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مطبوع در   هیتهو ستمیس یبخش ها نیاز مهم تر  ی کی رالیکانال اسپ
کانال   نیاستفاده از ا ی شناس  یی بایو ز ینظر معمار  از  .ساختمان ها است

نوآورانه و جذاب  یا دهیهوا در ساختمان ها، ا انیانتقال جر یها برا
 رالیاسپ یفراموش کرد که کانال ها دینبا ن،یبر ا عالوه .شود ی محسوب م 

  ی م  فایا هیتهو  یها ستمیس یمصرف انرژ  یساز  نهیدر به یدینقش کل
مقاله ضمن  نی در ا نوع کانال، نیا تیبا توجه به اهم نیبنابرا .کنند
 .می پرداز ی م زیآن ن یایمزا نی مهم تر ی به بررس  ،ی معرف 

 .دیبا ما همراه باش انیپا تا

 

 (Spiral Duct)  ست؟یچ رالیکانال اسپ 1#

 هیتهو  یها ستمیس ی انتقال هوا از ارکان اصل یکانال ها ی حالت کل در
مختلف   یتازه به بخش ها یانتقال هوا یکانال ها برا نیا از .هستند

انتقال   یها کانال  .شود ی کهنه استفاده م  یساختمان و خارج کردن هوا
  در .شوند ی م دیتول ی ضیو ب لیمستط  ره،یهوا با سطح مقاطع مختلف دا

  محبوب چیکانال مارپ ای رالیال هوا، کانال اسپانتق یانواع کانال ها  نیب
به   یفوالد یدسته از لوله ها معموال از ورق ها  نی ا .است نهیگز  نی تر

به   یفلز  یها ورق .شوند ی م دی فوالد ضدزنگ تول ا ی زهیخصوص گالوان
کانال  یانتها .چندیپ ی مشخص به دور لوله م  ی با قطر داخل چیصورت مارپ

از  دیبا گری کدیاتصال دو کانال به  یبرا نیبنابرا .دارد ی ها حالت مادگ 
 .نر به عنوان واسطه استفاده شود یها نگیکوپل
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 رالیکانال اسپ دی روش تول 2#

 دیبه روش نورد تول رالیکانال اسپ دیمورد استفاده در تول  یفوالد یها ورق
  .متر است ی لیم 0.9تا  0.4 نیورق ها معموال ب نیا ضخامت  .شوند ی م

 ورق .وجود دارند چیمارپ یکانال ها دیتول یبرا ی مخصوص  یها دستگاه
دستگاه   اریشوند و در اخت ی در ابعاد مورد نظر برش داده م  یفوالد یها

کوچک در  یخطا کی  ی است که حت نیمهم ا  نکته .رندیگ ی قرار م
شود دستگاه نتواند درز لوله را به   ی باعث م یفلز  یورق ها یبرشکار 

انجام  یادیز اریبا دقت بس دیبا  ات یعمل نی ا نیبنابرا .قفل کند ی درست
  ی مختلف یو قطرها  یا رهیبا سطح مقاطع دا رالیاسپ یها کانال .ردیگ

وجود معموال قطر کانال ها کمتر از   نیا با .شوند ی و روانه بازار م  دیتول
 3حدود  چیمارپ ی طول استاندارد کانال ها  نیهمچن .متر است ی لیم 2500

در  زیمتر ن 12لوله ها را تا سقف  نی توان طول ا ی که م هرچند متر است؛
به صورت خودکار توسط دستگاه سازنده   یآب بند  ات یعمل .نظر گرفت
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  ی باال، م  تیوجود در صورت حساس  نیا با .شود ی انجام م چیکانال مارپ
استفاده  چیمارپ یکانال ها یآب بند یجداگانه برا یتوان از مهر و موم ها

 .کرد

 

 

 رال یاستفاده از کانال اسپ لی دال  3#

  هیتهو یها ستمیس ی کانال کش یبرا  ی مختلف یها نهیکه گز می کرد اشاره
از  رالیحال کانال اسپ نیع در .مطبوع در ساختمان ها وجود دارند

کانال   یبرتر  لیجمله دال از .برخوردار است یشتر یبه مراتب ب تی محبوب
 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز  ی م چیمارپ یها

 هوا  یکنترل نشت 1-3#

  یی باال  یمطبوع، منجر به اتالف انرژ   هیتهو ستمیس یهوا در کانال ها نشت
از   یر یجلوگ یسطح استاندارد برا  نی باالتر رالیاسپ یها  کانال .شود ی م
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 یبرا یشود که مصرف انرژ  ی باعث م ی نشت  کاهش .هوا را دارند ی نشت 
مطبوع به طور  هی تهو  یها ستمیهوا در س ع یو توز   شیسرما  ش،یگرما 

 .ابدیکاهش  ی قابل توجه

 

 کاهش افت فشار هوا  2-3#

مطبوع تا انتقال به داخل  هی تهو ستمیدر س دیفشار هوا از محل تول افت
 ی قابل توجه ریتأث  ی نوع کانال کش اما  .است ری اجتناب ناپذ یساختمان امر 

تجربه ثابت شده است که افت فشار هوا   به .افت فشار هوا دارد زانیدر م
  کنواختی ع یآن توز ی اصل لیدل .کمتر است  اریبس رالیاسپ ی در کانال کش

 رالیافت فشار هوا در کانال اسپ کاهش .کانال ها است نیهوا در ا انیجر
هوا در   انیبر آن جر عالوه .کمتر شود زین یشود که اتالف انرژ  ی باعث م

  کیعنوان مثال  به .شود ی م  تی بهتر و راحت تر هدا چیمارپ یکانال ها
تند باشد،   هیاتصاالت با زاو یسرسره دارا  اگر .دیریسرسره را در نظر بگ
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  قایدق .دیحرکت کن نی و به پا دیدر آن سر بخور ی به راحت دیتوان ی قطعا نم
 .صادق است زیموضوع درباره نحوه انتقال هوا در کانال ها ن نیهم

 

 ی تازه ورود یهوا تیفیحفظ ک  3-3#

  یبرا ازیمورد ن  یهوا زانیشوند که م ی هوا و افت فشار آن باعث م نشت
  تیفیآن گذشته ک از .ساختمان برآورده نشود در ی حرارت  شیآسا نی تأم
مانند   یی ساختمان ها یمسئله برا نی ا .کند ی م دایکاهش پ زیتازه ن یهوا

از   یر یبا جلوگ رالیاسپ کانال .باشد نیتواند خطرآفر ی ها م  مارستانیب
 .کند ی مشکل را به طور کامل برطرف م نی نشت هوا و افت فشار، ا
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 رال یدر کانال اسپ زیکنترل نو 4-3#

 زانیمطبوع، م هیتهو   ستمیس ی هوا در کانال کش انی به سرعت جر بسته
تجربه ثابت شده است که   به .شود ی م  جادیا ی صوت یاز آلودگ ی مشخص 

  .استبه مراتب کمتر  رالیاسپ یهوا در کانال ها انیاز جر ی ناش زی نو زانیم
 ی م  دیتول ی ا رهیبا سطح مقطع دا چیمارپ یکه کانال ها لیدل نیا به

هوا در لبه  انیجر ی لیبا سطح مقطع مستط یمقابل، در کانال ها در .شوند
 .شود ی م یادیز یسر و صدا  جادی کانال باعث ا یها
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 رال یراحت تر کانال اسپ یو نگهدار  ریتعم 5-3#

 هی تهو ستمیس یکانال ها ی مشخص   ی زمان یاست که در بازه ها الزم
 یکردن کانال ها زیتم یحال حاضر روش ها در  .شوند زیمطبوع تم

به مراتب آسان تر و   هیتهو ستمیس  یکانال ها ریبا سا  سهی در مقا رالیاسپ
 .ارزان تر است
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 رال یکمتر در نصب کانال اسپ یبه فضا ازین 6-3#

 یفضا ی لیمستط یبا کانال ها سهیدر مقا رالیپنصب کانال اس یبرا
کانال   یموضوع در زمان نصب اتصاالت و آرماتورها نی ا .است ازین یکمتر 

 .ها به وضوح قابل مشاهده است
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 هوا  انیتر جر  قیکنترل دق 7-3#

 یالزم است که به صورت دوره ا ه یتهو یها ستمیعملکرد س ی ابیارز یبرا
هوا  انیجر یر یاندازه گ یحال حاضر برا در .شود یر ی هوا اندازه گ انیجر

 .وجود دارند یا ژهیو و قی دق یدستگاه ها رالیاسپ یدر کانال ها

 

 رال یکمتر نصب کانال اسپ نهیهز  8-3#

 یبا کانال ها سهیدر مقا رالینصب کانال اسپ نهیهم رفته هز یرو
ها   نهیدر هز یی صرفه جو نیا .درصد کمتر است 50حدود  ی لیمستط

کار، حمل و نقل و...  یرویمورد استفاده، دستمزد ن الیمتر  زانی مربوط به م
 .شود ی م
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استفاده   یی در چه مکان ها رالیاز کانال اسپ 4#
 شود؟  یم

عموما از  ی مسکون  یدر فضا ی که به طور کل دید دیخواه  دیدقت کن اگر
 دیبا حی توض  نیا با .شود ی استفاده م  هیتهو یبرا ی کولر آب  ای یکولر گاز 

در   شتریب رالیمطبوع توسط کانال اسپ هیکه تهو  دیتوجه داشته باش
کانال ها به  نیکه ا لیدل نیا به .شود  ی استفاده م یتجار  یساختمان ها

مناسب   ی مسکون  یشوند و استفاده از آن ها در فضا ی صورت روکار اجرا م 
 .ستین
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  یدر اجرا چیمارپ یتوان از کانال ها ی که م  یی مکان ها نی جمله مهم تر از
 :مطبوع استفاده کرد، عبارت اند از  هیتهو ستمیس

 انبارها •
 ها کارخانه •
 یشگاهیو نما یشیهما  یها سالن •
 مدارس  •
 یمذهب   مراکز •
 نما یس یها سالن •
 یورزش  یها سالن •

 یبرا رالیاسپ یکانال ها یشکل ظاهر  ،یو معمار  ی شناس  یی باینظر ز از
کانال   نیتوان از ا ی م  ی حت .آل است دهیا یا نهیگز ی صنعت یساختمان ها

ساختمان به  یرا برا ی جذاب یظاهر  یباز استفاده کرد و نما یها در فضا
 وجود آورد. 

 


