


جزوه آزمون طراحی
یتاسیسات مکانیک

هایمونآزبرایآمادگیومطالعهزمینهدرمنابعومطالبحجموگستردگیبهتوجهبا
مفاهیمازوسیعیگسترهسواالتکهمسالهاینهمچنینوکشورسطحدرمکانیکیتاسیسات

گیرندهدربرمکفیصورتبهکهمفیدومختصرایجزوهتاشدیمآنبرگیرد،میبردررا
وروریضمکانیکیتاسیساتمهندسهربرایهاآندانستنکهمهمنکاتوهاسرفصل

تهیهها،لفرمووروابطذکرواَشکالکمکباشدهواشکافیودقیقطوربهاست،واجب
شماازینبنابرانیست،ناخواستهاشتباهاتوضعفازعاریحاضریجزوهمسلما.نماییم

حاصلستمانویسندهباپیشنهاداتوانتقاداتهرگونهصورتدرگرددمیدعوتعزیزان
.ودشواقعگرامیداوطلبینوخوانندگاناقبالواستفادهموردکهاستامیدنمایید،

.إِذا تَفَقَّهَ الرَّفیعُ تَواضَعَ؛ انسان چون به فهم و دانایى رسد، متواضع مى شود(: علیه السالم)امام علی 

برای خرید جزوه به سایت کلید واژه مراجعه نمایید

FluidMech.HVAC@gmail.com(طراحی و نظارت)مهندس مکانیک میکامبیز قاس: تهیه و تنظیم
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.باشدمینیزدادگستریکارشناسیآزمونبرایکاربردی

:نویسندهباارتباطهایراه

:گرامتلکاناللینک

:تلگرامگروهلینک
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Water)قوچضربه hammer):
ازهکمی آید وجودبهلولهخطوطدرجریانسرعتناگهانیتغییراثردرقوچضربهپدیده

پمپهانشدخاموشوروشنووصلوقطعهمچنینوشیرشدنبستهوبازآندالیلشایعترین
جریانآنبهمی افتداتفاقکوتاهیبسیارزمانمدتدرپدیدهاینکهآنجا.است

قبیلازمختلفپارامترهایبرآورددرماندگارجریاندراگر.می گویند(Transient)ناماندگار
سیستمتاسممکندهدرخاشتباهیغیرهولولهمتعلقاتفرعیهدافتلوله،اصطکاکیهدافت

عموالمناماندگارجریانحالتدرلیکن.کندتامینمطلوبفشاربارانیازموردآبنتواند
.می آیدبه وجودانتقالخطوطدرجدیمشکالت

جریانسرعترتغییعلتبهمعموالًمی آیدوجودبهآبرسانیسیستمیکدرکهفشاریتغییرات
افتادنکارازل،وصوقطعشیرکردنبستهوبازنحوهازناشیسرعتتغییراینکهمی شودحاصل
برایداردگیبستسرعتتغییراتبهفشارتغییراتچون.استغیرهوآبستونجداییپمپ،

.آوردعملبهممانعتسرعتناگهانیتغییراتازبایدقوچ،ضربهنامطلوبفشارهایازجلوگیری
ناگهانیغییراتتکنندهکنترلواقعدرقوچ،ضربهکنندهکنترلتجهیزاتوروشهااغلببنابراین
.هستندسرعت

قطععلتبهمپپافتادنکارازباال،بسیارفشارهایبروزوقوچضربهایجادعللمهمترینازیکی
هشکالولهخطداخلسیالسرعتوجریانمقدارحالتایندر.می باشدبرقجریانناگهانی
فشارکاهشجادایباعثویافتهادامهجلوبهسیالحرکتمایع،ستونمومنتمعلتبهولیمی یابد

سیالخاربفشاربهکهیابدکاهشقدریبهاستممکنفشاراین.می گرددخودسرپشتدر
مچالهیاوهلولداخلیجدارتدریجیخوردگیموجبکهگرددکاویتاسیونایجادباعثورسیده

.خواهدشدلولهشدن

شیرازواستجریانحالدرلولهیکدرسیالکهبگیریدنظردرراحالتیساده تر،بیانبرای
حاملداردکهجرمیوسرعتبهتوجهباسیالمذکور،شرایطدر.می شودخارجآنانتهای

شیربهیکبارههبباالمومنتومباسیالشود،بستهیکبارهبهشیرحالت،ایندراگر.استمومنتوم
سیالدرارزیادیفشارافزایشموضوع،این.می شودواردشیربهزیادینیرویومی کندبرخورد

می کندتحرکلولهطولدرکنندهنوسانفشاریموجیکمانندفشارافزایشاینومی کندایجاد
تجهیزاتیرساوشیرهامانندلوله،مسیردرمختلفقسمت هایبهرساندنآسیبباعثنهایتدرو

.می شود



∆𝑃 = 𝜌 × 𝐶 × ∆𝑉
(𝑚𝑠)تغییرات سرعت سیال 

(𝑘𝑔𝑚.𝑠2)تغییرات فشار (𝑘𝑔𝑚3)چگالی آب ( 𝑚𝑠)سرعت صوت در آب 

پدیدهدرهکناگهانیفشارافزایشولیمی رودبینازکوتاهیبسیارزماندرشدهایجادموجاین
«یخستگ»اثردریاوکوتاهزمانآندررازیادیخساراتمی توانمی شودتولیدقوچضربه

(Fatigue)درواستتشخیصقابلآنصدایولرزشازاستفادهباقوچضربهپدیده.کندایجاد
سنج هاانجریولولهدیوارهفشار،سنسورهایدرزیادیمخرباثراتایجادباعثمواردازبسیاری
.می کنداعمالسیستمبررازیادیهزینهومی شود

فشارتغییراتحداکثرمحاسبهبرایفرمولیژکوفسکینامبهروسیدانشمندمیالدی1900سالدر
فرمولاینطبق.استمشهورنیزپترزبورگسنتفرمولبهکهکردارایهسرعتتغییراتازناشی
.استزیرصورتبهسیالسرعتناگهانیتغییرواسطهبهسیالدرفشارتغییر

ولیاستمتفاوتثانیهبرمتر1200تا800بینموجانتشارسرعتاستفاده،موردلولهنوعبهبسته
.استمتغیرثانیهبرمتر500الی300حدوددروبودهکمتربسیارسرعتاینپالستیکیلوله هایدر

وسیالریپذیتراکمبراساسکهمعادلهدوحلازپسفشاریموجانتشارسرعتمحاسبهبرای
قیدودوجفرضبارابطهاین.استآمدهدستبهزیررابطهشده اند،تعریفلولهحجمتغییر

:استشدهاستنتاجلولهرویسرتاسری

𝛼 = 𝐾𝜌1 + 𝐾𝐸 × 𝐷𝑒 1 − 𝜇 2
𝛼:فشاریموجانتشارسرعت(𝑚/𝑠) 𝐷:لولهقطر(𝑚𝑚) 𝐾:سیالبالکمدول(𝑁/𝑚2)

𝜇:لولهپواسونضریب 𝐸:لولهاالستیسیتهمدول(𝑁/𝑚2) 𝑒:لولهضخامت(𝑚𝑚)
بحرانیزمانهمحاسبروش.افتدمیاتفاقبحرانیزمانازکمترزمانیمدتدرسیالسرعتتغییر

:استزیرصورتبه

𝑇𝒄 = 2𝐿𝛼 و 𝑡𝒄 < 𝑇𝒄 𝑇𝒄:مدت).برگرددمجدداوکندطیرالولهطولفشاریموجیکتاکشدمیطولکهزمانی
(شوندمنعکسفشاریامواجتاکشدمیطولکهزمانی 𝐿:آنهاهکاینقطهتریننزدیکوشدهتولیدفشارهایموجآندرکهاینقطهبینفاصله

(مخزنتاشیرباالدستازلولهطول).شوندمیمنعکس

𝛼 = 𝐾𝜌, به صورت ساده تر ⟹



:هدبهفشارتبدیل

𝐻 = 𝑃 × 10𝑅𝐷
𝑚𝐻2𝑂 𝑘𝑔𝑐𝑚2

𝑅𝐷 = 𝜌 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝜌 𝐻2𝑂
𝑅𝐷:نسبیچگالی(Reltive Density)گرانشیا

Specific)مخصوص Grvity)،دبعبیکمیتیک
بهرنظموردسیالچگالینسبتحاصلکهبوده

.استمشخصفشارودمادرآبچگالی
,

.استدهشدادهنشانمختلفسیاالتبینمقایسهصورتبههدوفشاربینرابطهزیرشکلدر

:پمپکلو(دینامیک)سرعتیاستاتیک،فشارافت
Static)استاتیکفشارافت Head Loss):اکاصطکدلیلبهیابدمیجریانلولهدرسیالیوقتی

بهیبستگکهآبهایمولکولبیناصطکاکازناشیانرژیرفتهدرولولهجدارباجریان
اینمیزاندباشترزبرلولهجدارهرچه.یابدمیکاهشلولهطولدردائمافشاردارد،آنویسکوزیته

سرعتبافشارتافاینرابطه.بودخواهدبیشتراستموسوماستاتیکفشارافتبهکهفشارافت
:شودمیبیانزیررابطهتوسطلولهداخلیسطحزبریولوله،قطرلوله،طولجریان،

𝐻𝑆𝐿 = 𝑓 𝐿𝐷 𝑉22𝑔
𝑓:نتونضریب اصطکاک بدون بعد دارسی، مودی یا استا 𝐷:قطر لوله 𝐿:وهاطول لوله، شامل طول خود لوله و المان های فرعی نظیر زان

𝐻𝑆𝐿:افت هد ناشی از اصطکاک
𝑉:سرعت متوسط جریان سیال

𝑔:9.8ت با شتاب ثقل، که تقریبا برابر اس

𝑚 𝑚𝑠
𝑚𝑠2𝑚

𝑓𝑡𝑠
𝑓𝑡𝑠2𝑓𝑡

𝑓𝑡𝑚𝐻2𝑂
𝑓𝑡𝐻2𝑂

Dynamic)(دینامیکی)سرعتیفشارافت Head Loss):استجریانسرعتدلیلبهافتاین.
بیشترسرعتیارفشافتمقدارباشند،بیشترشوندمیسیالسرعتتغییرموجبکهعواملیهرچقدر

درموانعوشیرهاوجودولولهمقطعتغییریاوهاراهیسهها،زانوییدرجریانجهتتغییر.شودمی
.رددگمیسرعتافتنتیجهدروآشفتگیحالتآمدنوجودبهموجبسیال،جریانمسیر

𝐻𝐷𝐿 = 𝑘 𝑉22𝑔
Total)کلفشارافت Head Loss):سرعتیواستاتیکفشارافتجمعبااستبرابر.

کلافت = اصلیافت + فرعیافت ⟹ 𝐻𝑇𝐿 = 𝐻𝑆𝐿 + 𝐻𝐷𝐿 = 𝑓 𝐿𝐷 𝑉22𝑔 + 𝑘 𝑉22𝑔
𝑘:ضریبی است که بستگی به نوع وصاله ها دارد.



علتبهسیونکاویتا.شودمیتبخیرمعینیفشارازایبهحرارتیدرجههردردیگری،مایعهریاآب
میجودبوموقعیپدیدهاین.گرددمیایجادمایعآنفشارکاهشاثردرمایعیکدرحبابایجاد

بخارایعمحالتایندر.گرددمایعبخارفشارمساوییاکمترپمپورودیدرمطلقفشارکهآید
درباال،ارفشدرگرفتنقراروپمپپروانهازعبورباسیالجریانهمراهبخارهایحبابوشودمی
صدایوارتعاشاتتنهانههاحبابانفجار.شوندمیمنفجرپمپباالیفشاروپروانهچرخشاثر

خوردگیایجادوپمپبهجدیرساندنآسیبوبازدهیکاهشباعثبلکهکند،میتولیدزیادی
سیالتبخیرربعالوهکاویتاسیونپدیدهاستذکرشایان.شودمینیزپروانهوپمپبدنهقسمتدر

آبنظیرتمشکالازبرخیبروزعلتبهیعنی.گرددایجادنیزهوامکشباتواندمیشونده،پمپ
.شودیونکاویتاسایجادباعثوشودمکشپمپداخلبهسیالهمراههواپمپ،ورودینبودنبندی

:ازاستعبارتشوندمیکاویتاسیونپدیدهباعثکهمسائلی
.گیردارقرپمپازترپایینپمپورودیمخزنکهشرایطیدرهاپمپمکشارتفاعشدنزیاد.1
افزایشیاوپمپدوررفتنباالدلیلبه(حدازبیشدبی)طراحیغیریطدرشراپمپکردنکار.2

ومپپورودیقسمتدرمایعسرعتشدنزیادودبیافزایشباعثکهپروانهقطرحدازبیش
.شودمیآنورودیدرفشارکاهشنهایتا

تبخیرباعثهک…وهالولهصافی،گرفتگیدلیلبهپمپورودیقسمتدرحدازبیشفشارافت.3
.کندمیزیادحبابتشکیلوتبخیربرایراشرایطوشودمیناحیهایندرمایع

کاویتاسیونرایبراشرایطوشودمیمایعبخارفشاررفتنباالباعثکهپمپمایعدمایرفتنباال.4
.آوردمیبوجود

.پمپکاریشرایطدرتغییروشوندهپمپمایعتغییر.5

:کاویتاسیونازجلوگیریهایروش
.ورودیلولهقطرافزایشباپمپورودیدرسیالسرعتکاهش.1
.پمپورودیاصلیوالوکاملبازبودنازاطمینان.2
.دهدمیافزایشرااستاتیکیهدمقدارکهپمپورودیمخزندرمایعسطحافزایش.3
.وندشمیپمپورودیدرفشارافتباعثکهطوالنیمسیرهایوزانوهاشیرها،نبردنبکار.4
پیداافزایشنیزمایعبخارفشاردماافزایشبا).پمپدرونسیالحرارتدرجهداشتننگهپایین.5

(.کاویتاسیونبرایمساعدشرایطایجادیعنیمایعبخارفشارافزایشوکندمی
(پپمدبیحداقلرعایت).آنکارکردشرایطدرپمپبکاربردنودقیقمحاسباتانجام.6

بایدپمپنصبهنگامبنابراین.داردپمپورودیمکشارتفاعرویآشکاریتأثیرجوفشار:نکته
اویتاسیونکپدیدهوبودهکمجوفشاردریاسطحاززیادارتفاعاتدر.گرفتنظردرراموضوعاین

مثبتمکشهدحداقلآندرکهدهندمیارائهنموداریپمپسازندگان.دهدمیرخسریعتر
درپمپهکشرایطیبهتوجهبابنابراین.دهدمیارائهرادبیبهنسبت(NPSHr)نیازموردخالص

عمالً کهاستمکشیفشارمقدارکه(NPSHa)موجودخالصمثبتمکشهدبایدکندمیکارآن
ازNPSHaیشههمبایدکاویتاسیونپدیدهازجلوگیریبرای.نمودمحاسبهرااستموجودسیستمدر

NPSHrباشدبزرگتر.

:(Cavitation)کاویتاسیونپدیده



:داشتیمپمپمکش(ارتفاع)عمقحداکثریرابطهاز/حل

ℎ𝑠𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑎𝑡𝑚𝜌𝑔 − 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 + 𝑃𝑉𝜌𝑔 + ℎ𝑓 ⟹ 4 = 105104 − 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 + 1.22 × 103104 + 2
⟹ 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 = 3.8

(99مهر )

/هادادهوتحلیل

𝑇 = 10℃
4𝑚 𝑃𝑎𝑡𝑚ℎ𝑠𝑚𝑎𝑥 = 4 𝑚𝐻2𝑂

𝑃𝑎𝑡𝑚 𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 = 101325 ≅ 100000 𝑝𝑎𝜌 𝑎𝑡 10℃ = 999.7 ≅ 1000 𝑘𝑔𝑚3
ℎ𝑓 = 2 𝑚𝐻2𝑂

𝑁𝑃𝑆𝐻پمپ = ?

𝑃𝑉 = 1.22 𝐾𝑝𝑎𝑔 = 9.81 ≅ 10 𝑚𝑠2

.تاسگرفتهنظردراولیهمقادیرکردنگردفرضبارانهاییجوابسوالاینطراح:نکته
3گزینه : جواب

(94بهمن )

:داشتیمIPسیستمدرآبشیرجریانضریبرابطهاز/حل

𝐶𝑉 = 𝑄 × 𝑆𝐺∆𝑃 ⟹ 𝐶𝑉 = 10 × 15 = 4.47

𝐶𝑉
∆𝑃

𝑄 𝑄 :𝑄دبیحداکثرباباز،کامالآبکنترلشیربرای/هادادهوتحلیل

1گزینه : جواب



( :اصل هم دمایی)قانون صفرم ترمودینامیک 

∆𝑈 = 𝑄 − 𝑊

:سیستمانواع
باتواندبکهاستسیستمی:بازسیستم❖

مادههموانرژیهمخودبرودوردنبای
فظریکدرکهآبمقداری.کندمبادله

دنجوشیحالدرشعلهیکرویبربازدر
.شودمیشمردهبازسیستمیکاست

امکانهکاستسیستمی:بستهسیستم❖
برشودوردنیایوآنمیانمادهمبادله
بهتمسیسازانرژیانتقالامانیست،فراهم
.استممکنعکسبرواطرافمحیط

داخلظرفدرموجودآببخاروآب
.تاسبستهسیستمیکبسته،حمام

محیطباکهاستسیستمی:منزویسیستم❖
بهاشد،بنداشتهبرهمکنشیهیچپیرامونش

کهتاسآنمنزویسیستمیکدیگربیان
وندکمبادلهانرژینهبرشودوردنیایبا
.رامادهنه

:(انرژیبقایاصل)ترمودینامیکاولقانون

Mass

Energy

Mass

Energy

Mass

Energy

مجسباجسمدووقتیمی گوید
ندباشداشتهدمابرابریسومی

همبانیزجسمدوآنخود
تعادلدرودارنددمابرابری

.می باشندگرمائی

میدانواستسکونحالدرکهراایبستهسیستم
.ریدبگینظردرتاثیراندبیآنبرهمخارجیهای
یکیدرونانرژیتغییرکهکندمیبیانقانوناین

سیستمبهشدهدادهگرمایمجموعبرابربستهسیستم
اولونقان.استسیستمتوسطشدهانجامکارمنهای

نیزیانرژوکاربقایقانونعنوانبهترمودینامیک
.می شودشناخته



:کارنوحرارتیموتور
کاررگشت پذیربصورتبهکارنوسیکلاساسبرکهاستفرضیموتوریککارنوحرارتیموتور

داپینقلوحملوصنعتدرمهمینقشبخارموتورهایمیالدی،نوزدهمقرناوایلدر.می کند
یشه هاییاند»عنوانتحتکتابیفرانسوی،مهندس«کارنوسعدینیکوالس»،1824سالدر.کردند
ورارتیحموتورهایپیراموننظریه ایکتاب،ایندراو.کردمنتشر«گرمامحرکهنیرویدرباره

کارنوهچرخعنوانبهامروزهنظریه،این.کردارائهحرارتیموتوریکبرایایده آلیمدلهمچنین
.می شودشناخته

Carnot)کارنوسیکل steam power cycle):
.داردراممکنمانراندبیشترینترمودینامیکدومقانونطبقبرکهاستبازگشت پذیرچرخهیک
. استشدهتشکیلفرآیند4ازواست،زیرشکلبهچرخهاین

.ستابازگشت پذیرایزوترمالفرآیندیک:2-1فرآیند
(𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡)

ربازگشت پذیآدیاباتیکفرآیندیک:3-2فرآیند
انجامارکآندرکهاست( ثابتآنتروپییاایزونتروپیک)

𝑄).می شود = 0)
ایزوترمالفرآیندیکطیحرارت:4-3فرآیند

𝑇).می شوددفعبازگشت پذیر = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡)
𝑄).استآیزونتروپیکفرآیندیک:1-4فرآیند = 0)

:میکندارککارنوسیکلطبقکهبخارینیروگاه

in out



Traxoil:

.روغنسطحکنترلوشناساییالکترونیکیوسیله

( :Sight glass or Liquid indicator)سایت گلس 
ها،فیلتروهاصافیهایگرفتگیسیستم،داخلبررسیجهت
وسیالشفافیتمیزانورنگسیال،حرکتمبرد،مایعسطح

میادهاستفهاگلسسایتازسیستمدرموجودرطوبتنیز
وجودداردقرارآنوسطدرکهایمادهرنگتغییر.شود

دوجوعدمدهندهنشانسبزرنگکهمیدهدنشانرارطوبت
.باشدمیرطوبتوجوددهندهنشانزردرنگورطوبت

ازقبلکهیطوربهکردتعبیهمایعمسیردربایدراگلسسایت
مایعطخدردیگرجانبیوسیلههرازبعدوبودهانبساطشیر

صورتهبمبردمایعمشکلبدونوسالمهایسیستمدر.باشد
.ودشمیدیدهکفبدونوشفافصورتبهمایعازستونی
ننشاباشددارحبابوآلودکفصورتبهمبردچنانچه
دارایمواردجملهاز.استسیستمدرمشکلوجوددهنده
درحدازبیشفشارافتایجاد.2مبردناقصشارژ.1:مشکل

وسابکولدبودنپایین.4کندانسوردرمشکلوجود.3فیلتر
مایعخطاطرافشدنگرم.5مایعفشارافت

شبخسهواستروغنکنندهجدامعنایبهسپراتوراویل
.فلوتروکنندهشناورفلزی،صفحهبدنه،:دارداصلی

دراست،ازگنمودنفشردهکمپرسوروظیفهاینکهبهتوجهبا
برایکه)روغنمیزانیگاز،شدنفشردهفرآیندحین

کهآیدمیدستبهنیز(استکمپرسورقطعاتروانکاری
ورکمپرسبهگازورود.شوندمیکمپرسورواردگازهمراه
میانایندرامااست،مطلوبکهاستکارمراحلازیکی

امر،اینوشودمیخارجکمپرسورازروغنازمیزانی
منظوربهبنابراین.نمودجلوگیریآنازبایدکهاستنامطلوب
میفادهاستسپراتوراویلازکمپرسورازروغنفرارازممانعت

هبروغنوگازکهاستورودییکدارایوسیلهاین.شود
.شوندمیواردآنبهشدهترکیبحالتی

( :Oil seperator)جدا کننده روغن 



هایسیستم.(هوابههواهایسیستم)استاتمسفرهوایحرارتیپمپبرایانرژیمنبعترینرایج
بهمینزازمعموالزمینیانرژیمنبعباحرارتیهایپمپو،چاهآبازمعموالآبیانرژیمنبعبا

همچنینوباالترCOPدارایمعموالهاسیستمنوعاین.کنندمیاستفادهانرژیمنبععنوان
.دارندنصبدربیشتریهزینهوپیچیدگی

،بنابراین.بدیامیکاهشپاییندماهایدرچشمگیریطوربهحرارتیپمپیککاراییوظرفیت
باکههاییخاریبماننداضافهگرمایشیسیستمیکنیازمند،هواییمنبعباحرارتیهایپمپاکثر

کاربردیشترینبحرارتیهایپمپ.باشندمیگازیهایکورهیاومیکنندکارالکتریکیمقاومت
رمایشیگبارهمچنینوگرمفصلطولدرزیادیسرمایشیباردارایکهدارندهاییمحیطدررا

الزمالزاماتتمامیحرارتیهایپمپ،هامحیطایندر.هستندسردفصلطولدرکمینسبتا
.هستندداراراتجاریومسکونیهایساختمانگرمایشوسرمایشبرای

( :Heat pump cycle)سیکل پمپ حرارتی 

𝐶𝑂𝑃 = ሶ𝑄outሶ𝑊c 𝐶𝑂𝑃max = 𝑇H𝑇H − 𝑇C
:ضریب عملکرد سیکل پمپ حرارتی 



باهاآنردعملککنند،میکار(وکیومیاخالء)منفیفشارتحتجذبیچیلرهایاینکهدلیلبه
هاییستمسازنگهداریشرایطیچنیندر.شودمیاختاللدچارمحیطسمتازنشتیکوچکترین

واستمایعنمکدبرومایلیتیومگفتیم،کههمانطورطرفیاز.شودمیحیاتیوحساسبسیارجذبی
باعثاسیدیموادتشکیلدلیلبهشود،ترکیبآنباوکندپیدانفوذسیستمداخلبههوااگر

.کندمیواردجدیآسیبیچیلربهوشدهفوالدیقطعاتویژهبهقطعاتخوردگی
محفظهیاربرابزودردماکاهشبراثربرومایدلیتیومشدنجامدفرآیندهمانیاکریستالیزاسیون

شارهانیزقبالًکههمانطور.شدخواهدجذبیچیلرهایافتادنکارازباعثکهدهدمیرخجاذب
برجآب.کندمیپیداافزایشچیلرراندمانباشد،ترغلیظوترسردجاذبمادهچقدرهرکردیم،

سپسند،کمیخنکرارقیقنیمهمحلولوشدهابزوربرواردابتداجذبیچیلرهایدرکنندهخنک
تحتدقیقیطوربهبایدابزوربردرمحلولدمایکاهشدلیلهمینبه.شودمیکندانسوروارد

.ندهدرخمشکلیچنینتاباشدکنترل

:جذبیچیلرهایدرکریستالیزاسیونپدیده

Purge)جذبیچیلرهایدرتخلیهیاپرجسیستم system):
باعثزیراضروریاستامریتقطیرقابلغیرگازهایپرچوآوریجمعجذبیچیلرهایدر

لقابغیرگازهایازمنظور.دهندمیکاهشراراندمانوشدهچیلردرفشارافزایشوخوردگی
حالتبهفازیرتغیقابلیتوهستندگازحالتبهچیلردرموجودفشاردرکهاستگازهاییتقطیر

جذبیچیلرردصورتدوبهگازهااین.نیستندپذیر(میعان)کندانسچیلرفشاردروندارندرامایع
کههوا.2.اندشدهتولیدچیلردرخوردگینتیجهدرکهتقطیریقابلغیرگازهایی.1:هستندموجود
.باشدکردهپیداراهچیلربهرخنهاثردراستممکن

درسیستمخالءهکاستاینبهوابستهشدتبهجذبیچیلرهایصحیحعملکردگفتیمکههمانطور
قابلغیرمواددنشانباشتهجذبی،سیکلدروکیومکاهشعواملازیکی.نکندپیداافتنشتیاثر

مادهاییشیمیهایواکنشازاستفادهباجذبیچیلرهایکهآنجااز.هستچیلرداخلدرتقطیر
دریموادشیمیاییفرآیندهایایناثردراستممکنکنند،میکارخالءتحتومبردوجاذب
تخلیهوروجخمنظوربهلذا.کردکندانسراهاآنراحتیبهنتوانکهشوندانباشتهچیلرمداردرون
Purgeهمانیاپرچسیستمازچیلر،مدارداخلازموادیچنین systemدرکهکنیممیاستفاده
بایستمیاستکردنکارحالدروروشنجذبیسیستمکهمادامی.کنیدمیمشاهدهزیرشکل

درنشتیوجودیصتشخجهتپرچسیستماز.نکندافتچیلرراندمانتاباشدفعالنیزپرچسیستم
.شودمیاستفادهنیزجذبیچیلر

چیلر جذبی شعله مستقیم چیلر تراکمی آب خنک 



(83بهمن )

𝑃1𝑉1 = 𝑚𝑅𝑇1𝑃2𝑉2 = 𝑚𝑅𝑇2

𝑉1 = 4 𝑓𝑡3 𝑉2 =?

𝑃1 = 𝑃𝑎𝑡𝑚

⟹ 𝑃1𝑉1𝑃2𝑉2 = 𝑚𝑅𝑇1𝑚𝑅𝑇2 ⟹ 𝑃1𝑉1 = 𝑃2𝑉2 ⟹ 𝑉2 = 𝑃1𝑉1𝑃2

/هادادهوتحلیل

باشد،میآلایدهگازتعریفبهنزدیکهوانظیرسیاالتیهایویژگیورفتارکهآنجااز/حل
:داشتخواهیمآلایدهگازهایبرایحالتمعادلهازبنابراین

.باشندIPسیستمدریاوSIسیستمدریاهاواحدتمامکهداشتدقتبایدمحاسباتدر:نکته

𝑃𝑎𝑡𝑚 = 14.7 𝑃𝑆𝐼
𝑃2

𝑃2 = 100 𝑃𝑆𝐼𝑇1 = 𝑇2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

⟹ 𝑉2 = 14.7 × 4100 + 14.7 = 0.512

1گزینه : جواب

𝑃𝑎𝑏𝑠:عنیی.باشدمیمطلقدمایحسببردماومطلقفشارحسببرفشارحالت،معادلهدر:نکته = 𝑃𝑎𝑡𝑚+ 𝑃𝑔𝑎𝑢𝑔𝑒



:اتاقبرواردسرمایشیوگرمایشیهایبار

مولفه های اصلی بار گرمایشی وارد بر اتاق

مولفه های اصلی بار سرمایشی وارد بر اتاق

جهتبههکشوندمیتقسیمگرمایشیوسرمایشیدستهدوبهساختمانبرواردحرارتیهایبار
گرمایشعملهمینطوروسالگرمفصولدرسرمایشعملبرایمطبوعتهویههایسیستمطراحی

بخشدوازستانزمفصلدرگرمایشیبارکلیصورتبه.میکنندایفارااساسینقشسردفصولدر
یانفوذازناشیحرارتیاتالفات.2ساختمانهایجدارهازحرارتیاتالف.1:شودمیتشکیلاصلی
بخشدوهبتوانمیراساختمانهایجدارهازحرارتیاتالفبار،محاسباتنحوهبهتوجهباتهویه
کفوزیرزمیندیوارازحرارتیاتالف.2پنجرهوسقفدیوارها،ازحرارتیاتالف.1.نمودتقسیم

دهمحدودرمحیطتاشودخارج(هاساختمان)نظرموردمحیطازبایدکهگرماییبههمچنینو
.گویندیسرمایشباررابماندباقیوضعیتآندروبگیردقراررطوبتودمامیزاننظرازمطلوب



Relative)نسبیرطوبت Humidity):
انمیزبهمعین،حرارتدرجهیکدرهـوادرموجودآببخارازدرصدینسبتنسبی،رطوبت

یودهتکهآبیبـخــارمیزان.استنگهداریبهقــادرمعـیـندمـایآندرهـواکـهاستبخارآبی
اشد،بگرمترهواقدرهر.داردبستگیهواتودهآنحــرارتدرجهبهداردنگهخوددرمیتواندهوا
هـواکهاسـتآنمفـهـومبـهپاییـننسبیرطوبت.دهدجایخوددرمیتواندنیزبیــشتریآب

هرگراد،سانتیدرجه20دمایدر.استدارانیزرازیادیرطوبتنگهداریقـابلیتوبـودهخشـک
مقداراینگرادسانتیدرجه25در.داردنگهخوددرراآب(بخار)گرم18میتواندهوامکعبمتر
مکعبمتریکوباشدگرادسانتیدرجه25هوادمایچنانچهیعنی.یابدمیافزایشآبگرم22به

آبگرم11دربرگیرندهاگرواستدرصد100نسبیرطوبباشد،آبگرم22محتوینیزهوا
رتبخینمیتوانددیگرآبباشد،درصد100هوارطوبتچنانچه.استدرصد50هوارطوبتباشد،
.استگردیدهاشباعرطوبتازخودظرفیتآخرینتاهواچراکه.گردد
نایدر.هستندیکسانهوادمایوشبنمنقطهدمایاست،درصد100بابرابرنسبیرطوبتکهزمانی

. کندمیگرفتنشکلبهشروعمایعآبومی دهدرخمیعانکند،افتاندکیدمااگرشرایط

:(Psychrometry)شناسینمیاسایکرومتریتعاریف
کنترلوگیریاندازهکند،میبررسیرامرطوبهوایحرارتیخواصکهاستعلمیسایکومتری

.دکنمیمطالعهآسایشجهترامحیطهوایرطوبتاثرودهدمیقرارتوجهموردراهوارطوبت
Dry-bulb)هواخشکدمای Temperature):
ازدورهبوهوامعرضدرمستقیمطوربهکهدماسنجیکتوسطکهاستدماییخشکهوایدمای

.می شوداندازه گیریباشد،گرفتهقرارمستقیمتشعشعورطوبت
Wet-bulb)هوامرطوبدمای Temperature):
کیتوسطآنحبابکهدماسنجیوسیلهبهکههوادمای
قرارهواآرامجریانمسیردروشدهپوشاندهخیسپارچه

دمااین.نامندمیمرطوبدمایراشودمیدادهنشاندارد
،٪100نسبیرطوبتدر.استخشکهوایدمایازکمتر
.استخشکهوایدمایبابرابرمرطوبحبابدمای
Specific)هوامخصوصحجم volume):
میلوممعفشارودمادرهواازپوندهرازایبهشدهاشغالمکعبفوتکنندهبیانمخصوصحجم
برابرحجمی𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛۶0رطوبتوفارنهایتدرجه۷5دمایدرهواازپوندیکمثالعنوانبه.باشد

بههوا.میرسد𝑓𝑡314عددبهحجماینیابدافزایشدرجه95دمایتاهوااگر.دارد𝑓𝑡313.۷با
آنحجمدهیمکاهشدرجه55تارادمااگر.یابدمیکاهشاشچگالیحجمافزایشباگازعنوان

رتپاییندمایدرکهاستروهمیناز.دارندمعکوسرابطهچگالیوحجم.میرسد𝑓𝑡313به
.یابدمیکاهشآنحجمزیرامیشودبیشترهواچگالی
Humidity)رطوبتنسبت Ratio):
.می نامندHumidityیاMoistureمطبوعتهویهمختلفکاربردهایدرراهوادرموجودآببخار

یانبخشکهوایجرمبرآببخارجرمنسبتاساسبرراهوادرموجودآببخارمقدارهمچنین
Humidity)«رطوبتنسبت»راپارامتراین.می کنند Ratio)نمادباومی نامندwمی شوددادهنمایش.
اساسبرمعموالسایکرومتریکنموداربنابراین.می کندتغییرارتفاع،وفشاربامرطوبهوایخواص

.می گرددرسمدریاسطحدراستانداردفشار



:(Humidification)زنیرطوبتیارطوبتافزایش
واقعدر.یندمی گورطوبتافزایشیازنیرطوبتآنبهکهاستفرایندیهوا،بهآببخارافزودن
تبخیر،رایندفطینهایتدرومی کندجذبانرژیآب،کهمی افتداتفاقزمانیزنیرطوبتفرآیند
تهگفنهانگرمایمی کند،جذبآبحالت،ایندرکهانرژیبه.می شودآببخاربهتبدیل

انجامبرایانرژیروش،دوهردروداردوجودزنیرطوبتفرایندانجامبرایروشدو.می شود
.می شوددادهآببهتبخیرفرایند

می شوددادهآببهگرما.1
هواباو دهدمیشکلتغییربخاروگازحالتبهآبمی شود،اضافهآببهگرماییانرژیکهزمانی

بخارآب،بهانرژیمقداراینانتقالباوفرایندطولدرآنتالپیمقدارافزایشبا.می شودترکیب
اه هایدستگدرمهمنکاتازیکی.می شودترکیبهوابانهایتدربخاراینومی شودتولید

ازاندکیهوا،بهشدهاضافهبخارکهاستاین،(SteamHumidifiers)«بخارروشبهزنرطوبت»
افزایشابفرایندایندربنابراین.می شوددادههوابهنیزحرارتمقدارینتیجهدرواستداغ ترهوا

بهکهندفرایاین.می شودانجامنیززنیرطوبتفرایندومی شوددادههوابهگرماهوا،بهآببخار
.دادیماننشچیننقطهفرایندباباالشکلدررااستزنیرطوبتوحرارتازترکیبیصورت

می شودتبخیرآب.2
حالت،ایندر.دشوتبخیرمی تواندآبهوا،بهریزبسیارآبقطراتکردناسپریبافرآیند،ایندر

رطوبت»اهدستگیکدر.می شوندتبدیلبخاربهومی کننددریافتهواازراگرماآب،ریزقطرات
Evaporative)«تبخیریزن Humidifier)،رما،گاینومی شودمنتقلشوندهتبخیرآببههواازگرما

رطوبتآیندفراینانجامنتیجهدر.می کندفراهمراتبخیرفرایندانجامبراینیازموردنهانگرمای
.می یابدکاهشهوادمایزنی،

واست𝐵𝑡𝑢𝑙𝑏3.5بابرابر2تا1فرایندطولدرآنتالپیافزایشمقدارمی شود،مشاهدهکههمانطور(1)
.می شودبترکیهوابانهایتدربخاراینومی شودتولیدبخارآب،بهانرژیمقداراینانتقالبا
℉به1نقطهدر۷0℉ازهوادمایومی کندشدنتبخیربهشروعموجودرطوبت،1نقطهدر(2)

درمقداریازینسبرطوبتتبخیر،فراینداینطولدرکهاستایندیگرنکته.می رسد2نقطهدر5۶
۷0℉اببرابردماییبهکهباشداینمانهاییهدفکهصورتیدرواسترسیده%۶5به%20حدود

3نقطهبه2نقطهازتادهیمحرارتراشدهزنیرطوبتهوایبایدبرسیم،%40نسبیرطوبتو
درکهاستمقداریهمانگرمامقداراینکهداردگرما𝐵𝑡𝑢𝑙𝑏3.5بهنیازشده،ذکرفرآیند.برسیم
.کردیمبیانگرمایشکمکبهزنیرطوبتحالتبرایوقبلشکل

(1 )(2 )



:کانالدروناستاتیکوسرعتیفشارمفهوم
Atmosphere)جوفشار Pressure):

نمیجریانالکاندرهواییهیچ.استبازسرشدوکهبگیریدنظردررامستقیمیکانالازقسمتی
اینامادارد،وجودفشاراماکانالداخلدر.نداردوجودآنسردودرفشاریاختالفچونیابد

استهواولیمعمفشارسازی،کانالدرفشاراین.(بودنبازعلتبه)استبرابرآنطرفدودرفشار
صفرنقطهارجوفشارکانال،فشاربرای.داردوجودهمیشهجوفشار.گوییممیجوفشارآنبهکه
:بنابراینگیریم،مینظردر
′′1مقداربهکانالفشار.استجوفشارازبیشترکانال،مثبتفشار.1 𝑤𝑔(آباینچ)اینکهیعنی

′′1کانالدرفشار 𝑤𝑔استفشارجوازبیشتر.
′′1مقداربهکانالفشار.استجوفشارازکمترکانال،منفیفشار.2 𝑤𝑔کانالدرفشاراینکهیعنی 1′′ 𝑤𝑔استجوفشارازکمتر.

.شودمیگرفتهنظردرمبدافشارعنوانبهجوفشار

فشار
کاستاتی

Static)استاتیکفشار Pressure):
کانال،یطراحدرفشاراینبهکندمیواردفشارکانالهایکنارهبربادزنتوسطشدهراندههوای
لولهیاکانالدرونکهساکنیسیالتوسطکهاستفشاریاستاتیک،فشار.گویندمیاستاتیکفشار
سیالکهآن جاییاز.باشدگازیامایعمی تواندسیالاین.می شوداعمالآنهایجدارهبهداردقرار

از.استیالسذراتبرواردجاذبه ینیرویهمانیاسیالوزننتیجه یاستاتیکفشارندارد،حرکت
فشارار،فشنوعاینبهجهتاینازشود،میاستاتیکفشارافتموجبنیزاصطکاکطرفی

.گویندمینیزاصطکاکی

Velocity)سرعتیفشار Pressure):
فشاربهمطبوعهتهویفرآینددر.می آید وجودبهسیالحرکتدلیلبهکهاستفشاری،سرعتیفشار
شودیمایجادهواحرکتجهتدرنیروایننامند،میسرعتیفشارراکانالدرهواحرکتازناشی

.شودمیمشخصPvبامعموالو



:حرارتانتقالانواع

دیگرورتصبهصورتیازبلکهرودمیبینازنهوآیدمیوجودبهنهانرژیانرژی،بقایاصلطبق
ناچیزرضفبالولهدرونجریانحالدرسیالبهگرماافزودنصورتدربنابراینشود،میتبدیل
خواصبودنثابتهمچنینو(شفتکاروجودعدمدلیلبه)پتانسیلوجنبشیانرژیاثراتبودن

ناپذیرتراکمعماییاوآلایدهگازیکبرایحرارتیانرژیباالنسمعادلهنوشتنباسیال،فیزیکی
:داشتخواهیمنهان،گرمایدرتغییراتبدون

𝐽𝑘𝑔. ℃𝑘𝑔𝑠 ℃𝑗𝑠

𝑇𝑆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.ሶ𝑄
𝑇𝑒𝑇𝑖 ሶ𝑚𝐶𝑃𝑇𝑒ሶ𝑚𝐶𝑃𝑇𝑖

ሶ𝑄 = ሶ𝑚𝐶𝑝𝑇𝑒 − ሶ𝑚. 𝐶𝑝. 𝑇𝑖 ⟹ሶ𝑄 = ሶ𝑚𝐶𝑝 𝑇𝑒 − 𝑇𝑖 ⟹ሶ𝑄 = ሶ𝑚. 𝐶𝑝. ∆𝑇
(ودن انرژیافز)تغییرات انرژی ( = قبل از افزودن انرژی)حالت اولیه –) بعد از افزودن انرژی)حالت ثانویه 

:لولهیکدرونسیالحرارتیانرژیباالنستحلیل

وهامولکولحرکتازناشیروشایندرگرماانتقال:(Conduction)هدایتحرارتانتقال
دروتریعسرهامولولحرکتاستترگرمکهمادهازقسمتیدر.باشدمیهمدیگرباآنهابرخورد

سرعتینمیانگشودمیگرمجسموقتی.استترکندهامولکولحرکتاستترسردکهجایی
برخوردیکنزدهایمولکولبهباالانرژیباهایمولکول.یابدمیافزایشسرعتبههایشمولکول

.یابدمیانتقالجامداجسامدرگرماییانرژیترتیبدین.دارندمیواحرکتبهنیزراهاآننموده
مادههایملکولجاییجابهروشبهحرارتانتقالدر:(Convection)جابجاییحرارتانتقال
نیزیالسحرکتوحرارتیهدایتشاملگرماجاییجابهاین.کنندمیحرکتگرماانتقالضمن

اریاجبجابجاییروشبهحرارتانتقالبخشدوبهخودجابجاییگرمایانتقال.باشدمی
(Forced Convection)آزادجابجاییروشبهحرارتانتقالو(Free Convection)میتقسیم

قسمتیهکهنگامییعنیدهد؛میرخسیاالتشناورینیرویاساسبرآزادیاطبیعیهمرفت.شود
وسیالانبساطسببوشدهبیشترقسمتآندرگرماییانرژیباشد،داشتهبیشتریدمایسیالاز

نیرویایجادباعثسیالچگالیتغییراین.گرددمینواحیسایربهنسبتناحیهآندرچگالیتغییر
ازسیالحالتایندر.شودمیگرماییانرژیانتقالوسیالحرکتموجبنهایتدروشدهشناوری
همرفت.پذیردمیانجامحرارتانتقالنتیجهدروشدهشناورترسردقسمتبهترگرمقسمت

مپپمثلخارجیعواملکههنگامییعنیدهد؛میرخخارجیهاینیرووجودخاطربهنیزاجباری
.میکنندواردنیروسیالبهفنیا

هایپرتوطریقازگرماتابشی،حرارتانتقالدر:(Radiation)تشعشعیحرارتانتقال
برخالفروشایندر.شودمیمنتقلدیگرجسمبهجسمیکازموجحرکتیاوالکترومغناطیس

عبورمادهدونبفضایازکهخورشیدگرمایمانندنیستمادهبهنیازگرماانتقالبرایقبلروشدو
.رسدمیمابهوکرده



Oil-filled)روغنیرادیاتورحرارتیتوان radiator heater):

𝑃𝑇 = 𝑃𝑅 + 𝑃𝑊 = σ 𝑄𝑡 + 𝑃𝑤 = 𝑄𝑂𝑖𝑙 + 𝑄𝑅𝑜𝑜𝑚𝑡 + 𝑃𝑤𝑤

σ 𝑄:مجموع گرمای روغن رادیاتور و هوای اتاق و سایر گرماها 𝑃𝑅:توان حرارتی رادیاتور روغنی
𝑃𝑊: (.در صورت وجود)اتالف توان حرارتی

𝑠
𝑗

𝑄𝑂𝑖𝑙 = 𝑄𝑅𝑜𝑜𝑚 = 𝑚 × 𝐶𝑃 × ∆𝑇 = 𝜌 × 𝑉 × 𝐶𝑃 × (𝑇2 − 𝑇1)𝑘𝑔 𝑘𝑔𝑚3 𝑚3 𝐽𝑘𝑔. ℃ ℃دمای ثانویه  ضریب گرمایی ویژه ℃دمای اولیه 
(حرارت مخصوص)

𝑤

𝑄𝑂𝑖𝑙:ورگرمای افزوده شده به روغن درون رادیات𝑄𝑅𝑜𝑜𝑚:گرمای افزوده شده به هوای اتاق

:اینکهبهتوجهبا

𝑚 = 𝜌. 𝑉𝑘𝑔 𝑘𝑔𝑚3 𝑚3 𝜌:چگالی ماده𝑉:حجم ماده𝑚:جرم ماده



(99مهر )

فضایبرایحرارتانتقالکاهشضریبیرابطه،19مبحث3۷صفحه5-3-1-3-19بندطبق/حل
:استزیرصورتبهکارکردیروشدرنشدهکنترل

تبادلازتوجهیقابلبخشکهآنجاییاز،19مبحثالفبخش1-3-19بندطبق/هادادهوتحلیل
انرژیمصرفدرجوییصرفهجهتگیرد،میصورتآنخارجیپوستهطریقازساختمانحرارت

جویزیتوکارکردیروشدوبهکاریعایقطراحیومحاسبه.گرددعایقمناسبیطرزبهباید
موردتغیرمدوساختمان،حرارتیکاریعایقمیزانمحاسبهبرایکارکردیروشدر.میگیردصورت
حرارتقالانتضریب.باشندمیمرجعحرارتانتقالضریبوطرح،حرارتانتقالضریبمحاسبه،

شکاهضریبمحاسبه،جهتنیازموردهایمتغیرازیکیآندرکهاستایرابطهدارایطرح،
.باشدمینشدهکنترلفضایبرایحرارتانتقال

1گزینه : جواب

𝜏 = σ 𝐴𝑒𝑈𝑒σ 𝐴𝑒𝑈𝑒 + σ 𝐴𝑖𝑈𝑖
:داشتخواهیم𝑎شکلبرایبنابراین

:داشتخواهیم𝑏شکلبرایترتیبهمینبه

𝜏 = σ 𝐴𝑒𝑈𝑒σ 𝐴𝑒𝑈𝑒 + σ 𝐴𝑖𝑈𝑖 = 𝐴1𝑈1𝐴1𝑈1 + 𝐴2𝑈2 + 𝐴3𝑈3 + 𝐴4𝑈4 ⟹ 𝑈1𝑈1 + 2𝑈1 + 2𝑈1 + 2𝑈1 = 17

𝐴𝑒: مساحت خالص جدار بین فضای کنترل نشده و خارج(𝑚2) 𝑈𝑒: ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل نشده و خارج(𝑤𝑚2𝐾) 𝐴𝑖:شدهمساحت خالص جدار بین فضای کنترل نشده و کنترل𝑈𝑖:کنترل شدهضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل نشده و فضای

عایق
عایق

تجایگذاری فرضیا

𝑎شکل 
𝜏 = σ 𝐴𝑒𝑈𝑒σ 𝐴𝑒𝑈𝑒 + σ 𝐴𝑖𝑈𝑖 = 𝐴1𝑈1𝐴1𝑈1 + 𝐴2𝑈2 + 𝐴3𝑈3 + 𝐴4𝑈4 ⟹ 𝑈1𝑈1 + 0.5𝑈1 + 0.5𝑈1 + 0.5𝑈1 = تجایگذاری فرضیا25

𝑏شکل 



:منابع
1. ATMOSPHERE (PHYSICAL PROPERTIES OF).

https://dx.doi.org/10.1615/AtoZ.a.atmosphere_physical_properties_of

2. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2020. Management of 

Legionella in Water Systems. Washington, DC: The National Academies Press.

http://doi.org/10.17226/25474

3. Munson, B. R. Young, D. F. and Okiishi, T. H., “Fundamentals of Fluid Mechanics”, 3rd

Edition, John Wiley and Sons, Inc, 1998. 

4. Don W. Green, Marylee Z. Southard, “Perry's Chemical Engineers' Handbook”, 19th Edition, 

McGraw- Hill, New York, 2011. 

5. Perry, Green, Dom W.et al, “Chemical Engineering Handbook”, 6th Edition, McGraw – Hill, 

New York, 1995.

6. Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Frank P. Incropera, “Fundamentals of Heat and 

Mass Transfer”, 7th Edition, John Wiley & Sons, Incorporated, 2011. ISBN: 9781118137253.

7. Yunus A. Cengel, Robert H. Turner, John M. Cimbala, “Fundamentals of Thermal-Fluid 

Sciences”, 3rd Edition, McGraw-Hill, New York, 2008.

.1395،مهندس سید مجتبی طباطبایی، محاسبات تاسیسات ساختمان، انتشارات روزبهان. 10
مکانیکی، طراحی سیستم های تهویه مطبوع و تاسیسات،دکتر محمد حسن سعیدی، دکتر بهرنگ سجادی. 11

.1388انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 

8. F. M. White, “Fluid Mechanics”, 7th Edition, McGraw- Hill, New York, 2011. 

9. Claus Borgnakke, Gordon J. Van Wylen , Richard E. Sonntag, “Fundamentals of 

Thermodynamics”, 7th Edition, John Wiley and Sons, Inc, 1998. 

.139۷مهندس داریوش هادی زاده، مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی، انتشارات نوآور، . 12


