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از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و اجتماعی 
و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که حول محور سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد. چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب 
صورت پذیرفت. از جمله به نقش معلم از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده 
یادگیری و نقش دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر 
و نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته یادگیری 
)آموزشی( نام برد. بسته یادگیری شامل رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی دانش آموز، 
کتاب همراه دانش آموز/ هنرجو، کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، 
فیلم آموزشی و پوستر و .... می باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. 
کتاب راهنماي هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در 
نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و تدوین شده است. در این رسانه سعی شده روش 
تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، 
نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده شود. همچنین نمونه طرح درس، 
تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، 
راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها، بیان شاخص های اصلی جهت ارزشیابی 
شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش 
ارگونومی،  و  بهداشت  ایمنی،  غیرفني،  آموزشي شایستگي هاي  نکات  نمره دهی،  و  سنجش 
منابع مطالعاتی، نکات مهم در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي زماني 

و صالحیت هاي حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی 

که با کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

مقدمه
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مقدمه
همکار محترم، هدف اصلی از تألیف این پودمان، رساندن هنرجوی رشته تأسیسات 
مکانیکی به یک نوع شایستگی است که با آن ابزار بتواند در حرفه خود از فنون 

یادگیری مادام العمر بهره ببرد.
فلسفه یادگیري، در سرتاسر زندگي انسان و انجام هر کاري وجود دارد. اگر چه 
این قابلیت همواره در طول تاریخ وجود داشته، اما در گذشته، نیاز کمتري نسبت 
به کاربرد آن احساس مي شد. از اوایل قرن بیستم، تغییر و تحوالت سریع جهاني، 
چهره تازه اي به زندگي انسان بخشیده و شرایط جدیدي را به وجود آورده است. 
و  سنتي  شیوه هاي  تصورات،  با  نمي توان  دیگر  که  است  آن  بیانگر  شرایط  این 
استراتژي هاي از پیش تعیین شده براي مقابله با مشکالت حاصل از روند رشد علم 

و فناوري و تغییر در ابعاد مختلف زندگي، مبارزه نمود.
سازمان یونسکو یادگیری مادام العمر را اینگونه توصیف نموده است:

یادگیری  یادگیری مستمر،  مانند  عنوان های دیگری  با  مادام العمر که  »یادگیری 
مداوم، یادگیری در دوران زندگی نیز آورده شده است، یک مفهوم هنجاری نیست، 
بلکه یک اصل سازمان یافته چند بعدی است که جنبه عمودی آن شامل طی فرایند 
و  افقی آن که کل گستره زندگی فردی  تا مرگ است و جنبه  تولد  از  یادگیری 
اجتماعی را در برمی گیرد، بر زمینه های متفاوت یادگیری شامل خانواده، اجتماع، 
روی  تمرکز  جای  به  یادگیری  از  نوع  این  می شود.  متمرکز  کار  محل  و  مدرسه 
یادگیری یکنواخت در یک برهه از زندگی و استفاده از آن در بقیه عمر، ناگزیر از 
پراکنده سازی تمامی حواس و امکانات یادگیری در سرتاسر عمر است تا فرد بتواند 
را در  امکانات معیشتی خود  آنها،  با  تغییرات روزمره زندگی و همراه  با  متناسب 
یادگیری مادام العمر  واقع،  بهترین وجه میسر سازد. در  به  این تطابق یابی جدید 
و  آزاد  رسمی،  یادگیری  پیشبرد  در  مشارکت  برای  سازماندهی  اساسی  اصل 
غیر  رسمی  است. این نوع از یادگیری برای سه مرحله از زندگی با سه هدف متفاوت 
متمرکز است: 1ـ توسعه فرهنگی: وابسته به فهم، مالکیت فکری و مفهوم سازی 
2ـ توسعه اجتماعی: وابسته به شهروندی و مشارکت اجتماعی 3ـ توسعه حرفه ای 

تحلیل برآورد 
هزینه

انتخاب فناوری به 
كمک رایانه

تحلیل و بررسی 
پدیده های حرارت 

و سیاالت

انتخاب 
سیستم ها 

كسب اطالعات 
فنی
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اقتصادی. پایداری   و اشتغال پذیری: وابسته به تولید، رضایت شغلی، رفاه مالی و 
اما هدف جزیی از گردآوری این پودمان آشنایی هنرجو با واژه های تخصصی زبان 

انگلیسی است که در حرفه تأسیسات مکانیکی کاربرد دارد.
واژه  آمد  مادام العمر  یادگیری  از  یونسکو  توصیف  سوم  بخش  در  که  همان طور 
»توسعه حرفه ای« قابل تأمل است و پرسشی که پیش می آید این است که چگونه 

توسعه حرفه ای محقق می شود.
ارتقای سطح  می شود،  توسعه حرفه ای  تحقق  باعث  که  مواردی  از  یکی  بی شک 
کیفی دانش و مهارت است و دستیابی به این امر محقق نمی گردد مگر اینکه ما 
قادر باشیم منابعی که قادر به کسب اطالعات فنی از آن هستیم را شناخته و در 

موقعیت های مختلف زندگی حرفه ای بتوانیم آن منابع را به کارگیریم.
لذا در ابتدای این پودمان یک دید کلی در یک نمودار در مورد انواع منابع اطالعات 

فنی آورده شده است:
استاندارد

راهنما

پژوهش

اینترنت

كد

هندبوک

در ادامه نخستین بخشی که معرفی شده است استاندارد است. در این بخش پس 
با نهادها و سازمان هایی که متولی  از تعریف استاندارد تالش شده که هنرجو را 
استانداردهای تأسیسات مکانیکی هستند، معرفی کنیم. سپس طی یک پژوهش 
از  ادامه چند موضوع  را شناسایی کند و در  نهادها  از هنرجو خواسته ایم که آن 
معرفی  را  است  تأسیسات  رشته  به  مربوط  که  آن  کاربرد  و   ASME استاندارد 
کرده ایم. در ادامه کد سری ASME B 31 را باز کرده ایم که خود این کد شامل 
چندین موضوع است و هر موضوع آن در چندین صفحه توسط نهاد مربوطه تدوین 
شده است. هنرآموزان عزیز عنایت داشته باشند که هدف از طراحی این پژوهش 
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از هنرجو  اینکه  استاندارد و طبقه بندی آن است. ضمن  با  آشناسازی هنرجویان 
مقداری ترجمه خواسته ایم تا با واژه ها تخصصی آشنا شود. زیرا برای جست وجوی 
مطالب اصلی در محیط اینترنت نیاز به یادگیری تعدادی واژه تخصصی می باشد. 
طبیعی است برای اینکه همه هنرجویان با این امر آشنا شوند می توانید گروه بندی 
انجام داده و ارائه را از ایشان بخواهید و نقش هر هنرجو در گروه مشخص شود. 
هنرجویان را با نرم افزارها و اپ های آفالین و آنالین ترجمه آشنا کرده و ایشان را 

راهنمایی کنید که گویش درست واژه ها چگونه انجام می شود. 
حتی المقدور از کالسی استفاده کنید که مجهز به ویدئوپروژکتور و اینترنت آنالین 
 https://translate.google.com /باشد تا بتوانید نرم افزارها و سایت هایی مشابه

را به کار گیرید.
محیط مترجم گوگل به شکل زیر است:

همان طور که مشخص است هنرجو می تواند یک واژه یا یک عبارت را در این 
محیط قرار داده و ترجمه نماید. بدیهی است ترجمه گوگل ممکن است دلخواه 
از  باشد. به طور حتم  انجام کار مؤثر  نبوده ولی خیلی می تواند در سرعت  ما 
هنرجویان بخواهید که با فشردن روی نماد بلندگو تلفظ درست واژه ها را فراگیرند.

طی قراردادی که با کارفرما بسته شده می خواهیم لوله کشی یک ساختمان را با 
توجه به استاندارد ASME و کد B 31 این استاندارد انجام دهیم. پس از ترجمه 
تمام فهرست بنویسید کدام یک از کدهای سری B 31 این استاندارد مربوط به 

لوله کشی سیستم گرمایش ساختمان است؟
راهنمایی: هدف از طرح این کارکالسی چند موضوع است. نخست اینکه هنرجو 
بداند در محیط کار باید با قرارداد کار کند. دوم اینکه کاراکتر کارفرما را بشناسد. 
سوم اینکه تحت یک کد باید کار انجام شود. چهارم اینکه با حیطه های موضوع 

مربوط به این کد که از کدهای پرکاربرد در این رشته است آشنا شود.

كار كالسی
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 ASME B 31  .9 :پاسخ
B 31 Code for pressure piping, developed by American Society 
of Mechanical Engineers ـ ASME, covers Power Piping, Fuel 
Gas Piping, Process Piping, Pipeline Transportation Systems for 
Liquid Hydrocarbons and Other Liquids, Refrigeration Piping 
and Heat Transfer Components and Building Services Piping.

B 31 کدی است برای لوله های تحت فشار، که توسط انجمن آمریکایی مهندسان 
مکانیک )ASME( توسعه یافته است، که پوشش می دهد: لوله کشی نیروگاهی، 
انتقال  سیستم های  لوله   خط  فرایندی،  لوله کشی  سوختنی،  گاز  لوله کشی 
و  گرما  انتقال  اجزای  و  تبرید  لوله کشی  مایعات،  سایر  و  مایع  هیدروکربن های 

ساختمان  سرویس های  لوله کشی 
B31.1 ـ 2016 ـ Power Piping
Piping for industrial plants and marine applications. 

لوله کشی نیروگاهی
لوله کشی کارخانجات صنعتی و کاربردهای دریایی

توضیح: ویرایش2016 این کد را مشاهده کنید 366 صفحه است.
B31.2 ـ 1968 ـ Fuel Gas Piping
is still available from ASME and is a good reference for the 
design of gas piping systems )from the meter to the appliance(.

لوله کشی گاز سوختنی
برای طراحی سیستم های  مرجع خوبی  و  است  در دسترس   ASME از  هنوز 

است. تا دستگاه(  )از کنتور  گاز  لوله کشی 
 B 31 توضیح: این عبارت شاید به این دلیل آورده شده است که در کدهای جدید

کد B31.2 وجود ندارد.
B31.3 ـ 2016 ـ Process Piping
Design of chemical and petroleum plants and refineries 
processing chemicals and hydrocarbons, water and steam.

لوله کشی فرایندی
طراحی کارخانه های شیمیایی و فراورده های نفتی و پاالیشگاه ها پردازش مواد 

شیمیایی و هیدروکربن ها، آب و بخار
B31.4 ـ 2016 ـ Pipeline Transportation Systems for Liquid
Hydrocarbons and Other Liquids
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سیستم های خط لوله انتقال هیدروکربن های مایع و سایر مایعات
B31.5 ـ ـ 2016   Refrigeration Piping and Heat Transfer Components

لوله کشی تبرید و اجزای انتقال گرما
B31.8 ـ 2016 ـ Gas Transmission and Distribution Piping Systems

سیستم های لوله کشی توزیع و انتقال گاز
B31.9 ـ 2017 ـ Building Services Piping
This Code Section has rules for the piping in industrial, institutional, 
commercial and public buildings, and multiـ unit residences, which 
does not require the range of sizes, pressures, and temperatures
covered in B31.1.
This Code prescribes requirements for the design, materials, 
fabrication, installation, inspection, examination and testing of 
piping systems for building services. It includes piping systems 
in the building or within the property limits.

به  اشری  معرفی  در  که  است  شده  معرفی   ASHRAE بعدی  کارکالس  در 
هندبوک های آن و ترمینولوژی آن پرداخته شده است. برای کارکالسی هنرجو 
به صورت  باید  کار  این  فصل های کتاب Fundamentals معرفی شده است که 

مشارکتی در کالس انجام شود و سه کتاب دیگر برای پژوهش آورده شده است.
هر کتاب در بخش های جداگانه تدوین شده است. در جدول صفحة بعد معادل 

لوله كشی سرویس های ساختمان
لوله کشی ساختمان های صنعتی، سازمانی،  به  مربوط  قوانینی  این بخش کد 
تجاری و عمومی و ساختمان های چند واحدی است که نیازی به طیف وسیعی 

از اندازه ها، فشارها و دماهای تحت پوشش B31.1 ندارد.
)منظور این است که B31.1 خیلی سخت گیرانه تر و ضریب ایمنی باالتری 

دارد که ما در ساختمان معموالً به آن نیاز نداریم.(
آزمایش  و  بررسی  بازرسی،  نصب،  ساخت،  مواد،  طراحی،  الزامات  کد  این 
سیستم های لوله کشی برای سرویس های ساختمانی را مشخص می کند. این 

شامل سیستم های لوله کشی در محدوده مشخصات ساختمان است.
B31.11 ـ 2002 ـ Slurry Transportation Piping Systems

سیستم های لوله کشی حمل ونقل مایع
B31.12 ـ 2014 ـ Hydrogen Piping and Pipelines

لوله کشی هیدروژن و خط لوله آن
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Description of 2017 ASHRAE Handbook—Fundamentals

فارسی نام بخش ها را بنویسید.
راهنمایی: برای پیدا کردن اصطالحات فنی ممکن است در پیشرفته ترین واژه نامه ها 
 )Terminology( با مشکل مواجه شویم لذا سازمان اشری اقدام به نشر واژه شناسی
برای استانداردهای خود نموده است. پیشنهاد می شود که ابتدا آن را دانلود نموده و 

سپس اقدام به ترجمه نمایید.

CHAPTERنام فصل

Psychrometrics .1سایکرومتریک )ویژگی های هوا(

Thermodynamics and Refrigeration Cycles .2ترمودینامیک و چرخه های سردسازی

Fluid Flow .3جریان شاره )سیال(

Heat Transfer .4انتقال گرما

Phase Flow ـ Two .5جریان دو فازی

Mass Transfer .6انتقال جرم

Fundamentals of Control .7اصول کنترل

Sound and Vibration .8صدا و ارتعاش

Thermal Comfort .9آسایش گرمایی

Indoor Environmental Health .10بهداشت محیط داخلی

Air Contaminants .11آالینده های هوا

Odors .12عطر و بو

Indoor Environmental Modeling .13مدل سازی محیط داخلی

Climatic Design Information .14اطالعات طراحی اقلیمی

Fenestration .15پنجره بندی

Ventilation and Infiltration .16تهویه و نفوذ
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-Residential Cooling and Heating Load Calcu .17محاسبات بار گرمایی و سرمایی ساختمان مسکونی
lations

 Nonresidential Cooling and Heating Load .18محاسبات بار گرمایی و سرمایی ساختمان غیر مسکونی
Calculations

Energy Estimating and Modeling Methods .19روش های برآورد انرژی و مدل سازی

Space Air Diffusion .20پخش هوا 

Duct Design .21طراحی کانال

Pipe Design .22طراحی لوله

Insulation for Mechanical Systems .23عایق برای سیستم های مکانیکی

Airflow Around Buildings .24جریان هوای خارج ساختمان

Heat, Air, and Moisture Control in Building .25کنترل گرما، هوا و رطوبت در ساختمان ـ مبانی
Assemblies—Fundamentals

 Heat, Air, and Moisture Control in Building .26کنترل گرما، هوا و رطوبت در ساختمان ـ ویژگی مواد
Assemblies—Material Properties

 Heat, Air, and Moisture Control in Building .27کنترل گرما، هوا و رطوبت در ساختمان ـ مثال ها
Assemblies—Examples

Combustion and Fuels .28احتراق و سوخت 

Refrigerants .29مبردها

Thermophysical Properties of Refrigerants .30ویژگی ترموفیزیکی مبردها

 Physical Properties of Secondary Coolants .31ویژگی فیزیکی خنک کننده ثانویه )محلول های نمک(
(Brines)

Sorbents and Desiccants .32مواد جاذب و جاذب آب

Physical Properties of Materials .33ویژگی های فیزیکی مواد

Energy Resources .34منابع انرژی

Sustainability .35پایایی )منظور ساختمان های دوستدار محیط زیست(
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Moisture Management in Buildings .36مدیریت رطوبت در ساختمان

Measurement and Instruments .37اندازه گیری و ابزاردقیق

Abbreviations and Symbols .38عالئم اختصاری و نمادها

Units and Conversions .39واحدها و تبدیل ها

Codes and Standards .40کدها و استانداردها

Description of 2016 ASHRAE Handbook—HVAC Systems and Equipment

CHAPTERنام فصل

HVAC System Analysis and Selection .1تحلیل و انتخاب سیستم های تهویه مطبوع

Decentralized Cooling and Heating .2گرمایش و سرمایش غیرمتمرکز )مستقل(

Central Cooling and Heating Plants .3گرمایش و سرمایش مرکزی )موتورخانه(

Air Handling and Distribution .4ساخت هوا و توزیع آن

Room Terminal SystemsـIn .5سیستم های پایانه اتاقی

Radiant Heating and Cooling .6گرمایش و سرمایش تابشی

Combined Heat and Power Systems .7سیستم های ترکیبی تولید برق و گرما

Combustion Turbine Inlet Cooling .8سردسازی ورودی توربین احتراقی

Applied Heat Pump and Heat Recovery Systems .9سیستم های پمپ گرمایی کاربردی و بازیافت گرما

Air Heating and Cooling SystemsـSmall Forced .10سیستم های کوچک گرمایش و سرمایش هوای اجباری

Steam Systems .11سیستم های بخار

District Heating and Cooling .12گرمایش و سرمایش منطقه ای

Hydronic Heating and Cooling .13گرمایش و سرمایش آبی

Condenser Water Systems .14سیستم های کندانسرآبی
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Temperature Water Heatingـand High ـMedium .15گرمایش آب با دمای متوسط و باال

Infrared Radiant Heating .16گرمایش تابشی فروسرخ

Ultraviolet Lamp Systems .17سیستم های المپی فرابنفش

)VRF(18جریان مبرد متغیر. Variable Refrigerant Flow

Duct Construction .19ساخت کانال

Room Air Distribution Equipment .20دستگاه های توزیع هوای اتاقی

Fans .21فن ها

Humidifiers .22رطوبت زن ها

Cooling and Dehumidifying CoilsـAir .23سرمایش هوا و کویل های رطوبت گیر

-DryـDesiccant Dehumidification and Pressure .24جاذب های رطوبت و فشار ـ دستگاه های خشک کن
ing Equipment

 Mechanical Dehumidifiers and Related .25رطوبت گیرهای مکانیکی و اجزای آن
Components

به  هوا  )مبدل  هوا  به  هوا  انرژی  بازیافت  دستگاه های 
هوا(

26. AirـtoـAir Energy Recovery Equipment

Heating CoilsـAir .27کویل های گرمایش هوا

 Unit Ventilators, Unit Heaters, and Makeup .28واحد تهویه، یونیت هیترها و واحدهای ساخت هوا
Air Units

Air Cleaners for Particulate Contaminants .29تمیزکننده های هوا برای آالینده های ذره ای

-Industrial Gas Cleaning and Air Pollution Con .30تصفیه گاز صنعتی و کنترل آلودگی هوا
trol

Burning SystemsـAutomatic Fuel .31سیستم های احتراق سوخت خودکار

Boilers .32بویلرها)دیگ ها(

Furnaces .33کوره ها
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Space Heating EquipmentـResidential In .34دستگاه های گرمایش فضاهای مسکونی

Chimney, Vent, and Fireplace Systems .35سیستم های دودکش، هواکش و شومینه

-Distributing Units and RadiaـHydronic Heat .36گرمایش آبی ـ واحدهای توزیع و رادیاتورها
tors

Solar Energy Equipment .37دستگاه های انرژی خورشیدی

Compressors .38کمپرسورها

Condensers .39چگالنده ها )کندانسرها(

Cooling Towers .40برج های خنک کننده

Cooling EquipmentـEvaporative Air .41دستگاه های سرمایش تبخیری هوا

Liquid Coolers .42سردکننده های مایع

Chilling SystemsـLiquid .43سیستم های سردسازی مایع

Centrifugal Pumps .44پمپ های گریز از مرکز

فرکانس  محرک های  و  موتور  کنترل های  موتورها، 
متغیر 

45. Motors, Motor Controls, and VariableـFrequen-
cy Drives

Pipes, Tubes, and Fittings .46لوله ها، تیوب ها و اتصاالت

Valves .47شیرها

Heat Exchangers .48مبدل های گرمایی

Unitary Air Conditioners and Heat Pumps .49واحد تهویه مطبوع و پمپ گرمایی

-Room Air Conditioners and Packaged Termi .50تهویه مطبوع اتاقی پکیج تهویه مطبوع پایانه ای
nal Air Conditioners

Thermal Storage .51ذخیره گرمایی

Codes and Standards .52کدها و استانداردها
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View the Description of the 2015 ASHRAE Handbook—HVAC Applications

CHAPTERنام فصل

Residences .1فضاهای مسکونی

Retail Facilities .2تجهیزات کوچک

Commercial and Public Buildings .3ساختمان های تجاری و عمومی

Tall Buildings .4ساختمان های بلندمرتبه

Places of Assembly .5مجتمع ها

Hotels, Motels, and Dormitories .6هتل، متل و خوابگاه ها

Educational Facilities .7تجهیزات آموزشی

Health Care Facilities .8تجهیزات بهداشتی

Justice Facilities .9 تجهیزات قضایی

Automobiles .10خودرو

Mass Transit .11حمل و نقل 

Aircraft .12هواپیما

Ships .13کشتی ها

Industrial Air Conditioning .14تهویه مطبوع صنعتی

Enclosed Vehicular Facilities .15محل های وسایل نقلیه بسته)تونل، گاراژ، پایانه و...(

Laboratories .16آزمایشگاه ها

Engine Test Facilities .17تجهیزات آزمایش موتور

Clean Spaces .18فضاهای پاک )مانند اتاق عمل و...(

-Data Centers and Telecommunication Facil .19مرکز داده و تجهیزات مخابراتی
ities



فصل 1: كسب اطالعات فني

13

Printing Plants .20 چاپخانه

Textile Processing Plants .21کارخانه فرایند نساجی

Photographic Material Facilities .22تجهیزات مواد عکاسی

Museums, Galleries, Archives, and Libraries .23موزه ها، گالری ها، بایگانی ها و کتابخانه ها

Environmental Control for Animals and Plants .24کنترل محیط برای حیوانات و گیاهان

Drying and Storing Selected Farm Crops .25خشک کردن و نگهداری محصوالت منتخب مزرعه

 Air Conditioning of Wood and Paper Product .26تهویه مطبوع تجهیزات تولید چوب و کاغذ
Facilities

Power Plants .27 نیروگاه ها

Nuclear Facilities .28تجهیزات هسته ای

Mine Ventilation and Air Conditioning .29 تهویه مطبوع و تهویه معدن

Industrial Drying .30خشک کردن صنعتی

Ventilation of the Industrial Environment .31 تهویه محیط صنعتی

Industrial Local Exhaust .32خارج کردن )هوای( صنعتی

Kitchen Ventilation .33 تهویه آشپزخانه

Geothermal Energy .34انرژی زمین گرمایی

Solar Energy Use .35به کارگیری انرژی خورشیدی

Energy Use and Management .36مدیریت و به کارگیری انرژی

Owning and Operating Costs .37هزینه های اجرا و عملیات

Testing, Adjusting, and Balancing .38آزمایش، تنظیم و تعادل

Operation and Maintenance Management .39مدیریت عملیات و نگهداری و تعمیر

Computer Applications .40 برنامه های کامپیوتری
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Building Energy Monitoring .41نظارت انرژی ساختمان

-Supervisory Control Strategies and Optimiza .42استراتژی های کنترل نظارت و بهینه سازی
tion

HVAC 43راه اندازی. HVAC Commissioning

Building Envelopes .44پوسته  خارجی ساختمان

Building Air Intake and Exhaust Design .45طراحی هوای ورودی و خروجی ساختمان

Air Cleaners for Gaseous Contaminants .46پاک کننده های هوا برای آالینده های گاز

Design and Application of Controls .47طراحی و کاربرد کنترل ها

Noise and Vibration Control .48کنترل نویز و ارتعاش

 Water Treatment: Deposition, Corrosion .49تصفیه آب: رسوب، خوردگی و کنترل زیستی
and Biological Control

Service Water Heating .50سرویس آب گرم

Snow Melting and Freeze Protection .51ذوب برف و حفاظت از انجماد

Evaporative Cooling .52سردسازی تبخیری

Fire and Smoke Control .53 کنترل آتش و دود

Radiant Heating and Cooling .54 گرمایش و سرمایش تابشی

Resistant Designـand Wind ـSeismic .55 طراحی مقاوم در برابر زمین لرزه و باد

Electrical Considerations .56 مالحظات برقی

Room Air Distribution .57 توزیع هوای اتاقی

Integrated Building Design .58طراحی جمعی ساختمان )با حضور همه عوامل(

HVAC 59امنیت. HVAC Security

Ultraviolet Air and Surface Treatment .60هوای فرابنفش و تصفیه سطحی
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Smart Building Systems .61سیستم های ساختمان هوشمند

Moisture Management in Buildings .62مدیریت رطوبت در ساختمان ها

Codes and Standard .63کدها و استانداردها

Description 2018 ASHRAE Handbook—Refrigeration

CHAPTERنام فصل

Halocarbon Refrigeration Systems .1سیستم های تبرید  هالوکربنی

Ammonia Refrigeration Systems .2سیستم های تبرید آمونیاکی

Carbon Dioxide Refrigeration Systems .3سیستم های تبرید دی اکسیدکربن

Liquid Overfeed Systems .4سیستم های بیش تغذیه مایع 

-Component Balancing in Refrigeration Sys .5اجزای تعدیل در سیستم های تبرید
tems

Refrigerant System Chemistry .6شیمی سیستم  ماده سرمازا

 Control of Moisture and Other Contaminants in .7کنترل رطوبت و سایر آالینده ها در سیستم های مبرد
Refrigerant Systems

 ,Equipment and System Dehydrating, Charging .8تجهیزات و سیستم رطوبت گرفتن، شارژ و آزمایش
and Testing

 ,Refrigerant Containment, Recovery, Recycling .9محدودسازی، بازیابی، بازیافت و احیای ماده سرمازا
and Reclamation

Insulation Systems for Refrigerant Piping .10سیستم های عایق برای لوله کشی ماده سرمازا

Refrigerant Control Devices .11دستگاه های کنترل ماده سرمازا

Lubricants in Refrigerant Systems .12روان کننده ها در ماده سرمازا

Secondary Coolants in Refrigeration Systems .13ماده سرمازای ثانویه در سیستم های تبرید

Circulation Air CoolersـForced .14کولرهای گردش هوای اجباری
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-Retail Food Store Refrigeration and Equip .15تبرید فروشگاه کوچک مواد غذایی و تجهیزات آن 
ment

-Food Service and General Commercial Refriger .16خدمات غذا و تجهیزات تبرید بازرگانی عمومی
ation Equipment

Household Refrigerators and Freezers .17یخچال و فریزر خانگی

Absorption Equipment .18تجهیزات جذبی

Thermal Properties of Foods .19ویژگی گرمایی مواد غذایی

Cooling and Freezing Times of Foods .20زمان سردسازی و انجماد غذا

Commodity Storage Requirements .21مقررات ذخیره سازی کاال

Food Microbiology and Refrigeration .22میکروبیولوژی مواد غذایی و تبرید

Facility DesignـRefrigerated .23طراحی دستگاه سردکننده

Facility LoadsـRefrigerated .24طراحی دستگاه سردکننده

 Cargo Containers, Rail Cars, Trailers, and .25ظروف حمل، ماشین های ریلی، تریلرها و کامیون ها
Trucks

Marine Refrigeration .26تبرید دریایی

Air Transport .27حمل و نقل هوایی

و  سبزیجات  میوه،  کردن  سرد  پیش   روش های 
گل  چیده  شده

28. Methods of Precooling Fruits, Vegetables and 
Cut Flowers

Freezing SystemsـIndustrial Food .29سیستم های صنعتی انجماد غذا

Meat Products .30محصوالت گوشتی

Poultry Products .31محصوالت طیور

Fishery Products .32محصوالت آبزیان

Dairy Products .33محصوالت لبنی
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Eggs and Egg Products .34تخم مرغ و محصوالت تخم مرغ

Deciduous Tree and Vine Fruit .35میوه درختان برگ ریز و تاک

Citrus Fruit, Bananas, and Subtropical Fruit .36میوه مرکبات، موز و میوه های نیمه گرمسیری

Vegetables .37سبزیجات

-Fruit Juice Concentrates and Chilled Juice Prod .38کنسانتره آب میوه و محصوالت آبمیوه ای سردشده
ucts

Beverages .39نوشیدنی ها

Processed, Precooked, and Prepared Foods .40مواد غذایی پردازش شده، پیش پز و آماده 

Bakery Products .41محصوالت نانوایی

سبزیجات  و  خشک  میوه  آجیل،  نبات،  آب  شکالت، 
خشک

42. Chocolates, Candies, Nuts, Dried Fruits, and 
Dried Vegetables

Ice Manufacture .43تولید یخ

Ice Rinks .44میدان یخ بازی

Concrete Dams and Subsurface Soils .45سدهای بتنی و خاک های زیرسطحی

Refrigeration in the Chemical Industry .46تبرید در صنعت شیمی

Cryogenics .47کریوژنیک )مواد سرمازای دما پایین(

Temperature RefrigerationـUltralow .48تبرید دماهای خیلی پایین

-Biomedical Applications of Cryogenic Refriger .49کاربردهای پزشکی تبرید کریوژنیک
ation

Terminology of Refrigeration .50اصطالحات تبرید

در ادامه یک کارکالسی مربوط به شیرها آمده است که مربوط به متن اشری است 
و معرفی یک هندبوک مربوط به لوله کشی ASPE آمده است.
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شیرهای مسیر و شیرهای سرشیلنگی

 Valves & Hose Bibs

Valves make it possible to shut off water or control of water at any 
point in the supply system.

شیرهای بین مسیر ممکن است به صورت قطع کامل آب یا کنترل جریان آب، در 
هر نقطه از سیستم ساخته شوند.

در کار کالسی این بخش خواسته شده که هر نوع شیر را به توضیح آن متصل 
کند. برای راهنمایی زیر بخش مشخصه خط کشیده شده است. 

a. Gate valve is designed to be fully opened or closed.
b. Check valve is a nonـreturn valve
c. Globe valve is a type of valve used for regulating or controlling 
flow in a pipeline.
d. Plug valve have one or more hollow passageways going 
sideways through the plug.
e. Hose bib is a valve controlling the release of a liquid or gas. 
spigot or faucet that is threaded to accept a hose.
f. Strainer valve is a device that removes particles from a given 
liquid or gas. 
g. Safety valve is a valve automatically releases a substance from 
a boiler, pressure vessel, or other system, when the pressure or 
temperature exceeds preset limits
h. Pressure reducing valve is a control valve that reduces the 
input pressure of a fluid to a desired value at its output.
i. Ball valve is a form of quarterـturn valve which uses a hollow 
ball.
j. Float valve is used to control fluid level in water tanks, such as 
those found in flush tank.
k. Butterfly valve is from a family of valves called quarterـturn 
valves. In operation, the valve isfully open or closed when the 
disc is rotated a quarter turn.
l. Air vent valve is a safety device that discharges air at the 
water supply piping in order to avoid air related problems in the 
water piping systems.
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 )Regulation( مقررات
در این بخش تالش شده که به تفاوت بین کد و استاندارد توجه شود و نقش کد 
و معرفی کدهای رایج در رشته تأسیسات آورده شده است. در ادامه برای اینکه 
کدها و نهادهای ارائه دهنده را بشناسد یک پژوهش آورده شده است تا هنرجو با 
مبحث های مقررات ملی و نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آشنا شود.
ملی ساختمان  مقررات  تدوین  دفتر  توسط  که  ملی  مقررات  مبحث های 22 گانه 
که زیرمجموعه مرکز تحقیقات ساختمان مسکن است و خود زیر نظر وزارت راه و 
شهرسازی فعالیت دارد طی یک نموداری که خود دفتر منتشر کرده و برای آشنایی 

در زیر آمده است جمع آوری می شود.

گردش كار تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان
 )براساس شیوه نامه مصوب سال 1394(

شواری 1
تدوین

پیشنهاد و بررسی مواردی كه درخصوص آنها باید مباحث مقررات ملی ساختمان تهیه و تدوین یا بازنگری 
گردد و ارجاع مورد به كمیته تخصصی مربوطه

كمیته های 2
تخصصی

بررسی و اظهارنظر نسبت به شرح خدمات، فصل بندی مبحث مربوطه و برنامه زمان بندی تدوین یا بازنگری با 
توجه به نظرات شورای تدوین و ارائه گزارش به شورا

شواری 3
تدوین

بررسی گزارش های ارائه شده توسط كمیته های تخصصی 

تهیه پیش نویس مبحث و یا نظارت مستمر بر تهیه آن توسط كارشناسان طرف قرارداد. نظرخواهی مستمر 4
از كارشناسان و صاحب نظران حرفه از طریق برگزاری نشست های تخصصی و... بررسی نظارت و پیشنهادات 

واصله و ارائه گزارش های میان كار به شورای تدوین

5
دبیر خانه 

شورای
تدوین

 بررسی مقدماتی متن پیش نویس مبحث از نظر انطباق با دستورالعمل نحوه نگارش مقررات ملی ساختمان و 
سایر مصوبات شورای تدوین

شورای6
تدوین

 بررسی و تصویب متن نهایی پس از اعمال نظرات و پیشنهادات و پیشنهاد دامنه كاربرد و حوزه شمول مباحث 
مقررات ملی ساختمان و آئین نامه كنترل اجرای مقررات به وزیر راه و شهرسازی      

 وزیر راه و 7
شهرسازی 

 تصویب نهایی و ابالغ مبحث مقررات ملی ساختمان

مبحث مقررات ملی ساختمان

عدم تأیید شورای تدوین

 عدم تصویب وزیر 

تصویب شورای تدوین

  تصویب وزیر

عدم انطباق پیش نویس با 
مصوبات شورای تدوین 

كمیته های 
تخصصی

ارائه گزارش های میان كار

تهیه پیش نویس نهایی و ارسال آن به دبیرخانه شورای تدوین 

مطابقت پیش نویس با مصوبات شورای تدوین
عدم تأیید شورای تدوین
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برای آشنایی نام تمام مبحث های 22 گانه آورده شده است و همان طور که مالحظه 
می شود نام مبحث هایی که برای رشته تأسیسات مکانیکی بیشترین کاربرد را دارد 

در کتاب آورده شده است.
مبحث اول: تعاریف

مبحث دوم: نظامات اداری
مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

مبحث چهارم: الزامات عمومی  ساختمان
مبحث پنجم: مصالح و فراورده های ساختمانی

مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان
مبحث هفتم: پی و پی سازی

مبحث هفتم: طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی
مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان های فوالدی
مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها

مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث سیزدهم: طراح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

مبحث چهاردهم: تأسیسات مکانیکی
مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی

مبحث شانزدهم: تأسیسات بهداشتی
مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها

مبحث هجدهم: عایق بندی و تنظیم صدا
مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی

مبحث بیستم: عالئم و تابلوها
مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل

مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری
http://www.nbri.ir/ برای اطالع از مقررات ملی به سایت

و برای اطالع از نشریات سازمان مدیریت
 http://shaghool.ir/list.php?gr=2#maintable
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CODEنهاد ارائه دهندهكاربرد

مبحث های مقررات ملی چهاردهموزارت راه و شهرسازیتأسیسات مکانیکی
ساختمان ایران

شانزدهمتأسیسات بهداشتی

هفدهملوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها

نوزدهمصرفه جویی در مصرف انرژی

بیست و دوممراقبت و نگهداری

سازمان مدیریت و مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان
برنامه ریزی کشور

نشریات سازمان مدیریت و 128
برنامه ریزی کشور

423مشخصات فنی عمومی  و اجرایی پست ها

کنترل  تجهیزات  طراحی  و  انتخاب  دستورالعمل 
ضربه قوچ در تأسیسات آبرسانی شهری

517

راهنمای پذیرش )Commissioning( تأسیسات 
تعویض  گرمایی،  )تأسیسات  ساختمان  مکانیکی 
هوا و تهویه متبوع( ـ شرح خدمات در دوره تهیه 

و اجرای طرح

461

مکانیکی  تأسیسات  نگهداری  و  راهبری  راهنمای 
ساختمان )تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه 
مطبوع (ـ  شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح

460

)DESIGN CONDITIONS(شرایط طراحی
برای محاسبات تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و 

تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور

271

138مهندسی نگهداری ساختمان و تأسیسات

راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در 
تأسیسات آبرسانی شهری

241

شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تأسیسات 
حرارتی و تهویه مطبوع)تدوین سال 1353(

39

مشخصات فنی عمومی لوله کشی آب سرد و گرم و 
فاضالب ساختمان )تدوین سال 1352(

27
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جدول )14ـ10ـ3(: انتخاب لوله ترموپالستیک تک الیه و چند الیه برای تأسیسات مکانیکی  ساختمان

استاندارد استاندارد اروپاییاستاندارد ISOاستاندارد ملینوع لولهتعداد الیه
ANSI/ASTM

تک الیه
PEX13205-1,2,3,515875-1,2,3,5BS 7291-3

DIN 16892,16893
F876
F877

PE-RT Type213252-1,2,3,522391-1,2,3,5DIN 16833,16834F2769
F2623

چند الیه
PEX/AL/PEX12753-1,2,3,521003-1,2,3,5DIN 16836,16837F1281

F1335

PE-RT/AL/
PE-RT Type212753-1,2,3,521003-1,2,3,5DIN 16836,16837F1282

F1335

در این گفت  وگو خواستیم تفاوت کد و استاندارد را با توجه به جدول انتخاب لوله 
بیاوریم. به طور مشخص این چند شماره استاندارد که در جدول آمده حکم کد را 

پیدا کرده و توسط مبحث،  الزام آور شده است. 

گفت وگوی 
كالسی

1 همان طور که گفته شد یکی از هندبوک های مورد تأیید برای رشته تأسیسات 
مکانیکی هندبوک اشری می باشد، چند هندبوک دیگر در جدول زیر آورده شده 

است. کاربرد هر کدام را مشخص کنید.

Author’sHANDBOOK NAMEكاربرد

Carrierتهویه مطبوع
Handbook of Air Conditioning 
System Design

تهویه مطبوع و 
Shan K. Wangتبرید

HANDBOOK OF AIR 
CONDITIONING 
AND REFRIGERATION

 )HANDBOOK(دستینه
در این بخش قصد داریم هندبوک را که یکی از منابع کسب اطالعات فنی است 
آشنا  مکانیکی  تأسیسات  رشته  در  رایج  هندبوک های  با  را  هنرجو  کرده  معرفی 
کنیم. در ادامه برای اینکه هنرجو با هندبوک های تأسیسات و واژه های فنی آشنا 

شود چند عدد را معرفی و از ایشان کاربرد را خواسته ایم.

كار كالسی

* ضریب اطمینان این لوله ها باید حداقل 1/50 باشد. 
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Haines ,MyersHVAC Systems Design Handbookتهویه مطبوع

لوله کشی 
ساختمان

Water Supplies 
Department

Handbook on Plumbing Installation 
for Buildings

پمپ تهویه 
مطبوع

James B. RishelHVAC Pump Handbook

طراحی و 
پیاده سازی 

تهویه مطبوع

ALI VEDAVARZ
SUNIL KUMAR
IQBAL HUSSAIN

Handbook of Heating, Ventilation and 
Air Conditioning for Design and 
Implementation

R. Dodge Woodsonلوله کشی
INTERNATIONAL PLUMBING 
CODES HANDBOOK

اصول لوله کشی

American Society of 
Plumbing 
Engineers(ASPE)

Volume1ـFundamentals 
of Plumbing 
Engineering

 Plumbing
 Engineering
 Design
Handbook

سیستم های 
لوله کشی

Volume2ـPlumbing 
Systems

سیستم های 
لوله کشی ویژه

Volume3ـSpecial 
Plumbing Systems

تجهیزات و 
اجزای لوله کشی

Volume4ـPlumbing 
Components and 
Equipment

Heselton, Kenneth EBoiler operator’s handbookدیگ 

در بخش دوم به معرفی بخش های هندبوک کریر که یکی از هندبوک های پرمصرف 
طراحی  »راهنمای  نام  با  هندبوک  این  است.  پرداخته شده  است  رشته  این  در 
سیستم های تهویه مطبوع« توسط آقایان غالمرضا ملک زاده و محمد حسین کاشانی 

حصار ترجمه شده است.
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.PART NAMEPART Noنام بخش

HVAC برآورد بارHVAC Load Estimating1

Air Distribution2توزیع هوا

Piping Design3طراحی سیستم لوله کشی

Oils4ـBrinesـRefrigerantمبرد ـ محلول های نمک ـ روغن ها

Water Conditioning5تصفیه آب

Air Handling Equipment6تجهیزات انتقال هوا

Refrigeration Equipment7تجهیزات تبرید

Auxiliary Equipment8تجهیزات کمکی

Systems Applications9سیستم ها و کاربرد آن

All Air Systems10سیستم های تمام هوا

All Water System11سیستم تمام آب

سیستم آبی و DX)انبساط مستقیم = 
)Direct eXpansion

Water and DX System12

)MANUAL & GUIDE( راهنماها 
این بخش شاید مهم ترین هدف این پودمان برای هنرجویان باشد. زیرا رویه کار 
برای یک فرد از کارگر ماهر گرفته تا تکنسین و مهندس باید به گونه ای باشد که 
هنرجو قبل از اقدام به هر کدام از عملیات سفارش خرید، انتخاب، نصب، راه اندازی، 
نگهداری، بازرسی، عیب یابی، تعمیر و... باید راهنما یا مانوال آن را مطالعه نموده و 
سپس کار مورد نظر را انجام دهد. چند راهنمای پرکاربرد در رشته تأسیسات شامل 
نگهداری و تعمیر و راهنمای  کاتالوگ، راهنمای کاربر، راهنمای نصب، راهنمای 

عیب یابی می باشند. 
در کارکالسی و پژوهشی که بدین منظور داده شده یک راهنمای فارسی و یک 
راهنمای انگلیسی تهیه و به هنرجو نشان دهید و در بخش راهنمای انگلیسی از 
هنرجویان بخواهید که ترجمه بخشی از آن را انجام دهند. در کارکالسی نخست 
راهنمای نصب یک کولرگازی آورده شده است و صفحه نخست آن که فهرست 
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است، بخش های مختلف آدرس داده شده و در یک بخش دیگر از همان راهنما 
عمل نصب نشان داده شده است. هدف از فهرست این است که هنرجو درکی از 

راهنما پیدا کند و بداند که شامل چه بخش های ممکن است، باشد.

همان طور که مالحظه می شود در صفحه contents یا فهرست چند موضوع 
مشخص شده است:

1ـ نوع راهنما: راهنمای نصب کولرگازی
میان  در  هنرجویان  با  را  موضوع  این  حتماً  است.  انگلیسی  راهنما:  زبان  2ـ 
به  بستگی  و  دارند  راهنما  از  متفاوتی  ترجمه های  تولیدکنندگان  بگذارید که 
اینکه در کدام کشور محصول خود را به صورت رسمی  به فروش می رسانند باید 

راهنما داشته باشند.
3ـ فهرست: در این بخش توجه هنرجو را به این نکته جلب کنید که نخستین 

موضوع ایمنی است که در راهنما به آن اشاره شده است
Safety precautions................................................مالحظات ایمنی 
Installation of Indoor, Outdoor unit .... نصب واحد داخلی و خارجی
The indoor unit installation ............................... نصب واحد داخلی 
Remote controller installation..................... نصب کنترل از راه دور
Wiring connection....................................................... سیم کشی
Flaring Work and Connection of Piping….کار با شعله و لوله کشی 
Installation to decorative panel........................... نصب پانل تزئینی
Indoor unit drain piping.......................لوله کشی تخلیه واحد داخلی
Test running.............................................……….آزمون راه اندازی
Leakage test and Evacuation………..…....….آزمون نشت و تخلیه 
Installation guide at seaside….......……….راهنمای نصب کنار دریا

در کار کالسی بعد به راهنمای عیب یابی اشاره شده است و برای نمونه راهنمای 
عیب یابی یک پمپ داده شده است.
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Troubleshootingعیب یابی

SUGGESTED ACTIONPOSSIBLE CAUSEPROBLEM

مشکلعلت احتمالیاقدام پیشنهادی

Prime pump. Install a priming system if 
possible.

Pump not primed. 

 Not Enough Liquid
Delivered کنید. نصب  اولیه  راه انداز  سیستم  یک  است  ممکن  پمپ دارای سیستم راه انداز اولیه نیست.اگر 

 Open suction. If plugged shutdown pump
and remove blockage

Suction or discharge plugged or closed.

مکش را باز کنید. اگر مسدود شده است پمپ را خاموش 
و انسداد را برطرف کنید

مکش یا دهش مسدود یا بسته شده

مایع به اندازه کافی تحویل 
داده نمی شود.

Check system for air leaks and repair as 
necessary. Replace seals if required.

Air leak in supply or at seal area.

سیستم را از نظرنشت هوا چک و در صورت ضرورت تعمیر 
کنید. در صورت لزوم، سیل را جایگزین کنید.

نشت هوا در رفت یا در منطقه سیل بندی  وجود دارد. 

Adjust motor electrical wiring to correct 
rotation.

Wrong direction of rotation.

چرخش  جهت  تا  کنید  درست  را  موتور  سیم بندی  سر 
درست شود.

جهت نادرست چرخش

Lower discharge head requirement.Discharge head too high.

بار دهش خیلی زیاد است.در صورت نیاز بار دهش را کاهش دهید.

Lower pump in system until the pump is 
easily supplied with material.

Suction lift too high.

به  پمپ  که  زمانی  تا  برده  پایین تر  سیستم  در  را  پمپ 
راحتی با مواد تغذیه شود.

ارتفاع مکش خیلی زیاد است.

 Adjust voltage and frequency. Change
.motor if necessary

 Speed too slow (low voltage, wrong
.(frequency, wrong motor

تغییر  را  موتور  لزوم  صورت  در  فرکانس  و  ولتاژ  تنظیم 
دهید.

سرعت خیلی آهسته )ولتاژ پایین، فرکانس اشتباه، موتور 
اشتباه(

Adjust system to remove excess air from 
material before it reaches the pump.

Excessive air in material

از  قبل  تا  حد  از  بیش  هوا  تا  کنید  تنظیم  را  سیستم 
رسیدن به پمپ از مواد خارج شود.

هوا  مانند  پمپ  )منظور سیال  مواد  در  از حد  بیش  هوا 
در آب(

Adjust system to provide correct NPSH.Insufficient NPSH (Net Positive Suction 
Head) available.

NPSH کافی در دسترس نیست.سیستم را برای ارائه NPSH درست تنظیم کنید.
)ارتفاع مثبت خالص مکش( 
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در بخش بعدی به ترمینولوژی یا واژه شناسی پرداخته شده است کار کالسی آن 
به شکل زیر است:

بخشی از واژه نامه انتهای فصل هفتم هندبوک لوله کشی ASPE با عنوان:
 American Society of Plumbing همان طور که در جدول هندبوک ها آمد
است  نام آن مشخص  از  این هندبوک همان طور که   Engineers )ASPE(

مربوط به لوله کشی می باشد که در چهار جلد ارائه می شود. 
Energy and Resource Conservation in Plumbing Systems

حفاظت از انرژی و منابع در سیستم های لوله کشی
GLOSSARYواژه نامه                       
British thermal unit )Btu( واحد گرمایی بریتانیایی                
A heat unit equal to the amount of heat required to raise 1 
pound of water 1 degree Fahrenheit.

یک واحد گرما برابر با مقدار گرما مورد نیاز برای افزایش 1 پوند آب 1 درجه 
فارنهایت است.

Coefficient of performance )COP( ضریب عملکرد              
 The ratio of the rate of heat removal to the rate of energy 
input, in consistent units, generally relating to a refrigeration 
system under designated operating conditions.
واحد،  نوع  هر  در  ورودی  انرژی  مقدار  به  شده  گرفته  گرمای  مقدار  نسبت 
تعیین شده  تبرید تحت شرایط عملیاتی  به یک سیستم  به طور کلی مربوط 

است.
Condenser                                                                    کندانسر
A heat exchanger that removes heat from a vapor, changing it 
to its liquid state.
یک مبدل گرمایی است که گرمای بخار را گرفته و آن را تبدیل به مایع می کند

 
Delta T )∆T(
Temperature differential. اختالف دما                         
Domestic water heating گرم کردن آب مصرفی(خانگی(               
Supply of hot water for domestic or commercial purposes 
other than comfort heating.
تأمین آب گرم برای مصرف خانگی و تجاری به غیر از گرمایش راحتی )ساختمان(

كار كالسی
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Energy انرژی                                              
The force required for doing work.

نیروی مورد نیاز برای انجام کار
Solar energy source منبع انرژی خورشیدی                 
Source of chemical, thermal, or electrical energy derived from 
the conversion of incident solar radiation.
منبع انرژی شیمیایی، گرمایی یا الکتریسیته حاصل از تبدیل تابش خورشیدی است.
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ارزشیابی
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر 
)از 5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات 1، 2 یا 3( با توجه به استاندارد های 
عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد. امکان جبران پودمان های در 

طول سال تحصیلی برای هنرجویان و بر اساس برنامه ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان كسب اطالعات فني

تکالیف عملکردی
استانداردنتایجاستاندارد عملکرد)شایستگی ها(

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

کسب اطالعات فني

روش به کارگیري منابع 
اطالعات فني درکارها اعم از 

استاندارد ها،
راهنماها، نرم افزارها

باالتر از حد 
انتظار

ـ به کارگیري با ترجمه فني بخشي از هندبوک تخصصي  1
داده شده

ـ به کارگیري با ترجمه فني بخشي از راهنماي نصب  2
نگهداري داده شده

3

در حد انتظار
)کسب 

شایستگی(

1ـ تحلیل تفاوت بین کد و استانداردهاي رشته
22ـ به کارگیري هندبوک و راهنماهاي تخصصي رشته

پایین تر از انتظار
)عدم احراز 
شایستگی(

1ـ تحلیل منابع اطالعاتي رشته
21ـ روش به کارگیري از منابع اطالعاتي مجازي

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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تحلیل و بررسی  پدیده های حرارت و سیاالت
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در درس دانش فنی سعی شده است برای یادگیری بهتر و مؤثرتر یادگیرندگان 
قبل از بیان هر موضوع درسی یک یا چند بحث کالسی مرتبط مطرح شود تا زمانی 
داشته  موضوع  از  بهتری  فهم  هنرجو  می شود  مطرح  هنرآموز  توسط  موضوع  که 
باشد ضمن اینکه هنرجو در فرایند یادگیری مشارکت فعال داشته و صرفاً مخاطب 

نخواهد بود.
مباحث دانش فنی به نحوی طراحی شده اند که تا حد زیادی از به کاربردن اعداد، 
ارقام و محاسبات خاص با هدف انتقال مفاهیم اصلی صرف نظر شود، تا هنرجویان 
بتوانند با تحلیل موضوعات و ارتباط کاربردی با مباحث تخصصی رشته، مفاهیم 

را دریافت نمایند.
پژوهش های مطرح شده در پایان هر موضوع نیز با هدف مشارکت یادگیرندگان در 
فرایند یادگیری، مطرح شده اند، البته برای اینکه پژوهش ها کاربردی باشند، هنرجو 
بایستی طبق فرمت داده شده، پژوهش را انجام دهد و به سؤاالت هر چند اشتباه 

پاسخ و در کالس ارائه دهد تا اشتباهات موجود رفع شوند.
بعضی از موضوعات درس دانش فنی در کتاب های فیزیک و شیمی پایه های قبل 
ارتباط  موضوعات،  یادآوری  ضمن  است  شده  سعی  درس  این  در  و  است  آمده 

کاربردی آنها با مباحث تخصصی رشته مورد بحث و پژوهش قرار گیرد.  
پژوهش هایی که هنرجو انجام می دهد باید با فرمت نمونه زیر یا فرمت پیشنهادی 

هنرآموز مربوطه انجام گیرد.
در پژوهش ها سعی شود هنرجو عالوه بر فضای مجازی از منابعی همچون کتاب، 
از  هدف  مسلماً  کند،  استفاده  میدانی  پژوهش های  و  تخصصی  نشریات  مجالت، 
اینکه  و  است  یادگیری  فرایند  در  هنرجو  مشارکت  جهت  وسیله ای  پژوهش 
هنرجویان به کافی نت ها مراجعه کنند و متون آماده را بدون مطالعه به کالس ارائه 

دهند نباید مورد قبول باشد.

تحلیل برآورد 
هزینه

انتخاب فناوری به 
کمک رایانه

تحلیل و بررسی 
پدیده های حرارت 

و سیاالت

انتخاب
 سیستم ها 

کسب اطالعات 
فنی
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موضوع 
ساختار منبع انبساط بستهپژوهش 

منابع
پژوهش میدانی کتاب و مجالت فضای مجازی 

محل درج نام کارگاه، شرکت یا آزمایشگاهمحل درج نام کتاب یا نشریهمحل درج آدرس فضای مجازی

1 مجله صنعت تأسیسات
2 نشریه 128 

X 3 کتاب تهویه مطبوع

X 1 شرکت تولیدی
2 نمایندگی خدمات پس از فروش شرکت 

 Y

خالصه پژوهش

متن پژوهش

نتیجه گیری

پاسخ به پرسش های متن کتاب

 ساختار منابع انبساط بسته چگونه است، چرا از سیال گازی در آنها استفاده می شود؟
 دلیل استفاده از منبع انبساط در مدارات لوله کشی آب، چیست ؟ 

نظر هنرآموز مربوطه
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تفاوت بین جامدات و مایعات را با تحلیل تصاویر زیر بیان کنید.

Velocity=VShearing
force

Area=A

d

Lic
uid

بحث کالسی

هدف از این بحث کالسی، نمایش تفاوت رفتار سیال و مواد جامد، در مقابل تنش های 
ورودی می باشد، لذا طبق تصاویر، تغییر شکلی که مواد جامد در اثر اعمال تنش های 
مختلف دارند تغییرشکل جزئي است و چنانچه ادامه یابد به شکست منجر مي شود 

ولي در سیال تغییر شکل پیوسته است.

راهنمایی
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آیا گرانروی یک سیال مایع در دماهای مختلف یکسان است؟
آیا گرانروی با میزان تنشی که به سیال وارد می شود، تغییر می کند؟

بحث کالسی

دانش افزایی
.u تنش برشی رابطه مستقیم با گرادیان سرعت و  y

∂
τ = µ

∂
طبق قانون نیوتن 

نسبت عکس با فاصله بین دو سطح دارد، ثابت این تناسب را لزجت می نامند.

از آنجایی که ممکن است درک کامل این موضوع توسط هنرجو سخت باشد 
از آوردن تحلیل رابطه نیوتن صرف نظر شده است، اما معلم می تواند به فراخور 

سطح هنرجویان این رابطه را شرح دهد.

راهنمایی

گرانروی در گازها و مایعات متفاوت است، در مایعات با افزایش دما لزجت یا 
گرانروی کاهش می یابد، به عنوان مثال روغن درون موتور خودرو هنگامی که 
موتور سرد است لزجت بیشتری دارد و هنگامی که گرم می شود لزجت کمتری 

پیدا می کند.
در مورد بیشتر گازها این مورد برعکس است.

چند نکته مهم:
 در مایعات با افزایش دما نیروی بین مولکولی کاهش یافته و در نتیجه لزجت 

کاهش می یابد.
 در گازها با افزایش دما تعداد برخوردها زیاد شده و در نتیجه تبادل مومنتم 

مولکولی افزایش می یابد که حاصل آن افزایش لزجت است.
 میزان تغییرات لزجت با دما در مایعات بیشتر از گازهاست.

 اگر افزایش فشار خیلی زیاد نباشد لزجت مستقل از فشار است ولی در تغییر 

راهنمایی
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فشارهای باال، لزجت مایعات و گازها با افزایش فشار افزایش می یابد. توجه داشته 
باشید که بی اثر بودن فشار روی لزجت گازها به این دلیل است که با افزایش فشار، 
سرعت برخورد مولکولی افزایش یافته ولی طول برخورد کاهش می یابد که این دو، 

اثر مخالف روی لزجت دارند و در نتیجه لزجت گازها مستقل از فشار خواهد بود.

گازها )Poise( ویسکوزیته مایعات )Poise( ویسکوزیته

هوا 0/00018 استون 0/0032

هلیم 0/00019 اتیل الکل 0/012

متان 0/00020 خون کامل 0/04

نیتروژن 0/00018 خون پالسما 0/015

اکسیژن 0/00020 بنزین 0/006

بخار آب 0/00013 گلیسیرین 14/9

جیوه 0/016

نفت سبک 1/1

نفت سنگین 6/6

آب 0/01

در مبحث تراکم پذیری می توان از تصاویر زیر استفاده و مشابه سؤاالتی که مطرح 
شده در کالس استفاده کنیم:

الفب

سیلندر حاوی بخار آب )سیال گازی(
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الفب

سیلندر حاوی آب )سیال مایع(

 دلیل کاهش حجم در سیلندر حاوی سیال گازی چیست؟
 به چه دلیل این کاهش حجم در سیلندر حاوی سیال مایع رخ نداده است؟

 در کدام تصویر خطر ترکیدگی بدنه سیلندر وجود دارد؟

جریان ایدئال و حقیقی
جریان ایدئال جریانی است که که غیرلزج بوده و سیال تراکم ناپذیر باشد و در 
غیر این صورت واقعی است. نکته مهم این است که دو شرط هم زمان برقرار 

باشند.
نکته: در حرکت شتاب دار سیال به صورت جسم صلب، سیال لزج است ولی 
جریان غیرلزج است. چون گرادیان سرعت و در نتیجه تنش وجود ندارد. یعنی 

ممکن است جریان یک سیال لزج، غیرلزج باشد.
 در جریان غیرلزج هیچ تنش برشی وجود ندارد.

 در جریان غیرلزج افزایش سرعت باعث کاهش فشار و بالعکس می شود.
اگر یک صفحه تخت در نظر بگیریم که روی آن سیالی جریان دارد، دو ناحیه 
کلی را می توان در این جریان تشخیص داد یکی ناحیه مجاور به مرز است که 
در این ناحیه تنش برشی وجود داشته و آن را الیه مرزی می نامند. در بیرون از 
این ناحیه سرعت برابر سرعت توده سیال است و شیب آن صفر، در نتیجه تنش 

برشی صفر است و می توان از نظریه سیاالت غیرلزج بهره برد.
جریان دائم )پایا( و جریان غیردائم )ناپایا(

اگر خواص و شاخص های جریان مانند سرعت، فشار، دما و غیره در یک نقطه 

دانش افزایی
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خاص نسبت به زمان ثابت باشند )در هر نقطه با زمان تغییر نکند(، جریان در 
آن نقطه، دائم در غیر این صورت جریان غیردائم است.

جریان یکنواخت و غیریکنواخت 
جریان یکنواخت در حالت کلی به جریانی گفته می شود که بردار سرعت در 
هر لحظه مشخص در تمام نقاط، در کلیه جهت ها، یکسان باشد. حال اگر بردار 
امتداد جهتی دلخواه  نقطه دیگر در  به  نقطه ای  از  سرعت در لحظه ای معین 
تغییر کند، آن جریان غیریکنواخت است. اگر سرعت در امتداد جریان افزایش 

یابد، جریان را تندشونده و اگر کاهش یابد آن را کندشونده می نامیم.
جریان پایدار و یکنواخت: )Steady uniform flow( حالت های سیال با زمان 
و مکان تغییر نمی کند. و در آن سرعت و سطح منطقه عبور جریان سیال در 
هر منطقه عبور، مشابه می باشد. برای مثال جریان مایعی که در یک خط لوله 
یکنواخت )دارای حفره یکنواخت( که کاماًل پر می باشد، با سرعت ثابت حرکت 

می کند.
جریان پایدار و غیریکنواخت: )uniform flow ـ Steady non( حالت ها از 
نقطه ای به نقطه دیگر تغییر می کند ولی با زمان نه. سرعت و سطح منطقه عبور 
جریان می تواند از یک منطقه عبور تا منطقه عبور دیگر تغییر کند ولی برای 
هر منطقه عبور مقادیر آنها با زمان تغییر نمی کند. برای مثال جریان مایعی که 
با دبی ثابت از یک خط لوله ای که کاماًل پر می باشد و کم کم باریک می شود، 

می گذرد.
جریان مایع در یک لوله خمیده، جریان آب در رودخانه ها و جریان در یک لوله 

با مقطع متغیر مثال هایی از جریان غیریکنواخت هستند.
جریان الیه ای و درهم )آشفته( 

در جریان آرام یا الیه ای، ذرات سیال مسیرهایی منظم و هموار را طی می کنند 
به طوری که هر الیه به آرامی روی الیه مجاور خود می لغزد. این جریان از قانون 
لزجت نیوتن و یا تعمیم آن یعنی قانون استوکس پیروی می کند. در این جریان 

هر گونه گرایش به آشفتگی توسط نیروی اصطکاک مستهلک می شود.
در وضعیتی که 1ـ لزجت کم 2ـ سرعت جریان زیاد 3ـ طول مشخصه زیاد 
)مثاًل قطر لوله( باشد، جریان پایداری خودش را حفظ نکرده و به جریان آشفته 
تبدیل می شود. در این جریان ذرات سیال به علت انرژی جنبشی باال مسیرهای 
نامنظمی را طی می کنند و با برخورد به یکدیگر سبب انتقال انرژی می شوند.
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باز کنیم این طور به نظر می رسد که  مثال: اگر ما یک شیر آب را به آرامی 
جریان آب به صورت الیه الیه حرکت می کند، این یک جریان الیه ای است. در 

صورتی که ما همین شیر را بیشتر باز کنیم جریان آشفته می شود.
ویژگی جریان های آشفته

 وجود گردابه در سیال ها نشان دهنده آشفته بودن جریان است.
 در جریان های آشفته اتالف شدید انرژی جنبشی وجود دارد.

 از دیگر ویژگی های جریان های آشفته اختالط شدید است؛ مثاًل اگر ما جوهر 
اگر همین  بریزیم سریع حل می شود در صورتی که  در داخل جریان آشفته 

جوهر را داخل جریان الیه ای بریزیم خیلی آرام حل می گردد.
روش های اندازه گیری جریان

 روش های توزینی
 اندازه گیری حجم

 اندازه گیری تغییر حجم مؤثر توسط پمپ
 ولتاژ حاصل از عبور مایع از یک میدان مغناطیسی

)Rotameter( تغییر سطح مقطع جریان در اثر تغییر مقدار جریان 
 نیروی حاصل از برخورد جریان سیال با مانع

 نیروی حاصل از تغییر سرعت سیال در نتیجه تغییر سطح مقطع جریان 
 سرعت گردش پروانه در مسیر جریان

جریان سنج های مبتنی بر روش های انسدادی
نماید سرعت جریان  تغییر  مایع  اگر سطح مقطع عبور  برنولی  قانون   طبق 

می کند. تغییر 
 بر اساس قانون برنولی و پیوستگی می توان دبی جریان را محاسبه نمود.



روش های انسداد

1

 Orifice Plate روزنه
هزینه کم ـ افت زیاد و دائمی ـ دقت کم ـ گیر کردن 

ذرات معلق
Water 
Flow

Pressure tappings

Vena ContractaStreamlines

Δp=p1-p2

dvc=d2

d1

do

1 2

2

Venturi Tube ونتوری
دقت زیاد ـ افت فشار خروجی کم ـ قیمت زیاد و نیاز 

به فضای زیاد عبور راحت تر ذرات معلق

Upstream Pressure Tap
Downstream Pressure Tap

Flow DirectionFlow Direction

Venturi Tube
Rhroat Area, AT

Flow
UAO

hManometer Mercury

3

Nozzle نازل یا شیپوره
مزایا مشابه ونتوری ولی افت فشار خروجی بیشتر ـ 

طول کمتر، هزینه کمتر ـ نصب آن مشکل تر است.

Upstream Pressure Tap
Downstream Pressure 
Sensor

Flow Direction

4

Segmental Wedge استفاده از مانع گوه ای

Flow Direction

Downstream Pressure Tap

Wedge
Upstream Pressure Tap

Flow Direction

5

Vـ Cone استفاده از زائده مخروطی شکلDownstream Pressure Tap
Upstream Pressure Tap

Flow Direction Flow Direction

V cone

6

Elbow استفاده از زانویی
بر اساس اختالف فشار در داخل و خارج زانویی در اثر 
نیروی گریز از مرکز اختالف فشار ایجاد شده کمتر 

از انواع دیگر است.

Flow Direction
Outer Elbow
Pressure Tap

Fl
ow

 D
ir

ec
tio

n Inner Elbow 
Pressure Tap
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با توجه به اینکه در پایه های پایین تر چگالی آموزش داده شده است برای یادآوری 
و بازنگری مطالب قبل پژوهش متناسب با رشتۀ تأسیسات آورده شده است، الزم 

به ذکر است پژوهش ها از اهمیت خاصی در طراحی آموزشی برخوردار هستند.
مؤلفه های انرژی سیال: مبحث انرژی سیال که بعد از این با آن بسیار سروکار 
خواهیم داشت به صورت زیر و به شکل یک نقشه ذهنی در کتاب آمده است و 
در مباحث بعدی )قانون پاسکال، برنولی و...( تغییرات پارامترهای عنوان شده را 

تحلیل می کنیم.

راهنمایی

 چگالی چیست؟
 به چه دلیل هوای گرم به سمت باال حرکت می کند.

 در مورد ترموسیفون در مدار گرمایش پژوهش کرده، نتایج را در 
کالس ارائه دهید.

پژوهش

با  پنبه  چوب  بر  نیوتنی   100 نیروی  روبه رو  شکل  در 
میزان  است،  شده  اعمال  مربع  سانتی متر  یک  مساحت 
مختلف  سطوح  بر  جمله  از  مختلف،  نقاط  بر  که  فشاری 
مکعب A غوطه ور در سیال وارد می شود را تعیین کنید.
** در این تصویر، انرژی حاصل از سرعت، در انرژی سیال 

نقشی ندارد.

کار کالسی

انرژی سیال

 انرژی حاصل از فشارانرژی حاصل از ارتفاعانرژی حاصل از سرعت
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در صنایع هیدرولیک با هدف انتقال قدرت و نه انتقال سیال، از اصل پاسکال بهره 
برده و قدرت های باال را توسط سیال انتقال می دهند.

در تأسیسات هدف انتقال سیال است نه انتقال قدرت، لذا از فشار با عنوان هد 
مورد نیاز سیال استفاده می شود. 

برابر اصل پاسکال در حالت تعادل یک سیال فشار وارد بر آن را بدون کاهش به 
تمام نقاط دیگر ظرف انتقال مي دهد که در این ظرف نیروي 100 نیوتن به همه 

بخش ها اضافه مي شود.
توجه کنید که این مقدار اضافه مي شود ولي مقدار نیروي خالص طبیعتاً در باالي 

F N Np A cm cm
∆ = = =2 2

100 100
1

ظرف کمتر از پایین آن است و اختالف فشار برابر 

در این تصویر ضمن معرفی اصل هم ترازی در سیال، مؤلفه های انرژی که قباًل 
به آن اشاره شد تحلیل می شوند. و فشار بستگي به ارتفاع دارد نه طول و مایل 
بودن و عریض بودن لوله تأثیري در فشار ندارد پس فشار همه نقاط یکسان است.

راهنمایی

راهنمایی

فشار کدام یک از نقاط B ،A و C بیشترین و کدام کمترین است؟ 

** در این تصویر انرژی حاصل از فشار و انرژی حاصل از سرعت در انرژی سیال 
نقشی ندارند.

بحث کالسی
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می شود،  وارد  مایع  آزاد  سطوح  همه  به  یکسان  اتمسفر،  فشار  باال  تصویر  در 
بنابراین از نوشتن آن در معادله فشار خودداری می کنیم و فقط فشارهای نسبی 

P = pgh .را با هم مقایسه می کنیم
از بقیه نقاط  این بحث هنرجویان ممکن است فشار بعضی نقاط را بیشتر  در 
هم تراز بدانند، همین نکته می تواند یکی از دالیل استفاده واژه ارتفاع به جای 

فشار در پمپ ها باشد.
ارتفاع  با  به واسطه چگالی و جاذبه  رابطه می دانیم فشار  به  با توجه  از طرفی 
ارتباط دارد لذا زمانی که دو سیال متفاوت مانند روغن و آب را بخواهیم با هم 

مقایسه کنیم باید از واژه فشار استفاده کنیم.

نکته

هدف این بحث کالسی تأکید به فشاری است که در اثر ارتفاع ستون آب پدیدار 
می شود و همین عامل در ساخت پایه سد مدنظر قرار می گیرد. همان طور که 
اینکه ما نیروي  ارتفاع بیشتر مي شود فشار بیشتر است یعني  مي دانید هرچه 
بیشتري در پایین داریم و به طور طبیعي هرچه نیرو بیشتر مقاومت آن باید 

بیشتر باشد.

راهنمایی

بحث کالسیدر تصویر زیر به چه دلیل پایه سد را با ضخامت بیشتر از تاج سد ساخته اند؟
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قانون برنولی

تصاویر زیر را مورد بحث قرار دهید:

ب( سیال در حال جریان، قطر لوله متغیرالف( سیال بدون جریان، قطر لوله متغیر

* در حالت افقی که بین نقاط B ,C و A اختالف ارتفاع نداریم، انرژی سیال 
شامل انرژی حاصل از فشار و سرعت خواهد بود.

* در جاهایی از لوله که جریان آب تندتر است، فشار کمتر است. ) فلش های با 
طول بلند به معنی سرعت باالتر می باشد.(

بحث کالسی

در تصویر روبه رو، وضعیت آب دریا را 
پس از عبور هواپیما، با توجه به قانون 

برنولی تحلیل کنید.

بحث کالسی

هنگامی که سیال ساکن است، اختالف در قطر لوله ها تأثیری در فشار استاتیک 
ندارد، اما در هنگام وجود جریان قطر لوله ها اهمیت پیدا خواهند کرد.

راهنمایی

در این تصویر می توانیم مؤلفه های انرژی سیال را هم در مورد هوا و هم در مورد 
آب برای هنرجو تحلیل کنیم و اینکه با توجه به ثابت بودن انرژی کل با افزایش 
مؤلفه انرژی حاصل از سرعت مؤلفه فشار کاهش یافته باعث برخواستن آب از 

سطح می شود.

راهنمایی
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رابطه نوشته شده بر اساس قانون برنولی را با توجه به تصویر تحلیل کنید.

p pv h v hg g g g+ + = + +
ρ ρ

2 21 2
1 1 2 2

1 1
2 2

کار کالسی

vρ و ρgh انرژی  21
2

 ،p معادله برنولی به ما می گوید که حتی اگر مؤلفه های
سیال از نقطه ای به نقطه دیگر در امتداد خط جریان تغییر کنند مجموع آنها مقداری 

ثابت خواهد ماند:

)انرژی سیال از نقطه ای به نقطه دیگر در امتداد خط جریان ثابت است(:
p v gh+ ρ + ρ21

2

راهنمایی

در صنعت  می شود،  استفاده  انرژی  انتقال  عامل  به عنوان  سیال  از  در صنعت، 
تأسیسات انتقال انرژی بیشتر به شکل گرما یا سرما و در صنایع هیدرولیکی به 

انتقال قدرت، صورت می گیرد. شکل 
در جاهایی که منظور از انتقال انرژی، گرما یا سرما می باشد از یکای انرژی و در 

جاهایی که انتقال قدرت مدنظر باشد از یکای فشار استفاده می کنیم.

نکته
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می توان از جمالت زیر برای فهم بهتر رابطه انرژی، فشار و هد در کالس استفاده کرد:
  پمپ A می تواند آب را به ارتفاع 30 متر برساند.

 هد پمپ A، سی متر است.
 پمپ A می تواند Psi 45 فشار تولید کند و آب را تا ارتفاع 30 متر باال ببرد.

 پمپ A آنقدر انرژی دارد که می تواند آب را تا ارتفاع 30 متر باال ببرد.
 پمپ A می تواند گازوئیل )نفت گاز( را به ارتفاع 25 متر برساند.

راهنمایی

معادله برنولی را می توانیم با توجه به نوع کاربرد به سه شکل مورد تحلیل قرار دهیم:

معادلهیکای حاصلفرم

انرژیانرژی 
P pv gh v gh+ + = + + =
ρ ρ

2 21 2
1 1 2 2

1 1
2 2  constant

ثابت = انرژی پتانسیل + انرژی جنبشی + انرژی فشاری

یکای طولهد 
P pv h v hg g g g+ + = + + =
ρ ρ

2 21 2
1 1 2 2

1 1
2 2  constant

ثابت = هد پتانسیل + هد جنبشی + هد فشاری

یکای فشارفشار
p v gh p v gh+ ρ + ρ = + ρ + ρ =2 2
1 1 1 2 2 2

1 1
2 2

 constant

ثابت = فشار هیدرواستاتیک + فشار دینامیکی + فشار استاتیک
p = فشار شارهρ = چگالی شارهγ = ρg وزن مخصوصv = سرعت شارهh = ارتفاع شاره

معادله برنولی بین دو نقطه برای حالتی که افت فشار در مسیر داشته باشیم به شکل زیر بیان می شود:

f
p pv h v h hg g g g+ + = + + +
ρ ρ

2 21 2
1 1 2 2

1 1
2 2

معادله برنولی بین دو نقطه برای حالتی که پمپ در مسیر داشته باشیم به شکل زیر بیان می شود:
)پمپ دستگاهی است که به سیال انرژی می دهد.(

P
p

.Hh .g.Q
η

=
ρf p

p pv h v h h hg g g g+ + = + + + −
ρ ρ

2 21 2
1 1 2 2

1 1
2 2

معادله برنولی بین دو نقطه برای حالتی که توربین در مسیر داشته باشیم به شکل زیر بیان می شود:
)توربین دستگاهی است که از سیال انرژی دریافت کرده و آن را به کار تبدیل می کند.(

T
T

Hh . .gQ=
η ρf T

p pv h v h h hg g g g+ + = + + + +
ρ ρ

2 21 2
1 1 2 2

1 1
2 2

η: راندمانHP: توان پمپHT : توان توربین

دانش افزایی
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با توجه به قانون برنولی تصویر شماتیک زیر را تحلیل کنید. )از مقاومت مسیر در 
مقابل جریان صرف نظر شده است(

کار کالسی

در این کار کالسی سعی شده است پارامترهای فشار کل در حالی که جریان 
برقرار است مورد بحث قرار گیرد، ضمن اینکه هنرجو در قالب تصویر می تواند اثر 

تغییر قطر لوله ها بر فشار استاتیک و دینامیک مشاهده نماید.

راهنمایی

از تصویر زیر می توان برای بیان قانون برنولی استفاده نمود.

R4

H1

H2

H3

H4

H5

R3

R2

R1
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با توجه به شکل صفحه قبل و معادله برنولی، تحلیل خود را در مورد مؤلفه های 
انرژی، فشار و هد بیان کنید.

وضعیت الف( پمپ و دیگ خاموش است.
وضعیت ب( پمپ خاموش اما گردش طبیعی آب وجود دارد.

وضعیت بوضعیت الف

R1R2R3R4R1R2R3R4مؤلفه

H5 - H1H5 - H2H5 - H3H5 - H4هد استاتیک

H5 - H1

+
فشار استاتیک 
ناشی از پدیده 

ترموسیفون

H5 - H2

+
فشار استاتیک 
ناشی از پدیده 

ترموسیفون

H5 - H3

+
فشار استاتیک 
ناشی از پدیده 

ترموسیفون

H5 - H4

+
فشار استاتیک 
ناشی از پدیده 

ترموسیفون

نیاز به اندازه گیری0000هد دینامیکی

کار کالسی

در وضعیت الف به دلیل خاموش بودن مشعل و پمپ جریان نداریم بنابراین هد 
دینامیک نخواهیم داشت و آنچه بر سیستم حاکم است فشار استاتیک ناشی از 

ارتفاع آب می باشد.
در وضعیت دوم که گردش طبیعی آب وجود دارد )مشعل روشن است ولی پمپ 
خاموش است( عالوه بر فشار استاتیک ناشی از ارتفاع آِب سوار بر سیستم، فشار 
دیگری به دلیل پدیده ترموسیفون بر اجزای سیستم وارد خواهد شد که شامل 
نمود  البته فشار دینامیک در وضعیت  بود،  و دینامیک خواهد  استاتیک  فشار 

زیادی نخواهد داشت مگر اینکه پمپ نیز روشن شود.
طبق اصل برنولی هرچه سرعت جریان بیشتر باشد فشار استاتیک ناشی از این 

پدیده کاهش و فشار دینامیک افزایش خواهد داشت.
اگر در مسیر عوامل کاهنده فشار )زبری، طول لوله ها، اتصاالت و...( وجود داشته 

باشد در واقع باعث افت فشار دینامیکی و نهایتاً افت فشار کل خواهند شد.
در مدارهای گردشی آب هدف از استفاده ازپمپ، افزایش فشار و غلبه بر افت های 

مسیر استفاده خواهد بود.
یکی از اهداف این کار کالسی آماده کردن مقدمات ذهنی هنرجو برای ورود به 
بحث افت فشار که در ادامه به آن اشاره شده است می باشد، البته هنرآموزان 
این  در  بیشتری  تحلیل های  یا  مشابه  موارد  کالس  فراخور  به  می توانند  عزیز 

ارائه دهند.  خصوص 

راهنمایی
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 در کدام نقاط بیشترین و کمترین فشار وجود دارد؟
 دلیل کاهش فشار در نقاط مختلف، چیست؟

 نرخ کاهش فشار نقاط متناظر در دو خط لوله را با هم مقایسه کنید.

بحث کالسی

p pv h v hg g g g+ + = + +
ρ ρ

2 21 2
1 1 2 2

1 1
2 2

p1 = p2
h1 - h2 = h
v gh= 2

راهنمایی

با استفاده از رابطه برنولی سرعت خروج آب را از مخزن به دست آورید. )چگالی   آب 
)g و شتاب جاذبه ρ

کار کالسی

آشنایی  تصاویر  این  ارائه  از  هدف 
هنرجو با واژه و مفهوم افت فشار است 
که از عوامل مؤثر بر افت فشار تأثیر 
قطر لوله مورد بررسی قرار گرفته است.

است  ثابت  لوله  قطر  در جاهایی که 
افت فشار با شیب یکسان اتفاق افتاده 
اما در جایی که تغییر قطر اتفاق افتاده 

شیب افت فشار تغییر کرده است.

راهنمایی
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تصویر زیر را تحلیل کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید: )حداقل فشار استاتیک 
مورد نیاز را به اندازه ارتفاع دو طبقه از ساختمان بلند در نظر بگیرید.(

 آب به کدام طبقات نمی رسد؟
 آب به کدام طبقه از برج می رسد اما فشار الزم برای خروج از لوله را ندارد؟

 آب در کدام طبقات نیاز به فشار بیشتر دارد؟
 درکدام طبقات فشار خروجی آب مناسب است؟

نکته: از دید فشار استاتیکی بررسی شود.

کار کالسی

راهنمایی
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سیفوناژ

در بحث های کالسی پیرامون سیفوناژ، پله پله خاصیت سیفون را شرح می دهیم.
مبحث سیفون از مباحثی است که در علم فیزیک دالیل مختلفی برای آن مطرح 

می کنند و نمی توان یک دلیل خاص برای آن مطرح کرد. 
نمونه هایي از کاربرد خاصیت سیفون در بعضی تجهیزات را در تصاویر زیر مشاهده 

می کنید:

بحث کالسی
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از تصاویر زیر می توانیم به عنوان مثال هایی از خاصیت سیفون در کالس استفاده کنیم:

Siphoning Gas using Mouth

Insert Two Pipes

Blow into One Pipe

Seal the Opening

Gas Flows into Other Pipe

Siphoning Gas with Mechanical Pump
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قانون پیوستگی   )بقای جرم(

 در تصویر )الف( در زمان عبور آب ماشین لباسشویی از نقطه A آب درون زانویی 
)تله مایع( زیر ظرف شویی تخلیه می شود، اما در تصویر )ب( این اتفاق نمی افتد، با 

توجه به قانون برنولی و خاصیت سیفون تحلیل خود را بیان کنید.

کار کالسی

تصویر زیر، بخشی از یک سیستم لوله کشی است که می خواهیم آن را تحلیل 
کنیم، در علم سیاالت به چنین بخشی که برای تحلیل و مطالعه رفتار سیال جدا 

می کنیم، اصطالحاً حجم کنترل گوییم.
حجم کنترل زیر را تحلیل و به سؤاالت پاسخ دهید.

کار کالسی

هنگامی که حجم زیاد آب با سرعت از نقطه A عبور می کند طبق اصل برنولی 
کاهش فشاری در لوله فاضالب ظرف شویی اتفاق می افتد و نیروی اولیه برای پدیده 
سیفون فراهم خواهد شد و تمامی آب درون زانویی )تله مایع( به یکباره تخلیه 
خواهد شد که اصطالحاً به آن سیفوناژ گفته می شود، در تصویر )ب( برای جلوگیری 

از پدیده سیفون که در اینجا مطلوب نیست از لوله هواکش استفاده شده است.

راهنمایی
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 در هر ثانیه 10 لیتر آب وارد حجم کنترل می شود و 6 لیتر خارج می شود، 
آب ذخیره شده در هر ثانیه چند لیتر است؟ )شیر V2 بسته، شیر V1 باز است.( 

پاسخ: 4 لیتر
 در هر ثانیه 10 لیتر آب وارد حجم کنترل می شود و 6 لیتر خارج می شود، 
آب ذخیره شده در هر ثانیه چند لیتر است؟ )شیر V2 باز، شیر V1 بسته است.( 

پاسخ: 4 لیتر
 در هر ثانیه 10 لیتر آب وارد حجم کنترل می شود و 11 لیتر خارج می شود، 
تحلیل خود را بیان کنید. )شیر V2 باز، شیر V1 بسته است.( پاسخ: آب سطح 

تانک کم مي شود.
 آب خروجی از حجم کنترل در هر ثانیه 10 لیتر است و هم زمان حجم آب 
مخزن 3 لیتر در هر ثانیه افزایش یافته است، آب ورودی به حجم کنترل در هر 

ثانیه چند لیتر خواهد بود؟ پاسخ: 13 = 3 + 10 لیتر
 آب خروجی و آب ورودی به حجم کنترل در هر ثانیه 10 لیتر می باشد، آب 

درون مخزن چقدر کاهش یا افزایش داشته است؟ پاسخ: تغییر نمي کند.
 آیا این امکان وجود دارد که در هر ثانیه 10 لیتر آب وارد و 8 لیتر آب از حجم کنترل 

خارج شود بدون اینکه افزایشی در آب ذخیره شده داشته باشیم؟ پاسخ: خیر

هدف از طرح این کارکالسی تحلیل قانون بقای جرم توسط هنرجو و کاربردهای 
این قانون در صنعت تأسیسات است بنابراین هنرآموزان گرامی می توانند مشابه 
این کار کالسی را در قالب های مختلف تئوری یا عملی طراحی و توانایی تحلیل 

هنرجو را افزایش دهند.
مثال: با استفاده از قانون پیوستگی چگونه می توانیم نشتی مدار لوله کشی آب 

ساختمان را تشخیص دهیم؟

راهنمایی

واحد اندازه گیري )IP)Imperial Unit یا یکاي اندازه گیري سلطنتي یا انگلیسي 
یا بریتانیایي است دبي حجمي ترکیبي از واحد حجم و زمان است که مي تواند 

ft یکي از آنها باشد که مخفف آن fpm یا گالن بر دقیقه است. و دبي جرمي 
min

3

lb است.
S ترکیبي از واحد جرم و زمان مانند پوند بر ثانیه 

راهنمایی

واحدهای دبی را در سیستم اندازه گیری IP بیان کنید. پژوهش
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ممنتوم1

در نازل آتش نشانی داده شده:
 آیا نیرویی به پیچ و مهره های فلنچ وارد می شود؟ 

 نازل به کدام سمت تمایل به حرکت دارد؟

Momentum ـ1

در نازل آتش نشانی داده شده:
 آیا نیرویی به پیچ و مهره های فلنچ وارد می شود؟ 

 نازل به کدام سمت تمایل به حرکت دارد؟

بحث کالسی

شد،  خواهد  داده  تعمیم  مفصل  به طور  دانشگاهی  دروس  در  ممنتوم  مباحث 
طرح این موضوع  در مباحث دانش فنی تخصصی تا حد امکان برای افزایش 
توان تحلیل هنرجویان و نیز پایه گذاری انتقال صحیح مطالب توسط اساتید و 

است. و مقاطع پیش رو  تأسیسات در سال جاری  هنرآموزان 
در این بحث کالسی موارد زیر مد نظر خواهد بود:

 یکی از اثرات جریان وارد شدن نیرو به اتصاالت و اجزا است.
 مقدار نیرو با توجه به دبی و سرعت جریان قابل محاسبه است که در ادامه 

فرمول آن در کتاب آمده است.
 عالوه بر کمیت اسکالر نیرو، جهت اعمال نیرو )کمیت برداری( به ذهن هنرجو 

القا شود.
 آمادگی ذهن هنرجو برای تحلیل مباحث بعدی که در کتاب آمده است.

راهنمایی

برخورد  با هم   m به فرضیات داده شده در کدام وضعیت دو جرم   با توجه 
می کنند؟

 ممنتوم هر یک جرم را در ستون مربوطه بنویسید.
 نیرویی که دو جسم به جرم m به یکدیگر وارد می کنند را محاسبه کنید.

کار کالسی
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 هنرجو می تواند با جایگذاری عدد دلخواه کار کالسی را به طور عینی تحلیل نماید.
 هنرآموز به فراخور وضعیت هنرجو می تواند این کار کالسی را در مورد سیاالت 

تعمیم دهد.

ممنتومفرضیات
 V1  جرم با سرعت

ممنتوم
 V2 تصویرنیروجرم با سرعت

V2 < V1m  .  V1m  .  V2f = m)v2 - v1(

V2 > V1m  .  V1m  .  V2.برخورد نداریم پس نیرویی نداریم

V2 = 0m  .  V1در این حالت نسبت به صفر f = m .)v1(
حالت قبل نیروی بیشتری داریم .

V2 > V1-m  .  V1m  .  V2

f = m . )v2 + v1(
در این حالت نسبت به حالت قبل 

نیروی بیشتری داریم.

راهنمایی

عامل چرخش آب پاش ستاره ای را در تصویر 
بیان کنید.

بحث کالسی

در ادامه مبحث ممنتوم مثال های مختلف کاربردی از قبیل آب پاش ستاره ای 
می تواند در کالس مطرح و به صورت تعاملی مورد تحلیل قرار گیرد.

کدام سمت  به  نازل  اینکه  مورد  در  هنرجو  آتش نشانی  نازل  بحث کالسی  در 
تمایل به حرکت دارد نظر خود را بیان خواهد نمود، )نازل در جهت عکس خروج 
آب به سمت عقب تمایل به حرکت دارد اما فرد آتش نشان آن را مهار می کند، 
حال اگر فرد آتش نشان به جای اینکه نازل را در دست بگیرد شیلنگ رابط را در 

فاصله دو متری در دست بگیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟( 
در آب پاش ستاره ای برای هر یک از نازل های خروجی آب چنین تمایلی وجود 
دارد اما به جای اینکه نازل ها مهار شوند با استفاده از رابط هایی که به مرکز ستاره 

وصل هستند اجازه حرکت در خالف جهت خروج آب به نازل ها داده می شود.
به طور  زاویه ای و روابط حاکم  با موضوع ممنتوم  در مقاطع بعدی دانشجویان 

آشنا خواهند شد. کامل 

راهنمایی
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ضربه قوچ )چکش آبی1(

Water hammer ـ1

چه عواملی باعث ایجاد ضربه قوچ می شوند؟
چگونه می توان اثرات سوء ضربه قوچ را خنثی کرد؟

عدم طراحی صحیح که منجر به ضربه قوچ شود، در دراز مدت چه اثراتی ممکن 
است داشته باشد.

پژوهش

علل به وجود آمدن ضربه قوچ آب
تغییرات سرعت باعث به وجود آمدن این پدیده می شود که این تغییرات سرعت 

به دالیل زیر به وجود می آید:
 روشن کردن یک یا چند پمپ

 خاموش کردن یک یا چند پمپ
 تغییر تنظیم شیرها و یا بسته شدن ناگهانی شیرها

 تغییر سرعت دورانی پمپ یا پمپ ها )در سیستم های دور متغیر(
 پر کردن غیراصولی خط لوله

 استفاده از شیرهای یک طرفه نامناسب
 ازکارافتادن ناگهانی یک یا چند پمپ

راهنمایی

محل نصب شیر یک طرفه و منبع انبساط را در تصویر زیر تحلیل کنید، کدام یک 
برای دفع اثر ضربه قوچ کاربرد دارد؟

بحث کالسی
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ارتباط دما با فشار

مکانیزم پمپ قوچ آبی چگونه است و ضربه قوچ در پمپ قوچ آبی، چه کاربردی دارد؟ پژوهش

از  بنابراین  است  قوچ  ضربه  استهالک  فشار  تحت  مخازن  کاربردهای  از  یکی 
سه تصویر صفحه قبل، محل نصب شیر یک طرفه در تصویر اول و دوم اشتباه 

از بین خواهد برد. می باشد و کارایی مخزن تحت فشار را 
در بسیاری از ساختمان ها که از پمپ و مخزن تحت فشار استفاده می کنند به 
اشتباه شیر یک طرفه بعد از مخزن تحت فشار نصب می شود در حالی که شیر 

یک طرفه باید بین پمپ و مخزن تحت فشار نصب شود.

راهنمایی

در کتاب های رشته صنایع شیمیایی در مورد پمپ قوچ آبی مطالبی آورده شده، 
البته در منابع انگلیسی زبان مطالب کامل و جامع موجود است و همچنین در 

نشریه 517 سازمان مدیریت این موضوع آورده شده است.

راهنمایی

قبل از ورود به بحث کاویتاسیون موارد مربوط به ارتباط دما با فشار در ادامه مباحث 
قبل در کتاب آمده است، این مبحث که معموالً هنرآموزان عزیز اشراف کامل به آن 

دارند هم در بحث کاویتاسیون و هم در سیکل تبرید بسیار پرکاربرد می باشد.

سیلندر نشان داده شده در تصویر زیر حاوی آب و بخار آب است، با مقایسه وضعیت های 
نشان داده شده، تحلیل خود را در کالس ارائه دهید.

کاهش
 فشار

کاهش
 فشار

فشار اشباع < فشار سیالفشار اشباع = فشار سیالفشار اشباع > فشار سیال

بحث کالسی
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نکتهدما در هر سه حالت یکسان فرض شده است.

الف( در این وضعیت که فشار سیال از فشار اشباع متناظر با دمای موجود بیشتر 
است، سیال به شکل مایع خواهد بود.

ب(در این وضعیت اندکی از فشار سیال کاسته شده تا با فشار اشباع متناظر با 
دمای موجود برابر شود، بنابراین شرایط ناحیه اشباع برقرار خواهد شد و سیال 

به صورت بخار و مایع موجود خواهد بود.
ج( اگر فشار سیال از فشار اشباع متناظر با دمای موجود کمتر شود از ناحیه 

اشباع خارج می شود و کل سیال به شکل سیال گازی در خواهد آمد.
هدف از این گفت وگوی کالسی تحلیل ارتباط فشار با نحوه تغییر فاز در دمای 
ثابت است، البته می توان با تغییر دما و ثابت نگه داشتن فشار سیال تغییرات فشار 

اشباع متناظر با تغییرات دما را تحلیل نمود.
در مبحث کاویتاسیون که بعد از این مبحث خواهد آمد دلیل تبدیل آب به بخار 

و ایجاد حباب کاهش فشار سیال طبق اصل برنولی می باشد.

راهنمایی

بحث کالسیتصاویر زیر تحلیل کنید.
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برای آشنایی بیشتر هنرجو با موضوع ارتباط دما و فشار در سیال می توان از نمودار 
صفحه قبل استفاده نمود، این نمودار در فشار یک اتمسفر و برای آب ترسیم شده است.

اگر به آب در فشار یک اتمسفر گرما داده شود دمای آب به طور محسوس افزایش 
خواهد یافت تا زمانی که آب در حالت مایع متراکم به دمای متناظر با فشار اشباع 
یک اتمسفر برسد )از نقطه 1 تا نقطه 2( و وارد ناحیه دو فازی گردد، در ناحیه 
دو فازی )از نقطه 2 تا 4( در فشار ثابت هر چه به آب گرما داده شود تغییری در 
دما مشاهده نمی شود و گرمای داده شده صرف تغییر فاز سیال از حالت مایع به 

بخار می شود این ناحیه؛ ناحیه اشباع نام دارد.
هنگامی که در نقطه 4 تمام مایع به بخار تبدیل شده باشد گرمادهی به بخار 
باعث افزایش دما به طور محسوس خواهد شد، این ناحیه، ناحیه سوپرهیت )بخار 

فوق گرم( نام دارد. نمودار زیر رفتار آب را در فشارهای دیگر تحلیل می کند.

گرما

دما

ناحیه 
اشباع

)برای سیاالت دیگر هم می توان این نمودار را تعمیم داد(

راهنمایی

نادرستدرستتحلیل خود را از جمالت زیر با تعیین درست یا نادرست بودن آنها بیان کنید.

نادرستآب در 100 درجه سلسیوس می جوشد.

درستآب در فشار 1 اتمسفر در 100 درجه سلسیوس می جوشد.

درستدمایی که آب در آن می جوشد به فشار بستگی دارد.

نادرستاگر فشار آب افزایش یابد، دمای جوش نیز کاهش می یابد.

درستاگر بخواهیم آب در دمای محیط بجوشد باید فشار آن را کاهش دهیم.

درستآب در مناطق مختلف در دماهای مختلف می جوشد. 

کار کالسی
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عالوه بر مبحث کاویتاسیون یکی دیگر از موارد مرتبط با موضوع ارتباط فشار 
دما و فشار در سیاالت صنعت تبرید است، در صنعت تبرید از تغییر فاز استفاده 

می شود در حالی که در کاویتاسیون باید از تغییر فاز جلوگیری شود. 

راهنمایی

طبق قانون برنولی با توجه به سرعت زیاد پروانه، فشار استاتیک سیال به فشار 
این  هدف  لذا  می شوند،  پدیدار  آب  بخار  حباب های  و  شده  تبدیل  دینامیک 
است که قبل از ورود به بحث کاویتاسیون، مفهوم پیدایش حباب در اثر فشار 

باشد. برای هنرجو مشخص شده  دینامیکی 

راهنمایی

با توجه به توضیحات ذیل به پرسش ها پاسخ دهید.
پایین  بسیار  )فشار(  انرژی  با  سیال   :)1( منطقه   
وارد این بخش می شود. )حرکت سریع هواپیما روی 

تحلیل کنید.( آب را مجدداً 
 منطقه )2(: انرژی سیال، تحت تأثیر نیروی گریز 
دینامیکی(  )فشار  جنبشی  انرژی  مؤلفه  با  مرکز  از 

می شود.  پدیدار 
لبه  بین  قرار گرفتن در فضای  با  انرژی جنبشی ذرات سیال  منطقه )3(:   
پروانه و پوسته حلزونی به مؤلفه انرژی فشاری )فشار استاتیک( تبدیل می شود.
 آیا آب به درون پمپ مکش می شود یا اینکه با انرژی خود تحت تأثیر فشار 

اتمسفر وارد پمپ می شود؟
 در کدام بخش پمپ، خطر کاویتاسیون وجود دارد؟

 اگر ورودی پمپ را محدود کنیم، چه تأثیری بر پدیده کاویتاسیون می گذارد؟
 فشار و سرعت در نقاط 3 و 4 را تحلیل کنید.

 آیا نوع طراحی پوسته حلزونی شکل پمپ تأثیری بر پدیده کاویتاسیون دارد؟

بحث کالسی

دلیل ایجاد حباب های هوا در پروانه 
ملخی قایق ها چیست؟

بحث کالسی
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قوانین گازها

سیال ورودی به پمپ باید انرژی کافی را دارا باشد و این انرژی می تواند به روش های 
زیر تأمین گردد در غیر این صورت با خطر کاویتاسیون مواجه خواهیم بود.

 از طریق فشار اتمسفر در پروژه های انتقال آب از چاه یا منابع روباز )در ارتفاع 
مجاز که npsh مورد نیاز پمپ تأمین شود(

 از طریق فشار استاتیک موجود در ورودی پمپ در سیکل های بسته )وجود 
منبع انبساط اهمیت خاص دارد( البته موقعیت نصب پمپ به نحوی که سیال 
در ورود به پمپ انرژی کافی داشته باشد. )به فرم های مختلف قانون برنولی که 

قباًل در همین راهنما آورده شده اند توجه شود(

راهنمایی

میزان هد )فشار( قابل دسترس و مفید در نازل مکش پمپ هد مکش نام دارد.
اگر پمپ آب را از مخزنی با سطح تراز پایین تر از مرکز پمپ دریافت کند دارای 
هد مکش منفی و اگر آب را از مخزنی با سطح تراز باالتر دریافت کند دارای هد 

مکش مثبت خواهد بود.
پمپ ها آب را در ورودی خود مکش نمی کنند بلکه آب دارای انرژی کافی )فشار 

کافی( را دریافت می کنند.
پمپ با تبدیل کار مکانیکی به انرژی جنبشی، فشاردینامیکی را پدید آورده و 
با توجه به نوع طراحی پوسته حلزونی بخش زیادی از فشار دینامیکی به فشار 

استاتیکی تبدیل و آب به سمت خروجی پمپ هدایت می شود.

نکته

قبل از ورود به مباحث ترمودینامیکی و نیز اهمیتی که تحلیل رفتار گازها دارد 
قوانین گازها در قالب کار و بحث کالسی آورده شده است.

هنرجویان  برای  گازها  در  دما  و  فشار، حجم  تغییرات  نحوه  به  مربوط  قوانین 
تأسیسات عالوه بر کاربردی که تحلیل این ویژگی ها در تهویه مطبوع دارد در 

بود. نیاز خواهد  مباحث مربوط به سیکل تبرید و کمپرسورها مورد 

راهنمایی

 ترمودینامیک
برای تحلیل هر موضوعی باید محدوده ای را مشخص کنیم تا بتوانیم نتایج تحلیل 
را جمع بندی کنیم، این محدوده می تواند بخشی از یک فضا یا مقداری از یک 

ماده یا قسمتی از یک دستگاه باشد.

دانش افزایی
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سامانه1

سامانه 
)سیستم(

مطالعه،  برای  که  محدوده ای  به  ترمودینامیکی  مباحث  در 
تحلیل و بررسی انتخاب می شود، سامانه یا سیستم  می گویند.

System

Surrounding

System Boundary

به جرم یا فضایی که اطراف سامانه را احاطه کرده باشد، محیط محیط2
می گویند.

به خط فرضی که از آن برای مشخص نمودن محدوده سامانه مرز3
استفاده می شود مرز گفته می شود.

انواع سامانه

سامانه باز می تواند با محیط تبادل جرم و تبادل انرژی داشته سامانه باز
باشد. )به سامانه باز حجم کنترل نیز گفته می شود.(

IsolateOpen Closed

سامانه 
سامانه بسته فقط می تواند تبادل انرژی با محیط داشته باشد.بسته

سامانه 
منزوی4

سامانه منزوی هیچ گونه تبادل جرم و تبادل انرژی با محیط 
نخواهد داشت.

مثال 
برای 
سامانه

با توجه به اهداف زیر ابتدا می توان سامانه و محیط را تعیین نمود و سپس 
به تحلیل پرداخت.

هدف

تهویه مطبوع برای ساکنین یک اتاق

طراحی مدار گرمایش یک ساختمان

طراحی مدار سرمایش یک ساختمان

تأمین آب گرم مصرفی دستگاه پکیج دو مبدله

تأمین آب گرم مصرفی دستگاه پکیج تک مبدله

تأمین آب مدار گرمایشی دستگاه پکیج

تأمین سرمایش مورد نیاز مواد غذایی درون یخچال

System ـ1
Surrounding ـ2
Boundary ـ3
Isolate ـ4
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ویژگی های سامانه
هنگامی که سامانه ای برای مطالعه ترمودینامیکی انتخاب می شود، می توانیم خواص 

یا ویژگی هایی از قبیل فشار، دما، حجم، چگالی، جرم و... را به آن اختصاص دهیم.
ویژگی های 

شدتی1 )کیفی(
دما، فشار، چگالی و هر ویژگی سامانه که وابسته به مقدار ماده نباشد خاصیت شدتی 

نام دارد.

ویژگی های 
مقداری2 )کمی(

حجم، جرم، وزن و هر ویژگی سامانه که وابسته به مقدار ماده باشد خاصیت 
مقداری نام دارد.

Extensive
properties

Intensive
properties
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مقایسه ویژگی های شدتی و مقداری
انرژی، توانایی انجام کار است، یک سامانه در صورتی توانا خواهد بود که انرژی داشته 

باشد، واحد انرژی در سیستم SI ژول است.
)E( انرژی سامانه

)KE( انرژی جنبشی)PE( انرژی پتانسیل)U( انرژی درونی
E = U + PE + KE

در مطالعه و تحلیل رفتار سامانه ها باید نوع دیدگاه خود را تعیین کنیم، آیا هدف، 
تحلیل کلیت سامانه است یا اینکه با نگاه ریزبینانه رفتار اتم ها و مولکول ها را 

مورد مطالعه قرار می دهیم.
دیدگاه 

ماکروسکوپیک3
در ترمودینامیک کالسیک با نگرش کلی ویژگی ها و خواص سامانه در شرایط 

مختلف مورد تحلیل قرار می گیرد.
دیدگاه 

میکروسکوپیک4
در ترمودینامیک آماری با نگاه ریزبینانه به تحلیل رفتار سامانه ها پرداخته 

می شود.

انرژي هاي جنبشي همۀ ذره هاي  به صورت مجموع  انرژي دروني یک سامانه 
تشکیل دهندۀ آن به اضافۀ مجموع انرژي هاي پتانسیل برهم کنش بین این ذره ها 

تعریف مي شود.
انرژي دروني شامل انرژي پتانسیل و جنبشی ناشي از برهم کنش بین سامانه 
و محیط اطراف آن نیست، اگر سامانه یک بطری آب باشد، قرار دادن آن روي 
میز، انرژي پتانسیل گرانشي حاصل از برهم کنش بین لیوان و زمین را افزایش 
مي دهد، اما این اثري روي برهم کنش بین مولکول هاي آب ندارد و در نتیجه 

انرژي دروني آب تغییر نمي کند.
Extensive propertise ـIntensive properties         2 ـ1
Microscopic ـMacroscopic                     4 ـ3
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تحلیل انرژی سیستم
اگر انرژی سامانه )E( تغییر کند به این معنی است که حداقل یکی از مؤلفه های 

انرژی درونی، انرژی پتانسیل یا انرژی جنبشی سامانه تغییر کرده است.

شرط تغییر انرژی پتانسیل 
چیست؟

شرط تغییر انرژی جنبشی 
چیست؟

شرط تغییر انرژی درونی 
چیست؟

تغییر انرژی پتانسیل + تغییر انرژی جنبشی + تغییر انرژی درونی = ΔE )میزان 
 تغییرات انرژی سامانه(

ΔE = ΔU + ΔPE + ΔKE

رابطه ΔE را برای حالتی که تغییر انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی نداشته باشیم:
 

ΔE = ΔU

حالت ترمودینامیکی1
توصیف وضعیت سامانه با دو ویژگی مستقل 
از هم را حالت ترمودینامیکی گویند،در تصویر 
زیر دو حالت ترمودینامیکی سامانه نشان داده 

شده است.

فرایند2
مسیری که طی آن وضعیت سامانه از حالتی به حالت دیگر تغییر کند فرایند نام 
دارد، به عبارت دیگر هر تغییری که سامانه را از یک حالت تعادل به حالت تعادل 
دیگری برساند فرایند گفته می شود، در تصویر زیر فرایندهای 2ـ1 و 3ـ2 مسیر تغییر 

حالت سامانه را در آزمایش باال نشان می دهند.

فرایند تغییر دمای سامانه بر پایه تبادل گرما 

Thermodynamic state ـ1
Process ـ2

حالت ترمودینامیکی
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فرایند تغییر حجم سامانه بر پایه تبادل کار 
تبدیل انرژی

با توجه به اصل بقای انرژی و اینکه انرژی به وجود نمی آید و از بین نمی رود، 
کاهش یا افزایش انرژی یک سامانه، نتیجه تبادل و تبدیل انرژی بین سامانه و 

محیط خواهد بود که این تبادل و تبدیل در حین فرایندها رخ می دهد.

انرژی های 
فرایندی

انرژی فرایندی انرژی ای است که در مسیر فرایند بین محیط و سامانه تبادل می شود.
به عنوان مثال در حین فرایند انرژی به شکل گرما یا کار به سامانه منتقل شده 
و به انرژی درونی تبدیل می شود و یا انرژی درونی در حین فرایند به شکل گرما 

یا کار به محیط منتقل می شود.

)Q( گرما
)W( کار

 با توجه به عدم تغییر انرژی جنبشی و پتانسیل سامانه، تغییرات انرژی سامانه 
برابر تغییر انرژی درونی سامانه متأثر از تبادل گرما و کار خواهد بود، بنابراین با 
تبادل کار و گرما بین سامانه و محیط ویژگی های دما، فشار، حجم و... در نتیجه 

سطح انرژی سامانه تغییر می کند.
ΔE = ΔU = Q + W

یک سامانه هرگز دارای گرما و کار نیست، کار و گرما هر دو پدیده های انتقالی نکته
هستند که یکی از آنها یا هر دو آنها زمانی که سامانه طی یک فرایند، از یک حالت 
تعادل به حالت تعادل دیگری تغییر کند، به شکل انرژی پدیدار شده و از مرز 

سامانه عبور می کنند.
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تبادل گرما و کار بین سامانه و محیط در حین فرایند

قراردادنوع تبادل انرژی سامانه با محیط

Q >0سامانه گرما می گیرد.

Q < 0سامانه گرما می دهد.

W > 0سامانه روی محیط کار انجام می دهد.

W < 0محیط روی سامانه کار انجام می دهد.

پیشوند ایزو
باقی  ثابت  از ویژگی ها،  به کار برده می شود که درآنها یکی  براي فرایندهایی 

می ماند یا ثابت فرض شود.
 فرایند ایزوترم فرایندي است که در آن دما ثابت بماند.

 فرایند ایزوبار فرایندي است که در آن فشار ثابت بماند.
 فرایند ایزوکور )ایزومتریک( فرایندي است که در آن حجم ثابت بماند.

یک ظرف محتوی آب را روی شعله اجاق گاز قرار داده ایم، بعد از مدتی آب درون 
ظرف شروع به جوشیدن می کند، کدام یک از خواص سیستم ثابت مانده است؟ 

 فشار                         دما                     حجم مخصوص

بحث کالسی
پیشنهادی
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فاز ماده
از ماده، که همه جا یکنواخت می باشد و می توان آن  یک آرایش مولکولی مجزا 

را از دیگر آرایش ها، با سطوح مرزي مشخصی به سادگی جدا کرد، فاز می گوییم.
در فاز جامد فاصله مولکول ها نسبت به فاز مایع کمتر و نظم بیشتری دارند و نیز 
سطح انرژی پایین تری دارد، بنابراین اگر بخواهیم طی یک فرایند، فاز جامد یک 

ماده را به فاز مایع یا فاز بخار تبدیل کنیم باید سطح انرژی آن را افزایش دهیم.

تغییر هم حجمی حالت به این معنی است که فشار 
افزایش می یابد، در حالی که حجم ثابت است.

هم فشاری به این معنی است که حجم افزایش 
می یابد در حالی که فشار ثابت است.

از  مثالی  بسته  فضای  یک  در  گاز  گرمادهی 
یک فرایند حجم ثابت است.

گرم کردن گاز در سیلندری که دارای پیستون 
با بارگذاری ثابت است نمونه ای از فرایند فشار 

ثابت است.

دمای  که  است  معنی  این  به  هم دمایی حالت 
مخلوط گاز ثابت است. در حالی که فشار و حجم 

متغیر است.

وقتی آنتروپی گازی که تراکم منبسط گردیده 
است. ثابت بماند، هیچ تبادل گرمایی با محیط 
اطراف صورت نمی گیرد. این تغییر در حالت از 

قانون پوسیون تبعیت می کند.
اگر گاز درون یک سیلندر طوری فشرده شود که 
دمای آن تغییر نکند گرمایی که از سیستم خارج 
می شود برابر کار انجام شده بر روی سیستم است، 

این پروسه در عمل غیرممکن است.

نمونه ای از فرایند دما ثابت در سیلندر عایق
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فاز گازی یک ماده با فاز مایع و فاز جامد همان ماده چه تفاوتی دارد؟
اگر بخواهیم فاز گاز را به فاز مایع تبدیل کنیم چه تغییری در سطح انرژی باید 

ایجاد کنیم؟

بحث کالسی
پیشنهادی

 اگر به ماده ای گرما داده شود تا شروع به تغییر فاز کند تا زمانی که تغییر فاز 
کامل نشود دمای ماده تغییر نخواهد کرد، اما بعد از اینکه تمام ماده تغییر فاز 
دهد گرما دادن به ماده باعث افزایش دما خواهد شد، لذا به گرمایی که باعث 
افزایش یا کاهش دمای ماده شود گرمای محسوس و به گرمایی که صرف تغییر 

فاز ماده در فشار ثابت می شود گرمای نهان اطالق می شود.

نمودار
یکی از ابزار مطالعه رفتار ترمودینامیکی سیستم ها استفاده از نمودارها می باشد، 
به این ترتیب که با داشتن خواص مستقل از سیستم تغییرات سیستم از حالتی 

به حالت دیگر بیان می شود.
در یک نمودار می توانیم فازهای مختلف ماده را نمایش دهیم که این امر در 
طراحی ها و عیب یابی سیستم ها بسیار کمک دهنده است، ضمن اینکه تحلیل 

سیستم ها را برای ما آسان خواهد کرد.
در واقع نمودارها بستری برای نشان دادن فرایندها و چرخه ها می باشند.

مطبوع  تهویه  و  تبرید  در  که  ترمودینامیکی  نمودارهای  از  نمونه هایی  زیر  در 
کاربرد دارند آورده شده است.

در زیر نمونه هایی از نمودارهای ترمودینامیکی که در تبرید و تهویه مطبوع کاربرد دارند آورده 
شده است.

چگالش
انبساط

شار
ف

انبساط کم تبخیر
ترا

تزریق بخار به کمپرسور 

 آنتالپی

نمودار مشخصات هوا )سایکرومتریک(نمودار آنتالپی ـ فشار
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به عنوان نمونه ماده آب را در نمودار دما ـ گرما مورد 
بررسی و تحلیل قرار می دهیم.

)نمودار بدون رعایت مقیاس ترسیم شده است(
100°

گرما

دما

 ناحیه اشباع

رد
ن س

ادو
ه م

حی
نا

رم
ق گ

 فو
یه

اح
ن

P=1 atm

 در فشار ثابت یک اتمسفر به آب گرما می دهیم.
 تا هنگامی که آب در فاز مایع است به ازای دریافت هر مقدار گرما، مقداری 
افزایش دما خواهیم داشت، به این ناحیه که در نمودار با رنگ آبی مشخص شده 

است مادون سرد می گوییم.
 آب در 100 درجه سلسیوس شروع به جوشیدن می کند و شروع به بخار 

می کند. شدن 
 به ناحیه ای که درآن تغییر فاز اتفاق می افتد ناحیه اشباع می گوییم.

 در ناحیه اشباع، گرما باعث افزایش دما نخواهد شد، بلکه صرف تغییر فاز از 
مایع به گاز خواهد شد.

 پس از اینکه تغییر فاز کامل شد افزایش گرما باعث افزایش دمای فاز جدید 
خواهد شد.

 به ناحیه فاز گاز که دمایی باالتر از دمای اشباع دارد ناحیه فوق گرم گفته می شود.
 به گرمایی که باعث افزایش دما شود گرمای محسوس می گوییم.

 به گرمایی که صرف تغییر فاز شود گرمای نهان می گوییم.

تحلیل

تحلیل خود را از نمودارهای داده شده بیان کنید.
 در نمودار الف اگر از سیستم گرما بگیریم جهت فرایند به کدام سمت خواهد بود؟

 در نمودار ب چگونه می توانیم سیستم را از تراز فشار یک اتمسفر به تراز فشار 
دو اتمسفر برسانیم؟

)چه نوع انرژی الزم داریم و از چه دستگاهی در تأسیسات می توانیم استفاده کنیم؟(
 در نمودار ب چگونه می توانیم از تراز فشار دو اتمسفر به تراز فشار یک اتمسفر برسیم؟

 دمای 110 درجه سلسیوس در نمودار ب، در کدام تراز فشار در ناحیه مایع 
مادون سرد قرار دارد؟

vدمای 90 درجه سلسیوس در کدام نمودار و در چه فشاری در ناحیه گاز فوق 
گرم قرار دارد؟

بحث کالسی
پیشنهادی
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 تحلیل خود را از ناحیه اشباع در نمودار ج، که با خط چین قرمز نمایش داده 
شده است را بیان کنید.

 طبق نمودار ج، اگر بخواهیم بخار را به مایع تبدیل کنیم، در کدام تراز فشار 
این تغییر سریع تر اتفاق می افتد؟

)توجه : نمودارها بدون رعایت مقیاس ترسیم شده اند.(

)ب()الف(

)ج(

چرخه ساده مدار تبرید را در نظر بگیرید:
 سیستم در فرایند 2ـ1 گرما را در اواپراتور از محیط داخلی دریافت می کند.

 طی فرایند 3ـ2 فشار سیستم را از atm 5 به atm 20 افزایش داده در نتیجه 
دما هم افزایش می یابد.

 سیستم طی فرایند 4ـ3 گرما را به محیط بیرونی انتقال می دهد.
 طی فرایند 4ـ1 فشار سیستم کاهش یافته و سیستم به حالت اولیه خود می رسد.

کار کالسی
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روند مطالعه و تحلیل ترمودینامیکی سامانه ها:

 آیا می توانیم فرایند 2ـ1 را در تراز فشار atm 15 انجام دهیم؟
 آیا می توانیم فرایند 4ـ3 را در تراز فشار atm 15 انجام دهیم؟

 دمای اشباع ماده مبرد سیستم در فشارهای نشان داده شده را بیان کنید.
 در فرایند 3ـ2 چه نوع انرژی به سیستم داده می شود؟

تحلیل

تعیین هدف

تعیین سامانه

تعیین فرایندها

تعیین ویژگی های سامانه قبل و بعد از هر فرایند

استفاده از قوانین ترمودینامیک              

سامانه منزوی

ایزوبار

مقداری )جرم، وزن، حجم و...(

قانون سومقانون دومقانون اولقانون صفرم

شدتی )دما، فشار، حجم مخصوص و...(

 سامانه باز

ایزوترم

 سامانه بسته

ایزوکور

نتیجه گیری
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 آیا می توانید مثالی بیاورید که قانون صفرم ترمودینامیک را نقض کند؟
 شرط تعادل گرمایی بین دو جسم چیست؟ 

 کاربرد دماسنج را با قانون صفرم ترمودینامیک تحلیل کنید.

گفت وگوی 
کالسی

گفت وگوی 
کالسی فرض کنید در یک اتاق کاماًل بسته و تاریک قرار دارید، نه چیزی دیده می شود و 

نه هیچ صدایی شنیده می شود و نه حرکت مولکول های هوا را احساس می کنید.
 هنگامی که پرده ها کنار روند، با تابش امواج نورانی به اجسام، قادر خواهید 

بود اطراف خود را ببینید.
 هنگامی که پنجره ها باز شوند، قادر خواهید بود صدای طبیعت را بشنوید و با 

نسیمی، حرکت مولکول های هوا را احساس خواهید کرد.

دمای آب و یخ با هم برابر است، بنابراین تعادل گرمایی بین آنها برقرار است و 
گرمایی بین آنها مبادله نمی شود.

در این حالت گرما باید از بیرون به سیستم داده شود و تا زمانی که تمام یخ به 
آب تبدیل می شود دمای یخ با دمای آب برابر است.

راهنمایی

 0°C 0 به وزن 100 گرم را درون لیوان آب°C تعدادی قالب یخ
انداخته ایم، مقدار گرمایی که از آب به قالب های یخ انتقال می یابد 

تا تمام یخ به آب C°0 تبدیل شود چند ژول است؟

کار کالسی

شرط برقراری تعادل گرمایی هم دما بودن دو جسم یا دو سیستم است. 
هنگامی که دماسنج در مجاورت یک جسم قرار می گیرد، انتقال 
گرما بین جسم و ماده درون دماسنج شروع می شود و ماده درون 
دماسنج منبسط یا منقبض می شود تا زمانی که تعادل گرمایی بین 

دماسنج و جسم برقرار شود.
 ماده درون دماسنج با شیشه دماسنج هم دماست.

 جسم با شیشه دماسنج هم دماست.
 طبق قانون صفرم دمای جسم با دمای ماده درون دماسنج برابر است.

راهنمایی
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 ممکن است در اثر تابش نور خورشید، یا جنبش مولکول های 
هوا، احساس سردی یا گرمی کنید.

 چه عاملی باعث شد بتوانیم ببینیم، بشنویم و وجود هوا را 
احساس کنیم ؟

 در مورد انرژی چه می دانید؟
 اگر پنجره بسته و پرده ها کشیده شوند، چه می شود؟

 آیا انرژی از بین می رود؟
 در این بحث چه محدوده ای مورد مطالعه قرار گرفت ؟

هدف از این بحث کالسی آمادگی ذهن هنرجو برای ورود به بحث انرژی و قوانین 
اول و دوم ترمودینامیک است.

در پایه های قبل مفهوم انرژی گفته شده است، در این پودمان بیشتر بر مفاهیم 
ترمودینامیکی و تبدیل انرژی بحث خواهد شد.

انرژي هاي جنبشي همۀ ذره هاي  به صورت مجموع  انرژي دروني یک سامانه 
تشکیل دهندۀ آن به اضافۀ مجموع انرژي هاي پتانسیل برهم کنش بین این ذره ها 

تعریف مي شود.
1 یک بطری آب روی میز قرار دارد، بطری آب از روی میز به زمین می افتد، 

آیا انرژی درونی آب تغییر می کند؟
2 به آب درون لیوان گرما می دهیم، آیا انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی تغییر 

می کنند؟
انرژی درونی شامل انرژی پتانسیل و جنبشی ناشی از برهم کنش بین سامانه 
و محیط اطراف آن نیست، اگر سامانه یک بطری آب باشد، قرار دادن آن روی 
میز، انرژی پتانسیل گرانشی حاصل از برهم کنش بین لیوان و زمین را افزایش 
مي دهد، اما این اثری روی برهم کنش بین مولکول های آب ندارد و در نتیجه 

انرژی درونی آب تغییر نمی کند.

راهنمایی

راهنمایی

گونه هایی از انرژی در سیستم های تأسیساتی مانند سیستم گرمایش و سیستم 
سرمایش با آن سر و کار داریم کدام اند؟ 

جنبشی سیستمپتانسیل سیستمگرماکار

جنبش مولکولیپتانسیل مولکولیهسته ایشیمیایی

گفت وگوی 
کالسی
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1000 ژول گرما به مجموعه سیلندر و پیستون حاوی گاز با ویژگی های اولیه 
در حالت یک داده شده است، طی این فرایند پیستون به اندازه h2 - h1 به سمت 

باال حرکت کرده و به حالت 2 با ویژگی های جدید رسیده است.
تحلیل خود را با پاسخگویی به سؤاالت زیر بیان کنید.

 کدام یک از ویژگی های P ,V ,U و T کاهش یافته است؟
 کدام ویژگی سیستم ثابت مانده است؟

 آرایش مولکولی گاز در کدام حالت نظم بیشتری دارد؟
 در حالت اول سیستم گرما یا کار دارد؟
 در حالت دوم سیستم گرما یا کار دارد؟

 در کدام حالت سطح انرژی سیستم افزایش داشته است؟
 اگر کار انجام شده در طول فرایند 800 ژول باشد، انرژی سیستم چه مقدار 

تغییر داشته است؟

کار کالسی

راهنمایی
 در این تصویربا توجه به ثابت بودن جرم وزنه، فشار ثابت مانده است اما سایر 

ویژگی ها افزایش داشته اند.
 هرچه سطح انرژی باالتر باشد آرایش مولکولی مواد از نظم کمتری برخوردار 

خواهد بود.)آنتروپی(
 کار و گرما پدیده های انتقالی هستند که در طول فرایندها به سیستم انتقال 
یافته و در اثر تبدیل انرژی باعث تغییر انرژی سیستم ها می شوند. )طبق قانون 
اول ترمودینامیک انرژی به وجود نمی آید و از بین هم نمی رود بلکه از گونه ای 
به گونۀ دیگر تبدیل می شود.( روند تبدیل انرژی از شکلی به شکل دیگر در این 

راهنمایی
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تصویر به شرح زیر است:
1 تبدیل گرمای ورودی به انرژی درونی

1 تبدیل بخشی از انرژی درونی به کار خروجی
 سطح انرژی سیستم در حالت دوم باالتر است. )سطح انرژی ارتباط مستقیم 

با افزایش دما دارد.(
 انرژی درونی سیستم افزایش یافته است.

تصاویر زیر را با توجه به قوانین صفرم و اول ترمودینامیک تحلیل کرده و به پرسش ها 
پاسخ دهید: 

)دو طرف پیستون نشان داده شده درتصاویر زیر هوا وجود دارد(

 تعادل گرمایی در کدام وضعیت برقرار است؟
 انرژی به وجود نیامده و از بین هم نرفته است، چگونه از شکلی به شکل دیگر 

تبدیل شده است؟
 بیشترین احتمال عمل کردن سوپاپ اطمینان در کدام وضعیت وجود دارد؟

 تفاوت Q1 و Q2 در چیست؟

کار کالسی

 در وضعیت های الف و پ انرژی گرمایی به انرژی درونی سیستم تبدیل می شود 
و پس از اینکه مقداری از انرژی درونی به کار تبدیل می شود مقداری از گاز درون 

سیلندر خارج می شود.
 در وضعیت ب تعادل گرمایی برقرار است و پیستون مانند کفه ترازو تعادل دو 
طرف را نشان می دهد، بنابراین با باال رفتن فشار، سوپاپ اطمینان ایمنی سیستم 

را تأمین می کند.
 در وضعیت الف در اثر انبساط گاز در محدوه B، مقداری کار بر روی محدوده 
C انجام می شود، کار وارد شده به محدوده C به انرژی درونی سیستم تبدیل 
شده و مقداری از انرژی درونی به شکل گرما )Q1( از سیستم خارج می شود، در 

راهنمایی

پبالف
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واقع Q1 گرمای متأثر از انجام کار بر روی سیستم است )مانند گرمای تولید شده 
در کمپرسور در اثر کار کمپرسور بر روی گاز درون سیستم است( اما Q2 گرمای 
متأثر از ورود گرما توسط شعله به سیستم است. )مانند گرمای خروجی از بدنه 

آبگرمکن ها و دیگ ها(

انرژی به وجود نمی آید و از بین نمی رود، پس چرا گفته می شود در مصرف انرژی 
صرفه جویی کنید؟

پمپ گرمایی با یخچال چه فرقی دارد؟

تبدیل انرژی از شکلی به شکل دیگر همیشه مطلوب نیست، مانند گرمایی که 
توسط الکتروموتور پمپ تولید و به محیط داده می شود، در واقع انرژی الکتریکی 
داده شده به الکتروموتور تماماً به انرژی مفید مورد نظر تبدیل نشده است، این 
مطلب می تواند مقدمه ای برای ورود به بحث راندمان در سیستم های گرمایی و 

ضریب عملکرد سیستم های برودتی باشد.

راهنمایی

در چرخه برودت هدف سرد کردن محیط با دمای پایین است.
در چرخه پمپ گرمایی هدف گرم کردن محیط با دمای باالست.

راهنمایی

گفت وگوی 
کالسی

گفت وگوی 
کالسی
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نمونه ارزشیابي
بخش اول

ارتباط موضوعی جمالت مندرج در ستون سمت چپ جدول زیر را با موضوعات داده 
شده از طریق درج در ستون سمت راست تعیین کنید.

موضوعات

قانون برنولیقانون گازهابقای انرژیقانون دوم ترمودینامیکقانون نیوتن

قانون پیوستگیقانون فوریهضریب عملکرداصل تراکم ناپذیری مایعاتاصل پاسکال

جملهموضوع

اگر سرعت سیال درون لوله ای افزایش یابد فشار سیال کاهش می یابد.قانون برنولی1

اگر فشار پکیج گرمایشی را یک بار افزایش دهیم، کل اجزای مدار گرمایش این فشار را اصل پاسکال2
دریافت می کنند.

هر چه لزجت یک سیال کمتر باشد، تنش برشی کمتری برای جاری شدن نیاز دارد.قانون نیوتن3

گرمای داده شده به یک سیستم 800 ژول و کار دریافتی 200 ژول می باشد بنابراین بقای انرژی4
انرژی درونی 600 ژول افزایش یافته است.

قانون دوم 5
ترمودینامیک

اگر دو ماده با دماهای مختلف در کنار هم قرار گیرند، به طور طبیعی انرژی به شکل گرما 
از ماده با دمای باالتر به ماده با دمای پایین تر انتقال خواهد یافت.

اگر آب ورودی به یک حوضچه 500 لیتر و آب خروجی از آن 300 لیتر باشد، میزان آب قانون پیوستگی6
مانده در حوضچه 200 لیتر خواهد بود.

دمای گاز خروجی از کمپرسور، )ضمن افزایش فشار و تراکم گاز( افزایش می یابد.قانون گازها7

در یک دیوار عایق اگر سطح یک پنجره معمولی دو برابر شود، اتالف گرمای مربوط به قانون فوریه8
پنجره دو برابر خواهد شد. 

اصل تراکم ناپذیری 9
مایعات

کاربرد دستگاه کمپرسور افزایش فشار گازها می باشد و اگر مایع وارد کمپرسور شود اجزای 
دستگاه صدمه خواهند دید.

ضریب عملکرد10
اگر محیط بیرونی و ماده مبرد یک دستگاه برودتی هم دما شوند کارایی چرخه تبرید صفر 
خواهد شد، مانند زمانی که کندانسور دستگاه در موقعیتی قرار گیرد که نتواند با محیط 

تبادل گرما داشته باشد.
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بخش دوم
چنانچه هنرجو از ده پرسش بخش اول به 8 پرسش پاسخ درست دهد پرسش های 
زیر را مطرح کنید و چنانچه از 6 پرسش این بخش به 4 پرسش پاسخ درست دهد 

نمره قابل قبول را کسب می کند.
1 تحلیل خود را در مورد پدیده های زیر در قالب یک جمله با یک مثال بیان کنید:

سیفونالف

تعاریف و توضیحات مرتبط در متن کتاب آمده است، هدف این است که هنرجو به زبان 
خود تحلیلی از آنچه آموخته است بیان نماید. ضربه قوچب

کاویتاسیونپ

2 اگر به آب درون یک مدار بسته مجهز به سوپاپ اطمینان bar 2 گرما دهیم، در 
دمای C°121 شروع به جوشیدن می کند.

تعاریف و توضیحات مرتبط در متن کتاب آمده است، هدف چه تحلیلی برای این اتفاق دارید؟الف
این است که هنرجو به زبان خود تحلیلی از آنچه آموخته 

است بیان نماید. آب در چه دمایی به حالت اشباع درمی آید؟ب

3 مفهوم عبارات زیر را بیان کنید:

بخار فوق گرمالف

با توجه به نظر هنرآموز، این بخش می تواند به وسیله نمودار مندرج در متن پودمان 
از هنرجو سؤال شود. بخار اشباعب

مایع متراکمپ

به بیشترین کارمفیدی که می توان در جریان یک پروسه به آن دست یافت اگزرژی اگزرژیت
گفته می شود.

بیان قانون دوم ترمودینامیکبازگشت ناپذیریث

بیان قانون اول ترمودینامیک تبدیل انرژیج

4 تفاوت عملکرد کندانسور و اواپراتور را در سیستم تبرید بیان کنید.
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با توجه به اینکه پژوهش های متن پودمان بخشی از فرایند آموزشی را پوشش می دهند بنابراین 
هنرجو باید در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیاز مربوطه را کسب نماید . 

5 با توجه به تصاویر به پرسش ها پاسخ دهید:

الف

کدام خط تراز بیشترین فشار و کدام خط تراز، کمترین فشار را دارد؟

 

با استناد به رابطه p = ρ . gh درخط تراز 1 بیشترین فشار و 
در خط تراز 3 کمترین فشار وجود دارد.

ب
در خط تراز 1، فشار کدام نقطه باالتر است؟

با توجه به یکسان بودن ارتفاع ستون آب در این خط تراز، 
فشار نقاط A و B یکسان است. 

پ
در خط تراز 2، فشار کدام نقطه باالتر است؟

ارتفاع ستون آب در نقطه E بیشتر است بنابراین فشار این 
نقطه باالتر خواهد بود.

ت
در خط تراز 3، فشار کدام نقطه باالتر است؟

ارتفاع ستون آب در نقطه G بیشتر است بنابراین فشار این 
نقطه باالتر خواهد بود.

الف 

در صورتی که ارتفاع ساختمان 4 متر باشد، سرعت خروج آب 
از لوله آب باران را محاسبه کنید:

p =1000 kg/m3

g =9/8 m/s2  ≈10  m/s2

p v hg g+ +
ρ

21
1 1

1
2 p v hg g= + +

ρ
22
2 2

1
2                         

p1 =ρ2

h1 = h2 = h

v gh= 2

v = × ×2 10 4
v =8/9 m/s

ب

فشار استاتیک در ارتفاع 1 متری از کف چند پاسکال است؟
p =ρ. gh
p =1000 × 10 × 3
p =30000 pa

6 نتایج یکی از پژوهش های انجام شده در این پودمان را به انتخاب خود، برای هنرآموز محترم 
تحلیل و شرح دهید.
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کندانسور و اواپراتور هر دو مبدل انرژی )تبدیل انرژی قانون اول ترمودینامیک( 
و هر دو مبادل انرژی با محیط )تبادل انرژی قانون فوریه( هستند.

طبق قانون دوم ترمودینامیک از کندانسور برای انتقال انرژی به شکل گرما در 
سطح انرژی باال از ماده مبرد به محیط و از اواپراتور برای انتقال انرژی به شکل 

گرما از محیط به ماده مبرد با سطح انرژی پایین تر استفاده می گردد.
از حالت گازی به مایع تبدیل می شود  ثابت  در کندانسور ماده مبرد در فشار 

)تغییر فاز در فرایند گرماده(. 
در اواپراتور ماده مبرد در فشار ثابت از حالت مایع به حالت گازی تبدیل می شود 

)تغییر فاز در فرایند گرماگیر(.

1 دو اقدام عملی برای جلوگیری از ایجاد ضربه قوچ در یک مدار آبی تحت 
فشار بیان کنید.

الف( طراحی صحیح سیستم لوله کشی )سایزینگ مناسب در لوله کشی ها(
ب( استفاده از شیرهای کنترل دبی به جای شیرهای قطع سریع

2 سه اقدام عملی برای اینکه در یک پمپ کاویتاسیون اتفاق نیافتد را بیان 
کنید.

الف( افزایش ارتفاع مایع در مخزن مکش که مقدار هد استاتیکی را افزایش می دهد.
ب( در صورت امکان کاهش دما

پ( افزایش قطر چشمه پره پمپ
3 نتایج یکی از پژوهش های انجام شده در این پودمان را به انتخاب هنرآموز 

مورد سؤال قرار گیرد.
با توجه به اینکه پژوهش های متن پودمان بخشی از فرایند آموزشی را پوشش 
امتیاز  و  قرار گرفته  ارزیابی  این بخش مورد  باید در  بنابراین هنرجو  می دهند 

مربوطه را کسب نماید.

بخش سوم
بعد از کسب شایستگی در بخش های قبلی از سه پرسش زیر به دو پرسش پاسخ دهید.
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ارزشیابی
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر 
)از 5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات 1، 2 یا 3( با توجه به استاندارد های 
عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد. امکان جبران پودمان های در 

طول سال تحصیلی برای هنرجویان و بر اساس برنامه ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان تحلیل و بررسي پدیده هاي حرارت و سیاالت

تکالیف عملکردی
استانداردنتایجاستاندارد عملکرد)شایستگی ها(

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

تحلیل و بررسي 
پدیده هاي حرارت و 

سیاالت

به کارگیري مفاهیم مکانیک 
سیاالت و ترمودینامیک 

در سیستم هاي تأسیسات 
مکانیکي ساختمان

باالتر از حد 
انتظار

1ـ تحلیل و به کارگیري مفاهیم گرانروي، ضربه قوچ، 
آشفته،  و  آرام  جریان  برنولي،  قانون  تراکم پذیري، 
دوم  اصل  و  انرژي  بقاي  قانون  پیوستگي،  قانون 
ترمودینامیک در تأسیسات، تبدیل انرژي 2ـ تحلیل 
عوامل مؤثر برکویتاسیونـ  افت فشارـ  قوانین گازها 

ـ چرخه هاي ترمودینامیک

3

در حد انتظار
)کسب 

شایستگی(

1ـ به کارگیري مفاهیم گرانروي، تراکم پذیري، قانون 
برنولي، جریان آرام و آشفته، قانون پیوستگي، قانون 
بقاي انرژي و اصل دوم ترمودینامیک در تأسیساتـ  

به کارگیري چرخه ترمودینامیکي

2

پایین تر از انتظار
)عدم احراز 
شایستگی(

بیان مفاهیم ضربه قوچ ـ افت فشار ـ کاویتاسیون ـ 
قوانین ترمودینامیک ـ قوانین گازها ـ انتقال گرما 

و مبادله انرژي
1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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فصل 3
انتخاب  سیستم ها



84

برای انتخاب مناسب تر سیستم های تهویه مطبوع الزم است هدف اصلی از انتخاب 
سیستم را مشخص و با توجه به دید فنی به بررسی مسائل اقتصادی سیستم از 
همه جوانب پرداخت برای این منظور بایستی ابتدا هدف سیستم تهویه مطبوع را 
مشخص نموده و سپس با محاسبات تهویه مطبوع بار سرمایی و گرمایی انجام و با 

آنالیز قیمت به نتیجه مطلوب برسیم.

هدف ازتألیف این فصل 
و  مطبوع  تهویه  سیستم های  انواع  با  آشنایی  و  مطبوع  تهویه  اهداف  با  آشنایی 
شناخت مزایا و معایب آن است و پس از آن آشنایی با عوامل مهم در محاسبات 

تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضالب، گازرسانی و آتش نشانی است.

تحلیل برآورد 
هزینه

انتخاب فناوری 
به کمک رایانه

تحلیل و بررسی 
پدیده های 

حرارت و سیاالت

انتخاب 
سیستم ها 

کسب اطالعات 
فنی

برآورد تخمینی بارهای گرمایی و سرمایی

مطابق نمودار برای یک دوره عمر مفید )Life Cycle Cost( کارکرد 15 ساله 
یک سیستم تأسیسات مکانیکی، هزینه اولیه )خرید( تجهیزات 10%، هزینه انرژی 
مصرفی یا بهره برداری )running cost( 45% و هزینه تعمیرات و نگهداری %35 
و باقیمانده به عنوان بخش های پنهان، کل هزینه ها خواهد بود. راه اندازی سیستم 

نقش مؤثری در مصرف انرژی بر عهده دارد.

مجموعه هزینه های یک سیستم تأسیسات مرکزی در یک دوره کار مفید

خرید
%10 

بهره برداری 
نگهداری تعمیرات 

%30

و از رده 
نصب 

دن%10
خارج کر

انرژی
%45

بقیه
%5 
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سیستم  یک  پنهان  و  پیدا  هزینه های  اهمیت  و  روش ها  بیان  پودمان  این  هدف 
بهداشت،  ایمنی،  تأمین  برای  تجهیزات،  مفید  عمر  طول  در  مرکزی  تأسیسات 

آسایش ساکنین، بهره دهی مناسب و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه است.
این بخش باید به صورت تعاملی بین )هنرجو ـ هنرآموز( یا )هنرجو ـ محتوای( و 

)هنرجو ـ هنرجو( تدریس شود.

روش تدریس

اهداف تهویه مطبوع:
 تأمین فضای گرم در سرما 

 مهیا نمودن محیط سرد در گرما 
 جابه جا نمودن هوای آلوده با هوای پاک

 خارج نمودن هوای نامطبوع از محیط زندگی )آشپزخانه، سرویس بهداشتی(

شرایط آسایش:
با توجه به آموخته های قبلی به هنرجو به صورت نموداری عوامل مهم در تأمین 

شرایط آسایش را ارائه می نماییم:

شرایط آسایش

کنترل دما

دمای 
متوسط 
تشعشعی

سرعت هوا

عوامل 
اقلیمی

کنترل 
رطوبت 
نسبی

تمیزی و 
اکسیژن 

هوا

شرایط آسایش 
یک سیستم 
تهویه مطبوع
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کاهش عرض ستون ها نشان دهنده کاهش وزن مناسب است

رطوبت نسبی مطلوب طبق استاندارد اشری 60% ـ %20

شرایط آسایش: بدن انسان در اثر فعالیت های مختلف حرارت تولید می کند و این 
حرارت به راحتی باید دفع شود. شرایطی که در آن انسان، نه نیاز به دفع حرارت و 

نه جذب آن داشته باشد را شرایط آسایش می نامند.
محدوده آسایش: محدودۀ آسایش براساس آنچه که دربارۀ چگونگی سوخت وساز بدن 
انسان، فرهنگ و معیارهای اجتماعی امروزی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، 

نشان می دهد حداکثر می توان برای 80 درصد افراد محدودۀ آسایش را تأمین نمود.
بنابراین ایجاد شرایط آسایش برای 100 درصد افراد غیرممکن است. میانگین آرای 
افراد نسبت به شرایط گرمایی محیط  مالک محدودۀ آسایش آنها است. جدول زیر 

نشان دهنده حساسیت گرمایی افراد نسبت به تغییر شرایط دمای آسایش است.

باکتری ها

ویروس ها

قارچ ها

میت ها

* عفونت های تنفسی

التهاب های آلرژیک و آسم

فعل و انفعاالت شیمیایی

تولید اوزون
0       10       20      30      40      50      60      70      80      90      100

رطوبت نسبی )%(
داده های ناکافی باالی 
رطوبت نسبی %50

نمودار استرلینگ 1985

میزان انحراف دما )درجه سلسیوس(احساس

3+خیلی گرم

2+گرم

1+کمی گرم

0خنثی

1-کمی خنک

2-خنک

3-سرد
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بعد از این مرحله سیستم های تهویه مطبوع بر اساس سه عامل انتقال انرژی گرمایی 
یعنی آب، هوا و سیال مبرد به چهار صورت اجرا می شود.

PR
E

D
IC

T
E

D
 P

E
R

C
E

N
T

D
IS

SA
T

IS
FI

E
D
 )P

PD
(

PREDICTED MEAN VOTE

تابستان C°27زمستان C°23ـ 18

دمای هوای خشک آسایش طبق مبحث 19

رطوبت نسبی مطلوب طبق استاندارد اشری 60% ـ %20

میزان فعالیت در حالت نشسته طبق استاندارد اشری
1met = 58 W/m2

ـ   0/1هوای گرم m/s 1/5ـ1 0/25 m/s هوای سرد

سرعت هوای مطلوب طبق استاندار اشری

 
 
 

تمام هواتمام آب

انبساط 
مستقیم

ترکیبی
 )آب و هوا(

انواع کلی 
سیستم های 
تهویه مطبوع
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انواع سیستم های توزیع هوا 

جدول نوع سیال دستگاه  های توزیع کننده و نحوه جریان و انتقال حرارت به هوای محیط

کنوکتوریونیت هیترفن کویلرادیاتور

آب، بخارآب، بخارآبآبنوع سیال

طبیعیاجباریاجباریطبیعینوع جریان

سیستم هوای رفت یک 
)Single duct( کانالی

دو  رفت  هوای  سیستم 
)Dual duct( کانالی

انواع مختلف سیستم 
توزیع هوا

)CAV1( حجم هوای ثابت با دمای متغیر

)VAV2(حجم هوای متغیر با دمای ثابت

)CAV( حجم هوای ثابت با دمای متغیر

)VAV( حجم هوای متغیر با دمای ثابت

استقالل 
واحدهای 
مختلف 
ساختمان

هزینه اولیه 
متوسط

امکان استفاده از 
کویل حرارتی آب 
گرم برای تأمین 
بار گرمایشی در 
داکت اسپلیت

مزایای سیستم 
انبساط مستقیم 
)اسپلیت و داکت 

اسپلیت(

Constant Air Valume ـCAV ـ1
Variable Air ValumeـVAV ـ2
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تلفات گرمایی ساختمان
برای بررسی تلفات گرمایی ساختمان بهتر است به صورت مصور این مهم توضیح داده 
شود و برای تشخیص بزرگی هر کدام از این تلفات درصدی از آن به هنرجو ارائه گردد
Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5

افزایش بار مرده 
سازه ساختمان 
به دلیل سنگینی 
وزن تجهیزات و 

قرارگیری بر روی بام 
به صورت متمرکز

هزینه اولیه باال 
به دلیل نیاز به 
چیلر برای تأمین 
بار سرمایشی 
ساختمان

سیستم نیاز به پمپ 
برای سیرکوالسیون 

آب سیستم 
هیدرونیک

معایب سیستم 
آبی مشابه 
فن کویل

اتالف انرژی از سقف
10% ـ %15

35% ـ %45

15% ـ %25

%5

%10

اتالف انرژی از درز پنجره ها

اتالف انرژی از کف در تماس با خاکاتالف انرژی از درز پنجره ها

اتالف انرژی از جداره های خارجی
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برای نمونه تحلیل گرمایی و محاسبه بار گرمایش سالیانه با جنس های مختلف دیوار 
و سقف مختلف را در زیر خواهیم داشت:

دیوار از جنس آجر یا بتن یا بلوک سیمانی و یا بتن اسفنجی

گچ به ضخامت 0/5 سانتی متر

عایق پلی استایرن به ضخامت 5 سانتی متر

بتن پاشیده به ضخامت 3 سانتی متر

گچ به ضخامت 0/5 سانتی متر
گچ و خاک به ضخامت 1/5 سانتی متر

مالت ماسه سیمان به ضخامت 3 سانتی متر

بتن پاشیده به ضخامت 3 سانتی متر

مالت ماسه سیمان به ضخامت 3 سانتی متر

سنگ پالک به ضخامت 2 سانتی متر

سنگ پالک به ضخامت 2 سانتی مترگچ و خاک به ضخامت 1/5 سانتی متر

فضای داخلی

فضای داخلی

فضای بیرونی

فضای بیرونی
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نوع ساختمانردیف
بارگرمایش سالیانهنوع عایقکاری

)Kwh/m2(
درصد صرفه جویی 
نسبت به ردیف 1 پنجرهدیوارسقف

1
با  با سقف تیرچه بلوک پلی استایرن  ساختمان 
دیوار سفالی 20 سانتی متری بدون عایق و پنجره 

تک جداره
233/24-

2

پلی استایرن  بلوک  تیرچه  با سقف  ساختمان 
ساده با عایق پلی استایرن 5 سانتی متر، دیوار 
سفالی 20 سانتی متری بدون عایق و پنجره دو 

جداره فلزی

PP212/20%9

3

بلوک پلی استایرن  با سقف تیرچه  ساختمان 
 20 سفالی  دیوار  با  عایق  بدون  ساده 
سانتی متری با عایق 5 سانتی متری و پنجره 

تک جداره

P195/44%16

4

ساختمان با سقف تیرچه بلوک پلی استایرن ساده 
بدون عایق، دیوار سفالی 20 سانتی متری با عایق 
پلی استایرن 5 سانتی متری و پنجره دو جداره 

فلزی

PP188/08%19

5

ساختمان با سقف تیرچه بلوک پلی استایرن 
استایرن،  پلی  سانتی متری   5 عایق  با  ساده 
پلی  عایق  با  سانتی متری   20 سفالی  دیوار 
استایرن 5 سانتی متری و پنجره تک جداره 

فلزی

PP174/48%25

6

ساختمان با سقف تیرچه بلوک پلی استایرن 
استایرن،  پلی  سانتی متری   5 عایق  با  ساده 
پلی  عایق  با  سانتی متری   20 سفالی  دیوار 
جداره  دو  پنجره  و  سانتی متری   5 استایرن 

فلزی

PPP167/05%28

7

بلوک پلی استایرن  با سقف تیرچه  ساختمان 
پلی استایرن،  سانتی متری  عایق 10  با  ساده 
عایق  با  سانتی متری   20 سفالی  دیوار 
پلی استایرن 5 سانتی متری و پنجره دو جداره 

فلزی

PPPP160/82%31

تحلیل بار گرمایی برای انواع عایقکاری در سقف و دیوار



92

تحلیل بار گرمایی برای انواع عایق کاری در سقف و دیوار و همجواری ساختمان

نوع ساختمانردیف
بارگرمایش سالیانهنوع عایق کاری

)Kwh/m2(
درصد صرفه جویی 
نسبت به ردیف 1 پنجرهدیوارسقف

1
ساختمان با سقف تیرچه بلوک پلی استایرن با دیوار 
تک  پنجره  و  عایق  بدون  سانتی متری  سفالی 20 

جداره- دو طرف همجواری
201/12-

2

ساختمان با سقف تیرچه بلوک پلی استایرن ساده 
با عایق پلی استایرن 5 سانتی متر، دیوار سفالی 20 
سانتی متری بدون عایق  و پنجره دو جداره فلزی- دو 

طرف همجواری

PP178/56%11

3
ساختمان با سقف تیرچه بلوک پلی استایرن ساده 
بدون عایق با دیوار سفالی 20 سانتی متری با عایق 5 
سانتی متری و پنجره تک جداره- دو طرف همجواری

P180/14%10

4

ساختمان با سقف تیرچه بلوک پلی استایرن ساده 
بدون عایق، دیوار سفالی 20 سانتی متری با عایق 
جداره  دو  پنجره  و  سانتی متری   5 استایرن  پلی 

فلزی - دو طرف همجواری

PP172/57%14

5

ساختمان با سقف تیرچه بلوک پلی استایرن ساده با 
عایق 5 سانتی متری پلی استایرن، دیوار سفالی 20 
سانتی متری با عایق پلی استایرن 5 سانتی متری و 

پنجره تک جداره فلزی- دو طرف همجواری

PP158/63%21

6

ساختمان با سقف تیرچه بلوک پلی استایرن ساده با 
عایق 5 سانتی متری پلی استایرن، دیوار سفالی 20 
سانتی متری با عایق پلی استایرن 5 سانتی متری و 

پنجره دو جداره فلزی- دو طرف همجواری

PPP150/97%25

7

پلی استایرن ساده  بلوک  تیرچه  با سقف  ساختمان 
با عایق 10 سانتی متری پلی استایرن، دیوار سفالی 
20 سانتی متری با عایق پلی استایرن 5 سانتی متری و 

پنجره دو جداره فلزی- دو طرف همجواری

PPPP144/48%28
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اقلیم
برای اقلیم بندی مناسب تر و آشنایی هنرجو با انواع اقلیم آب و هوایی ایران بهتر 

است از روی نقشه این کار انجام شود:
 در قسمت اقلیم بندی یا تیپ بندی محاسبات بار سرمایی، می توان از دمای متوسط 
زمستانه برای برای مناطق مختلف در هر گروه خاص استفاده نمود. در جدول میانگین 

کمینه دمای زمستانی هوای شهرهای مختلف  ارائه شده است.

جدول تقسیم بندی کلی تابستانی

شهرهای مهمنوع هواتیپ بندی

تهران، یزد، کرمان و...گرم و خشکتیپ 1

اهواز، آبادان و...گرم و نیمه مرطوبتیپ 2

بندرعباس، چابهار و...گرم و مرطوبتیپ 3

سنندج، زنجان و...معتدل و خشکتیپ 4

رشت، رامسر و...معتدل و مرطوبتیپ 5

اقلیم بندی تابستانه:
مناطق گرم مناطقی هستند که درجه حرارت خشک آنها از 40 درجه سلسیوس 

بیشتر باشد؛
مناطق معتدل مناطقی هستند که درجه حرارت خشک آنها از 40 درجه سلسیوس 

کمتر باشد؛
از 23 درجه سلسیوس  آنها  تر  مناطق خشک مناطقی هستند که درجه حرارت 

کمتر باشد؛
مناطق نیمه مرطوب مناطقی هستند که درجه حرارت تر آنها بین 23 تا 27 درجه 

سلسیوس باشد؛
درجه   27 از  باالتر  آنها  تر  حرارت  درجه  که  هستند  مناطقی  مرطوب  مناطق 

سلسیوس باشد.
برای بررسی مناطق مختلف زمستان حداقل درجه حرارت  اقلیم بندی زمستانه: 

خشک تنها پارامتر مهم است: 
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جدول تقسیم بندی کلی زمستانی

شهرهای مهمنوع هوا

تبریز، سنندج، زنجان، همدان و...خیلی سرد

تهران، اصفهان، کرمان، کاشان و...سرد

آبادان، اهواز، دزفول و...معتدل

بندرعباس، بوشهر، کیش، چابهار و...گرم

با توجه به نزدیکی اقلیم گرم و نیمه مرطوب به اقلیم گرم و خشک یا گرم و 
مرطوب و نیز اقلیم معتدل و خشک به اقلیم گرم و خشک می توان تقسیم بندی 
کلی را در سه اقلیم گرم و خشک، گرم و مرطوب و معتدل و مرطوب خالصه شود.

نکته

سرخس
مشهد

گرگانبجنورد

بابلسر

سمنان

بیرجند

کرمان
زابل

رفسنجان

تهران
قزوین

رشت

تبریزاردبیل

ارومیه
زنجان

سنندج
همدان

اراک

اصفهان

اهوازیزد

آبادان
یاسوج

بوشهرشیراز

بندر لنگه
بندرعباس

الر

کنگان

کرمانشاه قم

ایالمطبس

میناب

جاسک چابهار

زاهدان

خرم آباد

گرم و خشک

تیپ 5تیپ 4تیپ 3تیپ 2تیپ 1

معتدل و مرطوبمعتدل و خشکگرم و مرطوبگرم و نیمه مرطوب
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جدول شرایط طرح داخل برای طراحی سیستم های تهویه مطبوع

مرجع
شرایط طرح داخل تابستانیشرایط طرح داخل زمستانی

)°F( دما)%( رطوبت)°F( دما)%( رطوبت

ASHRAE68 60 ـ 8030 ـ 6073 ـ 7530 ـ

ـحداقل 82*ـحداکثر 68مبحث 19

* در شهرهای گرم و مرطوب )مانند بندر جاسک، بندرعباس، بندر لنگه، بندر ماهشهر، بوشهر،  جیرفت، 
چابهار، خرمشهر و رامهرمز( دمای طرح داخل تابستانی مجاز حداقل F°75 است.

جدول شرایط طرح خارج برای مراکز استان های کشور

ارتفاع )ft(نام شهر
دمای کولر شرایط طرح تابستانیشرایط طرح تابستانیضرایب بار

)°F( آبی )%Tdb )°F(Tdb )°F(Tdb )°F(RH)نهانمحسوس

57500/8770/55296/062/710/07969/3اراک

7/57871/8 -43000/9260/58385/568/5اردبیل

44000/9220/58188/065/010/58269/5ارومیه

52500/8930/56398/561/012/58068/5اصفهان
401/0820/682115/582/037/08788/5اهواز
47200/9110/57495/067/124/07572/6ایالم

35100/9530/60095/068/79/58273/9بجنورد

331/0830/682105/089/545/58092/6بندرعباس

161/0830/682104/083/742/58587/7بوشهر
48500/9070/57198/062/414/57269/5بیرجند
44800/9200/57993/064/412/58069/9تبریز

40000/9360/590100/073/924/07479/1تهران

38500/9380/591102/565/520/52372/6خرم آباد

121/0850/68389/578/328/09280/6 -رشت
44300/9190/57999/563/019/57070/4زاهدان
54100/8880/55991/563/72/08069/3زنجان
1311/0790/67992/579/026/59281/7ساری
37300/9460/596101/070/324/070/576/6سمنان
45000/9070/57198/563/78/582/570/6سنندج
67500/8440/53292/065/26/58171/1شهرکرد
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49000/9000/567100/560/726/07868/4شیراز
42300/9280/58595/566/813/08372/7قزوین

30450/9700/611104/068/924/06975/9قم
44600/9200/58096/064/017/080/569/9کرج

57400/8770/55297/559/711/57367/1کرمان
43350/9240/58297/562/114/08669/1کرمانشاه
5251/0640/67095/077/530/57580/9گرگان
31800/9650/60896/067/114/08972/8مشهد
60700/8660/54693/062/72/584/568/7همدان
61300/8640/54494/062/314/58468/8یاسوج
40000/9360/590104/065/022/57172/7یزد

جدول مقادیر پیشنهادی ضریب کنارگذر

کاربردضریب کنار گذر
کاربردهای با بار کل کم یا با نسبت بار محسوس کم0/3 تا 0/5

کاربردهای با بار کل نسبتاً کم یا با نسبت بار محسوس نسبتاً کم0/2 تا 0/3

کاربردهای متداول0/1 تا 0/2

کاربردهای با نسبت بار محسوس زیاد یا با نیاز هوای تازه زیاد0/05 تا 0/1

کاربردهای تمام هوای تازه0/0 تا 0/1

جدول مقادیر ضریب کنار گذر برای کویل های پره دار

تعداد ردیف کویل
تعداد پره های کویل

8 fin/in14 fin/in

0/38 ـ 0/550/22 ـ 20/42

0/23 ـ 0/400/10 ـ 30/27

0/14 ـ 0/300/05 ـ 40/19

0/09 ـ 0/230/02 ـ 50/12

0/06 ـ 0/180/01 ـ 60/08

ـ0/08 ـ 80/03
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انتخاب پمپ
از  پس  انرژی  مصرف  با  آشنایی  و  فشار  تأمین  پمپ  انتخاب  اهمیت  به  توجه  با 
برق  واقعی  مصرف  با  هنرجو  است  بهتر  دبی  و  هد  مقدار  نظر  از  پمپ  انتخاب 
پمپ های هیدرولیکی آشنایی مقداری یابد تا از نظر بزرگی واحد متوجه انتخاب 

مناسب و یا نامناسب گردد
برای ارزیابی این سیستم، از راندمان کل پمپ استفاده می شود، که بیانگر مقدار 
قدرت  انتقال  و وسیله  و متحرک  تلفات محرک  پمپ که صرف  در  انرژی  اتالف 

می شود. هر چقدر راندمان باالتر باشد، اتالف انرژی کمتری صورت گرفته است.
راندمان کل پمپ نسبت توان مفید )خروجی( )انرژی تحویل داده شده به مایع( به 

توان مصرفی )ورودی( پمپ است که از رابطه زیر حاصل می شود:

η = P ــــــــــمفید
P مصرفی

بازده همواره عددی بین صفر و یک است و بازده درصدی پمپ از ضرب این عدد 
در 100 به دست می آید.

توان الکتریکی مصرفی
مقدار انرژی الکتریکی مصرف شده برای تأمین نیروی محرکه پمپ را توان الکتریکی 

مصرفی پمپ می نامند و از رابطه زیر محاسبه می گردد:
Pi = V × I

در این رابطه:
W توان مصرفی )ورودی( بر حسب وات Pi

V اختالف پتانسیل الکتریکی بر حسب ولت V
A شدت جریان الکتریکی بر حسب آمپر IO

i

P P Q
P V I

∆ ×
η = =

×

انرژی حرکت سیال انرژی ورودی
MotorPump

به طور کلی یک اسب بخار توانی است که 75 لیتر آب را در زمان یک ثانیه به 
ارتفاع یک متر می رساند

یا به عبارتی اگر پمپی 10 لیتر آب را در یک ثانیه به ارتفاع یک متری برساند 
معادل 100 وات انرژی است

ارتفاع 10 متری  به  را  لیتر در دقیقه آب  پمپی حدود 60  اگر  عبارتی  به  یا 
برساند معادل 100 وات انرژی خواهد بود

نکته
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مسئله: می خواهیم 20 لیتر آب را ظرف مدت یک ثانیه به ارتفاع 1 متری برسانیم 
که توان هیدرولیکی پمپ برابر 200W می شود و نیز توان الکتریکی مصرفی نیز 

500W باشد راندمان پمپ چه مقدار خواهد بود؟
O

i

P W
P W

η = = × =
200 100 40
500 %

مسئله: اگر بخواهیم 100 لیتر آب را ظرف مدت یک ثانیه به ارتفاع 10 متری 
پمپ چه  الکتریکی مصرفی  توان  باشد.  الکتروپمپ %30  راندمان  اگر  و  برسانیم 

مقدار خواهد بود؟
O O

i
i

P PP
P

η = → =
η

O
i

P kWP / kW= = =
η

10 33 3330
100

راندمان واقعی الکتروپمپ ها بین 30 تا 40 درصد است. که این مقدار در حالت 
بهترین نقطه راندمان پمپ اتفاق خواهد افتاد و با کاهش یا افزایش دبی و یا 
هد از نقطه بهترین راندمان و یا تغییر در قطر پروانه )به ویژه کاهش قطر( و یا 

افزایش دور موتور، این مقدار کمتر خواهد شد.

نکته

برای انتخاب پمپ به دو عامل نیازداریم:
1 هد یا فشار پمپ 

2 دبی پمپ پس از آنکه حداکثر دبی آب واحدها محاسبه شد از فرمول تجربی 
زیر می توان مقدار دبی پمپ را به دست آورد:

)با توجه به ضریب هم زمانی مصرف برای سایز زنی پمپ حدود 33 درصد حداکثر 
احتمال مصرف آب در نظر گرفته می شود.(

L/min دبی حداکثر برحسب :Q
L/min دبی پمپ برحسب :qp

p
Qq =
3

یک روش محاسبات سریع به این گونه است که به ازای هر واحد مسکونی دوخوابه 
تعداد  که  در صورتی  است  نیاز  مورد  آب  دقیقه  در  لیتر  متری حدود 22   100

واحدها n باشد و مساحت آن A متر مربع باشد خواهیم داشت

p
A nq ×

= ×22
100
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)sizing pipe( برآورد قطر لوله آب رسانی
در این بخش تالش شده است که با رعایت الزاماتی قطر لوله های آبرسانی را برآورد 
نمود. عنایت بفرمایید که روش های مهندسی که برای این موضوع به کار می رود 
به  لزومی  لذا  نمی باشد  طراحی  هنرجو  کار  اساس  چون  و  است  وقت گیر  کمی 
آموزش کامل روش های وقت گیر نمی باشد و موضوع دیگری که نگاشت این بخش 
را به این صورت باعث شد این است که هنرجویان این رشته کار تهویه مطبوع را 
انجام می دهند و چنانچه قرار شد که برنامه ای برای رشته تأسیسات بهداشتی تهیه 

شود شاید بتوان روش های کامل تر را ارائه داد.
برای محاسبه قطر لوله به صورت دقیق، روش های مهندسی متفاوتی وجود دارد که 
استانداردها و کدها آن را توصیه نموده اند و در این روش ها به طور معمول طراح 
نوع  ورودی،  آب  فشار  میزان  همچون  عواملی  به  باید  برده  نام  عامل  دو  عالوه بر 
کنتور، نوع لوله های به کار رفته، تعداد طبقات، طول لوله کشی، فشار مورد نیاز برای 
هر مصرف کننده، حداکثر سرعت جریان آب، مقدار دبی و افت فشارها توجه کند. 
همان طور که آگاه می باشید در بیشتر روش های قطرزنی لوله آب رسانی مالک را 
بر افت فشار ثابت فرض کرده و با توجه به سایر محدودیت ها مانند سرعت حرکت 

آب قطر لوله را انتخاب می نمایند.
برای اینکه به یک شیر برداشت آب برسانیم باید قطر لوله تغذیه آن طوری طراحی 

شود که بتواند دو عامل زیر را پوشش دهد:
 میزان آب مورد نیاز
 فشار آب مورد نیاز

این دو عامل از کجا به دست می آیند و چگونه کنترل می شوند؟
ملی  مقررات   16 مبحث  جدول های  در  آن  فشار  و  نیاز  مورد  آب  مقدار  میزان 

ساختمان ایران آورده شده است.

جدول16ـ3ـ3ـ 5 »ت«ـ حداکثر فشار مصرف آب در لوازم بهداشتی

لوازم بهداشتی
حداکثر فشار آبحداکثر مقدار جریان

پوند بر اینچ مربعبارگالنلیتر

1/6460 )در دقیقه(6 )در دقیقه(دستشویی خصوصی
0/5460 )در دقیقه(2 )در دقیقه(دستشویی عمومی

1/6460 )در دقیقه(6 )در دقیقه(دستشویی با شیربرقی خودکار
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2/1460 )در دقیقه(8 )در دقیقه(دوش
2/1460 )در دقیقه(8 )در دقیقه(سینک
0/5460 )در هر ریزش(2 )در هر ریزش(یورینال

دو حالته 3 و 6 توالت
)در هر ریزش(

دو حالته 0/8 و 1/6 
460)در هر ریزش(

1/6460 )در دقیقه(6 )در دقیقه(شیر آفتابه

جدول16ـ3ـ3ـ 5 »ب«ـ حداقل فشار جریان آب در پشت شیرهای لوازم بهداشتی

لوازم بهداشتی
حداقل مقدار فشار آب

پوند بر اینچ مربعمتر ستون آب

5/58وان

1420وان با شیر ترموستاتیک

2/74بیده

1420بیده با شیر ترموستاتیک

5/58شیر مخلوط

5/58مایع ظرفشویی خانگی

5/58آب خوری

5/58لگن رختشویی

5/58دستشویی

5/58دوش

1420دوش با شیر ترموستاتیک

5/58شیر سرشیلنگی

5/58شیر آفتابه

5/58سینک با سینی

5/58سینک آشپزخانه خانگی

5/58سینک شست وشوی عمومی

1725یورینال با فالش والو

1725توالت با فالش والو

5/58توالت با فالش تانک
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حداقل قطرنامی لوله های آبرسانی برابر مبحث 16 مقررات ملی ساختمان  برابر جدول زیر می باشد: 

جدول16ـ3ـ3ـ 4 »الف«ـ حداقل قطر نامی لوله های آب رسانی به لوازم بهداشتی

لوازم بهداشتی
حداقل قطر نامی لوله

اینچمیلی متر

یک دوم15وان

سه هشتم10بیده

یک دوم15سینک با سینی

یک دوم15ماشین ظرف شویی خانگی

سه هشتم10آب خوری

یک دوم15شیر سرشیلنگی

سه چهارم20سینک آشپزخانه صنعتی

یک دوم15سینک آشپزخانه خانگی

یک دوم15لگن رخت شویی ـ یک، دو، سه خانه

سه هشتم10دست شویی

یک دوم15دوش با یک سردوش

سه چهارم20سینک با شیلنگ و افشانک

یک دوم15سینک شست وشوی عمومی

یک دوم15یورینال با فالش تانک

سه چهارم20یورینال با فالش والو

یک دوم15شیر برداشت آب

یک دوم15شیر آفتابه

یک دوم15توالت با فالش تانک

یک25توالت با فالش والو
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روش تجربی که در کتاب دانش فنی تخصصی آورده شده است بر دو پایه استوار است:

1 محاسبه دبی Q = V. A که رابطه آن با سرعت و سطح مقطع را نشان می دهد.
m
hr

3
در این رابطه: Q: برحسب 

m
s

                 V: برحسب 
m2 برحسب :A                 

2 حداکثر سرعت حرکت آب در لوله
برابر پیشنهاد اشری در جدول بین 1/2 تا 3 متر برثانیه به طور کلی پیشنهاد شده است.

Table 22 Water Velocitioes Based on Type of Service

ReferenceVelocity, m/sType of Service

a, b, c
a, b
c

a, c
a, b

1.2 to 3.0
0.9 to 2.1
0.6 to 1.5
1.8 to 4.6
1.2 to 2.1

General service
City water

Boiler feed
Pump suction and drain lines

cGrinnell Company (1951).bCarrier (1960).aCrane Co. (1976).

حال چنانچه بخواهیم با پارامتر سرعت و دبی قطر لوله را برآورد کنیم معادله به 
شکل زیر به دست می آید:

Q = V. A
Q QA d d
V .V

π
= = ⇒ =

π
2 4

4

چون در مبحث مقدار دبی بر حسب لیتر بر دقیقه داده شده و قطر داخلی را به 
میلی متر می خواهیم معادله به ما بدهد تبدیل واحد زیر را انجام می دهیم:

Q Q Qd
.V V V

×
= = × = ×

π π×

64 4 10 406
60000

fv
mi / d / Q
s

= ⇒ =1 2 4 2

fv
mi / d Q
s

= ⇒ =2 4 3
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هنرآموزان عزیز همان طور که می دانید انتخاب عددهای سرعت 1/2 و 2/4 به دلیل 
توصیه های اشری برای حداکثر سرعت آب در طبقات و رایزرها است.

آن  اساس  بر  را  لوله ها  همه  و  باشیم  داشته  برآورد  یک  اینکه  برای  نهایت  در 
سایزبندی کنیم پیشنهاد معادله زیر داده شد:

d / Q= 3 5
در این معادله Q برحسب لیتر بردقیقه و d قطر داخلی لوله بر حسب میلی متر است.

مثال: قطر لوله آب ورودی به یک دوش چند میلی متر است:
از جدول صفحه قبل مقدار آب برای دوش 8 لیتر بر دقیقه تعیین می شود پس قطر 

داخلی لوله:
d / Q / / mm= = × =3 5 3 5 8 9 9

پاسخ کار کالسی: قطر لوله های آب یک ساختمان سه طبقه نشان داده شده را 
به صورت تجربی به دست آورید و جدول زیر را کامل نمایید. فرض کنید لوله های 

به کار رفته لوله پنج الیه پلیمری با مشخصات زیر است:
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قطر نامی)فوالدی رده 40(
D)mm(

قطر نامی)پنج الیه(
D)mm(

قطر داخلی
d )mm( =3/5  Q

دبی خط
Q )L/min(نام خط

101686A,F,M

1016126+6=12B,G,N

15201512+8=20C,H,O

20251820+8=28D,I,P

25252128+8=36E,J,Q

32322936+36=72L

40403636+72=108R

همان طور که توجه دارید ستون آخر که قطر نامی می باشد پس از انتخاب نوع لوله 
است. در جدول زیر یک نوع لوله پلیمری پنج الیه آورده شده است.

سایزقطر خارجیقطر داخلیضخامت دیواره

2/211/61616

2/515/52020

3202525

3/825/53232

4/4324040

4/9405050

6516363

و اگر بخواهیم از لوله فوالدی استفاده کنیم با توجه به شرکت سازنده و راهنمای 
محصوالت آن می توان سایز لوله را انتخاب نمود. جدول صفحه بعد مشخصات یک 

سری از لوله های فوالدی از هندبوک اشری آورده شده است.
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ارزشیابی
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر 
)از 5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات 1، 2 یا 3( با توجه به استاندارد های 
عملکرد جدول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد. امکان جبران پودمان های در 

طول سال تحصیلی برای هنرجویان و بر اساس برنامه ریزی هنرستان وجود دارد.

                  الگوی ارزشیابی پودمان انتخاب سیستم

تکالیف عملکردی
استانداردنتایجاستاندارد عملکرد)شایستگی ها(

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

انتخاب سیستم

محاسبه سیستم های سرمایشی 
و گرمایشی ساختمان براساس 

نوع سیستم طراحی شده و برابر 
استانداردها

باالتر از حد 
انتظار

ـ محاسبات سیستم گرمایشی برابر استانداردها 
ـ محاسبات سیستم سرمایشی برابر استانداردها

ـ محاسبات سیستم آب رسانی 
ساختمان  یک  مطبوع  تهویه  سیستم  طراحی  ـ 

باتوجه به معیارهای طراحی
ـ انتخاب پمپ آب رسانی باتوجه به نوع ساختمان

3

در حد انتظار
)کسب 

شایستگی(

ـ محاسبات سیستم گرمایشی برابر استانداردها 
ـ محاسبات سیستم سرمایشی برابر استانداردها

ـ محاسبات سیستم آب رسانی با توجه به ساختمان
2

پایین تر از انتظار
)عدم احراز 
شایستگی(

ـ محاسبات سیستم گرمایشی برابر استانداردها
1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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انتخاب فناوری به کمک رایانه
تهیه  هنگام  به  نیز  و  ساختمان  مکانیکی  تأسیسات  طراحی  و  محاسبات  روند  در 
گزارش های توجیهی و حتی در مباحث روزمره کارگاهی همواره برای دست یابی به 
بسیاری از اطالعات نیازمند مراجعه به منابع مختلف و متعددی از جداول و روابط 
انواع نرم افزارهای رایانه ای و گوشی های  هستیم از این رو امکانات سخت افزاری و 
همراه به گونه ای چشم گیر عملیات محاسباتی را سرعت بخشیده اند اما هیچ یک 
منجر به حذف بخشی از عوامل و اجزای نمادین روابط محاسباتی نشده و نمی شوند.

هدف ازتأليف این فصل 
 آشنایی با نحوه استفاده از کامپیوتر در جهت دقت و سرعت بخشیدن به محاسبات 
 آشنا نمودن هنرجویان با استفاده کردن از امکانات کامپیوتر در جهت دقت و 

سرعت بخشیدن در محاسبات
مسائل  به سمت  هنرجویان  هدایت  و  هنرجو  ازآموزش های  کاملی  جمع بندی   

کاربردی و به روز تأسیسات و بازار کار
در  آن  محاسباتی  و  علمی   روش های  که  مختلف  قسمت های  محاسبات  انجام   

کتاب های آموزشی تدریس شده اند.
از آنجایی که مطالب کتب درسی باید منطبق بر استانداردها وجداول مورد تأیید 
باشد. و از طریق کمسیون دفتر تألیف تأیید شود لذا کلیه موارد ارائه شده از طریق 
نرم افزا رها نیز باید به تأیید این دفتر برسد. مطالب و منابع مورد استفاده  این نرم افزار 

از طریق کمسیون دفتر تألیف قابل بررسی و تغییر است.
این بخش باید به صورت تعاملي بین )هنرجو ـ هنرآموز( یا )هنرجو ـ محتواي( و 

)هنرجو ـ هنرجو( تدریس شود. 

 روش تدریس

پودمان  این  در  محاسباتی  نرم افزار های  افزون  روز  شدن  فراگیر  به  توجه  با   
سعی شده است که از نرم افزار های معتبر و در دسترس استفاده شود. با توجه به 
اهمیت کار با رایانه در این پودمان تمامی  آموزش بایستی در سایت یا به کمک 

تحليل برآورد 
هزینه

انتخاب فناوری 
به کمک رایانه

تحليل و بررسی 
پدیده های 

حرارت و سياالت

انتخاب 
سيستم ها 

کسب اطالعات 
فنی
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دیتا پروژکتور و به صورت عملی و نمایش نرم افزار و معرفی قسمت های مختلف آن 
توسط هنرآموز ارائه گردد.

 در این قسمت بهتر است روش های مختلف محاسبات و طراحی بیان گردد و 
سپس به معرفی نرم افزار ها پرداخته شود.

 آیا با روش های محاسباتی و طراحی، تخمین و برآوردهای اولیه در تأسیسات 
مکانیکی آشنا هستید؟

 برخی روابط و معادالت دارای جواب دقیق و فرم تابعی 
به  دیفرانسیل  معادالت  و  حاکم  روابط  حل  با  که  هستند 
جواب دقیق منتج می شود. از این رو با تعداد زیاد روابط و 

معادالت سروکار خواهیم داشت.

 معادالت دیگر دارای فرم تابع مشخص نیستند که بایستی 
معادالت  شکل  به  باید  و  کرد  حل  تحلیلی  نیمه  روش  به 

دیفرانسیل تبدیل و حل نمود.

 اکثر معادالت و روابط حاکم که شکل تابع مشخصی ندارند 
دامنه  روش  این  هستند.  قابل حل  عددی  روش  به  تنها  و 
وسیع تری را برای حل معادالت به کار می گیرد از روش های 
عددی می توان به روش اویلر، تیلور، رانگ، کوتا اشاره نمود.

 یکی از روش های متداول در این شیوه، روش های شبکه ای 
مانند اجزای محدود و تفاضل محدود است

اولیه برای تهیه گزارش های   روش تخمین و برآوردهای 
توجیهی و مطالعات فاز صفر و نیز کنترل نهایی محاسبات 
و  جداول  و  تجربی  روابط  کمک  با  معموالً  که  است  عددی 

اطالعات پیش نیاز طراحی به دست می آید.

1ـ روش حل تحليلی

2ـ روش حل نيمه تحليلی 

3ـ روش حل عددی

4ـ روش های محاسبات 
سریع و سرانگشتی

گفت وگوی 
کالسی
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با توجه به توضیحات صفحه قبل در مورد روش های محاسبات بحث و گفت وگو 
نموده و جدول زیر کامل شده است.

روش محاسبات

دقت محاسبات و 
بهينه سازی مصرف انرژی و 

نياز به رایانه
کاربرد محاسباتزمان محاسبات

باالمتوسطپایينباالمتوسطپایينباالمتوسطپایين

***روش تحلیلی

**روش نیمه تحلیلی

**روش حل عددی شبکه ای

**روش حل عددی غیر شبکه ای

**روش سرانگشتی

برای معرفی نرم افزارهای تأسیسات مکانیکی بهتر است نرم افزار های متداول را بر روی 
رایانه کالس نصب و به کمک دیتا به معرفی قسمت های مختلف آن اقدام نمایید.

تمامی  نرم افزار های تأسیسات مکانیکی از نوع قفل شکسته را از سایت های معتبر 
می توانید بارگیری نمایید مانند داکت سایزرـ کریر HAP ـ اتوکد ـ رویت مپ ـ 

پایپ سایزر و....
به فراخور زمان بهتر است هنرجویان با سایر نرم افزار های معتبر بازار آشنا شوند. 

با توجه به پیشرفت سیستم های گوشی هوشمند بهتر است به انتخاب یا به عنوان پژوهش 
از اپلیکیشن های علمی  معتبر برای محاسبات سریع برای هنرجویان استفاده شود.

محاسبات تلفات گرمایی ساختمان
معرفی دفترچه محاسبات تلفات گرمایی و نحوه فرمول نویسی در اکسل ارائه شده 
با توجه به پارامترهای معرفی شده در پودمان سه و حل پروژه نمونه مطابق فیلم 
تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای سازمان  ارائه شده توسط دفتر  آموزشی 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. 
محاسبات بار گرمایی آب گرم مصرفی ساختمان

معرفی دفترچه محاسبات بارگرمایی آب گرم مصرفی و انتخاب پمپ برگشت آب گرم 
مصرفی با توجه به پارامترهای معرفی شده در کتاب نصب و راه اندازی سیستم تولید 
آب گرم بهداشتی و حل پروژه نمونه مطابق فیلم آموزشی ارائه شده توسط دفتر تألیف 

کتاب های درسی فنی و حرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
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تکميل دفترچه انتخاب تجهيزات گرمایشی
در  فرمول نویسی  نحوه  و  گرمایی  موتورخانه  تجهیزات  محاسبات  دفترچه  معرفی 
پارامترهای معرفی شده در کتاب نصب و راه اندازی  به  با توجه  ارائه شده  اکسل 
موتورخانه مرکزی و حل پروژه نمونه مطابق فیلم آموزشی ارائه شده توسط دفتر 

تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. 

محاسبات آب رسانی ساختمان
معرفی دفترچه محاسبات مقدار آب سرد و گرم مصرفی ساختمان و عوامل مهم 
در انتخاب سایز لوله اصلی و فرعی و انتخاب پمپ مطابق پارامترهای ارائه شده 
در پودمان 3 و حل پروژه نمونه مطابق فیلم آموزشی ارائه شده توسط دفتر تألیف 

کتاب های درسی فنی  و حرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

معرفی نرم افزار آموزشی تأسيسات مکانيکی ساختمان ارائه شده توسط آموزش 
TMS و پرورش

معرفی نرم افزار و نحوه نصب و معرفی محیط آن به کمک فیلم آموزشی ارائه شده توسط 
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی  و حرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

محاسبات تلفات گرمایی ساختمان
حل پروژه نمونه و گزارش گیری نتایج به کمک نرم افزار مطابق فیلم ارائه شده توسط 
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی  و حرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

محاسبات بار سرمایی ساختمان
حل پروژه نمونه و گزارش گیری نتایج به کمک نرم افزار مطابق فیلم ارائه شده توسط 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

محاسبات بارگرمایی آب گرم مصرفی ساختمان
حل پروژه نمونه و گزارش گیری نتایج به کمک نرم افزار مطابق فیلم ارائه شده توسط 
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی  و حرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

محاسبات آب رسانی ساختمان
حل پروژه نمونه و گزارش گیری نتایج به کمک نرم افزار مطابق فیلم ارائه شده توسط 
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی  و حرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
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محاسبات فاضالب ساختمان
حل پروژه نمونه و گزارش گیری نتایج به کمک نرم افزار مطابق فیلم ارائه شده توسط 
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی  وحرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

محاسبات گازرسانی ساختمان
حل پروژه نمونه و گزارش گیری نتایج به کمک نرم افزار مطابق فیلم ارائه شده توسط 
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی  وحرفه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
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ارزشیابی
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر 
)از 5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات 1، 2 یا 3( با توجه به استاندارد های 
عملکرد جدول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد. امکان جبران پودمان های در 

طول سال تحصیلی برای هنرجویان و براساس برنامه ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشيابی پودمان انتخاب فناوري به کمک رایانه

تکاليف عملکردی
استانداردنتایجاستاندارد عملکرد)شایستگی ها(

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

انتخاب فناوري به 
کمک رایانه

به کارگیري نرم افزارهاي طراحي 
سیستم هاي تهویه مطبوع و 

انتخاب تجهیزات برابر استاندارد

باالتر از حد 
انتظار

ـ انتخاب نوع نرم افزار طراحي باتوجه به نیاز مشتري
ـ به کارگیري نرم افزار محاسبه بار باتوجه به استاندارد
ـ به کارگیري نرم افزار قطرزني لوله با توجه به استاندارد

ـ به کارگیري نرم افزار انتخاب تجهیزات با توجه به 
استاندارد

ـ انتخاب ظرفیت کولرگازي با توجه به ساختمان

3

در حد انتظار
)کسب 

شایستگی(

ـ انتخاب نوع نرم افزار طراحي با توجه به نیاز مشتري
ـ به کارگیري نرم افزار محاسبه بار با توجه به استاندارد
ـ به کارگیري نرم افزار قطرزني لوله با توجه به استاندارد

2

پایین تر از انتظار
)عدم احراز 
شایستگی(

ـ  انتخاب نوع نرم افزار طراحي با توجه به نیاز مشتري
1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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تحلیل برآورد 
هزینه

انتخاب فناوری 
به کمک رایانه

تحلیل و بررسی 
پدیده های 

حرارت و سیاالت

انتخاب
 سیستم ها 

کسب اطالعات 
فنی

مقد مه
هدف از این پودمان آشنایی با:

1 متره کارها یا به عنوان دیگر، نحوه به دست آوردن مقادیر کارهایی که باید انجام 
شود یا انجام شده است.

2 برآورد یعنی محاسبه مبلغ کارهای انجام شده که با کمک متره صورت گرفته است.
هدف یا اهمیت متره و برآورد: جهت سفارش مصالح و یا تعیین قیمت پایه مناقصه

متره
به دست آوردن مقادیر کارها می باشد. یکی از مهم ترین موضوعاتی که می بایست در 
این بخش عنوان کرد »واحد انجام« می باشد)عدد، متر طول؛ متر مربع، مترمکعب 

و ....(. برای فهم بهتر این مطلب باید به فهرست بها مراجعه کرد. 
 انواع متره  

1ـ باز: برای سفارش مقادیر دقیق مصالح از روی نقشه های کارگاهی
2ـ بسته: معموالً روی نقشه های طراحی انجام می گیرد.

توجه داشته باشید بعضی از کارها، مقطوع )کنتراتی( می باشد و به صورت توافقی 
فی ما بین بوده که دیگر نیازی به فهرست بها ندارند.

نکته

می توان این گونه بیان کرد: »متره مهم ترین بخش در قسمت صورت وضعیت نویسی 
می باشد« یا به بیان ساده اگر ما نتوانیم مقدار کارها را مشخص کنیم، نمی توانیم 
مدت زمان انجام کار و مبلغ کار را به دست آوریم. یکی از ملزومات یک متره خوب 
تسلط به نقشه خوانی می باشد چرا که از مهم ترین منابع متره نقشه های طراحی 
است. پس به طور خالصه می توان گفت به چند پیش نیاز برای انجام متره نیازمند 

هستیم.
1 واحد انجام کار

2 نقشه خوانی
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3 تسلط به اجرای کار
4 آشنایی با قطعات و ملزومات

5 دانستن قطعات جانبی برای انجام کار اصلی

واحد انجام کار:
الف( عدد: به کارهایی که واحد شمارش آنها تعداد قابل شمارش می باشد، عدد 

گفته می شود. مانند: ترموستات
ب( متر طول: به کارهایی که به صورت طولی انجام می شود از واحد متر طول استفاده 

می کنیم. مانند: لوله کشی
پ( متر مربع: در اجرا، کارهایی وجود دارند که دارای سطح می باشند، مانند: اجرای 
انتقال هوا که از واحد متر مربع استفاده می شود. )از واحد کوچک تر یعنی  کانال 
سانتی متر مربع نیز استفاده می شود. مانند: دریچه سقفی چهار گوش یا دمپر دستی(
مانند:  ارائه گردد.  کار  وزنی  به صورت  کارها می بایست  از  بعضی  ت( کیلوگرم: در 

اجرای آویز، بست، ساپورت
ث( کیلوکالری بر ساعت: در قسمت هایی از کار که دارای اجزای مختلفی بوده و 
برای ما راندمان کار آن مهم می باشد در متره از واحد کیلو کالری بر ساعت استفاده 

می کنیم. مانند: دیگ های چدنی، رادیاتور
ج( دستگاه: زمانی که در یک فرایند به سیستمی  نیاز داریم که در کارخانه ها تولید 

و به صورت مجموعه واحد می باشند از آن استفاده می کنیم. مانند: چیلر
چ( کیلو وات: تعدادی از دستگاه های مورد استفاده در تأسیسات مکانیکی وجود 
دارند که خروجی آنها گرم کننده تابشی است و برای متره آنها از واحد کیلووات 
لوله ای،  تابشی  گرم کننده  سرامیکی،  تابشی  گرم کننده  مانند:  می کنیم.  استفاده 

ژنراتور گرم کننده تابشی 
واحدهای دیگری نیز وجود دارد که برای اطالع دقیق و کامل تر می توان به فهرست 

بها سازمان برنامه و بودجه مراجعه نمود.
)البته می توان این قسمت را به عنوان پژوهش از هنرجویان خواست(.

مثال 1: رقم برآورد ریالی رادیاتورهای یک ساختمان با مشخصات زیر را به دست آورید. 
»تعداد 1000 پره رادیاتور آلومینیومی  به ارتفاع 500 میلی متر و ظرفیت حرارتی 

هر پره 120 کیلوکالری بر ساعت«
پاسخ: رقم برآورد ریالی رادیاتور را مطابق فصل 17 فهرست بها سال 1396 و ردیف 

170302 به دست می آوریم:
 120×1000= 120000  kcal/hr        :ابتدا باید بارحرارتی رادیاتورها را محاسبه کنیم
حال باید بار حرارتی داده شده را با توجه به واحد فهرست بها به دست آوریم:      

 واحد 1200=100÷120000    
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رقم برآورد ریالی رادیاتورهای ساختمان با توجه به فهرست بها 96 محاسبه می شود:
        1200×235,500=282,600,000 

فصل هفدهم. رادیاتور

فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1396

بهای واحد واحدشرحشماره
بهای کل مقدار)ریال(

)ریال(

یکصد کیلو کالری در رادیاتور فوالدی، به ارتفاع 500 میلی متر.170201
ساعت

175/000

یکصد کیلو کالری در رادیاتور فوالدی، به ارتفاع 600 میلی متر.170202
ساعت

174/500

یکصد کیلو کالری در رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع 350 میلی متر.170301
ساعت

264/000

یکصد کیلو کالری در رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع 500 میلی متر.170302
ساعت

235/500

یکصد کیلو کالری در رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع 600 میلی متر.170303
ساعت

234/500

مثال 2: رقم برآورد ریالی مشعل گازسوز یک ساختمان به ظرفیت حرارتی 530/000 
کیلوکالری برساعت را به دست آورید. 

پاسخ: رقم برآورد ریالی مشعل را مطابق فصل 14 فهرست بها سال 1396 و ردیف 
140205 به دست می آوریم. از آنجا که واحد آن، دستگاه می باشد و در شرح آیتم 
ظرفیت های مختلف مشعل نوشته شده است؛ بنابراین طبق ظرفیت نوشته شده 
در شرح آیتم فهرست بها ردیف مشعل و سپس مبلغ ریالی هر دستگاه را به دست 

خواهیم آورد.
بنابراین طبق فهرست بهای سال 1396 بهای یک دستگاه مشعل گازسوز 530000 

کیلوکالری بر ساعت معادل 43/808/000 می باشد.
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فصل چهاردهم، مشعل ـ دستگاه های گرم کننده تابشی
فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1396

بهای واحد واحدشرحشماره
بهای کل )ریال(مقدار)ریال(

140106
به  برای دیگ آب گرم  مشعل گازوییل سوز، 
 1000000 تا   500000 گرمایی  ظرفیت 

کیلو کالری در ساعت.
92/808/000دستگاه

140201
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
گرمایی 17500 تا 40500 کیلو کالری در 

ساعت.
13/866/000دستگاه

140202
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
تا 91500 کیلو کالری در  گرمایی 33500 

ساعت.
15/001/000دستگاه

140203
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
گرمایی 75500 تا 183000 کیلو کالری در 

ساعت.
17/990/000دستگاه

140204
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
گرمایی 50500 تا 366000 کیلو کالری در 

ساعت.
27/174/000دستگاه

140205
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
تا 581500 کیلو کالری  گرمایی 323000 

در ساعت.
43/808/000دستگاه

140206
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
گرمایی 409000 تا 969000 کیلو کالری 

در ساعت.
111/651/000دستگاه

140207
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
کیلو   1238000 تا   4200000 گرمایی 

کالری در ساعت.
144/782/000دستگاه

140208
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
کیلو   2153000 تا   1076500 گرمایی 

کالری در ساعت.
184/912/000دستگاه
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مثال 3: رقم برآورد ریالی دیگ حرارتی یک ساختمان به ظرفیت 470/000 کیلو 
کالری بر ساعت را به دست آورید. 

و   1396 سال  بها  فهرست   12 فصل  مطابق  را  دیگ  ریالی  برآورد  رقم  پاسخ: 
ردیف های 120101، 120102 و 120103 به ترتیب زیر به دست می آوریم:

1 ردیف 120101                                     32,337,500=500,497×65
2 ردیف 120102                                    000,260,26=000,404×65
3 ردیف 120103                                105,337,000=500,311×340

ردیف  سه  از  می بایست  دیگ  ریالی  برآورد  رقم  محاسبه  در  باشید  داشته  توجه 
آن را برداشت کنیم. ابتدا مبلغ ریالی دیگ برای ظرفیت تا 65000 کیلوکالری 
بر ساعت، سپس مبلغ ریالی از 65000 تا 130000 کیلو کالری بر ساعت که 
گرفته  نظر  در   65000 نیز  قسمت  این  سؤال  مورد  دیگ  برای  است  واضح  پر 
به دست می آید. ردیف سوم  از  از 130000  باالتر  مبالغ ظرفیت های  و  می شود 

)340000=130000ـ470000(
فصل دوازدهم، دیگ حرارتی آب گرم

فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1396

بهای واحد واحدشرحشماره
بهای کل )ریال(مقدار)ریال(

120101
دیگ چدنی آب گرم، برای ظرفیت تا 65000 

کیلوکالری در ساعت.
هزار کیلو 
کالری در 

ساعت
497/500

120102
از  بیش  ظرفیت  برای  آب گرم،  چدنی  دیگ 
کیلوکالری   130000 تا  کیلوکالری   65000

در ساعت.

هزار کیلو 
کالری در 

ساعت
404/000

120103
دیگ چدنی آب گرم، برای ظرفیت تا 130000 

کیلوکالری در ساعت.
هزار کیلو 
کالری در 

ساعت
311/500

120201
دیگ چدنی آب گرم، برای ظرفیت تا 400000 

کیلوکالری در ساعت.
هزار کیلو 
کالری در 

ساعت
596/500

120202
از  بیش  ظرفیت  برای  آب گرم،  چدنی  دیگ 
400000 کیلوکالری تا 650000 کیلوکالری 

در ساعت.

هزار کیلو 
کالری در 

ساعت
467/500
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شماره فصل آیتم
فهرست بها

مترمکعب بر 
ساعت

متر 
مربع 

متر 
سانتی متر دستگاهعددکیلوگرمطول

مربع
اینچ 
مربع

ظرفیت دستگاه 
هواساز



طول لوله کشی 
فاضالب

فصل3 و 
فصل4



فصل 1کلکتور دیگ

فصل7 شیرها و صافی ها

وسایل بهداشتی 
فصل29مانند ظرفشویی

سطح دریچه های 
فصل19هوا



متراژ عایق 
به کار رفته در 
کانال های تهویه

فصل 15 

شاسی 
دستگاه های 

تبرید
فصل 34

نقشه خوانی:
از روی نقشه های طراحی شده  برداشت های الزم  در اجرای کار متره می بایست 
صورت پذیرد. به عنوان مثال در یک نقشه طراحی شده در سیستم آب رسانی چند 
متر لوله و از چه جنسی وجود دارد. بنابراین نتیجه می گیریم نقشه خوانی از ارکان 

مهم و پیش نیاز کار متره می باشد.

تسلط بر اجرای کار:
برای یک متره دقیق نیاز به تجسم کار و نحوه اجرای آن می باشد چرا که اگر ما به 
نحوه اجرای کار تسلط کافی نداشته باشیم در انجام متره دچار خطا خواهیم شد. 
برای نمونه در اجرای لوله کشی آب گرم سیستم گرمایشی اگر به اجرای کار مسلط 
نباشیم به احتمال فراوان هنگام متره اجرای ضد زنگ و یا عایق کاری و از همه 
مهم تر مقدار چسب عایق کاری را فراموش می کنیم، پس قطعاً تسلط به اجرای کار 

در یک متره دقیق مورد نیاز می باشد.
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آشنایی با قطعات و ملزومات:
یک مترور مسلط فردی است که با تمامی  اجزای کار آشنایی داشته و بتواند قطعات 
را به خوبی تشخیص دهد. به عنوان مثال برای متره لوله کشی ابتدا باید بدانیم چند 
نوع لوله وجود دارد. مانند: لوله گالوانیزه، لوله سیاه، لوله پلی پروپیلن و.... یا قطعات 
اتصال مانند فلنج، بوشن، زانو، چپقی، سه راهی و ..... که در صورت ندانستن اجزا 

و قطعات به طور یقین در متره دچار خطا و اشتباه می شویم.
دانستن قطعات جانبی:

برای  نمی گردد.  قید  اجرایی  نقشه های  در  تمامی  جزئیات  الزاماً  در یک سیستم 
مثال تعداد پیچ متری یا نبشی در ساخت تکیه گاه ها برای سیستم کانال کشی را 

می توان ذکر کرد.
برآورد:

به محاسبه هزینه انجام کار برآورد گفته می شود. جهت برآورد ابتدا باید با چندین 
اصطالح که به عنوان کلمات کلیدی هستند و همچنین انواع قرارداد آشنا شویم.

 فهرست بها:
و...  باند  و  راه  الکتریکی  و  مکانیکی  تأسیسات  ابنیه  کارهای  در  حاضر  حال  در 
مبنای برآورد کارفرما براساس فهرست بها می باشد. هر کاری که ما در پروژه انجام 
دارای یک ردیف در دفترچه فهرست بها می باشد )به این خاطر  می دهیم احتماالً 
گفته شد زیرا احتماالً ممکن است بعضی از آیتم ها دارای ردیف نباشند و در واقع 

ستاره دار باشند که بعداً در مورد آنها توضیح خواهیم داد(.
1 ردیف های فهرست بها

2 ستاره دار
3 فاکتوری

سالیانه  که  می باشد  دفترچه هایی  شامل  بها  فهرست  فهرست بها:  ردیف های 
مختلف  شاخه های  شامل  که  می گردد  منتشر  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط 
مکانیکی  تأسیسات  بهای  فهرست  می توان  نمونه  برای  می باشد.  اجرایی  کارهای 
یا تأسیسات برقی و یا ابنیه و... را نام برد که در آن شامل فصول مختلف کارهای 
اجرایی می باشد. همان گونه که در جدول 3 کتاب مالحظه می گردد، شامل شماره 
ردیف، شرح، واحد و بهای واحد وجود دارد. شماره ردیف بیانگر فصل)دو رقم اول(، 

زیر فصل)دورقم دوم( و شماره ردیف است.
بحث را با یک مثال ادامه می دهم:

آیتم 340101 را در نظر بگیرید. این آیتم در واقع معرف نصب بست، آویز یا تکیه گاه 
فوالدی در فهرست بهای سال 94 می باشد. عدد 340101 را ردیف و »بست آویز برای 
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نگهداشتن لوله همراه با پیچ و مهره و رنگ کاری« را شرح آیتم می گویند.»کیلوگرم« 
نیز واحد انجام این کار است. این ردیف از فهرست بها دارای قیمت 44,100 ریال 

می باشد. اما این قیمت از کجا آمده است؟

فصل سی و چهارم، بست ها و تکیه گاه ها

فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1394

بهای واحد واحدشرحشماره
بهای کل مقدار)ریال(

)ریال(

340101

بست، آویز یا تکیه گاه فوالدی، برای نگهداشتن لوله، کانال 
و دستگاه ها، ساخته شده از تسمه، میل گرد، نبشی، ناودانی، 
پروفیل های مختلف و مانند آن، همراه با پیچ و مهره و اتصاالت 
الزم، یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی، 

طبقه نقشه ها و مشخصات.

44/100کیلوگرم

340201
بست، آویز یا تکیه گاه آلومینیومی، برای نگهداشتن لوله، کانال 
و دستگاه ها، ساخته شده از تسمه و سایر پروفیل ها، همراه با 

پیچ و مهره و اتصاالت الزم، طبق نقشه ها و مشخصات.
139/000کیلوگرم

340501
تکیه گاه، آویز یا بست برای لوله ها، شامل غلطک چدنی و 
پایه از نبشی یا ناودانی با میل گرد، پیچ و مهره و اتصاالت 
الزم، با یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی.

65/300کیلوگرم

پاسخ به این سؤال خیلی مهم است.
)سازمان  جمهوری  ریاست  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  توسط  ابتدا 
که  است  آیتم طراحی شده  این  برای  یک جدول  اسبق(  برنامه ریزی  و  مدیریت 
“حمل”  “و  “ماشین آالت  “مصالح”و  انسانی”و  “نیروی  ستون های  جدول  این  در 
وجود دارد و در واقع توسط کارشناسان محاسبه گردیده است که برای انجام یک 
کیلوگرم ساپورت زنی یک کارگر ساده چند ساعت باید کار کند؟ آیا این کار غیر 
از کارگر ساده به نیروی انسانی دیگری نیز نیاز دارد؟ اگر دارد چقدر؟ ماشین آالت 
چطور و... ؛ پس از تعیین مقادیر، قیمت ها را در این جدول ها نوشته اند و در کل 
قیمت این آیتم را به دست آورده اند. این جدول ها که به جداول تجزیه بها معروف اند 

برای کلیۀ کارها تهیه شده اند و در دسترس هستند. 
با انجام آنالیز بها مبنای قیمت به دست آمده هم برای پیمانکار و هم برای کارفرما 
پنج  ازای  در  را  شوفاژ  لوله کشی  این  می گفتیم  قباًل  مثال  برای  می شود.  روشن 
میلیون تومان انجام می دهیم، حاال این پنج میلیون تومان از کجا آمده است خدا 
می داند. اما امروزه و با انجام آنالیز دقیق معلوم است که برای لوله کشی چقدر هزینۀ 
لوله کش  الکترود، چقدر ضدزنگ، چند نفرساعت  اتصاالت می شود، چقدر  لوله و 
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درجه یک شوفاژ ، چند نفرساعت کمک لوله کش و چند نفرساعت جوشکار و... و 
در واقع به راحتی و با بررسی آنالیز ارائه شده، می توان به بی اساس بودن و یا اصولی 

بودن قیمت ارائه شده پی برد.
ستاره دار: بعضاً برای انجام بخشی از کارها، مشخصات فني و اجرایي ویژه اي مورد 
نیاز است و این مشخصات، مطابق با هیچ یک از ردیف هاي فهرست  بها نیست. در 
این موارد شرح ردیف مناسب براي آن فعالیت ها، تهیه و در انتهاي گروه مربوطه، 
و  مشخص  ستاره  عالمت  با  ردیف ها،  این  مي شود.  درج  جدید  ردیف  شماره  با 
نامیده مي شوند. ردیف هایي که در فهرست  بها بدون بهاي  ردیف هاي ستاره دار 
واحد هستند نیز ستاره دار محسوب می  شوند. بهاي واحد ردیف هاي ستاره دار، با 
روش تجزیه بها و براساس قیمت هاي دوره مبناي فهرست بها، محاسبه مي شود. 
هرگاه دستورالعملي براي پرداخت ردیف هاي ستاره دار مورد نیاز باشد، متن الزم 
اقالم  که  کرد  دقت  باید  مي شود.  اضافه  مربوطه  فصل  مقدمه  انتهاي  به  و  تهیه 
ستاره دار و فاکتوری در مجموع بیش از 30 % قیمت کل کار نشود. در آنالیز بها 
باید دقت داشت که مقدار نفر ساعت تمامی افراد اعم از متخصص و ساده به دقت 
محاسبه گردد و همچنین مقدار مصرف و مبلغ اجناس به کار رفته نیز به صورت 

کامل بررسی و محاسبه شود.

       پروژه: عملیات تکمیلي...............................       دستگاه اجرایی شرکت ......................................

عایق موضوع فصل:فهرست بها: تأسیسات مکانیک 94

شماره ردیف شرح کار:
250917پیشنهادی:

تهیه و اجراي عایق االستمري EPDM به ضخامت 13 میلي متر بدون روکش براي لوله سایز "2

واحد: متر طول   

مبلغ ضریببهای واحد مقدارواحدنیروی انسانیردیف
)ریال(

نفر ـ  عایق کار درجه 1 تأسیسات1
0/12500134,4761/0016,810ساعت 

نفر ـ  عایق کار درجه 2 تأسیسات2
0/12500115,2811/0014,410ساعت 

31,220جمع نیروی انسانی 
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مبلغ ضریببهای واحد مقدارواحدابزار و ماشین آالتردیف
)ریال(

دستگاه کاتر برش کاري 1
10000/0500,0001/0050,000ـ ساعت 

دستگاه قلم مو رنگ "1 2
10000/050,0001/005,000ـ ساعت 

دستگاه وانت یک تن با راننده 3
03000/0145,8331/004,375ـ ساعت 

59,375جمع ماشین آالت 

مبلغ ضریببهای واحد مقدارواحدمصالحردیف
)ریال(

1 13mm به ضخامت EPDM عایق االستمري
1/0000090,0001/0090,000متر طولجهت لوله "2 

1/0000012,8001/0012,800متر طولتیپ درزگیري 2

1/000003501/00350متر طولچسب مایع مخصوص 3

103,150جمع مصالح 

مبلغ ضریببهای واحد مقدارواحدحملردیف
)ریال(

1/0000010,0001/0010,000سرویس وانت یک تن با راننده 1

10,000جمع حمل 

203,745بهای واحد ردیف

مثال:  کنید.  باز  را  آنالیز  داخل  اعداد  و  توضیح دهید  را  نفر ساعت  واحد  سؤال: 
0/12500 در نفر ساعت یعنی چه؟ 

وقتی گفته می شود جهت اجرای یک مترطول عایق کاری نیاز به مثاًل 0/12500 
نفر ساعت عایق کار درجه 1 تأسیسات داریم، یعنی اینکه برای انجام یک متر طول 
عایق کاری باید یک نفر عایق کار درجه 1، 0/12500 ساعت که معادل 7/5 دقیقه 

می باشد، کار کند. 
فاکتوری: بعضی از کارها در ساختمان می باشد که نیاز به خرید ونصب دارند، ولی 
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اجرای  به شرایط کار و محیط آن  توجه  با  اینکه  یا  ندارد،  بها وجود  در فهرست 
عملیات بسیار سخت می باشد و یا آن کاال بسیار نادر یا گران است، لذا کارفرما 

می تواند حداکثر به میزان 10 % از کل کار را به آن اختصاص دهد.
ضرایبی که به آن در ابتدای بخش فهرست بها اشاره شد، شامل ضرایب زیر است:

1 ضریب پیمان 
2 ضریب باالسری
3 ضریب طبقات

4 ضریب منطقه و .....
در مورد ضرایب و نحوه استفاده از آن به طور کامل در انتهای فهرست بها توضیح 

داده شده است.
ذکر  با  قرارداد  مطابق  گرفته،  کارهای صورت  یا  و  نقشه  مطابق  پروژه  متره:  ریز 

آدرس انجام کار و محل کار انجام می گردد.

خالصه متره جمع بندی متره را خالصه متره می گویند. به عنوان مثال در یک 
استفاده   2" گالوانیزه  لوله  از  آن  مختلف  قسمت های  در  است  ممکن  ساختمان 
شده باشد که درخالصه متره به صورت مجموع نشان داده می شود ولی درریز متره 

به صورت تفکیکی و جداجدا نوشته می شود.

لوله فوالدی سیاه

"6"5"4"3"21/2"2"11/2"11/4"1"3/4"1/2شرح عملیاتردیف

زیرزمین1

573441451595همکف2

868658346218طبقه اول3

87414925220/9طبقه دوم4

217661219045طبقه سوم5

313/67/630/422/8رایزرها

025123720912820371/530/411800جمع

اعداد نوشته شده طول لوله برحسب متر می باشند.
صورت جلسه: باتوجه به نوع فعالیت صورت گرفته و تهیه ریزمتره مربوطه صورت جلسه 

فوق تهیه می گردد.
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دستورکار: موارد اجرایی که در نقشه ها موجود نباشد یا در اثر تغییر در معماری با 
توجه به هماهنگی با مهندس طراح و مهندس مشاور تهیه می گردد و پیمانکار بعد 

از تأیید و ابالغ توسط کارفرما الزم به اجرای مفاد آن می باشد.
پس از تهیه خالصه متره و با کمک نوع قرارداد و قیمت های اولیه اقدام به محاسبه 
قیمت می نماییم. برای نمونه اگر در قرارداد لوله "2 متری A ریال محاسبه شده 

باشد، در متر طول انجام شده به کمک خالصه متره محاسبه می گردد.
برگ های خالصه  تهیه  به  اقدام  مالی  برگ های  تهیه  انجام  از  خالصه مالی، پس 
مالی می نماییم. برای نمونه لوله گالوانیزه را در یک ردیف یا لوله سیاه را در ردیف 

دیگری می نویسیم.
روکش دفترچه، با توجه به تهیه خالصه مالی، ممکن است ما از چندین فهرست بها 
استفاده کنیم. مثاًل برای ساختمان از فهرست بهای ابنیه، تأسیسات برقی و تأسیسات 
مکانیکی استفاده می شود که آنها را در جدولی می نویسیم. توجه داشته باشید در 

روکش دفترچه دسته بندی انجام گرفته از آخر به اول در آن قرار می گیرد.

ریزمترهبرگ مالیخالصه مالی صورت 
وضعیت

تأسیسات 
مکانیکی

خالصه متره

صورت وضعیت 
شامل کلیه فعالیت های اجرایی در پروژه می باشد که بر حسب حجم فعالیت های 
ارائه  مشاور  به  و  تهیه  زمانی مشخص  بازه  یک  در  پیمانکار  توسط  گرفته  صورت 
می گردد که الزم است مشاور پس از بررسی جهت تأیید به کارفرما ارائه دهد. در این 
مرحله با بررسی و تأیید کارفرما و ابالغ به پیمانکار، هزینه ریالی فعالیت های صورت 

گرفته از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
با توجه به فعالیت های صورت گرفته در پروژه های ساختمانی ممکن است از چندین 
و  برق  تأسیسات  ابنیه،  بهای  فهرست  از  مثال  به طور  کنیم.  استفاده  بها  فهرست 

تأسیسات مکانیکی استفاده می شود.
َآشنایی با اصطالحات عنوان شده

1 کارفرما
2 مشاور

3 ناظر و دستگاه نظارت
4 پیمانکار

5 بهره بردار
6 صورت وضعیت
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و  متولی  عنوان  به  که  می شود  اطالق  فردی  یا  ارگان  یا  سازمان  به  کارفرما:   
هماهنگ کننده روند پروژه و تأمین کننده منابع مالی و نیز انتخاب مشاور و پیمانکار را 
عهده دار می باشد. به تعبیری دیگر کارفرما را می توان صاحب کار نامید )که می تواند 
اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد(. کارفرما عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و 

مدارک پیمان به پیمانکار واگذار می کند.
 مشاور: به عنوان راهنمای کارفرما و طبق نظر او می تواند مسئولیت های مختلفی 
داشته باشد از جمله طراحی، محاسبه و ترسیم نقشه های اجرایی، نظارت بر اجرای 
کار و.... نام برد. مشاور می تواند در قالب شرکت های دولتی باشد که مجوزهای الزم 
را می بایست از سازمان برنامه و بودجه اخذ کند و نیز می تواند اشخاص حقیقی باشد 
که مجوزهای الزم را باید از سازمان نظام مهندسی در یافت کند. مشاور را به صورت 

زیر می توان تعریف کرد:
می شود  اعطا  وی  به  کارفرما  از سوی  که  اختیاراتی  به  بسته  طراح،  مشاور  الف( 

متفاوت می باشد. مشاور طراح سه وظیفه مهم را دارد )بستگی به کارفرما دارد(.
1ـ تهیه مطالعات اولیه )فاز صفر(: 

و  آوری  را جمع  و ضروری  الزم  اطالعات  مقادیر  پروژه ای  هر  انجام  از  قبل  باید 
ارائه گردد. برای مثال جهت تهویه هوای مطبوع با توجه به نوع منطقه و اقلیم و 
کاربری ساختمان اعم از مسکونی، درمانی و آموزشی و با توجه به نیاز کنونی و 
گزارش توجیهی درباره طرح پیشنهاد شده، زمان تقریبی الزم برای اجرای مراحل 
مختلف طرح و برنامه، که به عنوان مطالعات اولیه یا فاز صفر اطالق می شود، در 

نظر گرفته شود.
2ـ تهیه نقشه های مقدماتی )فاز یک(:

پس از مشخص شدن مقادیر نیاز و اطالعات اولیه، مشاور طراح می بایست اقدام به 
محاسبات و ارائه نقشه های اولیه نماید که مالک اجرای پروژه می باشد.

3ـ تهیه نقشه های اجرایی )فاز دو(:
مشاور می تواند نقشه های اجرایی و یا کارگاهی را طراحی کند. معموالً به نقشه های 
اجرایی، نقشه های »Shop Drawing« گفته می شود. در این نقشه ها می بایست 
تمام  با  و....  دقیق  فاصله های  تکیه گاه ها،  و  بست ها  مانند  اجرایی  تمامی اجزای 

جزئیات ترسیم گردد.
از رعایت   ناظر و دستگاه نظارت جهت دقت در حسن اجرای کار و اطمینان 
اصول مهندسی و آیین نامه های اجرایی از سوی کارفرما منصوب می شود که اگر به 
عنوان شخص حقوقی باشد، دستگاه نظارت اطالق می گردد. با توجه به حساسیت 

و حجم کار ناظر می تواند مقیم یا غیر مقیم باشد.
 پیمانکار: به شخص حقیقی یا حقوقی که از طرف کارفرما عهده دار اجرای پروژه 
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می گردد، پیمانکار نامیده می شود. پیمانکار موظف به اجرای نقشه های ابالغی از سوی 
کارفرما و مطابق آیین نامه های اجرایی باشد. انتخاب پیمانکار می تواند به صورت برگزاری 

مناقصه یا ترک تشریفات یا استفاده از لیست کوتاه و.... بنا به تصمیم کارفرما باشد.
 بهره بردار: به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که در آینده می خواهد 

از پروژه بهره برداری نماید.
این نمودار نشان دهنده ارتباط بین ارکان اصلی یک پروژه می باشد.

کارفرما

پیمانکارمشاور

 دستگاه نظارت

بهره بردار

انواع قراردادهای اجرایی
در اجرای یک پروژه چند نوع قرارداد وجود دارد که هر کدام با توجه به شرایط 

پروژه ممکن است بین کارفرما و پیمانکار منعقد گردد.
سال  بهای  فهرست  براساس  گرفته  فعالیت های صورت  بهای  بهایی:  1ـ فهرست 

مورد توافق مابین کارفرما و پیمانکار انجام می پذیرد.
2ـ مترمربع: به دلیل مشکالت )وقت گیر بودن( قراردادهای فهرست بهایی، مجموع 
آحاد بهاء محاسبه شده و برای به دست آوردن هر مترمربع عدد محاسبه شده، بر زیربنای 

کل ساختمان تقسیم می شود تا قیمت اجرایی هر مترمربع از پروژه به دست آید.
این نوع قرارداد به این صورت است که قبل از اجرای پروژه کارها متره می گردد و 
پس از برآورد مطابق ردیف های فهرست بها و یا ستاره دار و.... به یک عدد مجموع 
خواهیم رسید و در نهایت مبلغ را تقسیم بر مترمربع بنا کرده و درنتیجه به یک 
در  است.  پیوستی  نقشه های  مطابق  مترمربع  هر  مبلغ  بیانگر  که  می رسیم  عدد 
این نوع قراردادها باید دقت نمود که نقشه ها حتماً به طور کامل و دارای حداقل 
تغییرات باشند؛ سپس پس از پایان کار ساختمان مترکشی گردیده و در قیمت 

واحد ضرب می گردد.
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3ـ مدیریت پیمان: به صورت درصدی از هزینه پروژه بامصالح یا دستمزدي بدون 
مصالح مي باشد.

قراردادهای مدیریت پیمان به این صورت است که زمانی ما دقیقاً برآوردی از مبلغ 
انجام کار می توانیم داشته باشیم و یا اینکه بخواهیم از اجناسی استفاده کنیم که مبالغ 
آن مطابق با فهرست بها نمی باشد و یا ساخت تأسیسات خاص از این مدل قرارداد 
استفاده می گردد که حاصل درصدی از کل مبالغ هزینه شده می باشد )شامل خرید 

و دستمزد( این نوع قرارداد بسیار باز بوده و بستگی به توافق کارفرما و پیمانکار دارد.
بسته  قرارداد  نفر  با یک  پروژه  انتهای  تا  ابتدا  از  یا کلید تحویل:  4ـ سرجمع 
این  با  می باشد  مترمربع  قراردادهای  شبیه  تقریباً  سرجمع  قراردادهای  می شود. 
تفاوت قبل از اجرای کار و طبق نقشه ها پس از متره و برآورد به یک مبلغ مشخص 
شده خواهیم رسید، که همان مبلغ معیار قرارداد می باشد. این مبلغ ثابت بوده و 

دیگر مترکشی نمی گردد.
در اینجا الزم است در مورد جدول آنالیز که جهت پژوهش داده شده است، توضیحی 

داده شود:
1 همان طور که می دانیم در فهرست بها قیمت اتصاالت به طور مجزا داده نشده 
است، بلکه به صورت کلی در آیتم لوله ها آمده است. اگر هزینه خرید اتصاالت را در 
یک پروژه محاسبه کنیم متوجه خواهیم شد، مبلغی که در فهرست بها داده شده 
باید قیمت  است نمی تواند تمامی هزینه های اتصاالت را پوشش دهد. در واقع ما 
خرید و حمل و اجرای اتصاالت را نیز به مبلغ اصلی فهرست بها اضافه کنیم. اما 

مبلغ ریالی اتصاالت را چطور باید محاسبه کرد؟ 
هنگام نوشتن صورت وضعیت برای اعمال هزینه اتصاالت در یک پروژه دو روش 

وجود دارد:
روش اول، محاسبه به کمک تجزیه بها، این روش یک روش دقیق مسلماً با توجه 
به تغییر قیمت ها بسیار زمان بر خواهد بود، زیرا برای کلیه سایزها با جنس های 
مختلف باید جداول تجزیه بهای جدید تهیه شود، سپس در تعداد اتصاالت موجود 

در پروژه ضرب گردد. 
طبق صورت وضعیت سال 95 لوله 3/4 اینچ به صورت صفحه بعد آورده شده است:

در صورت داشتن تغییرات، مبلغ واحد آن از فهرست بها استخراج گردیده و 
به عالوه ضریب پیشنهادی قیمت می گردد.

نکته
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یعنی جهت اجرای 1 متر طول لوله کشی سایز 3/4 اینچ، مبلغ 140000 ریال 
باید پرداخت گردد.

به آنالیز بهای همین آیتم توجه کنید:

فصل اول. لوله های فوالدی

فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1395

بهای واحدواحدشرحشماره
بهای کلمقدار)ریال(

)ریال(

128,000متر طوللوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 15 )یک دوم اینچ(.010101

140,000متر طوللوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 20 )سه چهارم اینچ(.010102

150,500متر طوللوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 25 )یک اینچ(.010103

»جدول 5 . تجزیه بهای اقالم کار«
فهرست بها: تأسیسات مکانیک 95

نام پروژه: پروژه جدید 9                 نام دستگاه اجرایی:                                 کد پروژه: 
کد و عنوان طرح:                           نام مهندس مشاور:                                  تاریخ: 95/06/08  

فصل 1 – لوله های فوالدی                                 مبالغ به ریال

شماره ردیف آنالیز: 010102
لوله فوالدي سیاه درزدار، به قطر نامي 20 )سه چهارم اینچ(.

مقدارواحد: متر طول 

مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدنیروی انسانیردیف

0/26400000072,818/41/250024,030/1نفر ـ ساعت جوشکار لوله های فوالدی1

0/26400000043,876/21/250014,479/1نفر ـ ساعت کارگر ساده2

0/26400000052,025/01/250017,168/3نفر ـ ساعت کمک لوله کش

0/08800000086,692/71/25009,536/2نفر ـ ساعت لوله کش درجه یک )شوفاژکار(

31,220وزنی: 47/46%                                                 جمع نیروی انسانی 
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مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدابزار و ماشین آالتردیف

دستگاه ـ ترانس جوشکاری 250 آمپر1
0/19800000012,035/91/25002,978/9ساعت 

دستگاه ـ وانت یک تن با راننده2
0/088000000113,336/51/250012,467/0ساعت 

15,445/9وزنی: 11/24%                                                    جمع ماشین آالت 

مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدمصالحردیف

0/02700000053,897/00000/11,445/2کیلوگرمالکترود معمولی1

زانو جوشی فوالدی به قطر سه چهارم 2
2/00000000010,704/50000/121,409/0عدداینچ

0/01400000050,242/10000/1703/4کیلوگرمضدزنگ معمولی3

لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی 4
0/95000000020,259/67060/132,834/7کیلوگرمسه چهارم اینچ

56,402/3 وزنی: 41/05%                                                           جمع مصالح  

مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدحمل مصالحردیف

2/0000000006/2680/06002/32کیلوگرمحمل اتصاالت لوله های فوالدی1

حمل لوله های فوالدی یک دوم اینچ 2
1/7100000007/1760000/12/302کیلوگرمتا 4 اینچ

334/4وزنی: 0/24%                                                   جمع حمل مصالح 

137,396/3بهای واحد کار: شماره ردیف یا ردیف های معادل:  010102

جمع بهای واحد ردیف یا ردیف های معادل:   
% ـ1/86ـ+مقایسه پیشنهاد نسبت به برآورد )درصد(140,000 

حال می خواهیم با اضافه کردن ضرایب اتصاالت در این آیتم، هزینه اتصاالت را به 
رقم های واقعی نزدیک تر کنیم.
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»جدول 5 . تجزیه بهای اقالم کار«
فهرست بها: تأسیسات مکانیک 95

نام پروژه: پروژه جدید 9          نام دستگاه اجرایی:              کد پروژه: 
کد و عنوان طرح:              نام مهندس مشاور:              تاریخ: 95/06/08  

فصل 1 – لوله های فوالدی                                 مبالغ به ریال

شماره ردیف آنالیز: 010102
لوله فوالدي سیاه درزدار، به قطر نامي 20 )سه چهارم اینچ(.

مقدارواحد: متر طول 

مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدنیروی انسانیردیف

0/2640000001/2500نفر ـ ساعت جوشکار لوله های فوالدی1

0/2640000001/2500نفر ـ ساعت کارگر ساده2

0/2640000001/2500نفر ـ ساعت کمک لوله کش

0/0880000001/2500نفر ـ ساعت لوله کش درجه یک )شوفاژکار(

65,213/7% وزنی: 53/66%                                          جمع نیروی انسانی 

مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدابزاروماشین آالتردیف

دستگاه ـ ترانس جوشکاری 250 آمپر1
0/1980000001/2500ساعت 

دستگاه ـ وانت یک تن با راننده2
0/0880000001/2500ساعت 

% وزنی: 11/24%                                          جمع ماشین آالت

مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدمصالحردیف

0/0270000001/0000کیلوگرمالکترود معمولی1

زانو جوشی فوالدی به قطر سه چهارم 2
2/0000000001/0000عدداینچ

0/0140000001/0000کیلوگرمضدزنگ معمولی3

قطر 4 درزداربه  سیاه  فوالدی  لوله 
0/9500000001/7060کیلوگرمنامی سه چهارم اینچ
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 % وزنی: 41/05%                                          جمع مصالح

مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدحمل مصالحردیف

2/0000000000/0600کیلوگرمحمل اتصاالت لوله های فوالدی1

اینچ  لوله های فوالدی یک دوم  حمل 
1/7100000001/0000کیلوگرمتا4 اینچ

% وزنی: 0/24%                                          جمع حمل مصالح

بهای واحد کار: شماره ردیف یا ردیف های معادل:  010102

ـ+مقایسه پیشنهاد نسبت به برآورد )درصد(جمع بهای واحد ردیف یا ردیف های معادل: 140,000 

روش دوم، به صورت تجربی به دست می آید. به عنوان مثال در یک پروژه متراژ کل 
لوله های 3/4 اینچ را حساب کنیم، سپس متراژ تمامی اتصاالت سایز 3/4 اینچ را نیز 
به دست آوریم. سپس هزینه هایی که بابت خرید لوله و اتصاالت برای اجرای پروژه 
را پرداخت شده است به طور جداگانه جمع می کنیم. سپس درصد نیروی انسانی، 

ماشین آالت، خرید و حمل اتصاالت را به لوله حساب می کنیم. 
ابتدا الزم است برای به دست آوردن درصد وزنی توضیحی داده شود. جهت محاسبه 
کافی است بهای هر ردیف )نیروی انسانی، ماشین آالت، خرید و حمل اتصاالت( را 
بر بهای مبلغ کل آیتم تقسیم نموده و در عدد صد ضرب کنیم تا درصد وزنی مالی 
انسانی65/213 می باشد  نیروی  بهای ردیف  باال  مثال  آید. در  به دست  هر ردیف 
یعنی137/396ریال  مثال  مورد  آیتم  برآورد شده  کل  بهای  بر  آن  تقسیم  از  که 
برابر 0/4746 خواهد شد و در صد ضرب می کنیم تا بر اساس درصد بیان گردد و 
درنتیجه 47/46درصد وزنی ردیف نیروی انسانی نسبت به آیتم لوله3/4در فهرست 
بها خواهد بود. باید برای سایر ردیف ها نیز این عملیات را تکرار کنیم و درصد وزنی 

مالی آنها را به دست آوریم.
 3/4″ لوله های  اجرای  و  برای خرید، حمل  پروژه  یک  در  اینکه شما  ساده  مثال 
فوالدی 1000,000 ریال پول پرداخت کرده اید. بعد از خرید اتصاالت سایز 3/4″ 
وزنی  درصد  به  رسیدن  برای  انسانی)می توان  نیروی  توسط  اجرا  و  آن  حمل  و 
درصد  نهایت  در  داد(  انجام  نیز  دیگر  پروژه های  برای  را  محاسبه  این  واقعی تر 
لوله محاسبه کنیم. در خرید صورت گرفته  به  اتصاالت را نسبت  وزنی آیتم های 
در مثال فوق مبلغ 260,000 ریال بابت خرید اتصاالت ، 130,000 ریال بابت 
اجرای اتصاالت و 110,000 ریال بابت حمل اتصاالت هزینه شده است. بنابراین 
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درصدوزنی اتصاالت نسبت به لوله برای تهیه و خرید مصالح 26% نیروی انسانی 
13%، ماشین آالت 0%، و جهت حمل مصالح 11% می باشد. برای درک بهتر این 

روش جدول آنالیز که در کتاب نیز آورده شده است را بررسی می کنیم:

آنالیز هزینه مربوط به اتصاالت جوشی نسبت به لوله فوالدی بر مبنی فهرست بهای سال 95

سایز لوله ردیف
)اینچ(

درصد 
وزنی خرید 
مصالح %

درصد وزنی 
نیروی 
انسانی %

درصد وزنی 
ماشین آالت 

%

درصد وزنی 
حمل مصالح 

0%

نسبت خرید 
اتصاالت به 
لوله )%26(

نسبت نیروی 
انسانی اتصاالت 

به لوله )%13(

نسبت 
ماشینآالت 
اتصاالت به 

لوله)%0(

نسبت حمل 
اتصاالت به 
لوله )%11(

جمع%

1

 

3_
441/0547/4611/240/2410/6736/1700/000/0316/873

2 149/2140/969/490/3412/7945/3250/000/0418/156

3
1 1_

4
56/2835/198/160/3814/6324/5740/000/0419/248

4
1
 

1_
2

51/4338/989/230/3613/3715/0670/000/0418/478

5 255/5735/598/410/4314/4494/6260/000/0519/122

6
2 

1_
2

60/2531/807/520/4415/6644/1330/000/0519/846

7 362/0330/337/180/4616/1273/9430/000/0520/120

8 468/7524/865/880/5017/8763/2320/000/0621/163

9 567/0623/299/080/5617/4373/0280/000/0620/527

10 670/3520/938/160/5618/2912/7210/000/0621/073

15/1314/2820/0000/04719/46میانگین نتایج11

در این آنالیز ستون دوم مربوط به سایز لوله می باشد و ستون های سوم تا ششم )داخل 
کادرسمت راست( درصد وزنی مربوط تجزیه بهای آیتم لوله می باشد، که این درصدها 
معموالً هر سال تغییر نمی کنند و فقط قیمت های مربوط به هر آیتم که باید در آن 
ضرب شود، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعالم می گردد. ستون های هفتم 
تا دهم نیز مربوط به درصد وزنی اتصاالت نسبت به لوله می باشد و از حاصل ضرب 
درصدهای ردیف اول هر ستون )26% ـ 13% ـ 0% ـ 11%(در ستون متناظر با آن 
)سوم تا ششم( به دست می آید. به عنوان مثال ستون خرید اتصاالت که درصد وزنی 
آن نسبت به لوله 26% می باشد و حاصل ضرب آن در 41/05 به عددی خواهیم رسید 
که این عدد درصد وزنی اتصاالت نسبت به لوله طبق ارقام فهرست است که باید به 

قیمت اصلی آنالیز بها در هر 4 قسمت اضافه شود. 
مثال: برای اجرای لوله 3/4 اینچ در فهرست بها رقم 140,000 ریال به ازای هر 
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متر طول پیشنهاد شده است که این عدد با توجه به آنالیز بهای تهیه گردیده ارائه 
شده است. طبق آنالیز ارائه شده از این مبلغ حدود 65,213 ریال بابت هزینه اجرا 
آالت  ماشین  بابت  ریال   15,445 و  وزنی(  درصد   47/45( انسانی  نیروی  توسط 
درصد   41/05( مصالح  خرید  به  مربوط  ریال   56,402 و  وزنی(  درصد   11/24(
وزنی( و 334 ریال جهت حمل مصالح )0/24 درصد وزنی( برای هر متر طول لوله 
3/4 در نظر گرفته شده است. از جمع تمامی این ستون ها طبق تجزیه بها مبلغ 

نهایی آیتم به دست خواهد آمد که در نهایت در فهرست بها نوشته می شود. 
مثال: می خواهیم برای 100 متر لوله 3/4 فوالدی مبلغ جدید را پس از اعمال 

ضرایب اتصاالت به دست آورید؟
مبلغ به ریال طبق فهرست بها 14,000,000 = 14000 × 100

این مبلغ را با توجه به درصد وزنی هر قسمت محاسبه می کنیم:
خرید مصالح 5,747,000 = % 41,05 × 14000000
نیروی انسانی 6,644,00 = % 47,46 × 14000000
ماشین آالت 1,573,600 = % 11,42 × 14000000

حمل مصالح 33,600 = % 0,24 × 14000000
درصد وزنی که جهت اتصاالت برآورد کردیم را اعمال می کنیم:

خرید مصالح 1,494,220 = % 10,673 × 14000000
نیروی انسانی 683,800 = % 6,170 × 14000000

ماشین آالت 0 = % 0 × 14000000
حمل مصالح 4,200 = % 0,03 × 14000000

جمع کل: 2,362,220 = 4,200 + 0 + 863,800 + 1,494,220
در نتیجه ما باید مبلغ 2/362/220 ریال بابت اتصاالت به مبلغ اصلی فهرست بها 

یعنی 14/000/000 ریال اضافه کنیم:
14,000,000 + 2,362,220 = 61,362,220

یعنی قیمت جدید اجرای 100 متر لوله کشی فوالدی جوشی سایز 3/4 اینچ مبلغ 
16,362,220 ریال می باشد.

در قسمت باال هر آیتم جداگانه با درصد وزنی خودش اعمال شد که قیمت مربوط 
به هرکدام به صورت مجزا مشخص گردد و می توان به صورت کلی و از ستون 11 

جدول جهت برآورد جدید بهره جست:

در نتیجه مبلغ جدید برابر خواهد بود با: 16/362/220 = 2,362,220 + 14,000,000
حال می توانید مبالغ به دست آمده از دو روش را باهم مقایسه کنید. خواهیم دید 
که هر دو روش با تقریب بسیار خوبی مشابه یکدیگر می باشند با این تفاوت که 

روش دوم بسیار سریع تر و آسان تر می باشد.
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ارزشیابی
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر 
)از 5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات 1، 2 یا 3( با توجه به استاندارد های 
عملکرد جدول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد. امکان جبران پودمان های در 

طول سال تحصیلی برای هنرجویان و بر اساس برنامه ریزی هنرستان وجود دارد.
الگوی ارزشیابی پودمان تحلیل برآوردهزینه

تکالیف عملکردی
استانداردنتایجاستاندارد عملکرد)شایستگی ها(

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

تحلیل برآوردهزینه
متره و برآورد یک پروژه 
تأسیسات مکانیکي برابر 
جدول هاي فهرست بها

باالتر از حد 
انتظار

ـ متره و برآورد یک سیستم کامل تأسیسات مکانیکي 
3ساختمان برابر جدول هاي فهرست بها

در حد انتظار
)کسب 

شایستگی(

ساختمان  گرمایشي  سیستم  یک  وبرآورد  متره  ـ 
برابر جدول هاي استاندارد 

بهداشتي ساختمان  برآورد یک سیستم  و  متره  ـ 
برابر جدول

2

پایین تر از انتظار
)عدم احراز 
شایستگی(

ـ تشخیص فعالیت یک سیستم تأسیسات مکانیکي و 
1تطابق آن با فهرست بها

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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