
  ، هواکش ، هواساز شناخت انواع دودکشجلسه دهم :   

کانششا عمدتششفلام وششیمموم شش تانعمکششعم انششفمکششطم ششطمدبشش وسمیو ششزمدودکشش م شش  مو ششا  م ششا م شش  مومدودکشش ممممممممممم دودکشش 
 ششاماتاسمکشش یدمو ششاراد میششیویمکششعم  ششیدمومک رشش ه موراششیوسمیوم ششطممششاییمو م ششاماتاسم ششفو  مکششعمکبششف مدودکشش م ششاممممممممم

 : مالصطمنت دمدویوممون وعمکاعفدمم سابفمکطمدیم کمد اطم بفممکوعمکعمل وسمآنهامیومدیمک ویدم  ی

 یدودکش آکاردئون 

 لدودکش استی 

 یدودکش سیمان 

 (دودکش آهنی )گالوانیزه 

 دودکش دو جداره 

 دودکش pvc 

 

 عدودک مآکایدئ ن

اممدتشش ممکششیدممیششیویمدوید معششب ممم ششاممآکششایدئ نعم ششطمعهشش مونعیششاالم ششر یمم ششاهتمکشش یدمل عششطمومل ا ششمممممم   ششطمدودکشش م
 . امو مآ  ک ب  ممو  مومدویومم خاک مومدوومم ا  بعمو  و  م   ط

 

 ششام  ششا م ششاممیو ششزمکششطم ششطمصشش ی مآکششایدئ نعم، بششیمیم سششابفتم ششطمد  شش منشش عم ششاماایممکششطمدیمل   ششفمآسمممممم   ششطمل عششطم م
جششامو ششا  م ا  شش  منرشش مو شش میوم سشش ایم  ششادمممم ید ششف مو شش تموراتششاممن شش مکبشش موکسشش فمکششی  میوم ششطمک  یششعمکششطمدیمآنمممم

یوممو ششا  م ا  شش  مو ششاراد ممکبششف مل صشش طموک ششفمو شش مو شش مکششطم ششطم شش رمدبشش وسمو م   ششطمیو ششزمدودکشش مآکششایدئ نعم ششممممممکششع
م نکب ف

 .  زم یوممونا امم  ومکبا  مکعم انف  و  من عمو مدودک     یو

م

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4


 

  دودک مو ا 

 

  ینششفمومدیمنشش عمو ششا  مم ششاممنشش  ارمکشش یدمو ششاراد میششیویمکششعمم کشش  م ششاممدودکشش مدت کششام ششیوممنرشش ممو شش منشش عمو م   ششطم
مششا ومومویسمآ شش م ششامیوکشش مو ششا  مدیم ششا ویموعشش دمدوید م هاششی  منشش عمو شش مدودکشش م   ششطمدودکشش مو ششا  ممششا وم ششامممممممممم

 . انفدی  بفممع شمکع

 .ن د اممکطمیط   م  ادمدوینفمو مو  م   طمیو زمدودک مو اراد مکعدتفلام یومم ضا امم ا م امککاس

 عندودک م  تا

 



نشش د مولرششاممم ششامم شش تاسم ششامآ  سشش م ششاماطمکششعممممدودکشش م شش تانعمدودک ششعمو شش مکششطمو مکشش ودمنسشش مابعمو معششب مممممم
 ششانا تایمدیمدومشش مولرششاممیششیویم  ششیدمومممم۰۳ انششفمومیسششت م ششا   مدودکشش م شش تانعم ا ششفممم ششامو منشش عمنششیمومکششاد مکششعمم   ششط

 خششاطیمو بکششطمدی  بششفمم ششطمطشش یمکاکشش مصشش ی م د ششیدتمن ششا م انششفملششام ششام ششرمممممدی  بششفممنشش د م یمششعمک ویششسمکتکشش مو شش ممم
 .وم املیک  مماکموم پمک  مولرامم   طم ام،ک  مدی یم طمط یمکاک م  نانف من د

 یدودک م ا  ون ی ،دودک مآ بعم

 

نششش دتم کشششعمو میشششف تعملشششی  منششش عمدودک شششعم شششا عمو ششش مکشششطمو مدودکششش مآ بشششعمکشششطمو مویسم شششا  ون ی مدی ششش مکشششع
 رنششاطملششام ششطمرششامموعشش دمدونششاطمومکشش یدمو ششاراد میششیویمکششعم  ششیدتمنششا فم اشش وسم رشش مکششطمو شش منشش عمو مدودکشش تمنسشش  مممممممم

 . طم ا یمدودک م ام   ای  مک یدمو اراد میومدوید

 ششاممکششطمیط  شش مکششالمومک رشش هلعم ا  شش  مو می  شش م خششایمم ششامو دششیکک ممممممدکشش مدیمککششاسمدتششفلامو مو شش منشش عمیو ششزمدومم
 .ل وسمو اراد مکیدن دمکعکطمدوم م اماتاسمنر مکع

 دودک مدومعفوی 

 کششانعمکششطمو ششا  م ا  شش  م ششامک ربششطموراششیوسم سششاطمکشش یدمو ششاراد میششیویم د ینششفتمدتششفلامو مدودکشش مدومعششفوی مو ششاراد مممممممممم
 ششامدیمک رشش ه م ا  شش  م ششامک ربششطموراششیوسم سششاطمکشش یدمو ششاراد ممممممماد مو شش منشش عمو مدودکشش ممکششعم ششیدد م ششطم  ششانعم ششممم

یششیویمکششعم  ینششفم مو م  ششا مو تبششعمو شش منشش عمدودکشش م ششامدیمی ششادم ششام ششا یمدودکشش م ششاتمدیم ششی م سشش ایم ششاه عمیششیویممممممممم
 .دوید م طم  انعمو  من عمدودک مدویوممو تبعم س ایم اه عمو  

 ششطم  ششیوسممم۶ ششطمو شش مصشش ی مو شش مکششطمدودمراصشش مو موراششیوسمیوم ششطمو شش وطم   ششطم ششا یمممممممممکششایکیدمو شش منشش عمو مدودکشش مم
 ششطمدومشش مک ربششطموراششیوسم ششفو  ممممم۰۳نشش دموموکسشش وسمکشش یدمن ششا م ششیومموراششیوسمیوم ششطمو شش وطم   ششطم ششا یممممممم ششفو  مکششعم

عمددد ا از ا ددل لولدده راکددب دودکددش کددااگ مکددیا  ددا اک ددافکل هدداگ  ددل دار اسددت اده           .کبششفکششع

 .شودفی



 

 pvc دودک 

مو ششاراد مکبششفون م ششام کشش  م ششیومملبهششامدودکشش تمیو ششزم   ششط  ششطمدبشش وسم کششعمد دششیمو مونشش وعممممم pvc دودکشش 
 عم ششطمآسمنتششعممآ شش م یکششامومو شش م ششا   م سشش ایم ششا کشش  مو منشش عمو شش مدیموراششیوسمو مراصشش مدودمدکششامم  ششیومنشش دتکششع
 .ی انف

 

 

 کالهک دودکش

   ششایم ششطمدبشش وسم کششعمو مکشش ویدم سشش ایمکهششالمدیمو ششاراد مو مو ششا  م ا  شش  مونششای منششفمکششطمو ششاراد مو مکال ششکمدوکشش مممممممممم
نشش دمومعوممو شش مکششطمدیموناهششا عم   ششطمیو ششزمدودکشش منرشش مکششمممممموکششیممکهششالموم عضششام ششیویممو شش  مدودکشش مو شش وطممممم

 .وظ رطملسه  مومو یو  مکک مدودک میوم یمدهف مدوید



 سشش ایممک ویششسمکتکشش مو شش م ششامویودم یمششعمونشش ام ششطمدیوسم   ششطمدودکشش م ادششنمکسششفودمنششفسمکسشش یمآسمنشش نف م ششامدیممممممممممم
ومم ششیمیوممد انششطمآسمهنششطمکبششفموم ششامراششعمکتکشش مو شش م ششطمد  شش مو شم اد ششامم رششوعتمکبشش مممممم یمششعمک ویششسمد دششیم ینششف م

دی شششاعمو مدودکششش ممشششاییمندشششیددموممییولشششعمیومو جشششادمنتا شششف مو مو ششش میوموم شششطمعهششش معوششش   یممو مولرشششاسموکسششش فم شششطم
 .ن دمکطمدیموناهاممدودک مو مکال کمدودک مو اراد من دو اادسمچب  مکسائوعتمل ص طمکع

 

 ون وعمکال کمدودک 

کال ششکمدودکشش مدویوممونشش وعمکخاورششعمو شش مکششطمو ششیم خشش و  الم ششیمو ششادم ششکمد ششاطم بششفممکوششعم ششطمکعی ششعمآنهششامممممممممممم
 :  پیدو  التمکعمل وسم طمک ویدم  یمونای منت د

 کالهک دودکش -الف H 

 گاکالهک دودکش ماه -ب 

 یکالهک دودکش طاح چین -پ 

 کالهک دودکش طاح آلمانی -ت 

 کالهک دودکش زانو ی کا زاو ه کسته -ث 

 دکالهک دودکش کا موشش نیم گا -ج 

 کالهک گادان -چ 

 فکش کننده م نظی

مککشش مآسم ششطم شش ومک ششفویمکششیدسموویدم ششامو منشش دکششعمنرشش مدودکشش مکال ششکم ششامیو ششزم   ششطم شش  مکششامکششطمو شش مومو شش وط
م.کببفکعملبب المم دکایمط یم طمیومدودک 



م

 :هواکش خان ی 

بششفموطالدششا مکر ششفمدیمو شش م ششای م سششا ال م ششامک بششام شش م تششیو م انشش فتممممممممدیمکیروششطموومم ششیومممی ششفم شش وک ممششاندعمن ا کممم
 .ن  فمکعمآنبامماندعم  وک موناخابمص   مطی م امو دیمو  مک ا طم امون وعم  وک مماندع

دیم ششامم ششامموم ششیمونشش وعم شش وک ممششاندعموم شش وک م ششاممصششبعاعمل   ششفمکششعمنشش دتمکششطم ششیمکششفوممو و ششعم ششا عممممممممممممم
 ششفم شش وک ممششاندعمکششعمکب ششفتم ششامونشش وعمکخاورششعمو م شش وک مآنششبامکششعمنشش  فمکششطم ششیممممممدوینششف مویاششعمورسششادمن ششا م ششطممیم

 .کفوممکای یدمک خرعمدوینف معا طمعا عمومله  طم  ومو میف المل عطمونساسمیوم طمم دمعو مکید مو  

و ششاراد مو م شش وک ممششاندعمدیمککششاسم ششاممودویمتمکسششک نعموملجششایممه ممو شش م  ششیومدیم ششیمک شش زمعا ششطمعششا عموممممممممممممم
سمدونششا م شش وم ششکموصشش مکهششالمو شش مکششطم ا ششفم ششطمآسمو ت شش مدود م ششطمطشش یمکوششعم ششفالموصششوعمو مو ششاراد م شش وک ممممممممعی ششا

مشششاندعتم شششطموعششش دمآویدسمک ر ششش مه مم شششیومم ششش وممدومششش م شششاماتاسمو ششش  م عبشششعم ششش وک ممشششاندعم ششش ومممرشششطمومم
 . بد  مومآ  د میومدیم کمک  زم امک  مومدکبف عمم دمو م   مک  ید

 .عطم طمکای یدناسم طمدومد اطمل س المک کببف  وک م امیوم امل 

 :  وک مماندع-۰

ونششفو  م ششامم شش وک م ششامممششاندعمنسشش  م ششطمنشش عمصششبعاعمک چششکملششیموم ششاماایمآسم ششامن ششیم ششاد ملششیم سششابفموملعششفودممممممممم
 . ی م اممآسم امکتک مو  مو مدوم ی م طم اهم انف

 :ون وعم  وک مصبعاع-۲

 .  یمم،  وک مصبعاعیمو اراد مکعمکببف یومم اما م  وک م اممماندعمو م  م اممک

 :  وک م اممک  یممکطمدیمصبع م  وک مآکس اممناممدوینفمدی طمن عمکخاوفمدیم ا ویمدی طمکعمن نف

   وک م یوونطموم-

   وک م   طمک  یم-

   وک م ی مک  یم-

 :  وک مماندعم یوونطموم

 شش وک ممششاندعم یوونششطمومم ششاد ملششی  منشش عم شش وک مک شش یممکششعم انششف ملعششفودم یوونششطمآسمکعتشش همو م ششطملششامنشش ممممممممممممم
 ششی مو شش  مکعتشش همعششب مو شش م ششی م ششام وششیمموم ششام ال ششا کعمکششعم انششبفمکششطمدیم ششکمیششابممششایععمیششیویمکششعم  ینششفموممممممممم

م. طمص ی مکسا  الم امغ یمکسا  الم طمو کایوک ل یمولرامم  فومکید مونف

م

 



 :ماندعم   طمک  یمم  وک 

 ششاماتاسمومدتوکششیدمو شش م شش وک م ششامکانبششفم شش وک م یوونششطموممکششعم انششفموملبهششاملرششاو مآسمو شش مو شش مکششطم یوونششطم ششاممممممممم
ومو کایوک لشش یم ششطمعششاممیششیویم ششی ا مدیم ششکمیششابممششایععمدیوسم ششکمک ربششطمو ششا ونطموممنششک میششیویم ی اششطمونششف مممممممممممممم

 .اد مآسم ام طمدب وسم  وک مماندعمکتایمکعم انفو  من عم  م ام   ایمدیمصبع مکای یدمدوینفمومو ار

 :  وک مماندعم ی مک  یم

 ششاماتاسم شش م ششاممک شش یممکانبششفم شش وک م   ششطمک شش یممو شش موملرششاو مآسم ششامو شش مو شش مکششطمدیمآسم ششامی شش مو ممممممممممممم
 .  وک م ی م اممیو بتامو ا طمکعمن نفموملعفودمو  م ی م ام   ایمو مون وعمد دیمکعم انف

   وک من   موناخابمدی  

 (… لع   مک  مو اراد مو م  وک مماندعم،د ا   عتمرتاممو .۰

 .ویلراعمک ا  طمکب ف x دیض xرجالمولاسمیوم یمرس مکایمککع م،کایمککع یم ام یبمط م .۲

 یوشمیون مومماک شمکیدسم   .۰

 ن عموم اماایمک ل ی .۴

م ی بطم اممک یع  مککانعمدیمولاس .۵

م

 آن هاگ و ژگی و فهم نکات –آشنا ی کا ماده هوا 
 

 

کسششوتامنششتامدو شش منفوی ششفمدیم ششکمیو م ششیدم کسششاانعم شش ومم  ششیوسم ششطمک شش زمکششایم ششام نششف عمنششتامنرشش  مکبششف مممممممممممممممم

 ت بیشش یم کان کششطمدیم ششکمیو م ششیمملا سششاانعملششالشم  ششادممکششید مو ششفملششامک شش زمیوممبششکمکب ششفتمدو شش منفوی ششفمو شش ممممممممممم

ید م شش ومدی  ششام تششاسمد ششادا عمو شش مکششطمدیو شش مکششایم ششطمنششتامکتششکمممممممم شش وممکی شش عمو مک شش زمنششتاممششاییمنشش د م ششمممم



 ششامدیبم شش ومو شش وطموممو شش مکششطم ششامو جششادم ششکمعی ششاسم شش ومم ی  ششایتم ادششنملرک ششکمعی ششاسمممممممممم  شش وم ششید . کبششفکششع

 .  دیععمودفممنر  مر یو مکع  وممدوموعمومما

م ید م  ومچ س ؟

م شششاممدیبمکخاشششیعمتمکانششش مووسملئ   وششش د و ششش وطموممو ششش مکشششطم )Air door  شششا Air Curtain(  ششش وم شششید 

مو شش  مکششیدموماششیوعمآنششیوم ششامآه بششف مویودمو معوشش   یممومدومشش م شش وممررشش مومونششیرممولششالالمو معوشش   یمم ششیومم ششیدوست

مومدویدم  ششادمم ی ید ششامکامو شش وطمو شش  مکبششفکششعملرک ششکم کششف دیمو میومدو ضششام شش و عتمعی ششاسم ششکمو جششادم ششامد ششادا 

 .و  منف م   ی اطمک  ی اممو م س ایممدیمد ادا تمو  مو و مک      م ادنم ت  

 : امدتوکیدم ید م  وم   ایمآنبامن  ف

مدوصشش ی م ششطمکعتشش ه  ششید م شش ومد ششادا عمو شش مکششطمنشش ا  م  ششادمم ششطم ششکمک  ی ششا ممو ششپ و مدوید مو شش مو شش وطمممممممممم

ل ونششفم ششطمصشش ی مول کال ششکم ششام ششا مممممنشش دمومکششعمت مچششپمومیو شش یمنرشش مکششعمم شش،دتشش دممویمدیبم ششا   موم ششاه،مو  ششع

نشش دتم ششام ششفو  معی ششاسم شش وم ششطمممممتم عششاممکششعم  شش وم ششید  نششفسمدیبم عششامم ششامغ ی عششاممنشش د م کان کششطمیسششت مدکبششف ممممم

کبششفمکششطم ادششنملرک ششکم شش ومم ضششاممدوموششعموممششایععمک شش زمممممممم ششت م ششا   تم ششکمه ششطمعی ششاسم شش ومو جششادمکششعممممممم

کبششفآمآسم ششالم ششفوسمو جششادمکتاششی  مممممنشش د مدی شش مکانبششفم ششکم ششفمکششطمو مویودموممششیویمنام و ششاطمعوشش   یممکششعممممممممکششع

 .ک کوعم یوممو یود

 شششا عمکشششطمعفو شششا مم ضشششاممدوموشششعموممشششایععمو ت ششش مف موعششش دمنشششفویدموکشششامدیمککشششاسدیم یمشششعمو مکششش ویدمعشششی مککبششش

نشش د م خشش مککبششف م ششام ششفو  معی ششاسم شش وم ششطم ششت ممشش دتم ادششنممممممممم   ششایممدویدمو م خشش مککبششف م ششالمو ششاراد مکششعمممم

نشش د مو  اششطم ت  ششطمن ششا مم ششطمآسمن سشش موم ششا عمطیورششعم ششید م شش وتملبهششام ششاممممممم ه شش دم ششید مومک ر شش مو شش مولرششاسمکششعممم

 .ن دعی مدکبف مونجاممکعم ک

 چیوم ید م  وم خی ال؟

 

 :کبف امم  ادممدویدمکطمو یودمومکس مومکای امم  نا  سمیومل   قم طمله طمآسمکعو  مو  وطمکی  

o ن د  وم طمدوم مک  زمکعکانسمنر  مآ  د ع. 

o کبفو موویدم یدمومماکم طمک  زمعو   یممکع. 

o د فکعمکا  میوم یکا  موم یکا  م امم ی بطم٪۰۳لام. 

o ماییمولراسمنتعمو افل ادمم  ومم یمموم یدمک اسمدوم موم. 

http://corit.ir/product-category/%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7/
http://corit.ir/product-category/%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7/
http://corit.ir/product-category/%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7/
http://corit.ir/product-category/%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7/


o کبفو مویودمر یو م طم ضاممکایم ام نف عمنتامعو   یممکع. 

o ل ون فمل عطمک ای اسمومکهتاناسمیومو م فومویودم طمم دمعو مکب ف امو اراد مو مآستمکع. 

  ا عمک ا ون المو اراد مکب الم؟و م ید م  ومدیچطمککاس

ی ششام ششطمصشش ی مدوئتششعم ششا م سششابفم ششامکیل ششام ششا موم سششاطمممممممممنشش دمکششطمدم ششا عمو ششاراد مکششعممکعتشش همدیبم شش ومدیککششاسمم

 شششاتمکا سشششا تم شششاتمکیغشششفویم شششامملجشششایممومکسشششک نعتمی شششا یوس شششامم شششییمتمکجاتشششسنششش نفآمکانبشششفم یونشششدا کشششع

 . …  ششششششششششامم ی ششششششششششیویممکیو ششششششششششالتمکایمانجششششششششششا تمون ای ششششششششششامومممم ششششششششششا  

 ششامومینششفمکانبششفم ششیدمانطمم ششالمچبشش  مو شش مد ششادا مدیمک شش زم ششا عمکششطمومششاالالمدکششامم  ششادمم ششامک شش زممشش دمدوممممممممممم 

نشش د مدیمو شش مکشش ویدم ششطمدوشش مومششاالالم ششاهممدکششاتمک ششیوسم ششفیی  مونششیرممومولششالالممممممممممم ششامن ششیمو ششاراد مکششعممم خچششام

کبششفتم ششیکاممد ششادا م سشش ایم  ششادمو شش مومو ششاراد مو مو شش وطموممکانبششفم ششید م شش ومکششطمکانبششفم ششکمد شش ویمنششاکیئعمدتشش مکششعمممممم

 . س ایمو ت  مدوید

 :ون وعم ید م  و

 .ن دل س المکع لجایمم–مودویممومصبعاع   وم طمط یکوعم طمدود اطمدیب

ملببشش المومو شش مدی ششقم نشش عمصششبعاعمآستم ال عششطم ششطم  ششای ادمومک خرششا مکششفنبیم ششیومم شش وممک شش زتمیا شش ملببشش المممممممممم

مصشششفوممومکرشششی عم شششیسمک شششیوسموم   شششالیدویدمظشششا یممآستملجشششایمم–مودویممکشششفم مو ششش مآ شششانایمدیبمدشششیضمومویلرشششاع

 .دوینفمک چکایممو عادمصبعاعتم امکفممنس  م طملجایمم– اممودویمم  مکعت همکفمو مکتایمآس

ک  شش مدوییمو شش  مو شش مکششفممکجهششیم ششطم  سششاالم یکا  ششعمو شش مکششطموککششاسم ششیممممممممممم)  ششیمم شش ومم ششید  تنشش عمد دششیآسم

م.کیدسمک  زمیومن یمدوید

 

م:نکا مکهالمدیموناخابم ید م  وممکبا  

 

م

 



o یومک خومکب فم اممک یدنبیولاس   مو وناخابمن ا  امومنکا موصوعمکایمم دیوم یآویدمکید مومآ اال. 

o ال عششطم ششطم ضششامممشش دملرششت الم د ی ششفمومدیمو شش م یو بششفمراتششامو منبششیو م ششکمکاینششبادمومکاخرششومو شش م ک بششطممممممممممممم 

 .و اراد مکب ف م طمیفی موم وو طمو شمکبا  م المل عطمکب ف

o م شش مکششطمکب ششفموناخششابم دیشش مدونششاطم انشش فمکششطمیسششت موصششوعمو شش مد ششادا م شش مآسمو شش آم بششا یو  مو ششیمد ششادا عمممممممم

 .ی  ف مکف عمیومله طمکب فمکطم  می ممومیفیلتبفممدوناطم انفدویدمچبفوسم طم فالمم دمنتعم ع رع

o شش  مو منرشش مو شش وطتمک شش منرشش میومچششکمکب ششفمومکیششئ منشش  فم شش مو منرشش مد ششادا مچ ششیمم ششطمدومشش مآسمنرشش  مممممممممم 

 .نخ و فمکید

o فوسم شششی شمومدیم بدشششاممنرششش مدیششش مکب شششفمکشششانععم شششاهممدیم شششاموطشششیوالمآسمن انشششفمومک ششش منرششش مد شششادا م شششممممم

 . او ا کامم انف

 

 
 دهم. جلسه پایان

 

 "سپاسگزارم بسیار گرامی فراگیران شما همراهی و توجه از"

 

 

 : کینگ رایلی از سخنی

  

مکند دور شما از را آن تواندنمی کسی که است این در یادگیری زیبایی
 

                                                                                     
 
 

 "  یو موم ی وبفمدیم با ممفوونف"

 

 

 


