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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفـان و  
ناشر محفوظ و منحصـراً متعلـق   براي  1348مصنفان مصوب سال 
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از نشـر  فیلم فایل صوتی یا تصویري و غیـره) بـدون اجـازه کتبـی     
نوآور ممنوع بوده و شـرعاً حـرام اسـت و متخلفـین تحـت پیگـرد       

 گیرند. قانونی قرار می
  



 
 
 
 
 

رساند کـه همکـاران ایـن     هاي این انتشارات، به استحضارتان می نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب
سازي و نشر کتاب، تمامی سعی و همت خـود را بـراي ارائـۀ     هاي مختلف آماده مؤلّفان و مترجمان و کارگروهانتشارات، اعم از 

هـاي   انـد کـه اثـري را ارائـه نماینـد کـه از حـداقل        اند و تالش کرده کار بسته کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به
علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غناي 

 باشد.

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هـم احتمـال بـروز ایـراد و اشـکال در کـار        رغم تمامی تالش وجود، علی بااین
اي و اخالقـی   دیگر، این انتشارت بنابـه تعهـدات حرفـه    . ازسويتوان الزاماً مبرّا از نقص و اشکال دانست وجود دارد و هیچ اثري را نمی

ویـژه از طریـق فراخـوان بـه      خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خواننـدگان گرامـی، سـعی دارد از هـر طریـق ممکـن، بـه       
 هاي بعدي رفع نماید. ها و ویرایش ها را در چاپ هاي منتشرة خود آگاه شده و آن خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص و یا ایرادهاي شکلی  لذا دراین راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی
شـدة   اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویـرایش  یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده

خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچـه اصـالحات خـود را بـر روي برگـۀ      
اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکـر نـام و شـمارة تلفـن تمـاس خـود بـه ایمیـل          اي یادداشت نموده جداگانه

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث    ها و ویرایش این موارد بررسی شده و در چاپانتشارات نوآور ارسال نمایید، تا 
 هرچه پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.

یر و تشـکّر از  منظـور تقـد   نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، به
رسـم ادب   که اصالحات درست و بجا باشند، متناسب با میزان اصالحات، به این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی

عنـوان هدیـه، بـه     شدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة خـود را بـه   و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح
که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات  نماید، و درصورتی ل میانتخاب خودتان، برایتان ارسا

 شود. شما تقدیر می
کارهاي شما عزیزان در راستاي بهبود  همچنین نشر نوآور و پدیدآورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه

 نمایند. آن صمیمانه و مشتاقانه استقبال می کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمی
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 حقـوق مؤلّفـان و مصـنّفان و هنرمنـدان    کلّیۀ حقوق چاپ و نشـر ایـن کتـاب مطـابق بـا قـانون       
 

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق به نشـر نـوآور   1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال
است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصاویر ایـن کتـاب در دیگـر    

و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از کتاب به هـر شـکل   ها  کتب، مجالت، نشریات، سایت
بـرداري، نشـر    از قبیل هر نوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کتـاب، تهیـۀ پـی دي اف از کتـاب، عکـس         

وي دي، فیلم، فایل صـوتی یـا تصـویري و غیـره       صورت اینترنتی، سی دي، دي الکترونیکی، هر نوع انتشار به
پیگـرد  است، و متخلّفـین تحـت    شرعاً نیز حرام ن اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده وبـدو

 گیرند. قرار می قانونی و قضایی
چنـین،   صورت فایل ورد یا پـی دي اف و مـوارد ایـن    با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به
کـه هـر سـایتی اقـدام بـه       ئه نشده است، لذا درصورتیتوسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارا

تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سایت خود قرار داده 
و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت 

پردازند، بررسی و درصـورت مشـخص    ها می طور روزانه به بررسی محتواي سایت را به عهده دارند و به
باشـد،   شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حـرام مـی  

(پلیس رسیدگی به جـرایم   پلیس فتاوکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
و اینترنتی) و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام به مسدود نمودن سایت متخلّف کرده و طی انجام اي  رایانه

قرار داده و کلّیۀ خسـارات   پیگرد قانونی و قضاییمراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد 
 گردد. وارده به این انتشارات از متخلّف اخذ می

اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو، اُفسـت از کتـب   که هر کتابفروشی،  همچنین درصورتی
رسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران  انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضمن اطالع

اهی و نیـز  و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگ
 نماید. مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،
 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است. 

مــوارد انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّف از قبیل 
ـــن   ـــریق تلف ــا از ط ــب را ی ـــوق، مرات ــماره   ف ــه ش ـــوآور ب ــارات ن ــاي انتش ــاي ه و  021 66484191 -2ه

طریـق   و یا از info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس  09123076748
به این انتشارات ابالغ نماینـد، تـا از تضـییع     www.noavarpub.comمنوي تماس با ما در سایت 

 عنـوان تشـکّر و    عمل آید، و نیـز بـه   حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به
 قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند. 



 
 
 

 مقدمه
 

بـوده و در   78التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انـرژي) در سـال    مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی فارغ
دانشگاهی هم اکنـون  سال سابقه تدریس  15باشد. ایشان با بیش از  حال حاضر در مقطع دکتري مهندسی مکانیک در حال تحصیل می

هاي مختلف به تدریس دروس متعدد آمادگی آزمـون نظـام مهندسـی     و در دوره باشد. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران می
طراحی و نظارت در رشته تاسیسات  (رشته تاسیسات مکانیکی) کالسهاي ارتقاء پایه نظام مهندسی در رشته مهندسی مکانیک، مشاوره،

هـاي   مقـدماتی و پیشـرفته، طراحـی سیسـتم     HVACطراحـی   سـونا و جکـوزي،   طراحی استخر، از قبیل طراحی موتورخانه،مکانیکی 
 اند. فعالیت داشته هاي خنک کن و .... رسانی و فاضالب و چیلر و برج آب

مرجـع کـاربردي بویلرهـاي     سونا و جکوزي، مرجع کاربردي طراحی استخر، همچنین سه عنوان کتاب با عناوین پمپ و پمپاژ کاربردي،
نامه رشته تاسیسـات مکـانیکی، اصـول     آب گرم و بخار صنعتی چاپ و در اختیار عالقمندان قرار گرفته است و کتب در دست چاپ، واژه

 طراحی تاسیسات مکانیکی است، که به زودي در اختیار دانش پژوهان عزیز قرار خواهد گرفت.
یش از ده هزار دانش پژوه جامعه مهندسان سراسر کشور پرداخته است همچنین حضور فعـال  هاي اخیر به آموزش ب ایشان در طی سال

هـاي مهندسـین مشـاور از قبیـل گـروه       هاي تخصصی تاسیسات مکانیکی در شرکت در کالسهاي آموزشی مستمر به عنوان مدرس دوره
مرکز تحقیقات مسـکن و   موسسه نوین پارسیان، گاهی،جهاد دانش هاي کشور، شرکت ایران خودرو، و سازمان نظام مهندسی استان مپنا،

هـاي ایشـان در عرصـه صـنعت تاسیسـات       از دیگر فعالیت مدیریت دپارتمان تاسیسات و تهویه مطبوع آموزشگاه عالی نوین پارسیان.....
فـرادي و گروهـی   باشد. ایشان همواره آماده برگزاري کالسهاي آموزشی جهت موسسات دولتـی و خصوصـی بـه صـورت ان     کشورمان می

 باشند. می
هاي اخیر در رشته تاسیسات مکـانیکی سـاختمان بـه چـاپ      اي سال هاي دوره از آنجایی که کتب بسیاري در مورد حل مسایل و آزمون

رسیده ولی بطور کامل و گویا نسبت به حل تشریحی مسایل و توجیه علمی آنها پرداخته نشده است، تصمیم به تنظیم و انتشـار کتـابی   
 اند. هاي مباحث مقررات ملی ساختمان گرفته اساس آخرین ویرایش بر

دانش پژوهان عزیز و فعـالین حرفـه تاسیسـات     از کلیه دوستان، همکاران گرامی، از آنجایی که هیچ اثري عاري از اشتباه و خطا نیست،
مستقیم و یا از طریـق ناشـر اعـالم نمـوده تـا در       پیشنهاد یا نکته نظري دارند، به طور تقاضا داریم تا چنانچه در مورد مندرجات کتاب،

 هاي بعدي از تجربیات و نظرات سازنده شما استفاده نماییم. ویرایش
Info@noavarpub.com 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 مطالب کاربردي و جداول (خالصه دروس)
 گیري گرما واحدهاي اندازه

. شـود  مـی  بیـان  ژول واحـد  بـا  دیگـر هـاي   مانند سـایر انـرژي   SI و در سیستم شود گیري می اندازه یمختلفهاي  مقدار حرارت به روش
 :شوند می یفتعر یربه صورت ز گیرند مورد استفاده قرار می یادز یساتآن که در صنعت تأس یگرد يواحدها

186/4شود که معـادل   یک کالري گفته می گراد یسانتدرجه حرارت یک گرم آب از به درجه  یشافزا يکالري: به مقدار گرماي الزم برا
 J 186/4 = Cal      ژول است.

شود. با در  یو گفته می تی یک بیدرجه فارنهایت  2/40به 2/39ز به مقدار گرماي الزم براي افزایش درجه حرارت یک پوند آب ا یو: تی بی
5گرم و هر درجه فارنهایت,  59/453نظر گرفتن اینکه هر پوند  یـو  تـی  یگردد که هر ب است به آسانی محاسبه می گراد یدرجه سانت 9

 کالري است. 252برابر 

/BTU Cal KCa l BTU BTU1 252 1 3 97 4 
 

 گرماي ویژه -ظرفیت حرارتی
شود یآن ماده گفته م یحرارت یتظرف یوس،درجه سلس یکماده به اندازه  یکمقدار معینی از  يدما یشافزا يالزم برا يبه مقدار گرما

ماده مشخص را به اندازه بـاال   یکمقدار حرارتی باشد که بتواند درجه حرارت  Qو در مواد مختلف این مقدار متفاوت است. فرض کنیم 
 ، است یعنی:SI یستمنامند و واحد آن در س به را ظرفیت حرارتی جسم می Qنسبت  باالببرد بنابر تعریف 

 Q
mc

T
 ظرفیت حرارتی 

یشـتر آن نسـبت بـه گرمـا ب    یکمتر باشد لخت یجسم یحرارت یتدهد مثالً اگر ظرف اجسام نسبت به گرما را نشان می یپارامتر لخت ینا
یک ماده عبارت است از ظرفیت حرارتـی واحـد جـرم آن     یژهکند.گرماي و می ییرتغ یشترمشخص دما آن ب يبا گرفتن گرما یعنیاست 

 دهند. نشان می Cگیرد تا یک درجه گرم شود. گرماي ویژه را با حرف  ماده. یعنی مقدار حرارتی که واحد جرم ماده می

  

Q
C

m t
 

BTU واحد ظرفیت حرارتـی در سیسـتم انگلیسـی    oLb F ، در سیسـتم SI،oJ Kg K   و در سیسـتم متریـکoKCal Kg C 
 باشد. می

oKJبر حسب  SIضرب کنیم گرماي ویژه در سیستم  186/4را در ضریب  اگر سیستم متریک توجه: Kg K آید. به دست می 
 که از دماي يطوررا گرم کنیم به  C یژهو به گرماي و mاي به جرم  هرگاه ماده

1T به
2T    کنـد از رابطـه    برسد گرمایی کـه دریافـت مـی 

 آید. ) بدست می1-1(

2 1( )Q mC T T 
 انتقال حرارت

گویند. به طور کلی حرارت به سـه   حرارت میاي با درجه حرارت کمتر انتقال  اي با درجه حرارت بیشتر به ماده به جریان حرارت از ماده
 :شود  منتقل می یرروش مستقل ز

 هدایت (رسانش) -1
  همرفت) -جایی (وزشجابه -2
 تشعشع (تابش)   -3
 

 ضریب انتقال حرارت کلی یک دیوار ساده
یـک دیـوار سـاده بایـد      یجنس ساخته شده باشد. براي محاسبه ضریب انتقال حرارت کلـ  یکاست که از  یواريساده د یوارمنظور از د

 دهد که مشخصات آن عبارتند از: ) یک جدار ساده را نشان می3-1مقدار تلفات حرارتی از آن دیوار را بررسی نماییم. شکل (



 هاي نظام مهندسی تأسیسات مکانیکی  تشریح کامل سؤاالت آزمون  10  

 

 است. یوارد ياز دما یشتر) که بTiداخل ( یطمح يهوا دماي. 1
 ).T2) و سطح تماس خارج (T1سطح تماس داخل ( دماي. 2
 .آیند¬ی) بدست م15-1) که از جدول (Fo) و سطح خارج (Fiانتقال سطحی مربوط به سطح داخل( ضریب. 3
  ).X( یوارد ضخامت. 4
 ) که بستگی به جنس و نوع مصالح دارد.K( یوارهدایت حرارتی د قابلیت. 5
 ).Toخارج ( یطحرارت مح درجه. 6
 

 ت حرارتی :مقاوم

i

R
kU F F
x

0

1 1 1 1 

 
   ضریب انتقال حرارت کلی :

i

U
x

F K F0

1
1 1

  

 
  

 : دیوار ساده

 
 اتالف حرارتی ساختمان (بار حرارتی)

دهد. توجه شود که بار حرارتی ساختمان را در  بار حرارتی مقدار گرمایی است که ساختمان در فصل زمستان در واحد زمان از دست می
کنیم و در زمستان این زمان یک لحظه قبل از طلوع آفتاب است (حدود  حرارتی ماکزیمم است) حساب می تلفاتیک لحظه (زمانی که 

ي(انـرژ  یداثـرات خورشـ   یمحاسبه بـار حرارتـ   يرسد) لذا برا مقدار ممکن می ینبامداد که دماي بیرون ساختمان به کمتر 5-4ساعت 
 که عبارتند از:  شود یتلف م یساختمان به دو روش اصل یحرارت يانرژ ی. به طور کلگیریم ی) را در نظر نمیتشعشع

سـهم اتـالف    یشـترین و کـف) کـه ب   کنـاري  جدارهاي ها،از پوسته ساختمان (سقف، درب و پنجره یت) تلفات حرارت به روش هداالف
 حرارت را دارد. 

در هـا کـه   اطـراف درب و پنجـره   ياهـواي محـیط داخـل سـاختمان و نفـوذ هـوا از درزهـ         در اثـر تهویـۀ   یی) تلفات حرارتی جابجاب
 .دهد می یلرا تشک یدرصد بار حرارت 40حدود  یمعمول هاي ساختمان

 
 اختالف بار گرمایی و سرمایی

 بار حرارتی
سـهم اتـالف    یشـترین و کـف) کـه ب   کنـاري  جدارهاي ها،از پوسته ساختمان (سقف، درب و پنجره یت) تلفات حرارت به روش هداالف

 حرارت را دارد. 
در هـا کـه   اطـراف درب و پنجـره   يهـواي محـیط داخـل سـاختمان و نفـوذ هـوا از درزهـا         در اثـر تهویـۀ   ییتلفات حرارتی جابجا )ب

 .دهد می یلرا تشک یدرصد بار حرارت 40حدود  یمعمول هاي ساختمان
 

 بار برودتی 
است. بار برودتی یک فضا را بر اساس محل دریافـت  اي از بارهاي برودتی در داخل یک اتاق نشان داده شده  ) حالت ساده1-9در شکل (
 بندي کرد. توان به دو دسته خارجی و داخلی دسته گرما می

X 

iF

oF

iT

oT

1T

2T

K 
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 : بار برودتی

 
 بارهاي خارجی

هاي حرارتی بیرون ساختمان از طریق پوسته ساختمان به فضاي مطبوع منتقـل   منظور از بارهاي خارجی نرخ گرمایی است که از منبع
کند. بارهـاي خـارجی    دلیل این که شرایط بیرون در یک روز مشخص متغیر است لذا بار خارجی در طول روز زیاد تغییر میشود. به  می

 ناشی از موارد زیر است:
انتقال حرارت هدایت پوسته ساختمان: اختالف دماي هواي خارج با هواي داخل ساختمان و همچنین تابش مستقیم نور خورشید بر . 1

اختمان موجب ایجاد گرادیان دما بین پوسته داخلی و خارجی ساختمان شده و در اثر این گرادیان دما حرارت به روش جدار خارجی س
شود. مقاومت حرارتی جدارهاي ساختمان تاثیر زیادي بر این روش انتقال حرارت دارد لذا  هدایت از خارج به داخل ساختمان منتقل می

 اي کاهش دهد. تواند نرخ انتقال حرارت هدایت از پوسته ساختمان را بطور قابل مالحظه یعایق کردن جدارهاي خارجی ساختمان م
اي از  اي و... اغلب قسـمت عمـده   هاي شیشه ها، نورگیرها، درب ها، نورگیرها و... : تابش خورشید بر پنجره تابش نور خورشید بر پنجره. 2

به زمان و جهت بسیار متغییر است. براي محاسبه بار برودتی ناشـی از تـابش    دهد و مقدار آن نسبت بار برودتی ساختمان را تشکیل می
اي و... باید دقت کافی بعمل بیاید و هنگام محاسبه مقدار آن باید سـایه ایجـاد شـده در     هاي شیشه ها، نورگیرها، درب خورشید بر پنجره

هایی کـه بیشـتر    مین، آب و... در نظر گرفته شوند. در ساختمانها و همچنین انعکاس نور خورشید از ز هاي مجاور، سایبان اثر ساختمان
یـز تابش ن یطنسبت به شرا ینساکن یشآسا یدکند با برخورد می ینساکنجدار خارجی آنها شیشه است و نور خورشید بطور مستقیم به 

هوا  یدب ینصورتا یرجبران کند در غ را ها یشهگرم شدن سطح ش یلباشد که پتانس اي بگونه یدخنک به فضا با يشود. ورود هوا یبررس
ینبـه سـاکن   یدنـور خورشـ   یماز تابش مستق جلوگیري يمتوسط تابش را جبران کند. برا يباشد تا بتواند اثرات دما یبه اندازه کاف یدبا
یاسـت همـاهنگ   اي یشـه آنهـا ش  ينمـا  یشـتر که ب ییها خارج ساختمان استفاده شود. در ساختمان یادر داخل  انداز یهسا یلاز وسا یدبا

 تهویه مطبوع امري ضروري است و تاثیر زیادي بر محاسبه صحیح بار برودتی ساختمان دارد. یستمس یمهندس معمار با مهندس طراح
تهویه ساختمان: بار برودتی ناشی از تهویه، تاثیر مستقیم بر فضاي سرمایش ندارد (مگر اینکه هواي خارج بصورت مسـتقیم توسـط هـواکش    . 3

 شود. یا در اثر باز کردن پنجره وارد فضا شود) و بار آن (که شامل محسوس و نهان است) توسط دستگاه هواساز تامین می
گذارد نفوذ هواي بیرون به داخل ساختمان از درزهـاي اطـراف    ها تاثیر می نفوذ هوا: یکی از عوامل دیگري که بر بار برودتی ساختمان. 4

هاي مکانیکی تهویه(هواکش، هواساز و...) اسـت.   الف فشار ناشی از برخورد باد، اثر دودکشی و کارکرد سیستمها در اثر اخت درب و پنجره
و...) مقـدار نفـوذ هـوا تـا حـدود زیـادي کـم شـده اسـت. در           upvcهاي با درزبنـدي خـوب (ماننـد     امروزه با استفاده از درب و پنچره

کننـد در   ها فشار مثبت ایجـاد مـی   شود براي جلوگیري از نفوذ هوا، مقدار کمی در اتاق هایی که از دستگاه هواساز استفاده می ساختمان
 شود.  این حالت از نفوذ هوا جلوگیري می

 
 بارهاي داخلی

 باشند: شوند. این بارها ناشی از موارد زیر می منظور از بارهاي داخلی نرخ گرمایی است که در داخل ساختمان تولید می
هـا بـه روش جابجـایی و تشعشـع      کنند که از طریق پوسـت و ریـه   راد همواره در اثر سوخت و ساز بدن گرما تولید میحضور افراد: اف. 1

شود. که مقدار آن بستگی به نـوع فعالیـت آنهـا دارد بـراي مثـال       بصورت محسوس و از طریق تبخیر بصورت نهان به محیط منتقل می
 کنند.   برابر گرمایی است که حضار تولید می 8د حدود کن گیر در ورزشگاه آزاد می گرمایی که یک کشتی
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کنند بلکه مقداري از آن را تبـدیل بـه گرمـا کـرده و      روشنایی: وسایل روشنایی صد در صد توان الکتریکی را تبدیل به روشنایی نمی. 2
 کنند. بصورت تابش و جابجایی به محیط منتقل می

ها استفاده از تجهیزات (کامپیوتر، دستگاه کپی، اتو، اجـاق و...) اسـت. تعیـین     در ساختمان هاي دیگر تولید گرما تجهیزات: یکی از راه. 3
هـا،   اي اسـت ولـی تخمـین بـار برودتـی تجهیـزات کارخانـه        هاي مسکونی و ادارات کار ساده بار برودتی ناشی از تجهیزات در ساختمان

هـا و   یچیده اسـت و مقـدار آن قابـل توجـه اسـت. بـراي مثـال در کارخانـه        ها و... پ هاي مرکزي کامپیوتر، آشپزخانه ها، سایت آزمایشگاه
ها مشخص کردن زمان کارکرد و نرخ تولید گرماي محسوس و نهان تک تک تجهیزات و همچنین در یک زمان مشخص کدام  آزمایشگاه

 کنند امري ضروري است.  تجهیزات بطور همزمان فعالیت می
هاي رفت و برگشت هوا، گرماي تولیدي خود را به جریان هـواي در گـردش    ها الکتروموتور فن وارسانها: در ه الکتروموتور فن و پمپ. 4

آب نیز گرماي تولید شـده  -هاي سرمایشی تمام آب و هوا دهند که مقدار آن بستگی به فشار استاتیک و بازده آنها دارد. و در سیستم می
 رفته شوند.هاي گردش آب باید درنظر گ پمپ الکتروموتور بوسیله

شـوند کـه    بارهاي فرعی: بسته به نوع طراحی، موقعیت فضاي سرمایش، نوع کاربري ساختمان و... بعضی بارهاي متفرقه تحمیل مـی . 5
فضاي سرمایش باعـث انتقـال   هاي آب گرم مصرفی ساختمان از  هنگام محاسبه بار سرمایش باید درنظر گرفته شوند. براي مثال گذر لوله

شود که مقدار آن باید درنظر گرفته شود. عبور کانال از فضاهاي تهویـه نشـده نیـز باعـث تبـادل حـرارت بـا محـیط          ي محیط میحرارت با هوا
 هاي با فشار باال باید بار ناشی از نشتی هوا محاسبه شود. شود و همچنین در کانال می
 

 محاسبه بار برودتی
شود. بار  که در این قسمت به نحوه محاسبه بار برودتی به یک روش پرداخته میهاي مختلفی وجود دارد  براي محاسبه بار برودتی روش

 برودتی کل برابر مجموع بارهاي زیر است:
 انتقال حرارت از بام و دیوارهاي خارجی

ور از گیـرد و منظـ   منظور از بام سطح باالیی ساختمان است که در مجاورت با محیط است و تحت تاثیر مستقیم تابش خورشید قرار می
باشند. بطور کلی انتقـال   دیوارهاي خارجی دیوارهایی است که یک طرف آن با محیط بیرون و در معرض تابش مستقیم نور خورشید می

 گیرد: حرارت از دیوارها به سه روش زیر صورت می
 د.شو هدایت: حرارت به روش هدایت در اثر اختالف دماي سطح داخلی و خارجی دیوار یا بام منتقل می. 1
کنـد و باعـث    جابجایی طبیعی: در اثر گرم شدن هواي اطراف دیوار، چگالی آن کم شده لذا بطور طبیعی به سـمت بـاال حرکـت مـی     .2

 افتد. شود که در سطوح داخلی و خارجی دیوارها اتفاق می انتقال حرارت جابجایی می
 شود.   حرارت تابشی می تابشی: تابش مستقیم خورشید به دیوارهاي خارجی و بام باعث انتقال. 3

گیرد و با توجه به اینکـه   با توجه به اینکه انتقال حرارت از دیوارهاي خارجی و بام ساختمان بصورت همزمان به سه روش باال صورت می
و از طـرف   روز بسیار متغیر است لذا این فراید ذاتا ناپایا است (انتقال حرارت وابسته به زمان اسـت)  شدت تابش خورشید در طول شبانه

کنند براي مثال حرارتی که به سـطح خـارجی    دیگر دیوارها و بام به دلیل اینرسی حرارتی که دارند حرارت را با تاخیر زمانی منتقل می
رسد. تاخیر زمانی انتقال حـرارت   ساعت به سطح داخلی آن می 7شود بعد از حدود  متر است وارد می سانتی 30دیواري که ضخامت آن 

تگی به ظرفیت حرارتی آن دارد و هر چقدر باالتر باشد اینرسی حرارتـی آن بـاالتر بـوده و حـرارت را بـا سـرعت کمتـري        یک جسم بس
باشند اینرسی حرارتی خاك است که مقـدار   ها گرم می ها خنک و در زمستان ها در تابستان کند. یکی از دالیل اینکه زیرزمین منتقل می

شود که گرماي سطح زمین در تابسـتان بـا تـاخیر زمـانی بـه       یابد (اینرسی حرارتی خاك باعث می آن با افزایش عمق زمین افزایش می
شـود   ارتفاع دو متري زمین برسد و با افزایش ارتفاع از سطح زمین عالوه بر افزایش تاخیر زمانی، دامنه نوسانات دمـایی نیـز کمتـر مـی    

گیـرد).   یابد و کمتر تحت تاثیر دماي سطح زمین قرار مـی  ل سال کاهش مییعنی با افزایش عمق زیر زمین نوسانات دمایی خاك در طو
با توجه به مطالب گفته شده انتقال حرارت از دیوارهاي خارجی و بام تابع پارامترهاي زیـادي اسـت از جملـه مسـاحت سـطح، ضـریب       

ناپایا است)، شدت تابش خورشـید (کـه خـود    (انتقال حرارت  انتقال حرارت مصالح، اختالف دماي هواي داخل و بیرون ساختمان، زمان
تابع موقعیت جغرافیایی، ماه، ساعت، رنگ جدار و...)، تغیرات روزانه دماي هواي خارج و ظرفیت حرارتی دیوار یا بام (که خود وابسته بـه  

انتقال حرارت براي محاسـبه نـرخ   چگالی، گرماي ویژه و حجم مصالح است) است. تاثیر دادن تمام این پارامترها و استفاده از روابط پایه 
بر است براي حل این مشکل و ساده کردن محاسبات پـارامتري بـه نـام اخـتالف دمـاي معـادل یـا         انتقال حرارت بسیار پیچیده و زمان

 .اختالف دماي بار سرمایش تعریف شده است
 

 فرایندهاي پایه در تهویه مطبوع
 سیستم فن کویل عبارتند از:هاي اساسی تهویه مطبوع در ارتباط با  تحول

 



 13 مطلب کاربردي و جداول    

 هواگرم کردن محسوس -1
) و نقطـه  Wگیرد که هوا از روي سطح گرم یا کویل گرماي خشکی عبور کند در این صورت نسبت رطوبت ( این تحول موقعی انجام می

گرم کـردن   OB یند) فرا5-8یابد. در شکل ( ) افزایش میWBT) کاهش و دماي مرطوب (RH) ثابت مانده، رطوبت نسبی (DPTشبنم (
 .دهد محسوس را نشان می

  Twb2>Twb1 و Tdp2 =Tdp1  وW2= W1  وh2>h1  وTdb2>Tdb1  وRH2 < RH1   
 
 هوا سرد کردن محسوس-2

 نسبت رطوبـت  گیرد که هوا از روي سطح سرد شده یا کویل سرمایی خشکی عبور داده شود. در این صورت این تحول موقعی انجام می
)W نقطه شبنم() وDPT (ثابت مانده، ) رطوبت نسبیRH) افزایش و دماي مرطوب (WBT(   یابـد  کـاهش مـی ) فراینـد  5-8. در شـکل (

OA دهد. گرم کردن محسوس را نشان می 
 Twb2>Twb1 و Tdp2 =Tdp1  وW2= W1  وh2>h1  وTdb2>Tdb1  وRH2 < RH1  

 
 تحول ایزوترم-3

رطوبت  OCتحول  )5-8شکل (در ماند.  ثابت می ،شود. بطوریکه دماي خشک ته میدر این تحول فقط به هوا رطوبت اضافه یا از آن گرف
 دهد.   را نشان میگیري ایزوترم  رطوبت ODتحول و  ایزوترمزنی 

 فقط رطوبت زنی:
Twb2<Twb1 و Tdp2 <Tdp1 و W2< W1  وh2<h1  وTdb2=Tdb1  وRH2 < RH1 

 فقط رطوبت گیري:
Twb2>Twb1 و Tdp2 >Tdp1  وW2> W1  وh2>h1  وTdb2=Tdb1  وRH2 > RH1  

 
 تحول آدیاباتیک و تحول آدیاباتیک اشباع (رطوبت زدن به روش آدیاباتیک)-4

هـا برگشـت داده شـود بـدون اینکـه       عبور کند و آب مجـدداً بـه نـازل    ایرواشرگیرد که هوا از روي دستگاه  این تحول موقعی صورت می
در کولر آبی است. بطوریکه اگر راندمان کولر آبی صد درصد باشـد در   ل،انتقال یابد، نمونه این تحوحرارتی از داخل به خارج یا بالعکس 

 گیرد. می صورتباع شآن تحول آدیاباتیک ا

 
 زن آدیاباتیک دستگاه رطوبت: 

 
تماس حاصل  شود میپاشیده ی که توسط دوش آب آبذرات و با  شود میزن آدیاباتیک  وارد دستگاه رطوبت یکهواي غیراشباع در وضع 

(گرمـاي نهـان).   شـود   میهوا شود و وارد  میر یتبخآب (گرماي محسوس) و  دهد میب آهوا گرماي خود را به  ،د. در ضمن تماسکنمی
ماننـد دماسـنج    ،ترمـومتر درون مخـزن آب   .گردد خارج می دوو در وضع  شود میبنابراین هوا سرد شده و به آن مقداري رطوبت اضافه 

هـاي دسـتگاه    دهد که همان دماي مرطوب هواي ورودي است و چـون دیـواره   رطوب عمل نموده و دماي آب پاشیده شده را نشان میم
. ایـن دمـاي مرطـوب را دمـاي     اسـت  ثابتی دهد که در طول آزمایش مقدار لذا دماسنج همیشه دماي مرطوب را نشان می هستند عایق

هوا بقدر کافی با آب تماس  ،ن تحول بر روي خط دماي مرطوب ثابت است و اگر از نظر زمانیمسیر ایگویند.  میمرطوب ترمودینامیکی 
در صـورتیکه هـواي    گوینـد.  مـی این تحول، تحول آدیاباتیک اشباع ه در این صورت بآید  میهواي خروجی بحالت اشباع در ،داشته باشد
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تحـول آدیاباتیـک   بیـانگر   OEتحـول آدیاباتیـک و   بیـانگر   OFحول تخروجی هنوز به حالت اشباع نرسیده باشد تحول آدیاباتیک است. 
 .اشباع است

 
 گیري از هوا سرد کردن و رطوبت-5

.عبور کنـد  ،تر از دماي نقطه شبنم هواي ورودي باشد پایین آن گیرد که هوا از روي کویل سرمایی که دماي این تحول موقعی انجام می
آیـد لـذا    در این صورت هوا هم سرد شده و هم در اثر تماس با کویل سرمایی قسمتی از بخار آب موجود در آن به حالـت تقطیـر درمـی   

 گیري از هوا است. بیانگر فرایند سرد کردن و رطوبت OGتحول ) 5-8شکل (در . یابد آن کاهش می  رطوبت
Twb2>Twb1 و Tdp2 >Tdp1  وW2> W1  وh2>h1  وTdb2>Tdb1  وRH2 < RH1 

  
 : فرایندهاي پایه بر روي نمودار سایکرومتریک

 
 اختالط آدیاباتیک فرایند-6

باشد. براي مثـال ایـن فراینـد در     یکی دیگر از فرایندهایی که مهندسین تهویه مطبوع با آن سرو کار دارند فرایند اختالط آدیاباتیک می
افتد (در جعبه اختالط هواي برگشتی از فضاهاي تهویه شده با هواي تازه مخلوط شده و پـس از   دستگاه هواساز اتفاق می جعبه اختالط

شوند به راحتی بـا اسـتفاده    یابد). با معلوم بودن شرایط دو جریان هوایی که با هم مخلوط می ها جریان می مخلوط شدن به سمت کویل
 یان هواي حاصله را تعیین نمود. توان شرایط جر از روابط حاکم می

شـود)   خـارج نمـی   آنوارد و یـا از   جعبـه اخـتالط   ه داخـل بطور آدیاباتیک (گرما ب 2و  1هواي مرطوب با شرایط  جریان دوفرض شود 
باشـد.  مـی  3هدف تعیین مشخصات هواي مخلوط بدست آمده در وضع شود.  ایجاد می 3 با شرایطهواي مرطوب جریان مخلوط شده و 

 ) آمده است.6-8ماتیک اختالط دو جریان در شکل (ش


