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 ...1 شماره سریع محاسبات

  :اینچ به آب لوله قطر تعیین
 

)  
  
 ثانیه بر فوت :آب سرعت/دقیقه بر گالن:

 خانگی مقاصد ايبر ثانیه بر فوت 6 تا 2 از میتواند سرعت :نکته
 ...شود گرفته نظر در صنعتی هاي ساختمان محوطه در ثانیه بر فوت 20 تا 6 و

 .یابد خواهد کاهش پایپینگ هزینه و یابد می کاهش لوله قطر گرفت، نظر در باالتر بتوان را سرعت چه هر که است توضیح به الزم
 .یابد می یشافزا نیز لوله درون سیال صداي و سرعت،سر افزایش با همچنین

 ....گرفت نظر در نرمال از باالتر را ها سرعت میتوان مسکونی، هاي ساختمان از بیرون و صنعتی محوطه در که است خاطر همین به
 ...2شماره سریع محاسبات

 
 :کنید استفاده زیر رابطه از سوز گاز وسایل براي الزم فضاي محاسبه براي

 ، 8117 یعنی شمال گاز حرارتی ارزش در ضرب ساعت بر مکعب ترم حسب بر سوز گاز وسایل مصرف کل میزان
 می تقسیم )متر 3 معموال (مسکونی واحد سقف تا کف ارتفاع به را عملیات نتیجه سپس گردد، می 177 بر تقسیم آمده بدست عدد

 .گردد

 ....باشد داشته میبایست گازسوز وسایل وجود با واحد که است مربع متر حسب بر متراژ آمده،حداقل بدست عدد
  .گردد اجرا باید سوز گاز وسیله کردن کم یا و هوا دائم دریچه از استفاده محاسبه، متراژ از موجود فضاي بودن کم صورت در
 

 ...3 شماره سریع محاسبات

 :دائم دریچه مساحت محاسبه طریقه
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 ...4شماره سریع محاسبات

 :آب کنتور از بعد موقت مخزن و ونیمسک منازل آب ذخیره مخزن حجم

 :بر حسب لیتر) بدون مصرف آتش نشانی( زمینی /هوایی مخزن حجم

V=300*واحدها تعداد 
 :بر حسب لیتر )شود داده قرار بام روي اصلی و هوایی مخزن یک که درصورتی ( کنتور از بعد موقت مخزن حجم

VR=V/3 

 ...5 شماره سریع محاسبات

 :ها تانک تیکسپ اجراي و طراحی

 با را عمل این و دهند می کاهش اي مالحظه قابل میزان به را (فاضالب آلودگی میزان) فاضالب bod5 که هستند تجهیزاتی
 توسط میبایست که باشد می نامطبوع بوي با همراه تجزیه این میدهند، انجام فاضالب تجزیه و هوازي بی هاي باکتري اکسیداسیون

 .گردد خارج سپتیک فضاي از ها ونت
 .میکنند تامین نیز را اکسیداسیون براي الزم فاضالب،هواي تجزیه از ناشی نامطبوع بوي نمودن خارج بر عالوه ها ونت

 .میشوند تقسیم بخش دو به معموال ها تانک سپتیک
 پر از بعد میشود، سریز آن به  3/2بخش از فاضالب که بعدي حجم 3/1 و میشود، وارد آن به ساختمان فاضالب که سپتیک حجم  3/2

 .میشود جذبی چاه وارد آن بخش،سریز این شدن
 نزدیکترین از و شده مرتبط هم به بخش سه این میشود، استفاده ونت لوله از آزاد هواي به جذبی چاه و سپتیک بخش دو ارتباط جهت
 .میابد امتداد سقف باالي به ستون

 به جداکننده دیوار این باالي از میشود، استفاده سانتیمتري 20 بلوك راسته کی از سپتیک درون بخش دو نمودن جدا جهت همچنین
 .باشد داشته سریز توان فاضالب تا میشود برداشته ردیف باالترین و وسط از بلوك یک اندازه

 1.5 تا1 بین عددي واحد هر ازاي به میتوان مسکونی ساختمان واحد هر ازاي ها،به تانک سپتیک سریع محاسبه جهت
 .بگیرید نظر در مکعب متر
 1 به نزدیک اعداد از باشد بیشتر مجتمع واحدهاي تعداد چه هر و 1.5 به نزدیک اعداد باشد کمتر ها واحد تعداد چه هر

  ...شود می استفاده
 ...6 شماره سریع محاسبات

 .دارد گرم اب تولید مقدار به بستگی خورشیدي آبگرمکن در استفاده براي خورشیدي صفحات و کلکتور سطح
 مربع متر 2 :گرم آب تولید لیتر 150 تا 100 ازاي به

 مربع متر 6 : لیتر 300 تا 150 از و
 ...6 شماره سریع محاسبات

 .دارد گرم اب تولید مقدار به بستگی خورشیدي آبگرمکن در استفاده براي خورشیدي صفحات و کلکتور سطح
 مربع متر 2 :گرم آب تولید لیتر 150 تا 100 ازاي به

 مربع متر 6 : لیتر 300 تا 150 از و
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 ...7 شماره سریع محاسبات

 :ها فن انتخاب

 نآ در ا در ساعتهو تعویض میزان به نیاز ...و ها موتورخانه انبارها، بهداشتی، سرویس مختلف،نظیر فضاهاي براي فن انتخاب جهت
 ....ست فضا

 1.7 تقریبی عدد بر را عدد این اگر است ساعت بر مکعب متر حسب بر فن ظرفیت با ضرب میزان تعویض هوا در ساعت در حجم فضا، 
 .آید می بدست cfm حسب بر فن ظرفیت واحد کنید تقسیم)  cfm به m3/hr تبدیل(

 .دهیم سفارش فن میخواهیم مسکونی منزل یک بهداشتی سرویس براي میخواهیم کنیم فرض
 مکعب متر 12 = ارتفاع متر سه * مربع متر 4 :دستشویی فضا حجم

 .میشود پیشنهاد بار 50 تا 30 بهداشتی سرویس براي هوا تعویض میزان طرفی از
30*12=360 

 1.7 بر عدد این تقسیم با است ساعت بر مکعب متر حسب بر فن دبی حاصل عدد
 بود خواهد 211 تقریبا cfm مقدار و
 )...است ساعت بر مکعب متر 360 بازار در موجود فن کمترین االن(
  ).ساعت ارائه شده استیک در  میزان تعویض هوا در کاربري هاي مختلف 1 در پیوست(
  

 ...8 شماره سریع محاسبات

  دیگها ظرفیت تخمین

 :دیگ ظرفیت تخمین/1

 : BTU /HR 33520 یا BHP 1 مربع فوت 1000 هر ازاي به

 : مسکونی و تجاري مصارف براي کم ظرفیت با

 BH 100ــ2 ادلمع BTU / HR 3400000 ــ 67000
 : کوچک صنعتی و تجاري مصارف براي متوسط ظرفیت با

 BHP 300ــ 100 معادل BTU / HR 10000000 ــ 2500000

 : بزرگ صنعتی و تجاري مصارف براي زیاد ظرفیت با

 BHP 1000 ـ 300 معادل BTU / HR 33500000 ــ 10000000

  دیگ ظرفیت تخمین/2

Q=A×(H/3)×550 

A=ساختمان مساحت m2 

Q = دیگ تقریبی ظرفیت BTU / HR 

H =  
 mساختمان ارتفاع
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 ...9 شماره سریع محاسبات

 :ها خانه موتور براي تهویه فن و تازه هواي دریچه سایز تعیین

 .میشود گرفته نظر در هوا تامین براي دریچه سطح مربع میلیمتر 1600 دیگ توان کیلووات هر ازاي به تجربی طور به

 :است زیر قرار به ها فن دبی مقدار میگیرد صورت هوا تامین مکانیکی هاي فن توسط که صنعتی هاي رخانهموتو براي همچنین
8 cfm دیگ توان اسب هر براي /احتراق هواي  
2 cfm تهویه هواي براي 

 تهویه و احتراق هواي کل براي دیگ توان اسب یک هر ازاي به cfm 10 مجموع در
  

  ...10 شماره سریع محاسبات

 :نشانی آتش هاي کپسول و مخزن نشانی، آتش پمپ تعیین نحوه
 .گردد تعیین آتشنشانی جعبه gpm باید پمپ دبی تعیین براي
 .است شده داده gpm 50 تا 13 بین عدد این.است شده بیان متفاوت مختلف، استانداردهاي در عدد این
 .50 عدد صنعتی و کارگاهی طراحی براي و گیرد رارق طراحی مالك 13 عدد میگردد پیشنهاد مسکونی هاي طراحی در لذا

 ساختمان در آتش همزمانی ضریب مثال .میگردد تعیین پمپ دبی طبقات، در آتش همزمانی ضریب به توجه با ها ساختمان در بنابراین
 .میشود گرفته نظر در واحد ،یک واحدي سه و طبقه سه

 .است ساعت نیم معموال شود، زده تخمین نشانی آتش شینما رسیدن زمان است کافی نیز مخزن حجم تعیین براي
 .است گالن حسب بر مخزن حجم حاصل عدد گردد می ضرب دقیقه 30 در gpm مقدار این بنابر

 فشار همچنین و افقی حالت در لوله افت و ها وصاله افت نشانی، اتش جعبه باالترین عمودي ارتفاع:مجموع نیز، پمپ هد تعیین براي
 ).آورد بدست میتوان نیز نشانی آتش النس کاتالوگ از (است آب متر 30 تا 20 بین که نشانی اتش نسال شیر پشت

 لوله قطر تعیین نمودار به را ثانیه بر فوت 10 تا 4 سرعت و gpm حسب بر آمده بدست ،عدد نشانی آتش رایزر لوله تعیین براي
 .گردد می محاسبه لوله قطر و میبریم

 .میگردد متمایل ثانیه بر فوت 10 سمت به لوله، در آب باشد،سرعت اهمیت بی صدا و سر که گیرد قرار فضاي در نینشا اتش رایزر اگر
 .میشود متمایل 4 سمت به عدد باشد داشته اهمیت صدا که صورتی در

 :...نشانی اتش هاي کپسول جانمایی نحوه
 .میشود گرفته نظر در نشانی آتش کپسول یک مربع متر 250 هر ازاي به تقریبا

 مایعات اطفا براي کربن اکسید دي کپسول و است مناسب....و فرش و چوب پارچه، مثل سوختنی مواد اطفا براي پودري کپسول
 و آسانسور موتورخانه موتورخانه، ، خانه پمپ مانند الکتریکی تجهیزات از ناشی هاي سوزي آتش و گازوئیل و نفت مانند پذیر اشتعال

 .شدبا می مناسب...
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 ...11 شماره سریع محاسبات

  :محاسبه حجم چاه جذبی
  
 
  
  
 
 
 
 
 
  

  ...12 شماره سریع محاسبات

 :باران آب منبع حجم محاسبه نحوه

 صنعتی سوله یک سقف شده تصویر فضاي و باشد ساعت بر میلیمتر 10حداکثر بارش میزان که داریم قرار اي منطقه در میکنیم فرض
 .باشد مربع متر 60* 40

 :داریم سوله باران آب وريآ جمع استخر حجم محاسبه براي ذال

  24 =  01*./   40*60 

 ...است استخر بر ورودي دبی ساعت بر مکعب متر 24 لذا
 ...بدانیم را مخزن شدن پر زمان است کافی استخر حجم تعیین براي لذا

 ).ساعت 24 یعنی( .باشد روز یک شدن پر زمان میکنیم فرض
 :کنیم می ضرب ساعت بر مکعب متر 24 در ار ساعت 24 حال

24*24=576  
 .است مکعب متر 576 مخزن حجم لذا
  .باشد زیر بصورت میتواند آن ابعاد و

20*10*3 
 

 ...13 شماره سریع محاسبات

 ....استخر تخلیه براي پمپ یک انتخاب طریقه

 :دبی محاسبه

 :کنیم محاسبه یا بدانیم را استخر درون آب حجم کافیست

 استخر درون آب ارتفاع *عرض* لطو
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 متر حسب بر دبی تا کنید تقسیم ساعت ./5 بر را استخر آب حجم کافیست کنیم، تخلیه را استخر ساعته نیم مثال بخواهیم اگر حال
  .آید بدست ساعت بر مکعب

 :پمپ هد
 .است محاسبه قابل مسیر تلفات و افقی و عمودي هاي طول به توجه با نیز هد

  .... ها وصاله افت  + ( fl/d v2/2g ) افقی طول در تلفات + عمودي ارتفاع طول
 

 ...14 شماره سریع محاسبات

 :صنعتی فضاهاي درب روي گریل محاسبه طریقه

 تازه، هواي تامین براي )درب روي اي کرکره طرح :گریل(ها درب روي الزم فضاي میزان خصوص در مهندسین متداول سواالت از یکی
 .ست فضاها
 دار گریل درب از فضا این براي میخواهیم و است cfm 50000 تهویه فن داراي که موتورخانه یک براي خواهیم می کنید فرض

 .گردد خارج مکشی فن توسط سپس و شود موتورخانه وارد آن از تازه هواي تا کنیم استفاده
 500 یعنی گریل روي هوا مناسب سرعت بر سیمتق را دقیقه بر مکعب فوت 50000است کافی گریل نظر مورد مساحت محاسبه براي
 عدد(شده اشاره ان به ریزي برنامه و مدیریت نشریات مثل منابع برخی در شود، بیشتر یا کمتر میتواند عدد این ).نمایید دقیقه در فوت

 .است مربع فوت 100حاصل
 .نماید عبور آن از دقیقه بر فوت 500سرعت با هوا تا شود گرفته نظر در فضا مربع فوت 100 حداقل میزان به درب روي کافیست لذا

 

 ...15 شماره سریع محاسبات

  :ها پمپ مکش عمق محاسبه
 

Pa/pg-(NPSHr+hL+pv/pg)  
 

 پاسکال 101325 جو فشار :pa مقدار
 )10(جاذبه شتاب در آب چگالی  :pg مقدار
 پمپ کاتالوگ از ثابت مقدار  : NPSHrمقدار
 پمپ مکش مسیر تلفات  : hLمقدار
 .شود مکش میبایست که سیال دماي به متناظر سیال بخار فشار  : pvمقدار

 .میشوند خوانده ترمودینامیک جدول از دما با متناظر و میکنند تغییر سیال دماي با سیال سیال بخار فشار و چگالی مقدار :نکته

 درجه 80 ان دماي که سیال براي و 2.5 برابر NPSHr با اب متر 5/0 مکش مسیر تلفات با پمپی براي مکش عمق حداکثر :مثال
 کنید؟ محاسبه است

 972 :چگالی
  47350 :بخار فشار
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  است متر 2.67 معادل کند مکش درجه 80 دما با سیال براي میتواند پمپ که عمقی حداکثر

 ...16 شماره سریع محاسبات

 :هواسازها

 :)داکتینگ اتصال حلم (مربع فوت حسب بر هواساز خروجی دهانه مقطع سطح حداقل
 )خروجی دهانه در هوا سرعت (1400 بر تقسیم cfmحسب بر فن دبی

 :مربع فوت حسب بر هواساز کویل سطح حداقل

 )کویل روي هوا سرعت (500 بر تقسیم cfm حست بر فن دبی

 :gpmحسب بر هواساز کویل سرد اب دبی تعیین
 5000 بر تقسیم ساعت بر یو تی بی

 :gpm حسب بر هواساز لکوی آبگرم دبی تعیین
 10000 بر تقسیم ساعت بر یو تی بی

 :بخار اسب حسب بر هواساز بادبزن توان
 *6356)/(Cfm*p) فن بازده* موتور بازده(

 .است داکتینگ سیستم استاتیک فشار برابر  pمقدار

 

 ...17 شماره سریع محاسبات

 :گاز هاي لوله سایزینگ و مشعل گاز مصرف میزان محاسبه

 مصرف میزان آوردن بدست براي میگردد، اجرا گازرسانی ولی نشده خریداري مشعل و موتورخانه تجهیزات هنوز که هایی کانم براي
 :کنید استفاده زیر رابطه از لوله سایزینگ به مربوط محاسبات و شعله

 )باشد مربع متر 120 تا 80 بین ها واحد که صورتی در(
 :است واحدي 10 ساختمان کنید فرض

 .ساعت بر مکعب متر 1.5 واحد هر مابقی واحد 9 براي و واحد یک براي ساعت بر مکعب ترم 7
 :با است برابر مشعل براي کل مصرف پس

7)+1.5*9=(20.5 
 

 .است طراحی قابل مشعل شیر تا رگوالتور از لوله سایزینگ محاسبات و است ساعت بر مکعب متر 21 مشعل مصرف بنابراین
  

 ...18 شماره سریع محاسبات

 )ها موتورخانه درون ( بسته انبساط منبع حجم سریع محاسبه
 .هاست مانساخت سقف روي باز انبساط منبع حجم 4/ 3برابر حجم این

 :باز انبساط منبع حجم



  در تاسیسات مکانیکیدر تاسیسات مکانیکی  محاسبات سریعمحاسبات سریع                                                  

  دکتر مهرزاد خراسانیدکتر مهرزاد خراسانی  ::تهیه کنندهتهیه کننده
  0033  ::شماره بازنگريشماره بازنگري

    ٣٣٨٨ازاز  13صفحه صفحه 
 

١٣ 
 

                                                                          khanehtasisatmazand@کانال تلگرامی دکتر مهرزاد خراسانی 
 

  اول روش
 

BTU/HR(BOILER)/6400=GAL 

 
 

 دوم روش

 
(Kcal/hr(BOILER)*1/5)/1000=LIT 

 اثر در حجم افزایش میزان و سیستم درون اب حجم محاسبه منبع حجم تعیین روش ینتر مطمین و بهترین شده انجام هاي بررسی با
 .است بآ گرمایش

 اشاره اول روش به طباطبایی کتاب در هرچند دارد، را دقیق جواب به نزدیکتر هاي جواب دوم روش تخمین و سریع محاسبه در ولی
  ...شده

  
  

 ...19 شماره سریع محاسبات

 :....و بخاري پکیج، اي دایره دودکش براي موجود طیلیمست دودکش از استفاده

 است؟ مناسب پکیج براي دودکش این آیا است مربع سانتیمتر 20*16 ابعاد با شکل مستطیل موجود دودکش یک مقطع سطح

 نماییم، محاسبه را هیدرولیکی قطر باید ابتدا سوال، این به جواب براي
 :ودمیش محاسبه زیر فرمول از هیدرولیکی قطر

de=(4(A×B))/(2A+2B) 

= 

 .است سانتیمتر 15 که پکیج مناسب دودکش و میباشد 18 که هیدرولیکی معادل قطر جواب، به توجه با
 .است مناسب پکیج دودکش براي مربعی سانتیمتر 20×16مستطیل دودکش یک لذا

 ... شده استفاده D=4A/p شده ساده فرمول از پکیج، دایروي قطر به موجود دودکش مساحت تبدیل فرمول در :تذکر

Aمساحت  
P شده تر محیط  
  

  ...21 شماره سریع محاسبات
 : مرکزي حرارت دیگ ظرفیت محاسبه 

 
Q(Kcal/hr) = [(L*W*H) * ٤.٨ * ٣٦] * N / ٤ 
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L*W*H : میباشد ساختمان طبقھ یک فضای حجم  
 
N : طبقات تعداد  

 

 ...22 شماره سریع محاسبات

 :ها فن براي فشار و دبی و توان بین رابطه

 3600 ضربدر راندمان بر تقسیم فشار ضربدر دبی با مساویست توان

 وات حسب بر توان

 ساعت در مکعب متر برحسب دبی
 پاسکال حسب بر فشار

 درصد پنج شصت تا شصت بین معموال راندمان
 ثانیه به تبدیل ضریب 3600 و

p=q*^p/0.6*3600 
  
  
  

 ...32 شماره سریع محاسبات

 :ها دیگ مخزن ظرفیت و تغذیه پمپ انتخاب
 :با است برابر gpm مقدار

 دیگ تغذیه آب مخزن ظرفیت گالن، دهم یک

 :با است برابر پمپ هد مقدار
 پمپ و دیگ بین فشار افت*1.03* دیگ اطمینان شیر شده تنظیم فشار

 :دیگ تغذیه آب مخزن ظرفیت تخمین
  .باشد می دیگ ذخیره مخزن حجم )لیتر 3.78 (گالن یک btu/hr 33500 هر ازاي به
 

 ...24 شماره سریع محاسبات

  پمپها روي) توپکی منبع(دیافراگمی فشار تحت منابع انتخاب نحوه

 .میشود گرفته نظر در لیتر 20 تا 15 واحد هر براي حداقل مخازن نوع این انتخاب براي
 ....میشود هگرفت نظر در لیتر 45حداقل واحدي سه ساختمان یک براي لذا
  

 ...25 شماره سریع محاسبات
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 :مرغداري یک ساعت،براي بر مکعب متر حسب بر گاز مصرف مقدار تعیین
  ....میشود زده تخمین ساعت بر مکعب متر 15 حدودا، متر 3 متوسط ارتفاع با مربع متر 500 هر ازاي به
 

 ...26 شماره سریع محاسبات

:محاسبه قطر کلکتور   
 
Φ = √ Φ1^2 . Φ 2 ^2. Φ3^2 …. Φi^2 

Φi  :در زیر رادیکال به توان دو می رسد( یخروج ای يورود يقطر لوله ها(  
 

 :...27 شماره سریع محاسبات

 :دبی داشتن با فن توان تخمین

 14000 )*فن دبی (ثانیه بر مکعب متر

 خواهد ساعت بر مکعب متر هم بر دبی میزان هوا حجم در ها تعویض دفعات شد،میزان تشریح هم قبال که همانطور نیز فن دبی میزان
 .بود
  .بود خواهد cfm برابر7.1 بر تقسیم ساعت، بر مکعب متر حسب بر دبی
 

 ...28 شماره سریع محاسبات

 ....ها دریچه و کانالها و ها لوله در سیاالت انواع مناسب سرعت

 ثانیه بر متر  3تا 1.5 :آب

 ثانیه بر متر 20:بخار

 ثانیه بر متر 20 :لوله داخل هواي

 :کانالها داخل رفت هواي
 دقیقه بر فوت 1050:صنعتی

 دقیقه بر فوت 900:ساختمانی و صنعتی غیر

 دقیقه بر فوت 750:خروجی یا برگشت در کانال داخل هواي

 دقیقه بر فوت 500:ها کویل از عبوري هواي

 دقیقه بر فوت 300:(دیفیوزرها )کنندگان منتشر از عبوري هواي

 :خروجی هاي شبکه از عبوري هواي
 ...دقیقه بر فوت 200

 
 ...29 شماره سریع محاسبات
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 :cfm حسب بر فضا یک تبخیري سرمایش تجهیزات سرمایشی ظرفیت تخمین

 N بر تقسیم .8* فضا حجم مکعب فوت

 :آید می بدست زیر رابطه از N مقدار

 10/ )محیط تر هواي دماي - محیط خشک هواي دماي(

 :نکته
  .است 10cfm باالتر راندمان علت به ها ایرواشر براي و cfm 15 فضا مکعب متر هر ازاي به آبی کولر یتظرف تقریبی میزان

 
  ...30 شماره سریع محاسبات

  
 ...لوله درون سیال فشار و sch بین رابطه

 لوله تسلیم تنش بر تقسیم} )  (psi حسب بر لوله درون فشار*10000{

 .میگیرد قرار استفاده مورد لوله درون سیال فشار حسب بر لوله (sch)اسکچول تشخیص براي رابطه این از
 بازار در موجود هاي لوله که گردد،چرا انتخاب باید نیز sch آیتم ....و ،جنس لوله،سایز نوع بر عالوه ها، لوله خریداري زمان در معموال

 ...متفاوت sch با ولی دارند وجود (...و سایز نوع،جنس، ) شرایط همه با

 :عملی المث

 است؟ چند اسکچول با 10 فشار با و اینچ 14 قطر به لوله خرید جهت
  .است 35000 با برابر لوله تسلیم تنش

 
42   =  

 است 40 لوله مناسب اسکچول

  .نمیکند تغییري لوله خارجی قطر مختلف هاي اسکچول در اینچ 12 زیر هاي لوله براي که است توضیح به الزم

  
 ...31 شماره سریع تمحاسبا

 :است محاسبه قابل زیر فرمول از خوبی، تقریب با ها موتورخانه حرارتی هاي دیگ از خروجی اصلی لوله قطر
 :اینچ حسب بر خروجی لوله قطر

  )0.4 توان به دبی(ضرب در  0.47عدد ثابت 
  دقیقه بر گالن حسب بر دبی
 

 ...32 شماره سریع محاسبات

 :نیاز مورد رنگ مقدار آوردن بدست براي لهلو آمیزي رنگ سطح محاسبه

  :با است برابر مربع متر حسب بر سطح مساحت
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D * L   *0031.= 

D  و  میلیمتر حسب برقطرL   است متر حسب برنیز طول لوله.   
 

 ...33 شماره سریع محاسبات

 :اینچ حسب بر باران آب لوله قطر تعیین

  1.128 *)250 بر تقسیم مربع فوت حسب بر سقف مساحت(رادیکال
 

  ...34 شماره سریع محاسبات
 :آن توان به توجه با بویلرها در بخار تولید ظرفیت میزان آوردن بدست

 کالري کیلو حسب بر بخار میزان سمت ستون عدد سپس )راست سمت ستون (میشود خوانده دیگ فشار ابتدا ذیل جدول به توجه با
 .کنید عمل زیر رویه مطابق نیز ساعت بر وندپ به تبدیالت براي آید می بدست کیلوگرم بر

 :داریم mbh 20700 .توان و بار یک دیگ بخار فشار فرض با
 :میشهkcal/hr به mbh تبدیل .kcal/kg 545 بار یک فشار در

20700 mbh=5220000kcal/hr 
5220000/545=9578 kg/hr 

=21115 lb/hr 
  یو تی بی ،چهار کالري کیلو یک هر و است ساعت بر btu 1000 معادل mbh هر

  )جدول مربوطه ارائه شده است 2پیوست (
 

 ...35 شماره سریع محاسبات

 :جذبی چاه حجم تعیین جهت خاك پذیري نفوذ عمق تعیین

 میریزیم، آب آن درون ساعت 24 مدت به و کرده حفر سانتیمتري 10 قطر به و سانتیمتر 60 عمق به اي چاله خاك پذیر نفوذ الیه در
 کند افت میلیمتر 25اندازه به آب ارتفاع تا میکشد طول که زمانی مدت و میریزیم آب میلیمتر 225 ارتفاع به مجددا ساعت 24 از پس

 .میکنیم تعیین را منطقه زمین تراوایی ترتیب بدین یابیم، می دقیقه حسب بر را
 مکعب متر 1/8نفر، هر ازاي به :دقیقه دو از کمتر زمان

 2/2:دقیقه 3 تا 2
 2/4:دقیقه 4تا3
 2/8:دقیقه 5 تا 4
 ....و
  

 ...36 شماره سریع محاسبات
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 :نشانی آتش ذخیره مخزن حجم تعیین
 مخزن حجم (دقیقه 45 تا 30 بین معموال ) منطقه نشانی آتش ماشین رسیدن زمان در آن ضرب و دبی محاسبه با ذیل فرمول مطابق

  ...گردد می محاسبه
 
 

 ...37شماره سریع محاسبات 

 :پارکینگ آلوده هواي اگزاست و تازه هواي بهمحاس

 ، هسستند خطرناك بسیار که نیتروژن اکسید و کربن مونوکسید مانند گازهایی وجود علت به ، خودرو گاه تعمیر یا و پارکینگ در
 .میباشد مهم بسیار اماکن این در صحیح تهویه

 .باشند داشته فن توسط مکانیکی تهویه ایدب مربع متر 50 از بیشتر مساحت با گاههاي تعمیر یا و پارکینگ
 .میگیرد صورت پارکینگ مساحت %0.2 از بزرگتر مقطع سطح با کانال یک توسط هوا طبیعی تخلیه کوچکتر پارکینگهاي در

 ساعت هر در نیاز مورد هواي تعویض
 تخمینی قانون یک عنوان به
 باشد ساعت در بار 6 تا 4 باید هوا تعویض پارکینگها در •
 باشد ساعت در بار 30 تا 20 حداقل باید هوا تعویض خودرو کارگاههاي و گاهها تعمیر در •

 :میشود محاسبه زیر صورت به پارکینگها براي نیاز مورد تازه هواي

Q1=nV 

 بطوریکه
Q = تازه هواي دبی کل (m3/h) 
n = ساعت در هوا تعویض 
V = گاراژ فضاي جمح 

 کربن منوکسید نشر
 .شود محاسبه میتواند نیز خودروها توسط آمده بوجود کربن منوکسید آلودگی به نسبت پارکینگ در نیاز مورد تازه هواي

qCO = (20 + 0.1 L1) c1 + 0.1 c2 L2 

qCO   :کربن منوکسید نشر 
C1   :پارکینگ ماشین ظرفیت 

 L1   :پارکینگ در ماشینها حرکت مسیر طول متوسط 
C2   :پارکینگ در حرکت حال در ماشینهاي تعداد 
L2   :پارکینگ در حرکن حال در ماشینهاي مسیر طول متوسط 

 :میشود محاسبه زیر رابطه توسط نیاز مورد تازه هواي

Q = k qCO 
 :بطوریکه

Q   :تازه هواي دبی (m3/h) 
K   :کاربري ضریب 
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 است زیر صورت به کاربري ضریب
K = 2  :است موقت بطور پارکینگ در افراد حضور که زمانی 
K = 4  :آن مشابه یا و تعمیرگاه – است دایم بطور پارکینگ در افراد حضور زمانیکه 

  ..اي دایره به (مستطیل یا مربع )چهارضلعی هاي دودکش اندازه تبدیل فرمول
 

 ...38 شماره سریع محاسبات

 خانه موتور فضاي نیاز مورد مساحت تعیین
 است درصد مساحت ساختمان 3تا  2مساحت موتورخانه بین 

 
  ...39 شماره سریع محاسبات

 و آتش نشانی آبرسانیهاي  پمپ طراحی و محاسبه
 

  آبرسانیهاي  پمپ
 نظر مورد پمپ سازنده، هاي شرکت الوگکات به رجوع و آن از استفاده با تا داریم نیاز دبی و هد مولفه دو به پمپ بوستر انتخاب براي

 .شود انتخاب

 (Q) :دبی ( الف

مبحث  143صفحه  جدول از توان می مقدار این یافتن براي که است ساختمان مصرفی آب مصرف مقدار برابر آبرسانی پمپ دبی مقدار
 آب حجم  GPMبه  145و  144 ها و تبدیل آن در صفحات SFUتجهیزات را بدست آورد و سپس با جمع    SFUابتدا میزان 16

 .آوریم می بدست را )دبی( ساختمان مصرفی

 (H) : هد (ب

}= H 1 + H2 + H3H4 + H  {)آب متر( 

  :  H1بر حسب متر ) که معموال دوش ها هستند( ارتفاع آخرین مصرف کننده تا پمپ بوستر دهانه از عمودي ارتفاع 

  :  H2مترآب است 5تا  3براي ساختمان ها و آپارتمان هاي مسکونی بین ( ن واحدافت فشار طولی و افت فشار اتصاالت درو( 

  :  H3بصورت معمول اگر سرویس بهداشتی توسط فالش تانک تغذیه می (  بهداشتی وسیله باالترین شیر پشت در نیاز مورد فشار
 .)متر آب است 17متر آب و اگر از فالش ولو تغذیه می گردد فشار پشت شیر  5.5گردد فشار پشت شیر 

  :  H4پمپ بوستر مکش دهانه تا آب ذخیره مخزن مکش لوله دهانه از عمودي فاصله 

  :ها پمپ بوستر
 نشانی آتش پمپ بوستر طراحی و محاسبه 

 . داریم نیاز نشانی آتش پمپ بوستر دبی و هد مولفه دو به نشانی آتش پمپ محاسبه براي

 دبی ساختمان در موجود هاي جعبه تعداد به توجه با و باشد می 50gpm معادل کار حال در نشانی آتش جعبه یک دبی :دبی (الف
  : با است برابر پمپ

 
gpm = 50 × n 
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 .است نشانی آتش هاي جعبه تعداد برابر n باال رابطه در که

 )مترآب 30تا 20بین ( حداقل فشار پشت شیر +ارتفاع از بوستر پمپ تا آخرین جعبه آتش نشانی: هد
  ...40ت سریع شماره محاسبا
  کانال چهار گوش به کانال دایرويتبدیل 

  .و با داشتن طول و عرض چهار گوش و یا قطر دایره می توان تبدیل را انجام داد 3با استفاده از فرمول و نمودار پیوست 
  

  
  ...41محاسبات سریع شماره 

 انتخاب پمپ برگشت آب گرم مصرفی

متر باشد به منظور گرم ماندن آب درون لوله آب گرم مصرفی و جلوگیري از  30فوت یا  100 اگر طول لوله آب گرم مصرفی بیش از
  .اتالف آب، یک لوله برگشت ودر صورت نیاز پمپ جهت سیرکوالسیون آب گرم در نظر می گیرند

  :ی کنیمبه روش زیر عمل م و هد می باشد براي محاسبه دبی و هد    پمپ آب گرم مصرفی داراي دو مشخصه مهم دبی
گرم مصرفی را که براي آن لوله برگشت در نظر گرفته ایم مشخص کرده با طول برگشت آن جمع    طول طوالنی ترین مسیر رفت آب-

  .درصد طول را براي افت ها در نظر می گیریم و به طول رفت و برگشت اضافه می کنیم 50میزنیم و 
را ) بی تی یو بر ساعت بر فوت  50و لوله هاي غیر عایق  30ه هاي عایق شده براي لول( سپس نرخ انتقال حرارت بر واحد سطح لوله-

  .در این طول ضرب می کنیم
  .گیرنددرجه سانتی گراد می 5معموال اختالف دماي آب گرم رفت و برگشت را -
  .می آید   ،دبی بر حسب گالن بر دقیقه بدست 500بر عدد    با تقسیم عدد بدست آمده بر حسب بی تی یو بر ساعت-
سپس براي محاسبه افت فشار، طول مسیر را بدست آورده، با توجه به دبی بدست آمده قطر لوله مورد نظر را سایز کرده و میزان افت -

فشار لوله را در طول مسیر ضرب می کنیم مقدار افت فشار شیر اطمینان، گرمکن و لوله تغذیه را به آن اضافه کرده، حاصل افت هد می 
  .باشد

  .فوت برثانیه باشد 6تا  2ر لوله آب گرم مصرفی باید طوري انتخاب شود که سرعت آب در محدوده قط-
سایز کمتر از لوله  3تا 2معموال قطر لوله برگشت آب گرم مصرفی را .دبی پمپ اصلی گرفت% 30در عمل ممکن است دبی پمپ را  -

  .رفت می گیرند
Q=2*L*(30OR50) 
Q(BTU/HR) 

L(FT)  :تمسیر برگش  
GPM=Q/10000 
H=2.5/100*(L) 

H(FT)  : هد پمپ برگشت آب گرم مصرفی  
 

L(FT)  :مسیر برگشت  
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  ...42محاسبات سریع شماره
  تعیین ظرفیت مخزن آب تغذیه دیگ

1GAL=1BHP(33500 BTU/HR) 

  ...43محاسبات سریع شماره 
  تعیین دبی پمپ تغذیه دیگ

GPM=1/10GAL OR BHP 

  ...44محاسبات سریع شماره  
 

  تخمین ظرفیت کوره هواي گرم
CFM=BTU/HR/(1.09(T2-T1)) 

T2 :حداکثر دماي هواي ورودي به اتاق  
T1 :حداکثر دماي زمستانی طرح داخل فضا  

  

  ...45محاسبات سریع شماره 
  لوله اصلی خروجی دیگ رتخمین قط

  
D(IN)=0/0118*(QBTU/HR)^ ./ 4 

D(IN)=0/047*(GPM)^ ./ 4 

  /. 4به توان 
 

  ...46سریع شماره محاسبات 
  سطح رنگ آمیزي لوله

S(FT2)=.26*D*L 

D,L  بر حسبFT 

 

  ...47محاسبات سریع شماره 
  محاسبه حجم آب گرم بر حسب گالن

GAL=.7V/D 

V  مورد استفادهحجم آب گرم  
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D ساعات پیک مصرف ساختمان  
  

  ...48محاسبات سریع شماره 
 

  :چیلر کندانسور گردش در آب دبی
 

GPM=Q/٥٠٠٠ 
 

Q: Cooling load (Btu/hr) 
 
  کن خنک برج گردش در آب دبی -
 

GPM=٣ [GPM/TR]*TR 
 
TR: Cooling load (Ref. Ton) 

 
  چیلر کندانسور آب گردش پمپ هد -
 

L=(l*١.٥)+ کندانسور افت+  کویل فن افت+  کلکتور افت  
 

L(ft) : پمپ هد  
 

l(ft) : کننده مصرف یندورتر به چیلر کندانسور از برگشت و رفت مسیر طول 
 

٥=  کلکتور افت ft 
 

١٠=  کویل فن افت ft 
 

٢٥=  کندانسور افت ft( چیلر کاتالوگ از )  
 
  کن خنک برج آب گردش پمپ هد -
 

L=(l*١.٥)+ برج خروجی و ورودي نازل ارتفاع اختالف+ برج افت+ کندانسور افت+ کلکتور افت  
 

L(ft) : پمپ ھد  
 

l(ft) : کن خنک برج آب برگشت و رفت مسیر طول  
 

٥=  کلکتور افت ft 
 

٢٥=  کندانسور افت ft ( چیلر کاتالوگ از ) 
 

٣٠=  برج افت ft ( کن خنک برج کاتالوگ از ) 
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  ...49محاسبات سریع شماره 
 کابردي در محاسبات سریع  واحدهاي تبدیل

 
تبرید تن  (TR) = ١٢٠٠٠ Btu/hr 

 
Btu/hr / ٤ = Kcal/hr 
 
M٣/hr * ٤.٤ = GPM 
 
Gallons * ٣.٧٨٥ = Lit 
 
CFM / ٠.٦ = M٣/hr 
 
HP * ٠.٧٣٥ = Kw 
 
Btu/hr * ٠.٢٩٢٨٧ = Watts 

  ...50محاسبات سریع شماره 
 
  دودکش مقطع سطح محاسبه -

 
A=٠.٠٢Q/√H گاز و مایع سوخت برای  
 
A=٠.٠٤Q/√H جامد سوخت برای  
 
A (cm٢) : دودکش مقطع سطح  
 
Q (Kcal/hr) : دیگ حرارتی ظرفیت  
 
H (m) = h٠.٥ + ١h٢ 
 
hدودکش عمودی طول : ١  
 
hدودکش افقی طول : ٢  
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  ...دما،سرعت وخالصه 
  مورد استفاده در تاسیسات
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  در تاسیسات مکانیکیدر تاسیسات مکانیکی  محاسبات سریعمحاسبات سریع                                                  

  دکتر مهرزاد خراسانیدکتر مهرزاد خراسانی  ::تهیه کنندهتهیه کننده
  0033  ::شماره بازنگريشماره بازنگري

    ٣٣٨٨ازاز  29صفحه صفحه 
 

٢٩ 
 

                                                                          khanehtasisatmazand@کانال تلگرامی دکتر مهرزاد خراسانی 
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  پیوست ها
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  1پیوست 

 محاسبه حجم هواي تازه مورد نیاز اماکن مختلف

 حجم هواي تازه مورد نیاز   Qبدست می آید که در این رابطه  :n*V=Q مقدار هواي تازه مورد نیاز براي اماکن مختلف از رابطه
(ft3/h, m3/h) و V  حجم فضاي مورد نظر(ft3, m3) و n  تعداد . تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت براي فضاي مورد نظر می باشد

  :ضا را می توان از جدول زیر بدست آورددفعات تعویض هوا براي هر ف

   1جدول

BUILDINGS 
تعداد دفعات تعویض   اتاق/   ساختمان

 ( n) هوا

All spaces in general کلیه مکان ها عمومی  Minimom 4 

Attic spaces for cooling 
جهت (اتاقک زیر شیروانی

 )سرمایش
12 - 15 

Banks 10 - 4 بانکها 

Barber Shops 10 - 6   ها سلمانی 

Bars 30 - 20 بارها 

Beauty Shops 10 - 6 سالن هاي زیبایی 

Boiler rooms 20 - 15 )حرارت مرکزي(موتورخانه 

Bowling Alleys  15 - 10 بولینگهاي سالن 

Cafeterias 15 - 12 ها کافه تریا 

Churches 15 - 8 هاجد و کلیساامس 

Clubhouses 30 - 20 کالب ها 

Cocktail Lounges 30 - 20 مهمان گاهاستراحت 

Computer Rooms 20 - 15 کامپیوتر هاي اتاق 

Court Houses 10 - 4 خانه هاي ویالیی 

Dental Centers 12 - 8 ها دندانپزشکی 
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Department Stores 10 - 6 شعبات فروشگاهی 

Dining Halls 15- 12 نهار خوري هايتاالر 

Dining rooms hotels 5 اهارخوري هتلسالن ن 

Dress Shops 10 - 6 لباس هاي فروشگاه 

Drug Shops 10 - 6 ها داروخانه 

Engine rooms 6 - 4 ها موتورخانه 

Factory buildings, ordinary 4 - 2 کارخانجات معمولی 

Factory buildings, fumes and 
moisture 

به همراه دود و (کارخانجات
 )رطوبت

10 - 15 

Auditoriums  8 - 15 

Fire Stations 10 - 4 آتش نشانی هاي ایستگاه 

Foundries 20 - 15 کارخانجات ریخته گري 

Galvanizing plants 30 - 20 کاري هاي گالوانیزه کارگاه 

Garages repair 30 - 20 گاراژ هاي تعمیرگاه 

Garages storage 6 - 4 گاراژ هاي فروشگاه 

Homes, night cooling 18 - 10 )خنک کاري شب(نازلم 

Jewelry shops 10 - 6 )طالفروشی(ها جواهري 

Kitchens 60 - 15 آشپزخانه ها 

Laundries 15 - 10 ها خشکشویی و لباسشویی 

Libraries, public 4 ها کتابخانه 

Lunch Rooms  15- 12 اتاق هاي ناهار خوري 

Luncheonettes  12 -15 

Nightclubs 30 - 20 شبانه کلوب هاي 

Malls 10 - 6 تفرج گاه ها 

Medical Centers 12 - 8 مراکز بهداشتی 
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Medical Clinics 12 - 8 کلینیک هاي پزشکی 

Medical Offices 12 - 8 مطب هاي پزشکی 

Mills, paper 20 - 15 چاپخانه ها 

Mills, textile general buildings 4 فروشی ها پارچه 

Mills, textile dye houses 20 - 15 رنگرزي منسوجات 

Municipal Buildings 10 - 4 ساختمان هاي شهرداري 

Museums 15- 12 موزه ها 

Offices, public 3 ادارات عمومی 

Offices, private 4 ادارات خصوصی 

Police Stations 10 - 4 ایستگاه هاي پلیس 

Post Offices 10 - 4 ها پستخانه 

Precision Manufacturing 50 - 10 کارخانجات 

Pump rooms 5 پمپخانه ها 

Restaurants 12 - 8 رستوران ها 

Retail 10 - 6 ها خرده فروشی 

School Classrooms 12 - 4 کالس هاي مدارس 

Shoe Shops 10 - 6 کفش فروشی ها 

Shopping Centers 10 - 6 فروشگاه ها 

Shops, machine 5 ماشین هاي نمایشگاه 

Shops, paint 20 - 15 رنگ فروشی ها 

Shops, woodworking 5 نجاري ها 

Substation, electric 10 - 5 استگاه هاي برق 

Supermarkets 10 - 4 سوپرمارکت ها 

Town Halls 10 - 4 تاالرهاي شهري 

Taverns 30 - 20 چایخانه ها 
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Theaters 15 - 8 اترهائت 

Turbine rooms, electric 10 - 5 اتاق توربین الکتریکی 

Warehouses 2 انبارها 

Waiting rooms, public 4 اتاق هاي انتظار عمومی 

 دول دومج

 

 ساختمان - اتاق 
 نرخ تغییر هوا

- n -  
(1/hr) 

 4کمتر از  تمام فضاهاي عمومی

 15 -  12 فضاهاي اتاق زیر شیروانی براي خنک کردن

 15 - 8 سالن

 20 نانوایی

 10 - 4 بانک

 10 -  6 ارایشگاه ها

 20 - 15 اتاق دیگ بخار

 15 -  12 سالن غذاخوري

 15 - 8 کلیسا ها

 12 اتاق باشگاه

 30 - 20 سالن باشگاه

 20 - 15 اتاق کامپیوتر

 10 - 4 اتاق دادگاه
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 12 - 8 مراکز دندانپزشکی

 10 -  6 فروشگاه زنجیره اي

 15-  12 سالن غذاخوري

 12 انرستور

 10 -  6 مراکز دندانپزشکی

 10 -  6 داروخانه

 6 - 4 اتاق موتور

 4 - 2 ساختمان هاي کارخانه

 15 - 10 ساختمان هاي کارخانه ها، دود و رطوبت

 10 - 4 آتش نشانی

 20 - 15 ریخته گري

 30 - 20 تعمیر گاراژ

 30 - 20 گالوانیزه گیاهان

 6 - 4 گاراژ ذخیره سازي

 18 - 10 خنک کننده شبخانه ها، 

 10 -  6 جواهر فروشی

 60 - 15 آشپزخانه

 4 کتابخانه هاي عمومی

 15-  12 اتاق ناهار

 10 -  6 مراکز خرید

 12 - 8 مراکز بهداشتی درمانی
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 12 - 8 کلینیک هاي پزشکی

 12 - 8 مطب هاي پزشکی

 20 - 15 مراکز خرید کاغذ

 4 ساختمان هاي عمومی نساجی –مرکز 

 20 - 15 انه رنگ نساجیخ

 10 - 4 ساختمان شهرداري

 15-  12 موزه ها

 3 دفاتر، عمومی

 4 دفاتر خصوصی

 10 - 4 ایستگاه هاي پلیس

 10 - 4 ادارات پست

 5 پمپاتاق 

 12 - 8 رستوران

 10 -  6 خرده فروشی

 12 - 4 س هاي درس مدرسهکال

 10 -  6 فروشگاه کفش

 10 -  6 مراکز خرید

 5 فروشگاه ماشین آالت

 20 - 15 مغازه ها، رنگ

 5 فروشگاه نجاري

 10 - 5 پست، برق
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 10 - 4 سوپر مارکت ها

 10 - 4 سالن هاي شهر

 15 - 8 تئاتر

 10 - 5 توربیناتاق 

 2 انبارها

 4 اتاق هاي انتظار، عمومی

 60- 20 اتاق تمیز

  

  3جدول 

 BUILDINGS)تعداد دفعات تعویض هوا )ساختمان/اتاق (n ) 

All spaces in general min 4 

Attic spaces for cooling 12 - 15 

Auditoriums 8 - 15 

Banks 4 - 10 

Barber Shops 6 - 10 

Bars 20 - 30 

Beauty Shops 6 - 10 

Boiler rooms 15 - 20 

Bowling Alleys 10 - 15 

Cafeterias 12 - 15 

Churches 8 - 15 

Clubhouses 20 - 30 

Cocktail Lounges 20 - 30 
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Computer Rooms 15 - 20 

Court Houses 4 - 10 

Dental Centers 8 - 12 

Department Stores 6 - 10 

Dining Halls 12 -15 

Dining rooms hotels 5 

Dress Shops 6 - 10 

Drug Shops 6 - 10 

Engine rooms 4 - 6 

Factory buildings, ordinary 2 - 4 

Factory buildings, fumes and moisture 10 - 15 

Fire Stations 4 - 10 

Foundries 15 - 20 

Galvanizing plants 20 - 30 

Garages repair 20 - 30 

Garages storage 4 - 6 

Homes, night cooling 10 - 18 

Jewelry shops 6 - 10 

Kitchens 15 - 60 

Laundries 10 - 15 

Libraries, public 4 

Lunch Rooms 12 -15 

Luncheonettes 12 -15 

Nightclubs 20 - 30 

Malls 6 - 10 
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Medical Centers 8 - 12 

Medical Clinics 8 - 12 

Medical Offices 8 - 12 

Mills, paper 15 - 20 

Mills, textile general buildings 4 

Mills, textile dye houses 15 - 20 

Municipal Buildings 4 - 10 

Museums 12 -15 

Offices, public 3 

Offices, private 4 

Police Stations 4 - 10 

Post Offices 4 - 10 

Precision Manufacturing 10 - 50 

Pump rooms 5 

Restaurants 8 - 12 

Retail 6 - 10 

School Classrooms 4 - 12 

Shoe Shops 6 - 10 

Shopping Centers 6 - 10 

Shops, machine 5 

Shops, paint 15 - 20 

Shops, woodworking 5 

Substation, electric 5 - 10 

Supermarkets 4 - 10 

Town Halls 4 - 10 
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Taverns 20 - 30 

Theaters 8 - 15 

Turbine rooms, electric 5 - 10 

Warehouses 2 

Waiting rooms, public 4 
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