
هـای گرمـایی و       از بخشهای اصلی فیلتـر ، کویـل       ) هواساز(دستگاه تهویه مرکزی    
هـای گرمـایی      کویـل . شـود   زن و تجهیزات کنترلی تشـکیل مـی         سرمایی ، رطوبت  

کویلهـای سـرمایی بـا آب مبـرد       . کننـد   معموالً با آب داغ ، بخار و برق عمـل مـی           
(chilled water) در حالـت دوم  . کننـد   و یا مستقیماً با یک ماده مبرد کار مـی

هـای مختلـف      بـا تنظـیم   . باشد  کویل دستگاه هواساز اواپراتوریک سیستم تبرید می      
زن و غیـره در مجموعـه دسـتگاه هـوا سـاز               های گرمایی، سرمایی، رطوبـت      بخش
های بـا شـرایط مختلـف         های مختلف تهویه مطبوع را برای پروژه        توان سیستم   می

 با دو کانال رفت و برگشـت هـوا بـه داخـل              دستگاه هواساز معموالً  . طراحی نمود   
 . ساختمان و به وسیله یک کانال به هوای تازه خارج ارتباط دارد

دستگاه هواساز با تنظیم دما و رطوبت و همچنین تامین هوای تازه و فیلتـر کـردن         
هـوای برگشـتی از     . دهـد   آن عمل تهویه مطبوع تابستانی و زمستانی را انجام مـی          

هـای   ی تازه در محفظه اختالط دستگاه مخلوط شده و سپس از کویل   ها با هوا    اتاق
سرعت عبور هوا از    . کند  عبور می ) معموالً زمستان (زن    سرمایی یا گرمایی و رطوبت    

فرآیند رطوبت زنی به وسیله پاشـش آب از         .  فوت بر دقیقه است      500کویل حدود   
. شـود  سرد انجـام مـی  گیری توسط کویل  ها یا شبکه بخار و فرآیند رطوبت  افشانک

روش اول با اسـتفاده از شـیر سـه راه    : تواند انجام شود کنترل دما به دو صورت می     
برقی یا موتوی که روی لولـه رفـت و برگشـت کویـل تصـب شـده و بـه وسـیله                       

شود، عمل قطع و وصل و     ترموستاتی که در کانال برگشت هوا به هواساز نصب می         
در روش دوم بوسـیله ترموسـتات       . گیـرد    مـی  یا کم و زیاد کردن جریان آب انجـام        

به فـن   ) کویل  مانند حالت فن  (نصب شده در اتاق یا راهرو و یا مکان مناسب دیگر            
سیستم کنترل الزم است بـه      . شود  دستگاه هواساز فرمان خاموش و روشن داده می       

راهـی عمـل      ای طراحی شود که ابتدا مجموعه ترموستات کانالی و شـیر سـه              گونه
سپس در مرحله بعد در صورت لزوم ترموسـتات اتـاق بـه بـادزن دسـتگاه                 نماید و   

 . دستور دهد
ند، با توجه به شرایط مکانی شو که از ورق گالوانیزه ساخته میهای هواساز  دستگاه

ایـن دسـتگاه بـه علـت        . و موقعیت نصب ممکن است قائم و یا افقی ساخته شوند          
قطعـه در     ود، بلکه به صورت قطعه    ش  داشتن حجم زیاد بصورت یکپارچه ساخته نمی      

کارخانه سازنده ساخته شده و در هنگام نصب آن توسط متخصصین با مهره و پیچ               

اکثر کارخانجات سازنده دستگاه هواساز، بدنۀ آن    . شود  اندازی می   بسته و دستگاه راه   
کنند که جنس این عایق ممکن است از پشم شیشـمه             را از داخل عایق حرارتی می     

دستگاههای . شود ت یونولیت باشد که بوسیله چسب به بدنه چسبانده میو یا صفحا
در . شـوند   ای طراحی و ساخته می ای و یا چند منطقه   هواساز به صورت یک منطقه    

های ساختمانی که تحت پوشش آن است با شـرایط            ای تمام بخش    نوع یک منطقه  
 بـه کمـک     ای  شـود و در نـوع چنـد منطقـه           یکنواخت دما و رطوبت هـوادهی مـی       

های مختلف به مناطق متفاوت  دمپرهای مخصوص امکان هوادهی با دما و رطوبت   
 . وجود دارد

 الف ـ دستگاه هواساز با هوای یگانه 
) 1(تواند شامل بخشـهای نشـان داده در شـکل             ای می   دستگاه هواساز یک منطقه   

) 2( ،   کـن   گـرم   کویل پـیش  ) : 1: (بخشهای مختلف عبارتند از     ) 1(در شکل   . باشد  
) : 5(کویـل گرمـایی ،     ) : 4(گیـر ،      کویل سرمایی و رطوبت   ) 3(واحد رطوبت زن ،       :

کویـل برودتـی      ) :7(،  ) در صـورت لـزوم    (کویل حرارتی کمکی    ) : 6(،  ) بادزن(فن  
شرایط هوای خـارج ،     ) : O(شرایط هوای رفت،    ) : SS(،  ) در صورت لزوم  (کمکی  

)R : (     شرایط هوای برگشت)   داخـل سـاختمان    شـرایط هـوای  (  ،)RR : (  مسـیر
 . تخلیه ) : D(پاس ،  بای

در سیستم هوای یگانه، هوای داخل ساختمان به وسیله کانال برگشت به دسـتگاه              
 و به همان میزان هوای تازه وارد دستگاه    همقداری از این هوا تخلی    . شود  هدایت می 

زدگـی     از یـخ   در زمستان برای جلوگیری   . شده و با هوای برگشت مخلوط می شود       
تواند به وسیله کویل  گاه، هوای تازه پیش از مخلوط شدن با هوای برگشتی می دست
زن ، کویل گرمـایی ، فـن و           در فصل زمستان واحد رطوبت    . کن گرم شود    گرم  پیش

در تابستان ، کویل سرمایی و . کنند کار می ) 6شماره  (احتماالً کویل گرمایی کمکی     
ممکـن  . باشند  فعال می ) 7شماره   (گیر، فن و احتماالً کویل سرمایی کمکی        رطوبت

زیرا کویل سرمایی در شـرایط    . است در فصل تابستان کویل گرمایی نیز فعال باشد        
در بعضـی   ) شرایطی که بار برودتی سـاختمان بیشـینه نباشـد         (بار جزئی ساختمان    

مواقع هوا را بیش از حد مورد نیاز سرد نموده و بنابراین نیاز به گرمایش مجدد هوا                 
 . باشد
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ب ـ دستگاه هواساز با هـوای   
 دوگانه 

ها ممکـن اسـت       در بعضی ساختمان  
هـای    شرایط هوای مورد نیاز بخـش     

بـه  . مختلف بـا هـم متفـاوت باشـد        
عنوان مثال، بخشی از ساختمان بـه       
حرارت و رطوبت و قسمت دیگر بـه        
بــرودت و خشــکی هــوا نیــاز داشــته 

 حــل هدر ایـن حالــت تنهـا را  . باشـد 
 تهویه مطبـوع بـا      استفاده از سیستم  

همچنـین ، در    . هوای دوگانـه اسـت    
مواردی کـه نیـاز بـه کنتـرل دقیـق          
شرایط هوای رفت باشد باید از ایـن        

) 2(در شـکل    . سیستم استفاده کـرد   
ای   یک دسـتگاه هواسـاز دو منطقـه       

وظیفـه هـر    . نشان داده شده اسـت      
هــایی کــه در شــکل  یــک از شــماره

هـایی    نشان داده شده ، شبیه شـماره      
. بیـان شـده  ) 1( کـه در شـکل    است

 برای کنترل C نشان دهنده محفظه مخلوط کننده و دمپرهای Mهمچنین بخش   
 . شود مقدار جریان هوا استفاده می

نشـان داده شـده ، دسـتگاه        ) 2(در سیستم هوای دوگانه، همـانطور کـه در شـکل            
ر گیری و سرمایش و د در یک قسمت رطوبت. شود هواساز از دو قسمت تشکیل می    

دو کانـال هـوای رفـت    . گیـرد   زنی و گرمایش هوا انجـام مـی         قسمت دیگر رطوبت  
در یک کانال هوای گرم و مرطوب و . کند دستگاه هواساز را به ساختمان متصل می

برای هر اتاق یا بخش ساختمان از . در کانال دیگر هوای سرد و خشک جریان دارد    
 یا بخش خاص، هوای دو انشـعاب  شود قبل از اتاق این دو کانال انشعاب گرفته می 

شـود،    به نسبت مناسب که بوسیله دمپر و دریچه کنتـرل میـزان هـوا تنظـیم مـی                 
تواند   ها می   بدین ترتیب ، هوای رفت به داخل اتاق       . شوند  مخلوط شده وارد اتاق می    

در صورتی کـه یـک اتـاق فقـط بـه            . برای هر شرایطی که الزم باشد، تنظیم شود       
به هوای گرم نیاز داشته باشد، انشعاب مربوط به هوای دیگـر            هوای سرد و یا فقط      

 . گردد مسدود می
 فرآیندهای داخل دستگاه هواساز 

 : فرآیندهای داخل دستگاه هواساز عبارتند از 
این فرآیند به وسیله کویل گرمایی آب داغ یـا بخـار انجـام    : الف ـ گرم کردن هوا  

کنـد    مقدار رطوبت موجود در هوا تغییر نمی  با توجه به اینکه در این فرآیند      . شود  می
شـود کـه    نشان داده می)  ثابت w(در روی منحنی رطوبت فرآیند با یک خط افقی          

بهمین . (کند  در طول آن رطوبت نسبی کاهش و حرارت محسوس افزایش پیدا می           
 ). کند شود بخاری یا شوفاژ هوا را خشک می دلیل گفته می

تهیه شده در (ل سرمایی که از داخل آن آب مبرد توسط کوی: ب ـ سرد کردن هوا  
هایی مانند کلرورسدیم یا کلرورکلسیم کـه   با مبرد باضافه نمک   ( یا آب نمک    ) چیلر

و یا ماده مبرد عبور ) برند  درجه فارنهایت پایین می-10نقطه انجماد آب را تا حدود 
 . کند می

به داخل جریان هوا انجـام  این فرآیند بوسیله پاشش آب یا بخار : ج ـ رطوبت زدن 
در فرآیند پاشش آب حرارت محسوس کاهش و رطوبـت نسـبی افـزایش              . شود  می

 . کند پیدا می
تواند به وسیله  این فرآیند عکس فرآیند رطوبت زنی است و می: د ـ خشک کردن  

تـر از دمـای نقطـه شـبنم هـوای عبـوری               کویل سرمایی که دمای سطح آن پائین      
هـا   د یا اینکه هوا از روی امالح جاذب رطوبت مانند سـیلیکات      گیر   صورت    باشد،  می

گیری هوا به وسیله کویل سـرمایی   در تهویه مطبوع معموالً رطوبت. عبور داده شود 
 . کند شود در این فرآیند رطوبت نسبی هوا کاهش پیدا می انجام می

                                                  
                                                            ■ ■ ■ 
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