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 مقدمه مؤلف:

 يهواتر  یوعلمتر  ين اقتصادیاز افراد به تامین ،جوامعشدن  یو صنعتنشینی  با گسترش شهر

مربوط  يدر علم و تکنولوژ یانیشرفت شاین امر باعث پیا شتر شد.یب يمطبوع و حرارت مرکز

 د.یر گردیم قرن اخیدر ن يه مطبوع و حرارت مرکزیبه تهو

ج یپکـ ، هـوا سـاز  ، لرید هوا (اعم از چیتول هاي سیستمش توسط یش و سرمایکه گرمایهنگام

 عیـ ن وتوزیفضـا تـام   يبررمناسب و منطبـق بـا اهـداف کـا     یطیط محیتحت شرا ت و.....)یونی

زات یـ و دمپرهـا بـه عنـوان تجه    ها دریچهو زات انتقال هوایبه عنوان تجه ها کانالنقش  ،گردد می

ل محاسبات و دقـت در  ین دلیکند. به هم یم خودنماییش یش از پیباالنس وپخش هوا ب عیتوز

 است. برخوردار ییت باالیاز اهمها  کانالو اجراء  یطراح

در این کتاب سعی شده به جاي پرداختن به اصول تئوري طراحـی و محاسـبات کانـال بـه     

دانشـجویان و   تـا هـا پرداختـه شـود     محاسبات و ترسـیم کانـال   اي طراحی،مباحث کاربردي بر

سـانی  آو بـه   شـوند  آشـنا  با اصول تهویـه مطبـوع  مهندسین تاسیسات پس از مطالعه این کتاب 

و تخلیـه   هاي کانال هـوا  جزئیات ابعاد کانال را محاسبه و نقشهمختلف، هاي  بتوانند براي پروژه

 هوا را ترسیم نمایند.

 

 با تشکر

 محسن ایزدخواه



 ۸مقدمه مؤلف /  

 

 

 

 

 

 

 

 عصر (عج) تقدیم به حضرت ولی



 ۹فصل پنجم: پر نمونه /  

 

 فصل اول

 هاي تهویه مطبوع کانال

 مقدمه 1-1

آسـایش در یـک محـیط اسـتفاده از سیسـتم هوارسـانی اسـت. در         تامین شرایطهاي  یکی از روش

شده را به فضاي مورد نظر ارسال کـرد  گیري  توان هواي گرم، سرد، مرطوب و یا رطوبت هوارسانی می

، دمپرهـا، اجـزا   هـا  ها، دریچه ، کانالهاهوارسانی شامل هواسازهاي  و هواي آلوده را تخلیه نمود. سیستم

 .  باشد کنترلی و غیره می

عمومـا از جـنس   ی (لیا مسـتط ی يا دایره و مسیرهاي ست از انشعاباتیستم کانال شبکه ایس

 وارها، کـف و ی) که داخل دیکت پالستیا کامپوزیبرگالس و یفانیومی، یآلوم، گالوانیزهصفحات 

 دهد. یک سیستم کانال معمولی را نشان می 1-1شکل  ا سقف قرار دارد.ی

ی اصـل  وسیله گرمایش و یا سـرمایش  .ت و برگشت هواستهاي رف کانالستم شامل ین سیا

 يد هـوا توان میفن  ت کند.یهدا ها اتاقرفت را به داخل  يد هواتوان میک فن است که ی يدارا

هواي رفت بـه داخـل   هاي  طراحی شده و از طریق دریچه يهوا هاي کانالرفت را با استفاده از 

برگشـت در   يرهوایا دو مسـ یـ ک یـ در نصب، از  ییجو منظور صرفه منازل بهاکثر  .بدمدها  اتاق

. ستم کانال برگشت ندارنـد یس منازلاز  ی(بعضکنند  ه میاستفاد پذیراییپرتردد مانند  مکان هاي

 بــاالتر يانــرژ ي تــر و هزینــه هزینــه معمــوال داراي کیفیــت پــایین هــاي کــم اینگونــه طراحــی

 .)باشند می
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 تهویه مطبوع کشی  شماتیک کانال 1-1شکل 

 

 تعریف کانال تهویه مطبوع 1-2

سـتم کانـال در   یک سیـ فـه  یوظ. باشـد  هـوا مـی   عبـور  يبـرا  يا محفظه ه مطبوعیتهوکانال 

تـازه بـه    يا هـوا یـ حامل سرما، گرمـا   يانتقال هوا عبارتست از یو ساختمان یسات صنعتیتاس

هـا معمـوال در سـطح     کانـال رون. یـ ط بیداخـل بـه محـ    يه هوایا تخلیط ساختمان و یداخل مح

بـا   هاي کانالها از  در ساختمانمعموال که  شوند میساخته  یلیا مربع مستطی يه اریدا يها مقطع

ورق  ،يا هـاي مختلفـی از جملـه پارچـه     ها داراي جـنس  کانال. شود میاستفاده  یلیمقطع مستط

از یـ مـورد ن  يهوا یزان دبیم براساس زین ها آنابعاد  .شوند میوم ساخته ینیآلوم یزه و گاهیالوانگ

 يا شود و این زانوها باید به گونه میز استفاده یها نشود که در طول مسیر کانال از زانو مین ییتع

کننـد تـا    نیز می بندي در برخی موارد عایق را ها کانالجاد نکنند. یرا ا يادیباشند که افت فشار ز

ـ تهو هـاي  سیستمدر اکثر  رد.یا اصال صورت نگیو  کاهش یافته يانرژ اتالف ه مطبـوع، انتقـال   ی

آن در  يکه بـر رو  یراتییب که هوا پس از تغین ترتی. بدشود میسرما و گرما توسط کانال انجام 

ط یابتدا از کانال رفـت خـارج شـده و وارد محـ     ،گیرد میرطوبت صورت  دستگاه از نظر دما و
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آن اعمـال   يرات دوباره بر روییق کانال برگشت وارد دستگاه شده تا تغیو سپس از طر شود می

 نشان داده شده است. 2-1اي از کانال هوا در شکل  . شماتیک نمونهشود

 
 مسکونیدر فضاي تهویه مطبوع شماتیک کانال  2-1شکل 

 
انتخاب شود کـه مقـدار حـداقل هـوادهی آن برابـر       به گونه اي می باید کانال تهویه مطبوع

 ي کانال باشد.ها افت فشار مجموعساکن آن مساوي  حداقل فشارمقدار هواي محاسبه شده و 

. مناسبی در آن به وجود آیدشود که سرعت هواي  انتخاب می به گونه ايسطح مقطع کانال 

ارتعـاش و افـت فشـار زیـادي ایجـاد نشـود و از        ،صدادر کانال که  توجه داشت دهمچنین بای

 تا مصالح کمتري مصرف شود.را اشغال کند  فضاي کمتريطرفی 

 
 بندي انواع سیستم کانال  طبقه 1-3

بـه   ،خـل کانـال  سرعت و فشار جریان هوا در دا با توجهبرگشت  هاي کانال رفت و سیستم

 :شوند بندي می ترتیب زیر طبقه

سـرعت ابتـدایی در کانـال رفـت بـه       براساس توان هاي انتقال هوا را می سیستم :سرعت -1

 نمود:بندي  ترتیب زیر تقسیم

 :و صنعتی هاي معمولی نادر تهویه مطبوع ساختم

 سرعت کم ـ حداکثر تا fpm2500 .معموال بین fpm1200  تاfpm2200 

 بین  -سطسرعت متوfpm2000  تاfpm4000 
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 سرعت زیاد ـ بیش از fpm4000 

 :شوند م مییفشار کلی به سه طبقه تقس براساس هاي انتقال هوا سیستم :فشار -2

  اینچ آب 2تا  حداکثر –فشار پایین 

  اینچ آب 6تا  2از  –فشار متوسط 

  اینچ آب 6بیشتر از  –فشار باال 

افت فشـار در دسـتگاه   ، فت فشار در طول کانالا مجموعفشار کلی سیستم عبارت است از 

افت فشار در دریچه ورود هوا به فضـاي مـورد نظـر و فشـار اسـتاتیکی الزم در       ،تهویه مطبوع

 بعدي توضیح داده خواهد شد. بخشانتهاي کانال که در مورد هر یک در 

 
 ها هدر دادن انرژي و افزایش هزینه 1-4

 یکـ ینزد ش خـود را در یا سرمایش یگرما يرصد انرژد 40تا  25 یکانال معمول هاي سیستم

ماننـد   يا هـا در محـدوده محافظـت شـده     کانـال کـه   منـازلی  دهند. از دست می دستگاه هواساز

(ماننـد   گرید هاي سیستمکه  ، درحالیاز دست خواهند داد يانرژ يمقدار کمتر ،ن هستندیرزمیز

 دهند. ژي بیشتري ازدست میراردارند) انرق یروانیرشیا زیکه در سقف  هایی کانال

کـه   یین راهکارهـا یاز مهمتـر  یکـ ی ،قراردارنـد  یروانیرشیدر ز ها کانالکه  هایی سیستمدر 

 در تحقیـق  سـت. ها کانـال  یت کنـون یر وضـع یـ ر و تعمییتغ ،کرد ییجو توان در انرژي صرفه می

بـدون عـایق و   هـاي   کانالاز  یمیکه اگر تنها در ناست کا نشان داده شده یگرفته در آمر صورت

نه قبض یدالر در هز 160 ،گرما گرفته شود هدر رفتن يجلو یمعمول منزلک ی درزگیري نشده

سـال   3 از کمتر در ها کانال يریدرزگ ق کردن وینه عایجه هزیدر نت .شود می ییجو صرفه يانرژ

 گردد.	میجبران 

نشت هـوا از   و ق سطوح گرمیرود: از طر هاي کانال به دو صورت هدر می سیستمدر  يانرژ

طالعات براي هواي ن ای، اما ازدگرم را مثال  يهوا يکانال براتوان  میتر  براي بیان ساده .درزها

 کند. سرد نیز صدق می

 

 نشت هوا 1-4-1

ل سوراخ شـدن  ینشت هوا به دل یگاه هدر رفت گرما نشت هواست. يها گر از راهید یکی

ـ  .باشد میف یل اتصاالت ضعیبه دل یکانال و گاه یاتفاق شـوند   يریـ درزگ هـا  کانـال اگـر   یحت

 شود. منزلد موجب نشت هوا از داخل خود توان میها  مناسب آنعملکرد نا

رفت از داخل کانـال   ينکه هوایا يبرا کند. باال به سمت فشار پایین حرکت می هوا از فشار

 اتاق داشته باشـد.  ينسبت به هوا يفشار باالتر ، باید هواي داخل کانالمورد نظر برود يبه هوا

د فشـار  یـ داخل کانـال با  يبرگشت هوا از داخل اتاق به کانال برگشت، هوا يطور مشابه برا به
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ن اخـتالف  یـ د کننده ای، توليمرکز دستگاه هواسازفن  اتاق داشته باشد. ينسبت به هوا يکمتر

ا نیـز  شـده و جریـان هـو   نکه فن خاموش شود فشار به سرعت برابر یمحض ا به .باشد میفشار 

 متوقف می شود.

ر پـایین در کانـال   ک فشایرفت و  يک فشار باال در کانال هوایي مرکز دستگاه هواسازفن 

کانـال و جریـان یـافتن بـه      گرم را مجبور به حرکت در يفشار باال، هوا کند. برگشت تولید می

 کشد. اتاق را به داخل کانال برگشت می داخل ي، هواکند و فشار پایین اتاق می
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درصـد هـواي    100، در مقابـل  اداري هاي مسکونی و ناساختم هاي تهویه مطبوع در سیستم

 شود. درصد هواي برگشتی در نظر گرفته می 80درصد هواي تازه و 20 ،مصرفی رفت

هـاي برگشـت هـوا را     باشـد. دریچـه   طرح کانال برگشت بطور کلی مشابه کانال رفـت مـی  

 که مسیر هواي خروجی از دریچه اصـلی  آن شرط  اي از اتاق نصب نمود به هتوان در هر نقط می

هوا پس از خارج شدن از دریچه اصـلی در اتـاق جریـان یافتـه و      می بایدتر نشود، یعنی  کوتاه

سیسـتم پـایین خواهـد آمـد.      سپس به دریچه برگشت برسد و اگر این فاصله کم باشد راندمان

 شوند. این سه روش عبارتند از: وش کلی طراحی میشبکه برگشت کانال هوا به سه ر

ک یـ هر  ين روش همانطور که برایکانال جداگانه به موازات کانال رفت اجرا شود. در ا -1

همـه   يز کانـال برگشـت بـرا   یـ در محل مناسـب ن  ،شود یکانال رفت در نظر گرفته م ها اتاقاز 

باشد دو اشـکال   ترین روش می ن و کاملیتر در این روش که عمال منطقی .گردد ها تعبیه می اتاق

اد کانـال  یبه علت تقاطع ز و همچنین شود یاد میز یکش مقدار و هزینه کانال :عمده وجود دارد

 د.گرد یاد میبرگشت ارتفاع سقف کاذب ز رفت و

شـود و   یاسـتفاده مـ   یبرگشـت  يکننده هـوا  عنوان جمع هال به در روش دوم از راهرو و -2

، ا چنـد قسـمت راهـرو و هـال    یـ ک یاز  نصب و ها بن درییر قسمت پاچه برگشت هوا دیدر

 گردد. یه باز مبه دستگا کانال	توسط یبرگشت يهوا

 ياستفاده شده وهـوا  یبرگشت يآورنده هوا ین روش از سقف کاذب به عنوان جمعدر ا -3

 رسد. یق یک یا چند دریچه به دستگاه میاز طر یبرگشت
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ـ ا داخـل داکـت و   یـ صورت توکار  هها ممکن است ب ا هم مانند لولهه کانال نصـب  ا روکـار  ی

 باشد. تر می در داخل داکت متداول نصب شوند که

 به منظور جلوگیري از پوسیدگی کانالها، باید فاصله اي بین آنهاومصالح ساختمانی باشد.   -1

 شود. گذرد عایق می محیط گرم نشده میاز کانال رفت و برگشت که از  قسمتی تنها-2


