
تاسيسات يتشگنا رس تابساحم

: رلیچ روسنادنک شدرگ رد بآ یبد -٢
GPM=Q/5000

Q:Coolingload(Btu/hr)
 

نک: کنخ جرب شدرگ رد بآ یبد -٣
GPM=3[GPM/TR]*TR

TR:Coolingload(Ref.Ton)
 

: رلیچ روسنادنک بآ شدرگ پمپ ده -۴
L=(l*1.5*2.5/100)+ روتکلک تفا  +  لیوک نف تفا  + روسنادنک تفا  

L(ft):  پمپ  ده
l(ft):  هدننک فرصم نیرترود هب رلیچ روسنادنک زا تشگرب و تفر ریسم لوط

روتکلک تفا  =5ft
لیوک نف تفا  =10ft

روسنادنک تفا  =25ft رلیچ گولا تاک  ((زا
 

نک۵ کنخ جرب بآ شدرگ پمپ ده -:
L=(l*1.5*2.5/100)+ روتکلک تفا  + روسنادنک تفا  + جرب تفا  + جرب یجورخ و یدورو لزان عافترا الف تخا

L(ft):  پمپ ده
l(ft): نک کنخ جرب بآ تشگرب و تفر ریسم لوط

روتکلک تفا  =5ft
روسنادنک تفا  =25ft  رلیچ گولا تاک ((زا

جرب تفا  =30ft نک کنخ جرب گولا تاک ((زا
 

۶ ترارح لا قتنا هبساحم لومرف -:
Q=U.A.ΔT

Q(Btu/hr)
U(Btu/hr.ft2.oF)

A(ft2)
 ΔT(oF)

 
٧ مهم یاهدحاو لیدبت -:

دیربت 12000Btu/hr=(TR)  نت
Btu/hr/4=Kcal/hr

M3/hr*4.4=GPM
Gallons*3.785=Lit

CFM/0.6=M3/hr
HP*0.735=Kw

Btu/hr*0.29287=Watts
 

٨ شکدود عطقم حطس هبساحم -:
A=0.02Q/√H وزاگ عیام تخوس یارب

A=0.04Q/√H  دماج تخوس یارب
A(cm2):  شکدود عطقم حطس

Q(Kcal/hr):  گید یترارح تیفرظ
H(m)=h1 +0.5h2

h1 شکدود یدومع لوط  :
h2 شکدود یقفا لوط :

تسیابیم   گید یترارح ناوت تاوولیک ره یازا : هب شکدود عطقم حطس   ینیمخت و یتشگنارس هبساحم شور 400
ددرگ ظاحل نآ شکدود یارب عطقم حطس عبرم رتمیلیم .

 



٩ رلیچ زاب طاسبنا عبنم تیفرظ هبساحم -:
V(Lit)=TR / 4000

 TR:Coolingload(Ref.Ton)
 

١٠ رلیچ طاسبنا هلول رطق هبساحم -:
d(mm)=15+1.5 √(TR/4000)

Min:1¼”
 

١١ گید زاب طاسبنا عبنم تیفرظ هبساحم -:
V(Lit)=(Kcal/hr*1.5)/1000

 
١٢ گید زاب طاسبنا عبنم تشگرب و تفر یاه هلول رطق هبساحم -:

d1(mm)=15+1.5 √(Q/1000)  تفر هلول
d2(mm)=15+ √(Q/1000)  تشگرب هلول

Q(Kcal/hr)
 

١٣ لیئوزاگ عبنم مجح هبساحم -:
V(Lit)=GPH*4*N*n

GPH: اه لعشم لیئوزاگ فرصم
N: ال ومعم ) زور هنابش رد لعشم درکراک تاعاس 20 تعاس )

n: ال ومعم ) هریخذ یاهزور دادعت 45 زور )
 

ال –١۴  ومعم نشپروزبا یاهرلیچ راخب فرصم  18~20lb/hr  راشف اب دیربت نت ره یازا 20psi هب دشابیم .
 

: راخب گید بآ فرصم -١۵
GPM=0.002*lb/hr  گید یدیلوت راخب ))

 
: مرگبآ عبانم اهو لدبم یترارح تیفرظ هبساحم لومرف -١۶

Q=GPM*500*ΔT
Q(Btu/hr):  یترارح تیفرظ

GPM:  شدرگ رد هدنوش مرگ ای هدننک مرگ بآ یبد
ΔT(oF):  یجورخ و یدورو بآ یامد الف تخا

 
١٧ زاساوه یاه لیوک یترارح تیفرظ هبساحم لومرف -:

Q=CFM*1.08* ΔT
Q(Btu/hr):  یترارح تیفرظ

CFM:  لیوک حطس زا یروبع یاوه یبد
ΔT(oF):  یجورخ و یدورو یاوه یامد الف تخا

 
١٨ یزوکج و رختسا لدبم تیفرظ هبساحم -:

رختسا یارب : Q(Kcal/hr)=[V(m3)/24hr]*1000*(24°C-4°C)
  یزوکج یارب : Q(Kcal/hr)=[V(m3)/24hr]*1000*(28°C-4°C)

 
١٩ یزوکج و رختسا رتلیف تیفرظ هبساحم -:

GPM=[V(m3)/6hr]*4.4
V دشابیم بعکم رتم بسح رب یزوکج  ای رختسا مجح :

 
٢٠ تحاسم هب یا هطوحم یناشن شتآ کناشفا 12-ره دهدیم ششوپ ار عبرمرتم .

 
٢١ یکیناکم تاسیسات رد راخب یاه متسیس -:

Lowpressure:15psig
Mediumpressure:60psig

Highpressure:100~150psig



٢٢ زاجم یاه تعرس -:
Water: 1.5~3m/s

Steam: 20m/s
Airinpipe: 20m/s

Airinduct(industrial): 1050ft/min
Airinduct(nonindustrial): 900ft/min

Airinreturnorexhaustducts: 750ft/min
Airpassingtroughcoils: 500ft/min

Airpassingfromdiffusersandsupplygrills: 300ft/min
Airpassingfromexhaustgrills: 200ft/min

٢٣ روتکلک رطق هبساحم -:
Φ=√Φ1.Φ2.Φ3….Φi

Φi:  یجورخ ای یدورو یاه هلول رطق
 

٢۴ لعشم لیئوزاگ و یعیبط زاگ فرصم -:
یعیبطزاگ فرصم   (m3/hr)=Q(Kcal/hr)/9500
لیئوزاگ فرصم  (m3/hr)=Q(Kcal/hr)/26000

 
٢۵ نامتخاس یترارح راب یتشگنا رس هبساحم -:

Q(Kcal/hr)=A(m2).150
 

٢۶ نامتخاس یتدورب راب یتشگنا رس هبساحم -:
Q(TR)=A(m2)/25

ژوفالید: افوش یاه هرپ دادعت یتشگنارس هبساحم -٢٧
N=Q(Kcal/hr) /125    (OR)

N=Q(Btu/hr) /500
Q دشابیم رظن دروم یاضف یترارح :راب

  : یموینیمولآ ژ افوش یاه هرپ دادعت یتشگنارس هبساحم -٢٨
n=N *0.75

N :  دنب قبط هک دشابیم ژوفالید افوش یاه هرپ دادعت 27 ددرگیم هبساحم
 

: یزکرم ترارح گید تیفرظ یتشگنارس هبساحم -٢٩
Q(Kcal/hr)=[(L*W*H) *36*4.8]*N /4
L*W*H :  دشابیم نامتخاس هقبط کی   یاضف مجح

N:  دشابیم نامتخاس تاقبط دادعت
 

. دشابیم هناخزپشآ هدش مامت فک زا رتمیتناس 180 یتعنص یاه هناخزپشآ دوه بصن عافترا -٣٠

www.mehdiafra.blogsky.com تاس ی سات ی تشگنارس تابساحم

چیرل: روسنادنک شدرگ رد ٢-بدیبآ

GPM=Q/5000

(Q:Coolingload(Btu/hr



نک: کنخ جرب شدرگ رد ٣-بدیبآ

GPM=3[GPM/TR]*TR

(TR:Coolingload(Ref.Ton

چیرل: روسنادنک بآ شدرگ پمپ ده -۴

روسنادنک تفا وکیل+ نف تفا + روتکلک تفا +(L=(l*1.5

پمپ ده :(L(ft

فرصم ین رترود هب چیرل روسنادنک زا تشگرب و تفر سمیر لوط :(l(ft

هدننک

ft5= روتکلک تفا

ft10=وکیل نف تفا

چیرل) گولا تاک =ft25(زا روسنادنک تفا

نک: کنخ جرب بآ شدرگ پمپ ده -۵

عافترا الف +تخا جرب تفا + روسنادنک تفا + روتکلک تفا +(L=(l*1.5

جرب ی جورخ یو دورو لزان

پمپ ده :(L(ft

نک کنخ جرب بآ تشگرب و تفر سمیر لوط :(l(ft

ft5= روتکلک تفا

چیرل) گولا تاک =ft25(زا روسنادنک تفا



نک) کنخ جرب گولا تاک =ft30(زا جرب تفا

: ترارح لا قتنا هبساحم لومرف -۶

Q=U.A.ΔT

(Q(Btu/hr

(U(Btu/hr.ft2.oF

(A(ft2

(ΔT(oF

: مهم ی اهدحاو دبتیل -٧

TR)=12000Btu/hr)ربتید نت

Btu/hr/4=Kcal/hr

M3/hr*4.4=GPM

Gallons*3.785=Lit

CFM/0.6=M3/hr

HP*0.735=Kw

Btu/hr*0.29287=Watts

: شکدود عطقم حطس هبساحم -٨

امیعوزاگ تخوس A=0.02Q/√Hاربی



دماج تخوس A=0.04Q/√Hاربی

شکدود عطقم حطس :(A(cm2

یدیگ ترارح فرظیت :(Q(Kcal/hr

H(m)=h1+0.5h2

شکدود ی دومع لوط :h1

شکدود ی قفا لوط :h2

چیرل: زاب طاسبنا عبنم فرظیت هبساحم -٩

V(Lit)=TR/4000

(TR:Coolingload(Ref.Ton

چیرل: طاسبنا هلول رطق هبساحم -١٠

(d(mm)=15+1.5√(TR/4000

”¼Min:1

زابدیگ: طاسبنا عبنم فرظیت هبساحم -١١

V(Lit)=(Kcal/hr*1.5)/1000

زابدیگ: طاسبنا عبنم تشگرب و تفر اهی هلول رطق هبساحم -١٢

تفر هلول (d1(mm)=15+1.5√(Q/1000



تشگرب هلول (d2(mm)=15+√(Q/1000

(Q(Kcal/hr

یل: ئوزاگ عبنم مجح هبساحم -١٣

V(Lit)=GPH*4*N*n

اه لعشم یل ئوزاگ فرصم :GPH

( تعاس ال20 ومعم ) زور هنابش رد لعشم درکراک تاعاس :N

زور) ال45 ومعم یخذیهر( اهزور دادعت :n

ازایره الlb/hr20~18هب ومعم نشپروزبا ی اهرل چی راخب فرصم –١۴

. دشاب psi20می راشف ربتیداب نت

: راخب دیگ بآ فرصم -١۵

لوتیدیدیگ) راخب )GPM=0.002*lb/hr

: مرگبآ عبانم اهو لدبم ی ترارح فرظیت هبساحم لومرف -١۶

Q=GPM*500*ΔT

ی ترارح فرظیت :(Q(Btu/hr

شدرگ رد هدنوش مرگ یا هدننک مرگ GPM:بدیبآ

ی جورخ یو دورو یبآ امد الف تخا :(ΔT(oF



: زاساوه یوکیلاهی ترارح فرظیت هبساحم لومرف -١٧

Q=CFM*1.08*ΔT

ی ترارح فرظیت :(Q(Btu/hr

وکیل حطس یزا روبع اوهی CFM:بدی

ی جورخ یو دورو اوهی ی امد الف تخا :(ΔT(oF

ی: زوکج و رختسا لدبم فرظیت هبساحم -١٨

(Q(Kcal/hr)=[V(m3)/24hr]*1000*(24°C-4°C: رختسا اربی

(Q(Kcal/hr)=[V(m3)/24hr]*1000*(28°C-4°C:ی زوکج اربی

ی: زوکج و رختسا فرظیتفیرتل هبساحم -١٩

GPM=[V(m3)/6hr]*4.4

دشاب می بعکم رتم بسح یرب زوکج یا رختسا مجح :V

ار عبرمرتم 12 تحاسم ایهب هطوحم ی ناشن شتآ کناشفا ٢٠-ره

دهد. می ششوپ

یکی: ناکم تاس ی سات رد راخب اهی متس ٢١-سی



Lowpressure:15psig

Mediumpressure:60psig

Highpressure:100~150psig

: زاجم اهی تعرس -٢٢

Water:1.5~3m/s

Steam:20m/s

Airinpipe:20m/s

Airinduct(industrial):1050ft/min

Airinduct(nonindustrial):900ft/min

Airinreturnorexhaustducts:750ft/min

Airpassingtroughcoils:500ft/min

Airpassingfromdiffusersandsupplygrills:300ft/min

Airpassingfromexhaustgrills:200ft/min

: روتکلک رطق هبساحم -٢٣

Φ=√Φ1.Φ2.Φ3….Φi

ی جورخ ییا دورو اهی هلول رطق :Φi

: لعشم یل ئوزاگ بطیعیو زاگ فرصم -٢۴



m3/hr)=Q(Kcal/hr)/9500)یعی بطزاگ فرصم

m3/hr)=Q(Kcal/hr)/26000)یل ئوزاگ فرصم

: نامتخاس ی ترارح یراب تشگنا رس هبساحم -٢۵

Q(Kcal/hr)=A(m2).150

: نامتخاس ی تدورب یراب تشگنا رس هبساحم -٢۶

Q(TR)=A(m2)/25

ژوفالدی: افوش اهی هرپ دادعت ی تشگنارس هبساحم -٢٧

(N=Q(Kcal/hr)/125(OR

N=Q(Btu/hr)/500

دشاب می رظن دروم ی اضف ی ترارح Q:راب

ینیموی: مولآ ژ افوش اهی هرپ دادعت ی تشگنارس هبساحم -٢٨

n=N*0.75

می هبساحم 27 دنب قبط هک دشاب ژوفالدیمی افوش اهی هرپ دادعت :N

ددرگ

ی: زکرم ترارح فرظیتدیگ ی تشگنارس هبساحم -٢٩



Q(Kcal/hr)=[(L*W*H)*36*4.8]*N/4

دشاب می نامتخاس هقبط ییک اضف مجح :L*W*H

دشاب می نامتخاس تاقبط دادعت :N

فک زا تناسیرتم ی180 تعنص اهی هناخزپشآ دوه بصن عافترا -٣٠

. دشاب می هناخزپشآ هدش مامت

تخوس یویژه ترارح شزرا بطیعی زاگ بعکم رتم ابیک لداعم رادقم

توف 1060بیتییورد بعکم رتم 9434کیولکرلایرد بعکم رتم 1

هلول بطیعی زاگ بعکم

ی رسا رس

912بیتییورد بعکم رتم 8117کیولکرلایرد بعکم رتم 1.16

سخرس بطیعیشیرین زاگ بعکم توف

مرگول 0.862کی

بطیعی زاگ مرگول کردی 43431بیتییو مرگول کردی 10945کیولکرلای

1.158لیرت

فسید تفن 8148کیولکرلایدلریرت32320بیتییودلریرت

1.115لیرت

زاگتفن 8462کیولکرلایدلریرت33577بیتییودلریرت



هروکتفن 1.087لیرت8680کیولکرلایدلریرت34444بیتییودلریرت

3413بی تعاس تاوول 860کیولکرلایردکی تعاس تاو 10.97کیول

قرب تعاس تاوول تییوردکی

امیع زاگ 24300بیتییودلریرت

ات%8 تخوس فرصم ، راخب رددیاهگی بوسر رتم ازایرهمیلی ·هب

فرصم رتم، ات14میلی بوسر دوجو تروص ردو یشمییدبا ازفا

یشمییدبا. ازفا باتیشزا%60 تخوس

دیاهگی اهیافیرتیبو هلول لخاد رد هدود رتم رهمیلی دوجو ازای ·هب

دبا. یشمیی ازفا تخوس فرصم %7 ادودح ، راخب

تخوس 100لیرت راخب ی67لیرت،دیگ اجب دشابن میناز لعشم رگا ·

میدنک. هدافتسا

ئوزاگ زاگیا67لیرت بعکم رتم 83، راخب لوتید1نت تهج راخب 1.رددیگ
. ددرگیم هدافتسا توزام یلیا

با زیلا اینا جنس یتخس تیک هلیسو هب (هک با یتخس (1.2
PPM( دوشیم هبساحم

GPM با یبد (2
hour وشتسش لکیس (3

لکیس *(ppm) با یتخس *60/17.1 یلک لومرف
(grain) ریگیتخس تیفرظ =(gpm) یبد *(hr) شتسش



ال24 ومعم وشتسش لکیس دشابیم حیضوت هب المز ******
************************ دوشیم هتفرگ رظن رد تعاس

.3


