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مواد و ترکیبات صنعتی
فصل 4
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جدول 1ـ4ـ جرم مخصوص پاره ای از مواد

kg
dm3

kgجرم مخصوص مایعات 
dm3

kgجرم مخصوص جامدات 
m3

جرم مخصوص گازها

جرم مادهجرم مخصوصماده
مخصوص

جرم ماده
مخصوص

جرم مخصوصماده

)4˚C( چوب 1آب
چدن 1/26آبنوس

11/29هوا7/25خاکستری

آلیاژهای 0/85نفت
1/43اکسیژن8/5برنج1/8منیزیم

1/171استیلن8/9مس2/7آلومینیوم0/72بنزین

0/09هیدروژن7/85فوالد7/13روی0/85گازوئیل

روغن 
1/25ازت11/35سرب7/3قلع0/9موتور

مقدار دقیق صفر کلوین: 273/15
       جدول 2ـ4ـ  گرمای ویژۀ مواد

گرمای ویژهمادهگرمای ویژهماده

820گرانیت4300آب
780مس3900آب دریا

126سرب2900یخ
900آلومینیوم2500اتانول

1240سدیم4100روغن پارافین
150جیوه14300هیدروژن

290آهن993هوا
4200فوالد5240هلیوم

900سنگ مرمر920اکسیژن
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 جدول3ـ4ـ رسانندگی گرمایی مواد

ماده
j

s.m.k  
jمادهرسانندگی گرمایی

s.m.k  
رسانندگی گرمایی

سرب
شیشه

پنبه نسوز
آب
یخ

چوب پنبه
آلومینیوم

25
1

0/09
0/04
2/2

0/02
228 

آهن
نقره
هوا
آجر
چوب
مس

82
418

0/024
0/4
0/18
400

جدول4ـ4ـ ضریب انبساط طولی

(ماده
K
1 ضریب انبساط طولی )

آلومینیوم
آجر
مس

الماس
بتون
آهن

کوارتز
روی
برنج

23 ×  106

9 ×  106

17 × 106

تقریباً صفر
12× 10-6

12 × 10-6

0/4 ×  10-6

31 ×  10-6

19 × 10-6
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جدول 5ـ4ـ قابلیت هدایت گرمایی مصالح ساختمانی

w.m   نام مصالح
m2.k

جرم مخصوص )kg/m3(     مقدار 

0/03030پلی یورتان

0/04035پشم سنگ

0/05015پشم شیشه

0/05010پلی استایرین )یونولیت(

0/1500چوب پنبه متراکم

0/12500تخته خرده چوب )نئوپان(

0/15600چوب طبیعی

0/2900الیاف چوب )فیبر(

0/21300پی وی سی

0/35900گچ )قطعات پیش ساخته(

0/41000پلی اتیلن

0/41200کف پوش الستیکی

0/51500بتن سبک با پوکه طبیعی

0/51200گچ

0/81600آجر سبک

12000آسفالت ماسه ای

1/12700شیشه

1/22000سفال

1/52000آجر متراکم

1/72300بتن معمولی

1/82240موزائیک

2/62600ماسه

2/92600سنگ مرمر

527780فوالد

2302700آلومینیوم

3808930مس
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جدول 6ـ4ـ مشخصات دندۀ لوله های فوالدی

1501251008065504035252015)mm( سایز لوله

6′5′4′3′2. 1/2′2′1. 1/2′1. 1/4′1′3/4′1/2′)in( سایز لوله

نمرۀ لوله52 .1512108765432

حداکثر طول سردنده 3230272523191817151311
)mm(

مقدار رزوه در اینچ1111111111111111111414

جدول 7ـ4ـ حداکثر قطر نامی لوله انشعاب از لوله اصلی با اتصال جوشی

حداکثر قطر نامی لوله انشعابقطر نامی لوله اصلی

اینچمیلی متراینچمیلی متر

8033211
4

10044011
2

1506502

2008803

250101004

* در لوله کشی فوالدی در صورتی که قطر نامی شاخه انشعاب )که با لوله اصلی تشکیل سه راهی 
می دهد( دست کم یک نمره از نصف قطر نامی لوله اصلی کوچک تر باشد می توان به جای سه راه 

مخصوص اتصال جوشی با لوله انشعاب را مستقیماً به لوله اصلی جوش داد.
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                        لوله هاي ترموپالست

جدول 8ـ4ـ مشخصات لوله های ترموپالست چند الیه

PE ـ  RT/AL/PE ـ  RT و PEX/AL/PEX شرایط کاربرد لوله های

قطر خارجی 
لوله میلی متر

حداکثر فشار کاردمای کار

لوله های /PEX /ALفارنهایتسلسیوس
PEX

RT/ـPE لوله های
RTـAL/PE

PSIGBARPSIGBAR

16 و20 و 25 و 32

22 /87320013 /620013 /6

6014016010 /816010/ 8

82/ 21801258 /51006 /8

50 ,40

22/ 8 7320013 /620013 /6

6014016010 /816010 /8

82 /21801006 /81006 /8


