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 پیشگفتار

شـود و نزدیـک کـف     % گرما نزدیک سقف جمع می70هاي گرمایشی متداول، تا  سیستم در

تریم  هتري را داریم. این شرایط محیطی با آسایش ما مطابقت ندارد. ما هنگامی آسود دماي پایین

تر باشد. بنابراین گرما باید در جایی تولید شود کـه بـه آن بیشـتر     خنک نکه پاي ما گرم و سرما

 .نیاز است، یعنی در کف

هاسـت. در ایـن سیسـتم،     کـردن سـاختمان   ي گـرم  انقالبی در نحوه از کفسیستم گرمایش 

حـرارت را بـه    انـد،  که در زیر کف نصـب شـده   ییها اي از لوله گردش آب گرم از درون شبکه

 .کند آرامی توزیع می

تنهـا بـا تجربـه قابـل لمـس       کند کـه    ایجاد میاحساس مطبوعی را سیستم گرمایش از کف، 

هاي گرمایشی با رادیاتور بخاطر توزیع نامناسـب حـرارت بسـیار     است. تغییرات دما در سیستم

شود  خت توزیع میزیاد است اما در سیستم گرمایش کفی، حرارت به آرامی و به صورت یکنوا

یعنی دمـاي محـیط، گرمـایش تابشـی، جریـان هـوا، و        ( ي چهار عامل اصلی راحتی و با موازنه

 .شود براي انسان احساس مطبوعی فراهم می)  رطوبت نسبی

 LoopCADهاي گرمایش از کف نرم افـزار     یکی از نرم افزارهاي بسیار قوي در زمینه سیستم

توان سیستم گرمایش از کف را محاسبه و طراحـی کـرد.      ن نرم افزار میبا استفاده از ایباشد.    می

آورد. در این کتاب عالوه  سپس آنالیز کاملی از سیستم گرمایش از کف براي یک پروژه بدست

بر معرفی سیستم گرمایش از کف و چگونگی محاسبات سیستم گرمایش از کف، این نرم افزار 

الزم به ذکر است که این نرم افـزار   شود.   آموزش داده می به صورت کامل به صورت گام به گام

 توان آن را دوباره قابل استفاده کرد.   می CDباشد که با راهکار ارائه شده در    آزمایشی می
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 ل اولفص
 گرمایش از کف چیست؟

 ؟چیستگرمایش از کف  1

مـدرن گرمایشـی دنیـاي امـروز اسـت کـه بـه تـدریج جـایگزین سـایر            گرمایش از کف سیسـتم 

کـه در  هـایی    سیستمهاي گرمایشی خواهد شد. در این سیستم یک کویل بزرگ حرارتـی توسـط لولـه   

از فرآینـد گرمـایش را انتقـال    اي   گردد. در این سیستم سهم عمـده    می شود، تشکیل   می کف کار گذاشته

هـاي     گرمایشـی داراي مزیـت  هـاي     این سیستم نسبت به سایر سیستم حرارت تشعشعی تشکیل داده و

بسیاري از جمله کاهش مصرف سـوخت، افـزایش رفـاه و آسـایش افـراد، جلـوگیري از تغییـر رنـگ         

باعـث رشـد روز افـزون بـه     هـا    باشد. الزم به ذکر است که ایـن مزیـت     می ساختمان و غیرههاي    دیوار

 ی در اکثر نقاط جهان از جمله اروپا، آمریکا و ایران شده است.کارگیري این سیستم گرمایش

 

 



 9تنظیمات ترسیم و سایر ابزارها /  :فصل نهم  

 مزایا سیستم گرمایش کفی -1-1

 خصوصیات و برتریهاي روش گرمایش کفی نسبت به سایر روشها:

 آسایش و راحتی -1-2

کنـد بـه      مـی  توان گفت که آسایش و راحتی که سیستم گرمایش از کف ایجـاد    می به جرأت

هیچ کدام از روشهاي دیگر نیست. باید توجه داشت کـه تفـاوت در    هیچ عنوان قابل مقایسه با

این سیستم با مابقی سیستمها در این است که در این روش اجسام، بدن و وسایل و کـف اتـاق   

شوند و بیشـتر انتقـال حـرارت از طریـق تشعشـعی بـوده و درصـد           می به صورت مستقیم گرم

 باشد.   یم کمتري برخالف بقیه روشها به همرفت مربوط
 

  

به همین دلیل نیازي نیست دماي هواي اتاق را خیلی باال ببریم مخصوصاً در قسمت سـقف  

خفگی و خشکی و جابجایی اجباري ایجاد نخواهد شد. باید به این هاي    و به همین دلیل پدیده

مـین  نکته توجه کرد که بدن انسان بیش از حد مورد نیاز خود ایجاد حرارت خواهد کرد و به ه

حرارت را از بدن دفع کنـد. بـا توجـه بـه ایـن مطلـب و        BTU/HR 400دلیل الزم است تقریباً 

توان از این سیستم به عنـوان     می ساختار بدن انسان از نظر انتقال حرارت قسمتهاي مختلف آن،

 مناسبترین روش گرمایش نام برد.

 گرمایش سیستم به عنوان مناسبترین روش بازدهی یا کارایی -1-3

جویی انـرژي و حفـظ    توجه به افزایش توجه و حساسیت عمومی نسبت به مسائل صرفه با

منابع طبیعی بسیار ملموس است اگر سیستم گرمایش کفی مورد استقبال عمومی قرار گیـرد. از  

کند و همچنین    می درجه سانتیگراد کار 45الی  40آنجا که این سیستم با دماي آب پایین حدود 
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باشـد.     مـی  هـر قسـمت قابـل کنتـرل    )  ZOON ( جی براي هواي اتاق و زونمقدار حرارت خرو

باشد. به عنوان مثـال     می بنابراین بازدهی و صرفه جویی این سیستم بسیار بهتر از سایر سیستمها

باشد این سیستم    می بر اساس آزمایشات و محاسباتی که انجام شده و در جزوات علمی موجود

کنند در مصـرف انـرژي      می سیستمهایی که با سیرکوالسیون هوا عملنسبت به  20-40حدود %

 کند. این صرفه جویی مخصوصاً در ساختمانهایی که داراي بار حرارتی بـاالیی    می صرفه جویی

 باشد.   می باشند بسیار مشهودتر   می

زیرا همانطور که قبالً هم ذکر شد دیگر انرژي صرف گـرم کـردن تمـام هـواي اتـاق و بـه       

خصوص قسمت سقفها نخواهد شد و به همین دلیل میزان اتالف انرژي نسبت به سایر روشـها  

 باشد.   می بسیار کمتر

 گرد و غبار -1-4

گرد و غبار و مسئله خـاك گرفتگـی یکـی از عمـده     

ترین مشکالت سیستمهایی است که با جریان اجباري و 

کننـد. ماننـد سیسـتم فـن کویـل و         می یا طبیعی هوا کار

تور و یا رادیاتور باید توجه داشت کـه در سیسـتم   کوکان

شــود و در    مــی کــانکتوري ایــن مشــکل کمتــر مشــاهده

هـا    سیستم رادیـاتوري بـه صـورت سـیاه شـدن دیـواره      

شود. در سیستم گرمایش کفی به دلیـل عـدم      می مشاهده

 جابجایی هوا این مشکل مطلقاً وجود ندارد.

 روصدا بودنسبی  -1-5

باشد. چون در واقـع اجـزاي در حـال       می ریباً ساکت و بی سروصداسیستم گرمایش کفی تق

 گیرند.  نمی باشند و در محیط اتاق قرار   می حرکت و یا چرخنده در این روش بسیار کم

 آزادي کامل در طراحی -1-6

 شـود بنـابراین صـاحبخانه      مـی  از آنجا که سیستم گرمایش کفـی در کـف منـازل جاسـازي    

نحوه چیدمان وسایل را به هر نحو دلخواه انجام دهـد. مبلمـان و مـابقی    تواند دکوراسیون و    می

.. در .  وسایل را هم بدون ترس از تماس یا نزدیکی با اجسام داغ مانند شومینه، یا رادیاتور و یـا 

 توان قرار داد.   می هر کجاي اتاق



 11تنظیمات ترسیم و سایر ابزارها /  :فصل نهم  

 افزایش زیربناي مفید -1-7

دلخواه به علت حـذف وسـیله گرمـایی    توجه کرد که عالوه بر دکوراسیون  بایدبه این نکته 

 .. فضاي قابل استفاده بیشتري در اختیار خواهیم داشت..  فضاگیر مانند رادیاتور، فن کویل و
 

 

 یخوشایند و مطبوع از نظر زیبای -1-8

از بقیـه  تـر    به علت عدم قابل مشاهده بودن، ایـن سیسـتم از لحـاظ زیبـایی بسـیار جـذاب      

 باشد.   می سیستمها

 حرارتی تقسیم بندي -1-9

بنـدي، یعنـی    zoonتوان هر قسمت را به صـورت جداگانـه      می در سیستم گرمایش از کف

باشند و    می تقسیم بندي کرد که تماماً به راحتی دماي آن قسمت به صورت جداگانه قابل کنترل

 براي گرم کردن یک قسمت نیازي به گرم کردن تمام قسمتها نیست.

 نهزینه نگهداري و تعمیرات پایی -1-10

از آنجایی که این سیستم داراي اجزاي متحرك بسیار کمی است لذا نیاز چندانی به تعمیر یا 

باشـد. در ایـن سیسـتم دیگـر        مـی  تعویض قطعات ندارد زسرا اصوالً استهالك نزدیک به صـفر 

 .. وجود ندارند..  اجزایی مانند پره، چرخ دنده و

 ارزش افزوده ساختمان -1-11

انها باید اذعان کرد که دو ساختمان کامالً مشابه اما متفاوت از از لحاظ قیمت گذاري ساختم

نظر سیستم گرمایش با هم متفاوت بوده و ساختمانی که داراي سیستم گرمایش از کف باشد به 

 علت تقاضاي بیشتر از قیمت باالتري برخوردار خواهد بود.
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 بهترین روش براي هر نوع کف بتونی  -1-12

سازي بتونی کامالً قابل تطبیق بوده و هیچ محدودیتی از این  این نوع سیستم با هر نوع کف

.. در نظر گرفت و .  توان پارکت، سنگ، سرامیک و   می نظر نخواهد داشت و به عالوه کف را نیز

بـا فـرش هـم     باشد. یعنـی اگـر کـف را      می حتی قابل تطبیق با سنتهاي مرسوم در کشور ما نیز

 توان سیستم را تطبیق داد.   می جام شدهبپوشانند با توجه به محاسبات ان

 کف خشک و تمیز -1-13

شـود بـه همـین       می به علت اینکه گرما از کف منتقل

دلیل همواره کف عاري از رطوبت خواهد بود این مسئله 

به خصوص در مناطق با رطوبت باال مانند ویالهاي کنار 

   بسیار مفید خواهد بود.ها   دریا و همچنین کف آشپزخانه

 لیت انتخاب انواع منبع حرارتیقاب -1-14

موتورخانـه، آب گـرم کـن و     پکـیچ، این سیستم قابل تطبیق با انواع منابع حرارتی از جمله 

 باشد.   می حتی سیستمهاي خورشیدي

 سبکی وزن سقف -1-15

تأسیسـاتی از  هاي    به دلیل استفاده از یک نوع لوله با سایز پایین و همچنین حذف عبور لوله

)  شود   می عموماً باعث باال آمدن کف واحدها و پرکردن کف در زمان ساخت که ( روي یکدیگر

یابـد. ایـن امـر ضـمن کـم کـردن وزن سـاختمان،           می ضخامت پوشش به مقدار زیادي کاهش

 شود.   می استقامت آن را موجب

 درجه حرارت محیط به مدت طوالنی در صورت قطع برق ثابت ماندن  -1-16

رفته در سقف در زمان شروع بـه کـار سیسـتم گرمایشـی مـدت      به علت تراکم مواد به کار 

زمانی طول خواهد کشید تا سطح گرم شده و انتقال حرارت به محیط آغاز شـود و زمـانی کـه    

درجه حرارت سطح به درجه حرارت مطلوب رسید در صورت قطع جریان بـرق مـدت زمـان    

ي سطح کف و فضـاي  تا دما گرمایش طول خواهد کشیدهاي    تري نسبت به سایر روش طوالنی

 .داخلی کاهش یابد

 تضمین کیفی سیستم -1-17

 سرویس و نگهداري خود دلیلی براي تضمین کیفی سیستم است. که البته  هاي    حذف هزینه


