ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری:
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
۱ــ اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۲ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب ﮔﺮم را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۳ــ اﻧﻮاع دﻳﮓ آب ﮔﺮم را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۴ــ اﻧﻮاع ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۵ــ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮدش آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۶ــ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺮارت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )رادﻳﺎﺗﻮر ،ﻓﻦ ﮐﻮﻳﻞ و…( را ﺷﺮح دﻫﺪ.
۷ــ ﺟﺪاول ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
۸ــ اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ )ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع( را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۹ــ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
۱۰ــ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

۱۶۵

اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در راه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻳﮑﯽ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺎﻣﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻳﺠﺎد ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از۱ :ــ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ۲ ،ــ ﮐﻨﺘﺮل رﻃﻮﺑﺖ۳ ،ــ ﺑﻪ
ﺟﺮﻳﺎن درآوردن ﻫﻮا۴ ،ــ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﻫﻮا.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻬﻮﻳﻪ اﻣﺮوزی ،اﺧﺘﺮاع و
ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﮔﺮمﮐﺮدن ﻫﻮا
در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺪم دوم اﺧﺘﺮاع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻳﺠﺎد
ﺑﺮودت ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﻫﻮا
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻟﻒ ــ ﺑﺨﺎری دﻳﻮاری

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﮔﺮمﮐﺮدن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮﻣﺎزا ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺷﮑﻞﻫﺎی
۱ــ ۹ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮﻣﺎزا را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .اﻳﻦ
وﺳﺎﻳﻞ ﻋﻴﺐﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از :ﮐﻢﻳﺎب ﺑﻮدن ﻫﻴﺰم و ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺖ دود و ﮔﺎزﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی
ﺑﺨﺎری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪارس و ﻣﺸﮑﻞ ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدن
و رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮوﻳﺲ آﻧﻬﺎ و اﺣﺘﻤﺎل
آﺗﺶﺳﻮزی.

ب ــ ﺑﺨﺎری ﻫﻴﺰﻣﯽ

ج ــ ﺑﺨﺎری ﻧﻔﺘﯽ

 Sﺷﮑﻞ ١ــ٩ــ اﻧﻮاع وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮﻣﺎزا

اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻋﻴﺐﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ،از ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ روش ،ﺣﺮارت ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ
ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻄﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﻳﺎ ﺑﺨﺎرآب و ﻳﺎ ﻫﻮا ،اﻳﻦ ﺣﺮارت ﺑﻪ
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﮑﻞﻫﺎی ۲ــ ۹را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎل واﺳﻄﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از۱ :ــ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب ﮔﺮم۲ ،ــ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺎ آب داغ۳ ،ــ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﺨﺎرآب۴ ،ــ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺎ ﻫﻮای ﮔﺮم.
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب ﮔﺮم را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺘﺪاولﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.

ﺳﻴﺎل واﺳﻄﻪ
 Sﺷﮑﻞ ٢ــ٩ــ اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ّ

ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب ﮔﺮم :در اﻳﻦ روش آب ﺗﻮﺳﻂ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ )دﻳﮓ آب ﮔﺮم ،ﻣﺸﻌﻞ( ﺣﺮارت را ﺟﺬب
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠ ٔﻪ وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺣﺮارت )ﻟﻮﻟﻪ ،ﭘﻤﭗ(
اﻳﻦ آب ﮔﺮم ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮارت )رادﻳﺎﺗﻮر ،ﻓﻦ
ﮐﻮﻳﻞ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮارت در
ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آب ﮔﺮم
درون آﻧﻬﺎ ،ﺣﺮارت را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا

ﻣﯽﺷﻮد .آب ﮔﺮم ﮐﻪ ﺣﺮارت ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺮای ﮔﺮم
ﺷﺪن ﻣﺠﺪد ،ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪای ﺑﻪ دﻳﮓ آب ﮔﺮم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ ۳ــ ۹را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪه )ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دﻳﮓ ،ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺟﺪاری
ﻓﺮﻣﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﻤﭗ( ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﺪﻫﻨﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ٣ــ٩ــ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آب ﮔﺮم

ــ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻣﺎ:
در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﻮدن دﻣﺎی ﻫﻮای ﺑﻴﺮون
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺣﺮارت از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ )دﻳﻮار ،ﺳﻘﻒ ،درب
و ﭘﻨﺠﺮه و…( از داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮارت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .از ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رادﻳﺎﺗﻮر ،ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻫﻴﺘﺮ و ﻓﻦ ﮐﻮﻳﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﻦ ﮐﻮﻳﻞ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﻫﻮا ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
رادﻳﺎﺗﻮر :رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﭼﺪﻧﯽ،
ﻓﻮﻻدی و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ
و ﻓﻮﻻدی از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻮع ﻓﻮﻻدی از
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ﭼﺪﻧﯽ ﺳﺒﮏﺗﺮ اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ ۴ــ ۹ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از رادﻳﺎﺗﻮر ﭼﺪﻧﯽ و ﻓﻮﻻدی ﭘﺮهای ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﻒ( رادﻳﺎﺗﻮر ﻓﻮﻻدی دﮐﻮراﺗﻴﻮ

ب( رادﻳﺎﺗﻮر ﭘﺮه ای ﭼﺪﻧﯽ

ج( رادﻳﺎﺗﻮر ﻓﻮﻻدی

 Sﺷﮑﻞ٤ــ٩ــ رادﻳﺎﺗﻮر ﭘﺮهای ،ﻓﻮﻻدی و ﭼﺪﻧﯽ

رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪ ای ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﮔﻴﺮی آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮه ای ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۵ــ ۹را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 Sﺷﮑﻞ  ٥ــ ٩ــ رادﻳﺎﺗﻮر ﻓﻮﻻدی ﺻﻔﺤﻪای

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮهﻫﺎی ﻫﺮ رادﻳﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ
ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ را در ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارت آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :زﻳﺮ
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و ﻧﺰدﻳﮏ در ورودی .رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان زﻳﺮ ﮐﻒ
ﭘﻨﺠﺮه و ﻳﺎ داﺧﻞ دﻳﻮار ﻧﺼﺐ ﮐﺮد .ﺷﮑﻞ ۶ــ ۹را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
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ﻣﺪل رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ و ﻓﻮﻻدی ﭘﺮهای ﺑﺎ دو ﻋﺪد ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  ۲۰۰×۶۰۰ﮐﻪ ﻋﺪد  ۲۰۰mmﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﻬﻨﺎی
رادﻳﺎﺗﻮر و ﻋﺪد  ۶۰۰mmﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮﺷﻦ
ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﻳﯽ اﺳﺖ.

اﻟﻒ( ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ رادﻳﺎﺗﻮر ﻓﻮﻻدی ﭘﺮه ای

ب( ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ رادﻳﺎﺗﻮر

ج( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ رادﻳﺎﺗﻮر در ﻳﮏ اﺗﺎق
 Sﺷﮑﻞ ٦ــ٩ــ ﻣﺤﻞ و ﻧﺤﻮۀ ﻧﺼﺐ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ

۱۶۹

رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎی آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮهای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﺮاﻓﺖ و زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی
دارﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ ۷ــ ۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﻳﻦ ﻧﻮع رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎی آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﯽ ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ ﺑﺮ روی دﻳﻮار
ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و روی ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ٧ــ٩ــ رادﻳﺎﺗﻮر آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﯽ

ﺑﺮ روی ﻟﻮﻟﻪ آب ﮔﺮم ورودی ﺑﻪ رادﻳﺎﺗﻮر ﻳﮏ ﺷﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ رادﻳﺎﺗﻮر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺷﻴﺮ
ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﻳﯽ رادﻳﺎﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﮑﻞ ۸ــ ۹را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
آب ﮔﺮم در ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر از درون ﭘﺮهﻫﺎی رادﻳﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
اﻃﺮاف ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﺑﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻴﻦ ﺑﻮﺷﻦ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ رادﻳﺎﺗﻮر و ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
از زاﻧﻮی ﻗﻔﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ زاﻧﻮ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺷﺒﻴﻪ ﻳﮏ ﺷﻴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن در ﭘﻮش زاﻧﻮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﭘﻴﭻﮔﻮﺷﺘﯽ ﻳﺎ آﭼﺎر آﻟﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر آب را ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ
ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮوج ﻫﻮای ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ رادﻳﺎﺗﻮر ،ﺑﺮ روی
ﺑﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﻳﯽ رادﻳﺎﺗﻮر ﺷﻴﺮ ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﺷﻴﺮ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ آﭼﺎر ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮد .ﺷﮑﻞ ۹ــ ۹را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
۱۷۰

 Sﺷﮑﻞ ٨ــ٩ــ ﺷﻴﺮ رادﻳﺎﺗﻮر

 Sﺷﮑﻞ ٩ــ٩ــ ﺷﻴﺮ و آﭼﺎر ﻫﻮاﮔﻴﺮی رادﻳﺎﺗﻮر

ﻓﻦ ﮐﻮﻳﻞ :اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻫﻮا در
زﻣﺴﺘﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﻫﻮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻓﻦ ﮐﻮﻳﻞﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ در دو ﻧﻮع زﻣﻴﻨﯽ و ﺳﻘﻔﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ۹را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ب( ﻧﻮع ﺳﻘﻔﯽ
 Sﺷﮑﻞ١٠ــ٩ــ اﻧﻮاع ﻓﻦﮐﻮﻳﻞ

ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :ﮐﻮﻳﻞ
ﭘﺮهدار ،ﻫﻮارﺳﺎن )وﻧﺘﻴﻼﺗﻮر( ،ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ،ﺗﺸﺘﮏ آب ﺗﻘﻄﻴﺮ
ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮐﻮﻳﻞ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﮐﻠﻴﺪ ﺑﺮق.
آب ﮔﺮم و ﻳﺎ آب ﺳﺮد از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ وارد ﮐﻮﻳﻞ ﭘﺮهدار
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺪه و در ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر از ﮐﻮﻳﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺷﺪن
ﻫﻮای ﻋﺒﻮری از روی ﮐﻮﻳﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .در ﻓﻦ ﮐﻮﻳﻞ ﻫﻮای ﺗﺎزه و
ﻳﺎ ﻫﻮای ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺳﻂ وﻧﺘﻴﻼﺗﻮر ﻣﮑﻴﺪه ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر
از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﺮ روی ﮐﻮﻳﻞ دﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮﻳﻖ
درﻳﭽﻪﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﻦﮐﻮﻳﻞ ،ﻫﻮای ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺗﻤﻴﺰ و ﻣﻄﺒﻮع وارد
اﻃﺎق ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮا ﻗﺒﻞ از وﻧﺘﻴﻼﺗﻮر ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻦ ﮐﻮﻳﻞ را ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺮﺗﻠﻔﺎتﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﺎق ﻧﺼﺐ ﮐﺮد.
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻣﺪل ﻓﻦﮐﻮﻳﻞ ﻫﺎ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻮادﻫﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻓﻦﮐﻮﻳﻞ ﻣﺪل  ۳۰۰ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻮادﻫﯽ  ۳۰۰ﻓﻮت
ﻣﮑﻌﺐ در دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻦ ﮐﻮﻳﻞ ﻫﺎ در ﻣﺪل ﻫﺎی ،۳۰۰ ،۲۰۰
۱۰۰۰ ،۸۰۰ ،۶۰۰ ،۴۰۰و ۱۲۰۰ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 Sﺷﮑﻞ١١ــ٩ــ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﮑﻮس

 Sﺷﮑﻞ١٢ــ٩ــ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

۱۷۱

ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ:
ﻧﻤﻮﻧﻪ  : ۱در ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ۹ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎری ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  ۱: ۱۰۰ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ۹ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮای اﻳﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ روش ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﮑﻮس و در ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ۹ﺑﻪ روش
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

N

 Sﺷﮑﻞ١٣ــ٩ــ ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎری

۱۷۲

N

 Sﺷﮑﻞ١٤ــ٩ــ ﻃﺮح و رﺳﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ روش ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﮑﻮس در ﭘﻼن ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ

۱۷۳

N

 Sﺷﮑﻞ١٥ــ٩ــ ﻃﺮح و رﺳﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ روش ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﭘﻼن ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ

۱۷۴

در این نقشهها ،از عالیم معرفی شده در صفحات پایانی
کتاب استفاده گردیده است .لوله رفت با خط پر و لوله برگشت
با خط چین کشیده شده است .در اندازهگذاری لوله ها ،ترتیب
قرارگیری اندازهها به ترتیب قرارگیری لوله است .یعنی اولین
اندازه نوشته شده از چپ مربوط به اولین خط لوله از چپ
(نسبت به نقشه) خواهد بود .عبارات نوشته شده در داخل اطاق
مشخصات رادیاتور نصب شده در آن اطاق را معین میکند .مثل
)9(500× 200
L = 45, V = 1 / 2′′

بدین معنی است که رادیاتور نصب شده از

مدل  500×200انتخاب شده تعداد پرههای آن  9عدد ،طول کل
رادیاتور  45 cmو شیر رادیاتور

1′′
2

می باشد.

ــ نمونه  :2در اشکال 16ــ17 ،9ــ18 ،9ــ 9پالن
لوله کشی یک ساختمان سه طبقه با زیرزمین نشان داده شده
است ،شکل 16ــ 9مربوط به پالن لوله کشی زیرزمین می باشد ــ
موتورخانه در گوشه راست و پائین نقشه قرار گرفته است ــ لوله
اصلی رفت از دیگ به قطر  2′′میباشد .این لوله رادیاتورهای
نصب شده در طبقه زیرزمین و رایزرهای (لوله های باال رونده)
مختلف را تغذیه می نماید .آب برگشتی از رادیاتورهای طبقه
زیرزمین و رایزرها توسط یک لوله برگشت به قطر  2′′به دیگ
در موتورخانه برمیگردد .سیستم لوله کشی به صورت برگشت
معکوس می باشد.
برای صرفه جویی و جلوگیری از طوالنی شدن مسیر

لولهکشی تغذیه رادیاتور در طبقات توسط رایزرهایی (لوله
باالرونده) انجام گرفته است .رایزرها با عالمت  Rمشخص
شده اند و وظیفه رسانیدن آب گرمایش به یک یا چند رادیاتور
نزدیک خود را به عهده دارند .برای مشخص شدن اندازه رایزر
از عبارتی مانند

−
3 /4

R

استفاده شده است که عدد باالی خط

اندازه لوله مربوط به طبقه باال و اندازه پایین خط اندازه لوله
مربوط به طبقه پایین را نشان میدهد .در صورتی که در باال یا
پایین اندازهای نوشته نشده باشد .به معنی ادامه نداشتن رایزر
به طرف باال یا پایین خواهد بود.
ــ نمونه  :3شکل 19ــ 9پالن لوله کشی سیستم
حرارتی و برودتی یک طبقه از یک ساختمان چند طبقه را
نشان می دهد .در لوله کشی فن کویل عالوه بر لولههای رفت
و برگشت لوله سومی وجود دارد که لوله تخلیه (درین) گفته
میشود .این لوله برای جمعآوری آب های جمع شده در تشتک
فن کویل در زمان کار تابستانی در نظر گرفته شده است .لوله
رفت با عالمت  CH& HWSو لوله برگشت با عالمت &CH
 HWRو لوله تخلیه با عالمت  Dنشان داده است .همانطور
که مالحظه میگردد ،فن کویلهای این طبقه توسط سه رایزر
تغذیه میشوند که از لوله کشی افقی ساختمان که معمو ًال در
سقف زیرزمین یا کف طبقه اول قرار میگیرد منشعب میگردند.
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 Sﺷﮑﻞ١٦ــ٩ــ ﭘﻼن ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ زﻳﺮزﻣﻴﻦ

۱۷۶

۱۷۷
 Sﺷﮑﻞ١٧ــ٩ــ ﭘﻼن ﻃﺒﻘﮥ اول

 Sﺷﮑﻞ ١٨ــ٩ــ ﭘﻼن ﻃﺒﻘﮥ دوم

۱۷۸

 Sﺷﮑﻞ١٩ــ٩ــ ﭘﻼن ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻓﻦﮐﻮﻳﻞ

۱۷۹

ﻧﻘﺸﻪﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎلﮐﺸﯽ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ
 zﻋﻼﻳﻢ ﮐﺎﻧﺎلﮐﺸﯽ :ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی
ﮐﺎﻧﺎلﮐﺸﯽ ﻫﻮا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ راﻳﺞ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﺷﻨﺎ

ﺷﻮﻳﻢ .در ﺷﮑﻞ ۲۰ــ ۹ﻋﻼﻳﻢ ﮐﺎﻧﺎلﮐﺸﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن
ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ٢٠ــ٩ــ ﻋﻼﻳﻢ ﮐﺎﻧﺎلﮐﺸﯽ

۱۸۰

 pادامه شکل 20ــ9ــ عالیم کانالکشی

نمونه نقشه کانالکشی :شکل 21ــ  9نمونهای از
کانالکشی ساختمان است .در این نقشه ،با توجه به عالئم محل
کانال ورودی (رفت هوا) مشخص می شود .در کنار عالمت
کانال رفت عبارت

34′′ ×14′′UpTOROOF
COOLER4000CFM

نوشته شده

است که مفهوم آن این است که ابعاد کانال  34×14اینچ بوده و
کانال تا پشت بام کشیده شده است و ظرفیت هوای عبوری از آن
( 4000CFMفوت مکعب در دقیقه) میباشد.
در محلهای انشعاب وقتی عبارتی مانند  T 10/5نوشته
میشود ،پهنای کانال انشعابی را در محل انشعابگیری نشان
می دهد.

در داخل اطاق ها و انتهای انشعابات مشخصات دریچههای
توزیع هوا بیان شده است .برای دریچههای قابل تنظیم از حرف R
و برای دریچههای ثابت از حرف  Gاستفاده میگردد .دریچههای
دیواری را با حرف  Wو دریچههای سقفی را با حرف  Cمعرفی
مینمایند .حرف  Sبرای دریچه رفت (ورود هوا) و حرف  Rبرای
دریچه برگشت مورد استفاده واقع میشود .بنابراین ،وقتی در
کنار دریچهای عبارت

SWR20′′ ×10′′
500CFM

نوشته میشود معنای

آن این است که دریچه از نوع قابل تنظیم دیواری و مخصوص
هوای رفت است .ابعاد آن '' 200'' * 10اینچ و ظرفیت هوای
عبوری از آن  500CFMاست.
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 Sﺷﮑﻞ ٢١ــ٩ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎلﮐﺸﯽ

۱۸۲

۱۸۳

 Sﺷﮑﻞ ٢٢ــ٩ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ

پرسش
1ــ در تهویه مطبوع چه پارامترهایی را باید کنترل کرد؟
2ــ نقش سیال واسطه در سیستم های حرارت مرکزی چیست؟
3ــ مدل یک دستگاه رادیاتور فوالدی  500×200است ،این دو عدد نمایانگر چه پارامترهایی است؟
4ــ تجهیزات مورد نیاز یک دستگاه رادیاتور را به منظور قرارگیری در مدار لوله کشی ،بیان کنید.
5ــ عالیم اختصاری نام برده شده را ترسیم نمایید.
ب) مقطع کانال هوای برگشت
الف) دریچه سقفی گرد هوای رفت
د) دریچه هوای برگشت پایین در
ج) زانوی گوشه دار
6ــ کنار عالمت دریچه ای بر روی نقشه عبارت

RWR15′′ ×10′′
200CFM

نوشته شده است ،مفهوم آن چیست؟

٧ــ انواع رادیاتور از نظر جنس را نام ببرید.
٨ــ انواع فن کویل از نظر محل نصب را نام ببرید.
٩ــ اجزای اصلی فن کویل را بیان کنید.
١٠ــ فن کویل در کدام قسمت اتاق نصب می شود؟
١١ــ مدل فن کویلی  ٨٠٠است ،عدد  ٨٠٠بیانگر چیست؟

)15(200× 500
١٢ــ بر روی پالن ساختمانی ،در کنار رادیاتوری عبارت
1′′
U = L = 800
شرح دهید.
2
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نوشته شده است ،مفهوم آن را

ﻋﻼﻳﻢ و اﺧﺘﺼﺎرات ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻋﻼﻳﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ
ﻋﻨﻮان

ﻋﻼﻣﺖ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ:

ﺷﺮح
Pipes

ﻟﻮﻟﻪ آب ﺳﺮد

Cold Water

ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ

Hot Water

ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ

Hot- Water Retrun

ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ آب ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ

Hot- Water Heating Supply

ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ

Hot- Water Heating Return

ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎی زاﺋﺪ

Drain

ﻟﻮﻟﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

Fire Line

ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﯽ

Gas

ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ )ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ(

Fucl- Oil Fiow

ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ )از ﻣﺸﻌﻞ(

Fucl- Oil Return

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاﮐﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ

Fucl- Oil Tank Vent

ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ ﻓﺎﺿﻼب

Vertical sewage

ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ آب ﺑﺎران

Vertical storm

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاﮐﺶ ﻓﺎﺿﻼب

vent
ﺷﮑﻞ ۱

۱۸۵

ﻋﻼﻳﻢ اﺗﺼﺎﻻت
ﻋﻼﻳﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در زﻳﺮ ﺑﺮای وﺻﺎﻟﻪﻫﺎی از ﻧﻮع دﻧﺪه ای اﺳﺖ ﻋﻼﻳﻢ وﺻﺎﻟﻪ در اﻧﻮاع اﺗﺼﺎل ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻏﻴﺮ دﻧﺪه ای ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۲ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .ﺷﮑﻞ  ۳ﻋﻼﻳﻢ وﺻﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

دﻧﺪه ای

ﻟﺤﻴﻤﯽ

ﻓﻠﻨﺠﯽ

ﺟﻮﺷﯽ

ﺷﮑﻞ ٢

وﺻﺎﻟﻪ ﻫﺎ

Symbol

ﻣﻐﺰی ﺗﺒﺪﻳﻞ

Bushing
Cap

ﺳﺮﭘﻮش
اﺗﺼﺎل از زﻳﺮ

Connection, Bottom

اﺗﺼﺎل از ﺑﺎﻻ

Connection, Top

ارﺗﺒﺎط

)Coupling (Joint

ﭼﻬﺎرراه

Cross

زاﻧﻮ ٩ º

Elbow, 90º

زاﻧﻮ ٤٥º

Elbow, 45º
Elbow, Turned Up

زاﻧﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ

Elbow, Turned Down

زاﻧﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ

Elbow, Reducing, Show Sizes

زاﻧﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ،اﻧﺪازه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
ﺷﮑﻞ ٣

۱۸۶

Fittings

Reducer, Concentric

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺤﺪاﻟﻤﺮﮐﺰ )ﺗﺒﺪﻳﻞ دوﻃﺮﻓﻪ(
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﺎرج از ﻣﺮﮐﺰ )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ(
ﮐﻪ زﻳﺮ آن ﺻﺎف اﺳﺖ

Reducer, Eccentric
Straight Invert

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آن ﺻﺎف اﺳﺖ

Reducer, Eccentric
Straight Crown

Tee

ﺳﻪ راه

Tee, Outlet Up

ﺳﻪ راه ،ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ

Tee, Outlet Down

ﺳﻪ راه ،ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ

)Tee, Reducing (Show Sizes

ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﻳﻞ )اﻧﺪازه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه(

Thermometer

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ

Thermostat Electric

ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺑﺮﻗﯽ
ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره ،دﻧﺪه ای

Union, Screwed

اﺗﺼﺎل ﻓﻼﻧﭽﯽ

Union, Flanged
Water Meter

ﮐﻨﺘﻮر آب

Expansion Joint

ﻗﻄﻌﻪ اﻧﺒﺴﺎط

)(ANCHOR

ﻣﻬﺎر
ﺷﮑﻞ ۴

۱۸۷

(SUPPORT)

ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه

(GUIDE)

ﻫﺎدی

Heat Transfer Surface, Plan
(Indicate type such as convector)

ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺎدل ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮارت
()رادﻳﺎﺗﻮر ــ ﮐﻨﻮﮐﺘﻮر
ّ ﭘﻤﭗ ﺳﻴﺮﮐﻮﻻﺳﻴﻮن
ﺧﻄﯽ

Circolator Pumps (in line)

Stralner

(ﺻﺎﻓﯽ )ﺳﻪ راﻫﯽ ﺗﺨﻠﻴﻪ

Unit Heater (Propeller), Plan

(ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻫﻴﺘﺮ )ﭘﺮواﻧﻪ ای

Unit Heater
(Centrifugal fan), Plan

ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻫﻴﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ

ــ ﻋﻼﻳﻢ و وﺻﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ۵ ﺷﮑﻞ

۱۸۸

ﻋﻼﻳﻢ ﺷﻴﺮﻫﺎ
ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎ در ﺷﮑﻞ  ۶آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻴﺮ

ﻋﻼﻣﺖ

Valve
Gate

ﮐﺸﻮﻳﯽ

Gate, Angie

ﮐﺸﻮﻳﯽ زاوﻳﻪ ای

Globe

ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ

Globe, Angle

ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ زاوﻳﻪ ای

Three Way

ﺳﻪ راﻫﻪ

Check, Swing Gate

ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ درﻳﭽﻪ ای )ﭘﺎﻧﺪوﻟﯽ(

Check, Spring

ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ ﺳﻮﭘﺎﭘﯽ

)Relief (R) or Safety (S

آزادﮐﻨﻨﺪه ) (Rﻳﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن )(S

Solenoid

ﺑﺮﻗﯽ
ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﺧﻮدﮐﺎر

Air Vent, Automatic
Air Vent, Manual

ﻫﻮاﮔﻴﺮی دﺳﺘﯽ
ﺷﮑﻞ ٦ــ ﻋﻼﻳﻢ ﺷﻴﺮﻫﺎ

۱۸۹

ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻣﺮاﺟﻊ
ﺑﺨﺶ اول :ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
۱ــ رﺣﻴﻤﻴﺎن ﭘﺮور ،ﻋﻠﯽ .ﺟﺎﻫﺪ ﺑﺰرﮔﺎن ،ﻫﺎدی )» .(۱۳۸۸ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ) .«(۱اداره ﮐﻞ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ
۲ــ اﻋﺘﻀﺎدی ،ﻣﺤﻤﻮد .ﺳﺎﻋﺘﭽﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ .ﻳﻮﺳﻔﯽ ،ﻋﺒﺎس .ﺧﺪادادی ،ﺷﻬﺮام .اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ.
ﺣﺠﺮﮔﺸﺖ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ )» .(۱۳۸۸ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ« .اداره ﮐﻞ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ
۳ــ ﻗﻴﻄﺮاﻧﯽ ،ﻓﺮﻳﺪون .ﻧﻈﺮﻳﺎن ،ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ .اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ».(۱۳۸۸).ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ« .اداره
ﮐﻞ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ
۴ــ ﺧﺪادادی ،ﺷﻬﺮام .اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ)» .(۱۳۸۸ﺑﺮق ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت« .اداره ﮐﻞ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
درﺳﯽ
۵ــ »ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻴﺰدﻫﻢ :ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ« .از ﺳﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن) .(۱۳۸۲ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺮان
۶ــ ﺧﺪادادی ،ﺷﻬﺮام». (۱۳۸۸) .ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ« .ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ آﻣﻮزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
۷ــ ﺧﺪادادی ،ﺷﻬﺮام )» .(۱۳۸۴راهاﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺳﻪ ﻓﺎز و ﺗﮏ ﻓﺎز)،ﺟﻠﺪ اول ﺗﺎ ﺳﻮم( .ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ
آﻣﻮزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.
 ۸ــ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻧﺪه
۹ــ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺨﺶ دوم :ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ
 ۱۰ــ ﻣﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ» .(۱۳۸۸) .ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن« .اداره ﮐﻞ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
درﺳﯽ
۱۱ــ ﻣﻨﺰوی ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ .آب رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  .ﺗﻬﺮان
۱۲ــ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ،ﻣﺴﻌﻮد .ﻧﻮروزی  ،ﻋﺒﺎس ) .(۱۳۶۸آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن .ﻧﻴﻤﺎ .ﻣﺸﻬﺪ
۱۳ــ ﻋﻼﺋﯽ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ) .(۱۳۶۷ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺎﺿﻼب .آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
۱۴ــ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ،ﺣﻤﻴﺪ .ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ
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