پرتاب                       :حل
4
34   

متـر را در سـتون    05/3ر ساعت را در ستون اول سمت راست جدول در نظر گرفته و در ردیف طول پرتاب عدد مترمکعب د 255عدد 
متر در ثانیه و افـت فشـار هـوا در دریچـه      6/2متر و سرعت هوا  22/1کنیم که در زیر آن مقدار ریزش هواي این دریچه  هفتم پیدا می

  یـــا  )mm102  ×mm457(ن دریچــه مناســـب بایــد یکــی از ابعــاد     بنــابرای . گــردد  میلیمتــر آب مالحظــه مـــی   43/0برابــر  
)mm127  ×mm356(  یا)mm152   ×mm305(  آنـرا   هـاي   مکانات محل یکی را انتخاب و زاویه پرهبه ارا داشته باشد که با توجه

  . کنیم درجه تنظیم می 45اندازي دستگاهها تحت زاویه  پس از نصب و در زمان راه
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  هاي هوا جدول انتخاب دریچه )6- 9(جدول شماره  
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  سطح ـ سرعت هوا ـ مقدار هواي دریچه برگشت و هواي آزاد  جدول ابعاد ـ) 10-6(
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  هفتمفصل 
  تعاریف

  Air Conditioningتعریف تهویه مطبوع 
رتـین شـرایط فیزیـک هـوا از لحـاظ درجـه حـرارت،         ه مطبوع یک مکان، انجام عملیاتی است بر روي هوا تا بتوان مناسبهدف از تهوی

درجه رطوبت، سرعت، نظافت و غیرو را متناسب و مقتضی بدن انسان و یا کار دستگاهها و محصوات کارخانجات و غیـرو فـراهم نمـود،    
  .وجه طبیعی خود عمل اقامت، استراحت، فعالیت موردنظر را انجام دهندتا افراد بتوانند در هر حال و به بهترین 

صـافی و   -5سـرعت،   -4اکسیژن،  -3رطوبت،  -2درجه حرارت،  -1: باید عوامل مختلف هوا که شامل جهت رسیدن به اهداف فوق می
توجه نکـه درجـه حـرارت و رطوبـت هـوا      . را به وسیله دستگاههاي مختلف تنظیم و تعدیل نمود. …بو و  -7فشار و صدا،  -6تمیزي، 

  .باشند اصلی و درجه یک و بقیه عوامل فرعی می
  Airهوا 

  .هوا مخلوطی از گازهاي مختلف و بخار آب، هواي بدون بخار آب را هواي خشک و با بخاز آب را هواي مرطوب گویند
اکسـیدکربن،   اکسـیژن، آرگـون، دي  هواي خشـک، مخلـوطی اسـت از گازهـاي مختلـف ماننـد ازت،        -Dry Airهواي خشک : الف

نسبت این گازها در نقاط مختلف مثالً در شـهرها و ارتفاعـات   ) اکسیدگوگرد، کریپتون و غیرو مانند متان، دي(هیدوژن و گازهاي دیگر 
  .شود هواي خشک اصطالحاً قسمت ثابت هوا محسوب می. گوناگون متفاوت است

است کـه  ) Water vapor(هاي ذکر شده در هواي خشک، داراي مقداري بخار آب هوا عالوه بر گاز -Moist Airهواي مرطوب : ب
کند زیرا هوا ماننـد سـایر گازهـا از     تواماً بنام هواي مرطوب شناسایی شده، مقدار بخار آب موجود در هوا از صفر تا حد اشباع تغییر می

هـا و   یا بصورت طبیعـی در مجـاورت آب رودخانـه   (رت آب تعداد زیادي مولکول با فواصل زیاد تشکیل شده است و موقعی که در مجاو
قـرار گیـرد ملکولهـاي آب تبخیـر شـده، در بـین       ) زنی تهویه مطبـوع  ها و یا بصورت مصنوعی در مجاورت دستگاههاي رطوبت دریاچه

ولکولهـاي بخـار آب نباشـد    گیرد که دیگر بین مولکولهاي هوا جـایی بـراي م   این عمل تا زمانی انجام می. گیرند مولکولهاي هوا قرار می
یعنی هوا از بخار آب اشباع شده باشد، هر اندازه فشار در یک دماي ثابت کمتر و یا دما باالتر باشد فاصله مولکولهاي هـوا بیشـتر و لـذا    

  .گردد میزان قابلیت جذب رطوبت آن بیشتر می
  .دهد مینشان ) سطح دریا هم(درصد گازهاي فوق را در هواي استاندارد ) 7-1(جدول 

  گازها  درصد حجمی یا مولی  درصد وزنی  نموداري  جرم مولکولی

01/28  
5
4 47/75  03/78  2N  

32  
5
1  19/23  99/20  2O  

91/39  -  29/1  94/0  2Ar  
44  -  05/0  03/0  2CO  
02/2  -  00/0  01/0  2H و دیگر گازها  

  Dry Air  هواي خشک  100  100  1  29
  قانونها و روابط کاربردي براي هواي خشک و بخار آب و هواي مرطوب

  ):فرم اول(معادله گازهاي کامل 
)    پاسکال(






 

2m
NPa     فشار =P                                       TRnVP ...   

Kkgmol
j


8314  ثابت جهانی گازهاي کامل.R ها  و تعداد مول

M
mn   
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«مقدار
M
R « را با»R « نشان داده به آن ثابت گازها گویند که چون در مقدار»R«   جرم ملکولی گاز مطرح شده لذا براي یک نوع گـاز

TRmVP                       )7-1(                                        مشخص مقداریست ثابت ...   
  :توان نوشت معادله باال را بصورت ذیل به فرم حجم مخصوص و جرم مخصوص نیز می

RTPVTRبه فرم حجم مخصوص   )    2-7(
m
VP  .  

TRPTRبه فرم جرم مخصوص    )    3-7(
V
mP .ρ.   

  :مقدار ثابت گاز براي هواي خشک و بخار آب به قرار زیر است

)6-7(    
Kkg

J
M
RRR o

OH
sv 

 46118
8314
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              )4-7(     
Kkg

J
M
RR o
a

a 
 28729

8314  

طبق قـانون  . توانیم بکار ببریم که قانون گیبس دالتون ها را رعایت نمائیم شرطی میو براي هواي مرطوب معادالت گازهاي کامل را به 
برابر اسـت بـا مجمـوع فشـارهاي جزئـی هـواي       ) فشار بارومتریک یا فشار جو یا فشار هواي محیط(گیبس دالتون فشار هواي مرطوب 

va.  خشک و فشار جزئی بخار آب موجود در هوا PPP   
  .دهد ماتیک زیر چگونگی بدست آوردن مشخصات هواي مرطوب را با داشتن مشخصات هواي خشک و بخار آب نشان میشکل ش

  
  
  
  
  
  
  

  Psychrometric Propertiesمشخصات هوا 
باشد، براي پی بردن به وضعیت یک نمونه هوا هفت مشخصه مهم مورد لـزوم   مشخصات هوا معناي اصطالحی خواص هواي مرطوب می

رطوبـت مخصـوص، درجـه رطوبـت،     (گیري و بقیـه   قابل اندازه) دماي خشک، دماي مرطوب، دماي نقطه شبنم(ست که سه مشخصه ا
  .باشند اي می گیري و محاسبه غیرقابل اندازه) …حجم مخصوص، آنتالپی و غیره

رطوبـت   -5نسـبت رطوبـت،    -4 نقطـه شـبنم،   -3دمـاي مرطـوب،    -2دماي خشک،  -1: ترین مشخصات هوا عبارتند از بنابراین مهم
  .آنتالپی -7حجم مخصوص،  -6نسبی، 

  Dry Bulb Temperature (D.B.T)درجه حرارت خشک هوا 
باشد یعنی درجه حرارت هواي مخلوط با بخار آب که هیچگونـه رطوبـت و تشعشـع حرارتـی      دماي خشک همان دماي حقیقی هوا می

  .اضافه روي آن تأثیر نداشته باشد
  Wet Bulb Temperature (W.B.T)رطوب هوا درجه حرارت م

چکان پارچه  هرگاه مخزن دماسنج معمولی را با پنبه یا پارچه  مرطوبی بپوشانیم و مدتی در جریان هوا نگه داریم و مرتباً بوسیله قطره
گـردد و از آن پـس    قـف مـی  شود جیوه در ترمومتر پایین آمده و در یک ارتفاع و درجه معینی متو یا پنبه را مرطوب کنیم مالحظه می

نیز بر روي همان  درجه باقی خواهد ماند دماي خوانده شده درجه حرارت مرطوب هوا است که با مقایسه با دمـاي خشـک همیشـه از    
توجه آنکه تغییر حرارت روي دستگاه در این جا بصورت آدیاباتیک است یعنی هیچگونـه گرمـایی از منـابع خـارجی     . آن کوچکتر است

گیـري دمـاي مرطـوب عمـالً بـا چرخانـدن        اندازه. باشد نظر می شود و اتالف تشعشعی نیز ناچیز و قابل صرف ه آنها داده نمیکسب یا ب
بعلت برخورد هـوا روي پنبـه مرطـوب آب     .گیرد دماسنج مرطوب در سرعت معینی در هوا یا دمیدن مصنوعی هوا بر دماسنج انجام می

کند که فـیلم هـواي اطـراف     گردد و این عمل تا جائی ادامه پیدا می واي مجاور مخزن اضافه میآن تبخیر شده و دائماً درصد رطوبت ه

vM جرم  
vV بخار آب     حجم مخصوص+  
vρ  =جرم مخصوص  
vP فشار 

aM جرم     
vV هواي خشک      حجم مخصوص  
aρ  =جرم مخصوص  
aP فشار 

va mmm  جرم  
va ρρρ  جرم مخصوص    

ρ
1

V هواي مرطوب         حجم مخصوص=  

va PPP  فشار    
DBT دماي خشک    
WBT دماي مرطوب 



 122

دمـاي هـواي    .رود مخزن به حد اشباع برسد در این وضع دیگر تبخیر صورت نگرفته و دماي مخزن جیوه بیشتر از این حد پـائین نمـی  
رطوبـت نسـبی در صـفحات بعـدي     (مـاي خشـک و رطوبـت نسـبی     توان بطور تقریب از فرمول زیر با در دست داشتن د مرطوب را می

                                                 )7-7( .محاسبه کرد) گردد بررسی می  DBTRHDBTWBT 350541 //   
DBT  =دماي خشک هوا Co دماي مرطوب =  WBTـ       )درصدي(رطوبت نسبی =  RHـ       Co  

  :نامند بنابراین می» Wet Bulb Deression (WBD)«اختالف بین دماي خشک و دماي مرطوب هوا را تنزیل دماي مرطوب هوا 
)8-7 (                                                                                                WBTDBTWBD   

تـر   تر باشد میزان آن بیشـتر و هرچـه مرطـوب    ماي مرطوب بستگی به خشکی و مرطوب بودن هوا دارد یعنی هرچه هوا خشکتنزیل د
  .باشد گیري رطوبت نسبی هوا می باشد مقدار آن کمتر است، تنزیل دماي مرطوب مقیاسی براي اندازه

  Dew Point Temperature (DPT)ماي نقطه شبنم هوا 
در یـک دمـاي   ) دمـا را کـاهش دهـیم   (راشباعی را بدون افزایش و یا کاهش رطوبت آن در فشار ثابت سرد کنیم اگر هواي مرطوب  غی

گوینـد، در ایـن حالـت     نماید این دما را دماي نقطه شـبنم مـی   می) عرق(معین رطوبت موجود در هوا شروع به تشکیل قطرات ریز آب 
دمـاي شـبنم هـوا در تهویـه مطبـوع در       .و فقط مسئله سرد کردن مطرح اسـت  رطوبتی از خارج به هوا زده نشده و گرفته نخواهد شد

نماید حائز اهمیت است زیرا در صورت بوجود آمدن شـبنم بطـور مثـال     هاي سرمائی که دماي هوا کاهش پیدا می سطوح سرد و کویل
آید که خود مانند عـایقی عمـل    ود میدر اثر سرد شدن هوا شبنم بوج) مانند کولرهاي گازي(هاي سرمایی  ممکن است در سطح کویل

دهنـد تـا    نقطه شبنم هوا را عمالً بوسیله سرد کردن ترمـومتر بـه وسـایل مختلـف انجـام مـی       .نموده و راندمان دستگاه را کاهش دهد
ع درآیـد  باید توجه داشت وقتی هوا بحالـت کـامالً اشـبا    .جائیکه اولین ذره رطوبت روي آن ظاهر گردد آن دما دماي نقطه شبنم است

SV«خشک و دماي مرطوب دماي نقطه شبنم یکی است و در این حالت  PP  «     یعنی فشار جزئی بخار آب برابـر فشـار بخـار اشـباع
  .خواهد شد

  Humidityرطوبت 
زان رطوبـت و لـذا   میزان رطوبت در هواي یک مکان در راحتی ساکنین آن بسیار مؤثر است به همین دلیل در تهویه مطبوع مسئله می

 -1: گردد در ارتباط با مطلب بـاال مسـائل   گیر و غیره مطرح می زنی و در نتیجه ساخت دستگاههاي رطوبت زن و رطوبت اعمال رطوبت
  .شوند رطوبت نسبی مطرح و بررسی می -4نسبت اشباع؛  -3نسبت رطوبت؛  -2رطوبت وطلق؛ 

باشد بـا اضـافه کـردن بخـار     » vP«ماي معین داشته باشیم که فشار بخار آب آن باید توجه داشت اگر مقداري هواي اشباع نشده در د
توانـد بپـذیرد محـدود بـه      از طرفی ماکزیمم مقدار بخار آبی که هـوا مـی  . گردد آب در آن دما به این هوا دائماً فشار بخار آب اضافه می

بنابراین در حالت اشباع بخار آب ماکزیمم فشار خود را دارد که همان فشـار اشـباع بخـار    » sm«مقدار بخار آب در حالت اشباع است 
حال اگر دما را تغییر و بطور مثال زیاد نمائیم مـاکزیمم  . باشند در این حالت دماي هوا با دماي نقطه شبنم هر دو یکی می» sP«است 

شود که بعداً  به همین دلیل پارامتري به نام درجه اشباع تعریف می. رسد نیز زیاد شده و دیرتر به حد اشباع میمقدار پذیرش بخار آب 
  .مطالعه خواهد شد

  Absolute Humidityرطوبت مطلق 
حجـم   شود و رطوبت مطلق عبارتست از خارج قسمت جرم بخار آب موجود در هوا در واحـد  بخار آب موجود در هوا رطوبت نامیده می

  .هواي مرطوب در همان وضعیت که در حقیقت همان جرم مخصوص بخار آب موجود در هوا است
 W(                 Specific Humidity or Humidity Ratio) (نسبت رطوبت یا نسبت مخلوط(رطوبت مخصوص 

از هـوا بـه جـرم هـواي خشـک در      رطوبت مخصوص یا نسبت رطوبت عبارتست از خارج قسمت جرم بخار آب موجود در حجم معینی 

                                            ) 7-9(                        .همان حجم هوا
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  :محاسبه فرمولهاي دیگري براي نسبت رطوبت
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vP  =    فشار جزئی بخار آب در هواmmHg  یا


2m
N       ـP  =لوط یا فشار هواي مرطـوب یـا   فشار بارومتریک یا فشار هواي مخ

ـ         فشار محلـی یـا فشـار جـو    
2

1013257607.141
m
NmmHgPSIatPb    ـ     در کنـار دریـاW  =   نسـبت رطوبـت

برحسب
kgda
kg          ـaP  =فشار جزئی هواي خشک برحسبmmHg  یا


2m
N  

   Degree or Ratio of Saturation) نسبت اشباع(درجه اشباع 
زنـی   رطوبت(عبارتست از نسبت رطوبت مخصوص هوائی به رطوبت مخصوص همان هوا در صورتیکه در دماي ثابت به حد اشباع برسد 

100                   )7-11(        )در دماي ثابت
sW

W
  

رسد یکی با کاهش دما بدون تغییر میـزان رطوبـت کـه بـه نقطـه شـبنم        تاکنون گفته شد هوا به دو صورت به وضع اشباع می :توجه
حالت دیگر با افزودن رطوبت در دماي ثابت که بـه حـد   . آید درمی) شبنم(رسیم و در این حالت رطوبت موجود در هوا بصورت عرق  می

البتـه بغیـر از ایـن دو حالـت،     . آیـد  تر تشکیل شده و به هم چسبیده و ریزش بوجـود مـی   رشترسیم در این حالت قطرات د اشباع می
  .حالتهاي بسیار زیاد دیگري وجود دارد که باز هم هوا ممکن است به حالت اشباع برسد

  Relative Humidity (R.H))  درجه رطوبت(رطوبت نسبی 
  )در دماي معین و ثابت(بخار آب اشباع در همان هوا  عبارتست از نسبت جرم بخار آب موجود در هوائی به جرم

)11-7  (                                                               100
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m
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  محاسبه فرمولهاي دیگر براي رطوبت نسبی

)12-7  (                                           100
s

v

P
P

RH              100100
.

.

100 
S

V

s

v

S

V

P
P

RT
VP

RT
VP

m
m

RH  

تواند مقدار آب موجود در هوا را بیان کند و فقـط بیـانگر درصـد آبـی اسـت کـه هـوا         باید توجه داشت که رطوبت نسبی به تنهاي نمی
مـاي  قسمت آبـی کـه هـوا در یـک د    » 100«است یعنی از » %60«شود رطوبت نسبی هوائی  بطور مثال وقتی گفته می. پذیرفته است

. دهد که هوا هنوز به حالـت اشـباع نرسـیده اسـت     تواند بگیرد و ضمناً این عدد نشان می قسمت آن را می» 60«تواند بپذیرد  معین می
  .نزدیکتر شود نشان دهنده آن است که هوا به حداکثر پذیرش بخار آب نزدیکتر شده است» 100«بنابراین هرقدر رطوبت نسبی به 

کیلوگرم بخـار   mهواي خشک حاوي ) یک کیلوگرم(لپی هوا مقدار حرارتی است که به واحد جرم هواي خشک آنتا -)h(آنتالپی هوا 
واحد آنتالپی کیلوژول به کیلوگرم هواي خشـک  . داده شود تا درجه حرارت آن از صفر درجه سانتیگراد به درجه حرارت موردنظر برسد

     .است






 
kgda
kjh  

  :  آید با جمع کردن یک کیلوگرم هواي خشک و آنتالپی بخار آب همراه با آن به دست می) آنتالپی هوا(طوب آنتالپی هواي مر
        va whhh   

ttCh                      )  7-13:     (از طرفی آنتالپی هواي خشک برابر است با paa 005.1  

                                        )    7-14(و آنتالپی بخار آب    









kgda
kjttChh pvgv 88.12500  
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                          )7-15(     :بنابراین آنتالپی هوا برابر است با  









kgda
kjtwth 88.12500005.1  

  

paC  =گرماي ویژه هوا در فشار ثابت که برابر است با
kkg

kj
o

005.1                

pvC  =    گرماي ویژه بخار آب در فشار ثابت که برابر است با
kkg

kj
o

88.1  

hg  =    حرارت نهان تبخیر آب که برابر است با
kg
kj2500  

یکه نقطه شبنم در دسترس نباشـد فشـار جزئـی بخـار آب را از معـادالت متفـاوتی       در صورت -)vP(محاسبه فشار جزئی بخار آب 
  :توان محاسبه نمود که مهمترین معادالت به ترتیب اهمیت عبارتند از م

Apjohn Equation(     )16-7  (     (معادله اپجوان؛   - 1 
2700

8.1 WBTDBTP
PP b
sv


  

TRAY(              )17-7(             (تري   معادل کاربردي -2 WBTDBTPAPP bsv   
mmHg  یا aP فشار جو=bP  

mmHg  یا aP  فشار بخار آب اشباع در دماي مرطوب هوا=SP                    
)( Co  دماي خشک هوا =DBT  

)( Co  دماي مرطوب هوا =WBT                     
A =گردد ضریب ثابت است که از جدول زیر برداشت می.  

  Aمقدار 
CWBT o0  CWBT o0  دماي مرطوب  

410945 /  410666 /  Sling سایکرومتر گردان  
410207 /  410997 / Screen سایکرومتر بادي  

                                                        
 شود معادله كرير  راه ديگري كه استفاده مي)Carrier Equation (نام دارد و به صورت زير است:  

 
  321183.12800

8.1)(




DBT
WBTDBTPP

PP sb
sv  
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این جدول بـا در دسـت داشـتن دمـا، فشـاز اشـباع و حجـم          )7-18(جدول 

  .دهد را می) بخار -مایع(و آنتالپی ) مایع یا بخار(مخصوص 
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  :کاربرد این جدول

sPDBT.          دهد با داشتن دماي خشک، فشار بخار اشباع را می -1     
vPDPT.  دهد ر جزئی بخار آب را میبا داشتن دماي نقطه شبنم فشا -2   

svرابطه بین فشار بخار و بخار اشباع را قبالً داشتیم        PRHP   
sPWBT   .دهد با داشتن دماي مرطوب فشار بخار آب اشباع در دماي مرطوب را می -3   
  .دهد را می) مایع و بخار(و آنتالپی ) مایع و بخار(مخصوص  با داشتن دما یا فشار اشباع حجم -4

  :بدست آورید» Co20«جرم مخصوص و حجم مخصوص هواي اشباع شده را در : مثال

  30173.0
20273461

2337
m
kg

TR
P

s

s
s 


                  






  22337

m
NPP as  7-18(جدول شماره( CT o20  

31768.1
)293(1.287

98990
m
kg

TR
P

a

a
a                                       2989902337101325

m
NPPP sa   

31941.10173.01768.1جرم مخصوص هواي اشباع      
m
kg

sa    

حجم مخصوص هواي اشباع    
kg
mV

3

837.0
1941.1
11




  
  .پاسکال است نقطه شبنم آن را پیدا کنید» 1227«وا فشار جزئی بخار آب موجود در این ه. است» Co26«هوائی داراي دماي 

CDPT o10  31227)7-18(جدول شماره
m
NPv   

  .رطوبت مطلق هوا و حجم مخصوص بخار اشباع را بیابید. است» Co22«دماي نقطه شبنم هوایی 
 paPP sv 2642  7-18(جدول شماره(CDPT o22  

حجم مخصوص     
kg
mV

v
v

3

51
019.0
11




  رطوبت مطلق                3019.0
32273461

2642
m
kg

TR
P

v

v
v 


  

 .توان خواند در مقابل دماي نقطه شبنم می) 5-18(توجه آنکه حجم مخصوص بخار اشباع را از جدول شماره : یا
kg
mVv

3

49.51  
  .است را پیدا کنید» Co10«و نقطه شبنم » Co26«که در فشار استاندارد داراي دماي  نسبت رطوبت یک نمونه هوائی

av PbaRP 1227012270.0   1-28(جدول شماره(CDPT o10  

kgda
kg

PP
P

W
v

v 00762.0
1227101325

1227622.0622.0 





  
اسـت  » Co15«نقطـه شـبنم آن   . وجود دارد» mmHg736 «و تحت فشار » Co21«مخلوطی از هواي خشک و بخار آب در دماي 

آنتـالپی هـواي خشـک و آنتـالپی      -د   نسبت رطوبـت  -ج            رطوبت نسبی هوا -ب       فشار جزئی بخار آب -الف   :پیدا کنید
  هواحجم مخصوص  –هـ          بخار آب و آنتالپی هواي مرطوب

av
o PbarPCDPT 7.1700170.015   - الف                       CDPTmmHgP o15736   وCt o21  

58.68%100
2489
1707100 

s

v

P
PRH                             as

o PbarPCt 248902489.021  - ب  

kgda
kgw 011.0

1707101325
1707622.0 


                                                       

vb

v

PP
Pw


   ج - 622.0

     2188.12500011.0.TChgwh pvv              
kgda
kjTTCh paa 11.2121005.1005.1. - د  

kgda
kjhhh va 03.4993.2710.21               

kgda
kj93.2748.2539011.0   

 
 

kgda
m

PP
TRV

rb

a
a

3

85.0
1707101325

22733.287








- هـ  
فشـار  » Co26«و » Co26«ه عبارتنـد از  دماي خشک و مرطوب هواي اطاقی کـه بوسـیله سـایکرومتر چرخـان خوانـده شـد       :مثال

41066.6             .محاسبه کنید فشار جزئی بخار آب را» Kpa 95«بارومتریک  A  وKpaPCWBT s
o 704.115   

  kpaPp vv 388.11520951066.6704.1 4                         WBTDBTPAPP bsv   
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  فصل هشتم
  )یا منحنی هواي مرطوب(نمودار مشخصات هوا 

منحنی مشخصات هوا دیاگرامی اسـت کـه شـامل تمـام پارامترهـاي قابـل       
و پارامترهـاي  ) نقطه شـبنم  -دماي مرطوب -دماي خشک(گیري هوا  اندازه

 -حجـم مخصـوص   -رطوبـت نسـبی   -نسـبت رطوبـت  (قابل محاسـبه هـوا   
هاي متفاوتی براي مشخصات هـوا   منحنی در زمان حاضر .باشد می) آنتالپی

ترین آنها دیاگرامی است کـه روي   شود اما مهمترین و معمولی بکار برده می
و روي محـور قـائم آن   ) DBT(محور افقی آن درجه حـرارت خشـک خـوا    

درج گردیده و مابین این دو محور خطـوط رطوبـت   ) W(رطوبت مخصوص 
  شـکل  . ده اسـت ترسـیم شـ   …دمـاي مرطـوب و   -حجم مخصوص -نسبی

اي از ایـن منحنـی بـا خطـوط متفـاوتی کـه نشـانگر         شماتیک ساده) 1-8(
اي در روي  باشند ترسیم گردیده و هر نقطه پارامترهاي ذکر شده در باال می

   .باشد آب می این منحنی معرف مشخصات مخلوط هوا و بخار
اي رسـم شـده اسـت کـه مهمتـرین آنهـا در        بطور جداگانه معمولی و متداول) فشارهاي مختلف(منحنی مشخصات هوا براي ارتفاعات 

                        شرایط استاندارد، mmHgKpabarat 760325.10101325.11   
بنـابراین در  . دهـد  منحنـی مشخصـات هـوا را در شـرایط اسـتاندارد نشـان مـی       ) 8-2(شکل . سطح دریا باشد، یعنی براي هواي هم می

باشد باید منحنی مشخصات هوا در شرایط مربوط به فشار و ارتفاع معلوم در دسترس باشد و اگـر  صورتیکه شرایط معلوم غیراستاندارد 
  .باشد بعضی از مشخصات بدست آمده تصحیح گردند پس از استفاده از آن می. چنانچه فقط منحنی در شرایط استاندارد موجود باشد

  

  منحنی مشخصات هوا  شماتیک ساده) 8-1(شکل 

  صات هوامنحنی مشخ) 8-2(شکل 
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سیستم متریـک چـاپ نشـده کـه در ایـن کتـاب آورده شـود و چـون          متأسفانه تاکنون منحنی مشخصات هوا در ارتفاعات مختلف در
تصحیح مشخصات بوسیله فرمول و جداول از حوصله این کتاب خارج تشخیص داده شده است لذا مشخصات هـواي خـارج کـه مـورد     

وا و بـا داشـتن دو   با استفاده از منحنی مشخصـات هـ   .توان از جدول انتخاب طرح خارج در صفحات بعد برداشت نمود لزوم است را می
و تعیین وضع و محل هوائی که دو مشخصه آن معلـوم اسـت بـر    ) WBT , DBT , DPT , W , RH , v , h(معلوم از مشخصات هوا 

  .د پیدا نمودرتوان سایر مشخصات هوا را در شرایط استاندا روي منحنی می
محور دماي خشک  -)DBT(محور دماي خشک و خطوط دماي خشک ثابت 

فقی که محور اصلی و افقـی دیـاگرام را تشـکیل داده و روي آن اعـداد     خطی است ا
یابـد و   درج گردیده که از چپ به راست افـزایش مـی  ) Co(دماي خشک برحسب 

خطوط دماي ثابت خطوطی هستند قائم و به موازات هم که از یک طرف عمود بـر  
  .نمایند ع را قطع میمحور دماي خشک هستند و از طرف دیگر خط اشبا

  

  )8- 3(شکل                        
خطی است قائم که محور اصلی و قائم دیاگرام را تشـکیل داده کـه بـا اعـداد رطوبـت مخصـوص        -)W(محور رطوبن مخصوص هوا 

برحسب







kgda
kg یابد مدرج گردیده و از پائین به باال رطوبت مخصوص افزایش می.  

کند اعداد نوشته شـده بـر روي    خط اشباع حاالت مختلف هواي اشباع شده را بیان می -)RH% =100(یا منحنی اشباع خط اشباع 
در همین جا می توان نتیجه گرفت اگر هوائی بوضع اشـباع  . است) DPT(و یا نقطه شبنم هوا ) WBT(این منحنی دماي مرطوب هوا 

 RH% = 100این خـط همچنـین خـط رطوبـت نسـبی       .م آن معادل و مساویندهاي خشک و مرطوب و نقطه شبن باشد، درجه حرارت
svاست و در تمام نقاط روي این خط PP  باشد می.  

  
  )8-4(شکل 

ــبی   ــت نس ــوط رطوب ــورت    -)RH(خط ــبی بص ــت نس ــوط رطوب خط
هــائی از پــایین و ســمت چــپ بطــرف بــاال رســم شــده و رطوبــت  منحنـی 

خـط اشـباع در حقیقـت یکـی از ایـن      . دهد ن میهاي مختلفی را نشا نسبی
  .است RH% = 100خطوط با رطوبت نسبی 

  

  )8-5(شکل 
  

خطوط مستقیم و موازي هستند که از یـک   -)v(خطوط حجم مخصوص 
باشند و بصورت مایل بـه سـمت پـائین و     طرف به منحنی اشباع محدود می

حجـم   اند کـه هـر کـدام نشـان دهنـده یـک       متمایل به راست ترسیم شده
kgdamمخصوص برحسب   .باشد می 3/

  
  )8-6(شکل   
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خطوط مستقیمی هستند کـه   -)WBT(خطوط درجه حرارت مرطوب 
باشند مانند خطوط حجم مخصوص ثابت امـا داراي شـیب    تقریباً موازي می

نماینـد و در محـل تقـاطع     کمتر که از یک طرف منحنی اشباع را قطع مـی 
  .توان دماي مرطوب را خواند می

  

  )8-7(شکل 
شوند، در  خطوط آنتالپی ثابت مانند خطوط دماي مرطوب ثابت به همان شکل رسم می -)h(خطوط آنتالپی ثابت و محور آنتالپی 

هاي بـا مقیـاس بـزرگ ایـن      حقیقت خطوط آنتالپی ثابت نسبت به خطوط دماي مرطوب ثابت کمی انحراف دارند و معموالً در منحنی
لـیکن در بعضـی از دیاگرامهـاي هـوا     . انـد  ط آنتالپی و دماي مرطوب در کنار هـم و جداگانـه رسـم شـده    انحراف مشخص است و خطو

اند لیکن مقادیر  اند خطوط آنتالپی ثابت درست بر روي خطوط دماي مرطوب قرار گرفته بخصوص آنها که در مقیاس کوچک رسم شده
خطوط آنتالپی ثابت از یک طـرف محـور   . اند اف آنتالپی مشخص نمودهیعنی انحر) D(عددي انحراف را بوسیله منحنی هایی با عالمت 

توان مقادیر آنتالپی را برحسب نمایند که در محل تقاطع و بر روي محور آنتالپی می مدرج اعداد آنتالپی را قطع می
kgda
KJ خواند.  

             )8-8(شکل 
  .بدین قرار است A لذا مقدار آنتالپی واقعی در شرایط و وضع

)9-8 (       Dhh      D= مقدار انحراف آنتالپی   h= آنتالپی واقعی             h*=آنتالپی    *
یا خط نقطـه  (محور رطوبت مخصوص و خط رطوبت مخصوص ثابت 

محـور رطوبـت مخصـوص محـور راسـت       -)Wو  DPT(شبنم ثابت هوا 
شخصات هوا است و خطـوط رطوبـت مخصـوص ثابـت خطـوطی      منحنی م

اند که از یک طـرف محـور نسـبت     افقی هستند که به موازات هم رسم شده
  .نماید رطوبت و از طرف دیگر خط اشباع را قطع می

  

  )8-10(شکل 
رطوبـت   حرارتی است که باعث تغییر درجـه حـرارت خشـک هـوا شـود در صـورتیکه       -)S.H(حرارت محسوس یا گرماي ظاهري 

انتقـال حـرارت توسـط     -هـا  مخصوص هوا ثابت بماند، این گرما به وسیله انسان قابل حس است مانند انتقال حـرارت از طریـق جـداره   
زا و انتقـال حـرارت محسـوس هـواي نفـوذي و تهویـه، واحـد آن         حرارت حاصل از افراد و چراغها و دستگاهها و لوازم حرارت -خورشید

   .ي خشک استکیلوژول به کیلوگرم هوا









kgda
kjSH  

حرارتی است که باعث تغییر مقدار رطوبت هوا شود، این گرما بوسیله انسان قابل حس نیسـت   -)L.H(حرارت نهان یا گرماي نهان 
زا، واحـد آن   مانند حرارت رطوبت ورودي از طریق نفوذ یا تهویه، حرارت حاصل از افـراد و دسـتگاهها و لـوازم تولیـد بخـار یـا رطوبـت       

   .کیلوژول به کیلوگرم هواي خشک است









kgda
kjLH  

مجموع حرارت محسوس و حرارت نهان است، در حقیقت گرماي کلی هم باعث تغییـر درجـه حـرارت شـده و      -)T.H(حرارت کلی 
آن مانند واحـد گرمـاي محسـوس یـا نهـان      دهد مانند حرارت حاصل از افراد و لوازم تولید بخار و واحد  هم نسبت رطوبت را تغییر می

  .است









Kgda
KJTH  
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  .گویند نسبت حرارت محسوس به حرارت کلی را ضریب حرارت محسوس می -)S.H.F(ضریب حرارت محسوس 

 )11-8(        
TH
SH

LHSH
SHSHF 


  
ایـن محـور در سـمت راسـت      -)SHF(محور ضریب حرارت محسوس 

ر دارد و بـر روي آن ضـرایب حـرارت محسـوس     محور رطوبت مخصوص قرا
  .درج گردیده است

  

  )8-12(شکل 
  تعیین سایر مشخصات هوایی که دو مشخصه آن داده شده

و پیـدا  ) DBT , WBT , DPT , W , RH , v , h(با استفاده از منحنی هواي مرطوب و بـا داشـتن دو مشخصـه از مشخصـات هـوا      
بایـد مجـدداً یـادآوري نمـود     . توان برداشت نمود حنی سایر مشخصات هوا را براحتی میکردن محل وضعیت هوائی مفروض در روي من

  .که منحنی مشخصات هواي آورده شده در این کتاب در شرایط استاندارد است
  .نمائیم حال بوسیله طرح و حل مسائلی در این زمینه چگونگی استفاده از منحنی فوق را مشخص می

  .است at1شود فشار  ز فشار محیط یا ارتفاع محل نمیوقتی در مسائل ذکري ا :توجه
مشخصـات خواسـته   . خوانده شـده اسـت   Co26و Co39بوسیله سایکرومتر گردانی دماي خشک و مرطوب اطاقی به ترتیب -مسئله

  .شده در زیر را از روي منحنی مشخصات هوا به ترتیب زیر بیابید
  رطوبت نسبی: هـ  آنتالپی، انحراف آنتالپی و آنتالپی واقعی : د  حجم مخصوص: ج  نقطه شبنم: ت رطوبت   بنسب: الف
را  Co39براي این کار روي محور دماي خشـک عـدد  . کنیم ابتدا مکان وضعیت این هوا را بر روي منحنی مشخصات هوا پیدا می :حل

نماییم سپس دماي مرطوب را روي خط اشباع پیدا نموده خط دماي مرطـوب ثابـت را    بت را رسم میمعلوم و از این نقطه خط دماي ثا
  باشد،  می Aقطع نمایند، در حقیقت موقعیت هواي فوق در وضع  Aکنیم تا این دو خط همدیگر را در نقطه  رسم می

  
  ).8-13(شکل 

نمائیم تا محور نسـبت رطوبـت هـوا را قطـع      راست حرکت می خط نسبت رطوبت ثابت را رسم کرده و به سمت Aاز نقطه  -حل الف
kgdakgW  .گردد نماید از روي محور مربوط نسبت رطوبت برداشت می /016.0  

کنیم تا منحنی اشـباع را قطـع نمایـد عـدد      و سمت چپ حرکت می) خط شبنم(بر روي خط نسبت رطوبت ثابت  Aاز نقطه  :حل ب
CDP  .وانیمخ روي منحنی اشباع را می o3.21  

kgmمابین دو خط حجم مخصوص Aنقطه  -حل ج /9.0 kgmو 3 /95.0 بنـدي تقریبـی مـابین ایـن دو خـط       است که با تقسیم 3
kgmV  .آید مقدار خحم مخصوص بدست می /90.0 3  
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ــی  و در  Co30هــوایی در دمــاي  ــت اشــباع م باشــد  حال
درجه حـرارت مرطـوب هـوا    : نقطه شبنم ب: الف: مطلوبست

  رطوبت نسبی: رطوبت مخصوص د: ج
  

  
  :در حالت اسباع نقطه شبنم و درجه حرارت مرطوب و دماي خشک با هم برابرند و ب الف

CDBWBDP o30  
                                 :      ج

kgda
kgW 0273.0  

RH%100                     :د        
  .و در حالت اشباع است معین کنید Co20هوایی در دماي

      نقطه شبنم هوا و دماي مرطوب هوا: الف
  نسبت رطوبت هوا از منحنی و محاسبه: ب
  حجم مخصوص از طریق منحنی و محاسبه: ج

  
  
  

CDBWBDPرطوب و دماي خشکدماي نقطه شبنم، دمیا م :حل الف o20 در حالت اشباع با هم برابرند.  

   از طریق منحنی    :حل ب
kgda
kgW 0147.0  

            از طریق محاسبه  
s

s
s PP

PW


 622.0  

21013251فشار هواي محیط           
m
NatP   

2234254.17
m
NmmHgPP sv  جدولCDBT o20  

       از راه منحنی          :  حل ج
kgda
mVA

3

85.0  

2989852342101325             از راه محاسبه   
m
NPPPPP sva   

 
kgda
m

P
TRV
a

a
a

3

85.0
98985

302733.287
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  فصل نهم
  .آید تعیین مشخصات هوایی که از مخلوط شدن دو هواي معلوم بدست می

مخلـوط شـده و هـواي    ) شـود  گرما بدرون دستگاه وارد و یـا از ان خـارج نمـی   (اتیک بطور آدیاب Bو  Aدو هواي مرطوب که با شرایط 
از کاربردهـاي  . باشـد  می Cهدف تعیین مشخصات هواي مخلوط بدست آمده در وضع . آورند بوجود می Cمرطوب خروجی را در وضع 

  )9-1(شکل . باشد ها می کویل چنین در فن این فرآیند در هواسازخا و هم

  
  از طربق ترسیمی: ب   راه محاسباتی: الف    :توان از دو راه پیدا نمود هواي مخلوط را میمشخصات 

BBAACC                     )9-2(         :با نوشتن فرمول تعادل رطوبتی داریم :راه محاسباتی: الف wmwmwm   
        )    9- 3(       :بنابراین نسبت رطوبت هوایی مخلوط برابر است با

C

BBAA
C m

wmwmw 
  

BBAACC)            9-4:   (تعادل انرژي .آید چنین با نوشتن تعادل انرژي آنتالپی هواي مخلوط بدست می و هم hmhmhm   
)5-9    (                         

C

BBAA
C m

hmhmh 
  

BACبا قرار دادن میزان mmm   توان معادالت زیر را نتیجه گرفت در صورت ساده کردن می در معادالت:  

)6-9(      
BC

CA

A

B

ww
ww

m
m




  

)7-9(      
BC

CA

A

B

hh
hh

m
m




  

Minkg CDBهـــواي مرطـــوبی بـــا دمـــاي 2.36/ o15 وCWB o13 بـــاMinkg هـــواي مرطـــوب دیگـــري بـــا  9.13/
CDBدماي o25 وCWB o18 تعیین کنید دماي خشک و مرطوب هواي مخلوط را . شوند مخلوط می  

  :روش محاسبه
kgdakgWA /0084.0  

 مشخصات فنی هوا  CDB o15  A  
kgdaKJhA /85.36  CWB o13  

  
kgdakgWB /001.0  

 مشخصات فنی هوا  CDB o25  B  
kgdaKJhB /1.51  CWB o18  

  )9-1(شکل 
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Minkgmmm BAC /1.509.132.36   

kgdakg
m

wmwm
w

C

BBAA
C /0088.0

1.50
001.09.130084.02.36







         

kgda
KJ8.40

1.50
1.519.1385.362.36 





C

BBAA
C m

hmhm
h  

CDB o5.17   مشخصات فنی هوا     0088.0Cw  
CWB o5.14  8.40Ch  

  تحولهاي پایه در تهویه مطبوع
  :مطبوع در ارتباط با سیستم فن کویل عبارتند از تحولهاي اساسی تهویه

زنی یـا   رطوبت(تحول ایزوترم  -3  )تا نقطه شبنم -قبل از نقطه شبنم(سرد کردن محسوس هوا  -2        گرم کردن محسوس هوا -1
سـرد کـردن و    -5    )یزدن  بـه روش آدیابـاتیک   رطوبـت (تحول آدیاباتیک و آدیاباتیک اشـباع   -4   )گیري در دماي ثابت هوا رطوبت
  گیري از هوا رطوبت

  
  .باشند کویل نمی تحولهاي پایه دیگري وجود دارند که مربوط به سیستم فن: توجه

گیرد که هوا از روي سطح گرم یا کویل گرماي خشکی عبـور کنـد در ایـن     این تحول موقعی انجام می : گرم کردن محسوس هوا -1
. یابـد  افـزایش مـی  ) WBT(کاهش و دماي مرطوب ) RH(ثابت مانده رطوبت نسبی ) DPT(و نقطه شبنم ) W(صورت نسبت رطوبت 

  )9-8(در شکل  OAتحول (
گیرد که هوا از روي سطح سـرد   این تحول موقعی انجام می  -)قبل از نقطه شبنم و تا نقطه شبنم(سرد کردن محسوس هوا  -2

یابـد شـکل    کـاهش مـی   WBTافـزایش و   RHثابت مانده و  DPTو  Wدر این صورت . شده یا کویل سرمایی خشکی عبور داده شود
  ).باشد تا نقطه شبنم می OCقبل از نقطه شبنم و تحول  OBتحول ) (8-9(

در این تحول فقط به هـوا رطوبـت اضـافه یـا از آن گرفتـه       -)گیري در دماي ثابت هوا زنی یا رطوبت رطوبت(تحول ایزوترم  -3
  )گیري ایزوترم رطوبت OEزنی ایزوترم و تحول  نمایش رطوبت ODتحول ). (9-8(شکل . ماند ت میبطوریکه دماي خشک ثاب. شود می

گیرد کـه هـوا    این تحول موقعی صورت می -)رطوبت زدن به روش آدیاباتیک(تحول آدیاباتیک و تحول آدیاباتیک اشباع  -4
ده شود بدون اینکه حرارتی از داخـل بـه خـارج یـا بـالعکس      از روي دستگاه شستشو دهنده عبور کند و آب مجدداً به نازلها برگشت دا

بطوریکه اگر راندمان کولر آبی صد درصد باشد در آن تحـول آدیاباتیـک اسـباع انجـام     . انتقال یابد، نمونه این تحوب در کولر آبی است
  .گیرد می

  )9-8(شکل 
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  زن آدیاباتیک دستگاه رطوبت) 9-9(شکل 

زن آدیاباتیک شده و با آب پاشیده شـده توسـط دوش آب تمـاس     وارد دستگاه رطوبت 1هواي غیراشباع در وضع  )9-9(مطابق شکل 
و معادل آن گرماي آب تبخشر شده به هـوا اضـافه   ) گرماي محسوس(در ضمن تماس هوا گرماي خود را به اب داده . نمایند حاصل می

گـردد ترمـومتر درون مخـزن     خارج می 2شده و در وضع بنابراین هوا سرد شده و به آن مقداري رطوبت اضافه ). گرماي نهان(گردد  می
دهد که همان دماي مرطـوب هـواي ورودي اسـت و چـون      آب مانند دماسنج مرطوب عمل نموده و دماي آب پاشیده شده را نشان می

دهـد   ب را نشان مـی لذا دماسنج همیشه دماي مرطو. گردد هاي دستگاه عایق بطوریکه گرما بداخل  وارد نشده و از آن خارج نمی دیواره
این دماي مرطوب را دماي مرطوب ترمودینامیکی گویند و لذا مسـیر ایـن تحـول بـر روي خـط      . که در طول آزمایش مقداریست ثابت

دماي مرطوب ثابت است و اگر از نظر زمانی هوا بقدر کافی با آب تماس داشته باشد هواي خروجی بحالت اشباع درخواهد آمد در ایـن  
. ول، تحول آدیاباتیک اشباع گویند در صورتیکه هواي خروجی هنوز به حالت اشباع نرسیده باشد تحول آدیاباتیک استصورت باین تح

  )نمایش تحول آدیاباتیک اشباع است OGنمایش تحول آدیاباتیک و  OF( )9-8(در شکل 
این تحول موقعی  -گیري از هوا سرد کردن و رطوبت -5

کویـل سـرمایی کـه دمـایش      گیرد کـه هـوا از روي   انجام می
تر از دماي نقطه شبنم هواي ورودي باشـد عبـور کنـد     پایین

در این صورت هوا هم سرد شده و هم در اثر تمـاس هـوا بـا    
کویل سرمایی قسمتی از بخار آب موجـود در آن بـه حالـت    

بنـابراین  . شـود  گیـري مـی   آیـد؛ و لـذا رطوبـت    تقطیر درمـی 
ئی نیست و صـنعتی  گیري در این تحول روش شیمیا رطوبت

گیـرد   این عمل جهت تهویه مطبوع تابستانی انجام می. است
  )9-8در شکل  OHتحول (

  محاسبه حرارت محسوس و نهان و کلی با استفاده از منحنی مشخصات هوا
در منحنی مشخصات هوا اگر هوایی فقط تحت تأثیر گرماي محسوس قـرار  

  .کند آن روي خط نسبت رطوبت ثابت تغییر می  گیرد شرایط
  
  

  )9-11(شکل 
  

)12-9(          









kgda
KJhhSH 12  

  )9-10(شکل 
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  .کند و اگر هوائی فقط تحت تأثیر گرماي نهان قرار یگرد شرایط آن روي خط ایزوترم تغییر می

  
 )14-9   (        










kgda
KJhhLH 12  

  :درآید گرماي کلی آن برابر است با 2به وضع  1و اکر هوائی تحت تأثیر گرماي کلی قرار گیرد و از وضع 

  
  )9-15(شکل 

)16-9(           









kgda
KJhhTH 12  

حال با توجه به اشکال قبـل بـراي محاسـبه میـزان حـرارت      
ترتیـب خطـوط افقـی و     بـه  2و  1محسوس و نهان از نقاط 

از . تشکیل گـردد  1-2-3الزاویه  قائم رشم کرده تا مثلث قائم
این نقاط خطوط عمود بر خط آنتالپی رسم کرده و با توجـه  
به جهت تغییر وضعیت هوا مقادیر گرماي محسـوس و نهـان   

  .توان مستقیماً خواند و کلی را می
  )9-15(شکل                                                             

  
  

12 hhLH                              13 hhSH   
)16-9 (                                              12 hhLHSHTH   

ــئله  ــه داراي دمـــاي   2 -)2-21(مسـ ــوائی کـ ــه هـ کیلـــوگرم در ثاینـ
از روي سطح سرد شده خشکی عبور  Co21و دماي مرطوب Co42خشک

مقدار حـرارت محسـوس انتقـالی    . برسد Co24شود تا دماي آن به داده می
  چقدر است؟

  

  مقدار حرارت محسوس گرفته شده به ازاء یک کیلوگرم هواي خشک

kgda
KJSH 196142                          12 hhqSH s   

  )9-13(شکل 
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       کیلوگرم در ثانیه از هوا 2مقدار حرارت محسوس گرفته شده براي 





  KWKJSH

sec
38219  

ــک    2 ــاي خش ــه داراي دم ــوائی ک ــه ه ــوگرم در ثاین ــه  Co42کیل و نقط
نمائیم تـا نسـبت    گیري می آنقدر در دماي خشک ثابت رطوبت o218شبنم

kgdakgرطوبت آن به برسـد معـین کنیـد مقـدار حـرارت نهـان        0070//
  .گرفته شده از هواي فوق را

                                  





  KWKJLH

sec
4.482.242  

و نقطــه  42کیلــوگرم در ثانیــه هــوائی کــه داراي دمــاي خشــک  2
هـم  (دهـیم   از روي کویل سرمایی عبور میاست را  /Co821شبنم

تا دماي خشک و مرطـوب آن  ) شود گیري می هوا سرد و هم رطوبت
مقدار گرمـاي کلـی انتقـالی چقـدر     . شود Co15و Co24به ترتیب

  است؟
  

 





  KWKJTH

sec
4.862.432           

kgda
KJTH 2.432.8542             12 hhqTH t   

و شـرایط خروجـی هـوا در    ) 2-21(چون شرایط ورودي و خروجی هوا در این مسئله به ترتیب با شرایط ورودي هوا در مسـئله   :توجه
LHSHTH                                           :نمائیم مطابقت دارد بنابراین مسئله را از راه زیر حل می) 2-22(مسئله    

  KWTH 864.48384.4838   
  راحتی و شرایط هواي مناسب داخل ساختمانها

تهویه مطبوع ساختمانها اصوالً بیشتر براي راحتی انسانها است و تجربه نشان داده است که راحتی انسان به چهار عامل یـا ضـریب کـه    
  تشعشع: د  حرکت و سرعت هوا : ج   رطوبت: ب    دما: الف  :اند بستگی دارد که عبارتند از بنام ضرایب راحتی نامیده شده

  )ET(دماي مؤثر 
اند کـه   گفتیم که راحتی انسان بستگی به چهار فاکتور بنام فاکتورهاي راحتی دارد، دانشمندان پس از آزمایشات و تجارب زیاد دریافته

شود که آن را دمـاي   احساس و تأثیر دماي خاصی در انسان می توأماً باعث) دما، رطوبت، سرعت هوا(سه فاکتور از عوامل راحتی یعنی 
اي دارد و به همین دلیل است که از نظر راحتـی انسـان    اند بنابراین میزان دماي مؤثر در راحتی انسان نقش ارزنده نام نهاده) ET(مؤثر 

باز به همین دلیل است کـه انسـان در منـاطق     محیطی با رطوبت کم و دماي زیاد فرقی با ان محیط با رطوبت زیاد و دماي کم ندارد و
اخیراً دانشـمندان عـالوه بـر    . نماید مختلف کره زمین مثالً در مناطق کویري که دما باال و رطوبت نسبی کم است احساس ناراحتی نمی

را ) New Effective Temperature)(NET(و دمـاي مـؤثر جدیـد      سه عامل باال فاکتور دماي متوسط تشعشع را نیز در نظر گرفته
هاي مؤثر بـراي راحتـی انسـان     درجه حرارت. بنابراین در دماي فوق تمامی فاکتورهاي ممکن درنظر گرفته شده است. اند تعریف نموده

  .است Co25الی Co22جهت داشتن شرایط داخلی حدود
  نمودار منطقه راحتی

هـاي مختلـف منـاطقی از منحنـی مشخصـات هـوا کـه در آن منـاطق          فراد مختلف در دماها و رطوبت نسبیبا آزمایشات متعدد براي ا
حداکثر اشخاص در تابستان و زمستان تحت تأثیر درجه حرارت و شرایط داخلی احساس راحتـی نماینـد پیشـنهاد گردیـده اسـت در      

و با توجه به دماي مؤثر جدید و براي سـرعت بـاد     )ASHRAE(منطقه راحتی براي طرح داخل جهت تابستان توسط ) 9-17(شکل 
  .متر بر ثانیه پیشنهاد شده است 23/0کمتر از 

نماینـد،   اي بیافتد حداکثر افراد احساس راحتی نسبی می بنا به پیشنهاد فوق درصورتیکه شرایط داخلی در تابستان داخل شکل ذوزنقه
  .است% 50است که بهترین رطوبت نسبی ) Co25-Co23(این منطقه داراي حدود دماي خشک مابین
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  انتخاب شرایط داخل

باید در منطقه راحتی قرار گیرد باید توجـه داشـت    انتخاب شرایط طرح داخل بستگی به دماي مؤثر دارد و همانطوري که گفته شد می
  .رج باید در حد محدودي باشد تا در اثر تغییر محیط احساس نامطلوبی در انسان بوجود نیایدکه اختالف دماي خشک داخل و خا

هایی که انجام شده شرایط مطبوع داخل در تابستان و زمستان با توجه به نوع ساختمان و شرایط مورد نیاز از جدول شـماره   با بررسی
  .گردد برداشت می) 18-9(

  انتخاب شرایط طرح خارج
تـاریخ یـا    -آلـودگی هـوا   -راتفاع از سطح دریا -عرض جغرافیائی(اي خارج از ساختمان بستگی به موقعیت جغرافیایی محل شرایط هو

توان از مراکز هواشناسی هر محل بدست آورد، واضح است که رد انتخـاب درجـه حـرارت خـارج نبایـد       دارد که می) ساعات روز -زمان
گیري شده برداشت گردد زیرا در ایـن صـورت محاسـبات در     الیان متمادي در محل اندازهبیشترین یا کمترین درجه حرارتی که طی س

بـراي ایـران شـرایط    . گردد العاده باال و لذا هزینه دستگاهها زیاد می وضع استثنائی انجام گرفته و لذا قدرت دستگاههاي تأسیساتی فوق
ناً چنانچه شهري در جدول نبود شرایط آن را روي قیاس با شهرهاي ضم .نماییم برداشت می) 9-19(طرح خارج را مستقیماً از جداول 

شود و در صورتیکه شهري نسبت بـه مبـدأ معـین معلـومی ارتفـاعش       باشد انتخاب می نزدیکتر که موقعیت تقریبی آن در دسترس می
درجـه سـانتیگراد از    1متر نیز  275هر درجه سانتیگراد از درجه خشک کم و بازاء  1متر ارتفاع  110بیشتر باشد بطور تقریب بازاء هر 

  .گردد دماي مرطوب آن کاسته می

          

 ASHRAEنمودار منطقه راحتی ): 9-17(شکل 
  و دماي مؤثر جدید

  شرایط درجه حرارت داخل ساختما) 9-18(جدول 
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   جدول شرایط درجه حرارت خارج ساختمان )9-19(جدول 

  
  )9-19(دنباله جدول 
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باشد این تغییرات دما به جهت تشعشع خورشید و هم بجهـت تغییـرات بخـار آب موجـود در هـوا       می روز و در ساعات مختلف متفاوت
  . باشد گیرد، بنابراین، این تغییرات در روزهاي مختلف نیز متفاوت می انجام می

  
  روز نمودار تغییرات درجه حرارت روزانه برحسب ساعات مختلف شبانه) 9-20(شکل 

  .               ه حرارت روزانه متوسط اختالف دماي خشک ماکزیمم و مینیمم هواي خارج در گرمترین روزهاي سال استبنا به تعریف تغییرات درج
)21-9                                                                                                (min)(max)( DBDBDR    

حرارت روزانه است که دماي طرح خارج مندرج در جـداول؟؟؟ کـه ثابـت در نظـر گرفتـه شـده براسـاس         بدلیل همین تغییرات درجه
لیکن این تغییر جزئـی اسـت و چـون محاسـبات مـا در      . کند تغییرات درجه حرارت روزانه و نسبت به ساعات مختلف در روز تغییر می

  .شود نیازي به تصحیح فوق نیست گرمترین ساعت روز انجام می
شود را مشـاهده خـواهیم    هاي بعد نیز اثر تغییرات درجه حرارت روزانه تصحیحاتی را که روي اختالف دماي معادل باعث می قسمتدر 

نیز داریم که چون اساس محاسـبات تابسـتانی   ) هاي مختلف سال براي زمان(باید توجه داشت که تغییرات درجه حرارت سالیانه . نمود
  . راي کشور ما تصحیح دماي سالیانه الزم نیستباشد لذا ب ما در تیر ماه می

  تشعشع خورشیدي
شدت حـرارت خورشـید در خـارج از جـو زمـین و در اول دیمـاه       . ها است تشعشع خورشیدي مهمترین عامل در بار سرمایی ساختمان

ه خورشـید بیشـترین   و در سی و یکم خـرداد مـاه وقتـی کـ     W/m21400ترین فاصله زمین قرار دارد  هنگامی که خورشید در نزدیک
شـود قسـمتی از آن    حرارت خورشید هنگام رسیدن بـه جـو زمـین بـه دو قسـمت مـی      . باشد می W/m21310فاصله را از زمین دارد 

شود و قسمت دیگر بعلت گـرد و غبـار و ذرات موجـود در جـو زمـین       رسد که تشعشع مستقیم خوانده می مستقیماً به سطح زمین می
گویند قسمت ناچیزي ازتشعشع آسمانی نیز بعـد از انعکـاس مجـدداً بـه زمـین       عشع پراکنده یا آسمانی میپراکنده شده که به آن تش

  : رسد به دو عامل بستگی دارد ایکه بزمین می تشعشع کلی. رسد می
  .کند فاصله و زاویه تابش اشعه خورشید براي رسیدن به نقطه مورد نظر درون جو زمین طی می -1
  و آلودگی در هوا  مقدار گرد و غبار -2

  .گردد وقتی ییک یا هر دو عامل فوق افزایش یایند حرارت حاصل از تشعشع خورشید به سطح زمین کاسته می
اشـعه   ):هـا  پنجـره (ها  تشعشع خورشیدي بر روي شیشه

ها داراي سه  ها و پنجره تابشی خورشید پس از برخورد به شیشه
  . گردند مولفه می

شود که  شیشه وارد اطاق می قسمت اعظم آن از طریق - 1
  . گویند به آن اشعه انتقالی می

  .کند را شیشه جذب می% 6الی % 5بخش کوچکی حدود  -2
  . شود بقیه منعکس می -3
  
  
  

  ها هاي شعاع تابش خورشید بر روي شیشه مولفه) 9-22(شکل 
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% 9الـی  % 8از آن عبـور کـرده و   % 87الـی  % 86دود دارد در زوایاي برخورد کـم حـ   ()مقدار انعکاس و انتقال بستگی به زاویه تابش 
% 6نماید ضـمناً تقریبـاً مقـدار     گردد با افزایش زاویه برخورد حرارت بیشتري منعکس شده و قسمت کمتري از آن عبور می منعکس می

  .گردد از حرارت جذب شده بعداً به فضاي داخل اطاق اضافه می% 40شود و حدود  جذب می
  )هاي معمولی محاسبه بار تشعشعی از طریق پنجره(هاي معمولی  ی بر روي شیشهمحاسبه حرارت تشعشع

بطور مستقیم و پراکنده و آن قسمت از حرارت جذب شده در شیشه که بداخل فضاي مورد نظـر  ( (I)مقدار شدت تشعشع خورشیدي 
  و ) 9-23(مختلـف از جـداول شـماره     و جهـات  شود براي عـرض جغرافیـایی ـ سـاعت     که توسط شیشه وارد اطاق می) یابد جریان می

جداول فوق در موقعیت و وضـعیت و شـرایط زیـر    . گردد هاي معمولی ارائه گردیده برداشت می که براي شیشه که براي شیشه) 24-9(
  : تنظیم گردیده است

    .  ر هـم سـطح دریـا باشـد    محل مـورد نظـ   -3.    هوا کامالً صاف باشد -2.        سطح پنجره با قاب چوبی باشد% 85سطح شیشه  -1
  . محل فوق در نیمکره شمالی باشد -5.     باشد oC4/19نقطه شبنم هواي محل  -4

  . حال اگر شرایط باال برقرار نباشد
17.1بوده و یا اصالً فاقد قاب باشد اعداد بدست آمده از جـدول در فـاکتور   در صورتی که پنجره داراي قاب فلزي  -1

85.0
1

   ضـرب
.         شـود  از مقـدار جـدول کـم مـی    % 15در حالتی که هوا گرد و غبار داشته و ناصاف باشد بسـته بـه محـل تـا حـداکثر       -2.      شود می
 oC4/19تر از نقطـه شـبنم    براي باالتر یا پایین -4باید به مقادیر جدول اضافه نمود     % 23/0باالتر از سطح دریا  m100براي هر  -3

  . گردد کم یا زیاد می oC5/5براي هر % 7هم سطح دریا از حالت 
  

  )درجه 30عرض جغرافیایی (  [w/m2]هاي معمولی  شدت تشعشع خورشید از طریق پنجره) 9-23(جدول 
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  )درجه 40عرض جغرافیایی ( [w/m2]هاي معمولی  شدت تشعشع خورشیدي از طریق پنجره) 9-24(جدول 

  
  ها  فرمول محاسبه بار تشعشعی خورشید از طریق پنجره

)25-9    ([W/m2]  شدت تابشI =                  [m2]   سطح تابشA=                  321 fffIAQ   
   = f1محلی  ضریب                      = f2ن با ضریب سایه            =f3ضریب ذخیره           f4= ضریب قاب فلزي =  1,17 

)26-9   (








1.0
   = f5ضریب غبار =  (0,1 – 0,15) -1 15.0

f7 =            07.0ضریب ارتفاع =  1+ ـــــــــــــــــــــــــــــ ×  0,0023
5.5

4.191 



DP  = ضریب نقطه شبنمf6 =  

با توجه بـه جـدول طـرح هـواي خـارج       ):اگر پنجره فلزي یا بدون قاب باشد(اي شهر تهران مسئله محاسبه ضریب محلی بر
متر نقطـه شـبنم هـوا از روي منحنـی مشخصـات هـوا        1191و ارتفاع تهران از سطح دریا  DB = 38,6oCو  RH = %16براي تهران 

7,2oC ظر بگیریم یعنی حداثر در ن 0,9آید، اگر ضریب غبار را براي شهر تهران  بدست می  
       f4 = 1,17   قاب فلزي  ضریب                                 f5 = 1-0,1) حداقل( 0,9 =ضریب غبار         

027.10023.0ضریب ارتفاع  
100
119117 f                      5.107.0ضریب نقطه شبنم

5.5
4.74.1916 


f  

24.1027.115.19.017.11ضریب محلی  f                                76541 fffff   
مترمربع در قسمت غرب کالس درسی واقع در تهران قرار گرفتـه   2,5× 1,8هاي معمولی داراي مساحت  پنجره فلزي با شیشه :مسئله

  ). ذخیره را یک بگیریدپنجره بدون پرده است و بدون سایه و ضریب . (بعدازظهر حساب کنید 4کل انتقال حرارت تشعشعی را در ساعت 
و بـا مراجعـه بـه جـدول مقـدار      ). اواخـر تیـر و اوایـل مـرداد    (بعـدازظهر و مـاه ژوالي    4و سـاعت   o40با توجه به عـرض جغرافیـایی   

I=517W/m2 321:       آید لذا بدست می fffIAQ   
wattQQ 86.2881124.1517)8.15.2(   

  ارتفاع از سطح دریا
100 

  ماکزیمم
 تهران
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  ذخیره حرارت در ساختمان
یـد مقـداري جـذب آنهـا شـده و باعـث       بافراد وغیرو به سطوح جامد تا -از خورشید یا منابع دیگر مانند چراغهاوقتی حرارت تشعشعی 

شود بنابراین اختالف دمایی را بین مـواد سـطحی و مـواد     بیشتر شدن دماي سطحی مواد از دماي قسمت داخلی و هواي مجاور آن می
ب دیگر بوجود آورده و باعث جریان حـرارت بـداخل جسـم بوسـیله هـدایت و      داخلی از یک طرف و مواد سطحی و هواي مجاور از جان

رود ذخیره شده و بعـداً   آن بخش از حرارت که از طریق هدایت بداخل جسم می. شود ایجاد جریان درهواي مجاور بوسیله جابجایی می
آن بخش از گرماي ذخیـره شـده بسـتگی بـه     . گردد شود و انتقال حرارت جابجایی بوجود امده باعث قسمتی از بار سرمایی می رها می

مقاومت حرارتی جسم و مصالح ساختمان دارد و در بیشتر مصالح ساختمان مقاومت جریان گرما به داخل خیلی کمتر از مقاومت فیلم 
  .باشد می) ساعت پیک(گردد و بیشترین ذخیره در حدود ساعت حداکثر بار  هوا است بنابراین بیشتر گرما در آنها ذخیره می

اي را در  باید ضرایب ذخیـره  و با توجه به ثابت در نظر گرفتن دما می) کف و غیره -سقف -ها دیواره(بدیلی ذخیره حرارت در ساختمان 
  .محاسبات دخالت داد

  .وزن واحد سطح مواد ساختمانی به صورت زیر تعریف شده است) 1

 اطاقکف مساحت
 خارجیدیوار وزن  سقف و کف  داخلی دیوارهايوزن

)(

).()(
2

2
1

m

kgrkg 
  اتاقهائیکه یک یا بیشتردیوار = 

  مجاور دارند                                                                                     

 اطاقکف مساحت
سقف و کف   داخلی دیوارهايوزن

)(

).(
2

2
1

m

kg
  اتاقهائیکه دیوار مشرف به خارج ندارند= 

 اطاقکف مساحت
 خارجی دیوارهايوزنکف وزنسقف و  داخلی دیوارهايوزن

)(

)()()(
2

2
1

m

kgkgkg 
  اتاقهاي زیرزمین = 

  )کف روي زمین(                                                                                         

 تهویه مورد اطاقکف مساحت
 رفتهبکار مصالح کل و  سقفهاو  کفهاو  داخلیو  دیوارهايو  خارجی دیوارهايوزن

)(
)(

2m
kg =کل ساختمان یا قسمت موردنظر ساختمان  

  .ضرب نمود» 50/0«اگر کف اطاق مفروش باشد باید وزن کف را در ضریب 
  .باشد ن میبیشتر باشد دیوار سنگی 2kgm750در صورتیکه وزن واحد سطح دیواري از) 2

  .باشد شود دیوار متوسط می 2kgm500در صورتیکه وزن واحد سطح دیواري معادل 
  .باشد شود دیوار سبک می 2kgm150در صورتیکه وزن واحد سطح دیواري معادل یا کمتر از 
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  )ساعته با دماي ثابت هوا 12( ضرایب ذخیره از، تشعشع خورشیدي بوسیله پنجره ها) 9-27(جدول 

  
  بانها سایه
بانهـاي خـارجی    دهند، باید دانست سـایه  اي از حرارت خورشید را جذب و منعکس و بخش کوچکی را انتقال می بانها بخش عمده سایه

بانهاي داخلی حرارت  دهند، در حالیکه سایه بیشترین حرارت خورشیدي را منعکس و به خارج می. بانهاي داخلی هستند مؤثرتر از سایه
  .برداشت میگردد) 9-28(بان از جدول  ضرایب سایه. نمایند جذب شده خود را در فضاي اطاق آزاد می

  بان دارند هائی که در برابر تشعشع خورشید یایه با ن براي شیشه ضرایب سایه): 9-28(جدول 
  بان ضریب سایه  رنگ پوشش  نوع پوشش پنجره

  25/0  رنگ تیره یا متوسط  ی که دو طرف آن آزاد باشداي داخلی معمول پرده پارچه
  35/0  رنگ تیره یا متوسط  اي داخلی معمولی که باال و طرفین آن چسبیده به ساختمان باشد پرده پارچه

 o45با زاویه  پرده کرکره در داخل ساختمان
  رنگ روشن 
  رنگ متوسط

  رنگ تیره

56/0  
65/0  
75/0  

 o45با زاویه  ه در خارج ساختمانپرده کرکر
  15/0  رنگ روشن با پوشش کامل شیشه

رنگ روشن با پوشش 
3
  43/0  شیشه 2

      هاي آلومینی و غیره با زاویه تابش خورشید آفتابگیرهاي خارجی مانند پرده
  رنگ سیاه  درجه 10

  رنگ متوسط
52/0  
46/0  

  نگ سیاهر  درجه 20
  رنگ متوسط

40/0  
36/0  

  رنگ سیاه  درجه 30
  رنگ متوسط

25/0  
24/0  

  رنگ سیاه  درجه 40
  رنگ متوسط

22/0  
15/0  
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  خاکستري و غیره -آبی روشن -رنگ سبز روشن =رنگ متوسط         .رنگ سفید و کرم وغیره =رنگ روشن
  .اي تیره و غیره قهوه -قرمز تیره -رنگ آبی تیره =رنگ سیاه

در صورتیکه پنجـره داراي پـرده کرکـره سـفید داخلـی باشـد و        قبلمطلوبست بار سرمایی تشعشعی کل کالس درس مسئله  :مسئله
  .باشد 2kg/m800گچ و جرم واحد سطح  -آجر-مصالح ساختمانی شامل بتون

114 watt=Q                      0,71  ×0,56  ×2884,86  =Q                       0,71 =3f                      0,56  =2f  
النهـاري   و نصـف ) زاویـه اوج (زاویه مداري 

  خورشید) زوایه سمت(
ایست در یک صـفحه   زاویه -)اوج(زاویه مداري 

عمودي بین نور مستقیم خورشید و یـک صـفحه   
. گـذرد  افقی که از نطقه موردنظر روي زمـین مـی  

  .دهند نمایش می این زاویه را با 
ایسـت   زاویـه  -)سمت(ري التها زاویه نصف

در یــک صــفحه افقــی بــین امتــداد شــمال و 
ــه     ــید و نقط ــه از خورش ــودي ک ــفحه عم ص

این زاویـه را بـا    . گذرد موردنظر روي زمین می
  .دهند نمایش می

  زوایاي اوج و سمت خورشید): 9-29(شکل 
  .هاي مصنوعی بستگی به این دو زاویه دارد محاسبات سایه

  )هاي مصنوعی سایه(ساختمانهاي مجاور  -ها پره -ها رآمدگیب -ها سایه حاصل از حاشیه
این چنـین  . ها ممکن است از برآمدگیهاي اطراف مانند تراس یا ساختمانهاي مجاور باشد گیرند، این سایه ها سایه می تقریباً تمام پنجره

بـد در نتیجـه مقـداري از اتالفـات برودتـی      و یـا قسـمتی از آن نتا   شوند که اشعه مستقیم خورشید درتمـام پنجـره   هایی باعث می سایه
. نماینـد  ها در ساختمانها که داراي قرنیزها و قابها و درگاههاي بزرگ هستند رل بزرگـی را بـازي مـی    این سایه. ساختمان کاسته گردد

تی در شرق آفتاب اسـت  بطور مثال وق(هاي طبیعی  باشند اما سایه هاي مصنوعی می ها در واقع سایه باید توجه داشت که این نوع سایه
  .و غیره قبال در محاسبات و در جداول منظور شده است) درغرب سایه

  R= عمق فرورفتگی
  x= سایه عرضی 

  y=سایه ارتفاعی 
  

  
  :سایه هاي مصنوعی به دوفرم است

که از برآمدگیهاي قائم کنـار پنجـره هـا     -(x)هاي عرضی  سایه: الف
) (النهـاري   بـه زوایـاي نصـف   ها بستگی  شوند، این نوع سایه حاصل می

  .خورشید دارند
از برآمدگیهاي افقی باالي پنجره حاصـل   -(y)هاي ارتفاعی  سایه: ب
  .خورشید دارند) (ها بستگی به زوایاي مداري  گردند، این نوع سایه می
  

  ایجاد سایه هاي عرضی و ارتفاعی از نور خورشید): 9-30(شکل 
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  )سایه عرضی(و از کنار ) ارتفاعی سایه(ترتیب محاسبه سایه از باال 
  )سایه عرضی(محاسبه سایه کناري : الف

  .کنیم پیدا می )9-30(النهاري را از جدول  با در دست داشتن عرض جغرافیایی محل و ساعت پیک و زوایاي مداري و نصف -1
  .نماییم جدا می) قسمت چپ و قائم(، در )9-31(النهاري را در باالي نمودار شماره  زاویه نصف -2
  ).اگ رقطع نکرد تمام سطح در سایه قرار دارد(از نقطه حاصل خط افقی رسم کرده تا جهت مورد نظر را قطع نماید  -3
  .کنیم تا ضریب سایه ایجاد شده از نقاب کنار بدست آید از محل تقاطع خط قائمی به سمت پایین رسم می -4
  .نماییم و در ضریب عرضی ضرب نموده تا عرض سایه از کنار بدست آید ا برداشت مینشینی از بغل ر میزان عقب) پالن(از روي نقشه  - 5

  محاسبه سایه از باال: ب
  .کنیم حرکت می) o45خطوط(بطور مایل  4از نقطه پیدا شده در قسمت  -1
  .تا خط قسمت شماره یک را قطع نمایدزاویه مداري را از قسمت و سمت چپ خط قائم جدا و از نقطه جدید خطی افقی رسم  -2
  )ضریب سایه ارتفاعی(کنیم تا ضریب سایه از نقاب باال بدست آید  از محل تالقی خطی قائم رسم می -3
  .نشینی را از باال برداشت نموده در سایه از نقاب باال ضرب تا ارتفاع سایه از نقاب باال بدست آید از روي نقشه میزان عقب -4

  :توجه
کنـیم و سـپس از مسـاحت کـل شیشـه کـم        ي محاسبه مساحت قسمت سایه در ابتدا مساحت قسمت آفتـابی را محاسـبه مـی   برا -1

  .نماییم می
بعد از بدست آوردن مساحت آفتابی و سایه در برگه محاسباتی قسمت سایه جداگانه براي جهت شمالی با همان عرض جغرافیـایی   -2

  .گردد جهت داده شده محاسبه میو قسمت آفتابی مانند گذشته براي همان 
مطلوبسـت  . سـانتیمتر از بـاال و کنـار اسـت     20اي با قاب فوالدي دروجه غربی دیـواري واقـع در تهـران داراي حاشـیه      پنجره :مسئله

  ).باشد تاریخ اول مرداد ماه می(بعدازظهر  2هاي ایجاد شده در ساعت  محاسبه عرض و ارتفاع سایه
  التهایري خورشید و نصف زاواي مداري): 9-31(جدول 

  
  AZ= سمت= النهاري  نصف             ALT= اوج= مداري
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  ضرایب سایه عرضی و سایه ارتفاعی): 9-32(شکل 

  
  :ترجمه

 N  شمال ESE  جنوب شرقی از شرق
 S  جنوب WSW  جنوب غربی از غرب
 E  شرق WNW  شمال غربی از غرب

 W  غرب ENE  شمال شرقی از شرق
 SE  جنوب شرقی NNE  شمال شرقی از شمال
 SW  جنوب غربی NNW  شمال غربی از شمال

 NE  شمال شرقی SSE  جنوب شرقی از جنوب
 NW  شمال غربی SSW  جنوب غربی از جنوب

  
o242 =AZ   

o57=AL  
  

  9-30(جدول شماره ( o40  عرض جغرافیایی وJuly23  =اول مرداد  

M/m6/0  =ضریب سایه عرضی  
M/m8/1 =ضریب سایه ارتفاعی 

  9-31(دیاگرام شماره( 

 cm 12=m12/0 =2/0 ×6/0  =عرض از بغل  
cm36  =m36/0 =2/0×8/1  =ارتفاع سایه از باال  
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سـایه ایجـاد شـده روي پنجـره را      مترمربع باشـد، مسـاحت آفتـابی و   ) 2×5/1(داراي مساحت  باالدر صورتیکه پنجره مسئله  :مسئله
  سطح آفتابی) = 2m14/2=88/1×14/1) =12/0-2)(36/0-5/1                                                                                                   .محاسبه کنید

2m3 =5/1×2 =مساحت شیشه  
2m86/0 =14/2-3  =مساحت کل سایه  

  
  
  
  

  :توجه
د از بدست آوردن مساحت آفتابی و سایه در برگه محاسباتی قسمت سایه را جداگانه براي جهت شمالی با همان عـرض جغرافیـایی   بع

  .نماییم درهمان ساعت و قسمت آفتابی را براي همان جهت داده شده محاسبه می
  )ساعت بار ماکزیمم اتاق(ساعت حداکثر بار برودتی و طریقه تعیین آن 

  :ساعتی در روز است که محاسبه بار سرمایی اطاق بیشترین مقدار باشد، ساعت بار ماکزیمم به سه عامل زیر بستگی دارد منظور تعیین
  .باشد که مهمترین آنها عامل تشعشع می) منابع گرمازاي داخلی(حرارت داخلی  -3اختالف دماي معادل،  -2ها،  تشعشع روي شیه -1

بنابراین اطاقی که داراي شیشه شرقی قابـل  . متمایل به جنوب از شرق به غرب حرکت می کندخورشید نسبت به موقعیت تهران کمی 
صبح بیشترین تلفات برودتی را داشته باشدو اطاقی که داراي شیشـه جنـوبی قابـل مالحظـه      8مالحظه باشد ممکن است براي ساعت 

بعدازظهر بیشترین تلفات برودتـی را داشـته    4یا  3ساعت  ظهر و اطاقی که شیشه غربی زیادتري داشته باشد در 12باشد براي ساعت 
باشـد، بنـابراین در طـول روز و سـاعات مختلـف بـار        هاي شمالی چون همیشه در سایه است اثر تشعشع روي آن کم مـی  باشد شیشه

ر تشعشعی روي دیـوار  صبح که با 8از طرفی در ساعت . باشد برودتی تشعشع براي دیواره هاي مختلف و در ساعات مختلف متفاوت می
بـاد و از   شرقی ممکن است ماکزیمم باشد در همین ساعت درجه حرارت خشک هواي خارج بسیار کمتر از حداکثر آن در طول روز می

بنابراین سـه عامـل فـوق توأمـاً در تعیـین      . طرفی دیگر طبق جداول اختالف درجه حرارت معادل در ساعات مختلف روز متفاوت است
تـوان   ب اید جدولی شامل ساعاتی کـه بـه طـور تجربـی و تقریبـی مـی       براي تعیین ساعت بار ماکزیمم می. یمم مؤثرندساعت بار ماکز

حدس زد که براي دیوار با موقعیت خاص حداکثر بار برودتی را دارا هستند تنظیم نمود و در ساعات فوق بار محسـوس مـوثر اطـاق را    
شود که بار محسوس ماکزیمم باشـد، در عمـل    حال ساعتی انتخاب می) ررسی خواهد شدبعداً بار محسوس موثر اطاق ب. (محاسبه کرد

هـا   بطور تقریب جدولی براساس اختالف دماهاي معادل دیوارهاي مختلف در ساعات مختلف و جـدول دیگـري بـراي تشعشـع شیشـه     
ها را در ساعات مختلـف روز   تشعشع شیشه شود و گاهی فقط بار تنظیم کرده، از روي این دو جدول ساعت بار ماکزیمم حدس زده می

  .دهند مالك انتخاب قرار می
  جدول ساعت احتمالی بار ماکزیمم در کشورمان براي اطاقهاي مختلف): 9-33(جدول 

  ساعت بار ماکزیمم برودتی احتمالی  جهت قرار گرفتن اطاقها
وار بیشـتري در  باشند و داراي شیشه و دی اطاقهائیکه در قسمت شرق ساختمان واقع می -1

  صبح 10الی  8  .باشند این جهت می

  بعدازظهر 3الی  12  ..…اطاقهائیکه در قسمت جنوب ساختمان هستند و -2
  بعدازظهر 6الی  4  ……اطاقهائیکه در قسمت غربی ساختمان هستند و  -3
  بعدازظهر 6الی  5  ………اطاقهائیکه در قسمت شمالی ساختمان هستند و  -4

  .باشد ها می کوئل کننده داخل اطاقها به طور مثال فن زیمم جهت انتخاب دستگاه خنکمحاسبه  بار ماک
  )ها درها و پنجره -)تیغه(پارتیشن  - محاسبه تلفات برودتی هدایتی سقف(انتقال حرارت بوسیله هدایت 

ی تابستانی نیز بعلت اختالف دمـاي  در تلفات برودت. انتقال حرارت بوسیله هدایت بطور کلی در حرارت مرکزي مورد مطالعه قرار گرفت
بـه  ) دمـاي بیشـتر  (شود، جهت جریان گرمـا بـرخالف زمسـتان از خـارج      خارج و داخل مقداري حرارت در اثر هدایت به محل وارد می
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اه ها در تهویـه مطبـوع از ایـن ر    پنجره -درها -)پارتیشن(تیغه  -محاسبات تلفات برودتی هدایت سقف و کف .است) دماي کمتر(داخل 
  .گردند ها و بام از راه دیگري محاسبه می گیرد و بار هدایتی دیواره انجام می

  :فرمول انتقال حرارت بوسیله هدایت عبارتست از
)34-9 (                            ]m2 [ سطح تبادل =A                           Q   =Au(to-ti)  یاQ=Aut  

]oC [ دماي داخل =ti                  ]oC [ دماي خارج =to                  ]oC [ اختالف دماي خارج و داخل =t  







 kSecm
J

km
w

oo 22   u=ضریب کلی انتقال حرارت یا ضریب هدایت سرتاسري یا

[w]  بار سرمایی هدایتی یا انتقال حرارت هدایتی =Q  
  )u(فرمول ضریب کلی انتقال حرارت 

)36-9 (                   
fiK

x
f

R
o

11                                )35 -9(                  
R

u 1
  








 
w

km o2

  R= مقاومت کلی دیوار  

fo  و  fi= ضرایب سطحی فیل هواي خارج و داخل یا ضرایب انتقال حرارت فیلم هواي خارج و داخل 





 km
w

o2  

)37-9   (                                                                                   





 km
w

o2  ضریب هدایت حرارت هر الیه
x
KC   

]m [ ضخامت هر الیه =x  







 km
w

o2  قابلیت هدایت حرارتی هر الیه =K  

  :توجه
  .باشد oKدرجه کلوین  oCا در تمام فرمولهاي باال میتواند به جاي واحد دم - 1
و همچنین براي تمام دیوارها ضریب فیلم هـواي   oK×2w/m3/23 =foبطور متوسط ضریب سطحی فیلم هواي خارج را در تابستان  -2

  .گیرند در نظر می oK×2w/m (5/8  =fi(داخل جهت هواي ساکن و آرام 
  دایت حرارتی مصالح مختلفقابلیت ه): 9-38(جدول 

  جرم مخصوص   Kقابلیت هدایت حرارتی   مصالح
Kmw o/ 3mkg /  

  2000  32/1  آجر روکار
  1600  77/0  آجر معمولی

  900- 1100  47/0  گچ
  1400  70/0  گچ خاك

  1500  23/0  خاك خشک
  1700  64/0  خاك مرطوب

  77  35/0  کاهگل
  -  72/0  اندود سیمان مالت یا

  1800- 2100  16/1  شفته سیمانی
  1000- 1200  35/0  )شن دانه درشت(بتن سبک 
  1400-1600  52/0  )شن دانه درشت(بتن سبک 

  1700- 2100  40/1  )متراکم(بتن سنگین 
  2200- 2400  75/1  )متراکم(بتن سنگین 

  1800  41/0  شن
  1500  35/0  ماسه خشک

  -  00/1  ماسه مرطوب
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  جرم مخصوص   Kقابلیت هدایت حرارتی   مصالح
Kmw o/ 3mkg /  

  2000- 2300  40/1  ملیسنگ مع
  2600کمتر از   90/2  سنگ مرمر
  -  33/2  )تراورتن(سنگ نما 

  1000  23/0  قیر
  2110  16/1  آسفالت

  -  23/0  کاشی پالستیک
  -  70/0  کاشی لعابی

  2240  80/1  موزائیک
  2500- 2700  80/0  شیشه
  544  1/0  )اي الیه الیه(چوب 
  512  1/0  )نرم(چوب 
  720  16/0  )سنگین(چوب 

  1000  23/0  فیبر
  850- 1000  21/0  )نوپان(ذرات چوب فشرده شده 

  1930  69/0  )سیمان آسیبستوس(صفحات ایرانیت 
  470-570  15/0  بلوك آسبستوس

  1200  19/0  لینولئوم
  240  16/0  )پارکت(فرش چوبی 

  Co100(  008/0-002/0تا  Co0(هوا 
  -  )005/0بطور متوسط (

  

  ضرایب هدایت حرارتی بعضی از مصالح) 9-39(جدول 

  Cضریب هدایت حرارتی   مصالح
Kmw o2/  

    :آجر سفالی
  23/5  سانتیمتري 10

  14/3  سانتیمتري 20
  33/2  سانتیمتري 30

    :بلوك بتنی توخالی
  14/8  سانتیمتري 10

  23/5  سانتیمتري 20
  54/5  سانتیمتري 30

  

  ها ضرایب کلی انتقال حرارت درها و پنجره): 9-40(جدول 

  uضریب کلی انتقال حرارت   نوع در و پنجره
Kmw o2/  

  5/3  در چوبی
  8/5  در فلزي

  2/5  )ساده(پنجره چوبی 
  8/5  )ساده(پنجره آهنی 

  3/2  )مضاعف(هاي چوبی  پنجره
  3/3  )مضاعف(هاي آهنی  پنجره
  5/3  )با شیشه مضاعف(چوبی هاي  پنجره
  7/3  )با شیشه مضاعف(هاي فلزي  پنجره
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  .را برداشت نمود uیا  Rهاي دیوار مقادیر  توان با معلوم بودن نوع الیه گاهی مستقیماً از جداول می -3
در دسترس باشد به جاي Cهرگاه مقدار -4

K
X مقدار

C
  .دهیم ابطه قرار میرا در ر 1

  :دیواري مطابق شکل زیر مفروض است :مسئله

  
 1سانتیمتر گچ و خـاك و   5/1سانتیمتر آجر و  35سانتیمتر مالت سیمان و  3نما و  سانتیمتر سنگ 3: این دیوار تشکیل شده است از

  .سانتیمتر گچ
  .مقاومت کلی و ضریب کلی انتقال حرارت را پیدا کنید -1
  .میزان انتقال حرارت را محاسبه نمایید Co10متر باشد و اختالف دماي دو طرف دیوار 4و  3وار اگر ابعاد دی-2

  براي جدار خارجی و قائم :حل

    
foK

X
fi

R 11                         160
323

1
58

111 .
..


fofi
  

)(
.
.)(

.
.)(

.

.)(
.
.)(

.

..  نماسنگسیمان مالتآجرخاك و گچگچ
470
010

70
0150

770
350

720
030

332
030160 R  

w
CmR

o


2

710021280021430454500417001290160 .......  

W 10 = 168  ×1,4  ×)4  ×3(  =Q                        Q=Aut                    
Km

w
R

u o
 241

710
11 .
.

  
  )ها و بام محاسبات بارهاي هدایتی و تشعشعی دیواره(انتقال حرارت بوسیله هدایت و تشعشع با هم 

مستقیم خورشید قرار نگرفته باشـند و یـا بخـواهیم در هـر      هایی است که در مقابل تابش براي دیواره Q=Autفرمول انتقال حرارت 
هائیکه در مقابل تابش مستقیم خورشید قرار گرفته باشـند تـا زمانیکـه ایـن تـابش       حال محاسبات را تقریبی انجام دهیم، لیکن دیواره

شـود درجـه حـرارت آنهـا      باعـث مـی   وجود دارد همانطوریکه قبالً نیز گفته شد بسته به گرماي ویژه آنها مقدار زیادي حرارت جـذب و 
oC17  الیoC22       از درجه حرارت هواي خارج بیشتر شود، بهمین دلیل براي انتقال حـرارت متـدهاي مختلفـی وجـود دارد کـه روش

  .رود تجربی دماي معادل امروزه بیشتر در تهویه مطبوع به کار می
  1( Q=Aut                        ) 9-41(که در معرض نور خورشید نیستند .. ……ها و  براي دیواره
  2( Q=Aute)              9- 42(که در معرض نور خورشید هستند .. ………ها و بام و  براي دیواره

t = to – ti  خارج و داخل(اختالف دماي معمولی(  
te اختالف دماي معادل.  

را در خود مستتر دارد و شامل درجه حرارتهـاي هـدایتی    اي دیوار روش اختالف درجه حرارت معادل تمامی متغیرهاي تابشی و ذخیره
  .دهد انتقال حرارت هدایتی و تابشی را توأماً می Q=Auteو تابشی است، لذا فرمول 
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  :گردد ها و بام از جداول صفحۀ بعد برداشت می اختالف درجه حرارت معادل براي دیواره
  :هاي زیر ارائه شده است این جداول براساس موقعیت

نیز مفید است، البته براي گرمتـرین  ) oN50-0(اواخر تیر یا اوایل مرداد، اما براي عرضهاي جغرافیایی  oN40راي عرض جغرافیایی ب-1
هـا و   براي دیواره-oC3/8   4اختالف دماي خارج و داخل -oC1/1        3تغییرات درجه حرارت خشک روزانه -2    .هاي تابستان دوره

  9/0ابلیت جذب حدود بامهاي تیره رنگ با ق
  اي سیر وغیره قهوه -قرمز سیر -آبی سیر: رنگهاي تیره

  خاکستري و غیره -آبی روشن -سبز روشن: رنگهاي متوسط
  کرم و غیره -سفید: رنگهاي روشن

براي گرماي ویژه بناي ساختمانی حدود -5
Kkg

KJ
o 005/1  

  :کنیم خارج از شرایط باال بترتیب زیر عمل می
متفـاوت   oC3/8متفاوت باشد و اختالف دمـاي داخـل و خـارج کـه بـا       oC1/11براي تصحیح تغییرات درجه حرارت روزانه که با  -الف

  :کنیم باشد از فرمول زیر استفاده می
*4/0 ×)1/11-DR(- )3/8- t = (میزان تصحیح اختالف دماي معادل  

)43-9                                          (                                                              ]oC [ اختالف دماي داخل و خارج =t  
]oC [ تغییرات درجه حرارت روزانه =DR  

 1 ( کند تغییر می 2/0و  7/0براي رنگهاي متوسط است براي رنگهاي روشن و تیره به ترتیب به  4/0ضریب.  
  .بر سهولت محاسبه پیشنهاد گردیده است فرمول فوق توسط مؤلف و بنا) 2

  

  )oC(ها  اختالف دماي معادل طرح براي دیواره): 9-44(جداول 

  
  )oC(اختالف دماي معادل بامها با رنگهاي تیره در معرض آفتاب و سایه ): 9-45(جدول 
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  .شود دول کسر میاختالف دماي معادل برداشته شده از ج% 10) یک یا دو مورد( o30براي عرض جغرافیائی  -ب
دیواري با آجر معمولی در جهت غربی و در شهرستان تاریخی کرمان ساخته شده است، دماي طرح داخـل و خـارج تغییـرات     :مسئله

بعـدازظهر پیـدا کنیـد     1باشد اختالف دماي معادل را براي سـاعت   می oC15 و oC38و  oC23درجه حرارت روزانه تقریبی به ترتیب 
  ).کیلوگرم بر مترمربع است 744یوار جرم واحد سطح د(

oC15  =23 - 38  =اختالف دماي خارج و داخل  
oC15  =تغیرات درجه حرارت روزانه  

  بعدازظهر و دیوار غربی 1ساعت 
  3kg/m 744جرم واحد سطح

oC5 =  اختالف دماي معادل از جدول  
  مقدار تصحیح براي حالت الف) = DR (– )3/8- t -1/11(× 4/0                                                                             :الف

  مقدار تصحیح براي حالت الف) = 3/8-15( –) 1/11-15(× 4/0
  مقدار تصحیح براي حالت الف=  14/5

  .قرار دارد و رنگ دیوار متوسط است o30شهر کرمان در عرض جغرافیائی شمالی : ب
  )ب(راي حالت تصحیح ب=  1/0× 5=  5/0

oC64/9 =5/0- 14/5  +5 =اختالف دماي تصحیح شده  
  ها هاي داخلی و تیغه محاسبه تلفات حرارتی براي دیواره

ها، در اثـر اخـتالف درجـه حـرارت بـین هـواي دو طـرف آن         کف، سقف و تیغه: هاي داخلی مانند جریان حرارتی اصوال از طریق جداره
تـوان یکنواخـت فـرض     رجه حرارت اساساً در طی روز ثابت است و بنابراین جریان حرارتـی را مـی  آید و این اختالف د جداره بوجود می

هـا را معمـوال بطریـق زیـر تعیـین       اختالف درجه حرارت دو طرف دیوارهاي داخلی و تیغه  .کرده واز معادله مربوط به آن استفاده نمود
  :کنند می
هائیکه طرف دوم آنها تهویه مطبوع است، دراین حالت درجه حـرارت واقعـی    یغهاختالف درجه حرارت دو طرف دیوارهاي داخلی و ت-1

  .رود هر یک از دو طرف جداره بکار می
  t= درجه حرارت یک طرف  –درجه حرارت طرف دیگر )                                     46-9(

  .آنها تهویه مطبوع نیستهائیکه طرف دوم  اختالف درجه حرارت دو طرف دیوارهاي داخلی و تیغه-2
)47-9(                                                             oC3 – )درجه حرارت خارج در ساعت محاسبه -درجه حرارت داخل = (t  
  .هائیکه طرف دوم آنها آشپزخانه یا وتورخانه باشد اختالف درجه حرارت دو طرف دیوارهاي داخلی و تیغه-3
)48-9 (                                              oC14 ~ oC5/8 ) +درجه حرارت خارج در ساعت محاسبه -درجه حرارت داخل =(t  

  .ها در معرض نور خورشید نیستند لذا انتقال حرارت تشعشعی نداشته و فقط هدایتی دارند چون تیغه  :توجه
)49-9 (                                                                                                                                   Q= Aut  

  نفوذ و تجدید هوا
باشد بنابراین ورود آن به اطاق باعـث بوجـود آمـدن     هواي تازه معموال داراي محتواي حرارتی متفاوتی نسبت به هواي فضاي تهویه می

  .اتالف بار خواهد شد
  :گردد اي خارج به دو طریق زیر بطورطبیعی و یا اجباري وارد اطاق میهو

  بوسیله تجدید هوا -ب             .هواکشها -ها پنجره -بوسیله نفوذ هوا از طریق درها -الف
  .نفوذ هوا بداخل ممکن است توسط وزش باد یا اختالف جرم مخصوص و یا هر دو صورت گیرد :نفوذ هوا -الف

هـا   شـود کـه مقـداري هـوا از طریـق جـداره       قسمتهایی از ساختمان که در مجاورت با وزش باد هستند فشار باد باعث میدر  :وزن باد
ها بداخل نفوذ کند و این هواي نفوذي بنوبه خود باعث ایجاد فشار جزئی در داخل سـاختمان شـده و در نتیجـه     واطراف دربها و پنجره

  .همان مقدار که هوا بدرون نفوذ کرده از سمت دیگر که باد نیست نشت نماید اختالف فشار ایجاد شده باعث می شود به
باشـد موجـب اخـتالف     بعلت آنکه بین هواي خارج و داخل از لحاظ درجـه حـرارت و رطوبـت اخـتالف مـی      :اختالف جرم مخصوص

وذ هوا بداخل و در پائین نفوذ هوا بـه خـارج را   فشاري بین هر دو طرف دیوار در باال و پا ئین دیوار شده و در تابستان در باالي دیوار نف
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هواي ورودي توسط نفوذ هوا باعث افزایش دماي اطاق و احتماال باال بـردن رطوبـت     ).البته در زمستان برعکس است(آورد  به وجود می
  .گردد، به همین دلیل باعث باال رفتن ظرفیت دستگاههاي تهویه مطبوع خواهد شد نسبی آن می

اصوال به لحاظ خارج کردن و یا رقیق کردن بو و دود و همچنین تأمین اکسیژن کـافی بـراي اشـخاص    ): تهویه هوا(وا تجدید ه -ب
باید مقداري هواي تازه جهت تجدید هواي داخل وارد اطاق نمائیم و هرچقدر تراکم در ساختمان بیشتر باشد نیاز به تجدید هـواي   می

  .بیشتري است
  ا تهویه هواي خارجمحاسبه بار سرمایی نفوذ ی

  :گیرد که فرمولهاي آنها بقرار زیر است بار سرمایی نفوذ یا تهویه هواي خارج به دو صورت محسوس و نهان صورت می
  بار سرمایی نفوذ یا تهویه از نوع محسوس: الف

)50-9               (                           [w]  بار سرمایی نفوذ یا تهویه از نوع محسوس= Qs                  (cmm)t 4/20  =Qs  
]oC [ اختالف دماي  خارج و داخل =t                                   ]min/3m [ دبی هواي نفوذي یا تهویه =cmm  

  *بار سرمایی نفوذ یا تهویه از نوع نهان: ب
)51-9    (               [w]  بار سرمایی نفوذ یا تهویه از نوع نهان =QL                                        (cmm)W 50000  =QL  

[kg/kgd.a]  تغییرات نسبت رطوبت=W                 ]min/3m [ دبی هواي نفوذي یا تهویه– cmm  
  ).9-52(ضرب خواهند شد ) BF-1(و  BFپاس نشده فرمولهاي باال بترتیب در  پاس شده و باي براي محاسبه بار تهویه باي :توجه

  محاسبه دبی هواي نفوذي
  (Crack Metod)روش درزي -1

  .شود گردد محاسبه می هایی که هواي خارج از طرق آنها وارد اطاق می برحسب طول درزهاي درها و پنجره oυدر این روش مقدار

)53-9(                                                                                                                      
60

lcmm
o 


υ  









mhr
m 3

  oυ=گردد مقدار هوایی که بازاء واحد طول درز وارد می 

  cmm= دبی هواي نافذ درزي ] l                    ]min/3m= طول درزها  [m]                                        از جدول صفحه بعد
  ها مقدار هواي نفوذي بازاء واحد طول درز دربها و پنجره): 9-54(جدول 

                                              





mhr
cm                3cm = m  

  نوع درب یا پنجره  km/hrسرعت باد برحسب 
40  32  24  16  8    
  درب معمولی چوبی یا فلزي          

  از نظر نفوذ مطمئن  4/2  6/3  8/4  2/7  6/9
  از نظر نفوذ غیرمطمئن  8/4  6/12  4/20  8/28  6/36

  پنجره ساده فلزي          
  با نفوذ معمولی  5/4  10  16  26  30
  پنجره دو لنگه فلزي          
  از نظر نفوذ مطمئن  2  6  10  15  20
  یرمطمئناز نظر نفوذ غ  7  15  23  32  45
  پنجره دو لنگه چوبی          
  از نظر نفوذ مطمئن  2  3  11  17  24
  از نظر نفوذ غیرمطمئن  9  23  37  51  66
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مترمربـع و دو پنجـرة سـاده     1×2/2محاسبه کنید مقدار دبی هواي نفوذي را براي اطاقی که داراي یک درب فلـزي بـه ابعـاد     :مسئله
  )km/hr16سرعت باد (روبه هواي خارج دارد  1×2/1فلزي به ابعاد 

  در oυ=3,6پنجره و  oυ= 10            در l= 2) 1+2,2= ( 2× 3,2=  6,4متر         پنجره  l= 2) 1+1,2(× 2=  4 ×2,2=  8,8متر 

1,85  =1,47  +0,38  =cmm  471   کل
60

8810 ..



cmm  380   پنجره

60
4663 ...



cmm  در  

60
lcmm

o 


υ  
در این روش حجم هواي نفوذي براسـاس مقـدار تعـویض هـواي نفـوذي اسـت، ایـن روش         -)حجم هواي نفوذي(روش حجمی -2

را  cmmروش درزي و حجمی را محاسبه کـرده بزرگتـرین   (تر از روش درزي بوده لکن داراي دقت کمتري است، طراحان معموال  ساده
  ).کنند اب میانتخ
)55-9(          ]hr/1 [ تعداد تعویض در ساعت از جدول زیر =n                  ]m3 [ حجم اطاق =V              

60
nVcmm 

  
  جدول تعداد تعویض در ساعت براساس موقعیت اطاق): 9-56(جدول 

N  = تعداد تعویض در ساعت]hr/1[  موقعیت  

2
1 

با شند ماننـد راهـرو یـا هـال کـه در       اطاقهائیکه بدون در و پنجره رو به خارج می
  وسط ساختمان هستند یا اطاقهائیکه در و پنجره رو به خارج ندارند

  اطاقهائیکه از یک دیوار در و پنجره روبه خارج دارند 1

2
  به خارج دارند اطاقهائیکه از دو دیوار در و پنجره رو  11

  اطاقهائیکه از سه یا چهار دیوار در و پنجره رو به خارج دارند 2
  راهروهاي ورودي 2

  :توجه
  .مقادیر جدول قابل قبول است% 50براي اطاقهائیکه درب و پنجره خیلی خوبی داشته باشند که نفوذ از آنها خیلی کم باشد معموال - 1
به مقدار % cm3باشد  cm90اگر عرض درب حداقل . که در آنها غالباً باز است.) …بانک و  - فروشگاه(براي ساختمانهاي تجارتی - 2

cm کنیم حاصل اضافه می.  
مترمکعب داراي یکدرب رو به هال و دو پنجره رو به خارج دارد، مقدار دبـی هـواي نفـوذي آنـرا از      2/3×4×8/2اطاقی به ابعاد  :مسئله

  .روش حجمی بیابید
90

60
518435 ...



cmm    

60
nVcmm 

            51از جدول
2
11 .n       3,2×4 ×2,8=  35,84مترمکعب  =V  

درهـاي ایـن   . رود بانکها و غیـره بکـار مـی    -ها مغازه -این روش بیشتر براي اماکن عمومی واقتصادي مانند رستورانها -روش دربی -3
  .گردون -2نوسانی،  -1: استساختمانها غالباً بر دو نوع 

)57-9      (                             [Person] تعداد نفرات عبوري =NP                                    NNcmm P  υ  







 DoorPerson
cmm

1
  = مقدار هواي تازه به ازائ هر نفر باري یک در از جدول زیر 

  N= تعداد دربها                      cmm= یدبی هواي نفوذي درب
  مقدار هواي تازه از میان دربهاي گردان و نوسانی): 9-58(جدول 

  محل  دربهاي گردان  دربهاي نوسانی
  بانک  20/0  28/0
  بیمارستان  -  10/0
  رستوران  06/0  07/0
  سالن نهارخوري  14/0  18/0
  آرایشگاه  10/0  13/0
  ادارات  07/0  09/0
  فروشگاه عمومی  28/0  37/0
  فروشگاه کفش  10/0  13/0
  فروشگاه لباس  06/0  07/0
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باشد، تعداد افـراد حاضـر در    محاسبه کنید مقدار هواي نفوذي از طریق درهاي آرایشگاهی که داراي دو درب ورودي گردان می :مسئله
  .باشد نفر می 10سالن در گرمترین ساعت استفاده از آن بطور متوسط 

2  =2 ×0,1× 10  =cmm                         
door

cmm



Pr

1.0)59 -9( جدول                NNcmm P  υ  
  (cmm)محاسبه دبی هواي تهویه 

  .براساس مقدار هواي الزم و اکسیژن الزم نسبت به تعداد نفرات در وضع و حالت مختلف آنها محاسبه شده است -روش نفري-1
)60-9    (                                                                                                                        

60
1υ

 PNcmm  
  NP= تعداد نفرات در اطاق 

)                        9- 61(از جدول 




Person

hcm. 1=فر برحسبمقدار هواي الزم براي هر نυ  
توان دبی هواي تهویه الزم را براي سطح  در صورتیکه تعداد اشخاص و ساکنین اطاق معلوم نباشد در اینصورت می -روش سطحی-2

                                            )                 9-62(       .اطاق بطریق زیر بدست آورد
60

2υ

Acmm  

  A= سطح اطاق ] 2υ                        ]m2=حجم هواي تهویه نسبت به هر مترمربع سطح در ساعت از جدول 
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3

m
hcm

mhr
m .  

  cmm= دبی هواي تهویه 
  .باشد نفر می 600عداد افراد بطور متوسط در سالن مترمربع ت 45×20محاسبه کنید دبی هواي تهویه را براي سالن سینمائی به ابعاد  :مسئله

200نفري 
60

20600
60

1 






υPNcmm             2

2 40 mcmh /υ  وPr/υ cmh201  )63-9 (جدول  

600 =cmm  جواب 200 > 600                           600سطحی
60

40900
60

2 



υAcmm  

  نفري و سطحی دبی هواي تهویه): 9-64(جدول 
υ]/[  وضع کشیدن سیگار  نوع محل Personcmh1  2υ 

]/[ 2mcmh  معمولی  حداقل  
  5  40  20  گاهی  آپارتمان

  5  30  20  گاهی  دفتر خصوصی
  5  60  50  زیاد  دفتر خصوصی
  -  30  20  گاهی  دفتر عمومی
  25  100  60  زیاد  اطاق جلسات

  5  -  -  -  وراهر
  40  -  -  -  اطاق عمل

  -  40  20  -  بخش
  -  90  30  بعضی  البراتوار

  6  60  50  -  اطاق بیمار
  80  24  20  زیاد  رستوران
  80  30  24  زیاد  نهارخوري

  2  20  15  -  مغازه
  40  -  -  -  اطاق هتل

  -  15  15  -  تئاتر
  40  20  15  گاهی  سینما
  40  -  -  گاهی -  توالت

  40  20  -  -  سالن بانک
  2  20  15  -  رخانهکا

  20  -  -  -  سالن انتظار
  -  -  -  -  استخر سرپوشیده

  -  -  -  -  حمام
  -  -  -  -  آزمایشگاه

  -  -  -  -  آشپزخانه کوچک
  -  -  -  -  آشپزخانه بزرگ

  -  -  -  -  آشپزخانه متوسط
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  )بارهاي داخلی(دریافت حرارت داخلی 
شـود   که بصورت محسوس و نهـان تولیـد مـی   ) ها لوله -وسایل برقی -التآ ماشین -چراغها -مانند افراد(گرماي حاصل از منابع داخلی 

  .باید در بار سرمایی منظور گردند می
هم باعـث تغییـر دمـاي    (دهد  هر فرد مقداري حرارت بصورت محسوس و نهان به میحط خود می -دریافت حرارت ناشی از افراد-1

  .ه مقدار آن بستگی به نوع فعالیت شخص و درجه حرارت اطاق داردک) دهد شود و هم بدلیل تعرق رطوبت را تغییر می محیط می
lpL                                                                             )   9-66(و ) 65-9( qNQ                   sps qNQ   

]w / Person [9- 66(ک نفر جدول مقدار حرارت محسوس براي ی= (sq  
]w / Person [ 9- 66(مقدار حرارت نهان براي یک نفر جدول= (lq  

]Person [ تعداد نفرات=pN  
]W [ گرماي محسوس انتقالی=sQ  

]W [ گرماي نهان انتقالی=LQ  

انتقالی براي یک نفر برحسب (q1)و نهان  (qs)مقدار گرماي محسوس ): 9-67(جدول 




Person
Watt  

  درجه حرارت خشک اطاق
  25  24  23  22  نوع فعالیت

lq  sq  lq sq  lq  sq  lq  sq  
  نشسته در حال استراحت  61  42  65  38  69  34  73  30
  نشسته با کار مالیم  64  53  68  49  72  45  76  41
  کار دفتري و اداري  68  64  72  60  76  56  80  52
  کار مالیم ایستاده و  69  78  73  74  77  70  81  64

  کار سبک پاي میز  77  143  84  136  92  128  99  121
  در حال قدم زدن  103  191  111  183  119  175  127  167

  

  1(  نشسته در حال استراحت  ..)…و تئاتر -سینما -هتل -آپارتمان -خانه(
  2(  نشسته با کار مالیم  .)…رستوران و -هتل -آپارتمان -اداره(
  3(  فتري و اداريکار د  ..)…دفاتر و -اداره(
  4(  ایستاده و کار مالیم  .)…فروشگاه و -مغازه(
  5(  کار سبک پاي میز  ..)…و) سري سازي(کارخانه  -خیاطی(
  6(  در حال قدم زدن  .)…رستوران و -هتل -فروشگاه -کارخانه(

نماینـد و بـه همـین     حـیط را تـأمین مـی   چراغها بر اثر تبدیل انرژي الکتریکی به حرارتی روشنایی م - دریافت حرارت ناشی از چراغها- 2
  .خصوص در کارخانجات حائز اهمیت است دهند، لذا این گرما از نوع محسوس است، بار چراغها به دلیل دماي محیط خود را تغییر می

  :در صورتیکه مقدار کل وات چراغها معلوم باشد: الف
  Watts  =sQ× 25/1 )9-68(هاي فلورسنت  در مورد المپ

  Watts  =sQ) 9-69(هاي ملتهب شونده مانند مقاومتی  در مورد المپ
  Watts  =sQدریافت حرارت ناشی از چراغهاي روشنائی برحسب 

  :کنیم در صورتیکه وات چراغها یا نوع آنها معلوم نباشد از جدول زیر استفاده می: ب
  هاي روشنائی بازاء واحد سطح کف حرارت حاصل از المپ): 9-70(جدول 

هاي روشنائی برحسب وات بازاء یک مترمربع مساحت کف دریافت حرارت از المپ 2mwq   نوع ساختمان  /
  اداري  8/53
  فروشگاه و مغازه  2/32
  مسکونی  8/10
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)71-9(                                                                                  AqQs   
 2mw   q=ها بازاء یک مترمربع از کف  دریافت حرارت ناشی از المپ /
 W  بار روشنایی=sQ                        2m  مساحت کف =A  

  .بار روشنائی تقریبی این فروشگاه را برحسب کیلووات محاسبه کنید. باشد مترمربع می 24×  32فروشگاهی داراي مساحت   :مسئله
7683224مساحت کف برحسب مترمربع  A                           2232از جدول mwq /.  

kwQs 7241000624729 ..                  wQs 624729768232 ..           AqQs   
موتورهاي الکتریکی براي بـه حرکـت درآوردن و یـا گردانـدن بعضـی از       -آالت و موتورهاي الکتریکی دریافت حرارت ماشین -3

ایـن نـوع اتـالف نیـز از         .موتور یخچال و غیره -ها موتور فن نمایند مثالً این موتورها تولید گرما می  .روند وسائل و دستگاهها بکار می
      )                    9-73(و ) 9-72(         .نوع محسوس است

η
736


HPQs  یا

η
WattsQs   

]W [ بار موتورها=sQ                       قدرت کل خروجی موتور =HP  یاW                       راندمان موتور=η  
  .باشد می watt736  =HP1 :توجه

  .توان پیدا کرد با استفاده از جدول زیر و داشتن قدرت خروجی موتور راندمان را می
  جدول تعیین راندمان با در دست داشتن قدرت خروجی موتور): 9-74(جدول 

راندمان Kwرحسب قدرت خروجی موتور ب η  
5/0 – 1/0  60%  

2 – 5/0  70%  
15 – 2  87%  

هـا و   در سـاختمانهاي صـنعتی و رسـتورانها و در آشـپزخانه     -دریافت حرارت حاصل از وسائل الکتریکی و گازي و بخـارزا  -4
 -وپـز  وسـائل پخـت   -مانند اطو. ا تولید حرارت و رطوبت با همنمایند و ی برند که یا فقط تولید حرارت می ها وسایل به کار می آبدارخانه

دهند و بعضـی گرمـاي محسـوس و نهـان بـا هـم کـه         بنابراین بعضی از این وسایل فقط گرماي محسوس به محیط می. سماور و غیره
  .توان از جدول صفحۀ بعد مستقیماً این بار را برحسب وات خواند می

  سط وسایل مولد حرارت و بخارزاحرارت تولید شده تو): 9-75(جدول 

  Watt مقدار حرارت تولید شده   وسایل مولد حرارت و رطوبت
  نهان  محسوس

  1123  923  آبگرمکن
  498  1012  اجاق گاز

  1175  2373  فر گاز خانگی
  298  298  لیتر ظرفیت 4جوش برقی یا سماور برقی براي هر  قوري برقی یا قهوه
  233  233  لیتر ظرفیت 4ا سماور گازي براي هر جوش گازي ی قوري گازي یا قهوه

  199  794  غذا گرمکن برقی یا توستر براي هر کیلووات
  -  249  اتو

  -  221  وسایل طباخی با بخار براي هر مترمربع سطح عایق شده
  -  930  وسایل طباخی با بخار براي هر مترمربع سطح ناصاف
  -  372  وسایل طباخی با بخار براي هر مترمربع سطح صاف

  -  87  در رستورانها بازاء هر پرس غذا
  293  545  میز بخار جهت گرم کردن غذا و غیره بازاء هر مترمربع سطح

  220  322  مرغ پز تخم
  103  733  سشوار
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ور در این اطاق چند دستگاه موتـ . مترمکعب است 5×  6×  4حجم این اطاق . کنند نفر کار می 20در اطاقی که دفتر کار است  :مسئله
باشد محاسبه  Co22لیتري وجود دارند در صورتیکه دماي اطاق 4اسب و همچنین یک سماور برقی  5الکتریکی که قدرت آنها جمعاً 

  :کنید
  .از افراد) بار سرمائی(دریافت حرارت : الف
  .دریافت حرارت از موتورهاي الکتریکی: ب
  .دریافت حرارت از وسائل الکتریکی: ج

  :حل الف
WqNQ              ) 9-67(جدول  sps 16008020   

WqNQ            )  9-67(جدول  LpL 10405220   
WQQQ Ls 264010401600   

  :حل ب
WHPQs            )9-74(جدول  884929

870
7365736 .

.η






  

  :حل ج
WQL                   )            9-76(جدول  298  وWQs 298  

WQQQ Ls 596298298   
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  دهمفصل 
  محاسبات بار برودتی ساختمان و انتخاب دستگاهها

  . شویم در این فصل با چگونگی محاسبات بار برودتی و انتخاب دستگاهها برطبق روش و اسلوب جدید آشنا می
  :محاسبات بارهاي برودتی

  :بار محسوس اطاق :الف
  .هاي خارجی بار تابش پنجره و شیشه -1
  .هاي خارجی و بام بار تابش و هدایتی دیواره -2
  ]ها پنجره -درها -کف -سقف -)دیوارهاي داخلی(ها  بار تیتس[هاي دیگر  بار هدایتی قسمت -3
  .بار محسوس نفوذ -4
  ).وسائل الکتریکی و بخارزا و غیره -موتورها -روشنائی -افراد(بارهاي داخلی  -5

  .س اطاق استجمع موارد باال بار سرمائی محسو* 
  .بار محسوس هواي خارج باي پاس شده -6

  .جمع بار سرمائی محسوس اتاق و بار محسوس هواي خارج باي پاس شده را کل بار محسوس اطاق نامند* 
  :بار نهان اطاق :ب
  .بار نهان نفوذ -1
  ).وسایل الکتریکی و بخارزا و غیره -افراد(بار نهان داخلی  -2

  .مائی نهان اطاق استجمع موارد باال بار سر* 
  .بار نهان هواي باي پاس شده خارج -3

  .جمع موارد باال را کل بار نهان اطاق گویند* 
  .مجموع کل بار محسوس اطاق و کل بار و نهان اطاق است -بار سرمائی کل اطاق: ج
  ).محسوس و نهان(محاسبه بار هواي خارج باي پاس نشده : د

  .جمع کل موارد باال است -)جمع کل بارها(بار کل دستگاه  :هـ
  .حاصل تقسیم کل بار محسوس اطاق به بار کلی اطاق است -ضریب حرارت محسوس اطاق: و

  محاسبات بار سرمائی سیستم فن کوئل
  .فن کوئل داراي دریچه تهویه با هواي خارج است :حالت اول

  :در حالت کلی تذکر زیر رعایت شود
) ب -1(و ) الـف  -4(بنـابراین بنـدهاي   . گیـرد  فشار داخلی بیشتر از خارج نفوذ صـورت نمـی   در این حالت به علت بوجود آمدن :تذکر

  .نمائیم هاي کوئل فن کوئل از کاتالوگ آن برداشت می را با توجه به تعداد ردیف BFچنین در این حالت  صفر است و هم
هواي تهویه با باز کردن پنجره و یـا بکـار   (اگانه است فن کوئل بدون دریچه تهویه با هواي خارج و فاقد سیستم تهویه جد :حالت دوم

  ).شود بردن فن تأمین می
  :در حالت کلی تذکر زیر رعایت شود

کـنم و   تهویه بیشتر بود مانند حالت اول عمـل مـی   cmmاین دو، اگر مقدار  cmmدر رابطه با بارهاي نفوذي و تهویه و مقایسه  :تذکر
 -3(و ) الـف  -6(است بنـدهاي   BF=0منظور خواهد شد و چون مقدار ) ب -1(و ) الف -4(هاي نفوذي بیشتر بود بند cmmاگر مقدار 

چنین بار سرمائی نهان اطاق بـا بـار    در این حالت بار سرمائی محسوس اطاق با بار سرمائی کل محسوس اطاق و هم. شوند صفر می) ب
  .سرمائی کل نهان اطاق برابر است
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  تعریف واحد تبرید
 907پانـد معـادل    2000(باشد و یک تن تبرید عبارت است از مقدار گرمائی که یک تن یـخ   می) TR(تبرید، تن تبرید واحد معمولی 

تـن تبریـد مقیاسـی اسـت جهـت مقایسـه قـدرت سـرمایی         . کند تا کامالً ذوب شود ساعت از محیط جذب می 24در مدت ) کیلوگرم
hrBTukwTR                                                                                   .هاي مولد سرما ماشین /12000517.31   

  تعیین بار برودتی کل ساختمان و تعیین ساعت بار حداکثر ساختمان
بایستی ساعت بار حداکثر ساختمان و بار کـل   جهت سرمایش کل ساختمان می) مانند چیلر(براي انتخاب دستگاه سرد کننده مرکزي 

براي تعیین بار کلـی سـاختمان جمـع بارهـاي سـرمائی      . ان معلوم باشد تا با استفاده از کاتالوگ دستگاه مرکزي انتخاب گرددساختم
براي این کار کل ساختمان را مانند یک اطاق . رود نمایند زیرا ظرفیت دستگاه مرکزي و به تبع هزینه آن باال می اطاقها را محاسبه نمی

یکه دیوارهاي داخلی بطور فرضی وجـود نداشـته باشـند، سـپس بـا اسـتفاده از جـدول و اوراق محاسـباتی،         بزرگ در نظر گرفته بطور
دهند و از روي آن ساعت بار حداکثر ساختمان و بار کل برودتی سـاختمان را محاسـبه    محاسبات را تا مرحله بار کل دستگاه انجام می

  .کنند می
  انتخاب دستگاهها

  انتخاب فن کوئل
آب سرد چیلـر و یـا آب گـرم    . رود ستگاهی است که هم براي گرمایش در زمستان و هم براي سرمایش در تابستان بکار میفن کوئل د

محل نصـب فـن   . دهد دیگ توسط پمپ به فن کوئل رسیده با عبور از کوئل آن بوسیله وزش اجباري هوا، سرما یا گرما را به محیط می
  .شندبا ها می ها معموالً در زیر پنجره کوئل

بوسـیله  . گیرد که درجه حرارت هر یک از اطاقها را بخواهند مستقالً کنتـرل نماینـد   این دستگاه در ساختمانهائی مورد استفاده قرار می
  .توان کنترلی روي رطوبت هوا داشت و این مطلب عیب این سیستم نسبت به دستگاه هواساز است فن کوئل نمی

  .ارخانه سازنده انتخاب نمودتوان از کاتالوگ ک ها را می فن کوئل
هاي مختلف کمی متفاوت است، لیکن بطور کلی مشخصاتی کـه کمـابیش الزم    مشخصات الزم جهت استفاده از کاتالوگ براي کارخانه

  :است عبارت است از
فــن کوئــل درجــه حــرارت آب ورودي بــه کویــل  -3             .کــل بــار محســوس اطــاق -2            )دســتگاه(بــار کــل اطــاق  -1
CCمعموالً( oo 2745 . درجه حرارت خشک هـواي   -5      .درجه حرارت مرطوب هواي ورودي به فن کوئل -4            ).گیرند می

  .ورودي به فن کوئل
  :توجه

FCمعموالً درجه حرارت آب ورودي به کویل را -1 oo 4527 .  و درجه حرارت آب خروجـی راCF oo 56510 .    بیشـتر از دمـاي
  .گیرند آب ورودي می

از روي مشخصات فوق مدل فن کوئـل  . بار کل دستگاه پارامتر مهمتري نسبت به بار محسوس مؤثر اطاق در انتخاب فن کوئل است -2
رداشـت  و کلیـه مشخصـات فیزیکـی و غیـره ب     PDو افت فشـار   GPMو  CFMگردد و از روي آن مشخصات دیگر مانند  مشخص می

  .گردد می
hrBTuاطاقی داراي بار کلی  :مسئله hrBTuو بار محسوس 13200/ عـدد فـن    2خـواهیم در ایـن اطـاق     مـی . باشد می 10400/

مـدل فـن کوئـل و دبـی آب     . سـت ا Fo65و Fo78دماي خشک و مرطوب هواي ورودي به فن کوئل بـه ترتیـب  . کوئل کار بگذاریم
hrBTu          .جریانی آن را مشخص کنید /5200210400                         hrBTu /6600213200   
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  کوئل  اي از کاتالوگ انتخاب فن نمونه): 10-1(جدول 

  
مناسب است دبـی آب جریـانی    -300AFCتالوگ مدل فن کوئل و سرعت متوسط با مراجعه به کا Fo45با انتخاب دماي آب ورودي

  .باشد می GPM5/1آن 
  )چیلر(انتخاب دستگاه سردکننده 

محـل نصـب چیلـر در    . نمایـد  تهیـه مـی  ) …یـا هواسـاز و  (هـا   چیلر دستگاه سرد کننده مرکزي است که آب سرد را جهت فـن کوئـل  
  .باشد موتورخانه می

اشاره گردید کل ساختمان را باید مانند اطاقی بدون دیوارهاي داخلی درنظر گرفته و بـار سـرمائی    براي انتخاب چیلر همانطوریکه قبالً
  .مشخص گردد GTHدر ساعت پیک ساختمان محاسبه کنیم تا مقدار ) Sheet(آن را در یک برگه محاسباتی 

  دماي آب خروجی از چیلر-2                  انتناژ ساختم -1  :مشخصات الزم جهت استفاده از کاتولوگ کارخانه سازنده عبارتند از
گردد و از روي آن مشخصات اواپراتور و کندانسر و دمـاي آب خروجـی از کندانسـر و     با توجه به مشخصات فوق مدل چیلر مشخص می

  .گردد مشخصات فیزیکی و غیره برداشت می
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دست آمده است با انتخاب مناسب درجه حرارت آب خروجی ب 2/30بعد از محاسبات بارهاي سرمایی ساختمانی تناژ برودتی : مسئله
  .از اواپراتور مدل چیلر را بیابید

  .مناسب است 4/30با تناژ  W1-35-SLCHو با مراجعه به کاتالوگ چیلر  oF45با انتخاب دماي آب خروجی از اواپراتور  :حل
  کن انتخاب برج خنک

کـن را در پشـت بـام و درغیـر      معمـوال بـرج خنـک   . کند چیلر را خنک می کن دستگاهی است که آب گرم شده در کندانسر برج خنک
  :مشخصات الزم جهت استفاده از کاتولوگ کارخانه سازنده عبارتند از. کنند اینصورت در محوطه باز ودر جهت وزش باد نصب می

  .دماي آب خروجی از برج-3       .دماي آب ورودي به برج یا خروجی از کندانسر چیلر-2      .دماي مرطوب هواي خارج-1
  .گیرند اختالف دماي آب ورودي به برج و خروجی از برج را ده درجه فارنهایت می :توجه

گـردد   کن مشخص می براساس این مشخصات مدل برج خنک) GPM3 =Tonsگیرند  در نظر می GPM3بازاء هر تن (ظرفیت برج -4
  .گردد وزن و مشخصات فیزیکی دیگر از روي کاتالوگ برج برداشت میو مشخصات دیگر نظیر ظرفیت برج انتخابی و هد پمپ و 

  اي از کاتالوگ انتخاب چیلر نمونه) 10-2(جدول 
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. گـوین  مـی ) اپـروچ ( approachکن و درجه حرارت مرطوب هواي خارج را  اختالف بین درجه حرارت آب خروجی از برج خنک :توجه
  .کمتر شود oF6شود و نهایتاً نباید از  انتخاب می oF10 طاین مقدار بطور متوس

  ):شرایط نرمال(براساس شرایط زیر تنظیم شده است  )10-3(جدول 
  oC35 = oF95  =EWTدماي آب ورودي به برج -oC21  =oF70               2درجه حرارت مرطوب محیط -1
  oC4/29  =oF85دماي آب خروجی از برج -3

   :ب اید ضریب تصحیح در نظر گرفته شود یعنی رایط برقرار نباشد براي محاسبه تناژ میدر صورتیکه این ش

×ضریب تصحیح 
3

GPMTons   

  :نمائیم حال جهت بدست آوردن ضریب تصحیح بترتیب زیر عمل می
  .کنیم را محاسبه می) رنج( (Range)اختالف دماي آب ورود به برج و خروج از برج -1
  .آوریم را بدست می) اپروچ( (approach)دماي آب خروج از برج و درجه حرارت مرطوب هواي ورودي اختالف -2

را در محـور افقـی و سـمت چـپ جـدا نمـوده        1ابتدا عدد قسـمت  ) 4-4(و با مراجعه به شکل  2و  1با در دست داشتن اعداد قسمت 
است قطع کند از محـل تالقـی خطـی افقـی      2عدد قسمت کنیم تا خطوط مورب سمت چپ را که نمایش دهنده  خطی قائم رسم می

رسم کرده تا منحنی درجه حرارت مرطوب محیط را قطع کند از محل تالقی جدید خط قائمی دیگري رسم تا اعداد ضـریب تصـحیح   
  .واقع در سمت راست محورافقی را جدا نماید عدد بدست آمده ضریب تصحیح است

کار گذاشته شده باشـد دبـی آب جریـانی آن     oF75د که در محیطی با درجه حرارت مرطوب کنی را پیدا کنی مدل برج خنک :مسئله
GPM240  و دماي آب ورودي به برجoF95 باشد.  

  oF10 =85-95اختالف دماي آب ورودي و خروجی                                                    
  oF10  =75-85ودي              اختالف دماي آب خروجی و درجه حرارت مرطوب هواي ور

8106331                                 .باشد می 33/1ضریب تصحیح ) 4-4(با مراجعه به شکل 
3

240 ..  تناژ تصحیح شده  

  .باشد تن می 120با تناژ  SCT 120-1-3بنابراین مدل برج 
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  کن اي از جدول انتخاب مدل برج خنک نمونه: )10-3(جدول 
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  کن دیاگرام پیدا کردن ضریب تصحیح در شرایط خارج از وضع نرمال برج خنک) 10-4(شکل 

  هاي آبی مدار تهویه مطبوع محاسبه و انتخاب قطر لوله
هـاي اصـلی را پیـدا     کشی و سپس قطـر لولـه   ها و محاسبه بار برودتی آنها ابتدا قطر انشعابات لوله کوئل با مشخص شدن محل نصب فن

(دین ترتیب که با داشتن مقدار دبی جریانی و انتخاب مقدارب. کنیم می
m
Kpa3/0-25/0  متر در صـدمتر طـول لولـه در     5/2-3معادل

ایـن طریـق   . شـود  معـین مـی  ) 10-6(مقدار قطر از دیاگرام شـکل  ) درصد فوت طول لوله در سیستم انگلیسی fot3سیستم متریک و 
  .رود هاي شوفاژ و یا تهویه مطبوع بکار می ابت گویند که براي محاسبه قطر لولهمحاسبه را روش افت فشار ث

  .شود مقدار دبی جریانی لوله مورد نظر از روي کل بار سرمایی اطاقهائی است که از آن لوله تغذیه می

5000
/]برودتي[ hrBtuGPM               

17230
/]برودتي[ WattsocLit                 

4786
3/]برودتي[ Watthrm   
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قطر این لوله با توجـه بـه   . کوئل وجود دارد شود لوله سومی براي تخلیه آب تقطیر شده در فن کوئل استفاده می هائی که از فن در پروژه
  . گردد معین می) 10-5(کوئل از جدول  قطر لوله اصلی متصل به دستگاه فن

  )درین(جدول پیداکردن قطر لوله تخلیه ): 10-5(جدول 
15
0  

12
5  

10
0  88  7

5  63  5
0  38  32  2

5  19  13  inm   قطر لوله انتخابی متصل به دستگاه
  4  5  6  کوئل فن

2
13  3  

2
12  2  

2
11  4

11  1  
4
3  2

1  in  
50  38  32  25  19  13  mm  

  2  قطر لوله تخلیه
2
11  4

11  1  
4
3 2

1  In  

  
  ها دیاگرام پیداکردن قطر لوله): 10-6(شکل 
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  کشی افت فشار در اتصاالت لوله
تـرین مسـیر را در نظـر گرفتـه و بـه       برابر نصف طول کلی لوله در طوالنییعنی % 50در عمل براي افت فشار در اتصاالت وغیره معادل 

  .افزایند طول کلی لوله می
هاي رفـت   هاي ساختمانی مطابق شکل زیر طراحی شده است مطلوبست محاسبه و انتخاب قطر لوله کوئل ك شی فن مدار لوله :مسئله

  .و برگشت و تخلیه

  
  .آید بدست می) 10- 6(ها از شکل  و مشخص نمودن دبی جریان در هر لوله قطر لوله m/m03/0 =Kpa/m3/0=PDبا انتخاب افت فشار معادل 

mmd
m
KPaGPM 251305 2 . و                mmd

m
KPaGPM 19

4
3302 1 


. و  

mmd
m
KPaGPM 251303 4 . و             mmd

m
KPaGPM 32

4
11307 3 


. و  

mmd
m
KPaGPM 38

2
113010 5 


. و  
  .آید هاي درین بدست می قطر لوله) 10-5(ا مراجعه به جدول شماره ها و ب با توجه به قطر لوله

mmDR 19
4
3

3 


                       mmDR 13
2
1

2 


                           mmDR 13
2
1

1 


  

mmDR 19
4
3

5 


                          mmDR 13
2
1

4 


  
  کوئل و تعیین پمپ مناسب اسبه افت فشار کلی مدار چیلر واتر و فنمح

  .کوئل تغذیه گردد ها است بطوریکه دورترین فن کوئل این پمپ جهت ارسال آب سرد شده توسط چیلر به فن
  :مشخصات الزم جهت مراجعه به کاتولوگ کارخانه سازنده عبارتند از

  .سب متر یا فوت آب یا پاسکالترین مسیر یا هد پمپ برح افت فشار طوالنی-1
)7-10(                                                                             321 PDPDPDPD   

  L =PD1×  1,5 × 0,03کوئل برحسب متر                     ترین مسیر از چیلر تا فن افت در نامطلوب

  L= طول رفت و برگشت برحسب متر            PD2=افت در اواپراتو رچیلر برحسب متر                 PD3= کوئل برحسب متر افت در فن
  .گردد براساس این مشخصات مدل پمپ مشخص می   hr/3mدبی آب عبوري از اواپراتور برگشت برحسب متر-2
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  کن و تعیین پمپ مناسب محاسبه افت فشار مدار اب چیلر و برج خنک
  .گیرد تا آب سرد شده توسط برج را به کندانسور چیلر برساند مسیر برگشت برج و کندانسور چیلر قرار میاین پمپ در 

  :مشخصات الزم جهت مراجعه به کاتولوگ کارخانه سازنده عبارتند از
  .افت فشار از کندانسور تا برج-1
)8-10                                                               (            321 PDPDPDPD   

  L =PD1×  1,5 × 0,03افت از کندانسور تا برج برحسب متر                                                

  L= طول رفت و برگشت برحسب متر          PD2=کن برحسب متر  افت در برج خنک         PD3= افت در کندانسور چیلر برحسب متر
    hr/3mآب عبوري کندانسور برحسب متر دبی-2

  .گردد براساس این مشخصات مدل پمپ مشخص می

  
  ksbاي از کاتالوگ انتخاب پمپ  نمونه): 10-9(شکل 

  .هاي زیر بدست آمده است افت. کن مناسب آن هاي چیلر و برج خنک از روي کاتولوگ  :مسئله
  Q) برج= (PD                                                    GPM90 )کندانسور چیلر= ( 8/10فوت آب                     

   PD)برج= ( 22فوت آب 
  .متر باشد 5/10کن آنرا بیابید در صورتیه طول لوله مابین آنها  مشخصات پمپ مورد نیاز مابین چیلر و برج خنک

hrmدبی برحسب مترمکعب در ساعت      /.. 34520
1000

3600685


             sec/.. Lit685
60

785390


  
9450030515102511افت طولی و اتصاالت       ...).(.  LPD  

243308103افت در کندانسر       ... PD                           افت در برجmPD 6630222 ..   
mPDافت کل        7810243669450 ....                                        321 PDPDPDPD   









hrmQ
mPD

/.
.

24520
7810  

  .شود انتخاب می RPM2900با دور  KSB -)32-125(با مراجعه به کاتولوگ پمپ مدل آن 
  .باشد توجه آنکه عدد اول در مدل پمپ قطر دهانه و عدد دوم قطر پروانه پمپ می*
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  هاي محاسباتی چگونگی کامل نمودن برگه
  .شود که طریقه کامل نمودن آن به طریقه زیر است محدود یک عدد برگه محاسباتی در نظر گرفته میبراي هر اطاق یا هر محل 

   تاریخ و ساعت محاسبه بار=  2سطر                                 نام اطاق یا نام محل و ابعاد آن=  1سطر 
  وبت و اختالفدماي خشک و دماي مرطوب و رطوبت نسبی و نقطه شبنم و نسبت رط=  3قسمت 
  بار تابش و هدایتی دیوارهاي خارجی و بام=  5قسمت                                                ها بار تابش پنجره=  4قسمت 
  هاي دیگر بجز بام و دیوارهاي خارجی بار هدایتی قسمت=  6قسمت 
  12و  9مقدار آن براي قسمت تعیین دبی هواي تهویه از راههاي مختلف و تعیین بزرگترین =  7قسمت 
  12و  9هاي مختلف و تعیین بزرگترین مقدار آن براي قسمت  تعیین دبی هواي نفوذ از راه=  8قسمت 
  8و  7بار نفوذ و هواي خارج باي پاس شده با توجه به نتیجه قسمت =  9قسمت 
  بارهاي نهان اطاق=  12قسمت                کل بار محسوس اطاق=  11سطر                     بارهاي داخلی=  10قسمت 

  بار هواي خارج باي پاس شده=  15قسمت               بار کل اطاق=  14سطر                   کل بار نهان اطاق=  13سطر 
  سوس اطاقضریب حرارت مح=  17قسمت                                              )بار کل بزرگ(بار کل دستگاه =  16سطر 

  سایر موارد و یا موارد و نکات خاص مورد محاسبه=  18قسمت 
  برگه محاسباتی در طراحی برودتی): 10-10(جدول 
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  روژهپ
  .فروشگاهی مطابق شکل زیر در شهر تهران بنا شده است

  
  سانتیمتر 5/1گچ  -سانتیمتر 20بتن  -سانتیمتر 10آجر روکار : دیوارهاي خارجی شامل -1
  سانتیمتر هر طرف 5/1گچ  -سانتیمتر 33آجر : اي داخلیدیواره -2
  ).سقف در معرض نور خورشید است(سانتیمتر  5/1گچ  -سانتیمتر 4بلوك آسبستوس  -سانتیمتر 20بتن : سقف -3
  سانتیمتر 5/2موزائیک  -سانتیمتر 20بتن : کف -4
  .باشند می o45رنگ کرم و زاویهدار و از داخل داراي پرده کرکره به  آلومینیومی و شیشه: ها پنجره -5
  چوبی: درها -6
  )خدمه+ مشتریها (نفر  60بطور متوسط : تعداد نفرات -7
  .درجه سانتیگراد است 26انباري بدون تهویه مطبوع و ساختمان مجاور با تهویه مطبوع و با دماي  -8
 4000ها نصـب شـده کـه جمعـاً      ادي المپ فلورسنت جهت روشنائی ویتریندر این فروشگاه عالوه بر روشنائی فضاي فروشگاه تعد -9

  .باشند وات می
  .باشند ها به جهت نیاز فروشگاه به هواي تازه داراي دریچه هوا به خارج می فن کوئل -10

  حل پروژه
  .دگرد براي حل پروژه معلومات الزم دیگري مورد احتیاج است که از جدول و مطالب این کتاب برداشت می

  .گیریم درجه می 40عرض جغرافیائی تهران را براي سهولت محاسبات  :موقعیت -1
CDB: شرایط طرح خارج -2 o638.       16% RH   3-3(جدول(  
CDB: شرایط طرح داخل -3 o25       50% RH   یط لوکسشرا) (3-2(جدول(  
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CDR: تغییرات درجه حرارت روزانه -4 o613.        3-3(جدول(  
  : قابلیت هدایت حرارتی مصالح عبارتند از -5

   Kmw o/        0,77 ) = آجر (K                       Kmw o/  1,32 ) =آجر روکار (K  
   Kmw o/          1,4 ) = بتن (K                      Kmw o/        0,8 ) = شیشه (K  

   Kmw o/  0,15 ) = آسبستوس (K                       Kmw o/         0,47 ) = گچ (K  
  ضرایب سطحی فیلم هواي داخل و خارج -6

 Kmwfi o 258 /.                  Kmwf o
O  2323 /.  

  ساعته 12: مدت کار فروشگاه -7
  ژوالي 23= اول مرداد : زمان -8

  محاسبات اولیه
  :ها محاسبۀ ضریب کلی انتقال حرارت دیواره

  :دیوارهاي خارجی

323
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R                   
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u o 2432
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.
             wkmR o /.  24110  

  :دیوارهاي داخلی
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01502
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58
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R                          
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X
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R 11
  

 kmwu o 2371
7280
1 /.
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R
uR 17280  .  

  سقف
 kmw
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u o 2661

6020
11 /.
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  .کنیم محاسبه نمی: کف
kmwu:                                                     درهاي خارجی o 253 /.  

kmwu:                                                هاي خارجی پنجره o 225 /.  
kmwu        :                                          هاي داخلی پنجره o 253 /.  

  :                                           مساحت سقف و کف
 24591727 mA   

  :حجم فروشگاه
                                                                  318364459 mV   

:                                                                              مساحت در 23512 m .  
  :ها مساحت شیشه

  هاي غربی مساحت کل شیشه   212345124 m .  
  هاي شمالی مساحت شیشه 23512 m .  

  هاي جنوبی حت کل شیشهمسا   26325122 m .  
  هاي داخلی مساحت کل شیشه   26325122 m .  
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  :هاي خارجی مساحت دیواره
  مساحت دیوار غربی   2961210812427 m  
  )مجاور به خارج(مساحت دیوار شمالی    23464033410 m  
  مساحت دیوار جنوبی   25996863417 m  

  :مساحت دیوارهاي داخلی
  )تیغه) (مجاور انباري(دیوار داخلی شرقی    299323427 m  

  )مجاور به ساختمان(دیوار شمالی  22847 m  
  :وضعیت هواي داخل و خارج

داخل  هوا مشخصاتمنحنیجدول ازو CWB
RH

CDB o
o

917
50

25
.)(

%










  

CDP o913.وakgdkgW ./.00980  

خارج  هوا مشخصاتمنحنیجدول ازو CWB
RH

CDB o
o

619
16

638
.)(

%

.










  

  CDP o47.وakgdkgW ./.00650  
 2mkg   :سقف -دیوارهاي داخلی -دیوارهاي خارجی /

 32000 mkg /ρ    آجر روکار  
 31600 mkg /ρ             آجر  
 31900 mkg /ρ             بتن  

  31000 mkg /ρ            گچ  
 3520 mkg /ρ     آسبستوس  

دیوارهاي خارجی  2/59510000.01519000.22000 1.0 mkg  
..)/(دیوارهاي داخلی  25581000015021600330 mkg  

بام   2416841510000150520040190020 mkg /....   
  محاسبات ساعت باز ماکزیمم

61325638                                                                :تصحیح اختالف دماي معادل ..  =اختالف دماي خارج و داخل  
  تغییرات درجه حرارت روزانه= .613

    Co344011161338613 ......  = تصحیح اختالف دماي معادل  
  .گردد و با استفاده از جدول اختالف دماي معادل جدول زیر تنظیم می

  جهت دیوار ساعات         2  3  4  5  6
  دیوار غربی  03/9  80/9  65/10  72/12  10/14*

  دیوار شمالی  08/5  66/5  18/6  78/6  93/6
  دیوار جنوبی  66/9  27/11  19/12  47/13  65/13

  بام  02/19  75/20  94/22  60/24  48/25*
  ها شدت تشعشع خورشید از پنجره

  ساعات        جهت دیوار  PM (5  4  3  2بعدازظهر (
  )W(پنجره غربی   309  545  517*  508
  )N(پنجره شمالی   44  41  38  44
  )S(پنجره جنوبی   139  82  41  32
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و پنجره ) 10/14(شود که بیشترین بارهاي تشعشعی و سرمایی هدایتی مربوط به دیوار غربی  با توجه به دو جدول فوق مشخص می* 
  .بام غالب استها و  بنابراین بار این شیشه. باشد می) 48/25(و بام ) 517(غربی 

بعـدازظهر اسـت و حـداکثر بـار تابشـی خورشـید از        6درجـه سـانتیگراد و در سـاعت     48/25حداکثر بار سرمایی بام در دماي معادل 
2mWها داراي شدت پنجره   .باشد بعدازظهر می 5بنابراین ساعت بار ماکزیمم نزدیک ساعت . بعدازظهر است 4در ساعت  517/
باشد انتظار آن را داشتیم کـه سـاعت محاسـبه     چون فروشگاه فوق اطاق غربی و داراي شیشه و دیوار بیشتري در این جهت می :توجه

  .ها مراجعه کنید به جدول حدود تقریبی ساعت بار ماکزیمم اطاق. باشد 6یا  5یا  4یکی از ساعات 
  محاسبات بار سرمائی

  محاسبه بار محسوس اطاق: الف
  هاي خارجی ها و شیشه پنجرهبار تابش  -1

2411چون فروشگاه در تهران واقع شده لذا .f باشد می.  
321 fffAIQs   

 WQs 203073726056024150812 ....  :پنجره غربی  
 WQs 09899720560241443 ....  :پنجره شمالی  
 WQs 33413100560241326 ....  :پنجره جنوبی  

  خارجی و سقف بار تابشی و هدایتی دیوارهاي -2
teAuQs   

 WQs 322967721243296 ...  :دیوار غربی  
 WQs 1656078643234 ...  :دیوار شمالی  
 WQs 201931471343259 ...  :دیوار جنوبی  

 WQs 7218743624661459 ...  : بام مجاور تابش خورشید)CW(  
  بجز دیوارهاي خارجی و بام) درها -کف -فسق -دیوارهاي داخلی -ها پنجره(هاي دیگر  بار هدایتی قسمت -3

tAuQs   
     WQs 121485613252125638256312 .....  :هاي خارجی کلیه پنجره  

     WQs 602226105363256385332 ..... :هاي داخلی کلیه پنجره  
   WQs 5217106106319932563863199 .....  : تیغه(دیوار داخلی مجاور به انبار(  
   WQs 6445163128252663128 ...  :ه ساختماندیوار داخلی مجاور ب  

  .گیرند در محاسبات سرمایش معموالً انتقال حرارت توسط کف را در نظر نمی  :توجه
0SQ :کف  

][...).(.)( WQS 6285613536256385332   :درهاي خارجی  
][...).(. WQS 30111610533325638533  در داخلی  

بیشتر از خارج است بنابراین بار محسوس نفوذ صفر ها دریچه هوا بخارج دارند لذا فشار هواي داخل  کوئل فن -)محسوس(بار نفوذ - 4
  .است

  :بارهاي داخلی محسوس-5
sPsافراد                                                                                     : الف qNQ   

41406960 sQ  
  روشنائی : ب
AqQS                                                              روشنائی فضاي فروشگاه      -1   

][.. WQS 714825459332   
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  WQS.251ها                                                                         روشنائی ویترین-2
][. WQS 50002514000   

  .جمع موارد باال است: مایی محسوس اطاقبار سر*

][..
...).()()...

...()....()...(

W555232719825
41407838604242026232035000714825414030111628506445

5217106022212148572187432019311656032296733410989203073





بارهواي -6

پاس شده خارج محسوس باي  

20
60

2060
60

1 






VNcmm P نفري  

315
60

2459
60

2 .






VAcmm سطحی  

  .کنیم را انتخاب می cmm= 20یعنی  cmmبزرگترین 

61320420
42076110920

..
)(.][..





S

S

Q
BFtcmmWQ  

  .جمع موارد باالست: کل بار محسوس اطاق*
[kw] 56,34  =[kw] 56342,26  =1109,76  +55232,5 

  بار نهان -ب
  ).باشد فشار داخل بیشتر از فشار هواي خارج می(بار نهان نفوذ صفر است -1
  )وسایل الکتریکی و بخارزا و غیره -افراد(بار نهان داخلی -2

  بار نهان افراد: الف
[w] 4680  =78× 60 =QL                                 LPL qNQ   

 4680 [w].                                      باشد جمع موارد قسمت ب می: بار سرمایی نهان اطاق*
  .شد پاس بار نهان هواي خارج باي-3

][6602.0)0098.00065.0(2050000)(50000 wQBFWcmmQ LL   
 4020 ) =660-+ ( 4680 [w]                                                                           جمع موارد باالست: کل بار نهان اطاق*
 60362,26  =4020  +56342,26 [w]              .جمع بارهاي سرمایی مؤثر محسوس و نهان اطاق است: بار سرمایی کل اطاق: ج

  )محسوس و نهان(پاس نشده  محاسبه باز هواي خارج باي: د
][04.4439)2.01(6.13204.20)1()(4.20 wQBFtcmmQ SS   

][2640)2.01)(0098.00065.0(2050000)1()(50000 wQBFwcmmQ LL   
 62,2  =[w] 62161,3  =2640- 4439,04  +60362,26 [kw]                )جمع کل بارها(محاسبه بار کل دستگاه : و

930    برابر است با خارج قسمت کل بار محسوس اطاق به بار کلی اطاق: ضریب حرارت محسوس اطاق: ز
2660362
2656342 .
.
.

SHF  

  تگاه سردکنندهمحاسبه قدرت سرمایی دس: ي
  .شود براي ضریب اطمینان به بار کل دستگاه اضافه می% 10

4519
5173

11262 .
.

..



TR                      

5173
11

.
.][ 


  kwTR دستگاهکل بار
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  انتخاب دستگاهها
  کوئل انتخاب فن-1

 21970,03  =3,41 × 62161,3  [Btu/hr]بار کل دستگاه 
 192127,11  =3,41  ×56342,26 [Btu/hr]کل بار محسوس اطاق 

ــاي آب ورودي  ــرفتن دم ــا در نظرگ ــد از   Fo45ب ــب عبارتن ــه بترتی ــواي ورودي ک ــاي خشــک و مرطــوب ه و  Fo77=Co25و دم
Fo65=Co9/17  

 16ها را با توجـه بـه نقشـه     کوئل گردد بارهاي سرمایی فوق در آن وجود ندارد لذا تعداد فن وئل مشاهده میک با مراجعه به کاتولوگ فن
  .گیریم عدد می

 13248  =16  ÷211970,03 [Btu/hr]کوئل                                                     براي یک فن
 12008  =16  ÷192127,11 [Btu/hr]                     کوئل                                براي یک فن

  .شوند انتخاب می AFG-600هاي مدل  کوئل حال با مراجعه به کاتالوگ فن
و بـا مراجعـه بـه     45/19گیریم، حال با توجه به تناژ محاسبه شده  می Fo45دماي آب خروجی از اواپراتور چیلر  -انتخاب چیلر-2

  :که مشخصات اواپراتور و کندانسور آن عبارتست از TR=5/22گردد با  انتخاب می W1-30-SLCHالوگ ضمیمه مدل چیلر کات
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PD
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  اواپراتور مشخصاتکندانسور مشخصات 
  .است Fo 95و دماي آب خروجی از کندانسور 

  کن انتخاب برج خنک-3
Foدرجه حرارت آب ورودي به برج: الف 95 
 Fo 85 =10-95درجه حرارت آب خروجی از برج : ب
 Fo 67,28 =Co 19,6درجه حرارت مرطوب هواي خارج : ج

10F =85-95  =اختالف درجه حرارت آب ورودي و خروجی  
  وجی و درجه حرارت مرطوب هواي ورودياختالف درجه حرارت آب خر=  28/67-85= 72/17=  18

  خواهد شد 93/0ضریب تصحیح 
21  =0,93  ×22,5  =Tons  

  .باشد تن می 25با ظرفیت اسمی  SCT-20-1-1بنابراین مدل برج 
  .توان کامل نمود حال با توجه به محاسبات انجام شده برگه محاسباتی را می

  :توجه
باید تصحیح گردد لیکن بدلیل در دسترس نبودن جداولی در این زمینـه و یـا    خارج میهمانطوریکه قبال اشاره شد اصوال شرایط طرح 

  .طوالنی و مشکل شدن بکار بردن فرمولهاي تصحیح کننده از این موضوع صرفنظر گردیده، ضمناً تأثیر مورد فوق در پروژه ناچیز است
 
  
  
  

  


