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کانال کشي

براي انجام اين وظيفه به شکل عملي، طراحي . وظيفه سيستم کانال کشي انتقال هوا از هواساز به فضاهاي تهويه شده است  §
.صورت گيرد انتقال حرارتو  نشتي، سطح صدا، سرعت، افت اصطکاکي، فضاي اجراسيستم بايد با توجه به محدوديت هاي 

انواع کانال کشي

سرعت

فشار

سرعت باال

سرعت پايين

فشار باال

فشار متوسط

فشار پايين



کانال کشي

انتقال حرارت از کانال§
.باالتر بودن نسبت منظري انتقال حرارت از کانال را افزايش مي دهد )الف
.پايين بودن سرعت هوا انتقال حرارت از کانال را زياد مي کند )ب
عايق کردن کانال ها ميزان انتقال حرارت را کاهش مي دهد لذا کانال هايي که از محيط هاي تهويه نشده عبور مي کنـد   )ج

.بايد عايق گردد

نسبت منظري کانال§
.افزايش نسبت منظري، هزينه نصب و کارکرد سيستم را افزايش خواهد داد

تغيير شکل کانال§
در چنين شرايطي . گاهي براي جلوگيري از برخورد کانال با موانعي نظير تيرهاي ساختمان، بايستي ابعاد آن کاهش يابد

.است 4به  1و حداکثر تا  7به  1نبوده و شيب توصيه شده براي آن  20%بهتر است کاهش سطح مقطع بيش از 

کاهش ابعاد کانال§
از آنجا که ابعاد استاندارد کانال هـا همگـي زوج اسـت،    . معموالً بعد از هر انشعاب گيري سطح مقطع کانال کاهش مي يابد

.اينچ بوده و به عالوه بهتر است کاهش سطح مقطع تنها از يک بعد صورت گيرد 2حداقل کاهش ابعاد 



زانويي

انواع زانويي

مستطيلي

مدور

شعاع بلند

شعاع کوتاه پره دار

زانويي صاف

تکه 3زانويي 

تکه 5زانويي 

مربعي پره دار



زانويي



انشعاب گيري



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

کانال کشيطراحي 



سرعت جريان هوا



طول معادل زانويي



ابعاد کانال



روشهاي طراحي

کاهش سرعت

افت فشار ثابت

افت فشار متعادل

کسب فشار استاتيک

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 گيـرد 
.سيستم طراحي شده نيازمند باالنس اوليه است

کانال کشيطراحي 



کانال کشيطراحي 

روش افت فشار ثابت   §
:رويه طراحي سيستم کانال به اين روش شامل مراحل زير است

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

در صورتي که شبکه کانال داراي انشعابات با طول هاي متفاوت باشد، از روش افت فشار متعادل که در واقـع  
در اين روش ضـريب افـت فشـار را در انشـعابات     . اصالح شده روش افت فشار ثابت است، استفاده مي شود

کوتاه طوري انتخاب مي کنيم که افت فشار در طوالني ترين مسير مساوي افت فشـار در شـاخه هـاي کوتـاه     
.باشد


