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  مقدمه

به سمت مفهومی شدن پیش می رود در حالی که بسیاري از داوطلبـان   کارشناسی رسمیدر سالهاي اخیر سواالت آزمون 

شرکت در این آزمون بواسطه مرتبط نبودن گرایش تحصیلی و یا فاصله گرفتن از دانشگاه و ... بسیاري از مبـانی و اصـول   

شده تا به این مهم  اساسی الزم براي این هدف را فراموش کرده اند یا به صورت منسجم نیاموخته اند. در این فصل تالش

  با رویکرد آماده سازي داوطلبان براي این آزمون پرداخته شود. 

  گیري ـ ابعاد و واحدهاهاي اندازهدستگاه

 هاي مختلف فیزیکی است نظیر جرم، درجه حرارت، طول، زمان و غیره.گیري کمیتبعد مبناي اندازه  

  گیري یک بعـد، بنـابراین در کلیـه مسـایل     قراردادي براي اندازهواحد عبارت است از یک استاندارد قابل قبول و

  فیزیکی براي جلوگیري از هرگونه اشتباه ذکر واحد به کار رفته در مسایل ضروري است.

(در ایـن دو دسـتگاه جـرم،     SI،CGSگیري که در علوم مهندسی کـاربرد بیشـتري دارد عبارتنـد از:    هاي اندازهدستگاه

و  MKSشـود)  گردد و با استفاده از قانون نیـوتن تعریـف مـی   طول، زمان جزء ابعاد اصلی و نیرو بعد چهارم محسوب می

  گردد).تعریف می(که در آنها عالوه بر جرم، طول و زمان، نیرو نیز جزء ابعاد اصلی 1دستگاه مهندسی انگلیسی

گیري مطلق و دو دستگاه آخر که در آن براي تعریف نیـرو از شـتاب ثقـل    هاي اندازهدو دستگاه اول معموالً به نام دستگاه

  شوند.گیري ثقلی شناخته میهاي اندازهگردد به نام دستگاهزمین استفاده می

گیري دستگاه اندازه SI  

در این دستگاه واحد طول، متر  m واحد جرم،کیلوگرم ، kg واحد زمان، ثانیه ، s باشد.و واحد نیرو، نیوتن می  

  CGSگیري دستگاه اندازه

در این دستگاه واحد جرم، گرم  g  واحد طول، سانتیمتر cm  واحد زمان، ثانیه S  ،و واحد نیروdyne  .است  

  دین، عبارت است از نیرویی که به جرم یک گرم، شتابی معادل یک سانتیمتر بر مجذور ثانیه را بدهد.

  دستگاه مهندسی انگلیسی

در این دستگاه واحد طول، فوت  ft  واحد جرم، پوند lb     واحـد زمـان ، ثانیـه S      و واحـد نیـرو، پونـد نیـروlbf 

  باشد.می

/بنابر تعریف، یک پوند نیرو، عبارت از نیرویی است که به یک پوند جرم شتابی معادل شتاب ثقـل زمـین    /ft s232 را  2

  بدهد.

  MKSگیري دستگاه اندازه

کیلوگرم  ،در این دستگاه واحد جرم kg واحد طول، سانتیمتر ، m  واحد زمان، ثانیه S  ،و واحد نیروkgf  .است  

  را بدهد. 2m/s81/9یک کیلوگرم نیرو عبارت است از نیرویی که به جرم یک کیلوگرم، شتابی معادل ثقل زمین 
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  تعاریف پایه و خواص

جرم مخصوص یا چگالی   

جرم مخصوص عبارت است از جرم واحد حجم که معموالً آن را با   دهند.نشان می  

M

V
 

  

  چگالی نسبی

  نسبت چگالی یک ماده مایع یا جامد در مقایسه با چگالی آب یا هوا.

حجم مخصوص V  

حجم مخصوص، عبارت است از حجم واحد جرم که معموالً با  V نمایند، واضح است که حجم آن را مشخص می

  باشد.مخصوص عکس جرم مخصوص می

V



1

  

وزن  مخصوص   

  دهند:نشان می والً آن را با وزن مخصوص عبارت است از وزن واحد حجم سیال که معم

W

V
   

واحد وزن مخصوص  IPبنابراین وزن یک جسم برابر با حاصلضرب جرم آن در شتاب ثقل زمین است. در دستگاه 

lbf

ft
 

3
  باشد.می 

رويویسکوزیته یا گران    

اي هنگام حرکت از روي سیال، عبارت است از مقاومتی که سیال در مقابل تغییر شکل برشی و یا تغییر شکل زاویهگران

  باشد.دهد و در حقیقت عامل بازدارنده سیال در مقابل حرکت میخود نشان می

شود و آن را معموالً با حرف روي سینماتیک نامیده میروي یک سیال به جرم مخصوص آن گراننسبت گران v  نشان

cm/واحد آن  CGSدهند. در دستگاه می s2 گویند.باشد که به آن استوك میمی  

  fgHگرماي نهان تبخیر

F212دماي  اگر یک پوند آب تا   گرم شود، با کسب گرماي بیشتر دماي آن افزایش نخواهد یافت و به بخار تبدیل

F212شود. در این حالت، دماي بخار و دماي آب هر دو برابر می   خواهد بود. هنگامی که تمام آب موجود به بخار

BTU/تبدیل شود، محتواي گرمایی بخار حاصل، به میزان  lb970  ،بیشتر خواهد بود. حال اگر بخار آب را سرد کنیم

  شود.مجدداً تقطیر می

F212ـ هنگامی که بخار در دماي   گردد، یل میتقطیر شده و به آب تبد/BTU lb970 کند.گرما آزاد می  

F212ـ هنگامی که آب در دماي   شود، جوشد و به بخار تبدیل میمی/BTU lb970 کند.گرما جذب می  
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  pCگرماي مخصوص

F1گرماي مخصوص یک ماده، گرماي مورد نیاز براي افزایش دماي یک پوند از آن ماده به اندازه    است. گرماي

/مخصوص آب برابر با  .BTU lb F1یو، دماي یک پوند آب را به تیاست. به این معنی که گرمایی معادل با یک بی

F1اندازه   .افزایش خواهد داد  

در سیستم واحدهاي متریک، گرماي مخصوص، مقدار گرمایی است که باید به یک کیلوگرم از هر ماده داده شود تا دماي 

/درجه کلوین افزایش یابد. گرماي مخصوص آب برابر با  1آن به میزان  /KJ kg K4 18  .است  

طبق تعریف، واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک ماده، معموال یک فلز، و  ):Corrosion(پدیده خوردگی 

منجر خواهد شد. پدیده خوردگی و اغلب تشکیل اکسید هاي پایدار تر باشد که به تغییر خواص ماده محیط اطراف آن می

ی افتد، اما وقوع آن در فلزات آنقدر هاي اصلی مواد، شامل فلزات، سرامیکها، پلیمرها و کامپوزیتها اتفاق مدر تمامی دسته

گذارد که هرگاه صحبت از خوردگی به میان می آید، ناخودآگاه خوردگی شایع و فراگیر بوده و اثرات مخربی بجاي می

   .شودیک فلز به ذهن متبادر می

  است. ماده یکنابودي تدریجی رویه  فرایندخوردگی فیزیکی 	): Erosion( فرسایش

  فشار

براي درك بهتر جزئیات پدیدها در حرفه گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع باید با مفهوم فشار و اصطالحات مرتبط با 

  شود:میگیري آن نیز آشنا باشید. فشار برحسب یکی از واحدهاي زیر اندازه

psiپوند بر اینچ مربع : Hgاینچ ستون جیوه : wg اینچ ستون آب : paنیوتون بر مترمربع :  

atm فشار استاندارد جو در سطح دریا برابر :/ kpa101 3   barصد کیلوپاسکال :  

اي که باید بدان توجه کنید این است که استفاده از واژه فشار به تنهایی نامفهوم و ناقص است چرا که همواره با سه نکته

  مقیاس فشار مختلف سروکار خواهیم داشت:

ـ فشار نسبی   ـ فشار جو psig   ـ فشار مطلق psia  

  فشار جو

هواي باالي سر ما، فشاري برابر  شود. هوا داراي وزن است و در سطح دریا وزنفشاري است که توسط جو زمین ایجاد می

/با  psi14   کند.اینچ جیوه) را ایجاد می 92/29( 7

گذارد. به طوري که هر چه از سطح دریا باالتر برویم، هواي کمتري فشار جو تأثیر میارتفاع یکی از عواملی است که بر 

فوتی از سطح  5000یابد. به عنوان نمونه در ارتفاع در باالي سر ما قرار خواهد داشت و در نتیجه فشار جو کاهش می

/دریا فشار جو برابر با  psi12   است. 23

تر شود، فاصله بین گذارد. به این صورت که هر چه هوا گرماملی است که بر فشار جو تأثیر میدما یکی دیگر از عو

یابد. دلیل اینکه هواي داغ تمایل دارد شود و در نتیجه وزن آن کاهش میهاي هوا افزایش یافته و هوا منبسط میمولکول

  که به سمت باال حرکت کند نیز همین است.
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C70دریا با دماي هواي خشک در سطح  نکته:   و فشار/ psi14 گویند. براي انجام محاسبات را هواي استاندارد می 7

  شود.از مشخصات هواي استاندارد استفاده می F100و  F40فوتی و براي دماهاي بین  2000تهویه مطبوع تا ارتفاع 

فشار نسبی  psig  

گیري شده نسبت تر بودن فشار اندازهشود همگی میزان باالتر یا پایینگیري میها اندازهفشاري که با استفاده از فشارسنج

عبارت دیگر فشار نسبی فشار یک سیستم، بدون شود. به دهند که به آن فشار نسبی گفته میبه فشار جو را نمایش می

به این  psi100شود. به عنوان مثال، فشار گیري میاندازه psigدر نظر گرفتن فشار جو است. فشار نسبی برحسب 

  از فشار جو بیشتر است. psi100گیري شده به اندازه معنی است که فشار اندازه

فشار مطلق  psia  

(پوند بر اینچ مربع مطلق) نمایش داده  psiaشود که به صورت به مجموع فشار نسبی و فشار جو، فشار مطلق گفته می

باشد، مقدار فشار مطلق پس از جمع فشار جو با فشار نسبی  psi100شود. به عنوان مثال اگر فشار نسبی برابر بامی

  شود:محاسبه می

psi100  + (فشار نسبی)/ psi14 /(فشار جو) = 7 psi114   (فشار مطلق) 7

اینچ جیوه "Hg  

گیري فشار در این گیرد. معیار اندازهاغلب براي سنجش فشارهاي پایین و به ویژه فشارهاي منفی مورد استفاده قرار می 

روش بر این اساس استوار است که یک فشار مشخص به چه اندازه، ارتفاع ستون جیوه موجود در یک لوله را تغییر 

گیري فشارهاي منفی از سایر ابزارهاي در امور روزمره  براي اندازه جیوه ماده بسیار خطرناکی است. از این رو دهد.می

گیري شده باز هم برحسب اینچ جیوه شود، هر چند که در این حالت نیز مقادیر فشار اندازهگیري فشار استفاده میاندازه

 شود.بیان می

اینچ آب  "wg  

گیري معموالً براي گیرد. این مقیاس اندازهفشارهاي کوچک مورد استفاده قرار میگیري مقیاس اینچ آب براي اندازه

گیري فشار شود. در این روش نیز اساس کار درست همانند روش اندازهسنجش فشار کانالهاي تهویه مطبوع استفاده می

                 برحسب اینچ جیوه است.

    

  مانومتر

رود. ري اختالف فشار در دو نقطه سیال به کار میاي است که براي اندازه گیمانومتر وسیله

اساس کار مانومتر بر این اصل استوار است که فشار در دو نقطه هم سطح در دو ستون مایع در 

   توان نوشت:میروبه رو باشد. بنابراین طبق شکل حال سکون برابر می

B C

A B

P P

P P h



   
تواند فشار اتمسفر را با استفاده از این خاصیت، دستگاهی به نام بارومتر ساخته شده که می
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اي را از جیوه پر کرده و انتهاي آن را وارد ظرفی از جیوه نماییم، جیوه در لوله، آنقدر اندازه گیري نماید. چنانچه لوله

  پایین خواهد آمد تا با فشار اتمسفر برابرگردد.

است که شامل دو لوله تگیري سرعت محلی جریان است. لوله پیتواي جهت اندازهوسیله تهاي پیتولوله لوله پیتوت:

هاي یک نمایشگر (یا یک وسیله معادل ها توسط پایهیکی به نام لوله ایستا در راستاي جهت جریان است. دو پایه لوله

ایستا به  هايلوله .اندجهت اندازه گیري اختالف فشار) به هم وصل شده

که هیچ گونه مولفه سرعتی عمود بر سطح مقطع آن وجود ندارد دلیل این

 Impact توان گفتکند. بر حسب هد میگیري میفشار استاتیکی را اندازه

Tube کند. اختالف گیري میهد فشار استاتیکی به اضافه هد سرعت را اندازه

(شکل .سرعت است مجذورده در لوله پیتو متناسب با فشار اندازه گیري ش

  روبرو)

  دبی یا مقدار جریان

شود. سه نماید مقدار جریان یا دبی نامیده میمقدار سیال که در واحد زمان از یک لوله یا از یک سطح مشخص عبور می

  گردد.نوع دبی معموالً تعریف می

دبی حجمی  Q مکعب بر ثانیه و نظیر آن است.: که واحد آن مترمکعب بر ثانیه یا فوت  

  باشد.): که واحد آن کیلوگرم یا پوند بر ثانیه و نظیر آن میmدبی جرمی (

دبی وزنی G.که واحد آن کیلوگرم نیرو یا نیوتن یا پوند نیرو بر ثانیه و نظیر آن است :  

  واژه دبی به تنهایی استفاده شود منظور دبی حجمی است.بایستی توجه کرد زمانی که 

  مقیاس سانتی گراد و فارنهایت

                                                                      گراد به فارنهایت:براي تبدیل سانتی /F C  1 8 32    

                                                                     گراد:براي تبدیل فارنهایت به سانتی /C F  0 56 32   

  مقیاس کلوین و رانکین

رود. صفر مطلق یک دمـاي نظـري   ترین نقطه در آن مقیاس به شمار میها داراي صفر مطلق هستند که پاییناین مقیاس

است که ماده در آن دما هیچ گرمایی نداشته و هیچ یک از ذرات مولکولی ماده حرکتـی نداشـته باشـند. از لحـاظ نظـري      

یافت. در مقیاس دمایی کلـوین از شـیوه مـدرج سـازي مشـابه      توان بدان دست ترین دمایی است که میصفر مطلق پایین

  فارنهایت استفاده شده است.از شیوه مدرج سازي مشابه سانتی گراد و در مقیاس رانکین 

 : این ضریب به صورت تغییرات دما در اثر تغییرات فشار تعریف می شود:تامسون - ضریب ژول

�2��1

�2��1
  تامسون- = ضریب ژول

تامسون براي گازهاي کامل صفر است، اما در عمل به دلیل برهم -ت ، منفی یا صفر است. ضریب ژولاین ضریب، مثب

کنش بین ذرات گازها، گاز کامل نداریم و این ضریب ممکن است مثبت یا منفی باشد. اما در طی انجام آزمایش، فشار به 
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گازها،دما نیز کاهش یابد، . به استثناي صورت تدریجی کاهش می یابد این کاهش فشار، سبب می شود براي بیشتر 

هیدروزن و هلیم که در اثر افت فشار در شرایط آزمایش و در دماي معمولی دچار افزایش دما می شوند. اما هنگامی که 

این گازها خیلی سرد شوند، به دمایی می رسیم که خاصیت این دو گاز تغییر می کند و این دو گاز نیز در اثر افت فشار ، 

درواقع گازهاي واقعی  ار افت دما می شوند. دمایی که این خاصیت تغییر می کند، دماي وارانگی نامیده می شود.دچ

  داراي یک دماي وارانگی هستند که با رسیدن به این دما، عالمت ضریب ژول تامسون براي آنها عوض می شود.

   :مخلوط گازهامحاسبه 

  : استفاده نمود زیر فرمول از توان می مخلوط گاز یک وزن مولی محاسبه براي وزن مولی:

� = �1 × �1 +�2 × �2 +⋯ 

= M وزن مولی (مولکولی) مخلوط گازها   

nM=  وزن مولی(مولکولی) هر یک از اجزاء مخلوط 

nA=  کسر حجمی هر یک از اجزاء مخلوط   

 زیر فرمول از توان می مخلوط گاز یک اشتعال پائین حد یا و باال حد محاسبه براي اشتعال: پائین حد یا و باال حد

  : استفاده نمود

� =
100

�1
�1
+
�2
�2
+⋯

		 

= L مخلوط گاز اشتعال پائین یا و باال حد   

= P مخلوط گاز در موجود گازهاي از یک هر حجمی درصد 

= N مخلوط گاز در موجود گازهاي از یک هر پائین حد یا و باال حد   

  

می باشد که البته این  7/14%  -7/4اشتعال گاز طبیعی در فشار اتمسفر بین محدوده : طبیعی گاز اشتعال محدوده

  مقدار بستگی به درصد گاز هاي مخلوط موجود در گاز طبیعی دارد ولیکن با توجه به درصد باالي

عال گاز گاز متان در گاز طبیعی در محاسبات و استفاده از دستگاههاي گاز سنج این مقدار معموالً برابر با محدوده اشت

  متان درنظر گرفته می شود.

دامنه اشتعال  p.s.i.g 2800کاهش و یا افزایش فشار بر روي دامنه اشتعال گاز طبیعی موثر می باشد بطوریکه در فشا ر  

 با. .حجمی خواهد بود %6-5اشتعال گاز طبیعی بین  دامنه p.s.i.a 1 در فشار حجمی و %60- 8/3 گاز طبیعی بین

  .نمود را تعیین مختلف فشارهاي در طبیعی گاز اشتعال دامنه توان می موجود نمودارهاي از استفاده
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  روابطه گاز کامل

2

22

1

11

T

VP

T

VP

mRTVP

M

R
RMnm

TRnVP













 

PG= فشار مطلق گاز T= دماي مطلق گاز 


R  ثابت ویژه گاز=R ثابت جهانی گاز ها 8/31  =

n=تعداد مول ها M= جرم مولی m=جرم گاز 

  لیتر بر مول حجم دارد. 4/22بر اساس تئوري آواگادرو هر مول گاز در شرایط استاندارد  نکته:

پوند بر اینچ مربع در دماي ثابت فشرده شود، حجم نهـایی   100اگر چهار فوت مکعب هوا در فشار آتمسفر تا فشار مثال: 

   هوا چه مقدار خواهد بود؟

 فوت مکعب 512) 4  فوت مکعب 20/51) 3  فوت مکعب 1) 2  فوت مکعب 512/0) 1

  باشد.میصحیح ) 1گزینه ( :پاسخ

3

2

11
22211

222

111 5120
714100

4714
21 ft

P

Vp
VVpVp

mRTVp

mRTVP TT /
)/(

/





 



   

  قابل توجه در این سؤال آن است که، فشارها را باید فشار مطلق در نظر گرفت. نکته

  دیگر روابط مفید:

در شرایط استاندارد می باشد  آنبر اساس متر مکعب  هزینه گاز تحویلیمبناي محاسبه  محاسبه ضریب اصالح کنتور:

ي گاز باید میزان اندازه گیره شده به متر مکعب استاندارد گاز معادل جو و همچنین تغییرات دما یا لذا با تغییر فشار خط

          از رابطه زیر استفاده می شود. محاسبه ضریب اصالح کنتور براي سازي شود.

� =
�� + ����

14/7
×

288/8
� + 273/2

 

PG=  فشار گاز ورودي به کنتور Psi  Patm= فشار محلی جو Psi  T= دماي گاز ورودي به کنتور 

�                                                                                                              سرعت صوت در گازها       = �
���

�
 

جرم مولکولی گاز بر حسب  M		دماي گاز بر حسب کلوین و 		Tثابت عمومی گازها،  = 314/8R		j/mol.Kدر این رابطه		

ضریب اتمیسیته گاز می باشد که نسبت گرماي ویژه مولی در فشار ثابت به گرماي ویژه مولی  γ 	است.	کیلوگرم بر مول

�)در حجم ثابت آن گاز است .  =
��

��
� )  
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SDR: ه هاي پلی اتیلن استفاده از مفهوم یک روش متداول در کالس بندي فشار لولSDR  می باشد که به صورت زیر

���2	                                                                                                                 تعریف می شود. =
�

�
  

d = pipe outside diameter (mm)  e = pipe wall thickness (mm)  

�	              :                                                                                                                            طول موج =
�

�
  

Cسرعت نور =  U   فرکانس =  λ طول موج =  

ماند بنابراین با کـاهش قطـر   پایستگی (اصل بقاء جرم) دبی جرمی عبوري از لوله ثابت میبراساس قانون  :افت فشارنرخ 

 لوله سرعت سیال بیشتر خواهد شد. با توجه به رابطه دارسی ویسباخ داریم:  

ℎ� = �
�

�

�2

2�
 

V  سرعت =    L  طول لوله =    D  قطر لوله =  

f  ضریب افت =    fh  هر افت فشار =    g  شتاب جاذبه گرانش =  

رابطه باال براي سیاالت تراکم ناپذیر می باشد که می تواند براي جریان هاي تقریبا فشار ثابت گاز ها (که بتوان از  نکته:

تراکم پذیري گازها صرف نظر کرد ) نیز به کار گرفته شود. همچنین در جریان هاي تراکم پذیر نیز می توان از این رابطه 

  آن هایی که در معادله قرار دارند) استفاده کرد. (ابراي بررسی تقریبی اثراث پارامتره

  نظر از اضمحالل داریم:براساس قانون پایستگی انرژي با صرف محاسبه شدت تشعشع:

�1�1 = �2�2

�~�2													
� →

�1
�2
=
�2

2

�1
2 

  = سطح محیط بر چشمه در نقطه اول  �1    = شدت تشعشع در نقطه اول  �1 

  = سطح محیط بر چشمه در نقطه دوم �2    = شدت تشعشع در نقطه دوم  �2

  واکنش احتراق کامل متان، اتان، پروپان و بوتان

��4 + 2�2 → ��2 + 2�2� 

�2�6 + 3
1
2
�2 → 2��2 + 3�2� 

�3�8 + 5�2 → 3��2 + 4�2� 

�4�10 + 6
1
2
�2 → 4��2 + 5�2 

                                                      
2 - Standard Dimension Ratio 
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 محاسبه و انتخاب مشعل

توان ظرفیـت مشـعل را محاسـبه نمـوده، همیشـه      پس از انتخاب دیگ، تعیین نوع سوخت و در نظر گرفتن بازده کار، می

گردد، بنابراین مقداري افـت  شود و کلیه مواد سوختنی نیز محترق نمیمقداري حرارت از راه دودکش به بیرون منتقل می

  شود. ها به صورت بازده بیان میتی در مشعلحرارتی در داخل دیگ وجود خواهد داشت. این افت حرار

درصـد،   70تا  60مقدار بازده مشعل و دیگ بستگی به نوع سوخت دارد. بازده در مشعل با سوخت مایع سنگین (مازوت) 

هـا  بـراي   اسـت. البتـه رانـدمان مشـعل     %90تـا   85درصد و بـا سـوخت گـاز     80تا  75با سوخت مایع سبک (گازوئیل) 

  باشد. با توجه به مطالب ذکر شده خواهیم داشت:ف، متفاوت میهاي مختلمارك

B
Bu

Q
Q


  

BQ  مورد نیازظرفیت حرارتی    راندمان مشعل      BuQ   ظرفیت حرارتی مشعل  

تـوان  مشعل، با استفاده از جدول ظرفیت حرارتـی یکـی از سـازندگان مشـعل، مـی     پس از محاسبه مقدار ظرفیت حرارتی 

تـوان مقـدار   مشعل مناسب را انتخاب کرد. سپس با استفاده از ظرفیت مشعل و ظرفیت حرارتی سوخت مربوط به آن مـی 

  ظرفیت نازل (سوخت پاش) مشعل را محاسبه کرد.

BuQ
G

A


  

BuQ  مقدار ظرفیت حرارتی مشعل برحسب
kcal

h
یا 

kJ

h
  3؛

A  ارزش حرارتی سوخت مشعل برحسب
kcal

m 3
یا 

kJ

m 3
  ؛

G  مقدار ظرفیت نازل مشعل برحسب
m

hr

3

  آید.بدست می

 هاي مختلف با هم تفاوت دارند. لذا ارزش حرارتی چند نوع سوخت در زیر داده شده است:ارزش حرارتی سوخت

سوخت هاي مایع تقریبا: -1
kcal

kg
یا 10000

kJ

kg
40000  

گاز طبیعی -2
kcal

m 3
یا :9400

kJ

m 3
37500  

به مفهوم ارزش حرارتی ناخالص گاز طبیعی و ارزش حرارتی پایین به مفهوم ارزش حرارتی  ارزش حرارتی باال و پایین:

ند آب خالص گاز طبیعی است. در واقع اگر ارزش حرارتی گاز طبیعی، با این فرض محاسبه شود که در انتهاي فرآی

تشکیل شده ضمن احتراق به فرم آب باقی بماند، ارزش حرارتی ناخالص محاسبه شده است. اما از آنجا که در واقعیت آب 

تشکیل شده در فرآیند احتراق به بخار تبدیل می شود، ارزش حرارتی خالص با کسر حرارت الزم براي تبخیر آب از کل 

ی شود. الزم به ذکر است که در محاسبه راندمان تجهیزاتی مانند بویلر و حرارت آزاد شده در فرآیند احتراق محاسبه م

 .کوره، معموالً ارزش حرارتی خالص به کار می رود

                                                      
  کیلوژول بر ساعت است. 3600ـ یک کیلو وات برابر 3


