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 دکانال هوای گر
ها و شکل ظاهری آن ها طور که از نام این کانالمي توان توضييح داد همان دكانال هاي گر در مورد

ها نسبت به کانال چهارگوش صورت دایره اي و گرد است. راندمان این نوع کانال مشخص هست به 

نسبت به کانال چهار گوش دارند، باعث افزایش روز  های گردکانال شماری که اینبيشتر است. مزایای بی

های گرد در محيط هاي با كاربري صنعتي ,بيمارستاني و مسكوني و تجاري شده افزون استفاده از کانال

های ورزشی ,بيمارستان ها,داروسازي ها ,كلين ها یا سولههایی مانند کارخانههای گرد در مکاناست.کانال

های گرد نسبت گيرند. به دليل داشتن مزایاي زیاد كانالو رستوران ها و... مورد استفاده قرار می روم ها

های گرد سنتی را جای كانال های اسپیرالكانال های چهارگوش, نسل جدید و كارامدی از نوعبه كانال

 .گيردمی
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 انواع كانال هاي گرد

ا استفاده از اختراع و به كارگيري تجهيزات پيشرفته در صنعت توليد مصنوعات امروزه كانال هاي گرد ب

فلزي ساخته شده از ورق هاي فلزي در دنيا توليد مي گردد.كه این تجهيزات از ماشين هاي رول فرمينگ و 

 زو برنامه ریزي شده ساخته شده اند.كه در نهایت مي توانند یك محصول با كيفيت و تمي  CNC سي ان سي

و توليد انبوه با سرعت باال را براي ما فراهم كنند. كانال هاي گرد از نظر شيوه ي ساخت و شكل ظاهري 

 نهایي به دو نوع تقسيم مي شوند

 كانال گرد با درز طولي  

 كانال گرد با درز اسپیرال يا درز مارپیچ 

متر قابل توليد هستند.و براي انجام  52.1كه نهایتا در طول هاي  يكانال هاي گرد با درز طول

و تكميل یك سيستم كانال كشي گرد از تعداد فلنج هاي بيشتري براي اتصال كانال ها و اتصاالت 

به یكدیگر نياز است.كه در نتيجه مي تواند عالوه بر افزایش هزینه هاي ساخت و اجرا سيستم 

ر سيستم ایجاد نماید.كه در ادامه این مقاله بيشتر توضيح داده مي نشتي زیادتري د ،كانال كشي 

 .شود

 

 



با درز مارپيچ نسل جدید و پيشرفته كانال هاي گرد هستند كه به خوبي جایگاه ویژه اي  كانال هاي اسپیرال

ماني تامروزه تمامي طراحان و مهندسان فعال در بخش تاسيسات مكانيكي ساخ در صنایع مختلف پيدا كرده اند.

و پالیشگاهي نظر و دید مثبتي نسبت به استفاده از این نوع توليد كانال گرد )كانال اسپيرال ( در سيستم هاي 

 .كانال كشي دارند

 

 

 

 

كه البته الزم به ذكر است كانال هاي اسپيرال را مي توان با دستگاه هاي رول فرمينگ پيشرفته در طول 

قي و خمش توليد نمود . كه همين امر مي تواند سرعت توليد را متر بدون كوچكترین ل 51متر تا  5هاي 

افزایش داده و تعداد فلنج هاي مورد استفاده جهت اتصال كانال هابه یكدیگر را كاهش داد و هزینه هاي 

ساخت و اجر در نهایتا كاهش چشمگيري داشته باشند . و ظاهر بسيار چشم نوازي را براي مواردي كه در 

 .د ایجاد مي كنندمعرض دید هستن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 دمزايای کانال هوای گر
 

 موزن و حجم ک   -

 رکاهش افت فشا   -

 اسرعت بيشتر انتقال هو   -

 مظاهر زیبا و مستحک   -

 اکاهش صد   -

 زاستفاده کمتر از بست و آوی   -

قابليت از پيش ساختن کانال جهت انبار کردن و    -

 یافزایش سرعت تحویل به مشتر

 بجنس آلومينيوم مناسب مناطق مرطو   -

جنس استيل مناسب مناطق بهداشتی مانند    -

 ...ها وها، آزمایشگاهبيمارستان

 

 

 دگرمعايب کانال هوای  
 

هزینه باال نسبت به کانال اسپيرال)ولی بازهم نسبت به کانال چهارگوش هزینه تمام شده ی نهایی پایين  

 (تری دارد

 لنسبت به کانال اسپيرا سرعت اجرای پایين   -

 تعميرات سخت   -

هزینه ساخت فلنج اتصال نسبت به چهارگوش  -  

 باالتر

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 قیمت كانال های گرد

ها نسبت كشی پروژهی اجرای سيستم كانالدرصد باعث كاهش هزینه 1.های گرد حداقل با استفاده از كانال

درصدی را نسبت  1.با محاسبات بسيار ساده این كاهش راحتی ميتوانشوند. كه بهبه كانال چهارگوش می

 .به كانال چهارگوش بدست آورد

ها با استفاده از كانال اسپيرال بسيار كاهش هزینهكه این 

های گرد محيط كمتری به شود. كانالگيرتر میچشم

سایز معادل چهارگوش دارد. و برای خرید متریال 

كندها كاهش پيدا میهزینه . 

متری 3توان به صورت های اسپيرال گرد را میكانال

ش توليد شوند كه به شدت ميزان فلنج مصرفی را كاه

ها یا همان درزهای عرضی ميدهد. و هر چی تعداد فلنج

كشی كاهش پيدا كند تاثير مستقيمی تئی سيستم كانال

 .روی كاهش نشتی هوا دارد
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 CNC  گرد با دستگاه برش کاری اتصاالت کانال 

و  هگرد ش باتصاالت کانال گرد از قبيل زانو گرد ، سه راه گرد ، شلواره گرد ، انواع تبدیل ها گرد و چهارگو

و  غيره را پس از مدل سازی و نقشه کشی توسط نرم افزار های روز دنيا از قبيل اتوکد ، ساليدورک و کتيا 

رویت مپ که این نرم افزار ها جز بهترین ها برای گسترش کانال های گرد می باشند استفاده ميگردد، سپس 

که سپس فایل کد گذاری شده ی نقشه های تبدیل می شوند. CNC توسط نرم افزار پرونست به جی کد جهت

کانال های گرد به دستگاه برش انتقال داده می شود.و بهترین کيفيت و باالترین سرعت رو برای ما به ارمغان 

می آورد. دستگاه های برش باتوجه به قدرت دستگاه پالسما تقریبا تمامی ضخامت های نازک تا ضخيم رو 

 .انجام ميدهد الی نسبت به هواگاز براحتی با سرعت باال و کيفيت ع

 انتخاب كانال گرد در مقابل كانال چهارگوش

های هوای گرد و كانال هاي چهارگوش مستطيلی وجود های زیادي بين کانالبيشتر از آنچه فكر كنيد تفاوت

دارد. انتخاب یک نوع نسبت به نوع دیگر می تواند تاثيرات مستقيمي بر سيستم تهویه مطبوع مجتمع هاي 

بنابراین مهم است که قبل از  تجاري و مسكوني شما را کاهش دهد یا از بين ببرد و یا به كلي تغيير دهد،

انجام چنين پروژه بزرگی بعضي از حقایق در مورد كانال كشي گرد و كانال چهارگوش را بدانيد. در اینجا 

 .خالصه ای سریع از مقایسه كانال های گرد و مستطيل شکل را مي توانيد مطالعه بفرمایيد

 فشار هوا -

کانال های هوای گرد برای سيستم های تهویه مطبوع پرفشار 

مناسب ترین هستند. طراحی آنها اصطکاک کمتری ایجاد می 

کند و باعث می شود هوا راحت تر در سراسر ساختمان 

های مستطيلی با جریان هوای خود کارآمد جریان یابد. کانال

يشتر ار بهای پرفشتوانند در سيستمنيستند، به این معنی که می

آسيب وارد کنند و ضررشان بيشتر از مفيد بودنشان هست. 

توانند های گرد میهای دارای کانالاز سوی دیگر، سيستم

های انرژی و همچنين طول جریان هوا را برای کاهش هزینه

یا   AC تر کوره هاي هواي گرم و واحدعمر طوالنی

 .ایركاندیشن بهينه کنند

ا فشار هوای کم کار می کند، کانال های مستطيلی انتخاب بهتری هستند. براي ساخت اما اگر ساختمان شما ب

را   HVACمی باشد و پيمانکاران اتصاالت در كانال هاي هوای گرد نياز به مهارت و تخصص باالتري 

ی م مجبور می کنند تا آنها را با شدت بيشتری هوا بندي و آب بندی کنند. اتصاالت ضعيف ایجاد شده اجازه

دهد تا هوای وردي به سيستم كانال كشي خارج شود، که خبر بدی را به خصوص برای سيستم های کم فشار 

می دهد. کانال های گرد و اسپيرال به طور طبيعی آب بندی بهتری برای افزایش کارایی در سيستم هایی 

 .ایجاد می کنند که بيشتر به آن نياز دارند



 نارتفاع و فضا ساختما  -

 
تر بحث های جاری بين کانال های گرد و مستطيل شکل بر فضای موجود در دیوارهای ساختمان بيش

متمرکز است. برای كانال هاي هوای گرد، فضای چرخشی بسيار بيشتری مورد نياز است، زیرا آنها از 

 .دارند زكانال هاي مستطيلی بلندتر هستند. اگر کانال های گرد را با عایق بپيچيد به فضای بيشتری نيا

 
 

برای ساختمان هایی که از نطر فضا و ارتفاع داراي 

محدودیت هستند، کانال های هوای مستطيلی گزینه بهتری 

هستند. عرض و ارتفاع کانال مستطيلی دو اندازه گيری 

اجازه می دهد تا   HVACمتفاوت است که به پيمانکاران

این  .کانال را تا زمانی که در دیوار قرار گيرد تنظيم کنند

یک مزیت واضح نسبت به کانال های گرد است که قطر 

 .ثابتی دارند

 

 

 بهزينه نص - 

 

های گرد در مقابل مستطيل وقتی صحبت از کانال

دهند، های گرد را ترجيح میشود، بسياری از کانالمی

تر است. در تر و آسانها بسيار سریعزیرا نصب آن

ی مستطيلی نتيجه هزینه نصب در مقایسه با کانال ها

بسيار ارزان تر است. تنها مشکل نصب کانال های گرد 

این است که به راحتی روی فن کویل ها قرار نمی 

گيرند که به رساندن هوای خنک یا گرم به بقيه ساختمان 

کمک می کند. كه این مسئله با استفاده و ساخت یك 

تبدیل گرد به چهارگوش كامال قابل حل هست و جاي 

حتي و دغدغه براي پيمانكاران و هيچگونه نارا

  .مهندسين و كارفرمایان عزیز نمي باشد

 

 



 نتیجه گیری و جمع بندی

از بسياری جهات ,کانال کشی فلزی گرد مقرون به صرفه تر از کانال کشی مستطيلی یا چهارگوش فلزی به 

و آشنایی بيشتر با سيستم  عنوان وسيله ای برای انتقال هوا است . و چند مورد از این موارد را جهت شناخت

 کانال به صورت گرد را بررسی می کنيم

برای یک افت فشار ثابت ، مساحت سطح مقطع کانال های چهارگوش یا مستطيلی می تواند دو  : اندازه( 1

برابر سطح مقطع کانال های گرد باشد. بنابراین ، کانال های گرد به ورق های فلزی گالوانيزه کمتری نسبت 

یز معادل کانال های مستطيلی نياز دارد. برای توليد کانال های چهارگوش یا مستطيلی اغلب به ورق به سا

 های اضافی و طولکنندهتر یا به ضخامت ورق باالتر ، ساپورت های داخلی و تقویتبا گيج های سنگين

 .های کوچکتر نياز هست

 

 

 

 

 

 با تبدیل کانال چهارگوش به کانال گرد باعث می : نصب( 2

شود سطح مقطع کانال گرد کاهش پيدا کند ، که حمل، بلند کردن 

و نصب آن ها را آسان تر می کند. از آنجایی که کانال گرد در 

طول های بلند تر توسظ روش توليد کانال های گرد قابل ساخت 

به اتصاالت پرهزینه کمتری در سيستم کانال  هست بنابراین 

ه اتصاالت فلنج مورد استفاد کشی و آب بندی کمتری نياز دارد. و

در کانال های چهارگوش یا همان مستطيلی به خودی خود گرانتر 

 .هستند

 

 



با استفاده از کانال های گرد سيستم کانال کشی دارای نشتی کمتر و بهتری حاصل  : عملکرد و کارايی( 3

ین به یک داشته باشد ، بنابرامی شود . وقتی که ما از سيستم کانال کشی استفاده کنيم که افت فشار کمتری 

فن با موتور الکتریکی با قدرت اسب پایين تر برای به حرکت در آوردن جریان هوا مورد نياز است و در 

یک  برای نتيجه می توان از تجهيزات کوچکتر استفاده کرد. همه اینها منجر به کاهش هزینه های عملياتی 

 .سيستم کانال کشی محسوب می شود

 

 

 

 

 

 

 

بسياری از معماران و طراحان از شکل  : طراحی( 4

زیبایی منحصر بفرد کانال های فلزی گرد به عنوان 

عناصر منحصر به فرد در طراحی های خود استفاده می 

 .کنند

 

 

 

 

 



در نهایت، کانال های گرد می توانند به ایجاد محيط های داخلی سالم تر کمک کند.  : تمیز تر و سالم تر( 5

درجه نسبت به کانال چهارگوش و جریان هوای بهتر، کانال  01با کاهش سطح مقطع ، بدون گوشه های 

 .های گرد فلزی احتمال تجمع کثيفی و باکتری در سيستم های کانال کشی را از بين می برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كشی چهارگوش به گرد و ل سیستم كانالبرای تبدي

توانید با شماره زير با های خود میاستعالم قیمت پروژه

 .ما در ارتباط باشید

09100900110 

 مهندس شعبانی

 


