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 SGP سیستم گرمایش از کف
  

  مقدمه 

در این راستا با .پذیر می باشدمصرف بهینه انرژي امري اجتناب نابا افزایش روز افزون جمعیت و همچنین کاهش منابع انرژي،      
ش نق. رسد سیساتی، بوجود آوردن تفکري جدید در دانش مهندسی امري ضروري به نظر میوجه به رشد علمی تولید محصوالت تأت

  .ل می باشده سازي مصرف انرژي مهم و قابل تامسیستم هاي گرمایشی بهینه ساختمان ها و مجتمع هاي مسکونی در کنترل و بهین
ست که نمی توان بسادگی از آن گذشت و قیمت تمام شده یک ساختمان ا اي نکته تعیین کننده ،باید اذعان داشت نگاه اقتصادي 

و انتخاب ) از نگاه سازنده (  نموده و در انتخاب مصالح و اجزاء تعیینزنده و مصرف کننده نقش اصلی را فارغ از نوع کاربري آن براي سا
ی سامانه هاي کم حجم و پر بازده مد نظر یبنابراین انتخاب شیوه هاي اجرا .ثیر گذار استأبسیار ت) از نگاه مصرف کننده( ساختمان 

  .سیسات قرار گرفته است أمهندسین ت
سیسات که به نوعی قلب ساختمان تلقی می گردد، تامین رفاه و آسایش ساکنین با شیوه هاي نو و تجهیزاتی به روز أایجاد ت هدف از

  .که مصرف انرژي را در تولید گرمایش و سرمایش یک ساختمان کاهش دهد حائز اهمیت می باشد از این رو انتخاب سیستمی  .است
 بسیار متداول شده است و دلیل این گسترش روز افزون ، کشور هاي اروپایی و آمریکا ف درسیستم گرمایش از ک در سالهاي اخیر،

  .بهینه سازي مصرف انرژي با استفاده از فناوري هاي نوین می باشد
بطوریکه رومی ها در . استفاده از روش گرمایش از کف جهت گرمایش محل سکونت از دیرباز به طرق مختلف انجام می گرفته است

سال پس از میالد، زیر کف را کانال کشی کرده و با سوزاندن چوب و استفاده از هواي گرم در کانال هاي تعبیه شده، اقدام به  60د حدو
   .گرم کردن کف منازل خود نموده اند

  .ده نمود ساختمان استفا نیز فردي بنام سام لویت براي این منظور لوله هاي آب گرم را در کف 1940در سال براي اولین بار 
 یروش هدایت  -1  :روشهاي مختلف انتقال حرارت عبارتند از

 روش جابجایی -2
 روش تابشی -3

ثر در آسایش دمایی ، پارامتر هاي مو )Thermal Comfort(مبحث آسایش حرارتی  ASHRAEطبق اسناد مندرج در استاندارد 
وایده آل ترین شرایط  گرمایشی در نظر  گرفت و بهترینانسان ها، عواملی هستند که باید در روش هاي مختلف طراحی سیستم هاي 

آن بصورت جابجایی  ٪25و حدود  باشد یانتقال حرارت به صورت تابش ٪50حاصل می گردد که بیش از آسایش دمایی زمانی  راحتی
درجه اختالف  3الی  2بین دماي محیط اطراف پا و سر و گردن بین  تنفس و تعرق انسان ها صورت پذیرد و همچنینو مابقی آن با 

امکان پذیر  کفاز یط تنها در مدل حرارتی گرمایش دمایی داشته باشیم و دما در کف پا گرم تر از محیط سر و گردن باشد و این شرا
  .می باشد 

  
  

  :روش هاي مختلف گرمایش عبارتند از 
 گرمایش با انواع بخاري ها .1
 و فن کویلسیستم هاي رادیاتوري گرمایش با  .2
 تابشی ز کفگرمایش ا .3
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  .می باشد همراهبا وجود شعله و دود که خطرات خود را به دنبال دارد است و در روش اول درصد زیادي از گرمایش به صورت جابجایی
  .همراه استدر روش دوم بخش اعظم گرمایش به صورت جابجایی هوا با اتالف انرژي بسیار در زیر سقف ها 

ثر شده و گرم می شوند که در این مدل أهواي محیط را گرم نموده و سپس انسان ها از آنها مت در این دو روش، براي گرمایش، ابتدا
  .مد نظر می باشد و جرم آن هدف اولیه انسان نبوده بلکه هواي ساختمان

گیرد چون قسمت اعظم انتقال حرارت از طریق جابجائی و گرم کردن هوا صورت می ، در سیستمهاي متداول و سنتی معمول همچنین
در  می باشد و)  نیست نیاز جایی که محسوس و مورد ( تجمع هواي گرم در زیر سقف  ،و هواي گرم به سمت باال حرکت می کند 

در  ست کها و این در حالیبه انتقال مقداري از آن به سمت پایین شده  منجر مصارف انسانی باالي فضاي گرم نمودن اجباريحقیقت 
  .رد و نا مطبوع وجود داردنزدیکی کف ساختمان هواي س

  

    
  سیستم گرمایش از کف معرفی

با  سهی، درمقا   آن دارد یشیگرما ندیدر فرآ يادیسهم ز) یتابش( یتشعشعسیستم حرارتی گرمایش از کف که انتقال حرارت بصورت 
 يساکنان ساختمان ها دارا شیو آسا بلکه در مقوله رفاه يمصرف انرژ يساز نهیو به یینه تنها در صرفه جو یحرارت يستمهایس ریسا

 یگرما در تمام کسانی عیتوز ،يمصرف انرژ سازي نهیبه تفکرگسترش  لیدل بهاز کف  یشیگرما ستمیس. باشد یم يارینقاط قوت بس
ورد م…لوله ها و یدگیو پوس یگرفتگ وارها،یشدن د اهیروش ها ، به عنوان مثال س ریاز مشکالت موجود در سا يسطح و فضا و دور

  .باشد می توجه 
  

  
  
  
  
  
  

 
  :به طور کلی سه نوع روش گرمایش از کف  موجود است

  گرمایش با هواي گرم-1    
  گرمایش با جریان الکتریسیته-2    
  گرمایش با آب گرم-3    
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روش  فه نیست وارد مسکونی چندان به صرروش هواي گرم درمو ، تواند گرماي زیادي را درخود نگاه دارد به دلیل اینکه هوا نمی
درمقایسه با دو روش ذکر شده، سیستم گرمایش با  .الکتریکی نیز فقط زمانی مقرون به صرفه است که قیمت انرژي الکتریکی کم باشد

سالهاي متوالی در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته  علتبدین . مقرون به صرفه تر و خوشایندتر می باشد) هیدرولیک(  آب گرم 
  . است

حرارت را در تمامی ، با چرخش آب گرم از میان شبکه اي از لوله هایی که در کف نصب گردیده اند ، به آرامیسیستم گرمایش از کف 
از کف شبکه لوله تمام کف را پوشش می دهد و بدین ترتیب توزیع حرارت به صورت  شیدر سیستم گرما. سطح توزیع می کند 

در . شناخته شده است شیگرما يروش برا نیتر یعیوطب نیسالم تر ن،یکف به عنوان راحت تراز  شیگرما روش. یکنواخت می باشد 
درجه سانتی گراد  29درجه سانتی گراد در سیستم گردش می کند و حداکثر دماي کف  45الی  40آب با دماي متوسط ، سیستم این 

 .کند یدرصد انرژي به صورت تابشی به محیط انتقال پیدا م 60بیش از  و. است 
انتقال  لهیگرما را بوس زیروش ن نیدرا .ندینما یاحساس گرما م دیتوسط تشعشع خورش یروز سرد زمستان کیهمانطور که افراد در

معموالً  یشیگرما ستمیس نیدر ا. خواهند نمود يشتریب شیآسا ساساح ناًیقیکنند و  یم افتیاز کف در) یتابش( یحرارت تشعشع
آب  يموجود، که دما يروشها ریبا سا سهیباشد که درمقا یگراد م یدرجه سانت 55تا 30 نیکف ب يوله هاآب گرم موجود در ل يدما

سقف بلند  يکه دارا یدر ساختمان هائ. شود یم یصرفه جوئ يدرصد در مصرف انرژ 40تا 20گراد است،  یدرجه سانت 75تا  55 نیب
خاطر که در  نیشود، به ا یدر مصرف سوخت م یو صرفه جوئ يرف انرژاز کف باعث کاهش مص شیگرما ستمیباشند استفاده از س یم

 یم گرمرا که  یجائ نیو اول رفتهسبک شده و به سمت سقف  یگرم در اثر کاهش چگال يهوا) يو بخار اتوریمانند راد(روشها  ریسا
 نیاست و ا شتریب گرید يسقف از هرجا انتقال حرارت آن به زانیم ، هوا در کنار سقف يبه علت باال بودن دما. باشد یکند سقف م

شود  یاست گرم م نیساکن ازیکه مورد ن نیاز کف ابتدا قسمت پائ شیروش گرما در. شود یم يانرژ يادیعامل باعث اتالف مقدار ز
  .باشد یم ستمیس نیا یاصل يایاز مزا یکی نیرسد، که ا یبه سقف م يکمتر يوهوا با دما

  

 
  :مه مکان ها با کاربردهاي مختلف مورد استفاده قرار گیردگرمایش از کف می تواند در ه

 ساختمان هاي مسکونی اعم از ویالئی و آپارتمانی - 1
 و زمین هاي چمن سالن هاي ورزشی و محوطه هاي استخرها - 2
 تفریحی  مذهبی واماکن تاریخی ،  - 3
  ساختمانهاي اداري و تجاري - 4
  )و ذوب یخ ذوب برف( اند فرودگاههاو ب ، پیاده روها پشت بام ساختمانها رمپ پارکینگها ، - 5
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  :مزایاي سیستم گرمایش از کف عبارتند از

  
  :حد ممکن  نیو آرامش در باالتر شیساآ

آسایش فرد در محل سکونت بدون هیچگونه محدودیتی ، بطوریکه بدن شما دریک اتاق بگونه اي گرم میشود که 
رده و تنفس بسیار مالیم صورت می گیرد لذا بهترین حالت در هنگام استراحت هواي گرمی را را استنشاق نک

گرمایش بدن انسان آنست که محیط اطراف پا که بیشترین فاصله را تا قلب دارد گرم بوده دماي قسمت فوقانی 
  .تر باشد بدن پائین

  
  :بودن حرارت  یکنواخت

ز کف قرارگرفته است دماي همگن ، متعادل و یکنواخت درکل سطح با توجه به آنکه تمام سطح فضاي مورد نظر تحت پوشش لوله هاي گرمایش ا 
  ایجادمیگردد و از جابجائی اجباري هوا در سیستم جلوگیري میشود و این یکنواختی در سطوح مختلف به آسایش انسانها کمک میکند 

  
  :در مصرف سوخت  ییصرفه جو 
امر  نیا. گردد یم میتنظ يتر نیدر درجات پائ ، دماي فضاها )مایش از کف سطوح تحت پوشش گر( شیافراد با منبع گرما میبعلت تماس مستق 

 . خواهد شد  را درصد در مصرف سوخت 40 یال 25 ییصرفه جو کاهش دماي کارکرد منبع حرارتی مولد آب گرم شده و موجب
  
  : ماندگاري بیشتر انرژي در محیط  

باشد ، مدت زمان سرد شدن  يمرکز یکه باعث توقف حرارت ده گریعوامل د ایدر صورت هر گونه قطع برق و  ، ساختمان بیشتر کفبعلت جرم 
مطلوب برسد ،  رتبه درجه حرا نیکشد تا کف زم یطول م یابتدا مدت زمان ستمیس نیدر ا. باشد  یروشها م ریتر از سا یطوالن اریآپارتمان بس

  .در طول مدت زمستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت بیشتري  ا ثباتحرارت ب نیپس از گرم شدن ا یول
   

  : یداخل ونیعمل در دکوراس يآزاد
، هیچگونه وسیله اضافی درمحیط وجود نداشته وقابلیت بیشتري جهت درداخل کف  ستمیس نیبعلت قرارگرفتن ا 

 يامر بخصوص در واحدها نیا .تغیرات دکوراسیون داخلی واستفاده ازفضاهاي مختلف ساختمان وجودخواهد داشت
 .فضاي داخل محیط را افزایش میدهد% 2و تا حدود محدود ، ملموس تر خواهد بود  يکوچکترو اتاق خوابها بافضا

  
   :فضاهاي داخلی و اثاثیه منزل  يزیتم

 گرم، يگردش هوا کلیستور و به دلیل آنکه با توجه به نارضایتی اکثر مردم از کثیف شدن محیط داخل و پرده ها در اثر استفاده از بخاري و رادیا
لوازم در طول زمان  ریسا و وارهایمشکل برطرف شده و د نیابا توجه به انتقال حرارت بصورت تابشی از سطح کف ، کف از  شیگرما ستمیدر س

 . نخواهد شد  اهیس
 

  :تر و خشک نشدن هوا  زهیپاک يهوا
رطوبت اتاق  شیدر افزا یسع اتوریراد يآب به رو ياز موارد با قرار دادن کتر ياریدر بس. شود  یماتاق خشک  ي، عموما هوا ياتوریراد ستمیدر س 
 .لذا این هواي پاکیزه تر به افراد داراي آلرژي تنفسی کمک شایانی مینماید .نخواهد داشت  يکف نموداز  شیگرما ستمیسمشکل در نیا. شود  یم
 

  :خشک ماندن سطوح مرطوب
سیستم در مکانهایی مانند آشپزخانه و حمام که کف آنها مرطوب است مناسب بوده و باعث خشک شدن آنها میگردد و به همین  استفاده از این

  .و نیز در آسایش بیماران مبتال به رماتیسم پا موثر خواهد بود .دلیل نیز از رطوبت زدن دیوارها و کپک و تکثیر حشرات موزي جلوگیري میشود
   

  :مختلف  یع حرارتاستفاده از مناب
توانند  یم يدیحرارت خورش یو حت چیموتور خانه ، پک.  رداستفاده ک شیگرما نیتام يبرا یتوان از منابع مختلف یم از کف شیگرما ستمیسدر 
 .  رندیمورد استفاده قرار گ ستمیس نیدر ا

  
دمنده ها، استفاده از آن میتوان به حذف صداهاي اضافی ناشی از بکاربري فن یا  ازفواید دیگر ضمناً

 .پوششهاي مختلف کف ازجمله سنگ، سرامیک، موزائیک، پارکت و فرش به دلخواه مصرف کننده اشاره نمود
ونیز آسایش بیشتري براي کودکان عزیز که در ارتفاع پائین منازل زندگی میکنند مهیا نموده بطوریکه با  

  .کودکانه جلوگیري نمود از بیماري و عدم آزادي عمل میتوان کاهش البسه آنها
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  : می شود اقتصادي جوییباعث صرفه  کلی در مجموع سیستم گرمایش از کف  به دو صورت

در این روش تمام . باالي سر افراد تعلق نمی گیرد زیرسقف و این سیستم هیچ هزینه اي بابت صرف انرژي براي گرم کردن فضاي در-1
درصد از انرژي به صورت تابشی  50رت خیلی کم می باشد در سیستم گرمایش از کف حدود حرا در زیر پا ایجاد شده و در باال حرارت

کف به عنوان یک المنت بزرگ عمل می کند، دماي آب در گردش حالت  ندر ای. بوده وافراد و اشیاء گرم می شوند نه فضاي اطراف
دیگهاي نسل جدید با راندمان بسیار باال که با دماي برگشت نسبت به سایر سیستم هاي حرارتی بسیار پائینتر است که این مسأله براي 

  .را بدنبال دارد% 40وصرفه جوئی حدود  .پائین عمل می کنند و در کاهش مصرف انرژي موثر هستند مناسب است
این  و آنکه لوله هاي داخل کف یکپارچه و بدون اتصال میباشد آن و اتصاالت PEX-AL-PEXباتوجه به شرایط لوله هاي  -2

این لوله ها با طول عمر بیش از صدسال در برابر هرگونه خوردگی، زنگ . سیستم گرمایشی نیازي به تعمیر ونگهداري بخصوصی ندارد
دراستفاده از چنین سیستمی دیگر احتیاج به خرید رادیاتور و بخاري و در ادامه تعمیر و . زدگی و رسوب گرفتگی مقاوم هستند

  .همه مهمتر خطرات ناشی ازاین وسایل دیگر وجود نخواهد داشت نگهداري آنها نبوده و از
  

  اجراي سیستم گرمایش از کف
از داشته و وجود هر هر چیز کف محل اجرا باید سطحی ترین کارهاي ساختمان بوده وقبل ازنهایی تر ،اجراي سیستم گرمایش از کف

  .مدگی در سطح تمام شده مجاز نیستگونه برآ
قبل از ) اعم از آبرسانی و فاضالب(هاي برق و مکانیک روي کف ساختمان، کلیه تاسیسات برق ومکانیک درصورت اجراي سیستم 

ضمن اینکه .اجراي سیستم گرمایش از کف ،اجرا و تست گردیده ،و پس از تست ، اجزا وقطعات سیستم هاي مذکور پوشانده شود
محل نصب کلکتور باید قبل از اجراي سیستم گرمایش از .ي می باشدآبرسانی ،روش آبرسانی کلکتور ن روش اجرا در سیستم هايبهتری

قبل از )متر مانده به کف5/0تا (کف انتخاب شود و کلیه عملیات گچ کاري از قبیل گچ کاري سقف، نصب درها، گچ کاري دیوارها 
  .اجراي سیتم گرمایش از کف صورت پذیرد

 25یا پلی استایرن با چگالی حداقل  XPEعایق باید از جنس  .دشوري باید عایق کاپس از آماده سازي کف ،کل کف تحت پوشش 
ضمن اینکه در دیوار پیرامونی محل اجراي گرمایش از کف ، باید عایقی از . سانتیمتر باشد2کیلوگرم بر متر مکعب و ضخامت حداقل 

  .سانتیمتر نصب نمود 8حدود سانتیمتر و ارتفاع  2 الی 1 همان جنس کف و با ضخامت
  .از آن اجراي سیستم لوله کشی گرمایش از کف باید طبق نقشه تعیین شده از طریق دفاتر فنی و مهندسی اجرا شود پس

  سپس  .پس از اتمام کار باید سیستم کامال تست شود.لوله ها با فواصل مشخص شده و بوسیله بست خاردار در فوم نگه داشته می شود 
  .می پوشانیم روي عایق سانتیمتر 5تا  3با ضخامت  از بتن سبک محل اجراي گرمایش از کف را با استفاده
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  :  کفاز شیگرما ستمیکنترل دما در س
  
 کنترل دما بصورت دستی  ستمسی ▪

به  یرتحرا يها هر کلکتور، در جعبه مربوطه، امکان کنترل منطقه يها یقطع و وصل متصل شده به خروج رآالتیبا استفاده از ش ستمیس نیا در
بودن و ساده بودن  ياقتصاد ستم،یس نیا يایاز مزا .وکاربر میتواند با احساس گرما تنظیم آن را انجام دهد .گردد یم ریامکان پذ یصورت دست

  .تیکسانی را براي همه اتاقها درنظرگرفت، مناسب اسدماي  میتوان یا اداري کهبیشتر جهت فضاهاي مسکونی کوچک و میباشد و یکنترل ستمیس
   
  یبرقترموستاتیک بصورت  کیاتومات يکنترل دما ستمسی ▪

اند، فرمان قطع و وصل  به طور جداگانه وصل شده طیدر هر مح )ترموستات هاي اتاقی( یکیالکتر يگرها که به حس یبرق يرهایش ستمیس نیا در
دماسنج نصب شده بر  ایو  سنج یهمانند، دب يگریامکان د .هندد یرا انجام م طیخودکار هر مح میتنظ اتینموده و عمل افتیرا در یهرمدار حرارت

ومهمتر آنکه دریک فضاي مسکونی امکان  .سازد یکاربر ممکن م يرا برا یمختلف و متنوع يها امکان کنترل تورکلک يو ورود یهر خروج يرو
  .مصرف سوخت دارداسقالل دمائی را با نظر کاربر هر فضا ایجاد نموده که خود سهم مهمی در بهینه سازي 

    
  

  
 
 
 

  
  

 
 

 : از کف شیگرما ستمیجهت س یکننده حرارت نیبع تأمامن انواع
با توجه به راندمان  یول. باشند یرا دارا م یکننده حرارت نیاتصال به انواع منابع تأم تیقابل اتوریراد ستمیاز کف همانند س شیگرما يها ستمیس

در . باشد یدرجه م 60حداقل  یآبرسان ستمیس ازیمورد ن يدما گریاز طرف د. رسد یدرجه نم 50از  شتریه بب ازیمورد ن يدما کفاز  شیگرما يباال
ممکن  لیذ يها است که به روش يبه دو مدار با درجه حرارت متفاوت ضرور ازین کند یاستفاده م ازکف شیکه از گرما یدر ساختمان جهینت
 : باشد یم
  جیاستفاده از پک ـ
 کوچک  گید 2ز موتورخانه با استفاده ا ـ
  یو مبدل حرارت گید کیاستفاده از موتورخانه با  ـ
  پاس  يو الکترو والو با مدار با گید کیاستفاده از موتورخانه با  ـ

درجه در 50که در کنار همه موارد فوق میتوان از پانل هاي خورشیدي جهت تامین آب گرم سیستم استفاده نمود و بدلیل تولید آبگرم تا دماي 
 .صرفه جوئی بسیارمناسبی در مصرف سوخت صورت میگیرد درجه در سیستم گرمایش ازکف ، 50سیستمهاي خورشیدي و نیاز آبگرم زیر 

  
  

  : حرف آخر 
 مدرنی که با سیستم گرمایش از کف تجهیز شده است ،گردش آب در شبکه اي از لوله ها که در کف نصب شده است ،حرارت را به هايدر خانه 

آسایشی را به  ،رطوبت نسبی/جریان هوا/گرمایش تابشی/ي محیطعامل اصلی راحتی یعنی دما 4آرامی و به صورت یکنواخت توزیع کرده و با موازنه 
  .کنید حسوجود می آورد که فقط با تجربه کردن می توانید آن را 

  
  .را هم داردازکف سرمایش ارائه  این سیستم قابلیتآنکه در نهایت و
  


