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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و       

براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشر  1348مصنفان مصوب سال 

باشد. لذا هرگونه استفاده از کـل یـا قسـمتی از ایـن کتـاب (از       نوآور می

، نشر الکترونیکـی، هـر   برداري قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس

دي، فیلم فایل صـوتی یـا    وي دي، دي نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی

تصویري و غیره) بدون اجازه کتبی از نشـر نـوآور ممنـوع بـوده و شـرعاً      

 گیرند.   حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
  

 به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرمایید.لطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی این کتاب 

https://www.instagram.com/noavarpub/  https://telegram.me/noavarpub                www.noavarpub.com  
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 390 و مآخذ منابع

 
 



 

 

 

 1348کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب سال 

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشـر نـوآور اسـت. لـذا هـر گونـه       1350اجرایی آن مصوب نامۀ  و آیین

استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول و تصـاویر ایـن کتـاب، در دیگـر کتـب، مجـالت،       

هر عنوانی از قبیـل چـاپ،    برداري از مطالب این کتاب تحت ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه بهره نشریات، سایت

صـورت   برداري از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به  فتوکپی، اسکن، تایپ از آن، تهیه فایل پی دي اف و عکس

وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بــدون اجـازه کتبـی از نشـر       اینترنتی، الکترونیکی، سی دي، دي

 گیرند. حرام است، و متخلّفین تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار می نیز شرعاً  نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و

چنین، توسط این  صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد این با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به 

اسکن و یا موارد که هر سایتی اقدام به تایپ،  انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی

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 را به عهده دارند و به طور روزانه به 

شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از  سی و در صورت مشخّصپردازند، برر ها می بررسی محتواي سایت

باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و  نظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

اي و اینترنتی) و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام  ارشاد اسالمی، پلیس فتا (پلیس رسیدگی به جرایم رایانه

، و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی عمل آورده  به مقتضی

 قرار داده و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شد.

، چاپ ریسو، اُفست ، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتالها که هر یک از کتابفروشی همچنین در صورتی 

رسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به  از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند، ضمن اطّالع

سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتّحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران 

 نماید. دام به استیفاي حقوق خود از متخلّف میدانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اق

 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است.

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از قبیل موارد فـوق، 

و یا از طریق  09123076748و  021 66484191 -2هاي  هاي انتشارات نوآور به شماره تب را یا از طـریق تلفـنمرا

و یا از طریق منوي تماس با ما در سایت  info@noavarpub.com ایمیل انتشارات به آدرس

www.noavarpub.com  به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود

 عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب  عمل آید، و در راستاي انجام این امر مهم، به   خوانندگان محترم جلوگیري به

  انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند.   



 

  

 
 

   مطالعه با است. ساختمان مکانیکی تاسیسات مهندسان و عمران و معماري مهندسان زبان میان پلی کتاب این

 ازتـري   مناسـب  درك و شـده  آشـنا  مکانیـک  مهندسان زبان با توانند  می عمران و معماري مهندسان کتاب این

 توجـه  مـورد  کمتر سازي ساختمان که مهمی بسیار نکات از یکی باشند. داشته ساختمان در مکانیکی تجهیزات

 نیاز مورد فضاهاي مانند مختلف مکانیکی تجهیزات استقرار جهت مناسب فضاهاي گرفتن نظر در گیرد، می قرار

 ابعـاد،  بـا  کتـاب  این مطالعه با توانند می معماران که باشد، می ... و ها دستگاه استقرار ها، کانال ،ها لوله عبور براي

 خود يها طراحی در و شده آشنا مکانیکی تاسیسات اجراي براي نیاز مورد نکات سایر و تجهیزات ساختار اندازه،

 نمایند. استفاده آن از

 وجـه  معمـاري،  نکـات  بـر  تمرکـز  و موجـود  تصاویر دقیق مشاهده و مطالعه با تا است شده تالش کتاب این در

 بـا  اي تازه يها طرح ،موجود نکات از استفاده با که نندک پیدا را قدرت این و شده شکوفا مهندسان ذهن خالقانه

   باشند. داشته را مکانیکی تاسیسات مبحث به مختلف هاي ساختمان نیاز به توجه

 ایـن  شـود.  می محسوب نانوشته قانون نوعی مختلف هاي حوزه در رایج هاي مدل از پیروي مردم از بسیاري براي

 رایـج  هـاي  مدل در اگر مثال طور به شود. می دیده هم آموزشی هاي کتاب رایج هاي مدل در حتی رفتاري الگوي

 ایـن  در و شـود  اسـتفاده  مفـاهیم  انتقال براي کلمات از بیشتر که باشد این بر رسم عمران و معماري هاي کتاب

 بـه  کرده، استفاده مفاهیم و اطالعات انتقال براي تصاویر از مولف آن در که شود مواجه کتابی با مخاطب هنگام

 که است اي حوزه سازي ساختمان که حالی در است. آموزشی مطالب فاقد جدید کتاب پندارد می ناخودآگاه طور

 کـارایی  مراتـب  بـه  تصاویر طریق از اطالعات انتقال و است اهمیت حایز بسیار بصري هاي جلوه و تصاویر آن در

 جمالت و کلمات راه از آن انتقال از مراتب به تصاویر راه از اطالعات انتقال دیگر سوي از دارد. بیشتري آموزشی

 تـالش  کتـاب  این آموزشی مدل در جهت، همین به گیرد. می مخاطب از کمتري انرژي پیچیده و طوالنی بسیار

 کند. ایجاد مخاطب برايتري  مناسب درك تا شود استفاده مفاهیم انتقال براي تصاویر از بیشتر تا است شده

 ایـن  بـا  طرح اجرایی مدیران و کارفرمایان اگر که داشت توجه نکته این به بایست می ها پروژه اجراي خصوص در

 کـاري  و هسـتند  مسـلط  آن بر و دانند می را خود کار ساختمانی مختلف هاي حوزه استادکارهاي که فرض پیش

 نقـایص  بـا  پـروژه  مختلـف  هـاي  قسمت اجراي از بعد قطعا شوند غافل دایم نظارت از دهند، می تحویل نقص بی

 طـرح  اجـراي  ییـات جز بـر  همواره بایست می مطلوب نتیجه به رسیدن براي بنابراین شوند. می مواجه گوناگونی

 داشت. دایمی نظارت
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رسـاند   هاي این انتشارات، به استحضارتان مـی  نهادن به اعتماد شما به کتاب نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج

سـازي و نشـر کتـاب،     هـاي مختلـف آمـاده    همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروهکه 

اند و تالش  کار بسته تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به

وب، هم از نظـر محتـوایی و غنـاي    هاي استاندارد یک کتاب خ اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل کرده

 علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بـروز   رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگـر،   نقص و اشکال دانست. ازسـوي  مبرّا از  توان الزاماً ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقـاد راسـخ بـه حقـوق مسـلّم خواننـدگان        این انتشارت بنابه تعهدات حرفه

ویژه از طریق فراخوان بـه خواننـدگان گرامـی، ازهرگونـه اشـکال       گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به

 ها رفع نماید. هاي بعدي آن ها و ویرایش ها را در چاپ ود آگاه شده و آنهاي منتشرة خ احتمالی کتاب

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص و  راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی لذا در این 

اید پس  هیا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داد

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتشـارات، ارسـال     از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش

اید، لطـف کـرده عکـس یـا      اي یادداشت نموده نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه

ایمیل انتشارات نـوآور ارسـال نماییـد، تـا ایـن      اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به 

هاي بعدي کتاب اعمـال و اصـالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه        ها و ویرایش موارد بررسی شده و در چاپ

 پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.

منظـور   نۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، بـه نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوال

کـه اصـالحات درسـت و بجـا باشـند،       تقدیر و تشکر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصـورتی 

رسم ادب و تشکّر و قدرشناسی، نسخۀ دیگـري از همـان کتـاب و یـا چـاپ       متناسب با میزان اصالحات، به

عنـوان هدیـه، بـه انتخـاب خودتـان، برایتـان ارسـال         ة خود را بـه شدة آن و نیز از سایر کتب منتشر اصالح

که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیزاز زحمـات شـما تقـدیر     نماید، و درصورتی می

 شود. می

کارهـاي شـما عزیـزان در     آورندگان کتاب، از پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید

تاي هرگونه بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه اسـتقبال      راس

 نمایند. می

 نشر نوآور

 02166484191-2 :تلفن
www.noavarpub.com 
info@noavarpub.com 



 

 اول فصل

 تعاریف و مطبوع تهویه بر اي مقدمه

 یــکـانیـکـم اتـاسیسـت در هـایـپ

 مقدمه

 سـاختمان،  تاسیسات از منظور کتاب این در .شود می تقسیم الکتریکی تاسیسات و مکانیکی تاسیسات بخش دو به ساختمان تاسیسات

 قـرار  توجـه  مورد بایست می خصوص این در که نکاتی و ساختمان معماري بر آن تاثیر و مکانیک نظر نقطه از و بوده مکانیکی تاسیسات

 شد. خواهد گفته سخن گیرد

 

 مکانیکی تاسیسات

 تاسیسـات  مـورد  در .شـود  مـی  تقسیم ها این مانند و درمانی ورزشی، ساختمان، صنعت، مانند مختلفی هاي شاخه به مکانیکی تاسیسات

 بـاال  را آب جاذبـه  خـالف  بـر  اسـت.  طبیعـت  بـا  مبارزه دانش مکانیکی تاسیسات گفت: توان می اما دارد وجود مختلفی نظرات مکانیکی

 مکـانیکی  تاسیسات . و... تولید محل از گازها تخلیه انسانها، از اجتماعی در تازه هواي گرم، فصل در سرما و سرد فصل در گرما کشیدن،

 .است طبیعت با عیار تمام اي مبارزه در جانداران رفاه دانش

 در مکـانیکی،  تاسیسـات  کـارگیري  بـه  و اسـتفاده  بـا  است شده سعی و بوده اصلی هاي هدف از یکی بشر آسایش تامین امروز دنیاي در

 انـدرکاران  دست کلیه براي مکانیکی تاسیسات علم شناخت و فراگیري لذا شود؛ گیري پی مهم امر این سازي ساختمان اجراي و طراحی

 .شود می محسوب ضروري و مهم مباحث از یکی ساختمانی تاسیسات

 الکتریکی تاسیسات

 ماننـد  مبـاحثی  شـامل  و صـنعتی  مراکـز  و مسـکونی  اماکنکشی  سیم هاي سیستم طراحی گفت توان می الکتریکی تاسیسات تعریف در

 .باشد می مداربسته دوربین و اضطراري ذیهتغ منبع ،اي رایانه شبکه ،حریق اعالم سیستم ،مرکزي آنتن ،تلفن ،رسانی برق ،روشنائی



 تأسیسات مکانیکی ساختمان ویژة مهندسان معماري و عمران  10  

 مکانیکی تاسیسات پایه تعاریف

 Air و (تهویه)، Ventilating (گرمایش)، Heating ابتدایی حروف از متشکّل :1وك اچ Conditioning  ۀمجموعـ  بـه  و اسـت  مطبـوع)  (تهویـۀ 

 طریق از آسایش ایجاد به مربوط هاي فنّاوري برگیرندة در که شود، می اطالق »مطبوع  تهویۀ و تهویه گرمایش،« به مربوط هاي تکنولوژي

 است. ساختمان داخلی هاي محیط براي مطبوع دماییِ شرایط ایجاد و تهویه

 کـه  است اي ماده سیال شود. می پالستیک جامدات حدي تا و پالسما ،گازها ،مایعات شامل و است ماده وجود هاي حالت از یکی :2سیال

 سـیال  بـه  برشی نیروي که زمانی تا که معنا بدین د،ده می شکل تغییر وقفه یب باشد، کوچک که هم چند هر برشی تنش یک اثر تحت

 مقاومـت  شـکل  تغییر برابر در جامدات خالف بر و دارند را شدن روان ویژگی سیاالت تمام .دهد می شکل تغییر ماده آن دائماً گردد وارد

 یـا  و چسـبندگی  سیاالت هاي ویژگی از دیگر یکی .»)گیرند می خود به دارند قرار آن در که را ظرفی شکل« رایج اصطالح (به کنند نمی

 (ماننـد  است. کمتر آن گونه سیال هاي ویژگی باشد، لزجتر سیالی چقدر هر باشد. می سیال ذرات پیوستگی عامل لزجت باشد. می لزجت

 گردد) می روان تر سخت مثال طور به عسل

 کند. می تبادل محیط با را خود حرارت و شود می سرد یا گرم ترتیب به چیلر، در یا (بویلر) دیگ در که است گازي یا مایع عامل: سیال

 گرما به که دیگري محل به و گرفته آن، تولید منبع از را )سرما یا( گرما که گازي یا مایع :گرما) یا سرما دهندة انتقال الِ(سی ناقل سیالِ

 دهد. می انتقال دارد نیاز سرما) (یا

 طـور  بـه  نامنـد.  می هیدرونیک سیستم کنند، می جابجا آب توسط را حرارت که سرمایشی یا گرمایش هاي سیستم :هیدرونیک سیستم

 است. هیدرونیک سیستم یک رایج گرم آب هاي رادیاتور سیستم مثال
 

 
 هیدرونیک سیستم یک شماتیک :1 شکل

 
 هـا  اسـتاندارد  دلیـل  بـه  امـروزه  و رفت می کار به مبرد عنوان به سرمایشی هاي سیستم و چیلرها در گذشته در که رنگی بی گاز فریون:

 گـاز  بیشـترین  کـه  سـت ها مبـرد  از خاصـی  نوع تجاري نام R22 است. شده منسوخ آن از استفاده ازون، الیه به آسیب و محیطی زیست

 باشد. می تراکمی چیلرهاي و ها اسپلیت قبیل از برودتی سیستمهاي در مصرفی

 و بهداشـتی  ماننـد  گونـاگون  مصـارف  جهـت  و شـده  گـرم  مختلـف  هـاي  روش به موتورخانه در که آبی :ساختمان در مصرفی گرم آب

 شود. می مصرف و شده خارج شیرها از و گردد برنمی موتورخانه به دیگر شوفاژ گرم آب برخالف آب این شود. می شیرها وارد آشامیدنی،

 بـرودت  تولیـد  منبـع  یـا  )(بـویلر)  دیـگ  و مشـعل  (مثال حرارت تولید منبع آن، در که سیستمی :مرکزي سرمایش یا گرمایش سیستم

 توزیـع  سـاختمان  واحـدهاي  به آنجا از شده تولید سرماي) (یا گرماي و گیرد می قرار مرکزي اتاقک یا مرکزي موتورخانه یک در (چیلر)

                                                                 
١ HVAC 
٢ Fluid 



 11 و ... اي بر تهویه مطبوع مقدمه فصل اول:  

 شود. می

 هـر  و دارد قرار مطبوع تهویه تحت محل در برودت یا حرارت تولید منبع که گرمایشی سیستم اي: منطقه سرمایش یا گرمایش سیستم

 بخاري. یا گازي کولر مانند است. خود به مربوط گرمایش سیستم داراي مجزا صورت به واحد

 خورشـیدي  مطبـوع  تهویـه  سیسـتم  را کنـد  می استفاده خورشیدي انرژي از که هوا مطبوع تهویه سامانه هر :1خورشیدي مطبوع تهویه

 بگیـرد.  بهره خورشید انرژي از روش چند به بیرون فضاي در شده نصب خورشیدي هاي پنل از استفاده با تواند می سیستم این نامند. می

 تهویه سیستم اندازي راه براي الکترکی انرژي از و کرد تبدیل الکتریسیته به را خورشیدي انرژي یی،ها پنل نصب با توان می مثال طور به

 انـرژي  بـه  مسـتقیما  را خورشـید  انـرژي  پنل، زیر از گرم آب هاي لوله دادن عبور و پنل نصب با توان می همچنین نمود. استفاده مطبوع

 نمود. تبدیل مطبوع تهویه سیستم در نیاز مورد گرمایی

 
 )Solar( خورشیدي سیستم یک شماتیک :2 شکل

 
 .آید می دست به زیستی مواد و گیاهان تجزیه از که است انرژي پذیر تجدید منبع یک بیوماس: گیاهی سوخت

 موتورخانـه  نـام  بـه  محـل  یـک  در ساختمان يگرما یستمس ینا در .باشد می ها ساختمان و منازل در گرما یدتول يراب یستمیس شوفاژ:

 شود. یم منتقل ساختمان نیاز مورد نقاط یگرد و رادیاتورها به ها لوله توسط و شده یدتول

 مجددا رادیاتور) در مثال طور (به محیط به حرارت انتقال از پس و شود می شوفاژ وارد و شده گرم موتورخانه در که آبی :شوفاژ گرم آب

 گردد. برمی موتورخانه به

 طـی  از پـس  و دارد جریـان  بسـته  سـیکل  یـک  در سـیال  که گردد می اطالق هایی سیستم به مطبوع، تهویه علم در :سیرکوله سیستم

 گفته مطبوع تهویۀ یا شوفاژ سرد یا گرم آب هاي سیستم به دیگر عبارت به گردد. می باز خود ابتدایی نقطه به مجددا مختلف، مسیرهاي

 مصـرف  و اسـت  سـرما  یـا  گرمـا  دهنـدة  انتقـال  صرفاً آب لذا دارد. جریان چرخشی صورت به بسته مدار یک در آب ها، آن در که شود می

 بـه  (یعنـی  موتورخانـه  به سپس و شود می پمپ ...) و رادیاتورها ها، یونیت ترمینال حرارتی، هاي (مبدل تجهیزات تا آب واقع در شود. نمی

 گردد. برمی آب) سردکنندة یا کننده گرم دستگاه

 باعـث  سیال در سرعت ایجاد با که باشد می فن یا پمپ عملکرد از نوعی مطبوع، تهویه علم در :ازمرکز گریز یا سانتریفوژ یا سانتریفیوژ

 گردد. می سیال یافتن جریان و فشار افزایش

 گویند. می پمپاژ را پمپ طریق از دیگري اي نقطه به نقطه یک از مایع فرستادن عمل :2پمپاژ

 باشد. می فوت یا متر معموال آن گیري اندازه واحد و بوده ببرد، باال ارتفاع آن تا فشار تحت را مایع تواند می پمپ که ارتفاعی دهندة نشان :3هد

 باشد. می ثانیه بر مترمکعب آن گیري اندازه واحد و بوده مشخص زمانی بازه در مشخص مقطع از شده جا به جا سیال مقدار دهنده نشان :دبی

DFU 4: است. مختلف بهداشتی لوازم فاضالب جریان میزان گیري اندازه واحد 

                                                                 
١ Solar Air Condition 
٢ Pumping 
٣ Head 
۴ Drain Fixture Unit 
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SFU 1 :است. مختلف بهداشتی لوازم در آب مصرف مقدار گیري اندازه واحد 

 هـاي  گیـري  انـدازه  از بسیاري در بل دسی صدا، تراز بر عالوه ولی .شود می شناخته صدا فشار تراز یکاي عنوان به بل دسی ):dB( بِل دسی

 .گیرد می قرار استفاده موردنترلک و الکترونیک ،آکوستیک هاي زمینه در جمله از مهندسی و علمی

 باشد. می ها دستگاه انواع هوادهی ظرفیت گیريِ اندازه واحد :CFM2 ام، اف سی

ft
CFM

min
 

۳

  
 

 در دیگـري  ي مـاده  از را حـرارت  کـه  است سانتیگراد) درجه 50 الی 30 منفی (معموال پایین جوش دماي با سیالی :3سرماساز یا مبرِّد

 دهد. می کاهش را محیط دماي صورت این به و شده تبخیر و کرده جذب محیط

 ابزوربـر  یـا  و جـاذب  واحد دارد. را اواپراتور محفظه در موجود آب بخار جذب وظیفه جذبی، چیلرهاي در که محلولی :کننده جذب یا ربزوربِاَ

 ابزوربـر  در شـده  ایجـاد  آب بخـار  .دارد عهده بر را دستگاه پایین فشار قسمت در فشار حفظ و اواپراتور در شده تولید آب بخار جذب وظیفه

 نیـز  فشـار  افـزایش  بـا  متنـاظر  سـرد  آب دماي و برده باال اواپراتور قسمت در را فشار جذب، عدم صورت در است رسیده اشباع حالت به که

 .ایدنم جذب را شده ایجاد آب بخار خطر کم و مطلوب غلظتی همراه به مناسب حجمی با میبایست بنابراین میابد. افزایش متعاقبا

 عمـل،  این به دیگر، بخش به بخشی از بخار انتقال مثال شود، بدل و رد اي ماده سیستم، یک از قسمت دو بین که هنگامی :جرمی تبادل

 گویند. می جرمی تبادل

 نامند. می حرارتی تبادل را جسم دو یا محیط دو بین گرمایی انرژي جابجایی حرارتی: تبادل

 نامند. می کندانس را مایع آبِ به آب بخارِ تبدیل از حاصل تقطیرات :4کُندانس

 دهد. می پس بیرون هواي به را اتاق از شده گرفته گرماي که سرمایشی هاي دستگاه اجزاي از یکی :5چِگالَنده واحد

 تغییـر  مانند شیمیایی و فیزیکی شرایط تحت مایع به گازي فاز یا گاز تبدیل به اصطالح، در و است شدن مایع معناي به میعان :6میعان

 .شود می گفته ... و دما و فشار

 نامند. می میعانات را بخار دادن قرار فشار تحت یا کردن سرد اثر بر شده تقطیر مایعات :میعانات

 عناصـر  غالبا و درصد) 1/0 از (کمتر جزئی حد در عناصري محتوي همواره که ،تاس (Fe-C-Si) یمسیلیس و کربن ن،آه از آلیاژي :7چدن

 .شود می برده کار به حرارتی عملیات از پس یا ریختگی حالت صورت به و بوده درصد) 1/0 از (بیشتر آلیاژي

 بـرنج  فلـز  اسـت.  آن اسـتفاده  مورد به توجه با برنج نوع کننده یینتع یاژآل در دو  آن نسبت که باشد یم يرو فلز و مس از یاژيآل :برنج 

 دارد. کاربرد ینتیز یاءاش ساخت در برنز و باشد یم قلع و مس از یاژيآل برنز یکهحال در شوند یم یدهنام هم برنز اشتباه طور به اغلب

 تهویـه  در شـود.  جلوگیري آن خوردگی و زدگی زنگ از تا شود می پوشانده روي فلز از اي الیه توسط که است يفوالد :8گالوانیزه فوالد

 شود. می انتخاب ورق نوع این از ...) و دریچه و (هواساز تجهیزات و ها کانال بدنه جنس معموال عمومی، کاربري در مطبوع

 

 
  

 مطبوع تهویه تاسیسات در گالوانیزه ورق کاربرد چند از نمونه :3 شکل

 
 .شـود  مـی  اطالق آنها به گرم نورد و سرد نورد هاي نام که شود می استفاده مختلف تکنولوژي نوع دو از ورق تولید در :سیاه فوالدي ورق

                                                                 
١ Supply Fixture Unit 
٢ Cubic Foot per Minute 
٣ Refrigerant 
۴ Condense 
۵ Condensing Unit 
۶ Condensation 
٧ Cast iron 
٨ Galvanized Steel 

 فوت مکعب
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