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محاسبات و انتخاب   سریع رادیاتور

د وکیل الرعایا
نویسنده: مهندس وحی
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محاسبه بار حرارتي ساختمان نيز مشابه بار برودتي تقريبًا هميشه توسط برنامه هاي كامپيوتري انجام مي شود. در اين زمينه 
برنامه هاي بسيار سودمندي نظير Carrier ، CHVAC ، RHVAC ، CARMEL و ... در دسترس مي باشند. 
بيشتر اين برنامه ها از داده ها ، الگوريتم ها و روش هايي كه توسط ASHRAE توصيه شده اند استفاده مي كنند . ولي 
استفاده از اين روشها ي دقيق مستلزم دخيل نمودن تمامي پارامترهاي مؤثر در بار ساختمان بوده و لذا غالبًا بسيار پر زحمت 
و وقت گير است . در نتيجه اغلب مهندسان و طراحان به دنبال استفاده از راه هايي براي تخمين سريع تر بار ساختمان هستند 
كه در عين حال به اندازه كافي دقيق باشند . بدين منظور دراين فصل سه روش براي تخمين سريع بار حرارتي ساختمان كه 
در طراحي مقدماتي در نظر گرفته مي شوند و براساس تجربيات مؤلف كاماًل قابل اعتمادند ارايه    شده اند ضرايب اطمينان 
مورد نياز در هر روش در رابطه ارائه شده براي آن لحاظ گرديده ولذا استفاده كننده محترم مي تواند از نتيجه بدست آمده از 

روشهاي دوم و سوم مستقيمًا در انتخاب دستگاه استفاده نمايد.

2 – محاسبه سریع بار حرارتي بر اساس اقلیم منطقه و مساحت فضا 
طراحان بايد مجموعه اي از شرايط مناسب را براي محاسبه بار انتخاب كنند . اين شرايط شامل هواي بيروني ، آثار خورشيد، 
حرارت و رطوبت دروني ، كاربري و وضعيت عمليات ساختمان و بسياري عوامل ديگر مي باشد. براي تعيين بار گرمايشي ، 
شرايط طراحي بحراني در طول هواي سرد در زماني كه حرارت ناشي از تابش خورشيد بسيار كم يا ضعيف بوده و حرارت 
ناشي از چراغ ها و سيستم هاي روشنايي و يا ساير لوازم و انسان ها هم اندك مي باشد ، به قوع مي پيوندند. انتخاب درجه 
حرارت زمستاني مناسب براي طراحي يكي از تصميمات مهم طراحان سيستم هاي HVAC مي باشد. در روش زير براي 
تخمين بار حرارتي ساختمان از درجه حرارت خشك طراحي در زمستان براي شرايط اقليمي منطقه اي كه ساختمان در آن 
واقع شده استفاده شده است. اين درجه حرارت را مي توان در جداول شرايط اقليمي شهرهاي ايران كه در پيوست كتاب ارايه 
شده است يافت . چناچه براي منطقه اي درجه حرارت كمتر از آنچه در اين جداول بيان شده است در دسترس بوده از همان 

عدد كمتر استفاده نماييد. در استفاده از اين روش بار حرارتي ساختمان از رابطه زير بدست مي آيد.
Q=K.A

در رابطه فوق Q بار حرارتي برحسب Btu/hr و A مساحت ساختمان برحسب متر مربع بوده و  K نيز ضريبي است كه به 
درجه حرارت خشك طراحي در زمستان بستگي داشته و از جدول زير بدست مي آيد.
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اداري – تجاري   ، از رابطه فوق توجه داشته باشيد كه رابطه مذكور بيشتر براي ساختمان هاي مسكوني  در هنگام استفاده 
آموزشي و درماني استفاده مي شود و براي ساختمان هايي نظير كارگاه هاي صنعتي بزرگ و سوله ها ، متناسب با سطح كاربري 
و فعاليت آنها بايد اظهارنظر نمود. همچنين اين رابطه براي ساختمان هايي كه ارتفاع كف تا سقف آنها بيشتر از چهارمتر باشد 

قابل استفاده و استناد نيست.
مثال : مقدار براي حرارتي يك ساختمان اداري به مساحت 250 مترمربع را در شرايط اقليمي مركز تهران ،  اردبيل و بوشهر 

محاسبه نماييد ؟
با توجه به مطالب بيان شده ؛ درجه حرارت خشك زمستاني مركز شهر تهران 4ºc - است ؛ بنابراين :

 
) توجه كنيد كه در جه حرارت خشك زمستاني براي شمال تهران تا حدود 8ºc - در نظر گرفته مي شود(

درجه حرارت خشك زمستاني اردبيل 12ºc- است بنابراين بار حرارتي اين ساختمان در اردبيل برابر است با : 
 

درجه حرارت خشك زمستاني بوشهر حدود 10ºc+ است . بنابراين بار حرارتي اين ساختمان در بوشهر برابر است با : 
 

انتخاب سریع رادیاتور :
دو شيوه انتقال حرارت دستگاههاي گرمايشي عبارتند از تابش و جابجايي ،  تابش عبارت است از انتقال انرژي گرمايي توسط 
پرتوهاي الكترومغناطيسي و جابجايي عبارت است از انتقال گرما با گردش طبيعي يا اجباري هوا از روي سطح داغ . يكي از 

واحدهاي عمده كه بعنوان سيستم گرمايشي ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد رادياتور ها مي باشند.
در ادامه به روش هاي محاسبه و انتخاب سريع انواع رادياتورها اشاره مي شود.

1.رادياتورها انواع مختلفي دارند كه عبارتند از :
_رادياتورهاي چدني  

_رادياتورهاي فوالدي كه معمواًل درمناطق كم رطوبت استفاده مي شوند.
_رادياتورهاي آلومينيومي كه معمواًل در مناطقي كه رطوبت باالست استفاده مي شوند.

_اندازه هاي متداول پره هاي فوالدي عبارت است از :
 )600-200( ، )600-150( ، )500-200( ، )500-150(

و اندازه هاي متداول پره هاي آلومينيومي عبارتند از :
) 500-95( ، )600-95(

تبادل حرارت  رادياتور به سطحي گفته مي شود كه در معرض  تبادل حرارتي در پره هاي  2.سطح 
پره  هر  براي  و   0/3  m  2 معادل  فوالدي)600-200(  پره  هر  براي  اين سطح   . است  با محيط 

آلومينيومي )95-500( معادل0/45m 2 مي باشد.
3.بار حرارتي در پره هاي رادياتور به مقدار گرمايي گفته شده كه در شرايط طرح داخل توسط رادياتور 

 130 Kcal/hr با محيط مبادله مي شود. بار حرارتي هر پره فوالدي مدل )200-600( برابر
 يا btu/hr 520 و بار حرارتي هر پره آلومينيومي مدل )95-500( برابر Kcal/hr 113 يا

 btu/hr 452 مي باشد.
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4.براي تعيين تعداد پره هاي رادياتور مي توان از رابطه زير استفاده نمود.
 

در رابطه فوق Q بار حرارتي يك پره و n تعداد پره هاست . اگرn اعشاري يا فرد بدست آيد بايد بزرگترين عدد زوج بعد از 
عدد محاسبه شده مبنا قرار گيرد.چناچه تعداد پره هاي رادياتور بيش از 20 پره باشد بعلت چرخش نامناسب آبگرم در طول 
رادياتور ، بايد از دو رادياتور با تعداد پره كمتر استفاده شود. همچنين اگر مجبور به انتخاب رادياتور با 18 پره و بيشتر بوديم ، 

بهتر است محل ورودي و خروجي به رادياتور بجاي آنكه در يك طرف آن باشد، در دو طرف آن اجرا شود.
5.سازندگان معمواًل انتشار گرمايي رادياتور را بر اساس اختالف درجه حرارت c º6/55 متوسط آب و دماي هواي محيط ارائه 

مي كنند. براي اختالف دمايي به جز c 55/6 انتشار گرماي رادياتور را مي توان از فرمول زير بدست آورد:

در رابطه فوق داريم :
E2 = انتشار گرما بر حسب w/m2 براي اختالف دماي جديد

 55/6 c براي اختالف دماي w/m2 انتشار گرما برحسب = E1

T∆ = اختالف دماي جديد بر حسب درجه سانتي گراد.
مثال – با فرض آنكه درجه حرارت آب رفت و برگشت به ترتيب c 80 و c 70 و دماي هواي ساختمان c 18 باشد ، انتشار 

گرمايي رادياتور را حساب كنيد . كارخانه سازنده انتشار گرمايي رادياتور را w/m2 520 تعيين كرده است.
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انتخاب سریع کویل آبگرم :
پس از محاسبه ميزان بار حرارتي ساختمان براي تعيين مشخصات كويل آبگرم مناسب جهت تأمين گرمايش مورد نياز مي توان از 

جدول زير استفاده نمود:

منظور از ROW در جدول فوق تعداد رديف كويل ، FPI تعداد فين ) پره ( در هر اينچ مي باشد. اعداد مندرج در جدول نيز بيانگر مقدار 
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گرمايي است كه يك فوت مربع از سطح كويل بر حسب Btu/hr مي تواند توليد كند. به عنوان مثال فرض كنيد بار گرمايي 
يك ساختمان معادل Btu/hr 75000 محاسبه شده باشد. در اين صورت اگر دماي آب ورودي به كويل 170ºc باشد و براي 

نصب كويل فضايي به مساحت 2ft2 در اختيار داشته باشيم انتخاب زير را مي توان انجام داد :
 

با مراجعه به جدول فوق مالحظه مي شود كه هر فوت مربع از كويل سه رديفه با fpi=12 معادل Btu/hr 38500 توليد مي 
كند و براي تأمين گرمايش ساختمان مناسب است . در همين مثال اگر براي نصب كويل فضايي معادل 3ft2 در اختيار بود ؛ 

انتخاب به صورت زير انجام مي شد:

با مراجعه به جدول يك كويل 2 رديفه با fpi=10 مناسب است. 
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