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کانال کشی

براي انجام این وظیفه به شکل عملی، سیستم . وظیفه سیستم کانال کشی انتقال هوا از هواساز به فضاهاي تهویه شده است  §
.صورت گیرد انتقال حرارتو  نشتی، سطح صدا، سرعت، افت اصطکاکی، فضاي اجراباید با توجه به محدودیت هاي 

انواع کانال کشی

سرعت

فشار

سرعت باال

سرعت پایین

فشار باال

فشار متوسط

فشار پایین



کانال کشی

انتقال حرارت از کانال
.باالتر بودن نسبت منظري انتقال حرارت از کانال را افزایش می دهد )الف
.پایین بودن سرعت هوا انتقال حرارت از کانال را زیاد می کند )ب
.عایق کردن کانال ها میزان انتقال حرارت را کاهش می دهد )ج

بنابراین در حالت کلی و با توجه به سایر محدودیت ها، کاهش نسبت منظري کانال و افـزایش سـرعت هـوا انتقـال حـرارت از      
همچنین عایق کردن کانال ها بویژه در صورت عبور کانال از فضاهاي تهویه نشـده یـا طـوالنی بـودن     . کانال را کاهش می دهد

.مسیر کانال کشی ضروري است

نوع اتصاالت
در حالت کلی هزینـه اولیـه اتصـاالت دسـته دوم     . انواع مختلف اتصاالت را می توان به دو دسته بدون پره و با پره تقسیم نمود

به هر حال گـاهی محـدودیت هـاي اجرایـی     . بیشتر بوده و لذا استفاده از انواع بدون پره هزینه تهیه و نصب را کاهش می دهد
.استفاده از اتصاالت با پره را اجتناب ناپذیر می سازد



کانال کشی

تغییر شکل کانال
شـیب  . غالباً در طراحی شبکه توزیع هوا، تغییر شکل مقطع کانال و افزایش یا کاهش سطح مقطـع آن اجتنـاب ناپـذیر اسـت    

بـوده و در صـورتیکه رعایـت آن     7بـه   1توصیه شده براي تغییر شکل کانال در شرایطی کـه سـطح مقطـع آن ثابـت باشـد،      
.افزایش یابد 4به  1امکان پذیر نباشد می توان حداکثر تا 

در چنین شـرایطی  . گاهی براي جلوگیري از برخورد کانال با موانعی نظیر تیرهاي ساختمان الزم است ابعاد کانال کاهش یابد
.نباشد 20%ضمن رعایت شیب الزم جهت تغییر شکل، بهتر است کاهش سطح مقطع بیشتر از 

سـرعت مجـاز روي ایـن    . در برخی از سیستم هاي توزیع هوا، تجهیزاتی نظیر کویل گرمایش و فیلتر در کانال نصب مـی شـود  
در ایـن شـرایط،   . تجهیزات معموالً کمتر از سرعت جریان هوا در کانال بوده و لذا ابعاد آنها بزرگتر از ابعاد کانـال خواهـد بـود   

.می باشد 45°و در پایین دست آن حداکثر  30°شیب تغییر شکل کانال در باالدست تجهیز حداکثر 

کاهش ابعاد کانال
از آنجا که ابعاد استاندارد کانال ها همگی زوج است، حـداقل  . معموالً بعد از هر انشعاب گیري سطح مقطع کانال کاهش می یابد

.اینچ بوده و به عالوه بهتر است کاهش سطح مقطع تنها از یک بعد صورت گیرد 2کاهش ابعاد 



روش انشعاب گیري در کانال کشی



تغییر شکل در کانال کشی



زانویی در کانال کشی

انواع زانویی

مستطیلی

مدور

استاندارد

شعاع کوتاه

زانویی صاف

تکه 3زانویی 

تکه 5زانویی 

مربعی

هزینه ساخت و میزان
افت فشار



زانویی
Throat Radius

Heel Radius

Example1Example2

Example 1
Throat Radius = 3 in.
Duct Height = 20 in.
R1 = 6 in.
R2 = 12 in.

Example 2
Throat Radius = None
Duct Height = 20 in.
Throat Radius = 0.1 × 20 = 2 in.
R1 = 4.5 in.
R2 = 9.5 in.



: عوامل موثر بر افت فشار هوا در کانال   §
سرعت جریان هوا )الف
اندازه کانال )ب
زبري )ج
طول کانال )د

کانال کشیطراحی 
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:که در آن
∆P افت فشار برحسب اینچ آب

f  براي کانال  گالوانیزه 9/0(زبري سطح داخلی کانال(
L  طول کانال برحسبft
d  کانال برحسب ) یا قطر معادل(قطرin
V  سرعت هوا برحسبfpm



کانال کشیطراحی 



)32جدول (قطر معادل 



:مراحل طراحی و محاسبه سیستم کانال کشی عبارت است از
تعیین محل دریچه هاي هوا و مسیر کانال کشی روي نقشه پالن .1
تعیین اندازه کانال ها .2
تعیین افت فشار کل شبکه .3

افزایش دقت طراحی موجب می شود باالنس اولیه مورد نیاز پس از نصب و پیش از شروع کار سیستم کاهش یافته و عملکـرد  
.براي طراحی کانال هاي برگشت و اگزاست غالباً استفاده از روش افت فشار ثابت توصیه می شود. سیستم مطمئن تر باشد

روشهاي طراحی

کاهش سرعت

افت فشار ثابت

افت فشار متعادل

کسب فشار استاتیک

کانال کشیطراحی 



:در هر يک از روش هاي فوق، فشار استاتيکي فن شامل موارد زير مي باشد
بيشترين افت فشار مسير کانال کشي .1
افت فشار استاتيکي دريچه ها که از روي مشخصات دريچه انتخابي مشخص شده و در شبکه هـاي سـرعت پـايين حـداکثر      .2

.اينچ آب است 15/0
تبديل فشار به سرعت در فن .3

:که در آن
∆P افت فشار يا افزايش فشار برحسب اينچ آب
Vd  سرعت هوا در کانال برحسبfpm
Vf  سرعت در خروجي فن برحسبfpm

افت فشار استايکي اجزاي هواساز شامل دمپرها، فيلترها، کويل ها و غيره .4

کانال کشيطراحي 
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روش کاهش سرعت§
:رويه طراحي سيستم کانال به اين روش شامل مراحل زير است

انتخاب سرعت در خروجي فن )1
کاهش دلخواه سرعت در طول کانال )2
تعيين قطر معادل کانال با مشخص بودن سرعت و گذر حجمي هوا )3
تعيين ابعاد کانال )4
تعيين فشار استاتيکي فن با محاسبه افت فشار در طوالني ترين مسير معادل )5

.اين روش نيازمند تجربه کافي بوده و تنها در مورد سيستم هاي کوچک و ساده مورد استفاده قرار مي گيرد

کانال کشيطراحي 



کانال کشیطراحی 

روش افت فشار ثابت     §
:رویه طراحی سیستم کانال به این روش شامل مراحل زیر است

انتخاب سرعت در خروجی فن )1
تعیین نرخ افت فشار و قطر معادل در خروجی فن با مشخص بودن سرعت و گذر حجمی هوا )2
تعیین قطر معادل کانال در بقیه سیستم با مشخص بودن نرخ افت فشار و گذر حجمی هوا )3
تعیین ابعاد کانال )4
تعیین فشار استاتیکی فن با محاسبه افت فشار در طوالنی ترین مسیر معادل )5

در صورتی که اختالف طول انشعابات مختلف کانال کشی زیاد باشد، می توان از نرخ افـت فشـار در شـاخه هـاي     
به هر حـال سـرعت در   . کوتاه تر را به نحوي انتخاب نمود که میزان افت فشار در تمام مسیرها تقریباً برابر گردد

این روش، نرخ افت فشار متعادل یا نرخ افت فشار ثابـت اصـالح شـده    . انشعابات نباید از حدود مجاز تجاوز کند
.نامیده می شود



کانال کشیطراحی 

روش بازیافت فشار     §
در روش بازیافت فشار استاتیکی اندازه کانال به نحوي تعیین می گردد که افزایش فشار استاتیکی به دلیل کـاهش سـرعت در   

به این ترتیب افت فشار در هر انشـعاب بـا افـزایش    . ابتداي هر انشعاب، افت اصطکاکی در قسمت بعدي کانال را جبران نماید
فشار ناشی از کاهش سرعت هوا در ابتداي انشعاب برابر بوده و لذا فشار استاتیکی هوا در ابتداي تمامی انشعابات و دریچه هاي 

:رویه طراحی سیستم کانال به روش بازیافت فشار شامل مراحل زیر است. خروجی یکسان خواهد بود
انتخاب سرعت در خروجی فن )1
تعیین قطر معادل در خروجی فن با مشخص بودن سرعت و گذر حجمی هوا )2
براي هر انشعاب با با مشخص بودن گذر حجمی هوا و طول معادل انشعاب L/Qتعیین نسبت  )3
و سرعت هوا قبل از انشعاب L/Qتعیین سرعت هوا در هر انشعاب با مشخص بودن نسبت  )4
تعیین قطر معادل کانال در هر انشعاب  )5
تعیین ابعاد کانال در هر انشعاب) 6
تعیین فشار استاتیکی فن با محاسبه افت فشار در طوالنی ترین مسیر معادل )7

اندازه کانال ها در این روش نسبت به روش نرخ افت فشار ثابت بزرگتر بوده و لذا هزینه اجراي آن بیشتر خواهـد  
.با این وجود، افزایش هزینه اولیه با کاهش زمان باالنس و هزینه کاري سیستم جبران می شود. بود



کانال کشیطراحی 



کانال کشیطراحی 



دریچه هاي هوا

:پارامترهاي موثر بر عملکرد دریچه هاي هوا عبارت است از

پرتاب
بـوده و در   fpm 50سرعت حدي معموالً . فاصله افقی که هوا پس از خروج از دریچه تا رسیدن به سرعت حدي طی می کند

پرتاب متناسب با سرعت هواي خروجی از دریچه بوده و مسـتقل از اخـتالف دمـاي    . از کف اندازه گیري می شود ft 5/6فاصله 
فاصـله دریچـه تـا     75%معموالً پوشش کامل عرض اتاق به وسیله پرتاب هوا ضروري نبوده و پوشش . هواي تغذیه و اتاق است

.دیوار مقابل کافی خواهد بود

افت
افـت عـالوه بـر سـرعت هـواي      . فاصله عمودي که هوا از زمان خروج از دریچه تا زمان رسیدن به انتهاي پرتاب طی مـی کنـد  

خروجی به اختالف دماي هواي تغذیه و اتاق نیز بستگی داشته و الزم است در انتخاب ابعاد دریچه، با توجه به ارتفاع سـقف و  
.موانع مقابل جریان هوا، مورد بررسی قرار گیرد

القا
 .القا نامیده می شود) هواي اولیه(به وسیله هواي خروجی از دریچه ) هواي ثانویه(جریان یافتن بخشی از هواي اتاق 



دریچه هاي هوا

سرعت هوا در دریچه ها



دریچه هاي هوا

)Grill & Register(دریچه دیواري 

)Linear Slot Diffuser(دریچه خطی 



)Diffuser(دریچه سقفی 

دریچه هاي هوا



)Nozzle Jet(نازل جت 

دریچه هاي هوا


